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ABSTRACT
It is known that jurisprudence is one of the most important
and noble sciences, and the people’s need for it is renewed and
repeated, especially in this era in which the alienation of religion
has appeared, and the counselors are few, and the determination of
those who follow it has weakened. Seeking the pleasure of Allah
Almighty, and following the guidance of the best of creation, and
the savior of mankind, Muhammad bin Abdullah r. and whoever
attained that, Allah wanted good for him, and made it easy for him
to go to Heaven with him, As a matter of probing the depths of the
principles of jurisprudence, I saw it is necessary to choose a topic
(the rule of the distinguished and confused - comparative
jurisprudence study) , because the knowledge of menstruation and
purification is based on a lot of rulings, and a woman who comes to
this role cannot differentiate between her purification and her
menstruation, so things get mixed up on her, and knowing the
controls and limits of that is important for every Muslim, especially
in this time.
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الـمـتـحـيرة  -دراسة فقهية مقارنة-
حــكــم الـمـمـيـزة و
ّ
م.د .فراس محمد عبد

كمية اإلمام األعظم الجامعة جموالء – ديالى  ,ديوان الوقف السني ,العراق.

الخالصة:
سيما في ىذا العصر
العموـ وأشرفيا وحاجةُ الناس إليو
ّ
متجددة متكررة ،وال ّ
فيو الناصحوف ،وضعفت فيو ىمـ السالكيف ،فكاف لزاماً عمى أىؿ اإلسالـ أف

أىـ
معموـ ّ
أف الفقو مف ّ
الذي ظيرت فيو غربة الديف ،وق ّؿ
يتعمّموا دينيـ ويتف ّقيوا في أحكامو ،ويمتزموا بو ظاى اًر وباطناً ،ابتغاء مرضاة اهلل جؿ وعال ،وسي اًر عمى ىدي خير
ِ
الجنة طريقا،
البرية ،ومنقذ البشرية محمد بف عبداهلل  rومف حصؿ لو ذلؾ فقد أراد اهلل بو خي اًر ،وسيّؿ لو بو إلى
ومف باب سبر أغوار أصوؿ الفقو رأيت لزاماً اختيار موضوع (حكـ المميزة والمتحيرة  -دراسة فقيية مقارنة )
الف معرفة الحيض والطير ينبني عمييا الكثير مف األحكاـ ،والمرأة التي يأتييا ىذا الدور ال تستطيع
وذلؾ؛ ّ
سيما في
التفريؽ بيف طيرىا وحيضيا فتختمط عمييا األمور ،ومعرفة ضوابط ذلؾ وحدوده ميـ لك ّؿ مسممو ،وال ّ
ىذا الزماف.

الكممات الدالة :حيض ،طير ،مرأة ،مميزة ،متحيرة.
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المـــقـــدمـــة
ميز الفقو عمى العموـ ،فقاؿ في كتابو الحكيـ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
الحمد هلل الذي ّ

ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

(ٔ)

والصالة والسالـ عمى مف

أرسمو ربو بيف يدي الساعة بشي اًر ونذي اًر وداعياً الى اهلل بإذنو وسراجاً مني ار فيدى اهلل بو مف

أرشد بو مف الغي وفتح بو أعيناً عمياً وآذاناً صماً ،وقموباً غمفاً؛
وبصر بو مف العمى ،و َ
الضاللة ّ
حؽ جياده ،وعبد اهلل حتى أتاه
حيث بمّغ الرسالة ،وأدى األمانة ونصح األمة ،وجاىد في اهلل ّ
اليقيف ،فصمى اهلل عميو وعمى آلو الطيبيف الطاىريف وصحابتو الغر المياميف القائميف بالقسط،

الشاىديف بالعدؿ ،وسمّـ تسميماً كثيرا.

يقوؿ اهلل تعالى-:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ(.) 2
وسبب السؤاؿ فيما قاؿ قتادة وغيره  :أف العرب في المدينة وما واالىا كانوا قد استنوا بسنة بني

إسرائيؿ في تجنب مؤاكمة الحائض ومساكنتيا  ،فنزلت ىذه اآلية  .وقاؿ مجاىد  :كانوا يتجنبوف
النساء في الحيض  ،ويأتونيف في أدبارىف مدة زمف الحيض  ،فنزلت  .وفي صحيح مسمـ عف

أنس  :أف الييود كانوا إذا حاضت المرأة فييـ لـ يؤاكموىا ولـ يجامعوىف في البيوت  ،فسأؿ

أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ  ،فأنزؿ اهلل تعالى  :ويسألونؾ
عف المحيض قؿ ىو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر اآلية  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى

اهلل عميو وسمـ  :اصنعوا كؿ شيء إال النكاح فبمغ ذلؾ الييود  ،فقالوا  :ما يريد ىذا الرجؿ أف
يدع مف أمرنا شيئا إال خالفنا فيو  ،فجاء أسيد بف حضير وعباد بف بشر فقاال  :يا رسوؿ اهلل ،

إف الييود تقوؿ كذا وكذا  ،أفال نجامعيف ؟ فتغير وجو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،حتى
ظننا أف قد وجد عمييما  ،فخرجا فاستقبميما ىدية مف لبف إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،

فأرسؿ في آثارىما فسقاىما  ،فعرفا أف لـ يجد عمييما  .قاؿ عمماؤنا  :كانت الييود والمجوس
(ٖ( .

تجتنب الحائض  ،وكانت النصارى يجامعوف الحيض  ،فأمر اهلل بالقصد بيف ىذيف

فإف مف الفقو في ديف اهلل أف يعمـ المسمـ األحكاـ المتعمقة بجنس النساء فالكثير منيا
أما بعدّ :
يكوف الرجؿ طرفاً مباش اًر فييا  ،ومف ذلؾ مسألة الطير والحيض لما يتعمؽ بيا مف أحكاـ
(ٔ) سورة التوبة مف اآلية ٕٕٔ.
(ٕ) سورة البقرة اآلية ٕٕٕ.
(ٖ(

الجــــامك ألحكــــام القــــر ن  :محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف ف ػػرح األنص ػػاري الخزرج ػػي ش ػػمس ال ػػديف

القرطبػ ػ ػػي (المتػ ػ ػػوفى ٙٚٔ :ى ػ ػ ػػ) ،تػ ػ ػػح .أحمػ ػ ػػد البردونػ ػ ػػي دواب ػ ػ ػراىيـ أطفػ ػ ػػيش ،الناشػ ػ ػػر  :دار الكتػ ػ ػػب المص ػ ػ ػرية –

القاىرة ،طٕٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.ٛٔ/ٖ ،
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كالجماع والطالؽ ونحوىا .وتكمف أىمية البحث في كوف المرأة التي يأتييا ىذا الدور ال تستطيع

البد مف ضابط يعتمد عميو فكاف ىذا
التفريؽ بيف طيرىا وحيضيا فتختمط عمييا األمور ،فكاف ّ
البحث (حكـ المتميزة والمتحيرة -دراسة فقيية مقارنة) عمما أف ىذا الموضوع كتب فيو الكثير
ولكني أحببت أف أساىـ في بعض جوانبو فقدمت لو بمقدمة وعناويف متعمقة بتعريؼ المميزة

بعت في
والمتحيرة وحكـ الفقياء في عبادتيا مع عرض لبعض المسائؿ الفقيية المتعمقة بيا  .واتّ ُ
المقارف ،فقمت باستقراء اقواؿ العمماء وتحميميا ثـ المقارنة
ىذا البحث المنيج العممي التحميمي
ً

والترجيح وصوالً الى الحكـ ،وذكرت اراء الفقياء مف المذاىب االسالمية األربعة  :الحنفي ،
والمالكي ،والشافعي ،والحنبمي ، ،وعممت عمى إسناد االقواؿ الفقيية إلى اصحابيا  ،وألتزمت

بنقؿ اقواؿ كؿ مذىب مف كتبو المعتمدة ،وقمت بعزو اآليات القرآنية الى مواضعيا في السور،
فذكرت اسـ السورة ورقـ اآلية فييا ،وخرجت االحاديث حسب األصوؿ ،فما كاف منيا في

الصحيحيف اكتفيت بذكر أحدىما حيث يحصؿ المقصود مع ذكر الكتاب والباب ورقـ الحديث،
وعرفت بالمصدر فذكرت جميع ما يتعمؽ بو مف معمومات في المرة االولى ،ثـ في المرة الثانية

ذكرت عنواف الكتاب ثـ اسـ المؤلؼ ثـ الجزء والصفحة ،واذا تكرر المصدر في الصفحة نفسيا

ذكرت عبارة ( ينظر المصدر نفسو ) مع ذكر الجزء والصفحة.

وقد اقتضت الدراسة أف يقسـ البحث إلى مسألتيف مسألة فيما يتعمؽ بالمميزة فذكرت آراء المذاىب

األربعة في معناىا وحكميا.

أما المبحث الثاني فقد تكممت عف المتحيرة ذاك ًار آراء الفقياء األربعة في حكميا ومرجحاً ما

يبدو لي راجحا.

ثـ الخاتمة وقد ّبينت فييا أىـ نتائج البحث.
ثـ المصادر والمراجع التي اعتمدتيا في بحثي.

وصمى اهلل عمى محمد وعمى له وصحبه وسمم .
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المبحث األول :حكــــم المميزة

المطمب األول :مفهوم المبتدئة والمعتادة

الحائض إما أف تكوف مبتدئو ،أو معتادة ،أو متحيرة.

فالمبتدئة :ىي مف كانت في أوؿ حيض أو نفاس ،أو ىي التي لـ يتقدـ ليا حيض قبؿ ذلؾ (. )1

والمعتادة :عند الحنفية ىي مف سبؽ منيا دـ وطير صحيحاف أو أحدىما ،وقاؿ المالكية :ىي

التي سبؽ ليا حيض ولو مرة ،وىي عند الشافعية مف سبؽ ليا حيض وطير وىي تعمميما قد ار
ووقتا ،ومذىب الحنابمة أف العادة ال تثبت إال في ثالثة أشير  -في كؿ شير مرة  -وال
يشترطوف فييا

التوالي (. )2

المتحيرة فقد خصصنا ليا المسألة الثانية.
أما
ّ
المطمب الثاني :حكم المميزة عند الفقهاء
سنكتفي بالحديث عف المعتادة وىي التي سبؽ ليا الحيض؛ ألف المبتدئة ليا أحكاـ أكبر مف أف

يتسع ليا مثؿ ىذا المبحث .فالمعتادة إما أف تكوف مميزة أو غير مميزة.

وسنتكمـ عف كؿ مذىب عمى حدة الختالؼ تفصيالتو في كؿ مذىب  ،ولكوف كؿ مذىب يختمؼ

عف اآلخر في تقدير أقصى وأدنى أياـ الحيض .


فمذىب الحنفية

(ٖ)

إذا رأت المعتادة ما يوافؽ عادتيا مف حيث الزمف والعدد ،فكؿ ما رأتو

حيض .دواذا رأت ما يخالؼ عادتيا مف حيث الزمف أو العدد أو كالىما ،فحينئذ قد تنتقؿ

العادة

(ٗ)

وقد ال تنتقؿ ،ويختمؼ حكـ ما رأت ،فتتوقؼ معرفة حاؿ ما رأت مف الحيض

واالستحاضة عمى انتقاؿ العادة.

(ٔ) ينظــر :رد المحتــار عمــى الــدر المختار حانــية ابــن عابــدين  ,البػػف عابػػديف  -لمسػػيد عػػالء الػػديف محمػػد بػػف محمػػد
اميف بف عمر بف عبد العزيز الدمشقي المعروؼ بابف عابديف الحنفي (تٕٕٔ٘:ىػ ) دار إحياء التراث العربػي ،بيػروت

طٕ ٖٔٛٙ ،ىػػٜٔٙٙ/ـ ،ٜٔٓ / ٔ :وكنـاف القنـاع ،لمبيػوتي -منصػور بػف يػونس بػف إدريػس (تٔٓ٘ٔ :ىػػ) ،تػح،
ىالؿ مصيمحي ،دار الفكر ،بيروتٕٔٗٓ ،ىػٜٕٔٛ/ـ ،ٕٓٗ / ٔ :وينظر الموسوعة الكويتية.ٖٓٓ /ٔٛ :

(ٕ) حانــية ابــن عابــدين ،ٜٔٓ / ٔ :وحانــية الدســوقي عمــى النــرح الكبيــر ،لمدسػػوقي -أحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عرفػػة
الدسػػوقي المػػالكي (ت :سػػنة ٖٕٓٔى ػػ)  ،دار الفكػػر ،بيػػروت ،ٜٔٙ / ٔ :ومغنــي المحتــاج ،لمش ػربيني – شػػمس الػػديف

محمد بف أحمد الخطيػب (ت ٜٚٚ :ىػػ) مطبعػة مصػطفى محمػد ،القػاىرة ،طٖٔٔٚٛ ،ىػػٜٔٙٙ/ـ  ،ٔٔ٘ / ٔ:كنـاف
القناع ،لمبيوتي ،ٕٓ٘ / ٔ :وينظر الموسوعة الكويتية.ٖٓٓ /ٔٛ :

(ٖ) أقػػؿ الحػػيض عنػػدىـ ثالثػػة أيػػاـ بمياليي ػػا ومػػا دونػػو استحاضػػة ،وأكثػ ػره عشػ ػرة أي ػػاـ .ينظـــر :حانـــية ابـــن عابـــدين:
ٔ  ،ٜٔٛ /وينظر الموسوعة الكويتية.ٕٖٓ /ٖ :

(ٗ) انتقاؿ العادة عند الحنفية :إذا رأت المعتادة ما يخالؼ عادتيا في الحيض ،فإذا لـ يجػاوز الػدـ العشػرة األيػاـ ،فالكػؿ
حيض ،وانتقمت العادة عددا فقط إف طيرت بعده طيػ ار صػحيحا خمسػة عشػر يومػا ،دواف جػاوز العشػرة األيػاـ ردت إلػى=
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فإف لـ تنتقؿ كما إذا زاد الدـ عف العشرة ردت إلى عادتيا ،فيجعؿ المرئي في العادة حيضا،
(ٔ)

.

والباقي الذي جاوز العادة استحاضة .دواف انتقمت العادة فكؿ ما رأتو حيض
 وعند المالكية (ٕ)  :أقواؿ متعددة أشار إلييا ابف رشد في المقدمات أشيرىا:

أنيا تبقى أياميا المعتادة ،وتستظير (أي تحتاط) بثالثة أياـ ،ثـ تكوف مستحاضة تغتسؿ وتصمي
وتصوـ وتطوؼ ويأتييا زوجيا ،ما لـ تر دما تنكره بعد مضي أقؿ مدة الطير مف يوـ حكـ

باستحاضتيا ،وعمى ىذه الرواية تغتسؿ عند تماـ الخمسة عشر يوما استحبابا ال إيجابا.

وىذا كمو إذا لـ تكف مميزة ،أما المميزة فتعمؿ بتمييزىا مف رؤية أوصاؼ الدـ وأحوالو مف التقطع

والزيادة والموف ،فتميز بو ما ىو حيض ،وما ىو استحاضة (ٖ)  .دواذا أتاىا الحيض في وقتو،
وانقطع بعد يوـ أو يوميف أو ساعة ،وأتاىا بعد ذلؾ قبؿ طير تاـ ،فإنيا تمفؽ (ٗ) أياـ الدـ
بعضيا إلى بعض ،فإف كانت معتادة فتمفؽ عادتيا واستظيارىا ،دواف كانت مبتدئة لفقت نصؼ
شير ،دواف كانت حامال في ثالثة أشير فأكثر لفقت نصؼ شير ونحوه ،أو بعد ستة أشير لفقت
عشريف يوما ونحوىا.

واألياـ التي استظيرت بيا ىي فييا حائض ،وىي مضافة إلى الحيض ،إف رأت الدـ فييا بعد

ذلؾ دواف لـ تره ،وأياـ الطير التي كانت تمغييا عند انقطاع الدـ في خالؿ ذلؾ ،وكانت ال ترى
فييا دما ىي فييا طاىرة ،تصمي فييا ويأتييا زوجيا وتصوميا ،وليست تمؾ األياـ بطير تعتد بو

ف ي عدة مف طالؽ؛ ألف الذي قبؿ تمؾ األياـ مف الدـ ،والتي بعد تمؾ األياـ قد أضيفت بعضيا
إلى بعض وجعؿ حيضة واحدة ،وكؿ ما بيف ذلؾ مف الطير ممغى ،ثـ تغتسؿ بعد االستظيار،

=عادتيا ،ألنو صار كالدـ المتوالي .ينظر :المبسوط ,لمسرخسي -أبي بكر محمد بف أحمػد بػف أبػي سػيؿ شػمس األئمػة
السرخسي (تٖٗٛ :ىػ) ، ،دار المعرفة  ،بيروت  ،بدوف طبعةٔٗٔٗ ،ىػٜٜٖٔ/ـ.ٔٚٗ/ٖ :

(ٔ) ينظر :الفتاوى الهندية المسماة "بالفتاوى العالمكيرية" لمشػي نظػاـ وجماعػة مػف عممػاء الينػد  ،دار إحيػاء التػراث
العرب ػػي ،بي ػػروت ،طٖٔٗٓٓ ،ىػ ػػٜٔٛٓ/ـ ،ٖٚ – ٖٙ / ٔ :وحانــــية ابــــن عابــــدين ،ٜٔٓ / ٔ :وينظــــر :الــــرخ
الفقهية في الكتاب والسنة :احمد عزو عناية الدمشقي ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،صٖٗٔ.

(ٕ) ال حػ ّػد ألقػػؿ الحػػيض عنػػدىـ  ،وأمػػا أكث ػره فإنػػو يختمػػؼ عنػػدىـ بوجػػود الحمػػؿ وعدمػػو .ينظـــر :حانـــية الدســـوقي:
ٔ  ٔٙٛ /وما بعدىا ،وينظر الموسوعة الكويتية.ٕٖٓ /ٖ :
(ٖ) ينظــر :مختصــر الخرنــي -أبػػي عبػػداهلل محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف عمػػي (تٕٔٔٓ:ى ػػ) دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت:
ٔ ،ٕٓ٘ /وحاشية الدسوقي.ٔٚٔ/ٔ :

ٗ تمفػ ػ ػػؽ  :أي؛ تضػ ػ ػػـ .ينظـــــــر :لســـــــان العـــــــرب ,البػ ػ ػػف منظػ ػ ػػور-أبػ ػ ػػي الفضػ ػ ػػؿ محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف مكػ ػ ػػرـ المصػ ػ ػػري

(تٚٔٔ :ىػ) دار صادر ،بيروت ،طٔٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ /ـ ،مادة (لفؽ) .ٖٖٓ/ٔٓ :
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وتصمي ،وتتوضأ لكؿ صالة ،إف رأت الدـ في تمؾ األياـ ،وتغتسؿ كؿ يوـ إذا انقطع عنيا الدـ

مف أياـ الطير (. )1
أما عند الشافعية

(ٕ)

فالمعتادة بالحيض إما أف تكوف غير مميزة لما ترى بأف كاف الدـ بصفة

واحدة ،أو كاف بصفات متعددة ،وفقدت شرط التمييز ،ولكف سبؽ ليا حيض وطير ،وىي تعمـ

أياـ حيضيا وطيرىا قد ار ووقتا فترد إلييما قد ار ووقتا ،وتثبت العادة بمرة في األصح.

وأما المعتادة المميزة فيحكـ بالتمييز ال بالعادة في األصح ،كما لو كانت عادتيا خمسة مف أوؿ
كؿ شير وباقيو طير ،فاستحيضت فرأت عشرة سوادا مف أوؿ الشير وباقيو حمرة ،فحيضتيا

العشرة السواد وما يميو استحاضة

(ٖ)

.

والقوؿ الثاني يحكـ بالعادة ،فيكوف حيضيا الخمسة األولى

(ٗ)

.

واألوؿ أصح؛ ألف التمييز عالمة قائمة في شير االستحاضة ،فكاف اعتباره أولى مف اعتبار

عادة انقضت(٘) .

أما الحنابمة

()ٙ

 :فقالوا ال تخمو المستحاضة مف أربعة أحواؿ :مميزة ال عادة ليا ،ومعتادة ال

تمييز ليا ،ومف ليا عادة وتمييز ،ومف ال عادة ليا وال تمييز.

(ٔ) ينظــــــر :التــــــاج واإلكميــــــل لمختصــــــر خميــــــل ,لممػ ػ ػواؽ -أب ػ ػػي عب ػ ػػداهلل محم ػ ػػد ب ػ ػػف يوس ػ ػػؼ ( ت ٜٛٚ :ى ػ ػ ػ ) دار
الفكر،بيروت،طٕ ٖٜٔٛ،ىػٜٔٚٛ/ـ ،ٖٜٙ/ٔ :وحانية الدسوقي.ٔٚٔ/ٔ :

(ٕ) أقؿ الحيض يوما وليمة وأعاله عندىـ خمسة عشر يومػا  .ينظر :الحـاوي الكبيـر ،لممػاوردي -أبػي الحسػف عمػي بػف
محم ػػد ب ػػف حبي ػػب البص ػػري(ت ٗ٘ٓ :ىػ ػػ) دار الكت ػػب العممي ػػة ،بي ػػروت ،طٔٔٗٔٗ ،ى ػ ػ ٜٜٔٗ /ـ ،ٖٜٛ/ٔ :وينظـــر
الموسوعة الكويتية.ٕٓٗ /ٖ :

(ٖ) ينظر :الحاوي الكبير ،لممػاوردي ،ٖٜٓ/ٔ :ونهاية المطمب في درايـة المـب ب ،لمجػويني -أبػي المعػالي عبػد الممػؾ
بف عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد الجويني ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (تٗٚٛ :ىػػ) ،حققػو وصػنع فيارسػو :أ .د

عبػ ػػد العظػ ػػيـ محمػ ػػود الػ ػ ّػديب ،دار المنيػ ػػاج ،المدينػ ػػة المنػ ػػورة ،طٕٔٔٗٛ ،ى ػ ػػٕٓٓٚ/ـ ،ٖٗٓ/ٔ :وينظــــر الموســــوعة

الكويتية.ٕٓٗ /ٖ :

(ٗ) ينظر :المجموع نرح المهبب  ،لمنووي  -أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (تٙٚٙ :ىػ) دار الفكػر،

بيػروتٔٗٔٚ،ى ػٜٜٔٚ/ـ ،ٕٗٗ/ٕ :ومغنػي المحتػاج ،لمشػربيني .ٔٔ٘/ٔ :ينظـر :الـرخ
ص.ٔٗٚ

الفقهيـة :احمػد عػزو عنايػة

(٘) ينظـــر :المجمـــوع  ،لمنػػووي ٗٗٔ ،ٖٜٗ / ٕ :حيػػث ذكػػر أيضػػا أنيػػا إف كانػػت ناسػػية لعادتيػػا ممي ػزة لمحػػيض مػػف
االستحاضة بػالموف مػثال فإنيػا تػرد إلػى التمييػز .وعمػى قػوؿ مػف قػاؿ تقػدـ العػادة عمػى التمييػز حكميػا حكػـ مػف ال تمييػز

ليا.
( )ٙأقؿ الحيض يوما وليمة وأعاله عندىـ خمسة عشر يوما .ينظر :المغني في فقه اإلمام أحمد بـن حنبـل ,لممقدسػي-
لممقدسي-أبي محمد عبداهلل بف محمد بف قدامة (ت ٕٙٓ :ىػ) دار الفكر ،بيروت ،طٔٔٗٓ٘ ،ىػٜٔٛ٘/ـ.ٖٕ٘/ٔ :
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أما المميزة :وىي التي لدميا إقباؿ دوادبار ،بعضو أسود ثخيف منتف ،وبعضو أحمر مشرؽ أو
أصفر أو ال رائحة لو ،ويكوف الدـ األسود أو الثخيف ال يزيد عف أكثر الحيض ،وال ينقص عف
أقمو ،فحكـ ىذه :أف حيضيا زماف الدـ األسود أو الثخيف أو المنتف ،فإف انقطع فيي مستحاضة،

تغتسؿ لمحيض ،وتتوضأ بعد ذلؾ لكؿ صالة وتصمي.

أما المستحاضة التي ليا عادة وال تمييز ليا؛ لكوف دميا غير منفصؿ أي عمى صفة ال تختمؼ،

وال يتميز بعضو مف بعض ،أو كاف منفصال ،إال أف الدـ الذي يصمح لمحيض دوف أقؿ الحيض،
أو فوؽ أكثره؟ فيذه ال تمييز ليا ،فإف كانت ليا عادة قبؿ أف تستحاض جمست أياـ عادتيا،

واغتسمت عند انقضائيا ،ثـ تتوضأ بعد ذلؾ لوقت كؿ صالة

(ٔ)

.

والقسم الثالث(ٕ) :،مف ليا عادة وتمييز ،فاستحيضت ،ودميا متميز ،بعضو أسود وبعضو
أحمر ،فإف كاف األسود في زمف العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الداللة فيعمؿ بيما ،دواف
كاف أكثر مف العادة أو أقؿ  -ويصمح أف يكوف حيضا – ففيو روايتاف :الرواية األولى :اعتبار
ت
ام ُكثِى قَ ْد َر َما َك َان ْ
العادة لعموـ قولو صمى اهلل عميو وسمـ ألـ حبيبة إذ سألتو عف الدـْ (( :
تَ ْحبِس ِؾ ح ْيضتُ ِؾ ثُـ ْ ِ ِ
صمِّى)) (ٖ) وألف العادة أقوى ،والثانية :يقدـ التمييز فيعمؿ بو وتدع
ُ َ َ
اغتَسمى َو َ

العادة

.

أما القسم الرابك :وىي التي ال عادة ليا وال تمييز

(ٗ)

.

المتحيرة
المبحث الثاني :حكم
ّ

المتحيرة لغ ًة واصطالحا
المطمب األول:
ّ
المتحيرة في المغة :مشتؽ مف مادة حير ،والتحير :التردد ،وتحير الماء :اجتمع ودار ،وتحير
الرجؿ :إذا ضؿ فمـ ييتد لسبيمو ،وتحير السحاب :لـ يتجو جية ،واستحار المكاف بالماء وتحير:

تمأل(٘).

وقاؿ النووي  :وال يطمؽ اسـ المتحيرة إال عمى مف نسيت عادتيا قد ار ووقتا وال تمييز ليا ،وأما
مف نسيت عددا ال وقتا وعكسيا فال يسمييا األصحاب متحيرة ،وسماىا الغزالي متحيرة،

(ٔ) ينظر :الموسوعة الكويتية.ٕٓ٘ /ٖ :

 2ينظــر :المغنــي ،البػػف قدامػػة ،ٜٔٛ – ٜٔٚ / ٔ :ومطالــب أولــي النهــى ،لمرحيبػػاني -مصػػطفى بػػف سػػعد بػػف عبػػدة

السيوطي (تٔٔٙٓ:ىػ) المكتب اإلسالمي ،دمشؽ ،ٕ٘٘ / ٔ :ينظر :الموسوعة الكويتية.ٕٓ٘ /ٖ :

 3صــحيم مســمم -أبػػو الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج النيسػػابوري (ت ٕٙٔ:ىػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد فػؤاد عبػػد البػػاقي  ،دار

إحياء التراث  ،بيروت (٘ ،ٔٛٔ/ٔ : )ٚٛباب المستحاضة وغسميا ،عف عائشة رضي اهلل عنيا.
المتحيرة وسيأتي تفصيميا.
(ٗ) وىي
ّ

(٘) ينظر :لسان العرب ،البف منظور ،مادة(حير) . ٕٕٕ/ٗ :
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(ٔ)

واألوؿ ىو المعروؼ

.

وقاؿ البيوتي  :المتحيرة ىي مف نسيت عادتيا ولـ يكف ليا تمييز  ،وسميت المرأة في ىذه الحالة
متحيرة لتحيرىا في أمرىا وحيضيا ،وتسمى أيضا المحيرة  -بكسر الياء المشددة  -ألنيا حيرت

الفقيو في أمرىا(ٕ).

األصؿ أنو يجب عمى كؿ امرأة حفظ عادتيا في الحيض والطير عددا ومكانا ،ككونو خمسة

مثال مف أوؿ الشير أو آخره مثال.

فإذا نسيت عادتيا فإنيا ال تخمو مف ثالثة أحواؿ :ألنيا إما أف تكوف ناسية لمعدد ،أي :عدد
أياميا في الحيض مع عمميا بمكانيا مف الشير أنيا في أولو أو آخره مثال ،أو ناسية لممكاف أي

مكانيا مف الشير عمى التعييف مع عمميا عدد أياـ حيضيا،

أو ناسية لمعدد والمكاف ،أي بأف

لـ تعمـ عدد أياميا وال مكانيا مف الشير ،ىذا ما نص عميو جميور الفقياء  -الحنفية والشافعية

والحنابمة  -ويعبر الشافعية عف العدد بالقدر ،وعف المكاف بالوقت ،كما يعبر الحنابمة عف المكاف
بالموضع .ويسمي الحنفية حالة النسياف في العدد والمكاف إضالال عاما ،وحالة النسياف في العدد

فقط أو المكاف فقط إضالال خاصا(ٖ).

قاؿ اإلماـ الجويني( :وأما قراءة القرآف ،فقد ذكرنا قوالً بعيداً ،أف الحائض تق أر القرآف ،وىو عمى
بعده يتجو في المتحيرة؛ فإنو ال نياية لعذرىا ،والذي ينقدح لي فييا أنيا تق أر في الصالة ما
شاءت؛ فإنيا مأمورة بالصالة ،وال تصح الصالة مف غير قراءة .ومف منع الحائض مف قراءة

القرآف ،فقد ينقدح عمى طريقو أنيا تقتصر عمى قراءة الفاتحة في الصالة؛ فإف الضرورة تتحقؽ

في ىذا القدر دوف غيره)

(ٗ )

.

ظ ٍر وال حجر ،كما يتنفؿ المتيمـ ،دواف كاف التيمـ طيارةَ ضرو ٍرة.
والظاىر عندي أنيا تتنفؿ بال َح ْ
ويحتمؿ أف تُمنع مف النافمة الحتماؿ الحيض ،كما تمنع مف قراءة القرآف في غير الصالة.
ُ
والتيمـ دواف كاف ال يرفع الحدث ،فيو عمى الجممة يؤثر في رفع منعو .والصالة تحرـ في

ونص
الحيض ،كما تجب في الطير ،فيذه احتماالت متعارضات ،ال َن ْق َؿ عندنا في معظميا،
ّ
أصحابنا في الطرؽ عمى أنيا تتنفؿ ،كما تتنفؿ المستحاضات في زماف االستحاضة .وما ذكرتُو

احتماؿ ظاىر ،دواف لـ أنقمو ،اعتبا اًر بقراءة القرآف .دواذا جوزنا لمحائض قراءة القرآف لكيال تنسى،
فيظير أف تُمنع مف القراءة ،ال ليذا الغرض :مثؿ أنيا كانت تكرر سورة الفاتحة ،أو اإلخالص،
(ٔ) المجموع ،لمنووي .ٖٗٗ / ٕ:

(ٕ) ينظر :المجموع ,لمنووي ،ٖٗٗ / ٕ :ومغني المحتاج ،لمشربيني ،ٔٔٙ / ٔ:وكناف القناع ,لمبيوتي.ٕٜٓ / ٔ:

(ٖ) ينظـــــر :حانـــــية ابـــــن عابـــــدين  ،ٜٔٓ / ٔ:ومختصـــــر الخرنـــــي  ،ٕٓٙ / ٔ:ومعنـــــي المحتـــــاج ,لمشػ ػ ػربيني:
ٔ  ،ٔٔٚ – ٔٔٙ /وكناف القناع ،لمبيوتي ،ٕٜٓ / ٔ:وينظر الموسوعة الكويتية.ٕٚ /ٖٙ :

(ٗ ) نهاية المطمب ،لمجويني.ٖٛٚ-ٖٛٙ/ٔ:
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بعض الناس ذلؾ .وقد يقوؿ قائؿ :إذا جاز ليا قراءة سورة ،جاز قراءة كؿ سورة،
عمى ما يعتاد
ُ
والعمـ عند اهلل (ٔ).

المطمب الثاني :حكم الفقهاء في عبادتها

أما أداء العبادات  ،فممفقياء األربعة في ىذه المسألة مذىباف:

أف المتحيرة تصمي الفرائض أبدا وجوبا الحتماؿ طيرىا ،وليا فعؿ النفؿ مطمقا،
المب ب األولّ :
وىو رأي الحنفية(ٕ) ،والشافعية(ٖ).
واستدلوا بما يأتي:

ٔ -ألنو مف ميمات الديف فال وجو لحرمانيا منو(ٗ).

ٕ -إنما ال تترؾ السنف المؤكدة ومثميا الواجب باألولى لكونيا شرعت جب ار لنقصاف تمكف في
الفرائض ،فيكوف حكميا حكـ الفرائض(٘).

ٖ -أنيا تبع لممفروضات في الفعؿ والترؾ ،فمما كانت مأمورة بفعؿ المفروضات صارت مأمورة
بفعؿ المسنونات.

ٗ -أف تعارض الشكيف قد تقابال ،واألصؿ األمر بالفعؿ(.)ٙ
المب ب الثاني:

عمييا أف تترؾ الصالة والصوـ أياـ الحيضة المعتادة(التي كانت تحيضيا)  ،ثـ حاليا حاؿ

المستحاضة ،وىو قوؿ المالكية( ،)ٚوالحنابمة(.)ٛ
(ٔ) انظر المصدر نفسو .

(ٕ) ينظر :تبيين الحقائق نرح كنز الـدقائق ،لمزيمعػي -أبػي محمػد فخػر الػديف عثمػاف بػف عمػي(ت ٕٚٙ :ىػػ)  ،دار
المعرفة  ،بيروت ،ٕٙ/ٔ:وحاشية ابف عابديف  ،ٜٔٔ / ٔ:ينظر الموسوعة الكويتيػة ،و ازرة األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػالمية
 الكويت  ،مطابع دار الصفوة – مصر ،طٔ ،مف ٗٓٗٔ  ٕٔٗٚ -ىػ.ٚٛ /ٖٙ ،(ٖ) ينظــر :النكــت والعيــون(تفسػػير المػػاوردي) أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف ُم َحمػػد بػػف حبيػػب (تٗ٘ٓ :ىػػ) ،تحقيػػؽ :السػػيد بػػف
عبد المقصود بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،ٜٗٓ/ٔ:ومغني المحتاج ،لمشربيني، ،ٔٔٚ – ٔٔٙ / ٔ :
ينظر الموسوعة الكويتية.ٚٛ /ٖٙ :

(ٗ) ينظر :مغني المحتاج ،لمشربيني.ٔٔٚ – ٔٔٙ / ٔ :

(٘) ينظر :البحر الرائق نرح كنز الدقائق ،البف نجيـ -زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد (تٜٕٓ :ىػ) ،د ارسػة وتحقيػؽ:
احمػ ػػد عػ ػػزو عنايػ ػػة الدمشػ ػػقي ،دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ،بيػ ػػروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىػ ػ ػ ٕٕٓٓ/ـ ،ٕٜٔ/ٔ:وحاشػ ػػية ابػ ػػف

عابديف ٜٔٔ / ٔ:
( )ٙىذاف االستدالالف ذكرىما الماوردي في النكت والعيوف.ٜٗٓ/ٔ:
( )ٚينظر :حانية الدسوقي ،،ٕٖٔ / ٔ:وقالوا  :تستظير ثالثاً  ،عمى الغالب مف أياـ عادتيا.

( )ٛينظر :المغني ،البف قدامة ،ٖٚٓ/ٔ:وكناف القناع ،لمبيوتي ،ٕٜٓ/ٔ :وقالوا  :تجمس فػي كػؿ شػير سػتة أيػاـ أو
أو سبعة يكوف ذلؾ حيضيا ثـ تغتسؿ وىي فيما بعد ذلؾ مستحاضة تصوـ وتصمي وتطوؼ.
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واستدلوا بما يأتي:
ٔ -استدؿ المالكية بما روي ( :عف عائشة قالت أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي  فقالت

إني استحضت فقاؿ دعي الصالة أياـ حيضؾ ثـ اغتسمي وتوضئي عند كؿ صالة دواف قطر
عمى الحصير) (ٔ).
تحيرىا ثـ تصمي
وجو الداللة :أنيا تترؾ الصالة أياـ حيضيا المعتاد التي كانت تحيضيا قبؿ ّ
حاليا حاؿ المستحاضة (ٕ).

ٕ -استد ّؿ الحنابمة بما روي (عف حمنة بنت جحش قالت  :كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة
فأتيت النبي  استفتيو فوجدتو في بيت أختي زينت بنت جحش فقمت يا رسوؿ اهلل  :إني
استحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فييا ؟ قد منعتني الصياـ والصالة قاؿ (( :انعت لؾ

الكرسؼ فأنو يذىب الدـ)) قمت  :ىو اكثر مف ذلؾ إنما اثج ثجا فقاؿ النبي (( : سآمرؾ
أمريف أييما صنعت أج أز عنؾ فاف قويت عمييما فأنت أعمـ  -فقاؿ  -إنما ىي ركضة مف

الشيطاف فتحيضي ستة أياـ أو سبعة أياـ في عمـ اهلل ثـ اغتسمي فإذا رأيت أنؾ قد طيرت

واستنقأت فصمي رابعا وعشريف ليمة أو ثالثا وعشريف ليمة وأياميا وصومي فاف ذلؾ يجزئؾ
وكذلؾ فافعمي كما تحيض النساء وكما يطيرف لميقات حيضيف وطيرىف فاف قويت أف تؤخري

الظير وتعجمي العصر ثـ تغتسميف حتى تطيريف وتصميف الظير والعصر جميعا ثـ تؤخريف
المغرب وتعجميف العشاء ثـ تغتسميف وتجمعيف بيف الصالتيف وتغتسميف لمصبح فافعمي وصومي

أف قويت عمى ذلؾ فقاؿ رسوؿ اهلل وىو اعجب األمريف إلي))(ٖ).

وجو الداللة :ىو بظاىره يثبت الحكـ في حؽ الناسية ألف النبي  لـ يستفصميا ىؿ ىي مبتدئة

أو ناسية ولو افترؽ الحاؿ الستفصؿ وسأؿ واحتماؿ أف تكوف ناسية أكثر فإ ّف حمنة امرأة
كبيرة(ٗ).

(ٔ) مسند أحمد ,النيباني -أبو عبداهلل أحمد بف حنبؿ(تٕٗٔ:ىػ) مؤسسة الرسالة ،بيروتٕٔٗٓ ،ىػػٜٜٜٔ/ـ  :بػرقـ
(ٕ٘ٗٔٗ) ٓٗ ٕٔٚ/مسند عائشة رضي اهلل عنيا ،قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد : ٔٛٓ/ٔ:صحيح.

(ٕ) ينظر :بدايـة المجتهـد ،البػف رشػد -أبػي الوليػد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد القرطبػي الشػيير بػابف
رشد الحفيد (تٜ٘٘ :ىػ) ،دار الحديث  ،القػاىرة ،الطبعػة :بػدوف طبعػةٕٔٗ٘ ،ىػػٕٓٓ٘/ـ ،ٙٔ/ٔ:وحاشػية الدسػوقي :

ٔ .ٕٖٔ /
(ٖ) الجـامك الصــحيم ,لمترمػذي -أبػػي عيسػى محمػد بػػف عيسػى (تٕٜٚ:ىػػ) ،تحقيػؽ :بشػار عػواد معػروؼ ،دار إحيػػاء
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،طٔٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٛ/ـ ،برقـ،ٕٕٔ/ٔ )ٕٔٛ( :كتاب الطيارة ،باب المستحاضة تتوضأ لكؿ
صالة ،قاؿ الترمذي :حديث حسف.
(ٗ) ينظر :المغني  ،البف قدامة.ٖٚٓ/ٔ:
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الترجيم :بعد ما تـ عرضو مف أدلة يميؿ الباحث الى ترجيح ما قاؿ بو أصحاب المذىب األوؿ،
أف حكـ المتحيرة يشبو في وضعو حكـ المعتادة غير المميزة  ،وىذا واضح مف خالؿ ما
وذلؾ ّ
نص صريح إنما ىو القياس واهلل اعمـ .
ّ
احتج بو الفريقاف ،وليس في المسألة ٌ

الخاتمة:

الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات  ،والصالة والسالـ عمى المبعوث باآليات البينات  ،والمؤيد
بالمعجزات الباىرات  ،وبعد:

مع بموغ ىذا البحث تمامو أقرر حقيقة عجزي عف بموغ غايتي في تحريره وتقريره  ،ففي النفس

منو بقيات  ،فالحؽ أف موضوع ىذا البحث في بعض جوانبو أكبر مف أف يستوعبو مثؿ ىذا

أف ليا أصالً في مسائؿ المعامالت ،والنكاح،
البحث  ،وكثير منيا دواف ورد في العبادات تبعاً إال ّ
يستحؽ أف يخصص ليا ببحث مستقؿ متوسع.
ّ
وعمى ٍ
كؿ فيذا جيد المقؿ  ،الذي بذؿ فيو وسعو  ،واستنفذ معو طاقتو  ،ليأتي عمى جممتو ،
ويدرس أشير قواعده ومسائمو  ،لتكوف لبنو طيبة تصمح العتمادىا والبناء عمييا  ،وقد توصؿ

الباحث عبر مسيرة ىذا البحث إلى العديد مف النتائج  ،والتي مف أبرزىا ما يمي:

ٔ-

إبراز المعنى االصطالحي والمغوي لممصطمحات الفقيية الواردة خالؿ البحث ،مع اإلشارة

الى االختالؼ بيف المذاىب في ىذه المعاني إف وجدت.

أف اختالؼ العمماء في فيـ النصوص كاف لو أثره الكبير في اختالفيـ في ما ينبني عمييا
ّٕ -
مف أحكاـ.
أف ىناؾ شروطاً أساسية البد مف اعتبارىا عند األخذ بالحكـ الفقيي كأحكاـ الحيض
ّٖ -
والنفاس والسفر واإلقامة ،والتيمـ  ،ولك ّؿ مذىب أصولو التي تحدد ىذه الشروط.

ٗ -أف ترجيح رأي أو مذىب ليس عف ىوى بؿ عمى أساس ما فُيـ مف النص بما يوافؽ
المصمحة الشرعية ويكوف بعيداً عف الحرج.
٘-

واخي اًر ينبغي لمجيات المعنية بالتعميـ والفتوى نحو :المدارس اإلسالمية  ،والجامعات

اإلسالمية ،ودوائر اإلفتاء ،توضيح الفرؽ بيف اختالؼ التضاد واالختالؼ الناتج عف فيـ الدليؿ

أف أسباب االختالؼ مؤداه الى رحمة ال إلى فرقة.
حتى يفيـ الناس ّ
وصمى اهلل عمى محمد وعمى له وصحبه وسمم.

55

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (7): 55-69

المصادر والمراجك

-1
-2

مسند أحمد ،الشيباني -أبو عبداهلل أحمد بف حنبؿ(تٕٗٔ:ىػ) مؤسسة الرسالة ،بيروتٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ/ـ.

صحيح مسمـ -أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري (ت ٕٙٔ:ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار

إحياء التراث  ،بيروت.
-3

الجامع الصحيح ،لمترمذي -أبي عيسى محمد بف عيسى (تٕٜٚ:ىػ) ،تحقيؽ :بشار عواد معروؼ ،دار

إحياء الغرب اإلسالمي ،بيروت  ،طٔٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٛ/ـ.
-4

الحاوي الكبير ،لمماوردي -أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري(ت ٗ٘ٓ :ىػ) دار الكتب العممية،

بيروت ،طٔٔٗٔٗ ،ىػ ٜٜٔٗ /ـ.

 -5النكت والعيوف(تفسير الماوردي) أبي الحسف عمي بف ُم َحمد بف حبيب (تٗ٘ٓ :ىػ) ،تحقيؽ :السيد بف عبد
المقصود بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية  ،بيروت.
-6

نياية المطمب في دراية المذىب ،لمجويني -أبي المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد الجويني،

-7

المبسوط ،لمسرخسي -أبي بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (تٖٗٛ :ىػ) ، ،دار

الديب ،دار المنياج،
ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (تٗٚٛ :ىػ) ،حققو وصنع فيارسو :أ .د عبد العظيـ محمود ّ
المدينة المنورة ،طٕٔٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ/ـ.
المعرفة  ،بيروت  ،بدوف طبعةٔٗٔٗ ،ىػٜٜٖٔ/ـ.
-8

بداية المجتيد ،البف رشد -أبي الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد

الحفيد (تٜ٘٘ :ىػ) ،دار الحديث  ،القاىرة ،الطبعة :بدوف طبعةٕٔٗ٘ ،ىػٕٓٓ٘/ـ.
-9

المجموع شرح الميذب  ،لمنووي  -أبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (تٙٚٙ :ىػ) دار الفكر،

بيروتٔٗٔٚ،ىػٜٜٔٚ/ـ.
 -11لساف العرب ،البف منظور-أبي الفضؿ محمد بف مكرـ المصري (تٚٔٔ :ىػ) دار صادر ،بيروت ،طٔ،
ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ /ـ.

 -11تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،لمزيمعي -أبي محمد فخر الديف عثماف بف عمي(ت ٕٚٙ :ىػ)  ،دار
المعرفة  ،بيروت.
 -12التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،لممواؽ -أبي عبداهلل محمد بف يوسؼ ( ت ٜٛٚ :ىػ ) دار الفكر ،بيروت،
طٕ ٖٜٔٛ،ىػٜٔٚٛ/ـ.

 -13البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،البف نجيـ -زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد (تٜٕٓ :ىػ) ،دراسة وتحقيؽ:
احمد عزو عناية الدمشقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ/ـ .
 -14مغني المحتاج ،لمشربيني – شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب (ت ٜٚٚ :ىػ) مطبعة مصطفى محمد،
القاىرة،طٖٔٔٚٛ ،ىػٜٔٙٙ/ـ.

 -15كشاؼ القناع ،لمبيوتي -منصور بف يونس بف إدريس (تٔٓ٘ٔ :ىػ) ،تحقيؽ ىالؿ مصيمحي ،دار
الفكر،بيروتٕٔٗٓ ،ىػٜٕٔٛ/ـ.
 -16مختصر الخرشي -أبي عبدهللا محمد بن عبدهللا بن علي (ت1112:هـ) دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -17مطالب أولي النيى ،لمرحيباني -مصطفى بف سعد بف عبدة السيوطي (تٔٔٙٓ:ىػ)المكتب اإلسالمي،
دمشؽ.

55

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (7): 55-69
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