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Hussam Al-Din Ali bin Ahmed bin Makki Al-Razi, who died in 

the year 598 AH, in his book 

 “Khalas Al-Dala’il fi Refining Al-Massala” 

 (The Book of Crimes), a comparative study 

M.M. Bilal Abdul Razzaq Muhammad, Secretary of the Iraqi 

University, College of Islamic Sciences 

Abstracts:   

  It appeared in various types of sciences, jurisprudence, hadith, theology, 

jurisprudence and its origins, and other sciences, and this science is one of 

these sciences.  Since it is indispensable for any Muslim about his daily 

affairs, he is aware of what he is and what surrounds him and what deprives 

him of the legal rules, so his importance came for this reason, the first in the 

mercy of God Almighty paid him attention to your belief, on the basis of the 

position of the Almighty: the repentant, the worshiper, the fervent, the 

fervent.  Those who prostrate themselves, those who enjoin what is right and 

forbid what is wrong, and those who keep God’s limits    ۗ and those who seek 

to do what is right, so jurisprudential people need it. 
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  And in this science he finds for his scholars many differences in deducing 

the provisions and conditions in terms of the difference in the way they are 

invoked or in terms of his consideration of this source or that as an argument 

or not, with the pretext of diversity and no contradiction.  And that God has 

blessed me with countless witnessing that he has given me the love of 

following the trails of scholars with what they left us of great wealth and a 

great heritage and looking with consideration and appreciation for what they 

gave us, and clarification of that, the great treasure, and from here the 

determination after relying on God that my choice should be subjects  

Jurisprudence, so I signed my choice on the book ((The Summary of 

Evidence in Revising the Interpretation of Al-Qudduri, by Imam Hussam Al-

Din Ali bin Ahmed bin Makki Al-Razi ((d. 598 AH)), indicating the hope for 

this in some criminal matters. 

  The introduction of the research necessitated dividing it into three sections: 

  As for the previous version, in it I used an optional book and plan option 

  Search setup. 

  The first topic focused on introducing Hussam Al-Din Ali bin Ahmed bin 

Makki Al-Razi and his biography and science. 

  The second topic focused on the study of the book and its approach. 

  As for the third topic, it focused on some issues of the Book of Crimes, a 

comparative study. 

  The research concluded with the most important findings. 

  In conclusion, I ask God to accept this work, purely for his sake, traveling 

for his sake, and he is responsible and the best hoped, and our last prayer is 

that praise be to God, Lord of the worlds. 

Keywords: (Hossam Al-Din Ali bin Ahmed bin Makki Al-Razi’s weightings, 

summary of evidence, in the revision of issues). 
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ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   چ  

﮺  ﮻ ﮼    ﮽   چ   ﮾﮷  ﮸  ﮹  

  وجه الداللة:

ة لم تفرق بٌن حر وعبد، وتوجب القصاص أٌضاً فً النفس وما أن هذِه اآلٌ

 دونها بٌن الرجل والمرأة.

گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  

  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳگ  ڳ   ڳ

 چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
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أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم : ابن منظور ، ن العربٌنظر: لسا (44)

:   ، طبعة دار صادر ، بٌروت ، الطبعة األولى ه(177ت)األفرٌقً المصري 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة ال مجلة الدراسات

 

 

222 

                                                                                                                                                      

يذًذ تٍ أتً تكز تٍ عثذ انقادر : انزاسي ،، ومختار الصحاح74/754-756

 . 774:  و2222-2222ِانكٌٕد ، طثعح دار انزطانح ، ( ْـ222خ)
 (.55سورة مرٌم : اآلٌة ) اآلٌة من (45)
، ( هـ512ت)محمد بن عٌسى الترمذي السلمً : أبو عٌسى  سنن الترمذي (46)

:  ،أحمد محمد شاكر وآخرون ، طبعة دار إحٌاء التراث العربً ـ بٌروت: تحقٌق 

، ( ْـ272خ)يذًذ تٍ ٌشٌذ انقشًٌُٔ : أتٕ عثذ هللا    ، سنن ابن ماجة  ؛ 4/467

 . 5/028:  ثذ انثاقً ، طثعح دار انفكز ، تٍزٔخ يذًذ فؤاد ع: ذذقٍق 
موفق الدٌن أبً محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن : ابن قدامه  ٌنظر: المغنً (41)

الدكتور : ، تحقٌق ( هـ658ت)قدامه المقدسً الجماعٌلً الدمشقً الصالحً الحنبلً 

الحلو، طبعة دار عالم عبد هللا بن عبد المحسن التركً ـ والدكتور عبد الفتاح محمد 
يغًُ  ؛ 77/444:   م7222 -ه7472الرابعة الكتب ، الرٌاض ـ السعودٌة ، الطبعة 

، طثعح ( ْـ277خ)يذًذ انخطٍة انشزتًٍُ ،انًذراج إنى يعزفح يعاًَ أنفاظ انًُٓاج 

 .4/5:   دار انفكز ، تٍزٔخ
المعرفة ، بٌروت ، طبعة دار ( )شمس الدٌن : لسرخسً ل ، ٌنظر: المبسوط (40)

لزٌلعً : فخر الدٌن شرح كنز الدقائق : وتبٌٌن الحقائق ؛ 51/04:   م7224-ه7474لبنان ،،
هـ( ، طبعة دار الكتب اإلسالمً ـ القاهرة ، 144عثمان بن علً الزٌلعً الحنفً )ت:

 .  5/55:  هـ7474
إلمام المبجل فً معرفة الراجح من الخالف على مذهب ا ، االنصاف 77/444المغنً:  (42)

هـ( 005أحمد بن حنبل : المرداوي : عالء الدٌن أبً الحسن علً بن سلٌمان المرداوي )ت:
، تحقٌق : محمد حامد الفقً ، طبعة مطبعة السنة المحمدٌة ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

يُصٕر تٍ ٌَٕض : انثٕٓذً :عٍ يرٍ االقُاع  كشاف القناع؛  2/444:    م7251هـ ـ 7411

ْالل يصٍهذً يصطفى ْالل ، طثعح دار انفكز : ، ذذقٍق ( ْـ2222خ)إدرٌض انثٕٓذً  تٍ

 .5/584:     ْـ2222تٍزٔخ،،

 المصادر والهوامش:

اتنٍ زنشي : أتنٕ انقاطنى 

و2277ْنـ  ، دار انقهنى ، تٍنزٔخ ـ نثُناٌ ، انطثعنح ا،ٔننى ، 722يذًذ تٍ أدًنذ تخ:

م حسام الدٌن عليً بين أحميد بين فً شرح القدوري ،لإلمال تنقٌح المسائوخالصة الدالئل  (55)
 7ه(، تحقٌق صالح محمد أبو الحيا،،دار الفيتح للدراسيات والنشير، ط520مكً الرازي)ت

.4/468 م :5876ه/7441،
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الذمً: هو الكافر الذي بٌنه وبٌن المسلمٌن عهد وذمة، على أن ٌقٌم فً بالد اإلسالم  (54)

مسلمون بحماٌة نفسه وماله وعرضه. وٌلتزم بأحكامه وٌدفع الجزٌة، فً مقابل أن ٌقوم ال
انكاطاًَ : عالء انذٌٍ أتٕ تكز تٍ يظعٕد انكاطاًَ فً ذزذٍة انشزائع : انظر: بدائع الصنائع

:  و 2222ْـ  ، طثعح دار انكراب انعزتً ، تٍزٔخ ، انطثعح انثاٍَح ، 227انذُفً ، تخ:

1/778. 

ْننـ  ، طثعننح دار 222اإلينناو انشننافعً : أتننٕ عثننذ هللا يذًننذ تننٍ إدرٌننض تخ:

أتنٕ إطنذا  : انشنٍزاسي ْنـ 2222انًعزفح ، تٍنزٔخ ، انطثعنح انثاٍَنح ، 

، طثعح دار نفكز ـ تٍزٔخ( )ٍ عهً تٍ ٌٕطف إتزاٍْى ت
موفق الدٌن أبً محمد : ابن قدامه ، فً فقه ابن حنبل الكافً ؛77/466انظر: المغنً:  (56)

، طبعة المكتب اإلسالمً ، ( )عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسً 

.5/554 : كشاف القناع ؛4/5:   بٌروت 
أحمد بن غنٌع بن سالم النفراوي المالكً  ، الفواكه الدوانً ؛5/7825ظر: الكافً: ان (51)

.5/575:  هـ 7475هـ( ، طبعة دار الفكر، بٌروت ، 7755)ت:
شمس الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً المصري : أبو عبد هللا  ، انظر: شرح الزركشً (50)

لمنعم خلٌل إبراهٌم ، طبعة دار الكتب عبد ا: ، قدم له ووضع حواشٌه ( )الحنبلً 

أتٕ : تٍ يفهخ ، الفروع ؛6/61:   م5885 -ه7454األولىالعلمٌة ، بٌروت ـ لبنان ، الطبعة 

أتٕ انشْزاء داسو انقاضً ، طثعح دار : ، ذذقٍق ( ْـ722خ)عثذ هللا يذًذ تٍ يفهخ انًقذطً 

.5/641:    ا،ٔنى انكرة انعهًٍح ، تٍزٔخ ، انطثعح 
أبو الحسن برهان : المرغٌنانً :شرح بداٌة المبتدي  ةالهداٌ ؛56/747انظر: المبسوط:  (52)

خر، أحادٌثه وضبطه وعلق ( , هـ 524ت)الدٌن علً بن أبً بكر الفرغانً المرغٌنانً 

:    بٌروت ـ  ،طبعة شركة دار األرقم بن أبً األرقام , محمد عدنان دروٌش : علٌه 

4/768.
، تحقٌق ( )محمد بن إسماعٌل البخاري الجعفً : أبو عبد هللا  ،واه البخارير (68)

الدكتور مصطفى دٌب البغا ، طبعة دار ابن كثٌر ، الٌمامة ، بٌروت ، : 

شزح  فتح الباري ؛ ، من كتاب الدٌاتالبخاري صحٌح م،7201-ه7481الثالثة،الطبعة

انشٍخ : ، ذذقٍق ( ْـ222خ)انعظقالًَ  أدًذ تٍ عهً تٍ دجز: انذافع :صذٍخ انثخاري 

عثذ انعشٌش تٍ عثذ هللا تٍ تاس ، ٔيذًذ فؤاد عثذ انثاقً ، ٔيذة انذٌٍ انخطٍة ، طثعح 

أتٕ  ،فً سننه ، وأبو داود ؛75/546:   ْـ2227انثانثح انًكرثح انظهفٍح ـ انقاْزج ، انطثعح 

يذًذ يذًٍ انذٌٍ عثذ : ذقٍق ، ذ( ْـ272خ)طهًٍاٌ تٍ ا،شعس انظجظراًَ ا،سدي : دأد 

.4/707من كتاب الدٌات:  ،انذًٍذ ، طثعح دار انفكز 
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) وهو شرح مختصر المزنً (  الحاوي الكبٌر ؛4/5الكافً:  ؛77/466انظر: المغنً:  (67)
هـ( ، تحقٌق : 458الماوردي : علً بن محمد بن حبٌب الماوردي البصري الشافعً )ت::

ٌخ عادل أحمد عبد الموجود ، طبعة دار الكتب العلمٌة ، الشٌخ علً محمد معوض ـ والش
.75/75:  م .7222هـ ـ 7472بٌروت ـ لبنان ، الطبعة األولى، 

( )نً البغدادي علً بن عمر الدارقط: أبو الحسن  ، رواه الدارقطنً فً سننه (65)

-ه 77406بٌروت ،السٌد عبد هللا هاشم ٌمانً المدنً ، طبعة دار المعرفة ، : ، تحقٌق 

أتٕ تكز أدًذ تٍ انذظٍٍ تٍ عهً تٍ يٕطى  ،والبٌهقً فً السنن الكبرى ؛4/744: م 7266

انًكزيح يذًذ عثذ انقادر عطا ، طثعح يكرثح دار انثاس ، يكح : ، ذذقٍق ( ْـ222خ)

أتٕ تكز : عثذ هللا تٍ يذًذ تٍ  ، وابن أبً شٌبة فً المصنف ؛0/44:    . و2222 -2222ِ،

ْـ  ، ذذقٍق : كًال ٌٕطف انذٕخ ، طثعح يكرثح انزشذ ،انزٌاض 222أتً شٍثّ انكٕفً تخ:

ألنَّ فً سنده جابراً الجحفً  ؛، وهو أثر ضعٌف5/482:    ْـ .2222، انطثعح ا،ٔنى ، 

. متروك الحدٌث

إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا  ،أبو إسحاق ، فً شرح المقنع المبدع ؛4/5انظر: الكافً:  (61)

 ؛04/560:  هـ7488ت،طبعة المكتب اإلسالمً ، بٌرو( )بن مفلح الحنبلً 

.5/554كشاف القناع: 
وعبد  ؛47، 0/48كبرى: ، والبٌهقً فً السنن ال4/744رواه الدارقطنً فً سننه:  (60)

هـ( ، تحقٌق : 577أبو بكر : عبد الرزاق بن همام الصنعانً )ت: ، الرزاق فً المصنف
   هـ .7484حبٌب الرحمن األعظمً ، طبعة المكتب اإلسالمً ، بٌروت ، الطبعة الثانٌة ، 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن : الطحاوي  ، والطحاوي فً شرح معانً اآلثار ؛78/787: 

محمد زهري النجار ، طبعة دار الكتب : ، تحقٌق ( هـ457ت)المة بن عبد الملك بن سلمة س

: أتٕ عثذ انزدًٍ  ، السنن الكبرى ؛4/745:  هـ 7422لى ،العلمٌة ، بٌروت ، الطبعة األو
انذكرٕر عثذ انغفار طهًٍاٌ انثُذاري ، ٔطٍذ : ، ذذقٍق ( ْـ222خ)أدًذ تٍ شعٍة انُظائً 

:  و 2222 -2222ِنى ،ثعح دار انكرة انعهًٍح ، تٍزٔخ ، انطثعح ا،ٔكظزٔي دظٍ ، ط

0/47.

نٌل  ؛4/448: م 5885،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ، انظر: مختصر خالفٌات البٌهقً (18)
 ،( ْـ2222خ)يذًذ عهً تٍ يذًذ انشٕكاًَ : انشٕكاًَ :شزح يُرقى ا،خثار  األوطار

.1/74 :  و2272خ،طثعح دار انجٍم ، تٍزٔ
هو عبد الرحمن بن البٌلمانً، مولى لعمر، من التابعٌن روى عن عدد من الصحابة،  (17)

فً  -رحمه هللا  -وضعفه الدارقطنً وغٌره، وقٌل: كان ٌروي عن الصحابة باإلرسال، توفً 
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شًض انذٌٍ أتٕ : انذْثً :ززال فً َقذ ان خالفة الولٌد ابن عبد الملك، انظر: مٌزان االعتدال

انشٍخ عهً يذًذ يعٕض ، ٔانشٍخ : ذذقٍق ( ْـ722خ)عثذ هللا يذًذ تٍ أدًذ تٍ عثًاٌ 

:  و2222ى ،عادل أدًذ عثذ انًٕزٕد ، طثعح دار انكرة انعهًٍح ، تٍزٔخ ، انطثعح ا،ٔن

ز انشافعً أتٕ انفضم أدًذ تٍ عهً تٍ دج: اتٍ دجز انعظقالًَ  ، تقرٌب التهذٌب ؛5/557

-2222ِى ،يذًذ عٕايح ، طثعح دار انزشٍذ ، طٕرٌا ، انطثعح ا،ٔن: ، ذذقٍق ( ْـ222خ)

       .441: و 2222

ابن :هامش السنن الكبرى  ، الجوهر النق4/445ًانظر: مختصر خالفٌات البٌهقً:  (10)

بعة دائرة المعارف ، ط( هـ145ت)عالء الدٌن علً بن عثمان الماردٌنً : التركمان 

، مطبوع بذٌل السنن الكبرى  ى،العثمانٌة ، الهند ، حٌدر آباد الدكن ، الطبعة األول

.0/44:    للبٌهقً
ذقً انذٌٍ أتً انعثاص أدًذ عثذ انذهٍى تٍ ذًٍٍّ : شٍخ اإلطالو ، انظر: مجموع الفتاوى (12)

اطى انعاصًً انُجذي، طثعح يكرثح عثذ انزدًٍ تٍ يذًذ تٍ ق: ، ذذقٍق ( ْـ722خ)انذزاًَ 

.5/422:  بداٌة المجتهد ؛58/405:  اتٍ ذًٍٍّ ، انطثعح انثاٍَح
.4/417 فً شرح القدوري: تنقٌح المسائلوخالصة الدالئل  (08)

ر : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردٌ، الشرح الكبٌر ؛77/468انظر: المغنً:  (04)
، الفروع: 55/747:    ، طبعة دار  الفكر ، بٌروت محمد علً هـ( ، تحقٌق : 7587)ت:

.0/522، المبدع: 5/662
 .   5/587:   الفواكه الدوانً ؛551انظر: القوانٌن الفقهٌة:  (04)
لرحٌبانً مصطفى السٌوطً ا، ، مطالب أولً النهى0/522انظر: المبدع:  (05)

.6/45:  ق،، طبعة المكتب اإلسالمً ، دمش( هـ7544ت)

اتٍ دشو : أتٕ يذًذ عهنً 

ْننـ  ، ذذقٍننق : نجُننح إدٍنناء انرننزاز انعزتننً ، 222تننٍ أدًننذ تننٍ طننعٍذ تننٍ دننشو ان نناْزي تخ:

طثعح دار اَفا  انجذٌذج ، تٍزٔخ 
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شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد : ابن قٌم الجوزٌة :فً هدى خٌر العباد  انظر: زاد المعاد (24)

شعٌب األرناؤوط ، وعبد القادر : ، تحقٌق ( هـ157ت)بن أبً بكر أٌوب الزرعً الدمشقً 

سة الرسالة ، بٌروت ، ومكتبة المنار اإلسالمٌة ، الكوٌت ، الطبعة األرناؤوط ، طبعة مؤس
.5/2: م 7206-ه 7481ر،الرابعة عش

: النهاٌة فً غرٌب سمل أو سمر أي أحمى لهم مسامٌر من حدٌد وكحلهم بها، انظر (26)

أدًذ تٍ يذًذ : انفٍٕيً :فً غزٌة انشزح انكثٍز نهزافعً ، المصباح المنٌر5/484الحدٌث: 

 .778: .، طثعح انًكرثح انعهًٍح ، تٍزٔخ ( ْـ772خ)تٍ عهً انًقزي 
ومسلم فً  ؛75/775فتح الباري:  ؛رواه البخاري فً صحٌحه، من كتاب الحدود (21)

يذًذ فؤاد : ، ذذقٍق( ْـ222خ)ى تٍ انذجاج انقشٍزي انٍُظاتٕري يظه: أتٕ انذظٍٍ ،صحٌحه

من كتاب القسامة، باب حكم  .عثذ انثاقً ، طثعح دار إدٍاء انرزاز انعزتً ـ تٍزٔخ

 .4/7526المحاربٌن والمرتدٌن: 

انقزطثنً : أتنٕ عثنذ هللا يذًنذ تنٍ أدًنذ ا،َصناري 

ْـ  ، طثعح دار انشعة ـ انقاْزج .272تخ:
، والبٌهقً فً السنن الكبرى: 4/585رواه الدارقطنً فً سننه، من كتاب الحدود:  (784)

وصحح  ؛5/452بة فً المصنف: ، وابن أبً ش2/416ٌوعبد الرزاق فً المصنف:  ؛0/48

أدًذ تٍ عهً تٍ دجز : انذافع :شزح صذٍخ انثخاري  هذا األثر ابن حجر فً فتح الباري

انشٍخ عثذ انعشٌش تٍ عثذ هللا تٍ تاس ، ٔيذًذ فؤاد عثذ : ، ذذقٍق ( ْـ222خ)انعظقالًَ 

:  ْـ  2227ح،نثانثانثاقً ، ٔيذة انذٌٍ انخطٍة ، طثعح انًكرثح انظهفٍح ـ انقاْزج ، انطثعح ا

75/588. 
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هو الحارث بن سوٌد بن الصامت الخزرجً األنصاري، اختلف فٌه فقٌل: إّنُه هو الذي  (786)
ُثمَّ ارتد ُثمَّ عاد لإلسالم فمات فً به، وقٌل: إّنُه كان مسلماً  قتل الجزر بن زٌاد فقتله النبً 

ٌٕطف تٍ عثذ هللا تٍ  ،اتٍ عثذ انثز ،فً يعزفح ا،صذاب  إمرة ابن الزبٌر. انظر: االستٌعاب

ْـ  ، ذذقٍق : عهً يذًذ انثجأي ، طثعح دار انجٍم ، تٍزٔخ ، انطثعح 222يذًذ تخ:

اتٍ دجز انعظقالًَ ، اتحفً ذًٍٍش انصذ اإلصابة ؛7/481    : و2222ْـ ـ 2222ا،ٔنى ، 

ْـ  ، ذذقٍق : عهً يذًذ 222: أتٕ انفضم أدًذ تٍ عهً تٍ دجز انعظقالًَ انشافعً تخ:

 .7/512:     و 2222ْـ ـ 2222انثجأي ، طثعح دار انجٍم ، تٍزٔخ ، انطثعح ا،ٔنى ، 
هو المجذر بن زٌاد بن عمرو البلوي، صحابً شاعر فارس، قٌل: اسمه عبد هللا  (781)

لمجذر لقبه بمعنى الفخم، ذكر أّنُه شهد بدراً، وشهد أُُحداً وقتله فٌها الحارث بن سوٌد، وا
قايٕص ذزازى ،شٓز ، األعالم ؛4/464 : فً ذًٍٍش انصذاتح انظر ترجمته فً اإلصابة

:    انززال ٔانُظاء يٍ انعزب ٔانًظرعزتٍٍ ٔانًرشزقٍٍ:خٍز انذٌٍ انشركهً ، انطثعح انثاٍَح

5/512. 
، وأشار إلى انقطاعه وضعفه، وذكر أنَّ الشافعً 0/51رواه البٌهقً فً السنن الكبرى:  (780)

اتٍ  ، لم ٌر ثبوت هذا الحدٌث، وقد ذكر هذه الحادثة ابن سعد فً الطبقات الكبرى

أتٕ عثذ هللا يذًذ تٍ طعذ تٍ يٍُع انثصزي انشْزي كاذة انٕاقذي : طعذ 

 .4/555:  و 2227 -2272ٌِ،نثُا ، طثعح دار صادر ، تٍزٔخ ـ( ْـ222خ)

.4/466 فً شرح القدوري: تنقٌح المسائلوخالصة الدالئل  (778)
أبً عبد هللا مالك بن أنس األصبحً : اإلمام :برواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً ، الموطأ 777

باب القصاص من  –  م 7206ى ،، الطبعة األول، طبعة دار البحار ، بٌروت ( )

.5/666:  الجروح

: أحمد بن ٌحٌى المهدي لدٌن هللا الجامع لمذاهب علماء األمصار :ٌنظر البحر الزخار (775)
هـ 7466هـ( ، طبعة دار الحكمة الٌمانٌة ـ صنعاء ، الطبعة األولى ، 048بن المرتضى )ت:

.6/454: م7241ـ 
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 كتيييييياب الييييييدٌات : -فييييييً شييييييرح القييييييدوري  تنقييييييٌح المسييييييائلوخالصيييييية الييييييدالئل  (758)
.  404و405و4/410

إنى يعزفح يعاًَ  ومغنً المحتا، ؛( 5/725والمهذب :) ؛( 75/74ٌنظر :المغنً :) (755)

  ( .6/514:)والبحر الزخار  ؛( 4/54):أنفاظ انًُٓاج

محمد الزهري ( :دٌن ٌحٌى النووي لشرف ال) شرح متن المنها، السرا، الوها، ٌنظر:

ذقً انذٌٍ تٍ : أتٕ تكز ، وكفاٌة األخٌار ؛( 776:)الغمراوي ، طبعة دار المعرفة ، بٌروت

عهً عثذ انذًٍذ تهطجً ، يذًذ : يذًذ انذظًٍُ انذصًٍُ انذيشقً ، انشافعً ، ذذقٍق 

  ( .715:) و2222ى،ْٔثً طهًٍاٌ ، طثعح دار انخٍز، ديشق ، انطثعح ا،ٔن
 والتا، واإلكلٌل ؛( 474 – 5/475وبداٌة المجتهد :) ؛( 75/74ٌنظر :المغنً :) (754)

أبو عبد هللا : محمد بن ٌوسف بن أبً القاسم العبدري ، المعروف بالمواق لمختصر خلٌل :
 ( ، 6/556:)هـ 7420هـ( ، طبعة دار الفكر ، بٌروت ، الطبعة الثانٌة ، 021)ت: 

يذًنذ تنٍ زًنال اننذٌٍ 

و2227انعايهً ، طثعح يطثعح اَداب ، انُجف ، انطثعح ا،ٔنى ، 
زٌن الدٌن الجعبً العاملً  ،العاملً فً شرح اللمعة الدمشقٌة :ٌنظر: الروضة البهٌة  (756)

 ( .5/450:)ه7428األولى ، هـ( ، طبعة مطبعة اآلداب، النجف ، الطبعة 265)ت:
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فً شرح ومجمع األنهر ؛(  4/444والهداٌة :) ؛( 1/558ٌنظر : بدائع الصنائع :) (751)

( هـ7810ت)عبد الرحمن بن محمد بن سلٌمان الكلٌبولً المدعو بشٌخً زاده  :ملتقى األبحر 
ت ـ لبنان ، خلٌل عمران المنصور ، طبعة دار الكتب العلمٌة ، بٌرو: ، خر، آٌاته وأحادٌثه 

 ( . 4/478: ) م  7220-ه7472ى،الطبعة األول
: ، ذذقٍق ( ْـ272خ)يذًذ تٍ عٍظى انرزيذي انظهًً : أتٕ عٍظى ، سنن الترمذي (750)

مسند أحمد ؛ ( 4/77:)أدًذ يذًذ شاكز ٔآخزٌٔ ، طثعح دار إدٍاء انرزاز انعزتً ـ تٍزٔخ 
( 5/704:)، طثعح يؤطظح قزطثح ، يصزْـ  222أتٕ عثذ هللا : أدًذ تٍ دُثم انشٍثاًَ تخ:

يذًذ فؤاد عثذ : ، ذذقٍق ( ْـ272خ)يذًذ تٍ ٌشٌذ انقشًٌُٔ : أتٕ عثذ هللا سنن ابن ماجة  ؛

 ( .5/011:).انثاقً ، طثعح دار انفكز ، تٍزٔخ 
أبو بكر : عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبه ( ، مصنف ابن أبً شٌبة 5/061الموطأ :) (752)

( ، تحقٌق : كمال ٌوسف الحوت ، طبعة مكتبة الرشد ،الرٌاض ، الطبعة هـ545الكوفً )ت:
 ( .6/512( و )5/458: ) هـ 7482األولى ، 

تا، الدٌن عبد الوهاب ، والشرح لشمس : السبكً ، مع شرح المحلى جمع الجوامع (748)

ٌة الدٌن محمد بن أحمد المحلً ، طبعة دار إحٌاء الكتب العربٌة ، وهما مطبوعان مع حاش

ة مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر ، الطبعة الثانٌ: العالمة البنانً ، طبع 

 ( .1/540نٌل األوطار :) ؛( 7/7556:)م 7246 -ه7456،

، طبعة ( هـ424ت)أبو الولٌد سلٌمان بن خلف : الباجً موطأ مالك بشرح المنتقى  (745)

 ( .1/18:)هـ7445ى،بعة األولمطبعة السعادة بمصر ، الط

و عبد هللا محمد بن أحمد بن شمس الدٌن أب: الذهبً :فً نقد الرجال مٌزان االعتدال  (740)

الشٌخ علً محمد معوض ، والشٌخ عادل أحمد عبد الموجود ، : تحقٌق ( هـ140ت)عثمان 

 ( .4/560:)م7225ى،طبعة دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، الطبعة األول


