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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ورضي هللا عن التابعني  

 : هلم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع }:  كما يف قوله تعاىل  ،قرنه هللا تعاىل ابلشرك وقتل النفسقد  و ،  كرب الكبائرأفالزىن من  

ِإالَّ ِِبْْلَقِ  َواَل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل ذَ   ُ ،وهو  (1){ِلَك يَ ْلَق َأََثًمااَّللَِّ ِإََلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة }حشة مقيتة توعد هللا تعاىل عليها ابلعقوبة قال تعاىل:  كبرية عظمى وفا تَ ْقَربُوا الزِ ىَن  َواَل 

َسِبيًل  احلد  أو  ،(2){َوَساَء  تعاىل  هللا  جلدة    وجب  مائة  وهو  الرجم  ،فيه  فيه  الطائفة    للمحصن،وشرع  وأمر 
 املؤمنة ابلتشهري مبن زىن ،وعدم الرافة هبم.

وانتشار قنوات ومواقع دواعيه  بسبب تيسري  وكثرة الوقوع فيه    وخلطورة الزىن وأثره السيئ على الفرد واجملتمع،
قد كثُر السؤال عنها    ،حببت أن أكتب حبثا حول مسألة خالفية مهمةأ  ،الفجور واشاعة الفاحشة يف اجملتمع

وقد قسمت البحث   ،لمراة اليت قد زىن هبالنكاح الرجل   هذا الزمان الذي قّل فيه الوازع الديين، وهي  يف
خالف العلماء يف جواز نكاح :  املطلب الثاين  ول: تعريف الزىن وحكمه ومفاسده،املطلب األ  مطلبني،   على

 . الرجل املرأة اليت قد زىن هبا
ثبت   ذكرت  مث  ترمجتهم،  األمر  يستدعي  والذي  البحث  يف  ذكرهم  ورد  الذين  األعالم  لبعض  ترمجت  وقد 
املصادر اليت اعتمدهتا يف البحث ورتبتها حسب حروف املعجم،وقد اكتفيت يف املسائل بذكر املصدر واسم 

ومل   مرة،  أول  وسنتها أمؤلفه  الطبعة  التفاصيل،  ذكر  للحواشي،  وبقية  ثبت  واك  اختصارا  يف  بذكرها  تفيت 
 املراجع واملصادر.

وأسأل هللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصا له من غري شريك، وأن يغفر يل فيه خطئي وزللي وتقصريي، إنه  
املوفق   وملشاخيي، وهللا  ولوالدي  ابلدعاء يل  ينسوان  ال  وأن  املسلمني  به  ينفع  وأن   ، اجمليب  ونعم  املوىل  نعم 

   .يل، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلمواهلادي إىل سواء السب
 صال الد ضياء الدين عبدهللا حممد  م. ا.

 فقه مقارن                                              
 كلية االمام االعظم اجلامعة                                      
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 ول: تعريف الزىن وحكمه ومفاسدهطلب األامل
 تعريف الزىن  :واًل أ

األلف ميد ويقصر، قال اجلوهري: )الزىن ميد ويقصر، فالقصر ألهل    واحلرف املعتل  ،والنون  ،لغة: الزاي  -1
  ؛الضيق، ومنه قيل للحاقن: زانء  :فهي تطلق على معان:منها  ،، يف لغة العرب  (1)احلجاز، واملد ألهل جند (

 .(2)زأن يف اجلبل يزأن إذا صعد :ألنه يضيق ببوله.ويطلق على الرقي على الشيء ، ومنه يقال
ِإنَّ هللَا َكَتَب  ))  :-صلى هللا عليه وسلم    –ومنه قول النيب    ،ويطلق الزىن على مادون مباشرة املرأة األجنبية

َنْْيِ النََّظُر، َوِزََن اللِ َساِن النُّْطُق، َوالن َّْفُس َتَََّنَّ  َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن الزِ ََن، َأْدَرَك َذِلَك اَل حمََ  اَلَة، َفِزََن اْلَعي ْ
بُهُ  ُق َذِلَك َأْو ُيَكذِ   .(3)متفق عليه   (( َوَتْشَتِهي، َواْلَفْرُج ُيَصدِ 

 .(4)مشتهى طبعاً  ،خال من الشبهة  ،لعينه ،بفرج حمرم ،إيالج الذكر؛اصطالحا: الزىن -2
 حكمه  :َثنيا

     .(5) {َواَل تَ ْقَربُوا الزِ ََن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيلً :الزىن حمرم، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعاىل
الذنب   أي  عن  و س لَّم   ع ل ْيِه   ُ اَّللَّ ص لَّى  هللا  رسول  سألت  قال:  عنه  هللا  رضي  مسعود  ابن  أعظم؟  وحلديث 

أن جتعل هلل نداً وهو خلقك، قلت: مث أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: مث قال:))
 متفق عليه.        (6)((أي؟ قال: أن تزين حبليلة جارك

 .(7) وأمجع العلماء على حترميه
 َثلثا: مفاسده 

على      خطراً  وأكثرها  وأشنعها  اجلرائم  أعظم  من  لِ الزىن  واجملتمعات،  اختالط األفراد  من  عليه  يرتتب  ما 
التعارف، والتناصر على احلق، وهو سبب يف  التوارث، وضياع  األنساب، مما يؤدي إىل ضياع احلقوق عند 

وفيه تغرير ابلزوج؛ إذ قد ينتج عن الزىن محل،    ،تفكك األسرة، وضياع األبناء، وسوء تربيتهم، وفساد أخالقهم

 

 .6/2368أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  ؛الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية - 1
 . 14/359البن منظور  ؛ينظر: لسان العرب - 2
 . 4/2046  ابب قدر على ابن آدم حظه من الزان وغريه ؛، صحيح مسلم8/54 ابب زان اجلوارح دون الفرج ؛صحيح البخاري - 3
 .1/295االمام النووي ؛منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه - 4
 32اإلسراء:  - 5
، صحيح   6/109والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلقابب قوله    ؛صحيح البخاري  -  6

ْرِك أ قْ ب ح  الذُّنُوِب،  ؛مسلم ْوِن الشِّ ُب ك  هُ اب  ا ب  ْعد   .1/90  و ب  ي اِن أ ْعظ ِمه 
 . 16/304املوسوعة الفقهية الكويتية  - 7
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وانتشار  من ضياع واحنالل وتفكك، غري ابنه، وأضراره كثرية ال خيفى أثرها يف األفراد واجملتمعاتفرييب الزوج  
 لذا حذَّر منه اإلسالم أشد التحذير، ورتب على ارتكابه أشد العقوبة.،كااليدز وغريه االمراض الفتاكة  

خالل الشر كلها من قلة الدين وذهاب  والزىن جيمع   ):بنّي االمام ابن القيم طرفاً من آاثر الزىن بقولهقد  و     
معه ورع وال وفاء وال صدق يف حديث وال حمافظة على   زانياً  الغرية ، فال جتد  املروءة وقلة  الورع ، وفساد 
صديق وال غرية اتمة على أهله ، ومن موجباته غضب الرب إبفساد حرمة عياله ، ومنها سواد الوجه وظلمته  

ومنها ظلمة القلب وطمس نوره … ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ، ويسقط    وما يعلوه من الكآبة واملقت ،
ومنها الوحشة اليت يضعها    من عني ربه ومن أعني عباده ، ومنها أن يسلبه أحسن األمساء ويعطيه أضدادها ،

قلبه  هللا سبحانه وتعاىل يف قلب الزاين ،وهي نظري الوحشة اليت تعلو وجهه ،فالعفيف على وجهه حالوة ويف  
أنس ومن جالسه استأنس به ،والزاين تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به ،ومنها قلة اهليبة اليت تنزع  
من صدور أهله وأصحابه وغريهم له ،وهو أحقر شيء يف نفوسهم وعيوهنم خبالف العفيف ،فإنه يرزق املهابة  

ومنها ضيق الصدر   د على حرمته وال على ولده ،واحلالوة، ومنها أن الناس ينظرونه بعني اخليانة وال أيمنه أح
فإن الزانة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه مبا حرمه هللا عليه عاقبه بنقيض    ،وحرجه

 . (1) (قصده ، فإن ما عند هللا ال ينال إال بطاعته ، ومل جيعل هللا معصيته سبباً إىل خري قط
 العلماء يف جواز نكاح الرجل املرأة اليت قد زىن هباخلف :املطلب الثاين 

 : قوالأ مخسةعلى    هافي فواواختل  ،انقش العلماء هذه املسالة مناقشة مستفيضة 
 . ن يتزوجهاأو زىن هبا غريه فجائز له  أة أ مر من زىن إب القول االول: 

وجابر بن    وابن عباس واحدى الروايتني عن ابن مسعود  بن اخلطاب   روي هذا عن ايب بكر الصديق وعمر   
املسيب وعطاء واحلسن يف   تعاىل عنهم امجعني(، وبه قال طاووس وسعيد بن  عبد هللا وابن عمر)رضي هللا 

 احلنفية أحدى الروايتني عنه وعكرمة والثوري والزهري وجماهد وسليمان بن يسار وسعيد بن جبري، واليه ذهب  
 . (4)واالمامية  (3) وهو مذهب الزيدية ،(2)عيةاملالكية والشافو 

 

 .1/360البن قيم اجلوزية  ؛روضة احملبني ونزهة املشتاقنيينظر: - 1
جنيم ،البحر الرائق  شرح كنز الدقائق؛ البن 2/114، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق:الزيلعي  5/108حكام القران؛اجلصاص أ - 2
االحكام3/114 غرر  احلكام شرح  درر  املدينة1/332مال خسرو  ؛،  اهل  فقه  يف  عبدالرب؛،الكايف  واالكليل    2/543البن  ،التاج 

خليل   الفقهية5/42ملختصر  املالكي  ؛،القوانني  جزي  الشافعي1/140البن  االمام  فقه  يف  ،احلاوي  2/440للشريازي    ؛،املهذب 
 . 12/219ب يف دراية املذهب؛لالمام اجلويين ، هناية املطل9/189الكبري للماوردي 

 .4/37البحر الزخار؛ أمحد بن حيىي بن مرتضى  - 3
 . 3/168ستبصار؛ الطوسي ، اإل7/328للطوسي ؛التهذيب - 4
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 واستدلوا مبا أييت:
َأْو ُمْشِرٌك َوُحر َِم ذَ }:قوله تعاىل  -1 يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن  َوالزَّانَِيُة اَل  َأْو ُمْشرَِكًة  يَ ْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة  ِلَك  الزَّاين اَل 

 .(1) {َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي 
 وجه الداللة: 

،وكان  (2){َوَأنِكُحوا اأَلََيَمى ِمنُكْم نسختها االية اليت بعدها  ،عن سعيد بن املسيب أن االية منسوخة 
مجاع ونقل الزخمشري اإل،ول االسالم مث نسخ أن نكاح الزانية كان حمرما يف أاي ،يقول هي يف أايمى املسلمني 

 .(3)  على ذلك
 واعرتض عليه:

ال بيقني يقطع به ال إو سنة هذا منسوخ  أن يقال يف قران  أوال جيوز  ،)وهذه دعوى بال برهان  : قال ابن حزم
و  يصح  ال  تعاىلإبظن  قوله  فمعىن  النصوص كلها  استعمال  الفرض  ِمنُكمْ }منا  اأَلََيَمى  وقوله   {  َوأَنِكُحوا 

ال ماحّرم عليكم من االقارب وغريهن  إ،(4) {فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مِ َن النِ َساء َمْثََّن َوُثَلَث َورَُِبعَ    }تعاىل
فهو مستثىن من ذلك العموم بال شك  ،ونكاح الزانية ونكاح الزاين ملؤمنة مما حّرم علينا  ،هذا مما ال شك فيه  ،

و املشركة الزاين  ألو صح ذلك فانه جيوز للزاين ان ينكح مشركة    ،كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء  
(5). 

 : وأجابوا عنه
ذا كان ذلك حقيقة اللفظ  إو العقد ،وممتنع أن حيمل على معىن اخلرب و أالنكاح هنا الوطئ  :قال اجلصاص   
راد احلكم أنه  أفثبت  ،فعلمنا انه مل يرد مورد اخلرب    ،وزانية تتزوج غري الزاين،ان وجدان زانيا يتزوج غري زانية  أِل 

يضا لو كان املراد العقد مل يكن زان  أو ،لوطئ والعقد  ن يكون املراد اأ فان كان كذلك فليس خيلو من    ،والنهي
للفرقة  أالرجل   املراة موجب  زانيانإو  اآلأل  ،ذا كاان مجيعا موصوفني ابهنما  اقتضت  ن  الزاين أية  نكاح  ابحة 
ن ال يكون زانمها حال يف الزوجية  أو ،ن يتواب  أن تتزوج الذي زان هبا قبل  أن جيوز للمراة  أفكان جيب  ،للزانية  

 .(6) حدا يقول ذلك أب الفرقة وال نعلم يوج
 

 .3سورة النور: - 1
 .32سورة النور:من االية - 2
 . 3/212التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض ،تفسري 5/108حكام القران؛اجلصاص  أينظر:  -3
 .3من االية:سورة النساء - 4
 .9/65احمللى ابالاثر ،  4/296الكيا اهلراسي؛حكام القرانأينظر: - 5
 .5/108حكام القران؛اجلصاصأ - 6
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 .(1)  {َوُحر َِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي }:قوله تعاىل  -2
 وجه الداللة: 

الزاين من أهل القبلة ال  عن االية: )  (ابن عباس ) قال    ،(2) ية على الذم ال على التحرميل اجلمهور اآلمحّ    
ذا  إن املراة كالرجل يف ذلك فأو ،ومعىن االية االخبار ابشرتاكهما يف الزان  ،(3) (  يزين إال بزانية مثله أو مشركة
فحكم هللا تعاىل يف ذلك مبساواهتما يف  ، ذا زنت املراة فالرجل مثلها  أو ،ذا طاوعته  إكان الرجل زانيا فاملراة مثله  

ن الزانية إ  (:)  وقال ابن عباس  ،الزان ويفيد ذلك مساواهتما يف استحقاق احلد وعقاب االخرة وقطع املواالة
اي ،ايتيهن انس يعرفن بذلك    ،وكن البغااي يف اجلاهلية جيعلن على ابواهبن راايت كراايت االابطرة،هي البغي  

 .(4)ن ذلك خمصوص هبن على الوصف املذكورأ
 . (6) {  أْلَََيَمى ِمْنُكما   َوأَْنِكُحوا }وقوله تعاىل:  ، (5) {َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ  } :عموم قوله تعاىل -3

 وجه الداللة: 
َما َورَاَء  َلُكْم    َوُأِحلَّ }   :عن قوله تعاىل  ()  وقال ابن عباس  ،  (7)وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة     

ال حترم املراة على من زان هبا ، واملقصود من االية زجر املؤمنني عن نكاح الزواين بعد زجرهم عن    ،{َذِلُكمْ 
 .(8)الزىن وسبب النزول يشهد له 

: ِإنَّ اْمر أ ِت ال   عِن اْبِن ع بَّاٍس)  -4 : ج اء  ر ُجٌل ِإىل  النَّيبِّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيِه و س لَّم  ف  ق ال  ِمٍس ( ق ال  ْن ُع ي د  ال  َت 
(( : : ))َغرِ هْبَاق ال  ب  ع ه ا ن  ْفِسي، ق ال  : أ خ اُف أ ْن ت  ت ْ   ، صحيحاسناده  ، قال ابن حجر:(9)((فَاْسَتْمِتْع هِبَا(( ق ال 

 (10).رجاله رجال الصحيح وقال اهليثمي: 
  

 

 .3سورة النور:من االية  - 1
 .6/173نيل االوطار؛ الشوكاين  - 2
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 وجه الداللة: 
 .(1) عدم العفة عن الزىنقال الشوكاين: ال ريب ان العرب تكين مبثل هذه العبارة عن  

 واعرتض عليه:
ولو  ،واحلديث التقوم به حجة يف معارضة الكتاب والسنة    ،محد وغريه  أاحلديث ضعفه    :قال ابن تيمية   

ن إ وقد يراد به مسها بيده و   ،فان من الناس من يؤول الالمس بطالب املال لكنه ضعيف،صح مل يكن صرحيا  
يضا  أو وضع يده عليها مل تنفر منه ولكن  أذا نظر اليها رجل  إيكون هبا تربج و ن من النساء من  إف،مل يطأها  

 .(2)ال َتكنه من وطئها ومثل هذه يقول ابن تيمية نكاحها مكروه وهلذا أمره بفراقها ومل يوجب ذلك عليه
 وأجابوا عنه: 

ا ال     : محد يف تضعيفه لهأعلى االمام    جواابقال ابن امللقن      واحلديث ،  (3)يْقد ح ِفيم ا أسلفناه من الطّرقو ه ذ 
( فليس بضعيف    فان من الناس من يؤول الالمس بطالب املال لكنه ضعيف ):واما قوله  ،  (4)صححه االلباين

فإن أاب عبيدة يقول: من   :قالوا لهال َتنع يد المس، تعطي من ماله  ):  فقد أيده االمام أمحد بن حنبل بقوله
ليأمره إبمساكها    -صلى هللا عليه وسلم    -الفجور، قال: ليس عندان إال أهنا تعطي من ماله، ومل يكن النيب  

بعد ما ذكر الوجهني يف    :يف سبل السالم  الصنعاين  ، وقال العالمة حممد بن إمساعيل األمري  (5)(وهي تفجر
وألنه صلى هللا ،يف غاية من البعد بل ال يصح لآلية    -عىن الفجور  مب  -قوله ال َتنع يد المس الوجه األول

بعيد ألن التبذير إن كان مباهلا    :والثاين،  عليه وسلم ال أيمر الرجل أن يكون ديواث فحمله على هذا ال يصح
الزوج فكذلك،فمنعها ممكن   اللغة أن    ،وإن كان من مال  يتعارف يف  أنه مل  أمره بطالقها على  وال يوجب 

فاألقرب املراد أهنا سهلة األخالق ليس فيها نفور وحشمة عن    ،يقال فالن ال يرد يد المس كناية عن اجلود
ولو أراد أهنا ال ،وكثري من النساء والرجال هبذه املثابة مع البعد من الفاحشة،األجانب ال أهنا أتِت الفاحشة

 .(6)  ع نفسها عن الوقاع من األجانب لكان قاذفا هلاَتن
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:))  ()حديث اْبِن ُعم ر    -5 ُ ع ل ْيِه و س لَّم  ق ال  وعن عائشة  ،   (1)اَل ُُيَر ُِم اْْلََراُم اْلََْلَل((  ع ِن النَّيبَّ ص لَّى اَّللَّ
َا ُُيَر ُِم َما َكاَن بِِنَكاٍح َحَللٍ اَل ُُيَر ُِم  )):( قوله عليه الصالة والسالمرضي هللا عنها)  . (2)((اْْلََراُم اْلََْلَل، ِإَّنَّ

 وجه الداللة: 
التزويج    مبنزلة  ليس  ما كان حمض زان الحيّرم ،النه  )  ،إن كل  ابن عباس  ( يف رجل زىن ابم وذكر عن 

 .(3) امراته وبنتها قال:حرمتان ختطامها وال حيرمها ذلك عليه
 عليه:وأعرتض 

فحش خطؤه فاستحق   :قال ابن حبان ،وهو أخو عبيد هللاالعمري عبد هللا بن عمر   :احلديث ضعيف فيه    
قال حيىي: ليس بشيء كذاب، الفروي،  البخاري: تركوه  الرتك، وفيه إسحاق  البوصريي  ،(4)وقال  ا  :وقال  ه ذ 

يضا الن فيه عثمان بن  أما حديث عائشة فضعيف  أ و   ،(5)ِإْسن اد ض ِعيف لضعف عبد هللا بن عمر اْلعمرّي  
قال ابن حزم روينا عن    :ما قول ابن عباس فقد نقل عنه خالف ذلكأو   ،(6)عبد الرمحن الزهري، وهو مرتوك  

ابن عباس انه فرق بني رجل وامرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجال حيمل السالح النه كان  
 .(7) اصاب من امها ما ال حيل
 .ذا اتِبإ القول الثاين: له نكاحها 

أبو     قال  وإسحاق    وبه  رواية،    ،عبيد  يف  اصحابه  أمحداالمام  ومذهب  واحلسن  مجاهري  والذين    وعليه 
الزىن فقضاء عدهتا بوضعه ،  ؛أحدمها  اشرتطوا شرطني: أو االسترباء حبيضة    انقضاء عدهتا، فإن محلت من 

 ، من الزان  توابيأن    ؛،والشرط الثاين  وعند امحد رواية اخرى وعليها اكثر االصحاب البد من ثالث حيضات
 .( 8)  ذا نكحهاإيشرتط توبة الزاين هبا  نه الأويف قول صحيح يف املذهب 
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الظاهرية،  ابن حزم  واليه ذهب  أحدا، ال    :قال  تنكح  أن  للزانية  فإذا  وال حيل  تتوب،  عفيفا حىت  زانيا وال 
وال حيل للزاين املسلم أن يتزوج مسلمة ال زانية وال عفيفة حىت يتوب،   اتبت حل هلا الزواج من عفيف حينئذ،

 . (1) فإذا اتب حل له نكاح العفيفة املسلمة حينئذ
 واستدل أصحاب هذا القول مبا أييت: 

يَ ْنِكُح  }قوله تعاىل:  -1 َذِلَك  الزَّاين اَل  َأْو ُمْشِرٌك َوُحر َِم  يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن  َوالزَّانَِيُة اَل  َأْو ُمْشرَِكًة  ِإالَّ زَانَِيًة 
 . (2){ َعَلى اْلُمْؤِمِنْيَ 
 وجه الداللة: 

))التائب    –  صلى هللا عليه وسلم  -، لقول النيب  (3)وهي قبل التوبة يف حكم الزىن، فإذا اتبت زال ذلك    
 .(5)))التوبة َتحو اْلوبة(( وقوله ، (4) من الذنب كمن ال ذنب له((

ِفٍع ع ْن اْبِن ُعم ر  -2 دِّيُق يف اْلم ْسِجِد إْذ ج اء  ر ُجٌل ف الث  ع ل ْيِه ل ْواًث  (  )  عْن ان  ا أ بُو ب ْكٍر الصِّ ن م   قل : )ب  ي ْ
ُر، ف  ق ال  ل ُه:    -و ُهو  د ِهٌش    -ِمْن ك الٍم   ْأاًن. ف  ق ام  إل ْيِه ُعم  ْأنِِه، ف ِإنَّ ل ُه ش  : قُْم ف اْنظُْر يف ش  ف  ق ال  أ بُو ب ْكٍر لُِعم ر 

ًفا ض اف يِن ض  إنَّ   ُ، أ ال س رت ْت ع ل ى ابْ ن ِتك، ف أ م ر  هِبِم    ي ْ ا ف  ز ىن  اِببْ ن ِتِه  ف ض ر ب  ُعم ُر يف ص ْدر ُه،و ق ال  ل ُه: ق  بَّح ك اَّللَّ
ا أ ْن يُ غ رَّاب  ح ْوال( ، مُثَّ أ م ر  هِبِم   (6) .أ بُو ب ْكٍر ف ُضراب  احلْ دَّ، مُثَّ ز وَّج  أ ح د مهُ ا اآلخ ر 

 وجه الداللة: 
،والتوبة    (7)زوجهما بعد توبتهما،ومعلوم انه بعد التوبة ال يسمى زانيا  أي أنه،  األظهر أنه كان بعد توبتهما  

  .(8)ترفع سبب التحرمي
 . (9) وألهنا إذا كانت مقيمة على الزان مل أيمن أن تلحق به ولدا من غريه، وتفسد فراشه -3
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 . بدا وال يزاالن زانيْي ما اجتمعاأالقول الثالث:ال يتناكحا  
حدى الروايتني عنه وعائشة والرباء بن عازب  إيب طالب وعبد هللا بن مسعود يف  أ روي هذا عن علي بن      

 .(1) .واحلسن البصريمجعني(، أبو هريرة )رضي هللا عنهم أوجابر بن عبد هللا وابن عمر و 
 أييت:واستدلوا مبا  

َأْو ُمْشِرٌك   :قوله تعاىل  -1 َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن    َوُحر َِم َذِلكَ الزَّاين ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة 
 . (2) {َعَلى اْلُمْؤِمِنْيَ 
 وجه الداللة: 

التزويج      االية  هذه  يف  ابلنكاح  تعاىل، املراد  قوله  يف  حترميه  على  تعاىل  هللا  نص  َعَلى    }وقد  َذِلَك  َوُحر َِم 
 .(3)ىل تزويج الزاين بغري زانية او املشركة إشارة بقوله ذلك راجعة واإل :قالوا ،{اْلُمْؤِمِنْيَ 

 : واعرتض عليه مبا أييت
إال      الزاين ال يزين  اآلية:  إذ يصري معىن  الزىن فضعيف جدا،  إىل  قوله: وحرم ذلك  اإلشارة يف  وأما جعل 

 .(4)  بزانية أو مشركة، والزانية ال يزين هبا إال زان أو مشرك وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن
ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا   اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناتُ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن قوله تعاىل:  -2

ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِنَْي َغرْيَ ُمَساِفِحَْي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ   .(5)  {آتَ ي ْ
 وجه الداللة: 

هنن لو كن  إيضا أو ،انه ال جيوز نكاح املسافح الذي هو الزاين حملصنة مؤمنة  ؛يفهم من مفهوم خمالفة االية  
 .(6)مسافحات غري حمصنات ملا جاز تزوجهن 

إنَّ مرث د  بن  أيب م ْرث د الغ ن ويَّ كان حيمُل اأُلسارى مبكَّة ، وكان    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  -3
مبكة  ب غيٌّ يقال هلا: ع ن اُق، وكانت صديق تُه، قال: فجئُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقلت: اي رسول  هللا،  

، فنزلت:   ؟ قال: فسكت  ال  فدعاين ف  ق رأها، وقال يل:))    {الزانيُة ال ينكُحها ِإال  زاٍن أو ُمْشركٌ أنكُح عناق 
 

القران؛اجلصاصأ  -1 الكبري  108/  5حكام  البديعة يف معرفة اختالف أهل    ،  354/  2عالم املوقعني  أ،  9/189،احلاوي  املعاين 
  .2/209الشريعة 
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يف اْمر أ ٍة يُ ق اُل  (    )ِمن  اْلُمْسِلِمني  اْست ْأذ ن  ر ُسول  هللاِ   أ نَّ ر ُجاًل   ؛)ع ْن ع ْبِد هللِا ْبِن ع ْمرٍو  -4  .(1)((تَ ْنِكحها
: ف اْست ْأذ ن  ر ُسول  هللاِ ، و ك ان ْت ُتس اِفُح، و ت ْشرت ُِط ل ُه أ ْن تُ ْنِفق   أُمُّ م ْهُزولٍ هل  ا:   أ ْو ذ ك ر  ل ُه أ ْمر ه ا؟ (     )ع ل ْيِه، ق ال 

: ف  ق ر أ  ع ل ْيِه ن يبُّ هللاِ  رجال  :قال ابو بكر اهليثمي،  (2) ({الزَّانَِيُة اَل يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ   )):  (  )ق ال 
 .(3) امحد ثقات

 اْلديثْي: وجه الداللة يف 
النور، واخرب أن من نكحها فهو زان او     الزانية فقد صرح هللا بتحرميه يف سورة  القيم:واما نكاح  قال ابن 

عليه  إفهو  ،مشرك   ويعتقد وجوبه  تعاىل  يلتزم حكم هللا  أن  التزمه ،و ال  أما  فان  فهو مشرك  يعتقده  مل  فان 
 (4)االية.واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان والتحرمي صريح يف 

 واعرتض عليه:
استأذن رسول هللا     املسلمني  امرأة يقال هلا )  اهنا خمصوصة برجل من  وكانت من   م مهزول( أيف نكاح 

االية   هللا  فانزل  عليه  تنفق  ان  وشرطت  الزانيات  ال    }بغااي  َوالزَّانَِيُة  ُمْشرَِكًة  َأْو  زَانَِيًة  إالَّ  يَنِكُح  ال  الزَّاين 
ُمْشِرٌك   َأْو  زَاٍن  ِإالَّ  َذِلكَ يَنِكُحَها  اْلُمْؤِمِنْيَ   َوُحر َِم  بن    {  َعَلى  عمرو  بن  عبدهللا  حديث  يف  جاء  كما 

 (5) .العاص
 .(6) (( اَل يَ ْنِكُح الزَّاين اْلَمْجُلوُد ِإالَّ ِمثْ َلهُ ))ع ْن أ يب ُهر يْ ر ة ، ع ِن النَّيبِّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيِه و س لَّم :  -5

 وجه الداللة: 
 . (7)ال زانية حمدودة(إن يتزوج أهذا حكم من هللا فال جيوز لزان حمدود  (:قال احلسن البصري   

  
 

النور    ؛سنن الرتمذي  -1 الزاين ال ينكح إال زانية    ؛سنن أيب داود  ،5/328ابب: ومن سورة  ، سنن  2/220ابب يف قوله تعاىل 
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 مبا أييت: وُأجيب عنه  
وفيه أن اجمللود ال ينكح إال جملودة على ذلك املعىن، وكان ذلك عندان، وهللا أعلم، على جملود يف زىن هو     

مقيم عليه، جملودة يف زىن هي مقيمة عليه، ال على زانيني جلد كل واحد منهما يف زانه جلدا جعله هللا عز  
ومحل احلديث    ،(1) ك اجللد واتب إىل هللا منهوجل كفارة له، إذ كان قد نزع عن ذلك الزىن الذي جلد فيه ذل

األكثر من العلماء على أن معىن ال ينكح ،ال يرغب الزاين اجمللود إال يف مثله ،والزانية ال ترغب يف نكاح غري 
 .(2) العاهر، هكذا أتولومها

 .ذا كانت كافرةإ الزانية خاص ِبملرأة  املنع ن إ : القول الرابع
 .(3)وبه قال اخلطايب 

 واستدل أصحاب هذا القول مبا أييت: 
  َوُحر َِم َذِلكَ الزَّاين ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك  :قوله تعاىل  -1

 .(4) {َعَلى اْلُمْؤِمِنْيَ 
أبيه عن جده  -2 الغنوي كان حيمل االسارى مبكة   }حديث عمرو بن شعيب عن  ان مرثد بن ايب مرثد 

فقلت:ايرسول هللا أنكح عناقا ؟ قال    وكان مبكة بغي يقال هلا ) عناق( وكانت صديقته قال:فجئت النيب  
 .(5){ال تنكحها : فنزلت االية فدعاين فقرأها علّي وقال فسكت النيب  

 :وجه الداللة يف اآلية واْلديث
نزلت هذه اآلية    ،(6)إن هذا خاص ابملراة اذ كانت كافرة، فاما الزانية املسلمة فان العقد عليها ال يفسخ.   

يف بعض من استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نكاح نسوة كّن معروفات ابلزان من أهل الشرك، وكن  
ني، فقال: الزاين من املؤمنني ال يتزوج إال زانية أصحاب راايت، يكرين أنفسهّن، فأنزل هللا حترميهن على املؤمن 

أو مشرك  املشركني  أو  املؤمنني  من  زان  إال  ينكحها  البغااي ال  أولئك  من  والزانية  أو مشركة، ألهنن كذلك; 
 .(7) مثلها، ألهنن كن مشركات
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ابن  سهيل وبه قال      القول اخلامس:ان هذا خاص أبهل الصفة خاصة صيانة َلم من الزواج ِبلزانيات
 .(1)أيب صال

 واستدل من قال هبذا القول مبا أييت:  
َعَلى   َوُحر َِم َذِلكَ الزَّاين ال يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك   } :قوله تعاىل
 .(2) { اْلُمْؤِمِنْيَ 

 وجه الداللة: 
الصفةإ    أهل  يف  نزلت  االية  مساكن  ،ن  املدينة  يف  هلم  يكن  ومل  املهاجرين  من  قوما  صفة    ، وكانوا  فنزلوا 

وكان ابملدينة بغااي متعالنات  ،ىل الصفة ابلليل  إربعمائة رجل يلتمسون الرزق ابلنهار وأيوون  أاملسجد وكانوا  
ن يتزوجوهن فيأووا اىل مساكنهن وأيكلوا من طعامهن  أأهل الصفة    فّهم،ابلفجور خماصيب ابلكسوة والطعام  

 .(3)ية صيانة هلم عن ذلكفنزلت اآل ،وكسوهتن
 قول الراجح:ال

ما ذهب إليه اإلمام  وهو   ، القول الثاين: ن الراجح منهاأقوال العلماء يف املسألة يظهر أوبعد استعراض      
نكاح الزانية حرام حىت )قال:    حيثابن تيمية  شيخ االسالم  ، وهو الذي رّجحه  وَمن وافقهبن حنبل  أمحد  

الصواب بال ريب، وهو مذهب طائفة من السلف واخللف،  تتوب، سواء كان زىن هبا هو أو غريه، هذا هو  
 .(4)(منهم أمحد بن حنبل وغريه

الزواج مبن ُزين    الزان  هبا حىت تتوب إىل هللا تعاىل،  وعليه فال جيوز  مل أيمن أن    ،ألهنا إذا كانت مقيمة على 
 .(5) تلحق به ولدا من غريه، وتفسد فراشه 

بل واملشرك   ،القاتل    على أن التوبة جت ُبُّ ما قبلها، وأن الزاين أو  الشريفة  والسنة  الكرمي    قد دل الكتابو     
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن  }كما قال تعاىل:    ،اتب هللا عليه، وبدل سيئاته حسنات،إذا اتب وأانب وعمل صاحلاً  

يَ ْفعَ  َوَمْن  يَ ْزنُوَن  َواَل  ِِبْْلَقِ   ِإالَّ   ُ اَّللَّ َحرََّم  الَّيِت  الن َّْفَس  يَ ْقتُ ُلوَن  َواَل  آَخَر  ِإََلًا  اَّللَِّ  ،  َمَع  َأََثًما  يَ ْلَق  َذِلَك  ْل 
ُل  ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِفيِه ُمَهاًَن ، إِ  الَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًل َصاِْلًا فَُأولَِئَك يُ َبدِ 
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ِإىَل ا يَ ُتوُب  َغُفورًا رَِحيًما ، َوَمْن اَتَب َوَعِمَل َصاِْلًا فَِإنَُّه   ُ َسيِ َئاِِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَّ  ُ َمَتاًِب  اَّللَّ  ،(1)  {َّللَِّ 
ما يوجب منع الزاين من التزوج مبن زىن هبا، عند حصول التوبة  الشريفة  وال يف السنة  الكرمي  وليس يف القرآن  

األمنهما التوبة ،وعموم  قبول  لدخوله يف عموم آايت  التائب  ،  توبة  قبول  تدل على  اليت  انب  آذا  إحاديث 
 ونصح يف توبته. 

أملُّ ابمرأة آِت منها ما  ترمجان القرآن سأله رجل فقال: إين كنت  (  رضي هللا عنه  )بن عباس  عبدهللا  وهذا      
الزاين ال  حرم هللا عز وجل عليّ  أتزوجها؟ فقال أانس: إن  ، فرزقين هللا عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن 

وسئل أبو    ،(2)ينكح إال زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا يف هذا، انكحها فما كان من إمث فعليَّ  
رجل   عن  عنه(  هللا  )رضي  الصديق  أن  بكر  من  أفضل  توبة  من  ما  قال:  يتزوجها؟  أن  يريد  مث  ابمرأة  زىن 

نكاحٍ  إىل  سفاٍح  من  اخلطاب)  ،  (3) يتزوجها خرجا  بن  عمر  عن  أحدا وروي  أدع  ال  أن  لقد مهمت   :)
أصاب فاحشة يف اإلسالم يتزوج حمصنة، فقال له أيب بن كعب: اي أمري املؤمنني: الشرك أعظم من ذلك، 

إذا اتاب وأصلحا فال أبس  عن جابر بن عبدهللا)و   ،(4)إذا اتبفقد يقبل منه   الرجل يزين    -( قال:  يعين 
عن علقمة بن قيس أن رجالً أتى عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه فقال: رجل و ،  (5) ابملرأة مث يريد نكاحها

رَبََّك ِللَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِبََهاَلٍة مثَّ اَتبُوا مثَّ ِإنَّ  } زىن إبمرأة مث اتب وأصلح، أله أن يتزوجها؟ فتال هذه اآلية
قال: فرددها عليه مراراً حىت ظن أنه قد   ،  (6)  {ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 

 َوُهَو الَِّذي   :فجر هب ا رجل مثَّ تزوج هب ا ف  ق ال   ُسِئل  ع ن امراة):وعن ع ْلق م ة، (7) رخص فيها
 .(9)(  (8){يقبل الت َّْوبَة َعن عباده َويَ ْعُفو َعن السَّيِ َئات َويعلم َما تَ ْفَعُلونَ 

أ ح قُّ    )ُهو    : ق ال  أ ي  ت  ز وَُّجه ا؟  اِبْمر أ ٍة،  ف ج ر   ر ُجٍل  عن  ُجب رْيٍ،  ْبُن  ِعيُد  س  ِنك اٌح وُسِئل   و آِخرُُه  ِسف اٌح،  أ وَّلُُه  هِب ا، 
م الُُه( ل ُه  القضاء والفتوى بذلك  ،(1)أ ح لَّه ا  والتابعني يف  الصحابة  من جواز    واآلاثر يف ذلك كثرية جدا عن 
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حاديث تزوج الرجل مبن زىن هبا، عند حصول التوبة منهما، لدخوهلم يف عموم آايت قبول التوبة ،وعموم األ
 وهللا اعلم  .تدل على قبول توبة التائب إذا آانب ونصح يف توبتهاليت 

 اخلاَتة:
، ومن  ، وهو كبرية عظمى وفاحشة مقيتة  وقد قرنه هللا تعاىل ابلشرك وقتل النفس ،الزىن من أكرب الكبائر    

من   عليه  يرتتب  ِلما  واجملتمعات،  األفراد  على  خطراً  وأكثرها  وأشنعها  اجلرائم  مما  أعظم  األنساب،  اختالط 
وضياع التعارف، وهو سبب يف تفكك األسرة، وضياع األبناء، وسوء    يؤدي إىل ضياع احلقوق عند التوارث،

وأضراره كثرية ال وضياع واحنالل وتفكك،وانتشار االمراض الفتاكة كااليدز وغريه،  تربيتهم، وفساد أخالقهم،  
أثرها يف األفراد واجملتمعات ، فق  خيفى  فيه وهو مائة جلدة  هللا تعاىل  أوجب  د  وهلذا  الرجم  ،احلد   فيه  وشرع 

 للمحصن ، وأمر الطائفة املؤمنة ابلتشهري مبن زىن ،وعدم الرافة هبم.
وقد تناولنا يف هذا البحث أثرا خِطرا من آاثر الوقوع يف الزىن وهو مسألة نكاح الرجل املراة اليت قد زىن      
ال  هبا، إليه  وبعد استعراضنا ألقوال  الثاين ، وهو ما ذهب  القول  الراجح منها:  لنا أن  علماء يف املسألة ظهر 

اإلمام أمحد بن حنبل وم ن وافقه، وهو نكاح الزانية حرام حىت تتوب، سواء كان زىن هبا هو أو غريه، هذا هو 
ىت تتوب إىل  الصواب بال ريب، وهو مذهب طائفة من السلف واخللف، وعليه فال جيوز الزواج مبن ُزين هبا ح

الن التوبة    ألهنا إذا كانت مقيمة على الزان، مل أيمن أن تلحق به ولدا من غريه، وتفسد فراشه ،   هللا تعاىل،
جت ُبُّ ما قبلها، وأن الزاين أو القاتل ، بل واملشرك إذا اتب وأانب وعمل صاحلاً ،اتب هللا عليه، وبدل سيئاته  

والسنة النبوية الشريفة.وعليه فيجوز للرجل ان ينكح من زىن هبا  حسنات ،كما دل على ذلك القران الكرمي  
 اعلم.  تعاىل صلحا ،وهللاأإذا اتاب و 
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 تراجم األعلم الضرورية الواردة يف البحث
 -مالحظات:

على    - ليسهل  أمساء،  أو  أو كىن  ألقاب  من  به  اشتهروا  ،مما  اهلجاء  ترتيب حروف  الرتاجم حسب  رتبت 
الذي يود مراجعته، مع مالحظة أين قد عددت لفظ )ابن ( و )أبو ( يف حرف القارئ   العلم  العثور على 
 أهلمزه. 

للمشهورين  - أترجم  بن  ؛مل  وعبدهللا  عباس  وابن  عائشة  مثل  الصحابة،  مشاهري  وبعض  الراشدين  كاخللفاء 
 لشهرهتم ولالختصار.  واألئمة األربعة املتبوعني، وأصحاب الكتب الستة ،عمرو وأيب هريرة وأمثاهلم 

(،اإلمام 243أو224( وتويف يف مكة سنة)157أبو ُعبيد: القاسم بن سالم بن عبد هللا،ولد هبراة سنة)  -1
احلافظ،اجملتهد ذو الفنون ،البغدادي، اهلروي،إمام عابد،حجة ثقة،واسع االطالع يف الفقه وغريه من العلوم،له  

احل طبقات  ينظر  األموال.  منها  يعلىمصنفات كثرية  أليب  االعيان1/259نابلة  أعالم 4/60،وفيات  ،سري 
 . 10/490النبالء

أيب صال ذكوان  اإلمام احملدث الكبري الصادق أبو يزيد املدين،سهيل بن أيب صال ،واسم    ابن أيب صال:  -2
، يقال له السمان ، ويقال له الزايت ، وهو موىل جويرية امرأة من غطفان ، قاله مصعب وغريه ، وال خالف  

، ألعمش  اقد قدم الكوفة يف جتارة ، فروى عنه هناك  أبو صال السمان  قال مصعب كان    .بينهم يف ذلك 
ابنه سهيل ، وتويف أبو صال ابملدينة سنة إحدى ومائة أيب جعفر ل خالفة  وتويف سهيل يف أو   .وروى عنه 

 .4/247اجلرح والتعديل البن ايب حامت  ينظر:.املنصور 
ابن تيمية: الشيخ اإلمام العامل العلم العالمة الفقيه احلافظ الزاهد العابد اجملاهد القدوة شيخ اإلسالم تقي   -3

شيخ   ابن  احلليم  عبد  احملاسن  أيب  الدين  شهاب  املفيت  العالمة  اإلمام  شيخنا  ابن  امحد  العباس  أبو  الدين 
اإلسالم أيب الربكات عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم حممد بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن  

ما يف التفسري والفقه عاملاً أبختالف العلماء  عبد هللا بن تيمية احلراين مث الدمشقي وكان ذكياً كثري احلفظ إما
عاملاً يف األصول والفروع والنحو واللغة له تصانيف كثرية اجتمعت فيه شروط االجتهاد على وجها تويف يف  

كثري   ألبن  والنهاية  البداية  ينظر:  وسبعمائة.  وعشرين  مثان  سنة  بدمشق  القلعة    -13/135سجن 
  6/80شذرات الذهب ،141

القضاة أحد أعالم ابن حج   -4 العسقالين ، قاضي  الدين أبو الفضل امحد بن علي بن حجر  ر: شهاب 
بصريا،  انقدا،  متكلما،  اصوليا،  فقيها،  شاعرا،  مفسرا،  ،ورعاً،زاهًدا،عابداً،  ديّناً  حافظا،  الشافعية، كان 

ِت عليه احلصر، منها جامعا، مجع من العلوم والفضائل واحلسنات والكماالت والتصنيفات والتأليفات ما الأي
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شذرات  ومثامنائة.ينظر:  ومخسني  اثنتان  سنة  االجتهاد،تويف  درجة  مثله،بلغ  يصنف  مل  الذي  البخاري  شرح 
 0 2/1354، كشف الظنون273-7/270الذهب

ذو   -5 البحر  اإلمام  األندلسي  الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  علي  حممد  أبو  الظاهري:  حزم  ابن 
واملعارف، كا العلوم  الفنون  قراءة  على  وأقبل  فيها  زهد  لكنه  قبله،  من  وألبيه  الوزارة  يف  الرايسة  له  نت 

الفقه   أصول  يف  معظمها  جملد  أربعمائة  حنو  بلغت  مصنفات كثرية  وصنف  الشريعة  علوم  من  واالستكثار 
امللوك وأبعدوه عن وطنه   الفقهاء وطعنوا فيه وأقصاه  الظاهري، فشنع عليه  وتويف  وفروعه على مذهب داود 

ينظر:تذكرة   .ابلبادية سنة ست ومخسني وأربعمائة وكان أديبا، شاعرا،طبيبا، له ابلطب رسائل، وكتب ابألدب 
 .18/185،سري أعالم النبالء1/690، هدية العارفني3/1146احلفاظ

الزهري)ت  -6 بكر  أبو  عبد هللا بن شهاب  بن  (،اإلمام 125أو124أو123ابن شهاب: حممد بن مسلم 
ظ زمانه ،املدين نزيل الشام،احد األئمة األعالم،حافظ احلجاز والشام، اتبعي مشهور، وهو أول  العلم ،حاف

الفقهاء طبقات  ينظر:  العزيز.  عبد  بن  عمر  اخلليفة  أبمر  احلديث،  ّدون  أعالم 1/47من  سري   ،
 0 328-5/326النبالء

الدين  -7 مشس  عبدهللا  أبو  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية:  القيم  أالمه   ابن  أعالم  أركان ، من  واحد 
له مصنفات عده    ،تتلمذ على شيخ اإلسالم ابن تيمية والزمه  ،أصويل  ،حّمدث  ،لغوي  ،فقيه،مفسر  ،اإلصالح

املعاد زاد  املوقعني،منها  وسبعمائة  ،أعالم  ومخسني  إحدى  سنة  والنهاية    ،تويف  البداية    ، 14/234ينظر: 
 0  6/168وشذرات الذهب   ،10/209والنجوم الزاهرة 

سراج الدين أبو حفص    ،العالمة، عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا   ، اإلمام :ابن امللقن: هو-8
الشافعي املصري  التكروروي  الوادي آشي األندلسي  اابه كان حنوايً   ،األنصاري  النحوي؛ ألّن    .ويُعرف اببن 

فنشأ    ،تويف والده بعد والدته بعام  ،مائةولد يف الثاين والعشرين من شهر ربيع األول سنة ثالث وعشرين وسبع 
لطلب    ،يتيماً  توجيهه  الكبري يف  األثر  له  املغريب كان  عيسى  الشيخ  والده  اجلديد وصديق  والدته  لكن زوج 

وبالد احلرمني   ،والقدس  ، ورحل إىل دمشق ومحاة  ،فقرأ على عامة شيوخ عصره ومسع منهم ،العلم ونبوغه فيه
ومثامنائة  .والقدس أربع  سنة  األول  ربيع  عشر  سادس  اجلمعة  ليلة  امللقن  ابن  ومثانني    ،تويف  إحدى  عن 

 . 5/57، االعالم للزركلي 1/275ينظر: إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر .سنة
ه ( عامل خراسان   238يعقوب)ت  اسحق بن راهويه: اسحق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املروزي ،أبو    -9

يف عصره،مجع بني احلديث والفقه والتفسري والتقوى،مسع منه البخاري ومسلم والرتمذي،له مسند مشهور،قال 
أفقه من اسحق. ينظر: وفيات   أئمة املسلمني،وما عرب اجلسر أحد  إمام من  أمحد بن حنبل: اسحق عندان 

            . 1/108،طبقات الفقهاء1/199االعيان
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ولد ابملدينة سنة)  -10 البصري،  يسار  وامسه  احلسن  أيب  بن  احلسن  أبو سعيد  البصري:  (وتويف  21احلسن 
سنة)  يف 110ابلبصرة  األمة  حرب  وورع،  وزهد  علم  من  فن،  وكربائهم،مجع كل  التابعني  سادات  من   ،)

 0  4/563، سري أعالم النبالء1/91زمانه،وإمام أهل البصرة. ينظر: طبقات الفقهاء
تويف سنة مثان    ،األديب    ،احملّدث،الفقيه    ، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت    :اخلطايب  -

 0 3/39العرب   ،216-2/214ينظر: وفيات األعيان  .ومثانني وثالث مائة
  (، أبو عمر ويقال أبو عبد هللا، احد اعالم التابعني95سعيد بن جبري: بن هشام  االسدي الكويف)ت   -11

وسادهتم يف الفقه والورع،ثقة حجة، سأل رجل بن عمر عن فريضة؛ فقال سل سعيد بن جبري فانه يعلم منها  
يقول يسألونه  الكوفة  أهل  أاته  إذا  عباس  ابن  وكان  مين.  احسب  ولكنه  اعلم،  أم  :ما  ابن  وفيهم  يسألوين 

؛ 2/37،وفيات األعيان  1/82اء  الدمهاء، يعين سعيداً، قتله احلجاج بن يوسف الثقفي. ينظر: طبقات الفقه
 0 3/272حلية االو لياء 

يف    -12 التابعني  وسيد  املدينة  أهل  عامل   ، حممد  ،أبو  ،املخزومي  القرشي  حزن  بن  املسيب:  بن  سعيد 
(، اإلمام العلم ،رأى 94أو92أو91زمانه،ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر) رضي هللا عنه(،وقيل ألربع،)ت

وقيل مسع من عمر، قال عمر ومسع عثمان وزيد بن اثبت وأاب موسى وسعد وعائشة وأاب هريرة وخلقاً سواهم،  
ينظر:   التابعني.  اجل  عندي  وهو  املسيب  ابن  من  علماً  أوسع  أحدا  التابعني  يف  اعلم  املديين:ال  بن  علي 

 . 226-4/217، سري اعالم النبالء 3/360،حلية األولياء 1/39طبقات الفقهاء 
( موىل ميمونه أم   107سليمان ابن يسار:ابو أيوب ويقال أبو عبد الرمحن ويقال أبو عبد هللا )ت    -13

 ،احد الفقهاء السبعة ابملدينة    ،عابد ورع  ،ثقة حجه    ،عامل من اعالم التابعني،املؤمنني ) رضي هللا عنها(  
سليمان بن يسار من اعلم الناس عندان بعد سعيد بن املسيب. ينظر:   :قال اإلمام مالك  ،وهو اخو عطاء  
 0 1/91تذكرة احلفاظ  ، 1/43طبقات الفقهاء  ،2/399وفيات األعيان 

سنة)  -14 ابلكوفة  ولد  الثوري  مسروق  بن  سعيد  بن  سنة)97سفيان  ابلبصرة  وتويف  األئمة  161(  (،أحد 
اجملتهدين، وعلم من أعالم الدين، وأمري املؤمنني يف احلديث، مجع بني الفقه واحلديث والزهد والورع والعبادة، 

أعلم   األرض  وجه  على  النعلم  املبارك:  ابن  الفقهاء قال  طبقات  ينظر  سفيان.  ،وفيات 1/85من 
 . 2/386األعيان

شيخ   :الشوكاين  -15 العاّلمة،  اإلمام  الصنعاين،  الشوكاين  هللا  عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد 
(،نشأ يف صنعاء وترىب يف حجر أبيه على العفاف والطهارة، واخذ يف طلب العلم ومساع 1255اإلسالم)ت

فاجتهد وأّلف املؤلفات املفيدة يف فنون عديدة منها نيل االوطار، تفسري فتح القدير  العلماء وفرّغ نفسه للعلم  
 0 205-3/201،أجبد العلوم 6/298وإرشاد الفحول وهو يف علم األصول وغريها.. ينظر: االعالم
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الصنعاين: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد بن علي الكحالين الصنعاين، األمري وتسّمى أسرته   -16
(، صاحب املؤلفات  1182ل األمري،يرجع نسبه إىل اإلمام احلسن بن على )رضي هللا عنهما(، تويف سنة)آب

العزيز   املرام. ينظر: يف مقدمة كتاب سبل السالم بتحقيق حممد عبد  الكثرية، منها سبل السالم شرح بلوغ 
 (.1397)4اخلويل، دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،ط

بن كيسان:  -17 اليماين)ت  طاووس  الرمحن  عبد  سادات 106أبو  من  والعمل،  العلم  من  رأساً  (،كان 
التابعني، جالس سبعني صحابياً،كان كامالً يف الفقه والتفسري، وكان جماب الدعوة،حج أربعني حجة، وتويف  
الفقهاء  بيوم، قال عمرو بن دينار: مارأيت أحدا قط مثل طاووس. ينظر: طبقات  الرتوية  مبكة قبل    حاجاً 

 . 1/300، تقريب التهذيب  1/65
احلافظ أبو عبد هللا عكرمة بن عبد هللا بربري األصل من كبار التابعني مسع    :عكرمه موىل ابن عباس  -18

كان اعلم الناس ابلتفسري واملغازي    ،ابن عباس وأاب سعيد وعائشة روى عنه جابر بن زيد وعمرو بن دينار  
(.  104أو  107أو  105جل منهم أكثر من سبعني اتبعياً تويف سنه )طاف البلدان وروى عن زهاء ثالمثائه ر 

 0 1/666هديه العارفني   ،49/ 7ينظر: التاريخ الكبري للبخاري 
املكي)ت  -19 احلجاج  أبو  جبري:  بن  أعالم  104أو100جماهد  من  علم  واملفسرين،  الّقراء  (،شيخ 

لقرآن ثالث عرضات على ابن عباس،  التابعني،من كبار أصحاب ابن عباس،ثقة حجة،حمّدث،قال؛ عرضت ا
  1/125، شذرات الذهب 4/449اقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت. ينظر: سري أعالم النبالء 

0 
مرثد بن أيب مرثد الغنوي:اسم أيب مرثد كناز  بن حصني. ويقال ابن حصن ، ونسبه إىل غين بن يعصر   -20

قيس بن عيالن بن مضر. شهد مرث بدرا، كاان حليفني حلمزة بن عبد  بن سعد بن  أبو مرثد مجيعا  د وأبوه 
املطلب، آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، وشهد 
مرثد بدرا وأحدا، وقتل يوم الرجيع شهيدا، أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السرية اليت وجهها معه  

وذ مكة،  إىل إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مهاجر  من  شهرا  وثالثني  ستة  رأس  على  صفر  يف  لك 
 . 3/1383االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب  :املدينة.ينظر
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 فهرس املصادر واملراجع 
 بعد القرآن الكرمي 

 رتبت املصادر حسب حروف اهلجاء من غري مراعاة  لالختصاص:مالحظه
ه (، حتقيق حممد الصادق   370القرآن؛ اإلمام ابوبكرأمحد بن علي الرازي احلنفي اجلصاص  )تأحكام    -1

 0هجرية  1405القمحاوي، دار إحياء الرتاث،بريوت، 
ابلكيا    -2 املعروف  الدين،  بعماد  امللقب  الطربي،  احلسن  أبو  علي،  بن  حممد  بن  علي  القرآن؛  أحكام 

ه (، احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية،الناشر: دار الكتب العلمية، 504اهلراسي الشافعي )املتوىف:  
 ه .  1405بريوت،اتريخ الطبع:الطبعة: الثانية، 

دار  -3 البوصريي، طبعة  إمساعيل  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  العشرة؛للحافظ  املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  إحتاف 
 م.1999 -ه  1420الوطن،

جعفر  -4 )ت   االستبصار:أبو  اإلسالمية  460الطوسي  الكتب  اخلرسان،دار   4  -قم–ه (؛حتقيق:حسن 
 جملدات.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن؛ حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي    -5
  1995  -ه     1415لبنان،الطبعة:    –ه (،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  1393)ت:  

 م .
لعلي بن سليمان املرداوي   ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -6

 حممد حامد الفقي.   :بريوت ، حتقيق   أبو احلسن، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب     
الز   -7 املرتضى  ابن  حيىي  بن  حممد  األمصار؛  علماء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  الكتب البحر  ،دار  يدي 

 م. 2001جملدات، 1،6العلمية،ط
البحر احمليط يف التفسري؛ أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي    -8

 ه . 1420بريوت،الطبعة:  –ه (،احملقق: صدقي حممد مجيل،الناشر: دار الفكر 745)املتوىف: 
ه (، حتقيق الشيخ زكراي عمريات،دار    670يم املصري احلنفي)تالبحر الرائق شرح كنز احلقائق؛ ابن جن  -9

 .(هجرية1418)1الكتب العلمية، بريوت،ط 
أبو حفص   -10 الدين  امللقن سراج  ابن  الكبري:  الشرح  الواقعة يف  األحاديث واآلاثر  املنري يف ختريج  البدر 

أبو الغيط و عبدهللا بن سليمان    مصطفى  :ه (،احملقق804  :عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف
بن كمال،الناشر والتوزيع    :وايسر  للنشر  اهلجرة  ،    :السعودية،الطبعة-الرايض  -دار  -ه 1425األوىل 

 . 9 :م،عدد األجزاء2004
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ه (،دار 897التاج واإلكليل ملختصر خليل؛ حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا)ت  -11
 0(هجرية 1398)2الفكر، بريوت،ط 

الكتب   -12 دار  احلنفي،الناشر  الزيلعي  علي  بن  عثمان  الدين  الدقائق:فخر  شرح كنز  احلقائق  تبني 
 ه .مكان النشر القاهرة. 1313اإلسالمي.سنة النشر 

  :التحقيق يف أحاديث اخلالف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف-13 
السعدين،الناشرمسع  :ه (،احملقق597 العلمية    :د عبد احلميد حممد  الكتب  األوىل ،    :بريوت،الطبعة  –دار 

1415 . 
املباركفوري   -14 الرمحن  عبد  بن  حممد  العلى  أبو  احلافظ  اإلمام  الرتمذي؛  جامع  بشرح  االحوذي  حتفة 
 .(هجرية1410)1ه (،دار الكتب العلمية،بريوت،ط 1283)ت
حتقيق السيد عبد   ،ه (  852الكبري؛ احلافظ ابن حجر العسقالين )ت    التلخيص احلبري ختريج الرافعي  -15

 . م(1964-1384نشر املدينة املنورة ) ،هللا هاشم اليماين املدين 
 -قم–ه (؛حتقيق:حسن اخلرسان،دار الكتب اإلسالمية  460هتذيب األحكام: أبو جعفر الطوسي )ت  -16
 جملدات. 10ه / 1365 4ط

أتويل القرآن: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي  جامع البيان يف    -17
الرسالة،الطبعة: األوىل،  310)املتوىف:    2000  -ه     1420ه (،احملقق: أمحد حممد شاكر،الناشر: مؤسسة 

 . 24م،عدد األجزاء: 
ن أيب بكر بن فرح األنصاري اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب؛ أبو عبد هللا حممد بن أمحد ب   -17

)املتوىف:   القرطيب  الدين  الكتب 671اخلزرجي مشس  دار  أطفيش،الناشر:  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  ه (،حتقيق: 
 جملدات(. 10جزءا )يف  20م،عدد األجزاء:   1964 -ه  1384القاهرة،الطبعة: الثانية،  –املصرية 

 
البيهقي؛ عالء    -18 النقي على سنن  أبو  اجلوهر  املارديين،  إبراهيم بن مصطفى  الدين علي بن عثمان بن 

 ه (،الناشر: دار الفكر. 750احلسن، الشهري اببن الرتكماين )املتوىف: 
الشهري   -19 البغدادي،  البصري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احلسن  الشافعي:أبو  فقه  يف  احلاوي 

)املتوىف العل   :ه (،الناشر450  :ابملاوردي  الكتب  األجزاء 1994  -ه   1414األوىل    :مية،الطبعةدار   : ،عدد 
18 . 
خسرو   -أو منال أو املوىل    -درر احلكام شرح غرر األحكام؛ حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال    -20

 .2ه (،الناشر: دار إحياء الكتب العربية،الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ،عدد األجزاء:  885)ت: 
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احملبني    -21 اجلوزية  روضة  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  املشتاقني؛  ونزهة 
 . 1م ،عدد األجزاء:  1983ه /403ه (،الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط: 751)املتوىف: 

قيم    -22 ابن  الدين  سعد مشس  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  العباد؛املؤلف:  هدي خري  املعاد يف  زاد 
  ،   27مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت،الطبعة:    -ه (،الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت  751وزية )املتوىف:  اجل

 5م،عدد األجزاء: 1994ه  /1415
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز    ؛سبل السالم  -23

ه (،الناشر: دار احلديث،الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ 1182توىف:  الدين، املعروف كأسالفه ابألمري )امل
 . 2،عدد األجزاء: 

حتقيق عبد الفتاح   ،ه (  303اإلمام امحد بن شعيب ابوعبد الرمحن النسائي )ت؛اجملتىب  ،سنن النسائي    -24
 0م(1986-1406) 2ط ،حلب  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ابو غدة 

ابن ماجة-25 القزويين )تاإلم  ؛سنن  أبو عبد هللا  ابن ماجة  حتقيق حممد فؤاد    ،ه (275ام حممد بن يزيد 
 0بريوت  ،دار الفكر  ،عبد الباقيٍ 

حتقيق حممد حمي   ،(  275اإلمام سليمان ابن األشعث ابوداود السجستاين السلمي )ت   ؛سنن أيب داود-26
 0دار الفكر  ،الدين عبد احلميد 

اإلمام حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الرتمذي السلمي    ؛امع الصغريسنن الرتمذي املعروف ابجل  -27
 0بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق امحد حممد شاكر وآخرين  ،ه (279)ت
حتقيق السيد عبد    ،ه (  385اإلمام علي بن عمر أبو احلسن الدار قطين البغدادي )ت  ؛سنن الدارقطين  -28

 م( 1966-1386بريوت ) ،دار املعرفة  ،هللا هاشم اليماين املدين 
حتقيق فؤاد امحد زمريل    ،ه (  255اإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي )ت  ؛سنن الدارمي-29

 . هجريه(1407)1ط،بريوت  ،دار الكتاب العريب   ،وخالد السبع العلمي
البيهقي)ت   -30 علي  بن  احلسني  بن  امحد  اإلمام  الصغرى؛  الرمحن  ه (،حت458السنن  ضياء  د.حممد  قيق 

 م(  1989-1410)1االعظمي، مكتبة الدار، املدينة املنورة،ط 
البيهقي)ت  -31 اإلمام  الكربى؛  مكة 458السنن  الباز،  دار  عطا،مكتبة  القادر  عبد  حممد  ه (،حتقيق 

 0م(  1994-1414املكرمة،)
النسائي)ت  -32 بن شعيب  امحد  اإلمام  الكربى؛  د.عبد303السنن  البنداري   ه (، حتقيق  سليمان  الغفار 

 0م( 1991-1411) 1وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت،ط 
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)املتوىف:    -33 اجلوزجاين  اخلراساين  شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  أبو  منصور؛  بن  سعيد  سنن 
السلفية  227 الدار  األعظمي،الناشر:  الرمحن  حبيب  األوىل،    –ه (،احملقق:  -ه   1403اهلند،الطبعة: 

 م. 1982
الزرقاين)ت  -34 يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  حممد  مالك؛  موطأ  على  الزرقاين  الكتب 1122شرح  ه (،دار 

 0(هجرية1411)1العلمية، بريوت،ط 
الطحاوي)ت  -35 االزدي  امللك  عبد  بن  سلمة  بن  حممد  بن  امحد  اآلاثر؛ابوجعفر  معاين  ه (،  321شرح 

 0م(1996-1416)3وت،ط حتقيق حممد زهري النجار،دار الكتب العلمية،بري 
)املتوىف:   -36 الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إمساعيل  نصر  أبو  العربية:  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاح 

 -  ه   1407بريوت،الطبعة: الرابعة    –ه (،حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،الناشر: دار العلم للماليني  393
 م.  1987

حتقيق د. مصطفى   ،ه (  256 البخاري اجلعفي )تصحيح البخاري؛ حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا  -37
 0م(1987-1407)3ط،بريوت  ،دار ابن كثري  ،ديب البغا

 ، مكتبه املعارف للنشر والتوزيع،صحيح سنن أيب داود؛ أتليف الشيخ احملّدث حممد انصر الدين األلباين  -38
 0م( 2000-1421) 2ط ،الرايض 

النيسابوري )ت؛صحيح مسلم  -39 حتقيق حممد    ، ه (  261اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي 
 0بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،فؤاد عبد الباقي 

داود  -40 أيب  سنن  املعبود شرح  ) ت  ؛عون  آابدي  العظيم  احلق  الكتب ، هجري(1329حممد مشس  دار 
 0هجري( 1415) 2ط،بريوت  ،العلمية

حتقيق حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد    ،ه (728لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت   ؛ربىالفتاوى الك  -41
 0م(1987-1408بريوت )،دار الكتب العلمية   ،القادر عطا 

هللا    -42 عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  التفسري؛  علم  من  والدراية  الرواية  فين  بني  اجلامع  القدير  فتح 
)املتوىف:   اليمين  الطيب  1250الشوكاين  الكلم  دار  ابن كثري،  دار  بريوت،الطبعة:   -ه (،الناشر:  دمشق، 

 ه . 1414 -األوىل 
 0ه (،مكتبة الفقه واصوله741القوانني الفقهية؛ حممد بن امحد بن جزي الكليب الغرانطي)ت -43
املقدسي)ت  -44 قدامة  ابن  املوفق  حنبل؛  بن  امحد  اإلمام  فقه  يف  الش620الكايف  زهري  اويش، (،حتقيق 

 0م(1988-1408)5املكتب اإلسالمي،بريوت،ط 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا   -45
 بريوت  -ه (،الناشر: دار الكتاب العريب 538)املتوىف: 

 . 4ه ،عدد األجزاء:  1407 -الطبعة: الثالثة 
(،دار إحياء 711ل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظوراالفريقي املصري)تلسان العرب؛ أبو الفض  -46

 0(هجرية1405)1الرتاث العريب،ط 
دار الكتاب    ،دار الراين للرتاث  ،ه (  807جممع الزوائد ومنبع الفوائد؛ علي بن أيب بكر اهليثمي )ت  -47

 0هجريه( 1407بريوت ) ،القاهرة ،العريب 
الفتاوى  -48 )املتوىف: ؛جمموع  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  امللف: 

ه (،احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة 728
 م. 1995ه /1416النبوية، اململكة العربية السعودية،عام النشر: 

مكتبة ،ه (652ين أبو الربكات عبد السالم بن أيب القاسم بن تيميه احلراين )تجمد الد  ؛احملرر يف الفقه  -49
 0هجري(1404)2ط،الرايض،املعارف 

  ، ه (  456احملّلى ابآلاثر؛ اإلمام أبو حممد علي بن امحد بن سعيد بن حزن الظاهري األندلسي )ت  -50
 0القاهره ،دار الرتاث ،حتقيق امحد حممد شاكر 

ه (  405اإلمام احلافظ أبو عبد هللا حممد بن حممد احلاكم النيسابوري )ت؛لصحيحنياملستدرك على ا  -51
 0هجريه(1334حيدر آابد ) ،

امحد  -52 اإلمام  )ت  ؛مسند  الشيباين  حنبل  بن  امحد  )،ه (241اإلمام    وطبعة 0هجريه(  1313القاهرة 
 .م 2001 -ه   1421مؤسسة الرسالة،الطبعة: األوىل، 

الكناين)تمصباح    -53 إمساعيل  بن  بكر  أيب  بن  ماجة؛ امحد  ابن  (، حتقيق 840الزجاجة يف زوائد سنن 
 0( هجرية 1403)2حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية، بريوت، ط 

الصنعاين)ت  -54 مهام  بن  الرزاق  عبد  احلافظ  اإلمام  الرزاق؛  عبد  الرمحن  211مصنف  ه (، حتقيق حبيب 
 0(هجرية 1403)2وت،ط االعظمي،املكتب اإلسالمي،بري 

الكويف)ت  -55 أبو بكرعبدهللا بن حممد بن أيب شيبة  اإلمام  ابن أيب شيبة؛  ه (،حتقيق كمال  235مصنف 
 0( هجرية1409)1يوسف احلوت،مكتبة الرشد، الرايض، ط  

رديف املعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الشريعة؛املؤلف: حممد بن عبد هللا بن أيب بكر احلثيثي الص  -55
بريوت،الطبعة:    –ه (،حتقيق: سيد حممد مهىن،الناشر: دار الكتب العلمية  792الرميي، مجال الدين )املتوىف:  

 . 2م(،عدد األجزاء:  1999 -ه   1419األوىل، )
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املغين البن قدامة؛ أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث -56
احلن )املتوىف:  الدمشقي  املقدسي  قدامة  اببن  الشهري  األجزاء:  620بلي،  القاهرة،عدد  مكتبة  ه (،الناشر: 

 م. 1968 -ه  1388،اتريخ النشر: 10
الطرباين )املتوىف:   -57 القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  أيوب بن مطري  الكبري: سليمان بن أمحد بن  املعجم 

ا360 السلفي،دار  اجمليد  عبد  بن  تيمية  ه (،احملقق: محدي  ابن  مكتبة  الثانية،عدد    –لنشر:  القاهرة،الطبعة: 
 . 25األجزاء:

املعجم األوسط: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:   -58
حممد  360 بن  هللا  عوض  بن  طارق  احلرمني    ،ه (،احملقق:  دار  احلسيين،الناشر:  إبراهيم  بن  احملسن    –عبد 

 . 10اهرة،عدد األجزاء: الق
التيمي    -59 احلسني  بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد  عبد هللا  أبو  الكبري؛امللف:  التفسري   = الغيب  مفاتيح 

)املتوىف:   الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  امللقب  العريب  606الرازي  الرتاث  إحياء  دار   –ه (،الناشر: 
 ه . 1420 -بريوت،الطبعة: الثالثة 

 0ه (،دار املعرفة،بريوت676ني وعمدة املفتني؛ اإلمام حيىي بن شرف الدين النووي)تمنهاج الطالب -60
 0ه (،دارالفكر، بريوت 476املهذب؛ اإلمام أبو اسحق الشريازي)ت -61
 0م( 1996-1417)1املوسوعة الفقهية؛ وزارة األوقاف يف الكويت،ط  -62
عل  -63 بن  حممد  اإلمام  األخبار؛  منتقى  شرح  االوطار  الشوكاين)تنيل  حممد  بن  ه (،دار 1255ي 

 0م( 1989-1410الفكر،بريوت ، )
هناية املطلب يف دراية املذهب؛ عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن   -64

الّديب،الناشر: ه (،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود  478الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف:  
 م. 2007-ه 1428دار املنهاج،الطبعة: األوىل، 
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