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احلمد هللا رب العاملني، محدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، مث الصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله 
  .وصحبه أمجعني

ا بعدأم:  
فإنَّ من عظمة شريعة اإلسالم اخلالدة أا صاحلةٌ لكلِّ زمان ومكان، حمقِّقة ملقاصد حسان، عليها أُقيمت 

الدين، والنفس، والعرض، واملال، والعقل، : امللَّة ورسمت الشريعة، رافعة لكلِّ حرجٍ ومشقَّة، متمثِّلة يف حفظ
ملفاسد وتقليلها، مث من حفْظ العليم القدير أن قيض اهللا هلا من مبنية على رِعاية املصاحل وتكثريها، ودرء ا

 الَّذين صدورِ في بينات آيات هو بلْ﴿: -تعاىل  - حيرسها ويرعاها حق رعايتها، حتمالً وتبليغا واستنباطًا؛ قال 
   .)١())حملُ هذا العلم من كلِّ خلف عدولُهي((: فيما يروى عنه r، وقال ]٤٩: العنكبوت[ ﴾الْعلْم أُوتوا

نضر اهللا امرأً مسع منا حديثًا فحفظَه حىت يبلِّغه غريه، ((: rوحثَّ على حفْظ العلم وتبليغه للناس؛ فقال 
   .)٢())فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

نوراً مبيناً وسراجاً مستقيماً  –صلَّى اهللا عليه وسلَّم  - حىت أصبح التشريع اإلسالمي بعد وفاة املصطفى 
يهتدي ا كلُّ مسلم متبِع ومتأَس ومقتد ذه الشريعة، مث إنَّ من هذا النور املبني ذلكم التراثَ الزاخر الذي 

هد الصحابة مرورا بالتابعني وأتباعهم إىل اآلخر، ودون التشعب يف ورثه الفقه اإلسالمي لألجيال من لدن ع
احلديث فإنَّ هذا يدرِكه ويلمسه من له أدىن علمٍ بواقع احلياة اليوم من كثرة كتب الفقه، متونا وشروحا، 

، غري أنَّ )٣(دونهومنظومات وحواشي، مطبوعةً كانت أو خمطوطة، يضعف عن إدراك جلِّها الفقيه فضالً عمن 
أنْ عادت بعض شروحهم ألغازا ألصوهلا السهلة،  -خصوصا من متأخري فُقَهاء املذاهب  -مما يؤسف له 

وتصرفًا يف نصوص أقوال أئمتهم وفتاواهم، حىت اختلطَت بعضها ببعض، وأدهى منه تعصب مقيت أبعدهم 
: يف كتبهم ألجله، وهو معرفة احلالل واحلرام املقتبس من األصلَين العظيمينعن النفْع املنشود الذي راموا تأل
فاملتأخرون يتصرفون يف نصوص األئمة، ويبنوا على ما مل ": -رمحه اهللا  -الكتاب والسنة، قال ابن القيم 

  ."يكن ألصحاا ببال، وال جرى هلم يف مقال، ويتناقَله بعضهم عن بعض

                                                             

باب اتقاء البِدع من حديث  "التحذير من البِدع"، وابن وضاح يف ))...يرثُ هذا العلم((: بلفظ) ١٠/٢٠٩(رواه البيهقي ) ١(
م عبدالرمحن العذري، وقد ضعفه مجع من أهل العلم؛ كالدارقطين وغريه، وعلَّق الذهيب على رواية البيهقي بأنَّ سندها منقَطع، وحكَ

 ).١/٤٧(؛ البن عبدالرب "التمهيد": عليه اإلمام أمحد بالصحة، واحلديث له شواهد، راجِع

الترمذي من حديث أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت، ويف الباب عن ابن مسعود ومعاذ وجبري بن مطعم وأيب الدرداء وأنس، رواه ) ٢(
رب مبلغ أوعى من "كتاب العلم باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٦٧(ويشهد ملعىن احلديث ما رواه البخاري يف صحيحه برقم

 .))ليبلِّغ الشاهد الغائب، فإنَّ الشاهد عسى أن يبلِّغ من هو أوعى له منه..((: rقال : قالمن حديث أيب بكرة رضي اهللا عنه "سامع

 .ج وكشف الظنون حلاجي خليفة٣راجع جامع الشروح واحلواشي لعبداهللا احلبشي ) ٣(
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وال حيلُّ أن ينسب إىل إمامه القول، ويطلق عليه أنه قول مبجرد ما يراه يف بعض الكتب اليت ": مث قال
أقوال األئمة وفتاواهم بأقوال املنتِسبني إليهم حفظها أو طالَعها من كالم املنتِسبني إليه، فإنه قد اختلطت 

واختيارام، فليس كلُّ ما يف كتبهم منصوصا عن األئمة؛ بل كثري منهم خيرج على فتاواهم، وكثري منهم أفتوا 
  .اهـ.)٤("بههذا قول فالن ومذهبه إال أن يعلم يقينا أنه قوله ومذه: به بلفظه أو مبعناه، فال حيلُّ ألحد أن يقول

لذا؛ ومما سبق كان لزاما على املتفقِّه معرفةُ كتب الفقهاء؛ أصوهلا وشروحها ونظمها، وكذلك معرفة 
الكتب املعتمدة يف كلِّ مذهب، وخصوصا املطبوعة منها، فكان هذا البحث، والذي أرجو أن يسهل على 

  طالب العلم
، مع تعريف موجز ألهم هذه الكتب )٥(هيئة تشجري معرفة هذه الكتب، بإبراز شروحها ونظمها على

  .)٦(وأجود طبعاا
  :وقبل اخلتام أُشري إىل مسائل أحسبها مهمةً لرائم الفقه من تلكم الكتب

، استنباطًا وتدبرا وتأمالً rأمهية االعتناء باألحكام الفقهية من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا  :املسألة األوىل
وسنة رسول اهللا صلى اهللا هليه  –سبحانه  -مث إنَّ األصلَ األخذُ بالنص عند ظهوره، ال سيما من كتاب اهللا "

مدار املذاهب كلها،  - الكتاب والسنة : أي -، وعليهما )٧("فيسقط معه كلُّ اجتهاد أو قياس أو تقليد، وسلم
تدالل باألدىن دون األعلى، وألمهية هذا األمر صنف مجع من ومن النقص حقا على الفقيه أن يبدأ عند االس

  العلَماء كتبا يف 
أحكام "؛ للجصاص احلنفي، و"أحكام القرآن"ذلك، وأولَوا آيات األحكام مزيد عناية واهتمام؛ كـ

  أحكام "؛ أليب بكر ابن العريب املالكي، و"القرآن

                                                             

 ).٢/٦٠٨( "الطرق احلكمية") ٤(

وهي إحدى طرق علماء األنساب املعروفة يف , جرمبعىن رسم سلسلة شروح وحواشي الكتب املبسوطة على شكل مش:التشجري) ٥(
واملقصد , ..على خالف عند بعضهم يف طريقة التشجري من البطن األسفل إىل األعلى أو العكس فراجعه يف مظانه, تدوين األنساب

 "شجر"راجع معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة, زيادة التوضيح وتسهيله على طالب العلم

ونه تشجريا هلذه الكتب وهي املرحلة األوىل هلذا البحث يعقبها بإذن اهللا تعريف هلذه الكتب مع أجود طبعاا، عملي ال يعدو ك) ٦(
يهه والفضل هللا أوالً وأخريا، مث ملشاخيي الفُضالء، وأخص منهم الشيخ محد بن عبداهللا اجلمعة سدده اهللا، وأحسن إليه على حسن توج

والشكر موصول , رفع اهللا قدره" الدليل إىل املتون العلمية"ن كتاب الشيخ احملقق عبدالعزيز بن قاسم وتصويبه، واستفدت كذلك م
وقد اقتصرت على املطبوع دون , للشيخني العالمة عبداهللا العقيل والعالمة عبدالعزيز الراجحي على حسن ظنهما وتقدميهما للبحث

 .ه الكتب، وقد نشري إىل املخطوط للحاجةاملخطوط ليسهل على طالب العلم معرفةُ ومتيز هذ

 .والكتاب نفيس يف بابه فراجعه, بتصرف يسري) ١/٧٨(املدخل املفصل للشيخ بكر أبوزيد ) ٧(
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  .)٨(؛ اللكيااهلراسي الشافعي، وغريهم كثري"أحكام القرآن"؛ للقرطيب املالكي، و"القرآن
االعتناء بفقه السلَف يف القرون املفضلة، ال سيما فقه الصحابة؛ فهم الذين شهِدوا الترتيل،  :املسألة الثانية

وهم أعلَم الناس كذلك بناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكَمه ومتشاه، وأعلَم الناس بوجوه اللغة والبالغة، 
ةٌ ألمنوهم أم ،الناس لقرائن احلال وما خفي من النص كة حممد وأدرr)٩(   

بسداد رأيهم وقوة فهمهم، مع ما هم عليه من حسنِ االتباع والديانة، واإلمجاع إمجاعهم، ومن بعدهم 
ال سيما املُكثرين منهم؛ كعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وابن مسعود، وعائشة، وزيد بن  )١٠(تبع هلم

وكان من الذين نشروا العلم يف األمة؛ كأصحاب ابن  - عنهم اهللا رضي -  ثابت، وابن عباس، وابن عمر
  .مسعود، وأصحاب ابن عمر، وأصحاب ابن عباس، وأصحاب زيد بن ثابت

، فعلم أهل مكَّة من ابن )١١("فعلم الناس عامة من أصحاب هؤالء األربعة": -رمحه اهللا  - يقول ابن القيم 
  .وأهل املدينة علمهم من زيد بن ثابت وابن عمر عباس، وعلم أهل العراق من ابن مسعود،

مث إنَّ الصحابة كلهم مل يكونوا أهل فُتيا، وال كان الدين يؤخذ من ": "مقدمته"قال ابن خلدون يف 
بناسخه ومنسوخه، ومتشاه وحمكمه، وسائر  مجيعهم؛ وإمنا كان ذلك مختصا باحلاملني للقرآن، العارِفني

  .)١٢("أو ممن مسعه منهم من عليتهم rن النيب داللته مبا تلقوه م
ال سيما أهل مكة  - خصوصا عند الترجيح بني األدلَّة  -وينبغي كذلك االعتناُء بفقه تالميذهم وطبقام 

واملدينة؛ فسعيد بن املسيب حامل لواء أهل املدينة، وكذلك عروة بن الزبري والقاسم بن حممد وخارجة بن زيد 
بن يسار وأبو بكر بن عبدالرمحن بن حارث وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، وأما أهل مكة من تالميذ وسليمان 

علقمة والنخعي : ابن عباس، فعطاء بن أيب رباح وطاوس بن كيسان وجماهد وعكرمة، وأما أهل العراق فهم
  .وهكذا... واألسود بن يزيد واحلسن البصري

                                                             

 .؛ للدكتور علي العبيد"تفاسري آيات األحكام ومناهجها": راجع كتاب) ٨(

وبقاء , باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه) ٨/٣٠٧) (٢٥٣١(برقم  "صحيح مسلم"إشارة ملا جاء يف ) ٩(
النجوم أمنةٌ للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى ((: قال rأنَّ النيب  -رضي اهللا عنه  - أصحابه أمان لألمة من حديث أيب بردة عن أبيه 

يوعدون، وأصحايب أمنةٌ ألميت؛ فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما  السماء ما توعد، وأنا أمنةٌ ألصحايب؛ فإذا ذهبت أتى أصحايب ما
 .))يوعدون

  )١/٣٠٤(البن رجب" ذيل طبقات احلنابلة"راجع _رمحه اهللا_ كما ذكر ذلك اإلمام أمحد ) ١٠(
 ).١/٢٥( "إعالم املوقعني") ١١(

أنَّ الصحابة  -رمحه اهللا  -، ومقصده )من الفرائضعلم الفقه وما يتبعه (، الفصل السابع )١/٣٤١( "مقدمة ابن خلدون") ١٢(
 .رضي اهللا عنهم أمجعني -وإال فكلهم عدول  ...متبايِنون يف الفقه يف الدين
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مث من األمهية مبكان االعتناُء مبا اختص به بعضهم يف فقه بعض املسائل؛ كعطاء يف احلج، وسعيد بن 
  .)١٣(وهكذا... املسيب يف األقضية واحلدود وأحكام البيوع، وإبراهيم النخعي يف أحكام الصالة

مصنف "و "مصنف ابن أيب شيبة"وأقوال الصحابة وتابِعيهم منثورةٌ يف كتب أهل العلم، فدونك 
؛ للشافعي، "األم"؛ ملالك، و"املوطأ"؛ للبيهقي، و"السنن الكربى"و "معرفة السنن واآلثار"، و"عبدالرزاق

  .؛ البن عبدالرب"االستذكار"و "التمهيد"؛ البن املنذر، و"األوسط"و
احلذَر من التعصب املَقيت، والذي ادعاه بعضهم بسد باب االجتهاد ووجوب التقليد،  :املسألة الثالثة

  ورحم اهللا العالَّمة الشوكاين إذ قال يف رده على 
  .)١٤("إا رفع للشريعة بأسرها ونسخ هلا": دعوى سد باب االجتهاد ووجوب التقليد

  :على ثالثة أَضرب -باب التقليد : يأ -والناس يف هذا الباب 
وهذا  "الالمذهبية هي قنطرة الالدينية": قوم دعوا ملذاهبهم وتعصبوا هلا، حىت قال بعضهم :الضرب األول

حىت بلغ احلال إىل أنَّ احلنفي املتعصب ال يصلِّي خلف الشافعي، وال يزوجه، وأنه عنده مبرتلة ، غلو فاحش
كلُّ آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، ": قول أيب احلسن الكرخي من احلنفيةالذمي، أو ك

  .)١٥("وكلُّ حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ
  :)١٦(وقال احلصكفي يف مدح أيب حنيفة

  علَى من رد قَولِ أَبِي حنِيفَه        فَلَعنةُ ربنا أَعداد رملٍ
  .)١٧("لو كان يل أمر ألخذت اجلزية من الشافعي": وقول قاضي دمشق حممد بن موسى الباساغوين احلنفي

  :-رمحه اهللا  -وقول حممد بن إبراهيم البوشنجي 
 تفَإِنْ أَم يعافي شاتيي حإِنوا    وفَّعشتي بِأَنْ يدعي بتيصو١٨(فَت(  

                                                             

بل إنَّ بعض كتب الفقهاء قد امتازت واختصت ببعض األبواب واملسائل دون بعضٍ؛ كقول اإلمام أيب عبداهللا حممد القصار ) ١٣(
توضأ بالرسالة، وصلِّ باجلالب، وصم بالتلقني، وزك بابن احلاجب، وحج خبليل، واقضِ "): ١٠١٢ت(ا بفاس املالكي شيخ الفتي

 ."باملدونة

 .؛ للشوكاين"القول املفيد يف أدلَّة االجتهاد والتقليد": راجِع كتاب) ١٤(

  .؛ أليب زيد الدبوسي احلنفي"لنظرتأسيس ا": ، طبعت ضمن كتاب"رسالة اإلمام أيب احلسن الكرخي يف األصول") ١٥(
 ".شرح تنوير األبصار للتمرتاشي"؛ للحصكفي، "الدر املختار"مقدمة ) ١٦(

  ).٤/٥١( "ميزان االعتدال") ١٧(
 ).١٠/٧٣( "سري أعالم النبالء") ١٨(
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حني يرتل حيكُم باملذهب احلنفي،  -عليه السالم  -بل بلَغ التعصب ببعضهم أنه زعم أنَّ عيسى ابن مرمي 
  :لذلك فقال )١٩(وقد أشار العالَّمة حممد سعيد صقر يف منظومته
ا قَالُوهمل بجاعبِ وذْهالْم يفنح ِسيحبِ     أَنَّ الْمصعالت نم  
 لشيٍء تقُولَن ولَا﴿: - تعاىل  - عند قول اهللا  "حاشيته على اجلاللني"وأعجب من ذلك ما قاله الصاوي يف 

جيوز تقليد ما عدا املذاهب وال ": ، قال]٢٤ -  ٢٣: الكهف[ ﴾اللَّه يشاَء أَنْ إِلَّا * غَدا ذَلك فَاعلٌ إِني
األربعة، ولو وافَق قول الصحابة واحلديث الصحيح واآلية، فاخلارج من املذاهب األربعة ضالٌّ مضلٌّ، ورمبا أداه 

  .اهـ.؛ )٢٠("ذلك للكفر؛ ألنَّ األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر
ماتت مذاهب أصحاب ! فياهللا العجب": لقيم إذ يقولفلله ما أبعدهم عن هدي السلَف، وِهللا در ابن ا

ومذاهب التابعني وتابعيهم وسائر أئمة اإلسالم، وبطلت مجلةً إال مذاهب أربعة أنفسٍ فقط من  rرسول اهللا 
وهل قال ذلك أحد من األئمة، أو دعا إليه، أو دلَّت عليه لفظة واحدة من كالمهم ! بني سائر األئمة الفقهاء

  ."!؟عليه
  .)٢١("من األئمة األربعة بإمجاع األمة وال جيب عليه وال على املفيت أن يتقيد بأحد": مث قال

قوم دعوا إىل نبذ التقليد، وعدم األخذ من األئمة البتة، وعطَّلوا اجتهادات العلَماء وآراَءهم  :الضرب الثاين
   –وأقواهلم، واعتمدوا على فهومهم، قال اإلمام أمحد 

، فهو قول فاسق عند اهللا ورسوله )٢٢(يقلِّد دينه أحدا ومن زعم أنه ال يرى التقليد وال... ": -رمحه اهللا 
r د بالرأي والكالم والبدعة واخلالفة، والتفررِيد بذلك إبطال األثر، وتعطيل العلم والسن٢٣("...إمنا ي(.  

واملستدلُّ أولو العلم، هذه قواعد  rوالدليل القرآن، واملبين الرسولُ  -عز وجلَّ  -الدالُّ اُهللا ": وقال أيضا
  .)٢٤("اإلسالم

                                                             

 ."رسالة املهدي"املوسومة بـ) ١٩(

 ).٣/١٨( "حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني") ٢٠(

 - هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض املذاهب املعروفة؟ فراجعه؛ فقد أحسن وأجاد : عند قوله) ١/٩٣١( "املوقِّعنيإعالم ") ٢١(
 .رمحه اهللا تعاىل

هذا إذا مل يكن من أهل االجتهاد :"بقوله -  حفظه اهللا -علق على هذه اجلملة بعد قرأتنا عليه شيخنا الوالد عبدالعزيز الراجحي)٢٢(
فإن كان لديه أهلية يف النظر واالجتهاد فإنه يأخذ مبا فهمه من كالم اهللا وكالم , القدرة على استنباط األحكام من النصوصالذين هلم 

 ه.أ"رسوله صلى اهللا عليه وسلم وما أدى إليه اجتهاده

سري أعالم "فظ الذهيب يف ، وراجع كالم احلا)١/٦٥(؛ للقاضي أيب يعلى يف ترمجة أمحد بن جعفر اإلصطخري "طبقات احلنابلة") ٢٣(
 .واهللا أعلم -، حول إنكاره نسبةَ هذه الرسالة لإلمام أمحد، لكن املعىن املراد صحيح "تاريخ اإلسالم"، و)١١/٢٨٦( "النبالء
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وهم ما عليه أهلُ احلديث والسنة، بأن عرضوا املذاهب على  - وهللا احلمد  - وهم األكثر  :الضرب الثالث
الكتاب والسنة، فما كان من حكمٍ له دليلٌ قَبِلُوه، وما مل يكن له دليلٌ طرحوه، مع عدم تعصبهم، واحترامهم 

  ."هو مذهيب، قلت به أو مل أقلإذا صح احلديث ف": ألهل العلم، متمثِّلني قولَ كلِّ إمام مذهب
  :"منظومته"وهللا ما أحسن ما قاله العالَّمة حممد بن سعيد صقر املدين احلنفي؛ إذ قال يف 

  بِقَولنا بِدون نص يقْبلُ= وقَولُ أَعالَمِ الْهدى الَ يعملُ 
       يثدبِالْح ذيلُ اَألخلد يهي = فف ذَاكويثدالْحميِ والْقَد  

 امنِيفَةَ اِإلمو حقَالَ أَب =الَمإِس لَه نمي لغبنالَ ي  
  علَى الْكتابِ والْحديث الْمرتضى= أَخذٌ بِأَقْوالي حتى تعرضا 

           ةرارِ الْهِجد امإِم كالمالْ= و وحن ارأَش قَدقَالَ وةرجح  
  ومنه مردود سوى الرسولِ= كُلُّ كَالَمٍ منه ذُو قَبولِ 

  قَولي مخالفًا لما رويتم= إِنْ رأَيتم : والشافعي قَالَ
  بِقَولي الْمخالف اَألخبارا= من الْحديث فَاضرِبوا اجلدارا 

  ما قُلْته، بلْ أَصلُ ذَلك اطْلُبوا= لَهم الَ تكْتبوا وأَحمد قَالَ 
 هعباَألر اةدالْه قَاالَتم عمفَاس =هفَعنا ميها فَإِنَّ فلْ بِهماعو  

  والْمنصفُونَ يكْتفُونَ بِالنبِي= لقَمعها لكُلِّ ذي تعصبِ 
ناء باملعتمد من كتب املذاهب، والتنبه إىل تصرف بعض املتأخرين واجتهادام مما االعت :املسألة الرابعة

واملتأخرون ": يف ذم ما أحدثَه املتأخرون من احليل -رمحه اهللا  - يخالف أصحاب املذهب أصالً؛ قال ابن القيم 
بة، ونسا من األئم القول الً مل يصحيثُوا حة أحدئون يف نسبتها إليهِم، وهلم مع األئمخطة وهم موها إىل األئم

  ."عز وجلَّ - موقف بني يدي اهللا 
فكثريا ما يحكَى عن األئمة ما ال حقيقةَ له، وكثري من املسائل خيرجها بعض األتباع على ... ": مث قال

  .)٢٥("اإىل ذلك ملا التزمهقاعدة متبوعة، مع أنَّ ذلك اإلمام لو رأَى أا تفضي 
من كان شيخه كتابه، ": ومما ينبغي على املتفقِّه أن يقرأ هذه الكتب املعتمدة على شيخٍ متقن، وقد قيل

  ."كان غلطه أكثر من صوابه

                                                                                                                                                                                                          

 )٢/٤٤(للخطيب البغدادي"الفقيه واملتفقه"وانظر قريباً منه عن اإلمام أمحد يف..املرجع السابق) ٢٤(

 ).١/٧٠٢( "الم املوقعنيإع"فصل يف احليل من ) ٢٥(
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احلذَر من تتبع رخص ونوادر وزالَّت العلَماء من كتبهم وأقواهلم، فليس هذا من هدي  :املسألة اخلامسة
السلَف، وقد نقَل غري واحد من العلَماء اإلمجاع على حترمي ذلك، حكَى اإلمجاع ابن حزم، وابن عبدالرب، وأبو 

  .نجار احلنبليالوليد الباجي، وابن الصالح الشافعي، وابن ال
ومن املعلوم أنَّ املخوف يف زلَّة العامل تقليده فيها؛ إذ لوال التقليد مل خيف من زلَّة العالم ": قال ابن القيم

  .)٢٦("على غريه، فإذا عرف أا زلَّة مل جيز له أن يتبعه فيها باتفاق املسلمني، فإنه اتباع للخطأ على عمد
  .)٢٧("من تتبع رخص املذاهب وزالَّت اتهِدين، فقد رق دينه": -رمحه اهللا  -وقال الذهيب 

، وحتذير السلَف يف هذا )٢٨("لو أخذت برخصة كلِّ عالم، اجتمع فيك الشر كلُّه": وقال سليمان التيمي
هر ال خيفى، فراجِعظاه ن٢٩(الباب بي(.  

 rلص نياتنا وأعمالنا، وأن جيعلَنا ممن يعمل دي الكتاب والسنة، وممن يتبِع سنة النيب ونسأل اهللا أن خي
وأن حيشرنا يف زمرته، ومين علينا مبرافقته يف الفردوس األعلى من اجلنة،وأن ينفع ذا البحث إخواننا من طالب 

  .إنه مسيع جميب، وصلَّى اهللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني )٣٠(العلم مجيعاً
  وأحِسنِ الظَّن ا وحسنِ         فَانظُر إليها نظَر املُستحِسنِ

 )٣١(فَجلَّ من ال فيه عيب وعال            وإنْ تجِد عيبا فَسد اخلَلَال         

   

                                                             

 ).١/٣٧١( "إعالم املوقِّعني") ٢٦(

 ).٨/٨١( "سري أعالم النبالء") ٢٧(

 ).٢/١٢٢( "جامع بيان العلم وفضله"، و)٣/٣٢( "حلية األولياء") ٢٨(

لرخص العلماء تتبعاً , وهذا ما نسمعه اليوم من كثرة الفتاوى الشاذة لدى البعض ممن مل يتأهل بعد للفتوى وال هو من أهلها) ٢٩(
 ..فنسأل اهللا أن يسلك بنا سبيل األنبياء واملرسلني واهللا املستعان, وزالم

  :تنبيه )٣٠(
١ -  ته يف الباب وإن كان أصله كتاب حديث" املوطأ"ذكَرتوشروحه ألمهي.  
  .قد ال ختلو بعض الكتب الفقهية املذكورة من بعض املالحظات واألخطاء العقدية فتنبه -٢
قد استعجلت إظهار هذه املذكِّرة على عالَّا وعيوا؛ رغبةً لطلب بعض اإلخوة، مؤمالً من إخواننا ومشاخينا تزويدنا  - ٢

  . مع ذكر تعريف ألهم هذه الكتب وأجود طبعاا -بإذن اهللا -باملالحظات لتداركها يف اإلخراج النهائي 
انظر ترمجته ) ٥١٦(تويف سنة" ملحة اإلعراب"بن علي بن حممد بن عثمان البصري يف منظومتهالبيتني أليب حممد احلريري القاسم )٣١(

  .)٥/١٧٧(اإلعالم للزركلي
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  :الرموز
  .املنظومات: اللون األخضر  
  .احلواشي: اللون األزرق  
  ).وال يعين بالضرورة أن غريها غري معتمد(أهم الكتب املعتمدة يف املذهب، : اللون األصفر  
  ).وهي ضمنا من الكتب املعتمدة يف املذهب(أمهات الكتب يف املذهب، : اللون الربتقايل  
  .الكتب املخطوطة: احلدود احلمراء  

  
  

  إن هذا الكتاب مجع بني هذين الكتابني: أي                              
  

  .ابني يف التأليفإن هذا الكتاب اعتمد على هذين الكت: أي                              
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  ))أأ((
  كتب األحنافكتب األحناف
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  ةـــــــیــفـــالحنب ـــم كتــــأھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شرح الھروي 
المعروف بمنال 

مسكین 
 )ـھ٨١١(

التعلیقات لمصطفى 
المراغي وعبدالقادر 

 یوسف

حاشیة أبي 
السعود 
(المصري
 )ھـ١١٥٩
   فتح(واسمھا 
 ) المعین

المستجمع في شرح المجمع لبدر 
 )ھـ٨٥٥(الدین العیني 

بدایة المبتدي 
للمرغیناني 

 )ـھ٥٩٣(

مجمع البحرین مع 
شرحھ للساعاتي 

 )ـھ٦٩٤(

  مختصر القدوري-١
 )ھـ٤٢٨(

خالصة الدالئل 
لحسام الدین 

 )ھـ٥٩٨(الرازي 

الجوھرة النیرة 
 )ھـ٨٠٠(للحدادي 

متن تحفة الفقھاء للسمرقندي بناه 
على المختصر وأوضح مشكالتھ وزاد 

 )ھـ٥٣٩(علیھ 

بدائع الصنائع 
 )ـھ٥٨٧(للكاساني 

اللباب في شرح 
الكتاب للمیداني 

 )ھـ١٢٨٩(

لمسائل القدوري التسھیل الضروري 
 لمحمد البرني

الجامع الصغیر 
لمحمد بن الحسن 

 )ـھ١٨٩(

منظومة 
النسفي 

) ـھ٥٣٧(
 )مخطوط(

 ةالبنایة شرح الھدای
للعینتابي ویعرف 

 )ھـ٨٥٥(بالعیني 

العنایة على 
الھدایة للبابرتي 

 )ـھ٧٨٦(

فتح القدیر البن 
مع ) ٨٦١(الھمام 

تكملتھ نتائج 
األفكار لقاضي 

 )ـھ٩٨٨(زاده 

حاشیة سعدي جلبي 
 )ھـ٩٤٥(

الھدایة شرح 
البدایة  للمرغیناني 

 )ھـ٥٩٣(

وقایة الراوي 
 )ـھ٦٧٣(للمحبوبي 

شرحھ ثم اختصره 
حفیده عبید اهللا 

  )ـھ٧٤٧(المحبوبي 
النقایة مختصر (واسمھ 

 )الوقایة

منظومة الفرائد السنیة 
 )١٠٩٦(للكواكبي 

 حاشیة التوقاني
واسمھا ) ـھ٩٠٥(

 )العقبي ذخیرة(

شرح مختصر 
الوقایة للبرجندي 

 )ـھ٩٣٢(

  )  ـھ١٣٠٤(حاشیة اللكنوي 
السعایة في كشف ما في (

 )شرح الوقایة

شرح النقایة 
  للرومي 

)٨٥١( 

رمز الحقائق 
 )ـھ٨٥٥(للعیني 

متن كنز الدقائق - ٢
 )ـھ٧١٠(للنسفي 

تبیین الحقائق 
للزیلعي 

 )ـھ٧٤٣(

مستخلص الحقائق 
إلبراھیم بن محمد 

 )ھـ٩٠٧(القاري 

البحر الرائق  
ابن لزین الدین 

  )ھـ٩٧٠(نجیم 
مع تكملتھ 

للطواري القادري 
 )ـھ١١٣٨(

لطائف الرقائق 
لمحمد بن سعید 

عبدالغفار 
 )ھـ١٣٢٩(

كشف الحقائق 
لعبدالحكیم 
األفغاني 

 )ھـ١٣٢٦(
كنز البیان 
لمحمد بن 

یونس الطائي 
ولھ ) ھـ١٩٢(

توفیق الرحمن 
 كذلك

حاشیة أحمد 
 )ـ١٠٢١(الشلبي 
 تجرید(واسمھا

 الفوائد
 )قالرقائ

شرح علي القاري 
 )ـھ١٠١٤(

النھر الفائق لعمر 
بن نجیم 

 )ھـ١٠٠٥(

  موقع األلوكة تابع اجلديد واحلصري على
 net.alukah.www  

http://www.alukah.net


13 
 

   www.alukah.net 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كتب ظاھر الروایة -٣
، الزیادات، الجامع الصغیر، )األصل(المبسوط : وھي

  الجامع الكبیر، السیر الصغیر، السیر الكبیر 
 )ھـ ١٨٩(لمحمد بن الحسن الشیباني 

جمعھا الحاكم الشھید في 
  من كتب ظاھر الروایة  )ھـ٣٤٤(الكافي 

 الجامع الصغیر

شرحھ السرخسي 
في كتابھ ) ھـ٤٩٠(

 المبسوط
حاشیة النافع الكبیر لمن یطالع 

الجامع الصغیر للكنوي 
 )ھـ١٣٠٤(

  شرح الجامع الصغیر 
 )ھـ٥٣٦(للصدر الشھید 

تنویر األبصار للتمرتاتشي -٤
 )ـھ١٠٠٤) (الوالد(

نظم حمید اآلثار 
 )ھـ١٣٤٣(للجعفري 

الدر المختار 
 )ھـ١٠٨٨(للحصكفي 

رد المحتار على الدر المختار 
) حاشیة ابن عابدین(

 ) ھـ١١٩٨(

أكملھ نجلھ محمد عالء الدین 
  )ھـ١٣٠٦(

 )قرة عیون األخیار(

 )ـھ٦٨٣(متن المختار للموصلي  -٥

  شرحـھ المؤلف بكتاب 
 )االختیـــار لتعلیل المختــــار(

علق علیھ محمود أبو دقیقة 
 )ھـ١٣٥٩(

 )ـھ٣٢٠(مختصر الطحاوي -٦

  مختصر الطحاوي شرح
 )ھـ٣٧٠(للجصاص 

الدر المنتقى في شرح 
الملتقى للحصكفي 

 )ھـ١٠٨٨(

شرح ملتقى مجمع األنھر 
األبحر لعبد الرحمن بن 
 الشیخ محمد بن سلیمان

  ) ھـ٩٥٦(ملتقى األبحر للحلبي -٧
جمع مسائل مختصر القدوري وقایة 
 الروایة المختار للفتوى كنز الدقائق

غرر األحكام لمولى خسرو -٨
 )ـھ٨٨٥(

  شرح المؤلف واسمھ 
 )درر الحكام(
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 )ھـ ١٤٠٢(  أوجزالمسالك للكاندھلوي 

  )ـھ١٧٩(لإلمام مالك املوطأ)١(

 ) ھـ٢٣٤( یثي للروایة یحیى بن یحیى ا

 )ـھ٤٦٣( االستذكار البن عبدالبر 

 )ـھ٤٦٣ (التمھید البن عبدالبر 

 ) ـ ھ٥٤٣( القبس ألبي بكر ابن العربي 

 )  ھـ٤٧٤( للباجي  المنتقى

  )  ھـ٩١١( تنویر الحوالك للسیوطي 

 ) ھـ١١٢٤( اني شرح الزرق

 )ـھ١٢٣٠( المسوى للدھلوي 

  روایة محمد بن الحسن

 )ـھ١٧٩(

 التعلیق المجد للكنوي 

وطأ المھیأ في كشف أسرار الم
 ) ھـ١١٧١(ي الحنفي  للكماخ

المسالك في شرح موطأ مالك ألبي بكر ابن 
 )ـ ھ٥٤٣( العربي 
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 ) ھـ٩٤٢(نظمھا التتائي

  )المستخرجة( العتبیة

  )ھـ٢٠٠(حمد العتبي محمد بن أ

 لم تطبع بعد

 الواضحة

  حبیب لعبدالملك بن 

  ) ھـ٢٣٤(  

  المدونة-٢

 ) ھـ٢٤٠(لسحنون بن سعد

   ةیالمواز

  المعروف بابن مواز لمحمد بن إبراھیم

  لم تطبع بعد ) ھـ٢٦٩( 

بي التھذیب في اختصار المدونة أل
 ) ھـ٤٠٠(رواني یسعید الق

بي زید مختصر المدونة البن أ
 )ھـ٣٨٦(القیرواني 

النوادر والزیادات البن أبي زید 
 )ھـ٣٨٦(القیرواني 

  مھات البن الحاجباألجامع 

شرحھ خلیل بن إسحاق 
 بالتوضیح ) ھـ٧٧٦(

 اختصره بمختصر خلیل 

 ) ھـ٤٥٠(المقدمات البن رشد 

د م المؤلف بخطط السداشرح النظ
 والرشد

البن یونس  الجامع لمسائل المدونة
 ) ھـ٤٥١( الصقلي 

الشرح الكبیر 
لبي البركات 
  الدردیرالعدوي

 ھـ١٢٠١

إتحاف المقتنع 
ألبي العباس 
  السجلماسي 

 )  ھـ١١٧٥(

بي شرح أ
عبد اهللا 
 الخرشي

 )ھـ١١٠١(

شرح عبد 
الباقي 
  الزرقاني

مواھب 
الجیل 

(حطابلل

  التاج و اإلكلیل

ألبي عبد اهللا 
  العبدري

جواھر اإلكلیل 
لصالح األبي 

  زھرياأل

اإلكلیل للسنباوي 
 المشھور باألمیر

 ) ھـ١٢٣٢( 

منح الجلیل 
لمحمد 
(علیش

قرب المسالك أ
  للدردیر 

) ھـ١٢٠١( 
استفاد من 

مختصر خلیل 
واخذ القول 

بط نصیحة المرا
شرح مختصر 
خلیل لمحمد 
األمین زیدان 

ني الجك
 الشنقیطي

حاشیة الفتح 
  نياالرباني للبن

 )ھـ١١٩٤(

حاشیة 
  الرھوني

 )ھـ١٢٣٠(

حاشیة احمد 
  الصعیدي

 )ھـ١١٨٩(

شرح تبیین 
المسالك 
لمحمد 

الشیباني 

الشرح 
الصغیر 
 للمؤلف

 تعلیق الحاوي
على شرح 

الصاوي البن 
 حسائيالمبارك األ

  السالك البن المبارك ھدایة

  )ھـ١٢٣٠(

حاشیة 
 الدسوقي

 )ھـ١٢٣٠(

 التسھیل شرح
 ھدایة السالك

 للمؤلف

حاشیة تسھیل 
 منح الجلیل
 للمؤلف

حاشیة بلغة 
المسالك 
  للصاوي

التحصیل والشرح  و البیان
والتوجیھ والتعلیل في مسائل 
المستخرجة البن رشد 

واستفد كذلك من ) ٥٢٠ت(القرطبي
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  ة ـــــــن الرسالـــــمت)  ٣
البن أبي زید القیرواني 

 )ھـ٣٨٦(

  الدراســـة  الغـــریب  النظــــم  الشرح

 )ھـ٨٣٧(شرح أبي الفضل التنوخي 

 )ھـ٨٩٩(شرح الفاسي المشھور بزروق 

  كفایة الطالب الرباني 

 )ـھ٩٣٩(لعلي المنافي المالكي 
 )ھـ٩٤٢(تاني تنویر المقالة ألبي عبداهللا الت

 )ھـ١١٢٠( الفواكھ الدواني للنفراوي

 )ھـ١١٨٢(شرح ابن قاسم جسوس 

الثمر الداني لصالح األبي األزھري 
 )ھـ١٣٣٥(

 )ھـ١٣٨٠( مسالك الداللة ألحمد الغماري

 )ھـ١٣٤٨(تغریب المعاني للشرنوبي 

 معین التالمیذ لسید عثمان األمین البولنسي 

نظم مشكالت 
  الرسالة 

 )ھـ٩١٩(للمكناسي 

الوي نظم عبداهللا الق
الشنقیطي 

 )ھـ١٢٠٩(

تحریر المقالة شرح نظم 
الرسالة للحطاب 

 )ھـ٩٩٣(

الفتح الرباني لمحمد 
الداه الشنقیطي 

 )ھـ١٣٨٩(

عزر المقالة شرح 
  غریب الرسالة 

 البن حمامة 

متًنا فقھ الرسالة 
ونظًما وتعلیًقا 

لھادي الدرقاشي 
واستفاد من نظم 
 القالوي الشنقیطي

  حاشیة

 حمد العدويأ

نور الدین  حاشیة
األجھوري 

 )ھـ١٠٦٦(
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] 

 

 

من  يالمرشد المعین على الضرور)٤(
متن منظوم البن عاشر [علوم الدین 

 ])ھـ١٠٤٠(األندلسي 

الدر الثمین والمورد 
المعین لمحمد المالكي 

المشھور بمیارة 
  )ـھ١٠٧٢(

الثمین مختصر الدر 
 للمؤلف

  الفتح المتین 
لحسن فضل اهللا بن 

  )ـھ١٣٠٠(نور 

  الحبل المتین 
لمحمد الفتحي 

  المراكشي

مفید العباد سواء 
العاكف فیھ والباد 
ألحمد القالوي 

  الشنقیطي

العرف الناشر 
للمختار بن العربي 

الجزائري ثم 
  الشنقیطي

حاشیة بن حمدون 
ابن الحاج 

 )ـھ١٢٧٣(

أسھل المدارك 
شرح إرشاد 

 السالك للكشناوي

  تقریرات 

إبراھیم بن حسن 
  األزھري

شرح بن الحافظ 
  الصعیدي

  )ھـ١٣٠٣(

نظم أسھل المسالك 
لمحمد البشار 

 البرقوني

سراج السالك 
لعثمان الجعلي 

  المالكي

إرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك البن عسكر 

 )ـھ٧٣٢(البغدادي 

  مجموع األمیر 

لمحمد عبدالقادر بسناوي 
 )ـھ١٢٣٢(

نظم ترغیب 
 المرید السالك

حاشیة ضوء 
الشموع على 

  المجموع للمؤلف 
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 )ـھ١٥٠(األم لإلمام الشافعي )  ١

التعلیقة ألبي الطیب الطبري 
  )ھـ٤٥٠(

التعلیقة للقاضي حسین 
  )ھـ٤٦٢(

بحر المذھب للرویاني 
  )ھـ٥٠٢(

ط ألبي حامد الغزالي یالبس
 )ـھ٥٠٥(

 )ھـ٢٦٤(مختصر المزني )  ٢

الخالصة للغزالي 
  )ـھ٥٠٥(

) ھـ٥١٦(التھذیب للبغوي 
لخصھ من تعلیق شیخھ 

 القاضي حسین

شرح مشكل الوسیط 
 )ھـ٦٤٣(البن الصالح 

الغایة القصوى مختصر 
الوسیط للبیضاوي 

 )ھـ٦٨٥(

المحرر ألبي القاسم 
 ھـ٦٢٣الرافعي 

الحاوي الصغیر 
 )ھـ٦٦٥(للقزویني 

روضة الطالب 
لشرف الدین المقرئ 

 )ھـ٨٣٧(
العباب للزبیدني 

 )ھـ٩٣٠(

أسنى المطالب لزكریا 
حاشیة الرملي  )ھـ٩٢٥(األنصاري 

الكبیر 
 )ھـ٩٥٧(

اإلیعاب البن حجر 
) ھـ ٩٧٤(الھیثمي 

 )مخطوط(

نظم البھجة البن 
 )ھـ٧٤٩(الوردي 

الغاوي في مسلك إرشاد 
الحاوي البن المقرئ 

 )ھـ٨٣٨(
الغرر البھیة لزكریا 

األنصاري 
 )ھـ٩٢٦(

إخالص 
الغاوي 
 للمؤلف

اإلمداد البن حجر 
 ھـ٩٧٤الھیثمي 

 فتح الجواد للمؤلف
السراج الوھاج 
لمحمد الغمراوي 

)١٣٣٧( 

زاد 
المحتاج 
للكوھجي 
١٤٠٠ 

دالئل المنھاج 
لعبدالملك الباري 
المشھور بعبید 

 ھـ٨٣٩الضریر 
تحفة المحتاج 

إلى أدلة المنھاج 
البن الملقن 

 ھـ٨٠٤

حاشیة مغني  
المحتاج للخطیب 

الشربیني 
 ھـ٩٧٧

االبتھال في بیان 
اصطالح المنھاج 

للعلوي 
الحضرمي 

 ھـ١٣١٥

السراج على نكت 
المنھاج البن 

 ھـ٧٦٩النقیب 

حاشیة أحمد عمیرة 
 ھـ٩٥٧

حاشیة أحمد قلیوبي 
 ھـ١٠٦٩

حاشیة العبادي 
 ھـ٩٤٤

حاشیة 
 الشرواني

حاشیة 
الشبراملسي 

 ھـ١٠٨٧
حاشیة 

الرشیدي 
المغربي 

 ھـ١٠٩١

فتح الوھاب 
 للمؤلف

حاشیة 
البجیرمي 

 ھـ١٢٢١
حاشیة العجیلي 

) حاشیة الجمل(
 ھـ١٢٠٤

الحاوي الكبیر  )ـھ٤٧٨(نھایة المطلب للجویني 
  )ـھ٤٥٠(للماوردي

البیان لیحیى 
  )ـھ٥٥٨(العمراني

المھذب 
ـھ٤٦٧(للشیرازي

المجموع 
  )ـھ٥٠٥(للنووي

  الوسیط للغزالي

 الوجیز للغزالي

فتح العزیز ألبي قاسم الرافعي 
  ) ـھ٥٠٥(

روضة الطالبین 
  )ـھ٦٧٦(للنووي

المھمات في شرح الروضة 
  )ـھ٥٠٥(والرافعي لألسنوني

منھج الطالبین 
  )ـھ٦٧٦(للنووي

تحفة المحتاج البن حجر 
  )ـھ٩٧٤(الھیثمي

شرح المحلى على المنھاج 
لجالل الدین 

  )ـھ٨٦٤(المحلى

نھایة المحتاج للرملي 
 )ـھ١٠٠٤(المشھور

  بالشافعي الصغیر

مختصر منھج الطالب 
لزكریا 

  )ـھ٩٢٦(األنصاري
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النھایة شرح الغایة 
ألبي عبداهللا البصیر 

  )ھـ٩٧٢(

فتح القریب المجیب في 
شرح ألفاظ الغریب البن 

  ٩١٨قاسم الغزي 

نھایة التدریب في نظم 
 ٨٩٠غایة التقریب 
  للعمریطي

التھذیب في أدلة متن 
الغایة والتقریب 
  لمصطفى البغا

  ریب ـة والتقــــالغای) ٥
  ٥٩٣( صبھانيبي شجاع األأل

 )ھـ

اإلقناع في حل ألفاظ أبي 
ھـ٩٧٧شجاع للشربیني 

كفایة األخبار في حل 
غایة االختصار ألبي بكر 

  ھـ٨٢٩الحصني 

كفایة اللبیب في حل 
شرح أبي شجاع 
الخطیب لحسن 

 ھـ١١٧٠المنطاوي 

التھذیب في أول 
  التقریب 

  للبغا

تحفة الحبیب على شرح 
الخطیب لسلیمان 

 ھـ١٢٢١البیجرمي 
  حاشیة 

  عبداهللا البزاوي 

 ھـ١٢٥٧

حاشیة 
البرساوي 

 ـھ١١٥٦
حاشیة 

البیجوري 
 ـھ١٢٧٧

حاشیة قوت 
الحبیب 
للجاوي 
 ـھ١٣١٥

  شرح 

 الناظم
تحفة الحبیب شرح 
نظم التقریب ألحمد 

 ھـ٩٧٨الحجازي 

الزبد فیما علیھ )  ٦
المعتمد لھبة اهللا البازي 

  )ھـ٧٣٨(

رسالن الزبد البن  نظم
) صفوة الزبد(وتسمى 
 ) ھـ٨٤٤(

سبیل الرشد بضم زوائد 
  الزبد إلى الزبد 

 سدي ألحمد األ

فتح الرحمن 
للشھاب الرملي 

 )ـھ٩٥٧(
فتح المنان 

للحبشي األبي 
 )ھـ١٢٨٣(

إفادة السادة 
  العمد 

 لألھدل

غایة البیان للرملي 
) الشافعي الصغیر(

 )ـھ١٠٠٤(
مواھب الصمد في حل 
ألفاظ متن الزبد ألحمد 

 ـھ٩٧٨حجازي 
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زي اتنقیح اللباب ألبي زرعة الر
  )ـھ٨٢٦(

اللباب للمحاملي )  ٣
 )ھـ٤١٥(

تحریر تنقیح اللباب لزكریا 
  )ھـ٩٢٦(األنصاري 

تحفة الطالب لزكریا األنصاري 
  )ـھ٩٢٦(

  )ھـ١٢٢٦(حاشیة الشرقاوي 

  ـھ٩١١شرح السیوطي 

إرشاد الفقیھ إلى معرفة أدلة التنبیھ 
  ھـ٧٧٤البن كثیر 

تحریر ألفاظ التنبیھ للنووي 
  )ھـ٦٧٦(

العمدة في تصحیح التنبیھ للنووي 
  )ھـ٦٧٦(

التنبیھ ألبي إسحاق الشیرازي )  ٤
 ھـ٤٧٦

الكفایة شرح التنبیھ البن الرفعة 
  ھـ٧١٠

مسائل التعلیم المشھور )  ٧
الحضرمیة لعبداهللا بافضل  بالمقدمة

 )ھـ٩١٨(الحضرمي 

المنھج القویم البن حجر 
  )ھـ٩٧١(الھیثمي 

  )ـھ١٢٠١(حاشیة الجرھزي 

  )ھـ١١٩٤(الكردي حاشیة محمد سلیمان 

  )ـھ١٣٢٩(حاشیة الترمسي 

بشرى الكریم لسعید 
  )ھـ١٢٧٠(باعشن 

  )ھـ١٣٣٠(حاشیة بافضل 

قرة العین بمھمات )  ٨
الدین للملیباري 

 )ھـ٩٨٧(

  فتح المعین للمؤلف

  )ھـ١٢٦٠(حاشیة علي باصبرین 

  )ھـ١٣١٠(إعانة الطالبین للدمیاطي 

المستفیدین للسقاف ترشیح 
  )ـھ١٣٣٥(

نھایة الزین لمحمد 
  )ھـ١٣١٦(الجاوي 
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مختصــــــــر -1
)334 (الخرقـــــــــــــــي  

 

حاشية 
محمد بن 

عبدالرحمن 
 آل إسماعيل

الدر النقي في شرح 
ألفاظ الخرقي 
ليوسف بن 

عبدالهادي أبو 
)هـ909(المحاسن   

نظمها الصرصري 
واسمها ) هـ656(

لدرة الثمينة ا(
والمحجة 
)المستقيمة  

عمدة الحازم في 
المسائل الزوائد من 
مختصر أبي القاسم 

البن قدامة 
ضمنه ) هـ620(

زوائد كتاب الهداية 
ألبي الخطاب 

 الكلوذاني

شرح نور 
الدين الضرير 

)هـ684(  

المقنع شرح 
مختصر الخرقي 

لحسن البنا 
)هـ471(  

 الشروح

أهم كتب الحنابلة) د(  

شرح محمد بن 
عبدهللا الزركشي 

)هـ772(  

) هـ620(المغني البن قدامة 
استفاد من شرح القاضي أبي 

على ) هـ458(يعلى الفراء 
مختصر الخرقي والي حقق 

 الموجود منه

كفاية المرتقي إلى فرائض 
الخرقي البن بدران 

)هـ1346(  
شرح 

مختصر 
الخرقي لخالد 

 األنصاري

الزوائد على 
 مختصر الخرقي

زوائد مختصر 
الخرقي للجراعي 

وسامها ) هـ887(
)غاية المطلب(  

واسطة العقد الثمين 
وهي زوائد الكافي 

على المختصر 
)هـ656(للصرصري   

 النظــــم

شرحها محمد أيوب 
التاذفي الحنفي 

)هـ705(  

شرح 
 الحواشي الغريب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقنـــع البــن -5
)620( قدامـــــــــة  

 

الممتع 
للتنوخي 

هـ695(
( 

المبدع 
 البن مفلح

)هـ884(  
 

حاشية 
المقنع 

لسليمان بن 
عبدهللا بن 
محمد بن 

عبدالوهاب 
 

 

زاد 
المستقنع 

في 
اختصار 
المقنع 
 للحجاوي

 
 

نظم عقد 

الفرائد 

وكنوز 

الدقائق البن 

عبدالقوي 

 

 

المطلع على 
أبواب 

المقنع ألبي 
الفتح البعلي 

)هـ709(  

 

الشرح 
الكبير لعبد 
الرحمن 
المقدسي 

)هـ682(  

 

اإلنصاف 
 للمرداوي

)هـ885(  

 

اختصره ابن معمر 
)هـ1244بالمنتقى (  

مختصر اإلنصاف 
والشرح الكبير لمحمد 

بن عبدالوهاب 
) هـ1206(  

حاشية 
ابن 
بشر 

)
1359

)ه  

 حاشية
"الزوائد" 
محمد آل 

 هـ1373حسين
  

 حاشية 
صالح 
 الفوزان

حاشية 
علي 
 الهندي

حاشية 
ابن 
مبارك
ه1376

)ـ  

الشرح 

الممتع البن 

(عثيمين

1421(  

الروض 
المربع 
 للبهوتي

)1051
 

 

السلسبي
ل شرح 
الدليل 

للبليهي 
)1410

 

نظم 
روضة 
المرتاد 

على الزاد 
لسليمان 
المزيني 

هـ1363(
( 

 نظم 
نيل المراد (

لسعد بن ) 
عتيق 

)1349 
وأتمه ) هـ

ابن 
 سحمان

حاشية 
العنقري 

)هـ1373(  

حاشية 
 أبابطين
    )

)هـ1282
  

حاشية 
ابن 

فيروز 
ه1205(

)ـ  

حاشية ابن سعدي 
) هـ 1376(

المختارات الجليلة (
من المسائل 

وهي ) الفقهية
 تعليق واستدراك

أدلة 
الروض 
وتعليالته 
لمساعد 
 السلمان

حاشية 
ابن 
قاسم 

)
1392

)هـ  

الملخص 
الفقهي 
 للفوزان

  )هـ939(جمع بينهما الشويكي 
 في كتابه التوضيح

 
جمع بينهما ابن النجار 

)ـه972(  
 في منتهى اإلرادات

 

التنقيح المشبح 
للمرداوي 

)هـ885(  
 

 
 

حواشي  التنقيح 

 للحجاوي

)هـ698(  

 

اختصره 
الكرمي 

)  هـ1033(
دليل (في 

)الطالب  

شرحه 
المؤلف في 
معونة أولي 

 النهى 

حاشية 
البهوتي 

 ) هـ1051(
دقائق أولى (

)النهى  

اإلقناع  
لطالب 
االنتفاع 
 للحجاوي

)هـ968(  

شرحه البهوتي  
في ) ـه1051(

 كشاف القناع

غاية المنتهى 
في الجمع بين 

اإلقناع 
والمنتهى 
للكرمي 
1033  

مطالب أولي النهى 
للرحيباني 

) هـ1243(  

شرح المنتهى 
إرشاد أولي 

النهى  
للبهوتي مع 
حاشية ابن 

1205فيروز   

شرحه ابن 
ضويان 

في  1353
 منار السبيل

شرحه 
التغلبي في 
نيل المآرب 

)هـ1135(  

حاشية ابن مانع 
) هـ 1385(  

 حاشية اللبدي
)هـ1058(  

نظمه محمد 
شحادة ونظمه 

عبدالقادر 
 القصاب

 المعتمد
 لبلطه جي

 ومحمد وهبي

خرج أحاديثه 
) هـ1421(األلباني 

في إرواء الغليل   

 فهرسة نبيل البصارة وغيره

االستدراك والتعليل ألحمد 
 الخليل

 التكميل لصالح آل الشيخ

 التحجيل لعبد العزيز الطريفي

زوائد الكافي والمحرر على 
 المقنع البن عبيدان البعلي

 

حاشية 
الطيار 

والمشيقح 
 والغصن

 الفهرسة

حاشية منحة  االستدراك
مولي الفتح  
 لحسن الشطبي

)ـه1274(  

 فهرسة المكتب اإلسالمي

حاشية محمد 
بن 

 )هـ1389إبراهيم(
 (تحت اإلعداد)

المرتع المشبع 
لفيصل 
ت المبارك(تح
 اإلعداد)



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عمدة الطالب للبهوتي -11
)هـ1051  

هداية الراغب شرح عمدة 
 الطالب لعثمان النجدي

)ـه1097(  

حاشية فتح مولى 
المواهب ألحمد 

(   ) النيابلسي 
 وابنه أحمد

نيل المآرب في 
تهذيب شرح 
عمدة الطالب 
لعبدهللا البسام 

)هـ1423(  

كافي المبتدي البن بلبان -12
)هـ1083(  

أخصر المختصرات البن 
)هـ1083(بلبان البعلي   

الروض الندي ألحمد 
 عبدهللا البعلي

الفوائد المنتخبات لعثمان 
بن جامع النجدي 

)هـ1240(  

حاشية عبدالقادر بدران 
وهي مطبوعة مع ) ـه1346(

 أخصر المختصرات

شرح ابن جبرين 
)هـ1430(  

كشف المخدرات لعبد الرحمن 
)ـه1192(عبدهللا البعلي    

حاشية عبدهللا 
 الفوزان 

حاشية عبدهللا 
)هـ1422(البسام   

لعدة شرح العمدة ا
لبهاء الدين المقدسي 

)ـه624(  

 الشـــرح

)هـ620(العمدة البن قدامة -6  

المحرر -8  
لمجد الدين ابن تيمية 

)هـ652(  

مع حاشية النكت والفوائد 
)هـ763(السنية البن مفلح    

الكافي البن قدامة - 7
)هـ620(  

ـ)ه763 الفروع البن مفلح(  

المقصد المنجح لفروع ابن مفلح 
)هـ883(البن العماد الحموي   

)هـ861(حاشيـــة ابن قندس   

الدر المنتقى لعلي 
)هـ885(المردواي   

النظم المفيد األحمد في مفردات -10
)ـه820(أحمد لحمد علي المقدسي   

منح الشفا الشافيات في شرح 
)هـ1051(المفردات للبهوتي   

الهداية-3  
)ـه510( ألبي الخطاب الكلوذاني   

تجريد العناية في تحرير أحكام 
)ـه803(الهداية البن اللحام البعلي   

 إدراك الغاية في اختصار الهداية
).739(البن عبدالحق   

منهج السالكين البن سعدي -13
)ـه1376(  

 بهجة المؤمنين 
البن جبرين 

)ـه1430(  

المستوعب لنصر -4
الدين السامرائي 

)هـ616(  

اإلرشاد إلى سبيل -2
الرشاد للشريف 

)هـ428(الهاشمي    

لوردة شرح العمدة ا
 لعبد الكريم الغضية

شرح العمدة لعبد 
المؤمن القطيعي 

ولم يتم) ـه739(  

شرح عمدة الفقه 
 لعبدالعزيز الجبرين

 النظــــــــــم

نظمها محمد 
عبدالودود(عدود)الشنقيطي 

بالموثق نظم ) (هـ1430(
)عمدة الموفق  

 الحاشية

شرح منهج السالكين سليمان 
 القصير

 أدلة منهج السالكين
 لعبدهللا العنزي

حاشية محمد 
)1390 (الحركان  

شرح منهج السالكين 
لعبدهللا بن عقيل(تحت 

 اإلعداد)

شرح العمدة 
البن 

) هـ728تيمية(
ت ل   


