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 و تقذير شكر

 
 

 .19قاؿ هللا تعاذل " رىبًٌ أىٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىي" النمل 
 ٤ت،جَب : ٣٣٣الَبمذم، " هللا يشكر ال الناس اليشكر من " كسلم عليو هللا صلى كقاؿ الرسوؿ

 : أخص ابلذكر ك ىذه الدراسة إٛباـ حٌب كشجعِب ٔبانيب كقف من لكل ابلشكر ا١بزيل أتقدـ
من  الدراسة، كعاىن مطالب زكجي الشيخ أبو حذيفة الذم ٙبمل عبء الدراسة معنواين بسبب *

 َالدراسة إٛباـ سبيل األساسية ُب متطلباتو عن انشغارل
جهدان  أيؿ الدراسة، كالذم دل ىذه على أشرؼ الذم األستاذ الدكتور نور هللا كورت كمعلمي أستاذم *
 َاإلحَباـ  فجزاه هللا عنا كل خّب فلو منا كل التقدير ك كاألخ كا٤بوجو ا٤بعلم نعم مساعدٌب، فكاف ُب

 القيامة. يـو حسناٌب ميزاف ُب يكوف أف هللا كأسأؿ
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 الملخص

 

 

 

كتكمن أٮبية ىذا  كامي ُب استنباط األحكاـ الشرعيةاإلحىذا البحث بعنواف السنة النبوية كدكرىا 
ك  ،هبما اإلستدالؿأف ال فرؽ إذل حد بعيد بْب منهجية القرآف الكرًن كالسنة النبوية من حيث  البحث

ككوف السنة النبوية أصبل من  ،أف القرآف الكرًن كحده ال يكفي، بل البد معو من السنة النبوية كذلك
 أصوؿ التشريع اإلسبلمي كال ٲبكن االستغناء عنها ٕباؿ من األحواؿ. كهتدؼ الرسالة إذل أمور منها

التعرؼ على السنة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ك على أنواعها ك أٮبيتها ك على مدل صحة قوؿ من يدعي أف القرآف 
وسائل ا٤بكونة لؤلمة النموذجية الٍب تدين هلل ابأللوىية ك كذلك إذل ال ،يكفي كال حاجة للسنة

كالوحدانية كألحكامو ابلتسليم كالطاعة، ك ٧باكلة إنتاج أفضل سبيل لتثقيف األمة اإلسبلمية ابلسنة 
كا٤بقدمة اشتملت على أىداؼ البحث  ،كالبحث مكوف من مقدمة ك ثبلث أبواب كخاٛبة النبوية.

 كرد ٤با التحليلي االستقرائي ا٤بنهج الدراسة ىذه ُب اعتمدت كقدلسابقة كأٮبية ا٤بوضوع كالدراسات ا
 الصلة ذات الشرعية النصوص على اإلعتماد مع كالفقو األصوؿ كتب ُب ا٤بوضوع ىذا ٖبصوص
ذكرت الباحثة أف ٝباىّب ا٤بسلمْب كعلمائهم أٝبعوا من الصدر األكؿ إذل يومنا ىذا  .دالالهتا كمناقشة

هبا من غّب نكّب، كأهنا حجة ملزمة من  اإلحتجاجعلى كجوب العمل ابلسنة، كمضى العمل على 
 كما ٯبب العمل ابلقرآف الكرًن.  -إذا صحت  -حجج الشرع ٯبب العمل هبا 
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ABSTRAK 

 
 

Kajian ini bertajuk al-Sunnah al-Nabawiyyah dan peranannya dalam menghasilkan 

hukum-hukum Syariah. Kepentingan kajian ini ialah ia tidak mempunyai perbezaan 

yang ketara antara metodologi al-Quran dan Sunnah dari segi pengambilan dalil. 

Mengambil dari al-Quran semata-mata tidak mencukupi, ia perlu disokong oleh al-

Sunnah al-Nabawiyyah kerana ayat-ayat kenabian adalah asalnya aset-aset dari 

Perundangan Islam dan tidak boleh diketepikan dalam apa-apa keadaan. Tujuan 

kajian adalah untuk mengenalpasti Sunnah Nabi Muhammad S.A.W, jenis-jenis dan 

kepentingannya. Ini adalah untuk membantah tuntutan-tuntutan bahawa Al-Quran 

sahaja adalah cukup dan tidak perlu Sunnah. Tujuan kajian ini untuk menyediakan 

fakta-fakta konkrit dan kajian mengenai Tuhan, ketuhanan, dan keesaan dan 

peruntukannya dalam mengenalpasti dan ketaatan, dan mencuba untuk menghasilkan 

cara yang terbaik untuk mengajar sunnah dalam negara Islam. Kajian ini terdiri 

daripada pengenalan dan tiga bab. Objektif-objektif dan kajian yang lalu juga 

termasuk. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan 

induktif analisis yang telah disebut dalam subjek ini di dalam literatur buku 

perundangan yang bergantung pada teks-teks keagamaan yang relevan dan bincang 

implikasi-implikasinya. Pengkaji telah menunjukkan bahawa setiap orang Islam dan 

ulama-ulama bersepakat dari generasi pertama sehingga kini akan kepentinggan 

sunnah. Dan berterusan menggunakannya sebagai hujah tanpa sebarang keraguan, 

dan ia salah satu daripada hujah utama dalam syariah yang wajib digunakan jika 

benar sama seperti Quran.   
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This research is entitled Sunnah and its role in devising the legal provisions. The 

significance of this research is that there is not much difference between the 

methodology Quran and Sunnah in terms of inference with them. Retrieving from 

Qur'an alone is not enough; hence it can be complemented with Sunnah as the 

prophetic verses are originally from the assets of Islamic law and cannot be 

dispensed with in any way. The aim of the research is to identify the Sunnah of the 

Prophet Muhammad, the types and importance. This is to rebut claims that the Quran 

is enough and there is no need for the Sunnah. This research aims to provide concrete 

facts and studies on God, divinity and oneness and its provisions recognizing and 

obedience, and attempt producing the best way to educate the Sunnah of the Islamic 

nation. The research consists of an introduction and three chapters.  The objectives 

and past studies are also included. The research methodology adopted in this research 

is an analytical inductive approach for what has been mentioned on this subject in the 

literature of jurisprudence book that relies on relevant religious texts and discuss 

their implications. The researcher has pointed out that Muslims and their scholars are 

unanimously from the first generation up to the present day on the necessity of 

Sunnah. And they continued using it as avidence witout any doubt, Sunnah is one of 

the obligatory evidence in shariyyah that must be practiced if it’s true, as well as the 

Quran.   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

x 

 

 

 

 جذول المحتويات

 
 
 

 الصفحة  العنوان    
    

   إعالن
 v   اإلىداء

 vi    شكر و تقدير
 vii   ادللخص

ABSTRAK  viii 
ABSTRACT ix 

 x جدكؿ احملتوايت
 1   ا٤بقدمة

 3 أىداؼ البحث –أ 
 3 مشكلة البحث-ب
 4 أٮبية ا٤بوضوع -ج 
 5 لبحثمنهجية ا -د 
 6 الدراسات السابقة -ق 
 11 خاٛبة البحث-ك

 12 الباب األول: السنة النبوية
 12  فصل األكؿ: تعريف السنة ك استعماالهتاال

 12 ا٤بطلب األكؿ:تعريف السنة لغة
 13 ا٤بطلب الثاين:تعريف السنة عند الفقهاء كاحملدثْب كاألصوليْب

 14 أكال: تعريف السنة عند الفقهاء:

iii 



 

  

xi 

 20 اثنيا:تعريف السنة عند احملدثْب
 21 اثلثا: تعريف السنة عند األصوليْب

 23 ا٤بطلب الثالث:استعماالت السنة ُب اللغة كالقرآف كا٢بديث كاألثر
 23 أكال: استعماؿ السنة ُب اللغة

 24 اثنيا: استعماؿ السنة ُب القرآف الكرًن
 26 اثلثا:استعماؿ السنة ُب ا٢بديث كاألثر

 28  حجية السنة كمكانتها:الفصل الثاين
 28 حجية السنة قدٲبا ك حديثا:ا٤بطلب األكؿ

 28  معُب حجية السنة
 40 ا٤بطلب الثاين: مكانة السنة عند ا٤بسلمْب قدٲبا كحديثا

 41 القسم األكؿ: مكانة السنة عند الصحابة مهنع هللا يضر
 43 القسم الثاين: مكانة السنة عند التابعْب

 44 القسم الثالث: مكانة السنة عند أعبلـ ا٥بدل كمصابيح الدجى
 47 السنة النبوية ودورىا يف استنباط األحكام الشرعية: الباب الثاين

 47  اإلستدالؿ كمصادره:الفصل األكؿ
 47 اإلستدالؿ كأنواعو:ا٤بطلب األكؿ

 47 أكال:تعريف اإلستدالؿ لغة كاصطبلحا
 48  اثنيا:أنواع اإلستدالؿ

 50 لب الثاين مصادر اإلستدالؿا٤بط
 50  أكال:تعريف الدليل

 51  اثنيا: األدلة الشرعية
 54 تعريف األحكاـ الشرعية الثالث ا٤بطلب

 55  ا٢بكم عند األصوليْب
 57  ا٢بكم عند الفقهاء

 58  أركاف ا٢بكم الشرعي
 59  كم الشرعيأقساـ ا٢ب

 60 ا٢بكم على ا٢بديث بْب ا٤بتشددين ك ا٤بتساىلْب كا٤بعتدلْب
 73 الفصل الثاين: السنة النبوية كدكرىا اإلحكامي



 

  

xii 

 73 السنة ا٤بتواترة كدكرىا ُب استنباط األحكاـ الشرعيةا٤بطلب األكؿ: 
 75  تعريف ا٣برب

 75  ا٤بتواترةتعريف السنة 
 77  شركط السنة ا٤بتواترة

 87  أقساـ ا٤بتواتر
 89  كجود ا٢بديث ا٤بتواتر

 91 السنة ا٤بشهورة كدكرىا ُب استنباط األحكاـ الشرعيةا٤بطلب الثاين: 
 91  ا٤بشهور لغة –أكال 

 94  حكم السنة ا٤بشهورة
 97  كجود السنة ا٤بشهورة

 97 لثالث: سنة اآلحاد كدكرىا ُب استنباط األحكاـ الشرعيةا٤بطلب ا
 97  تعريف سنة اآلحاد لغة

 98  اآلحاد اصطبلحاتعريف 
 99  أقساـ سنة اآلحاد

 99 شركط العمل ٖبرب اآلحاد:
 100 ا :شركط ا١بمهور ُب العمل ٖبرب اآلحاداثني

 101 أئمة ا٤بذاىب الفقهية ُب العمل ٖبرب اآلحاداثلثا:شركط 
 110 أدلة مانعي حجية سنة اآلحاد

 111 أدلة كجوب حجية سنة اآلحاد كالرد على ا٤بانعْب ٥با
 128 الفرؽ بْب السنة ا٤بتواترة كالسنة ا٤بشهورة كالسنة اآلحاد

 130 ية قدديا وحديثاموقف األمة اإلسالمية من السنة النبو الباب الثالث:
 130 الفصل األكؿ:موقف الرعيل األكؿ من السنة النبوية

 130 موقف الصحابة مهنع هللا يضر من السنة النبوية ا٤بطلب األكؿ:
 134 احملور األكؿ:مواقف الصحابة مهنع هللا يضر ُب ا٢برص على تلقي السنة كمدارستها

 135 ُب التثبت من السنة النبوية احملور الثاين: مواقف الصحابة مهنع هللا يضر
 135 احملور الثالث:مواقف الصحابة مهنع هللا يضر من البدع

 141 : موقف التابعْب مهنع هللا يضر من السنة النبوية٤بطلب الثاينا
 142 مواقف التابعْب من السنة النبويةاحملوراألكؿ:



 

  

xiii 

 143 احملور الثاين: مواقف التابعْب ُب التثبت من السنة النبوية
 145 احملور الثالث:مواقف التابعْب ُب تلقي العلم

 145 احملور الرابع:مواقف التابعْب ُب رفع الصوت ُب ٦بالس ا٢بديث
 146 مواقف اتبع التابعْب من السنة النبويةا٤بطلب الثالث: 

 147 احملور األكؿ:مواقف اتبع التابعْب من السنة النبوية
 149 احملور الثاين:ظهور منهج النقدُب عصر أتباع التابعْب

 152 القرف ا٥بجرم األكؿ من السنة النبويةالفصل الثػػاين: موقف األمة اإلسبلمية بعد 
 152 موقف أىل السنة على اختبلؼ مذاىبها من السنة النبويةا٤بطلب األكؿ:

 160 احملور األكؿ:مواقف األئمة ُب اتباع السنة كترؾ األقواؿ ا٤بخالفة ٥بم
 163 احملور الثاين:مواقف كأقواؿ لعلمائنا اإلجبلء ا٤بعاصرين من السنة النبوية

 167 اثنيا: مواقف العلماء الليبيْب من السنة النبوية كالرد على منكرىا
 171 موقف غّب أىل السنة من السنة النبويةا٤بطلب الثاين: 

 171  الشيعة –الفرقة األكذل 
 172 مواقف الشيعة من السنة النبوية

 174  ا٤بعتزلة -الفرقة الثانية
 175 مواقف ا٤بعتزلة من السنة النبوية

 181   ا٣باٛبة
 184   ادلراجع

 



1 

 
 المقذمة

 
من  إف ا٢بمد هلل ٫بمده كنستعينو كنستهديو ، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،

هللا كحده ال شريك لو، كأشهد  يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادل لو، كأشهد أف ال الو إال
أف دمحما عبده كرسولو_ صلى هللا عليو كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم إبحساف إذل يـو الدين كسلم 

 تسليما كثّبا .
أما بعد فإف من ا٤بعلـو من الدين ابلضركرة أف هللا عز كجل كعد عباده ا٤بؤمنْب ابلنصر 

امىكيمٍ ؿ تعاذل: ))كالتمكْب إف ىم قاموا بشرعو كنصركا دينو قا ((.كإف ًإٍف تػىٍنصيريكا اَّللَّى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبًٌٍت أىٍقدى
ال ٱبفى على  ك .القياـ بشرع هللا ليعظم أمره، كٯبل فضلو ُب أكقات غربة الدين كتسلط أعدائو عليو

اخلية أحد ما يتعرض لو دين هللا تعاذل ُب ىذه السنوات األخّبة من ىجمة شرسة من أطراؼ متعددة د
كخارجية، األمر الذم يستوجب من ٞبلة ا٤بنهج ا٢بق ا٤ببادرة ا١بادة، كالعمل الدؤكب ؛ لصد ىذه 

فقد يقاؿ إنو من فضوؿ  . ا٥بجمة على أعقاهبا ؛ إعبلء لكلمة هللا كاقتداء هبدم ا٤برسلْب كابراء للذمة
ة ا٤بسلمْب أربعة عشر قران، كقد مضى على البحث فيها من عام أف يبحث اليـو ُب السنة النبوية القوؿ

فما فائدة ىذا البحث؟ كىل يوجد ُب الدنيا مسلم كاحد ينازع ُب السنة من حيث حجيتها كدكرىا ُب 
استنباط االحكاـ الشرعية فيقوؿ: )إف السنة ليست حجة(؟! أك ٗبعُب أكضح، ىل يوجد من يقوؿ: 

 !ا، كإ٭با يلزمنا العمل ابلقرآف فقط(؟)إف أحاديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ال يلزمنا العمل هب
 

ا٢بقيقة أف ٝباىّب ا٤بسلمْب كعلمائهم أٝبعوا من الصدر األكؿ إذل يومنا ىذا على كجوب 
هبا من غّب نكّب، كأهنا حجة ملزمة من حجج الشرع  اإلحتجاجالعمل ابلسنة، كمضى العمل على 

كما ٯبب العمل ابلقرآف الكرًن، إال ما كجد من بعض الزائفْب الذين   -إذا صحت  -ٯبب العمل هبا 
قاموا بفتنة التشكيك ٕبجية السنةكخاصة سنة اآلحاد ألسباب كاىية سنعرض ٥با فيما بعد إف شاء هللا 

الرسالة" ك "لماء ا٤بسلمْب كعلى رأسهم اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر ُب كتابيو تعاذل، كقد رد عليهم جهابذة ع
انقرضت تلك الفئة ا٣ببيثة الضالة، كانقرضت فتنتها  "األـ" كابقي كتبو األخرل، حٌب ألقمهم ا٢بجر، ك

لكن .يمعها كا٢بمد هلل حٌب ما يكاد هبا إال ا٤بتخصصوف كالباحثوف ُب اتريخ السنة كالتشريع اإلسبلم
ُب ىذه الفَبة، فَبة زكاؿ ا٣ببلفة اإلسبلمية، كتضعضع ا٤بسلمْب كتشتتهم كانقسامهم بشكل أزاؿ قوهتم 
كخضد شوكتهم، كجعلهم كقصعة ثريد تتداعى األمم ألكلها ُب ىذه ا٢بالة الٍب دل يعد لئلسبلـ من ٲبثلو 

وف، ينعقوف من ىنا كىناؾ كبشكل كال من ٰبميو، ظهر انعقوف ٩بن ينتسبوف إذل اإلسبلـ ك٩بن ال ينتسب
مركز يظهر فيو أثر التواطؤ ُب الظبلـ على تنظيم ىذه ا٢بمبلت األثيمة ضد اإلسبلـ، كذلك هبدـ الركن 
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الثاين من أركاف تشريعو ا٣بالد أال كىو ركن السنة ا٤بطهرة، ككانوا ماكرين ُب ذلك أشد ا٤بكر، ألهنم 
بنقد تشريعاتو ألهنا تشريعات حكيمة معقولة، يفاخر هبا علموا أف ىدـ اإلسبلـ ال ٲبكن أف يكوف 

ا٤بسلموف غّبىم من أىل الدايانت السماكية كأىل القوانْب الوضعية ُب إحكامها كحسن ترتيبها كمشو٥با 
لذلك عمدكا إذل ىذا الطريق ا٤باكر ا٣ببيث ُب عداء اإلسبلـ كىدـ أكثر .١بميع ما ٰبتاجو بنو البشر

كيك ا٤بسلمْب ُب حجية السنة ككجوب العمل هبا، كمعلـو أف أكثر تشريعات تشريعاتو، كذلك بتش
كقاموا هبذا التشكيك ا٣ببيث ُب .اإلسبلـ السيما التشريعات التفصيلية مبنية على السنة النبوية الشريفة

صورة إٔباث علمية مبنية على أشياء علمية على حسب زعمهم، كتظاىركا اب٢برص على عقوؿ 
 .ف تنجر إذل التقليد، كتقوؿ بشيء ما أنزؿ هللا بو من سلطافا٤بسلمْب من أ

 
 :كلقد ا٬بدع بزخرؼ قو٥بم بعض الشباب ا٤بثقفْب ُب ىذا العصر ألسباب أٮبها

 ضعف الثقافة اإلسبلمية لديهم-1
 طغياف الثقافة األجنبية على اجملتمع اإلسبلمي-2
 ليفوضعف الوازع الديِب كا٤بيل إذل التفلت من أحكامو كتكا-3
عدـ كجود الدكلة اإلسبلمية الٍب ٛبثل اإلسبلـ كٙبميو من أعدائو أينما كانوا من األرض، كصار -4

بعض ىؤالء الشباب ا٤بخدكعْب إذا انقشتو ُب قضية إسبلمية كاستشهدت على ما تقوؿ ٕبديث من 
ل أحاديث الرسوؿ الصحيحة، ضحك مستهزائ كقاؿ: )ليس ا٢بديث حجة ُب إثبات األحكاـ، فه

خطّب جدا إف دل يتدارؾ، ألنو  -كلو دل ينتشر  -كىذا ُب ا٢بقيقة .عندؾ نص من القرآف على ما تقوؿ؟
فإف معناه ىدـ كثّب من أحكاـ اإلسبلـ الٍب مستندىا السنة كاألحاديث  -ال ٠بح هللا -لو انتشر
سم الدين كاألدىى من ذلك كلو أف يكوف ىذا ا٥بدـ الرىيب ابسم النقاش العلمي، كاب.الصحيحة

كابسم الفهم الصحيح لو عن دليل يقيِب كما يزعموف، كلو كاف ىذا ا٥بدـ ابسم التفلت العلِب الصريح 
 .من أحكاـ اإلسبلـ لكاف األمر أىوف

 
ألجل ىذا فقد اخَبت موضوع دراسٍب ُب السنة النبوية كدكرىا اإلحكامي ُب استنباط 

لقرآف كالسنة كإٝباع ا٤بسلمْب كا٤بعقوؿ على األحكاـ الشرعية كسوؼ أستعرض بعض األدلة من ا
كجوب العمل ابلسنة أبنواعها، كأف ترؾ العمل هبا ضبلؿ مبْب، كما سنعرض موقف األمة اإلسبلمية 

كمواقف غّب أىل السنة من السنة النبوية كالٍب اقتصرت فيها على فرقتْب  ،من السنة النبوية قدٲبا كحديثا
ٮبا الشيعة كا٤بعتزلة ككذلك تطرقت إذل بعض مواقف منكرم السنة ُب ليبيا كرد علمائها عليهم كموقفهم 

 من السنة النبوية. 
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 البحثأىداف  –أ 
ث ال ٱبلو عن أىداؼ ال شك فيو كال ريب أف اختيار أم ابحث ألم موضوع أك ألم ٕب ٩با

كأسباب تدفعو إليو. بغض النظر عن كوف ذلك ا٤بوضوع كذلك البحث إٯبابيا أك سلبيا، كمن ىذا 
ا٤بنطلق فإف األىداؼ الٍب دفعتِب إذل اختيار ىذا ا٤بوضوع كىذا البحث ىي الٍب ٲبكن ترتيبها ُب النقاط 

 اآلتية ابالختصار: 
التعرؼ على السنة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ك على أنواعها ك أٮبيتها من حيث كوهنا قاعدة من قواعد -1

 التشريع اإلسبلمي. 
 التعرؼ على مدل صحة قوؿ من يدعي أف القرآف يكفي كال حاجة للسنة.–2
نية كألحكامو التعرؼ على الوسائل ا٤بكونة لؤلمة النموذجية الٍب تدين هلل ابأللوىية كالوحدا-3

ابلتسليم كالطاعة، كذلك من خبلؿ التعرؼ على سّبة السلف الصاحل الذين جعلوا السنة النبوية منهاجا 
 لذلك ا٥بدؼ.

 اإلستدالؿ٧باكلة إنتاج أفضل سبيل لتثقيف األمة اإلسبلمية ابلسنة النبوية كذلك من خبلؿ -4
 ابلسنة كاستنباط األحكاـ منها.

 
 البحثمشكلة -ب
 

ا٤بعلـو أف السنة النبوية ىي ا٤بصدر الثاين للتشريع عند ا٤بسلمْب ببل خبلؼ، كإهنا من فمن 
الوضوح ٗبكاف ليس من شأنو أف ٱبتلف فيو اثناف، أك يتطاكؿ عليها أحد بقيل كقاؿ. كلكن كلؤلسف 

، كىجـو من كيد ا٤بعاندين، كغيظ ا٤بنحرفْب -ال قدٲبا كال حديثا  -دل تسلم السنة النبوية  -الشديد 
ا٤بستشرقْب كتطاكؿ السفهاء كا١بهبلء الذين ليس ٥بم من العلم إال ا٠بو فمن قائل يقوؿ: " يكفينا ما 

يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو"  كجدان ُب كتاب هللا  ! ! " مستدلْب ُب ذلك بقولو تعاذل: " كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
تىاًب ًمٍن شىٍيءو " كمن قائل يقوؿ: " إف أقصى اتصاؿ األسانيد ينقطع كقولو تعاذل: " مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلكً 

كيتوقف عند هناية القرف األكؿ ا٥بجرم !! "كمعُب ذلك أف السنة اخَباع من اخَباعات ا٤بسلمْب 
 أرسل إذل ا٤بتأخرين أرادكا أف يثبتوا أحكاما فنسبوىا للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كمن قائل يقوؿ: " إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

كمن قائل يقوؿ : " الذين   غّب معصـو فبل ٯبب اتباعوقومو فقط كمن قائل يقوؿ : " إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
رأكا كجوب اتباع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىم طائفة فقط من ا٤بسلمْب كغّب ذلك من ا٢بجج الٍب ترل براقة ُب 

 ظاىرىا ، فاسدة ُب ابطنها.
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برد السنة مطلقان، كأف القرآف يكفي  أعداء اإلسبلـ دعاكل ابطلة كشبهات ضالةفقد أاثر 
كتقويض اإلسبلـ،  كحده كال حاجة إذل السنة، كالغرض من ىذه الدعوة الضالة ا٣ببيثة ىدـ الشريعة

الٍب ٙبتاج  ىي ا٤بفسرة كا٤ببينة للقرآف، فالطعن فيها طعن ُب القرآف كترؾ للعمل بنصوصو فالسنة النبوية
، فعن  -مهنع هللا يضر–الدعوة ا٣ببيثة كاال٫براؼ ا٣بطّب ُب أكاخر عهد الصحابة إذل بياف،ككانت بداية ىذه 

: الى ٙبيىدًٌثي  اًلسنا كىمىعىوي أىٍصحىابيوي فػىقىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً وانى ًإالَّ ا٢بسن البصرم أىفَّ ًعٍمرىافى ٍبنى حيصىٍْبو ، كىافى جى
: " أىرىأىٍيتى لىٍو كيكًٌٍلتى أىٍنتى كىأىٍصحىابيكى ًإذلى اٍلقيٍرآًف أى اًبٍلقي  : فػىقىاؿى لىوي: اٍدنيٍو ، فىدىانى ، فػىقىاؿى دي ٍرآًف ، قىاؿى كيٍنتى ٘بًى

اثن ، تػىٍقرىأي ُب اثٍػنػىتػىٍْبً ،  ةى اٍلعىٍصًر أىٍربػىعنا كىاٍلمىٍغًربى ثىبلى ةى الظٍُّهًر أىٍربػىعنا كىصىبلى أىرىأىٍيتى لىٍو كيكًٌٍلتى أىٍنتى ًفيًو صىبلى
عنا كىالطَّوىاؼى اًبلصَّفىا كىاٍلمىٍركىًة ، ٍبيَّ قى  بػٍ دي الطَّوىاؼى اًبٍلبػىٍيًت سى : أىٍم قػىٍوـي كىأىٍصحىابيكى ًإذلى اٍلقيٍرآًف أىكيٍنتى ٘بًى اؿى

 خيذيكا عىنَّا فىًإنَّكيٍم ، كىاَّللًَّ ًإالَّ تػىٍفعىليوا لىتىًضلُّنَّ ".
 

ك أما حديثا فقد ظهر ىؤالء األعداء كانقسموا إذل فريقْب ، فريق أظهر العداء كنبذ  ،اىذا قدٲب
اإلسبلـ ُب جبلء ، كالصليبيْب ك الشيوعيْب ك ا٤ببلحدة ك العلمانيْب ، كىؤالء ضررىم أقل من الصنف 

ذين يتقنعوف أبقنعة الثاين ألننا إذا علمنا عداكهتم حذرانىم، لكن الصنف الثاين ، كالذين ىم ا٤بنافقوف ال
اإلٲباف الٍب ٚبفي خلفها مبلمح الكفر ك ا١بحود كالعداء ك العصياف ، كىؤالء خطرىم عظيم ، فهم 
يظهركف خبلؼ ما يبطنوف، كيطعنوف ُب السنة ، كيقولوف أبهنا ليست مصدران للتشريع ك إ٭با ىو القرآف 

 كحده.
 

الدراسة إذل ا١بامعة التكنولوجية ا٤باليزية كلذا، كبعد توفيق هللا تعاذل، قررت أف أتقدـ هبذه 
UTM) )  ا٢بضارة اإلسبلمية، لدحض ىذه الدعاكل الباطلة من إنكار للسنة كحجيتها  كلية

ك٧باكلة أنتاج أفضل سبيل لتثقيف األمة اإلسبلمية أبٮبية كمكانة  ،هبا ُب التشريع اإلسبلمي اإلستدالؿك 
 ضعا إذل رصيد ا٤بكتبة اإلسبلمية.السنة النبوية راجيتا أف أضيف شيئا متوا

 
  ادلوضوعأمهية  - ج
 

أرجو أف يصل القارئ الكرًن من خبلؿ دراستو ٥بذه الرسالة ا٤بتواضعة إذل حقيقة أف ال فرؽ 
هبما رغم أف النص القرآين  اإلستدالؿإذل حد بعيد بْب منهجية القرآف الكرًن كالسنة النبوية من حيث 

 قطعي الثبوت، كنص السنة النبوية ظِب الثبوت. 
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كما سيظهر كذلك للقارئ الكرًن أف القرآف الكرًن كحده ال يكفي، بل البد معو من السنة 
 النبوية كذلك. 

كأرجو أف يكوف التوفيق حليفي ُب كشف الغطاء عن كجو ا٢بقيقة العلمية الثابتة ُب كوف السنة 
 وية أصبل من أصوؿ التشريع اإلسبلمي كال ٲبكن االستغناء عنها ٕباؿ من األحواؿ. النب

 
 البحث يةمنهج - د
 

ىذه الرسالة تتناكؿ ك٪باحها، ك٤با كانت  فهمها من يتجزأ ال جزء الدراسة منهج أف شك ال
فقد سلكت ُب  كاإلستنباط، اإلستدالؿالسنة النبوية من الناحية العلمية كالفقهية كا٤بنهجية من حيث 

ٕبثي معتمدة على منهج علمي ، أم اإلعتماد على النصوص الشرعية كا٤بصادر العلمية إذل حد بعيد 
 االستقرائي ا٤بنهج الدراسة ىذه ُب اعتمدت كقد ،ابلدراسة كالتحليل ٗبا يتفق كمتطلبات العصر ا٢بديث

 الشرعية النصوص على اإلعتماد مع كالفقو األصوؿ كتب ُب ا٤بوضوع ىذا ٖبصوص كرد ٤با التحليلي
  .دالالهتا كمناقشة الصلة ذات

 
 منهجية البحث ُب النقاط التالية:ك قد قمت بتلخيص 

 
بياف دعوة الرفض كاإلنكار كالتطاكؿ على السنة مرة ، كعلى علماء اإلسبلـ أئمة ا٥بدل مرة  .1

 طرح اآلراء.أخرل، داعية أبناء اإلسبلـ إذل االحَباـ ك ا٤بوضوعية ُب 
 .السنة النبوية كحجيتها ك استنباط األحكاـ الشرعية منها ٗبوضوع القرآنية ا٤بتعلقة اآلايت ٝبع .2
 .كما ُب الرسم العثماين ك ابلتشكيل الكرٲبة اآلية كتابة .3
 .الصفحة رقم ذكر مع سورىا إذل بعزكىا البحث ُب الواردة القرآنية اآلايت توثيق .4
 ا٤بستطاع. قدر للتفسّب كا٢بديثة القدٲبة الكتب من اآلايت معاين بياف .5
 كبياف اللغة كتب من ك التعريفات الواردة ُب البحث ك اشتقاقاهتا األلفاظ معاين استخراج .6

 .األلفاظ ىذه بْب الصلة
الصحة  حيث من عليها العلماء أحكاـ كنقل البحث ُب كردت الٍب األحاديث ٚبريج .7

 األصلية. مصادرىا من كالضعف
بواقع األمة اإلسبلمية  كربطو البحث ىذا إلثراء ا٤بعاصرة كالنشرات على الدراسات اإلطبلع .8

 .كما تعانيو من ىجمة شرسة من أطراؼ متعددة داخلية كخارجية
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 ىذه شرح مع سهلة الفهم، تعريفات فأختار اللغوم أصلها إذل األصولية ا٤بصطلحات ارجاع .9
 .لو العاـ ا٤بعُب عن أخرج ال أف شريطة التعريفات،

حكمها ك  ُب العلماء كأقواؿ األصوليْب عندالفقهاء ك احملدثْب ك السنة النبوية مفهـو عرض .10
 على االختبلؼ أثر ٕبثت كما مع التفصيل ، حجيتها ك استنباط األحكاـ الشرعية منها،

  .آراءىم
منها،  الراجح الرأم ٤بعرفة بينها جاىدة الَبجيح حاكلت فقد العلماء، آراء ٖبصوص اختبلؼ .11

 .كتقويو تعضده الٍب األدلة كفق استطعت ما
عدـ التقيد ابآلراء الٍب قدمها العلماء األجبلء بل توجيو النقد إليها ك الٍب رأيت أف من  .12

 .اإلستدالرلحقها النقد كلما دعت ا٢باجة إذل ذلك كذلك ُب دائرة األدب العلمي كا٤بنهج 
 الرئيس، مصدره إذل القوؿ انسبنا ا٥بامش ُب ذلك توثيق مع أصحاهبا، إذل األقواؿ أعزك .13

ا  فيو أعود حٌب آخر، مرجع من آخذه فلن مستقل مرجع ُب موجودنا القوؿ كاف إذا أنو معتمدن
 كتاابن  نقلتو الذم للقوؿ يكن دل كإف .عليو كأطلع ا٤بؤلف قوؿ فأنقل األصلي الكتاب إذل

 عن القوؿ نقلت يدم، بْب توفره لعدـ أك الكتاب كجود لعدـ إما ؛ منفردنا مرجعنا أك مستقبل،
ا آخر مؤلف  .الصفحة ىامش ُب ذلك موضحن

 
 السابقةالدراسات  - ه
 

ٙباكؿ الباحثة استعراض الدراسات السابقة كالٍب توصلها إذل فهم أعمق ٤بشكلة ٕبثها كرصد الصورة 
موضوعها كأىدافها كأىم العلمية الصحيحة من خبلؿ الوقوؼ على طبيعة ىذه الدراسات من حيث 

نتائجها الٍب ٲبكن أف تعينها بصورة مباشرة ُب مناقشة كاستيعاب النتائج الٍب تتوصل إليها ُب ىذا 
من  اإال أنِب ٕبثته ،ككما نعلم قد كتب العلماء كالباحثوف عن السنة النبوية ُب القدًن كا٢بديث ،البحث

 ين بعد كتاب هللا إلثبات األحكاـ الشرعية.الناحية األصولية فقط ألف السنة ىي:ا٤بصدر الثا
خطة البحث الٍب بنيت عليها الرسالة كا٤بنهج الذم سرت عليو ٱبتلف عن خطة غّبىا من  إف

الدراسات بل دل أقف على من تناكؿ موضوع ىذه الرسالة على ما أعلم ) السنة النبوية كدكرىا 
  كتبت هبا ٕبثي.اإلحكامي ُب استنباط األحكاـ الشرعية( ابلطريقة الٍب
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إذنا ٲبكن حصر ىذه الدراسة ُب ثبلثة عناصر أساسية: األكؿ السنة النبوية كحجيتها كمكانتها 
السنة النبوية كدكرىا ُب استنباط اإلحكاـ الشرعية. اثلثا موقف األمة  اثنيا عند ا٤بسلمْب قدٲبا كحديثا.

 اإلسبلمية من السنة النبوية قدٲبا كحديثا.
 

العلماًء كالباحثْب لتلك ا٤بسائل متنوع كمتفاكت الدرجات من حيث اإلٝباؿي  ؿتناك إف 
لتلك ا٤بسائل م راجها مع غّبىا، كعليو فإف تناك٥بكالتفصيل، كمن حيث إفراد بعضها ابلدراسة أك إد

كاقع على أقساـ إذ ٪بد من خصَّ حجية السنة النبوية كالرد على الشبهات الواردة عليها. ك منهم من 
ابلسنة إذل متواتر كآحاد كمنهم من ٙبدث على ٝبيع مصادر األدلة ا٤بتفق عليها  اإلستدالؿم قس

 كا٤بختلف فيها كسنقتصر ُب ىذا ا٤بقاـ على ذكر ما لو صلة مباشرة ٗبوضوعنا.
 أما البحوث كالدراسات الٍب ٥با عبلقة ٗبوضوع ٕبثنا فأٮبها ما يلي:

 
دراسة -ابلسنة اإلستدالؿمنهجية أيب حنيفة كمالك ُب عنواهنا دراسة أجراىا الدكتور نور هللا كورت  .1

ىذه الرسالة  أىم ما ٲبيز كأعتقد أفرسالة علمية أكادٲبية، قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه  -مقارنة
كاالستنباط ، مركزا  اإلستدالؿأهنا تتناكؿ اإلمامْب من الناحية العلمية كالفقهية كا٤بنهجية من حيث 

ابلسنة ابلدراسة كالتحليل ٗبا يتفق كمتطلبات العصر ا٢بديث الذم  اإلستدالؿجيتهما ُب على منه
 اداعي ة ، كعلى علماء اإلسبلـ مرة أخرلانتشرت فيو دعوة الرفض كاإلنكار كالتطاكؿ على السنة مر 

 أبناء اإلسبلـ إذل االحَباـ كعدـ االبتعاد عن طريق األئمة األعبلـ .
 

منهجية كقد قسم الدراسة إذل مقدمة كٛبهيد كستة فصوؿ كخاٛبة، أفرد الباحث فيها ابلدراسة: 
ابلسنة، مقسما إايه إذل مدخل عاـ مبينا فيو نشأة ا٤بذاىب الفقهية كاألصولية  اإلستدالؿأيب حنيفة ُب 

صولية، كا٤بطلب من خبلؿ ا٤بطلب األكؿ نشأة ا٤بذاىب الفقهية ، كا٤بطلب الثاين نشأة ا٤بذاىب األ
الباب الثالث إذل ثبلثة فصوؿ، الفصل  ـ بتقسيماكمصادره. ٍب ق اإلستدالؿالثالث تعريف ا٤بنهجية، 
ابلسنة من حيث االتصاؿ أما الفصل الثاين فهو: اإلماـ أبو حنيفة  اإلستدالؿاألكؿ اإلماـ أبو حنيفة ك 

الث ٤بوضوع اإلماـ أبو حنيفة ابلسنة من حيث االنقطاع، كأخّبا خصص الفصل الث اإلستدالؿك 
 اإلستدالؿأبقواؿ الصحابة مهنع هللا يضر. أما الباب الرابع فقد خصص ٤بنهجية اإلماـ مالك ُب  اإلستدالؿك 

ابلسنة من  اإلستدالؿابلسنة مقسما إذل ٟبسة فصوؿ ، فالفصل األكؿ قسمو إذل ا٤بطلب األكؿ مالك ك 
بعمل أىل ا٤بدينة، كالفصل الثالث اإلماـ  اإلستدالؿك حيث االتصاؿ، كالفصل الثاين اإلماـ مالك 
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ابلسنة من  اإلستدالؿالفصل الرابع فهو اإلماـ مالك ك  ،أبقواؿ الصحابة كالتابعْب اإلستدالؿمالك ك 
 حيث االنقطاع .

 
كأجاد فيها كأفاد، كأغُب معظم مسائلها ابلبحث، كالتأصيل كالتمثيل، مكَّنو من ذلك استفادتو 
من الدراسات السابقة، ككقوفو على جل مصادره ا٢بنفية كا٤بالكية ٨بطوطة كانت أك مطبوعة، 

 اإلستدالؿكاستمداده من ىذه ا٤بصادر ما يعطي صورة كاضحة عن منهجية أيب حنيفة كمالك ُب 
 سنة.ابل
 

كما ىو كاضح من خبلؿ عنواف -ابلسنة، إال أنو اإلستدالؿك الشك أنو قد تعرَّض ٤بسألة 
أما الدراسة ا٢بالية  هبا. اإلستدالؿدل يتطرؽ إال ٤بنهجية اإلمامْب أيب حنيفة كمالك من حيث  -الرسالة

اسة على أنواعو كمصادره ككذلك عرفت األحكاـ الشرعية كاقتصرت الدر  اإلستدالؿفقد بينت 
)ا٤بتواترة كا٤بشهورة صاؿ كقد اعتمدت تقسيم السنة إذل ابلسنة النبوية من حيث االت اإلستدالؿ
ُب ىذه الدراسة الف الباحثة رأت أف السنة ا٤بشهورة ٙبمل صفتْب صفة اآلحاد ُب أك٥با كصفة  كاآلحاد(

كاعتبار ا٤بشهور نوع من سنة  ا٤بشهور ُب آخرىا لذلك خالفت التقسيم ا٤بتعارؼ عليو سنة آحاد كمتواتر
ُب استنباط اإلحكاـ الشرعية. ٍب بينت الدراسة موقف األمة  ، كبينت الدراسة دكر السنةاآلحاد

ككذلك موقف غّب أىل السنة منها. ٍب تطرقت الدراسة إذل  ،اإلسبلمية من السنة النبوية قدٲبا كحديثا
ك ىذا ا١بديد الذم دل يتم ذكره ُب الدراسة  ،موقف بعض علماء ليبيا من منكرم السنة كالرد عليهم

 السابقة.
 

السنة كمكانتها ُب التشريع اإلسبلمي، ك أىم مباحث الكتاب ىي:  ،لدكتور مصطفى السباعيا .2
كٛبتاز مكانة السنة ُب التشريع اإلسبلمي، مع عرضو للشبو الواردة على السنة ُب ٨بتلف العصور 

عنواهنا، فعرضت مباحث السنة عامة كما يتعلق بعلومها، ٍب حجيتها، رسالتو ابلعمـو كالشموؿ حسب 
كدل يكن عنواف  كٛبتاز أيضان بعرض شبو ا٤بستشرقْب، كتتبع أقوا٥بم كآرائهم، كالرد عليها إبسهاب كعمق،

الكاتب ىو مكانة السنة ُب التشريع فحسب، كلو كاف العنواف كذلك لكاف غّب مطابق للمحتول 
ث مكانة السنة ُب التشريع كاف أقل من السدس بكثّب، بل جاء العنواف السنة، كا٤بوضوع، ألف ٕب

ليتناكؿ احملتول كل ما يتعلق هبذا ا٤بوضوع الكبّب الواسع، كخاصة ُب إثباهتا، كعلومها، كما كرد عنها 
من دراسات كتشكيك، كافَباءات، ٤بناقشتها كالرد عليها، كإثبات ا٢بق فيها كيشّب الكتاب إذل 

طراب النظم العا٤بية، كثبات العقيدة اإلسبلمية الٍب ٯبب الرجوع إليها، مع سعة مصادر الشريعة اض



9 

 

  

، كمساٮبة ا٤بؤلف رٞبو هللا تعاذل ُب الرد على ذلك عاـ  للتطبيق، ٍب إشارة إذل تعرض السنة للهجـو
ك البحث فيها  ،كقد تشاهبت الدراستْب ُب ا٥بدؼ الريئسي كىو الدفاع عن السنة النبوية .ىػ1358

من حيث أهنا دليل من األدلة الشرعية. كلكن اختلفت الدراسة ا٢بديثة عن الدراسة القدٲبة من حيث 
ككذلك التوثيق فإننا نرل أف التوثيق ُب الكتاب متواضع جدان كقليل، كيشكو من قلة  ،تقسيم ا٤بوضوع

ن ا٤بؤلف رٞبو هللا تعاذل أف يلتـز كاقتضى ىذا م ،ا٤بصادر كا٤براجع. كأف طبيعة ا٤بوضوع تفرض ا٤بنهج
منهجان علميان رصينان، دكف أف يصرح بو، أك ير٠بو ُب مقدمتو. كىذا الذم استفادتو الباحثة من ا 
لدراسة السابقة ُب أهنا نوعت العرض للموضوع كالتوثيق كبياف ا٤بنهجية ابلطريقة ا٢بديثة كما يقتضيو 

 عصران ا٢بارل. 
 

ىػ ك أصل ىذا الكتاب  1418موقف ا٤بدرسة العقلية من السنة النبوية. ،األمْب الصادؽ األمْب  .3
رسالة علمية تقدـ هبا الباحث لنيل درجة ا٤باجستّب من قسم الكتاب كالسنة بكلية الدعوة كأصوؿ 

كقد قسم الباحث رسالتو إذل مقدمة كٛبهيد كثبلثة أبواب كخاٛبة: ٙبدث ُب  القرل.أـ  الدين ٔبامعة
ن ا٤بدرسة العقلية القدٲبة كقد انصب ا٢بديث فيو على طائفة ا٤بعتزلة ٤با كاف ٥با من أثر الباب األكؿ ع

ابلغ ُب إعطاء العقل سلطاانن كاسعان حيث حكمتو ُب النصوص. كأما الباب الثاين فقد كاف حوؿ 
 ٍب النبوية،ا٤بستشرقْب كصلتهم ابلفكر اإلسبلمي كأثر تلك الصلة ُب إاثرة الشبهات حوؿ السنة 

موقفهم من صحة ا٢بديث النبوم. كأما الباب الثالث فقد خصصو للحديث عن ا٤بدرسة العقلية 
كأثر تلك العبلقة ُب رد  القدٲبة،ا٢بديثة فتحدث عن ىذه ا٤بدرسة كعبلقتها اب٤بدرسة العقلية 

 .األحاديث النبوية كمن ٍب أتثرىا اب٤بستشرقْب
 

ك أف  ،ُب عرض موقف ا٤بعتزلة من السنة النبويةكىذه الدراسة تتشابو مع الدراسة ا٢بالية 
النتيجة الٍب توصلت إليها الدراستْب ك ىي أف ا٤بعتزلة يفضلوف تقدًن العقل على القرآف كالسنة كدليل 
الستنباط األحكاـ الشرعية ىي ذات النتيجة. أما كجو االختبلؼ بْب الدراستْب فهو ُب طريقة عرض 

موقف ا٤بدرسة  -ة السابقة كما ىو كاضح من خبلؿ عنواف الرسالةا٤بوضوع ٕبيث كاف أساس الدراس
كلكن ُب الدراسة ا٢بالية فقد بينا موقف غّب أىل السنة من السنة النبوية -العقلية من السنة النبوية

كاقتصران على فرقتْب الشيعة كا٤بعتزلة. كقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة لكي تبْب أف بعض 
عتربكف السنة ىي ا٤بصدر الثاين للتشريع كأهنا من مصادر األدلة ا٤بتفق عليها بعد القرآف ُب الفرؽ ال ي

 استنباط األحكاـ الشرعية بل يفضلوف العقل كيقدمونو على السنة النبوية.
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ق كأصل ىذا الكتاب 1425دراسة أجراىا الدكتور ا٢بسْب الشواط بعنواف حجية السنة كاترٱبها.4-
كقد قسم الباحث دراستو إذل قسمْب القسم األكؿ  ،طلبة ُب ا١بامعة األمريكية العا٤بيةال مقرر لتدريس

اتريخ السنة ك قد ٙبدث فيو عن تعريف السنة كبياف أقسامها ككذلك بْب السنة ُب العهد النبوم كالسنة 
أما القسم  ُب عصر التابعْب كالرحلة ُب طلب ا٢بديث ككتابة كتدكين السنة كأنواع كالتصنيف ُب السنة

ككذلك ،الثاين حجية السنة كتناكؿ فيو معُب حجية السنة كبياف مكانتها ُب اإلسبلـ كمنزلتها من القرآف
أدلة حجية السنة كحكم منكرم حجية السنة كحجية خرب اآلحاد ُب العقائد ك مناقشة الشبهات 

 ا٤بتعلقة ٕبجية السنة.
 

يْب كظيفة السنة كمكانتها ُب اإلسبلـ كمنزلتها كىذه الدراسة تتشابو مع الدراسة ا٢بالية ُب تب
من القرآف ككذلك تناكلت الدراستْب مكانة كمنزلة السنة من العهد النبوم إذل العصر ا٢بارل كلكن 
اختلفت الدراسة ا٢بالية عن الدراسة السابقة ُب طريقة عرض ا٤بوضوع ٕبيث دل يقسم الباحث الدراسة 

ككذلك إف الدراسة السابقة ٙبدثت عن السنة من الناحية العقدية  السابقة إرل أبواب كفصوؿ كمطالب
كلكن الدراسة ا٢بالية ٙبدثت عن السنة من الناحية األصولية ٕبيث اقتصرت الدراسة السابقة على 

الدراسة السابقة ُب تناكؿ موضوع تدكين  ك كذلك قد فصلت كتوسعتحجية خرب اآلحاد ُب العقائد 
ككذلك تناكلت الدراسة السابقة ا٤بستشرقْب كمنكرم حجية ،ا٢بديث ا٤بوضوع  السنة ككتابتها كتناكلت

 السنة.
 

من الدراسة السابقة أكال ُب تقسيم الدراسة ا٢بالية إذل أبواب كفصوؿ  الباحثة دتافقد استف
كمطالب الف ىذا من متطلبات البحث العلمي ُب العصر ا٢بديث ككذلك تناكلت السنة النبوية 

 كدكرىا ُب استنباط األحكاـ الشرعية. منها "ا٤بتواترة كا٤بشهورة كاآلحاد"كدل اقتصر على نوع كاحد
السنة النبوية عند الصحابة كالتابعْب كمنزلتها عند  اسة ا٢بالية على مكانة كمنزلةلدر ا تككذلك ٙبدث

الصحابة كالتا بعْب كاتبع التابعْب ُب ابب  األبواب ٍب تناكلت الدراسة مواقفاألئمة كالعلماء ُب أحدل 
 لسنة النبويةكغّب أىل السنة من اآخر كنفس الباب تناكلت الدراسة موقف أىل السنة من السنة النبوية 

 كموقف كرد العلماء عليهم. السنة ُب ليبيا ُب العصر ا٢بارل كموقف منكرم
 

ق كأصل ىذه الدراسة كتاب 1377دراسة أجرىا الدكتور دمحم أبو زىرة بعنواف أصوؿ الفقو  -1
ك لكي أيخذ الطالب منو منهاجا  ،ليسهل على طلبة الشريعة كطلبة القانوف دراسة ىذا العلم

ك أيخذ منو فوؽ ذلك فقها يريب ملكاتو كيقـو مداركو القانونية.الف ىذا ،طةكمقاييس ضاب
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العلم ) أصوؿ الفقو( منهاج لفهم معاين األلفاظ القانونية كىو ُب ذاتو فقو دقيق عميق. ك ىذا  
 كاف أبرز أىداؼ ىذه الدراسة كقد قسم الباحث الدراسة إذل مقدمة كأربعة أبواب.

 
تكمن ُب أف الدراسة السابقة كانت دراسة موسعة ُب علم األصوؿ  ختبلؼ بْب الدراستْبفاإل

أما  فكل ما يتعلق هبذا العلم موجود ُب ىذا الكتاب. ،فبدأت بنشأة ىذا العلم إرل دالالت األلفاظ
التشاهبة فقد تناكلت الدراسة السابقة األحكاـ الشرعية كالسنة النبوية كمصدر من مصادر األدلة ا٤بتفق 

لك أعتمد الباحث تقسيم السنة من حيث االتصاؿ إذل "سنة متواترة كسنة مشهورة كسنة ككذ ،عليها
آحاد". ك ىذا التقسيم ىو الذم استفادتو الباحثة من الدراسة السابقة فقد اعتمدت ُب الدراسة ا٢بالية 

 ىذا التقسيم.
 

لدراسات كبعد ىذا السرد الذم تطرؽ إذل ٦بموعة من الدراسات السابقة قد الحظنا أف ا
اختلفت أك ٗبعُب آخر قد ٛبيزت عنهن أبف  ،كلكن الدراسة ا٢باليةالسابقة قد ٕبثن ُب السنة النبوية 

خطة البحث الٍب بنيت عليها الرسالة كا٤بنهج الذم سرت عليو ٱبتلف عن خطة غّبىا من الدراسات 
كدكرىا اإلحكامي ُب  بل دل أقف على من تناكؿ موضوع ىذه الرسالة على ما أعلم ) السنة النبوية

 ابلطريقة الٍب كتبت هبا ٕبثي. استنباط األحكاـ الشرعية(
 
 البحثخادتة -و
 

كصلى هللا على سيدان  .فكما كاف موعودا هبا فسأخصصها ألىم نتائج البحث أما ا٣باٛبة
رب كموالان دمحم، كعلى آلو كأصحابو، كمن دعا بدعوتو إذل يـو يلقاه، كآخر دعواان أف ا٢بمد هلل 

 .العا٤بْب
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عرفة أنواع علـو ا٢بديث كيعرؼ ابن الصبلح، عثماف بن عبد الرٞبن أبو عمرك تقي الدين. .4
 .ىػ 1406 ;دار الفكر ا٤بعاصر :. ٙبقيق: نور الدين عَب. سورايٗبقدمة ابن الصبلح

مقدمة ابن الصبلح ُب علـو رك تقي الدين.ابن الصبلح، عثماف بن عبد الرٞبن أبو عم .5
 .ق 1391 ;دار الكتب العلمية :. بّبكتا٢بديث

الطبعة األكذل. ٙبقيق: دمحم عبد القادر .أحكاـ القرآفابن العريب، أبو بكر دمحم بن عبد هللا. .6
 .ـ 1988 ;دار الكتب العلمية :عطا. بّبكت

شذرات لعكرم ا٢بنبلي أبو الفبلح. ابن العماد، عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم ابن العماد ا .7
.الطبعة: األكذل. ٙبقيق: ٧بمود األرانؤكط. خرج أحاديثو: عبد الذىب ُب أخبار من ذىب

 .ىػ 1406;دار ابن كثّب :بّبكت –القادر األرانؤكط. دمشق 
مسند اإلماـ عبدهللا ابن ا٤ببارؾ، أبو عبد الرٞبن عبد هللا بن كاضح ا٢بنظلي الَبكي ٍب ا٤بٍركزم.  .8

 1407 ;مكتبة ا٤بعارؼ :الطبعةاألكذل. ٙبقيق: صبحي البدرم السامرائي. الرايضبن ا٤ببارؾ. 
 .ىػ

شرح الكوكب . ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أٞبد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي .9
 .ق 1418 ;العبيكاف مكتبة .كنزيو ٞباد .الطبعة الثانية. ٙبقيق: دمحم الزحيلي.ا٤بنّب

ابن الوزير، دمحم بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل ا٢بسِب القا٠بي أبو عبد هللا عز  .10
. تقدًن: فضيلة -ملسو هيلع هللا ىلص-الركض الباسم ُب الذب عن سنة أيب القاسمالدين من آؿ الوزير. 

 دمحم العمراف. دار عادل الفوائد.الشيخ العبلمة بكر بن عبد هللا أبو زيد. اعتُب بو: علي بن 
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ابن الوزير، دمحم بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل ا٢بسِب القا٠بي أبو عبد هللا عز  .11
حققو  .. الطبعة: الثالثةالعواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسمالدين من آؿ الوزير. 

 1415 ;مؤسسة الرسالة :بّبكتكضبط نصو. كخرج أحاديثو. كعٌلق عليو: شعيب األرنؤكط. 
 .ىػ

دار :بّبكت .. الطبعة الثانيةالتقرير كالتحبّب شرح التحرير ُب أصوؿ الفقوابن أمّب، ا٢باج. .12
 .ـ 1983;الكتب العلمية

ٙبقيق: عبد هللا بن  .الطبعة األكذل .ا٤بدخل إذل مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبلابن بدراف،  .13
 .ق1401 ;مؤسسة الرسالة .عبد احملسن الَبكي

الطبعة الثانية. .شرح صحيح البخارلابن بطاؿ، أبو ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك.  .14
 .ق 1423;مكتبة الرشد :الرايض -ٙبقيق: أبو ٛبيم ايسر بن إبراىيم. السعودية

اإلابنة عن شريعة الفرقة . ابن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن بطة العكربم ا٢بنبلي .15
رضا بن  -الطبعة الثانية. ٙبقيق: عثماف عبد هللا آدـ األثيويب .انبة الفرؽ ا٤بذمومةالناجية ك٦ب

ٞبد بن عبد هللا التوٯبرم.  -يوسف بن عبد هللا بن يوسف الوابل  -نعساف معطي 
 .ىػ 1415;دار الراية:الرايض

 الكربل.اإلابنة . ابن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن بطة العكربم ا٢بنبلي .16
 ق 1404;دار الراية :ٙبقيق: رضا بن نعساف مطعى. الرايض .الطبعةاألكذل

منهاج السنة . ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين .17
ٙبقيق: دمحم رشاد سادل. جامعة اإلماـ دمحم بن سعود  .الطبعةاألكذل .البن تيمية

 .ق 1406;اإلسبلمية
٦بموع فتاكل . تيمية، أبو العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين ابن .18

 .ـ 1990;دار الكتب العلمية :الطبعةاألكذل. بّبكت.ابن تيمية
٦بموع ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين.  .19

٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة  :ن قاسم.ا٤بدينة النبوية. ٙبقيق: عبد الرٞبن بن دمحم بالفتاكل
 .ىػ 1416;ا٤بصحف الشريف

صحة أصوؿ ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين.  .20
 .ق 1332 ;مطبعة اإلماـ :. الطبعة األكذل. القاىرةمذىب أىل ا٤بدينة
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. الطبعة . تقريب الوصوؿ إذل علم األصوؿيابن جزم، أبو القاسم دمحم بن أٞبد الغرانط .21
دار مكتبة ابن  :األكذل. ٙبقيق: الدكتور دمحم ا٤بختار بن الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي. القاىرة

 .ىػ 1414;مكتبة العلم :تيمية. الرايض
اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف، دمحم بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي.  .22

 .ىػ 1408;مؤسسة الرسالة :ٙبقيق: شعيب األرنؤكط. بّبكت.الطبعة: األكذل.ابن حباف 
. الطبعة: صحيح ابن حباف. ابن حباف، دمحم بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي .23

 ق. 1414 ;مؤسسة الرسالة :الثانية. ٙبقيق: شعيب األرنؤكط. بّبكت
. مشاىّب علماء األمصارابن حباف، دمحم بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي.  .24

 .ـ 1959;دار الكتب العلمية :بّبكت .الطبعة الثانية
اإلصابة ُب ٛبييز ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .25

 دار الكتاب العريب. :. بّبكتالصحابة
شرح النخبة )نزىة ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .26

دار ا٣بّب. مطبعة  :دمشق .الطبعة الثانية. ٙبقيق: نور الدين عَب النظر ُب توضيح ٬ببة الفكر(.
 .ىػ 1414;الصباح

رح فتح البارم شابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .27
. رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي. قاـ إبخراجو كصححو صحيح البخارم

كأشرؼ على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب عليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
 .ق1379 ;دار ا٤بعرفة :ابز. بّبكت

فتح البارم شرح . ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي .28
 –. بَبقيم دمحم فؤاد عبدا لباقي. طبع إبشراؼ ٧بب الدين ا٣بطيب.بّبكت صحيح البخارم

 دار ا٤بعرفة. :لبناف
نزىة النظر ُب ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .29

 .ىػ1421 ;الصباح مطبعة :الطبعة: الثالثة. دمشق .توضيح ٬ببة الفكر ُب مصطلح أىل األثر
نزىة النظر شرح ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .30

 .ق 1404 ;مكتبة طيبة :. ا٤بدينة ا٤بنورة٬ببة الفكر ُب مصطلح أىل األثر
نزىة النظر ُب ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي.  .31

. ٙبقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد ا٢بميد األثرم شرح النكتتوضيح ٬ببة الفكر مع 
 ـ. 1992 ;دار ابن ا١بوزم :ا٢بليب. ا٤بملكة العربية السعودية
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نزىة النظر ُب ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي العسقبلين الشافعي. .32
 :رحيلي. الرايض. ٙبقيق: عبد هللا بن ضيف هللا التوضيح ٬ببة الفكر ُب مصطلح أىل األثر

 .ق 1422 ;مطبعة سفّب
، أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاىرم.  .33 الفصل ُب ا٤بلل ابن حـز

 مكتبة ا٣با٪بي. :. القاىرةكاألىواء كالنحل
 ٙبقيق: خليل شحادة..الطبعة: الثانية. ا٤بقدمة .عبد الرٞبن بن دمحم ا٢بضرمي، ابن خلدكف .34

 .ىػ 1408;بّبكت: دار الفكر
 دار الكتب العلمية. :. بّبكتا٢بكم ا١بديرة ابإلذاعةابن رجب، عبد الرٞبن بن أٞبد.  .35
الضركرم ُب أصوؿ الفقو أك ٨بتصر ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب.  .36

 .ـ 1494 ;دارالغرب اإلسبلمي :لبناف –. ٙبقيق: ٝباؿ الدين العلوم، بّبكت ا٤بستصفى
الطبعة األكذل.  .ا٤بقدمات ا٤بمهداتبو الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب. ابن رشد، أ .37

 .ـ 1988 ;دار الغرب :بّبكت
الطبقات أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء البصرم البغدادم. ، ابن سعد .38

 .ىػ 1410 ;العلميةدار الكتب :بّبكت. . ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطااألكذلالطبعة:  .الكربل
الطبعة  .حاشية رد احملتار ا٤بشهور ٕباشية ابن عابدين.ابن عابدين، دمحم أمْب بن عمر عابدين .39

 ـ. 1966 ;مصطفى البايب ا٢بليب :القاىرة .الثانية
اجملموع ا٤بفيد من رسائل كفتاكل الشيخ سعد بن .إ٠باعيل بن سعد بن إ٠باعيل ،ابن عتيق .40

 .ق 1315 ;دار ا٥بداية :الرايض .لطبعةالرابعةا .ٞبد بن عتيق رٞبو هللا
ٙبقيق: عمرك بن غرامة  .اتريخ دمشق.ابن عساكر، أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا .41

 .ىػ 1415 ;دار الفكر .العمركم
ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب .ابن قدامة، ا٤بقدسي عبد هللا بن أٞبد .42

 .ىػ 1423 ;مؤسسة الراٌيف .الطبعة الثانية .اإلماـ أٞبد بن حنبل
ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب .ابن قدامة، ا٤بقدسي عبدهللا بن أٞبد .43

 .ىػ 1423 ;مؤسسة الرايف .الطبعة الثانية .اإلماـ أٞبد بن حنبل
عن رب  إعبلـ ا٤بوقعْب.ابن قيم، ا١بوزية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين .44

 1411 ;دار الكتب العلمية :ٙبقيق: دمحم عبد السبلـ إبراىيم. يّبكت .الطبعة األكذل.العا٤بْب
 .ق
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أغاثة اللهفاف من مصايد .ابن قيم، ا١بوزية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين .45
 مكتبة ا٤بعارؼ. :الرايض .ٙبقيق: دمحم حامد الفقي .الشيطاف

٨بتصر الصواعق ا٤برسلة على .بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينابن قيم، ا١بوزية دمحم  .46
 ىػ. 1422 ;دار ا٢بديث :القاىرة. ٙبقيق: سيد إبراىيم.الطبعة: األكذل.ا١بهمية كا٤بعطلة

الطبعة .الباعث ا٢بثيث شرح اختصار علـو ا٢بديث.ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر .47
 طبع دار الكتب العلمية. :لبناف –بّبكت  .ٙبقيق: أٞبد بن دمحم شاكر .الثانية

ٙبقيق: علي شّبم، دار .األكذلالطبعة .البداية كالنهاية.ن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمراب .48
 .ىػ 1408 ;إحياء الَباث العريب

 ىػ. 1401 ;دار الفكر:بّبكت .تفسّب ابن كثّب.ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر .49
 .ٙبقيق: صدقي ٝباؿ العطار .سنن ابن ماجة.ابن ماجة أيب عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب .50

 ـ. 1995 ;دار الفكر :بّبكت
فتح الغفار بشرح ا٤بنار مشكاة األنوار ُب أصوؿ ا٤بنار. .ابن ٪بيم، زين الدين بن إبراىيم .51

 م. 1936 ;مصطفى البايب ا٢بليب :القاىرة
 .دار ا٤بكتبة العلمية :. بّبكتا٤بصباح ا٤بنّب.أٞبد بن دمحم بن علي الفيوميأبو العباس،  .52
أبو العباس، شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أىب بكر بن عبد ا٤بلك القسطبلين القتييب  .53

دار النشر ا٤بطبعة  :مصر .الطبعة السابعة.إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم.ا٤بصرم
 .ىػ 1323 ;الكربل األمّبية

ا٤بظفر، منصور بن دمحم بن عبد ا١ببار ابن أٞبد ا٤بركزل السمعاين التميمي ا٢بنفي ٍب  أبو .54
الطبعةاألكذل. ٙبقيق: دمحم حسن دمحم حسن إ٠باعيل  .قواطع األدلة ُب األصوؿ.الشافعي
 ىػ. 1418 ;دار الكتب العلمية :لبناف -بّبكت. الشافعي

الشرح الكبّب ٤بختصر طيف ا٤بنياكم. أبو ا٤بنذر، ٧بمود بن دمحم بن مصطفى بن عبد الل .55
 ىػ. 1432 ;ا٤بكتبة الشاملة :الطبعةاألكذل. مصر .األصوؿ من علم األصوؿ

. مصنف ابن أيب شيبة.أبو بكر، عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي .56
 ق. 1409 ;مكتبة الرشد :الرايض .ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت.األكذلالطبعة 

 .الطبعةالعاشرة.تيسّب مصطلح ا٢بديث.حفص، ٧بمود بن أٞبد بن ٧بمود طحاف النعيمأبو  .57
 .ىػ 1425 ;مكتبة ا٤بعارؼ

ًجٍستاين.  سليماف بن األشعث األزدمأبو داكد،  .58  سنن أيب داكد بشرح عوف ا٤بعبودالسًٌ
 ـ. 1998بّبكت، دار الكتب العلمية، 
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ًجٍستاين سليماف بن األشعث األزدم د،اك أبو د .59 مسائل اإلماـ أٞبد ركاية أيب داكد .السًٌ
مكتبة ابن  :مصر .ٙبقيق: أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم .الطبعة األكذل. السجستاين

 .ىػ 1420 ;تيمية
 .ـ 1997 ;القاىرة: دار الفكر العريبأصوؿ الفقو. .دمحم، أبو زىرة .60
 ـ. 2006 ;دار الفكر العريب :القاىرة .أصوؿ الفقو.أبو زىرة، دمحم .61
 .اتريخ ا٤بذاىب اإلسبلمية ُب السياسة كالعقائد كاتريخ ا٤بذاىب الفقهية.أبو زىرة، دمحم .62

 .دار الفكر العريب :القاىرة
 .ق 1378 ;القاىرة: دار الفكر العريب .ا٢بديث كاحملدثوف.أبو زىو، دمحم دمحم .63
 .دار الفكر العريب.كمصطلح ا٢بديثالوسيط ُب علـو .أبو شهبة، دمحم بن دمحم بن سويلم .64
.دركس شرح قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ.أبو عبد هللا، أٞبد بن عمر بن مساعد ا٢بازمي .65

 :alhazme.net//http صوتية قاـ بتفريغها موقع الشيح ا٢بازمي.
رسالة لطيفة .أبو عبد هللا، عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا بن انصر بن ٞبد آؿ سعدم .66

قيدىا كاعتُب أبصلها: أبو ا٢بارث اندر بن سعيد  .الطبعةاألكذل . أصوؿ الفقو ا٤بهمةجامعة ُب
الشيخ سليم بن عيد  .آؿ مبارؾ التعمرم راجعها كقدـ ٥با: الشيخ مشهور حسن آؿ سلماف

 ىػ. 1418 ;دار ابن حـز :لبناف –بّبكت  .ا٥ببلرل
الطبعة: الثانية. .كمواطن ا٫برافهم عنهاموقف ا٤بعتزلة من السنة النبوية .أبو لبابة، حسْب .67

 ق. 1407 ;دار اللواء :الرايض
ا٤بكتب  .الطبعة الثانية.أتكيل ٨بتلف ا٢بديث.عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم، أبو دمحم .68

 .ق 1419 ;مؤسسة اإلشراؽ :االسبلمي
اللطائف من كتاب .أبو موسى، دمحم بن عمر بن أٞبد بن عمر بن دمحم األصبهاين ا٤بديِب .69

٨بطوط نشر ُب برانمج جوامع الكلم اجملاين التابع ٤بوقع الشبكة  .الطبعةاألكذل .علـو ا٤بعارؼ
 .ـ 2004 ;اإلسبلمية

رسالة السجزم إذل أىل زبيد .أبو نصر، عبيد هللا بن سعيد بن حاًب السجزٌم الوائلي البكرم .70
ا٤بدينة  .ق: دمحم اب كرًن اب عبد هللاٙبقي .الطبعة: الثانية.ُب الرد على من أنكر ا٢برؼ كالصوت

 .ىػ 1423 ;عمادة البحث العلمي اب١بامعة اإلسبلمية :ا٤بنورة
أيب شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبراىيم ا٤بقدسي  .71

 .ٙبقيق: صبلح الدين مقبوؿ أٞبد .٨بتصر ا٤بؤمل ُب الرد إذل األمر األكؿ.الدمشقي
 .ىػ 1403 ;الصحوة اإلسبلميةمكتبة :الكويت
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دار  :بّبكت. ٙبقيق: دمحم حامد الفقي .طبقات ا٢بنابلة .أيب يعلى، دمحم بن أبو ا٢بسْب .72
 .ا٤بعرفة

الوجيز ُب عقيدة السلف الصاحل )أىل السنة .األثرم، عبد هللا بن عبد ا٢بميد .73
ا٤بملكة العربية  .الطبعة األكذل. مراجعة كتقدًن: صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ.كا١بماعة(
 .ىػ 1422 ;كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد :السعودية

مسند اإلماـ أٞبد بن . هللا بن دمحم بن ىبلؿ بن أسد الشيباين أٞبد بن حنبل، أبو عبد .74
إشراؼ: عبد هللا بن  .عادؿ مرشد، كآخركف -الطبعة األكذل ٙبقيق: شعيب األرنؤكط .حنبل

 .ىػ 1421 ;مؤسسة الرسالة .عبد احملسن الَبكي
كضيح ا٤بقاصد كتصحيح . أٞبد، بن إبراىيم بن ٞبد بن دمحم بن ٞبد بن عبد هللا بن عيسى .75

 بّبكت. ٙبقيق: زىّب الشاكيش .الطبعة الثالثة.القواعد ُب شرح قصيدة اإلماـ ابن القيم
 .ق1406 ;ا٤بكتب اإلسبلمي:
مكتبة : مصر .الطبعةاألكذل. الفاضح ٤بذىب الشيعة اإلمامية. حامد مسوحلي، ياإلدريس .76

 .ىػ 1428 ;الرضواف
الفرؽ بْب .األسفراييِب، عبد القاىر بن طاىر بن دمحم بن عبد هللا البغدادم التميميأبو منصور .77

 .ـ 1977 ;دار اآلفاؽ ا١بديدة: بّبكت. الطبعة الثانية. الفرؽ كبياف الفرقة الناجية
 ;دار ابن حـز :لبناف -بّبكت.الطبعة األكذل.أصوؿ الفقو ا٤بيسر .ا٠باعيل، دمحم شعباف .78

 .ق 1429
األشعرم، أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن إسحاؽ بن سادل بن إ٠باعيل بن عبد هللا بن  .79

ٙبقيق: عبد هللا شاكر  .رسالة إذل أىل الثغر بباب األبوابموسى بن أيب بردة بن أيب موسى. 
 .ىػ 1413 ;عمادة البحث العلمي اب١بامعة اإلسبلمية :ا٤بدينة ا٤بنورة .دمحم ا١بنيدم

لساف .اإلفريقي، دمحم بن مكـر بن على أبو الفضل ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى .80
 .ىػ 1414 ;بّبكت: دار صادر .. الطبعة الثالثةالعرب

إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل. ن دمحم انصر الدين. األلباين، أبو عبد الرٞب .81
 ىػ. 1405 ;إشراؼ: زىّب الشاكيش. بّبكت:.ا٤بكتب اإلسبلمي .الطبعة الثانية

األكذل. . الطبعة أصل صفة صبلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الديناأللباين،  .82
 .ىػ 1427 ;مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض

الطبعة  .ُب العقائد كاألحكاـا٢بديث حجة بنفسو .األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين .83
 .ىػ 1425 ;مكتبة ا٤بعارؼ .األكذل



191 

 

  

سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ .األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين .84
 .ىػ 1412 ;الرايض: دار ا٤بعارؼ .الطبعة األكذل. ُب األمة

الكويت:  .الطبعة األكذل .األـ –صحيح أيب داكد  .األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين .85
 .ىػ 1423 ;دار غراس

الطبعة صحيح الَبغيب كالَبىيب للمنذرم. .األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين .86
 .ىػ 1412 ;مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض.األكذل

 .ا٤بكتب اإلسبلمي .صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو.أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين ،أللباينا .87
صفةصبلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص من التكبّب إذل التسليم كأنك .أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين ،األلباين .88

 .الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ .تراىا
 .الطبعة األكذل٨بتصر الشمائل احملمدية للَبمذم. األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين.  .89

 ق. 1405 ;ا٤بكتبة اإلسبلمية :حلب
صنعو:  .الطبعة األكذلموسوعة األلباين ُب العقيدة. األلباين، أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين.  .90

مركز النعماف للبحوث كالدراسات  :اليمن –صنعاء  .شادم بن دمحم بن سادل آؿ نعماف
 ىػ. 1431 ;اإلسبلمية

ركح ا٤بعاين ٧بمود شكرل بن عبد هللا بن شهاب الدين ٧بمود األلوسى ا٢بسيُب. ، اآللوسي .91
 .دار إحياء الَباث العريب :بّبكت .ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين

اإلحكاـ ُب ن سادل الثعليب. اآلمدم، أبو ا٢بسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم ب .92
 ا٤بكتب اإلسبلمي. :بّبكت .ٙبقيق: عبدالرزاؽ عفيفي.أصوؿ األحكاـ

اإلحكاـ ُب اآلمدم، أبو ا٢بسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سادل الثعليب.  .93
 1404 ;دار الكتاب العريب :بّبكت .الطبعة األكذل. ٙبقيق: سيد ا١بميليأصوؿ األحكاـ. 

 .ىػ
 .دار الكتاب العريب :بّبكت .الطبعة العاشرةضحى اإلسبلـ. أٞبد.  أمْب، .94
. الطبعة ا٤بعجم الوسيطخلف هللا،دمحم. .الصوا٢بي،عطية. منتصر،عبدا٢بليم .أنيس، إبراىيم .95

 الثانية.
دار  :اإلسكندرية .الطبعة الثانيةُب علـو القرآف كا٢بديث.  ا٢بديثأيوب، حسن دمحم.  .96

 .ق 1425 ;السبلـ
الطبعة الثالثة عشرة. ا٤بدينة ا٤بنورة: ٦بلة دراسات ُب أصوؿ الفق.اببكر، علي أٞبد دمحم.  .97

 .ىػ 1401 ;ا١بامعة اإلسبلمية
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 .الطبعةألكذل.إحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ.الباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف .98
 ـ. 1989 ;مؤسسة الرسالة :بّبكت .ٙبقيق: الدكتور عبد هللا دمحم ا١ببورم

 .إدارة ترٝباف السنة :ابكستاف –الىور  .الشيعة كأىل البيت.الباكستاين، إحساف إ٥بي ظهي .99
ٙبقيق: دمحم  .الطبعة األكذلصحيح البخارم. البخارم، دمحم بن ا٠باعيل أبو عبدهللا ا١بعفي.  .100

 .ىػ 1422 ;دار طوؽ النجاة .زىّب بن انصر الناصر
 .الطبعة األكذل.اإلٲباف كنقصانو كحكم االستثناء فيوزايدة .البدر، عبد الرزاؽ بن عبد احملسن .101

 .ىػ 1416 ;مكتبة دار القلم :الرايض
أٮبية العناية ابلتفسّب .البدر، عبد احملسن بن ٞبد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن ٞبد العباد .102

 . 1425;فهرسة مكتبة ا٤بلك فهد الوطنيو.الطبعة األكذل.كا٢بديث كالفقو
ا٤بدخل إذل مذىب اإلماـ بدراف، عبد القادر بن أٞبد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن دمحم.  .103

 ;مؤسسة الرسالة :بّبكت.ٙبقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي .الطبعة الثانية .أٞبد بن حنبل
 .ق 1401

 دار :الرايض .الطبعة الثانيةشرح السنة. .الربهبارم، أبو دمحم ا٢بسن بن علي بن خلف .104
 .ـ 9791 ;السلف

دار الكتاب  :بّبكت .أصوؿ البزدكم مع شرحو كشف األسرار.البزدكم، علي بن دمحم .105
 ـ. 1974 ;العريب

دار الكتب  :بّبكت .الطبعة األكذل. كتاب أصوؿ الدين.البغدادم، عبد القاىر بن طاىر .106
 .ـ 1980 ;العلمية

 ىػ. 1409 ;دار الوفاء :القاىرة .الطبعة الثالثةالسنة ا٤بفَبل عليو. .سادل ،البهنساكم .107
. الطبعة السنن الكربلالبيهقي، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣براساين أبو بكر.  .108

 .ىػ 1424 ;دار الكتب العلمية: لبناف –بّبكت  .الثالثة. ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا
الطبعة: القضاء كالقدر. .البيهقي، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣براساين أبو بكر .109

 .ىػ 1421 ;مكتبة العبيكاف :الرايض .ٙبقيق: دمحم بن عبد هللا آؿ عامر .األكذل
 .سنن الَبمذم -ا١بامع الكبّب .الَبمذم، دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ .110

 .ـ 1998 ;دار الغرب اإلسبلمي :بّبكت .ٙبقيق: بشار عواد معركؼ
 مكتبة صبيح. :مصر .شرح التلويح على التوضيح.مسعود بن عمرالتفتازاين، سعد الدين  .111
 .إٙباؼ ا١بماعة ٗبا جاء ُب الفًب كا٤ببلحم كأشراط الساعة.التوٯبرم، ٞبود بن عبد هللا .112

 .http://www.resaltalislam.orgموقع رسالة اإلسبلـ 
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مؤسسة  :لبناف –بّبكت  .الطبعة األكذل .حرير علـو ا٢بديث .عبد هللا بن يوسف، ا١بديع .113
 ىػ. 1424 ;الرايف

كزارة األكقاؼ  .الطبعة الثانية .الفصوؿ ُب األصوؿ.ا١بصاص، أٞبد بن علي أبو بكر الرازم .114
 .ىػ 1414 ;الكويٍب

 ـ2008مقاالت  .جريدة األىراـ .تدكين السنة ُب عصر التابعْب.ٝبعة، علي .115
http://alimamalallama.com. 

الطبعة .معادل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كا١بماعة. بن حسن ا١بيزاين، دمحم بن حسْب .116
 .ىػ 1427 ;دار ابن ا١بوزم. ا٣بامسة

الفكر . ، دمحم بن ا٢بسن بن العريٌب بن دمحم ا٢بجوم الثعاليب ا١بعفرم الفاسيا٢بجوم .117
 دار الكتب العلمية :لبناف-بّبكت. الطبعة األكذل.السامي ُب اتريخ الفقو اإلسبلمي

 .ىػ1416;
 دعوة اإلماـ دمحم بن عبد الوىاب سلفية ال كىايب. أٞبد بن عبد العزيز بن عبد هللا ،٢بصْبا .118
 .ػى1420 ;فهرسة مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية. الطبعة األكذل.
 :القاىرة .الطبعة األكذل.قرة العْب ُب شرح كرقات إماـ ا٢برمْب.ا٢بطاب، دمحم بن دمحم الرعيِب .119

 ـ.  1924 ;مصطفى البايب ا٢بليب
 :مصر-ا٤بنصورة  .الطبعة األكذل .دراسات أصولية ُب السنة النبوية.ا٢بفناكم، دمحم إبراىيم .120

 ىػ.  1412 ;دار الوفاء
التحبّب شرح .ا٢بنبلي، عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم الدمشقي الصا٢بي .121

أٞبد  .عوض القرين .ربينٙبقيق: عبد الرٞبن ا١ب .الطبعةاألكذل .التحرير ُب أصوؿ الفقو
 .ق 1421 ;مكتبة الرشد :الرايض –السعودية  .السراح

أبو عبد هللا عبلء الدين مغلطام بن قليج بن عبد هللا البكجرم ا٤بصرم  ،ا٢بنفي .122
 :ا٤بملكة العربية السعودية .ٙبقيق: كامل عويضة .الطبعة األكذل.شرح سنن ابن ماجو.ا٢بكرم

 .ىػ 1419 ;مكتبة نزار مصطفى الباز
الطبعة .معادل السنن.ا٣بطايب، أبو سليماف ٞبد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب .123

 .ـ 1981 ;ا٤بكتبةالعلمية :بّبكت .األكذل
الفقيو .ا٣بطيب البغدادم، أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم .124

دار ابن  :السعودية .الغرازمٙبقيق: أبو عبد الرٞبن عادؿ بن يوسف .الطبعة الثانية.كا٤بتفقو
 .ق 1421 ;ا١بوزم



194 

 

  

ا١بامع ألخبلؽ .ا٣بطيب البغدادم، ابوبكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم .125
 .مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض .ٙبقيق: ٧بمود الطحاف .الراكم كآداب السامع

 .كا٤بتفقوالفقيو .ا٣بطيب البغدادم، أبوبكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم .126
 ق. 1417 ;دار ابن ا١بوزم :السعودية .ٙبقيق: عادؿ بن يوسف العزازم

الكفاية ُب علم .ا٣بطيب لبغدادم، أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم .127
 ا٤بكتبة العلمية. :ا٤بدينة ا٤بنورة .إبراىيم ٞبدم ا٤بدين .أبو عبدهللا السورقي: ٙبقيق .الركاية

مطبعة ا٤بدين  :مصر.علم أصوؿ الفقو كخبلصة اتريخ التشريع.خبلؼ، عبد الوىاب .128
 .ا٤بؤسسة السعودية

شباب  -مصر: مكتبة الدعوة  .الطبعة الثامنة.علم أصوؿ الفقو.خبلؼ، عبد الوىاب .129
 .األزىر

 :ا٤بملكة العربية السعودية .أصوؿ الدين عند اإلماـ أيب حنيفة.ا٣بميس، دمحم بن عبد الرٞبن .130
 .دار الصميعي

ٙبقيق: فواز أٞبد  .الطبعة األكذل.سنن الدارمي.الدارمي، أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرٞبن .131
 ق. 1407 ;دار الكتاب العريب :بّبكت .خالد السبع .زمررل

الطبعة سند الدارمي ا٤بعركؼ بػ )سنن الدارمي(.م.أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرٞبن ،الدارمي .132
 .ىػ 1412 ;دار ا٤بغِب :ا٤بملكة العربية السعودية .ٙبقيق: حسْب سليم أسد الداراين .األكذل

 1413 ;مكتبة التوبة :الرايض .الطبعة األكذل.ا٤بدخل للفقو اإلسبلمي.الدرعاف، عبدهللا .133
 .ىػ
عمادة البحث  :ا٤بدينة ا٤بنورة .الطبعةاألكذلالقطعية من األدلة األربعة. .دكورم، دمحم دميب .134

 .ق 1420 ;ي اب١بامعة اإلسبلميةالعلم
اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ ُب .شاه كرل هللا أٞبد بن عبد الرحيم، الدىلوم .135

 1404 ;دار النفائس :بّبكت .ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة .الطبعة الثانيةاألحكاـ الفقهية. 
 .ق
منهاج االعتداؿ ُب  ا٤بنتقى من.الذىيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف .136

 .٧بب الدين ا٣بطيب .نقض كبلـ أىل الرفض كاالعتزاؿ
 .الطبعة الثالثة.سّب أعبلـ النببلء.مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف، الذىيب .137

 .مؤسسة الرسالة .ٙبقيق: ٦بموعة من احملققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط
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 الرٞبن بن دمحم بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي ا٢بنظلي ابن أيب حاًب أبو دمحم عبد،الرازم .138
 ق.; 1271دار إحياء الَباث العربيو :بّبكت. . الطبعة األكذلا١برح كالتعديل.
ٙبقيق عبد السبلـ دمحم  .معجم مقاييس اللغة.الرازم، أٞبد بن فارس بن زكراي القزكيِب  .139

  .ىػ 1399 ;دار الفكر .ىاركف
٨بتار .د هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفيالرازم، زين الدين أبو عب .140

الدار  -ا٤بكتبة العصرية  :بّبكت .ٙبقيق: يوسف الشيخ دمحم .الطبعة ا٣بامسة.الصحاح
 ق. 1420 ;النموذجية

التفسّب الكبّب ُب مفتاح .الرازم، فخر الدين دمحم بن عمر بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن علي .141
 .ـ 1990 ;دار الكتب العلمية :بّبكت .الطبعة األكذل .الغيب

 .الطبعة األكذل.ا٤بفردات ُب غريب القرآف.الراغب األصفهاىن، أبو القاسم ا٢بسْب بن دمحم .142
 .ىػ 1412 ;دار القلم :دمشق .ٙبقيق: صفواف عدانف الداكدم

ا٤بقَبب .الرحايب، أٞبد بن عمر بن سادل بن أٞبد بن عبود أبو عمر ابزموؿ السلفي ا٤بكي .143
 .ىػ 1422 ;دار ابن حـز .الطبعة األكذل.ضطربُب بياف ا٤ب

مركز ا٤بخطوطات : الكويت .الطبعة األكذل.تلخيص األصوؿ.الزاىدم، حافظ ثناء هللا .144
 .ىػ 1414 ;كالثراث كالواثئق

الطبعة  .ترتيب القاموس احمليط على طريقة ا٤بصباح ا٤بنّب كأساس الببلغة.الزاكم، طاىر أٞبد .145
 .ق 1986 ;دار الفكر :بّبكت .الثالثة

اتج العركس من جواىر .دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ا٢بسيِب أبو الفيض ،الزبيدم .146
 .دار ا٥بداية .قيق: ٦بموعة من احملققْبٙب.القاموس

٦بلة جامعة . ا١بهود ا٤ببذكلة ُب حجية السنة ُب القرآف الرابع عشر ا٥بجرم.الزحيلي، دمحم .147
 .ـ 2006 ;دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية

 .ق 1406 ;دار الفكر :دمشق .الطبعة األكذل.أصوؿ الفقو اإلسبلمي .الزحيلي، كىبو .148
دار  :القاىرة .الطبعة األخّبة .الكشاؼ عن حقائق التنػزيل.الز٨بشرم، ٧بمود بن عمر .149

 .ـ 1966 ;إحياء الكتب العربية
كتطوره من القرف تدكين السنة النبوية "نشأتو .الزىراين، أبو ايسر دمحم بن مطر بن عثماف .150

 1412 ;دار مكتبة الصديق :السعودية .الطبعة األكذل.األكؿ إذل هناية القرف التاسع ا٥بجرم
 .ىػ
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تدكين السنة النبوية نشأتو كتطوره من القرف  .الزىراين، أبو ايسر دمحم بن مطر بن عثماف .151
 .ىػ 1417 ;دار ا٥بجرة :الرايض .الطبعة: األكذل.األكؿ إذل هناية القرف التاسع

تدكين السنة النبوية نشأتو كتطوره من القرف .الزىراين، أبو ايسر دمحم بن مطر بن عثماف .152
 .ىػ 1426 ;مكتبة دار ا٤بنهاج :الرايض .الطبعة األكذل .األكؿ إذل هناية القرف التاسع ا٥بجرم

إذل علم الرجاؿ نشأتو كتطوره من القرف األكؿ .أبو ايسر دمحم بن مطر بن عثماف ،الزىراين .153
 ق.ػ 1417 ;دار ا٥بجرة :ا٤بملكة العربية السعودية .الطبعة األكذل.هناية القرف التاسع

 .ـ 1976 ;مؤسسة قرطبة .الطبعة السادسة .الوجيز ُب أصوؿ الفقو .زيداف، عبد الكرًن .154
 ;دار الرسالة :لبناف -بّبكت .الطبعة السابعة.الوجيز ُب أصوؿ الفقو.زيداف، عبدالكرًن .155

 ق. 1419
 .ق 1405 ;دار الثقافة :قطر .أثر اإلمامة ُب الفقو ا١بعفرم كأصولو.علي أٞبد، لوسالسا .156
دمشق  .الطبعة الثالثة.السنة كمكانتها ُب التشريع اإلسبلمي.السباعي، مصطفى بن حسِب .157
 .ىػ 1402 ;ا٤بكتب اإلسبلمي :سوراي –
ا٤بكتب  .األكذلالطبعة .السنة كمكانتها ُب التشريع اإلسبلمي.السباعي، مصطفى بن حسِب .158

 .ـ 2000 ;دار الوراؽ  :اإلسبلمي
 :بّبكت .الطبعة الرابعة.السنة كمكانتهاُب التشريع اإلسبلمي.السباعي، مصطفى بن حسِب .159

 ـ. 1985 ;ا٤بكتب اإلسبلمي
رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن .السبكي، اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين .160

عادل  :بّبكت -لبناف .عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود .وضٙبقيق: علي دمحم مع .الطبعةاألكذل.ا٢باجب
 .ـ 1999 ;الكتب

اإلهباج على شرح ا٤بنهاج على منهاج الوصوؿ إذل سلم .السبكي، علي بن عبد الكاُب .161
 ;دار الكتب العلمية :بّبكت .ٙبقيق: ٝباعة من العلماء .الطبعةاألكذل.الوصوؿ للبيضاكم

 .ىػ 1404
فتح ا٤بغيث بشرح الفية ا٢بديث .دمحم بن عبد الرٞبنالسخاكم، مشس الدين أبو ا٣بّب  .162

 .ق 1424 ;مكتبة السنة :مصر .ٙبقيق: علي حسْب علي.الطبعةاألكذل.للعراقي
الطبعة .فتح ا٤بغيث شرح ألفية ا٢بديث.مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبنالسخاكم،  .163

 ق. 1388 ;ا٤بكتبة السلفية :السعودية–ا٤بدينة ا٤بنورة  .ٙبقيق: عبدا لرٞبن دمحم عثماف .الثانية
 .دار ا٤بعرفة :بّبكت.أصوؿ السرخسي.السرخسي، دمحم بن أٞبد بن أيب سهل .164
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 .الطبعةاألكذل .أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، عياض بن انمي بن عوض .165
 .ىػ 1426 ;دار التدمرية :ا٤بملكة العربية السعودية -الرايض 

 .الطبعة األكذل.الدر ا٤بنثورُب التفسّب ا٤بأثور.عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي، جبلؿ الدين  .166
 .ـ 1990 ;دار الكتب العلمية :بّبكت

 .تدريب الراكم ُب شرح تقريب النواكم.السيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر .167
 .ق 1399 ;ٙبقيق: عبد الوىاب عبد اللطيف .الطبعة الثانية

تدريب الراكم ُب شرح تقريب .الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، جبلؿ الدين عبد .168
 ;دار الكتب ا٢بديثة:القاىرة .ٙبقيق: األستاذ عبد الوىاب عبد اللطيف .الطبعةالثانية.النوكم

 .ـ 1966
ضبط نصوصو كخرج  .جامع األحاديث.جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي،  .169

 .أحاديثو: فريق من الباحثْب إبشراؼ د على ٝبعة
 ;ا٤بدينة ا٤بنورة .الطبعة الثالثةمفتاح ا١بنة. .جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي،  .170

 ق. 1399
ٙبقيق: بديع  .الطبعة األكذل .أسباب النزكؿ.السيوطي، جبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر .171

 .ى 1410 ;دار ا٥بجرة :دمشق .السيد اللحاـ
شرح رسالة ابن أيب زيد .دمحم بن دمحم بن خلفالشاذرل، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن  .172

دار  :بّبكت .ٙبقيق: يوسف الشيخ دمحم البقاعي .الطبعة األكذل.القّبكاين مع حاشية العدكم
 .ىػ 1412 ;الفكر

سعد بن  .الطبعةاألكذل.األعتصاـ.الشاطيب، إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي .173
 .ق 1429 ;دار ابن ا١بوزم :ا٤بملكة العربية السعودية .عبد هللا آؿ ٞبيد

تصحيح كضبط أٞبد  .االعتصاـ.بن دمحم اللخمي الغرانطي الشاطيب، إبراىيم بن موسى .174
 .دار الكتب العلمية :بّبكت .عبد الشاُب

ٙبقيق:  .الطبعة األكذل.االعتصاـ.الشاطيب، إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي .175
 .ىػ 1412 ;دار ابن عفاف :السعودية .سليم بن عيد ا٥ببلرل

 .ىػ 1410 ;دار ا٤بعرفة :بّبكت .األـ.الشافعي، أبو عبد هللا دمحم بن إدريس .176
 :بّبكت .ٙبقيق: أٞبد شاكر .الطبعةاألكذل.الرسالة.الشافعي، أبو عبد هللا دمحم بن إدريس .177

 ـ. 1939 ;دار الفكر



198 

 

  

 .مكتبو ا٢بليب :مصر .ٙبقيق: أٞبد شاكر .الرسالة.دمحم بن إدريس الشافعي، أبو عبد هللا .178
 .ىػ 1358 ;الطبعة األكذل

دار الكتب  :بّبكت.ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر .الرسالة.الشافعي، أبو عبد هللا دمحم بن إدريس .179
 .العلمية

 دار الكتب العلمية.  :لبناف -بّبكت .ا٤بسند .الشافعي، أبو عبد هللا دمحم بن إدريس .180
 ;دار الفكر العريب :القاىرة .الطبعة الثانية.ا٤بدخل للتشريع اإلسبلمي.الشافعي، أٞبد .181

 ـ. 1984
حاشية العطار على شرح ا١ببلؿ احمللي على .الشافعي، حسن بن دمحم بن ٧بمود العطار .182

 .دار الكتب العلمية .ٝبع ا١بوامع
الوعظية ُب شرح أحاديث اجملالس .الشافعي، مشس الدين دمحم بن عمر بن أٞبد السفّبم .183

 ٙبقيق: أٞبد فتحي عبد الرٞبن. األكذلالطبعة .خّب الربية ملسو هيلع هللا ىلص من صحيح اإلماـ البخارم
 .ق 1425 ;دار الكتب العلمية :لبناف –بّبكت .
ٙبقيق منيف الرتبة ٤بن ثبت لو شريف .الشافعي، صبلح الدين العبلئي خليل بن كيكلندم .184

 ;طبع دار العاصمة :الرايض .ٙبقيق: عبد الرحيم بن دمحم القشقرم .األكذلالطبعة .الصحبة
 .ىػ 1410

شرحو كعلق  .شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات.الشافعي، ٰبٓب بن موسى العمريطي .185
 .أٞبد بن عمر ا٢بازمي .عليو

الطبعة .الباعث ا٢بثيث شرح اختصار علـو ا٢بديث للحافظ ابن كثّب.شاكر، أٞبد دمحم .186
 .ق 1417 ;مكتبة دار السبلـ :الرايض .الثانية

هبانج دار  .الطبعة األكذل .السنة النبوية كأثرىا ُب اختبلؼ الفقهاء.الشحود، على بن انيف .187
 .ق 1430 ;ا٤بعمور

 .. الطبعة األكذلكتاابت أعداء اإلسبلـ كمناقشتها.الشربيُب، عماد السيد دمحم إ٠باعيل .188
 ىػ 1422 ;الشربيُب ٙبقيق: عماد السيد دمحم إ٠باعيل

منشورات  :بنغازم -ليبيا .الطبعة السادسة .أصوؿ الفقو األسبلمي.شعباف، زكي الدين .189
 .ـ 1995 ;جامعة قاريونس

أصوؿ الفقو اإلسبلمي ُب ا٤بقدمة التعريفية ابألصوؿ كأدلة .شليب، دمحم مصطفى شليب .190
 .ـ 1986 ;دار النهضة العربية :بّبكت .األحكاـ كقواعد االستنباط
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مشس الدين، أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم  .191
 ;مكتبة السنة :مصر .. الطبعة األكذلفتح ا٤بغيث بشرح الفية ا٢بديث للعراقي.السخاكم
 .ىػ 1424

مشس الدين، ا٤بقدسي دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج أبو عبد هللا الراميُب ٍب الصا٢بي  .192
فركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الدين علي بن سليماف ال.ا٢بنبلي
 .ىػ 1424 ;مؤسسة الرسالة .ٙبقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي.الطبعةاألكذل.ا٤برداكم

الطبعة .مذكرة ُب أصوؿ الفقو.الشنقيطي، دمحم األمْب بن دمحم ا٤بختار بن عبد القادر ا١بكِب .193
 .ـ 2001 ;مكتبة العلـو كا٢بكم :ا٤بدينة ا٤بنورة. ا٣بامسة

إرشاد السارم لشرح .شهاب الدين، أٞبد بن دمحم بن أىب بكر بن عبد ا٤بلك القسطبلين .194
 .ق 1323 ;ا٤بطبعة الكربل األمّبية .الطبعة السابعة.صحيح البخارم

 .مؤسسة ا٢بليب .ا٤بلل كالنحل.الشهرستاين، أبو الفتح دمحم بن عبد الكرًن بن أىب بكر أٞبد .195
 .ىػ 1425 ;ا١بامعةاألمريكية العا٤بية .الطبعة األكذل.حجية السنة كاترٱبها.ا٢بسْب، شواط .196
الطبعة .إرشاد الفحوؿ إذل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ.الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم .197

 ـ. 1994 ;دار الكتب العلمية :بّبكت .األكذل
الطبعة األكذل .االجتهاد ك التقليدالقوؿ ا٤بفيد ُب أدلة .الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم .198

 .ق 1396 ;دار القلم :الكويت .ٙبقيق: عبد الرٞبن عبد ا٣بالق
 .مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل. الطبعة األكذل .الشيباين، أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل .199

 .إشراؼ: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي .كآخركف .عادؿ مرشد -ٙبقيق: شعيب األرنؤكط 
 .ىػ 1421 ;مؤسسة الرسالة

عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب الصحابة الكراـ رضي .بن علي عائض حسن ،الشيخ انصر .200
 .ق 1421 ;مكتبة الرشد :الرايض .الطبعة الثالثة.هللا عنهم

 .الطبعة األكذل.التبصرة ُب أصوؿ الفقو.الشّبازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف .201
 .ق 1403 ;دار الفكر :دمشق.ٙبقيق: دمحم حسن ىيتو

 :الطبعة الثانية .اللمع ُب أصوؿ الفقو.الشّبازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف .202
 ـ. 2003 ;دار الكتب العلمية

ا٤بدخل الفقهي كاتريخ .ك٧بمود دمحم ،طنطاكم .خليفة، اب بكر .عبد الرٞبن، الصابوين .203
 ىػ. 1405 ;القاىرة: مكتبة كىبة .الطبعة الثانية.التشريع اإلسبلمي
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ٙبقيق:  .الطبعة األكذل.إجابة السائل شرح بغية اآلمل.الصنعاين، دمحم بن إ٠باعيل األمّب .204
 1986 ;مؤسسة الرسالة :بّبكت .كالدكتور حسن دمحم مقبورل األىد .حسْب بن أٞبد الباغي

 ـ.
م القرآف ا٤بشهور بتفسّب جامع البياف عن أتكيل آ.الطربم، دمحم بن جرير بن يزيد بن خالد .205

 .ق 1405 ;دار الفكر :بّبكت .الطبعة األكذل.الطربم
دار  .التحقيق: دمحم زىرم النجار .الطبعة األكذل.شرح معاين اآلاثر.الطحاكم، أٞبد بن دمحم .206

 ق.  1399 ;الكتب العلمية
ا٢بوادث .٤بالكيا الطرطوشى، دمحم بن الوليد بن دمحم بن خلف القرشى الفهرل األندلسي .207

 .ىػ 1419 ;ابن ا١بوزم .ٙبقيق: علي بن حسن ا٢بليب .الطبعة الثالثةكالبدع. 
 .ق 1986 ;دار القرآف الكرًن :بّبكت .الطبعة األكذل.حجية السنة.عبد ا٣بالق، عبد الغُب .208
رائسة :الرايض .األكذلالطبعة .٧ببة الرسوؿ بْب اإلتباع كاالبتداع.عبد الرءكؼ، دمحم عثماف .209

 .ىػ 1414 ;البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد إدارة الطبع كالَبٝبةإدارة 
دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع  .تيسّب أصوؿ الفقو للمبتدئْب.دمحم حسن ،عبد الغفار .210

 .http://www.islamweb.netالشبكة اإلسبلمية
عيوف الرسائل .عبد الرٞبن بن حسن بن دمحم بن آؿ الشيخ عبد اللطيف بن، عبد الوىاب .211

 .مكتبة الرشد :الرايض .ٙبقيق: حسْب دمحم بوا .الطبعة األكذل.كاألجوبة على ا٤بسائل
 ;دار األرقم .الطبعة األكذل.ا٤بعتزلة بْب القدًن كا٢بديث.طارؽ، عبد ا٢بليم .دمحم، العبده .212

 ق. 1408
 .الطبعة األكذل.اإلسبلمية ا٤بيداين خبلؿ القرف العشرينا١بماعات .عبيدات، ٧بمود سادل .213

 .ق 1409 ;مكتبة الرسالة ا٢بديثة
العجيلي، عبد ا٥بادم ىادم بن دمحم بن عبد ا٥بادم ىادم بن بكرم بن دمحم بن مهدم بن  .214

ٙبقيق: حسن بن علي  .الطبعة األكذل .حقيق التجريد ُب شرح كتاب التوحيد.موسى بن جعثم
 .ق 1419 ;أضواء السلف :ا٤بملكة العربية السعودية -ضالعواجي. الراي

ٙبقيق:  .الطبعة األكذل .حاشية العدكم على شرح أيب ا٢بسن.العدكم، علي الصعيدم .215
 .ق 1412 ;دار الفكر :بّبكت .يوسف الشيخ دمحم البقاعي

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن عبد الرٞبن بن أيب بكر بن  ،العراقي .216
 :القاىرة .ٙبقيق: دمحم عبد ا٤بنعم رشاد .الطبعةاألكذل .ا٤بستخرج على ا٤بستدرؾ للحاكم.إبراىيم

 .ق 1410 ;مكتبة السنة

http://www.islamweb.net/
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ٙبقيق: سعد بن  .الطبعة األكذل.شرح رسالة ُب أصوؿ الفقو.العكربم، حسن بن شهاب .217
 .ىػ 1428 ;كنوز أشبيليا  :الرايض .صر بن عبد العزيز الشثرمان
كشف األسرار عن أصوؿ فخر .عبلء الدين ، عبد العزيز أٞبد بن دمحم ا٢بنفي البخارم .218

 .ـ 1974 ;دار الكتاب العريب :بّبكت.اإلسبلـ البز دكم
أصوؿ كشف األسرار شرح .عبد العزيز بن أٞبد بن دمحم ا٢بنفي البخارم، عبلء الدين .219

 .دار الكتاب اإلسبلمي .البزدكم
 .ق 1983 ;دارا٥ببلؿ :القاىرة .اخلالفة ونشأة األحزاب اإلسالمية.عمارة، دمحم .220
 اإلحتجاجالنقص من النص حقيقتو كحكمو كأثر ذلك ُب . عمر، بن عبد العزيز بن عثماف .221

 .ىػ 1408;ا١بامعة اإلسبلمية  :ا٤بدينة ا٤بنورة.ابلسنة اآلحادية
الطبعة .تيسّب علم أصوؿ الفقو.عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب ا١بديعالعنزم،  .222

 .ىػ 1418 ;مؤسسة الرايف :لبناف -بّبكت  .األكذل
الطبعة .فرؽ معاصرة تنتسب إذل اإلسبلـ كبياف موقف اإلسبلـ منو.عواجي، غالب بن علي .223

 ىػ. 1422 ;ا٤بكتبة العصرية الذىبية :جدة .الرابعة
دار الكاتب  :بّبكت .التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي.القادرعودة، عبد  .224

 .العريب
عمدة القارم شرح .العيُب، أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسىنب أٞبد بن حسْب الغيتاىب .225

 .دار إحياء الَباث العريب :بّبكت .صحيح البخارم
عمدة القارم شرح .حسْب الغيتاىب العيِب، أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسىنب أٞبد بن .226

 .ـ 1996 ;دار الفكر :بّبكت  .الطبعة األكذل.صحيح البخارم
ٙبقيق: دمحم عبد السبلـ عبد  .الطبعةاألكذل.ا٤بستصفى.الغزارل، أبو حامد دمحم بن دمحم .227

 ىػ. 1413 ;دار الكتب العلمية، الشاُب
أسباب كنتائج قتل عثماف بن الراقي الوجيز ا٤بفيد ُب تبياف .مصطفى يونس، الفاخرم .228

 جامعة قار يونس. :ليبيا-إجدابيا.عفاف
 .دار دمحم األمْب :دمشق .حجية الصحابة ُب مسائل أصوؿ الدين.فتح هللا، كسيم .229
خطيب الرازم أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي ، فخر الدين .230

دار الكتب  :بّبكت .ٙبقيق: علي سامي النشار .اعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب كا٤بشركْب.الرازم
 العلمية.
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 :ا٤بنصورة -القاىرة .الطبعة األكذل.أصوؿ الركاية عند الشيعة اإلمامية.عمر دمحم، الفرماكم .231
 .ىػ 1421 ;مكتبة اإلٲباف .مكتبة جزيرة الورد

 .األكذلالطبعة .اإلعبلـ ٗبخالفات ا٤بوافقات كاالعتصاـ.الفهد، انصر بن ٞبد بن ٞبْب .232
 ىػ. 1420 ;مكتبة الرشد :الرايض

ٙبقيق: .الطبعة الثامنة.القاموس احمليط.الفّبكز آابدل، ٦بد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب .233
 ىػ. 1426 ;مؤسسة الرسالة :لبناف –بّبكت  .مكتب الَباث ُب مؤسسة الرسالة

 ;بّبكت: دار الكتب العلمية .الطبعة األكذل.قواعد التحديث.القا٠بي، دمحم ٝباؿ الدين .234
 ق. 1399

العدة ُب أصوؿ .القاضي أبو يعلى، دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف ابن الفراء .235
 .ىػ 1410 ;ٙبقيق: أٞبد بن علي بن سّب ا٤بباركي .الطبعة الثانية.الفقو

 .فضل االعتزاؿ كطبقات ا٤بعتزلة.كأبو القاسم البلخي كا٢باكم ا١بشمي ،القاضي عبد ا١ببار .236
 .ـ 1974 ;الدار التونسية :تونس .ٙبقيق: فؤاد سيد

 .موقع ا٤بعارل .، قاموس عريب عريبقاموس ا٤بعاين .237
http://www.almaany.com 

شرح تنقيح .القراُب، أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي .238
 1393 ;شركة الطباعة الفنية ا٤بتحدة .ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد .الطبعة األكذل.الفصوؿ

 ىػ.
شرح تنقيح .القراُب، أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي .239

القاىرة: مكتبة الكليات  .ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ .الطبعة األكذل.الفصوؿ ُب اختصار احملصوؿ
 ـ. 1973 ;األزىرية

نفائس األصوؿ .ن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكيالقراُب، أبو العباس شهاب الدين أٞبد ب .240
 .ٙبقيق: عادؿ أٞبد بن عبد ا٤بوجود علي دمحم معوض .الطبعة األكذل.ُب شرح احملصوؿ

 ـ. 1995 ;مكتبة نذار مصطفى الباز :الرايض
 ;القاىرة: مكتبة كىبة .الطبعة الثالثة.ا٤بدخل لدراسة السنة النبوية.القرضاكم، يوسف .241

 ىػ. 1412
دراسة ُب فقو مقاصد الشريعة بْب ا٤بقاصد الكلية كالنصوص .القرضاكم، يوسف .242

 .ق 1427 ;دار الشركؽ :مصر .الطبعة ااألكذل.ا١بزئية
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 1427 ;دار الشركؽ :مصر .الطبعة الرابعة.كيف نتعامل مع السنة.القرضاكم، يوسف .243
 .ىػ
٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين  التمهيد.القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب .244

كزارة عمـو  :ا٤بغرب .ٙبقيق: مصطفى بن أٞبد العلوم، دمحم عبد الكبّب البكرم .كاألسانيد
 .ىػ 1387 ;األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

الطبعة .جامع بياف العلم كفضلو.القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب .245
 ىػ. 1414 ;دار ابن ا١بوزم :ا٤بملكة العربية السعودية .ٙبقيق: أيب األشباؿ الزىّبم .األكذل

اإلحكاـ ُب أصوؿ .القرطيب، أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي الظاىرم .246
 .دار اآلفاؽ ا١بديدة :بّبكت .ٙبقيق: الشيخ أٞبد دمحم شاكر.األحكاـ

النبذة الكافية ُب .عيد بن حـز األندلسي الظاىرمالقرطيب، أبو دمحم علي بن أٞبد بن س .247
 .ٙبقيق: دمحم أٞبد عبد العزيز .الطبعة األكذل.أحكاـ أصوؿ الدين )النبذ ُب أصوؿ الفقو(

 ق. 1405 ;دار الكتب العلمية :بّبكت
ٙبقيق:  .الطبعة الثانية .ا١بامع ألحكاـ القرآف.القرطيب، دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح .248

 .ىػ 1372 ;دار الشعب :القاىرة .أٞبد عبد العليم الربدكين
 ;مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض .الطبعة الثانية .اتريخ التشريع األسبلمي.القطاف، مناع بن خليل .249

 .ق 1417
 .ىػ 1422 ;مكتبة كىبة .الطبعة ا٣بامسة.اتريخ التشريع اإلسبلمي.القطاف، مناع بن خليل .250
الطبعة  .أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثِب عشرية.انصر بن عبد هللا بن علي ،القفارم .251

 ىػ. 1414 ;األكذل
 .الطبعة الثالثة.مسألة التقريب بْب أىل السنة كالشيعة.القفارم، انصر بن عبد هللا بن علي .252

 ىػ. 1428 ;طيبة
 1646 ;التونسيةا٤بطبعة  :تونس .الطبعة األكذل .لباب اللباب.القفصي، ابن راشد ا٤بالكي .253
. 
الطبعة  .اصل الشيعة كاصو٥با مقارنة مع ا٤بذاىب األربعة.الغطاء دمحم حسْب، الكاشف .254

 .ـ 1990 ;دار األضواء :لبناف-بّبكت  .األكذل
نظم ا٤بتناثر من .الكتاين، أبو عبد هللا دمحم بن أيب الفيض جعفر بن إدريس ا٢بسِب اإلدريسي .255

 دار الكتب السلفية. :مصر .ٙبقيق: شرؼ حجازم .الطبعة الثانية.ا٢بديث ا٤بتواتر
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مع تعليقات  .األصوؿ من الكاُب.ايب جعفر دمحم بن يعقوب بن اسحاؽ الرازم ،الكليِب .256
 .انفعة مأخوذة من عدة شركح الكاُب

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كا١بماعة من .البللكائي، ىبة هللا بن ا٢بسن بن منصور .257
 .ق 1402 ;دار طيبة :الرايض .ٙبقيق: أٞبد سعد ٞبداف .الصحابةالكتاب كالسنة كإٝباع 

فواتح الرٞبوت بشرح .اللكنوم، عبد العلي دمحم بن نظاـ الدين دمحم السهالوم األنصارم .258
 ـ. 2002 ;دار الكتب العلمية .ٙبقيق: عبد هللا ٧بمود دمحم عمر .مسلم الثبوت

بشار عواد  .موطأ اإلماـ مالك.ابن أنس األصبحي ا٤بدين بن مالك بن عامرمالك،  .259
 ق. 1412 ;مؤسسة الرسالة .٧بمود خليل -معركؼ 

صححو كرقمو  .موطأ اإلماـ مالك.مالك، ابن أنس األصبحي ا٤بدين بن مالك بن عامر .260
 ;دار إحياء الَباث العريب :لبناف –بّبكت  .كخرج أحاديثو كعلق عليو: دمحم فؤاد عبد الباقي

 ىػ. 1406
ٙبقيق: أبوعبيدة مشهور .اجملالسة كجواىر العلم.أٞبد بن مركاف الدينورما٤بالكي، أبوبكر  .261

 ق. 1419;ٝبعية الَببية األسبلمية دار ابن حـز :البحرين .بن حسن آؿ سلماف
العواصم من .القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم االشبيلي ،ا٤بالكي .262

قدـ لو كعلق عليو: ٧بب .األكذلالطبعة.النيب ملسو هيلع هللا ىلص القواصم ُب ٙبقيق مواقف الصحابة بعد كفاة
كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ  :ا٤بملكة العربية السعودية .الدين ا٣بطيب رٞبو هللا

 .ىػ1419;كالدعوةكاإلرشاد
إيقاظ ٮبم أكرل األبصار لبلقتداء بسيد . ا٤بالكي، صاحل بن دمحم بن نوح بن عبد هللا العمرم .263

 دار ا٤بعرفة. :بّبكت .ا٤بهاجرين كاألنصار
ا٢باكم الكبّب ُب . ا٤باكردم، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم .264

ٙبقيق: الشيخ علي دمحم . الطبعة األكذل. فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح ٨بتصر ا٤بزين
 .ىػ 1419 ;دار الكتب العلمية :لبناف –بّبكت  .الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود -معوض 

 شرح الورقات ُب أصوؿ الفقو. احمللي،جبلؿ الدين دمحم بن أٞبد بن دمحم بن إبراىيم الشافعي .265
 ىػ. 1420 ;جامعة القدس: فلسطْب.ٙبقيق: حساـ الدين بن موسى عفانة. الطبعة األكذل.
 الطبعة: األكذل.موقف ابن تيمية من األشاعرة. احملمود، عبد الرٞبن بن صاحل بن صاحل .266
 ىػ. 1415 ;مكتبة الرشد :الرايض.
 .منهاج احملدثْب ُب القرف األكؿ ا٥بجرم كحٌب عصران ا٢باضر. مزيد، على عبد الباسط .267

 ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب.
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ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل . ا٢بجاج أبو ا٢بسن النيسابورممسلم، .268
 دار إحياء الَباث العريب. :بّبكت .ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :بّبكت. ٙبقيق: دمحم فؤاد عبدالباقي. صحيح مسلم مسلم، ا٢بجاج أبو ا٢بسن النيسابورم .269
 .دار إحياء الَباث العرايب

 ا٤بعجم الوسيط.مصطفى، إبراىيم. الزايت، أٞبد. عبد القادر، حامح. النجار، دمحم.  .270
 .دار الدعوة :القاىرة

 موسوعة مواقف السلف ُب العقيدة كا٤بنهج كالَببية .ا٤بغراكم، أبو سهل دمحم بن عبد الرٞبن .271
 .ا٤بكتبة اإلسبلمية: مصر–القاىرة . األكذلالطبعة .
 ;مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض. الطبعة الثانية.اتريخ التشريع األسبلمي. مناع، القطاف .272

 .ق1416
مصدر الكتاب: دركس صوتية قاـ بتفريغها .دركس للشيخ دمحم ا٤بنجد.ا٤بنجد، دمحم صاحل .273

 موقع الشبكة اإلسبلمية.
الشرح ا٤بختصر لنخبة .ا٤بنياكم، أبو ا٤بنذر ٧بمود بن دمحم بن مصطفى بن عبد اللطيف .274

 ىػ. 1432 ;ا٤بكتبة الشاملة :مصر .الطبعة األكذلالفكر البن حجر العسقبلين 
 ;دار األمة :لبناف-بّبكت  .الطبعة السادسة.الشخصية اإلسبلمية.، تقي الدينالنبهاين .275

 .ق 1424
النجدم، سليماف بن سحماف بن مصلح بن ٞبداف بن مصلح بن ٞبداف بن مسفر بن  .276

الضياء الشارؽ ُب رد شبهات ا٤باذؽ .دمحم بن مالك بن عامر ا٣بثعمي التبارل العسّبم
 :الرايض .ن برجس بن انصر بن عبد الكرًنٙبقيق: عبد السبلـ ب .الطبعة ا٣بامسة.ا٤بارؽ

 .ىػ 1414 ;رائسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
الدرر السنية ُب األجوبة .عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم العاصمي القحطاين ،النجدم .277

 ق. 1392;النجدبة
شرح ٨بتصر .٪بم الدين، سليماف بن عبد القوم بن الكرًن الطوُب الصرصرم أبو الربيع .278

 .ىػ 1407 ;مؤسسة الرسالة .ٙبقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي .الطبعة األكذل.الركضة
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