َثبَتٌ بِ َأسِمَاءِ ُكتُبِ
طبُوعَةِ
حل ِنبَلِي املَ ِ
ال ِفقِهِ ا َ

مر َّتب ًة َزمنواِ
ُ َ َ َ ًّ

قائمة ُمفودة للطالب الُبتدئني والُتوسطني
تضم ( )777كتا ًبا

أعده وكتبه
َّ

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []1

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []2
بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل  ،وافلةا وافسةام ظذ رشول اهلل...
ـداام
ـت+
وبعــد :ؾفـ ا = َث َبـ ٌ
للارترتاحلة النابلرترتة ؿـ ً
خمتكـ دـا ُضبــع ــن الرترتثاا الفقهرترتل َّ
ٌ
()1

وحــدا ًثا  ،ممــا ــو وجـو ٌد ذم =خزاكــة ـتبــي ،  +وؿــد وصــل افعــدف ؾقــه إػ ( )272ـتا ًبـا
()2

طبو ًظا   ،ذم افػؼه احلـبع ؾؼط  ،دون أصول افػؼه.
وحيتوي ظذ ٍ
ٍ
خمتك هل ه افؽتب :صـع ُته دـن أراد عرؾـة أشـامء ـا ُضبِـع ـن
صف
وــل ٍ
ـتـب ادـ ب افػؼفقـة  ،وؿــد رتبتفـا ز َ ـِقـا  ،حسـب افؼــرون  ،ف
ؿـرن حسـب تــارا
فـظر ذم تـارا تـلفقف افؽتـاف ِ
أصحابا  ،دون ا ِ
ِ
وراظقـت ظــد خا ـة ــل
كػسـه ،
وؾقات
ُ
ٍ
(ؿرن)  ،ذـر ا ّقز به ـل ؿرن حسب ادطبوع.
ٍ
مجـع
شـوات  ،ومل أؿلدْ ـ حقـفا ـ
صـعت أص َؾه ن
وؿد
ُ
احلك  ،أو افتػلقل  ،بل ؽااته ٌ
َ
دا تم افرجوع إفقه ذم بحثي فـ =الاائل التل خرتال يوهرتا الجرتاو الرتراح مرتن الرت

، +

دعرؾة ن واؾؼه احلجاوي ن ادُتؼد غ  ،و ن واؾق احلجاوي ـن ادتـلخران  ،فؽـف افؾـوم
ٍ
ٓظتبارات ظؾؿقة.
ز  ،وخمافػته فؾؿ ب جاءت
ظـه ظذ خمافػته فؾؿ ب  ،ؾفو إ ا ٌم ُ عت ٌ
ـت ، +وجعؾتــه ُ لــَّ ًػا حـ ً
ـاؾةا دــا تــم ضبعــه ــن ـتــب
ثــم ك ــطت ــ افقــوم ـ هلـ ا =اف َّث َبـ َ
إصحاف افػؼفقة  ،وـل ا ُضبع مما فه ظةاؿة بافػؼه احلـبع  ،و ـي ـتـب =أصـول افػؼـه، +
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأات إظةان ضبعه  ،ومل أره.
( )1شوى افقسر جدً ا ـفا  ،رأا ُته ظـدي ؽري  ،أو ُ
أؽؾبي  ،وشسى َّ
ٌ
ُ
أن ؾقفا ا و (رشافة)  ،و ـفا ا و دون
إضةاق
إضةاق اشم (ـتاف) ظؾقفا  ،و
()2
ٌّ
ذفك ــ ( سلفة)  ،أو (ؿاظد )  ،أو (ؾتوى)  ،و ا ٌ
ؿؾقل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []3
و =افؼواظد افػؼفقة ، +و =رشـم ادػتـي ، +و =فغـة افػؼـه احلــبع ، +و = عجـم أفػـاظ افػؼـه
احلـبع ، +و =ضبؼات ؾؼفاء احلـابؾة ، +و =ترامجفم ، +و =تارا ادـ ب ، +و =أصـوفه ، +و
وأحسب ـ ْ
إن ؾاتـي رء ـ ؾفو اسر.
=ـتبه...+
ُ
ع آفتزام ب ـر ظـوان افؽتاف ـا ةاً  ،وظدد جمؾداته  ،واشم مفػه ـا ً
ةا  ،ع تـارا
وؾاته  ،واشم ادُحؼق ـا ةاً  ،وـ فك افـاذ  ،وبؾد افـؼ  ،ع ظرض و ـاؿ ـة وكؼـد فؾؽثـر
ٍ
بــؼص  ،ومل تؽتؿـل ،
ن افؽتب  ،وافتحؼقؼات  ،وافـؼات  ،واإلصـار إػ افؽتـب ادطبوظـة
وذـر أصحاف افػضل ن افوٓ   ،وافعؾامء  ،وافؼضا   ،وافوجفاء  ،وادُحؼؼـغ  ،وافــاذان ،
ؿـداام وحـدا ًثا  ،ـع ضرائـف وؽرائـب فؼلـص
ممن أشفؿوا ذم كؼ افساث افػؼفـي احلــبع ً
ضبع بعض افؽتب افـادر  ...وؽر ذفك ن افػوائد.
اكتفقت ـه ــ بػضل اهلل تعاػ ـ وظسى ْ
أن ارى افـور ؿرا ًبا.
وؿد
ُ

إخراج ادطبوع ن ـتب افػؼه ؾؼط  ،وبلور ٍ خمتك جدا.
رأات
واشتعجآً فؾخر ُ ،
َ

ُ
وأىبه من يطالع يف ا =ال َّث َبت +إىل:
 1رت َّ
وأحلؼـت بـا بعـض
خاص بادطبوع ن ـتب افػؼه ؾؼـط  ،دون ؽـره ،
ُ
أن =اف َّث َبتٌّ +
ـتب أداف  ،فورود سائل ؾؼفقة ـثر ؾقفا.
 7رترت ـتــب وأبحــاث ضؾبــة ِ
افعؾــم احلـابؾــة ادعــاسان  ،فقســت ظــذ ذضــي  ،ذم أصــل
وـثر ـفا ٓ اسر وؾـق ادعتؿـد
افعؿل  ،وٓ ذم ا ادختك  ،ومل أتتبعفا  ،و ي ـثر ٌ جدً ا ،
ٌ
ن اد ب  ،وٓ حتى وؾق أصول أمحد  ،بل ؽااة ٍ
ـثـر ـفـا دراشـة ؾؼفقـة ؼاركـة  ،اسـتوي
ؾقفا ـ ظـد افسجقح ـ اد ب احلـبع  ،بغره ن اد ا ب إخرى.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []4
 3رت ؿد اؽون ؾاتـي بعض ا ُحؼـق و ُك ِ ــر  ،ذم بطـون ادجـةات افعؾؿقـة ادُح َّؽؿـة  ،ـن
افؽتب وافرشائل افلغر   ،مما ٓ ظؾم يل به.
 4رت مل أذـر ن ادجا قع إٓ ا ورد ؾقه (ؾؼه)  ،حتى وفـو احتـوى ظـذ ضـؿون ظؾؿـي
ؽر ؾؼفي.
ا =ال َّث َبت +عىل القرون يوه يوائد :منها:
وترتو
 1رت عرؾة ادُتؼدم ن ادتلخر  ،و َ ْن َأخ ِمم َّن َ ْن.
 7رت عرؾة ا ُضبع ن ـتب ـل ؿرن ظذ حده.
 3رت عرؾة ظدد ؾؼفاء و ُ لـَّػات ـل ؿرن  ،حسب ادطبوع.
 4رت عرؾة سر مجع افػؼه احلـبع  ،وافتلفقف ؾقه  ،وـقف بدأت؟ وـقف شارت؟ و ـا
ُـتب ن ادختكات  ،وافؼوح  ،واحلوار  ،وادـظو ات  ،ذم ـل ؿرن.
 5رت عرؾة افعؾامء ادتعاسان  ،و ن ُتو فؾوا ذم ٍ
شـة واحد   ،أو ذم شـغ ُ تؼاربة.
ُ
و =اف َّث َبت +ب ه افلور   ،ؾقه ؽـقة ـ بنذن هلل ـ فؾطؾبة ادبتـدئغ  ،وادتوشـطغ  ،فةاضـةاع
ٍ
واحـد  ،بعقـدً ا
ظذ ا ُضبِع ن ـتب إصحاف افػؼفقـة  ،رتبـة حسـب افؼـرون  ،ذم ووـ ٍع
ظــن ـتــب افطبؼــات  ،وافــساجم  ،و عــاجم ادطبوظــات  ،وـتــب بحــوث ودراشــات تــارا
اد ب.
وافسداد  ،ذم ا أـتب وأكؼ  ،واحلؿد هلل رف افعادغ ، ، ،
أشلل اهلل افتوؾقق َّ
****

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []5

املطبوع من كتب القرن الثالث

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []6

 1رت = سائل اإل ام أمحد وإشحاق +إلشحاق افؽ َْو َشج ت ( 251ـ).
()1

 7رت = سائل اإل ام أمحد ،  +فألثرم ت ( 261ـ).
 3رت = سائل اإل ام أمحد +فلافح بن أمحد ت ( 266ـ).
 4رت = سائل اإل ام أمحدٕ +يب داود ت ( 275ـ).
 5رت = سائل اإل ام أمحدٕ +يب اكئ ت ( 275ـ).
 6رت = سائل اإل ام أمحد +ؿطع ٌة ـه  ،فؾؽِر اين ت ( 282ـ).
 7رت = سائل اإل ام أمحد +فعبداهلل بن أمحد ت ( 292ـ).
()2

 8رت = سائل اإل ام أمحد +فؾبغوي ت ( 317ـ) .
ـتب =افروااات ، +و =ادسائل +افتي مجعفا افباحثون ن ـتب إصحاف  ،فقست ظـذ
ذضي :ف ا مل أذـر ا.
* اتؿقز

ا افؼرن بؽتب ادسائل وافروااات ظن اإل ام باذ .
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

()2

ا افؽتاف ن ـتب افؼرن افرابع  ،وفؽن أدخؾته وؿن افؼرن افثافث فتؼدّ ه  ،وفؽوكه ـن ـتـب
ادسائل  ،وٕوم افـظر إػ كظره  ،و ا دماوزٌ ـي وتسا ح.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []7

املطبوع من كتب القرن الرابع

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []8

()1
 9رت =اجلا ع فعؾوم اإل ام أمحدٕ +يب بؽر اخلةال ت ( 311ـ) ُ ،ضبِع ـه

افس فجل.+
 1/9رت =ـتاف َّ َ
 7/9رت =ـتاف افوؿوف.+
 3/9رت =ـتاف أحؽام افـساء.+
 4/9رت =ـتاف أ ل ادؾل وافرد وافزكادؿة وتارك افلةا وافػرائض.+
اخلر ِؿيِ +
ِ
فؾخ َرؿي ت ( 334ـ).
 11رت =خمتك َ
 11رت =زاد ادساؾر +فغةام اخلةال ت ( 363ـ).
 17رت =إبطال ِ
احل َقلٓ +بن َب َّطة ت ( 387ـ).
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بـ =جا ع +اخلةال  ،و =خمتكِ +
اخل َرؿي.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []9

املطبوع من كتب القرن اخلامس

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []12

 13رت =اإلرصاد إػ شبقل افرصادٓ +بن أيب وشى ت ( 428ـ).
وافوجفغ.+
 14رت =افروااتَغ
َ
 15رت =اجلا ع افلغر.+
 16رت =افتعؾقق افؽبر ذم ادسائل اخلةاؾقة بغ إئؿة= = +افتعؾقؼة افؽبر ذم سائل
اخلةاف ظذ

()1

ب اإل ام ادبجل أمحد بن حمؿد بن حـبل. +

افسؾطاكقة+
 17رت =إحؽام ف
 18رت =ـتاف افطب +ـؾفا ٕيب اعذ ت ( 458ـ).
 19رت =رؤوس ادسائل ذم اخلةاف +فؾفاصؿي ت ( 472ـ).
 71رت =ادؼـع ذم ذح (خمتك ِ
اخل َر ِؿي).+
 71رت =اخللال وافعؼود وإحوال واحلدود +ـةامها ٓبن افبـاء ت ( 471ـ).
 77رت =رؤوس ادسائل افػؼفقة +اف ُعؽ َْزي (ق  5ـ).
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بؽتب افؼايض أيب اعذ.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []11

املطبوع من كتب القرن السادس

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []12

 73رت =اهلدااة.+
 74رت =آكتلار ذم ادسائل افؽبار.+
 75رت =افعبادات اخلؿس.+
 76رت =افتف اب ذم ظؾم افػرائض وافوصااا +ـؾفا فؾ َؽ ْؾ َوذاين ت ( 512ـ).
فؾح ْؾ َواين ت ( 525ـ).
 77رت =ـػااة ادبتدي وري افلديُ +
 78رت =افت ـر ٓ +بن ظؼقل ت ( 513ـ).
 79رت =افتامم دا صح ذم افروااتغ وافثةاث وإربع ظن اإل ام.+
()1
ِ
ؿي. +
 31رت = سائل ظبدافعزاز ؽةام اخلةال افتي خافف ؾقفا اخل َر َّ
 31رت = سائل ظبدافعزاز ؽةام اخلةال افتي خافف ؾقفا َ
صقخه اخلةال.+
()2

 37رت =ضبؼات احلـابؾة +ـؾفا ٓبن أيب اعذ ت ( 526ـ) .
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بؽتب اف َؽ ْؾ َو َذاين.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

ا افؽتاف واف ي اؾقه  ،فقسا ـت ًبا ستؼؾة  ،ـام شقليت.

()2

ا افؽتاف ن ـتب افطبؼات (افساجم)  ،ـام اتضح ن اشؿه  ،وفؽـَّه حيتوي ظذ افؽثر ـن أراء
دموزً ا  ،و = سائل ؽةام اخلةال +افؾ ان ؿبؾه  ،فقسـا
افػؼفقة فؾحـابؾة َ ،اعؾم ذفك ن اطافعه  ،ؾ ـرته ّ
ـتابغ ُ ستؼؾغ  ،بل ُضبعا بعد اكتزاظفام ـه :ؿؾت ذفك فبقان أمهقة افؽتاف ذم افػؼه احلـبع.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []13

املطبوع من كتب القرن السابع

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []14

ِ
فؾسا ُ ري ت ( 616ـ).
 33رت =ادُ ْست َْوظبَّ +
 34رت =ذح (افعبادات اخلؿس) +فؾبعؼويب ت ( 617ـ).
 35رت =ادغـي ذح (خمتك ِ
اخل َرؿي).+
 36رت =افؽاذم.+
 37رت =ادُ ْؼـ ِع.+
 38رت =ظؿد افػؼه.+
 39رت =اهلادي= = +ظؿد احلازم ذم افزوائد ظذ (خمتك أيب افؼاشم) +ـؾفا فؾؿوؾق
ابن ؿدا ة ت ( 622ـ).
ِ
افراؽبٓ +بن تقؿقة ت ( 622ـ).
افساؽب و ُبغقة َّ
 41رت = ُبؾغة َّ
 41رت =اف ُعدَّ ذم ذح (افعؿد ) +فعبدافرمحن ادؼدد ت ( 624ـ).
 47رت =ادُ َح َّرر +فؾؿجد ابن تقؿقة ت ( 652ـ).
 43رت =اد ب إمحدٓ +بن ابن اجلوزي ت ( 656ـ).
حجة ادستؼقؿة +ـ ـظو ة ـ فؾكسي ت ( 656ـ).
 44رت =افدف َّر افقتقؿة وادَ َّ
()1

 45رت =خمتك ابن قمٓ +بن قم ت ( 675ـ).
 46رت =اف ـرح افؽبـر ظـذ (ادُ ْؼـِـع)= = +اف َّ ـاذم ذم ذح (ادؼــع)= = +تسـفقل
ادطؾب ذم حتلقل اد ب +فؾ ؿس ابن ؿدا ة ت ( 682ـ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []15
 47رت =احلاوي افلغر.+
 48رت =افواوح ذم ذح (خمتك ِ
اخل َرؿي) +ـةامها فؾرضار ت ( 684ـ).
()1

 49رت =افرظااة افلغرىٓ +بن محدان ت ( 695ـ).
ِ
فؾؿـ ََّجى ت ( 695ـ).
 51رت =ادُ ْؿتع ذم ذح (ادُؼـع)ُ +
 51رت = ِظ ْؼدُ اف َػ َرائد وــز افػوائد +ـ ـظو ة.
()2

وصغرى +ـةامها ٓبن ظبدافؼوي ت ( 699ـ).
 57رت = ـظو ة أداف ـ ُـزى ُ
* اتؿ ّقـز ـ ا افؼــرن بؽتــاف =ادُؼـ ٍـع +فؾؿوؾــق و =ادُحـ َّـرر +فؾؿجــد  ،وظؾــقفام اــدور
اد ب.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

وصغرى  ،واخلةاف ذم ذفك.
( )2كاؿ ُت ذم افؽتاف إصل  ،تؼسقم = ـظو ة أداف +إػ ُـزى ُ

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []16

املطبوع من كتب القرن الثامن

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []17

()1
 53رت =ذح احلارثي ظذ (ادُ ْؼـِع) +فؾحارثي ت ( 711ـ).

 54رت =ذح (افعؿد ).+
 55رت =بقان افدفقل ظذ بطةان افتحؾقل= = +إؿا ة افدفقل ظذ بطةان افتحؾقل.+
 56رت =افسقاشة افؼظقة ذم إصةاح افراظي وافرظقة.+
()2

 57رت = َ ـ َْسك صق اإلشةام ابن تقؿقة +ـؾفا ٓبن تقؿقة ت ( 728ـ) .
 58رت =افوجقزٓ +بن أيب َّ ِ
افَّسي ت ( 732ـ).
حرر) ظذ (ادؼـع)ٓ +بن ظبقدان ت ( 734ـ).
 59رت =زوائد (افؽاذم) و (ادُ َّ
 61رت =إدراك افغااة ذم اختلار (اهلدااة) +فؾؼطقعي ت ( 739ـ).
 61رت =اختقارات صق اإلشةام ابن تقؿقةٓ +بن ظبداهلادي ت ( 744ـ).
 67رت =ؾتوى ذم اشتحؼاق إف ذم حضـاكة بــت شـبع شــغ دون إم +فؾزراـراين
ت( 744ـ).
حرر) +ف َ
أل َد ِ ي ت ( 749ـ).
 63رت =ادُـ ََّور ذم راجح (ادُ َّ
 64رت =زاد ادعاد ذم دي خر افعباد.+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.
ِ
واوـعفا ،
(ُ )2مجِ َع ظؾؿه (و ـه افػؼه)  ،ـافرشـائل  ،وادسـائل  ،وافػتـاوى  ،وآختقـارات  ،ذم جمـا قع تـليت ذم
أصفر ا =خمتك افػتاوى ادكـاة +اـليت ذم (ق  ، )8و =إخبـار افعؾؿقـة +اـليت ذم (ق  ، )9و =افػتـاوى
ُ
اف ُؽــزى ، +و =جمؿــوع افػتــاوى +التقــان ذم (ق  ، )14و =ادســتدرك ظــذ جمؿ ـوع افػتــاوى ، +و =جــا ع
ادسائل +التقان ذم (ق .)15

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []18
 65رت =أحؽام أ ل اف ة.+
 66رت =حتػة ادودود بلحؽام ادوفود.+
 67رت =ـتاف افلةا .+
حؿداة.+
 68رت =افػروشقة ادُ َّ
 69رت =افطرق احلُؽ ِْؿقة ذم افسقاشة افؼظقة= = +ادسائل افطرابؾسـقة= = +إشـةؾة
افطرابؾسقة= = +ادسائل افطرابؾسقات .+ـؾفا ٓبن افؼقم ت ( 751ـ).
 71رت =افػروع.+
ِ
 71رت =افـفؽَت وافػوائد ِ
حرر).+
افسـ َّقة ظذ ُ ْ ؽل (ادُ َّ
َّ
 77رت =أداف افؼظقة وادِـَح ادرظقة +ـؾفا ٓبن ُ ْػؾِح ت ( 763ـ).
 73رت =اختقارات صق اإلشةام ابن تقؿقة.+
()1

ـتاف ؾـقام اكػـرد ؾقـه اإل ـام أمحـد ظـن اف ـاؾعي +ـةامهـا فوفـد ابـن ؿـقم
 74رت = ٌ
اجلوزاة ت ( 767ـ).
 75رت =ادـاؿؾة بإوؿاف و ا وؿع ذم ذفك ن افـزاع واخلةافٓ +بـن ؿـايض اجلبـل
ت ( 771ـ).
 76رت =ذح (خمتك ِ
اخل َر ِؿي) +فؾزرـق ت ( 772ـ).
 77رت =صػاء افعؾقل ذم اختلار (إبطال افتحؾقل) ف ق اإلشةام ابن تقؿقة.+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ممثــال فؾــد ـفوري ت
ـتــاف
كســخة ــن
وحتؼقــق  ،و ــو
بحــث
( )1ظـواكــه وكســبته حيتاجــان إػ
( 1192ـ)  ،شقليت ذم ووعه.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []19
 78رت =افتسفقل ذم افػؼه ظذ

ب اإل ام أمحد.+

اش َةار ت ( 778ـ).
 79رت =خمتك (افػتاوى ادكاة) +ـؾفا ٓبن َأ ْش َب َ
 81رت =تؼرار افؼواظد وحترار افػوائدٓ +بن رجب ت ( 795ـ).
 81رت =جمؿوع رشائل احلاؾظ ابن رجب احلـبع +مجع احلُ ْؾ َواين.
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بؽتب صق اإلشةام ابن تقؿقة  ،وبافػؼه خاصة بـ =افػروعٓ +بـن

ُ ػؾح.
****

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []22

املطبوع من كتب القرن التاسع

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []21

 87رت رت =إخبــار ِ
افعؾؿ َّقــة ــن آختقــارات افػؼفقــة ف ــق اإلشــةام ابــن تقؿقــة= +
=آختقارات افػؼف َّقة ـن ؾتـاوى صـق اإلشـةام ابـن تقؿ َّقـة= = +آختقـارات
()1

افعؾؿ َّقة ذم اختقارات صق اإلشةام ابن تقؿ َّقة. +
 83رت =دمراد افغااة ذم حترار أحؽام (افـفااة) +ـةامها ٓبن افؾحام ت ( 823ـ).
 84رت =افـَّظم ادػقد إمحد ذم ُ ػردات

ب اإل ام أمحد +اف ُع َؿري ت ( 822ـ).

دهلؿة.+
 85رت =ادسائل ادفؿة ؾقام حيتاج إػ افعاؿد ظـد اخلطوف ادُ َّ
 86رت =ـ ف اف ُغ َّؿة بتقسر اخلُؾع هل ه إ ة.+
 87رت رت =ؾائــد تتعؾــق بؿعرؾــة اد ــفود ظؾقــه ذم ؿــول اف ــا د +ـؾفــا فؾـابؾز ـ ت
( 855ـ).
 88رت =حاصقة (افػروع)ٓ +بن ُؿـْدُ س ت ( 861ـ).
 89رت = سلفة افعؿل باخلطوطٓ +بن ُ ْػؾح ت ( 882ـ).
 91رت =ؽااة ادَ ْط َؾب ذم عرؾة اد ب.+
 91رت = ـظو ة افسواك +ـةامها فؾجر ِ
اظي ت ( 883ـ).
َُ
ّ
 97رت =ادبدع ذم ذح (ادُ ْؼـِع)ٓ +بن ػؾح احلػقد ت ( 884ـ).
 93رت =اإلكلاف ذم عرؾة افراجح ن اخلةاف.+
 94رت =تلحقح (افػروع).+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُ )1ضبع بؽل

ه إشامء  ،وإول أؿرف.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []22
 95رت =افتـؼقح اد بع ذم حترار أحؽام (ادُ ْؼـِع).+
ــر َداوي ت
فؾؿـ ْ
 96رترترت =حاصـــقة (افتـؼـــقح ادُ ْ ـــبِع ذم حتراـــر أحؽـــام ادؼــــع) +ـؾفـــا َ
( 885ـ).
 97رت =افػحص افغواص ذم حل سائل افعواص +ابن ظبداهلادي ت ( 895ـ).
* اتؿقز

ا افؼرن بؽتب افعةاء ادرداوي.
****

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []23

املطبوع من كتب القرن العاشر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []24

()1

 98رت =ؾتح ادؾك افعزاز بؼح (افوجقز)ٓ +بن افبفاء ت ( 922ـ).
 99رت = غـي ذوي إؾفام ظن افؽتب افؽثر ذم إحؽام.+
ِ
زد ت ( 929ـ).
 111رت = َش ْر احلاث إػ ظؾم افطةاق افثةاث +ـةامها ٓبن اد ْ َ
 111رت =ؾتوى ذم دخول أوٓد افبـات ذم افوؿف ظذ اف راة.+
 117رت =ؾتوى ذم افبـت افلغر إذا ُو ِجـد ظؾقفـا ثقـاف ؾـاخر وا َّدظـت إم َّأاـا هلـا
وإكَّام مجؾتفا به أو ادظى افورؿة أاا دورثفم وإكَّام مجؾفا بـه +ـةامهـا فؾعسـؽري ت
( 912ـ).
 113رت =افتووقح ذم (اجلؿع) بغ (ادُ ْؼـِع) و (افتـؼقح) +فؾ ف َو ْاؽي ت ( 939ـ).
()2

 114رت = ُبغقة افواؾد وؽـقة افؼاصد = = +ـسك ابن ظطو . +
 115رت =ادلباح اديض ذم بطةان حؽم ن جعل ستـد حؽؿه وـّه ظدم افػـرق بـغ
افؼط ادـز وافؾػظي. +
 116رت =ؾتوى ذم عـى افرصو وأخ افؼايض ن اخللؿغ آً ظذ افؼضاء بقــفام+
ـؾفا ٓبن ظطو ت ( 948ـ).
 117رت =اإلؿـاع فطافب آكتػاع.+
 118رت =زاد ادُستؼـ ِع ذم اختلار (ادُ ْؼـِع).+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

( )2ادطبوع ـه ؾقه ٌ
حرر.
كؼول دن أتى بعده  ،ؾؾ ُق َّ

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []25
 119رت =حوار (افتـؼقح ادُ ْ بِع ذم حترار أحؽام ادؼـع).+
 111رت =ذح ( ـظو ة أداف)= = +ؾتح افو اف ذح (أداف).+
 111رت = ـظو ة افؽبائر.+
 117رت =ذوط اإل ا ة +ـ ـظو ة.
 113رت =ؿاظد ذم عرؾة إرضال افعراؿقة وإوزان افد ـؼقة وؽر ـا ـن افبؾـدان
أؾاؿقة.+
 114رت = ُؾتقا ذم سـلفة ذم افربـا (بقـع افتؿـر ادعجـون) وافػلـل بـغ اف ـواؽي وابـن
ظطو ؾقفا.+
()1

فؾح َّجاوي ت ( 968ـ).
 115رت =كظم أحؽام افوووء ذم افلةا  +ـؾفا َ
 116رت = ُ ـْ َت َفى اإلرادات ذم اجلؿع بغ (ادُ ْؼـِع) و (افتـؼقح) وزاادات.+
 117رت = عوكة ُأ ِ
ويل افـف َفى ذح (ادُـْت ََفى) +ـةامها ٓبن افـَّجار ت ( 972ـ).
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بؽتايب =اإلؿـاع +فؾحجاوي  ،و =ادـتفى +فؾػتوحي.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأات إظةان ضبعفا  ،ظذ َّأاا حتـت
( )1افؽتب (افرشائل) افثةاثة إخر فؾحجاوي  ،مل َأر ا  ،وفؽـي ُ
ٍ
ٍ
جـواف ظـن
ـتـاف رابـع :و ـو =
واحد  ،فدى وؿف =رـائز +بـ =افؽوات +ـع
افطبع ذم جمؿو ٍع
ٌ
افؽتــاف ادعتؿــد ذم ادـ ب ، +وفؽوكــه فــقس ظــذ ذضــي  ،مل أذـــره  ،وفؽـَّــه ظــذ ذط افؽتــاف
إصل  ،ؾ ـرته ؾقه.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []26

املطبوع من كتب القرن احلادي عصر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []27

 118رت =ؽااة ادُـْتَفى ذم اجلؿع بغ (اإلؿـاع) و (ادُـْتَفى).+
 119رت =دفقل افطافب فـقل ادطافب.+
 171رت =ؾتوى ذم ؿراء افؼرآن بافؼراء اف اذ  +ـؾفا فؾؽر ي ت ( 1233ـ).
 171رت = لباح افسافك ذم أحؽام ادـاشك = = +ـسك شؾقامن بن ظع.+
 177رت = سائل اف ق شؾقامن بن ظع بن ؼف +ـةامها فؾؿؼذم ت ( 1279ــ) ،
وافثاين مجع افسامظقل.
 173رت =ـ اف ِ
افؼـاع ظن تن (اإلؿـاع).+
 174رت =حوار (اإلؿـاع).+
 175رت =دؿائق ُأويل افـففى فؼح (ادُـْتَفى)= = +ذح ( ُ ـْتَفى اإلرادات).+
 176رت =إرصاد ُأويل افـففى فدؿائق (ادُـْتَفى).+
افر ْوض ادُ ْربِع ذح (زاد ادُستؼـِع).+
 177رت = َّ
 178رترت = ـــح اف ــػا اف َّ ــاؾقات ذم ذح (ادُ ْػــردات)= = +ادـــح اف َّ ــاؾقات بؼــح
(ادُ ْػردات).+
 179رت =ظؿد افطافب فـقل ادآرف.+
 131رت =إظةام إظةام بؼتال ن اكتفك حر ة افبقت احلرام.+
 131رت =ؾتوى ذم اإلؿطاع +ـؾفا فؾ ُب ُفويت ت ( 1251ـ).
 137رت =ـاذم ادبتدي ن اف فطةاف.+
 133رت =خمتلـر اإلؾادات ذم ربع افعبادات وأداف وزاادات.+

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []28
 134رت =أخك ادختكات +ـؾفا ٓبن َب ْؾ َبان ت ( 1283ـ).
 135رت =حاصقة (اإلؿـاع فطافب آكتػاع).+
 136رت =حاصقة ( ُ ـْ َت َفى اإلرادات) +ـةامها ف َ
ؾخ ْؾ َويت ت ( 1288ـ).
 137رت =افلؾة وافعائد ذم ضراق ظؿل ادـاشخات بجا عة واحد .+
ْث إَاامن +ـةامها ٓبن ِ
 138رت = عطِقة إَ ان ن ِحـ ِ
افعامد ت ( 1289ـ).
ْ
ُْ
 139رت = سؾك افر ِ
اؽب فؼح (دفقل افطافب).+
َّ
 141رت رت =إؾــاد اإلصــار اجلؾقؾــة ظــن أحؽــام اإلجــار افطواؾــة +ـةامهــا فؾ ـ كايب ت
( 1294ـ).
 141رت =حاصقة (ادُـْت ََفى).+
افراؽب فؼح (ظؿد اف َّطافب). +
 147رت = دااة َّ
 143رت =اإلشعاف ذم إجار إوؿاف. +
 144رت =ؿطع افـزاع ذم حترام افرواع +ـ ـؾفا ٓبن ؿائد ت ( 1297ـ).
 145رت =جمؿـوع ؾتـاوى اف ـق افػؼقـه افؼـايض ظبـداهلل بـن حمؿـد بـن ذ ـةانٓ +بـن
ذ ةان ت ( 1299ـ)  ،مجع افسةا ة.
* اتؿقــز ـ ا افؼــرن بثةاثــة ـتــب =افؽ ــاف ، +و =افــدؿائق +فؾ ُبفــويت  ،و=افغااــة+

د ِ ْرظي  ،وافثاين أـثر ادُلـػغ ذم

ا افؼرن.
****

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []29

املطبوع من كتب القرن الثاني عصر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []32

 146رت =جا ع ادـاشك افثةاثة احلـبؾقة (اف ُب ُفويت  ،واف َب ْؾ َباين  ،واخلَ ْؾ َويت).+
 147رت =افػواـه افعداد ذم ادسائل ادػقد  +ـةامها ٓبن ـؼور ت ( 1125ـ).
فؾؿ ْر َداوي (ـان حقا  1142ـ).
 148رت =ؾتح و َّ اف ادآرف ظذ (دفقل افطافب)َ +
 149رت =ذم افدخان وصاربه +ـ ـظو ة ـ ٓبن شقف ت ( 1142ـ).
 151رت =اف خائر ذح (افؽبائر).+
 151رت =ؽ اء إفباف فؼح ( ـظو ة أداف). +
 157رت =تـاول اف ُع َّامل فؼح ؾضائل إظامل. +
فؾسػاراـي ت ( 1188ـ).
 153رت =ؿرع افسقاط ذم ؿؿع أ ل افؾواط +ـؾفا َّ
افروض افـَّدي ذح (ـاذم ادُبتدي)ٕ +محد افبعع ت ( 1189ـ).
 154رت = َّ
 155رت =افػتح افرباين بؿػردات ابن حـبل اف قباين +فؾدَّ َ ـ ُْفوري ت ( 1192ـ).
 156رت =ـ ف ادُ َخدَّ رات وافرااض ادز رات فؼح (أخك ادختكات).+
 157رت =بدااة افعابد وـػااة افزا د.+
 158رت =بؾوغ افؼاصد جل ادؼاصد فؼح (بدااة افعابد وـػااة افزا د).+
 159رت =افػوائد ادروـقة ف ــرح (افـدف ر ادضـقة ذم ظؾـم افؼواظـد افػروـقة) +ـؾفـا
فعبدافرمحن افبعع ت ( 1192ـ).
 161رت =حاصقة (دفقل افطافب فـقل ادطافب) +فؾدف و َ اين ت ( 1192ـ).
* اتؿ َّقز

افسػاراـي.
ا افؼرن بؽتب َّ
****

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []31

املطبوع من كتب القرن الثالث عصر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []32

()1

(افروض ادربع)ٓ +بن ؾروز ت ( 1225ـ).
 161رت =حاصقة َّ
 167رت =خمتك (اإلكلاف ذم عرؾة افراجح ن اخلةاف).+
 163رت =خمتك (افؼح افؽبر ظذ ادُ ْؼـِع).+
 164رت =آداف ادق إػ افلةا .+
 165رت =ـتاف افؽبائر +ـؾفا إل ام ٓبن ظبدافو اف ت ( 1226ـ).
 166رت =حاصقة (ادؼـع).+
 167رت =افطراق افوشط ذم بقان ظدد اوم اجلؿعة اد سط.+
 168رت =حتػة افـاشك بلحؽام ادـاشك +ـؾفا فسؾقامن بن ظبداهلل ت ( 1233ـ).
اتحؿؾه اإل ام ظن ادل وم +ـ ـظو ة ـ فؾعتقؼي ت ( 1233ـ).
 169رت =ؾائد ؾقام
َّ
 171رت =افػوائد ادـتخبات ذم ذح (أخك ادختكات)ٓ +بن جا ع ت( 1242ـ).
 171رت = طافب ُأ ِ
فؾر َح ْق َباين ت ( 1243ـ).
ويل افـ َففى ذم ذح (ؽااة ادُـْتَفى) +ف
 177رت رت =خمتل ــر كظــم ابــن ظبــدافؼوي ادُســؿى ِ
(ظؼــد افػرائــد)ٓ +بــن َع َّؿــر ت
َّ
( 1244ـ).
 173رت = ِ ـحة ُ ويل افػتح بتجراد زوائد (افغااة)  ،و (افؼح) +فؾ َّ طي ت( 1247ـ).
 174رت =زاد ادسر فؾورى +ـ ـظو ة ـ ٕبا اخلقل ت ( 1251ـ).
(افروض ادُربِع).+
 175رت =حاصقة َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []33
 176رت = ـسك احلج +ـةامها ٕبا بطغ ت ( 1282ـ).
 177رت =جمؿوع ؾتاوى ورشائل اف ق افعةا ة ظبداهلل بن ظبدافرمحن أبا بطـغ +مجـع
افسؽران.
()1

 178رت =حاصقة (ذح ُ ـْتَفى اإلرادات)ٓ +بن ُمحقد ت ( 1295ـ).
 179رت =خمتك افغافب ن تن (دفقل افطافب) +فػاضؿة افػضقؾقة ت ( 1297ـ).
* اتؿ ّقز

ا افؼرن بؽتب ورشائل =أئؿة افدظو  ، +ودمداد افدان.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []34

املطبوع من كتب القرن الرابع عصر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []35

 181رت =افؼواظد احلـبؾقة ذم افتكؾات افعؼاراة. +
 181رت = ؼد ة توؾقق ادواد افـظا قة ٕحؽام افؼاعة ادحؿداة +ـةامهـا فؾ ـطي ت
( 1327ـ).
 187رت = عـى افـ َّقة و ا جيب ـفا ظـد ؾعل افعباد ٓ +بن اكع ت ( 1327ـ).
 183رت =رشافة ذم افـؽاح +فؾزؿاوي ت ( 1322ـ).
بجــل ذم أظــامل ادـاشــك +فؾــد ـفوري ت
افســافك إػ بقــت اهلل ادُ َّ
 184رترترت = ـــفج َّ
( 1335ـ).
 185رت =إجوبة اجلؾقة ذم إحؽام احلـبؾقة +فؾؼدّ و ي ت ( 1336ـ).
 186رت =حاصقة (أخك ادختكات)ٓ +بن بدران ت ( 1346ـ).
 187رت =حتػة افـاشك ٕداء ادـاشكٓ +بن ُمحقد احلػقد ت ( 1346ـ).
(افزاد)ٓ +بن ظتقق ت ( 1349ـ)  ،وأ ه ابن شؿحان
 188رت =كقل ادرام بـظم تن َّ
ت ( 1431ـ).
 189رت =خمتك ذم ؾؼه اإل ام ادبجل ...أمحد ابن حـبل +خلوؿر ت ( 1349ـ).
 191رت = ـار افسبقل ذم ذح (افدفقل)ٓ +بن وواان ت ( 1353ـ).
()1

 191رت =افػتاوى اف ُؽزىٓ +بن تقؿقة  ،مجع افؽردي ت ( 1359ـ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت
بي  ،وفقس حـبؾقا  ،وفؽن افؽتـاف ظـذ ذضـي ،
وترمجـت فؾؽـردي  ،وب َّق ُ
ُ
( )1ؾرج اهلل افؽردي ُ ،ـ ُت ٌّ
أ َره  ،ذم افؽتاف إصل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []36
(افروض ادُربِع) +فؾعـؼري ت ( 1373ـ).
 197رت =حاصقة َّ
 193رت =رشافة ذم تعدف د اجلامظات ذم وتر ر ضان.+
 194رت =ؾلل ذم حد افؾحقة وافـفي ظن إخ ـفا وافـفي ظن ترك اف ارف.+
 195رت =افز ان ذم حترام افدف خان +ـؾفا فؾ ُعؿري ت ( 1375ـ).
 196رت =ادختارات اجلؾقة ن ادسائل افػؼفقة.+
 197رت = ـفج افسافؽغ وتووقح افػؼه ذم افدان.+
 198رت =افػتاوى افسعداة.+
 199رت رت =إرصــاد أويل افبلــائر وإفبــاف فـقــل افػؼــه بلاس ــر افطــرق وإشــباف= +
=اإلرصاد إػ عرؾة إحؽام +ـؾفا ٓبن شعدي ت ( 1376ـ).
(افزاد).+
افسداد ظذ تن َّ
 711رت =ـؾامت َّ
 711رت رت =ادرتــع ادُ ــبع ذم واوــع ــن (افــروض ادُربــع) +ـةامهــا ٔل بــارك ت
( 1376ـ).
 717رت =افتعؾقق ظذ (زاد ادُستؼـِع).+
 713رت =زوائد (زاد ادُستؼـِع).+
 714رت =افتعؾقق ظذ (زوائد زاد ادُستؼـِع) +ـؾفا فؾحسغ ت ( 1381ـ).
 715رت =حاصقة (زاد ادستؼـع).+
 716رت =حاصقة (دفقل افطافب) +ـةامها ٓبن اكع ت ( 1385ـ).
 717رت =جمؿوع مفػات اف ق ؾافح بن فديٓ +بـن فـدي ت ( 1391ــ)  ،مجـع
افسةا ة.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []37
 718رت =حاصقة (ا َّفروض ادُربِع).+
افسـِقة ذم إجوبـة افـ َّْج ِداـة جمؿوظـة رشـائل و سـائل ظؾـامء =كجـد+
 719رت =افدف رر َّ
إظةام ن ظك اف ق حمؿد بن ظبدافو اف إػ ظككا

ا+

 711رت =جمؿوع ؾتاوى صق اإلشةام ابن تقؿقـة +ـؾفـا ٓبـن ؿاشـم ت ( 1392ــ) ،
()1

وشاظده ابن حمؿد ت ( 1422ـ)  ،ظذ إخر .
* اتؿ ّقز

ا افؼرن باختقارات ابن شعدي  ،و =حاصـقة +ابـن ؿاشـم  ،ومجعـه فػتـاوى

صق اإلشةام.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ
ستدرك +فةابن ظذ ظؿل أبقه.
( )1وشقليت ذم (ق = )15

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []38

املطبوع من كتب القرن اخلامس عصر

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []39

 711رت = ػقد إكام وكور افظةام ذم حترار إحؽام حلج بقت اهلل احلرام +فؾجارس ت
( 1421ـ).
 717رت =افػتاوى وافدروس ذم ادسجد احلـرام فسـامحة اف ـق ظبـداهلل بـن حمؿـد بـن
ُمحقد.+
 713رت =ؾتاوى شامحة اف ق ظبداهلل بن محقد  +ـةامها ٓبن ُمحقد ت ( 1422ـ).
ِ
افســَّة أمحـد بـن حـبـل
 714رت =ـتـاف تؾخـقص (خمتلــر ادؼــع) ذم ؾؼـه إ ـام أ ـل ف
اف قباين  +فؾػارس ت ( 1423ـ).
 715رت =ـتاف افطفار .+
 716رت =ـتاف ادـاشك.+
 717رت =ـتاف افؼضاء.+
()1

 718رت =إوواء واف عاع ظذ ـتاف (اإلؿـاع). +
()2

 719رت =افتعؾقق احلاوي ظذ (إؿـاع) احلجاوي +ـؾفا ٓبن د قش ( 1426ـ).
 771رت =افسؾسبقل ذم عرؾة افدفقل +فؾبؾقفي ت ( 1412ـ).
افـزاد= = +حاصـقة (زاد ادُسـتؼـِع) +فؾبؾقفـي
 771رت =اإلرصـاد إػ تووـقح سـائل َّ
وافػوازان ـ

ارـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.
( )2ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []42
 777رت =كقل ادطافب فؼح (دفقل افطافب) +فؾجراج ت ( 1417ـ).
 773رت =حاصقة (زاد ادُستؼـ ِع) +فؾفـدي ت ( 1419ـ).
 774رت =افتحؼقق واإلاضـاح فؽثـر ـن سـائل احلـج واف ُعؿـر وافزاـار ظـذ وـوء
وافسـة.+
افؽتاف ف
 775رت =ثةاث رشائل ذم افلةا .+
 776رت =افػوائد اجلؾ َّقة ذم ادباحث افػروقة.+
كور ظذ افدرف.+
 777رت =ؾتاوى ٌ
 778رت رت = ســائل اإل ــام ابــن بــاز رمحــه اهلل تعــاػ +ـؾفــا ٓبــن بــاز ت ( 1419ـــ) ،
وإخر مجع ابن اكع و ا ؿبؾه مجع اف واعر.
 779رت =ؾتاوى ورشائل شامحة اف ق حمؿد بـن إبـرا قم بـن ظبـدافؾطقف آل اف ـق
ػتي =ادؿؾؽة +واف مون اإلشةا قة ورئقس افؼضا ضقب اهلل ثراه.+
 731رت =ادستدرك ظذ (جمؿوع ؾتاوى صق اإلشـةام ابـن تقؿقـة) +ـؾـقفام مجـع ابـن
ؿاشم ت ( 1421ـ).
 731رت =افؼح ادؿتع ظذ (زاد ادُستؼـِع).+
 737رت =ادـفج دراد افعؿر واحلج.+
 733رت =افتعؾقق ظذ (افسقاشة افؼظقة).+
 734رت =تعؾقؼات ظذ (آختقارات افػؼفقة) ف ق اإلشةام ابن تقؿقة.+
 735رت =خمتارات ن (افطرق احلُؽ ِْؿقة).+
 736رت =خمتارات ن (زاد ادعاد).+

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []41
 737رت =ؾتاوى ـار اإلشةام.+
كور ظذ افدرف.+
 738رت =ؾتاوى ٌ
 739رت =فؼاء افباف ادػتوح +ـؾفا ٓبن ظثقؿغ ت ( 1421ـ).
 741رت رت =جمؿــوع ؾتــاوى ورشــائل ؾضــقؾة اف ــق حمؿــد بــن صــافح افعثقؿــغ +مجــع
افسؾقامن.
 741رت =ؾتاوى اف ق حمؿد افلافح افعثقؿغ +مجع أذف بن ظبدادؼلود.
()1

 747رت =إشةؾة وإجوبة افػؼفقة ادؼروكة بإدفة افؼظقة. +
()2

تقسر ن أحؽام افدان. +
 743رت =إحتاف ادسؾؿغ بام َّ
 744رت =افتؾخقلات جلُل أحؽام افزـا .+
 745رت =أووح ادسافك ٕحؽام ادـاشك.+
فؾسؾامن ت ( 1422ـ).
 746رت =افؽـوز ادؾقة ذم افػرائض اجلؾقة +ـؾفا َّ
 747رت =حاصقة ظذ (ظؿد افػؼه).+
 748رت =كقل ادآرف ذم هت اب (ذح ظؿد افطافب).+
فؾبســام ت ( 1423ـــ) ،
 749رت رت =آختقــارات اجلؾقــة ذم ادســائل اخلةاؾقــة +ـؾفــا َّ
وافثافث ُضبع ب ال افثاين.
 751رت =افدف رر ادُبتؽرات ذم ذح (أخك ادختكات).+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.
( )2ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []42
 751رت =إباج ادم ـغ بؼح ( ـفج افسافؽغ وتووقح افػؼه ذم افدان).+
ِ
فؾؿعتؿر واحلاج +ـؾفا فؾجزان ت ( 1432ـ).
 757رت =افَّساج افو َّ اج
()1

افسدحان.
 753رت =ؾوائد ن ذح ـتاف ( ـار افسبقل) فؾجزان ،  +تؼققد َّ
 754رت =حتؼقق ادُراد ذم ذح تن (اف َّزاد).+
 755رت =إدراك ادطافب بحاصقة ابن ظؼقل ظذ (دفقل افطافب).+
 756رت =حتػة افؼاؾؾة ذم حؽم افلةا ظذ افراحؾة.+
 757رت =ؾتاوى ابن ظؼقل.+
 758رت =إجوبة افـاؾعة ظن ادسائل افواؿعة +ـؾفا ٓبن ظؼقل ت ( 1432ـ).
(افزاد) بتحؾقـل أفػاطـه وتؼراـب عاكقـه= = +افؼـح
 759رت =اإل داد بتقسر ذح َّ
ادختك ظذ (زاد ادُستؼـِع) بتحؾقل أفػاطه وتؼراب عاكقه.+
 761رت =إاضاح افعبارات ذم ذح (أخك ادختكات ظذ

ب اإل ام امحـد بـن

حـبل).+
 761رت =ادؾخص افػؼفي.+
 767رت =افتحؼقؼات ادروقة ذم ادباحث افػروقة.+
 763رت =ذح ( ـظو ة أداف).+
 764رت =ذح (ـتاف افؽبائر) +ـؾفا فؾػوزان أضال اهلل ذم ظؿره  ،وكػعـا بعؾؿه.
 765رت =حاصقة (خمتك ِ
اخل َر ِؿي) +فؾسامظقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []43
 766رت =ؾؼه افدفقل ذح (افتسفقل) +فعبداهلل افػوزان.
()1

 767رت =ؽااة ادرام ذح ( ُ غـي ذوي إؾفام) +فؾعبقؽان.
(افزاد) +فؾؿري.
 768رت = ؾح افـَّاد ذم كظم َّ
()2

 769رت = ـقة افساجد بؼح (بدااة افعابد وـػااة افساجد) +ـ فؾعقدان وافقتا ى.
 771رت =افؽوـب افغارف ذم اختلار (دفقل افطافب فـقل ادطافب) +فؾعع.
 771رت =افتسفقل ذم ؾؼه افعبادات ظذ

ب اإل ـام أمحـد بـن حـبـل +فـدار اإلؾتـاء

افؽواتقة.
 777رت =جا ع ادسائلٓ +بن تقؿقة  ،دحؿد ُظزار.
* اتؿ َّقز

ا افؼرن بؿمفػات وحترارات واختقارات ابن ظثقؿغ.
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ؽر ـا ل.

رأات إظةان ضبعه فدى وؿف =رـائز +بـ =افؽوات.+
( )2مل أضؾع ظؾقه  ،وفؽـي ُ

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []44

خالصة كتب املذهب احلنبلي

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []45

ـتب اد ِ
كـاؾع  ،وــ ا ـتـب بؼقـة ادـ ا ب افثةاثـة  ،وكظـ فن
خر ،
وظؾم ٌ
ُ
ٌ
ب ـ فؾفا ؾقفا ٌ
ِ
وأام ُاداـون
وأام مل اؽتبوا ؾقفا إٓ ا َّترجح ظـد م صحته َّ ،
بلصحابا اف َّظ َّن احلسن َّ ،
ٍ
باجتفـاد
افســة ، +ؾـقام وصـل إفـقفم ظؾؿفـم  ،إ َّ ـا
اهللَ به  ،وأكَّه
ٌ
واؾـق فــ =افؽتـاف +و = ف
ٍ
بتؼؾقد ظن ُ ٍ
عتز ن أ ل =آجتفاد.+
ـفم  ،وإ ام
ـــام َّ
أن افطافــب إذا بحــث ذم ادســلفة  ،وأؾــرغ ؾقفــا جفــده  ،وـــان أ ــ ً
ةا فؾبحــث
رجوح َّ ،
وآجتفاد  ،ورأى َّ
وأن =افدفقل +خةاؾه :ؾةا اسـعه ـ
أن =ادُعتؿد ذم اد ب+
ٌ
ترجح فداه بؿوجب =افدفقل ، +ع افتامس افع ر فػؼفـاء
وجو ًبا ـ إٓ إخ بام َّ

بـه ،

وإحسان افظن بم.
وـتب

بـا ظذ ِ
أن ن بقـفا ـت ًبـا ُحمـدَّ د   ،كسـتطع ْ
ـثرهتا  ،و ُحسـ ِفا  ،وضقبِفا  ،إٓ َّ
أن

كؼول َّ
اـحك ؾقفا :و ن أجؾفا
ب يكا ُحل
إن اد َ
ُ
 1رت =ادُؼـع +فؾؿوؾق ابن ؿدا ة ت ( 622ـ).
حرر +فؾؿجد ابن تقؿقة ت ( 652ـ).
 7رت =ادُ َّ
 3رت =افؼواظد +فؾزان ابن رجب ت ( 795ـ).
 4رت =افتـؼقح ادُ بِع +فؾعةاء ادَ ْرداوي ت ( 885ـ).
 5رت =اإلؿـاع +فؾحجاوي ت ( 968ـ).
 6رت =ادُـتفىٓ +بن افـجار ت ( 972ـ).
 7رت =ؽااة ادُـتفى +فؾؽر ي ت ( 1233ـ).

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []46
و ُاستػاد ن افثافث ذم افسجـقح ظــد اخـتةاف إول وافثـاين  ،و ُاسـتػاد ـن افسـابع ذم
افسجقح بغ اخلا س وافسادس  ،و ه أحؽـا ٌم أؽؾبقـة  ،وفقسـت أحؽا ً ـا ُـؾقـ ًة ؿطعقـة ،
ؾت ذم ادسلفة أـثر ذم افؽتاف إصل = َث َبت افػؼه احلـبع ، +وباهلل افتوؾقق ، ، ،
وؾل ُ
َّ
****
حلـْ َب ِع َ ،و َـ َ ا ُؾ َؼ َفا َء ا َد َ ا ِ ِ
َر ِح َم اهللُ ُؾ َؼ َفا َء ادَ ْ َ ِ
ب اف َّث َةا َث ِة ،
با َ
َو َج َزا ُ ْم َظ ِن ِ
غ َخ ْ ًرا.
اإل ْش َةا ِم َوادُ ْسؾِ ِؿ َ
****



ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []47
[ؾفرس ادوووظات]
الوضوع
ادؼد ة

الصفحة
2

شبب ووع

ا =اف َّث َبت +وضراؼته

2

تـبقه ظذ ادحتوى =اف َّث َبت+

3

ا =اف َّث َبت+

4

ؾوائد

افؼرن افثافث

5

افؼرن افرابع

7

افؼرن اخلا س

9

افؼرن افسادس

11

افؼرن افسابع

13

افؼرن افثا ن

16

افؼرن افتاشع

22

افؼرن افعاذ

23

افؼرن احلادي ظؼ

26

افؼرن افثاين ظؼ

29

افؼرن افثافث ظؼ

31

افؼرن افرابع ظؼ

34

ــ َث َب ٌت بلشامء ـتب افػؼه احلـبع ادطبوظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ []48
افؼرن اخلا س ظؼ

38

خةاصة ـتب اد ب احلـبع
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