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ijk 

ونعـوذ بـاهللا مـن رشور ، ونـستهديه، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن احلمد هللا
وأشهد ، ومن يضلل  فال هادي له، ل لهمن هيده اهللا فال مض، ومن سيئات أعاملنا، أنفسنا
ًوأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله صـىل اهللا ، وحده ال رشيك له،  اهللا إال اهللا إله إالأن ال

ًعليه وعىل آله وسلم تسليام كثريا  : أما بعد.ً
ً قدراِّفإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الرشعية منزلـة، وأعظمهـا وأرفعهـا ، ْ

، التـي هـي منـاط الـسعادة الدنيويـة واألخرويـة،  األحكام الرشعيةُفَرْعُتإذ به  فائدة،
 .وحتصل به ملكة االستنباط هلذه األحكام من األدلة

 ملواصـلة طلـب العلـم ؛ اهللا يل االلتحاق بالدراسـات العليـا الـرشعيةَّولقد يرس
أن وملا كان من لوازم احلصول عىل درجة املاجـستري ، والنهل من معينه الصايف، الرشعي

ًيكتب الدارس بحثا علميا ذا فائدة يف جمال ختصصه  مستعينًا ُبِّقَنُأَو،  فقد أخذت أبحث،ً
عن موضـوع يـصلح هلـذه ،  وغريهم، واخلربة من أساتذيتثم باستشارة أهل العلم، باهللا

فوقع اختياري عـىل ،  وملن يقرؤه من املتخصصني وغريهم،ويكون فيه النفع يل، الدرجة
دراسـة أصـولية ،  وداللتها عىل األحكام- صىل اهللا عليه وسلم -بي تروك الن« موضوع

ُإذ إنه يكشف جانبا م،  ملا له من أمهية بالغة- »تطبيقية عىل أبواب العبادات  ام مـن متـام ِهـً
ً وكامهلا تأصيال وتطبيقـا،الرشيعة  والواقـع ،وملـا لـه مـن صـلة وثيقـة باحليـاة العمليـة، ً
والشـتامله عـىل فنـون متعـددة مـن ، ملحدثات يف حياة النـاسالسيام مع كثرة ا، املعارص
، يتـسنى للباحـث االطـالع عليهـا، » وعقيـدة، وحـديث، وفقـه،أصـول«مـن ، مْلِالع

 إن شـاء اهللا –خيرجها للناس حتى ،  ليستخرج من كنوزها ودررها؛والغوص يف أعامقها
 .ذمة وبراءة لل،إقامة للحجة، وينهلوا من معينها،  ليستفيدوا منها–

وخطـة البحـث، وفيام ييل نذكر أسباب اختيار املوضوع، والدراسـات الـسابقة، 
 . واملنهج املتبع يف كتابة هذا البحث
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: 

 . - صىل اهللا عليه وسلم -ً لكونه متعلقا بسنة النبي ؛رشف هذا املوضوع -١

ّأن هذا املوضوع من املواضيع احلية التي هل -٢  ا صلة بواقـع املـسلمني يف كـل مكـانَّ
 مـن طرائـق يف َّدَوما جـ، ومعامالهتم، ثات يف حياة الناسَدْحُم مع كثرة ال ّالسيام
 .الدعوة

َّأن كثريا من األصوليني مل يتعرضوا لرتكه  -٣ ً نص عـىل  كام ،- صىل اهللا عليه وسلم –َّ
ليـه بإشـارات ق إَّإال أن بعضهم تطر، )٣/٢٨١(الزركيش يف البحر املحيط ذلك 

وأوضـح ، قَّفأردت أن أمجع شتات ما تفـر، يسرية يف أبواب متعددة من األصول
 . هبذه الدراسة املستفيضة،غامض ما انغلق

ٍل ْ بحثـه بـشكْقَبْسُحيـث إنـه مل يـ،  واألصالة،ةَّمن اجلدهذا املوضوع ما يتسم به  -٤
َّل مفصِمستق  . والتطبيقي،ٍل جيمع بني اجلانبني النظريٍّ

كاألصـول ، م اشـتمل عليهـا هـذا املوضـوعْلـِع عىل فنون متعددة من العاالطال -٥
 . والعقيدة، واحلديث،والفقه

مما أدى إىل االبتـداع ، وقوع االشتباه وااللتباس عند كثري من الناس يف هذا الباب -٦
 .واإلحداث يف الدين

٧- َّ ْأن سنة الرت اإلحداث  هبا دَوصُوي، ُحتفظ هبا أحكام الرشيعة، ك أصل رشعي متنيَّ
 .يف الدين

 . ظهور من ينفي حجية الرتك -٨

)١( 
  دراسة أصولية  - صىل اهللا عليه وسلم - تروك النبي -مل يكتب يف هذا املوضوع )١(

                                           
ُبعد مناقشة الرسالة اطلعت عىل رسالتني علميتني، األوىل  )١( دليـل الـرتك بـني «: رسـالة دكتـوراه بعنـوان: ّ

ُ صـفحة، وقـد طبعـت الرسـالة يف دار الكتـب ٢٨٠أمحد كايف، تقع يف :  للدكتور»دثني واألصولينياملح
= 
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سـوى ، ًمستقلة مستوفية ألصـول البحـث العلمـيً كتابة - بحسب علمي -، -تطبيقية 
 صىل اهللا - خالل الرسائل املتعلقة بأفعال الرسول ًمنادراسة واحدة خمترصة، وما جاء ض

حيث جـاءت خمتـرصة غـري مـستوفية جلميـع ، وهي دراسات غري كافية،  -عليه وسلم 
ُفضال عن اجلانب التطبيقي الذي يـ، هذا من اجلانب النظري، املباحث ِءا مهـْزُل جـِّكَشً  ام ً

  :وجممل ما وقفت عليه من الدراسات ما ييل، من البحث
صالح :  للدكتور»– صىل اهللا عليه وسلم –رؤية أصولية لرتوكه «: األوىلالدراسة 

ُقادر كريم الزنكي، وهذه الدراسة طبعت يف جملة احلكمـة، يف العـدد الثـاين والعـرشين، 
 ). ٤١٩ إىل ص٣٨٩من ص(وتقع يف ثالثني صفحة 

 : وقد تناولت هذه الدراسة البحث يف النقاط اآلتية
  .مفهوم الرتك -١
 . التكييف األصويل للرتك -٢

 .  والترشيع– صىل اهللا عليه وسلم –تروكه  -٣

 . - صىل اهللا عليه وسلم –وسائل الكشف عن تروكه  -٤

 . أثر التعليل يف استنباط أحكام تروكه -٥

 . تعيني العلة ووضوحها -أ 
 . غموض العلة وخفاؤها -ب 

 : ومل تتعرض الدراسة للمباحث اآلتية
ًف لتعريفات األصوليني للرتك، وإنام ذكر تعريفـا يف مفهوم الرتك مل يتعرض املؤل -١

ًاصطالحيا للرتك، أدخل فيه اإلقرار، والسكوت، فلم يكن مانعا ً . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . هـ١٤٢٩العلمية، عام 
حممـد بـن حـسني : ، للـدكتور»سنة الرتك وداللتها عىل األحكام الـرشعية«: بحث ترقية بعنوان: والثانية  

 .هـ١٤٣١ اجلوزي، عام  صفحة، وقد طبع  هذا البحث يف دار ابن١١١اجليزاين، يقع يف 
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  مل ينقل مقوالت العلـامء فيـه، ومل يتعـرض؟يف مسألة هل الرتك فعل من األفعال -٢
 . لألدلة التي تثبت أن الرتك فعل

جية، واألسئلة الـواردة عـىل حجية الرتك، واألدلة عىل حجية الرتك، ورشوط احل -٣
 . االحتجاج بالرتك

 .  مل يفصل فيه بام يفي بالغرض– مع أمهيته –أقسام الرتك  -٤

 . البيان بالرتك، مل يبني أنواعه، وإنام أشار إليه يف ثنايا البحث -٥

 . داللة الرتك عىل العموم -٦

 ّالتخصيص بالرتك، مل يتعرض فيـه خلـالف العلـامء واألدلـة، وإنـام بـني إمكـان -٧
 . التخصيص بالرتك ومثل له

ّالنسخ بالرتك، مل يتعرض فيه خلالف العلامء، واألدلة، وإنـام بـني إمكـان النـسخ  -٨
 . بالرتك ومثل له

 .  والقياس، كتعارضها مع العموم،داللة الرتك عند تعارضها مع األدلة األخرى -٩

 .  واالبتداع يف الدين،– صىل اهللا عليه وسلم –تروك النبي  -١٠

ًطبيقية عىل أبواب العبادات، التي تشكل جزءا مهام يف البحثالدراسة الت -١١ ً . 

ْحسن التفهم والدرك «: الدراسة الثانية ّْ َُّ َ ُ . ، للـشيخ عبـداهللا الغـامري»َّملسألة الرتك ُ
 .  صفحةةوهي رسالة موجزة تقع فيام يقارب مخس عرش

 : وقد تناولت هذه الدراسة البحث يف النقاط اآلتية
 . احلكم الرشعي -١
 ما هو الرتك؟  -٢

 . أنواع الرتك -٣

 . الرتك ال يدل عىل التحريم -٤

 ماذا يقتيض الرتك؟  -٥

 . نامذج من الرتك -٦



 المقـــــــــدمة
  

 

٦ 

 وأنه ال يدل عىل حتريم الفعـل بـل ،وجممل الدراسة تدور حول نفي حجية الرتك
 وإحيـاء ، كاالحتفال باملولـد النبـوي،ًمثلة عىل الرتك مستحسنا هلا وذكر أ،جواز املرتوك
 .  وغريها، شعبانليلة النصف من

 . وسكوته،  – صىل اهللا عليه وسلم –كام أن الدراسة فيها خلط بني تركه 
 : ومل تتعرض الدراسة للمباحث اآلتية

ومل يتعرض لتعريفات .  يف اللغة الرتكلتعريفاملؤلف يف تعريف الرتك مل يتعرض  -١
ًاألصوليني للرتك، وإنام ذكر تعريفا اصطالحيا عاما يشمل الرتك امل ً قـصود وغـري ً

 . املقصود
ًيف أنواع الرتك ذكر قسام واحدا للرتك وهـو اجلـبيل ثـم ذكـر أسـباب الـرتك، ومل  -٢ ً

 ، - صـىل اهللا عليـه وسـلم – الرتك اخلـاص بـه ،يتعرض ألقسام الرتك األخرى
 . ًوالرتك بيانا ملجمل معلوم احلكم، والرتك املجرد

وكالمه . َّاجلواز، ومثل عىل ذلكّبني أن الرتك ال يدل عىل حتريم الفعل بل يقتيض  -٣
 ومنـه مـا يـدل عـىل ،ليس عىل إطالقه، فالرتك أنواع منه ما يدل عىل حتريم الفعل

م الـرتك، ويف داللتـه  ذلك يف أقساّوسوف نبنيكراهته، ومنه ما يدل عىل جوازه، 
 . عىل األحكام

 هل الرتك فعل من األفعال؟ وهل هو أمر وجودي أو عدمي؟ -٤

  . – صىل اهللا عليه وسلم – طرق معرفة تركه -٥

األدلة عىل حجية الـرتك، ورشوط احلجيـة، واألسـئلة الـواردة عـىل االحتجـاج  -٦
 . بالرتك

 . ّالبيان بالرتك، مل يذكر أنواعه، إنام بني أن الرتك يفيد عدم الوجوب -٧

 . داللة الرتك عىل العموم -٨

 . التخصيص بالرتك -٩

 . النسخ بالرتك -١٠
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 .  والقياس، كتعارضها مع العموم،األخرىاللة الرتك مع األدلة دتعارض  -١١

 . واالبتداع يف الدين،  – صىل اهللا عليه وسلم –تروك النبي  -١٢

ًالدراسة التطبيقية عىل أبواب العبادات التي تشكل جزءا مهام يف البحث -١٣ ً . 

ً جاءت مكملة للنقص، مثبتة ما نفاه من حجية الرتكفدراستنا هذه ً ِّ َُ . 
  األحكـام وداللتها عىل - صىل اهللا عليه وسلم -الرسول أفعال « :الثالثةالدراسة 

 . حممد بن سليامن األشقر، وهي رسالة دكتوراه/ ، للدكتور»الرشعية

وهو يقع يف مخـس ، خصص مؤلفها الفصل الرابع من الباب الثاين ملوضوع الرتك
وهل الكـف فعـل  ،بدأ الفصل بتمهيد يف حقيقة الرتك، )٦٩-٤٥ /٢(وعرشين صفحة 

  :  ثم ذكر أربعة مباحثاألفعال؟من 
 . البيان بالرتك:املبحث األول
 . واألحكام التي تدل عليها، أقسام الرتك:املبحث الثاين
 . والرتك لسبب، الرتك املطلق:املبحث الثالث
 . نقل الرتك:املبحث الرابع

 : اآلتيةومل تتعرض الدراسة للمباحث 
 .  للرتك يف االصطالحًا تعريفيذكر املؤلف يف حقيقة الرتك مل -١
 مل يعتن بمذاهب العلامء، ومل ينـسب »هل الكف فعل من األفعال؟« يف مسألة -٢

األقوال إىل قائليها، ومل يستوف األدلة، ومناقشتها، بل إن بحثـه هلـا مل يتجـاوز الـصفحة 
 . الواحدة
 ما يتعلق بالبيان بالرتك رجع فيـه املؤلـف إىل كتـاب واحـد فقـط مـن كتـب -٣
 :ًل، وهو املوافقات للشاطبي، مع أن مجعا من األصوليني كتبوا يف البيان بالرتكاألصو

 ).١/٣٥٦(كأيب احلسني البرصي يف املعتمد 
 ). ٣/١٧٩(وفخر الدين الرازي يف املحصول 
 ). ٢/٦٨٣(والطويف يف رشح خمترص الروضة 
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٨ 

 ). ٣/٧٢(والزركيش يف البحر املحيط 
 ). ٣/٤٤٦( وابن النجار يف رشح الكوكب املنري

 حجية الرتك، واألدلة عىل حجية الرتك، ورشوط احلجية، واألسـئلة الـواردة -٥
 . عىل االحتجاج بالرتك

 .  التخصيص بالرتك-٦
 .  النسخ بالرتك-٧
 داللـة الـرتك عنـد تعارضــها مـع األدلـة األخــرى كتعارضـها مـع العمــوم -٨
 . والقياس
 .بتداع يف الدين واال - صىل اهللا عليه وسلم - تروك النبي -٩
ً الدراسة التطبيقية عىل أبواب العبادات التي تشكل جزءا مهام -١٠   . من البحثً

 وداللتهــا عــىل  - صــىل اهللا عليــه وســلم -أفعــال الرســول «: الرابعــةالدراســة 
وموضوع الرتك فيه يقـع . حممد العرويس عبدالقادر/  لفضيلة الشيخ الدكتور »األحكام

 ).٢٢٧ص إىل – ٢٠٧من ص(يف عرشين صفحة 
  :اآلتيةيف املسائل بحث الرتك تناول وقد 

 . تعريف الرتك-١
 . مراتب الرتك-٢
 . داللة الرتك-٣
 . االستدالل بالرتك املجرد استدالل باملحتمل-٤
 . اخلالف يف حكم املتابعة يف الرتك-٥
 . إفادة العموم من الرتك-٦
 ً هل يفيد ترك الفعل نسخا ؟ -٧

 :اآلتية للمباحث سة  الدراتعرضتومل 
وفهم  ،الغرضب مل يفصل فيه بام يفي  املؤلف أجد أن– مع أمهيته – أقسام الرتك -١
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 .التقاسيم مفيد للتصور يف االحتجاج
ورشوط حجيتـه، واألسـئلة الـواردة عـىل واألدلة عىل حجيتـه،  ، حجية الرتك-٢

 .االحتجاج به
 .-صوليني له وذكر كثري من األ،مع أمهيته - البيان بالرتك -٣
 . التخصيص بالرتك-٤
 .  كتعارضها مع العموم والقياس،رتك عند تعارضها مع األدلة األخرى داللة ال-٥
 . واالبتداع يف الدين، - صىل اهللا عليه وسلم - تروك النبي -٦
ً التطبيقية عىل أبواب العبادات التي تشكل جزءا مهام من البحثةالدراس -٧ ً . 

 وتقريراتـه وداللتهـا  - صىل اهللا عليه وسلم -أفعال الرسول «: اخلامسةالدراسة 
رسـالة ماجـستري قـدمت عـام ، مفيد حممد أبو عمشة/ للدكتور »عىل األحكام الرشعية

 . صفحة)١٧٠(تقع يف ، هـ١٣٩٧/ ١٣٩٦
وذلك يف التمهيـد ،  أربعة أسطر فقط بام ال يزيد عىل»الرتك«تعرض ملوضوع وقد 

 : بعض املصطلحات معاين:يف املبحث اخلامس
 .)٢٩ص( ثالثة أسطر - :التأيس به يف الرتك
 .)٢٩ص( سطر واحد - :املخالفة يف الرتك

وإنام جاء كالمه عـىل ، بعد ذلك -صىل اهللا عليه وسلم  -مل يتطرق لرتوك النبي و
 صـىل اهللا -ثم الكـالم عـىل تقريراتـه ، الرصحية -صىل اهللا عليه وسلم  -أفعال الرسول 
ارة وقد فاته الكثري فكانت دراسته للموضوع دراسة خمترصة بل هـي عبـ،  - عليه وسلم

 عـىل دراسـته ملوضـوع الـرتك مـا سـبق ذكـره يف ُدَِريَعن إشارة رسيعة وإملاحة عاجلة، ف
 . الدراسات السابقة

، صاحلة احللـيس/ للدكتورة » وداللته عىل األحكامتوالسك«: السادسةالدراسة 
ويقـع ،  خصصت الفصل الثاين من الباب الثاين ملوضوع الرتكوقد، وهي رسالة دكتوراه

 .)١١٩ إىل ص٩٠من ص(يف ثالثني صفحة 
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 : وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الرتك يف املباحث اآلتية

 . تعريف السنة الرتكية: املبحث األول
 . أقسام السنة الرتكية: املبحث الثاين
 . حجية السنة الرتكية: املبحث الثالث

 . استدالل الفقهاء يف فروعهم بالسنة الرتكية: حث الرابعاملب
 . يده السنة الرتكية من أحكامما تف: املبحث اخلامس

 :  للمباحث اآلتية الدراسةومل تتعرض
، ومل تتعـرض لتعريف الـرتك يف اللغـةاملؤلفة مل تتعرض ، تعريف السنة الرتكيةيف  -١

ً اصطالحيا مل يكن جامعاًلتعريفات األصوليني للرتك، وإنام ذكرت تعريفا ً. 

وأدلـة كـل ، يف مسألة هل الرتك فعل من األفعال؟ مل تتعرض ألقوال العلامء فيـه -٢
 كام أهنا مل تذكر هل الرتك أمر وجودي أم عدمي؟ ، لقو

، نـام أوردت املبحـث الثـاين مـن أقـسام الـرتكوإ، مل تتحدث عنها، أقسام الرتك -٣
 . –ليه وسلم  صىل اهللا ع–وذكرت فيه طرق معرفة تركه 

يف حجية الرتك مل تذكر مجيع األدلة عىل حجية الرتك من الكتاب والسنة واإلمجاع  -٤
ومل تتعــرض لألســئلة الــواردة عــىل . وإنــام اكتفــت بالــدليل العقــيل، واملعقــول

 .االحتجاج بالرتك

 . البيان بالرتك -٥

 . داللة الرتك عىل العموم -٦

وإنام بينـت ، وأدلة كل قول، سألةمل تذكر خالف العلامء يف امل، التخصيص بالرتك -٧
 . ًوذكرت مثاال لذلك، إمكان التخصيص بالرتك

ّوإنام بينت إمكان ، وأدلة كل قول، مل تذكر خالف العلامء يف املسألة، النسخ بالرتك -٨
 . ًوذكرت مثاال لذلك، النسخ بالرتك

  . األدلة األخرى، كتعارضها مع العموم والقياستعارضها مععند داللة الرتك  -٩
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 سوى مثالني من الفروع الفقهيـة مل تذكر، قية عىل أبواب العباداتالدراسة التطبي -١٠
 ونمثل عىل هـذه القاعـدة يف ،ونحن سنبسط احلديث، دليل عىل السنة الرتكيةتلل

 .  واحلج، والصيام، والزكاة، والصالة،مجيع أبواب العبادات الطهارة

 تـروك –كتـب يف املوضـوع وبعد عرض هذه الدراسات التي تعترب من أوسع مـا 
عـىل وجـه احلاجة للكتابـة يف هـذا املوضـوع مدى يتبني ،  – صىل اهللا عليه وسلم –النبي 

مـع العنايـة بـالتطبيق الفقهـي عـىل أبـواب ،  مباحثـه األصـولية– إن شاء اهللا –يستقيص 
 . العبادات

: 
 . وبابني وخامتةٍ ومتهيدٍتتكون من مقدمةو
 : املقدمة:الأو `

 :واشتملت عىل
 . أسباب اختيار املوضوع-١
 . الدراسات السابقة-٢
 .  البحثخطة -٣
 . البحثمنهج -٤
  .وأقسامها، وحجيتها،  يف معنى السنة: التمهيد:ًثانيا `

 : ثالثة مباحثوفيه 
 . تعريف السنة يف اللغة واالصطالح :املبحث األول -
 .حجية السنة: املبحث الثاين -
 . أقسام السنة:ثالثالاملبحث  -
 . وداللتها عىل األحكام - صىل اهللا عليه وسلم – تروك النبي :الباب األول `

   :ويشتمل عىل ثالثة فصول
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 . وطرق معرفته، وأقسامه،  حقيقة الرتك:الفصل األول §

  :وفيه ثالثة مباحث
 . حقيقة الرتك:املبحث األول -

  : مطالبأربعة وفيه 
 . اللغة واالصطالح تعريف الرتك يف:املطلب األول
  هل الرتك فعل من األفعال ؟ :املطلب الثاين
  هل الرتك أمر وجودي أو عدمي ؟:املطلب الثالث
 . العالقة بني الرتك واإلقرار: املطلب الرابع

  . أقسام الرتك:املبحث الثاين -

 :وفيه أربعة مطالب
 . الرتك اجلبيل:املطلب األول
 . -صىل اهللا عليه وسلم  - الرتك اخلاص به :املطلب الثاين
ًالرتك بيانا أو امتثاال ملجمل معلوم احلكم :املطلب الثالث ً. 
 . الرتك املجرد:املطلب الرابع
 : وفيه فرعان
 . حكم الرتك املجرد: الفرع األول
  .أنواع الرتك املجرد: الفرع الثاين

 . وقيام املانعرتك مع وجود املقتيضال :النوع األول
 .رتك لعدم وجود املقتيضال :النوع الثاين
 . وانتفاء املانعرتك مع وجود املقتيضال :النوع الثالث

  . - صىل اهللا عليه وسلم - طرق معرفة تركه :املبحث الثالث -

  :وفيه مطلبان
 .»الرواية بالنفي« أو أنه مل يفعله ، الترصيح بالرتك:املطلب األول
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 .مهم عىل نقله عدم النقل فيام لو فعله لتوافرت مه:املطلب الثاين
  . حجية الرتك:الفصل الثاين §

 : مباحثأربعة وفيه
 . املراد بحجية الرتك:املبحث األول -
 .حجية الرتك واألدلة عىل ذلك :املبحث الثاين -
  . رشوط حجية الرتك:املبحث الثالث -
 . األسئلة الواردة عىل االحتجاج بالرتك: املبحث الرابع -
 .حكام داللة الرتك عىل األ:الفصل الثالث §

 : مباحثسبعةوفيه 
 . كيفية داللة الرتك عىل األحكام:املبحث األول -
 . البيان بالرتك:املبحث الثاين -

 :وهو مخسة أنواع
َترك الفعل الذي أمر به :النوع األول ِ ُ. 
 .أو سئل عنها،  تركه بيان حكم حادثة وقعت بني يديه:النوع الثاين
 .فظ العام املتناول له وألمته أن يرتك ابتداء ما يوجبه الل:النوع الثالث
 . أن يرتكه بعدما فعله:النوع الرابع

، هْ أو يف عـرص، بـني يديـهَلِعـُ فٍلْعـِ تركه اإلنكار عىل ف:النوع اخلامس
  .وعلم به ومل يتقدم له بيان يف الكتاب والسنة

  . داللة الرتك عىل العموم:املبحث الثالث -

  :وفيه مطلبان
 العمـوم َل منزلـةَّزنَـُتفصال يف مقام االحتامل ي االسُكْرَ ت:املطلب األول
 .يف املقال

  ترك احلكم يف حادثة هل يوجب ترك احلكم يف نظريها ؟:املطلب الثاين
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 . التخصيص بالرتك:املبحث الرابع -
 . النسخ بالرتك:املبحث اخلامس -
 . تعارض داللة الرتك مع األدلة األخرى:املبحث السادس -
 . واالبتداع يف الدين، - صىل اهللا عليه وسلم -ي  تروك النب:املبحث السابع -
  : الدراسة التطبيقية عىل أبواب العبادات:الباب الثاين `

  :مخسة فصولشتمل عىل تو
 . يف الطهارة - صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل :الفصل األول §
 . يف الصالة -لم  صىل اهللا عليه وس-رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل :الفصل الثاين §
 . يف الزكاة - صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل :الفصل الثالث §
 .  يف الصيام - صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل :الفصل الرابع §
 . يف احلج - صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل :الفصل اخلامس §
 .امتةاخل `

 . عىل نتائج البحثوتشتمل
 .الفهارس العلمية `
 . فهرس اآليات القرآنية §

 .  واآلثارفهرس األحاديث النبوية §

 . فهرس األعالم املرتجم هلم §

 . فهرس املصطلحات العلمية §

 . الكلامت الغريبةفهرس  §

 . فهرس األماكن §

 . فهرس األشعار §

 . فهرس املصادر واملراجع §

 .فهرس املوضوعات §
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: 
ُقسمت الدراسة إىل قسمني نظري وتطبيقي، وكان املنهج املتبع عىل ما ييل ْ َّ َ : 

ُقمت: يف اجلانب النّظري -١ ْ حث يف كتب األصول  بجمع املادة العلمية، وذلك بالبُ
ُعامة، ويف مظان هذا املوضوع خاصة، ثم وزعت تلك املادة عىل خطة البحـث،  ّ ّ

ُصولية، أعرف وعند ذكر املسألة األ ِّ َ َهبا إن وجُ َّ أن أهل األصول عرفـوا هبـا، ْدتَ
ِّوعند عرض املسائل أمثل لكل مسألة من السنة النبويـة مـا اسـتطعت إىل ذلـك  ُُ ِ ِّ َ ُ
ًسبيال، كام أدعم بعض املسائل بنقوالت من مقوالت أهل األصول، مرتبا تلـك  ُ ِّ َ ُ ً

ًالنقوالت ترتيبا زمنيا، وعند توثيق املصادر يف احلاشية، يكون  ً زمنيـا مـا تيبهـاترً
 . أمكن ذلك

وعند ذكر أقوال العلامء يف املسألة املختلف فيها، أذكـر األقـوال مـع نـسبتها إىل 
 . شة األدلة ما أمكن ذلكققائليها، ثم أذكر أدلة كل قول مع منا

ِأذكر املسألة، ثم أنسب: طبيقييف اجلانب الت -٢ ْ ها إىل من قال هبا من املذاهب األربعة، َ
ّثم أبني امل ًليها يف احلاشية، مكتفيا بكتاب يف كل مذهب، وإذا إراجع التي رجعت ُ

ُمل أجد أحدا ذكرها عن املذاهب األربعة، نسبتها إىل من نص عليها مـن العلـامء،  ََ ً
 . ًمراعيا الرتتيب املذهبي يف ذلك كله

مع أين مل أتعرض للخالف يف املسائل املختلف فيها بني العلـامء؛ ألن هـذا مقـام 
 احلديث عنه وهو خارج ما أقصده؛ إذ املقـصود كيفيـة اسـتدالل الفقهـاء يطول
َّ فأكتفي بالقول الذي استدل به عىل تركه – صىل اهللا عليه وسلم –برتكه  ِ  صـىل –ُ

 ثم أذكر بعده دليل الرتك وكيف استدل به الفقهـاء، ثـم أنقـل –اهللا عليه وسلم 
ًليـه مرتبـا تلـك لم أو أشـار إ املسألة من أهل العمقوالت من نص عىل الرتك يف

ًاملقوالت ترتيبا مذهبيا ًما احلنفية، ثم املالكية، ثم الـشافعية، ثـم احلنابلـة، مقـد: ً
َريهم إن وجدتمقوالت األئمة األربعة عىل غ ِ ُ . 

 . ًمذهبيا كذلكًترتيبها ترتيبا وعند توثيق املصادر يف احلاشية يكون 
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ُجعلت نصوص األئمة، ومقوالهتم عند ال -٣ َ نقل عنهم بـني قوسـني، ويف اهلـامش َ
ًأذكر املصادر، وإن كان النقل بـاملعنى ذكـرت املـصادر، مـصدرا ذلـك بكلمـة  ِّ َ ُ

 ). انظر(

عند ذكر اسم الكتاب ألول مرة، أذكر مؤلفه، ثم بعد ذلك أذكر اسـم الكتـاب،  -٤
ًدون نسبته ملؤلفه، إال إذا اشبته بغريه ذكرت املؤلف؛ منعـا لاللتبـاس، وهـذا يف 

ْأذكرلغالب، ومل ا ُ ْ ُّأثبتهً الطبعة، وال الدار، اكتفاء بام َ َ  .  يف فهارس املصادرْ

 . ضعها من السور، بذكر اسم السورة، ورقم اآليةاعزو اآليات القرآنية إىل مو -٥

ِّختريج األحاديث واآلثار من مظاهنا، فام أخرجه الشيخان، أو أحـدمها اكتفيـت  -٦
فيـه الغـري، ومـا أورده غريمهـا مـن أهـل ته، وإن اشرتك  ذكر درجبتخرجيه عن

ُخرجته ،احلديث ْ َّ ً من مـصادر الـسنة املعتمـدة، ذاكـرا رقـم الـصفحة، وعنـوان َ
 . ًالكتاب أو الباب، ورقم احلديث، وأذكر شيئا مما ذكره املحدثون يف بيان درجته

ُالتعريف باألعالم الوارد ذكرهم -٧ ُ ْ ، -واملعارصينعدا الصحابة ريض اهللا عنهم - ،ِ
ِوذلك بذكر اسمه، ونسبه، ومذهبه، وإمامته يف العلوم، وتاريخ مولده، وبعـض  ْ ِ ِ

 . مؤلفاته، وتاريخ وفاته

 . العلميةالتعريف باملصطلحات  -٨

 . رشح بعض املفردات الغريبة -٩

 . تعريف  إىلالتعريف باألماكن الواردة يف البحث التي حتتاج -١٠

 . وضع الفهارس العلمية للبحث -١١

 عىل نعمه العظيمة التي ال تعـد وال - عز وجل -مة أشكر اهللا ويف ختام هذه املقد
ًمد أوال وآخرا، ظاهرا وباطناحتىص، ومنها إمتام هذا البحث، فله احل ً ً ً. 

ّكر متوجا لوالدي الكريمني، اللذين قاما عىل تربيتي، وكانا خـري معـني يل ُّثم الش ًَّ َ ُ
 امء، وخالص الدعاء، رب ارمحهام كـيف تعليمي، وإكامل دراستي، فلهام مني الشكر والثنا

 . ًاين صغرياربي
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حممـد بـن : ثم أشكر شيخي الفاضل، وأستاذي القدير، الشيخ األصويل الدكتور
 ، وجهـده،عيل إبراهيم، الذي تفضل بإرشافـه عـىل هـذه الرسـالة، ومنحنـي مـن وقتـه

والتـي كانـت ،  ومالحظاته القيمة الـسديدة،ًخر جهدا يف إبداء توجيهاتهِّوعلمه، فلم يد
فأسأل اهللا أن  . حتى اكتملت هذه الرسالة بحمد اهللا، يل الطريق ملواصلة املسريًنورا أضاء

 . يوفقه ويسدد أمره، ويصلح شأنه
جامعة أم القـرى، وعـىل : كام أتوجه بالشكر والعرفان للرصح الشامخ، جامعتي

 ًلعليا الرشعية، ممثلةرأسها عامدة كلية الرشيعة والدراسات االسالمية، قسم الدراسات ا
َّعـيل املحـامدي، الـذي أشـار إيل : يف رئيسها السابق شيخي وأسـتاذي الـشيخ الـدكتور

باختيار هذا املوضوع، وشجعني عىل الكتابة فيه، وها هـو ا ليـوم يناقـشه، فلـه شـكري 
 .  وتقييمهوتقديري ملا بذله من جهد يف قراءته

 . داهللا الثاميلعب: والشكر موصول لرئيسها احلايل الدكتور
فضل اهللا األمني، الذي أفادين : ثم أشكر املرشد عىل خطة البحث الشيخ الدكتور

ّبتوجيهاته القيمة أثناء إعداد خطة البحث، وهـا هـو اليـوم يناقـشه، فلـه منـي شـكري 
 .  وتقييمهوتقديري ملا بذله من جهد يف قراءته 

ّ من أسدى إيل عونا، أو صنع إيل َّلُكام أشكر ك ًا، فجـزى اهللا اجلميـع خـري معروفًّ
 .اجلزاء

 وعـىل آلـه وصـحبه  حممـدواحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسـلم  عـىل نبينـا
 . أمجعني

  
  

 
 
 
 



  ملخص الدراسة
 

 

  أ 

 
  : وبعد. الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

لخص البحث الذي قدمته لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه، وكـان            فهذه إشارة موجزة إلى م    
 وداللتها على األحكام، دراسة أصولية تطبيقية، علـى         – صلى اهللا عليه وسلم      –تروك النبي   «: عنوانه

  . »أبواب العبادات
  . وقد اشتمل على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وكشاف للفهارس

  . ، ومنهج البحث اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحثاشتملت على أسباب: المقدمة
  . كان في معنى السنة، وحجيتها، وأقسامها: والتمهيد

. فقد خصصت الباب األول للدراسة النظرية األصولية ، وفيه ثالثـة فـصول            : أما بالنسبة للبابين  
في حقيقة التـرك،    ) األول: (مباحث، وفيه ثالثة    حقيقة الترك، وأقسامه، وطرق معرفته    : الفصل األول 

 والعالقـة    وهل الترك فعل أم ال؟ وهل الترك أمر وجودي أم عدمي؟           ،في تعريفه :  مطالب أربعةوفيه  
-لجبلي، والترك الخاص به     الترك ا : أقسام الترك، وفيه أربعة مطالب    ): الثاني( و .بين الترك واإلقرار  
.  حكمـه وأنواعـه   لمجمل معلوم الحكم، والترك المجرد، والترك بياناً أو امتثاالً    -صلى اهللا عليه وسلم   

التصريح بالترك، وعدم النقـل     : ، وفيه مطلبان  - صلى اهللا عليه وسلم    -طرق معرفة تركه    ) الثالث(و
  . فيما لو فعله لتوافرت هممهم على نقله

 .المـراد بحجيـة التـرك     ): األول: (حجية الترك، ويشتمل على أربعة مباحـث      : والفصل الثاني 
األسئلة الواردة  ): الرابع(و. شروط حجية الترك  ): الثالث(و.  واألدلة على ذلك   ،ة الترك جيح): الثاني(و

  . على االحتجاج بالترك
كيفية داللة الترك   ): األول. (داللة الترك على األحكام، ويشتمل على سبعة مباحث       : والفصل الثالث 

التخـصيص  ): الرابـع (داللة الترك على العموم، و    ): لثالثا(و، البيان بالترك ): الثاني(على األحكام، و  
): الـسابع (تعارض داللة الترك مع األدلة األخرى، و      ): السادس(و، النسخ بالترك ): الخامس(بالترك، و 

  .  واالبتداع في الدين،– صلى اهللا عليه وسلم –تروك النبي 
، ) على أبواب العبـادات    –ه وسلم    صلى اهللا علي   –الدراسة التطبيقية لتروكه    : ويتناول الباب الثاني  

فـي   -صـلى اهللا عليـه وسـلم         -تروك النبي   أمثلة تطبيقية ل  ): األول: (ويشتمل على خمسة فصول   
أمثلة ): الثالث(في الصالة، و   -صلى اهللا عليه وسلم      -تروك النبي   أمثلة تطبيقية ل  ): الثاني(، و الطهارة

 -تـروك النبـي     أمثلة تطبيقية ل  ): الرابع(الزكاة، و في   -صلى اهللا عليه وسلم      -تروك النبي   تطبيقية ل 
 -صلى اهللا عليه وسـلم   -تروك النبي أمثلة تطبيقية ل): الخامس(في الصيام، و -صلى اهللا عليه وسلم  

  . في الحج
  :  أهم نتائج البحث والتي من جملتهااواختتمتُ الرسالة بخاتمة أودعت فيه

١- الترك حجرجحكام الشرعيةع إليه في إثبات األة، ي .  
 . التأسي يكون في الترك، كما يكون في الفعل -٢
٣-    عن الفعـل    - صلى اهللا عليه وسلم    -ة، وموضعاً للقدوة هو كف النبي       نّالترك الذي يعتبر س 

 . عالمقدور عليه، الغير جبلي، مع وجود المقتضي وانتفاء المان
 . الترك غير المقصود سلب محض، وليس موضعاً للقدوة -٤
 . ة الترك، واحتجوا بها في وقائع كثيرةنَّ أعملوا س– رضي اهللا عنهم –بة أن الصحا -٥
ا دليالً فاصـالً    ه عند الفقهاء، حيث إنهم استدلوا بها، واعتبرو       ة معتبر »التروك النبوية «قاعدة   -٦

 .في المسألة، وبنوا عليها حكماَ شرعياً
ر، واألعـالم المتـرجم لهـم،      وجعلت للرسالة كشاف لفهارس اآليات، واألحاديث النبوية واآلثـا        

   . والمصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة، واألماكن، واألشعار، والمصادر والمراجع، والموضوعات
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 ب 

Abstract 
 

Thank goodness, peace and praise be upon the last prophet.  
After that: 
This is a simple note about the dissertation to achieve the master degree in doctrine, 

entitled with" Abandonment by our prophet peace be upon him- its conformity on 
provisions, original applied study on the chapters of worshiping". 

The research included an introduction, preface, two chapters, conclusion and 
appendixes. 

The introduction: included the reasons of subject choice, previous studies, the plan 
and the methodology. 

The preface: the meaning of Sunnah, its proofs and sections. 
 The first part: included the theoretical framework of the original study. It included 

three chapters .  
Chapter one: the abandonment reality and divisions and ways of recognition. It 

included three themes. First, in the reality of abandonment, it included four requirements: 
its definition, is it action or not? Is it existence matter or not? What is the relation between 
abandonment and conformity? Second,  divisions of abandonment, it included four 
requirements: the natural abandonment,  his special Abandonment peace and praise be 
upon him, abandonment according to well known provisions and abstract abandonment. 
Third,  the ways to know how peace be upon him abandoned, it included two requirements: 
explanation of abandonment, non transformation even having the ability. 

Chapter two: the abandonment reasoning, it included four themes: first, the meaning 
of abandonment reasoning. Second, the abandonment reasoning and evidences. Third, 
conditions of abandonment reasoning. Fourth, questions about abandonment reasoning. 

Chapter three: the meaning of abandonment on provisions, it included seven themes: 
First, the way of abandonment on provisions . Second, explanation of abandonment. Third, 
abandonment meant of all.  Fourth, specialization of abandonment. Fifth, copying in 
abandonment. Sixth, controversy between abandonment and other evidences. Seventh, 
abandonment by our prophet peace be upon him and novelty in religion.  

The second part: the practical study, it included five chapter: Firstly, abandonment by 
our prophet peace be upon him in purification. Secondly, abandonment by our prophet 
peace be upon him in prayer. Thirdly, abandonment by our prophet peace be upon him in 
Zakat. Fourthly, abandonment by our prophet peace be upon him in fasting. Fifthly, 
abandonment by our prophet peace be upon him in Al Hajj. 

The study concluded with the most important results as following:  
1. abandonment is provision used in conformation of legal matters. 
2. taking ideals should be in abandonment rather than doing. 
3. abandonment that is considered Sunnah is what was abandoned by our prophet peace 

be upon him with the ideal. 
4. non intended  abandoned is protected taking up, not for idealism.  
5. companions( God be pleased with them) worked according to abandonment in several 

situations. 
6. the rule of (prophetic abandonment) is a strong evidence in doctrine and used in 

several matters, legal provisions are built on it. 
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٢٦٦ 

  القرآنيةرس اآليات ــفه

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  ةــــــــــــاآلي  م
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٢٧٠ 

   واآلثارفهرس األحاديث النبوية 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 حلقـت إين ،اهللا رسول يا :فقال اجلمرة عند واقف وهو رجل أتاه« ١

  ١٥٥ .»حرج وال رما« :قال .أرمي أن قبل

 النـاس فاختـذ ذهب من ًخامتا - وسلم عليه اهللا صىل - النبي اختذ« ٢
  ١١٤ .»ذهب من خواتيم

ً سباطة قوم فبال قائام– صىل اهللا عليه وسلم –َأتى النبي « ٣ ُ«.  ١٠٢  
  ١٦٢ .»يقطعها فلم رسقت حتض مل بجارية َِيتُأ« ٤
ُّحلوَأ« ٥  ِّرصواَوق ،واملروة الصفا وبني ،البيت بطواف إحرامكم من اِ

«. ٨٦  

 لـصدقةا متـر مـن متـرة – عـنهام اهللا ريض – عـيل بن احلسن أخذ« ٦
  ٨٣ .»فيه يف فجعلها

 بيـنهام ِّيـصل ومل العرص، فصىل أقام ثم ظهر،ال فصىل أقام ثم ن،َّأذ« ٧
  ٢١٣ .»ًشيئا

ام، فلقيناه بعني التمر فرأيته يصيل عىل ًاستقبلنا أنسا حني قدم الش« ٨
  ٢٠٠ .»محار

  ١٤٥ .»جنب؟ وأنت بأصحابك أصليت« ٩
  ٧٣ .»حجك يف تصنع ما عمرتك يف اصنع« ١٠
  ٢٠٤ .»نعم :قال ؟ والعرص الظهر يف يقرأ اهللا رسول أكان« ١١
ُّأكل« ١٢ ُ َنحلت قد بنيك َ ْ َ َنحلت ما مثل َ ْ َ   ٨٩ .»؟ النعامن َ
 ،الـسكني وطـرح ،فقـام ،الـصالة إىل فـدعي ،شاة كتف من أكل« ١٣

  ١٤١ .»يتوضأ ومل وصىل
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٢٧١ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
ِّإين أال« ١٤ ُأوتيت ِ ِ   ٣١ .»معه ومثله الكتاب ُ

 مثـل لـه وهبـت أكلهـم« :قـال ،نعم :قال»؟ هذا سوى ولد ألك« ١٥
  ١٢٩ .»جور عىل أشهد ال فإين تشهدين فال« :قال ،ال :قال »؟هذا

  ١١٥ .»– وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول مع تطف أمل« ١٦

  ١٢١ .»...هل وأتقاكم هللا ألخشاكم إين واهللا أما« ١٧

  ١٤٧ .»سائرهن وفارق ًربعاأ أمسك« ١٨

  ١٣٩ .»رمضان يف امرأته عىل وقع ِاآلخر إن« ١٩

  ٩٣ .»القرآن اءَّبقر الياممة يوم َّاستحر قد القتل إن« ٢٠

 كان يصيل التطوع وهو راكـب – صىل اهللا عليه وسلم –أن النبي « ٢١
  ١٩٩  .»يف غري القبلة

 وال أذان بغـري العيـدين صـىل – وسـلم عليه اهللا صىل – النبي أن« ٢٢
  ٢٣٠ .»إقامة

 نحـو الراحلـة عـىل يصيل كان – وسلم عليه اهللا صىل – النبي أن« ٢٣
  ٢٠٢ .»املرشق

 ،مَّفسل ،يبول  - وسلم َعليه اهللا ٰصىل - اهللا ورسول ،َّمر ًرجال أن« ٢٤
  ٨٩ .»عليه يرد فلم

 بـدفنهم أحـد قـتىل يف أمر – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول أن« ٢٥
  ٢٤٠ .»غسلواُي ومل ،عليهم ِّلَصُي ومل ،بدمائهم

 ليلـة ذات املسجد يف صىل - وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول أن« ٢٦
  ٢٣٥ .»ناس بصالته فصىل
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٢٧٢ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 احلجـر إال يـستلم ال كان – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول أن« ٢٧

  ٢٥٤ .»اليامين والركن ،األسود

ُليـدع - وسـلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول كان إن« ٢٨  وهـو َالعمـل ََ
  ١٣١ .»عليهم فيفرض ،الناس به يعمل أن خشية ؛به يعمل أن حيب

  ١٦٨ .»فاقتلوه الرابعة يف عاد فإن ،فاجلدوه اخلمر رشب من إن« ٢٩

  ٣٥ .»دنياكم بأمر أعلم أنتم« ٣٠

  ٣٤ .»ةبالني األعامل إنام« ٣١

 مل أنـه ،له بويع ما أول – عنهام اهللا ريض – الزبري ابن إىل أرسل أنه« ٣٢
َّيؤذن يكن َ   ١١٦ .»الفطر يوم الةللص ُ

َخيْـف مل إنه« ٣٣  معلـيك ُتفـرض أن ُخـشيت ولكنـي ،مكـانكم َّعـيل َ
  ١٣١ .»فتعجزوا عنها

  ٨٢ .»أعافه فأجدين قومي بأرض يكن مل إنه« ٣٤

 فـصلوا عليكم تفرض أن كراهة إال إليكم أخرج أن يمنعني مل إنه« ٣٥
  ٩٢ .» املكتوبةإال  بيته يف ملرءا صالة أفضل فإن ،بيوتكم يف

ُإين لبدت رأيس، وقلدت هديي، فال « ٣٦ ُْ َّْ ُّأحل حتى أنحرَّ ِ«. ٨٥  

  ٧٢ .»سبيله يف اجلهادو ،باهللا اإليامن« :قال ؟ أفضل لالعم أي« ٣٧

 هرقـل إىل رسـوله،و اهللا عبـد حممـد من الرحيم، الرمحن اهللا بسم« ٣٨
  ٣٨ .»الروم عظيم

  ٤٠ رسـول فبـسنة :قال ؟ جتد مل فإن :قال ،اهللا بكتاب :قال  حتكم بم« ٣٩
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٢٧٣ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 .»اهللا

  ١٧٣، ١٤١ .»النار مست مما توضئوا« ٤٠

  ١٦٧ .» والرجم مائة جلد بالثيب الثيب« ٤١

 عــن يــسأله – وســلم عليــه هللا صــىل – النبــي إىل أعــرايب جــاء« ٤٢
  ١٩٢ .»الوضوء

  ٢١٤ .»املغرب فصىل الصالة أقيمت ثم فأسبغ فتوضأ املزدلفة جاء« ٤٣

 - وسـلم عليـه اهللا صىل - النبي أزواج بيوت إىل رهط ثالثة جاء« ٤٤
   ١٨٤، ١١٢ .»وسلم عليه اهللا صىل - النبي عبادة عن يسألون

 جيمـع والعـشاء املغـرب بني - وسلم عليه اهللا صىل -  النبي  مجع« ٤٥
  ٢١٣ .»بإقامة منهام واحدة كل

 واحـدة إثـر عـىل وال بينهام، عيتطو ومل والعشاء، املغرب بني مجع« ٤٦
  ٢١٤ .» منهام

  ٣٦، ٣٤ .»مناسككم لتأخذوا« ٤٧

 جاريتـان وعنـدي - وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول َّعيل دخل« ٤٨
  ١٣٢ .»بعاث بغناء تغنيان

  ١٨٤ .»الشمس يف ًقائام ًرجال رأى« ٤٩

  ٣٤ .»النخل ِّؤبرونُي املدينة يف ًقوما رأى« ٥٠

 الـصبح ركعتي بعد يصيل - عنه اهللا ريض - عمرو بن قيس رأى« ٥١
  ١٤٤ .»الركعتان؟ هاتان ما« :فقال
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٢٧٤ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 حيـث راحلتـه عـىل يـصيل - وسلم عليه اهللا صىل - النبي رأيت« ٥٢

  ١٩٩ .» به توجهت

 الرحـل عـىل وهـو – وسـلم عليـه اهللا صـىل - اهللا رسول رأيت« ٥٣
  ٢٠٢ .»وجه أي َلَبِق برأسه يومئ ،حِّبَسُي

 وهـو محـار عـىل يصيل – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول رأيت« ٥٤
  ٢٠٠ .»إيامء ئيوم خيرب إىل متوجه

  ٢٢٠ .»أمتي شهر ورمضان ،شهري وشعبان ،اهللا شهر رجب« ٥٥
  ١٥٨ .»الكاللة عن - وسلم عليه اهللا صىل - النبي سأل« ٥٦
 أيب ومـع – وسـلم عليـه اهللا صـىل – اهللا رسول مع العيد شهدت« ٥٧

 اخلطبـة قبـل صىل فكلهم – عنهم اهللا ريض – وعثامن ،وعمر ،بكر
 .»إقامة وال أذان بغري

٢٢٩  

  ٣٨ .»الثالثة يف هبامهإ وقبض وهكذا وهكذا هكذا الشهر« ٥٨
ِّيسبح أره فلم - وسلم عليه اهللا صىل - النبي صحبت« ٥٩   ٢١٣ .»السفر يف َُ
  ٣٦، ٣٤ .»أصيل رأيتموين كام صلوا« ٦٠
 قبـلأ ثـم ٍيـوم ذات – وسـلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول بنا َّصىل« ٦١

  ٣١ .» بليغة موعظة فوعظنا علينا

  ٩١ .»ناس بصالته فصىل سجدامل يف ليلة ذات صىل« ٦٢
  ١٥٦ .»ًمجعا والعرص ،الظهر – سلمو عليه اهللا صىل – اهللا رسول صىل« ٦٣
 ذانأ بغـري العيـدين يف – وسـلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول صىل« ٦٤

  ٢٢٨ .»إقامة وال
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٢٧٥ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 وال أذان بـال العيـد – وسـلم عليـه اهللا صـىل – النبي مع صليت« ٦٥

  ٢٢٩ .»إقامة

 مـرة غري العيدين – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول مع صليت« ٦٦
  ٢٢٧، ٩٥ .»إقامة وال أذان بغري مرتني وال

ِعر« ٦٧   ٧٢ .»وسيئها حسنُها ،أمتي أعامل َّعيل ْتَضُ

، ٢٣ ، ٢٢ .»بعدي من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة تيبسن عليكم« ٦٨
١١٢  

َفأيت بضب حمنوذ« ٦٩ ِ  - صىل اهللا عليه وسلم –فأهوى إ ليه رسول اهللا  ُ
 »بيده

٨١، ٤٠ ، 
١١٣  

  ١٦٧ .»فاقتلوه اخلامسة يف عاد فإن« ٧٠

  ١٩٣ .»ظلم أو أساء فقد ،نقص أو هذا عىل زاد فمن« ٧١

  ١٧٣ .»النار مست مما الوضوء ترك األمرين آخر كان« ٧٢

 يف أحد قتىل من الرجلني جيمع – وسلم عليه اهللا صىل – النبي كان« ٧٣
  ٢٣٩ .»واحد ثوب

 يـصيل ال الفجر طلع إذا - وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول كان« ٧٤
  ٢١٨، ٢١٧ .»خفيفتني ركعتني إال

َقبـل الراحلـة عىل يسبح – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول كان« ٧٥ ِ 
  ٢٠٢، ١٩٩ .»توجه وجه أي

ْالدين عليه ،املتوىف بالرجل ُيؤتى كان« ٧٦ ِّحدث فإن ،َّ  ًوفـاء تـرك أنـه ُ
  ١٣٤ .»عليه صىل
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٢٧٦ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
ِّيكـرب ثـم ،حصيات بسبع الدنيا اجلمرة يرمي كان« ٧٧ َ  كـل إثـر عـىل ُ

  ٢٥٨ .»حصاة

  ١٣٠، ١٠٠ .»ًمتكئا آكل ال« ٧٨
َّألفني ال« ٧٩ َ ِ ْ   ٣٢ .»أمري من األمر يأتيه هأريكت عىل ًئاِكَّتُم أحدكم ُ
  ١٥٢ .»ً يوم القيامة ملبياُثَعْبُي نهِفإ ؛رأسه ختمروا وال ،بطيب متسوه ال« ٨٠
  ٢٠٤ .»بقراءة إال صالة ال« ٨١
  ٤٠ .»قريظة بني يف إال العرص أحدكم َّيصلني ال« ٨٢
 الـركنني إال البيت من يستلم – وسلم عليه اهللا صىل – النبي َرَأ مل« ٨٣

  ٢٥٣ .»اليامنيني

 الـركنني غـري يـستلم – وسـلم عليـه اهللا صـىل – اهللا رسول َرَأ مل« ٨٤
  ٢٥٣ .»اليامنيني

  ١٠١ .»نداء وال إقامة وال أذان يكن مل« ٨٥
  ٢٢٧، ١٠١ .»األضحى يوم وال الفطر يوم ُنَّذَؤُي يكن مل« ٨٦
 - وسـلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول عهد عىل الشمس كسفت ملا« ٨٧

  ٢٣٤، ٢٣٣ .»جامعة الصالة نأ نودي

 اهللا صـىل - اهللا رسـول لـه ِعـيُد سلول بن ّيبُأ ُ بن عبداهللا مات ملا« ٨٨
  ٨٦ .»عليه ليصيل - وسلم عليه

  ٨٦ .»أمرتكم الذي مثل لفعلت اهلدي سقت ينأ لوال« ٨٩
 :- عنـه اهللا ريض – الزبري ابن قال – عهدهم حديث قومك لوال« ٩٠

  ١٣٣ .»الكعبة ُلنقضت ،- بكفر

َينزل حني - وسلم عليه اهللا صىل - اهللا رسول أرى ليتني« ٩١   ١٣٧ .» عليه ُ
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٢٧٧ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
 اهللا صـىل - اهللا رسـول نزلـه منـزل هو إنام بيشء التحصيب ليس« ٩٢

  ٣٧ .»وسلم عليه

  ١٠٢ .»قط رجب يف - وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول اعتمر ما« ٩٣

ــه وســلم –ا أكــل النبــي مــ« ٩٤ ِ عــىل خــوان وال يف – صــىل اهللا علي
َسكرجة ُّ ُُ«.  ١٨١  

 قـط ًاشهر استكمل – وسلم عليه اهللا صىل -  اهللا رسول رأيت ما« ٩٥
  ٢٥٠ .»رمضان إال

  ١٦٧ .»به وقمنا – وسلم عليه اهللا صىل – النبي هلا فقام ،جنازة بنا ّمر« ٩٦

  ٧٢ .»ويده ِهسانِل من املسلمون َمِلَس ْنَم ُمِلْاملس« ٩٧

 يقعـدول ،- مسجدنا ليعتزل أو - فليعتزلنا ًبصال أو ًثوما أكل من« ٩٨
  ١١٤ .»بيته يف

 فـال ًقـائام َبال - وسلم عليه اهللا صىل – اهللا رسول أن حدثكم من« ٩٩
  ١٠٢ .»تصدقوه

  ١٩ .»نةَسَح ًةنَُّس اإلسالم يف َّنَس من« ١٠٠

  ٤٤ .»النار من مقعده فليتبوأ ًمتعمدا عيل كذب من« ١٠١

  ١٣٤ .»ذكرها إذا يصليها أن فكفارهتا عنها نام أو صالة نيس من« ١٠٢

  ٣٧ .»ول األبطح ليس بسنةنز« ١٠٣

  ٣٥ .»الوصال عن – وسلم عليه اهللا صىل – اهللا ولرس هنى« ١٠٤

ِقتل ،الربيع بن سعد ابنتا هاتان« ١٠٥   ١٣٦ .»ًشهيدا أحد يوم معك أبومها ُ
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٢٧٨ 

 الصفحة األثر وأطرف احلديث  م
ــت« ١٠٦ ــا أدع ال أن مهم ــفراء فيه ــضاء وال ص ــسمتها إال بي ــني ق  ب

  ١١٥ .»املسلمني

  ١٠١ .»منهام واحدة ِرِْثإ عىل وال ،بينهام يسبح ومل« ١٠٧

  ١٠١ .»عليهم يصل ومل ،يغسلهم ومل« ١٠٨

  ١٣٣ .»عليهم اإلبقاء إال كلها األشواط يرملوا أن يأمرهم أن هعيمن ومل« ١٠٩

  ٢٤ .» - تعاىل - اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم« ١١٠

  ١٣٢ .»عيدنا هذاو ،ًعيدا قوم لكل إن بكر أبا يا« ١١١

 صنعته ًعمدا« :فقال ،تفعله تكن مل ًشيئا اليوم فعلت اهللا رسول يا« ١١٢
  ١٤٢ .»عمر يا

 ،تنفـال وتظهـر ،حُّالـش ويلقـى ،العمل وينقص ،الزمان يتقارب« ١١٣
  ١٨٢ .» رجَاهل ويكثر
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٢٧٩ 

   املرتجم هلمالمــرس األعـفه

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
بـن اأبـو القاسـم، عبـدالوهاب =  قـديسامل الفـرج أيب ابن ١

  ٦٥ .عبدالواحد بن حممد عيل

بـن اأبو السعادات املبارك بن حممـد بـن حممـد = األثري ابن ٢
  ٢٠   .عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباين

  ١٩٧ .حممد بن حممد العبدري املغريب الفايس = احلاج ابن ٣
أبو عمـرو، عـثامن بـن أيب بكـر بـن يـونس = احلاجب ابن ٤

  ٥٠  .َّالدوين

بن عبـدالكايف أبو نرص، عبدالوهاب بن عيل  = السبكي ابن ٥
  ٥١  .بن عيل بن متام السبكيا

أبو املظفر، منصور بن حممد بـن عبـداجلبار =  السمعاين ابن ٦
  ١٠٩ .بن أمحد بن حممد بن جعفر، السمعاين، التميمي ا

أبو عمرو، عثامن بن املفتـي صـالح الـدين،  = الصالح ابن ٧
  ٤٤  .الكردي، الشهرزوري

َحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد بـن حريـز  = القيم ابن ٨ ُ
  ٤٧ .الزرعي، الدمشقي، احلنبيل

أبو احلسن، عيل بن حممد بن عباس بن شـيبان =  اللحام ابن ٩
  ٦٨ .البعيل 

ــن ١٠ ــذر اب ــذر =  املن ــن املن ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــر، حمم ــو بك أب
  ٢٠٥  .النيسابوري
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٢٨٠ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
أبو البقاء، حممد بن أمحد بـن عبـدالعزيز عـيل =  النجار ابن ١١

  ٦٩ .الفتوحي املرصي

حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بـن مـسعود = اهلامم ابن ١٢
  ٢٩ .السيوايس ثم اإلسكندري 

  ٢١  .أبو العباس، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم= تيمية ابن ١٣

بن اأبو الفضل، أمحد بن عيل بن حممد بن حممد  = حجر ابن ١٤
  ٦٨  .عيل بن أمحد الكناين، العسقالين

أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، =  اهليتمي حجر ابن ١٥
  ٢٣٥  .السعدي، األنصاري

بـن اأبو بكر، حممد بن إسـحاق بـن خزيمـة =   خزيمة ابن ١٦
  ٢١٥ .املغرية السلمي، النيسابوري، الشافعي

بـن اأبو الفتح، حممد بن عـيل بـن وهـب =  العيد دقيق ابن ١٧
  ٢٠٨ .مطيع بن أيب الطاعة القشريي، املنفلوطي 

أبو الفـرج، عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن رجـب = رجب ابن ١٨
  ٢١ .البغدادي 

بـن أمحـد بـن رشـد أبو الوليد، حممد بـن أمحـد  = رشد ابن ١٩
  ٢٤٦  .القرطبي

حممد أمني بن عمـر بـن عبـدالعزيز عابـدين =  عابدين ابن ٢٠
  ١٩٠ .الدمشقي 
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٢٨١ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
بـن اأبو عمر، يوسف بن عبـداهللا بـن حممـد  = ربال عبد ابن ٢١

  ٤٧ .عبدالرب النمري، األندليس، القرطبي 

بن اأبو الوفاء، عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل  = عقيل ابن ٢٢
ْأمحد البغدادي الظفري  َّ. ١٦٦  

أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد  = فارس ابن ٢٣
  ٥٤ .بن حبيب القزويني ا

بـن اعبداهللا بن أمحد حممد بن قدامة بـن مقـدام = قدامة ابن ٢٤
  ٩٠ .نرص بن عبداهللا املقديس 

أبو عبداهللا، حممد بن مفلح بن حممد بـن مفـرج  = مفلح ابن ٢٥
  ٧٠ .املقديس

أبو الفضل، حممد بن مكرم بن عيل بـن أمحـد  =  منظور بنا ٢٦
  ٥٥ .بن منظور األنصاري ا

بـن اأبو اسحاق، إبراهيم بـن عـيل =  زيالشريا اسحاق أبو ٢٧
  ٢٢٩ .يوسف، الشريازي، الفريوزآبادي 

حممد بن عـيل بـن الطيـب البـرصي =  البرصي نياحلس أبو ٢٨
  ١٠٩ .املعتزيل 

عبدالرمحن بن إسامعيل بن إبـراهيم بـن عـثامن =  شامة أبو ٢٩
  ٨٣ .املقديس، الدمشقي، الشافعي

  ٦٦ .عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب بن سالم = هاشمأبو  ٣٠
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٢٨٢ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
بـن احممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد =  يعىل أبو ٣١

  ١٠٨ .الفراء، احلنبيل 

ــداهللا = األشــعري احلــسن أيب ٣٢ ــن عب ــن إســامعيل ب ــيل ب ع
  ٦٤ .األشعري

بن اأبو الفتح، حممد بن عبداحلميد بن احلسني =  األسمندي ٣٣
  ١٠٩ .احلسن بن محزة األسمندي

أبو حممـد، عبـدالرحيم بـن احلـسن بـن عـيل،  = سنوياإل ٣٤
  ١٥٤ .القريش، األموي، اإلسنوي، املرصي 

الـنعامن بـن ثابـت بـن زوطـي بـن مـاه  = ةفحنيأبو اإلمام  ٣٥
  ٢٢٢ .الكويف 

أبو عبداهللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هـالل = أمحداإلمام  ٣٦
  ١٩٠ .بن أسد الذهيل الشيباين املروزيا

بن اأبو املعايل، عبدامللك بن عبداهللا =  اجلوينيمني إمام احلر ٣٧
  ٢٥ .يوسف بن حممد النيسابوري 

أبو عبداهللا حممد بن إدريس بـن العبـاس =  الشافعياإلمام  ٣٨
  ٣٩ .القريش املطلبي 

أبو عبداهللا، مالك بن أنس بن مالك بـن أيب  = مالكاإلمام  ٣٩
  ١٨٠ .عامر بن عمرو بن احلارث األصبحي 

  ٢٥  .عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي=  اآلمدي ٤٠
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٢٨٣ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
  ٧٠  .حممد أمني بن حممود البخاري=  بادشاه أمري ٤١

بـن اأكمل الدين، أبو عبـداهللا، حممـد بـن حممـد  = البابريت ٤٢
  ٢٣٧ .حممود بن أمحد البابريت

أبو الوليد، سليامن بن خلف بن سعد بـن أيـوب، =  الباجي ٤٣
  ١٧٣  .بن وارث األندليس، الباجيا

بـن اأبو عبداهللا حممد بن إسـامعيل بـن إبـراهيم =  البخاري ٤٤
  ١٩٣ .املغرية بن األحنف البخاري 

منصور بن يونس بن صـالح الـدين بـن حـسن  =  البهويت ٤٥
  ١٩١ .البهويت 

أبو اخلري، عبداهللا بن عمر بـن حممـد بـن عـيل =  البيضاوي ٤٦
  ٦٧  .البيضاوي

أبو بكر أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل بـن عبـداهللا =  البيهقي ٤٧
  ٢٠٧ .البيهقي

أبو احلسن، عيل بن حممـد بـن عـيل اجلرجـاين، =  اجلرجاين ٤٨
  ٥٨ .احلسيني 

  ٤٢ . أمحد بن عيل الرازي، احلنفيأبو بكر،= اجلصاص ٤٩

أبو حممد، عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا اجلويني،  = اجلويني ٥٠
  ٢٥٦ .الطائي 

  ٢٢٦  .يسأبو النجا، موسى بن سامل بن عيسى املقد=  احلجاوي ٥١
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٢٨٤ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
أبو بكر، أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد =  البغدادي اخلطيب ٥٢

  ٤٦  .بن مهدي اخلطيب البغداديا

شمس الدين، حممد بن أمحد الرشبيني، =  الرشبيني اخلطيب ٥٣
  ٢٣٨ .قاهري، الشافعي ال

أبو عبداهللا، حممد بن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايامز =  الذهبي ٥٤
  ٢٤٧ .الرتكامين، الذهبي 

سني أبو عبداهللا، حممد بن عمر بن احلسن بـن احلـ = الرازي ٥٥
  ٥٠ .التيمي 

بـن اأبو القاسم، احلـسني بـن حممـد  =  األصفهاين الراغب ٥٦
  ٥٥ .املفضل األصفهاين 

أبو املحاسن، عبدالواحد بن إسـامعيل بـن أمحـد = الروياين ٥٧
  ١٦٦ .د، الروياين بن حمما

بــن اأبــو الفــيض، حممــد بــن حممــد بــن حممــد =  الزبيــدي ٥٨
  ٥٦ .عبدالرزاق احلسيني، الزبيدي 

بـن اسحاق، إبراهيم بن حممـد بـن الـرسي إأبو =  الزجاج ٥٩
  ١٩ .البغدادي سهل 

أبو عبداهللا، حممد بن هبادر بن عبـداهللا املـرصي  = زركيشال ٦٠
  ٦٥ .الزركيش 

أبو املناقب، حممود بن أمحد بن حممود الزنجاين، =  الزنجاين ٦١
  ١٣٨ .الشافعي 
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٢٨٥ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
أبو سـعيد، عبدالـسالم بـن حبيـب بـن حـسان  = سحنون ٦٢

  ٢٣١ .التنوخي 

أبو اخلري، حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب  = السخاوي ٦٣
  ٢٤٣ .بكر بن عثامن بن حممد السخاوي 

ــيس ٦٤ ــن أيب ســهل  = الرسخ ــن أمحــد ب ــد ب ــر، حمم ــو بك أب
  ٦٥ .الرسخيس

أبو الفضل، عبدالرمحن بن أيب بكـر بـن حممـد  =  السيوطي ٦٥
  ٦٩ .بن سابق الدين اخلضريي، السيوطي ا

  ٢٢  .أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد= الشاطبي  ٦٦

حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر، =  آبادي احلق رشف ٦٧
  ١٩٣ .رشف احلق، الصديقي، العظيم آبادي 

أبــو اإلخــالص، حــسن بــن عــامر بــن عــيل =  الــرشنباليل ٦٨
  ٢٢٤ .الرشنباليل، املرصي، الوفائي 

أبو عيل، حممد بـن عـيل بـن حممـد بـن عبـداهللا = ينالشوكا ٦٩
  ٢٦ .الشوكاين 

بـن اأبو الطيب، حممـد صـديق خـان =  خان حسن يقِّصد ٧٠
  ٢٦ .حسن بن عيل بن لطف اهللا احلسيني، البخاري القنوجي

  ١٤٢ .أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي=  الطحاوي ٧١

حممد بن الوليد بن حممد بن خلف بن أيوب،  = الطرطويش ٧٢
  ١٨٠ .األندليس 
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٢٨٦ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
أبو الربيع، سليامن بن عبدالقوي بـن عبـدالكريم =  الطويف ٧٣

ْبن سعيد الطويف، الرصرصيا َّ.  ٥٨  

أبــو زرعــة أمحــد بــن عبــدالرحيم بــن احلــسني =  لعراقــيا ٧٤
  ٢١٨  .الكردي العراقي

عبـدالعزيز بـن عبدالـسالم بـن أيب = عبدالـسالم بـن زالع ٧٥
  ١٨١  .القاسم بن حسن بن حممد بن مهذب السلمي

بن اعبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار =  اإلجيي الدين عضد ٧٦
  ٥٨ .أمحد اإلجيي 

َأبــو ســعيد، خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــداهللا =  يالعالئــ ٧٧ َ ْ َ
  ١٥٠ .العالئي

أبو الثناء وأبو حممد، حممود بـن موسـى بـن أمحـد =  العيني ٧٨
  ٢١٨  .العيني

أبو حامد، حممد بـن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد  = زايلـالغ ٧٩
  ٥٠  .الغزايل الطويس

أبو حفص، عمر بن عـيل بـن سـامل بـن صـدقة  = الفاكهاين ٨٠
  ٢٤١ . اللخمي، اإلسكندري

بـن اأبو احلـسن، عبـداجلبار بـن أمحـد = عبداجلبار القايض ٨١
  ١٦١ .عبداجلبار اهلمذاين 

بـن اأبو العباس، أمحد بن إدريس بن عبـدالرمحن =  القرايف ٨٢
  ١٥١ .عبداهللا القرايف، الصنهاجي، املرصي
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٢٨٧ 

 رقم الصفحة ــــمَلَالع  م
أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرح  = يالقرطب ٨٣

  ٢١٤ .لقرطبي، املالكياألنصاري، اخلزرجي، األندليس، ا

  ١٩٢  .أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين=  الكاساين ٨٤

أبو احلسن، عبيداهللا بن احلسني بن دالل بن دهلم =  الكرخي ٨٥
  ١٦٠ .الكرخي 

أبو احلسن، عيل بن حممد بن حبيـب البـرصي،  = املاوردي ٨٦
  ١٦٥ .املاوردي 

عبدالـسالم بـن عبـداهللا بـن أيب القاسـم = تيميـة ابن املجد ٨٧
  ١٦٦ .اخلرض بن حممد بن عيل بن تيمية احلراين 

أبو احلـسن، عـيل بـن أيب بكـر بـن عبـداجلليل =  املرغيناين ٨٨
  ٢١٧ .الفرغاين، املرغيناين 

نور الدين، عيل بـن سـلطان بـن حممـد =   القاري عيل املال ٨٩
  ١٨٩ .اهلروي 

أمحد بن غنيم بن سهل بن مهنا، شـهاب الـدين =  النفراوي ٩٠
  ٢٢٩ .النفراوي

َأبو زكريا حييـى بـن رشف بـن مـرى بـن حـسن =  النووي ٩١ ِ
  ١٣١ .النووي
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٢٨٨ 

  فهرس املصطلحات العلمية 

  رقم الصفحة املصطلح   م

  ١٧٦  البدعة  ١
  ١٣٥  البيان  ٢
  ١٦٠  التخصيص  ٣
  ١٧١ الرتجيح  ٤
  ٥٧، ٥٤ الرتك  ٥
  ٦٢ ّالتصور  ٦
  ١٧٠ التعارض  ٧
  ١٥٣  اجلنس  ٨
َّاحلجة  ٩ ُ  ١٠٧  

  ٢٧، ١٩  السنة  ١٠
  ٤٦ اآلحاد سنة  ١١
  ٣٩ يريةالتقر السنة  ١٢
  ٣٥ الفعلية السنة  ١٣
  ٣٤ القولية السنة  ١٤
  ٤٣ ةاملتواتر السنة  ١٥
  ١٥٣  الظاهر  ١٦
  ١٤٦ العموم  ١٧
  ١٥٤ الفرد  ١٨
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٢٨٩ 

  رقم الصفحة املصطلح   م

  ١٧٤ القياس  ١٩

ُالكيل  ٢٠ ِّ ُ ٤٥  

  ٤٥ اللزوم  ٢١

  ٩١ املانع  ٢٢

  ٤٤ اللفظي املتواتر  ٢٣

  ٤٥ املعنوي املتواتر  ٢٤

ُاملجمل  ٢٥ َُ ْ  ٨٥  

  ١٦٥  النسخ  ٢٦

  ١٥٣  النص  ٢٧

ُالنَّوع  ٢٨ ْ  ١٥٤  
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٢٩٠ 

  فهرس الكلمات الغريبة  

 رقم الصفحة الكلمة   م
  ١٣٣ اإلبقاء ١
  ١٠٠ االتكاء ٢
  ٣١ األريكة ٣
َّبلةِاجل ٤ ِ ٣٥  
  ٧٣ األخرق ٥
  ١٨١ ِاخلوان ٦
  ٢٥٣ الركنان الشاميان ٧
ْبيلَالز ٨ ِ ١٣٩  
  ١٠٣ ُسباطة ٩

َسكرجة ١٠ ُّ ُُ ١٨١  
  ٢٢٤ األلفية  ١١
ُالعسب ١٢ ُ ٩٣  
ْكخ ١٣ ْكخ ِ ِ  ٨٣  
  ٤٠ لوآ ال ١٤
ِاللخاف ١٥ َ ِّ ٩٣  
  ٤٠ حمنُوذ ١٦
  ٧٢ عةالنخا ١٧
  ٣٥ الوصال ١٨
ِّيسبح ١٩ َُ ١٩٩  
ْيس ٢٠   ٢٥٨ ِهلُ
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٢٩١ 

  فهرس األماكن 

 رقم الصفحة املكان   م
ُاألبطح ١ َْ َ ٣٧ 
 ١٣٧ اجلعرانة ٢
 ٢٠٠ التمر عني ٣
َّحصُامل ٤  ٣٧ بَ
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٢٩٢ 

  فهرس األشعار  

  رقم الصفحة   ــــر عبيت الش  م
َفــال جتــزعن مــن ســنَّة أنــت رسهتــا ١ َ َْ ِ ٍ ُ ْ َ  

 

  
ًفـــأول راض ســـنَّة مـــن يـــسريها   ُ ٍ ُ َّ  

 

٢٠ 
ــــل ٢ ــــي يعم ــــدنا والنب ــــئن قع   ل

 

  
  لـــــذاك منـــــا العمـــــل املـــــضلل  

 

٧٤ 
ــــال ٣ ــــسد اخلل ــــا ف َّإن جتــــد عيب ُ َ ً ِ َ  

 

  
ـــ   ـــه وع ـــب في ـــن ال عي ـــل م   الج

 

٢٦٤ 
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٢٩٣ 

  ع ــــفهرس املصـــادر واملراج

الطبعـة . سعيد نرص حممد: حتقيق. للشيخ عيل حمفوظ: اإلبداع يف مضار االبتداع -١
 .الرياض: مكتبة الرشد). هـ١٤٢١(األوىل 

). هـــ٧٥٦ت (الــسبكي عبــدالكايف بــن لعــيل: املنهــاج رشح يف اإلهبــاج  -٢
 مجاعـة: هوامـشه، وصـححه كتب). هـ٧٧١ت (سبكيال عيل بن وعبدالوهاب

 – بـريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٦ (الطبعة. النارش بإرشاف العلامء من
 .لبنان

. حممد حسني عبـداحلكيم:  للدكتور:اإلمجال والبيان وأثرمها يف اختالف الفقهاء -٣
 .  مل تذكر دار النرش). هـ١٤٠٢(الطبعة 

مل تـذكر ). هــ٧٠٢ت( البن دقيق العيـد :امإحكام األحكام رشح عمدة األحك -٤
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية. الطبعة وال سنة الطبع

 البـاجي خلـف بـن سـليامن الوليـد أليب: األصـول أحكـام يف الفـصول إحكام -٥
 الغـرب دار). هــ١٤١٥ (الثانية الطبعة. تركي عبداملجيد: حتقيق). هـ٤٧٤ت(

 . نلبنا – بريوت: اإلسالمي

، )هـ٦٣١ت (اآلمدي عيل أيب بن عيل احلسن أليب: األحكام أصول يف حكاماإل   -٦
: الـصميعي دار). هــ١٤٢٤ (ٰاألوىل الطبعـة. عفيفي عبدالرزاق الشيخ: تعليق

 . الرياض

). هــ٦٣١ت (أليب احلسن عيل بن أيب عيل اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام -٧
: دار الكتـب العلميـة). هــ١٤٢٦(الطبعـة اخلامـسة . إبراهيم العجـوز: حتقيق

 .  لبنان–بريوت 
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٢٩٤ 

 اآلمـدي حممـد بـن عـيل أيب بـن عـيل احلسن أليب: األحكام أصول يف اإلحكام -٨
: وأوالده صـبيح عـيل حممـد ومطبعـة مكتبة). هـ١٣٨٧ (الطبعة). هـ٦٣١ت(

 . مرص

 الظــاهري حــزم بــن أمحــد بــن عــيل حممــد أليب: األحكــام أصــول يف اإلحكــام -٩
 الكتـب دار). هــ١٤٢٤ (ٰاألوىل الطبعة. تامر حممد حممد: حتقيق). هـ٤٥٦ت(

 . لبنان – بريوت: العلمية

عـيل بـن سـعد بـن صـالح :  للـدكتور:ًآراء املعتزلة األصولية، دراسـة وتقـويام -١٠
 . الرياض: مكتبة الرشد). هـ١٤١٧(الطبعة الثانية . الضوحيي

 كاينملحمـد بـن عـيل الـشو: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم األصـول -١١
دار ). هـ١٤٢٤(الطبعة الثانية . حممد صبحي حسن حالق: حتقيق. )هـ١٢٥٠(

 .  بريوت–دمشق : ابن كثري

الطبعة . ملحمد نارص الدين األلباين: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١٢
 .بريوت: املكتب اإلسالمي). هـ١٤٠٥(الثانية 

بن األيب عمر يوسف : ء األقطاراالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمضاء وعلام -١٣
الطبعـة . عبدالرزاق املهـدي: تقديم). هـ٤٦٣ت(عبداهللا بن عبدالرب األندليس 

 .  بريوت:دار إحياء الرتاث العريب). هـ١٤٢١(األوىل 

 بـنا سـليامن الوليـد أليب: الدليل معرفة يف والوجازة األصول معرفة يف اإلشارة -١٤
 األوىل الطبعـة. فركـوس عيل حممد: وتعليق حتقيق). هـ٤٧٤ت (الباجي خلف

 . ةاملكرم مكة: املكية املكتبة). هـ١٤١٦(

أليب بكر أمحد بن عيل اجلصاص : ّأصول اجلصاص، املسمى الفصول يف األصول -١٥
). هــ١٤٢٠(الطبعـة األوىل . امرتـحممد حممد . د: حتقيق). هـ٣٧٠ت(الرازي 

 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية
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٢٩٥ 

الطبعــة . ملحمــد بــن عجــاج اخلطيــب: ومــه ومــصطلحهأصــول احلــديث، عل -١٦
 .  جدة–دار املنارة ). هـ١٤١٧(

. د: حتقيـق). هــ٤٩٠ت (الرسخيس أمحد بن حممد بكر أليب: الرسخيس أصول -١٧
 دار. لبنـان – بـريوت: املعرفـة دار). هــ١٤١٨ (ٰاألوىل الطبعـة. العجـم رفيق
 . اضالري :املؤيد

 الثانيـة الطبعـة. إسـامعيل حممـد شـعبان للـدكتور: ورجاله تارخيه الفقه أصول -١٨
 . املكرمة مكة: املكية املكتبة – السالم دار). هـ١٤١٩(

: حتقيق). هـ٧٦٣ت( أليب عبداهللا حممد بن مفلح بن حممد املقديس :أصول الفقه -١٩
: مكتبــة العبيكــان). هـــ١٤٢٠(الطبعــة األوىل . فهــد بــن حممــد الــسدحان. د

 . الرياض

دار النهـضة ). م١٩٧٠(الطبعـة . ّ حامـد حـسانحسني:  للدكتور:أصول الفقه -٢٠
 . العربية

مكتبــة ). هـــ١٤٠٧(الطبعــة الثالثــة . ملحمــد زكريــا الربديـيس: قــهأصـول الف  -٢١
 . مكة املكرمة: الفيصلية

 مكتبـة). هــ١٤٢٧ (الرابعـة الطبعـة. الربديـيس زكريـا ملحمـد: الفقـه أصول -٢٢
 . املكرمة مكة: الفيصلية

 بــنا عبــداهللا للــدكتور: مقارنــة ةأصــولي سـةأمحــد، درا اإلمــام مــذهب أصـول -٢٣
 – بـريوت: الرسـالة مؤسـسة). هـ ١٤١٦ (الرابعة الطبعة. الرتكي عبداملحسن
 .لبنان

 الشنقيطي املختار حممد بن األمني ملحمد: بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -٢٤
. اخلالـدي عبـدالعزيز بـن حممـد الـشيخ: وأحاديثـه آياته خرج). هـ١٣٩٣ت(
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤٢٤ (الثانية عةالطب
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٢٩٦ 

). هــ٧٩٠ت( أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بـن حممـد الـشاطبي :االعتصام -٢٥
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية. أمحد عبدالشايف: ضبطه وصححه

مل . )هــ٧٩٠ت( الـشاطبي أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد: االعتصام -٢٦
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية. بعة، وال سنة الطبعتذكر الط

ــة إىل ســبيل الرشــاد -٢٧ ــاد واهلداي ــي : ٰاالعتق ــن احلــسني البيهق أليب بكــر أمحــد ب
). هــ١٤٢٧(الطبعة الثانيـة . أمحد بن إبراهيم أبو العينني: حتقيق). هـ٤٥٨ت(

 .  مرص–املنصورة : دار اهلدي النبوي. الرياض: دار الفضيلة

أليب عبدالرمحن حممد بن أيب بكر املعروف ابـن : املوقعني عن رب العاملنيإعالم  -٢٨
: قرأه، وقدم له وعلق عليه، وخرج أحاديثه وآثـاره). هـ٧٥١ت(القيم اجلوزية 

دار ابـن ). هــ١٤٢٣(الطبعـة األوىل . أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـلامن
 . الدمام: اجلوزي

 اجلوزيـة قـيم بكـر أيب بـن حممـد عبـداهللا أليب: العاملني رب عن املوقعني إعالم -٢٩
ـــ٧٥١ت( ــه،). ه ــد: وضــبطه رتب ــسالم حمم ــراهيم عبدال ــة. إب ــة الطبع  الثاني
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٨(

 العلـم دار. عـرش اخلامـسة الطبعة). هـ١٣٩٦ت (الزركيل الدين خلري: األعالم -٣٠
 . بريوت: للماليني

الطبعة الرابعة . عيل مهنا. أ: حتقيق). هـ٣٥٦ت(اين أليب الفرج األصفه: األغاين -٣١
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٢(

 حممـد للـدكتور: األحكـام ٰعىل وداللتها -وسلم عليه اهللا ٰصىل - الرسول أفعال -٣٢
: والتوزيـع للنـرش املجتمع دار). هـ١٤٠٤ (ٰاألوىل الطبعة. عبدالقادر العرويس
 .جدة
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٢٩٧ 

 للدكتور: الرشعية األحكام ٰعىل وداللتها – وسلم عليه اهللا ٰصىل –الرسول أفعال -٣٣
 – بـريوت: الرسالة مؤسسة). هـ١٤٢٤ (السادسة الطبعة. األشقر سليامن حممد
 . لبنان

 بـنا أمحـد اإلسـالم لـشيخ: اجلحـيم أصحاب ملخالفة املستقيم الرصاط اقتضاء -٣٤
. العقـل الكريمعبـد بـن نـارص. د: حتقيـق). هــ٧٢٨ت (تيمية بنا عبداحلليم
 .الرياض: إشبيليا دار). هـ١٤١٩ (الثانية الطبعة

: حتقيق). هـ٩٦٨ت( ملوسى بن أمحد احلجاوي املقديس :اإلقناع لطالب االنتفاع -٣٥
 . دار امللك عبدالعزيز). هـ١٤٢٣(الطبعة الثالثة . عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي

. )هــ٦٤٦ت (القفطـي يوسف بن عيل احلسن أليب: النحاة أنباه ٰعىل الرواة إنباه -٣٦
 الكتـب دار). هــ١٤٢٦ (الثانيـة الطبعـة. إبـراهيم الفـضل أبـو حممـد: حتقيق

 . القاهرة: القديمة والوثائق

 أليب العباس أمحد بن إدريس الـصنهاجي القـرايف :أنوار الربوق يف أنواء الفروق -٣٧
دار ). هـ١٤١٨(الطبعة األوىل . خليل املنصور: ضبطه وصححه). هـ٦٨٤ت(
 .  لبنان–بريوت : كتب العلميةال

 املنـذر بـن إبـراهيم بـن حممد بكر أليب: واالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط -٣٨
 الثالثـة الطبعـة. حنيـف حممـد بن أمحد صغري محاد أبو. د: حتقيق). هـ٣١٨ت(
 . طيبة دار). هـ١٤٢٤(

قـديس أليب شامة عبدالرمحن بن إسامعيل امل: ث عىل إنكار البدع واحلوادثالباع -٣٩
مكتبـة دار ). هــ١٤١٢(الطبعة األوىل .  بشري حممد عيون: حتقيق). هـ٦٦٥ت(

 .  بريوت–دمشق : البيان
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٢٩٨ 

ــول يف املحــيط البحــر -٤٠ ــه أص ــداهللا أليب: الفق ــد عب ــن حمم ــادر ب ــيش هب  الزرك
. تامر حممد حممد. د: عليه أحاديثه، وعلق نصوصه، وخرج ضبط :)هـ٧٩٤ت(

 .لبنان – بريوت: العلمية تبالك دار). هـ١٤٢١ (ٰاألوىل الطبعة

لعالء الـدين أيب بكـر بـن مـسعود الكاسـاين : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -٤١
دار إحيـاء ). هـ١٤٢١(الطبعة الثالثة . حممد عدنان ياسني: حتقيق). هـ٥٨٧ت(

 . لبنان.  بريوت :الرتاث العريب

رشـد القرطبـي أليب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن : بداية املجتهد وهناية املقتصد -٤٢
). هــ١٤٢٥(الطبعـة . فريد عبدالعزيز اجلندي: حتقيق). هـ٥٩٥ت(األندليس 
 .  القاهرة:دار احلديث

 هبـذه ٰاعتنى). هـ٧٧٤ت (القريش كثري بن إسامعيل الفداء أليب: والنهاية البداية -٤٣
 ٰاألوىل الطبعـــة. بيـــضون غـــازي الالذقـــي، وحممـــد عبـــدالرمحن: الطبعـــة

 .لبنان – بريوت: املعرفة دار). هت١٤١٦(

 الــشوكاين عــيل بــن ملحمــد: الــسابع القــرن بعــد مــن بمحاســن الطــالع البــدر -٤٤
 ابـن دار). هـ١٤٢٧ (ٰاألوىل الطبعة. حالق حسن حممد: حتقيق). هـ١٢٥٠ت(
 .بريوت – دمشق: كثري

). هــ٤٧٨ت (اجلويني عبداهللا بن عبدامللك املعايل أليب: الفقه أصول يف الربهان -٤٥
 الوفـاء دار). هــ١٤١٨ (الرابعـة الطبعـة. الـديب حممود ظيمعبدالع. د: حتقيق
 .املنصورة: والنرش للطباعة

 إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبـداهللا اجلـويني :الربهان يف أصول الفقه -٤٦
دار . مل تذكر الطبعة وال سنة الطبـع. عبدالعظيم الديب. د: حتقيق). هـ٤٧٨ت(

 .القاهرة: األنصار
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 بكـر أيب بـن عبـدالرمحن الفـضل أليب: والنحاة اللغويني طبقات يف الوعاة بغية -٤٧
 ٰاألوىل الطبعــة. إبــراهيم الفــضل أبــو حممــد: حتقيــق). هـــ٩١١ت (الــسيوطي

 .لبنان: بريوت – صيدا: العرصية املكتبة). هـ١٤٢٧(

أليب الوليد : البيان والتحصيل، والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة -٤٨
ــد ال ــن رش ــي اب ـــ٥٢٠ت(قرطب ــق). ه ــد حجــي: حتقي ــة . حمم ــة الثاني الطبع

 . دار الغرب اإلسالمي). هـ١٤٠٨(

). هــ١٢٠٥ت(ملحمـد مرتـىض الزبيـدي : تاج العروس من جواهر القـاموس -٤٩
 . مرص: دار مكتبة احلياة). هـ١٣٠٦(الطبعة األوىل 

: حتقيـق). هــ٢٥٦ت( أليب عب حممد بـن إسـامعيل البخـاري :التأريخ الكبري -٥٠
 –بـريوت : ُد هاشم الندوي، مل تذكر الطبعـة، وال سـنة الطبـع، دار الفكـرالسي
 . لبنان

ــر -٥١ ــرشحه (التحري ــر ب ــري التقري ــد ):والتحب ــن ملحم ــد ب ــن عبدالواح ــامم ب  اهل
 ٰاألوىل الطبعـــة. والدراســـات البحـــوث مكتـــب بـــإرشاف). هــــ٨٦١ت(
 . . لبنان – بريوت: الفكر دار). هـ١٤١٧(

مـي الدين أمحـد بـن حممـد ابـن حجـر اهليتلشهاب : حتفة املحتاج برشح املنهاج -٥٢
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢١( الطبعة األوىل :)هـ٩٧٤ت(

 أليب املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد الزنجاين :ختريج الفروع عىل األصـول -٥٣
). هــ١٣٩٨(الطبعـة ا لثانيـة . حممـد أديـب الـصالح. د: حتقيق). هـ٦٥٦ت(

 .  لبنان–بريوت : رسالةمؤسسة ال

جلالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر : تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي -٥٤
ــسيوطي  ــق). هـــ٩١١ت(ال ــداللطيف: حتقي ــدالوهاب عب ــة . عب الطبعــة الثاني

 .  لبنان–بريوت : دار إحياء السنة النبوية). هـ١٣٩٩(
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. زنجـي الـرب عزيز عبداهللا لعبداللطيف: الرشعية األدلة بني والرتجيح التعارض -٥٥
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٧ (الطبعة

 حممـد للدكتور: اإلسـالمي الفقه يف وأثرمها األصوليني عند والرتجيح التعارض -٥٦
 .مرص – املنصورة: الوفاء دار). هـ١٤٢٨ (الرابعة الطبعة. احلفناوي

طبعـة األوىل ال). هــ٨١٦ت( للـرشيف عـيل بـن حممـد اجلرجـاين :التعريفات -٥٧
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٠٣(

ــم األصــول -٥٨ ــب الوصــول إىل عل ــي : تقري ــن جــزي الكلب ــن أمحــد ب ُملحمــد ب
دار ). هــ١٤٢٤(الطبعـة األوىل . حممد حـسن إسـامعيل: حتقيق). هـ٧٤١ت(

 . لبنان–بريوت : الكتب العلمية

: إرشاف). هــ٨٧٩ت(البـن أمـري احلـاج : التقرير والتحبري يف علـم األصـول -٥٩
دار ). هـــ١٤١٧(الطبعــة األوىل . مكتــب البحــوث والدراســات يف دار الفكــر

 .  لبنان–بريوت : الفكر

). هــ٨٧٩ت(البن أمري احلـاج : التقرير والتحبري، عىل التحرير يف أصول الفقه -٦٠
: دار الكتـب العلميـة). هــ١٤١٩(الطبعـة األوىل . عبداهللا حممود حممد: حتقيق

 . ان لبن–بريوت 

). هــ٤٣٠ت (الدبويس عمر بن اهللا عبيد زيد أليب: الفقه أصول يف األدلة تقويم -٦١
: العلميـة الكتـب دار). هــ١٤٢١ (ٰاألوىل الطبعـة. امليس خليل الشيخ: حتقيق
 .لبنان – بريوت

 أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد الـذهبي ):هبـامش املـستدرك(تلخيص املستدرك  -٦٢
: دار الفكـر). هــ١٤٢٠(الطبعـة . جـيحممـود مطر. د: حتقيـق). هــ٧٤٨ت(

 .  لبنان–بريوت 
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أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد الـذهبي : )هبـامش املـستدرك(تلخيص املستدرك  -٦٣
 –بـريوت : دار الكتـاب العـريب. مل تذكر الطبعة، وال سنة الطبـع). هـ٧٤٨ت(

 . لبنان

. )هــ٧٦١ت( خلليل بن كيكلدي العالئي :تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم -٦٤
 . مل تذكر الطبعة وال سنة الطبع وال الدار. عبداهللا حممد آل الشيخ. د: حتقيق

 أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن :التمسك بالسنن والتحذير من البـدع -٦٥
جملـة اجلامعـة . حممد باكريم حممد عبداهللا: حتقيق الدكتور). هـ٧٤٨ت(الذهبي 

 . عامدة البحث العلمي). ١٠٤-١٠٣(العدد . اإلسالمية باملدينة املنورة

 ملحفوظ بن أمحد بـن احلـسن أبـو اخلطـاب الكلـوذاين :التمهيد يف أصول الفقه -٦٦
حممــد بــن عــيل ابــراهيم، : حتقيــق شــيخي وأســتاذي الــدكتور). هـــ٥١٠ت(

 . جدة: دار املدين). هـ١٤١٦(الطبعة األوىل . مفيد حممد أبو عمشة: والدكتور

بـن األيب عمـر يوسـف بـن عبـداهللا :  واألسـانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعـاين -٦٧
ــيس  ــدالرب األندل ـــ٤٦٣ت(عب ــق). ه ــراهيم: حتقي ــامة إب ــة . أس ــة الثالث الطبع

 . الفارق احلديثة: النارش). هـ١٤٢٤(

 بـنا عبـداهللا بـن يوسـف عمـر أليب: واألسـانيد املعـاين من املوطأ يف ملا التمهيد -٦٨
 عبـدالكبري لـوي، وحممـدالع أمحـد بـن ٰمصطفى: حتقيق). هـ٤٦٣ت (عبدالرب
 . ةاملنور املدينة: األوس مكتبة توزيع). هـ١٣٨٧ (الطبعة. البكري

مل تـذكر ). هـ٩٧٢( ملحمد أمني احلسيني املعروف بأمري باد شاه :تيسري التحرير -٦٩
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية. الطبعة، وال سنة الطبع

 بنا ٰعيسى بن حممد ٰعيسى أليب ):الستة الكتب موسوعة ضمن (الرتمذي جامع -٧٠
 آل حممد بن عبدالعزيز بن صالح الشيخ: بإرشاف). هـ٢٧٩ت (الرتمذي سورة
 .الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). هـ١٤٢١ (الثالثة الطبعة. الشيخ
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). هــ٧٩٥ت (رجـب بن أمحد بن عبدالرمحن الفرج أليب: واحلكم العلوم جامع -٧١
 مكتبة). هـ١٤٢٣ (الطبعة. عبداملوجود دأمح معوض، وعادل حممد عيل: حتقيق
 .الرياض: العبيكان

: حتقيـق). هــ٤٦٣ت( أليب عمر يوسف بن عبـدالرب :جامع بيان العلم وفضله -٧٢
 . الرياض: دار ابن اجلوزي). هـ١٤١٩(الطبعة الرابعة . أبو األشبال الزهريي

أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد األنــصاري القرطبــي : اجلــامع ألحكــام القــرآن -٧٣
دار عـامل ). هــ١٤٢٣(الطبعـة . هشام سمري البخـاري: اعتنى به). هـ٦٧١ت(

 .  الرياض:الكتب

ــواهر -٧٤ ــضيئة اجل ــات يف امل ــة طبق ــدالقادر: احلنفي ــن لعب ــاء أيب ب ــريش الوف  الق
). هــ١٤٢٦ (ٰاألوىل الطبعـة. الرشيف عبداهللا بن حممد: به ٰاعتنى). هـ٧٧٥ت(
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار

ليوسـف بـن احلـسن بـن : َّهر املنضد يف طبقات متـأخري أصـحاب أمحـداجلو -٧٥
عبدالرمحن بن سـليامن . د: حتقيق). هـ٩٠٩ت(عبداهلادي، املعروف بابن املربد 

 . الرياض: مكتبة العبيكان). هـ١٤٢١(الطبعة األوىل . العثيمني

: )املحــيل رشح هبــامش (اجلوامــع مجــع ٰعــىل املحــيل رشح ٰعــىل البنــاين حاشــية -٧٦
 حممـد: آياتـه نصه، وخرج ضبط). هـ١١٩٨ت (البناين اهللا جاد بن عبدالرمحنل

 – بـريوت: العلميـة الكتـب دار). هـ١٤١٨ (ٰاألوىل الطبعة. شاهني عبدالقادر
 .لبنان

للشيخ حممد بن أمحد بـن عرفـة الدسـوقي : حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري -٧٧
 .  لبنان–بريوت : العلميةدار الكتب ). هـ١٤٢٤(الطبعة الثانية ). هـ١٢٣٩ت(

الطبعـة ). هــ١٢٥٠ت( للشيخ حسن العطـار :حاشية العطار عىل مجع اجلوامع -٧٨
 . بريوت: دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٠(األوىل 



 فهــــــــــــــــــــــــــــــارسال
 

 

٣٠٣ 

الـشيخ : حتقيق). هـ٤٥٠ت (املاوردي حممد بن عيل احلسن أليب: الكبري احلاوي -٧٩
دار ). هــ١٤١٩(ا لطبعـة . عيل حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبـداملوجود

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

احلاوي للفتاوى يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعـراب  -٨٠
). هــ٩١١ت( جلالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي :وسائر الفنون

 .  بريوت–صيدا : املكتبة العرصية). هـ١٤١٦(الطبعة 

 دار). هــ١٤١٣ (الثانيـة الطبعـة. عبـداخلالق يعبـدالغن للدكتور: السنة حجية -٨١
 .املنصورة: والتوزيع والنرش للطباعة الوفاء

: حتقيـق). هـ٤٧٤ت(يب الوليد سليامن بن خلف الباجي أل: احلدود يف األصول -٨٢
 –بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٤(الطبعة األوىل . حممد حسن إسامعيل

 . لبنان

مل .  أليب الفضل عبداهللا بن الصديق الغـامري:رتكحسن التفهم والدرك ملسألة ال -٨٣
 .  املغرب–طنجة : تذكر الطبعة وال سنة الطبع، مطبعة وراقة سوريا

ملحمــد صــديق حــسن خــان القنــوجي : حــصول املــأمول مــن علــم األصــول -٨٤
مل تـذكر الطبعـة، وال سـنة . أمحد مـصطفى الطهطـاوي: حتقيق). هـ١٣٠٧ت(

 . القاهرة: الطبع، دار الفضيلة

 الرابعـة الطبعـة. الغامـدي نـارص بـن سعيد للدكتور: وأحكامها البدعة حقيقة -٨٥
 ٠الرياض: الرشد مكتبة). هـ١٤٢١(

. عبداملجيد تركـي: حتقيق). هـ٥٢٠ت(أليب بكر الطرطويش : احلوادث والبدع -٨٦
 .  تونس–دار الغرب اإلسالمي ). هـ١٤١٠(الطبعة األوىل 
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 العليمـي حممـد بـن لعبـدالرمحن: أمحـد اإلمـام أصـحاب ذكـر يف املنـضد الدر -٨٧
ـــ٩٢٨ت( ــق). ه ــدالرمحن. د: حتقي ــن عب ــني ســليامن ب ــة. العثيم  ٰاألوىل الطبع
 .السعودية العربية اململكة: التوبة مكتبة). هـ١٤١٢(

 العـسقالين حجـر بـن عـيل بـن ألمحـد: الثامنـة املائـة أعيـان يف الكامنـة الدرر -٨٨
 ٰاألوىل الطبعـة. عـيل حممـد عبدالوارث الشيخ: وصححه ضبطه). هـ٨٥٢ت(
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٨(

بـن اإلبـراهيم بـن نـور الـدين : يف معرفة أعيان علامء املـذهبالديباج املذهب  -٨٩
ٰالطبعـة األوىل . مـأمون بـن حميـي الـدين اجلنـان: حتقيق). هـ٧٩٩ت(فرحون 

 . لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٧(

 الفـرج أليب ):ٰيعـىل أيب البن احلنابلة بطبقات ملحق (احلنابلة قاتطب ٰعىل الذيل -٩٠
 أبو: حواشيه ووضع أحاديثه خرج). هـ٧٩٥ت (رجب بن أمحد بن عبدالرمحن
 ٰاألوىل الطبعــة. هبجــت عــيل حــازم الزهــراء حــسن، وأبــو بــن أســامة حــازم

 .لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٧(

 للدكتور صالح قادر كـريم  :– صىل اهللا عليه وسلم – رؤية أصولية لرتوك النبي -٩١
 ). هـ١٤٢٢(العدد الثاين والعرشون . جملة احلكمة. الزنكي

ملحمـد أمـني بـن عمـر ابـن : )حاشية ابـن عابـدين(ُّرد املحتار إىل الدر املختار  -٩٢
الشيخ عادل أمحـد عبـداملوجود، والـشيخ عـيل : حتقيق). هـ١٢٥٢ت(عابدين 

 .  الرياض–دار عامل الكتب ). هـ١٤٢٣ (الطبعة. حممد معوض

لعـز الـدين عبـدالعزيز بـن عبدالـسالم الـسلمي : رسالة يف ذم صالة الرغائـب -٩٣
: دار الفكـر). هـ١٤٢٢(الطبعة األوىل . إياد خالد الطباع: حتقيق). هـ٦٦٠ت(

 .  سوريا–دمشق 
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 مدحم أمحد: حتقيق). هـ٢٠٤ت (الشافعي إدريس بن حممد عبداهللا أليب: الرسالة -٩٤
 .الطبع سنة الطبعة، وال تذكر مل. شاكر

ــني -٩٥ ــدة املفت ــووي :روضــة الطــالبني وعم ــن رشف الن ــى ب ــدين حيي ــي ال  ملحي
املكتـب ). هــ١٤١٢(الطبعـة الثالثـة . زهري الـشاويش: إرشاف). هـ٦٧٦ت(

 . بريوت، دمشق: االسالمي

 ).هــ٦٢٠ت (قدامـة بـن حممد بن أمحد بن لعبداهللا: املناظر وجنة الناظر روضة -٩٦
: الرشـد مكتبـة). هــ١٤٢٤ (السابعة الطبعة. النملة عيل عبدالكريم. د: حتقيق

 .الرياض

 اجلوزيـة قـيم بكـر أيب بـن حممـد عبـداهللا أليب: العبـاد خـري هـدي يف املعاد زاد -٩٧
 الطبعـة. األرنـاؤوط األرنـاؤوط، وعبـدالقادر شـعيب: حتقيـق). هـ٧٥١ت(

 . لبنان – بريوت: الرسالة مؤسسة). هـ١٤٠٧ (عرش الرابعة

 ملحمد بـن يوسـف الـصاحلي الـشامي :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -٩٨
عـادل أمحـد عبـداملوجود، والـشيخ عـيل حممـد : حتقيـق الـشيخ). هـ٩٤٢ت(

 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٤(الطبعة األوىل . معوض

سـالة دكتـوراه ر. لصاحلة دخيل حممد احللـيس: السكوت وداللته عىل األحكام -٩٩
 . جامعة أم القرى). هـ١٤٠٣(

). هـ١٤١٥(الطبعة . ملحمد نارص الدين األلباين : سلسلة األحاديث الصحيحة -١٠٠
 . الرياض: مكتبة املعارف

 ملحمـد نـارص : األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وأثرها الـسيئ يف األمـةسلسلة -١٠١
 .  الرياض:مكتبة املعارف). هـ١٤٢٠(الطبعة الثانية . الدين األلباين

الطبعــة الثالثــة . ٰملــصطفى الــسباعي: الــسنة ومكانتهــا يف التــرشيع اإلســالمي -١٠٢
 . بريوت: املكتب اإلسالمي). هـ١٣٩٨(
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 بـن يزيـد بـن حممد عبداهللا أليب ):الستة الكتب موسوعة ضمن (ماجه ابن سنن -١٠٣
 الثالثة الطبعة. الشيخ آل عبدالعزيز صالح الشيخ: بإرشاف). هـ٢٧٣ت (ماجه

 . الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). ـه١٤٢١(

 األشـعث بـن سـليامن داود أليب: )الستة الكتب موسوعة ضمن (داود أيب سنن -١٠٤
. الـشيخ آل عبـدالعزيز بـن صـالح الـشيخ: بإرشاف). هـ٢٧٥ت (السجستاين
 . الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). هـ١٤٢١ (الثالثة الطبعة

: حتقيق وتعليق الـشيخ). هـ٣٨٥ت(الدارقطني لعيل بن عمر : سنن الدارقطني -١٠٥
ــوض ــن حممــد مع ــيل ب ــشيخ ع ــداملوجود وال ــة األوىل . عــادل أمحــد عب الطبع

 .  لبنان–بريوت : دار املعرفة). هـ١٤٢٢(

الطبعـة ). هــ٢٥٥ت(أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي : سنن الدارمي -١٠٦
 .  لبنان–بريوت : دار الفكر). هـ١٤١٤(

: حتقيـق). هـ٤٥٨ت( أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي :ىالسنن الكرب -١٠٧
 –بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٤(الطبعة األوىل . حممد عبدالقادر عطا

 . لبنان

بـن ا أليب بكـر أمحـد ):وهبامشه اجلوهر النقـي، البـن الـرتكامين(ٰالسنن الكربى  -١٠٨
: النـارش.  وال سـنة الطبـعمل تذكر الطبعة). هـ٤٥٨ت(احلسني بن عيل البيهقي 

 . الفاروق احلديثة للطباعة والنرش

 شـعيب بـن أمحد عبدالرمحن أليب ):الستة الكتب موسوعة ضمن (النسائي سنن -١٠٩
 الطبعـة. الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ: بإرشاف). هـ٣٠٣ت (النسائي
 . الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). هـ١٤٢١ (الثالثة
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 ٰعـىل أرشف). هـ٧٤٨ت (الذهبي أمحد بن حممد عبداهللا أليب: نبالءال أعالم سري -١١٠
). هــ١٤١٧ (عـرش احلاديـة الطبعة. األرناؤوط شعيب: أحاديثه وخرج حتقيقه
 . لبنان – بريوت: الرسالة مؤسسة

مـصطفى الـسقا وإبـراهيم : حتقيـق). هــ٢١٨ت( البن هـشام :السرية النبويـة -١١١
بريوت : دار املعرفة. لطبعة وال سنة الطبعمل تذكر ا. اإلبياري وعبداحلفيظ شلبي

 .  لبنان–

ملحمد بن حممد بن عمر بن قاسم خملوف : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -١١٢
ٰالطبعـة األوىل . عبد املجيـد خيـايل: خرج حواشيه، وعلق عليه). هـ١٣٦٠ت(
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٤(

ــذهب شــذرات -١١٣ ــار يف ال ــ أخب ــب نم ــالح أليب: ذه ــداحلي الف ــن عب ــامد ب  الع
: العـريب الـرتاث إحيـاء دار. الطبـع سـنة الطبعـة، وال تذكر مل). هـ١٠٨٩ت(

 .بريوت

عـيل : حتقيـق). هــ٥١٦ت(أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي : رشح الـسنة -١١٤
دار الكتـب ). هـ١٤٢٤(الطبعة الثانية . حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود

 .  لبنان–وت بري: العلمية

ــضد رشح -١١٥ ــىل الع ــرص ٰع ــن خمت ــب اب ــدالرمحن: احلاج ــن لعب ــي أمحــد ب  اإلجي
 الطبعـة. ٰحييـى نـصيف، وطـارق فادي: حواشيه ضبطه، ووضع). هـ٧٥٦ت(

 .لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤٢١ (ٰاألوىل

يـة أليب العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيم: رشح العمدة يف الفقه -١١٦
مكتبـة ). هــ١٤١٣(الطبعـة األوىل . سـعود العطيـشان: حتقيـق. )هـ٧٢٨ت(

 . العبيكان
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 بكر أيب بن عبدالرمحن الفضل أليب: اجلوامع مجع نظم يف الساطع الكوكب رشح -١١٧
ــسيوطي ــق). هـــ٩١١ت (ال ــن احلبيــب حممــد: حتقي ــة الطبعــة. حممــد ب  الثاني

 .الرياض – املكرمة مكة: الباز نزار مكتبة). هـ١٤٢٥(

ــب رشح -١١٨ ــري الكوك ــن ملحمــد: املن ــوحي، املعــروف أمحــد ب ــابن الفت  النجــار ب
). هـ١٤١٨ (الثانية الطبعة. محاد نزيه. الزحييل، د حممد. د: حتقيق). هـ٩٧٢ت(

 . ضالريا: العبيكان مكتبة

ــه -١١٩ ــول الفق ــع يف أص ــشريازي :رشح اللم ــيل ال ــن ع ــراهيم ب ــحاق إب  أليب إس
ـــ٤٧٦ت( ــق). ه ــدالعزي. د: حتقي ــن عب ــيل ب ــيع ــة األوىل . ز العمرين الطبع
 . الرياض: مكتبة التوبة). هـ١٤١٢(

). هــ٦٤٤ت( لعبداهللا بن حممد بن عـيل التلمـساين :رشح املعامل يف اصول الفقه -١٢٠
الطبعـة . الشيخ عادل بن أمحد عبداملوجود، والشيخ عيل حممـد معـوض: حتقيق

 . دار عامل الكتب). هـ١٤١٩(األوىل 

: ضبطه وصححه). هـ٨١٦ت(ن حممد اجلرجاين للرشيف عيل ب: رشح املواقف -١٢١
 . بريوت: دار الكتب العلمية). هـ١٤١٩(الطبعة األوىل . حممود عمر الدمياطي

 لــشهاب الــدين أيب :رشح تنقــيح الفــصول يف اختــصار املحــصول يف األصــول -١٢٢
. طـه عبـدالرؤوف سـعد: حتقيق). هـ٦٨٤ت(العباس أمحد بن إدريس القرايف 

 . القاهرة: دار الفكر). هـ١٣٩٣(الطبعة األوىل 

). هــ٨٦١ت(لكامل الدين حممد بن عبدالواحـد ابـن اهلـامم : رشح فتح القدير -١٢٣
دار الكتــب ). هـــ١٤٢٤(الطبعــة األوىل . عبــدالرزاق غالــب املهــدي: تعليــق
 .  لبنان–بريوت : العلمية
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). هــ٧١٦ت (الطـويف عبـدالقوي بن سليامن الربيع أليب: الروضة خمترص رشح -١٢٤
 مؤسـسة). هــ١٤١٩ (الثالثـة الطبعة. الرتكي عبداملحسن بن عبداهللا. د: حتقيق
 . لبنان – بريوت: الرسالة

عبداهللا . د: حتقيق). هـ٣٨٧ت(أليب القاسم حممد بن احلسني اآلجري : الرشيعة -١٢٥
مـرص، دار : دار اهلـدي النبـوي). هــ١٤٢٨(الطبعة الثالثة . ابن عمر الدميجي

 يةاململكة العربية السعود: الفضيلة

). هــ٧٣٩ت(لعـيل بـن بلبـان الفـاريس : بلبـانصحيح ابن حبان برتتيب ابن  -١٢٦
بريوت : مؤسسة الرسالة). هـ١٤١٨(الطبعة الثالثة . شعيب األرناؤوط: حتقيق

 .  لبنان–

: حتقيق). هـ٣١١ت (خزيمة بن إسحاق بن حممد بكر أليب: خزيمة ابن صحيح -١٢٧
: اإلسـالمي املكتـب). ـهـ١٤٢٤ (الثالثـة الطبعة. األعظمي ٰمصطفى حممد. د

 . عامن – دمشق – بريوت

 إسامعيل بن حممد عبداهللا أليب: )الستة الكتب موسوعة ضمن (البخاري صحيح -١٢٨
 آل حممـد بـن عبـدالعزيز بـن صـالح الـشيخ: بإرشاف). هـ٢٥٦ت (البخاري
 . الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). هـ١٤٢١ (الثالثة الطبعة. الشيخ

). هـ١٤١٧(الطبعة األوىل .  ملحمد نارص الدين األلباين:هصحيح سنن ابن ماج -١٢٩
 . الرياض: مكتب املعارف

). هــ١٤١٩(الطبعة األوىل . ملحمد نارص الدين األلباين: صحيح سنن النسائي -١٣٠
 . الرياض: مكتبة املعارف

 احلجـاج بن مسلم احلسني أليب: )الستة  الكتب موسوعة ضمن (مسلم صحيح -١٣١
 الطبعة. الشيخ آل حممد بن عبدالعزيز بن صالح خالشي: بإرشاف). هـ٢٦١ت(

 . الرياض: والتوزيع للنرش السالم دار). هـ١٤٢١ (الثالثة
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حـسن :  حتقيق جمموعة من طلبة العلم، بـإرشاف:صحيح مسلم برشح النـووي -١٣٢
 . الرياض: دار عامل الكتب). هـ١٤٢٤(الطبعة االوىل . عباس قطب

راجع ). هـ٩١١(بن أيب بكر السيوطي أليب الفضل عبدالرمحن : طبقات احلفاظ -١٣٣
دار الكتـب ). هـ١٤١٤(الطبعة الثانية . النسخة جلنة من العلامء بإرشاف النارش

 .  لبنان–بريوت : العلمية

 خـرج). هــ٥٢٦ت (ٰيعـىل أيب بـن حممد بن حممد احلسني أليب: احلنابلة طبقات -١٣٤
 عـيل حـازم الزهـراء وأبو حسن، بن أسامة حازم أبو: حواشيه ووضع أحاديثه،
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٧ (ٰاألوىل الطبعة. هبجت

 اهللا هدايـة بـن بكـر أليب: )للشريازي الفقهاء بطبقات ملحق (الشافعية طبقات -١٣٥
 الطبعـة، وال تذكر مل. امليس خليل: ومراجعة تصحيح). هـ١٠١٤ت (احلسيني
 لبنان – بريوت: القلم الطبع، دار سنة

لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السبكي : شافعية الكربىطبقات ال -١٣٦
دار ). هـــ١٤٢٠(الطبعــة األوىل . مــصطفى عبــدالقادر: حتقيــق). هـــ٧٧١ت(

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

ــات -١٣٧ ــشافعية طبق ــربى ال ــدين :ٰالك ــاج ال ــدالوهاب لت ــن عب ــيل ب ــسبكي ع  ال
 تـذكر مل. الطنـاجي حممـد موداحللو، وحم حممد عبدالفتاح: حتقيق). هـ٧٧١ت(

 .الفكر دار. الطبع سنة الطبعة، وال

 تـصحيح). هـ٤٧٦ت (الشريازي عيل بن إبراهيم إسحاق أليب: الفقهاء طبقات -١٣٨
 – بـريوت: القلـم دار. الطبـع سنة وال الطبعة، تذكر مل. امليس خليل: ومراجعة
 . لبنان
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، )هــ٨٠٦ت (لعراقيا احلسني بن لعبدالرحيم: التقريب رشح يف التثريب طرح -١٣٩
. عـيل حممد القادر عبد: حتقيق). هـ٨٢٦ت (العراقي عبدالرحيم بن زرعة وأيب
  . لبنان -بريوت:العلمية الكتب دار). هـ١٤٢١ (ٰاألوىل الطبعة

يعقـوب ابـن :  للـدكتور:طرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصـوليني -١٤٠
 . الرياض: مكتبة الرشد. )هـ١٤٢٦(الطبعة الثالثة . عبدالوهاب الباحسني

 ٰاألوىل الطبعــة. جغــيم نعــامن للــدكتور: الــشارع مقاصــد عــن الكــشف طـرق -١٤١
 .األردن: النفائس دار). هـ١٤٢٢(

أليب بكـر حممــد بــن عبـداهللا بــن العــريب : عارضـة األحــوذي بـرشح الرتمــذي -١٤٢
دار ). هــ١٤١٥(الطبعـة . صدقي مجيل العطـار: ضبط، وتوثيق). هـ٥٤٣ت(

 .  لبنان–بريوت : الفكر

. د: حتقيق). هـ٤٥٨ت (الفراء احلسني بن حممد ٰيعىل أليب: الفقه أصول يف العدة -١٤٣
 .الطبع دار تذكر مل). هـ١٤١٣ (الثالثة الطبعة. املباركي سري عيل بن أمحد

 امللقـن بـن عـيل بـن عمـر حفـص أليب: املـذهب محلة طبقات يف املذهب العقد -١٤٤
ـــ٨٠٤ت( ــق). ه ــرص أيب: حتقي ــعي ن ــري، وس ــى داألزه ــة. ٰمهن  ٰاألوىل الطبع
 .لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٧(

أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلـوزي : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية -١٤٥
: النـارش). هــ١٣٩٩(ٰالطبعة األوىل . إرشاد احلق األثري: حتقيق). هـ٥٩٧ت(

 الهور: تب اإلسالميةفيصل آباد، دار نرش الك: إدارة العلوم األثرية
أليب احلــسن عــيل بــن عمــر الــدارقطني : العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة -١٤٦

ـــ٣٨٥ت( ــق). ه ــسلفي. د: حتقي ــن اهللا ال ــرمحن زي ــوظ ال ــة األوىل . حمف ٰالطبع
 . الرياض: دار طيبة). هـ١٤٠٥(
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الطبعـة الثانيـة .  لعـيل بـن حـسن بـن عبداحلميـد األثـري:علم أصـول البـدع -١٤٧
 . الرياض: ار الرايةد). هـ١٤١٧(

 لـشهاب ):املحقق مـن علـم األصـول(علم األصول فيام يتعلق بأفعال الرسول  -١٤٨
اعتنى ). هـ٦٦٥ت(الدين أيب حممد عبدالرمحن بن إسامعيل املعروف بأيب شامة 

دار الكتـب ). هــ١٤٢٦(الطبعـة األوىل . عيل أمحـد عبـدالعال الطهطـاوي: به
 .  لبنان–بريوت : العلمية

لبـدر الـدين حممـود بـن أمحـد العينـي : رئ رشح صـحيح البخـاريعمدة القا -١٤٩
دار إحيـاء ). هـ١٤٢٤(الطبعة األوىل . حممد أمحد احلالق: تقديم). هـ٨٥٥ت(

 .  لبنان– بريوت :الرتاث العريب

عبـدالرمحن :  حتقيـق:)هــ١٣٢٣ت(عون املعبود رشح سـنن أيب داود لآلبـادي  -١٥٠
 . ار الرتاث العريبد). هـ١٤٢١(الطبعة الثانية . حممد عثامن

 العــسقالين حجــر بـن عــيل بـن ألمحــد: البخـاري صــحيح رشح البـاري فـتح -١٥١
 بــوالق، والطبعــة طبعــة ٰعــىل ومقابلــة منقحــة جديــدة طبعــة). هـــ٨٥٢ت(

 بـنا عبدالعزيز الشيخ سامحة: بإخراجها عني التي السلفية األنصارية، والطبعة
 ٰاألوىل الطبعة. عبدالباقي فؤاد مدحم األستاذ: وأحاديثها وأبواهبا كتبها باز، ورقم

 .الرياض: السالم دار). هـ١٤٢١(

لشمس الدين حممد بـن عبـدالرمحن بـن حممـد : فتح املغيث رشح ألفية احلديث -١٥٢
الطبعـة . الشيخ صـالح حممـد حممـد عويـضه: حتقيق). هـ٩٠٢ت(السخاوي 

 .  لبنان–بريوت : دا الكتب العلمية). هـ١٤٢١(

 اجلـصاص عـيل بـن أمحـد بكـر أليب: )اجلـصاص أصول (األصول يف الفصول -١٥٣
). هــ١٤١٤ (الثانيـة الطبعـة. النـشمي جاسـم عجيل. د: حتقيق). هـ٣٧٠ت(

 . الكويت: اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
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الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املرفوعــة، ملحمــد بــن عــيل الــشوكاين  -١٥٤
). هــ١٩٣٢(ثانيـة ا لطبعـة ال. عبدالرمحن حييى املعلمي:  حتقيق).هـ١٢٥٠ت(

 .  لبنان–بريوت : وزارة األوقاف والشؤون الديينة

عيل حممد : حتقيق). هـ٧٦٤ت(ملحمد بن شاكر بن أمحد الكتبي : فوات الوفيات -١٥٥
دار الكتـب ). هــ١٤٢١(ٰالطبعـة األوىل . معوض، وعـادل أمحـد عبـداملوجود

 .  لبنان–بريوت : العلمية

 ألمحد بن غنيم بن سهل النفـراوي :لقريواينالفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد ا -١٥٦
دار ). هــ١٤١٨(الطبعـة األوىل . عبدالوارث حممد عيل: حتقيق). هـ١١٢٦ت(

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

: وتقديم إعداد). هـ٨١٧ت (الفريوزآبادي يعقوب بن ملحمد: املحيط القاموس -١٥٧
 العـريب الرتاث إحياء ارد). هـ١٤١٧ (ٰاألوىل الطبعة. املرعشيل عبدالرمحن حممد
 . لبنان – بريوت: العريب التاريخ مؤسسة –

 الطبعــة).هـــ٨١٧ت (الفريوزآبــادي يعقــوب بــن ملحمــد: املحــيط القــاموس -١٥٨
 ٠العلمية الكتب دار٠)١٤٢٠(األوىل

أليب املظفـر منـصور بـن حممـد بـن عبـداجلبار : قواطع األدلـة يف أصـول الفقـه -١٥٩
عيل . د. عبداهللا بن حافظ احلكمي، أ. د: حتقيق). هـ٤٨٩ت(السمعاين الشافعي 
 . مل تذكر دار الطبع). هـ١٤١٨(الطبعة األوىل . عباس حكمي

 عبـداجلبار بـن حممـد بـن منـصور املظفـر أليب: الفقـه أصـول يف األدلـة قواطع -١٦٠
ــسمعاين ـــ٤٨٩ت (ال ــق). ه ــد: حتقي ــسن حمم ــشافعي ح ــة. ال  ٰاألوىل الطبع

 .بنانل – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٨(

. ملحمـد مجـال الـدين القاسـمي: قواعد التحديث من فنون مـصطلح احلـديث -١٦١
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٣٩٩(الطبعة األوىل 
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 الـدين عـز حممـد أليب ):األنـام إصـالح يف األحكـام قواعـد (ٰالكـربى القواعد -١٦٢
 مجعة عثامن .د. محاد كامل نزيه. د: حتقيق). هـ٦٦٠ت (عبدالسالم بن عبدالعزيز
 . دمشق: القلم دار). هـ١٤٢١ (ٰاألوىل الطبعة. ضمريية

بـن تيميـة األمحـد بـن عبـداحلليم بـن عبدالـسالم : القواعد النورانيـة الفقهيـة -١٦٣
دار ابـن ). هـ١٤٢٢(الطبعة األوىل . أمحد حممد اخلليل. د: حتقيق). هـ٧٢٨ت(

 .  جدة–الرياض : اجلوزي

. مصطفى بن كرامة اهللا خمـدوم:  للدكتور:ميةقواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسال -١٦٤
 . الرياض: دار إشبيليا). هـ١٤٢٠(الطبعة األوىل 

 دار). هــ١٤٢١ (الثانيـة الطبعة. اجليزاين حسني بن ملحمد: البدع معرفة قواعد -١٦٥
 .السعودية العربية اململكة: اجلوزي ابن

 بـابن عـروفامل الـبعيل عبـاس بن عيل احلسن أليب: األصولية والفوائد القواعد -١٦٦
). هــ١٤٢٠ (الثانيـة الطبعة. الفضييل عبدالكريم:حتقيق).  هـ٨٠٣ت (اللحام
  .بريوت -صيدا: العرصية املكتبة

ّ ملحمد بن حممود بن عبـاد األصـفهاين :الكاشف عن املحصول يف علم األصول -١٦٧
. الشيخ عادل أمحد عبداملوجود، الشيخ عيل حممد معوض: حتقيق). هـ٦٥٣ت(

 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٩ (الطبعة األوىل

: حتقيق). هـ٤٧٨ت( أليب املعايل عبدامللك بن عبداهللا اجلويني :الكافية يف اجلدل -١٦٨
مطبعـة عيـسى البـايب احللبـي، دار ). هـ١٣٩٩(الطبعة . فوقية حسني حممود. د

 . القاهرة: املريخ

الشيخ عـيل حممـد : قحتقي). هـ٢٠٤ت(ملحمد بن إدريس الشافعي : كتاب األم -١٦٩
 –دار إحيـاء الـرتاث العـريب ). هـ١٤٢٢(الطبعة . معوض، والشيخ عادل أمحد

 .  لبنان–بريوت 
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 أليب بكـر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي :كتاب الفقيه واملتفقـه -١٧٠
دار ). هــ١٤١٧(الطبعـة األوىل . عادل يوسف العـزازي: حتقيق). هـ٤٦٣ت(

 . الدمام: ابن اجلوزي

حممـد : حتقيـق). هـ٤٩٠ت(أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس : ب املبسوطكتا -١٧١
: دار الكتـب العلميـة). هــ١٤٢١(الطبعـة األوىل . حـسن إسـامعيل الـشافعي

 .  لبنان–بريوت 

دار ). هـ١٤١٤(الطبعة ). هـ٤٩٠ت( لشمس الدين الرسخيس :كتاب املبسوط -١٧٢
 .  لبنان–بريوت : املعرفة

 أليب بكـر حممـد بـن أيب شـيبة الكـويف :ث واآلثـارالكتاب املصنف يف األحاديـ -١٧٣
حممد عبدالـسالم : ضبطه وصححه ورقم أبوابه وأحاديثه). هـ٢٣٥ت(العبيس 
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٦(الطبعة الثانية . شاهني

: حتقيق). هـ١٠٥١ت(ملنصور بن يونس البهويت : كشاف القناع عن متن اإلقناع -١٧٤
 .  الرياض:دار عامل الكتب). هـ١٤٢٣(الطبعة . د عبداحلميدإبراهيم أمح

 البخـاري أمحد بن لعبدالعزيز: البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األرسار كشف -١٧٥
ــداهللا: حواشــيه وضــع). هـــ٧٣٠ت(  ٰاألوىل الطبعــة. عمــر حممــد حممــود عب
 .  لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٨(

يب بكر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت املعـروف باخلطيـب  أل:الكفاية يف علم الرواية -١٧٦
عبداحلليم حممد عبداحلليم، عبـدالرمحن حـسن : حتقيق). هـ٤٦٣ت(البغدادي 
 . دار الكتب احلديثة. الطبعة األوىل. حممود

. عيل حميي الـدين القـرة داغـي:  للدكتور:كيفية االستدالل بالسنة عىل األحكام -١٧٧
جامعـة ). هـ١٤١١ – ١٤١٠(دد اخلامس جملة مركز بحوث السنة والسرية، الع

 . قطر
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 لعبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي :الآليل املصنوعة يف األحاديـث املوضـوعة -١٧٨
دار ). هـ١٤١٠(الطبعة الثالثة . عيل حسن عيل عبداحلميد: تقديم). هـ٩١١ت(

 .  لبنان–بريوت : املعرفة

). هــ٧١١ت (األنـصاري منظـور بـن عـيل بن مكرم بن ملحمد: العرب لسان  -١٧٩
 الطبعـة. العبيـدي الـصادق عبدالوهاب، وحممد حممد أمني: بتصحيحها ٰاعتنى

: العـريب التـاريخ مؤسسة – العريب الرتاث إحياء الطبع، دار سنة تذكر الثالثة، مل
 . انلبن – بريوت

لزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن : لطائف املعارف فيام ملوسم العام من الوظائف -١٨٠
الطبعة . ياسني حممد السواس: حتقيق). هـ٧٩٥ت(لدمشقي بن أمحد بن رجب ا

 .  بريوت–دمشق : دار ابن كثري). هـ١٤٢٠(اخلامسة 

). هــ٤٧٦ت( أليب إسحاق إبراهيم بـن عـيل الـشريازي :اللمع يف أصول الفقه -١٨١
). هــ١٤١٨(الطبعة الثانية . حميي الدين ديب مستو، يوسف عيل بديوي: حتقيق

 .  بريوت-دمشق :  كثريدار الكلم الطيب، دار ابن

.  ملحمد بن سـعد اليـويب:ما اختلف يف إفادته العموم وأثره يف األحكام الرشعية -١٨٢
 . اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة). هـ١٤١٠(رسالة ماجستري 

). هــ١٤٠٤(ٰالطبعـة األوىل . للدكتور عبدالعزيز الربيعة: املانع عند األصوليني -١٨٣
 . الرياض: مكتبة العبيكان

 حتقيـق). هـ٦٧٦ت (النووي رشف بن ٰحييى زكريا أليب: املهذب رشح ملجموعا -١٨٤
 .الرياض: بالكت ملادارع). هـ١٤٢٣ (الطبعة. املطيعي نجيب حممد: وإكامل

 بـنا حممـد بـن عبدالرمحن: وترتيب مجع: تيمية ابن اإلسالم شيخ ٰفتاوى جمموع -١٨٥
 لطباعــة فهــد امللــك جممــع). هـــ١٤٢٤ (الطبعــة. النجــدي العاصــمي قاســم

 . رةاملنو املدينة:الرشيف املصحف
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 طـه: حتقيـق). هــ٦٠٦ت (الرازي عمر بن ملحمد: األصول علم من املحصول -١٨٦
 – بـريوت: الرسـالة مؤسـسة). هـ١٤١٨ (الثالثة الطبعة. العلواين فياض جابر
 . لبنان

ــة -١٨٧ ــة واملعطل ــىل اجلهمي ــلة ع ــصواعق املرس ــرص ال ــة :خمت ــيم اجلوزي ــن الق  الب
 . القاهرة: دار احلديث). هـ١٤١٤(الطبعة . سيد إبراهيم: حتقيق). هـ٧٥١ت(

 بـنا عيل احلسن أليب: حنبل بن أمحد اإلمام مذهب ٰعىل الفقه أصول يف املخترص -١٨٨
 األوىل الطبعـة. سـامعيلإ حـسن حممد. د: حتقيق). هـ٨٠٣ت (اللحام بن حممد

 .نلبنا -بريوت:العلمية الكتب دار).هـ١٤٢٢(

 أليب عبداهللا بن حممد العبدري املالكي املعـروف بـابن :لاملدخل إىل تنمية األعام -١٨٩
دار ). هــ١٤١٥(الطبعـة األوىل . توفيـق محـدان: حتقيـق). هــ٧٣٧ت(احلاج 

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

رواية اإلمام سحنون بـن سـعيد التنـوخي ). هـ١٧٩ت( ملالك بن أنس :املدونة -١٩٠
دار ). هــ١٤٢٦(عـة األوىل الطب. الـشيخ زكريـا عمـريات: حتقيـق). هـ٢٤٠(

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

 ).هـــ١٣٩٣ت (الــشنقيطي املختــار األمــني ملحمــد: الفقــه أصــول يف مــذكرة -١٩١
 .مرص -املنصورة:اليقني دار) ١٤١٩ (األوىل لطبعةا. العريب سامي:حتقيق

: حتقيـق). هـ١٠٦٩ت( للرشنبالي :مراقي الفالح رشح نور اإليضاح وحاشيته -١٩٢
: دار الكتـب العلميـة). هــ١٤١٨(الطبعـة األوىل . دالعزيز اخلالـديحممد عبـ

 .  لبنان–بريوت 

: حتقيـق). هـ١٠٤١ت( للمال عيل القاري :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح -١٩٣
 .  لبنان–بريوت : دار الفكر). هـ١٤١٤(الطبعة . صدقي حممد مجيل العطار
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وابـن ) هــ٦٦٠ت(عبدالـسالم مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العـز بـن  -١٩٤
الطبعة . حممد نارص األلباين:  حتقيق:حول صالة الرغائب) هـ٦٤٣ت(الصالح 
 . منشورات املكتب اإلسالمي. مل تذكر سنة الطبع. األوىل

مل ). هــ٤٠٥ت( أليب عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري :املستدرك عىل الصحيحني -١٩٥
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية. تذكر الطبعة وال سنة الطبع

). هــ٤٠٥ت (احلـاكم عبداهللا بن حممد عبداهللا أليب: الصحيحني ٰعىل املستدرك -١٩٦
 ٠لبنان – بريوت: الفكر دار). هـ١٤٢٢ (الطبعة. مطرجي حممود. د: حتقيق

 بـنا حممـد حامـد أليب ):الرمحوت فواتح وهبامشه (األصول علم من ٰاملستصفى -١٩٧
: احلديثـة العلوم دار. الطبع سنة وال بعة،الط تذكر مل). هـ٥٠٥ت (الغزايل حممد
 . لبنان – بريوت

 ).هــ٥٠٥ت (الغـزايل حممـد بن حممد حامد أليب : األصول علم من ٰاملستصفى -١٩٨
 .الطبع سنة الطبعة، وال تذكر مل ٠حافظ زهري محزة٠د:حتقيق

الطبعـة ). هــ٢٤١ت( أليب عبداهللا أمحد بـن حنبـل :مسند اإلمام أمحد بن حنبل -١٩٩
 . الرياض:  بيت األفكار الدولية).هـ١٤١٩(

 وأيب). هــ٦٥٢ت (تيميـة بن عبدالسالم الربكات أليب: الفقه أصول يف املسودة -٢٠٠
 بــنا أمحــد العبــاس وأيب). هـــ٦٨٢ت (عبدالــسالم بــن عبــداحلليم املحاســن
 عبـاس بـن إبـراهيم بن أمحد. د: حتقيق). هـ٧٢٨ت (عبدالسالم بن عبداحلليم
 .الرياض: الفضيلة ارد). هـ١٤٢٢ (الطبعة. الذروي

 وأيب). هــ٦٥٢ت (تيميـة بن عبدالسالم الربكات أليب: الفقه أصول يف املسودة -٢٠١
 بــنا أمحــد العبــاس وأيب). هـــ٦٨٢ت (عبدالــسالم بــن عبــداحلليم املحاســن
 مل ٠ عبداحلميد الدين حميي حممد:حتقيق). هـ٧٢٨ت (عبدالسالم بن عبداحلليم
 ٠ لبنان -بريوت: العريب تابالك دار.الطبع سنة الطبعة، وال تذكر
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). هــ٧٣٧ سـنة بعـد ت (التربيزي اخلطيب عبداهللا بن ملحمد: املصابيح مشكاة -٢٠٢
ــق ــارص حممــد: حتقي ــدين ن ــاين ال ــة الطبعــة. األلب  املكتــب). هـــ١٤٠٥ (الثالث
 .  لبنان – بريوت: اإلسالمي

 الفيـومي حممـد بـن أمحـد العبـاس أليب: الكبـري الرشح غريب يف املنري املصباح -٢٠٣
 . لبنان – بريوت: العرصية املكتبة ،)هـ٧٧٠ت(

 الفيـومي حممـد بـن أمحـد العبـاس أليب: الكبـري الرشح غريب يف املنري املصباح -٢٠٤
 . رالدا ، وال الطبع سنة الطبعة، وال تذكر مل مرشد عادل :به ، اعتنى)هـ٧٧٠ت(

حبيـب : حتقيـق). هــ٢١١ت( أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين :املصنف -٢٠٥
 . بريوت: املكتب االسالمي). هـ١٤٠٣(الطبعة الثانية . رمحن األعظميال

. حققه مجاعـة مـن العلـامء). هـ٢٣٥ت(لعبداهللا بن حممد بن أيب شيبة : املصنف -٢٠٦
 –حامد بلـدنك، مـومن بـوره بمبـي : الدار السلفية). هـ١٣٩٩(الطبعة الثانية 

 . اهلند

 الطبعـة. اجليـزاين حـسني بن دملحم: واجلامعة السنة أهل عند الفقه أصول معامل -٢٠٧
 .السعودية العربية اململكة: اجلوزي ابن دار). هـ١٤٢٢ (الثالثة

ملحمــد بــن عبــداهللا الزركــيش : املعتــرب يف ختــريج أحاديــث املنهــاج واملختــرص -٢٠٨
دار ). هـ١٤٠٤(ٰالطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي: حتقيق). هـ٧٩٤ت(

 . األرقم للنرش والتوزيع

ــد -٢٠٩ ــول يف املعتم ــه أص ــسني أليب: الفق ــد احل ــن حمم ــيل ب ــرصي ع ــزيل الب  املعت
 ســنة الطبعــة، وال تــذكر مل املــيس خليــل الــشيخ:حتقيــق ).هـــ٤٣٦ت(

 ٠لبنان -بريوت:العلمية دارالكتب.الطبع

 الثالثــة الطبعــة). هـــ٦٢٦ت (احلمــوي عبــداهللا بــن ليــاقوت: األدبــاء معجــم -٢١٠
 .الفكر دار). هـ١٤٠٠(
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 ٰاألوىل الطبعــة. الــسويس الــرسيري مولــود لطيــبا أليب: األصــوليني معجــم  -٢١١
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤٢٣(

: حتقيـق). هــ٣٦٠ت(أليب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الكبري -٢١٢
: دار إحياء الرتاث العـريب). هـ١٤٢٢(الطبعة الثانية . محدي عبداملجيد السلفي

 .  لبنان–بريوت 

: ٰاملثنى مكتبة. الطبع سنة الطبعة، وال تذكر مل. كحالة رضا لعمر: املؤلفني معجم -٢١٣
 . لبنان – بريوت: العريب الرتاث إحياء لبنان، دار

مل تـذكر ). هـ١٤٢٤(الطبعة . قام به جلنة من جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز -٢١٤
  . دار الطبع

 للمجمعـات العامـة رةاإلدا العربية، اللغة جممع من جلنة به قام: الوسيط املعجم -٢١٥
 والنـرش، للطباعة، اإلسالمية املكتبة). هـ١٣٩٢ (الثانية الطبعة. الرتاث وإحياء

 . تركيا – استانبول: والتوزيع

الطبعـة . قطـب مـصطفى سـانو:  للـدكتور:معجم مـصطلحات أصـول الفقـه -٢١٦
 .  لبنان–بريوت : دار الفكر املعارص). هـ١٤٢٢(

: حتقيـق). هــ٣٩٥ت(أمحـد بـن فـارس  أليب احلـسني :معجم مقـاييس اللغـة -٢١٧
 . بريوت: دار اجليل). هـ١٤٢٠(الطبعة . عبدالسالم هارون

أليب عمـرو بـن عـثامن ابـن : )مقدمـة ابـن الـصالح(معرفة أنواع علم احلديث  -٢١٨
عبدالليطف اهلمـيم، والـشيخ . د: حتقيق). هـ٦٤٣ت(عبدالرمحن الشهرزوري 
 –بـريوت : دار الكتب العلميـة). هـ١٤٢٣(الطبعة األوىل . ماهر ياسني الفحل

 . لبنان

 أليب حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل :معيار العلم، برشح أمحـد شـمس الـدين -٢١٩
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٠(الطبعة ). ٥٠٥ت(
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 ملحمـود بـن حـسن الرومـي الغنيمـي :)رشح الرسالة األثرييـة(مغني الطالب  -٢٢٠
 . ة صحافة عثامنية، رشك)هـ١٣٠٦(الطبعة ). هـ١٢٢٢ت(

لـشمس الـدين حممـد بـن حممـد : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاج -٢٢١
الـشيخ عـيل حممـد معـوض، والـشيخ : حتقيق). هـ٩٧٧ت(اخلطيب الرشبيني 

 – بـريوت –دار الكتـب العلميـة ). هـ١٤٢١(الطبعة . عادل أمحد عبداملوجود
 . لبنان

. د: حتقيـق). هــ٦٢٠ت(د بن قدامة املقديس ملوفق الدين عبداهللا بن أمح: املغني -٢٢٢
الطبعـة الثانيـة . عبـدالفتاح حممـد احللـو. عبداهللا بن عبداملحـسن الرتكـي، و د

 .  القاهرة–دار هجر ). هـ١٤١٢(

 بالراغـب املعـروف حممـد بـن احلـسني القاسم أليب : القرآن غريب يف املفردات -٢٢٣
). هـ١٤١٨(طبعة األوىل ال. حممد خليل عيتاين:  حتقيق).هـ٥٠٢ت (األصفهاين
 .  لبنان–بريوت : دار املعرفة

: حتقيـق). هــ٧٥١ت( البن القيم اجلوزية :املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -٢٢٤
: مكتب املطبوعـات اإلسـالمية). هـ١٣٩٠(الطبعة األوىل . ّعبدالفتاح أبو غدة

 .  لبنان–بريوت : دار البناء اإلسالمية. حلب

أليب الوليـد سـليامن بـن خلـف بـن سـعد البـاجي : املنتقى رشح موطـأ مالـك -٢٢٥
دار ). هـ١٤٢٠(الطبعة األوىل . حممد عبدالقادر أمحد عطا: حتقيق). هـ٤٧٤ت(

 .  لبنان–بريوت : الكتب العلمية

لنارص الدين عبـداهللا ابـن : منهاج الوصول يف علم األصول برشحه هناية السول -٢٢٦
الطبعـة . در حممـد عـيلعبـدالقا: حتقيـق). هـ٦٨٥ت(عمر بن حممد البيضاوي 

 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤٢٠(األوىل 
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 ملحيي الـدين حييـى بـن رشف النـووي :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج -٢٢٧
دار ). هــ١٤١٨(الطبعـة الرابعـة . خليل مـأمون شـيحا: حتقيق). هـ٦٧٦ت(

 .  لبنان–بريوت : املعرفة

). هــ٤٧٤ت(وليد سليامن بن خلـف البـاجي  أليب ال:املنهاج يف ترتيب احلجاج -٢٢٨
 . مكتبة الرشد). هـ١٤٢٥(الطبعة األوىل 

ــشاطبي ٰموســى بــن إبــراهيم إســحاق أليب: الــرشيعة أصــول يف املوافقــات  -٢٢٩  ال
 إبـراهيم الـشيخ: بـه ٰاعتنـى). دراز عبداهللا الشيخ رشح وهبامشه) (هـ٧٩٠ت(

 ٠لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤٢٢ (األوىل الطبعة. رمضان

: حتقيـق). هــ٧٩٠ت (الـشاطبي ٰموسـى بـن إبراهيم إسحاق أليب: املوافقات  -٢٣٠
. الـدمام: القيم ابن دار). هـ١٤٢٤ (ٰاألوىل الطبعة. سلامن آل حسن بن مشهور
 . القاهرة: عفان ابن دار

ألمحـد بـن عـيل بـن حجـر : موافقة اخلـرب اخلـرب يف ختـريج أحاديـث املختـرص -٢٣١
محـدي عبداملجيـد الـسلفي، وصـبحي الـسيد : حتقيق). هـ٨٥٢ت(العسقالين 

 . الرياض: مكتبة الرشد). هـ١٤١٢(ٰالطبعة األوىل . جاسم السامرائي

مل ). هـ٧٥٦ت( لعضد الدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي :املواقف يف علم الكالم -٢٣٢
 .  لبنان–بريوت : دار عامل الكتب. تذكر الطبعة وال سنة الطبع

يب عبداهللا حممد بن حممد بـن عبـدالرمحن أل:  خمترص خليلمواهب اجلليل لرشح -٢٣٣
دار ). هـ١٤٢٣(الطبعة . زكريا عمريات: حتقيق). هـ٩٥٤ت(احلطاب الرعيني 
 .  الرياض:عامل الكتب

ضمن رسائل يف ). هـ٧٣٤ت( أليب حفص تاج الدين الفاكهاين :املورد يف املولد -٢٣٤
). هـ١٤١٩(الطبعة األوىل . ءملجموعة من العلام: حكم االحتفال باملولد النبوي

 . رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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الطبعة . حسني سليم أسد: حتقيق.  لعبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي:املوضوعات -٢٣٥
 .  لبنان–بريوت : دار الكتب العلمية). هـ١٤١٥(األوىل 

رواية أيب مصعب الزهري ). هـ١٧٩ت( إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس :املوطأ -٢٣٦
حممـود : بشار عـواد معـروف، والـدكتور: الدكتور: حتقيق). هـ٢٤٢ت(ملدين ا

 . حممد خليل

). هـ٥٥٢ت (األسمندي عبداحلميد بن حممد الفتح أليب: الفقه أصول يف امليزان -٢٣٧
 – بـريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤٢٥ (ٰاألوىل الطبعة. مراد ٰحييى. د: حتقيق
 .لبنان

 الغـزي حممـد بـن ملحمـد: حنبـل بـن أمحـد اإلمـام ألصـحاب األكمل النعت -٢٣٨
 دار). هــ١٤٠٢ (الطبعـة. أباظـة احلافظ، ونـزار مطيع: حتقيق). هـ١٢١٤ت(

    دمشق: الفكر

 القــرايف إدريــس بــن أمحــد العبــاس أليب: املحــصول رشح يف األصــول نفــائس -٢٣٩
 الطبعـة. معـوض حممـد عبـداملوجود، وعـيل أمحـد عادل: حتقيق). هـ٦٨٤ت(

: العـرصية املكتبـة تـصوير. املكرمـة مكة: الباز نزار مكتبة ).هـ١٤٢٥ (الرابعة
 .بريوت -  صيدا

لشهاب الدين أيب العباس أمحد بـن إدريـس : نفائس األصول يف رشح املحصول -٢٤٠
الطبعة . عادل أمحد عبداملوجود، عيل حممد معوض: حتقيق). هـ٦٨٤ت(القرايف 
 . مةمكة املكر. مكتبة نزار مصطفى الباز). هـ١٤١٨(الثانية 

 احلـسن بـن عبـدالرحيم الـدين جلـامل:  الوصـول منهـاج رشح يف السول هناية -٢٤١
 الطبعـــة. عـــيل القادرحممـــد عبـــد:حتقيـــق). هــــ٧٧٢ت (األســـنوي

 . انلبن -بريوت:العلمية الكتب دار٠)١٤٢٠(األوىل
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 الــساعايت بــن تغلــب بــن عــيل بــن ألمحــد: األصــول علــم ٰإىل الوصــول هنايــة -٢٤٢
). هـ١٤١٨ (الطبعة. السلمي مهدي بن غرير بن سعد. د: حتقيق). هـ٦٩٤ت(

 . املكرمة مكة: اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث معهد

 األثـري بـن حممـد بـن املبـارك الـسعادات أليب: واألثر احلديث غريب يف النهاية -٢٤٣
 الطبعـة٠احللبـي حـسن بـن عـيل :لـه وقدم عليه أرشف).هـ٦٠٦ت (اجلزري
 . ياجلوز دارابن٠)١٤٢٥ (الثالثة

 بكـر أيب بـن عيل احلسن أليب ):الراية نصب وهبامشه (املبتدي بداية رشح اهلداية -٢٤٤
). هــ١٤١٦ (ٰاألوىل الطبعة. الدين شمس أمحد: حتقيق). هـ٥٩٣ت (املرغيناين
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار

 خلكـان بـن حممـد بـن أمحـد العبـاس أليب: الزمـان أبناء وأنباء األعيان وفيات -٢٤٥
 ٰاألوىل الطبعة. طويل قاسم مريم. طويل، د عيل يوسف. د: حتقيق). ـه٦٨١ت(
 . لبنان – بريوت: العلمية الكتب دار). هـ١٤١٩(
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  فهرس املوضوعات

 ١------------------------------------املقدمة •
 ٣---------------------------- أسباب اختيار املوضوع -١
 ٣------------------------------- الدراسات السابقة-٢
 ١١--------------------------------- خطة البحث -٣
 ١٥--------------------------------- منهج البحث -٤
 ١٨-------------قسامهاوأ، وحجيتها، يف معنى السنة: التمهيد •

 ١٩-----------تعريف السنة يف اللغة واالصطالح: املبحث األول
 ٢٩-------------------------حجية السنة: املبحث الثاين
 ٣٤------------------------أقسام السنة: املبحث الثالث

 ٥٢------- وداللتها عىل األحكام-ملسو هيلع هللا ىلص-تروك النبي : الباب األول •
q ٥٣---------وطرق معرفته، وأقسامه، حقيقة الرتك: الفصل األول  

 ٥٤------------------------حقيقة الرتك : املبحث األول
 ٥٤------- تعريف الرتك يف اللغة واالصطالح: األولاملطلب -
 ٦٤-----------هل الرتك فعل من األفعال ؟ :  املطلب الثاين -
 ٧٨-------هل الرتك أمر وجودي أو عدمي ؟: املطلب الثالث -
 ٨٠-----------العالقة بني الرتك واإلقرار : املطلب الرابع -

 ٨١------------------------أقسام الرتك : املبحث الثاين
 ٨١--------------------الرتك اجلبيل:  املطلب األول -
 ٨٣--- - صىل اهللا عليه وسلم -الرتك اخلاص به :  املطلب الثاين -
 ٨٥--- ملجمل معلوم احلكمً أو امتثاالًالرتك بيانا: املطلب الثالث -
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  ٨٨------------------- الرتك املجرد: املطلب الرابع -
 ٨٨-----------------حكم الرتك املجرد : الفرع األول -
 ٩١-----------------أنواع الرتك املجرد : الفرع الثاين -
 ٩١------- وقيام املانع الرتك مع وجود املقتيض: النوع األول -
 ٩٣-------------رتك لعدم وجود املقتيضال: النوع الثاين -
 ٩٥------ وانتفاء املانعالرتك مع وجود املقتيض:  النوع الثالث -

  ١٠٠----.. - صىل اهللا عليه وسلم -طرق معرفة تركه : املبحث الثالث
 ١٠٠)الرواية بالنفي(الترصيح بالرتك أو أنه مل يفعله :  املطلب األول -
 ١٠٤   و فعله لتوافرت مهمهم عىل نقلهعدم النقل فيام ل: املطلب الثاين -
q ١٠٦-----------------------حجية الرتك : الفصل الثاين 

 ١٠٧-------------------املراد بحجية الرتك: املبحث األول
 ١١١--------------- حجية الرتك واألدلة عليها:املبحث الثاين
 ١١٨------------------رشوط حجية الرتك : املبحث الثالث
 ١١٩--------األسئلة الواردة عىل االحتجاج بالرتك : املبحث الرابع

q ١٢٢---------------لة الرتك عىل األحكام دال: الفصل الثالث 
 ١٢٩------------كيفية داللة الرتك عىل األحكام: املبحث األول
 ١٣٥----------------------- البيان بالرتك: املبحث الثاين

َترك الفعل الذي أمر به: النوع األول - ِ ُ--------------١٣٥ 
 أو سئل ، تركه بيان حكم حادثة وقعت بني يديه: النوع الثاين -

 ١٣٦--------------------------------عنها
 للفظ العام املتناول لهأن يرتك ابتداء ما يوجبه ا: النوع الثالث -

 ١٤٠-------------------------------وألمته
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 ١٤٢----------------أن يرتكه بعدما فعله: النوع الرابع -
 ، بني يديه أو يف عرصهَلِعُ فٍلِْعتركه اإلنكار عىل ف: النوع اخلامس -

  ١٤٣------------ بيان يف الكتاب والسنةوعلم به ومل يتقدم له
  ١٤٦----------------داللة الرتك عىل العموم: املبحث الثالث

  يف مقام االحتامل ينزل منزلةترك االستفصال: املطلب األول -

 ١٤٦------------------------ العموم يف املقال
 ترك احلكم يف حادثة هل يوجب ترك احلكم يف : املطلب الثاين -

 ١٥٨-------------------------------نظريها ؟
 ١٦٠-----------------التخصيص بالرتك:  املبحث الرابع
 ١٦٥---------------------النسخ بالرتك: املبحث اخلامس
 ١٧٠------تعارض داللة الرتك مع األدلة األخرى: املبحث السادس
  واالبتداع  - صىل اهللا عليه وسلم -روك النبي ت: املبحث السابع
 ١٧٦----------------------------------يف الدين

 ١٨٦-------- الدراسة التطبيقية عىل أبواب العبادات: الباب الثاين •
q صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل: الفصل األول -   

 ١٨٨--------------------------------يف الطهارة
 ١٨٩---------------التلفظ بالنية يف الوضوء    : املبحث األول

 ١٩٢---------زيادة عىل ثالث غسالت يف الوضوءال: املبحث الثاين
q صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل: الفصل الثاين -   

 ١٩٥--------------------------------يف الصالة
 ١٩٦------------التلفظ بالنية عند دخول الصالة: املبحث األول
 ١٩٩----استقبال القبلة يف النافلة عىل الراحلة للمسافر :  املبحث الثاين
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 ٢٠٢-------------- عىل الراحلةصالة الفريضة: املبحث الثالث
 اجلهر فيام عدا الصبح واألوليني من املغرب والعشاء يفترك  :املبحث الرابع
 ٢٠٤--------------------------------- الصلوات

 ٢٠٧--------------التشهد بعد سجود السهو :املبحث اخلامس
 ٢١٠-------الدعاء بعد الصالة عىل هيئة االجتامع : املبحث السادس

 ٢١٣-------------التنفل بني الصالتني يف اجلمع: السابعاملبحث 
 ٢١٧---------الزيادة عىل ركعتني بعد طلوع الفجر: امنالثاملبحث 

 ٢٢٠---------------------صالة الرغائب: املبحث التاسع
 ٢٢٤-------حياء ليلة النصف من شعباناالجتامع إل: العارشاملبحث 
 ٢٢٧---------األذان واإلقامة لصالة العيدين: احلادي عرشاملبحث 
 ٢٣١-----------------األذان لالستسقاء: الثاين عرشاملبحث 
 ٢٣٣--------------لكسوفاألذان لصالة ا: الثالث عرشاملبحث 
 ٢٣٥---------------األذان لصالة الرتاويح:  عرشالرابعاملبحث 
 ٢٣٧--------------األذان لصالة اجلنازة:  عرشاخلامساملبحث 
 ٢٣٩--------تغسيل الشهداء والصالة عليهم: السادس عرشاملبحث 

 ٢٤١--------------االحتفال باملولد النبوي: املبحث السابع عرش
q م  صىل اهللا عليه وسل-رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل: الفصل الثالث-   

 ٢٤٥---------------------------------يف الزكاة
 ٢٤٦----------------------الزكاة يف الفواكه واخلرضوات

q صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل: الفصل الرابع -   

 ٢٤٩--------------------------------يف الصيام 
 ٢٥٠-------------------------إفراد شهر رجب بالصوم
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q صىل اهللا عليه وسلم -رتوك النبي أمثلة تطبيقية ل: الفصل اخلامس – 

 ٢٥٢--------------------------------- يف احلج 
 ٢٥٣------لركنني الشاميني من جوانب البيتاستالم ا: املبحث األول
 ٢٥٦--------الصالة عقب السعي بني الصفا واملروة: املبحث الثاين
 ٢٥٨--------الوقوف والدعاء بعد رمي مجرة العقبة: املبحث الثالث

 ٢٦٠----------------------------------اخلامتة  •
 ٢٦٥-------------------------------- الفهارس •

 ٢٦٦--------------------------فهرس اآليات  -
 ٢٧٠----------------  النبوية واآلثارفهرس األحاديث -
 ٢٧٩-------------------  املرتجم هلمفهرس األعالم -
 ٢٨٨------------------املصطلحات العلمية فهرس  -
 ٢٩٠---------------------فهرس الكلامت الغريبة  -
 ٢٩١-------------------------فهرس األماكن  -
 ٢٩٢-------------------------فهرس األشعار  -
 ٢٩٣--------------------فهرس املصادر واملراجع  -
 ٣٢٥-----------------------فهرس املوضوعات  -
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