




















دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : تفسير بعض الإصطلاحات -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : فقه العبادات, ص370 و ص371



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المياه التي يُتطهّر بها -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, ص 4

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المياه التي يُتطهّر بها -رقم الشعر : 3 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء : الأول, ص 45

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أقسـام المياه -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, من ص 4 إلى ص 8

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم استعمال أواني الذهب و الفضة -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, من ص36 إلى ص37



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : استعمال أواني الكفّار -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص 37

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أنواع النجاسات -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع الأول : الفقه المنهجي , الجزء : الأول - ص40المرجع الثاني : تنوير القلوب - ص 103

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأعيان النجسة -رقم الشعر : من3 إلى 4 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, من ص 38 إلى ص 40المرجع الثاني : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء : الأول, ص14

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأعيان النجسة -رقم الشعر : 5المرجع : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, ص 40

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأعيان النجسة -رقم الشعر : من6 إلى 7 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, من ص 39 إلى ص 40

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم استعمال أواني الذهب و الفضة -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, من ص36 إلى ص37



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأعيان النجسة -رقم الشعر : من6 إلى 7 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, من ص 39 إلى ص 40

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : النجاسة المغلّظة و إزالتها -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول,  ص 40 و ص 42

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : النجاسة المتوسطة و إزالتها -رقم الشعر : من3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول,  ص 41 و ص 42



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : النجاسة المخففة و إزالتها -رقم الشعر : من5 إلى 6 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, ص 42 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء : الأول,  ص 41 -المرجع الثالث : تنوير القلوب, ص 102

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : النجاسات المتفق على نجاستها -رقم الشعر : من7 إلى 8 -المرجع : الفقه الإسلامي, الجزء : الأول,  ص 42 و ص43

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المني -رقم الشعر : من 9 إلى 10المرجع : تحرير ألفاظ التنبيه, ص38 و ص39



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المني -رقم الشعر : من 9 إلى  10 -المرجع : تحرير ألفاظ التنبيه, ص38 و ص39

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المني -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : الفقه الإسلامي, الجزء : الأول, ص47

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المني -رقم الشعر : 13 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء : الأول, ص123 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص74

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المني -رقم الشعر : من 14 إلى 15 -المرجع الأول : الفقه الإسلامي, الجزء : الأول, ص47 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, ص41

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم الودي -رقم الشعر : من 16 إلى 17 -المرجع الأول : تحرير ألفاظ التنبيه, ص39 -المرجع الثاني : الفقه الأسلامي و أدلته, الجزء : الأول, ص152 -المرجع الثالث : المجموع شرح المهذب, الجزء : الثاني, ص142

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم المذي -رقم الشعر : من 18 إلى 19 -المرجع الأول : تحرير ألفاظ التنبيه, ص39 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء : الأول, ص41 -المرجع الثالث : الفقه الأسلامي و أدلته, الجزء : الأول, ص 151 و ص152



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : طهارة جلد الميتة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء : الأول, من ص222 إلى ص224

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُعفى عنه من النجاسات -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص43

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُعفى عنه من النجاسات -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء : الأول, ص21



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُعفى عنه من النجاسات -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء : الأول, ص21

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُعفى عنه من النجاسات -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص44

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُعفى عنه من النجاسات -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : الفقه الأسلامي و أدلته, الجزء : الأول, ص 175



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُستنجى به -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص45

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما لا يُستنجى به -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص47 و ص48

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب قضاء الحاجة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء : الأول,من  ص48 إلى ص51 -المرجع الثاني : المجموع شرح المهذب, الجزء : الثاني, من ص83 إلى ص94 و ص109



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب قضاء الحاجة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء : الأول,من  ص48 إلى ص51 -المرجع الثاني : المجموع شرح المهذب, الجزء : الثاني, من ص83 إلى ص94 و ص109

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب دخول المرحاض -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع الأول: المجموع شرح المهذب, الجزء : الثاني, من ص73 إلى ص94 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص19 و ص20 -المرجع الثالث: الفقه المنهجي, الجزء : الأول, ص51 -



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب دخول المرحاض -رقم الشعر : 5 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء : الأول, ص97

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب الخروج من المرحاض -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء : الثاني, من ص75 و ص76

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب الخروج من المرحاض -رقم الشعر : 8 -المرجع : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء : الثالث, ص108

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء : الثالث, من ص146 إلى ص148

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع الأول : الشمائل المحمديّة, ص38, ص120, ص122 و ص124 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص10 و ص11 -المرجع الثالث : سنن الترمذي, الجزء: الرابع, ص195



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع الأول : الشمائل المحمديّة, ص38, ص120, ص122 و ص124 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص10 و ص11 -المرجع الثالث : سنن الترمذي, الجزء: الرابع, ص195

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : 5 -المرجع : الشمائل المحمديّة, ص124

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : 6 -المرجع : الأذكار, ص23

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : 7 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الثاني, ص150

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : 8 -المرجع الثالث : صحيح البخاري, الجزء: الثامن, ص106

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : الشمائل المحمديّة, ص54, ص62, ص91 و ص155

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : 11 -المرجع الأول : الشمائل المحمديّة, ص78 -المرجع الثاني : الشـــفـــا, الجزء: الأول, ص308 و ص306

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 12 إلى 13 -المرجع : الفقه المبسط, ص307

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : السنن المباركة -رقم الشعر : من 14 إلى 15 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الثالث, ص234



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الختــان -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: الثالث,ص148

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الســـواك -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص10 و ص11



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الســـواك -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص10 و ص11

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : اللحيـــة و مكروهاتها -رقم الشعر : من 5 إلى 6-المرجع : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: الثالث,ص149



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : اللحيـــة و مكروهاتها -رقم الشعر : من 5 إلى 6-المرجع : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: الثالث,ص149

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرّم استعماله و يُباح -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : الحلال و الحرام في الإسلام, ص81 -المرجع الثاني : تنوير القلوب, ص96 و ص97

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرّم استعماله و يُباح -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء : الأول,  ص251و ص252

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرّم استعماله و يُباح -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء : الأول, من ص406 إلى ص410



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : فرائض الوضوء -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من  ص11 إلى ص14 -المرجع الثاني : الفقه الإسلامي و أدلته, الجزء: الأول, ص 231

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الوضوء -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من  ص14 إلى ص16

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الوضوء -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص60 و ص61



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الوضوء -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص60 و ص61

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : نواقض الوضوء -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من ص20 إلى ص22 - المرجع الثاني : المنهاج القويم, ص59

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المحارم التي لا تنقض الوضوء -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : معالم التنزيل في التفسير و التأويل, الجزء: الثاني, ص37 -المرجع الثاني : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  ص116 و ص117 -المرجع الثالث : الفقه المنهجي, الجزء: الرابع, ص26 -المرجع الرابع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص27 و ص28



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المحارم التي لا تنقض الوضوء -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : معالم التنزيل في التفسير و التأويل, الجزء: الثاني, ص37 -المرجع الثاني : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  ص116 و ص117 -المرجع الثالث : الفقه المنهجي, الجزء: الرابع, ص26 -المرجع الرابع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص27 و ص28

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المسح على الخفّين -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من ص29 إلى ص32 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص66 و ص67

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المسح على الخفّين -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص67



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : تعريف الجبيرة -رقم الشعر : 1 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص167

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُشترط في الجبيرة -رقم الشعر : 2 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص167 و ص169

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات المسح على الجبيرة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص170 و ص171

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات المسح على الجبيرة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص325 و ص326



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات المسح على الجبيرة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص325 و ص326

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : كيفيّة المسح على الجبيرة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص326 و ص327

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : وقت المسح على الجبيرة -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص327

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : وقت التيمـــم -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص328



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : وقت التيمـــم -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص328

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : إعادة الصلاة التي يؤدّيها الكسير -رقم الشعر : من 13 إلى 14 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, من ص328 إلى ص330

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : إعادة الصلاة التي يؤدّيها الكسير -رقم الشعر : من 15 إلى 16 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, من ص171



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : إعادة الصلاة التي يؤدّيها الكسير -رقم الشعر : من 15 إلى 16 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص171

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : إعادة الصلاة التي يؤدّيها الكسير -رقم الشعر : من 17 إلى 18 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص331 و ص332

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : إعادة الصلاة التي يؤدّيها الكسير -رقم الشعر : من 19 إلى 20 -المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, من ص168

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : موجبات الغسل -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص120 إلى ص124



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرم على الجنب فعله -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص49

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مدة الحيض و النفاس و الحمل -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص185 إلى ص187

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مدة الحيض و النفاس و الحمل -رقم الشعر : 3 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثالث, ص543

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مدة الحيض و النفاس و الحمل -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص184 و ص188

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مدة الحيض و النفاس و الحمل -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص83 و ص84



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يجوز للحائض فعله -رقم الشعر : من 8 إلى 9 -المرجع الأول : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص543 -المرجع الثاني : مصابيح السنّة, الجزء: الأول, ص 244 و ص245

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يجوز للحائض فعله -رقم الشعر : من 8 إلى 9 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص163 و ص164

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يجوز للحائض فعله -رقم الشعر : من 8 إلى 9 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص184

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرم بالحيض  والنفاس -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص191 و ص194



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُحرم بالحيض  والنفاس -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص191 و ص194

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : فرائض الغســـل -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص126 إلى ص128

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الغســل -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص25 و ص26



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الغســل -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص25 و ص26

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الغســل -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص90

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الغســل -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : المنهاج القويم, ص80

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأغســال المسنونة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص84 إلى ص88



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : التيمم و أسبابه -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص93

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أركان التيمم -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص35 و ص36 -المرجع الثاني : النهج المفيد في الفقه و التوحيد, الجزء: الأول, ص 109

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط التيمم -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص94 و ص96 -المرجع الثاني : النهج المفيد في الفقه و التوحيد, الجزء: الأول, ص 109



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط التيمم -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص94 و ص96 -المرجع الثاني : النهج المفيد في الفقه و التوحيد, الجزء: الأول, ص 109

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : كيفية التيمم -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : النهج المفيد في الفقه و التوحيد, الجزء: الأول, ص 109



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات التيمم -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص97

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الشهور اثنا عشر في الإسلام -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : تفسير الفخر الرازي, الجزء: السادس عشر, ص52

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الشهور اثنا عشر في الإسلام -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : معالم التنزيل في التفسير و التأويل, الجزء: الثالث, ص 44 و ص45

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الصلوات الخمس و ركعاتها -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص128 و ص212



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الصلوات الخمس و ركعاتها -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص128 و ص212

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أوقات الصلاة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : الكفاية لذوي العناية, ص42 و ص43 -المرجع الثاني : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثالث, ص 25

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أوقات الصلاة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثالث, ص 44



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أوقات الصلاة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الثالث, ص 44

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأوقات التي تكره فيها الصلاة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص80 و ص81 -المرجع الثاني : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص322 إلى ص325

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم تارك الصلاة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : المنهاج القويم, ص309 و ص310 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء: الثاني, ص126



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم تارك الصلاة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : المنهاج القويم, ص309 و ص310 -المرجع الثاني : كفاية الأخيار, الجزء: الثاني, ص126

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : حكم تارك الصلاة -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : المنهاج القويم, ص310

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الأذان -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص269 إلى ص273



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الإقامة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  ص273

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط الأذان و الإقامة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  ص270

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُسن في الأذان و الإقامة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص270 إلى ص273



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُسن في الأذان و الإقامة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص270 إلى ص273



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : ما يُسن في الأذان و الإقامة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص270 إلى ص273

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط وجوب الصلاة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص217 إلى ص220

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحة الصلاة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من  ص55 إلى ص58



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحة الصلاة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من  ص55 إلى ص58

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحة الصلاة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : المهذب, الجزء: الأول, ص71المرجع الثاني : معالم التنزيل في التفسير و التأويل, الجزء: الرابع, ص488

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أركان الصلاة -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص243 إلى ص268

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الصلاة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص278 إلى ص291



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الصلاة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من  ص278 إلى ص291

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أبعاض الصلاة -رقم الشعر : 3 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص144 و ص145

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الصلاة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص160 و ص162



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الصلاة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص160 و ص162

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مكروهات الصلاة -رقم الشعر : 3 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص235

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات الصلاة -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص298 إلى ص304 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص167 -المرجع الثالث : مغني المحتاج, الجزء: الأول, من ص196 إلى ص200 



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات الصلاة -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص298 إلى ص304 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص167 -المرجع الثالث : مغني المحتاج, الجزء: الأول, من ص196 إلى ص200 

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات الصلاة -رقم الشعر : 6 -المرجع : الكفاية لذوي العناية, ص56

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مبطلات الصلاة -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص298 إلى ص304 -المرجع الثاني : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص168 إلى ص170

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أمور لا تبطل الصلاة -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص168 و ص169 -المرجع الثاني : الفقه المبسط, ص162 و ص163

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أمور لا تبطل الصلاة -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص299 إلى ص301 -المرجع الثاني : تنوير القلوب, ص148



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أمور لا تبطل الصلاة -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص299 إلى ص301 -المرجع الثاني : تنوير القلوب, ص148

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أمور لا تبطل الصلاة -رقم الشعر : 13 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص76

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أمور لا تبطل الصلاة -رقم الشعر : من 14 إلى 15 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص293,ص295,ص301 و ص303

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سجود السهو -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص171 إلى ص173



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سجود السهو -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, من ص171 إلى ص173

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : كيفيّة سجود السهو و محله -رقم الشعر : من3 إلى 4 -المرجع : الفقه المنهجي, الجزء: الأول,  ص173

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسافر -رقم الشعر : من5 إلى 6 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول,  من ص184 إلى ص190 -المرجع الثاني : الفقه الإسلامي و أدلته, الجزء: الثاني, ص321 و ص316



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسافر -رقم الشعر : من5 إلى 6 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول,  من ص184 إلى ص190 -المرجع الثاني : الفقه الإسلامي و أدلته, الجزء: الثاني, ص321 و ص316

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : من1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  من ص 325 إلى ص327 



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : 3 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص189

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : 4 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول,  ص326

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : 5 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول,  ص83

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : 6 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول,  ص353

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول,  ص83

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص253 إلى ص264



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الجماعة و أحكامها -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول,  ص343

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الصفات المستحبة في الإمام -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, من ص354 إلى ص356

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الصفات المستحبة في الإمام -رقم الشعر : 3 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص286

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الصفات المستحبة في الإمام -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص357

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط الإقتداء و آدابه -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, من ص358 إلى ص369



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : مواقف متفرقة للمأموم مع الإمام -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, من ص358 إلى ص360

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : العلم بالأفعال الظاهرة -رقم الشعر : 5 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول,  ص360



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : اجتماع الإمام و المأموم في الموقف -رقم الشعر : 6 -المرجع : روضة الطالبين, الجزء: الأول, من ص360 إلى ص362

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : نيّة الإقتــداء -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : كفاية الإقتداء, الجزء: الأول, ص83

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : نيّة الإقتــداء -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : كفاية الإقتداء, الجزء: الأول, ص367 و ص368



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : توافق نظم الصلاتين في الأفعال و الأركان -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص367 و ص368

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الموافقــة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص369



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : الموافقــة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص369

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : المتابعــة -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, من ص369 إلى ص371 و ص373

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسبوق -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص372 و ص374

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسبوق -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص82



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسبوق -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص82

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المسبوق -رقم الشعر : من 11 إلى 12 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص377 و ص378

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام تتعلق بصلاة الجماعة -رقم الشعر : 1 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص268

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام تتعلق بصلاة الجماعة -رقم الشعر : من 2 إلى 3 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول, ص378 و ص379

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام تتعلق بصلاة الجماعة -رقم الشعر : 4 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الثاني, ص167

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام تتعلق بصلاة الجماعة -رقم الشعر : 5 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص279

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام تتعلق بصلاة الجماعة -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع: روضة الطالبين, الجزء: الأول,  ص379



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط وجوب الجمعـــة -رقم الشعر : 8 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص90

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحّة الجمعـــة -رقم الشعر : 9 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص90 و ص91

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحّة الجمعـــة -رقم الشعر : من 10 إلى 11 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص501

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط صحّة الجمعـــة -رقم الشعر : من 12 إلى 13 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص91

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : من لا تصح صلاة الجمعـــة منه ولا تجب -رقم الشعر : 1 -المرجع: حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص357

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : من لا تصح صلاة الجمعـــة منه ولا تجب -رقم الشعر : من 2 إلى 3 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص90 و ص91



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : من لا تصح صلاة الجمعـــة منه ولا تجب -رقم الشعر : من 2 إلى 3 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص90 و ص91

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : من لا تصح صلاة الجمعـــة منه ولا تجب -رقم الشعر : 4 -المرجع: الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص382 و ص383

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : من لا تصح صلاة الجمعـــة منه ولا تجب -رقم الشعر : 5 -المرجع: الفقه على المذاهب الأربعة, الجزء: الأول, ص400

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : فرائض الجمعـــة -رقم الشعر : 6 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص91

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أركان خطبتي الجمعـــة -رقم الشعر : 7 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص92

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : شروط الخطبتين -رقم الشعر : 8 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص92



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : آداب الجمعـــة -رقم الشعر : 9 -المرجع: كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص93

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الخطبة و مستحباتها -رقم الشعر : من 10 إلى 11 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص525 إلى ص530



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الخطبة و مستحباتها -رقم الشعر : من 10 إلى 11 -المرجع: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص525 إلى ص530

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سنن الجمعـــة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص92 -المرجع الثاني: المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص532 إلى ص545



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : تعدد الجمعـــة في البلد الواحد -رقم الشعر : من  3 إلى 4 -المرجع الأول : الفقه المنهجي, الجزء: الأول, ص203 -المرجع الثاني: تنوير القلوب, ص177

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام متفرقة تتعلق بالجمعـــة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المنهاج القويم, ص286



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام متفرقة تتعلق بالجمعـــة -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المنهاج القويم, ص286

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام متفرقة تتعلق بالجمعـــة -رقم الشعر : 3 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص591

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام متفرقة تتعلق بالجمعـــة -رقم الشعر : من 4 إلى 5 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص322

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : أحكام متفرقة تتعلق بالجمعـــة -رقم الشعر : 6 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص91 -

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة تحيّة المسجد -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, ص52 و ص53

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : فضيلة الصلاة بالمساجد الثلاثة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع الأول : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: الثاني, ص167 و ص168 -المرجع الثاني: الترغيب و الترهيب, الجزء: الثاني, ص216



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : فضيلة الصلاة بالمساجد الثلاثة -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع الأول : صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: الثاني, ص167 و ص168 -المرجع الثاني: الترغيب و الترهيب, الجزء: الثاني, ص216

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الكسوف و الخسوف -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص388, ص389 و ص391المرجع الثاني: الفقه المبسط, ص186 و ص187



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الكسوف و الخسوف -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص388, ص389 و ص391المرجع الثاني: الفقه المبسط, ص186 و ص187

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الكسوف و الخسوف -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص97

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الكسوف و الخسوف -رقم الشعر : من 9 إلى 10 -المرجع : المنهاج القويم, ص304

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المريض -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص309 إلى ص320



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المريض -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص309 إلى ص320



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة المريض -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المجموع شرح المهذب, الجزء: الرابع, من ص309 إلى ص320



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الخوف -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من ص98 و ص99



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الخوف -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, من ص98 و ص99

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الخوف -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص61



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الإسنسقاء -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص392 -

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة الإسنسقاء -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص97 -

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : كيفية صلاة الإسنسقاء -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع : المنهاج القويم, ص306 -



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : كيفيّة صلاة الإستقساء -رقم الشعر : 3 -المرجع الأول : كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص97

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : خطبتي صلاة الإستقساء -رقم الشعر : 4 -المرجع الأول : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص396

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : خطبتي صلاة الإستقساء -رقم الشعر : 5 -المرجع : المنهاج القويم, ص307

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : خطبتي صلاة الإستقساء -رقم الشعر : من 6 إلى 7 -المرجع : حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص396

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : خطبتي صلاة الإستقساء -رقم الشعر : من 8 إلى 9 -المرجع الأول:  المجموع شرح المهذب, الجزء: الخامس, ص72 و من ص77 إلى ص79, ص87 و ص84 -المرجع الثاني:  حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص394



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : خطبتي صلاة الإستقساء -رقم الشعر : من 8 إلى 9 -المرجع الأول:  المجموع شرح المهذب, الجزء: الخامس, ص72 و من ص77 إلى ص79, ص87 و ص84 -المرجع الثاني:  حاشية الباجوري, الجزء: الأول, ص394

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة العيــديـــن -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول:  كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص94 إلى ص96 -المرجع الثاني:  حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص382 إلى ص384 -المرجع الثالث: المنهاج القويم, ص298



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة العيــديـــن -رقم الشعر : من 1 إلى 2 -المرجع الأول:  كفاية الأخيار, الجزء: الأول, ص94 إلى ص96 -المرجع الثاني:  حاشية الباجوري, الجزء: الأول, من ص382 إلى ص384 -المرجع الثالث: المنهاج القويم, ص298

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة العيــديـــن -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : المنهاج القويم, من ص295 إلى ص298



دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة العيــديـــن -رقم الشعر : من 3 إلى 4 -المرجع : المنهاج القويم, من ص295 إلى ص298

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : سترة المصلّي -رقم الشعر : من 5 إلى 6 -المرجع : تنوير القلوب, ص125 و ص126

دار الكتابات الإسلامية
الموضوع : صلاة التراويح -رقم الشعر : من 7 إلى 8 -المرجع  الأول : روضة الطالبين,  الجزء: الأول,  ص334 و ص335المرجع الثاني:  صحيح مسلم بشرح النووي, الجزء: السادس, ص40
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