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  اجلامعي العام
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 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده، هللا احلمد إن
 وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،

 اهتدى ومن وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى ورسوله، عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال
  :بعد أما كثرياً تسليماً وسلم الدين يوم إىل ديه

 الشريعة ومتام الدين بإكمال النعمة هلا أمت أن األمة هذه على سبحانه اهللا نعم أعظم من فإن
�{�{�{�{u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��ku��t��s��r��q��p���o��n��m��l��ku��t��s��r��q��p���o��n��m��l��ku��t��s��r��q��p���o��n��m��l��kzzzz)حيتاج شيء من فما )١ 
���d�c��b��a��̀}�}�}�}�� تبيانه الشرع ويف إال بيان إىل ��_���d�c��b��a��̀ ��_���d�c��b��a��̀ ��_���d�c��b��a��̀ ��_zzzz)٢(.  

����������Ü��Û��Ú��Ü��Û��Ú��Ü��Û��Ú��Ü��Û��Ú}}}} والرفعة العلو طريق على يدلّه أن عبده على تعاىل اهللا نعمة من وإن

â����á��à��ß��Þ���Ýâ����á��à��ß��Þ���Ýâ����á��à��ß��Þ���Ýâ����á��à��ß��Þ���Ýzzzz)طريقاً سلك من" اجلنة إىل سهلٍ طريق إىل ويهديه ،)٣ 
  .)٤(" اجلنة إىل طريقاً به له اهللا سهل علماً فيه يلتمس

 خيتـاره،  موضوع يف رسالةً يقدم أن املاجستري مرحلة يف الدارس على لزاماً كان وملا
  .مناسب موضوعٍ عن البحث يف اجتهدت فقد

 الصادرة األصوات أحكام موضوع على اختياري وقع واالستشارة والتأمل النظر وبعد
 جبمـع  فقمـت  مسـائل،  من حتته يندرج وملا املوضوع، ألمهية الكالم؛ عدا اإلنسان من

 عليها بيترت ما وكذا الشرعي، احلكم يف أثر لصدوره مما وغريه الفم من الصادرة األصوات
 أذكـر  مل أنين على مسائله، وكثرة لطوله اخلطة؛ ضمن أدخله فلم  الكالم وأما. مسائل من
  :مسيته وقد ذاته، اإلنسان من صادراً كان ما إال األصوات من

��	ن��ن�א��	د���א��وא���
�	מ"��."א���מ��دא�א �

                                                           

 .)٣( رقم اآلية من، املائدة سورة) ١(

 .)٨٩( رقم اآلية من، النحل سورة) ٢(

 .)١١( رقم اآلية من، اادلة سورة) ٣(

 .  � هريرة أيب حديث من، )٢٦٩٩( رقم صحيحه يف مسلم أخرجه) ٤(
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  :اآليت يف املوضوع أمهية تربز

 عـدا  أصـوات  من اإلنسان من يصدر فيما الشرعي احلكم عرفةم إىل املاسة احلاجة - ١
  .منه صدورها لكثرة الكالم؛

 وأوجه احلكم، حيث من بينها االتفاق أوجه وبيان مسائله، حترير إىل املوضوع حاجة - ٢
  .االختالف

 الصالة، وهو اإلسالم أركان من الثاين بالركن مسائله من كثري يف املوضوع هذا تعلق - ٣
  .وفساداً صحةً ا نالرك هذا وتأثر

�:א��و"وع�א%$�	�����	# �

  .املوضوع أمهية من إليه اإلشارة سبقت ما - ١
 يصـعب  اإلنسان من الصادر بالصوت املتعلقة الشرعية األحكام معرفة يف الراغب أن - ٢

  .الفقه أبواب ثنايا يف تفرقها بسبب عليها؛ والوقوف إليها، الوصول عليه
 وقـام  مستقل، كتاب يف املوضوع هذا مسائل مجع من - البحث بعد - أجد مل أنين - ٣

  .مسائلها وحترير بدراستها،

�:א��و"وع�� دא& �

 ليسهل الكالم؛ عدا واحد؛ مكان يف اإلنسان من الصادر بالصوت املتعلقة املسائل مجع - ١
 .إليها الوصول

 عليها يترتب وما الكالم، عدا أصوات من اإلنسان عن يصدر ملا الشرعي احلكم بيان - ٢
  .مسائل من
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 مكتبة فهرس يف حبثت حيث املوضوع، هذا حبث من أجد مل أنين إىل اإلشارة سبقت
 قـوائم  إىل باإلضـافة  والدراسات، للبحوث فيصل امللك مركز وكذا الوطنية، فهد امللك

 قوائم يف وكذلك القرى، بأم الشريعة وكلية بالرياض، الشريعة كلية إىل املقدمة املوضوعات
  :إال أجد فلم للقضاء، العايل هداملع
 املترتبة األحكام"  بعنوان للقضاء العايل للمعهد مقدماً املاجستري درجة لنيل تكميلياً حبثاً - ١

 وبعـد  .صـفحة  ١٤٨ صفحاته عدد الفريح، فهد بن حممد: للباحث"  الصوت على
 الصـوت  رفـع  أحكـام  على حبثه غالب يف ركز أنه وجدت البحث خطة يف النظر
 الصوت أثر يف إال فيها معه أشترك مل اليت اليسرية املسائل بعض إىل باإلضافة م،بالكال
 .احليوانات أصوات وتقليد بالصوت، واجلناية املولود، استهالل يف
 الفقـه  يف وأحكامهـا  آداـا،  اإلنسان، جسم يصدرها اليت األصوات" بعنوان وحبثاً - ٢

 العنكبوتيـة  الشبكة على منشور ثحب وهو. عبداخلالق بن حامد بن لرأفت" اإلسالمي
 علمية جهة إىل يقدم مل وأنه مطبوعاً، كتاباً وال علمياً، حبثاً ليس أنه ويبدو ،"اإلنترنت"
 وقـد  صـفحة،  ٤٠ قرابـة  صفحاته عدد تبلغ جداً خمتصر حبث وهو. أكادميية وال

 ،والعطـاس  األصابع، وفرقعة والريح، اجلشاء،: وهي أصوات مثانية يف معه اشتركت
 أن على صوتاً، عشر ستة من أكثر عليه وزدت والنحنحة، واألنني، والتأوه، والصفري،
  .حبثها يف العلمي املنهج يلتزم مل فيها معه اشتركت اليت املسائل

'(���)
 :א��

  :يلي فيما املنهج هذا يتبني

  .دراستها من داملقصو ليتضح حكمها؛ بيان قبل دقيقاً تصويراً حبثها املراد املسألة أصور :أوالً

 مـن  االتفاق توثيق مع بدليلها، حكمها فأذكر االتفاق، مواضع من املسألة كانت إذا: ثانياً
   .املعتربة مظانه
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  :يلي ما فأتبع اخلالف، مسائل من املسألة كانت إذا: ثالثا
  .اتفاق حمل وبعضها  خالف، حمل املسألة صور بعض كانت إذا اخلالف حمل حترير - ١
 حسب اخلالف عرض ويكون العلماء، من ا قال من وأبني، املسألة يف األقوال أذكر - ٢

  .الفقهية االجتاهات
 مـن  عليـه  الوقوف تيسر ما بذكر العناية مع املعتربة، الفقهية املذاهب على االقتصار - ٣

  .التخريج مسلك فأسلك ما مذهب يف املسألة على أقف مل وإذا، الصاحل السلف أقوال
  .نفسه املذهب هلأ كتب من األقوال توثيق - ٤
 ومـا ، مناقشات من عليها يرد ما وذكر الداللة، وجه بيان مع األقوال، أدلة استقصاء - ٥

  .كانت إن عنها به جياب
  .وجدت إن اخلالف مثرة وذكر سببه، بيان مع الترجيح - ٦

 والتوثيـق  ،والتحريـر  ،التخريج يف األصيلة واملراجع املصادر أمهات على االعتماد :رابعاً
  .واجلمع

  .االستطراد وجتنب البحث، موضوع على التركيز: مساًخا
  .الواقعية خاصة األمثلة، بضرب العناية: سادساً

  .الشاذة األقوال ذكر جتنب: سابعاً

  .بالبحث واضحة صلة له مما القضايا من جد ما بدراسة العناية: ثامناً

  .سورها وبيان اآليات، ترقيم :تاسعاً

 الصحيحني يف تكن مل إن درجتها يف الشأن أهل ذكره ما وبيان األحاديث، ختريج: عاشراً
  .خترجيهما يف بذلك حينئذ فأكتفي كذلك كانت فإن، أحدمها أو

  .عليها واحلكم، األصيلة مصادرها من اآلثار ختريج: عشر احلادي

  .الغريب وشرح باملصطلحات، التعريف: عشر الثاين

  .الترقيم وعالمات، مالءواإل، العربية اللغة بقواعد العناية: عشر الثالث
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 تضمنته ما عن واضحة فكرة يعطي للرسالة، ملخص عن عبارة اخلامتة تكون: عشر الرابع
  .النتائج أهم إبراز مع، الرسالة

  .املشهورين غري األعالم ترمجة: عشر اخلامس

  :يأيت ما على يشتمل بفهرس الرسالة أتبع: عشر السادس

  .اآليات -

  .واآلثار األحاديث -

  .األعالم -

  .واملصادر املراجع -

  .املوضوعات -
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  .وفهارس، وخامتة، وفصلني، ومتهيد، مقدمة على البحث خطة تشتمل

 وأهدافـه،  اختيـاره،  وأسـباب  وأمهيتـه،  البحث، موضوع بيان على وتشتمل: املقدمة
  .وتقسيماته البحث، ومنهج السابقة، والدراسات

  التمهيد

  األصوات من كالماً يعد ال ما وضابط، وأنواعه، الصوت تعريف 

  :مبحثان وفيه

  .وأنواعه الصوت تعريف: األول املبحث

  .األصوات من كالماً يعد ال ما ضابط: الثاين املبحث

 األول الفصل

   الكالم عدا الفم من الصادرة األصوات أحكام

  :مبحثاً عشرون وفيه
  :مطالب ثالثة وفيه، األنني: ألولا املبحث

  .األنني تعريف: األول املطلب

  :مسألتان وفيه، األنني حكم: الثاين املطلب

  .املريض أنني: األوىل املسألة
  .الصالة يف األنني: الثانية املسألة

  .الصالة على األنني أثر: الثالث املطلب

  :مطلباً عشر أحد وفيه ،البكاء: الثاين املبحث
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  .البكاء تعريف: ولاأل املطلب

  .البكاء أنواع: الثاين املطلب

  :مسائل مخس وفيه، البكاء حكم: الثالث املطلب

  .تعاىل اهللا خشية من البكاء: األوىل املسألة
  .القرآن قراءة عند البكاء: الثانية املسألة
  .املصيبة عند البكاء: الثالثة املسألة
  .الصالة يف البكاء: الرابعة املسألة
  .القرب زيارة عند البكاء: اخلامسة املسألة

  .للبكاء النساء اجتماع حكم: الرابع املطلب

  .الصالة على البكاء أثر: اخلامس املطلب

  .الصيب لبكاء الصالة ختفيف: السادس املطلب

  .عليه أهله ببكاء امليت تعذيب: السابع املطلب

  .املولود حياة على البكاء داللة: الثامن املطلب

  .لتزوجيها االستئذان عند املرأة بكاء داللة: التاسع املطلب

  .الدعوى صدق على البكاء داللة: العاشر املطلب

  .اللسان دية الصغري استحقاق يف البكاء أثر: عشر احلادي املطلب

  :مطالب ثالثة وفيه. التأوه: الثالث املبحث

  .التأوه تعريف: األول املطلب

  :ائلمس ثالث وفيه، التأوه حكم: الثاين املطلب
  .للمريض التأوه: األوىل املسألة
  .املريض لغري التأوه: الثانية املسألة
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  .الصالة يف التأوه: الثالثة املسألة
  .الصالة على التأوه أثر: الثالث املطلب

  :مطالب سبعة وفيه. التثاؤب: الرابع املبحث

  .التثاؤب تعريف: األول املطلب

  :مسألتان وفيه، التثاؤب حكم: الثاين املطلب

  .الصالة خارج التثاؤب: األوىل املسألة
  .الصالة أثناء التثاؤب: الثانية املسألة

  .الصالة على التثاؤب أثر: الثالث املطلب

  .التثاؤب عند يشرع ما: الرابع املطلب

  .التثاؤب عند عنه ينهى ما: اخلامس املطلب

  .الكالم اتصال على التثاؤب أثر: السادس املطلب

  .املولود حياة على التثاؤب لةدال: السابع املطلب

  :مطلبان وفيه. التصفري: اخلامس املبحث
  .التصفري تعريف: األول املطلب

  :مسائل ثالث وفيه، التصفري حكم: الثاين املطلب
  .الرجال تصفري: األوىل املسألة
  .النساء تصفري: الثانية املسألة
  .الصالة أثناء التصفري: الثالثة املسألة

  :مطالب ثالثة وفيه. اإلنسان غري أصوات قليدت: السادس املبحث

  .األصوات تقليد تعريف: األول املطلب

  .احليوان أصوات تقليد حكم: الثاين املطلب
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  .اجلماد أصوات تقليد حكم: الثالث املطلب

  :مطالب ستة وفيه. التنفس: السابع املبحث

  .التنفس تعريف: األول املطلب

  .وخارجه اءاإلن يف التنفس حكم: الثاين املطلب

  .الصالة على التنفس أثر: الثالث املطلب

  .الكالم اتصال على التنفس أثر: الرابع املطلب

  .املولود حياة على التنفس داللة: اخلامس املطلب

  .الرضاع على بالتنفس الفصل أثر: السادس املطلب

  :مطالب مخسة وفيه. اجلشاء: الثامن املبحث

  .اجلشاء تعريف: األول املطلب

  .اجلشاء حكم: الثاين لباملط

  .الوضوء على اجلشاء أثر: الثالث املطلب

  .الصالة على اجلشاء أثر: الرابع املطلب

  .اجلشاء حال الرأس رفع حكم: اخلامس املطلب

  :مطالب مخسة وفيه. والكحة، السعال: التاسع املبحث
  .والكحة السعال تعريف: األول املطلب

  .الصالة على والكحة السعال أثر: الثاين املطلب

  .الكالم اتصال على والكحة السعال أثر: الثالث املطلب

  .واملرأة الرجل يف عيباً والكحة السعال اعتبار: الرابع املطلب

  .غريه بسبب والكحة بالسعال أصيب من ضرر ضمان: اخلامس املطلب
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  :مطالب سبعة وفيه. الصراخ: العاشر املبحث

  .الصراخ تعريف: األول املطلب

  .امليت على الصراخ حكم: الثاين باملطل

  .بالصراخ التعبد حكم: الثالث املطلب

  .املولود حياة على الصراخ داللة: الرابع املطلب

  .امليت على بالصراخ املوت ثبوت: اخلامس املطلب

  .بالصراخ الغصب دعوى قبول: السادس املطلب

  .بالصراخ احلاصل التلف ضمان: السابع املطلب

  :مطلباً عشر ثالثة وفيه. الضحك: رعش احلادي املبحث

  .الضحك تعريف: األول املطلب

  .الضحك أنواع: الثاين املطلب

  :مسألتان وفيه، القهقهة حكم: الثالث املطلب

  .الصالة خارج القهقهة: األوىل املسألة
  .الصالة أثناء القهقهة: الثانية املسألة

  .الغري إضحاك حكم: الرابع املطلب

  .الغري من الضحك حكم: اخلامس املطلب

  .الوضوء على الضحك أثر: السادس املطلب

  .الصالة على الضحك أثر: السابع املطلب

  .الصيد رؤية عند احملرم ضحك حكم: الثامن املطلب

  .الصيد رؤية عند احملرم ضحك أثر: التاسع املطلب

  .لتزوجيها االستئذان عند املرأة ضحك داللة: العاشر املطلب
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  .التبسم تعريف: عشر احلادي املطلب

  :مسألتان وفيه ،التبسم حكم: عشر الثاين املطلب

  .الصالة خارج التبسم: األوىل املسألة
  .الصالة أثناء التبسم: الثانية املسألة

  .الصالة على التبسم أثر: عشر الثالث املطلب

  :مطالب مخسة وفيه. الزغردة: عشر الثاين املبحث

  .الزغردة تعريف: األول املطلب

  .ومنشؤها، الزغردة أصل: الثاين باملطل

  .الرجال زغردة حكم: الثالث املطلب

  .النساء زغردة حكم: الرابع املطلب

  .اجلماعية الزغردة حكم: اخلامس املطلب

  :مطالب تسعة وفيه. العطاس: عشر الثالث املبحث

  .العطاس تعريف: األول املطلب

  .قوله واملشمت للعاطس يشرع ما: الثاين املطلب

  .العطاس عند الكمامات استخدام: الثالث باملطل

  .العطاس عند فعله يشرع ما: الرابع املطلب

  :مسائل مثان وفيه، التشميت حكم: اخلامس املطلب

  .مطلقا التشميت حكم: األوىل املسألة
  .للمرأة والرجل، للرجل املرأة تشميت: الثانية املسألة
  .الكافر تشميت: الثالثة املسألة
  .اهللا حيمد مل من تشميت: ةالرابع املسألة
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  .خارجه عطس ملن اخلالء يف من تشميت: اخلامسة املسألة
  .الصالة أثناء العاطس تشميت: السادسة املسألة
  .اجلمعة خطبة أثناء العاطس تشميت: السابعة املسألة
  .ثالث فوق العاطس تشميت: الثامنة املسألة

  .باحلمد العاطس تذكري حكم: السادس املطلب

  .الصالة على العطاس أثر: السابع املطلب

  .الكالم اتصال على العطاس أثر: الثامن املطلب

  .املولود حياة على العطاس داللة: التاسع املطلب

  :مطالب سبعة وفيه. الغرغرة: عشر الرابع املبحث

  .الغرغرة تعريف: األول املطلب

  .الوضوء يف الغرغرة حكم: الثاين املطلب

  .فمه تنجس ملن رغرةالغ حكم: الثالث املطلب

  .وبعدها املوت غرغرة قبل التلقني حكم: الرابع املطلب

  .للصائم الغرغرة حكم: اخلامس املطلب

  .وبعدها املوت غرغرة قبل الوصية حكم: السادس املطلب

  .التوبة قبول يف املوت غرغرة أثر: السابع املطلب

  :مطالب ثالثة وفيه. والشخري الغطيط،: عشر اخلامس املبحث

  .والشخري الغطيط، تعريف: األول املطلب

  .الوضوء على والشخري الغطيط، أثر: الثاين املطلب

  .الصالة على والشخري الغطيط، أثر: الثالث املطلب
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  :مطالب ستة وفيه. النحنحة: عشر السادس املبحث

  .النحنحة تعريف: األول املطلب

  :مسائل مخس وفيه، النحنحة حكم: الثاين املطلب

  .البول باقي إلخراج النحنحة: األوىل املسألة
  .واإلقامة األذان قبل النحنحة: الثانية املسألة
  .الصالة أثناء النحنحة: الثالثة املسألة
  .الصف يف مكاناً جيد مل ملن النحنحة: الرابعة املسألة
  .البيت إىل الدخول عند النحنحة: اخلامسة املسألة

  .بالنحنحة واإلقامة ناألذا بني التثويب حكم: الثالث املطلب

  .الصالة على النحنحة أثر: الرابع املطلب

  .املأمومني صالة على اإلمام حننحة أثر: اخلامس املطلب

  .الكالم اتصال على النحنحة أثر: السادس املطلب

  :مطالب أربعة وفيه. النفث: عشر السابع املبحث

  .النفث تعريف: األول املطلب

  :مسائل ثالث يهوف، النفث حكم: الثاين املطلب

  .الوسوسة عند الصالة يف النفث: األوىل املسألة
  .للرقية والغري النفْس على النفث: الثانية املسألة
  .للرقية وغريه املاء يف النفث: الثالثة املسألة

  .الصالة على النفث أثر: الثالث املطلب

  :مسألتان وفيه، العقد يف النفث: الرابع املطلب

  .العقد يف بالنفث رادامل: األوىل املسألة
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  .العقد يف النفث حكم: الثانية املسألة
  :مطالب ثالثة وفيه. النفخ: عشر الثامن املبحث

  .النفخ تعريف: األول املطلب

  :مسائل أربع وفيه، النفخ حكم: الثاين املطلب

  .للتيمم الصعيد ضرب بعد اليد عن التراب نفخ: األوىل املسألة
  .الصالة يف النفخ: الثانية املسألة
  .الصالة يف اليد عن التراب نفخ: الثالثة املسألة
  .اإلناء يف النفخ: الرابعة املسألة

  .الصالة على النفخ أثر: الثالث املطلب

  :مطالب ثالثة وفيه. الصوتية املؤثرات: عشر التاسع املبحث

  .الصوتية املؤثرات تعريف: األول املطلب

  .الصوتية املؤثرات أنواع: الثاين املطلب

  .الصوتية املؤثرات استخدام جماالت: الثالث املطلب

  :مطالب أربعة وفيه. الكالم عدا الصوت يف متفرقة مسائل: العشرون املبحث

  .الصوت على اعتماداً الزوجة وطء حكم: األول املطلب

  .الصوت ذهاب عند الدية حكم: الثاين املطلب

  .البلوغ على الصوت غلظ أثر: الثالث املطلب

  .املولود حياة على الصوت داللة: الرابع املطلب
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  الثاين الفصل

  الفم غري من الصادرة األصوات أحكام

  :مباحث مخسة وفيه

  : مطالب أربعة وفيه. التصفيق: األول املبحث

  .التصفيق تعريف: األول املطلب

  .التصفيق كيفية: الثاين املطلب

  :مسائل سبع وفيه، التصفيق حكم: الثالث املطلب

  .مطلقا التصفيق حكم: األوىل املسألة
  .احلفالت يف التصفيق: الثانية املسألة
  .وغريهم اآلدميني ملناداة التصفيق: الثالثة املسألة
  .الصالة أثناء الرجل تصفيق: الرابعة املسألة
  :فرعان وفيه، الصالة أثناء املرأة تصفيق: اخلامسة املسألة

  .صالته يف لسهو اإلمام لتنبيه التصفيق: األول الفرع
  .أمامها املار ملنع التصفيق: الثاين الفرع

  .اللعب وجه على الصالة يف التصفيق: السادسة املسألة
  .اجلمعة خطبة أثناء التصفيق: السابعة املسألة

  .الصالة على التصفيق أثر: الرابعة املطلب

  :مطالب تسعة وفيه. الضراط: الثاين املبحث

  .الضراط تعريف: األول املطلب

  .الضراط أنواع: الثاين باملطل
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  .الضراط من االستنجاء حكم: الثالث املطلب

  .املسجد يف الضراط حكم: الرابع املطلب

  .الس يف الضراط حكم: اخلامس املطلب

  .الوضوء على الضراط أثر: السادس املطلب

  .والصالة الطهارة على الضراط سلس أثر: السابع املطلب

  .الوضوء على ضراطال يف الشك أثر: الثامن املطلب

 منـهما  كلٌ صوتاً ومسعا ،باآلخر أحدمها ائتم رجلني صالة حكم: التاسع املطلب
  .اآلخر من يظنه

  :مطالب ثالثة وفيه. األذن طنني: الثالث املبحث

  .األذن طنني تعريف: األول املطلب

  .األذن طنت إذا ���� النيب على الصالة حكم: الثاين املطلب

  .الطنني داللة اعتقاد: الثالث املطلب

  :مطالب ثالثة وفيه. األصابع فرقعة: الرابع املبحث

  .األصابع فرقعة تعريف: األول املطلب

  :مسألتان وفيه ،األصابع فرقعة حكم: الثاين املطلب

  .الصالة خارج األصابع فرقعة: األوىل املسألة
  .الصالة أثناء األصابع فرقعة: الثانية املسألة

  .الصالة على األصابع عةفرق أثر: الثالث املطلب

  :مطالب ثالثة وفيه. البطن قرقرة: اخلامس املبحث

  .البطن قرقرة تعريف: األول املطلب

  .الوضوء على البطن قرقرة أثر: الثاين املطلب
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  .الصالة على البطن قرقرة أثر: الثالث املطلب

  .والتوصيات، النتائج أهم وفيها: اخلامتة
  :ليي ما وتتضمن، الفهارس ذلك وبعد
  .القرآنية اآليات فهرس /١
  .واآلثار الشريفة األحاديث فهرس /٢
  .األعالم فهرس /٣
  .واملراجع املصادر فهرس /٤
  .املوضوعات فهرس /٥
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 وإن. إحسانه وجزيل آالئه، عظيم على فيه مباركاً طيباً كثرياً محداً اهللا أمحد وإين هذا
 فلـه .  بـه  ينفع وأن ،خالصاً لوجهه جيعله أن أرجو الذي البحث هذا إمتام علي نعمته من

  .وباطناً وظاهراً وآخراً، أوالً احلمد
 غفري أن وكرمه مبنه اهللا أسأل. صغرياً ربياين كما الغاليني لوالدي بشكري أثني إين مث
  .ولده عن والداً جزى ما خري وجيزيهما رمحته، بواسع ويتغمدمها هلما،

 كليـة  يف ممثلة – اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة – املباركة جامعتنا شكروأ
  .وطالبه العلم خدمة سبيل يف تبذله ما على الشريعة

 العمار موسى بن عبداهللا د.أ الشيخ فضيلة العلمي للمرشد اجلزيل بالشكر أتقدم كما
   .وتوجيهات نصائح من الرسالة تسجيل أثناء به أحتفين ما على

 املشارك األستاذ بالل، بن حامد بن بالل. د الشيخ لفضيلة الوافر بالشكر ذلك وأتبع
 توجيهـات  من إيلّ أسداه وما املتواصل، جهده على الرسالة على املشرف الشريعة، بكلية
  .جم وتواضع صدر، رحابة مع سديدة، ونصائح قيمة،

 بـن  فهـد  األخ بالشكر وأخص الرسالة، هذه إمتام على أعانين من كل أشكر كما
  .احلريب أمحد بن وائل واألخ الفضائية، اد قناة يف صوتال وحدة مدير الدوهان، عبدالعزيز
   ويقينـا  رشـدنا،  يلـهمنا  أنو نلقاه، حىت احلق على يثبتنا أن القدير العلي اهللا أسأل

  .أنفسنا شر
 الغيـب  عـامل  واألرض، السـماوات  فاطر وإسرافيل، وميكائيل جربيل رب اللهم
 احلـق  مـن  فيه اختلف ملا اهدين خيتلفون، فيه كانوا فيما عبادك بني حتكم أنت والشهادة،
  .مستقيم صراط إىل تشاء من دي إنك بإذنك،

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى
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  الصفحة  رقمها   اآلية 

  سـورة البقرة
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��Q���P��Q���P��Q���P��Q���Pzzzz  

٣٠٧  ١٠٢  

{{{{����������Â��Á��À��¿��¾���½���¼��»��Â��Á��À��¿��¾���½���¼��»��Â��Á��À��¿��¾���½���¼��»��Â��Á��À��¿��¾���½���¼��»

��Æ������Å����Ä��Ã��Æ������Å����Ä��Ã��Æ������Å����Ä��Ã��Æ������Å����Ä��Ãzzzz� �� �� �� �

٣٥٧  ١٢٥  

�{�{�{�{������I��H���G��F��I��H���G��F��I��H���G��F��I��H���G��Fzzzz  ١٠٨، ٣٥  ٢٣٨  

{{{{ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§����������������¬��«¬��«¬��«¬��«®®®®����zzzz  ٦٦، ٣٢، ٣٠  ٢٨٦ ،
١٤٢، ١٠٠، ٩٩ ،

٣٦٤، ٢٤٨  
  سـورة النساء

�{�{�{�{�������������������u��t��s��r���u��t��s��r���u��t��s��r���u��t��s��rzzzz  ٢٦٣  ١٧  
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٢٦٣  ١٨  
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٥٣  ٤١  
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  سـورة المائدة
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  الصفحة  رقمها   اآلية 

{{{{���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A

�I�I�I�Izzzz� �� �� �� �

٣٥٦، ٢٦٧  ٦  

�{�{�{�{��A��A��A��A��I��H��G��F��E��D��C��B��I��H��G��F��E��D��C��B��I��H��G��F��E��D��C��B��I��H��G��F��E��D��C��B
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W��V���U��TW��V���U��TW��V���U��TW��V���U��Tzzzz� �� �� �� �

١٦٦، ٥٢، ٤٩  ٨٣  

{{{{¾�½�¼�»�º��¹¾�½�¼�»�º��¹¾�½�¼�»�º��¹¾�½�¼�»�º��¹zzzz� �� �� �� ٢٠٠  �٩٥  

  سـورة األنعام

{{{{��������Î��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÊÎ��Í��Ì��Ë��ÊÏÏÏÏ����zzzz  ٨٠، ٧٩، ٧٨  ١٦٤  

  سـورة األعراف

�{�{�{�{��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥
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١٣٢  ١٧٧ -  ١٧٦  
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���b��a���b��a���b��a���b��azzzz  

١٣٢  ١٧٩  

{{{{����»��º��¹�� �̧�¶�µ� �́³����»��º��¹�� �̧�¶�µ� �́³����»��º��¹�� �̧�¶�µ� �́³����»��º��¹�� �̧�¶�µ� �́³

��Ä�½��¼��Ä�½��¼��Ä�½��¼��Ä�½��¼zzzz� �� �� �� �

١٦٤  ٢٠٥  

  سـورة األنفال

{{{{h �̂]��\��[��Z��Y��X��Wh �̂]��\��[��Z��Y��X��Wh �̂]��\��[��Z��Y��X��Wh �̂]��\��[��Z��Y��X��Wzzzz  ٥٦  ٢  
  



-٣٩٤- 

  حةالصف  رقمها   اآلية 

{{{{�̂ �]�\�[�Z�Y��X�̂ �]�\�[�Z�Y��X�̂ �]�\�[�Z�Y��X�̂ �]�\�[�Z�Y��X
____`̀̀̀ffffzzzz� �� �� �� �

١٢٢، ١٢١  ٣٥ ،
٣٣٩، ٣٣٨ ،
٣٤٤، ٣٤٢  

  سـورة التوبة

{{{{��a� �̀��_��~���}��|��{��a� �̀��_��~���}��|��{��a� �̀��_��~���}��|��{��a� �̀��_��~���}��|��{
g��f�����������e��d��c��bg��f�����������e��d��c��bg��f�����������e��d��c��bg��f�����������e��d��c��bhhhh����������l��k��j��i��l��k��j��i��l��k��j��i��l��k��j��i

��s��r��q��p���o��n��m��s��r��q��p���o��n��m��s��r��q��p���o��n��m��s��r��q��p���o��n��mzzzz  

١٨٨  ٦٦ - ٦٥  

{{{{�}�|�{�}�|�{�}�|�{�}�|�{������������������������_��~_��~_��~_��~zzzz  ٩٨، ٣٦  ١١٤  

  سـورة هود

{{{{qp��o�n�m�lqp��o�n�m�lqp��o�n�m�lqp��o�n�m�lzzzz  ٩٨، ٣٦  ٧٥  

  سـورة يوسف

�{�{�{�{��T��T��T��T������XW��V��U��XW��V��U��XW��V��U��XW��V��Uzzzz  ٩٢  ١٦  

{{{{���������Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ë�Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ë�Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ë�Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ëzzzz  ٦٧، ٥٣، ٣٨  ٨٦  

  سـورة النحل

{{{{��]���\��[��Z��Y��X�W�V�U��]���\��[��Z��Y��X�W�V�U��]���\��[��Z��Y��X�W�V�U��]���\��[��Z��Y��X�W�V�U

��_��^��_��^��_��^��_��^zzzz  

٧٩  ٤٤   

�{�{�{�{���d�c��b��a��̀ ��_���d�c��b��a��̀ ��_���d�c��b��a��̀ ��_���d�c��b��a��̀ ��_zzzz  ٣٤٢، ١  ٨٩  

  سـورة اإلسراء

{{{{����������¢��z���y��x��w��¢��z���y��x��w��¢��z���y��x��w��¢��z���y��x��wzzzz  ١٠٩، ٤١، ٢٤  ٢٣ ،
٣١٩، ٣١٨  

{{{{Ç��Æ��Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ��Æ��Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ��Æ��Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ��Æ��Å�Ä�Ã�Â�ÁÈÈÈÈ��������zzzz� �� �� �� ١٦٩  �٣٦  

{{{{����c��b��a����� �̀�_c��b��a����� �̀�_c��b��a����� �̀�_c��b��a����� �̀�_��������������g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d��g��f��e��d

��p��i��h��p��i��h��p��i��h��p��i��hzzzz� �� �� �� �

١٣١  ٧٠  

  



-٣٩٥- 

  الصفحة  رقمها   اآلية 

{{{{yw�v�u�t�syw�v�u�t�syw�v�u�t�syw�v�u�t�szzzz� �� �� �� ٥١، ٤٩، ٣٦  �١٠٩ ،
٦٦، ٥٢  

�m�m�m�m_�~���}�|��{�z_�~���}�|��{�z_�~���}�|��{�z_�~���}�|��{�z`̀̀̀�����e��d�c�b�a�e��d�c�b�a�e��d�c�b�a�e��d�c�b�a� �� �� �� �

ffffgggg����llll� �� �� �� �

٥٩  ١١٠  

  سـورة مريم

{{{{��̀ ��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��̀ ��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��̀ ��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��̀ ��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v
j��i��h��g��f��e��d���c��b��aj��i��h��g��f��e��d���c��b��aj��i��h��g��f��e��d���c��b��aj��i��h��g��f��e��d���c��b��akkkk�����������l���l���l���l

��us��r�����q����p��o���n������m��us��r�����q����p��o���n������m��us��r�����q����p��o���n������m��us��r�����q����p��o���n������mzzzz  

٥٢  ٥٨  

{{{{us�r�qus�r�qus�r�qus�r�qzzzz  ٦٧، ٣٦  ٥٨  

  سـورة طه

{{{{tttt����������z���y��x�����������w��v���u��z���y��x�����������w��v���u��z���y��x�����������w��v���u��z���y��x�����������w��v���uzzzz  ٣٠٧  ٦٩  

{{{{±¥�¤�£�¢��¡±¥�¤�£�¢��¡±¥�¤�£�¢��¡±¥�¤�£�¢��¡zzzz  ٨٢  ١٣٢  

  سـورة األنبياء

{{{{���� �̀��_��~��}��|��{��z���� �̀��_��~��}��|��{��z���� �̀��_��~��}��|��{��z���� �̀��_��~��}��|��{��z

b��ab��ab��ab��a��zzzz  

٥١  ٤٩  

{{{{\�[�Z��Y���X���W��V\�[�Z��Y���X���W��V\�[�Z��Y���X���W��V\�[�Z��Y���X���W��V]]]]zzzz� �� �� �� ٣٦١  �٧٤  

  سـورة النور

{{{{��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�Á��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�Á��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�Á��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�Á

Í��Ì��Ë���Ê��ÉÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÎÎÎÎzzzz  

٢٨٣  ٢٧  

{{{{��\��[��\��[��\��[��\��[������d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]

eeeezzzz� �� �� �� �

٢٨٣  ٢٩  

�{�{�{�{��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î���Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î���Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î���Í��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î���Í

ÕÔÕÔÕÔÕÔzzzz  

٢٦٢  ٣١  



-٣٩٦- 

  الصفحة  رقمها   اآلية 

  سـورة النمل

{{{{u��t�s�ru��t�s�ru��t�s�ru��t�s�rzzzz  ٢١٠  ١٩  

  سـورة العنكبوت

{{{{±��°�� �̄��®±��°�� �̄��®±��°�� �̄��®±��°�� �̄��®²²²²����������Â��Â��Â��Âzzzz  ٣٦١، ١٢٢  ٢٩  

  سـورة األحزاب

{{{{��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���\�[�Z��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���\�[�Z��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���\�[�Z��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���\�[�Z
��e��d��e��d��e��d��e��dzzzz  

٢٣٢  ٣٢  

  سـورة فاطر

{{{{�¸��̧¸�¸����¾��½��¼��»��º��¹¾��½��¼��»��º��¹¾��½��¼��»��º��¹¾��½��¼��»��º��¹¿¿¿¿������������zzzz  ٢٣٧  ١٠  

�{�{�{�{����ba�� �̀�_�� �̂�]��\ba�� �̀�_�� �̂�]��\ba�� �̀�_�� �̂�]��\ba�� �̀�_�� �̂�]��\zzzz� �� �� �� ٢٥٨  �٢٢  

{{{{�����́�³��²��±��°��̄�́�³��²��±��°��̄�́�³��²��±��°��̄�́�³��²��±��°��̄µµµµ��»��»��»��»zzzz  ٩٨  ٢٨  

{{{{�����́�³��²��±��°��¯�́�³��²��±��°��¯�́�³��²��±��°��¯�́�³��²��±��°��¯µµµµ���������������¹�� �̧�¶���¹�� �̧�¶���¹�� �̧�¶���¹�� �̧�¶
��»��º��»��º��»��º��»��ºzzzz  

٥١  ٢٨  

  سـورة الزمر

{{{{�����̀ ��_��̂ ��]��������\��[��Z��Y��X�����̀ ��_��̂ ��]��������\��[��Z��Y��X�����̀ ��_��̂ ��]��������\��[��Z��Y��X�����̀ ��_��̂ ��]��������\��[��Z��Y��X

��i���h��g��f��e��d��c��b��a��i���h��g��f��e��d��c��b��a��i���h��g��f��e��d��c��b��a��i���h��g��f��e��d��c��b��a

k��jk��jk��jk��jllll���������|�|�|�|zzzz  

١٦٦، ٥٦  ٢٣  

{{{{��d��c��b�a�̀ �_��d��c��b�a�̀ �_��d��c��b�a�̀ �_��d��c��b�a�̀ �_zzzz  ٥٦  ٢٣  

{{{{��¿��¾��½���¼��»��º�¹�¸��¿��¾��½���¼��»��º�¹�¸��¿��¾��½���¼��»��º�¹�¸��¿��¾��½���¼��»��º�¹�¸

Ä��Ã���Â��Á��ÀÄ��Ã���Â��Á��ÀÄ��Ã���Â��Á��ÀÄ��Ã���Â��Á��ÀÅÅÅÅ����������Æ��Æ��Æ��Æ

���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Ç���Ê��É��È��Çzzzz� �� �� �� �

١٧٩  ٦٧  

  



-٣٩٧- 

  الصفحة  رقمها   اآلية 

  سـورة الشورى

{{{{��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}��̈ ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}

©©©©ªªªª����������������zzzz  

٣٣٨، ١٦٤  ٢١  

  سـورة الزخرف

{{{{����������Á��À��¿��¾��½����¼������»��Á��À��¿��¾��½����¼������»��Á��À��¿��¾��½����¼������»��Á��À��¿��¾��½����¼������»zzzz  ١٦٩  ٨٦  

  سـورة ق

{{{{f�e�d��cf�e�d��cf�e�d��cf�e�d��cgggg����l�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hmmmmzzzz  ٥٤  ١٩  

  سـورة الذاريات

�{�{�{�{�ba�� �̀�_�� �̂�]�ba�� �̀�_�� �̂�]�ba�� �̀�_�� �̂�]�ba�� �̀�_�� �̂�]zzzz  ٢٥٥  ٥٥  

  سـورة الطور

{{{{��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²zzzz  ٥٤  ٢٧  

  سـورة النجم

{{{{«��ª��©«��ª��©«��ª��©«��ª��©¬¬¬¬����������²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®��²��±��°�� �̄�®zzzz  ١٨٩  ٣٢  

{{{{��î��í��ì��ë��ê��î��í��ì��ë��ê��î��í��ì��ë��ê��î��í��ì��ë��êzzzz  ١٧٦  ٤٣  

�{{{{��s��r����q���p��o��n���m��l��k��s��r����q���p��o��n���m��l��k��s��r����q���p��o��n���m��l��k��s��r����q���p��o��n���m��l��kzzzz� �� �� �� ١٨٨  ٦٠ - �٥٩  

  سـورة المجادلة

{{{{����������Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Þ���Ý��Ü��Û��Ú����á��à��ß����á��à��ß����á��à��ß����á��à��ß

ââââzzzz  

١  ١١  

  سـورة الممتحنة

{{{{��P��O��N���M��L��K����J���I�H�G�F��P��O��N���M��L��K����J���I�H�G�F��P��O��N���M��L��K����J���I�H�G�F��P��O��N���M��L��K����J���I�H�G�F

�Y��X��W��V����U��T��S��R��Q�Y��X��W��V����U��T��S��R��Q�Y��X��W��V����U��T��S��R��Q�Y��X��W��V����U��T��S��R��Q

]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Zzzzz  

٧٠  ١٢  



-٣٩٨- 

  الصفحة  رقمها   اآلية 

  سـورة الجمعة

{{{{�����b����a��̀ �����_��~��}��|��{��z�����b����a��̀ �����_��~��}��|��{��z�����b����a��̀ �����_��~��}��|��{��z�����b����a��̀ �����_��~��}��|��{��z
d��cd��cd��cd��ceeeezzzz  

١٣٢  ٥  

  سـورة التحريم

{{{{��Ã��²���±���°��̄ ��®��¬��«��Ã��²���±���°��̄ ��®��¬��«��Ã��²���±���°��̄ ��®��¬��«��Ã��²���±���°��̄ ��®��¬��«zzzz  ٨٢  ٦  

  الملك سـورة

{{{{�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Ï�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Ï�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Ï�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Ï

Ø×Ø×Ø×Ø×zzzz  

٥١  ١٢  

  سـورة المطففين

{{{{��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â

��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë

��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô

��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ��Ý��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ��Ý��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ��Ý��æ��å��ä��ã��â��á���à��ß��Þ��Ý

���é�è��ç���é�è��ç���é�è��ç���é�è��çzzzz  

١٨٩  ٣٤ - ٢٩  

  سـورة البلد

�{�{�{�{u���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pu���t��s��r��q��pzzzz  ٣٠  ٤  

  سـورة اإلخالص

�{�{�{�{��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Azzzz  ٣٠١  ١  

  سـورة الفلق

�{�{�{�{�X�W��V��U��T�X�W��V��U��T�X�W��V��U��T�X�W��V��U��Tzzzz  ٣٠١  ١  

�{�{�{�{��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d��i��h���g��f��e��d�z�z�z�z  ٣٠٠  ٤  

  سـورة الناس

�{�{�{�{�ts��r���q��p�ts��r���q��p�ts��r���q��p�ts��r���q��pzzzz  ٣٠١  ١  



-٣٩٩- 

�G)�س�א�
	د�(�א���و�� �

  الصفحـة  احلـديث
  ٧١  امليت على والنياحة النسب، يف الطعن: كفر م مها الناس يف اثنتان
 من أخرجوهم قال هن؟ وما اهللا، رسول يا: قالوا"  بقاتاملو السبع اجتنبوا
  بيوتكم

٣٠٧  

  ١٧١  بالشبهات احلدود ادرؤا
، ١١٧، ١١٥، ٨٧  ورث املولود استهل إذا

١٦٩  
  ٢٧٦  مرات ثالث ذكره فلينتر أحدكم بال إذا
  ١١٣  يعوي وال فيه على يده فليضع أحدكم تثاءب إذا
  ١١١  فيه على بيده فليمسك أحدكم تثاوب إذا
  ١١٣، ١١١، ١٠٥  استطاع ما فليكظم الصالة يف أحدكم تثاوب إذا
  ١٢٩  البعري يربك كما يربك فال أحدكم سجد إذا
  ١٣٣  اهللا فاسألوا الديكة صياح مسعتم إذا
  ٣١٥، ١٣٩  اإلناء يف يتنفس فال أحدكم شرب إذا
  ١٤١  وأمرأ أهنأ فإنه مرات ثالث فليتنفس أحدكم شرب إذا
  ٣٤٨  أحد فأراد الناس من يستره شيء إىل مأحدك صلى إذا
  ٧٧  الناس يف فإن فليخفف؛ للناس أحدكم صلى إذا
  ٣٧١  علي وليصل فليذكرين، أحدكم أذن طنت إذا
  ٣٧٠  وليقل علي، وليصل فليذكرين، أحدكم أذن طنت إذا
، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٨  فشمتوه اهللا فحمد أحدكم عطس إذا

٢٤٥، ٢٤٤  
  ٢٢٧، ٢٢٦  صوته وليخفض وجهه على يهكف فليضع أحدكم عطس إذا
  ٢٢١  احلمد هللا فليقل أحدكم عطس إذا
  ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٨  صاحبه أو أخوه له وليقل هللا، احلمد فليقل أحدكم عطس إذا
  ١٨٩  أهلَكُهم فهو الناس هلَك الرجل قـال إذا
  

  



-٤٠٠- 

  الصفحـة  احلـديث
 ،٣١٣، ٢٩٨، ٢٨٨  أمامه يبصق فال الصالة إىل أحدكم قام إذا

٣١٧  
  ٣٥٠، ٢٤٠  واإلمام أنصت اجلمعة يوم لصاحبك قلت إذا
  ٢٤٠  لغوت فقد خيطب واإلمام أنصت اجلمعة يوم لصاحبك قلت إذا
  ٣٤٨  يديه بني مير أحداً يدع فال يصلي أحدكم كان إذا
  ٢٥٦  قربه على التراب فسويتم إخوانكم من أحد مات إذا
  ٣٥٢، ٣٤٧، ٣٤٦  النساء وليصفح الرجال فليسبح أمر نابكم إذا
  ٢٦٩  فيقول مالئكته به تعاىل اهللا يباهي سجوده يف العبد نام إذا
  ٣٦٥  ال أم شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً بطنه يف أحدكم وجد إذا

  ٣٠١، ٢٩٦  الشايف أنت واشف الناس، رب الباس، أذهب
  ٧١  اجلاهلية أمر من أميت يف أربع
  ٥٩  .أعطى ما وله أخذ، ما هللا أن فأخربها ارجع
  ٤٦  ابناً إن إليه � النيب ابنة أرسلت
  ١٨٠  وأُمي أيب فداك ارم
  ٢٥٩  األصابع بني وخلل الوضوء، أسبغ

  ١٩١  ثالث االستئذان
  ٢٥٧  يسأل اآلن فإنه التثبيت له وسلوا ألخيكم استغفروا
  ٢٨١  الصف خلف للذي صالة ال صالتك، استقبل
  ١٨٣  سنك اهللا أضحك
  ١٢٨  الكلب انبساط ذراعيه أحدكم يبسط وال سجود،ال يف اعتدلوا
  ١٧٩  أعتق رقبة
٣٦٣  مستحاضة أزواجه من امرأة � اهللا رسول مع اعتكفت  
  ٣١١  مجل بئر حنو من � النيب أقبل
  ٢٧٠  يناجي ورجل الصالة أقيمت
  ٢٥٧  ويقسم جزور تنحر ما قدر قربي حول أقيموا
  ٣٠٤  قيس بن ثابت عن الناس، رب البأس، اكشف
  ١٤٩  الناس أكثر فإن جحيفة أبا جشاءك عليك اكفف

  



-٤٠١- 

  الصفحـة  احلـديث
  ١٨٢  قال ؟ � اهللا رسول جتالس أكنت
  ٧٠  فالن آل إال
  ٥٨، ٤٧  العني بدمع يعذب ال اهللا إن تسمعون أال
  ٤٧  القلب حبزن وال العني بدمع يعذب ال اهللا إن! تسمعون أال
  ٢٠٧  اجلوع من األرض على بكبدي عتمدأل كنت إن هو إال إله ال الذي آهللا
  ٢٥  تكلم فقد صالته يف نفخ من أن علمت أما
  ٢٣٤، ٢٣٣  سبع عن وانا بسبع ج النيب أمرنا
  ١٢٨  ثالث عن واين بثالث � اهللا رسول أمرين
  ٥٠  بيتك وليسعك لسانك، عليك أمسك
  ٢٠٠، ١٩٨  إليها؟ أشار أو عليها حيمل أن أمره أحد أمنكم
  ٢٠٦  تويف الذي � النيب وجع يف هلم يصلي كان � بكر اأب أن
  ٣٧  البكاء من الناس يسمع ال مقامك قام إذا بكر أبا إن
  ٢٨١  ربه يناجي فإمنا صالته يف قام إذا أحدكم إن
  ٢٠١  كفاعله اخلري على الدال إن
  ١٨٧  يضحك بالكلمة ليتكلم الرجل إن
  ٣٨١  تسعها صالته رعش إال له كتب وما لينصرف الرجل إن
  ٥٧  ربنا يرضى ما إال نقول وال حيزن، والقلب تدمع، العني إن
  ٣٧٥  الصيام يف والرفث الصالة، يف العبث لكم كره اهللا إن
  ٨١، ٨٠  عليه أهلـه ببكاء عذاباً الكافر ليزيد اهللا إن
، ١١١، ١٠٥، ١٠٤  التثاؤب ويكره العطاس، حيب اهللا إن

٢٤٥، ٢٣٠، ٢٢٤  
  ٢٦٣  يغرغر مل ما العبد توبة يقبل اهللا إن
  ١٣٣  كلب فيه بيتاً تدخل ال املالئكة إن
  ٨٤، ٧٨، ٦٠، ٤٥  عليه أهله ببكاء ليعذب امليت إن
  ٣١٤  فيه ينفخ أو اإلناء يف يتنفَّس أَنْ عن ى � النيب أن
  ٢٠٨  أرضعتهما أا فزعمت جاءت سوداء امرأة أَن
  ٢٦٠  الفقر ىختش شحيح صحيح وأنت تصدق أن



-٤٠٢- 

  الصفحـة  احلـديث
  ١٨٧  اهللا عبد امسه كان � النيب عهد على رجالً أن
  ١٧٧  له فقال الزرع يف ربه استأذن اجلنة أهل من رجالً أن
  ٦٨، ٣٩، ٣٣  شغالً الصالة يف إن
  ٢٤٤، ٢٣٦  اهللا حتمد ومل اهللا محد هذا إن
  ٢٤٠، ١٠٨، ٣٥  كالم الناس من شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إن
  ٣٥٧  القذر وال البول هذا من لشيء تصلح ال املساجد هذه إن
  ٣٦١، ١٨٣  الْأَنفُسِ من يخرج مما الرجلُ يضحك أن
  ٦٥  وخرق وسلق حلق ممن بريء أنا
  ١٧٨  اهللا شاء إن غداً قافلون إنا
األولني من أنت ١٧٧  اآلخرين من ولست  
  ١٨٧  اهللا رسول يا هذا أردت إمنا
  ٣١١  هكذا يكفيك نكا إمنا
  ٧٠  ال يرحم ال من وإن رحم، هذا إمنا
  ١١٦  الكهان إخوان من هذا إمنا
  ١٤١  وأمرأ وأبرأ أروى إنه
  ١٠٩  الكسوف صالة يف ساجد وهو نفخ أنه
  ٨١، ٨٠  قبـرها يف لتعذب وإنـها عليها يبكون إم
  ٥٣  .غريي من أمسعه أن أشتهي إني
  ٢٣٨  اهللا أذكر أن كرهت إين
  ١٨٠  دخوالً اجلنة أهل وآخر منها خروجاً النار أهل آخر ألعلم ينإ
  ٧٦  الصيب بكاء فأمسع فيها، أطول أن أريد الصالة يف ألقوم إين

  ١٦٥  حبشياً عبداً وإنْ والطاعة والسمع اهللا، بتقوى أوصيكم
  ١٨٣  القلب مييت فإنه الضحك وكثرة إياك
  ٨٥  معروفاً االدني يف صوحيبه يصاحب أن أحدكم أيغلب
  ٧٦  بالناس صلى فمن منفرون، إنكم الناس أيها
  ٣٠٢، ٢٩٧  سقيمنا به يشفى بعضنا، بريقة أرضنا، تربة اهللا باسم

  ١٨٩  املسلم أخاه حيقر أن الشر من امرئٍ بِحسب
  



-٤٠٣- 

  الصفحـة  احلـديث
  ٧٢  والشاقة واحلالقة، الصالقة، من برئ
  ٢٣٩  عطس إذ � اهللا رسول مع أصلي أنا بينا
  ٤٦  اجلنة يف رأيتين نائم أنا بينا

  ٥٩  بأجنحتها تظله املالئكة زالت ما، تبكني ال أو تبكني
، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٠  للنساء والتصفيق للرجال التسبيح

٣٥٢  
  ٩٠  رضاها فهو سكتت أو بكت فإن اليتيمة تستأمر
  ٢٦٠  فجاءين شديدة شكوى مبكة تشكيت
  ١٨٠  يتكَفَّؤها واحدة خبزة القيامة يوم األرض تكون
  ٢٦٠  كثري والثلث الثلث
  ٣٢٢  أف أف: فقال سجوده آخر يف نفخ مث

  ٩٠  وليها من بنفسها أحق الثيب
  ٢٠٣، ٨٨  صماا رضاها والبكر نفسها، عن تعرب الثيب
  ١٨١  التبسم ضحكه جل

  ٥٠  اهللا خشية من بكت أو دمعت عني على النار حرمت
، ٢٢٩، ٢٢٤، ١٩٠  ست املسلم على املسلم حق

٢٣٣  
  ٢٣٠، ٢٢٩  أخيه على للمسلم جتب مخس
  ٦٠  باكية تبكني فال وجب فـإذا دعهن
  ٢٩٩  منه باهللا فتعوذ أحسسته فإذا خرتب، له يقال شيطان ذاك
  ٣١  لك وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كان لو ذاك
  ٢٨١  كراهيته ورؤي بيده فحكها القبلة يف خنامة رأى
  ٥٣  صدرهول يصلي � اهللا رسول رأيت
  ٢٤٣، ٢٢٥  مزكوم الرجل
  ٥٨  حوله من وأبكى فبكى أمه قرب � النيب زار
  ٥١، ٤٥  ال ظل إال ظله يوم ظله يف اهللا يظلهم سبعة
  ٨٠  وشرابه طعامه أحدكم مينع العذاب من قطعة السفر

  



-٤٠٤- 

  الصفحـة  احلـديث
  ١٥٥  املؤمنني سورة فاستفتح مبكة الصبح � النيب لنا صلى

  ٣٢٠  قطوفها من لتناولت يدي مددت لو حىت اجلنة ليع عرِضت
  ١٣٠  شمسٍ خيل أذناب كأا بأيديكم تومئون عالم
  ٢٢٢  حال كل على هللا احلمد نقول أن علَّمنا
  ٢٢١  أمك وعلى عليك
  ٢٦٨، ٢٦٧  فليتوضأ نام فمن السه وكاء العني
  ٤٩  خشية من بكت عني: النار متسهما ال عينان
  ١٧٨  القتال على فَاغْدوا
  ١٠٨، ٣٥  الكالم عن ونهينا بالسكوت فأُمرنا
  ٣٥٩  الصالة إال يريد ال املسجد وأتى فأحسن توضأ إذا أحدكم فإن
  ٢٣٦  فشمتوه اللـه حـمد فإن
  ١٤١  ثالثاً الشراب يف أتنفس فأنا
  ١٣٠  انقاد قيد حيثما األنف كاجلمل املؤمن فإمنا
  ٥٨  تدمعان عينيه فرأيت
  ١٩٩  حلمها من بقي ما فكلوا
  ٢٧١  بيدي فأخذ األيسر جنبه إىل فقمت � اهللا رسول قام
  ٣٠١، ٢٩٧  بيده عنه ومسح باملعوذات نفسه على نفث اشتكى إذا كان
  ٣٠١  نفث مث كَفَّيه جمع ليلة كلّ فراشه إىل أوى إذا كان
  ١٦٥  والقرآن بالذكر الصوت رفع يكرهون � اهللا رسول أصحاب كان
  ١٨٠  املسلمني أحرق قد املشركني من لرج كان
  ٢٢٧، ٢٢٦  ثوبه أو يده وضع عطس إذا � اهللا رسول كان
  ٢٦٧  سفر على كنا إذا يأمرنا � اهللا رسول كان
  ١٨١  تبسماً إال يضحك ال كان
  ٢٨٠    والنهار بالليل مدخالن � اهللا رسول من يل كان
  ١٤١  ثالثاً اإلناء يف يتنفس كان
  ٣٠١  باملعوذات فيه مات الذي املرض يف سهنف على ينفث كان
  ١٨٢  ويتبسم فيضحكون اجلاهلية أمر يف فيأخذون يتحدثون كانوا
  



-٤٠٥- 

  الصفحـة  احلـديث
  ٢٩٩  الرقى يف النفث ويكرهون يرقون، كانوا
  ١٤٩  جوعاً أطولكم فإن عنا؛ جشاءك كف
  ١٧٧  برد وعليه � اهللا رسول مع أمشي كنت
  ٢٠٨  طالقي فبت فطلّقَين رِفاعة عند كنت
  ١٨٩  تدابروا وال تباغضوا، وال تناجشوا، وال حتاسدوا، ال
  ١٤٦  واملصـتان املصة حتـرم ال
  ٢٠٦  طَلْق بوجه أخاك تلقى أن ولو شيئاً املعروف من حتقرن ال
  ٥٠  أن إال املعذبني القوم هؤالء على تدخلوا ال
  ٣٧٥  الصالة يف وأنت أصابعك تفَقِّع ال
  ٢٥  كالم النفخ فإن تنفخ ال
  ٢٠٣، ٨٨  تستأمر حىت األيم تنكَح ال
  ٢٦٩  تضطجع حىت ال
  ٣٨٠  األخبثان يدافعه هو وال الطعام حبضرة صالة ال
  ٢٦٨  ساجداً أو قائماً أو جالساً نام من على الوضوء جيب ال
  ١٩٠  كرب من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة يدخل ال
  ١٦٩، ١١٧، ١١٦  صارخاً ليسته حىت الصيب يرث ال
  ٣٥٨  الصالة ينتظر مصاله يف كان ما صالة يف العبد يزال ال
  ٣٦٢  يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة اهللا يقبل ال
  ٤٩  حىت اهللا خشية من بكى رجل النار يلج ال
  ٣٦٥، ٣٦٣  رحياً جيد أو صوتاً يسمع حىت ينصرف ال
  ٢١٧، ١٦٣، ٧٢، ٥٨  فاجرين أمحقني صوتني عن يت لكن و ال،
  ١٣٤  بالرجال النساء من واملتشبهات بالنساء الرجال من املتشبهني لعن
  ٢٧٨  اخلرأة حىت شيء كل نبيكم علمكم لقد
  ٢٥٧، ٢٥٤  اهللا إال إله ال موتاكم لقنوا

  ٢٣٥، ٢٣٠  خالل أربع املسلم على للمسلم
  ٣٦٢، ١٨٤  يفعل مما أحدكم يضحك مل
  ٢٢١  فقال عطس الروح هفي ونفخ آدم اهللا خلق ملا
  



-٤٠٦- 

  الصفحـة  احلـديث
  ٢٠٧  ثالثاً أو مرتني علينا وال حوالينا اللهم
  ٥١  كثريا ولبكيتم قليالً لضحكتم أعلم ما تعلمون لو
  ٢٧٠  غريكم الصالة ينتظر األرض أهل من أحد ليس
  ٢٦٨  وضوء قاعداً أو قائماً نام من على ليس
  ٣٠٧  له تكُهن أو تكَهن وأ له، تطُري أو تطَري من منا ليس
  ٦٤  اجليوب وشق اخلدود، ضرب من منا ليس
  ٧١  حيزن القلب حق، بصائح وليس مين، هذا ليس
  ٢٩٨  أمامه فيتنخع ربه مستقبل يقوم أحدكم بال ما
  ٢٠٦  أسلمت منذ � النيب حجبين ما
  ٢٦٠  يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرئٍ حق ما
  ٢٨٦  حسن اهللا ندع فهو حسناً املؤمنون رآه ما
  ٢٠٦  تبسماً أكثر كان أحداً رأيت ما
  ٧٦  أمت وال صالة أخف قط إمام وراء صليت ما
  ٣٧  األسود بن املقداد غري بدر يوم فارس فينا كان ما
  ١٨٤  كُتبت إال فوقها فما شوكة يشاك مسلم من ما
  ١١٨  يولد حني ميسه والشيطان إال يولد مولود من ما
  ٦٧، ٣٧  للناس فليصل بكر أبا مروا
  ١٩٧  ؟ شيء منه معكم
  ٣٣٨، ٢٨٦، ٢٧٩  رد فهو فيه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من
  ١٣٣  نقص صيد أو حرث، أو ماشية، كلب إال كلباً اقتىن من
  ٣٥٨  مسجدنا يقربن فال والكراث والثوم البصل أكل من
  ٢٢٤، ٢٢٣  الصالة؟ يف املتكلم من
  ١٣٥  منهم فهو بقوم تشبه من
، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٩  إليه التفت سبح إذا فإنه فليسبح، صالته يف شيء رابه من

٣٥٢، ٣٤٦  
  ٢٥٤  اجلنة دخل  اهللا إال إله ال كالمه آخر كان من
  ١٩٣  والصالة الوضوء فليعد قهقه منكم كان من
  



-٤٠٧- 

  الصفحـة  احلـديث
  ٣٤٥  صالته يف شيء نابه من
  ٢٧١  عليه وضـوء فال جالساً نـام من
  ٦٧، ٣٧  .يوسف صواحب ألننت نإنك مه

  ٨٥  النائحة قالت إذا احلي ببكاء يعذب امليت
  ٨٤، ٧٨  عليه نيح مبا قربه يف يعذب امليت
  ٧١  القيامة يوم تقام موا، قبل تتب مل إذا النائحة
  ٣١٤  القذاة: رجل فقال. الشربِ يف النفخ عن ى � النيب
  ١٣٠  اأنتم العدالن ونعم مجلكما، اجلمل نعم
  ٣٦١، ١٨٣  الْأَنفُسِ من يخرج مما الرجلُ يضحك أن � النيب ى
  ١٢٩  الغراب نقرة عن � اهللا رسول ى
  ٥٩، ٤٦  عباده قلوب يف اهللا جعلها رمحة هذه
  ١٩٠  بضعفائكم إال وترزقون تنصرون هل

  ١٧٩  قال رمضان، يف أهلي على وقعت هلكت
  ١٨٧  النفقة يسألنين ترى كما حويل هن
  ٣٥٨  حتبسه هي الصالة كانت ما صالة يف كان املسجد دخل وإذا
  ٢٢٤  ا يصعد أيهم ملكا وثالثون بِضعة ابتدرها لقد بيده نفسي والذي

  ٣٢١  حرها يغشاكم أن خشية أنفخ فجعلت النار علي وعرضت
  ٩٥  الدية اللسان ويف
  ٣٠٢ ،٢٩٦، ١٧٨  بسهم يل واضربوا خذوها رقْية، أا أدراك وما
  ٣٥٠، ٣٤٩  لغا فقد احلصى مس ومن
  ٧٠  فلينقلنب مروهن! بعد انقلنب ما وحيهن
  ١٨٦  له ويل له ويل القوم به ليضحك فيكْذب حيدث للذي ويل
  ٣٥١، ٣٤٥  أمرتك؟ إذ تثبت أن منعك ما بكر، أبا يا
  ٣١٨  وجهك ترب أفلح يا
  ٢٠٧  حسنها أعجبها اليت هذه يغرنك ال بنية يا
  ٣١٩، ٣١٨  تكلم فقد نفخ من إن تنفخ ال ربـاح يا
  ٢٤٤  قال! تشمتين ومل هذا مشَّت اهللا، رسول يا
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  الصفحـة  احلـديث
  ٧٧  "مرات ثالث" أنت أفتان معاذ، يا
  ٦٣  حارثة عن حتدثين أال اهللا، نيب يا

  ٢٣٨  عليه يرد فلم فسلم يبول
  ٢٤٣  مزكوم فهو زاد فما ثالثاً العاطس يشمت
  ٣٨٦  بالكم ويصلح اهللا يكميهد
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  الصفحـة  األثـر
  ١٩١  تضحكون أفزع قد املسلم أخوكم أتاكم

  ١٨٤  أبداً أكلمك ال واهللا! جنازة تتبع وأنت أتضحك
  ٢٠٢  اجلزاء الدال على أن على الناس أمجع
  ٢٨٧  بدعة هذه فإن بنا اخرج
  ٥٤  شوقاً بكوا اجلنة ذكر فيها بآية مروا إذا

  ٨٥  تبكي عمرة أخته فجعلت رواحة، بن اهللا عبد على أغمي
  ٥٦  الرجال عقول عنه ترتف أن من أكرم القرآن إن
  ٣٣١  � اخلطاب بن عمر زمان يف رأسه يف حبجر رجالً رمى رجالً أن
  ٣٦٣  دماً يثعب وجرحه صلى � اخلطاب بن عمر أن
  ٥٥  غشية تأخذهم القرآن مسعوا إذا هاهنا ناساً إن
  ٣١٣  احلرام مسجد يف احلمام بريش نتأذي إنا
  ٣٠٤  املريض على يصب مث املاء يف يعوذ أن بأسا ترى ال كانت أا

  ٤٧  واحلزن الفرح، من: أشياء سبعة من البكاء
  ٦٥  سليمان أيب على يبكني دعهن
  ٥٤  الليل يف : سريين بن حممد بكاء مسعت رمبا

  ٦٧  الصفوف آخر يف وأنا س عمر نشيج مسعت
  ٥٤  املدينة إىل مكة من ب عباس ابن صحبت
  ١٩٣  الوضوء ينقض وال ينقضها الصالة يف الضحك
  ٥٣  القلوب قست مث كنا هكذا: �بكر أبو فقال
  ٤٧  قاعدين بكر وأبو � اهللا رسول فإذا جئت الغد من كان فلما

  ٦٣  حجريت يف وأنا بكر أيب بكاء من عمر بكاء ألعرف إين بيده حممد نفس فوالذي
  ٥٣  ذكر اجلنة فيها باآلية فيمر صالته، يف يقرأ عمر ابن كان
  ٢٢٥  اهللا يرمحك: له فقيل عطس إذا كان
  ٢٧١، ٢٧٠  اآلخرة العشاء ينتظرون � اهللا رسول أصحاب كان
  ٢٧١  يتوضأ وال يصلي مث جالس، وهو ينام كان
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  الصفحـة  األثـر
  ١٢١  وتصفق تصفر عراة بالكعبة تطـوف قريش كانت
  ١٩٥  الصالة نعيد أن الصالة يف ضحكنا إذا صبيان وحنن يأمروننا نواكا

  ٣٦١  بعض على بعضهم يضرط جمالسهم يف يتضارطون كانوا
  ٢٨٧  العرب لبعض ماء على ااز بذي ونزلنا سفر يف عمر ابن مع كنا
  ٥٤  تسبح قائمة ل عائشة فإذا يوماً غدوت كنت
  ٣٦٤  جراحام يف يصلون املسلمون زال ما

  ٢٦١  جشم ببئر فأوصى فليوص مروه
  ٣١٩  الكالم مبرتلة النفخ
  ١٨٢  ؟ يضحكون � اهللا رسول أصحاب كان هل
  ٥٥  نسقط وال اهللا لنخشى إنا واهللا
  ٨٣  لسانه إىل وأشار ذا يعذب ولكن
  ٢٨٧  دعائك يف كان أما أنت، أجمنون وحيك،

  ٩٣  يبكون عشاء أباهم جاؤوا يوسف إخـوة إن شعيب، يا
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  الصفحـة  العلم
  ٥٥  اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم
  ٢٩  عقبة بن غيالن احلارث أبو
  ١٨٨  البلخي مسعدة بن سعيد احلسن أبو
  ٣١٥  علي الدين سيف احلسن أبو
  ٥٨  البكري بطال بن خلف بن علي احلسن أبو
  ٦٤  عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو
  ١٩٠  صفرة أيب بن أمحد بن املهلب القاسم أبو
  ١٦٧  البغدادي عبداهللا بن احلسني بن حممد بكر أبو
  ، ١٦٩، ١١٧، ١١٦  خمرمة بن املسور عبدالرمحن أبو
  ٩٤  علي بن عبداهللا بن حممد عبداهللا أبو
  ٣١٣  املكي احلبشي عمران أبو
  ٣٦٥، ٣٦٣  عاصم بن زيد بن عبداهللا حممد أبو
  ١٣٠  لميالس سارية بن العرباض جنيح أبو

  زكرياء بن فارس بن أمحد
١٣٨، ١٢٦، ٩٧، ٢٩، ٢٠ ،

١٧٥، ١٦٢، ١٥٤، ١٤٨ ،
٣٦٩، ٢٠٥  

  ١٦٦  الطحطاوي إمساعيل بن حممد بن أمحد
  ١٧٧  زيد بن خالد بن ملحان بنت حرام أم

  ٦٠  قيس بن عتيك بن جرب وقيل جابر
  ٦٣  عدي بن احلارث بن سراقة بن حارثة
  ٤٤  يممت بن عمر بن أمحد بن اخلليل
  ٢٥  موىل رباح
  ٦٣  ضمضم بن النضر بنت الربيع
  ٢٨٤  معاوية بن عبداهللا معاوية أيب بنت زينب
  ٢٢١  األشجعي عبيد بن سامل
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  الصفحـة  العلم
  ٢١٦  سليمان بن حممد بن عمر البجريمي

  ١٨٢  خالد بن أوس بن حرب بن مساك
  ٥٠  القرظي خنافة بن يزيد بن مشعون
  ٢٥٦  حلارثا بن عجالن بن صدي
  ٢٦٧  املرادي عسال بن صفوان

  ٢٠٦  عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي
  ٦٧، ٥٣، ٣٨  أسامة بن شداد بن اهللا عبد

  ٢٠٨  القرظي باطيا بن الزبِري بن عبدالرمحن
  ١٦٤  املغريب األخضري سعيد بن عبدالرمحن
  ١٢٩  زيد بن عمرو بن شبل بن عبدالرمحن
  ١٥٥  صيفي السائب يبأ بن السائب بن عبداهللا
  ٦٧، ٥٣، ٥٠، ٣٦  عوف بن الشخري بن عبداهللا
  ١٩٢  عبدالرمحن أبو ذكوان بن عبداهللا
  ٣٦١، ١٨٣  عبداملطلب بن األسود بن زمعة بن عبداهللا
  ٥٤  مليكة أيب بن عبيداهللا بن عبداهللا
  ٢١٦  العدوي
  ٢٠٣، ٨٨  فروة بن عمرية بن عدي
  ٢٠٨  نوفل بن عامر بن احلارث بن عقبة
  ٥١  عبس بن عامر بن عقبة
  ٢٠٧  احلضرمي بن العالء

  ٢١٦  .علي بن أمحد بن مكرم اهللا املنسفيسي
  ٥٧  الدمشقي أمحد بن سليمان بن علي
  ١٠٥  حيىي املظفر أبو الدين عون
  ٢٧٦  الفارسي يزداد بن عيسى
  ٢٩٦  الل بنت جويرية وقيل فاطمة
  ٣١٣  العامري معاوية بن عمارة بن عبداهللا بن قدامة
  ١٦٥  القيسي عباد بن قيس
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  الصفحـة  العلم
  ٨٥، ٨٤  التميمية خمرمة بنت قيلة
  ١٨٢  الكاليب مالك بن عامر بن ربيعة بن لبيد
  ٢٥٩  املنتفق بن عبداهللا بن صربة بن لقيط
  ٣٠١، ٢٩٦  احلارث بن حاطب بن حممد
  ١٢٨  الفتح أبو مطيع بن وهب بن علي بن حممد
  ١٦٨  العبدري عبداهللا أبو احلاج بن حممد بن دحمم بن حممد
  ١٢١  عبدالقادر حممد أبو الدين حميي

  ١٩٠  الزهري وقاص أيب بن سعد بن مصعب
  ١٩٣  صبيح بن معبد

  ٧٠  شاذل بن شهراب مسلم أيب بن مكحول
  ٢٣٨  جدعان بن عمري بن قنفذ بن املهاجر
  ١٨١  وقدان بن زرارة بن النباش هالة أيب بن هند
  ١٤٩  جنادة بن مسلم بن عبداهللا بن بوه
  ٤٧  حلبس بن ميسرة بن يزيد
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 الكتـب  دار، العلماء من مجاعة حتقيق، السبكي عبدالكايف بن لعلي ،املنهاج شرح يف اإلاج -١
  .هـ ١٤٠٤، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية

 دار، املنـدوب  سـعيد  حتقيـق ، لسيوطيا عبدالرمحن الدين جلالل، القرآن علوم يف اإلتقان -٢
 .هـ١٤١٦، األوىل الطبعة، لبنان، الفكر

 تكميلي حبث، السبيعي ثنني أبو الفائز حممد بن إلبراهيم، اإلسالمي الفقه يف بالقرائن اإلثبات -٣
   إشـراف ، للقضـاء  العـايل  املعهـد  مـن  املاجسـتري  درجـة  لنيـل  الباحـث  به تقدم
 .هـ ١٣٩٧، عطوة أمحد عبدالعال د.أ

 درجة لنيل الباحث به تقدم تكميلي حبث، عمر آل محاد بن حممد بن حلماد، بالقرائن اإلثبات -٤
 .هـ١٤٠٩، املطلق حممد بن عبداهللا.  د إشراف، للقضاء العايل املعهد من املاجستري

 درجة لنيل مقدمة رسالة، الزبيدي هاشم بن لعلي، الفقهية األحكام يف النفسية العوارض أثر -٥
 .هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦، السدالن صاحل د.أ إشراف، بالرياض الشريعة كلية من املاجستري

، الـدعوة  دار، أمحـد  عبداملنعم فؤاد حتقيق، النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حملمد، اإلمجاع -٦
 .هـ ١٤٠٢، الثالثة الطبعة، اإلسكندرية

 الكتـب  دار، العيـد  دقيق ابن الفتح أيب الدين لتقي، األحكام عمدة شرح األحكام إحكام -٧
 .بريوت، العلمية

 .هـ ١٤١٢، الرياض، املعارف مكتبة، األلباين الدين ناصر حملمد، وبدعها اجلنائز أحكام -٨

 أمحـد  علـي  ويل بنـت  ملرمي، مقارنة فقهية دراسة اإلسالمي الفقه يف الدف أحكام - ٩
 .هـ١٤٣١ األوىل، الطبعة حكمي،

، اجلميلـي  سيد.  د حتقيق، اآلمدي دحمم بن علي احلسن أليب، األحكام أصول يف اإلحكام - ١٠
 .هـ١٤٠٤، األوىل الطبعة، بريوت، العريب الكتاب دار

 احلـديث،  دار، األندلسـي  حزم بن أمحد بن علي حممد أليب، األحكام أصول يف اإلحكام - ١١
 .هـ١٤٠٤، األوىل الطبعة، القاهرة

 . وتبري، املعرفة دار، الغزايل حممد بن حممد حامد أليب ،الدين علوم إحياء - ١٢
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للوزير أيب املظفر حيىي بن هبرية، حتقيق السـيد يوسـف   ، العلماء )اإلفصاح( األئمة اختالف - ١٣
 .هـ١٤٢٣أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 مؤسسـة ، حيدر أمحد عامر حتقيق، الشافعي إدريس بن حممد عبداهللا أليب، احلديث اختالف - ١٤
 .هـ ١٤٠٥، ىلاألو الطبعة، بريوت، الثقافية الكتب

 حممـد  عبـداللطيف  حتقيـق ، احلنفـي  املوصلي حممود بن لعبداهللا، املختار لتعليل االختيار - ١٥
 .هـ ١٤٢٦، الثالثة الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، عبدالرمحن

 حممـد  بـن  علي احلسن أبو اختارها، تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب ،االختيارات - ١٦
 .بريوت، املعرفة دار، الفقي حامد حممد حتقيق، البعلي

 األرنؤوط شعيب حتقيق، املقدسي مفلح بن حممد عبداهللا أليب، املرعية واملنح الشرعية اآلداب - ١٧
 .هـ ١٤١٧، الثانية الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، القيام وعمر

 .هـ ١٤٠٤، بريوت، العريب الكتاب دار، النووي شرف بن حيىي زكريا أليب، األذكار - ١٨

 املـالكي  عسـكر  حممـد  بن عبدالرمحن الدين لشهاب ،املسالك أشرف إىل السالك ادإرش - ١٩
 الطبعـة ، البيضـاء  الدار، احلديثة الرشاد دار، قبول عبدالكرمي سلمان أبو به اعتىن، البغدادي
 .م٢٠٠٣، األوىل

 حممـد  إشـراف ، األلبـاين  الدين ناصر حملمد، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء - ٢٠
 .هـ ١٤٠٥، الثانية الطبعة، بريوت، اإلسالمي املكتب، اويشالش

 النمـري  عبدالرب بن عبداهللا بن يوسف عمر أليب ،األمصار فقهاء ملذاهب اجلامع االستذكار - ٢١
 الطبعـة ، بـريوت ، العلمية الكتب دار، معوض علي وحممد عطا حممد سامل حتقيق، القرطيب
 .م٢٠٠٠، األوىل

، القـرطيب  النمـري  عبدالرب بن عبداهللا بن يوسف عمر أليب، األصحاب معرفة يف االستيعاب - ٢٢
 .هـ١٤١٢، األوىل الطبعة، بريوت، اجليل دار،  البجاوي حممد علي حتقيق

 أمحـد  عـادل  حتقيـق ، األثري بن حممد بن علي احلسن أليب ،الصحابة معرفة يف الغابة أسد - ٢٣
 .هـ١٤١٧، األوىل الطبعة، بريوت، العريب التراث إحياء دار، الرفاعي

 الطبعـة ، بريوت، اجليل دار، قدارة صاحل فخر حتقيق، األنباري الربكات أليب ،العربية أسرار - ٢٤
 .هـ ١٤١٥، األوىل
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 بـاملال  املعروف سلطان بن حممد بن علي الدين لنور، املوضوعة األخبار يف املرفوعة األسرار - ٢٥
 .ـه١٣٩١، الرسالة مؤسسة، األمانة دار، الصباغ حممد حتقيق، قاري علي

 دار، عطا عبدالقادر مصطفى حتقيق، األنصاري لزكريا، الطالب روض شرح يف املطالب أسىن - ٢٦
 .هـ١٤٢٢، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب

 وعبدالسـالم  شاكر أمحد حتقيق، السكيت بن إسحاق بن يعقوب يوسف أليب، املنطق إصالح - ٢٧
 . الرابعة الطبعة، القاهرة، املعرفة دار، هارون

 .مبصر ومطبعتها مصر ضة مكتبة، أنيس إبراهيم للدكتور، اللغوية اتاألصو - ٢٨

 عبـداهللا  والـدكتور  ساملان حممود لألستاذ ،الليبية اللهجة أللفاظ الفصيحة العربية األصول - ٢٩
 .هـ١٣٩٩، األوىل الطبعة ن مصراتة، واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار، سويد

 البكـري  شطا حممد ابن بكر أليب، العني قرة لشرح املعني فتح ألفاظ حل على الطالبني إعانة - ٣٠
 .بريوت، الفكر دار، الدمياطي

 . مصر، الكربى التجارية املكتبة، الشاطيب موسى بن إبراهيم إسحاق أليب، االعتصام - ٣١

 مصطفى الوفاء أيب الشيخ حتقيق، الزركشي عبداهللا بن حملمد، املساجد بأحكام الساجد إعالم - ٣٢
 .هـ١٤٠٣، الثانية الطبعة، القـاهرة، املصري الكتاب ردا، املراغي

 . م ١٩٩٢، العاشرة الطبعة، بريوت، للماليني العلم دار، الزركلي الدين خلري، األعالم - ٣٣

، اجلوزيـة  قيم بابن املعروف بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب ،الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة - ٣٤
 .هـ١٣٩٥، الثانية الطبعة، ريوتب، املعرفة دار، الفقي حامد حممد حتقيق

، األوىل الطبعـة ، البيـان  جملـة ، الصويان عبدالرمحن بن ألمحد، العبادة لب اهللا إىل االفتقار - ٣٥
 .هـ١٤٢٥

، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، الكتـب  عـامل ، السـعدي  جعفر بن علي القاسم أليب، األفعال - ٣٦
 .هـ١٤٠٣

، تيميـة  بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب، اجلحيم أصحاب خمالفة املستقيم الصراط اقتضاء - ٣٧
 .هـ١٣٦٩، الثانية الطبعة، القاهرة، احملمدية السنة مطبعة، الفقي حامد حممد حتقيق

 البحـوث  مكتب حتقيق، اخلطيب الشربيين أمحد بن حملمد، شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع - ٣٨
 .هـ١٤١٥، بريوت، الفكر دار، الفكر بدار والدراسات



-٤١٧- 

 عبـاللطيف  حتقيق، احلجاوي أمحد بن موسى النجا أليب، حنبل بن أمحد إلماما فقه يف اإلقناع - ٣٩
 . بريوت، املعرفة دار، السبكي

 .هـ١٣٩٣، الثانية الطبعة، بريوت، املعرفة دار، الشافعي إدريس بن حممد عبداهللا أليب ،األم - ٤٠

 قطامش، عبدايد. د حتقيق البغدادي، اهلروي  عبداهللا بن سالّم بن القاسم عبيد أليب األمثال، - ٤١
 .هـ ١٤٠٠ األوىل، الطبعة للتراث، املأمون دار

 حممـد  حتقيق، املرداوي سليمان بن علي احلسن أليب، اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف - ٤٢
 . بريوت، العريب التراث إحياء دار، الفقي حامد

، النيسـابوري  راملنذ بن إبراهيم بن حممد بكر أليب ،واالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط - ٤٣
 .م١٩٨٥، األوىل الطبعة، الرياض، طيبة دار، حنيف حممد بن أمحد صغري محاد أبو.  د حتقيق

 األنصـاري  هشـام  بـن  الدين مجال عبداهللا حممد أليب ،مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح - ٤٤
 .ـه١٣٩٩، اخلامسة الطبعة، بريوت، اجليل دار، عبداحلميد الدين حميي حممد حتقيق، املصري

، التـوجيري  عبداهللا بن حلمود، املشركني مشاة من األكثرون فيه وقع ملا والتبيني اإليضاح - ٤٥
 الطبعة، الرياض، والتجليد للطباعة النور مؤسسة، الصليفيح إبراهيم بن محد طبعه على أشرف
 .هـ١٣٨٤، األوىل

 ) ب( 

 الطبعـة ، بـريوت ، املعرفة دار، احلنفي جنيم ابن الدين لزين، الدقائق كرت شرح الرائق البحر - ٤٦
 . الثانية

   حتقيـق ، البـزار  عبـداخلالق  بـن  عمـرو  بن أمحد بكر أليب ،)البزار مسند(الزخار  البحر - ٤٧
، واملدينـة  بريوت، واحلكم العلوم ومكتبة القرآن علوم مؤسسة الدين، زين الرمحن حمفوظ.  د

 .هـ١٤٠٩، األوىل الطبعة

 نصوصه ضبط، الزركشي عبداهللا بن ادر بن حممد الدين لبدر، الفقه أصول يف احمليط البحر - ٤٨
، األوىل الطبعـة ، بريوت، العلمية الكتب دار، تامر حممد حممد.  د عليه وعلق أحاديثه وخرج
 .هـ١٤٢١

 الكتـاب  دار، الكاسـاين  مسعود بن بكر أيب الدين لعالء، الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع - ٤٩
 .م١٩٨٢، الثانية الطبعة، بريوت، العريب



-٤١٨- 

 عطـا  هشـام  حتقيق، اجلوزية قيم بابن املعروف بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب، الفوائد بدائع - ٥٠
، األوىل الطبعـة ، املكرمـة  مكـة ، الباز مصطفى نزار مكتبة، أمحد وأشرف العدوي وعادل
 .هـ١٤١٦

، فكرال دار، القرطيب رشد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أليب، املقتصد واية اتهد بداية - ٥١
 .بريوت

 علـي  بن عمر حفص أليب، الكبري الشرح يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدر - ٥٢
، كمال بن وياسر سليمان بن وعبداهللا الغيط أبو مصطفى حتقيق، امللقن بابن املعروف الشافعي
 .هـ١٤٢٥، األوىل الطبعة، الرياض، والتوزيع للنشر اهلجرة دار

 دار، شاهني عبدالسالم حممد وصححه ضبطه، الصاوي ألمحد، املسالك ألقرب السالك بلغة - ٥٣
 .هـ١٤١٥، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب

 القطـان  بن عبدامللك بن حممد بن علي احلسن أليب ،األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان - ٥٤
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبعة، الرياض، طيبة دار، سعيد آيت احلسني حتقيق، الفاسي

  ) ت( 

 دار، احملققـني  من جمموعة، الزبيدي احلسيين مرتضى حملمد، القاموس جواهر من العروس تاج - ٥٥
 . اهلداية

، بـريوت ، الفكر دار، العبدري القاسم أيب بن يوسف بن حممد عبداهللا أليب، واإلكليل التاج - ٥٦
 .هـ١٣٩٨، الثانية الطبعة

 دار، العمري سعيد أيب الدين حمب قيقحت، الشافعي احلسن بن علي القاسم أليب ،دمشق تاريخ - ٥٧
 .م١٩٩٥، بريوت، الفكر

 هاشـم  السـيد  حتقيـق ، الفكر دار، البخاري إمساعيل بن حممد عبداهللا أليب، الكبري التاريخ - ٥٨
 .الندوي

 للتوزيع العامة الوكالة، النووي الدين شرف بن حيىي زكريا أليب ،القرآن محلة آداب يف التبيان - ٥٩
 .هـ١٤٠٣ ،األوىل الطبعة، دمشق

 الكتـاب  دار، احلنفـي  الزيلعي علي بن عثمان الدين لفخر، الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني - ٦٠
 .هـ١٣١٣، القاهرة، اإلسالمي



-٤١٩- 

 دار، املبـاركفوري  عبـدالرحيم  بن عبدالرمحن حملمد، الترمذي جامع بشرح األحوذي حتفة - ٦١
 .بريوت، العلمية الكتب

 الكتـب  دار، الشافعي البجريمي عمر بن حممد بن لسليمان، اخلطيب شرح على احلبيب حتفة - ٦٢
 .هـ١٤١٧، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية

، السلفية املطبعة، تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب، القلبية األعمال يف العراقية التحفة - ٦٣
 .هـ١٣٩٩، األوىل الطبعة، القاهرة

، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، ميـة العل الكتـب  دار، السـمرقندي  الدين لعالء، الفقهاء حتفة - ٦٤
 .هـ١٤٠٥

 بـن  عبداهللا حتقيق، األندلسي الوادياشي أمحد بن علي بن لعمر، املنهاج أدلة إىل احملتاج حتفة - ٦٥
 .هـ١٤٠٦، األوىل الطبـعة، املكرمة مكة، حـراء دار، اللحياين سعاف

 البشائر دار، أمحد ذيرن عبداهللا.  د حتقيق، الرازي عبدالقادر بن بكر أيب بن حملمد، امللوك حتفة - ٦٦
 .هـ١٤١٧، األوىل الطبعة، بريوت، اإلسالمية

 مسـعد  حتقيـق ، اجلـوزي  بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب، اخلالف أحاديث يف التحقيق - ٦٧
 .هـ١٤١٥، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، السعدين عبداحلميد

 عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالرمحن لفرجا أليب، البوار أهل حبال والتعريف النار من التخويف - ٦٨
 .هـ١٣٩٩، األوىل الطبعة، دمشق، البيان دار مكتبة، احلنبلي رجب بابن الشهري

 حسـن . د األستاذ حتقيق، األندلسي حيان أليب، التسهيل كتاب شرح يف والتكميل التذييل - ٦٩
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبعة، دمشق القلم، دار، هنداوي

 موسـى  بن عياض الفضل أليب، مالك مذهب أعالم ملعرفة املسالك وتقريب املدارك ترتيب - ٧٠
، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، العلمية الكتب دار، هاشم سامل حممد حتقيق، األندلسي اليحصيب
 .هـ١٤١٨

، بريوت، العلمية الكتب دار، احلنبلي املنبجي حممد بن حممد عبداهللا أليب املصائب، أهل تسلية - ٧١
 .م١٩٨٦، األوىل الطبعة

، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، العريب الكتاب دار، اجلرجاين علي بن حممد بن لعلي، لتعريفاتا - ٧٢
 .هـ١٤٠٥



-٤٢٠- 

، املعرفـة  دار، البغوي مسعود بن احلسني حممد أيب الدين حمليي، )الترتيل معامل( البغوي تفسري - ٧٣
 . بريوت

 دار، الدمشقي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب، )العظيم القرآن تفسري( كثري ابن تفسري - ٧٤
 .هـ١٤٠١، بريوت، الفكر

، بـريوت ، الفكـر  دار، احلـاج  أمري ابن حممد بن حملمد، األصول علم يف والتحبري التقرير - ٧٥
 .هـ١٤١٧

، النعيمـي  سليم حممد. د عليه وعلق العربية إىل نقله، دوزي لرينهارت، العربية املعاجم تكملة - ٧٦
 .العراقية اجلمهورية، واإلعالم فةالثقا وزارة منشورات، للموسوعات العربية الدار

 دار، اجلميلـي  السـيد .  د حتقيق، اجلوزي بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب، إبليس تلبيس - ٧٧
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة، بريوت، العريب الكتاب

 حجـر  بـن  علـي  بن أمحد الفضل أليب، الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري تلخيص - ٧٨
 .هـ١٣٨٤، املنورة املدينة، اليماين هاشم عبداهللا حتقيق، العسقالين

، النمـري  عبدالرب بن عبداهللا بن يوسف عمر أليب، واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - ٧٩
، املغـرب ، اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة، البكري وحممد العلوي مصطفى حتقيق
 .هـ١٣٨٧

 أمين حتقيق، احلنبلي عبداهلادي بن أمحد بن حممد الدين لشمس ،التعليق أحاديث حتقيق تنقيح - ٨٠
 .م١٩٩٨، األوىل الطبـعة، بريوت، العلمية الكتب دار، شعبان صاحل

 حتقيـق ، الـذهيب  عثمان بن أمحد بن حممد الدين لشمس، التعليق أحاديث يف التحقيق تنقيح - ٨١
 .هـ١٤٢١، الرياض، الوطن دار، الغيط أبو مصطفى

 املكتبـة ، السـيوطي  بكـر  أيب بن عبدالرمحن الفضل أليب، لكما موطأ شرح احلوالك تنوير - ٨٢
 .هـ١٣٨٩، مصر، الكربى التجارية

 دار، رضـا  علي عبداهللا بن رضا علي حتقيق، الطربي جرير بن حممد جعفر أليب، اآلثار ذيب - ٨٣
 .هـ١٤١٦، األوىل الطبعة، دمشق، للتراث املأمون

، بـريوت ، الرسالة مؤسسة، املزي رمحنعبدال الزكي بن يوسف احلجاج أليب، الكمال ذيب - ٨٤
 .هـ١٤٠٠، األوىل الطبعة



-٤٢١- 

 الطبعـة ، بريوت، العريب التراث إحياء دار، األزهري أمحد بن حممد منصور أليب اللغة، ذيب - ٨٥
 .م٢٠٠١ األوىل،

 عيـد  حممـد ، نصوصه بني وألف نسقه، األلباين الدين ناصر حملمد، وأحكامه أنواعه التوسل - ٨٦
 .هـ١٤٢١، األوىل الطبعة، الرياض، ارفاملع مكتبة، العباسي

  ) ث( 

 اآليب عبدالسميع بن لصاحل، القريواين زيد أيب ابن رسالة شرح املعاين تقريب يف الداين الثمر - ٨٧
 . بريوت، الثقافية املكتبة، األزهري

  ) ج( 

   حتقيـق ، البخـاري  إمساعيـل  بـن  حممد عبداهللا أليب ،البخاري صحيح )الصحيح اجلامع( - ٨٨
 .هـ١٤٠٧، الثالثة الطبعة، بريوت، واليمامة كثري ابن دار، البغا ديب مصطفى.  د

 اليمامـة ، األخضـري  عبدالرمحن أيب حتقيق، املالكي الكردي احلاجب البن، األمهات جامع - ٨٩
 .هـ١٤١٩، األوىل الطبعة، بريوت، والتوزيع للنشر

 يزيـد  بـن  ريرج بن حممد جعفر أليب، )الطربي تفسري(القرآن  آي تأويل عن البيان جامع - ٩٠
 .هـ١٤٠٥، بريوت، الفكر دار، الطربي

 حممـد  أمحـد  حتقيق، الترمذي عيسى بن حممد عيسى أليب، )الترمذي سنن(اجلامع الصحيح  - ٩١
 .بريوت، العريب التراث إحياء دار، وآخرون شاكر

 بـن  عبدالرمحن الفرج أليب ،الكلم جوامع من حديثاً مخسني شرح يف واحلكم العلوم جامع - ٩٢
 مؤسسـة ، باجس وإبراهيم األرنؤوط شعيب حتقيق، احلنبلي رجب بابن الشهري نالدي شهاب
 .هـ١٤١٧، السابعة الطبعة، بريوت، الرسالة

 دار، القرطيب األنصاري أمحد بن حممد عبداهللا أليب، )القرطيب تفسري(القرآن  ألحكام اجلامع - ٩٣
 .القاهرة، الشعب

 .بريوت الفكر، دار العسكري، هلس بن عبداهللا بن احلسن هالل أليب األمثال، مجهرة - ٩٤

 العلم دار، بعلبكي منري رمزي حتقيق، األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب ،اللغة مجهرة - ٩٥
 .م ١٩٨٧، األوىل الطبعة، بريوت، للماليني

 .الزبيدي العبادي احلدادي حممد بن علي بكر أليب، النرية اجلوهرة - ٩٦



-٤٢٢- 

  ) ح( 

 املكتبـة ، البجريمـي  حممد بن عمر بن لسليمان، بالطال منهج شرح على البجريمي حاشية - ٩٧
 .تركيا، اإلسالمية

 قيم بابن املعروف الزرعي بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب، داود أيب سنن على القيم ابن حاشية - ٩٨
 .هـ١٤١٥، الثانية الطبعة، بريوت، العلمية دار، اجلوزية

 . بريوت ،الفكر دار، اجلمل لسليمان، املنهج شرح على اجلمل حاشية - ٩٩

، الفكـر  دار، عليش حممد حتقيق، الدسوقي عرفة حملمد، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية -١٠٠
 .بريوت

 .هـ١٤١٠، الرابعة الطبعة، العاصمي قاسم بن حممد بن لعبدالرمحن، املربع الروض حاشية -١٠١

 مكتـب ، السـندي  عبـداهلادي  بـن  الدين نور احلسن أليب، النسائي على السندي حاشية -١٠٢
 .هـ١٤٠٦، الثانية الطبعة، حلب، اإلسالمية اتاملطبوع

، احلنفـي  الطحطـاوي  إمساعيـل  بن حممد بن ألمحد، الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية -١٠٣
 .هـ١٣١٨، الثالثة الطبعة، مصر، ببوالق األمريية الكربى املطبعة

 حتقيـق ، املالكي العدوي الصعيدي لعلي ،الرباين الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية -١٠٤
 .هـ١٤١٢، بريوت، الفكر دار، البقاعي حممد الشيخ يوسف

 البحـوث  مكتـب  حتقيـق ، بعمـرية  امللقـب  الرلسي أمحد الدين لشهاب، عمرية حاشية -١٠٥
 .هـ١٤١٩، األوىل الطبعة، بريوت، الفكر دار، والدراسات

 بـن  أمحد الدين لشهاب، الطالبني منهاج على احمللي الدين جالل شرح على قليويب حاشية -١٠٦
 الطبعـة ، بـريوت ، الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب حتقيق، القليويب سالمة بن دأمح

 .هـ١٤١٩، األوىل

 حتقيـق ، املـاوردي  حبيب بن حممد بن لعلي، الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -١٠٧
 الطبعـة ، بـريوت ، العلمية الكتب دار، عبداملوجود عادل والشيخ معوض حممد علي الشيخ
 .هـ١٤١٩، األوىل

، بريوت، العلمية الكتب دار، السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جلالل، للفتاوي احلاوي -١٠٨
 .هـ١٤٢١، األوىل الطبعة



-٤٢٣- 

، العـريب  الكتاب دار، األصبهاين عبداهللا بن أمحد نعيم أليب، األصفياء وطبقات األولياء حلية -١٠٩
 .هـ١٤٠٥، الرابعة الطبعة، بريوت

 عـامل ، أمحـد  الـدين  خمتار حتقيق، البصري احلسن بن علي دينال لصدر، البصرية احلماسة -١١٠
 .هـ ١٤٠٣، بريوت، الكتب

 .بريوت، الفكر دار، الشرواين لعبداحلميد، املنهاج بشرح احملتاج حتفة على الشرواين حواشي -١١١

  ) خ( 

، العلميـة  الكتب دار، البغدادي عمر بن لعبدالقادر، العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -١١٢
 .م١٩٩٨، األوىل لطبعةا، بريوت

 النـووي  الـدين  حميـي  زكريا أليب، اإلسالم وقواعد السنن مهمات يف األحكام خالصة -١١٣
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، اجلمل إمساعيل حسني حتقيق، الدمشقي

  ) د( 

 كتـب ال دار، احلسـيين  فهمي احملامي تعريب، حيدر لعلي، األحكام جملة شرح احلكام درر  -١١٤
 .بريوت، العلمية

 مراقبـة ، العسقالين حجر بن علي بن أمحد الفضل أليب، الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -١١٥
 .هـ١٣٩٢، الثانية الطبعة، اهلند، العثمانية املعارف دائرة جملس ضان، عبداملعيد حممد

، الثانيـة  عـة الطب، بـريوت ، الفكـر  دار، احلصكفي علي بن الدين عالء حملمد املختار الدر -١١٦
 .هـ١٣٨٦

 .م١٩٩٣، بريوت، الفكر دار، السيوطي الكمال بن عبدالرمحن الدين جلالل، املنثور الدر -١١٧

، املالكي اليعمري حممد بن علي بن إلبراهيم، املذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج -١١٨
 .بريوت، العلمية الكتب دار

 عليـه  وعلق له وقدم حققه، الباهلي حامت بن أمحد نصر أيب اإلمام شرح مع، الرمة ذو ديوان -١١٩
 .هـ١٤٠٢  األوىل الطبعة، بريوت، اإلميان مؤسسة، صاحل أبو عبدالقدوس. د

 إدارة، الصـقال  ولطفي اخلطيب درية حتقيق، الشنتمري األعلم شرح، العبد بن طرفة ديوان -١٢٠
 .م٢٠٠٠، الثانية عةالطب، بريوت، والنشر للدراسات العربية املؤسسة، البحرين، والفنون الثقافة



-٤٢٤- 

، احلتـي  نصر حنا. د وفهارسه هوامشه ووضع له قدم، الطوسي شرح، ربيعة بن لبيد ديوان -١٢١
 .هـ١٤١٤، األوىل الطبعة العريب، الكتاب دار

 جامعـة ، الصـرييف  كامل حسن عليه والتعليق وشرحه بتحقيقه عين، العبدي املثقب ديوان -١٢٢
 .هـ١٣٩١ ،العربية املخطوطات معهد، العربية الدول

  ) ذ( 

، بـريوت ، الغرب دار، حجي حممد حتقيق، القرايف إدريس بن أمحد الدين لشهاب ،الذخرية -١٢٣
 .م١٩٩٤

، السـلف  دار، الفريـوائي  عبـدالرمحن .  د حتقيق، املقدسي طاهر بن حملمد، احلفاظ ذخرية -١٢٤
 .هـ١٤١٦، األوىل الطبعة، الرياض

، العثـيمني  عبدالرمحن. د حتقيق، احلنبلي رجب بن أمحد بن لعبدالرمحن، احلنابلة طبقات ذيل -١٢٥
 .هـ١٤٢٥، األوىل الطبعة، الرياض، العبيكان مكتبة

 )ر ( 

 الشـهري  أمني حملمد ،)عابدين ابن حاشية( األبصار تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد -١٢٦
 .هـ١٤٢١، بريوت، الفكر دار، عابدين بابن

، العسـقالين  حجر بن علي بن أمحد ضلالف أيب الدين لشهاب، مصر قضاة عن اإلصر رفع -١٢٧
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبعة، القاهرة، اخلاجني مكتبة، عمر حممد علي.  د حتقيق

 اإلسـالمي،  املكتـب  النـووي،  شرف بن حييىي زكريا أليب املفتني، وعمدة الطالبني روضة -١٢٨
 .هـ١٤٠٥ الثانية، الطبعة بريوت،

.  د حتقيـق ، املقدسـي  قدامـة  بن أمحد بن عبداهللا حممد أليب، املناظر وجنة الناظر روضة -١٢٩
 الطبعـة ، الريـاض ، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة، السعيد عبدالرمحن بن عبدالعزيز
 .هـ١٣٩٩، الثانية

، الرياض، احلديثة الرياض مكتبة، البهويت يونس بن ملنصور، املستقنع زاد شرح املربع الروض -١٣٠
 .هـ١٣٩٠



-٤٢٥- 

 ) ز( 

، اهلنـدي  حممـد  بن علي حتقيق، احلنبلي احلجاوي أمحد بن موسى النجا أليب ،املستقنع زاد -١٣١
 .املكرمة مكة احلديثة، النهضة مكتبة

، اإلسـالمي  املكتب، اجلوزي بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب، التفسري علم يف املسري زاد -١٣٢
 .هـ١٤٠٤، الثالثة الطبعة، بريوت

 شـعيب  حتقيـق ، اجلوزية قيم بابن املعروف عيالزر بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب، املعاد زاد -١٣٣
 .هـ١٤٠٧، عشرة الرابعة الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط

 دار، زغلول بسيوين السعيد حممد حتقيق، الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد عبداهللا أليب، الزهد -١٣٤
 .هـ١٤١٤، الثانية الطبعة، بريوت، العريب الكتاب

  ) س( 

، اخلويل عبدالعزيز بن حممد حتقيق، الصنعاين إمساعيل بن حملمد ،املرام بلوغ شرح السالم سبل -١٣٥
 .هـ١٣٧٩، الرابعة الطبعة، بريوت، العريب التراث إحياء دار

 .هـ١٤١٥، الرياض، املعارف مكتبة، األلباين الدين ناصر حملمد، الصحيحة السلسلة -١٣٦

، اخلامسـة  الطبعـة ، الرياض، املعارف مكتبة، األلباين الدين ناصر حملمد، الضعيفة السلسلة -١٣٧
 .هـ١٤١٢

 البشـائر  دار احلسـيين،  علـي  بـن  خليل حملمد ،عشر الثاين القرن أعيان يف الدرر سلك -١٣٨
 .هـ١٤٠٨ الثالثة، الطبعة حزم، ابن دار اإلسالمية،

، الفكـر  دار، عبدالباقي فؤاد حممد حتقيق، القزويين يزيد بن حممد عبداهللا أليب، ماجه ابن سنن -١٣٩
 .بريوت

 دار، عبداحلميـد  الـدين  حميي حممد حتقيق، السجستاين األشعث بن لسليمان، داود أيب سنن -١٤٠
 . الفكر

 هاشـم  عبداهللا السيد حتقيق، البغدادي الدارقطين عمر بن علي احلسن أليب، الدارقطين سنن -١٤١
 .هـ١٣٨٦، بريوت، املعرفة دار، مياين

 دار، السبع وخالد زمريل فواز حتقيق، الدارمي عبدالرمحن بن عبداهللا حممد أليب، الدارمي سنن -١٤٢
 .هـ١٤٠٧، األوىل الطبعة، بريوت العريب، الكتاب



-٤٢٦- 

 دار مكتبـة ، عطا عبدالقادر حممد حتقيق، البيهقي احلسني بن أمحد بكر أليب، الكربى السنن -١٤٣
 .هـ١٤١٤، املكرمة مكة، الباز

 الـدار ، األعظمي الرمحن حبيب حتقيق ،اخلراساين منصور بن لسعيد، منصور بن سعيد سنن -١٤٤
 .هـ١٤٠٣، األوىل الطبعة، اهلند، السلفية

، نعـيم  وحممد األرنؤوط شعيب حتقيق، الذهيب أمحد بن حممد عبداهللا أليب ،النبالء أعالم سري -١٤٥
 .هـ١٤١٣، التاسعة الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة

 حممـود  حتقيق، الشوكاين حممد بن علي بن حملمد، األزهار حدائق على املتدفق اجلرار السيل -١٤٦
 . هـ١٤٠٥، األوىل الطبـعة، بريوت، العلمية الكتب دار، زايد إبراهيم

 )ش ( 

 حتقيـق ، احلنبلـي  العمـاد  بـن  عبداحلي الفالح أليب ،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات -١٤٧
 .هـ١٤٠٦، األوىل الطبعة، دمشق، كثري ابن دار، األرنؤوط وحممود األرنؤوط عبدالقادر

 الـدين  حميـي  حممـد  حتقيق، األمشوين حممد بن لعلي، مالك ابن ألفية على األمشوين رحش -١٤٨
 .هـ١٣٧٥، األوىل الطبعة، بريوت، العريب الكتاب دار، عبداحلميد

 حممـد  حتقيق، املصري العقيلي عقيل بن عبداهللا الدين لبهاء، عقيل البن مالك ابن ألفية شرح -١٤٩
 .هـ١٤٠٥، ورياس، الفكر دار، عبداحلميد الدين حميي

 . يونس قار جامعة منشورات، عمر حسن يوسف عمل من، الكافية على الرضي شرح -١٥٠

 له قدم، احلنبلي الزركشي عبداهللا بن حممد عبداهللا أليب، اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح -١٥١
، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، العلميـة  الكتـب  دار، إبراهيم خليل عبداملنعم حواشيه ووضع
 .هـ١٤٢٣

 وحممـد  األرنـؤوط  شعيب حتقيق، البغوي الفراء مسعود بن احلسني حممد أليب، لسنةا شرح -١٥٢
 .هـ١٤٠٣، الثانية الطبعة، بريوت، دمشق، اإلسالمي املكتب، الشاويش زهري

، القـرطيب  البكري بطال بن عبدامللك بن خلف بن علي احلسن أليب ،البخاري صحيح شرح -١٥٣
 .هـ١٤٢٣ ،الثانية الطبعة، الرياض، لرشدا مكتبة، إبراهيم بن ياسر متيم أبو حتقيق

، بـريوت ، العريب التراث إحياء دار، النووي شرف بن حيىي زكريا أليب، مسلم صحيح شرح -١٥٤
 .هـ١٣٩٢، الثانية الطبعة



-٤٢٧- 

، العطيشان سعود.  د حتقيق، تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب، الفقه يف العمدة شرح -١٥٥
 .هـ١٤١٣، األوىل الطبعة، الرياض العبيكان، مكتبة

، املنار مطبعة، رضا رشيد حممد حتقيق، املقدسي قدامة بن حممد بن لعبدالرمحن، الكبري الشرح -١٥٦
 .القاهرة

 . بريوت، الفكر دار، عليش حممد حتقيق، الدردير أمحد الربكات أليب ،الكبري الشرح -١٥٧

 دار، ملوجودعبـدا  وعـادل  معوض علي حتقيق ،الرافعي حممد بن لعبدالكرمي، الكبري الشرح -١٥٨
 .هـ ١٤١٧، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب

 . بريوت، للطباعة الفكر دار، اخلرشي عبداهللا بن حممد عبداهللا أليب، خليل خمتصر شرح -١٥٩

، الثانيـة  الطبعـة ، بـريوت ، الكتب عامل، البهويت يونس بن ملنصور، اإلرادات منتهى شرح -١٦٠
 .م١٩٩٦

 دار، زغلـول  بسيوين السعيد حممد حتقيق، البيهقي سنياحل بن أمحد بكر أليب، اإلميان شعب -١٦١
 .هـ١٤١٠، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب

 ) ص( 

، الثالثـة  الطبعـة ، اجلبيـل ، الدليل مكتبة، األلباين الدين ناصر حملمد ،املفرد األدب صحيح -١٦٢
 .هـ١٤١٧

 شـعيب  حتقيـق ، البسـيت  حبـان  بن حممد حامت أليب، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -١٦٣
 .هـ١٤١٤، الثانية الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط

، األعظمي مصطفى حممد.  د حتقيق، خزمية بن إسحاق بن حممد بكر أليب، خزمية ابن صحيح -١٦٤
 .هـ١٣٩٠، بريوت، اإلسالمي املكتب

ـ ، الريـاض ، املعارف مكتبة، األلباين الدين ناصر حملمد، والترهيب الترغيب صحيح -١٦٥  ةالطبع
 .هـ ١٤٢١، األوىل

، الشاويش زهري طبعه على أشرف ،األلباين الدين ناصر حملمد ،وزيادته الصغري اجلامع صحيح -١٦٦
 .هـ١٤٠٨، الثالثة الطبعة اإلسالمي، املكتب



-٤٢٨- 

 زهـري  وفهرسه عليه وعلق أسانيده اختصر، األلباين الدين ناصر حملمد، داود أيب سنن صحيح -١٦٧
، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، اإلسـالمي  املكتب توزيع، العريب التربية مكتب نشر، الشاويش
 .هـ١٤٠٩

 زهـري  وفهرسه عليه وعلق أسانيده اختصر، األلباين الدين ناصر حملمد، الترمذي سنن صحيح -١٦٨
، األوىل الطبعـة ، بـريوت ، اإلسـالمي  املكتب توزيع، العريب التربية مكتب نشر، الشاويش
 .هـ١٤٠٩

 دار، عبـدالباقي  فـؤاد  حممد حتقيق، القشريي حلجاجا بن مسلم احلسني أليب، مسلم صحيح -١٦٩
 .بريوت، العريب التراث إحياء

 حممـد .ود فـاخوري  حممد حتقيق ،اجلوزي بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب ،الصفوة صفة -١٧٠
 .هـ١٣٩٩، الثانية الطبعة، بريوت، املعرفة دار، جي قلعة رواس

، الريـاض ، الرشـد  مكتبة، الطويل نعبدالرمح بن أمحد للدكتور، وجتلياته أحكامه الصوت -١٧١
 .هـ١٤٣١، األوىل الطبعة

  ) ض( 

، قلعجي أمني عبداملعطي حتقيق ،العقيلي موسى بن عمر بن حممد جعفر أليب، الكبري الضعفاء -١٧٢
 .هـ١٤٠٤، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية املكتبة دار

، الشاويش زهري طبعه ىعل أشرف، األلباين الدين ناصر حملمد، وزيادته الصغري اجلامع ضعيف -١٧٣
 .هـ١٤١٠، الثالثة الطبعة، بريوت، اإلسالمي املكتب

  ) ط( 

، بريوت،  العلمية الكتب دار، السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الفضل أليب ،احلفاظ طبقات -١٧٤
 .هـ١٤٠٣، األوىل الطبعة

 فظاحلـا .  د حتقيـق ، شهبة قاضي بن عمر بن حممد بن أمحد بن بكر أليب، الشافعية طبقات -١٧٥
 .هـ١٤٠٧، األوىل الطبعة، بريوت، الكتب عامل، خان عبدالعليم

 حممد حممود.  د حتقيق، السبكي عبدالكايف بن علي بن الدين لتاج، الكربى الشافعية طبقات -١٧٦
 .هـ١٤١٣، الثانية الطبعة، والنشر للطباعة هجر، احللو حممد عبدالفتاح.  د و الطناحي

 .بريوت، صادر دار، الزهري البصري منيع بن سعد بن حممد عبداهللا أليب، الكربى الطبقات -١٧٧



-٤٢٩- 

 حتقيـق  ،العراقـي  احلسـني  بـن  عبدالرحيم الفضل أليب ،التقريب شرح يف التثريب طرح -١٧٨
 .م٢٠٠٠، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، علي حممد عبدالقادر

 قـيم  بـابن  عـروف امل بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب ،الشرعية السياسة يف احلكمية الطرق -١٧٩
 .القاهرة، املدين مطبعة، غازي مجيل حممد.  د حتقيق، اجلوزية

  ) ع( 

 قـيم  بابن املعروف الزرعي بكر أيب بن حممد عبداهللا أليب ،الشاكرين وذخرية الصابرين عدة -١٨٠
 .بريوت، العلمية الكتب دار، يوسف علي زكريا حتقيق، اجلوزية

 دار، امليس خليل حتقيق، اجلوزي بن علي بن عبدالرمحنل ،الواهية األحاديث يف املتناهية العلل -١٨١
 .هـ١٤٠٣، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب

 التـراث  إحياء دار، العيين أمحد بن حممود الدين لبدر ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة -١٨٢
 .بريوت، العريب

 التـراث  مؤسسة، الرابع راإلصدا، الكبري اجلامع، البابريت حممد بن حملمد، اهلداية شرح العناية -١٨٣
 . للربجميات

، العلميـة  الكتـب  دار، آبـادي  العظيم احلق مشس حملمد، داود أيب سنن شرح املعبود عون -١٨٤
 . م ١٩٩٥، الثانية الطبعة، بريوت

 دار، السامرائي إبراهيم.  ود املخزومي مهدي.  د حتقيق، الفراهيدي أمحد بن للخليل، العني -١٨٥
 . اهلالل ومكتبة

  ) غ( 

 حممد حتقيق، احلنبلي، السفاريين سامل بن أمحد بن حملمد ،اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء -١٨٦
 .هـ١٤٢٣، الثانية الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، اخلالدي عبدالعزيز

 أمـني  عبـداملعطي .د حتقيـق ، اجلوزي بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب، احلديث غريب -١٨٧
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة، وتبري، العلمية الكتب دار، القلعجي

 دار، خـان  عبداملعيـد  حممد.  د حتقيق، اهلروي سالم بن القاسم عبيد أليب، احلديث غريب -١٨٨
 .هـ١٣٩٦، األوىل الطبعة، بريوت، العريب الكتاب



-٤٣٠- 

، العايـد  إبراهيم سليمان.  د حتقيق، احلريب إسحاق بن إبراهيم إسحاق أليب، احلديث غريب -١٨٩
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة، كرمةامل مكة، القرى أم جامعة

، اجلبـوري  عبداهللا. د حتقيق، الدينوري قتيبة بن مسلم بن عبداهللا حممد أليب، احلديث غريب -١٩٠
 .هـ١٣٩٧، األوىل الطبعة، بغداد، العاين مطبعة

 حممـد  بـن  أمحد العباس أليب، جنيم البن والنظائر األشباه كتاب شرح البصائر عيون غمز -١٩١
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار ،احلموي احلسيين مكي

، املكـي  الشـافعي  اهليتمي حجر بن حممود بن أمحد الدين لشهاب، الفقهية الكربى الفتاوى -١٩٢
 .بريوت، صادر دار، الرملي حممد فتاوى وامشه

 إدارة رئاسـة ، الدويش أمحد وترتيب مجع، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى -١٩٣
 .هـ١٤٢١، األوىل الطبعة، الرياض واإلفتاء، العلمية البحث

 .هـ١٤١١، الفكر دار، اهلند علماء من ومجاعة نظام للشيخ ،اهلندية الفتاوى -١٩٤

 حتقيـق ، العسقالين حجر بن علي بن أمحد الفضل أليب، البخاري صحيح شرح الباري فتح -١٩٥
 .بريوت، املعرفة دار اخلطيب، الدين حمب

 بابن الشهري الدين شهاب بن عبدالرمحن الفرج أليب، البخاري صحيح شرح يف الباري فتح -١٩٦
، الثانيـة  الطبعـة ، الـدمام ، اجلـوزي  ابن دار، اهللا عوض بن طارق حتقيق، احلنبلي رجب
 .هـ١٤٢٢

 السيواسـي  عبدالواحد بن حممد الدين لكمال ،املبتدي بداية شرح اهلداية على القدير فتح -١٩٧
 . الثانية الطبعة، بريوت، الفكر دار، احلنفي اهلمام بابن املعروف

 حــازم  الزهراء أيب حتقيق، املقدسي مفلح بن حممد عبداهللا أليب، الفروع وتصحيح الفروع -١٩٨
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبـعة، بريوت، العلمية الكتب دار، القاضي

، الثانيـة  الطبعـة ، الريـاض ، الـوطن  دار، املشيقح علي بن خالد للدكتور، االعتكاف فقه -١٩٩
 .هـ١٤٢١

 مصـطفى  مطبعـة  يف التحقيق قسم حتقيق، الثعاليب حممد بن عبدامللك منصور أليب، اللغة فقه -٢٠٠
 .م١٩٣٨، األوىل الطبعة، القاهرة، احلليب البايب مصطفى مطبعة، احلليب البايب
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 األمـة  دار، العمري محزة بن علي للدكتور، وأحكامه فلسفته .. وآثاره صوره املعاصر الفن -٢٠١
 .هـ١٤٣١، األوىل الطبعة، الرياض ،والتوزيع للنشر

، املالكي النفراوي سامل بن غنيم بن ألمحد، القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه -٢٠٢
 .هـ١٤١٥، بريوت، الفكر دار

، مصـر ، الكـربى  التجارية املكتبة، املناوي لعبدالرؤوف ،الصغري اجلامع شرح القدير فيض -٢٠٣
 .هـ١٣٥٦، األوىل الطبعة

  ) ق( 

 .بريوت، الرسالة مؤسسة، الفريوزآبادي يعقوب بن حملمد ،احمليط القاموس -٢٠٤

، صاحل عبداملطلب األستاذ طبعه على وأشرف له قدم، جواد مصطفى.  للدكتور، تقل وال قل -٢٠٥
 .هـ١٤١٨، األوىل الطبعة، بغداد، العربية النهضة مكتبة

 حممـد  حتقيق، السمعاين جلبارعبدا بن حممد بن منصور املظفر أليب، األصول يف األدلة قواطع -٢٠٦
 .هـ١٤١٨، بريوت، العلمية الكتب دار، الشافعي إمساعيل حسن حممد حسن

 دار، السلمي عبدالسالم بن عبدالعزيز الدين عز حممد أليب ،األنام مصاحل يف األحكام قواعد -٢٠٧
 .بريوت، العلمية الكتب

 دار، الفقـي  حامد حممد حتقيق ،تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب، النورانية القواعد -٢٠٨
 .هـ١٣٩٩، بريوت، املعرفة

  ) ك( 

 دار، القـرطيب  النمـري  عبدالرب بن عبداهللا بن يوسف عمر أليب ،املدينة أهل فقه يف الكايف -٢٠٩
 .هـ١٤٠٧، األوىل الطبعة بريوت،، العلمية الكتب

 .بريوت، اإلسالمي املكتب، املقدسي قدامة بن عبداهللا حممد أليب، الكايف -٢١٠

 خمتار حيىي حتقيق، اجلرجاين عبداهللا بن عدي بن عبداهللا أمحد أليب، الرجال ضعفاء يف كاملال -٢١١
 .هـ١٤٠٩، الثالثة الطبعة، بريوت، الفكر دار، غزاوي

 بن حممد بن عبداهللا بكر أليب ،)شيبة أيب ابن مصنف( واآلثار اآلحاديث يف املصنف الكتاب -٢١٢
، األوىل الطبعـة ، الريـاض ، الرشـد  مكتبة ،احلوت يوسف كمال حتقيق، الكويف شيبة أيب

 .هـ١٤٠٩
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 مصـطفى  مصيلحي هالل حتقيق، البهويت يونس بن ملنصور، اإلقناع منت عن القناع كشاف -٢١٣
 .هـ١٤٠٢، بريوت الفكر، دار، هالل

 عبداهللا حتقيق، البخاري أمحد بن عبدالعزيز الدين لعالء، البزدوي أصول عن األسرار كشف -٢١٤
 .هـ١٤١٨، بريوت، العلمية لكتبا دار عمر، حممد حممود

 عبـداهللا  بـن  لعبدالرمحن، املختصرات أخصر لشرح املزهرات والرياض املخدرات كشف -٢١٥
، األوىل الطبعـة ، بريوت، اإلسالمية البشائر دار، العجمي ناصر بن حممد قابله، احلنبلي البعلي
 .هـ١٤٢٣

 حممـد  أليب ،يـة الفقه الفـروع  من النحوية األصول على يتخرج فيما الدري الكوكب -٢١٦
، عمـان ، األردن، عمـار  دار، عواد حسن حممد.  د حتقيق، اإلسنوي احلسن بن عبدالرحيم
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة

  ) ل( 

 دار، النواوي أمني حممود حتقيق، امليداين الدمشقي الغنيمي لعبدالغين ،الكتاب شرح يف اللباب -٢١٧
 .بريوت، العريب الكتاب

 .األوىل الطبعة، بريوت، صادر دار، املصري اإلفريقي منظور بن مكرم بن حملمد، العرب لسان -٢١٨

 املعـرف  دائرة حتقيق، الشافعي العسقالين حجر بن علي بن أمحد الفضل أليب ،امليزان لسان -٢١٩
 .هـ١٤٠٦، الثالثة الطبعة، بريوت، للمطبوعات األعلمي مؤسسة، اهلند - النظامية

، القـاهرة ، العريب الكتاب دار، مطر دالعزيزعب للدكتور، مريوط ساحل إقليم يف البدو هلجة -٢٢٠
 .هـ١٣٨٦

  ) م( 

، غـدة  أبو عبدالفتاح حتقيق، النسائي شعيب بن أمحد عبدالرمحن أليب، النسائي سنن )اتىب( -٢٢١
 .هـ١٤٠٦، الثانية الطبعة، حلب، اإلسالمية املطبوعات مكتب

، بـريوت ، رفـة املع دار، السرخسـي  سـهل  أيب بن حممد بكر أيب الدين لشمس ،املبسوط -٢٢٢
 .هـ١٤٠٩

، واإلفتـاء  العلميـة  البحـوث  إدارة رئاسة عن تصدر دورية جملة، اإلسالمية البحوث جملة -٢٢٣
 ).٥٧( رقم عدد، الرياض
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 .الرياض، الصحفية اإلسالمية الدعوة ملؤسسة التابعة، الدعوة جملة -٢٢٤

 ظـيب  أبـو  بنـك  نفقة عل العدد هذا طبع، عشرة الثانية الدورة اإلسالمي، الفقه جممع جملة -٢٢٥
 .هـ ١٤٢١، اإلسالمي

 الـدين  حميـي  حممـد  حتقيق النيسابوري، امليداين حممد بن أمحد الفضل أليب األمثال، جممع -٢٢٦
 .بريوت املعرفة، دار عبداحلميد،

 بشيخي املدعو الكليبويل سليمان بن حممد بن لعبدالرمحن، األحبر ملتقى شرح يف األر جممع -٢٢٧
، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، املنصور رانعم خليل وأحاديثه آياته خرج، زادة

 .هـ١٤١٩

 الكتـاب  ودار للتـراث  الريان دار، اهليثمي بكر أيب بن لعلي، الفوائد ومنبع الزوائد جممع -٢٢٨
 .هـ١٤٠٧، وبريوت القاهرة، العريب

 بن رمحنعبدال وترتيب مجع، احلراين تيمية بن عبداحلليم بن أمحد العباس أليب، الفتاوى جمموع -٢٢٩
 .هـ١٤١٦، املنورة املدينة، املصحف لطباعة فهد امللك جممع، حممد ابنه وساعده قاسم حممد

 دار، السـليمان  ناصـر  بن فهد وترتيب مجع، العثيمني حممد الشيخ ورسائل فتاوى جمموع -٢٣٠
 .هـ١٤٢٠، األوىل الطبعة الرياض،، للنشر الثريا

، الشويعر حممد.  د وإشراف مجع، باز بن عبدالعزيز للشيخ، متنوعة ومقاالت فتاوى جمموع -٢٣١
 .هـ١٤١٧، األوىل الطبعة، الرياض، واإلفتاء العلمية البحوث رئاسة طبع

 . م ١٩٩٧، بريوت، الفكر دار، النووي شرف بن حيىي زكريا أليب، اموع -٢٣٢

 ةإدار عليها والتعليق وتصحيحها بنشرها عنيت، العلماء من موعة، املنريية الرسائل جمموعة -٢٣٣
 . الرياض، طيبة مكتبة، املنريية الطباعة

 جامعة، العلواين جابر طه حتقيق، الرازي احلسني بن عمر بن حملمد، األصول علم يف احملصول -٢٣٤
 .هـ١٤٠٠، األوىل الطبعة، الرياض، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام

ـ ، املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب، األعظم واحمليط احملكم -٢٣٥  عبداحلميـد  قحتقي
 .م٢٠٠٠، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، هنداوي

، العريب التراث إحياء جلنة حتقيق، الظاهري حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أليب، احمللى -٢٣٦
 .بريوت، اجلديدة اآلفاق دار
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 لبنـان  مكتبـة ، خاطر حممود حتقيق، الرازي عبدالقادر بن بكر أيب بن حملمد، الصحاح خمتار -٢٣٧
 .هـ١٤١٥، بريوت، ناشرون

، أمحد نذير عبداهللا.  د حتقيق، الطحاوي سالمة بن حممد بن ألمحد، العلماء اختالف خمتصر -٢٣٨
 .هـ١٤١٧، الثانية الطبعة، بريوت، اإلسالمية البشائر دار

 .والنشر للطباعة اإلفريقية الشركة، األخضري لعبدالرمحن، األخضري خمتصر -٢٣٩

 املكتـب ، الشـاويش  زهـري  حتقيـق ، اخلرقي احلسني بن عمر قاسمال أليب، اخلرقي خمتصر -٢٤٠
 .هـ١٤٠٣، الثالثة الطبعة، بريوت، اإلسالمي

، الرياض، املعارف مكتبة، األلباين الدين ناصر حممد وحققه اختصره، احملمدية الشمائل خمتصر -٢٤١
 .هـ١٤١٣، الرابعة الطبعة

 .هـ١٣٩٣، الثانية الطبـعة، بريوت، املعـرفة دار، الشـافعي علم من املزين خمتصر -٢٤٢

 علي أمحد حتقيق، املالكي موسى بن إسحاق بن خلليل، اهلجرة دار إمام فقه يف خليل خمتصر -٢٤٣
 .هـ١٤١٥، بريوت، الفكر دار، حركات

 دار، جفـال  إبراهيم خليل حتقيق، املرسي سيده ابن إمساعيل بن علي احلسن أليب، املخصص -٢٤٤
 .هـ١٤١٧، ألوىلا الطبعة، بريوت، العريب التراث إحياء

، الفكر دار، احلاج بابن الشهري الفاسي العبدري حممد بن حممد بن حممد عبداهللا أليب، املدخل -٢٤٥
 .هـ١٤٠١

، صـادر  داررواية سحنون التنوخي، ، األصبحي أنس بن مالك عبداهللا أليب، الكربى املدونة -٢٤٦
 .بريوت

 بن سعيد بن أمحد بن علي دحمم أليب، واالعتقادات واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتب -٢٤٧
 .بريوت، العلمية الكتب دار، الظاهري حزم

، عيتاين مجال حتقيق، القاري حممد بن سلطان بن لعلي، املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة -٢٤٨
 .هـ١٤٢٢، األوىل الطبعة، بريوت العلمية، الكتب دار

، املروزي الكوسج صورمن بن إسحاق يعقوب أيب رواية ،راهوية وابن حنبل بن أمحد مسائل -٢٤٩
، األوىل الطبعـة ، الريـاض ، اهلجـرة  دار، فتحي مجعة. ود احلوشي وتام الرباط خالد حتقيق
 .هـ١٤٢٥
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 املكتـب ، الشاويش زهري حتقيق ،حنبل بن أمحد بن عبداهللا ابنه رواية، حنبل بن أمحد مسائل -٢٥٠
 .هـ١٤٠١، األوىل الطبعة بريوت،، اإلسالمي

 مصطفى حتقيق، النيسابوري احلاكم عبداهللا بن حممد عبداهللا يبأل، الصحيحني على املستدرك -٢٥١
 .هـ١٤١١، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، عطا عبدالقادر

 دار، أسـد  سـليم  حسني حتقيق، املوصلي املثىن بن علي بن أمحد يعلى أليب، يعلى أيب مسند -٢٥٢
 .هـ١٤٠٤، األوىل الطبعة، دمشق، للتراث املأمون

 .مصر، قرطبة مؤسسة، الشيباين حنبل بن أمحد عبداهللا أليب، دأمح مسند -٢٥٣

 عبدالغفور حتقيق، احلنظلي راهوية بن خملد بن إبراهيم بن إلسحاق، راهوية بن إسحاق مسند -٢٥٤
 .هـ١٤١٢، األوىل الطبعة، املنورة املدينة، اإلميان مكتبة، البلوشي عبداحلق بن

 عبدايـد  محـدي  حتقيق، القضاعي جعفر نب سالمة بن حممد عبداهللا أليب، الشهاب مسند -٢٥٥
 .هـ١٤٠٧، الثانية الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، السلفي

، املعرفـة  دار، الطيالسـي  البصـري  الفارسي داود بن سليمان داود أليب، الطيالسي مسند -٢٥٦
 .بريوت

 السـبيت  اليحصيب موسى بن عياض الفضل أيب للقاضي ،اآلثار صحاح على األنوار مشارق -٢٥٧
 .التراث ودار العتيقة املكتبة، لكياملا

 املكتـب ، األلبـاين  الدين ناصر حتقيق، التربيزي اخلطيب عبداهللا بن حملمد، املصابيح مشكاة -٢٥٨
 .م١٩٨٥، الثالثة الطبعة، بريوت، اإلسالمي

 حممـد  حتقيـق ، الكتاين إمساعيل بن بكر أيب بن ألمحد، ماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصباح -٢٥٩
 .هـ١٤٠٣، الثانية الطبعة، بريوت، العربية دار ،الكشناوي املنتقى

 املكتبـة ، الفيـومي  علي بن حممد بن ألمحد، للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح -٢٦٠
 .بريوت  العلمية

، األعظمـي  الرمحن حبيب حتقيق، الصنعاين مهام بن عبدالرزاق بكر أليب، عبدالرزاق مصنف -٢٦١
 .هـ١٤٠٣، لثانيةا الطبعة، بريوت، اإلسالمي املكتب

، اإلسـالمي  املكتب، الرحيباين السيوطي ملصطفى، املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب -٢٦٢
 .م١٩٦١، دمشق
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 بشـري  حممد حتقيق، احلنبلي البعلي الفتح أيب بن حممد عبداهللا أليب ،املقنع أبواب على املطلع -٢٦٣
 .هـ١٤٠١، بريوت، إلسالمي املكتب، األدليب

، املـيس  خليل حتقيق، البصري الطيب بن علي بن حممد احلسني أليب، فقهال أصول يف املعتمد -٢٦٤
 .هـ١٤٠٣، األوىل الطبعة، بريوت العلمية، الكتب دار

 الطبعـة ، العلمية الكتب دار، احلموي الرومي عبداهللا بن ياقوت عبداهللا أليب، األدباء معجم -٢٦٥
 .هـ١٤١١، األوىل

 الكتـب  دار، اجلنـدي  فريد حتقيق، احلموي عبداهللا بن ياقوت عبداهللا أليب، البلدان معجم -٢٦٦
 .هـ١٤١٠، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية

 بـن  طارق حتقيق، الطرباين أمحد بن سليمان القاسم أليب ،)األوسط املعجم( الطرباين معجم -٢٦٧
 .هـ١٤١٥، القاهرة، احلرمني دار، احلسيين وعبداحملسن اهللا عوض

 شـكور  حممد حتقيق، الطرباين أمحد بن سليمان لقاسما أليب، )الصغري املعجم( الطرباين معجم -٢٦٨
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة، وعمان بريوت، عمار ودار اإلسالمي املكتب، حممود

 محـدي  حتقيـق ، الطـرباين  أمحد بن سليمان القاسم أليب، )الكبري املعجم( الطرباين معجم -٢٦٩
 .هـ١٤٠٤، الثانية الطبعة، املوصل، الزهراء مكتبة، السلفي عبدايد

 مؤسسـة  يف التراث حتقيق مكتب وأخرجه ومجعه به اعتىن، كحالة رضا لعمر، املؤلفني معجم -٢٧٠
 .هـ١٤١٤، األوىل الطبعة، بريوت، الرسالة مؤسسة، الرسالة

، النجـار  وحممـد  عبدالقادر وحامد الزيات وأمحد مصطفى إبراهيم أخرجه ،الوسيط املعجم -٢٧١
 .الدعوة دارمصر، ، العربية اللغة جممع

، العريب الكتاب دار، عبدالعال سيد عبداملنعم للدكتور، حوهلا وما تطوان املغرب مشال جممع -٢٧٢
 .هـ١٣٨٨، القاهرة

 مصـطفى  حتقيـق ، البكري عبداهللا عبيد أليب، واملواضع البالد أمساء من استعجم ما معجم -٢٧٣
 .هـ١٤٠٣، الثالثة الطبعة، بريوت، الكتب عامل، السقا

 فـاخوري  حممـود  حتقيـق ، املطـرزي  الـدين  ناصر الفتح أليب، املعرب ترتيب يف املغرب -٢٧٤
 .حلب، زيد بن أسامة مكتبة، خمتار وعبداحلميد
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 مبـارك .  د حتقيـق ، األنصـاري  هشام بن الدين جلمال، األعاريب كتب عن اللبيب مغين -٢٧٥
 .م١٩٨٥، السادسة الطبعة، دمشق، الفكر دار، اهللا محد علي وحممد املبارك

 .بريوت، الفكر دار، الشربيين اخلطيب حملمد، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين -٢٧٦

 أشـرف  حتقيـق ، العراقـي  احلسـني  بـن  عبدالرحيم الفضل أليب ،األسفار محل عن املغين -٢٧٧
 .هـ١٤١٥، األوىل الطبعة، الرياض، طربية مكتبة، عبداملقصود

، بـريوت ، الفكر دار، قدسيامل قدامة بن أمحد بن عبداهللا حممد أليب ،أمحد اإلمام فقه يف املغين -٢٧٨
 .هـ١٤٠٥، األوىل الطبعة

 توفيـق  علـي .  د حتقيق، اجلرجاين عبدالرمحن بن عبدالقاهر بكر أليب ،الصرف يف املفتاح -٢٧٩
 .هـ١٤٠٧، األوىل الطبعة، بريوت الرسالة، مؤسسة، احلمد

 حممـد  حتقيق، األصفهاين الراغب حممد بن احلسني القاسم أليب ،القرآن غريب يف املفردات -٢٨٠
 .لبنان، املعرفة دار، كيالين سيد

 بـن  حممـد  اخلري أليب ،األلسنة على املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد -٢٨١
، األوىل الطبعة، بريوت، العريب الكتاب دار، اخلشت عثمان حممد حتقيق، السخاوي عبدالرمحن
 .هـ١٤٠٥

، اجليـل  دار، هارون عبدالسالم حتقيق، ازكري بن فارس بن أمحد احلسني أليب، اللغة مقاييس -٢٨٢
 .هـ١٤٢٠، الثانية الطبعة، بريوت

، القلعجي عصام حتقيق، ضويان بن سامل بن حممد بن إلبراهيم، الدليل شرح يف السبيل منار -٢٨٣
 .هـ١٤٠٥، الثانية الطبعة، الرياض، املعارف مكتبة

، اجلوزية قيم بابن املعروف كرب أيب بن حممد عبداهللا أليب، والضعيف الصحيح يف املنيف املنار -٢٨٤
 .هـ١٤٠٣، الثانية الطبعة، حلب، اإلسالمية املطبوعات مكتب، غدة أبو عبدالفتاح حتقيق

 دار، الفريدان علي بن عادل وإعداد مجع، الفوزان فوزان بن صاحل الشيخ فتاوى من املنتقى -٢٨٥
 .هـ١٤٢٥، األوىل الطبعة، بريوت، الرسالة ومؤسسة، الرياض، املؤيد

 .هـ١٤٠٩، بريوت، الفكر دار، عليش حملمد، خليل سيد خمتصر على شرح اجلليل حمن -٢٨٦

 .بريوت، الفكر دار، الشريازي علي بن إبراهيم إسحاق أليب، الشافعي اإلمام فقه يف املهذب -٢٨٧
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 باحلطـاب  املرعروف عبدالرمحن بن حممد عبداهللا أليب، خليل خمتصر لشرح اجلليل مواهب -٢٨٨
 .م١٣٩٨، الثانية الطبعة، وتبري، الفكر دار، الرعيين

، الثانيـة  الطبعـة ، الريـاض ، املوسـوعة  أعمـال  مؤسسة الناشر، العاملية العربية املوسوعة -٢٨٩
 .هـ١٤١٩

 للدراسـات  جـنني  مركز ،السهلي توفيق حملمد ،الشعبية والتعبريات املصطلحات موسوعة -٢٩٠
 .م٢٠٠١، األوىل الطبعة، االستراتيجية

، النـوري  مكتبة، احلمصي عبدالرمحن لعمر، أنواعها فنوا هاعلوم تارخيها العربية املوسيقى -٢٩١
 .دمشق

 الكتـب  دار، محدان توفيق حتقيق، اجلوزي بن علي بن عبدالرمحن الفرج أليب، املوضوعات -٢٩٢
 .هـ١٤١٥، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية

 التـراث  إحيـاء  دار، الباقي فؤاد حممد حتقيق، األصبحي أنس بن مالك عبداهللا أليب، املوطأ -٢٩٣
 .مصر، العريب

 علـي  الشـيخ  حتقيق، الذهيب أمحد بن حممد الدين لشمس، الرجال نقد يف االعتدال ميزان -٢٩٤
 .م١٩٩٥، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتب دار، عبداملوجود عادل والشيخ معوض

  ) ن( 

 وسـف ي حممـد  حتقيق، الزيلعي يوسف بن عبداهللا حممد أليب ،اهلداية ألحاديث الراية نصب -٢٩٥
  .هـ١٣٥٧، مصر احلديث، دار، البنوري

 دار، اجلاوي نووي بن علي بن عمر بن حممد عبداملعطي أليب، املبتدئني إرشاد يف الزين اية -٢٩٦
 .األوىل الطبعة، بريوت، الفكر

 بـابن  املعـروف  اجلزري حممد بن املبارك السعادات أليب، واألثر احلديث غريب يف النهاية -٢٩٧
 .هـ١٣٩٩، بريوت، العلمية املكتبة، الطناحي وحممود اويالز ظاهر حتقيق، األثري

 دار، الصـغري  بالشـافعي  الشهري الرملي العباس أيب بن حملمد، املنهاج شرح إىل احملتاج اية -٢٩٨
 .هـ١٤٠٤ بريوت،، للطباعة الفكر

  ) هـ( 

 .اإلسالمية املكتبة، املرغيناين بكر أيب بن علي احلسن أليب ،البداية شرح اهلداية -٢٩٩
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 حتقيـق ، السـيوطي  بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جلالل، اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع -٣٠٠
 .مصر، التوفيقية املكتبة، هنداوي عبداحلميد

  ) و( 

 وتركـي  األرنـؤوط  أمحـد  حتقيق، الصفدي أيبك بن خليل الدين لصالح ،بالوفيات الوايف -٣٠١
 .هـ١٤٢٠، بريوت، التراث إحياء دار، مصطفى

 حتقيق، خلكان بن بكر أيب بن حممد بن أمحد العباس أليب ،الزمان أبناء أنباءو األعيان وفيات -٣٠٢
 . لبنان، الثقافة دار، عباس إحسان

  )اإلنترنت( العنكبوتية الشبكة على املراجع

 .احلديث أهل ملتقى -٣٠٣

 .العثيمني حممد الشيخ موقع -٣٠٤

  ).احلرة املوسوعة( ويكيبيديا -٣٠٥

  

  



-٤٤٠- 

�	��G)�س�א��و"و

  الصفحـة  املوضـوع
  ١  قدمةامل

  ٢  املوضوع أمهية
  ٢  املوضوع اختيار أسباب
  ٢  املوضوع أهداف

  ٣  السابقة الدراسات
  ٣  البحث منهج

  ٦  البحث تقسيمات
  ١٩  تعريف الصوت، أنواعه، وضابط ما ال يعد كالماً من األصوات: التمهيد
  ٢٠  وأنواعه الصوت تعريف: األول املبحث
  ٢٣  األصوات من كالما يعد ال ما ضابط: الثاين املبحث

  األول الفصل
  مبحثاً عشرون وفيه الكالم عدا الفم من الصادرة األصوات أحكام

٢٧  

  ٢٨  وفيه ثالث مطالب األنني: األول املبحث
  ٢٩  األنني تعريف: األول املطلب
  ٣٠  وفيه مسألتان األنني حكم: الثاين املطلب

  ٣٠  املريض أنني: املسألة األوىل 
  ٣٢  الصالة يف األنني: نيةالثا املسألة

  ٣٤  الصالة على األنني أثر: الثالث املطلب
  ٤٣  مطلباً عشر أحد وفيه. البكاء: الثاين املبحث

  ٤٤  البكاء تعريف: األول املطلب
  ٤٥  البكاء أنواع: الثاين املطلب
  ٤٩  مسائل مخس وفيه. البكاء حكم: الثالث املطلب

  ٤٩  تعاىل اهللا خشية من البكاء: األوىل املسألة
  ٥٢  القرآن قراءة عند البكاء: الثانية املسألة
  ٥٦  املصيبة عند البكاء: الثالثة املسألة
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  الصفحـة  املوضـوع
  ٦٦  الصالة يف البكاء: الرابعة املسألة
  ٦٨  القرب زيارة عند البكاء: اخلامسة املسألة

  ٦٩  للبكاء النساء اجتماع: الرابع املطلب
  ٧٤  الصالة على البكاء أثر: اخلامس املطلب
  ٧٦  الصيب لبكاء الصالة ختفيف:  السادس املطلب
  ٧٨  عليه أهله ببكاء امليت تعذيب:  السابع املطلب
  ٨٧  املولود حياة على البكاء داللة: الثامن املطلب
  ٨٨  لتزوجيها االستئذان عند املرأة بكاء داللة: التاسع املطلب
  ٩٢  الدعوى صدق ىعل البكاء داللة:  العاشر املطلب
  ٩٤  اللسان دية الصغري استحقاق يف البكاء أثر: عشر احلادي املطلب

  ٩٦  مطالب ثالثة وفيه .التأوه: الثالث املبحث
  ٩٧  التأوه تعريف: األول املطلب
  ٩٨  مسائل ثالث وفيه. التأوه حكم: الثاين املطلب

  ٩٨  للمريض التأوه: األوىل املسألة
  ٩٨  املريض لغري أوهالت: الثانية املسألة
  ٩٩  الصالة يف التأوه: الثالثة املسألة

  ١٠٠  الصالة على التأوه أثر: الثالث املطلب
  ١٠٢  مطالب سبعة وفيه .التثاؤب: الرابع املبحث

  ١٠٣  التثاؤب تعريف: األول املطلب
  ١٠٤  مسألتان وفيه التثاؤب، حكم: الثاين املطلب

  ١٠٤  الةالص خارج التثاؤب: األوىل املسألة
  ١٠٥  الصالة أثناء التثاؤب: الثانية املسألة

  ١٠٧  الصالة على التثاؤب أثر: الثالث املطلب
  ١١١  التثاؤب عند يشرع ما: الرابع املطلب
  ١١٣  التثاؤب عند عنه ينهى ما: اخلامس املطلب
  ١١٤  الكالم اتصال على التثاؤب أثر: السادس املطلب

  



-٤٤٢- 

  الصفحـة  املوضـوع
  ١١٥  املولود حياة على التثاؤب داللة: سابعال املطلب

  ١١٩  مطلبان وفيه. التصفري: اخلامس املبحث
  ١٢٠  التصفري تعريف: األول املطلب
  ١٢١  مسائل ثالث وفيه التصفري، حكم: الثاين املطلب

  ١٢١  الرجال تصفري: األوىل املسألة
  ١٢٣  النساء تصفري: الثانية املسألة
  ١٢٣  الصالة أثناء ريالتصف: الثالثة املسألة

  ١٢٥  مطالب ثالثة وفيه .اإلنسان غري أصوات تقليد: السادس املبحث
  ١٢٦  األصوات تقليد تعريف: األول املطلب
  ١٢٧  احليوان أصوات تقليد حكم: الثاين املطلب
  ١٣٥  اجلماد أصوات تقليد حكم: الثالث املطلب

  ١٣٧  مطالب ستة وفيه .التنفس: السابع املبحث
  ١٣٨  التنفس تعريف: األول لباملط

  ١٣٩  وخارجه اإلناء يف التنفس حكم: الثاين املطلب
  ١٤٢  الصالة على التنفس أثر: الثالث املطلب
  ١٤٣  الكالم اتصال على التنفس أثر: الرابع املطلب
  ١٤٤  املولود حياة على التنفس داللة: اخلامس املطلب
  ١٤٥  ضاعالر على بالتنفس الفصل أثر: السادس املطلب

  ١٤٧  مطالب مخسة وفيه. اجلشاء: الثامن املبحث
  ١٤٨  اجلشاء تعريف: األول املطلب
  ١٤٩  اجلشاء حكم: الثاين املطلب
  ١٥٠  الوضوء على اجلشاء أثر: الثالث املطلب
  ١٥٠  الصالة على اجلشاء أثر: الرابع املطلب
  ١٥٢  اجلشاء حال الرأس رفع حكم: اخلامس املطلب

  ١٥٣  مطالب مخسة وفيه .والكحة السعال،: سعالتا املبحث
  ١٥٤  والكحة السعال تعريف: األول املطلب

  



-٤٤٣- 

  الصفحـة  املوضـوع
  ١٥٥  الصالة على والكحة السعال أثر: الثاين املطلب
  ١٥٧  الكالم اتصال على والكحة السعال أثر: الثالث املطلب
  ١٥٨  ملرأةوا الرجل يف عيباً والكحة السعال اعتبار: الرابع املطلب
  ١٥٩  غريه بسبب والكحة بالسعال أصيب من ضرر ضمان: اخلامس املطلب

  ١٦١  مطالب سبعة وفيه .الصراخ: العاشر املبحث
  ١٦٢  الصراخ تعريف: األول املطلب
  ١٦٣  امليت على الصراخ حكم: الثاين املطلب
  ١٦٤  بالصراخ التعبد حكم: الثالث املطلب
  ١٦٩  املولود حياة على الصراخ داللة: الرابع املطلب
  ١٦٩  امليت على بالصراخ املوت ثبوت: اخلامس املطلب
  ١٧١  بالصراخ الغصب دعوى قبول: السادس املطلب
  ١٧٢  بالصراخ احلاصل التلف ضمان: السابع املطلب

  ١٧٤  مطلباً عشر ثالثة وفيه .الضحك: عشر احلادي املبحث
  ١٧٥  الضحك تعريف: األول املطلب
  ١٧٦  الضحك أنواع: اينالث املطلب
  ١٧٧  مسألتان وفيه القهقهة، حكم: الثالث املطلب

  ١٧٧  الصالة خارج القهقهة: األوىل املسألة
  ١٨٥  الصالة أثناء القهقهة: الثانية املسألة

  ١٨٦  الغري إضحاك حكم: الرابع املطلب
  ١٨٨  الغري من الضحك حكم: اخلامس املطلب
  ١٩٢  الوضوء على الضحك أثر: السادس املطلب
  ١٩٥  الصالة على الضحك أثر: السابع املطلب
  ١٩٧  الصيد رؤية عند احملرم ضحك حكم:  الثامن املطلب
  ١٩٩  الصيد رؤية عند احملرم ضحك أثر: التاسع املطلب
  ٢٠٣  لتزوجيها االستئذان عند املرأة ضحك داللة: العاشر املطلب

  ٢٠٥  تعريف التبسم: املطلب احلادي عشر
  



-٤٤٤- 

  الصفحـة  ضـوعاملو
  ٢٠٦  مسألتان وفيه التبسم، حكم: عشر الثاين املطلب

  ٢٠٦  الصالة خارج التبسم: األوىل املسألة
  ٢٠٨  الصالة أثناء التبسم: الثانية املسألة

  ٢١٠  الصالة على التبسم أثر:  عشر الثالث املطلب
  ٢١٢  مطالب مخسة وفيه ،الزغردة: عشر الثاين املبحث

  ٢١٣  الزغردة عريفت: األول املطلب
  ٢١٤  ومنشؤها، الزغردة أصل: الثاين املطلب
  ٢١٥  الرجال زغردة حكم: الثالث املطلب
  ٢١٦  النساء زغردة حكم: الرابع املطلب
  ٢١٨  اجلماعية الزغردة حكم: اخلامس املطلب

  ٢١٩  مطالب تسعة وفيه .العطاس: عشر الثالث املبحث
  ٢٢٠  العطاس تعريف: األول املطلب

  ٢٢١  قوله واملشمت للعاطس يشرع ما:  الثاين طلبامل
  ٢٢٦  العطاس عند الكمامات استخدام: الثالث املطلب
  ٢٢٧  العطاس عند فعله يشرع ما: الرابع املطلب
  ٢٢٨  مسائل مثان وفيه التشميت، حكم: اخلامس املطلب

  ٢٣١  للمرأة والرجل للرجل، املرأة تشميت: الثانية املسألة
  ٢٣٣  الكافر تشميت: لثةالثا املسألة
  ٢٣٥  اهللا حيمد مل من تشميت: الرابعة املسألة
  ٢٣٦  خارجه عطس ملن اخلالء يف من تشميت: اخلامسة املسألة
  ٢٣٩  الصالة أثناء العاطس تشميت: السادسة املسألة
  ٢٤٠  اجلمعة خطبة أثناء العاطس تشميت: السابعة املسألة
  ٢٤٣  ثالث فوق العاطس تشميت: الثامنة املسألة

  ٢٤٤  باحلمد العاطس تذكري حكم: السادس املطلب
  ٢٤٦  الصالة على العطاس أثر: السابع املطلب
  ٢٤٨  الكالم اتصال على العطاس أثر:  الثامن املطلب

  



-٤٤٥- 

  الصفحـة  املوضـوع
  ٢٤٩  املولود حياة على العطاس داللة:  التاسع املطلب

  ٢٥٠  البمط سبعة وفيه .الغرغرة: عشر الرابع املبحث
  ٢٥١  الغرغرة تعريف: األول املطلب
  ٢٥٢  الوضوء يف الغرغرة حكم: الثاين املطلب
  ٢٥٣  فمه تنجس ملن الغرغرة حكم: الثالث املطلب
  ٢٥٤  وبعدها املوت غرغرة قبل التلقني حكم: الرابع املطلب
  ٢٥٩  للصائم الغرغرة حكم: اخلامس املطلب
  ٢٦٠  وبعدها املوت رةغرغ قبل الوصية حكم: السادس املطلب
  ٢٦٢  التوبة قبول يف املوت غرغرة أثر: السابع املطلب

  ٢٦٤  مطالب ثالثة وفيه .والشخري الغطيط،: عشر اخلامس املبحث
  ٢٦٥  والشخري الغطيط، تعريف: األول املطلب
  ٢٦٦  الوضوء على والشخري الغطيط، أثر: الثاين املطلب
  ٢٧٣  الصالة على والشخري الغطيط، أثر: الثالث املطلب

  ٢٧٤  مطالب ستة وفيه .النحنحة: عشر السادس املبحث
  ٢٧٥  النحنحة تعريف: األول املطلب
  ٢٧٦  مسائل مخس وفيه النحنحة، حكم: الثاين املطلب

  ٢٧٦  البول باقي إلخراج النحنحة: األوىل املسألة
  ٢٧٨  واإلقامة األذان قبل النحنحة: الثانية املسألة
  ٢٧٩  الصالة أثناء النحنحة:  ثةالثال املسألة
  ٢٨١  الصف يف مكاناً جيد مل ملن النحنحة: الرابعة املسألة
  ٢٨٢  البيت إىل الدخول عند النحنحة: اخلامسة املسألة

  ٢٨٥  بالنحنحة واإلقامة األذان بني التثويب حكم: الثالث املطلب
  ٢٨٨  الصالة على النحنحة أثر: الرابع املطلب
  ٢٩١  املأمومني صالة على اإلمام حننحة أثر :اخلامس املطلب
  ٢٩٣  الكالم اتصال على النحنحة أثر: السادس املطلب

  

  



-٤٤٦- 

  الصفحـة  املوضـوع
  ٢٩٤  مطالب أربعة وفيه .النفث: عشر السابع املبحث

  ٢٩٥  النفث تعريف: األول املطلب
  ٢٩٨  مسائل ثالث وفيه. النفث حكم: الثاين املطلب

    الوسوسة عند الصالة يف فثالن: األوىل املسألة
  ٢٩٩  للرقية والغري النفس على النفث: الثانية املسألة
  ٣٠٣  للرقية وغريه املاء يف النفث: الثالثة املسألة

  ٣٠٥  الصالة على النفث أثر: الثالث املطلب
  ٣٠٦  مسألتان وفيه. العقد يف النفث: الرابع املطلب

  ٣٠٦  دالعق يف بالنفث املراد: األوىل املسألة
  ٣٠٦  العقد يف النفث حكم: الثانية املسألة

  ٣٠٨  مطالب ثالثة وفيه .النفخ: عشر الثامن املبحث
  ٣٠٩  النفخ تعريف: األول املطلب
  ٣١٠  مسائل أربع وفيه. النفخ حكم: الثاين املطلب

  ٣١٠  للتيمم الصعيد ضرب بعد اليد عن التراب نفخ: األوىل املسألة
  ٣١٢  الصالة يف فخالن: الثانية املسألة
  ٣١٤  الصالة يف اليد عن التراب نفخ: الثالثة املسألة
  ٣١٤  اإلناء يف النفخ: الرابعة املسألة

  ٣١٧  الصالة على النفخ أثر: الثالث املطلب
  ٣٢٤  مطالب ثالثة وفيه الصوتية، املؤثرات: عشر التاسع املبحث

  ٣٢٥  الصوتية املؤثرات تعريف: األول املطلب
  ٣٢٧  الصوتية املؤثرات أنواع: الثاين املطلب
  ٣٢٨  الصوتية املؤثرات استخدام جماالت: الثالث املطلب

  ٣٢٩  مطالب أربعة وفيه .الكالم عدا الصوت يف متفرقة مسائل: العشرون املبحث
  ٣٣٠  الصوت على اعتماداً الزوجة وطء حكم: األول املطلب
  ٣٣١  الصوت ذهاب عند الدية حكم: الثاين املطلب
  ٣٣٢  البلوغ على الصوت غلظ أثر: الثالث املطلب

  



-٤٤٧- 

  الصفحـة  املوضـوع
  ٣٣٣  املولود حياة على الصوت داللة: الرابع املطلب

  الثاين الفصل
  وفيه مخس مباحث الفم غري من الصادرة األصوات أحكام

  
٣٣٤  

  ٣٣٥  مطالب أربعة وفيه .التصفيق: األول املبحث
  ٣٣٦  التصفيق تعريف: األول املطلب
  ٣٣٧  التصفيق كيفية: الثاين املطلب
  ٣٣٨  مسائل سبع وفيه. التصفيق حكم: الثالث املطلب

  ٣٣٨  مطلقاً التصفيق حكم: األوىل املسألة
  ٣٤٣  احلفالت يف التصفيق: الثانية املسألة
  ٣٤٣  وغريهم اآلدميني ملناداة التصفيق: الثالثة املسألة
  ٣٤٣  الصالة أثناء الرجل تصفيق: الرابعة املسألة
  ٣٤٤  فرعان وفيه. الصالة أثناء املرأة تصفيق: اخلامسة املسألة
  ٣٤٤  صالته يف لسهو اإلمام لتنبيه التصفيق: األول الفرع
  ٣٤٧  أمامها املار ملنع التصفيق: الثاين الفرع
  ٣٤٨  اللعب وجه على الصالة يف التصفيق: السادسة املسألة
  ٣٤٩  اجلمعة خطبة أثناء التصفيق: السابعة املسألة

  ٣٥١  الصالة على التصفيق أثر: الرابع املطلب
  ٣٥٤  مطالب تسعة وفيه. الضراط: الثاين املبحث

  ٣٥٥  الضراط تعريف: األول املطلب
  ٣٥٦  الضراط أنواع: الثاين املطلب
  ٣٥٦  الضراط من االستنجاء حكم: الثالث املطلب
  ٣٥٧  املسجد يف الضراط حكم: الرابع املطلب

  ٣٦١  الس يف الضراط حكم: اخلامس ملطلبا
  ٣٦٢  الوضوء على الضراط أثر: السادس املطلب
  ٣٦٣  والصالة الطهارة على الضراط سلس أثر: السابع املطلب
  ٣٦٤  الوضوء على الضراط يف الشك أثر: الثامن املطلب

  



-٤٤٨- 

  الصفحـة  املوضـوع
 كل صوتا ومسعا باآلخر، أحدمها ائتم رجلني صالة حكم: التاسع املطلب

  اآلخر من يظنه منهما

٣٦٧  

  ٣٦٨  مطالب ثالثة وفيه. األذن طنني: الثالث املبحث
  ٣٦٩  األذن طنني تعريف: األول املطلب
  ٣٦٩  األذن طنت إذا ���� النيب على الصالة حكم: الثاين املطلب
  ٣٧١  الطنني داللة اعتقاد: الثالث املطلب

  ٣٧٢  مطالب ثالثة وفيه .األصابع فرقعة: الرابع املبحث
  ٣٧٣  األصابع فرقعة تعريف: األول املطلب
  ٣٧٣  مسألتان وفيه األصابع، فرقعة حكم: الثاين املطلب

  ٣٧٣  الصالة خارج األصابع فرقعة: األوىل املسألة
  ٣٧٤  الصالة أثناء األصابع فرقعة: الثانية املسألة

  ٣٧٦  الصالة على األصابع فرقعة أثر: الثالث املطلب
  ٣٧٧  مطالب ثالثة وفيه .البطن قرقرة: اخلامس بحثامل

  ٣٧٨  البطن قرقرة تعريف: األول املطلب
  ٣٧٨  الوضوء على البطن قرقرة أثر: الثاين املطلب
  ٣٨٠  الصالة على البطن قرقرة أثر: الثالث املطلب
  ٣٨٢  اخلـاتـمة

  ٣٩١  قائمـة الفهـارس
  ٣٩٢  فهرس اآليات

  ٣٩٩  فهرس األحاديث
  ٤٠٩  آلثارفهرس ا

  ٤١١  فهرس األعالم
  ٤١٤  فهرس املصادر واملراجع
  ٤٤٠  فهرس املوضوعات
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