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  )دراسة فقھیة مقارنة(

  سمیة محمود حمزة عزوني

  .، المملكة العربیة السعودیة  جامعة أم القرى،قسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة

  sumahazz@gmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث

تعتد بوضع الحمل تناول ھذا البحث مسألة من مسائل العدة وھي عدة الحامل ومن 
ومن ال تعتد؛ فقد اختلف الفقھاء في الشروط المعتبرة العتبار وضع الحمل عدة، 
سواء كانت عدًة من فراٍق في الحیاة أو في الموت لمن ظھر بھا حمل، وقد تم 
التركیز على اشتراط كون الحمل من صاحب العدة عند الفقھاء، وكیف خالف 

 اعتبار ھذا الشرط مما ترتب علیھ خالفھم بعض الحنفیة مذھب الجمھور في عدم
من كان زوجھا صبًیا ال : في اعتبار وضع الحمل ِعدة في بعض المسائل، وھي

یولد لمثلھ، أو كان مجبوًبا ممسوًحا، أو وضعت حملھا لدون ستة أشھر، أو فارقھا 
 زوجھا وھي حامل من زنا، وقد تم في ھذا البحث دراسة ھذه المسائل بأدلة الفقھاء

اختالف الفقھاء في الشروط المعتبرة :ومن أبرز نتائج البحث ما یلي. ومناقشاتھم
حتیاط والظن ال على القطع بناء بعض األحكام على اال،لالعتداد بوضع الحمل

نة النسب، بل أن في العّدة حكٌم أخرى ال تقتصر على تبرئة الرحم وصیا، والجزم
حمل عند أبي حنیفة ومحمد إنما ھو فیما أن االعتداد بوضع ال، تتعداه لمعاٍن أخرى

إذا كان الحمل ظاھًرا في المرأة قبل الفراق وأما ما یحدث من الحمل بعد الفراق 
 .فال ُیعتد بوضع الحمل فیھ

  .  الحمل ، دراسة فقھیة مقارنة ،ِعّدة،  حملھّن، وضُع:مفتاحیةالكلمات ال
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Abstract: 

This research dealt with one of several issues, which is 

the number of pregnant women, who gets pregnant during 

pregnancy, and who does not. The jurists differed on the 

conditions considered, considering that the state of pregnancy 

is several, whether it is a number of partitions in life, or in 

death, for whom a pregnancy appeared, and the focus was 

on, the requirement that the pregnancy be from the owner of 

the kit with the jurists, and how some Hanaf violated the view 

of the public In not considering this condition, as a result of it, 

their disagreement regarding the status of pregnancy is 

several in some issues, namely: whoever her husband was a 

boy, was not born to like him, or was anointed boy, or she 

gave birth to her without six months, or her husband 

separated her while she was pregnant from Fornication, and 

in this research, these issues have been studied with 
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evidence from scholars and their discussions. Among the 

most prominent results of the research are the following: The 

difference of jurists in the considered conditions for 

consideration of pregnancy status, Building some provisions 

on precaution and doubt, not on cutting and asserting , That 

there are many other rulings that do not limit the acquittal of 

the uterus and the maintenance of lineage, but exceed it in 

other meanings  ,If the pregnancy is apparent in the woman 

before the separation, and as for what happens from the 

pregnancy after the separation, then the pregnancy is not 

considered in it. 

Key words: The status of , their pregnancy , several , 

 a comparative juristic study, the pregnancy. 
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  مةاملقد

الحمد هللا الذي خلّق فسّوى، وأعطى كل شيء َخْلقھ ثم َھدى، والصالة والسالم 
  :على من كانت بعثتھ رحمة للعاملین وُھدى، وبعد

فعند دراستي لبعض المسائل في فقھ األسرة، لفت نظري موضوع من ال یعتددن 
ن یتبادر إلى  كا-وبحكم قلة بضاعتي العلمیة-بوضع الحمل من النساء عند الفقھاء؛ فإنھ 

ذھني أن كل حامٍل معتدٍة، فانقضاء عدتھا منوٌط بوضع حملھا سواًء كانت معتدة من 
" وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: "فراٍق في الحیاة أو وفاٍة؛ عمًلا بعموم آیة

  ]. ٤:الطالق[

فآثرُت دراسة ھذا الموضوع، والنظَر في أقوال المذاھب األربعة عنھ، واألحوال 
  .-رغم وضعھ ُكّلھ–لتي ال یعّد وضع الحمل فیھا ِعدة ا

  .وقد رأیت تقسیم البحث إلى فصلین بمقدمة وتمھید وخاتمة

  ط اث

في معنى العدة وموجباتھا وحكمة مشروعیتھا وأنواعھا، وفیھ أربعة : التمھید
  .مطالب

ة، وفیھ العدة بوضع الحمل؛ أقسامھا، والحمل الذي تنقضي بھ العد: الفصل األول
  . مبحثان

  .من ال یكون وضع حملھن عدة، وفیھ أربعة مباحث: الفصل الثاني

  .وفیھا نتائج البحث والتوصیات: الخاتمة
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  التمهيد        

  اطب اول

   ادة

وجمعھا ِعدد، .  مصدر عددُت الشي عدا وِعَدة-بكسر العین–الِعّدة : في اللغة
: وقیل. أیام أقرائھا: قیل: وِعّدة المرأة. صلھا من العّد وھو اإلحصاءوأ. ِسْدرة وِسَدر: مثل

  ١.تربُّصھا الُمدة الواجبة علیھا

  : تعددت تعریفات الفقھاء لھا، ومن ذلك: في االصطالح

 ٢.ھي اسٌم ألجٍل ُضرب النقضاء ما بقي من آثار النكاح: عند الحنفیة

 ٣.وت الزوج، أو طالقھھي مدة منع النكاح لفسخھ، أو م: عند المالكیة

ھي مدة تتربص فیھا المرأة لمعرفة براءة رحمھا، أو للتعبد، أو : عند الشافعیة
 ٤.لتفجعھا على زوج

  ٥.التربص المحدود شرًعا: عند الحنابلة

ب اطا  

  وت ادة

  . طالق الزوج وما في معناه من فسخ/ ١

   ٦.وفاة الزوج/ ٢

                                                           

 ).٢/٣٩٥(منیر ؛ المصباح ال)١/٢٠٢(؛ مختار الصحاح )١/٦٩(تھذیب اللغة :  ینظر١
 ).٣/١٩٠(بدائع الصنائع :  ینظر٢
 ).٣٠٥(شرح حدود ابن عرفة :  ینظر٣
 ).٤/٣٤٣(الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة :  ینظر٤
 ).٣/١٩١(شرح منتھى اإلرادات :  ینظر٥
 ).١٤٥، ٧/١٢٦(؛ نھایة المحتاج )٣٠٦(شرح حدود ابن عرفة :  ینظر٦
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  اطب اث

 ن دةاا رو  

  . التعّبد هللا عز وجل بامتثال أمره/ ١

لحصول براءة الرحم ظًنا غالًبا احتراًزا من اختالط األنساب، وھذا مقصودھا / ٢
  .األعظم

  .تعظیًما لھذا العقد والمیثاق، وإظھاًرا لقدره/ ٣

  ١.إتماًما لحق الزوج؛ لذلك َلِحقھا اإلحداد علیھ في الوفاة أكثر من غیره/ ٤

ر مما سبق أن العدة ال ینحصر مقصدھا في تبرئة الرحم؛ بدلیل وجوبھا فیظھ
 غیر أن بعض الفقھاء رأى أن المقصود األعظم في عدة الطالق إنما ٢.على بریئتھ كذلك

ھو للتحقق من براءة الرحم فخرج من طّلق ولم یدخل، أو دخل وال یمكن وطؤه، في حین 
  ٣. ُیعتبر بھا بلوغ زوٍجأن عدة الوفاة فیھا ضرب من التعبد، فلم

راب اطا  

   أواع ادد

العدة باألقراء، وھي لمن فورقت في الحیاة بطالق أو بغیر طالق، : النوع األول
  .أو وطٍء في غیر نكاح، إذا كانت تحیض

 العدة باألشھر، وھي لمن ال تحیض لِصغٍر أو یأٍس وفورقت في :النوع الثاني
  .جھا وھي حائلالحیاة، أو للمتوفى عنھا زو

 العدة بوضع الحمل، وھي للحامل إذا فارقھا زوجھا بطالق أو :النوع الثالث
 وھذا النوع األخیر ھو ما ٤.فسخ أو موتھ عنھا، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة

  .یعنینا في ھذا البحث

                                                           

 ).٧/١٢٦(؛ نھایة المحتاج )٣١٧(؛ عدة البروق )وما بعدھا ٢/٥٠(إعالم الموقعین :  ینظر١
؛ حاشیة )٤/٣٥٤(؛ شرح الزرقاني على مختصر خلیل )٢/٢٥٧(عقد الجواھر الثمینة :  ینظر٢

 ).٢/٤٦٨(الدسوقي 
 ).٢/١٢١(؛ حاشیة العدوي على كفایة الطالب )٢/٥٩(؛ الفواكھ الدواني )١٥/٥٢(كفایة النبیھ :  ینظر٣
؛ الفواكھ )١٣٤ -٧/١٢٨(؛ نھایة المحتاج )١١/١٩٤(؛ المغني )١٩٢، ٣/١٩١( الصنائع بدائع:  ینظر٤

 ).٢/٥٧(الدواني 
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  الفصل األول
  العدة بوضع الحمل،

  : وفیھ مبحثان
  المبحث األول

  الحمل أقسام العدة بوضع
  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  دة طق ال

   ١.تنقضي بوضع الحمل باالتفاق

ب اطا  

  دة وة ال

  :اختلف الفقھاء في انقضائھا إلى قولین

عدتھا بوضع حملھا كالمطلقة الحامل، ولو وضعتھ بعد لحظة من : ول األولالق
وابن مسعود وزید بن ثابت وأبي وھذا قول عامة الصحابة كابن عمر . وفاة زوجھا

  ٢.وھو قول جمھور الفقھاء. ھریرة رضي اهللا عنھم

  : وحجتھم

   ٣]٤:الطالق). [وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: (عموم قولھ تعالى/ ١

أن ُسبیعة األسلمیة نفست بعد وفاة زوجھا بلیال، فجاءت النبي صلى : (حدیث/ ٢
:  فبّین الحدیث أن قولھ تعالى٤).كح، فأِذن لھا فنكحتاهللا علیھ وسلم فاستأذنتھ أن تن

                                                           

؛ المغني )٢/١٠٨(؛ بدایة المجتھد )٢/١٩٣(؛ بدائع الصنائع )٢٣/٤٥٣(تفسیر الطبري :  ینظر١
 ).٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )٣/١٧٦(؛ تفسیر القرطبي )١١/٢٢٧(
؛ التوضیح لخلیل )١١/٢٢٧(؛ المغني )٣/١١٥(؛ بدایة المجتھد )٢/١٩٦(بدائع الصنائع :  ینظر٢
 ).٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )٥/٣١(
؛ تفسیر )٣/١١٥(؛ بدایة المجتھد )٢/١٩٦(؛ بدائع الصنائع )٢٣/٤٥٥(تفسیر الطبري :  ینظر٣

 ).٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )٣/١٧٥(القرطبي 
، ]٤:الطالق) [مال أجلھن أن یضعن حملھنوأوالت األح(  أخرجھ البخاري في صحیحھ، الطالق، ٤
وأخرجھ مسلم في صحیحھ، الطالق، انقضاء . عن المسور بن مخرمة، واللفظ لھ) ٧/٥٧(، )٥٣٢٠(

 ).٢/١١٢٢(، )١٤٨٥(عدة المتوفى عنھا زوجھا وغیرھا بوضع الحمل، 
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محمول على عمومھ في المطلقات والمتوفى " وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن"
  ١.عنھن أزواجھن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفین

أن وضع الحمل أقوى في الداللة على براءة الرحم المقصودة من مضّي / ٣
   ٢.ُھرزمان األش

وألنھ ال خالف في بقاء العدة ببقاء الحمل، فوجب أن تنقضي بھ كما في حق / ٤
  ٣.المطلقة

 عدتھا آخر األَجلین من األربعة أشھر وعشًرا أو وضع الحمل، :القول الثاني
وھو مروي عن علي وابن عباس في إحدى الروایتین . أیھما كان أخیًرا تنقضي بھ العدة

   ٤.ول عن بعض المالكیةوقد حكوا ھذا الق. عنھ

  :وحجتھم

وردت في معرض بیان ) وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن(أن آیة / ١
  ٥.عدة المطلقة، فتكون خاصة بھا، وأما المتوفى عنھا زوجھا، فلم ُتقصد باآلیة

  ٦. بأن في اآلیة ھنا خطاٌب مبتدأ، یتناول العدد كلھا:وأجیب عنھ

ة باآلیة، فالجمع بینھما أولى من إھمال وعلى فرض أنھا كانت مقصود/ ٢
أحدھما فإنھا إذا قعدت أقصى األجلین فقد عملت بمقتضى اآلیتین، وإن اعتدت بوضع 

ال ُیعلم أي :  وقد قیل٧.الحمل فقد تركت العمل بآیة عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجیح
  ٨.اآلیتین متقدمة، فتجب العدة بالشھور ووضع الحمل احتیاًطا

بأنھ إنما یعمل بھما إذا لم یثبت نسخ إحداھما بالتقدم والتأخر، أو لم : جیب عنھوأ
  ٩.إن آیة وضع الحمل آخرھما نزوًلا: یكن إحداھما أولى بالعمل بھ، وقد قیل

  :الترجیح

                                                           

 )١١/٢٢٨(المغني : وینظر). ٣/١٧٥( تفسیر القرطبي ١
 ).٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٥/٨٤(ي المحتاج ؛ مغن)١١/٢٢٨(المغني :  ینظر٢
 ).١١/٢٢٨(المغني :  ینظر٣
؛ مناھج التحصیل في شرح المدونة )٣/١١٥(؛ بدایة المجتھد )٤/٢٤٦(تفسیر ابن عطیة :  ینظر٤
 ).١/٤٦٩(؛ الشامل )٥/٣١(؛ التوضیح )٣/١٧٤(؛ تفسیر القرطبي )٤/١٨٩(
 ).٩٧/!٣(ائع ؛ بدائع الصن)٢٣/٤٥٥(تفسیر الطبري :  ینظر٥
 ).٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٦
 ).٣/١٧٥(؛ تفسیر القرطبي )٣/١١٥(بدایة المجتھد :  ینظر٧
 ).١٠/٥٢٩٢(التجرید :  ینظر٨
 ).٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٩
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 ما ذھب إلیھ جمھور المذھب من أن اعتداد الحامل -واهللا أعلم–لعلھ یترجح 
  :توفى عنھا؛ ألموٍر أھمھایكون بالوضع سواء كانت مطلقة أم م

   ١.اعتضاده بحدیث سبیعة األسلمیة، وھو متأخر عن آیة عدة الوفاة: أوًلا

من شاء الَعنُتھ؛ : (ما جاء في األثر عن ابن مسعوٍد رضي اهللا عنھ قال: ثانًیا
ْنُتُھ َمْن َشاَء َلاَع: ( وفي روایة٢).ُألنِزَلْت سورُة النساء الُقصرى َبْعَد األربعة أشھر وعشرًا

ِإلَّا َبْعَد آَیِة اْلُمَتَوفَّى ] ٤: الطالق[} َوُأوَلاُت اْلَأْحَماِل َأَجُلُھنَّ َأْن َیَضْعَن َحْمَلُھّن{َما َنَزَلْت 
  ٣).ِإَذا َوَضَعِت اْلُمَتَوفَّى َعْنَھا َزْوُجَھا َفَقْد َحلَّْت. َعْنَھا َزْوُجَھا

  

                                                           

 ).٣/١٧٦(؛ تفسیر القرطبي )٤/١٩٠(؛ مناھج التحصیل في شرح المدونة )١١/٢٢٧(المغني :  ینظر١
). إسناده صحیح: (قال األرنؤوط). ٣/٦١٥(، )٢٣٠٧(ود، الطالق، في عدة الحامل،  أخرجھ أبو دا٢

 .وصححھ األلباني
: وینظر). ٥/٣٠٤(، )٥٦٨٦( أخرجھ النسائي في الكبرى، الطالق، ما استثني من عدة المطلقات، ٣

 ).٢/٧٨(الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة 



 - ٢١٩٨ -

  املبحث الثاني

  ه العدةاحلمل الذي تنقضي ب

  : وفیھ مطلبان

  اطب اول

   روط ال اذي   ادة

.  أن تتبین فیھ صورة اآلدمي ولو خفیًة ویشھد بھا القوابل الثقات:الشرط األول
فال تنقضي بمضغٍة لم یشھد لھا، وال بعلقة أو نطفة؛ ألن وضع الحمل ال یتحقق إال بما 

  ١.د اشترط ذلك الحنفیة، والحنابلة في روایةوق. ُعلم أنھ ولد یقیًنا لتحصل براءة الرحم

لو شھد قوابل ثقات بأن الملقى مبتدأ خلق : وعند الشافعیة وروایة عن الحنابلة
  ٢.آدمي بال شك، وال صورة خفیة فیھا، فتنقضي

تنقضي بوضع قطعة لحم، وإن لم تتصور خلقة اآلدمي، ویثبت : وعند المالكیة
  ٣.ذلك بعدم ذوبھا في الماء الحار

  ٤. أن یوضع الحمل كلھ، ال أكثره وال بعضھ، وال واحًدا إن كان أكثر:الشرط الثاني     

  ٥.تنقضي بوضع أكثر الولد، وبواحد إن كانوا أكثر: وفي روایة عن الحنفیة

وقد . -كالمنفي باللعان– إمكان نسبة الحمل لصاحب العدة ولو احتماًلا :الشرط الثالث     
  ٦.فعیة والحنابلةـ، ولم یشترطھ الحنفیةاشترطھ المالكیة والشا

                                                           

 ).٥/٨٥(؛ مغني المحتاج )٣/٥١١(ار ؛ الدر المخت)٣/١٩٦(بدائع الصنائع :  ینظر١
 ).٥/٨٥(؛ مغني المحتاج )٢٣١ -١١/٢٢٩(المغني :  ینظر٢
 )٤/٣٦٧(شرح الزرقاني على مختصر خلیل :  ینظر٣
؛ المغني )٣/٥١٢(؛ الدر المختار )٣/١٩٦(؛ بدائع الصنائع )١/١٣٦٣٤٣(التلقین :  ینظر٤
 ).٨/٣٧٥(؛ روضة الطالبین )١٨/١٦٥(؛ تفسیر القرطبي )١١/٢٢٩(
 ).٣/١٩٦(بدائع الصنائع :  ینظر٥
؛ شرح الزرقاني على مختصر خلیل )٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )٩/٤٤٣(العزیز شرح الوجیز:  ینظر٦
 ).٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٤/٣٦٦(
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ب اطا  

   أل وأر دة ال د اء

   ١.اتفق الفقھاء على أن أقل الحمل ستة أشھر إذا وضَعتھ تاًما

) ١٥: األحقاف" (َوَحْمُلُھ َوِفصاُلُھ َثالُثوَن َشْھرًا: "منتزع من قولھ تعالى: ودلیلھم
، فحوالن )٢٣٣: البقرة".(ِلداُت ُیْرِضْعَن َأْوالَدُھنَّ َحْوَلْیِن كاِمَلْیِنَواْلوا: "مع قولھ تعالى

   ٢.وستة أشھر ثالثون شھًرا

  :واختلفوا في أكثره

أربع : فالمشھور عن المالكیة، وھو قول الشافعیة، وظاھر مذھب الحنابلة/ ١
   ٣.سنین

یف ھنا وال اتفاق، التقدیر إنما یعرف بتوقیف أو اتفاق، وال توق: قال ابن قدامة
. وما ال نص فیھ یرجع فیھ إلى الوجود، وقد وجد الحمل ألربع سنین ال أكثر، فیحكم بھ

وعلیھ فلو ولدت المرأة ألربع سنین فما دون من یوم موت الزوج أو طالقھ، ولم تكن 
تزوجت وال وطئت، ولم تنقض عدتھا بقروء وال بوضع حمل، فإن الولد الحق بالزوج، 

  ٤.قضیة بھوعدتھا من

  ٥.سنتان: وعند الحنفیة وروایة عند الحنابلة/ ٢

  ٦.خمس سنین: وفي روایة عن المالكیة/ ٣

    ب ا ار رع

وھذه الستة أشھر محسوبة باألھّلة، كسائر أشھر الشریعة، ولذلك روي في 
لولد أنھ إن نقص عن األشھر الستة ثالثة أیام، فإن ا: المذھب عن بعض أصحاب مالك
   ٧.یلحق؛ ِلعّلة نقص األشھر وزیادتھا

  ٨.وھذه المدة ُتحسب من وقت العقد وإمكان الوطء: وبدایة حساب المدة

                                                           

؛ الذخیرة للقرافي )٩/٢٨٦(؛ تفسیر القرطبي )١١/٢٣١(؛ المغني )٣/١٩٨(بدائع الصنائع :  ینظر١
 ).٧/١٢٥(ة المحتاج ؛ نھای)٤/٣٠٠(
 ).٢٣٢، ١١/٢٣١(؛ المغني )٣/٢٩٩(تفسیر ابن عطیة :  ینظر٢
؛ شرح الزرقاني على )٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )٨/٣٧٧(؛ روضة الطالبین )١١/٢٣٢(المغني :  ینظر٣

 ).٤/٣٦٥(مختصر خلیل 
 ).١١/٢٣٣(المغني :  ینظر٤
 ).١١/٢٣٢(المغني :  ینظر٥
 ).٤/٣٦٥(تصر خلیل شرح الزرقاني على مخ:  ینظر٦
 ).٣/٢٩٩(تفسیر ابن عطیة :  ینظر٧
 ).١/٤٥٧(؛ الشامل لبھرام )٢/٢١١(؛ عقد الجواھر الثمینة )٤/١٥٥(البحر الرائق :  ینظر٨
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  الفصل الثاني

  من ال يكون وضع محلهن عدة

  : وفیھ أربعة مباحث

  املبحث األول

 ثم ظهر -وهو يقوى على اجلماع–إذا كان الصبي ال يولد ملثله 

  ارقهابامرأته محل، وف

  : یھ مطلبانوف

  اطب اول

ن ا  

  .الصبي الذي ال یولد لمثلھ، ھو من لم یحتلم، ولو َقِوي على الجماع

 سواء كان في الیقظة أم في المنام، بُحلم أو غیر ١ھو خروج المني،: واالحتالم
  ٢.ولما كان في الغالب ال یحصل إال في النوم بُحلم، أطلق علیھ الُحلم واالحتالم. حلم

  ٣.وعلیھ فحبل امرأة الصغیر إنما یكون من الزنا أو من وطء شبھة

ب اطا  

م ا  

  : عدة امرأة الصغیر الذي ال یولد لمثلھ وھو یقوى على الجماع، على حالین

ول اا ل  رد ظو   ر إذا  

  :صورة ذلك

                                                           

 ).١/٣٢( الدر الثمین ١
 ).٣١/٥٢٦(تاج العروس :  ینظر٢
 ).١١/١٩١(؛ الحاوي )١٠/٥٢٩٣(؛ التجرید )٣٨١(عیون المسائل :  ینظر٣
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 لكن صورة الطالق ١تى یبلغ،ال یكون طالق الصبي طالًقا ح: قال الحنفیة
الموجب لعدتھا بعد الدخول، أن یكون ِذمِّیا فُتسلم زوجتھ، ویأبى ولّي الصغیر أن ُیسلم 

  .فإنھا تبین منھ في ھذه الحال وتعتّد بالخلوة الصحیحة

  ٢.وكذا أن یخلو بھا وھو صغیر ویتركھا، ثم یطّلقھا بعد بلوغھ، فتعتّد لطالقھ

ة على امرأتھ إذا فارقھا حال حیاتھ؛ ألنھا شرعت لبراءة ال عد: وقال المالكیة
  . الرحم، والصبي ال ماء لھ قطًعا فعدم الحمل من وطئھ محقق

  ٣.فإذا ظھر بامرأتھ حمل وفارقھا في حیاتھ، فالحمل لیس منھ یقیًنا

قد ُیفرض ارتفاع النكاح في حالة حیاة الزوج بفسخ، والزوج : وقال الشافعیة
  ٤.ن یولد لھصبي ال یتصور أ

  : اختلف الفقھاء إلى قولین: حكمھ

  ٥.تبرأ بالوضع:  ألبي حنیفة ومحمد:القول األول

  :وحجتھم

فوْضع الحمل ). وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: (عموم قولھ تعالى
  ٦.تنقضي بھ كل عدة

ال تنقضي عدتھا بوضعھ، بل تبرأ بمضي ثالثة أقراء :  للجمھور:القول الثاني
  ٧.الوضعبعد 

  :وحجتھم

ألنھ ولد ال یمكن أن یكون منھ فلم یقع االعتداد بھ، كما لو ظھر بعد موتھ، وألنھ 
حمٌل ال تنقضي بھ العدة لو ظھر بعد وجوبھا، فوجب أن ال تنقضي بھ العدة إذا ظھر قبل 

                                                           

 ).٦/٥٣(لمبسوط ا:  ینظر١
 ).٣/١٥١٠(الدر المختار :  ینظر٢
 ).٢/١٢١(؛ حاشیة العدوي على كفایة الطالب )٥٩ -٢/٥٧(؛ الفواكھ الدواني )٢/٢٥(المدونة :  ینظر٣
 ).١/٢٩٣(؛ مغني المحتاج )٦/١٢٨(؛ الوسیط )١٥/١٧٠(نھایة المطلب :  ینظر٤
 ).٦/٥٢(؛ المبسوط )١٠/٥٢٩٢(التجرید :  ینظر٥
 ).٧٤، ٢/٧٣(؛ الجوھرة النیرة على مختصر القدوري )٣/١٩٧( بدائع الصنائع : ینظر٦
؛ )٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٣/٣٩٢(؛ أسنى المطالب )٤/١١٠(؛ اإلقناع )١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٧

 ).٢/١٢١(حاشیة العدوي على كفایة الطالب 
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وجوبھا؛ ألن اعتبار وضع الحمل في العدة لحرمة الماء وصیانتھ، وال حرمة لماء 
  ١ .الزاني

  

  ب اراء د او رع

  :فیھا قوالن

 تحتسب األقراء من یوم الوضع، وتعد النفاس قرًءا، وال تحتسب بما :القول األول
  ٢.حاضتھ قبل النفاس زمن الحمل

 وُنسب ٣. ال ُیعد النفاس قرًءا بل ُتحتسب األقراء بعد الطھر منھ:القول الثاني
  ٤.البن رشد

  اراءب اف  طر ب 

  ھل العبرة بالِعبر والمعاني أو العبرة باأللقاب واألسامي؟

واهللا تعالى . ال تحسب بدم النفاس ُقرًءا: فمن اعتبر األلقاب والتسمیات، قال
  .والنفاس ال یسمى ُقرًءا". ثالثة قروء: "یقول

ومن اعتبر المعاني في كون دم النفاس لھ حكم الحیض في جمیع ما تعلق بھ من 
  ٥.تحسب بھ: كام، قالاألح

   اض  ال رع

  :اختلف الفقھاء في حیض الحبلى إلى قولین

  . أن الدم في الحمل إذا جاء بصفة الحیض یعد حیًضا:األول

  ١. أن الدم في الحمل دم فساد، فالحامل ال تحیض:الثاني

                                                           

 ).١١/٢٣٦(؛ المغني )١١/١٩٠(؛ الحاوي )٦/٥٢(المبسوط :  ینظر١
؛ شرح الزرقاني على )٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٤/٢١٤(مناھج التحصیل في شرح المدونة : ینظر ٢

 ).٢/٤٧٤(؛ شرح الدردیر )٤/٣٦٧(مختصر خلیل 
 ).٤/٢١٤(مناھج التحصیل في شرح المدونة :  ینظر٣
 ).٢/٤٧٥(الشرح الكبیر للدردیر :  ینظر٤
 ).٢١٥، ٤/٢١٤(مناھج التحصیل في شرح المدونة :  ینظر٥
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ذا فمن قال بأنھ یمكن الحیض مع الحمل، یرى أن الحامل بما ال ینسب للزوج إ
  ٢.كانت تحیض فعدتھا تنقضي باألقراء ولو قبل وضع الحمل

ل اا ل  رد ظو  و إذا  

  :اختلف الفقھاء في انقضاء عدتھا بالحمل

  ٣.تنقضي العدة بوضع الحمل استحساًنا: ألبي حنیفة ومحمد: القول األول

  :وحجتھم

  ٤).ن یضعن حملھنوأوالت األحمال أجلھن أ: (عموم قولھ تعالى/ ١

ألنا تیقنا بفراغ رحمھا من : -كما یقول السرخسي-ووجھ استحسان ھذا القول 
ماء الزوج عند موتھ، فعلیھا العدة بالشھور؛ حقا لنكاحھ، كما لو لم یكن بھا َحَبل، ولكّنا 

وقد ذكرنا أنھا قاضیة على آیة التربص لنزولھا ) وأوالت األحمال: (استحسّنا لظاھر آیة
  ٥.دھا، وعمومھا یوجب انقضاء عدة الحامل بالوضعبع

وألن وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم، والوالدة دلیل فراغ الرحم / ٢
بیقین، والشھر ال یدل على الفراغ بیقین فكان إیجاب ما دل على الفراغ بیقین أولى، وال 

  ٦.أثر للنسب في ھذا الباب

  : فاعترض علیھم

یا أیھا النبي إذا طلقتم : " في المطلقات؛ ألن اهللا تعالى قال بأن اآلیة خاصة:أوًلا
  .، والمعطوف على المشروط بمنزلة المشروط"النساء فطلقوھن لعدتھن

                                                                                                                                                          

  ).١/٣٧٢(؛ حاشیة الروض المربع )١/٢٩٣(؛ مغني المحتاج )١٩٣(المعونة :  ینظر١
وإذا كان . أن الحامل قد تحیض: والثانیة. أنھ لیس بحیض: األولى: للمالكیة في حیض الحامل روایتان

ینظر في . كذلك؛ فمضت علیھا ثالثة أقراء قبل أن تضع، ترّبصت حتى الوضع عمًلا بآخر األجلین
  ).٩/٢٨٦(تفسیر القرطبي : مسألة الحیض مع الحمل

ولو قیل . أنھ دم فساد: أنھ حیض، والثاني: أحدھما: وأما عند الشافعیة ففي الدم الذي تراه الحامل قوالن
وأما إن كان الحمل بحیث ال . إنھ حیض فمتَفٌق على أن العدة ال تنقضي بھ إذا كان الحمل لصاحب العدة

  ).٢/٣٨٥(المجموع : ینظر. ال یكون لصاحب العدة ففي انقضاء عدتھا بھ وجھانتنقضي بھ العدة بأن 
 ).١/٣٨٦(المغني : ینظر. ال حیض مع حمل: والحنابلة یقولون

 ).١/٢٩٣(مغني المحتاج :  ینظر٢
 ).١/٤٠١(؛ درر الحكام )٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٣
 ).٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٤
 ).٦/٥٢(المبسوط :  ینظر٥
 ).٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٦
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إذا أحرمت بالحج فال تحلق شعرك وال تقلم ظفرك وال : أال ترى أنھ إذا قال
زاء على قاتل تتطیب وال تقتل الصید، ومن قتل الصید فعلیھ الجزاء، اقتضى أن یكون الج

  .الصید إذا كان محرًما

  . أن حكم امرأة الكبیر إنما نفھمھ من قصة سبیعة ال من ھذه اآلیة:ثانًیا

 المعنى في امرأة الكبیر أن الولد یمكن أن یكون منھ، ولیس كذلك امرأة :ثالًثا
  ١.الصغیر؛ ألن الولد ال یجوز أن یكون منھ بحال

  :فأجیب عن ذلك

 تناولت المتوفى عنھا باتفاق الصحابة، ومن قال بأبعد األجلین أن ھذه اآلیة: أوًلا
  ٢.فإنما كان احتیاًطا لعدم علمھ بالمتقدم من المتأخر

إن المعطوف على المشروط في حكم المشروط فھذا ال یصح :  بأن قولھم:ثانًیا
إذا كان العطف جملة تامة، والعطف في مسألتنا عطف ابتداء كما فھمھ جّل الصحابة 

  ٣.ي اهللا عنھمرض

 وألن كل امراة جاز أن تعتد من وفاة زوجھا بالشھور، جاز أن تعتد بوضع :ثالًثا
وما جاز أن تنقضي بھ عدة امرأة الكبیر في الوفاة جاز أن تنقضي . الحمل كامرأة الكبیر

  .بھ عدة امرأة الصغیر كالشھور

ت بالحیض، وكذا لو دخل الصغیر بھا، ثم وقعت الفرقة بسبب من جھتھا اعتّد
ومن جاز أن تعتد بالحیض جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبیر؛ ألن وضع الحمل 
واألقراء كل واحد منھما وضع للعلم ببراءة الرحم، فإذا جاز أن تعتد بأحدھما، جاز أن 

  ٤.تعتد باآلخر

 أن انقضاء العدة یجوز أن یقع بما لیس من الزوج، بداللة الشھور :رابًعا
  ٥.والحیض

وألن العدة عبادة وجبت علیھا، والعبادات یعتبر فیھا صفات المعتد دون صفات 
  ٦.غیره

                                                           

 ).١١/١٩٠(؛ الحاوي )١٠/٥٢٩٢(التجرید :  ینظر١
 ).١٠/٥٢٩٢(التجرید :  ینظر٢
 ).٥٢٩٣/ ١٠(التجرید :  ینظر٣
 ).٥٢٩٣/ ١٠(التجرید :  ینظر٤
 ).٦/٥٣(المبسوط :  ینظر٥
 ).٥٢٩٤، ٥٢٩٣/ ١٠(التجرید :  ینظر٦
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  :ال تنقضي عدتھا بالوضع:  للجمھور:القول الثاني

 بل عدتھا أقصى األجلین؛ وھو ١ال تنقضي عدتھا بمجرد الوضع: فعند المالكیة
  ٢.المتأخر من الوضع أو تمام األربعة أشھر وعشر

  : تھا باألشھر ال بوضع الحمل كالحائل، وللحمل حالتانعد: وعند الشافعیة

 أن یكون الحًقا بوطء شبھة، فتعتد بوضعھ من واطئ الشبھة، وال :أحدھما
تحتسب أشھر الحمل من عدة الوفاة؛ ألنھ ال تتداخل عدتان من شخصین،  ثم تستأنف بعد 

  .الوضع عدة الوفاة بأربعة أشھر وعشر

فتعتد بشھور حملھا من عدة : نا ال یلحق بأحد إن كان الحمل من ز:والثاني
الوفاة؛ الستحقاقھا في عدٍة واحدة، فإن انقضت شھورھا قبل وضع الحمل حّلت لألزواج، 

 فابتداء حساب األشُھر ٣.وإن بقي من األشھر بعد وضع الحمل، استكملتھا ثم حلت بعدھا
  ٤.في حقھا من حین الوفاء كالحائل

د شھرین من وفاتھ، وجب انتظارھا شھرین وعشرة فإذا مات عنھا ثم وضعت بع
أیام، وإذا انقضت أربعة أشھر وعشرة أیام قبل وضع الحمل فإن عدتھا تنقضي قبل 

   ٥.الوضع، ویصح العقد علیھا

عدتھا تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت بھ منھ سواء : وعند الحنابلة
ن من عقد فاسد، أو وطء شبھة أو كان من كان ھذا الولد ملحًقا بغیر الصغیر، مثل أن یكو

زنا ال یلحق بأحد؛ ألن العدة تجب من كل وطء، فإذا وضعتھ اعتدت من الصبي بأربعة 
  ٦.أشھر وعشر؛ ألن العدتین من رجلین ال یتداخالن

  : وحجة الجمھور

                                                           

؛ الشامل لبھرام )٣/١٩٧(؛ بدائع الصنائع )١٥/١٧٠(ب ؛ نھایة المطل)٢/٢٥(المدونة :  ینظر١
 ).٥/٨٤(؛ مغني المحتاج )١/٤٦٩(
؛ حاشیة العدوي على )٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٤/٣٦٧(شرح الزرقاني على مختصر خلیل :  ینظر٢

 ).٤/٣٠٩(؛ منح الجلیل )٢/١٢١(كفایة الطالب 
 ).١٥/١٧٠(؛ نھایة المطلب )١١/١٩١(الحاوي :  ینظر٣
 ).١٥/٥٢(كفایة النبیھ :  ینظر٤
؛ نھایة المحتاج )١١/٢٣٥(؛ المغني )١٥/١٧٠(؛ نھایة المطلب )١١/١٨٩(الحاوي :  ینظر٥
)٧/١٣٥.( 
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٦
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والذین یتوفون منكم ویذرون أزواًجا یتربصن بأنفسھن أربعة : "قولھ تعالى: أوًلا
  ١].٢٣٤:البقرة". [شًراأشھر وع

  :فاعترض علیھم الحنفیة

متأخرة عن ھذه " وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: "بأن قولھ تعالى
  .اآلیة، فیقضى بھا علیھ

  :فأجیب

  .خاصة، فیقضى بالخاص على العام" والذین یتوفون: "بأن ھذه آیة عامة، وآیة

ھ، خاصة من وجھ، وقولھ بأن كل واحدة من اآلیتین عامة من وج: فرد علیھم
: خاصة في المتوفى عنھا، عامة في الحامل والحائل، وآیة" والذین یتوفون منكم: "تعالى

  .خاصة في المطلقة الحامل والمتوفى" وأوالت األحمال"

 أن الولد ال یجوز أن یكون منھ قطًعا ویقیًنا، فلم یعتد بھ، كالولد الحادث بعد :ثانًیا
قضي بھ العدة ھو ما كان ینسب لصاحب العدة، وال یمكن إلحاقھ الموت، فالحمل الذي تن

  ٢.ھنا، فال تنقضي العدة بما ال ُینسب إلیھ

  :فاعترض الحنفیة

  .بأن انتفاء النسب ال یمنع من تعلیق انتفاء العدة بالولد بدلیل ولد المالعنة

  :فأجیب

 منھ، ولھذا لو بأن ولد المالعنة ال تعلم انتفاء النسب فیھ قطًعا فیجوز أن یكون
  .اعترف بھ ثبت

  :فرد علیھم

بأن المعنى في األصل أن الحمل إذا لم یحدث على فراش النكاح، لم تنقض بھ 
  ٣.العدة، وھذا الحمل صادف فراش النكاح فجاز أن تنقضي بھ العدة

                                                           

 ).١١/١٩٠(الحاوي :  ینظر١
؛ مواھب الجلیل )١/٤٦٩(؛ الشامل لبھرام )٣/١٩٧(؛ بدائع الصنائع )١١/١٩٠(الحاوي :  ینظر٢
 ).٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٤/١٥٠(
 ).٦/٥٢(؛ المبسوط )١٠/٥٢٩٥(التجرید :  ینظر٣
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 ألنھ حمٌل ال تنقضي بھ العدة لو ظھر بعد وجوبھا، فوجب أن ال تنقضي بع :ثالًثا
ر قبل وجوبھا؛ قیاًسا على زوجة الحي إذا وضعتھ بعد طالقھ ألقل من ستة العدة إذا ظھ

  ١.أشھر من وقت عقده

وألن ھذه العدة موضوعة للتعبد ال الستبراء الرحم، فكانت مقصورة على : رابًعا
  ٢.ما ورد بھ التعبد من الشھور، دون ما یقع بھ االستبراء من الوالدة

  

  نياملبحث الثا

ت لدون س
ّ
   أشهرتةمن وضع

 : وفیھ مطلبان

  اطب اول

ن ا  

. سبق أن أقّل مدة الحمل المعتبر شرًعا ستة أشھر، واتفاق العلماء على ذلك
  . واعتبارھم للستة أشھر من حین العقد وإمكان الوطء

فإذا نكحت المرأة ووضعت حمًلا تاما قبل مضي ستة أشھر، فال یصح اعتبار 
  ٣.قائم، بل قد یكون حاصًلا من عقٍد فاسد أو وطء شبھة، أو من زناالولد من ھذا النكاح ال

ب اطا  

م ا   

  :عدة من وضَعت حمًلا ألقل من ستة أشھر، ال تخلو من حالین

ول اا  ل ر إن   

ٍ غیر ِسقط ألقّل -بعد الطالق–كما لو طّلق الكبیر امرأتھ فأتت بولد : صورة ذلك
  ٤.ن ستة أشھر من وقت العقد، بأن تزّوجھا حامًلا من الزنا وال َیعلم الحالم

                                                           

 ).١١/١٩٠(الحاوي :  ینظر١
 ).١١/١٩٠(الحاوي :  ینظر٢
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣
 ).٦/٢٤٠(؛ التھذیب )٤/١٥٥(البحر الرائق :  ینظر٤
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  :فقد اختلف الفقھاء إلى قولین: وحكمھ

  ١.تبرأ بالوضع:  ألبي حنیفة ومحمد:القول األول

  :حجتھم

  ٢).وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: (عموم قولھ تعالى/ ١

  .وبراءة الرحم تتحقق بالوضع/ ٢

  . ال تنقضي عدتھا بالوضع:  للجمھور:ثانيالقول ال

  ٣.تبرأ بمضي ثالثة أقراء بعد الوضع وتعد النفاس قرًءا: فعند المالكیة

  وم

أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعھ ھو ما ینسب إلى صاحب العدة، ولو 
 ٤.احتماًلا، وھذا الحمل لیس منھ یقیًنا فال ُینسب إلیھ، فال تنقضي العدة بھ

  :ُینظر في الحمل: لشافعیةوعند ا

فتعتد عن الزوج بعد وضع الحمل؛ ألن العدتین من : فإن كان من وطء شبھة
  ٥.شخصین ال تتداخالن

  : وإن كان حملھا من زنا، ُنظر إن كانت عدة الزوج عدة طالق

  . فإن كانت باألشُھر، ومضى لھا ثالثة أشھر قبل الوضع تنقضي عدتھا

إن كانت ال ترى الدم على الحبل، أو كانت ترى ف: وإن كانت باألقراء، ُنظر
  .ال یكون حیًضا، فتعتد عن الزوج بعد وضع الحمل بثالثة أقراء: وقلنا

فیحسب ذلك عن عدة الزوج : تحیض: وإن كانت ترى الدم على الحمل، وقلنا
ال یحسب الحیض على الحمل عن العدة؛ ألنھ ال یدل : وقیل. على الصحیح من المذھب

  ١. الرحمعلى براءة

                                                           

 ).٤/٢١٢(؛ مناھج التحصیل في شرح المدونة )٥/٣٢(النوادر والزیادات :  ینظر١
 ).٣/١٩٧(بدائع الصنائع :  ینظر٢
 ).٤/١٤٣(؛ شرح مختصر خلیل للخرشي )٣/٣٩٢(؛ أسنى المطالب )١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣
 ).٢/٥٧٤(عقد الجواھر الثمینة :  ینظر٤
 ).٦/٢٤٠(التھذیب :  ینظر٥
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  ٢.تعتد بثالثة قروء بعد وضع الحمل: وقال الحنابلة

ل اا زو  و ت إن  

   ٣.تنقضي عدتھا بالوضع: ألبي حنیفة ومحمد: القول األول

                                                                                                                                                          

 ).٦/٢٤٠(التھذیب :  ینظر١
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٢
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣



 - ٢٢١٠ -

  وم

  ].٤:الطالق"[وأوالت األحمال أجلھن أن یضعن حملھن: "لعموم آیة

  . بالوضعال تنقضي عدتھا: للجمھور: القول الثاني

عدتھا أقصى األجلین؛ فال یكون وضع حملھا ِعدة حتى تمضَي : فعند المالكیة
علیھا األربعة األشھر وعشرة، فإن مضت األشھر قبل وضعھا، لم تنقِض عدتھا إال 

  ١.بالوضع

عدتھا أربعة أشھر وعشرة أیام من حین الوفاة، فال یشترط : وعند الشافعیة
  ٢.العتبارھا وضع الحمل

  ٣.عدتھا أربعة أشھر وعشرة أیام تبدؤھا عقب الوضع: لحنابلةوعند ا

  وم

اشتراطھم في انقضاء العدة بوضع الحمل، أن یكون مما یمكن إلحاقھ بأبیھ كما 
  ٤.تقدم

  

                                                           

 ).٤/١٤٣(شرح مختصر خلیل للخرشي :  ینظر١
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٢
 ؛)١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣
 ).٤/١٥٠(؛ مواھب الجلیل )١١/٢٣٦(؛ المغني )١١/١٩٠(الحاوي :  وینظر٤
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  املبحث الثالث

  من ولدت من زنى

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

ن ا  

 ِمن وطئھ بحیضة، ثم زنت، من وضَعت حمًلا من زنى، كما لو استبرأھا زوجھا
  ١.وظھر بھا حمل، ومات زوجھا أو طلقھا، ثم وضعت حملھا

ب اطا  

م ا  

  :عدة من ولدت من زنى على حالین

ول اا  ل زو ر إن  

كما لو تزّوج . تنقضي عدتھا بوضع الحمل:  ألبي حنیفة ومحمد:القول األول
 الزنا، ثم طلقھا، فوضعت حملھا، تنقضي عدتھا بوضع الحمل، كامرأة امرأة حامًلا من

  ٢.الصبي الذي ال یولد لمثلھ

  .ال تبرأ بمجرد الوضع:  للجمھور:القول الثاني

  : وللمالكیة في ذلك روایتان

تعتد بأقصى األجلین من األقراء أو وضع الحمل؛ فإن وَضَعت قبل : ألولىا
 تمضي علیھا ثالثة أقراء بعد الوضع، وإال انتظرت ُمضّي مدة األقراء، ترّبصت حتى

  ٣.الوضع

 ال بد لھا من ثالثة أقراء بعد الوضع، وتعد النفاس حیضًة أولى، إن لم :الثانیة
  .تكن حاضت زمن الحمل، أو حاضت وقیل بعدم احتسابھ

  ١.فإن حاضت زمن الحمل وقیل بھ، فإنھ ُیحتسب من األقراء
                                                           

 ).٢/٤٧٤(الشرح الكبیر للدردیر :  ینظر١
 ). ٤/١٥٥(؛ البحر الرائق )٣/١٩٧(؛ بدائع الصنائع )١٠/٥٢٩٣(التجرید :  ینظر٢
 ). ٢/٤٧٤(شرح الدردیر :  ینظر٣



 - ٢٢١٢ -

  . ا ثالثة أشھر قبل الوضع تنقضي عدتھافإن كانت باألشُھر، ومضى لھ

فإن كانت ال ترى الدم على الحبل، أو كانت ترى : وإن كانت باألقراء، ُنظر
  .ال یكون حیًضا، فتعتد عن الزوج بعد وضع الحمل بثالثة أقراء: وقلنا

فیحسب ذلك عن عدة الزوج : تحیض: وإن كانت ترى الدم على الحمل، وقلنا
ال یحسب الحیض على الحمل عن العدة؛ ألنھ ال یدل : وقیل. على الصحیح من المذھب

  ٢.على براءة الرحم

  ٣.فتعتد عندھم باألقراء بعد الوضع: وأما الحنابلة

ل اا زو  و ت إن  

  ٤.تنقضي عدتھا بوضع الحمل: ألبي حنیفة ومحمد: القول األول

   ٥.وضعال تبرأ بمجرد ال:  للجمھور:القول الثاني

 فإن وضعت ٦تعتد بأقصى األجلین من األشھر أو وضع الحمل؛: فعند المالكیة
قبل ُمضّي أربعة أشھر وعشًرا، تربصت حتى تمضي علیھا األربعة األشھر والعشر من 

  ٧.یوم الوفاة، وإن مضت األشھر والعشر قبل الوضع انتظرتھ

  ٨.تعتد بأربعة أشھر وعشر من حین الوفاة: وعند الشافعیة

  ٩.تعتد بأربعة أشھر وعشر عقیب الوضع: وعند الحنابلة

  

                                                                                                                                                          

؛ الشرح الكبیر )٤/٣٦٧(؛ شرح الزرقاني على مختصر خلیل )٤/١٧٨(مواھب الجلیل :  ینظر١
 ).٢/٤٧٤(للدردیر 

 ).٦/٢٤٠(التھذیب :  ینظر٢
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣
 ). ١٠/٥٢٩٣(التجرید :  ینظر٤
 ).٥/٣٢(النوادر والزیادات :  ینظر٥
 ).٢/٤٧٤(؛ شرح الدردیر )٤/١٤٣(رح مختصر خلیل للخرشي ش:  ینظر٦
 ).٢/٤٧٥(حاشیة الدسوقي :  ینظر٧
 ).٩/٤٤٥(؛ العزیز شرح الوجیز )٦/٢٤٠(التھذیب :  ینظر٨
 ).١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٩
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  املبحث الرابع

  إذا ولدت زوجة ابوب

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

ن ا  

استئصال السنام من : الَجّب: یقال. من الجب وھو االستئصال: المجبوب في اللغة
  ١.الذي قد استؤصل ذكره وُخصیاه: والمجبوب. أصلھ

  ٢.فقھاء كذلك على مقطوع الذكر واألنثیین مًعا، ویسمى الممسوحویطلقھ ال

ب اطا  

م ا  

إذا كان الزوج مجبوًبا، وظھر الحمل بزوجتھ، فطلقھا أو مات عنھا فولدت، 
  :فھي على حالین

ول اا  ل ر إذا  

المطلقة قبل ال عدة على زوجة المجبوب من طالقھ ك: قال بعض المالكیة
إن كان ُیعالج :  وقال بعضھم٤. فإن ظھر بھا حمل ولم ینفھ فتجب علیھا العدة٣.الدخول

   ٥.وُینزل فعلیھا العدة بالوضع كالصحیح

وعلیھ فمدار المسألة ھنا على المجبوب الذي ال یطأ وال ُینزل، إذا ظھر بامرأتھ 
  . حمل، فھو إما من وطء فاسد أو زنا

  ١.زوجة الممسوح ال تنقضي عدتھا بوضع الحمل فیھ: نابلةوقال الشافعیة والح

                                                           

 ).١٠/٢٧٢(تھذیب اللغة :  ینظر١
؛ الدر الثمین )١/١٦٨(؛ شرح حدود ابن عرفة )٥/١٤٧(؛ التاج واإلكلیل )١١/١٩٢(الحاوي :  ینظر٢
)١/٣٨٠.( 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُھنَّ َفَما َلُكْم َعَلْیِھنَّ : ( لقولھ تعالى٣

 ).٢/٥٨(الفواكھ الدواني : ینظر). ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَھا
فتعتد : (قال علیش). ٥٨، ٢/٥٧(؛ الفواكھ الدواني )٢/٤٣٣(التھذیب في اختصار المدونة :  ینظر٤

 ).٤/٢٩٧(منح الجلیل ). بوضعھ
 ).٤/٢٩٦(؛ منح الجلیل )٢/٥٧(الفواكھ الدواني :  ینظر٥
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  :فحكم المسألة

  ٢.بمنزلة الصبي الذي ال یولد لمثلھ. تبرأ بالوضع: عند أبي حنیفة ومحمد

ال تعتد المرأة بوضع حملھا، بل تستأنف ثالثة : وعند المالكیة والشافعیة والحنابلة
  ٣.أقراء بعد الوضع، كالصبي الذي ال یولد لمثلھ

ل اا زو  و إذا  

وھو على . تنقضي عدتھا بوضع الحمل: ألبي حنیفة ومحمد: القول األول
  :وجھین

إن كان ُینزل، فحكمھ كالصحیح تنقضي العدة بوضع الحمل؛ ألنھ یصلح : األول
  .أن یكون والًدا واإلعالق بالسُّحِق منھم متوھِّم

م الصبي الذي ال یولد لمثلھ، فإن حدث الحمل إن كان ال ُینزل، فھو كحك: الثاني
  ٤.قبل موتھ انقضت بھ العدة عند أبي حنیفة ومحمد

  :ال تعتد بوضع الحمل:  للجمھور:القول الثاني

تعتد أقصى األجلین، وھو المتأخر من الوضع، أو تمام األربعة : عند المالكیة
  ٥.أشھر وعشر

 انقضت قبل وضع الحمل أو تعتد بأربعة أشھٍر وعشر، سواء: عند الشافعیة
  ٦.بعده، فإن مضت األشھر قبل أن تضع حّلت من العدة

  ٧.تستأنف عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرة أیام عقب الوضع: عند الحنابلة

                                                                                                                                                          

 ).٦/١٢٨(الوسیط :  ینظر١
 ).٤/١٥٥(البحر الرائق :  ینظر٢
 ).٢/٥٨(؛ الفواكھ الدواني )٣/٣٩٣(؛ أسنى المطالب )١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٣
 ).٦/٥٣(؛ المبسوط )٢/٧٧(الجوھرة النیرة على مختصر القدوري :  ینظر٤
 ).٢/٥٨(الفواكھ الدواني :  ینظر٥

 ).١١/١٨٩(الحاوي : ینظر٦  
 ).٣/٣٩٢(؛ أسنى المطالب )١١/٢٣٦(المغني :  ینظر٧
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  اخلامتة

ًأو ثا   

  :بعد دراسة المسائل على رأي الفقھاء األربعة، كانت أبرز النتائج ما یلي

 .شروط المعتبرة لالعتداد بوضع الحملاختالف الفقھاء في ال .١

 .بناء بعض األحكام على االحتیاط والظن ال على القطع والجزم .٢

أن في العدة حكٌم أخرى ال تقتصر على تبرئة الرحم وصیانة النسب، بل  .٣
 .تتعداه لمعاٍن أخرى

مجمل رأي الفقھاء في من ال یمكن نسبة حملھا إلى الزوج، ھو اعتبار العدة  .٤
عند أبي حنیفة ومحمد، في حین أن أبا یوسف وبقیة الفقھاء األربعة بوضع الحمل 

یرون عدم االعتداد بالوضع مع تفصیلھم في عدة الفراق حال الحیاة وحال 
 .الموت

أن االعتداد بوضع الحمل عند أبي حنیفة ومحمد إنما ھو فیما إذا كان الحمل  .٥
عد الفراق فال ُیعتد بوضع ظاھًرا في المرأة قبل الفراق وأما ما یحدث من الحمل ب

 .الحمل فیھ

  :القائلون بعدم انقضاء العدة بالوضع اختلفت أقوالھم فیما تنقضي بھ .٦

فمنھم من یرى االعتداد بأقصى األجلین من األقراء أو الوضع في الطالق، ومن 
  .األشُھر أو الوضع في الوفاة، وھو قول المالكیة

ة فلو انقضت قبل وضع الحمل حلت، ومنھم من یرى االعتداد باألشُھر في الوفا
  .وھو قوٌل للشافعیة

ومنھم من یرى االعتداد باألقراء في فرقة الحیاة، ولو مع الحمل قبل وضعھ، إن 
  .-على قول عند الشافعیة والمالكیة-كانت ترى في حملھا ما یصلح حیًضا 

ومنھم من یرى االعتداد باألقراء في الطالق، وباألشُھر في الوفاة لكنھما ُیستأنفان 
  .عقیب الوضع، وھو قول الحنابلة

یرى الشافعیة أن الحمل إذا لم تمكن نسبتھ للزوج، فإن عدتھا ال تنقضي  .٧
بوضعھ لكنھم فّرقوا بینما إذا كان ھذا الحمل بوطء شبھٍة أو زنا، ففي وطء 

بعد اعتدادھا من وطء الشبھة –م یجعلونھا تعتد عقیب الوضع الشبھة فإنھ
وأما في وطء الزنا فإنھا تبتدئ . ؛ لئال تتداخل العدتان من شخصین-بالوضع

وأما الحنابلة فلم . عدتھا من حین الطالق أو الوفاء؛ إذ ال اعتباَر للحمل من زنا
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بھة أو زنا، بل جعلوھا یفّرقوا في عدتھا بینما إذا كان حملھا من عقٍد فاسٍد أو ش
 . تستأنف عدتھا في الجمیع بعد الوضع

أن جوھر الخالف بین الحنفیة والجمھور، ھو في اعتبار شرط كون الولد  .٨
ممن یصح استلحاقھ بصاحب العدة، فالحنفیة ال یشترطون ذلك بل یجعلون 
االعتداد بوضع الحمل عاًما في كل من فورقت حال حملھا، في حین أن الجمھور 

شترطون إمكانیة نسبة الولد ألبیھ لتنقضي العدة بوضعھ، وبناًء علیھ تمت دراسة ی
ھذه المباحث األربعة، فقد وردت ِتباًعا لبعضھا في معظم ما وقفت علیھ من كتٍب 

 .فقھیة

أن المباحث األربعة المذكورة ھنا والتي ال ُیعتد فیھا بوضع الحمل، كلھا  .٩
 وإن كان الحمل من وطء فاسد أو لشبھة أو مرتبطة بحصولھا المرأٍة ذات زوٍج،

وأما ما كان الحمل فیھا من زنا محض لم یرد في امرأٍة ذاِت زوج، فھذه . من زنا
  .لیست ضمن موضوع البحث؛ ألنھا ال عدة فیھا بل تْتبع أحكام االستبراء

 توا  

یت على  ُبن-ال سیما الطبیة–من المعلوم أن كثیًرا من المسائل الفقھیة 
االحتیاط والتقدیر واالستقراء، للحاجة فیھا لعلٍم قطعيٍّ بالحال وعدم التمكن من ذلك 

  .آنذاك

أما ومع تطور وسائل العلم والطب، وظھور كثیر من الحقائق بالتجربة 
والبرھان وجالئھا للعیان، باتت ھناك الكثیر من اآلراء الفقھیة بحاجٍة إلعادة النظر 

  .فیھا وتحریرھا

ضوع التیقن من براءة الرحم دون الُمكث مدًة طویلة، وأقل مدة الحمل فمو
وأكثره، ونسبة الطفل لوالده، إلى غیر ذلك من المسائل المرتبطة بھذا الموضوع 

  .ھي مناط بحٍث ودراسٍة ال یستغني عنھا طالب العلم الشرعي

مل وفقنا اهللا للصواب وزادنا علًما وھدانا للصواب والحق في القول والع
  .إنھ سمیع الدعاء
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  قائمة المصادر والمراجع

زكریا بن محمد بن : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف -١
، عدد )ھـ٩٢٦: المتوفى(زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: ، الناشر٤: األجزاء
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن :  العالمین، المؤلفإعالم الموقعین عن رب -٢

محمد عبد : ، تحقیق)ھـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
األولى، :  ییروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : السالم إبراھیم، الناشر

  ٤:م، عدد األجزاء١٩٩١ -ھـ ١٤١١
بن أحمد بن موسى موسى : اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف -٣

بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو 
: عبد اللطیف محمد موسى السبكي، الناشر: ، المحقق)ھـ٩٦٨: المتوفى(النجا 

  ٤: لبنان، عدد األجزاء–دار المعرفة بیروت 
بن محمد أبو الولید محمد بن أحمد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المؤلف -٤

، )ھـ٥٩٥: المتوفى(بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 
 -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة، تاریخ النشر:  القاھرة، الطبعة–دار الحدیث : الناشر
  ٤: م، عدد األجزاء٢٠٠٤

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف -٥
دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(ي بن أحمد الكاساني الحنف

  ٧: م، عدد األجزاء١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة
محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، المؤلف -٦

، )ھـ٨٩٧: المتوفى(یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي 
  ٨: عدد األجزاءم،١٩٩٤-ھـ١٤١٦ولى، األ:  الطبعةدار الكتب العلمیة،: الناشر
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو : التجرید للقدوري، المؤلف -٧

مركز الدراسات الفقھیة : ، المحقق)ھـ٤٢٨: المتوفى(الحسین القدوري 
دار : د علي جمعة محمد، الناشر. أ... د محمد أحمد سراج . واالقتصادیة، أ

  ١٢:  م، عدد األجزاء٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، : اھرة، الطبعة الق–السالم 
أبو محمد عبد الحق بن : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، المؤلف -٨

: المتوفى(غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي 
 – دار الكتب العلمیة: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٤٢

   ھـ١٤٢٢ -األولى : بیروت، الطبعة
محمد بن جریر : جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف) تفسیر الطبري( -٩

، )ھـ٣١٠: المتوفى(بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 
 ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر: المحقق

  ٢٤: اء م، عدد األجز٢٠٠٠ -ھـ 
أبو عبد اهللا محمد بن : الجامع ألحكام القرآن،  المؤلف) تفسیر القرطبي( -١٠

أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
دار : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: ، تحقیق)ھـ٦٧١: المتوفى(
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: ، عدد األجزاءم١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–الكتب المصریة 
  ) مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠
أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن : التلقین في الفقة المالكي، المؤلف -١١

ابي أویس محمد : ، المحقق)ھـ٤٢٢: المتوفى(نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
األولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: بو خبزة الحسني التطواني، الناشر

  ٢: األجزاءم، عدد ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥
محیي السنة، أبو محمد الحسین : التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، المؤلف -١٢

: ، المحقق)ھـ٥١٦: المتوفى(بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
دار الكتب العلمیة، : عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر

  ٨: م، عدد األجزاء١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور : تھذیب اللغة، المؤلف -١٣

دار إحیاء التراث : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٧٠: المتوفى(
  ٨: م، عدد األجزاء٢٠٠١األولى، :  بیروت، الطبعة–العربي 
خلیل بن : التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، المؤلف -١٤

، )ھـ٧٧٦: المتوفى(ى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري إسحاق بن موس
مركز نجیبویھ للمخطوطات : أحمد بن عبد الكریم نجیب، الناشر. د: المحقق

  ٨: م، عدد األجزاء٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : وخدمة التراث، الطبعة
أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي : الجوھرة النیرة، المؤلف -١٥

: المطبعة الخیریة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٨٠٠: المتوفى( الیمني الحنفي الزَِّبیِدّي
  ٢: ھـ، عدد األجزاء١٣٢٢األولى، 
عبد الرحمن بن : حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف -١٦

بدون : (، الناشر)ھـ١٣٩٢: المتوفى(محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 
   أجزاء٧: ـ، عدد األجزاء ھ١٣٩٧ -األولى : ، الطبعة)ناشر
، أبو الحسن: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المؤلف -١٧

نسبة إلى بني عدي، بالقرب من (علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 
: یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: ، المحقق)ھـ١١٨٩: المتوفى) (منفلوط

م، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشربدون طبعة، :  بیروت، الطبعة–دار الفكر 
  ٢: عدد األجزاء

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني،  -١٨
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : المؤلف

 -الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)ھـ٤٥٠: المتوفى(الشھیر بالماوردي 
 لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت : لموجود، الناشرالشیخ عادل أحمد عبد ا

  ١٩:  م، عدد األجزاء١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة
شرح المرشد المعین على الضروري من (الدر الثمین والمورد المعین  -١٩

عبد اهللا : محمد بن أحمد میارة المالكي، المحقق: ، المؤلف)علوم الدین
م، عدد ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩: لقاھرة، سنة النشردار الحدیث ا: المنشاوي، الناشر

  ١: األجزاء
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محمد بن علي : الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، المؤلف -٢٠
: المتوفى(بن محمد الِحْصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي 

دار الكتب العلمیة، : عبد المنعم خلیل إبراھیم، الناشر: ، المحقق)ھـ١٠٨٨
  ١: م، عدد األجزاء٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ولى، األ: الطبعة
أبو الفضل أحمد بن علي بن : الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، المؤلف  -٢١

السید عبد : ، المحقق )ھـ٨٥٢: المتوفى (محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
  ٢:  بیروت، عدد األجزاء –دار المعرفة : اهللا ھاشم الیماني المدني، الناشر 

محمد بن فرامرز بن علي : ح غرر األحكام، المؤلفدرر الحكام شر -٢٢
دار : ، الناشر)ھـ٨٨٥: المتوفى( خسرو - أو منال أو المولى -الشھیر بمال 

  ٢: بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد األجزاء: إحیاء الكتب العربیة، الطبعة
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد : الذخیرة، المؤلف -٢٣

، ٨، ١جزء : ، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي الرحمن المالكي 
محمد : ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣سعید أعراب، جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣

 م، ١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة-دار الغرب اإلسالمي: بو خبزة، الناشر
  ) ومجلد للفھارس١٣ (١٤: عدد األجزاء

بو زكریا محیي الدین یحیى بن أ: روضة الطالبین وعمدة المفتین، المؤلف -٢٤
المكتب : زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیق)ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

م، عدد ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق-اإلسالمي، بیروت
  ١٢: األجزاء
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : السنن الكبرى، المؤلف -٢٥

حسن عبد : ، حققھ وخرج أحادیثھ)ھـ٣٠٣ :المتوفى(الخراساني، النسائي 
عبد اهللا بن عبد المحسن : شعیب األرناؤوط، قدم لھ: المنعم شلبي، أشرف علیھ

 - ھـ ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : التركي، الناشر
  ) فھارس٢ و ١٠: ( م، عدد األجزاء٢٠٠١
اهللا بن عبد العزیز بن بھرام بن عبد : الشامل في فقھ اإلمام مالك، المؤلف -٢٦

عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمي الدَِّمیِرّي الدِّْمَیاِطّي المالكي 
: أحمد بن عبد الكریم نجیب، الناشر: ، ضبطھ وصححھ)ھـ٨٠٥: المتوفى(

 -ھـ ١٤٢٩األولى، : مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة
  )مسلسل واحدفي ترقیم  (٢: م، عدد األجزاء٢٠٠٨
محمد بن أحمد بن : الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي، المؤلف -٢٧

بدون : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(عرفة الدسوقي المالكي 
  ٤:طبعة وبدون تاریخ، عدد األجزاء

الفتح الرباني فیما ذھل عنھ : شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل، ومعھ -٢٨
عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري : فالزرقاني، المؤل

عبد السالم محمد أمین، : ، ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ)ھـ١٠٩٩: المتوفى(
 - ھـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر
  ٨:  م، عدد األجزاء٢٠٠٢
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شرح حدود . (افیةالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الو -٢٩
محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع : ، المؤلف)ابن عرفة للرصاع
األولى، : المكتبة العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٨٩٤: المتوفى(التونسي المالكي 

  ١: ھـ، عدد األجزاء١٣٥٠
محمد بن عبد اهللا الخرشي : شرح مختصر خلیل للخرشي، المؤلف -٣٠

 –دار الفكر للطباعة : ، الناشر)ھـ١١٠١: المتوفى(هللا المالكي أبو عبد ا
  ٨: بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد األجزاء: بیروت، الطبعة

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات،  -٣١
منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى : المؤلف

 -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ر، الناش)ھـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلى 
  ٣: م، عدد األجزاء١٩٩٣
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا ) صحیح البخاري( -٣٢

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا : صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، المؤلف
وق دار ط: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: البخاري الجعفي، المحقق

، )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(النجاة 
  ٩: ھـ، عدد األجزاء١٤٢٢األولى، : الطبعة
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ) صحیح مسلم( -٣٣

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، المؤلف
دار : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)ھـ٢٦١: وفىالمت(النیسابوري 

  ٥:  بیروت، عدد األجزاء–إحیاء التراث العربي 
أبو : عدة البروق في جمع ما في المذھب من الجموع والفروق، المؤلف -٣٤

حمزة أبو فارس، أصل : العباس أحمد بن یحیى الونشریسي، دراسة وتحقیق
رسالة ) ي من أول الكتاب إلى كتاب األیمانقسم العبادات، أ: (جزء من الكتاب

 ثم أكمل -ماجستیر من قسم الدراسات اِإلسالمیة بجامعة الفاتح بطرابلس 
 لبنان، –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : المحقق الكتاب بعد ذلك، الناشر

  ١:  م، عدد األجزاء١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠األولى، : الطبعة
عبد الكریم بن : لكبیر، المؤلفالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح ا -٣٥

، )ھـ٦٢٣: المتوفى(محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 
دار الكتب :  عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-علي محمد عوض : المحقق

 م، عدد ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧األولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 
  ١٣: األجزاء
أبو محمد جالل : مذھب عالم المدینة، المؤلفعقد الجواھر الثمینة في  -٣٦

: المتوفى(الدین عبد اهللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
دار الغرب : حمید بن محمد لحمر، الناشر. د. أ: ، دراسة وتحقیق)ھـ٦١٦

 م، عدد ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان، الطبعة–اإلسالمي، بیروت 
  )قیم مسلسل واحدفي تر (٣: األجزاء
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أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي : عیون المسائل، المؤلف -٣٧
علي محمَّد إبراھیم : ، دراسة وتحقیق)ھـ٤٢٢: المتوفى(البغدادي المالكي 

 لبنان، –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : بورویبة، الناشر
  ١: ألجزاء م، عدد ا٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة
زكریا بن محمد بن أحمد : الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، المؤلف -٣٨

، )ھـ٩٢٦: المتوفى(بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
  ٥:بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد األجزاء: المطبعة المیمنیة، الطبعة: الناشر
أحمد بن : ني، المؤلفالفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروا -٣٩

بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي ) أو غنیم(غانم 
: بدون طبعة، تاریخ النشر: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١١٢٦: المتوفى(

  ٢: م، عدد األجزاء١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥
 أحمد بن محمد بن علي األنصاري،: كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، المؤلف -٤٠

: ، المحقق)ھـ٧١٠: المتوفى(أبو العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 
األولى، م : دار الكتب العلمیة، الطبعة: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر

  ) وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء للفھارس١٩ (٢١: ، عدد األجزاء٢٠٠٩
سي محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخ: المبسوط، المؤلف -٤١

   بیروت-دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣: المتوفى(
: م، عدد األجزاء١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة -٤٢
٣٠  
أبو : ، المؤلف))مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب  -٤٣

دار : ، الناشر)ھـ٦٧٦: المتوفى(زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
  الفكر
زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن : اح، المؤلفمختار الصح -٤٤

یوسف الشیخ محمد، : ، المحقق)ھـ٦٦٦: المتوفى(عبد القادر الحنفي الرازي 
:  صیدا، الطبعة– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة : الناشر

  ١: م، عدد األجزاء١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 
بن مالك بن عامر األصبحي المدني مالك بن أنس : المدونة، المؤلف -٤٥

  دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٧٩: المتوفى(
  ٤: م، عدد األجزاء١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة -٤٦
أحمد بن محمد بن : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المؤلف -٤٧

المكتبة : ، الناشر)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 
  )في مجلد واحد وترقیم مسلسل واحد (٢:  بیروت، عدد األجزاء–لعلمیة ا

أبو : ، المؤلف»اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة  -٤٨
: المتوفى(محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

 أحمد المكتبة التجاریة، مصطفى: حمیش عبد الحّق، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٢
رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة :  مكة المكرمة، أصل الكتاب-الباز 

  )في ترقیم مسلسل واحد (٣: بدون، عدد األجزاء: المكرمة، الطبعة
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المغني، ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد ، الشھیر بابن  -٤٩
 بن عبد المحسن الدكتور عبد اهللا: ، تحقیق)ھـ٦٢٠: المتوفى (قدامة المقدسي 

 -عالم الكتب، الریاض : التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧: الثالثة، سنة النشر: السعودیة، الطبعة

مَناِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة وَحلِّ ُمشِكالتھا،  -٥٠
، اعتنى )ھـ٦٣٣بعد : المتوفى(ي أبو الحسن علي بن سعید الرجراج: لمؤلف

: دار ابن حزم، الطبعة:  أحمد بن علّي، الناشر-أبو الفضل الّدمَیاطي : بھ
  ١٠:  م، عدد األجزاء٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، 
محمد بن أحمد بن محمد : منح الجلیل شرح مختصر خلیل، المؤلف -٥١

 بیروت، –الفكر دار : ، الناشر)ھـ١٢٩٩: المتوفى(علیش، أبو عبد اهللا المالكي 
  ٩:م، عدد األجزاء١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة
شمس الدین أبو عبد اهللا : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، المؤلف -٥٢

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 
الثالثة، : لطبعةدار الفكر، ا: ، الناشر)ھـ٩٥٤: المتوفى(الرُّعیني المالكي 

  ٦: م، عدد األجزاء١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
شمس الدین محمد بن أبي : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف -٥٣

دار : ، الناشر)ھـ١٠٠٤: المتوفى(العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 
  ٨: م، عدد األجزاء١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الفكر، بیروت، الطبعة

عبد الملك بن عبد اهللا بن : ایة المذھب، المؤلفنھایة المطلب في در -٥٤
یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

عبد العظیم محمود الّدیب، / د. أ: ، حققھ وصنع فھارسھ)ھـ٤٧٨: المتوفى(
  م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : دار المنھاج، الطبعة: الناشر
: ا في المَدوَّنة من غیرھا من اُألمھاِت، المؤلفالنَّوادر والزِّیادات على َم -٥٥

عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي ) أبي زید(أبو محمد عبد اهللا بن 
دار الغرب اإلسالمي، : جماعة من العلماء، الناشر: ، تحقیق)ھـ٣٨٦: المتوفى(

 جزء، ومجلد ١٤ (١٥:  م، عدد األجزاء١٩٩٩األولى، : بیروت، الطبعة
  )فھارس
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : الوسیط في المذھب، المؤلف -٥٦

: أحمد محمود إبراھیم محمد محمد تامر، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٠٥: المتوفى(
  ٧: ، عدد األجزاء١٤١٧األولى، :  القاھرة، الطبعة–دار السالم 

  

 

 

 




