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 قائمة المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي (1
 كتب باللغة العربية

ند إطراف املس . أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،رابن حج (2
 دمشق: دار ابن كثري.، املعتلي بأطراف املسند احلنبلي

 .حممد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، أمحدابن  (3
 .حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش .اجلامع ألحكام القرآن(. ه13٨٤)

 .دار الكتب املصرية: القاهرة
بلوغ املرام (. هـ1٤2٤، )أمحد بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، بن عليا (٤

 .دار الفلق. الرياض: من أدلة األحكام
وازل منهج استنباط أحكام النه(.  1٤2٤ابن علي، مسفر بن حممد القحطاين.) (5

 .بريوت: لبنان دار ابن حزمالفقهية املعاصرة )دراسة تأصيلية تطبيقية(. 
حممد مشكاة املصابيح. حتقيق ه(. 19٨5ابن عبد اهلل، حممد اخلطيب العمري. ) (6

 بريوت: املكتب اإلسالمي. .ناصر الدين األلباين
بستان  (. ه1٤19، )فيصل ابن محد املبارك احلرميلي النجدي ،بن عبد العزيزا (7

 . الرياض: دار اشبيليا.األحبار خمتصر نيل األوطار



 

 ج
 

حممد مشكاة املصابيح. حتقيق ه(. 19٨5ابن عبد اهلل، حممد اخلطيب العمري. ) (٨
 بريوت: املكتب اإلسالمي. .ناصر الدين األلباين

القواعد والضوابط الفقهية ه(.  1٤23ابن صاحل، عبد الرمحن العبد اللطيف. ) (9
 عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية. املدينة املنورة:املتضمنة للتيسري، 

ه(. 1٤2٤، )بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي ابن أمحد، حممد صدقي (10
 لبنان: مؤسسة الرسالة.-. بريوتموسوعة القواعد الفقهية

شرح رياض الصاحلني، الرياض:  ه( 1٤26ابن صاحل، حممد بن حممد العيثمني. ) (11
 دار الوطن.

. باملاثور الدر املنثور يف التفسري، عبد الرمحن بن جالل الدين السيوطي ،أيب بكر (12
 دار الفكر. بريوت:

. توضيح األحكام من بلوغ املرامه(. 1٤23ابن عبد الرمحن، عبد اهلل البسام. ) (13
 مكتبة األسدي.

، بريوت: لسان العربه(. 1٤19اري. )مكرم بن علي األنص ابن منظور، حممد بن (1٤
 دار إحياء الرتاث العريب.

 ،(ه1٤20) اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، (15
 .الرسالة مؤسسة. القرآن تأويل يف البيان جامع

حتفة األبرار شرح   ه(. 1٤33ابن عمر، ناصر الدين عبد اهلل البيضاوي. ) (16
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةالكويت: . مصابيح السنة
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: . الرياضاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنه(. 1٤20. )ابن على، حممد النملة (17
 مكتبة الرشد. 

 .. مصطفى البايبتيسري التحرير شرح كتاب التحريرأمري، حممد بادشاه.  (1٨
، صحيح  البخاريه(، 1٤00البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، ) (19

حتقيق حمب الدين اخلطيب وحممد فؤاد عبد الباقي وقصى حمب الدين اخلطيب، 
 القاهرة: املطبعة السلفية ومكتبتها.

( الدمام: 2. )طفقه النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقيةه(.  1٤27اجليزاين، حممد. ) (20
 دار ابن اجلوزي.

اململكة  .االجتهاد يف مناط احلكم الشرعيم(. 1٤35الزبيدي، بلقاسم بن ذكر، ) (21
 العربية السعودية: مكتبة تكوين.

العذب النمري من جمالس  ه(.1٤26املختار. )بن حممد  الشنقطي، حممد األمني (22
 . مكة املكرمة: دار عامل الفوائد.الشنقطي يف التفسري

إرشاد الفقه إىل حتقيق احلق من علم األصول الشوكاين، حممد بن علي بن حممد.  (23
 الفكر.. بريوت: دار واالجتهاد

 .مد بن قدامة اجلماعيلي املقدسيأمحد بن حمعبد اهلل، موفق الدين بن  (2٤
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد  ه(.1٤23)

 مؤسسة الريّان. بن حنبل
. )الكتاب اجلامع الصحيح للسنن واملسانيدم(.  201٤عبد اجلبار، صهيب. ) (25

 للسنن واملسانيد(. غري مطبوع( )اجلامع الصحيح
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اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو ه(. 1٤03. )حممد علي السراج، علي (26
 .دار الفكر: دمشق، والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل

الشرح الكبري ملختصر ه(. 1٤32. )حممود بن حممد بن مصطفى املنياوي املناوي، (27
 )املكتبة الشاملة(. .األصول من علم األصول

 .جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعياحمللي،  (2٨
وسى الدكتور حسام الدين بن م. حتقيق شرح الورقات يف أصول الفقهه(. 1٤20)

 . فلسطني: جامعة القدس.عفانة
صلى اهلل عليه  -آيات عتاب املصطفى ه(. 1٤26. )عويد بن عيَّاد املطريف، (29

كلية الشريعة والدراسات . مكة مكرمة:  يف ضوء العصمة واالجتهاد - وسلم
  اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز

معجم الصواب ه(. 1٤29، )الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عملخمتار،  (30
 . القاهرة: عامل الكتب.اللغوي دليل املثقف العريب

الصحيح . بريوت. دار  املسند .م1955النيسابوري، مسلم بن احلجاج الصحيح.  (31
 إحياء الرتاث العريب.

املسائل الفقهية املستجدة يف النكاح مع ه،  1٤35ناصر، بدر مشروع السبيعي.  (32
دار السادس اإلص، جملة كويتية شهرية جامعة. يف بيان ما أخذ به القانون الكوييت

 .والسبعون
املفطرات الطبية ه(. 1٤35) .عبد الرزاق بن عبد اهلل صاحل بن غالب، الكندي (33

ة الكونية دار احلقيق: ماليزيا. رسالة الدكتوراة .املعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
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كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية العاملية   ، للنشر والتوزيع
 .مباليزيا

 أكام زينة وجه املرأة يف فقهم(. 2010عماد، نقاء عماد عبد اهلل ديك. ) (3٤
 . الرسالة املاجستري يف الفقه. فلسطني:  جامعة النجاح الوطنية يف نابلساإلسالمي

ة . اململكفقه النوازل لألقليات املسلمةه(.  1٤32يسري، حممد يسري إبراهيم، ) (35
 العربية : دار اليسر.

أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة ه(.  1٤15املختار، حممد املختار الشنقطي، ) (36
 جدة: مكتبة الصحابة. ،عليها

أحكام جتميل  ه(،1٤22بنت حمممود، د.ازدهار بنت حممود بن صابر املدين، ) (37
 . مكة مكرمة: دار الفضيلة.النساء يف الشريعة اإلسالمية

القواعد الفقهية وتطبيقها يف املذاهب ه(. 1٤27مصطفي، حممد الزحيلي. ) (3٨
 دمشق: دار الفكر.األربعة، 

معامل التنزيل يف تفسري القرآن ه(.  1٤17مسعود، أبو حممد احلسني بن البغوي، ) (39
 . بريوت: دار طيبة.البغوي تفسري

الفقه املنهجي على مذهب اإلمام ه(. 1٤13) ،ُمصطفى، الُبغا، اخِلْن، ُمصطفى (٤0
 دار القلم: دمشق، الشافعي

خمتار ه(. 1٤20) ،زين الدين بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،حممد (٤1
 . ر النموذجيةالدا -املكتبة العصرية ، بريوت: يوسف الشيخ حممدحتقيق  ،الصحة
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عامل ، معجم اللغة العربية املعاصرةه(. 1٤29. )أمحد عبد احلميد عمر ،خمتار  (٤2
 الكتب.

غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل ه(. 1٤00، )األلباين حممد، ناصر الدين (٤3
 اإلسالمي.. املكتب واحلرام

  .،  لبنان. دار الفكرمعجم مقاييس اللغة .م(1979). أمحد بن فارس بن زكريا (٤٤
. دار الكتاب كشف األسرار شرح أصول البزدويابن أمحد، عبد العزيز.  (٤5

 اإلسالمي.
روضة الناظر وجنة املناظر ه(.  1٤23املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبداهلل. ) (٤6

 مؤسسة الريان.. دمشق: أمحد بن حنبل على مذهب اإلماميف أصول الفقه 
ملعات التنقيح يف  ه(.1٤35سيف الدين، عبد احلق بن سعد اهلل الدهلوي. ) (٤7

 حتقيق تقي الدين الندوي.  ،شرح مشكاة املصابيح
قيق  ، حتإرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ه(. 1٤05. )احلسينحممد  ،بن إمساعيلا (٤٨

 الدار السلفية.. الكويت: صالح الدين مقبول أمحد
-دمشق الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي.ه(. 1٤27)الزحيلي، حممد مصطفى.  (٤9

 دار اخلري سوريا:
الدكتور طه جابر ، حتقيق احملصوله(. 1٤1٨ابن عمر، عبد اهلل التيمي الرازي. ) (50

 مؤسسة الرسالة. .فياض العلواين



 

 ح
 

.  هـ1٤11 ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  ،ابن قيم اجلوزية (51
دار  :ريوتي. حممد عبد السالم إبراهيم ،حتقيق ،إعالم املوقعني عن رب العاملني

 .الكتب العلمية
الرئاسة العامة إلدارات البحوث م. 2012 .جملة دورية -جملة البحوث اإلسالمية  (52

  .العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 

 واقع الشبكة العالميةم
53) www.almeshkat.net 
5٤) https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15507 
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 فهرس اآليات القرآنية

 رقم طرف اآلية السورة رقم اآلية الصحفة
 1 ۞ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق النساء 85 91

ا النساء 117 97
ً
ث
ََٰ
 ِإن

ٓ ا
 2 ۞ ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِهۦٓ ِإَّل

ْمِري   طه  27 313
َ
ْر ِلي أ ِ

َرْح ِلي َصْدِري َوَيس 
ْ

ِ اش
 3 ۞ َرب 

ِه  األعراف 32 154
ا
 الل

َ
َم ِزيَنة ْل َمْن َحرا

ُ
 4 ۞ ق

 5 ۞ لتحكم بين الناس النساء 105 95

ْحَسِن  التين 4 597
َ
َن ِفٓى أ نَسَٰ ِ

ْ
ْقَنا ٱْل

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ق

َ
 6 ۞ ل

 ى بَ ِن يْ  إِ ْس رَ ائِ يْ لَ  املائدة 32 113
َ
 تَ بْ نَ ا عَ ل

َ
 لِ َك  ك

َ
 ْج ِل  ذ

َ
 7 ۞ مِ ْن  أ

 ى بَ ِن يْ  إِ ْس رَ ائِ يْ َل   املائدة 32 113
َ
 تَ بْ نَ ا عَ ل

َ
 لِ َك  ك

َ
 ْج ِل  ذ

َ
 8 ۞ مِ ْن  أ

 ۚ  التوبة 122 206
ً
ة

ا
ف

ٓ
ا
َ
 ك

ْ
ْؤِمُنوَن ِلَينِفُروا

ُ ْ
اَن ٱمل

َ
 9 ۞ َوَما ك

يَن  األنبياء 107 331 ِ
َ
َعامل

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

ا
َناَك ِإَّل

ْ
ْرَسل

َ
 10 ۞ َوَما أ

ْيء   النحل 89 277
َ

ِ ش 
ل 

ُ
ِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلك

ْ
ْيَك ال

َ
َنا َعل

ْ
ل زا

َ
 11 ۞ َون

ِه   النساء 119 97
ا
لَق الل

َ
 خ

ُرنا ِي 
َ
ُيغ

َ
ل
َ
ُهم ف  12 ۞ َوآلُمَرنا

ْ   غافر 64 467 م
ُ
ْحَسَن ُصَوَرك

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
َرك  13 ۞ َوَصوا

  جددمم التوبة 79 187
ا

  يَ ِج ُد وْ َن  إِ َّل
َ

 ِذ يْ َن  َّل
ا
 14 ۞ وَ ال

 15 ۞ وأقسموا باهلل جدد أيمنهم األنعام 109 204

 16 ۞ وداوود وسليمان األنبياء 78 328

 17 ۞ وأنزل هللا عليك الكتاب والحكمة النساء 113 96

 18 ۞ و ما كان ملؤمن  وَّل مؤمنة األحزاب 36 423

 19 ۞ و أمرمم شورى بينهم الشورى 38 487

 20 ۞ واقيموا الصالة وآتوا الزكاة البقرة  43 7
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 21 ۞ وما أمروا إَّل ليعبدوا البينة 5 598

 22 ۞ وما كان ربك نسيا مريم 64 309

 23 ۞ مو الذي خلق لكم في اَّلرض جميعا البقرة 29 5

 24 ۞ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا النساء 59 87

ْم  األعراف 31 154
ُ
َتك

َ
 ِزين

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
َبِنٓى َءاَدَم خ

َٰ
 25 ۞ َي

 26 ۞ يستفتونك، قل هللا يفتيكم النساء 176 106

ُعْسَر  البقرة 185 28
ْ
ُم ٱل

ُ
 ُيِريُد ِبك

َ
ُيْسَر َوَّل

ْ
ُم ٱل

ُ
ُه ِبك

ا
 27 ۞ ُيِريُد ٱلل

 

النبوية األحاديثفهرس   

 رقم المتن الصحفة
 )) إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وَّل يدخل البيت إَّل لحاجة اْلنسان ((  3٨

( 297، باب ال يدخل البيت إال حلاجة، حديث رقم ) صحيح البخاري يف كتاب االعتكافاإلمام البخاري، 
 واللفظ له

1 

 )) إن هللا جميل يحب الجمال ((  39
 صحيح مسلم، باب حترمي الكرب وبيانه، رقم 1٤7، صحيح اجلامع وزيادته، 359/1

2 

))أذن له أن يتخذ أنفا من ذمب ملا قطع أنفه ((. رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي، رقم  ٤0

)1256/2( ٤٤00 

3 

)) أمرمن النبي بالصدقة فرأيتهن يهوين إل ى آذانهم وحلوقدم (( أخرجه البخاري يف  ٤7
 صحيحه، كتاب اللباس، باب القرط للنساء

٤ 



 

 ل
 

65 
 ماب أقض ي: فقال تقض ي؟، كيف: فقال اليمن، إلى معاذا بعث ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا )) 

: قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فبسنة: قال هللا؟، كتاب في يكن لم فإن: قال هللا، كتاب في

 قوف الذي هلل الحمد: قال رأيي، أجتهد: قال ؟،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  سنة في يكن لم فإن

 6/٤93داود والدارمي  رواه الرتمذي و أبو .((  هللا رسول  رسول 

5 

)) إذا أخطأ العالم أن يقول : َّل أدري فقد أصيبت مقاتله ((. أخرجه أبو بكر محمد  ٨٤
 بن احلسني اآلجري يف أخالق العلماء.

6 

 7 )) إنما األعمال بالنيات ..... ( رواه البخاري، رقم 1، ومسلم رقم 1907 92
)) إن هللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ..... ( سنن ابن ماجه، 659/1 وصححه الشيخ  95

 األلبان
8 

)) أين علماؤكم يا أمل املدينة ؟ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى  103
عن مثل مذه، ويقول: إنما ملكت بنو إسرائيل حين اتخذ مذه نساءمم (( أخرجه 

 البخاري )5932( و مسلم )2127(

9 

)) زجر النبي صلى هللا عليه وسلم أن تصل املراة براسدا شيئا (( أخرجه مسلم رقم  102

2126 

10 

٤3 
املتنمصات واملتفلجات للحسن الالتي يغيرن خلق  يلعن ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا )) 

 3/199، ورواه البخاري يف صحيحه، 3/339رواه مسلم   ((هللا 

11 



 

 م
 

٤٨ 
واملتفلجات لعن هللا الواشمات واملستوشمات، والنامصات، واملتنمصات، )) 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس، باب املتفلجات للحسن،  (( للحسن املغيرات خلق هللا

ومسلم يف صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة، والنامصة، 

 .خلق اهلل واملتنمصة، واملتفلجات، واملغريات

12 

5٤ 
املتشبهين من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء   ملسو هيلع هللا ىلصول هللا لعن رس)) 

  3٨/ ٤خرجه البخاري يف صحيحه  (( بالرجال

13 

 14 )) لعن هللا الواصلة واملستوصلة  ((. أخرجه البخاري )5932( و مسلم )2127( 103
)كان ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال( رواه البخاري، كتاب يف االستقراض،  110

 رقم )2٤0٨(، ومسلٌم، كتاب األقضية، رقم )1715(

 

15 

٨3 
  ،"الكبري املعجم "يف الطرباين :أخرجه)) من أفتى الناس في كل ما يسألونه فدو مجنون ((. 

 إعالم" يف القيم ابن وصححه( 2213 ، 220٨ ( ،"وفضله العلم بيان جامع" يف الرب عبد وابن ،106/٨

   (.2/1٨5)،"املوقعني

16 

٨3 
 :أخرجه .(( من أفتى بغير علم، )وفي رواية(: بفتيا غير ثبت كان إثمه على من أفتاه)) 

 53 ( والقياس، الرأي اجتناب :باب املقدمة، ماجه، وابن 3657 الفتيا،  يف التوقي :باب العلم، كتاب داود، أبو

17 



 

 ن
 

 وصححه ."خانه فقد غريه؛ يف الرشد أن يعلم بأمر أخيه على أشار ومن" :رواية ال داود أبو زاد -له الثانية والرواية-

  (.126، 103. )احلاكم

٤7 
)) اليوم الذي كسنة من أيام الدجال: أتكفينا فيه صالة يوم واحد؟ فقال: " َّل، 

 صححه األلباين. ٤321سنن أيب داود، رقم اقدروا له قدره ((. 

18 

م  103
ا
)) ما كنت أرى أن أحدا يفعله إَّل اليهود، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 بلغه، فسماه الزور   (( أخرجه البخاري )5932( و مسلم )2127(
19 

 

 

 

 

 

 

 

 


