
 

 

 

شاث أئمت الذكىة في مخالفت-(3) –[ ششح العنت للبوىي ] -(2) – [ حبان ابن صحُح]-(1) بُال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي   .[فخاوي ابن جُمُتمجمىق ]-(5) - للشنلُؼي[ إًظاح اللشآن باللشآن في طىاء البُان] أ-(4)  - مزهب الخىاسج وإبؼاله[ ]جلٍش

مببببببببببببن الـ ببببببببببببش للموبببببببببببببش     ]أظبببببببببببببىكُا[

 بُال –بمجمم أهل العنت والجماكت

الحنابلببت نبببن أ ببي  ػبلبباث] -(12) –[ نبببن الجبباسود اإلانخلبب ] -(11) –[ مببزةشة فببي أ ببى  الفلببه للشببنلُؼي] -(11) –[ الخحلُببل نبببن جُمُببت إبؼببا ]-(9)–[ الحجببت فببي بُببان اإلاصجببت ل  بب ما ي ]  -(8)–[ دفببم إامبباط اطببؼشا  للشببنلُؼي] -(7) –[ جفعبب ا العببلذي] -(6)

 [كن العنت دفاق] -(15) –[ كصص ألانبُاء نبن ةث ا ] -(14) –صا [ ]نكذ اللشآن للل -(13) –[ ٌللى

 .[نبن اإلانزس]ألاوظؽ -(21) –] جفع ا البوىي[ -(19) –لبا ي[أحكاط الجنائض لللالمت ألا] -(81) -]مصباح الـالط في الشد كلى من ةز  شُخ ؤلاظالط[  -(17) -للشاػبي[  اكخصاط]  -(16) بُال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 

]ألاحبببببببببببببببببذ ألاو [ مبببببببببببببببببن  لبببببببببببببببببذ الـ بببببببببببببببببش 

 دمُباغ -للموش   ػببل 

كخلببباد ]شبببشح إلالبببت ا  -(26) -]كاكبببذة حلُلبببت فبببي كلبب  الكخبببا   والعبببنت نببببن كببببذاللىي[   -(25)  -[الجببىا  الكبببافي نببببن اللبببُ ] -(24) -[ لعببببُلمنببباس ا] -(23) -[ مخخصبببش الللبببى للبببزهبي ل لببببا ي] -(22)-[ فىائببذ ؤلامببباط اببببن بببباص كلبببى اكخظببباء الصبببشاغ اإلاعببخلُ ] -(21)

 لشػبي([)جفع ا ال  الجامم ألحكاط اللشآن ] -(31) - [ألامثا  في الحذًث النبىي أل ي الشُخ] -(29) -]ةشف النلا  في الشد كلى كلى أ ي هذة ل لبا ي[  -(28) -]و ُت الحفاؾ مما اجفم كلُه ألائمت العخت[  -(27) -للنجمي[ 

حذ الثا ي والشا م[ من  الـ ش للموش    ]ألا 

 الذك لُت –دم اة اللذًمت  -

]احمباق  -(37) -]العبنن والببذق لللثُمب ن[  -(36) -مبنن الىسكباث[ شبشح ] -(35) -]آلادا  الشبشكُت نببن مف[ب [  -(34) -]شبشح البُلىنُبت لللثُمب ن[  -(33) -]حبامم الللبىط والحكب [  -(32) -]الشبُلت والدشبُم سحعبان إلظبي ؿ  با[  -(31) -[ جفع ا العبلذي] -)مكشس(

نُت ششح اللثُم ن[ -(39) -]اخخُاساث الفل ُت نبن باص[  -(38) -ألائمت ألاس لت واخخالف   نبن هب اة[   ]العفاٍس

]ألاحببببذ الثالببببث[ مببببن الـ ببببش للموببببش    

 الذك لُت -زلبت باإلان

]دفباق  -(45) –]الكببائش للبزهبي[  -(44) -[ خلبم أفلبا  اللبباد للبخباسي ] -(43) -[ اإلاى بلي نببناإلاخخباس ] -(42) -[ الفصبى  فبي ظب اة الشظبى  نببن ةث با] -(41)-[ كؼبم ال[جاحبت  شبشح صبحُح اإلالذمبت مبن ظبنن اببن ماحبه ل[جبابشي ] -(41) - [جفع ا العبلذي] -)مكشس(

 [.للنجمي  شلشي لنث ؤلاظالمُ ن اللى  الحثِث كلى كلُذة أهل الحذًث من ملا] -(48) –]ةخا  آلادا  للبيملي[ -(47) – [بن سحمانن في مخالفت أهل الج ل وابخذاق  ]منماج أهل الحم واجباق -(46) -  لبا ي[لوالع اة  كن الحذًث النبىي 

  [مجمىق فخاوي ابن جُمُت] -(مكشس )  -([ )جفع ا اللشػبي  الجامم ألحكاط اللشآن ] -(مكشس ) –[ معنذ ؤلاماط أحمذ] -(51) - [ كبذ بن حمُذ معنذ] -(51)- لبوىي[ل ] مصابُح العنت -(49)  بُال -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

[ مببببببن الـ ببببببش للموببببببش    ألاو  ]ازنبببببب ن 

ت الش لبت  البحُبشة -مشةض بذس -بلٍش

ذ الل اوا ي في الفله اإلاالكي] -(52) حماكبت واحبذة ن حماكباث و بشاغ ] -(56)-[ اظبخوازت فبي البشد كلبى البكبشي نببن جُمُبت] -(55) - [اللؼُبف اإلانبان فبي خال بت جفعب ا اللبشآن للعبلذي  جِعب ا ] -(54)-[ ششح ألاس ل ن النىوٍت لللثُمب ن] -(53) -[ الشظالت نبن أ ي ٍص

م الخلل  للضسنبىيي[  -(61) -]احابت فُما اظخذسةخه كائشت كلى الصحابت للضسةش ي[  -(59) -]ظؤاث ابن اللُ  نبن جُمُت[  -(58) -]في كلىط الحذًث ل لبا ي[  -(57) - [واحذ ن كششاث للشُخ سبُم اإلاذخلي ]بلبىن ألامبا ي لللُبذة أ بي   -(61) -]حللُ  اإلاخلل  ػٍش

ذ الل اوا ي[.  ٍص

[ مببببن الـ ببببش للموببببش    الثببببا ي]ازنببب ن 

اض   ةفشالشُخ –بالٍش
]الحائُبت نببن أ بي داوود   -(67)–]اللبىدًت لشُخ ؤلاظالط حللُلباث الفبىصان[  -(66)–]معائل الجاهلُت حللُلاث الفىصان[  -(65) –]الخائُت لشُخ ؤلاظالط بخللُلاث العلذي[  -(64) – ششح اللثُم ن[  اكخلاد]إلالت  -(63) –ة في الفله لللثُم ن[ ]مزةش  -(62)

 ]بهجت كلى  ألابشاس للعلذي[ -(71) –]حاشُت ابن كاظ  كلى ةخا  الخىحُذ[   -(71)–]الخىظل والىظُلت لشُخ ؤلاظالط[   -(69) – [  الحذًث ل[خؼُب البوذاديششف أصحا]  -(68)–ششح الفىصان[ 

[ مببن الـ ببش للموببش     الثالببث]ازنبب ن 

نت  الذك لُت- بالبنًز

مبن فبخح ة ىاكبذ اإلانخلبال]ال -(76) - للبباد[ل]إحخنباء الثمبش فبي مصبؼ[  أهبل ألازبش - (75) - بي شبامه[أل]الباكبث كلبي إنكباس الببذق والحبىادر  -(74) - كببذ الىهبا [ نببن]جفعب ا آًباث مبن اللبشآن  -(73) - [لللثُمب ن ملذمبت اإلاجمبىق للنبىوي فبي آدا  الؼلبب]شبشح  -(72)

مت[ -(81) - [تالتي حكي فيما سحىق الصحاب ت]اإلاعائل الفل ُ -(79) - [يألاركاس للنىو ] -(78) - لفىصان[ل]ششح نىاكع ألاظالط   -(77)  - للباد[لالباسي   ]اإلال ن كلي جف   ألاس ل ن ألبن اإلاللن[ -(81) - ] لت الولى في الخكف ا بالجٍش

[ مببببن الـ ببببش للموببببش   الشا ببببم]ازنبببب ن 

 ةفشالشُخ - عُذي ظال  

]اإلانبباس اإلانُببف فبببي  -(86) – ]اإلاخخبباساث الجلُببت مببن اإلاعبببائل الفل ُببت لللالمببت العببلذي[ -(85)–[ ةخبببا  الببىسق لامبباط اإلاببشوري  ] -(84) - [الفلُببه واإلاخفلببه ل[خؼُببب البوببذادي] -(83) -[ ببب ن الحببم والببببؼالن لشببُخ ؤلاظببالط الفشكببان] -(82) -جفعبب ا العببلذي  -)مكببشس(

 ]ؤلاكلُل ألحىبت اللالمت سبُم اإلاذخلي كن أظئلت اإلاصؼ[  والجشح والخلذًل.[ -(91) –]اإلاىػأ في ؤلاكشا [  -(89) –]أظماء هللا الحعنى نبن اللُ [  -(88) –ألالبا ي[ ]آدا  الضفاف في العنت لللالمت  -(87) –الصحُخ والظلُف نبن اللُ [ 

 [الششح اإلامخم كلى صاد اإلاعخلنم لللثُم ن]  -(95)  -[محمذ محي الذًن كبذ الحمُذ  الخحفت العنُت  ششح اإلالذمت آلاحشومُت ]-(94)  -[ ششح الفخىي الحمىٍت الكباي ] -(93) -[ للزهبيمنماج العنت النبىٍت مخخصش ] -(92) - [  الشافعيؤلاماط ] معنذ  -(91) بُال   -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

]أظبببببببببببببىكُا[ مببببببببببببن الـ ببببببببببببش للموبببببببببببببش    

 ةفشالشُخ -بمذًنت الحامبى  

الخنكُببل لللالمببت ] -(111) -]رط الكبالط وأهلببه لل بشوي[   -(111) -[ حللُلباث العببلذي كلببى كمبذة ألاحكبباط] -(99) -]إمخباق روي اللشفببان بمبا اشببخملذ كلُبه ةخببب شببُخ ؤلاظبالط مببن كلبىط اللببشآن[  -(98) -[ بببذائم الخفعب ا نبببن اللببُ ] -(97) -[ جفعب ا ابببن ةث با] -(96)

ش[]اإلاىسد الضن  في الخنبُه ك-(115) –[ مفخاح داس العلادة ] -(114) -]اللىا   من اللىا  [  -(113) -[ اللىاكذ ألا ىلُت من ةخا  الششح اإلامخم لللثُم ن] -(112) -[ اإلاللمي  لى أخؼاء الـال  للذَو

ت كن اإلاعائل اإلانهجُت] -(117) – [للؼحاوي  مشكل آلازاس  ألاخُاس بناجِب ششح ] جحفت  -(116) -[ جفع ا ابن ةث ا]  -(مكشس )  بُال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي    ألاوظؽ نبن اإلانزس[] -)مكشس(  -[ فله النىاص   ]-(118) –[ ألاحىبت ألازٍش

 الـ بببببببش ]ألاس لببببببباء ألاو  والثالبببببببث[ مبببببببن 

 للموش  ػنؼا  الوشبُت

خخصببش  إًلببباؾ همبب  أورببي ألابصببباس ]م -(113) - ]البببشد كلببى اإلابخذكببت نببببن البنببا[ -(112) -[ منـىمببت آلادا  نببببن كبببذ اللببىي ] -(111) -]اللببى  اإلافُبببذ شببشح ةخببا  الخىحُبببذ لللثُمبب ن[  -(111) -[ بلبببىن اإلاببشاط ل[حببافف اببببن  جببش] -(119)-[  جفعبب ا العببلذي] -)مكببشس(

 ]ششح كلُذة أهل العنت والجماكت لللثُم ن[ -(117) –]نصائح وفظائح للىادعي[  -(116) –]كؼم اإلاشاء في حك  الذخى  كلى ألامشاء نبن بشحغ[  -(115)– ]حُاة شُخ ؤلاظالط ابن جُمُت للبُؼاس[ -(114) –للفال ي[ 

  ببببببش الـ]ألاس لبببببباء الثببببببا ي والشا ببببببم[ مببببببن 

 الذك لُت –ببللاط  -للموش  

بببم الى ببى  إرببى الللبب  اإلاببأمى  للعبببلذي] -(121) -[ الخنبُببه والببشد كلبببى أهببل ألاهببىاء والبببذق لامبباط اإلالؼبب ] -(121) -[ منخلبب  ألاخببباس إلاجببذ البببذًن أ ببي الباكبباث] -(119) -[ الشوطببت النذًببت لللالمبببت  ببذًم حعببن]  -(118) -[ جفعبب ا العببلذي] -)مكببشس(  -(122)–[ ػٍش

]ملاملبت الحكباط فبي طبىء الكخبا    -(126) –مب ن[ ]شبشح اللىاكبذ الحعبان لللثُ  -(125)–]شبشح و بُت الصبابى ي للنجمبي[ -(124) –]ندُجت النـش في نخبت الفكش للشمني[   -(123) – ]الخبصشة في أ ى  الذًن كلى مزهب أحمذ للبذ الىاحذ الش ااصي اإلالذس ي[

 والعنت نبن بشحغ[.

 .نبن أ ي شِبت[]اإلاصنف  -(131) - [ ابن جُمُت شُخ ؤلاظالط جفع ا ]-(131) -[ ل[حنبلي  ششح اللثُم ن ىاكذ ألا ى  وملاكذ الفصى  ك ] -(129) -[ ٍمتاماط ابن خض  صحُح] -(128) [للكخا ي لبُان مش ىس ةخب العنت اإلاششفت  لشظالت اإلاعخؼشفتا ] -(127) بُال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

]الخمببِغ ألاو  والثالببث والشا ببم[ مببن 

 .ضفخبب مسجذ النىس بالـ ش للموش    

ض الششُذ[  الخنبيماث] -(134)-لاد[ اإلا صاد] -(133) - [الؼباي جفع ا ] -(132) ]اإلاىافلباث للشباػبي[   -(137) -[ ؤلاكنباق فبي معبائل ؤلاحمباق نببن اللؼبان] -(135) -[ لؼشق الحكمُت في العُاظبت الشبشكُتا] -(135) -العنُت كلى الللُذة الىاظؼُت لللالمت كبذ اللٍض

ض للذاموا ي[   -(141)– الل فان في مصاًذ الشُؼان نبن اللُ [ ]إهازت -(139) – ]أ ى  ألاحكاط نبن كاظ [-(138) –  ]ؤلاكالط بنلذ ةخا  الحال  والحشاط للفىصان[  -( 141)–]الىحىه والنـائش أللفاؾ ةخا  هللا اللٍض

]الخمبببببببببِغ الثبببببببببا ي[ مبببببببببن الـ بببببببببش إرببببببببببى 

 الوشبُت–اإلاحلت الكباي -اللشاء 

]اإلا[خببص الفلظببي  -(146) –بببن كاظبب [ ن ]حاشببُت ملذمببت الخفعبب ا  -(145) -جحببزًش اإلاعببلم ن مببن ابخببذاق فببي الببذًن ألحمببذ بببن  جببش آ  بىػببامي[ ] -(144) –]هشبببت ؤلاظببالط للخببىٍجشي[  -(143) –]ألاد  اإلافببشد لامبباط البخبباسي[  -(142) - [جفعبب ا الؼببباي  ]  -(مكببشس )

اللببى  العببذًذ فببي شببشح ةخببا  ] -(151) -مببنهأ أهببل العببنت والجماكببت فببي نلببذ الشحببا  والكخببب والؼىائببف للشببُخ سبُببم اإلاببذخلي[ ] -(149) - [ألادلببت اللىاػببم والبببااه ن فببي إبؼببا  أ ببى  اإلا[حببذًن للعببلذي] -(148) -  ي [] اللىامببل اإلاائببت ل[جشحببا -(147) –للفببىصان[ 

 .[الخىحُذ للعلذي
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