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 كتب الفقه
 

 
 كتب املذهب احلنفي: أوالً

 من أشهر املتون املعتربة يف املذهب -١
 .القُدوريخمتصر  •
 .للمرغيناين ،بداية املبتدي •
 .للموصلي ،املختار للفتوى •
 .للنسفي ،كنز الدقائق •
 .البن الساعايت ،جممع البحرين •
 .للمحبويب ،وقاية الرواية •
 .للحليب ،ملتقى األحبر •

 

 من أشهر الكتب املعتمدة يف املذهب -٢
 .كتب أيب يوسف، وحممد بن احلسن صاحيب أيب حنيفة •
 .للحاكم الشهيد ،واملنتقى كتاب الكايف •
 .للسرخسي ،املبسوط •
 .للكاساين ،بدائع الصنائع •
 .البن اهلُمام ،شرح فتح القدير •
 .البن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق •
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 .حاشية رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين •
 .للعيين، شرح اهلدايةيف البناية  •

 

 تعريف بأشهر املتون وشروحها -٣
 وشروحه القُدوريخمتصر  -أ

، وهـو أول  )٤٢٨:ت( القُـدوري املختصر، أليب احلسني أمحد 
املتون الثالثة املعتمدة يف املذهب احلنفي عند املتأخرين، وهـو خمتصـر   
مشهور متداول؛ تداوله فقهاء املذهب بالدرس، والشـرح، والتحليـل،   

ونات املذهب وكان موضع جهودهم العلمية، وال تزال له مكانته بني مد
يف املذهب، وهذا املختصر ) الكتاب(احلنفي، وهو الذي يطلق عليه لفظ 

إنه اشتمل على  :حىت قيل ،مجع عدداً من فروع احلنفية مما مل جيمعها غريه
) اللبـاب يف شـرح الكتـاب   (وهو مطبوع مع  .اثين عشر ألف مسألة

 .لعبدالغين الغنيمي، وطُبع مفرداً عدة مرات
 :شروحه

 :، من أشهرها)القُدوريخمتصر (هناك كتب كثرية عنيت بـ 
 حتفة الفقهاء •

، وهو من أسهل شروح )٥٧٥:ت(عالء الدين السمرقندي ل
املختصر، والكتاب يشرح مشكالته، ويستدرك بعض ما فاته، وشرح هذا 

وسيأيت التعريف ) بدائع الصنائع(يف ) ٥٨٧:ت(الكتاب الكاساين 
ول طبعة للتحفة يف مطبعة جامعة دمشق بتحقيق وأ. مستقالً) البدائع(بـ

 .حممد زكي عبدالرب
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 اجلوهرة النرية  •

، وطُبع مبري حممد )٨٠٠:ت(يب بكر بن علي املعروف باحلدادي أل
كتب خانة، وهو من أشهر شروح املختصر وأكثرها تداوالً، وقد جـاء  

يه بعـض التعليقـات،   باملعىن؛ أورد ف رح خمتصراً حبيث ال خيلُّـهذا الش
 . ، وقد طُبع مراراًالقُدوريوضبط منت 

 

 اللباب يف شرح الكتاب  •

، أوضح معانيه، )١٢٩٨:ت(عبدالغين الغنيمي الدمشقي امليداين ل
ّـ وبي رته ـن ألفاظه، وأضاف فيه آراء أصحاب املذهب احلنفي، وقد نش

بتحقيـق   دار احلديث يف بريوت يف أربعة أجزاء يف جملدين؛ اجلزء األول
 .حممود النواوي، وباقي األجزاء بتحقيق حممد حميي الدين عبداحلميد

 

  القُدوريالتعليقات املفيدة على منت  الشهاب يف توضيح الكتاب، أو •
 .للشيخني عبداهللا مصطفى املراغي، وعبدالقادر يوسف

 

 :القُدوريومما يتعلق مبختصر 
 ملتقى األحبر  •

، اشـتمل علـى مسـائل    )٩٥٦:ت( براهيم بن حممد احلليبإل
، وأضاف إليه مـن مسـائل   )الوقاية(و ،)الكنز(و ،)املختار(و القُدوري

، ونبذة من اهلداية يف عبارة سهلة، وصرح بذكر اخلالف بني أئمة )امع(
سالة وقد طُبع يف مؤسسة الر. املذهب، وقدم من أقاويلهم ما هو األرجح

 .بتحقيق سليمان غاوجي
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 منحة الرمحان يف فقه النعمان  •

وزاد  ،اب، وفيه مجع مباحث املختصر ورتبـها مني حممود خطَّأل
فتح امللك املنان بشرح منحـة  (عليها وهو مطبوع، كما شرحه يف كتابه 

 .)الرمحان
 

 القُدوريالتسهيل الضروري ملسائل  •

 .نشرته مكتبة اإلميان يف املدينة ،مد الربينحمل
 

 وشروحهكنز الدقائق  -ب
منت وهو ) ٧١٠:ت(كنز الدقائق، أليب الربكات عبداهللا النسفي 

معتمد مشهور يف فروع احلنفية عند املتأخرين، اعتىن به الفقهاء شـرحاً  
ـ (وتدريساً، وقد أوضح املؤلف يف مقدمة كتابه أنه  ص فيـه كتابـه   خلَّ

، )وقوعه، وكثر وجوده لتكثر فائدته، وتتوفر عائدته بذكر ما عم) الوايف(
ـ  (: مث قال ى مبسـائل  وهو وإن خال عن العويصات املعضالت فقـد حتلَّ

 .)الفتاوى والواقعات، معلماً بتلك العالمات
 .وله طبعات قدمية هندية ومصرية، وهو مطبوع مع شروحه

 :شروحه
 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق •

، والكتاب مطبوع قدمياً يف املطبعـة  )٧٤٣:ت(الزيلعي للحافظ 
 .األمريية وامشه حاشية ألمحد بن يونس الشهري بالشليب

 

 رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق  •
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وهو مطبوع عـدة   ،شارح البخاري) ٨٥٥:ت(العيين للحافظ 
 .طبعات قدمية

 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق  •

الكنز، وقد وصل  وهو من أحسن شروح) ٩٧٠:ت(بن نجيم ال
فيه الشارح إىل الكالم على اإلجارة الفاسدة، وقام بإكماله حممـد بـن   

، وأكمله مـن أول اإلجـارة إىل   )١١٣٨:ت(حسني الطوري القادري 
منحة (مساها ) ١٢٥٢:ت(وهو مطبوع وعليه حاشية البن عابدين . آخره

 .)اخلالق على البحر الرائق
 

 كشف احلقائق شرح كنز الدقائق  •

 .وهو مطبوع) ١٣٢٦:ت(عبداحلكيم األفغاين ل
 

 مستخلص احلقائق يف شرح كنز الدقائق  •

 .للمولوي ويل حممد فجندي القندهاري، وهو مطبوع
 

 توفيق الرمحن بشرح كنز دقائق البيان •

 .وهو مطبوع يف جملدين) ١٢٩١: ت(صطفى الطائي مل
 

 كنز البيان خمتصر توفيق الرمحن بشرح كنز دقائق البيان •

 .، وله طبعات قدميةه أيضاًل 
 

 لطائف الرقائق على كنز الدقائق •
 .)١٣٢٩:ت(حملمد سعيد عبدالغفار  
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 وقاية الرواية يف مسائل اهلداية وشروحه -د 
، وهو أحد )٦٧٣:ت(وقاية الرواية، حملمود بن أمحد احملبويب 

املتون الثالثة املعتمدة عند متأخري احلنفية، وقد انتخب مسائله من 
للمرغيناين، وصنفها ألجل حفيده صدر الشريعة عبيداهللا بن ) اهلداية(

وقد اعتىن العلماء ذا الكتاب . مسعود، وهو مطبوع طبعة قدمية مصرية
ريعة ـحفظاً وشرحاً وتدريساً، وممن شرحه احلفيد املشهور بصدر الش

، وكان ذا عناية بتقييد نفائس جده ومجع فوائده، وقد طُبع )٧٤٧:ت(
لعبداحلكيم األفغاين، مث ) كشف احلقائق شرح كنز الدقائق(مش ا

 ).النقاية(يف كتاب مساه ) الوقاية(اختصر 
 :شروحه

 : من أشهرها) وقاية الرواية(وهناك كتب عديدة عنيت بـ
 السعاية يف كشف ما يف شرح الوقاية •

 عمدة الرعاية يف حل شرح الوقاية •

ـ ، جعلهما حوا)١٣٠٤:ت(كالمها حملمد عبداحلي اللكنوي  ي ش
ـ مع ) السعاية( كتاب وقد طُبع. على شرح صدر الشريعة احلفيد رح ش

مع شرح ) العمدة( كتاب صدر الشريعة احلفيد طبعة هندية قدمية، وطُبع
 .صدر الشريعة أيضاً يف ثالثة أجزاء يف جملدين يف كراتشي

 

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -هـ 
من كتب الفقه احلنفي  ويعترب )٥٨٧:ت(أيب بكر الكاساين للفقيه 

اليت تم بعرض مسائل الفروع، وذكر اخلالف فيها بني الفقهاء األحناف 
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وغريهم من فقهاء املذاهب األخرى، واالستدالل للكل بطريقة موجزة، مث 
شيٍء مـن  ب، ويدلل عليه )لنا(دما يعرب بـ ح واحداً منها، وذلك عنيرج

 .التفصيل
هو تقدمي تصور تفصيلي يف بداية كل و ،نهج فريديتميز الكتاب مب

موضوع فقهي؛ حبيث يتبني الباحث منذ البداية تقسيماته وتفريعاته، وهو 
مفيد جداً للباحثني يف التخطيط املبدئي لبحوثهم الفقهيـة، ويـزودهم   

وقد طُبع الكتاب مراراً منها طبعة بـدار الكتـاب   . يل جلزئياتهبتصور أو
 .وآخرها طبعة دار الكتب العلميةالعريب ببريوت، 

 

 كتاب املبسـوط -و
 موسـوعة  وهو ،)٤٨٣:ت( يـالسرخس حممدأيب بكر للفقيه 

 ويف بـل  فقـط،  أئمتـهم  وآراء احلنفية مذهب يف ليس استداللية فقهية
 اسـم  )املبسوط(و .اهللا رمحهم الفقهاء واألئمة والتابعني الصحابة مذاهب
 املـراد  هو السرخسي كتاب ولكن احلنفي، املذهب يف كتاب من ألكثر
 )الكـايف ( لكتـاب  شرح وهو وغريها، اهلداية شروح يف اإلطالق عند

 كتـاب  بـنص  باب كل يبدأ أنه وطريقته ).٣٣٤:ت( الشهيد للحاكم
 اللغـوي  املعـىن  عـن  مبقدمـة  للموضـوع  ميقد أو أحياناً، )الكايف(

وقد طُبـع   .كثرية أحياناً مسهب ببيان املشروعية، وأصل واالصطالحي،
 .غري مرة؛ منها طبعة دار املعرفة يف ثالثني جملداً

 

 يف املذهبمعاجم املصطلحات الفقهية  أشهر -٤
• جيم ،بة الطلبةلْكتاب طالبن ن 
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 .زيللمطر ،املُغرِب يف ترتيب املُعرِب •
 ،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء •

 .للقونوي
 .نجيم يف احلدودرسالة ابن  •

 

 كتب املذهب املالكي: ثانياً
 من أشهر املتون املعتربة يف املذهب -١

 .البن أيب زيد القريواين الرسالة •
 .خمتصر خليل •
 .البن عاشر ،املرشد املعني على الضروري من علوم الدين •
 .للبغدادي ،إرشاد السالك إىل أشرف املسالك •
 .للعدوي ،أقرب املسالك •
 .للسنباوي ،جمموع األمري •

 

 من أشهر الكتب املعتمدة يف املذهب  -٢

 .لإلمام مالك ،املوطأ  •
وأسد بن  ،وسحنون ،وابن القاسم ،وتضم أقوال مالك( ،املدونة •

 .)الفرات
 .حبيب البن ،كتاب الواضحة •
 .العتيب حملمد ،بية على املوطأاملستخرجة العت •
 .املَواز البن ،املَوازية •
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 .اجلالب البن ،التفريع •
 .البن رشد اجلد ،البيان والتحصيل •
 .للقرايف ،الذخرية •
 .للسنباوي ،اموع الفقهي يف مذهب مالك •
 .البن احلاجب ،جامع اُألمهات •

 

 تعريف بأشهر املتون وشروحها -٣
 املرشد املعني على الضروري من علوم الدين وشروحه -أ

وهو من أشـهر   ،املرشد املعني، منت من نظم ابن عاشر األندلسي
 .اه أتباع مذهب اإلمام مالك بالقبولاملتون املالكية، وقد تلقَّ

 :شروحه
شرح هذا املنت وتفاوتت هذه الشروح مـن   علىعكف العلماء 

اشتمل املنت على مقدمـة يف ذكـر    ،ر إىل املتوسط إىل املوسعـاملختص
مقدمة يف أصول الفقه، مث تكلم علـى   واالعتقاد على مذهب األشاعرة، 

ما يتعلق بالطهارة، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، مث التصـوف يف  
 .بيتاً) ٣١٤(

 .وله طبعات قدمية مغربية ومصرية
 :وله عدة شروح، منها

 الدر الثمني واملورد املعني •
وهـو مـن   ) ١٠٧٢:ت(حممد بن أمحد الشهري مبيـارة  للفقيه 

ـ (، وقد طبع باسم شرحهوقد طبع قدمياً، مث اختصر  ،أشهرها ر ـخمتص
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وحملمد الطالب بـن محـدون بـن احلـاج     ). الدر الثمني واملورد املعني
 .رح املذكور وهو مطبوعـحاشية على الش) ١٢٧٣:ت(

 

احلبل املتني على نظم املرشد املعني على الضروري من علـوم   •
 الدين يف مذهب اإلمام مالك 

 .وهو مطبوع. الفتحي املراكشيمد املبارك حمل
 

 الفتح املتني على املرشد املعني على الضروري من علوم الدين •

هـ، ١٣٠٠لحسن حممد فضل اهللا بن نور، فرغ من تأليفه عام ل
 .وهو مطبوع

 

 الرسالة الفقهية وشروحها -ب
ل التـآليف الـيت   ائالرسالة، البن أيب زيد القريواين، وهي من أو

ا دوا، وقد اشتهرت بأ)وهو كتـاب  . )باكورة السعد وزبدة املذهب
متوسط، جامع ملسائل الفقه واآلداب، وقد قدم كالمه مبقدمة عقدية على 

وقد طبع عدة مرات آخرها يف دار الغـرب  . منهج أهل السنة واجلماعة
حملمـد  ) غرر املقالة يف شرح غريـب الرسـالة  (اإلسالمي ومعه كتاب 

وتتميـز الرسـالة   . تحقيق اهلادي محو وحممد أبو األجفـان املغراوي، ب
ريعة، وكون مسائلها مستمدة من آثـار  ـباشتماهلا على كل أبواب الش

 .وهلا شروح كثرية ،دقيقة اتعبارب وقد  صيغت، كثرية توقيفية
 :شروحها
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جهود شارحي رسالة ابن أيب زيد كانت تنصب على توضيح إن 
وإرجاعها إىل أصوهلا، وأوصـل بعضـهم    ،متنها والتعليق على مسائلها

 :شروحها إىل مثانية وعشرين شرحاً، وفيما يلي طائفة من هذه الشروح
وقد طبع مع شرح ) ٨٣٧:ت(شرح قاسم بن عيسى بن ناجي  •

 .زروق يف جزئني يف جملد كبري
 

املعـروف بـزروق   شرح أمحد بن حممد الربنسـي الفاسـي    •
 ).٨٩٩:ت(

 

• اين لرسالة ابن أيب زيد القريواين كفاية الطالب الرب 

، طبع يف جملدين، ومعه )٩٣٩:ت(علي بن حممد املنويف املالكي ل
 .حاشية علي الصعيدي

 

 تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة •

ـ  ). ٩٤٢:ت(مد التتائي حمل رح ـطبع اجلزء األول من هـذا الش
علي بـن  ، وعليه حاشية أليب اإلرشاد ريببتحقيق وتعليق وختريج حممد ش

 ).١٠٦٦:ت(زين العابدين األجهوري 
 

 الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين •

 .، وهو مطبوع)١١٢٠:ت(محد بن غنيم النفرواي أل
 

 شرح الرسالة •

، وهو مطبـوع يف أربعـة   )١١٨٢:ت(حملمد بن قاسم جسوس 
 .أجزاء
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 القريواينالثمر الداين يف تقريب املعاين لرسالة ابن أيب زيد  •

 .، وهو مطبوع)١٣٣٥:ت(لصاحل  بن عبدالسميع اآليب 
 

 مسالك الداللة على مسائل الرسالة •

، )١٣٨٠:ت(يب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغمـاري  أل
وهو مطبـوع  . صححه وراجعه أبو الفضل عبداهللا بن الصديق الغماري

 .أيضاً
 

 غرر املقالة يف شرح غريب الرسالة •

 .وهو مطبوع يف دار الغرب يف حاشية الرسالة مد املغرواي،حمل
 معني التالميذ على قراءة الرسالة املعروف مبذهب مالك •

. لسيد عثمان بن عمر البونسي الرمحوين، طبع أكثر مـن مـرة  
 .وغريها من الشروح املطبوعة واملخطوطة الكثرية

 

 :وشرح النظم نظمها
ومن هذا وقد نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين مجاعة من العلماء، 

 :النظم
 تنظيم مشكالت الرسالة  •

اب رحه حممد بن حممد احلطَّـ، وقام بش)٩١٩:ت(مد الغازي حمل
 .)نظائر الرسالة نظم ير املقالة يف شرححتر(: يف كتابه ، )٩٩٣:ت(

 

 )١٢٠٩:ت(عبداهللا بن أمحد احلاج الغالوي الشنقيطي نظم  •
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الفتح الرباين على نظم : (رح هذا النظم بعدة شروح، منهاوقد ش
حملمد بن أمحد امللقب بالـداه الشـنقيطي   ) رسالة ابن أيب زيد القريواين

للـهادي  ) فقه الرسالة متناً ونظمـاً وتعليقـاً  (وكذلك ). ١٣٨٩:ت(
 .وكال الكتابني مطبوع .الدرقاش

 .بن احلاج وجد شروح خمطوطة لنظم عبداهللاتكما 
 

 خمتصر خليل وشروحه -ج
خمتصر خليل، لضياء الدين خليل بن إسحاق املعروف باجلنـدي،  

انتهى يف نيف وعشرين سنة،  ، ألفه يف املختصرات عند املالكية  من أجلِّ
ال و. من املسودة الكتاب  صه إىل باب النكاح، ومجع أصحابه باقييلخت

من تأليف تاج الدين رام الدمريي  فهو  باب املقاصةيستثىن من ذلك إال 
مجلة ) ٨٢٣:ت(ل مجال الدين األقفهسي ، وكمأحد تالمذته )٨٠٥:ت(

أربعمائة ألف مسألة على هذا املختصر  اشتملو. املصنف بيض هلا يسرية 
شروحه وحواشيه  جاوزتحىت  ، كبريةاعتىن به العلماء عناية وقد . فقهية
وقد طبـع عـدة    ،......وشرح ألفاظه إخل، ما بني تقريب معانيه املائة

 .مرات
 

 :شروحهأهم 
 :بشروح كثرية منها) خمتصر خليل(شرح 
 مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل •
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، وقد أطـال  )٩٥٤:ت(اب للفقيه حممد بن حممد املعروف باحلطَّ
ذلـك يف   نص علىكما  لعوارض طرأت له، هيف آخر واختصر يف أوله، 

 .وقد طبع يف مطبعة السعادة يف ست جملدات. املقدمة
 

 التاج واإلكليل ملختصر خليل •

مطبوع علـى  ، )٨٩٧:ت(حممد العبدري الشهري باملواق للفقيه 
يقابل  الفقهية نصوصال بعص جاستخراوطريقته  .)مواهب اجلليل(هامش 

 . ا مسائل املختصر يستعان ا على فهمه، وتكون شاهدة على نقله
 

 شرح الزرقاين •

يقع يف مثانية أجزاء يف أربع جملدات، وعليه حاشية حملمد البنـاين  
وطبع طبعة ). الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين(اها ، مسّ)١١٩٤:ت(

 .أخرى
 

 الشرح الصغري •

ف شرحاً مطـوالً علـى   ألَّ). ١١٠١:ت(حممد اخلرشي للفقيه 
نفعـه،   خالياً من اإلطناب، ليعم يكون آخر مث طُلب منه شرح ،املختصر

 .وهو مطبوع. فأجام إىل ذلك
 

 إحتاف املقتنع بالقليل يف شرح خمتصر خليل •

 .وهو مطبوع) ١١٧٥:ت(محد اهلاليل السجلماسي أل
 

 الشرح الكبري •
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ـ ) ١٢٠١:ت(أمحد الدردير للفقيه  ر علـى  ـوهو شرح خمتص
وعلى املعتمد من طلق، املغلق، وتقييد املعلى فتح ر، اقتصر فيه ـاملختص

، وقد )١٣٢٠:ت(وعليه حاشية ابن عرفة الدسوقي . أقوال أهل املذهب
 .طبع مراراً

 

 اإلكليل شرح خمتصر خليل •

وهو شرح خمتصر ). ١٢٣٢:ت(مد السنباوي املشهور باألمري حمل
 عبـدالوهاب  ميقدوت، وتصحيحه الفضل عبداهللا الغماريتعليق أيب بطبع 

 .لصاحب املنت والشرحالذي ترجم  عبداللطيف
 

 منح اجلليل على خمتصر سيدي خليل •

وقد طبع يف أربـع   ،)١٢٩٩:ت(مد بن أمحد امللقب بعليش حمل
 .جملدات كبار

 

 نصيحة املرابط •

وهو ، )١٣٢٥:ت(حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين الشنقيطي 
مطبوع يف ثالث جملدات، قداحلسني بن  هق عليه حفيدحه وعلَّم له وصح

 .عبدالرمحن
 

 جواهر اإلكليل على خمتصر اإلمام خليل •

 .، وقد طبع عدة مرات)١٣٣٥:ت(صاحل بن عبدالسميع اآليب ل
 

 مواهب اجلليل من أدلة خليل •
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الشـيخ  ين مبراجعته ع. محد بن أمحد املختار اجلكين الشنقيطيأل
 .وطُبع يف أربع جملدات ،عبداهللا األنصاري

 

 ميسر اجلليل الكبري على خمتصر اخلليل •

 .ملؤلفه الدمياين، وهو مطبوع
 

 :نظمه
 :وممن نظم خمتصر خليل

بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من خمتصر سـيدي   •
 خليل 

 .وهو مطبوع) ١٣٦٢:ت(عبدالعزيز العلجي ل
 

 نة يف فروع املالكية أو املدونة الكربى املدو -د
املـالكي  مجعها وهـذا الفقيـه   وهي أصل املذهب وعمدته ، 

لذلك تنسـب إليـه   ) ٢٤٠: ت(أبو سعيد سحنون التنوخي عبدالسالم 
 .ببريوت طبعات آخرها طبعة دار الغرب اإلسالميطبعت عدة و، أحياناً

سأهلا أسد بن الفرات أسئلة ) املدونة(وأصل (: قال اإلمام الذهيب
البن القاسم، فلما ارحتل سحنون ا، عرضها على ابن القاسم فأصـلح  
فيها كثرياً وأسقط، مث رتبها وبوا، واحتج لكثريٍ من مسائلها باآلثار، من 

 ).مروياته
مما روي عنه أو خـرج   نة جتمع آراء اإلمام مالك بن أنساملدوف

اآلثـار   وضـمت مـن  بعض أصحابه،  أو كان من آراء ، على أصول 
  .الفقه املالكي حيتج ا يفواألحاديث اليت 
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مبسائل العبادات، وأتبعها بأحكام األطعمة فاَأليمان وتبدأ املدونة 
والنذور، مث األحكام املتعلقة باألسرة ومسائل العتق واملواريث، لينتقل بعد 

باحلـدود   يوتنتـه ذلك إىل أحكام املعامالت فاألقضية والشـهادات،  
 .مسألة) ٦٢٠٠(وبلغت مسائلها  واجلنايات

حصلت أصل علم املـالكيني، وهـي   (: دقال عنها ابن رشد اجل
 .)رمحه اهللا مة على غريها من الدواوين بعد موطأ مالكمقد

 

 من أشهر معاجم املصطلحات الفقهية يف املذهب - ھـ
 .للتونسي ،تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب •
 .البن عرفة ،التعريفات الفقهيةاحلدود يف  •

 

 كتب املذهب الشافعي: ثالثاً
 يف املذهب من أشهر املتون املعتربة -١

) ٣ص) (ذيب األمساء واللغـات (النووي يف كتابه  اإلمام ذكر
يف كل األمصـار،  ) الشافعية(الكتب املشهورة واملتداولة بني األصحاب 

فأمجع إن شاء اهللا الكرمي، الرؤوف الرحيم، ذو الطول واإلحسان، : (فقال
خمتصـر أيب إبـراهيم   ( :يف األلفاظ املوجودة يف والفضل واالمتنان كتاباً

وهـو  ، )الروضة(و) الوجيز(و) الوسيط(و) التنبيه(و) هذبامل(و) املزين
رته من شرح الوجيز أليب القاسم الرافعـي رمحـه   ـالكتاب الذي اختص

وخصصت هذه الكتب بالتصـنيف؛ ألن اخلمسـة األوىل منـها    ... اهللا
مشهورة بني أصحابنا، يتداولوا أكثر تداول، وهـي سـائرة يف كـل    

 .)واملبتدئني يف كل األقطاراألمصار، مشهورة للخواص 
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 من أشهر كتب املذهب الشافعي  -٢

 األم •

 و ، برواية الربيع بن سليمان املرادي) ٢٠٤: ت(لإلمام الشافعي 
، فه يف مصر، بعد متحيصه وتدقيقهثل املذهب اجلديد للشافعي، حيث ألَّمي

ويعد من أقدم املؤلفات يف الفقه، أماله على تالمذته، وقد قـرئ عليـه   
 .وأقره

يفتتح فيه الكتب فهو مثال فريد يف منهجه ويعد كتاب األم      
، مث يتبع ذلك ملا يذكره من أحكام أصالً جيعلهاواألبواب بآية أو حديث 

 اهللا قال: فقد قال يف أول كتاب البيوع. باستنباط األحكام وذكر املسائل
 يف البيـع  اهللا وذكر  :الشافعي قال �الربا موحر البيع اُهللا وأحلَّ� :تعاىل
مث يستقرئ السنة واآلثار عن . إباحته على يدل مبا كتابه من موضع ما غري

خيصص اخلـالف  و  الصحابة مع االعتماد على اللغة العربية واألصول ،
 .من املوضوعات الرئيسة بباب مستقل يف اية كل موضوع

 : طبعتان والكتاب له
 .يف دار املعرفةطبعة بتحقيق حممد النجار  -
 .دار الوفاءب رفعت فوزي عبداملطلبالدكتور بتحقيق طبعة  -
 .خمتصر املزين  •
 .للشريازي ،املهذب  •
 .للجويين ،اية املطلب  •
 .للغزايل ،البسيط  •
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 .للرافعي ،احملرر  •
 .للرافعي ،فتح العزيز •
 .للنووي، روضة الطالبني  •
 .للنووي ،)ومل يكمله(اموع شرح املهذب  •
 .للهيتمي ،حتفة احملتاج  •
 .للرملي ،اية احملتاج  •

 

 تعريف بأشهر املتون وشروحها -٣
 

 خمتصر املزين وشروحه -أ
 ،)٢٦٤:ت(خمتصر املزين، أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املـزين  

ببريوت،  يف دار املعرفةوقد طبع . ل من صنف يف مذهب الشافعيوهو أو
وييف مقدمة الكتب اخلمسة املتداولة واملشهورة اليت ذكرها النووي يف  عد
 ). ذيب األمساء واللغات(

وقد اختصره من سائر كتب الشافعي، مـن القـدمي واجلديـد،    
 . وأدخل فيه اجتهاداته وأحكامه

حظوة عند علماء الشافعية، وموضع اهتمام طلبة العلـم،   ذا املختصروهل
 .روسوكان يوضع يف جهاز الع

 

 :شروحه
 :وشروحه كثرية ومتعددة، من أمهها
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 احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي •

، شرح فيه مذهب الشـافعي،  )٤٥٠: ت(أليب احلسن املاوردي 
 أيب(فيه أقواله، مع بيان اجلديد والقدمي منها، مث يذكر أقوال األئمة  ذاكراً
بذكر أقوال  املوافقة واملخالفة للمذهب، ويهتم) أمحد(و) مالك(و) حنيفة

، وهو دائـم  ب ما يراه صواباً، ويصووخيطئ ما يراه خاطئاً ،األصحاب
 .االنتصار ملذهب الشافعي إذا خالف الثالثة

ف يف املـذهب  موسوعة ضخمة، مل يؤلَّووهو شرح ماتع مفيد، 
 .وقد طبع يف دار الفكر. مثله

 

 اية املطلب يف دراية املذهب •
، وهو من الكتـب  )٤٧٨:ت(إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين 

قـال السـبكي يف   . الكبار يف مذهب الشافعية، وخالصة للفقه الشافعي
وقـد طبعتـه دار   . )مل يصنف يف املذهب مثله فيما أجزم به ( :طبقاته

استخلصه اجلويين من كتـب اإلمـام    ،املنهاج بتحقيق عبدالعظيم الديب
رات أصـحابه، ومـن كتـب أصـحاب الوجـوه      ـالشافعي، وخمتص

 ،والترجيحات، إضافة إىل ما جادت به قرحية إمام احلرمني من استنباطات
وأدلة معتربة، وآراء ألئمة املذاهب اآلخـرين،   ،وتفريعات ،وترجيحات

ة معهمومناقشاته القوي. 
 

 ب وشروحهاملهذَّ -ب
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  ،)٤٧٦: ت(أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشـريازي   )املهذب(
هــ ،   ٤٥٥بدأ تصنيفه سـنة    ،كتب يف فقه الشافعيةالأهم من يعد 

 .هـ٤٦٩وانتهى منه سنة 
، يف كتابه أصـول مـذهب الشـافعي    )املهذب(ذكر صاحب 

ألفـاً   ٤٠إن مسائله بلغـت  : حىت قيلى الفروع مع أدلتها، ـواستقص
سبب تصنيفه لكتابه أنه بلغه أن ابن الصـباغ   ذكر أن . بدليلها وتعليلها 

: )إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أيب إسحاق الشريازي(: قال
 كتابـه ، فصـنف   مسائل اخلالف بينهما ر على ـيقتصيعين أن علمه 

 .الشافعية  ، الذي لقي عناية كبرية من)املهذب(
 

 :شروحه
 :للمهذب شروح عدة، من أبرزها

 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي •
، طبـع يف دار املنـهاج   )٥٥٨:ت(أليب احلسني العمراين اليمين 

أجـاب فيـه عـن     ،وهو كتاب ضـخم  ،بتحقيق قاسم حممد النوري
مجع فيه . املعضالت، وأوضح املشكالت، وقسم األوصاف واالحترازات

يكفي عما سواه من الشروح، و. بني حتقيق العراقيني وتدقيق اخلراسانيني
: والكتاب كما قيل. منه استمد أجلة املصنفني، كما اعتمده خنبة احملققني

)حبر زاخرة أمواجه، وبه وعرة فجاجهر.( 
 

 اموع •
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ع، وشرح نفيس، سلك ، كتاب موس)٦٧٦: ت(النووي لإلمام 
فيه طريقة متوسطة، فال هو من املطوالت املمالت، وال من املختصـرات  

 ،والتـراجم  ،واألقـوال  ،يتميز باالستدالل، وذكر الفتـاوى  ،املخالت
وعبارتـه  . واللغات، وختريج األحاديث واألخبار واحلكم عليها ،واألمساء

اهـتم بـذكر   و. لراجح من األقوال واألوجه والطرقكر اسهلة، التزم بذ
مذاهب السلف من الصحابة والتابعني واألئمـة املتبـوعني، ومناقشـة    

) البيـان (مـن   البن املنذر، وأحياناً) اإلشراف(من  األقوال، ونقل كثرياً
وصل فيه إىل باب الربا، مث أكمله تقي الدين السـبكي  . للعمراين وغريمها
.  ه من بعدمها حممد جنيب املطيعـي اية الرد بالعيب، مث أمتَّووصل فيه إىل 

وقد طبع مرارا، ومن أحسن طبعاته هي الطبعة اليت بتحقيق حممد جنيـب  
 .املطيعي

 

 التنبيه - ج
أيب إسحاق الشريازي، أحد الكتب اخلمسـة املشـهورة   للفقيه 

التنبيه من الكتـب  أما بعد، فإن (: قال عنه النووي. املتداولة بني الشافعية
املشهورات النافعات املباركات املنتشرات الشائعات، ألنه كتاب نفـيس  

وقد طبع يف دار عامل الكتب باعتنـاء عمـاد   . )صنفه إمام جليل ،حفيل
وقد اعتىن به فقهاء الشافعية، . الدين حيدر، وطبع يف دار الفكر وغريمها

الشـروح  فات بعد وضـعه، ووضـعت عليـه   ودارت يف فلكه املصن، 
والتوشيحات وغريهـا حـىت    ،والتخرجيات ،والتحريرات ،واملختصرات

 . بلغت ما يزيد على املائة
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، )٩١١: ت( جـالل الـدين السـيوطي    احلافظوممن شرحه  •
 .رته دار الفكر يف جملدينـنش

 

 :من الكتب اليت اعتنت بكتاب التنبيه
 حترير ألفاظ التنبيه •

من آخرها طبعة بتحقيق فـايز   ،طبع عدة طبعات النووي،لإلمام 
هذا الكتاب شـرح لغـوي   و. مد رضوان الداية يف دار الفكرالداية وحم
 ).التنبيه(لكتاب 

 

 تصحيح التنبيه، أو العمدة يف تصحيح التنبيه •
للنووي أيضاً، وقد طبع بتحقيق وتعليق حممد علقـة اإلبـراهيم،   

النبيه يف تصحيح تذكرة :(ونشرته مؤسسة الرسالة يف ثالث جملدات، ويليه
وجلماعة من علماء ). ٧٧٢: ت(لعبدالرحيم بن احلسني اإلسنوي ) التنبيه

منها احملقق  ذكر شيئاً) تصحيح التنبيه(الشافعية استدراكات على كتاب 
 .يف مقدمة كتابه

 

 إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه •
حممد بـن   طبع بتحقيق ،للحافظ عماد الدين أيب الفداء ابن كثري

، كما طبع بتحقيق جت أبو ، وأصله رسالة ماجستريإبراهيم السامرائي
واملصنف حيكم على أحاديث . نشرته مؤسسة الرسالة يف جملدين ، الطيب

 .أو ضعفاً الكتاب صحةً
 

 الوسيط يف املذهب -د
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، أحـد الكتـب اخلمسـة    )٥٠٥: ت(أيب حامد الغزايل للشيخ 
الشافعية، وقد طبع يف دار االعتصام بتحقيق علـي  املشهورة املتداولة عند 

، فعمد فيه إىل حذف األقوال )البسيط(وهو خمتصر من كتابه . القره داغي
ويقع حجمه . ه عن هذا يف املقدمةوقد نو. ةالضعيفة، والتفريعات الشاذَّ

 .وميتاز الكتاب حبسن الترتيب والتهذيب. موقع الشطر)  البسيط(من 
 

 فقه مذهب اإلمام الشافعي الوجيز يف -هـ
أخـذه مـن   . أليب حامد الغزايل أيضاً، وقد طبع يف مطبعة املؤيد

، وهو أحد الكتب اخلمسة املتداولة وزاد فيه أموراً) الوسيط(و ) البسيط(
يف املذهب الشافعي اليت صرح ا النووي، ويكتفي عن نقـل املـذاهب   

 بال تفصيلوالوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الشافعي، مث يستعرض 
 .مذهب أيب حنيفة ومالك واملزين وغريهم

 :شروحهأهم 
 

 فتح العزيز يف شرح الوجيز •
ح يف خطبة الكتـاب  ، وض)٦٢٣:ت(الرافعي أيب القاسم للفقيه 

الذي أولع به الطـالب،  ) الوجيز(السبب يف اعتنائه بوضع شرح لكتاب 
واعتنوا به، مع غزارة فوائده إال أنه خيتص بصعوبة اللفظ، ودقة املعىن، مما 

مـن   ودق ،وكشف ما انغلق من األلفاظ ،دعاه إىل توضيح فقه مسائله
 .صغر منه وأخصروله شرح آخر أ. املعاين

 :يف كتابه املشهور) فتح العزيز(اختصر النووي كتاب 
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 روضة الطالبني •
املطبوع يف املكتب اإلسالمي، حيث إنه نقح املـذهب أحسـن   
تنقيح، ومجع منتشره بعبارات وجيزات، وحوى مجيع ما وقع لـه مـن   

واستدرك يف مواضع . الكتب املشهورات، مبا ال مزيد عليه من االستيعاب
 .يسرية على الرافعي، وجرى يف ترتيب الكتب على منوال ترتيب األصل

 

 منهاج الطالبني وعمدة املفتني وشروحه - و
 أليب زكريا النووي، منت لطيف، مـن أجـلِّ   )منهاج الطالبني(

وقد طبع . املتون يف املذهب الشافعي رات النووي، بل إنه من أجلِّـخمتص
اختصار ) واحملرر(للرافعي، ) للمحرر(وهو اختصار . يف دار املنهاج مؤخراً

 عناية فائقـة شـرحاً  ) باملنهاج(وقد اعتىن أهل العلم . للغزايل) للوجيز(
 .وغري ذلك وتصحيحاً وخترجياً وتنكيتاً
 :شروحهأشهر 

 

 كنز الراغبني يف شرح منهاج الطالبني •
مجيل، وعليه  ، وهو شرح متوسط)٨٦٤:ت(جلالل الدين احمللي 

) حاشـية عمـرية  : (حاشيتان خمتصرتان نافعتان، تصلح للمتوسطني، مها
 ).حاشية القليويب(و

 

 مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج •
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، مطبوع يف دار الفكـر، وهـو   )٩٧٧:ت(للخطيب الشربيين 
 وياًعن احلشو والتطويل، حا ياً؛ حيث جاء خال)املنهاج(خالصة شروح 

 .يل، يبني ما عليه املعول من كالم املتأخرين واألصحابللدليل والتعل
 

 اية احملتاج إىل شرح املنهاج •
، وهو عمدة علماء الشـافعية  )١٠٠٤:ت(لشمس الدين الرملي 

حاشـية  : (يف حتقيق املذهب، وأكثر طبعاته قدميـة، ومعـه حاشـيتان   
 ).حاشية املغريب الرشيدي(و) الشرباملسي

 .وغريها من الشروح الكثرية
 

 :من الكتب اليت اعتنت بكتاب املنهاج -
 حتفة احملتاج إىل أدلة املهناج •

، وقد استدل ملسائله، وهو مطبوع )٨٠٤:ت(ن قِّلَابن املُللحافظ 
 .بتحقيق عبداهللا اللحياين، نشر دار حراء يف جملدين

 

 االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج •

ـ   للسيد فيـه  ن ، بـي )١٣١٥:ت(رمي ـأمحد العلـوي احلض
بدار ) منهاج الطالبني(وهو مطبوع مع  )منهاجه(لحات النووي يف طمص

 .بتحقيق حممد حممد طاهر شعبان ،املناهج
 

 سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج •
، و ن فيه رمـوزه وقد بي، )١٣٩٠: ت(أمحد ميقري األهدل للسيد 

 .للنووي بدار املنهاج جبدة )منهاج الطالبني(طُبع الكتاب ملحقاً بكتاب 
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 دقائق املنهاج •

قه إيـاد الفـرج،   ، وقد حقَّ)املنهاج(ن فيه لغة لنووي، بيالإلمام 
وطبعته املكتبة املكية، ودار ابن حزم يف جملد لطيف، كما أنه طبع حباشية 

 ).املنهاج(
 

 منهج الطالب •

، )املنـهاج (اختصـر فيـه   ) ٩٢٦:ت(للشيخ زكريا األنصاري 
حاشية (، وعلى هذا الشرح حاشية نفيسة امسها )فتح الوهاب( وشرحه يف

 ).اجلمل
 .وغريها من الكتب اليت خدمته

 

 :يف املذهب من أشهر معاجم املصطلحات الفقهية -٤
 .للهروي ،غريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء •
 .للنووي ،ذيب األمساء واللغات  •
 .للفيومي ،املصباح املنري يف غريب شرح الرافعي الكبري  •

 

 كتب املذهب احلنبلي: رابعاً
 :يف املذهب من أشهر متون الفقه املعتربة -١

 .خمتصر اخلرقي •
 .البن قدامة املقدسي ،عمدة الفقه •
 .للحجاوي ،زاد املستقنع يف اختصار املقنع •
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 .يوسف بن ملرعي ،دليل الطالب لنيل املطالب  •
 .لشمس الدين البلباين ،أخصر املختصرات •

 

 :يف املذهب أشهر كتب الفقه املعتمدةمن  -٢
 .البن قدامة ،املقنع والكايف واملغين •
 .للسامري ،املستوعب •
 .أليب اخلطاب ،اهلداية •
 .د الدين ابن تيمية ،احملرر •
 .البن مفلح ،الفروع •
 .البن النجار ،منتهى اإلرادات •
 .للرحيباين ،مطالب أويل النهى •
 .اويجللح ،لب االنتفاعااإلقناع لط •
 .هويتللب ،شرح منتهى اإلرادات وكشاف القناع •
 .داويرللم ،اإلنصاف •

 

 :تعريف بأشهر املتون وشروحها -٣
 قي وشروحهرخمتصر اخل -أ

، )٣٣٤: ت(خمتصر اخلرقي، أليب القاسم عمر بن احلسني اخلرقي 
يعد أقدم متون املـذهب احلنبلـي علـى    ) نسبة إىل بيع الثياب واخلرق(

اإلطالق، ألفه يف اية حياته على الظاهر، واستخلصه من كتب الروايـة  
عن اإلمام أمحد، وحذا فيه حذو املزين يف خمتصره مع أنه من الشـافعية،  
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جلهاد بعد احلدود، وختم خمتصره بالعتق، وأحصى بعضهم مسائله فجعل ا
 .مسألة ) ٢٣٠٠(قرابة   فبلغت

وكتابـة،   وإقراًء وقراءةً وقد بلغت عناية احلنابلة به مبلغها، حفظاً
باإلضافة إىل ما أُلِّـف يف غريبـه    ،ثالمثائة شرح  وقد ضبط أحدهم له

 . وخترجيه واختصاره ونظمه

بعناية حممد زهري الشاويش، وتقدمي الشيخ حممـد بـن   وأول ما طبع 
 .مانع يف مؤسسة دار السالم، مث طبع عدة طبعات

 :شروحه
 :ملختصر اخلرقي شروح كثرية، منها

 شرح اخلرقي •
، حققه سعود بن عبداهللا الروقي يف )٤٥٨: ت(للقاضي أيب يعلى 

العتـق،  رسالة جامعية ناقصاً، فاملوجود كتاب النكاح إىل آخر باب 
وطريقته أنه يذكر املسألة من اخلرقي، مث يذكر من خالف فيهـا، مث  

فيفيض يف إقامة الدليل من الكتاب والسنة، والقياس  ... ودليلنا: يقول
وهو يف شرحه ال يزيد شيئاً على مـا يف مـنت   . على طريقة اجلدل

الكتاب، ولكنه حيقق مسائله ويذكر أدلتها، ومذاهب املخالفني هلـا،  
ذكر فروع املسألة وما يتعلق ا، وجرى على طريقته صـاحب   دون

 .وزاد استطراد مسائله) املغين(

 املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي •
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، طبع بتحقيق ودراسة عبـدالعزيز  )٤٧١: ت(أليب علي ابن البنا 
وهو مـن  . كتبة الرشد يف أربعة جملداتمب طبعبن سليمان البعيمي، 

الـيت قيـدت علـى     أوائل الشروحروح املختصرة، ويعد من ـالش
 .)خمتصر اخلرقي(

 

 املغين •

، وهـو  )٦٢٠:ت(لشيخ املذهب موفَّق الدين أيب حممد ابن قدامـة  
ف يف املذهب بل يف الفقه لِّأعظم شروحه وأشهرها،  ويعد من أمجع ما أُ

مل تطب نفسي باإلفتاء حىت صـارت عنـدي   : عامة، حىت قال أحدهم
 . ، وقد استمده من شرح أيب يعلي وزاد عليه ) املغين(نسخة 

وطريقته أنه يصدر باملسألة من خمتصر اخلرقي وجيعلـها كالترمجـة،   
يف   قال أبو القاسم كذا، فيذكر املسألة من اخلرقـي مث يسـتفيض  : قائال

ـ  ر، ـشرحها، مث يذكر ما يشبهها من املسائل اليت مل يتعرض هلا املختص
فتكون املسائل كتراجم األبواب، مع عنايته باملذهب احلنبلي ، ورواياته ، 
واالستدالل له، والتعليل، والكتاب يتوسع يف مسائله بـذكر اخلـالف   

و األخبار إىل واألقوال واملذاهب مع ذكر األدلة اليت يستدلون ا ، ، ويعز
 .مصادرها من كتب أهل احلديث

وأحسن طبعات الكتاب طبعة دار هجر بتحقيق الـدكتور عبـد   
الفتاح احللو والدكتور عبداهللا التركي، وطبع نفس التحقيق أيضا بدار 

 .عامل الكتب
 

 شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي •
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، )٧٧٢:ت(ري ـلشمس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املص
وهـو شـرح مطـول،     ،وخرج أحاديثه الشيخ ابـن جـربين   حققه

اختصـره   بقي منه قدر الربع، ،ي شرح آخر خمتصر مل يكملهـوللزركش
 . )الشرح الكبري(من 

 

 :من الكتب املتعلقة مبختصر اخلرقيو
 

 مسائل عبدالعزيز غالم اخلالل اليت خالف فيها اخلرقي •
يف طبقات احلنابلة يف ) ٥٢٦:ت( وهذه املسائل ذكرها ابن أيب يعلى

 .مسألة مما خالف فيها اخلـالل اخلرقـي  ) ٩٨(ذكر فيها وترمجة اخلرقي 
 بـبريوت  يف املكتب اإلسالمي ت مفردةبعطُ، و)الطبقات(وأخذت من 

 .بتحقيق حممد زهري الشاويش
 

 الدر النقي يف شرح خمتصر اخلرقي •
، وهـو  )٩٠٩:ت(للحافظ ابن عبداهلادي املعروف بابن املـربد  

حققه رضوان خمتار بن غريبة،  مرتباً على األبواب، ،ختصرامل لغريبشرح 
 .ثالثة أجزاء يف جملدين ؛نشرته دار اتمعو

 عمدة الفقه وشروحه -ب
عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، منت خمتصر مشهور، جـرى فيـه   
مؤلفه على ذكر قول واحد مما اختاره من أقوال اإلمـام، كمـا دعمـه    

مؤلفات ابن قدامة اليت خدمت  من أوائلبالدليل من الكتاب والسنة، وهو 
وهـو  ) املقنـع (نه سهل عبارته للمبتدئني، ويأيت بعده إاملذهب، حيث 
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. وهو للمنتهني) املغين(وهو للمتقدمني، وآخرها ) الكايف(للمتوسطني، مث 
من آخرها طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيـق   ،طبعات كثرية وطبع الكتاب

 .وتعليق وختريج ثناء اهلواري وإميان حممد، وراجعه عبدالرمحن الشامي
 

 :شروحهأهم 
 :ملنت العمدة عدة شروح وحواش، منها

 العدة شرح العمدة •
، وأجـود  )٦٢٤:ت(أيب حممد عبدالرمحن املقدسي لبهاء الدين 

وهو . عبداهللا التركي يف مؤسسة الرسالة يف جملدين الشيخ طبعاته بتحقيق
 .شرح موجز وحمرر، مشحون باألدلة والتعليالت

 

 شرح العمدة •
، وهو أنفس شروحها لو أمته، )٧٢٨:ت(لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

شرح كتاب الطهارة بتحقيـق  طبع . وصل فيه إىل قريب من آخر احلج
سعود العطيشان يف مكتبة العبيكان، كما طبع شرح كتاب الصالة مـن  
أوله إىل آخر باب آداب املشي إىل الصالة باعتناء خالد املشـيقح يف دار  
العاصمة، وطبع شرح كتاب الصيام بتحقيـق زائـد النشـريي يف دار    

 مكتبـة  األنصاري، وطبع شرح كتاب احلج بتحقيق صاحل احلسـن يف 
 .احلرمني

 

 حاشية على العمدة •
 ام، نشرته مكتبة النهضة احلديثة، وهي نسخة للشيخ عبداهللا البس

 .مقابلة وحمررة من قبل الشيخ عبدالرمحن املعلمي
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 شرح عمدة الفقه •
معاصـر،  جيـد   عبداهللا بن عبدالعزيز اجلربين، وهو شرحللشيخ 

له الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أصدرته مكتبة الرشد يف ثالثة جملدات، قدم 
مسألة ) ٩٢٥(وقد اشتمل هذا الشرح على  ،والشيخ ابن جربين) املفيت(

 .معاصرة
 

 املقنع وشروحه -ج
 )الشرح الكبري واإلنصـاف (للموفق ابن قدامة، طبع مع  )املقنع(

وهي أفضل طبعاته، وله طبعة أخرى  ،بتحقيق عبداهللا التركي يف دار هجر
وهو أشهر . بتحقيق حممود األرناؤوط وياسني اخلطيب يف مكتبة السوادي

اجتهد مؤلفه يف مجعه وترتيبـه، وإجيـازه   ). ر اخلرقيـخمتص(املتون بعد 
وتقريبه، ومجع فيه أكثر األحكام جمردة من الدليل والتعليل، كما يطلق يف 

مدار اهتمام علماء  يف العصور املتأخرةصبح وأ. كثري من مسائله روايتني
ـ  والتـدريس   ،واالختصـار  ،رحـاملذهب وطالبه، حيث تناولوه بالش

 .واحلفظ
 

 :شروحه
 :ومن أبرز شروحه

 املبدع شرح املقنع •
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، طبـع بتحقيـق عبـدالقادر    )٨٠٣:ت(لربهان الدين بن مفلح 
األدلة من وهو كتاب نافع، اهتم فيه بذكر . األرناؤوط يف مثانية جملدات

ومن بعدهم،  ،والتابعني ،الكتاب والسنة، ونقل أقوال العلماء من الصحابة
 .وذكر الروايات عن اإلمام، واألصحاب، واملعتمد من املذهب

 

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف •
، كتاب خدم املـذهب  )٨٨٥:ت(داوي رعالء الدين املَللفقيه  

واملشهور من املذهب، واهتم مبواضـع  ن فيه الصحيح خدمة عظيمة، بي
اخلالف، فيذكر مجيع الروايات عن اإلمـام، ورأي كـل واحـد مـن     

وذهبوا إليـه،   وناألصحاب، فريجح الصحيح منها، أو ما اعتمده األكثر
النقول، وعزو األقوال،  واجتهد يف. يطلق اخلالف من غري ترجيح وأحياناً

الفوائد بالرياض مع املقنـع   ، وطبع بدار عاملونقل عن كتب كثرية جداً
) التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع(ره املصنف يف ـواختص رحـوالش

 .لدى املتأخرين عمدةوصار املختصر وجعله على القول الراجح، 
 الشرح الكبري •

، من أطول شروح )٦٨٢:ت(لشمس الدين عبدالرمحن بن قدامة  
. فيه هوذكر فيه من غريه ما مل جيد، )املغين(، وقد اعتمد فيه على )املقنع(

وطريقته يف كتابه أنه جيعل كالم املقنع كالترمجة بني يدي ما يذكره مـن  
مسائل، يفتتح بذكر املذاهب املختلفة يف املسألة، وأدلة كل مـذهب، مث  

 .يعرض املذهب احلنبلي مستدالً له،  مع مناقشة أدلة املخالفني
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 الكايف  -د
للموفق ابن قدامة، طبعه املكتب اإلسالمي بتحقيق حممد زهـري   

، بدار هجر جيدةعبداهللا التركي يف طبعة  الشيخ الشاويش، وحققه أيضاً
، يذكر فيه اختياراته، وقد ألفه للطالب )املغين(و ) املقنع(وهو وسط بني 

 امـن األدلـة، وعـز    الذين مل يبلغوا مرتبة االجتهاد، وذكر فيه كـثرياً 
يف  كـاف  -على امسه-شهورة، والكتاب األحاديث إىل دواوين السنة امل

 من غري تطويل، جامعـاً  فجاء وافياً. لقارئه مبا حواه فنه عما سواه، مقنعاً
 .بني بيان احلكم والدليل

 

 زاد املستقنع وشروحه -هـ 
، )٩٦٨:ت(اوي أليب النجا موسى بن أمحد احلج )زاد املستقنع(

) املقنع(ة احلنابلة، وهو خمتصر من معروف مألوف لدى كافَّمنت مشهور 
واقتصر فيه على القول الـراجح يف املـذهب،   . ألمهيته يف حترير املذهب

وحذف ما يندر وقوعه من املسائل مما هو مذكور يف أصله، وأضاف من 
احلنابلة إىل يومنـا هـذا،    وواعتمده متأخر. تمد على مثلهالفوائد ما يع
حيـث   ،وقوة سبكه ،وماذاك إال لغزارة علمه ،مات جليلةوخدموه خبد
 ،، وباجلملة هو خمتصر جليل ونافعوكتبه للمذهب ومدخالً صار مفتاحاً

طبعة دار : وأميز طبعاته .وحتشية وحفظاً تعاهده العلماء والطالب شرحاً
الوطن بتحقيق عبدالرمحن العسكر، وطبعة دار ابن اجلوزي بتحقيق حممد 

 .اهلبدان
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 :أبرز شروح وحواشي الزاد
 الروض املربع شرح زاد املستقنع •

، وهـو أحسـن   )١٠٥١:ت(منصور بن يونس البهويت للفقيه 
، حىت نال من الشهرة واملكانة يف إنه الشرح الوحيد قدمياً :شروحه، وقيل

 وهو شرح حتليلي خمتصر، سبكه سـبكاً .  العصور املتأخرة الشيء الكثري
. مسـائله  خمل، واهتم بذكر الدليل والتعليل يف جلِّ، مع إجياز غري جيداً

 .وطبع طبعات كثرية، منها اليت مع حاشية ابن قاسم وغريها
عليه ىوعلى هذا الشرح حواش كثرية، فممن حش: 

عبداهللا أبا بطني، والعنقري، وابن قاسم، وابن فـريوز،  : املشايخ •
 . هلا ميزا حاشيةوابن ضويان، وغريهم، كل 

 

عبداهللا  :املشايخ يف دار الوطن حاشية نفيسة بعناية ؤخراًوطبعت م •
وعبداهللا الغصن، مجعوا  ،وخالد املشيقح ،وإبراهيم الغصن ،ارالطي

فيها أهم ما يف احلواشي السابقة وغريها من املصادر ككتب شيخ 
جوا األحاديث، ولكنـها مل  اإلسالم وابن القيم وغريمها، كما خر

 .إمتامهار اهللا ـتتم، يس
 

 .وهي خمتصرة جداً) ١٣٥٩:ت(حاشية عبدالعزيز آل بشر  •
 

 كلمات السداد على منت الزاد •
 

 .وهي حاشية خمتصرة كذلك) ١٣٧٦:ت(لفيصل آل مبارك  
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 الزوائد •
: والكتاب يتضمن أربعة كتب هي) ١٣٨١:ت(حملمد آل حسني 

وطبع بأضواء ، وتعليقات عليها ،وزوائد الزاد ،تعليقات على الزادالزاد، و
 .السلف

 

 السلسبيل يف معرفة الدليل •
، وهي حاشية نفيسة ذكر فيها )١٤١٠:ت(صاحل البليهي للشيخ 

الدليل ملسائل الكتاب، واخلالف العايل بني األئمة، واختيـارات شـيخ   
م، مع إضافات نفيسة من املؤلفاإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القي. 

 

 املستقنعالشرح املمتع على زاد  •

، أمتت دار ابن اجلـوزي  )١٤٢١:ت(ابن عثيمني الفقيه للشيخ 
، وهو شرح نفيس، ذلل فيه صعوبة مسائله، وبني فيه جملداً) ١٥(طبعه يف 

املذهب مع ترجيحاته، ودعمه بالدليل والتعليل، وميتاز بتصويره للمسائل 
 .وهو ممتع كامسه. وكثرة األمثلة

 

 ستقنعالشرح املختصر على منت زاد امل •
، حلل فيه ألفاظـه،  صاحل الفوزان، وهو شرح خمتصر جداًللشيخ 

 .وقرب معانيه، مناسب للمبتدئني
 

 دليل الطالب لنيل املطالب وشروحه -و
، وهـو  )١٠٣٣:ت(، ملرعي بن يوسف الكرمي )دليل الطالب(

مؤلفه أنه مل يذكر فيه إال ما جـزم   قالمنت حمرر ومنظم، سهل العبارة، 
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البن ) منتهى اإلرادات(التصحيح والعرفان، وهو خمتصر من بصحته أهل 
النجار الفتوحي، طريقته أنه يذكر املسألة ودليلها أو تعليلـها، ويـذكر   

وهـو  . بعض الروايات املخالفة، ومسائله هي الراجحة يف املذهب أحياناً
مطبوع عدة طبعات، أجودها طبعة بتحقيق سلطان العيـد يف مؤسسـة   

 .بتحقيق نظر الفاريايبالرسالة، وطبعة 
 شروحه

 :وعليه شروح وحواش وخترجيات، من أحسنها
 منار السبيل يف شرح الدليل •

، مـن  ، وقد طبع مـراراً )١٣٥٣:ت(إبراهيم بن ضويان للشيخ 
وهو شرح . طبعاته طبعة دار طيبة بتحقيق نظر الفاريايب يف ثالث جملدات

، )الدليل(و )املنتهى(إىل موارد مؤلفي الشارح متوسط مستوىف، رجع فيه 
علـى   زيـد حيث حشد يف كتابه ما ي ،وقرن كل مسألة بدليلها وتعليلها

 ،وتابعي، مع وضوح العبارة ،وأثر صحايب ،دليل ما بني حديث )٣٠٠٠(
 .والتنبيه على القول الصحيح يف أهم املسائل اخلالفية ،وسهولة اإلشارة

 نيل املآرب بشرح دليل الطالب •
، )١١٣٥:ت(ين، املشهور بـابن أيب تغلـب   لعبدالقادر الشيبا 

كما  وشرحه متداول مطبوع، لكنه غري حمرر، وليس بواف مبقصود املنت
وأحسن طبعاته بتحقيق حممد األشقر يف مكتبة الفـالح،  . قال ابن بدران

لعبـدالغين اللبـدي   ) تيسري املطالـب (وعلى هذا الشرح حاشية امسها 
شرح التغليب كما ذكر ذلك ابن  ، حترر ا، وهي مفيدة جداً)١٣١٧:ت(

 .مانع
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 )١٣٨٥:ت(حاشية الشيخ حممد بن مانع  •
 .وقد طبعت عدة مرات 

 

 أخصر املختصرات وشروحه -ز
، )١٠٨٣:ت(، لشمس الدين حممد البلباين )أخصر املختصرات(

كـايف  (منت وجيز، سهل العبارة، يصلح للمبتدئني، اختصره من كتابـه  
تسميته ذا االسم هو أنه مل يقف علـى   يف حنو نصفه، وسبب) املبتدي

ومن أفضل . كما ذكر يف مقدمته ،أخصر منه جامع ملسائله يف فقه احلنابلة
دار البشائر، ومعه وطبع بحممد بن ناصر العجمي الشيخ طبعاته ما حققه 
 .حاشية ابن بدران

 

 شروحه
 :شرح هذا املنت بعدة شروح، منها

 شرح أخصر املختصراتكشف املخدرات والرياض املزهرات  •
، وهو شـرح  )١١٩٢:ت(زين الدين عبدالرمحن البعلي للفقيه  

حمرر منقح، كثري النفع للمبتدئني، احتوى على حتريرات دقيقة، وفوائـد  
 .وهو مطبوع بتحقيق حممد بن ناصر العجمي يف دار البشائر. مجة نفيسة

 

 الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات •
، وهـو شـرح   )١٢٤٠:ت(ن جامع النجدي عثمان بللشيخ  

وتصحيحه، مع بعـض اإلضـافات    ،وذيبه ،مبسوط، اجتهد يف حتريره
والتعلـيالت،   ،واألدلـة  ،النفيسة، يشرح فيه الغريب، ويعتين باحلـدود 
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على املذهب، ورمبا أشار إىل اخلالف، وحقق الكتاب يف رسالتني  مقتصراً
 .وطبع يف مؤسسة الرسالة ،وعبداهللا البشر ،علميتني لعبدالسالم بن برجس

 

 )١٣٤٦:ت(ية عبدالقادر بن بدران حاش •
 .سبق ذكرها ،وهي حاشية لطيفة جليلة، طبعت مع املنت

 

 الدرر املبتكرات يف شرح أخصر املختصرات •
، وقـد طبـع يف أربعـة    )١٤٣٠:ت(للشيخ عبداهللا بن جربين  

 . جملدات
 

 اإلقناع لطالب االنتفاع وشروحه -ح
، أجود طبعاته بتحقيق )٩٦٨:ت(اوي ، أليب النجا احلج)اإلقناع(

وهو منت نافع جامع يف املذهب، وهو . عبداهللا التركي يف دار هجر الشيخ
. ثاين الكتب املعتمدة عند متأخري احلنابلة، خال عن الـدليل والتعليـل  

جعله على قول واحد، ورمبا ذكر بعض اخلالف لقوتـه، ورمبـا أطلـق    
وقد أصبح قاعدة بني املتأخرين من علماء املذهب . اخلالف لعدم مصحح

فهو املـذهب، وحيثمـا   ) منتهى اإلرادات(و ) اإلقناع(عليه  أن ما اتفق
: وقيل). منتهى اإلرادات(كتاب  يفجرى خالف بينهما، فاملرجح هو ما 

بل إذا اختلفا فاملرجح هو كتاب : وقيل. لكثرة مسائله) اإلقناع(بل يقدم 
 ).غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى(

 

 شروحه
 :وأحسنهاأفضل شروحه 
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 كشاف القناع عن منت اإلقناع •
، وأفضل طبعاته طبعة وزراة العـدل  )١٠٥١:ت(ملنصور البهويت 

واعتمد فيه . ، وهو شرح قد مزج املنت به، فتآلفت ألفاظهجملداً) ١٥(يف 
شـرح  (و) املبـدع (اعتماده على كتـايب   على كتب كثرية، وكان جلُّ

وقرـا   ،يود، وحرر مسـائله واهتم بذكر ما أمهله املنت من ق). املنتهى
 . بالدليل والتعليل، ومناقشة أدلة املخالفني

 

 منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات -ط
، وأفضـل طبعاتـه بتحقيـق    )٩٧٢:ت(البن النجار الفتوحي 

الشيخ بتحقيق جيدة  طبعة عبدالغين بن عبداخلالق يف جملدين، وطبع أيضاً
وطبع أيضا مع حاشية ابن ، جملدين يف مؤسسة الرسالةعبداهللا التركي يف 

وهو . عند املتأخرين احلنبلي وهو ثالث الكتب املعتمدة يف املذهب. قائد
من أجل كتب املذهب، ويكفي يف بيان عظيم مرتبته أنه اشتهر يف حيـاة  

وما زال كذلك إىل  ،مؤلفه إىل الدرجة اليت جعلته عمدة للحنابلة يف وقته
مجع فيه مؤلفه . وقد حررت مسائله على الراجح يف املذهب. زماننا هذا

مـن الفوائـد،    إليهللمرداوي، وضم ) التنقيح(البن قدامة و) املقنع(بني 
 .وحذف ما يستغىن عنه

 

 :ومن أهم شروحه
 معونة أويل النهى شرح املنتهى •

ال بن النجار الفتوحي، وهو شرح نفيس للغاية، وإن تكلم عليـه  
، ونقل منه كثرياً ،لكنه اعتمد عليه) املنتهى(مقدمة شرحه على البهويت يف 
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وغالب اسـتمداده  . والتوثيق ،والنقول ،باالستداللمؤلفه وقد اعتىن فيه 
 .وقد طبع بتحقيق عبدامللك بن دهيش. البن مفلح) الفروع(من 

 

 دقائق أويل النهى يف شرح املنتهى •

عبـداهللا  الشـيخ  منصور البهويت، وأحسن طبعاته بتحقيق للفقيه 
وهو شرح نفيس حمرر، قال . التركي يف سبعة جملدات يف مؤسسة الرسالة

، )وقد استمد شرحه من شرح ابن النجار ومن كشاف القناع( :بعضهم
ل، والتدليل والتعليل ملا يذكره من مسائل، وأسلوبه ويتميز بالعرض املفص

قيدعط، خال من التسهل مبس. 
 

 لدقائق املنتهىإرشاد أويل النهى  •

الشـيخ  للبهويت، وهي حاشية نافعة، طبعت يف جملدين بتحقيق  
 .عبدامللك بن دهيش

 كتب التعريف باملذهب احلنبلي -٤
اليت تتـيح   على أي مذهب وأصوله من أهم األموريعترب التعرف 

للطالب االستفادة الصحيحة من تراث هذا املذهب، فمن الكتـب الـيت   
 :من هذه الناحية اهتمت باملذهب احلنبلي

• لعبد القادر بن عبـد القـاهر   ،د يف مذهب أمحداملذهب املنض 

 .حلراينا
 املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد •

ذكر فيه أصول املذهب يف اسـتنباط   ،بدران بن عبدالقادرللشيخ 
وتكلم عـن األصـول    ،الفروع ومسلك األصحاب يف الفتيا والروايات
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والكتـب   ،ذكر املؤلفني يف املـذهب الفقهية اليت دوا األصحاب كما 
 .مبؤسسة الرسالةالكتاب وطبع  .املشهورة مع بيان طريقتها

 املذهب احلنبلي •
ف فعـر  ،تكلم فيه عـن أدوار املـذهب   ،عبداهللا التركيللشيخ 

 .وتكلم عن املذهب يف كل بلد ،باألصحاب وأبرز العلماء
 أصول مذهب اإلمام أمحد •

تكلم فيه فقط عن أصول الفقه يف املذهب  ،عبداهللا التركيللشيخ 
 .مع موازنتها باملذاهب األخرى

• ل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل وخترجيـات   املدخل املفص
 األصحاب

مع  ،وأحسنها ترتيباً ،وأوسعها ،وهو أمشلها ،بكر أبو زيدللشيخ 
وفصـاحة يف   ،وما متيز به من جودة يف التحرير والتحقيق ،كثرة الفوائد

 .العبارة
 

 :يف املذهب من أشهر معاجم املصطلحات الفقهية -٥
 .للبعلي ،املطلع على أبواب املقنع •
 .ليوسف بن عبداهلادي ،اخلرقي خمتصرالدر النقي يف شرح  •

 

 كتب يف العبادات: خامساً
 كتب يف الصيام -١

هناك كتب كثرية اعتنت بأبواب الصيام، فمنها ما يعىن بفصل من 
عىن مبسألة من مسائله، ومن هذه الكتبفصوله، ومنها ما ي: 
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 حقيقة الصيام •

، أصـدرها  )٧٢٨:ت(رسالة لطيفة لشيخ اإلسالم ابن تيميـة   
املكتب اإلسالمي بتحقيق الشيخ األلباين، وقد مشلت أحكام الصيام مـن  

من املشكالت اليت  ت كثرياًنة، وهي على صغر حجمها حلَّالكتاب والس
صائم، حيث سهل على املتعبد القيام ذه الشعرية بال حرج وال تعرض لل

واهتم أهل العلم بشرحها والتعليق عليها، ومن أنفس التعليقـات  . تفريط
التعليق على رسـالة  (ى بـ املطبوعة عليها تعليق الشيخ ابن عثيمني املُسم

وهو من إصدارات مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ) حقيقة الصيام
فجاء يف ) كتاب الصيام من الفروع ومسائل خمتارة منه(ة، وأُحلق به اخلريي

 ).صفحة ٤٠٠(أكثر من 
 درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم •

ئر اإلسـالمية  أيب الفرج بن اجلوزي، نشرته دار البشـا للحافظ 
يوم الـثالثني  (وقد حظيت مسألة صوم يوم الغيم ، بتحقيق جاسم الفهيد

هتمام الفقهاء، ونالت جهداً كبرياً من البحث والتصـنيف  با) من شعبان
 .نظراً ملا وقع فيها من اخلالف

وكان فقهاء احلنابلة أكثر الناس اهتماماً ذه املسألة نظراً لكوـا مـن   
إىل  -وال سـيما املتـأخرين    -مفردات املذهب، حيث ذهب أكثرهم 

والـرد   ،وجوب صوم هذا اليوم، وعنوا عناية بالغة يف إفرادها بالتصنيف
 .على خمالفيهم ومنتقديهم

وكتاب ابن اجلوزي هذا من أمجع الكتب املؤلفة يف هذه املسألة، 
، وأوسعها حبثاً، حيث انتصر فيه للقول بوجوب صـوم  وأقواها استدالالً
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م ما ذهب إليه، ول واملعقول تدعة كثرية من املنقهذا اليوم، وحشد فيه أدل
 .كما استعرض فيه حجج املخالفني ورد عليها بتوسع

قد  -كابن القيم وابن عبداهلادي  -علماً أن بعض حمققي احلنابلة 
أفضى م اجتهادهم يف هذه املسألة إىل موافقة اجلمهور القـائلني بعـدم   

 .كوجوب صوم هذا اليوم، بل إما قد بالغا يف االنتصار لذل
 

 املفطرات املعاصرة •

خالد بن علي املشيقح، وهو عبارة عـن دروس مفرغـة،   للشيخ 
 .وهو كتاب خمتصر جداً. اعتنت بإخراجها مجعية الرمحة الطبية اخلريية

 

 مفطرات الصيام املعاصرة •

أمحد بن حممد اخلليل، من إصدارات دار ابن اجلوزي، وقد للشيخ 
 ،، واستوعب يف إيراد األقـوال املعاصرة توسع يف الكالم على املفطرات

 .ومناقشتها ،وأدلتها
 

 فقه الصوم وفضل رمضان •
 ،تكلم فيه عن فضـل الصـيام وأنواعـه    ،اينسيد العفَّللشيخ  
والكتـاب   ،وترجم لكثري ممن اشتهر بالصيام ،وفقهه وأحكامه ،وفضائله

 العسـريي بدار ماجـد  ) نداء الريان(مث طبع باسم  ،موسوعة يف الصيام
 .مبكتبة السنة

 

 كتب يف الزكاة -٢
 نوازل الزكاة •
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عبداهللا بن منصور الغفيلي، وهو عبارة عن دراسة فقهيـة  للشيخ 
نال ا املؤلف درجة الدكتوراه مـن كليـة    ،تأصيلية ملستجدات الزكاة

ريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والكتاب طُبع ضـمن  ـالش
اموعة الشرعية لبنك البالد، وهو من أوسع الكتـب  سلسلة مطبوعات 

). صفحة ٦٠٠(ويقع يف  ،اليت ناقشت مسائل الزكاة املعاصرة واملستجدة
 .وطبع الكتاب بدار امليمان بالرياض

• ة يف نوازل الزكاة املعاصرةاملسائل املستجد 
إصدار دار امليمـان ويقـع يف    ،أمين بن سعود العنقريللدكتور 

، والكتاب يتناول بطريقة سهلة فقه الزكاة مـن خـالل   )صفحة ٢١٩(
 ،األبواب املعروفة مستعرضاً املسـائل املسـتجدات كزكـاة األسـهم    

 ،وزكاة الراتـب  ،والصناديق االستثمارية وزكاة املستغالت ،والسندات
واإلجارة املنتهية بالتمليك وكيـف تزكّـى،    ،وزكاة احلسابات البنكية

والتأمينات االجتماعية كيـف   ،ومكافأة اية اخلدمة ،ومعاشات التقاعد
مصارف الزكـاة   وأيضاً) كالشيكات(ى، وزكاة األوراق التجارية تزكَّ

د  والكتاب. ةاملستجدة وغريها من املسائل املستجديف بابهجي. 
 

 لقدركتب يف االعتكاف وليلة ا -٣
رت أو كادت أن تهجـر،  االعتكاف عبادة من العبادات اليت هج

، وهلا فعل الطاعاتويتوجه ا العبد إىل  ،وتزكو النفس ،القلب اإذ ا حيي
 .إىل غري ذلكتأثريها العظيم يف إصالح الفرد 
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أو  ،أو احلديثيـة  ،الفقهيـة  الكتبهذا الباب يف  يذكروعادة ما 
 :يف مؤلفات مستقلة، منها ، وقد أُفرد مؤخراًغريمها

عند  ، وسيأيت تفصيل الكالم عنهللشيخ خالد املشيقح ،فقه االعتكاف •
 .الكالم عن أفضل الكتب يف موضوع معني

 

 االعتكاف أحكامه وأمهيته يف حياة املسلم   •

ألمحد الكبيسي، وهو كتاب متوسط، حتدث عن أهـم مسـائل   
. وغريهـا  ،واملباحات ،واملستحبات ،االعتكاف من الشروط واألركان

 .وطُبع مبكتبة دار الوفاء
 

 اإلحتاف يف بيان مسائل االعتكاف •
، وذكر بعـض  أيب عمر حاي احلاي، وهو متوسط أيضاًللشيخ 

 .مسائل االعتكاف ومل يتوسع
 

 اإلنصاف يف أحكام االعتكاف •

ر، حتدث عن ـعلي حسن عبداحلميد، وهو كتاب خمتصللشيخ 
 ،ووقتـه، وشـروطه، وآدابـه، وموانعـه    حكم االعتكاف، وحكمته، 

وطبـع  . ح أنه ال يشرع إال يف املساجد الثالثةومباحاته، وموضعه، ورج
 .الكتاب باملكتبة اإلسالمية بعمان

 

 اإلحتاف يف االعتكاف •

 .لعبداهللا الشوميان، وهو خمتصر جداً
 



٣١٧ 
'���� ��	 

 

 شرح الصدر بذكر ليلة القدر •

القدر يف رسالته، مث  ويل الدين العراقي، بدأ بتفسري سورللحافظ 
، مث ذكر أقـوال  ةمذكر سبب تسميتها بليلة القدر، واختصاصها ذه اُأل

و ذكر أدلة كـل  ) قوالً ٢٩(أهل العلم يف تعيني هذه الليلة وأوصلها إىل 
ج قهـا وخـر  القدر، والرسالة حقَّ مث ذكر عالمات ليلة ،وناقشها ،قول

 .مبؤسسة اجلريسي طبعتو. أحاديثها إبراهيم احلازمي
 

 التبيان فيما يتعلق بليلة القدر وليلة النصف من شعبان •
 .، مل يطبعالقاريللمال علي  

 .وغريها من الكتب
 

 كتب يف املعامالت: سادساً
 أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي •

واألوراق  ،ستر بن ثواب اجلعيد، حبث فيه موضوع النقدللشيخ 
 ،وما يتعلق ا من أحكام شرعية يف التعامـل  ،النقدية واألوراق التجارية

. يف بابـه جيـد   وهو كتاب ،وغريها من حبوث مهمة ،والزكاة والتداين
 .وطُبع مبكتبة الصديق بالطائف

 

ضـوابط االنتفـاع    - األسهم والسندات -األسواق املالية  •
 ا يف الفقه اإلسالمي  والتصرف
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 ،ح فيه مفهوم هذه املصطلحات اجلديدةمد صربي هارون، وضّحمل
مث تكلم عن الضوابط الشرعية واألحكام املتعلقة باألسـهم والسـندات،   

وطُبع بدار النفائس باألردن. دوهو كتاب جي. 
 

أحكام املال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف بـه يف الفقـه    •
 اإلسالمي

وحكم االنتفاع  ،املال احلرام وأقسامهف فيه عباس أمحد الباز، عرل
ملوقـف  وا ،وتكلم عن غسيل األموال وتبييضـها  ،به وطريقة التحلل منه

وطُبع بدار النفـائس  . ، وننصح باقتنائهرعي منه، وهو كتاب كبريـالش
 باألردن

 

حكم تداول أسهم الشـركات املتعاملـة    -األسهم املختلطة  •
 ببعض املعامالت غري املشروعة

وبين حكم  ،إبراهيم السكران، نقد فيه نظرية األسهم النقيةللشيخ 
 ،األسهم املختلطة باألدلة الشرعية، وأجاب عن االعتراضات والتساؤالت

 .وطُبع بوهج احلياة لإلعالم بالرياض. والكتاب ننصح بقراءته
 

 واقعها املأمول ،تأصيلها الشرعي -املقاطعة االقتصادية •

املؤلف يف كتابه هذا بيـان معـىن   عابد السعدون، حاول للشيخ 
وتكييفها من الناحية الشرعية، مث عرض ألقوال العلماء  ،املقاطعة وأمهيتها

ن ضوابط املقاطعة الشرعية مع مناقشة املعارضني للمقاطعة، وقد بي ،فيها
وتطبيقاا من خالل واقع املسلمني، مث تكلم عن تقومي واقع املقاطعة على 
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واإلطار املقترح لترشيدها وتفعيلـها إىل غـري    ،ميةمستوى األمة اإلسال
وطُبع الكتاب . ذلك، وقد بذل فيه جهداً يشكر عليه، والكتاب ننصح به

 .بدار التابعني بالرياض
 

 احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي •

ف فيه املقصـود بـاحلوافز   خالد بن عبداهللا املصلح، عرللشيخ 
 ،والتخفيضات املرغبة يف الشـراء  ،واملسابقات ،وأحكام اهلدايا ،وأنواعها

وطُبع بدار ابـن  . باألدلة وفتاوى العلماء مع الترجيح، وهو كتاب نافع
 .اجلوزي بالدمام

 

 أحكام اإلعالنات التجارية واجلوائز التروجيية •

 ،ف فيه اإلعالنات واجلوائز اصـطالحاً عر ،مد علي الكامليحمل
وصورها املوجـودة يف   ،ووسائلها ،وأهدافها ،ومفهومها ،وبني حقيقتها
وطُبع بدار طيبة اخلضراء مبكـة  . واملوقف الشرعي منها ،األسواق اليوم

 .املكرمة
 

 احليل الفقهية يف املعامالت املالية •
 ف، عر-رسالة دكتوراه  -حملمد بن إبراهيم، إصدار دار السالم 

ـ   ،وتطورها ،احليل ونشأا يف الفقه فيها ر ـوأقسامها، وتكلم عـن نش
كما أنه عرض ألسباب احليـل  . كتب احليل وتروجيها يف العصر احلديث

وشيوعها يف بعض البيئات، وتكلم عن عالقة احليل باجلانـب النفسـي   
والقانوين وعالقتها بالرخص الفقهية، وعن أصول احليل عنـد أصـحاا   

 .وردود خمالفيهم
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طبيقات احليل على البيوع وما ويتعلق القسم اآلخر من البحث بت
وغريها  ،واإلجارة ،والشركة ،والضمان ،والديون ،يتبعها مثل حيل العينة

 .من أبواب البيوع
 

 أخرىكتب : سابعاً
 احمللى •

، )٤٥٦:ت(ي ـأيب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسلإلمام 
. وأنفس طبعاته بتحقيق الشيخ أمحد شاكر يف دار إحياء التراث العـريب 

مـا  (: ، قال العز بن عبد السـالم )الى(كتابه ابن حزم وقد شرح فيه 
وهو مصـدر مـن   . )ي بالفتوى حىت اقتنيت املغين واحمللىـطابت نفس

ادت بدأه مبسائل من التوحيد وأصول الفقـه وز . مصادر الفقه الظاهري
قال : مث يقول) مسألة: (وطريقته أنه يقول. مسألة) ١٣٠٠(مسائله على 

عليـه مـن   مث يذكر فقهه ويستدل  -يعين نفسه - أبو حممد أو قال علي
 ،، ويذكر احلـديث بسـنده  مجيعاً اأو  ،أو اإلمجاع ،أو السنة ،الكتاب
مث يذكر مع فقهه فقه الصحابة والتـابعني ومـن   . وحيكم عليه ،وخيرجه

والكتـاب  . قشها وحيللها مث يـرجح تبعهم إىل فقه األئمة املتبوعني، وينا
منه ظاهريته املفرطة مع  لكن يحذَر ناسب مع املتقدمني أكثر من املبتدئنيي

 .شدته على خمالفيه من األئمة
 

 الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية  •
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، والكتاب يتحدث عن القضاء، )٧٥١: ت(م اجلوزية ابن قيللحافظ 
وطرق اإلثبات والسياسة الشرعية اليت جيب على األمراء واحلكام والقضاة 

ى به من الفراسة أن يسلكوها، مع بيان آداب القاضي، وما جيب أن يتحلَّ
لبعض أحكام  ق الكتاب أيضاًيف القضاء ومساع البينات وغري ذلك، وتطر

احلسبة، كمنع االختالط، وكسر أواين اخلمر، وآالت الطرب، واالحتكار 
اله، باإلضافة إىل بعض األحكـام الفقهيـة   والتسعري، وحماسبة اإلمام لعم

 .األخرى املبثوثة يف ثنايا الكتاب
 :بع عدة طبعات، منهاطُوالكتاب 

بالريـاض،   طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، وطبعة مكتبة املؤيد
 .، بتحقيق نايف بن أمحد احلمداملكرمة وطبعة دار عامل الفوائد مبكة

به الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، وأضاف إليه زيادات وقد اختصره وهذَّ
 .)خمتارات من الطرق احلكمية(: اهومس، يسرية

 

 الفروسية احملمدية  •

وقع له امتحان فه بعد ما وقد ألَّ) ٧٥١: ت(م اجلوزية ابن قيللحافظ 
من بعض علماء عصره بسبب ما كان يفيت به من عدم اشتراط احمللِّل يف 

 .السباق والنضال
فألَّف هذا الكتاب، وأورد فيه مسألة اشتراط احمللِّل يف السباق، واسـتوىف  

، مث أشار إىل من أنكر عليه هذا القول واإلفتاء به، وأن سبب ذلك دلةاأل
كر أحكام الرهن، وغريه من األحكام واملسـائل  الركون إىل التقليد، مث ذ

 .املتعلقة بالرمي والسبق
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 :بع الكتاب عدة طبعات، منهاوقد طُ
  .طبعة مطبعة األنوار بالقاهرة -
وطبعة دار الكتب العلمية ببريوت، وطبعـة مكتبـة عـاطف     -
 .بالقاهرة

وطبعة مكتبة دار التراث باملدينة النبوية، وطبعة دار األنـدلس،   -
 .بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان

، بتحقيق املكرمة دار عامل الفوائد مبكة ةطبع ومن أفضل طبعاته -
 .بن أمحد النشرييازائد 

 

 أحكام أهل الذمة •

، وكان سبب تأليف الكتاب )٧٥١: ت(ابن قيم اجلوزية للحافظ 
ه إليه عن كيفية اجلزية املوضوعة على أهل الذمـة  سؤال موجعبارة عن 

بالبالد اإلسالمية، وسبب وضعها، وعن مقدار ما يؤخذ مـن األغنيـاء،   
ومن املتوسطني، ومن الفقراء، وعن حد الغين، واملتوسط والفقري فيهـا،  

ا على حسب حـاهلم أم  وهل ي ثاب أولياء أمور املسلمني، على إلزامهم
  ؟ال

ال لبس فيـه، وأسـهب يف    شافياً اب رمحه اهللا تعاىل جواباًفأج
 .البحث وأطال النفس فيه

بتحقيق يوسف البكري،  ،عت الكتاب دار رمادي بالدمامبوقد طَ
، وطبعتـه دار  وطبع ذا التحقيق بدار املعايل مؤخراً ،وشاكر العاروري

 .بتحقيق صبحي الصاحل ،العلم للماليني
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 تعريف مصطلحات الفقهاء واألصولينيالفتح املبني يف  •
 .بدار السالم مبصر وطبع، حملمد احلفناوي 

 

  الفقهية املذاهبمصطلحات 
وطبع بـدار ابـن حـزم     ،وأصله رسالة جامعية ،ملرمي الظفريي

، املصطلحات الفقهية ملختلف املـذاهب  هذان الكتابان تناوالًو ببريوت،
 كلية الشريعة -وهناك رسائل يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

- تناولت كل مذهب على حدة. 
 

 ؟ارة يف اململكة العربية السعوديةالسي املرأةملاذا ال تقود 
ن أن حترمي قيادة املرأة للسيارة لـيس  اد، بيّلشيخ عبداحملسن العبل

وأا تغلب على املصلحة فكـان   ،ن املفاسد املترتبة على ذلكوبيّ ،لذاته
 .احلكم للغالب، والكتاب مع صغر حجمه إال أنه مفيد جداً

 

 حكم التجنس جبنسية دولة غري إسالمية •

 تعلقت به آماللشيخ حممد بن عبداهللا السبيل، حبث فيه موضوعاً ل
ن احلكـم  فبـيّ  ،كثري من الناس وهو التجنس جبنسيات دول غري إسالمية

 .فتاوى العلماءمع ذكر باألدلة الشرعية و
 

 لباس الرجل أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي •
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ف فيه أنواع لباس الرجـال  حممد الغامدي، عر بن ناصرللدكتور 
وما يتعلق ا من  ،غريهاسواء امللبوسة على البدن من الرأس حىت القدم أو 

 واسع وهو كتاب ،أحكام وشروط شرعية جيب أن تتحقق يف هذا اللباس
طُبع بدار طيبة اخلضراء مبكة املكرمة. دجداً وجي. 

 

 أحكام الزيادة يف غري العبادة •

اجلامعـة اإلسـالمية   ب طُبعتمد العيد، أصله رسالة جامعية، حمل
وقد اشتمل الكتاب على ثالثة  ،يف جملدين هـ١٤٢٨املنورة عام  باملدينة

ا، مث ذكر الزيادة أبواب، عر ف فيه الزيادة وأقسامها، والقواعد املتعلقة
يف املعامالت، كالزيادة يف البيع واخليار وما يتعلق ما، وجعـل البـاب   
الثاين يف النكاح، يف ما حيرم اجلمع بينه من النساء، والزيادة يف  الصداق، 

خللع والطالق، ويف اإلحداد، ويف اإليالء والنفقة، ويف العدة، والباب ويف ا
ن فيه الزيادة يف اجلنايات واحلدود والقضاءالثالث بي. 
 

 حكمه وصوره -الدعاء يف خطبة اجلمعة  •
ـ  ب إلمام وخطيب املسجد احلرام الشيخ سعود الشرمي، وهو كتي

 :عدداً من املسائل ومنها -مع ترجيح األقوال  -لطيف ناقش فيه باألدلة 
 .حكم الدعاء يف اخلطبة -
 .حكم الدعاء للسلطان يف اخلطبة -
 .سلطان بعينه يف اخلطبةحكم الدعاء ل -
 .حكم املبالغة يف الدعاء للسلطان يف اخلطبة -
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 .حكم رفع اليدين للدعاء يف اخلطبة -
البشـائر  وطُبـع بـدار   . والكتاب مفيد وننصح اخلطباء وغريهم بقراءته

 .اإلسالمية ببريوت
 

 ة واآلثار املترتبة عليهاأحكام األهلَّ •
وهو  رسالة جامعية  ،محد بن عبداهللا الفريح، كتاب فريد يف بابهأل

مستوفياً النواحي الفقهية املتعلقة به، من  ،خصصها هلذا املوضوع بالكامل
وتوحيـد   ،عبادات ومعامالت وغريها، كما تكلم عن اختالف املطـالع 

ـ  د الرؤية، وعن طريقة العمل باألهلة يف اململكة، وهو كتاب مفيد وجي
 .وطُبع بدار ابن اجلوزي بالدمام. ننصح بقراءته

 

 أحكام الذكر يف الشريعة اإلسالمية •

كتاب شامل ألحكام وفضائل األذكـار   ،ألمل بنت حممد الصغري
ودعمتـه  ة وغري ذلك، واملتعلقة ببعض األزمنة واألمكن ،املتعلقة بالعبادات

. ننصـح باقتنائـه  جيد  والكتاب ،املؤلفة باألدلة الشرعية وأقوال العلماء
 .وطُبع بدار الفضيلة بالرياض

 

 أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي •

ذكر فيـه   ،هشام بن عبدامللك آل الشيخ، فريد يف بابهللدكتور 
مـع   ،العالقة بني التقنية احلديثة واخلالف الفقهي، وأثر ذلك يف العبادات

ننصـح   ،أقوال العلماء وترجيحه للمسائل اخلالفية اليت يوردها بأدلتـها 
 .وطُبع مبكتبة الرشد بالرياض. املتخصصني باقتنائه
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 الضوابط الشرعية لأللعاب الرياضية •
ما يدخل على الرياضة من أشياء  ن فيهبيّ ،سعيد عبدالعظيمللشيخ 

كشف العورات : وما فيها من حمرمات مثل ،خمالفة للشريعة اإلسالمية
وما  ،وما فيها من آفات مثل ضياع الصلوات واألوقات ،واالختالط

مث ختم الكتاب بفتاوى امع  ،يلحق بعض األلعاب من قمار ورهان حمرم
، ه حافل جداً ونافعاب على صغر حجموالكت ،الفقهي لبعض األلعاب
 .وطُبع بدار اإلميان مبصر

 

 أحكام الطفل •
رعية الكفيلة حبفظ اجلنني ـن فيه األحكام الشبيّ ،محد العيسويأل

 ،والعقيقـة  ،أحكام تسمية املولودو ،وعن ثبوت النسب ونفيه ،ورعايته
وغـري   ،وتعليمهم األحكام الشرعية ،وتربية األطفال وتأديبهم ،واحلضانة

 .وطُبع بدار اهلجرة باخلرب. يف بابهجيد  ذلك من األحكام، والكتاب
 

 صوت املرأة  •

صاحل الفـوزان،  الشيخ م له األمحد، قد بن عبداهللا يوسفللشيخ 
تناول فيـه املؤلـف    ،صفحة) ٧٠(، ويقع يف ؤسسة الدرر السنيةمب طُبع

ال؟ وبعد  مهل صوت املرأة عورة أ :وهي ؛مسألة طاملا كثر فيها اخلالف
وذكر أوجه االتفاق واالختالف بني العلماء ،ر املؤلف حمل النزاعأن حر، 

واستعرض أقواهلم بأدلتها مبيح أن رفع صوت املرأة ناً سبب اخلالف رج
وأنه جيوز حديثها إىل الرجل بشرط االقتصار على قـدر احلاجـة    ،عورة
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البحث باألمثلة الواقعية ملا حيرم وما جيوز بالنسبة ذكر مثرة  ، مثوأمن الفتنة
   .بقراءاوالرسالة ننصح  .لصوت املرأة

 

 اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية •
ـ  ،موعة مؤلفني م والكتاب عبارة عن ست رسائل دكتوراه قُسِّ

وقامت بإصداره مكتبة كنـوز أشـبيليا يف عشـرة     ،هذا املوضوع بينها
 ،جملدات، والكتاب يعترب من أوسع ما كتب عن اختيارات شيخ اإلسالم

حيث مجع اختيارات الشيخ من كتبه ومن نقوالت تالمذته عنـه ومـن   
عىن بنقل اختيارات الشيخ، مع الترجيح يف حالـة  غريها من الكتب اليت ت

سة على اختيارات شيخ اإلسـالم الـيت   واقتصرت الدرا. التعارض بينها
خالف فيها املشهور من مذهب احلنابلة، أو خالف فيها األئمة األربعة، أو 

 .وطُبع بكنوز أشبيليا بالسعودية. ق فيها بني أقوال خمتلفةاليت وفَّ
 

 السنن واملبتدعات يف األعياد •

أصدرته مكتبـة الرضـوان    ،عبدالرمحن بن سعد الشثريللشيخ 
تناول فيها املؤلف حكـم األعيـاد    ،وهو رسالة صغرية احلجم ،رـمبص

 وبدأ ببيان أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخـرب أنَّ  ،احملدثة يف اإلسالم
والسنة ،مث ذكر األدلة من الكتاب ،ة من يتبع اليهود والنصارىمن األم، 

 وأقوال الصحابة واالعتبار على حرمة التشـبه باملشـركني يف   ،واإلمجاع
 ،مث ذكر بعض األعياد املتلقاة عن اليهود والنصارى كعيـد األم  ،أعيادهم

 ،من األعياد املبتدعة وعيد احلب إىل غري ذلك ،وعيد املرأة ،وعيد امليالد
 .والكتاب ننصح به
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 الرد على القرضاوي واجلديع والعلواين •
أصدرته الدار األثريـة للتـراث    ،عبداهللا رمضان موسىللشيخ 

 وهو القسم الثاين من الـرد ) صفحة ١٤٠٠(يف جملدين كبريين  بالعراق
أما هذا اجلزء ففيه  ،حيث كان األول يتحدث عن مسألة الغناء واملوسيقى

عقوبة املرتـد، والنقـاب،   : مثل ،على عدة مسائل أخطأ فيها هؤالء رد
واخلتان، ودية املرأة، وواليتها، وإسـالم أحـد الـزوجني، واللحيـة،     

ه العلمي الـذي ضـمنه   وقد أجاد الباحث يف رد ،، وغري ذلكوالتصوير
على يؤخذ لكن جيد  والكتاب، واللغة ،واحلديث ،هقواعد يف أصول الفق

 .املؤلف الشدة يف أسلوب اإلنكار
 

 الشهيد يف السنة النبوية من واقع الكتب الستة •
 م له حممد بن محد احلمود، وأصل لعادل بن جاسم املسبحي، قد

الكتاب رسالة ماجستري، وقد قامت بإصداره مكتبـة اإلمـام الـذهيب    
بالكويت، واشتمل البحث على أربعة أبواب يتقدمها فصـل متهيـدي،   

ث فيه عن تعريف الشهيد، وسبب تسميته بذلك، وأقسام الشهداء، مث حتد
حتدث عن أسباب الشهادة الكربى والصغرى، وتكلم عن فضل الشـهيد  

الشهادة وطلبها، ومن أهم ما حتدث عنه أحكام الشهيد؛ والشهادة، ومتين 
 ،والعمليات الفدائيـة  ،ودفنه، وإطالق الشهادة ،والصالة عليه ،كغسله

 .وغري ذلك على ضوء أحاديث الكتب الستة وشرحها
 
 



٣٢٩ 
'���� ��	 

 
 

 حكم تصوير املشايخ بالفيديو يف ضوء احلقائق العلمية احلديثة •
وهو من إصدار الـدار األثريـة    ،عبداهللا رمضان موسىللشيخ  
وقد تضمن الرد  ،صفحة )٧٠(يف غالف لطيف يقع يف  بالعراقللتراث 

العلمي علـى   الرد(وكتاب  ،)تصوير املشايخ بالفيديو(ى كتاب عل اًتعقيب
واشـتمل   ،حلامد بن عبداحلميد) من أجاز ظهور املشايخ يف الفضائيات

بالفيديو يف ضوء احلقائق العلمية حكم التصوير تضمنا  الكتاب على بابني
 ،وكشف شبهات من أباح الرسم باليد والتصـوير بالكـامريا   ،احلديثة

) الرد على القرضاوي واجلـديع والعلـواين  (من األصل  والكتاب مستلٌّ
  .للمؤلف نفسه

 

 أحكام الطواف بالبيت احلرام •
رسالة  أصلهر ابن اجلوزي، ولوليد بن عبداهللا اهلويريين، أصدرته دا

ث يف التمهيد عن البحث على متهيد وبابني، حيث حتد اشتمل، ماجستري
. وحكمة مشروعيته، وفضله ،ودليل مشروعيته ،وصفته ،تعريف الطواف

ومـا   ،وسننه ،وواجباته ،وشروطه ،ويف الباب األول ذكر أنواع الطواف
ع منهجيب على املُفْرِد والقارن واملتمت . الثـاين  ق يف البـاب  كما تطـر

ملكروهات وحمرمات الطواف، وحكم العاجز عنه والشاك فيه، وما جاء 
 .والشرب من ماء زمزم ،يف دخول الكعبة واحلجر
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 موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية •
. مجع وترتيب عبداهللا بن مبارك آل سيف، إصدار مكتبة الرشـد 

نقل شيخ اإلسالم مجع فيه املسائل اليت ، )صفحة ٦٥٥(والكتاب يقع يف 
ابن تيمية فيها اإلمجاع أو نقلها عن غريه، بعد أن وضع مقدمة تعريفيـة  
يسرية باملسائل املهمة املتعلقة باإلمجاع، وقد مجع املسائل من عدة مصادر، 

) جمموعة الرسائل واملسـائل (و) منهاج السنة(و) جمموع الفتاوى: (منها
ى حسب األبواب الفقهية، وقـد  ب املسائل علوقد رت). التفسري الكبري(و

 .مسألة تقريباً) ١٥٠٠(بلغ عددها 
 

• قة باملرأةة املتعلِّالضوابط الشرعية للممارسات الطبي 
لوفاء غنيمي، إصدار دار الصميعي، وأصله رسالة دكتوراه، ويقع 

مت الباحثة رسالتها إىل مقدمة وفصل متهيـدي،  قس، صفحة) ٤٥٥(يف 
مث . وتطبيب الرجل للمرأة والعكس ،الشرعية للطبيببينت فيه الضوابط 

قة باملرأة قبل الزواج، ثت يف الفصل األول عن املمارسات الطبية املتعلِّحتد
نت يف الفصل الثاين الضوابط الشرعية للممارسات الطبية املتعلقة باملرأة وبي

ـ ـالش الضوابطحتدثت عن  بعد الزواج، وأخرياً ة رعية للممارسات الطبي
 .والكتاب من أوسع ما كتب يف هذا الباب. املتعلقة بتجميل املرأة

 

 ة تأصيلية تطبيقيةدراسة فقهي –صكوك اإلجارة  •
إصدار دار امليمان، والكتاب أصله رسـالة   ،حلامد بن حسن مرية

مه املؤلف إىل متهيد ومخسة فصول تناول من خالهلـا  ماجستري، وقد قس
واألحكام والضوابط الفقهية لعقد  ،وأنواعها ،خصائصها ،األوراق املالية
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وأحكامها الفقهيـة، مث   ،وأنواعها ،اإلجارة، وخصائص صكوك اإلجارة
ذكر ما يتعلق بإصدار صكوك اإلجارة وتداوهلا واستردادها، وختم كتابه 

 .وتقومي ألبرز التطبيقات املعاصرة ،بدراسة تطبيقية لصكوك اإلجارة
 

 بطها وأحكامها الشرعيةضوا –السرية املعلوماتية  •
من دار البشـائر اإلسـالمية، وأصـله رسـالة      ،حملمد الشقريي

تناول املؤلف فيه ما يتعلـق  ) صفحة ٥٦٤(ماجستري، ويقع الكتاب يف 
ر، ـوحقوق النش ،ض حلقوق امللكية الفكريةوتعر ،بالبيانات واملعلومات

وما  ،واملتسللنيق بالقرص الضوئي ونسخه، وموضوع اجلواسيس وما يتعلَّ
وأشكال السـرية   ،ة املعلومات وحدودهايعرف باهلاكرز، مث ناقش سري

رعية، وكذلك االختـراق  ـاملعلوماتية مع ذكر ضوابطها وأحكامها الش
وما يتعلق ا مـن   ،ناً تارخيهامبي) القرصنة(رقة العلمية ـوأحكامه، والس

ز يف بابهأحكام شرعية، والكتاب متمي. 
 

 املعابد دراسة فقهية مقارنةأحكام  •

كنوز  طبع بدارلعبد الرمحن العصيمي، أصله رسالة ماجستري،              
إشبيليا، قام املؤلف بدراسة األحكام املتعلقة باملعابد، وقسمه إىل متهيـد  
وثالثة فصول، تناول يف التمهيد التعريف بأشهر املعابد، والفصـل األول  
تناول فيه أحكام العبادات املتعلقة باملعابد، وحتدث يف الفصل الثاين عـن  

ن الفصـل الثالـث   وضموأحكام األسرة املتعلقة ا،  ،أحكام املعامالت
أحكاماً عامة تتعلق باملعابد، ذكر فيه حدود جزيرة العـرب، وإحـداث   
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املعابد وترميمها، واإلبقاء على املعابد يف اجلزيرة العربية، والكتاب ننصح 
 .باقتنائه
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