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قائمة المراجع والمصادر

.القرآن الكريم)١

كتب باللغة العربية

، )١: ط (، حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثةحممد، ، عقلة، إبراهيم)٢

).هـ١٤٠٦(، دار الضياء

، اآلحاد والمثاني، )هـ٢٨٧: املتوىف (أمحد بن عمرو ، ابن أيب عاصم)٣

دار الراية، : الرياض ، باسم فيصل أمحد اجلوابرة. د: التحقيق ، )١:ط(

).ه١٤١١(

النهاية في غريب ، )هـ٦٠٦: املتوىف (، جمد الدين أبو السعادات، ابن األثري)٤

، حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى : التحقيق ، الحديث واألثر

). هـ١٣٩٩(، املكتبة العلمية: بريوت 

: املتوىف (حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهللا، ابن البيع)٥

مصطفى عبد : التحقيق ) ١: ط (، المستدرك على الصحيحين، )هـ٤٠٥

). ه١٤١١(دار الكتب العلمية،: بريوت ، القادر عطا
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الشرح الممتع ،)هـ١٤٢١: املتوىف (حممد بن صاحل بن حممد ، ابن العثيمني)٦

).هـ١٤٢٨(دار ابن اجلوزي، ، )١: ط (،على زاد المستقنع

،اإلجماع، )هـ٣١٩: املتوىف (أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري ، ابن املنذر)٧

، ملسلم للنشر والتوزيعدار ا، دفؤاد عبد املنعم أمح: التحقيق ، )١: ط (

).هـ١٤٢٥(

شرح الكوكب ، )هـ٩٧٢: املتوىف (، تقي الدين حممد بن أمحد،ابن النجار)٨

، مكتبة العبيكان، حممد الزحيلي ونزيه محاد: التحقيق ، )٢: ط (المنير 

).هـ١٤١٨(

شرح ، )هـ٤٤٩: املتوىف(أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ، ابن بطال)٩

، أبو متيم ياسر بن إبراهيم: التحقيق ، )٢: ط (، ى البن بطالصحيح البخار 

).ه١٤٢٣(مكتبة الرشد، : الرياض -السعودية

عبد : التحقيق ، مجموع الفتاوى، )هـ٧٢٨: املتوىف (تقي الدين ، ابن تيمية)١٠

جممع : اململكة العربية السعودية - املدينة النبوية ، الرمحن بن حممد بن قاسم

). هـ١٤١٦(، اعة املصحف الشريفامللك فهد لطب
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المحرر في الفقه ، )هـ٦٥٢: املتوىف (، عبد السالم بن عبد اهللا، ابن تيمية)١١

، مكتبة املعارف: الرياض ، )٢: ط (، على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

).ه١٤٠٤(

، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية،)ه٧٤١(حممد ، ابن جزى)١٢

.بدون مطبعة وتاريخ. سيدي حممد مواليحممد بن: التحقيق 

صحيح ، )هـ٣٥٤: املتوىف (حممد بن أمحد بن حبان التميمي، ،  ابن حبان)١٣

بريوت ، شعيب األرنؤوط: التحقيق ، )٢: ط (، ابن حبان بترتيب ابن بلبان

).ه١٤١٤(مؤسسة الرسالة : 

ي تقريب اإلحسان ف، )هـ٣٥٤: املتوىف (حممد بن أمحد بن حبان ، ابن حبان)١٤

األمري عالء الدين علي بن بلبان : الرتتيب ، )١: ط (،صحيح ابن حبان

، شعيب األرنؤوط: التحقيق والتخريج والتعليق ، )هـ٧٣٩: املتوىف (الفارسي 

).هـ١٤٠٨(، مؤسسة الرسالة: بريوت 

اإلحسان ، )هـ٣٥٤: املتوىف (حممد بن أمحد بن حبان التميمي ، ابن حبان)١٥

بريوت ، شعيب األرنؤوط: ، التحقيق )١: ط (، صحيح ابن حبانفي تقريب 

).هـ١٤٠٨(، مؤسسة الرسالة: 
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، المحلى باآلثار،)هـ٤٥٦: املتوىف (أبو حممد علي بن أمحد ، ابن حزم)١٦

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر: بريوت 

مام أحمد مسند اإل، )هـ٢٤١: املتوىف (أمحد أبو عبد اهللا الشيباين ، ابن حنبل)١٧

مؤسسة ، عادل مرشد-شعيب األرنؤوط : التحقيق ، )١: ط (، بن حنبل

).هـ١٤٢١(، الرسالة

: ط (، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )هـ٢٤١: املتوىف (، أمحد، ابن حنبل)١٨

).هـ ١٤١٦(، احلديث: دار القاهرة ، أمحد حممد شاكر: ، التحقيق )١

البيان والتحصيل ، )هـ٥٢٠: وىفاملت(حممد بن أمحد القرطيب ، ابن رشد)١٩

حممد : التحقيق ، )٢: ط (،والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

). هـ١٤٠٨(دار الغرب اإلسالمي، : لبنان –بريوت ، حجي وآخرون

، )هـ٥٢٠: املتوىف (وهو جد ابن رشد ، حممد بن أمحد القرطيب، ابن رشد)٢٠

).هـ١٤٠٨(لغرب اإلسالمي، دار ا، )١: ط (، المقدمات الممهدات

، )هـ٥٩٥: املتوىف (حممد بن أمحد بن حممد بن رشد األندلسي ، ابن رشد)٢١

، بدون طبعة، دار احلديث: القاهرة ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد

). هـ ١٤٢٥(
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، )١:ط(المحكم والمحيط األعظم ، )هـ٤٥٨: املتوىف (، املرسي، ابن سيده)٢٢

).هـ١٤٢١(، دار الكتب العلمية: ريوت ب، هنداويعبد احلميد : التحقيق 

: ، التحقيق )١: ط (،المخصص،)ه٤٥٨: املتوىف (، املرسي، ابن سيده)٢٣

). هـ١٤١٧(، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ، خليل إبراهم جفال

منار السبيل في ،)هـ١٣٥٣: املتوىف(ابن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل )٢٤

، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش: التحقيق ، )٧: ط(، شرح الدليل

).هـ١٤٠٩(

رد المحتار على ، )هـ١٢٥٢: املتوىف (ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن )٢٥

). هـ١٤١٢(، دار الفكر: بريوت ، )٢: ط (، الدر المختار

املتوىف (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم النمري ، ابن عبد الرب)٢٦

بدون الطباعة .التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، )هـ٤٦٣: 

والتاريخ

، )١: ط (،االستذكار، )هـ٤٦٣: املتوىف(يوسف بن عبد اهللا ، ابن عبد الرب)٢٧

دار الكتب العلمية، : بريوت ، سامل حممد عطا، حممد علي معوض: التحقيق 

). ه١٤٢١(
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بدون الطباعة ،شرح زاد المستقنع، محد بن عبد اهللا احلمد، ابن عبد العزيز)٢٨

.والتاريخ

معجم مقايس اللغة،، )هـ٣٩٥: املتوىف (، أبو احلسني أمحد، ابن فارس)٢٩

). هـ١٤٢٣(عبد السالم حممد هارون، : التحقيق 

:التحقيق ،)٢: ط (، مجمل اللغة، )هـ٣٩٥: املتوىف (، أمحد، ابن فارس)٣٠

). هـ١٤٠٦(، مؤسسة الرسالة: بريوت ، زهري عبد احملسن سلطان

تبصرة ، )هـ٧٩٩: املتوىف(، إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري،ابن فرحون)٣١

، مكتبة الكليات )١: ط (،الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام

).هـ١٤٠٦(األزهرية، 

تبصرة الحكام في أصول ، )هـ٧٩٩: املتوىف (اهللا حممد أبو عبد،ابن فرحون)٣٢

).ه١٤١٦(دار الكتب العلمية، ، )١: ط (، األقضية ومناهج األحكام

دار ، )١: ط (، الكافي في فقه اإلمام أحمد، )هـ٦٢٠: املتوىف (ابن قدامة )٣٣

). هـ١٤١٤(الكتب العلمية، 

، أمحد حممد عزوز: التحقيق ، عمدة الفقه، )هـ٦٢٠: املتوىف (، ابن قدامة)٣٤

). ه١٤٢٥(، املكتبة العصرية
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. المغني، )هـ٦٢٠: املتوىف(املقدسي ، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد، ابن قدامة)٣٥

بدون الطباعة والتاريخ

ط (،البداية والنهاية، )هـ٧٧٤: املتوىف(أبو الفداء إمساعيل بن عمر ، ابن كثري)٣٦

). هـ١٤٠٨(، ر إحياء الرتاث العريبدا، علي شريي: التحقيق ، )١: 

، )١: ط (، ت األرنؤوطسنن ابن ماجه، )هـ٢٧٣: املتوىف (، ابن ماجة)٣٧

وَعبد ، وحممَّد كامل قره بللي، وعادل مرشد، شعيب األرنؤوط: التحقيق 

). هـ١٤٣٠(، دار الرسالة العاملية، الّلطيف حرز اهللا

حممد فؤاد عبد : التحقيق ، اجهسنن ابن م،)هـ٢٧٣: املتوىف (، ابن ماجة)٣٨

. بدون تاريخ، فيصل عيسى البايب احلليب- دار إحياء الكتب العربية ، الباقي

المبدع في شرح ، )هـ٨٨٤: املتوىف(إبراهيم ، برهان الدين، ابن مفلح)٣٩

.  بدون الطباعة والتاريخ. المقنع

،منصورسنن سعيد بن،  )هـ٢٢٧: املتوىف(، أبو عثمان سعيد، ابن منصور)٤٠

، الدار السلفية: اهلند ، يحبيب الرمحن األعظم: التحقيق ، )١: ط (

). هـ١٤٠٣(

، )٣: ط (،لسان العرب، )هـ٧١١: املتوىف (، حممد بن مكرم، ابن منظور)٤١

).ه١٤١٤(، دار صادر: بريوت 
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البحر الرائق شرح كنز ، )هـ٩٧٠: املتوىف (زين الدين بن إبراهيم ، ابن جنيم)٤٢

دار الكتاب ، منحة اخلالق البن عابدين: احلاشية ، )٢: ط (،الدقائق

.بدون تاريخ-، اإلسالمي

واْألَْشَباُه ، )هـ٩٧٠: املتوىف (زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ، ابن جنيم)٤٣

َفَة النـُّْعَمانِ  زكريا : التخريج ، )١: ط (، َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب أَِبْي َحِنيـْ

).هـ١٤١٩(دار الكتب العلمية، : لبنان –بريوت ، عمريات

، )١: ط (، الجامع، )هـ١٩٧: املتوىف (عبد اهللا بن مسلم املصري ، ابن وهب)٤٤

، الدكتور علي عبد الباسط مزيد-الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب : التحقيق 

).هـ١٤٢٥(، دار الوفاء

، )١:ط (، دليلك الشخصي إلى عالم اإلنترنت، أبو احلجاج، أسامة)٤٥

).م١٩٩٨(، : القاهرة 

، )١: ط (، جامع األصول في أحاديث الرسولأبو السعادات، جمد الدين، )٤٦

.مكتبة احللواين، بدون تاريخ

المنهج ، )ه٩١٤(عبد الواحد الونشريسي أبو العباس أمحد بن حييي بن)٤٧

دراسة ،الوثائقالفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام 

).ه١٤١٨(، وحتقيق لطيفة احلسين، طبعة وزارة األوقاف الرباط
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دار : القاهرة ، )١: ط (، الزواج والطالق في اإلسالم، بدران، أبو العينني)٤٨

).ه١٣٨١(التأليف، 

: بريوت ، )٢: ط (صفة الصفوة،، عبد الرمحن بن علي بن حممد،أبو الفرج)٤٩

).ه١٣٩٩(، دار املعرفة

الكتاب المصنف في األحاديث ، )هـ٢٣٥: املتوىف(، ابن أيب شيبة، بكرأبو )٥٠

، مكتبة الرشد: الرياض ، كمال يوسف احلوت: التحقيق ، )١: ط (، واآلثار

).ه١٤٠٩(

حممد : التحقيق ، سنن أبي داود، )هـ٢٧٥: املتوىف (السِّْيِجْستاين ، أبو داود)٥١

.بدون تاريخ، كتبة العصريةامل: بريوت –صيدا ، حميي الدين عبد احلميد

مسند أبي داود ، )هـ٢٠٤: املتوىف (، سليمان الطيالسي، أبو داود)٥٢

دار هجر، : مصر، حممد بن عبد احملسن الرتكي: التحقيق ) ١: ط(، الطيالسي

).هـ١٤١٩(

دار الفكري ، )٣: ط (،األحوال الشخصية، )ه١٣٩٤: املتوىف (أبو زهرة )٥٣

).ه١٣٧٧(، العريب

متن أبي شجاع المسمى ، )هـ٥٩٣: املتوىف (أمحد بن احلسني ، أبو شجاع)٥٤

.بدون الطبع والتاريخ، عامل الكتب، الغاية والتقريب
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، )هـ٣١٦: املتوىف (يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ، أبو عوانة)٥٥

: بريوت ، أمين بن عارف الدمشقي: التحقيق ) ١: ط (، مستخرج أبي عوانة

).هـ١٤١٩(عرفة، دار امل

، جمهرة اللغة، )هـ٣٢١: املتوىف (أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ،األزدي)٥٦

ر العلم للماليني، دا: بريوت ، رمزي منري بعلبكي: التحقيق ، )١:ط(

).م١٩٨٧(

) ١: ط (،تهذيب اللغة، )هـ٣٧٠: املتوىف (أبو منصور اهلروي، ، األزهري)٥٧

).م٢٠٠١(، دار إحياء الرتاث العريب:وت بري ، حممد عوض مرعب: التحقيق 

مجموعة الفوائد البهية على ، أبو ُحممٍَّد، صاُحل بُن ُحممٍَّد القْحطاينُّ ،األمسريُّ )٥٨

، متعب بن مسعود اجلعيد: التخريج ، )١: ط (، منظومة القواعد الفقهية

).هـ١٤٢٠(دار الصميعي للنشر والتوزيع، : اململكة العربية السعودية 

، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق، أسامة عمر سليمان، شقراأل)٥٩

).هـ١٤٢٠(، دار النفائس: األردن ، )١:ط(

المسند المستخرج على صحيح ، )هـ٤٣٠: املتوىف (ابن مهران ، األصبهاين)٦٠

حممد حسن حممد حسن إمساعيل : التحقيق ، )١: ط (، اإلمام مسلم

).هـ١٤١٧(، ، لكتب العلمية دار ا: لبنان –بريوت ، الشافعي
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، حلية األولياء وطبقات األصفياء، )هـ٤٣٠: املتوىف (ابن مهران ، األصبهاين)٦١

).هـ١٣٩٤(جبوار حمافظة، -السعادة : مصر 

المفردات في ، )هـ٥٠٢: املتوىف (، احلسني بن حممد، الراغب، األصفهاىن)٦٢

دار : بريوت ، وديصفوان عدنان الدا: التحقيق ، )١: ط (، غريب القرآن

). هـ١٤١٢(، القلم

متن ،)هـ٥٩٣: املتوىف(أبو شجاع، أمحد بن احلسني بن أمحد ،األصفهاين)٦٣

.عامل الكتب، بدون التاريخ والطباعة،أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب

رسالة لطيفة جامعة ، )هـ١٣٧٦: املتوىف (عبد الرمحن بن ناصر ، آل سعدي)٦٤

دار ابن حزم للطباعة : لبنان –بريوت ، )١: ط (، مةفي أصول الفقه المه

).هـ١٤١٨(والنشر والتوزيع، 

الزواج بنية ، )هـ١٤٢٩: املتوىف (صاحل بن عبد العزيز بن إبراهيم ، آل منصور)٦٥

: ط (،الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية

: ثيمني رمحه اهللا، فضيلة الشيخحممد بن صاحل الع: فضيلة الشيخ : تقريظ ) ١

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا : صاحل بن حممد اللحيدان، فضيلة الشيخ الدكتور 

بن اجلوزي للنشر والتوزيع، دار ا: اململكة العربية السعودية ، الفوزان

). ه١٤٢٨(



٣٣٧

، يُمْخَتَصر َصِحيُح اِإلَماِم الُبَخارِ ، )هـ١٤٢٠: املتوىف (ناصر الدين ، األلباين)٦٦

).هـ ١٤٢٢(مكَتبة املَعارف للنَّْشر والتوزيع، : الرياض ، )١: ط (

،اإلحكام في أصول األحكام، )هـ٦٣١: املتوىف (، أبو احلسن، اآلمدي)٦٧

.بدون تاريخ، املكتب اإلسالمي: بريوت ، عبد الرزاق عفيفي: التحقيق 

معاني كلمات الزاهر في ، ، )هـ٣٢٨: املتوىف (حممد بن القاسم ، األنباري)٦٨

، مؤسسة الرسالة: بريوت ، حامت صاحل الضامن: التحقيق ، )١: ط (، الناس

).ه١٤١٢(

البحر ، )هـ٧٤٥: املتوىف(أبو حيان حممد بن يوسف أثري الدين ، األندلسي)٦٩

، دار الفكر: بريوت ، صدقي حممد مجيل: التحقيق ، المحيط في التفسير

).ه١٤٢٠(

فتح الوهاب بشرح ، )هـ٩٢٦: املتوىف (ن أمحد زكريا بن حممد ب،األنصاري)٧٠

).هـ١٤١٤(، دار الفكر للطباعة والنشر،منهج الطالب

، العناية شرح الهداية، )هـ٧٨٦: املتوىف (حممد بن حممد بن حممود، ، البابريت)٧١

.بدون تاريخ، دار الفكر

المنتقى شرح ، )هـ٤٧٤: املتوىف (أبو الوليد سليمان بن خلف ، الباجي)٧٢

).ه١٣٣٢(، مطبعة السعادة: جوار حمافظة مصر ، )١: ط (،لموطإا



٣٣٨

املقاومات، ، مبادئ،القواعد الفقهيةالباحسني، يقبوب عبد الوهاب، )٧٣

).هـ١٤١٨(مكتبة الرشد، : ، الرياض )١: ط (املصادر، الدليلية، التطور، 

حممد زهري بن ناصر : التحقيق ، )١: ط (،صحيح البخاري، البخاري)٧٤

).هـ١٤٢٢(، دار طوق النجاة، رالناص

المبدع في ، )هـ٨٨٤: املتوىف (إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا ، برهان الدين)٧٥

).هـ١٤١٨(دار الكتب العلمية، : لبنان –بريوت ، )١: ط (، شرح المقنع

، المطلع على ألفاظ المقنع، )هـ٧٠٩: املتوىف (مشس الدين ، البعلي)٧٦

مكتبة السوادي ، رناؤوط وياسني حممود اخلطيبحممود األ: التحقيق ، )١:ط(

).هـ١٤٢٣(، للتوزيع

كشف المخدرات ، )هـ١١٩٢: املتوىف (عبد الرمحن بن عبد اهللا ، البعلي)٧٧

حممد : التحقيق ، )١: ط (، والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

). هـ١٤٢٣(، دار البشائر اإلسالمية: بريوت -لبنان ، بن ناصر العجمي

حامدحممد:التحقيق ،واألصوليةالفقهيةالقواعد،عباسبنعليالبعلي،)٧٨

).م١٩٥٦(، احملمديةالسنةمطبعة: القاهرة ، الفقي

إْرَشاُد السَّاِلك إلَى ،)هـ٧٣٢: املتوىف (، عبد الرمحن ابن عسكر، البغدادي)٧٩

التاريخبدون ). ٣: ط (، َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم َماِلك



٣٣٩

جامع العلوم والحكم ، )هـ٧٩٥: املتوىف (، البغدادي، زين الدين عبد الرمحن)٨٠

حممد : التحقيق ، )٢: ط (،في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم

). هـ١٤٢٤(دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ، األمحدي أبو النور

، )هـ٥١٠: املتوىف (، البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء)٨١

، عبد الرزاق املهدي: التحقيق ، )١: ط (،معالم التنزيل في تفسير القرآن

).هـ١٤٢٠(، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت 

إعانة الطالبين ، )هـ١٣١٠: املتوىف(، عثمان بن حممد شطا الدمياطي، البكري)٨٢

).هـ١٤١٨(دار الفكر، ، )١: ط (، على حل ألفاظ فتح المعين

االختيار لتعليل ، )هـ٦٨٣: املتوىف (، عبد اهللا بن حممود بن مودود، البلدحي)٨٣

).هـ١٣٥٦(، مطبعة احلليب: القاهرة ، حممود أبو دقيقة: التعليق ، المختار

العدة شرح ،  )هـ٦٢٤: املتوىف(عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ، )٨٤

). ه١٤٢٤(دار احلديث، : القاهرة ، العمدة

كشاف القناع عن متن ، )هـ١٠٥١: املتوىف (منصور بن يونس ، البهوتى)٨٥

.بدون تاريخ، دار الكتب العلمية،اإلقناع



٣٤٠

الروض ، )هـ١٠٥١: املتوىف (منصور بن يونس بن صالح الدين ، البهوتى)٨٦

-دار املؤيد ، عبد القدوس حممد نذير: التخريج ، المربع شرح زاد المستقنع

. بدون تاريخ، ةمؤسسة الرسال

الوجيز في ، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل أبو احلارث الغزي، بورنو)٨٧

، سسة الرسالةمؤ : لبنان –بريوت ) ٤: ط (، إيضاح قواعد الفقة الكلية

).ه١٤١٦(

أنوار التنزيل ، )هـ٦٨٥: املتوىف(ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا ، البيضاوي)٨٨

: بريوت ، حممد عبد الرمحن املرعشلي: التحقيق ، )١: ط (، وأسرار التأويل

).هـ١٤١٨(دار إحياء الرتاث العريب 

،  )٣: ط (، ، السنن الكبرى، )هـ٤٥٨: املتوىف (، أمحد بن احلسني، البيهقي)٨٩

، دار الكتب العلمية: لبنات –بريوت ، حممد عبد القادر عطا: التحقيق 

). هـ١٤٢٤(

، معرفة السنن واآلثار، )هـ٤٥٨: توىف امل(، أمحد بن احلسني، البيهقي)٩٠

جامعة : باكستان –كراتشي ، عبد املعطي أمني قلعجي: التحقيق ، )١:ط(

دار : دمشق –حلب ، دار قتيبة: بريوت –دمشق ، الدراسات اإلسالمية

).هـ١٤١٢(دار الوفاء، : القاهرة –املنصورة ، الوعي



٣٤١

،السنن الصغير للبيهقي،)ه٤٥٨: املتوىف(، أمحد بن احلسني، البيهقي)٩١

جامعة الدراسات : باكستان- كراتشي،عبد املعطي أمني قلعجي: التحقيق )١:ط(

).ه١٤١٠(اإلسالمية، 

التحقيق ،)٢: ط (، سنن الترمذي، )هـ٢٧٩: املتوىف (أبو عيسى ، الرتمذي)٩٢

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : وحممد فؤاد عبد الباقي مصر : والتعليق 

).هـ١٣٩٥(، احلليب

بشار عواد : التحقيق ، سنن الترمذي، )هـ٢٧٩: املتوىف(الرتمذي، أبو عيسى )٩٣

). م١٩٩٨(، دار الغرب اإلسالمي: بريوت ، معروف

). هـ١٤١٨(، هولندا، )٤٦: العدد (،مجلة األسرة، أمحد، التميمي)٩٤

موسوعة كشاف، )هـ١١٥٨بعد : املتوىف (، حممد بن علي، التهانوي)٩٥

علي . و د، رفيق العجم: التحقيق ) ١: ط (، اصطالحات الفنون والعلوم

).ه١٤١٦(، مكتبة لبنان ناشرون: بريوت ، دحروج

بيت ، )١: ط (، موسوعة الفقه اإلسالمي، حممد بن إبراهيم، التوجيري)٩٦

).هـ١٤٣٠(، األفكار الدولية



٣٤٢

، في الفقة المالكيالتلقين ، )هـ٤٢٢: املتوىف (عبد الوهاب بن علي ، الثعليب)٩٧

، دار الكتب العلمية، حممد بو خبزة احلسين التطواين: التحقيق، )١:ط(

).هـ١٤٢٥(

الكشف ، )هـ٤٢٧: املتوىف (أمحد بن حممد بن إبراهيم ، الثعليب، أبو إسحاق)٩٨

، اإلمام أيب حممد بن عاشور: التحقيق، )١: ط (، والبيان عن تفسير القرآن

،  دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ، نظري الساعدياألستاذ: مراجعة وتدقيق 

)هـ١٤٢٢(

، )١: ط (، كتاب التعريفات، )هـ٨١٦: املتوىف (علي بن حممد ،اجلرجاين)٩٩

دار الكتب : لبنان –بريوت ، مجاعة من العلماء بإشراف الناشر: التحقيق 

).هـ١٤٠٣(، العلمية

،ية في المسائل العصريةالفتاوى الشرع، خالد بن عبد الرمحان، اجلريسي)١٠٠

). هـ١٤٢٠(، اللجنة للبحوث العلمية واإلفتاء: الرياض ، )١: ط(

الفقه على ، )هـ١٣٦٠: املتوىف (عبد الرمحن بن حممد عوض ، اجلزيري)١٠١

دار الكتب العلمية ، : لبنان –بريوت ، )٢: ط (،المذاهب األربعة

). هـ١٤٢٤(



٣٤٣

،أحكام القرآن، )هـ٣٧٠: املتوىف(أمحد بن علي أبو بكر الرازي ، اجلصاص)١٠٢

دار إحياء الرتاث العريب : بريوت ، حممد صادق القمحاوي: التحقيق 

).ه١٤٠٥(

، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية،على حممد عبد الوهاب، مجعة)١٠٣

).هـ١٤٢٢(، دار السالم: القاهرة ، )٢:ط(

: التحقيق ، )١: ط (، سنن سعيد بن منصور، )هـ٢٢٧: املتوىف (اجلوزجاين )١٠٤

).هـ١٤٠٣(الدار السلفية : اهلند ، حبيب الرمحن األعظمي

، ين عن رب العالمينإعالم الموقع، )هـ٧٥١: املتوىف (ابن قيم ، اجلوزية)١٠٥

دار الكتب العلمية، : يريوت ، حممد عبد السالم إبراهيم: التحقيق ، )١:ط(

).ه١٤١١(

،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )هـ٧٥١: املتوىف (ابن قيم ، اجلوزية)١٠٦

مكتبة : اململكة العربية السعودية -الرياض، حممد حامد الفقي: التحقيق 

بدون التاريخ. املعارف

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )هـ٣٩٣: املتوىف (أبو نصر إمساعيل ، اجلوهري)١٠٧

م دار العل: بريوت ، أمحد عبد الغفور عطار: التحقيق ، )٤: ط (،العربية

).هـ١٤٠٧(، للماليني



٣٤٤

الغياثي غياث األمم في التياث ، )هـ٤٧٨: املتوىف (ركن الدين، ، اجلويين)١٠٨

مكتبة إمام : السعودية ، عبد العظيم الديب: التحقيق ، )٢: ط (،الظلم

).ه١٤٠١(، احلرمني

معالم أصول الفقه عند أهل السنة ، حممَّد بْن حَسْني بن َحسنْ ،اجليزاين)١٠٩

).هـ١٤٢٧(دار ابن اجلوزي، ، )٥: ط (، والجماعة

اإلقناع في ، )هـ٩٦٨: املتوىف (موسى بن أمحد بن موسى بن سامل ، احلجاوي)١١٠

بدون طباعة وتاريخ. فقه اإلمام أحمد بن حنبل

، )هـ١٣٧٦: املتوىف(حممد بن احلسن بن العرّيب بن حممد الثعاليب ، احلجوي)١١١

دار الكتب : بريوت،)١: ط (، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي

).هـ١٤١٦(العلمية، 

كفاية األخيار في حل غاية ، )هـ٨٢٩: املتوىف (احلسيين، تقي الدين )١١٢

علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب : التحقيق ، )١: ط (، اإلختصار

).م١٩٩٤(،  دار اخلري: دمشق ، سليمان



٣٤٥

اية األخيار في حل غاية كف، )هـ٨٢٩: املتوىف(أبو بكر ، احلصين، تقي الدين)١١٣

علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب : التحقيق ، )١: ط (، اإلختصار

).م١٩٩٤(دار اخلري ، : دمشق ، سليمان

، )هـ٩٥٤: املتوىف(مشس الدين أبو عبد اهللا حممد الطرابلسي ، احلطاب الرُّعيين)١١٤

).ه١٤١٢(، دار الفكر) ٣: ط (، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، )هـ٩٥٦: املتوىف (إبراهيم ، احلََليب)١١٥

دار : بريوت ، خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور: التحقيق ، )١: ط (

). هـ١٤١٩(الكتب العلمية، 

، مكتبة العبيكان،علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن خمتار، اخلادمي)١١٦

).هـ١٤٢١(

لباب التأويل في ،)هـ٧٤١: املتوىف (ء الدين علي بن حممد عال،اخلازن)١١٧

: بريوت ، تصحيح حممد علي شاهني: التحقيق ، )١: ط (،معاني التنزيل

).هـ١٤١٥(، دار الكتب العلمية

شرح مختصر خليل ، )هـ١١٠١: املتوىف (، حممد بن عبد اهللا، اخلرشي)١١٨

. بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر للطباعة: بريوت ، للخرشي



٣٤٦

متن الخرقى على مذهب ابي ، )هـ٣٣٤: املتوىف (، عمر بن احلسني، اخلرقي)١١٩

بدون ، )هـ١٤١٣(، دار الصحابة للرتاث، عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني

.الطبعة

: املتوىف(أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت ، اخلطايب)١٢٠

). ه ١٣٥١(، املطبعة العلمية: حلب ، )١: ط (، معالم السنن، )هـ٣٨٨

أحكام األحوال الشخصية في ، )هـ١٣٧٥: املتوىف (عبد الوهاب ، خالف)١٢١

). هـ١٣٥٧(دار الكتب املصرية، : القاهرة ، )٢: ط (، الشريعة اإلسالمية

علم أصول الفقه وخالصة ،  )هـ١٣٧٥: املتوىف (، عبد الوهاب، خالف)١٢٢

.بدون تاريخ، »املؤسسة السعودية مبصر«مطبعة املدين : مصر ،تاريخ التشريع

الفقه المنهجي على مذهب ،واإلخوان، ُمصطفى، ُمصطفى، والُبغا، اِخلنْ )١٢٣

دار القلم للطباعة :دمشق ، )٤: ط (، اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى

).هـ١٤١٣(والنشر والتوزيع، 

،سنن الدارقطني، )هـ٣٨٥: املتوىف (أبو احلسن علي بن عمر ، الدارقطين)١٢٤

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف : التحقيق ، )١:ط(

).هـ١٤٢٤(مؤسسة الرسالة، : لبنان –الناشر بريوت ، حرز اهللا، أمحد برهوم



٣٤٧

،طبقات المفسرين للداوودي، )هـ٩٤٥: املتوىف (، حممد املالكي، يالداوود)١٢٥

. بدون تاريخ، دار الكتب العلمية: بريوت 

دار : الرياض ، )١: ط (، الزواج العرفي، الدريويش أمحد يوسف بن أمحد)١٢٦

). هـ١٤٢٦(، العاصمة

حاشية الدسوقي على ، )هـ١٢٣٠: املتوىف (حممد بن أمحد ، الدسوقي)١٢٧

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر،لكبيرالشرح ا

، تكملة المعاجم العربية، )هـ١٣٠٠: املتوىف (بيرت آن ، رينهارت، ُدوزِي)١٢٨

وزارة الثقافة : اجلمهورية العراقية ، حممَّد َسليم النَعيمي: التعليق ، )١:ط(

).م١٩٧٩(واإلعالم 

الممتع في ، )هـ١٤٢٤: املتوىف ( مسلم بن حممد بن ماجد ، الدوسري)١٢٩

).هـ١٤٢٨(، دار زدين الرياض، )١: ط (،القواعد الفقهية

،سير أعالم النبالء، )هـ٧٤٨: املتوىف (، مشس الدين حممد بن أمحد، الذهيب)١٣٠

). هـ١٤٢٧(، دار احلديث: القاهرة 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات ، )هـ٧٤٨: املتوىف (، حممد بن أمحد، الذهيب)١٣١

دار ، الدكتور بشار عّواد معروف: ، التحقيق )١: ط(، المشاهير َواألعالم

).ه١٤٢٥(، الغرب اإلسالمي



٣٤٨

، )هـ٣٢٧: املتوىف(ابن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن املنذر التميمي ، الرازي)١٣٢

أسعد حممد : التحقيق ، )٣: ط (، تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم

). ه١٤١٩(، ر مصطفى البازمكتبة نزا: اململكة العربية السعودية ، الطيب

،مختار الصحاح، )هـ٦٦٦: املتوىف(زين الدين أبو عبد اهللا حممد ، الرازي)١٣٣

-املكتبة العصرية : صيدا –بريوت ، يوسف الشيخ حممد: التحقيق ، )٥:ط(

).ه١٤٢٠(الدار النموذجية، 

، )هـ٦٠٦: املتوىف (حممد بن عمر بن احلسن ،فخر الدين،الرازي)١٣٤

، مؤسسة الرسالة، طه جابر فياض العلواين: التحقيق ، )٣: ط (،المحصول

). هـ١٤١٨(

: املتوىف (مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الدمشقي احلنبلي ، الرحيباىن)١٣٥

املكتب ، )٢: ط (، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )هـ١٢٤٣

). هـ١٤١٥(، اإلسالمي

).هـ١٤٠٤(، دار الفكر: بريوت ،منهاجنهاية المحتاج إلى شرح ال، الرملي)١٣٦

تاج العروس من جواهر ، )هـ١٢٠٥: املتوىف (، حمّمد بن حمّمد، الزَّبيدي)١٣٧

. بدون تاريخ، دار اهلداية، جمموعة من احملققني: التحقيق ،القاموس



٣٤٩

،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، حممد مصطفى، الزحيلي)١٣٨

جامعة -عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : التحقيق ، )١: ط (

). هـ١٤٢٧(، دار الفكر: دمشق ، الشارقة

–سوريَّة ، )٤: ط (، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ َوْهَبة بن مصطفى، ، الزَُّحْيِليّ )١٣٩

. بدون تاريخ، دار الفكر: دمشق 

، التعليق )٢: ط (،رح القواعد الفقهيةش، )هـ١٣٥٧: املتوىف (، أمحد، الزرقا)١٤٠

). هـ١٤٠٩(، دار القلم: سوريا -دمشق ، مصطفى أمحد الزرقا: 

البحر المحيط في ، )هـ٧٩٤: املتوىف(،الزركشي)١٤١

). هـ ١٤١٤(، دار الكتيب، )١: ط (،أصول الفقه

المنثور في ، )هـ٧٩٤: وىف املت(الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهللا )١٤٢

).هـ١٤٠٢(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )١: ط (، القواعد الفقهية

دار العلم ، )١٥: ط (األعالم، ،  )هـ١٣٩٦: املتوىف (الزركلي، خري الدين )١٤٣

).ه١٤٢٤(للماليني، 

الفائق في غريب الحديث ،)هـ٥٣٨: املتوىف (أبو القاسم حممود ، الزخمشري)١٤٤

، حممد أبو الفضل إبراهيم–علي حممد البجاوي : التحقيق ، )٢: ط (، ألثروا

. بدون تاريخ، دار املعرفة: لبنان 



٣٥٠

: الرياض، )١: ط (، مختصر تفسير البغوي،عبد اهللا بن أمحد بن علي، الزيد)١٤٥

). هـ١٤١٦(، دار السالم للنشر والتوزيع

والبيت المسلم في الشريعة المفصل أحكام المرأة ، عبد الكرمي، الزيدان)١٤٦

).ه١٤١٣(، مؤسسة الرسالة: بريوت ، )١: ط (، اإلسالمية

تبيين الحقائق ، )هـ٧٤٣: املتوىف(عثمان بن علي بن حمجن البارعي، ، الزيلعي)١٤٧

شهاب الدين أمحد : التحقيق ، )١: ط (، شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ 

املطبعة الكربى : القاهرة ، )هـ١٠٢١: وىف املت(بن حممد بن يونس الشِّْلِيبُّ 

). ه١٣١٣(، بوالق-األمريية 

: لبنان –بريوت ، )٣: ط (،فقه السنة، )هـ١٤٢٠: املتوىف (سيد ، سابق)١٤٨

).هـ١٣٩٧(دار الكتاب العريب، 

، المرأة بين الفقه والقانون،)هـ١٣٨٤: املتوىف (مصطفى ،السباعي)١٤٩

). م١٩٨٤(، املكتب اإلسالمي: بريوت ، )٦:ط(

اإلبهاج في شرح ، )هـ٧٨٥: املتويف (، تقي الدين أبو احلسن،السبكي)١٥٠

).هـ١٤١٦(، دار الكتب العلمية: بريوت المنهاج

دار الكتب : ،  بريوت )١: ط (، األشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين،)١٥١

). هـ١٤١١(العلمية، 



٣٥١

، د الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالميةالقواع، عثمان، سبري)١٥٢

). م٢٠٠٧(، دار النفائس، )٢:ط(

جملة ،)دراسة المقارنة(مقدمات النكاح ، حممد بن عبد العزيز، السديس)١٥٣

.١٢٨العدد ، اجلامعة اإلسالمية

التذكرة في الفقه الشافعي البن ، )هـ٨٠٤: املتوىف (ابن امللقن ، سراج الدين)١٥٤

دار : لبنان –بريوت ، حممد حسن حممد حسن إمساعيل: لتحقيق ا، الملقن

). هـ١٤٢٧(، الكتب العلمية

- عمان، )٣: ط (شرح قانون األحوال الشخصية،،حممود علي، السرطاوي)١٥٥

). ه١٤٣١(، دار الفكر: أردن 

تيسير الكريم ، )هـ١٣٧٦: املتوىف(عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا ، السعدي)١٥٦

عبد الرمحن بن معال : التحقيق ، )١: ط (، فسير كالم المنانالرحمن في ت

). ه١٤٢٠(، مؤسسة الرسالة، اللوحيق

النتف ، )هـ٤٦١: املتوىف (أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد ، السُّْغدي)١٥٧

، احملامي الدكتور صالح الدين الناهي: التحقيق ، )٢: ط (، في الفتاوى

).ه١٤٠٤(، مؤسسة الرسالة: وت لبنان وبري ، دار الفرقان: عمان األردن 



٣٥٢

تحفة ، )هـ٥٤٠حنو : املتوىف(حممد بن أمحد بن أيب أمحد ، السمرقندي)١٥٨

).ه١٤١٤(، دار الكتب العلمية،: لبنان - بريوت، )٢: ط (،  الفقهاء

أسنى المطالب في شرح ، )هـ٩٢٦: املتوىف (زكريا بن حممد ، السنيكي)١٥٩

. بدون طبعة وبدون تاريخ، ميدار الكتاب اإلسال، روض الطالب

الغرر البهية في شرح البهجة ، )هـ٩٢٦: املتوىف (زكريا بن حممد ،السنيكي)١٦٠

. بدون طبعة وبدون تاريخ، املطبعة امليمنية،الوردية

، عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة، أمحد بن موسى، السهلي)١٦١

الدورة الثامنة عشرة للمجمع ، ي، رابطة العامل اإلسالمي

.الفقهي اإلسالمي

بدون طباعة وتاريخ. الزواج بنية الطالق حقيقته وحكمه وآثاره، السهلي)١٦٢

، )١: ط (،األشباه والنظائرـ، )ه٩١١: املتوىف (جالل الدين ، السيوطي)١٦٣

). هـ١٤١١(،دار الكتب العلمية

سليم : التحقيق ، )١: ط (،العتصاما، )هـ٧٩٠: املتوىف (، الشاطيب إبراهيم)١٦٤

). هـ١٤١٢(دار ابن عفان، : بن عيد اهلاليل، السعودية 



٣٥٣

، دار الكتب العلمية: لبنان –بريوت ،المسند، )هـ٢٠٤: املتوىف (الشافعي )١٦٥

على النسخة املطبوعة يف مطبعة بوالق األمريية والنسخة املطبوعة : التصحيح 

).هـ١٤٠٠( ، يف بالد اهلند

: التحقيق ، )١: ط (،مسند اإلمام الشافعي، )هـ٢٠٤: املتوىف (الشافعي )١٦٦

).ه١٤٢٥(شركة غراس للنشر والتوزيع، : الكويت ، ياسني فحلماهر

، دار املعرفة: بريوت ، األم، )هـ٢٠٤: املتوىف (حممد بن إدريس ، الشافعي)١٦٧

. بدون طبعة، )هـ١٤١٠(

،قناع في حل ألفاظ أبي شجاعاإل، )هـ٩٧٧: املتوىف (مشس الدين ، الشربيين)١٦٨

، دار الفكر: بريوت ، دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات : التحقيق 

. بدون تاريخ

مغني المحتاج ، ، )هـ٩٧٧: املتوىف (مشس الدين حممد بن أمحد ، الشربيين)١٦٩

). هـ١٤١(، دار الكتب العلمية، )١:ط (،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، )١: ط (،فتح القدير، )هـ١٢٥٠: املتوىف (د بن علي حمم، الشوكاين)١٧٠

). هـ١٤١٤(، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب: دمشق، بريوت 



٣٥٤

مجمع ،)هـ١٠٧٨: املتوىف(، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان، شيخي زاده)١٧١

بدون طبعة وبدون ، دار إحياء الرتاث العريب،األنهر في شرح ملتقى األبحر

. تاريخ

المهذب في فقة اإلمام ) هـ٤٧٦: املتوىف (إبراهيم بن يوسف ، الشريازي)١٧٢

.بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، الشافعي

التنبية في الفقه ، )هـ٤٧٦: املتوىف (علي بن يوسفإبراهيم ، الشريازي)١٧٣

.بدون طباعة وتاريخ، عامل الكتب، الشافعي

بلغة السالك ألقرب ، )هـ١٢٤١: املتوىف (أمحد بن حممد اخللويت ، الصاوي)١٧٤

. بدون طبعة وبدون تاريخ، دار املعارف، المسالك

، )٢: ط (، المصنف، )هـ٢١١: املتوىف (أبو بكر عبد الرزاق ، الصنعاين)١٧٥

يطلب من بريوت ، : اهلند ، حبيب الرمحن األعظمي: التحقيق 

).ه١٤٠٣(، اإلسالمياملكتب: 

، تفسير عبد الرزاق، )هـ٢١١: املتوىف (، أبو بكر عبد الرزاق، الصنعاين)١٧٦

،  دار الكتب العلمية: بريوت ، حممود حممد عبده: الدراسة والتحقيق ، )١:ط(

).ه١٤١٩(



٣٥٥

المعجم ، )هـ٣٦٠: املتوىف(أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب، ، الطرباين)١٧٧

مكتبة : القاهرة ، : التحقيق ، )٢: ط (، الكبير

. بدون تاريخ، ابن تيمية

جامع البيان في تأويل ، )هـ٣١٠: املتوىف (ابن جرير حممد بن يزيد ، الطربي)١٧٨

، مؤسسة الرسالة، حممد شاكرأمحد : التحقيق ، )١: ط (، القرآن

). ه١٤٢٠(

ة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالم، الطحاوي)١٧٩

عبد اهللا : التحقيق ، )٢: ط (،مختصر اختالف العلماء، )هـ٣٢١: املتوىف(

).ه١٤١٧( دار البشائر اإلسالمية : بريوت ، نذير أمحد

، )١:ط(، شرح مشكل اآلثار، )هـ٣٢١: املتوىف (أمحد بن حممد ، الطحاوي)١٨٠

). هـ١٤١٥(، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط: التحقيق 

–الفجالة ) ١: ط (، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، حممد سيد، طنطاوي)١٨١

). م١٩٩٧(: القاهرة 

عبد ، )١: ط (،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، العاصمي)١٨٢

. بدون ناشر، )هـ١٣٩٧(، الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجدي



٣٥٦

حاشية العدوي على شرح  ، )هـ١١٨٩: املتوىف (، علي بن أمحد، العدوي)١٨٣

دار : بريوت ، يوسف الشيخ حممد البقاعي: التحقيق ، كفاية الطالب الرباني

. بدون طبعة، )هـ١٤١٤(، الفكر

الدرر الكامنة في أعيان المائة ، )هـ٨٥٢: املتوىف (، ابن حجر، العسقالين)١٨٤

: اهلند ، صيدر اباد، حممد عبد املعيد ضان: ق التحقي، )٢: ط (،الثامنة

).هـ١٣٩٢(، جملس دائرة املعارف العثمانية

، فتح الباري شرح صحيح البخاري،أمحد بن علي، ابن حجر، العسقالين)١٨٥

).ه١٣٧٩(دار املعرفة، : بريوت 

، الفروق اللغوية، )هـ٣٩٥حنو : املتوىف (، أبو هالل احلسن، العسكري)١٨٦

دار العلم والثقافة للنشر : مصر –القاهرة ، د إبراهيم سليمحمم: التحقيق 

.والتوزيع، بدون تاريخ

، معجم الفروق اللغوية، )هـ٣٩٥حنو : املتوىف (، أبو هالل احلسن، العسكري)١٨٧

، مؤسسة النشر اإلسالمي: الشيخ بيت اهللا بيات، قم : التحقيق ، )١: ط (

).هـ١٤١٢(
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حاشية العطار على ، )هـ١٢٥٠: املتوىف (حسن بن حممد بن حممود ، العطار)١٨٨

، دار الكتب العلمية، )١: ط (، شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع

). هـ١٤٢٠(

: القدس ، )١: ط (،  فتاوى يسألونك، حسام الدين بن موسى، عفانة)١٨٩

).ه١٤٣٠(، املكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

. بدون تاريخ، دار املنارة: جدة ، )١: ط(ذيل األعالم، العالونة، أمحد)١٩٠

منح الجليل شرح ، )هـ١٢٩٩: املتوىف(عليش، حممد بن أمحد بن حممد )١٩١

. بدون طبعة، )هـ١٤٠٩(، دار الفكر: بريوت ، مختصر خليل

معجم الصواب اللغوي دليل ، ومبساعدة فريق عمل، أمحد خمتار، عمر)١٩٢

). ه١٤٢٩( ، كتبعامل ال: القاهرة ، )١: ط (، المثقف العربي

البيان في ، )هـ٥٥٨: املتوىف(أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل ،العمراين)١٩٣

دار : جدة، قاسم حممد النوري: التحقيق ، )١: ط (،مذهب اإلمام الشافعي

). ه١٤٢١(، املنهاج

، )١: الطبعة (، السياسة الشرعية في األحوال الشخصية، عمرو عبد الفتاح)١٩٤

).  هـ١٤١٨(، ار النفائسد: األردن 
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التاج واإلكليل لمختصر ، )هـ٨٩٧: املتوىف (، حممد بن يوسف، الغرناطي)١٩٥

). هـ١٤١٦(، دار الكتب العلمية، )١: ط (،خليل

: التحقيق ، )٢: ط (، المستصفى، )هـ٥٠٥: املتوىف (أبو حامد ، الغزايل)١٩٦

). هـ١٤١٣(، دار الكتب العلمية، حممد عبد السالم عبد الشايف

الوسيط في ، )هـ٥٠٥: املتوىف (أبو حامد حممد بن حممد الطوسي ، الغزايل)١٩٧

، وحممد حممد تامر، أمحد حممود إبراهيم : التحقيق ،)١: ط (، المذهب

). ه١٤١٧(، دار السالم: القاهرة 

، )١: ط (، ديوان اإلسالم، )هـ١١٦٧: املتوىف(، مشس الدين، الغزي)١٩٨

لبنان دار الكتب العلمية، :بريوت ، حسنسيد كسروي : التحقيق 

). هـ١٤١١(

،البناية شرح الهداية، )هـ٨٥٥: املتوىف (حممود بن أمحد بن موسى ، الغيتاىب)١٩٩

). هـ١٤٢٠(، دار الكتب العلمية: لبنان - بريوت، )١: ط (

،كتاب العين، )هـ١٧٠: املتوىف (اخلليل بن أمحد بن عمرو ، الفراهيدي)٢٠٠

بدون ، دار ومكتبة اهلالل، ي املخزومي، وإبراهيم السامرائيمهد: التحقيق 

.تاريخ
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القاموس ، )هـ٨١٧: املتوىف (جمد الدين حممد بن يعقوب ، الفريوزآبادى)٢٠١

، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: التحقيق ، )٨: ط (،المحيط

اعة مؤسسة الرسالة للطب: لبنان –بريوت ، حممد نعيم العرقُسوسي: بإشراف

).هـ١٤٢٦(والنشر والتوزيع، 

بصائر ذوي التمييز في ، )هـ٨١٧: املتوىف (، جمد الدين، الفريوزآبادى)٢٠٢

: القاهرة ، حممد علي النجار: التحقيق ، لطائف الكتاب العزيز

.جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، بدون تاريخ-للشئون اإلسالمية 

غمز عيون البصائر في ، )هـ١٠٩٨: املتوىف (أمحد بن حممد مكي، ،الفيومي)٢٠٣

). هـ١٤٠٥(دار الكتب العلمية، ، )١: ط (،شرح األشباه والنظائر

، الكبير للرافعيالشرحغريبفيالمنيرالمصباححممد، الفيومي، أمحد بن)٢٠٤

. املكتبةالعلمية، بدون تاريخ:  بريوت 

بدون ، البناء االجتماعيالعنوسة معاناة إنسانية تهدد ، ، قاطرجي)٢٠٥

. التاريخ والطباعة

، أنوار البروق في أنواء الفروق، )هـ٦٨٤: املتوىف (شهاب الدين ، القرايف)٢٠٦

. بدون تاريخ، عامل الكتب



٣٦٠

: التحقيق ، )١: ط (،الذخيرة، )هـ٦٨٤: املتوىف (، شهاب الدين، القرايف)٢٠٧

). م١٩٩٤(دار الغرب اإلسالمي، : بريوت ، حممد بو خبزة

أنوار البروق في أنواء الفروق، )هـ٦٨٤: املتوىف(، شهاب الدين، القرايف)٢٠٨

. عامل الكتب: بريوت 

التمهيد لما في الموطأ من ، )هـ٤٦٣: املتوىف (أبو عمر يوسف ، القرطيب)٢٠٩

حممد عبد الكبري ، مصطفى بن أمحد العلوي : التحقيق، المعاني واألسانيد

). هـ١٣٨٧(، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية: املغرب ، البكري

، )١: ط (،االستذكار، )هـ٤٦٣: املتوىف (، أبو عمر يوسف، القرطيب)٢١٠

، دار الكتب العلمية: بريوت ، سامل حممد عطا، حممد علي معوض: التحقيق 

).ه١٤٢١(

، )٢: ط (، تفسير القرطبي،)هـ٦٧١: املتوىف (مشس الدين ، القرطيب)٢١١

، دار الكتب املصرية: القاهرة ، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: التحقيق 

).هـ ١٣٨٤(

تفسير ، )هـ٤٦٥: املتوىف (عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك ، القشريي)٢١٢

اهليئة املصرية العامة :مصر ، إبراهيم البسيوين: التحقيق ، )٣: ط (، القشيري

. بدون تاريخ، للكتاب
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، )٢: ط (، معجم لغة الفقهاء، حامد صادق، وقنييب، حممد رواس، قلعجي)٢١٣

). ه١٤٠٨( ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

بريوت ، حاشيتا قليوبي وعميرة، أمحد الربلسي، أمحد سالمة وعمرية، القليويب)٢١٤

. طبعةبدون، )هـ١٤١٥(، دار الفكر: 

غزة ، زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج، سها ياسني عطاء، القيسي)٢١٥

).ه١٤٣١(، اجلامعة اإلسالمية: 

بدائع ، )هـ٥٨٧: املتوىف (عالء الدين بن مسعود بن أمحد ، الكاساين)٢١٦

). هـ١٤٠٦(، دار الكتب العلمية، )٢: ط (، الصنائع في ترتيب الشرائع

، )هـ١٣٨٢: املتوىف (َعْبد اَحلّي بن عبد الكبري حممد، عبد احلي، الكتاين)٢١٧

، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

دار الغرب اإلسالمي، : وت بري ، إحسان عباس: التحيقق ، )٢: ط (

). م١٩٨٢(

. بدون الطبعة والتاريخ، جامع األمهات، ابن احلاجب املالكي، الكردي)٢١٨

، )١: ط (،جامع المقاصد في شرح القواعد،احلسنيعلّي بن، الكركي)٢١٩

). هـ١٤١١(، مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ـ قم: التحقيق 
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ط (، أصول الفقه على منهج أهل الحديث،بن غالم قادر الباكستاين، كريا)٢٢٠

). هـ١٤٢٣(، دار اخلراز) ١: 

،)هـ٢٥١: املتوىف(املروزي، بو يعقوب ، الكوسج)٢٢١

عمادة البحث العلمي، ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

األوىل، : الطبعة، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

).هـ١٤٢٥(

َحاِشيُة اللبَِّدي على، )هـ١٣١٩: املتوىف (عبد الغين بن ياسني بن ، اللََّبدي)٢٢٢

–َبريوت ، الدكتور حممد سليمان األشقر: التحقيق ، )١: ط (،نـَْيل الَمآِربِ 

). هـ١٤١٩(دار البشائر اإلسالمّية للطَباَعة َوالنشَر والتَوزيع، : لبنان 

النَّوادر ، )هـ٣٨٦: املتوىف(أبو حممد عبد اهللا القريواين ، مالك الصغري)٢٢٣

: التحقيق ) ١: ط (، غيرها من األُمهاتِ والزِّيادات على َما في المَدوَّنة من 

). م١٩٩٩(دار الغرب اإلسالمي، : بريوت ، األستاذ حممد عبد العزيز الدباغ

التحقيق ،موطأ اإلمام مالك، )هـ١٧٩: املتوىف (، ابن أنس األصبحي، مالك)٢٢٤

). ه١٤١٢(، مؤسسة الرسالة، حممود خليل- بشار عواد معروف : 
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موطأ مالك برواية محمد ، )هـ١٧٩: املتوىف (، يابن أنس األصبح، مالك)٢٢٥

، عبد الوهاب عبد اللطيف: التحقيق ، )٢: ط (،بن الحسن الشيباني

. املكتبة العلمية، بدون تاريخ

، )هـ١٧٩: املتوىف(ابن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ، مالك)٢٢٦

). هـ ١٤١٥(دار الكتب العلمية، ، )١: ط (، المدونة الكبرى

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ، )هـ٤٥٠: املتوىف (املاوردي )٢٢٧

الشيخ علي حممد معوض : التحقيق ، )١: ط (، وهو شرح مختصر المزني

دار الكتب العلمية، : لبنان –بريوت ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود-

).هـ١٤١٩(

اإلقناع في الفقه ، )ـه٤٥٠: املتوىف (علي بن حممد بن حممد، ،املاوردي)٢٢٨

.بدون ناشر ومطبعة وتاريخ، الشافعي

، )هـ٦٥٢: املتوىف(أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا احلراين ، جمد الدين)٢٢٩

: الرياض ، )٢: ط (، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

). هـ١٤٠٤(، مكتبة املعارف

دار ، )٢: ط (،معجم لغة الفقهاء،حامد صادق قنييب-حممد رواس قلعجي )٢٣٠

). هـ١٤٠٨(، النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
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التحبير شرح التحرير ، )هـ٨٨٥: املتوىف(عالء الدين أبو احلسن ، املرداوي)٢٣١

أمحد . عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: التحقيق ،في أصول الفقه

. )ه١٤٢١(، مكتبة الرشد: الرياض ، السراح

اإلنصاف في ،)هـ٨٨٥: املتوىف (عالء الدين أبو احلسن علي ، املرداوي)٢٣٢

. بدون تاريخ، دار إحياء الرتاث العريب، )٢: ط (، معرفة الراجح من الخالف

التحبير شرح ، )هـ٨٨٥: املتوىف (علي بن سليمان الدمشقي ، املرداوي)٢٣٣

اجلربين، وعوض عبد الرمحن: التحقيق ، )١: ط (،التحرير في أصول الفقه

).هـ١٤٢١(مكتبة الرشد، : الرياض / السعودية ، القرين، وأمحد السراح

اْلُمْخَتَصُر النَِّصيُح ِفي ، )هـ٤٣٥: املتوىف (املَهلَُّب بُن َأْمحََد ، األسدي، املَرِِييُّ )٢٣٤

ِرٍس َأْمحَُد ْبُن فَا: التحقيق ، )١: ط (، تـَْهِذيِب اْلِكَتاِب اْلَجاِمِع اْلصَِّحيحِ 

).  ه١٤٣٠(دار التوحيد، : الرياض ، السَّلوم

دار املعرفة : بريوت ،مختصر المزني، )هـ٢٦٤: املتوىف (أبو إبراهيم ، املزين)٢٣٥

). ه١٤١٠(

المسند الصحيح ،  )هـ٢٦١: املتوىف (، بن احلجاج النيسابوري، مسلم)٢٣٦

، لمبنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس،المختصر
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بدون ، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ، حممد فؤاد عبد الباقي: التحقيق 

. تاريخ

دار : القاهرة ، المعجم الوسيط، واإلخوان، أمحد، والزيات، إبراهيم، مصطفى)٢٣٧

. بدون تاريخ، الدعوة

التبكير في الزواج واألثار المترتبة عليه دراسة فقهية ، مصطفى القضاة)٢٣٨

جملة جامعة دمشق للعلوم ، )٢٦(،ية معاصرةقانونية مقارنة رؤ 

،)٢٠١٠(، )٢٦العدد (، اإلقتصادية والقانونية

، زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية، عبد امللك بن يوسف، املطلق)٢٣٩

.بدون مطبعة وناشر وتاريخ

زواج فريند بين حكمه الشرعي وواقعة ، عبد امللك بن يوسف، املطلق)٢٤٠

).  هـ١٤٢٧(دار العاصمة : الرياض ، )١: ط(، المعاصر

حممد عبد : ، التعليق )٣: ط (،أحكام القرآن، )هـ٥٤٣: املتوىف(املعافري )٢٤١

). هـ١٤٢٤(، دار الكتب العلمية،: لبنان –بريوت ، القادر عطا

دار : القاهرة ،العدة شرح العمدة، )هـ٦٢٤: املتوىف (، املقدسي)٢٤٢

). هـ١٤٢٤(تاريخ ، بعةبدون ط، احلديث
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أمحد بن : ، التحقيق القواعد، ) هـ٧٥٨: املتوىف (، املقري، حممد بن حممد)٢٤٣

. بدون تاريخ، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي: مكة املكرمة ، عبد اهللا بن محيد

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ، )هـ١٠١٤: املتوىف (علي القاري ، املال)٢٤٤

).هـ١٤٢٢(دار الفكر، : لبنان –بريوت ، )١: ط (، المصابيح

فتح المعين ،)هـ٩٨٧: املتوىف (زين الدين أمحد بن عبد العزيز ، املليباري)٢٤٥

. بدون تاريخ، دار بن حزم، )١: ط (،بشرح قرة العين بمهمات الدين

) ١:ط(، التوقيف على مهمات التعاريف، )هـ١٠٣١: املتوىف (عبد ، املناوي)٢٤٦

). هـ١٤١٠(عبد اخلالق ثروت، ٣٨عامل الكتب : القاهرة 

درر الحكام شرح ، )هـ٨٨٥: املتوىف (حممد بن فرامرز بن علي ، منال خسرو)٢٤٧

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، غرر األحكام

تعريفه وأنواعه وعالفته ، الضرر في الفقه اإلسالمي، )م١٩٩٧(، أمحد، موايف)٢٤٨

. دار ابن عفان للتوزيع والنشر: اململكة العربية ، )١: ط (، وضوابطه وجزاؤه 

وزارة األوقاف والشئون : الكويت ، )٢: ط (، الموسوعة الفقهية الكويتية)٢٤٩

). هـ١٤٢٧-١٤٠٤(، اإلسالمية
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االختيار ، )هـ٦٨٣: املتوىف(عبد اهللا بن حممود البلدحي ، ابن مودود، املوصلي)٢٥٠

، مطبعة احلليب: القاهرة ، الشيخ حممود أبو دقيقة: التعليق ، المختارلتعليل 

).ه١٣٥٦(

، )١: ط (، السنن الكبرى، )هـ٣٠٣: املتوىف (أمحد بن شعيب ، النسائي)٢٥١

). ه١٤٢١(، مؤسسة الرسالة: بريوت ، حسن عبد املنعم شليب: التحقيق 

ه الدواني على رسالة الفواك، )هـ١١٢٦: املتوىف (أمحد بن غامن ، النفراوي)٢٥٢

. بدون طبعة، )هـ١٤١٥(، دار الفكر،ابن أبي زيد القيرواني

الكافي في فقه ، )هـ٤٦٣: املتوىف (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ، النمري)٢٥٣

، حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين: التحقيق ، )٢: ط (، أهل المدينة

). هـ١٤٠٠(رياض احلديثة،مكتبة ال: اململكة العربية السعودية -الرياض

روضة ، )هـ٦٧٦: املتوىف (أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ، النووي)٢٥٤

-بريوت، زهري الشاويش: التحقيق ، )٣: ط (،الطالبين وعمدة المفتين

). هـ١٤١٢(املكتب اإلسالمي، : عمان - دمشق

رح المهذبالمجموع ش، )هـ٦٧٦: املتوىف (حميي الدين ، أبو زكريا، النووي)٢٥٥

. بدون التاريخ والطبع، دار الفكر
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المنهاج شرح ، )هـ٦٧٦: املتوىف (حميي الدين حيىي بن شرف ، النووي)٢٥٦

بدون التاريخ والطبع.صحيح مسلم بن الحجاج

، )١: ط (، غريب الحديث، )هـ٢٢٤: املتوىف (القاسم بن سالّم ، اهلروي)٢٥٧

مطبعة دائرة املعارف : لدكن ا- حيدر آباد، حممد عبد املعيد خان: التحقيق 

). هـ١٣٨٤(العثمانية، 

تونس ،شرح عبد السالم الهواري لوثائق الفقيه بناني، عبد السالم، اهلواري)٢٥٨

).م١٩٤٩(، مطبعة الشريف، دار الكتب العربية: 

تحفة المحتاج في شرح ، أمحد بن حممد بن علي بن حجر، اهليتمي)٢٥٩

١٣٥٧(، مبصر لصاحبها مصطفى حممداملكتبة التجارية الكربى ، المنهاج

.بدون طبعة، )هـ

المنهج الفائق والمنهل ،)ه٩١٤(أيب العباس أمحد بن حيىي ، الونشريسى)٢٦٠

:التحقيق ، )١: ط (، الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق

دار البحوث للدراسة : ديب ،عبد الرمحن بن حممود بن عبد الرمحن األطرم

). ه١٤٢٦(، مية وإحياء الرتاثاإلسال



٣٦٩

مواقع الشبكة العالمية

يقلل األعباء على الفرد السعودي ويحد ) الفرند(زواج ، عبد امللك، املطلق)٢٦١
: االسرتجاعمت ،من انتشار العنوسة وعدم توثيقه يضيع حقوق الزوجين

:املوقعمن . ١٠:٣٨الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ٩، اإلثنني
http://www.al-

jazirah.com/2007/20070222/as4.htm.
، ٢٠١٤يناير ٢٤، اجلمعة: االسرتجاعمت : دكتور نشمي عاجل عاصم)٢٦٢

: من املوقع . ٠٨:٢٤الساعة 
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=2 ،

مت االسرتجاع ، العبيكان يقترح نظامًا يمنع تزويج القاصرات: عبد اهللا الدايت )٢٦٣
.  ١٠:٤٠الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: يف 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100116/C
on20100116327009.htm ،

يناير ٢٤، اجلمعة: مت االسرتجاع : تعريف الشيخ ابن باز، ابن بازعبد اهللا )٢٦٤
: من املوقع الرمسي للشيخ ٠٧:٣٣الساعة ، ٢٠١٤

http://www.binbaz.org.sa/life ،
، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: مت االسرتجاع يف ،ابن عثيمني املكتبة الصوتية)٢٦٥

: .١٠:٣٧الساعة 
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index

_92.shtml,
مت االسرتجاع ، أمحد عمر بعنوان حتديد سن الزواج الغزو بالقوانني يف املوقع وفا)٢٦٦

: من املوقع . ١٣:٠٨، الساعة، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: يف 



٣٧٠

http://www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID
=191 .

. ١١:٣٠، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٥، مت االسرتجاع يف السبت، إسالم ويب)٢٦٧
:  انظر يف 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?pag
e=article&lang=A&id=137167 .

. ٢٠:٠٦الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٠، الثالثاء: مت االسرتجاع ، إسالم ويب)٢٦٨
:  يف 

http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=a
rticle&lang=A&id=45934 ،

الساعة ، م٢٠١٣أكتوبر ١٢، السبت: مت االسرتجاع يف ، ألوكة نيت)٢٦٩
: من املوقع . ١٢:٣٣

http://www.alukah.net/sharia/0/2551.
.  ١٧:٣٨الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ٨، األحد: مت االسرتجاع ، أهل احلديث)٢٧٠

: يف 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php

?t=234672 ،
الساعة ، ٢٠١٤ماريس ٦، مت االسرتجاع يف اخلميس، اينفو سيفيسيال نوس)٢٧١

: يف . ٠٨:٠٩
http://www.infospesial.net/22191/lebih-hebat-

dari-aceng-fikri-pejabat-sulsel-malah-nikah-
hanya-16-jam-cerai-via-telepon/ .



٣٧١

. ١١:١٠، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٥، مت االسرتجاع يف السبت، ترمجة البوطي)٢٧٢
: يف 

http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=read
Tragm&pg_id=39458 .

الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٥، األحد:مت االسرتجاع يف ، جامعة اإلميان)٢٧٣
: يف .٠٧:٣٨

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?
article_no=1426 ،

الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٥، األحد: مت االسرتجاع يف ، جامعة اإلميان)٢٧٤
: يف .٠٧:٥٠

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?
article_no=1426 ،

: والدكتور عبد امللك املطلق يف املوقع جزيرة كوم " اجلزيرة"حوار بني صحيفة )٢٧٥
يناير ١٦، اخلميس: مت االسرتجاع يف ، أمهية توثيق عقود النكاح، دائرة القضاء

:   يف . ١٠:٠٧، الساعة، ٢٠١٤
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/Article02
06/;jsessionid=lYnJStMPJmJLGyhv514v8XH2X

GHwbTHSlJwLykJv0s6JTYD0qFH1!177719015
8!NONE .

. ٠٩:٤٥، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٥، السبت: مت االسرتجاع يف ، الدريويش)٢٧٦
:  من املوقع 

http://faculty.imamu.edu.sa/hji/ayalderiwish/Page
s/cv.aspx ،



٣٧٢

٢٧، اإلثنني: مت االسرتجاع يف ، املصريني يف اململكة املتحدةرابطة أبناء النوبة )٢٧٧
:  من املوقع . ١٥:١٥الساعة ، ٢٠١٤يناير 

http://www.nubian-uk.com/2014/?p=425 ،
مارس ٧، اجلمعة: مت االسرتجاع يف ، سلبيات وإجيابيات الزواج االلكرتوين)٢٧٨

: من املوقع . ٠٩:٠٩الساعة ، ٢٠١٤
http://www.oman0.net/showthread.php?t=8949 ،

. ٠٧:٥٩الساعة ، ٢٠١٤يناير ٢٤، اجلمعة: مت االسرتجاع ، دكتور الشريف)٢٧٩
:  من املوقع 

http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=
1.

، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٢، مت االسرتجاع يف األربعاء، الشورية نيوس كوم)٢٨٠
-http://www.syria: من املوقع . ٢٢:١٨

news.com/readnews.php?sy_seq=66433 .
١٤، السبت: يف مت االسرتجاع ، الشيخ زينداين يوضح مقصده بـزواج فريند)٢٨١

:  من املوقع . ١٠:١٩الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب 
http://articles.islamweb.net/media/index.php?pag

e=article&lang=A&id=45934 .
الساعة ، ٢٠١٣ديسمرب ٧، السبت: مت االسرتجاع يف ، صحيفة الوسط نوس)٢٨٢

:  من املوقع . ١٠:٣٧
http://www.alwasatnews.com/3969/news/read/79

4394/1.html ،
: مت االسرتجاع يف ، صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة املدينة للصحافة والنشر)٢٨٣

: من املوقع . ١٠:٥٨الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد



٣٧٣

http://www.al-madina.com/node/315238 .
.  ١٠:٤٠الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: مت االسرتجاع يف ، صفوة نت)٢٨٤

: من املوقع 
http://www.alsahwanet.net/view_news.asp?sub_n

o=2_2009_03_17_69255 ،
.   ٠٨:٥٤الساعة ، ٢٠١٤يناير ٢٤، اجلمعة: مت االسرتجاع ، طريق اإلسالم)٢٨٥

. http://ar.islamway.net/scholar/50: من املوقع 
االسرتجاع مت ، عبد الرمحن ناصر الرباك بعنوان تعقيب بشأن التقنني الصغريات

: من املوقع. ١٣:٣٦الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: يف 
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=c

ontent&task=view&id=14978&Itemid=25 ،
من . ٠٩:٣٥الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٤، تمت االسرتجاع يف السب، العبيكا)٢٨٦

. http://al-obeikan.com: املوقع 
ديسنرب ٧، السبت، مت االسرتجاع، فتيح شهود عن املهر والوليمة يف اإلسالم)٢٨٧

: من املوقع . ١٢:٢٥الساعة ، ٢٠١٣
http://www.fatihsyuhud.net/2012/07/mahar-dan-

resepsi-perkawinan-dalam-islam/ .
. ١٢:٢٥الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ٨، األحد، مت االسرتجاع، الفقه اإلسالمي)٢٨٨

: من املوقع 
http://www.islamfeqh.com/forums.aspx?g=posts&

t=23 .



٣٧٤

. ١١:٥٨الساعة ، ٢٠١٤مارس ٠٦، اخلميس: مت االسرتجاع يف ، فقه ويب)٢٨٩
/http://www.feqhweb.com/vb: من املوقع 

t3119.html .
، ٢٠١٤مارس ٨، السبت: مت االسرتجاع يف ، قاعة احلاسبات للمؤمترات)٢٩٠

:  من املوقع . ٠٣:٥٧، الساعة
http://www.csw.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.a

spx?ID=199.
يناير ٤، السبت: مت االسرتجاع ، مي لإلفتاء بيت املقدس)٢٩١

: من املوقع . ٠٨:٣٨الساعة ، ٢٠١٤
http://www.fatawah.com/Questions/11207.aspx.

ديسنرب١٤، السبت: يف مت االسرتجاع ، املوقع الرمسي للشيخ ناصر املاجد)٢٩٢
:املوقع من . ٠٩:٣٧الساعة ، ٢٠١٣

http://www.salmajed.com/ .
الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٠، الثالثاء: مت االسرتجاع ، )٢٩٣

: من املوقع . ١٧:٥٠
http://www.yemen-

forum.net/vb/showthread.php?p=10237675 ،
: االسرتجاع يف مت ، أخرى حول منع اإلسالم حتديد سن الزواج،  احملجة نت)٢٩٤

: من املوقع . ١٣:٥٢الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد
http://www.mahaja.com/content.php?199 .

، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٥، السبت: مت االسرتجاع يف ، مركز السوري)٢٩٥
: من املوقع . ٠٧:٥٥

http://bara-sy.com/news-view-2252.html .



٣٧٥

مت ، املستشار حتديد الزواج بسن معينة يفتح باب الفساد على مصرا عيه)٢٩٦
:من املوقع . ١٣:٢٠الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٢، األحد: جاع يف االسرت 

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.p
hp?Subject_Id=1338&Cat_Subject_Id=18&Cat_I

d=1 .
الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ٧، السبت: مت االسرتجاع يف ، لم أو إير جيمس)٢٩٧

: من املوقع . ١١:٠٠
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-

322728.html ،
الساعة ، ٢٠١٣ديسمرب ٥، اخلميس: مت االسرتجاع يف ، مسلم نيت)٢٩٨

: من املوقع . ٠٥:٤٤
http://www.almoslim.net/node/83375 ،

من . ٠٨:٣٤الساعة ، ٢٠١٤يناير ٢٤، اجلمعة: مت االسرتجاع ، املسند نيت)٢٩٩
:  املوقع

http://www.almesnad.net/index.php?option=cont
ent&task=view&id=537&Itemid=2 ،

، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٥، السبت، مت االسرتجاع، املقرن السودانية)٣٠٠
:من املوقع . ٠٧:٤١

http://www.mugrn.net/vb/showthread.php?t=150
68 ،

الساعة ، ٢٠١٤يناير ١٩، األحد: مت االسرتجاع يف ، أون إسالممنتدى )٣٠١
:من املوقع . ١٣:٥٨



٣٧٦

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-
scholar/8255/67839-2009-12-29%2012-14-

43.html .
، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢٣، اخلميس: مت االسرتجاع يف ، منتدى الوى)٣٠٢

: من املوقع . ١٠:٣٣
http://lawa.ahlamontada.com/t256-topic ،

. ٠٧:٥٤الساعة ، ٢٠١٤ماريس ٦، مت االسرتجاع يف اخلميس، موفيال كوم)٣٠٣
: من املوقع 

http://www.muvila.com/read/5-artis-ini-cerai-
di-awal-tahun-2014/page/0/2 .

، ٢٠١٣ديسنرب ٧، السبت، مت االسرتجاع، املوقع اإلسالم سؤال وجواب)٣٠٤
: من املوقع . ٢٠:٠٤الساعة 

http://www.islamqa.com/ar/ref/85369 ،
. ٠٨:٥٤ساعة ال، ٢٠١٤يناير ٢٤، اجلمعة: مت االسرتجاع ، نداء اإلسالم)٣٠٥

: من املوقع 
http://islam-call.com/authors/v/id/19/ .

، الساعة، ٢٠١٤يناير ٢١، مت االسرتجاع يف الثالثاء، هوت ديتيك كوم)٣٠٦
:  من املوقع . ٠٨:٤٢

http://hot.detik.com/read/2013/06/03/125127/226
3028/230/3/5-kisah-nikah-siri-artis-berujung-

tragis .
ديسمرب ٤، األربعاء: ع مت االسرتجا ، من املوقع الرمسي للشيخ القرضاوي)٣٠٧

: من املوقع . ١٠:١٢الساعة ، ٢٠١٣



٣٧٧

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-
15/4/665.html .

، وموقف المجمع الفقهي منه) الفرند(زواج ، عبد امللك بن يوسف املطلق)٣٠٨
: مت االسرتجاع ، )م٢٠٠٦مايو ١٠-هـ ١٤٢٧ربيع اآلخر ١٢األربعاء(

: من املوقع ، ٠٨:٣٢الساعة ، ٢٠١٣ديسنرب ١٠، الثالثاء
http://www.alriyadh.com/2006/05/10/article1531

57.html .



٣٧٨

فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس البــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث



٣٧٩

فهرس األيات)أ(

الصفحةاآلية

)أ(

١٣.٣١١: احلجرات ﴿اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث﴾١

٤٥٨١: النجم ﴾...﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم٢

٦.١٨٦: الطالق ﴾...من وجدكمحيث سكنتم﴿أسكنوهن من ٣

١٣٤٣٩: آل عمران ﴾ ...﴿الذين يُنِفُقوَن ِيف السَّرَّآِء والضرآء٤

٣٤.١٤٣: النساء ﴾...﴿الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اللَُّه ٥

١.٧٩: النور﴾ ...﴿الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ٦

﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ٧

.٥: املائدة لكم﴾

١٨١

يِن َما ملَْ يَْأَذْن بِِه اللَُّه ٨ ﴾...﴿أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّ

. ٢١: الشورى 

٢٥١

١١٤٠: الفتح ﴾ ...﴿ِإْن أَرَاَد ِبُكْم َضرّاً َأْو أَرَاَد ِبُكْم نـَْفعاً ٩



٣٨٠

٣٨٣٩: الزمر ﴾ ...﴿ِإْن أَرَاَدِينَ اهللا ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّهِ ١٠

وَل َوأُوِيل اْألَْمِر ﴿أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّسُ ١١

.٥٩: النساء ﴾ ...ِمْنُكمْ 

٢٧٣

)ح(

، ٢٣٢، ٢٢٨.  ٦: سورة النساء ﴾...َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاح...﴿١٢

،٢٤٥، ٢٣٧

٢٣٠.٧٨: البقرة ﴾ ...﴿حىت تنكح زوجاً غريه١٣

٣٢٦: املائدة ﴾ ...﴿حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير١٤

)ز(

﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني ١٥

.١٤: آل عمران ﴾ ...َواْلَقَناِطريِ 

٩٢

)ف(

﴿فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنَّ ١٦

. ٢: الطالق ِمبَْعُروٍف﴾

١١٤

﴾... بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتهُ ﴿فَِإْن أَِمَن ١٧

.  ٢٨٣: البقرة

٢٦٩



٣٨١

َرُه﴾فال حتل ﴿فَِإْن طَلََّقَها ١٨ لَُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ

. ٢٣٠: البقرة 

٢٩١، ٨٢ ،

٢٨٧

ِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع ﴿فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها َأْو ضَ ١٩

بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن َولِيُّهُ َأْن ميُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِللْ 

٢٨٢: البقرة ﴾ ...رَِجاِلُكمْ 

٢١٧

﴾...﴿فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاعَ ٢٠

٣: النساء 

٩٠، ٨٧ ،

٢٣٤، ٩٤

﴿فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾٢١

. ٢٥: النساء 

١٢١

٨٤.٤٠: األنبياء ﴿َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ﴾ ٢٢

نَـُهْم ...﴿٢٣ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوا بـَيـْ

.٢٣٢: البقرة ﴾ ...بِاْلَمْعُروفِ 

١٠٩

١٠٧

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضةً ...﴿٢٤ ﴾...َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ

.٢٤: النساء 

٩٣، ١٢١

)ل(

٢٣٣.٣٦: البقرة ﴿ال تضار والدة بولدها﴾ ٢٥



٣٨٢

﴿ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتْم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا ٢٦

.٢٣٦: البقرة اْلُموِسِع َقَدرُُه﴾َهلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتـُِّعوُهنَّ َعَلى

١٢٥

١٧٦.٤٠:آل عمران ﴿َلن َيُضرُّواْ اهللا َشْيئًا﴾ ٢٧

١١١.٤٠: آل عمران ﴿َلن َيُضرُّوُكْم ِإالَّ أًَذى﴾ ٢٨

)م(

٢٤.  ٩١: هود ﴿ما نفقه كثريا مما تقول﴾٢٩

٩٠، ٨٧. ٣: النساء ﴾ ..َمثْـَىن َوُثالَث َورُبَاعَ ...﴿٣٠

٩٤، ٩١

٢٣٤

ُهُم البأسآء والضرآء٣١ ٢١٤.٣٩: البقرة ﴾ ...﴿مَّسَّتـْ

اآلية : النحل اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن فـَْوِقِهْم﴾﴿ِمَن ٣٢

٢٦.

١٦

ُهْم﴾ ٣٣ ٢١.٣٩: يونس ﴿مِّن بـَْعِد َضرَّآَء َمسَّتـْ

)هــ(

َها َزْوَجَها ٣٤ ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

.١٨٩: األعراف لَِيْسُكَن إِلَيـَْها﴾

١٤٢



٣٨٣

)و(

﴿َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـُْهْم ٣٥

. ٦: النساء ُرْشًدا﴾

٢٤٥، ٢٣٧

﴿َواْمرَأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن أَرَاَد النَِّيبُّ َأْن ٣٦

.٥٠: سورة األحزاب ﴾...َيْستَـْنِكَحَها َخاِلَصًة 

١٢٠

، ١٢٣، ٤.١٢١: النساء ٣٧

١٢٦، ١٢٥

﴾ ...َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكمْ َوُأِحلَّ َلُكْم َما ...﴿٣٨

.٢٤: النساء 

١٢٦، ٩٢

﴿وِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل َربـََّنا تـََقبَّْل ٣٩

.٢٦اآلية : النحل ِمنَّا﴾

١٦

َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن ﴿َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن ٤٠

.٢٣٢: البقرة يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ﴾

١٠٩

١٢.٤٠: يونس ﴿َوِإَذا َمسَّ اإلنسان الضر َدَعانَا ِجلَنِبِه﴾ ٤١

٦٧.٣٩: اإلسراء ﴿َوِإَذا َمسَُّكُم الضر ِيف البحر﴾ ٤٢

٣٨﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من ٤٣



٣٨٤

٣٨: املائدة حكيم﴾اهللا واهللا عزيز

١٧٧.٣٩: البقرة ﴿والصابرين ِيف البأسآء والضراء﴾ ٤٤

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم ٤٥ ﴿َوالالَّ

تـُُهنَّ َثَالثَُة  ِئي ملَْ َأْشُهرٍ َفِعدَّ .٤: الطالق حيَِْضَن ﴾َوالالَّ

٢٥٠، ٢٣٣

: النساء ﴿َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم﴾٤٦

٢٤.

٩٢

١٣٩. ٧١: التوبة . ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض﴾٤٧

من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فال جناح ﴿وإن أمرأة خافت ٤٨

.١٢٨آية : النساء عليهما﴾

١٨٦

: آل عمران ﴿َوِإن َتْصِربُوْا َوتـَتـَُّقوْا َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا﴾ ٤٩

١٢٠.

٤٠

﴿َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ٥٠

.٣: النساء َورُبَاَع﴾َمثْـَىن َوُثَالثَ ِمَن النَِّساءِ 

٢٣٤

١٧.٣٩: األنعام ﴿َوِإن َميَْسْسَك اهللا ِبُضرٍّ َفالَ َكاِشَف لَُه ِإالَّ ُهَو﴾ ٥١

، ٨٧، ٣٢٧٩: النور ﴿َوأَْنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم﴾٥٢

٩٧، ٩٤ ،



٣٨٥

١٠٦

٨١. ٤٥: النجم ﴿َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواْألُنـَْثى﴾ ٥٣

٤.٣٨: الشورى ﴿وجزاء سيئٍة سيئٌة مثلها﴾٥٤

٢٠.٨١: الطور ﴿وزوَّجناهم حبوٍر ِعٍني﴾ ٥٥

﴿وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضٰى بـَْعُضُكْم ِإَىلٰ بـَْعٍض َوَأَخْذَن ٥٦

.٢١: النساء ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا﴾ 

٢٧٧

﴿وال َتُسُبوا الَِّذيَن َيْدُعوَن من دُوِن اِهللا فـََيُسبُّوا اَهللا َعْدوًا ِبَغْريِ ٥٧

.١٠٨: األنعام ِعْلٍم﴾ 

٧١

أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن ﴿وال تقتلوا ٥٨

.٣١: سورة اإلسراء قتلهم كان خطئاً كبريًا﴾

١٤٦

﴿وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا ٥٩

.١٥١: األنعام الفواحش﴾

١٤٦

﴿َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّهُ  ٦٠

.٢٢: النساء َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال﴾ 

٨١

٢٦٨.  ٥: النساء ﴿َوَال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكْم﴾ ٦١



٣٨٦

﴾تـَْنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْن ﴿٦٢

. ١٠: املمتحنة 

١٢١

آية : الزخرف﴾ ...﴿َوَال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعةَ ٦٣

٨٦.

٢٢٠

٤٤.٢٤: اإلسراء ﴿ولكن ال تفقهون تسبيحهم﴾ ٦٤

الشورى ﴿وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ ٦٥

 :٤١.

٣٨

٢١٩.  ١٩: فاطر ﴿َوَما َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري﴾ ٦٦

١١٣.٤٠: النساء ﴿َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء﴾ ٦٧

َها ﴿َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا ٦٨ لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحَةً  ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لَِقْومٍ َوَجَعل بـَيـْ

.٢١: الروم . يـَتَـَفكَُّروَن﴾

٥، ١٧١ ،

١٤٢

١٥٧.٣٥: األعراف ﴿وحيّرم عليهم اخلبائث﴾٦٩

َوَما يـُتـَْلى ﴿وَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ ٧٠

.١٢٧: النساء النَِّساِء ﴾َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب ِيف يـََتاَمى

٢٥١، ٢٣٤

)ي(



٣٨٧

٧١

.  ٢٨٢: البقرة ﴾ ...فَاْكتُُبوهُ 

٢٦٩، ٢٦٧ ،

٢٧١

، ١٢٥، ٤٩.٧٩: األحزاب ﴾..الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناتِ ﴿يَا أَيـَُّها ٧٢

١.١٦٨: املائدة ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ ٧٣

﴿يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة ٧٤

َها َزْوَجَها﴾ .١: النساء َوَخَلَق ِمنـْ

١٤٣

﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً ٧٥

.١٣: احلجرات وقبائل لتعارفوا﴾

١٤٥

﴿ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر ٧٦

.٥٩: النساء منكم﴾ 

٢٨٠، ٢٧٣

١١١.٤٠: آل عمران ﴿ياأيها العزيز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضر﴾ ٧٧

١٣.٤٠: احلج ﴿َيْدُعو َلَمْن َضرُُّه أَقـَْرُب ِمن نـَّْفِعه﴾٧٨

١٨٥.١٩٠:  البقرة ﴿يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾ ٧٩



٣٨٨

فهرس األحاديث النبوية)أ(

الصفحةاألحاديث

)أ(

١٢٢} إذا أنفق الرجل على أهله حيتسبها فهو له صدقة{١

َعِة، فَاْنطََلْقُت أَِذَن {٢ لََنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلُمتـْ

}...أَنَا َوَرُجٌل ِإَىل اْمرَأٍَة ِمْن َبِين َعاِمٍر،

٢٩٥

١٢٢} وجعل عتقها صداقها، أعتق صفية{٣

١٩٠} أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة{٤

١١٨} َأْعِلُنوا النَِّكاحَ {٥

أَقَاَم النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْنيَ َخْيبَـَر َواملَِديَنِة َثالَثًا يـُبـَْىن {٦

، َفَدَعْوُت املُْسِلِمَني ِإَىل َولِيَمِتِه َفَما َكاَن  َعَلْيِه ِبَصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍّ

} ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوالَ حلٍَْم أُِمَر بِاألَْنطَاعِ 

١١٧

١١٠}ميُِّ َأَحقُّ بِنَـْفِسَها ِمْن َولِيـَِّها، َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَذُن ِيف نـَْفِسَهااْألَ {٧

٢٧٢فأخرج  . بلى: أال أقرأ لك كتابًا كتبه يل رسول اهللا قلت {٨



٣٨٩

} ...كتابًا

١١٦} الاليت ينكحن أنفسهّن بغري بّينة: البغايا {٩

السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره، ما مل يؤمر {١٠

} مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

٢٨١

١٦٤} املسلمون على شروطهم{١١

النكاح من سنيت، فمن مل يعمل بسنيت فليس مين، وتزوجوا، {١٢

} ...فإين مكاثر بكم األمم

٩٥، ٨٨  ،

١٣}

} فـَتَـَردَُّدوا إِلَْيهِ 

١٢٧

، ١٦٤}إن أحق الشرط أن يويف به ما استحللتم به الفروج{١٤

١٦٨

إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا أو {١٥

}يعملوا به

٣٠٢

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََزوََّجَها َوِهَي بِْنُت ِستِّ ِسِنَني، {١٦

}...عليه وهي بنت تسعَوأُْدِخَلْت 

٢٣٥ ،

٢٥٢



٣٩٠

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن، أو قال حىت {١٧

} تسمعوا أذان بن أم مكتوم

٢١٧

. حرام: فقال . اهللا بن عمر عن املتعةأن رجًال سأل عبد {١٨

واهللا لقد علم أن رسول : فقال . فإن فالنًا يقول فيها: قال 

}اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرمها يوم خيرب، وما كنا مسافحني

٢٩٥

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقَضى َأْن َال َضَرَر َوَال {١٩

} ِضرَارَ 

٤١

٢٠}

}خيرب، وعن أكل حلوم احلمر اإلنسّية

٢٩٤ ،

٢٩٥

َها يـَْوَم ُحنَـْنيٍ َوَما  {٢١ َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعنـْ

}ُكنَّا ُمَساِفِحنيَ 

٢٩٦

ِإنـََّها : َأنَّ ُعَمَر َخَطَب ِإَىل َعِليٍّ ابـَْنَتُه أُمَّ ُكْلُثوٍم، فـََقاَل َعِليٌّ {٢٢

َها } َصِغريٌَة، فَاْنظُْر إِلَيـْ

٢٣٧

ِإنَّ َعمََّك َعَصى اَهللا : فـََقاَل ، ِإنَّ َعمِّي طَلََّق اْمرَأََتُه َثَالثًا{٢٣

}...َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجاَفأَْنَدَمُه اهللاُ َوَأطَاَع الشَّْيطَاَن فـََلمْ 

٢٩٠



٣٩١

٢٣٦} أنه حني هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له{٢٤

َا اْمرَأٍَة ملَْ يـُْنِكْحَها اْلَوِيلُّ، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، {٢٥ أَميُّ

} فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ 

١٠٧

١١٨} يَا َرُسوَل اِهللا، َوَما َشاِهُدنَا؟: أَْيَن َشاِهدُُكْم؟ قَاُلوا {٢٦

)ب(

اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن {٢٧ ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َهَذا َما اْشتَـَرى اْلَعدَّ

َهْوَذَة ِمْن ُحمَمٍَّد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، اْشتَـَرى ِمْنُه 

} َأْو أََمًة َشكَّ ُعْثَمانُ -َعْبًدا 

٢٧٠ ،

)ت(

تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة وهي بنت ست {٢٨

} سنني، َوبـََىن ِيب َوأَنَا بِْنُت ِتْسِع ِسِنَني 

١٨٦

١٨٧} ...تزوجين النيب صلى اهللا عليه وسلم َوأَنَا بِْنُت ِستِّ ِسِننيَ {٢٩

تزوجها وهي بأرض احلبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة {٣٠

} آالف وجهزها من عنده

١٨٦

١٤٤} تزوَُّجوا الودود الولود؛ فإينِّ مكاثٌر بكم األمم{٣٣١



٣٩٢

٩٤} تـََناَكُحوا، َتْكثـُُروا، فَِإينِّ أُبَاِهي ِبُكُم اْألَُمَم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ {٣٢

٣٣} يف بييت فسمع صوت عباد يصلي يف املسجد

} يا عائشة أصوت عباد هذا: فقال 

٢١٥

)ث(

َرُجٌل َكاَنْت َحتَْتُه اْمرَأٌَة : َفَال ُيْسَتَجاُب َهلُْم ، َثَالثٌَة َيْدُعوَن اهللاَ {٣٤

} َسيَِّئُة اْخلُُلِق فـََلْم يُطَلِّْقَها

٢٦٨

)د(

ُر ْبُن اْلَعوَّاِم َعَلى ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعوٍن يـَُعوُدُه فـَُبشَِّر {٣٥ َدَخَل الزُّبـَيـْ

ٌر ِجبَارِيَةٍ  }زُبـَيـْ

٢٣٢

دينار أنفقته يف سبيل اهللا، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار {٣٦

} تصدقت به على مسكني

١٤٤

)ذ(

ا َهَلَك َمن كان قَبَلكم بُسَؤاهلِِم {٣٧ َذُروين ما تـَرَكتُكم، فإمنَّ

} واخِتالِفهم على أنبياِئهم

٧١

٢٢٠عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ذهبت إىل رسول اهللا {٣٨



٣٩٣

} فقلت أنا أم هانئ، "من هذه؟: "تسرته فقال 

)ر(

َرخََّص َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم َأْوطَاٍس، ِيف {٣٩

َعِة َثَالثًا، ُمثَّ نـََهى َعنـَْها }اْلُمتـْ

٢٩٦

)ع(

١٠٨}َعْنُه َردَّ ِنَكاَح اْمرَأٍَة َنَكَحْت ِبَغْريِ َوِيلٍّ َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه {٤٠

)ف(

١٢٢}فَاْلَتِمْس َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديدٍ {٤١

أَْنَت : َفِهْبُه ِيل َوَلَك َكَذا وََكَذا، أَْمٌر َرغََّبُه ِفيِه، َفَأَىب فـََقاَل {٤٢

} اْذَهْب فَاقـَْلْع َخنَْلهُ : ُمَضارٌّ، فـََقاَل ِلْألَْنَصارِيِّ 

٤٢

)ق(

انطلق بنا : أقبية فقال يل أيب خمرمة  قدمت على النيب {٤٣

}إليه، عسى أن يعطينا منها شيئاً 

٢١٩

)ك(

٢٤٦}كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته{٤٤



٣٩٤

ُكنَّا ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُجُلوًسا، َفَجاَءْتُه اْمرَأٌَة {٤٥

} تـَْعِرُض نـَْفَسَها َعَلْيِه، َفَخفََّض ِفيَها النَّظََر َوَرفـََعهُ 

١٨٨

١٠٩} ُكنَّا نـََتَحدَُّث َأنَّ الَِّيت تـُْنِكُح نـَْفَسَها ِهَي الزَّانَِيةُ {٤٦

)ل(

٢٩٢}ال إال نكاح رغبة{٤٧

١١٥} اْلَوِيلِّ َوالزَّْوِج َوالشَّاِهَدْينِ : َال بُدَّ ِيف النَِّكاِح ِمْن أَْربـََعٍة {٤٨

٣٦} الَ َتُسبُّوا اَألْمَواَت، فَِإنـَُّهْم َقْد أَْفَضْوا ِإَىل َما َقدَُّموا{٤٩

َال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن َوال الثـَّيُِّب َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر ِقيَل يَا {٥٠

} َنِيبَّ اللَِّه َكْيَف ِإْذنـَُها

٢٣٨ ،

٢٤٥

١٠٨} ...اَوَال تـُْنِكُح اْلَمْرأَُة نـَْفَسهَ ، ةَ َال تـُْنِكُح اْلَمْرأَُة اْلَمْرأَ {٥١

َا تـُْنِكُح نـَْفَسَها{٥٢ ١٠٩} ال تـُْنِكُح اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة؛ فَِإنَّ اْلَبِغيَّ ِإمنَّ

٤١}ال ضرر وال ضرار{٥٣

َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَُّه ، َمْن َضارَّ َضرَُّه اللَُّه ، َال َضَرَر َوَال ِضرَارَ {٥٤

} َعَلْيهِ 

٤١

٢٣٩ ،

٣٠٧



٣٩٥

َال َضَرَر َوَال ِضرَاَر، َولِلرَُّجِل َأْن َجيَْعَل َخَشَبًة ِيف َحاِئِط َجارِِه، {٥٥

َعُة أَْذرُعٍ  } َوالطَّرِيُق اْلِميَتاُء َسبـْ

٤١

َال ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِيلٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل، َوَما َكاَن ِمْن ِنَكاٍح َعَلى {٥٦

} َغْريِ َذِلَك، فـَُهَو بَاِطلٌ 

١٠٨ ،

١١٥ ،

٢٧٣

٢٣٥}ال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إىل الليل{٥٧

٢٤٨} ال يْقَطع ِيف ِعذٍق، وال ِيف عاِم سنة{٥٨

١١٠} ليس للويل مع الثّيب أمر، واليتيمة َتستأمُر، فصمُتها إقراُرها{٥٩

)م(

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال {٦٠

} ووصيته مكتوبة عنده

٢٦٧ ،

٢٧٢

َوَما َرآُه ، َما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا فـَُهَو ِعْنَد اللَِّه َحَسنٌ {٦١

} اْلُمْؤِمُنوَن قَِبيًحا فـَُهَو ِعْنَد اللَِّه قَِبيحٌ 

٤٨

٣٠٦}َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمينِّ {٦٢

١٢٢َمْهَيْم َأْو َمْه قَاَل تـََزوَّْجُت اْمرَأًَة قَاَل َعَلى َكْم قَاَل َعَلى َوْزِن {٦٣



٣٩٦

} نـََواٍة ِمْن َذَهٍب قَاَل بَاَرَك اللَُّه َلَك َأْوِملْ ِبَشاةٍ 

)ه(

هي املرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها فرييد طالقها {٦٤

} ويتزوج غريها، تقول له أمسكين وال تطلقين

١٨٧

)و(

١٤٤} واملرأة راعيٌة على بيِت بعلها وولِده وهي مسؤولٌة عنهم{٦٥

١٤٣} {٦٦

)ي(

الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم الَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج، َوَمْن ملَْ يَا َمْعَشَر {٦٧

}َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْومِ 

٨٧، ٢٣٨ ،

١٤١، ٩١

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ ُكْنُت أَِذْنُت َلُكْم ِيف اِالْسِتْمَتاِع ِمَن النَِّساِء، {٦٨

}...َحرََّم َذِلَك ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ َوِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َقْد 

٢٩٣


