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،اإلشبيلي األصل،التونسي املولـد،مث  هو ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد احلضرمي )١(

العـرب  :القاهري،املالكي املشهور بابن خلدون،من العلماء واملؤرخني واحلكماء ،من مؤلفاته
وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر،ومقدمته املشهورة،وغري ذلـك،تويف يف  

  .٣/٣٣٠األعالم للزركلي :ينظر يف ترمجته). هـ٨٠٨(القاهرة سنة 
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دار :،الناشر٤،ط)هـ٨٠٨(مقدمة ابن خلدون،عبد الرمحن حممد بن خلدون احلضرمي،ت )١(
 .١/٥٧٩بريوت ، -إحياء التراث العريب
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عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي الشافعي، ولد يف القاهرة سـنة  : هو: السيوطي )١(

قه، وتفسريٍ، وحديث، هـ، اشتهر بشىت املعارف وصنوف الفنون من حنوٍ، ولغة، وف٨٤٩
اإلتقـان يف علـوم القـرآن،    : (وكالمٍ، وأصولٍ، فكان مربزاً يف مجيعها، له من املؤلفات

  .هـ، يف قرافة مصر٩١١، تويف سنة )واألشباه والنظائر يف الفقه، ومثله يف النحو
  .٣/٣٠١، األعالم ٣/٦٥الفتح املبني للمراغي :ينظر ترمجته

يف قواعد وفروع فقه الشافعية، اإلمام جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب   األشباه والنظائر  )٢(
: ، الناشر٢حممد حسن حممد إمساعيل الشافعي، ط : هـ، حتقيق٩١١بكر السيوطي، ت 

 .١/٣١  لبنان، –دار الكتب العلمية بريوت 
ـ الفوائد اجلنية حاشية على الفوائد البهية يف شرح منظومة القواعد الفقهيـة،   )٣( ال عـن  نق

 .٨١ص دمشق،–دار القلم :،  الناشر٥ط القواعد الفقهية ،علي أمحد الندوي،
 -هو الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب البا حسني،أستاذ الفقه اإلسالمي يف كلية الشـريعة  )٤(

  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية
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 –مكتبـة الرشـد   :هـ،الناشر١٤٣٠، ٢الفروق الفقهية واألصولية ليعقوب با حسني،ط )١(

 .٢٧الرياض،ص  -ناشرون
عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي،والد إمام احلرمني،من علماء التفسري واللغة :هو:اجلويين )٢(

الفرق (و) التبصرة(هـ،صنف يف الفقه٤٣٨والفقه،سكن بنيسابور وتويف ا سنة 
 .٤/١٤٧األعالم :ينظر ترمجته). معواجل

 .٨٢-٨١الفروق للجويين،نقالً عن القواعد الفقهية ،علي أمحد الندوي،ص  )٣(
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نور الـدين خمتـار   . التنظري الفقهي،مجال الدين عطية،نقالً عن علم القواعد الشرعية ، د )١(

 .٣١٥الرياض، ص -مكتبة الرشد ناشرون:،الناشر١اخلادمي، ط 
   
 .٣١٦القواعد الشرعية،للخادمي ص  علم:ينظر )٢(
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وقـد قـال البيهقـي يف السـنن الكـربى      . روي هذا احلديث بألفاظ  وصيغ  خمتلفة  )١(

األحاديث املسندة يف الفرق بني بول الغالم واجلارية إذا ضم بعضـها إىل بعـض   :٢/٤١٦
عـن أيب  .١/٩٣واحلديث رواه أبو داود يف سننه،باب بول الصيب يصيب الثـوب، . قويت

فأتى حبسن أو حسني ،فبال على  -صلى اهللا عليه وسلم-كنت أخدم رسول اهللا:السمع قال
تلخـيص  :وينظـر .يغسل من بول اجلارية ويرش من بول الغالم:صدره،فجئت أغسله،فقال

 . ١/٢٥٤احلبري البن حجر 
 .١/٣١األشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
 .٨٠القواعد الفقهية للندوي ص :ينظر )٣(
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،  ١/١٨٦دار إحيـاء التـراث العـريب،    :شف الظنون،حـاجي خليفة،الناشـر  ك:ينظر )١(

دار إحيـاء التـراث   : عمر رضا كحالة،الناشـر .،ومعجم املؤلفني،د١٢٥٨-٢/١٢٥٧
  .٣١٨علم القواعد الشرعية للخادمي ص:،وينظر١٠/٤٨، ٥/٩٤العريب، 
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 –ار احلـديث  د:،الناشـر  ١املصباح املنري،امحد بن حممد بن علي الفيـومي، ط  :ينظر  )١(

 .٢٩٩القاهرة،ص
علي بن حممد بن علي املعروف بالسيد الشـريف، ولـد جبرجـان سـنة     : هو:اجلرجاين )٢(

هـ، كان إماماً من أئمة احلنفية عاملاً باللغة صرف شبابه يف التحصيل، له مؤلفـات  ٧٤٠
تويف بشرياز سـنة  ) حاشية على شرح خمتصر ابن احلاجب، وكتاب التعريفات: (عدة منها

، ١/٤٢٢، وكشـف الظنـون   ٣/٢٠راغـي  الفتح املبني للم: ينظر ترمجته يف. هـ٨١٦
 .٥/٧ للزركليواألعالم 

هـ ،مطبعة مصطفى البـايب  ٨١٦التعريفات،السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين،ت  )٣(
 .١٥٣احلليب وأوالده مبصر، ص 

منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبلي،شيخ احلنابلة مبصر يف عصره،له :البهويت )٤(
كشاف القناع عـن مـنت اإلقنـاع    (و ) ض املربع شرح زاد املستقنعالرو: (كتب منها
  .٧/٣٠٧األعالم : ينظر ترمجته يف . هـ١٠٥١،تويف سنة ) للحجاوي

دار الكتـب  . ،املطبعـة ١هـ، ط ١٠٥١،منصور بن يونس البهويت، ت كشاف القناع )٥(
 .٥/٢٢٤ بريوت، –العلمية 
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والتاج  ،٣/٢٢٠دار الفكر،. هـ، املطبعة١٢٣٢، ابن عابدين، ت حاشية رد احملتار:ينظر )١(

-٥/٢٥١دار الكتب العلمية،:،حممد بن يوسف العبدري ،الناشرواإلكليل ملختصر خليل
دار إحياء التـراث  :هـ، ،املطبعة٩٧٧،حممد الشربيين اخلطيب،ت ، ومغين احملتاج ٢٥٢

من العلمـاء،  مجاعة : هـ، حتقيق٦٢٠واملغين، عبد اهللا بن قدامة، ت  ،٣/٢٥١ العريب،
  .٨/١٣٨ بريوت، –دار الكتاب العريب . املطبعة

  ).٣(اآلية : سورة النساء )٢(
حممد بن عبد اهللا بن حممد االشبيلي املالكي،أبو بكر ابن العريب،قـاض،من  : هو:ابن العريب )٣(

ينظـر  ).أحكام القرآن(و)العواصم من القواصم:(حفاظ احلديث،ولد يف أشبيلية،من كتبه
  .٦/٢٣٠عالم األ:ترمجته
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،والترمـذي يف  ١/٤٧٣) ٢١٣٤(رواه أبو داود يف سننه،باب القسم يـن النسـاء،برقم  ) ١(

) ١١٤٩(،باب ما جاء يف التسوية بني الضـرائر،برقم "رضي اهللا عنها"سننه،عن عائشة 
هكذا رواه محاد بن سلمة عن أيوب ورواه محاد بن زيد وغـري  :،وقال الترمذي٢/٣٠٤

نصـب  :وينظر.قالبة مرسال وهو أصح من حيث محاد بن سلمةواحد عن أيوب عن أيب 
  .٣/٤٠٩الراية للزيلعي 

 دار الكتـب العلميـة،  :،الناشـر )ابن العريب(،حممد بن عبد اهللا األندلسي أحكام القرآن )٢(
١/٤٠٩.  

 .٢/٣٤٧اإلمام أمحد يف مسنده ) رضي اهللا عنه(أخرجه عن أيب هريرة  )٣(
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ث سيد األخيار، حممد بن علي بـن حممـد الشـوكاين، ت    من أحادي نيل األوطار:ينظر )١(

 .٦/٣٧١ بريوت، –دار اجليل . هـ، الناشر١٢٥٥
يف مذهب اإلمام الشافعي، الشيخ أيب احلسني حيىي بن أيب اخلـري بـن سـامل     البيان:ينظر )٢(

دار : ،الناشـر ١هـ، اعتىن به قاسم حممد النوري، ط ٥٥٨العمراين الشافعي اليمين، ت 
البحر الرائق شرح كرت الدقائق، ابن نجيم املصري ،و  ٩/٥٢٦ لبنان، –ج بريوت املنها

دار الكتب العلمية . ،املطبعة١الشيخ زكريا عمريات، ط : هـ، حتقيق٩٧٠احلنفي، ت 
الشـيخ  : هـ، حتقيق٩٥٤مواهب اجلليل، احلطاب الرعيين، ت ،و ٣/١٨٦ بريوت، –

،واملغين البـن   ٥/٢٥٢ بريوت، –دار الكتب العلمية . ، املطبعة١زكريا عمريات، ط 
  .٥/٢٣٤،وكشاف القناع للبهويت ٨/١٥٠قدامة 

 .٥/٢٣٤كشاف القناع للبهويت :،وبنظر٩/٥٢٦البيان للعمراين  )٣(
  ).٣(اآلية :سورة النساء )٤(
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 .٨/١٥٠،واملغين البن قدامة ٩/٥٢٦البيان للعمراين :ينظر )١(
عبد اهللا بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، أبو حممد موفـق   :هو: ابن قدامة )٢(

، صـاحب  )هـ٦٢٠(، وتويف سنة )هـ٥٤١(الدين، فقيه من أكابر احلنابلة، ولد سنة 
 .٤/٦٧: األعالم:يف ينظر ترمجته). ، املقنعاملغين، روضة الناظر: (التصانيف العديدة منها

 .٥/٢٣٤كشاف القناع للبهويت :، وينظر٨/١٣٧املغين البن قدامة  )٣(
املكتبة . ، الناشر١هـ، ط ٥٨٧، أبو بكر بن مسعود الكاساين، ت بدائع الصنائع :ينظر )٤(

واية املقتصد، حممد ،وبداية اتهد ٥/٨٩،ومواهب اجلليل  ٢/٢٦٥ باكستان، –احلبيبية 
: هـ، حتقيـق ٥٩٥، ت)بابن رشد احلفيد ( بن امحد  بن رشد القرطيب األندلسي الشهري 

، زكريا بن حممد بن أمحـد بـن   ،وفتح الوهاب   ٢/٣٣دار الفكر، : خالد عطار، الناشر
لبنان،  –دار الكتب العلمية بريوت : ،  حتقيق ونشر١هـ، ط ٩٢٦زكريا األنصاري، ت 

  .٥/٨٨كشاف القناع للبهويت ،و ٢/٧٣
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  ).٣(اآلية :سورة النساء  )١(
هــ،  ٧٧٤،أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشـي الدمشـقي،ت  تفسري القرآن العظيم  )٢(

 .١/٤٦٠ بريوت،-دار املعرفة:،الناشر
،وابن ماجة يف سننه،باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربـع  ٢/٤٤رواه أمحد يف مسنده  )٣(

،وابــن حبــان يف صــحيحه،باب نكــاح    ١/٦٢٨،)١٩٥٣(نســوة،برقم 
  .٩/٤٦٥الكفار،وصححه،

 .٦/٢٩١نيل االوطار للشوكاين :ينظر )٤(
اجلامع ألحكـام القـرآن،أليب عبـد اهللا بـن أمحـد األنصـاري القـرطيب،ت         :ينظر )٥(

 .بريوت-مؤسسة التاريخ العريب:هـ،الناشر٦٧١
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٥/١١.  

. مجع من األفاضل، الناشر: هـ، حتقيق٤٨٣ ، مشس الدين السرخسي، تينظر املبسوط  )١(
 ،وأنوار٥/١٦١ بريوت، –دار املعرفة 

 عـامل الكتـب،  . أمحـد بـن إدريـس القـرايف، الناشـر     الربوق يف أنواع الفروق، 
 –دار الفكـر  . ، املطبعـة ٢هـ،ط ٢٠٤، اإلمام الشافعي، ت ،وكتاب األم ٣/١١٢

،وكشـاف القنـاع للبـهويت    ٢/٥٠٣،واألشباه والنظائر للسيوطي  ٥/١٥٥ بريوت ،
٥/٨٨. 

  ).٣(اآلية :سورة النساء )٢(
  ٥/١٥٥كتاب األم للشافعي :ينظر )٣(
  .٥/١٦١املبسوط للسرخسي :ينظر )٤(
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  .١٢/٤٨٨املغين البن قدامة  )١(
اللغوي،أشـهر كتبـه   حممد بن مكرم بن علي،الشهري بابن منظور،اإلمام : هو:ابن منظور )٢(

ينظر ترمجته . هـ مبصر٧١١،ويل القضاء يف طرابلس،تويف رمحه اهللا سنة )لسان العرب(
  .٧/١٠٨األعالم :يف

دار إحياء التراث العريب، . ، املطبعة١هـ، ط ٧١١، العالمة إبن منظور، ت لسان العرب )٣(
  .١٠/٣٥٨الناشر،
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 .٣/٦٢٨ دار الفكر،. املطبعة هـ،١٠٨٨،عالء الدين احلصفكي، ت الدر املختار )١(
، حيىي بـن شـرف النـووي، ت    ،وروضة الطالبني ٤/٢٣بدائع الصنائع للكاساين :ينظر )٢(

 ٦/٤٥٠ دار الكتب العلميـة، . الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، املطبعة: هـ، حتقيق٦٧٦
  .٩/٢٢٩،واملغين البن قدامة 

  ).٢٣٣(اآلية :سورة البقرة )٣(
 .٤/٢٣الصنائع للكاساين بدائع :ينظر )٤(
 .٦/١٩٣أخرجه البخاري يف صحيحه :احلديث )٥(
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 .٩/٢٣٠املغين البن قدامة :ينظر )١(
املُهذَّب يف فقه اإلمام الشافعي، أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي :ينظر )٢(

هـ، ضبطه وصححه ووضع حواشية الشيخ زكريا عمـريات، ط  ٤٧٦الشريازي، ت 
،وروضة الطالبني للنووي  ١٥١-٣/١٥٠ لبنان، –دار الكتب العلمية بريوت : اشر،الن١
٦/٤٥٠. 

  ).٧(اآلية :سورة الطالق  )٣(
 .١٥١-٣/١٥٠املهذب للشريازي :ينظر )٤(
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دار . هـ، املطبعة١٢٣٠، مشس الدين حممد بن عرفة الدسوقي، ت حاشية الدسوقي:ينظر )١(

  .٢/٥٠٩ إحياء الكتب العربية،
على مذهب أيب حنيفة النعمان، العالمة زين الدين بن إبراهيم بن حممـد  األشباه والنظائر  )٢(

هـ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عمريات، ط ٩٧٠الشهري بابن نجيم، ت 
،واألشباه والنظـائر للسـيوطي    ٣٢٤ص  لبنان، –دار الكتب العلمية بريوت : ،الناشر١
٢/٥٠٣. 

 . ٦/٥٢٠للنووي  روضة الطالبني )٣(
 .٢/١٩األشباه والنظائر للسيوطي  )٤(
 .٥/٩٤أخرجه مسلم يف صحيحه :احلديث )٥(
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب، ت : ينظر )٦(

  .٢/١٤١بريوت،  –دار املعرفة . هـ، املطبعة٩٦٠
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 .٣٥٩املصباح املنري للفيومي ص :ينظر )١(
دار إحيـاء  :هـ،الناشر١٢٠١،أيب الربكات سيدي أمحد الدردير،ت الشرح الكبري:ينظر )٢(

،واملغين البن قدامة ٤٨٧-٢/٤٨٦،واملهذب للشريازي  ٢/٣٤٣بريوت،-الكتب العربية
 .٥/٢٣٧،وكشاف القناع للبهويت ٩/٢٩٥

الشـيخ حممـد   :احلنفي،حتقيق،عبد اهللا بن حممود بن مودود االختيار لتعليل املختار:ينظر )٣(
،ومواهـب اجلليـل    ٢/٢٢٥ لبنـان،  -دار األرقم ،بـريوت :عدنان درويش،،الناشر

،لسيدي عبد الوهاب الشعراين،ط ، وامليزان الكربى ١١/١٩٥،والبيان للعمراين ٥/٥٥٣
  .٩/٢٩٥، واملغين البن قدامة  ٦٦٣ص القاهرة، –مكتبة الثقافة الدينية :،الناشر ١

 .١١/١٩٥ان للعمراين البي:ينظر )٤(
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 .٩/٢٩٦املغين البن قدامة  )١(
 .٢/٥٠٣،األشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٤األشباه والنظائر البن جنيم ص :ينظر )٢(
  .٢/١٩النظائر للسيوطي  األشباه )٣(
  .٣/٢٢٠مغين احملتاج للشربيين :ينظر )٤(
كفاية األخيار يف حل غايـة االختصـار،اإلمام تقـي الـدين أيب بكـر بـن حممـد          )٥(

ص  بـريوت، –دار الكتـب العلميـة   :الشيخ كامل حممد عويضة،الناشر:احلصين،حتقيق
٤٩٧. 
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 .٢/٥٠٣األشباه والنظائر للسيوطي  )١( 
 .٥/٦٠٨روضة الطالبني للنووي :ينظر )٢(
،أليب إسحاق إبراهيم بن علي يف فقه اإلمام الشافعي التنبيه :،وينظر٩/٤٥١البيان للعمراين  )٣(

شركة دار :،الناشر١وعادل عبد املوجود،ط -علي معوض:هـ،حتقيق٤٧٦الشريازي، ت
 .٤٣٥-٤٣٤ص  لبنان،–األرقم،بريوت 

هذا إسناد :،يف الصداق وقال٧/٢٤٥" السنن الكربى"أخرجه عن ابن مسعود البيهقي يف  )٤(
ورواه يزيد بن هارون وهـو  .بن يسار وهو صحايب مشهورصحيح،وقد مسي فيه معقل 

 .أحد حفاظ احلديث مع عبد الرمحن بن مهدي وغريه بإسناد آخر صحيح كذلك
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هو أيب اخلري حيىي بن سامل العمراين،فقيه كان شيخ الشافعية يف بـالد اليمن،لـه   :العمراين )١(

األعـالم  :ظر ترمجتـه يف ين. هـ٥٥٨،تويف سنة )البيان يف فروع الشافعية(تصانيف منها
٨/١٤٦.  

 .٩/٤٥١البيان للعمراين  )٢(
حممـد أمحـد   .د:القوانني الفقهية،أليب القاسم حممد بن أمحـد ابـن جزي،حتقيـق   :ينظر )٣(

 .٢٢٨ص  مصر،-دار األندلس اجلديدة:،الناشر١سيد الصباغ،ط .القيايت،د
  .وما بعدها ٤/٧١٢ة للعيين البناية يف شرح اهلداي:،وينظر٢/٢٨٧بدائع الصنائع للكاساين  )٤(
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 ).٢٣٦(اآلية :سورة البقرة )١(
 ).٢٣٦(اآلية :سورة البقرة )٢(
، وروضة ١/٥٢٥،وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٢حاشية رد احملتار البن عابدين :ينظر )٣(

،وفـتح الوهـاب لألنصـاري    ٣/٢٤٢،ومغين احملتاج للشربيين ٥/٦٣٧الطالبني للنووي 
 .٢/٥٠٣والنظائر للسيوطي ،واألشباه ٢/١٠٣
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 .٥/١٧٥،وكشاف القناع للبهويت ٢/٤٢٦الشرح الكبري للدردير :ينظر )١(
 .٢/٥٠٤األشباه والنظائر للسيوطي  )٢(
حممد بن حممد الشربيين القاهري الشافعي،اخلطيب،أخذ العلم عن :هو:اخلطيب الشربيين )٣(

شرح املنهاج املسمى :ه كتب كثرية منها،   والرملي، ول"عميرة"الشيخ البرلَِسي امللقب ب 
سنة  -رضي اهللا عنه –،تويف )مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ منهاج الطالبني(ب

 .٦/٦األعالم :ينظر ترمجته يف.هـ٩٧٧
 .٣/٢٢٠مغين احملتاج للشربيين  )٤(
 .٣/٢٤٩، والبحر الرائق البن جنيم ٢/١٢٥االختيار لتعليل املختار :ينظر )٥(
  ).٢٤(اآلية :سورة النساء  )٦(
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  .٢/١٢٥االختيار لتعليل املختار :ينظر )١(
عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد، ملك العلماء، ويقال الكاشـاين  : هو: الكاساين )٢(

ـ ٥٧٨، تويف سنة )بدائع الصنائع(نسبة إىل كاشان، فقيه حنفي المع صاحب كتاب  . هـ
  .٢/٤٦األعالم : ينظر ترمجته

  .٢/٢٧٦بدائع الصنائع للكاساين  )٣(
، وقال ٧/١٣٣،والبيهقي يف السنن الكربى ٣/١٧٣أخرجه الدار قطين يف السنن :احلديث )٤(

ضـعيف  :مبشر بن عبيد متروك احلديث ،وقال البيهقـي :وقال الدار قطين عن أحد رواته 
  .٣/٣٦٩مرة،وهو حديث ضعيف كما يف نصب الراية 

)٥( ار أخرجهالد ويف ، موقوفًا ،٣/١٧٤يف سننه  َقُطْنِي أَي ، مقالٌ سنده على موقوف علي 
"يرض اللَّه هن٣/١٥٢سبل السالم :ينظر.وهو ضعيف" ع.  

  .٢/٢٧٥بدائع الصنائع للكاساين  )٦(
  ).٥٠(اآلية :سورة األحزاب  )٧(
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–دار الفكـر  :،الناشر١ط  ،أليب حممد حممود بن أمحد العيين،البناية يف شرح اهلداية :ينظر )١(

  .٤/٦٤٩ بريوت ،
 .٢٢٥القوانني الفقهية البن جزي ص :ينظر )٢(
 .٨/٤املغين البن قدامة :ينظر )٣(
 .٢/٥٠٤،واألشباه والنظائر للسيوطي ٥/٦٣٧روضة الطالبني للنووي :ينظر )٤(
عبـد الـرزاق يف املصـنف،باب وقـت      -رضـي اهللا عنـهما  –أخرج خرب ابن عمر  )٥(

  .٧/٢٤٤،والبيهقي يف السنن الكربى،باب التفويض،٧/٧٤) ١٢٢٦١(املتعة،برقم
  .٣/٢٥٩البحر الرائق البن جنيم :ينظر )٦(
 .٥/١٧٥،وكشاف القناع للبهويت ٢/٤٢٦الشرح الكبري للدردير :ينظر )٧(
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 .٢/٦٢٥لسان العرب البن مظور :ينظر )١(
  .٣/٣الدر املختار للحصفكي :ينظر )٢(
 .١٣٤ص ) رجع(املصباح املنري مادة :ينظر )٣(
  .٣/٣٣٥مغين احملتاج للشربيين  )٤(
،واملهـذب  ٢٣١،والقوانني الفقهية البن جزي ص ٢/١٠٨االختيار لتعليل املختار :ينظر )٥(

  .٩/١٢٠،واملغين البن قدامة ٢/٤٤٥للشريازي 
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  ).٢٣٥(اآلية :سورة البقرة )١(
حممد بن أمحد بن أيب بكر  األندلسي، أبو عبد اهللا القـرطيب، مـن كبـار    : هو :القرطيب )٢(

اجلامع ألحكـام  : (هـ، من كتبه٦٧١املفسرين، صاحل متعبد من أهل قرطبة، تويف سنة 
 .٥/٣٢٢األعالم : ينظر ترمجته يف). القرآن

  .٣/١٩٢تفسري القرطيب  )٣(
  .٢/٤٤٥املهذب للشريازي  )٤(
،واألشـباه  ٢٥٨،والقوانني الفقهية البن جـزي ص  ٤/٨٣ئق البن جنيم البحر الرا:ينظر )٥(

 .٨/٤٧٦،واملغين البن قدامة ٢/٥٠٤والنظائر للسيوطي 
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  ).٢٢٨(اآلية:سورة البقرة  )١(
 .٨/٤٧٠املغين البن قدامة  )٢(
  ).٢٣١(اآلية:سورة البقرة )٣(
 .٨/٤٧٠،واملغين البن قدامة ٣/٤٦املهذب للشريازي :ينظر )٤(
 .١/٥١٠، )٢٢٨٣(رواه أبو داود يف سننه،باب يف املراجعة،برقم )٥(
،ومغين احملتاج للشـربيين  ٩/٢٢١، والبيان للعمراين ٢/٢٥٢بدائع الصنائع للكاساين :ينظر)٦(

   .٥/٧١،وكشاف القناع للبهويت ٧/٣٣٩،واملغين البن قدامة ٣/١٤٤
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ن عن عمران بن حصـني  ،والبيهقي من حديث احلس٣/١٥٥أخرجه الدار قطين يف سننه  )١(

 .٣١٦-٣/٣١٥،ونصب الراية ٦/٢٥٨نيل االوطار :،وينظر٧/١٢٥
    .٢/٥٩فتح الوهاب لألنصاري  )٢(
 .٢/٥٠٤،واألشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٦األشباه والنظائر البن جنيم ص :ينظر )٣(
للعمـراين  ،والبيـان  ٢/٦٨،وبداية اتهد البن رشد ٤/٨٥البحر الرائق البن جنيم :ينظر )٤(

 .٨/٤٨١،واملغين البن قدامة ١٠/٢٥٠
  ).٢(اآلية :سورة الطالق )٥(
 .٨/٤٨٢،واملغين البن قدامة ١٠/٢٥٠البيان للعمراين :ينظر )٦(
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 اَألئمةُ أخرجه :(٣/٤٢٤،وقال الزيلعي يف نصب الراية ٤/١٧٩أخرجه مسلم يف صحيحه  )١(

 اللَّـه  رسـولَ  خطَّابِلْا بن عمر فسأَلَ حائض، وهي امرأَته طَلَّق أَنه عمر ابن عن الستة
 فتطهر، حتيض، ثُم تطهر، حتى هاكْميِس مثَّ فَلْيراجِعها، مره: "فقال وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى
 .)"اللَّه أَمر يتال عدةُلا لكتف ميسها، أَنْ قَبلَ طاهرا، فَلْيطَلِّقْها يطَلِّقَها أَنْ لَه بدا فإِنْ

 .١٠/٢٥٠البيان للعمراين  )٢(
 .٢/٥٠٤،واألشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٦األشباه والنظائر البن جنيم ص :ينظر )٣(
،واملغين البـن قدامـة   ٢/٤٣٠،واملهذب للشريازي ٢/١١٦االختيار لتعليل املختار :ينظر )٤(

٧/٣٨٦. 
 .٦/١٣٥يف صحيحه أخرجه البخاري  )٥(
  .٧/٣٨٦،واملغين البن قدامة ٢/١١٦االختيار لتعليل املختار  : ينظر )٦(
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  .٧/٣٨٦،واملغين البن قدامة ٢/١١٥االختيار لتعليل املختار :ينظر )١(
  .٨/٦٣أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(
شـباه  ،واأل٢٥٨،والقوانني الفقهية البن جزي ص ٢/١٨٠االختيار لتعليل املختار :ينظر )٣(

ببعض فروع الدين،للشيخ عبد اهللا بن عمـر   ،وإعانة املبتدين ٢/٥٠٤والنظائر للسيوطي 
ص بريوت ، -دار املنهاج،لبنان:،الناشر١،ط )هـ١٣٥٥-١٢٨٣(بن عبد اهللا العمودي،

 .٨/٤٧٦،واملغين البن قدامة ٤٠٦
 ).٢٢٨(اآلية :سورة البقرة )٤(
  .١٠/٢٤٧البيان للعمراين  )٥(
  ).٢٣١(اآلية :البقرةسورة  )٦(
 .٤٧٧-٨/٤٧٦املغين البن قدامة  )٧(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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،وكشـاف  ٢/١٥،وبداية اتهد البن رشد ٢٨٨-٢/٢٨٧بدائع الصنائع للكاساين :ينظر )١(

 .٥/١٤٢القناع للبهويت 
–املكتبة العلمية بريوت :الناشرحممد حمي الدين عبد احلميد، . األحوال الشخصية ،د:ينظر )٢(

  .١٣٣-١٣٢ص  لبنان،
 ).٤(اآلية :سورة النساء )٣(
  ).٢٤(اآلية:سورة النساء )٤(
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 .٦/١٠٨أخرجه البخاري يف صحيحه  )١(
 .٨/٢املغين البن قدامة :ينظر )٢(
، ٢٥٨،والقوانني الفقهيـة البـن جـزي ص    ٣٢٦األشباه والنظائر البن جنيم ص :ينظر )٣(

  .٨/٤٨١،واملغين البن قدامة ٢/٥٠٤واألشباه والنظائر للسيوطي 
 ).٢(اآلية :سورة الطالق )٤(
  ).٢٢٩(اآلية :سورة البقرة )٥(
  .٤٨٢-٨/٤٨١املغين البن قدامة :ينظر )٦(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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، والبيـان للعمـراين   ١٥٥،والقوانني الفقهيـة ص  ١/٢٦٦بداية اتهد البن رشد :ينظر )١(

 .٣/٣١٢،واملغين البن قدامة ٧/٢٨٣،واموع للنووي ٤/١٦٨
 .٤/١٣٦،ومسلم يف صحيحه ١/٣٤٨مالك يف املوطأ أخرجه عن اخلليفة عثمان  )٢(
 .٣/٣١٢،واملغين البن قدامة ٤/١٧٠البيان للعمراين  )٣(
، والبيـان  ١٥٥،والقوانني الفقهية البـن جـزي ص   ٤/١٩١املبسوط للسرخسي :ينظر )٤(

 .٧/٢٨٥،واموع للنووي ٤/١٧٣للعمراين 
  ).٢٢٨(اآلية :سورة البقرة )٥(
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٤٢٧ 
 







 

 

 



  





 

 

 

  M     ]   \  [  Z  YL)٣(   
 





 

                                                
 .٤٩٨،وامليزان الكربى للشعراين ص ٤/١٧٣اين البيان للعمر:ينظر )١(
،أبو احلسن علي بن حممد بـن  ،واحلاوي يف فقه الشافعي٢/٨بداية اتهد البن رشد :ينظر )٢(

 ٩/٣٨ دار الكتب العلمية،:،الناشر١هـ،ط ٤٥٠حبيب البصري البغدادي املاوردي،ت 
  .٥/٥٠،وكشاف القناع للبهويت ٧/٣٣٧،واملغين البن قدامة 

  ).٢٣٢(اآلية:سورة البقرة )٣(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٢٨ 
 



 

 

 – 



  

 









 





 

                                                
حممد حميي الدين عبد احلميد . ،واألحوال الشخصية،د٣/١٤٧مغين احملتاج للشربيين :ينظر )١(

 .٢٣ص 
،والترمـذي يف سـننه،باب مـا جـاء ال نكـاح إال      ٤/٣٩٤رواه أمحد يف مسـنده   )٢(

 .صحيح:،وقال عنه٢/٢٨٢بويل،
  .٢/٢٨١حديث حسن :ال،والترمذي يف سننه،وق٦/٦٦رواه أمحد يف مسنده  )٣(
  .٥١-٥/٥٠كشاف القناع للبهويت :ينظر )٤(
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دار الكتـاب  :،عثمان بـن علـي الزيلعي،الناشـر   تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق :ينظر)١(
،والبيـان للعمـراين   ٢٥٨،والقوانني الفقهيـة البـن جـزي ص    ٢/٢٥٢اإلسالمي،

 .٨/٤٨١،واملغين البن قدامة ١٠/٢٤٧
  ).٢٢٨(اآلية:البقرةسورة  )٢(
،واملهذب للشريازي ٢/٤،وبداية اتهد البن رشد ٢/٢٢٩بدائع الصنائع للكاساين :ينظر )٣(

 .٧/٤٢٩،واملغين البن قدامة ٢/٤٣٧
  ).٢٢(اآلية:سورة النساء  )٤(
  ).٣٧(اآلية:سورة األحزاب  )٥(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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،واملغين البـن قدامـة   ٦/١٩١، وروضة الطالبني للنووي ١٠/٢٤٨البيان للعمراين : ينظر )١(

 .٥/٣٩٦،وكشاف القناع للبهويت ٨/٤٨٤
  ).٢٢٨(اآلية :سورة البقرة  )٢(
   ).٢٢٩(اآلية :سورة البقرة)٣(
 .٢٣احلديث سبق خترجيه ص  )٤(
 .٢٢٥املصباح املنري ص :ينظر )٥(
 .٣/٢٧٩،ومغين احملتاج للشربيين ١٠/٦٥البيان للعمراين :ينظر )٦(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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 .٢٣١املنري ص املصباح :ينظر )١(
،ومغـين احملتـاج   ٢/٤٣٩،وحاشـية الدسـوقي   ٤/١٥٧البحر الرائق البن جنيم :ينظر )٢(

 .٢٩/١٨٩،واملوسوعة الفقهية الكويتية ٥/٤٢٨،وكشاف القناع ٣/٣٥٢
 .٢/٥٠٤األشباه والنظائر للسيوطي  )٣(
ج للشربيين ، ومغين احملتا١٠/٢٣البيان للعمراين : ،وينظر٥/٧٢٢روضة الطالبني للنووي  )٤(

٣/٢٧٥. 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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،ومغين احملتـاج للشـربيين   ١٠/٣٤٢،والبيان للعمراين ٦/٢٣٢املبسوط للسرخسي :ينظر )١(

 .٨/٥٦٩،واملغين البن قدامة ٣/٣٥٧
  ).٢(اآلية:سورة اادلة  )٢(
 .٣٤٣-١٠/٣٤٢البيان للعمراين  )٣(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٣ 
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ــنده  )١( ــد يف مس ــار،برقم ٤/٣٧رواه أمح ــننه،باب الظه ــو داود يف س ) ٢٢١٣(،وأب

  .٢/٣٣٤والترمذي وحسنه .١/٤٩٣
  .١٠/٣٤٣البيان للعمراين  )٢(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٤ 
 





 


 

 



 





 

 

 



 

 

 

                                                
  .٢٣٦املصباح املنري للفيومي ص  )١(
 .٣/٣٨٤مغين احملتاج للشربيين :ينظر )٢(
 .٥٧ص ) معاصر(معجم لغة الفقهاء للقلعجي  )٣(
 .٣/٤٠٨مغين احملتاج للشربيين :ينظر )٤(
، وروضـة  ٢٥٨لقوانني الفقهية البن جزي ص ،وا٣/١٩١بدائع الصنائع للكاساين :ينظر )٥(

 .٩/٧٦،واملغين البن قدامة ٦/٣٤٠الطالبني للنووي 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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  ).٤٩(اآلية :سورة األحزاب )١(
  .١١/٧البيان للعمراين :ينظر )٢(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٦ 
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، وروضـة  ٢٦٤،والقوانني الفقهية البن جزي ص٨/٣٦١البحر الرائق البن جنيم : ينظر )١(

،واملغين البن قدامة ٢/٥٠٥،واألشباه والنظائر للسيوطي ٤٠٩-٦/٤٠٣الطالبني للنووي 
٩/١٥٨.  

 .١/٤٧٨) ٢١٥٧(رواه أبو داود يف سننه ،باب يف وطىء السبايا،برقم )٢(
 .٨/٣٦١البحر الرائق البن جنيم  )٣(
 .٩/٨٢،واملغين البن قدامة ١١/١٥،والبيان للعمراين ٢/٤٦٩حاشية الدسوقي :ينظر )٤(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٣٧ 
 

 

 

   ML  K  J     I  HM  L )١(  
 







 

   M   (  '  &  %  $  #  "  !

)*  L)٣(   
 

) '  &

 







 

 

                                                
  ).٢٢٨(اآلية:البقرةسورة  )١(
 .١١/١٦البيان للعمراين  )٢(
  ).١(اآلية:سورة الطالق )٣(
  .٩/٨٢،واملغين البن قدامة ٣/١٩٤بدائع لصنائع للكاساين :ينظر )٤(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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  ).٤(اآلية:سورة الطالق )١(
 .٣/١٩٤بدائع الصنائع للكاساين  )٢(
  ).٢٢٨(اآلية:سورة البقرة )٣(
  .٣/١٩٤بدائع الصنائع للكاساين  )٤(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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،والبيـان  ٢٦٤، والقوانني الفقهية البن جزي ص ٥/٢٥٥بدائع الصنائع للكاساين :ينظر )١(

 .٩/١٥٨،واملغين البن قدامة ١١/١١٦للعمراين 
 .٣٣احلديث سبق خترجيه ص  )٢(
  ١١/١١٦البيان للعمراين :ينظر )٣(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٤٠ 
 







 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                
 .٣/٢٠٤أنوار الربوق يف أنواع الفروق للقرايف :ينظر )١(
    .٢٠٥-٣/٢٠٤املصدر نفسه :ينظر )٢(
 .٤٨٥معجم لغة الفقهاء ص  )٣(
 ،٥/٥٣٩كشاف القناع للبهويت  )٤(
 .٣٥٨ص دمشق ،  -دار الفكر:، الناشر٢، سعدي أبو جيب،ط  القاموس الفقهي:ينظر )٥(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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،وبـدائع الصـنائع   ٢/٥٠٥،واألشباه والنظائر للسيوطي ١١/٢٠٣البيان للعمراين :ينظر )١(

 . ٤/٢٤للكاساين 
  ).٧(اآلية:الطالقسورة  )٢(
  .١١/٢٠٣البيان للعمراين  )٣(
  ).٢٣٣(اآلية:سورة البقرة )٤(



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية
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  .١١/٢٠٤البيان للعمراين  )١(
 .٦/١٩٣أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(
 .١١/٢٠٤البيان للعمراين :ينظر )٣(
،وروضـة الطـالبني   ٢٤٦، والقوانني الفقهية البن جزي ص ٤/٣٦٥البحر الرائق :ينظر )٤(

 .٩/٢٧٢،واملغين البن قدامة ٦/٤٩١للنووي 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٤٣ 
 

 

  









 



 

 







 

 

 

 

                                                
 .سبق خترجيه )١(
 .٩/٢٧٢املغين البن قدامة :ينظر  )٢(
،واملغـين البـن   ٣/١٥٥،واملهذب للشريازي ٢٤٦القوانني الفقهية البن جزي ص :ينظر )٣(

  .٩/٢٤٩قدامة 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٤٤ 
 



  

  



 



 

 





 

                                                
 قال األلبـاين يف .٧/٤٦٩رواه البيهقي يف السنن الكربى،باب الرجل ال جيد نفقة امرأته، )١(

  .،وإسناد رجاله ثقات رجال الشيخني )صحيح( هو:٧/٢٢٨إرواء الغليل 
العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب أيوب بن سعد الزرعـي، مث  : هو: إبن القيم )٢(

هـ، كان فقيهاً، حنبلي املذهب، ومفسـراً،  ٧٥١هـ، وتويف ٦٩١الدمشقي، ولد سنة 
أعـالم  : (بابن القيم أو بابن قيم اجلوزية، من مؤلفاتـه وأصولياً وحنوياً ومتكلماً، أشتهر 

  .٢/١٦١الفتح املبني للمراغي : ينظر ترمجته يف). املوقعني، وزاد املعاد
هــ،ط  ٧٥١يف هدي خري العباد،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزيـة،ت  زاد املعاد:ينظر )٣(

 .لبنان–بريوت :مؤسسة الرسالة:،الناشر٣
 ٥/٥٠٨.  

 .١١/٢٢٦:البيان للعمراين:ينظر )٤(
،والقوانني الفقهيـة البـن جـزي ص    ٢/٢٣٤االختيار لتعليل املختار للمودودي :ينظر )٥(

،وكشاف ٢/٥٠٥،واألشباه والنظائر للسيوطي ٦/٤٩١،وروضة الطالبني للنووي ٢٤٦
 .٥/٥٦٩القناع للبهويت 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٤٥ 
 

 

 

   

 

 



 



 

 









 

 

 

                                                
 .٥٠٨-٥/٥٠٦زاد املعاد البن القيم :ينظر )١(
،واألشـباه  ٢٥٢-١١/٢٥١،والبيان للعمراين ٣٢٤والنظائر البن جنيم ص  األشباه:ينظر )٢(

 .٩/٢٥٨،واملغين البن قدامة ٢/٥٠٥والنظائر للسيوطي 



 يف الفقه اإلسالمي مسألة الظفر                                   جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٤٦ 
 

 – –

 

 

  

 





 

 





 

 

 

 

 

                                                
) ٣٩٥٧(أخرجه عن جابر بلفظ قريب أبـو داود يف سـننه،باب يف بيـع املـدبر،برقم     )١(

 .٣/٣١٥إرواء الغليل لأللباين :،وينظر٢/٢٤٠
  .١/٣٨١) ١٦٩١(سننه،باب يف صلة الرحم،برقمأخرجه أبو داود يف  )٢(
  .٩/٢٥٨املغين البن قدامة :ينظر )٣(
 .٢/٥٠٥،واألشباه والنظائر للسيوطي ٣٢٤األشباه والنظائر البن جنيم ص :ينظر )٤(
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  ).٧(اآلية :سورة الطالق )١(
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