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 المكتبة الفقهية

عمدة كتب املذاهب الفقهية مع ذكر أهم حفظه اهلل حينام سئل عن  قال فضيلة الشيخ حممد عبد العزيز

 هم كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.وأاملراجع الفقهية األخري. 

 فالبد من اإلشارة إىل أمرين:فقال حفظه اهلل 

: ينبغي لطالب العلم أن يأخذ نفسه بالتدرج يف طلب العلم، فام يصلح يف النهايات، ال يصلح يف األول

 البدايات.

أنا سأكتب لك هنا أهم ما طلبت ـ وفقك اهلل و رعاك ـ غري مراع طريق الطلب بل تكوين اآلخر: 

 ويذهل عن كثري من املهامت: وهي من رأس القلم فقد ينداملكتبة العلمية يف الفروع التي حددهتا، 

 أواًل: الفقــــــــــــــــه:

 :المذهب الحنفي

عمدة املتأخرين يف الفقه احلنفي: متن بداية املبتدي و رشحهه اهلداية كالمها للمرغيناين، وما تفرع 

 عنهام.

 :أهم رشوح اهلدايةـ 

فتح باب العناية رشح اهلداية للبابريت، و هو . والقدير البن اهلاممفتح و  البناية رشح اهلداية للعيني.

 مطبوع مع فتح القدير يف الطبعات القديمة.
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، وهو رشح لكتاب   و من الكتب املهمة يف املذهب: ْخيِِسّ ر املبسوط أليب بكر حممد بن أيب سهل الَسر

تب يعنى بالدليل و التعليل، و املخترص للحاكم الشهيد أيب الفضل حممد بن أمحد املروزي، و هو ك

 هذا الكتاب قال فيه ابن عابدين:

 وكتب ظاهر الرواية أتت *** ستًا وباألصول سميت

 صنفها حممد الشيباين *** حرر فيها املذهب النعامين

 اجلامع الصغري والكبري *** والسري الكبري والصغري

 ثم الزيادات مع املبسوط *** تواترت بالسند املضبوط

 الست كتاب الكايف *** للحاكم الشهيد فهو الكايف وجيمع

 أقوى رشوحه الذي كالشمس *** مبسوط شمس األمة الَسخيِس

وبدائع الصنائع يف معرفة الرشائع، أليب بكر عالء الدين الكاساين، و هو رشح ملتن حتفة الفقهاء لعالء  

 الدين السمرقندي.

: حاشية ابن عابدين ) رد املحتار عىل الدر املختار للحصكفي، و الدر ومعتمد الفتوى عند املتأخرين

 املختار رشح ملتن تنوير األبصار، و جامع البحار للتمرتاش (.

 المذهب المالكي:

عمدة املتأخرين يف الفقه الاملكي: املخترص املعروف بمخترص خليل خلليل بن موسى بن إسحاق 

 كثري من الرشوح و احلوايش. املعروف باجلندي، وهذا الكتاب عليه
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 :أهم رشوح املخترص

 ـ مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، للحطاب، وهذا الكتاب معتمد أهل املغرب.1

 رشح اخلريش عىل خمترص خليل، للخريش. -2

 التاج واإلكليل رشح خمترص خليل، للمواق. -3

وقي، و هذا الكتاب معتمد حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير، ملحمد عرفه الدس -4

 الاملكية من أهل مرص.

 رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، للزرقاين. -5

 المذهب الشافعي:

عمدة املتأخرين يف الفقه الشافعي: متن منهاج الطالبني وعمدة املفتني، ومتن روضة الطالبني و عمدة 

 املفتني، كالمها للنووي، و رشوحهام و ما تفرع عنهام.

 املنهاج:أهم رشوح 

 ـ حتفة املحتاج رشح املنهاج البن حجر اهليتمي. 1

 ـ هناية املحتاج رشح املنهاج للرميل. 2

 ـ مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للخطيب الرشبيني. 3

 .و هذه الرشوح من حيث األمهية عىل الرتتيب الذي سبق
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للنووي، و املهذب للشريازي، ومل يكمله : املجموع رشح املهذب و من الكتب املهمة يف املذهبـ  4

اإلمام النووي بل وصل فيه إىل باب الربا من كتاب البيوع، ثم أكمل الكتاب بعده السبكي، فوصل 

 برشحه إىل كتاب الوديعة، ومل يتم الرشح.

ب هنل منه ـ والبيان أليب احلسني حييى بن أيب اخلري العمراين، و هو رشح لكتاب املهذب للشريازي، وهذا الكتا

 كل من جاء بعده من الشافعية كالنووي والسبكي وغريمها.

 ـ واحلاوي الكبري وهو رشح ملخترص املزين، أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب الاموردي

 المذهب الحنبلي:

 عمدة املتأخرين يف الفقه احلنبيل: متن املقنع ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة وما تفرع عنه.

 ومن أهم رشوحه:

رشح ابن أخيه أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس: الرشح الكبري، فهذا الرشح مجع " 

املغني رشح خمترص اخلرقي "، للموفق، فلم يرتك من مقاصده شيًئا وزاد عليه كثري من األدلة و الفوائد 

 والفروع الفقهية تبًعا ألصله املقنع.

لراجح من اخلالف، لعالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، فاملرداوي واإلنصاف يف معرفة ا

يف هذا الكتاب يعد مصحًحا للمذهب، وعىل كتابه هذا بنى جل من جاء بعده، فقد مهد هلم الطريق، 

 ولذا فجل من بعده خمترص لكتابه غري مستغن عنه.
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 االنتفاعبن النجار الفتوحي، واإلقناع لطالب : منتهى اإلرادات الومعتمد املتأخرين يف الفتوى اآلن

 أليب النجا احلجاوي.

 هذا ولن يستغني الفقيه عن عدد من الكتب منها عىل سبيل االختصار غري ما سبق:

 ـ األوسط، واإلرشاف كالمها البن املنذر.

 ـ االستذكار، والتمهيد كالمها البن عبد الرب.

 ـ املحىل البن حزم.

 البن رشد.ـ بداية املجتهد 

 ثانًيا: األصـــول:

 :المعاصرين مناهج معظم عليها و(،  المتكلمين)  الشافعية طريقة •

 أهم الكتب:

 املستصفى للغزايل.   ـ الربهان للجويني.

وهذه الطريقة انتهت إىل كتابني اثنني جل من جاء بعدمها ناهل منهام إما خمترص، وهذه جل املصنفات 

 وإما ناهل من معينهام، أو مستدرك عليهام، ومها:بعدمها، و إما شارح، 

 ـ املحصول للفخر الرازي.

 ـ اإلحكام يف أصول األحكام لألمدي.
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 ومن الكتب املهمة وهي كثرية عىل هذه الطريقة:

 ـ اإلهباج رشح املنهاج البني السبكي.

 ـ رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب لعبد الوهاب السبكي.

 قدامة.ـ روضة الناظر البن 

 ـ رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي.

ـ و هي مهمة لطالب العلم مربية للملكة: األصول على الفروع تخريج كتب من و •  على هذه الطريقة 

 ـ التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لألسنوي.

 ـ مفتاح الوصول يف بناء الفروع عىل األصول للتلمساين.

 ـ ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين.

 (: الفقهاء)  الحنفية طريقة •

 :معتمد الحنفية المتأخرين في بيان أصول المذهب إجمااًل على

 كتاب: الفصول يف األصول: أليب بكر اجلصاص

كتاب: كنز الوصول اىل معرفة األصول لعيل بن حممد البزدوي، و من أهم رشوحه كتاب: كشف 

 الدين البخاري. األرسار لعالء

 كتاب: متهيد الفصول يف األصول، املعروف بـ: ) أصول الَسخيِس (.
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كتاب مسلم الثبوت: ملحب الدين بن عبد الشكور احلنفي، املتوىف، و عليه رشح نفيس اسمه " فواتح 

 الرمحوت برشح مسلم الثبوت " لعبد العيل حممد بن نظام الدين األنصاري.

احلنفية ابن عابدين يف ذكر أصول املذهب كتاب التوضيح ملتن التنقيح: والتوضيح ومعتمد خامتة حمققي 

كالمها لصدر الرشيعة عبيد اهلل بن مسعود املحبويب، وقد لقي هذا الرشح عناية فائقة فُدِرس يف  والتنقيح

 معظم املعاهد العلمية ووضع عليه كثري من احلوايش والتعليقات.

 :الطريقة هذه على األصول لىع الفروع تخريج كتب من و •

 كتاب تأسيس النظر أليب زيد الدبويس. -

 ومن الكتب املهمة التي ال غنى عنها:

 ـ املوافقات للشاطبي.

 ـ أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية.

 ـ اإلحكام يف أصول األحكام، و النبذ كالمها البن حزم.

 ثالًثا: القواعد الفقهية:

 الفقهية:من أهم كتب القواعد 

جمامع احلقائق  األشباه والنظائر البن نجيم. غمز عيون البصائر للحموي. المذهب الحنفي:

 جملة األحكام العدلية.  نزهة النواظر البن عابدين.  للخادمي.

 المذهب المالكي:
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 القواعد للمقري.  إيضاح املسالك للونرشييِس.  ـ املُذهب البن رشد.

 المذهب الشافعي:

 القواعد للزرك.ي. القواعد الكربى للعز ابن عبد السالم. األشباه والنظائر البن السبكي. ـ املنثور يف

 األشباه و النظائر للسيوطي. األشباه والنظائر البن الوكيل.

 المذهب الحنبلي:

مغني  ـ القواعد النورانية البن تيمية. قواعد ابن رجب احلنبيل. القواعد الكربى والصغرى للطويف.

 فهام البن عبد اهلادي.ذوي األ

 ومن أهم كتب الفروق الفقهية:

 :المذهب الحنفي

 الفروق، أليب الفضل حممد بن صالح الكرابييِس السمرقندي. -

 الفروق، أليب املظفر أسعد بن حممد الكرابييِس النيسابوري. -

 هـ( خمطوط.630تلقيح العقول يف فروق املنقول، للمحبويب )ت:  -

 المذهب المالكي:

 أنوار الربوق يف أنواء الفروق، للقرايف. -

 الفروق الفقهية، أليب الفضل مسلم بن عيل الدمشقي. -

 عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق، للونرشييِس. -
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 :المذهب الشافعي

 مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق، لإلسنوي. -

 ملحمد بن أيب بكر بن سليامن البكري.االستغناء يف الفروق واالستثناء،  -

 المذهب الحنبلي:

 نظم الفروق، الناظم: حممد بن عبد القوي بن بدران املقديس، وهو نظم لفروق ابن سنينة

 .أسأل اهلل لك التوفيق و السداد

 والحمد هلل رب العالمين
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