حساب عمر احلمل

عند الفقهاء واألطباء
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مقدِّمة
احلدد هلل رب العااني ،االالاماو االماما علاب اني عاو رعاة للعااني ،م يواا محداد اعلاب
آله اصح ه أمجع ،ابعد:
يق ا ا ا ااو

 يف كتاب ا ا ا ااه الك ا ا ا اار :

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉ .)1(فااالكون حولوااا كلااه رقاادار ملااي محكا ميااي مااا احلدا يف الا
إالّ صورو م هرو م صوره تتجلب فيه ربوبية اني دع ع حامه احم تدبريه.

فتهيئااة احرحااا العااتق ا الو اام تاات يف ارو مااهرية موتلدااة لاايس لوممااان فيهااا حااو
اال طو اإذا م ّدر اخلالي – ع حامه – للو فة احلياو مرت يف الرح أبطوار ميقة تتدرج فيها
حىت تكتد فيها اإلممامية.
اتع ااد اخلااالي  -عا حامه  -أبحكااا ماارعية لتلاام ابمااتماا عداار احلدا ارغ ااة يف
راعااة طريقااة حماااب عداار احلد ا عوااد الفقهااا ااحط ااا احترياار انيال ا لحات انيماات دمة يف
ذلك امعرفة مدى ت ابي أمهر احلد انيذكورو عود الفقها مع احعابيع احلدلية انيعتدادو عواد
احط ا ابيان أثر ذلك يف اححكا الشرعية رأيت ال حث يف ممألة :
(حساب عمر احلمل عند الفقهاء واألطباء)

– ع حامه – العون اراجية أن أكون افقت فيه ل يان احدو احلماب
ممتددو م
انيماات دمة عو ااد احط ااا اه ا أه ا اخل ا و الااذي يال ااار إل اايه يف تقاادير عد اار احلد ا ااح اادو
احلماب اليت يريدها الفقها اه اني يوون لألحكا الشرعية انيتعلقة هبذا احلد .

( )1عورو :الرعد اآلية.)8( :
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أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1أن اعتدااا احعااابيع احلدليااة انيعرافااة عوااد احط ااا للتع ااري ع ا عداار احلد ا مضااية
معاص اارو حتت اااج مل اارو فقهي ااة فاحال ااة لتواف ااي م ا ارا الفقه ااا عو ااد ت ي ااي اححك ااا
الشرعية.
 -2علا مااأن هااذا انيوأتااوع الثااريه يف العديااد ما اححكااا الفقهيااة فت مااي المااق
اتكفيوه االالماو علياه اعقيقتاه امما ه احكا أماه اعاد،ا احكا إر احلدا
االوصية له احك إعقاطه اإمعامه اغري ذلك م انيمائ كلها م واها علب معرفة
عدر احلد إذ احلك خيتلم ابمتماا ال ور الذي يعيشه .
 -3ماا يلحاان ما امااتماا التع اري عا العداار با ،الفقهااا ااحط اا ااا خيشاب معااه ما
حرا اححكا ع مواطوها الالحيحة.
 -4مح الكتاابت يف هذا انيوأتوع.
أهداف املوضوع:
 -1بيان احدو حماب عدر احلد عود احط ا .
 -2بيان احدو حماب عدر احلد عود الفقها .
 -3التقريااب باا ،ط اريقيت احلماااب عوااد الف اريق،؛ حااىت ال يكااون امااتماا التع ااري ع ا
العدر مؤثراً يف ت يي اححكا الشرعية علب الومائع احلا ثة.
الدراسات السابقة:
مل أطل ااع عل ااب ي ااو ميق ااة يف ه ااذا انيوأت ااوع اإن كام اات عو ااااي بع ا ال ح ااو م ااد
تااوحاب ابلتشااابه اذلااك كدااا يف يااث (ماادو احلدا باا ،الفقااه اال ااب ابعا القاوام ،الش الااية
انيعاصرو) للدكتور محدد ب عليدان الوور اهو يث جيد تواا فيه ال احث أم احلدا اأكراره
اغال ااه عوااد الفقهااا امااارن ذلااك ءرا احط ااا اباا ،مااا عليااه العدا يف بعا ماوام ،اححاوا
الش الااية الكا ال حااث مل يتوجااه لدراعااة انيارا هوااا ما بيااان طريقااة احلماااب ااحاادو القيااا
انيمت دمة امدى ت ابي الوتائج.
إال أن صاااحب( :م اواإل اإل اااب) اهااو ال ادكتور محد اد ب ا هائ ا انياادحجاب أمااار ااذه
انيمألة ابمتالار يف يره.
اتاوار ال حااث علااب مرا هااذه انيمااائ الدميقااة يفيااد االطدئوااان للوتااائج ماصااة اأما مل
أك أعريو نيا امتهب إليه؛ إذ مل يتيمر يل احلالو علب يره إال بعد إ اإل يراب.
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منهج البحث:
مت ات اع انيوهج العلداب يف راعة انيمائ الفقهية ابيان ذلك إبجياإل يف اآليت:
 -1تالوير انيمألة مح ال حث.
 -2إذا كاماات انيمااألة مح ا اتفااا فيااذكر احلك ا بدليلااه مااع توثيااي االتفااا م ا ملامااه
انيعتددو.
 -3إذا كامت انيمألة محا ماماا فتاذكر احماوا االقاائلون هباا ايقتالار علاب انياذاهب
الفقهيااة احربعااة اإذا مل يوماام علااب انيمااألة يف مااذهب فيماالك مماالك الت اريج
اتاذكر اح لااة مااع بيااان اجااه الداللااة امااا ماد ياار عليااه ما موامشااات امااا جياااب بااه
عوها إن اجد ايع با(اميك ) لماعاتدال اانيوامشاة ااااواب إذا مل تكا موقولاة
ي  ،الراجح اأع ابه.
تقسيمات البحث:
امتل ال حث يف مقدمة امتهيد اع عة م احث امامتة.
 املقدمة :افيها أمهية انيوأتوع اأع اب امتياره اأهداا ال حث اموهجه اتقميداته. التمهيد :انيرا يماب عدر احلد اأمهيته افيه ثماثة م الب:



املطلب األول :انيرا يماب عدر احلد ابلولر للدفر ات.
املطلب الثاين :انيرا يماب عدر احلد مرك اً.
املطلب الثالث :أمهية معرفة عدر احلد .

 املبحث األول :بداية احلد . املبحث الثاين :طر حماب عدر احلد عود احط ا . املبحث الثالث :طريقة حماب عدر احلد عود الفقها . املبحث الرابع :تقدير عدر احلد عود احط ا . املبحث اخلامس :تقدير عدر احلد عود الفقها . املبحث السادس :العمامة ب ،تقدير عدر احلد عود الفقها ااحط ا . املبح ثثث الس ثثابع :أث اار ام ااتماا تق اادير عد اار احلدا ا عو ااد الفقه ااا ااحط ااا يف اححك اااالشرعية.

 -مث اخلامتة والفهارس.
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ااحلد ااد هلل عل ااب موت ااه افض االه اتوفيق ااه ااع ااأله –عا ا حامه -أن جيعا ا مت ااا موت ااه عل ا ّااب
الق و اال فران .
هيلة بوت ع دالرع اليابس
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متهيد
املراد حبساب عمر احلمل وأهميته

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املراد حبساب عمر احلمل بالنظر للمفردات.
املطلب الثاني :املراد حبساب عمر احلمل مركباً.
املطلب الثالث :أهمية معرفة عمر احلمل.
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املطلب األول
املراد حبساب عمر احلمل بالنظر للمفردات
أوالً :معىن حساب:

الع ّد(. )1
احلماب مالدر َح َمب اما و حمب ا عدو اطمامات موهاَ :
احمااابً س
يقا  :حمب الشاب (ااببه :مَالر اَكتَاب) َحما ه – ابلضا – حما اً س
احماابة
َ
َس
ََ َ
سب
احم ا ً أي عده(.)2
ايف التوزيا  :ﮂﮃ ﮄ )3(امعوااه يما م
ااب اموااإل ال يعااداادا للداللاة علااب
الشهور االمو ،امجيع احامات.
تعاىل :ﯠﯡﯢﯣ.)4(
فاحلماب اعتعدا العد ما
ايدم يف هذا :احلَ َمب اهو ما يعده اإلممان م مفامر آابئه(.)5
اثنياً :معىن عمر:
في اللغة :العمر :اسم ،وجمعه أعمار.

س
اع َداار يَا سع بدا بار كمامهااا:
اع سدااراً َ
اعدااارو َ
يقااا َ :عداار الرجا (ما ابب :فَ سها َ ) يَا سع َدا بار َع َداراً َ
تعاىل :ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ.)7(
عاش ابقاب إلما ً طويماً( .)6ما
فالع سدر االعب سدر احلياو يقا  :مد طا َع سدره اعب سد برهب ل تان فاليحتان.
َ
امو العربَ :لعدرك مم بعدره أي حياته(.)8

( )1ا ّأماا اإلطماماات احمارى فهااب :الكفاياة ااحلما ان اهااب الوعاا و الالا ريو ااححماب اهاو ما أبيضات جلدتاه ما
ا ففمدت معرته .يولر :لمان العرب  214/1مقاييس الل ة .66-55/2
( )2يولر :لمان العرب  314-313/1مقاييس الل ة  66-55/2خمتار الالحاح ص 57ما و (حمب).
( )3عورو :الرع اآلية.)5( :
( )4عورو :يومس جز م اآلية.)5( :
( )5يولر :مقاييس الل ة  66/2لمان العرب .316/1
( )6يولر :لمان العرب 662-661/4محتار الالحاح ص(156ما و عدر).
( )7عورو :فاطر جز م اآلية.)11( :
( )8يولر :لمان العرب  662-661/4مقاييس الل ة(146/4ما و عدر).
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ويف اصطالح الفقهاء :العدر" :انيدو اليت مضت علب الوال و"(.)1
اثلثاً :معىن احلمل:

يف اللغث ثثة :ج ااا يف مق اااييس الل ااة أن م ااا و (ع ا ا )" :أص ا ا ااح ااد ي ااد عل ااب إم ااما

الشاب "(.)2
يقا َ :عَ الشاب حدله عماً اعما ً.
ااحلَ سد – ابلفتح – ما كان يف ب أا علب رأ مجرو.
ااحلسد – ابلكمر – ما كان علب رأ أا ظهر امجعه :أعا اعو .
ايقااا  :علاات اني ارأو الاادها فهاااب حام ا – باادان هااا – كحااائ اطااالي حدااا صاافة
اررا مي حاملة.
خمتالة ابإل
ايقااا  :عل اات ب ااه – فيتعاادى ابل ااا – أي علق اات يق ااا  :علاات ب ااه يف ليل ااة ك ااذا ايف
موأتع كذا(.)3
ويف اصطالح الفقهاء:

احلد  :مايف ب

احمرب م احاال (.)4

( )1معج ل ة الفقها ص.321
(( 166/2 )2ما و ع ).
( )3يولر :مقاييس الل ة  166/2خمتار الالحاح ص 65انيال اح انيوري ص( 81ما و ع ).
( )4يولر :ا داية مرح بداية اني تدي  156/1معج ل ة الفقها ص.187
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املطلب الثاني
املراد حبساب عمر احلمل مركباً
ب يان معىن مفر ات :حماب عدر احلد اتضح انيرا ابللفن انيركب اهو:
تقدير انيدو الزموية اليت مضاها ااو ،يف ب أمه.
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املطلب الثالث
أهمية معرفة عمر احلمل
نيعرفة عدر احلد الكرري م الفوائد الفقهية االالحية انيتعلقة ابح ارولو ها.
فد ا انيمااائ ااححكااا الفقهيااة اني ت ااة علااب معرفااة عداار احلد ا أا انيولااو علااب ع ا ي
اإلجياإل ما أييت:
 حكا الااد اخلااارج ما انيارأو عوااد إعااقاع مولو هااا ف دعرفااة عداار المااق أا انيولااويت  ،حك طهارو انيرأو اصما،ا اصيامها.
 إمقضاا العاادو فااالوال و ااأتاع مااايف الا هاو دايااة لعاادو اني لقاة اانيتااو عوهااا إالّيف بع أطوار احلد .
 حك ت مي المق اتكفيوه االالماو عليه ا فوه يف مقابر انيملد ،اذبح عقيقتهك ذلك م واه علب معرفة عدره.
 اجااوب الكفااارو االديااة عوااد االعتاادا عليااه اإعااقاطه يف بع ا أط اوار احلد ا انبع .
 ث وت ممب الولد إىل الزاج أا مفيه. ث وت كون احمة أ الد م عدمه. ث وت مريا احلد بعد افاو انيور أا مفيه. حك متلك احلد للدا اأثر عدر احلد علب صحة الوصية. حك إجهاأته عود ث وت مرأته أا ل ري ذلك م احع اب. حك إمعامه امحاالة إمقاذه م ا لكة ابذ الم ب يف بقا حياته.إىل غري ذلك م اححكا .
ا ّأمااا م ا الواحيااة الالااحية فاحط ااا حرصااون علااب حماااب عداار احلد ا م ا أا إلايرو
لأل احلام للدمتشفب لآليت:
 إمك ااان متابع ااة الود ااو ال يع اااب للجو اا ،اال يتم ااىن ذل ااك إالّ رعرف ااة عد ااره امقارمت ااهابنيعدالت انيتوع ة ني ه يف مر عدره.
 -إمكان تقيي اأتع ااو ،الالحاب االتدم العماجاب عود احلاجة.
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 حماب امت الوال و انيتومع االقيا ابالعتعدا ات انيواع ة لذلك(.)1 حتديد ال ريقة انيواع ة للتوليد -محرأتات ال لي أا العدلية القيالارية -عواد احلاجاةإلمقاذ حياو ااو ،أا اح (.)2
 -تقدير احلاجة لماعتعامة أبط ا احطفا بعد إمراج ااو.)3( ،

( )1يول ا اار :عدا ا اار احلد ا ا ا يقا ا اادر م ا ا ا أا يا ا ااو يف آما ا اار ارو طدريا ا ااة  .محدا ا ااد ب ا ا ا حم ا ا ا عا ا اادار جريا ا اادو ال ا ا ارايض
.www.aliyadh.com
()2كدا يف حاالت ارتفاع أت الد انيفاجئ امالوصاً يف أا عا فق ا احعا وع العشاري ميكا اعات دا محرأتاات
ال لي اال تعرض احلام ني اطر العدلية القيالرية لعد رجا حياو ااو ،حيوئذ  .ذكرت ذلك  .أمسا بوت مشاري
المعدان – اعتشاارية الوماا االاوال و يف مديواة انيلاك عاعو ال ياة مهاتفاة  1436/1/3ا  .مواريو بوات ع ادالعزيز
الشيحة – عديدو كلية التدري ارئيس مم الوما االوال و جبامعة القالي مهاتفة 1436/1/5ها.
( )3فد ان احع وع العشري ال يت إمعامه يف ح ،يلز امعاش م هو يف احعا وع الماابع االعشاري مارماً  .ذكارت
ذل ا ااك  .أمس ا ااا بو ا اات مش ا اااري الم ا ااعدان – اعتش ا ااارية الوم ا ااا اال ا ااوال و يف مديو ا ااة انيل ا ااك ع ا ااعو ال ي ا ااة مهاتف ا ااة
1436/1/3ها.
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املبحث األول
بداية احلمل

ي اادأ تكااون ااواا ،ما حاا ،إلتقااا م فااة الرجا (احلياوان انيوااوي) بو فااة انيارأو (ال ييضااة)
حي ااث تتك ااون الو ف ااة احمش اااج أا ال ييض ااة انيلقح ااة م ااا

تع اااىل:

ﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ.)1(
اهذا االلتقا يت عود مضوج ال ييضة امزا ا ما اني اي اعاا و ماا يكاون ذلاك يف الياو
الرابااع عشاار م ا موعااد بااد احليضااة احمااريو – إذا كاماات الاادارو ال دريااة موتلدااة امااد،ا 28
يوماً.
احيوئ ااذ ح ااي هب ااذه ال ييض ااة اني الا ا ة ج اادار مسي ااك لت اادأ يف االمشا ا ار اتوقما ا إىل
مليت ،أربع مثان مكومة ما يدعب ابلتويتة اتمتدر هذه االمقمامات اهاب تمري م القواو
الاايت مت فيهااا التلقاايح حااىت تالا إىل الاارح اتماات ر مرابااة عااتة أاي ما تلقيحهااا حااىت ت ااور يف
جاادار الاارح عا مماايج ملااوي يعااج ابلااد اعااا و مااا يكااون العلااو االتعشا يف اليااو المااابع
بعااد التلقاايح تتدااايز اخلاامااي إىل ط قتاا ،امليااة امارجيااة الدامليااة تكااون ااواا ،ااخلارجيااة
تكون احغشية اليت حتي اباو ،اتمه يف توفري غذائه.
ايف داية احع وع الراين تلهر بداية الادارو الدموياة ابوهاياة احعا وع الرالاث ي ادأ ملاب
تلهر الكت ال دمياة يف الياو احلاا ي االعشاري إىل الرماثا ،ت ادأ ما الارأ
ااو ،يف الو
ايتواىل ظهورها إىل مؤمرو ااو ،اي لغ عد ها عود اكتدا ا م اثوت ،اأربع ،إىل مخس اأربع،
كتلة م ك جامب اال يكا ظهور هذه الكت يكتد حىت ت دأ الايت يف القداة تتداايز فتلهار
احطا اراا العلي ااا يف الي ااو اخل ااامس االرماث اا ،االم اافلب يف الي ااو الر اااين ااحربع اا ،ات اادأ بقي ااة
احعض ااا يف الله ااور م اايئاً فش اايئاً فتتدي ااز ال اادو التواع االية إذا كام اات مالا اية يف الي ااو الرال ااث
ااحربع ،اتتأمر ع ذلك مليماً إذا كامت م يضاً.
ابعااد ذلااك ي اادأ الت ااي للعلااا بلهااور هياك ا غضاارافية لألط اراا االعدااو الفقااري
اما اااع اادجدا ااة ت ا ااىن العل ااا اي ا اادأ ظها ااور العضا اامات (اللح ا ا ) ايا ااز ا الودا ااو يف احلج ا ا
( )1عورو :اإلممان جز م اآلية.)2( :
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االاوإلن( )1ففاااب دايااة احعا وع الراااين عشاار ما أا يااو يف آماار ارو حيضااية ي لااغ طااو ااواا،
7-6عا ايكااون الاارح حيوئااذ محموع ااً فااو العامااة ايف دايااة احع ا وع المااا عشاار يال ا
ال و إىل 12ع تقري اً االوإلن 116غ ايف احع وع العشاري يالا الاوإلن إىل 366غا تقري ااً
يزيااد عا 666غا يف احعا وع الرابااع االعشاري الكوااه غال ااً مااا ميااوت لااو الااد يف هااذه الفا و
لع ااد اكتد ااا جه اااإله التوفم اااب اك ااذا جه اااإله العال ااري انيرك اازي ااا جيعل ااه معرأت ا ااً للكر ااري م ا ا
انيشكمات الالحية فيدا لو مدر له احلياو اتوفرت إمكامية عواية مركزو.
امما الشهر المابع االراام االتاعاع ياز ا او ااوا ،اتكتدا أعضاا ه اتماتعد ح ا
اظائفها حىت أيذن له ع حامه ابخلراج (.)2
اللفقها – رعه – مالوص كرريو تد علب إ راكها اذه احلقيقاة ابواا اححكاا
عليها ام ذلك علب ع ي انيرا :
ما جا يف الفواكه الدااين(" :)3إذا اجتدع انيا ان يف الرح كان الولد بيوهدا".
اجا ع ال زايل – رعاه – مولاه(" :)4اأا مراتاب الوجاو أن تقاع الو فاة يف الارح
التل را انيرأو اتمتعد لق و احلياو." ...
امق ا اب ا حج اار – رع ااه – ع ا احط ااا م ااو (" :)5إن اني ا إذا حال ا يف ال اارح
حال له إلبدو ارغوو يف عتة أاي م غري اعتددا م الرح ".
اذكاار ابا القااي – رعااه – بدايااة احلدا بتفالااي مااذه اكأمااه حكاااب كااما احط ااا
اليااو يقااو – رعااه –(" :)6ايف كا ما انيااا ي مااوو فااحذا امضا أحاادمها إىل اآلمار اكتما ا
مااوو اثلرااة اهاااب م ا أع ا اب تكااون ااواا ،اامتضاات حكدااة اخلااما العلااي – ع ا حامه – أن
جعا اما الاارح مشااواً كالماافوج اجعا فيااه طل ااً للدا ام ااوالً لااه ك لااب احرض الشااديدو
( )1يول اار :ال ااوجيز يف علا ا احجو ااة ص 51-16مل ااي اإلمم ااان ب اا ،ال ااب االق اارآن ص 277-135موع ااوعة جما ا
اإلممان الشاملة ص 263-155موعوعة صحة ال ف .76-62/1
( )2لي صحة احعرو ص 544عدر احلد م أا يو يف آمر ارو طدرية  .محدد حما عادار (جريادو الارايض
.)www.alriyadh.com
(.176/1 )3
( )4إحيا علو الدي .82/2
( )5فتح ال اري .321/13
( )6الت يان يف أمما القرآن .155-158/2
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الع للدا ام و ا له فجعله طال اً حافلاً مشتاماً إليه ابلع ا فلاذلك إذا ظفار باه أتاده امل
يضاايعه با يشااتد عليااه أمت االمااتدا ايوضا أعلا امضاادا لاائما يفمااده ا اوا فيتااوىل القااوو
ااحلرارو الايت هوااك – إبذن – ملاك الارح فاحذا اماتد علاب انيا امل يقاذا باه إىل ماارج
اعتدار علب مفمه اصار كالكرو اأمذ يف الشدو إىل متا عتة أاي .
فاحذا امااتد مقا فياه مق ااة يف الوعا اهاو موأتااع القلااب امق اة يف أعااماه اهاااب مق ااة
الدماغ ايف اليد ،اهاب مق ة الك د تت اعاد تلاك الاوق ايلهار بيوهداا م اوع عار إىل متاا
ثماثااة أاي أماار توفااذ الدمويااة يف ااديااع بعااد عااتة أاي أماار فيالااري ذلااك مخمااة عشاار يومااً
ايالااري اودااوع ع ا عة اعش اري يوم ااً .يوفال ا ال ارأ ع ا انيوك اا ،ااحط اراا ع ا الضاالوع
االا عا ااااام  ،اذلااك يف تمااعة أاي فتالااري عااتة اثماثاا ،يومااً ياات هااذا التدييااز؛ ييااث
يلهر للحس ظهوراً بيواً يف متا أربعة أاي فيالري اوداوع أربعا ،يومااً داع ملقاه اهاذا م اابي
لقااو الوااري  يف احلااديث انيتفااي علااب صااحته« :إن أحاادك جيدااع ملقااه يف ب ا أمااه أربعاا،
يوماً»( )1ااكتفب الوري  هبذا اإلمجا ع التفالي اهذا يقتضااب أن ماد مجاع فيهاا ملقهاا
مجعاً مفياً اذلك اخللي يف ظهور مفاب علب التدريج".
ف داي ااة احلد ا حقيق ااة متق ااررو عو ااد الفقه ااا اعت اه ااا عو ااد حم اااب عد اار احلد ا فعو ااد
حااديره عا أما ماادو احلدا كاااموا حتما ون معااه إلما الااوع الااذي ميكا أن يكااون هااو اماات
التلقيح ام ذلك:
ما جاا يف اني ماوع(" :)2اإذا تازاج الرجا امارأو فجاا ت بولاد لماتة أماهر فالااعداً ما
امت الوكاح ير ت مم ه م الزاج حدا الدته علب فرامه نيدو ح ات م امت الوكاح".
ايف بداية اوتهد(" :)3لمتة أمهر م امت الدمو أا إمكامه ال م امت العقد."...
ايف ال اارر ال هيااة(" :)4لوأتااع الااد كام ا عااتة أمااهر احللتااان م ا حاا ،إمكااان اجتداااع
الزاج ،بعد الوكاح حللة للوع احللة الوال و فلو ا عته حم م ذلك مل تالد ".
( )1أمرجه ال اري يف صحيحه :كتاب القدر رمده ( )6554ص.1146
امم اال يف ص ااحيحه :كت اااب الق اادر – ابب كيفي ااة مل ااي اآل م اااب يف ب ا ا أم ااه اكتاب ااة رإلم ااه اأجل ااه اعدل ااه ام ااقااته
اععا ته رمده ( )6723ص.1151
(.4/6 )2
(.215/3 )3
(.454-453/8 )4
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املبحث الثاني

طرق حساب عمر احلمل عند األطباء

احط ااا اعلدااا احجو ااة ه ا أه ا اخل ا و يف معرفااة عد ار احلد ا ا ا طاار عدي اادو يف
حماب عدر احلد اموها:
الطريقة األوىل :معرفة آخر حيضة حاضتها احلامل:
اهذه ال ريقة هاب ال ريقة الشائعة لدى أط ا أمراض الوما االوال و.
 فلحمااب موعااد الاوال و انيتومااع ابلتاااري ا جاري يعاارا اتريا أا ياو آلماار حيضااةيضاا له أربعة عشر يوماً تضااا تماعة أماهر ليكاون الوااتج هاو داياة
حاأتتها احلام
احلد انيتومعة مرا ذلك:
إذا كان اتري أا يو م آمر حيضة هو  13محر م عاا 1436ه ا فيضااا أربعاة
عشاار يوم ااً لتاااري اليااو  27 =14+13 :ايضاااا تم اعة أمااهر لتاااري احمااهر16=5+1 :
(أا يعا للورا ثماثة أمهر) ايكون موعد الوال و انيتومع هو .1436/16/27
 احلماب موعد الوال و انيتومع ابلتاري انيايما ي يعارا اتريا أا ياو آلمار حيضاةحاأتااتها احلاما ايضاااا لااه عا عة أاي ياات طاارح ثماثااة أمااهر ليكااون الواااتج هااو دايااة احلدا
انيتومعة.
مرا ذلك:
إذا كااان اتري ا أا يااو يف آماار حيضااة للحام ا هااو  1مااوفد عااا  2614فتضاااا
ع ا عة أاي لتاااري اليااو  8=7+1 :ات اارح ثماثااة أمااهر م ا اتري ا احمااهر (أا يضاااا تمااعة
أمهر) 8=3-11 :ايكون موعد الوال و انيتومع.2615/8/8 :
علد ااً أبن ال ااوال و يف الوام ااع تتق ااد ع اادو أاي أا تت ااأمر اال يل ااد يف ه ااذا الت اااري إالّ م ااا
مم ته  %4فق .
 ااعت دا هذه ال ريقة يع اب متائج ميقة إذا حتققت الشراع اآلتية: -1امتلا الدارو ال درية لأل .
 -2حتقي احلام م اتري آمر حيضة.
 -3عد اجو مزا يف أا احلد .
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 -4عد اعت دا موامع احلد ا رمومية م ثماثة أمهر م احلد .
اإأتافة العاد  14إ اا هاو يف حاي ما كامات ار،اا ال درياة  28يومااً اهاو انيعتاا با،
الوما اإالّ فهو م موعد الت وي اهو الذي يم ي احليضة القا مة با 14يوماً.
اهبااذه ال ريقااة يكااون عداار احلدا تمااعة أمااهر هجريااة امالاام أا تمااعة أمااهر ميما يااة
اع ا عة أاي أي رعااد  286يوم ااً يزيااد ع ا ذلااك أا يااوقه ملاايماً .اهااذه انياادو انيعتداادو عوااد
احط ااا هاااب اعت اريااة ابلوم ا ة لعداار احلد ا اإالّ فااالعدر التقااديري للحد ا إ ااا يكااون موااذ حللااة
التلقايح 266=14-286يومااً فها يزيادان ماادو أعا وع ،علاب إلما احلدا رغا معارفته بعااد
مو ا يف عدر احلد احلقيقاب؛ اذلك لتعذر معرفة اليو الذي حال فيه احلد فعلياً.
مصاعب استخدام هذه الطريقة:

 -1يعماار اعتدااا هااذه ال ريقااة إذا حاأتاات احلاما أا مزفاات يف احمااهر احاىل اماصااة
يف الشهر احا االراين.
 -2يعمر اعتدا هذه ال ريقة إذا كامت الدارو ال درية مض ربة اغري موتلدة.
 -3إمك ااان االأتا ا راب يف موع ااد الت ااوي إذا كام اات احلاما ا تم اات د مواما اع احلدا ا
ا رمومية م علها را ان ثماثة أمهر.
 -4مميان كرري م احلوام لتاري آمر حيضة حاأتتها.
سلبيات احلساب هبذه الطريقة:

اال هار

 -1تع اب هذه ال ريقة عدراً إأتاافياً للحدا ؛ حياث حتتماب معاه مادو احلاي
اليمري الذي تماه م التلقيح(.)1
 -2تمت د هذه ال ريقاة يف حاي مجياع الوماا رغا اماتماا بماد الادارو ال درياة عواد
( )1يولر - :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص 368-367انيوعوعة ال ية الفقهية ص.374
 كيم ميك حماب عدر احلد ابلشهور ااحعابيع؟  .فيال كامقري اعتشاري مما ااال و مومع ال فولة.tufoola.com
 عدر احلد م أا يو يف آمر ارو طدرية  .محدد حم عدار (جريدو الرايض .)www.alriyadh.com مومع ال ري .www.altibbi.comاذكرت ذلك  .أمساا بوات مشااري الماعدان اعتشاارية أماراض الوماا االاوال و رديواة انيلاك عاعو ال ياة مهاتفاة
1436/1/3ه ا ا  .م اوا بواات ع ااد احلاارة اعتشااارية أم اراض الومااا االااوال و رديوااة انيلااك عااعد ال يااة مهاتقااة
1436/1/14ها.
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بعضه اهذا يع اب متائج غري ميقة.
 -3اميكا أن يقااا أيضااً أبن احلماااب ابحعااابيع م اااير نيااا اعتا تااه مجاااهري الومااا ما
حماب احلد ابحمهر.
الطريقة الثانية :معرفة وقت التلقيح:
اهااذه ال ريقااة هاااب ال ريقااة انيعتداادو عوااد أمالااائياب احجوااة فيحما ون احاي ااحعااابيع
م ح ،التلقيح اتلقيح ال ييضة يكون بعد الت وي اعا و ما يكون ذلك م احليضة انيق لاة
با14يوماً؛ أي يف موتالام الفا و الزموياة ما بداياة احليضاة الماابقة ابداياة احليضاة الايت تليهاا إذا
كامت مدو الدارو ال درية  28يوماً(.)1
فيكون التلقيح غال ااً بعاد  14يومااً ما بداياة آمار حيضاة بازاي و ياو أا ياوم ،إلاي و أا
مقالاً.
اهبذه ال ريقة يكون عدر احلد  266يوماً.
صعوابت استخدام هذه الطريقة:

 -1يعمر اعتدا هذه ال ريقة عود عد معرفة اتري بداياة آمار حيضاة اممايان احلاما
لذلك.
 -2يعمر اعتدا هذه ال ريقة عود عد امتلا الدارو ال درية للدرأو.
 -3يعمر اعتدا هذه ال ريقة عود عد معرفة اتري ااداع أا تعد مراته.
سلبيات استخدام هذه الطريقة:

احتدا مقه أاي ممائ م عدر احلد أا إلاي ،ا؛ إلمكان بقا احليوا ت انيووية حية
مدو ثماثة أاي م أن حال التلقيح.
إجيابيات هذه الطريقة:
تع اااب ه ااذه ال ريق ااة م ااة عالي ااة يف حم اااب عد اار احلد ا ا فه اااب أم اارب ال اار للدم ااة
امالوصاً إذا عرا امت اادااع الاذي حالا بعاده احلدا اذلاك يف حااالت ماصاة ال تتعاد
( )1يولر :صحة انيرأو العربية .arwomenhealth.com
 الت ااوي م ا الاادارو القا مااة با ا14يوم ااً مومااع ال ااري  www.altibbi.comاذكاارت ذلااك  .م اوا بواات ع ااداحلرة اعتشارية أمراض الوما االوال و رديوة انيلك ععد ال ية مهاتقة 1436/1/14ها..
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فيهااا م ارات ااداااع يف ال هاار الواحااد أا يف حاااالت التلقاايح غااري ال يعاااب حيااث العل ا اليقي ا
روعد التلقيح(.)1
الطريقة الثالثة :قياس طول اجلنني:
يمت د علدا احجوة اأط ا أماراض الوماا االتولياد مياا طاو ااوا ،لتحدياد عداره
مع هام مق و لل أ إلاي و أا مقالاً ا يف ذلك عدو مقاييس:
 -1م مدة الرأ إىل انيقعدو اهو ال و الرأعاب انيقعدي.
 -2م مدة الرأ إىل عقب القد اهو ال و الرأعاب العقري.
اذلك يف حي ااو ،الذي عدره م  16أعابيع إىل  13أع وعاً علياً تقري اً.
 -3طااو القااد اهااذه ال ريقااة يمااتفا موهااا لألجوااة الاايت ي لااغ طو ااا 3ع ا فدااا فااو
اعدرها مهران تقري اً.
 -4حم اااب مح ااي ال ارأ اط ااو علد ااة الف ااذ احج ا ك اايس احلد ا  .اه ااذا يف ح ااي
احجوة اليت عدرها ثماثة أمهر علية فأكرر أي بعد احع وع احلدلاب الرالث عشر.
الصعوابت يف هذه الطريقة:

احلاجا ااة حجها اازو التالا ااوير ما ااع أمهيا ااة رب ها ااا ب ا ا امج ماصا ااة بويا اات علا ااب إحالا ااا ات
ا راعات اهذه احجهزو مد ال تتوفر يف ال يئات الفقريو.
سلبيات هذه الطريقة:
 -1ال ميك االعتفا و م هذه ال ريقة يف انيراحا احاىل ما احلدا احا ،يكاون عدار
احلد ان احعابيع احلدلية اخلدمة.
 -2أدا طريقة تقري ية اكلدا إلا عدار احلدا عا  16أعا وعاً إلا ت مما ة اخل اأ لتاأثر
احطوا بعوام الوراثة اعوام ال يئة(.)2
( )1يولر :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص.368
اذكرت ذلك  .أمساا بوات مشااري الماعدان اعتشاارية أماراض الوماا االاوال و رديواة انيلاك عاعو ال ياة مهاتفاة
1436/1/3ها.
( )2يولر :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص.365-368
=
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االقاعاادو يف حماااب ال ااو أن طااو احلدا يااز ا كا يااو  1ملا حااىت ي لااغ عدااره
 55يومااً يااز ا رعااد 6,5ملا كا يااو حااىت دايااة احلدا لي لااغ طولااه يف دايااة
احلد  456مل تقري اً(.)1
الطريقة الرابعة :مالحظة مستوى الرحم يف البطن:
اه ااذه ال ريق ااة يم اات دمها أط ااا التولي ااد فيماحلا اون حجا ا ال اارح امم ااتواه يف الا ا
بواع ة الفحه المريري امد يمتعيوون جبهاإل انيوجهات فو الالوتية.
فعود عدر  8أعابيع يكون حج الرح كاخلومة اعواد عدار  16أعاابيع يكاون حجا
الارح كال تقالاة اعواد عدار  12أعا وعاً يكاون حجا الارح كاارياب فارات اي ادأ الا اإل ما
ايف احع ا ا وع  16يك ااون يف موتال ا ام انيو ق ااة ب اا ،الم اارو اعل ا ا العام ااة ايف
احل ااوض لل ا ا
ي ااز ا عل ااوه إىل أن يال ا عل ا الق ااه اذل ااك يف
احع ا وع  26يك ااون عو ااد الم اارو ابلض ا
احع وع  36يه بعد ذلك ملايماً متيجاة الاشاار الارأ يف احلاوض ايعاو م يا الاوال و يف
احع وع  38إىل ما كان عليه يف احع وع  32مع إلاي و امتفاخ ال .
سلبيات هذه الطريقة:

 -1عد مة الوتائج بم ب تفاات أجما الوما .
 -2عد مة الوتائج عود اجو ألياا الرح حيث يكون حج الرح أك م انيعتا .
 -3ع ااد م ااة الوت ااائج يف ع ا الت اوائ حي ااث يك ااون حج ا ال اارح أكا ا م ا انيم ااتوى
ال يعاب(.)2
الطريقة اخلامسة :حساب هرمونات احلمل:
يماات د أط ااا التوليااد حماااب مم ا ة هرمااو ت احلد ا يف الااد لقيااا عداار احلد ا يف
الفا و احاىل موااه اتكااون متائجهااا معضاادو لوتااائج القيااا انيماات دمة بواعا ة احمااعة الالااوتية
=

ارئيمة مم الوما االوال و يف جامعاة القالاي

اذكرت ذلك  .موريو بوت ع دالعزيز الشيحة عديدو كلية التدري
مهاتفة 1436/1/5ها.
( )1يولر :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص.365-368
( )2يولر :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن .365
اذكرت ذلك  .أمسا المعدان اعتشارية أمراض الوما االوال و رديوة انيلك ععو ال ية مهاتفة 1436/1/3ها.
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اال يعتدد عليها كوعيلة احيدو فق .
فوم ة هرمون احلد يف الد مؤمر علب عدره افي جداا معتددو يف اني ت ات(.)1
الطريقة السادسة :إحساس احلامل حبركة اجلنني:
اهذه ال ريقة كمابقتها ال يعتدد عليهاا لوحادها اإ اا ميكا االعاتئوا هباا ماع الوعاائ
احمرى.
فاحلام ا حا ماارو يكااون إحماعااها يركااة ااواا ،غال ااً يف احع ا وع الرااام عشاار اأمااا

متعااد و احلد ا فاايدك أن تشااعر ابحلركااة م ا هااذا حيااث مااد تشااعر هبااا م ا احع ا وع المااا
عشر(.)2
سلبيات هذه الطريقة:

عد مة الوتائج؛ المتماا مة إحما احلوام يركة احجوة.

ارئيمااة مما الومااا االااوال و جبامعااة القال اي

( )1ذكاارت ذلااك  .موااريو بواات ع اادالعزيز الشاايحة عدياادو كليااة التداري
مهاتفة 1436/1/5ها.
( )2ذكرت ذلك . :موريو بوت ع دالعزيز الشيحة عديدو كلية التدري ارئيمة مم الوما االوال و جبامعة القالي .
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الطريقة السابعة :حساب عدد الكتل البدنية:
هذه ال ريقة ال تمت د إالّ يف الف و الايت ت ادأ ما الياو  22ما التلقايح اتوتهااب عواد
عداار  36يومااً ما التلقاايح ا ّأمااا بعااد ذلااك فااما ميكا اعتدا هااا؛ حن الكتا ال دميااة تكااون مااد
متايزت امل تعد ظاهرو اتعد هذه ال ريقاة أ طريقاة معرافاة حلمااب عدار احلدا يف الفا و ما
 36-22يوماً عود علدا احجوة اال يمت دمها أط ا التوليد عا و.
احقيقتهااا تكااون رماحلااة عااد الكتا ال دميااة الاايت ت اادأ يف اللهااور ما جهااة الارأ
يتواىل ظهورها إىل مؤمرو ااو ،لي لاغ عاد ها عواد اكتدا اا ما  45-42كتلاة ما كا جاماب.
اال يكااا ظهااور هااذه الكتا يكتدا حااىت ت اادأ الاايت يف القدااة تتدااايز فتلهاار احطاراا العليااا يف
اليااو اخلاامس االرماثاا ،االماافلب يف اليااو الراااين ااحربعاا ،ات اادأ بقيااة احعضااا ابللهااور ماايئاً
فشيئاً.
السلبيات:

اجااو االمااتماا باا ،علدااا احجوااة يف حتديااد العداار مقارمااة بعااد الكت ا ال دميااة؛ رااا
جيع الوتائج غري متفي عليها(.)1

( )1يولر:
 ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص.277-135 -الوجيز يف عل احجوة ص.51-16
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املبحث الثالث

طريقة حساب عمر احلمل عند الفقهاء

اتفي الفقها – رعه – علب الرجوع حه اخلا و يف حمااب عدار احلدا اتقاديره
االتحقااي ما اجااو ه( )1الاايس للفقهااا طاار ماصااة حلماااب ذلااك فها إ ااا ي يوااون اححكااا
افي العدر الذي يذكره اخل ري.
الكوه يعت ان بداية حماب احلد م ح ،إمكان التلقيح.
ج ااا يف حام ااية الش ارمااي(" : )2ايو اااب أن يرج ااع حه ا اخل ا و يف معرف ااة أص ا احلد ا
امقداره فحن الدت حم ما هو معتا عوده طلقت اإال فما".

( )1يول ا اار :موح ا ااة اخل ا ااالي  67/6حام ا ااية الع ا ااداي  364/2الفواك ا ااه ال ا اادااين  58/2م ا ا ا ت ا اااج  27/3اني ا ا
 568/11مرح موتهب اإلرا ات .161/3
(.165/8 )2
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املبحث الرابع
تقدير عمر احلمل عند األطباء

وفيه مطلبان:
املطلب األول :الوحدة الزمنية املستخدمة حلساب عمر احلمل
عند األطباء.
املطلب الثاني :املراد باألسابيع احلملية عند األطباء.

حساب عمر الحمل عند الفقهاء واألطباء

24

املطلب األول
الوحدة الزمنية املستخدمة حلساب عمر احلمل عند األطباء

يتجااه احط اا إىل اعتدااا احعااابيع احلدليااة احاادو إلمويااة حلماااب عداار احلدا اعااد ها
أربعون أع وعاً بد اً م أا يو آلمر ارو طدرية امد تزيد هذه احعابيع أا تاوقه ملايماً؛ إذ
الوال و انيعتا و تكون يف الف و م احع وع  38احىت احع وع .42
اه ااذه اني اادو تع ااا ابحم ااهر 16أم ااهر مدري ااة ك ا ا م ااهر  4أع ااابيع فق ا ا أي َع سش اار

احدات ك احدو مؤلفة م  28يوماً.

اعود معا لتها ابحمهر انيعتا و فحدا تمااي تمعة أمهر اثلث تقري اً.
اأما ابحاي فحدا تمااي:
 286=46×7يوماً.
امد تزيد أا توقه  5أاي تقري اً(.)1
اهذا التحديد كان معرافاً عود مدامب احط اا فقاد جاا يف "تادبري احل ااىل"  -اهاو يف
القرن الرابع ا جري -موله يف مدو احلد (:)2
اد

فأما ال يعيون فحد جيدان لاذلك حادا اً معلوماة اأايمااً معادا و ...ايقولاون إ
" ّ
مجيع م يلد م الوما يكون اال  ،يف احاي اليت فيدا ب ،مائت ،امثاام ،يومااً امالام امثا

( )1يولر :لي صحة احعرو ص 527ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص 367انيوعوعة ال ية الفقهية ص.374
 حماب احلد  .أععد انيالري االعتشارات ال ية إعما ايب (.)consult.islamweb.net عد ا ا ا اار احلدا ا ا ا ا يق ا ا ا اادر ما ا ا ا ا أا ي ا ا ا ااو يف آم ا ا ا اار ارو طدري ا ا ا ااة  .محد ا ا ا ااد حما ا ا ا ا ع ا ا ا اادار جري ا ا ا اادو الا ا ا ا ارايض(.)www.alriyadh.com
 طريقة حماب عدر ااو ،يف ب أمه  .أعامة ع دالرإلا ال ري (.)www.altibbi.com( )2ال اب العشران كتب موم (.)books.google.com.sa
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ابلتقريب اب ،مائيت يو اأربعة اع ع ،يوماً ابلتقريب أا إلاي و علب ذلك بقلي .)1("...
اي ر احط ا اعت دامه احعابيع احلدلية ا ماوبة ما أا ياو يف آمار حيضاة احادو
لقيااا عداار احلدا أبمااه اتفااا علداااب لتوحيااد طريقااة احلماااب جاارى عليااه العدا ؛ لتعااذر معرفااة
انيوعد الدميي للتلقيح(.)2

( )1امق ال لدي صاحب تدبري احل اىل ما مي يف طريقة حماب مدو احلد ااحع اب انيؤثرو يف هذه انيدو عود ال يع،
اموها:
 لثري ارو القدر يف احلد امد،ا  28يوماً ابلتقريب. لثري أ اار احربع ،يف ال يعة امفا احمراض اغري ذلك اكذا القوو ال يواة للعاد الماابع اا جيعا متاا احلداإ ا يكون ابمقضا ع عة م أ اار احربع.،
اغري ذلك.
يولر :تدبري احل اىل ااحطفا االال يان ال اب العشران كتب موم (.)books.google.com.sa
اهذا انيذكور م يه را يذكره احط ا اليو فه يذكران أمهراً مدرية مد،ا 28يوماً أا أربع ،أع وعاً .امد تكون
هاب الم عة م أ اار احربع!،
ايو اب أن يبعل  :أن إث ات الم ية االتأثري ال جيوإل ما مل ير ت ذلك مرعاً أا كو ً الثري ما مي يف مدو احلد مل
ير ت مارعاً اث وتاه كاو ً محا جاد ؛ إذ يقابا ال حاو انير تاة حثار ارو القدار علاب احلدا اغاريه ياو مضاا و
توفاب ذلك .
يولر :القو انيفيد مرح كتاب التوحيد الب عريد .56/2 ،مومع اإلعما عؤا اجواب الفتوى ()146448
)(islamqa.info

( )2يولر :ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص.367
 كيم ميك حماب عدر احلد ابلشهور ااحعابيع؟  .فيال كامقري اعتشاري مما ااال و مومع ال فولة.tufoola.com
 طريقة حماب عدر ااو ،يف ب أمه  .أعامة ع دالرإلا مومع ال ري .www.altabbi.comاأكدت ذلك أيضاً ك م  . :أمسا المعدان  .موا احلرة رديوة انيلك ععو ال ية  .موريو الشايحة جبامعاة
القالي .
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املطلب الثاني
املراد باألسابيع احلملية عند األطباء
احع ااابيع احلدلي ااة ع ااد ها أربع ااون  -تقري ااً  -اي اادأ حم اااهبا م ا أا ي ااو م ا آم اار
حيضااة حاأتااتها احلاما لتعااذر معرفااة انيوعااد الاادميي للتلقاايح ااا يعا أن ماادو احلدا تتضااد
أع وع ،إأتافي ،لعدر احلد إذا كامت الدارو ال درية للدارأو  28يومااً أا أكرار ما ذلاك إذا
كامت الدارو ال درية تزيد ع ذلك.
حيااث ياات حماااب أاي آماار حيضااة امااا يليهااا ما أاي تما ي الت ااوي االتلقاايح أتااد
مدو احلد (. )1
ايقاب هذه احعابيع عشرو أمهر علية ك مهر حوي أربعة أعابيع.
أا تمعة أمهر توتل يف عرا احط ا يف ثما مراحا احاىل موهاا حتاوي ثماثاة عشار
أع وعاً االرامية كذلك االرالرة أربعة عشر أع وعاً(- )2ماع اماتماا يماري بياوه يف ممادة هاذه
احعابيع علب احمهر عود اعت ارها تمعة.-

( )1يولر :لي صحة احعرو ص527ا ملي اإلممان ب ،ال ب االقرآن ص. 367
 حماب احلد  .أععد انيالري االعتشارات ال ية إعما ايب (.)consult.islamweb.net عد ا ا ا اار احلدا ا ا ا ا يق ا ا ا اادر ما ا ا ا ا أا ي ا ا ا ااو يف آم ا ا ا اار ارو طدري ا ا ا ااة  .محد ا ا ا ااد حما ا ا ا ا ع ا ا ا اادار جري ا ا ا اادو الا ا ا ا ارايض(.)www.alriyadh.com
 طريقة حماب عدر ااو ،يف ب أمه  .أعامة ع دالرإلا ال ري (.)www.altibbi.com( )2يولر - :حتوي أعابيع احلد إىل مهور مفا أان الي )(shefa2online.blogspot.com
 ايب طب )(baby.webtep.com -مومع  .يب ليو )(www.layyous.com
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املبحث اخلامس
تقدير عمر احلمل عند الفقهاء

وفيه مطلبان:
املطلب األول :الوحدة الزمنية املستخدمة حلساب عمر
احلمل عند الفقهاء.
املطلب الثاني :املراد باألشهر احلملية عند الفقهاء.
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املطلب األول
الوحدة الزمنية املستخدمة حلساب عمر احلمل عند الفقهاء
يتج ااه الفقها ااا إىل اعتدا ااا احاي يف حما اااب عد اار احلد ا ا يف أط ا اواره احاىل ااعتد ااا
احمهر فيدا بعد ذلك اذلك لآليت:
أوالً :ارا التحديد ابحاي يف أطوار احلد احاىل يف الموة الو وية ام ذلك:

 اهااو الالااا انيالاادا
(أ) حااديث ع ااد با ممااعو  مااا  :حاادثوا رعااو
مااا « :إن أحاادك جيدااع ملقااه يف ب ا أمااه أربعاا ،يوم ااً يكااون علقااة مر ا ذلااك يكااون
مض ة مر ذلك»(.)1
م ااا اب ا حج اار( – )2رع ااه –" :اح ااديث اب ا مم ااعو جبدي ااع طرم ااه ي ااد عل ااب أن
ااواا ،يتقلااب يف مائااة اعشاري يومااً يف ثماثاة أطاوار؛ كا طااور موهااا يف أربعاا ،بعااد تكدلتهااا
يوف فيه الراح".
(ب) حااديث حذيفااة ب ا أعاايد  اي لااغ بااه الوااري  مااا « :إذا ماار ابلو فااة اثوتااان
اأربعون ليلة بعث إليها ملكاً فالورها املي مسعها ابالارها اجلادها احلدهاا اعلامهاا
م ااا  :اي رب أذك اار أ أمر ااب؟ فيقض اااب رب ااك م اا م ااا ايكت ااب انيل ااك يق ااو  :اي رب أجل ااه؟
فيقو ربك ما ما ايكتب انيلك يقو  :اي رب رإلمه؟ فيقضاب ربك ما ما ايكتب انيلاك
خيرج انيلك ابلالحيفة يف يده فما يزيد علب ما أمر اال يوقه»(.)3
اغريها م اححا يث الواصة علب التحديد ابحاي .
اثنيث ثاً :احلاج ااة ل ي ااان عد اار احلد ا ال اادميي ابحاي يف أط اواره احاىل لت ااأثريه يف اححك ااا

الفقهي ااة انيتعلق ااة ابح اك ااذا اححك ااا انيتعلق ااة ابحلدا ا أا الم ااق اامتف ااا احلاج ااة يف احط ا اوار
احمااريو ام ا ذلااك :الااد اخلااارج عوااد اإلعااقاع اامقضااا العاادو االت مااي االتكفاا ،االالااماو
االدف االعقيقة االوصية ااإلر اإث ات الومب االلعان اغري ذلك.
امالوص الفقها يف هذا كرريو اموها:
( )1ع ي لرجيه ص.12
( )2فتح ال اري .315/13
( )3أمرجه ممل يف صحيحه :كتاب القدر – ابب كيفية ملي اآل ماب يف ب

أمه رم ( )6726ص.1152
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ماا جاا يف اااامع ححكاا القارآن(" :)1مل خيتلام العلداا أن مفا الاراح فياه يكاون بعااد
مائة اعشري يوماً اذلك متا أربعة أمهر ا موله يف اخلامس؛ كدا بيوااه يف اححا ياث اعلياه
يعااو فيدااا حتاااج إليااه ما اححكااا يف االعااتلحا عوااد التواااإلع ايف اجااوب الوفقااات علااب عا
اني لقات."...
ايف جواهر اإلكلي (" :)2حم م عتة أمهر م يو عقد الوكاح ملة إلائدو علاب مخماة
أاي كمتة أاي فيوتفاب عوه ب ري لعان لقيا انيامع الشرعاب م اللحو ".
ايف اودوع(" :)3اأم ما توقضاب به عدو احلام أن تضع بعد مثام ،يوماً".
()4
ايف حامااية الرملاااب علااب دايااة ا تاااج " :أا اال و عااق مالااور فدائااة اعشااران يوم ااً
ع اا هبا ان أربعة أمهر؛ حن الع و هوا ابلعد ال ابحهلة".
ا ّأما بعد امقضا احطوار احاىل (الو فة االعلقة اانيض ة الوف ) فاانيلحو أن الفقهاا
– رعها – عدااداا إىل التقاادير ابحمااهر امل يو هاوا علااب تفالااي احاي إالّ يف ماواط يمااريو
تدعو احلاجة إليها.
الع أبرإل مرا ذا هو حديره يف أم مادو احلدا فقاد كاان تقادير عدار احلدا
()5
ابحمهر فاتفقوا علب أن أم مدو احلد اليت ميك أن يعي فيها انيولو ان تدم طاري
ها ا ا ا ا ا اااب عا ا ا ا ا ا ااتة أما ا ا ا ا ا ااهر يف اادلا ا ا ا ا ا ااة( )6إال أن م ا ا ا ا ا ا ا انيالكيا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا ا ااا ( :إالّ مخما ا ا ا ا ا ااة
(.8/12 )1
(.381/1 )2
(.125/18 )3
(.62/7 )4
( )5اهو انيفهو م كما الفقها – رعه – إذ جعلوا المتة هاب أم ما ميك أن خيرج فيه احلد مابماً للحياو ان
ك ري عواية اهذا االتفا ال يفه موه تعذر حياو م هو ان ذلك إذا توفرت له حاأتاوات رماتوى عاا يياث
يكون كحكده يف ب أمه ا أعل .
( )6يولر :اني موع  44/6بدائع الالوائع  212/3فتح القدير  362/4بداية اوتهد  215/3ااامع ححكا القرآن
 286/5الفواك ااه الا اادااين  235/2احل ااااي الك ا ااري  264/11ال اارر ال هيا ااة  233-232/8اني ا ا 232/11
جمدوع الفتااى  16/34الت يان يف أمما القرآن .162/2
ااافقه يف ذلك احط ا اأمذت هبذا موام ،اححوا الش الية يف كرري م ال ما اإلعمامية.
يولر :مدو احلد ب ،الفقه اال ب ابع موام ،اححوا الش الية انيعاصرو  .محدد عليدان الوور أارا الور –
=

حساب عمر الحمل عند الفقهاء واألطباء

31

أاي )(.)1
اموه م ما ( :إال ثماثة أاي )( .)2مراع ،يف ذلك مقه الشهور اإلاي ،ا.
()3
فأمااا ماادو أم ا
احكاااب اإلمجاااع علااب هااذا ام ا ذلااك مااا جااا يف احلااااي الك ااري ّ ":
ب
احلد ا الااذي يعااي بعااد الااوال و فمااتة أمااهر اعااتو اطاً م ا مااه اامعامااداً م ا إمجاااع ااعت اااراً
بوجو ....اأمااا امعقااا اإلمجاااع فقااد راي أن رج اماً تاازاج ام ارأو علااب عهااد عردااان  فولاادت
فرافعهاا إلياه فها عرداان برمجهاا فقااا لاه ابا ع اا  :إن ماصادتك انيارأو ماصاتدك ابلقاارآن
فق ا ااا عرد ا ااان  :اما ا ا أيا ا ا ذل ا ااك؟ فق ا ااا  :م ا ااا

ﭜﭝﭞﭟ

()4

ام ا ااا :

()5
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ فااحذا ذهااب احلااوالن ما ثماثاا ،مااهراً
كان ال اماب حلدله عتة أمهر( )6فعجب الوا م اعت راجه ارجع عردان ام حضر  إىل
موله فالار إمجاعاً".

وميكن االستدالل حلماب عدر احلد ابحمهر بورا ذلك يف الشرع:

يقو

 :ﭜﭝﭞﭟ.)7(

وجه الداللة :أن الشارع – ع حامه – جع الشهر احدو إلموية لقيا عدر احلد .

=

مدامة ثقافية .awrq-7g.blogspot.com
( )1يولر :موح االي  625/4 164/1جواهر احكلي .381 32/1
( )2يولر :ااامع ححكا القرآن .287/5
(.235/14)3
( )4عورو :اححقاا جز م اآلية.15 :
( )5عورو :ال قرو جز م اآلية.233 :
( )6أمرجه ع دالرإلا يف مالوفه :كتاب ال ما ابب اليت تضع لمتة أمهر رم ( )13446ارم (.351/7 )13447
اصحح اب حجر – رعه – هذه القالة يف تل يه احل ري  21/3حياث ماا " :ارااه ابا اهاب بماود صاحيح
ع عردان اأن انيواظر له اب ع ا ".
( )7عورو :اححقاا جز م اآلية.15 :
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املطلب الثاني
املراد باألشهر احلملية عند الفقهاء
عوااد إطااما الفقهااا لألمااهر يف احلدا كقااو إن أملااه عااتة أمااهر اانيعتااا تمااعة أمااهر
ااو ذلك فه مرا ه  :احمهر ا مالية انيعت و مرعاً أا أن مارا ه ثماثاون يومااً يف كا ماهر
أا أد يريدان احمهر اليت ذكرها احط ا االيت ال تزيد ع  28يوماً أا غري ذلك؟
أمااا احمااهر القدريااة الاايت حتااوي  28يوم ااً فق ا فهاااب غااري معااراا عوااد الفقهااا ا ّأمااا

غريها فقد جا يف حاماية اادا ماا مالاه(" :)1ااعلا أن الماوة ّإماا عد ياة أا ماية أا مدرياة
فالعد يااة ثمامثائااة اعااتون يومااً ال تزيااد يومااً اال توقالااه ا ّأمااا القدريااة ايقااا ااا ا ماليااة فرمامثائااة
اأربعة امخمون يوماً امخس يو اعدعه مما ت إىل القدار العت ارهاا باه ما حياث اجتداعاه ماع
الشدس ال م حيث ر ية ا ما كدا عيأيت ا ّأما الشدمية فرمامثائاة امخماة اعاتون يومااً ارباع
يو احجزأ م ثمامثائة جز م يو امم ت إىل الشدس العت ارها هبا ما حا ،حلو اا يف بارج
احلد إىل عو ها إليه."..
فاحمهر ّإما أن تكون مية( )2أا مدرية( )3أا عد ية(:)4
ّأما الشدمية فحدا غري مرا و يف إطما الفقها لعد اعت ارها يف اححكا الشرعية(.)1
(" )1مقما ع احلفوااي" .144/8
( )2احمهر الشدمية اثوا عشر مهراً هاب" :كامون الراين م اع آذار ميمان أاير حزيران متوإل آب أيلاو تشاري
احا تشري الراين كامون احا ".
اهاب مرت ة يركة الشدس ااثبتة ابلوم ة لفالو الموة احربعة موها ع عة  31يوماً اأربعة  36يوماً امهر م اع
 28يوماً أا  25يوماً االتاري انييما ي انيعراا اليو مربوع هبا.
يولر :كشاا القواع  5/4احلااي يف تفمري القرآن الكر ص( 5252مومع مدا اإلميان .)www.al-eman.com
( )3احماهر القدرياة اتمادب احماهر ا ماليااة اهااب :محار اصافر اربيااع احا اربياع اآلمار امجاا ى احاىل امجااا ى
اآلمرو ارجب امع ان ارمضان اموا اذا القعدو اذا احلجة.
اهاب مرت ة يركة القدر؛ ت دأ بر ية ا ما اتوتهاب رحامه اهاب فلكياً ارو القدار حاو احرض اكا ماهر موهاا ّإماا
أن يكون  25يوماً أا  36يوماً االتاري ا جري مربوع هبا.
يولر :احلااي يف تفمري القرآن الكر ص( 5252مومع مدا اإلميان .)www.al-eman.com
( )4احمهر العد ية احمهر التامة االيت عد أايمها  36يوماً – بفوات أهلتها .-
يولر :احلااي الك ري  452/15اني دع  425/4كشاا القواع .5/4
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اي قب انيرا ائراً ب ،احمهر ا مالية ااحمهر العد ية امها رأاين للفقها :
القول األول :أن أمهر احلد همالية:
()2

فقااد مال اوا علااب كودااا هماليااة اتعااد ت أم اوا يف أم ا ماادو

اهااذا مااذهب انيالكيااة
احلد لعلة مقه الشهور اإلاي ،ا.
جا يف ااامع ححكا القرآن موله(« :)3اهذه المتة احمهر هاب ابحهلة كمائر أماهر
الشريعة الذلك مد راى يف انيذهب ع بع أصحاب مالك اأظوه يف كتاب اب احلار أماه
إن مقه ع احمهر المتة ثماثة أاي فحن الولد يلحي لعلة مقه احمهر اإلاي ،ا».
ايف بل ة المالك(« :)4اتعت احمهر مالة أي فتعت عتة أمهر إال مخمة أاي اإن
كاماات كاملااة يف الوامااع حمااه ال يت اواىل أربعااة أمااهر علااب الااوقه ف ايااة مااا يت اواىل ثماثااة مالااة
احمب مهران مالان بعد الرابع فيكون أم مدو احلد عتة أماهر إالّ مخماة أاي لعاد ليت
الوقه يف المتة متوالية».
اهذا القو هو ظاهر مذهب احلوفية االشافعية ااحلوابلة؛ حيث أطلقوا أماهر احلدا امل
ي يووا مرا ه احد إطمامه علب احمهر انيعت و مرعاً اهاب احمهر ا مالية(.)5
اهبااذا أيضااً صاادرت فتااوى ار اإلفتااا انيالارية
اححوا الش الية يف بع الدا اإلعمامية(.)7

()6

كدااا مالاات علااب ذلااك بعا

م اوام،

=

( )1إالّ عود التواليه عليها كدا يف اإلجارو ااازية اغري ذلك.
( )2يولر :ااامع ححكا القرآن  287/5جواهر اإلكلي  381 32/1بل ة المالك  436/2أأتوا ال يان .84/3
(.287/5 )3
(.436/2 )4
( )5يولر :بدائع الالوائع  246 212/3فتح القدير  362/4الفتااى ا ودية  37/1حاماية ابا عابادي 561/1
العزيز مرح الوجيز  361 175-178/6راأتة ال ال  153/6 ،حامية مليوة  6/4اني 232 168/11
جمدوع الفتااى  16/34الت يان يف أمما القرآن .162/2
( )6يولر :فتااى ار اإلفتا انيالرية .34/7
( )7مه القامون احر ين االقامون الكوييت علب أن أم احلد عتة أمهر مدرية امه القاامون احر ين علاب أن أكرار مادو
احلد عوة مدرية.
يولاار :ماادو احلدا باا ،الفقااه اال ااب ابعا ماوام ،اححاوا الش الااية  .محدااد عااليدان الوااور (مديوااة أارا الااور
=
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القول الثاين :أن أمهر احلد عد ية.
اهذا مو عود الشافعية( )1اعدلت به بع الدا اإلعمامية(.)2
جاا يف حاماية ال جريمااب(« :)3ااعلا أن الشاهر ماىت أطلاي يف كااما الفقهاا فاانيرا بااه
ا اامايل إال يف ثماث ااة مواأت ااع :يف انيدي اازو الفام اادو ماارطاً ايف انيتح ااريو ايف احلد ا ابلول اار حمل ااه
اغال ه فحن الشهر يف هذه انيواأتع عد ي أع ثماث.»،
األدلة:

أدلة القول األول :ميك االعتدال
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ

()4

ذا القو بقو

 :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

امول ا ا ا ااه – ع ا ا ا ا ا حامه  :-ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

()6

()5

امول ااه :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ

امول ا ا ا ا ا ا ا ااه:
()7

امول ااه:

ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﮊ(.)8

وجثثه الداللثثة :أن احلم ااب الاازم الااذي أمااره

– ع ا حامه – ااماات بااه الش ارائع هااو

احلماب ابحمهر ا مالية.
=

.)awraq-7g.blogspot.com
( )1يول اار :حام ااية اادا ا  356/1حام ااية ال جريم اااب  511/1حام ااية الع ااا ي م ااع ال اارر ال هي ااة  233/8حام ااية
الشربي علب ال رر ال هية  453/8حامية الرملاب مع أعىن ال الب .343/3
( )2حااد القااامون المااوري ااإلمااارايت أم ا ماادو احلد ا ابحاي ااعتدااداا العد يااة لكودااا أأت ا يف الت يااي م ا التحديااد
ابحمهر.
يولاار :ماادو احلدا باا ،الفقااه اال ااب ابعا ماوام ،اححاوا الش الااية  .محدااد عااليدان الوااور (مدامااة أارا الااور
.)awraq-7g.blogspot.com
(.511/1 )3
( )4عورو :ال قرو جز م اآلية.185 :
( )5عورو :التوبة جز م اآلية.36 :
( )6عورو :ال قرو جز م اآلية.158 :
( )7عورو :ال قرو جز م اآلية.185 :
( )8عورو :يومس جز م اآلية.5 :
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ما الشي محدد ب عريد – ،رعاه –(« :)1ااعلا أماه إذا أطلاي العلداا – رعها
– احلو أا العا أا الموة فدرا ه اب ما أي الموة ا مالية؛ حن الموة احلقيقية اليت امتها
لع ا ه .»...
ال ث ثثدليل الث ث ثثاين :ميك ا ا أن يما ااتد

ا ااذا الق ا ااو بقولا ااه  :ﮋﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﮊ(.)2

وجه الداللة :أن

احمهر ا مالية.

 ما ّدر مادو احلدا ابحماهر اانيارا ابحماهر يف إطاما الشاارع

الدليل الثالث :ميا أمهر احلد علب عائر أمهر الشريعة فكدا أن انيرا ابحمهر يف
()4

اعت ااار الش ااارع ه اااب احم ااهر ا مالي ااة ف ااحن أم ااهر احلد ا ا تك ااون ك ااذلك( )3فأم ااهر الع اادو
ااإليما ( )5ااحجرو( )6االوذر( )7اغريها مه الفقها علب أداا حتماب همالياة إذا كامات ما أا
الشهر ا ّأما إن كامت بدايتها يف تضاعيم الشهر فقد ذهب كرري ما الفقهاا إىل اعت اار عاائر
الشهور همالية عدا الشهر احا لتعذر حمابه اب ما فيالار فيه للعد .
أدلة القول الثاين:
اعتد القائلون أبن أمهر احلد عد ية ابآليت:

( )1الشرح انيدتع  371/16ايولر :اني دع  425/4كشاا القواع .5/4
( )2عورو :اححقاا جز م اآلية.15 :
( )3يولر :ااامع ححكا القرآن .287/5
( )4جاا يف مارح ماوح االيا " :374/2تعتا احماهر يف العاادو ابحهلاة كاملاة كاماات أا مالاة إن اماع ال ااما يف أا
ليلااة م ا الشااهر اإن امااع يف أثوائااه اعت ا ت الراااين االرالااث اب ااما ا الشااهر احا ثماثاا ،يوم ااً" .ايولاار :باادائع
الالا ااوائع  156-155/3فا ااتح القا اادير  312/4ت يا اا ،احلقا ااائي  27/3الفواكا ااه الا اادااين  52/2احلا ااااي الك ا ااري
 223/14داية اني لب  174-173/15تكدلة اودوع  143/18كشاا القواع .7/4
( )5يولر :جمدع احدر  442/1أعىن اني الب  452/3ال رر ال هية  363/4كشاا القواع .357-356/5
( )6ما مل يوه علب ممافه يولر :العزيز مرح الوجيز  113/6راأتة ال ال  271/4 ،اني دع  425/4كشاا القواع
 7 5/4م الب أايل الوهب .622/3
( )7يولر :احلااي الك ري  223/4كشاا القواع .7/4
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الثثدليل األول :مااو الوااري « :إن أحاادك جيدااع ملقااه يف ب ا أمااه أربعااون يوم ااً
يكون علقة مر ذلك يكون مض ة مر ذلك.)1(»..

وجه الداللة :أن حمااب أماهر احلدا احاىل كاان ابلعاد م عااً كداا يف احلاديث اماد

ذكر الفقها أن مف الراح يكون بعد  126يوماً اذلك داية الشاهر الراباع احكا بقياة احلدا
حك أاله؛ فيكون عد ايً ال همالياً(.)2
املناقشة :ميك موامشة اجه االعتدال ابآليت:

أن احلديث ا علب أن الوف يكون بعد  126يوماً الك ليس فيه ماا ياد علاب أن
 126يوماً هاب متا الشهر الرابع .
يؤيااد ذلااك مااا ذكاار يف احلكدااة ما كااون عاادو انيتااو عوهااا تزيااد عشاارو أاي عا احربعااة
أمهر أبن ذلك حج مقه بع الشهور فيكون الوف بعدها(.)3
الدليل الثاين :ميكا أن يماتد

اذا القاو أبن الفقهاا – رعها

– يعتا ان العاد

فيد ااا ح ااد ابلش ااهر امل يق ااع عل ااب رأع ااه اإذا امكم اار م ااهر امكم اار مجي ااع احم ااهر فتحتم ااب
مجيعها ابلعد اهو ال الب يف أمهر احلد .
املناقشة :ميك موامشته ابآليت:
أن ه ااذا بمم الّ يف الش ااهر احا إذا مل يك ا عل ااب رأ الش ااهر – اه ااذا ه ااو ال ال ااب –
لتعذر حمابه ابحهلة فيعد إىل احلماب العد ي ابحاي اأما عائر احمهر انيت قية فما تعاذر
فلز اعت ارها ابحهلة.
الرتجيح:

( )1ع ي لرجيه ص.12
( )2يولر :حامية الع ا ي مع ال رر ال هية .233/8
( )3ما اب كرري يف تفمريه " : 365/1امد ذكر ععيد ب انيميب اأباو العالياة اغريمهاا أن احلكداة يف جعا عادو الوفااو
أربعة أمهر اعشراً الحتدا امتدا الرح علب ع  ...فهذه ثما أربعيوات أبربعة أمهر ااالحتياع بعشر بعدها
نيا مد يوقه بع الشهور للهور احلركة بعد مف الراح فيه ا أعل ".
اما العي يف عددو القاري " :165/17حىت متضاب أربعة أمهر اعشراً مي احلكدة يف ذلك أدا تكد ملقة الولاد
ايوف فيه الراح بعد مضاب مائة اعشري يوماً اهاب إلاي و علب أربعة أمهر لوقالان احهلة فج الكمر إىل العدو علب
طريي االحتياع".
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بع ااد راع ااة انيم ااألة الما ا القا اول ،يله اار – ا أعلا ا – أن أم ااهر احلدا ا همالي ااة ؛
اذلك لآليت:
 -1ما ع ي م أ لة القو احا اأن هذا هو انيعهو مرعاً.
 -2أن احم ااذ هب ااذا أح ااوع فه ااو حق ااي االحتي اااع يف حف اان ال ااوفس عا اوا يف مم ااائ
اإلجهاااض أا إمعاااش اخلااديج أا امتيااار طريقااة التوليااد انيواعا ة ااااو ذلك.كدااا أمااه
أحوع يف حفن الومب ني الد اتماً مابماً للعي بعاد الوكااح أبما ما عاتة أماهر
بقلي .
 -3أن هذا مو مجهور الفقها ااني الفة إ ا كامت م متأمري الشافعية.
امع ترجيح القو احا إال أمه ي قب للقو الراين اجاهته حمري :
أ -أن مأن احلد مأن مجيع احمور اخللقياة احليوياة (ال يولوجياة) االايت حاد ت
عود الفقها ابحاي كالقو يف أم احلي اأكرره امدو الوفا ااوها.
ب -أن م القائل ،هبمالية أمهر احلد م عدد عود الت يي إىل اعت ار العاد
فااانيماحن أد ا حااد اا أم ا احلد ا بعااد معاا ،فقااا فريااي م اوه أبمااه عااتة
أمااهر إالّ ثماثااة أاي امااا آمااران أبمااه عااتة أمااهر إالّ مخمااة أاي اجعلاوا
العاد عامااً يف كا عا ان الولار حلقيقاة ماا مضااب ما أماهر اها كاماات
اتمة أا مالة فأغفلوا اامع احلا ااحتاطوا يف تقدير العد .
اعلب ك حا فيلاز االحتيااع يف انيماائ الايت فيهاا مماا ابحمفاس ااحعاراض مالوصااً ماع
ااهالة ال ال ة ابلومت الدميي الذي ابتدأ فيه احلد .
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املبحث السادس
العالقة بني تقدير عمر احلمل عند الفقهاء واألطباء
ت اا ،فيدااا ع ا ي أن الفقهااا يع ا ان ع ا عداار احلد ا ابحاي االشااهور – علااب مااماا
بيوه يف كودا همالية أا عد ية – ا ّأما احط ا فوحادو احلمااب عواده هااب احعاابيع احلدلياة
امد ع ي بيادا – ايمت دمون احاي احدو أص ر اذلك إذا كان عدار احلدا با ،احعا وع،
فيقولون :أن عدر هذا ااو ،ثماثة اعشران أع وعاً ايومان مرماً.
الك  :ه هذا االمتماا يف احدو احلماب عيكون مؤثراً يف الوتيجة؟
بيان ذلك يف اآليت:

أوالً :الفرق بني عمر احلمل عند الفقهاء واألطباء ابألايم:

احلد انيعتا عود الفقها تمعة أمهر فيكون ابحاي :
 276 =36×5يوماً
اهااذا عوااد م ا مااا أبن احمااهر عد يااة ايكااون ان ذلااك بقلي ا عوااد م ا مااا أبن

احمهر همالية؛ أي مرابة266 :يوماً.
فالوقه يف متوع ه أربعة أاي تزيد أا تاوقه ملايماً اذلاك محاكااو نياا ماه علياه انيالكياة
– رعه ا – علااب رأ الشااهر المااا حيااث حكد اوا بضاارارو الااوقه نيااا اعتيااد م ا عااد
تتايل متا أربعة أمهر متاللة.
اأما عدر احلد عود احط ا ابحاي فهو  286يوماً – امد ع ي –.
فاحلد عوده عشرو أمهر مدرية ك مهر حوي  28يوماً:
 286 =28×16يزيد أا يوقه مليماً.
اعوااد مماحلااة أن عداار احلد ا ابحاي عوااد احط ااا حمااابه ي اادأ م ا أا يااو يف آماار
ارو طدريااة للحاما أي ب ازاي و  14يومااً علااب حماااب احلدا موااذ التلقاايح فااحن عداار احلد ا
عوده فيدا لو طرحت هذه احربعة عشر يوماً هو:
 266 = 14 – 286يوماً
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فهواك اتفا تقريري علب جمد العدر الك تع ري الفقياه ابلياو احربعا ،ال يو اي علاب
تع ااري ال يااب ابليااو احربعاا ،ملاراً المااتماا مق ااة ال دايااة االيااو  126عوااد الفقيااه لاايس هااو
اليو  126عود ال يب اهكذا .
اثنياً :الفرق بني عمر احلمل عند الفقهاء واألطباء ابألسابيع:

مل يم اات د الفقه ااا احع ااابيع اح اادو لقي ااا احلد ا الك ا ل ااو أر حتوي ا حم ااااب،
لألعابيع االشهر حوي أربعة أعابيع ااحلد تمعة أمهر فحن الوتيجة هاب:
 36 = 5 × 4أع وعاً
ايم اااب الي ااوم ،اإلأت ااافي ،عل ااب احربع ااة أع ااابيع يف ك ا ا م ااهر (إذا كام اات احم ااهر
عد ية):
 18 = 5 × 2يوماً
 = 7 ÷ 18أع وعان اال اماب  4أاي
فتكون مدو احلد  36أع وعاً  2 +اأربعة أاي =  38أع وعاً اأربعة أاي .
ا ّأمااا إذا كاماات احمااهر هماليااة ففاااب انيتوع ا أمااه ميك ا اجااو أربعااة أمااهر غااري اتمااة
فيكون اودوع:
 38 = 2 + 36أع وعاً تقري اً.
ا ّأمااا عوااد احط ااا فاحلدا أربعااون أعا وعاً عليااً بااد اً ما أا يااو يف آماار ارو طدريااة
للحام (اموها أع وعان م التلقيح غال اً).
ابوا علب ما ع ي:
فحن تع ري الفقيه ابحع وع الرابع االعشري مرماً – فيدا لو عا باذلك – ال يو اي علاب
الومت ذاته الذي يع عوه ال يب ابحع وع الرابع االعشري !
اذلك المتماا بداية احلماب عود الفريق.،
حو حمابه لألعابيع – يقاب غال اً احعا وع26
فاحع وع  24عود الفقيه – فيدا لو ّ
االذي هو داية الشهر الما م احمهر احلدلية العشرو عود ال يب.
ا ّأما ال يب فحمه ح ،يع ابحع وع  24فحمه يقاب بداية الشهر الما عود الفقيه.
اثلثاً :الفرق بني عمر احلمل عند الفقهاء واألطباء ابألشهر:

حساب عمر الحمل عند الفقهاء واألطباء

39

مدو احلد انيعتا عود الفقها تمعة أمهر.
ا ّأما احط ا فهاب عشرو أمهر مدرية ك مهر حوي  28يوماً.
اعود حتويلها لألمهر انيعرافة فحداا تعاا تماعة أماهر هجرياة امالام تقري ااً أا تماعة
أمهر ميما ية اع عة أاي .
ام احط ا م مم احلد إىل ثما مراح :
انيرحلة احاىل :تض ثماثة أمهر اهاب :احا االراين االرالث.
انيرحلة الرامية :تض ثماثة أمهر اهاب :الرابع ااخلامس االما .
انيرحلة الرالرة :تض ثماثة أمهر اهاب :المابع االرام االتاعع.
املراً حن ك مهر ال حوي إالّ أربعة أعابيع فحن ك مرحلة عيكون فيها  12أع وعاً
اي قب يف ك مهر عد اً م احاي مل حتماب فأأتاافوا أعا وعاً اا ليكدا احاي الوامالاة اعلياه
فحن انيرحلة احاىل حتوي  13أع وعاً االرامية كذلك االرالرة  14أع وعاً.
اجعلوا هاذا احعا وع الاذي ي ااب مقاه احاي يف انيرحلاة احاىل يف الشاهر الرالاث ايف
الف و الرامية يف الشهر الماا ايف الفا و احماريو أعا وع يف الشاهر الراام اأعا وع يف الشاهر
التاعع (علب امتماا يمري بيوه يف توإليع هذه احعابيع).
اهااذه بع ا ااااداا الاايت بيواات طريقااة معا لااة احعااابيع احلدليااة ابحمااهر التمااعة عوااد
احط ا (:)1

( )1اماد عرأتاتها علاب جمدوعااة ما ال ي اات ام لوهااا يف اادلاة اماالم بعضاه يف احعا وع  36حياث ع ّدتاه بعضااه
م الشهر الرام ال التاعع .
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اهبذا يت  ،اآليت:
( )1أن بداية الشهر احا عود الفقها ال تقاب بداية الشهر احا عود احط ا .
( )2أن أمهر احلد عود الفقها تمعة اعود احط ا عشرو أمهر علية.
( )3عود حتوي احط ا احمهر احلدلياة العشارو إىل احماهر التماعة انيعرافاة فاحن أطوا اا
تتفاات فاحمهر ( )5 8 6 3حتوي مخمة أعابيع خبماا بقية احمهر.
ابوا علب ذلك:
 ف ااحن داي ااة الش ااهر الراب ااع عو ااد الفقي ااه ال ت ااابي دايت ااه عو ااد ال ي ااب ع اوا اعتد اادال يااب احمااهر القدريااة العشاارو الاايت حااوي ك ا موهااا  28يوم ااً أا اعتدااد التمااعة
انيعا لة ابحربع ،أع وعاً علياً!
فوهاي ااة الش ااهر الراب ااع عو ااد ما ا يعتد ااد احم ااهر العش اارو ما ا احط ااا تك ااون بوهاي ااة
احع وع الما عشر.
ا ّأمااا م ا يعااا احع اابيع احلدليااة احربعاا ،ابلتمااعة أمااهر م ا احط ااا فااحن دايااة
الشااهر الرابااع عوااده عااتكون بوهايااة احع ا وع المااابع عشاار يف حاا ،أن م ارا الفقيااه
يقع علب م لع احع وع العشري م احعابيع احلدلية انيعرافة عود احط ا اذلاك
يف حااي ما ار،ااا ال دريااة  28يومااً امااد يقابا فا و تلاااب ذلااك نيا إلا ت ار،ااا
ال درية ع هذا العد !
 اكاذا داياة الشااهر الماا – االايت هاااب أما احلدا – عوااد الفقياه ال تالاد علاابذات الزم الذي يقالده ال يب إبمتا المتة أمهر.
الع ا ااااداا اآلتي اة ت م ا معا لااة عد ار احلد ا عوااد احط ااا االفقهااا اتلهاار العداار
احلقيقاب اانيرا اإن امتلم اللفن عود الفريق ،علب الوحو اآليت:
اااادا احا نيعا لااة احعااابيع احلدليااة عوااد احط ااا (احمااهر التمااعة)
-1
ابحمهر عود الفقها .
اااادا الراااين نيعا لااة احعااابيع احلدليااة عوااد احط ااا (احمااهر العشاارو )
-2
ابحمهر عود الفقها .
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املبحث السابع
أثر اختالف تقدير عمر احلمل عند الفقهاء
واألطباء يف األحكام الشرعية
ت  ،يف اني حث المابي امتماا التع اري عا عدار احلدا با ،الفقياه اال ياب يف بعا
ف ات احلد اأن مر ذلك عائد حمري :

األول :اما ااتماا بدايا ااة حما اااب عدا اار احلد ا ا إذ الفقيا ااه يريا ااد يف اححكا ااا الشا اارعية

حماااب عداار احلدا ما بدايتااه اهااو التلقاايح اال يااب اليااو حمااب بدايااة احلدا م ا التلقاايح
أبع وع ،تقري اً.
الثاين :عد تمااي احدو القيا انيمت دمة عود الفريق.،

فالشهر عود الفقها ّإما أن يكون  36يوماً أا  25يوماً ا ّأماا عواد احط اا فالشاهر 28
يوماً إذا كان عد أمهر احلد عشرو.
أا أن الشهر يتفاات ب 28 ،يوماً ا 35يوماً إذا كان عد أمهر احلد تمعة.
امتيجااة لوجااو هااذا الفااار فااحن اححكااا الشاارعية اني ويااة علااب الدمااة يف حتديااد عداار
احلد ا عااتتأثر – اال مااك – مااا مل ياات التحااري م ا م ا الفقيااه اال يااب عوااد معااااة إللااة أا
راعة حا ثة.
ال يااان م ااورو عااد التفريااي باا ،حماااب الف اريق ،لعداار احلد ا عوااد ت يااي اححكااا
الشرعية اأمهية حترير انيرا بوحدات ميا عد احلد ميك التدري ابحمرلة اآلتية:
املثال األول :عواد اال و ماديج ماد أمت احعا وع احلدلااب الماا

االعشاري امارع يف

احع ا وع احلدلاااب المااابع االعش اري فااحن احلك ا الشاارعاب يف إمعامااه كدااا يع ا عوااه الفقيااه هااو
اآليت:
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«م الد م احطفا امد ااإل عتة أمهر اجب بذ احع اب إلمعامه ...ام الد
م ا أن ت لااغ ماادو احلد ا عااتة أمااهر فحيوئااذ يولاار ط ي ااان خمتالااان يف حالتااه فااحن غلااب علااب
ظوهدا امتفاعه ابإلمعاش فحمه يوع ات ذ احع اب إلمقاذه»(.)1
فدا مل حترر انيال لحات اتعا احلماابت فحن ال يب هوا مد يعتقد اجوب اإلمعاش
حن اليد احع وع المابع االعشري يف ل ة احط ا مد أمت الشهر الما .
اأما عود معا لته ررا الفقها فحمه عيكون يف داياة الشاهر الماا امل يتحقاي لاه إمتاا
أم مدو احلد (عتة أمهر) فيكون إمعامه ماأتعاً لتقادير احط اا نيادى اعاتفا ته ما العواياة
ااإلمعاش( )2امرله يف احلك اليد احع وع الما االعشري ااخلاامس االعشاري عواد حمااب
احلد كعشرو أمهر علية .
اانيماحاان أن اللجوااة العلديااة حلااديراب الااوال و ب اوإلارو الالااحة مااد أاصاات ابآليت« :جيااب
إمعاااش ال ف ا إذا كااان العداار احلدلاااب أربعااة اعش اري أع ا وعاً أا أكراار اال يوجااد مااامع طااري م ا
اإلمعاش »...اكأدا اعت ت الشهر الما الذي هو أما احلدا الاذي يرياده الفقهاا أبماه هاو
الشهر احلدلاب القدري انيكون هو اما م له م أمهر م  28يوماً!
املثثثال الثثثاين :عوااد اال و مولااو ي أحاادمها يف احع ا وع احلدلاااب العش اري ااآلماار يف
احع وع احلدلاب الما
يع عوه الفقيه هو اآليت:

عشر فحن حك ت ميلهدا اتكفيوهداا االالاماو عليهداا ا فوهداا كداا

( )1مرار هيئة ك ار العلدا ابنيدلكة العربية المعو ية رم ( )231ااتري 1425/2/27ها.
( )2ااحط ا يذكران اكتدا للي ااو ،يف احع وع الرام االعشري ام ذلك مو " :عودما ي لغ احلد أع وعه الرابع
االعشري تز ا فرص ال ف ابلوجاو فيدا لو الد بشاك م كار يف حا ،ال ياتدك معلا احطفاا الاذي يولادان م ا
ذلك م ال قا علب ميد احلياو حن أعضا ه احليوية مل توضج بعد را فيه الكفاية.
اتزيد العواية انيقدمة م احدات العواية حلديراب الوال و (احلاأتوات) م فرص او احطفا انيولو ي ابكراً م بقائه
علب ميد احلياو إالّ أن معدالت إصابته إبعامات ترتفع أكرر يف هذه احلالة...
اعودما ي لغ احلدا أعا وعه الراام االعشاري يكتدا للاي ال فا الكا حجداه يكاون صا رياً كداا ي ادأ ال فا أا
ااو ،يف هذه الف و ابكتماب أ اع مو ااعتيقا ."..
يولر.www.nhs.ut )NHS choices( :
ترمجة :موعوعة انيلك ع د ب ع دالعزيز العربية للدحتوى الالحاب (.)www.kaaha.org
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«إذا كان المق مل ي لغ أربعة أمهر فحماه يلام يف مرماة ايادف يف حفارو ابنيقا و العاماة
أا غريها ان ت مي اال صاماو؛ حماه مل تاوف فياه الاراح اال ماامع ما مجاع أكرار ما ااحاد يف
احلفاارو الواحاادو اإن كااان المااق بلااغ أربعااة أمااهر فااأكرر اجااب ت ماايله اتكفيوااه االالااماو عليااه
ا فوه يف م ممتق »(.)1
ارعا لااة احمااهر احلدليااة عوااد الفقهااا ابحعااابيع احلدليااة عوااد احط ااا عاايلهر أن اليااد
احعا وع العشاري يلااز ت ماايله اتكفيوااه االالااماو عليااه ا فوااه يف ما ممااتق يف مقااابر انيماالد،
حمه مد أمت أربعة أمهر (أي  126يوماً) امف ت فيه الراح.
اأما اليد احع وع الما عشر فهاو اإن كاان يف الشاهر الراباع إالّ أماه مل يتداه اإ اا أمت
الشااهر الرالااث اإلاي و فااما ي ما اال يكفا اال يالاالب عليااه با يلاام يف مرمااة اياوارى يف حفاارو
اميك أن جيدع معه غريه يف م ااحد.
الكا انيماحاان أن توصاية اللجوااة العلدياة باوإلارو الالاحة مااد أاصات فيدااا خياه التعاما
مع انيولو انييت ابآليت :
«يف ح ااا ال ااوال و ب اا 16 ،أعا ا وع عل اااب ح ااىت  21أعا ا وع عل اااب :ي اات إرع ااا اار ااة
للرماجة اال يت تمجيله يف عج انيواليد اال يمت رج له مها و اال و أا افاو».
فجعلت حك اليد  16أع وعاً حك اليد  21أع وعاً!!
يف ح ،مالت علب أن م ان  16أع وعاً ال يت إرعاله للرماجة اال يالالب علياه اال
يم ااج يف ع ااج انيوالي ااد ابنيمتش اافب اال تم اات رج ل ااه م ااها و اال و اال اف اااو اكأد ااا اعت ا ت
الشهر احلدلاب القدري الرابع انيكون م  28يوماً االذي ال يريده الفقها ابلتأكياد عواد تع اريه
يف اححكا الشرعية فه إ ا يريدان إمتا  126يوماً أي  4أمهر اتمة.
جااا يف ااااامع ححكااا القاارآن( )2مولااه« :مل خيتلاام العلدااا أن مف ا الااراح فيااه يكااون
بعد مائة اعشري يوماً اذلك متا أربعة أمهر ا موله يف اخلامس.»..
فااانيماحن أن ت يااي احلكا الشاارعاب هوااا يمااتلز حترياار انيارا ابحعااابيع احلدليااة ااحمااهر
احلدلية امعا لتها أبمهر احلد اليت يقالدها الفقها .
( )1فتااى اللجوة الدائدة الفتوى رم (.www.alifta.net )25185
(.8/12 )2
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املث ثثال الثال ثثث :إذا ك ااان عد اار احلدا ا  15أعا ا وعاً عليا ااً ات اا ،ابلفح ااوص ال ي ااة
إصابته ررض اراثاب م ري غري مابا للعاماج فااحلك الشارعاب عواد بعا الفقهاا « :م ا مارار
مائة اعشري يوماً علب احلد إذا ث ت الكد بتقرير اوة ط ية م احط ا اني تال ،الرقات
ابوا علب الفحوص الفوية ابحجهزو االوعائ اني ت ية أن ااو ،مشوه تشويهاً م رياً غري ماب
للعماج اأمه إذا بقاب االد يف موعده عتكون حياته عيئة اآالمااً علياه اعلاب أهلاه فعودئاذ جياوإل
إعااقاطه بوااا علااب طلااب الوالاادي ااولااس إذ يقاارر هااذا يوصاااب احط ااا االوالاادي بتقااوى
االتر ت يف هذا احمر»(.)1
فحذا أرا ت احلام اإلجهاض اعألت ال يب ع عدار علهاا فحماه عايذكر اا أداا يف
احعا وع احلدلاااب التاعااع عشار أا يف الشااهر احلدلاااب القداري اخلااامس (انيكااون ما  28يومااً هااو

امااا م لااه م ا أمااهر) فدااا مل حتاارر انيال ا لحات اتعااا احلماااابت فمااتل احلام ا هوااا أدااا مااد
أمتاات  126يومااً يف حاا ،أن هااذا احعا وع عوااد الفقهااا هااو دايااة الشااهر الرابااع امل تاات احلاما
بعد  126يوماً.

( )1مرارات اودع الفقهاب اإلعماماب التابع لراب ة العاامل اإلعاماماب الادارو الرامياة عشارو – القارار الراباع 1556-1416
ص.277
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اخلامتة
احلدد هلل الفتاح العلي االالماو االمما علب رعوله احم ،ابعد:
فحن أبرإل ما ملالت إليه م متائج م مما هذا ال حث ميك تل يالها يف اآليت:
 -1انيرا يماب عدر احلد  :تقدير انيدو الزموية اليت مضاها ااو ،يف ب أمه.
 -2ي اادأ تك ااون ااو اا ،ما ا ح اا ،التق ااا احليا اوان انيو ااوي ابل ييض ااة اتك ااون الو ف ااة
احمشاج (ال ييضة انيلقحة).
 -3يالااار لألط ااا يف معرفااة عداار احلدا ؛ إذ ها أها اخلا و يف هااذا ا ا يف ذلااك
اع ااائ اط اار خمتلف ااة موه ااا :احلم اااب رعرف ااة أا ي ااو م ا ا آم اار ارو طدري ااة
ااحلما اااب رعرفا ااة اما اات التلقا اايح ااحلما اااب بقيا ااا طا ااو ااوا اا ،امماحلا ااة
احمااب هرماو ت احلدا امماحلاة امات إحماا
ممتوى الارح يف الا
احلام يركة ااو.،
 -4يعتدااد احط ااا احعااابيع احلدليااة حلماااب عداار احلدا اعااد ها أربعااون أعا وعاً
ت دأ م أا يو م آمر ارو طدرية م ا احلدا ؛ لتعاذر معرفاة انيوعاد الادميي
للتلقيح.
 -5تعا احعابيع احلدلية بعشرو أمهر ك مهر حوي  28يوماً أا بتمعة أماهر
متفااتة ال و .
 -6مدو احلد ط ياً ابحاي  286يوماً بد اً م أا يو م آمر ارو طدرية م ا
-7
-8
-5

احلد .
يعتد ااد الفقه ااا احاي االش ااهور يف تق اادير عد اار احلد ا ب ااد اً م ا ام اات إمك ااان
التلقيح ااعت دا احاي إ ا يكون يف أطوار احلد احاىل.
امتلام الفقهاا يف أمااهر احلدا أهاااب عد ياة أ هماليااة؟ ااني تاار – ا أعلا
– أدا همالية كمائر أمهر الشريعة.
ال مشاحة عواد اعاتعدا كا فرياي طريقتاه يف احلمااب اتع اريه عوهاا ابلوحادو
اليت اعتددها .
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 -16متيج ااة الم ااتماا بداي ااة حم اااب عد اار احلدا ا اام ااتماا اح اادات احلم اااب
انيماات دمة عوااد الفقهااا ااحط ااا فااحن تع ااري ال يااب ابليااو احربعاا ،ال يوافااي
الاازم الااذي يريااده الفقيااه ابليااو احربعاا ،ادايااة الشااهر الرابااع عوااد ال يااب ال
يوافي الزم الذي يريده الفقيه ابليو احربع ،اداية الشاهر الراباع عواد ال ياب
ال توافي مرا الفقيه إبكدا احربعة أمهر داية الشاهر الماا عواد الفقياه ال
تالااد علااب دايتااه يف اص ا ماح ال يااب .اهكااذا – اهااذا ابل ااع مااا مل يعااد
أحدمها يف تع ريه را يوافي مال لح اآلمر –.
 -11مت إعاادا جاادا نيعا لااة عداار احلد ا يف اص ا ماح الفقهااا ااحط ااا تمااهيماً
للفريق ،اإيضاحاً نيكام اإلمكا اهاب تواعب عدو الوماا الامايت تكاون
ار ،احليضية  28يوماً تقري اً .
امل اراً نيااا ت اا ،م ا أمهيااة الااوعاب بوحاادات حماااب عداار احلد ا عوااد ال حااث ام اماارو
انيمااائ ات يااي اححكااا

اخل اار عااد حترياار انيال ا لحات اني ارا و يف حاارا اححكااا

الشرعية انيتعلقة ابحلد ع إلموها انيرا ؛ فحين أاصاب ابآليت :
 -1علااب الفقي اه التحقااي م ا العداار احلدلاااب مح ا ال حااث االم اؤا

امعرفااة ماادى

م ابقته لألحكا الشرعية انيتعلقة به .
 -2علااب ال يااب توأتاايح مارا ه بدمااة عوااد بيامااه لعداار احلدا امحاالااة معا لتااه نيااا
عارت عليه اححكاا الشارعية ما حمااب بداياة احلدا ما إمكاان التلقايح
احماب ذلك ابحاي االشهور انيرا و يف اص ماح الشارع.
 -3يلااز ال ي اب كااذلك الدمااة عوااد احلماااب امراعاااو طااو الاادارو ال دريااة عوااد
انيرأو اعد تعدي إلاي و احربعة عشر يوما عود مجيع الوما .
 -4يلز ال يب التحري يف بيان عدر احلد للحام أا أعر،ا مالوصاً ح،
تب ىن اححكا الشرعية علب بيامه اإفالاحه .
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 -5يلااز ال يااب كااذلك التحااري عوااد ت يااي الق ارارات االفتااااى اخلاصااة بعداار
احلدا امعا لااة مااا ذكاار فيهااا م ا عداار ابحلماااب انيعت ا ط ي ااً م ا الشااراع يف
الت يي .
ا أعاأ أن أكااون ا افقها – عا حامه – نيااا امتلام فيااه ما احلااي إبذماه إمااه ايل
ذلك االقا ر عليه اصلب اعل علب م يوا محدد اعلب آله اصح ه أمجع.،
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فهرس املراجع
-1

إحياء علوم الدين تالويم اإلما أة حامد محدد با محداد ال ازايل (ت565هاا)
حتقيي عيد إبراهي

-2

ار احلديث – القاهرو ال عة احاىل 1412ها . 1552 -

أسثثىن املطالثثب شثثرح رول الطالثثب للقاأتاااب أة حاار إلك اراي احمالاااري الشااافعاب
(826ه ا ا ا 526 -ها ا اا) ري ا ااد العمام ا ااة محد ا ااد با ا ا أع ا ااد الش ا ااوبري ار الكت ا اااب
اإلعماماب – القاهرو.

-3

بث ثثدالع الصث ثثنالع يف شرشيث ثثب الش ث ثرالع لوم ااا ع ااما الا اادي أة بك اار ب ا ا مم ااعو
الكاعاين احلوفاب (ت587ها) انيكت ة العلدية بريات – ل وان.

-4

بدايثثة اهتهثثد وهنايثثة املقتصثثد لومااا أة الوليااد محدااد با أعااد با محدااد با رمااد
احلفي ااد ( )555 – 526تعلي ااي احتقي ااي ال ا اريج :محد ااد ص ا ا حاب حم ا ا ح ااما
ال عة احاىل 1415ها.

-5

التبيان يف أقسثام القثر ن لوماا

اس الادي محداد با أة بكار انيعاراا اببا ماي

ااوإلية (ت )751حققه :محدد إلهري الوجار انيؤعمة المعيدية ابلرايض.

-6

شدبري احلباىل واألطفال والصبيان (.)books google

-7

شفسثثري القثثر ن الع ثثي لومااا احلااافن عدااا الاادي أبااو الفاادا إمساعي ا ب ا كرااري
القرماب الدمشقاب (ت774ها) مؤعمة الكتاب الرقافياة ال عاة اخلامماة 1416ه ا
. 1556 -

-8

شلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري حة الفض مهاب الدي أعاد
ب ا عل اااب ب ا محد ااد ب ا حج اار العم ااقماين (ت852ها اا) عا ا بتال ااحيحه اتوم اايقه
االتعليي عليه :الميد ع د هشا اليداين انيدين ابنيديوة انيوورو – احلجااإل 1384ه ا
. 1564 -

-5

جثثواهر اليليثثل ماارح خمتالاار العمامااة الشااي مليا يف مااذهب اإلمااا مالااك إمااا

ار التوزي لوماا العماماة الشاي صااد ع دالماديع اآلة احإلهاري انيكت اة الرقافياة
– بريات.
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حاشثثية المثثل علثثا شثثرح املثثنهج للشااي عااليدان ب ا عداار ب ا موالااور العجيلاااب
انيالري الشاافعاب انيعاراا ابادا (ت1264هاا) علاي علياه امارج آايتاه اأحا يراه:
الشااي ع اادالرإلا غالااب انيهاادي ار الكتااب العلديااة – بااريات – ل وااان ال عااة
احاىل 1417ها . 1556 -

-11

حاش ثثية الش ثثربيين عل ثثا الغ ثثرر البهي ثثة م وع ااة م ااع ال اارر أت ا

ال اريج محد ااد

ع ا ا اادالقا ر ع ا ا ااا ار الكت ا ا ااب العلدي ا ا ااة – ب ا ا ااريات ال ع ا ا ااة احاىل 1418ه ا ا ا ا -
. 1557

-12

حاشثية الشثثرقاو

لع اد حجاااإلي علااب الشاارمااي ع1365 / 2ه ا1851-

القاهرو .
-13

-14

حاشث ثثية العبث ثثاد مث ثثع الغث ثثرر البهيث ثثة م وع ااة م ااع ال اارر أتا ا الا اريج محد ااد
ع ا ا اادالقا ر ع ا ا ااا ار الكت ا ا ااب العلدي ا ا ااة – ب ا ا ااريات ال ع ا ا ااة احاىل 1418ه ا ا ا ا -
. 1557
حاشية العدو علثا يفايثة الطالثب الثرابين لرسثالة ابثن أا قيثد القثريواين للشاي
علاب الالعيدي العداي انيالكاب انيكت ة الرقافية – بريات.

-15

حاشثثية بثثن عابثثدين ( رد التثثار علثثا الثثدر املختثثار
عابدي
معوض

-16

دااد أماا ،الشااهري ابب ا

راعة احتقيي  :الشاي  :عاا أعاد ع ادانيوجو االشاي  :علااب محداد
ار الكتب العلدية بريات ل وان ع1415 1ها. 1554-

احل ثاو الكبثثري لومااا أة احلم ا علاااب ب ا محدااد ب ا ح يااب انياااار ي (– 364
456ه اا) حققااه اماارج أحا يرااه اعلااي عليااه :محدااو م رجاااب اغااريه ار الفكاار –
بريات – ل وان 1414ها . 1554 -

-17

احلاو يف شفسري القر ن الكثرم موماع مادا اإلمياان www.aleman.com
.

-18

خلثثا النسثثان بثثني الطثثب والقثثر ن  .محدااد علاااب ال ااار الاادار المااعو ية للوشاار
االتوإلي ااع – ج اادو – انيدلك ااة العربي ااة الم ااعو ية ال ع ااة الرامي ااة عش اارو 1423ه ا ا -
. 2662
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دلي ثثل ص ثثحة األس ثثر إص اادار كلي ااة ط ااب هارف ااار – مكت ااة جري اار ال ع ااة احاىل
. 2664

-26

سث ثثنن سث ثثعيد بث ثثن منصث ثثور ع ااعيد ب ا ا موال ااور اخلرع اااين حتقي ااي :ح ي ااب ال اارع
احعلداب الدار الملفية – ا ود ال عة احاىل 1463ها.

-21

شرح منتها الرادات للشي موالور با ياومس با إ رياس ال هاويت (ت1651هاا)
عامل الكتب – بريات ال عة احاىل 1414ها . 1553 -

-22

ص ثثحيح البخ ثثار

حة ع ااد محد ااد ب ا إمساعي ا ال اااري (256 – 154ه اا)

إبمراا امراجعة فضيلة الشي صاد آ الشي
الرامية 1421ها . 2666 -

-23

ار المما للوشر االتوإليع ال عة

صحيح مسل لوما أة احلما ،ممال با احلجااج القشاريي الويماابوري إبماراا
امراجعة فضيلة الشي  :صاد آ الشي
1421ها . 2666 -

ار الماما للوشار االتوإلياع ال عاة الرامياة

-24

العزيثثز شثثرح الثثوجيز املعثثروك ابلشثثرح الكبثثري لومااا أة القاع ا ع اادالكر ب ا

-25

عمد القار شرح صحيح البخثار

محدد ب ع دالكر الرافعاب القزاي الشافعاب (623ها) حتقيي اتعلياي :الشاي علااب
محدااد معااوض االشااي عااا أعااد ع اادانيوجو ار الكتااب العلديااة – بااريات –
ل وان ال عة احاىل 1417ها . 1557 -

با ا أع ااد العيا ا
رالر .

-26

ع1572/1352 1

لوماا العماماة بادر الادي أة محداد محداو
م ع ااة مالا ا فب ال اااة احلل ااري اأاال ه

الغرر البهية لوما الشي إلكاراي با محداد احمالااري (ت526هاا) يف مارح مولوماة
ال هج ا ااة الور ي ا ااة لوم ا ااا عد ا اار اب ا ا ال ا ااور ي (ت745ه ا اا) أتا ا ا ال ا اريج محد ا ااد
ع ا ا اادالقا ر ع ا ا ااا ار الكت ا ا ااب العلدي ا ا ااة – ب ا ا ااريات ال ع ا ا ااة احاىل 1418ه ا ا ا ا -
. 1557

-27

الفتاوى اهلندية يف مذهب المام األع

أا حنيفة النعمان للشي ملاا امجاعاة

م علدا ا واد احعاما ار إحياا الا ا العارة للوشار االتوإلياع باريات – ل واان
ال عة الرابعة 1466ها . 1586 -
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54

فتح البار بشرح صثحيح البخثار

للحاافن أعاد با علااب با حجار العماقماين

( )852 – 773ار الفك ا ا اار – ب ا ا ااريات – ل و ا ا ااان ال ع ا ا ااة احاىل 1414ه ا ا ا ا -
. 1553

-25

فثثتح القثثدير لومااا كدااا الاادي محدااد ب ا ع دالواحااد الميواعاااب اإلعااكودري
انيعراا ابب ا دا احلوفاب (ت681ها) ار الفكر – بريات – ل وان.

-36

الفوايثثه الثثدواين علثثا رسثثالة ابثثن أا قيثثد القثثريواين (ت386هاا) للشااي أعااد با
غوااي با عااامل با مهوااا الوفارااي احإلهااري انيااالكاب (ت1126هاا) أتا ه اصااححه
ام اارج أحا ير ااه :الش ااي ع اادالوار محد ااد عل اااب ار الكت ااب العلدي ااة – ب ااريات –
ل وان ال عة احاىل 1418ها . 1557 -

-31

قثرارات اهمثثع الفقهثثي السثثالمي مكثثة املكرمثثة الاادارات ما احاىل إىل المااابعة
عش اارو الق ا ارارات :م ا ا احا إىل الر اااين بع ااد انيائ ااة (1424-1358ه ا اا-1577/
. ) 2664

-32

يشثثاك القن ثثاع ع ثثن مث ث القن ثثاع نيوالااور ب ا يوعاام ال هااويت راجعااه  :هااما

-33

ييثثأ أديثثد مثثن صثثحة جنيثثينق (دليثثل طثثرق وأسثثاليب فحثثص األجنثثة للياام:

ماليلحاب ا مال فب هما

ار عامل الكتب بريات 1463ها. 1583-

الكمان ي كرع رامدا ريدج ترمجة بتالرا  .أعد ب محدد مكااب الكار ي
مكت ة الع يكان ال عة احاىل 1418ها . 1558 -

-34

لسثثان العثثرب لومااا أة الفضا مجااا الاادي محدااد با مكاار با مولااور احفريقاااب
انيالري ار صا ر – بريات.

-35

املبسوط لشادس الادي المرممااب (ت456هاا) ار الكتاب العلدياة – باريات –
ل وان ال عة احاىل 1414ها . 1553 -

-36

اهموع شرح املهذب لوما أة إلكراي محياب الدي ب مرا الوواي ار الفكر.

-37

جمموع فتاوى شيخ السالم أمحد بن شيمية مجع اترتيب :ع دالرع اب محدد با
ماع ا ا اابو ا ااه محد ا ااد جمد ا ااع انيل ا ااك فه ا ااد ل اع ا ااة انيال ا ااحم الش ا اريم 1416ه ا ا ا -
. 1555
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خمت ثثار الص ثثحاح لوم ااا محد ااد با ا أة بك اار با ا ع اادالقا ر ال اراإلي إما اراج :ائ اارو
انيعاج يف مكت ة ل وان مكت ة ل وان . 1588

-35
-46

م ثثد احلم ثثل ب ثثني الط ثثب والفق ثثه
7q.blogsbot.com
املصباح املنري حعد ب محدد ب علاب الفيوماب انيقرئ اعتاىن هباا :احعاتاذ يوعام
 .محد ااد ع االيدان أارا ال ااور awraq-

الش ا ااي محد ا ااد انيكت ا ااة العالا ا ارية ص ا اايدا – ب ا ااريات ال ع ا ااة الرامي ا ااة 1418ه ا ا ا -
. 1557

-41

معج ث لغثثة الفقهثثاء اأتااع :أ . .محدااد راا ملعااه جاااب ا  .حامااد صااا

مويااري

ار الوفائس بريات – ل وان ال عة الرامية 1468ها . 1588 -
-42

-43

مغين التاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشي اس الادي محداد با محداد اخل ياب
الش اربي راعااة احتقيااي اتعليااي :الشااي علاااب محدااد معااوض االشااي عااا أعااد
ع اادانيوجو ار الكت ااب العلدي ااة – ب ااريات – ل و ااان ال ع ااة احاىل 1415ه ا ا -
. 1554

املغين نيوفي الدي أة محداد ع اد با أعاد با مداماة حتقياي :الادكتور ع اد با

ع دا م ا ا ا ال ك ا اااب اال ا اادكتور ع ا اادالفتاح احلل ا ااو توإلي ا ااع اإلارو الش ا ااؤان اإلع ا اامامية
ااحاماااا االاادعوو ااإلرمااا  -انيدلكااة العربيااة المااعو ية ار عااامل الكتااب ال عااة
الرالرة 1417ها. 1557-
-44

مق ث ثثاييس اللغ ث ثثة حة احلم ا اا ،أع ا ااد ب ا ا ف ا ااار ب ا ا إلك ا اراي (ت355ه ا اا) حتقي ا ااي:
ع دالمما محدد هاران ار ااي – بريات.

-45

منح ثثة اخل ثثالا عل ثثا البح ثثر الرال ثثا للعمام ااة الش ااي محد ااد أم اا ،عاب اادي ب ا عد اار
عابدي ب ع دالعزيز انيعراا ابب عابدي الدمشقاب احلوفاب (ت1252ها).

-46

املوسوعة الصحية الشثاملة  .أتاحب بوات محداو اببللااب علمالة انيكت اة ال ياة
ال عة الرامية 1426ها . 2665 -

-47

املوسوعة الطبية الفقهية  .أعد كوعان ار الوفاائس ال عاة الرامياة 1427ه ا -
. 2666
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56

موسوعة جس النسان الشاملة إعدا أعد مفيي اخل يب يوعم علدان ماري
رئ اايس التحري اار :أع ااد م اافيي اخل ي ااب مكت ااة ل و ااان م ااران ال ع ااة احاىل
. 2666

-45

موسوعة صثحة الطفثل  .محداد صاا

إللزلاة ار اايا – باريات ال عاة احاىل

1414ها . 1554 -

-56

هناية املطلب يف دراية املذهب إلماا احلارم ،ع ادانيلك با ع اد اااوي (415
– 478ها) حققه ااأتع فهارعه :أ . .ع دالعلي محدو الديب.

-51

اهلداية :مرح بداية اني تدئ لشي اإلعما برهان الادي علااب با أة بكار انيرغيوااين
(ت553ها).

-52

الوجيز يف عل األجنة القر ين  .محدد علاب ال ار الدار المعو ية للوشر االتوإليع
ال عة الرامية 1467ها . 1586 -
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املواقع اإللكرتونية:
-1

مومع ال ري .

www.altibbi.com

-2

مومع ال فولة .

www.tufoola.com

-3

مومع مركز ال ف .

www. Arabia.babycenter.com

-4

مومع إعما ايب االعتشارات ال ية

www.consult.islamweb.net

-5

بيري عو ارابيا .

www.arabia.babycenter.com

-6

جريدو الرايض .

www.alriyadh.com

-7

اإلعما عؤا اجواب .

www.islamqa.info

-8

مومع  .يوعم الش يلاب

www.shubily.com

-5

مومع الشي احل اين .

www.alalbany.net

-16

اإلارو العد انيالرية .

www.arablegalportal.org

-11

الوفد.

www.alwafd.com

-12

اكالة أحرار اإلم ارية.

www.ahrarnewsagency.com

-13

اكالة اليو الرام .

www.8th.day.com

-14

يومية المما اليو .

www.islamonline.com
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