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This study is library study dan qualitatif Study, it used the method analysis of critical

study.

The case of Sinful Practice of Divorce. The condition of old case.

The discussed problems in this Study cover several things and the several

most important things are : 1. What’s the intial law of Thalaq : is it permissible or

forbidden? 2. How about the law for make triple divorce all at once? 3. How to

interpret The conduct of Shahabah Umar R.a. while determined that triple divorce in

one time means triple divorce? 4. Why did it occurred some divorce cases during

the period of Prophet Muhammad PBUH ? because sinful practice of divorce has

been done? 5. what are the dangers of divorce practice seeing from religious and

social aspects?

After reviewing and examines the related events and review the existing

provisions and opinions of Islamic scholars/ the Ulema, obtained the following result

: 1. Originally, divorce is forbidden, so that, before doing divorce, must fulfilled

restrictions and etiquette. 2. Doing triple divorce in one time is rejected and bid’ah,

because it is contrary to Al Qur’an and Sunnah. 3. The conduct of Umar Ra. is

regulation and syaria wisdom because of specific problem of ummah 4. The main

factor of the divorce spread is doing the practice of sinful divorce. 5. the dangers of

sinful practice of divorce practice seeing from religious and social aspects is : a. it is

bid’ah, b. make a women forbidden for his husband and permissible for the other

men, spread of divorce practice, the growing number of divorce women, the large

burden for ummah and the ignoring children. It requires the Ulema to prohibit sinful

practice of divorce and get back to the origin.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

 الطالق البدعي

 أضراره الدينية واالجتماعية

 مقدمة

بيني وعلى آله Ǽǳ¦�ĻƢƻ�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â�śŭƢǠǳ¦�§°�ƅ احلمد

  .حسان إىل يوم الدين وبعد وصحبه والتابعني بإ

 خلفية البحث 

حيرص االسالم على استقرار االسر املسلمة كما حيرص على احلث 

على منهج على الزواج املؤدي إىل تأسيس أسر فمجتمعات مسلمة قائمة 

وقيّده بقيود , من أجل ذلك حظر االسالم الطالق وضيق سبل إيقاعه .هللا

  آخر الدواءحبيث يكون هو  –جيب أن تسبقه  –وجعل له ضوابط وآدابا 

واحدة  ولذلك أبطل طالق املرأة يف احليض كما أبطل الطالق الزائد على  

وما ذلك إال للحد من الطالق وتضييق سبله وقد مسى علماء الشريعة 

وهو وصف كفيل ) طالق البدعة(املخالف لصفيت الوقت والعدد  الطالق

  .بإبطاله 



�ƨǷȋ¦�Ŀ�¼Ȑǘǳ¦�©ȏƢƷ�°ƢǌƬǻ¦�Ŀ�ƢƦƦǇ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǸǠǳ¦�ÀƢǯ�ƾǫÂ

  مما تسبب يف أضرار دينية واجتماعية,

 مشكلة البحث 

:تنحصر مشكلة البحث يف أمور أمهها   

هل األصل يف الطالق احلظر أم اإلباحة ؟- ١  

طالق احلائض وماحكم طالق الثالث ؟ ماحكم- ٢  

جبعل الثالث واحدة ؟ –رضي هللا عنه  –ماتفسري عمل عمر - ٣  

ملاذا انتشر الطالق يف األمة مع أن حوادثه يف عهد النبوة حمدودة - ٤

 ومعدودة ؟

ماهي األضرار الدينية واالجتماعية بالطالق البدعي ؟- ٥  

 أهداف البحث

ت املطروحة من خالل استقراء يهدف هذا البحث إىل حل املشكال

  االدلة وأقوال العلماء بتحليلها ونقدها ووصوال للنتائج اآلتية 

إثبات أن األصل يف الطالق هو احلظر - ١  

  إثبات أن طالق احلائض باطل وأن طالق الثالث يرد إىل واحدة - ٢

الذي وافقه عليه أكثر الصحابة  –رضي هللا عنه  - بيان أن عمل عمر- ٣

  إمنا هو من باب القضاء والسياسة الشرعية  – عنهم رضي هللا –



  العمل: ƨǸǴǈŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�¼Ȑǘǳ¦�°Ƣأهم أسباب انتشبيان أن - ٤

الطالق الواقعة هي من هذا  ألن أكثر حاالت بالطالق البدعي 

 النوع

   بيان أهم األضرار الدينية واالجتماعية املرتتبة على الطالق البدعي - ٥

ƅƢƥأقول مستعينا 

من املعلوم يف دين هللا أن مصدر التشريع هو الوحي الشريف املتمثل 

وما عدا ذلك من املصادر تبع له ودائر يف ,يف الكتاب وصحيح السنة 

وماكان ملؤمن والمؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن ((فلكه قال تعاىل 

تقدم االحزاب وتأسيسا على ما- ٣٦اآلية..))يكون هلم اخلرية من أمرهم

  :ينبين عليه مخسة مسائل 

:املسألة االوىل   

- بيان أن األصل يف الطالق هو احلظروأصل هذه املسألة قول النيب

رواه أهل السنن إال ) (أبغض احلالل إىل هللا الطالق:(- صلى هللا عليه وسلم

  ) النسائي

ضيق االسالم سبل الطالق وجعل له مقدمات جيب أن  ولذلك 

والاليت ختافون نشوزهن :(قال تعاىل,تسبقه عند حدوث خلل يف االسرة 

وإن (: إىل قوله سبحانه...اجع واضربوهنوهن يف املضفعظوهن واهجر



هلها إن يريدا أ  خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من

   ٣٥-٣٤النساء)  إن هللا كان عليما خبريا بينهماإصالحا يوفق هللا 

ȐǇȍ¦�ȄĔ¿�:ومن أجل استبقاء احلياة الزوجية واستقرار األسرة  

-فقال رسول هللا,الرجل عن ترك زوجه املؤمنة بتطليقها ال عتبارات دنيوية 

إن كره منها خلقا رضي منها :اليفرك مؤمن مؤمنة :( -صلى هللا عليه وسلم

  .رواه مسلم )غريه

�ƨǳƢƷ�ǾƦǌƫ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�ƾǼǟȏ¤�¼Ȑǘǳ¦�Ƥ ǴǗ�Ǻǟ�©ƢǸǴǈŭ¦�ȄĔ�ƢǸǯ

أميا امرأة سألت ( -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا) البأس(احلرب 

وأبو  رواه أمحد ) زوجها الطالق من غري مابأس فحرام عليها رائحة اجلنة

كما حث اإلسالم املسلم   – وهو صحيح كما يف صحيح اجلامع- داود 

مادامت  –حىت ولو كره منها بعض الصفات  -لصرب على زوجته على ا

فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل هللا فيه :(قال تعاىل.مستقيمة 

   ١٩- النساء)خريا كثريا

أبغض :( -صلى هللا عليه وسلم  -يقول العالمة الصنعاين يف قوله 

الطالق ماوجد عنه فيه دليل على أنه حيسن جتنب :()احلالل إىل هللا الطالق

 ١٦٨-٣سبل السالم )مندوحة 



:املسألة الثانية

من الطالق البدعي ذات العالقة صور  بيان بطالن الطالق البدعي

 بالبحث

 طالق احلائض

دم ينفضه رحم امرأة ( :واصطالحا  -السيالن :لغة : تعريف احليض 

نور اإليضاح -كما يف,وهذا تعريف االحناف )�ǲƦƷȏÂ�Ƣđ� ¦®ȏ  بالغة

  ط دار احلكمة دمشق  ٣٠ص

دم جبلة وطبيعة يرخيه رحم املرأة لغري مرض  أو :(وعند احلنابلة  

  شرح زاداملستقنع للشنقيطي )والدة

وهوحديث ابن عمر الذي يف احلديث الوارد يف طالق احلائض

ن عمر طلق امرأته الصحيحني من    طريق مالك عن نافع أن عبد هللا ب

فسأل عمر بن )صلى هللا عليه وسلم(وهي حائض يف عهد رسول هللا 

مره فلرياجعها مث :عن ذلك فقال)صلى هللا عليه وسلم (اخلطاب رسول هللا

مث إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس ليمسكها حىت تطهر 

  )فتلك العدة اليت أمر هللا أن يطلق هلا النساء,

عدم جواز طالق احلائض ووجوب :وجه الداللة من هذا احلديث 

المبعىن الرجعة  –أي إرجاعها ملا كانت عليه –امساكها بعد مراجعتها 

وقد وردت روايات تدل على عدم , املعروفة متأخرا يف اصطالح الفقهاء 



ن ابن عمر نفسه أنه قال يف الرجل يطلق امرأته االعتداد بتلك الطلقة ع

وهي رواية صحيحة كما قال الشيخ أمحد )اليعتد بذلك :( وهي حائض

اليعتد (وقال العالمة حممد صديق خان بعد تصحيحه لرواية ,شاكر 

�ǺēƾǠǳ�ǺǿȂǬǴǘǧ:( –عز وجل  –ولو مل يكن يف املقام إال قول هللا ):بذلك

والنهي يقتضي ,�ǽƾǓ�Ǻǟ�ȆĔ�ƞǌǳƢƥ�ǂǷȋ¦�À¢�°ǂǬƫ�ƾǫÂ..اآليتني ...)

اآلية ..)فإمساك مبعروف أوتسريح بإحسان :( تعاىل وقول هللا,الفساد 

واحلاصل أن االتفاق  .مل يسرح بإحسان :واملطلق على غري ما أمر هللا به 

وقد ,طالق بدعة : كان على أن الطالق املخالف لطالق السنة يقال له

فمن زعم أن هذه ,أن كل بدعة ضاللة )صلى هللا عليه وسلم(ثبت عنه 

صلى هللا عليه (وأن هذا األمر الذي ليس من أمره  البدعة يلزم حكمها

الروضة :باختصار قليل ) يقع من فاعله ويعتد به مل يقبل منه ذلك )وسلم

   ٥٠-  ٤٩ص٢ج  - رمحه هللا –الندية له 

 طالق الثالث 

فهو على حذف مضاف وله , طالق التطليقات الثالث :ومعناه 

أن -ب.ت طالق ثالثا أن:أن يطلق ثالثا بلفظة واحدة حنو-أ:صورتان 

.طالق البتة: ويلحق به,يطلق ثالثا بالفأظ متفرقة يف جملس واحد 



  أهم وقائع طالق الثالث يف عهد النبوةالطهور 

ُأخرب رسول هللا :عن حممود بن لبيد قال -يف سننه -ى النسائيرو - ١

فقام ,عن رجل طلق امرأتة ثالث تطليقات مجيعا ) صلى هللا عليه وسلم(

أيُلعب بكتاب هللا وأنا بني أظهركم ؟حىت قام رجل :(غضبان مث قال

إسناده صحيح وقال :قال الشيخ أمحد شاكر )يارسول هللا أالأقتله ؟:وقال

  رواته موثقون ):يف بلوغ املرام(وقال احلافظ ,إسناده جيد : ابن كثري

طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثالث يف جملس :وروى أمحد يف املسند قال- ٢

كيف   ):صلى هللا عليه وسلم(فسأله النيب : قال,فحزن حزنا شديدا واحد 

 فإمنا تلك:قال.نعم :يف جملس واحد؟قال:قال.طلقتها ثالثا :طلقتها ؟قال

فكان ابن عباس يرى أمنا الطالق ,فرجعها :قال.واحدة فارجعها إن شئت 

إسناده صحيح وصححه أبو يعلى :الشيخ أمحد شاكر :قال.عند كل طهر 

ذكر ذلك ,اليت هي أصح من مستدرك احلاكم )يف املختارة(ورواه الضياء 

  ١٥٦ص)إغاثة اللهفان(ابن القيم يف 

ويف )إمنا تلك واحدة (ة روايات احلديث عبار  يفوردت  وقد 

يؤدي إىل معىن أن املطلق الميلك إال :واحلاصل ) إمنا متلك واحدة (أخرى 

 –البقرة )الطالق مرتان ( :وهو مادل عليه قوله تعاىل ,تطليقة واحدة 

أخرجوقد  اللغويالعرف  مايقتضيه وهذا,مرة مث مرة :ومعناه  ٢٢٩

امل !هات من َهناتك :مسلم يف صحيحه أن أبا الصهباء قال البن عباس 



وأيب بكر ) صلى هللا عليه وسلم(يكن طالق الثالث على عهد رسول هللا 

وجه ! نعم :وثالثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس:ويف رواية  -واحدة ؟

مرة :أي) مرتان(أن الطالق الذي شرعه هللا :االستدالل من اآلية واحلديث

كما -مازاد على الواحدة ) صلى هللا عليه وسلم( مث مرة ولذلك ألغى النيب

وغضب عندما علم أن رجال طلق امرأته ثالث تطليقات  - يف قصة ركانة

وقد استمر احلال جبعل  احلديث...)أيلعب بكتاب هللا:(مجيعا مث قال

  .الثالث واحدة حىت ثالث سنني من خالفة عمر 

:املسألة الثالثة  

جبعل الثالث واحدة وإمنا كان  - رضي هللا عنه-سري عمل عمرتف

يف جعل الثالث واحدة قضاء وزجرا ملن  -رضي هللا عنه–عمل عمر 

وجتاوزوا رخصة هللا يف جعله مرة بعد مرة  الطالق أمريف  تساهلوا

اليت جتيز ) السياسة الشرعية(من باب ,فعاقبهم عمر بالزامهم بالثالث 

املقررة والسياسة  زيادة العقوبات املباحات أو عضللحاكم تقييد ب

ومن السياسة يف .كما قال عالء الدين الطرابلسي )شرع مغّلظ (الشرعية 

ووافقه عليه مستشاروه  -رضي هللا عنه–مافعله عمر :األحوال الشخصية 

وإمنا أنفذ ذلك عمر ملا رأى فيه من املصلحة ...من إنفاذ الطالق الثالث 

وذلك بإيقاعه واحدة حىت ,يف إيقاع الطالق م الناس باألناة إلزا:وهي 

وقد مسى ...Ȃē°�من الطالقيف أن يكونما عساه بالرجعة يتدارك 



كما يف   –سياسة شرعية  - رضي هللا عنه–الفقهاء ذلك الفعل من عمر 

مدخل إىل ( ١٦البن القيم ص) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية(

جامعة حممد بن سعود  -ط –عبد العال أمحد عطوة .د) السياسة الشرعية 

  اإلسالمية 

ÀƢȈƦǳ¦�¦ǀđ�ǂȀǜǧ:

أن الثالث كانت ترد إىل واحدة يف عصر النبوة وعصر الصديق وثالث - أ

  من عصر عمر 

الثالث واحدة سياسة شرعية وقضاء أوجدته كان عمل عمر جبعل -ب

  مصلحة 

:املسألة الرابعة  

من املعلوم أن ملاذا انتشر الطالق مع كون حوادثه يف عصر النبوة حمدودة ؟

شرع هللا هدى ونور وأن الذين يلتزمون مبنهج هللا يعيشون يف راحة 

لشقاء ومن املعلوم أن خمالفة اهلدي النبوي تؤدي إىل الضالل وا, واستقرار

)ÂƾƬē�ǽȂǠȈǘƫ�À¤Â¦: (-صلى هللا عليه وسلم–قال تعاىل يف شأن النيب 

الطالق (وتشريع اإلسالم يف كتاب هللا ,وإن تعصوه  تضلوا :ومفهومه 

كما , مازاد على الواحدة  -صلى هللا عليه وسلم–وألغى الشارع ) مرتان

واحدة وقد عرفنا تفسري عمل عمر يف جعل الثالث ,ألغى طالق احلائض 

ƢēƾƳÂ¢�ƨȈǟǂǋ�ƨǇƢȈǇ�Ǿǻ¢Â فليست ملزمة لألمة على  ظروف خاصة



انتشار أدى إىل  –والسيما مذهبا واحدا  –لكن التقيد باملذهبية ,الدوام 

�ƢđƢƦǇ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�¼Ȑǘǳ¦�©ȏƢƷ: االعرتاف بالطالق البدعي

(يقول الشيخ حممد الغزايل, سلمون كما مارسه امل  –لقد اقرتن الطالق :

وقع االعرتاف بالطالق البدعي :فمن الناحية الفقهية , مبآس كئيبة –

وال ...وسطرت يف كتب الفقه نوادر لوقوع الطالق تستدعي العجب...

وهي ميوعة –يزال االوربيون ينظرون إىل سهولة الطالق وميوعة حدوده 

صون والعلماء املرتب,نظرة استنكار -مل يعرفها اإلسالماختلقها الناس و 

الحصر هلم –ألتفه األسباب  –بتمزيق عراها  األسرة املرحبون مبصري

واستغله , وقد أضر ذلك إضرارا بليغا بسمعة اإلسالم وانتشار رسالته,

 – ١٣٣ص تراثنا الفكري: من كتابه –) أعداؤه استغالال واسعا 

كان من أهم : والشك فإن اعتبار طالق احلائض وطالق الثالث واقعا 

ألن االلتزام بتشريع الطالق يف اإلسالم , باب انتشار الطالق يف األمة أس

بعد انتهاء مراحل الوعظ وما  –جبعله مرة واحدة يف طهر المساس فيه 

  ألن تلك املراحل قد تستغرق نصف سنة , جتعله يف أضيق احلدود –بعده 

  :املسألة اخلامسة

 أهم األضرار الدينية واالجتماعية للطالق البدعي

:فأما أضراره الدينية فأمهها مايلي  



أن العلماء مسوه بدعة ملخالفته نظام الطالق يف الكتاب والسنة - ١

)وكل بدعة ضاللة(  

اعتربه الشارع العبا بكتاب هللا  -يف إحدى صورتيه  –أن فاعله - ٢  

حترمي املرأة على زوجها وحتليلها : أن القائل بوقوعه يرتكب حمظورين - ٣

  لغريه 

)امللعون فاعله(نكاح التحليل إىل  - يف إحدى صورتيه–ؤدي أنه ي- ٤  

للفتنة  –خاصة املرأة –أنه يعرض الطرفني - ٥  

أنه يضر بسمعة اإلسالم وانتشار رسالته - ٦  

:وأما أضراره االجتماعية فأمهها   

١ -�©ƢǷȂǰū¦Â�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨȇ®Ƣŭ¦� ƢƦǟȋ¦�ƾȇǄȇ�Ǿǻ¢

ȐǓ�ǺǷ�ǶĔƢǷǂū¾�,أنه يؤدي إىل نشوء جيل من األطفال غري سوي - ٢

  األسرة املستقرة بني أبوين 

أنه يزيد من عدد العاطالت عن الزواج عالوة على عدد العانسات فال - ٣

وقد دلت ,حنن زوجنا هؤالء وال حنن حافظنا على استقرار املتزوجات 

اإلحصائيات الواردة أن بعض حاالت الطالق وصلت إىل الربع يف مصر 

  وإىل حنو ذلك يف دول عربية أخرى 



   نتائج البحث

تشريع الطالق يف اإلسالم نظام متكامل له ضوابط وآداب تنظم عدده - ١

وأما ) الطالق مرتان: (فأما العدد فينظمه قوله تعاىل,ووقته بالوحي املنزل 

)ǺēƾǠǳ�ǺǿȂǬǴǘǧ: (فينظمه قوله تعاىل الوقت

وليس عليه أمر ) طالق بدعة: (الطالق املخالف لذلك النظام يقال له- ٢

من عمل عمال ليس عليه (وأن ) كل بدعة ضاللة(وقد صح أن املسلمني 

  ومها يف الصحيح وغريه )أمرنا فهو رد

واجتهاده جبعل الثالث واحدة كان  -رضي هللا عنه–عمل عمر - ٣

  اقتضها ظروف خاصة ياسة شرعية س

٤ -�¼Ȑǘƥ�ǲǸǠǳ¦�ƨǸǴǈŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�¼Ȑǘǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�§ ƢƦǇ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ

  البدعة واعتماده 

املرأة على  باطل وأنه حيرم أنه حرام: من أضرار الطالق البدعي -٥

وأنه يعرض األفراد إىل نكاح التحليل وقد يؤدي لغريه وحيلها  زوجها

لزيادة العاطالت عن الزواج ولنشوء جيل من األطفال غري للفنت ويؤدي 

كما يؤدي إىل زيادة األعباء ,سوي حلرمانه من الرتبية يف أسرة مستقرة 

©ƢǷȂǰū¦Â�©ƢǠǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�ȄǴǟ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦



  التوصيات

١ -�ƨđƢǌŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ʈ Ş�ɦ�ǂǈȈȇ�À¢�ȂƳ°¢– كطالق الغضبان والغافل

كالطالق عرب   -ذات صلة–وكذلك حبث قضايا عصرية  –والعابث 

  اهلاتف واألنرت نت والفاكس وأمثاهلا 

وفتاوى  ودورياتيف مقاالت هذا البحث ونظائره  أرجو بلورة- ٢

  باعتباره من جمهودات طالب اجلامعة

بعد أن )إبطال الطالق البدعي(أرجو أن تتبىن اجلامعة تلك القضية - ٣

) أندونيسيا(فإذا أبطل يف ,اليت كانت تبطله بالرتاجع بدأت بعض البلدان 

والسيما واملذهب السائد فيها ,سهل أمر إبطاله كربى البلدان اإلسالمية 

  جييز إيقاع هذا النوع من الطالق 

�śŭƢǠǳ¦�§°�ƅ�ƾǸū¦Â�ǾƦƸǏÂ�Ǿǳ¡Â�ƾǸŰ�ƢǻƾȈǇ�ȄǴǟ�ǶǴǇÂ�ɦ�ȄǴǏÂ.

:أهم املراجع  

القرآن الكرمي - ١  

مكتب املطوعات . ن شعيبأمحد ب-¦ǺǼǈǳ¦�ǺǷ�ŒƬĐ-ائيسنن النس- ٢

  .حتقيق أيب غدة,هـ ١٤٠٦:سنة- حلب- اإلسالمية

حممد إمساعيل  - )اجلامع املسند الصحيح(صحيح البخاري- ٣

  .هـ ١٤٢٢سنة,دار طوق النجاة,البخاري



املكتب .ط.لأللباين حممد ناصر الدين -صحيح اجلامع الصغري- ٤

  .هـ ١٩٨٦سنة -بريوت–اإلسالمي 

برتقيم الشيخ حممد فؤاد ,مسلم بن احلجاج القشريي –صحيح مسلم - ٥

  .عبد الباقي 

  .اهلندية .أليب عبدهللا احلاكم ط-الصحيحني ىاملستدرك عل- ٦

بن ضبل لإلمام أمحد بن حممد - "املسند"مسند اإلمام أمحد- ٧

  .هـ ١٤٢٠:سنة -بريوت–مؤسسة الرسالة .ط.الشيباين

  دار املعرفة  - ط–حممد صديق خان -الروضة الندية شرح الدررالبهية- ٨

املطبعة ,أليب بكر بن القيم  -زاد املعاد من هدي خري العباد- ٩

  .هـ ١٣٤٧سنة,املصرية

املكتبة  -ط–عبد الرمحن اجلزيري –الفقه على املذاهب األربعة -١٠

  .بدون ت -القاهرة.التجارية

دار املعرفة - ط-البن القيم–لشيطان إغاثة اللهفان من مكايد ا-١١

  .هـ ١٣٩٠بريوت  

دار –مجال الدين القامسي ط  –االستئناس لتصحيح أنكحة الناس -١٢

  .بدون ت –األردن  -عمار

أمحد خبيت الغزايل ط دار .د–تدابري احلد منه –الطالق االنفرادي -١٣

  .هـ ١٤٢٠القاهرة  -النهضة العربية



-القاهرة –ط م السنة  -أمحد شاكر –نظام الطالق يف اإلسالم -١٤

  .هـ ١٤١٨

مكة  -املكتبة التجارية -حممود خاطر-ترتيب خمتار الصحاح-١٥

  .بدون ت .املكرمة

 -العلميةط دار الكتب  -جمد الدين الفريوز آبادي-القاموس احمليط-١٦

.بريوت بدون ت 


