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 أثر تعارض نهي النبي صلي هللا عليه وسلم وفعله فى باب الطالق 
 ((   )) دراسة تحليلية مقارنة

 هبة نبيل عبد هللا عبد الرازق مقدم من الطالبة  : 
 لدرجة الماجسير بقسم اللغة العربية  

 المقدمة: 
األمي نبيه  على  وتسليمه  ، وصلوات هللا  فيه  مباركًا  طيبًا  كثيرًا  حمدًا  حمل الحمد هلل   ، ن 

وآله  المختار  المصطفى  فيه،فاللهم صل على  ، العوج  مبينا   ، كاماًل  إلينا  وأّداه   ، وحيه 
 وصحبه أئمة الهدى . 

 أما بعد: 
: هي  الرئيسية  اإلسالمي  التشريع  مصادر  بجميع    -إن  النبوية  والسنة   ، الكريم  القرآن 

 عليه وسلم ، وهما أصالن  مكوناتها الفعلية ، والقولية ، والتقريرية مما ورد عنه صلى هللا
 لباقي المصادر األخرى . 

 موضوع البحث : 
فإن البحث يتناول بالدراسة قضية االختالف والتعارض بين األدلة فى المسألة الواحدة من  
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي ينفي أحدهما بالقول عين مايثبته اآلخر بالفعل 

ا على وجه يوهم التعارض فى باب الطالق ، ودفع ما  أو األقرار وكان كل منهما صحيح
 يوهم التعارض من كالم أهل العلم وشراح األحاديث . 

 فكان عنوان بحثي:  
 ] أثر تعارض نهي النبي صلي هللا عليه وسلم مع فعله فى باب الطالق  [ 

 دراسة تحليلية مقارنة 
 مشكلة البحث: 
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ض األدلة بصفة عامة ، مما ينقلها من  وتظهر مشكلة البحث فى اآلثر المترتب على تعار 
  ، المكلفين  أفعال  علي  يؤثر  مما  اإلباحة  أو  الكراهة  و  التحريم  أو  الوجوب  إلى  الندب 

 باإلضافة إلى موضوع  الطالق والتي  يترتب عليه كل ما يخص األسرة وهدمها. 
 أهمية الموضوع: 

 وسلم فى باب الطالق   بيان صحة األقوال واألفعال المروية عن النبي صلى هللا عليه  .1
توضيح مناهج الفقهاء في تعارض القول والفعل ،وعرض الجانب التطبيقي لمناهجهم   .2

 في باب الطالق . 
 تقليل دائرة الخالف في المسائل الفقهية المتنازع حولها فى الطالق .  .3

 أهداف البحث: 
 بيان أن التعارض ظاهرى ال حقيقى بين العلماء  .  .1
ن تعارض نهي النبي صلى هللا عليه وسلم مع أفعاله فى باب  تجلية الخالف الدائر بي  .2

 الطالق . 
 جمع مسائل الطالق التي وقع خالف فيها بين  القول بالنهي والفعل باالباحة .  .3
التطبيقات   .4 ذكر بعض صور  الشخصية من خالل  األحوال  فى  ذلك  آثر  الوقوف على 

 الطالق .  للتعارض بين نهى النبى صلى هللا عليه وسلم وفعله فى باب
 حدود الدراسة:  

التعارض  يتوهم وجود  التي  والقولية  الفعلية  األحاديث  ودراسة  جمع  الرسالة على  تقتصر 
بينهما ، الورادة في باب الطالق ) طالق المكره ، طالق الغضبان  ( ، مع القيام بدفع هذا  

الت  األحاديث  الدراسة  ،وتشمل  األحاديث  وشراح  العلم  أهل  كالم  من  وقع التعارض  ي 
التعارض فيها فى باب الطالق ، سواء بين أقوال أو أفعال النبي صلى هللا عليه وسلم ،أو  

 أفعاله صلى هللا عليه وسلم من جهة التقرير. 
 فروض الدراسة 

 ويعتمد البحث في إجابته على مشكالت الدراسة على الفرضيات التالية: 
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؛لبي • النبي صلى هللا عليه وسلم لنهيه  ان الجواز ،ال يصير في  ان معارضة فعل 
 حقه مكروها  

ان معارضة فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لنهيه؛ لئال تتوهم اباحة الفعل ،وال   •
 يتوهم تحريمه من جهة اخرى. 

ان معارضة فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لنهيه ،هو معارضة حالة من عموم   •
 الحاالت . 

 و يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية للبحث: 
 ذا تعارض قول مع فعل وكل منهما صالح لبيانه؛ فأيهما يكون المقدم ؟ا .1
 خطاب النبي ألمته بصيغة العموم ،هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب ام ال ؟ .2
 هل القول اقوى داللة على االحكام الفقهية من الفعل ؟ .3
 هل خدم األصوليون األفعال التي نقلت كما خدموا األقوال ؟ .4
 األمة بشيء من الرخص في باب القروبات ؟ هل النبي ينفرد عن  .5
 هل مفسدة المكروه مرتفعة في حق النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ .6

 منهج البحث: 
}المنهج   ،وهو  البحث  أهداف  إلى  للوصول  الباحث  منهج  يتضح  سبق  ما  خالل  من 

 التحليلي المقارن{ . 
 منهجي فى البحث: 

 ين القول بالنهي والفعل باإلباحة. استقراء المسائل الفقهية التي وقع فيها خالف ب .1
 دراسة هذه المسائل لرفع التعارض كما هو فى منهج األئمة.  .2
إن   .3 حال  فى  واحدة  صوره  أهي  التعارض  دفع  طرق  فى  واتفاقهم  اختالفهم  توضيح 

 اتفقوا أم هي متعددة فى حال إن اختلفوا . 
ف .4 الفقي  الحكم  على  المترتبة  اآلثار  وبيان  الفقهية  المسائل  كل  تحليل  ى 

 مسائله،وترتيبها حسب األبواب الفقهية. 



   / أبوالعزايم فرج هللا راشد د 

 

 داب  مجلة بحوث كلية اآل 
 

 

 

6 

 
 سبب إختيار الموضوع: 

أهل  قواعد  حسب  معها  صحيحا،والتعامل  فهما  وفهمها  المتعارضة  النصوص  دراسة 
النبوى مبنى على تصديق   التالءم بين النصوص،فالمنهج  فيتم  التعارض  العلم،لتسلم من 

ال أول  هو  وسلم  عليه  هللا  صلى  فيكون  والفعل  وأول القول  أمته  به  يأمر  لما  ممتثلين 
 المجتنبين لما ينهاهم عنه. 

 الدراسات السابقة 
تعارض السنة القولية والفعلية. بحث محكم . د.خالد بن مفلح بن عبد هلل آل    أوال : •

 ه . 1432حامد . جامعة األمام محمد بن مسعود األسالمية . السعودية.
 يتناول هذا البحث: 

لية دراسة وتطبيقا وهدفت الدراسة إلى بيان هذا التعارض بشكل تعارض السنة القولية والفع 
مجمل دون تخصيص،كما أنه يستعين ببعض التطبيقات الفقهية،ولقد خلصت الدراسة إلى  

 -بعض نتائج هامة وهى:
وليس   .1 للكراهة  النهي  ان  على  فيدل  نهيا  القول  .وكان  القول  خالف  اذا  الفعل  ان 

 للتحريم. 
والفع .2 القول  من  كل  من حمل  يتمكن  االخرى.حتى  فى  تجىء  ال  خاصة  على صورة  ل 

 الجمع بين القول والفعل. 
 ويرى أنه اذا خالف الفعل القول .فالقول هو المقدم مطلقا.وهذا ما جنح اليه االكثرون.  .3
.رسالة    ثانيا: • األخبار  منتقى  شرح  األوطار  نيل  كتابه  فى  ومنهجه  الشوكانى  االمام 

.ال أحمد  خالد  القرى_كلية  ماجستير.للطالب  أم  الغمارى.جامعة  حسن  د.محمد  مشرف 
 الدعوة وأصول الدين_السعودية. 

 يتناول هذا البحث: 
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منتقى   شرح  األوطار  كتابه)نيل  خالل  من  الحديث  مختلف  فى  الشوكانى  االمام  منهج 
األخبار(،كشفت الدراسة عن منهج االمام الشوكانىفى التوفيق بين االحاديث التى ظاهرها  

استنباط التعارض،وبي فى  االمام  وملكه  واللغوى  الفقهى  الشوكانى  االمام  منهج  نت 
االحكام،ثم بين فى نهاية البحث أهم النتائج التى توصل إليها ومنها ان االمام الشوكانى  
ابن   للحافظ  الحبير،وكالهما  البارى والتلخيص  اعتمد فى شرحه وتخريجه على كتاب فتح 

الشوكانى   االمام  ان  بين  التوفيق  حجر،وايضا  فى  والفقهاء  العلماء  يسلك مسلك جمهور 
 بين االحاديث التى ظاهرها التعارض فيلجا للجمع ثم النسخ ثم الترجيح. 

 -ويختلف موضوع بحثي  عن الدراسات السابقة باالتي:
أحكام طالق   .1 يتبعه من  الطالق وما  باب  الفعلية  في  القولية مع  السنة  دراسة  

 المكره وطالق الغضبان. 
 التعارض الظاهري في بعض قضايا الطالق .  توضيح  .2
االلتزام بعده نقاط فى كل مسالة ، فتبدء دراسة المسألة بجمع األحاديث القولية   .3

باألدلة   العلماء  مناهج  بيان  ثم   ، األحاديث  بين  التعارض  توضيح  ثم   ، والفعليه 
 والرد والمناقشات ، ثم ختاما بترجيح الباحث  

نة القولية ، وهل يقضى النهي الفساد أم التنزيه ،  األهتمام بصور النهي فى الس .4
 وكذلك االهتمام بالسنة الفعلية أو التقريرية فى مسائل الطالق . 

 أما المقدمة وفيها: 
 تشتمل على مشكلة البحث، أهمية البحث،أهداف البحث،الدراسة السابقه، منهج البحث . 

 خطة البحث
  عليه وسلم وفعله في باب الطالق .المبحث األول : أثر تعارض نهي النبي صلى هللا

 -يتناول هذا المبحث :
المطلببب األول  : ذكببر مببا ظبباهرهض التعببارض مببن أقوالببه وأفعالببه صببلى هللا عليببه وسببلم فببي 

 -ذلك:
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 األحاديث القولية التي تفيد عدم وقوع طالق المكره والغضبان. .1
 األحاديث الفعلية التي تفيد وقوع طالق المكره والغضبان. .2

 .طلب الثاني : بيان وجه التعارضالم
 -المطلب الثالث : مسالك العلماء في دفع التعارض:

 .مسلك الجمع   .1
 مسلك الترجيح.  .2

 -المطلب الرابع: آثر التعارض بين قوله وفعله صلى هللا عليه وسلم في اختالف الفقهاء:
 طالق الغضبان والترجيح  .1
 طالق المكره والترجيح  .2

 الخاتمة  
 راجع فهرس المصادر والم

 
 الفصل األول: آثر تعارض نهي النبي صلى هللا عليه وسلم وفعله في باب الطالق  

المبحث األول : آثر تعارض نهي النبي صلى هللا عليه وسلم وفعله في طالق المكره  
 والغضبان. 

المبحث األول: أثر تعارض نهي النبي صلى هللا عليه وسلم وفعله في طالق المكره  
 والغضبان: 

 األول : ذكر ما ظاهرهض التعارض من أقواله وأفعاله صلى هللا عليه وسلم في ذلك: المطلب 
 األحاديث القولية التي تفيد عدم وقوع طالق المكره والغضبان -أ

:  -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  -1
 .(1)استكرهوا عليه""إن هللا قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما  

 

(، لكن ذكر الحافظ ابن رجب في 7219(، وابن حبان في صحيحه )2043( أخرجه ابن ماجه )1)

العلوم ) فيه إال عن 361/  2جامع  أنكره اإلمام أحمد جدا، وقال: ليس يروى  له علة، وقد  (: أن 
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عائشة رضي هللا عنها قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »ال عن  -2
 .(2)طالق، وال عتاق في غالق«، قال أبو داود: " الغالق: أظنه في الغضب "

 األحاديث الفعلية التي تفيد وقوع طالق المكره والغضبان -ب
في أوس بن صامت أنزل هللا عز وجل صدر و   -وهللا-عن خولة بنت ثعلبة قالت: في  -1

سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي  
يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي 

والذ فقلت: كال  قالت:  نفسي،  يريدني على  فإذا هو  ثم دخل علي،  ي نفس  قومه ساعة، 
فينا بحكمه، قالت:   إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم هللا ورسوله  خويلة بيده، ال تخلص 
فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم  
خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول هللا صلى هللا  

ست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى هللا عليه  عليه وسلم فجل
" يا   يقول:  ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم ما 
خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتقي هللا فيه "، قالت: فوهللا ما برحت حتى نزل في القرآن،  

وس عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  يا  فتغشى   " لي:  فقال  عنه  سري  ثم  يتغشاه،  كان  ما  لم 
خويلة، قد أنزل هللا فيك وفي صاحبك "، ثم قرأ علي: }قد سمع هللا قول التي تجادلك في  

بصير{   سميع  هللا  إن  تحاوركما،  يسمع  وهللا  هللا،  إلى  وتشتكي  قوله:  (3) زوجها  إلى 
 .(5،) (4)}وللكافرين عذاب أليم{ 

 

كأنها   منكرة  أحاديث  هذه  حاتم:  أبو  وقال  مرسال،  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  الحسن، 

 موضوعة.

(: حديث صحيح على  216/  2(، قال الحاكم )2046(، وابن ماجه )2193( أخرجه أبو داود )2)

حاتم شر أبو  وقال  مسلم،  به  يحتج  لم  عبيد  بن  محمد  بأن  الذهبي  وتعقبه  يخرجاه،  ولم  مسلم،  ط 

 ضعيف.
 . [1]سورة المجادلة:  (3)

 . [4،]سورةالمجادلة: (4)
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الطا-2 عمران  بن  سكينا  عن صفوان  فأخذت  فقامت  امرأته  مع  نائما  كان  رجال  أن  ئي، 
فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثالثا البتة وإال ذبحتك،  
فناشدها هللا، فأبت عليه فطلقها ثالثا فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: »ال 

 .(6)قيلولة في الطالق«
 ه التعارض المطلب الثاني: بيان وج

أفاد الحديث األول أن هللا سبحانه تجاوز ألمة النبي صلى هللا عليه وسلم عن األفعال التي  
دون   المكلف  عن  تصدر  األفعال  وهذه  اإلكراه،  أو  النسيان  أو  الخطأ  طريق  عن  صدرت 
قصد لها، فلو أكره الرجل على الطالق أو على النكاح أو على ما أشبه ذلك، فقام بالفعل 

ويحتمل   مكرها، اإلثم  رفع  يحتمل  والحديث  ذلك،  تجاوز عن  ألن هللا  باطل،  فعله  فيكون 
 . (7) أيضا ارتفاع الحكم، فيؤخذ منه الحكم بعدم وقوع طالق المكره

باإلكراه،   المكره، فقد فسر الجمهور اإلغالق  الثاني عدم وقوع طالق  الحديث  أفاد  وكذلك 
تصرفه كما يغلق الباب على اإلنسان،    ألن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في 

وكذلك الحديث يفيد عدم وقوع طالق الغضبان غضبا شديدا، وقد فسره بذلك اإلمام أحمد،  
وأبو داود السجستاني، وفسر اإلغالق طائفة بجمع الطالق الثالث في كلمة واحدة، ألنه  

 .(8) أغلق على نفسه باب الرحمة التي فتحها له الشرع 

 

(، وصححه ابن الملقن في 4279(، وابن حبان ) 2214(، وأبو داود )27319( أخرجه أحمد )5)

 (. 145/ 8البدر المنير )

(، وضعفه ابن 441/  3(، والضعفاء الكبير للعقيلي ) 314/  1بن منصور )  ( ينظر: سنن سعيد6)

(، وقال: ذكره ابن أبى حاتم في »علله« عن أبي زرعة: أنه روي  118/ 8الملقن في البدر المنير ) 

 من حديث صفوان هذا، ثم قال أبو زرعة: هذا حديث واه جدا. 

(، جامع العلوم 267/  2قدير للمناوي )(، فيض ال95/  3( ينظر: شرح معاني اآلثار للطحاوي )7)

 (. 366/ 2والحكم البن رجب ) 

( ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 8)

  : )المتوفى  الجوزية  المعرفة  751قيم  دار   : ،    –هـ(،الناشر  الثانية   –  1395بيروت،الطبعة 

1975 (1 /17 .) 
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لثالث فأفاد أن ما يقع من الغضبان، من ظهار أو طالق يكون مؤاخذا به،  وأما الحديث ا
فزوج خولة ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار  
طالق، وقد قال: إنها حرمت عليه بذلك، فألزمه الطالق، فلما جعله هللا ظهارا مكفرا ألزمه 

إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم الكفارة في حال الغضب يعد من  بالكفارة، ولم تلغ الكفارة، ف
 .(9)األحاديث الفعلية التي يدل ظاهرها على وقوع طالق الغضبان

وكذلك الحديث الرابع أفاد أن ما يقع من طالق المكره يكون مؤاخذا به، ومعنى ال قيلولة  
اإلقالة   بمعنى  القيلولة  أن  معنيين، األول  يحتمل  الطالق  أن  في  المعني  فيكون  والفسخ، 

اإلقالة، والثاني أن   الطالق الفسخ بعد وقوعه، فال يستطيع مع اإلكراه  الطالق ال يحتمل 
ألجل  بذلك  ابتلي  أنه  يعلمه  أن  للرجل  ذلك  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  قول  من  المراد 

 .(10)القيلولة، وذلك ال يمنع وقوع الطالق
يث القولية التي يفيد ظاهرها عدم وقوع طالق المكره وبهذا يتضح وجه التعارض بين األحاد

 والغضبان، واألحاديث الفعلية التي تدل على وقوع طالق الغضبان والمكره. 
 المطلب الثالث: مسالك العلماء في دفع التعارض: 

 للعلماء في دفع ذلك التعارض مسلكان، الجمع والترجيح: 
 أوال: مسلك الجمع

الغضبان على حالة معينة من  بأن تحمل األحاديث القولية   الدالة على عدم وقوع طالق 
طالق   وقوع  عدم  جاز  ولو  يقول،  ما  إدراك  لعدم  صاحبه  يوصل  الذي  الشديد،  الغضب 
من   ورد  ما  وأما  وهو غضبان،  ذلك  قال  أنه  أوقع طالقا  أحد  كل  مطلقا الدعى  الغضبان 

ا خولة  السيدة  زوج  الصامت  بن  أوس  إلزام  في  الفعلية  حال  األحاديث  في  وهو  لكفارة 
 .(11)الغضب ألن الغضب لم يبلغ ذلك الحد من اإلغالق

 

 (. 375/ 1ح جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )( ينظر: شر9)

 (. 41/ 24( ينظر: المبسوط للسرخسي ) 10)

(، شرح جامع 251/ 20(، عمدة القاري للعيني )389/ 9( ينظر: فتح الباري البن حجر )11)

 (. 375/  1العلوم والحكم ت األرنؤوط )



   / أبوالعزايم فرج هللا راشد د 
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وأما طالق المكره فما ورد من األحاديث القولية المصرحة بعدم المؤاخذه على فعله جاء 
فيها تفسير ذلك اإلكراه، فاإلغالق هو أن يضيق على المكره ويشدد عليه بأن يهدد بالقتل 

تصرفه فيكون  المبرح  بالضرب  من    أو  ورد  ما  ويكون  التضييق،  من  الوجه  هذا  على 
أكرهته  من  طالق  بوقوع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  إقرار  فيها  التي  الفعلية  األحاديث 
امرأته، وعدم قبول اإلقالة في ذلك الطالق بسبب عدم تحقق شرط اإلكراه، فإن المرأة ال 

 .(12)تقدر على ذلك في غالب األحوال
ذلك في الجمع، بناءا على مذهبهم في وقوع طالق المكره، وهو أن  وللحنفية وجه مغاير ل 

يقال بأن الحديث الذي فيه التصريح بعدم المؤاخذة على الفعل المكره عليه، إنما هو في  
على   اإلغالق  وحملوا  بمسبباتها،  األسباب  ربط  باب  من  فهو  الحكم  ترتب  أما  اإلثم  رفع 

اإلم ترجمة  من  يفهم  قد  كما  الشديد  والكره،  الغضب  اإلغالق  بين  غاير  حيث  البخاري  ام 
 .(13) ويكون ما ورد من األحاديث الفعلية على ظاهره مؤيدا وقوع طالق المكره

 المسلك الثاني: الترجيح 
بأن يقال في طالق الغضبان أنه يقع بداللة ما ورد من قصة أوس بن الصامت مع زوجته 

عليه وسلم غضب النبي صلى هللا  يعتبر  لم  الكفارة،  خوله حيث  وألزمه  الحكم  في  مؤثرا  ه 
 .(14)ويحمل ما ورد من قوله صلى هللا عليه وسلم " ال طالق في إغالق" على اإلكراه

ويقال في طالق المكره أن ما ورد من األحاديث الفعلية في وقوع طالق المكره ضعيفة جدا  
المؤاخذه عن    ال يثبتها أهل النقل، فيرجح عليها ما ورد من أحاديث قولية مصرحة برفع

 .(15) المكره كقوله صلى هللا عليه وسلم " ال طالق في إغالق"
 المطلب الرابع : آثر التعارض بين قوله وفعله صلى هللا عليه وسلم في اختالف الفقهاء: 

 

 (. 105/ 10( ينظر: بحر المذهب للروياني )12)
 (. 177/ 6(، المبسوط للسرخسي )250/ 20لعيني ) ( ينظر: عمدة القاري ل 13)

 (.376-375/ 1( ينظر: شرح جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )14)

 (. 278:276/ 25( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن ) 15)
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الغضبان   طالق  وقوع  في  الفقهاء  بين  خالف  والفعلية  القولية  األحاديث  هذه  على  ترتب 
 ء في ذلك: والمكره، وسنبين اختالف الفقها

 أوال: طالق الغضبان: 
يختلف حكم وقوع الطالق على حسب مقدار الغضب، لذا قسم العلماء الغضب إلى ثالثة 

 أقسام: 
يقوله  ما  ويعلم  عقله  يتغير  ال  بحيث  الغضب،  مبادئ  لإلنسان  يحصل  أن  األول:  القسم 

 .(16)رهويقصده، فهذا ال خالف في وقوع طالقه، ال سيما إن وقع بعد تردد فكره ونظ
فال   وإرادته،  تصرفه  ينغلق عليه  بحيث  غايته،  بالشخص  الغضب  يبلغ  أن  الثاني:  القسم 
يعلم ما يقول أو ما يريد، فهذا ال يتوجه خالف في عدم وقوع طالقه، لزوال عقله، فهو 
أشبه ما يكون بالمغمى عليه والمجنون، وقد نقل غير واحد من العلماء اإلجماع على أن  

 .(17)ير السكر ال يقع طالقهمن زال عقله بغ
القسم الثالث: من توسط في الغضب بين القسمين السابقين، فتعد الغضب مبادئه ولم ينته 

 إلى آخره بحيث يصير كالمجنون، فهذا اختلف الفقهاء فيه على قولين: 
، ( 18) القول األول: أن طالقه يقع، وهذا اختيار عامة الفقهاء، وهو معتمد مذهب الحنفية

 .(21) ، والحنابلة(20) ، والشافعية(19) يةوالمالك

 

(، 32/  8(، تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي ) 6/  5( ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى )16)

(، حاشية الصاوي 244/  3(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )235/  5قناع للبهوتي )كشاف ال

 (. 542/ 2على الشرح الصغير )

(17( ابن عابدين  المختار وحاشية  الدر  ينظر:  الكبير ) 244/  3(  الحاوي  المغني  235/  10(،   ،)

( قدامه  )378/  7البن  للبهوتي  اإلرادات  منتهى  الصاوي74/  3(، شرح  حاشية  الشرح   (،  على 

 (. 542/ 2الصغير )

 (. 67/ 4(، والعناية للبابرتي )58/ 5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )18)

 (. 542/ 2(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )366/  2( ينظر: حاشية الدسوقي )19)

 (. 32/ 8(، تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي )155/ 10( ينظر: الحاوي الكبير ) 20)

 (. 235/ 5(، كشاف القناع للبهوتي ) 386/ 7المغني البن قدامه ) ( ينظر:21)



   / أبوالعزايم فرج هللا راشد د 
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تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  وهذا  يقع،  ال  طالقه  أن  الثاني:  ابن  (22)القول  والحافظ   ،
 .(24) ، ومال إليه ابن عابدين من الحنفية(23)القيم

 أدلة القول األول: 
الدليل األول: حديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت حيث قالت "غضب زوجها،  

النبي  ف فأتت  منها  وسلم    -ظاهر  عليه  هللا  يرد    -صلى  لم  إنه  وقالت:  بذلك،  فأخبرته 
النبي   النبي  -صلى هللا عليه وسلم    -الطالق، فقال  فألزمه  : ما أراك إال حرمت عليه"، 

صلى هللا عليه وسلم الطالق، فلما جعله هللا ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة، ولم تلغ الكفارة،  
 .(25) وقوع طالق الغضبانفهذا يدل على 

الدليل الثاني: ما رواه الدار قطني عن مجاهد، قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباس  
ال  عباس  ابن  إن   " فقال:  غضبان،  وأنا  ثالثا  امرأتي  طلقت  إني  عباس  ابن  يا  فقال: 

 . (26)يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك"
س على وجوب الكفارة في يمين الغضبان، بجامع وجود الغضب في كل الدليل الثالث: القيا

 . (27) منهما ولم يكن الغضب مانعا من لزوم الكفارة في اليمين، فال يمنع وقوع الطالق
 أدلة القول الثاني: 

ْم بِّاْلَخيْ  ره اْستِّْعَجاَلهض لِّلنهاسِّ الشه ض  لض َّللاه }َوَلْو يضَعجِّّ ْم الدليل األول: قولهض سبحانه:  إَِّلْيهِّ َي  َلقضضِّ رِّ 
وَن {   ْم َيْعَمهض وَن لَِّقاَءَنا فِّي طضْغَيانِّهِّ يَن اَل َيْرجض ْم َفَنَذرض الهذِّ ، فإذا كان الغضب قد منع (28)َأَجلضهض

 

 (. 7/ 5( ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى )22)

( ألف ابن القيم رسالة مستقلة في ذلك وهي إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان، ومال إلى  23)

 عدم وقوعه. 

 (. 244/ 3( ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )24)

 (. 375/ 1ينظر: شرح جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )( 25)

(26( قطني  الدار  أخرجه   )3927( والحكم  العلوم  جامع  في  رجب  ابن  الحافظ  قال   ،)1  /376  :)

 إسناده على شرط مسلم. 

 (. 377/ 1( ينظر: شرح جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط)27)
 [ 11]يونس: (28)
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كون الدعاء سببا في التأثير مع أن الدعاء من أقوى األسباب، فكذلك يكون الغضب مانعا  
 . (29)من صحة الطالق 
القيا الثاني:  س على عدم وقوع طالق السكران، بجامع تأثر العقل في كل منهما،  الدليل 

 .(30)والغضب قد يكون أشد من السكر، فال يقع طالق الغضبان 
الترجيح: الذي يظهر رجحانه هو القول األول فهو ما اتفق عليه عامة الفقهاء، ورفضوا  

ن ما أتلف،  عدم وقوع طالق الغضبان، ألنه في هذا الحال من الغضب مكلف يلزمه ضما 
أنه كان   أن كل رجل يطلق زوجته يدعي  ويجازى على فعله، ولئال يكون ذلك مؤديا إلى 

 غضباًنا. 
 ثانيا: طالق المكره: 

وضع الفقهاء شروطا معتبرة لكي يتحقق اإلكراه، نذكرها ثم نتبع ذلك باختالف الفقهاء في  
 وقوع طالقه: 

 أوال: شروط اإلكراه المعتبر: 
 بسلطان أو تغلب. أن يكون من قادر  -1
 أن يغلب على ظنه باألمارات الظاهرة نزول الوعيد به، والعجز عن دفعه والهرب منه. -2
أن يكون مما يلحق الضرر به، بالقتل أو الجرح أو الضرب المبرح وغير ذلك مما فيه -3

 ضرر بالغ. 
 .(31) هوهذه الشروط ذكرها الفقهاء ونصوا عليها وجعلوا وجودها شرطا لوقوع طالق المكر 

 ثانيا: اختالف الفقهاء في وقوع طالق المكره: 
 اختلف الفقهاء في وقوع طالق المكره على قولين: 

 .(34) ، والحنابلة(33)، والشافعية(32)القول األول: وقوع طالقه، وهذا مذهب المالكية
 

 (.11/ 1غضبان البن القيم )( ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طالق ال29)

 (.28/ 1( ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان البن القيم )30)

(، حاشية الصاوي على  383/ 7(، المغني البن قدامه )232/ 10( ينظر: الحاوي الكبير ) 31)

 (. 545/ 2الشرح الصغير )



   / أبوالعزايم فرج هللا راشد د 
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 .(35)القول الثاني: عدم وقوع طالقه، وهو مذهب الحنفية
 أدلة القول االول: 

قول األول:  باإليمان(    الدليل  مطمئن  وقلبه  أكره  من  )إال  تعالى:  المولى (36) هللا  فنفى   ،
سبحانه الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا باإليمان، فكذلك الطالق إذا لم يرده ولم ينوه  

 .(37) بقلبه لم يلزمه، ومعلوم أن الشرك أعظم من الطالق
 الدليل الثاني: ما ذكرنا من األحاديث القولية المصرحة بذلك، وقد مضى بيان ذلك. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضي هللا عنهم، قاله خمسة منهم، ولم يظهر لهم مخالف،  
أي   -منهم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقد روى البيهقي، أن رجال تدلى بحبل يشتار  

مرأة، فحلفت لتقطعن الحبل أو ليطلقها ثالثا فذكرها هللا واإلسالم  فأدركته ا  -يجتني عسال  
فحلفت لتفعلن أو ليفعلن، فطلقها ثالثا فلما خرج أتى عمر بن الخطاب، فذكر له الذي كان  

 .(38) من امرأته إليه، والذي كان منه إليها، فقال: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطالق
 أدلة القول الثاني: 

األو )البقرة:  الدليل  تنكح زوًجا(  بعد حتى  له من  )فإن طلقها فال تحل  تعالى  ل: قول هللا 
 . ( 39) (، والمعتبر العموم دون مقاصد الكالم وما خرج عليه231

 

 (. 544/ 2) (، حاشية الصاوي على الشرح الصغير367/  2( ينظر: حاشية الدسوقي )32)

 (. 31/ 8(، تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي )232/ 10( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )33)

 (. 235/ 5(، كشاف القناع للبهوتي ) 383/ 7( ينظر: المغني البن قدامه )34)

(، العناية شرح الهداية،محمد بن محمد بن 5/  5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )35)

ين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي محمود، أكمل الد

 (. 488/ 3هـ(،الناشر: دار الفكر )786)المتوفى:  
 . [106]النحل: (36)

 (. 412/ 7( ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )37)
(38( التركي  ت  للبيهقي  الكبرى  السنن  ينظر:  للماوردي316/  15(  الكبير  والحاوي   ،)  (10  /

229 .) 

 (. 4912/ 10( ينظر: التجريد للقدوري )39)
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األحاديث   لكانت  اآلية،  عموم  في  دخوله  صح  ولو  مطلق،  غير  المكره  بأن  ونوقش: 
 .(40)مخصصة لذلك

" ال الثاني: قوله صلى هللا عليه وسلم  النبي صلى هللا  الدليل  الطالق"، فمنع   قيلولة في 
فكان   محله  في  الطالق  أوقع  مكلف  ألنه  للطالق،  وفسخه  إقالته  من  وسلم  عليه 

 .(41) كالطائع
ونوقش: باحتمال أن النبي صلى هللا عليه وسلم شاهد من جلده وضعف امرأته ما اقتضى  

 .(42)أن يلزمه الطالق
صلى هللا عليه    -ي هللا عنه قال: قال رسول هللا  الدليل الثالث: ما جاء عن أبي هريرة رض

والرجعة"-وسلم   والطالق  النكاح  جد:  وهزلهن  جد  جدهن  ثالث  طالق (43) :"  يخلو  وال   ،
 .(44) المكره أن يجعل في طالق الجد أو الهزل وأيهما كان وقع

القسمة كالمجنون، وألن الجاد   ونوقش: بأن المكره ليس بجاد وال هازل، فخرج عن هذه 
للفظ وال قا المكره فهو غير قاصد  للفرقة، وأما  للفرقة والهازل قاصد غير مريد  صد مريد 

 .(45) مريد للفرقة
 

 الترجيح: الذي يظهر رجحانه قول جمهور الفقهاء بعدم وقوع طالق المكره لقوة األدلة. 
وقوع طالق   في  الفقهاء  اختالف  في  الفعلية  مع  القولية  األدلة  تعارض  أثر  يظهر  وبهذا 

 ضبان والمكره. الغ 
 

 

 (. 230/ 10( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )40)

 (. 177/ 6( ينظر: المبسوط للسرخسي ) 41)

 (. 230/ 10( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )42)

 (، وقال: حديث حسن غريب. 1184(، والترمذي ) 2194( أخرجه أبو داود ) 43)

 (. 4915/ 10للقدوري )  ( ينظر: التجريد44)

 (. 230/ 10( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )45)
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 الخاتمة 
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

 
 من خالل ما سبق نستخلص أهم النتائج والتوصيات للدراسة :  

 أوال : النتائج  
وضوح دالالت أقوال وأفعال األحاديث النبوية فى باب الطالق ، وإزالة التعارض   .1

 الظاهري بينهم. 
أنها محمولة على نهي التحريم ، وقد  النواهي الواردة في النصوص األصل فيها   .2

 ينتقض هذا األصل  
 بوجود دليل أو قرينة تصرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة أو اإلباحة  .          

 يختلف حكم وقوع الطالق على حسب مقدار الغضب   .3
 ثانيا : التوصيات  

مستجدة   يوصي الباحث أن تكتب أبحاث فى حاالت الطالق، والخالفات الزوجية ال .1
 ، وجمع اآلثار المترتبة على هدم األسرة . 

األسرية   .2 المشاكل  تناقش   ، أسرية  اجتماعية  لجان  بإنشاء  الباحث  يوصي  كما 
 المستجدة ، وكيفية وجود حلول ، وذلك من قبل الجامعات . 

لحماية االسرة من الهدم ينبغي اجراء تأسيس محاكم للطالق ، من أجل الكشف   .3
 اولة عالجها طبقا للشريعة االسالمية . عن مقاصد الطالق ومح

4.   ، الزوجية  المشاكل  عالج  فى  الزوجين  تساعد  لألسرة  إرشادية  مراكز  إنشاء 
 وباساليب علمية وشرعية.  
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االهتمام بقانون األسرة بالقدر الذي يمكنهم من معالجة القضايا األسرية بطريقة   .5
 ة . صحيحة ، ويكون الهدف الحفاظ على استقرار واستمرار األسر 

 
 قائمة المصادر والمراجع  

سنن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه   .1
)المتوفى:   إحياء  273يزيد  دار  ،الناشر:  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  ،تحقيق:  هب( 

 فيصل عيسى البابي الحلبي.  -الكتب العربية 
حبا  .2 بن  ،محمد  حبان  ابن  تقريب صحيح  في  بن  اإلحسان  حبان  بن  أحمد  بن  ن 

هب(،ترتيب:  354معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البضستي )المتوفى:  
)المتوفى:   الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عالء  وخرج    739األمير  هب(،حققه 

بيروت،الطبعة:   الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،الناشر:  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه 
 م.   1988 -هب  1408األولى، 

سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن   .3
ْستاني )المتوفى:   رجِّ هب( ،لمحقق: محمد محيي الدين عبد  275عمرو األزدي السِّّ

 بيروت.   –الحميد ،الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
الكبير،ا  .4 الشرح  في  الواقعة  واألثار  األحاديث  تخريج  في  المنير  الملقن  البدر  بن 

)المتوفى:   المصري  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج 
بن  804 وياسر  سليمان  بن  هللا  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  هب(،المحقق: 

والتوزيع   للنشر  الهجرة  دار  االولى،  -الرياض  -كمال،الناشر:  السعودية،الطبعة: 
 م.2004-هب1425

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا .5
)المتوفى:   الشيباني  األرنؤوط  241أسد  شعيب  مرشد،    -هب(،المحقق:  عادل 
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الرسالة   ،الناشر: مؤسسة  التركي  المحسن  بن عبد  د عبد هللا  وآخرون،إشراف: 
 م.  2001 -هب   1421،الطبعة: األولى، 

ر األصبحي المدني  موطأ اإلمام مالك ،المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عام .6
أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد  179)المتوفى:   هب( ،صححه ورقمه وخرج 

هب    1406لبنان ،عام النشر:    –الباقي ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت  
 م.  1985 -

المكي   .7 العقيلي  حماد  بن  موسى  بن  عمرو  بن  محمد  جعفر  الكبير،أبو  الضعفاء 
المكتبة  هب(،الم322)المتوفى:   دار  قلعجي،الناشر:  أمين  المعطي  عبد  حقق: 

 م. 1984 -هب 1404بيروت،الطبعة: األولى،  –العلمية 
المنذر   .8 بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  حاتم،أبو  أبي  البن  العلل 

الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:   هب( ،تحقيق: فريق من  327التميمي، الحنظلي، 
د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن  الباحثين بإشراف وعناية  

 م.  2006 -هب  1427الجريسي،الناشر: مطابع الحميضي،الطبعة: األولى، 
الخراساني   .9 شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  ،أبو  منصور  بن  سعيد  سنن 

)المتوفى:   السلفية  227الجوزجاني  الدار  األولى،    –هب(،الناشر:  ،الطبعة:  الهند 
 م. 1982-هب 1403

الضعفاء الكبير،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي   .10
)المتوفى:   دار  322المكي  قلعجي،الناشر:  أمين  المعطي  عبد  هب(،المحقق: 

 م.1984 -هب 1404بيروت،الطبعة: األولى،  –المكتبة العلمية 
بن   .11 هللا  عبد  بن  محمد  الحاكم  هللا  عبد  الصحيحين،أبو  على  المستدرك 

بن حمدويه بن نضعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن    محمد
)المتوفى:   الكتب  405البيع  دار  عطا،الناشر:  القادر  عبد  مصطفى  هب(،تحقيق: 

 . 1990 – 1411بيروت،الطبعة: األولى،  –العلمية 



 ةـيـاالصطالح راتـيـوالتعب ةـيـاللفظ اتـبــالمصاح ةـمــترج                                                 

                       
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 

 

 

21 

شرح معاني اآلثار ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك   .12
هب( ،حققه  321دي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  بن سلمة األز 

النجار   زهري  )محمد  له:  األزهر    -وقدم  علماء  من  الحق(  جاد  سيد  محمد 
  -الشريف ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي  

طبعة: األولى  الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية ،الناشر: عالم الكتب ،ال
 م.  1994هب،  1414 -

فيض القدير شرح الجامع الصغير،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف   .13
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  

 . 1356مصر،الطبعة: األولى،  –هب(،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  1031
ص .14 شرح  القاري  بن  عمدة  أحمد  بن  محمود  محمد  ،أبو  البخاري  حيح 

)المتوفى:   العينى  الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى 
 بيروت.   –هب(،الناشر: دار إحياء التراث العربي 855

المحاسن عبد   .15 أبو  الشافعي(،الروياني،  المذهب  فروع  المذهب )في  بحر 
)ت   إسماعيل  بن  ف   502الواحد  طارق  دار  هب(،المحقق:  السيد،الناشر:  تحي 

 م.  2009الكتب العلمية،الطبعة: األولى، 
حجر   .16 بن  علي  بن  محمد  بن  المنهاج،أحمد  شرح  في  المحتاج  تحفة 

 الهيتمي،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد. 
الدسوقي   .17 الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة  الشرح  الدسوقي على  حاشية 

 هب(،الناشر: دار الفكر. 1230: المالكي )المتوفى 
القناع عن متن اإلقناع،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن   .18 كشاف 

)المتوفى:   الحنبلى  البهوتى  إدريس  بن  الكتب  1051حسن  دار  هب(،الناشر: 
 العلمية. 
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اإلرادات   .19 منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  دقائق 
حسن ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  الحنبلى    ،منصور  البهوتى  إدريس  بن 

 م.1993 -هب 1414هب(،الناشر: عالم الكتب،الطبعة: األولى،  1051)المتوفى: 
العناية شرح الهداية،محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا   .20

)المتوفى:   البابرتي  الرومي  الدين  جمال  الشيخ  ابن  الدين  شمس  الشيخ  ابن 
 هب(،الناشر: دار الفكر. 786

رح مختصر الطحاوي ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ش .21
محمد    370)المتوفى:   هللا  عنايت  عصمت هللا  د.  سائد    -هب(،المحقق:  د.  أ. 

خان    -بكداش   هللا  عبيد  محمد  الكتاب    -د  فالتة،أعد  حسن  محمد  زينب  د 
  -مية  للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش،الناشر: دار البشائر اإلسال

 م.  2010 -هب  1431ودار السراج،الطبعة: األولى  
)الشرح   .22 الصغير  الشرح  على  ،للصاوي  المسالك  ألقرب  السالك  بلغة 

َمامِّ   اإلِّ لَِّمْذَهبِّ  المسالك  أقرب  المسمى  لكتابه  الدردير  الشيخ  شرح  هو  الصغير 
المال بالصاوي  الشهير  الخلوتي،  أحمد بن محمد  العباس  أبو  كي  َمالٍِّك(،المؤلف: 

،الناشر:    هب(،1241)المتوفى:   علي  سعد  أحمد  الشيخ  برئاسة  لجنة  صححه: 
 م. 1952 -هب  1372مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،عام النشر: 

رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر   .23
)المتوفى:   الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  دار  1252بن  الناشر:  هب( 

 م.1992 -هب 1412بيروت الطبعة: الثانية، -لفكرا
حفص   .24 أبو  الدين  سراج  الملقن  ابن  الصحيح،  الجامع  لشرح  التوضيح 

هب(،المحقق: دار الفالح  804عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  
دمشق   النوادر،  دار  التراث،الناشر:  وتحقيق  العلمي  سوريا،الطبعة:    –للبحث 

 م.   2008 - هب 1429األولى، 
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المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ،تقي الدين أبو العباس   .25
)المتوفى:   الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  وطبعه  728أحمد  ورتبه  هب(،جمعه 

)المتوفى:   قاسم  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  نفقته:  هب(،الطبعة:  1421على 
 هب.  1418األولى، 

لشيباني ،أبو محمد موفق الدين  المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ا  .26
عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  

)المتوفى:   المقدسي  قدامة  بابن  بيروت،  620الشهير  الفكر  دار  هب(،الناشر: 
 بة هب. 1405الطبعة األولى سنب 

الدسوق .27 الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة  الشرح  الدسوقي على  ي  حاشية 
 هب(،الناشر: دار الفكر. 1230المالكي )المتوفى: 

الضحاك،   .28 بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  ،محمد  الترمذي  سنن 
)المتوفى:   أبو عيسى  هب( ،تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جب  279الترمذي، 

الباقي )جب  2،  1 (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر  3(ومحمد فؤاد عبد 
)جب   ،5،  4الشريف  الحلبي  (  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة    –الناشر: 

 م.  1975 -هب  1395مصر ،الطبعة: الثانية، 
29. ( البيهقي  عليٍّ  بن  َسين  الحض بن  أحمد  بكر  الكبير،أبو    -  384السنن 

هب(،تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،الناشر: مركز هجر   458
واإلسالمية   العربية  والدراسات  حسن  للبحوث  السند  عبد   / )الدكتور 

 م.  2011 -هب  1432يمامة(،الطبعة: األولى، 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،زين الدين   .30

الدمشقي،   ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد 
 باجس إبراهيم   -هب(،المحقق: شعيب األرناؤوط 795الحنبلي )المتوفى: 

 م.2001 -هب 1422بيروت ،الطبعة: السابعة،   –الناشر: مؤسسة الرسالة 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   .31
  : )المتوفى  الجوزية  قيم  ابن  الدين  المعرفة  751شمس  دار   :   –هب(الناشر 

 1975 – 1395بيروت،الطبعة الثانية ، 
البخ .32 الباري شرح صحيح  الفضل  فتح  أبو  حجر  بن  علي  بن  ،أحمد  اري 

هب ،رقم كتبه وأبوابه    1379بيروت،    -العسقالني الشافعي ،الناشر: دار المعرفة  
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  

 الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز. 
الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن    المنتقى شرح .33

)المتوفى:   األندلسي  الباجي  القرطبي  التجيبي  مطبعة  474وارث  هب(،الناشر: 
 هب(.  1332،  )1السعادة ط 

بن   .34 مهدي  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  ،أبو  الدارقطني  سنن 
)المتوفى:   الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  هب(،الناشر:  385مسعود 

 م(.  2004  -هب  1424، )1لبنان ،ط :   –مؤسسة الرسالة، بيروت 
)المتوفى:   .35 المدني  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  الموطأ، 

هب(،المحقق: محمد مصطفى األعظمي ،الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل  179
واإلنسانية   الخيرية  لألعمال  ظبي    -نهيان  ،الط  –أبو  األولى،  اإلمارات  بعة: 

 م.  2004 -هب  1425
السرخسي   .36 األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  المبسوط،محمد 

المعرفة  483)المتوفى:   دار  النشر:    –هب(،الناشر:  تاريخ   ،   -هب  1414بيروت 
 م.1993

أبو   .37 حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد   ، للقدوري  التجريد 
)المتوفى:   القدوري  الفقهية  هب(،المحق  428الحسين  الدراسات  مركز  ق: 



 ةـيـاالصطالح راتـيـوالتعب ةـيـاللفظ اتـبــالمصاح ةـمــترج                                                 

                       
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        
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واالقتصادية أ. د محمد أحمد سراج . أ. د علي جمعة محمد،الناشر: دار السالم  
 (. 4/1846م(،)  2006 -هب  1427، )2القاهرة،ط –

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني   .38
البغداد البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  الشهير  ،أبو  ي، 

)المتوفى:   معوض  450بالماوردي  محمد  علي  الشيخ  الشيخ    -هب(،المحقق: 
العلمية، بيروت   لبنان ،الطبعة:    –عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر: دار الكتب 

 م.  1999-هب  1419األولى، 
 

 


