
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ىبنب  مب زب

  ىت نت مت زت رت يب

 نث  مث زث رث  يت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن
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اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 ترجيحات البيهقي في كتابه 

 الخالفيات في معنى اإلقراء ومدته 

 للمرأة التي تباعد حيضها 

 دراسة فقهية مقارنة

 

 السيدة 

 عذراء حميد فريح

 

 جامعة األنبار 

 كلية العلوم اإلسالمية

athraahameed91@ gmail.com 

 

 األستاذ المساعد الدكتور

 الحليم أيمن عبد القادر عبد

 

 األنبارجامعة 
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 باللغة العربية ملخص
 السيدة عذراء محيد فريح

 احلليم عبد أمين عبد القادرأ.م.د. 

  وقد،  العدة  باب   في  الخالفيات   كتابه  في  البيهقي  االمام  ترجيحات   دراسة  البحث   هذا  يتناول
 في    المرأة  عدة  في   المهمة  المسائل  بعض   تناولت   فقد   مقارنه،  فقهيه   دراسة  دراستها  أتممت 
 المرأة  من  بد   ال  التي  االحكام  عليها  تتوقف  التي  المسائل  من  وهي،  يةاإلسالم  الشريعة  فقه  ضوء

، بينت معنى القرء الذي وقع فيه الخالف بين المذاهب   فقد     تعالى،  اهلل  به   امر   ما  وفق  بها  االلتزام
 في   وذكرت   منها،  الراجح  لمعرفة  ادلتهم  وأوردت ،  حيضها  تباعد   التي  المرأة  عدةأوضحت    كذلكو 

  وفي،  مخالف  ام  البيهقي  االمام  رجحه  لما  موافق  رجحته  الذي  الترجيح  كان  اذا  فيما  الراجح  القول
 . رجحت  فيما والتوفيق السداد  اهلل من وارجو، القول لهذا ترجيحي سبب  ذكرت  االمرين كال

 .فقهية مقارنة، العدة ،  ترجيحات البيهقي :  المفتاحية الكلمات  

AL-BAYHAQI’S PREFERENCES IN HIS BOOK “AL-KHALIFAAT” 
REGARDING THE MEANING AND DURATION OF 

MENSTRUATION FOR WOMEN WHOSE MENSTRUATION IS 
SPACED APART, A COMPARATIVE JURISPRUDENTIAL STUDY  

Ms. Athra'a Hameed Freih 
Ass. Prof. Dr. Ayman Abudl-Qader Abdul-Halim 

Summary: 
This study deals with the study of the preferences of Imam Al-Bayhaqi in his 
book Al-Khilafiyat Fi Bab Aledah (The Disagreements in the Waiting Period 
Section). The study has been completed in a form of comparative 
jurisprudential study. The study dealt with some important issues related to 
the woman’s waiting period in the light of jurisprudence of Islamic Shareaá 
regulations whereby some of these regulations are based on them which is 
necessary for woman to be committed on them according to orders of our 
Almighty Allah. I explained the meaning of the recitation part in which the 
dispute occurred between the Islamic schools of thought, as well as explaining 
the waiting period of woman where her Haidh frequency was unequal in terms 
of the period of time. I mentioned their evidences for knowing the preferred 
and accepted among them and mentioned the accepted point of view with 
reference to whether it was the preferred one is in agreement with Imam Al-
Bayhaqi or disagreed with it. In both cases, I mentioned the reason of my 
preference for this point of view. I ask the Almighty Allah to grant success for 
what I preferred . 
Key words: Al-Bayhaqi's Preferences, The Waiting Period, Comparative Jurisprudence 
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 املقدمة
  الحنيف  الدين  لنا  وهب  والذي،  الحق  ودين  اإلسالم  على  فطرنا  الذي  هلل  الحمد

  لمعرفة   وجل  عز  اهلل  دين  في  نتفقه  لكي  النور  الى  وهدانا  ،الظالل  طرقات  لنا   نارأ  الذي
 :  بعد ماأ به، خذواأل الحالل ومعرفة واجتنابه الحرام

  حياتها  شؤون  تنظيم  في  كبير  باهتمام  حظيت  قد  ياإلسالم  الدين  في  المرأة  نفإ
،  اإلسالم  بعناية   حظيت   التي   األمور  تلك  أهم  من   ولعل  المرأة،  بشان   اإلسالم  اهتم  فقد

  الفرقة   عليها  وقعت  امرأة  كل  على  اإلسالم  أوجبها  التي  العدة،  موضوع   ورعايته ،  واهتمامه
  ، وقال    (1)مب  زب  رب  يئ ىئ  :تعالى  قال  موتأو    فسخ،أو    بطالق،
  خم حم  جم يل ىل مل  خل:  زوجها  عنها  المتوفى  المرأة  في   تعالى

   اهلل أمرها  الذي  الوجه على العدة تأتي أن امرأة كل على فيجب   (2) يم ىم مم
أساسـا مهما  تشـكل اإلسالم في الزوجيـة الحيـاة فـإنتعالى؛  اهلل قدرها عظيمة لحكم وذلك

  الحيـاة  نإالعبـاد؛ ف  مصـالح  تحقيـق  فيهـا  الـتي  الشـريعة  ، ومقصدا من مقاصدةسر في بناء األ
  العفـة،  وتحقيـق والتكاثـر البشـري، الذريـة،  وبقـاء اإلنسـاني،   النـوع  لحفـظ  ضروريـة الزوجيـة

  الشـريعة   أحـكام  كانـت   لـذا؛  والغرائـز  األنسـاب،  وحفـظ  والسـكن  والطمأنينـة،   والطهـارة، 
  حقـوق  مـن  األسـر  عـن  ينتـج  ومـا،  الزوجيـة   والحيـاة  األسـر،  بنـاء  في  المتعلقـة  يةاإلسالم
  هـو   بمـا   علـم   علـى  النـاس  ليكـون   لهـا  ومفصلـة   شـاملة   األغلـب   علـى  ومسـؤوليات  وواجبـات

 في   الوقـوع  مـن  ألنفسـهم  حمايـة  وذلـك  حـرام،  هـو  ومـا  حـالل  هـو  ومـا  جائـز،  وغـير  جائـز
  تلـك   علـى   يترتـب   ومـا  األزواج  وفـاة  ولعـل،  المحظـوراتأو    الشـرعية،   المخالفـة أو    الحـرام،
  الماليـة،   باألمـور  كان   سـواء  زوجهـا  عنهـا  المتـوفى  بحيـاة  متعلقـة  متعـددة  آثـار  مـن  الوفـاة

 

 . 228 ، اآليةالبقرةسورة  1))
 . 234 ، اآليةالبقرةسورة  2))
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في    فمن خالل ذلك البحث استطعت ان اوضح  اآلخريـن،  مـع  العالقـاتأو    التعبديـة،أو  
معنى االقراء الذي اختلف الفقهاء في معناه النه من االلفاظ المشتركة   المطلب االول:

وذلك  ،  هو ثالث حيضات  والحيض فكان الراجح لدى الباحث،  الطهر،  التي تحمل معنيين
؛أي المرأة    حيضها   فقد بينت عدة من تباعد  : اما في الطلب الثاني،  للتأكد من براءة الرحم
هو ان ،  وكان الراجح لدى الباحث،  حيضهاحيضتين ثم ارتفع  أو    التي حاضت حيضة

تلك المسائل اليأس حتى ال تقع في الحرام، فكانت  بلوغ سن   األمـور  مـن  تصبر حتى 
  شـرعية   أحـكام  فهنـاك  تؤمن باهلل واليوم االخر؛  امـرأة  لـكل  عنهـا  غـنى  ال  الـتي  يـةالضرور 
  جـاءت   هنـا  ومـن والعدة،  ،  والنفقـة،  والسـكن،  بالطالق والفسخ،  وأخـرى  بالحـداد،   تتعلـق   اخرى
  والـتي ،  الفقـه  أبـواب  في  المتفرقـة  األحـكام  هـذه  لجمـع  متواضعـة  محاولـة  في  الدراسـة  هـذه

 لـكل  يتسـنى  كـي  وبإيجـاز  وبوضـوح،  وسـهل  ميسـر  بأسـلوب  وعرضهـا  الوفـاة  بعـدة  تتعلـق
 .الضروريـة  الشـرعية  األحـكام هـذه علـى   االطـالع إمكانيـة  ومسـلم ،وباحـث، دارس

 مشكلة البحث: 
 :  اآلتية التساؤالت عن اإلجابة في  البحث مشكلة تكمن 
   م الحيض؟أقراء هل هو الطهر اإل ما -1
 ما المدة التي تعتد بها من تباعد حيضها؟  -2

 :  الموضوع أهمية
  الفقهاء   آراء   وبيان   العدة،  من  اإللهي   التشريع  حكمة  إظهار  في   البحث  أهمية   تتجلى 

 .بعض المسائل المهمة في العدة في
 :  البحث منهج
  المقارن  والمنهج   الفقهية،   الجزئيات  استقراء  على   القائم  الوصفي   المنهج   تاعتمد

  بينهما  والتوفيق  واالعتراضات،  األدلة،  وترتيب  مظانها،  من  الفقهية  اآلراء  عرض  خالل  من
 .المذاهب من لمذهبأو  اآلراء،   من لرأي تعصب  غير من
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 في البحث  تيمنهجي
  رقم اآلية بينتاآليات القرآنية الى سورها و  تعزو . 
  والحكم عليها ان لم تكن موجودة ،  االحاديث النبوية الشريفة  عمدت على تخريج

 .ومسلم(، )البخاري في كتب الصحاح
   ثم تحرير المسألة ،  )الخالفيات(  بذكر المسألة من كتاب االمام البيهقيبدأت

 المختلف فيها بين الفقهاء .
    واالعتراض عليها    ثم اشرع في ذكر ادلتهم،  اقول الفقهاء في المسألةذكرت

 .والرد من جانب االقوال االخرى
 وسبب ترجيحي لهذا القول . ، لاالرأي الراجح من تلك االقو  بينت 

 الدراسات السابقة 
تم الرسائل   دراسة مسائل االمام  تلقد  العديد من  الخالفيات  البيهقي في كتابه 
البيهقي في كتابه الخالفيات في افتتاح الصالة وصفتها واألوقات )ترجيحات    العلمية منها

وكذلك )ترجيحات البيهقي    والصالة المسنونة دراسة فقهية مقارنة(،،  المنهي عن الصالة
أخرى  في التكفين وحمل الجنازة ووضعها في القبر دراسة فقهية مقارنة(، وتناولت دراسة  

(، ولكن ةمقارن  ة)ترجيحات البيهقي في مواقيت الصالة واآلذان وستر العورة دراسة فقهي
   ة مقارنة. فيها تلك المسائل دراسة فقهي بواب التي اختصت  في دراسة تلك األ  حدأ  لم يسبقني 

 :  البحث خطة
 :  وخاتمة مطلبين مقدمة و  على  هذا البحث اشتمل
   المرأة على المحتسب في االقراء الفقهاء آراء: االول المطلب
 اليأس  سن  بلوغ  قبل حيضها  تباعد  من عدة: الثاني المطلب

 .وتوصياته البحث، نتائج أهم  فيها بينت  فقد الخاتمة أما
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 :األول املطلب
 املرأة على (2)احملتسب ( 1) االقراء يف الفقهاء آراء

 وقال   األطهار،  هي  بها  المحتسب  األقراء )  : تعالى  اهلل  رحمه  البيهقي  االمام  قال
 .(3)الحيض( انها: العراقيون

المسألة:   مفارقة تحرير  امرأة  على كل  العدة  في وجوب  الفقهاء  بين  ال خالف 
نما اختلفوا في مراد اهلل تعالى    (4)موت (أو    فسخأو    لزوجها )بطالق  )باإلقراء( لكونها  وا 

 م الحيض على قولين: أطهار هل هي األ لفظ مشترك 
  وابن،  ثابت  بن  زيدعن    روي ذلك:االطهار    هو  بها  المحتسب  قراء اإل  : ولاأل  القول

، (6)والزهري وابن أبي ذؤيب الشافعي، هو قول:و  ، (5) والقاسم بن محمد، وعائشة عمر،
  وهو ما رجحه البيهقي،  احمد  االمام  عن رواية  وهو،  حزم  وابن  ،وربيعة وأبو ثور،  ومالك

 .(7) رحمهم اهلل

 

الطهر قرءا،االقراء  1)) الحيض قرءا، وتسمي  لفظ مشترك يقع على الحيض والطهر. والعرب تسمي    : هو 
 . 1/183،  بن فارس: ينظر: حلية الفقهاء

السين    2)) الحاء وتسكين  الحسبة: بكسر  العدد والقدر، على حسب عادته: على معدود عادته،  المحتسب: 
 . 1/74 الفيروزآبادي ينظر: القاموس المحيط: ،مصدر حسب: الحساب

    6/395الخالفيات: البيهقي  (3)
 . 2/824  المختار: ابن عابدينالدر    ، 384/ 3  الشربيني:  المحتاج  مغني،  191/ 3بدائع الصنائع: الكاساني    4))
نحو   ولد في حجة الوداع فكان عمره حين توفي أبو بكر    القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق    (5)

 . 1/253 العالئي: ثالث سنين، ينظر: جامع التحصيل
مات سنة سبع وعشرين    ذؤيب إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب وقيل ابن أبي ذؤيب األسدي،  ابن ابي  (6)

 . 2/186 ومائة في إمارة بن هبيرة، ينظر: اكمال تهذيب الكمال: المزي
الشافعي  ينظر:  (7) الماوردي   ،6/529  االم:  الكبير:   ، 10/31  حزم  ابن:  المحلى  ،2163/ 11  الحاوي 

الجويني  ، 6/395البيهقي    :الخالفيات المطلب:  رشد 144/ 15  نهاية  ابن  المجتهد:  بداية   ،  3/108 ،  
 . 101/ 8 قدامة  ابن: المغني
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،  وعلي،  عمرعن    روي ذلك:الطهر،    دون  الحيض   باألقراء  المراد:  الثاني  القول
  حنيفة،   أبو  هو قول:و   والشعبي،،  البصري  والحسن  ،  األشعري  موسى  وأبو  ،مسعود  وابن
.(2() 1)رحمهم اهلل  ليلى   أبي   وابن   والثوري،  واألوزاعي، ،  احمد  االمام  عن   الروايتين   صح أ  وهو

 دلة ومناقشتها األ 
 ول:  دلة القول األأ

 الكتاب:
 .(3)مب زب رب  يئ ىئ تعالى: الق -1

لطالق في الحيض عند أهل العلم مكروه، فدل ذلك على أن  ان اوجه االستدالل:  
قرءا   به  اعتدت  الطهر  في  طلقت  فإذا  الحيض  في  الطهر ال  في  يكون  إنما  ،  الطالق 

ذكر والحيض مؤنث، فلو م  ودخول الهاء في ثالثة يدل على أنه األطهار، ألن الطهر
 .(4)أريد به الحيض لم تدخله الهاء

وثالث اعترض على ذلك أفراس  ثالثة  يقال  المعنى  دون  اللفظ  يتبع  اإلعراب   :
والطالق هو المباح    ، دواب أن اهلل تعالى لما ذكر جمعا مقرونا بالعدد اقتضى الكوامل منه

فلو جعلنا القرء األطهار لكان انقضاء العدة بقرأين وبعض الثالث وهذا    ،في حالة الطهر
فأما في جمع ،   (5) ىل مل خل   :تعالىيستقيم في جمع غير مقرون بالعدد لقوله  

 

الذهبي  :  ينظر: ميزان االعتدال   فأما أبوه ابن أبي ليلى،  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي،  (1)
4/596 . 

،  3/193  ، بدائع الصنائع: الكاساني244/ 2  الفقهاء: السمرقندي، تحفة  6/13  المبسوط: السرخسي  ينظر:  (2)
 . 3/26  ، تبيين الحقائق: الزيلعي2/274 الهداية: المرغيناني

 . 228 ، اآليةالبقرةسورة  (3)
 . 1/759ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية: القيرواني   (4)
 . 197 ، اآليةالبقرةسورة  (5)
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نما يحصل ذلك إذا حمل  ،مقرون بالعدد فال بد من الكوامل القرء على الحيض فيكون   وا 
 .(1)انقضاء العدة بثالث

  الطالق   وهو  المباح،  الطالق  عقيب  باألقراء  التربص  من  أوجبه  ان ما:  أجيب عنه
  اعتد   ومن،  طالقها  بمباح  اعتدادها   ليتصل  بالطهر  معتدة   تصير  أن   فاقتضى   الطهر   في

 فكان  حيض  في  محظورا أو    طهر  في   مباحا   كان   سواء   بالطالق  العدة  يصل  لم   بالحيض
 .(2) أحق بالظاهر قولنا

 . (3)خم حم جم يل ىل مل خلقال تعالى:  -2
: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وجه االستدالل

ومعناه زمان  ،  تطلقوهن بحيضهن الذي ال يعتددن به من قرئهنطاهرا من غير جماع، وال  
 .(4)عدتهن

ذلك على  عندنا ان  :  اعترض  كالهما  والحيض  الطهر  القول -  زمان  اصحاب 
عدة، فإنما الخالف فيما تنقضي به العدة، أما أن نقول إن المرأة عقيب الطالق    -الثاني

وألن الطهر ال يكون زمان العدة حتى ال يقع الطالق فيه، فكيف    ،ليست في عدة فال
نما هي مقدرة بما روى من قراءة ابن عمر )فطلقوهن    ،يجوز أن تقدر اآلية بما قالوا، وا 

زمان عدتهن(، وقد أبيح له طالقها في آخر الطهر، فيكون    لقبل عدتهن( كأنه قال: )لقبل
العدة ما يليه من الحيض، كما يطلقها في أول الطهر، ويكون العدة لما يليه من الطهر،  

 .(5)فدل ذلك على أن كال األمرين زمان العدة

 

لسان الحكام:    ، 1416/ 3  الدين  صدر :  الهداية  مشكالت  على  التنبيه،  6/14  ينظر: المبسوط: السرخسي  (1)
 . 1/331 ابن الشحنة الثقفي

   . 156/ 1  القوانين الفقهية: الغرناطي  ، 15/145  نهاية المطلب: الجويني  ،3/118الشيرازي:  المهذبينظر:    (2)
 . 1 ، اآليةالطالقسورة  (3)
 . 18/124 المجموع: النووي، 23/431ينظر: تفسير الطبري (4)
 . 2/244 ، تحفة الفقهاء: السمرقندي5286/ 10  ينظر: التجريد: القدوري (5)
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الطالق المأمور به في الطهر، فدل على أنه وقت العدة، وان كان ان  :  أجيب عنه
ي وقت الحيض كان أول االقراء الطهر الذي بعده، فإن كان في حال الطهر الطالق ف

الطهر بعد الطالق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك اللحظة قرءا،    ،نظرت فإن بقيت في
الن الطالق انما جعل في الطهر ولم يجعل في الحيض حتى ال يؤدي إلى االضرار بها  

كان الطالق في الطهر أضر بها من   في تطويل العدة، فلو لم تحسب بقية الطهر قرءا
الطالق في الحيض، النه أطول للعدة، فإن لم يبق بعد الطالق جزء من الطهر، بأن وافق  

قال لها أنت طالق في آخر جزء من طهرك  كان أول  أو    آخر لفظ االطالق آخر الطهر،
 .(1)االقراء الطهر الذي بعد الحيض

 السنة:  
: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول عن عبد اهلل بن عمر    وال:أ

اهلل  اهلل   رسول  الخطاب  بن  عمر  فسأل   ،    اهلل رسول  فقال  ذلك،  مره ):  عن 
ن شاء   فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وا 

 .(2) (لها النساءطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق 
: )فتلك العدة( أي فتلك زمن العدة وهي حالة الطهر التي أمر اهلل االستدالل  هوج

حالة الطهر التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء، والالم في:   أي أذن أن يطلق لها النساء،
أن العدة باألطهار، إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطالق    لها، بمعنى: في اي، 

 .(3) مأمورا به فيه
 

 . 131/ 18المجموع: النووي   ينظر: (1)
باب تحريم طالق الحائض    (، ومسلم: كتاب الطالق،5251)  برقم   7/41  خرجه البخاري: كتاب الطالقأ  (2)

(، وابن ماجة: كتاب  1471)  برقم   2/1093،  الطالق، ويؤمر برجعتهابغير رضاها، وأنه لو خالف وقع  
  2/255  ،(، وابي داود: كتاب الطالق، باب طالق السنة2022)   برقم  1/651  الطالق، باب طالق السنة

 . (2179) برقم
 . 5/2134، مرقاة المفتايح: القاري 8/127ينظر: ارشاد الساري: القسطالني  (3)
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: )فتلك( إشارة إلى غير الحائض، فكأنه قال: فليطلقها الحيضة اعترض على ذلك
 .(1)الماضية بتلك العدة

دليل واضح على أن العدة هي األطهار، لكي يكون الطالق  ان االية  :  عنهأجيب  
بالعدة يتأول قوله:  ،  متصال  العدة)ويمكن أن  لئال   (فتلك  العدة،  استقبال  فتلك مدة  أي 

 . (2)يتبعض القرء بالطالق في الحيض
والعدة للطالق غير   ،: أنه جعل ذلك عدة للطالق، ال عدة عن الطالقرد عليه

ن الطالق؛ وكذا نقول في الطهر الذي تطلق فيه النساء: إنها عدة للطالق، ال  العدة ع
 . (3) عنها

أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم )  : عن عائشة  ثانيا:  
من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق 

فقالت عائشة    (4) مب زب  وقالوا: إن اهلل تعالى يقول:عروة، وقد جادلها في ذلك ناس  
  .(5)(: صدقتم، وهل تدرون ما األقراء؟ األقراء: األطهار

سواء   إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فهي تعتد به قرءا،انه  :  وجه االستدالل
خروجها من ذلك الطهر ودخولها في دم الحيض بعده   ألن؛في آخره  أو    طلقها في أوله

 

 . 2/274 الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني ،5286/ 10  القدوري :ينظر: التجريد (1)
 . 5/470 ، التاج واالكليل لمختصر خليل: الغرناطي3/110ينظر: بداية المجتهد: ابن رشد  (2)
 . 2/157تفسير الماتريديينظر:  (3)
 . 228 ، اآليةالبقرةسورة  (4)
  2/576  خرجه مالك في الموطأ: كتاب الطالق، باب ما جاء في االقراء وعدة الطالق وطالق الحائضأ  (5)

  333/ 1  ، وسعيد بن منصور: كتاب الطالق، باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثالث حيض(54)  برقم
ما هي    ،( 1225)  برقم االقراء  في  قالوا  ما  الطالق،  كتاب  شيبة في مصنفه:  ابي    برقم   4/143وابن 
العدة(18737) باب  الطالق،  كتاب  الكبرى:  سننه  في  والبيهقي  ابن    ؛(2768)  برقم   3/149  ،  وقال 

 . 8/219البدر المنير: ينظر إسناده صحيح، الملقن:
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فإذا طهرت من الحيضة    ،قرء ثم إذا طهرت منه ودخلت في الحيضة الثانية كان قرءا ثابتا
الثانية وانقضى طهرها ودخلت في الحيضة الثالثة فقد كمل لها ثالثة قروء وانقضت عدتها  

 .(1) وبانت من زوجها وحلت لألزواج
 ي: دلة القول الثانأ

 الكتاب:
 . (2)خم حم جم يل ىل مل خلال تعالى: ق -1

والبلوغ: اسم   ،أمر باإلمساك عند بلوغ أجلهنان اهلل تعالى قد  :  االستدالل  هوج
عند  أو    ثم ال يخلو بلوغ األجل من أن يكون باإلشراف على أول أجزاء الطهر  ؛للتمام
ن كان    ،انتهائه فإن كان على انتهاء الطهر فال غاية له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم، وا 

على اإلشراف عليه أيضا كذلك، ثم لو حمل على االنتهاء أيضا يبعد بما يعرف ذلك 
بالحيض الذي يقطع جهة اإلمساك؛ فحمل على ما يعرف، ال على ما ال يعرف فثبت أنه  

ت( دون نقصان فيها خالفا للطهر المفضي الى  )ثالث حيضا  الحيض؛ ألن لها الغاية 
 .(3)النقصان

ذلك على  فيه  اعترض  طلقت  إذا  الثالث  نقصان  إلى  أفضى  ن  وا  الطهر  أن   :
النقصان عندنا  إذا طلقت فيه فصار  الثالث  الزيادة على  إلى  مساويا (4)فالحيض مفض 

ألن الزيادة عندهم    ؛ أسوأ حاال من النقصان  (5)ثم عندهم  ،للزيادة عندهم في مخالفة الظاهر
 .(6)نسخ

 

 . 6/148ينظر: االستذكار: ابن عبد البر (1)
 . 231، اآلية البقرةسورة  (2)
 . 2/158ينظر: تفسير الماتريدي (3)
 األول. عندنا: يقصد به عند اصحاب القول  (4)
 . عندهم: يقصد به اصحاب القول الثاني (5)
 . 144/ 15نهاية المطلب في دراية المذهب: الجويني ، 6/529الشافعي: االمينظر:  (6)
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 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ محقال تعالى:    -2

 . (1)جض

 الحيض،  عن  اليأس  عند  األقراء   عن  بدال  األشهر    جعل:  االستدالل  وجه
  فكان   الحيض،  هو  المبدل   أن   فدل  مقامه  البدل  إقامة   لجواز  عدمه  يشترط   الذي  هو  والمبدل

  االعتداد  إلى  الحيض  عدم  عند  نقلهن  تعالى  اهلل  اآلية أن  في  المذكور  القرء  من  المراد  هو
 .(2) الحيض األصل أن على ذلك فدل باألشهر؛

؛ ألنها  فهو مخالف له  االنتقال إلى البدل مخالف للمبدل    ن أ:  اعترض على ذلك
 .(3)كانت تعتد بطهر مقدر بحيض فصارت باإلياس معتدة بطهر مقدر بالشهور

مقامها فدل أوجب الشهور عند عدم الحيض فأقامها  ان اهلل تعالى قد  :  أجيب عنه
علمنا    (4)  رب يئ ىئ نئ  ذلك على أن األصل هو الحيض، كما أنه لما قال تعالى:

ويدل عليه أن اهلل حصر األقراء بعدد  ،  أن األصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء
واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاءها  ،  وهو قوله تعالى ثالثة قروء،  يقتضي استيفاءه للعدة

 .(5)بكمالها

  

 

 . 4 ، اآليةالطالقسورة  (1)
 . 8/101قدامة، المغني: ابن 3/194، بدائع الصنائع: الكاساني23/451ينظر: تفسير الطبري (2)
 . 19/401المجموع: النووي، 171/ 11 الماوردي: الكبير الحاوي ينظر:  (3)
 . 6 ، اآليةالمائدةسورة  (4)

 . 3/26تبيين الحقائق: الزيلعي ، 6/13السرخسي: المبسوط، 2/59ينظر: احكام القرآن: الجصاص  (5)
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 . (1) زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب: تعالى الق -3

  الذين  أزواجهن  يكتمن   أن   عليهن  حرم  طلقن،   إذا  الحيض  اي من :  االستدالل  وجه
  الرجعة   من  حقوقهم  إبطال  بذلك  يبتغين  رجعة  فيه  لهن   عليهم  الذي   الطالق   في   طلقوهن،
 .(2) عليهن

 تقدم   لما   بتفسير؛  وليس  مبتدأ  خطاب  استئناف  اآلية  هذه  ان:  ذلك  على  اعترض
ن  وأنه،  دليل  فيه  يكن  فلم  حيضهاأو    حملها،   كتم  عن  فيه  نهيت   لما   عائدا  تفسيرا  كان  وا 
 جميعا  والحيض،  الطهر  يكتمن  أن  لهن   يحل  ال:  أحدهما   :وجهين  من  فيه  دليل  فال  تقدم

  .(3) الطهر ينقض به  ألن الحيض؛ يكتمن  أن لهن يحل ال: والثاني  فاستويا،
 السنة:  

ن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش، حدثته أنها أتت رسول اهلل ع  :أوال
  فشكت إليه الدم، فقال رسول اهلل ،  :(فانظري إذا أتى قرؤك فال (4)إنما ذلك عرق ،

 .(5) (القرءتصلي، فإذا مر القرء، فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى 

 

 . 228، اآلية البقرةسورة  (1)
 . 4/516الطبريينظر: تفسير  (2)
 . 19/401، المجموع: النووي6/117ينظر: الوسيط في المذهب: الغزالي (3)
 . 1/462للعظيم آبادي: العرق: انفجار الدم نتيجة تصدع العروق وخروج الدم ؛ ينظر: عون المعبود (4)
  ،الحيض  كتاب   ،والدارقطني  ،(214برقم )  1/158،  االقراء  ذكر  باب  :الطهارة  كتاب:  النسائي  خرجهأ  (5)

كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصالة في    ابي داود:و   ،(789)  برقم  1/383
كانت تحيض التي  االيام  والبيهقي(280)  برقم  1/72،  عدة  الكبرى  ،  سننه  الحيض:  ،في  باب   كتاب 

وقال    ، ( 162)   برقم  1/507  ،الدم وتغسل بثوب وتصلي ثم تتوضأ لكل صالة  تغسل عنها اثر  المستحاضة
وقال ابن الملقن: صحيح على شرط مسلم،  ،417/ 7، ينظر: الجوهر النقي المارديني: رواته كلهم ثقات،

 . 3/125ينظر: البدر المنير 
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 .(1): المراد بالقرء هنا الحيض أي انقضت وتمتاالستدالل هوج
  )تجلس:  فقال  مستحاضة   إنها    للنبي  قلت:  قالت  جحش  بنت  زينب   عن  :ثانيا 

 المغرب   وتؤخر  وتصلي،  وتغتسل  العصر  وتعجل  الظهر  وتؤخر  تغتسل  ثم  أقرائها،  أيام
 .(2)للفجر( وتغتسل جميعا، وتصليهما وتغتسل العشاء وتعجل

  وانما،  طهرها  ايام  يريد  ال  انه  ومعلوم(  اقرائها  ايام  تجلس: )َقوُله:  االستدالل  وجه
  وهو،  اهلل  كالم يفسر النه، الحجة هو تفسيره ان شك ال   والنبي، حيضها ايام يريد

 .(3) بالعربية  نطق من افصح
 . ( 4) طلقتان وعدتها حيضتان(  )طالق االمة:  قال    النبي  أن     عائشة  عن  :ثالثا 

: دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن ال عبرة وجه االستدالل
 .(5)بحرية الزوج وكونه عبدا كما هو مذهبنا ودل على أن العدة بالحيض دون األطهار

 

  يحيى:  الطالب  روض  شرح  في  المطالب  أسنى  ،11/17  العمراني:  الشافعي  اإلمام   مذهب  في  البيانينظر:    (1)
 . 620/ 1/214: على سنن النسائي حاشية السندي، 3/390االنصاري

 ،خرجه النسائي: كتاب الحيض واالستحاضة: باب جمع المستحاضة بين الصالتين وغسلها اذا جمعتأ  (2)
كتاب الطهارة: باب المستحاضة كيف   ،بدر الدين العيني وفي شرح معاني االثار:  (، 361)  برقم  1/184

، والبيهقي في  56/ 24 ،والطبراني في معجمه الكبير: مسند النساء  (،629)  برقم 1/100تتطهر للصالة 
حديث :  وقال الشوكاني  (؛1657)  برقم  520/ 1  ، سننه الكبرى: كتاب الحيض: باب غسل المستحاضة

 . 1/341حسن، ينظر: نيل االوطار
 . 541/ 5ابن القيم :ينظر: زاد المعاد (3)
كتاب   :(، والترمذي2189)  برقم  1/665:  اخرجه ابي داود: كتاب الطالق، باب في سنة طالق العبد  (4)

حققه وعلق عليه شعيب األرناؤوط   (، 1182)  برقم   3/488:  الطالق: باب ما جاء في طالق األمة تطليقتان
اسناده ضعيف، ابن ماجه  وقال:  األمة وعدتها  كتاب  :  سنن  باب في طالق   برقم   1/672:  الطالق: 

(2080) . 
 (. 3289برقم ) 2143/ 5ينظر: مرقاة المفاتيح: القاري (5)
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  على  مداره:  داود  أبو  وقال  ضعيف،  أنه  ول: األ،  من وجهين:  ذلك  على   اعترض
  بحيضتين  يكون   عدتها  انقضاء  أن   على  يحمل  أنه:  والثاني  ضعيف،  وهو  أسلم  بن   مظاهر

ن  وعندهم عندنا والطهر بالحيض مقدرة العدة ألن بالحيض؛ االعتداد يقع أن غير من  وا 
 .(1)أحدهما بها  المراد كان

 كذلك   عمر  ابن   عن  العوفي  عطية   عن  عيسى  بن   اهلل  عبد   رواه  قد:  أجيب عنه
 فكذلك  األمة  عدة  في   نص  وهو  جامعه  في   الخالل  بكر  وأبو  سننه   في   ماجة  ابن   أخرجه
 .(2)الحرة عدة

 : الراجح القول
قبل معرفة الراجح من القولين البد من التنويه الى فائدة الخالف وهي: أنه إذا 
ألنها   الثالثة؛  الحيضة  بمجيء  الثاني  الفريق  رأي  في  عدتها  انتهت  طهر،  في  طلقها 
يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، وال تخرج من عدتها إال بانقضاء الحيضة الثالثة في  

ا لي بعد عرض االدلة ومناقشتها ان الراجح هو الرأي الثاني  رأي الفريق األول، والذي يبدو 
 وذلك لما يلي:   وهو عكس ما ذهب اليه االمام البيهقي 

 سبب الترجيح: 
يحل لزوجها الرجعة إليها، حتى تغتسل ) قد روي عن عمر وعلي أنهما قاال:    -1

 مما يؤيد رأي الفريق األول   ( من الحيضة الثالثة
اتفاقه مع الواقع والمقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض   -2

ثالث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، وال تعرف براءة الرحم إال بالحيض، فإذا  
غالبا  وجود   تبين  الطهر  استمر  ذا  وا  أنها غير حامل،  تبين  المرأة  حاضت 

 الحمل.
 

 . 2/126فتح الوهاب بشرح منهج الطالب: زكريا االنصاري، 96/ 8 قدامة  ابن: المغنيينظر:  (1)
 . 98/ 9 بن قدامةاينظر: الشرح الكبير:  (2)
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كنت أقول: إنه األطهار، وأنا أذهب )بوري عن اإلمام أحمد:  قد روى النيسا  -3
  ورجوعه عن رأي سابق يكون عادة لمسوغات   (1)(اليوم إلى أن األقراء الحيض

 مرجحات أقوى واهلل تعالى اعلم. أو 
  

 

 . 1/626القرآن وعجائب الفرقان: النيسابوريينظر: غرائب  (1)
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 : ثانيال طلبامل
 عدة من تباعد حيضها قبل بلوغ سن اليأس

)وعدة من تباعد حيضها تنقضي باألشهر   : رحمه اهلل تعالى  قال االمام البيهقي
 ( 1) قبل بلوغ سن اليأس، على احد القولين، وقال ابو حنيفة: ال تنقضي مالم تبلغ سن اليأس

 .(2)وهو القول االخر، وهو الصحيح من المذهب(
بين الفقهاء في ان المطلقة البد لها ان تؤدي ما   قد وقع الخالف: تحرير المسألة

الذي رجحناه سابقا  اوجب الرأي  العدة ثالث حيضات وهو  تعالى عليها اال وهي  ،  اهلل 
وهي المعتدة من الطالق التي كانت    في التي تباعد حيضها ؛   وقع الخالف  وايضا قد

 :  وانقطع انقطاعا عارضا ليس لكبر فهذه لها حالتان،  تحيض ثم ارتفع حيضها
 ال تعلم السبب الذي من اجله ارتفع عنها الحيض.  : انالحالة االولى
 وتناول،  كالمرض»  الذي من اجله ارتفع حيضها  السبب  تعلم  أن  :  الحالة الثانية

 . «الحيض، والرضاع  يرفع الذي  الدواء
تعتد   وانما ،  اما لو كانت تعلم ان حيضها لن يعود فهذه ال تعتد سنة ؛ النها آيسة

ثالثة أشهر كما لو اجرت عملية )استئصال الرحم(، فهذه تعلم بعدم عودة الحيض مجددا  
وقد وقع الخالف بين الفقهاء في ارتفع حيضها وال تعلم سبب ارتفاعه  ، فتعتد عدة اآليسة

 ال لكبر على قولين: 

 

الفيومي   (1) المنير:  المصباح  ينظر:  فتعقم،  المرأة  الحيض عن  فيها  ينقطع  التي  السن  اليأس   اليأس: سن 
2/683 . 

 . 6/407الخالفيات: البيهقي  (2)
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األ فإذا   :ولالقول  الحمل،  غالب  مدة  بنفسها  تتربص  أشهر  تسعة  تمكث  أنها 
ن لم يحكم   (1) تسعة أشهر وهي غير مستريبة  انقضت اعتدت ثالثة أشهر عدة الطالق، وا 
وهو قول الشافعي في ،  البصري  والحسن  ،  عباس  وابن  عن عمر،  روي ذلك:بيأسها  
  لبيهقي ما رجحه االمام ا، وهو واالمامية،  والظاهرية،  والزيدية،  والحنابلة ،  والمالكية  القديم،

 .(2) رحمهم اهلل

 ثالث  تحيض  حتى   عدتها   تنقضي   فال  لعارض،  حيضها  ارتفع  اذا  :الثاني  القول
أشهر روي ذلك: عن    ثالثة  اآليسة  عدة  فتستأنف   اليأس  حد  في  تدخل  حتىأو    ،حيض
رحمهم    الجديد  القول  في  والشافعية،  الحنفية  قول  وهو  ،  ثابت  بن  وزيد  وعثمان،  علي،
 .(3)اهلل

 االدلة ومناقشتها 
 القول االول:   ادلة

  :الكتاب
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح:  تعالى  الق  -1

 . (4) جض

 

 نن من زن رن مم  وأوهمني، قال تعالى:  شككني  بمعنى  وأرابني  الشيء  رابني:  مستريبة: من الريب تقول  (1)

 .الشك: (، بمعنى54)سبأ:
 :، الخالفيات56/ 10  حزم  ابن   : المحلى  ،158/ 15  الجويني  نهاية المطلب:،  6/536  الشافعي   :االمينظر:    (2)

  ، 9/285    ، االنصاف: المرداوي19/409  النووي  المجموع:،  8/109  قدامة  ابن:  المغني  ،6/407  البيهقي
 الطوسي  المبسوط:  ، 1/424  ، السيل الجرار: الشوكاني112/ 4المقدسي  :  االقناع في فقه االمام احمد

5/237 
 تحفة الفقهاء: ،6/11 المبسوط: السرخسي،  5298/ 10  القدوري :، التجريد653/ 6 الشافعي: االمينظر:  (3)

 . 409/ 19  المجموع: النووي  ،3/195بدائع الصنائع: الكاساني  ، 248/ 2 السمرقندي
 . 4 اآلية، الطالقسورة  (4)
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إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنها يتأنى  دلت االية انه  :  االستدالل  هوج
حتى تضع حملها،  فتنتظر  فإن استبان حملها    ؟بها حتى ينظر أهي حامل أم غير حامل

ن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها، وأقصى ذلك سنة، تسعة لالستبراء وثالثة للعدة،  وا 
وقالت ،  وارتاب الرجل،  وقد ارتفعت حيضتها،  اي أنها ال تحيض   (:إن ارتبتم  وقوله )

حيضتها قد انقطعت    نالمرأة: تركتني الحيضة، فعدتها ثالثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكو 
 .(1)دون انتظار سن اليأس باألشهرك على ان عدتها  فدل ذل

 ليس المراد من االرتياب المذكور هو االرتياب في اليأس،     : اعترض على ذلك
 .  (2)بل المراد منه ارتياب المخاطبين في عدة اآليسة قبل نزول اآلية

 :  السنة
أيما امرأة  ) عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه:  اوال:  

حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان  أو  طلقت فحاضت حيضة 
ال اعتدت بعد التسعة ثالثة أشهر ثم حلت  (3)(بها حمل فذلك، وا 

ترفعها حيضتها حين يطلقها  في المطلقة التي  ان ظاهر الحديث   وجه االستدالل:  
فإن حاضت    ،فإن لم تحض فيهن اعتدت ثالثة أشهر  ،زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر

قبل أن    ، فإن مرت بها تسعة أشهر  ،قبل أن تستكمل األشهر الثالثة استقبلت الحيض
 

 . 7542/  12ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية: القيرواني  (1)
 . 3/195الكاساني  بدائع الصنائع:، 2/248السمرقندي: الفقهاء تحفةينظر:  (2)
(، وعبد الرزاق: كتاب الطالق،  70)  برقم  2/582  :خرجه مالك: كتاب الطالق، باب جامع عدة الطالقأ  (3)

(، وابن ابي شيبة: كتاب الطالق، 11095) برقم  338/ 6: باب المرأة يحسبون ان يكون الحيض قد ادبر
: كتاب في سننه الكبرى  (، والبيهقي18997)   برقم  4/167  :باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع

كتاب العدد،  :  (، وفي معرفة السنن للبيهقي2780)  برقم  3/153  :االيالء، باب عدة من تباعد حيضها
 ينظر: البدر المنير  وقال ابن الملقن: حديث صحيح،  (؛15220)  برقم  11/191:  عدة من تباعد حيضها

8/222 . 



 

 
674 

17 

تحيض اعتدت ثالثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل األشهر الثالثة استقبلت  
فإن حاضت   ،مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثالثة أشهر  فإن  ،الحيض

الحيض عدة  استكملت  قد  كانت  ثم حلت    ، الثالثة  أشهر  ثالثة  استقبلت  لم تحض  فإن 
 .(1)ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إال أن يكون قد بت طالقها

 ادلة القول الثاني: 
 :الكتاب

 . (2)مب  زب رب  يئ ىئ: تعالى الق -1

ها الحيض كالتي تأخر فصل، وألنها بالغة يريد منتم  ان االية ل:  االستدالل  هوج
وألن العارض عذر وكل عذر ينسل من األصول إلى األبدال وحتى  ،  حيضها لعارض

 .(3)عدم العارض فلم يوجد العذر، فأولى أن ال ينقل
   :السنة
عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق    اوال:

  ؛أنا أرثه، لم أحض)األنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت:  
فقضى لألنصارية بالميراث، فالمت الهاشمية عثمان فقال: هذا   فاختصموا إلى عثمان  

 .  علي بن ابي طالب يعني  (4) (عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا

 

 . 4/108مالك: ، المنتقى شرح الموطأ6/176ينظر: االستذكار: ابن عبد البر (1)
 . 228 ، اآليةالبقرةسورة  (2)
 . 2/193، تبيين الحقائق: الزيلعي10/5298التجريد: القدوريينظر:  (3)
معادا  (4) منه  كان  االمن  العدد:  كتاب  مسنده:  في  الشافعي  واالثار 1/297:  اخرجه  السنن  معرفة  وفي   ،

وقال ابن الملقن: االثر   (؛15212)  برقم  189/ 11  :كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها  للبيهقي:
 . 8/222منيرالبدر ال: صحيح ، ينظر
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  خالف  تباعده  كان  فإن  حيضها؛  تباعد  ثم  الدم  رأت  كانت   إن:  االستدالل  وجه
ن  به،  اعتدت  عادتها ن  ،سنين  عدتها  طالت  وا   ذلك  وكان  عادتها  خالف  تباعده  كان  وا 
ن،  الدم  وعود،  العارض  زوال  نفاس، انتظرتأو    رضاع،أو    مرض،  من  لعارض ،  طال  وا 

  سن  حتى  تحض  لم  طالما  عدة  في  تبقى  الطفل  معها  بقي  لو  المرأة  ان  على  يدل  وهذا
 .(1) اليأس

اعترض على ذلك: ان في تطويل العدة ضررا، فإنها تمنع من األزواج، وتحبس  
 .(2) والنفقة عليه،  دائما، ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى

 .(3)يبطل بفداء األسير، وبالحيض إذا تأخر بعذران ذلك  : أجيب عنه
أن رجال من األنصار يقال له حبان  : )عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أخبره  ثانيا:

بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا ال تحيض،  
ثمانية، فقلت  أو    يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر

له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال ألهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه فذكر له شأن  
امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقاال: نرى  

حيض، أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد الالتي قد يئسن من الم
  الالتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل  اإلبكاروليست من  

كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت  أو  
 حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، 

 .(4)وورثته(
 

 . 5/63ينظر: الشافي: ابن االثير (1)
 . 285/ 9، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: المرداوي8/110ابن قدامة  :ينظر: المغني (2)
 .11/ 6، المبسوط: السرخسي10/5298التجريد: القدوري ينظر: (3)
: شيبة  ابي  وابن  ،(11100)  برقم  6/340  : كانت  ما  أقراءها  تعتد  باب  الطالق،  كتاب:  الرزاق  عبد  اخرجه  (4)

البيهقي في  ، و (18998)  برقم  4/167  :حيضتها  فترتفع  امرأته  يطلق  الرجل  في  قالوا  ما  الطالق،  كتاب
حديث   ، وقال ابن الملقن:( 15410)  برقم  7/688باب عدة من تباعد حيضها  سننه الكبرى: كتاب العدد،  
 . 8/222صحيح، ينظر: البدر المنير
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 رضاع  من   ظاهر  لسبب  ذلك  كان  إن  نظر   حيضتهما  تباعدت  إن:  االستداللوجه  
  اليأس   سن  تبلغ  أن   إلى أو    باألقراء،   فتعتد   تحيض  أن   إلى   فتصبر  مرضأو    ، نفاسأو  

  .(1) االنتظار مدة بطول تبالي وال، باألشهر فتعتد
إبراهيم   ثالثا: تطليقة):  قال  عن  امرأته  طلق  علقمة  فحاضت أو    أن  تطليقتين، 

ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت  أو    حيضتين ثم ارتفعت حيضتها سبعة عشر شهرا،أو    حيضة
 .(2)(فجاء علقمة إلى عبد اهلل يسأله عن ميراثها، فقال: قد حبس اهلل عليك ميراثها، فورثها

  أن  ذلك  لها  يتبين  ولم  حيضتها  ترتفع  التي  ان  على  يدل  هذا:  االستدالل  وجه
  فتستأنف  النساء  من   مثلها   مثله   في  تحيض  ال   التي  السن  في  تدخل  حتى   أبدا  الحيض  عدتها
 .(3)للشهور اآليسة عدة

  تكن  لم  فإن  تحيض،  كانت  إن   حيضتان،   األمة  )عدة:  قال  عمر  ابن   عن  رابعا:
 .(4) ونصف( فشهر تحيض

 

 . 18/ 4ابن االثير   :ينظر: الشافي (1)
 بن   وسعيد  ،(11104)   برقم  6/342  كانت  ما  اقراءها  تعتد  باب  الطالق،  كتاب  :الرزاق  عبد اخرجه    (2)

: شيبة  ابي  وابن   ،(70)  برقم  2/582  فترتفع  تطليقتين  او   تطليقة  تطلق  المرأة  باب:  الطالق  كتاب:  منصور
  البيهقي ، و (19000)  برقم  4/168  حيضتها  فترتفع  امرأته  يطلق  الرجل  في  ما قالوا  باب:  الطالق  كتاب

االثر    ، وقال ابن حجر: (2783)  برقم  3/153كتاب العدة، باب من تباعد حيضها    :في سننه الكبرى
 . 3/500التلخيص الحبير : ينظر صحيح،

 . 2/300ينظر: سبل السالم: الصنعاني  (3)
، وابن ابي شيبة: كتاب العدة: (12872)  برقم  7/221عبد الرزاق: كتاب العدة، باب عدة االمة    اخرجه  (4)

 االثر صحيح،:  وقال ابن الملقن  ؛(18774)   برقم  4/146:  باب من قال: الطالق بالرجال والعدة بالنساء
 . 8/221 البدر المنير ينظر:
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والحيض  ،  والطهر،  (2)التشطير  (1): أن األصل فيما يبعض بالرقوجه االستدالل
بثالثة أشهر؛ ألن الماء ال يظهر  أو    ال ينضبط حين ينشطر أما الشهر فهو مضبوط، 

 .(3) وال يعرف العمل إال في هذه المدة، أثره في الرحم

 تسعة  أشهر؛  عشرة   حيضها   ارتفع  التي   المستبرأة  ان لألمة:  ذلك   على  اعترض
  حق   في  كما  شهر،  هاهنا   الحيضة   مكان  يكون  أن  فيجب  الحيضة،  مكان  وشهر،  للحمل،

 .   (4)حيضها ارتفع من
 واشترطت  فأعتقتها  بريرة  اشترت    عائشة  نإ)  قال:    عباس ابن  عن  خامسا:

  وجعل   بينهما  ففرق   نفسها  فاختارت  وخيرها  أعتق   لمن   الوالء   أن     اهلل   رسول  فقضى   الوالء
 .(5)الحرة( عدة عليها

  تكون  ال  ألنه  بالشهور؛  المعدلة  على  قياسا  حرة  عدة  إلى  تنتقل  أن:  االستدالل  وجه
 .(6) بالشهور وتعتد  تحيض ال ممن تكون  ال كما أمة عدة تعتد وهي حرة

 

عرف الفقهاء: عبارة عن عجز حكمي شرع في األصل  الرق: في اللغة: الضعف، ومنه رقة القلب، وفي    (1)
جزاء  عن الكفر؛ أما أنه عجز؛ فألنه ال يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه  

 . 1/111الجرجاني: التعريفات حكمي؛ فألن العبد قد يكون أقوى في األعمال من الحر حسًّا؛ ينظر:
القاموس   :وجزؤه، ومنه حديث اإلسراء: "فوضع شطرها"، أي: بعضها؛ ينظرالتشطير: نصف الشيء    (2)

 . 1/415 الفيروزآبادي: المحيط
 . 4/22 ينظر: شرح مسند الشافعي: القزويني (3)
 . 4/112  االقناع في فقه االمام احمد: المقدسي ، 142/ 8ينظر: المغني: ابن قدامة  (4)
العبد    اخرجه   (5) الطالق، باب خيار االمة تحت  داود: كتاب   (، 5280)   برقم  48/ 7البخاري: كتاب  وابي 

 مسند :  مسنده  في  واحمد (، 2232)  برقم  2/270الطالق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر او عبد  
 يجب   ما  ذكر  الطالق،  كتاب:  حبان  وابن   ،( 3405برقم )  5/386  المطلب  عبد  بن  العباس  بن  عبداهلل
 والدارقطني: ،  (4270)  برقم   10/91:  معه  الكون   أو   فراقه   تختار  أن  عبد  تحت  وهي   أعتقت  إذا   للجارية

 . (3777) برقم 4/450 :كتاب النكاح، باب المهر
 . 6/265 ينظر: نيل االوطار: الشوكاني( 6)
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  بن  لمالك  )قلت:  يقول,    مسلم  بن  الوليد  سمعت:  قال,    رشيد  بن   داود  عن  سادسا:
 ظل  قدر  سنتين   على  حملها  في  المرأة  تزيد  ال:  قالت  أنها,    عائشة  عن حدثت  إني:  أنس

  صدق   امرأة  عجالن  بن  محمد  امرأة  جارتنا   هذه  هذا؟  يقول  من  اهلل  سبحان:  فقال,    المغزل
 .(1) سنين(  أربع   بطن   كل   تحمل  سنة   عشرة  اثنتي  في   أبطن   ثالثة   حملت  صدق   رجل  وزوجها

  من   يوما  ثمانين  بعد  تضع  أن  الحامل  عدة  به  تنقضي  ما  ان أقل:  االستدالل  وجه
  ثم   يوما،   أربعين   أمه   بطن   في  يجمع  أحدكم  )إن:  قال    النبي  ألن   الوطء،   امكان  بعد
  وأجله، برزقه: بأربع فيؤمر ملكا اهلل يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة
  مما   اليأس  سن  الى  العدة  في  تبقى  ان   يجب  المرأة  ان  على  يدل  وهذا  ،(2)سعيد(أو    وشقي
 .(3)الرحم براءة الى  يؤدي

 : الراجح القول
الثاني الذي يقتضي   القولالذي يبدوا لي بعد عرض االدلة ومناقشتها اني ارجح  

 وذلك لما يلي:   ان تعتد المرأة حتى تبلغ حد اليأس
 سبب الترجيح: 

 الدلة النقلية التي استشهد بها اصحاب القول الثاني ا -1
اشهر  -2 اشهر   ان تسعة  ثالثة  منه، وتمكث  براءتها  لتعلم  الحمل  مدة  غالب 

 للعدة، الحتمال انها آيسة

 

، والبيهقي في  (2077)   برقم  2/94:  سعيد بن منصور: كتاب الطالق، باب المرأة تلد لستة أشهر  اخرجه  (1)
الحمل واكثره الصغرى: كتاب االيالء، باب في اقل  الكبرى:  ،( 2825)  برقم   3/168  سننه   وفي سننه 

حققه وضبط نصه وعلق عليه:    ،(15552)  برقم  7/728  :كتاب العدد، باب ما جاء في اكثر الحمل
 .شعيب االرنؤوط، وقال حديث صحيح

 . 8/122  :خرجه البخاري: كتاب القدر، باب في القدرأ (2)
 . 18/125النووي :ينظر: المجموع (3)
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 ان الغرض باالعتداد معرفة براءة الرحم فاكتفي به   -3
وهو ان التي تباعد حيضها فأن عدتها ،  رجوع االمام الشافعي عن قولة القديم  -4

)أي    اول قول عمروهو بلوغ حد اليأس حتى انه  ،  بالشهور الى قولة الجديد
الشافعي في القديم ثم رجع عنه في الجديد    هليإحيث كان يذهب    مذهب عمر(

إلى قول ابن مسعود، وحمل كالم عمر على كالم عبد اهلل فقال: قد يحتمل  
قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السنن التي من بلغها من نسائها يئسن  

 سعود، واهلل تعالى اعلم. من المحيض، فال يكون مخالف ا لقول ابن م
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 اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ فقد تم بعون اهلل وتوفيقه اتمام هذا البحث 
المتواضع ارجو من اهلل عز وجل ان اكون قد وفقت في اتمامه ارجو فيه رضاء اهلل عز  

 :  أبرزها عدة  نتائج  إلى الباحثان توصل فقد  وجل ورسوله االمين سيدنا محمد
  الفسخ،  وذلك بسبب،  تتربصها  أن  المرأة  على  ينبغي  التي  المدة  هي:  ان العدة-1

 .  الموتأو  الطالق، أو 
وذلك يؤدي الى    الرحم،  براءة  من  التأكد:  هو  أجله  من  شرعت  الذي  السبب  إن - 2

 الزوجية.  للحياة عدم اختالط النسب، وايضا الوفاء
المحتسب على المرأة هو ان تكمل حيضتها الثالثة للتأكد من براءة    ان االقراء - 3

 الرحم.  
وذلك الن المرأة ،  ان المرأة اذا تباعد حيضها فأنها تعتد حتى بلوغ حد اليأس  -4

اذا حاضت حيضتين، وانقطع عنها  فأنها ال تعتبر بأنها اكملت العدة فوجب  
   بلوغها سن اليأس إلتمام عدتها.

 :  التوصيات
الطب ي بمجال  عالقة  لها  التي  المسائل  بعض  دراسة  تتم  بأن  الباحثان  وصي 

وخاصة التي تهم امر المرأة اي بأن يكون هناك مزيج بين الشريعة والطب لكي تكتمل  
خراج، دراستها من الناحية الطبية   .متكاملة علمية  رسالة شكل على الموضوع  هذا وا 
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 املصادر واملراجع
،  (هـ370ت)  الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحمد:  القرآن  أحكام .1

  ، لبنان  ،بيروت  العلمية  الكتب  دار،  شاهين  علي  محمد  السالم  عبد:  المحقق
 . م1994-هـ1415 ،1ط

  عبد   بن  بكر   أبى   بن   محمد  بن   البخاري: أحمد  صحيح  لشرح  الساري   إرشاد .2
،  (هـ923ت)  الدين  شهاب  العباس،  أبو  المصري،  القتيبي  القسطالني  الملك

 . هـ1323  ،7ط، مصر  األميرية، الكبرى المطبعة
  عاصم   بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو :  االستذكار .3

،  معوض  علي  محمد  عطا،  محمد  سالم :  تحقيق،  (هـ 463ت)  القرطبي  النمري
 م.2000–هـ1421  ،1ط، بيروت ، العلمية الكتب دار

  بن   محمد  الكرم  أبي   بن   علي   الحسن  أبو  الصحابة:  معرفة  في   الغابة  أسد .4
  األثير   ابن   الدين   عز   الجزري،  الشيباني   الواحد  عبد  بن   الكريم  عبد  بن  محمد

  دار   الموجود،  عبد  أحمد  عادل  ،معوض  محمد  علي:  ، المحقق (هـ630ت)
 . م1994-هـ1415 ، 1ط العلمية،  الكتب

  زكريا   بن   محمد  بن   زكريا:  الطالب  روض  شرح  في   المطالب   أسنى .5
  الكتاب   دار ،  (هـ926ت)  السنيكي   يحيى   أبو  الدين   زين   األنصاري،

 .ياإلسالم
  بن سالم   موسى  بن  أحمد  بن موسى:  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  فقه  في  اإلقناع .6

النجا    أبو  الدين،  شرف  الصالحي،   ثم  المقدسي،  الحجاوي  سالم  بن  عيسى  بن
 ، المعرفة  دار،  السبكي  موسى  محمد  اللطيف  عبد:  المحقق،  (هـ968ت)

 . لبنان ،بيروت
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  اهلل   عبد  بن  قليج  بن  مغلطاي :  الرجال  أسماء  في  الكمال  تهذيب  إكمال .7
،  (هـ762ت)  الدين   عالء  اهلل،   عبد  أبو  الحنفي،   الحكري   المصري  البكجري
،  إبراهيم  بن  أسامة  محمد  أبو  ،محمد  بن  عادل  الرحمن   عبد  أبو:  المحقق
 . م2001-هـ 1422 ، 1ط، والنشر للطباعة الحديثة الفاروق

  شافع   بن   عثمان   بن   العباس  بن  إدريس   بن  محمد  اهلل   عبد  أبو   الشافعي :  األم .8
  دار ،  (هـ204ت)  المكي  القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن

 . م1990-هـ 1410، بيروت ،المعرفة
  بن   علي  الحسن  أبو  الدين  عالء:  الخالف  من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف .9

  التراث   إحياء  دار،  (هـ885ت)  الحنبلي  الصالحي  الدمشقي  المرداوي  سليمان
 . 2ط،  العربي

  أحمد  بن   محمد  بن   أحمد  بن   محمد  الوليد  المقتصد: أبو  ونهاية   المجتهد  بداية  .10
  ، القاهرة  ،الحديث  دار،  (هـ595ت)  الحفيد  رشد  بابن  الشهير  القرطبي   رشد  بن

 . م2004-هـ1425
  أحمد   بن   مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء:  الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع .11

 . م1986-هـ1406  ،2ط ،  العلمية   الكتب  دار،  (هـ587ت)  الحنفي  الكاساني 
ابن   الشرح  في  الواقعة  واألثار   األحاديث  تخريج   في  المنير   البدر .12   الكبير: 

 المصري  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن
  بن   وياسر   سليمان   بن   اهلل  وعبد  الغيط  أبو   مصطفى :  المحقق،  (هـ804ت)

- هـ1425  ، 1ط،  السعودية،  الرياض  ، والتوزيع  للنشر  الهجرة   دار،  كمال
 . م2004
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  سالم   بن   الخير   أبي   بن  يحيى   الحسين   أبو:  الشافعي  اإلمام  مذهب  في  البيان .13
  دار ،  النوري  محمد  قاسم:  المحقق،  (هـ558ت)  الشافعي   اليمني   العمراني 
 . م2000-هـ1421  ،1ط، جدة ،المنهاج

  يوسف   بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  خليل: محمد  لمختصر  واإلكليل  التاج .14
  الكتب   دار،  (هـ897ت)   المالكي  المواق  اهلل  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري
 . م1994-هـ1416 ،1ط، العلمية

: عثمان  وحاشية   الدقائق  كنز   شرح  الحقائق   تبيين  .15 ل ِبيِّ   محجن   بن  علي   بن  الشِّ
  الدين   شهاب:  الحاشية،  (هـ743ت)  الحنفي  الزيلعي  الدين   فخر  البارعي، 

ل ِبي    يونس   بن   إسماعيل  بن  يونس   بن   أحمد  بن   محمد  بن   أحمد   الشِّ
 .هـ1313 ،1ط، القاهرة  األميرية، الكبرى المطبعة،  (هـ1021ت)

  الحسين   أبو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  للقدوري: أحمد  التجريد .16
  . د.أ،  واالقتصادية  الفقهية  الدراسات  مركز:  المحقق،  (هـ428ت)  القدوري
  ، 2ط،  القاهرة  ،السالم  دار،  محمد  جمعة  علي   . د.أ  ،سراج  أحمد  محمد

 . م2006-هـ1427
 السمرقندي   الدين  عالء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد:  الفقهاء  تحفة .17

- هـ1414  ،2ط ،  لبنان  ،بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ،(هـ540  نحو  ت)
 . م1994

  الكتب   دار،  البركتي  المجددي   اإلحسان  عميم  محمد  الفقهية:   التعريفات .18
 . م2003-هـ1424، 1ط، العلمية

  أبو   محمود،  بن   محمد  بن   محمد:  (السنة   أهل  تأويالت)  الماتريدي  تفسير .19
  الكتب   دار،  باسلوم  مجدي.  د:  المحقق،  (هـ333ت)  الماتريدي   منصور
 . م2005-هـ1426 ،1ط ، لبنان بيروت، ،العلمية
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  العز   أبي  ابن  علي    بن   علي    الدين  الهداية: صدر  مشكالت  على  التنبيه .20
 أنور   ،شاكر  محمد  بن  الحكيم  عبد:  ودراسة  تحقيق،  (هـ792ت)  الحنفي
  بالمدينة   يةاإلسالم  الجامعة  - ماجستير  رسالة :  الكتاب  أصل،  زيد  أبو   صالح 
- هـ1424  ،1ط،  السعودية  العربية  المملكة  ،ناشرون  الرشد  مكتبة ،  المنورة
 . م2003

  بن   خليل  سعيد  أبو  الدين   صالح:  المراسيل  أحكام  في  التحصيل  جامع .21
  عبد   حمدي:  المحقق،  (هـ761ت)  العالئي   الدمشقي  اهلل  عبد  بن   كيكلدي
 م. 1986–هـ1407 ،2ط، بيروت ،الكتب عالم،  السلفي المجيد

  وأيامه   وسننه    اهلل  رسول   أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع .22
محمد«البخاري  صحيح » ،  الجعفي   البخاري  عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن   : 

 . هـ1422  ،1ط  ،النجاة  طوق  دار،  الناصر   ناصر  بن  زهير  محمد:  المحقق
  أبو   التتوي،  الهادي  عبد   بن  محمد:  النسائي  سنن   على  السندي  حاشية .23

  ، يةاإلسالم  المطبوعات  مكتب،  (هـ1138ت)  السندي  الدين  نور  الحسن،
 م.1986– هـ1406 ،2ط، حلب

المزني:    مختصر  شرح  وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي .24
  الشهير   البغدادي،   البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو

  عادل   الشيخ   ،معوض  محمد  علي   الشيخ :  المحقق،  (هـ450ت)  بالماوردي
- هـ1419  ، 1ط،  لبنان  ،بيروت  العلمية،  الكتب  دار،  الموجود  عبد  أحمد

 . م1999
  الحسين  أبو   الرازي،   القزويني   زكرياء   بن   فارس  بن   أحمد  الفقهاء:   حلية .25

  المتحدة   الشركة،  التركي  المحسن  عبد  بن   اهلل  عبد.  د:  المحقق،  (هـ395ت)
 . م1983-هـ1403، 1ط، بيروت ،للتوزيع
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  البيهقي   بكر  أبو:  وأصحابه  حنيفة  وأبي  الشافعي  اإلمامين  بين  الخالفيات .26
  الروضة   الروضة،  بشركة  العلمي   البحث   فريق :  ودراسة  تحقيق،  (هـ458ت)

 . م2015-هـ1436 ،1ط،  العربية مصر جمهورية ،القاهرة والتوزيع، للنشر
  شمس  سعد  بن   أيوب   بن  بكر  أبي  بن   محمد:  العباد  خير   هدي  في   المعاد  زاد .27

  المنار   مكتبة   ،بيروت  الرسالة،   مؤسسة،  (هـ751ت )  الجوزية   قيم  ابن   الدين
 . م1994-هـ1415 ،27ط ، الكويت ية،اإلسالم

:  تحقيق،  (هـ273ت)  القزويني   يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو:  ماجه  ابن  سنن .28
  البابي   عيسى  فيصل  ، العربية  الكتب  إحياء  دار،  الباقي  عبد  فؤاد  محمد
 . الحلبي

 شداد   بن  بشير  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو:  داود  أبي   سنن .29
تاني  األزدي  عمرو  بن   عبد   الدين   محيي  محمد:  المحقق،  (هـ275ت)  السِِّجس 

 .بيروت  ،صيدا  العصرية، المكتبة ، الحميد
 مسعود  بن   مهدي  بن   أحمد  بن   عمر   بن   علي  الحسن  أبو :  الدارقطني  سنن .30

  نصه   وضبط  حققه،  (هـ 385ت)  الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن
 حرز   اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  االرنؤوط،  شعيب:  عليه   وعلق
 . م2004-هـ1424  ،1ط ،  لبنان   ،بيروت  الرسالة،  مؤسسة،  برهوم  أحمد  اهلل،

أحمد  السنن .31 َرو ِجردي   موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن   الكبرى:    الُخس 
،  عطا  القادر  عبد  محمد:  ، المحقق(هـ458ت)  البيهقي  بكر  أبو   الخراساني،

 . م2003-هـ1424 ، 3ط، نلبنا ،بيروت العلمية،  الكتب دار
  شعبة الخراساني   بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  أبو:  منصور  بن  سعيد  سنن .32

  ، السلفية  الدار،  األعظمي  الرحمن  حبيب:  المحقق،  (هـ227ت)  الجوزجاني
 .م1982-هـ1403 ، 1ط، الهند
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  الخراساني   شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  منصور: أبو  بن  سعيد  سنن .33
  ، السلفية  الدار،  األعظمي  الرحمن  حبيب:  المحقق،  (هـ227ت)  الجوزجاني

 .م1982-هـ1403 ، 1ط ،الهند
  بن  عثمان  بن   أحمد بن  محمد اهلل  عبد أبو  الدين   شمس : النبالء أعالم  سير .34

 مؤسسة،  األرناؤوط  شعيب  الشيخ:  المحقق،  (هـ748ت)  الذهبي  َقاي ماز
 . م1985-هـ1405، 3ط، الرسالة

  بن   محمد  بن   علي  بن  األزهار: محمد  حدائق  على  المتدفق  الجرار  السيل .35
 . 1ط، حزم ابن   دار، (هـ1250ت)  اليمني الشوكاني اهلل عبد

َند  َشر ح  في    الشَّاِفي .36   السعادات   أبو   الدين   مجد:  األِثير    الب نِ   الشَّاِفعي  ُمس 
  ابن   الجزري   الشيباني  الكريم   عبد   ابن   محمد  بن   محمد  بن  بن محمد  المبارك
،  إبراهيم  بن  َياسر تميم   أبي  ،سليمان  بن  أحمد:  المحقق، (هـ606ت)  األثير 
ِد،  َمكَتبةَ   . م2005-هـ1426  ،1ط ،  السعودية  العربية  المملكة  ،الرياض  الر ش 

  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  المقنع: عبد  متن  على  الكبير  الشرح .37
  دار ،  (هـ682ت)  الدين  شمس  الفرج،   أبو   الحنبلي،  الجماعيلي   المقدسي
 .والتوزيع للنشر العربي الكتاب

  بن  الملك  عبد بن  سالمة بن محمد بن  أحمد جعفر أبو : اآلثار معاني  شرح .38
 وقدم  حققه ،  (هـ321ت)  بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  األزدي  سلمة

  الرحمن   عبد  يوسف  . د  ،الحق  جاد  سيد  محمد  ،النجار  زهري  محمد:  له
 . م1994-هـ1414 ،1ط ، الكتب عالم  ،المرعشلي

  بالوالء،   الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو:  الكبرى  الطبقات .39
  عبد   محمد:  تحقيق،  ( هـ230ت)  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البصري، 

 . م1990-هـ1410  ،1ط، بيروت ،العلمية الكتب دار، عطا القادر
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  القمي   حسين  بن  محمد  بن  الحسن  الدين  نظام:  الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب .40
  ة، العلمي  الكتب  دار،  عميرات  زكريا  الشيخ:  المحقق،  (هـ850ت)  النيسابوري

 . هـ1416 ، 1ط، بيروت
بن  بن   زكريا :  الطالب  منهج   بشرح  الوهاب  فتح .41   زكريا   بن  أحمد  محمد 

  للطباعة   الفكر  دار،  ( هـ926ت)  السنيكي  يحيى   أبو  الدين  زين  األنصاري،
 .م1994-هـ1414، والنشر

  الفيروزآبادى   يعقوب  بن   محمد  طاهر  أبو   الدين  مجد  المحيط:  القاموس .42
  للطباعة   الرسالة  مؤسسة  ،العرقُسوسي  نعيم  محمد:  تحقيق(،  هـ817ت)

 .م2005- هـ1426، 8ط ، لبنان  ،بيروت  والتوزيع،  والنشر
في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية    الفقهية   القوانين  .43

  ابن   اهلل،   عبد  بن  محمد  بن   أحمد  بن  محمد  القاسم،  : أبووالحنفية والحنابلة
دار  ،  ماجد الحموي:  ، حققه وعلق عليه (هـ741ت )  الغرناطي  الكلبي  جزي

 . م2013-ه 1434 ،1ط،  لبنان  ،بيروت،  ابن حزم
  بن  اهلل  عبد شيبة،  أبي بن   بكر أبو :  واآلثار األحاديث في المصنف  الكتاب .44

:  المحقق،  (هـ235ت)  العبسي  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد
 هـ. 1409 ، 1ط، الرياض ،الرشد مكتبة، الحوت يوسف كمال

  لسان   الوليد،   أبو  محمد،  بن  محمد  بن  األحكام: أحمد  معرفة  في   الحكام  لسان .45
َنة   ابن   الدين   ، 2ط   ،القاهرة  ، الحلبي البابي،  (هـ882ت) الحلبي  الثقفي   الشِّح 

 م. 1973– هـ1393
،  ( هـ483ت)  السرخسي  األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  المبسوط: محمد .46

 . م1993-هـ1414، بيروت ،المعرفة دار
  بن   أحمد  الرحمن   عبد   أبو :  «للنسائي  الصغرى   السنن»  السنن   من   المجتبى  .47

  أبو   الفتاح  عبد:  تحقيق،  (هـ303ت)  النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب
 م. 1986–هـ1406 ، 2ط، حلب ،يةاإلسالم المطبوعات مكتب، غدة
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أبو «والمطيعي  السبكي   تكملة  مع»  المهذب  شرح  المجموع .48   محيي   زكريا   : 
 .الفكر  دار، (هـ676ت) النووي شرف بن  يحيى   الدين

أبو  المحلى .49   األندلسي   حزم  بن   سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  باآلثار: 
 . بيروت  ،الفكر دار، (هـ456ت) الظاهري القرطبي

  الحسن   أبو   محمد،  سلطان  بن   المصابيح: علي  مشكاة  شرح  المفاتيح   مرقاة .50
،  لبنان  ،بيروت  الفكر،  دار،  (هـ1014ت)  القاري  الهروي  المال  الدين  نور
 . م2002-هـ1422 ،1ط

 محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد   الحاكم  اهلل  عبد  أبو:  الصحيحين   على  المستدرك .51
  بابن  المعروف النيسابوري الطهماني  الضبي  الحكم بن ُنعيم بن  حمدويه  بن

  ، العلمية   الكتب  دار،  عطا  القادر  عبد  مصطفى :  تحقيق  ، (هـ405ت)  البيع
 م. 1990–هـ1411 ، 1ط، بيروت

 بن هالل  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  اهلل  عبد  أبو:  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند .52
 ، دار الحديث،  شاكر  محمد   أحمد:  المحقق،  (هـ241ت)  الشيباني  أسد  بن

 . م1995-هـ1416 ،1ط ، القاهرة
  عبد   بن   اهلل   عبد  محمد  أبو :  «الدارمي  سنن»بـ  المعروف  الدارمي  مسند .53

  السمرقندي   التميمي  الدارمي،  الصمد  عبد  بن  َبهرام  بن   الفضل  بن   الرحمن
  والتوزيع،   للنشر  المغني  دار،  الداراني  أسد  سليم  حسين:  تحقيق،  (هـ255ت)

 . م2000-هـ1412 ،1ط،  السعودية العربية المملكة
  بن   أحمد  الدين  شهاب  العباس  ماجه: أبو   ابن   زوائد   في  الزجاجة  مصباح .54

  الكناني   البوصيري  عثمان  بن  قايماز  بن  سليم  بن   إسماعيل  بن  بكر  أبي
  ،العربية  دار،  الكشناوي  المنتقى  محمد:  المحقق،  (هـ840ت)  الشافعي
 . هـ1403 ، 2ط، بيروت
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  الصنعاني   اليماني   الحميري  نافع  بن   همام  بن   الرزاق   عبد   بكر  أبو:  المصنف .55
العلمي،  األعظمي  الرحمن  حبيب:  المحقق،  (هـ211ت)   ، الهند  ،المجلس 

 هـ.1403  ،2ط، بيروت ،ياإلسالم المكتب
  محمد  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  واآلثار: أبو  األحاديث  في  المصنف .56

  كمال :  المحقق،  (هـ235ت)  العبسي  خواستي  بن   عثمان  بن  إبراهيم  بن
 هـ.1409  ،1ط،  الرياض ،الرشد مكتبة ، الحوت يوسف

  بن   محمد  بن   أحمد  بن  اهلل   عبد   الدين   موفق  محمد  أبو :  قدامة  البن   المغني .57
  المقدسي   قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،   الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة

 .القاهرة  مكتبة، (هـ620ت)
  أيوب بن   بن  سعد  بن  خلف   بن   سليمان   الوليد   أبو :  أالموط   شرح  المنتقى .58

  ، 1ط  ،مطبعة السعادة،  (هـ474ت)  األندلسي  الباجي  القرطبي  التجيبي  وارث
 . هـ1332

  يوسف  بن  علي   بن   إبراهيم  اسحاق  أبو   الشافعي:  اإلمام  فقه  في  المهذب .59
 . العلمية  الكتب دار ، (هـ476ت) الشيرازي 

  المدني   األصبحي  عامر  بن  مالك  بن   أنس  بن  مالك:  مالك  اإلمام  موطأ .60
  العربي،   التراث   إحياء   دار ،  الباقي  عبد  فؤاد  محمد:  تحقيق،  (هـ179ت)

 . م1985- هـ1406، لبنان ،بيروت
 بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد   أبو  الدين  شمس:  الرجال  نقد  في  االعتدال  ميزان .61

  دار   ،البجاوي  محمد  علي :  تحقيق،  (هـ748ت)  الذهبي   َقاي ماز  بن  عثمان
 . م1963-هـ1382 ،1ط،  لبنان ،بيروت والنشر، للطباعة  المعرفة

 بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد   أبو  الدين  الرجال: شمس  نقد  في  االعتدال  ميزان .62
  دار ،  البجاوي  محمد  علي :  تحقيق(،  هـ748ت)  الذهبي   َقاي ماز  بن  عثمان
 . م1963-هـ1382، 1ط، لبنان ،بيروت  والنشر،  للطباعة  المعرفة
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:  الزيلعي  تخريج  في  األلمعي  بغية  حاشيته  مع  الهداية  ألحاديث  الراية  نصب .63
،  ( هـ762ت)  الزيلعي  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  الدين  جمال

  يوسف   محمد  الفنجاني،  الديوبندي   العزيز  عبد:  الحاشية  ووضع  صححه
،  بيروت  ،والنشر  للطباعة  الريان   مؤسسة،  عوامة  محمد:  المحقق،  الكاملفوري

- هـ 1418  ،1ط،  السعودية  ،جدة  ،يةاإلسالم  للثقافة   القبلة  دار  ،لبنان
 . م1997

  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك  المذهب: عبد  دراية  في  المطلب  نهاية .64
  حققه ،  (هـ478ت)  الحرمين  بإمام  الملقب  الدين،   ركن   المعالي،  أبو   الجويني، 
  ،1ط ،  المنهاج  دار،  الد يب  محمود  العظيم  عبد  .د.أ:  فهارسه  وصنع
 . م2007-هـ1428

  اليمني   الشوكاني  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد:  األوطار   نيل .65
  ، 1ط،  مصر  الحديث،  دار،  الصبابطي   الدين  عصام:  تحقيق،  (هـ1250ت)

 . م1993 -  هـ1413
  الفرغاني   الجليل  عبد   بن   بكر  أبي   بن  المبتدي: علي  بداية  شرح  في   الهداية .66

،  يوسف  طالل:  المحقق،  (هـ593ت)  الدين   برهان  الحسن  أبو  المرغيناني،
 . لبنان ،بيروت  ،العربي التراث احياء  دار

  الطوسي   الغزالي   محمد  بن   محمد  حامد  أبو:  المذهب  في   الوسيط .67
 ، السالم  دار،  تامر  محمد  محمد  ،إبراهيم  محمود  أحمد:  المحقق،  (هـ505ت)

 هـ. 1417 ،1ط  ،القاهرة
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