
 

 

 

 .[فخاوي ابن جٌمٌتمجمىق ]-(5) - للشنقٌؼي[ إيظاح القشآن بالقشآن في طىاء التٌان] أ-(4)  - مزهب الخىاسج وإبؼاله[ ]جقشيشاث أئمت الذكىة في مخالفت-(3) –[ ششح العنت للتوىي ] -(2) – [ حتان ابن صحٌح]-(1) بٌال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 

العبببثذ  وا واليببباثي واليالبببر مبببن الشببب ش 

 بٌال بأةي سخبببا من الـ ش  الهجشي 

 –[ الحنابلبت الببن أةبي ىل ب  ػتقباث] -(12) –[ الببن الجباسود املنخقب ] -(11) –[ مزكشة في أصىا الفقبه للشبنقٌؼي] -(11) –[ الخحلٌل البن جٌمٌت إبؼاا]-(9)–[ الحجت في بٌان املحجت لؤلصبهاثي ]  -(8)–[ دفم إيهام الاطؼشاب للشنقٌؼي] -(7) –[ جفعير العلذي] -(6)

 [كن العنت دفاق] -(15) –[ قصص  نثٌاء البن كيير ] -(14) –صاب[ ]نكذ القشآن للق -(13)

 [يبببىم العبببثذ الشاابببم مبببن الشببب ش الهجببببشي ]

محافـببببببت  -ببببببالىسا   مبببببن الـ بببببش للموببببببشب

 الجيزة

 -(21) - ]ششح أصىا في الخفعير للشبٌخ   صبالح الليٌمبين[ -(19) - وكلىمه للشٌخ حافف حكمي[ ظؤاا وجىاب في مصؼلح الحذير 121] -(18) - ]الآللئ البهٌت في ششح اللقٌذة الىاظؼٌت للشٌخ صالح آا الشٌخ[ -(17)- ]جفعير القشآن اللضيض البن أةي صمنين[ -(16)

]حاشبٌت اببن قاظبل ك ب   -(24) - ظير ظٌذ الثشبش ملحبب البذين أةبي جلفبش الؼ بري[ ]خالصت -(23) - ]بؼالن كقائذ الشٌلت ملحمذ بن كتذ العخاس الخىثعىي[ -(22) -]إلاسشاد إل  ملشفت  حكام للشٌخ العلذي[ -(21) - ]جقشيب  ظانٌذ وجشجٍب املعانٌذ للحافف اللشاقي[

 ششح العنت لل ربهاسي اششح الشٌخ صالح الفىصان[ -(25) - آلاجشومٌت[

 .[البن املنزس] وظؽ -(31) –[جفعير التوىي ]  -(29) –لتاثي[أحكام الجنائض لللالمت  ] -(28) -]مصتاح الـالم في الشد ك   من كزب شٌخ إلاظالم[  -(27) -للشاػبي[  الاكخصام]  -(26) بٌال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 

] حببببببذ  وا[ مببببببن الببببببذ الـ ببببببش للموببببببشب  

 دمٌباغ -ػتبل 

]شبشح مللبت الاكخقباد  -(36) -[  حللٌقباث الشبٌخ اببن بباص ك ب  كخباب الختصبير فبي كلبىم البذين للؼ بري  ] -(35)  -[الجبىاب الكبافي الببن القبٌل] -(34) -[ منباس العبثٌل] -(33) -[ مخخصبش الللبى للبزهبي لؤللتباثي] -(32)-[ ك   اقخظاء الصبشاغ املعبخقٌلفىائذ إلامام ابن باص ] -(31)

 )جفعير القشػبي([  الجامم ألحكام القشآن]  -(41) -[  مياا في الحذير النتىي ألةي الشٌخ] -(39) -]كشف النقاب في الشد ك   ك   أةي هذة لؤللتاثي[  -(38) -اؾ مما اجفق كلٌه  ئمت العخت[ ]وصٌت الحف -(37) -للنجمي[ 

 -ـ بببش للموبببشب   ] حبببذ اليببباثي والشاابببم[ مبببن  ال

 الذق لٌت –دميرة القذيمت 

]اجمباق  ئمبت  -(47) -لعبنن والتبذق للليٌمبين[ ]ا -(46) -مبنن الىسقباث[ شبشح ] -(45) -]آلاداب الشبشكٌت الببن مفلبح[  -(44) -]شبشح التٌقىنٌبت للليٌمبين[  -(43) -]جبامم الللبىم والحكبل[  -(42) -]الشٌلت والدشٌم إلحعان إلهي ؿ ير[  -(41) -[ جفعير العلذي] -()مكشس 

 ]العفاسينٌت ششح الليٌمين[ -(49) -]الاخخٌاساث الفق ٌت البن باص[  -(48) - سةلت واخخالف ل البن هتيرة[ 

] حبببببببببذ اليالببببببببببر[ مبببببببببن الـ ببببببببببش للموببببببببببشب   

 الذق لٌت -باملنزلبت 

 ]دفبباق كببن -(55) –]الكتببائش للببزهبي[  -(54) -[ خلببق أفلبباا اللتبباد للتخبباسي ] -(53) -[ املىصبب ي البببناملخخبباس ] -(52) -[ ىا البببن كييببرالفصببىا فببي ظببيرة الشظبب] -(51)-[ قؼببم اللجاجببت اشببشح صببحٌح املقذمببت مببن ظببنن ابببن ماجببه للجببابشي ] -(51) - [جفعببير العببلذي] -)مكببشس(

 [.للنجمي ؤلشلشي لالقىا الحيٍر ك   كقٌذة أهل الحذير من مقاالث إلاظالمٌين ] -(58) –]كخاب آلاداب للتيهقي[ -(57) – [بن سحمانال في مخالفت أهل الج ل والابخذاق  ]منهاج أهل الحق والاجتاق -(56) - ؤللتاثي[لوالعيرة  الحذير النتىي 

  [مجمىق فخاوي ابن جٌمٌت] -(مكشس )  - ([)جفعير القشػبي  الجامم ألحكام القشآن ] -(مكشس ) –[ معنذ إلامام أحمذ] -(61) - [ كتذ بن حمٌذ معنذ] -(61)- [لتوىي ل مصابٌح العنت ] -(59)  بٌال -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

[ من الـ ش للموشب   بقشيبت  وا ]الازنين 

 التحٌبشة -مشكض بذس -الشةلبت

جماكبت واحبذة ال جماكباث وصبشاغ واحبذ ال ] -(66)-[ ي الببن جٌمٌبتالاظخوازت في الشد ك ب  التكبش ] -(65) - [اللؼٌف املنان في خالصت جفعير القشآن للعلذي  جٍعير ] -(64)-[  سةلين النىويت للليٌمينششح ] -(63) -[ الشظالت البن أةي صيذ القيرواثي في الفقه املالكي] -(62)

 ]بلىن  ماثي للقٌذة أةي صيذ القيرواثي[.  -(71) -]حللٌل املخللل ػشيق الخللل للضسنىجي[  -(71) -ائشت ك   الصحابت للضسكش ي[ ]الاجابت فٌما اظخذسكخه ك -(69) -]ظؤالاث ابن القٌل البن جٌمٌت[  -(68) -]في كلىم الحذير لؤللتاثي[  -(67) - [كششاث للشٌخ سبٌم املذخ ي

[ مبببببببببن الـ بببببببببش للموبببببببببشب   اليببببببببباثي]الازنبببببببببين 

 كفشالشٌخ –بالشياض 

]الحائٌبت الببن أةبي داوود شبشح   -(77)–]اللتىديبت لشبٌخ إلاظبالم حللٌقباث الفبىصان[  -(76)–]معائل الجاهلٌبت حللٌقباث الفبىصان[  -(75) –الخائٌت لشٌخ إلاظالم بخللٌقاث العلذي[ ] -(74) –]مللت الاكخقاد اششح الليٌمين[  -(73) –]مزكشة في الفقه للليٌمين[  -(72)

 ]بهجت قلىب  بشاس للعلذي[ -(81) –]حاشٌت ابن قاظل ك   كخاب الخىحٌذ[   -(81)–]الخىظل والىظٌلت لشٌخ إلاظالم[   -(79) – [ششف أصحاب الحذير للخؼٌب التوذادي]  -(78)–الفىصان[ 

[ مببببببببن الـ ببببببببش للموببببببببشب    اليالببببببببر]الازنبببببببين 

 الذق لٌت- بالتنزينت

مبن فبخح التباسي ة ىاكبذ املنخقباق]ال -(86) - للتباد[ل]إجخنباء اليمبش فبي مصبؼلح أهبل  زبش - (85) -ةبي شبامه[ألإنكباس التبذق والحبىادر ]التاكبر ك بي  -(84) - كتبذ الىهباب[ الببن]جفعبير آيباث مبن القبشآن  -(83) - [للليٌمبين مقذمت املجمبىق للنبىوي فبي آداب الؼلبب]ششح  -(82)

 ]امللين ك ي جف ل  سةلين ألبن امللقن[ -(91) - الولى في الخكفير بالجشيمت[ ]صلت -(91) - [تالتي حكي فيها سجىق الصحاب ت]املعائل الفق ٌ -(89) - [ ركاس للنىوي] -(88) - لفىصان[ل]ششح نىاقع  ظالم   -(87)  - للتاد[ل

[ مبببببببببن الـ بببببببببش للموبببببببببشب  الشاابببببببببم]الازنبببببببببين 

 كفشالشٌخ -اعٌذي ظالل 

]املنباس املنٌبف فبي الصبحٌخ  -(96) – ]املخخباساث الجلٌبت مبن املعبائل الفق ٌبت لللالمبت العبلذي[ -(95)–[ كخباب البىسق لئلمبام املبشوري  ] -(94) -[ الفقٌبه واملخفقبه للخؼٌبب التوبذادي] -(93) -[ ببين الحبق والبتؼالن لشبٌخ إلاظبالم الفشقبان] -(92) -جفعبير العبلذي  -)مكبشس(

 .[إلاكلٌل ألجىبت اللالمت سبٌم املذخ ي كن أظئلت املصؼلح والجشح والخلذيل] -(111) –إلاكشاب[  ]املىػأ في -(99) –]أظماء هللا الحعنى البن القٌل[  -(98) –]آداب الضفاف في العنت لللالمت  لتاثي[  -(97) –والظلٌف البن القٌل[ 

 [ك   صاد املعخقنم للليٌمينالششح املمخم ]  -(115)  -[  محي الذين كتذ الحمٌذ  الخحفت العنٌت اششح املقذمت آلاجشومٌت ]-(114)  -[ ششح الفخىي الحمىيت الك ري ] -(113) -[ للزهبيج العنت النتىيت منهامخخصش ] -(112) - [  الشافعيإلامام معنذ  ] -(111) بٌال   -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

]أظبببتىكٌا[ مببببن الـ ببببش للموببببشب   بمذينببببت 

 كفشالشٌخ -الحامبىا 

الخنكٌببل لللالمببت ] -(111) -]رم الكببالم وأهلببه لل ببشوي[   -(111) -[ حللٌقبباث العببلذي ك بب  كمببذة  حكببام] -(119) -]إمخبباق روي اللشفببان بمببا اشببخملذ كلٌببه كخببب شببٌخ إلاظببالم مببن كلببىم القببشآن[  -(118) -[ بببذائم الخفعببير البببن القببٌل] -(117) -[ جفعببير ابببن كييببر] -(116)

ش[ ]املىسد الضالا في الخنثٌه ك  -(115) –[ مفخاح داس العلادة ] -(114) -[إلايظاح والخثٌين ملا وقم فٌه  كثرون من مشابهت املششكين للخىيجشي ] -(113) -[ القىاكذ  صىلٌت من كخاب الششح املمخم للليٌمين] -(112) -[ املللمي  أخؼاء الـالا للذًو

    وظؽ البن املنزس[] -)مكشس(  - [ملخصاث أبحار هٌئت كتاس الللماء   ]-(118) –[  جىبت  زشيت كن املعائل املنهجٌت] -(117) - [للؼحاوي  مشكل آلازاس   خٌاس بنرجٍب ششح جحفت ]  -(116) -[ جفعير ابن كيير]  -(مكشس )  بٌال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

 الـ ببببببببببببببش ] سةلببببببببببببباء  وا واليالببببببببببببببر[ مببببببببببببببن 

 للموشب ػنؼا  الوشبٌت

–]مخخصبش  إيقباؾ همبل أولبي  بصباس للفالثبي[  -(123) - تخذكبت الببن التنبا[]البشد ك ب  امل -(122) -[ منـىمبت آلاداب الببن كتبذ القبىي ] -(121) -]القبىا املفٌبذ شبشح كخباب الخىحٌبذ للليٌمبين[  -(121) -[ بلبىن املبشام للحبافف اببن  جبش] -(119)-[  جفعير العلذي] -)مكشس(

 [ششح كقٌذة أهل العنت والجماكت للليٌمين] -(127) –]نصائح وفظائح للىادعي[  -(126) –]قؼم املشاء في حكل الذخىا ك    مشاء البن بشجغ[  -(125)– [حٌاة شٌخ إلاظالم ابن جٌمٌت للتٌؼاس] -(124)

 الـ بببببببببببش مبببببببببببن  ] سةلببببببببببباء اليببببببببببباثي والشاابببببببببببم[

 الذق لٌت –بتلقاط  -للموشب 

]الختصبشة فبي  -(132)–[ ػشيبق الىصبىا إلب  الللبل املبأمىا للعبلذي] -(131) -[ الخنثٌه والشد ك   أهل  هىاء والتبذق لئلمبام امللؼب ] -(131) -[ منخق   ختاس ملجذ الذين أةي ال ركاث] -(129) -[ الشوطت النذيت لللالمت صذيق حعن]  -(128) -[ جفعير العلذي] -)مكشس(

خبباب والعببنت الببببن ك]ملاملببت الحكببام فببي طببىء ال  -(136) –]شببشح القىاكببذ الحعببان للليٌمببين[   -(135)–]شببشح وصببٌت الصببابىثي للنجمببي[ -(134) –]ندٌجببت النـببش فببي نختببت الفكببش للشببمني[   -(133) – أصببىا الببذين ك بب  مببزهب أحمببذ للتببذ الىاحببذ الشببيراصي املقذ بب ي[

  .بشجغ[

 .]املصنف البن أةي شٍتت[ -(141) - [ ابن جٌمٌت شٌخ إلاظالم جفعير ]-(141) -[ للحنت ي اششح الليٌمين ىاكذ  صىا وملاقذ الفصىا ق ] -(139) -[ الامام ابن خضيمت صحٌح] -(138) [ ششح كلل النرمزي البن سجب الحنت ي  ] -(137) بٌال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

]الخمبببببببببٍغ  وا واليالبببببببببر والشاابببببببببم[ مبببببببببن 

 .ضفخبب مسجذ النىس بالـ ش للموشب   

 –]املىافقبباث للشبباػبي[   -(147) -[ إلاقنبباق فبي معببائل إلاجمبباق الببن القؼببان] -(146) -[ لؼبش  الحكمٌببت فببي العٌاظبت الشببشكٌتا] -(145) -العببنٌت ك بب  اللقٌبذة الىاظببؼٌت لللالمببت كتبذ اللضيببض الششببٌذ[  الخنتيهباث] -(144)-امللبباد[  صاد] -(143) -[ الؼ ببري جفعبير ] -(142)

 [إلاكالم بنقذ كخاب الحالا والحشام للفىصان]  -( 151)– [ملاثي القشآن البن النحاط  ]  -(151)–[ البن القٌل في مصايذ الشٌؼان إهازت الل فان] -(149) – بن قاظل[]أصىا  حكام ال -(148)

-]الخمبٍغ اليبباثي[ مببن الـ بش إلبب  اللشبباء 

 الوشبٌت–املحلت الك ري 

 –]امللخص الفقهي للفبىصان[  -(156) –بن قاظل[ ال ]حاشٌت مقذمت الخفعير  -(155) -جحزيش املعلمين من الابخذاق في الذين ألحمذ بن  جش آا بىػامي[ ] -(154) –]هشبت إلاظالم للخىيجشي[  -(153) –املفشد لئلمام التخاسي[ ] دب  -(152) -[ جفعير الؼ ري  ] -(مكشس )

 .[القىا العذيذ في ششح كخاب الخىحٌذ للعلذي] -(161) -منهج أهل العنت والجماكت في نقذ الشجاا والكخب والؼىائف للشٌخ سبٌم املذخ ي[ ] -(159) - [قىاػم وال راهين في إبؼاا أصىا امللحذين للعلذي دلت ال] -(158) - ] اللىامل املائت للجشجاثي [ -(157)
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