جهىد العلماء يف فتح الباري للحافظ ابه حجر العسقالوي(ث258:هـ ).

الصالة وال ّسالم على رسولو األمُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت .
احلمد هلل رب العادلُت و ّ
ّأما بعد:
قد يسر هللا يل حتضَت رسالة ادلاجستَت ادلعنون" اآلراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقالين
علي مصنفات حول
(تٕٛ٘:ىـ) يف فتح الباري مجعاً ودراسة ,وعند كتابة الرسالة مرت ّ
ىذا الكتاب العظيم الذي اعتمده ابن حجر يف أتليفو على مئات ادلصادر وادلراجع يف شىت
الفنون والعلوم ,فجمعت تلك ادلصادر مرتباً حسب الفنون والعلوم؛ لعل هللا أن ينفع هبا
وأسألو التوفيق والسداد .
وفيما يلي أسرد تلك الدراسات:
ً

أوال :العقيدة:
 -1منهج ابن حجر يف العقيدة من خالل كتابو فتح الباري للباحث دمحم إسحاق كندو
الرشد ابلرضاض عام ٜٔٗٔه-
رسالة ادلاجستَت بكلية الدعوة ابجلامعة اإلسالمية مكتبة ّ
ٜٜٜٔٛم (ٖ) رللدات .
 -2منهج احلافظ ابن حجر يف تقرير العقيدة من خالل كتابو فتح الباري ,للباحثة لؤلؤة
بنت دمحم ادلطرودي رسالة ادلاجستَت جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية عام ٗٔٗٔه

 -3عقيدة التوحيد يف فتح الباري للباحث أمحد بن عصام الكاتب دار اآلفاق اجلديدة
الطبعة األوىلٖٔٗٓ :ىـ ٜٖٔٛ-م .

 -4عقيدة السلف الصاحل يف فتح الباري للباحث إمساعيل بن دمحم األنصاري مقال نشر
يف رللة ادلنهل األعداد (ٗ )ٜ,ٙ,٘,عام ٖ٘ٔٛه  ,و ٜ٘ٔٙٙ-ٜٔٙم.

 -5التنبيو على ادلخالفات العقدية يف فتح الباري للباحث علي عبد العزيز الشبل ,وىو
إكمال دلا بدأه مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز على الفتح إبشارتو ومتابعتو ومراجعتو وقراءتو
الناشر :دار الوطن .
 -6آراء ابن جحر يف سلتلف اإلذليات يف فتح الباري للباحث إحسان لطيف أمحد ادلدلل
رسالة ادلاجستَت جامعة العلوم اإلسالمية بغداد نشر يف ٜٜٔ٘ :م .
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 -7ادلسائل العقدية اليت حكى فيها ابن حجر االمجاع يف فتح الباري مجعاً وترتيباً ودراسة
للباحث عبد السالم انشي عبد الرمحن اجلطيلي .

 -8األخطاء األساسية يف العقيدة وتوحيد األلوىية من كتاب فتح الباري للشيخ عبد هللا
بن سعدي الغامدي العبديل ,مكتبة أسد السنة عام ٕٔٗٙهٕٓٓ٘ -م .

 -9أخطاء فتح الباري يف العقيدة للشيخ عبد هللا بن دمحم الدويش مكتبة أسد السنة عام
ٕٔٗٙه ٕٓٓ٘ -م.

 -11مباحث النبوات والسمعيات يف فتح الباري للباحث مؤيد زلمود حسن رسالة
الدكتوراه اجلامعة االسالمية بغداد عام ٖٔٗٔهٕٓٔٓ -م.

حجاج مكتبة
جرده ورتّب أحاديثو عبد هللا بن ّ
 -11اإلسراء وادلعراج من فتح الباري ّ
الًتاث اإلسالمي ابلقاىرة عام ٗٓٗٔه.
الباك .
-12التعليقات على ادلخالفات العقدية يف فتح الباري للشيخ عبد الرمحن بن انصر ّ

ثاويا :القرآن وعلىمه:

 -13احلافظ ابن حجر وجهوده يف علوم القرآن من خاللو كتاب فتح الباري للباحث فازع
بن أمحد مهنا اخلزاعي رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٕٕٗٔه .

 -14علوم القرآن عند احلافظ ابن حجر العسقالين من خالل كتابو فتح الباري للباحث
ابراىيم دمحم الدوسري رسالة ادلاجستَت جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية عام ٕٕٗٔه.
 -15مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من خالل كتابو فتح الباري

للدكتور حيِت بن دمحم حسن زمزمي ْتث نشر يف رللة جامعة أم القرى العدد( ٕٕ) ربيع
األول عام ٕٕٗٔه .

 -16موارد ابن حجر العسقالين يف علوم القرآن من كتاب فتح الباري ,للباحث :دمحم أنور

بن دمحم عمر رسالة ادلاجستَت ,اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة عام ٗٔٗٔه.

 -17الرواضات التفسَتية يف فتح الباري مجعاً ودراسة للباحث عبداجمليد الشيخ عبد الباري.
رسالة الدكتوراه اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة الناشر :وقف السالم اخلَتي الطبعة:
األوىل ٕٔٗٙ ,ىـ ٕٓٓٙ -م .
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 -18تفسَت ابن حجر يف فتح الباري من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنفال مجعاً
وترتيباً ودراسة للباحث فيصل بن علي أمحد رسالة ادلاجستَت جامعة اإلمام دمحم بن سعود
اإلسالمية عام ٜٔٗٔه .
 -19تفسَت ابن حجر يف فتح الباري من أول سورة براءة إىل آخر سورة القصص مجعاً
وترتيباً ودراسة للباحث سلطان بن عبد هللا بن دمحم اجلربوع رسالة ادلاجستَت جامعة اإلمام
دمحم بن سعود اإلسالمية عام ٜٔٗٔه .
 -21تفسَت ابن حجر يف فتح الباري من أول سورة العنكبوت إىل آخر سورة الناس مجعاً

وترتيباً ودراسة للباحث شريف بن علي أبو بكر حسن رسالة ادلاجستَت جامعة اإلمام دمحم
بن سعود اإلسالمية عام ٕٔٗٔه .

ثالثا :احلديث وعلىمه .
 -21ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول الكتاب إىل هناية
كتاب العلم للباحثة وفاء بنت حسُت بن دمحم رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام
ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .
 -22ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب الوضوء إىل
هناية كتاب الصالة مجعاً ودراسة وحتليالً للباحثة دلياء بنت عبد هللا دمحم ابقادر رسالة
ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .

 -23ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب مواقيت
الصالة إىل هناية كتاب صالة السهو مجعاً وراسة وحتليالً مل أقف على ابحثو رسالة ادلاجستَت
جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .

 -24ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب اجلنائز اىل
هناية كتاب االعتكاف مجعاً ودراسة وحتليالً للباحثة فاطمة بنت محدي بن دمحم السادلي
رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙه  ٕٓٔ٘ -م .

 -25ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب البيوع إىل

هناية كتاب اجلهاد والسَت للباحثة شريفة بنت دمحم بن حوفان القرين رسالة ادلاجستَت جامعة
أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .
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-26ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب فرض اخلمس
إىل هناية كتاب مناقب األنصار مجعاً ودراسة للباحثة أمل بنت دمحم بن أمحد آل مهجر رسالة
ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .
 -27ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من أول كتاب ادلغازي إىل

هناية تفسَت سورة احلج من كتاب التفسَت مجعاً ودراسة وحتليالً للباحثة خلود بنت دمحم بن
حسن زين الدين رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖ٘ٗٔهٕٓٔٗ -م .
 -28ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثية يف كتابو فتح الباري من ابب تزويج الثيبات

من كتاب النكاح إىل هناية كتاب األشربة للباحثة ىدى بنت عبد الرمحن رسالة ادلاجستَت
جامعة أم القرى عام ٖ٘ٗٔه ٕٓٔٗ -م .

 -29ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثة يف كتابو فتح الباري من أول كتاب ادلرضى إىل

كتاب الرقاق ابب كيف كان عيش النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو مجعاً ودراسة وحتليالً للباحثة اندية
بنت عبد الرمحن العسبلي رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م .

 -31ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثة يف كتابو فتح الباري من أول كتاب الفرائض إىل
هناية كتاب الدضات مجعاً ودراسة وحتليالً للباحث عصام بن عمر سعيد العمودي رسالة
ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙه ٕٓٔ٘-م .

 -31ترجيحات احلافظ ابن حجر احلديثة يف كتابو فتح الباري من أول كتاب استتابة
ادلرتدين وادلعاندين وقتاذلم إىل هناية كتاب األحكام للباحثة بدرية بنت عطية عايد الشريف
رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٖٔٗٙهٕٓٔ٘ -م.
مل أطلع على ابقي ادلشروع

 -32األحاديث اليت ضعفها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ختريج ودراسة من أول
الكتاب إىل هناية كتاب الزكاة للباحث د .يوسف بن عبد هللا بن محود الباحوث رسالة
الدكتوراه يف احلديث وعلومو ّتامعة أم القرى إبشراف :وصي هللا بن دمحم عباس .

 -33األحاديث اليت ضعفها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ختريج ودراسة من أول
كتاب احلج اىل هناية األطعمة للباحث عبد هللا أمحد عرايل .
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 -34األحاديث اليت ضعفها ابن حجر يف كتابو فتح الباري للباحثة  :لطيفة بنت عبد
ادللك منذورة رسالة الدكتوراه جامعة أم القرى .

 -35األحاديث واآلاثر اليت حكم عليها احلافظ ابن حجر يف الفتح من كتاب الوضوء إىل
آخر كتاب الصالة للباحث عبد الرمحن بن عمر بن عبد هللا الصاعدي دار البخاري-
بريدة عام ٕٔٗٔه ٜٜٕٔ -م .

-36األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري من كتاب بدء الوحي مجعاً ودراسة للباحثة
آسية بنت دمحم العسيل رسالة جامعية كلية الًتبية للبنات بريدة  -القصيم .

 -37األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري من أول كتاب اإلديان إيل الباب الثالث
عشرة مجعاً وخترجياً ودراسة للباحثة حليمة عبد هللا الشمراين رسالة جامعية جامعة العلوم
والتكنولوجيا  -اليمن .

-38األحاديث واآلاثر اليت وردت يف فتح الباري من أول ابب مسح الراس كلو حىت هناية
ابب الوضوء من غَت حدث من كتاب الوضوء مجعاً وخترجياً ودراسة للباحثة جوىرة بنت
سعد علي اذلالل .

 -39األحاديث واآلاثر اليت وردت يف فتح الباري من أول ابب ادلرأة حتيض بعد اإلفاضة
من كتاب الغسل إىل هناية ابب ما يذكر يف الفخذ من كتاب الصالة مجعاً ودراسة للباحث
مشعل بن دمحم ادلطَتي .
 -41األحاديث واآلاثر اليت أوردىا احلافظ ابن حجر يف فتح الباري من أول ابب التيمم
إىل هناية ابب الصالة يف اجلبة الشامية من كتاب الصالة للباحث براء بن دمحم أورفلي .

 -41األحاديث واآلاثر اليت أوردىا احلافظ ابن حجر يف فتح الباري من أول ابب كراىية
التعري يف الصالة وغَتىا يف كتاب الصالة إىل هناية ابب إذا دخل ادلسجد فلَتكع ركعتُت
يف كتاب الصالة للباحث عباس بن دمحم بن عباس أورفلي .

-42األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري يف كتاب اآلذان من أول ابب اآلذان
للمسافرين إذا كانوا مجاعة واإلقامة بعرفة ومجع  ,وقول ادلؤذن( الصالة يف الرحال) يف الليلة
الباردة أو ادلطَتة إىل هناية ابب اثنان فما فوقها مجاعة للباحثة مرمي بن أمحد زانن الزىراين.
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-43األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري كتاب اآلذان من أول ابب أبوال اإلبل
والدواب ومرابضها إىل هناية ابب كتاب الوضوء للباحثة أماين بنت دمحم بن عبد ادلنان.

 -44األحاديث واآلاثر الواردة يف فتح الباري كتاب اآلذان من أول ابب من جلس يف
ادلسجد ينتظر الصالة وفضل ادلساجد إىل هناية ابب إمنا جعل اإلمام ليؤمت بو للباحثة
بسمة دمحم علي بن عمر عباس .

-45استدراكات احلافظ ابن حجر احلديثية يف فتح الباري من خالل الكتب( بدء الوحي

,اإلديان  ,العلم) دراسة حتليلية للباحثة ىدى دمحم عبد الرمحن آل عبد اجلبار رسالة ادلاجستَت
جامعة ادللك سعود ابلرضاض عام ٕ٘ٗٔىـٕٓٓٗ-م .
-46استدراكات احلافظ ابن حجر احلديثية يف فتح الباري من خالل الكتب( اللباس
األدب االستئذان الدعوات) للباحثة وسيمة بنت جويعد العجمي رسالة ادلاجستَت جامعة
ادللك سعود ابلرضاض عام ٕٜٔٗه .

 -47ختريج األحاديث واآلاثر اليت سكت عنها احلافظ ابن حجر يف كتابو فتح الباري
للباحثة ىناء علي مجال زمزمي رسالة الدكتوراه جامعة أم القرى  -مكة .

 -48ختريج األحاديث واآلاثر ادلسندة اليت سكت عنها احلافظ ابن حجر يف كتابو فتح
الباري من كتاب ادلغازي إىل هناية الفتح للباحثة عائشة فراج العقال .
ِ
الساري يف ختريج َوحتقيق األحاديث اليت ذكرىا احلَافظ ابن َحجر العسقالين يف
يس َّ
-49أن ُ
السماحة,
فَتح البَاري للباحث نبيل بن َمنصور بن يَعقوب البصارة الناشرَّ :
مؤس َسة َّ
مؤس َسة الرَّضان ,بَتوت الطبعة :األوىل ٕٔٗٙ ,ىـ  ٕٓٓ٘ -م .
َّ
-51جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ومقارنة كالمو مبا
قالو يف تقريب التهذيب" .للباحث نبيل منصور بن يعقوب البصارة دار الدعوة -الكويت
عام ٔٗٓٚىـٜٔٛٙ -م .

 -51قرائن الًتجيح يف احملفوظ و الشاذ و زضادة الثقة عند احلافظ ابن حجر يف كتابو فتح
الباري للباحث :اندر السنوسي العمراين رسالة ادلاجستَت اجلامعة اإلسالمية عام ٕٔٗٔه-
ٕٕٓٓم.

-52احلافظ ابن حجر وجهوده يف علم اجلرح والتعديل للباحث سعيد احلسُت آيت .
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 -53منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف دفاعو عن رجال صحيح البخاري ادلتكلم فيهم
للباحث صاحل الصياح .

 -54منهج احلافظ ابن حجر يف حتسُت األسانيد دراسة تطبيقية من خالل كتابو فتح
الباري للباحث سامح فتحي سالمة دلول رسالة ادلاجستَت اجلامعة اإلسالمية غزة عام
ٕٜٔٗهٕٓٓٛ -م .

 -55منهج احلافظ ابن حجر يف حتسُت األحاديث دراسة تطبيقية على فتح الباري
للباحث سامي فتحي ولويل .

 -56منهج اإلمام ابن حجر يف توثيق متون السنة النبوية دراسة تطبيقية على فتح الباري
للباحث اثئر بن سليمان بن موسى األسطل رسالة ادلاجستَت جامعة اإلسالمية  -غزة عام
ٕٜٔٗه ٕٓٓٛ -م .

 -57منهج احلافظ ابن حجر يف سلتلف احلديث يف كتابو فتح الباري للباحث جواد دمحم
أمحد الدويش رسالة جامعية اجلامعة اإلسالمية غزة  -فلسطُت عام ٕٔٓٓم .

 -58ختريج األحاديث الواردة يف فتح الباري من كتاب اآلذان ابب إذا حضر الطعام
وأقيمت الصالة إىل هناية كتاب اجلمعة للباحث اثئر راغب عبد الرمحن الشروف رسالة
ادلاجستَت جامعة النجاح الوطنية انبلس -فلسطُت عام ٖٕٓٓم.

 -59ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من كتاب اخلوف إىل كتاب تقصَت
الصالة للباحث دمحم وجيو دمحم حنيٍت رسالة ادلاجستَت جامعة النجاح الوطنية انبلس-
فلسطُت عام ٖٕٓٓم.

 -61ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من كتاب اجلنائز ابب سنة الصالة

على اجلنائز إىل كتاب احلج ابب اإلىالل من البطحاء وغَتىا للمكي واحلاج إذا خرج
إىل مٌت للباحث حنان عيد عبد اذلادي رسالة ادلاجستَت جامعة النجاح الوطنية انبلس-
فلسطُت عام ٕ٘ٓٓم .
-61ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من كتاب البيوع إىل هناية كتاب

ادلكاتب للباحث سامر انجح عبد هللا مسارة رسالة ادلاجستَت جامعة النجاح الوطنية
انبلس -فلسطُت عام ٕ٘ٓٓم .
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 -62ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من كتاب اذلبة حىت هناية كتاب
اجلهاد للباحث نعمان انيف محدان أسعد رسالة ادلاجستَت جامعة النجاح الوطنية انبلس-
فلسطُت عام ٖٕٓٓم.
 -63ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من كتاب فرض اخلمس إىل هناية
كتاب أحاديث األنبياء للباحث دمحم أمحد عبد احلليم العطار رسالة ادلاجستَت جامعة
النجاح الوطنية انبلس-فلسطُت عام ٕٗٓٓم.
 -64ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري من بداية كتاب ادلناقب إىل هناية

كتاب فضائل الصحابة للباحث رائد ىشام عمر عاصي رسالة ادلاجستَت جامعة النجاح
الوطنية انبلس -فلسطُت عام ٕٗٓٓم.
مل أطلع على ابقي ادلشروع .
رابعا :الفقه وأصىله:

 -65االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر يف كتابو فتح الباري خالل أبواب الطهارة

للباحث عبد الرقيب عبده علي صاحل احلجري رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من جامعة
اإلديان بصنعاء  ,عام ٕٜٔٗىـ .

 -66االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين يف الطهارة والصالة والزكاة من

خالل كتابو فتح الباري دراسة مقارنة للباحث عبد ادلاجد عمر الفاروق مارديٍت من
مطبوعات جامعة أم درمان اإلسالمية يف السودان عام ٕٕٔٓم .

 -67االختيارات الفقهية للحافظ بن حجر العسقالين من فتح الباري يف كتاب الصالة

دراسة فقهية مقارنة للباحث زاىد أمحد صاحل مهراس ,رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من
جامعة اإلديان بصنعاء ,إبشراف :األستاذ الدكتور صاحل أمحد الوعيل عام ٕٜٔٗى ـ .

 -68اختيارات احلافظ ابن حجر الفقهية يف كتاب اجلنائز من كتابو فتح الباري دراسة
فقهية مقارنة للباحث دمحم صاحل التومي ,رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من جامعة اإلديان
بصنعاء  ,إبشراف :األستاذ الدكتور صاحل أمحد الوعيل ,عام ٕٔٗٛىـ .

 -69االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر يف كتابو فتح الباري من خالل كتاب احلج
دراسة فقهية مقارنة للباحث يعقوب بن إسحاق بن سليمان رسالة ادلاجستَت قسم الفقو
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من جامعة ادلدينة العادلية يف ماليزضا حتت إشراف :فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر خضر
ميالد  ,عام ٖ٘ٗٔىـ .

 -71االختيارات الفقهية للحافظ بن حجر يف كتابو فتح الباري من خالل كتاب النكاح

للباحث جالل دمحم أمحد انجي السميعي رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من جامعة اإلديان
بصنعاء يف عام ٕٔٗٛىـ .
-71اختيارات ابن حجر الفقهية يف كتابو فتح الباري من خالل كتب األطعمة واألشربة
واللباس للباحث عبد الويل دمحم صاحل ادلغريب ,رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من جامعة اإلديان
بصنعاء ,إبشراف :األستاذ الدكتور صاحل عبد هللا الظبياين عام ٕٜٔٗىـ .

 -72اختيارات ابن حجر الفقهية يف ادلعامالت من كتاب فتح الباري" (السلم  -الشفعة -
اإلجارة  -احلوالة  -الكفالة – الوكالة) دراسة مقارنة للباحث ىاشم دمحم صغَت الفالح ,
رسالة ادلاجستَت قسم الفقو -من جامعة اإلديان بصنعاء ,إبشراف :الدكتور عبد الرمحن عبد
هللا سليمان األغبي عام ٕٜٔٗىـ .
 -73االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين من فتح الباري كتاب احلدود دراسة

فقهية مقارنة للباحث دمحم سامل نصر غالب رسالة ادلاجستَت قسم الفقو من جامعة اإلديان
بصنعاء ,إبشراف :األستاذ الدكتور عبد الغٍت حيدر فارع ,عام ٕٔٗٛىـ .

 -74اختيارات احلافظ ابن حجر العسقالين الفقهية من خالل كتابو فتح الباري كتاب
احلدود ,والدضات ,واستتابة ادلرتدين للباحث أبو عثمان فرحان بن عبيد بن عزيز األسلمي
الشمري ,رسالة ادلاجستَت من جامعة (أم درمان اإلسالمية) يف السودان.
 -75اختيارات ابن حجر الفقهية مجعاً ودراسة للباحث حيِت بن أمحد بن عبد هللا الزامل,

رسالة الدكتوراه قسم الفقو ابجلامعة اإلسالمية .إشراف :د .عبد هللا بن فهد الشريف رئيس
قسم الفقو سابقا اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة عام ٖ٘ٗٔه .

بسام دمحم
 -76معجم فقو ابن حجر العسقالين واختياراتو الفقهية من فتح الباري للباحث ّ
ِص ْهيوين رسالة الدكتوراه يف كلية الشريعة والقانون من جامعة (أم درمان اإلسالمية)
السودان عام ٖٔٗٔىـ .
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بسام دمحم
 -77االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري للباحث ّ
ِص ْهيُـ ْوين دار اللّباب للدراسات وحتقيق الًتاث عام ٖٔٗٚىـ .
 -78اختيارات احلافظ ابن حجر الفقهية يف األحوال الشخصية من خالل كتابو فتح
الباري دراسة مقارنة للباحث عبد احملسن يوسف .

 -79فقو إمام البخاري من فتح الباري للباحث عكاشة عبد ادلنان الطييب دار الكتب
العلمية – بَتوت عام ٔٗٔٛه .

-81ادلنتخب من ادلعاين ادلستنبطة من األحاديث يف فتح الباري للباحث دمحم بن عبد هللا
القنّاص أستاذ يف جامعة القصيم  ,دار التدمرية ٖٗٗٔهٕٖٓٔٔ -م (ٖ) رللدات .

-81كتاب احلج والعمرة من صحيح أيب عبد هللا البخاري بشرح احلافظ ابن حجر رتبو
أمحد دمحم خليفة دار البالغة ٘ٓٗٔه ٜٔٛ٘-م .
السالم شرح عمدة األحكام من فتح الباري مجعو وى ّذبو وحققو أبو دمحم عبد
 -82فتح ّ
السالم بن دمحم العامر شرح موسع مأخوذ من فتح الباري للحافظ ابن حجر مكون من سبعة
ّ
أجزاء ٖٔٗ٘/٘/ٜٔه القصيم – بريدة .

 -83اآلراء القضائية للحافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري للباحث طاىر زلمود نور

رسالة علمية يف القضاء اإلسالمي ,تقدم هبا ادلؤلف إىل جامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة لنيل
درجة ادلاجستَت يف القضاء إبشراف :أ.د .إبراىيم بن دمحم السهلي وانقشها أ.د .عبد هللا بن
دمحم احلجيلي و د .عالء الدين بن علي إبراىيم ,وانل هبا ادلؤلف درجة ادلاجستَت بتقدير شلتاز
يف العام اجلامعي ٖٔٗٚىـ  ٕٓٔٙ-م .
 -84القواعد األصولية ادلتعلقة بباب احلكم وادلباحث اللغوية والسنة والتطبيق عليها من

كتابو فتح الباري للباحث أمحد فرحان اإلدريسي رسالة الدكتوراه جامعة أم القرى عام
ٕٔٗٔه – ٕٜٜٔم .

 -85القواعد األصولية ادلتعلقة ابلنسخ والتطبيق عليها من كتاب فتح الباري للباحث
شيك عمر شو رسالة ادلاجستَت جامعة أم القرى عام ٔٔٗٔه .

 -86القواعد ادلتعلقة ابلقياس والتطبيق عليها من كتاب فتح الباري للباحث سعدي علي
احلداد .
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 -87القواعد األصولية ادلتعلقة ابلتعارض والتخلص منو من طريق اجلمع بُت ادلتعارضُت أو
ترجيح أحدمها على اآلخر تطبيقاً من كتاب فتح الباري للباحث جيالين غالات مامي البايل
رسالة جامعية جامعة أم القرى .
 -88أدلة االستنباط وقوعد االستدالل عند احلافظ ابن حجر يف فتح الباري رسالة

دكتوراه دتت مناقشتها يف ٕ٘ٓٓم للباحث فاروق محادة جامعة قرويُت  -فاس .

-89توجيو القاري إىل القواعد والفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري أتليف:
حافظ ثناء هللا الزاىدي .الناشر :دار ابن حزم ٕٗٗٔهٕٖٓٓ-م .
-91حملات أصولية عند احملدثُت :فتح الباري منوذجا للطيِّب كريبان رسالة الدكتوراه جامعة
دمحم اخلامس الداء البيضاء  -مغرب .

خامسا :اللغت العربيت :

 -91فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر "كتاب ادلغازي" دراسة لغوية زلمود
دمحم أمحد البيك رسالة ادلاجستَت ٕٖٗٔهٕٓٔٔ-م جامعة اإلسالمية  -غزة .

-92البحث النحو عند احلافظ ابن حجر يف فتح الباري للباحث عالء الدين اخلفاجي .
 -93البحث اللغوي عند احلافظ ابن حجر من خالل كتابو فتح الباري للباحث حسُت
دمحم زلسن البكري .

-94ادلسائل النحوية يف كتاب فتح الباري للباحثة انىد بنت عمر بن عبد هللا العتيق
رسالة الدكتوراه كلية اآلداب للبنات  -الدمام عام ٕٔٗٔه .
 -95جهود ابن حجر اللغوية يف فتح الباري للباحث أمحد علي قائد ادلصباحي رسالة
دكتوراه جامعة أم القرى عام ٔٗٔٚه .

-96الشعر والشعراء عند احلافظ ابن حجر يف فتح الباري للباحث بلولو إبراىيم .
سادسا :التاريخ والسري:

-97الرواضات التارخيية يف فتح الباري يف عصر اخلالفة الراشدة والدولة األموية -مجعاً وتوثيقاً
لشيخنا الفاضل الدكتور حيِت بن إبراىيم اليحِت -رسالة الدكتوراه اجلامعة اإلسالمية دار
ىجر ابلرضاض ٔٗٔٚهٜٜٔٙ -م .
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-98السَتة النبوية يف فتح الباري مجعاً وتوثيقاً للشيخ دمحم األمُت زلمود الشنقيطي  -رسالة

دكتوراه يف اجلامعة االسالمية دتت مناقشتها يف  ٔٗٔٗ /ٗ/ٜدار ابن حزم  -بَتوت ,
ومكتبة ادلنار اإلسالمية  -الكويت .

سابعا :علىم متىىعت .
الشواديف رسالة
-99منهج احلافظ ابن حجر يف فتح الباري أتليف :مجيل أمحد منصور ّ
الدكتوراه اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة .
 -111منهج احلافظ ابن حجر يف كتابو فتح الباري /مع حتقيق الكتاب من أول كتاب

الصالة إىل هناية ابب ادلرأة تطرح على ادلصلي شيئاً من األذى دراسة وحتقيق  :عبد هللا
اجلعيثن  -رسالة الدكتوراه اجلامعة اإلسالمية .

 -111احلافظ ابن حجر العسقالين ومنهجو يف فتح الباري للباحث عبد احلميد عبطان
عباس رسالة جامعية كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد عام ٖٜٜٔم .

 -112الفوائد ادلنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى لشيخنا عبد احملسن العباد البدر.
 -113الفوائد ادلنتقاة من فتح الباري دمحم بن عبد هللا العوشن دار العاصمة . ٔٗٔٙ-
 ٜٜٔٙم .

 -114السياسة الشرعية يف كتاب فتح الباري رسالة علمية انل هبا صالح أنور عبد
فرحان درجة ادلاجستَت يف الشريعة من كلية العلوم اإلسالمية ّتامعة بغداد  ,دار السالم ,
الطبعة األوىل ٖٔٗٗ :هٕٖٓٔ -م .
-115آداب ِ
العامل وادلتعلم من فتح الباري مجعاً وترتيباً وتعليقاً للباحث عبد هللا عبده
العواضي دار اجليل اجلديد انشرون  ,الطبعة األوىلٖٔٗٙ :هٕٓٔ٘ -م .

 -116القواعد االصطالحية يف صحيح البخاري وفتح الباري دراسة تطبيقية للباحث
أمل امساعيل الصيٍت رسالة جامعية كلية الًتبية للبنات  -مكة ادلكرمة .

 -117تراجعات ابن حجر يف فتح الباري للباحث مشهور حسن سلمان مكتبة
اخلراز/جدة ٔٗٔٛىـٜٜٔٚ-م .

 -118غبطة القاري يف بيان إحاالت فتح الباري أليب صهيب صفاء أمحد العدوي مكتبة
ابن تيمية القاىرة عام ٘ٔٗٔه .
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 -119إحتاف القاري ابختصار فتح الباري اختصره :صفاء أمحد العدوي .صدر عن
دار ابن اجلوزي عام ٗٔٗٔىـ .

 -111إحتاف القاري بس ّد بياضات فتح الباري أبو األشبال أمحد شاغف البهاري

الباكستاين الباحث الشرعي هبيئة اإلعجاز العلمي برابطة العامل اإلسالمي دار الوطن
للنشر -الرضاض الطبعة :األوىل ٕٔٗٓ ,ىـ  ٜٜٜٔ -م .

 -111ادلقاصد الشرعية عند ابن حجر من خالل كتابو فتح الباري للباحث عبد اجمليد
يوسكيف رسالة جامعية جامعة دمحم اخلامس الدار البيضاء  -ادلغرب .

 -112لذة القارئ يف سلتصر فتح الباري للباحث فيصل بن عبد العزيز بن ادلبارك .
 -113ادلختصر ادلفيد ألوائل أحاديث فتح الباري للباحث إبراىيم دمحم حيِت زضارة .
 -114فهارس فتح الباري شرح صحيح البخاري للباحث مجال الشقَتي .
 -115احلافظ ابن حجر العسقالين ومقدمة فتح الباري ىدي الساري للباحث دمحم
الناصر الزعايري التونسي رسالة الدكتوراه عام ٘ٓٗٔه رللدان .
 -116الفكر الًتبوي عند ابن حجر يف فتح الباري للباحث مسعود بن ربيع احملمدي .
 -117ادلدخل إىل فتح الباري للباحث أمحد صقر .

 -118ادلدخل إىل كتاب فتح الباري للباحث عبد هللا بن دمحم الدويش .
 -119مزيد فتح الباري للباحث إبراىيم بن علي الشافعي النعماين .
 -121منتقى القارئ وكشف ادلتواري على مسائل ىدي الساري وفتح الباري للباحث
عبد السالم دمحم عمر علوش ادلكتب اإلسالمي  -بَتوت عام ٖٔٗٔه ٖٜٜٔم .

 -121اجلوانب التعليمية يف صحيح البخاري كتاب العلم وشروحات ابن حجر العسقالين
للباحث ابراىيم دمحم ابراىيم الطوالية رسالة ادلاجستَت جامعة الَتموك  -االردن ٘ٔٗٔه.

 -122احلافظ ابن حجر العسقالين وكتابو فتح الباري للباحث عبد هللا ضاسر خَتي
رسالة ادلاجستَت بكلية احلديث اجلامعة االسالمية ابدلدينة عام ٖٓٗٔه .

-123تعقبات احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على احلافظ ابن عبد الب للباحثة فاطمة
على حسن احلتاوي رسالة ادلاجستَت يف احلديث النبوي اجلامعة األردنية عام ٕٔٗٛه .
-124معجم ادلصنفات الواردة يف فتح الباري دلشهور حسن سلمان دار اذلجرة ٔٔٗٔىـ.
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 -125اعًتاضات احلافظ ابن حجر على العالء مغلطاي والبدر الزركشي يف الفتح
للباحث دمحم رستم مقال نشر يف رللة دعوة احلق ادلغرب العددٖٖٔ عام ٔٗٔٛه-
ٜٜٔٚم .

 -126الشمائل احملمدية يف فتح الباري للباحث حسان دمحم ندمي رسالة الدكتوراه جامعة
أم درمان اإلسالمية  -السودان .

 -127استدركا ت احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على اإلمام النووي مجعاً ودراسة
أليب الفرج ادلنصوري .

 -128التماس العذر والصفح عما غاب عن احلافظ ومل يستحضره يف الفتح مل أقف على
مؤلفو .
 -129انتقاض االعًتاض يف الرد على العيٍت يف فتح الباري للحافظ ابن حجر .
 -131ىدي الساري دلقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين .
فهذا ما ديكن يل مجعة من خالل معايشيت لكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رمحو هللا ,
وال أدعي حصر ادلصنفات حول ىذا الكتاب اجلليل؛ بل أعتقد وجود مئات من البحوث
والرسائل العلمية مل أطلع عليها سلفية يف رفوف ادلكتبات اإلسالمية يف أحناء العامل ؛ ألن
مادتو اقتضت امتالء ادلكتبة اإلسالمية
شهرة ىذا الكتاب وأمهيتو ,وكثرة فوائده وغزير ّ
ابلكتب والدراسات حولو.
متّ اجلمع ْتمد هللا ,فرغت منو مساء اجلمعة ٔٔ من شهر صفر عام ٖٔٗٛه ادلوافق
ٔٔ ٕٓٔٙ/ٔٔ /م يف ادلدينة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم .
مجعه ورتبه  :الشيخ طاهر حممىد وىر

.
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