دول ألامساء عالم الفقهاء احلنفية ومواليدهم ووفياهتم مع ذكر بعض مؤلفاهتم
َج َ
بسم هللا الرمحن الرحيم
ال يشك من له أدين إملام بالعلم أن معرفة مواليد ووفيات األعالم هلا أمهية خاصة للباحث ،وهذا ألسباب عديدة .منها أهنا
تعني الباحث على تعيني املراد باسم علم أو عنوان كتاب ،وحتفظه من األخطاء البينة من هذا القبيل .فإنه قد يتفق أن لكتابني
عنوانا واحدا أو لعلمني امسا واحدا – مما يكون سببا لإلختالط على املبتدئ – مع أن الكتابني ألفا يف عصرين خمتلفني أو
العلمني ولدا يف زمنني خمتلفني ،وهذا حيمل الباحث على إدراك الصواب يف تعيني املراد بذلك اإلسم أو العلم .فابن عابدين
– مثال – إذا نقل عبارة يف مسألة من مسائل املناسك وعقبه بقوله "كما يف اللباب" فالظاهر أن النقل من "لباب املناسك"
لرمحة هللا السندي دون "اللباب يف شرح الكتاب" لتلميذه عبد الغين الغنيمي.
دو ألمساء الفقهاء انحنفية ،مبتدأ بإمام املذهب ومنتهيا بفقهاء هذا القرن ،وذكرت مواليدهم
نظرا هلذه األمهية أعددت هذا اَجد د
ووفياهتم مع بعض مؤلفاهتم ،ليتيسر لطلبة العلم حفظها والرجوع اليها عند انحاجة .اقتصرت فيه على األعالم املشهورين حترزا
عن اإلطالة وتيسريا للطلبة ،وأعرضت عن ذكر األعالم انحنفية الذين اشتهروا يف غري موضوع الفقه انحنفي .حاولت قدر
املستطاع أن أعني مولد ووفاة كل علم مذكور يف اَجدو  ،وفيما مل أظفر على املولد اكتفيت بذكر الوفاة فقط وحينئذ قدمت
عليها رمز "ت"-أي تويف .وكذا إذا مل أظفر على تعيينهما بالضبط اكتفيت بالتاريخ التقرييب مع اإلشارة اليه برمز "ح" للحدود
أي يف حدود سنة كذا .وزدت كلمة "قبل" أو "بعد" إذا كان من املعلوم أن وفاته قبل التاريخ املذكور أو بعده .وإذا كان يفدو أو يف اهلامش .وإمنا ذكرت بعض مؤلفاهتم مع العلم بأنه قد يكون هلم
تعيني التاريخ اختالف رمبا أشرت إليه يف اَجد د
مؤلفات اخرى.
وال ينسى أن هذه العجالة موضوعة إلفادة من حيتاج إىل معرفة هذه األمساء والتواريخ على وجه االختصار .أما من يطلب
التفصيل فلرياجع كتب الرتاجم املناسبة مثل تاريخ بغداد للخطيب ،اَجواهر املضية للقرشي ،تاج الرتاجم لقاسم بن قطلوبغا،
الفوائد البهية للكهنوي ،األعالم للزركلي وغري ذلك من املراجع.
وال بد يل أن أشكر كل من ساعدين يف إعداد هذا اَجدو وال سيما أستاذي اَجليل املفيت حسني كادوديا وأخي يف هللا موالنا
زميل الرمحن
دو حيتاج ايل ترميم يف موضع من املواضع ،أو وجد فيه خطأ من أي وجه ،فالرجاء منه أن
لو شعر القارئ الكرمي أن هذا اَجد د
ينبه عليه – والكما هلل
منتصر الزمان

املؤلفات

الفقيه

املولد والوفاة

القرن الثاين
1

أبو حنيفة النعمان بن الثابت

2

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
3

حممد بن انحسن الشيباين

زفر بن اهلذيل بن قيس البصري

كتاب اآلثار

058-08

األمايل/كتاب اخلراج

002-001

األصل/اَجامع الصغري/اَجامع الكبري/السري الكبري/الزيادات

189-132

4

050-008

القرن الثالث
انحسن بن زياد اللؤلؤي

5

اجملرد/أدب القاضي/النفقات
6

أبو سليمان موسي اَجوزجاين
معلي بن منصور الرازي

نوادر أيب سليمان

7

نوادر معلي بن منصور

أبو حفص أمحد بن حفص البخاري الكبري
9

عيسى بن أبان بن صدقة

8

ت 280
ت بعد 288
ح 200-058
202-058

انحجج الصغري/انحجج الكبري/إثبات القياس

حممد بن مساعة التميمي

10

أدب القاضي/احملاضر والسجالت

أمحد بن عمرو اخلصاف

11

أحكام األوقاف/انحيل/الرضاع

حممد بن شجاع الثلجي

12

كتاب املناسك

ت 220
211-018
ح 260-005
266-000

القرن الرابع
أبو جعفر أمحد الطحاوي

13

شرح معاين اآلثار/خمتصر الطحاوي

120-212

أبو منصور حممد املاتريدي

14

كتاب التوحيد/تأويالت أهل السنة

ت 111

الكايف (خمتصر األصل حملمد)

ت 110

انحاكم حممد الشهيد

15

أبو انحسن عبيد هللا الكرخي

16

أبو بكر أمحد اَجصاص الرازي
أبو جعفر حممد اهلندواين

17

18

الفقيه أبو الليث نصر السمرقندي

19

خمتصر الكرخي/شرح اَجامع الصغري

108-268

أحكام القرآن/شرح خمتصر الطحاوي

128-185

شرح اَجامع الصغري

362-188

النواز /عيون املسائل/خزانة الفقه

ت 121

القرن اخلامس
أبو انحسني أمحد القدوري
أبو زيد عبيد هللا الدبوسي
أبو العباس أمحد الناطفي

20
21
22

خمتصر القدوري/التجريد/شرح خمتصر الكرخي

020-362

تأسيس النظر/األسرار/تقومي األدلة

018-162

كتاب جل األحكام/الواقعات

ت 006

23

مشس األئمة عبد العزيز انحلواين

املبسوط

24

أبو انحسن علي السغدي

أبو نصر أمحد بن حممد األقطع

25

أبو نصر أمحد بن منصور اإلسبيجأيب

26

27

فخر اإلسالم علي البزدوي

شيخ اإلسالم بكر خو داهر زاده
مشس األئمة حممد السرخسي

النتف يف الفتاوى/شرح اَجامع الكبري

ت 060

شرح خمتصر القدوري

ت 020

شرح اَجامع الصغري

ت 008

أصو البزدوي/شرح اَجامع الصغري/شرح اَجامع الكبري
28

29

ت  000أو 002

ح 002-088

املبسوط/التجنيس/املختصر

ت 001

املبسوط/شرح السري الكبري

ت ح 028

القرن السادس
علي بن عبد العزيز ظهري الدين الكبري املرغيناين
شيخ اإلسالم علي اإلسبيجايب

30

ت 586

31

شرح خمتصر الطحاوي/املبسوط

515-050

حسام الدين عمر الصدر الشهيد

32

املبسوط /شرح أدب القاضي/الواقعات

516-001

جنم الدين عمر بن حممد النسفي

33

طلبة الطلبة

512-060

حتفة الفقهاء

ت 512

عالء الدين حممد السمرقندي
جار هللا حممود الزخمشري

34

35

رؤوس املسائل/تفسري الكشاف/الفائق

أبو الفتح عبد الرشيد الولواَجي
أمحد بن موسى الكشي

36

الفتاوى الولواَجية

37

جمموع النواز

أبو القاسم ناصر الدين حممد السمرقندي
ركن الدين حممد بن عبد الرشيد الكرماين
سراج الدين علي بن عثمان األوشي
أبو املظفر أسعد الكرابيسي

38

39

40

-062بعد 508
ت ح 558

الفقه النافع/امللتقط/اإلحقاق

ت 556

جواهر الفتاوى

ت 565

الفتاوى السراجية/بدء األمايل

41

510-062

ت بعد 562

الفروق

ت 528

احمليط الرضوي

ت 520

الفتاوى العتابية/شرح اَجامع الكبري /شرح اَجامع الصغري

ت 506

بدائع الصنائع

ت 502

فتاوى قاضيخان/شرح أدب القضاء

ت 522

اهلداية/خمتارات النواز /التجنيس واملزيد

ت 521

جا الدين أمحد الغزنوي

47

انحاوي القدسي

ت 521

حسام الدين علي الرازي

48

خالصة الدالئل يف تنقيح املسائل

ت 520

رضي الدين حممد السرخسي
أبو نصر أمحد العتايب

42

43

ملك العلماء أبو بكر بن مسعود الكاساين

44

فخر الدين حسن بن منصور قاضيخان األوزجندي
علي بن أيب بكر املرغيناين

46

45

القرن السابع

طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري
برهان الدين حممود البخاري

49

خالصة الفتاوى

50
51

ظهري الدين حممد بن أمحد البخاري

جمد الدين حممد بن حممود األسروشين

52

مشس األئمة حممد بن عبد الستار الكردري

53

عبد الرحيم بن أيب بكر املرغيناين (حفيد صاحب اهلداية)
55

الرتجداين
عالء الدين عبد الرحيم ً

54

ت بعد 688

احمليط الربهاين/الذخرية الربهانية

ت 606

الفتاوى الظهريية

ت 602

الفصو /أحكام الصغار

ت 612

رسالة يف الرد على املنخو للغزايل/شرح املنتخب انحسامي

602-552

فصو األحكام (فصو العمادي)

ت بعد 650

يتيمة الدهر

ت 650

جنم الدين خمتار بن حممود الزاهدي

56

اجملتىب/القنية/انحاوي

ت 650

زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي

57

حتفة امللوك/خمتار الصحاح

حممود بن أمحد تاج الشريعة احملبويب

58

الوقاية

ت 621

الكفاية (شرح اهلداية)

ت 626

جال الدين اخلوارزمي الكرالين

59

أبو الفضل عبد هللا بن حممود املوصلي

60

مظفر الدين أمحد بن علي ابن الساعايت

املختار للفتوى/االختيار لتعليل املختار

61

جممع البحرين/الدر املنضود

-608بعد 666

601-522
ت 620

القرن الثامن
عمر بن حممد السنامي

62

داود بن يوسف اخلطيب

نصاب اإلحتساب/الفتاوى الضيائية

63

حممد بن حممد الكاشغري

الفتاوى الغياثية

64

منية املصلي

حافظ الدين أبو الربكات عبد هللا النسفي
السروجي
أبو العباس أمحد د

66

الغاية (شرح اهلداية) /املناسك/نفحات النسمات

حسام الدين انحسني ِ
السغناقي
فخر الدين عثمان الزيلعي

67

النهاية/الكايف/شرح املنتخب

68

تبيني انحقائق

صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احملبويب
قوام الدين حممد الكاكي

65

69

شرح الوقاية/النقاية/التنقيح

70

أمري كاتب أبو حنيفة اإلتقاين

71

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الطددرسوسي
جا الدين عبد هللا الزيلعي

املنار/كنز الدقائق/عمدة العقائد/الوايف/الكايف

72

73

أمني الدولة عبد الوهاب بن أمحد بن وهبان

يف النصف األو من القرن الثامن
ت 285
ح 208-628
208-612
ت  208أو200
ت 201
ت  205أو 202

معراج الدراية/عيون املذهب/جامع األسرار

ت 202

غاية البيان (شرح اهلداية) /التبيني/الشامل

250-605

أنفع الوسائل (الفتاوى الطرسوسية)/رفع الكلفة

250-220

نصب الراية
74

النصف األو من القرن السابع-الربع
األو من القرن الثامن

منظومة ابن وهبان/شرح درر البحار

ت 262
260-220

طاهر بن إسالم بن قاسم اخلوا ِرزمي

75

76

سراج الدين عمر اهلندي الغزنوي

77

فريد الدين عامل بن العالء التاترخاين

جواهر الفقه

ت بعد 220

زبدة األحكام

ح 221-280

الفتاوى التاترخانية

أكمل الدين حممد البابريت

78

العناية/التقرير

مشس الدين حممد القونوي

79

درر البحار/شرح جممع البحرين

ت 206
ح 206-208
ت 200

القرن التاسع
أبو بكر بن علي انحداد الزبيدي

80

السراج الوهاج/اَجوهرة النرية

عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك
حممود بن إسرائيل ابن قاضي مساونة
حممد بن شهاب البزازي الكردري

81

شرح املنار

82

83

سراج الدين أبو حفص عمر قارئ اهلداية

84

088-228
ت 080

جامع الفصولني

ت  000أو 021

الفتاوى البزازية

ت 022

فتاوى قارئ اهلداية

ح 022-258

أبو انحسن علي الطرابلسي

85

معني انحكام

أبو البقاء حممد ابن الضياء

86

البحر العميق/تاريخ مكة

050-202

البناية/رمز انحقائق/حتفة السلوك

055-262

فتح القدير/زاد الفقري/التحرير

060-200

التصحيح والرتجيح/منية األملعي/تاج الرتاجم

022-082

حلبة اجمللي/التقرير والتحبري

022-025

غرر األحكام/درر انحكام

ت 005

بدر الدين حممود العيين

87

كما الدين حممد بن عبد الواحد ابن اهلمام
89

أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا
مشس الدين ابن أمري حاج

90

حممد بن فرامرز مال خسرو

91

88

ت 000

القرن العاشر
سري الدين عبد الرب ابن الشحنة
إبراهيم بن موسى الطرابلسي

92

93

أمحد بن سليمان ابن كما باشا

94

شهاب الدين أمحد بن يونس ابن ِ
الش ْليب
مشس الدين حممد القه ْستاين
إبراهيم بن حممد انحليب

96

حممد بن بريعلي الربكوي

98

99

حممد بن حممد املوىل أبو السعود

اإلسعاف ألحكام األوقاف/مواهب الرمحن/الربهان

222-051

إيضاح اإلصالح

ت 208

حاشية تبيني انحقائق

ت 202

جامع الرموز

97

زين الدين بن إبراهيم بن جنيم

95

تفصيل عقد الفرائد (شرح منظومة ابن وهبان)

220-050

100

ت  258أو  251أو 262

غنية املتملي/ملتقي األحبر

ت 256

البحر الرائق/األشباه والنظائر/الفتاوى الزينية

ت 228

الطريقة احملمدية

200-222

تفسري أيب السعود/حتفة الطالب

202-020

101

الواعظ سنان الدين يوسف األماسي

مشس الدين أمحد بن حممود قاضي زاده
رمحة هللا بن عبد هللا السندي

تبيني احملارم

102

نتائج األفكار (تكملة فتح القدير)

103

لباب املناسك/غاية التحقيق

 206-021أو 202
ت 200
ح 221-211

القرن احلادي عشر
سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن جنيم

104

النهر الفائق/إجابة السائل

شهاب الدين حممد التمرتاشي الغزي

105

تنوير األبصار/مسعفة انحكام

-212ح 0882

فتح باب العناية/مرقاة املفاتيح

ت 0800

جممع الضمانات/ترجيح البينات

ت ح 0818

106

علي بن سلطان املال علي القاري
أبو حممد غامن بن غامن البغدادي
إمساعيل بن عبد الغين النابلسي

107

108

أبو اإلخالص حسن بن عمار الشرنباليل

109

عبد الرمحن بن حممد شيخي زاده داماد أفندي
خري الدين بن أمحد الرملي

110

111

عبد القادر بن يوسف قدري أفندي

112

نظام الدين البهارنفوري وجاعة من أهل العلم
عالء الدين حممد انحصكفي

113

114

ت 0885

األحكام (شرح درر انحكام)

0862-0802

نور اإليضاح/إمداد الفتاح/غنية ذوي األحكام

0862-220

جممع األهنر/نظم الفرائد

ت 0820

الفتاوى اخلريية/مظهر انحقائق

0800-221

واقعات املفتني

0801-0800

الفتاوى العاملگريية (اهلندية) بأمر السلطان حممد عاملگري – جعت من 0806-0822
الدر املختار/الدر املنتقي

0800-0825

شيخ اإلسالم حممد أمني األنقروي

115

الفتاوى األنقروية

ح 0820-0820

أبو العباس أمحد بن حممد انحموي

116

غمز عيون البصائر

ت 0820

إبراهيم بن حسني بن أمحد ابن بريي

117

عمدة ذوي األبصار/غاية التحقيق يف عدم جواز التلفيق يف التقليد

0822-0821

القرن الثاين عشر
أسعد بن أيب بكر أفندي حلمي اال ْسكداري
عبد الغين بن إمساعيل النابلسي

119

أبو السعود حممد بن علي األزهري

120

118

الفتاوى األسعدية

0006-0858

هناية املراد/اَجوهر الكلي

0001-0858

فتح هللا املعني على شرح مال مسكني

ت 0822

حممد هاشم التتوي السندي

121

فاكهة البستان/إحتاف األكابر

0020-0080

أبو سعيد حممد بن ِ
اخلادمي

122

الربيقة احملمودية/حاشية على درر انحكام

0026-0001

إبراهيم بن مصطفى املذاري انحليب
مصطفي بن حممد الطائي

124

أمحد بن حممد الطحطاوي

125

123

حتفة األخيار
توفيق الرمحن (شرح كنز الدقائق)

ت 0028
0022-0010

القرن الثالث عشر
حاشية الدر املختار/حاشية مراقي الفالح

ت 0210

حممد أمني بن عمر ابن عابدين الشامي
حممد عابد السندي املدين

126

127

عبد الغين بن طالب الغنيمي امليداين

128

رد احملتار/العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى انحامدية

0252-0020

طوالع األنوار/منحة الباري

0252-0028

اللباب/كشف اإللتباس

0220-0222

القرن الرابع عشر
أبو انحسنات عبد انحي اللكهنوي

129

130

شهاب الدين املرجاين

عالء الدين حممد ابن عابدين

131

132

حممد العباسي املهدي

133

حممد كامل بن مصطفى الطرابلسي
خواجه أمني أفندي زاده علي حيدر
رشيد أمحد الگنگوهي

134

135

عمدة الرعاية/الفوائد البهية/السعاية

0180-0260

ناظورة انحق

0186-0211

اهلدية العالئيلة/قرة عيون األخيار

0186-0200

الفتاوى املهدية

0105-0201

الفتاوى الكاملية

0105-0200

درر انحكام (شرح اجمللة)

ت 0120

فتاوى رشيديه/زبدة املناسك

0121-0200

تقرير على الدر املختار

0121-0200

حممد خالد األتاسي

137

شرح جملة األحكام العدلية

0126-0251

عزيز الرمحن العثماين

138

عزيز الفتاوى

0102-0225

الدرر املباحة

ت 0158

عبد القادر بن مصطفى الرافعي

خليل بن عبد القادر النحالوي
ِ
يت الْمطيعي
حممد دخب ْ
أمحد بن حممد دزرقا

139

140

141

أشرف علي التهانوي
كفاية هللا الدهلوي

136

142

143

أمحد بن حممد بن عساف الكردي
ظفر أمحد العثماين

145

حممد الشفيع الديوبندي

146

حممود حسن الگنگوهي

147

144

فتاوى خبيت املطيعي/إرشاد األمة/إرشاد أهل امللة

0150-0220

شرح القواعد الفقهية

0152-0205

إمداد الفتاوى/أحكام القران

0162-0208

كفاية املفيت/كف املؤمنات

0122-0222

الفتاوى انحلبية

0121-0222

إمداد األحكام/إعالء السنن

0120-0108

إمداد املفتني/جواهر الفقه/آالت جديدة

0126-0100

القرن اخلامس عشر
فتاوى حمموديه

0002-0125

نظام الدين األعظمي

148

نظام الفتاوى

0028-0120

عبد الرحيم الجپوري

149

فتاوى رحيميه

0022-0120

رشيد أمحد لدهيانوي

150

أحسن الفتاوى

0022-0100

 1االنتقاء البن عبد الرب ص  001دار البشائر اإلسالمية -للبحث عن صحة نسبة كتاب االثار اليه راجع االمام ابن ماجه وكتابه السنن ص  50-52دار
البشائر االسالمية
 2تاج الرتاجم لقاسم بن قطلوبغا ص  105دار القلم –سري اعالم النبالء  51530مؤسسة الرسالة –وانظر حسن التقاضي للكوثري ص  5دار األنوار
حيث اختار أن مولده يف سنة  ٣٩خالفا للمشهور
 3تاج الرتاجم ص  212دار القلم
 4تاج الرتاجم ص  062دار القلم
 5تاج الرتاجم ص  058دار القلم – اَجواهر املضية للقرشي  5632طبعة هجر -وانظر االمتاع للكوثري
 6الفوائد البهية للكهنوي ص  206املعرفة  -تاج الرتاجم ص  220دار القلم
 7سري اعالم النبالء  165308مؤسسة الرسالة
 8سري اعالم النبالء 052308مؤسسة الرسالة
 9تاج الرتاجم ص  212دار القلم

 10تاج الرتاجم ص  208دار القلم -الفوائد البهية ص  028املعرفة وذكر فيه نه بلغ هذا السن ( )301وهو يركب اخليل ويفتص األبكار ويصلي كل

يوم مأيت ركعة !!!!
 11سري اعالم النبالء  021301مؤسسة الرسالة -الفوائد البهية ص  22املعرفة وفيه ان اسم جده عمر دون عمرو
 12تاريخ بغداد للخطيب  10531دار الغرب  -الفوائد البهية ص  020املعرفة وانظر االمتاع للكوثري
 13تاج الرتاجم ص  100دار القلم -؛ للبحث على حتقيق مولد اإلمام الطحاوي رمحه هللا راجع املقالة املسماة ب'التحقيق األنيق يف مولد الطحاوي رح'
للشيخ حممد أيوب املظاهري (ت )٧٠٤١ .املطبوعة يف مقدمة النسخة اهلندية لشرح معاين اآلثار
 14الفوائد البهية ص  025املعرفة -تاج الرتاجم ص  202دار القلم
 15الفوائد البهية ص  080املعرفة-تاج الرتاجم ص  222دار القلم -معظم املرتجني أرخوا وفاته سنة  110اال ما نقله اللكهنوي عن الكفوي انه تويف 101
 16الفوائد البهية ص  080املعرفة -تاج الرتاجم ص  288دار القلم
 17الفوائد البهية ص  22املعرفة -تاج الرتاجم ص  26دار القلم
 18الفوائد البهية ص  022املعرفة -تاج الرتاجم ص  260دار القلم -ميكن ضبط اهلندواين بضم الدا او كسرها كذا يف هامش تاج الرتاجم
 19الفوائد البهية ص  228املعرفة -تاج الرتاجم ص  108دار القلم -وقيل انه تويف  -125ليعلم أن "فتاوى النواز " املطبوع منسوب إليه خطاً وانحق أنه
خمتارات النواز لصاحب اهلداية
 20الفوائد البهية ص  18املعرفة-تاج الرتاجم ص  20دار القلم
 21الفوائد البهية ص  082املعرفة-تاج الرتاجم ص  022دار القلم
 22الفوائد البهية ص  16املعرفة -تاج الرتاجم ص  082دار القلم
 23الفوائد البهية ص  25املعرفة -تاج الرتاجم ص  002دار القلم
 24الفوائد البهية ص  020املعرفة -تاج الرتاجم ص  282دار القلم
 25الفوائد البهية ص  08املعرفة -تاج الرتاجم ص  081دار القلم
 26الفوائد البهية ص  02املعرفة -تاج الرتاجم ص  282دار القلم
 27الفوائد البهية ص  020املعرفة -تاج الرتاجم ص  285دار القلم
 28اَجواهر املضية للقرشي  00031طبعة هجر -الفوائد البهية ص  061املعرفة
 29اَجواهر املضية للقرشي  2031طبعة هجر -الفوائد البهية ص  050املعرفة -تاج الرتاجم ص  210دار القلم
 30الفوائد البهية ص  022املعرفة -اَجواهر املضية للقرشي  52632طبعة هجر
 31الفوائد البهية ص  020املعرفة -تاج الرتاجم ص 202دار القلم
 32الفوائد البهية ص  002املعرفة -تاج الرتاجم ص 202دار القلم
 33الفوائد البهية ص  002املعرفة -تاج الرتاجم ص 202دار القلم -وقيل إنه ولد يف سنة 062
 34تاج الرتاجم ص 252دار القلم-مقدمة حتفة الفقهاء حملمد زكي  0230مكتبة دار الرتاث
 35الفوائد البهية ص  282املعرفة -تاج الرتاجم ص 220دار القلم
 36الفوائد البهية ص  20املعرفة -تاج الرتاجم ص 000دار القلم
 37كشف الظنون  068632دار الكتب العلمية -الفوائد البهية ص 01املعرفة وفيه انه الكشين بالنون وانظر ص  65للكالم علي ضبطه

 38اَجواهر املضية للقرشي  08231طبعة هجر -الفوائد البهية ص  202املعرفة
 39األعالم للزركلي  28036دار العلم للماليني
 40األعالم للزركلي  10830دار العلم للماليني -اَجواهر املضية للقرشي 50132طبعة هجر
 41الفوائد البهية ص  05املعرفة
 42الفوائد البهية ص  000املعرفة -تاج الرتاجم ص 200دار القلم -األعالم للزركلي  2032دار العلم للماليني
 43الفوائد البهية ص  16املعرفة -تاج الرتاجم ص081دار القلم
 44الفوائد البهية ص  51املعرفة
 45الفوائد البهية ص  60املعرفة -تاج الرتاجم ص 050دار القلم
 46لفوائد البهية ص  000املعرفة -تاج الرتاجم ص286دار القلم
47الفوائد البهية ص  08املعرفة -تاج الرتاجم ص080دار القلم
 48الفوائد البهية ص 000املعرفة
 49الفوائد البهية ص 00املعرفة -وما ذكر فيه ان وفاته سنة  502الظاهر خالفه ألنه يكثر النقل عن قاضيخان املتويف سنة  522وصاحب احمليط الربهاين
املتويف سنة  606وغري ذلك من الوجوه راجع املدخل ايل الكتب انحنفية للمفيت حسني كادوديا
 50الفوائد البهية ص 285املعرفة -كشف الظنون  02130دار الكتب العلمية
 51الفوائد البهية ص  052املعرفة -تاج الرتاجم ص 212دار القلم
 52األعالم للزركلي  0632دار العلم للماليني -تاج الرتاجم ص  222دار القلم وفيه ان نسبه األسرتوشين بالتاء
 53الفوائد البهية ص  026املعرفة -تاج الرتاجم ص 262دار القلم
 54الفوائد البهية ص  21املعرفة -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  56830دار إحياء الرتاث العريب
 55ألعالم للزركلي  10231دار العلم للماليني -الرتجاين بفتح التاء وضم اَجيم كذا يف األنساب  1131دائرة املعارف العثمانية
 56الفوائد البهية ص  202املعرفة -تاج الرتاجم ص 225دار القلم
 57تاج الرتاجم ص 252دار القلم-مقدمة املسبوك على منحة السلوك لعبد احملسن القاسم ص0-
 58الفوائد البهية ص  282املعرفة-آليل احملار للؤي اخلليلي  08030دار الفتح
 59كشف الظنون  002232دار الكتب العلمية -آليل احملار للؤي اخلليلي  66632دار الفتح
 60الفوائد البهية ص  086املعرفة -تاج الرتاجم ص 026دار القلم
 61الفوائد البهية ص  26املعرفة -تاج الرتاجم ص 25دار القلم
 62مقدمة نصاب االحتساب ملريزن سعيد مكتبة الطالب اَجامعي ص02
 63املدخل ايل الكتب انحنفية للمفيت حسني كادوديا
 64األعالم للزركلي  1232دار العلم للماليني
 65الفوائد البهية ص  080املعرفة-مقدمة كنز الدقائق لسائد بكداش ص02
 66الفوائد البهية ص  01املعرفة -تاج الرتاجم ص 082دار القلم
 67الفوائد البهية ص  62املعرفة -تاج الرتاجم ص 068دار القلم -وقيل ان امسه انحسن
 68الفوائد البهية ص  005املعرفة -تاج الرتاجم ص 280دار القلم
 69الفوائد البهية ص  082املعرفة -تاج الرتاجم ص 281دار القلم
 70الفوائد البهية ص  006املعرفة -األعالم للزركلي  1632دار العلم للماليني
 71الفوائد البهية ص  58املعرفة -تاج الرتاجم ص 010دار القلم -واإلتقاين بكسر اهلمزة وبفتحها
 72تاج الرتاجم ص  02دار القلم -األعالم للزركلي 5030دار العلم للماليني
 73الدرر الكامنة البن حجر ص  2531دائرة املعارف العثمانية
 74الفوائد البهية ص  001املعرفة -تاج الرتاجم ص 020دار القلم
 75الفوائد البهية ص 00املعرفة -األعالم للزركلي 2231دار العلم للماليني
 76الفوائد البهية ص 000املعرفة -تاج الرتاجم ص 221دار القلم
 77نزهة اخلواطر لعبد انحي انحسين ص  06232دار ابن حزم -مقدمة الفتاوى التاترخانية لشبري القامسي ص 25
 78الفوائد البهية ص 025املعرفة -تاج الرتاجم ص 226دار القلم
 79الفوائد البهية ص 282املعرفة -تاج الرتاجم ص 201دار القلم

 80األعالم للزركلي  1232دار العلم للماليني-آليل احملار للؤي اخلليلي  16230دار الفتح
 81الفوائد البهية ص 082املعرفة -األعالم للزركلي  5230دار العلم للماليني-ليعلم أن "ابن ملك" اثنان 3أحدما حممد بن عبد اللطيف وهو االبن وثانيهما
عبد اللطيف وهو األب املرتجم يف اَجدو
82األعالم للزركلي  5230دار العلم للماليني ويف اهلامش الكالم يف "مساونة"-الشقائق النعمانية لطاشكربي زاده 1130دار الكتاب العريب وفيه ان امسه حممد
 83الفوائد البهية ص 002املعرفة -تاج الرتاجم ص 150دار القلم
 84األعالم للزركلي  5235دار العلم للماليني -كشف الظنون  022232دار الكتب العلمية
 85األعالم للزركلي  20630دار العلم للماليني -كشف الظنون  020532دار الكتب العلمية
 86األعالم للزركلي  11235دار العلم للماليني-مقدمة البحر العميق لنذير أمحد  2530مؤسسة الريان
 87الفوائد البهية ص 282املعرفة -األعالم للزركلي  06132دار العلم للماليني
 88الفوائد البهية ص 000املعرفة -األعالم للزركلي  25536دار العلم للماليني؛ تنبيه 3قا السيوطي 3ولد يف سنة  ١٣٤كما ىف الفوائد البهية وما أثبت من
الكفوي
 89األعالم للزركلي  00835دار العلم للماليني
 90األعالم للزركلي  0232دار العلم للماليني
 91الفوائد البهية ص 000املعرفة -األعالم للزركلي 12036دار العلم للماليني
 92التعليقات السنية على الفوائد البهية ص 001املعرفة -األعالم للزركلي 22131دار العلم للماليني
 93األعالم للزركلي  2630دار العلم للماليني
 94الفوائد البهية ص 20املعرفة -األعالم للزركلي  01130دار العلم للماليني
 95األعالم للزركلي  21630دار العلم للماليني-هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  05130دار إحياء الرتاث العريب–وما ذكر يف آليل احملار  080تسامح
 96األعالم للزركلي  0032دار العلم للماليني -كشف الظنون  022232دار الكتب العلمية -القهستان بضم اهلاء كما يف األنساب للسمعاين 502308
دائرة املعارف العثمانية أو بكسرها كما يف معجم البلدان للحموي  00630دار صادر
 97األعالم للزركلي  6630دار العلم للماليني
 98شذرات الذهب الن العماد  511308دار ابن كثري
 99األعالم للزركلي  6036دار العلم للماليني-ويقا الربكلي بالالم موافقا لقواعد الرتكية يف النسبة
 100األعالم للزركلي  5232دار العلم للماليني
 101األعالم للزركلي  20030دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  56032دار إحياء الرتاث العريب وذكر يف كشف الظنون 001232
دار الكتب العلمية أنه أمت كتاب املناسك يف سنة – 220راجع آليل احملار للؤى اخلليلي  52132دار الفتح
 102األعالم للزركلي 25030دار العلم للماليني
 103األعالم للزركلي0231دار العلم للماليني -شذرات الذهب الن العماد  565308دار ابن كثري وفيه انه تويف 220
 104األعالم للزركلي1235دار العلم للماليني
 105آليل احملار للؤي اخلليلي  2830دار الفتح؛ يف مقدمة فتاوى التمرتاشي (خمطوط) قا  3فرغت من تعليق هذه النسخة املباركة هنار اإلثنني ثامن عشرة
شهر شوا سنة سبع وألف ...فهذا يد على أن وفاته بعد هذا التاريخ
 106األعالم للزركلي 0235دار العلم للماليني
 107مقدمة جممع الضمانات حملمد سراج وعلي جعة ص  08دار السالم
 108األعالم للزركلي  10230دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  20030دار إحياء الرتاث العريب
 109األعالم للزركلي  28032دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  22230دار إحياء الرتاث العريب
 110األعالم للزركلي  11231دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  50230دار إحياء الرتاث العريب
 111األعالم للزركلي  12232دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  15030دار إحياء الرتاث العريب
 112األعالم للزركلي  0030دار العلم للماليني
 113املذهب انحنفي ألمحد النقيب  60032مكتبة الرشد  -املدخل ايل الكتب انحنفية للمفيت حسني كادوديا
 114األعالم للزركلي  12232دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  15030دار إحياء الرتاث العريب وفيه انه ولد سنة 0820
 115األعالم للزركلي  08136دار العلم للماليني-و فيه انه ينسب أيضا ب"األنكوري" نسبة ايل "أنكورية" وهي "انقرة"
 116األعالم للزركلي  21230دار العلم للماليني
 117األعالم للزركلي  1630دار العلم للماليني

 118األعالم للزركلي  0030دار العلم للماليني – املدخل ايل الكتب انحنفية للمفيت حسني كادوديا – وقيل إنه ولد سنة 0852
 119األعالم للزركلي  1230دار العلم للماليني -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  52830دار إحياء الرتاث العريب
 120األعالم للزركلي 22636دار العلم للماليني -آليل احملار للؤي اخلليلي ص  02232دار الفتح
 121األعالم للزركلي  02232دار العلم للماليني
 122األعالم للزركلي  6032دار العلم للماليني
 123األعالم للزركلي  2030دار العلم للماليني
 124األعالم للزركلي  20032دار العلم للماليني  -هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  05132دار إحياء الرتاث العريب
 125األعالم للزركلي  20530دار العلم للماليني
 126األعالم للزركلي  0236دار العلم للماليني
 127األعالم للزركلي  02236دار العلم للماليني-اإلمام الفقيه احملدث الشيخ حممد عابد السندي األنصاري لسائد بكداش ص  50دار البشائر االسالمية
 128األعالم للزركلي  1130دار العلم للماليني
 129التعليقات السنية على الفوائد البهية ص  200األعالم للزركلي  1130دار العلم
 130األعالم للزركلي  02031دار العلم للماليني
 131هدية العارفني إلمساعيل البغدادي  10032دار إحياء الرتاث العريب  -آليل احملا للؤي اخلليلي  0230دار الفتح
 132األعالم للزركلي  2532دار العلم للماليني
 133األعالم للزركلي  20035دار العلم للماليني
 134املدخل ايل الكتب انحنفية للمفيت حسني كادوديا -عثمانلي مؤلفلري محمد طاهر بروسلي 18883
 135اكابر علماء ديوبند حممد شاه خباري ص  22اداره اسالميات
 136األعالم للزركلي  0630دار العلم للماليني
 137األعالم للزركلي  22032دار العلم للماليني
 138اكابر علماء ديوبند ،حممد شاه خباري ص  51اداره اسالميات
 139مقدمة الدرر املباحة ملاجد انحموي ص  02دار ابن حزم
 140األعالم للزركلي  5836دار العلم للماليني
 141تراجم ستة من فقهاء العامل اإلسالمي لعبد الفتاح لبو غدة ص  01مكتبة املطبوعات االسالمية
 142اكابر علماء ديوبند ،حممد شاه خباري ص  68اداره اسالميات
 143اكابر علماء ديوبند ،حممد شاه خباري ص  020اداره اسالميات
 144مقدمة الفتاوى انحلبية ألمحد الكردي  230دار البشائر اإلسالمية
 145اعالء السنن اور اسکے مصنف ,مفيت عتيق الرمحن اعظمي ص 1
 146اكابر علماء ديوبند ،حممد شاه خباري ص  282اداره اسالميات
 147فتاوى حمموديه طبعة الفاروقية 10,2030
 148املوقع اإللكرتوين لدار العلوم ديوبند

 149مقدمة فتاوى رحيميه ملنشي عيسى 0530
 150مقدمة أحسن الفتاوى إلحتشام انحق 230

