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 ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۱های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

أبغض الحالل «بررسی سندی و متنی حدیث 
 » الی الله الطالق
 در منابع فریقین

 ١مهدی جاللی                 
 ٢محمد مهدی آجیلیان مافوق                 

 چکیده 
 پیـامبرمنسـوب بـه  حدیث مشهوری» أبغض الحالل الی الله الطالق«حدیث 

هـای مختلـف طرق متعدد و با صدر و ذیلاست که در منابع شیعه و اهل سنت به
روایت شده است. براساس َطَرف یا بخش برجسـتۀ حـدیث، طـالق کـه حاللـی 

هاست. در این نوشتار، پس از احصاء طرق نقل ترین حاللضشرعی است، مبغو
ضـمن ارزیـابی سـندی ایـن طـرق،  حدیث مورد نظر در منابع شیعه و اهل سنت،

صحت صدوری این حدیث بررسی شده است. براساس نتایج این بخش، روشـن 
شده که برخی طـرق نقـل ایـن حـدیث (چهـار طریـق) دارای درجـۀ صـحت یـا 
اعتباراند. سپس این حدیث از نظر متنی واکاوی و سبب صدور آن بازسازی شده 

ژوهش شده و این نتیجـه بـه دسـت است. در پایان نیز، داللت حدیث مورد نظر پ
بودن، حاللی بسیار منفور و مبغوض در نـزد رغم حاللآمده است که طالق علی

                                                           
 .۱/۳/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۷/۱۰/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 ).Mjalali13@yahoo.comمشهد (. دانشیار دانشگاه فردوسی ١
 ).ولئمس ۀنویسند(. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد ٢

Majilian66@gmail.com 
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 خداوند است و در واقع، روایت مورد نظر درصدد جمع میان این دو نکته است. 
 بودن طالقطالق، ابغض الحالل، مبغوض واژگان کلیدی: 

 درآمد
سی است که بـرای آرامـش روح و جسـم بشـر، زناشویی پیوند مقد در اسالم، پیوند

نیز  ازدواج فرمان داده و پیامبرالزم و ضروری است. قرآن کریم در آیات بسیاری به 
کید کرده است. همان بسیار ای است و گونه که در اسالم، ازدواج امر پسندیدهبر آن تأ

کید فراوان شده است، طـالق امـری ناپسـند سـت کـه در و نامقـدس ا برای ثبات آن تأ
هـا یـاد شـده تـرین حـاللعنوان مبغـوضبه ، از آنپیامبراحادیث فراوانی منسوب به 

 است. 
 پیـامبرحـدیث مشـهوری منسـوب بـه » أبغض الحالل الی الله الطـالق«حدیث 

هـای است که همواره بر زبان مسلمانان شیعه و اهل سنت جاری بوده است و در حوزه
آن استناد شده اسـت. ایـن حـدیث ناسی و خانوادگی بهفقهی، حقوقی، تفسیری، روانش

های مختلف در منابع حدیثی شـیعه و اهـل سـنت که با تعبیرات متفاوت و صدر و ذیل
خصوص در منـابع اهـل سـنت بـر آن اشـکال شـده آمده است، همواره از نظر سند، به
د سـبب صـدور رفـتن قرائنـی ماننـتقطیـع و از میـان  است. از نظر متن نیز، با توجـه بـه

 حدیث، همواره مورد مناقشه بوده و در داللت آن اشکال شده است. 
اساس، در پژوهش حاضر سعی شده تا با احصاء طرق نقل این حدیث، صحت براین

یا عدم صحت این حدیث از نظر سندی بررسی شود، سپس با بررسی متنی و استفاده از 
 لت این حدیث روشن شود. قرائنی چون: آیات قرآن و سبب صدور روایت، دال

 الف. پیشینه
طور که گفته شد، حدیث مورد نظر، حدیث مشـهوری اسـت کـه همـواره بـر همان

های حدیثی، فقهـی، حقـوقی، زبان مسلمانان شیعه و اهل سنت جاری بوده و در حوزه
هـای یـاد شـده آن استناد شده است. بررسی حوزهتفسیری، روانشناسی و خانوادگی به 

بـودن طـالق یـاد بودن یا منفور دهد که اگرچه در این منابع، بسیار از مبغوض  نشان می
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هایی دربارۀ سند و متن روایت مـورد نظـر انجـام شده و در منابع حدیثی، اندک بررسی
ــانی، ۴ - ۹/۳، ۱۳۹۸(ر. ک: مجلســی اول، شــده اســت  ــا، ؛ الــدویش، بــی۱۰۸ - ۷/۱۰۷، ۱۴۰۵؛ الب ت

طور جامع بررسـی وایت از منظر صحت صدوری و متنی، بهگاه این ر ؛ ولی هیچ)۶/۳۴۶
 نشده است. 

، اثـر »الطالق ابغض الحـالل الـی اللـه«در میان منابع جستجوشده، کتابی با عنوان 
عزالدین بحر العلوم، وجود دارد که به طور کلی موضوع طالق را از منظری فقهی مورد 

یقدم الرجل علی الطالق و هو أبغـض  لماذا«بررسی قرار داده و در مقدمه و ذیل عنوان 
بدون بررسی سندی و متنی روایت، نکاتی را دربارۀ معنا و مفهوم روایت بیـان » الحالل

مبغوضـیت طـالق در «. همچنین در مقالۀ )۱۱۰ - ۱۰۹، ۱۴۰۹(ر. ک: بحرالعلوم، کرده است 
لـل و بـودن طـالق در اسـالم، عشناسانه، موضوع مبغـوض، با رویکردی جامعه»اسالم

(ر. ک: رضـایی، عوامل مهم طالق، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن بررسـی شـده اسـت 
طـالق در «و » طالق در اسالم«های . دو مقالۀ دیگر نیز با عنوان)۳۰مجلۀ رواق اندیشه، ش
(ر. ک: انـد این موضـوع پرداختـهکالمی به  - ، با رویکردی فقهی»اسالم بازیچه نیست

 . )۱۶از سال  ۵و ش ۱۵از سال  ۱۲کتب اسالم، شحقانی زنجانی، م

 »أبغض الحالل الی الله الطالق«ب. در جستجوی حدیث 
 . حدیث مورد نظر در منابع اهل سنت۱

را » أبغض الحالل الـی اللـه الطـالق«ترین منابع حدیثی اهل سنت که حدیث کهن
، ق)۲۳۵(می شـیبه ، المصنف ابن ابـق)۲۱۱(ماند عبارتند از: المصنف صنعانی  ذکر کرده

، المسـتدرک ق)۳۸۵(م، سـنن دارقطنـی ق)۲۷۵(م، سنن ابی داود ق)۲۷۳(مسنن ابن ماجه 
. این حدیث در منابع یاد شده، ق)۴۵۸(م، السنن الکبری بیهقی ق)۴۰۵(محاکم نیشابوری 

جبـل،  معـاذ بـن نقل شده است که از این میان، سه طریق آن به نه طریق از پیامبر به
رسـد. در ادامـه دثـار مـی بنمحارب  عمر و سه طریق آن بهبن عبدالله  آن بهسه طریق 

گانۀ حدیث مورد نظر، نکاتی را دربارۀ سند و متن ایـن ُطـرق یـادآور  ضمن بیان طرق نه
 شویم.می
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 معاذ بن جبل
عبد الرزاق، عن إسماعیل بن عیاش، قال: أخبرنی حمید بن مالك، أنه «طریق یکم: 
: یا معاذ! ما خلـق اللـه علـی یحّدث عن معاذ بن جبل، قال: قال النبی سمع مکحوال

ظهر األرض أحب إلیه من عتاق، و ما خلق الله علی وجه األرض أبغض إلیه من الطالق، 
فإذا قال الرجل لعبده: هو حّر إن شاء الله، فهو حّر، وال استثناء له، وإذا قال إلمرأته: أنت 

 .)۶/۳۹۰تا، (صنعانی، بی» ثناءه، وال طالق علیهطالق إن شاء الله، فله است
حدثنا أبو العباس محمد بن موسـی بـن علـی الـدوالبی ویعقـوب بـن « طریق دوم: 

إبراهیم، قاال: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعیل بن عیاش، عـن حمیـد بـن مالـك 
ا خلـق : یا معـاذ مـاللخمی، عن مکحول، عن معاذ بن جبل، قال: قال لی رسول الله

الله شیئًا علی وجه األرض أحب إلیه من العتـاق وال خلـق اللـه شـیئًا علـی وجـه األرض 
أبغض إلیه من الطالق، فإذا قال الرجل لمملوکه أنت حّر إن شاء الله فهو حّر، وال استثناء 

(دارقطنـی، » له، وإذا قال الرجل إلمرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، وال طالق علیه
۱۴۱۷ ،۴/۲۳(  . 

حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبـراهیم بـن سـنین، « طریق سوم: 
حدثنا عمر بن إبراهیم بن خالد، حدثنا حمید بن عبد الرحمن بن مالك اللخمی، حـدثنا 

: ما أحـل اللـه مکحول، عن مالك بن یخامر، عن معاذ ابن جبل، قال: قال رسول الله
 . )۴/۲۳، ۱۴۱۷(دارقطنی، » لطالق، فمن طلق واستثنی فله ثنیاهشیئا أبغض إلیه من ا

عیـاش مشـترک اسـت. بـن  روشن است که سلسله سند دو طریق نخست تا اسماعیل
؛ ابـن ۷/۴۵۳تـا، سعد، بـی(ابن همچنین در این دو طریق، مکحول که از تابعان طبقۀ سوم است 

حابی پیـامبر روایـت کـرده اسـت. جبـل، صـ واسطه از معـاذ بـن، بی)۱۰/۲۵۸، ۱۴۰۴حجر، 
اند. دقت در سلسله سند طریق سوم که تا حمید بنابراین، دو طریق نخست در سند منقطع

سازد که واسـطه میـان مکحـول و مالک با دو طریق نخست مشترک است، روشن میبن 
 است. )۷/۴۴۱تا، سعد، بی(ابن یخامر از تابعان طبقۀ نخست بن جبل، مالک معاذ بن 

معـاذ  از نظر متنی نیز، دو طریق نخست با متنی مشابه، سخن پیامبر را در خطاب بـه
کنـد. کنند، ولی در طریق سوم، این معاذ است کـه گفتـار پیـامبر را بـازگو مـیبیان می

-مقایسۀ متنی سه طریق یاد شده، شاهد آن است که طریق سوم در واقع، خالصه و نقل 
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ترین متن موجـود در منـابع . یاد کردنی است که کهنمعنا شدۀ دو متن نخست استبه
  ١است. المصنفشیعه و اهل سنت از حدیث مورد نظر، همان متن صنعانی در 

 عبدالله بن عمر
حدثنا کثیر بن عبید، حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصـل، «طریق چهارم: 

لـی اللـه تعـالی قـال: أبغـض الحـالل إ عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبی
 ٢.)۱/۴۸۴، ۱۴۱۰داود، (ابی» الطالق

حدثنا کثیر بن عبید الحمصی، حدثنا محمد بن خالد، عن عبید اللـه «طریق پنجم: 
: بن الولید الوصافی، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله

 .)۱/۶۵۰تا، (ابن ماجه، بی» أبغض الحالل إلی الله الطالق
حدثنا أبو بکر محمد بن أحمد بن بالویه، حدثنا محمد بن عثمان بـن «ق ششم: طری

ن أبی شیبة، حدثنا أحمد بن یونس، حدثنا معروف بن واصل، عـن محـارب بـن دار، عـ
» : ما أحل الله شـیئا أبغـض إلیـه مـن الطـالق، قال: قال رسول اللهعبد الله بن عمر 
 .)۲/۱۹۶تا، (حاکم نیشابوری، بی
ه طریق یادشده تا پیامبر متصل است. دو طریـق چهـارم و پـنجم تنهـا در سند هر س

اند. طریق ششم نیز که تا طبقۀ سوم با طریـق چهـارم مشـترک طبقۀ سوم راویان متفاوت
-سند آن، ادعای صحت شده است، چنـاناست، تنها طریق متصلی است که نسبت به 

حیح االسناد ولـم یخرجـاه هذا حدیث ص«گوید: که حاکم دربارۀ سند این حدیث می
 .)۲/۱۹۶تا، (حاکم نیشابوری، بی» ومن حکم هذا الحدیث ان یبدأ به فی کتاب الطالق

                                                           
مالـك از مکحـول از معـاذ نقـل  بـن وایت از حمیـداین ر  عدی در کتاب الکامل، طرق دیگری را به. ابن١

) که البته این طرق غیر مشـهورند و در کتـب حـدیثی اهـل ۲۸۰-۲/۲۷۹، ۱۴۰۹کرده است (ابن عدی، 
صـورت منقطـع از ها توجه شده است. یادکردنی است که همگـی طـرق ابـن عـدی بـهآنتر بهسنت کم
خـاطر وجـود خـواهیم گفـت، همگـی طـرق معـاذ بـهکه در آینده اند و چناناز معاذ نقل شده ،مکحول
ها و تعـارض بـا روایـات صـحیح دیگـر، سند آن و اشکاالت موجود در متن آن ۀمالك در سلسلحمیدبن
 اند.ضعیف

داود روایـت از ابی ،. یادکردنی است که همین طریق را بیهقی در کتاب السنن الکبری با اضافاتی در سند٢
الروذباری، أخبرنا أبو بکر بن داسه، أخبرنا أبـو داود، أخبرنـا کثیـر بـن عبیـد، کرده است: أخبرنا أبو علی 

أخبرنا محمد بن خالد، عن معرف بن اصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، ان النبی قـال... (ر.ک: 
 ).۷/۳۲۲تا، بیهقی، بی
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از نظر متنی نیز، هر سه طریق، بخش برجستۀ متن روایت مـورد نظـر را دربردارنـد و 
 اند. شده معنا و تقطیعبهرسد که این سه نیز همچون طریق سوم، نقلنظر میبه

 ن دثارمحارب ب
حدثنا أبو بکر، قـال: حـدثنا وکیـع بـن الجـراح، عـن معـروف، عـن «طریق هفتم:  

: لـیس شـئ ممـا أحـل اللـه أبغـض إلیـه مـن محارب بن دثار، قال: قال رسـول اللـه
 .)۴/۱۷۲، ۱۴۰۹(ابن ابی شیبه کوفی، » الطالق

حدثنا أحمد بن یونس، حدثنا معرف، عن محارب، قال: قال رسـول «طریق هشتم: 
 .)۱/۴۸۴، ۱۴۱۰داود، (ابی» : ما أحل الله شیئا أبغض إلیه من الطالقلهال

وأخبرنا أبو طاهر الفقیه من أصل سـماعه، حـدثنا أبـو بکـر محمـد بـن «طریق نهم: 
الحسین القطان، حدثنا إبراهیم بن الحـارث البغـدادی، حـدثنا یحیـی بـن بکیـر، حـدثنا 

 ّوج رجل علـی عهـد رسـول اللـهمعرف بن واصل، حدثنی محارب بن دثار، قال: تز 
أتزوجت؟ قال نعم، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقـت، قـال:  إمرأة فطلقها، فقال له النبی

أمن ریبة؟ قال: ال، قال: قد یفعل ذلك الرجل. قال: ثّم تزّوج امرأة أخری فطلقها، فقـال 
 ول اللـهقال معرف فما أدری أعند هذا أو عند الثالثة قال رسـ - مثل ذلك له النبی

 .)۷/۳۲۲تا، (بیهقی، بی» انه: لیس شئ من الحالل أبغض إلی الله من الطالق
رو ازاین ١)۱۷/۸۲تا، ؛ نووی، بی۲۷۲، ۱۴۱۴(العصفری، محارب از تابعان طبقۀ چهارم است 

دثـار  بـن محـاربواسطۀ وی از پیامبر ممکن نیست. بنابراین، هر سـه طریـق روایت بی
ن میان، طریق هشتم، بسیار شبیه طریق ششم است و جز در مرفوع در ای ٢مرسل هستند.

 یا مرسل بودن، بقیۀ سند مشابه است. 
                                                           

تـا، م دانسـته اسـت (بـیدثار را جـزء تابعـان طبقـة سـو  بن . ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری، محارب١
۶/۳۰۷ .( 
نقل کرده است،  در این مقاله، حدیثی است که شخصی آن را از معصوم» مرسل«. منظور از اصطالح ٢

» مرفـوع«)؛ در برابر اصطالح ۱/۳۳۸، ۱۴۱۱که معصوم را درک نکرده است (ر.ک: مامقانی، حالی در
الح اهل سنت، مرسـل بـه حـدیثی گفتـه رسد. گفتنی است که در اصطمی به معصوم که سند متصالً 

بین خود و پیامبر، یعنی صحابی، اشاره  ۀنقل کند؛ بدون آنکه به واسط شود که تابعی آن را از پیامبرمی
). همچنین در اصـطالح اهـل سـنت، بـه حـدیث نقـل شـده از ۱۶۶ ،۱۹۹۱کند (ر.ک: صبحی صالح، 

مـورد نظـر  ،) کـه ایـن اصـطالح۲۰۹، ۱۹۹۱شود (ر.ک: صبحی صالح، تابعی، حدیث مقطوع گفته می
 این مقاله نیست. ۀنگارند
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-اند که بهاز نظر متنی نیز دو طریق هفتم و هشتم، دربردارندۀ بخش برجسته روایت
-دثار در سـند آنبن اند. در میان شش طریقی که محارب معنا شدهبهنظر تقطیع و نقل 

ی در کتاب قا متن کامل روایت مورد نظر، همان متن طریق نهم است که بیههاست، تنه
 نقل کرده است. السنن الکبری 

 . حدیث مورد نظر در منابع شیعه۲
-محمـد بـن  الکـافیترین کتاب حدیثی شیعه که این حـدیث در آن اسـت، کهن

ایـت سـه طریـق رو  در این کتاب، حدیث مورد نظـر بـه ١است. ق)۳۲۹(میعقوب کلینی 
 رسد. می امام صادقو دو طریق دیگر به  پیامبر شده است که یک طریق آن به

از  نقل از امام صـادق به» الحض علی النکاح«طریق یکم: کلینی در آغاز باب 
 بـن علی عن عیسی، محمد بنعن احمد بن  یحیی،محمد بن «آورده است:  پیامبر

ه عبد أبی عن مهران، بن صفوان عن الحکم، ـه رسـول قـال: قـال ،اللَّ  تزوجـوا اللَّ

ه إلی أحب ء شی من ما و أیمة قیمة إنفاق مسلم امرئ حظ فمن أال وزوجوا  عزوجـل اللَّ

ه إلی  أبغض ء شی من ما و بالنکاح اإلسالم فی یعمر بیت من  یخرب بیت من عزوجل اللَّ

ه "إن عبد الطالق، ثم قال أبو یعنی بالفرقة اإلسالم فی هال اللَّ کـد إنمـا وعـز جـل لَّ  فـی أ

 . )۵/۳۲۸، ۱۴۰۷(کلینی، » للفرقة بغضه من القول فیه کرر و الطالق
» کراهیة طالق الزوجة الموافقة«طریق دوم: این طریق و طریق دیگر روایت در باب 

ِبیهِ  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِلیُّ «اند: نقل شده
َ
ِبی اْبِن  َعِن  أ

َ
ِبـی َعـْن  دٍ َواِح  َغْیرِ  َعْن  ُعَمْیرٍ  أ

َ
 َعْبـدِ  أ

ه ا ءٍ  َشْی  ِمْن  َما :َقاَل  اللَّ هُ  ِممَّ َحلَّ
َ
هُ  أ ْبَغَض  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

َ
َالِق  ِمَن  ِإَلْیهِ   أ هَ  ِإنَّ  َو   الطَّ  ُیْبِغُض  اللَّ

اَق  اْلِمْطَالَق  وَّ  .)۶/۵۴(همان،  »الذَّ
ُد «طریق سوم:  دِ  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ ْحَمِن  َعْبدِ  َعْن  ْیِن اْلُحَس  ْبِن  ُمَحمَّ ـدٍ  ْبـِن  الرَّ  َعـْن  ُمَحمَّ

ِبی
َ
ِبی َعْن  َخِدیَجةَ  أ

َ
هِ  َعْبدِ  أ هَ  ِإنَّ  َقاَل: اللَّ ـِذی اْلَبْیـَت  ُیِحـبُّ  َجـلَّ  َو  َعـزَّ  اللَّ  َو  اْلُعـْرُس  ِفیـهِ  الَّ

ِذی اْلَبْیَت  ُیْبِغُض  َالُق  ِفیهِ  الَّ ْبَغَض  ءٍ  َشْی  ِمْن  َما َو  الطَّ
َ
َالِق  ِمَن  َجلَّ  َو  َعزَّ  هِ اللَّ  ِإَلی أ  .  (همان) »الطَّ

نقـل از بـه مسـتدرک الوسـائلطریق چهارم: این طریق را حاجی نـوری در کتـاب 
                                                           

منابع دسته دوم حدیثی شـیعه مثـل: الـوافی و وسـائل الشـیعه راه  . حدیث مورد نظر از طریق این کتاب به١
یافته است؛ ولی این حدیث در منابع دیگر حدیثی اصلی شیعه چون: من الیحضره الفقیه صدوق، تهذیب 

 وسی نیامده است.و استبصار شیخ ط
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ْخـَواِن، ُتْحَفـةُ «روایت کرده است:  از امام باقر تحفة االخواننسخۀ خطی کتاب   اْإلِ

دِ  ِلْلَمْوَلی ِبی َعْن  اْلَمْزَیِدیِّ  َسِعیدٍ  ُمَحمَّ
َ
دٍ  ْبِن  َجْعَفرِ  َعْن  َبِصیرٍ  أ  َطِویـٍل  َحِدیٍث  ِفی ُمَحمَّ

ةِ  ِفی ْبَغَض  ُمَباٌح  ءٌ  َشْی  َقاَل: َال  آَدَم  ِقصَّ
َ
هِ  ِإَلی  أ َالِق  ِمَن  َتَعاَلی اللَّ هُ  : َلَعَن َقاَل  َو  : الطَّ  اللَّ

اَق  وَّ اَقةَ  َو  الذَّ وَّ  .  )۲۸۰ - ۱۵/۲۷۹، ۱۴۰۸(نوری، » الذَّ
نابع شیعه، اضافاتی دارد که در منـابع اهـل سـنت نیامـده متن روایت مورد نظر در م

ـهَ  ِإنَّ «است و شاید در فهم درسـت روایـت مـؤثر باشـد، از جملـه عبـارت:   ُیـْبِغُض  اللَّ

اَق  اْلِمْطَالَق  وَّ هُ  َلَعَن «یا تعبیر مشابه آن: » الذَّ اَق  اللَّ وَّ اَقةَ  َو  الذَّ وَّ که در حدیث کـاملی » الذَّ
آن پرداختـه شـده  بـه کـافیدر کتـاب » ة طـالق الزوجـة الموافقـةکراهی«در آغاز باب 

روشنی بیان شده اسـت کـه حـدیث به االخوانتحفة همچنین در متن مستند به  ١است.
تنها بخشی از حدیثی طوالنی در داستان حضرت آدم » أبغض الحالل الی الله الطالق«

حـدیث مـورد نظـر اسـت. از  معنـایبه است که این خود دلیلی آشکار بر تقطیع و نقل
معنا شدۀ متن طریق نخست شیعه است  به نگاهی دیگر، متن طریق سوم، خالصه و نقل

هَ  ِإنَّ «سبب وجود عبارت و دو طریق دوم و چهارم، به اَق  اْلِمْطـَالَق  ُیـْبِغُض  اللَّ وَّ یـا » الـذَّ
هُ  َلَعَن «تعبیر  اَق  اللَّ وَّ اَقةَ  َو  الذَّ وَّ  اند. مشابه» الذَّ

 » أبغض الحالل الی الله الطالق«. بررسی اسانید حدیث ج
 سنت در منابع اهل

تر گفته شد که حدیث مورد نظر به نه طریق در منابع اهل سـنت روایـت شـده پیش

                                                           
ْخَبَرَنا«. متن روایت چنین است:١

َ
ةٌ  أ ْصَحاِبَنا، ِمْن  ِعدَّ

َ
ْحَمـَد  َعْن  أ

َ
ـٍد، ْبـِن  أ ـاٍل، اْبـِن  َعـِن  ُمَحمَّ ِبـی َعـْن  َفضَّ

َ
 أ

ِبی َعْن  َطِریٍف، ْبِن  َسْعدِ  َعْن 
َ
هِ  َرُسوُل  َقاَل: َمرَّ  َجْعَفرٍ  أ َتـَك، ْلـَت َفعَ  َمـا َفَقـاَل: ِبَرُجـٍل، ص اللَّ

َ
 َقـاَل: اْمَرأ

ْقُتَها ِه، َرُسوَل  َیا َطلَّ ُجَل  ِإنَّ  َقاَل: ُثمَّ  ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن  َقاَل: ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن  َقاَل: اللَّ َج، الرَّ ِبـیُّ  ِبهِ  َفَمرَّ  َتَزوَّ  ص النَّ
ْجَت، َفَقاَل: َتَك، َفَعْلَت  َما َذِلَك، َبْعَد  َلهُ قال:  ُثمَّ  َنَعْم، َقاَل: َتَزوَّ

َ
ْقُتَها، َقاَل: اْمَرأ  َقاَل: ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن  َقاَل: َطلَّ

ُجَل  ِإنَّ  ُثمَّ  ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن  َج  الرَّ ِبیُّ  ِبهِ  َفَمرَّ  َتَزوَّ ْجَت، َفَقاَل: ص النَّ  َمـا َذِلَك، َبْعَد  َلهُ قال:  ُثمَّ  َنَعْم، َفَقاَل: َتَزوَّ
َتَك، َفَعْلَت 

َ
ْق  َقاَل: اْمَرأ هِ  َرُسوُل  َفَقاَل  ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن قال:  ُسوٍء، َغْیرِ  ِمْن  َقاَل: ُتَها،َطلَّ ـهَ  ِإنَّ  ص: اللَّ  َو  َعـزَّ  اللَّ

ْو  ُیْبِغُض  َجلَّ 
َ
اٍق  ُکلَّ  َیْلَعُن  أ َجاِل  ِمَن  َذوَّ اَقةٍ  ُکلَّ  َو  الرِّ َساِء (ر. ِمَن  َذوَّ ). اگرچه ۶/۵۴، ۱۴۰۷ : کلینی،کالنِّ

:...)؛ ولـی مـتن ایـن کسند این حدیث را ضعیف دانسته است (ر. ،العقول ةآمجلسی اول در کتاب مر 
 ،گردد. از سوی دیگـریید نیز میأروایت نه تنها هیچ منع عقلی یا نقلی ندارد، که با دیگر روایات مشابه، ت

دسـت بـه» أبغض الحالل الی الله الطالق«آوردن سبب ورود حدیث دستهایی برای بهاین حدیث قرینه
 ).۴/۱۷۲، ۱۴۰۹کوفی،  ه: ابن ابی شیبکدهد. این حدیث در منابع اهل سنت نیز آمده است (ر. می
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عمـر و سـه  بـنعبداللـه جبل، سه طریق بـه  معاذ بناست که از این میان، سه طریق به 
بررسـی اسـانید ُطـرق نهگانـۀ حـدیث مـه، بـه رسد. در ادادثار میبن طریق به محارب 

 پردازیم. در منابع اهل سنت می» أبغض الحالل الی الله الطالق«

 . ُطرق معاذ بن جبل۱
واسطه از معاذ  دو طریق نخست روایت مورد نظر در منابع اهل سنت را، مکحول بی

از تابعـان اینکـه مکحـول روایت کرده است که با توجه بـه  جبل، صحابی پیامبربن 
و معـاذ را ندیـده و بـا او  )۱۰/۲۵۸، ۱۴۰۴؛ ابـن حجـر، ۷/۴۵۳تا، سعد، بی(ابن طبقۀ سوم است 

واسـطۀ او از و بنـابراین، روایـت بـی ١)۴۷۶ - ۳/۴۷۵، ۱۴۱۵(الزیعلـی، دیداری نداشته است 
اند. افزون بر این، در ایـن دو طریـق حمیـد معاذ ممکن نیست، دو طریق نخست منقطع

(ابن ابـی حـاتم رازی، است  شناسان اهل سنت، ضعیفک قرار دارد که از نظر رجالبن مال
. همچنین درباۀ اسماعیل بن عیاش اخـتالف اسـت، )۱/۲۶۷، ۱۴۱۸؛ العقیلی، ۳/۲۲۸، ۱۳۷۱
تـدلیس او اشـاره  و بـه )۱۵۱، ۱۴۰۶(نسـائی، که برخی روایـت او را ضـعیف دانسـته چنان
و برخی روایت او از شـامیان  )۳۷تا، ؛ ابن حجر، بی۱/۱۲۵مجروحین، تا، ال(ابن حبان، بیاند کرده

را پذیرفته و غیر آن را، یعنی حـدیث کـردن او از اهـل عـراق و مدینـه را دارای اشـکال 
، ۱۴۱۸؛ العقیلـی، ۲/۱۹۱، ۱۳۷۱؛ ابـن ابـی حـاتم رازی، ۱/۳۷۰تـا، (بخاری، بـیاند دانسته و رد کرده

خاطر وجـود مالـک . طریق سوم روایت مورد نظر، اگرچه به)۱/۱۲۵تا، ؛ ابن حبان، بی۱/۸۹
 در سلسلۀ سند میان مکحول و معاذ، منقطع نیست؛ ولـی ایـن طریـق نیـز بـه ٢بن یخامر

 ٣سبب وجود حمید بن مالک در سلسلۀ سند آن، ضعیف است.

                                                           
ارسال حـدیث مشـهور اسـت  . ابن جوزی معتقد است مکحول با معاذ بن جبل دیداری نداشته است و به١

 نقل از التحقیق ابن جوزی). به ۴۷۶-۳/۴۷۵، ۱۴۱۵(الزیعلی، 
بعان و فردی ثقه است. گفته شده کـه او پیـامبر را نیـز دیـده اسـت (ر.ک: از تا ،. مالک بن یخامر شامی٢

 ).۱۰/۲۳، ۱۴۰۴؛ ابن حجر، ۲/۲۶۲تا، العجلی، بی
مالـك از مکحـول از معـاذ نقـل  بـن این روایت از حمیـد عدی در کتاب الکامل، طرق دیگری را به. ابن٣

انـد (ابـن سندشـان، ضـعیف ۀر سلسـلمالـك د بـن خاطر انقطاع و وجود حمیدکرده است که همگی به
). یادکردنی است که طرق اصلی روایت معاذ که در کتب حدیثی اهل سنت ۲۸۰-۲/۲۷۹، ۱۴۰۹عدی، 

 اند. در این مقاله شده طریق یاد مورد نقد و بررسی قرار گرفته، همان سه کید شده وأ ها تبیشتر بر آن
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در طالق اشاره دارند که  ١موضوع استثناسه طریق معاذ بن جبل، از نظر متنی نیز به 
کـه گروهـی اسـتثنا در طـالق را از موضوعات اختالفی در فقه اهل سنت است، چنـان

اسـاس، بـا . بـراین)۲۱۰ - ۹/۲۰۹، ۱۴۲۱(ر. ک: الـذهبی، کننـد جایز و گروهی آن را رد مـی
توجه به ضعف سندی و تعارض محتوایی سه طریق یاد شـده بـا دیگـر روایـت معتبـر از 

 کنیم. نظر می بررسی متنی این سه طریق صرف، در این پژوهش از ٢دیدگاه اهل سنت

 . ُطرق عبدالله بن عمر ۲
عمـر، تنهـا در طبقـۀ سـوم راویـان بـن  عبداللـهدو طریق چهارم و پنجم منسوب بـه 

خالـد حمـد بـن واصـل، مبـن دثار، معـروف  بناند. در این دو طریق، محارب  متفاوت
؛ ۲/۴۷۷تـا، (ر.ک: احمـد بـن حنبـل، بـیانـد عبید قرار دارند که همگی افـرادی ثقـهکثیر بن و 

؛ ابـن ابـی حـاتم ۹/۲۷؛ همـان، ۷/۳۹۶؛ همـان، ۶۴۴ - ۷/۶۴۳تا، ؛ ابن حبان، بی۲/۲۶۶، ۱۴۰۵العجلی، 
شناسـان اهـل الولید وصافی ضعیف است و رجالبن ؛ ولی عبیدالله )۷/۱۵۵، ۱۳۷۱الرازی، 
؛ ۲۰۵، ۱۴۰۶(النسـائی، انـد ارزش دانسـتهالحـدیث و احادیـث او را بـیاو را متروکسنت، 
یادکردنی است که ابـن جـوزی در کتـاب  .)۴/۳۲۲، ۱۴۰۹؛ ابن عدی، ۳/۱۲۸، ۱۴۱۸العقیلی، 

، طریق دیگری را از عبیدالله الوصـافی از محـارب از ابـن عمـر روایـت العلل المتناهیه
دلیل وجود وصافی در سلسله سند آن، ضـعیف دانسـته ه کرده است و آن طریق را نیز ب

دلیل وجود  بنابراین از میان این دو طریق، طریق چهارم صحیح و طریق پنجم به ٣است.
 الولید الوصافی در سلسله سند آن، ضعیف است.  بنعبیدالله 

واصل با طریق چهارم مشترک است. در بن طریق ششم تا طبقۀ سوم، یعنی معروف 
-احمد بن  یونس و ابوبکر محمد بنگفته، احمد بن ن طریق، افزون بر افراد ثقۀ پیشای

؛ )۱/۲۹۸، ۱۴۱۷؛ الخطیـب البغـدادی، ۴۲، ۱۴۰۴(ابن شـاهین، اند بالویه قرار دارند که هر دو ثقه
                                                           

 ت.. منظور از استثناء در طالق، همان طالق رجعی اس١
وأخرج ابن ماجة وابن حبان من حدیث أبی موسی مرفوعا " ما بال أحدکم یلعب بحـدود اللـه یقـول قـد «. ٢

تـا، : نووی، بـیک(ر. .»طلقت قد راجعت " وحدیث أبی هریرة متفق علیه عند البخاری وأحمد ومسلم
۱۷/۸۲.( 

انبانا قال:  بی حاتم بن حبان البستیانبانا الجوهری عن الدارقطنی عن اقال:  انبانا محمد بن عبدالملک،«. ٣
انبانا عیسی بن یونس عن عبیداللـه الوصـافی عـن المحـارب بـن قال:  انبانا احمد بن حبابقال:  ابویعلی

 ).۲/۶۳۸تا، (ابن جوزی، بی »رسول الله:...قال: قال:  دثار عن ابن عمر
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شیبه اختالف است. برخی او را ثقه، حافظ، دارای علم عثمان ابیولی دربارۀ محمد بن 
(الخطیـب کننـد دروغ و جعل حدیث متهم مـیدانند و برخی دیگر او را به  و معرفت می

. ایــن طریــق، تنهــا )۵/۲۸۰، ۱۳۹۰؛ ابــن حجــر، ۱۴/۲۱، ۱۴۱۳؛ الــذهبی، ۳/۲۵۳، ۱۴۱۷البغــدادی، 
سند آن، ادعای صحت کرده اسـت و طریق متصلی است که حاکم نیشابوری نسبت به

هذا حدیث «مسلم صحیح دانسته است:  سند آن را بر مبنای معیارهای سندی بخاری و
(حاکم » صحیح االسناد ولم یخرجاه ومن حکم هذا الحدیث ان یبدأ به فی کتاب الطالق

. ذهبی نیز این طریق را بر مبنای معیارهای سـندی مسـلم صـحیح )۲/۱۹۶تـا، نیشابوری، بی
 . )۵/۵۲۷، ۱۴۱۵(المناوی، دانسته است 

صـورت مرسـل، از محـارب، از پیـامبر و  ا بهاز سوی دیگر، برخی اصل این طریق ر 
 یـونس را بـهشـیبه از احمـد بـن دانند و روایت ابن ابـیبدون ذکر ابن عمر، صحیح می

رو، آن دانند که با مشهور مخالف است، ازاینصورت متصل، دارای زیادتی در سند می
أبـی داود و  هذا حـدیث«که بیهقی دربارۀ این حدیث گفته است: پذیرند، چنان را نمی

(بیهقـی، » هو مرسل و فی روایة ابن أبی شیبة عن عبد الله بن عمر موصوال وال أراه حفظه
ــا، بــی ــان)۳۰ - ۱/۲۹، ۱۴۰۸؛ همچنــین ر. ک: العجلــونی، ۷/۳۲۲ت ــین چن کــه گذشــت، . همچن
صـورت مرسـل از وکیـع رد نظـر را بـه)، روایـت مـو المصـنفشیبه در کتابش (ابی ابن
(ابن أبی روایت کرده است  دثار از پیامبربن بن واصل از محارب  جراح از معروف بن

و شـاید همـین، دلیـل دیگـری بـر تـرجیح روایـت مـورد نظـر  )۴/۱۷۲، ۱۴۰۹شـیبة کـوفی، 
 صورت مرسل باشد.  به

شناسـان معاصـر صـورت مرسـل، یکـی از حـدیث دربارۀ وجه ترجیح این روایت به
 انـد از: محمـد بـنر نفر از ثقـات کـه عبـارتمعتقد است که حدیث مورد نظر را چها

واصـل روایـت بـن  بکیـر از معـروفبن جراح و یحیی  بن یونس، وکیع خالد، احمد بن
عمـر از  خالد از معروف از محارب از ابنبن اند که از این میان، تنها طریق محمد کرده
ریـق دیگـر، از صورت متصل روایت شـده اسـت (طریـق چهـارم) و سـه طبه  پیامبر

صـورت اینکه روایـت سـه نفـر بـه اند و با توجه بهمرسل معروف از محارب از پیامبر
مرسل، بر روایت یک نفر به صورت متصل ترجیح دارد، ُطرق مرسل روایـت بـر طریـق 

حاتم، دارقطنی، بیهقی، خطابی و منذری، وجـه ابیکه ابنمتصل آن ترجیح دارد، چنان
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 . )۷/۱۰۷، ۱۴۰۵(األلبانی، اند ته و آن را مشهور دانستهمرسل روایت را پذیرف
رسد استدالل یادشده ناتمام و ناقص است، چراکه در این استدالل، طریق نظر میبه

عمـر از  یـونس از معـروف از محـارب از ابـنحاکم (طریـق ششـم) کـه از احمـد بـن 
چنـین دو طریـق به صورت متصل روایت شده، نادیده انگاشته شده است؛ هم پیامبر

عمـر از  ولیـد وصـافی از محـارب از ابـنبـنیونس از عبیداللهبنخالد و عیسیمحمدبن
-بـن بودن عبیدالله رغم ضعیف صورت متصل روایت شده است، علی که به پیامبر

مطالـب گفتـه ای بر وجه اتصال روایت مورد نظر باشد. با توجـه بـه تواند قرینهولید، می
دثار و پیـامبر در همـۀ بن شود که واسطۀ میان محارب گمان تقویت می شده، حتی این

دالیلـی، از جملـه تردیـد راویـان یـا توجـه و عمر باشد که به های مرسل روایت، ابننقل
عبیدة که در روایتی از ابییان، حذف شده است، چناناو درستی سلسلۀ ر دقت بسیار به 

عبد الرزاق عن ابن التیمی عن لیـث عـن أبـی «است: عبدالله این تردید رخ نمایانده  بن
کـره إلیـه مـن  عبیدة بن عبد الله قال: ال أدری أرفعه أم ال، قـال: مـا أحـل اللـه حـالال أ

 .  )۷/۳۲۰تا، (صنعانی، بی» الطالق...

 . ُطرق محارب بن دثار ۳
 اینکـه او از تابعـان طبقـۀ چهـارم اسـتدثـار، بـا توجـه بـهبن هر سه طریق محارب 

وجـود  واسـطۀ او از پیـامبرو احتمال نقل بی ١)۱۷/۸۲تا، ؛ نووی، بی۲۷۲، ۱۴۱۴(العصفری، 
پردازیم. تنهـا نکتـۀ قابـل توجـه بررسی سندی این سه نمیرو، بهاند. ازاین ندارد، مرسل

ای برای ُطرق متصل روایت باشند و شـهرت روایـی توانند قرینهاینکه، این سه طریق می
ر را از نظر سندی، اگرچه از طبقۀ تابعان، تأیید کننـد. از نگـاهی دیگـر، روایت مورد نظ

 جراح از معروف از محارب از پیامبر روایت شده، با توجه بهطریق هفتم که از وکیع ابن 
توانـد تأییـدی بـر طریـق اش بـا طریـق چهـارم، مـیدرستی سلسلۀ سند آن و تشابه متنی

-داود (طریق هشتم) از احمد همچنین طریق ابیداود (طریق چهارم) باشد. صحیح ابی
ای بـر طریـق رغم ارسـال سـند، قرینـه، علییونس از معروف از محارب از پیامبر بن

واسطۀ ابوطاهر فقیه  متصل حاکم (طریق ششم) است. طریق نهم نیز که بیهقی آن را به

                                                           
سوم دانسته  ۀدثار را جزء تابعان طبق بن . یادکردنی است که ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری، محارب١

 ). ۶/۳۰۷تا، است (بی
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ر طـرق متصـل ای بـاز اصل سماعه روایت کرده، صرف نظر از سند آن که البتـه قرینـه
هاسـت، دثـار در سـند آنبـن  روایت مورد نظر است، در میان شش طریقی که محارب

 تنها طریقی است که در منابع اهل سنت، متن کامل روایت را دربردارد. 

در منابع » أبغض الحالل الی الله الطالق«د. بررسی اسانید حدیث 
 شیعه 

بع شیعه، طریق یکم صحیح اسـت و در میان ُطرق چهارگانه حدیث مورد نظر در منا
انـد. در میـان متـأخران نیـز، عالمـۀ شناسان، همۀ راویان این طریق را توثیق کـرده رجال

؛ ۲۰/۱۶، ۱۴۰۴(مجلسـی، سند این حدیث را صحیح دانسته اسـت  مرأة العقولمجلسی در 
- بـن . طریق دوم حدیث هم با توجه به روایـت علـی)۶/۲۹۸، ۱۴۲۳همچنین ر. ک: نجفـی، 

ِبیِه)، حسـن دانسـته شـده اسـت  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  ابراهیم از پدرش (َعِلیُّ 
َ
، ۱۴۰۴(مجلسـی، أ

(ر. ک: ، اگرچه در کتب متأخر، چنین سلسله سـندی معتبـر دانسـته شـده اسـت )۲۱/۹۴
و طریـق  )۲۱/۹۴، ۱۴۰۴(مجلسـی، فیـه طریق سوم روایـت، مختلـٌف  ١.)۶/۲۹۸، ۱۴۲۳نجفی، 

، که البته با توجه به وجود دو طریق صحیح برای این روایـت، از ٢ستچهارم آن مرسل ا
شناسـان در ایـن بـاره خـودداری بحث تفصیلی در مورد سند این دو طریق و آراء رجال

 شود. می
اینکه در منابع شیعه، حداقل یـک طریـق روایـت صـحیح و اساس، با توجه به براین

دو طریق صحیح و حسـن  د تأیید کنندتواننیق دیگر مییک طریق حسن است و دو طر 
روایت مـورد نظـر در منـابع شـیعه  هبررسی احوال راویان طرق چهارگان روایت باشند، به

 پردازیم.نمی

 » أبغض الحالل الی الله الطالق«. بررسی متن حدیث   ه
سـه صـورت بیـان شـده اسـت کـه در  متن روایت مورد نظر در منابع اهل سـنت بـه

                                                           
 ).۶/۲۹۸، ۱۴۲۳(نجفی، » الروایة معتبرة اإلسناد«این روایت گفته است:  ۀ. شیخ هادی نجفی دربار ١
واسـطه از االخوان مرندی، متوفای قرن دهم روایت شده و صاحب کتـاب بـیة . این طریق در کتاب تحف٢

 ر روایت کرده است.بصیر از امام باقابی
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دلیل ضعف سـندی و تعـارض جبل، به متن سه طریق معاذ بن  رداختن بهمیان، از پ  این
عمـر و دو بن  کنیم. متن ُطرق عبداللهنظر می متنی با روایاتی دیگر در این زمینه، صرف

یـا  ١اند و تنها طرفصورت مختصر بیان شدهدثار، همگی به بن طریق نخست محارب 
أبغض الحـالل إلـی اللـه «ک تفاوتی دربردارند: بخش برجستۀ روایت مورد نظر را با اند 

لـیس شـئ مّمـا أحـل اللـه «؛ »ما أحل الله شیئا أبغض إلیه من الطالق«؛ »تعالی الطالق
؛ ولی متن طریق نهم با تفصیل بیشتری بیان شـده و حتـی دلیـل »أبغض إلیه من الطالق

 هـد رسـول اللـهتزّوج رجل علی ع«کند: صدور این روایت را از زبان پیامبر بیان می
أتزوجت قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقت قال أمـن ریبـة  امرأة فطلقها فقال له النبی

مثـل  قال ال قال قد یفعل ذلك الرجل قال ثم تزوج امرأة أخری فطلقها فقال لـه النبـی
انه لیس شـئ مـن  قال معرف فما أدری أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله - ذلك

 ». أبغض إلی الله من الطالقالحالل 
درپی مردی از همسرانش که تنها ریشه در شک و تردید پی براساس این متن، طالق

آنان داشته و بر هیچ دلیل عقالنـی و درسـتی اسـتوار نبـوده، سـبب صـدور  او نسبت به
حدیث از زبان پیامبر بوده است. گفتنی است که اگرچه فرد طالق دهنده، وجود شک 

در ایـن بـاره از وی،  کنـد، سـؤال پیـامبرا در خصوص علت طـالق رد مـیو ریبه ر 
کند که علت طالق در همچنین ازدواج و طالق پیاپی آن فرد، این احتمال را تقویت می

ها بر دلیل عقالنی و درستی استوار نبوده هر سه مورد، همان شک و تردید بوده و طالق
هایی و سست شـدن ی از بروز چنین طالقبرای جلوگیر خاطر، پیامبرهمیناست. به

هـا نـزد خداونـد معرفـی کـرده اسـت. ایـن ترین حاللبنیان خانواده، طالق را مبغوض
 کند که در ادامه بیان خواهد شد. استدالل را متن طریق دوم و چهارم شیعه، تأیید می

ن، مـتن میـاسه صورت بیان شـده کـه از ایـن در منابع شیعه نیز، روایت مورد نظر به 
معنا شـدۀ مـتن بهنظر متن طریق سوم، تقطیع و نقل هم و بهطریق یکم و سوم نزدیک به

اند. نظر از اختالف اندک، مشابه طریق نخست است و متن طریق دوم و چهارم، صرف
کـردن و زمینـۀ ازدواج دختـران و پسـران ازدواجدر متن طریق نخست شیعه، پیـامبر بـه 
                                                           

ــرین بخــش از حــدیث اســت (ر.. منظــور از َطــَرف حــدیث، جــان کــالم و برجســته١ ــائی، کت : طباطب
۱۳۷۷/۵۱.( 
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تشویق کرده و ازدواج را مایۀ خیر و برکت بسیار دانسته و در ادامه آوردن،  مجرد را فراهم
ـــه ـــایی، خان ـــری کن ـــا تعبی ـــد ازدو ب ـــه در آن پیون ـــد، ای را ک ـــده باش ـــرار ش اج برق

ای را کـه در آن طالقـی رخ داده ترین خانه در پیشـگاه خداونـد و خانـه داشتنی دوست
آمیـز بـودن ایـن ت. کنایـهباشد، منفورترین خانه در پیشگاه خداونـد معرفـی کـرده اسـ

در ادامـۀ  شود، چه امـامدر ادامۀ روایت فهمیده می عبارات، از کالم امام صادق
کید کرده و بسیار از منفور بودن «اند: روایت اضافه کرده خداوند بسیار دربارۀ طالق تأ

 ». طالق در نزدش سخن گفته است
در آن تازه عروسی باشد، در نـزد ای را که متن طریق سوم نیز با تعبیری مشابه، خانه

ای که در آن طالق باشد، در نزد خداونـد منفـور معرفـی داشتنی و خانه خداوند دوست
شـود. مـتن طریـق کند و در ادامه، طرف یا بخش برجستۀ روایت مورد نظر بیان مـیمی

نظر از تفاوت اندک، افزون بر بخش برجستۀ روایت،  دوم و چهارم در منابع شیعه، صرف
هَ  ِإنَّ «عبارت  اَق  اْلِمْطَالَق  ُیْبِغُض  اللَّ وَّ هُ  َلَعَن «یا » الذَّ اَق  اللَّ وَّ اَقةَ  َو  الذَّ وَّ را اضافه دارنـد » الذَّ

که البته این متن در طریق دوم، بخشی از اصل روایت و در مـتن طریـق چهـارم، کـالم 
اجی نـوری اصل روایت است. همچنین در مـتن طریـق چهـارم، حـشدۀ امام به اضافه 

 تصریح کرده که روایت مورد نظر، بخشی از روایتی طوالنی در داستان حضرت آدم
 بوده است. 

 چند نکته 
معنـای روایـت بـه. مقایسۀ متنی روایت مورد نظر در منابع اهل سـنت و شـیعه، از نقـل۱

 بخش برجستۀ روایت نیز راه یافته است. معنا به بهکه نقلحکایت دارد، چنان
تـوان از رسد. این نکتـه را مـینظر میشدن روایت از سوی راویان نیز قطعی به قطیع. ت۲

تر طریق نهم در منابع اهل سنت و متون متفاوت روایت در منابع شـیعه و متن مفصل
 دست آورد. تصریح حاجی نوری در طریق چهارم شیعه به

تنـی بسـیاری شـده . تقطیع روایت، سبب از میان رفتن سبب صدور حدیث و قـرائن م۳
 اند. است که البته در فهم درست روایت مفید بوده

توان ادعا کرد که روایت مورد نظر، تنهـا . با توجه به قرائن موجود سندی و متنی، نمی۴
یک روایت بوده و تنها یک سبب ورود داشته و در یک مکان صادر شده و اختالف 
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چنین گفت که این روایـت، حـداقل آمده از سوی راویان است؛ اما شاید بتوان  پیش
در مورد بخش برجستۀ آن، در مجموع و با فرض صدور در شرایط متفاوت، غرض و 

 کرده است. سانی را دنبال می جهت یک
بسیاری از قرائن متنِی از میـان رفتـه وجـود نـدارد، ولـی  یابی، به. اگرچه امکان دست۵

دسـت آورد یـا حـداقل وجـود بـهتوان با توجـه بـه قـرائن مسبب صدور حدیث را می
شـده دربـارۀ تواند در فهم داللت حدیث و شبهات مطرحای که میحدس زد، نکته
 آن، مفید باشد.

 »أبغض الحالل الی الله الطالق«سبب صدور حدیث 
در منابع اهل سنت، تنها متنی که ما را به سبب صدور روایـت مـورد نظـر راهنمـایی 

درپـی مـردی از همسـرانش پـی اساس این متن، طالقکند، متن طریق نهم است. بر  می
آنان داشته و بر هیچ دلیل عقالنی و درسـتی  که تنها ریشه در شک و تردید او نسبت به

 استوار نبوده، سبب صدور حدیث بوده است.
رسد که متن طریق نخست شیعه در فضای ترغیب و تشویق نظر میدر منابع شیعه، به

تـرین و مناسـبت بیـان محبـوب ازدواج صادر شده است و به اصل موضوع مسلمانان به
تـرین چیزهـا در نـزد خداونـد از مفهـوم متضـاد آن، یعنـی منفـورترین و داشتنیدوست
ترین چیزها در نزد خداوند یاد شده باشد. اینکه کلینی ایـن مطلـب را در آغـاز  مبغوض

َکاِح  َعَلی اْلَحضِّ  ِفی َباٌب «باب  کنندۀ همین مطلب باشد. عکس تأییدآورده، شاید » النِّ
این نگاه دربارۀ متن طریق سوم درست است و در متن ایـن طریـق، بـر اصـل طـالق و 
کید شده و به مناسبت، موضوع ازدواج نیز مطرح شـده  منفوربودن آن در نزد خداوند تأ
است. خالصه آنکه متن دو طریق یکم و سوم، در بازشناسی سبب صدور روایت مـورد 

 ندان راهگشا نیستند. نظر، چ
تر گفته شد که مـتن طریـق دوم و چهـارم، افـزون بـر بخـش برجسـتۀ روایـت، پیش
هَ  ِإنَّ «عبارت  اَق  اْلِمْطَالَق  ُیْبِغُض  اللَّ وَّ هُ  َلَعَن «یا » الذَّ اَق  اللَّ وَّ اَقةَ  َو  الذَّ وَّ را اضافه دارند. » الذَّ

فضای صـدور روایـت بسـیار مفیـد رسد متن اضافی در این دو طریق در فهم  نظر میبه 
ارتبـاط باشـد و از ایـن منظـر تواند با اصل روایت بیباشد. روشن است که این متن نمی

تفاوتی نیست که این متن بخشی از روایت باشد؛ مانند طریق دوم و یا کالمی اضافه بـر 
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کالمـی  متن اصلی باشد؛ ماننـد طریـق چهـارم. در هـر حـال، ممکـن نیسـت امـام
اط با اصل موضوع را در ادامۀ روایت بیان کرده باشند. مفهوم بخش اضـافی ایـن ارتب بی

اعـم از زن یـا مـرد) کـه بسـیار ران و دمـدمی مـزاج را (است که خداوند افـراد شـهوت
 اند، مورد خشم و غضب دارد. دهنده طالق

دهندۀ از روی شـهوترانی طالق» ذواق«قرینۀ به» مطالق«روشن است که منظور از 
 خواهی است. این متن، بخشی از روایتی مفصل از امام بـاقردمدمی مزاجی و تنوعو 

روشنی بیان شده که سبب خشـم و نفـرت خداونـد است. در این روایت به از پیامبر
نسبت به افراد دمدمی مزاج و شهوتران در موضوع طالق چیست. کلینی ایـن روایـت را 

در آغـاز  )۴/۱۷۲، ۱۴۰۹(ر. ک: ابـن ابـی شـیبه، رد خو چشم می که در منابع اهل سنت نیز به
 آورده است. » کراهیة طالق الزوجة الموافقة«باب 

پرسـند. او بر فردی عبور کـرده، از او دربـارۀ همسـرش مـی در این روایت پیامبر
کننـد کـه بـدون دهد که همسرش را طالق داده است. پیامبر از او سـؤال مـیپاسخ می

دهـد: آری. پـس از را طالق داده است و آن مرد پاسـخ مـی دیدن بدی در همسرش او
شود و پیامبر پس از دیدار با آن مرد، کند و جریان تکرار میمدتی مرد دوباره ازدواج می

دهد که همسرش را بدون دیـدن بـدی از او طـالق پرسند و او پاسخ می از همسر او می
فرماینـد: در این هنگام پیامبر میشود که داده است. همین کار برای بار سوم تکرار می

مورد خشم و نفرت یا لعنت و نفرین خداوند است هر مرد یا زن شهوتراِن دمدمی مـزاج 
. با دقت در متن این روایت، وجه ارتباط مـتن اضـافی روایـت مـورد )۶/۵۴، ۱۴۰۷(کلینی، 

 نظر با طرف یا بخش برجستۀ آن کامًال روشن است. 
ضعیف دانسته است،  مرآة العقوللسی اول در کتاب سند این حدیث را اگرچه مج

ولی متن این روایت نه تنها هیچ منع عقلی یا نقلی ندارد، که با دیگر روایات مشابه، تأیید 
أبغض الحالل الی «آوردن سبب ورود حدیث دست گردد و بهترین قرینه برای بهنیز می

کـه سـبب صـدور روایـت مـورد این روایت روشن است  است. با توجه به» الله الطالق
داده خـود اجـازه مـی بودن طالق، بهواسطۀ حالل و مباح  نظر، جریانی بوده که تنها به

هـای طـالق، نفـس شـهوتران و دمـدمی مـزاج خـود را بـا ایـن آسیبکه بدون توجه به 
دهد و خداوند او را از این کـار منـع نکـرده، ارضـاء استدالل که کاری مباح انجام می
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رسد روایت مورد نظر در چنین شرایطی برای مقابله با این دیدگاه صـادر نظر می به کند.
کید بر مباح بودن  بودن و در شرایطی با دالیل قطعی و محکم، ضرورت شده تا ضمن تأ

چنـین بـر بودن ازدواج و طالق در دست افراد جلـوگیری کنـد و ایـنطالق، از بازیچه 
کید کند. سبب صدور موجود در منابع اهل سنت های خبنیانضرورت توجه به  انواده تأ

نیز با همین نگاه قابل توجیه اسـت. روشـن اسـت کـه اگـر طـالق بـر دلیـل درسـت و 
محکمی استوار نباشد و تنها با شک مرد یا زن نسبت به همسر خود مجوز طالق صـادر 

باشـد. بنـابراین، هایی مسـتحکم و اسـتوار داشـته تواند بنیانشود، خانواده هیچگاه نمی
ترین دلیل بر طالق است، نباید بـا اسـتدالل بـه  همسر که سستشک و تردید نسبت به 

 بودن طالق، مجوز فروپاشی خانواده در اسالم باشد. مباح
با توجه به سبب صدور روایت، روشن است که این روایت، نه تنها اصل طالق را رد 

دانـد، ولـی درصـدد اسـت از هـر مـی کنـد، بلکـه آن را در شـرایط ضـرورت الزمنمی
دلیل یا با دالیل سست جلوگیری کند. در بخش بعد روشن خواهیم ساخت فروپاشی بی

ها، باید بنیان خانواده را که نظر اسالم این است که تا حد امکان، حتی با تحمل سختی
 حل، یعنی طالق، انتخاب نشود. ترین راهاز فروپاشی حفظ کرد و آسان

 »أبغض الحالل الی الله الطالق«داللت حدیث و. بررسی 
های دانسته شده است، ولی ترین حاللعنوان مبغوضدر روایت مورد نظر، طالق به

ای بودن آن تناقضی ندارد؟ چگونه ممکن است، پدیـدهبودن طالق با حاللآیا مبغوض
ق در نـزد بودن، منفور و مبغوض نیز باشد؟ آیا مبغوض و منفوربودن طالرغم حالل علی

خداوند، دلیل بر حرمت طـالق نیسـت؟ چگونـه ممکـن اسـت خداونـد بسـیار دانـا و 
حکیم، طالق را که در شرایطی ضرورت است و الزم، مبغـوض داشـته باشـد؟ آیـا ایـن 

شـده بـه دو مطلب با علم و حکمت خداوند در تعارض نیست؟ در برابر سؤاالت مطرح
 کنیم:  پاسخ بسنده می

 آن خاطر علل منجر بهبودن طالق بهپاسخ یکم. مبغوض
ها یاد شده است، ترین حاللعنوان مبغوض اگرچه در روایت مورد نظر، از طالق به

بودن، شامل اصل موضوع طـالق و انـواع مختلـف آن باید توجه داشت که این مبغوض
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طـور ذاتـی و در هنگـام ضـرورت مبغـوض بیان دیگر، خداوند طالق را بـهشود. بهنمی
شـد و دارد که اگر طالق ذاتًا در نزد خداوند مکروه و مبغوض بود، نباید تشریع میینم

 شد. در مقابل، باید قوانینی در منع و جلوگیری از طالق تشریع می
مبغوض است که با علل معقول و درسـتی همـراه  که گذشت، طالق هنگامیچنان

ران) یاد شده، کنایه از دالیل وسنباشد. اینکه در روایت از مرد ذواق (دمدمی مزاج و ه
بیان دیگر، روایت مورد نظر درصدد اسـت سست درونی و نفسانی برای طالق است. به

بودن ازدواج و طالق در دست افراد جلـوگیری کنـد. روشـن اسـت کـه اگـر از بازیچه
طالق بر دلیل درست و محکمی استوار نباشد و تنها دالیل سست و برخواسته از هـوای 

هایی مستحکم و استوار داشته تواند بنیانگاه خانواده نمیی سبب طالق شود، هیچنفسان
رغم مبغوض دانستن طالق، از ضـرورت و روست که روایت مورد نظر، علی باشد. ازاین

عالج بودن آن در موارد خاص فروگذار نبوده و ایـن چنـین، میـان هـر دو جمـع کـرده 
 ١است.

 با روایت مورد نظر پاسخ دوم. همسانی رویکرد قرآنی
بودن طالق نیسـت، ای بر مبغوض طالق در قرآن، سخن یا قرینه در آیات مربوط به

اگرچه در این آیات، سعی شده تا حد امکـان از وقـوع طـالق جلـوگیری شـود و یـا در 
زندگی زناشویی فراهم آید. نخستین توصیۀ قـرآن صورت وقوع طالق، زمینۀ بازگشت به 

آمده، فتن اختالفات در میان زوجین و ناتوانی آنان در حل مسائل پیشدر هنگام باالگر 
انتخاب داوری از سوی مرد و داوری از طرف زن برای بررسی و حل مشکالت و برقرار 

َوِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق َبْیِنِهما َفاْبَعُثوا َحَکمـًا ِمـْن ﴿کردن صلح و آشتی میان زوجین است: 
 
َ
ْهِلِه َوَحَکمًا ِمْن أ

َ
َه کـاَن َعلیمـًا َخبیـراً أ ُه َبْیَنُهما ِإنَّ اللَّ ِق اللَّ یدا ِإْصالحًا ُیَوفِّ  ﴾ْهِلها ِإْن ُیر

 . )۳۵(نساء/
ای دیگر، در هنگام نشوز (سرپیچی) زن از وظایفش، سازش، مصالحه و  قرآن در آیه

ٌة خاَفـْت ِمـْن َبْع ﴿داند: آشتی را بهتر از قطع پیوند زناشویی می
َ
ْو َوِإِن اْمَرأ

َ
ِلهـا ُنُشـوزًا أ

ْنُفـُس 
َ
ْحِضـَرِت اْأل

ُ
ْلُح َخْیٌر َوأ ْن ُیْصِلحا َبْیَنُهما ُصْلحًا َوالصُّ

َ
ِإْعراضًا َفال ُجناَح َعَلْیِهما أ

                                                           
؛ الـدویش، ۱۶۱-۶/۱۶۰، ۱۴۱۵؛ عظیم آبادی، ۱۱۰-۱۰۹، ۱۴۰۹بیشتر ر.ک: بحرالعلوم، . برای اطالعات ١

 . ۶/۳۴۶تا، بی
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َه کاَن ِبمـا َتْعَمُلـوَن َخبیـراً  ُقوا َفِإنَّ اللَّ حَّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوَتتَّ . همچنـین در )۱۲۸(نسـاء/ ﴾الشُّ
زنـدگی بـا وی، بـاز قـرآن زنـدگی از همسرش و اکـراه از ادامـۀ  هنگام نارضایتی مردی

َوعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ﴿کند: رغم اکراه و معاشرت نیکو با همسران را پیشنهاد می علی
ُه فیِه َخْیرًا َکثیراً   َفِإْن َکِرْهُتُموُهنَّ َفَعسی ْن َتْکَرُهوا َشْیئًا َوَیْجَعَل اللَّ
َ
 . )۱۹(نساء/ ﴾أ

ِبـیُّ ِإذا ﴿ورت وقوع طالق نیز، پیشنهاد قرآن طالق رجعـی اسـت: در ص َهـا النَّ یُّ
َ
یـا أ

ةَ  ْحُصوا اْلِعدَّ
َ
ِتِهنَّ َوأ ُقوُهنَّ ِلِعدَّ ساَء َفَطلِّ ْقُتُم النِّ شـده تا شاید با انجام وظایف تعیـین ﴾َطلَّ

تیَن ال ُتْخِرُجـوُهنَّ ِمـْن ُبُیـوِتِهنَّ َوال َیْخـ﴿در دوران عدۀ پس از طـالق: 
ْ
ْن َیـأ

َ
ُرْجَن ِإالَّ أ

ِه َفَقْد َظَلَم َنْفَسـهُ  ِه َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّ زمینـۀ نزدیکـی  ﴾ِبفاِحَشٍة ُمَبیِّ
ـَه ُیْحـِدُث َبْعـَد ذِلـَك ﴿ها و صلح و آشتی زوجین فراهم شـود: قلب ال َتْدری َلَعـلَّ اللَّ
ْمراً 
َ
مـردان  زمان پایـان عـده، قـرآن بـهشدن به  ن در هنگام نزدیک. همچنی)۱(طالق/ ﴾أ

همسرانشان رجوع کنند یا با خوبی و نیکـی از  خوبی و نیکی بهکند که یا به توصیه می
همسران بر جدا شدن از آنان مقـدم  رجوع به آنان جدا شوند و در این باره نیز، توصیه به

َجَلُهــنَّ ﴿شــده اســت: 
َ
ْو فــاِرُقوُهنَّ ِبَمْعــُروٍف  َفــِإذا َبَلْغــَن أ

َ
ْمِســُکوُهنَّ ِبَمْعــُروٍف أ

َ
 ﴾َفأ

   ١.)۲(طالق/
ای کامًال طبیعی و عادی پذیرفته عنوان پدیدهروشن است که در این آیات، طالق به

شده تا حد امکان از وقوع طالق شده و سخنی از منع یا حرمت آن نیست، اگرچه سعی
زندگی مشترک کارهایی برای بازگشت بهق، راهجلوگیری شود و یا در صورت وقوع طال

رغم پذیرفتن پدیدۀ طالق و توجه توان نتیجه گرفت که قرآن علیارائه شود. بنابراین، می
 داند. صالح افراد و جامعه نمی بودن آن در موارد خاص، طالق را بهبه ضرورت 

از آن یاد شـده و سـپس ای حالل عنوان پدیدهدر روایت مورد نظر نیز، طالق اوًال به
-طور هـم  ها در نزد خداوند دانسته شده است تـا بـهاین پدیدۀ حالل، منفورترین حالل

سـوز های خانمانزمان، هم بر فواید احتمالی مترتب بر طالق اشاره کند و هم از آسیب
عبـارت دیگـر، در عـین حـال کـه نبایـد راه طـالق را بـر پدیده جلوگیری نماید. به این
-آثار بد آن بـیکلی باز گذاشت و نسبت به های ناموفق بست، نباید راه آن را بهجازدوا

تـوان شـده بـرای ایـن روایـت توجـه شـود، مـی تفاوت بود. حال اگر به سبب ورود بیان
                                                           

 .۲۳۱و  ۲۲۹. همچنین ر. ک: بقره/١



 

ث 
حدی

ی 
 متن
ی و

سند
ی 
ررس

ب
»

الق
الط

لله 
ی ا

ل ال
حال

ض ال
أبغ

« 

۹۵ 

مصـلحت گونه بیان کرد: اگرچه خداوند طالق را بنا بـه  داللت حدیث مورد نظر را این
ای و هوسـبازانه و بـدون صورت سـلیقهنسان نباید به زندگی انسانی حالل کرده است، ا

بودن، حاللی بسـیار رغم حالل آن روی آورد، زیرا طالق علی دلیل منطقی و درست به
 منفور و مبغوض در نزد خداوند است. 

 گیری نتیجه
معـاذ در منابع اهل سنت، با ُطرق متعدد از » أبغض الحالل الی الله الطالق«. حدیث ۱

روایـت شـده اسـت. ُطـرق  دثار از پیامبربن محارب عمر و بن عبدالله  بن جبل،
و در تعارض متنی  دلیل انقطاع و ضعف راویان، از نظر سند ضعیف معاذ بن جبل به

دلیل وجود عبیداللـه  عمر، یک طریق بهبن با روایات دیگرند. در میان ُطرق عبدالله 
 ، ضعیف است؛ ولی دو طریق (طریق متصل ابـنالولید وصافی در سلسلۀ سند آن بن

داود از داود و طریق حاکم) شرایط صحت را دارند که در این میان، طریق متصل ابن
انـد. در منـابع دثار نیز همگی منقطعبن قوت بیشتری برخوردار است. ُطرق محارب 

ق آن چهار طریق روایت شده که از این میـان، یـک طریـ شیعه، حدیث مورد نظر به
 صحیح و یک طریق آن حسن است.

ها، . اکثر ُطرق اهل سنت، تنها بخش برجستۀ روایت را دربردارند، اگرچه برخی از آن۲
اند که این گویای تقطیع روایت است. در منابع روایت را با تفصیل بیشتری نقل کرده

 شیعه، حدیث مورد نظر با تفصیل بیشتر و اضافاتی در متن روایت شده است.
. در متن طریق نهم اهل سنت، به سبب صدور حدیث اشـاره شـده اسـت. همچنـین ۳

هَ  ِإنَّ «متن اضافی  اَق  اْلِمْطَالَق  ُیْبِغُض  اللَّ وَّ سـبب صـدور در طریق دوم شـیعه، بـه» الذَّ
رسد، سبب صدور روایت جریانی بوده که بـا نظر میروایت مورد نظر اشاره دارد. به

خـواه، دمـدمی مـزاج و ق، درصـدد ارضـاء نفـس تنـوعبودن طالاستدالل به حالل 
شهوتران خود بوده است. در برابر چنین جریانی، روایت مورد نظر برای جلوگیری از 

کید بر حالل گرفته بازیچهبه شدن بودن طالق، از بازیچه شدن احکام الهی، ضمن تأ
هـای بنیانه به چنین بر ضرورت توجازدواج و طالق در دست افراد، جلوگیری و این

کید می اساس، طالق هنگامی مبغوض است که با علل معقول  کند. براینخانواده تأ
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بودن و حالل، عالج  و درستی همراه نباشد. در واقع، روایت مورد نظر میان مبغوض
 بودن طالق جمع کرده است.و ضرورت 

چنـین  تـوان ایـنشده، داللت درست حدیث مورد نظر را میپژوهش انجام  . براساس۴
مصـلحت زنـدگی انسـانی حـالل کـرده اگرچه خداوند طالق را بنـا بـه «بیان کرد: 

-ای و هوسبازانه و بدون دلیل منطقی و درست به صورت سلیقهاست، انسان نباید به 
بودن، حاللی بسـیار منفـور و مبغـوض در  رغم حاللآن روی آورد، زیرا طالق علی

 ».حرام استدیگر نزدیک به بیاننزد خداوند است و به

 شناسی  کتاب
 ق۱۳۷۱، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الجرح و التعدیلق)، ۳۲۷ابن ابی حاتم الرازی (م .۱

 م. ۱۹۵۲ -
، تحقیق و تعلیق سعید اللحـام، چـاپ اول، دار الفکـر للطباعـة المصنف ق)،۲۳۵ابن أبی شیبه کوفی (م .۲

 م.۱۹۸۹ - ق۱۴۰۹والنشر والتوزیع، بیروت، 
، تحقیق الشـیخ خلیـل المـیس، چـاپ اول، العلل المتناهیة فی االحادیث الواهیه ق)،۵۹۷ابن جوزی (م .۳

 تا. دارالکتب العلمیه، بیروت، بی
 تا.، چاپ اول، مؤسسة الکتب الثقافیة، هند، بیالثقاتق)، ۳۵۴ابن حبان (م .۴
 تا. ، دار الباز للنشر والتوزیع، مکه، بی، تحقیق محمود إبراهیم زایدالمجروحین ق)،۳۵۴ابن حبان (م .۵
 - ق۱۴۰۴، چاپ اول، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، تهذیب التهذیب ق)،۸۵۲ابن حجر (م .۶

 م. ۱۹۸۴
، تحقیق عاصم بن عبد الله القریونی، چـاپ اول، مکتبـة المنـار، طبقات المدلسینق)، ۸۵۲ابن حجر (م .۷

 تا. عمان، بی - اردن
 م.۱۹۷۱-ق۱۳۹۰، چاپ دوم، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت، لسان المیزان ق)،۸۵۲ر (مابن حج .۸
 تا. ، دار صادر، بیروت، بیالطبقات الکبریق)، ۲۳۰ابن سعد (م .۹
، تحقیق صبحی السامرائی، چـاپ اول، دار تاریخ اسماء الثقات ق)،۳۸۵شاهین (مابن شاهین، عمر بن  .۱۰

 ق.۱۴۰۴السلفیة، تونس، 
، قراءة وتدقیق: یحیی مختـار غـزاوی، چـاپ الکامل ق)،۳۶۵عبد الله بن عدی الجرجانی (م ابن عدی، .۱۱

 م.۱۹۸۸ - ق۱۴۰۹دوم، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
، تحقیق وترقیم وتعلیق محمـد فـؤاد عبـد سنن ابن ماجه ق)،۲۷۳ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی (م .۱۲

 تا. النشر والتوزیع، بیالباقی، دار الفکر للطباعة و 
، تحقیـق و تعلیـق سـعید محمـد سـنن أبـی داود ق)، سلیمان بن األشـعث السجسـتانی،۲۷۵داود (مابی .۱۳

 م. ۱۹۹۰ - ق۱۴۱۰اللحام، چاپ اول، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع: 
الخـانی، ، تحقیق الدکتور وصی الله بن محمود عباس، چاپ اول، دار العلل ق)،۲۴۱احمد بن حنبل (م .۱۴

 تا.الریاض، بی
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، تحقیق و إشـراف زهیـر الشـاویش، چـاپ دوم، المکتـب إرواء الغلیل األلبانی، محمد ناصر (معاصر)، .۱۵
 م.۱۹۸۵ - ق۱۴۰۵اإلسالمی، بیروت، 

 - ق۱۴۰۹لبنان،  - ، چاپ اول، دارالزهراء، بیروتالطالق ابغض الحالل الی الله بحرالعلوم، عزالدین، .۱۶
 م. ۱۹۸۹

 تا.، المکتبة اإلسالمیه، ترکیه، بیالتاریخ الکبیر ،ق)۲۵۶بخاری (م .۱۷
 تا. ، دار الفکر، بیالسنن الکبری ق)،۴۵۸حسین (مبیهقی، احمدبن .۱۸
 تا.نا، بی، تحقیق و إشراف یوسف عبد الرحمن المرعشلی، بیالمستدرك ق)،۴۰۵حاکم نیشابوری (م .۱۹
یچه نیست حقانی زنجانی، حسین، .۲۰  . ۱۶از سال  ۵، شمارۀ ، مکتب اسالمطالق در اسالم باز
 . ۱۵از سال  ۱۲، مکتب اسالم، شمارۀ طالق در اسالم حقانی زنجانی، حسین، .۲۱
، دراسة وتحقیق مصطفی عبد القـادر عطـا، چـاپ اول، دار تاریخ بغداد ق)،۴۶۳الخطیب البغدادی (م .۲۲

 م.۱۹۹۷ - ق۱۴۱۷الکتب العلمیة، بیروت، 
یج مجـدی بـن منصـور سـید الشـوری، دار الکتـب ، تعلیق و تخر سنن الدارقطنیق)، ۳۸۵دارقطنی (م .۲۳

 م. ۱۹۹۶ - ق۱۴۱۷العلمیة، بیروت، چاپ اول، 
 تا. نا، بی، بیفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء عبدالرزاق،بنالدویش، أحمد .۲۴
، تحقیق مصطفی أبو الغیط عبد الحـی عجیـب، تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق ق)،۷۴۸الذهبی (م .۲۵

 م.۲۰۰۰ - ق۱۴۲۱رالوطن، الریاض، دا
کرم البوشـی، چـاپ سیر اعالم النبالء ق)،۷۴۸الذهبی (م .۲۶ ، إشراف وتخریج شعیب األرنؤوط و تحقیق أ

 م. ۱۹۹۳ - ق۱۴۱۳نهم، مؤسسة الرساله، بیروت، 
 . ۳۰، مجلۀ رواق اندیشه، شمارة مبغوضیت طالق در اسالم رضایی، مریم، .۲۷
 - ق۱۴۱۵حقیق أیمن صالح شعبان، چاپ اول، دارالحدیث، قـاهره، ، تنصب الرایة ق)،۷۶۲الزیعلی (م .۲۸

 م.۱۹۹۵
 ش. ۱۹۹۱، ۱۸، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاپ علوم الحدیث و مصطلحهصبحی صالح،  .۲۹
، تحقیق وتخریج وتعلیق حبیب الرحمن األعظمـی، منشـورات المصنف ق)،۲۱۱صنعانی، عبدالرزاق (م .۳۰

 تا. المجلس العلمی، بی
 ش. ۱۳۷۷، چاپ اول، قم، مسند نویسی در تاریخ حدیث سید کاظم،طباطبائی،  .۳۱
 م.۱۹۸۸ - ق۱۴۰۸، چاپ دوم، دار الکتب العلمیة، بیروت، کشف الخفاء ق)،۱۱۶۲العجلونی (م .۳۲
 ق.۱۴۰۵، چاپ اول، مکتبة الدار، مدینة المنوره، معرفه الثقاتق)، ۲۶۱العجلی (م .۳۳
تحقیق الدکتور سـهیل زکـار، دار الفکـر للطباعـة  ،طبقات خلیفه ق)،۲۴۰العصفری، خلیفة بن خیاط (م .۳۴

 م.۱۹۹۳ - ق۱۴۱۴والنشر والتوزیع، بیروت، 
 ق. ۱۴۱۵، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، عون المعبودق)، ۱۳۲۹عظیم آبادی (م .۳۵
، تحقیق عبد المعطی أمین قلعجی، چاپ دوم، دار الکتـب العلمیـة، ضعفاء العقیلیق)، ۳۲۲العقیلی (م .۳۶

 ق. ۱۴۱۸بیروت، 
 ق.۱۴۰۷تهران،  اإلسالمیة، ، چاپ چهارم، دارالکتبالکافی یعقوب، بن محمد ق)،۳۲۹کلینی (م .۳۷
، حققـه محمدرضـا مامقـانی، قـم، مؤسسـة آل البیـت مقباس الهدایة فی علم الدرایه مامقانی، عبدالله، .۳۸

 ق. ۱۴۱۱الحیاء التراث، چاپ اول، 
، تحقیق و تعلیق سید حسین موسوی حضره الفقیهروضة المتقین فی شرح من ال ی مجلسی، محمد تقی، .۳۹

 ق.۱۳۹۸کرمانی و شیخ علی پناه إشتهاردی، العلمیه، قم، 
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اإلسـالمیه،  الکتـب ، چـاپ دوم، دارالرسـول آل أخبـار شـرح فی العقول مرآة باقر، محمد مجلسی، .۴۰
 ق. ۱۴۰۴تهران، 

السـالم، چـاپ اول، دار ، تصـحیح أحمـد عبـد فیض القدیر شرح الجامع الصغیرق)، ۱۰۳۱المناوی (م .۴۱
 م. ۱۹۹۴ - ق۱۴۱۵الکتب العلمیة، بیروت، 

، چـاپ اول، دار إحیـاء التـراث العربـی للطباعـة والنشـر موسوعة أحادیـث أهـل البیـت نجفی، هادی، .۴۲
 م. ۲۰۰۲ –ق ۱۴۲۳والتوزیع، بیروت، 

، بیـروت، ، چـاپ اول، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزیـعالضـعفاء والمتـروکین ق)،۳۰۳نسائی (م .۴۳
 . ۱۵۱م،  ۱۹۸۶ - ق۱۴۰۶

 ، چاپ اول، مؤسسـةالمسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ق)،۱۳۲۰تقی (م محمد بن حسین نوری،  .۴۴
 ق. ۱۴۰۸قم،  ،البیت آل

 تا. ، چاپ دوم، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیالمجموعق)، ۶۷۶نووی (م .۴۵


