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 املقدمة
لو كصحبو آكالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل أجمعيف كعمى  الحمد هلل رب العالميف،

 .بسنتو إلى يـك الديف كاٌستىف ييديوكمف اىتدل 
 بعد: أما 

ىذا بما فعمو مختارا ذاكرا غير مكره، إال اإلنسافكسعيا كال يؤاخذ  إال فاف اهلل ال يكمؼ نفسا
  .اإلسالميمف تماـ كيسر الديف 

عاـ كفي الحياة الزكجية بشكؿ بشكؿ  كاألفرادلو تأثير كبير عمى المجتمع  اإلكراه إف
في بناء المجتمع  األكلىالتي تعتبر المبنة  األسرةكامؿ المؤثرة في بناء يعتبر مف الع فاإلكراه، خاص
 .اإلكراهال عمى . يقـك عمى الرضا أففال بد  األسرةلبناء  األساسعقد النكاح ىك  أف، كبما السميـ

 منيجية البحث: 
 كلكؿ باحث منيج فكاف منيجي في ىذا البحث كفؽ األسس اآلتية: 

 .ركعيتو كشركطو كأنكاعوبينت معنى اإلكراه كمش  .ُ
 .كأدلتيـ كمناقشتيا، مع الترجيحعمى اختالؼ مذاىبيـ  عرضت أقكاؿ الفقياء  .ِ
 .قمت بتكثيؽ المادة العممية مف مصادرىا األصمية .ّ
 .القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآليةاآليات  عزك  .ْ
أك في  حيحيفالص كاف في فمامف مظانيا األصمية  اآلثارك  تخريج األحاديث النبكيةب قمت .ٓ

أحدىما أغنى الباحث عف الحكـ عميو لتمقي األمة لو بالقبكؿ، أما إف كاف في غيرىما قمت 
مع الحكـ عميو مف حيث الصحة كالضعؼ معتمدا عمى أئمة ىذا الشأف بتخريج الحديث 

 .حسب ما تقتضيو قكاعد الجرح كالتعديؿ
 .فمـ أترجـ لممشيكريف منيـ، التي كردت أثناء البحث في اليامش ألعالـا ةترجمب قمت .ٔ
 .بحثالقمت بتكضيح الكممات الغريبة التي كردت خالؿ   .ٕ
  .كأخيرا قمت بأعداد فيرس لممصادر مرتبة عمى حسب حركؼ اليجاء .ٖ

 
  خطة البحث:

ثالثة مباحث  إلى يايمكف تقسيم ه المقدمةأما الخطة المتبعة في ىذا البحث فيي بعد ىذ
 : اآلتيكعمى النحك 

كعميو يمكف تقسيـ  كأنكاعوكدليؿ مشركعيتو كشركط تحققو  اإلكراهماىية  :ولال المبحث 
  :اآلتيمطالب كعمى النحك  أربعة إلىىذا المبحث 
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  .كاصطالحان  لغةن  اإلكراه معنى :الولالمطمب 
  .اإلكراهمشركعية  :المطمب الثاني

  .اإلكراهشركط ثبكت  المطمب الثالث:
  .هاإلكرا أنكاع المطمب الرابع:

 كفيو ثالثة مطالب  ،تعريؼ عقد النكاح كمشركعيتو كحكمو المبحث الثاني:
  .كاصطالحا ن تعريؼ عقد النكاح لغة  :الولالمطمب 

  .مشركعية عقد النكاح بالكتاب كالسنة المطمب الثاني:
  .عمى عقد النكاح اإلكراهحكـ  :المطمب الثالث

 ، كفيو ثالثة مطالبمعنى الطالؽ كمشركعيتو كحكمو المبحث الثالث:
  .كاصطالحا ن معنى الطالؽ لغة ن  :الولالمطمب 

  .مشركعية الطالؽ :المطمب الثاني
  .حكـ طالؽ المكره :المطمب الثالث

تاما كخ .البحث أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ ذكرت فييا: فقد الخاتمة أما 
 أنيالبحث إنما الكماؿ هلل تعالى بؿ حسبي  فاني ال انشد الكماؿ ليذا ،فيذا ىك عممي كجيدمن 

.. كاف أخطأت فاني سعيت .دهجيدت كجاىدت فاف أصبت فمف اهلل التكفيؽ كالعكف نشكره كنحم
 .. .العفك كالغفرافك رحمتو  راجيا

ياكـ  كأخيران   بفضمو ككرمو رضا اهلل إلى خدمة اإلسالـ كالكصكؿ إلى كفقنا اهلل كا 
  .لو كصحبو كسمـآكعمى  سيدنا محمدكصمى اهلل عمى 

 الباحث  
 

 حبث  اوأل امل
 ماهية اإلكراه لدليل مشرلعيته 

  .لغةً  واصطالحًاتعريف اإلكراه املطلب األول:
  .تعريف اإلكراه لغة   :أوال

اإلكراه مصدر لمفعؿ أكره كمجرده كره، يقاؿ: كرىت الشيء كىٍرىىا  :(1)قاؿ ابف منظكر
 . (ِ)ككيٍرىىا، ككراىة، ككىراىيَّة

المشػػػقة، كبالضػػػـ القيػػػر كقيػػػؿ بػػػالفتح اإلكػػػراه، كبالضػػػـ المشػػػقة،  ،الكػػػره، بػػػالفتح كاإلكػػػراه:
 .(3)كأكرىتو عمى األمر إكراىا ن حممتو عميو قيرا
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ىما  .يقاؿ: قاـ عمى كيٍرهً أم عمى مىشقٍَّة، كاقاىمني فالف عمى كىٍره أم اكرىو عمى القياـ
( إليو الشيء )تكرييان( ع لغتاف بمعنى كاحد، ك)أٍكرىىىو( مىو عميو كىٍرىان. ك)كىرٍَّىتي مى مى كذا حى

بٍَّبتوي  نقيض   .(ْ)ليوإحى
)بضـ الكاؼ(  فعؿ المضطر كالكيره )بفتح الكاؼ( كلـ يقرأ أحد بفتح الكاؼ. فيصير الكىره

 .(ٓ)فعؿ المختار
 

  .اصطالحاً ثانيًا: تعريف اإلكراه 
 منيا: عرؼ الفقياء اإلكراه بتعريفات كثيرة 

اإلكراه ىك اسـ لفعؿ يفعمو اإلنساف بغيره ينتفي بو رضاه أك يفسد بو  عرؼ الحنفية:  
  .(ٔ)اختياره مع بقاء أىميتو 

 .(ٖ)مف المالكية: حد اإلكراه ما فعؿ باإلنساف، مف يضره أك يؤلمو (ٕ)كقاؿ ابف شاش

  .(َُ) اإللجاء إلى فعؿ الشيء قيران  :مف الشافعية بأنو (ٗ) عرفو الشرقاكم

 ،اإلكراه ىك كؿ ما سمي في المغة أكراىان، كعرؼ بالحس انو أكراه كعرفو الظاىرية:
 .(ُُ)كالكعيد بالقتؿ ممف ال يؤمف منو إنفاذ ما تكعد بو، كالكعيد بالضرب

ىك حمؿ اإلنساف غيره عمى ماال يرضاه مف قكؿ أك فعؿ بحيث لك خمى  عرفو الزيدية:
  .(ُِ) سبيمو كنفسو لما باشره

 . (ُّ)عرفو اإلمامية بأنو: حمؿ الغير عمى ما يكره بتكعده بالضرر غير المستحؽ 
التعريؼ المختار كالذم يبدك لي ترجيحو بأف ىذا التعريؼ مف أخصر التعاريؼ المذككرة لككنو 

 ىك أف اإلكراه حمؿ الغير عمى ما ال يرضاه. ،جامعا مانعا
 ،في التعريؼ خرجت عند الضركرة)حمؿ الغير( ىك جنس  شرح مفردات التعريؼ قكلو

كتعني إجبار اإلنساف غيره قيرا، كىك يشمؿ جميع أنكاع كسائؿ اإلكراه  ألنيا ليست فعال لإلنساف،
 ،)عمى ما( ما اسـ مكصكؿ يفيد العمـك في كؿ التصرفات القكلية كالفعمية المادية كالمعنكية، كقكلو

خمي بنفسو، كذلؾ لككف التعريؼ يتناكؿ أركاف  قكلو )ال يرضاه( معناه فيك ال يختاره مباشرة لك
اإلكراه كىك حمؿ الغير عمى أمر يمتنع عنو بتخكيؼ مقدكر عمى إيقاعو فيصبح الغير خائفا مف 

 .(ُْ)فعمو فيك يصمح لمتعبير عف النظرية العامة لإلكراه
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 .مشروعًة اإلكراه : املطلب الجانٌ
جماع الصحابة عميولقد كردت دليؿ مشركعية اإلكراه مف الكتا      :ب كالسنة كا 

  .أواًل: الدليل من الكتاب
يب  جت  حت  خت  مت  ىت     ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ  قاؿ تعالى: .ُ

 .(ُٓ) چجح  مح  جخ   مجيت  جث  مث  ىث  يث  حج

  

 وجو الداللة: 
 ،اهدلت اآلية الكريمة عمى تحريـ اإلكراه كرفع إثـ اإلكراه فاآلية مطمقة كلـ تحدد نكع اإلكر 

فيك مكعكد كًعدى بو  ،فمف اعتقد اإلسالـ بقمبو كاسمـ فيما بينو كبيف اهلل تعالى فيك مسمـ عند اهلل
  .(16)لو في اإلسالـ  ظٌ كمف لـ يعتقد اإلسالـ بقمًبًو فيك باؽ و عمى كفره ال ح ،مف اسمىـى طائعان 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :قاؿ تعالى .ِ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ڑ  ڑ

  .(ُٕ) چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 
 وجو الداللة:

كألنو قكؿ ه  ،نصت اآلية الكريمة عمى أف الكفار كانكا ييعذِّبيكف المستضعفيف مف المؤمنيف
يِّرى بيف أمريف يمزميوي احديىيما ،ايكًره عميو بغير حؽ فأييما اختاره ي ثبت حكمو  ،فمـ يثبيت حكموي فاف خي

  .(18)في حقو
 

 ثانيا: الدليل من السنة النبوية:
 .(ُٗ)استدؿ الفقياء عمى عدـ ترتب األثر عمى التصرؼ الحاصؿ باإلكراه بالسنة النبكية

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان :  قاؿ رسكؿ اهلل )رضي اهلل عنيما( عف ابف عباس .ُ
 .(َِ)وما استكرىوا عميو

 
 اللة: وجو الد

كليس اإلثـ فقط، إال ما خصو دليؿ  ،نص الحديث إلى أف المرفكع في الحديث ىك الحكـ  
 .(21)كثبكت الدية كضماف المتمفات مف األمكاؿ
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ال طالق وال عتاق في  يقكؿ: قالت سمعت رسكؿ اهلل  )رضي اهلل عنيا( ركم عف عائشة .ِ
  .(ِّ) (ِِ)إغالق

 

 وجو الداللة: 
ى إف الطالؽ في حالة اإلغالؽ غير كاقع، كاف المقصكد مف ف ىذا الحديث نص عمإ

اإلغالؽ قيؿ اإلكراه بحيث يغمؽ عميو أمره كتصرفو كيضيؽ عميو حتى يطمؽ، كقيؿ اإلغالؽ ىا 
  .(24)ىنا بمعنى الغضب

 
فدرء عنيا استكرىت امرأة عمى عيد رسكؿ اهلل عف عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو قاؿ:  .ّ

 .(ِٓ)ذم أصابياالحد كأقامو عمى ال

 
 وجو الداللة: 

ف ىذا الحديث دؿ داللة كاضحة في عدـ ترتب اآلثار عمى تصرؼ المكره حيث أف إ
 .اإلعفاء مف المسؤكلية الجنائية، كاف سببو اإلكراه

 
  .آثار الصحابة -ثالثًا:
 عسالن، في زمف عمر بف الخطاب  (26)أف رجالن تدلي يشتارعف قدامو بف إبراىيـ  .ُ

امرأتو تكقفت عمى الحبؿ، فحمفت لتقطعنو أك لتطمقني ثالثان فذكرىا اهلل كاإلسالـ فأبت إال فجاءتو 
فذكر لو ما كاف منيا إليو كمنو إلييا فقاؿ:  ذلؾ فطمقيا ثالثان فمما ظير أتي عمر بف الخطاب 

ارجع إلى اىمؾ فميس ىذا بطالؽ(ِٕ).  

فقالت: إني كنت نائمة فمـ استيقظ  أتي بامرأة قد زنت انو: ركل عف عمر بف الخطاب .ِ
 .(ِٖ)إال برجؿ قد جثـ عمي فخمى سبيميا كلـ يضربيا

 
 وجو الداللة من الثرين: 

بػؿ كانػا  دليؿ عمى أف اإلكراه في األثريف قد سقط عنيما الحد، كذلؾ ألنيما لـ يككنا بإرادتيما
 مسمكبا اإلرادة.
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 .شروط ثبىت اإلكراه: املطلب الجالح
كاف  .ه مف العكارض المكتسبة ال مف فعؿ اإلنساف بنفسو كلكف مف فعؿ الغير بواإلكرا  

  :مف شركط ثبكت اإلكراه ىي كما يأتي
أف يككف اإلكراه بدكف حؽ، كأما ما كاف بحؽ فال يعتد بو ألنو أكراه شرعي كال تأثير لو  .ُ

 عمى صحة التصرؼ أبدان.
 

قادران عمى تنفيذ ما تكعد بو كىدد بو. فإف ال بد في اإلكراه مف أف يككف المكره )الحامؿ(  .ِ
لـ يكف قادران عمى إيقاع تيديده بالمكره )الفاعؿ( ال يتحقؽ اإلكراه. كعمى رأم أبي حنيفة ال إكراه 
إال مف سمطاف كلكف رأم صاحبيو الذم عميو الفتكل في المذىب الحنفي كرأم المذاىب األخرل 

 . (ِٗ)تيديده سكاء أكاف سمطانان أـ لصان أـ غيرىما  بأف اإلكراه متصكر مف كؿ قادر عمى إيقاع
 

أف يككف المكره )الفاعؿ( خائفان مف ىذا التيديد كيعمـ يقينان أك يغمب عمى ظنو بأف المكره  .ّ
  .(َّ))الحامؿ( قادر عمى إيقاع ما تكعد كىدد بو إف لـ يفعؿ ما طمبو المكره )الحامؿ( منو 

ران يؤدم إلى إتالؼ النفس أك عضك منيا أك بغير أف يككف المكره بو أم ما ىدد بو ضر   .ْ
ما ذكر كالحبس كالضرب الشديد كغيرىما مما ال يؤدم إتالؼ النفس أك العضك كيكتفي بالتيديد 
المكجو إلى النفس المكره فحسب بؿ ينظر إلى كؿ ما يسبب إلحاؽ األذل بمف ييـ أمر المكره 

مو أك بعضو أك عمى الكالديف أك عمى القريب مف أك عمى مالو ك (ُّ))الفاعؿ( كىك مذىب األمامية
 . (ِّ)ذكم رحـ محـر عند الحنفية كالمالكية كالحنابمة

 
 .أنىاع اإلكراه: املطلب الرابع

باعتبار المكره عميو فعال كاف أك قكال كاعتبار المكره بو  ،قسـ الفقياء اإلكراه إلى قسميف
  :كعميو يمكف تقسيمو إلى فرعيف

 .تبار المكره عميوالفرع الول: اع
  :كىك اإلكراه المشركع أم الذم ال ظمـ فيو كال إثـ كيتكفر فيو أمراف إكراه بحؽ: أكال:
  .يحؽ لممكره التيديد بما ىدد بو ( أ

أف يككف المكره مما يحؽ لممكره اإللزاـ بو مثؿ أكراه المرتد عمى اإلسالـ،فيك إكراه بحؽ  ( ب
 بحيث يتكفر فيو األمراف.
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كالمكره قادر  ،بأف يككف اإلكراه ظمما كأف يكره ظالـ قادر عمى أمر قكلي بغير حؽ: اإلكراه ثانيا: 
ڍ  ڌ  چ عمى العقكبة فأنو غير مؤاخذ فيما أكره عميو مثاؿ ذلؾ كالكفر باهلل كمنو قكلو تعالى: 

 . چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
راه الممجئ، كاإلكراه اإلكراه باعتبار المكره بو كعميو يمكف تقسيمو إلى نكعيف اإلك الفرع الثاني:
 .غير الممجئ

كراه يكجب االضطرار كالقتؿ كالقطع كالضرب إاإلكراه الممجئ)التاـ(: كىك  النوع الول:
 .(ّّ)الذم يخاؼ فيو تمؼ النفس كالعضك سكاء قؿ الضرب أك كثر

ىك اإلكراه فيما دكف النفس أك العضك أك  )الناقص(: اإلكراه غير الممجئ النوع الثاني:
فيككف التيديد بالحبس كنحك ذلؾ، أك إتالؼ بعض الماؿ أك الضرب الذم ال يتمؼ  الماؿ

  (.ّْ)األعضاء. 
 

 املحبث  الثاني
 تعريف عقد النلاح لمشرلعيته 

  . تعريف عقد الهلاح لغةً  واصطالحًا: املطلب األول
 يتضمف ىذا المطمب عمى فرعيف ىما: 

 :تعريف العقد لغة واصطالحا -الفرع الول
  .(ّٓ)ىك الجمع بيف أطراؼ الشيء كربطيا كضد الحؿتعريؼ العقد لغة: ن  :أكالن 

ىك ارتباط إيجاب بقبكؿ عمى كجو مشركع يثبت أثره في  :تعريؼ العقد اصطالحا ثانيان:
  .(ّٔ)محمو 

 :تعريف النكاح لغة واصطالحا -الفرع الثاني
كامػرأة نػاكح  نكح بمعنى التزكيج.كيككف  ،تعريؼ النكاح لغة: مف نكح ينكح نكحا كىك البضع أوال:

  .(ّٕ)أف أصؿ النكاح في كالـ العرب الكطء ،أم ذات زكج
 نيػػا مختمفػػة فػػي المفػػظ كمتفقػػة مػػف حيػػث المعنػػى كعميػػو يمكػػفإف تعريػػؼ النكػػاح اصػػطالحا: ثانيااا:

  .(ّٖ)بأنو يفيد حؿ استمتاع الرجؿ مف امرأة لـ يمنع مف نكاحيا مانع شرعي عريفوت
 

 .مشروعًة عقد الهلاح :املطلب الجانٌ
 يتضمف ىذا المطمب عمى فرعيف ىما:  
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  :مشروعية عقد النكاح في الكتاب -الفرع الول
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :قكلو تعالى .ُ

  .(ّٗ)چٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ

 

 وجو الداللة: 
إلى  كىذا الخطاب مكجو ،أمر بالنكاح كالتزكيج چٱ  چ  الخطاب جاء بصيغة األمر

  .(40)األكلياء باف يزكجكا األيامى
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  :قكلو تعالى .ِ

  .(41) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳڳ

 

 وجو الداللة: 
إف اآلية الكريمة تدؿ عمى أف المكدة كالرحمة ىما أساس الحياة الزكجية السعيدة كتككف 

  .(42)باالقتراف الركحي بينيما
  :مشروعية عقد النكاح في السنة النبوية -ثانيالفرع ال
فميتزوج ومن لم يستطع  (43)يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة   :  قكلو .ُ

  .(45)(44)فعميو بالصوم فانو لو وجاء

 وجو الداللة: 
الشباب بالخطاب الف الغالب كجكد قكة فييـ إلى النكاح بخالؼ كبار  خص رسكؿ اهلل 

  .(46)السف
يسألكف  قاؿ جاء ثالثة رىط إلى بيكت أزكاج النبي  عف انس بف مالؾ  ركم  .ِ

قد غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، قاؿ  فمما اخبركا كأنيـ تقالكىا فقالكا كأيف نحف مف النبي 
كقاؿ آخر أنا اعتزؿ  احدىـ آما أنا فاني أصمي الميؿ أبدا، كقاؿ آخر أنا أصـك الدىر كال افطر،

انتم الذين قمتم كذا وكذا أما واهلل إني لخشاكم هلل فقاؿ:  ال أتزكج أبدا، فجاء رسكؿ اهللالنساء ف
واتقاكم لو لكني أصوم وافطر، واصمي وارقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فميس 

  .(47)مني
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 وجو الداللة: 
ج إلى مزيد مف العبادة أف المغفكر لو ال يحتا ،عميو أمرىـ االحديث فيو إشارة إلى رد ما بنك 

 .(48)الحنفية السمحة كسنة النبي  ،كلمح بذلؾ إلى طريؽ الرىبانية ىـ الذيف ابتدعكا التشديد

 
 .حلم اإلكراه على عقد الزواج: املطلب الجالح

 اختمؼ الفقياء في كقكع عقد النكاح بصيغة اإلكراه ىؿ يصح أـ ال؟ إلى مذىبيف:  
 المذىب الول:  

الف النكاح تصرؼ قكلي  ،ة فقد ذىبكا إلى صحت عقد النكاح عمى اإلكراهمذىب الحنفي 
 .(49)فال يؤثر فيو اإلكراه

 
 واستدلوا بما يأتي: 

  .(50) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قكلو تعالى .ُ

 

 وجو الداللة: 
  .عف شرط الرضا دلت اآلية الكريمة أف اهلل أمر المكالي بإنكاح العبيد كاإلماء مطمقان 

ثالث جُدىن جدُّ وىزلين جد النكاح  :قاؿ أف رسكؿ اهلل  ىريرة  لما ركم عف أبي .ِ
  .(51)والطالق والرجعة

 

 وجو الداللة: 
 ،ف اليزؿ إف يراد بالشيء غير ما كضع لو بغير مناسبة بينيماإفي الحديث داللة كاضحة ف

اسو عمى النكاح كالجد ما يراد بو ما كضع لو عقد النكاح يقع في اليزؿ كما يقع في الجد كيمكف قي
 .(52)في حالة اإلكراه

 
 يا رسكؿ اهلل تستأمر النساء في ابضاعيف؟ قاؿ قالت: )رضي اهلل عنيا( ركم عف عائشة .ّ

  .(53)تيستامري فإف سكتت فسكيكتييا إذنيا قاؿ: فاف البكر تستحي، قمت: (نعم)

 

 
 وجو الداللة: 
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 .(54)بكر عمى النكاحفي منطكؽ الحديث داللة كاضحة عمى جكاز إجبار البنت ال
 

 المذىب الثاني:
عقد النكاح عمى اإلكراه فأنو يؤدم إلى  ةمذىب جميكر الفقياء فقد ذىبكا إلى عدـ صح

 .(55)فساد العقد
 استدلوا بما يأتي: 

 . (56)عميو تجاوز اهلل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا:  قاؿ رسكؿ اهلل .ُ

 

 وجو الداللة: 
داللة كاضحة عمى فساد عقد النكاح في حالة اإلكراه كسكاء أكانت أف ىذا الحديث يدؿ 

أك ثيبان   .الزكجة بكرا ن
ركم أف الخنساء بنت ًخذىاـ األنصارية زكجيا أبكىا كىي ثيب فكرىت ذلؾ، فجاءت رسكؿ  .ِ

  .(57)فذكرت ذلؾ لو فرد نكاحيا اهلل 

 

 وجو الداللة: 
لمرأة األنصارية لعدـ رضاىا بالنكاح أف الحديث دؿ داللة كاضحة بعدـ صحة عقد نكاح ا

 .(58)كبدكف الرضا يصبح العقد فاسدا ن 
  

 الترجيح: 
الذم يبدك لي رجحانو ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء باف عقد المكره فاسد كغير صحيح 

فاف تزكجت بغير رضاىا فاف العقد فاسد كال  ،فال يجكز أف تزكج البنت البكر البالغة إال برضاىا
  .عميو آثارتترتب 

 
 املحبث  الثال 

 اثر اإلكراه على الطالق
البد لي أف أكضح معنى الطالؽ لغة كاصطالحا كمشركعيتون قبؿ أف اذكر آراء الفقياء في 

 حكـ طالؽ المكره كعميو يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب: 
 .تعريف الطالق لغةً  واصطالحًا: املطلب األول
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  .لغةً أوالً : تعريف الطالق 
مصدر طمؽٌ  بالتشديد، كالطالؽ ىك حؿ القيد، كىك مأخكذ مف طمؽ بمعنى ترؾ. فيقاؿ 

كاإلطالؽ تأتي بمعنى التطميؽ  ،إذا كانت مطمقة كالتطميؽ التخمية كاإلرساؿ كحؿ القيد :امرأة طالؽ
 .(ٗٓ)فيقاؿ أطمؽ رحمو إذا تركو ي كأرسموه 

في المفظ كمتفقة مف حيث المعنى كعميو يمكف نيا مختمفة إف تعريؼ الطالؽ اصطالحا: ثانيا:
  .(َٔ)تعريفو ىك رفع قيد النكاح حاال ن أك مآال ن بمفظ مخصكص

 
  .مشروعًة الطالق يف اللتاب والشهة: املطلب الجانٌ

 .: مشروعية الطالق في الكتابأوالً 
  .(ُٔ)چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ  :قكلو تعالى .ُ

 

 وجو الداللة: 
اظ التي يقع بيا الطالؽ في الشرع نكعاف صريح ككناية أما الصريح فيك بينت اآلية األلف
  .(ِٔ)إال في حؿ قيد النكاح المفظ الذم ال يستعمؿ 

  .(ّٔ)چ ڃ  ڃ چ چ  چچقكلو تعالى:  .ِ

 

 وجو الداللة: 
النص الكارد في المطمقة كجبت بالفرقة في النكاح الصحيح أك بالفرقًة في النكاح الفاسد أك 

 . (ْٔ)كالف المعتبر مف العدة براءة الرحـ شبية النكاح،بالكطءً عف 

 
  .ثانياً : مشروعية الطالق في السنة

  .(ٓٔ)طمق حفصة ثم راجعيا إن رسول اهلل  :قاؿ ركم عف عمر بف الخطاب  .ُ

فسأؿ عمر بف  ركم عف ابف عمر انو طمؽ امرأتو كىي حائض في عيد رسكؿ اهلل  .ِ
ميرهي فميراجعيا ثـ ليتركيا حتى  قاؿ لو رسكؿ اهلل عف ذلؾ ف رسكؿ اهلل  الخطاب 

تطير ثـ تحيض ثـ تطير ثـ أف شاء امسؾ بعد كاف شاء طمؽ قبؿ أف يمس فتمؾ العدة 
  .(ٔٔ)أف يطمؽ ليا النساء التي أمر اهلل 

 
 وجو الداللة من الحديثين: 
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كالف اإلنساف  ،سببكالعبرة بعمـك المفظ ال بخصكص ال ،الحديثاف يدالف عمى جكاز الطالؽ
  .(ٕٔ)قد يطمؽ امرأتو ثـ يندـ عمى ذلؾ 

 
 .حلم طالق امللره: املطلب الجالح

اختمؼ الفقياء فيما إذا اكره الزكج عمى إيقاع الطالؽ أكراىا ن ممجئا ن كالتيديد بالقتؿ أك 
يقع  بإتالؼ عضك كلـ يكف قادرا ن عمى دفع األذل عف نفسو فطمؽ امرأتو تحت تأثير اإلكراه ىؿ

  :الطالؽ أـ ال؟ عمى مذىبيف
إذا اكره الزكج عمى أف يطمؽ زكجتو كىدده باف يمحؽ بو الضرر كاألذل إف  المذىب الول:

  .(ٖٔ)لـ يطمؽ زكجتو فطمقيا كقع الطالؽ كىك مذىب الحنفية
 

 استدلوا بما يأتي: 
ركم أف رجال كاف نائما فقامت امرأتو فأخذت سكينا فجمست عمى صدره فكضعت  .ُ

 لسكيف عمى خمقو فقالت لتطمقني ثالثا أك ألذبحؾ فناشدىا اهلل فأبت فطمقيا ثالثا ثـ أتى النبي ا
 .(ٗٔ)ال قيمكلة في طالؽفذكر ذلؾ لو 

 

 وجو الداللة:
نما قصد المفظ فقط فقد أكقع طالقو فدؿ عمى أف  أف اليازؿ لـ يقصد إيقاع الطالؽ كا 

المكره عمى اليازؿ ألنيما قصدا النطؽ كلـ يردا الطالؽ يعتبر فيو مجرد التمفظ بو فيقاس 
  .(َٕ)المعنى

كل طالق جائز إال طالق المعتوه  قاؿ:  أف النبي عف ابف عباس)رضي اهلل عنيما( ركم .ِ
  .(ُٕ)والمغموب عمى عقمو

 

 وجو الداللة: 
يدؿ الحديث الشريؼ أف كؿ طالؽ كاقع جائز أم يككف كاقع إال ما ذكره في الحديث فيدؿ 

  .(ِٕ)أف المكره اخذ أىكف الشريف كعميو فال يعتبر مكرىا ن في الحقيقة ،طالؽ المكره كاقع أف

اليازؿ قصد السبب  فقد قاس الحنفية المكره عمى اليازؿ في كقكع الطالؽ فقالكا إف القياس:  .ّ
كىك النطؽ بالطالؽ كلكنو غير راضي بالحكـ المترتب عميو ككذا المكره قصد إيقاع السبب كىك 

  .(ّٕ)لتمفظ بالطالؽ فمزمو كما لـز اليازؿا
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أف طالؽ المكره ال يقع ألنو باإلكراه أصبح فاسد االختيار كال يقصد كقكع  المذىب الثاني: 
نما قصد دفع األذل عف نفسو أك مالو كىك مذىب الجميكر   .(ْٕ)الطالؽ كا 

 
 استدلوا بما يأتي: 

 . (ٕٓ)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ  قكلو تعالى: .ُ

 

 اللة: وجو الد
نصت اآلية الكريمة أف مف أعظـ األشياء حرمة الشرؾ باهلل أك الكفر نتيجة اإلكراه ال يقع 

 . (ٕٔ)فمف باب أكلى أف ال يقع طالؽ المكره تحت تأثير اإلكراه 
ال طالؽ كال عتاؽ في  :قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  :ركم عف عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت .ِ

 .(ٕٕ)إغالؽ

  

 وجو الداللة: 
ص الحديث عمى أف الطالؽ في حالة اإلغالؽ غير كاقع كاف المقصكد مف اإلغالؽ قيؿ ن

كقيؿ االغالؽ ىا ىنا الغضب  ،اإلكراه بحيث يغمؽ عميو امره كتصرفو كيضيؽ عميو حتى يطمؽ
(ٕٖ).  

عسال ن فاتت امرأتو فقالت  (ٕٗ)أف رجال ن تدلى ليشتار كمف األثر عف عمر بف الخطاب  .ّ
فذكر لو   ك لتطمقني، فناشدىا اهلل فأبت فطمقيا، فآتى عمر بف الخطابالحبؿ أ فألقطع

  .(َٖ)ذلؾ فقاؿ: لو ارجع إلى امرأتؾ فاف ذلؾ ليس بطالؽ 

ه كذلؾ الف الذم يبدكا لي رجحانو ىك ما ذىب إليو الجميكر بعدـ كقكع طالؽ المكر ك   
 .كاهلل اعمـ .في طالقو دا كال ىازالاالمكره لـ يكف ج

 
 ةاخلامت

ي بيػػاف فػػكفقػػت  قػػد لى أف أكػػكفو تعػػانحمػػد اهلل عمػػى نعمػػو، كنسػػألو العفػػك عػػف التقصػػير، كاسػػأل
  .كمشركعيتو كشركطو كأنكاعومعنى اإلكراه لغة كاصطالحا 

، كىك مف مباشرتونفسو لما اختار بخمى  بحيث لك ،عمى ما ال يرضاه الغير ىك حمؿ :اإلكراهف
أف يكػكف المكػره ك  غير حؽ سػكاء كػاف اإلكػراه تامػا أك ناقصػا،أبشع الجرائـ ألنو اعتداء عمى الغير ب

بو أم ما ىدد بو ضرران يؤدم إلى إتالؼ النفس أك عضك منيا أك بغير ما ذكر كالحبس كالضػرب 
 يك يفسد االختيار كال يعدـ األىمية.ف، الشديد
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ال بػػد أف ك . ال يصػػح الػػذم يعتريػػو إكػػراه النكػػاحكمػػف ثػػـ بينػػت معنػػى عقػػد النكػػاح كمشػػركعيتو ف
  .يككف قائما عمى الرضا كليس عمى أساس اإلكراه

 ألنػو ،فػي حالػة اإلكػراه ال يقػعيك ف طالؽ المكره كمف ثـ بينت معنى الطالؽ كمشركعيتو كحكـ
 .وكقكع طالقكلـ يكف جادا في  فاسد االختيار، أصبح باإلكراه

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 

 هوامش الحبث 
 

ىػػػ كخػػدـ فػػي ديػػكاف َّٔمحمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي أبػػك الفضػػؿ كلػػد بمصػػر عػػاـ  ابػػف منظػػكر: (ُ)
 ،ىػػػػُُٕكعػػػاد إلػػػى مصػػػر كتػػػكفي فييػػػا سػػػنة  ،اإلنشػػػاء بالقػػػاىرة ثػػػـ كلػػػي القضػػػاء فػػػي طػػػرابمس

  .َُٖ/ ٕ:لمزركمي ،األعالـ
لساف العرب لجماؿ الديف محمػد بػف مكػـر بػف منظػكر المصػرم، مػادة )كػره(، طبػع دار صػادر   (ِ)

 .ّْٓ/ ُّ:ـ ُٔٓٗ/ىػ ُّٕٓبيركت، سنة 
تػػأليؼ العالمػػة: احمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي  ،ر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػيالمصػػباح المنيػػ  (ّ)

 ُِٔٗ، مادة )كره(، الطبعة السادسػة، بالمطبعػة األميريػة، سػنة (ىػ َٕٕت )المقرئ الفيكمي، 
 .ْٓٔ/ِـ، ج 

احمػػد عبػػد الغفػػكر  :تحقيػؽ .إسػػماعيؿ بػف حمػػاد الجػػكىرم ،الصػحاح تػػاج المغػػة كصػحاح العربيػػة (ْ)
ـ، الطبعػػػػػة الرابعػػػػػة ُٔٓٗ/ىػػػػػػ ُّٕٔالعمػػػػػـ لمماليػػػػػيف، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى القػػػػػاىرة  عطػػػػػار، دار

، كينظػػر: مػػادة )كػػره( ؾ ر ق مختػػار الصػػحاح، محمػػد بػػف أبػػي ُُِ/ٖ :ـ ُٕٖٗ /ىػػػَُْٕ
الطبعػػػة طبعػػػة جديػػػػدة،  بيػػػركت، ،الناشػػػر مكتبػػػة لبنػػػاف ناشػػػركف بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر الػػػرازم،

 . ٖٔٓ/ُ:ـ، تحقيؽ: محمكد خاطرُٓٗٗ/قُُْٓ
لإلماـ المغكم محب الديف أبػي الفػيض السػيد محمػد مرتضػى  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس (ٓ)

 . َْٖ/ٗ:الحسيني الزبيرم الحنفي
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شيخ سيؼ اإلسالـ برىاف الديف أبي الحسف عمي بف  :تأليؼ ،ينظر: اليداية شرح بداية المبتدل (ٔ)
 ُٓٔٗىػػ/ ُّْٖ ،مطبعة الحمبي ،ىػ ّٗٓعبد الجميؿ أبي بكر المرغيناني الرشداني المتكفى 

 . ِٕٓ/ّ:ـ
ينظػػػر: تػػػاريخ اإلسػػػالـ ككفيػػػات المشػػػاىير كاألعػػػالـ تػػػأليؼ: شػػػمس الػػػديف  ،ابػػػف شػػػاش: المػػػالكي (ٕ)

 –محمػػد بػػف احمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي، دار النشػػر، دار الكتػػاب العربػػي، مكػػاف النشػػر: لبنػػػاف 
مػػػػػر عبػػػػػد السػػػػػالـ تػػػػػدمرم، ج ـ، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، تحقيػػػػػؽ: عُٕٖٗ/ىػػػػػػَُْٕسػػػػػنة  ،بيػػػػػركت

، كينظػػر: معجػػـ المػػؤلفيف تػػراجـ مصػػنفي الكتػػب العربيػػة، تػػأليؼ: عمػػر رضػػا كحالػػة ِٔٗ/ْْ
 . ُٖٓ/ٔ :ـ ُٕٓٗ/ىػ ُّٕٕدمشؽ سنة  ،طبع بنفقة رفعت رضا كحالة، مطبعة الترقي

 تػػأليؼ أبػػي عبػػد اهلل سػػيد بػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ الشػػيير ،ينظػػر: التػػاج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ (ٖ)
 .ْٓ/ْ :ليبيا مطابع دار الكتاب المبناني ،مكتبة النجاح ،بالمكاؽ

الشرقاكم: كىك احمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل الشرقاكم، فقيو شافعي مػف مدرسػي األزىػر بالقػاىرة  (ٗ)
ـ، ينظػػػر: األعػػػالـ قػػػامكس تػػػراجـ المشػػػيكريف مػػػف الرجػػػاؿ كالنسػػػاء كالمسػػػتعربيف،  ُُْٗسػػػنة 

  .ٖٗ/ُ :ـ ُٕٗٗبيركت، الطبعة الرابعة سنة  ،ر العمـلخير الديف الزركمي، دا
لعبػػد اهلل حجػػػازم بػػف إبػػػراىيـ الشػػافعي الشػػػيير  ،ينظػػر: حاشػػػية الشػػرقاكم عمػػػى تحفػػة الطػػػالب (َُ)

مطبعػػػة ألبػػػابي  ،بالشػػػرقاكم، كتحفػػػة الطػػػالب شػػػرح تنقػػػيح المبػػػاب ألبػػػي زكريػػػا يحيػػػى األنصػػػارم
 . َّٗ/ِ:ـ ُُْٗ/ىػ َُّٔالحمبي 

طبػع دار  ،ىػ ْٔٓلإلماـ أبي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز المتكفى  ،محمىينظر: ال (ُُ)
 .َّّ/ٖ :ـ ُِٓٗ/ىػ َُّٓالطباعة المنيرية لسنة 

  .ُٔٔ/ ْ:احمد بف يحيى بف المرتضى :تأليؼ ،البحر الزخار (ُِ)
جعفػر بػف الحسػف اليػذلي  المحقػؽ الحمػي،   :تػأليؼ، شرائع اإلسػالـ فػي مسػائؿ الحػالؿ كالحػراـ (ُّ)

 . ْ/ّ:المطبعة العممية بالنجؼ
  .ُٕٓ/ٔ : لمكاساني ،بدائع الصنائع (ُْ)
 .ِ ٔٓاآلية  :سكرة البقرة (ُٓ)
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ىػػ(،  َِٔينظػر: المغنػي: لإلمػاـ أبػي محمػد عبػد اهلل بػف احمػد بػف قدامػو المقدسػي المتػكفى، ) (ُٔ)
 .َْٗ/ُٗ:لمنارإدارة ا ،ىػ ُّٕٔالطبعة الثالثة سنة 

 .َُٕ-َُٔ :سكرة النحؿ اآلية (ُٕ)
 

  .ِْٗ/ُٗينظر: المغني: ( ُٖ)
مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير عمػى كجػو يػراد بػو  –غير القراف ىي كؿ ما آثر عف النبي  :السنة (ُٗ)

قحطػاف الػدكرم، الطبعػة  –رشػدم عميػاف :تأليؼ ،ينظر: كتاب الحديث الشريؼ كعمكمو .الشرع
 . ِٕص  :ـ ُٖٓٗ/ىػ َُْٓالثالثة 

احمػد بػف الحسػيف  ،( فػي بػاب مػف ال يجػكز إقػرارهُُٕٖٕالسنف الكبرل لمبييقي رقـ الحػديث ) (َِ)
ـ  ُْٗٗ/ىػػػػُُْْ  ،مكتبػػػة دار البػػػاز مكػػػة المكرمػػػة ،بػػػف عمػػػي بػػػف مكسػػػى أبػػػك بكػػػر البييقػػػي

مختصػػر أركاء الغميػػؿ فػػي تخػػػريج  حػػديث صػػحيح  ،ّٕٓ/ٕ:محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا :تحقيػػؽ
 .ُُٓ/ُ:(ِٕٔٓرقـ الحديث ) محمد ناصر الديف األلباني، :تأليؼ، نار السبيؿأحاديث م

ينظر: الفتاكم الكبرل الفقيية، البف حجر، لمعالمة احمد شياب الديف بف محمد بدر الػديف بػف  (ُِ)
ىػػ، كمعػو فتػاكم الرممػي كىػك شػمس الػديف محمػد  ْٕٗحجر الييتمػي الشػافعي المكػي المتػكفي 

مطبعػػة عبػػد  ،ىػػػ ََُْديف احمػػد بػػف احمػػد بػػف حمػػزة الرممػػي المتػػكفي بػػف العالمػػة شػػياب الػػ
  . ُُٕ/ْ :ىػ ُّٕٓالحميد احمد حنفي سنة 

ترتيػب   :ينظر، ىك اإلكراه كضد الفتح كاالسـ منو الغمؽ كيقاؿ كالـ غمؽ أم مشكؿ :اإلغالؽ (ِِ)
 .ِّٔ/ّ :القامكس

محمػػد بػػف  :تػأليؼ ،كػره كالناسػػيبػاب طػػالؽ الم ،(َِْٔسػػنف ابػف ماجػػو رقػـ الحػػديث ) :ينظػر (ِّ)
، عمػؽ َٔٔ/ُ:بيػركت ،دار الفكػر ،محمػد فػؤاد عبػد البػاقي :تحقيػؽ ،يزيد ابك عبد اهلل القزكيني

رقػػػـ الحػػػديث  ،مسػػػند اإلمػػػاـ احمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ،شػػػعيب األرنػػػككط عمييػػػا أف فػػػي إسػػػناده ضػػػعؼ
(ِِّٔ ):ٔ /ِٕٔ. 

  .ٕٔ/ٓ :دمعكف المعبكد شرح سنف ابي داكد لشمس الحؽ آبا :ينظر ِْ))
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احمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف  ،بػػاب فػػي المسػػتكره ،(ّْٔٗ)،السػػنف الصػػغرل لمبييقػػي :ينظػػر (ِٓ)
تعميؽ شعيب األرنؤكط إف في إسػناده ضػعؼ لضػعؼ حجػاج ، ْٕٗ/ِ:مكسى أبك بكر البييقي

 .ُِٖ/ْ :ُِٖٖٗرقـ الحديث  ،بف ارطأة مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ
الخميؿ بف  ،مع العسؿ مف مكضعو كيأخذه مف الخمية كتاب العيفيشتار: ىك العاسؿ الذم يج  (ِٔ)

 .َِِ/ُ:احمد الفراىيدم
حديث ضعيؼ ألف قدامػة لػـ  ،في باب الطالؽ المكره ،(ُْٕٖٔينظر: سنف البييقي الكبرل ) (ِٕ)

 .ُُٓ/ٕ:، أركاء الغميؿ في تخريج أحاديث المنارّٕٓ/ٕ :يدرؾ عمر بف الخطاب
محمػػد ناصػػر  ،فػػي بػػاب كقػػارة القتػػؿ ،(ُُِّ) ج  أحاديػػث منػػار السػػبيؿأركاء الغميػػؿ فػػي تخػػري (ِٖ)

 َُْٓ،الطبعػػة الثانيػػة ،الػػديف األلبػػاني بأشػػراؼ زىيػػر الشػػاكيش الجػػزء األكؿ المكتػػب اإلسػػالمي
حػػػديث صػػػحيح، أركاء الغميػػػؿ فػػػي تخػػػريج  ،ّٕٓ/ٕ: بيػػػركت ،ـ المكتػػػب اإلسػػػالمي ُٖٓٗ/ىػػػػ

 .َِْ/ٕ:أحاديث المنار
كالشػػرح  ،مطبػػكع عمػػى حاشػػية الدسػػكقي –لمػػدردير  –الشػػرح الكبيػػر   ،ُُِ/ٖ :المغنػػي :ينظػػر (ِٗ)

كاإلماـ الدردير ىػك   (،ىػ ٕٕٔت )الكبير ىك مختصر اإلماـ الجميؿ أبي الضياء سيدم خميؿ 
 :ىػػػػػ َُُِأبػػػػك البركػػػػات سػػػػيد احمػػػػد بػػػػف محمػػػػد العػػػػدكم المػػػػالكي الشػػػػيير بالػػػػدردير المتػػػػكفى 

 ،محمػد بػف حسػيف بػف عمػي الطػكرم الحنفػي القػادرم ،دقائؽالبحر الرائؽ شرح كنػز الػ ،َِْ/ٖ
أسنى المطالب في شػرح  :كينظر  ،َٖ/ٖ :ىػ ُّّْ ،مطبعة شركة دار الكتب العربية الكبرل

 َََِ/ىػػ ُِِْ ،بيػركت ،دار الكتػب العمميػة :دار النشػر ،زكريا  األنصػارم .ركض الطالب
مكاىػػػب الجميػػػؿ لشػػػرح مختصػػػر  ،ِِٖ/ّ :د. محمػػػد محمػػػد تػػػامر :تحقيػػػؽ ،الطبعػػػة األكلػػػى ،ـ

ألبي عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف الطربمسػي المغربػي المعػركؼ بالحطػاب  ،خميؿ
  .ْٔ- ْٓ/ّ :مطابع دار الكتاب بيركت ،مكتبة النجاح ليبيا، ػى ْٓٗ

الفقيػػو المحقػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف الشػػيخ  :تػػأليؼ ،مجمػػع األنيػػر فػػي شػػرح ممتقػػى األبحػػر :ينظػػر (َّ)
ت ) ،كممتقى األبحر لإلماـ إبراىيـ بف محمػد الحمبػي ،حمد بف سميماف المعركؼ بداماد أفندمم

  .ِْٗ/ِ :ىػ ُِّٖ، دار الطباعة العامرة سنة (ىػ ٔٓٗ
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  .ُُٗ/ُ:نيج الفقاىة :ينظر (ُّ)
، التػاج كاإلكميػؿ لمختصػر ُُِ/ٓ:البف عابػديف، حاشية رد المحتار عمى الدر المختارينظر:  (ِّ)

 .ُُِ/ٖ:المغني ،ْٓ/ْ:
 :ىػػػػ ُّّٗدار الطباعػػػة العػػػامرة سػػػنة  ،ينظػػػر: حاشػػػية االزميػػػرم عمػػػى شػػػرح مرقػػػاة الكصػػػكؿ (ّّ)

ِ/ُْٔ.  
لمػػػدكتكر عبػػػد الكػػػريـ ، المػػػدخؿ لدراسػػػة الشػػػريعة اإلسػػػالمية ،ُٕٓ/ٕ :ينظػػػر: بػػػدائع الصػػػنائع  (ّْ)

 .ِّٔص :ىػ المطبعة المصريةُّٖٔسنة  ،ِط ،زيداف
  .ِٕٔ/ِج  :بف منظكرال ،لساف العرب :ينظر (ّٓ)
( كىي مجمة تحتػكم عمػى القػكانيف الشػرعية كاألحكػاـ َُّمجمة األحكاـ العدلية )المادة  ينظر: (ّٔ)

 –العدليػػة المطابقػػة لمكتػػب الفقييػػة حررتيػػا لجنػػة مؤلفػػة مػػف العممػػاء المحققػػيف كالفقيػػاء المػػدققيف 
م عمػػػػػػى الشػػػػػػرح حاشػػػػػػية الصػػػػػػاك  ،ْٗ/ُ:ـ ُِٕٗمطبعػػػػػػة الجكائػػػػػػب سػػػػػػنة  ،الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى

  .َُْ/ِ :البحر الزخار ،ِّْ/ّ:نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،ِّْ/ْ:الصغير
  .ِٔٔ/ِ ،لساف العرب ينظر:  (ّٕ)
  .ِْ/ْ:لمسرخس ،المبسكط  (ّٖ)
  .ِّ :سكرة النكر اآلية (ّٗ)
مطبعػػة  ،(ىػػػ ٕٔٔت ، )المجمػػكع بشػػرح الميػػذب لالمػػاـ ابػػي زكريػػا محػػي الػػديف شػػرؼ النػػككم  (َْ)

 .ُٗٓ/ُٔ:ىػ ُّْٖسنة  ،ظامفالت
  .ُِ :سكرة الرـك اآلية (ُْ)
 ُٕٔ)ت  ،القرآف، البػي عبػد اهلل محمػد بػف احمػد االنصػارم القرطبػي إلحكاـالتفسير الجامع   (ِْ)

  .ُٕ/ُْ :ـُٕٔٗ/ىػ ُّٕٖىػ(، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، سنة 
فتح البارم ألبك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد بػف  ،النكاح ىك القدرة عمى مؤف :معنى الباءة (ّْ)

  .ِّٗ/ُْ:ىػ( ِٖٓحجر العسقالني )ت 
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طػػالؽ الكجػػاء عمػػى الصػػياـ مػػف مجػػاز المشػػابية :معنػػى كجػػاء (ْْ) سػػبؿ  :ينظػػر ،كىػػك االخصػػاء كا 
لمشيخ محمد بف إسماعيؿ اليمنػي الصػنعاني المتػكفى  ،السالـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ

كىػػػك شػػػرح بمػػػكغ المػػػراـ الف حجػػػر العسػػػقالني  ،مطبعػػػة المشػػػيد لمحسػػػيني بالقػػػاىرة ،ىػػػػ َُِٖ
  .ِِْ/ْ :ىػ ِٖٓالمتكفى سنة 

( ألبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف َٓٔٓصػػػحيح البخػػػارم رقػػػـ الحػػػديث ) ( ْٓ)
يح صػػح ،ٕٖ/ُٕ:ىػػػُّٖٕمطػػابع الشػػعب سػػنة  ،ىػػػ( ِٔٓ)ت  ،المغيػػرة بػػف بػػرد زبػػو البخػػارم

( مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرم، دار إحيػػاء ّْْٔمسػػمـ  رقػػـ الحػػديث )
  .ٖٗ/ٗ:محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ ،بيركت ،التراث العربي

  .َّٖ/ُْ:فتح البارم البف حجر  (ْٔ)
 . ْٖ/ُٕ :(َّٔٓرقـ الحديث ) ،صحيح البخارم (ْٕ)
  .َِٗ /ُْ:ألبف حجر، فتح البارم (ْٖ)
ىػػػػ  َْٗلشػػمس األئمػػة أبػػي بكػػر محمػػد السرخسػػي المتػػكفى فػػي حػػدكد سػػنة  ،المبسػػكط :ينظػػر (ْٗ)

ىػػػ ىػػك شػػرح لكتػػاب الكػػافي لمحػػاكـ الشػػييد الػػذم جمػػع فيػػو  ُِّْمطبعػػة السػػعادة بمصػػر سػػنة 
  .ُِِ/ِٕ:كتب ظاىر الركاية في الفقو الحنفي

  .ِّ :سكرة النكر اآلية (َٓ)
تػػػػػأليؼ: سػػػػػميماف بػػػػػف األشػػػػػعث أبػػػػػك داكد  ،(ُِٔٗيث )رقػػػػػـ الحػػػػػد ،سػػػػػنف ابػػػػػي داكد :ينظػػػػػر (ُٓ)

 ،ِْٖ/ٔج ،تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،الناشػػر: دار الفكػػر ،السجسػػتاني االزدم
كقاؿ أبك عيسى عنو ىذا حديث  ،(ُُِِرقـ الحديث ) ،كىك الجامع الصحيح ،كسنف الترمذم
 َِٗكرة الترمػػػػذم )الحػػػػافظ ابػػػػي عيسػػػػى بػػػف محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى بػػػػف سػػػػ لإلمػػػػاـ ،حسػػػف غريػػػػب

قػاؿ  ،ْٗ/ٓ :دار الفكر لمطباعػة كالنشػر ،حققو كصححو عبد الكىاب عبد المطيؼ ،ـ(ِٕٗ/ىػ
 عنو أبك عيسى حديث حسف غريب.  

تحفة االحكذم بشرح جامع الترمذم لالماـ محمد عبػد الػرحمف ابػف عبػد الػرحيـ المبػار كفػكرم   (ِٓ)
  .ِٖٔ/ّ:ـُْٔٗ/ىػ ُّْٖ ،ِىػ(، مطبعة الفجالة في القاىرة، ط ُّّٓ)ت 
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( بػاب أذف البكػر َُّْٕينظر: السنف الكبرل لمبييقي كفػي ذيمػو الجػكىر النقػي )رقػـ الحػديث  (ّٓ)
الحػػافظ عبػػد اهلل بػػف  ،(َُِٖٔمصػػنؼ أبػػي شػػيبة رقػػـ الحػػديث ) :كينظػػر ،ِّ/ٕج  ،الصػػمت

 ،ِْٔ/ُٕ :بيػركت ،محمد بف أبػي شػيبة إبػراىيـ بػف عثمػاف الكػكفي العبسػي، طبعػة دار الفكػر
فػػي بػػاب الػػكلي، إسػػناده صػػحيح  ،(َُْٖرقػػـ الحػػديث ) ،صػػحيح ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػاف

الناشػػر: مؤسسػػة  ،محمػػد بػػف حبػػاف بػػف احمػػد أبػػك حػػاتـ التميمػػي البسػػتي ،عمػػى شػػرط الشػػيخيف
سػػنف الترمػػذم  ،شػػعيب االرنػػاؤكط :تحقيػػؽ ،ـُّٗٗ/ىػػػُُْْ ،الرسػػالة بيػػركت، الطبعػػة الثانيػػة

(، كقػػػاؿ ابػػػك عيسػػػى عنػػػو حػػػديث حسػػػف صػػػحيح، كىػػػك الجػػػامع الصػػػحيح ُُِّرقػػػـ الحػػػديث )
ـ، حققػػػو ِٕٗ/ىػػػػ َِٗالحػػػافظ ابػػػي عيسػػػى بػػػف محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سػػػكرة الترمػػػذم،  لإلمػػػاـ

، كينظػػر سػػنف أبػػي َْْ/ْ :كصػػححو عبػػد الكىػػاب عبػػد المطيػػؼ، دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر
  .َِٗ/ٔ :(َِْٗداكد رقـ الحديث )

كائػػد كمنبػػع الفكائػػد، لمحػػافظ الييثمػػي، لمحػػافظ نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر ينظػػر: مجمػػع الز  (ْٓ)
بتحريػػػر الحػػػافظيف الجميمػػػيف: العراقػػػي كابػػػف حجػػػر تػػػـ التػػػدقيؽ الثػػػاني (، ىػػػػ َٕٖالييثمػػػي )ت 

   .ِِٖ/ْ :ـُِٗٗ/ىػُُِْبالمقابمة مع طبعة دار الفكر، بيركت، طبعة 
شػرح الصػغير عمػى اقػرب المسػالؾ إلػى مػذىب ال ،حاشية الصاكم عمػى الشػرح الصػغير :ينظر (ٓٓ)

العالمػة أبػػي البركػػات احمػػد بػف محمػػد بػػف احمػد الػػدردير، حاشػػية العالمػػة  :تػػأليؼ ،اإلمػاـ مالػػؾ
ـ،  ُِٕٗمطػػػػػابع دار المعػػػػػارؼ بمصػػػػػر سػػػػػػنة  ،الشػػػػػيخ احمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الصػػػػػاكم المػػػػػالكي

النػككم الدمشػقي  لإلماـ أبي زكريا يحيػى بػف شػرؼ ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،ْٖٔ/ْج
ىػػػ، ترجمػػة اإلمػػاـ النػػككم منتقػػى الينبػػكع فيمػػا زاد عمػػى الركضػػة مػػف الفػػركع  ٕٔٔالمتػػكفى سػػنة 

أحمػػد عبػػد المكجػػكد الشػػيخ عمػػى محمػػد  ،الشػػيخ عػػادؿ :لمحػػافظ جػػالؿ الػػديف السػػيكطي، تحقيػػؽ
  .ِْٗ/ٔ :المغني ،ُِٓ/ّ:لبناف –معرض، دار الكتب العممية بيركت 

( حػديث صػحيح عمػى شػرط الشػيخيف َُِٖرقـ الحػديث ) ،ؾ عمى الصحيحيفالمستدر  :ينظر (ٔٓ)
 ،تػػػأليؼ: محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل أبػػػك عبػػػداهلل الحػػػاكـ النيسػػػابكرم، دار الكتػػػب العمميػػػة ،كلػػػـ يخرجػػػاه

  .ُِٔ/ِ:، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطاَُٗٗ – ُُُْبيركت، الطبعة األكلى، 
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(، محمػػد ناصػػر ُِٖٗنػػار السػػبيؿ، رقػػـ الحػػديث )ينظػػر: أركاء الغميػػؿ فػػي تخػػريج أحاديػػث م (ٕٓ)
 َُْٓ ،الطبعة الثانية ،الديف األلباني بإشراؼ زىير الشاكيش، الجزء األكؿ، المكتب اإلسالمي

 .ِِٔ/ٔ:بيركت ،المكتب اإلسالمي ،ـُٖٓٗ/ىػ
 /ىػػػػ ُّٖٗينظػػػر: أحكػػػاـ الػػػزكاج فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية، ابػػػف تيميػػػة، دار الكتػػػب العمميػػػة،  (ٖٓ)

  .ََُص  :ـ ُٗٔٗ
 . ِِٕ/َُالبف منظكر:  ،ينظر: لساف العرب (ٗٓ)
 ،محمػػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي الطػػكرم الحنفػػي القػػادرم ،ينظػػر: البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ (َٔ)

مكاىػب الجميػػؿ لشػرح مختصػػر  ،ّٔٗ/ّ :ىػػػ ُّّْ ،مطبعػة شػػركة دار الكتػب العربيػػة الكبػرل
، نيايػة ُِ/ ْ :مكتبة النجاح ،رحمف الطربمسيألبي عبد الو محمد بف محمد بف عبد ال، خميؿ

لإلماـ شمس الػديف محمػد بػف العبػاس احمػد بػف  ،المحتاج إلى شرح المنياج  في الفقو الشافعي
، ُِْ/ٔج ،ىػػُّٕٓىػػ( مطبعػة الحػابي كأكالده سػنة ََُْبػف شػياب الػديف الرممػي )ت حمزة

شػػيخ  :تػػأليؼ ،بػػف حنبػػؿ اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼ عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ احمػػد
 ،ىػػػػُّٕٓسػػػنة ، ُط ،اإلسػػػالـ عػػػالء الػػػديف ابػػػف الحسػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف المػػػرداكم الحنبمػػػي

   .ِْٓ/ٖ:القاىرة ،مطبعة السنة المحمدية
 . ِِٗسكرة البقرة اآلية:  (ُٔ)
 . ُّٗ/ٕينظر: بدائع الصنائع:  (ِٔ)
 . ِِٖ :سكرة البقرة اآلية (ّٔ)
 ،ىػػػ ُّْٓالشػرح الكبيػر لمػدردير، الطبعػػة االزىريػة بمصػر سػنة ينظػر: حاشػية الدسػكقي عمػػى  (ْٔ)

 :ىػػ َُِّكالدسكقي ىك شمس الديف محمد بف احمد بف عرفو الدسكقي المالكي المتػكفى سػنة 
َُ/ْٓ.  

المسػػتدرؾ  :كينظػػر ،ْٔ/ٕ:( فػػي بػػاب المراجعػػوِِٖٓينظػػر: سػػنف أبػػي داكد، رقػػـ الحػػديث ) (ٓٔ)
 . ِّٕ/ّ :يح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه( حديث صحِٕٕٗلمحاكـ رقـ الحديث )

 . ّْٗ/ٗ :(ِّٕٓينظر: صحيح مسمـ، رقـ الحديث ) (ٔٔ)
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 . ّْٔ/ٕينظر: بدائع الصنائع:  (ٕٔ)
، شػػػػرح فػػػػتح القػػػػدير، كمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكاحػػػػد ُِٖ/ٕينظػػػػر: بػػػػدائع الصػػػػنائع:  (ٖٔ)

  .ّْْ/ّ :الطبعة الثانية ،دار الفكر بيركت :دار النشر ،السيكاسي
  .ُْٕ/ُ:شرح سنف ابف ماجو  (ٗٔ)
 .ْٕٗ/ ٕ،ينظر: فتح القدير  (َٕ)
. قػػاؿ عنػػو أبػػػك عيسػػى ىػػذا الحػػػديث ال نعرفػػو مرفكعػػا إاٌل مػػػف ْٔٗ/ِينظػػر: سػػنف الترمػػػذم:  (ُٕ)

  .حديث عطاء بف عجالف كىك حديث ضعيؼ
  .ِّ/ٓ:المبسكط  (ِٕ)
 . ُِٖ/ّينظر: بدائع الصنائع:  (ّٕ)
بركايػة سػحنكف بػف سػعيد التنػكخي  ،ىػػ( ُٕٗ)ت  ،رل لإلماـ مالؾ بف انسينظر: المدكنة الكب (ْٕ)

عف اإلماـ عبد الرحمف بف القاسـ محمد بػف احمػد القرطبػي األندلسػي الشػيير بػابف رشػد الحفيػد 
شػػػرح الخرشػػػي، كىػػػك شػػػرح  ،ِٗ/ٔ :ـ َُٔٗ/ىػػػػ ُّٕٗ ،ىػػػػ، الطبعػػػة الثالثػػػة َٗٓالمتػػػكفي 

عمى مختصر خميؿ، مطبعة بكالؽ  (ىػ َُُُت )شي، لممحقؽ سيدم ابي عبد اهلل محمد الخر 
، مغنػػػي المحتػػػاج إلػػى معرفػػػة معػػػاني ألفػػػاظ ُْٕ/ْ :ىػػػػ، الطبعػػة الثانيػػػة ُُّٕسػػػنة  ،بالقػػاىرة

مطبعػة الحمبػي سػنة  ،المنياج، الشيخ محمد الشربيني الخطيب تكفي فػي القػرف العاشػر اليجػرم
 .  ِّٖ/ٕ :المغني ،ِٕٗ/ّ :ـ ُٖٓٗ/ىػُّّٕ

  .َُٔلنحؿ اآلية: سكرة ا (ٕٓ)
 . ّٗ/ُ :مكسى بف احمد بف سالـ المقدسي :تأليؼ ،ينظر: زاد المستنقع في اختصار المقنع (ٕٔ)
 كقاؿ أبك عيسى عنو ىك حديث حسف.  ،َٔٔ/ُينظر: سنف الترمذم: ج (ٕٕ)
  .ٕٔ/ٓ :عكف المعبكد (ٖٕ)
 :الحػديث كاألثػر، تػأليؼليشتار: معناىا اجتباه مف خالياه كمكضعو، ينظر: النياية فػي غريػب  (ٕٗ)

 ،ـُٕٗٗ/ىػػ ُّٗٗ ،بيػركت ،أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم الناشر: المكتبة العممية
 . َِْ/ِ :محمد الطناحي –تحقيؽ: طو احمد الزاكم 
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لإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف ، نظػػػػر: نيػػػػؿ االكطػػػػار شػػػػرح منتقػػػػى األخبػػػػار مػػػػف أحاديػػػػث سػػػػيد األخيػػػػاري (َٖ)
 .ِّٓ/ٔ :ـ، مطبعة الحمبي كأكالده ُُٔٗ/ىػ َُّٖة الطبعة الثالثة سن ،الشككاني

 
 املصادر لاملراجع

 .القران الكريم 
 ـ.ُٗٔٗ/ىػُّٖٗاحكاـ الزكاج في الشريعة االسالمية، ابف تيمية، دار الكتب العممية،  .ُ
كاء الغميػػػؿ فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث منػػػار السػػػبيؿ، محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني بإشػػػراؼ زىيػػػر  .ِ

المكتػػػػب  ،ـ ُٖٓٗ/ىػػػػػ َُْٓ ،الطبعػػػػة الثانيػػػػة ،ؿ، المكتػػػػب اإلسػػػػالميالشػػػػاكيش، الجػػػػزء األك 
 بيركت.  ،اإلسالمي

 ،أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح ركض الطالػػب، زكريػػا األنصػػارم، دار النشػػر: دار الكتػػب العمميػػة .ّ
 ـ، الطبعة األكلى، تحقيؽ: د. محمد محمد تأمر.  َََِ/ىػ ُِِْ ،بيركت

دار  ،لخير الػديف الزركمػي ،جاؿ كالنساء كالمستعربيفاألعالـ قامكس تراجـ المشيكريف مف الر  .ْ
  .ـ ُٕٗٗالطبعة الرابعة سنة  ،بيركت ،العمـ

 

تػػأليؼ شػػيخ  ،اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼ عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ  .ٓ
سػػػنة  ،الطبعػػػة األكلػػػى ،اإلسػػػالـ عػػػالء الػػػديف ابػػػف الحسػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف المػػػرداكم الحنبمػػػي

 القاىرة. ،مطبعة السينة المحمدية ،ـ ُٔٓٗ/ىػ ُّٕٓ

 ،لمعالمة الفقيو عالء الديف ابي بكر بػف مسػعكد الكاسػاني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .ٔ
 .القاىرة ،مطبعة األماـ

مطبعػة  ،محمػد بػف حسػيف بػف عمػي الطػكرم الحنفػي القػادرم ،البحر الرائؽ شػرح كنػز الػدقائؽ .ٕ
  .ىػ ُّّْ شركة دار الكتب العربية الكبرل

تػػػأليؼ اإلمػػػاـ المجتيػػػد الميػػػدم لػػػديف اهلل  ،البحػػػر الزخػػػار الجػػػامع لمػػػذاىب العممػػػاء األمصػػػار .ٖ
ـ  ُْٕٗ/ػىػػػ ُّٔٔالطبعػػػة األكلػػػى سػػػنة  ،ىػػػػػ َْٖاحمػػػد بػػػف يحيػػػى المرتضػػػى المتػػػكفى سػػػنة 
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مطبعة السعادة بمصػر، كقػد طبػع الجػزء الثالػث كالرابػع كالخػامس بمطبعػة السيػنة المحمديػة سػنة 
  .ـ ُْٗٗ

تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكس، لإلمػػػاـ المغػػػكم محػػػب الػػػديف أبػػػي الفػػػيض السػػػيد محمػػػد  .ٗ
 مرتضى الحسيني الزبيدم الحنفي. 

شػػمس الػػديف محمػػد بػػف احمػػد بػػف عثمػػاف  :تػػاريخ اإلسػػالـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػالـ تػػأليؼ  .َُ
 ُٕٖٗ /ىػ َُْٕ سنة ،بيركت -لبناف :مكاف النشر ،دار الكتاب العربي ،دار النشر ،الذىبي

 .عمر عبد السالـ تدمرم :تحقيؽ ،الطبعة األكلى ،ـ

تحفة االحػكذم بشػرح جػامع الترمػذم ل مػاـ محمػد عبػد الػرحمف ابػف عبػد الػرحيـ المبػاركفكرم  .ُُ
 ـ.ُْٔٗ/ىػُّْٖىػ مطبعة الفجالة بالقاىرة، الطبعة الثانية سنة ُّّٓالمتكفي سنة 

ح المنيػػر كأسػػاس البالغػػة ل سػػتاذ احمػػد الػػزاكم ترتيػػب القػػامكس المحػػيط عمػػى طريقػػة المصػػبا .ُِ
  .ـ مطبعة االستقامة بالقاىرة ُٗٓٗالطرابمسي، الطبعة األكلى سنة 

محمػػد بػػف احمػػد االنصػػارم القرطبػػي المتػػكفي  ألبػػي عبػػد اهلل، التفسػػير الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف .ُّ
 ـ.ُٕٔٗ /ػىُّٕٖىػ الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر سنة ُٕٔسنة 

أبػػػي عبػػػد اهلل سػػػيد بػػػف محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ الشػػػيير  :التػػػاج كاإلكميػػػؿ لمختصػػػر خميػػػؿ، تػػػأليؼ .ُْ
 ليبيا مطابع دار الكتاب المبناني.  ،مكتبة النجاح ،بالمكاؽ

لمعالمػػة السػػيد محمػػد أمػػيف المعػػركؼ بػػابف عابػػديف  ،حاشػػية رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار .ُٓ
  .ىػ ُِِٗطبعة بكالؽ سنة  ،ىػ ُِِٓالمتكفى 

 ،ىػػػػػ ُّْٓالطبعػػػػة االزىريػػػػة بمصػػػػر سػػػػنة  ،حاشػػػػية الدسػػػػكقي عمػػػػى الشػػػػرح الكبيػػػػر لمػػػػدردير .ُٔ
  .ىػ َُِّكالدسكقي ىك شمس الديف محمد بف احمد بف عرفو الدسكقي المالكي المتكفى سنة 

لعبػػػػػد اهلل حجػػػػػازم بػػػػػف إبػػػػػراىيـ الشػػػػػافعي الشػػػػػيير  ،حاشػػػػػية الشػػػػػرقاكم عمػػػػػى تحفػػػػػة الطػػػػػالب .ُٕ
مطبعػػػة البػػػابي  ،الب شػػػرح تنقػػػيح المبػػػاب ألبػػػي زكريػػػا يحيػػػى األنصػػػارمبالشػػػرقاكم، كتحفػػػة الطػػػ

  .ـ ُُْٗ/ىػ  َُّٔالحمبي 
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الشرح الصغير عمػى اقػرب المسػالؾ الػى مػذىب االمػاـ  حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، .ُٖ
العالمػي ابػي البركػات احمػد بػف محمػد بػف احمػد الػدردير، حاشػية العالمػة الشػيخ  :مالؾ، تأليؼ
 ـ.ُِٕٗد الصاكم المالكي، مطابع دار المعارؼ بمصر سنة احمد بف محم

  .ىػ ُّٗٗدار الطباعة العامرة سنة  ،حاشية األزميرم عمى شرح مرقات الكصكؿ .ُٗ

 المتػكفى الدمشػقي النػككم شػرؼ بػف يحيػى زكريػا أبػي لإلمػاـ ،ركضة الطالبيف كعمػدة المفتػيف .َِ
 لمحػػافظ الفػػركع مػػف الركضػػة عمػػى ادز  فيمػػا الينبػػكع منتقػػى النػػككم اإلمػػاـ ترجمػػة ،ىػػػ ٕٔٔ سػػنة

، معػػرض محمػد عمػى الشػيخ المكجػكد عبػد أحمػػد. عػادؿ الشػيخ :تحقيػؽ ،السػيكطي الػديف جػالؿ
  .لبناف -بيركت العممية الكتب دار

  .مكسى بف احمد بف سالـ المقدسي :تأليؼ ،زاد المستنقع في اختصار المقنع .ُِ

شػيخ محمػد بػف إسػماعيؿ اليمنػي الصػنعاني سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ مػف أدلػة األحكػاـ، لم .ِِ
ىػػػػػ مطبعػػػػة المشػػػػيد لمحسػػػػيني بالقػػػػاىرة، كىػػػػك شػػػػرح بمػػػػكغ المػػػػراـ البػػػػف حجػػػػر  ُُِٖالمتػػػػكفى 

 ىػ.  ِٖٓالعسقالني المتكفى سنة 

الناشر: دار الفكر.  .تأليؼ: سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني االزدم ،سنف أبي داكد .ِّ
  .حميدتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد ال

محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني، دار الفكر، بيركت. تحقيؽ: محمد فػؤاد  ،سنف ابف ماجة .ِْ
 باقي.

كىك الجامع الصحيح لإلماـ الحافظ أبي عيسى بف محمد بف عيسى بػف سػكرة  ،سنف الترمذم .ِٓ
دار الفكػػػر لمطباعػػػػة  ،حققػػػو كصػػػػححو عبػػػد الكىػػػػاب عبػػػد المطيػػػػؼ ،ـِٕٗ/ىػػػػػ َِٗ ،الترمػػػذم
  .كالنشر

  .أبك بكر البييقي السنف الصغرل لمبييقي، احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  .ِٔ

السػػنف الكبػػرل لمبييقػػي، احمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى أبػػك بكػػر البييقػػي. مكتبػػة دار  .ِٕ
 .ـ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ُْٗٗ-ُُْْالباز مكة المكرمة 
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بف الحسف اليذلي، المحقؽ الحمي، المطبعة شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ، جعفر  .ِٖ
 العممية بالنجؼ.

عمػى  (ػىػ َُُُت ) ،كىػك شػرح لممحقػؽ سػيدم أبػي عبػد اهلل محمػد الخرشػي ،شرح الخرشي .ِٗ
  .الطبعة الثانية ،ىػ ُُّٕسنة  ،مطبعة بكالؽ بالقاىرة ،مختصر خميؿ

 ،دار الفكر بيركت :شردار الن ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ،شرح فتح القدير .َّ
  .الطبعة الثانية

كالشػػرح الكبيػػر ىػػك مختصػػر اإلمػػاـ  ،مطبػػكع عمػػى حاشػػية الدسػػكقي ،لمػػدردير ،الشػػرح الكبيػػر .ُّ
اإلمػاـ الػدردير ىػك أبػك البركػات سػيد احمػد بػف  ىػػك (ٕٕٔت )الجميؿ أبي الضياء سيدم جميؿ 

  .ىػ َُُِمحمد العدكم المالكي الشيير بالدردير المتكفى 

ابػػف حبػػاف ترتيػػب ابػػف بمبػػاف، محمػػد بػػف حيػػاف بػػف احمػػد أبػػك حػػاتـ التميمػػي البسػػتي،  صػػحيح .ِّ
  .شعيب االرناؤكط :ـ، تحقيؽُّٗٗ/ىػُُْْالناشر: مؤسسة الرسالة بيركت. الطبعة الثانية، 

 ،صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجػاج أبػك الحسػف القشػيرم النيسػابكرم، دار احيػاء التػراث العربػي .ّّ
 .فؤاد عبد الباقيمحمد  :تحقيؽ ،بيركت

صحيح البخارم ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بػف بػرد زبػو البخػارم  .ّْ
  .ىػُّٖٕىػ( مطابع الشعب سنة  ِٔٓ)ت 

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم. تحقيؽ: احمد عبػد الغفػكر  .ّٓ
ـ، الطبعػػػػػػة الرابعػػػػػػة ُٔٓٗ/ػىػػػػػػُّٕٔالقػػػػػػاىرة  عطػػػػػػار، دار العمػػػػػػـ لمماليػػػػػػيف، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى

  .ـ ُٕٖٗ/ػىَُْٕ

عػػكف المعبػػكد شػػرح سػػنف ابػػي داكد، تػػأليؼ عبػػد الػػرحمف شػػرؼ الحػػؽ محمػػد اشػػرؼ الصػػديقي  .ّٔ
عبػد الػرحمف محمػد عثمػاف دار احيػاء  :تحقيػؽ كتعميػؽ كتصػحيح ،ىػػ(ُِِّ)ت  العظيـ ابػادم

 ـ.َََِ /ىػُُِْالتراث العربي الطبعة االكلى 

 ىػ(.  ِٖٓارم ألبك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني )ت فتح الب .ّٕ



 حلم االكراه واثره على عقد النلاح والطالق يف الفقه االسالمي 

  

 (23/3جملة اجلامعة العراقية/ ع)
448 

 

لمعالمة احمد شياب الديف بف محمد بدر الديف بف حجر  ،البف حجر ،الفتاكم الكبرل الفقيية .ّٖ
كمعػػو فتػػاكم الرممػػي كىػػك شػػمس الػػديف محمػػد بػػف  ،ىػػػ ْٕٗالييتمػػي الشػػافعي المكػػي المتػػكفي 
مطبعػة عبػد الحميػد  ،ىػػ ََُْد بػف حمػزة الرممػي المتػكفي العالمة شياب الديف احمػد بػف احمػ

  .ىػ ُّٕٓاحمد حنفي سنة 

 َُْٓالطبعة الثالثة  ،قحطاف الدكرم ،رشدم عمياف :تأليؼ ،كتاب الحديث الشريؼ كعمكمو .ّٗ
 .ـ ُٖٓٗ /ىػ

الػػػػػدكتكر ميػػػػػدم  :كتػػػػػاب العػػػػػيف ألبػػػػػي عبػػػػػد الػػػػػرحمف الخميػػػػػؿ بػػػػػف احمػػػػػد الفراىيػػػػػدم، تحقيػػػػػؽ .َْ
 كر أبراىيـ السامرائي، دار الرشيد لمنشر.المخزكمي، كالدكت

لسػػاف العػػرب، لجمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر المصػػرم، طبػػع دار صػػادر بيػػركت.  .ُْ
  .ـ ُٔٓٗ/ىػ ُّٕٓسنة 

الفقيو المحقؽ عبد الرحمف بف الشيخ محمد بػف  :تأليؼ ،مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر .ِْ
 ٔٓٗبحر لإلماـ إبػراىيـ بػف محمػد الحمبػي المتػكفى سميماف المعركؼ بداماد أفندم. كممتقى األ

 ىػ.  ُِّٖدار الطباعة العامرة سنة  ،ىػ

( كىػػػي مجمػػػة تحتػػػكم عمػػػى القػػػكانيف الشػػػرعية كاألحكػػػاـ َُّمجمػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة )المػػػادة  .ّْ
 ،العدليػػة المطابقػػة لمكتػػب الفقييػػة حررتيػػا لجنػػة مؤلفػػة مػػف العممػػاء المحققػػيف كالفقيػػاء المػػدققيف

  .ـ ُِٕٗمطبعة الجكائب سنة  ،ة األكلىالطبع

مختصػػػػر اركاء الغميػػػػؿ مػػػػف احاديػػػػث منػػػػار السػػػػبيؿ، محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف االلبػػػػاني، الطبعػػػػة  .ْْ
 .بيركت ،المكتب االسالمي ،ـ ُٖٓٗ /ىػَُْٓالثانيو

تحقيػػؽ: ، ـ ُٓٗٗ/ىػػػُُْٓ مختػػار الصػػحاح، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الػػرازم، .ْٓ
  .الطبعة طبعة جديدة بيركت، ،بة لبناف ناشركفالناشر: مكت ،محمكد خاطر

مصػػنؼ ابػػف أبػػي شػػيبة، الحػػافظ عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أبػػي شػػيبة إبػػراىيـ بػػف عثمػػاف الكػػكفي  .ْٔ
  .بيركت ،العبسي، طبعة دار الفكر
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عمػػر رضػػا كحالػػة طبػػع بنفقػػة رفعػػت  :تػػأليؼ ،معجػػـ المػػؤلفيف تػػراجـ مصػػنفي الكتػػب العربيػػة .ْٕ
  .ـ ُٕٓٗ/ىػ ُّٕٕدمشؽ سنة  ،مطبعة الترقي ،رضا كحالة

مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنيػػاج، الشػػيخ محمػػد الشػػربيني الخطيػػب تػػكفي فػػي  .ْٖ
 .ـُٖٓٗ/ىػُّّٕمطبعة الحمبي سنة  ،القرف العاشر اليجرم

ألبػػػػي عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف  ،مكاىػػػػب الجميػػػػؿ لشػػػػرح مختصػػػػر خميػػػػؿ .ْٗ
  .بيركت ،مطابع الكتاب ،مكتبة النجاح ليبيا ،ىػ ْٓٗلحطاب الطربمسي المغربي المعركؼ با

ىػػػ مطبعػػة  َْٗلشػمس األئمػة أبػي بكػر محمػد السرخسػػي المتػكفى فػي حػدكد سػنة  ،المبسػكط .َٓ
ىػػػ ىػػك شػػرح لكتػػاب الكػػافي لمحػػاكـ الشػػييد الػػذم جمػػع فيػػو كتػػب  ُِّْالسػػعادة بمصػػر سػػنة 

  .ظاىر الركاية في الفقو الحنفي

ىػػػ ٕٔٔذب لالمػػاـ ابػػي زكريػػا محػػي الػػديف شػػرؼ النػػككم المتػػكفي سػػنة المجمػػكع بشػػرح الميػػ .ُٓ
 ىػ.ُّْٖمطبعة التضامف سنة 

طبػػع دار  ،ىػػػ ْٔٓاحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز المتػػكفى  لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عمػػي بػػف ،المحمػػى .ِٓ
  .ـ ُِٓٗ/ػى َُّٓالطباعة المنيرية لسنة 

 ،ىػ ُّٖٔالطبعة الثانية سنة  ،لمدكتكر عبد الكريـ زيداف ،المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية .ّٓ
  .المطبعة العربية ،ـ ُٔٔٗ

ىػػػ( بركايػػة سػػحنكف بػػف سػػعيد التنػػكخي عػػف  ُٕٗالمدكنػػة الكبػػرل لإلمػػاـ مالػػؾ بػػف انػػس )ت  .ْٓ
اإلمػػاـ عبػػد الػػػرحمف بػػف القاسػػـ محمػػػد بػػف احمػػد القرطبػػػي االندلسػػي الشػػيير بػػػابف رشػػد الحفيػػػد 

  .ـ َُٔٗ/ىػ ُّٕٗ ،الطبعة الثالثة ،ىػ َٗٓالمتكفي 

 دار ،النيسػابكرم الحػاكـ اهلل عبػد أبػك اهلل عبػد بػف محمػد :تػأليؼ ،المستدرؾ عمػى الصػحيحيف .ٓٓ
  .عطا القادر عبد مصطفى :تحقيؽ ،َُٗٗ–ُُُْ ،األكلى الطبعة ،بيركت ،العممية الكتب

شرحو كصنع فيارسو حمزة احمد زيف دار الحديث  ُِْ–ُْٔالمسند ل ماـ احمد بف حنبؿ  .ٔٓ
 ـ.ُٓٗٗ/ىػُُْٔبعة االكلى القاىرة الط
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ىػػػ، الطبعػػة  َِٔالمغنػػي، لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف احمػػد بػػف قدامػػو المقدسػػي المتػػكفى  .ٕٓ
 ىػ، إدارة المنار.  ُّٕٔالثالثة سنة 

العالمػة احمػد بػف محمػد بػف عمػي  :تػأليؼ ،المصباح المنير فػي غريػب الشػرح الكبيػر لمرافعػي .ٖٓ
  .ـُِٔٗالطبعة السادسة بالمطبعة األميرية، سنة  ،ىػ َٕٕالمتكفى سنة  ،المقرم الفيكمي

نيايػة المحتػاج إلػى شػرح المنيػاج فػي الفقػػو عمػى مػذىب اإلمػاـ الشػافعي، شػمس الػديف محمػػد  .ٗٓ
بػػف العبػػاس احمػػد بػػف حمػػزة بػػف شػػياب الػػديف الرممػػي الشػػيير بالشػػافعي الصػػغير المتػػكفى سػػنة 

 .ـ ُّٖٗ/ىػ ُّٕٓمطبعة الحمبي كأكالده سنة ، ىػ ََُْ

نيػػػج الفقاىػػػة: كىػػػك تعميػػػؽ عمػػػى كتػػػاب البيػػػع مػػػف مكاسػػػب األنصػػػارم تػػػأليؼ السػػػيد محسػػػف  .َٔ
 ىػ.  ُُّٕالمطبعة العممية بالنجؼ  ،الطباطبائي الحكيـ

 ،لإلمػػاـ محمػػد بػػف الشػػككاني ،نيػػؿ االكطػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار مػػف أحاديػػث سػػيد األخيػػار .ُٔ
  .دهـ، مطبعة الحمبي كأكال ُُٔٗ/ىػ َُّٖالطبعة الثالثة سنة 

اليداية شرح بداية المبتدل، تأليؼ: شيخ سيؼ اإلسالـ برىاف الديف أبي الحسف عمي بف عبد  .ِٔ
  ـ. ُٓٔٗىػ/ُّْٖىػ، مطبعة الحمبي  ّٗٓالجميؿ أبي بكر المرغيناني الرشداني المتكفى 


