
 
 

 

 
  

 –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 

 كفشالؽيخ –بيال 
 [ فخاوي ابن جيميتمجمىع ]-(4)  - ]جقشيشاث أئمت الذعىة في مخالفت مزهب الخىاسج وإبطاله[-(3) –[ ؼشح العنت للبغىي ] -(2) –[ صحيح البخاسي ]-(1)

أظبىعيا[ من الظهش للعؽاء،  ]
بمجمع  أهعا الععنت والجماعععت 

 كفشالؽيخ –بيال –بأبي سخعععا 

 -(9) –[ الخحليععععا تبععععن جيميععععت إبطعععا ]-(8)–[ الحجععععت فعععي بيععععاب اإلايجععععت ل  عععع الاا ي ]  -(7)–[ ب للؽععععنقيطيدفعععع  إ الاعععا    ععععطشا] -(6) –[ جفععععال الععععععذي] -(5)
 ] -(13) –]نكعذ القععشلب للق[ععاب[  -(12) –[ يعلعع  الحنابلعت تبععن أبعي طبقععاث] -(11) – [تبعن الجععاسود اإلانخفعع ] -(11) –[ معزكشة فععي أ عى  الفقععه للؽعنقيطي]

 [عن العنت دفاع] -(14) –[ ق[ص ألانبياء تبن كثال

 –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 
 كفشالؽيخ –ال بي

جحفععععععت ] -(18) – لبعععععا ي[أحكعععععا  الجنعععععائض للعالمعععععت ألا] -(17) -]م[عععععباح الظعععععال  فعععععي العععععشد علععععع  مععععععن كعععععزب ؼعععععيخ ؤلاظعععععال [  -(16) -للؽعععععاط  [   عخ[عععععا ]  -(15)

 [تبن اإلانزس]ألاوظط -(19) - [بن جشجيغ داود الشد عل في  والجليغ الطالب

]ألاحععععععععععععذ ألاو [ مععععععععععععن الع[عععععععععععععش 
 دميعاط -للعؽاء، طبعا 

الجععىاب الكععافي تبعععن ] -(23) -[ منععاس الععععبيا] -(22) -[ مخخ[ععش العلععى للعععزه   ل لبععا ي] -(21)-[ فىائععذ ؤلامععا  ابععن بعععاص علعع  اقخاععاء ال[عععشاط اإلاعععخقي ] -(21)
]و عيت الحفعام ممعا اجفعي عليعه ألائمعت  -(26) -]ؼشح إلاعت  عخقاد للنجمعي[  -(25) -اعذة جليلت في عل  الكخاب  والعنت تبن عبذالقىي[  ]ق -(24)  -[القي 

 [جفعال ابن كثال]  -(29) -] ال  جماعت ألاحباػ[  -(28) -]كؽف النقاب في الشد عل  عل  أبي غذة ل لبا ي[  -(27) -العخت[ 

]ألاحعععععععذ الثععععععععا ي والشا عععععععع [ مععععععععن  
دماععععععععععععععععلة  -الظهعععععععععععععععش للعؽعععععععععععععععاء،  

 الذقهليت –القذيمت 

]آلاداب  -(33) -]ؼشح البيقىنيت للعثيماب[  -(32) -جام  العلى  والحك [ ] -(31) -]الؽيعت والدؽي  إلحعاب إله  ظهال[  -(31) -[ جفعال الععذي] -)مكشس(

] خخياساث  -(37) -]اجماع ألائمت ألاسبعت واخخالفه  تبن هبالة[  -(36) -]العنب والبذع للعثيماب[  -(35) -متب الىسقاث[ ؼشح ] -(34) -الؽشعيت تبن مفلح[ 
 ؼشح العثيماب[]العفاسينيت  -(38) -الفقهيت تبن باص[ 

]ألاحعععععععذ الثالعععععععع [ مععععععععن الظهععععععععش 
 الذقهليت -للعؽاء،  باإلانزلعت 

 -[ اإلاى عععلي تبععناإلاخخععاس ] -(41) -[ الف[ععى  فعععي ظععالة الشظععى  تبععن كثاعععل] -(41)-[ قطعع  اللجاجععت  ؽععشح صعععحيح اإلاقذمععت مععن ظععنب ابعععن ماجععه للجععابشي ] -(39)
 -(45) – [جفعععال الععععذي] -)مكععشس( -  لبععا ي[لوالعععالة  ]دفععاع عععن الحععذي  النبععىي  -(44) –]الكبععائش للععزه  [  -(43) -[ خلععي أفعععا  العبععاد للبخععاسي ] -(42)

 [. للنجمي  ؼعشي لا الحذي  من مقاتث ؤلاظالمياب القى  الحثي  عل  عقيذة أه ] -(47) –[ ]كخاب آلاداب للبيالاقي -(46) – ]منالااج أها الحي و جباع[

 -فجععشا بمسععجذ هنذظععت الععشي 
 بيال

  [مجمىع فخاوي ابن جيميت] -(مكشس ) -[ معنذ ؤلاما  أحمذ] -(49) -  [يذعبذ بن حم معنذ] -(48)-[ صحيح البخاسي ] -(مكشس ) 

[ مععععععععععععن الظهععععععععععععش ألاو  ] زنععععععععععععاب 
مشكعععض  -للعؽععاء،  بقشيعععت الشبعععععت

 البحيعشة -بذس

فعخح العشحي  العىدود فعي الخعليعي علع  كخعاب الععنت ] -(52)-[ ؼعشح ألاسبععاب النىويعت للعثيمعاب] -(51) -[ اإلاعالكي الشظالت تبن أبي صيذ القالوا عي فعي الفقعه] -(51)

جماعععت واحعععذة ت جماعععاث و عععشاط واحععذ ت عؽعععشاث للؽععيخ س يععع  ] -(54)-[  ظعععخغازت فععي العععشد علعع  البكعععشي تبععن جيميعععت] -(53) -[ مععيمععن ظععنب أبععع  داود للنج

 - ] جابععت فيمععا اظععخذسكخه عاىؽععت علعع  الكععحابت للضسك ععع  [ -(57) -]ظععت ث ابععن القععي  تبععن جيميععت[  -(56) -]فععي علععى  الحععذي  ل لبععا ي[  -(55) - [اإلاععذخلي

 ]بلىغ ألاما ي لعقيذة أبي صيذ القالوا ي[.  -(59) - ]حعلي  اإلاخعل  طشيي الخعل  للضسنىجي[ -(58)

[ معععععععن الظهععععععععش الثععععععععا ي] زنعععععععاب 
 –للعؽععععععععععععععععععععععععععععععععاء،  بالشيعععععععععععععععععععععععععععععععععا  

 كفشالؽيخ

]مععائا الجاهليععت  -(63) –]الخائيععت لؽعيخ ؤلاظعال  بخعليقععاث العععذي[  -(62) –]إلاععت  عخقععاد  ؽعشح العثيمعاب[  -(61) –]معزكشة فعي الفقععه للعثيمعاب[  -(61)
]ألا عععى  الععععخت  ؽعععشح   -(66)–بعععي داوود ؼععشح الفعععىصاب[ ]الحائيعععت تبعععن أ  -(65)–]العبىديعععت لؽعععيخ ؤلاظعععال  حعليقععاث الفعععىصاب[  -(64)–حعليقععاث الفعععىصاب[ 

 ]بهجت قلىب ألابشاس للععذي[ -(69) –]حاؼيت ابن قاظ  عل  كخاب الخىحيذ[   -(68)–]الخىظا والىظيلت لؽيخ ؤلاظال [   -(67)–العثيماب[ 

[ مععععععن الظهععععععش الثالعععععع ] زنعععععاب 
 الذقهليت- -للعؽاء،   بالبنزينت

]الباعععع  علعععي إنكعععاس البعععذع  -(72) - عبعععذ الىهعععاب[ تبعععن]جفععععال ليعععاث مععن القعععشلب  -(71) - [للعثيمعععاب ىع للنعععىوي فعععي لداب الطلعععبمقذمعععت اإلاجمععع]ؼععشح  -(71)

  ]ؼعشح نعىاقألا ألاظعال   -(75)  - لعبعاد[لمعن فعخح البعاسي ة ىاععذ اإلانخقعاق]ال -(74) - لعبعاد[ل]إجخناء الثمش في م[طلح أهعا ألازعش - (73) -بي ؼامه[ألوالحىادر 
] عععلت الغلعععى فعععي  -(78) - [ت]اإلاععععائا الفقهيععه اليععع  حكعععي فيالاعععا سجعععىع الكعععحاب -(77) - حمعععذ حيعععاة الععععنذي[إلا]ؤلايقعععال علعععي ظعععبب ألاخعععخالل  -(76) - لفععىصاب[ل

 ]اإلاعاب علي جفه  ألاسبعاب ألبن اإلالقن[ -(79) - الخكفال بالجشيمت[

[ معععععععن الظهععععععععش الشا عععععععع ] زنعععععععاب 

 -للعؽعععععععععععععاء،  عععععععععععععععيذي ظععععععععععععععال  
 فشالؽيخك

كخععاب الععىسع ل مععا  -(82) -[ فعععال العععذيج]  -)مكععشس( -[ الفقيعه واإلاخفقععه للخطيععب البغعذادي] -(81) -[ بععاب الحععي والعبطالب لؽععيخ ؤلاظععال  الفشقعاب] -(81)
لداب الضفال ] -(85) – ]اإلاناس اإلانيف في الكحيخ والاعيف تبن القي [ -(84) – ]اإلاخخاساث الجليت من اإلاعائا الفقهيت للعالمت الععذي[ -(83)–[ اإلاشوري  

 [الفخىي باب الؽشع وألاهىاء.] -(88) – [ؤلاعشاباإلاىطأ في ] -(87) – تبن القي [أظماء هللا الحعنى ] -(86) – [في العنت للعالمت ألالبا ي

 -فجععشا بمسععجذ هنذظععت الععشي 
 كفشالؽيخ  –بيال 

  ]اإلا[نف تبن أبي ؼيبت[  -(91)  -[ ؼشح الفخىي الحمىيت الكبلي ] -(91) -[ للزه  منالااج العنت النبىيت مخخ[ش ] -(89) -[ صحيح ؤلاما  البخاسي ] -(مكشس )

]أظبىعيا[ من الظهش للعؽاء،  
 كفشالؽيخ -بمذينت الحامعى  

حعليقاث الععذي عل  عمذة ] -(94) -خ ؤلاظال  من على  القشلب[ ]إمخاع روي العشفاب بما اؼخملذ عليه كخب ؼي -(93) -[ بذاى  الخفعال تبن القي ] -(92)

 -(98) -[ القىاععععععذ ألا ععععىليت معععععن كخعععععاب الؽععععشح اإلامخععععع  للعثيمعععععاب] -(97) -[ علمعععععيالخنكيعععععا للعالمععععت اإلا] -(96) -]ر  الكعععععال  وأهلععععه للهعععععشوي[   -(95)-[ ألاحكععععا 
 [جفعال ابن كثال] -(مكشس ) - ]اإلاىسد الضت  في الخنبيه عل  أخطاء الظال  للذويؾ[-(111) –[ مفخاح داس الععادة ] -(99) -]العىا   من القىا  [ 

 -فجععشا بمسععجذ هنذظععت الععشي 
 كفشالؽيخ  –بيال 

  ألاوظط تبن اإلانزس[] -)مكشس(   -[ ألاجى ت ألازشيت عن اإلاعائا اإلانهجيت] -(111) -[ صحيح البخاسي ]  -(مكشس ) -[ جفعال ابن كثال]  -(مكشس ) 

]ألاسبعععععععاء ألاو  والثالععععععع [ معععععععن 
 الغش يت –للعؽاء طنطا  الظهش 

منظىمعت آلاداب تبعن ] -(114) -]القعى  اإلافيعذ ؼعشح كخعاب الخىحيعذ للعثيمعاب[  -(113) -[ بلعىغ اإلاعشا  للحعافب ابعن  جعش] -(112)-[  جفعال العععذي] -)مكشس(
]الخعليقععاث علع  تميععت ؼععيخ ؤلاظععال    -(117)–]مخخ[عش  إيقععام همعع  أوصعي ألاب[ععاس للفال ععي[  -(116) - ]الععشد علع  اإلابخذعععت تبععن البنععا[ -(115) -[ عبعذ القععىي 

 ]و يت اإلاعلمي لبعألا جالمزجه[ -(111) –]ن[ائح وفاائح للىادعي[  -(119) –الذخى  عل  ألامشاء تبن بشجغ[ ]قط  اإلاشاء في حك    -(118)–للنجمي[ 

]ألاسبععععععاء الثعععععا ي والشا ععععع [ مععععععن 
 –ببلقعععععععععاط  -للعؽععععععععاء  الظهععععععععش 

 الذقهليت

الخنبيعه والعشد علع  ] -(113) -[ منخقع  ألاخبعاس إلاجعذ العذين أبعي البل عاث] -(112) -[ الشو عت النذيعت للعالمعت  عذيي حععن]  -(111) -[ جفععال العععذي] -)مكعشس(
 ]الخب[شة في أ ى  الذين عل  مزهب أحمعذ لعبعذ الىاحعذ -(115)–[ طشيي الى ى  إص  العل  اإلاأمى  للععذي] -(114) -[ أها ألاهىاء والبذع ل ما  اإلالط 

]ؼشح القىاعذ الحععاب للعثيمعاب[   -(118)–]ؼشح و يت ال[ابى ي للنجمي[ -(117) –]نديجت النظش في نخبت الفكش للؽمن [   -(116) – الؽالاصي اإلاقذس  [
 خاب والعنت تبن بشجغ[ك]معاملت الحكا  في  ىء ال  -(119) –

 -فجععشا بمسععجذ هنذظععت الععشي 
 كفشالؽيخ  –بيال 

  ]اإلا[نف تبن أبي ؼيبت[ -(مكشس ) -[   للنجمياإلاىسد العزب الضت] -(121) - [ابن خضيمت ما   صحيح] -(121[ )صحيح البخاسي ] -(مكشس )

]الخمععععععععععععععععععععيغ ألاو  والثالعععععععععععععععععععع  
والشا عععع [ معععععن الظهععععش للعؽعععععاء،  

 الغش يت -صفخعع  - عنذ ععط 

لطعش  الحكميعت ا] -(124) -العنيت عل  العقيعذة الىاظعطيت للعالمعت عبعذ العضيعض الشؼعيذ[  يالااثالخنب] -(123)-اإلاعاد[  صاد] -(122) -[ جفعال ابن كثال] -(مكشس )

 -(128) – ]أ عى  ألاحكعا  تبعن قاظع [-(127) –]اإلاىافقعاث للؽعاط  [   -(126) -[ ؤلاقناع في معائا ؤلاجماع تبعن القطعاب] -(125) -[ في العياظت الؽشعيت
 اب عل  ؼشح الىاظطيت للهشاط[]حعقباث العثيم  -( 131)–]ظالة ؤلاما  أحمذ للنجمي[   -(129)–]ؼشح الىاجباث اإلاخحخماث للنجمي[ 

]الخمعععيغ الثععععا ي[ معععن الظهععععش 
–اإلاحلععت الكبعععلي -إصعع  العؽعععاء 

 الغش يت

 -جحععزيش اإلاعععلماب مععن  بخععذاع فععي الععذين ألحمععذ بععن  جععش ل  بىطععامي[ ] -(133) –]غش ععت ؤلاظععال  للخععىيجشي[  -(132) –]ألادب اإلافعشد ل مععا  البخععاسي[  -(131)
 - [جفععععال ابعععن كثاعععل] -(مكعععشس ) - ] العىامعععا اإلاائعععت للجشجعععا ي [ -(136) –]اإلالخعععص الفقهععع  للفععىصاب[  -(135) –بعععن قاظععع [ ت ععععال ]حاؼععيت مقذمعععت الخف -(134)

هعا الععنت والجماععت فعي نقعذ الشجعا  والكخعب والطىائعف للؽعيخ س يع  معنه  أ] -(138) - [ألادلت القىاط  والبلاهاب في إبطا  أ عى  اإلالحعذين للعععذي] -(137)
 .[القى  العذيذ في ؼشح كخاب الخىحيذ للععذي] -(139) - اإلاذخلي[

 اـًتابـك 319
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