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ملخص البحث

إن بحثي الموسوم (ترجيحات اإلمام أبي جعفر الطبري في فقه العدة في
تفسيره) جعلته في مقدمة ومبحثين وخاتمة
جاء في المبحث األول تعريف عن حياة اإلمام الطبري ،وهو محمد بن جرير
بن يزيد أبو جعفر الطبري اآلملي والدة  ،البغدادي في المنشأ والوفاة  ،ولد نهاية عام
(222ه) وتوفي سنة (013ه) ثم بينت اسمه وكنيته ونسبه ووالدته ونشأته وصفاته
وأخالقه  ،وسيرته العلمية  ،من طلبه للعلم وشيوخه وتالميذه ومؤلفاته  ،ومكانته بين
العلماء  ،ومنهجه الفقهي  ،وألفاظ الترجيح التي استخدمها  ،ومنهجه في عرض
المسائل الفقهية في تفسيره .
وتكلمت في المبحث الثاني في مبحث تمهيدي عن العدة  ،وعرفتها لغة
واصطالحاً وبينت دليل مشروعيتها وسبب وجوبها  ،وابتداءها وانقضاءها مع بيان
حكمة تشريعها  ،ثم المسائل التي له فيها ترجيح  ،وهي سبع مسائل :
األولى  :المراد من لفظ القرء .
الثانية  :نهي النساء عن كتمان ما في أرحامهن .
الثالثة  :في قوله تعالى( :ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .
الرابعة  :الزينة والطيب للمعتدة عدة الوفاة .
الخامسة  :المراد بالسر في قوله تعالى ( :ولكن ال تواعدوهن س اًر إال أن تقولوا

قوالً معروفاً) .

السادسة :ترجيحه لقوله تعالى ( :إن ارتبتم).
السابعة  :عدة الحامل .
وعرضت آراء العلماء في كل مسألة  ،ثم وازنت بينها مع ذكر أدلتهم ،والترجيح

لكل مسألة  ،ورتبت المسائل حسب ترتيب اآليات في المصحف الشريف .ثم خاتمة
البحث.
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ABSTRACT
The present research consists of an introduction and
two sections in addition to a conclusion. The first section gives
a biography of Emam Al-Tabari, Muhammad Bin Jareer Bin
Yazeed Abu Jaffer Al-Tabari, from an Amili birth and Baghdadi
origin and death. He was at the end of 222 Hijri and dead in
013 Hijri. Then, the section identifies his name, surname,
ancestry, birth, origin, traits, morals, his scientific biography
concerning his search for knowledge, his tutors, his pupils,
publications, his status among other scholars, his jurisprudence
approach,
approach

expressions of preference he uses and his
of

exposing

jurisprudence

problems

in

his

interpretation.
The second section talks about widows waiting period,
defines it linguistically and terminologically. It present the
evidence for its legitimacy, causes of its necessity, its
beginning and end as well as the philosophy behind its
legislation. It moves, then, to talks about the cases the Emam
has preferred which as seven in number as follows:
The

first:

The

intended

meaning

of

the

term

" menstruation".
The second: Prohibiting women from keeping back what
they hold in their wombs.
The third: In Almighty God recitation " And they(women)
have (rights) like(the obligations) they are under with
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beneficence ".
The fourth: Make up and perfume for the widow during his
waiting period as a result of her husband's death.
The fifth: The meaning of "secret" in his Almighty saying "
But do not make any promise with them secretly, except that
you say some beneficent saying".
The sixth: His preference for Almighty God saying
" In case you have any suspicion".
The seventh: The waiting period for the pregnant woman.
The researcher has presented scholars' opinion in
each problem then made a balance among these opinions
mentioning their evidences and preference concerning each
problem. These problems have, then, been arranged according
to the arrangement of Ayats in the Holy Quran.
The paper ends with a conclusion.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا
محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين  ،وبعد :
فإن من مقاصد الشريعة اإلسالمية هو حفظ الضروريات الخمس وهي  :الدين،
والنفس ،والمال ،والنسل ،والعقل  ،ومن أجل حفظ النسل شرع اإلسالم (العدة) التي
تلزم المرأة عند افتراقها عن زوجها  ،حتى ال تختلط األنساب  ،وقد اهتم االسالم
بالعدة فجاءت آيات تدل على وجوب العدة وآيات تحدد وقتها ومدتها  ،وجاءت
أحاديث الرسول  تبين وتوضح هذا من خالل الشرح والتبيين للناس  ،وقد اخترت
هذا الموضوع (العدة) ؛ لما له من األهمية في حياة الناس  ،واخترته من ترجيحات
اإلمام الطبري في تفسيره لما لهذا التفسير من المكانة بين التفاسير  ،فهو يجمع
التفسير بالمأثور والمنقول والمعقول  ،ولكون اإلمام الطبري مفس ار وفقيها ومجتهدا.
وقد اخترت المسائل التي ذكر فيها ترجيحا له في موضوع العدة  ،ورتبت المسائل
حسب ترتيب اآليات في المصحف الشريف .
لذا فقد تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة .
أما المبحث األول  :فهو تعريف بحياة اإلمام الطبري .
وأما المبحث الثاني  :ففيه تمهيد عن العدة وسبع مسائل :
أما المسألة األولى  :فعن المراد من لفظ القرء .
وأما المسألة الثانية  :فعن نهي النساء عن كتمان ما في أرحامهن .
((ولَهُن ِم ْث ُل ال ِذي َعلَ ْي ِهن
وأما المسألة الثالثة  :فعن المراد من قوله تعالى َ :
بِا ْلمعر ِ
وف)) .
َ ُْ
وأما المسألة الرابعة  :فعن الزينة والطيب للمعتدة عدة وفاة .

ِ
ِ
وهن
((:ولَك ْن ال تَُواع ُد ُ
وأما المسألة الخامسة  ،فعن المراد بالسر في قوله تعالى َ
ِ
َن تَقُولُوا قَ ْوالً َم ْع ُروفاً)) .
س ّاًر إِال أ ْ
وأما المسألة السادسة :فعن المراد من قوله تعالى ( إن ارتبتم ) .

وأما المسألة السابعة  :فعن عدة الحامل .
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هذا وما كان من صواب فبتوفيق من اهلل  ،وأسأل اهلل تعالى أن ينفعني وينفع
المسلمين به  ،أنه نعم المولى ونعم النصير .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .

المبحث األول

اإلمام الطبري ومنهجه الفقهي في التفسير
وفيه أربعة مطالب
المطلب األول

حياة اإلمام الطبري  ،و فيه أربعة فروع :
الفرع األول  :اسمه وكنيته ونسبته
هو اإلمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .كنيته  :أبو جعفر .
()1

نسببته  :الطبببري نسببةً إلببى طبرسببتان
نسبة إلى بغداد (.)0

 ،و اآلملبي نسبببةً إلبى آمببل( ،)2و البغببدادي :

الفرع الثاني  :والدته ونشأته

ولد اإلمام محمد بن جرير الطبري في مدينة آمل في آخر سنة أربع وعشرين

ومائتين  ،أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين في رواية أكثر المؤرخين ( ،)2وقد
ُسئل اإلمام الطبري  :كيف وقع لك الشك في سنة مولدك ؟ فقال  :ألن أهل بلدنا
نشأت
يؤرخون باألحداث دون السنين  ،فأُرخ مولدي بحدث كان في البلد  ،فلما
ُ

وسألت عن ذلك ال حادث  ،اختلف المخبرون لي  ،فقال بعضهم :كان ذلك في آخر
ُ
سنة أرببع وعشرين  ،وقال آخرون  :بل كبان في أول سنبة خمس وعشرين
ومائتين(.)5

أما عن نشأته  :فقد نشأ اإلمام محمد بن جرير الطبري في مدينته التي ولد
ووجهه إلى طلب العلم منذ نعومة أظفاره
فيها (آمل)  ،وتربى فيها برعاية والده ّ ،
وفي سن مبكرة  ،وتلقى علومه األولى في مسقط رأسه  ،وقد ظهرت عليه عالمات
النبوغ منذ نعومة أظفاره  ،فتربى تربية دينية ونشأ نشأة علمية .
وصليت
حفظت القرآن ولي سبع سنين ،
قال اإلمام الطبري عن نفسه ( :
ُ
ُ
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()6

.

وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين )
بالناس وأنا ابن ثماني سنين ،
ُ
وقد انتقل إلى مدن و بالد كثيرة للتزود بالعلم والمعرفة وصرف سني حياته
األولى في طلب العلم  ،ثم أنفق معظم وقته في التدريس والكتابة ،ولم يكن لدى
الطبري من المال ما يزيد عن كفايته  ،ومع ذلك أبى ما عرض عليه من مناصب
تدر المال على صاحبها و انصرف إلى النشاط العلمي المتعدد الجوانب

()7

.

الفرع الثالث  :صفاته وأخالقه

أوال  :صفاته ال َخ ْلقية  :إن اإلمام الطبري كان حسن المظهر  ،يهتم بالقيام

على نفسه  ،وكان نحيف الجسم أسمر إلى األدمة  ،مديد القامة  ،واسع العينين ،
فصيح اللسان  ،كث اللحية  ،لم يغير شيبه  ،توفي والسواد غالب في شعر رأسه

ولحيته(.)8

اإلمام الطبري
ثانيا  :صفاته ال ُخلُقية ( أخالقه )  :لقد وهب اهلل تعالى
َ
وخلقه ودينه ومكانته بين الناس  .فقد كان ذكيا
صفات سامية أعلَت مقامه في علمه ُ
أبيا راغبا عما بأيدي الناس  ،قانعا تاركا الدنيا مع
حافظا فصيحا نزيها ورعا زاهدا ّ
إقبالها إليه  ،جريئا في الحق ال تأخذه في اهلل لومة الئم  ،حسن العشرة بمجالسيه ،

متفقدا ألحوال أصحابه  ،منبسطا مع إخوانه  ،ظريفا جميل األدب في مأكله وملبسه
 ،حصو ار عن النساء ،كما شهد له الكثير من العلماء واألمراء بصفاته الحميدة

()9

.

الفرع الرابع  :طلبه للعلم ورحلته من أجله

لقد بدأ اإلمام الطبري  :رحلته في طلب العلم في سن مبكرة  ،فقد ذكر ابن
حجر :أن اإلمام الطبري رحل في طلب العلم سنة (206هب ) وهو ابن اثنتي عشرة
سنة  ،فبعد أن اخذ ابن جرير عن علماء ( آمل ) انتقل إلى مدن طبرستان األخرى
وغيرها من بالد فارس لألخذ عن علمائها ثم قام برحالت كثيرة في سبيل طلب
()13

العلم

.

ثم رحل إلى بغداد راغباً السماع واألخذ عن اإلمام احمد بن حنبل  :فلم يتفق

له؛ لموت اإلمام أحمد قبل وصوله إليها  ،وأقام بها مدة يأخذ عن علمائها(.)11

ثم رحل إلى البصرة فسمع من كبار علمائها  ،وكذلك أخذ وهو في طريقه إلى
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البصرة عن بعض علماء واسط( ،)12ثم انتقل إلى الكوفة فكتب الحديث وأخذ
ود ّر َس علوم
القراءات  ،ثم عاد إلى بغداد لألخذ عن بقية علمائها  ،فأقام بها مدة َ ،
القرآن وفقه الشافعي  ،وكانت رحالته هذه وهو مازال في سن الشباب  ،ثم دعاه
حرصه على التزود بالعلم إلى التفكير في رحلة طويلة  ،فتوجه إلى مصروأخذ وهو
في طريقه عن علماء الشام المرابطين في السواحل والثغور وغيرهم  ،فوصل إلى
مصر سنة ( 250هب ) وأخذ عمن بقي فيها من أهل العلم  ،وأكثر الكتابة عنهم .
ثم رجع اإلمام الطبري  :إلى الشام  ،ثم عاد إلى مصر سنة ( 256هب ) وقد
درس العروض بمصر بعد أن ُسئل عنه ولم يكن قد درسه  ،فأصبح عروضيا  ،ثم
عاوده الشوق فرجع إلى بغداد وكتب فيها أيضاً وكان ذلك بعد سنة ( 273هب)  ،ثم
توجه إلى طبرستان مسقط رأسه وهذه هي المرة األولى التي يعود فيها إلى طبرستان
بعد أن غادرها لطلب العلم  ،ثم غير وجهه إلى بغداد  ،فدخل إليها بعد أن زادت
شهرته في العلم وشاع خبره بالفهم  ،واتخذها موطناً له وقضى بها بقية حياته إلى أن

وافاه األجل

()10

.

المطلب الثاني
شيوخه وتالميذه ومؤلفاته ومكانته بين العلماء  ،وفيه خمسة فروع
الفرع األول  :أهم شيوخه وأساتذته

لقد كان لتعدد العلوم التي أخذها اإلمام الطبري والبلدان التي سافر إليهاكثير
من الشيوخ واألساتذة  ،وكثير من شيوخه هم شيوخ البخاري ومسلم ،وسأقتصر على
ذكر أهم شيوخه وأساتذته مع ترجمة موجزة لكل منهم :
 .1أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس الشيباني البغدادي  ،المشهور بب (ثعلب) شيخ
اللغة العربية وامام نحاة الكوفة وأعلمهم ُ ،ذ ِك َر أن ثعلباً قال :ق أر علي أبو جعفر
الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة توفي سنة
(291هب)(.)12

 .2الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي  ،ثقة أخذ عنه اإلمام
الطبري فقه الشافعي القديم ،وهو أثبت رواة القديم ،إمام في اللغة،
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(ت263هب)(.)15
 .0داود بن علي بن خلف أبو سليمان األصبهاني البغدادي المعروف بب(الظاهري)،
إمام أهل الظاهر وله أتباع يعرفون بالظاهرية  ،ومن أبرز أتباعه ابن حزم  ،كان
داود زاهداً كثير الورع انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد ( ،ت273هب)

()16

.

 .2محمد بن مقاتل الرازي  :قاضي الري وامام أصحاب الرأي فيها  ،كان مقدماً في
يحدث عنه  ،أخذ عنه اإلمام الطبري فقه العراق
الفقه سمع منه البخاري لكنه لم ّ
بالري توفي سنة (228هب)(.)17

محدث إمام
 .5يونس بن عبد األعلى بن موسى الصوفي أبو موسى المصري  ،فقيه ّ
في القراءات  ،ق أر عليه اإلمام الطبري وأخذ عنه فقه اإلمام مالك  :توفي
سنة(262هب)

()18

.

الفرع الثاني  :أبرز أصحابه وتالميذه

إن علم اإلمام الطبري وما حصل عليه من الشهرة والمكانة العلمية في حياته
كانت سببا ألن يكون له أصحاب وتالميذ يأخذون العلم عنه وينشرون مذهبه ،
ويتفقهون على يديه ويروون عنه  ،وهم كثير  ،وسأقتصر على ذكر أبرزهم :
 .1إبراهيم بن حبيب  :السقطي البصري الطبري  ،اهتم بتاريخ الطبري فوضع له
ذيالً  ،وله كتاب جامع الفقه وكتاب الرسالة(.)19

 .2أحمد بن يحيى بن علي بن أبي منصور المنجم أبو الحسن البغدادي  ،كان
متكلماً أديباً فقيهاً  ،له كتب في الفقه على مذهب ابن جرير الطبري  ،منها كتاب

(اإلجماع في الفقه) وكتاب (المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة مذهبه) توفي

سنة (027هب)(.)23

 .0أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي البغدادي  ،قاضي الكوفة ،
وهو من أصحاب الطبري الذين أكثر الكتابة عنه  ،له مصنفات عدة منها كتاب
الجامع في الفقه على مذهب الطبري توفي سنة (053هب)

()21

.

 .2المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد البغدادي أبو الفرج النهرواني الجريري –
نسبة إلى مذهب ابن جرير – القاضي المعروف بب(ابن طرار)  ،كان على مذهب
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ودون الكتب الخاصة به
ابن جرير ومقلداً له  ،وقد انتصر للمذهب ودافع عنه ّ ،
 ،كان من أعلم الناس بالفقه والنحو واللغة واألدب ( ،ت093هب)(.)22
 .5سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم اللّخمي الطبراني الشافعي ،حافظ حجة،

صاحب المعاجم الثالثة (الكبير واألوسط والصغير) سمع من اإلمام الطبري،

توفى سنة (  093هب )(.)20

الفرع الثالث :مؤلفاته.

لقد كان لإلمام الطبري مؤلفات كثيرة وعظيمة في علوم مختلفة  ،وشهد له بذلك
العلماء  ،فقد قال الذهبي  :اإلمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف

الباهرة(.)22

ٍ
شيء من كتبه أو كتب
ف من الكتب  ،لكن لم ُيعثر على
ومع كثرة ما أَل َ
أصحابه وتالميذه إال القليل  ،وكل ما عثر عليه كتابه في التفسير والتاريخ الشهيرين

وكتاب اختالف الفقهاء .
ومن أهم مصنفاته ومؤلفاته ما رتبتها على قسمين :
مصنفاته في الفقه وأصوله  ،ومصنفاته في غير الفقه .
القسم األول  :مصنفاته في الفقه واألصول  ،ومنها :

 .1اختالف الفقبهاء :ويسمى بب( اختالف علماء األمصبار في أحكبام شبرائع اإلسبالم):

()25

وهببو أول مببا صببنفه مببن كتبببه  ،ويقببع هببذا الكتبباب فببي نحببو ثالثببة آالف ورقببة
وهو مطبوع .

 .2البيان عن أصول األحكام(.)26

 .0لطيف القول في أحكام شرائع اإلسالم(.)27

 .2الخفيف في أحكام شرائع اإلسالم  :وهو مختصر من كتاب اللطيف(.)28
 .5بسيط القول في أحكام شرائع اإلسالم(.)29
 .6مختصر مناسك الحج(.)03
 .7آداب القضاء(.)01

 .8مختصر الفرائض(.)02
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 .9الموجز في األصول  ،ابتدأ فيه ولم يتمه(.)00

القسممم الثمماني :مصممنفاته فممي هيممر الفقممه ،لكنممه قممد يممذكر فيهمما مسمماقل فقهيممة

تمربه ،ومنها:

 .1في التفسير :تفسبيره المشبهور بتفسبير الطببري  ،واسبمه (جبامع البيبان عبن تأويبل
آي القرآن)(.)02

 .2في علم القراءات  :كتاب (القراءات وتنزيل القرآن)(.)05
 .3في الحديث الشريف :

أ -تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل  من األخبار (.)06

ب -المسند المجرد (.)07
 .4في العقاقد :

أ -البصير في معالم الدين أو (التبصير في أصول الدين) (.)08
ب -صريح السُّنة وُذ ِكر باسم ( كتاب شرح السُّنة ) (.)09

 .5في الفضاقل والس َير واآلداب :
()23
أ -كتاب فضائل أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما ولم يتمه
ب -كتاب فضائل علي بن أبي طالب .)21(

ج -كتاب فضائل العباس  ، مات قبل أن يتمه(.)22

د -أدب النفوس الجيدة واألخالق النفيسة  ،مات قبل أن يتمه(.)20

ه -كتاب في عبارة الرؤيا  ،لم يتمه (.)22

و -تاريخ األمم والملوك  :والمشهور بب( تاريخ الطبري )(.)25

ز -ذيل المذيل (.)26
 .6في الجدل والردود :

أ -كت ب ب بباب (ال ب ب ببرد عل ب ب ببى ذي األس ب ب ببفار) وفي ب ب ببه رد عل ب ب ببى اإلم ب ب ببام داود ب ب ب ببن عل ب ب ببي
الظاهري(.)27

()28

ب -كتاب الرد على ابن عبد الحكم
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الفرع الرابع

مكانته بين العلماء وأقوال العلماء فيه
لقد وصل اإلمام الطبري إلى درجة من العلم صار بها إمام عصره وعالّمبة وقتبه

وفقيه زمانه كما قال ابن النديم(.)53

وسأذكر بعض ما قاله العلمباء فبي حبق اإلمبام الطببري مبن الثنباء عليبه والشبهادة
له بالعلم والفضل :

()51

 .1ق ببال اب ببن خزيم ببة
جرير)(.)52

 ( :م ببا أعل ببم أح ببداً عل ببى أدي ببم األرض أعل ببم م ببن محم ببد ب ببن
()50

 .2قال اإلمام النووي ( :هو العالم البارع في أنواع العلوم )
()52

 .0قال ابن كثير

.

( :كان الطببري فبي العببادة والزهبادة والبورع والقيبام ببالحق بحيبث

التأخببذه فببي ذلببك لومببة الئببم  ،وكببان حسببن الصببوت بببالقراءة مببع المعرفببة التامببة
بالقراءات على أحسن الصفات  ،وكان من كبار الصالحين )(.)55

الفرع الخامس :وفاة اإلمام الطبري.

توفي اإلمام الطبري :يوم السبت ألربع بقين من شبوال سبنة عشبر وثبالث مائبة ،
ودفببن يببوم األحببد  ،فببي داره برحبببة يعقببوب ببغببداد  ،وأنببه لببم يببؤذن بببه أحببد ومببع ذلببك
اجتمببع علببى جنازت ببه مببن ال ُيحصببي ع ببددهم إال اهلل عببز وجببل  ،وبق ببي النبباس ي ببأتون

عدة شهور ليالً ونهبا اًر  ،وقيبل  :تبوفي عشبية األحبد ودفبن فبي
ويصلّون عليه عند قبره ّ
ضحى يوم االثنين غد ذلك اليوم  ،وقد رثاه خلق كثير من أهل الدين واألدب(.)56

المطلب الثالث
مذهبه ومنهجه الفقهي وألفاظ الترجيح
وفيه ثالثة فروع :

الفرع األول  :مذهبه الفقهي

لقد اطلع اإلمام الطبري على جميع المذاهب الفقهية في ذلك الزمان  ،فقد أخذ
فقه الحنفية عن ابن مقاتل في الري – كما مر ذكره في شيوخ الطبري – وأخذ فقه
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اإلمام مالك  ،و فقه اإلمام الشافعي و فقه اإلمام أحمد ،و فقه أهل الظاهر على يد

إمام المذهب داود الظاهري (.)57

ومع كونه َد َر َس جميع المذاهب إال أنه اتخذ المذهب الشافعي مذهبا له  ،وبقي
عدة سنوات قبل أن يصبح مجتهدا مستقال  ،ثم أصبح صاحب مذهب خاص
عليه ّ
به له أتباعه ومقلدوه ( ،وان اإلمام الطبري وان بدا شافعيا  ،وقلد المذهب سنين

طواال إال أن أقوال العلماء متفقة على إمامته واجتهاده المطلق وانفراده بمذهب
مستقل)

()58

 ،وهذا واضح من وصف العلماء لمذهبه  :فقد قال السيوطي  :وكان

(الطبري) أوال شافعيا  ،ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات  ،وله أتباع

ومقلدون  ،وله في االصول والفروع كتب كثيرة(.)59

الفرع الثاني :منهجه في عرض المساقل الفقهية في تفسيره.

إن اإلمام الطبري :قد اتخذ اسلوبا ومنهجا سار عليه في عرض المسبائل الفقهيبة
في هذا الكتاب.
فهو يأتي على عرض أقوال الفقهباء قبوالً قبوالً  ،لكنبه ال ينتقبل مبن قبول إلبى آخبر

حتببى يببأتي بمببا يببدلل عليببه مببن اآلثببار البواردة عببن النبببي ثببم الصببحابة ثببم مببا جبباء عببن
التببابعين ،ثببم يببذكر تلببك اآلثببار بسببنده عببن شببيوخه مببن غيببر أن يتعببرض لتلببك األسببانيد
بتدقيق أو تعليق أو تصحيح  ،فإذا فرغ من ذكر األقوال وأدلتهبا بعضبها وراء بعبض ،
أخذ بالموازنبة و المحاكمبة بينهبا ثبم يأخبذ فبي تبرجيح روايبة علبى أخبرى ،مبؤث ار مبا كبان
()63

معناه ظاه ار أو متباد ار أوال ؛ ألن هذا هو المعول عليه عند أهل اللغة

.

الفرع الثالث :أقوال العلماء في تفسير الطبري.

لقبد كبان لتفسببير الطببري شبهرة واسببعة ومكانبة عاليبة بببين المفسبرين  ،فهبو تفسببير
جمببع بببين التفسببير بالمببأثور وبببين التفسببير بالعقببل والبرأي  ،وقببد لقببي تفسببيره قببوال عنببد
الخاصة والعامة وسأذكر بعض أقوال العلماء في كتابه التفسير (جامع البيان):
 .1قال أبو حامد االسفراييني  ( :لو سافر رجل إلبى الصبين فبي تحصبيل تفسبير اببن
جرير لم يكن كثي ار )(.)61

وحمل هذا الكتاب مشرقاً ومغرباً  ،وقرأه كبل مبن كبان فبي
 .2قال أبو بكر بن كامل ُ :
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()62

وقته من العلماء وك ٌل فضله وقدمه

.

 .0قببال شببيخ اإلسببالم ابببن تيميببة ( : :وأمببا التفاسببير التببي بببين أيببدي النبباس فأصببحها
تفسببير ابببن جريببر الطبببري  ،فإنببه يببذكر أق بوال السببلف باألسببانيد الثابتببة ولببيس فيببه
بدع ببة  ،وال ينق ببل ع ببن المتهم ببين – ويق ببول ع ببن التفس ببير أيض ببا – وه ببو م ببن أج ببل
التفاسير وأعظمها قد اًر)(.)60

 .2ق ب ببال اب ب ببن كثي ب ببر  ( :ول ب ببه – أي للطب ب ببري – التفس ب ببير الكام ب ببل ال ب ببذي ال يوج ب ببد ل ب ببه
نظير)(.)62

ِ
العدة:
تمهيد عن

المبحث الثاني :المساقل الفقهية.

 تعريف العدة لغة :مأخوذة من العد والحساب  ،والعد في اللغة  :اإلحصاء،
وسميت عدة المرأة بذلك الشتمالها على العدد من األقراء أو األشهر غالبا
(الع ّد ) وقد انقضت عدتها
وجمع عدتها (عدد) وأصل ذلك كله من َ
وفي االصطالح:

()65

.

 عرفها الحنفية ( :تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما
يقوم مقامه من الخلوة والموت)

()66

.

أي :انتظار انقضاء المدة بالتزويج فحقيقته
شرح التعريف :التربص :اإلنتظارّ ،
 :وجوب ترك المرأة للتزويج والزينة في مدة معينة شرعا .و سببها النكاح أو شبهته ،
عند زوال ذلك  :أي انقضاء مابقي من آثار النكاح  ،المتأكد بالدخول  :أي إذا
تأكد بالدخول أو الخلوة أو الموت  ،وينبغي أن يزاد وشبهة النكاح(.)67

ويرد على هذا التعريف ثالثة اعتراضات:
أ) أنه ال يشمل عدة المطلقة رجعيا ألنه قال :إن االنتظار ال يلزمها إال بعد زوال
النكاح ونكاح المطلقة رجعيا ال يزول بالطالق الرجعي.
ب) أن االنتظار يلزم المرأة  ،وهذا يخرج الصغيرة ؛ ألنها ليست أهال لاللتزام.

ت) أنه ال يشمل عدة األ ََمة ؛ ألنه قال  :يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة(.)68
 وعرفها المالكية( :مدة منع النكاح لفسخه أو موت زوج أو طالقه)(.)69
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شرح التعريف  :قوله م نع النكاح :شمل العدة التي يمنع فيها الرجل عن الزواج
فيما إذا كان متزوجا أربعا وطلق الرابعة ،وبعضهم يقول :إن منع الرجل اليسمى عدة
لفسخه أو موت الزوج ،يدل على أن سبب العدة فراق الزوجة في حال الحياة

بالطالق أو فسخ النكاح أو الموت (.)73

 عرفها الشافعية (:مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو
للتعبد أو لتفجعها على زوج)(.)71

أي :تنتظر ،وقوله الم أرة :خرج به المدة التي ينتظر فيها
شرح التعريف :تتربصّ :
الرجل فإنها ال تسمى عدة  ،وقوله لمعرفة براءة الرحم  :المراد بالمعرفة ما يشمل
الظن واليقين فأما اليقين فهو بوضع الحمل وأما الظن فهو غير ذلك ،وقوله أو
للتعبد :أراد به عدة الصغيرة نحوها ممن ثبتت براءة رحمها ،وقوله  :لتفجعها لإلشارة
إلى أن العدة قد تترتب على مجرد العقد الصحيح بدون وطء في حالة وفاة

الزوج(.)72

 وعرفها الحنابلة  (:هي التربص المحدود شرعا)

()70

.

شرح التعريف :والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأة فال يحل لها التزوج فيها
بسبب طالقها أو موت زوجها

()72

.

 ومن التعاريف السابقة  :فإن تعريف الشافعية هو أشمل التعاريف ؛آلنه
أحتوى على جميع أنواع العدة ؛ وألنه جامع مانع .
 مشروعية العدة :

اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها(.)75
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة واإلجماع .
أ  -أما الكتاب فمنه :

ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن ثَالثَ َة قُُروٍء ))
 -1قول اهلل تعالى َ (( :وا ْل ُمطَلقَ ُ
ات َيتََرب ْ
 -2قوله تعالى  (( :والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِعدتُهُن ثَالثَةُ
َ
()77
.
ض َن ))
أَ ْشهُ ٍر َوالالئِي لَ ْم َي ِح ْ
ِ
ِ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن أ َْرَب َعةَ
ين ُيتََوف ْو َن م ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
((والذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ
 -0قوله تعالى َ :
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()78

أَ ْشهُ ٍر َو َع ْش اًر ))
ب  -وأما السُّنة فمنها :
.

 -1ما روته أم عطية أن رسول اهلل  قال ((:ال تحد امرأة على ميت فوق ثالث
إال على زوج أربعة أشهر وعش ار وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل
وال تمس طيبا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار))

()79

.

 -2عببن فاطمببة بنببت قببيس أن أبببا عمببرو بببن حفببص طلقهببا البتببة وهببو غائببب فأرسببل
إليها وكيله بشعير فسخطته فقال  :واهلل ما لك علينا من شبيء فجباءت رسبول اهلل 
فذكرت ذلك له فقال :ليس لبك عليبه نفقبة فأمرهبا أن تعتبد فبي بيبت أم شبريك ،ثبم قبال:
تل ببك امب برأة يغش بباها أص ببحابي اعت ببدى عن ببد اب ببن أم مكت ببوم فإن ببه رج ببل أعم ببى تض ببعين
()83

ثيابك

.

 -0عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :أمرت بريرة أن تعتد بثالث ِحَي ٍ
ض

()81

.

ج  -اإلجماع  -أجمعت األُمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول 
إلى يومنا هذا من دون نكير من أحد (.)82
 سبب وجوب العدة :
تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطالق أو
الموت أو الفسخ أو اللعان  ،كما تجب بالموت قبل الدخول  ،بعد عقد النكاح
الصحيح

()80

.

 ابتداء العدة وانقضاؤها :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن العدة تبدأ فبي الطبالق عقيبب الطبالق ،
فيعب ّبد ابتببداؤها
وفببي الوفبباة عقيببب الوفبباة  ،ألن سبببب وجببوب العببدة الطببالق أو الوفبباة ُ ،
مببن وقببت وجببود السبببب  ،فببإن لببم تعلببم بببالطالق أو الوفبباة حتببى مضببت مببدة العببدة فقببد
انقضت مدتها(.)82

وذه ببب المالكي ببة  :إل ببى أن الع ببدة تب ببدأ م ببن وق ببت العل ببم ب ببالطالق  ،فل ببو أق ببر ف ببي
صحته بطالق متقدم  ،وقد مضى مقبدار العبدة قببل إقب ارره  ،اسبتأنفت عبدتها مبن وقبت

اإلقرار ،أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة (.)85
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أمببا انقضبباء العببدة فإنببه يختلببف ببباختالف نوعهببا  ،فببإن كانببت الم برأة حببامال فببإن
عدتها تنتهي بوضع الحمل كلبه  ،واذا كانبت العبدة ببالقروء فإنهبا تنتهبي بثالثبة قبروء ،
واذا كانت العبدة باألشبهر فإنهبا تحسبب مبن وقبت الفرقبة أو الوفباة حتبى تنتهبي بمضبي
ثالثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر (.)86
 حكمة تشريع العدة :
شرعت العدة لمعان وحكم وعدها الشارع منها :
العلببم بب براءة الببرحم  ،وأن ال يجتمببع مبباء ال بواطئين فببأكثر فببي رحببم واحببد فتخببتلط
األنساب وتفسد  ،ومنها  :تعظيم خطر الزواج ورفع قدره واظهار شرفه ،
ومنها  :تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصبادف زمنبا يبتمكن فيبه
من الرجعة ،ومنها قضاء حق الزوج واظهار تأثير فقده فبي المنبع مبن التبزين والتجمبل
 ،ولببذلك شببرع اإلحببداد عليببه أكثببر مببن اإلحببداد علببى الوالببد والولببد  ،ومنهببا :االحتيبباط
لحببق الببزوج ،ومصببلحة الزوجببة  ،وحببق الولببد  ،والقيببام بحببق اهلل الببذي أوجبببه  ،ففببي
العدة أربعة حقوق  ،وقد أقام الشارع المبوت مقبام البدخول فبي اسبتيفاء المعقبود عليبه ،
فلببيس المقصببود مببن العببدة مجببرد ببراءة الببرحم  ،بببل ذلببك مببن بعببض مقاصببدها وحكمهببا

()87

.

المسألة األولى

المراد من لفظ القرء

ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن ثَالثَةَ قُُروٍء))
((وا ْل ُم َ
طلقَ ُ
ات َيتََرب ْ
في قوله تعالى َ :
القَرء لغة  :بالفتح والضم  :الحيض  ،ويطلق على الطهر  ،وهو من األضداد ؛
()88

.

أقرؤ مثل فلوس
وذلك أن القرء هو الوقت فقد يكون للحيض والطهر  ،وجمعه قروء و ُ
وأفلس  ،ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال  ،وهو مأخوذ من أقرأت النجوم إذا غابت
 ،وقيل :إن القرء في اللغة الجمع  ،وان قولهم :قريت الماء في الحوض فهو جمعت
 ،وقرأت القرآن لفظت به مجموعا

()89

.

اختلبف الفقهبباء رحمهببم اهلل تعبالى فببي لفببظ ( القبروء) البوارد فببي قبول الحببق تبببارك
ص َبن بِأ َْنفُ ِسب ِهن ثَالثَبةَ قُ ُبروٍء))( ، )93هبل المبراد ببه (الحبيض)
وتعالىَ (( :وا ْل ُمطَلقَ ُ
بات َيتََرب ْ
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 ،أو (األطهار) ؟ على قولين:
القول األول  :القرء هو الطهر.

وببه قبال اإلمبام الطببري حيبث قبال(( :أن الببذي أمبرت ببه مبن ذلبك إنمبا هبو أقبراء
الطهر وذلك وقبت مجيئبه لعادتبه التبي تجبيء فيبه فأوجبب عليهبا تبربص ثالثبة أطهبار،
كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا وكان اهلل تعالى ذكبره قبد أمبر المريبد بطبالق ام أرتبه
أن ال يطلقها إال طاه ار غير مجامعبة وحبرم عليبه طالقهبا حائضبا كبان البالزم للمطلقبة
المبدخول بهببا إذا كانببت ذات أقبراء تبربص أوقببات محببدودة المبلببال بنفسببها عقيببب طببالق
زوجهببا إياهببا أن تنظببر إلببى ثالثببة قببروء بببين طهببري كببل قببرء مببنهن قببرء هببو خببالف مببا
()91

احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن))

.

وبه قالبت عائشبة واببن عمبر وزيبد ببن ثاببت ومعاويبة ببن أببي سبفيان  والزهبري
وأبان بن عثمان

()92

.

()90

واليببه ذهببب المالكيببة

وجمهور أهل المدينة(.)97

()92

والشببافعية

وأحمببد فببي روايببة

واستدلوا بما يأتي :
-1

()96

()95

والظاهريببة

قوله تعالى ((ياأَُّيهَا النبِ ُّي إِ َذا طَل ْقتُ ُم ِّ
وهن لِ ِعدتِ ِهن))
اء فَطَلِّقُ ُ
الن َس َ
الع ببدة وه ببو الطه ببر ؛ ألن الطب ببالق ف ببي الح ببيض حب برام  ،ولب ببو ك ببان الق ببرء هب ببو
()98

أي في زمبن

الحيض لكنا مأمورين بالحرام وهو باطل ؛ ألن اهلل تعالى ال يأمر بالحرام(.)99

وأجيببب :بببأن المبراد مببن العببدة المببذكورة فيهببا عببدة الطببالق  ،والنبببي جعببل الطهببر
عدة الطالق  ،أال ترى أنه قال  :فتلك العدة التي أمبر اهلل تعبالى أن يطلبق لهبا النسباء

والكالم في العدة عن الطالق أنها ما هي وليس في اآلية بيانها(.)133
-2

عببن عبببد اهلل بببن عمببر رضببي اهلل عنهمببا أنببه طلببق ام أرتببه وهببي حببائض علببى
عهببد رسببول اهلل صببلى اهلل عليببه وسببلم فسببأل عمببر بببن الخطبباب رس ببول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عن ذلبك فقبال رسبول اهلل ُ مبرهُ فليراجعهبا ثبم ليمسبكها

حتى تطهر ثم تحيض ثبم تطهبر ثبم إن شباء أمسبك بعبد وان شباء طلّبق قببل أن
()131

يمس فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء
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ن ببص ف ببي أن الطه ببر ه ببو ال ببذي يس ببمى ع ببدة ،وه ببو ال ببذي تطل ببق في ببه النس بباء ،
والخالف في أن مبن طلبق فبي حبال الحبيض لبم تعتبد ببذلك الحبيض ومبن طلبق
في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر فكان ذلك أولى .
-0

قال الشافعي رحمه اهلل أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ببن الزبيبر عبن
عائش ببة رض ببي اهلل تع ببالى عنه ببا أنه ببا انتقل ببت حفص ببة بن ببت عب ببد ال ببرحمن ح ببين
دخلببت فببي الببدم مببن الحيضببة الثالثببة ،قببال ابببن شببهاب  :فببذكر ذلببك لعمبرة بنببت
عبد الرحمن فقالت  :صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن اهلل تبارك
اسببمه يق ببول ثالث ببة قببروء فقال ببت عائش ببة رض ببي اهلل تعببالى عنه ببا :ص ببدقتم وه ببل
()132

تدرون ما األقراء ؟ األقراء  :األطهار
-2

.

إن القببروء (علببى صببيغة فعببول) هببو جمببع خبباص بببالقرء الببذي معنبباه (الطهببر)
وذل ببك أن الق ببرء ال ببذي ه ببو الح ببيض يجم ببع عل ببى (أقب براء :عل ببى ص ببيغة أفع ببال)
أت
واالشتقاق يدل علبى ذلبك كمبا حكباه اببن األنبباري ؛ ألن القبرء مشبتق مبن قبر ُ
()130
الماء في الحوض  :أي جمعته  ،فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر
وأجيببب :بببأن هببذا رأي انفببرد بببه ابببن االنببباري  ،ولببيس فيببه داللببة علببى أن معنببى

القببرء الطهببر  ،فقببد نقببل سببيبويه عببن العببرب  :أن ماجبباء علببى وزن (فُ ْعببل) فإنببه يجمببع
على (أَ ْفعال وفُ ُعول وفعال) من غير تفريق في جمعه بين معنى ومعنى )(.)132

-5

إن الحيضببة مؤنثببة والطهببر مببذكر فلببو كببان القببرء الببذي ي براد بببه الحببيض لمببا

ثبت في جمعه الهاء ألن الهاء ال تثبت في جمبع المؤنبث فيمبا دون العشبرة أي
أن العدد من ثالثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث (.)135

وأجيب:
أ-

أن اللغببة ال تمنببع مببن إطببالق لفظببين أحببدهما مببذكر واآلخببر مؤنببث علببى معنببى
واحب ببد  ،ولفب ببظ القب ببرء يطلب ببق علب ببى الب ببدم وعلب ببى الحيضب ببة كب ببإطالق لفب ببظ (البب ببر
والحنطببة) والم براد بهمببا مسببمى واحببد  ،إذن فيجببوز أن يقصببد نفببس الببدم الخببارج
فجاء العدد مؤنثا.

ب -يجوز أن تكون المراعاة في تأنيث العدد للفظ (قروء) ألنبه لفبظ مبذكر  ،كمبا هبو
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مببذهب البغببداديين فببي مالحظببة لفببظ الجمببع لتببذكيره وتأنيثببه  ،فيكببون لفببظ القببرء
مذك ار أريد به مؤنث(.)136

-6

إذا كانببت العببدة التببي هببي األقبراء الحببيض لكببان بببين الطببالق وبببين أول العببدة

مدة ليست فيها معتدة  ،وهذا باطل(.)137

القول الثاني  :القرء هو الحيض.
ِ
َْ ْرَب َع ِة وأببو موسبى األشبعري َو ْاب ِبن َم ْس ُبعوٍد واببن عبباس رضبي
وبه قال ا ْل ُخلَفَاء األ َ
اهلل عببنهم و مجاهببد وأبببو الربيببع وقتببادة والضببحاك وطبباوس وعكرمببة والسببدي واب براهيم
النخعي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب(.)138

واليه ذهب أبو حنيفة(.)139
استَ َدلُّوا بما يأتي:
َو ْ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن ثَالَثَةَ قُُروٍء))  ،وجبه الداللبة :أمبر
((وا ْل ُمطَلقَ ُ
ات َيتََرب ْ
 -1قَ ْولُهُ تَ َعالَى َ :
اهلل تعالى باالعتداد بثالثة قروء ولو حمل القبرء علبى الطهبر لكبان االعتبداد بطهبرين
وبعب ببض الثالب ببث ؛ ألن بقيب ببة الطهب ببر الب ببذي صب ببادفه الطب ببالق محسب ببوب مب ببن األق ب براء
عنببدالقول ب ببالطهر ،والثالث ببة اسببم لع ببدد مخص ببوص ،واالسببم الموض ببوع لع ببدد ال يق ببع
على ما دونه ،فيكون ترك العمل بالكتاب ،ولبو حملنباه علبى الحبيض يكبون االعتبداد
بثالث ِحَيض كوامل ؛ ألن ما بقي من الطهر غير محسوب من العبدة عنبدنا فيكبون
عمال بالكتاب فكان الحمل على ما ذلك أولى لموافقتبه لظباهر البنص وهبو أولبى مبن

مخالفته(.)113

 -2قولببه عببز وجببل(( :والالئِببي َيئِ ْسب َبن ِمب َبن ا ْل َم ِحب ِ
بيض ِمب ْبن نِ َسببائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبببتُ ْم
َ
()111
ضب َبن))  .وجببه الداللببة :جعببل سبببحانه وتعببالى
ثَالثَبةُ أَ ْشببهُ ٍر َوالالئِببي لَب ْبم َي ِح ْ

فَ ِعببدتُهُن
األشببهر

بدال عن األقراء عند اليأس عن الحيض في العدة  ،والمبدل هو البذي يشبترط عدمبه
لجواز إقامة البدل مقامه  ،فبدل أن المببدل هبو الحبيض  ،فكبان هبو المبراد مبن القبرء

المذكور في اآلية (.)112

طل ْقبتُ ُم ِّ
بوهن لِ ِعبدتِ ِهن ))
باء فَ َ
بي إِ َذا َ
((يبا أَُّيهَبا النبِ ُّ
طلِّقُ ُ
 -0قولبه تعبالى َ :
الن َس َ
بوهن لِ ِعببدتِ ِهن )) دال علببى أن الم براد بببالقرء الحببيض ؛
الداللببة  :قولببه تعببالى ((فَطَلِّقُب ُ
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ألن الطالق يقع في الطهر  ،فقوله تعالى (لعدتهن) المراد به أن يكبون الطبالق قببل
ابتببداء العببدة السببتحالة أن يكببون بعببدها أو مصبباحبا لهببا  ،فلمببا لببزم أن يكببون قبببل
ابت ب ببدائها والطه ب ببر كل ب ببه وق ب ببت للط ب ببالق  ،وج ب ببب أن يك ب ببون ماتبت ب ببد ب ب ببه الم ب ببدة ه ب ببو
()112

الحيض
-2

()115

قوله عليه الصالة والسالم( :المستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها ))

وجبه

الداللببة  :ان الرسببول  قببال تببدع الصببالة أيببام أقرائهببا  ،وانمببا تببدع الصببالة فببي أيببام
الحيض فدل على ان القرء هو الحيض (.)116

-5

قببال عليببه الصبالة والسببالم لفاطمببة بنببت حبببيش عنببدما شببكت لببه الببدم (( :إنمببا

ذلبك عببرق فببانظري إذا أتبباك قببرؤك فببال تصببلي  ،واذا مببر قببرؤك فلتطهببري ثببم تصببلي

مببابين القببرء إلببى القببرء))( .)117وجببه الداللببة  :أن الرسببول  أمرهببا أن تببدع الصببالة
أيام القرء  ،وهي أيام الحيض  ،فدل على أن القرء هو الحيض.

()118

 -6قوله عليه الصالة والسالم (( :طبالق األ ََمبة طلقتبان  ،وقرؤهبا حيضبتان))
الحرة إال في تنقبيص العبدد ،
َمة و ُ
 ،وجه الداللة  :انه ال تفاوت بين العدة بالنسبة لأل َ
وليس في أصل العدة  ،فدل على أن أصل ما تنقص به العدة هو الحيض(.)119
الترجيح :
مببن خببالل عببرض قَب ْبولَي العلمبباء فببي الم براد بببالقرء مببن االيببة الكريمببة تبببين لببي
رجحببان ماذهببب إليببه أصببحاب القببول الثبباني مببن أن القببرء هببو (الحببيض) وذلببك لألدلببة
التي استدلوا بها من القرآن والسنة النبوية  ،وكذلك ألن العدة وجدت السبتبراء البرحم ،
فكانت بالحيض ؛ وذلك ألن ببراءة البرحم مبن الحمبل  ،والبذي يبدل عليبه هبو الحبيض

فوج ببب أن يك ببون االس ببتبراء ب ببه( ،)123وان مم ببا اس ببتدلوا ب ببه أيض ببا أن الرس ببول  أم ببر
المستحاضببة بتببرك الصببالة أيببام األق براء والم براد بهببا أيببام الحببيض  ،والرسببول  هببو
المعبر عن اهلل تعبالى  ،وبلغبة قومبه نبزل القبرآن  ،فبإذا أورد المشبترك فبي كالمبه علبى
معنييببه  ،وجببب حملببه فببي س بائر كالمببه عليببه إذا لببم يثبببت إرادة اآلخببر فببي شببيء مببن
كالمببه البتببة  ،ويصببير هببو لغببة الق برآن التببي خوطبنببا بهببا وان كببان لببه معنببى آخببر فببي
كببالم غيبره  ،واذا ثبببت اسببتعمال الشببارع للقببرء فببي الحببيض علببم أن هببذا لغتببه  ،فيتعببين
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()121

حمله عليها في كالمه

 ،واهلل أعلم .

المسألة الثانية

نهي النساء عن كتمان ما في أرحامهن

ِ
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
((وال َيح ُّل لَهُن أ ْ
ق اللهُ
اختلف العلماء في المراد من قوله تعالىَ :
ِفي أَرح ِ
ام ِهن إِ ْن ُكن ُي ْؤ ِمن بِالل ِه َوا ْلَي ْوِم ْاآل ِخ ِر)) ( ، )122على ثالثة أقوال:
َْ
القول األول :إن الذي نهيت المرأة عن كتمانه زوجها هو ما خلق اهلل في

رحمها من الحيض والحبل.

وهو اختيار اإلمام الطبري رحمه اهلل حيث قال(( :وأولى هذه األقوال بتأويل
اآلية قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو

تطليقتين مما خلق اهلل في رحمها  :الحيض والحبل))(.)120

وبه قال ابن عمر  ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك(.)124
واليه الحنفية

()125

والمالكية

()126

()127

والشافعية

والحنابلة

()128

والظاهرية(.)129

واستدلوا بما يأتي:

ق الله ِفي أَرح ِ
ِ
ام ِهن ِإ ْن ُكن ُي ْؤ ِمن
((وال َيح ُّل لَهُن أ ْ
َْ
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ ُ
 -1قوله تعالى َ :
بِالل ِه َوا ْلَي ْوِم ْاآل ِخ ِر))  ،وجه الداللة  :أن الذي يكون في رحم المرأة هو الحيض
والحبل  ،ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض األحوال من اإلضرار بالزوج

واذهاب حقه  ،فإذا قالت المرأة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من االرتجاع ،
فأضرت به،
واذا قالت لم تحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه ،
ّ
وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من االرتجاع وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة
ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة لإلضرار بالزوج(.)103

 -2قال اإلمام الطبري رحمه اهلل (( :إن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق اهلل
في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث في قول من قال القرء الطهر
وفي قول من قال هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت باالغتسال ،
فإذا كان ذلك كذلك وكان اهلل تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي
وصفنا أمره ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله اهلل له بعد الطالق عليهن
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إلى انقضاء عددهن وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل
وبانقضاء األقراء الثالثة إن كن غير حوامل علم أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن
المطلقين من كل واحد منهما أعني من الحيض والحبل مثل الذي هن منهيات عنه
من اآلخر وأن ال معنى لخصوص من خص بأن المراد باآلية من ذلك أحدهما دون
اآلخر إذ كانا جميعا مما خلق اهلل في أرحامهن وأن في كل واحدة منهما من معنى
بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في اآلخر))

()101

القول الثاني :أن المراد هو النهي عن كتمان الحمل فقط.

وبه قال عمر وابن عباس  والسدي وابراهيم النخعي في قول(.)102
واستدلوا بما يأتي:

ِ
اء))
 -1قوله تعالى
ص ِّوُرُك ْم ِفي األ َْر َح ِام َك ْي َ
ُ
ف َي َش ُ
((ه َو الذي ُي َ
الذي يكون في الرحم هو اإلنسان الذي أصله الحمل.

()100

وجه الداللة :أن

 -2أن الحيض خارج عن الرحم ال أنه مخلوق في الرحم(.)102
ق الله ِفي أَرح ِ
ام ِهن )) على الولد الذي هو
َْ
 -0أن حمل قوله تعالىَ (( :ما َخلَ َ ُ
جوهر شريف  ،أولى من حمله على الحيض الذي هو شيء في غاية الخساسة
والقذر(.)105

وأجيب :بأن هذه الوجوه ضعيفة؛ ألنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه
األحوال التي ال اطالع لغيرها عليها وبسببها تختلف أحوال الحرمة والحل في النكاح

()106
أي :على الحيض والحبل.
فوجب حمل اللفظ على الكل
ّ
القول الثالث :المنهي عن كتمانه هو الحيض.

وبه قال ابن شهاب والزهري وعكرمة وابراهيم النخعي في قول آخر(.)107

واستدلوا :

ق الله ِفي أَرح ِ
ِ
ام ِهن)) وردت
((وال َيح ُّل لَهُن أ ْ
َْ
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ ُ
إن هذه اآلية َ
عقيب ذكر اإلقراء ولم يتقدم ذكر الحمل(.)108
ِ
ق اللهُ ِفي
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
((وال َيح ُّل لَهُن أ ْ
وأجيب :بأن هذا ضعيف ؛ ألن قوله َ
أَرح ِ
ام ِهن)) كالم مستأنف مستقل بنفسه من غير أن يضاف إلى ما تقدم فيجب حمله
َْ
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على كل ما يخلق في الرحم

()109

.

الترجيح :

والذي يبدو لي رجحان ما ذهب إليه اإلمام الطبري ومن معه من أن المنهي

عن كتمانه هو الحيض والحبل  ،وذلك ألن ما تنتهي به العدة إما القروء – الحيض
أو الطهر -أو وضع الحمل  ،والحيض والحمل يكونان في الرحم وال يوجد ما

يخصص به أحدهما( .)123واهلل أعلم.

المسألة الثالثة

((ولَ ُه َّن م ْث ُل الَّذي َعلَ ْيه َّن با ْل َم ْع ُروف))
المراد من قوله تعالى َ :

((ولَهُن ِم ْث ُل ال ِذي َعلَ ْي ِهن
اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى َ :
ِ
ِ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن ثَالثَةَ قُُروٍء َوال َي ِح ُّل لَهُن
((وا ْل ُمطَلقَ ُ
ات َيتََرب ْ
با ْل َم ْع ُروف)) في قوله تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُّ
ق
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
أْ
ق اللهُ في أ َْر َحام ِهن إِ ْن ُكن ُي ْؤ ِمن بِالله َوا ْلَي ْوِم اآلخ ِر َوُب ُعولَتُهُن أ َ
ِ
ِ
ِ
وف ولِ ِّلر َج ِ
ِ ِ
ال َعلَ ْي ِهن
بِ َرِّد ِهن ِفي َذلِ َ
ك إِ ْن أ ََر ُ
ادوا إِ ْ
صالحاً َولَهُن م ْث ُل الذي َعلَ ْيهن با ْل َم ْع ُر َ
ِ
يم))( ،)121على ثالثة أقوال :
َد َر َجةٌ َواللهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
القول األول  :للمطلقات واحدة أو ثنتين على أزواجهن أن ال يراجعوهن ليضروا

بهن من غير أن يمسكها وعليهن أن ال يكتمن ما خلق اهلل في أرحامهن إذا أراد
أزواجهم رجعتهن  ،فحرم على كل واحد مضارة صاحبه  ،وعرف كل واحد ما له وما
عليه .
وهو الراجح عند اإلمام الطبري رحمه اهلل  :حيث قال ((:والذي هو أولى بتأويل
اآلية عندي :وللمطلقات واحدة أو ثنتين بعد اإلفضاء إليهن  ،على بعولتهن أن ال
يراجعوهن ض ار ار في أقرائهن الثالثة  ،إذا أرادوا رجعتهن فيهن  ،إال أن يريدوا إصالح
أمرهن وأمرهم  ،فال يراجعوهن ض ار ار  ،كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن ،أن
ال يكتمن ما خلق اهلل في أرحامهن من الولد ودم الحيض  ،ض ار ار منهن لهم لتيقنهن
بأنفسهن  ،ذلك أن اهلل تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان أزواجهن في أقرائهن ما
خلق اهلل في أرحامهن إن كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وجعل أزواجهن أحق بردهن
في ذلك إن أرادوا إصالحا  ،فحرم اهلل على كل واحد منهما مضارة صاحبه  ،وعرف
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ثم عقّب ذلك بقوله (( َولَهُن ِم ْث ُل ال ِذي َعلَ ْي ِهن
كل واحد منهما ما له وما عليه ّ ،
بِا ْلمعر ِ
فبين أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته  ،مثل
وف)) ّ
َ ُْ
الذي له على صاحبه من ذلك))(.)122

ِ
ِ
َن
((وا ْل ُمطَلقَ ُ
ص َن بِأ َْنفُس ِهن ثَالثَةَ قُُروٍء َوال َيح ُّل لَهُن أ ْ
ات َيتََرب ْ
واستدل بقوله تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُّ
ق
َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
ق اللهُ في أ َْر َحام ِهن إِ ْن ُكن ُي ْؤ ِمن بِالله َوا ْلَي ْوِم اآلخ ِر َوُب ُعولَتُهُن أ َ
ادوا إِصالحاً ولَهن ِم ْث ُل ال ِذي علَ ْي ِهن بِا ْلمعر ِ
وف ))(. )120
بِ َرِّد ِهن ِفي َذلِ َ
ك إِ ْن أ ََر ُ
َ
ْ
َ ُْ
َ ُ
وجه الداللة :قال اإلمام الطبري( :فهذا التأويل – أي الذي ذكره قبل قليل –
هو أشبه بداللة ظاهر التنزيل من غيره)

()122

أي أن سياق اآلية يقتضي أن يكون

هذا هو معنى اآلية.
القول الثاني :وللنساء من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل
الذي عليهن لهم من الطاعة فيما اوجب اهلل تعالى له عليها .
وهو – أيضا – قول لإلمام الطبري حيث قال بعد أن ذكر القول األول وانه
أولى عنده (( :وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخال في
ذلك وان كانت اآلية نزلت فيما وصفنا ؛ ألن اهلل تعالى ذكره قد جعل لكل واحد
منهما على اآلخر حقا فلكل واحد منهما على اآلخر من أداء حقه إليه مثل الذي

عليه له))(.)125

الضحاك وابن زيد(.)126
وبه قال ابن عباس  في رواية و ّ
()129
واليه ذهب الحنفية( )127والمالكية( )128والشافعية

والزيدية(.)151

()153

والحنابلة

واستدلوا بما يأتي:
طب النبي  في عرفات فقال  (( :اتقوا اهلل واتقوا النساء
 .1عن جابر  قالَ :خ َ

فإنكم أخذتموهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل  ،ولكم عليهن أن ال

يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه  ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح  ،ولهن

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ))( .)152وجه الداللة :اخبر الرسول  أن من
حق الزوج على زوجته أن تحفظ نفسها وبيت زوجها مما يكره  ،وللزوجة من
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الرزق والكسوة ما يكفيها بالمعروف.
 .2قوله تعالى(( :والص ِ
اح ِب بِا ْل َج ْن ِب))( )150قيل  :هي زوجة الرجل
َ
حسن معاملة الرجل للمرأة .

()152

أي يجب
ّ .

 .0عن أبي هريرة  قال  :قال رسول اهلل  ( : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم
خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) ( .)155وجه الداللة  :حث الرسول  على حسن

معاشرة األزواج للزوجات .
القول الثالث  :وللنساء على أزواجهن من التصنع و المواتاه مثل الذي عليهن
من ذلك .
وهو قول آخر لإلمام الطبري إذ قال بعد أن ذكر القول الراجح عنده (( :وقد
يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخال في ذلك  ،وأن كانت
اآلية نزلت فيما وصفنا ؛ ألن اهلل تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على اآلخر

حقا  ،فلكل واحد منهما على اآلخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له ))(.)156
وهو قول البن عباس 

()157

.

واستدال:
عن ابن عباس  قال  :إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي
المرأة؛ ألن اهلل تعالى يقول (( :ولَهن ِم ْث ُل ال ِذي علَ ْي ِهن بِا ْلمعر ِ
وف ))(.)158
َ
َ ُْ
َ ُ
الترجيح :
من خالل عرض أقوال العلماء وأدلتهم تبين لي أن هذه اآلية شاملة لجميع ما
ذكره العلماء من األقوال  ،ولكن الراجح هو القول الثاني القائلين بأن لهن من حسن
الصحبة والمعاشرة ما عليهن من الرزق والكسوة ،وذلك لقوة أدلتهم  ،وألن كلمة
(بالمعروف) تجعل المعنى يراد منه حسن الطاعة  ،بمعنى أن للزوج حق الطاعة ما
أمر بمعروف ؛ ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق  ،فإذا أطاعته وجبت لهن
الرزق والكسوة والنفقة .
(واهلل أعلم بالصواب )
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المسألة الرابعة

الزينة والطيب للمعتدة عدة وفاة .

ِ
ِ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن أ َْرَب َعةَ
ين ُيتََوف ْو َن م ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
((والذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ
في قوله تعالى َ :
()159
أَ ْشهُ ٍر َو َع ْش اًر ))

التربص لغة  :االنتظار ربص بالشيء ربصا و تربص به انتظر به خي ار أو ش ار

 ،وتربص به الشيء كذلك  ،والتربص المكث واالنتظار

()163

.

اتفق العلماء على وجوب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها من نكاح
صحيح سواء كان دخل بها أو لم يدخل

()161

.

واختلفوا في كيفية التربص للعدة على قولين :
القول األول :تكون العدة بترك الزينة والطيب والكحل والخروج من المنزل وترك
الزواج .
وهو اختيار اإلمام الطبري حيث قال  ((:يتربصن بأنفسهن فإنه يعني به
يحتبسن بأنفسهن معتدات عن اإلزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن
يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعش ار إال أن يكن حوامل فيكون عليهن من
التربص كذلك إلى حين وضع حملهن فإذا وضعن حملهن انقضت عددهن
حينئذ))

()162

.

()160

وبه قال ابن عمر وابن عباس في قول وأم حبيبة وأم سلمة وعائشة 
واليه ذهب الحنفية
()168

والظاهرية

()162

()169

والمالكية

()165

والشافعية

()166

والحنابلة

()167

،

والزيدية

واستدلوا بما يأتي :
 -1عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال ال تكتحل قد كانت
إحداكن تمكث في شر أحالسها

()173

أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت

ببعرة  ،فال  ،حتى تمضي أربعة أشهر وعشر

()171

.

 -2عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول

وانما هي أربعة أشهر وعشر(.)172

 -0عن حفصة عن أم عطية قالت :كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث إال
على زوج أربعة أشهر وعش ار وال نكتحل وال نطيب وال نلبس ثوبا مصبوغا إال
ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة

من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز(.)170

 -2عن أم عطية قالت :قال النبي  :ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
تحد فوق ثالث إال على زوج فإنها ال تكتحل وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب
عصب

()172

.

 -5عن أم عطية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال تحد امرأة على ميت
فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعش ار وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب
()175

عصب وال تكتحل وال تمس طيبا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

.

 -6عن أم سلمة قالت  :جاءت امرأة إلى رسول اهلل  فقالت :يا رسول اهلل إن
ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول اهلل : ال ،
مرتين أو ثالثا كل ذلك يقول ال ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر ،وقد كانت
إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول

()176

.

 -7عن أم سلمة عن النبي  أنه قال المتوفى عنها زوجها ال تلبس المعصفر من
)(177

الثياب وال الممشقة وال الحلي وال تختضب وال تكتحل

.

وجه الداللة من هذه األحاديث  :أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن عدة
()178

الحول منسوخة بأربعة أشهر وأخبر ببقاء حظر الطيب والكحل عليها في العدة

.

 -8إن الزوجة منهية عن الزواج فتنهى عن كل ما يدعو إليه  ،وألن الطيب يحرك
الشهوة ويدعو إلى المباشرة فتنهى عنه أيضا

()179

.

عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها
جاءت إلى رسول اهلل  تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج
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في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه  ،قالت :فسألت
رسول اهلل  أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن
يملكه وال نفقة  ،قالت  :فقال رسول اهلل : نعم  ،قالت :فانصرفت حتى إذا كنت
في الحجرة ناداني رسول اهلل  أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه
القصة التي ذكرت له من شأن زوجي  ،فقال  :أمكثي في بيتك حتى يبلال الكتاب
أجله  ،قالت  :فاعتددت فيه أربعة أشهر وعش ار  ،قالت  :فلما كان عثمان بن عفان
()183

أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى

.

وجه الداللة  :يجب على المرأة االعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي
ساكنة به

()181

.

 -9عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  :ال تبيت المبتوتة وال المتوفى عنها زوجها
()182

إال في بيتها حتى تنقضي عدتها

القول الثاني :أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن األزواج خاصة
فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل فلم تنه عن ذلك ولم تؤمر بالتربص
بنفسها عنه .

وبه قال ابن عباس رضي اهلل عنهما في قول آخر و الحسن و عطاء (.)180

واستدلوا :

ِ
ِ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن أ َْرَب َعةَ
ين ُيتََوف ْو َن م ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
((والذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ
 -1قوله تعالى َ :
أَ ْشهُ ٍر َو َع ْش اًر ))  ،وجه الداللة  :قال ابن عباس  لم يقل تعتد في بيتها
فلتعتد حيث شاءت .

 -2عن حبيب قال سألت عطاء فقال تعتد حيث شاءت وقاله الحسن أيضا(.)182
 -0عن الحسن أنه كان يرخص في التزين والتصنع وال يرى اإلحداد شيئا

()185

الترجيح  :والذي يبدو رجحان ما ذهب إليه الجمهور ومنهم اإلمام الطبري وهو

القول األول  ،وذلك لألحاديث الثابتة في ذلك .واهلل أعلم.
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المسألة الخامسة

المراد بالسر في قوله تعالى :

ِ
ِ
ِ
طب ِة ِّ ِ
((وال جَناح علَ ْي ُكم ِفيما عر ْ ِ ِ ِ
الن َساء أ َْو أَ ْكَن ْنتُ ْم في أ َْنفُس ُك ْم َعل َم اللهُ
ضتُ ْم بِه م ْن خ ْ َ
َ ُ َ َ ْ َ َ
()186
ِ
ِ
ِ
َن تَقُولُوا قَ ْوالً َم ْع ُروفاً )) .
أَن ُك ْم َستَ ْذ ُك ُر َ
وهن س ّاًر إِال أ ْ
ونهُن َولَك ْن ال تَُواع ُد ُ

 اتفق الفقهاء ع لى حرمة نكاح المرأة إذا كانت في العدة  ،وكذلك حرمة الخطبة
الصريحة أو المواعدة س اًر

()187

.

()188

تعريف السر لغةً  :هو الذي ُيكتَم  ،وجمعه أسرار  ،والسر هو اإلخفاء
واصطالحاً  :السر  :الحديث المكتم في النفس  ،وكنى عن النكاح بالسر من
()189

.

.

حيث أنه ُيخفى
ِ
ِ
وهن ِس ّاًر)) على أربعة
((وَلك ْن ال تَُواع ُد ُ
واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى َ :
أقوال:
القول األول  :السر  :الزنا .

وهو اختيار اإلمام الطبري  :حيث قال  ( :السر في هذا الموضع :

الزنا)(.)989
وبه قال ابن عباس في رواية وجابر بن زيد وابراهيم النخعي والحسن البصري
()191

وقتادة في رواية والضحاك

.

()192

واليه ذهب الشافعي في رواية

.

واستدلوا بما يأتي :
ِ
ِ
وهن ِس ّاًر)) وجه الداللة  :السر  :الزنا(. )190
((ولَك ْن ال تَُواع ُد ُ
 .1قوله عز وجل َ
 .2استدل اإلمام الطبري على أن السر  :الزنا بقوله  ( :إن العرب تسمي الجماع
وغشيان الرجل المرأة س اًر ؛ ألن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير

ظاهر مطلع عليه  ،فيسمى لخفائه س اًر  ،وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرء في

سر من قومه  :يعني في خيارهم وشرفهم فلما كان
نفسه  :سر  ،ويقال  :هو في ّ
السر إنما يوجه في كالم العرب إلى هذه األوجه – (يعني( )1الجماع  )2( ،ما
أخفاه المرء في نفسه  )0( ،في سر قومه أي في خيارهم وشرفهم) – وكان
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ِ
ِ
وهن ِس ّاًر)) وهو السر :
معلوما أن أحدهم غير معني به
قوله((ولَك ْن ال تَُواع ُد ُ
َ
الذي هو معنى الخيار والشرف  ،فلم يبق إال الوجهان اآلخران  ،وهو السر الذي
بمعنى ما أخفته نفس المواعدين والمتواعدين  ،والسر الذي بمعنى الغشيان
والجماع  ،فلما لم يبق غيرهما  ،وكانت الداللة واضحة على أن أحدهما غير
صح أن اآلخر هو المعني به – يعني
معني به – وهو بمعنى ما أخفته النفس – ّ
الجماع والغشيان – ))(. )192
وأجيب  :بأن اهلل تعالى حرم الزنا مطلقا  ،سواء كان في العدة أو في غيرها

فيؤدي ذلك إلى إبطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا في العدة(.)195

القول الثاني :إن المقصود من السر أي ال تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في
عدتهن أن ال ينكحن غيركم .
وبه قال ابن عباس  في رواية وسعيد بن جبير والشعبي والضحاك والثوري
()196

وعكرمة والزهري

.

واليه ذهب الحنفية

العلم(.)233

()197

ومالك وأصحابه

()198

()199

واإلباضية

وجمهور أهل

واستدلوا بما يأتي :
ِ
ِ
وهن ِس ّاًر)) وجه الداللة :
((ولَك ْن ال تَُواع ُد ُ
 .1قوله تعالى َ :
أ -عن سعيد بن جبير قال ( :ال يقاضيها بالعدة أن ال تتزوج غيره)(، )231
وروي عنه أيضا  ( :ال يقاطعها على كذا وكذا أن ال تتزوج غيره )

()232

ومعناه ال يأخذ عليها عهدها .
ب -عن الشعبي في هذه اآلية قال  :ال يأخذ عليها عهدا وال ميثاقا أن ال تتزوج
()230

غيره

.

()232

ج -عن الضحاك قال  :ال يقاضيها أن ال تتزوج غيره
()235

.

د -إن المواعدة هي  :وقت الوعد وموضعه
ِ
اح
((وال ُجَن َ
 .2إن اهلل سبحانه وتعالى أذن بالتعريض في الخطبة للمعتدة فقال َ :
النس ِ
ضتُم بِ ِه ِمن ِخ ْ ِ
ِ
اء أ َْو أَ ْكَن ْنتُ ْم ِفي أ َْنفُ ِس ُك ْم)) أما المواعدة على
ْ
طَبة ِّ َ
يما َعر ْ ْ
َعلَ ْي ُك ْم ف َ
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()236

النكاح فإنها تزيد على التعريض المأذون فيه في العدة

.

واعترض اإلمام الطبري على قائلي هذه المقالة بقوله :
( فإن كان السر الذي نهى اهلل الرجل أن يواعد المعتدات  ،هو أخذ العهد
عليهن أال ينكحن غيره  ،فقد بطل أن يكون السر معناه ما أخفي من األمور في
النفوس أو نطق به فلم يطلع عليه  ،ولصارت العالنية من األمر س ار وذلك خالف
()237

المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه)

.

وأجيب عن هذا االعتراض  :بأن السر المقصود به هنا هو أن يكون األمر س ار
بينها وبينه  ،وال يعلن للناس .
واعترض اإلمام الطبري أيضا بقوله  ( :إن قائل هذه المقالة أن اهلل تعالى نهى
الرجال عن مواعدتهن ذلك س ار بينهم وبينهن ال أن نفس الكالم بذلك – وان كان قد
أعلن – سر  ،فيقال له  :إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح
والخطبة صريحا عالنية  ،إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها
()238

سرا)

.

وأجيب  :بأنه إن كان السر منهيا عنه  ،فالعالنية من باب أولى ؛ ألن السر

أخف وأقل من العالنية  ،كما أن قوله تعالى (( :فَال تَقُ ْل لَهُ َما أ ٍّ
ُف َوال تَْنهَ ْرُه َما))
فنهى اهلل تعالى عن قول (أف) للوالدين  ،ويدخل فيه الضرب والشتم ؛ ألنه من
()239

باب أولى.
القول الثالث  :أن يقول لها الرجل ال تسبقيني بنفسك .
()213

وهو قول مجاهد

.

ِ
ِ
وهن ِس ّاًر)) وجه الداللة :قال
((ولَك ْن ال تَُواع ُد ُ
واستدل على هذا  :قال تعالى َ :
مجاهد قول الرجل للمرأة ال تفوتيني بنفسك فإني ناكحك  ،هذا ال يحل (. )211
صرح بقوله (فإني ناكحك) فهذا ال يجوز وهو كما قال
وأجيب عن هذا  :إذا ّ
اإلمام مجاهد  ،أما إذا قال ال تفوتيني بنفسك أو ال تسبقيني بنفسك وغيرها من غير
أن يلفظ النكاح أو التزويج فهذا ال يدخل في المواعدة بالسر  ،وانما هو (تعريض) ؛
()212

ألن النبي  أرسل لفاطمة بنت قيس يقول لها  ( :أن ال تسبقيني بنفسك)
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كانت في العدة.
القول الرابع  :ال تنكحوهن في عدتهن س ار .

وبه قال ابن زيد

()210

.

واليه ذهب الظاهرية(.)212
واستدل ابن زيد باآلية بقوله  :معناه ( ال تنكحوهن في عدتهن س ار فإذا حلت
أظهرتم ذلك)

()215

.

وأجيب عن هذا  :بأن هذا المعنى مذكور باسمه الصريح في سياق اآلية بقوله
ِ
((وال تَ ْع ِزُموا ُع ْق َدةَ ِّ
َجلَهُ))( ، )216فإن كان هذا
الن َك ِ
اب أ َ
اح َحتى َيْبلُ َال ا ْلكتَ ُ
تعالىَ :
مذكو ار في اآلية بصريح اللفظ دون التعريض وباإلفصاح دون الكناية  ،فإنه يبعد أن
يكون هو السر الذي ذكره اهلل تعالى

()217

.

الترجيح :

من خالل عرض أقوال العلماء واستداللهم يتبين لي رجحان ما ذهب إليه

أصحاب القول الثاني القائلين بأن معنى اآلية  :ال تأخذوا ميثاقهن وعهودهن أن ال
ينكحن غيركم  ،وذلك لقوة أدلتهم  ،وألن الميثاق والعهد آكد في المواعدة ( .واهلل أعلم
بالصواب ) .

المسألة السادسة

المراد من قوله تعالى ( إن ارتبتم )

في قوله تعالى ((والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم ِإ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِعدتُهُن ثَالثَةُ
َ
()218
.
ض َن))
أَ ْشهُ ٍر َوالالئِي لَ ْم َي ِح ْ
اختلف العلماء في المراد من كلمة (ارتبتم ) في هذه اآلية على ثالثة أقوال:

القول األول :إن ارتبتم بحكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن فإن عدتهن
ثالثة أشهر.
وهو اختيار اإلمام الطبري رحمه اهلل إذ قال (( :وأولى األقوال في ذلك بالصحة
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قول من قال عني بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن))(.)219
()223

وبه قال أَُبي بن كعب
()222
واليه ذهب الحنفية( )221وبعض المالكية( )222والشافعية( )220والحنابلة
()225

والظاهرية

()226

والزيدية

واستدلوا :
عن أبي بن كعب رضي اهلل عنه قال لما نزلت اآلية التي في سورة البقرة في
عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار وال
من انقطعت عنهن الحيض وذوات األحمال فأنزل اهلل عز وجل اآلية التي في سورة
النساء ((والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِعدتُهُن ثَالثَةُ أَ ْشهُ ٍر
َ
()227
َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن )) .
َوالالئِي لَ ْم َي ِح ْ
ض َن َوأُو ُ
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
القول الثاني  :إن ارتبتم أي إن شككتم أتحيض أم ال تحيض فعدتهن ثالثة

أشهر.
وبه قال مجاهد و الزهري وابن زيد
واليه ذهب اإلمام مالك في قول

()228

()229

واستدلوا :

.

فَ ِعدتُهُن ثَالثَةُ
قال مجاهد :

بقوله تعالى ((:والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم
َ
َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن ))
أَ ْشهُ ٍر َوالالئِي لَ ْم َي ِح ْ
ض َن َوأُو ُ
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
(إن ارتبتم) إن لم تعلموا أتحيض أم ال تحيض  ،فالالئي قعدن عن المحيض والالئي
لم يحضن بعد فعدتهن ثالثة أشهر

()203

.

((والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن
الطبري على هذا  :بأن اهلل جل ثناؤه قال َ
إِ ِن ْارتَْبتُ ْم )) واليائسة من المحيض هي التي ال ترجو محيضا

واعترض اإلمام
ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم
للكبر ومحال أن يقال والالئي يئسن ثم يقال ارتبتم بيأسهن ألن اليأس هو انقطاع
الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو لها وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت

واحد(.)201

القول الثالث  :إن ارتبتم مما يظهر منهن من الدم فلم تدروا أدم حيض أم دم
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مستحاضة من ِكَبر؟

()202

وبه قال عكرمة وقتادة

.

واستدال بقوله تعالى َ ((:والالئِي َيئِ ْس َن ِم َن
فعن عكرمة في قوله تعالى (إن ارتبتم) وقد سئل

ا ْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم ))
عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى

ال تدري كيف حيضتها قال تعتد ثالثة أشهر ويقول هي الريبة التي قال اهلل (إن

ارتبتم)(.)200

واعترض عليه اإلمام الطبري بقوله ((لو كان كما قاله من قال إن ارتبتم
بدمائهن فلم تدروا أدم حيض أو استحاضة لقيل (إن ارتبتن) ألنهن إذا أشكل الدم
عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسهن ال غيرهن  ،وفي قوله (إن ارتبتم) وخطابه
الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه إن ارتبتم

أيها الرجال بالحكم فيهن))(.)202
الترجيح :

والذي يبدو لي رجحان ماذهب إليه اإلمام الطبري وجمهور العلماء من أن معناه
إن ارتبتم بحكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن فإن عدتهن ثالثة أشهر  ،وذلك
للحديث الصحيح الذي رواه اإلمام البخاري عن أبي بن كعب في سبب نزول هذه
اآلية  ،واهلل أعلم.
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المسألة السابعة
عدة الحامل

َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن ))
في قوله تعالى َ ((:وأُو ُ
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
اتفق الفقهاء على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل  ،سواء أكانت عن
()205

.

طالق أم وطء شبهة لقوله تعالى  (( :وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))

؛ وألن القصد من العدة براءة الرحم  ،وهي تحصل بوضع الحمل (.)206

واختلفوا في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامال على قولين :
القول األول  :عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامال بوضع الحمل .

قال اإلمام الطبري رحمه اهلل(( :والصواب من القول في ذلك أنه عام في

َحم ِ
ال
المطلقات والمتوفي عنهن ألن اهلل جل وعز عم بقوله بذلك فقال (( َوأُو ُ
الت ْاأل ْ َ
ض ْع َن َح ْملَهُن )) ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
أَ
بل عم الخبر به عن جميع أوالت األحمال))(. )207
وبه قال عمر وابو هريرة وعثمان وأبي بن كعب وابن عباس  في رواية وابن
شهاب وأبو قالبة
واليه

والزيدية(.)220

()208

ذهب

،

()209

الحنفية

()223

والمالكية

واستدلوا بما يأتي :

()222

والشافعية()221والحنابلة

()222

ض ْع َن َح ْملَهُن ))
((وأُو َ
ال ُ
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
َْ ْح َمال أ َ
ت األ َ
 -1قوله تعالى َ :
ِ
ين ُيتََوف ْو َن ِم ْن ُك ْم
وجه الداللة :ان هذه اآلية مخصصة لعموم قوله تعالى (( َواَلذ َ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن أ َْرَب َعةَ أَ ْشهُ ٍر َو َع ْش ًار )) وقوله تعالى أيضا
ون أ َْزَو ً
َوَي َذ ُر َ
اجا َيتََرب ْ
ص َن بِأ َْنفُ ِس ِهن ثَ َالثَ َة قُُروٍء))( )225وانما خصصت آية الحوامل هاتين
((وا ْل ُمطَلقَ ُ
ات َيتََرب ْ
َ

اآليتين ألن القصد من العدة االستدالل على براءة الرحم ووضع الحمل أقوى في
()226

الداللة من الزمان والحيض

.

 -2عن ابن شهاب حدثني عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب
إلى عمر بن عبد اهلل بن األرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث
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األسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حين
استفتته  ،فكتب عمر بن عبد اهلل إلى عبد اهلل بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته :
أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي  ،وكان ممن شهد بد ار
فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل ،فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ،
فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من

بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك واهلل ما أنت
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعش ار  ،قالت سبيعة  :فلما قال لي ذلك جمعت
على ثيابي حين أمسيت  ،فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسألته عن ذلك،
فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي  ،قال ابن

شهاب فال أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير أن ال يقربها
زوجها حتى تطهر))

()227

.

عدتها وان لم يمض
أن الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي ّ
وجه ّ
الداللة ّ :
ألن
ثم تح ّل لألزواج  ،و ّ
عليها أربعة أشهر وعش ار  ،بل ولو بعد الوفاة بساعة ّ ،
الداللة
الرحم  ،ووضع الحمل في ّ
المقصود من ّ
العدة من ذوات األقراء العلم ببراءة ّ

العدة به أولى من االنقضاء
المدة  ،فكان انقضاء
مضي
على البراءة فوق
ّ
ّ
ّ
بالمدة(.)228
ّ

 -0عن أبي سلمة قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن
المرأة فتضع بعد وفاته بيسير ،فقلت إذا وضعت فقد حلت  ،وقال ابن عباس أجلها
آخر األجلين  ،فتراجعا بذلك ،فقال أبو هريرة  :أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة،
فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة  ،فقالت  :إن سبيعة األسلمية وضعت بعد
وفاة زوجها بأربعين ليلة وان رجال من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها

وأخبره ا أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره  ،فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين
فذكرت ذلك سبيعة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمرها أن تتزوج

()229

.

 -2عن عمر وعثمان رضي اهلل عنهما قاال إذا وضعت وهو في جانب البيت في
أكفانه فقد حلت

()253

.
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 -5عن أبي قالبة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حلت .
ومثله روي عن الحسن

()251

.

 -6عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب :يا رسول اهلل إن عددا من عدد
((والالئِي
النساء لم يذكر في كتاب اهلل الصغار والكبار وأوالت األحمال ،فأنزل اهلل َ
َيئِ ْس َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
ض َن
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِعدتُهُن ثَالثَةُ أَ ْشهُ ٍر َوالالئِي لَ ْم َي ِح ْ
َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن)) (. )252
َوأُو ُ
َجلُهُن أ ْ
َن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
مضي أربعة أشهر وعشرا،
القول الثاني :تعتد بأبعد األجلين  :وضع الحمل أو
ّ
العدة .
ّأيهما كان أخي اًر تنقضي به ّ
الروايتين عنه  -رضي اهلل عنهم وابن
علي وابن ّ
عباس  -في إحدى ّ
وبه قال ّ
أبي ليلى وسحنون (. )250
واستدلّوا :

ِ
ِ
ص َن بِأَنفُ ِس ِهن أ َْرَب َعةَ
ين ُيتََوف ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ
بقوله تعالى َ ((:والذ َ
ون أ َْزَواجاً َيتََرب ْ
أَ ْشهُ ٍر َو َع ْش اًر)) .
عامة
وجه الداللة  :ان اآلية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه ّ ،
ألنها ّ

المدة ((أ َْرَب َعةَ أَ ْشهُ ٍر
تشمل المتوفّى عنها زوجها حامالً كانت أو حائالً
وخاصةً في ّ
ّ
َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن )) فيها عموم
َو َع ْش اًر)) وقوله تعالى َ (( :وأ ُْو ُ
َجلُهُن أَن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
وخاصةً في وضع الحمل ،
ألنها تشمل المتوفّى عنها وغيرها
وخصوص أيضاً ّ ،
ّ
ألنها إذا
والجمع بين اآليتين والعمل بهما أولى من التّرجيح باتّفاق أهل األصول ّ ،
اعتدت بوضع الحمل فقد
اعتدت بأقصى األجلين فقد عملت بمقتضى اآليتين ،وان ّ
ّ
صين معاً خير من إهمال أحدهما(. )252
تركت العمل بآية ّ
عدة الوفاة  ،فإعمال ّ
الن ّ
وأجيب عن هذا :

 بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين له  ،ويؤيد هذا ما ورد في األحاديث
الصحيحة واألخبار واآلثار عن الصحابة وغيرهم بأن المتوفى عنها زوجها

تنقضي عدتها بوضع الحمل (.)255

 وأما الرواية عن علي رضي اهلل عنه فقال الشعبي ما أصدق أن علي بن أبي
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طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر األجلين

()256

.

الترجيح :

مما سبق من األقوال يتبين لي رجحان ماذهب إليه الجمهور من أن المتوفى

عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل ؛ وذلك لآلية التي تنص على عدة الحامل

َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن )) ولم يفرق بين طالق أو وفاة  ،وكذلك
((وأ ُْو ُ
َجلُهُن أَن َي َ
ال أ َ
الت األ ْ َ
َ
لألحاديث الواردة كما في حديث سبيعة  ،وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم  .واهلل
أعلم .
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الخاتمة

بعد أن أنهيت هذا البحث بحمد اهلل تعالى وتوفيقه  ،وذكرت المسائل المتعلقة
بالعدة والتي رجحها اإلمام الطبري في تفسيره المشهور ،
استخلص ما يأتي :
 -1ان العدة مشروعة ثبتت شرعيتها  ،بالكتاب والسُّنة واإلجماع والمعقول .
 -2شرعت العدة لآلتي( :أ) للتحقق من براءة رحم المرأة  ،حتى التختلط
األنساب( .ب)تعبدا هلل تعالى ( .ج) الستحقاق الزوج للرجعة في الطالق.
(د) إحدادا على الزوج المتوفى .
 -0العدة للمرأة التي تحيض تكون بالقرء  ،والقرء :هو الحيض ؛ ألن العدة
وجدت الستبراء الرحم من الحمل  ،والذي يدل عليه هو الحيض فوجب أن
يكون االستبراء به .
 -2أن عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ؛ وذلك لآلية التي تنص
الت األَ ْحم ِ
ض ْع َن َح ْملَهُن )) ولم يفرق
((وأ ُْو ُ
َجلُهُن أَن َي َ
ال أ َ
َ
على عدة الحامل َ
بين طالق أو وفاة  ،وكذلك لألحاديث الواردة كما في حديث سبيعة  ،وأقوال
الصحابة رضي اهلل عنهم .
 -5اتفق العلماء على وجوب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها من نكاح
صحيح سواء كان دخل بها أو لم يدخل ،وتكون عدتها بترك الزينة والطيب

والكحل والخروج من المنزل وترك الزواج .
هذا وأسأل اهلل تعالى أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم  ،وآخر دعوانا
أن الحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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الهوامش
( )1طبرسبتان  :ببالد واسبعة ومبدن كثيبرة يشبملها هببذا االسبم يغلبب عليهبا الجببال وهبي ببين الببري
والقببوس ونسببب إليهببا كثيببر مببن العلمبباء  .ينظببر  :معجببم البلببدان  ، 57/1اطلببس الحببديث النبببوي

من الكتب الصحاح الستة  . ،اماكن  .اقوام ص. 225

( )2آمببل  :أكبببر مدينببة فببي طبرسببتان فببي السببهل وقببد خببرج منهببا كثيببر مببن العلمبباء لكببنهم قلمببا
ينسبوا إلى غير طبرستان  ،ينظر  :معجم البلدان . 57/1

( )0ينظبر  :تببذكرة الحفباظ  ، 713/2 :لسببان الميبزان  ، 133/5تبباريخ بغبداد  ، 162/2تبباريخ
دمشق  ، 188/52البداية والنهاية البن كثير  ، 125/11طبقات المفسرين للسيوطي .82/1
( )2ينظر  :لسان الميزان  ، 132/5معجم األدباء . 27/18
( )5معجم األدباء . 28/18
( )6معجم االدباء . 28/18

( )7الكامل في التاريخ . 171/6
( )8ينظر  :معجم األدباء . 63/18

( )9ينظر  :المصدر السابق  ، 63 - 59/18البداية والنهاية . 125/11
( )13ينظر  :تهذيب التهذيب . 221/11
( )11معجم األدباء . 53/18

( )12واسببط  :وهببي مدينببة مببن مببدن الع براق  ،بناهببا الحجبباج بببن يوسببف الثقفببي سببنة 80هب ب -
735م  ،وسببميت واسببط لتوسببطها بببين البص برة والكوفببة  ،ينظببر معجببم البلببدان  ، 223/1أطلببس

الحديث النبوي ص. 071

( )10ينظ ببر  :معج ببم األدب بباء  ، 53- 29/18الفهرس ببت  ،026/1المن ببتظم ف ببي ت بباريخ المل ببوك
 ، 173/6تهذيب التهذيب . 221/11

( )12معجم األدباء . 63/18

( )15ينظر  :طبقات الشافعية . 62/1

( )16ينظر  :وفيات األعيان ، 255/2شذرات الذهب . 158/2
( )17ينظر :الفهرست  ، 026لسان الميزان . 088/5
( )18ينظر  :تذكرة الحفاظ . 527/2
( )19ينظر  :الفهرست ص . 028

( )23ينظر  :وفيات األعيان  ، 118/1الفهرست ص. 028
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( )21ينظر  :معجم األدباء  ، 52/18تاريخ بغداد . 057/2
( )22ينظر  :وفيات األعيان . 09/2
( )20تاريخ دمشق ، 189/52

( )22ينظر  :ميزان االعتدال . 298/0

( )25ينظر  :معجم األدبباء  ، 78/18طبقبات المفسبرين  ، 111/2وهبذا الكتباب متبداول بطبعبة
(دار الكتب العلمية ) .

( )26ينظر  :معجم األدباء  ، 72/18طبقات المفسرين . 111/2
( )27معجم األدباء  ، 70/18 :طبقات المفسرين . 111/2

( )28ينظر  :معجم األدباء  ، 72/18طبقات المفسرين 111/2

( )29ينظر  :معجم األدباء  ، 75/18تاريخ دمشق . 197/52

.

( )03ينظر  :معجم األدباء  ، 81/18طبقات المفسرين. 112/2
( )01ينظر  :معجم األدباء . 76/18

( )02ينظر  :معجم األدباء . 81/18
( )00ينظر  :المصدرين نفسيهما .

( )02ينظ ببر  :معج ببم األدب بباء  ، 22/18كش ببف الظن ببون  ، 207/1وه ببو مطب ببوع ومنتش ببر ف ببي
البالد.

( )05معجم األدباء  ، 25/18طبقات الشافعية . 121/0

( )06ينظر  :معجم األدباء  ، 75/18الفهرست ص ، 027كشف الظنون . 207/1
( )07ينظر  :معجم األدباء  ، 78/18تاريخ دمشق . 197/52

( )08ينظر  :معجم األدباء  ، 83/18طبقات الشافعية . 121/0
( )09ينظر  :معجم األدباء  ، 83/18طبقات المفسرين . 110/2
( )23معجم األدباء . 83/18
( )21المصدر نفسه .
( )22المصدر نفسه .

( )20معجم األدباء  ، 76/18طبقات المفسرين . 112/2
( )22معجم األدباء . 83/18

( )25ينظر  :معجم األدباء  ، 68/18كشف الظنون ، 207/1وهو مطبوع ومتداول .
( )26ينظر المصدرين نفسيهما .
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( )27معجم األدباء . 78/18

( )28ابببن عبببد الحكببم  :محمببد بببن عبببد الببرحمن  :بببن عبببد الحكببم أبببو عبببد اهلل المصببري  ،فقيببه
إمببام صببدوق ثقببة  ،سببمع مببن فقهبباء وأصببحاب اإلمببام مالببك  ،ولمببا قببدم اإلمببام الشببافعي مصببر

صببحبه وأخببذ من به فقببه الشببافعي  ،وانتهببت إليببه الرياسببة فببي مصببر ( ،ت ، )268ينظببر  :وفيببات

األعيان  ، 190/2تذكرة الحفاظ . 526/2
( )29ينظر  :معجم األدباء . 81/18
( )53ينظر  :الفهرست ص. 026

( )51ابن خزيمة  :محمد بن خزيمة بن إسحاق السلمي  ،إمام أهل زمانه علماً واتقاناً ومعرفة ،
اخذ عن اإلمام البخاري  ،واخذ عنه هبو أيضباً  ،صبحب اإلمبام الطببري فبي بعبض رحالتبه وتلقيبا
العلم بعض عن بعض ( ،ت011هب)  ،ينظر  :المقتنى في سرد الكنى للذهبي . 07 122/1

( )52تاريخ بغداد  ، 162/2لسان الميزان . 132/5
( )50تهذيب األسماء واللغات ص . 731

( )52ابن كثير :هو اإلمام المحدث الحافظ المفتي ثقة متقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن
عمر ابن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي  ،هو من محدثي الفقهباء ولبه مسبند الشبيخين

وعلوم الحديث وطبقات الشافعية وغير ذلك (ت772هب)  .ينظر :طبقات الحفاظ . 502/1
( )55البداية والنهاية . 126/11

( )56ينظر  :معجم األدباء  ، 23/18تذكرة الحفاظ  ، 715/2تاريخ دمشق  ، 235/52تاريخ
بغداد. 166/2

( )57ينظر  :معجم األدباء  ، 78/18تذكرة الحفاظ  ، 712/2طبقات الشافعية . 120/0

( )58ينظر  :ترجيحبات القاضبي أببي جعفبر الطببري فبي فقبه المعبامالت فبي ضبوء تفسبيره ص
. 00

( )59طبقات المفسرين ص3 03

( )63ينظر  :خاتمة تفسير الطبري . 099/03
( )61سير أعالم النبالء  ، 270/12تذكرة الحفاظ . 712/2
( )62ينظر  :معجم األدباء . 62/18

()60مجموع الفتاوى . 085 - 061/10
( )62البداية والنهاية . 125/11

( )65لسان العرب  282 /0مادة (عدد)  ،مختار الصحاح  175 /1مادة (عدة).
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( )66شرح فتح القدير . 037/2
( )67ينظر  :المصدر السابق .

( )68ينظر  :الفقه على المذاهب األربعة . 517/2
( )69الفواكه الدواني . 57 /2

( )73ينظر  :الفواكه الدواني . 57 /2
( )71فتح المعين  ، 07 /2اإلقناع للشربيني. 265/2
( )72الفقه على المذاهب األربعة . 518/2
( )70الروض المربع . 235 /0

( )72الفقه على المذاهب األربعة . 518/2

( )75بدائع الصنائع  193 / 0وما بعدها ،حاشية الدسوقي  286 / 2مغني المحتاج082 / 0
 ،المغني البن قدامة . 228 / 7

( )76سورة البقرة من اآلية (.)228
( )77سورة الطالق من اآلية ( . )2
( )78سورة البقرة من اآلية(. )202

( )79صحيح مسلم  ،باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إال ثالثة أيام
 ،رقم الحديث (.1127 / 2 )908

( )83صحيح مسلم  ، 1112 / 2باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها  ،رقم الحديث (. )1283
( )81سنن ابن ماجه  ، 671/1وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة .057/1
( )82ينظر  :المجموع  ، 231/19المغني . ، 82/9

( )80ينظر  :بدائع الصنائع  ، 238/0بداية المجتهد  ، 89/2مغني المحتاج ، 098/0
المغني. 95/8

( )82الهداية  ، 152 / 2مغني المحتاج  ، 097 / 0المغني . 188 / 9
( )85الخرشي . 126 / 2

( )86ينظر  :بدائع الصنائع  ، 198 / 0بداية المجتهد  ، 89/2مغني المحتاج ، 098 / 0
المغني . 95 /8

( )87إعالم الموقعين . 85 / 2
( )88سورة البقرة اآلية . 228
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( )89لسان العرب  101/1مادة ق أر  ،مختار الصحاح  223/1مادة (ق ر أ)  ،القاموس

المحيط  62/1باب الهمزة فصل القاف .
( )93سورة البقرة اآلية (. )228
( )91تفسير الطبري . 225/2

( )92ينظر  :تفسير الطبري  ، 209/2بداية المجتهد . 89/2
( )90بداية المجتهد . 89/2
( )92األم . 239/5

( )95المغني . 82/9
( )96المحلى . 261/13

( )97بداية المجتهد . 89/2
( )98سورة الطالق من اآلية(. )1

( )99ينظر  :المجموع . 232-231/19
( )133بدائع الصنائع . 192/0

( )131صحيح البخاري  ، 2311/5كتاب الطالق رقم الحديث ( ، )2950صحيح مسلم
1390/2باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها  ،رقم الحديث(. )1271

( )132األم . 239/5

( )130ينظر  :بداية المجتهد . 93/2

( )132ينظر  :أثر الداللة النحوية ص. 036
( )135ينظر :بداية المجتهد . 93/2

( )136ينظر  :بدائع الصنائع  ، 192/0أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من
آيات القرآن التشريعيةص. 036

( )137المحلى ص. 261

( )138ينظر  :تفسير الطبري  ، 208/2المغني. 82/9
( )139بدائع الصنائع . 190/0

( )113ينظر  :بدائع الصنائع  ، 192/0المغني . 80/9
( )111سورة الطالق من اآلية(. )2
( )112بدائع الصنائع . 192/0

( )110سورة الطالق من اآلية(. )1

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

988

المجلد الثاني – العدد الثامن – كانون األول 0202

ترجيحات اإلمام أبي جعفر الطبري في فقه العدة في تفسيره

( )112ينظر  :اعراب القرآن للنحاس  ، 222/1الكشاف . 266/1

( )115سنن الترمذي  ، 223/1سنن أبي داود  ، 71/1سنن ابن ماجة . 232/1
( )116ينظر  :المغني . 89/8

( )117سنن النسائي  ، 180/1سنن أبي داود  ، 69/1سنن ابن ماجة . 230/1
( )118سنن ابن ماجه . 672/2
( )119بدائع الصنائع . 192/0

( )123ينظر  :بدائع الصنائع  ، 192/0المغني . 82/9
( )121ينظر  :فقه السنة . 213/2

( )122سورة البقرة من اآلية(. )228
( )120تفسير الطبري . 229/2

( )122المصدر السابق  ،مصنف ابن أبي شيبة . 178/2
( )125المبسوط للسرخسي . 12/6

( )126الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . 118/0
( )127األم . 210/5

( )128المغني . 027/7
( )129المحلى . 275/13

( )103ينظر  :فتح القدير . 206 /1
( )101تفسير الطبري . 253/2

( )102تفسير الطبري  ، 229/2الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ، 118/0مصنف ابن أبي
شيبة.178/2

( )100سورة آل عمران من اآلية(. )6
( )102تفسير الرازي . 79/6
( )105تفسير الرازي . 79/6
( )106المصدر السابق .

( )107تفسير الطبري  ، 229/2الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . 118/0
( )108تفسير الرازي . 79/6

( )109ينظر  :المصدر السابق.

( )123ينظر  :تفسير الطبري . 253/2
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( )121سورة البقرة من اآلية (. )228
( )122تفسير الطبري . 250/2

( )120سورة البقرة من اآلية (. )228
( )122تفسير الطبري . 250/2
( )125المصدر السابق .

( )126الجامع ألحكام القرآن  ، 120/0تفسير الطبري . 250/2
( )127أحكام القرآن للجصاص . 511/1

( )128أحكام القرآن البن العربي  ، 256/1مواهب الجليل . 210/0
( )129أحكام القرآن للشافعي . 232/1
( )153الفروع . 012/5

( )151البحر الزخار . 77/2

( )152صحيح مسلم  ، 889/2المسند المستخرج على صحيح مسلم . 018/0
( )150سورة النساء من اآلية (. )06

( )152ينظر  :تفسير الطبري  ، 83/2تفسير ابن كثير. 656/1

( )155صحيح ابن حبان  ، 280/9وقال أبو عيسى  :حديث حسن صحيح ،سنن الترمذي
.266/0

( )156تفسير الطبري . 250/2
( )157المصدر نفسه .

( )158مصنف ابن أبي شيبة . 180/2
( )159سورة البقرة من اآلية (. )202

( )163لسان العرب  ، 09/7مختار الصحاح  ، 97/1القاموس المحيط . 833/1

( )161بدائع الصنائع  ، 239 ، 238 / 0حاشية الدسوقي  ، 278 / 2منح الجليل، 082/2
مغني المحتاج  ، 099 ، 098 / 0المغني.95/8

( )162تفسير الطبري . 511/2
( )160المصدر السابق .

( )162المبسوط للسرخسي  ، 03/6أحكام القرآن للجصاص . 119/2
( )165المدونة الكبرى  ، 200/5أحكام القرآن إلبن العربي . 281/1
( )166األم  ، 201/5المهذب . 127/2
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( )167المغني . 125/8

( )168المحلى . 276/13

( )169نيل األوطار . 92/7
( )173االحالس :بمهملتين ،جمع حلس بكسر ثم سكون  :وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون
تحت البرذعة  ،ينظر :فتح الباري . 289/9

( )171صحيح البخاري . 2320/5
( )172صحيح مسلم . 1126 /2

( )170صحيح البخاري  ، 2320/5صحيح مسلم . 1128 /2
( )172صحيح البخاري  ، 2320/5صحيح مسلم . 1127 /2
( )175صحيح البخاري . 2320 /5
( )176صحيح مسلم . 1122 /2
( )177سنن أبي داود . 292 /2

( )178ينظر  :أحكام القرآن للجصاص . 119 /2
( )179ينظر  :المغني . 125 /8
( )183موطأ مالك . 591 /2
( )181المغني . 127 /8

( )182مصنف ابن أبي شيبة . 150 /2

( )180تفسير الطبري  ، 512 /2المغني . 127 /8
( )182مصنف ابن أبي شيبة . 150 /2
( )185المصدر السابق .

( )186سورة البقرة من اآلية (. )205

( )187ينظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، 268/2 :مواهب الجليل ، 212/0
المهذب  ، 27/2كشاف القناع . 17/5

( )188لسان العرب  056/2مادة (سر)  ،مختار الصحاح)  122/1مادة (سرر)  ،المطلع
على أبواب الفقه . 112/1

( )189التوقيف على مهمات (التعاريف) . 232/1
( )193تفسير الطبري . 522/2

( )191تفسير الطبري  ، 522/2تفسير ابن كثير  ، 288/1زاد المسير . 278/1
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( )192أحكام القرآن للشافعي . 193/1

( )190وبهذا فس ره كل من  :إبراهيم النخعي والحسن البصري وجابر بن زيد وأبو مجلز ،
ينظر  :مصنف ابن أبي شيبة  ، 505/0مصنف عبد الرزاق . 56/7

( )192تفسير الطبري . 522/2

( )195ينظر  :أحكام القرآن للجصاص  ، 102/2مواهب الجليل . 212/0
( )196تفسير الطبري  ، 522/2تفسير ابن كثير  ، 288/1زاد المسير . 278/1
( )197أحكام القرآن للجصاص . 579/1
( )198الجامع ألحكام القرآن . 193/0

( )199شرح النيل وشفاء العليل . 62/6

( )233ينظر  :الجامع ألحكام القرآن . 193/0
( )231مصنف ابن أبي شيبة . 505/0
( )232مصنف عبد الرزاق . 56/7

( )230مصنف ابن أبي شيبة . 505/0
( )232المصدر نفسه . 506/0

( )235ينظر  :لسان العرب  262/0مادة ( وعد) .
( )236ينظر  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 96/9
( )237تفسير الطبري . 525/2
( )238المصدر السابق .

( )239سورة اإلسراء من اآلية (. )20
( )213تفسير الطبري . 522/2

( )211مصنف ابن أبي شيبة . 505/0

( )212صحيح مسلم  ، 1115/2صحيح ابن حبان . 65/13
( )210تفسير الطبري  ، 522/2زاد المسير . 277/1
( )212المحلى . 111/13

( )215الجامع ألحكام القرآن  ، 191/0زاد المسير . 277/1
( )216سورة البقرة من اآلية (. )205

( )217ينظر  :أحكام القرآن للجصاص . 102/2
( )218سورة الطالق من اآلية (. )2

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

989

المجلد الثاني – العدد الثامن – كانون األول 0202

ترجيحات اإلمام أبي جعفر الطبري في فقه العدة في تفسيره

( )219تفسير الطبري . 121/28
( )223المصدر السابق ،

( )221المبسوط للسرخسي  ، 15/6بدائع الصنائع . 195/0
( )222بداية المجتهد  ، 69/2الجامع ألحكام القرآن . 160/18
( )220األم  ، 212/5روح المعاني . 106/28
( )222زاد المسير . 292/8
( )225المحلى . 256/13

( )226فتح القدير للشوكاني . 222/5
( )227المستدرك على الصحيحين  ، 502/2وقال  :صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  ،وعلق عليه
الذهبي فقال  :صحيح  ،ومثله في :سنن البيهقي الكبرى  ، 212/7مصنف ابن أبي شيبة

. 552/0

( )228ينظر  :تفسير الطبري . 123/28
( )229بداية المجتهد . 69/2

( )203صحيح البخاري  ، 1860/2باب تفسير سورة الطالق ،رقم الحديث (. )082
( )201ينظر  :تفسير الطبري . 123/28
( )202المصدر السابق .

( )200مصنف عبد الرزاق . 026/6

( )202ينظر  :زاد المسير  ، 292/8تفسير الطبري . 122-121/28
( )205سورة الطالق من اآلية (. )2

( )206بدائع الصنائع  ، 196 ، 192 / 0حاشية الدسوقي  ، 272 / 2مغني المحتاج / 0
 ، 088روضة الطالبين  ، 070 / 8المغني . 95/8

( )207تفسير الطبري . 122 /28

( )208ينظر  :تفسير الطبري  ، 122 /28الجامع ألحكام القرآن . 175 /0
( )209بدائع الصنائع ، 196 / 0

( )223حاشية الدسوقي  . 272 / 2الفواكه الدواني 58 / 2
( )221مغني المحتاج . 088 / 0
( )222المغني . 95/8

( )220نيل األوطار للشوكاني  85 / 7وما بعدها .
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( )222سورة الطالق من اآلية (. )2

( )225سورة البقرة من اآلية (. )228

( )226بدائع الصنائع  ، 197 ، 196 / 0الفواكه الدواني . 58/2
( )227صحيح مسلم . 1122/2

( )228الجامع ألحكام القرآن . 175 /0
( )229صحيح مسلم  ، 1122/2مصنف ابن أبي شيبة . 550/0
( )253مصنف ابن أبي شيبة . 552/0
( )251المصدر السابق .
( )252المصدر السابق .

( )250ينظر  :الفواكه الدواني  ، 58/2الجامع ألحكام القرآن . 175 / 0
()252

ينظر  :الجامع ألحكام القرآن ، 175/0سبل السالم  ، 196/0نيل األوطار

للشوكاني 85/7وما بعدها .

( )255ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ، 175 / 0سبل السالم . 197 / 0
( )256ينظر  :سبل السالم . 197 / 0
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المصادر والمراجع
1

القرآن الكريم .

2

أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية ،
د.عبد القادر السعدي

0

أحكام القرآن  :أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص (ت  073هب)  ،تحقيق :
محمد الصادق قمحاوي  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت لبنان 1235( ،هب –
1985م) .

2

أحكام القرآن  :محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل  ،دار الكتب العلمية -
بيروت 1233( ،هب) تحقيق  :عبد الغني عبد الخالق .

5

اطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة  . ،اماكن  .اقوام  ،د .شوقي
ابو خليل  ،دار الفكر المعاصر  ،بيروت – لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية ،
الطبعة الرابعة 1226هب 2335 -م.

6

اعراب القرآن :أحمد محمد اسماعيل النحاس  ،تحقيق د.زهير غازي زاهد،مطبعة
العاني بغداد 1079هب 1977-م .

7

األم  :محمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي (ت 232هب)  ،دار المعرفة –
بيروت  ،ط1090( 2هب – 1970م) .

8

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار  :األمام أحمد بن يحيى المرتضى
(ت 823هب)  ،دار الكتاب اإلسالمي .
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9

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :عالء الدين بن مسعود بن أحمد أبو بكر
الكاساني الحنفي الملقب بب(ملك العلماء) ( ،ت 587هب)  ،ط1027(1هب) ،
مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر.

 13البداية والنهاية البن كثير  ،مطبعة السعادة – مصر سنة (1051هب) .
 11تاريخ بغداد  :احمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 260هب)  ،دار
الكتب العلمية – بيروت .
 12تاريخ دمشق  :اإلمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهلل الشافعي
المعروف بب(ابن عساكر) (ت 571هب)  ،دراسة وتحقيق :علي شيري  ،دار الفكر
– بيروت .
 10تذكرة الحفاظ  :محمد بن الطاهر القيسراني (ت 537هب) تحقيق  :حمدي عبد
المجيد السلفي  ،دار العصيمي – الرياض  ،ط1215( 1هب – 1995م)،
 12ترجيحات القاضي أبي جعفر الطبري في فقه المعامالت في ضوء تفسيره ،دراسة
مقارنة  :محمود ابراهيم عبد الرزاق الهيتي  ،بغداد 1227هب 2336م .
 15تهذيب التهذيب البن حجر (ت 852هب) مطبعة دائرة المعارف النظامية – حميد
آباد الدكن – الهند (1027هب 1927 -م).
 16التوقيف على مهمات (التعاريف)  ،محمد عبد الرؤوف المناوي  ،دار الفكر
المعاصر  ،دار الفكر  -بيروت  ،دمشق  ،الطبعة األولى 1213( ،هب) تحقيق :
د .محمد رضوان الداية .
 17جامع البيان في تأويل القرآن المشهور بب(تفسير الطبري) محمد بن جرير بن يزيد
أبو جعفر الطبري (ت 013هب) ،دار الفكر –بيروت (1235هب) .
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 18الجامع ألحكام القرآن المشهور بب( تفسير القرطبي )  :اإلمام أبو عبد اهلل محمد
بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي (ت 671هب) مراجعة وضبط وتعليق
وتخريج  :د .محمد إبراهيم الحفناوي و د .محمود حامد عثمان  ،دار الحديث –
القاهرة 1222( ،هب –  2332م)
 19حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تأليف :محمد عرفه الدسوقي ،دار النشر:
دار الفكر  -بيروت ،تحقيق :محمد عليش
 23روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  :محمود اآللوسي أبو
الفضل ( ،ت1273هب) دار إحياء التراث العربي – بيروت .
 21الروض المربع  :منصور بن يونس البهوتي  ،مكتبة دار البيان – دمشق ،
الطبعة الثانية (1223هب 1999 -م )  ،تحقيق  :بشير محمد عيون .
 22زاد المسير في علم التفسير  ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،المكتب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة الثالثة . 1232 ،
 20سبل السالم شرح بلوغ المرام  :محمد بن إسماعيل بن صالح األمير الكحالني
الصنعاني (ت1182هب) دار الحديث.
 22سنن ابن ماجه  :محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني (ت275هب) ،دار الفكر –
بيروت  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .
 25سنن أبي داود  :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني (ت 275هب) تحقيق :
محمد محي الدين عبد الحميد  ،دار الفكر – بيروت .
 26سنن البيهقي الكبرى  :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر
البيهقي(ت258هب) مكتبة دار الباز  ،مكة المكرمة (1212هب 1992 -م) ،
تحقيق  :محمد عبد القادر عطا .
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 27سنن الترمذي :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي الترمذي (ت279هب) تحقيق:
الشيخ أحمد محمد شاكر وآخرون  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 28سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي ( ت 728هب) تحقيق :الشيخ شعيب األرنؤط
ومحمد نعيم  ،مؤسسة الرسالة – بيروت ط1210(9هب – 1990م ) .
 29شذرات الذهب في أخبار من ذهب :ابن العماد الحنبلي ،دار المسيرة –بيروت
ط1099( 2هب – 1979م).
 03شرح النيل وشفاء العليل  :محمد بن يوسف بن عيسى (إطفيش) (ت1002هب) ،
مكتبة اإلرشاد – جدة.
 01صحيح ابن حبان  :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي (ت 052هب)
تحقيق:الشيخ شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة–بيروت،ط1210(2هب–1990م).
 02صحيح البخاري  :محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري (ت 256هب)  ،تحقيق
 :د .مصطفى البغا  ،دار ابن كثير – اليمامة – بيروت  ،ط1237( 0هب –
1987م) .
 00صحيح مسلم بشرح النووي  :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
(ت 261هب)  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت 1092( ،هب – 1972م) .
 02طبقات الشافعية الكبرى لإلمام السبكي – مطبعة عيسى البابي الحلبي وأوالده
 05الطبقات الكبرى المعروف بب(طبقات ابن سعد)  :محمد بن سعد بن منيع البصري
الزهري (ت203هب)  ،دار صادر – بيروت .
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 06طبقات المفسرين للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،مكتبة وهبة –
القاهرة الطبعة األولى )1096( ،تحقيق  :علي محمد عمر.
 07فتح الباري بشرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
(ت  852هب) تعليق  :الشيخ عبد العزيز بن باز ،واعتنى به محمود بن الجميل ،
مكتبة الصفا – مصر  ،ط1220(1هب – 2330م) .
 08فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :اإلمام محمد بن
علي بن محمد الشوكاني اليماني الصنعاني (ت1253هب) دار الفكر – بيروت .
 09فقه السنة  :سيد سابق

،دار الفتح لإلعالم العربي-القاهرة ،الطبعة الحادية

والعشرون1223،هب 1999-م
 23الفقه على المذاهب األربعة  :عبد الرحمن الجزيري .
 21الفهرست  :ابن النديم (ت 212هب)  ،مطبعة الرحمانية – مصر 1028( ،هب) ،
طبعة أخرى  :دار المعرفة – بيروت 1098( ،هب – 1978م) .
 22القاموس المحيط  :محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817هب)  ،مؤسسة الرسالة
– بيروت .
 20الكامل في التاريخ  :ألبن األثير  ،مطبعة الحلبي  ،مصر (1030هب)
 22كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ،دار
الفكر  -بيروت (1232هب) تحقيق  :هالل مصيلحي مصطفى هالل .
 25كشف الظنون  :حاجي خليفة  ،مطبعة وكالة المعارف – تركيا .
 26لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور (ت 711هب)  ،دار صادر – بيروت ،
ط. 1
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 27لسان الميزان البن حجر (ت 852هب) مؤسسة األعلمي – بيروت ط1986( 0م)
.
 28المبسوط  :محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر  ،دار المعرفة – بيروت
(1236هب) .
 29المجموع شرح المهذب  :محيي الدين بن شرف النووي (ت676هب) تحقيق:
محمد نجيب المطيعي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة
األولى (1222هب 2331-م) .
 53مجموعة الفتاوى :أحمد بن تيمية الحراني (ت 728هب) اعتنى بها وخرج أحاديثها
:امر الجزار  ،وأنور الباز  ،دار الوفاء  ،الطبعة الثانية (1221هب2331 -م) .
 51المحلى  :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) الظاهري (ت256هب) ،
دار الفكر – بيروت .
 52مختار الصحاح  :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت721هب)  ،تحقيق
 :محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت  ،طبعة جديدة (1215هب –
1995م) .
 50المدونة الكبرى  :اإلمام مالك بن أنس األصبحي (ت 179هب)  ،دار صادر-
بيروت .
 52المستدرك على الصحيحين  :محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري
(ت 235هب) تحقيق  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية – بيروت ،
ط1213( 1هب – 1993م)  ،نسخة مذيلة بتعليقات الذهبي في التلخيص .
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 55مصنف إبن أبي شيبة  :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي
(ت205هب)  ،تحقيق  :كمال يوسف الحوت  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط1
(1239هب – 1989م) .
 56مصنف عبد الرزاق  :عبد الرزاق بن الهمام أبو بكر الصنعاني (ت211هب)
تحقيق  :حبيب الرحمن األعظمي  ،المكتب اإلسالمي – بيروت  ،ط1230( 2هب
– 1980م) .
 57المطلع على أبواب الفقه  ،محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد اهلل
(ت739هب)  ،المكتب اإلسالمي  -بيروت 1231(،هب – 1981م ) تحقيق :
محمد بشير األدلبي .
 58معجم األدباء ياقوت الحموي (ت 626هب) دار إحياء التراث العربي  ،بيروت –
لبنان
 59معجم البلدان  :ياقوت الحموي (ت626هب)  ،دار صادر – بيروت1072( ،هب) .
 63المغني  :عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 623هب)  ،دار الفكر – بيروت
 ،ط1235( 1هب – 1985م)  ،طبعة أخرى :المغني والشرح الكبير  ،دار الفكر
– بيروت ط1232( 1هب 1982 -م) .
 61مغني المحتاج شرح ألفاظ المنهاج  :محمد الخطيب الشربيني (ت 977هب) دار
الفكر – بيروت (1098هب 1978 -م) .
 62المقتنى في سرد الكنى :للذهبي (ت 728هب)  ،تحقيق  :محمد صالح عبد العزيز،
مطابع الجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة (1238هب – 1988م)
 60المنتظم في تاريخ الملوك  ،ألبن الجوزي ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية 1057
هب
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ترجيحات اإلمام أبي جعفر الطبري في فقه العدة في تفسيره

 62المهذب في فقه اإلمام الشافعي  ،إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي
الشيرازي أبو إسحاق  ،دار الفكر – بيروت .
 65مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  :محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اهلل
(ت 952هب) دار الفكر _ بيروت 1098(،هب) الطبعة الثانية .
 67مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ،محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اهلل
(ت 952هب) دار الفكر – بيروت 1098( ،هب) الطبعة الثانية .
 68ميزان اال عتدال في نقد الرجال  :شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (ت728هب)
تحقيق  :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود  ،دار الكتب
العلمية – بيروت ط1215( 1هب – 1995م).
 69وفيات األعيان :ابن خلكان  ،مطبعة السعادة – مصر 1067( ،هب) .
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