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 تـداخـل العـدتـين في الشريعة اإلسالمية 

 

 تـداخـل العـدتـين 
 في 

 الشريعة اإلسالمية 
 

 الدكتور
 عبد الستار عايش عبد

 الرمادي/ قسم الفقه وأصوله -كلية العلوم اإلسالمية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المـقـدمة
ان الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

  اال م ل له ومن ي لل الن تجد له وليام مرشدام أعمالنا، من يهده اهلل
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدام عبده ورسوله وصففيه مفن قل فه 

 وحبيبه 
 أما بعد   

افففأن أةميفففة المسفففائل الف هيفففة تامفففن اففف  حاجفففة النفففاة إليهفففا اففف  حيفففاتهم اليوميفففة وأحفففوالهم 
وعفففدغ وهيرةفففا مفففن األحافففام التففف  ال تنففففك عفففنهم السفففيما تلفففك الشقصفففية مفففن طوا  وففففال  ونف فففه 

األحاففام التفف  لهففا إرتبففاف و يفف  بيحففد ال ففروريات القمففة افف  اإلسففالم وةفف  حففف  الففدين وحففف  
 النفة وحف  النسل وحف  المال وحف  الع ل 

ومو ففوب بح نففا ةففذا مففرتبف ارتبافففام و ي ففام بيحففد تلففك ال ففروريات القمففة افف  اإلسففالم أال 
رورغ حف  النسل، والمحاا ة على األنساب من اإلقتالف إذ الم صفد الشفرع  مفن تشفري  وة   

 العدغ وأحاامها ةو التعرف على اراغ رحم الطوجة بعد ارا  الطو  بفال  أو موت 
 ومن المسائل الف هية الت  اقتلف الف هاء ايها مسيلة تداقل العدتين بعد اجتماعهما 

شفرع  ايهفا ايحببفت مفن قفالل ةفذا البحفل أن أسفلف ال فوء وعامة الناة يجهلون الحام ال
وحرصففام منفف   عففط وجففلعلففى تلففك المسففيلة وأتتبفف  أقففوال الف هففاء ايهففا أبتغفف  مففن ذلففك أوالم وجففه اهلل 

  انيام على نف  عامة المسلمين من قالل افالعهم على أحاام دينهم الحنيف 
 علمنا ويطيدونا علمام ويف هنا ا  الدين  أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما عط وجلسائالم اهلل 

 وقد جعلت عمل  ا  ةذا البحل يحتوي على م دمة وقمسة مباحل وقاتمة 
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 المبحل األول: تعريف العدغ وأنواعها، وايه مفلبان: 
 المفلب األول: تعريف العدغ لغةم واصفالحام 

 المفلب ال ان : أنواب العدغ 
   شقص واحد المبحل ال ان : تداقل العدتين ا  ح

 المبحل ال الل: تداقل العدتين ا  ح  شقصين 
 المبحل الراب : تداقل العدتين ا  ح  المشراين 

 المبحل القامة: تداقل االستبرائيين 
 القاتمة وقد لقصت ايها أةم النتائج الت  توصلت إليها ا  بح   

ن أقف ففت امففن نفسفف  األمففار  عففط وجففلاففأن أصففبت امففن اهلل  غ بالسففوء ومففن اففان التوايفف  واخ
 الشيفان 

 الباحث
 

 المبحل األول
 تعريف العدة وأنواعها

 المطلب األول
 تعريف العدة لغًة واصطالحاً 

 .تعريف العدة في اللغة
 ة  اإلحصاء، ميقوذغ من العد والحساب   -باسر العين –الِعدغ 

ُة َأْشُهر  َفِعدَُّتُهنَّ َثالثَ ت ول: عددت الش ء عدا، أي أحصيته إحصاءم  قال تعالى: 
 (2)  

وسميت بذلك الشتمالها على العدد من اإلقراء أو الشهود أو الحمل أو األيام  وجمعها ِعدد 
 اسدرغ وسدر 
 ة  االستعداد أي الش ء المستعد لش ء   -ب م العين –والُعدغ 

أَلََعـدووا َلـُه ُعـدَّةً ت ول: اونوا على ُعدغ، أي على استعداد  قال تعفالى: 
معهفا ُعفدد   وج(1) 

 م ل هراة وهرف 
ة  الجملة المعدودغ  ت ول: ةم عديد الحصى، أي عددةم م ل عدد  -بفتح العين –والَعدغ 

  (3) الحصى
  تعريف العدة في االصطالح

ا  االصفالح اما عراها اإلمام المفاوردي الشفااع  ةف : إسفم لمفدغ  -باسر العين –الِعدغ 
  (4) فرا تتربص ايها النساء عن األطوا  بعد ال
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  (5) وعراها الحنفية ا الوا ة : أجل عينه الشرب إلن  اء ما ب   من آ ار النااح 
أو ةفف : مففدغ م ففدرغ بحاففم الشففرب تلففطم المففرأغ مراعففاغ أحاامهففا عنففد وقففوب الفرقففة بينهففا وبففين 

  (8) طوجها
 

 المطلب الثاني
 أنواع العدة

 العدغ  ال ة أنواب:
 : العدغ بال روء أوالً 

ــاُ  مففن ارقففة افف  الحيففاغ إذا اانففت ذات قففرء اعففدتها ال ففرء، قففال تعففالى: اففل معتففدغ  َواْلُمَطلََّق
َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروء  

، والم صفود بالمفل فات المفدقول بهفن هيفر الحوامفل مفن ذوات (0) 
ــا َأيوَهــا الَّــ ِ  الحففي ، الن هيففر المففدقول بهففا ال عففدغ عليهففا ل ولففه تعففالى: يَن آَمُنــوا ِذَ ا َنَكْحــُتُم َي

اْلُمْؤِمَناِ  ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسوـوُهنَّ َفَمـا َلُكـْم َعَلـْيِهنَّ ِمـْن ِعـدَّة  َتْعتَـدووَنَها
، وقفد ن فل (6) 

 امفا ان الحوامفل والالئف  يئسفن مفن المحفي  والالئف  لفم يح فن (9) ابن رشفد اإلجمفاب علفى ذلفك
 لهن عدتهن القاصة بهن واما سنبينه ا  األنواب األقرى للعدغ لصغرةن 

 : العدغ بو   الحمل ثانياً 
المفففرأغ الحامفففل مفففن طو  إذا اارقفففت طوجهفففا بففففال  أو اسففف  أو موتفففه عنهفففا اعفففدتها بو ففف  

ُلُهـنَّ َأْن َيَ ـالحمل ولو بعد ساعة، وقد دل على ذلك صريح قوله تعالى:  ََ ْعَن َوُأوالُ  اأْلَْحَمـاِل َأ
َحْمَلُهنَّ 

  (22) ، وقد ن ل ابن قدامة الحنبل  إجماب أةل العلم ا  جمي  األمصار على ذلك(27) 
 : العدغ بالشهور ثالثاً 

المففرأغ التفف  تعتففد بففال رء إذا لففم تاففن ذات قففرء لصففغر أو يففية تعتففد بالشففهور ل ولففه تعففالى: 
 ِِئي َيِئْسَن ِمـَن اْلَمِحـيِ  ِمـْن ِنَسـاِئُكْم ذ ِئـي َلـْم َيِحْ ـنَ َوالالَّ ِن اْرَتْبـُتْم َفِعـدَُّتُهنَّ َثالثَـُة َأْشـُهر  َوالالَّ

 

َوالَّــِ يَن ُيَتَوفَّــْوَن ِمــْنُكْم ، ومفن تففوا  عنهففا طوجهففا وال حمففل بهفا اعففدتها بالشففهور ل ولففه تعففالى: (21)
  (23)راً َوَيَ ُروَن َأْزَواًَا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهر  َوَعشْ 
 

 
 المبحث الثاني

 تداخل العدتين في حق شخص واحد
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ومعنففى التففداقل أن تبتففدأ المففرأغ المعتففدغ عففدغ جديففدغ وتنففدر  ب يففة العففدغ األولففى افف  العففدغ  
ال انية أو بعبارغ أقرى يراد بتداقل العدتين وجوب عدتين علفى امفرأغ اتفدقل إحفداةما اف  األقفرى 

 وياون ان  اؤةا ان  اء للعدتين 
وقفففد اقتلفففف الف هفففاء ايمفففا إذا اجتمعفففت علفففى المفففرأغ عفففدتان اففف  حففف  شفففقص واحفففد واانفففت 

 العدتان من جنة واحد  
 -أي العفففدتان –إلفففى أنهمفففا  (28) والحنابلفففة (25) والشفففااعية (24) افففذةب الجمهفففور مفففن الحنفيفففة

 تتداقالن التحادةما ا  الجنة وال صد 
 رى وياون ان  اؤةا ان  اء للعدتين  اتجب على المرأغ عدتان تدقل إحداةما ا  األق

 وصورغ القالف الحاصل ا  ح  الشقص الواحد تت ح ا  مسيلتين:
 األولى: ايما إذا فل  الرجل طوجته  ال ام وشرعت ا  العدغ  م تطوجها ا  العدغ ووفئها 
 ال انية: إذا فل  الرجل طوجته فالقام رجعيام وشرعت ا  العدغ أي ام  م وفئها ا  عدتها 

تتففداقالن األولففى بسففبب فالقففه  -علففى رأي الجمهففور –اففان العففدتين افف  ةففاتين المسففالتين 
وعدتها ال انية بسبب وفئه لها اتبدأ المرأغ عفدغ ال فروء أو األشفهر مفن وقفت انتهفاء الفوفء ويفدقل 

 ا  ةذه العدغ ب ية عدغ الفال  الن م صود عدغ الفال  والوفء واحد اال معنى للتعدد 
ة أقراء أو  ال ة أشهر ابتداء من وقت الوفء الواق  ا  العدغ ويندر  ما ب   من اتعتد ب ال 

العففدغ األولففى افف  العففدغ ال انيففة، وقففدر تلففك الب يففة ياففون مشففتراام واقعففام عففن الجهتففين جميعففام ألنهمففا 
 عدتان لحف  ماء واحد اتداقلتا ا  ح  الرجل الواحد 

هر وب ف  منهفا شفهران افان الشفهر األول اأن اان الوفء بعد أن م ى من عدغ الفال  شف
والشفهر ال ففان  مففن العففدتين مففن عففدغ الفففال  ومفن عففدغ الففوفء واففان الشففهر ال الففل مقتصففام بعففدغ 
ن اانت من ذوات اإلقراء اعتدت ب ال ة أقراء من وقت الوفء وأجطأةفا عفن العفدتين افأن  الوفء، واخ

األول آقفر عفدغ الففال  وأول عففدغ افان الفوفء بعفد أن م فى قفرءان مفن عففدغ الففال  افان ال فرء 
  (20) الوفء واان ال رءان اآلقران مقتصين بعدغ الوفء

 ول د اقتلف الف هاء ا  الوفء أ ناء العدغ بدون التصريح بالاالم على مذةبين:
 : الم هب األول

 أن ةذا الوفء حرام عليه وال تصح به الرجعة 
 والشففااع  وعفففاء وأا ففر الف هففاء، واليففه ذةففب مالففك وةففو مففذةب ابففن عبففاة وابففن عمففر 

(26)  
 واستدلوا على ذلك بما ييت :

َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقو ِبَردِِّهنَّ ِفي َ ِلَك ِذْن َأرَاُدوا ِذْصالحاً : قوله تعالى: أوالً 
 (29)   
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افففدل علفففى قروجهفففا بفففالفال  حتفففى يردةفففا ويصفففلحه بالرجعفففة افففدل علفففى  بفففوت الفسفففاد قبفففل  
سففماه بعففالم داللففة علففى ب ففاء  أن اهلل  -وةففم أصففحاب المففذةب ال ففان  – الرجعففة  وقففال الحنفيففة

باحة االستمتاب   الطوجية بينهما واخ
 وأجيب عن ذلك: 

 أن لية ا  تسميته بعالم دليل على را  التحريم االمحرمة والحائ  
عفة افدل علفى انفه قبفل الرج (17) : ))مفره اليراجعهفا  فم ليمسفاها((لعمفر  : قفول النبف  ثانياً 

 ال يجوط أن يمساها ولذلك اان ابن عمر ال يمر على مسانها قبل الرجعة حتى راج  
 : الم هب الثاني

قففالوا يحففل للففطو  وفؤةففا واالسففتمتاب بهففا االطوجففة بففل جعففل وفففيه لهففا رجعففة وةففو مففذةب 
  (12) الحنفية

بففين  إذا اانففت العففدتان مففن جففنة واحففد أمففا إذا اانتففا مففن جنسففين -وامففا ذارنففا –ةففذا الففه 
اانففت إحففدى العففدتين بو فف  الحمففل واألقففرى بففاألقراء م ففل أن تاففون المففرأغ حففامالم قبففل الفففال  
اعدتها من الفال  تاون بو   الحمل وعدتها من الوفء تاون باإلقراء أو أن تاون قبل الففال  
اعففدتها بففاألقراء  ففم أحبلهففا بففالوفء اتاففون عففدتها مففن الففوفء بو فف  الحمففل، اتاففون العففدتان مففن 

 جنسين وا  تداقلهما مذةبان للف هاء:
 : الم هب األول

يرى أصحابه تفداقل العفدتين، ألنهمفا لرجفل واحفد امفا لفو اانتفا مفن جفنة واحفد، اعلفى ةفذا 
 تن    عدتها بو   الحمل 
  (14) ورواية للحنابلة (13) وةو األصح عند الشااعية (11) وةذا مذةب الحنفية

 تن  يان بالو    ويترتب على ةذا ال ول أن العدتين
 : الم هب الثاني

يرى عدم التداقل، ألن اقتالف الجنسين ي ت   اقتالف الحامين الفم يجفطأن يتفداقال مف  
 اقتالف الجنة والحام 

  (18) ورواية أقرى للحنابلة (15) وةذا المذةب ةو قول عند الشااعية
لعفففدغ الففففال  أنفففه إذا افففان الحمفففل  -مفففذةب عفففدم التفففداقل –ويترتفففب علفففى ةفففذا المفففذةب 

ان  ت عدغ الفال  بو   الحمل اأذا و عت استينفت عدغ الوفء ب ال ة أقراء بعد النففاة وان 
اان الحمل لعدغ الوفء أتمت بعد و عه ب ية عدغ الفال  اأن اان الما   منها قبل الوفء قرء 

 أتت ب رءين وان اان الما   منها قرءان أتت ب رء واحد  
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أن المفففذةب األول ةفففو الفففراجح اتتفففداقل العفففدتان اففف  حففف   -أعلفففمواهلل  –والفففذي يبفففدو لففف   
 شقص واحد واانتا من جنسين 

 
 المبحث الثالث

 تداخل العدتين في حق شخصين
وجوب العدغ يمن  من ع د النااح قبل ان  ائها، اأذا تطوجت معتدغ ا  أ ناء عفدتها برجفل 

ا ممنوعفة مفن النافاح مفا دامفت اف  آقر بعد فالقها من طوجها أو موته عنها انااحها باففل ألنهف
َوال َتْعِزُمــوا ُعْقــَدَة النَِّكــاِح َحتَّــغ َيْبُلــَ  العففدغ وذلففك باإلجمففاب المنع ففد علففى الففنص افف  قولففه تعففالى: 

َلــهُ  ََ اْلِكَتــاُب َأ
، وقففد ن ففل اإلمففام ابففن ال فففان إجمففاب العلمففاء علففى ذلففك افف  اتابففه اإلقنففاب افف  (10) 
ن ع د النااح قبل ان  اء األجل والنه  ي ت ف  اسفاد المنهف  عنفه ، انهى ع(16) مسائل اإلجماب

والحامة من ةذا المن  ةف  معرافة بفراءغ الفرحم، واحتفرام الفطو  وإل هفار التيسفف علفى افوات نعمفة 
الطوا  ولفئال يف ف  نااحهفا وةف  اف  العفدغ إلفى اقفتالف الميفاه وامتفطا  األنسفاب اافان اف  منعهفا 

  طوجها األول ا  صيانة مائه ومن  م اان طواجها وةف  اف  العفدغ من الطوا  ا  العدغ حف  لح
 بافالم اما لو تطوجت وة  ا  نااحه وعليه إذا تطوجت وة  ا  العدغ وجب التفري  بينهما 

اففأن قففال الناففاح عففن الففوفء ال يجففب بالتفرقففة بينهمففا عففدغ وال تن ففف  بففه عففدغ األول وتاففون 
ن ف  بع د الطوا  ال ان  ألنفه باففل ال تصفير بفه المفرأغ اراشفام جارية ايها أي ان العدغ بحالها وال ت

، ولان لو وفئها ةذا العاقد عليها واانا عالمين بالتحريم لم تن ف  عفدغ األول (19) لمن ع د عليها
وان لم يفر  بينها وبين ال ان  ألنها لم تصير بهذا الوفء اراشام لفه افأن اانفا جفاةلين بفالتحريم إمفا 

اء العفدغ وأمفا لجهلهمفا بفالتحريم مف  علمهمفا بب فاء العفدغ اتجفب بفه العفدغ أي يلطمهفا ان لجهلهما بب 
تامففل عففدغ طوجهففا األول أي تامففل عففدتها األولففى التفف  وجبففت ح ففام لطوجهففا الففذي اارقهففا بفففال  
وهيره الن ح ه اسب  والعدغ وجبت عن وفئفه اف  نافاح صفحيح افأذا افر  بينهمفا صفارت بالتفرقفة 

األول ايبنى على ما م ى منها افأذا أاملفت عفدغ األول وجفب عليهفا ان تعتفد مفن  داقلة ا  عدغ
ال ان ، وأما إن اان الوافئ جاةالم بالتحريم والموفوءغ عالمة به اعليها العدغ وتاون ةذه اإلصابة 
قافعفففة لعفففدغ األول افففأذا افففر  بينهمفففا دقلفففت اففف  عفففدغ األول وبنفففت علفففى مفففا م فففى منهفففا حتفففى 

بعدةا عدغ ال ان  وأما إن اان الوافئ عالمام بالتحريم والموفوءغ جاةلة به اال  تستاملها وتستينف
تجب به العدغ وال ين ف  بوفئه عفدغ األول ويافون مفا م فى مفن مفدغ اجتماعهمفا محتسفبام بفه مفن 
ن اانت  عدغ األول اتبن  عليها حتى تستاملها ويجوط إذا أاملت عدغ األول أن يتطوجها ال ان  واخ

 ةل تحرم عليه؟ ا  عدته و 
 اقتلف الف هاء ا  ةذه المسيلة على مذةبين:
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 : الم هب األول 
أنها قد حرمت على ال ان  أبفدام إذا افان جفاةالم بفالتحريم وال تحفرم عليفه مف  العلفم بفالتحريم  

  (37) ، وبه قال مالك وذاره الشااع  ا  ال ديموةذا ةو مذةب عمر بن القفاب 
  (32)له أن يتطوجها وة  محرمة عليه مالم تناح هيرهقال اإلمام مالك: ال يجوط 
 واستدلوا على ذلك بما ييت :

: أن العالم بالتحريم مطجور ااستغنى عفن الطجفر بتيبيفد تحريمهفا عليفه والجاةفل بفه هيفر أوالً 
 مطجور بالحد اطجر بتيبيد التحريم 

 وأجيب عن ذلك: 
 أن الطجر ال ياون بالتحريم 

تحريم مفسففد للنسففب الشففترااهما ايففه اطجففر علففى إاسففاده بتيبيففد التحففريم : أن الجاةففل بففالثانيــاً 
 والعالم به هير مفسد للنسب ألنه هير مشارك ايه الم يطجر بتحريمها عليه لعدم إاساده 

 وأجيب عن ذلك: 
ان الجاةففل هيففر مفسففد للنسففب ألنففه يست ففيف ولففده إلففى نفسففه والعففالم ةففو المفسففد ألنففه قففد 

 أ اف ولده إلى هيره 
 : الم هب الثاني

 أنها ال تحرم على ال ان  م  الجهل والعلم جميعام 
  (31) وبه قال أبو حنيفة وةو ال ول الجديد للشااع  وةذا ةو مذةب عل  بن أب  فالب 

ةففو ال يففاة الصففحيح  -وةففو المففذةب ال ففان  –أن ةففذا المففذةب  -واهلل أعلففم –والففذي يبففدو 
 وذلك من قالل  ال ة أوجه:

ل: أنففه مف  العلففم أهلفف  مي مفام  ففم ال تحففرم عليفه ااانففت مفف  ارتففاب المففي م بالجهففل الوجفه األو 
 أولى أن ال تحرم 

نمفففا ي ت ففف  تحفففريم  الوجفففه ال فففان : أن الفففوفء ال ي ت ففف  تحفففريم الموففففوءغ علفففى الفففوافئ واخ
 هيرةا على الوافئ وتحريمها على هير الوافئ 

ال يوجب تيبيفد تحفريم الموففوءغ علفى  الوجه ال الل: أن حالل الوفء وحرامه من نااح وطنام 
 الوافئ  

ا  ال مفا م فى مفن األحافام نجفد أن الطوجفة وجبفت عليهفا عفدتان عفدغ مفن ففال  األول 
 وعدغ من وفء ال ان ، اهل تتداقل ةاتان العدتان أم ال؟

 اقتلف الف هاء ا  ةذه المسيلة على مذةبين:
 : الم هب األول



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

009 

 تـداخـل العـدتـين في الشريعة اإلسالمية 

ا أا فر مفن عفدغ واحفدغ ويافون البفاق  مفن عفدغ األول داقفالم قالوا: تتفداقل العفدتان وال يلطمهف 
ا  عدغ ال ان ، اتعتد ب ال ة قروء بعفد مفارقفة ال فان  لفه وتافون ةفذه ال فروء ب يفة عفدغ األول وعفدغ 

 ال ان  
 رحمهم اهلل   (34) ورواية عن مالك (33) وةذا ةو مذةب أبو حنيفة

 واستدلوا على ذلك بما ييت :
ــْعَن َحْمَلُهــنَّ ى: : قولففه تعففالأوالً  ــنَّ َأْن َيَ  ُلُه ََ َوُأوالُ  اأْلَْحَمــاِل َأ

، الففم يوجففب سففبحانه (35) 
وتعفففالى علفففى الحامفففل عفففدغ هيفففر و ففف  الحمفففل سفففواء افففان مفففن واحفففد أو جماعفففة وقولفففه تعفففالى: 

  ــُروء ــَة ُق ــاُ  َيَتَربَّْصــَن ِبَأْنُفِســِهنَّ َثالَث َواْلُمَطلََّق
لى عليهففا هيرةففا افف  ، الففم يوجففب سففبحانه وتعففا(38) 

 عموم األحوال 
 وأجيب عن ذلك: 

 أن صيغة اللف  تت من عدغ واحدغ الم يجط أن تحمل على عدتين 
َلهُ : قوله تعالى: ثانياً  ََ َوال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّغ َيْبُلَ  اْلِكتَاُب َأ

، اسمى اهلل تعفالى (30) 
 روب الن  اء أمر اآجال الفديون وهيرةفا وسفميت العفدغ العدغ أجالم، واألجل اسم لطمان م در م

أجففالم لاونهففا وقتففام م ففروبام الن  ففاء مففا ب فف  مففن آ ففار الناففاح واآلجففال إذا اجتمعففت تن  فف  بمففدغ 
واحففدغ ااآلجففال افف  بففاب الففديون والعففدغ أجففل ي  ففى بمففرور الطمففان اففأذا اجتمفف  أجففالن افف  ديففن 

 لرجلين تداقال اذلك إذا اجتمعت عدتان 
 جيب عن ذلك: وأ

 أن اعتبارةم بتداقل األجلين ال يصح من وجهين:
الوجه األول: أن األجفل اف  الفدين حف  لمفن عليفه الفدين ولفه إسف افه بالتعجيفل واألجفل اف  

 العدغ ح  على من عليها العدغ وال يجوط إس افه بالعفو اااترقا 
اقلففة والعففِدِد ةفف  الوجففه ال ففان : أن م صففود اآلجففال مففا بعففدةا مففن الح ففو  وةفف  هيففر متد

 الح و  الم صودغ ااقت ى قياسه أن ال تتداقل 
 : قالوا: ألنهما عدتان تراداتا اوجب أن يتداقال اما لو اانتا من واحد ثالثاً 

 وأجيب عن ذلك: 
أن ال يففاة علففى تففداقل العففدتين مففن واحففد المعنففى ايففه أنففه إسففتبراء مففن مففاء واحففد ايجففوط 

ذا اان من ا نين اهو   استبراء من مائين الم يجط التداقل التداقل واخ
: قالوا: إن العدغ تراد الستبراء الرحم افأذا عفرف اف  حف  أحفدةما عفرف اف  ح همفا الفم رابعاً 

يسففتفد بالطيففادغ مففالم يسففتفد قبلهففا أي أن الم صففود مففن العففدغ التعففرف علففى اففراغ الففرحم وقففد حصففل 
 بالعدغ الواحدغ ايحصل م  التداقل 
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 وأجيب عن ذلك:  
دغ إسففتبراء وتعبففد، اففأذا عففرف االسففتبراء لففم يسفف ف معففه التعبففد اعففدغ الصففغيرغ وهيففر أن العفف

 المدقول بها ا  الوااغ 
: قفففالوا: إن العفففدغ تتصفففل بسفففببها وال تتفففيقر عنفففه وذلفففك موجفففب لتفففداقلهما حتفففى ال خامســـاً 

 تتيقر واحدغ منهما عن سببها 
 وأجيب عن ذلك: 

 ا  مدغ وفء ال ان   أن ةذا االستدالل ااسد النفصال عدغ األول
: قالوا: إن المقتلعة يجوط لمقالعهفا أن يتطوجهفا اف  عفدتها ولفو وفئفت ايهفا بشفبهة سادساً 

لففم يجففط ان يتطوجهففا الففوال أنهففا افف  عففدغ منهمففا لجففاط لففه أن يتطوجهففا ااقت ففى ةففذا المنفف  تففداقل 
 العدتين 

 وأجيب عن ذلك: 
ت    عدغ هيره اصارت االمحرمة  أنه من  من نااحها ألنها محرمة عليه بعد عدته حتى

 عليه حتى تناح طوجام هيره 
 : الم هب الثاني

قففالوا: ال تتففداقل العففدتان وتامففل المففرأغ عففدغ الففطو  األول لت دمففه وصففحة ع ففده  ففم تسففتينف 
 بعدةا عدغ ال ان  وال تتداقل العدتان ألنهما من رجلين  

ن عبد العطيط )رحمهم اهلل(  وعمر ب وةذا مذةب عمر بن القفاب وعل  بن أب  فالب 
         (47) والحنابلة (39) والشااعية (36) وبه قال المالاية

 واستدلوا على ذلك بما ييت :
َواْلُمَطلََّقاُ  َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثالثَـَة قُـُروء  : قوله تعالى: أوالً 

َوالَّـِ يَن ، وقولفه تعفالى: (42) 
ـــَ ُروَن َأْزَواَـــًا َيَتَربَّْصـــَن ِبَأْنُفِســـِهنَّ َأْرَبَعـــَة َأْشـــُهر  َوَعْشـــراً ُيَتَوفَّـــْوَن ِمـــْنُكْم وَ  َي

، وقولفففه تعفففالى: (41) 
 ََوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقو ِبـَردِِّهنَّ ِفـي َ ِلـك

، أي اف  التفربص ومعلفوم ان الفطو  إنمفا يملفك الرجعفة اف  (43) 
غ تربصام وةو اسم للفعل وةو الاف والفعالن العدغ ادل على أن العدغ تربص اسمى اهلل تعالى العد

 وان اانا من جنة واحد ال يتيديان بيحدةما االاف ا  باب الصوم وهير ذلك 
 وأجيب عن ذلك: 

َفَتَربَُّصـوا ِبـِه َحتَـّغ ِحـين  أن التربص ةو الت بت واالنت ار قال تعفالى: 
، وقفال تعفالى: (44) 

 ََوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدََّواِئر
َفَتَربَُّصوا ِذنَّا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصونَ ، وقال تعالى: (45) 

(48)  
واالنت ار ياون ا  اآلجال االمعتدغ تنت ر ان  اء المفدغ الم فروبة وبفه تبفين أن التفربص 
لية ةو اعل الاف على أنا إذا سلمنا أنه اف لانه لفية بفران اف  البفاب بفل ةفو تفاب  بفدليل أنفه 
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ا لفو علمفت الفم تافف ولفم تجتنفب مفا تجتنبفه المعتفدغ حتفى ان  فت المفدغ تن    العدغ بدونفه اأنهف 
ان  ت عدتها أي أن العدغ تن    من هير اعفل التفربص ولفو اانفت اعفالم لمفا تصفور ان  فاؤةا 
م   دةا وةو الترك واذا تن    العدغ بدون العلم به ولو اان رانا لما تصفور االن  فاء بدونفه 

ى وقفت وجفوب العفدغ أنهفا تجفب مفن وقفت وجفود سفبب الوجفوب مفن وبدون العلم به وعلى ةفذا يبنف
فال  أو وااغ أو هير ذلك حتى لفو بلفا المفرأغ ففال  طوجهفا أو موتفه اعليهفا العفدغ مفن يفوم فلف  

أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة 
 (40)  

 من ول عن ا نين منهم أمسك الباقون عن مقالفتهما  : إجماب الصحابة ثانياً 
حيففل روي عنففه أنففه  ففرب فليحففة التفف  اانففت طوجففة  دةما: سففيدنا عمففر بففن القفففاب أحفف

رشففيد ال  ففف  ألنهففا ناحففت افف  عففدتها بعففد أن فل هففا طوجهففا ألبتففه واففر  بينهمففا وقففال: أيمففا امففرأغ 
ناحت ا  عدتها اأن اان طوجها الذي تطوجها لم يدقل بها افر  بينهمفا واعتفدت ب يفة عفدتها مفن 

قففر واففان قافبففام مففن القفففاب وان اففان دقففل بهففا اففر  بينهمففا واعتففدت ب يففة طوجهففا األول  ففم اآل
  (46) عدتها من طوجها األول  م اعتدت من اآلقر  م لم يناحها أبدام 

ال فففان : عفففن علففف  بفففن أبففف  فالفففب )افففرم اهلل وجهفففه( ا فففد روي عنفففه أن رجفففالم فلففف  امرأتفففه 
افففر   ها وبنففى بهفا اففيتى علفف  ااعتفدت منففه حتففى إذا ب فف  مفن عففدتها ناحهففا رجففل اف  آقففر عففدت

بينهما وأمرةا ان تعتد ما ب   من عدتها األولفى  فم تسفتينف عفدغ ال فان  افأذا ان  فت عفدتها اهف  
ن شاءت اال    (49) بالقيار إن شاءت ناحت واخ

اففف  أن ال تتفففداقل  -أي ب فففول الصفففحابيين عمفففر وعلففف   –قفففال الشفففااع : أقفففول ب ولهمفففا 
  (57) مقالف ا بت إجماعام  بة العدتان ولية لهما ا  الصحا

وقال صاحب البيان: وال يعرف لهما مقالف ادل على أنه إجماب الصحابة 
 (52)  

آلدميففين اوجفب إذا تراداففا أن ال يتفداقال امففا اف  النفففوة  (51) : أنهمففا ح فان م صفودانثالثـاً 
، وال فول ال فان  واألفراف، الو قتل رجفالن قتفل ال اتفل بيحفدةما وأقفذت منفه ديفة اآلقفر علفى قفول

 أنه قتل لهما وتؤقذ منه الدية وتاون بينهما وم ل ذلك لو قف  يمنى رجلين 
: ألن المفرأغ محبوسفة علفى الفطو  اف  ح فين: نافاح وعفدغ، المفا امتنف  اشفتراك الفطوجين رابعاً 

امتنفف  تففداقل العففدتين، حيففل إن العففدغ نففوب حففبة يسففتح ه الرجففل علففى المففرأغ اففال يجففوط أن تاففون 
  (53) ة ال نين ا  وقت واحد االنااحمحبوس

الن الم صففود ةففو العبففادغ اأنهففا عبففادغ اففف عففن التففطو  والقففرو  اففال تتففداقالن االصففومين 
 ا  يوم واحد 

 وأجيب عن ذلك: 
  (54) أن معنى العبادغ ا  العدغ تاب  أال ترى أنها تن    بدون علمها وم  تراها الاف
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اة اهفف  حفف  مففن ح ففو  اهلل تعففالى افف  التعبففد وحفف  : ألن العففدغ مففن الح ففو  المشففتر خامســاً  
 من ح و  الطو  ا  حف  مائه وح  الطوجة ا  السانى 

الففم يجففط أن تتففداقل مفف  اقففتالف مسففتح يها ألنففه إن هلففب ايهففا حفف  اهلل تعففالى لففم تتففداقل 
 االحدود والافارات المقتلفة، وان هلب ايها ح  اآلدميين لم تتداقل االديون وال صاص 

يح  :التَر
وةفو  –ومفن قفالل تتبعف  ألدلفة الففري ين أن المفذةب ال فان   -واهلل أعلفم –والفذي يبفدو لف  

ةففو الففراجح اففال تتففداقل العففدتان إذا اانتففا لشقصففين  اتامففل المففرأغ عففدغ الففطو   -مففذةب الجمهففور
األول لت دمفففه وصفففحة ع فففده،  فففم تسفففتينف بعفففدةا عفففدغ الفففطو  ال فففان  ألنفففه وفء لفففه حرمفففه اوجفففب 

 ته االعدغ األولى استئناف عد
 المبحث الرابع

 تداخل العدتين في حق المشركين
ال يقلو حال المشراين من أن ياونوا من أةل الذمة أو من أةل الحرب اأن اانوا من أةل 

ألنففه يلطمنففا حففف  أنسففابهم امففا يلطمنففا حففف   -علففى المففذةب الففراجح –الذمففة لففم تتففداقل عففدتهما 
ال تتفداقل اف  حف   -علفى المفذةب الفراجح –اف  حف  المسفلمين أنسابنا، ااما ال تتداقل العفدتين 

 المشراين 
 وان اانوا من أةل الحرب ا د اقتلف الف هاء ا  العدتين على مذةبين:

 : أن العدتين ال تتداقالن اما ةو الحال ا  أةل الذمة الم هب األول
 ن : تتداقل العدتان ألنه ال يلطمنا أن نحف  انساب المشرايالم هب الثاني

قفففال صفففاحب البيفففان: قفففال أا فففر أصفففحابنا ال تتفففداقل عفففدغ المشفففراين قفففوالم واحفففدام بقفففالف 
  (55) الحرب  الن عر  الحرب  وماله عر ة لإلبفال والنهب اجاط إبفال عدته بقالف المسلم

 
 المبحث الخامس
 تداخل االستبرائيين

رء واحففد والعففدغ ب ال ففة اسففتبراء األمففة بعففد شففرائها أقففف مففن العففدغ، ألن االسففتبراء ياففون ب فف
 قروء 

اما أن االستبراء يجب ا  ح  المشتري دون البائ  الم يجب على البائ  استبراء بعد طوال 
ملاففه ووجففب علففى المشففتري لحففدول ملاففه ولففية اففذلك العففدغ ألنهففا تجففب بعففد ارتفففاب الفففرا  الففم 

 يؤ ر ارتفاعه ا  س وفها وةو العلة ا  وجوبها 
 ستبراءان وان لم تتداقل العدتان لوجود القالف بينهما وعلى ةذا قد يتداقل اال
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م ففال ذلففك إذا وفففي رجففل أمففة اشففتراةا قبففل أن يسففتبرئها  ففم باعهففا لففطم المشففتري ال ففان  أن  
 يستبرئها ب رء واحد وان لطمها االستبراء ب رءين ويدقل أحد االستبرائين ا  اآلقر 

سففتبراء ب ففرءين للمسففتبرئين وال يتففداقل وان اففان ةنففاك قففول آقففر للف هففاء وةففو أن عليهففا اال
   (58) االستبراءان

 الخاتمة
 أةم النتائج الت  توصلت إليها من قالل بح   ة :

 : تتداقل العدتان إذا اجتمعتا على المرأغ ا  ح  شقص واحد واانتا من جنة واحد أوالً 
 من جنسين  : تتداقل العدتان إذا اجتمعتا على المرأغ ا  ح  شقص واحد واانتاثانياً 
 : ال تتداقل العدتان إذا اانتا لشقصين  ثالثاً 

 
 الـهـوامـش

 ( 4سورغ الفال  آية ) (2)
 ( 48سورغ التوبة آية ) (1)

ين ففر: مقتفففار الصففحاح: تفففيليف: محمفففد بففن أبففف  باففر بفففن عبفففد ال ففادر الفففراطي، دار الاتفففاب  (3)
 ( 428لبنان، ص ) -العرب ، بيروت

علف  بففن محمففد بففن حبيففب الماوردي،ح  ففه وقففر  ين فر: الحففاوي الابيففر: لإلمففام أبفف  الحسففن  (4)
 -ةففففف2424لبنففففان،  -أحادي ففففه وعلفففف  عليففففه: الففففداتور محمففففود مفرجفففف ، دار الفار،بيففففروت

 ( 260/ 24م،)2994

ين ففففر: الف ففففه الحنففففف  افففف   وبففففه الجديففففد: تففففيليف: عبففففد الحميففففد محمففففود فهمففففاط، دار ال لففففم،  (5)
 ( 175/ 1م، )1777 -ةف2417، 2سوريا، ف -دمش 

فصل ا  أحاام المفرأغ وبيفت المسفلم اف  الشفريعة اإلسفالمية: تفيليف: الفداتور عبفد ين ر: الم (8)
 ( 212/ 9م، )1777 -ةف2417، 3الاريم طيدان، مؤسسة الرسالة، ف

 ( 116سورغ الب رغ آية ) (0)

 ( 49سورغ األحطاب آية ) (6)

مفد ين ر: بدايفة المجتهفد ونهايفة الم تصفد: تفيليف: اإلمفام أبف  الوليفد محمفد بفن احمفد بفن مح (9)
م، 2966 -ةففف2476، 2لبنففان، ف -بففن احمففد بففن رشففد ال رفبفف  المففالا ، دار ال لففم، بيففروت

(1 /91 ) 

 ( 4سورغ الفال  آية ) (27)
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ين ر:المغنففف : لمواففف  الفففدين أبففف  محمفففد عبفففد اهلل بفففن احمفففد بفففن محمفففد بفففن قدامفففة الم دسففف   (22) 
 ( 40/ 22م، )1774 -ةف2415مصر،  -الحنبل ، دار الحديل، ال اةرغ

 ( 4آية ) سورغ الفال  (21)

 ( 134سورغ الب رغ آية ) (23)

ين ففر: بففدائ  الصففنائ  افف  ترتيففب الشففرائ : تففيليف: اإلمففام عففالء الففدين أبفف  باففر بففن مسففعود  (24)
الااسففان  الحنففف ،  ففبف نصفففه وح  ففه: الففداتور محمففد محمفففد تففامر ومحمففد السففعيد الطينففف  

(؛ 466/ 4م، )1775 -ةفففففف2418مصفففففر،  -ووجيفففففه محمفففففد علففففف ، دار الحفففففديل، ال فففففاةرغ
الهداية شرح بداية المبتدأ: لإلمام برةان الدين أبف  الحسفن علف  بفن أبف  بافر المرهينفان ، و 

، 2ح فففف  نصوصففففه وقففففر  أحادي ففففه وعلفففف  عليففففه: احمففففد محمففففود الشففففحادغ، دار الفراففففور، ف
(؛ واالقتيفففار لتعليفففل المقتفففار: تفففيليف: اإلمفففام عبفففد اهلل بفففن 243/ 1م، )1778 -ةفففف2410

حنففف ، علفف  عليففه وقففر  أحادي ففه: عبففد اللفيففف محمففد عبففد محمففود بففن مففودود الموصففل  ال
(؛ والف فه 297/ 3م، )1775 -ةفف2418، 3لبنفان، ف -الرحمن، دار الاتب العلمية، بيروت

 ( 175/ 1الحنف  ا   وبه الجديد، )

(؛ والعطيفط شفرح الفوجيط: تفيليف: اإلمفام أبف  ال اسفم عبفد 347/ 24ين ر: الحفاوي الابيفر، ) (25)
ن عبد الاريم الرااع  الشااع ، تح ي  وتعلي : الشي  عل  محمد معفو  الاريم بن محمد ب

 -ةفففف2420، 2لبنفففان، ف -والشفففي  عفففادل احمفففد عبفففد الموجفففود، دار الاتفففب العلميفففة، بيفففروت
(؛ والبيان ا  ا ه اإلمام الشااع : تيليف اإلمام يحيى بن أب  القير بن 456/ 9م، )2990

موسفى بفن عمفران العمرانف ، تح يف : الفداتور احمفد  سالم بن اسعد بن عبد اهلل بن محمد بن
/ 22م، )1771 -ةففف2413، 2لبنففان، ف -حجفاطي احمففد السفف ا، دار الاتففب العلميففة، بيففروت

(؛ والتهذيب ا  ا ه اإلمام الشااع : تيليف: أب  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 65
مففد عبففد الموجففود، دار الفففراء البغففوي، تح يفف : الشففي  علفف  محمففد معففو  والشففي  عففادل اح

 ( 185/ 8م، )2990 -ةف2426، 2لبنان، ف -الاتب العلمية، بيروت

(؛ والف فففه اإلسفففالم  وأدلتفففه: الفففداتور وةبفففه الطحيلففف ، دار الفافففر 81/ 22ين فففر: المغنففف ، ) (28)
(؛ والموسفففوعة الف هيففففة 0293/ 9م، )1778 -ةففففف2410، 9سفففوريا، ف -المعاصفففر، دمشفففف 

ف والشفففففؤون اإلسفففففالمية، الاويفففففت، فباعفففففة ذات السالسفففففل، الاويتيفففففة: إصفففففدار وطارغ األوقفففففا
(؛ والمفصل ا  أحاام المرأغ وبيفت المسفلم، 341/ 19م، )2963 -ةف2474، 1الاويت، ف

(9 /296         ) 

 ( 296/ 9(؛ والمفصل ا  أحاام المرأغ وبيت المسلم، )83/ 22ين ر: المغن ، ) (20)

 ( 292/ 23والحاوي الابير، ) (؛91/ 1ين ر: بداية المجتهد ونهاية الم تصد، ) (26)
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 ( 116سورغ الب رغ آية ) (29) 

أن ابنفففه عبفففد اهلل بفففن عمفففر فلففف  امرأتفففه وةففف   اففف  الحفففديل الفففذي رواه عمفففر بفففن القففففاب  (17)
ان يراجعها  م يمساها حتى تفهر  م تحي  عنده  حائ  بتفلي ه واحدغ ايمره رسول اهلل 

ل ان يجامعهفا وةفذا الحفديل أقرجفه  م تفهر اان أراد ان يفل ها اليفل ها حين تفهر من قب
لبنففان،  -اإلمففام البقففاري افف  صففحيح، تح يفف : مصففففى ديففب البغففا، دار ابففن ا يففر، بيففروت

(؛ ومسلم ا  صحيحه، تح ي : محمد افؤاد عبفد البفاق ، دار أحيفاء التفرال 1723/ 5، )3ف
 ( 2793/ 1لبنان، ) -العرب ، بيروت

 ( 466/ 4ين ر: بدائ  الصنائ ، ) (12)

(؛ واالقتيفففار لتعليفففل 243/ 1(؛ والهدايفففة شفففرح البدايفففة، )466/ 4ائ  الصفففنائ ، )ين فففر: بفففد (11)
 ( 175/ 1(؛ والف ه الحنف  ا   وبه الجديد، )297/ 3المقتار، )

(؛ والبيفففان اففف  ا فففه 456/ 9(؛ والعطيفففط شفففرح الفففوجيط، )24/342ين فففر: الحفففاوي الابيفففر، ) (13)
 ( 185/ 8الشااع ، )(؛ والتهذيب ا  ا ه اإلمام 65/ 22اإلمام الشااع ، )

 ( 82/ 22ين ر: المغن ، ) (14)

(؛ والبيفففان اففف  ا فففه 456/ 9(؛ والعطيفففط شفففرح الفففوجيط، )24/342ين فففر: الحفففاوي الابيفففر، ) (15)
 ( 185/ 8(؛ والتهذيب ا  ا ه اإلمام الشااع ، )65/ 22اإلمام الشااع ، )

 ( 82/ 22ين ر: المغن ، ) (18)

 ( 135سورغ الب رغ آية ) (10)

اإلجمففاب: لإلمففام الحففاا  أبفف  الحسففن علفف  بففن ال فففان الفاسفف ،  ين ففر: اإلقنففاب افف  مسففائل (16)
 -ةففف2414، 2سففوريا، ف -دراسففة وتح يفف  وشففرح: الففداتور اففارو  حمففادغ، دار ال لففم، دمشفف 

 ( 2195/ 3م، )1773

 ( 2374/ 3ين ر: اإلقناب ا  مسائل اإلجماب، ) (19)

طي المففالا ، ص (؛ وقففوانين األحاففام الشففرعية: البففن جفف333/ 24ين ففر: الحففاوي الابيففر، ) (37)
 ( 93/ 1(؛ وبداية المجتهد ونهاية الم تصد، )184)

ين فر: موفففي اإلمفام مالففك بففن انفة: لإلمففام مالففك بفن أنففة أبففو عبفد اهلل االصففبح ، تح يفف :  (32)
 ( 518/ 1مصر، ) -محمد اؤاد عبد الباق ، الناشر دار إحياء الترال العرب ، ال اةرغ

 ( 466/ 4الصنائ  ا  ترتيب الشرائ ، ) (؛ وبدائ 333/ 24ين ر: الحاوي الابير، ) (31)

(؛ وبفففدائ  297/ 3(؛ واالقتيفففار لتعليفففل المقتفففار، )242/ 1ين فففر: الهدايفففة شفففرح البدايفففة، ) (33)
(؛ 175/ 1(؛ والف ففففه الحنففففف  افففف   وبففففه الجديففففد، )466/ 4الصففففنائ  افففف  ترتيففففب الشففففرائ ، )

ن نصفففر واإلشفففراف علفففى نافففت مسفففائل القفففالف: لل ا ففف  أبفففو محمفففد عبفففد الوةفففاب علففف  بففف
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م، 2999 -ةفففف2417، 2البغفففدادي المفففالا ، تح يففف : الحبيفففب بفففن ففففاةر، دار ابفففن حفففطم، ف 
(1 /099 ) 

 ( 90/ 1(؛وبداية المجتهد ونهاية الم تصد،)184ين ر:قوانين األحاام الشرعية،ص) (34)

 ( 4سورغ الفال  آية ) (35)

 ( 116سورغ الب رغ آية ) (38)

 ( 135سورغ الب رغ آية ) (30)

(؛ 90/ 1(؛ وبدايففة المجتهففد ونهايففة الم تصففد، )184ية، ص )ين ففر: قففوانين األحاففام الشففرع (36)
(؛ 0293/ 9(؛ والف ففه اإلسففالم  وأدلتففه، )099/ 1واإلشففراف علففى ناففت مسففائل القففالف، )

/ 9(؛ والمفصففل افف  أحاففام المففرأغ والبيففت المسففلم، )141/ 19والموسففوعة الف هيففة الاويتيففة، )
296 ) 

(؛ والبيفففان اففف  ا فففه 456/ 9شفففرح الفففوجيط، ) (؛ والعطيفففط347/ 24ين فففر: الحفففاوي الابيفففر، ) (39)
 ( 185/ 8(؛ والتهذيب ا  ا ه اإلمام الشااع ، )65/ 22اإلمام الشااع ، )

 ( 81/ 22ين ر: المغن ، ) (47)

 ( 116سورغ الب رغ آية ) (42)

 ( 134سورغ الب رغ آية ) (41)

 ( 116سورغ الب رغ آية ) (43)

 ( 15سورغ المؤمنون آية ) (44)

 ( 96سورغ التوبة آية ) (45)

 ( 51آية ) سورغ التوبة (48)

 ( 469/ 4ين ر: بدائ  الصنائ  ا  ترتيب الشرائ ، ) (40)

(؛ والشفففااع  اففف  األم: تفففيليف: اإلمفففام أبففف  عبفففد اهلل 518/ 1األ فففر أقرجفففه االمفففام مالفففك، ) (46)
(؛ والبيه   ا  124/ 5مصر، ) -محمد بن إدرية الشااع ، مفبعة اتاب الشعب، ال اةرغ

ل  بن موسى أبو بار البيه  ، تح ي : محمد السنن الابرى: تيليف: أحمد بن الحسين بن ع
(؛ 442/ 0م، )2994 -ةفففففف2424عبفففففد ال فففففادر عففففففا، ماتبفففففة دار البفففففاط، مافففففة المارمفففففة، 

ومصفففنف عبفففد الفففرطا : تفففيليف: أبفففو بافففر عفففد الفففرطا  بفففن ةمفففام الصفففنعان ، تح يففف : حبيفففب 
 ( 122/ 8ةف، )2473، 1الرحمن األع م ، الماتب اإلسالم ، بيروت، ف

(؛ وعبفد الفرطا  258/ 0(؛ والبيه ف  اف  السفنن، )124/ 5ه الشااع  اف  األم، )األ ر أقرج (49)
 ( 176/ 8ا  المصنف، )

 ( 125/ 5ين ر: األم، ) (57)
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 ( 05/ 22ين ر: البيان ا  ا ه اإلمام الشااع ، ) (52) 

 ( 242/ 1ين ر: الهداية شرح البداية، ) (51)

قر دين مؤجفل إلفى شفهر احتراطام من اآلجل اأنه لو اان عليه لرجل دين مؤجل إلى شهر وآل (53)
نما الم صود الفدين  ين فر: البيفان اف   ام ى الشهر تداقال ايه ألن اآلجل لية بم صود واخ

 ( 08/ 22ا ه اإلمام الشااع ، )

 ( 482/ 9ين ر: العطيط شرح الوجيط، ) (54)

 ( 68/ 22ين ر: البيان ا  ا ه اإلمام الشااع ، ) (55)

 ( 336/ 24لابير، )قال اإلمام الماوردي: وةذا أصح  ين ر: الحاوي ا (58)

 الـمـصـادر
االقتيففار لتعليففل المقتففار: تففيليف: اإلمففام عبففد اهلل بففن محمففود بففن مففودود الموصففل  الحنففف ،   2

 -علفف  عليففه وقففر  أحادي ففه: عبففد اللفيففف محمففد عبففد الففرحمن، دار الاتففب العلميففة، بيففروت
 م 1775 -ةف2418، 3لبنان، ف

حمفففد عبفففد الوةفففاب علففف  بفففن نصفففر اإلشفففراف علفففى نافففت مسفففائل القفففالف: لل ا ففف  أبففف  م  1
 م 2999 -ةف2417، 2البغدادي المالا ، تح ي : الحبيب بن فاةر، دار ابن حطم، ف

اإلقنففاب افف  مسففائل اإلجمففاب: لإلمففام الحففاا  أبفف  الحسففن علفف  بففن ال فففان الفاسفف ، دراسففة   3
 م 1773 -ةف2414، 2سوريا، ف -وتح ي  وشرح: د  اارو  حمادغ، دار ال لم، دمش 

 -يليف: اإلمام أب  عبد اهلل محمد بن إدرية الشااع ، مفبعفة اتفاب الشفعب، ال فاةرغاألم: ت  4
 مصر 

بدائ  الصنائ  اف  ترتيفب الشفرائ : تيليف:اإلمفام عفالء الفدين أبف  بافر بفن مسفعود الااسفان    5
الحنف ، بف نصه وح  ه:د محمد محمد  امر ومحمد السعيد الطين  ووجيه محمد عل ،دار 

 م 1775 -ةف2418مصر، -الحديل،ال اةرغ

بداية المجتهد ونهاية الم تصد: تيليف: اإلمام أب  الوليد محمد بن أحمد بن محمفد بفن أحمفد   8
 م 2966 -ةف2476، 2لبنان، ف -بن رشد ال رفب  المالا ، دار ال لم، بيروت

البيان ا  ا ه اإلمام الشااع : تيليف: اإلمام يحيى بن أب  القير بن سالم بن اسعد بن عبد   0
اهلل بففن محمففد بففن موسففى بففن عمففران العمرانفف ، تح يفف : د  احمففد حجففاطي احمففد السفف ا، دار 

 م 1771 -ةف2،2413لبنان، ف -الاتب العلمية، بيروت

التهذيب ا  ا ه اإلمفام الشفااع :تيليف: أبف  محمفد الحسفين بفن مسفعود بفن محمفد بفن الففراء   6
عبففد الموجففود، دار الاتففب البغففوي، تح يفف : الشففي  علفف  محمففد معففو  والشففي  عففادل احمففد 

 م 2990 -ةف2426، 2لبنان، ف -العلمية، بيروت
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الحاوي الابير: لإلمام أب  الحسن عل  بن محمد بن حبيفب المفاوردي، ح  فه وقفر  أحادي فه   9 
 م 2994 -ةف2424لبنان،  -وعل  عليه: د  محمود مفرج ، دار الفار، بيروت

علففف  بفففن موسفففى أبففف  بافففر البيه ففف ،  سفففنن البيه ففف  الابفففرى: تفففيليف: أحمفففد بفففن الحسفففين بفففن  27
 م 2994 -ةف2424تح ي : محمد عبد ال ادر عفا، ماتبة دار الباط، ماة المارمة، 

   3لبنان، ف -صحيح البقاري: تح ي : مصففى ديب البغا، دار ابن ا ير، بيروت  22

 لبنان  -صحيح مسلم: تح ي : محمد اؤاد عبد الباق ، دار إحياء الترال العرب ، بيروت  21

طيط شرح الوجيط: تيليف: اإلمام أب  ال اسم عبد الافريم بفن محمفد بفن عبفد الافريم الرااعف  الع  23
الشااع ، تح ي  وتعلي : الشي  عل  محمد معو  والشفي  عفادل احمفد عبفد الموجفود، دار 

 م 2990 -ةف2420، 2لبنان، ف -الاتب العلمية، بيروت

، 9سففففوريا، ف -المعاصففففر، دمشفففف  الف ففففه اإلسففففالم  وأدلتففففه: د  وةبففففه الطحيلفففف ، دار الفاففففر  24
 م 1778 -ةف2410

 -الف فففه الحنفففف  اففف   وبفففه الجديفففد: تفففيليف: عبفففد الحميفففد محمفففود فهمفففاط، دار ال لفففم، دمشففف   25
 م 1777 -ةف2417، 2سوريا، ف

 قوانين األحاام الشرعية: البن جطي المالا    28

العربفف ،  مقتففار الصففحاح: تففيليف: محمففد بففن أبفف  باففر بففن عبففد ال ففادر الففراطي، دار الاتففاب  20
 لبنان  -بيروت

مصفففنف عبفففد الفففرطا : تفففيليف: أبففف  بافففر عفففد الفففرطا  بفففن ةمفففام الصفففنعان ، تح يففف : حبيفففب   26
 ةف 2473، 1الرحمن األع م ، الماتب اإلسالم ، بيروت، ف

المغنفف : لموافف  الففدين أبفف  محمففد عبففد اهلل بففن احمففد بففن محمففد بففن قدامففة الم دسفف  الحنبلفف ،   29
 م 1774 -ةف2415مصر،  -دار الحديل، ال اةرغ

المفصل ا  أحاام المرأغ وبيت المسلم ا  الشريعة اإلسالمية: تيليف: د  عبد الاريم طيفدان،   17
 م 1777 -ةف2417، 3مؤسسة الرسالة، ف

الموسوعة الف هية الاويتية: إصدار وطارغ األوقاف والشؤون اإلسفالمية، الاويفت، فباعفة ذات   12
 م 2963 -ةف2474، 1السالسل، الاويت، ف

اإلمففام مالففك بففن انففة: لإلمففام مالففك بففن أنففة أبفف  عبففد اهلل االصففبح ، تح يفف : محمففد موفففي   11
 مصر    -اؤاد عبد الباق ، الناشر دار إحياء الترال العرب ، ال اةرغ

الهداية شرح بداية المبتفدأ: لإلمفام برةفان الفدين أبف  الحسفن علف  بفن أبف  بافر المرهينفان ،   13
، 2حمففففد محمففففود الشففففحادغ، دار الفراففففور، فح فففف  نصوصففففه وقففففر  أحادي ففففه وعلفففف  عليففففه: ا

 م 1778 -ةف2410


