التحقق من وجود احلمل
بالوسائل املخربية وآثاره

إعداد

د .هيلة بنت عبدالرمحن اليابس
(أستاذ مشارك بقسم الفقه /كلية الشريعة  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية)
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد املبعوث
رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.
أما بعد..
فإن هللا – عز وجل -علّق ابحلمل أحكاماً شرعية ،وال يتأتى للمكلف تطبيقها والعمل
هبا إال إذا حتقق من وجود هذا احلمل ،وقد وجدت اليوم وتعددت سبل التحقق من وجود
احلمل؛ بسبب التقدم العلمي الكبري ،ومن أشهر الوسائل املستخدمة يف هذا العصر للتثبت
من وجود احلمل :الوسائل املخربية ،لذا كانت هذه الدارسة لبيان ماهية هذه الوسائل.
وحكم العمل هبا وأثر ذلك يف الفقه اإلسالمي يف حبث عنوانه( :التحقق من وجود احلمل

ابلوسائل املخربية وآاثره).
وقد انتظمت خطته يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:
 املقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع وخطة البحث. -التمهيد :كيفية حدوث احلمل وعالماته.

وفيه مطلبان:
املطلب األول :كيفية حدوث احلمل.
املطلب الثاين :عالمات وجود احلمل.
 املبحث األول :حقيقة الوسائل املخربية وحكمها.وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول :تعريف الوسائل املخربية. املطلب الثاين :أنواع الوسائل املخربية. املطلب الثالث :طريقة عمل الوسائل املخربية. -املطلب الرابع :دقة نتائج الوسائل املخربية.

 -املبحث الثاين :حكم التحقق من وجود احلمل ابلوسائل املخربية.

وفيه مطلبان:
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 املطلب األول :حكم التحقق من وجود احلمل ابلوسائل املخربية. املطلب الثاين :حكم العمل بنتائج الوسائل املخربية يف إثبات احلمل. -املبحث الثالث :آاثر التحقق من وجود احلمل ابلوسائل املخربية.

اخلامتة ...وفيها أبرز نتائج البحث.
وأود أن أشري إىل أنين واجهت صعوبة كبرية يف مجع هذا املوضوع حيث مل يسبق أن
كتبت فيه حبوث أو دراسات فقهية – حسب اطالعي -ومع ذلك فال أغفل أن حبث د.
فاطمة اجلار هللا (اخلربة وجماالهتا يف الفقه اإلسالمي) قد فتح أمامي آفاقاً وأوضح يل الرؤية –
فجزاها هللا عين خري اجلزاء.-
علي هبذه الدراسة والبحث ،وأسأله
وختاماً أتوجه ابلشكر هلل العلي القدير الذي ّ
من ّ
علي بتوفيقي لإلخالص والقبول.
–سبحانه -أن يتم نعمته ّ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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التمهيد
خطوات حدوث احلمل وعالماته
وفيه مطالبان:

المطلب األول :خطوات حدوث الحمل.
المطلب الثاني :عالمات وجود الحمل.
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املطلب األول
خطوات حدوث احلمل
تبدأ كل دورة حيضية ابستعدادات يقوم هبا املبيض فيقوم بتغذية البييضة حىت تنضج
()1
بعد إىل الغدد التناسلية،
وذلك بفعل اهلرمون اليت تنتجه الغدة النخامية وترسله من ُ
وعندما ينضج اجلريب( )2احمليط ابلييضة متاماً ،وتكون البييضة يف متام منوها وكماله ،ينفجر

هذا اجلريب وتنقذف منه ،البييضة وسط سائل أصفر( )3وتسمى هذه العملية (ابإلابضة)
وتتم غالباً يف اليوم الرابع عشر( ،)4نظراً ألن نضج اجلريب يستغرق أسبوعني.
وعند خروج هذه البييضة يتلقفها البوق لتعرب يف قناة قالوب حيث تلتقي ابحليوان
املنوي الذي يلقحها.
و ّأما اجلريب فيواصل تطوره وحتوله حيث يلتئم ليُعرف ابجلسم األصفر الذي ينضج يف
اليوم الثاين والعشرين للدورة مفرزاً يف غضون ذلك هرموانً يؤثر على بطانة الرحم لتكون
جاهزة الستقبال البييضة وإيوائها وتغذيتها.
وأما البييضة فبعد ست ساعات من تلقيحها تبدأ ابالنقسام إىل قسمني ينقسمان
ليؤلفا أربع خالاي فثمان ،فست عشرة ،فاثنتني وثالثني لتعرف ب ـ ـ (التوتة) ..وتنتقل بعد ذلك

( )1الغ ــدة النخامي ــة :تق ــع يف أس ــفل ال ــدماغ ،وه ــي أه ــم الغ ــدد الص ــماء ،وتس ــمى س ــيدة الغ ــدد ،وتف ــرز العدي ــد م ــن
اهلرموانت اليت تنظم عملية النمو ،وتنظم عمل معظم الغدد الصماء األخرى.
ينظر :املوسوعة الصحية الشاملة ص.www.altibbi.com ،www.rain-sound.net 656
( )2اجلريــب :كــيحي صــغري ضــيط ابلبييضــة داخــل املبيــيض ،وضتــوي كــل مبــيض علــى عــدد كبــري مــن اجلريبــات غــري
الناضجة ضتوي كل منها على بييضة . www.webteb.com
( )3وهذا السائل ضمل البييضة متاماً كمـا ضمـل مـاء الرجـل احليـواانت املنويـة ،فكالمهـا يتـدفق ،وكالمهـا ـرج مـن بـني
الصلب والرتائب :من الغدة التناسيلة :اخلصية واملبيض.
وقد جاء يف صحيح مسلم" :ماء الرجل أبيض ،وماء املرأة أصفر" ،ينظر :خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ص.151
( )4وضســب مــن أول يــوم لنــزول احلــيض الســابق ،املوســوعة الصــحية الشــاملة  :241-232دليــل صــحة األســرة ص
.123-122
()5

لتنغرس يف بطانة الرحم بعد سبعة أايم من تلقيحها ،حىت تستمد منه غذاءها ،فتمر بعد
ذلك أبطوار عدة مكونة اجلنني(.)1

( )1ينظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :دليل ـ ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ـ ـ ــيد  ،445-436/3 ،خل ـ ـ ـ ـ ـ ــق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ــني الط ـ ـ ـ ـ ـ ــب والق ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن ،ص،171-151
.www.muslimdoctor.com
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املطلب الثاني
عالمات وجود احلمل
نتيجة للتغريات يف اهلرمون اليت تطرأ يف جسم احلامل فإن هناك أعراضاً وعالمات تدل
على بداية احلمل ،منها ما هو ظاهر وميكن تبينه دون إجراء أي فحوصات ويكون مرجحاً
وغري أكيد ،ومنها ما يتبني بواسطة الفحوص الطبية وهو مؤكد ويقيين عند األطباء(.)1
أولا :عالمات وجود احلمل املرجحة:

وهي تغريات خارجية ميكن أن تنبئ عن وجود احلمل ولو مل يتم إجراء أي فحوص،
ولكنها دالئل ظنية الحتمال أن يكون هلا مسببات أخرى غري احلمل ومن أبرزها:
 -1تغريات تطرأ على اجلهاز التناسلي ،وأمهها انقطاع احليض إضافة إىل احتقان الفرج،
وزايدة إفراز املهبل وجحي نبض داخله نتيجة المتالء األوعية الدموية ابلدم ،وكرب
حجم الرحم(.)2
 -2تغريات تطرأ على اجلهاز التنفسي والدوري :حيث حتحي املرأة بضيق يف التنفحي،
وزايدة نبضات القلب(.)3
 -3تغريات تطرأ على اجلهاز اهلضمي ،حيث يبدأ احلمل عادة ابلغثيان والقيء وخاصة
يف األشهر الثالثة األوىل ،كما قد تصاب بسوء اهلضم أو احلرقان واللذع ،وتقل
الشهية.
 -4التغريات النفسية والعصبية والشعور ابإلجهاد وخصوصاً يف أشهر احلمل األوىل(.)4
( )1فاليقني هنا هو يف عرف األطباء.
ينظر.www.tabeebe.com ، www.muslimdoctor.org
( )2ينظر :أصول الطب الشرعي وعلم السموم ص ،233-232صحة املرأة ص.www.sehha.cm ،225
( )3فبعد أن كان القلب يضخ  6511لرت يومياً ،فقد أصبح حمتاجاً ألن يضخ  15111لرت يومياً.
ينظر :خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص .327دليلك سيد  ،444/3أساسيات التوليد وأمراض النساء-43/1 ،
.47
( )4ينظ ــر :خل ــق اإلنس ــان ب ــني الط ــب والق ــرآن ص ،322دلي ــل ص ــحة األس ــرة ص ،236دليل ــك س ــيد ،447/3
املوسوعة الصحية الشاملة ص.www.tabeebe.com ،235
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إضافة إىل تغريات أخرى كثرية :كانتفاخ البطن ،وزايدة الوزن ،وتغري لون اجللد،
واحتقان الثديني ،وكثرة التبول وغري ذلك(.)1

اثنيا :عالمات وجود احلمل اليقينية:

إضافة إىل ما سبق من العالمات هناك عالمات تنبئ عن وجود احلمل ،ولكنها حتتاج
إىل وسائط طبية وفحوص ليتحقق بواسطتها من وجود احلمل وهي أنواع منها :الفحوص
السريرية ،ومنها ما يتم بواسطة األشعة ،ومنها ما يتم بواسطة الوسائل والتحاليل املخربية.
أ -فيمكن أن يستدل على وجود احلمل بتحسحي البطن عرب الفحوص السريرية ومساع
ضرابت قلب اجلنني وحركاته عرب مساعة األذن الطبية العادية ،أو ابستعمال جهاز
إلكرتوين خاص بذلك(.)2
ب -كما ميكن أن يستدل على وجود احلمل ابلتصوير وذلك بواسطة:
 -1املوجات فوق الصوتية:
حيث تقوم أداة ممسوكة ابليد إبطالق موجات فوق صوتية غري مؤملة عرب البطن وحنو
الرحم ،فرتتد هذه املوجات من األنسجة إىل السطح حيث تلتقطه نفحي اآللة كرجع أو
صدى (وتوضع مادة هالمية فوق اآللة للمساعدة يف جعلها متصلة ابجللد اتصاالً اتماً ،مث
ضول احلاسب اآليل هذه املوجات الصوتية إىل صورة تعرض على شاشة،
حترك اآللة) ،مث ّ
فيتبني وجود احلمل وحجمه ،وال ميكن ذلك عادة إال بعد أربعة أسابيع من التلقيح.
وميكن إجراء الفحص عرب املوجات فوق الصوتية عن طريق املهبل والذي ميكن أن
يُعطي صورة أفضل للجنني يف مرحلة مبكرة(.)3
 -2استخدام أشعة أكس التقليدية (األشعة السينية) (:)X-RAY

( )1ينظر :املوسوعة الصحية الشاملة ص  ،236-235دليلك سيد  ،446/3صحة املرأة ص ،225دليل صحة
األسرة ص .www.sehhs.com ،237 ،236
( )2ينظر :أصول الطب الشرعي وعلم السموم ص.233-232
.www.muslimdoctor.org /www.tabeebe.com
( )3ينظر :دليل صحة األسرة ص  ،231 ،146أساسيات التوليد  ،111/1صحة املرأة ص.212
.www.muslimdoctor.org / www.tabeebe.com
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حيــث تنبعــث هــذه األشــعة مــن ماكينــة خاصــة ،لتســري عــرب اجلســد وتصــطدم يف النهايــة
بلـو فوتــوغرايف موضــوع علـى اجلانــب اآلخــر مـن اجلســم ،فالرتاكيــب ذات الكثافـة العاليــة مثــل
العظــام ،متــتص قــدراً كبـرياً مــن اإلشــعاع ،وحتجــب أشـعة أكــحي عــن الوصــول للــو الفوتــوغرايف،
وهذا يؤدي لظهور منطقة بيضاء اللون على الفيلم.
ّأما األجزاء اجملوفة مثل الرئتني ،فتسـمح ألغلـب أشـعة أكـحي ابملـرور مـن خالهلـا لتصـدم
ابللو الفوتوغرايف ،مما يؤدي لظهور مساحة داكنة على الفيلم.
ومع التطور العلمي اليوم صارت ختتزن داخل أجهزة احلاسب اآليل.
ولكن هـذه الطريقـة لتبـني احلمـل أصـبحت اليـوم مرفوضـة؛ ألنـه تبـني ألـا تسـبب للجنـني
أضراراً وعاهات وتشوهات وأمراضاً سرطانية ،بل وقد ُيهض.
ول ــذا ال يلج ــأ إليه ــا األطب ــاء الي ــوم إالّ يف ح ــاالت اس ــتثنائية ويف ح ــاالت معين ــة خ ــالل
الشهر األخري من احلمل(.)1
ج -كم ــا ميك ــن أن يس ــتدل عل ــى وج ــود احلم ــل ابلوس ــائل املخربي ــة والتحالي ــل الطبي ــة
الكتشاف وجود اهلرموانت الدالة على احلمل(.)2

( )1ينظ ـ ـ ـ ـ ــر :دلي ـ ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ـ ــحة األس ـ ـ ـ ـ ــرة ص ،143أص ـ ـ ـ ـ ــول الط ـ ـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ـ ــرعي وعل ـ ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ــموم ص،233-232
.www.mekkaoui.com
( )2وهذا ما سيأ بسطه – إن شاء هللا – يف املبحث القادم.
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املبحث األول
حقيقة الوسائل املخربية

المطلب األول :تعريف الوسائل المخبرية.
المطلب الثاني :أنواع الوسائل المخبرية.
المطلب الثالث :طريقة عمل الوسائل المخبرية.
المطلب الرابع :مدى دقة نتائج الوسائل المخبرية.
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املطلب األول
تعريف الوسائل املخربية
ميكــن تعري ــف الوســائل املخربي ــة ابلنظ ــر إىل مفرداهتــا أوالً مث تعريفه ــا مركبــة ،وذل ــك ع ــرب
املسألتني التاليتني:
املسألة األوىل :تعريف الوسائل املخربية ابلنظر إىل مفرداهتا.

تتكون الوسائل املخربية من كلمتني :الوسائل واملخربية ،وبيان معىن ٍ
كل فيما أي :

أولا :معىن الوسائل يف اللغة:
الوســائل يف اللغــة :مجــع وســيلة ،وهــي مــا يتقــرب بــه إىل الشــيء ،ويوصــل إىل الغايــة(،)1
وأصلها منَ :و َس َل إذا طلب(.)2
اثنيا :معىن املخربية يف اللغة:

جاء يف مقاييحي اللغة(" :)3اخلاء والباء والراء أصالن :األول العلم ،والثاين يدل على لـني
ورخاوة وغُزر".
ِ
وخ ْربة.
فاخلُْرب :العلم ابلشيء ،تقول يل بفالن خربة ُ
وخرب :عامل به.
ويُقال :رجل خابر وخبري َ
واخلِْبـ ُر واخلِْربةُ( :بكسرمها ويضمان) ،وامل ْخ َربةُ :العلم ابلشيء كاالختبار والتخبري.
ً
وخربه خرباً ابلضمِ ،
وخ َربًة – ابلكسر -باله كاختربه(.)4
ََ ُْ
()5
واملخترب :املكان الذي جترى فيه التجارب العلمية .

()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :مقاييحي اللغة  ،111/6املصبا املنري ص( 341مادة :وسل).
ينظر :مقاييحي اللغة ( 111/6مادة :وسل).
( 232/2مادة :خرب).
ينظر :القاموس احمليط ص ،345املصبا املنري ص.74
ينظر :املعجم الوسيط .215/1
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املسألة الثانية :تعريف (الوسائل املخربية) مركبة.
ميكن تعريف الوسائل املخربية املرادة يف هذا البحث أبلا:
اختبارات جترى ملعرفة احلمل عن طريق التحاليل الطبية.
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املطلب الثاني
أنواع الوسائل املخربية
ابلنظــر إىل الوســائل املخربيــة الشــائع اســتعماهلا يف هــذه األايم للتحقــق مــن وجــود احلمــل
ميكن تصنيفها ابلنظر إىل طبيعة العينات اليت يتم اختبارها إىل نوعني:
النوع األول :اختبار احلمل يف الدم.
النوع الثاين :اختبار احلمل يف البول.
النوع األول :اختبار احلمل يف الدم:

يــتم التحقــق مــن وجــود احلمــل بواســطة هــذا االختبــار عنــد وجــود هرمــون الغــدد التناســلية
املشيمي البشري  )1(Beta HCGيف الدم (يف املخترب أو العيادة) حيث تـزداد نسـبة إفـرازه بعـد
انــزراع البييضــة املخصــبة داخــل بطانــة الــرحم( ،)2ويكــون ذو ارتفــاع شــديد خــالل الثلــث األول
من احلمـل مث يـنخفض خـالل الثلـث الثـاين والثالـث ،ويـزول مـن مصـل وبـول املـرأة بعـد أسـبوع
من الوالدة(.)3
ويتميز اختبار الدم أبنه اختبار دقيـق يكشـف عـن احلمـل مبكـراً جـداً فيكشـف عـن أقـل
كميــة مــن ( )HCGويقــيحي كميتهــا ابلتحديــد( .)4وميكــن أن يعطــي نتــائج إيابيــة بعــد ســبعة
أايم من اإلخصاب.
النوع الثاين :اختبار احلمل يف البول:

يــتم التحقــق مــن وجــود احلمــل بواســطة هــذا االختبــار عنــد وجــود هرمــون الغــدد التناســلية
( )HCGيف البــول ،والــذي تــزداد نســبته يف البــول بعــد ازدايدهــا يف الــدم حيــث تــزداد بعــد
انزراع البييضة املخصبة يف داخل الرحم.
( )1وهو هرمون هيومن كوريونك جواندوتروفني ) )Human Chorionik Gonadotrophin
ينظر.www.mohp.gov.eg :
( )2ينظر :دليل صـحة األسـرة ص ،161دليلـك سـيد  ،452 ،411/3أساسـيات التوليـد  ،62/1خلـق اإلنسـان
بني الطب والقرآن ص .326 -325
(.www.altibbi.com )3
( )4ينظر دليل صحة األسرة ص ،161صحة املرأة ص .www.mohp.gov.eg ،216
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فأثناء دوران الدم يف اجلسم يقوم جبمع العديـد مـن املـواد اإلخراجيـة وحـىت يـتخلص منهـا
ميــر الــدم مــن خــالل الكليتــني اللتــني تقومــان برتشــيح امل ـواد الــيت ال ضتاجهــا اجلســم ويطردهــا
خارج اجلسم مع البول ومن ذلك النسب العالية من هذا اهلرمون(.)1
 يتم إجراء هذا اختبار احلمل يف البول إبحدى طريقتني: -1إجراء هذا االختبار يف املخترب.
 -2إجراء هذا االختبار يف املنزل.
والطريقـ ـ ــة األوىل أدق ،وذلـ ـ ــك ألنـ ـ ــه يكثـ ـ ــر اخلطـ ـ ــأ يف الثانيـ ـ ــة بسـ ـ ــبب اجلهـ ـ ــل بطريقـ ـ ــة
االستعمال ،ورغم ذلك فالطريقة الثانية هي األكثر شيوعاً ،بسبب تـوفر وسـائل هـذا االختبـار
املنــزيل يف األسـواق وكثــرة أنواعهــا ،وســهولة اســتخدامها حيــث تقــوم املـرأة ابلتحقــق مــن احلمــل
بنفسها يف املنزل ،وتظهر النتيجة خالل دقائق(.)2
 ويتميز اختبار احلمل يف البول :بدقته ،وقدرتـه علـى اكتشـاف وجـود احلمـل بعـد أربعـةعشر يوماً من اإلخصاب.
 وتكون نتائجه صادقة كلما كانت إيابية ،و ّأما إذا كانت سلبية ووجدت قرائن أخرىتدل على احلمل فيُكرر الحتمال أنه مت االختبار األول يف وقت مبكر(.)3

( )1ينظر :دليل صحة األسرة ص ،164صحة املرأة ص  ،215أساسيات التوليد ،خلق اإلنسان بني الطب والقرآن
ص.326 -325
( )2ينظر :صحة املرأة ص.215
( )3ينظر :دليل صحة األسرة ص  ،164صحة املرأة ص.216 ،25-24
.www.muslimdoctor.org
.www.tabeebe.com
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املطلب الثالث
طريقة عمل الوسائل املخربية
يــتم التحقــق مــن وجــود احلمــل بواســطة الوســائل املخربيــة بنــاءً علــى فهــم حقيقــة مهمــة
حتدث يف أول احلمل وهي:
أنه إذا مت اإلخصاب والتقى احليـوان املنـوي ابلبييضـة يف قنـاة فـالوب بـدأت هـذه البييضـة
امللقحة ابلسري عرب هـذه القنـاة حـىت تصـل إىل الـرحم مث تنغـرس يف جـداره وتسـتغرق سـبعة أايم
حىت يتم االنغراس.
ومبجرد حصول هذا االنغراس تبدأ الغدة النخاميـة( )1بـزايدة إنتـاج هرمـون الغـدد التناسـلية
املش ــيمي البش ــري ( )Beta HCGفيق ــوم ب ــدوره حب ــث املب ــيض ح ــىت يواص ــل تنبي ــه اجلس ــم
األصــفر( )2ويســتمر يف منــوه وتضــخمه بــدالً مــن أن ينــتكحي ويــذبل شــأن مــا ضــدث عنــد عــدم
اإلخصاب.
ويستمر يف إفراز هذا اهلرمـون ( )HCGعنـد املـرأة احلامـل إىل لايـة الشـهر الثالـث تقريبـاً
ويبلــأ أقصــى إف ـراز لــه مــن بدايــة الشــهر الثــاين إىل منتصــفه مث يبــدأ اجلســم األصــفر ابلتالشــي
وتتوىل املشيمة مهمة إفراز اهلرمون الداعمة للحمل(.)3
وبن ــاءً عل ــى فه ــم ه ــذه احلقيق ــة؛ اس ــتعمل الكش ــف ع ــن ه ــذا اهلرم ــون كأس ــاس جلمي ــع
اختبارات احلمل املخربية.

( )1الفص األمامي منا وهو ما يسمى ابلوطاء واهليبواتالموس.
ينظر :أساسيات التوليد وأمراض النساء  ،56/1دليلك سيد .436/3
( )2وهو اجلُريب الذي نضج فيه املبيض ولفظ تلك البييضة اليت ُخصبت .ينظر :دليلك سيد .413/3
( )3ينظر :خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص ،326-325أساسيات التوليد وأمـراض النسـاء  ،75 ،62/1دليـل
صحة األسرة ص ،161صحة املرأة ص ،215دليلك سيد .www.dha.gov.ae .411/3
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املطلب الرابع
مدى دقة نتائج الوسائل املخربية
()1
نت ــائج اختب ــارات احلم ــل املخربي ــة ابلغ ــة الدق ــة ،تص ــل إىل نس ــبة  ، %22وخصوص ـ ـاً
اختبارات الدم ،فإلا تعطي نتائج أدق وأسرع من اختبارات البول.
وتكون نتائج هذه االختبارات صادقة كلما كانت إيابية.
و ّأما إذا كانت النتائج سلبية رغم وجود احلمل ،فقد يكون لذلك أسباب أبرزها:
 -1طريقــة االســتخدام اخلاطئــة ألجهــزة االختبــار – خاصــة يف اختبــار احلمــل املنــزيل
حيث ال تكون بعض النشرات الوصفية لطريقة االستخدام واضحة.
 -2إجراء االختبار قبل اليوم الرابع عشر من التلقيح – خصوصاً اختبار البول.
 -3وجـود عناصـر متداخلـة يف مكـوانت البـول مثـل الربوتينـات أو العقـاقري واألدويـة،
أو زايدة نسبة الدهون أو الصفار يف العينات.
 -4أخــذ عينــة البــول يف غــري وقــت الصــبا البــاكر ،وهنــا تصــبح النتــائج غــري دقيقــة
بسبب قلة تركيز اهلرمون مع ختفيف البول يف غري ذلك الوقت.
 -5إذا كان احلمل خارج الرحم.
 -6إذا أتخــر إج ـراء هــذه االختبــارات بعــد الثالثــة أشــهر األوىل إذا يقــل إف ـراز هــذا
اهلرمون بعد ذلك.
 -7أن هــذا اهلرمــون ( )HCGقــد يرتفــع ألســباب أخــرى :فهــو يرتفــع عنــد النســاء
املقارابت لسن انقطاع احليض ،كما يرتفع بعد اإلجهاض(.)2
وعليه فإذا كانـت النتـائج سـلبية فـال بـد مـن إعـادة ذلـك االختبـار بعـد يـومني ،وال سـيما
إذا كان هناك عالمات أخرى تدل على احلمل كانقطاع احليض.

( )1ينظر :صحة املرأة ص.24
( )2املرجع السابق ص  ،215دليل صحة األسرة ص.161
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وللوصــول إىل اليقــني مــن نتــائج هــذه التحاليــل املخربيــة فهــذا يقتضــي أن تُتبــع بفحــص
طيب للجزم بوجود احلمل.
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املبحث الثاني
التحقق من وجود احلمل بالوسائل املخربية
وفيه مطلبان:
 -املطلب األول :حكم التحقق من وجود احلمل ابلوسائل املخربية.

 -املطلب الثاين :حكم العمل بنتائج الوسائل املخربية يف إثبات احلمل.
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املطلب األول
حكم التحقق من وجود احلمل بالوسائل املخربية
إجراء التحاليل الطبية واستعمال الوسائل املخربية للتحقق من وجود احلمل مبا  ،خترياً
على اإلحالة على النساء الثقات البصريات للتحقق من وجود احلمل(.)1
األدلة على ذلك:
 )1أن األصــل يف األشــياء اإلابحــة ،إال مــا دل الــدليل علــى حترميــه وال دليــل علــى التحــر
فيستصحب األصل وهو احلل(.)2
 )2أن إجـراء التحاليــل املخربيـة ال ترتتــب عليــه أضـرار بــل تتعلــق بــه مصــا  ،والشــرع جــاء
جبلب املصا وحتقيقها للعباد(.)3
 )3أن اهلـدف مـن إجـراء هـذه التحاليـل املخربيــة هـو التحقـق مـن وجـود احلمـل أو عدمــه،
وهــذا اهلــدف معتــرب شــرعاً؛ وذلــك ملــا ينبــين علــى معرفــة وجــود احلمــل مــن آ ر عديــدة
وأحكام شرعية كثرية.
ولــذا نــص الفقهــاء يف مواضــع عديــدة علــى إحالــة امل ـرأة علــى النســاء الثقــات البص ـريات
للتحقق من وجود احلمل(.)4

()1
()2
()3
()4

ينظ ــر :البح ــر الرائ ــق  ،547/4حاش ــية الع ــدوي  ،314/2حاش ــية الش ــرقاوي  ،115/4ش ــر منته ــى اإلرادات
.161/3
ينظر :األشباه والنظائر البن جنيم ص  ،66الـذخرية  ،155/1احملصـول يف علـم األصـول  ،27/6شـر الكوكـب
املنري .325/1
ينظر :األشباه والنظائر البن جنيم ص ،21قواعد األحكام  ،43/1األشباه والنظائر للسيوطي ص.117
ينظر :منحة اخلالق  ،67/6الفواكه الدواين  ،24/2مغين احملتاج  ،27/3املغين .564/11
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املطلب الثاني
حكم العمل بنتائج الوسائل املخربية يف إثبات احلمل
تبـني مـن خــالل مـا ســبق يف املبحـث األول أن نتــائج االختبـارات ابلوســائل املخربيـة هــي
نت ــائج يقيني ــة مؤك ــدة عالي ــة الدق ــة م ــن الناحي ــة الطبي ــة ،كم ــا أل ــا أس ــرع الوس ــائل الكتش ــاف
احلمل(.)1
 ولكن :هل ميكـن أن يثبـت احلمـل شـرعاً وتنبـين عليـه أحكامـه بنـاءً علـى قطـع األطبـاء
ويقينهم بنتائج الوسائل املخربية؟
الـذي يظهـر – وهللا أعلـم -أن حكـم األطبـاء بوجــود احلمـل وحتققهـم مـن ذلـك بواســطة
الوسائل املخربية يُثبت وجود احلمل ،ويُعمل به شرعاً.
وذلك ملا أي :
أوالً :اتفاق الفقهاء – رمحهم هللا -على الرجـوع ألهـل اخلـربة يف إثبـات احلمـل( ،)2وقـول
األطباء بنتائج الوسائل املخربية هو شهادة من أهل اخلربة بتحقق وجود احلمل؛ فصح الرجوع
له.
نيـاً :إن نتــائج الوســائل املخربيــة هــي قـرائن تــدل علــى وجــود احلمــل ،والقـرائن حجــة يف
اإلثبات(.)3
( )1حيــث ميكــن اكتشــاف احلمــل يف اليــوم الســابع للتلقــيح – كمــا ســبق -يف حتليــل الــدم ،ومــن اليــوم الرابــع عشــر يف
حتليــل البــول ،ويليهــا املوجــات فــوق الصــوتية حيــث ميكــن اكتشــاف احلمــل بواســطتها بعــد األســبوع الرابــع مــن
التلقيح.
( )2جاء يف منحة اخلالق ( " :)67/6واحلبل يثبت بقول النساء يف اخلصومة" ،ويف حاشية العدوي (" :)314/2وال
يقبــل دعواهــا احلمــل ،بــل ينظرهــا النســاء ،فــإن شــككن يف محلهــا أخــرت" .ويف حاشــية الشــرقاوي (:)115/4
"وينبغي أن يرجع ألهل اخلربة يف معرفة أصل احلمل ومقداره ،فإن ولدت ألقل ما هو معتاد عندهم طلقت وإال
فال" ،ويف شر منتهى اإلرادات (" :)161/3قال أمحد :فإن أتخر حيضها أريت النساء من أهل املعرفة".
( )3عند عامة أهل العلم – وإن وقع خالف يف بعـض القـرائن -كالقيافـة والفراسـة واإلشـارة واللـوث يف القسـامة ،كمـا
خالف احلنفية وبعض الشافعية يف جعلها دليالً إلثبات احلدود والقصاص.
ينظر :بدائع الصنائع  ،253/6اجلامع ألحكام القرآن  ،171/2الطرق احلكمية ص ،4-6اإلنصاف .431/26
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واألدلة على العمل هبا كثرية ،منها:
 -1قول هللا – عز وجل :-ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ(.)1
وجه الداللة:
إن إخــوة يوســف جعل ـوا الــدم علــى القمــيص ليكــون عالمــة وقرينــة علــى صــدقهم أبكــل
الذئب ليوسف – -لكن هذه القرينة عورضت مبا هو أقوى منها وهو سالمة الثوب من
التنييب(.)2
-2

قوله تعـاىل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ(.)3
وجه الداللة:
ـدل علــى اعتبــار احلكــم
توصــل الشــاهد بق ـ ّد القمــيص إىل متييــز الصــادق مــن الكــاذب فـ ّ
ابلقرائن واالستناد إىل األمارات واألخذ هبا والعمل مبقتضاها(.)4
 -3قال النيب –  - ملن سأل عن اللقطة" :اعرف وكاءها وعفاصها( ،)5مث ِّ
عرفها سنة،
فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ،فإن جاء طالبها يوماً مـن الـدهر فأدهـا

إليها"(.)6
وجه الداللة:
أن النـيب –  - جعـل وصـف اللقطـة قرينـة مصـاحبة ومالزمـة هلـا تقـوم مقـام الشـهادة،
وهذا دليل على اعتبار القرائن(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

سورة يوسف ،من اآلية.14 :
ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .142/2
سورة يوسف :اآليتان (.)27 -26
ينظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،171/2بدائع الصنائع  ،253/6الطرق احلكمية .6
الوكاء  :الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة ،ينظر :النهاية .263/3
رواه البخــاري يف صــحيحه" :كتــاب اللقطــة" ،ابب إذا جــاء صــاحب اللقطــة بعــد ســنة ردهــا عليــه ،أللــا وديعــة
عنده ،رقم احلديث ( )2436ص ، 322ورواه مسلم يف صحيحه" :كتـاب اللقطـة" ابب معرفـة العفـاص والوكـاء
وحكم ضالة الغنم واإلبل ،رقم احلديث ( )4424ص.763
ينظر :الطرق احلكمية ص .11
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 -4إن إمهـ ــال الق ـ ـرائن وعـ ــدم العمـ ــل هبـ ــا قـ ــد يكـ ــون سـ ــبباً يف هـ ــالك األنفـ ــحي واألم ـ ـوال
واألعراض ،فلزم اعتبارها(.)1
وبناءً على مـا سـبق :فـإن نتـائج اختبـارات احلمـل الـيت تـتم بواسـطة الوسـائل املخربيـة هـي
قرائن يعمل هبا إذا قطع هبا األطباء( .)2وحفت هبا عالمات أخرى من عالمـات احلمـل ،أللـا
من القرائن املعتربة عند أهل اخلربة –وهللا أعلم.-

( )1املرجع السابق.
( )2وال بد من التنبيه إىل اختيار ذوي األمانة ،والقوة العلمية ،والدقة واملهارة ،حذراً من الوقوع يف األخطاء الطبية.
()22

املبحث الثالث
آثار التحقق من وجود احلمل بالوسائل املخربية
يرتتب على التحقق من وجود احلمل أحكام شرعية كثرية ،منها:

أولا :طهارة املرأة إذا رأت الدم ،على القول أبن احلامل ل حتيض:

إذا ثبـت محـل املـرأة ابلوسـائل املخربيـة وقطـع بنتائجهـا األطبـاء ،وعضـدت بعالمـة أخـرى
مث رأت احلامــل الــدم ،فمــا رأتــه دم استحاضــة ،ويــب عليهــا مــا علــى الطــاهرات مــن احلكــام
الشرعية(.)1
اثنيا :استحباب إخراج زكاة الفطر عن ذلك احلمل:

فـإذا ثبـت احلمـل ابلوسـائل املخربيـة وقطـع األطبـاء بـه ،وعضـد ،فيسـتحب حينئ ٍـذ إخـراج
زكاة الفطر عن ذلك احلمل(.)2
اثلثا :إابحة الفطر يف الصوم الواجب عند خوفها على نفسها أو ولدها:

إذا ثبت محـل املـرأة ابلوسـائل املخربيـة ،وعضـدته أمـارات أخـرى للحمـل فيبـا هلـا الفطـر
يف الصوم الواجب عند خوفها على نفسها أو ولدها(.)3
رابعا :صحة الوصية هلذا احلمل:
تصح الوصية للحمل بشرطني:

( )1وهذا هو مذهب احلنفية ،والشافعي يف القد  ،ومذهب احلنابلة.
ينظــر :حاشــية ابــن عابــدين  246 ،142/1اجملمــوع  ،344/2املغــين  ،443/1ويراجــع يف ذلــك :قضــااي طبيــة معاصــرة
(احليض والنفاس واحلمل بني الفقه والطب) .132-122
خالفاً للمالكية ،والشافعية يف قول حيث ذهبوا إىل أن احلامل حتيض.
ينظر :الفواكه الدواين  ،141/1اجملموع .344/2
( )2ينظر :تبيني احلقائق  ،141/2الفواكه الدواين  ،534/1مغين احملتاج  ،111/2املغين .367/2
قال ابن املنذر" :كل من حنفظ عنه من علماء األمصار ال يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن اجلنني يف بطن أمه.
( )3ابتفاق املذاهب األربعة.
ينظــر :فــتح القــدير  ،276/2بــدائع الصــنائع  ،27/2ج ـواهر اإلكليــل  ،1531/1الفواكــه الــدواين  ،352/1اجملمــوع
 ،267/6شر الزركشي  ،613/2كشاف القناع .313/1
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-1حتقق وجوده حال الوصية.
-2والدته حياً.
وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا ثبــت وجــود هــذا احلمــل ابلوســائل املخربيــة وقطــع األطبــاء بــذلك،
فقد حتقق الشرط األول ،ومىت ولد حياً صحت تلك الوصية(.)1
وقــد نــص الفقهــاء هنــا علــى اعتبــار أمــارات احلمــل والنظــر فيهــا ومــن ذلــك مــا جــاء يف
()2
املغــين " :وضتمــل أنــه مــىت أتــت بــه يف هــذا احلــال لوقــت يغلــب علــى الظــن أنــه كــان موجــوداً
حال الوصية ،مثل أن تضعه ألقل مـن غالـب مـدة احلمـل أو تكـون أمـارات احلمـل ظـاهرة ،أو
أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجوداً ،حبيث ضكم هلـا بكولـا حـامالً صـحت
الوصية له".
خامس ا :استحقاق احلمل لإلرث:

ال يرث احلمل إالّ بشرطني:
 -1حتقق وجوده حال املوت.
 -2والدته حياً.
وبناءً على ذلـك فـإذا ثبـت وجـود هـذا احلمـل ابلوسـائل املخربيـة ،وظهـرت معـه عالمـات
أخرى وقطـع أهـل اخلـربة (األطبـاء) بـذلك ،فإنـه يثبـت اإلرث لـذلك احلمـل ولكـن ينتظـر حـىت
والدته حياً(.)3
وقد نص الفقهاء هنا على الرجوع لعالمات احلمل وقول أهل اخلربة ومن ذلك :ما جاء
يف البحــر الرائــق(" :)4إذا مــات الرجــل عــن ام ـرأة وابنــني وادعــت ألــا حامــل تعــرض امل ـرأة علــى
امـرأة ثقــة أو امـرأتني حــىت يثبــن محلهــا ،فــإن مل يقــف علــى شــيء مــن عالمــات احلمــل ،يقســم
املرياث ،وإن وقف على شيء من عالماته تربصوا حىت تلد وال يقسم اإلرث".
()1
()2
()3

()4

ينظر :تبيني احلقائق  ،144/7الفواكه الدواين  ،214/2مغين احملتاج  ،24/4املغين .22/6
املغين .22/6
ينظر :البحر الرائق  ،574/4حاشية ابـن عابـدين  ،511/5الفواكـه الـدواين  ،334/2مواهـب اجلليـل ،412/6
مغ ـ ــين احملت ـ ــاج  ،24-27/3حاش ـ ــية البجريم ـ ــي  ،261/3املغ ـ ــين  ،141/2ش ـ ــر منته ـ ــى اإلرادات ،615/2
كشاف القناع .465/4
.547/4
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سادسا :وقوع الطالق إذا كان معلقا ابحلمل.

 إذا قال الزوج :إن كنت حامالً فأنت طالق ،أو مىت محلت فأنت طالق.
مث حتققــت الزوجــة مــن احلمــل ابلوســائل املخربيــة ،إضــافة إىل شــيء مــن عالمــات احلمــل
األخرى ،فإنه يقع الطالق.
 وكــذا لــو علّــق الطــالق بعــدم وجــود احلمــل ،كمــا لــو قــال :إن مل تكــوين حــامالً فأنـ ِ
ـت
طالق.
مث حتققت من وجود احلمل هبذه الوسائل وما صاحبها فإلا ال تطلق ،وإذا تبني هلا هبذه
الوسائل عدم وجود احلمل فتطلق(.)1
سابعا :العتداد بوضع احلمل.

أ -إذا حتقق ــت امل ـ ـرأة م ــن وج ــود احلم ــل ابلوس ــائل املخربي ــة إض ــافة إىل ظه ــور عالم ــات
أخرى.
فإلا تعتد بوضع احلمل ،على أن عدة احلامل هي وضع احلمل(.)2
ب -و ّأم ـا إذا وج ــدت عالم ــات وق ـرائن عل ــى احلم ــل كارتفــاع احل ــيض ومل تثب ــت الوس ــائل
املخربية وجود احلمل بل أثبتت عكسه ،فإن ارتفاع احليض هنا ال لو من حالني:
 -1أن تعلم املرأة سببه؛ وذلك كما لو كانت تُرضع أو كانت مريضة.
 -2أو جتهل سبب ارتفاعه.
فاحلكم هنا ألا تعتد سنة :تسعة أشهر لالسترباء ،وثالثة أشهر للعدة(.)3

( )1ينظر :تبيني احلقائق  ،125/3مواهب اجلليل  ،354/5مغين احملتاج  ،514/4املغين .244/7
( )2ينظر :تبيني احلقائق  ،252/3الفواكه الدواين  ،23/2مغين احملتاج  ،44/5كشاف القناع .421/5
( )3وهذا هو مذهب املالكية يف املشهور إذا علمت السبب.
وقــول عنــد احلنفيــة ،واملشــهور عنــد املالكيــة ،ومــذهب الشــافعي يف القــد  ،وروايــة عنــد احلنابلــة وذلــك فيمــا إذا مل تعلــم
الســبب ،ينظــر :فــتح القــدير  ،145/4البحــر الرائــق  ،151/4بدايــة اجملتهــد  ،22/2الفواكــه الــدواين ،61/2
منهاج الطالبني  ،42/4شر الزركشي .42/4
وإن كان هناك أقوال أخرى فقد قيل إلا تعتد بشهر ونصف ،وقيل بشهرين ،وقيل بعشرة أشهر وقيل تنتظر حىت حتيض
أو تيأس ،وقيل أبكثر احلمل (أربع سنني) ،وقيل أبقل احلمل (ستة أشهر).
()25

والـ ــذي يظهـ ــر أن الفقهـ ــاء مل ضيل ـ ـوا علـ ــى أهـ ــل اخلـ ــربة مـ ــن النسـ ــاء البص ـ ـريات ومـ ــن يف
حكمهن من األطباء للتحقق من بـراءة الـرحم ،وإمنـا خصـوا الرجـوع ابلتحقـق مـن الوجـود دون
الرباءة(.)1
اثمنا :ثبوت النفقة للمطلقة البائن.
تثبت النفقة للمرأة املطلقة البائن إذا ادعت احلمل وثبت ذلك ابلوسائل املخربيـة وغريهـا
من القرائن الدالة على احلمل.
وذلك أن النفقة ال تثبت للمطلقة البائن إال إذا كانت حامالً(.)2
ـص الفقهــاء –رمحهــم هللا -علــى اعتبــار قــول أهــل اخلــربة يف هــذا اجملــال وهــم اليــوم
وقــد نـ ّ
األطبــاء ...ومــن ذلــك مــا جــاء يف الفواكــه الــدواين(" :)3وال نفقــة بــدعواها بــل بظهــور احلمــل
وحركته فتجب يف أوله ،ومثل ظهوره حبركته لو شـهدت امـرأاتن علـى املشـهور فلـو أنفـق عليهـا
مــدة بعــدما ذكــر مــن احلركــة أو شــهادة النســاء مث ظهــرت غــري حامــل رجــع عليهــا س ـواء أنفــق
حبكم أم ال".
( )1ينظر :اخلربة وجماالهتا يف الفقه اإلسالمي ص.676
ولوال مهابة اإلمجاع الذي ذُكر يف املغين " :214/11قال الشافعي( :هذا قضاء عمـر بـني املهـاجرين واألنصـار ال ينكـر
علمه منكر).
ألمكن أن يقال:
أبن استعمال الوسائل املخربية وغريهـا مـن الوسـائل الطبيـة املعاصـرة إذا قطـع بـه األطبـاء وح ّفتـه القـرائن فإنـه يُعمـل بـه يف
إثبات براءة الرحم ،كما ُعمل به يف التحقق من وجود احلمل يف الرحم.
وذلك ملا يلي:
 -1أن املتأمــل ألدلــة الفقهــاء –رمحهــم هللا -يف مســألة ارتفــاع احلــيض واخــتالف أقـواهلم يف حتديــد العــدة ،يــد ألــا
تـدور علـى التحقـق مــن بـراءة الـرحم أوالً ،مث بعــد ذلـك حتديـد العــدة املناسـبة فـإذا حصــلت غلبـة الظـن ابلـرباءة
(على اخت الف بينهم فيما ميكن أن ضقق هذه الغلبة من املدد) فإن املرأة تعتد بعد ذلك ابألشهر؛ ولذا صر
بعضهم أبن هذه املدة كافية لظهور أمارات احلمل..
 -2القياس ،فكما صح العمل هبذه الوسائل إذا قطع هبا األطبـاء وعضـدهتا القـرائن يف اإلثبـات فكـذلك يف النفـي
وال فرق.
( )2وذلك حمل اتفاق بني الفقهاء –رمحهم هللا.-
ينظــر :فــتح القــدير  ،276/2بــدائع الصــنائع  ،27/2ج ـواهر اإلكليــل  ،267/6الفواكــه الــدواين  ،63/2مغــين احملتــاج
 ،175/5حاشية البجريمي  ،345/2كشاف القناع  ،313/1شر الزركشي .613/2
(.24/2 )3
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اتسعا :أتخري إقامة التعزير أو احلد أو القصاص.

إذا ثبــت ابلوســائل املخربيــة وجــود احلمــل مــع شــيء مــن القـرائن األخــرى ،فــإن املـرأة الــيت
ثبت عليها القتل أو ما دونه حداً أو تعزيراً أو قصاصاً تؤخر حىت تضع محلها(.)1

نص على ألـا تـؤخر وحتـبحي حـىت يتبـني احلمـل...
( )1وميكن أن يفهم اتفاق العلماء على ذلك ،وذلك أن منهم من َّ
وهـذا يف احلقيقــة عمـ يـل بنتيجـة هــذه الوســائل املخربيـة ،وهــذا وجــه عنـد احلنابلــة ،جــاء يف املغــين " :564/11وإن
ادعت احلمل ،ففيه وجهان أحدمها حتبحي حىت يتبني محلها".
ومنهم من قال:إلا تُرى أهل اخلربة فإن شهدن عليهـا أخـرت وهـذا أيضـاً عمـل بنتيجـة الوسـائل املخربيـة فإنـه يف احلقيقـة
شهادة من ذوي اخلربة وهم األطباء أبلا حامل وعليه فتؤخر ،وإىل هذا ذهب املالكية ،والشافعية وهو وجـه عنـد
احلنابلة .جاء يف املغين " :564/11والثاين ذكره القاضي :ألا تُرى أهـل اخلـربة فـإن شـهدن حبملهـا أُخـرت ،وإن
شهدن براءهتا مل تؤخر".
وينظر :حاشية العدوي  ،314/2الفواكه الدواين  ،214/2حاشية قليويب وعمرية .126/4
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اخلامتة
احلمـد هلل الـذي بنعمتـه تــتم الصـاحلات ،والصـالة والسـالم علــى نبينـا حممـد وآلـه وصــحبه
أمجعني.
أما بعد...
فإن أبرز ما خلصت به من نتائج من خالل هذا البحث تتلخص فيما يلي:
 -1أن للحمل عالمات تدل على وجوده ،وهي قسمان عند األطباء  :يقيـين وظـين
.
 -2أن مـ ــن طـ ــرق اكتشـ ــاف احلمـ ــل :الوسـ ــائل املخربيـ ــة وهـ ــي اختبـ ــارات بيولوجيـ ــة
للحمل ،مبنية على التعرف على اهلرموانت املوجودة يف الدم ،واملفرزة يف البول.
 -3من الوسائل املخربية ما هـو اختبـارات للحمـل يف الـدم ،ومنهـا مـا هـو اختبـارات

-4
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للحم ـ ــل يف الب ـ ــول ،واختب ـ ــارات الب ـ ــول ميك ـ ــن أن جت ـ ــرى يف املن ـ ــزل إض ـ ــافة إىل
املختربات.
أن عم ــل الوس ــائل املخربي ــة ه ــو اكتش ــاف وج ــود هرم ــون احلم ــل ( )HCGيف
الدم أو البول ،وهو اهلرمون التناسلي املشيمي املفرز لدعم احلمل.
ُ
تُعد الوسائل املخربية عند األطباء من الوسائل اليقينية املؤكدة.
يبا التحقـق مـن وجـود احلمـل ابلوسـائل املخربيـة ،ويعمـل بنتـائج ذلـك إذا قطـع
هب ــا األطب ــاء ،وعض ــدهتا أم ــارات أخ ــرى للحم ــل كالغثي ــان وانتف ــاخ ال ــبطن وحن ــو
ذلك.
إذا ُحتقــق مــن وجــود احلمــل ابلوســائل املخربيــة وقطــع بــذلك أهــل اخلــربة يف هــذا
اجملــال وهــم األطبــاء ،وحفــت هبــا ق ـرائن أخــرى تــدل علــى احلمــل؛ فيعمــل هبــذه
الوسائل شرعاً ،وذلك أبن تبىن عليها أحكام احلمل وترتتب آ ره ..ومن ذلك:
 -1طهارة املرأة إذا رأت الدم.
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 -2استحباب إخراج زكاة الفطر عن ذلك احلمل.
 -3إابحة الفطر يف الصوم الواجب عند خوفها على نفسها أو ولدها.
 -4صحة الوصية هلذا احلمل.
 -5استحقاق احلمل للمرياث.
 -6وقوع الطالق إذا كان معلقاً ابحلمل.
 -7االعتداد بوضع احلمل.
 -4ثبوت النفقة للمطلقة البائن.
 -2أتخري إقامة التعزير أو احلد أو القصاص.
هــذا وهللا تعــاىل أســأل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبتــه وقارئيــه ،وأن يعلــه خالص ـاً لوجهــه
الكر  ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع
 أساســيات التوليــد وأم ـراض النســاء ،ومشــروع علمــي لنيــل إجــازة الــدكتوراه يف الطــبالبشري  ،M.Pإعداد جمموعة حتت إشراف األستاذ الدكتور :عماد الدين التنوحي
–الطبعة العربية الثانية 1227م ،دار الشادي – دمشق.
 أصــول الطــب الشــرعي وعلــم الســموم ،للــدكتور حممــد أمح ـد ســليمان ،الطبعــة األوىل،1374هـ1252 -م ،مطابع دار الكتاب العريب مبصر.
 اإلنصــاف يف معرفــة ال ـراجح مــن اخلــالف ،لعــالء الــدين أيب احلســن علــي بــن ســلماناملرداوي احلنبلي – حتقيق :د .عبدهللا الرتكي ،دار هجر.
 البحر الرائق شـر كنـز الرقـائق ،لـزين الـدين ابـن جنـيم احلنفـي ،الناشـر :اربـح ارع سـعيدكمييين –ابكستان كراتشي.
 بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشـرائع ،لإلمــام عــالء الــدين أيب بكــر بــن مســعود الكاســايناحلنفي (ت547:هـ) .طبعة دار الكتب العلمية ،بـريوت ،الطبعـة الثانيـة 1416ه ـ-
1246م.
 بدايــة اجملتهــد ولايــة املقتصــد ،حملمــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن رشــد القــرطيب أيب الوليــد(ت525:هـ) – دار الفكر ،بريوت.
 اجلامع ألحكام القرآن ،حملمد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـر القـرطيب (ت671:هــ) –الطبعة الثانية 1372هـ ،دار الشعب ،القاهرة.
 جواهر اإلكليل شر خمتصر خليل يف مـذهب اإلمـام مالـك ،لصـا عبدالسـميع اآليبالزهري ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان.
 حاشية ابن عابدين (رد احملتار على الدر املختار) حملمد أمني ابـن عابـدين ،دار إحيـاءالرتاث العريب ،بريوت.
 حاش ـ ـية البجريمـ ــي علـ ــي اخلطيـ ــب( .حتفـ ــة احلبيـ ــب علـ ــى شـ ــر اخلطيـ ــب) لسـ ــليمانالبجريمي ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان 1324هـ 1274-م.
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 حاش ــية الشـ ـرقاوي ،لعب ــدهللا حج ــازي عل ــي الش ــرقاوي ،الطبع ــة الثاني ــة1312 ،ه ـ ـ ـ-1421م ،القاهرة.
 حاشية العدوي على شر كفاية الطالب الرابين لعلي الصعيدي العدوي املـالكي ،دارالفكر ،بريوت.
 حاش ــيتا قلي ــويب وعم ــرية ،حاش ــية القلي ــويب لش ــهاب ال ــدين أمح ــد ب ــن س ــالمة القلي ــويباملص ــري (ت1162 :هـ ـ ــ) ،وحاش ــية عم ــرية لش ــهاب ال ــدين أمح ــد الربلس ــي امللق ــب
بعمرية (ت275:ه ــ) على منهاج الطالبني .الطبعة الرابعة ،دار الفكر ،بريوت.
 اخل ــربة وجماالهت ــا يف الفق ــه اإلس ــالمي ،رس ــالة دكت ــوراه ،إع ــداد فاطم ــة بن ــت حمم ــد ب ــنسلمان اجلار هللا ،إشـراف د .صـا بـن غـاس السـدالن1422 ،ه ـ ـ -كليـة الشـريعة-
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 خلــق اإلنســان بــني الطــب والقــرآن ،للــدكتور حممــد علــي البــار ،الــدار الســعودية للنشــروالتوزيع ،الطبعة الثانية عشر 1423ه ـ ـ2112 -م.
 دليــل صــحة األســرة ،مــن إصــدار كليــة طــب هارفــارد ،مكتبــة جريــر – الطبعــة األوىل2114م.
 دليلك سيد  ،د .مارينا بوري ،والسيدة جاسرييال بريوين ،مؤسسة الـداير ،ميالنـو –إيطالي ـ ــا ،ودار املـ ـ ـريخ للنش ـ ــر ،الـ ـ ـرايض اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ،الطبع ـ ــة األوىل
1246م.
 ش ــر الزركش ــي عل ــى خمتص ــر اخلرق ــي يف الفق ــه عل ــى م ــذهب اإلم ــام أمح ــد ب ــن حنب ــللشــمحي الــدين حممــد بــن عبــدهللا الزركشــي املصــري (ت772 :ه ـ ــ) ،حتقيــق الشــيخ
عبدهللا بن عبدالرمحن بن جربين ،الطبعة األوىل 1411هـ.
 ش ــر منته ــى اإلرادات ،ملنص ــور ب ــن ي ــونحي ب ــن إدري ــحي البه ــو (1151ه ـ ـ ــ) مكتب ــةالرايض احلديثة.
 صـحة املـرأة (الـدليل غــري الرمسـي لصــحة املـرأة) ،كــارول تركنجـوي وســوزان بروبســت –مكتبة جرير ،الطبعة األوىل 2111م.
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 ص ــحيح البخ ــاري ،أليب عب ــدهللا حمم ــد ب ــن إمساعي ــل البخ ــاري (256 – 124هـ ـ ــ)،إش ـ ـراف ومراجعـ ــة صـ ــا آل الشـ ــيخ ،دار السـ ــالم للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،الطبعـ ــة الثانيـ ــة
(1421هـ ـ 2111 -م).
 صــحيح مســلم ،لإلمــام أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســابوري ،إش ـرافومراجعـ ــة الشـ ــيخ صـ ــا آل الشـ ــيخ ،دار السـ ــالم للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،الطبعـ ــة الثانيـ ــة
(1421هـ ـ 2111-م).
 فــتح القــدير ،حملمــد بــن عبدالواحــد السيواســي (ت641:ه ـ ـ ـ) ،دار الفكــر –بــريوت،الطبعة الثانية.
 الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين ألمحــد بــن غنــيم بــن ســامل النف ـراوياملالكي (ت1125:ه ــ) ،دار املعرفة – بريوت -لبنان.
 القــاموس احملــيط ،جملــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آابدي (ت417:هـ ــ) ،ضــبطوتوثيــق :يوســف الشــيخ حممــد البقــاعي ،دار الفكــر -بــريوت -لبنــان 1415ه ـ ـ ـ -
1225م.
 قض ــااي طبي ــة معاص ــرة (دراس ــات فقهي ــة يف قض ــااي طبي ــة معاص ــرة) (احل ــيض والنف ــاس،واحلمل بني الطب والفقه) ،أ.د .عمر سليمان األشقر ،دار النفائحي للنشـر والتوزيـع
األردن ،الطبعة األوىل 1421ه ـ ـ 2111 -م.
 كشاف القناع عن من اإلقناع ،ملنصور بن يوسف بن إدريـحي البهـو  ،دار الفكـر –بريوت1412 ،ه ــ ،حتقيق :هالل مصيلحي ،ومصطفى هالل.
 لســان العــرب ،لإلمــام أيب الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــياملصري ،دار صادر – بريوت.
 اجملمــوع شــر املهــذب ،حملــي الــدين بــن شــرف النــووي (ت676:ه ـ ــ) ،دار الفكــر –بريوت (1417ه ـ ـ 1226-م) الطبعة األوىل ،حتقيق حممود مطرحي.
 املصــبا املنــري ،ألمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيــومي املقــرت ،اعتــىن هبــا األســتاذ يوســفالشـ ــيخ حممـ ــد ،املكتبـ ــة العص ـ ـرية ،ص ـ ــيدا – بـ ــريوت ،الطبعـ ــة الثانيـ ــة 1414هـ ـ ـ ـ -
1227م.
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 املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،لعبدهللا بـن أمحـد بـن قدمـة املقدسـي أبـوحمم ــد( ،ت621:ه ـ ـ ــ) ،دار هج ــر للطباع ــة والنش ــر 1411هـ ـ ــ ،حتقي ــق :د .عب ــدهللا
الرتكي ،ود .عبدالفتا احللو.
 مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،حملمد اخلطيب الشربيين ،دار الفكر – بريوت. مق ـ ــاييحي اللغ ـ ــة ،أليب احلس ـ ــن أمح ـ ــد ب ـ ــن ف ـ ــارس ب ـ ــن زكـ ـ ـراي (ت325:ه ـ ـ ــ) ،حتقي ـ ــق:عبدالسالم حممد هارون ،دار اجليل – بريوت.
 منحة اخلالق علـى البحـر الرائـق ،للعالمـة الشـيخ حممـد أمـني عابـدين بـن عمـر عابـدينبن عبدالعزيز ،املعروف اببن عابدين الدمشقي احلنفي (ت1252 :ه ــ).
 منهاج الطالبني وعمدة املفتني ليح ى بن شرف النووي أبو زكراي (ت676 :هــ). مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل ،حملمد بـن عبـدالرمحن املغـريب أبـو عبـدهللا ،املعـروفابحلط ـ ــاب (ت254 :هـ ـ ـ ــ) دار الفك ـ ــر – ب ـ ــريوت 1324هـ ـ ـ ـ ـ  -الطبع ـ ــة الثاني ـ ــة-
املوســوعة الصــحية الشــاملة ،د .ضــحى بنــت حممــود اببللــي ،الطبعــة الثانيــة ال ـرايض.
1426هـ ـ 2115 -م.
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد الدين أيب السعادات املبارك بـن حممـد بـن األثـريخرج أحاديثه وعلق عليها :أبو عبدالرمحن صال بـن حممـد
اجلزري (ت616 :ه ــ)ّ ،
ب ــن عويض ــة ،دار الكت ــب العلمي ــة – ب ــريوت -لبن ــان -الطبع ــة األوىل 1414هـ ـ ـ -
1227م.
www.muslimdoctor.org
www.tabeebe.com
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www.mekkaoui.net
www.mahp.gov.eg
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www.webteb.com
www.rain-sound.net
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