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 بالخلغة العربيةخلص  امل
 ،يهدف هذا البحث إلى بيان األحكام الفقهية المتعلقة بدفع الحيض أو جلبه

ودراسنتها دراسنة فقهينة، وذلن  ، على بنات آدم منن العندة  -تعالى  –فيما كتبه اهلل 
العدة الشرعية، ولتحقيق هدف البحث تم استقراء بوجوب  -تعالى –اهلل امتثاًلا ألمر 

ء حنننول المو نننوت فمثلنننت كتنننب الفقنننه اعسننن مي المجنننال العلمننني نصنننول الفقهنننا
 للدراسننة، وأمننا المجننال العملنني للدراسننة فقنند مثلتننه بعننض الكتننب  والموا ننع ال بيننة
وخلصت الدراسة إلى نتائج تدور حول حرمة التعدي على حنق اهلل وحنق العبند، ومنا 

 يترتب على التحايل في العدة من آثار فقهية. 
 : الكخلمات الدالة 

المختلعة ن الم عنة ن المو ؤة بشبهة  التحايل ن العدة ن القروء ن المفار ة ن  
 ن مرض الموت ن تعا ي أدوية ن   ع ر اعة .
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Research Summary 

This research aims at explicating the jurisprudential 
provisions concerning the disposal or bringing of 
menstruation, and studying them from a jurisprudential 
perspective. This is driven by the commitment to the 
instructions of Allah (The Almighty) on what He dictated on 
the daughters of our father Adam regarding the monthly 
interval. In order to achieve the goal of this research, the 
researcher has extrapolated texts of the jurists related to 
the subject. Books of the Islamic jurisprudence represented 
the scientific field of study; whereas the practical aspect of 
the study has been represented in studying the current 
books and medical-related websites. The findings of this 
study asserted the inviolability of the right of Allah and the 
right of the worshiper, and the impact of circumvention in 
the legitimate period on the jurisprudential provisions. 
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 مقدمة

 
لعننالمين، شننرت لنننا ديننن اعسنن م القننويم، وأننن ل علينننا كتابننه الحمنند هلل رب ا

مننام  الكننريم، وهنندانا إلننى الصننرا  المسننتقيم، وأتننم علينننا نعمتننه ببعثننة خنناتم النبيننين وا 
المرسنننلين، وأشنننهد أن ًل إلنننه إًل اهلل وحننند  ًل شنننري  لنننه، وأشنننهد أن سنننيدنا ونبيننننا 

سلم تسنليماا كثينراا إلنى ينوم محمداا عبد  ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه و 
 الدين، أما بعد:

يشهد هذا العصر ت وراا ملموساا في النه ة العلمية خاصة في المجال 
ال بي، وترتب على ذل  و وت الكثير من النوا ل ال بية؛ ومن ذل  ما توصل إليه 

ال ب في اكتشاف عقا ير فعالة في ع ج اًل  رابات الهرمونية لدى النساء تقوم 
 حكم بالحيض دفعاا وجلباا.بالت

ولما كانت المرأة ذات القروء والتي فار ها  وجها بعد دخول تعتد بث ثة 
 روء، وكان للعدة أثر في كثير من المسائل الفقهية؛ كالرجعة، والنفقة، والسكنى، 
واعرث وغيرها، نجد أن من النساء من تتحايل في العدة دفعاا للحيض أو جلباا له 

ة، وب رق مختلفة  تستدعي بحثاا فقهياا للوصول إلى حكم شرعي في ألسباب مختلف
 كل حالة.

 أوالً: أهمية البحث
 يكتسب هذا المو وت أهميته ألسباب، منها:

تعلقه بحق اهلل المتمثل في الحكمة من شرعية العدة، وتغليب جانب التعبد  .1
ة بعد فيها،  كما يتعلق بحق العبد وهو ال وج الم لق، ومن سيت وج المرأ

 انتهاء العدة.
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ارتبا  مو وت العدة بكثير من المسائل الفقهية التي يحتاج فيها إلى بيان  .2
 حكم الشرت.

ت من المو وت لمسائل كثيرة بحاجة للبحث والمنا شة على وفق المنهج  .3
العلمي في الفقه، وأخرى بحاجة إلى التأصيل والتخريج على ك م الفقهاء 

 لملكة الفقهية.و واعدهم، وفي ذل  تنمية ل
 الحاجة إلى الكثير من مسائل المو وت في اعفتاء والق اء. .4
مو وت البحث ذو ع  ة بالحياة المعاصرة، وله مساس بوا ع الم لقة ذات  .5

 القروء.
تأثير العوامل النفسية للمرأة في فترة العدة، واًل  رابات الهرمونية واللذان  .6

تأخيراا، فتسعى المرأة للتحكم به من شأنهما أن يؤثرا على حي ها تقديماا و 
 دفعاا وجلباا.

ا
ً
 : أهداف البحثثاني

 يهدف البحث في هذا المو وت إلى ما يأتي:
بيان األحكام الفقهية المتعلقة بدفع الحيض أو جلبه، ودراستها دراسة  .1

 فقهية.
اًلمتثال التام ألمر اهلل فيما كتبه اهلل على بنات آدم من العدة، وعدم السعي  .2

 يل فيها.للتحا
خ ورة التحكم بالحيض دفعاا وجلباا لغرض ت ويل العدة أو تقصيرها ًلرتبا ه  .3

 بكثير من المسائل الفقهية.
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ا
ً
 : أسئخلة البحثثالث

 يجيب البحث عن األسئلة اآلتية:
 ما هو القرء؟ .1
 من هن النساء ال تي يعتدن بالقروء؟ ومتى تنق ي عدتهن؟ .2
 ة؟ وما هي ال رق؟ما أسباب تحايل ذات القروء على العد .3
 ما حكم التحايل على العدة بت ويلها أو تقصيرها؟ وما هو أثر ذل ؟ .4
ا
ً
 : منهج البحثرابع

اتبعت المنهج الذي رجحت أن يكون مناسباا لمو وت البحث، حيث اتبعت 
المنهج الوصفي للمسألة محل البحث، ثم المنهج التحليلي للنصول الشرعية، 

 .سبق للفقهاء بيان حكمهاوتتبع النظائر الفقهية التي 
ا
ً
 : خطة البحثخامس

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسنة مباحنث، وخاتمنة، علنى الوجنه 
 اآلتي:
 . مقدمة
 .متهيد

 ، وفيه ث ثة م الب:: التعريف بمص لحات البحثاملبحث األول
 : تعريف الحيلاملطخلب األول
 : تعريف العدداملطخلب الثاني
 القروء: تعريف املطخلب الثالث
، وفيننه ث ثننة :  أصننناف المعتنندات بننالقروء ومننا تنق نني بننه عنندتهناملبحثثث الثثثاني

 م الب:
 : عدة المفار ة فر ة   ق بعد الدخول وهي من ذات القروءاملطخلب األول
 : عدة المفار ة ل وجها لسبب غير ال  قاملطخلب الثاني
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 : عدة المو وءة  بشبهة أو  نااملطخلب الثالث
 و ر ها، وفيه م لبان:التحايل على عدة ذات القروء  أسباب: املبحث الثالث

 التحايل على عدة ذات القروء أسباب املطخلب األول:
 التحايل على عدة ذات القروء  رق: املطخلب الثاني
 ، وفيه م لبان:: حكم التحايل بدفع الحيض لت ويل العدة وأثر املبحث الرابع

 لت ويل العدة : حكم التحايل بدفع الحيضاملطخلب األول
 : أثر التحايل بدفع الحيض لت ويل العدة املطخلب الثاني
ث ثة م الب  ، وفيه: حكم التحايل بجلب الحيض لتقصير العدة وأثر املبحث اخلامس

: 
 حكم التحايل بجلب الحيض لتقصير العدة املطخلب األول:
 : أثر التحايل بجلب الحيض لتقصير العدةاملطخلب الثاني

 لتقصير العدة الحيض بعد تأخر  في الن ول بجلبالتحايل ر أث:ث الثال املطخلب

 .خامتة
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 متهيد
شرعت العدة ألهنداف ومقاصند أرادهنا المنولى عن  وجنل، فهني أول محاولنة فني 
 ريق رأب صدت البناء األسري بعد و وت ال  ق، ودفع لمعنول الهندم النذي تتعنرض 

ن تناولنت  له األسرة، والبحنث عنن الحكمنة منن تشنريع العندة أمنر يصنعب تحديند ، وا 
الكتابات بعض األمور التي يستفاد منها في تشريع العدة، إًل أنها لن تكون من بقة 

التنني  علننى جميننع العنندد، ومننا يهمنننا فنني هننذا البحننث هننو عنندة الم لقننة ذات القننروء؛ 
نا لتحقنق مقاصند عظيمنة، منهنا؛  شرعها اهلل تعنالى بينان عظنم شنأن الن واج، واحتراما

فهنو أمنرال ًل ، لمقدسة، واعترافاا بالف ل والجميل لمن كان شنريكاا فني الحيناةللراب ة ا
ينتظم بسهولة، وًل ينفن  إًل بانتظنار  وينل، ولنوًل ذلن  لكنان بمننن لة لعنب الصنبيان، 

ومننن هنننا كننان  ،ينعقنند ثننم ي فنن ل بعنند لحظننات، ألدنننى سننبب، بننل ولمجننرد ننن وة  عننابرة
حننادثال يوجننب فكلننه، لننم يكننن بنندون أن  ، فنن ن حنندثشننديداا الحننرل علننى هننذا النظننام

، كمنا أن الهندف منن يتربل ال وجان مدلة يجدان لتربُّصها باًلا، ويقاسيان لهنا عنناءا 
ا هو  معرفة براءة الرحم من الحمنل حتنى ًل تخنتل  األنسناب، فهني شرعية العدة أي ا

حننق لننج واج الننذين فننار وا هننؤًلء ال وجننات حتننى ًل ينسننب أوًلدهننم لغيننرهم، وحننق 
ج واج الذين يريدون الت وج بهؤًلء ال وجات من بعد، لئ  ينسب إلنيهم منن األوًلد ل

وتميي  األنساب م لوب  ،من ليس منهم، فرحم المرأة ربما كان مشغوًلا بماء شخل
إع ناء الن وج فرصنةا ، كما تظهر أهمية العندة فني في نظر الشارت والعدة  ريق إليه

دة العدة، في حالنة منا إذا كنان ال ن ق رجعيانا، خ ل ميتمكن فيها من إعادة  وجته 
بعنند أن تسننكن فننورة الغ ننب، وتعننود النفننوس إلننى الصننفاء، ففنني اسننتئناف الحينناة 
ال وجية إبقاء للراب ة األسرية والبناء األسري من اًلنهيار، الذي يذهب  حيته فني 

 الدرجة األولى األبناء.
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أننوات العندد دون غيرهنا،  إن الحكمة من مشنروعية العندة،  ند تتجلنى فني بعنض 
هر حكمتننه فنني جميننع ننننن، ًل تظ لننذا أجنند أن وجننوب العنندة علننى المننرأة أمننر تعبنندي

 .(1) الحاًلت
التعبد بدليل أنهنا ًل تنق ني بقنرء  -أي العدة  –والمغلب فيها جاء في اع نات: " 

 .(2)"واحد مع حصول البراءة به
 –ة الم لقة ذات القروء وجميع ما سبق ين بق على المقصد التشريعي من عد

التفجع والتعبد كما في الصغيرة واآليسة  ، ويختل مقصد -مو وت البحث 
 .(3)المتوفى عنهما، أو التفجع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها

                                           

 .193-192ل،فقه األسرة في الشريعة اعس مية و انون األحوال الشخصية اعماراتي (1)
 .2/465 حل ألفاظ أبي شجات( اع نات في 2)
 .4/76بجيرمي على شرح منهج ال  ب ( حاشية ال3)
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 املبحث األول
 ،التعريف مبصطخلحات البحث 
 وفيه ث ثة م الب:

 .: تعريف الحيلاملطخلب األول

 .: تعريف العدداملطخلب الثاني

 .: تعريف القروءاملطخلب الثالث

 املطخلب األول
 تعريف احليل

 الفرع األول: احليل يف الخلغة

، مفردهننا حيلننة، وهنني اسننم مننن اًلحتيننال، (1)الحنناء والننواو والنن م أصننل واحنند
 .(2)ومعناها الحذق وجودة النظر والقدرة على د ة التصرف

ل إلى حال، بنوت تدبير ول نف، الحيلة: من التحول؛ ألن بها يتحول من حاف
 .(3)يحيل بها الشيء عن ظاهر 

 الفرع الثاني: احليل يف االصطالح

يستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخل من معناهنا فني اللغنة،  وفي اًلص  ح
فهي نوت مخصول من التصرف الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلنب 

                                           

 .2/121( مقاييس اللغة 1)
 .11/185( لسان العرب 2)
 .28/369( تاج العروس 3)
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الخفيننة التنني يتوصننل بهننا الرجننل إلننى  عليهننا بننالعرف اسننتعمالها فنني سننلو  ال ننرق
، وهني بهنذا المعننى حصول غر ه، بحيث ًل يتف ن له إًل بنوت منن النذكاء والف ننة

ا شرعياا لمن ابتلي بحادثة دينية  تعد  .(1)مخلصا

وأخل من هنذا اسنتعمالها فني التوصنل إلنى الغنرض الممننوت مننه شنرعا أو 
النناس؛ فن نهم يقولنون: فن ن منن فهنذا هنو الغالنب عليهنا فني عنرف  ، أو عادةعق ا 

أرباب الحيل، وًل تعاملو  ف نه متحيل، وف ن يعلم النناس الحينل، وهنذا منن اسنتعمال 
 .(2)الم لق في بعض أنواعه

عرفها الشا بي بأنها: تقديم عمل ظاهر الجوا  عب نال حكنم شنرعي وتحويلنه بذل  و 
 .(3)في الظاهر إلى حكم آخر

 املطخلب الثاني
 تعريف العدد

 الفرع األول: العدد يف الخلغة
العين والدال أصل صحيح واحد ًل يخلنو منن العند النذي هنو اعحصناء. ومنن 
لننى هننذين المعنيننين ترجننع فننروت البنناب كلهننا،  اععننداد الننذي هننو تهيئننة الشننيء. وا 

 .(4)ومفردها عدة
مسناكها  ا: أيام إحندادها علنى بعلهنا وا  وعدة المرأة: أيام  روئها. وعدتها أي ا

ينة شهوراا كان أو أ راء أو و ع حمل حملته من  وجهاعن ال  
(5). 

                                           

 .1/38( غم  عيون البصائر في شرح األشبا  والنظائر 1)
 .3/188( إع م المو عين 2)
 .5/187( الموافقات 3)
 .4/29( مقاييس اللغة 4)
 .8/357س و تاج العرو  3/284( لسان العرب 5)
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 الفرع الثاني: العدد يف االصطالح
تعددت عبارات الفقهاء في تعريف العندة، إًل أن جميعهنا يندور حنول مفهنوم 

 واحد ًل اخت ف فيه، إنما التفاوت بينهم كان في األلفاظ، ومن هذ  التعريفات:
 .(1)ا بقي من آثار النكاح أجل  رب ًلنق اء م: عند الحنفية

: المنندة التنني جعلننت دلنني ا علننى بننراءة الننرحم لفسنن  النكنناح أو وعننند المالكيننة
 .(2)لموت ال وج أو    ه

: اسننم لمنندة تتننربل فيهننا المننرأة لمعرفننة بننراءة رحمهننا، أو وعننند الشننافعية
 .(3)للتعبد، أو لتفجعها على  وجها

هنا المنرأة لتعنرف بنراءة رحمهنا، : اسم لمدة معلومنة تتنربل فيوعند الحنابلة
 .(4)وذل  يحصل بو ع حمل، أو م ي أ راء، أو أشهر

يشنمل مما سبق يظهر لي أن أدق التعريفات السابقة هو تعريف الحنفية؛ إذ     
عنندة الحامننل، وعنندة المتننوفى عنهننا وعنندة اآليسننة والصننغيرة، و ، القننروءعنندة ذوات 

النكاح له آثار مادينة، وهني الحمنل،  ى أنكما أنه يشير إل وجها إذا لم تكن حام ا، 
ألن    هننا  ؛الم لقننة رجعينناا  علننىالتعريننف  كمننا اشننتمل وأدبيننة، وهنني حرمننة النن وج،

جعل له الشارت أج ا ي ول النكاح بنه، وهنو العندة، فهنذا التعرينف جنامع منانع، وهنو 
 لي. كما بدا أحسن تعريف للعدة الشرعية

                                           

 .3/190( بدائع الصنائع 1)
 .4/140( مواهب الجليل 2)
 .2/465( اع نات في حل ألفاظ أبي شجات 3)
 .7/71( المبدت 4)
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 املطخلب الثالث
 تعريف القروء

 األول: القروء يف الخلغة الفرع
، (1)القنناف والننراء والحننرف المعتننل أصننل صننحيح ينندل علننى جمننع واجتمننات        

فقند يكنون للحنيض وال هنر.  ،والقرء: الحيض وال هنر،  ند، وذلن  أن القنرء: الو نت
. يقننال: أ ننرأت المننرأة، فنني األمننرين جميعاننا، وأصننله مننن دنننو (2)والجمننع أ ننراء، و ننروء

 .(3)و ت الشيء
 رع الثاني: القروء يف االصطالحالف

لنم يسنتقر اًلصنن  ح الفقهني علننى تعرينف محنندد للفنظ القننرء، بنل اختلفننوا ،         
وخ فهم في هذا المص لح هو سبب الخ ف في مسنألة عندة الم لقنة ذات القنروء، 

 وذل  ناشئ عن تردد اللفظ في اللغة بين معنيين مت ادين. 
 المعنى اًلص  حي للقرء على  ولين :قد اختلف الفقهاء في ف        
 األ وال:
 .(5)، ورواية عن الحنابلة(4): القرء هو الحيض، وهو  ول الحنفيةاألولالقول 
 والشنافعية : القرء هو ال هنر، وهنو  نول جمهنور الفقهناء منن المالكينةالثانيالقول 

 . (6)ورواية عن الحنابلة

                                           

 .5/79( مقاييس اللغة 1)
 .6/470( المحكم والمحي  األعظم 2)
 .1/131( لسان العرب 3)
 .6/13المبسو   ( 4)
 .5/565م الب أولي النهى ( 5)
 .7/376والمغني  11/164والحاوي الكبير  2/469 ( الشرح الكبير6)
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 األدلة:
 :أدلة القول األول

َّ مبنب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱقوله تعالى:  .1
(1)

 . 

 :  ووجه الداللة
أمر باًلعتداد بث ثة  روء ، ولو حمل القرء على ال هر لكان  -تعالى–أن اهلل       

اًلعتداد ب هرين وبعض الثالث ؛ ألن بقية ال هر الذي صادفه ال  ق محسوب من 
دد ًل األ راء عند القول األول ، والث ثة اسنم لعندد مخصنول ، واًلسنم المو نوت لعن

يقننع علننى مننا دونننه ، فيكننون تننر  العمننل بالكتنناب، ولننو حمننل علننى الحننيض يكننون 
اًلعتداد بث ث حيض كوامل؛ ألن ما بقي من ال هر غير محسوب من العدة عنندهم 

وهننو  ،لموافقتننه لظنناهر النننل ؛فيكننون عمنن  بالكتنناب، فكننان الحمننل علننى ذلنن  أولننى
 . (2)أولى من مخالفته

: فني "المستحا نة ، عن أبيه، عن جد ، عن النبني بن ثابت وفيما روا  عدي .2
 .(3)ا، ثم تغتسل وتصلي، والو وء عند كل ص ة"نام أ رائهن ة أيندت الصنت

" تندت الصن ة أينام أ رائهنا "، ومعلنوم أن المنرأة :  ولنه ووجه الداللة من احلديث: 
 تمتنع عن الص ة إذا أتاها الحيض وليس ال هر.

                                           

 البقرة.من سورة  228: ج ء من اآلية( 1)
 .6/14 المبسو ، السرخسي (2)
الترمنذي فني سنننه، أبنواب ال هنارة، بناب منا جناء أن المستحا نة تتو نأ لكنل صن ة،  ( أخرجه3)

ل منن  هنر إلنى أبو داود في سننه، كتاب ال هارة، باب من  نال تغتسنو  1/220(، 126بر م)
 .1/201والحديث إسناد   عيف. نصب الراية  .1/80(، 297 هر، ر م الحديث )
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: " نن ق األمننة  ،  ننال:  ننال رسننول اهلل - عنهمننار ننى اهلل-عننن ابننن عمننر .3
 .(1)اثنتان، وعدتها حي تان"

: أننه ًل تفناوت بنين الحنرة واألمنة فني العندة فيمنا يقنع بنه  ووجه الداللة من احلديث 
اًلنق ناء، إذ للننرق أثننر  فنني تنقننيل العنندة التني تكننون فنني حننق الحننرة ًل فنني تغييننر 

 به العدة هو الحيض. أصل العدة، فدل على أن أصل ما تنق ي
أن هننذ  العنندة وجبننت للتعننرف علننى بننراءة الننرحم ، والعلننم ببننراءة الننرحم يحصننل  .4

 . (2)بالحيض ًل بال هر، فكان اًلعتداد بالحيض ًل بال هر
 : أدلة القول الثاني

َّجم جم جم جم جمخل مل ىل يل  ٱُّٱ  وله تعالى: .1
(3). 

الننذي يصننلح  ننال القر بنني: " فقولننه: لعنندتهن أي فنني عنندتهن، أي فنني ال مننان 
لعنندتهن، وحصننل اعجمننات علننى أن ال نن ق فنني الحننيض ممنننوت وفنني ال هننر 

 .(4)مأذون فيه، ففيه دليل على أن القرء هو ال هر"
ما روا  عبد اهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما: أنه  لق امرأته وهي حائض، علنى  .2

عن ذل ، فقال رسنول ، فسأل عمر بن الخ اب رسول اهلل عهد رسول اهلل 
                                           

( أخرجننه ابننن ماجننه فنني سننننه، كتنناب ال نن ق، بنناب فنني  نن ق األمننة وعنندتها، ر ننم الحننديث 1)
وال براننني فنني المعجننم األوسنن  مننن حننديث عائشننة ر نني اهلل عنهننا، بنناب  3/225(، 2079)

والبيهقنني فنني السنننن الكبننرى، كتنناب  7/26(، 6749م الحننديث )المننيم، مننن اسننمه محمنند، ر نن
إسننناد   ننعيف ل ننعف .  ننال األرنننؤو :" 7/699(، 15455العنندد، بنناب عنندة األمننة، بننر م )

". سننن ابنن  ، والصنحيح أننه مو نوف علنى ابنن عمنر-وهنو العنوفي-عمر بن شبيب وع ية 
 .3/457والتلخيل الحبير  3/225ماجه 

 .3/194 بدائع الصنائع  (2)
 .1( ال  ق: 3)
 .18/153( الجامع ألحكام القرآن 4)
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: "مر  فليراجعها، ثم ليمسنكها حتنى ت هنر، ثنم تحنيض ثنم ت هنر، ثنم إن  اهلل
ن شنناء  لننق  بننل أن يمننس، فتلنن  العنندة التنني أمننر اهلل أن  شنناء أمسنن  بعنند، وا 

 .(1)ت لق لها النساء"
  ووجه الداللة من احلديث:

أشار إلى ال هنر وأخبنر أننه العندة التني أمنر اهلل تعنالى أن ت لنق  أن الرسول     
نا إثنر ال ن ق بن   ،لنساء ، فصح أن القرء هو ال هرلها ا كمنا أن العندة واجبنة فر ا

مهلة فصح أنها ال هر المتصنل بنال  ق ًل الحنيض النذي ًل يتصنل بنال  ق ، ولنو 
نا أن تعتند بتلن   كان القرء هو الحيض لوجنب عنندهم علنى أصنلهم فنيمن  لنق حائ ا

 الحي ة  رءاا ، ولكن ًل يعتد بها .
ؤنثة، وال هر مذكر، فلنو كنان القنرء ينراد بنه الحنيض لمنا ثبنت فني الحي ة م إن .3

فيقننال  ،(2)جمعننه الهنناء، ألن الهنناء ًل تثبننت فنني جمننع المؤنننث فيمننا دون العشننرة
 ث ث حيض وث ثة أ هار.

ذا كان األمر كذل  كان بال هر أحق منن الحنيض؛  .4 أن القرء مشتق من الجمع، وا 
، وما وافق اًلشنتقاق (3)يض خروجه منهألن ال هر اجتمات الدم في الرحم، والح

 .(4)كان اعتبار  أولى من مخالفته

                                           

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال  ق، باب  وله تعالى: )يا أيها النبي إذا  لقنتم النسناء 1)
و مسلم فني صنحيحه، كتناب  7/41(، 5251ف لقوهن لعدتهن وأحصوا العدة(، ر م الحديث )
 .2/1093(، 1471ها، ر م الحديث )ال  ق، باب تحريم   ق الحائض بغير ر ا

 .3/109( بداية المجتهد 2)
 .7/142ولسان العرب  5/79مقاييس اللغة  (3)
 .8/233وتحفة المحتاج  3/109بداية المجتهد  (4)
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هذا  رف من أدلة كنل فرينق، ولكنل فرينق أجوبنة ومنا شنات علنى اآلخنر، ولنيس    
 .(1)هااستقصائهذا مو ع 
 الراجح:
القائنننل بنننأن القنننرء هنننو الحنننيض؛ لقنننوة  األولوالنننذي يتبنننين لننني رجحنننان القنننول      
 .(2)أدلتهم

                                           

 .5/536 ( ل ست ادة ينظر:  اد المعاد1)
 :( وثمرة هذا الخ ف: أن المرأة لو   لِّقت  اهراا وبقي من  هرها شيء ولو لحظة2)

في هنذ   -فعلى القول بأن القرء هو ال هر: يحسب ما بقي من ال هر  رءاا، وتنق ي عدتها 
 برؤية الدم من الحي ة الثالثة. -الحالة 

وعلننى القننول بننأن القننرء هننو الحي ننة: ف نننه ًل عبننرة بمننا بقنني مننن ال هننر، وتنق نني عنندتها 
 .3/321 بانق اء دم الحي ة الثالثة. صحيح فقه السنة وأدلته
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الثانياملبحث   

 وما تنقضي به عدتهن أصناف املعتدات بالقروء
 : وفيه ث ثة م الب 

 : عدة المفار ة فر ة   ق بعد الدخول وهي من ذات القروءاملطخلب األول
 : عدة المفار ة ل وجها لسبب غير ال  قاملطخلب الثاني
 : عدة المو وءة  بشبهة أو  نااملطخلب الثالث

 املطخلب األول
 ذات القروءبعد الدخول وهي من  قة طالقعدة املفارقة فر

 -المننرأة الحننرة التنني تحننيض إذا   لِّقننت بعنند النندخول بهننا ث ثننة  ننروء وعنندة 
 .- ث ث حي ات على ما تقدم ترجيحه

َّنبجم جمرب  جم جم ٱُّٱ وله تعالى: ودليل ذل : 
(1). 

والم لقننات لفننظ عمننوم، والمننراد بننه الخصننول فنني المنندخول " ننال القر بنني: 
 َّ  جمجم جم جم جم جم جم ُّٱ األحنن اب لم لقننة  بننل البننناء ب يننةبهننن، وخرجننت ا

"(2). 
منننن اغتسنننلت  إذا – كمنننا سنننيأتي علنننى القنننول النننراجح -فتنق ننني عننند ت ها 
 .الحي ة الثالثة بعد ال  ق

                                           

 .228( البقرة: 1)
 .3/112( الجامع ألحكام القرآن2)
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 املطخلب الثاني
 عدة املفارقة لزوجها لسبب غري الطالق

 املصتخلعةالفرع األول: 
ا، وترتنب علنى هنذا فسنخا  وأ ا   ا  بين كونه و د اختلف أهل العلم في الخلع  

في عدة المختلعة، فمن ذهب إلى أن الخلع   ق ذهب إلى أن عندتها عندة  الخ ف
الم لقننات وهنني ث ثننة  ننروء، ومننن ذهننب إلننى أن الخلننع فسنن  ذهننب إلننى أن عنندتها 

 حي ة واحدة ، وذل  على النحو اآلتي:
 األقوال:

حنفينة منذهب جمهنور الفقهناء منن ال ، وهنوعدة المختلعة عدة الم لقة :القول األول
 .(1)في المشهور من المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة

ليه ذهب الحنابلة في  ولأن عدتها حي ة: القول الثاني  . (2)، وا 
 األدلة: 

 أدلة القول األول:
َّنبجم جمرب  جم جم ٱُّٱ:  ولنننننه تعننننننالى .1

الخلننننننع  ننننن ق، فتعتنننننند كسننننننائر و  (3)
 .(4)الم لقات

 ة بين ال وجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ث ثة  روء وألن الخلع فر   .2
 .(5)كعدة الم لقة

 براءة الرحم في الفر ة ال ارئة على النكاح وهنذا علىألن العدة وجبت للتعرف و  .3
                                           

 .8/97والمغني  4/439ومغني المحتاج  18/ 4مواهب الجليل و  4/308 ( العناية1)
 .8/97المغني  (2)
 .228( البقرة: 3)
 .1/467 القرآن العظيم( تفسير 4)
 .8/97المغني ( 5)
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 .(1)خلعفي اليتحقق 
 أدلة القول الثاني:

 ، أن امرأة ثابت بن  نيس اختلعنت مننه، فجعنل النبني  ابن عباسما روا   .1
  .(2) تها حي ةعد

إن المختلعننة لنننم تبننق ل وجهنننا عليهنننا عنندة و ننند ملكنننت نفسننها وصنننارت أحنننق  .2
بب عها فلها أن تت وج بعد براءة رحمهنا فصنارت العندة فني حقهنا بمجنرد بنراءة 

الشننريعة فنني هننذا النننوت بحي ننة واحنندة كمننا فنني المسننبية  جنناءتو نند  ،الننرحم
وًل ريننب أنهننا  ،الحننرب والمهنناجرة مننن دار ،والمملوكننة بعقنند معاو ننة أو تبننرت
والمختلعننة فننرت متننردد بننين هننذين األصننلين  ،جنناءت بث ثننة أ ننراء فنني الرجعيننة

 .(3)هي بذوات الحي ة أشبهو  ،فينبغي إلحا ها بأشبههما بها
العدة إنما جعلت ث ث حيض لي ول  منن الرجعنة، فيتنروى الن وج وينتمكن منن  .3

لمقصنود مجنرد بنراءة رحمهنا الرجعة في مدة العندة، فن ذا لنم تكنن عليهنا رجعنة، فا
 .(4)من الحمل وذل  يكفي فيه حي ة، كاًلستبراء

                                           

 .4/308العناية ( 1)
 2/269(، 2229ق، بناب فني الخلنع، ر نم الحنديث )( أخرجه أبنو داود فني سنننه، كتناب ال ن  2)

(، 1185والترمذي في سننه، أبواب ال ن ق واللعنان، بناب منا جناء فني الخلنع، ر نم الحنديث )
. 6/186(، 3498ختلعة، ر م الحنديث )والنسائي في سننه، كتاب ال  ق، عدة الم 3/483

 .3/483". سنن الترمذي " هذا حديث حسن غريب  ال الترمذي:"
 .2/98( إع م المو عين 3)
 .5/179(  اد المعاد 4)
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 الراجح:
ا كنون الخلنع    انسنبب التنرجيح أن و والذي يبدو لي رجحان القول األول ،   

ألن العوض المبذول لل وج من جهتها إنما بذلته في مقابلة  ؛ظاهر من جهة المعنى
ا إًل بنال  ق، فنالعوض يملن  لهنا فرا نا شنرعا ألننه ًل  ؛ما يملكه ال وج، وهنو ال ن ق

 .، فتعتد عدة الم لقات وهي ث ثة  روءفي مقابلته
 املالعنةالفرع الثاني:  

 مفار ننة فنني الحينناة فأشننبهت ودلننيلهم أنهننا عنندة الم عنننة كعنندة الم لقننة،و 
عنننه أن  ، خ فاننا ًلبننن عبنناس فننالمروي(2)، وهننذا مننذهب جمهننور الفقهنناء(1)الم لقننة
 . (3)سعة أشهرعدتها ت

 .المفار ة ل وجها بسبب إس مها وبقائه على ك فر  : الفرع الثالث
المالكيننة عنند جمهننور الفقهنناء مننن -ث ثننة  ننروء  –عند تها كعنندة الم لقننة و  

 . (4)والشافعية والحنابلة
أن استبراء الحرائر ث ث حيض، وأن هذ  لها  وج وهو أمل  بها إن أسلم  ودليخلهم:

سننت بمن لننة األمننة التنني سننبيت؛ ألن األمننة التنني سننبيت صننارت أمننة فنني عنندتها، ولي
 .(5)فصار استبراؤها حي ة

                                           

 .8/97( المغني 1)
 ألفنناظ أبنني شنننجات، واع نننات فنني حننل  4/137 وشننرح مختصننر خليننل 3/26تبيننين الحقننائق( 2)

 .8/97و المغني  2/476
 .8/97المغني  (3)
 .8/97والمغني  3/170و أسنى الم الب 2/216( المدونة 4)
 .2/216 ( المدونة5)
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المفار ننة ل وجهننا بسننبب إسنن مها  حيننث جعننل وخننالف فنني ذلنن  ابننن تيميننة
وكننان إذا ... ابننن عبنناس "  ؛ لمننا روا  (1) بحي ننة واحنندة تسننتبرأ وبقائننه علننى ك فننر 

وت هنر، فن ذا  هنرت حنل لهنا  هاجرت امرأة من أهنل الحنرب لنم تخ نب حتنى تحنيض
 .(2)"النكاح

والننراجح هننو  ننول الجمهننور؛  ألن اختيننار النندين أمننر راجننع إلننى المتعا نندين 
لننيس بخننارج عنهمننا، فيلحننق بننال  ق الننذي يقننع باختيننار النن وج ور ننا ، كمننا أنشننأ 

 العقد باختيار  ور ا .
 املطخلب الثالث

 املعتدة من وطء شبهة أو زنا
 .(3ة بشبهة)املوطوءالفرع األول: 

 ، وأدلتهم في ذل :(4)عد تها كعدة الم لقة عند جمهور الفقهاءو  
لتعنننرف علنننى بنننراءة النننرحم لشنننغله ولحقنننوق النسنننب فينننه، كنننالو ء فننني النكننناح ا .1

 .الصحيح، فكان مثله فيما تحصل البراءة منه
يجنناب العنندة مننن بنناب   .2 وألن الشننبهة تقننام مقننام الحقيقننة فنني مو ننع اًلحتيننا  وا 

 اًلحتيا . 

                                           

 .32/176ت الفتاوى مجمو ( 1)
( أخرجننه البخنناري فنني صننحيحه، كتنناب ال نن ق، بنناب مننن أسننلم مننن المشننركات وعنندتهن، ر ننم 2)

 .7/48(، 5286الحديث )
 .1/456( وهي التي   ف ت إلى غير  وجها وهو ًل يعرف. مجمع األنهر3)
 و 10/314والحنناوي الكبيننر  4/140 وشننرح مختصننر خليننل 5/604 البنايننة شننرح الهدايننة( 4)

 .7/94المبدت 
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بحي ننة  تسننتبرأالمو ننوءة بشننبهة  وخننالف فنني ذلنن  ابننن تيميننة حيننث جعننل
 :(1) وحجته في ذل  واحدة
 ليسنننت  وجنننة، والقنننرآن لنننيس فينننه إيجننناب العننندة بث ثنننة  نننروء إًل علنننىأنهنننا  .1

 .الم لقات
أعظننم مننن المسننتبرأة التنني يلحننق ولنندها سننيدها ومننن  ليسننت المو ننوءة بشننبهة .2

 .هذ  أولى، وهذا وجه في مذهب أحمد، فالمختلعة، وهما تستبرآن بحي ة واحدة
رجحنان   نول الجمهنور؛ ألنهنم كمنا  –واهلل تعنالى أعلنم  -والذي يظهر لني  الراجح:

ذكننروا أن الشننبهة تقننام مقننام الحقيقننة، فيلحننق بننال  ق الننذي يقننع باختيننار النن وج 
 ور ا .

 بها ياملزنالفرع الثاني: 
 ثة أ وال:ث   و د اختلف الفقهاء في عدة الم ني بها على

سواء كانت حام ا أو غير حامل، وهو مذهب أبي حنيفنة  : ًل عدة عليهاالقول األول
 .(2)والشافعي

 .(3)وهو المعتمد في مذهب المالكية والحنابلة ،: عدتها كعدة الم لقةالقول الثاني
وابنن  ،وهنو  نول مالن  ورواينة عنن أحمند ،أنها ت ستبرأ بحي ة واحندة الثالث:القول 
 . (4)تيمية
 األدلة:

                                           

 .5/511( الفتاوى الكبرى 1)
 .6/265 ونهاية المحتاج 1/456مجمع األنهر  (2)
 .8/98والمغني  5/478( التاج واعكليل 3)
 7/501والشنننرح الكبينننر علنننى منننتن المقننننع  2/471( حاشنننية الدسنننو ي علنننى الشنننرح الكبينننر4)

 .5/511والفتاوى الكبرى 
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 :(1)األولدليل القول 
ًل يتعلنق بنه ثبنوت النسنب، فن  يوجنب  اأن العدة ش رعت لحفظ النسب، وال ن  

 العدة.
 :(2)أدلة القول الثاني

 .أنه و ء يقت ي شغل الرحم فوجب منه العدة .1
 .وألنها حر ة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالمو وءة بشبهة  .2

  :دليل القول الثالث
يسننت  وجننة، والقننرآن لننيس فيننه إيجنناب العنندة بث ثننة  ننروء إًل علننى أنهننا ل  

 الم لقات.
  الراجح:

والننذي يظهننر لنني رجحننان القننول األول وهننو أنهننا ًل عنندة عليهننا، لمننا روتننه 
. (3) ننال: " الولنند للفننراع، وللعنناهر الحجننر" عائشننة ر نني اهلل عنهننا عننن النبنني 

 لوالد، و صر العقوبة على ال اني.ا تغليباا لمصلحة الولد واندها ب وجهنفألحق ول

                                           

 .3/192( بدائع الصنائع 1)
 .8/98 ( المغني2)
 8/153(، 6749أخرجننه البخنناري فنني صننحيحه، كتنناب الفننرائض، بنناب الولنند للفننراع، بننر م )( 3)

 .2/1080(، 1457ومسلم في صحيحه، كتاب الر ات، باب الولد للفراع، بر م )
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 الثالثاملبحث 
 وطرقهاالتحايل عخلى عدة ذات القروء  أسباب

 وفيه م لبان:
 التحايل على عدة ذات القروء أسباب املطخلب األول:
 التحايل على عدة ذات القروء  رق: املطخلب الثاني

 األولاملطخلب 
 أسباب التحايل عخلى عدة ذات القروء

 ل على عدة ذوات القروء فيما يأتي:تكمن أسباب التحاي
 .حلرمان الزوج من حقه يف الرجعة تعجيل انقضاء عدة الطالقأوالً: 

تعمد بعض الم لقنات إلنى تعجينل عندتها ب نرق التحاينل اآلنفنة النذكر رغبنة 
في حرمان ال وج من حقه في الرجعة، إمنا لكراهيتهنا لنه واسنتحالة عيشنها معنه، أو 

 أو غير ذل . رغبة في ال واج من غير ،
ا: 
ً
 .عدة الطالق رغبة يف مراجعة الزوج واستمرار احلياة الزوجية تطويلثاني

وهذ  الحالة هني عكنس الحالنة السنابقة، فنالمرأة فني هنذ  الحالنة راغبنة فني 
اسننتمرار الحينناة ال وجيننة لمصننلحة األسننرة وتعلننم مننن  بيعننة  وجهننا أنننه  نند يتننر  

اهياا عنن م ني الو نت، فترغنب فني إ النة العندة مراجعتها عناداا أو تنأثراا بغينر  أو سن
 أم ا في أن يراجع نفسه، ويستدر  ما فاته  بل انق اء العدة.

ا: 
ً
 لالستفادة من النفقة والسكىنتطويل عدة الطالق ثالث

وهذ  الحالة تختلف فيها رغبة الم لقة عن رغبتها في الحالة السابقة، فهي 
 وجينة، إنمنا تتمثننل رغبتهنا فني إ النة العنندة هننا ليسنت راغبنة فني اسننتمرار الحيناة ال

، خاصة لنو كاننت مر نعاا  -على ما سيأتي تفصيله  –لتستفيد من النفقة والسكنى 
ممننن ينق ننع عنننهن الحننيض أثننناء الر نناعة، وكننان ر ننيعها  نند تننر  ر ننناعها ، 
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فتحايلت بشف  حليب ثنديها لتمننع نن ول الحنيض وت نول مندة العندة فتحظنى ب ينادة 
 .نفقة وسكنى

ا: 
ً
 البائن لخلحصول عخلى اإلرث يف مرض املوت  تطويل عدة الطالقرابع

فنني إرث و نند اختلفننوا  ،الفقهنناء ب نن ق الفنناري المسننألة التنني يسننميها وهنن
 على  ولين:المعتدة من   ق بائن في حالة مرض الموت 

 األقوال:
ور ، وهو  نول جمهنالمعتدة من   ق بائن في حالة مرض الموت ترث القول األول:

ورواية مشهورة عند الحنابلة، لكن اشتر  بع هم ، والمالكية ، الفقهاء من الحنفية 
 شرو اا:

أًل يكون ال  ق بر اها، وأن يموت في مر ه والحنابلة ، فاشتر  الحنفية 
تكنون مسنتحقة للمينراث  و اد الحنفينة أنالذي و ع فيه ال ن ق  بنل انق ناء العندة، 

 .(1)ذل  حتى وفاة الم لقو ت ال  ق، وتظل أهليتها ل
سنواء أما المالكية فقد توسعوا في توريثها دون شرو ، فهم ينرون توريثهنا 
 .(2)اأكان ال  ق بر اها أم ًل، حتى ولو انق ت العدة وت وجت غير  ولو أ واجا 

، وهنو  نول تنرث المعتندة منن  ن ق بنائن فني حالنة منرض المنوت: ًل القول الثاني
 .(3)الشافعية
 ل األول:أدلة القو

ابننن أبنني مليكننة، أنننه سننأل ابننن ال بيننر عننن الرجننل ي لننق المننرأة فيبتهننا، ثننم  عننن .1
– لق عبد الرحمن بن عنوف "يموت وهي في عدتها؟ فقال عبد اهلل بن ال بير: 

                                           

 .6/396والمغني  5/439لبناية  (1)
 .2/353حاشية الدسو ي على الشرح الكبير  (2)
 .14/230نهاية الم لب   (3)
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تما ننر بنننت األصننبب الكلبيننة فبتهننا ثننم مننات وهنني فنني عنندتها  -ر نني اهلل عنننه
 .انكر، فكان إجماعا . واشتهر ذل  في الصحابة فلم ي(1)"فورثها عثمان

ا في الميراث، فعورض بنقيض  صد ، كالقاتل القاصد ا فاسدا وألن هذا  صد  صدا  .2
 .(2)استعجال الميراث يعا ب بحرمانه

 أدلة القول الثاني:
 .ألنها فر ة تق ع إرثه منها فوجب أن تق ع إرثها منه .1
حنال وألنه إرث ينق ع بالفر نة فني حنال الصنحة فوجنب أن ينق نع بالفر نة فني   .2

 .المرض
ي ء وتحريم للجمع بينهنا وبنين أختهنا وألن للنكاح أحكاما   .3 ا من   ق وظهار وا 

وخالتها وعمتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة، فلما انتفى عنن هنذ  المبتوتنة فني 
حننال المننرض أحكننام النكنناح مننن غيننر الميننراث، انتفننى عنهننا أحكننام النكنناح فنني 

 .(3)الميراث
  الراجح:

رجحنان  نول الجمهنور؛ ألن ذمتنه مشنغولة بهنا منالم تننقض والذي يبدو لي 
 العدة، فكان توريثها هو المناسب لسائر األحكام.

                                           

( السنن الكبرى، البيهقي، جمات أبواب ما يقع به ال  ق، باب ما جاء في توريث المبتوتة فني 1)
 .7/593(، 15124مرض الموت، ر م الحديث )

 .6/395المغني  (2)
 .10/265الحاوي الكبير  (3)
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 الثاني املطخلب
 يف عدة ذات القروء طرق التحايل

 الفرع األول: التحايل بتعاطي األدوية الكيميائية أو األعشاب
ن  رينق ويكون عنندما تتحاينل المنرأة المعتندة بتعجينل حي نها أو تأجيلنه عن

اسنننتعمال األدوينننة الكيميائينننة، فتلجنننأ لل بيبنننة لهنننذا الغنننرض، وتصنننرف لهنننا ال بيبنننة 
، و د تكون من (1)األدوية الهرمونية المناسبة التي تتحكم في إن ال الحيض أو تأخير 

الم لقننات مننن تر ننع ولنندها فننانق ع حي ننها فتحايلننت باألدويننة عننن ال حي ننها، أو 
ثة أشهر أو أربع، فتحايلنت باألدوينة عنن ال حي نها تكون ممن ًل تحيض إًل بعد ث  

كمن تحيض فني في كل شهر، ومن ذل  ما ذكر  صاحب تحفة المحتاج حيث  ال: " 
 مرة فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنق ي عدتها فيما دون األ راء كل شهرين مث ا 

 .(2)"المعتادة
ة بتأثيرهنا علنى و د تتحايل المرأة عن  ريق تعا ي بعض األعشاب المعروف

 الحيض إن اًلا أو حبساا. 

                                           

( وذل  كالحبوب المركبة من هرموني اًلسنتروجين والبروجسنترون، والتني تصنرف غالبانا لتنظنيم 1)
يض، وعنننند التو نننف عنهنننا يعننناود المنننرأة الحنننيض. أو الحبنننوب المحتوينننة علنننى هرمنننون الحننن

البروجسنننننننترون فقننننننن ، وتع نننننننى غالبانننننننا للمر نننننننعات والتننننننني  ننننننند تنننننننؤدي إلنننننننى انق نننننننات 
 ,INTRODUCTION TO Clinical Reproduetive Endocrinologyالحنيض.

Gillian CL Lachelin, BVTTERWORTH HEINEMANN 2-page299 
page 39. contraception today, John Guillebauds Fourth edition, 

MARTIIV DOUITZ  . 
 .34/498( تحفة المحتاج 2)
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، كما ذكر عن ابنن (2)يق ع الحيض (1)ومن ذل  ما ذكر  الفقهاء من أن الكافور
عمر ر ي اهلل عنهما أنه نعت ماء األرا  لق ع دم الحيض ورفعنه لمنن ت ناول بهنا 

ا في اآلداب الشرعية أن اأَلْر (3)ن وله  (5) ننافع فني حنبس دم الحنيض (4)، وجاء أي ا
. 

، الحناوي فني ال نب للنرا يوت خر كتب ال ب القديم بمثل هذ  الموا يع ككتناب 
وكتاب القانون في ال ب ًلبن سينا، وكتاب الجنامع لمفنردات األدوينة واألغذينة ًلبنن 

 .(6)البي ار، وغيرها 
 أو استمرارها مع وجود مانع التحايل بقطع الرضاعةالفرع الثاني: 

وس  دوام فترة انق ات الحنيض بعند الو نع ي نول يؤكد ال ب الحديث أن مت
إذا  ننال اسننتمرار الر نناعة ال بيعيننة، وهننذا األمننر يختلننف مننن امننرأة ألخننرى؛ وذلنن  
بسبب ارتفات هرمون الحليب )البروًلكتين(، والذي يكنون متناسنباا منع كمينة الحلينب 
 الم لننوب للر ننات، وبعنند الف ننام تننن ل مسننتويات الهرمننون حتننى تصننل إلننى الحنندود

 ال بيعية، ويعود الحيض إلى انتظامه.

                                           

 .5/150( الكافور: نبت  يب الريح يشبه بالكافور من النخل. لسان العرب 1)
 .1/218( كشاف القنات 2)
ل بهنا دم الحي نة عنن امنرأة ت ناو -ر ي اهلل عنهما–وذل  لما روا  رجل أنه سأل ابن عمر  (3)

بنن عمنر بأسانا، ونعنت ابنن عمنر مناء األرا ، افأرادت أن تشرب دواء يق ع الدم عنهنا فلنم ينر 
م ينر بنه بأسانا. مصننف عبند النر اق، ن  فلننن ذلننأل عنن ال معمر: وسنمعت ابنن أبني نجنيح يسن

 .318، ل1(، ج1220كتاب الحيض، باب الدواء يق ع الحيض، بر م )
 .427ل، وبر. القاموس المحي ( اأَلْر : شجر الصن4)
 .3/10  ( اآلداب الشرعية5)
 والجننامع لمفننردات األدويننة واألغذيننة 2/796والقننانون فنني ال ننب 3/138 الحنناوي فنني ال ننب (6)

1/235. 
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وعليننه فنن ن بعننض النسنناء المر ننعات بمجننرد   ننع ر نناعتهن ألبنننائهن أو 
تقليلها يعود إليهن الحيض، ف ذا  لقت المرأة وكانت مر عاا  د انق نع حي نها ف ننه 

، وبالتالي (1)من الممكن أن ت ول عدتها فقد ًل يأتيها الحيض لمدة تصل إلى سنتين
ها بحيث تنتظر مرور سنتين ثم ث ث حي نات، و ند تكنون للمنرأة أسنباب ت ول عدت

تجعلهننا راغبننة فنني تقصننير منندة العنندة فتتحايننل عليهننا بق ننع ر نناعة ابنهننا عننن ال 
 الحيض.

و د تناول الفقهاء في كتبهم الحديث عن مثل هذا الننوت منن التحاينل، ومنن 
 ذل :

عة ف نها تصندق فني ف ن كانت مري ة أو مر ما جاء في مختصر خليل: " 
 .(2)"األن المرض والر ات يمنعان الحيض غالبا  ؛ذل  وترثه

في مر ع استب أت الحيض، فتداوت لمجنيء ما جاء في الفتاوى الكبرى: " 
               الحننننننيض، فحا ننننننت ثنننننن ث حننننننيض وكانننننننت م لقننننننة: فهننننننل تنق نننننني عنننننندتها؛ 

 .(3)"أم ًل؟
ي حننال أن ف ننم الر ننيع و نند تتحايننل المننرأة بنقننيض   ننع الر نناعة، وهننو فنن

نفسه بأن تر  الر ات وبدأ حليبها ينشف، أو أتم الحولين فبدأت بالتدرج في ف امه 
ثننم  لقننت فتحايلننت بشننف  الحليننب مننن ثننديها لتمنننع ننن ول الحننيض وبالتننالي ت ننول 

 العدة. 

                                           

ومابعننندها والمرجنننع فننني الغننندد الصنننم النسنننائية  13ل ( الر ننناعة ال بيعينننة ومباعننندة الحمنننل،1)
2/237. 

 .4/87 ( شرح مختصر خليل2)
 .3/349الفتاوى الكبرى ( 3)
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 الفرع الثالث: التحايل بتأخري االغتسال من احليضة الثالثة 
الخ فية المتعلقة بانق اء العدة، فهنل تنق ني  وهذ  المسألة تابعة للمسألة

 العدة بانق ات الدم من الحي ة الثالثة دون اغتسال، أم ًل بد من اًلغتسال؟
 حيث اختلف الفقهاء في هذ  المسألة على  ولين:

 األقوال:
بانق ات الدم من الحي ة الثالثة دون اغتسال، إن كاننت العدة تنق ي : القول األول
حيض عشرة، أما إذا كانت أيام حي ها دون العشرة، ف نها في العدة منا أيامها في ال
علننى  (2)أحمنندوعننند ، (1)أو يمننر عليهننا و ننت الصنن ة، وهننو  ننول الحنفيننةلننم تغتسننل، 

 الحيض ًل تنق ي عدتها حتى تغتسل بكل حال. هي األ راء رواية أن
، وهنو اغتسنال تنق ني العندة بانق نات الندم منن الحي نة الثالثنة دون: القول الثاني
 .(4)، ورواية عند الحنابلة(3) ول الشافعية

 األدلة:
 أدلة القول األول:

 .(5)َّ مبجب حب خب  جم  ٱُّٱ:  وله تعالى .1
 ال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذل   نراءة منن  نرأ:  ال ال بري: "      

الجمينع علنى أن  عجمنات -)َحت ى َي  ه ْرَن( بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسنلن 
نمنا اخت لنف  حراماا على الرجل أن يقَرب امرأته بعد انق ات دم حي نها حتنى ت هنر. وا 

                                           

 .1/172العناية  (1)
 .4/336( منتهى اعرادات 2)
 .5/225( األم 3)
 .8/103( المغني 4)
 .222( البقرة: 5)
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فقننال بع ننهم: هننو  "الت هننر" الننذي عنننا  اهلل تعننالى ذكننر ، فأحننل لننه جماعهننا. فنني
 .(1)"اًلغتسال بالماء، ًل يحل ل وجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها

 .(2)ا ًلنق اء العدةعلى اعتبار الغسل شر ا  أجمع الصحابة ر وان اهلل عليهم .2
فقالنت: إن  وجني  لقنني ثنم  عنن علقمنة، أن امنرأة جناءت إلنى عمنر حيث روى 

 ،تركني حتى رددت أبي وو نعت منائي وخلعنت ثينابي فقنال:  ند راجعتن   ند راجعتن  
وهو إلى جنبه: منا تقنول فيهنا؟  نال: أرى أننه " أحنق  ًلبن مسعود  فقال عمر 
: وأننا أرى  فقنال عمنر،  تغتسل من الحي ة الثالثنة وتحنل لهنا الصن ة " بها حتى

 .(3)ذل 
بنن اا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبنادة مكحول، أن أبا بكر، وعمر، وعليا وعن     

الصامت، وعبد اهلل بن  يس األشعري، كانوا يقولون في الرجنل ي لنق امرأتنه ت ليقنة 
لم تغتسل من حي تها الثالثة، يرثها وترثنه منا دامنت إنه أحق بها ما "أو ت ليقتين: 

 .(4)"في العدة
ووجه اعتبار الغسل  ول األكابر من الصحابة، وًل مخالف لهنم  ال ابن  دامة:"  

 .(5)"افي عصرهم، فيكون إجماعا 
ألن أيامهنا إذا كانننت أ ننل منن عشننرة لننم تسنتيقن بانق ننات دم الحننيض، ًلحتمننال و  .3

ا واحدا، ولكنه يدر مرة وينق ع أخرى إذ الدم ًل يدر درا  المعاودة في أيام الحيض،
ا، والعائد يكون دم حيض إلى العشرة، فلنم يوجند انق نات فكان احتمال العود  ائما 

                                           

 .4/384 جامع البيان في تأويل القرآن( 1)
 .2/46اع نات في مسائل اعجمات  (2)
 .7/685(، 15394ر م الحديث ) ( السنن الكبرى، البيهقي، كتاب العدد، باب من  ال األ راء الحيض،3)
( مصنننف ابننن أبنني شننيبة، كتنناب ال نن ق، بنناب مننن  ننال هننو أحننق برجعتهننا مننا لننم تغتسننل مننن الحي ننة 4)

 .4/158(، 18899الثالثة، ر م الحديث )
 .8/103( المغني 5)
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دم الحيض بيقين، ف  يثبت ال هر بيقين، فتبقى العدة ألنها كانت ثابتنة بيقنين، 
 .(1)والثابت بيقين ًل ي ول بالش 

حكننام ال نناهرات، وهننو إباحننة أداء الصنن ة إذ ًل يبنناح ألنننه ثبننت لهننا حكننم مننن أو  .4
 .(2)أداؤها للحائض فتقرر اًلنق ات بقرينة اًلغتسال فتنق ع الرجعة

 أدلة القول الثاني:
َّنب جم جمرب  جم جم ٱُّٱتعالى:  وله  .1

(3) . 
ووجه الدًللة من اآلية: أنها دالة على أن التربل يكنون بنالقروء وهنو الحنيض، 

 .(4)لتربلف ذا  ال الحيض،  ال ا
ألنه لم يبق حكم العدة في الميراث، وو وت ال  ق بها، واللعنان، والنفقنة، فكنذل   .2

باحتها لج واج  .(5)في انق اء عدتها وا 
رجحنان القنول األول؛ وذلن  ألننه ًل  –واهلل تعنالى أعلنم  –والذي يظهنر لني  :الراجح

كثنرون، فني أن يعرف خ ف بين الصحابة الذين  الوا إن القنرء هنو الحنيض وهنم األ 
العدة ًل تنق ي إًل بالت هر من الحي ة األخيرة، ومن المعلوم أن الصنحابة ر نوان 

، وعنناينوا التن يننل، ولننذل  فهننم أعننرف الننناس بمننراد اهلل علننيهم عاصننروا الرسننول 
 الشارت من غير ، وفهمهم يقدم على فهم غيرهم.

                                           

 .3/184( بدائع الصنائع 1)
 .8/103والمغني  3/184( بدائع الصنائع 2)
 .228( البقرة: 3)
 . 7/521ي ( المغن4)
 .8/104( المغني 5)
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 املبحث الرابع
 أثرهحكم التحايل بدفع احليض لتطويل العدة و

 وفيه م لبان:
 : حكم التحايل بدفع الحيض لت ويل العدةاملطخلب األول
 : أثر التحايل بدفع الحيض لت ويل العدة املطخلب الثاني

 املطخلب األول
 حكم التحايل بدفع احليض لتطويل العدة

ذكرت في المبحث السابق أسباباا تدفع المرأة لت ويل العدة؛ منها رغبتها فني 
ل وجية، أو  يادة مدة استحقاق النفقنة والسنكنى، أو الحصنول علنى استمرار الحياة ا

اعرث في مرض الموت، ومثل هذ  األسباب  د تندفع المنرأة إلنى التحاينل بتعنا ي منا 
يقننات  ينندفع الحننيض عنهننا،  وهننذا الفعننل منهننا ًل يجننو ؛ ألن فيننه إ ننراراا بننال وج، وا 

نا (1)ار"ال رر على اآلخرين غير جائ ؛ لحديث:" ًل  رر وًل  نر  ، ولعلنه يقناس أي ا
على مسألة تحريم ال  ق حال الحيض ألن فيه إ راراا بنالمرأة ب  النة العندة عليهنا، 

يجاب النفقة على ال وج فيه  رر على ال وج.  فكذل  دفع الحيض لت ويل العدة وا 
                                           

( هنذا الحنديث روا  جمنع منن الصنحابة؛ كعبنادة بنن الصنامت، وابنن عبناس، وأبني سنعيد، وأبني 1)
لبابننة، وثعلبننة ابننن أبنني مالنن ، وجننابر بننن عبنند اهلل، وعائشننة ر نني اهلل عنننهم. نصننب الرايننة، 

حقه ما ي نر  . والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في4/384
،  ومسند اعمام أحمد،  من حديث م ول في   ناء النبني  2/68(، 2340بجار ، بر م )

وسنننننن  11/228(، 11576ومعجننننم ال براننننني الكبيننننر، بننننر م ) 5/326(، 22830بننننر م )
، وسننن البيهقني، كتناب الصنلح، بناب ًل  نرر 3/77(، 288الدار  ني، كتاب البيوت، بنر م )

. ومجمنل القنول: أن الحنديث مختلنف فني إسنناد  غينر أن 6/69(، 11166وًل  رار، بر م )
معنا  صحيح، وتلقته األمة بالقبول، وعند   بعنض أهنل العلنم منن األحادينث التني يندور عليهنا 

 .1/302الفقه. جامع العلوم والحكم 
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كما أن فينه تحناي ا علنى الشنرت ب يجناب حنق لنم يجنب وهنذا ًل يجنو ، ومنن 
  :نصول الفقهاء في ذل

جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلنى مقصنود ب رينق ما جاء في فتح الباري:" 
خفني وهنني عنند العلمنناء علننى أ سنام بحسننب الحامنل عليهننا فنن ن توصنل بهننا ب ريننق 

 .(1)"مباح إلى إب ال حق أو إثبات با ل فهي حرام
فنن ذا تسننبب المكلننف فنني إسننقا  ذلنن  الوجننوب عننن وجنناء فنني الموافقننات: " 

حننة ذلنن  المحنرم عليننه، بوجننه مننن وجنو  التسننبب حتننى يصننير ذلنن  نفسنه، أو فنني إبا
ننالواجننب غيننر واجننب فنني الظنناهر، أو المحننرم حنن ًلا  فهننذا التسننبب ، ا فنني الظنناهر أي ا

ومثلننه جننار فنني تحننريم  -ثننم ذكننر لننذل  أمثلننة إلننى أن  ننال:  – يسننمى حيلننة وتحنني ا 
 لننب األحكننام وعلننى الجملننة؛ فهننو تحيننل علننى  ... أو إثبننات حننق ًل يثبننت...الحنن ل

ا إلى أحكنام أخنر، بفعنل صنحيح الظناهر لغنو فني البنا ن، كاننت األحكنام الثابتة شرعا 
 .(2)"من خ اب التكليف أو من خ اب الو ع

وكننذل  أ ننال ابننن القننيم فنني أعنن م المننو عين الكنن م عننن الحيننل، واًلسننتدًلل 
ة اهلل الحيننل المحرمننة مخادعننة هلل، ومخادعننعلننى تحريمهننا، ومننن ك مننه فنني ذلنن : " 

وهننم أعلننم األمننة بكنن م اهلل  -حننرام: أمننا المقدمننة األولننى فنن ن الصننحابة والتننابعين 
ا، وأمنا الثانينة فن ن اهلل ذم أهنل الخندات، وأخبنر سموا ذلن  خنداعا  -ورسوله ومعانيه 

ا، وأنه تعالى خادعهم، فكنل هنذا أن خداعهم إنما هو ألنفسهم، وأن في  لوبهم مر ا 
ت علنى أصنلين؛ أحندهما: إظهنار فعنل لغينر مقصنود  النذي عقوبة لهم، ومندار الخندا

جعل له، الثاني: إظهار  ول لغير مقصود  الذي و ع له، وهذا من بق علنى الحينل 
المحرمة، و د عا ب اهلل تعالى المتحيلين على إسقا  نصيب المسناكين و نت الجنداد 

                                           

 .12/326( فتح الباري 1)
 .308-3/307( الموافقات 2)
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ه   ثمارهم، فكيف بالمتحينل علنى إسنقا  فنرائض ا هلل وحقنوق بجد جنتهم عليهم وا 
 . (1)"خلقه؟

 وممنا يندل علنى التحنريم أن أصنحاب رسنول اهلل و ال في مو ع آخنر: " 
جمناعهم حجنة  ا عنة، بنل هني منن أ نوى  أجمعوا على تحريم هذ  الحيل ب الها، وا  وا 

 .(2)"الحجج وآكدها، ومن جعلهم بينه وبين اهلل فقد استوثق لدينه
صننحابة بننالتحريم لوجننود التحايننل ثننم أورد أمثلننة لو ننائع متعننددة أفتننى فيهننا ال

ذا كنننان هنننذا  نننولهم فننني التحلينننل والعيننننة وهدينننة فيهنننا علنننى شنننرت اهلل ثنننم  نننال: "  وا 
المقتننرض إلننى المقننرض فمنناذا يقولننون فنني التحيننل عسننقا  حقننوق المسننلمين، بننل 
خنراج األب نات واألمنوال عنن ملن  أربابهنا، وتصنحيح  عسقا  حقوق رب العنالمين، وا 

 .(3)"الت عب بالدين؟العقود الفاسدة و 
؛ ف ن التحايل في إ الة العدة بتناول ما يمنع نن ول الحنيض وبناءا على ذل 

ويؤخر  ألجل أي سبب من األسباب اآلنفنة النذكر ًل يجنو ، بنل أن منن أجنا  الحينل، 
لم ي ج  ما كان يف ي منهنا إلنى إب نال حنق، أو إيجناب با نل، أو إدخنال شنبهة فني 

الحينل فيمنا يحنل ًل بنأس بشيء؛ فقد جاء في إع م المو عين عنن الشنعبي  ولنه: " 
نما الحيل شيء يتخلل به الرجل من الحرام، ويخرج به إلى الح ل، فمنا  ويجو ، وا 
نما يكر  من ذل  أن يحتال الرجل فني حنق الرجنل  كان من هذا ونحو  ف  بأس به، وا 
حتى يب له، أو يحتال في با ل حتى يوهم أنه حق، أو يحتال في شيء حتنى يندخل 

 .(4)"فيه شبهة

                                           

 .3/128( إع م المو عين 1)
 .137-3/136 السابق المرجع( 2)
 .3/137 المرجع السابق( 3)
 . 3/153(إع م المو عين 4)
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 ثانياملطخلب ال
 التحايل بدفع احليض لتطويل العدة أثر

إذا دفعت المرأة الم لقة الحيض لت ول بذل  العدة على ال وج، وتجب عليه 
فيها النفقة، وثبت ذل ، ف ن الذي يظهر لي ن واهلل أعلم ن أن لها النفقة مقدرة بث ثة 

 ا، وأدلة ذل : روء معتادة لديها، وأما المدة ال ائدة بدفع الحيض ف  نفقة لها فيه
ا، لكن فينه تحناي ا فني  .1 إب ال الشرت في و ائع متعددة ألثر ما كان ظاهر  صحيحا

 البا ن، ومن صور ذل :
التحايننل ب سننقا  ال كنناة أو تنقيصننها عننن  ريننق الجمننع أو التفريننق فنني نصنناب  . أ

: " وًل يجمع بين متفرق، وًل يفرق بين مجتمع خشنية  ال كاة ، كما في  وله 
 .(1)الصد ة"

أن يكننون النفننر  "ًل يجمننع بننين مفتننرق"وتفسننير  ولننه  جنناء فنني المو ننأ: "
الث ثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة  د وجبت علنى كنل واحند مننهم 

ف ذا أظلهم المصدق جمعوها لئ  يكون عليهم فيهنا إًل شناة  ،في غنمه الصد ة
أن الخلي ننين  "وًل يفننرق بننين مجتمننع"وتفسننير  ولننه  ،فنهننوا عننن ذلنن  ،واحنندة

فن ذا  ،فيكنون عليهمنا فيهنا ثن ث شنيا  ،يكون لكل واحد منهما مائة شناة وشناة
فلنم يكننن علننى كنل واحنند منهمنا إًل شنناة واحنندة  ،أظلهمنا المصنندق فر نا غنمهمننا

 .(2)"فنهى عن ذل 

                                           

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال كناة، بناب ًل يجمنع بنين متفنرق وًل يفنرق بنين مجتمنع، 1)
 .2/117(، 1450بر م )

 .1/264( المو أ 2)
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والعمننل  ،اسننتدل بننه علننى إب ننال الحيننل ننال ابننن حجننر فنني شننرحه للحننديث: "
 .(1)"لقرائنعلى المقاصد المدلول عليها با

ن كننان التحايننل بتحليننل الم لقننة ث ثاننا علننى  وجهننا عننن  ريننق نكنناح المحلننل،  . ب وا 
ا إًل أنه حيلة لمحرم لعن رسول اهلل " ال:   ن عبد اهلل بن مسعود؛ فعالعقد صحيحا

 (2)"المحل والمحلل له. 
ج. التحايننل بحرمننان ال وجننة مننن الميننراث، عننن  ريننق ت ليقهننا فنني مننرض المننوت،  

ا في الظاهر إًل أنه يب ن الحيلة بحرمان  وجته و  ق  ن كان صحيحا المورث وا 
مننن الميننراث فنني حننال موتننه فنني هننذا المننرض، فتننرث منننه معاملننة لننه بنقننيض 

 .(3) صد 
 ،أو يسنق  الواجبنات علنى وجنه محنرم ،ن أتى بسبب يفيند الملن  أو الحنلوألن م .2

ولننم  ،  كالعنندموصننار وجننود ،ذلنن  السننبب يألغنن ،وكننان ممننا تنندعو النفننوس إليننه
 .(4)يترتب عليه أحكامه

القياس على تقندير الفقهناء للنفقنة فني حنال الخن ف بنين الن وجين فني انق ناء  .3
، فكننذل  عننند الخنن ف فنني حننال التحايننل ب  الننة (5)العنندة، ورجننوت النن وج بمننا  اد

 العدة. 

                                           

 .3/315( فتح الباري 1)
ب منننا جننناء فننني المحلنننل والمحلنننل لنننه، بنننر م ( أخرجنننه الترمنننذي فننني سنننننه، أبنننواب النكننناح، بنننا2)

 . و ال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".3/420(، 1120)
 13/14والنننذخيرة  6/155( وهنننو  نننول الحنفينننة والمالكينننة والحنابلنننة فننني األصنننح؛ المبسنننو  3)

 .6/395والمغني 
 .229(  واعد ابن رجب، ل4)
 .3/436( أسنى الم الب 5)
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بجننامع ال ننرر الوا ننع علننى  (1)القينناس علننى سننقو  النفقننة عننن ال وجننة الناشنن  .4
، ومنن ال نرر إ النة مندة النفقنة علينه، فن  تجنب لهنا النفقنة فني المندة (2)ال وج

 ال ائدة عن عادة حي ها.
 

                                           

األرض، ونشنن ت المننرأة ب وجهننا: ارتفعننت عليننه واستعصننت عليننه  ( النشنن : المننتن المرتفننع مننن1)
 .418-5/417وأبغ ته وخرجت عن  اعته وفركته. لسان العرب 

والمبننندت  5/168ومغنننني المحتننناج  4/192 وشنننرح مختصنننر خلينننل 4/195 ( البحنننر الرائنننق2)
6/263. 
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 املبحث اخلامس
 العدة وأثره لتقصرياحليض  جبخلبحكم التحايل 

 لب:ام  ةث ثوفيه 
 حكم التحايل بجلب الحيض لتقصير العدة املطخلب األول:
 العدة : أثر التحايل بجلب الحيض لتقصيراملطخلب الثاني

 لتقصير العدة الحيض بعد تأخر  في الن ول بجلبالتحايل ر أث:الثالث املطخلب

 املطخلب األول
 العدة لتقصرياحليض  جبخلبحكم التحايل 

ولمعرفة حكم التحايل بجلب الحنيض لتقصنير العندة، ًل بند منن التفرينق بنين 
 نوعين من ال  ق:

لن  الن وج فينه مراجعنة  وجتنه وهنو ال ن ق النذي يم : النوع األول: الطثالق الرجعثي
 ، وذلن  بنأن(1)المدخول بها ما دامت في العدة، بدون ر ناها، ومنن غينر عقند جديند

تقصير مدة العندة فني ال ن ق الرجعني فينه تعند  و ي لقها  لقة أولى أو  لقة ثانية ، 
، وبندون ر ناها، على حق ال وج ، ف ن له مراجعة  وجته متنى شناء فني مندة العندة

 لجلب الحيض بغرض تقصير العدة.مرأة أن تتناول دواء ف  يجو  لل
 وهو على نوعين:  : النوع الثاني: الطالق البائن

 ال  ق البائن بينونة صغرى . أ
وهنننو ال ننن ق النننذي ًل يسنننت يع الرجنننل بعننند  إعنننادة م لقتنننه إًل بعقننند ومهنننر  

 .(2)جديدين

                                           

 .3/83 بداية المجتهد (1)
 .3/106 بداية المجتهد (2)
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 ال  ق البائن بينونة كبرى . ب
الم لنق بعند  إعنادة م لقتنه إًل بعند أن تتن وج هو ال  ق الذي ًل يمكن للرجنل  

ا، ويندخل بهنا دخنوًلا حقيقيانا، ثنم يفار هنا، أو يمنوت عنهنا،  نا صنحيحا برجل آخنر  واجا
 . (1)وتنق ي عدتها منها، فلم لقها السابق أن يعقد عليها من جديد

وفي ك  النوعين السابقين، إ الة العدة أو تقصيرها لنن تنؤثر علنى حنق الن وج 
، فهنو لنن يملن  الرجنوت لم لقتنه فني ال ن ق البنائن بينوننة صنغرى إًل بعقند الم لق

ومهر جديدين، كما لن يمل  الرجوت لم لقته في ال ن ق البنائن بينوننة كبنرى إًل إذا 
ت وجت منن آخنر ودخنل بهنا دخنوًلا حقيقيانا ثنم فار نه ب ن ق أو وفناة وانتهنت عندتها 

لحكمة من العدة، وأنها ترتب  بحنق اهلل منه، ولكن لما سبق بيانه عند الحديث عن ا
تعالى ، وحق ال وج المفارق، وال وج الذي  ند تت وجنه الم لقنة بعند انتهناء عندتها؛ 
لذا فالناظر في نصول الفقهاء يجد أنها تدل علنى عندم جنوا  اع ندام علنى منا فينه 

  إسقا  حق اهلل تعالى، وحقوق اآلدميين، ومن نصوصهم في ذل :
ن البصنننائر: " منننن اسنننتعجل الشنننيء  بنننل أواننننه عو نننب جننناء فننني غمننن  عينننو

 .(2)بحرمانه"
 .(3)وجاء في شرح مختصر خليل: " )وًل ع ج( أي  بل أوانه"

ولمنن لنم  –أي منن انق نع دمهنا لعلنة  –وجاء في تحفنة المحتناج: " ولهنذ  
ن لم تبلب خمس عشر سنةتحض أصا    .(4)استعجال الحيض بدواء " وا 

                                           

 .3/106 بداية المجتهد (1)
 .1/451( غم  عيون البصائر في شرح األشبا  والنظائر 2)
 .1/203 ( شرح مختصر خليل3)
 .8/237 ( تحفة المحتاج4)
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أو لمننن تننأخر  تج ب الحننيض فنني حنناًلت انق اعننهفقنند خننل  الشننافعية اسنن
 ؛ أما استج به لتر  حق ف  يجو .بلوغها 

)ويجننو ( ألنثننى )شننرب دواء( مبنناح )لحصننول وجنناء فنني كشنناف القنننات: " 
 .(1)"الحيض، ًل  رب رم ان لتف ر ( كالسفر للف ر
 املطخلب الثاني

 لتقصري العدة احليض قبل أوانه جبخلبأثر التحايل 
حيض المرأة عادة معروفة، فجلبت الدم  بنل أواننه لتقصنير عندتها، إذا كان ل

ا أ وال للعلماء على الوجه اآلتي:  ففي اعتبار النا ل حي ا
 :األقوال

ننا، يعتنند بننه، وتترتننب عليننه آثننار ، القثثول األول : النندم المسننتجلب  بننل أوانننه يعنند حي ا
 .(2)والحنابلةبشر  أن يكون ما بين الحي تين أ ل ال هر، وهو  ول الشافعية 

ا، وًل يعتند بنه فني العندة، وهنو  القول الثاني: الدم المستجلب  بل أوانه، ًل يعد حي ا
 .(3) ول المالكية

 األدلة:
 أدلة القول األول:

 ياس الدم المستجلب بالدواء على دم النفاس الخارج بسنبب التعندي علنى النب ن  .1
مسننتجلب بالنندواء يعتبنننر للننوًلدة، ف نننه تعتبننر لنننه أحكننام النفنناس، فكننذل  الننندم ال

ا  .(4)حي ا

                                           

 .1/218 ( كشاف القنات1)
 .3/349والفتاوى الكبرى  3/390( أسنى الم الب 2)
 .1/365 هب الجليل( موا3)
 .1/271 ( م الب أولي النهى4)
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إن دم النفاس الخارج بسبب التعدي علنى النب ن معنه  ريننة  وينة تندل  وأجيب عنه:
على أنه نفاس وهي خروج الولد، إذ لو تعدي على الب ن ولم يخرج الولند وخنرج دم 

 .(1)فق  ف نه ًل يعد نفاساا
جه  بسنبب منرض  ياس الدم المستجلب بالدواء على إسهال الب ن، بجامع خرو  .2

نننا يوجنننب  أو فسننناد فننني البننندن، ومنننع ذلننن  فننن ن هنننذا ًل يخرجنننه عنننن كوننننه نجسا
 .(2)الو وء، فكذل  الدم المستجلب بالدواء يأخذ حكم الحيض

بننأن هننذا  ينناس مننع الفننارق؛ ألن الغننائ  يوجننب الو ننوء سننواء كننان  :وأجيثثب عنثثه
لنننا ل مننن رحننم إسننهاًلا أم ًل، وسننواء كننان ن ولننه لعلننة أو لغيننر ذلنن ، أمننا النندم ا

المرأة فمننه منا هنو منانع لوجنوب الصن ة ونحوهنا، وهنو دم الحنيض النذي ينن ل 
دلنني ا علننى الصننحة، ومنننه مننا ًل يمنننع ن ولننه وجننوب الصنن ة ونحوهننا، وهننو دم 
اًلستحا ة الذي ين ل لعلة، ون ول الدم باسنتخدام جالبنه  بنل أواننه لنيس دلني ا 

 .(3)على صحة المرأة
، وخننروج النندم بننالع ج ًل يخرجننه عننن (4)علتننه وجننوداا وعنندمااإن الحكننم ينندور مننع  .3

ننا، فتترتننب عليننه آثننار ؛ لقولننه تعننالى:  جم جمني  جمجمري  جم  ُّٱٱ كونننه حي ا

. فاهلل سبحانه وتعالى وصف الحيض بأنه أذى، ورتِّب علينه (5) َّ جم جم جم جم
 أحكاماا تثبت بوجود ، ف ذا وجد األذى وجد الحكم.

                                           

 .1/357واعنصاف  1/438والحاوي الكبير  1/375جليل ومواهب ال 186/ 1 ( العناية1)
 .1/203 شرح مختصر خليل (2)
 .205( دفع الحيض واستج به، ل3)
 .7/308 ( البحر المحي 4)
 .222( البقرة: 5)
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الحنيض أوًلا حتنى تثبنت هنذ  الصنفة وهني كوننه أذى؛ بأنه ينبغني أن يثبنت  ونوقش:
نا، و ند علمننا أننه لنيس كنل أذى  ألنه إنما جعنل الحنيض أذى ولنم يجعنل األذى حي ا
ن كننان كننل  ننا، وا  ن كننان كننل حننيض أذى، كمننا أنننه لننيس كننل نجاسننة حي ا ننا، وا  حي ا

 .(1)حيض نجاسة، فوجب أن يثبت الحيض حتى يكون أذى
أنه حيض؛ ألن اهلل تعالى علق أحكام الحيض علنى  إن األصل في الدم وأجيب عنه:

 .(2)وجود األذى، وخروجه بالع ج ًل يخرجه عن هذا األصل وًل هذا الوصف
 دليل القول الثاني:

إن دم الحيض دم  بيعة وجبلة يخرج بنفسه من رحم المرأة، واستعمال دواء 
ا ا بنفسه ف  يعد حي ا  .(3)ًلستج به يخرجه عن كونه خارجا

  يب عنه:وأج
أن اهلل تعننننالى علننننق أحكننننام الحننننيض علننننى رؤيتننننه، وعلننننى وجننننود األذى، 

ا، ووصفه بوصف الحيض  .(4)واستج به بالدواء ًل يخرجه عن كونه حي ا
  الراجح:

نا،  ولعل الراجح ن واهلل تعالى أعلم ن بنأن الندم المسنتجلب  بنل أواننه يعند حي ا
 :(5)وذل  لما يأتي

ل مننن أن الحكنم يندور مننع علتنه وجنوداا وعنندماا، لوجاهنة تعلينل أصننحاب هنذا القنو .1
ا.  وخروج الدم بالع ج ًل يخرجه عن كونه حي ا

                                           

 .206( دفع الحيض واستج به، ل1)
 .206( دفع الحيض واستج به، ل2)
 .1/365( مواهب الجليل 3)
 .208ل ( دفع الحيض واستج به،4)
 .209-208( دفع الحيض واستج به، ل5)
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جعننل المرجننع فيمننا تننرا  المننرأة إلننى العننادة إن وجنندت، فنن ن لننم توجنند  أن النبنني  .2
فنن لى التميينن ، فنن ذا كننان النندم المسننتجلب كنندم الحننيض فنني صننفاته فنن  نسننت يع 

 إخراجه عن الحيض.
المسنتجلب هنو الغشناء المنب ن للنرحم كمنا هنو معلنوم  بيانا،  إن مصدر هنذا الندم .3

ن كان بناء هذا الغشاء وثباتنه وانسن خه بفعنل هنذ  الهرموننات الخارجينة، ودم  وا 
الحننيض ن كمننا ًل يخفننى ن مصنندر  ب انننة الننرحم، والفننرق بننين الحننيض ال بيعنني 

ب والحيض المستجلب بناأل رال أن الغشناء المنب ن للنرحم فني الحنيض المسنتجل
بتننأثير الهرمونننات الخارجيننة تكننون سننماكته  ليلننة، وتميننل ألن تكننون هشننة  ابلننة 
للسننقو  بمجننرد إيقنناف تننناول األ ننرال التنني تعنند بمثابننة السننند لثباتننه، بخنن ف 
الحننيض ال بيعنني الننذي يتمينن  بسننماكة الغشنناء المننب ن للننرحم؛ لتننأثير هرمونننات 

 .(1)المبيض عليه
 الثالث املطخلب

 لتقصري العدة احليض بعد تأخره يف النزول جبخلبالتحايل ر أث
أما استج ب الحيض بعد تنأخر  فني النن ول، سنواء كنان التنأخير لمنرض أو 
عر ننات ونحننو ذلنن ، فنن ن النننا ل حننيض، يعتنند بننه، وتترتننب عليننه أحكامننه، ومننن 

 نصول الفقهاء في ذل :
لنو انق نع دمهنا فعالجتنه بندواء حتنى رأت صنفرة فني جاء فني رد المحتنار: " 

 .(2)"يام الحيض أجاب بعض المشاي  بأنه تنق ي به العدةأ

                                           

 .2/258 ع في الغدد الصم النسائية والعقم( المرج1)
 .3/505( رد المحتار 2)
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المر ننع إذا عالجننت الحننيض حتننى رأت وفنني مو ننع آخننر مننن رد المحتننار:" 
 .(1)"صفرة في أيامه تنق ي به العدة

وأما لو استعملت دواء لإلتيان في  مانه أو وجاء في شرح مختصر خليل: " 
 .(2)"ما حيضاستعملت دواء ليأتي بعد أن تأخر فالخارج فيه

ألن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكنون وعلل المالكية ذل  بقولهم: " 
 .(3)"المرض ف ذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حي ا 

)فصننل: العنندة( أي عنندة ال نن ق ونحننو  تكننون وجنناء فنني أسنننى الم الننب: " 
 .(4)")باأل راء( ولو جلب الحيض فيها بدواء

فني مر نع اسنتب أت الحنيض، فتنداوت لمجنيء ى الكبرى: " وجاء في الفتاو 
الجنواب:  الحيض، فحا ت ث ث حيض وكاننت م لقنة: فهنل تنق ني عندتها؛ أم ًل؟

نعننم إذا أتننى الحننيض المعننروف لننذل  اعتنندت بننه. كمننا أنهننا لننو شننربت دواء   ننع 
وكمنا لنو جاعنت أو تعبنت؛ أو أتنت غينر ذلن   ،االحيض أو باعد بيننه كنان ذلن   هنرا 

 .(5)"األسباب التي تسخن  بعها وتثير الدم فحا ت بذل من 

                                           

 .3/510( رد المحتار 1)
 .1/203 ( شرح مختصر خليل2)
 .1/366( مواهب الجليل 3)
 .3/390( أسنى الم الب 4)
 .3/349( الفتاوى الكبرى 5)
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 اخلامتة
الحمد هلل النذي بنعمتنه تنتم الصنالحات، والصن ة والسن م علنى خينر الخلنق، 

 ، وبعد: وسيد ولد آدم نبينا محمد 
فبعد أن من  اهلل تعالى علي  باًلنتهناء منن هنذا البحنث؛ ف ننه يجندر بني أن أذكنر 

 خلت إليها؛ وهي:أهم النتائج التي توص
 الراجح في تعريف القرء هو الحيض، وهو المعنى المقصود في البحث. .1
جميننع ذات القننروء المفار ننات أل واجهننن فر ننة  نن ق أو غيرهننا، أو المو ننوءة  .2

 بشبهة عدتهن ث ثة  روء.
للتحايل في عدة ذات القروء أسباب؛ منها: تعجيل انق اء عدة ال ن ق لحرمنان  .3

فنني الرجعننة، أو ت ويننل عنندة ال نن ق رغبننة فنني مراجعننة النن وج النن وج مننن حقننه 
واستمرار الحياة ال وجية، أو ت ويل عدة ال  ق ل ستفادة من النفقة والسنكنى، 

على رأي  –أو ت ويل عدة ال  ق البائن للحصول على اعرث في مرض الموت 
 .-جمهور الفقهاء 

ل بتعا ي األدوينة الكيميائينة أو للتحايل في عدة ذات القروء  رق؛ منها: التحاي .4
األعشاب، التحايل بق ع الر اعة أو استمرارها مع وجود منانع، التحاينل بتنأخير 
اًلغتسال منن الحي نة الثالثنة وهني منن مسنألة خ فينة متعلقنة بمنا تنق ني بنه 

 .العدة، والراجح أنها تنق ي باًلغتسال من الحي ة الثالثة
ينننل العنندة لتجنننب للم لقننة النفقنننة والسنننكنى ًل حكننم التحاينننل بنندفع الحنننيض لت و .  5

يقات ال رر على اآلخرين غير جائ .  يجو ؛ ألن فيه إ راراا بال وج، وا 
أثننر التحايننل بنندفع الحننيض لت ويننل العنندة، هننو اسننتحقاق الم لقننة النفقننة مقنندرة  .6

 بث ثة  روء معتادة لديها، وأما المدة ال ائدة بدفع الحيض ف  نفقة لها فيها.
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كم التحايل بجلب الحيض لتقصير العدة، ًل يجو  في ال  ق الرجعي ألن فينه ح .7
حق لل وج، وًل يجو  كذل  في ال  ق البائن لتعلقه بحنق اهلل تعنالى فني التعبند 

 بالعدة على وجهها الشرعي، وحق الراغب بال واج بالمرأة بعد انتهاء العدة.
ننا، وكننذل   .8 النندم المسننتجلب عننند تننأخر  فنني النندم المسننتجلب  بننل أوانننه يعنند حي ا

ا.  الن ول يعد حي ا
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 قائمة املصادر واملراجع
 أواًل: املصادر واملراجع العربية

 محمننند بنننن مفلنننح بنننن محمننند بنننن مفنننرج ، اآلداب الشنننرعية والمننننح المرعينننة .1
 ، د. ، د.ت.عالم الكتب، المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي

، يا بن محمد بن  كريا األنصاري كر ، أسنى الم الب في شرح روض ال الب .2
 ، د. ، د.ت.دار الكتاب اعس مي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابنن  نيم ، إع م المو عين .3
، ييننروت ،دار الكتننب العلميننة، تحقيننق محمنند عبنند السنن م إبننراهيم، الجو يننة

 .م1991 -هن 1411، 1 
لخ ينننب الشنننربيني محمننند بنننن أحمننند ا، اع ننننات فننني حنننل ألفننناظ أبننني شنننجات .4

 ، د. ، د.ت.بيروت، دار الفكر، مكتب البحوث والدراسات، تحقيق الشافعي
، علنني بننن محمنند بننن عبنند الملنن  ابننن الق ننان، اع نننات فنني مسننائل اعجمننات .5

، 1،  الفننناروق الحديثنننة لل باعنننة والنشنننر، حسنننن فنننو ي الصنننعيديتحقينننق 
 .م 2004 -هن  1424

ن العباس بن عثمان بن شافع بن عبند أبو عبد اهلل محمد بن إدريس ب، األم .6
، ار المعرفنننةالشنننافعي، دالم لنننب بنننن عبننند منننناف الم لبننني القرشننني المكننني 

 .م1990-هن1410 ، د. ، بيروت
البحر الرائق شرح كن  الد ائق،  ينن الندين ابنن نجنيم الحنفني، دار المعرفنة،  .7

 بيروت، د. ، د.ت.
دار ، بهنادر ال ركشني محمد بن عبند اهلل بنن، لبحر المحي  في أصول الفقها .8

 .م1994 -هن 1414، 1،  الكتبي
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، بداينة المجتهند ونهاينة المقتصند، ابنن رشند مد بنن أحمندبداية المجتهد، مح .9
 م. 2004 -هن 1425دار الحديث، القاهرة، د. ، 

أبو بكر بن مسعود بن أحمند، دار الكتناب في ترتيب الشرائع،  بدائع الصنائع .10
 م.1982العربي، بيروت، د. ، 

محمننود بننن أحمنند بننن موسننى بننن أحمنند بننن حسننين ، لبنايننة شننرح الهدايننةا .11
، 1 بيننننروت، ، دار الكتننننب العلميننننة، الغيتنننابى الحنفننننى بنننندر النننندين العينننننى

 .م 2000 -هن 1420
ننند بنننن عبننند النننر لاق  .12 ننند بنننن محمل تننناج العنننروس منننن جنننواهر القننناموس، محمل

بينندي، تحقيننق مجموعنن ة مننن الحسننيني، أبننو الفننيض، الملقلننب بمرت ننى، ال  
 المحققين، دار الهداية، د. ، د.ت.

دار الكتنب ، محمد بن يوسنف المنواق المنالكي، التاج واعكليل لمختصر خليل .13
 .م1994-هن1416، 1،  العلمية

الم بعنة الكبنرى ، عثمان بن علني ال يلعني، تبيين الحقائق شرح كن  الد ائق .14
 .هن 1313، 1،  األميرية، القاهرة

، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريمنهاج، إلى أدلة ال تحفة المحتاج .15
 ، 1،  مكننننة المكرمننننة، دار حننننراء، عبنننند اهلل بننننن سننننعاف اللحيننننانيتحقيننننق 
 ه.1406

، محمند حسنين، تحقينق إسنماعيل بنن عمنر بنن كثينر، فسير القنرآن العظنيمت .16
 .هن 1419، 1،  دار الكتب العلمية، بيروت

أحمد بن علي بن محمد ، التلخيل الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .17
- هنننن1419 ،1،  دار الكتنننب العلمينننة، بنننن أحمننند بنننن حجنننر العسنننق ني

 م.1989
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أحمد ، تحقيق محمد بن جرير بن ي يد ال بري، جامع البيان في تأويل القرآن .18
 .م 2000 -هن  1420، 1،  مؤسسة الرسالة، محمد شاكر

، عبند النرحمن جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حنديثاا منن جوامنع الكلنم .19
بنننراهيم بننناجس، ا بنننن شنننهاب الننندين ابنننن رجنننب، تحقينننق شنننعيب األرننننؤو  وا 

 م.1997-ه1417، 7مؤسسة الرسالة، بيروت،  
أبنو عبنند اهلل محمنند بنن أحمنند بننن أبني بكننر بننن فننرح الجنامع ألحكننام القننرآن،  .20

بنراهيم  حقينق، تاألنصاري الخ رجي شمس الدين القر بني  أحمند البردونني وا 
 .م 1964 -هن 1384، 2،  القاهرة، كتب المصريةدار ال، أ فيع

عبنند اهلل بنننن أحمنند األندلسنني المنننالقي ، الجننامع لمفننردات األدوينننة واألغذيننة .21
 .م2001-هن 1422، بيروت، دار الكتب العلمية، المعروف بابن البي ار

حاشننية البجيرمنني علننى شننرح منننهج ال نن ب، سننليمان بننن محمنند بننن عمننر  .22
 م.1950 -هن 1369م بعة الحلبي، د. ،  البجيرمي المصري الشافعي، 

حاشننية الدسننو ي علننى الشننرح الكبيننر، محمنند بننن أحمنند بننن عرفننة الدسننو ي  .23
 المالكي، دار الفكر، د. ، د.ت.

محمنند بننن أحمنند بننن عرفننة الدسننو ي حاشننية الدسننو ي علننى الشننرح الكبيننر،  .24
 ، بيروت، د. ، د.ت.دار الفكر، المالكي

محمنند بننن محمنند بننن حبيننب البصننري  أبننو الحسننن علنني بننن، الحنناوي الكبيننر .25
الشننني  علننني محمننند  ، تحقينننقهنننن(450 تالبغننندادي، الشنننهير بالمننناوردي )

، دار الكتننب العلميننة، بيننروت ، الشنني  عننادل أحمنند عبنند الموجننود ومعننوض 
 .م 1999-هن  1419، 1 

 وعلنني محمنند معننوض ، تحقيننق علنني بننن محمنند المنناوردي ،الحنناوي الكبيننر .26
-هنن  1419، 1،  ار الكتنب العلمينة، بينروتد ، عادل أحمد عبند الموجنود
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 .م1999
دار  ، هينثم خليفنة  عيمني ، تحقيقمحمد بن  كريا الرا ي، الحاوي في ال ب .27

 .م2002 -هن 1422، 1، احياء التراث العربي 
، تهننناني بننننت عبننند اهلل -رسنننالة منننا جسنننتير  –دفنننع الحنننيض واسنننتج به  .28

-ه1428، الرينناض، الخنيننني، جامعننة اعمننام محمنند بننن سننعود اعسنن مية
 م.1429

، تحقينق محمند بنو خبن ة، أحمد بن إدريس بن عبند النرحمن القرافني، الذخيرة .29
 م.1994، 1،  بيروت، دار الغرب اعس مي

رد المحتار على الدر المختنار، ابنن عابندين، محمند أمنين بنن عمنر بنن عبند  .30
 -هننن 1412،  2الع ينن  عابنندين الدمشننقي الحنفنني، دار الفكننر، بيننروت،  

 م.1992
المكتنننب  الر ننناعة ال بيعينننة ومباعننندة الحمنننل، منظمنننة الصنننحة العالمينننة، .31

 م.1989اع ليمي لشرق البحر المتوس ، اعسكندرية، د. ، 
بننن  ننيم امحمنند بننن أبنني بكننر بننن أيننوب  فنني هنندي خيننر العبنناد، اد المعنناد   .32

، 27،  مكتبة المنار اعس مية، الكويت، مؤسسة الرسالة، بيروت، الجو ية
 .م1994-هن 1415

حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سنعد شنمس ، م اد المعاد في هدي خير العباد .33
-هنننن 1415، 27 مؤسسنننة الرسنننالة، بينننروت ، الننندين ابنننن  نننيم الجو ينننة

 .م1994
 

حمد بن ي يد الق ويني، تحقيق محمد فنؤاد عبند ابن ماجه مابن ماجه، سنن  .34
 البا ي، دار إحياء الكتب العربية، د. ، د.ت.
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سننليمان بننن األشننعث بننن إسننحاق، تحقيننق محمنند ، أبننو داود داودسنننن أبنني   .35
 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د. ، د.ت.

سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسنين البيهقني، تحقينق محمند عبند القنادر  .36
 م.1994-ه1414ع ا، مكبة دار البا ، مكة المكرمة، د. ، 

دار  ني، تحقينق السنيد عبند اهلل المندني، سنن الدار  ني، علني بنن عمنر الن .37
 م.1966-ه1386دار المعرفة بيروت، د. ، 

محمند ، تحقينق أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، السنن الكبرى .38
 .م 2003 -هن  1424، 3،  دار الكتب العلمية، بيروت، عبد القادر ع ا

عبند  تحقينق، أحمد بنن شنعيب بنن علني الخراسناني النسنائي، النسائي سنن  .39
 – 1406، 2،  حلنننب، مكتنننب الم بوعنننات اعسننن مية ، الفتننناح أبنننو غننندة

 م.1986
عبد النرحمن بنن محمند بنن أحمند بنن  دامنة ، الشرح الكبير على متن المقنع .40

 ، د. ، د.ت.دار الكتاب العربي، المقدسي
، د. ، بينروت ،دار الفكنر، محمند بنن عبند اهلل الخرشني، شرح مختصر خليل .41

 د.ت.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تحقيق محمد  هينر ، خاريالب صحيح .42

 ه.1422، 1الناصر، دار  وق النجاة،  
، المكتبنة التوفيقينة، القناهرة، صحيح فقه السنة وأدلته، كمال بن السيد سنالم .43

 .م 2003، مصر
القشنيري النيسنابوري، تحقينق محمند فننؤاد  مسنلم بنن الحجنناجصنحيح مسنلم،  .44

 حياء التراث العربي، بيروت،  د.   ، د. ت.عبد البا ي، دار إ
، دار الفكننر، محمنند بنن محمنند بنن محمننود البنابرتي، العناينة شننرح الهداينة .45
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 بيروت، د. ، د.ت.
أحمند بنن محمند الحسنيني ، غم  عيون البصائر فني شنرح األشنبا  والنظنائر .46

 .م1985 -هن 1،1405،  دار الكتب العلمية، الحموي
، تحقينق محمند لعسنق نياأحمند بنن علني ، ريفتح الباري شرح صحيح البخا .47

 ه.1379بيروت، ، دار المعرفةفؤاد عبد البا ي،  
فقه األسرة في الشريعة اعس مية و انون األحوال الشخصية اعمناراتي، عبند  .48

اهلل الجبنننوري، منننا ن حرينننري، مننني سنننالم، سلسنننلة الكتننناب الجنننامعي، كلينننة 
 م.2014-ه1435، 1الدراسات اعس مية والعربية بدبي،  

ي، جنند النندين أبننو  نناهر محمنند بننن يعقننوب الفيرو آبنناد، مالقنناموس المحنني  .49
، بينروت، ؤسسنة الرسنالة، ميق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةتحق
 .م 2005 -هن  1426، 8،  لبنان

محمنند أمننين ، تحقيننق لحسننين بننن عبنند اهلل بننن سننينا، االقننانون فنني ال ننب .50
 ، د. ، د.ت.ال ناوي

، دار الكتنب العلمينة، عبند النرحمن بنن أحمند بنن رجنب  ، بن رجنبالقواعد ًل .51
 بيروت، د. ، د.ت.

منصننور بننن يننونس بننن صنن ح النندين بننن ، كشنناف القنننات عننن مننتن اع نننات .52
 ، بيروت، د. ، د.ت.دار الكتب العلمية، حسن بن إدريس البهوتى 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الف ل، جمال الندين ابنن منظنور  .53
 هن. 1414،  3األنصاري الرويفعي اعفريقي، دار صادر، بيروت،  

، دار الكتنب ابن مفلح براهيم بن محمد بن عبد اهللالمبدت في شرح المقنع، إ .54
 م . 1997 -هن  1418،  1العلمية، بيروت، لبنان،  

المبدت في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفلح الحنبلي أبنو  .55
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 .1400كتب اعس مي، بيروت، د. ، إسحاق، الم
ار ، دمحمنند بننن أحمنند بننن أبنني سننهل شننمس األئمننة السرخسنني، المبسننو  .56

 .م1993 -هن 1414، د. ، بيروت، المعرفة
عبند النرحمن بنن محمند بنن سنليمان ، مجمع األنهنر فني شنرح ملتقنى األبحنر .57

، دار إحينناء التننراث العربنني -يعننرف بننداماد أفنننديو  - المنندعو بشننيخي  اد 
 ، د.ت.د. 

أننور البنا   ، تحقينقأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، مجموت الفتاوى .58
 .م2005 -هن  1426،  3، دار الوفاء،  عامر الج ار و

، تحقينق عبند ابن سنيد  علي بن إسماعيل المرسي، المحكم والمحي  األعظم .59
 م.2000 -هن  1421، 1الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  

رجع في الغدد الصم النسائية والعقم، د.سبيروف، ترجمنة د.محمند مغربني الم .60
 و د.فادي مخيلي، دار الرا ي، دمشق، د. ، د.ت.

مسننند اعمننام أحمنند بننن حنبننل، أحمنند بننن حنبننل الشننيباني، مؤسسننة  ر بننة،  .61
 مصر، د. ، د.ت.

ابنن أبني عبند اهلل بنن محمند بنن إبنراهيم بنن عثمنان مصنف ابن أبني شنيبة،  .62
، 1،  الرينناض ،مكتبننة الرشنند، كمننال يوسننف الحننوت، تحقيننق عبسننيال شننيبة

1409. 
، تحقينق حبينب أبو بكر عبد الر اق بن همنام الصننعاني ،مصنف عبد الر اق .63

 م.1403، 2،  بيروت، المكتب اعس ميالرحمن األعظمي، 
مصنن فى بننن سننعد بننن عبنند  ، م الننب أولنني النهننى فنني شننرح غايننة المنتهننى .64

 .م1994 -هن 1415، 2،  مكتب اعس ميالي، السيو ي الرحيبان
 ننارق بننن ، تحقيننق سننليمان بننن أحمنند بننن أيننوب ال برانننيالمعجننم األوسنن ،  .65
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 ،دار الحننرمين، عبنند المحسننن بننن إبننراهيم الحسننينيو عننوض اهلل بننن محمنند 
 ، د. ، د.ت.القاهرة

المعجم الكبير، سليمان بن أحمند ال برانني، تحقينق حمندي بنن عبند المجيند،  .66
 م.1983-ه1404، 2اء، الموصل،  مكتبة ال هر 

معجنننم مقننناييس اللغنننة، أحمننند بنننن فنننارس بنننن  كرينننا الق وينننني النننرا ي، أبنننو  .67
الحسننننين، تحقيننننق عبدالسنننن م محمنننند هننننارون، دار الفكننننر، بيننننروت، د. ، 

 م.1979 -هن 1399
محمند بننن أحمند الخ يننب ، مغنني المحتناج إلننى معرفنة معنناني ألفناظ المنهنناج .68

 .م1994 -هن 1415، 1،  ب العلميةدار الكت، الشربيني الشافعي
أبننو محمنند موفننق النندين عبنند اهلل بننن أحمنند بننن محمنند بننن  دامننة ، المغننني .69

، الجمنناعيلي المقدسنني ثننم الدمشننقي الحنبلنني، الشننهير بننابن  دامننة المقدسنني
، مكتبنننننة الكلينننننات األ هرينننننة، مصنننننر، القننننناهرة، د. ، د.ت.مكتبنننننة القننننناهرة

 .م1968-نه1388
 ابن  ويان، تحقيق إبراهيم بن محمد بن سالم، ليلمنار السبيل في شرح الد .70

 .م1989-هن 1409 ،7،  المكتب اعس مي،  هير الشاويع
تقي الندين محمند بنن أحمند الفتنوحي الحنبلني الشنهير بنابن ، اعرادات منتهى .71

، 1،  مؤسسننة الرسننالة، عبنند اهلل بننن عبنند المحسننن التركنني ، تحقيننقالنجننار
 .م1999 -هن 1419
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، براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنا ي الشهير بالشا بيإ، الموافقات .72
، 1،  دار ابنننن عفنننان، أبنننو عبيننندة مشنننهور بنننن حسنننن آل سنننلمانتحقينننق 
 م.1997-هن1417

، دار الكتب الح اب ، محمد بن محمدمواهب الجليل في شرح مختصر خليل .73
 م.1995العلمية، د. ، 
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