دراسة وتحقيؽ

كتاب البيوع مف فتح القدير

لمكماؿ بف اليماـ الحنفي ()861-790ىػ
عمى

اليداية شرح بداية المبتدي لإلماـ برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني
()593-511ىػ
مقدمة مف
جماؿ صقر محمد إسعيد
بكالوريوس (دعوة وأصوؿ ديف) مف جامعة القدس – فمسطيف
قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية
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1426ىػ 2005 -ـ

1

جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا

برنامج الدراسات العميا/برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة
دراسػة وتحقيؽ
كػتػاب البيوع

مف فتح القدير
لمكماؿ بف اليماـ الحنفي ()861-790ىػ
اسـ الطالب " :جماؿ صقر محمد إسعيد "
الرقـ الجامعي20011506 :
المشرؼ  :أ.د حساـ الديف موسى عفانو
نكقشت ىذه الرسالة كأيجيزت بتاريخ2005/12/28 :ـ.
أسماءىـ كتكاقيعيـ:
مف لجنة المناقشة المدرجة
ى
 .1أ .د حساـ الديف موسى عفانو رئيس لجنة المناقشة .التكقيع:
 .2د .عروة صبري

 .3أ .د .حسيف الترتوري

ممتتنا دااميان .التكقيع:

ممتتنا اارجيان .التكقيع:
القدس  -فمسطيف

1426ىػ 2005 -ـ
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.................................
.................................
.................................

إقــرار:
أقر أنا مقدـ الرسالة أَّىنيا قي ِّدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة
تـ اإلشارة لو تيثما كرد ،ك َّ
أف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا
أبتاثي الااصَّة باستثناء ما َّ
لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد.

االسـ  :جماؿ صقر محمد إسعيد
التكقيع :

................................................

التاريخ 2005/12/28 :ـ.
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اإلهـداء
إلى روح والدي العزيز " صقر محمد إسعيد " الذي توفاه اهلل سبحانو وتعالى قبؿ أَف
أُنيي ىذا البحث...
إلى مف ربتني صغي ارً أمي العزيزة..
األمة...
إلى كؿ الباحثيف عف تراثيـ المجيد مف أبناء ىذه ّ
إلى العامميف لتطبيؽ شرع اهلل في األَرض...
والى أستاذي الفاضؿ الدكتور حساـ الديف موسى عفانو أىدي ىذا البحث...
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شكر وعرفاى
أتمد اهلل العمي القدير الذم تباني بنعمتو كفضمو إذ ىيأ لإلشراؼ عمى ىذه الرسالة األستاذ
الفاضؿ الدكتكر تساـ الديف مكسى عفانو أستاذ الفقو كاألصكؿ بجامعة القدس كمية الدعكة كأصكؿ

القيمة دكر كبير في اركج ىذه الرسالة بيذه الصكرة .فمنذ مرتمة ااتيار
الديف ،فقد كاف لتكجيياتو ٌ
النصح
المكضكع كاعداد اطة البتث كتتى مرتمة (الدراسة كالتتقيؽ) كاف دائـ االىتماـ كالتكجيو ك ٌ
عمى الرغـ مف أعبائو الجَّمة .كمع ذلؾ فقد كاف ياصني بجزء مف كقتو الثميف ،فجزاه اهلل تعالى
عني كعف طالبي العمـ اير الجزاء كمتٌعو اهلل بالصتة كالعافية ٌإنو سميع مجيب.

كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى مف تفضَّال بمناقشة ىذه الرسالة :فضيمة األستاذ الدكتكر تسيف
و
كمالتظات قيمة تادـ
الترتكرم كفضيمة الدكتكر عركة صبرم ،كذلؾ لما أبدياه مف مناقشات جادة
العمـ كأىمو ،فجزاىما اهلل عني اير الجزاء.
كعرفانان بالجميؿ ال يفكتني أف أشكر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة القدس التي أتاتت

لي الفرصة ليذه الدراسة ،كأشكر األخ الفاضؿ جماؿ جكدة "أبك صييب" عمى ما قدمو لي مف

مالتظات ىامة ،كأشكر كذلؾ األخ الفاضؿ متمد الفقيو "أبك تذيفة" عمى ما قدمو لي مف

مالتظات لغكية قيمة في (قسـ الدراسة) ،كأشكر كذلؾ األات الفاضمة لبنى متمكد سميماف التي

أتكجو بالشكر إلى زكجتي أـ معاذ كأاكاتي (ليمى
قامت بجيكد كبيرة في طباعة ىذا البتث .كأاي انر ٌ
كايماف كنك ار) صاتبات األيدم البيضاء المكاتي قمف بمساعدتي في كتابة كمقارنة النصكص

عنا اير الجزاء كاهلل نسأؿ التكفيؽ
الماطكطة تيث سيرنا معان الميالي ذات العدد فجزاىف اهلل ٌ
كالسداد ،إنو ىنعـ المكلى كنًعـ النصير.
كصمٌى اهللي عمى نبينا متمد كآلو كصتبو أجمعيف
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الولخَّـص
كتاب البيكع مف فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ التنفي ()861-790ىػ
عمى

اليداية شرح بداية المبتدم لإلماـ برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني ()593-511ىػ
دراسة كتتقيؽ

إًعداد الطالب  :جماؿ صقر متمد إسعيد
إشراؼ  :أ.د تساـ الديف مكسى عفانو
ىذه دراسة كتتقيؽ لكتاب البيكع ،تبتث في القسـ األكؿ (قسـ الدراسة) عصر المؤلؼ

بتثت في الفصؿ
(المرغيناني) كالشارح (الكماؿ بف اليماـ) كجاء قسـ الدراسة في أىربعة فصكؿ،
ي
األكؿ عصر (المؤلؼ) المرغيناني كتياتو الشاصية كالعممية كالتعريؼ بكتابو (اليداية).
بتثت عصر (الشارح) الكماؿ بف اليماـ كتياتو الشاصية كالعممية كالعممية.
أما الفصؿ الثاني:
ي
أما الفصؿ الثالث :دراسة تكؿ فتح القدير ،كيشتمؿ أربعة مباتث:
المبتث األكؿ  :تكثيؽ الكتاب.

المبتث الثاني  :ميزات الكتاب.

المبتث الثالث  :مصادر الكتاب.
المبتث الرابع  :ااتيارات الكماؿ بف اليماـ الفقيية كالتديثية كالتعميؽ عمييا.

أما الفصؿ الرابع :قسـ التتقيؽ ،كيشتمؿ أربعة مباتث:
المبتث األكؿ  :كصؼ النسخ الماطكطة.

المبتث الثاني  :بياف تاؿ النساة المطبكعة.

المبتث الثالث  :نقد النساة المطبكعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدم.
أىـ مالمتو:
المبتث الرابع  :منيج التتقيؽ ،ك ي
ضبط النص كااراج الكتاب عمى أقرب ما يككف مف الصكرة التي كضعيا
عمييا مؤلفو كشارتو االيان مف األاطاء قريبان مف ً
اإلفياـ.
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كقد ىترصت عمى مراعاة أصكؿ التتقيؽ العممي بتكجيو كًارشاد مف أستاذم المشرؼ عمى الرسالة.
كألىمية كمكانة ىذا العمـ آثرت أف يككف بتثي لنيؿ درجة الماجستير ضمف ىذا العمـ

كثناء عط انر عمى كتاب "فتح
الشريؼ ،كلطالما سمعت مف أساتذتي في جامعة القدس ذك انر تسنان
ن
القدير" .فميذا فكرت أف أجعؿ تتقيؽ (كتاب البيكع) مف ذلؾ الكتاب مكضكع رسالتي.
كعميو أاذت أنزؿ ىذا المنزؿ الصعب كالممتع في و
آف كاتد لكي أيساىـ في تتقيؽ كتاب
"البيكع" مف كتاب فتح القدير إدراكان مني ألىمية المكضكع كأىمية الكتاب الذم لـ يأاذ تقو بعد،
ً
طبع قديمان بدكف أم تتقيؽ أك عناية أك تتى فيرسة صتيتة.
تيث إنو ى
ككاف مف آكد األشياء التي دعتني لتتقيؽ ىذا الكتاب ىي :إتساسي كيقيني بأىمية نشر

التراث اإلسالمي في ىذا الكقت الذم يتعرض فيو أبناء المسمميف لسيؿ جارؼ كمكجات متالتقة مف
التشكيؾ في تراثيـ أضعفت مستكل التعميـ لدييـ ،فأثَّر ذلؾ عمى تياة المسمميف بصفة عامة ،فًإ َّف

فالح األمة في صالح أعماليا كصالح أعماليا في صتة عمكميا ،كضعؼ العمـ إًَّنما يككف بضعؼ
أىمو ،ككما قاؿ الاطابي – رتمو اهلل – فساد كؿ صناعة مف كثرة األدعياء كقمَّة الصرتاء( .غريب

التديث (.))64/1

صنفوي األكائؿ ،كاف التَّكاني في نشر ىذا
كًا َّف تراثنا لـ يأاذ مكانو بيف تراث اإلنسانية ًإالَّ بما ٌ

مما
التراث يجعمو يعرضة لمتمؼ كالضياع ،كيترـ األمة مف االصة أفكار عممائيا ،كنتائج عقكليـٌ ،
يعد تفريطان بتاريخ أيمتنا كعمكميا كآدابيا.
كظير مف االؿ الدراسة األىمية المتزايدة لمكقكؼ عمى التراث الفقيي ،كضركرة فتح المجاؿ
لمطالب لاكض ىذا الميداف العممي لمتزكد مف عمـ السابقيف.
كأاي انر أكد أف أضع بعض التكصيات النابعة مف معايشتي ليذا العمؿ كمعاناتو:

ُ .إنشاء مركز متاصص في جامعة القدس؛ لدراسة كتتقيؽ تراثنا اإلسالمي الماطكط.
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ِ .إعادة إاراج كتب الفقو المطبكعة بدكف تتقيؽ عممي كادمتيا بضبط نصيا ،كدارسة تكؿ
المؤلًؼ كالمؤلىؼ كالعصر الذم يكتب فيو المؤلىؼ كبكضع العناكيف كالفيارس المتنكعة ليا
التي تسيؿ الكصكؿ إلى معمكماتيا.

ىذا كأسأؿ اهلل أف يتقبؿ مني ،كيمتك عني الزلؿ ،كاهلل المستعاف ،كبو كتده الثقة ،كىك نعـ

المكلى كنعـ المصير.
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Summary
“Sales chapter” taken from a book called “Fateh Al-Qadeer” by “Al-Kamal Ibn
Al-Hammam Al-Hanafi” (790-861)Hijri.
“Al-Hidaya Sharh Bidayat Al-Mubtady” by “Burhan Al-Deen Ali Ibn Abi Baker
Al-Marghinani” (511-593) Hijri
A study and A research
Prepared by : Jamal Saqer Muhammad Iséid
Supervisor : Dr. Husam Al-Deen Musa A  ىfana
This is a study and a research for “the book of sales” written by “AlMarghinani” and the explainer of the book “Al-Kamal Ibn Al-Hammam”.
The study is on the first part which consists of four chapters. In the first
chapter I talk about the time of the author, Al-Marghinani, his knowledge and a
short explanation of his book “Al-Hidaya”.
In the second chapter I talk about the era of the explainer “Al-Kamal Ibn AlHammam and his personal, scientific and practical life.
In the third chapter I talk about the book “Fateh Al-Qudeer”. The study includes
four parts:
The first part: the documentation of the book.
The second part: the characteristics of the book.
The third part: the choices of doctrine and Hadith, made by Al-Kamal Ibn
Al-Hammam and some comments on them.
The fourth chapter: the part of study includes four parts:
The first part: a description of the transcripts.
The second part: an explanation of the situation of the printed copy.
The third part: a criticism of the printed copy made by “Al-Sheikh Abed
Al-Razzaq Ghable Al-Mahdi”.
The fourth part: the method of investigation and research. It’s important
features are:
Checking of the text and reproduction of the book closest to the
position of the book made by it’s author and explainer without
mistakes in it. In addition it is understandable.
In my research I take in consideration the rules of scientific research guided
by my teacher who is the supervisor of my thesis.

9

Because this kind of science is so important and valuable, I have made the
decision to get the master degree in the field of this precious science. In addition to
that I have heard much from my teachers at Al_Quds University of the good
compliment of the book “Fateh Al-Qadeer”.
For this reason and others I have decided to make a study on (Sale Book) taken
form that book (Fateh Al-Qadeer).
Therefore, I have decided to take the risk of this difficult and enjoyable
mission at the same time in order to be able to contribute in the investigation and
checking of the chapter “Sales” taken from book “Fateh Al-Qadder”. I have done
this because I realize that this is an important subject and an important book that
hasn’t been examined well yet because it was published in the past without any
investigation and attention, then without correct index.
The things that have made me do an investigation and a study of this book
is the following:
I am sure that it is so important to spread Islamic heritage nowadays in which
Muslims are exposed to successive campaigns and wares of suspicion of Muslims
heritage. This, of course, weakens the level of their learning.
In general, this affects Muslims’ life. The success of the Islamic Nation is the
result of it’s proper and correct sciences. The weakness of science is a sign of the
weakness of it’s people. “Al-Khatabi” – God forgives him – said, “the corruption
of every industry is the result of the existence of so many claimers, and the lack of
those who tells the truth”. (Ghareeb Al-Hadeeth (1/64)).
Our heritage doesn’t keep up with human heritage except of that which was
classified by the first intellectual scientist of the Islamic Nation.
If we hesitate or delay the spread of this heritage, it will be lost and spoilt.
It also deprives the Islamic Nation of the precious thoughts of its scientists. This is
considered a loss of our nation’s history, sciences and arts.
It is also revealed through this study the increasing importance to care
about the heritage of feqeh and the necessity to make it possible for students to do
such study to gain knowledge from previous scientists.
Finally, I’d like to put some recommendations stem from the suffering that
I have faced while doing this work:
1. The foundation of a specialized centre at Al-Quds University to study and
check our Islamic written heritage.
2. Making a reproduction of printed doctrine books that have no scientific
investigation. In addition to the study of the author wrote the book. Also I
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recommend putting titles and various index that makes it easy to find these
books and the information contained in them.
I beg God to accept this work from me and to forgive me for committing
sins. God is the only helper for a Muslim. We trust only God.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

دمـة
مق
َِّ

التمد ً
منا كال قكة
أكضح لنا الديف ،كىدانا
هلل الذم
ي
– بغير تكؿ ٌ
ى
المرسميف ،فجمع لنا مف شرائعيـ أتسنيا كأعالىا ،كارتضى لنا اإلسالـ دينان ،كأشيد أف ال إلو إال

– إلى اير شرائع

اهلل كتدهي ال شريؾ لوي القكم المتيف ،كأشيد أف نبينا كسيدنا متمدان عبده كرسكلو كأمينو عمى كتيو،
كايرتو مف امقو ،تركنا عمى المتجة البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغي عنيا إالٌ ىالؾ ،صمكات ربي
كسالمو عميو كعمى آلو كصتبو صالةن كتسميمان كثي انر إلى يكـ الديف.

أما بعد:
ٌ
َّ
فإف عمـ الفقو ىك المنيؿ الصافي ،كالمعيف الذم أسيـ في تفظ األمة اإلسالمية ككجكدىا
بيف األمـ عمى ااتالؼ العصكر ،ففيو استامصت أتكاـ القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،كبو تتققت

مقاصد اإلسالـ الكبرل في تيذيب األىفراد كالمجتمع كتنظيـ تصرفاتيـ كتتديد تقكقيـ ككاجباتيـ،
الناس عمى أساس مف العدؿ الرباني الذم فطر اهلل الناس ً
عميو،
فنظَّـ شؤكف التياة كالعالقات بيف ٌ
ٌ
ي
كىدل العقكؿ السميمة إليو.
مكضع اعتزاز كفاار لممسمميف عمى مدل القركف ،تيث لبَّى
كقد كاف الفقو اإلسالمي
ى
مطالبيـ في جميع ما يعرض لألمة مف أتكاـ كمستجدات فعالج مشاكميا كااض بيا غمار بالد غير

جاء ليأاذ بيدىا لمفضيمة كينأل بيا عف
البالد كشعكبان غير الشعكب .فكاف بتؽ ىك فقو التياة الذم ى
قمة الرقي كالسعادة.
الرذيمة ،كيرفع أتباعو إلى َّ
آثرت أىف يككف بتثي لنيؿ درجة الماجستير ضمف ىذا العمـ
كألىمية كمكانة ىذا العمـ ي
كثناء عط انر عمى كتاب "فتح
الشريؼ .كلطالما
سمعت مف أساتذتي في جامعة القدس ذك انر تسنان
ي
ن

القدير" تأليؼ الكماؿ بف اليماـ التنفي ككاف مف ذلؾ ما تدثني بو فضيمة األستاذ الدكتكر تساـ
الديف عفانو؛ فميذا فكرت أف أجعؿ مف تتقيؽ (كتاب البيكع) مف ذلؾ الكتاب مكضكعان لرسالتي لنيؿ

ىجمت فيو فكرم فإذا ىك كتاب كاضح العبارة،
درجة الماجستير ،فأاذتو كتأممتو كقمٌبت فيو نظرم ،كأ ي
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قكم االاتيار ،دقيؽ التصتيح ،متقف األسمكب ،فتأكد عندم قدره ،كسمت مكانتو في نفسي إالٌ أف

َّبب
األمر تىس ى
مشكه تتى في عنكانو ،كفي سنة كفاة مؤلفو ،كىذا ي
إاراجو بالشكؿ الذم ىك عميو إاراج ٌ
و
كعندئذ عزمت عمى تسجيؿ رسالة الماجستير كاستشرت الدكتكر الفاضؿ تساـ
في قمة االستفادة منو،

عمي أف أقكـ بتتقيؽ كتاب "البيكع" مف
الديف عفانو؛ ليرشدني إلى مكضكع أقدمو لمماجستير فأشار ٌ
ككنت مف قبؿ قد يتبِّب
(فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ) فكافؽ قكلوي ما في نفسي؛ فقبمت قكلو مباشرة،
ي
إلي جمعي كتب التراث كاالعتناء بيا ،ككنت أقكـ بجيكد فردية عمى تتقيؽ بعض الماطكطات التي
تكفرت لدم دكف دراية بطرؽ التتقيؽ ،كال بالصعكبات التي تكاجو المتقؽ ،كال بالصفات التي يجب

أف يتتمى بيا مف الصبر كالمثابرة كالرغبة.
كعزمت النية عمى تقديـ اطة الرسالة إلى
– سبتانو كتعالى –
استعنت باهلل
كمع ذلؾ
ي
ي
التمد هلل ،فعممت عمى التصكؿ عمى
جامعة القدس (قسـ الدراسات العميا) فقدمتيا ،فكاف القبكؿ ك ي

فأرسمت في طمبيا ،فكانت أكؿ نساة كصمتني ىي
نسخ الماطكطة مف االؿ الفيارس الماتصة،
ي
كفرىا لي األستاذ الدكتكر تساـ الديف عفانو
(النساة األصمية) نساة دار الكتب المصرية تيث ٌ
تصؿ عمييا مف مؤسسة إتياء التراث كالبتكث اإلسالمية (ك ازرة األكقاؼ الفمسطينية) .أما
تيث
ى
النساة الثانية فأرسمت في طمبيا إلى الجامعة األردنية ،كأما النساة الثالثة ،فسافرت شاصيان

كبياء عمى ساكنيا أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ .كأما
لمتصكؿ عمييا إلى المدينة المنكرة زادىا اهلل نك انر
ن
النساة الرابعة (المطبكعة) فاستعرتيا مف مكتبة جامعة القدس (كمية الدعكة كأصكؿ الديف).
المدة عمى النساة المطبكعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدم،
كما
تصمت أثناء ىذه ٌ
ي
كلكف اطالعي عمييا لـ ً
السبب كاضح تيث إف
يثف عزيمتي عف مكاصمة السير لتتقيؽ الكتاب ،ك ي

المعمٌؽ لـ يتقؽ الكتاب تتقيقان عمميان بؿ إنو لـ يكفؽ في ضبط اسـ الكتاب كال في سنة كفاة المؤلؼ.
ازددت رغبةن في التتقيؽ ألىف تراثنا الفقيي بتاجة إلى مزيد مف العناية كالادمة ،كا َّف
كلذلؾ
ي
مف أكلى األمكر التي ينبغي أف تقضى فييا األكقات ،كتتجو إلييا جيكد الباتثيف مف طمبة العمـ،
ىي تتقيؽ ما تيس ىَّر مف ىذا التراث كفؽ القكاعد كاأليسس العممية لتتقيؽ الماطكطات ،كمف المعمكـ
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أف تتقيؽ الماطكطات عمـ كفف قائـ بذاتو ،لو قكاعده كأسسوي ،كتعتني الجامعات اإلسالمية بتدريسو
كتدريب الباتثيف عميو لًما لوي مف أىمية في إبراز تراثنا اإلسالمي كادمتو بصكرة الئقة.
كعميو أاذت أنزؿ ىذا المنزؿ الصعب كالممتع في و
آف كاتد؛ لكي أساىـ في تتقيؽ كتاب
"البيكع" مف كتاب فتح القدير إدراكان مني ألىمية المكضكع ،كأىمية ىذا الكتاب الذم لـ يأاذ تقو
بعد ،تيث إنو طيبع قديمان بدكف أم تتقيؽ أك عناية أك تتى فيرسة صتيتة.
ككاف مف آكد األشياء التي دعتني لتتقيؽ ىذا الكتاب ىي:

ُ .قيمة الكتاب العممية كأصالة مصادره التي اعتمد عمييا ،كأىميتو في مذىب التنفية.
يقؼ الطالب
ِ .رغبتي الشديدة لمتعمؽ في عمـ الفقو ،إذ مف االؿ التتقيؽ لكتب ىذا العمـ ي
يد عمى فيـ
عمى افايا العمـ كدقائقو ،فضالن عف إلمامو بما تكتو مف أتكاـ كمسائؿ ،مما يز ي
أف ىذه الكتب أصكؿ العمـ التي ال ييستغنى عنيا.
كضبط عبارات الفقياء كمصطمتاتيـ ،إذ ٌ
ّ .إتساسي كيقيني بأىمية نشر التراث اإلسالمي في ىذا الكقت الذم يتعرض فيو أبناء
المسمميف لسيؿ جارؼ كمكجات متالتقة مف التشكيؾ في تراثيـ أضعفت مستكل التعميـ

لدييـ ،فأثر ذلؾ عمى تياة المسمميف بصفة عامة ،فًإ ٌف فالح األمة في صالح أعماليا
كصالح أعماليا في صتة عمكميا ،كضعؼ العمـ إنما يككف بضعؼ أىمًو ،ككما قاؿ اإلماـ

الاطابي – رتمو اهلل " : -فساد كؿ صناعة مف كثرة األدعياء كقمة الصرتاء"( ،غريب
التديث .)64/1

صٌنفوي األكائؿ ،كاف التكاني في نشر ىذا
كاف تراثنا لـ يأىاذ مكانو بيف تراث اإلنسانية إال بما ى

التراث يجعمو يعرضة لمتمؼ كالضياع ،كيترـ األمة مف االصة أفكار عممائيا ،كنتائج
عقكليـ ،مما يعد تفريطان بتاريخ أمتنا كعمكميا كآدابيا.

كاف األمة ال تزاؿ تية ما دامت تتفظ ماضييا ،كما لنا كالمستقبؿ إذا لـ يكف مف ماضينا ما

تاضر أمتنا اإلسالمية إًال اطكة
يرسـ في نفكسنا المثؿ األعمى الذم تمتد نتكه آمالنا ،كما
ي
فكيؼ ناطكىا إذا كنا ال نتذكر ما كراءنا كال نأمؿ فيما
ناطكىا مف ماضينا إلى مستقبمنا،
ى

أمامنا.
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إف عمـ التتقيؽ يكقؼ المتقؽ عمى عمكـ كثيرة لكال التتقيؽ لما نظر فييا ،فإف الباتث غالبان
ٌْ .
ما يتتاج لمعمـ الذم يبتث فيو ،كالعمـ القريب منو الذم يتعمؽ بمكضكعو .أما المتقؽ فإنو
يتتاج لمعمكـ جميعيا فكما يتتاج لمفقو يتتاج لألصكؿ كالمغة كالتاريخ كغيرىا ،كربما أكقفتو
لفظة أك جممة عمى و
عدد و
كبير مف العمكـ ليستارج معناىا كيربطيا بمقصكد المؤلؼ مف

آف ك و
ذكرىا ،إذان فيك باتث كمتقؽ في و
اتد.

ىك عمـ
كليس التتقيؽ ترفان فكريان أك كسالن عقميان كما يتسمؿ ألىذىاف بعض الباتثيف ،بؿ ى
بقكاعد يتتاج إلى و
صبر كممارسة ،كقبؿ ذلؾ ىك مكقؼ شرؼ يتاذه المسمـ مف تراثو في

زمف أتكج ما يككف أىمو ليذا التراث.

أمر ضركرم كىاـ ،ألف طباعة الكتاب بدكف تتقيؽ ال
ٓ .تتقيؽ الكتاب المطبكع بدكف تتقيؽ ه
يزيد شيئان إال نساة أارل مثؿ الماطكطة لكف باط آار.
ٔ .كتابة السابقيف – جزاىـ اهلل اي انر – لـ تكف تاضع لقكاعد الكتابة كما ىي في أيامنا ىذه،

فال يب ٌد مف ااضاعيا ليذه القكاعد كذلؾ بالتتقيؽ.
يد إلى الكتاب كتابان آار مف مثؿ تياة المؤلؼ كدراسة الكتاب كتتقيؽ النصكص
ٕ .التتقيؽ يز ي
جمة.
كتاريجيا كالفيارس ،كليا فكائد َّ

ٖ .كاف ىناؾ ثكرة طباعة في بداية القرف العشريف جعمت بعض أصتاب المذاىب ييرعكف إلى
طباعة كتبيـ دكف تتقيؽ كما تصؿ في اليند مع المذىب التنفي ،كىذا يرجع بأضرار ال

يب ٌد مف تالفييا بتتقيؽ ىذه الكتب.
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مشكمة البحث:

بناء عمى ما تقدـ استطاع الباتث أف يتدد مشكمة البتث مف االؿ األسئمة اآلتية-:
ن
 ما قيمة الماطكطات العممية؟ -ما أىمية كتاب "فتح القدير" في الفقو اإلسالمي؟

 -ما ىي أىمية كتاب "فتح القدير" في الفقو التنفي؟

 ما أثر الماطكطات عمى الدراسات اإلسالمية المعاصرة؟ -ما الجديد في تتقيؽ كتاب "البيكع" مف ىذه الماطكطة؟

الدراسات السابقة:

بعد البتث كاالسترشاد بأقكاؿ أىؿ االاتصاص لـ يتكصؿ الباتث ،كلـ يممس أف ىناؾ مف قاـ
ى
مما شجع الباتث عمى االستعانة باهلل أكالن كآا انر ،فااتار مكضكع
بتتقيؽ كتاب "فتح القدير" ٌ

"التتقيؽ" لمدراسة كالبتث سائالن اهلل – سبتانو كتعالى – التكفيؽ كالسداد.

ىدؼ البحث وأىميتو:

ييدؼ الباتث مف ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى النصكص الفقيية كقفة تمتيصية عميقة؛ لكي

يظير بجالء أىمية التتقيؽ كالفائدة الكبيرة التي يجنييا .كما ييدؼ الباتث إلى التعريؼ بالكتاب

كبالمؤلؼ كاألتكاؿ التي كتب فييا المؤلؼ الكتاب كغيرىا كثير.
فروض البحث:

الباتث ما يمي:
افترض
ي
 كجكد االفات بيف عمماء الفكر اإلسالمي في نظرتيـ إلى تتقيؽ التراث. -كجكد االفات بيف العمماء تكؿ الكماؿ بف اليماـ ىؿ ىك مف أىؿ االجتياد أـ ال.

 سيتاكؿ الباتث في ىذه الدراسة فتص الفرضيتيف نفيان أك إثباتان تيث ستشكؿ الفرضياتعظـ الدراسة كجكىرىا.
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منيج الدراسة (المنيج الوصفي):
اعتمد الباتث في تتقيقو عمى ما يمي:

 الرجكع إلى النسخ الماطكطة كمقابتيا كالمقارنة بينيا. -الرجكع إلى النساة المطبكعة.

 -الرجكع إلى المصادر الفقيية المعتبرة مف أميات كتب الفقو.

 الرجكع إلى المعاجـ المغكية لمكقكؼ عمى معنى الكممات كالمصطمتات الغريبة. -عزك اآليات كتاريج األتاديث.

 -دراسة المسائؿ دراسة مقارنة ثـ ذكر األدلة ببياف آراء المذاىب األربعة.

ثـ مقارنتيا كتفسيرىا لمكصكؿ إلى ترجيتات مقبكلة ككاضتة.
 تجميع المعمكمات َّ ربط مسائؿ الكتاب بمسائؿ الفقو المعاصرة. -استاالص النتائج كالتكصيات.

 -عمؿ فيارس المصادر كالمراجع لمبتث كالمتتكيات.

17

خطة البحث:

تنقسـ الاطة إلى قسميف:

 أوالً  :قسـ الدراسة ،اعتمد الباتث فيو المنيج الكصفي مع بعض االستنباطات كالتتميالت. -ثانياً قسـ التحقيؽ.

أما قسـ الدراسة فيشمؿ ما يمي:
ٌ
بف اليماـ) :عصرهي،
 الفصؿ األوؿ :ترجمة المرغيناني (ي
صاتب متف الكتاب الذم شرتوي الكماؿ ي
كتياتوي ،كمؤلفاتو ،كشاصيتو العممية.
المبحث األَّوؿ :عصر المرغيناني
كيشتمؿ مطمبيف:

 المطمب األكؿ :التالة السياسية. -المطمب الثاني :التالة الثقافية.

المبحث الثاني :حياة المرغيناني
كيشتمؿ تسعة مطالب:

 المطمب األكؿ :اسموي كنسبو. المطمب الثاني :مكلده ،كلقبو ،ككنيتو. المطمب الثالث :نشأتو ،كطمبو لمعمـ. -المطمب الرابع :شيكاو.

 المطمب الاامس :تالميذه. -المطمب السادس :مؤلفاتو.

 -المطمب السابع :ثناء العمماء عميو.

 المطمب الثامف :طبقتو بيف فقياء مذىبو. -المطمب التاسع :كفاتو.
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المبحث الثالث :دراسة موجزة عف كتاب (اليداية)
كيشتمؿ أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ :نسبة الكتاب إلى مؤلفو. المطمب الثاني :أىمية كتاب اليداية كعناية العمماء بو. -المطمب الثالث :شركح اليداية.

ارجت أىتاديث اليداية.
 المطمب الرابع :الكتب التي ٌ الفصؿ الثاني  :دراسة عف الكماؿ بف اليماـ (الشارح) :عصرهي ،كتياتو ،كمؤلفاتو ،كشاصيتوالعممية:
المبحث األّوؿ :عصر الكماؿ بف اليماـ
كيشتمؿ امسة مطالب:
 -المطمب األكؿ :التالة السياسية.

 المطمب الثاني :التالة االجتماعية. المطمب الثالث :التالة االقتصادية. -المطمب الرابع :التالة الدينية.

 المطمب الاامس :التالة العممية الثقافية.المبحث الثاني :حياتو الشخصية
كيشتمؿ ثالثة مطالب:
 المطمب األىكؿ :اسموي كنسبو. المطمب الثاني :مكلده. المطمب الثالث :أسرتو.المبحث الثالث :حياتو العممية
كيشتمؿ مطمبيف:
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 المطمب األكؿ :طمبو لمعمـ. المطمب الثاني :مشاياو.المبحث الرابع :حياتو العممية
كيشتمؿ أربعة مطالب:
 -المطمب األكؿ :تالميذه.

 المطمب الثاني :مؤلفاتو. -المطمب الثالث :أعمالو.

 المطمب الرابع :مكانتو العممية.المبحث الخامس :وفاتو.

 الفصؿ الثالث :التعريؼ بالكتاب "فتح القدير"المبحث األوؿ :توثيؽ الكتاب
كيشتمؿ امسة مطالب:

 المطمب األكؿ :عنكاف الكتاب. -المطمب الثاني :تاريخ تأليؼ الكتاب.

 المطمب الثالث :يم ٌدة تأليؼ الكتاب. المطمب الرابع :نسبة الكتاب إلى المؤلؼ. المطمب الاامس :طبعات كتاب "فتح القدير".المبحث الثاني :ميزات كتاب فتح القدير
كيشتمؿ ثالثة مطالب:

 المطمب األىكؿ :اإلضافة المعرفية. -المطمب الثاني :التكامؿ المعرفي.

 -المطمب الثالث :اتتكاؤه عمى فقو الصتابة كالتابعيف كمف بعدىـ.
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المبحث الثالث :مصادر الكتاب
كيشتمؿ أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ :كتب الفقو كأصكلو. -المطمب الثاني :كتب التديث.

 المطمب الثالث :كتب التراجـ كالسير. -المطمب الرابع :كتب المغة.

المبحث الرابع :اختيارات ابف اليماـ والتعميؽ عمييا
كيشتمؿ ثالثة مطالب:
 -المطمب األكؿ :ااتياراتو الفقيية.

 المطمب الثاني :ااتياراتو التديثية. -المطمب الثالث :تقكيـ الكتاب.

 الفصؿ الرابع :قسـ التحقيؽ كيشتمؿ أربعة مباتثالمبحث األوؿ :وصؼ النسخ المخطوطة.
المبحث الثاني :بياف حاؿ النسخة المطبوعة.
المبحث الثالث :نقد النسخة المطبوعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدي لكتاب فتح
القدير.

المبحث الرابع :منيج التحقيؽ وأىـ مالمتو
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ثـ كتاب البيوع ُمحققاً
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كبعد :فيذه دراسة كتتقيؽ لكتاب البيكع مف كتاب فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ ،قد بذلت في

سبيؿ تتقيقو كااراجو عمى أقرب صكرة كضعيا مؤلفو كؿ ما كسعتو طاقتي مف جيد ككقت ،فما مف
سبيؿ رأيت أنو يفيدني في تتقيؽ ىذا الكتاب إال سمكتو ،كما مف سبب غمب عمى ظني أنو يكصمني

ىاذت بو مكاصالن العمؿ أناء الميؿ كأطراؼ النيار بعد االستعانة
إلى غايتي ،كيتقؽ مقصدم إال أ ي
فإف
ثـ بتكجييات مشرفي عمى ىذه الرسالة كأستغفر اهلل أىف أككف مدعيان الكماؿ ٌ
باهلل – عز كجؿ ٌ ،-

الكماؿ هلل كتده.

كاف مف صكاب
كأاي انر فيذا جيدم كعممي في تتقيؽ ىذا الكتاب
– كىك جيد المقؿ – فما ٌ
تكؿ كال قكة
فيك مني كمف الشيطاف كال ى
فمف اهلل – عز كجؿ – كتيسيره ،كما كاف مف اطأ كتقصير ى
إال باهلل ،كأسألو أف يقبؿ مني ىذا العمؿ المتكاضع كأف ينفعني بو في الداريف كينفع بو المسمميف،

كأف يكفقنا اهلل لما يتبو كيرضاه مف القكؿ كالعمؿ ،كىك تسبي كنعـ الككيؿ.
الحمد هلل رب العالميف
وآخر دعوانا أف
ُ
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف

جماؿ صقر محمد إسعيد
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الفصؿ الرابػػع
قسـ التحقيؽ
ويشتمؿ عمى أربعة مباحث:
المبحث األوؿ :وصؼ النسخ المخطوطة

المبحث الثاني :بياف حاؿ النسخة المطبوعة [ط]

المبحث الثالث :نقد النسخة المطبوعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب
الميدي

المبحث الرابع :منيج التحقيؽ
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المبحث األوؿ :وصؼ النسخ المخطوطة
التقصي ،كاالطالع عمى فيارس الماطكطات في المكتبات
بعد البتث ،كمتاكلة
ٌ
الفمسطينية ،كبعد الزيارات التي قمت بيا إلى كؿ مف الجامعة اإلسالمية في المدينة المنكرة

–عمى

ساكنيا الصالة كالسالـ -كالجامعة األردنية ،كبعد سؤالي ذكم الشأف كالابرة في الماطكطات ،كجدت
لمكتاب ثالث نسخ اطية كنساة مطبكعة ،ككصفيا عمى النتك اآلتي:
* النسخة المخطوطة األولى [ أ ] :
كىي مف دار الكتب المصرية ،كىي مصكرة عف ماطكط دار الكتب القكمية رقـ (

)2128

فقو تنفي ،ميكركفيمـ رقـ (  ،)6416كقد ينسات سنة ( )952ىػ ،كتيث إنيا أقدـ النسخ ،كقميمة
األاطاء ،فقد اعتبرتيا األىصؿ.
كصؼ ىذه النساة (األصؿ):

أ .ناسايا :الشيخ أىتمد بف أتمد البابمي الشافعي.

ب .تاريخ نسايا)952( :ىػ.
ج .عدد أكراقيا ( )72كرقة.

د .عدد أسطر الكرقة )29( :سط انر.

ىػ  .متكسط كممات السطر )22-20( :كممة.

ق .نكعية الاط :نساي مقركء.
أما صفات الماطكط فيي كاآلتي:

أ .طبيعة الاط :نساي جميؿ مقركء.

ب .سقط الكممات :قميؿ.

ج .النقص :كاممة دكف نقص في األكراؽ.

د .التعميقات عمى ىكامش الصفتات :يكجد عمى اليكامش تعميقات نادرة.
ىػ  .الصفتات مرتبطة بطريؽ التعقيبة.
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كبمغ مقدار ما زادت بو عمى
كقد بمغ عدد السقط في ىذه النساة (
 )390مكضعان تقريبان ،ى
غيرىا – مف كممات أك جمؿ – مف النسخ (  )73مكضعان تقريبان ،كبمغ عدد األاطاء (  )105مكضعان

تقريبان ،كعدد التصتيفات ( )46مكضعان تقريبان.

* النسخة المخطوطة الثانية [ ب ]:
مصكرة عف ماطكط مكتبة (تشيستربيتي)
كىي مكجكدة في مكتبة الجامعة األردنية ،كالنساة ٌ
إيرلندا ،برقـ ( ،)4670كقد ينسات سنة ( )970ىػ.
كصؼ ىذه النساة [ب]:

أ .ناسايا :متمد بف أتمد الجركاني األىزىرم المالكي.

ب .تاريخ نسايا)970( :ىػ.

ج .عدد أكراؽ كتاب البيكع تتى باب الربا ( )67كرقة.

د .عدد أسطر الكرقة )35( :سط انر.

ىػ  .متكسط كممات السطر ( )19-17كممة.

ق .نكعية الاط :نساي.
أما صفات الماطكط فيي كاآلتي:
ٌ
أ .طبيعة الاط :ردمء.
ب .سقط الكممات :قميؿ.

ج .النقص :كاممة دكف نقص في األكراؽ مع النقص في األسطر.

د .التعميقات عمى ىكامش الصفتات :ال يكجد عمى اليكامش تعميقات كانما يكجد كممة
أك كممات سقطت مف المتف فيشير إلييا كيستدركيا الناسخ في اليامش كيضع إشارة

صح.

ىػ  .الصفتات مرتبطة بطريؽ التعقيبة.
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كبمغ مقدار ما زادت بو عمى
عدد السقط في ىذه النساة (
بمغ ي
 )623مكضعان تقريبان ،ى
كقد ى
كبمغ عدد األىاطاء (  )80مكضعان تقريبان ،كعدد التصتيفات
غيرىا مف النسخ (  )15مكضعان تقريبان ،ى
( )43مكضعان تقريبان.

* النسخة المخطوطة الثالثة [ ـ ]:
نساة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة – عمى ساكنيا أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ – قسـ

تصكير الماطكطات ،سجؿ رقـ ( ،)967كيكجد عمى صفتة العنكاف تممؾ باسـ يمتب الديف بف تقي
الديف التنفي التمكم ،كىي مف كقؼ المدرسة المتمكدية كتتمؿ رقـ ميكركفيمـ (.)6674
كصؼ ىذه النساة (ـ):

أ .ناسايا :مجيكؿ.

ب .تاريخ نسايا)1044( :ىػ.
ج .عدد أكراقيا ( )80كرقة.

د .عدد أسطر الصفتة ( )27سط انر.

ىػ  .متكسط كممات السطر.)22-20( :
ك .نكعية الاط :نساي جميؿ مقركء.

ز .التعميقات عمى ىكامش الصفتات :يكجد عمى اليكامش تعميقات قميمة.
تػ .الصفتات مرتبطة بطريقة التعقيبة.

كبمغ مقدار ما زادت بو عمى
بمغ عدد السقط في ىذه النساة (
 )400مكضعان تقريبان ،ى
كقد ى
غيرىا مف النسخ (  )130مكضعان تقريبان ،كبمغ عدد األاطاء (  )69مكضعان تقريبان ،كعدد التصتيفات

( )70مكضعان تقريبان.
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المبحث الثاني :بياف حاؿ النسخة المطبوعة [ ط ]
كتـ طبعيا
كىي نساة مطبكعة في لبناف – بيركت  /مطبعة دار إتياء التراث العربيَّ ،

ضمف عدد مف الكتب التي شرتت اليداية ،فقد رتبت الكتابة في صفتاتيا كاآلتي:

ثـ يميو في أسفؿ الصفتة
ثـ يميو في كسط الصفتة كالـ فتح القديرٌ ،
كالـ اليداية أعمى الصفتةٌ ،
ثـ يميو تاشية سعدم جمبي .كقد
شرح الكفايةٌ ،
أما في التاشية فقد جعؿ أكالن في الصدر شرح العناية ٌ
بمغ عدد السقط في ىذه النساة (  )346مكضعان تقريبان .كبمغ مقدار ما زادت بو عمى غيرىا مف

النسخ ()82
و
مكضع تقريبان ،كبمغ عدد األاطاء ( )30مكضعان تقريبان كعدد التصتيفات ( )18مكضعان
تقريبان.

الربا في ( )236صفتة.
كيقع كتاب البيكع مف كتاب فتح القدير تتى باب ٌ
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المبحث الثالث :نقد النسخة المطبوعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدي:
بعد اطالعي عمى النساة المطبكعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدم لكتاب (فتح
القدير) ،نشر دار الكتب العممية (متمد عمي بيضكف) ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى ( 1415ىػ

المكافؽ 1995ـ).

تبيَّف لي أف عمى (التعميؽ) بعض الممتكظات؛ كما كنت ُّ
يدكف ممتكظاتي عمى ىذا
أتب أف أ ِّ

أف الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدم عممو
(التعميؽ) ضمف رسالتي كذلؾ العتبارات شتى :منيا ٌ
تعميؽ كليس تتقيقان كفرؽ كبير بيف التعميؽ كالتتقيؽ.
كمنيا أف لو كجية نظر في إاراج الكتاب بيذا الشكؿ دكف التركيز عمى قكاعد التتقيؽ.

طبع عدة طبعات كليس بتاجة إلى التتقيؽ ،بؿ يكفي ترقيـ
كمنيا أف كتاب فتح القدير ى
اآليات القرآنية ببياف اسـ السكرة كرقـ اآلية ،كتاريج أك عزك األتاديث النبكية الشريفة.
كمنيا اتباع الرسـ اإلمالئي التديث
كمنيا كذلؾ أف ٍّ
لكؿ طريقة ،كال داعي ألف أثبت أف عممي أفضؿ مف عمؿ غيرم ،إالٌ أنني

الرزاؽ ليظير الفرؽ كتتضح الصكرة.
أيت أاي انر أف أ ِّ
يدكف بعض ممتكظاتي عمى تعميؽ الشيخ عبد ٌ
ر ي
إف أىـ ما يالتظو الباتث عمى ىذا التعميؽ اآلتي:

أوالً

 :عدـ ضبط المعمؽ اسـ الكتاب كسنة الكفاة لمشارح.

ثانياً  :المعمِّؽ لـ يقـ بالتعميؽ عمى النصكص الفقيية في المسائؿ الاالفية كال غيرىا كال بكممة
كاتدة!!
ثالثاً  :لـ يعنكف لمكتاب عناكيف داامية تساعد عمى الفيـ.
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رابعاً :

لـ يذكر النسخ التي اعتمد عمييا ،كلـ يقابؿ بيف النسخ فعممو مجرد تعميؽ ال تتقيؽ.

خامساً  :لـ يترجـ اطالقان لألعالـ ،كال لمكتب كاألماكف كالبمداف.
سادساً  :لـ يقـ بتفسير الكممات الغريبة الكاردة في الكتاب.
سابعاً  :المعمؽ أىمؿ تمامان الكتب األارل التي طبعت مع فتح القدير مثؿ( :العناية :لمبابرتي)،
كتاشية المتقؽ سعد اهلل بف عيسى الشيير بسعدم جمبي كبسعدم أفندم المتكفى سنة

()945ىػ تتى إنو لـ يشر إلييما تتى عمى غالؼ الكتاب الاارجي مع أنو طبعيما مع
فتح القدير!!

يارج األتاديث غالبان بؿ اقتصر عممو عمى ىعزك األتاديث إلى مظانيا .كاف
ثامناً  :المعمؽ لـ ِّ
ذكر تكـ أىؿ التديث فغالبان مف كتاب نصب الراية لمزيمعي .مثاؿ ذلؾ (ركاه الباارم في
ى
تارياو األكسط كما في نصب الراية) ( ،)7/4ينظر :فتح القدير (.)277/6

تاسعاً  :كاف عند عزكه لألتاديث غالبان ما ييمؿ ذكر الطبعة ،كالجزء كالصفتة كرقـ التديث،
كمف أمثمة ذلؾ (قاؿ البكصيرم :في الزكائد – كىي مصباح الزجاجة – إسناده صتيح
كرجالو ثقات) ،ينظر :فتح القدير (.)240/6

كمثالو (ركاه الطبراني في األكسط كفيو مقاؿ) ،ينظر :فتح القدير (

 .)276/6كمثالو

(كصتتَّو التاكـ عمى شرط مسمـ ككافقو الذىبي) ،ينظر :فتح القدير (.)266/6

عاش ارً  :ترؾ التكـ عمى بعض األىتاديث كاآلثار دكف تكـ ،كمثاؿ ذلؾ تديث (مف اشترل
أرضان فييا ناؿ فالثمرة لمبائع إالٌ أف يشترط المبتاع).

فقاؿ :ركاه متمد في شفعة األصؿ كما ذكر المصنؼ ،كلـ يذكر إسناده فميترر .ينظر:
فتح القدير (.)262/6
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حادي عشر :ينقؿ أتيانان تاريج األتاديث كاآلثار مف أميات كتب التديث ،بالكاسطة كليس مباشرة
مع أنيا متكفرة ،مثاؿ ذلؾ قكلو في تاريج تديث (النيي عف بيع كشرط) ،ضعيؼ .ركاه

الطبراني في األكسط كما في المجمع (  )8/4كالتاكـ في عمكـ التديث كما في نصب
الراية (  )18/4كابف تزـ في المتمٌى كالاطٌابي في معالـ السنف كما في تمايص التبير

( )13/3كميـ مف طريؽ أبي تنيفة .يينظر :فتح القدير (.)405/6

يارج) أك يعزك األتاديث كاآلثار لكتب الفقو .كمثاؿ ذلؾ أثر ابف عمر كاألثر
ثاني عشر :كثي انر ما ( ِّ
(عف سميماف مكلى ابف البرصاء قاؿ :بعت مف عبد اهلل بف عمر جارية عمى أنو لـ ينقد
الثمف إلى ثالثة أياـ فال بيع بيننا ،فأجاز ابف عمر ىذا البيع).

قاؿ :ركاه متمد بف التسف في الجامع كذا نقمو أبك الميث في شرتو لمجامع .يينظر :فتح
القدير (.)302/6

كمثاؿ آار قكلو ...( :كابف تزـ في المتمٌى  )...يينظر :فتح القدير ( )405/6كىكذا.

ثالث عشر  :كثي انر ما يتيؿ تاريج األتاديث كاآلثار إلى الصفتات السابقة دكف ذكر رقـ الجزء
كالصفتة.

كمثاؿ ذلؾ( :تقدـ قبؿ قميؿ كاسناده ك واه) .يينظر :فتح القدير (.)323/6

رابع عشر :عشرات األاطاء المطبعية كاإلمالئية كتتى في بعض األتاديث.
كمثاؿ ذلؾ (مف اشترل أرضان فييا نتؿ فالثمرة لمبائع إالٌ أف يشترط المبتاع) كىي (أرضان

فييا ناؿ) .يينظر :فتح القدير (.)262/6

كمف األمثمة عمى األاطاء المطبعية كاإلمالئية اآلتي:
ُ.

قبمو كىي قمبو (.)229/6

ّ.

يتبادؿ كىي بتبادؿ (.)230/6

ِ.
ْ.

يعبر كىي يصبر (.)230/6

أغـ كىي أعـ (.)231/6
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ٓ.

بعينو كىي بعنيو ( )231/6كتكررت في (.)236/6

ٕ.

البنائع كىي البائع (.)238/6

ٗ.

يمصر كىي بمصر (.)247/6

ٔ.
ٖ.

يعني كىي بعني ( )234/6كتكررت في (.)244/6
اثـ كىي اتـ (.)246/6

َُ .يفضؿ كىي يفصؿ (.)253/6

ُُ .الصائبة كىي الصابئة (.)254/6
َّ
المؤبرة (.)261/6
ُِ .المؤثرة كىي
ُّ .مغبكتان كىي مغبكنان (.)279/6
ُْ .العدا كىي العداء (.)327/6

ُٓ .أارجو عنو أثمة الكتب الستة كىي أارجو عنو أئمة الكتب الستة (.)471/6

ُٔ .أارجو النسائي أيضان في سننو الكبره كىي أارجو النسائي في سننو الكبرل (.)471/6
ُٕ .ركاه الطبراني في األكسط كفيو فقاؿ كىي كفيو مقاؿ (.)276/6
كاالصة األمر أف ما قاـ بو ال يرقى إلى درجة التتقيؽ العممي.
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المبحث الرابع :منيج التحقيؽ
كأىـ مالمح ىذا المنيج اآلتي:
ُ.
ِ.
ّ.

نص الكتاب بتيث يككف أقرب إلى الصكرة التي كضعو مؤلفو عمييا.
ضبط ٌ
اتباع الرسـ اإلمالئي التديث.

مقابمة النسخ ككضع الفركؽ التي ينبني عمييا ااتالؼ في اليامش ،كقد كضعت في ىامش

البتث أرقاـ صفتات الماطكطة (أ،ب،ـ) كالنساة المطبكعة (ط) مع عالمة *.

ْ.

ترقيـ اآليات القرآنية ببياف اسـ السكرة كرقـ اآلية.

ٓ.

عزك األتاديث كتاريجيا ،فإذا كاف التديث في الصتيتيف أك في أتدىما فيكتفي بذلؾ مع

التكثيؽ منيما أك مف أتدىما ،كأما إذا كاف التديث في غيرىما مف مصادر السنة ،فيارج مف

مصادره كيذكر تكـ أىؿ التديث عميو.
ٔ.

عزك اآلثار.

ٖ.

التعريؼ بالفرؽ.

ٕ.
ٗ.

عزك األبيات الشعرية إلى قائمييا كتكثيؽ ذلؾ مف مصادرىا.

التعريؼ بالكتب الكاردة في النص.

َُ .الترجمة لألعالـ الذيف ذكرىـ في الكتاب ترجمة مكجزة ،كتكثيؽ ذلؾ مف كتب التراجـ.
ُُ .التعميؽ عمى آراء المؤلؼ (الشارح).

ُِ .تكثيؽ ما يرد في الكتاب مف النقكؿ كاآلراء كاألقكاؿ مف المصادر المعتمدة ما استطعت إلى
ذلؾ سبيالن.

ُّ .التعريؼ باألماكف كالبقاع.

ُْ .بياف المقادير الشرعية التي يذكرىا الشارح ،مكياالن كانت أك ميزانان أك مساتة أك مسافة ،كبياف
ما تساكيو بالمقاييس التديثة.

ُٓ .شرح األلفاظ الغريبة.

ُٔ .تكثيؽ المسائؿ الفقيية في المصادر المعتمدة عند المذاىب الفقيية.
ُٕ .عمؿ الفيارس اآلتية( ):
(

) ممتكظة :رتبت جميع الفيارس عمى تركؼ المعجـ عدا فيرس اآليات كالمكضكعات.
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 -فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األتاديث النبكية. فيرس آثار الصتابة كالسمؼ. -فيرس القكاعد الفقيية.

 فيرس المصطمتات كاأللفاظ الغريبة. فيرس المقادير الشرعية. فيرس األبيات الشعرية. -فيرس األعالـ.

النص.
 فيرس الكتب الكاردة فيٌ
 فيرس الفرؽ كالطكائؼ. فيرس األماكف كالبقاع. فيرس مراجع البتث. فيرس المكضكعات.قدمتو لمكتاب مف ادمة ،كما سمكتو لذلؾ مف كسيمة ،كقد أككف ارجت عف ىذا النيج بعض
ىذا ما ٌ
إما سيكان أك زلالن ،كاهلل يمتك الزلؿ كيعفك عف الاطأ.
الشيءٌ ،

وهللا ولي التىفيك

37

38

صورة الصفحة األولى مف النسخة [أ] لكتاب البيوع
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صورة الصفحة األخيرة مف النسخة [أ] لكتاب البيوع
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صورة الصفحة األولى مف النسخة [ب] لكتاب البيوع
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صورة الصفحة األخيرة مف النسخة [ ب ] لكتاب البيوع

44

صورة الصفحة األولى مف النسخة [ ـ ] لكتاب البيوع
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47

صورة الصفحة األخيرة مف النسخة [ ـ ] لكتاب البيوع

48

صورة الصفحة األولى مف النسخة [ ط ] لكتاب البيوع

49

صورة الصفحة األخيرة مف النسخة [ ط ] لكتاب البيوع

50

صورة الصفحة األولى مف النسخة المطبوعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدي

51

صورة الصفحة األخيرة مف النسخة المطبوعة بتعميؽ الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدي
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فـهـارس
الذراســت والتحقيك

أيثبت فيما يمي فيارس الدراسة كالتتقيؽ كىي كاآلتي( ):
(

) ممتكظة :رتبت جميع الفيارس عمى تركؼ المعجـ عدا فيرس اآليات كالمكضكعات.
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 أكالن  :فيرس اآليات القرآنية الكريمة.

 ثانيان  :فيرس األتاديث النبكية الشريفة.
 ثالثان  :فيرس آثار الصتابة كالسمؼ.
 رابعان  :فيرس القكاعد الفقيية.

 اامسان  :فيرس األبيات الشعرية.

 سادسان  :فيرس المصطمتات كاأللفاظ الغريبة.
 سابعان  :فيرس المقادير الشرعية.

 ثامنان  :فيرس األعالـ المترجـ ليـ.
 تاسعان  :فيرس الفرؽ كالطكائؼ.

 عاش انر  :فيرس األماكف كالبقاع.

 تادم عشر  :فيرس الكتب الكاردة في النص.
 ثاني عشر  :فيرس المصادر كالمراجع:
ُ .القرآف الكريـ كعمكمو.

ِ .التديث الشريؼ كعمكمو.
ّ .أصكؿ الفقو.

ْ .الفقو اإلسالمي:

أ .الفقو التنفي.

ب .الفقو المالكي.

ج .الفقو الشافعي.
د .الفقو التنبمي.

ق .كتب فقيية أارل.

ٓ .كتب التراجـ كالسير.
ٔ .كتب المغة.

ٕ .كتب التاريخ.
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ٖ .عمكـ إسالمية أيارل كمعارؼ عامة.
ثالث عشر  :فيرس المكضكعات.
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ووًال :فهرس اآلياث القرآًيت الكريوت
اآلية

ىت َّؿ المٌوي اٍل ىب ٍي ىع}
{ ىكأ ى
ظةه ِّمف َّرب ً
ؼ}
{فى ىمف ىجاءهي ىم ٍك ًع ى
ِّو فىانتىيى ىى ىفمىوي ىما ىسمى ى
{ ىكأى ٍش ًي يد ٍكٍا ًإ ىذا تىىب ىاي ٍعتي ٍـ}
َّ
ً
ًَّ
كف
آمينكٍا الى تىٍأ يكميكٍا أ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىب ٍي ىن يك ٍـ بًاٍل ىباط ًؿ إًال أىف تى يك ى
{ ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
تً ىج ىارةن ىعف تىىر و
اض ِّمن يك ٍـ}
{أىفالى فال يتدبركف القيرآف كلىك ىكاف ًمف ًع ًند ىغ ٍي ًر المٌ ًو لىكج يدكٍا ًف ً
يو
ى ىٍ ى ٍ
ى ٌ
ىى
ااتًالىفان ىكثًي انر}
ٍ
ًَّ
يف آمينكٍا أىكفيكٍا بًاٍل يعقي ً
كد}
{ ىيا أىيُّيىا الذ ى ى ٍ
إلى مت َّرمان عمى ً
ً
{قؿ آل ً
ط ىع يموي إال أف
طاعوـ ىي ٍ
اج يد في ما أيكت ىى ى َّ ي ى
يككف ىميتةن}
ً
كف}
{ ىك ىكـ ِّمف قى ٍرىي وة أ ٍ
اىا فى ىج ى
ىىمى ٍك ىن ى
ٍس ىنا ىب ىياتان أ ٍىك يى ٍـ قى ئمي ى
اءىا ىبأ ي
ىا ىرىج لً ًع ىب ًاد ًه}
{ يق ٍؿ ىم ٍف ىت َّرىـ ًز ىينةى المٌ ًو الَّتً ىي أ ٍ
ً
{تىىب ىار ىؾ المٌوي ىر ُّ
يف}
ب اٍل ىعالىم ى
ًً
يف ًمف سبً و
يؿ}
{ ىما ىعمىى اٍل يم ٍتسن ى
ى
يب}
{فىىيأ ي
اب قى ًر ه
ٍا ىذ يك ٍـ ىع ىذ ه
{تىمتَّعكٍا ًفي ىد ًاريكـ ثىالىثىةى أىي و
َّاـ}
ى ي
ٍ
{ك ىش ىرٍكهي بًثى ىم وف ىب ٍا و
س}
ى
{ ...ىكىذ يركا اٍل ىب ٍي ىع}
ً
{كما تىفىَّر ى ًَّ
اب إً َّال ًمف ىب ٍعًد ىما ىجاءتٍيي يـ اٍل ىبي ىِّنةي}
يف أيكتيكا اٍلكتى ى
ؽ الذ ى
ى
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السورة

رقـ اآلية

275

200-165

البقرة

275

527

النساء

29

النساء

82

137

المائدة

1

190 ،117

األنعاـ

145

510

األعراؼ

4

372

األعراؼ

32

512

54

171

التكبة

91

692

ىكد

65

124

20

527 ،524

البقرة
البقرة

األعراؼ
ىكد

يكسؼ

282

64

الصفحة

190-118
،113 ،112
190

124

الجمعة

9

603

البينة

4

193

ًال :فهرس األحاديث الشريفت
اًيا
الحديث

[أ]

رقـ الصفحة

تفرؽ بينيما"
"أدركيما فارتجعيما كبعيما جميعان فال ٌ
"إذا ا بتاع رجؿ ثمرة تائط في زمف " ...

255

"إذا أاذت كاتدان منيا باآلار فال يفارقؾ كبينؾ كبينو بيع"

683

الرجالف فكؿ كاتد منيما بالايار ما لـ يتفرقا"
"إذا تبايع َّ

117

"إذا ابتعت فقؿ ال االبة كلي الايار"
"إذا بايعت فقؿ ال االبة"

"أرأيت إف منع اهلل الثمرة بما يستتؿ أتدكـ ماؿ أايو"

611
276 ،191
276
256

التؽ كليتمؿ كؿ كاتد منكما صاتبو"
كتكايا
"استيما
ٌ
ٌ
"اشترل رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -طعامان مف ييكدم إلى أجؿ"

200

"اعتقيا كلدىا"

276

"اشترل رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -لفاطمة سكاريف مف عاج"
"افترقت بنك إسرائيؿ عمى ثنتيف كسبعيف فرقة"

"أما في بيتؾ شيء فأاذىما الرسكؿ كقاؿ مف يشترم ىذيف"

455
514
193

606-605

"أمر رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -بعتؽ أميات األكالد مف غير الثمث"

473

ترـ بيعيا كأكؿ ثمنيا"
ترميا َّ
إف الذم َّ
"ٌ
ترـ ثمنو"
ترـ شيئان َّ
"إً َّف اهلل تعالى إذا َّ

535
469

" َّإنما الكالء لمف أعتؽ"

540

"أمر ابف عمر بالمراجعة دفعان لممعصية"...

"إنما البيع عف تر و
اض"

576

113

"أنو أجاز البيع إلى شيريف"

"أنو عميو الصالة كالسالـ رىف درعان عند أبي الشتـ"...

"أنو عميو الصالة كالسالـ نيى عف بيع كشرط البيع باطؿ كالشرط باطؿ"...
"أيما رجؿ أعمر عمرل لو كلعقبو فإنيا لمذم أيعطييا"
57

299
201
538
557

[ب]
"باع تمسان كقدتان فيمف يزيد"

606

بعت مف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -ناقة كشرط لي تمالنيا"
" ي
"بعث تاطب بف أبي بمتعة إلى المقكقس"...

620

"بعثني رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -إلى المقكقس ممؾ اإلسكندرية"...

620

"البيعاف بالايار ما لـ يتفرقا أىك يقكؿ أتدىما لصاتبو ااتر"

190

"بعث الرسكؿ االد بف الكليد فقتؿ منيـ قتمى"
"البيعاف بالايار ما لـ يتفرقا"

[ت]

تفترؽ أمتي عمى ثالث كسبعيف فرقة"
" ي
"التكلية كاإلقالة كالشركة سكاء"

539
454
190

193 ،118
[ث]

643

"ثالثة أنا اصميـ يكـ القيامة رجؿ أعطى بو ثـ غدر"

468

"جعؿ لو رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عيدة ثالثة أياـ"

123

فإف الكالء لمف أعتؽ"
"اذييا كاشترطي ليـ الكالء ٌ
"الاراج بالضماف"

540

[ج]
[خ]

"الايار ثالثة أياـ"

"دعكا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض"
"الذىب بالذىب كالفضة بالفضة"

407
[د]
[ذ]
[ر]

"راص عميو الصالة كالسالـ في بيع العرايا أف تباع بارصيا"

58

122
602
206
491

"راص في العرية أف تؤاذ بمثؿ ارصيا تم انر يأكميا رطبان"
"راص في بيع العرايا"

491
491

[ش]
"شرط رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -في المصراة ايار ثالثة أياـ في البيع"
[ص]

"الصفقة في الصفقتيف ربا"

[ع]

276-121
551

تدث كذب ،كاف كعد أىامؼ كاف ائتمف ااف"
"عالمة المنافؽ ثالث :إذا ٌ
[ؼ]

493

"فإف استطعتـ أىف تغمبكا عمى صالة قبؿ طمكع الشمس"

603

"فؾ الرقبة كأعتؽ َّ
النسمة"
"قد أاذتيا بالثمف "...

[ؽ]
[ؾ]

547
643

"كنا نارج عمى عيد رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -صاعان مف طعاـ"...

205

"ال أركب بعي انر ليس لي "...

644

[ؿ]

478

"ال تبايعكا السمؾ في الماء فإنو غرر"

543 ،542

"ال تبع ما ليس عندؾ"

"ال تبيعف شيئان تتى تقبضو"

"ال تتمقى الركباف لمبيع كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض"

675 ،671
600

"ال تجمعكا عمييـ بيف السبي كالتفرؽ ما لـ يبمغ الغالـ"...

617

"ال تفرقكا بيف األـ ككلدىا"

617
513

"التنتفعكا مف الميتة بإىاب"

600

"ال يبع الرجؿ عمى بيع أايو"
59

"ال يتفرؽ بيعاف إال عف تراض"

"ال يتؿ سمؼ كبيع كال شرطاف في بيع كال ربح ما لـ يضمف كال بيع ما ليس عندؾ"
"ال يسكـ الرجؿ عمى سكـ أىايو"

121

543 ،542
496
469

لعف اهلل الامر إلى أىف قاؿ كبائعيا"
" ى
المتنمصة"
"لعف اهلل النامصة ك ِّ

512

512 ،511

"لعف اهلل الكاصمة كالمستكصمة"

469

"لعف اهلل الييكد يت ٌرمت عمييـ الشتكـ فجممكىا"
مفرج أم ميدر"
"ليس في اإلسالـ ىد َّـ َّ

410
612

"ليس منا مف لـ يبجؿ كبيرنا كيرتـ صغيرنا"

[ـ]
"ما كاف مف شرط ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ"

121

"المتبايعاف بالايار ما لـ يتفرقا أىك يككف البيع ايا انر"

189

"المسممكف عند شركطيـ"

280

"المسممكف شركاء في ثالث :في الماء كالكأل كالنار"
فرؽ بيف كالدة ككلدىا"
"ممعكف مف ٌ
"مف ابتاع طعامان فال يبعو تتى يستكفيو"

516 ،497
609
669

"مف ابتاع طعامان فال يبعو تتى يقبضو كيستكفيو"

643

"مف أسمؼ في تمر فميسؼ في كيؿ معمكـ"...

202

"مف ابتاع ناالن بعد أف يؤبر فثمرتيا لمذم باعيا"
"مف اشترل شيئان لـ يره فمو الايار إذا رآه"...

242
344

"مف اشترل ناالن قد أبرت فثمرتو لمبائع إال أف يشترط المبتاع"

242

"مف أقاؿ نادمان بيعتو أقاؿ اهلل عثرتو يكـ القيامة"

629

"مف أقاؿ مسممان بيعتو أقاؿ اهلل عثرتو"

"مف باع عبدان كلو ماؿ فمالو لمبائع إال أف يشترط المبتاع"
"مف ترؾ ماالن أك تقان فمكرثتو"

60

627
272
316

فرؽ اهلل بينو كبيف أتبتو يكـ القيامة"
"مف فرؽ بيف كالدة ككلدىا ٌ
"مف لـ يرتـ صغيرنا كيعرؼ تؽ كبيرنا فميس منا"

611

"نيى النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -عف بيع كشرط"

273

[ف]

"نيى أف تيباع السِّمع تيث تبتاع"...
"نيى أف ييباع لبف في ضرع أك سمف في لبف"

608

670
485

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -أف تيباع ثمرة تتى تطعـ كال يباع صكؼ
عمى ظير"

484

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -أف تتمقى الركباف كأف يبيع تاضر لباد"

601

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عف بيع الثمر تتى يبدك صالتيا ككاف إذا
سئؿ"

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عف ربح ما لـ يضمف"

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عف صفقتيف في صفقة"
"نيى رسكؿ اهلل
كالمنابذة"

–صمى اهلل عميو كسمـ -عف المتاقمة كالمااضرة كالمالمسة

254-253
528
549
490

"نيى رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عف المزابنة كالمتاقمة"

490

"نيى عف بيع الثمار تتى يبدك صالتيا كعف بيع الناؿ تتى تزىك"

253

"نيى عف بيع تبؿ التبمى"

481

"نيى صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع التبؿ"

"نيى عف بيع السمع تتى يتكزىا التجار إلى رتاليـ"

556

675 ،670

"نيى عف بيع الطعاـ تتى يجرم فيو صاعاف :صاع البائع كصاع المشترم"

678

"نيى عف بيع الغرر"

262

"نيى عف بيع العنب تتى يسكد كعف بيع التب تتى يشتد"
"نيى عف بيعتيف في بيعة"

"نيى عف بيع المبف في ضركع الغنـ كالصكؼ عمى ظيكرىا"

"نيى عف بيع الناؿ تتى تزىر كعف بيع السنبؿ تتى يبيض"
61

254
551
486
262

"نيى عف تمقي الركباف ...كأف يستاـ الرجؿ عمى سكـ أايو"

600

"نيى عف شراء ما في بطكف األنعاـ تتى تضع كعف بيع ما في ضركعيا"

506

"نيى عف المالمسة كالمنابذة"

495

"نياني رسكؿ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ -عف أربع اصاؿ في البيع عف سمؼ كبيع"

542

"نييو صمى اهلل عميو كسمـ عف الربا كالريبة"

595

"نييو عف بيع ما ليس عند اإلنساف"

343

486

"نييو عف بيع المبف في الضرع"

[ىػ]

"ىذا اير لؾ مف أف تجيء المسألة نكتة في كجيؾ يكـ القيامة"
العداء"
"ىذا ما اشترل متمد رسكؿ اهلل مف ٌ

[ي]

"يا سممة ىب لي المرأة ،قمت ىي لؾ ففدل بيا أيسارل مكة"

رده"
رده ٌ
"يا عمي ما فعؿ غالمؾ فأابرتو فقاؿ ٌ
"يا معشر التجار إف بيعكـ ىذا يتضره المغك كالكذب فشكبكه بالصدقة"

62

606
375
623
610
165

ًال :فهرس آ ار الصحابت والسلف
اللا
طرؼ األثر
"ابتعت زيتان في السكؽ فمما استكجبتو"...

القائؿ
[أ]

"أبمغيو أف اهلل أبطؿ جياده مع رسكؿ اهلل إف لـ يتب"

"أمر ابف عمر بالمراجعة دفعان لممعصية بالقدر الممكف"
"بأف تأمف العاىة"

[ب]

"باع عبدان مف زيد بف ثابت بشرط البراءة فكجد زيد بو عيبان"

"بدا لي رأم أنيف يبعف فقاؿ رأيؾ في الجماعة ُّ
أتب إلينا مف
رتبؾ كتدؾ"

"البيع صفقة أك ايار"
"اذ بأبي أنت كأمي إتدل راتمتي ىاتيف"
"زىكىا بأف تتمر أك تصفر"
"فقضى أف الايار لطمتة كال ايار لعثماف"
"ال تبعو تيث ابتعتو تتى تتكزه إلى رتمؾ"

[خ]
[ز]
[ؼ]
[ؿ]

الصفحة

ابف عمر

670

عائشة

525

ابف عمر
ابف عمر

349
257

ابف عمر

452

أبك عبيدة

572

عمر

117

أبك بكر
أنس
ط ًعـ
يجبير بف يم ٍ

643
257
350

زيد بف ثابت

670

"ال تبيعكا إلى العطاء كال إلى األندر"

ابف عباس

566

"ال يككف لو سمسا انر"

ابف عباس

سي ِّ
ب
الم ى
سعيد بف ي

"ال ربا في التيكاف"...

طمتة

"لي الايار؛ ألىني اشتريت ما لـ أره"
[ـ]

"المزابنة بيع الرطب في الناؿ بالتمر كيالن كالمتاقمة في الزرع"
63

جابر

481
601
349
490

64

ًال :فهرس القىاعذ الفقهيت واألصىليت
راببا
القاعدة الفقيية

الصفحة

.1

اإلبراء عف التقكؽ المجيكلة ال يصح

.2

األتكاـ الشرعية ال تاتمؼ بااتالؼ االصطالح في األلفاظ

.4

ااتالؼ األسباب يكجب ااتالؼ األعياف تكمان

528

.6

األصؿ في النساء البكارة

338

.7

إعماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أتدىما

إقامة المفظ مقاـ المعنى أثر في ثبكت تكمو بال نية ليس غير

371
175

.9

.10

إف ما فيو اإلباتة منسكخ بما فيو النيي
البيع ال ينعقد في غير معيف

541

.11

ترؾ العمؿ بالتديث مف قبؿ مجتيد ليس تجة عمى مجتيد غيره

التشبيو يقاـ مقاـ التقيقة في مكضع العجز كتتريؾ الشفتيف يقاـ مقاـ القراءة لألارس

194
364

.13

التصرؼ الصادر عف أصالة أقكل مف التصرؼ الصادر عف نيابة

320

.14

التعارؼ بال نكير أصؿ في الشرع بمنزلة إجماع المسمميف

363

.16

تمميؾ المجيكؿ ال يصح

الذكر مع األنثى في بني آدـ جنساف كفي سائر التيكانات جنس كاتد

452
339

.18

الرضا بالشيء قبؿ العمـ بأكصافو ال يتتقؽ

347

.19

تتأيد تعتبر
تأيدت بمؤيِّد ،كاف لـ ٌ
شيادة النساء بانفرادىف فيما ال يطمع عميو الرجاؿ تجة إذا ٌ
في ثبكت تكجو الاصكمة ال في إلزاـ الاصـ

337

.20

الضركرة تقدر بقدرىا

العدـ في الصفات العارضة أصؿ كالكجكد في الصفات األصمية أصؿ

246
337

.22

القائـ مقاـ الشيء بمنزلتو

ً
غيبتو لمتكـ بيا عمييا
ال يتكـ عمى غائب كال تسمع تاؿ

365
311

.24

ال ييعذر الجاىؿ بجيمو في دار اإلسالـ
ترـ في القميؿ
ترـ في الكثير ى
ما ى

253

.3
.5

.8

.12

.15
.17

.21
.23
.25

452

األتكاـ لـ تشرع إال لمصالح العباد قطعان

األصؿ إعماؿ األلفاظ في مقتضياتيا التقيقية

631-630
344
630

215

التعميؿ ينبني عمى األصؿ

287

206

65

.26

546

يرجع إلى تاصيص العاـ بالااص

66

ًال :فهرس األبياث الشبريت
اهسا
البيت

القائؿ

عماد الديف ابف شيخ

الصفحة

كتاب اليداية ييدم اليدل

إلى تافظيو كيجمك العمى

فالزموي كاتفظو يا ذا التجى

فمف نالو ناؿ أقصى المنى

َّ
إف اليداية كالقرآف قد نسات

صنفكا في الشرع قبميا مف الكتب
ما ى
يسمـ مقالؾ مف زيغ كمف كذب

فميست بسنياء كال رجبية

كلكف عرايا في السنيف الجكانح

تساف بف ثابت

أىياذا الذم فاؽ األىناـ جميعيا

العمى ك المتامد
كتاز أىساليب ي

عمر بف متمكد بف

كأنت عديـ المثؿ –ال زلت باقيا-

ثكب ك و
كأىنت جميع الناس في و
اتد

16

كأىنت الذم عممتني سكر العمى

كأىنت الذم ربيتني مثؿ كالد

16

أريد ارتتاالن مف ذراؾ ضركرة

فيؿ منؾ إذف يا كبير األماجد

16

اإلسالـ المرغيناني

فاتفظ قراءتيا كالزـ تالكتيا

ذ

ذ

ذ

ذ

67

30
30

طاش كبرل زاده

30
30

متمد

492

16

ًال :فهرس الوصطلحاث واأللفاظ الغريبت
سادسا
المصطمتات ك األلفاظ الغريبة
األثر الشرعي

[أ]

الصفتة
169

أجاجيف الغساليف

235

األجمة

478

478

اآلجاـ

األربطة

51

أرض مسبعة

475

اإلقالة

172

296

األرش

ً
اإلعارة

291

األكارع

اإلكاؼ
برني

264
236

[ب]

440
236

البرذعة

440

بر لبانية

306

بزغ الدابة

502

القز
بزر ٌ
البسيط

163

بيرجة

196

بكرة

التجصيص

234
[ت]

650
170

الترجي

68

التشقيص

442

التكلية

164

170

التمني

[ج]

398

الجرب

الجزؼ

205

الجماؿ

406

جياد

196

501

الجعؿ

212

الجمد

[ح]

التدأ

398

الترف

401

542

تذا

التمس

تنطة صعيدية

الاابية

605
197

[خ]

196

الاانقاه

52

الاراج

377

375

ابثة

الا ارزيف

510

الامع

171

191

الاالبة

اكابي الزياتيف

235

ايار المايرة

183

325

ايار التعييف

69

328

ايار النقد

[ د]
د ارريب

265

الدرؾ

458

454

درست

دف
ٌ
دكد القز

الدىميز

271
500
559

[ر ]

240

ربكة

340

الرتؽ

الرجبيَّة

492

الرزمة

222

الرمكة

237

233

الرتى
الرفك
َّ

الزعفراف

458
[ز ]

358
344

الزؽ

207

الزنبيؿ

الزندينجي

521

زيكؼ

196

الزكايا

السائبة

52

[ س]

294

70

399

السُّبؿ

196

ستكقة

السِّدانة

294

الس ٍَّريج
السَّرٍح

356

449

السراية

271

السرقيف

479

الس ٌكة

479

400

السِّكر

السمجـ

358

السَّمـ

163

السٍمعة
َّ

السنياء

399
492

[ ش]

195

الشاشات
ًشراؾ

543

الشمط

397

الشركة

الص ٍبرة
ي

163
[ص]

195

الصرـ
ٌ

صيتاني

ضبَّة

الضماف
الطِّراز

354
441

[ض]

265
377

[ط]

648
71

الظئر

ظيكر المكاعب

ً
العثار
ً
العدؿ

[ظ]

336
354

[ع]

400
226

العرؼ (العرؼ العممي ،العرؼ القكلي)

193

العقر

405

501

العظاءة (العظاية)

167

العمة

عمـ الشركط كالسجالت

23

عمكـ البمكل

251

العمرل

غائمة
الفتؿ

557
[غ]

375

[ ؼ]

648
223

الفرجيَّة
ً
الفرصاد

239

الفصاص

340

الفص

الفطرة
القباء

340
343

[ؽ]

223
398

القبؿ

189

القبكؿ

605

القدح

72

القراميؿ

512

القسـ

170

396

القرف

القصاركف

235

القصيؿ

483

القف

323

235

قصاعة

605

القعب

القكىي

القيمي
كرل

531
187

[ؾ]

217

كراىة تتريمية

576

الكرباس

219

576

كراىة تنزييية

الكفؿ

الكمثرل

المبانة

353
251

[ؿ ]

440
405

المت

243

المقب

المقطة
المقيط

المأمكمة

163
163

[ ـ]

275
167

الماؿ المتقكـ

187

المثمي

73

المجذكذ

249

المااضرة

490

المدركات

623

مكجع

606

490

الماابرة

323

المدبر

606

مدقع

المرابتة

164

المشافر

249

163

المركب

276

المصراة

المطابقة

218

المعاكضة

294

مفيكـ الصِّفة

242

243

المطمؽ

166

المعتكه

مفيكـ المقب (االسـ)

243

المكارم

341

الميايأة

334

243

المقيد

249

المناجؿ

ميرجاف

563

ميمغة الكمب

454

مييعة

النثار

556
[ف]

479
547

النسمة
74

683

النقيع

النيش (النيس)
النيركز

475
563

[ىػ]

227

ىركم

336

ىمالج

[و ]
291

الكديعة

الكذارم

521

الكصية

166

499

الكزغ

الكضيعة

164

الككالة

166

162

الكقؼ

166

الكالية الشرعية

75

76

ًال :فهرس الوقادير الشرعيت (مكياؿ ،ميزاف ،مسافة ،مساحة ،نقود)
ساببا
الصفحة

المقادير الشرعية

[أ]

اإلردب
أكقية

الجكالؽ
تباب

441
644

[ج]

207

[ح]

235

[د]

الدانؽ

205

دراىـ باارية

197

دراىـ ثنائية

205

205

دراىـ ثالثية

دراىـ سمرقندية

197

ده يازده

646

الدف

دينار

235
622

[ذ]

235

الذراع

203

الذىب األشرفي

الذىب الاميفتي

205

الذىب الركني

205

الذىب الناصرم

203

[ع]
77

العدالي
ً
الغ اررة

205

[غ]

441

[ؽ]

قربة ركاسية

211

قربة كتافية

211

قربة سقاكية
القفيز

211
179

[ؾ]

الكر

197

الككرجة

195

مثقاؿ

[ـ]

622

[ف]

النش

644

النكل
ٌ

264

[و]

439

الكسؽ
الكًقر

180

78

79

ًال :فهرس األعالم الوترجن لهن
اهٌا
اسـ العمـ
أباف بف أىبي عياش البصرم

الصفحة
[أ]

283

إبراىيـ بف متمد –صمى اهلل عميو كسمـ -بف عبد اهلل بف عبد المطمب

620

إبراىيـ الناعي

192

ابف األثير

13

أىتمد بف تـ

508

أتمد بف تنبؿ

189

أىتمد بف عبد الرتيـ بف عبد الرتمف

72

أتمد بف عبد الرشيد الباارم

20

أتمد بف عبد اهلل بف متمد بف أبي بكر الطبرم

622

أتمد بف عمر بف لقماف النسفي

18

أتمد بف المؤيد

42

492

أتمد بف أبي عمراف أىبك جعفر

أتمد بف ميسرة أىبك صالح

283

األاضر بف عجالف الشيباني

606

إستاؽ بف إبراىيـ بف راىكيو

505
524

أبك إستاؽ السبيعي عمرك بف عبد اهلل

7

إسماعيؿ الصالح (الممؾ الصالح إسماعيؿ)

344

إسماعيؿ بف عياش أىبك عتبة

أسكد بف عامر شاذاف الشامي

550

أىبك األىشيب جعفر بف التارث الكاسطي

505

األعمش سميماف بف يميراف

627

ابف أمير التاج متمد بف متمد

76

263

األىصمعي عبد الممؾ بف أىصمع

77

األىمشاطي متمد بف أتمد

80

أنس بف مالؾ

254

ٍأيناؿ سيؼ الديف
أىبك أيكب االد بف زيد بف كميب

43

الباارم متمد بف إسماعيؿ

608
[ب]

190

البدر األىقصرائي متمكد بف متمد

72

أبك بردة ابف أبي مكسى األىشعرم

609

ابف البرصاء سميماف بف القاضي

289

البزار أىتمد بف عمرك بف عبد الاالؽ

550

بشير بف المياجر بف تاتـ بف إسماعيؿ الغنكم

619

أبك بكر األسبيجابي

182

539

بريرة مكالةي عائشة

358

بشر بف الكليد

أىبك بكر االسكاؼ متمد بف أىتمد األسكاؼ

515

أىبك بكر الجصاص أىتمد بف عمي الرازم

552

أبك بكر بف زياد المرغيناني

21

21

أبك بكر تاتـ الرشداني

أبك بكر الصديؽ عبد اهلل بف عثماف بف عامر

623

أبك بكر ابف عبد اهلل بف أىبي مريـ

344

أبك بكر متمد بف أىتمد بف التسيف القفاؿ الشاشي

343

أبك بكر متمد بف الفضؿ الباارم

236

أىبك بكر متمد بف تامد بف عمي الباارم

429

[ت]
تاج الديف أىتمد بف عبد العزيز بف مازه

20

التمرتاشي أىتمد بف إسماعيؿ يكنس بف عبد األىعمى

445

الترمذم متمد بف عيسى

الثمجي متمد بف شجاع

254
[ث]

81

326

جابر بف عبداهلل بف عمر السممي

[ج]

201

يجبير بف مطعـ بف عدم
ابف جريج عبد الممؾ بف عبد العزيز

350
328

ابف الجعد عمي بف الجعد

372

جعفر بف متمد بف التسيف بف عمي بف أىبي طالب الياشمي

201

أبك جعفر متمد بف عبد اهلل اليندكاني

211

الجماؿ عبداهلل بف ظييرة

70

الجماؿ يكسؼ التميدم

71

جييـ بف قثـ العبدم

620

الجكاليقي مكىكب بف أتمد بف الاضر البغدادم

12

70

الجماؿ عبد اهلل الجنيدم

506

جيضـ بف عبداهلل

ابف الجكزم عبد الرتمف بف عمي الجكزم

أىبك تاتـ عبد الرتمف بف متمد بف إدريس

[ح]

التارث بف يزيد العكمي

282
485
478

تاطب بف أبي بمتعة عمرك بف عمير المكي

620

التاكـ متمد بف عبد اهلل

255

تبيب بف الزبير بف مشكاف التنفي

484

191

تباف بف منقذ

التجاج بف أىرطاة بف ثكر بف ىبيرة الناعي أىبك أىرطاه

610

ابف تجر العسقالني

74

تريز بف عثماف الرتبي التمصي أىبك عثماف

497

التسف البصرم

345

620

تساف بف ثابت

التسف بف أىبي بكر عبد الجميؿ المرغيناني

23

التسف بف زياد المؤلؤم

219

82

التسف بف مسير

508

أىبك تفص أتمد بف تفص الباارم التنفي

590

التكـ بف عتيبة الكندم أىبك متمد

610

التمكاني شمس األىئمة عبد العزيز بف أىتمد

215

تماد بف سممة بف دينار

255

484

تفص بف عمر بف التارث األزدم

190

تكيـ بف تزاـ األىسدم

أىبك تنيفة النعماف بف ثابت

174

تيي بف عبد اهلل المعافرم

608

االد بف الكليد بف مغيرة أىبك سميماف

[خ]

454

الاجندم متمد بف متمد بف إبراىيـ

75

أىبك اداش تباف بف زيد

497

الاصاؼ أىتمد بف عمر

225

620

ابف ازيمة

الاطابي أىتمد بف متمد بف إبراىيـ

377

اكات بف جبير األىكسي

473

اكاىر زاده متمد بف التسيف

الدارقطني عمي بف عمر البغدادم

199
[د]

283

أبك داكد سميماف بف األىشعث السجستاني

254

دليـ بف دىثـ

619

داكد بف أىبي ىند

الذىبي متمد بف أىتمد بف عثماف
الراشد باهلل أىبك جعفر منصكر بف مسترشد

684
[ذ]
[ر]

أىبك الربيع سميماف بف مكسى بف سالـ الكالعي

485
4
621

83

ربيعة بف أىبي عبد الرتمف القرشي التميمي أىبك عثماف

642

ابف رستـ أبك بكر إبراىيـ بف رستـ

266

رقية المدنية

الزراتيتي متمد بف عمي بف متمد

69

[ز]

زفر بف اليذيؿ

72

279

الزماشرم متمكد بف عمر

263

أيـ زكريا

620
514

الزىرم متمد بف مسمـ بف يعبيد اهلل
زيد بف أىرقـ

525

أىبك زيد الدبكسي عبد اهلل بف عمر الدبكسي

448

الزيمعي جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ التنفي

494

الزيف األىنصارم زيف الديف زكريا بف متمد األىنصارم

79

الزيف السااكم عبد الرتمف بف متمد

77

الزيف التفيني متمد بف عبد الرتمف بف عمي

الزيف المراغي

سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الاطاب

73
70

[س]

242

السااكم شمس الديف متمد بف عبد الرتمف

78

ابف سعد متمد بف سعد بف منيع

41

أبك سعيد الادرم سعيد بف مالؾ

486

سعيد بف سالـ القداح المكي أىبك عثماف

472

أبك السفر سعيد بف يتمد اليمداني

178

سممة بف عمرك بف األككع أىبك مسمـ

345

286

السراسي متمد بف أىتمد بف أىبي سيؿ

505

أبك سعيد برقكؽ

525

سعيد بف المسَّيب

623

سفياف الثكرم

84

سممة بف المتبؽ

234

أىبك سميماف مكسى بف سميماف الجكزجاني

486

ابف سماعة متمد بف سماعة

550

267

سميماف بف يسار الياللي

سماؾ بف ترب بف أىكس الذىمي

6

سنجر بف ممكشاه

13

السييمي عبد الرتمف بف عبد اهلل بف أىتمد

505

سيريف (جارية)

345

619

سكيد بف عبد العزيز بف نمير السممي
ابف سيريف متمد البصرم

42

سيؼ الديف أىبك النصر برسبام

57

السيكطي جالؿ الديف عبد الرتمف

الشافعي

79
[ش]

189

ابف شاىيف عمر بف أىتمد بف عثماف

375

أبك الشتـ الظفرم

201

ابف أبي الشريؼ كماؿ الديف متمد بف متمد

78

شريؾ بف عبد اهلل الناعي

550

284

ابف شبرمة عبد اهلل

59

ابف الشتنة

شير بف تكشب األىشعرم أىبك سعيد

506

الشمس البساطي متمد بف أىتمد بف عثماف

73

ابف أىبي شيبة عبد اهلل بف متمد الككفي

278

أىبك صالح مكلى ضباعة

[ص]

صدر اإلسالـ متمد بف متمد بف التسيف أىبك اليسر

الصدر الشييد تساـ الديف عمر بف عبد العزيز
صالح الديف يكسؼ بف نجـ الديف أىيكب

627
522
220
7

85

ابف الصكاؼ التسف بف عمي بف متمد
ابف الضياء متمد بف متمد
ابف طباطبا التسيف العمكم

75
[ض]
[ط]

77
9

الطتاكم أىتمد بف متمد المصرم

171

الطرابمسي عثماف بف إبراىيـ

78

343

طمتة بف يعبيد اهلل التميمي
طميؽ بف متمد بف السكف بف مركاف الكاسطي

609

86

الظاىر جقمؽ

[ظ]

الظاىر ططر

42

ظيير الديف متمد بف أىتمد

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ

43
287

[ع]

524

العالية بنت أيفع بف شراتيؿ

526

عبادة بف الصامت بف قيس األنصارم

612

ابف عباس عبد اهلل بف عباس

484

375

عباد بف ليث الكرابيسي

77

العبادم عمر بف يتسيف

ابف عبد البر يكسؼ بف عبد اهلل بف متمد

619

عبد الجميؿ الفرغاني

17

عبد التؽ بف عبد الرتمف األىزدم اإلشبيمي

539

عبد التميد بف كىب أىبك كىب

375

عبد الرتمف بف تساف بف ثابت األىنصارم أىبك سعد

620

عبد الرتمف بف عمر الدبكسي أىبك زيد

342

عبد الرتيـ بف عماد الديف

23

عبد الرتمف بف عبد اهلل مسعكد

550

عبد الرزاؽ ىماـ بف نافع ً
الت ٍميرم الصنعاني
عبد العزيز بف معاكية القرشي

375

عبد الغني بف سعيد أىبك متمد

330

عبد الكريـ الجزرم

566

عبد اهلل بف أىيكب المقرم

538

283

عبد اهلل بف بريدة بف التصيب

619

عبد اهلل التنفي أىبك بكر البصرم

606
409

أبك عبد اهلل رشيد الديف متمكد بف رمضاف

87

عبد اهلل بف شبرمة

284

عبد اهلل بف أىبي عصمة الجشمي

669

عبد اهلل بف عمرك بف تساف الكاقعي

618

عبد اهلل بف عمرك بف العاص

542

عبد اهلل بف متمد بف الفضؿ الصاعدم

19

عبد اهلل بف كىب

612

328

عبد اهلل بف المبارؾ

ابف عبد اليادم شمس الديف متمد بف أتمد

526

عبد الكاتد بف عبد التميد

69

عبد الكارث بف سعيد التنكرم

538

أىبك يعبيد القاسـ بف سالٌـ
أىبك يعبيدة عامر بف الجراج

550
620

العتابي أتمد بف متمد بف عمر

219

عثماف بف إبراىيـ الاكاقندم

19

عثماف بف جقمؽ

43

عثماف بف عفاف القرشي

343

عثماف بف عمي البيكندم

19

عثماف بف عمر الضبي

483

العداء بف االد بف ىكذة العامرم

374

ابف عدم عبد اهلل بف عدم بف متمد الجرجاني

497

العز بف جماعة

71

ابف العريض متمد بف عمر الكركي

75

عكرمة بف عبد اهلل

484

العالء بف المسيب بف رافع

478

عمقمة بف أىبي كقاص الميثي

349

عمي االسبيجابي

17

عمي بف أىبي طالب بف عبد المطمب

454

عمي القمي أىبك التسف عمي بف مكسى

331

88

عماد الديف بف أىبي بكر عبد الجميؿ المرغيناني

23

عماد الديف زنكي

7

عمر بف إبراىيـ بف االد الكردم

346

عمر بف أبي بكر عبد الجميؿ المرغيناني

23

عمر بف االد بف فركخ

484

السراج (قارئ اليداية)
عمر بف فارس ٌ
عمر بف عبد العزيز بف مازه التنفي

72
18

ابف عمر عبد اهلل بف عمر بف الاطاب

190

عمر بف متمد البسطامي

20

عمراف بف تصيف ابف يعبيد الازاعي
عمرك بف شعيب

609
542

عمرة بنت عبد الرتمف بف سعد بف ز ارزة

255

عياض أىبك الفضؿ ابف مكسى

12

19

عمر بف تبيب الزندرامسي

18-17

عمر بف متمد بف أتمد السمرقندم

24

عمر بف متمكد القاضي

العيني متمكد بف أىتمد بف مكسى
غالب بف أىبجر المزني
ابف الفاكيي عمي بف متمد األىكبر

74
[غ]
[ؼ]

388
76

فار اإلسالـ عمي بف متمد البزدكم

101

الفراء متمد بف متمد
ابف ٌ
فرج بف الظاىر برقكؽ

78
41

فضؿ اهلل األىسفكرقاني

القائـ بأمر اهلل أبك البقاء تمزة بف المتككؿ

21
[ؽ]

قاسـ بف أصبغ بف متمد بف يكسؼ أىبك متمد

40

670

89

أبك القاسـ متمد بف يكسؼ التسيف السمرقندم

248

قاضي الترميف أىبك التسيف النيسابكرم

229

القاضي أبك الييثـ

429

قتادة بف دعامة أىبك الاطاب

247

القدكرم أىتمد بف متمد بف أتمد البغدادم

247

170

قاضيااف

429

أبك قبيؿ المعافرم

ابف القطاف أىبك أىتمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل الجرجاني

609

ابف قطمكبغا قاسـ بف قطمكبغا

76
[ؾ]

الكراي يعبيد اهلل بف التسيف
الكماؿ الشمني كماؿ الديف بف متمد بف تسف

71

الكماؿ بف اليماـ

63

أبك الميث نصر بف متمد السمرقندم

[ؿ]

ابف أىبي ليمى أىبك عبد الرتمف

177

220
244

[ـ]
ابف ماجو متمد بف يزيد

254

مالؾ بف أنس

189

618

مارية القبطية

أىبك مالؾ التسف بف أىبي مالؾ

289

مالؾ بف أبي الاير الزبادم

612

المتككؿ عمى اهلل متمد بف المعتضد

39

متارب بف دثار بف كردكس السدكسي

539

أىبك المتاسف يكسؼ بف األشرؼ برسبام

42

متمد بف أىتمد الجادكي

21

505

متمد بف إبراىيـ بف التارث التيمي

90

متمد بف إستاؽ بف يسار

275

متمد بف األىعرابي

399

متمد بف أىبي بكر عبد الجميؿ المرغيناني

515

متمد بف التسف أىبك عبد اهلل الشيباني

178

متمد بف التسيف بف ناصر اليرسكاي

18

متمد بف زيد العبدم البصرم

506

متمد بف سميماف الذىمي

538

متمد بف عبد الستار الكردرم

24

متمد بف متمد بف التسف

21

متمد بف متمكد األستركشني

24

متمد بف متمكد الطرازم

20

متمكد بف لبيد بف عقبة

494

21

متمد بف التسف بف مسعكد

310

متمد بف سممة

42

متمد بف ططر

71

متمد القطب األبرقكىي

6

متمكد بف متمد بف ممكشاه

مامد بف التسيف

677

المرغيناني (صاتب اليداية)

14

المسترشد باهلل أبك المنصكر الفضؿ بف المستظير

4

المستضيء بأمر اهلل التسيف بف أىبك متمد

5

المستظير باهلل أىبك العباس أىتمد بف المقتضي باهلل

4

المستعيف باهلل أىبك الفضؿ العباس بف المتككؿ

39

المستنجد باهلل أىبك المتاسف يكسؼ بف المتككؿ

40

المستنجد باهلل أبك المظفر يكسؼ بف المقتفي

5

مسعكد بف متمد بف ممكشاه

6

40

المستكفي باهلل أىبك الربيع بف المتككؿ

529

مسعر بف كداـ الياللي أىبك سممة

91

مسمـ الجرمي

677

مسمـ بف التجاج

255

أىبك معاذ االد بف سميماف البماي

178

376

معاذ بف جبؿ

المعتضد باهلل أبك الفتح داكد بف المتككؿ

40

المعمى بف منصكر الرازم أىبك يتيى

353

معمر بف راشد األىزدم أىبك عركة

528
485

ابف معيف أبك يتيى بف معيف الغطفاني
المقتفي ألمر اهلل أبك عبد اهلل متمد بف المستظير باهلل

المقكقس القبطي جريح بف مينا بف قرقب

4

619

مكتكؿ األىسدم أبك عبد اهلل

344

المنصكر عبد العزيز بف الناصر برقكؽ

41

المنياجي عبد العزيز بف يكسؼ

76

مكسى بف يعبيدة بف نشيط
مكفؽ الديف عبد اهلل بف أىتمد بف متمد بف قدامة

486
493

ميمكف بف أىبي شبيب الربعي أبك نصر

610

ميمكف بف متمد بف معتمد (أبك معيف النسفي)

429

61

ابف الممقف عمر بف عمي

المؤيد أىبك النصر شيخ المتمكدم

الناصر لديف اهلل أتمد أبك العباس

[ف]

42

5

نافع بف جبير بف مطعـ النكفمي

283

أىبك نصر أتمد بف متمد الطكاكيسي

470

ينصير بف يتيى
النعماف بف إبراىيـ الزرنكجي

508
24

550

أىبك نعيـ أتمد بف عبد األىصبياني

7

نكر الديف متمكد بف زنكي
[ىػ]

92

ابف ىبيرة عكف الديف ابف المظفر

10

أىبك ىريرة عبد الرتمف بف صار الدكسي

346

ىشاـ بف يعبيد اهلل المازني الرازم
ىشاـ بف عركة بف الزبير

358
539

ىماـ الديف الاكارزمي

71

اليمامي عبد الرتمف بف أىتمد

75

58

ابف ىشاـ

الييثـ بف اارجة أىبك يتيى

الكاقدم أىبك عبد اهلل متمد بف عمر بف كاقد

345
[و]

الكبرم عبد الاالؽ بف عبد التميد

269

ككيع بف الجراح أىبك سفياف
يعمى بف تكيـ الثقفي

620
484

[ي]

يكسؼ بف ماىؾ بف يبيزاد

669
669
179

أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ األىنصارم

612

يكنس بف عبد األىعمى بف ميسرة أىبك مكسى

93

94

ًال:
اسبا

فهرس الفرق والطىائف
الصفحة

الطائفة/الفرقة

213

األئمة الثالثة

206

األئمة الستة

262

أصتاب السنف األربعة
بني ىجًذ ٍيمة
الامؼ

165

السمؼ

165

454
3

السالجقة

224

الصائبة

بني ظي ٍفر

201

بيف قشير

642

المشايخ

213

619

القبط

563

المجكس

365

مشايخ بمخ

مشايخ اراساف

286

مشايخ ما كراء النير

286

النصارل

563

285

مشايخ العراؽ

38

المماليؾ

95

ًال :فهرس األهاكي والبقاع
عاشرا
الصفحة

المكاف

24

يس يرشنة
 .1أ ٍ

 .2اإلسكندرية

84

 .4بسطاـ

20

50

 .3األندلس
 .5بغداد

50

 .7بندينج

18

 .9جكىر

59

 .10تمب

76

225

 .6بمخ

19

 .8بيكند

 .11اراساف

227

 .12اكاقند

19

 .14سراس

286

 .15سمرقند

357

523

 .13زندنة

 .16سيكاس

63

 .17العراؽ

356

 .19فرغانة

14

 .20القاىرة

63

 .22قكمس

20

 .24ما كراء النيٌر

205

19

 .18فراكة

67

 .21القدس

356

 .23الككفة

96

 .25مرغيناف

14

 .27مصر

621

 .29نيسابكر

646

 .31يرسكخ

18

18

 .26مرك

623

 .28مكة

522

 .30كذار

97

حادي عشر :فهرس الكتب الىاردة في الٌص
اسـ الكتاب

[أ]

الصفحة

أجناس الناطفي

179

األتكاـ الكبرل في التديث

540

أدب القاضي

426

675

االاتيار لتعميؿ الماتار

األدب المفرد (المفرد في األىدب)

611

األصؿ –المعركؼ بالمبسكط-

178

619

االستيعاب

االكتفاء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اهلل كالثالثة

الامفاء

األىمالي

اإليضاح

621
382

[ت]

178

التاريخ األىكسط

277

التجنيس (التجنيس كالمزيد)

247

تتفة الفقياء

173

269

التجريد

التتقيؽ في أىتاديث الاالؼ

282

التقريب في مسائؿ الاالؼ

412

التنقيح (تنقيح التتقيؽ في أىتاديث التعميؽ)

التيذيب

[ث]

الثقات في أسماء الركاة الثقات

526
500
667

98

[ج]
جامع البرامكة (المجمكع)

647

جامع شمس األئمة السراسي

271

445

جامع التمرتاشي

الجامع الصغير :لفار اإلسالـ البزدكم

164

جامع العتابي

364
386

الجامع الكبير :ألىبي عبد اهلل

الجامع الكبير (فار الديف قاضيااف)

594

جامع الكراي

469

جامع الباارم

412

جمع التفاريؽ

182

جمع النكازؿ

208

جمع النسفي
الجميرة

426
388

[ح]

التصر( :تصر المسائؿ كقصر الدالئؿ)

446

التمية( :تمية العمماء في مذاىب الفقياء)

342

الاراج

478

[خ]

الاالصة :االصة الفتاكل

184

[د]

الدراية

دالئؿ النبكة

629
620

[ذ]

227

الذايرة

99

[ر]
الركض األىنؼ

ركضة القضاة كطريؽ النجاة

278
426

[ز]

زاد الفقياء في فركع التنفية

الزيادات

603
[س]

سنف البييقي الكبرل –السنف الكبرل-

السنف الكبرل ألبي عبد الرتمف أتمد بف شعيب النسائي
السيرة النبكية – المعركفة بسيرة ابف إستاؽ
[ش]

شرح األسبيجابي

شرح األىقطع ألىبي نصر أىتمد بف متمد

شرح الجامع الصغير ألىبي ثابت التمرتاشي
شرح الجامع الصغير البف الميث نصر بف متمد بف إبراىيـ

السمرقندم

177
200
669
642
247
414
480
365

شرح الجامع الكبير ألىبي يمعيف ميمكف بف متمد
شرح الطتاكم

412

شرح القدكرم لماتصر الكراي

247

شرح الكجيز

342

شرح قاضيااف

شرح المجمع

391
434
289

[ط]

الطبقات –الطبقات الكبرل البف سعد-

525

الظييرية في الفتاكل

286

[ظ]

100

[ع]
العمؿ الكبير

607

عيكف المسائؿ

291

العيف

الغريباف

263
[غ]
[ؼ]

الفتاكل :ألىبي الميث السمرقندم

الفتاكل الصغرل :لعمر بف عبد العزيز بف مازه

500
182
206

فتاكل الفضمي :ألىبي عمر عثماف بف إبراىيـ األىسدم

247

فتاكل القاضي :لمتسيف بف اضر النسفي التنفي

211

الفتاكل الكبرل لعمر بف عبد العزيز بف مازه

475

الفصكؿ العمادية

23

فتاكل قاضيااف

الفتاكل الكلكالجية

الفكائد الظييرية
القنية (قنية المنية لتميـ الغنية)

169
501
383

[ؽ]

435

[ؾ]

الكافي

173

الكفاية

413

[ـ]

المبسكط

286

المجتبى

313

مجمكع المغة –جامع المغة-

624

207

المجرد

101

208

المتيط البرىاني

الماتصر (ماتصر القدكرم)

266

الماتمؼ (شرح منظكمة النسفي في الاالؼ)

437

يمشكؿ اآلثار
المعجـ (البف شاىيف)

612
375

المنتقى

179

المستدرؾ عمى الصتيتيف

الم ٍغرب
ي

609

498

المؤتمؼ كالماتمؼ

446

المكطأ

255

[ف]

نظـ الزندكيستي

174

النكادر البف سماعة

680

392

النياية

النكادر في فركع التنفية

240

النكازؿ

182

الكاقعات

[و]

267

[ي]

355

الينابيع :في معرفة األيصكؿ كالتفاريع

102

103

اًي عشر :فهرس الوصادر والوراجع
ُ .القرآف الكريـ وعمومو
ِ.

أتكاـ القرآف ،أتمد بف عمي الرازم الجصاص التنفي (ت 370ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ :عبد السالـ متمد
عمي شاىيف ،بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.

ّ.

أتكاـ القرآف ،متمد بف عبد اهلل بف العربي (ت 543ىػ)؛ تتقيؽ :رضا فرج اليمامي( ،ط  ،)1بيركت،

ْ.

السعكد – ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  -متمد بف متمد العمادم
تفسير أبي ٌ
(ت951ىػ)( ،ط ،)4بيركت ،دار إتياء التراث العربي1994 ،ـ.

ٓ.

الجامع ألتكاـ القرآف ،متمد بف أتمد األنصارم القرطبي( ،ت 671ىػ)( ،ط1952 ،)2ـ.

ٔ.

المكتبة العصرية2003 ،ـ.

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ،متمد فؤاد عبد الباقي( ،ط  ،)2بيركت ،دار الفكر1991 ،ـ.

 .2الحديث الشريؼ وعمومو
ٕ.

ااتالؼ التديث ،الشافعي (ت 204ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد أتمد عبد العزيز ،بيركت ،دار الكتب
العممية1993 ،ـ.

ٖ.

األدب المفرد ،متمد بف إسماعيؿ الباارم (ت

ٗ.

األدب المفرد مع شرتو الفائؽ في األاالؽ كالتربية ،فضؿ اهلل الجيالني( ،ط

1986ـ.

256ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية،

اإلسالمي1995 ،ـ.

 ،)1مكتبة التراث

َُ .األجكبة الفاضمة لألسئمة العشرة الكاممة( ،ط  ،)3تعميؽ :عبد الفتاح أبك يغ ٌدة ،تمب ،مكتبة المطبكعات
اإلسالمية1994 ،ـ.

الطتاف( ،ط  ،)2الرياض :مكتبة المعارؼ1991 ،ـ.
ُُ .أصكؿ التاريج كدراسة األسانيد ،د .متمكد
ٌ
ُِ .الباعث التثيث شرح ااتصار عمكـ التديث لمتافظ ابف كثير ،أتمد متمد شاكر( ،ط  ،)1بيركت،
دار الكتب العممية.1983 ،
ُّ .بغية الرائد في تتقيؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمتافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي
(ت807ىػ)؛ تتقيؽ :عبد اهلل متمد الدركيش ،بيركت ،دار الفكر( ،ط 1994 ،)1ـ.

ُْ .التتقيؽ في أتاديث الاالؼ ،أبك الفرج بف الجكزم (ت
السعدني ،بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.
متمد ٌ
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597ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :سعد عبد التميد

ُٓ .تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،جالؿ الديف السيكطي (ت

911ىػ)( ،د ط)؛ تتقيؽ :عرفات

الع ٌشا تسُّكنة ،بيركت ،دار الفكر1993 ،ـ.

ُٔ .تمايص التبير في تاريج أتاديث الرافعي الكبير ،أتمد بف عمي بف تجر العسقالني( ،ت 852ىػ)،
(طبع عمى ىامش المجمكع)( ،د ط) ،بيركت ،دار الفكر.

ُٕ .تنقيح تتقيؽ أتاديث التعميؽ ،ابف عبد اليادم (ت 744ىػ)( ،ط  )1تتقيؽ أيمف صالح شعباف ،دار
الكتب العممية1998 ،ـ.
ُٖ .دراسة تديثية مقارنة لنصب الراية كفتح القدير كمنية األلمعي ،متمد عكامة( ،ط  ،)1بيركت ،مؤسسة
الرياف1997 ،ـ.

ُٗ .دالئؿ النبكة ،أتمد بف عمي البييقي (ت
بيركت ،دار الكتب العممية.1985 ،

458ىػ) ،تعميؽ كتاريج د .عبد المعطي قمعجي( ،ط ،)1

َِ .الرسالة المستطرفة ،متمد بف جعفر الكتاني (ت
1400ىػ.

1345ىػ)( ،ط  ،)2بيركت ،دار الكتب العممية،

ُِ .سمسمة األتاديث الصتيتة ،متمد ناصر الديف األلباني (ت 1420ىػ)؛ اعتنى بو مشيكر بف تسف
آؿ سمماف( ،ط ،)1فمسطيف :شركة النكر2004 ،ـ.
ِِ .سنف ابف ماجو ،متمد بف يزيد القزكيني (ت 275ىػ)( ،د ط)؛ تتقيؽ :متمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت،
دار الكتب العممية.

ِّ .سنف أبي داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني (ت

275ىػ)( ،ط  ،)1الرياض ،مكتبة المعارؼ،

1998ـ .تكـ عمى أتاديثيا كعمؽ عمييا األلباني ،كاعتنى بيا مشيكر آؿ سمماف.
ِْ .سنف الترمذم ،أبك عيسى الترمذم (ت )279ىػ( ،ط ،)1القاىرة ،المطبعة العامرة1292 ،ىػ.

 سنف الترمذم ،أبك عيسى الترمذم (ت 279ىػ)( ،ط  ،)1الرياض ،مكتبة المعارؼ؛ تكـ عمى أتاديثياكعمؽ عمييا متمد ناصر الديف األلباني؛ اعتنى بيا مشيكر آؿ سمماف1998 ،ـ.

ِٓ .سنف الدارقطني ،عمي بف عمر الدارقطني (ت 385ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1996 ،ـ.
ِٔ .السنف الكبرل ،أتمد بف التسيف بف عمي البييقي (ت 458ىػ) ( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد عبد القادر
عطا ،بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.

ِٕ .السنف الكبرل ،النسائي (ت 303ىػ)( ،ط )1؛ أشرؼ عميو :شعيب األرنؤكط؛ تتقيؽ تسف عبد المنعـ
شمبي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة2001 ،ـ.

النسائي (ت 303ىػ) ،شرح جالؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار
النسائيٌ ،
ِٖ .سنف ٌ
الفكر1930 ،ـ.
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ِٗ .شرح الزرقاني عمى المكطأ ،متمد الزرقاني (ت 1122ىػ)( ،د ط) ،القاىرة ،المطبعة الايرية.
َّ .شرح معاني اآلثار ،أتمد بف متمد بف سالمة الطتاكم (ت 321ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار المعرفة.
ُّ .شركط األئمة الامسة ،متمد بف مكسى التازمي (

584ىػ) (د ط) ،القاىرة ،دار زاىد القدسي،

القاىرة1357 ،ىػ.

ِّ .صتيح الجامع الصغير كزيادتو ،متمد ناصر الديف األىلباني (ت 1420ىػ)( ،ط  ،)3بيركت ،المكتب
اإلسالمي 1988ـ.
ّّ .صتيح ابف تباف بترتيب ابف بمباف ،أبك تاتـ متمد بف تباف البستي (ت 354ىػ) ،تأليؼ عالء الديف
عمي بف بمباف (ت731ىػ)؛ تتقيؽ :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،ط 1997 )3ـ.

التجاج النيسابكرم (ت 261ىػ)( ،د ط) ،المنصكرة – القاىرة ،مكتبة اإليماف.
ّْ .صتيح مسمـ ،مسمـ بف ٌ
ّٓ .صتيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم (ت 676ىػ)؛ عمي عبد التميد أبك الاير( ،ط  ،)5بيركت :دار
الاير1999 ،ـ.

ّٔ .ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ،متمد ناصر الديف األلباني (ت 1421ىػ)( ،ط  ،)3بيركت ،المكتب
اإلسالمي1990 ،ـ.
ّٕ .فتح البارم بشرح صتيح الباارم ،أتمد بف عمي بف تجر العسقالني (ت 852ىػ)( ،ط  ،)1القاىرة،
الرياف لمتراث1986 ،ـ.
دار ٌ
ّٖ .األذكار المنتاب مف كالـ سيد األبرار ،متيي الديف النككم (ت 676ىػ) ،القاىرة ،المطبعة العامرية
العثمانية1306 ،ىػ.

ّٗ .كشؼ الافاء كمزيؿ األلباس عما اشتير مف األتاديث عمى ألسنة الناس ،إسماعيؿ بف متمد
العجمكني (ت1162ىػ)( ،د ط) ،تمب ،مكتبة التراث اإلسالمي.

َْ .الكفاية في عمـ الركاية ،أتمد بف عمي بف ثابت المعركؼ بالاطيب البغدادم (ت

463ىػ) ،بيركت،

دار الكتب العممية1988 ،ـ.

ُْ .المراسيؿ ،أبك داكد (ت 275ىػ)؛ تتقيؽ :شعيب األرنؤكط( ،ط  ،)1بيركت ،مؤسسة الرسالة1988 ،ـ.
ِْ .المستدرؾ عمى الصتيتيف ،متمد بف عبد اهلل التاكـ النيسابكرم (ت

405ىػ) ،تتقيؽ :تمدم

الدمرداش متمد( ،ط ،)1صيدا – بيركت ،المكتبة العصرية2000 ،ـ.
ٌ
ّْ .مسند اإلماـ الشافعي ،متمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار الكتب العممية.

ْْ .مسند أتمد بف تنبؿ ،أتمد بف تنبؿ (ت 241ىػ)( ،ط ،)1الرياض ،دار األفكار الدكلية1998 ،ـ.
 -مسند أتمد بف تنبؿ ،أتمد بف تنبؿ (ت

241ىػ)؛ تتقيؽ شعيب األرنؤكط كآاركف( ،ط  ،)1بيركت،

مؤسسة الرسالة1996 ،ـ.
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ْٓ .مشكؿ اآلثار ،أتمد بف متمد بف سالمة الطتاكم (ت 321ىػ) ،بيركت ،دار الكتب العممية.
ْٔ .مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ،شياب الديف أتمد بف أبي بكر البكصيرم (ت 840ىػ) (ط ،)1
بيركت ،دار الفكر2003 ،ـ ،طبع عمى ىامش سنف ابف ماجو.

ْٕ .المصنؼ في األتاديث كاآلثار ،عبد اهلل بف متمد بف أبي شيبة (ت
(ط ،)1بيركت ،دار الفكر1989 ،ـ.

ىماـ الصنعاني (ت
ْٖ .المصنؼ ،عبد الرزاؽ بف ٌ
بيركت ،المكتب اإلسالمي1983 ،ـ.

235ىػ) ،ضبطو سعيد المتاـ،

211ىػ)؛ تتقيؽ تبيب الرتمف األعظمي( ،ط ،)1

ْٗ .المعجـ األكسط ،سميماف بف أتمد الطبراني (ت

360ىػ)؛ تتقيؽ أيمف صالح شعباف كسيد أتمد

إسماعيؿ( ،ط ،)1القاىرة ،دار التديث1996 ،ـ.

السمفي( ،ط  ،)2دار
َٓ .المعجـ الكبير ،سميماف بف أتمد الطبراني ( 360ىػ)؛ تتقيؽ تمدم عبد المجيد ٌ
إتياء التراث العربي1984 ،ـ.
ُٓ .معرفة عمكـ التديث ،متمد بف عبد اهلل التافظ النيسابكرم (ت

405ىػ)( ،د ط) ،القاىرة ،مكتبة

المتنبي.
ٌ

ِٓ .منتة المعبكد في ترتيب مسند الطيالسي أبي داكد (ت 204ىػ) ،أتمد عبد الرتمف البنا الساعاتي،
(ط ،)2بيركت ،المكتبة اإلسالمية1400 ،ىػ.
ّٓ .منية األلمعي فيما فات مف تاريج اليداية لمزيمعي ،قاسـ بف قطمكبغا (ت
المكتبة األزىرية لمتراث1999 ،ـ.

879ىػ) (د ط) ،القاىرة،

ْٓ .المكطأ ،مالؾ بف أنس (ت 179ىػ) ،ركاية (يتيى بف يتيى الميثي) (ت 237ىػ)؛ تعميؽ متمد فؤاد
عبد الباقي( ،د ط) ،دمشؽ ،دار إتياء الكتب العربية.

النظر بشرح نابة الفكر في مصطمح تديث أىؿ األثر ،ابف تجر العسقالني (ت
ٓٓ .نزىة ٌ
(دط) ،القاىرة ،مكتبة التراث اإلسالمي.

852ىػ)،

الزيمعي( ،ت 762ىػ)( ،ط  ،)1بيركت،
ٔٓ .نصب الراية ألتاديث اليداية ،جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ ٌ
مؤسسة الرٌياف1997 ،ـ.
سيد األايار ،متمد بف عمي بف متمد الشككاني (ت
ٕٓ .نيؿ األكطار مف أتاديث ٌ
القاىرة ،مكتبة دار التراث.

1250ىػ)( ،د ط)،

 .3أصوؿ الفقو
ٖٓ .اإلتكاـ في أصكؿ األتكاـ ،ابف تزـ األندلسي (ت 456ىػ)( ،ط ،)2القاىرة ،دار التديث1992 ،ـ.
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631ىػ)( ،د ط) ،القاىرة:

ٗٓ .اإلتكاـ في أصكؿ األتكاـ ،عمي بف أبي عمي بف متمد اآلمدم (ت
مؤسسة التمبي كشركاه1967 ،ـ.

َٔ .إرشاد الفتكؿ إلى تتقيؽ التؽ مف عمـ األصكؿ ،متمد بف عمي الشككاني (ت

1255ىػ)( ،ط ،)1

القاىرة ،مكتبة مصطفى البابي التمبي1356 ،ىػ.

ُٔ .أصكؿ الفقو اإلسالمي ،د .كىبة ُّ
الزتيمي( ،ط  )1دمشؽ ،دار الفكر ،بيركت ،دار الفكر1986 ،ـ.
ِٔ .بذؿ النظر في األصكؿ ،متمد بف عبد التميد األسمندم (ت 552ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ :د .متمد زكي
البر ،القاىرة ،مكتبة دار التراث1992 ،ـ.
عبد ٌ
ّٔ .البرىاف في أصكؿ الفقو ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني (ت 478ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار
الكتب العممية1997 ،ـ.

الزنجاني (ت 656ىػ)( ،ط )5؛ تتقيؽ :د.
ْٔ .تاريج الفركع عمى األصكؿ ،شياب الديف متمكد بف أتمد ٌ
متمد أديب صالح ،بيركت ،مؤسسة الرسالة1987 ،ـ.
ٓٔ .التقرير كالتتبير في شرح كتاب التترير ابف أمير تاج (ت

879ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار الكتب

العممية.
ٔٔ .الرسالة ،متمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ) (د ط)؛ تتقيؽ :أتمد متمد شاكر ،بيركت ،دار
الكتب العممية.
ٕٔ .ركضة الناظر كجنة المناظر ،مكفؽ الديف عبد اهلل بف أتمد بف قدامة المقدسي (ت 620ىػ)( ،ط ،)2
بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.

ٖٔ .شرح ماتصر المنار زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا التنفي (ت 879ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :د .زىير بف
ناصر الناصر ،دمشؽ ،دار ابف كثير1993 ،ـ.

ٗٔ .شرح المعالـ في أصكؿ الفقو ،عبد اهلل بف متمد بف التممساني (ت

644ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عادؿ

معكض ،بيركت ،عالـ الكتب1999 ،ـ.
أتمد عبد المكجكد كعمي متمد ٌ
َٕ .الفصكؿ في األصكؿ ،أبك بكر الرازم (ت 370ىػ)( ،د ط) ،الككيت ،طبعة ك ازرة األكقاؼ الككيتية.
ُٕ .المستصفى في عمـ األصكؿ ،أبك تامد الغزالي( ،ت 505ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،
1993ـ.

ِٕ .مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ ،متمد بف أتمد المالكي التممساني (ت 771ىػ)؛ تتقيؽ
عبد الكىاب عبد المطيؼ( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1983 ،ـ.

ّٕ .المكافقات في أصكؿ الشريعة ،أبك إستاؽ إبراىيـ بف مكسى المامي الغرناطي المالكي( ،ت 790ىػ)،
(د ط) بيركت ،دار الفكر.
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ْٕ .الكجيز في أصكؿ الفقو ،د .عبد الكريـ زيداف( ،ط  ،)6بيركت ،مؤسسة الرسالة1987 ،ـ.

 .4الفقو اإلسالمي
أ.

كتب الفقو الحنفي

ٕٓ .اإلاتيار لتعميؿ الماتار ،عبد اهلل بف متمكد بف مكدكد المكصمي (ت 683ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار
المعرفة1998 ،ـ.

ٕٔ .األشباه كالنظائر ،زيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ (ت

970ىػ)( ،د ط) ،القاىرة ،مطبعة كادم النيؿ

المصرية1298 ،ىػ.
ٕٕ .األصؿ – المبسكط – متمد بف التسف الشيباني (ت 189ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،عالـ الكتب1990 ،ـ.

ٖٕ .اإليضاح :ألبي الفضؿ (عبد الرتمف بف متمد بف إبراىيـ الكرماني) المتكفى سنة ( 543ىػ) ،ماطكط
رقـ ( )2/254مؤسسة إتياء التراث كالبتكث اإلسالمية ،القدس/فمسطيف.

ٕٗ .البتر الرائؽ ،شرح كنز الدقائؽ ،ابف نجيـ التنفي (ت

970ىػ) (ط  ،)1القاىرة ،المطبعة العممية،

1311ىػ.
َٖ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبك بكر مسعكد بف أتمد الكاساني (ت 587ىػ)( ،د ط) ،بيركت،
دار الكتب العممية.

ُٖ .تبييف التقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،فار الديف عثماف بف عمي الزيمعي (ت
المطبعة الكبرل األميرية1314 ،ىػ.

743ىػ)( ،ط  ،)1مصر،

ِٖ .تتفة الفقياء ،عالء الديف السمرقندم (ت 539ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار الكتب العممية.
ّٖ .التصتيح كالترجيح عمى ماتصر القدكرم ،قاسـ بف قطمكبغا (ت

879ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :ضياء

يكنس ،بيركت ،دار الكتب العممية2002 ،ـ.
ْٖ .التنبيو عمى مشكالت اليداية؛ تتقيؽ :أنكر صالح أبك زيد ،إشراؼ الدكتكر سميماف بف عبد اهلل
العمير ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة1416 ،ىػ.

ٖٓ .الجامع الصغير ،متمد بف التسف الشيباني (ت 189ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،عالـ الكتب1986 ،ـ.
ٖٔ .الجامع الكبير ،متمد بف التسف الشيباني (ت 189ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية2000 ،ـ.
ٕٖ .الجكىرة النيرة (شرح ماتصر القدكرم) ،أبي بكر بف عمي التدادم العبادم (ت

800ىػ)( ،د ط)،

اسطنبكؿ ،مطبعة متمكد بؾ1301 ،ىػ.

ٖٖ .تاشية سعد اهلل بف عيسى المفتي الشيير بسعدم جمبي كسعدم أفندم (ت 945ىػ) ،عمى شرح العناية
كعمى اليداية( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1995 ،ـ (طبع عمى ىامش فتح القدير).
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ٖٗ .تاشية متمد أبي سعكد [فتح اهلل المعيف عمى شرح الكنز] ،معيف الديف ًمس ٍكيف اليركم المعركؼ
بمنال ًمس ٍكيف التنفي ( -ت 954ىػ) ،مصر ،مطبعة جمعية المعارؼ المصرية 1287ىػ.
َٗ .درر التكاـ في شرح غرر األتكاـ ،منال اسرك متمد بف فرامكز التنفي( ،ت

–

885ىػ)( ،ط ،)1

مصر ،المطبعة الشرفية 1304ىػ.

الدر الماتار المعركؼ بتاشية ابف عابديف ،متمد أميف بف عمر بف عبد العزيز
ُٗ .رد المتتار عمى ٌ
عابديف الدمشقي (ت 1252ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد صبتي تسف تالٌؽ كعامر تسيف ،بيركت،
دار إتياء التراث العربي1998 ،ـ.

ِٗ .الرسائؿ الزينية ،ابف نجيـ (ت 970ىػ) جمعيا ابنو أتمد (كسمي رسائؿ ابف نجيـ االقتصادية)( ،ط )1؛
تتقيؽ :أ.د متمد أتمد سراح كأ.د عمي جمعة متمد ،القاىرة ،دار السالـ1998 ،ـ.

ّٗ .رسالة بذؿ المجيكد في تترير أسئمة تغير النقكد ،متمد بف عبد اهلل الغزم التمرتاشي (ت 1004ىػ)،
(ط)1؛ تتقيؽ :د .تساـ الديف بف مكسى عفانة ،القدس2001 ،ـ.

ْٗ .طريقة الاالؼ في الفقو بيف األئمة األسالؼ ،متمد بف عبد التميد األسمندم( ،ت 552ىػ)( ،دط)؛
تتقيؽ :د .متمد زكي عبد البر ،القاىرة ،مكتبة دار التراث.
ٓٗ .العناية عمى اليداية ،أكمؿ الديف متمد بف متمكد البابرتي (ت 786ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب
العممية1995 ،ـ [طبع مع فتح القدير].
ٔٗ .عيكف المسائؿ في فركع التنفية ،نصر بف متمد بف إبراىيـ السمرقندم (ت 375ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:
مينى ،بيركت ،دار الكتب العممية1998 ،ـ.
سيد متمد ٌ
ٌ

ٕٗ .فتاكل قاضيااف ،فار الديف تسف بف منصكر األكزجندم الفرغاني (ت

592ىػ)( ،د ط) ،مصر،

المطبعة األميرية1310( ،ىػ) [طبع عمى ىامش الفتاكل اليندية].

ٖٗ .فتاكل النكازؿ ،نصر بف متمد بف إبراىيـ السمرقندم (ت

375ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :يكسؼ أتمد،

بيركت :دار الكتب العممية2004 ،ـ.

ٗٗ .الفتاكل اليندية ،نظاـ الديف البماي كآاركف( ،د ط) ،بيركت ،دار الفكر.
الجية ،ظيير الديف عبد الرشيد بف عبد الرزاؽ الكلكالجي (ت
ََُ .الفتاكل الكلك ٌ
مقداد بف مكسى فريكم ،بيركت ،دار الكتب العممية2003 ،ـ.

540ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:

َُُ .فتح القدير ،كماؿ الديف متمد بف عبد الكاتد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (ت
الشيخ عبد الرزاؽ غالب الميدم( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1995 ،ـ.

 فتح القدير ،كماؿ الديف متمد بف عبد الكاتد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (تبيركت ،دار الفكر.
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861ىػ) ،تعميؽ
861ىػ)( ،ط ،)2

 فتح القدير ،كماؿ الديف متمد بف عبد الكاتد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (ت 861ىػ)( ،د ط)،بيركت ،دار إتياء التراث العربي.

َُِ .الفركؽ ،أسعد بف متمد بف التسيف الكرابيسي (ت 570ىػ)(،د ط) ،بيركت ،عالـ الكتب.
تيؿ غرايبو،
الر ٌ
َُّ .الفكائد الزينية في مذىب التنفية ،ابف نجيـ (ت 970ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :د .متمد ٌ
عماف ،دار الفرقاف1999 ،ـ.
َُْ .الكفاية عمى اليداية ،جالؿ الديف الاكارزمي الكرالني (ت 767ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار إتياء التراث
العربي [طبع مع فتح القدير].

السراسي( ،ت 490ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار المعرفة1989 ،ـ.
َُٓ .المبسكط ،شمس الديف ٌ
1078ىػ)( ،د ط)،
َُٔ .مجمع األنير في شرح ممتقى األبتر ،عبد الرتمف بف متمد شياي زاده( ،ت
مصر ،دار إتياء التراث العربي.

َُٕ .مجمكعة رسائؿ ابف عابديف ،متمد أميف أفندم الشيير بابف عابديف (ت

1252ىػ) ،بيركت ،دار

إتياء التراث العربي.
َّ
بساـ عبد الكىاب
َُٖ .المجمة [مجمة األتكاـ العدلية] ،أتمد جكدت باشا (ت 1312ىػ) كآاركف ،اعتنى بيا ٌ
الجابي( ،ط ،)1بيركت ،دار ابف تزـ2004 ،ـ.
َُٗ .المتيط البرىاني ،برىاف الديف متمكد بف أتمد بف عبد العزيز بف مازه الباارم( ،ت 616ىػ)( ،ط)1؛
تتقيؽ :أتمد عزك عناية ،بيركت ،دار إتياء التراث العربي2003 ،ـ.

َُُ .ماتصر القدكرم في الفقو التنفي ،أتمد بف متمد بف جعفر القدكرم( ،ت 428ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:
كامؿ متمد عكيضة ،بيركت ،دار الكتب العممية1997 ،ـ.
نصار
ُُُ .الممتقط في الفتاكل التنفية ،متمد بف يكسؼ السمرقندم (ت 556ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمكد ٌ
كيكسؼ أتمد ،بيركت ،دار الكتب العممية2000 ،ـ.

ُُِ .نتائج األفكار في كشؼ الرمكز كاألسرار ،قاضي زاده (ت 988ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار الفكر[ ،طبع
مع فتح القدير].

ُُّ .اليداية شرح بداية المبتدم ،برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني( ،ت 593ىػ)( ،د ط) ،بيركت،
دار الكتب العممية2000 ،ـ.

ب .كتب الفقو المالكي
ُُْ .أتكاـ عقد البيع في الفقو اإلسالمي المالكي ،متمد سكتاؿ المجاجي( ،ط  ،)1بيركت ،دار ابف تزـ،
2001ـ.
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ُُٓ .إدرار الشركؽ عمى أنكاء الفركؽ ،ابف الشاط – قاسـ بف عبد اهلل بف متمد األنصارم ( -ت 723ىػ)،
(د ط)؛ تتقيؽ :د .عبد التميد ىنداكم ،بيركت ،المكتبة العصرية2003 ،ـ [طبع عمى ىامش الفركؽ
لمقرافي].

ُُٔ .بداية المجتيد كنياية المقتصد ،متمد بف أتمد بف رشد القرطبي األندلسي( ،ت

595ىػ)( ،ط )1؛

تتقيؽ :عمي متمد معكض كعادؿ أتمد عبد المكجكد ،بيركت ،دار الكتب العممية1996 ،ـ.

ُُٕ .التاج اإلكميؿ لماتصر اميؿ ،متمد بف يكسؼ العبدرم المكاؽ( ،ت 897ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار
الكتب العممية.

الدسكقي عمى الشرح الكبير ،شمس الديف متمد عرفة ُّ
ُُٖ .تاشية ُّ
الدسكقي( ،ت

1230ىػ)( ،د ط)،

القاىرة ،دار إتياء الكتب العربية.

ُُٗ .الفركؽ ،شياب الديف الصنياجي القرافي( ،ت 684ىػ)( ،د ط)؛ تتقيؽ :د .عبد التميد ىنداكم،
بيركت ،المكتبة العصرية2003 ،ـ.

م الغرناطي( ،ت 741ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار العمـ
َُِ .قكانيف األتكاـ الشرعية ،متمد بف أتمد بف يج ىز ٌ
لممالييف1974 ،ـ.
ُُِ .ماتصر العالٌمة اميؿ ،اميؿ بف إستاؽ المالكي( ،ت 749ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،المكتبة العصرية،
2003ـ.

المدكنة الكبرل ،مالؾ بف أنس األصبتي( ،ت 179ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.
ٌُِِ .
مقدمات ابف رشد ،متمد بف أتمد بف رشد (ت 520ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكب العممية1994 ،ـ.
ٌُِّ .
ُِْ .مكاىب الجميؿ في شرح ماتصر اميؿ ،متمد بف متمد بف عبد الرتمف التطاب( ،ت

954ىػ)( ،د

ط) ،بيركت ،دار الفكر.

ج .كتب الفقو الشافعي
ُِٓ .اإلجماع ،أبك بكر متمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (ت 309ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب
العممية2001 ،ـ.

ُِٔ .األشباه كالنظائر ،جالؿ الديف عبد الرتمف بف أبي بكر السيكطي (ت 911ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار
الفكر.

األـ ،متمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1993 ،ـ.
ٌُِٕ .
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ُِٖ .تتقيؽ أبكاب مف كتاب البيكع مف التاكم لمماكردم (ت 450ىػ) مقارنان بيف المذاىب الفقيية؛ تتقيؽ:

1402ىػ

متمد عبد القادر تسيف الكفراكم ،إشراؼ د .رشاد تسف اميؿ ،القاىرة ،جامعة األزىر،

(كالكتاب غير منشكر).

ُِٗ .التاكم الكبير ،عمي بف متمد الماكردم (ت 450ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عمي متمد معكض كعادؿ
أتمد عبد المكجكد ،بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.

َُّ .ركضة الطالبيف ،يتيى بف شرؼ النككم الدمشقي (ت

676ىػ)( ،د ط)؛ تتقيؽ :عادؿ أتمد عبد

المكجكد كعمي متمد عكض ،بيركت ،دار الكتب العممية2000 ،ـ.

ُُّ .الفتاكل الفقيية الكبرل ،أتمد بف متمد بف عمي بف تجر الييتمي (ت 974ىػ) ،المكتبة اإلسالمية.
ُِّ .فتح العزيز شرح الكجيز ،عبد الكريـ بف متمد الرافعي (ت 623ىػ) ،بيركت ،دار الفكر( ،طيبع عمى
ىامش المجمكع لمنككم).

ُّّ .كفاية األايار في تؿ غاية االاتصار ،متمد التسيني الدمشقي( ،ت
مصطفى الندكم ،المنصكرة ،مكتبة اإليماف.

765ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ:

ُّْ .المجمكع شرح المي ٌذب ،متيي الديف بف شرؼ النككم (ت 676ىػ)( ،دط) ،دمشؽ ،دار الفكر.
األـ ،إسماعيؿ بف يتيى بف إسماعيؿ بف مسمـ المزني المصرم (ت
المزني عمى ٌ
ُّٓ .ماتصر ي
(ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1993 ،ـ [طيبع مع األـ].
ُّٔ .مغني المتتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،متمد بف أتمد القاىرم المعركؼ
الشربيني( -ت977ىػ)( ،دط) ،مصر ،مكتبة مصطفى البابي التمبي1958 ،ـ.

264ىػ)،

–بالاطيب

د .كتب الفقو الحنبمي
ُّٕ .االاتيارات الفقيية مف فتاكل ابف تيمية ،عالء الديف عمي بف متمد البعمي الدمشقي (ت
(ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1995 ،ـ.

803ىػ)،

ُّٖ .إعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف ٌقيـ الجكزية (ت 751ىػ) ،القاىرة ،دار التديث.
ُّٗ .التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتٌنقيح ،أتمد بف متمد الشكيكي (ت 939ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ :ناصر
بف عبد اهلل الميماف ،مكة المكرمة ،المكتبة المكية1997 ،ـ.

َُْ .دليؿ الطالب لنيؿ المطالب ،مرعي بف يكسؼ التنبمي (ت 1033ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عبد اهلل عمر
الباركدم ،بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية1985 ،ـ.
ُُْ .الشرح الكبير ،شمس الديف عبد الرتمف بف قدامة المقدسي (ت 682ىػ)( ،دط) ،بيركت :دار الفكر،
[ 1992طيبع مع المغني].

113

1051ىػ)( ،دط) ،المدينة المنكرة،

ُِْ .شرح منتيى اإلرادات ،منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت
السمفية.
المكتبة ٌ

ُّْ .الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،متمد بف صالح العيثميف (ت 1421ىػ) ،اعتنى بو جماؿ عبد العاؿ،
(د ط) ،القاىرة ،دار ابف الييثـ.

العدة شرح العمدة ،بياء الديف عبد الرتمف بف إبراىيـ المقدسي (ت
ٌُْْ .
العصرية2003 ،ـ.

624ىػ)( ،دط) ،صيدا :المكتبة

ُْٓ .الكافي في فقو اإلماـ أتمد ،مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة المقدسي( ،ت

620ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:

متمد فارس كسعد عبد التميد السَّعدني ،بيركت ،دار الكتب العممية1994 ،ـ.

ُْٔ .المغني ،مكفؽ الديف عبد اهلل بف أتمد بف قدامة المقدسي (ت
1992ـ.

620ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الفكر،

ىػ .كتب فقيية أخرى
ُْٕ .األمكاؿ في دكلة الاالفة ،عبد القديـ زلٌكـ (ت 1423ىػ)( ،ط ،)3بيركت ،دار األمة2004 ،ـ.

الديف ،االد متمد ترباف( ،دط) ،األزىر ،دار البياف العربي2003 ،ـ.
ُْٖ .بيع ٌ
الندية شرح ُّ
الدرر البيية ،صديؽ بف تسف بف عمي التسيني الباارم (ت 1307ىػ)( ،دط)،
ُْٗ .الركضة ٌ
القاىرة ،دار التراث.

َُٓ .الفقو اإلسالمي كأدلتو ،د .كىبة ُّ
الزتيمي( ،ط  ،)1دمشؽ :دار الفكر1996 ،ـ.

ُُٓ .فقو األشربة كتدىا ،عبد الكىاب طكيمة( ،ط  ،)1دار اإلسالـ ،بيركت 1989ـ.
م( ،ت 1360ىػ)( ،ط  ،)1بيركت،
ُِٓ .الفقو عمى المذاىب األربعة ،عبد الرتمف بف متمد ىعكض الجزير ٌ
دار إتياء التراث العربي 1996ـ.
ُّٓ .المتمٌى ،عمي بف أتمد بف سعيد بف تزـ الظاىرم (ت 456ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الفكر.

ُْٓ .مراتب اإلجماع – في العبادات كالمعامالت كاالعتقادات ،ابف تزـ الظاىرم (ت 456ىػ) بعناية تسف
لسبر( ،ط ،)1بيركت ،دار ابف تزـ1998 ،ـ.
أتمد ٍ
ُٓٓ .مكسكعة اإلجماع في الفقو اإلسالمي ،سعدم أبك تبيب( ،ط  ،)3دمشؽ1997 ،ـ.

 .5كتب التراجـ والسير
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ُٔٓ .أتسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ،شمس الديف متمد بف أتمد المقدسي (ت 380ىػ)( ،ط ،)1بيركت،
دار الكتب العممية2003 ،ـ.

ُٕٓ .االستيعاب في معرفة األصتاب ،يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر النميرم القرطبي( ،ت 463ىػ).
يس يد الغابة في معرفة الصتابة ،عز الديف أبي التسف عمي بف أبي المكرـ متمد بف متمد بف عبد
ُٖٓ .أ ي
الكريـ الشيباني الجزرم ،ابف األثير (ت 630ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار إتياء التراث العربي.
ُٗٓ .اإلصابة في تمييز الصتابة ،أتمد بف عمي بف تجر العسقالني( ،ت )852ىػ ،بيركت ،بيت األفكار
الدكلية2004 ،ـ.

َُٔ .األعالـ ،اير الديف الزركمي( ،ت 1396ىػ)( ،ط ،)5بيركت ،دار العمـ لممالييف1980 ،ـ.
ُُٔ .اإلعالـ بكفيات األعالـ ،متمد بف أتمد بف عثماف الذىبي( ،ت 748ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :مصطفى
ابف عمي عكض كربيع أبك بكر عبد الباقي ،مكة المكرمة ،المكتبة التجارية1993 ،ـ.

ًُِٔ .
تضمنوي مف مغازم رسكؿ اهلل كالثالثة الامفاء ،سميماف بف مكسى الكالعي األندلسي
اإلكتفاء بما ٌ
(ت634ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ :د .متمد كماؿ الديف عمي ،بيركت ،عالـ الكتب1997 ،ـ.
ُّٔ .إنباء الغمر بأبناء العمر ،أتمد بف عمي بف تجر العسقالني( ،ت 852ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الكتب
العممية1986 ،ـ.
ُْٔ .إيضاح المكنكف في ال ٌذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،إسماعيؿ باشا بف ميرسميـ،
(ت1339ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الكتب العممية1992 ،ـ.

ُٓٔ .البداية كالنياية ،إسماعيؿ بف كثير الدمشقي( ،ت 774ىػ)( ،دط) ،طرابمس ،مكتبة الكليد.
ُٔٔ .البدر الطالع بمتاسف مف بعد القرف السابع ،متمد بف عمي الشككاني( ،ت 1250ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ:
د .تسيف بف عبد اهلل العمرم ،سكريا ،دار الفكر1998 ،ـ.

ُٕٔ .بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنتاة ،جالؿ الديف عبد الرتمف السيكطي( ،ت

911ىػ)( ،دط)،

بيركت ،المكتبة العصرية.

ُٖٔ .تاج التراجـ ،زيف الديف قاسـ بف قيطيمكبغا (ت 879ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد اير رمضاف ،دمشؽ،
دار القمـ1992 ،ـ.
ُٗٔ .التاريخ األكسط ،متمد بف إسماعيؿ الباارم (ت

256ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،

2004ـ.
َُٕ .تاريخ الثقات ،أتمد بف عبد اهلل بف صالح العجمي( ،ت 626ىػ) ،بيركت ،دار صادر1984 ،ـ.

ُُٕ .تذكرة التفٌاظ ،متمد بف أتمد بف عثماف الذىبي( ،ت 748ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،
1998ـ.
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ُِٕ .التعميقات السنية عمى الفكائد البيية ،متمد عبد التي المكنكم (ت
المعرفة [طبع مع الفكائد البيية].

1304ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار

ُّٕ .تقريب التيذيب ،شياب الديف أتمد بف عمي بف تجر العسقالني (ت

852ىػ)( ،ط  ،)3سكريا ،دار

الرشيد1991 ،ـ.

ُْٕ .الجكاىر المضية في طبقات التنفية ،متمد بف متمد بف نصر اهلل القرشي (ت

775ىػ)( ،دط)،

باكستاف ،طبعة باكستاف1332 ،ىػ.
ُٕٓ .الدرجات الرفيعة في طبقات االمامية مف الشيعة ،عمي ااف بف نظاـ الديف أتمد بف متمد معصكـ،
(ت1117ىػ).

درة التجاؿ في يغٌرة أسماء الرجاؿ ،أتمد بف متمد المكناسي( ،ط )1؛ تتقيؽ :مصطفى عبد القادر
ٌُٕٔ .
عطا ،بيركت ،دار الكتب العممية2002 ،ـ.

ُُّٕٕ .
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،شياب الديف أتمد بف عمي بف تجر العسقالني (ت 852ىػ)،
(ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1997 ،ـ.

ُٖٕ .الدليؿ إلى المتكف العممية ،عبد العزيز بف إبراىيـ بف قاسـ( ،ط

 ،)1دار الرياض :الصميعي،

2000ـ.
ُٕٗ .ديكاف اإلسالـ ،شمس الديف متمد بف عبد الرتمف بف الغزم( ،ت
كسركم تس ،بيركت ،دار الكتب العممية1990 ،ـ.

سيد
1167ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽٌ :

َُٖ .ذيؿ الدرر الكامنة في أعياف المائة التاسعة ،ابف تجر العسقالني (ت 852ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :أتمد
فريد المزيدم ،بيركت ،دار الكتب العممية1998 ،ـ.
ُُٖ .رجاؿ صتيح الباارم ،أتمد بف متمد بف التسيف الباارم الكالباذم (ت 398ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:
عبد اهلل الميثي ،بيركت ،دار المعرفة1987 ،ـ.

ُِٖ .رجاؿ صتيح مسمـ ،أتمد بف عمي بف ىمٍنجكيو األصبياني (ت
الميثي ،بيركت ،دار المعرفة1987 ،ـ.

428ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عبد اهلل

ُّٖ .الركض األيينؼ – في تفسير السيرة النبكية البف ىشاـ ،عبد الرتمف السييمي (ت
بيركت ،دار الفكر1989 ،ـ.

581ىػ)( ،د ط)،

ُْٖ .زاد المعاد في ىدل اير العباد ،ابف ٌقيـ الجكزية (ت 751ىػ)( ،ط)27؛ تتقيؽ :شعيب األرنؤكط كعبد
القادر األرنؤكط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة1994 ،ـ.
ُٖٓ .سير أعالـ النبالء ،متمد بف أتمد بف عثماف الذىبي( ،ت 748ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عمر بف غرامة
العمركم ،بيركت ،دار الفكر1997 ،ـ.
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ُٖٔ .السيرة النبكية ،عبد الممؾ بف ىشاـ المعافرم (ت 213ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ :د .متمد فيمي السرجاني،
مصر ،المكتبة التكفيقية.

ُٕٖ .شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،متمد بف عمر بف قاسـ مامكؼ (ت

1360ىػ)( ،ط ،)1

بيركت ،دار الكتب العممية2003 ،ـ.

ُٖٖ .شذرات الذىب في أابار مف ذىب ،ابف العماد التنبمي( ،دط) ،بيركت ،دار اآلفاؽ الجديد.
ُٖٗ .الضعفاء الصغير ،متمد بف إسماعيؿ الباارم (ت 256ىػ)( ،ط)1؛ تتقيؽ :متمكد إبراىيـ زايد ،مكة
المكرمة ،دار الباز1986 ،ـ.

الضناكم ككماؿ
َُٗ .الضعفاء كالمترككيف ،أتمد بف شعيب النسائي (ت 303ىػ)( ،ط )2؛ تتقيؽ :بكراف ٌ
يكسؼ التكت ،بيركت ،دار الفكر1987 ،ـ.
ُُٗ .الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع ،شمس الديف متمد بف عبد الرتمف السااكم (ت

902ىػ)( ،ط)،

بيركت ،دار الكتب العممية2003 ،ـ.

ُِٗ .طبقات التفاظ ،جالؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ)( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1983 ،ـ.
ُّٗ .طبقات الشافعية ،جماؿ الديف عبد الرتيـ األسنكم (ت 772ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،
1987ـ.
ُْٗ .طبقات الشافعية ،ىداية اهلل التسيني( ،ت 1014ىػ)؛ تصتيح كمراجعة :اميؿ الميس ،بيركت ،دار
القمـ [طبع مع طبقات الفقياء لمشيرازم].

ُٓٗ .طبقات الفقياء ،إبراىيـ بف عمي الشيرازم (ت 476ىػ)؛ تصتيح كمراجعة :اميؿ الميس ،بيركت ،دار
القمـ.
ُٔٗ .الطبقات الكبرل ،متمد بف سعد بف منيع الياشمي البصرم( ،ت 230ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد عبد
القادر عطا ،بيركت ،دار الكتب العممية1990 ،ـ.

ُٕٗ .الفتح المبيف في طبقات األصكلييف ،عبد اهلل مصطفى المراغي القاىرة ،المكتبة األزىرية لمتراث،
1999ـ.

ُٖٗ .الفكائد البيية في تراجـ التنفية ،متمد عبد التي المكنكم (ت 1304ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار المعرفة.
ُٗٗ .فكات الكفيات ،متمد بف شاكر بف أتمد الكتبي (ت 764ىػ) ،القاىرة :مطبعة بكالؽ1299 ،ىػ.

ََِ .القبس التاكم لغرر ضكء السااكم ،زيف الديف عمر بف أتمد التمبي (ت 936ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ:
تسف إسماعيؿ مركة كامدكف تسف مركة ،بيركت ،دار صادر1998 ،ـ.

َُِ .الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ،متمد بف أتمد بف عثماف الذىبي (ت

748ىػ)،

(ط)1؛ تتقيؽ :عزت عمي عطية كمكسى متمد المكش ،القاىرة ،دار الكتب التديث1972 ،ـ.
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دم الجرجاني (ت
َِِ .الكامؿ في ضعفاءالرجاؿ ،ابف يع ٌ
كآاركف( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1997 ،ـ.

365ىػ)؛ تتقيؽ عادؿ أتمد عبد المكجكد

َِّ .كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني المعركؼ بتاجي اميفة
(ت1067ىػ) ،بيركت ،دار الكتب العممية1992 ،ـ.

الغزم (ت
َِْ .الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة ،نجـ الديف متمد بف متمد ٌ
بيركت ،دار الكتب العممية1997 ،ـ.

1061ىػ)( ،ط ،)1

َِٓ .معجـ المؤلفيف ،عمر رضا كتالة (ت 1408ىػ) ،بيركت ،دار إتياء التراث العربي1957 ،ـ.

َِٔ .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،متمد بف أتمد بف عثماف الذىبي (ت 748ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ :عمي
متمد البجاكم ،بيركت ،دار الفكر.

َِٕ .نظـ العقياف في أعياف األعياف ،جالؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ :د .فيميب تتى،
تكنس ،دار المعارؼ.

المصنفيف مف كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ باشا بغدادم
َِٖ .ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار
ٌ
(ت1339ىػ) ،بيركت ،دار الكتب العممية1992 ،ـ.

َِٗ .كجيز الكالـ في الذيؿ عمى دكؿ اإلسالـ ،شمس الديف متمد بف عبد الرتمف السااكم (ت 902ىػ)،
(ط)1؛ تتقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ كآاركف ،مؤسسة الرسالة1995 ،ـ.

 .6كتب المغة
َُِ .األساليب اإلنشائية في النتك العربي ،عبد السالـ ىاركف( ،ط  ،)2مصر ،مكتبة الاانجي1979 ،ـ.
ُُِ .األشباه كالنظائر في النتك ،جالؿ الديف السيكطي (ت
الفاضمي ،بيركت ،المكتبة العصرٌية1999 ،ـ.
ُِِ .التَّعريفات ،عمي بف متمد بف عمي الجرجاني (ت

911ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :متمد عبد القادر
816ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،

2000ـ.
ُِّ .شرح تدكد بف عرفة ،متمد قاسـ الرصاؿ (ت 894ىػ) ،المكتبة العممية.
َّ
النسفي (ت 537ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار
متمد ٌ
ُِْ .طمبة الطمبة في االصطالتات الفقيية ،عمر بف ٌ
الكتب العممية1997 ،ـ.
ُِٓ .غريب التديث ،تمد بف متمد الاطابي (ت 388ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عبد الكريـ الغرباكم ،مكة،
مطابع جامعة أـ القرل1402 ،ىػ.
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ُِٔ .الفائؽ في غريب التديث ،جار اهلل متمكد بف عمر الزماشرم (ت

538ىػ) ،بيركت ،دار الفكر،

1993ـ.

ُِٕ .القامكس المتيط ،مجد الديف متمد يعقكب الفيركز آبادم (ت 718ىػ)( ،ط )7؛ تتقيؽ :متمد نعيـ
العرقسكسي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة2003 ،ـ.

ُِٖ .لساف العرب ،جماؿ الديف متمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم (ت 711ىػ)( ،ط  ،)1بيركت،
دار صادر1990 ،ـ.
الص ٌتاح ،متمد بف أبي بكر الرازم (ت 666ىػ)( ،دط) ،القاىرة ،دار التديث.
ُِٗ .ماتار ٌ
َِِ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،أتمد بف متمد بف عمي المقرم الفيكمي،
(ت770ىػ) ،لبناف ،دار الفكر.

ُِِ .المصطمح العربي األصؿ كالمجاؿ الداللي ،د .صبرم إبراىيـ السيد( ،د ط) ،مصر ،دار المعرفة
الجامعية1996 ،ـ.

ِِِ .معجـ المصطمتات كاأللفاظ الفقيية ،د .متمكد عبد الرتمف عبد المنعـ( ،دط) ،القاىرة ،دار
الفضيمة.
ِِّ .المعجـ الكسيط ،إبراىيـ أنيس كآاركف( ،ط  ،)1مصر ،دار المعارؼ1972 ،ـ.
المغرب في ترتيب المعرب ،ناصر الديف المطرزم (ت 610ىػ) ،دار الكتاب العربي.
ِِْ .ي
ِِٓ .النياية في غريب التديث كاألثر ،مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف متمد الجزرم المعركؼ بابف
األثير( ،ت606ىػ)؛ تتقيؽ :اميؿ مأمكف ًشيتا ،بيركت ،دار المعرفة2001 ،ـ.

 .7كتب التاريخ
ِِٔ .البمداف ،أتمد بف إستاؽ بف كاضح اليعقكبي (ت
2002ـ.

284ىػ)( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية،

ِِٕ .تاريخ اإلسالـ السياسي كالثقافي كاالجتماعي ،د .تسف إبراىيـ تسف( ،ط  ،)1بيركت ،دار األندلس،
1967ـ.
ِِٖ .تاريخ ابف الكردم ،زيف الديف عمر بف مظفٌر الشيير بابف الكردم (ت 874ىػ)( ،ط  ،)1بيركت :دار
الكتب العممية1996 ،ـ.
ِِٗ .تاريخ بغداد ،أتمد بف عمي الاطيب البغدادم( ،ت 463ىػ)( ،د ط) ،بيركت ،دار الكتب العممية.
َِّ .تاريخ الامفاء ،جالؿ الديف السيكطي( ،ت 911ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الفكر.
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ُِّ .تاريخ الشعكب اإلسالمية ،كارؿ برككمماف( ،ط )1؛ نقمو إلى العربية :نبيو أميف كمنير البعمبكي،
بيركت ،دار العمـ لممالييف1993 ،ـ.

ِِّ .تاريخ المغكؿ كالمماليؾ مف القرف السابع اليجرم تتى القرف الثالث عشر اليجرم ،مكتبة الدراسات
اإلسالمية.

ِّّ .تسف المتاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ،جالؿ الديف السيكطي (ت

911ىػ)؛ تتقيؽ :متمد أبك

الفضؿ إبراىيـ ،القاىرة ،دار الفكر العربي1998 ،ـ.
ِّْ .التياة االقتصادية في مصر في العصر المممككي ،د .عامر نجيب مكسى ناصر( ،ط
دار الشركؽ2003 ،ـ.

 ،)1راـ اهلل،

ِّٓ .الاطط المقريزية ،تقي الديف أتمد بف عمي المقريزم (ت 845ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ :متمد زينيـ كمديتة
الشرقاكم ،القاىرة ،مكتبة مدبكلي1997 ،ـ.

ِّٔ .دكلة آؿ سمجكؽ ،عماد الديف متمد بف تامد األصفياني( ،ط
1980ـ.

 ،)3بيركت ،دار اآلفاؽ الجديدة،

ِّٕ .رتمة ابف بطكطة [تتفة النظٌار في غرائب األمصار] ،ابف بطكطة (ت 779ىػ)( ،ط  ،)3بيركت ،دار
الكتب العممية2002 ،ـ.

ِّٖ .سمط النجكـ العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي ،عبد الممؾ بف تسيف بف عبد الممؾ الشافعي العاصمي
المكي (ت 1111ىػ)( ،ط )1؛ تتقيؽ :عاد أتمد بف المكجكد كعمي معكض ،بيركت ،دار الكتب
العممية1998 ،ـ.

ِّٗ .القاىرة تاريايا كآثارىا ،د .عبد الرتمف زكي ،مصر ،الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر1966 ،ـ.
َِْ .قياـ دكلة المماليؾ األكلى في مصر كالشاـ ،العبادم( ،دط) ،بيركت :دار النيضة العربية1969 ،ـ.
ُِْ .الكامؿ في التاريخ ،ابف األثير الجزرم (ت 630ىػ)( ،ط ،)1مصر ،المطبعة األزىرية1301 ،ىػ.

ِِْ .مركج الذىب كمعادف الجكىر ،عمي بف التسيف المسعكدم (ت 345ىػ)( ،دط)؛ تتقيؽ :متمد متيي
الديف عبد التميد ،بيركت ،دار الفكر1989 ،ـ.

ِّْ .معجـ البمداف ،ياقكت بف عبد اهلل التمكم البغدادم (ت 626ىػ) ،بيركت ،دار صادر1995 ،ـ.
ِْْ .مكسكعة التاريخ اإلسالمي كالتضارة اإلسالمية ،د .أتمد شمبي( ،ط

)8؛ القاىرة ،مكتبة النيضة

اإلسالمية1985 ،ـ.
ِْٓ .مصر كالشاـ في عصر األيكبييف كالمماليؾ ،سعيد عبد الفتاح عاشكر( ،دط) ،بيركت ،دار النيضة
العربية.
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ِْٔ .الممؿ كالنتؿ ،أبك الفتح متمد بف عبد الكريـ ال ٌشيرستاني (ت
العممية.
ِْٕ .مكسكعة دكؿ العالـ اإلسالمي كرجاليا ،شاكر مصطفى( ،ط

548ىػ)(،ط ،)2بيركت ،دار الكتب
 ،)1بيركت ،دار العمـ لممالييف،

1993ـ.

ِْٖ .النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،يكسؼ بف تغرم بردم األتابكي (ت 874ىػ)( ،دط) ،القاىرة،
المؤسسة المصرية العامة.
ِْٗ .الكجيز في تاريخ اإلسالـ كالمسمميف ،أمير عبد العزيز( ،ط  ،)1دار ابف تزـ2003 ،ـ.

 .8عموـ إسالمية أخرى ومعارؼ عامة
َِٓ .ابف تغرم بردم ،متمد تسيف شمس الديف( ،ط  ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1992 ،ـ.

ُِٓ .أثر اإلسالـ كالعمماء المسمميف في النيضة األكركبية [العمكـ كالفنكف] ،سامي زيد العابديف تماد،
(ط ،)2المدينة المنكرة ،دار الفجر اإلسالمية2003 ،ـ.

ِِٓ .أعالـ العرب في العمكـ كالفنكف ،عبد الصاتب عمراف الرجيمي( ،ط  ،)2النجؼ ،العراؽ1966 ،ـ.
ِّٓ .اإلماـ السيكطي معممة العمكـ اإلسالمية ،إياد االد الطباع ،دمشؽ ،دار القمـ1996 ،ـ.
ِْٓ .بعض مظاىر التياة اليكمية في عصر سالطيف المماليؾ ،د .قاسـ عبده قاسـ( ،دط) ،تكنس ،دار
المعارؼ.

ِٓٓ .تاريخ التضارة اإلسالمية ،د .امقي انفر( ،ط  ،)1فمسطيف – الاميؿ ،االعتصاـ لمطباعة كالنشر،
1991ـ.

ِٔٓ .تعميـ المتعمـ طريؽ التعمٌـ ،برىاف الديف الزرنكجي( ،دط)؛ تتقيؽ :مصطفى عاشكر ،القاىرة ،مكتبة
القرآف.

ِٕٓ .جالؿ الديف السيكطي ،د .طاىر تمكدة( ،دط) ،بيركت ،المكتب اإلسالمي1989 ،ـ.
ِٖٓ .جالؿ الديف السيكطي ،د .عبد العاؿ سالـ مكرـ( ،ط  ،)1مؤسسة الرسالة1989 ،ـ.
ِٗٓ .الجياد كالتجديد في القرف السادس

– عيد نكر الديف كصالح الديف [دراسة مقارنة مع الكاقع

المعاصر] متمد تامد الناصر( ،ط  ،)1الرياض ،مكتبة الككثر1998 ،ـ.

الستار الشيخ( ،ط  ،)1دمشؽ ،دار القمـ1992 ،ـ.
َِٔ .التافظ ابف تجر العسقالني ،عبد ٌ
927ىػ)؛ تتقيؽ :جعفر
ُِٔ .الدارس في تاريخ المدارس ،عبد القادر بف متمد النعيمي الدمشقي (ت
التسني ،مكتبة الثقافة الدينية1998 ،ـ.
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ِِٔ .دراسات في المكتبة العربية كتدكيف التراث ،د .متمكد أتمد تسف المراغي ،دار المعرفة الجامعية،
1998ـ.

ِّٔ .الفارم في اآلداب السمطانية كالدكلة اإلسالمية ،متمد بف عمي طباطبا المعركؼ بابف الطقطقي،
مصر ،المطبعة الرتمانية1927 ،ـ.

ِْٔ .الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي ،متمد بف التسف التجكم الثعالبي (ت

1376ىػ)( ،ط ،)1

بيركت ،دار الكتب العممية1995 ،ـ.
ِٓٔ .الفيرست ،ابف النديـ (ت 235ىػ)( ،د ط)؛ متمدأتمدأتمد ،القاىرة ،المكتبة التكفيقية.

ِٔٔ .فيرس ماطكطات دار الكتب الظاىرية ،متمد مطيع التافظ( ،د ط) ،دمشؽ ،دار أبي بكر،
1981ـ.

المعربة ،يكسؼ يكسؼ ايتاف سركيس الدمشقي( ،د ط) ،بيركت ،دار
ِٕٔ .معجـ المطبكعات العربية ك ٌ
صادر ،مصر ،مطبعة سركيس1928 ،ـ.

ِٖٔ .مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمكـ ،أتمد بف مصطفى المعركؼ بطاش كبرل
زاده( ،ط ،)1بيركت ،دار الكتب العممية1985 ،ـ.
ِٗٔ .مقدمة ابف امدكف ،عبد الرتمف بف متمد بف امدكف (ت 808ىػ)( ،دط) ،بيركت ،دار الجيؿ.
َِٕ .المكتبات في اإلسالـ نشأتيا كتطكرىا كمصادرىا ،متمد ماىر تماده( ،ط
الرسالة.

 ،)2بيركت ،مؤسسة

عند الغزالي ،د .عادؿ زعبكب( ،ط  ،)1بيركت ،مؤسسة الرسالة1980 ،ـ.
ُِٕ .منيج البتث ى
ِِٕ .مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب كاألتزاب كالتركات اإلسالمية ،د .عبد المنعـ التفني( ،ط ،)2
القاىرة ،مكتبة مدبكلي1999 ،ـ.
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