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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فال مضل له 
 :ومن يضلل فال هادي له واشهد أال إله إال الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد 

 
، وذلك أثناء دراستي لمرحلة البكالوريوس في  حةالتسمية على الذبيفقد ُكلفت ببحث مسألة حكم 

المستوى الثامن في كلية الشريعة بالرياض، مقدمًة هذا البحث لعرضه ومناقشته في محاضرة مادة 
  .، وأسأله تعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك وهو عليه قدير جل جالله فقهال



 ؛،| ░ مسألة حكم التسمية على الذبيحة ░ |،؛

 

 :العلماء بحكمها على عدة أقوال كالتالي اختلف 
 :القول األول

 .  (9)النسيان عندالذكر ساقطة  عند أنها شرط لصحة الذكاة

  .(2)والحنابلة  (4)والمالكية (4)وهو مذهب الحنفية
 : على اشتراط التسمية األدلة

يذكر أنه نهي والنهي يقتضي تحريم األكل منها إذا لم : داللة ، وجه ال (5){مما مل يذكر اسم اهلل عليه اوال تأكلو } :قال الله عز وجل  /9

 . (6)اسم الله عليها
 قال لهف ا إذا وجد مع كلبه كلبًا آخرعّم عليه الصالة والسالم عندما سأل الرسول حديث عدّي بن حاتم الطائي رضي الله عنه /4

الصالة أنه عليه  :وجه الداللة،  (7) ( ك ولم تسم على كلب غيركفإنك إنما سميت على كلبال تأكل ، ): الرسول عليه الصالة والسالم
  . (8)والسالم علل الحرمة بترك التسمية

  .(1) (الصالة والسالم إذا ذبح ذكر اسم الله كان الرسول عليه): حديث أنس رضي الله عنه /4
 .(91)( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)  :قال عليه الصالة والسالم /2
  .(99)اإلجماع المنعقد قبل زمن الشافعي وقد نقلوه الحنفية في كتبهم /5
 

 :األدلة على سقوطها عند النسيان 
فدل الحديث على حل الذبيحة إذا نسي ذكر اسم  (94) (ذبيحة المسلم حالل وإن لم يسم إذا لم يتعمد:)قوله عليه الصالة والسالم/9 

 .(94) الله عليها 
  .(95)عموم الحديث: وجه الداللة  (92) (عفي ألمتي الخطأ والنسيان: ) ة والسالمقوله عليه الصال /4
 .(96)"من نسي التسمية فال بأس: "قول ابن عباس /4

 .عموم اآلية بعدم المؤاخذة في حالة النسيان: ، وجه الداللة (97) {ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} :ويمكن أن يستدل بقوله تعالى
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

، المعتمد في ( 6/116)، الفروع البن مفلح ( 9/999)، شرح فتح القدير البن قدور ( 163 -9/161)رد المحتار على الدر المختار البن عابدين  :ينظر( 1)

 .( 951 -7/954)، حاشية الروض المربع  ( 3/973)فقه اإلمام أحمد 

 ( .9/161) ، حاشية ابن عابدين ( 9/999)ر دشرح فتح القدير البن قو :ينظر (3)

  ( .9/119)الذخيرة  للقرافي  ، (3/167)حاشية الدسوقي : ينظر( 1)

، ( 951 – 954/ 7)، حاشية الروض  ( 973-3/971)المعتمد في فقه اإلمام أحمد  ،( 6/116)الفروع البن مفلح ،  (11/ 11)المغني البن قدامة :ينظر( 9)

 . (9/331)المبدع شرح المقنع 

 . (131)جزء من اآلية رقم  ،ة األنعام سور( 5)

، المعتمد في فقه  (3/167)، حاشية الدسوقي (5/96)، بدائع الصنائع  (9/163)، رد المحتار البن عابدين ( 9/544)شرح فتح القدير البن قدور :ينظر  (6)

 . (3/971)اإلمام أحمد 

 ،  ( 1974)الصيد : والترمذي ، ( 1939)الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان  باب، ومسلم ،( 175)باب الوضوء لبخاري في صحيحه ، أخرجه ا (7)

 ( .3555)، منار السبيل لأللباني رقمه  )9/356)، وأحمد ( 3497)الصيد : وأبو داود ، ( 9361)الصيد والذبائح  : والنسائي

 .(11/9)المغني  ،( 5/96)بدائع الصنائع ،( 9/163)، رد المحتار ( 9/541)ر شرح فتح القدي:ينظر  (4)

  . (4/164)اإلرواء، ( 1/115)وأحمد في مسنده ( 6/74)ومسلم ،  (5311)، رقمه  في أضحية النبي صلى هللا عليه وسلم  :، باب أخرجه البخاري (9)

 ( .3/971)، المعتمد ( 11/9)المغني : ينظر     

والدارمي، ، ( 1/961)وأحمد ، ( 3431)وأبو داود، الضحايا ) , 1964)ومسلم، األضاحي، ( 1475)البخاري، الجهاد والسيره أخرج (14)

 .(1977)األضاحي

 ( .9/163)، رد المحتار على الدر المختار البن عابدين ( 9/544)شرح فتح القدير :ينظر ( 11)

 ، (319/9: )، والبيهقي في سننه أيضا  (94: )حديث رقم( 396/3: )، وأخرجه الدارقطني في سننه(639/9) وقال أنه موقوف فتح الباري أخرجه في( 13)

 (.169/4: )والحديث ضعفه األلباني في إرواء الغليل

 ( .7/951)، حاشية الروض المربع ( 3/973)المعتمد  ،( 11/ 11)المغني  ،( 9/161) ، حاشية ابن عابدين ( 9/541)شرح فتح القدير : ينظر (11)

 .وقال األلباني أنه صحيح ( 43) اإلرواء، ( 1669)رقمه  الزواج األوالد الطالق والرضاع، باب  1صحيح ابن ماجة (19)

 ( .3/973) في فقه اإلمام أحمد المعتمد (15)

، الدارقطني في سننه، باب (631/9: )الفتحالتسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ، البخاري مع : الذبائح والصيد، باب: أخرجه البخاري في كتاب (16)

 ( .11/11)المغني : ينظر  . (1453: )، حديث رقم(137: )، وأورد نحوه مالك في الموطأ، كتاب الذبائح ص(95: )، حديث رقم(395/9: )الصيد والذبائح

 (.5/1،6: )أحكام القرآن "وروى عن علي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب وطاووس: "قال الجصاص

 ( .346)، جزء من اآلية رقم  البقرةسورة ( 17)

 



 : على مذهب الجمهور اعتراضات
 

 .(4)تة يأن المقصود هنا الم: وجه الداللة (9) { وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه }: في قوله تعالى /9

  . (4) {وما أهل لغري اهلل به} : لىتعا قد فسره القرآن وذلك بقولههنا  اآليةمن  أن المراد /4

وإنه  } :ولهذا قال تعالىأو ما ذبح على النصب  ما ذبح لألصنام :فيكون المقصود من اآلية هو (2){وما ذبح على النصب} :وقوله 

 .(6)  على النصب أوأنها ما ذبح لألصنام وقد أجمعت األمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، فوجب حملها على  (5) {لفسق

 
  .(7)للتنزيه أي يدل على الكراهة في اآلية أن النهي /4

ليس  (8) {وإنه لفسق } :فأن الذي تقتضيه البالغة أن قوله  :اآلية من الناحية اللغوية فقالوااالستدالل ب وأجابوا أيضا على

اسمية خبرية وال يجوز أن تكون جوابًا لمكان الواو ًا للتباين التام بين الجملتين إذ األولى فعلّية إنشائية والثانية فـمعطو
 . ( 1) فتعين أن تكون حالية فيتعين أن تكون حالية فيتقيد النهي بحال كون الذبح فسقًا 

 :فهو كالتالي  (91) (فإنما سميت على كلبك) :قوله صلى الله عليه وسلماالستدالل بعن أما الجواب 

 (99)أن ذكر التسمية للندب  /9

 . (94)المراد بالتسمية اإلرسال أن /4

 :  ما سبقالجمهور على  إجابة
 

أن كون اآلية متعلقة بالميتة ال يعني اقتصارها على ذلك، فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فكما أن ما ذكر عليه اسم   /9
  .(94)ال يسمى فاسقًافالناسي رك المسلم التسمية عليه عمدًا،أما غير الله داخل في هذه اآلية، فكذلك ما ت

فيه فصار في معنى قوله وإنه لفسق  من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله به فيها فقد استباح بغير ما أذن الله له /4
 . (92)فلم تؤكل ذبيحته

أن يدخل فيها من ترك  بل ال مانع في ذلك ال يعني حصرها معنى الفسق قد فسره القرآن بالذبح لألصنام أو على النصب فهذا أن /4
 (95)التسمية متعمدًا 

إن األكل مما تركت التسمية عليه ليس بفسق، : ال يعني بحال تخطئة من قالقولنا أنها شرط للذكاة وتسقط عند النسيان أن  /2
  .(96) ال يمكن المساواة في ذلك بين المتعمد والناسي -أيضًا  -ولكن 

 

 _______________________ 

 .( 131)جزء من اآلية رقم  ،األنعام  سورة (1)

 .  (9/339)، المبدع  (6/116)، الفروع  (11/9)المغني  ،( 8/550) المجموع للنووي ، ( 1/045)شرح روض الطالب  :ينظر ( 3)
 ( .1)جزء من اآلية رقم ،سورة المائدة  (1)

 ( .1)جزء من اآلية رقم ، سورة المائدة  (9)

 .( 131)ن اآلية رقم جزء م ،سورة األنعام  (5)

 .(1/594)شرح روض الطالب  ، (8/550) المجموع للنووي: ينظر( 6)

 ( .4/145)، المجموع للنووي ( 1/594)شرح روض الطالب : ينظر   (7)

 .( 131)جزء من اآلية رقم  ،سورة األنعام ( 4)

 ( .1/594)شرح روض الطالب : ينظر( 9)

 .تم تخريجه في الصفحة السابقة ( 14)

 ( .4/146)المجموع للنووي  ، (1/594)شرح روض الطالب : ينظر (11)

 ( .4/146)المجموع للنووي : ينظر  (13)

 (.11/394)المغني  ،( 5/96)بدائع الصنائع  :ينظر( 11)

 ( .5/354)االستذكار البن عبد البر :ينظر( 19)

 ( .5/96)بدائع الصنائع : ينظر ( 15)

 (.11/394)المغني : ينظر (16)

 



 :القول الثاني 
 

  .ًاانا شرط لصحة الذكاة ال تسقط مطلقًا ال عمدًا وال نسيهأن
 . أجمعين رحمهم الله تعالى (2)ورجحه ابن عثيمين ، (4) ، واختاره ابن تيمية(4) وراوية عن أحمد(9) قول جماعة من السلفوهو 

 
 : أدلتهم

ظاهر اآلية فلم يخصص ناسي وال جاهل وال عامد وإنما كل : وجه الداللة  (5) { عليه وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل }: قوله تعالى لعموم  /9

 . (6)مالم يذكر اسم الله عليه فهو منهي عنه
 

استغراقية تفيد التأكيد وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص فهو غير محتمل للتخصيص فيعم كل مالم ( من )وأيضًا قالوا أن 
 .(7) الذبح عامدًا أو ناسيًايذكر اسم الله عليه حال 

 
  .(8)كالوضوء مع الصالة ال يعذر في تركه سهوًاو  والشرط ال يسقط بالنسيان والجهلألن التسمية شرط ،  /4

  
 

 :  األجوبة على أدلتهم
  

بب الحرج س مما يسأما النهي في اآلية فيحمل على حال الذكر دون النسيان لكثرة النسيان عند النا :الجواب على الدليل األول /9

:  بدليل قوله فيحمل النهي الوارد على حالة العمد دون النسيان (1){ ما جعل عليكم يف الدين من حرج } :وهو مدفوع بقوله تعالى

  . (99) مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق واألكل (91) { وإنه لفسق}

، ألنه لو أريد به ذلك لجرت المحاجة وظهر االنقياد وارتفع الخالف ألن ظاهر ما يدل عليه اللفظ ال يخفى على ( من االستغراقية)وأما  
 .   (94) أهل اللسان وفي ذلك أيضا من الحرج ماال يخفى إذ اإلنسان كثير النسيان فيحمل على حالة العمد 

   
 ألن المسلم يقل وقوعه ترك الطهارة عند حضور وقت الصالة سهوًا ألن اس مع الفارق وذلكأن القي :الجواب على الدليل الثاني /4

عادة فالشروع في الصالة من غير طهارة سهوًا يكون نادرًا فال يعذر  بالوضوء وقتها د دخوللصالة عنلستعداد االعلى  متعود
الذبح على مجرى العادة يكون عند القصابين فترك التسمية  نفسه ألن حأما ذكر اسم الله فأمر لم يتعوده الذاب، ويلحق بالعدم 

 . (94)من الذابح لذبيحته سهوًا ال يندر وجودة بل يغلب فيجعل عذرًا لدفع الحرج
 
 
 
 
 

 __________________ 

إلمام مالك ولكن بحثت في أكثر من خمسة قد نسبه الحنفية إلى ا ، أيضا   (14/9: )نيل األوطارفي كتاب  أبو ثور وداود بن علي و أبي هريرةنسب إلى ( 1)

 .مراجع للمالكية ولم أجد لهم هذا القول

 (.6/154)ع في الشرح الممت ، وأيضا  وجدته (6/116)، الفروع  (9/339)المبدع شرح المقنع : نظري( 3)

 . (15/319: )مجموع الفتاوى: ينظر( 1)

 (.6/154)ع الشرح الممت: ينظر( 9)

 .( 131)زء من اآلية رقم ج ،سورة األنعام  (5)

 ( .9/331)، المبدع ( 5/96)بدائع الصنائع  ،( 9/543)شرح فتح القدير  :ينظر (6)

 . (9/543)شرح فتح القدير : ينظر (7)

 ( .9/331)المبدع  :ينظر (4)

 ( .346)سورة البقرة ، جزء من اآلية ( 9)

 .( 131)جزء من اآلية رقم  ،سورة األنعام ( 14)

 . (11/11)، المغني  (4/145)، المجموع  (9/541)، شرح فتح القدير (5/96)الصنائع بدائع ( 11)

 .(9/544)شرح فتح القدير :ينظر ( : 13)
 ( .9/055)، شرح فتح القدير ( 0/44)بدائع الصنائع : ينظر( 15)

 



 

 :القول الثالث 
 . (2)دأحم ورواية عند  (4)مذهب الشافعيةو (4)رواية عن مالك وهو (9)أنها سنة 

 
 : األدلة

  . (6) ذبائحهم ولم يشترط التسمية فأباح،  (5) { الكتاب حل لكم أوتواوطعام الذين }  :تعالى  قول الله /9

أنه أباح المذكى ولم يذكر : وجه الداللة  (7) { إال ماذكيتم}: إلى قوله {حرمت عليكم امليتة والدم} :قوله تعالى  /4
 . (8) التسمية

 
أنه سّوى بين : وجه الداللة (1)( المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم:) صلى الله عليه و سلم قال أن النبي  /4 

كالطهارة في باب  ، والتسمية لو كانت شرطًا للحل لما سقطت بعذر النسيان التسمية وعدمها والشرط ال يكون كذلك
 . (91) الصالة

  
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله :لى الله عليه و سلم سئل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ص /2

 .(99)( اسم الله في قلب كل مسلم: ) فقال
 

إن قومًا حديثوا عهد بجاهلية يأتونا بلحمان ال ندري اذكروا  :حديث عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا يارسول الله /5
لو كان واجبًا لما جاز : الداللة وجه (94)(  اذكروا اسم الله وكلوا): أم ال ، فقال اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها 

 . (94)األكل مع الشك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _________________ 

 ( .6/116)، الفروع البن مفلح  (11/9)المغني ،  (4/141)،المجموع(1/594)، شرح روض الطالب ( 349)األم للشافعي  :ينظر ( 1)

 . (3/164)، حاشية الدسوقي ( 9/119)،الذخيرة  (3/135)مقدمات ابن رشد : ر ينظ (3)

 .، روضة الطالبين للنووي (1/594)، شرح روض الطالب  ( 4/141)،المجموع (349)األم : ينظر  (1)

 .( 9/339)، المبدع شرح المقنع  (6/116)الفروع البن مفلح  ،( 11/ 11)المغني البن قدامة : ينظر (9)

 (.5)سورة المائدة جزء من أية رقم ( 5)

 . ( 9/339)، المبدع شرح المقنع  (4/145) المجموع للنووي( 6)

 ( .1)سورة المائدة ، جزء من اآلية رقم  (7)

 .(4/145)، المجموع للنووي  (1/594)شرح روض الطالب  (4)

 . 1سبق تخريجه في صفحة رقم  (9)

 .(9/339)، المبدع (6/116)، الفروع  (11/9) ، المغني( 349)األم للشافعي : ينظر  (14)

 .(4/65 )اإلرواءفي  األلبانيوضعفه  ،( 9/394) والبيهقي ،( 599) الدارقطني أخرجه( 11)

 . 17:، األلباني في غاية المرام  رقم الحديث (3457)من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات،رقمه : أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب (13)

 . ( 9/339)، المبدع شرح المقنع  ( 4/145)، المجموع للنووي  (1/594)شرح روض الطالب  (11)

 



 : األجوبة على أدلتهم 
 

 :الجواب على الدليل األول /9

 .(4)فهنا نهي صريح عن عدم األكل مما لم يتم التسمية عليه (9) { وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه }أن ما ذكرتموه مخالف لآلية  

  :الجواب على الدليل الثالث /4
فيحمل الحديث  (4)(تأكل إنما سميت على كلبك ال): محمول على حالة النسيان دفعًا للتعارض بينه وبين حديثأن ما ذكرتموه *

 (2).الذي استدللتم به على حال النسيان
ناسي على هيئة مذكرة له كاألكل في الصالة أما التسوية بين العمد والنسيان وهذه التسوية معهودة فيما إذا كان ال ال نسلم*

 . (7)هنا لم تكن الهيئة مذكرة له بل قد تكون داعية للنسيان لما يحصل للذابح عند زهوق روح الحيوان من تغير الحال
  :الجواب عن الدليل الرابع /2

 . (8)أحاديث اشتراط التسمية بالقوة والصحة  أن الحديث ضعيف وال يجاري
  : ب عن الدليل الخامسالجوا /5

و الخير  إاليظن به  من الؤوالم ،انه قد سمى وهو محمول على بأكلهس أب انه ال،ال  أمذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه  ما أن
 . (1)يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه محمول على السالمة حتى

 . (91)الشافعي على أنه ال تحل ذبيحة من ترك التسمية متعمدًا أن هذا القول مخالف لإلجماع المنعقد قبل /6
 أن أراديذبح ذبيحة فلما  أنله  غالمًا أمرربيعة المخزومي  أبيبن عياش بن اعبدالله أن :  كما يمكن أن يجاب عليهم باألثر الوارد

 .(99) أبدًا أطعمهافقال ابن عياش والله ال  الىيذبح قال له سم فقال الغالم قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تع
 . التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته من ترك أنواضح في  ظاهره هذاف :قلت 

 
 : ثمرة الخالف

 .مسألة إذا ذبح وترك التسمية عامدًا  ♦ 
 .ال يحل أكلها عند تركها عمدًا : على القــول األول ▫
 .مطلقًا عند ترك التسمية ال يحل أكل الذبيحة : على القول الثاني ▫
 .يحل أكلها عند عدم التسمية عليها مطلقًا : على القول الثالث ▫
 .مسألة إذا ذبح وترك التسمية ناسيًا  ♦
 .تحل عند تركها نسيانًا  :على القــول األول ▫
 .ال يحل أكل الذبيحة مطلقًا عند ترك التسمية: على القول الثاني ▫
 .أكلها عند عدم التسمية عليها مطلقًايحل : على القول الثالث ▫
 

والله تعالى أعلم هذا ماتيسر لي جمعه وإعداده وتلخيصه، ، فإن وفقت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، 
 .والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحكم 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

________________ _____________ 

 .( 131)جزء من اآلية رقم  ،سورة األنعام ( 1)

، المعتمد في فقه اإلمام أحمد ( 3/167)، حاشية الدسوقي  (5/96)،بدائع الصنائع (9/163)ابن عابدين حاشية ، ( 9/544)شرح فتح القدير: ينظر (3)

(3/971. ) 

 . 1سبق تخريجه ص( 1)

 (.11/394)المغني ، ( 9/161) حاشية ابن عابدين  ،( 9/544)شرح فتح القدير :ينظر ( 9)

 .1سبق تخريجه ص( 5)

 .1سبق تخريجه ص( 6)

 ( .9/544)شرح فتح القدير ، ( 5/96)بدائع الصنائع  :ينظر( 7)

 ( .11/9)المغني : ينظر  (4)

 (.399/  5)االستذكار البن عبدالبر: ينظر( 9)

 ( .9/544)شرح فتح القدير :ينظر  (14)

 . (1419) موطأ ، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة، رقمهال جه اإلمام مالك فيأخر( 11)



 

 فهرس المراجع والمصادر
 

 
 القرآن الكريم :أوال 

 
 .مراجع الحديث:ثانيًا 

 . األلبانيمحمد ناصر الدين ، المؤلف. منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث  /9
 .اود ، سليمان بن األشعث السجستاني سنن أبي داود ، لإلمام أبي د /4
 . ماجهعبد الله محمد بن يزيد بن  يألب. من كتب األحاديث سنن ابن ماجه سنن ابن ماجة /4
 .أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيسنن البيهقي  /2
 .أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  سنن الدار قطني /5
 .ن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي سن /6
 .صحيح البخاري لإلمام أبي عبدالله،محمد بن إسماعيل البخاري /7
 .صحيح مسلم ، لإلمام أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري /8
 .بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانى أحمدمسند أحمد لإلمام  /1

 . األلبانيمحمد ناصر الدين ، ؤلفالممنار السبيل  /91
 . مالك بن أنس لإلمام ،الموطأ  /99

 
 المراجع الفقهية : ثالثًا 

 .األم لإلمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي  /9
 . عبد الله بن عبد البر النمري بو عمر يوسف بنأل ، االستذكار /4
 .اسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، عالء الدين الك /4
 .، أحمد بن قودر، دار الكتب العلمية األفكار في كشف الرموز واألسرار تكملة شرح فتح القدير المسمى نتائج /2
 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للشيخ محمد عرفة الدسوقي  /5
 العاشرة: عبدالرحمن النجدي ، ط: حاشية الروض المربع شرح زار المستقنع للشيخ  /6
 .يرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الذخ /7
 .رد المحتار على الدر المختار المعرف بحاشية ابن عابدين ، لمحمد أمين بن عابدين  /8
 .شرح روض الطالب من أسنى المطالب ألبي يحيى زكريا األنصاري  /1

 .الفروع ألبي عبدالله محمد بن مفلح  /91
 .ن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبليالمبدع في شرح المقنع ،إبراهيم ب /99

 . شرح المهذب للشيرازى لإلمام أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى  المجموع /94
 .  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسالبن تيمية ، لشيخ اإلسالم   مجموع الفتاوى /94
 .المعتمد في فقه اإلمام أحمد  /92
 .، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيقه اإلمام أحمد بن حنبلمغني في فال /95
  .مقدمات ابن رشد ألبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد  /96


