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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  دمةـقـامل
 أنفـسناشـرور ان الحمد هللا نحمده ونـستعینه ونـستهدیه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن 

ً، من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشداأعمالنا ومن سیئات ً.  
ًوأشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا وحــــده ال شــــریك لــــه وأشــــهد أن محمــــدا عبــــده ورســــوله 

  .وصفیه من خلقه وحبیبه
  ...أما بعد
 فـــي حیـــاتهم الیومیـــة إلیهـــا حاجـــة النـــاس همیـــة المـــسائل الفقهیـــة تكمـــن فـــيفـــإن أ

 التــي ال تنفــك األحكــام وغیرهــا مــن  وعــدةمــن زواج وطــالق ونفقــه الشخــصیة وأحــوالهم
 الــــضروریات الخمــــس فــــي رتبــــاط وثیــــق بأحــــدإ التــــي لهــــا األحكــــامعــــنهم الســــیما تلــــك 

  . وهي حفظ الدین وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقلاإلسالم
ًنـــا هـــذا مـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بأحـــدوموضـــوع بحث فـــي وریات الخمـــس ر تلـــك الـــضً

 إذخـــتالط إل مـــن ااألنـــساب والمحافظـــة علـــى ، حفـــظ النـــسل أال وهـــي ضـــرورةاإلســـالم
 هــو التعــرف علــى فــراغ رحــم الزوجــة بعــد وأحكامهــاالمقــصد الــشرعي مــن تــشریع العــدة 

  . موتأوفراق الزوج بطالق 
 مــــسألة تــــداخل العــــدتین بعــــد اختلــــف الفقهــــاء فیهــــاومــــن المــــسائل الفقهیــــة التــــي 

  .اماجتماعه
 أن مــن خــالل هــذا البحــث فأحببــت الحكــم الــشرعي فیهــا لنــاس یجهلــونوعامــة ا

ً أوال وجـه اهللا بتغـي مـن ذلـكأ الفقهـاء فیهـا أقـوال وأتتبـعلة  الضوء على تلك المسأأسلط
U وحرصـــا منـــي ثانیـــا علـــى نفـــع عامـــة المـــسلمین مـــن خـــالل اطالعهـــم علـــى ً  أحكـــامً

  .دینهم الحنیف
ًینفعنــا بمــا علمنــا ویزیــدونا علمــا ویفقهنــا فــي  ینفعنــا و یعلمنــا مــاأن Uًســائال اهللا 

  .الدین
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  على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة یحتوي وقد جعلت عملي في هذا البحث 
  :، وفیه مطلبانوأنواعهاتعریف العدة : األولالمبحث 

ًتعریف العدة لغة واصطالحا: المطلب األول ً.  
  .أنواع العدة: المطلب الثاني
  .عدتین في حق شخص واحدتداخل ال: المبحث الثاني
  .تداخل العدتین في حق شخصین: المبحث الثالث
  .تداخل العدتین في حق المشركین: المبحث الرابع

  .تداخل االستبرائیین: المبحث الخامس
  . في بحثيإلیها النتائج التي توصلت أهمالخاتمة وقد لخصت فیها 

ألمـــارة بالـــسوء ٕ كـــان التوفیـــق وان أخفقـــت فمـــن نفـــسي اUفـــإن أصـــبت فمـــن اهللا 
  .ومن الشیطان

  
  
  
  
  
  

  الباحث
  
  
  
  
  
  
  
  



- ٤ - 

  األولاملبحث 
  وأنواعهالعدة اتعریف 

  األولالمطلب 
ًتعریف العدة لغة واصطالحا ً  

  .تعریف العدة في اللغة
   . من العد والحسابمأخوذة، اإلحصاء هي - بكسر العین–دة ِالع

ُعـــدتـهن ثالثـــة َف(: قـــال تعــالى. ً إحـــصاءأحــصیته، أي عـــددت الــشيء عـــدا: تقــول َ َ َّ ُ ُ َّ ِ
ٍأشهر ُ ْ َ( )١(.  

. األیــام أو الحمــل أو الــشهود أو اإلقــراءوسـمیت بــذلك الشــتمالها علــى العــدد مــن 
  .ِوجمعها عدد كسدرة وسدر

   . هي االستعداد أي الشيء المستعد لشيء- بضم العین–ُوالعدة 
ــه(: قــال تعــالى. ُكونــوا علــى عــدة، أي علــى اســتعداد: تقــول ُألعــدوا ل َ ُّ َ َ ً عــدةَ َّ ُ( )٢( .

  .ُوجمعها عدد مثل غرفة وغرف
هــم عدیــد الحــصى، أي عــددهم : تقــول.  هــي الجملــة المعــدودة-ح العــینت بفــ–َوالعــدة 

  .)٣( مثل عدد الحصى
  .تعریف العدة في االصطالح

سم إ: هيكما عرفها اإلمام الماوردي الشافعي  في االصطالح - بكسر العین–ِالعدة 
  .)٤(  بعد الفراقاألزواج عن لمدة تتربص فیها النساء

  .)٥(  النكاحآثارنقضاء ما بقي من إلجل عینه الشرع أ: وعرفها الحنفیة فقالوا هي
 عنــد وقــوع الفرقــة بینهــا أحكامهــا مراعــاة المــرأةمــدة مقــدرة بحكــم الــشرع تلــزم :  هــيأو

  .)٦( وبین زوجها
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  المطلب الثاني
  أنواع العدة

  :أنواع ةالعدة ثالث
  .دة بالقروءالع: ًأوال

:  كانـــت ذات قـــرء فعـــدتها القـــرء، قـــال تعـــالىإذاكـــل معتـــدة مـــن فرقـــة فـــي الحیـــاة 
ٍواْلمطلقــات يـتـربـــصن بأنـفـــسهن ثالثـــة قــــروء( ُ َُ َ َ َ َّ ُِ ِ َِْ َ ْ َّ ََ ُ َََّ ُ ، والمقــصود بالمطلقـــات المـــدخول بهـــن )٧( )َ

 :غیــر الحوامــل مــن ذوات الحــیض، الن غیــر المــدخول بهــا ال عــدة علیهــا لقولــه تعــالى
ْيــا أيـهــا الــذين آمنــوا إذا نكحــتم اْلمؤمنــات ثــم طلقتمــوهن مــن قـبــل أن تمــسوهن فمــا لكــم ( َ َ ُ ُُ ََ َ ْ َُّّ َّ ُُ ُُّ َ ْ ََ َِ ْ َْ ْ ِ ُِ َُّ َِ َّ ِ َ ُْ ُ َ َ ََ ِ َّ َ

َعلــــيهن مــــن عــــدة تـعتــــدونـها َ ُّ ََّْ َ ٍ ِ ِْ َّ ِ ْ َ كمــــا ان .)٩(  علــــى ذلــــكاإلجمــــاعوقــــد نقــــل ابــــن رشــــد ، )٨( )َ
لالئــــي لــــم یحــــضن لــــصغرهن لهــــن عــــدتهن الحوامــــل والالئــــي یئــــسن مــــن المحــــیض وا

  . للعدةاألخرى األنواعالخاصة بهن وكما سنبینه في 
  .العدة بوضع الحمل: ًثانیا

 موتــه عنهــا فعــدتها أو فــسخ أو فارقــت زوجهــا بطــالق إذا الحامــل مــن زوج المــرأة
ُوأوالت (: بوضــــع الحمــــل ولــــو بعــــد ســــاعة، وقــــد دل علــــى ذلــــك صــــریح قولــــه تعــــالى َُ

ِاألحمال  َ ْ َ َّأجلهن أن يضعن حملهنْ َُّ َُ ُْ َ َ ََ ْ َ ْ َ  العلـم أهـل إجمـاع، وقد نقـل ابـن قدامـة الحنبلـي )١٠( )َ
  .)١١(  على ذلكاألمصارفي جمیع 

  .العدة بالشهور: ًثالثا
 لقولـه  تعتـد بالـشهوریـأس أو لـم تكـن ذات قـرء لـصغر إذا التي تعتد بالقرء المرأة

ِوالالئي يئسن من اْلمحي(: تعالى َ ََ َ ِْ ِ َِ ْض من نسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن ثالثـة أشـهر والالئـي لـم َّ َ ْ َْ ِ ِ َِّ ٍ ُ ُْ َ ُ َ َ َّ ُ ََّ َِ ُ ْ ْ ِ ِ ُ َ ْ ِ ِ
َيحـــضن ْ ِ : ، ومـــن تـــوفي عنهـــا زوجهـــا وال حمـــل بهـــا فعـــدتها بالـــشهور لقولـــه تعـــالى)١٢( )َ
ْوالذين يـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفسهن أر( َ َ َُ ََّ ُِ ِ َِِْ ََّ َ َْ َّ ََ َ ًَ َ ُ َ ْ َْ َ َُ ْ ِ ْ ًبـعة أشهر وعشراَّ ْ َْ َ ٍ ُ َ َ َ َ()١٣(.  
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  املبحث الثاني
  تداخل العدتین في حق شخص واحد

ومعنــى التــداخل أن تبتــدئ المــرأة المعتــدة عــدة جدیــدة وتنــدرج بقیــة العــدة األولــى 
في العدة الثانیة أو بعبارة أخرى یراد بتداخل العدتین وجـوب عـدتین علـى امـرأة فتـدخل 

  .قضاؤها انقضاء للعدتینإحداهما في األخرى ویكون ان
 عــدتان فــي حــق شــخص واحــد المــرأة اجتمعــت علــى إذافیمــا  اختلــف الفقهــاءوقــد 

  . وكانت العدتان من جنس واحد
 أي – أنهمــا إلــى )١٦(  والحنابلــة)١٥(  والــشافعیة)١٤( فــذهب الجمهــور مــن الحنفیــة

  .في الجنس والقصدالتحادهما  تتداخالن -العدتان
 ویكـون انقـضاؤها انقـضاء األخـرى فـي إحـداهمان تـدخل  عـدتاالمـرأةفتجب علـى 

   .للعدتین
  :تتضح في مسألتینفي حق الشخص الواحد وصورة الخالف الحاصل 

العدة ثم تزوجها في العـدة ً طلق الرجل زوجته ثالثا وشرعت في إذافیما : األولى
  .ووطئها

ًطالقـا رجعیـا وشـرعت فـي العـدة أیـضإذا طلق الرجـل زوجتـه : الثانیة ًا ثـم وطئهـا ً
  .في عدتها

 األولــــى  تتــــداخالن- علــــى رأي الجمهــــور–فــــي هــــاتین المــــسالتین فــــان العــــدتین 
بـسبب طالقــه وعــدتها الثانیــة بــسبب وطئــه لهـا فتبــدأ المــرأة عــدة القــروء أو األشــهر مــن 
وقت انتهاء الوطء ویدخل فـي هـذه العـدة بقیـة عـدة الطـالق الن مقـصود عـدة الطـالق 

  .نى للتعددوالوطء واحد فال مع
فتعتد بثالثة أقراء أو ثالثة أشهر ابتداء من وقت الوطء الواقـع فـي العـدة وینـدرج 
ًمــا بقــي مــن العــدة األولــى فــي العــدة الثانیــة، وقــدر تلــك البقیــة یكــون مــشتركا واقعــا عــن  ً

  .ًالجهتین جمیعا ألنهما عدتان لحفظ ماء واحد فتداخلتا في حق الرجل الواحد
أن مــضى مــن عــدة الطــالق شــهر وبقــي منهــا شــهران كــان فــإن كــان الــوطء بعــد 

الـــشهر األول والـــشهر الثـــاني مـــن العـــدتین مـــن عـــدة الطـــالق ومـــن عـــدة الـــوطء وكـــان 
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ٕالــشهر الثالــث مختــصا بعــدة الــوطء، وان كانــت مــن ذوات اإلقــراء اعتــدت بثالثــة أقــراء  ً
 عــدة ن مـنامـن وقـت الـوطء وأجزأهـا عـن العـدتین فــإن كـان الـوطء بعـد أن مـضى قـرء
ن اآلخــران االطــالق كــان القــرء األول آخــر عــدة الطــالق وأول عــدة الــوطء وكــان القــرء

  .)١٧( مختصین بعدة الوطء
  :على مذهبین العدة بدون التصریح بالكالم أثناء الوطء ختلف الفقهاء فياولقد 

  : األولالمذهب 
  . هذا الوطء حرام علیه وال تصح به الرجعةأن

 أكثـرو، والیه ذهب مالك والشافعي وعطـاء yعمر وهو مذهب ابن عباس وابن 
  .)١٨( الفقهاء

  :یأتيواستدلوا على ذلك بما 
ًوبـعولتـهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا(: قوله تعالى: ًأوال ْ ِ ُِ َ ََ ُّ َْ ََ ِ ِِ َّ َِّّ َِ َ ُُ َُ ُ( )١٩(.   

فـــدل علـــى خروجهـــا بـــالطالق حتـــى یردهـــا ویـــصلحه بالرجعـــة فـــدل علـــى ثبـــوت 
 ســماه U أن اهللا - المــذهب الثــانيأصــحاب وهــم –وقــال الحنفیــة  .ل الرجعــةالفــساد قبــ

  . االستمتاعٕواباحةًبعال داللة على بقاء الزوجیة بینهما 
   : عن ذلكوأجیب

  .ً بعال دلیل على رفع التحریم كالمحرمة والحائضأن لیس في تسمیته
 فـدل علـى انـه )٢٠( ))مره فلیراجعها ثم لیمـسكها: ((t لعمر eقول النبي : ًثانیا

 یمـــسكها ولـــذلك كـــان ابـــن عمـــر ال یمـــر علـــى مـــسكنها قبـــل أنقبـــل الرجعـــة ال یجـــوز 
  .الرجعة حتى راجع

  : المذهب الثاني
 واالسـتمتاع بهـا كالزوجـة بـل جعـل وطـأه لهـا رجعـة وهـو قالوا یحل للزوج وطؤهـا

  .)٢١( مذهب الحنفیة
 مـــن ا كانتـــإذاأمـــا  كانـــت العـــدتان مـــن جـــنس واحـــد إذا - وكمـــا ذكرنـــا–هـــذا كلـــه 

 مثـل أن تكـون المـرأة قراءألبـا واألخـرى العدتین بوضع الحمل إحدىجنسین بأن كانت 
حمـل وعـدتها مـن الـوطء تكـون لًحامال قبـل الطـالق فعـدتها مـن الطـالق تكـون بوضـع ا
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لهـا بـالوطء فتكـون عـدتها مـن  ثـم أحبقراءألبـا قبـل الطـالق فعـدتها أن تكـون أو باإلقراء
  :حمل، فتكون العدتان من جنسین وفي تداخلهما مذهبان للفقهاءالوطء بوضع ال
  : األولالمذهب 

 لرجـل واحـد كمـا لـو كانتـا مـن جـنس واحـد، ألنهمـا تداخل العـدتین، یرى أصحابه
  .فعلى هذا تنقضي عدتها بوضع الحمل

  .)٢٤(  وروایة للحنابلة)٢٣(  عند الشافعیةاألصح وهو )٢٢( وهذا مذهب الحنفیة
  . القول أن العدتین تنقضیان بالوضعى هذاویترتب عل

  : المذهب الثاني
 عـدم التـداخل، ألن اخـتالف الجنـسین یقتـضي اخـتالف الحكمـین فلـم یجـزأن یرى

  .یتداخال مع اختالف الجنس والحكم
  .)٢٦(  للحنابلةأخرى وروایة )٢٥( وهذا المذهب هو قول عند الشافعیة

 كـــان الحمــل لعـــدة إذا  أنــه-خل مـــذهب عــدم التـــدا–ویترتــب علــى هـــذا المــذهب 
 وضـعت اسـتأنفت عـدة الـوطء بثالثـة فـإذاالطالق انقضت عدة الطالق بوضـع الحمـل 

 بعد النفاس وان كان الحمل لعدة الوطء أتمت بعد وضعه بقیـة عـدة الطـالق فـإن قراءأ
 أتــتكــان الماضــي منهــا قبــل الــوطء قــرء أتــت بقــرءین وان كــان الماضــي منهــا قــرءان 

   .بقرء واحد
 هو الراجح فتتداخل العـدتان فـي األول أن المذهب - واهللا أعلم–والذي یبدو لي 

  .حق شخص واحد وكانتا من جنسین
  
  
  

  املبحث الثالث
  تداخل العدتین في حق شخصین

 أثنـاء معتـدة فـي توجوب العـدة یمنـع مـن عقـد النكـاح قبـل انقـضائها، فـإذا تزوجـ
 ممنوعـة ألنهـاه عنهـا فنكاحهـا باطـل  موتـأو بعـد طالقهـا مـن زوجهـا آخرل عدتها برج



- ٩ - 

:  المنعقــد علــى الــنص فــي قولــه تعــالىباإلجمــاعمــن النكــاح مــا دامــت فــي العــدة وذلــك 
ُوال تـعزمــوا عقــدة النكــاح حتــى يـبـلــغ اْلكتــاب أجلــه( ََ َُ َ َ َُ ُ ِ َ ْ َّ ِ َ ِّ َ َ ْ ُ ِ ْ َ وقــد نقــل اإلمــام ابــن القطــان ، )٢٧( )َ

فنهـى عـن عقــد ، )٢٨( ائل اإلجمــاعإجمـاع العلمـاء علـى ذلــك فـي كتابـه اإلقنــاع فـي مـس
منهـي عنـه والحكمــة مـن هـذا المنــع  والنهـي یقتـضي فــساد الاألجــلالنكـاح قبـل انقـضاء 

 ولـئال  واحترام الزوج وإلظهار التأسف علـى فـوات نعمـة الـزواجمعرفة براءة الرحم،هي 
ن ي منعهـا مـ فكان فاألنساب اختالط المیاه وامتزاج إلىیفضي نكاحها وهي في العدة 

 ثـم كـان زواجهـا وهـي  فـي صـیانة مائـه ومـناألول لحـق زوجهـا الزواج في العـدة حفـظ
وهــي فــي العــدة  تزوجــت إذا كمــا لــو تزوجــت وهــي فــي نكاحــه وعلیــه ًفــي العــدة بــاطال

  .وجب التفریق بینهما
فـــإن خـــال النكـــاح عـــن الـــوطء ال یجـــب بالتفرقـــة بینهمـــا عـــدة وال تنقطـــع بـــه عـــدة 

 باطـل ألنـهأي ان العدة بحالها وال تنقطع بعقـد الـزواج الثـاني  وتكون جاریة فیها األول
 ولكن لـو وطئهـا هـذا العاقـد علیهـا وكانـا ،)٢٩( ًال تصیر به المرأة فراشا لمن عقد علیها

 لـم تـصیر ألنهـا لـم یفـرق بینهـا وبـین الثـاني ن وااألولعالمین بـالتحریم لـم تنقطـع عـدة 
 لجهلهمـا وأمـابـالتحریم إمـا لجهلهمـا ببقـاء العـدة ًبهذا الوطء فراشا له فـإن كانـا جـاهلین 

 األولبالتحریم مع علمهما ببقاء العدة فتجب به العدة أي یلزمها ان تكمل عدة زوجهـا 
ً التــي وجبـت حقـا لزوجهـا الــذي فارقهـا بطـالق وغیـره الن حقــه األولـىأي تكمـل عـدتها 

رت بالتفرقـــة  فـــرق بینهمـــا صـــافـــإذااســـبق والعـــدة وجبـــت عـــن وطئـــه فـــي نكـــاح صـــحیح 
 وجـب علیهـا األول عـدة أكملـت فـإذا فیبنـى علـى مـا مـضى منهـا األولداخلة فـي عـدة 

ً جـاهال بـالتحریم والموطـوءة عالمـة بـه فعلیهـا الـواطئان تعتد من الثاني، وأمـا إن كـان 
 األول فــرق بینهمــا دخلــت فــي عــدة فــإذا األول قاطعــة لعــدة ابةاإلصــالعــدة وتكــون هــذه 

وأمــا إن كــان نهــا حتــى تــستكملها وتــستأنف بعــدها عــدة الثــاني وبنــت علــى مــا مــضى م
 ً عالما بالتحریم والموطوءة جاهلة بـه فـال تجـب بـه العـدة وال ینقطـع بوطئـه عـدةالواطئ

ًاألول ویكــون مــا مــضى مــن مــدة اجتماعهمــا محتــسبا بــه مــن عــدة األول فتبنــي علیهــا 
ن كانــت فــي عدتــه ٕالثــاني و یتزوجهــا اأن األول عــدة أكملــت إذا ویجــوز حتــى تــستكملها
  .؟وهل تحرم علیه

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبین
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  : األولالمذهب 
ً كان جاهال بـالتحریم وال تحـرم علیـه مـع العلـم إذاًأنها قد حرمت على الثاني أبدا 

، وبــه قــال مالــك وذكــره الــشافعي فــي tوهــذا هــو مــذهب عمــر بــن الخطــاب . بــالتحریم
  .)٣٠( القدیم

ــــ ال یجــــوز لــــه أن یتزوجهــــا وهــــي محرمــــة علیــــه مــــالم تــــنكح :  مالــــكاإلمــــامال ق
  .)٣١(غیره

  :یأتيواستدلوا على ذلك بما 
أن العـــــالم بـــــالتحریم مزجـــــور فاســـــتغنى عـــــن الزجـــــر بتأبیـــــد تحریمهـــــا علیـــــه : ًأوال

  . مزجور بالحد فزجر بتأبید التحریم غیروالجاهل به
  :  عن ذلكوأجیب

  .مأن الزجر ال یكون بالتحری
 بتأبیـد إفـسادهأن الجاهل بالتحریم مفسد للنسب الشتراكهما فیه فزجر على : ًثانیا

 غیـر مـشارك فیـه فلـم یزجـر بتحریمهـا علیـه ألنـهالتحـریم والعـالم بـه غیـر مفـسد للنـسب 
  .إفسادهلعدم 

  :  عن ذلكوأجیب
 نفـسه والعـالم هـو المفـسد إلـىان الجاهل غیر مفسد للنسب ألنه یستـضیف ولـده 

  . غیرهإلى ولده أضاف قد ألنه
  : المذهب الثاني

  .ً مع الجهل والعلم جمیعاأنها ال تحرم على الثاني
 حنیفـة وهـو القـول الجدیـد أبـو وبـه قـال t طالـب أبـيوهذا هـو مـذهب علـي بـن 

  .)٣٢( للشافعي
 هـو القیـاس - وهـو المـذهب الثـاني– أن هـذا المـذهب - واهللا أعلـم–والذي یبـدو 

  :ل ثالثة أوجهالصحیح وذلك من خال
ً مأثما ثم ال تحرم علیه فكانت مع ارتفـاع المـأثم أغلظأنه مع العلم : األولالوجه 

  . ال تحرمأن أولىبالجهل 
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 یقتـضي ٕوانمـا الـواطئأن الوطء ال یقتـضي تحـریم الموطـوءة علـى : الوجه الثاني
  .الواطئ وتحریمها على غیر الواطئتحریم غیرها على 
ًلـــوطء وحرامـــه مـــن نكـــاح وزنـــا ال یوجـــب تأبیـــد تحـــریم الل اأن حـــ: الوجـــه الثالـــث

   .الواطئالموطوءة على 
 نجــد أن الزوجــة وجبــت علیهــا عــدتان عــدة مــن األحكــامفــي كــل مــا مــضى مــن 

   وعدة من وطء الثاني، فهل تتداخل هاتان العدتان أم ال؟األولطالق 
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبین

  : األولالمذهب 
 مــن عــدة واحــدة ویكــون البــاقي مــن عــدة أكثــرتتــداخل العــدتان وال یلزمهــا  :قــالوا

ًاألول داخـــال فـــي عـــدة الثـــاني، فتعتـــد بثالثـــة قـــروء بعـــد مفارقـــة الثـــاني لـــه وتكـــون هـــذه 
  . وعدة الثانياألولالقروء بقیة عدة 

   . رحمهم اهللا)٣٤( مالك وروایة عن )٣٣( أبو حنیفةوهذا هو مذهب 
  :یأتيا واستدلوا على ذلك بم

َّوأوالت األحمــال أجلهــن أن يــضعن حملهــن(: قولــه تعــالى: ًأوال َُّ َُ ُْ َ َ ََ ْ َ ُْ َ َ ُِ َ َْ َ ، فلــم یوجــب )٣٥( )ْ
 جماعـة أوسبحانه وتعـالى علـى الحامـل عـدة غیـر وضـع الحمـل سـواء كـان مـن واحـد 

ـــه تعـــالى ٍواْلمطلقـــات يـتـربـــصن بأنـفـــسهن ثالثـــة قــــروء(: وقول ُ َُ َ َ َ َّ ُِ ِ َِْ َ ْ َّ ََ ُ َََّ ُ ـــم یوجـــب ســـبحانه )٣٦( )َ ، فل
  .األحوالوتعالى علیها غیرها في عموم 

  :  عن ذلكوأجیب
  . صیغة اللفظ تتضمن عدة واحدة فلم یجز أن تحمل على عدتینأن

ُوال تـعزموا عقدة النكاح حتى يـبـلغ اْلكتـاب أجلـه(: قوله تعالى: ًثانیا ََ َُ َ َ َُ ُ ِ َ ْ َّ ِ َ ِّ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ، فـسمى )٣٧( )َ
 اسم لزمان مقدر مضروب النقضاء أمـر كآجـال الـدیون جلألوا ًال،اهللا تعالى العدة أج

ًوغیرهــا وســمیت العــدة أجــال لكونهــا وقتــا مــضروبا النقــضاء مــا بقــي مــن آثــار النكــاح  ً ً
 في بـاب الـدیون والعـدة أجـل یقـضى كاآلجال اجتمعت تنقضي بمدة واحدة إذاواآلجال 

  . عدتاناجتمعت إذاذلك بمرور الزمان فإذا اجتمع أجالن في دین لرجلین تداخال ك
  :  عن ذلكوأجیب

  :أن اعتبارهم بتداخل األجلین ال یصح من وجهین
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 بالتعجیــل إســقاطهأن األجــل فــي الــدین حــق لمــن علیــه الــدین ولــه : األولالوجــه 
  . بالعفو فافترقاإسقاطهالعدة حق على من علیها العدة وال یجوز  في جلألوا

ها مـــن الحقـــوق وهـــي غیـــر متداخلـــة أن مقـــصود اآلجـــال مـــا بعـــد: الوجـــه الثـــاني
  .ن ال تتداخلأ هي الحقوق المقصودة فاقتضى قیاسه ِدِوالعد

  .ألنهما عدتان ترادفتا فوجب أن یتداخال كما لو كانتا من واحد: قالوا: ًثالثا
  :  عن ذلكوأجیب

 فیـه أنـه إسـتبراء مـن مـاء واحـد أن القیاس على تداخل العـدتین مـن واحـد المعنـى
  . كان من اثنین فهو استبراء من مائین فلم یجز التداخلٕواذال  التداخوزفیج

 عـرف فـي حـق أحـدهما عـرف فـي فـإذان العدة تراد الستبراء الرحم إ: قالوا: ًرابعا
حقهمــا فلــم یــستفد بالزیــادة مــالم یــستفد قبلهــا أي أن المقــصود مــن العــدة التعــرف علــى 

  .لد حصل بالعدة الواحدة فیحصل مع التداخقفراغ الرحم و
  :  عن ذلكوأجیب

أن العدة إستبراء وتعبد، فإذا عرف االستبراء لم یسقط معه التعبد كعـدة الـصغیرة 
  .وغیر المدخول بها في الوفاة

 عنــه وذلــك موجــب لتــداخلهما تتــأخرن العــدة تتــصل بــسببها وال إ: قــالوا: ًخامــسا
  . واحدة منهما عن سببهاتتأخرحتى ال 

  :  عن ذلكوأجیب
  . في مدة وطء الثانياألولل فاسد النفصال عدة أن هذا االستدال

ة یجــوز لمخالعهــا أن یتزوجهــا فــي عــدتها ولــو وطئــت إن المختلعــ: قــالوا: ًسادســا
فــــي عــــدة منهمــــا لجــــاز لــــه أن یتزوجهــــا فیهــــا بــــشبهة لــــم یجــــز ان یتزوجهــــا فلــــوال أنهــــا 

  .فاقتضى هذا المنع تداخل العدتین
  :  عن ذلكوأجیب
 محرمـــة علیــــه بعـــد عدتـــه حتـــى تقـــضي عـــدة غیــــره ألنهـــانـــع مـــن نكاحهـــا مأنـــه 

  .ًرمة علیه حتى تنكح زوجا غیرهحفصارت كالم
  : المذهب الثاني
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 لتقدمـه وصـحة عقـده ثـم األول تتداخل العدتان وتكمل المرأة عـدة الـزوج ال: قالوا
   . من رجلینألنهماتستأنف بعدها عدة الثاني وال تتداخل العدتان 

 وعمـر بــن عبــد العزیــز y طالــب أبــيعلــي بـن وهـذا مــذهب عمــر بـن الخطــاب و
         .)٤٠( الحنابلة و)٣٩(  والشافعیة)٣٨(  المالكیةوبه قال).  اهللامرحمه(

  :یأتيواستدلوا على ذلك بما 
ٍواْلمطلقـات يـتـربـصن بأنـفـسهن ثالثـة قــروء(: قوله تعالى: ًأوال ُ َُ َ َ َ َّ ُِ ِ َِْ َ ْ َّ ََ ُ َََّ ُ : ، وقولـه تعـالى)٤١( )َ

َوالذين ( ِ َّ ًيـتـوفـون مـنكم ويـذرون أزواجـا يـتـربـصن بأنـفـسهن أربـعـة أشـهر وعـشراَ ْ َْ َ َ ُ َ ٍْ ُ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ َُّ ُِ ِ َِْ َ َْ َّ ََ َ ًَ ْ ُ ْ ِ ْ قولـه ، و)٤٢( )َّ
َوبـعولتـهن أحـق بـردهن فـي ذلـك(: تعالى ِ َِ ِ َّ َِّّ َ ِ ُّ ََ ُُ َُ ُ  إنمـا، أي فـي التـربص ومعلـوم ان الـزوج )٤٣( )َ

 ًفـسمى اهللا تعـالى العـدة تربـصا وهـوفدل علـى أن العـدة تـربص یملك الرجعة في العدة 
 كــالكف بأحــدهمااســم للفعــل وهــو الكــف والفعــالن وان كانــا مــن جــنس واحــد ال یتأدیــان 

  .في باب الصوم وغیر ذلك
  :  عن ذلكوأجیب

ٍفـتـربصوا به حتى حين(: أن التربص هو التثبت واالنتظار قال تعالى ِ َّ َ ِِ ُ َّ ََ ، وقال )٤٤( )َ
َويـتـربص بكم الدوائر(: لىتعا ُ َِ َ ََّ ُ ِ ُ َّ َفـتـربصوا إنا معكم متـربصون(: ، وقال تعالى)٤٥( )ََ ُ َ َُِّ ََ َُ َْ ُ َِّ َّ َ()٤٦(.  

واالنتظـار یكــون فــي اآلجــال فالمعتــدة تنتظــر انقــضاء المــدة المــضروبة وبــه تبــین 
ركن فـي البـاب  أنا إذا سلمنا أنه كف لكنه لیس بأن التربص لیس هو فعل الكف على

 بدونــه فإنهــا لــو علمــت فلــم تكــف ولــم تجتنــب مــا ل هــو تــابع بــدلیل أنــه تنقــضي العــدةبــ
تجتنبه المعتدة حتى انقضت المدة انقضت عدتها أي أن العـدة تنقـضي مـن غیـر فعـل 

 اؤها مــع ضــدها وهــو التــرك وكــذا تنقــضيًالتــربص ولــو كانــت فعــال لمــا تــصور انقــض
االنقـضاء بدونـه وبـدون العلـم بـه وعلـى العدة بدون العلـم بـه ولـو كـان ركنـا لمـا تـصور 

 أوهــذا یبنــى وقــت وجــوب العــدة أنهــا تجــب مــن وقــت وجــود ســبب الوجــوب مــن طــالق 
 موته فعلیها العـدة مـن یـوم طلـق أو طالق زوجها المرأة غیر ذلك حتى لو بلغ أووفاة 

  .)٤٧( y مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة أو
  .أمسك الباقون عن مخالفتهمامنهم ن اثنین  منقول عy الصحابة إجماع: ًثانیا

 ضــرب طلیحــة التــي ه حیــث روي عنــه أنــtســیدنا عمــر بــن الخطــاب : أحــدهما
 نكحــت فــي عــدتها بعــد أن طلقهــا زوجهــا ألبتــه وفــرق ألنهــاكانــت زوجــة رشــید الثقفــي 
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 نكحت فـي عـدتها فـإن كـان زوجهـا الـذي تزوجهـا لـم یـدخل بهـا امرأةأیما : بینهما وقال
ًكـان خاطبـا مـن الخطـاب و اآلخـر ثم األولهما واعتدت بقیة عدتها من زوجها فرق بین

 ثــم اعتــدت مــن األولدخــل بهــا فــرق بینهمــا واعتــدت بقیــة عــدتها مــن زوجهــا وان كــان 
  .)٤٨( ً ثم لم ینكحها أبدااآلخر

ًفقــد روي عنــه أن رجــال طلــق ) كــرم اهللا وجهــه( طالــب أبــيعــن علــي بــن : الثــاني
 بقــي مــن عــدتها نكحهــا رجــل فــي آخــر عــدتها وبنــى بهــا إذا حتــى  فاعتــدت منــهامرأتــه

 ثـم تـستأنف عـدة األولـى ان تعتد ما بقـي مـن عـدتها وأمرها ففرق بینهما tفأتى علي 
   .)٤٩( ٕ انقضت عدتها فهي بالخیار إن شاءت نكحت وان شاءت فالفإذاالثاني 

فـي أن ال  -y عمـر وعلـي  أي بقـول الـصحابیین–أقـول بقولهمـا : قال الشافعي
  .)٥٠( ً مخالف فثبت إجماعاyتتداخل العدتان ولیس لهما في الصحابة 

 y الـصحابة إجمـاعوال یعرف لهما مخالف فدل علـى أنـه :  البیانوقال صاحب

)٥١(.  
ــا  ترادفــا أن ال یتــداخال كمــا إذا فوجــب آلدمیــین )٥٢( أنهمــا حقــان مقــصودان: ًثالث

 اآلخــرالقاتــل بأحــدهما وأخــذت منــه دیــة  قتــل ، فلــو قتــل رجــالنواألطــراففــي النفــوس 
 وتكــون بینهمــا ومثــل ذلــك لــو اني أنــه قتــل لهمــا وتؤخــذ منــه الدیــةعلــى قــول، والقــول الثــ

  .قطع یمنى رجلین
نكاح وعـدة، فلمـا امتنـع اشـتراك : ألن المرأة محبوسة على الزوج في حقین: ًرابعا

قه الرجــل علــى المــرأة ن العــدة نــوع حــبس یــستحتین، حیــث إالــزوجین امتنــع تــداخل العــد
  .)٥٣( فال یجوز أن تكون محبوسة الثنین في وقت واحد كالنكاح

 عبــادة كــف عــن التــزوج والخــروج فــال تتــداخالن فإنهــاالن المقــصود هــو العبــادة 
  .كالصومین في یوم واحد

  :  عن ذلكوأجیب
أن معنــى العبــادة فــي العــدة تــابع أال تــرى أنهــا تنقــضي بــدون علمهــا ومــع تركهــا 

  .)٥٤( فالك
ألن العــدة مــن الحقــوق المــشتركة فهــي حــق مــن حقــوق اهللا تعــالى فــي : ًخامــسا

  .من حقوق الزوج في حفظ مائه وحق الزوجة في السكنى التعبد وحق
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فلم یجز أن تتداخل مع اختالف مستحقیها ألنه إن غلب فیهـا حـق اهللا تعـالى لـم 
آلدمیـین لـم تتـداخل كالـدیون تتداخل كالحدود والكفارات المختلفة، وان غلب فیهـا حـق ا

  .والقصاص
  :الترجیح

 المـــذهب أن الفـــریقین ألدلـــة ومـــن خـــالل تتبعـــي - واهللا أعلـــم–والـــذي یبـــدو لـــي 
.  كانتـا لشخـصینإذا هـو الـراجح فـال تتـداخل العـدتان - وهو مـذهب الجمهـور–الثاني 

وج  لتقدمــه وصــحة عقــده، ثــم تــستأنف بعــدها عــدة الــزاألولفتكمــل المــرأة عــدة الــزوج 
  .األولىالثاني ألنه وطء له حرمه فوجب استئناف عدته كالعدة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الرابع
  تداخل العدتین في حق المشركین

مــن أن یكونــوا مــن أهــل الذمــة أو مــن أهــل الحــرب فــإن  ال یخلــو حــال المــشركین
 ألنــه یلزمنــا حفــظ - علــى المــذهب الــراجح–كــانوا مــن أهــل الذمــة لــم تتــداخل عــدتهما 

 علــى –ابهم كمــا یلزمنــا حفــظ أنــسابنا، فكمــا ال تتــداخل العــدتین فــي حــق المــسلمین أنــس
  . ال تتداخل في حق المشركین-المذهب الراجح
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  :وان كانوا من أهل الحرب فقد اختلف الفقهاء في العدتین على مذهبین
  .أن العدتین ال تتداخالن كما هو الحال في أهل الذمة: المذهب األول
  . تتداخل العدتان ألنه ال یلزمنا أن نحفظ انساب المشركین:المذهب الثاني

ًقــال أكثــر أصــحابنا ال تتــداخل عــدة المــشركین قــوال واحــدا : قــال صــاحب البیــان ً
 لإلبطـال والنهـب فجـاز إبطـال عدتـه الحربي الن عرض الحربي وماله عرضةبخالف 

  .)٥٥( بخالف المسلم
  املبحث اخلامس
  تداخل االستبرائیین

سـتبراء یكـون بقـرء واحـد والعـدة ال من العدة، ألن األمة بعد شرائها أخفستبراء اا
  .بثالثة قروء

ـــائع ســـتبراء یجـــب فـــي حـــق المـــشتري الكمـــا أن ا ـــى الب ـــم یجـــب عل دون البـــائع فل
ســتبراء بعــد زوال ملكــه ووجــب علــى المــشتري لحــدوث ملكــه ولــیس كــذلك العــدة ألنهــا ا

  .ي سقوطها وهو العلة في وجوبهاتجب بعد ارتفاع الفراش فلم یؤثر ارتفاعه ف
  .وعلى هذا قد یتداخل االستبراءان وان لم تتداخل العدتان لوجود الخالف بینهما

 رجــل أمــة اشــتراها قبــل أن یــستبرئها ثــم باعهــا لــزم المــشتري مثــال ذلــك إذا وطــأ
الثاني أن یستبرئها بقرء واحد وان لزمهـا االسـتبراء بقـرءین ویـدخل أحـد االسـتبرائین فـي 

  .آلخرا
وان كان هناك قول آخر للفقهـاء وهـو أن علیهـا االسـتبراء بقـرءین للمـستبرئین وال 

   .)٥٦( یتداخل االستبراءان

  اخلامتة
  :أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل بحثي هي

 فـي حـق شــخص واحـد وكانتــا مـن جــنس المــرأة اجتمعتــا علـى إذاتتـداخل العـدتان : ًأوال
  .واحد
ـــى إذالعـــدتان تتـــداخل ا: ًثانیـــا ـــا عل ـــا مـــن المـــرأة اجتمعت  فـــي حـــق شـــخص واحـــد وكانت

  .جنسین
  .  كانتا لشخصینإذاال تتداخل العدتان : ًثالثا
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  شـوامـهـال
  ).٤(سورة الطالق آیة  )١(
 ).٤٦(سورة التوبة آیة  )٢(
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتاب : تألیف: مختار الصحاح: ینظر )٣(

 ).٤١٦(ان، ص  لبن-العربي، بیروت

لإلمــام أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبیــب الماوردي،حققــه : الحــاوي الكبیــر: ینظــر )٤(
 لبنــــان، -الــــدكتور محمــــود مطرجــــي، دار الفكر،بیــــروت: وخــــرج أحادیثــــه وعلــــق علیــــه

 ).١٨٧/ ١٤(م،١٩٩٤ -هـ١٤١٤

عبـد الحمیـد محمـود طهمـاز، دار القلـم، : تـألیف: الفقه الحنفـي فـي ثوبـه الجدیـد: ینظر )٥(
 ).٢٠٥/ ٢(م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١ سوریا، ط-دمشق

الـدكتور : تـألیف: المفصل في أحكام المرأة وبیت المسلم في الشریعة اإلسالمیة: ینظر )٦(
 ).١٢١/ ٩(م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ٣عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، ط

 ).٢٢٨(سورة البقرة آیة  )٧(

 ).٤٩(سورة األحزاب آیة  )٨(

اإلمــام أبـي الولیــد محمــد بـن احمــد بــن : تـألیف: لمقتــصدبدایــة المجتهـد ونهایــة ا: ینظـر )٩(
 -هـ١٤٠٨، ١ لبنان، ط-محمد بن احمد بن رشد القرطبي المالكي، دار القلم، بیروت

 ).٩٢/ ٢(م، ١٩٨٨

 ).٤(سورة الطالق آیة  )١٠(

لموفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن احمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي : المغني:ینظر )١١(
 ).٤٧/ ١١(م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ مصر، - القاهرةالحنبلي، دار الحدیث،

 ).٤(سورة الطالق آیة  )١٢(

 ).٢٣٤(سورة البقرة آیة  )١٣(

اإلمــام عــالء الــدین أبــي بكــر بــن : تــألیف: بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع: ینظــر )١٤(
الـــدكتور محمـــد محمـــد تـــامر ومحمـــد : مـــسعود الكاســـاني الحنفـــي، ضـــبط نـــصه وحققـــه

م، ٢٠٠٥ -هــ١٤٢٦ مـصر، -ار الحدیث، القاهرةالسعید الزیني ووجیه محمد علي، د
لإلمــام برهــان الــدین أبــي الحــسن علــي بــن : ؛ والهدایــة شــرح بدایــة المبتــدئ)٤٨٨/ ٤(
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احمــــد محمــــود : أبــــي بكــــر المرغینــــاني، حقــــق نــــصوصه وخــــرج أحادیثــــه وعلــــق علیــــه
؛ واالختیــــــار لتعلیــــــل )١٤٣/ ٢(م، ٢٠٠٦ -هـــــــ١٤٢٧، ١الــــــشحادة، دار الفرفــــــور، ط

اإلمـام عبـد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي، علـق علیـه : تـألیف: المختار
 لبنـان، -عبد اللطیف محمد عبـد الـرحمن، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت: وخرج أحادیثه

 ).٢٠٥/ ٢(؛ والفقه الحنفي في ثوبه الجدید، )١٩٠/ ٣(م، ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٣ط

اإلمـام أبـي القاسـم : تـألیف: وجیز؛ والعزیز شرح ال)٣٤٠/ ١٤(الحاوي الكبیر، : ینظر )١٥(
الــشیخ علــي : عبــد الكــریم بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الرافعــي الــشافعي، تحقیــق وتعلیــق

 لبنـان، -محمد معوض والشیخ عادل احمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت
تـألیف اإلمـام : ؛ والبیان في فقه اإلمام الـشافعي)٤٥٨/ ٩(م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط

بـن أبـي الخیـر بـن سـالم بـن اسـعد بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن موسـى بـن عمــران یحیـى 
 -الــدكتور احمــد حجــازي احمــد الــسقا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت: العمرانــي، تحقیــق

: ؛ والتهــــذیب فــــي فقــــه اإلمــــام الــــشافعي)٨٥/ ١١(م، ٢٠٠٢ -هـــــ١٤٢٣، ١لبنــــان، ط
الشیخ علي : ء البغوي، تحقیقأبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرا: تألیف

 لبنـان، -محمد معوض والشیخ عادل احمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت
 ).٢٦٥/ ٦(م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط

الـــدكتور وهبـــه الزحیلـــي، دار : ؛ والفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه)٦٢/ ١١(المغنـــي، : ینظـــر )١٦(
؛ )٧١٩٣/ ٩(م، ٢٠٠٦ -هـــــــــــ١٤٢٧، ٩ ســــــــــوریا، ط-الفكــــــــــر المعاصــــــــــر، دمــــــــــشق
إصــــدار وزارة األوقــــاف والــــشؤون اإلســــالمیة، الكویــــت، : والموســــوعة الفقهیــــة الكویتیــــة

؛ والمفـــصل )٣٤٢/ ٢٩(م، ١٩٨٣ -هـــ١٤٠٤، ٢طباعــة ذات الــسالسل، الكویـــت، ط
 ).        ١٩٨/ ٩(في أحكام المرأة وبیت المسلم، 

 ).١٩٨ /٩(؛ والمفصل في أحكام المرأة وبیت المسلم، )٦٣/ ١١(المغني، : ینظر )١٧(

 ).١٩١/ ١٣(؛ والحاوي الكبیر، )٩٢/ ٢(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، : ینظر )١٨(

 ).٢٢٨(سورة البقرة آیة  )١٩(

 أن ابنــه عبــد اهللا بــن عمــر طلــق امرأتــه tفــي الحــدیث الــذي رواه عمــر بــن الخطــاب  )٢٠(
 ان یراجعها ثم یمسكها حتـى تطهـر ثـم eوهي حائض بتطلیقه واحدة فأمره رسول اهللا 

 ثم تطهـر فـان أراد ان یطلقهـا فلیطلقهـا حـین تطهـر مـن قبـل ان یجامعهـا تحیض عنده
مــصطفى دیــب البغــا، دار : وهــذا الحــدیث أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صــحیح، تحقیــق



- ١٩ - 

محمــد : ؛ ومــسلم فــي صــحیحه، تحقیــق)٢٠١٣/ ٥(، ٣ لبنــان، ط-ابــن كثیــر، بیــروت
 ).١٠٩٣/ ٢ ( لبنان،-فؤاد عبد الباقي، دار أحیاء التراث العربي، بیروت

 ).٤٨٨/ ٤(بدائع الصنائع، : ینظر )٢١(

؛ واالختیــــار )١٤٣/ ٢(؛ والهدایـــة شــــرح البدایـــة، )٤٨٨/ ٤(بـــدائع الــــصنائع، : ینظـــر )٢٢(
 ).٢٠٥/ ٢(؛ والفقه الحنفي في ثوبه الجدید، )١٩٠/ ٣(لتعلیل المختار، 

؛ والبیــان فــي )٤٥٨/ ٩(؛ والعزیــز شــرح الــوجیز، )١٤/٣٤١(الحــاوي الكبیــر، : ینظــر )٢٣(
 ).٢٦٥/ ٦(؛ والتهذیب في فقه اإلمام الشافعي، )٨٥/ ١١(ه اإلمام الشافعي، فق

 ).٦١/ ١١(المغني، : ینظر )٢٤(

؛ والبیــان فــي )٤٥٨/ ٩(؛ والعزیــز شــرح الــوجیز، )١٤/٣٤١(الحــاوي الكبیــر، : ینظــر )٢٥(
 ).٢٦٥/ ٦(؛ والتهذیب في فقه اإلمام الشافعي، )٨٥/ ١١(فقه اإلمام الشافعي، 

 ).٦١ /١١(المغني، : ینظر )٢٦(

 ).٢٣٥(سورة البقرة آیة  )٢٧(

لإلمـــام الحـــافظ أبـــي الحـــسن علـــي بـــن القطـــان : اإلقنـــاع فـــي مـــسائل اإلجمـــاع: ینظـــر )٢٨(
 ســـوریا، -الـــدكتور فـــاروق حمـــادة، دار القلـــم، دمـــشق: الفاســـي، دراســـة وتحقیـــق وشـــرح

 ).١٢٩٥/ ٣(م، ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١ط

 ).١٣٠٤/ ٣(اإلقناع في مسائل اإلجماع، : ینظر )٢٩(

البـن جـزي المـالكي، : ؛ وقـوانین األحكـام الـشرعیة)٣٣٣/ ١٤( الكبیـر، الحـاوي: ینظر )٣٠(
 ).٩٣/ ٢(؛ وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، )٢٦٤(ص 

لإلمــام مالــك بــن أنــس أبــو عبــد اهللا االصــبحي، : موطــأ اإلمــام مالــك بــن انــس: ینظــر )٣١(
ــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر دار إحیــاء التــراث العربــي، القــاهرة: تحقیــق ر،  مــص-محمــد ف

)٥٢٦/ ٢.( 

 ).٤٨٨/ ٤(؛ وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )٣٣٣/ ١٤(الحاوي الكبیر، : ینظر )٣٢(

؛ )١٩٠/ ٣(؛ واالختیــــار لتعلیــــل المختــــار، )١٤١/ ٢(الهدایــــة شــــرح البدایــــة، : ینظــــر )٣٣(
/ ٢(؛ والفقـه الحنفـي فـي ثوبـه الجدیـد، )٤٨٨/ ٤(وبدائع الصنائع في ترتیـب الـشرائع، 

للقاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب علــي :  نكــت مــسائل الخــالف؛ واإلشــراف علــى)٢٠٥
، ١الحبیـــــب بـــــن طـــــاهر، دار ابـــــن حـــــزم، ط: بـــــن نـــــصر البغـــــدادي المـــــالكي، تحقیـــــق

 ).٧٩٩/ ٢(م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 ).٩٧/ ٢(وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد،؛)٢٦٤(قوانین األحكام الشرعیة،ص:ینظر )٣٤(
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 ).٤(سورة الطالق آیة  )٣٥(

 .)٢٢٨(سورة البقرة آیة  )٣٦(

 ).٢٣٥(سورة البقرة آیة  )٣٧(

/ ٢(؛ وبدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، )٢٦٤(قــوانین األحكــام الــشرعیة، ص : ینظــر )٣٨(
؛ والفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه، )٧٩٩/ ٢(؛ واإلشـــراف علـــى نكـــت مـــسائل الخـــالف، )٩٧

؛ والمفــصل فــي أحكــام المــرأة )٢٤٢/ ٢٩(؛ والموســوعة الفقهیــة الكویتیــة، )٧١٩٣/ ٩(
 ).١٩٨/ ٩(، والبیت المسلم

؛ والبیــان فــي )٤٥٨/ ٩(؛ والعزیــز شــرح الــوجیز، )٣٤٠/ ١٤(الحــاوي الكبیــر، : ینظــر )٣٩(
 ).٢٦٥/ ٦(؛ والتهذیب في فقه اإلمام الشافعي، )٨٥/ ١١(فقه اإلمام الشافعي، 

 ).٦٢/ ١١(المغني، : ینظر )٤٠(

 ).٢٢٨(سورة البقرة آیة  )٤١(

 ).٢٣٤(سورة البقرة آیة  )٤٢(

 ).٢٢٨(سورة البقرة آیة  )٤٣(

 ).٢٥(لمؤمنون آیة سورة ا )٤٤(

 ).٩٨(سورة التوبة آیة  )٤٥(

 ).٥٢(سورة التوبة آیة  )٤٦(

 ).٤٨٩/ ٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، : ینظر )٤٧(

اإلمام أبي عبد اهللا : تألیف: ؛ والشافعي في األم)٥٢٦/ ٢(األثر أخرجه االمام مالك،  )٤٨(
؛ )٢١٤/ ٥( مــــصر، -محمــــد بــــن إدریــــس الــــشافعي، مطبعــــة كتــــاب الــــشعب، القــــاهرة

أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر : تــألیف: البیهقــي فــي الــسنن الكبــرىو
 -هــ١٤١٤محمد عبد القادر عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، : البیهقي، تحقیق

أبــو بكــر عــد الــرزاق بــن همــام : تــألیف: ؛ ومــصنف عبــد الــرزاق)٤٤١/ ٧(م، ١٩٩٤
، ٢ب اإلســــالمي، بیــــروت، طحبیــــب الــــرحمن األعظمــــي، المكتــــ: الــــصنعاني، تحقیــــق

 ).٢١١/ ٦(هـ، ١٤٠٣

؛ وعبــد )١٥٦/ ٧(؛ والبیهقــي فــي الــسنن، )٢١٤/ ٥(األثــر أخرجــه الــشافعي فــي األم،  )٤٩(
 ).٢٠٨/ ٦(الرزاق في المصنف، 

 ).٢١٥/ ٥(األم، : ینظر )٥٠(

 ).٧٥/ ١١(البیان في فقه اإلمام الشافعي، : ینظر )٥١(
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 ).١٤١/ ٢(الهدایة شرح البدایة، : ینظر )٥٢(

من اآلجل فإنه لو كان علیه لرجل دین مؤجل إلى شهر وآلخر دین مؤجل إلـى ًاحترازا  )٥٣(
. ٕشـــهر فمـــضى الـــشهر تـــداخال فیـــه ألن اآلجـــل لـــیس بمقـــصود وانمـــا المقـــصود الـــدین

 ).٧٦/ ١١(البیان في فقه اإلمام الشافعي، : ینظر

 ).٤٦١/ ٩(العزیز شرح الوجیز، : ینظر )٥٤(

 ).٨٦ /١١(البیان في فقه اإلمام الشافعي، : ینظر )٥٥(

  ).٣٣٨/ ١٤(الحاوي الكبیر، : ینظر. وهذا أصح: قال اإلمام الماوردي )٥٦(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ادرـصـمـال
اإلمام عبد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي : تألیف: االختیار لتعلیل المختار .١

عبـد اللطیـف محمـد عبـد الـرحمن، دار الكتـب : الحنفي، علق علیـه وخـرج أحادیثـه
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٣ لبنان، ط-العلمیة، بیروت

 محمــد عبــد الوهــاب علــي بــن للقاضــي أبــي: علــى نكــت مــسائل الخــالفاإلشــراف  .٢
، ١الحبیـــــب بـــــن طـــــاهر، دار ابـــــن حـــــزم، ط: نـــــصر البغـــــدادي المـــــالكي، تحقیـــــق

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

لإلمام الحافظ أبي الحسن علي بـن القطـان الفاسـي، : اإلقناع في مسائل اإلجماع .٣
ـــــق وشـــــرح ـــــم، دمـــــشقفـــــار. د: دراســـــة وتحقی ، ١ ســـــوریا، ط-وق حمـــــادة، دار القل

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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اإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن إدریــــس الــــشافعي، مطبعــــة كتــــاب :  تــــألیف:األم .٤
 . مصر-الشعب، القاهرة

اإلمام عـالء الـدین أبـي بكـر بـن مـسعود :تألیف: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .٥
ثــامر ومحمــد الــسعید الزینــي محمــد محمــد .د:الكاســاني الحنفي،ضــبط نــصه وحققــه

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ مصر،-ووجیه محمد علي،دار الحدیث،القاهرة

اإلمـــام أبـــي الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن : لیفتـــأ: بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد .٦
، ١ لبنــــان، ط-حمـــد بــــن رشـــد القرطبــــي المـــالكي، دار القلــــم، بیـــروتمحمـــد بــــن أ

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
اإلمام یحیـى بـن أبـي الخیـر بـن سـالم بـن اسـعد  :تألیف :فعيالبیان في فقه اإلمام الشا .٧

احمـد حجـازي احمـد  .د :تحقیـق بن عبد اهللا بن محمد بن موسى بن عمـران العمرانـي،
 .م٢٠٠٢ -هـ١،١٤٢٣ط  لبنان،-بیروت دار الكتب العلمیة، السقا،

أبي محمد الحـسین بـن مـسعود بـن محمـد : تألیف:التهذیب في فقه اإلمام الشافعي .٨
الــشیخ علــي محمــد معــوض والــشیخ عــادل احمــد عبــد :  الفــراء البغــوي، تحقیــقبــن

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ لبنان، ط-الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت

لإلمــام أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي، حققــه : الحــاوي الكبیــر .٩
  لبنــــان،-محمــــود مطرجـــي، دار الفكــــر، بیـــروت. د: وخـــرج أحادیثـــه وعلــــق علیـــه

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 بكــر حمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــيأ: تــألیف: ســنن البیهقــي الكبــرى .١٠
ــــد القــــادر عطــــا، مكتبــــة دار البــــاز، مكــــة المكرمــــة، : البیهقــــي، تحقیــــق محمــــد عب

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 لبنــان، -مــصطفى دیــب البغــا، دار ابــن كثیــر، بیــروت: تحقیــق: صــحیح البخــاري .١١
 . ٣ط

ــــقتح: صــــحیح مــــسلم .١٢ ــــاقي، دار إمحمــــد: قی ــــد الب ــــراث العربــــي،  فــــؤاد عب ــــاء الت حی
 . لبنان-بیروت

اإلمــام أبــي القاســم عبــد الكــریم بــن محمــد بــن عبــد : تــألیف: العزیــز شــرح الــوجیز .١٣
الشیخ علي محمد معوض والشیخ عـادل : الكریم الرافعي الشافعي، تحقیق وتعلیق



- ٢٣ - 

ـــــروت ـــــب العلمیـــــة، بی ـــــد الموجـــــود، دار الكت  -هــــــ١٤١٧، ١ لبنـــــان، ط-احمـــــد عب
 .م١٩٩٧

 ســوریا، -وهبـه الزحیلـي، دار الفكــر المعاصـر، دمـشق. د: الفقـه اإلسـالمي وأدلتــه .١٤
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٩ط

عبــد الحمیــد محمــود طهمــاز، دار القلــم، : تــألیف: الفقــه الحنفــي فــي ثوبــه الجدیــد .١٥
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١ سوریا، ط-دمشق

 .البن جزي المالكي: قوانین األحكام الشرعیة .١٦

محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، دار الكتـاب : تألیف: حاحمختار الص .١٧
 . لبنان-العربي، بیروت

:  بكــر عــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني، تحقیــقأبــي: تــألیف: مــصنف عبــد الــرزاق .١٨
 .هـ١٤٠٣، ٢حبیب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

محمـد بـن قدامـة المقدسـي لموفق الدین أبي محمـد عبـد اهللا بـن احمـد بـن : المغني .١٩
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ مصر، -الحنبلي، دار الحدیث، القاهرة

عبــد . د: تــألیف: المفــصل فــي أحكــام المــرأة وبیــت المــسلم فــي الــشریعة اإلســالمیة .٢٠
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ٣الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، ط

 الكویــت، إصــدار وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة،: الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة .٢١
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ٢طباعة ذات السالسل، الكویت، ط

ـــ .٢٢  عبـــد اهللا االصـــبحي، لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس أبـــي: ك بـــن انـــسموطـــأ اإلمـــام مال
 -محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، الناشــــر دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، القــــاهرة: تحقیــــق
  .  مصر

ي بــن أبــي بكــر لإلمــام برهــان الــدین أبــي الحــسن علــ: الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدئ .٢٣
احمــد محمــود الــشحادة، : المرغینــاني، حقــق نــصوصه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١دار الفرفور، ط
    


