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 مةالمقد
الحمد هلل الكاحد االحد الفرد الصػمد الػ م لػـ  وػد كلػـ  كلػد كلػـ  فػف لػو ففػكا احػد كالصػ ة كال ػ ـ 
عوى ر كلو محمد كعوى الو كصحبو الطػهىر ف  اىػؿ الر ػر كالفوػؿ كال ػؤدد  كمػف وػبريـ ك ػهر 

 عوى  ىد يـ الى  ـك الوقهء كالمكعد .
 كبرد : 

 نبغػ  فيميػه فيمػه دا قػه ك لػؾ لفالػرة االحفػهـ ال ػرع ل  فهف بهب الح ض مػف اببػكاب الميمػل الوػ 
الموروبػػػل عو يػػػه  كلرمػػػكـ البوػػػكل بيػػػه  لومفوفػػػ ف ن ػػػهءن كررػػػهال  فهمػػػه لون ػػػهء فػػػهالمر كاوػػػ    كامػػػه 

ك لػؾ ف مػه حق قػل الحػ ض  لوررهؿ فووروقو بػهلط ؽ   كالػكطء   كالمبه ػرة  كلقػد بػ ف لنػه  النبػ  
ركاه البرػػهرم كم ػػوـ مػػف حػػد ث عه  ػػل  روػػ  اهلل عنيػػه اهلػػت: لمػػه ر ػػت  ػػرؼ حوػػت فػػدرؿ 

كانػه ابفػ   فقػهؿ  مػه  بف فػ   أنف ػت ن اوػت نرػـ  اهؿ: ىػ ا  ػ ء فوبػو اهلل عوػى  عوىَّ  النبػ  
 .رو ـ الرب ر عوى بنهت آدـ بنهت آدـ(  في ا ىك حق قل الح ض .فيك   ء ادره ال

كنظػػرا بىم ػػل  ىػػ ا ابمػػر كحهرػػل المػػراة فػػ  كاونػػه المرهصػػر كاػػد ارووفػػت ك ػػه ؿ النقػػؿ  كاصػػب  
ال فر ومف  اكافؿ ف  الػ ىهب الػى الحػا كالرمػرة  كالقكافػؿ وفػكج مػف ابػؿ الريػهت الر ػم ل الوػ  

وريد الحمؿ دار (  كمػف الصػركبل   بمفػهف اف ووػهرر المػراة إ ا حهوػت وررج عف إرادة حوى الم
 فمه اونه  اد م ت الحهرل ال و   عف الرفقل .ل ا رأ ت لزامه عو َّ  أف ابحث ف  ى ا المكوكع ال م

كالػػ م دعػػهن  الػػى  لػػؾ انػػ  لػػـ ارػػد فػػ  ىػػ ا المرػػهؿ  إال فوػػهكل لػػبرض الرومػػهء كالمرػػهم  الفقي ػػل 
. كل س ىنهؾ بحث م وقؿ ف  ى ا الرهنب ح ب اط ع  اال بحاله كاحدا برنكاف  رزاىـ اهلل ر را

عػػػداد محمػػػد نرمػػػهف  محمػػػد عوػػػ  البرػػػدان  ككردوػػػو اػػػد   ا ػػػورمهؿ ادك ػػػل وػػػضر ر الحػػػ ض (رمػػػ  كان
اعومػػد لهلبػػه ااػػكاؿ الرومػػهء المحػػدال ف  كاػػد ا ػػوفدت مػػف بحالػػو رػػزاه اهلل ر ػػرا  امػػه انػػه فقػػد ونهكلػػت 

 دامى كالمحدال ف  لوم ضلل كربطت ب ف القد ـ كالحد ث . ااكاؿ الفقيهء الق
 كا ومؿ البحث عوى مقدمل ك ورر ؼ بهلفهظ عنكاف البحث  كمبحال ف كرهومل 

 المبحث االكؿ :ا ورداـ االدك ل لوهر ر الح ض.
 المبحث الالهن : االالر الموروب عوى  لؾ.

 ؿ البحث.كالرهومل:  فرت ف يه أىـ النوه ا الو  وكصوت ال يه مف ر 
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 تعريف بألفاظ عنوان البحث:
كابؿ اف ن رع  ف  ب هف  االحفػهـ ال ػرع ل الموروقػل بهلرقػها ر الطب ػل فػ  وػضر ر الػدكرة ال ػير ل . 

 ال بد مف الورر ؼ بهلرقها ر كالدكرة ال ير ل الو  ى  الح ض ال م  رورم المراة البهلغل .
:بف ر القهؼ الالهن ل مفردىه  عّقهر كى  مه  وداكل بو مف نبهت الرقها ر لغل ن

 .  (ٔ  ك رر 
الرقها ر اصػط حه: ال  رػرج مرنهىػه االصػط ح  عػف مرنهىػه الوغػكم  فيػ  أصػكؿ ابدك ػل مػف 

 . (ٕ  المكاد ابكل ل الو  وورفب منيه

 :والدواء العقار

كالفه نػػػهت  الرقػػهر ىػػك المػػػهدة ال ػػهف ل الوػػػ  و ػػوروص مػػف أصػػػؿ طب رػػ   مالػػػؿ: النبهوػػهت        
الدا قل  كالح رات  كالفه نهت البحر ل  كالالد  هت. كمػف الرقػها ر مػه   ػوررج مػف صػركر الربػهؿ  

ل ف  ع ج ابن م ه  كأم ح ال ىب  الم وردمل ف  عػ ج الويػهب مالؿ: أم ح الحد د  الم وردم
 المفهصؿ.

                                                 

ب ػػػركت   -ل ػػهف الرػػػرب  وػػػضل ؼ: محمػػد بػػػف مفػػػـر بػػف منظػػػكر ابفر قػػػ  المصػػرم  دار الن ػػػر: دار صػػػهدر  (7)
مػػهدة  عقػػر(    المرصػػص: أبػػك الح ػػف عوػػ  بػػف إ ػػمهع ؿ النحػػكم الوغػػكم ابندل ػػ    ٜٔ٘/ٗالطبرػػل: ابكلػػى. 

ـ الطبرػػػل : ابكلػػػى ٜٜٙٔىػػػػ ٚٔٗٔ -ب ػػػركت  -ر إح ػػػهء الوػػػراث الرربػػػ  المرػػػركؼ بػػػهبف  ػػػ ده دار الن ػػػر : دا
(  وػػهج الرػػركس مػػف رػػكاىر القػػهمكس  : محّمػػد بػػف محّمػػد بػػف عبػػد الػػرّزاؽ ٕ٘ٛ/ٖوحق ػػؽ : رو ػػؿ أبػػراىـ رفػػهؿ 

ب دم  وحق ؽ  مرمكعل مف المحقق ف النه ر دار اليدا ل   .   ٖٕٖ/ٔالح  ن  أبك الف ض  الموّقب بمرووى  الزَّ

مررػػـ لغػػل الفقيػػهء ا . د  ٓ٘ٔ| ٔ ىػػػ(ٔٓٔٔ ػػرح مروصػػر رو ػػؿ : محمػػد بػػف عبػػد اهلل الرر ػػ   الموػػكفى :  (ٕ 
رهمرل الموؾ  ركد بهلر هض   د . حهمد صهدؽ ان بػ  مػدرس محمد ركاس اورو ر   : مك كعل الفقو اإل  م  

المرػػهرـ كالمصػػطوحهت فػػ  رهمرػػل البوػػركؿ كالمرػػهدف بػػهلظيراف دار النفػػه س رم ػػ  الحقػػكؽ محفكظػػل دار النفػػه س 
ـ  ٜ٘ٛٔ - ق ٘ٓٗٔلبنػػهف الطبرػػل ابكلػػى :  -بنه ػػل الصػػبهح ب ػػركت  -لوطبهعػػل كالن ػػر كالوكز ػػ   ػػهرع فػػرداف 

ٕ/ٕٚٚ . 
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كالرقػػهر اػػػد  فػػػكف مػػػهدة ف م ه  ػػػل كاحػػػدة  مالػػػؿ: ابوػػػركب ف  الػػػ م   ػػػوررج مػػػف نبػػػهت  ػػػت        
الح ػػػف  أك اػػػد  وفػػػكف مػػػف عػػػدة مػػػكاد  مالػػػؿ: ز ػػػت فبػػػد الحػػػكت  الػػػ م  حوػػػكم عوػػػى عد ػػػد مػػػف 

 الف وهم نهت.

 (Quinineا ر الكاه ل مف برض ابمراض  مالؿ: عقَّهر الف ن ف  كوقدـ برض الرقه  

الم ػػوررج مػػف لحػػهء  ػػررة ال ػػنفكنه  كالػػ م  قػػ  مػػف مػػرض الم ر ػػه. فمػػه أف مػػف الرقػػها ر مػػه  
( الػػػ م   ػػػوردـ فػػػ  Curare  ػػػوردـ فػػػ  و ػػػر ص برػػػض ابمػػػراض  مالػػػؿ: عقَّػػػهر الفػػػكرارم  

 ( .Myasthenia gravisو ر ص مرض ارورهء الرو ت المزمف. 

كىنهؾ ب ف الدكاء  كالرقهر  ع ال عمكـ كرصكص  إ  فؿ عقهر دكاء  كل س فؿ دكاء عقهران.    
فمف ابدك ل مه   ػوروص مػف مصػهدر طب ر ػل كمصػهدر ل ػر طب ر ػل  مالػؿ: الوورا ػ فو ف  الػ م 

دويػػه   ػػوردـ فػػ  عػػ ج ابمػػراض البفو ر ػػل. أمػػه لفػػظ الرقػػهر فمرصػػكص بهبدك ػػل الم وروصػػل مه
ك  ػػوردـ   الفرهلػػل  مػػف مصػػهدر طب ر ػػل  مالػػؿ: المػػكرف ف  الػػ م   ػػوروص مػػف نبػػهت الر ػػرهش

مرػػدران اك ػػهن كم ػػفنهن لػػدالـ  كالد ركف ػػ ف  المكرػػكد فػػ  أكراؽ نبػػهت افػػهز الالروػػب   ك  ػػوردـ فػػ  
(  الػػػػ م   ػػػػوروص مػػػػف رػػػػ كر نبػػػػهت Reserpineعػػػػ ج برػػػػض أمػػػػراض القوػػػػب  كالػػػػرزرب ف  

(  ك  ػػوردـ فػػ  عػػ ج اروفػػهع وػػغط الػػدـ  كابوػػركب ف  Rauwolfia serpentinaالراكلف ػػه  
(   ك  وردـ ابوركب ف ف  عػ ج حػهالت Thorn Appleكىك   وررج مف نبهت  كفل الوفهح  

المغػص. كنبػػهت البجػػْنا  الػػ م   ػوررج منػػو  ػػب يهت ابوػػركب ف كلػو رصػػه ص مرػػدرة   فمػػه وكرػػد 
  ف  ع ج أمراض اإلن هف الرد د مف النبهوهت الو  و وردـ

(  كىػػػك إنػػػز ـ Pepsinكىنػػػهؾ عقػػػها ر و ػػػوروص مػػػف أصػػػكؿ ح كان ػػػل  مالػػػؿ: البب ػػػ ف         
(  Insulin  وروص مػف الح كانػهت الالد  ػل  ك  ػوردـ فػ  حػهالت  ػكء اليوػـ. أمػه ابن ػكل ف  
ل ػفر. كفػ ا ال م   وررج مف بنفر هس برض الح كانػهت الالد  ػل  فقػد أنقػ  الم  ػ ف مػف مروػى ا

الي بػػػهر ف الػػػ م   ػػػوروص مػػػف أن ػػػرل الر ػػػل  كأل ػػػ ل أمرػػػهء ابلنػػػهـ كالال ػػػراف. ك  ػػػوردـ موػػػهدان 
 لورالر الدـ.

فمػػه و ػػوررج برػػض الرقػػها ر مػػف الح ػػرات  مالػػؿ: النحػػؿ  ك ػػرطهنهت البحػػر  الوػػ  ومػػدنه        
 بضدك ل مهنرل لووروط  كمالبطل ل مـك برض الفه نهت الدا قل.
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ؾ عقػها ر و ػػوروص مػف البفو ر ػػه كالفطر ػهت  ففطػػر ابررػكت   الػػ م  صػ ب  ػػنهبؿ كىنػه       
(  الو  و ػوردـ لكاػؼ النز ػؼ فػ  Ergot Alkaloidesالقم    فرز مهدة "اوك دات ابرركت"  

اإلن ػػهف. فػػ ا و ػػوردـ إفػػرازات الم فركبػػهت ال ػػبح ل  إل ابػػل الروطػػل الدمك ػػل  فػػ  حػػهالت مػػرض 
 .ٔاحو هء القوب

 تعريف الحيض لغًة واصطالحا:
الحػػػ ض لغػػػل : ال ػػػ  ف كاالنفرػػػهر    قػػػهؿ حػػػهض ال ػػػ ؿ كفػػػهض  كحهوػػػت ال ػػػررة :أم  ػػػهلت 

قػػػهؿ حهوػػػت المػػػراة رطكبويػػه كمنػػػو الحػػػ ض أم الحػػػكض الف المػػػهء  حػػػكض ال ػػػو أم   ػػػ ؿ    ك 
   (ٕ وح ض ح وه كمحهوه في  حه ض كحه ول أم    ؿ  منيه الدـ 

فػػ  اكاػػهت   الحػػ ض اصػػط حه :عرفػػو البيػػكو  : ىػػك دـ طب ر ػػل كربوػػل  رػػرج  مػػف ارػػر الػػرحـ 
   (ٖ مروكمل  روقو اهلل ورهلى لحفمل وغ  ل الكلد كورب وو

ل  ررج مف ااصى رحـ المراة كعرفو االمهـ ال رب ن  فقهؿ: انو دـ ربول أم وقوو و الطبهع ال و م
 (ٗ برد بوكليه عوى  ب ؿ الصحل مف ل ر  بب ف  اكاهت مروكمل

البهلغل ل ػر اي  ػل فػ  كاػت  كالورر ؼ الرهم  المهن  لوح ض : ىك دـ ا ل  ررج مف رحـ المراة
 مروـك  كووروؽ بو  احفهـ مرصكصل .

فقكلنػػػه ىػػػك دـ :  رػػػرج فػػػؿ مػػػه ىػػػك ل ػػػر الػػػدـ مػػػف رطكبػػػل كل رىػػػه .كاكلنػػػه ىػػػك ا ل:  رػػػرج بػػػو 
 اال وحهول كل رىه    كاكلنه  ف  كات مروكـ: أم الرهدة ال ير ل اك الدكرة ال ير ل .

الصػػػ ة كالصػػػ هـ كالطػػػكاؼ   كالرمػػػهع   كمػػػس كاكلنػػػه  وروػػػؽ بػػػو احفػػػهـ مرصكصػػػل مػػػف وحػػػر ـ 
 المصحؼ كالى ل ر  لؾ مف االحفهـ المب كطل ف  فوب الفقو.   

 

                                                 

1 http://www.qalqilia.edu.ps/aqaqeer.htm  

 –القػػهمكس المحػػ ط: محمػػد بػػف  رقػػكب الف ركزآبػػهدم  دار الن ػػر: مؤ  ػػل الر ػػهلل    ٕٗٔ/ٚل ػػهف الرػػرب  (ٕ 
 . ٜٕٖ/ٕب ركت     

 

الركض المرب   رح زاد الم وقن : منصكر بف  كنس بف إدر س البيكو   دار الن ر: مفوبل الر هض الحد الػل  (ٖ 
 .٘ٓٔ/ٔ(  ٜٖٓٔ   -الر هض  -
 

 –مغن  المحوهج إلى مررفل مرهن  ألفهظ المنيػهج  وػضل ؼ: محمػد الرط ػب ال ػرب ن   دار الن ػر: دار الففػر  (ٗ 
 . ٛٓٔ/ٔب ركت 

 

http://www.qalqilia.edu.ps/aqaqeer.htm
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 :  المبحث االول    
 أ ورداـ الدكاء لوهر ر الدكرة ال ير ل 

ىػػػ ه مػػػف الم ػػػه ؿ القد مػػػل الحد الػػػل ح ػػػث ورػػػرض ليػػػه الفقيػػػهء القػػػدامى كالمحػػػدالكف كحصػػػؿ ب ػػػنيـ 
 الدكاء لوهر ر الح ض  عوى ال الل ااكاؿ: ر ؼ ف  ركاز ا ورداـ

 القول االول : 
  ركز لومراة ا ورداـ الدكاء لوهر ر  دـ الح ض بال الل  ركط :

 عدـ الورر . .7
 ا ف الزكج .  .1

 ا و هرة طب ب مورصص . .3

كالى ى ا  ىب ابف عمر رو  اهلل عنيمه  كابف اب  نرػ     كالحنهبوػل كعػدد فب ػر رػدا مػف 
 (ٔ لمرهصر ف .الرومهء ا

اهؿ صهحب فوهب االنصهؼ ك ركز  رب دكاء مبػهح لقطػ  الحػ ض مطوقػه اف امػف الوػرر 
 عوى الصح   مف الم ىب كاهؿ القهو  ال  بهح إال به ف الزكج مطوقه فهلرزؿ (

                                                 

ال رح الفب ر عوػى  مػوف المقنػ  وػضل ؼ   ػمس الػد ف أبػ  الفػرج عبػد الػرحمف بػف ال ػ م أبػ  عمػر محمػد بػف  (ٔ 
ف ىمه عوى م ىب امهـ اال مل كمح  ال نل االمػهـ *  أبػ  عبػد  ٕٛٙأحمد بف ادامل المقد  ( * الموكف   نل 

نيـ كرػػزاىـ عػػف أنف ػػيـ كعػػف الم ػػوم ف أفوػػؿ الرػػزاء اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ ال ػػ بهن  روػػ  اهلل عنػػو كعػػ
     اإلنصػػهؼ فػػ  مررفػػل الػػرار  مػػف الرػػ ؼ عوػػى مػػ ىب اإلمػػهـ ٖٛٙ/ٔ_دار الفوػػهب الرربػػ  لون ػػر كالوكز ػػ  

 أحمد بف حنبؿ عو  بف  و مهف المرداكم أبك الح ف
هء الوػػراث الرربػػ   مفػػهف الن ػػر  وحق ػػؽ محمػػد حهمػػد الفقػػ   النه ػػر دار إح ػػ ٘ٛٛ/  ػػنل الكفػػهة ٚٔٛ ػػنل الػػكالدة 

     المبػػدع فػػ   ػػرح المقنػػ : إبػػراى ـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف مفوػػ  الحنبوػػ  أبػػك إ ػػحهؽ  ػػنل  ٚ٘ٔ/ٕب ػػركت 
 مفػػػهف الن ػػػر ب ػػػركت  ٓٓٗٔ  وحق ػػػؽ النه ػػػر المفوػػػب اإل ػػػ م   ػػػنل الن ػػػر  ٗٛٛ/  ػػػنل الكفػػػهة ٙٔٛالػػػكالدة 

 ٕ/ٕٗٗ) 
نبػػؿ ال ػػ بهن : عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف ادامػػل المقد ػػ  أبػػك محمػػد النه ػػر : دار المغنػػ  فػػ  فقػػو اإلمػػهـ أحمػػد بػػف ح

 المورػص الفقيػ  : صػهل  بػف فػكزاف بػف عبػد اهلل الفػكزاف النه ػر : دار  ٘ٓٗٔب ركت الطبرل ابكلػى    -الففر 
الدا مػػػل الورنػػػل اعوػػػهء    ٔٚ/ٔىػػػػ ٖٕٗٔالرهصػػػمل  الر ػػػهض  المموفػػػل الررب ػػػل ال ػػػركد ل  الطبرػػػل : ابكلػػػى  

لوبحكث الروم ل كاإلفوهء   عبد اهلل بف  و مهف المن    عبداهلل ابف ل داف  عبد الرزاؽ عف ف   عبد الرز ز بف عبد 
  االرو ػهرات ٗٙ/ٔىرر ػل  ٜٖٔٔ  فوػهكل الحػا مػف فوػهكل ابزىػر :المفوػ  محمػد عبػده محػـر ٜ٘/ٙاهلل بف بهز 

 الروم ل ف  م ه ؿ الحا كالرمرة
 .ٚٓٔ/ٔ  فوهكل فبهر عومهء الفك ت ف  الحا ٗ/ٔز بف بهز رحمو اهلل لو  م عبدالرز 
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 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

المػػراة دكاءا  قطػػ  عنيػػه الحػػ ض ا ا  كاػػهؿ االمػػهـ احمػػد رحمػػو اهلل ورػػهلى  البػػهس اف و ػػرب
 .(ٔ فهف دكاءا مرركفه(

 القول الثاني :
 ركز م  الفراىل كالى ى ا  ىب المهلف ل .اهؿ  ابف ر د  ؤؿ االمهـ مهلػؾ رحمػو اهلل ورػهلى 

 لػؾ عف المراة ورهؼ ورر ؿ الح ض فكصؼ ليه  ػراب و ػربو لوػهر ر الحػ ض اػهؿ : لػ س 
بصكاب   كفرىو ابف ر د  كانمه فرىو مرهفل اف ودرؿ عوى نف يه وػررا بػ لؾ فػ  ر ػميه 
. فهلظػػهىر مػػف عمػػـك مػػ ىب المهلف ػػل الرػػكار مػػ  الفراىػػل كمه اهلػػو االمػػهـ مهلػػؾ لػػ س  لػػؾ 
بصػػكاب . ف ػػره ابػػف ر ػػد بهلفراىػػل  ر ػػ ل ادرػػهؿ الوػػرر. فوػػـ  قػػؿ االمػػهـ مهلػػؾ ال رػػكز اك 

 ل س  لؾ بصكاب مف ح ث مه اد  درؿ  عوى المراة مف ورر. حرامه كانمه اهؿ  
كا ورط ابف فرحكف مف المهلف ل ف  ركاز ا ورداـ الدكاء لوهر ر الح ض اف وروـ انو   قط  
عنيه الدـ نحك المهن ل ا هـ اك ع رة  فػهف انقطػ  عنيػه ىػ ه المػدة فقػد  صػ  طكافيػه فػ   لػؾ 

كحفميػػه حفػػـ   ٕ ػػـك كنحػػكه فػػ   رػػكز ليػػه ارمهعػػهالطيػػر   كامػػه ا ا عومػػت انػػو  قطػػ  الػػدـ ال
الحه ض حوى اف عهكدىه فػ  ال ػكم ف كالال الػل الػى الرم ػل فقػد طهفػت  كىػ  محفػـك عو يػه 

ؿ حفمو اال بدكاـ  انقطهعػو ااػؿ مػدة  مػه بحفـ الح ض  ففهنيه طهفت م  كركد الدـ كال  زك 
  (ٖ ب ف الدم ف  الف مه ب ف الدم ف ا ا فهف ااؿ مف ا هـ الطير فحفمو حفـ ا هـ الح ض .

كلـ ارد ليـ دل   اال مه فره ابف ر د بقكلو : مرهفل اف ودرؿ عوى نف ػيه وػررا  بػ لؾ فػ  
 .ر ميه ( 

 
 
 
 
 

                                                 

 .  ٕٕٚ/ٔاالنصهؼ لومرداكم   (ٔ 
 والمقصىد ته اجماع  فقهاء المالكية فقط كما  نقله صاحة كتاب مىاهة الجليل لشرح مختصر خليل . 1

مكاىب الرو ؿ ل رح مروصر رو ؿ وضل ؼ: أب  عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغرب  المرركؼ   (ٖ 
 .ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٔلبنهف –لفوب الروم ل ب ركت دار ا  ق ٜٗ٘بهلحطهب الرع ن  الموكف   نل 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكليت العلىم اإلسالهيت  

 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

 : القول الثالث
 كابػف القػ ـ   ح ػث   (ٔ المن  كعدـ الركاز    كالى ىػ ا  ىػب عػدد مػف الرومػهء المرهصػر ف 

ف   الف الح ض فوبو اهلل عوػى  ارهزه ل  وحهول كلـ  رزه لوح ض  . فقهؿ : امه  الح ض
 ( (ٕ بنهت آدـ  كانمه وود ا ا فهف ح ويه مكركدا كال ره ز اف  وررض لمه  قط  الكلد 

كاد  ؤؿ  ال  م عز الد ف  عف ا رداـ الدكاء لوػهر ر الحػ ض فقػهؿ : ال  رػكز لومػراة  لػؾ 
 .(ٖ كظهىره الوحر ـ نقؿ  لؾ عنو  صهحب فوهب نيه ل المحوهج 

 كا ودلكا بمه  هو  :
 االدلة ومناقشتيا :

 قه و ف بهلركاز   ا ودلكا بمه  هو  : ادلل اصحهب القكؿ االكؿ ال
 (ٗ اهلكا الف االصؿ الحؿ حوى  رد الوحر ـ كلـ  رد . .7
ركل عبػػد الػػرزاؽ الصػػنرهن  عػػػف كاصػػؿ مػػكلى ابػػػف ع  نػػل عػػف ررػػػؿ  ػػهؿ ابػػف عمػػػر  .1

رو  اهلل عنيمه عف  امراة وطهكؿ بيه الدـ فهرادت  اف ونفر كارادت  رب دكاء ل قط  
 عنيه الدـ  اهؿ: ال بهس بو كنرت ابف عمر ليه مهء االراؾ .

 (٘ به ه .اهؿ مرمر ك مرت ابف اب  نر     هؿ عف  لؾ فوـ  ر بو 

                                                 

 در: مكا   بفل م فهة اإل  م ل. المصٔٛ/ٕٔفوهكل المرأة الم ومل   (ٔ 
http://www.almeshkat.net     الرػكاب لو ػػ م محمػػد بػف عال مػػ ف   فوػػهكل ال ػ م محمػػد بػػف صػهل  المنرػػد مكاػػ 

 ه ؿ  جمهحل ال  م محمَّد بف إبراى ـ بف عجبدالوِط ؼ آؿ ال  م  فوجهكل كرج ج ٕٚٓٓ -ٜٜٚٔاال  ـ   ؤاؿ كركاب 
مػػ  كورو ػػب كوحق ػػؽ محمػػد بػػف عبػػدالرحمف بػػف  مفوػػ  المموفػػل كرج ػػ س القوػػهة كال ػػؤكف اإل ػػ م ل ط َّػػبج اهللر الػػراه رج

 . ٖٚٔ/ٔٔىػ ٜٜٖٔاه ـ كفقو اهلل الطبرل ابكلى مطبرل الحفكمل بمفل المفرمل
مفػػل المفرمػػل  -بػػف أبػػ  بفػػر أ ػػكب الزرعػػ  أبػػك عبػػد اهلل  مفوبػػل نػػزار مصػػطفى البػػهز  بػػدا   الفكا ػػد: محمػػد (ٕ 

أ رؼ أحمػد   -عهدؿ عبد الحم د الردكم  -  وحق ؽ : ى هـ عبد الرز ز عطه ٜٜٙٔ – ٙٔٗٔالطبرل ابكلى   
ٗ/ٜٕٓ- ٜٖٓ  . 
 

المحوهج إلى  رح المنيػهج.   وػضل ؼ:  ػمس الػد ف محمػد بػف أبػ  الربػهس أحمػد بػف حمػزة ابػف  ػيهب  نيه ل  (ٖ 
 ٛـ.   ٜٗٛٔ -ىػػ ٗٓٗٔ -ب ركت  -الد ف الرمو  ال ي ر بهل هفر  الصغ ر.  دار الن ر: دار الففر لوطبهعل 

/ٖٗٗ. 
 ػػرح منويػػى اإلرادات الم ػػمى داػػه ؽ أكلػػ  النيػػى ل ػػرح المنويػػى: منصػػكر بػػف  ػػكنس بػػف إدر ػػس البيػػكو  /   (ٗ 

 .٘ٔٔ/ٔ مفهف الن ر ب ركت ٜٜٙٔالنه ر عهلـ الفوب   نل الن ر  ٔ٘ٓٔ نل الكفهة 
ىػػ( ٕٔٔمصنؼ عبد الرزاؽ: أبك بفر عبد الرزاؽ بف ىمهـ بف نهف  الحم رم ال مهن  الصنرهن   الموكفى :   (٘ 

 .  ٖٛٔ/ٔوحق ؽ : حب ب الرحمف ابعظم  ٖٓٗٔب ركت الطبرل الالهن ل    -النه ر : المفوب اإل  م  

http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/
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 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

نيه الدـ كى ا مه  راه ابف فظهىر ى ا اف الم وحهول م  وطهكؿ الدـ الوطكؼ حوى  نقط  ع
عمػػػر   ظيػػػر مػػػف ىػػػ ا اف ابػػػف عمػػػر ال  فػػػرؽ بػػػ ف الحػػػ ض كاال وحهوػػػل فػػػ  عػػػدـ رػػػكاز 
الطػػػكاؼ حوػػػى  نقطػػػ  الػػػدـ   كارػػػهز لمػػػف وطػػػهكؿ دميػػػه كىػػػ  ور ػػػد النفػػػر اف و ػػػوردـ الػػػدكاء 
لقطرو لوطكؼ  م  الرفقل    كرميكر الرومهء  ركف ركاز طكاؼ الم وحهول فػهف الصػح   

كل ػػره اف الم وحهوػػل بمنزلػػل الطػػهىرة وطػػكؼ بهلب ػػت  اػػهؿ : فػػ  ركا ػػل الم مػػكن   عػػف احمػػد
     (ٔ الم وحهول أحفهميه أحفهـ الطهىرة ف  عدويه كص ويه كحريه كرم   امرىه

اربرنه عبد الرزاؽ اهؿ اربرنه ابػف رػر ا اػهؿ  ػهؿ عطػهء عػف امػراة وحػ ض  ررػؿ ليػه  .3
الطيػػر فػػه ا دكاء فوروفػػ  ح وػػويه كىػػ  فػػ  ارأىػػه فمػػه ىػػ  وطػػكؼ ن اػػهؿ:نرـ ا ا رات 

 .  (ٕ ى  رات رفكاه كلـ ور الطير االب ض ف  
مػػه كرد عػػف برػػض ال ػػوؼ انيػػـ  فػػهنكا   ػػقكف ن ػػه يـ ادك ػػل مػػضرك ة  مػػف االع ػػهب   .7

 .  (ٖ لمن  نزكؿ دـ الح ض االنهء الحا

:  الرزؿ: اف  رهم  الررؿ امراوو فه ا رهء كات االنزاؿ نزع فهنزؿ رهرج   (ٗ انو فهلرزؿ .7
  بو ب نيمه اف فو يمه  فكف  ببه لردـ  لوحمؿ .كرو ال (٘ الفرج

 فػػره  لػػؾ كابػػف عبػػهس   كابػػف عمػػر  كابػػف   فػػ  الرػػزؿ فروػػ    ارووػػؼ اصػػحهب ر ػػكؿ اهلل 
اىب االربرػل عوػى رػكاز الرػزؿ م ركد رو  اهلل عنيـ فهنكا ال  فرىكف  لػؾ    كاوفػؽ فقيػهء المػ 
 ر د الردرم رو  اهلل عنػو   فهف فهف الرزؿ عف االمهء رهز مف ل ر ا وض انيف ف و لركا ل اب 

أربػػره أنػػو ب نمػػه ىػػك رػػهلس عنػػد النبػػ  صػػوى اهلل عو ػػو ك ػػوـ اػػهؿ  ػػه ر ػػكؿ اهلل إنػػه نصػػ ب  ػػب ه 
نفػػـ وفروػػكف  لػػؾ ال عوػػ  فـ أف ال وفروػػكا  لفػػـ ف نيػػه فنحػػب ابالمػػهف فف ػػؼ وػػرل فػػ  الرػػزؿ فقػػهؿ أكان

                                                 

فو  البهرم : ز ف الد ف أب  الفرج عبد الرحمف ابف  ػيهب الػد ف البغػدادم الػـ الدم ػق  ال ػي ر بػهبف ررػب    (ٔ 
ىػػ  الطبرػل : الالهن ػل   وحق ػؽ : أبػك مرػه  طػهرؽ بػف ٕٕٗٔ -ال ركد ل / الػدمهـ  -ابف الركزم  دار الن ر : دار

 . ٙ٘ٗ/ٔعكض اهلل بف محمد 

 .ٖٛٔ/ٔمصنؼ عبد الرزاؽ بهب ادكاء  قط  الح ول  (ٕ 
 www.yasaloonak.net ب : مكا  ال  م عوى اإلنورنتفوهكل   ضلكنؾ: ح هـ الد ف عفهنل مصدر الفوه  (ٖ 

   ٕ/٘ٔ   . 

 . ٕٗٗ/ٔ: المبدع  رح المقن   (ٗ 

 البحر الرا ؽ  رح فنز الداه ؽ: ز ف الد ف بف إبراى ـ بف محمد ال ي ر بهبف نر ـ الحنف    (٘ 
 ىػ درا ل كوحق ؽ: احمد عزك عنه ل الدم ق  النه ر: دار اح هء الوراث الررب ٕٜٓت: 
   المػػ حط البرىػػهن : محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف الصػػدر ال ػػي د النرػػهرم ٕٖ/   ٚـ ٕٕٓٓ-ىػػػ ٕٕٗٔلطبرػػل االكلػػى ا

   الحػهكم فػ  فقػو ال ػهفر : المػهكردم النه ػر : دار ٕٔٗ/٘برىهف الد ف مػهزه النه ػر : دار إح ػهء الوػراث الرربػ 
 . ٜ٘ٔ/ٔٔ  ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالفوب الروم ل الطبرل : ابكلى 

http://www.yasaloonak.net/
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(  كالف فػػ  الرػػػزؿ ا ػػوبقهء لرايػػه فرػػػهز   كاف (ٔ ل  ػػت ن ػػمل فوػػب اهلل أف ورػػػرج إال ىػػ  رهررػػل
فهنػػت حػػرة  لػػـ  فػػف لػػو اف  رػػزؿ عنيػػه االبه نيػػه  كالفػػرؽ ب نيمػػه اف الحػػؽ فػػ  كلػػد الحػػرة م ػػورؾ 

  (ٕ نيمه  كف  كلد االمل  روص بو ال  د دكنيه .ب 
 ادلة اصحاب القول الثالث القائلين بالمنع:

اف ى ه الحبكب كاالدك ػل ف يػه موػرة عظ مػل البػت  لػؾ عػف طر ػؽ االطبهء اػهلكا ا نيػه  .7
 عوى الرحـ   كاالعصهب   كالدـ. -مورة ردا عوى المراة

(. ك قػهؿ لومػراة ىػ ا  ػ ء  (ٖ  الوػرر كال وػرار فهنػو منيػ  عنػو لقكلػوكفؿ  ػ ء موػر 
كرػػػد فوبػػو اهلل عػػز كرػػؿ عوػػػى بنػػهت آدـ فػػهاونر  بمػػه فوػػػب اهلل كصػػكم  ح ػػث المػػهن  كا ا 

 المهن  فهفطرم روه بمه ادر اهلل ورهلى .
كاػػد فػػهف ن ػػهء الصػػحهبل روػػ  اهلل عػػنيـ  ػػهو يف الحػػ ض فػػ  رموػػهف ف فطػػرف الػػـ  قوػػ نو 
كالحمد هلل كاالمر    ر   وفطر المراة ا ا نزؿ دـ الح ض الـ وقو  مه افطروػو برػد رموػهف 

وػػػى اف اـ المػػػؤمن ف كليػػػه ف مػػػه  ػػػوؼ مػػػف ن ػػػهء الصػػػحهبل روػػػكاف اهلل عػػػنيف ر ػػػر اػػػدكة .ح
عه  ل رو  اهلل عنيه اربرت انو فهف  فػكف عو يػه الصػـك فػ  رموػهف فمػه وقوػ و اال فػ  

                                                 

: الرهم  الم ند الصح   المروصر: محمد بف إ مهع ؿ بف إبػراى ـ بػف المغ ػرة البرػهرم  صح   البرهرم    (ٔ 
.   (ٜٕٕٕالػراـ    ٖٛ/  ٖ ىػػ  ٕٕٗٔأبك عبػد اهلل المحقػؽ : محمػد زى ػر بػف نهصػر النهصػر الطبرػل : ابكلػى 

صػػػػػػح   م ػػػػػػوـ :ل مػػػػػػهـ أبػػػػػػك الح ػػػػػػ ف م ػػػػػػوـ بػػػػػػف حرػػػػػػهج بػػػػػػف م ػػػػػػوـ الق ػػػػػػ رم الن  ػػػػػػهبكرم الطبرػػػػػػل :الالهن ػػػػػػل 
 .ٖٛٗٔالراـ   ٔٙٓٔ/ٕىػ. ٜٕٗٔـ_ٕٛٓٓ

اال ػػو فهر الرػػهم  لمػػ اىب فقيػػهء ابمصػػهر  : أبػػك عمػػر  ك ػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد البػػر النمػػرم القرطبػػ   (ٕ 
    ٕٕٛ/ٙـ    ب ػركت  ٕٓٓٓمحمد عو  مركض النه ر دار الفوب الروم ل  نل الن ػر - وحق ؽ  هلـ محمد عطه
 . ٖٖٔ/ٛ المغن  ف  فقو اإلمهـ أحمد بف حنبؿ ال  بهن    ٕٖٓ/ٙ: المهكردم  الحهكم ف  فقو ال هفر 

  وحق ؽ: -  -ب ركت  - نف ابف مهرو  وضل ؼ: محمد بف  ز د أبك عبداهلل القزك ن   دار الن ر: دار الففر  (ٖ 
د نل مهلؾ بف أنػس روػى فوهب المكطض  االمهـ اال مل كعهلـ الم  ٖٕٔٗالراـ    ٗٛٚ/ٕمحمد فؤاد عبد البها    

اهلل عنو " مه ظير عوى االرض فوهب برد فوهب اهلل  أص  مف فوهب مهلؾ " "االمهـ ال ػهفر  " صػححو  كرامػو  
   ٜ٘ٛٔ - ق ٙٓٗٔلبنػهف -كررج أحهد الو  كعوؽ عو و محمد فؤاد عبد البها  دار اح ػهء الوػراث الرربػ  ب ػركت

 ف بف عو  بف مك ى أبك بفر الب يقػ   دار الن ػر: مفوبػل دار البػهز  نف الب يق  الفبرل  وضل ؼ: أحمد بف الح 
( كىػػػك حػػػد ث ٚٙٔٔٔالػػػراـ    ٜٙ/ٙ  وحق ػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػهدر عطػػػه ٜٜٗٔ - ٗٔٗٔ -مفػػػل المفرمػػػل  -

 صح  .
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ليػػػ ه  المقصػػكد اف االمػػػر   ػػػ ر   كال ووػػرر المػػػراة كوػػػ ىبٔ  ػػربهف  لمفػػػهف ر ػػػكؿ اهلل 
 .  (ٕ االدك ل الو  و بب ليه االوطرابهت

عوػػى ال ػػ دة عه  ػػل روػػ  اهلل   عنيػػه فػػ  حرػػل الػػكداع   كاػػد احرمػػت  كاػػد درػػؿ النبػػ 
   انف ػت بهلرمرة فهوهىه الح ض ابؿ اف وصؿ مفل  فدرؿ عو يه كىػ  وبفػ  فقػهؿ مػه  بف فػ

 . (ٖ ركاه البرهرم كم وـ  ى ا   ء فوبو اهلل عوى بنهت آدـ ( ن اوت نرـ اهؿ:
 ( (ٗ مف القكاعد المقررة ف   ر رونه الورر ال  زاؿ بهلورر .1

ال ػػد  ػػزاؿ بهلوػػرر االرػػؼ كال بمػػه فكاػػو مػػف بػػهب اكلػػى بػػؿ بمػػه ىػػك دكنػػو لوقهعػػدة  الوػػرر ا
(  كم  اف ا ورداـ الدكاء لوهر ر الح ض ف و فه دة كىك م هرفويه اارانيه بهلصػ هـ كالحػا (٘ 

ورداميه ليػػػػ ا الػػػػدكاء ا ػػػػد لمػػػػه االبوػػػػو االطبػػػػهء كل ػػػػره اال اف الوػػػػرر الػػػػ م  وحقيػػػػه فػػػػ  ا ػػػػ
المروصػػػكف اصػػػحهب الربػػػرة كالدرا ػػػل بيػػػ ا ال ػػػضف . كمػػػف رموػػػل اوػػػراره انيػػػه وربػػػؾ الرػػػهدة 
ال ير ل كاهلل  بحهنو كورهلى مه روؽ ى ا الدـ عباله كال ررػؿ ىػ ه الرػهدة  ػدل حوػى االريػزة 

قو اهلل وروػى   كىػ ا النز ػؼ مػف الرصب ل المكركدة ف  البدف ووفهعؿ م  ى ا الحدث ال م رو

                                                 

 . ٖٖٗ/  ٔ -الوؤلؤ كالمررهف ف مه اوفؽ عو و ال  رهف  ٔ

مرول دكر ل وصدر عػف الر ه ػل الرهمػل إلدارات البحػكث الروم ػل كاإلفوػهء كالػدعكة  -مرول البحكث اإل  م ل  (ٕ 
مريه موحؽ بورارـ ابع ـ كابمفنل: الر ه ل الرهمل إلدارات البحكث الروم ل كاإلفوهء كالدعكة كاإلر هد   -كاإلر هد 
الورنػل الدا مػل لوبحػكث الروم ػل فوػهكل      ٜٓ/ٗٙ ر الفوهب : مكا  الر ه ل الرهمل لوبحكث الروم ل كاإلفوػهءمصد
المؤلؼ : الورنل الدا مل لوبحكث الروم ل كاإلفوهء رمريه : أحمد بف عبػد الػرزاؽ الػدك ش الطبرػل : ابكلػى  كاالفوهء

 -ىػػػػ ٚٔٗٔالر ػػػهض وػػػهر م الن ػػػر :  -إلدارة الرهمػػػل لوطبػػػ  ا -النه ػػػر : ر ه ػػػل إدارة البحػػػكث الروم ػػػل كاإلفوػػػهء 
 .    ٜٛ/ٚٙـ  ٜٜٙٔ

 ( .ٕٗٔٔراـ     ٕٕٓ/  ٙصح   م وـ    (. ٖ٘ٓالراـ    ٛٙ/  ٔصح   البرهرم   (ٖ 

ػػْ ـ     قكاعػػد الفقي ػػلال (ٗ  ػػْ م زج ػػف اْلرجهبِػػِدْ فج ْبػػِف ِإْبػػرجاِىْ ـِ ْبػػِف نررج ىػػػ( ٜٓٚ-ٕٜٙ  اْبجْ ػػبجهه كجالنَّظجػػهِ رر  المؤلػػؼ : ال ج
 .  ٛٙ/ٔـ  ٜٓٛٔىػ=ٓٓٗٔالنه ر : دار الفوب الروم ل ب ركت لبنهف الطبرل :

 ػػرح القكاعػػد الفقي ػػل:    ٜٔ/ٔمروػػل ابحفػػهـ الردل ػػل  وحق ػػؽ نر ػػب ىػػكاك ن  النه ػػر فهررهنػػو ورػػهرت فوػػب   (٘ 
 ىػٖٚ٘ٔىػ/  نل الكفهة ٕ٘ٛٔأحمد بف ال  م محمد الزراه  نل الكالدة 

 ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔوحق ؽ :صححو كعوؽ عو و مصطفى أحمد الزراه النه ر دار القوـ  نل الن ر 
  . ٙٔٔ/  ٔمفهف الن ر دم ؽ /  كر ه 

 .   ٜٔ/  ٔ اكاعد الفقو :  محمد عم ـ اإلح هف المرددل البرفوى دار الن ر / الصدؼ / ببو رز
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الدـ ال م  طيػر  الػرحـ فػ  مػدة مروكمػل اػد  روػؿ  ك وػهالر نو رػل منػ  ىػ ا الػدـ مػف الرػركج 
 . (ٔ ممه اد   بب نزفه عند المراة كفؿ ى ا  ب ف ف هد ى ه  االدك ل الو  و ورمؿ

ؾ اهلل ورهلى كاهلل ورهلى نيى عبهده عوى االابػهؿ عوػى مػه  ػؤدم اف بدف االن هف ىك مو .3
(  اام انف ػفـ  (ٕ الى الورر اك الي ؾ .  قكؿ اهلل ورهلى  كالووقكا به د فـ الى الويوفل

بب كالبهء زا دة   اك كال وقووكا انف ػفـ به ػد فـ . فمػه  قػهؿ اىوػؾ فػ ف نف ػو ب ػده ا ا و ػ
بي فيه   ف درؿ وحت  لؾ امكرا فال رة. فمف  ؾ ورؾ الريهد ف   ب ؿ اهلل   اك النفقػل 
ف ػػو المكرػػػب لو ػػوط االعػػػداء  كمػػف  لػػػؾ وغر ػػر اإلن ػػػهف بنف ػػو فػػػ  مقهووػػل   اك  ػػػفر 
مرػكؼ   اك محػػؿ م ػػبرل   اك ح ػهت   اك  صػػرد  ػػررا   اك بن هنػه رطػػرا   اك  ػػدرؿ 

 .(ٖ ي ا كنحكه ممف القى ب ده الى الويوفلوحت   ء ف و رطر   كنحك  لؾ ف
كمالوػػو مػػف و ػػوردـ الػػدكاء كاػػد أفػػد ابطبػػهء الحػػه اكف وػػرره كرطكروػػو عوػػى الر ػػد كرهصػػل 

 الريهز الونه و  لومرأة 
 (ٗ كاد نيى اهلل ورهلى عبهده المؤمن ف عف اوؿ انف يـ اهؿ اهلل ورهلى كال وقووػكا انف ػفـ( .7

ى ارمػػ  اىػػؿ الوهك ػػؿ عوػػى اف المػػراد بيػػ ه اال ػػل  قػػكؿ االمػػهـ القرطبػػ  رحمػػو اهلل ورػػهل
الني  عف اف  قوؿ برض النهس بروه  الـ  لفظيه   ونهكؿ اف  قوؿ الررؿ نف و بقصد 
منو لوقوؿ   كفهف ال م  ورهطى دكاءا مورا كىك م ػو قف بوػرره ااػدـ  عوػى مالػؿ ىػ ا 

 . (٘   كاهؿ االمهـ الن ف   ال  قوؿ الررؿ نف و فمه  فروو برض الريول
 
  

                                                 

و ل اػػهـ بوفر غيػػه مكاػػ   ػػرح زاد الم ػػوقن : محمػػد بػػف محمػػد المروػػهر ال ػػنق ط  مصػػدر الفوػػهب : دركس صػػك  (ٔ 
  .ٕٖ٘/   ٗٔ   http://www.islamweb.netال بفل اإل  م ل 

 . ٜ٘ٔ كرة  البقرة اال ل :  (ٕ 
الرهم  بحفهـ القرآف : أبك عبد اهلل محمد بػف أحمػد بػف أبػ  بفػر بػف فػرح ابنصػهرم الرزررػ   ػمس الػد ف  (ٖ 

ىػ( المحقؽ : ى هـ  م ر البرهرم النه ر : دار عهلـ الفوب  الر ػهض  المموفػل الررب ػل ٔٚٙالقرطب   الموكفى : 
 .  ٖٖٙ/ٕـ ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔال ركد ل الطبرل : 

و  ػػػ ر الفػػػر ـ الػػػرحمف فػػػ  وف ػػػ ر فػػػ ـ المنػػػهف  : عبػػػد الػػػرحمف بػػػف نهصػػػر بػػػف عبػػػد اهلل ال ػػػردم  الموػػػكفى :   
 ىػ( المحقؽ : عبد الرحمف بف مر  الوك حؽٖٙٚٔ

 . ٜٓ/ٔـ   ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالنه ر : مؤ  ل الر هلل  الطبرل : ابكلى 
 

 .   ٜٕ كرة الن هء اال ل / (ٗ 

 . ٙ٘ٔ/  ٘وف  ر القرطب    (٘ 

http://www.islamweb.net/
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 الترجيح :
برػػد  عػػػرض االاػػػكاؿ كاالدلػػػل وبػػ ف اف الػػػرار  كاهلل اعوػػػـ مػػػه  ىػػب ال ػػػو اصػػػحهب المػػػ ىب  االكؿ 
القه و ف  بهلركاز م  ال ركط ح ث اف ى ا القكؿ  ومه ى م  الكااػ  الػ م نر  ػو كوحوهرػو الن ػهء 

ؾ اف الوػػركؼ ارووفػػت بهلن ػػبل لوقكافػػؿ كالرفقػػل كا ا كرهصػػل فػػ  الحػػا  كالرمػػرة  ك الصػػ هـ   ك لػػ
وػػهررت عػػف الرفقػػل ال  مفػػف الوػػهرر الرويػػه فوفػػكف موػػطرة الف وطػػكؼ مػػ  كرػػكد الرػػ ر كعند ػػ  

  وزميه اف وفدم بدنل .
امه ف  المهو  ففهف بهالمفهف الوهرر فمه حصؿ لو  دة عه  ل رو  اهلل عنيػه مػ  اهفوػل ر ػكؿ 

 .  اهلل
امػػػه القكافػػػؿ االف فهنيػػػه و ػػػ ر وػػػمف ظػػػكابط  كمكاع ػػػد رهررػػػل حوػػػى عػػػف ارادة كم ػػػ  ل صػػػهحب 
الحموػػل  الػػـ اف القػػكؿ بػػهلمن  مطوقػػه فمػػه ىػػك اػػكؿ اصػػحهب المػػ ىب الالهلػػث فهنػػو   كاػػ  فػػ  الحػػرج 

     (ٕ   كالم قل وروب الو   ر (ٔ كالو ؽ كالم قل   كالحرج مرفكع
 . (ٖ كاالمر ا ا وهؽ او  

ربمػػه  فهر يػػه فػػ  أم لحظػػل مػػف الوحظػػهت كال وفػػكف اػػد كالف رػػركج ىػػ ا الػػدـ رػػهرج عػػف ارادويػػه ك 
اومػػػت المنه ػػػؾ   فوحوػػػهج الػػػى اف وبقػػػى فػػػ  احراميػػػه الػػػى اف ووميػػػه فطػػػكاؼ االفهوػػػل مػػػال  ا ا 
حهوت  كـ الوه   اكل ول الر د كا ومر مريه  الدـ مف  ول الى  برل ا هـ  كربمػه الػى ع ػرة ا ػهـ 

ه  كاريه ف  حػرج ب ػبب الوق ػد بهلقهفوػل  كوفك ريػه مػف ف ر ى مف فكات رفقويه عو يه كى ا فمه اون
ابؿ  وطهت ب د الحرم ف ال ر ف ف   الـ اف القكؿ بهلمن   ؤدم الى حرمهنيػه مػف الوموػ  بػهلطكاؼ 
كدركؿ الحـر كاد رهءت مف امهفف بر ػدة   كربمػه ال ووػهح ليػه الفرصػل افالػر مػف ىػ ه المػرة كىػ ه 

مف الر ػرات   صػ ة فػ  الم ػرد الحػراـ بمه ػل الػؼ  النظػر  وؤدم الى حرمهنيه مف ادراؾ   فال ر
الى الفربل عبهدة كل رىه مف الر رات الو   فـر اهلل ورهلى بيه زكار ب وػو رػؿ كعوػى  كربمػه  فػكف 
الرػػ ر الػػ م مريػػه  ػػببه لبغوػػيه لون ػػؾ كالربػػهدة لوحهلػػل الوػػ  ىػػ  ف يػػه كلمػػه ور ػػهه مػػف  ادرػػهؿ 

                                                 

الورمػػ  ال ػػهطب  درا ػػل كوحق ػػؽ: أبػك عب ػػدة م ػػيكر بػػف ح ػػف آؿ  المكافقػهت:  إبػػراى ـ بػػف مك ػػى بػػف محمػد (ٔ 
 .  ٖٛٓ/  ٗـ ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ ومهف  النه ر: دار ابف عفهف الطبرل ابكلى 

ىػػػ النه ػػر: دار  ٜٔٔاب ػػبهه كالنظػػه ر فػػ  اكاعػػد كفػػركع فقػػو ال ػػهفر ل : رػػ ؿ الػػد ف عبػػد الػػرحمف ال ػػ كط  (ٕ 
 .   ٓٔ/  ٔلبنهف  –روم ل ب ركت الفوب ال

ىػػػػػػ( النه ػػػػػر : دار الفوػػػػػب ٜٓٚ-ٕٜٙابج ػػػػػبجهه كجالنظػػػػػهِ ر  : ال ػػػػػ م ز ػػػػػف الرجهبِػػػػػِد ف بػػػػػِف ِإبػػػػػراِى ـِ بػػػػػِف نرػػػػػ ـ    (ٖ 
 . ٗٛ/  ٔـ ٜٓٛٔىػ=ٓٓٗٔالروم ل ب ركت لبنهف الطبرل :
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الوفو ػػػؼ   كىػػػ ا حػػػرج بػػػ ف كم ػػػقل ظػػػهىرة كالحػػػرج مرفػػػكع    المحػػػ كر عػػػف الن ػػػؾ   فربمػػػه فرىػػػت
 كالم قل وروب الو   ر  فمه  فرنه آنفه .

  قكؿ االمهـ ال هطب  رحمو اهلل ورهلى فهعوـ اف الحرج مرفكع عف المفوؼ لكري ف 
الرػكؼ  مػف االنقطػهع مػف الطر ػؽ كبغػض الربػهدة كفراى ػل الوفو ػؼ  ك نػوظـ وحػت ىػ ا  احدىما:
ركؼ مف ادرهؿ الف هد عو و ف  ر مو اكعقوو اك مهلو   كالالهن :  ركؼ الوقصػ ر عنػد المرنى ال

مزاحمل الكظه ؼ الموروقػل بهلربػد المرووفػل االنػكاع مالػؿ ا همػو عوػى اىوػو ككلػده الػى  وفػهل ؼ ارػر 
 وهو  ف  الطر ؽ.

بيـ كحببيػه فهمه االكؿ فهف اهلل كو  ى ه ال ر رل حن ف ػل  ػمحل  ػيول حفػظ ف يػه عوػى الروػؽ اوػك 
ليػـ بػ لؾ   فوػك عومػػكا عوػى رػ ؼ ال ػمهح كال ػػيكلل لػدرؿ عوػ يـ ف مػه فوفػػكا بػو مػهال وروػص بػػو 
اعمػػهليـ   اال وػػرل الػػى اكلػػو ورػػهلى  كاعومػػكا اف فػػ فـ ر ػػكؿ اهلل لػػك ط رفـ فػػ  فال ػػر مػػف االمػػر 

(  فقػػد اربػػرت اال ػػل اف اهلل حبػػب ال نػػه (ٔ لرنػػوـ كلفػػف اهلل حبػػب الػػ فـ اال مػػهف كز نػػو فػػ  اوػػكبفـ   
 (ٕ اال مهف بو   ره كو ي وو كز نو ف  اوكبنه ب لؾ كبهلكعد الصهدؽ بهلرزاء عو و .

 ((ٖ اهلل  ال  مؿ حوى وموكا عو فـ مف االعمهؿ مه وط قكف فهف كف  الحد ث ال ر ؼ  قكؿ النب  
كف  حد ث ا هـ رموهف  امه برد فهنو لـ  رؼ عو   هنفـ كلفف ر  ت اف وفرض عو فـ ص ة 

 (كل رىه فال ر ممه  ؤفد ال  ر كرف  الحرج عف ى ه االمل  (ٗ و ؿ  فوررزكا عنيه ال
الػػػـ اف وػػػرر ىػػػ ه االدك ػػػل ن ػػػب ه  رووػػػؼ بػػػهرو ؼ الن ػػػهء   الف  مػػػف الن ػػػهء مػػػف  فػػػكف عنػػػدىه  

ال  نفريه ىػ ا الػدكاء  كارػرل بطهنػل الػرحـ عنػدىه وػر فل ال مرض عوكم ف  الرحـ  كمالؿ ى ه 
ووحمؿ كا بهب اررل  ل ا نرد اف برض الن هء وهر  دكاءا  مر نه لوهر ر نزكؿ الدـ ف  قط مريػه 
كاررل وهرػ  نفػس الػدكاء فػ   نفػ  مريػه بػؿ ربمػه اوػر بيػه  نمػه  نفػ  مريػه دكاء ارػر  كالهلالػل  ال 

به ورداـ الرم   ا ف م هلل الورر ن ببل  ورووػؼ مػف امػراة الػى   نف  مريه أم دكاء بؿ ووورر
اررل كبهلوهل  ال   وق ـ القكؿ بهلمن  مطوقػه  الػـ اف اصػحهب ىػ ا القػكؿ افػدكا عوػى عػدـ الوػرر 

 به و هرة  طب ب مورصص. 
كحوى اف اصحهب القكؿ الالػهن  كىػـ المهلف ػل اػهلكا :بهلفراىػل الرػؿ الوػرر فيػـ ا ف  موفقػكف مػ  

 حهب القكؿ االكؿ النيـ ا ورطكا عدـ الورر الموحقؽ .اص
                                                 

  .ٚ ل : الحررات اال كرة   (ٔ 

 . ٖٖٕ/ٕالمكافقهت لو هطب   (ٕ 

ب ػػػركت  -صػػػح   م ػػػوـ : م ػػػوـ بػػػف الحرػػػهج أبػػػك الح ػػػ ف الق ػػػ رم الن  ػػػهبكرم: دار إح ػػػهء الوػػػراث الرربػػػ   (ٖ 
  ( .ٕ٘ٔالراـ   ٓٗ٘/  ٔوحق ؽ : محمد فؤاد عبد البها   

 (.ٙٔٚ(  كصح   م وـ راـ  ٕٕٔارررو البرهرم  فوهب ص ة  الوراك   راـ   (ٗ 
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كمف ى ا  وب ف اف ادراؾ المراة لومنه ؾ  كالوحهؽ برفقويه   كالصكـ م  النهس كالق هـ مريـ كادراؾ 
االمػػػهفف  كاالكاػػػهت الفهوػػػول مصػػػوحل موحققػػػل ب قػػػ ف   كالوػػػرر مػػػف ىػػػ ه االدك ػػػل محومػػػؿ   الف 

ف ل رىػػه .فػػهط ؽ الوػػرر ربمػػه ال  فػػكف دا قػػه  رصكصػػه الوػػرر ف يػػه ن ػػب  فقػػد ووػػر امػػراة دك 
كاف برض االطبهء   قكلكف ى ه االدك ل اد و بب ف ا كف ا كلهلبػه مػه وفػكف عوػى  ػب ؿ االحومػهؿ 
ال القطػػػ  .فهلمف ػػػدة ا ف محوموػػػل ال مقطػػػكع بيػػػه كالمقطػػػكع ال  وػػػرؾ لومظنػػػكف كالموحقػػػؽ ال  وػػػرؾ 

 لومحومؿ .
االمهنل  مف المورصص ف اف ى ا  ور كالوػرر موحقػؽ فرند ػ   حػـر اال ا ا اربرىه اىؿ الربرة ك 

عو يه ونهكلو الف الورر ال  زاؿ بهلورر  كاف درء المفه د مقدـ عوى رم  المصهل . كعوى ىػ ا 
نقػػػكؿ : ال رػػػكز لومػػػراة اف وهرػػػ  الػػػدكاء لوػػػهر ر الحػػػ ض ا ا فهنػػػت مصػػػهبل  بهحػػػد االمػػػراض الوػػػ  

 : رصيه  االطبهء الحه اكف كى   
 ا ا فهنت مصهبل بمرض القوب كوغط الدـ . .7
 امراض الفو ل . .1

 امراض الفبد. .3

 ا ا بوغت  ف الرهم ل كالال ال ف فمه فكايه مف الرمر. .7

 البكؿ ال فرم . .7

 ا ا اص بت بنكع مف امراض ال رطهف كرهصل  رطهف الالدم كعكلرت منو  .1

 ا ا أص بت بروطل اك ورالر بهلدـ . .1

 اض النف  ل مالؿ الفآبل كالقوؽ.االمر  .1

وزداد أوػرار حبػكب وػضر ر الػدكرة ال ػير ل مػ  الوػدر ف ا  اف ف ىمػه  ػؤالر عوػى  ػرا  ف  .1
 .  (ٔ القوب كالدمهغ  كاالطراؼ كف ىمه  ز د مف احومهؿ االصهبل بهلروطهت

كز ػػهدة عوػػى  لػػؾ نقػػكؿ اف ال فػػكف ا ػػورداـ الػػدكاء  ػػببه  الػػى الرقػػـ مالػػؿ اطػػ  ابنهب ػػب كربطيػػه  
كاطػػػ  الحبػػػؿ المنػػػكم كربطػػػو اك ا وضصػػػهؿ الػػػرحـ مػػػه لػػػـ  فػػػف ىنػػػهؾ  ػػػبب طبػػػ  اػػػكم رػػػدا لػػػ لؾ 

فيػ ه ابدك ػل  وم ػل كاإلفوػهء اإلرراء  ك ؤفد مه اونهه الفوكل الصهدرة مف الورنل الدا مػل لوبحػكث الر
 الو  ومن  نزكؿ الح ض كومن  الحمؿ إ ا فهنت المرأة ور د ا ورمهليه ف  بد مف أمكر ونظر إل يه 
أكال: ال بػػػد أف ونظػػػر فػػػ  أصػػػؿ ا ػػػورمهؿ ىػػػ ه ابدك ػػػل كأنػػػو  رػػػب أف  فػػػكف برػػػد ا و ػػػهرة أىػػػؿ 

 ل أـ ى  مورة ليهن االروصهص ف  الطب   ىؿ مف المنه ب ليه أف و ورمؿ ى ه ابدك 
                                                 

 رددوظ ـ الن ؿ ك وحد ده : الدفوكر محمد عو  البهر  مرول المرم  الفقي  اال  م  ال (ٔ 
 . ٙٗ/٘الرهمس   
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ف فهنت ل ر مورة فيؿ ا ورمهليه لي ه ابدك ل  ف ف فهنت مورة ليه ف   ركز ليه ا ورمهليه   كان
 برؿ لرض  رع  أـ الن

ف ف فهنت و ورمويه مف ل ر حهرل أك بلراض ل ػر م ػركعل فقطػ  الن ػؿ كنحػكه   فػ   رػكز  
ف فهنت بلراض م ركعل فم ػهعدو يه فػ  ونظػ ـ الن ػؿ   أك اال ػورهنل بيػه ليه أف و ورمويه   كان

عوى أداء فر ول الحػا مػال  أك ل رىػه مػف ابلػراض الم ػركعل   فينػه  بقػى النظػر الالهلػث كىػك: 
ف لـ  ض ف ليه لـ و ورمويه .  إ ف زكريه   ف ف أ ف ليه ا ورموويه   كان

دك ل؛ بنو كمف الكااػ  لفف م  ى ا ف نو ال  نبغ  لون هء الومهدم كاال ور هؿ ف  ا ورمهؿ ى ه اب
وػهبطل  البت لنه أف مالؿ ى ه ابدك ل و بب لومػرأة اوػطرابهت فػ  عهدويػه حوػى وفػكف المػرأة ل ػر

ليه   فوروؿ عو يه ب بب  لؾ فال ر مف ابمكر   كرهصل الربهدات مف ص ة كص هـ كحا كنحك 
 نػػػو  ػػػبحهنو أحفػػػـ  لػػػؾ . لػػػ ا فػػػ ن  أنصػػػ  المػػػرأة أف ووػػػرؾ ابمػػػر عوػػػى طب روػػػو فمػػػه روقػػػو اهلل؛ ف

ابحفمػ ف كىػػك الروػػ ـ الرب ػر الوط ػػؼ    روػػـ مػػه  صػو  عبػػهده   فػػ   نبغػ  ليػػه أف وورػػرض لمالػػؿ 
 ى ه ابمكر الو  وؤدم بيه إلى اإلر ؿ كاالوطراب ف  عهدويه فوروؿ وبره ل لؾ عبهداويه .

ف الػػػـ كاػػػد فػػػهف ن ػػػهء الصػػػحهبل روػػػ  اهلل عػػػنيف رم رػػػه    ػػػضو يف الحػػػ ض فػػػ  رموػػػهف ف فطػػػر  
 قوػػ نو   كالحمػػد هلل ابمػػر   ػػ ر   وفطػػر المػػرأة إ ا نػػزؿ دـ الحػػ ض الػػـ وقوػػ  مػػه أفطروػػو برػػد 
رموهف   كليه فػ مف  ػوؼ مػف ن ػهء الصػحهبل روػ  اهلل عػنيف ر ػر اػدكة حوػى إف أـ المػؤمن ف 
عه  ػػػل روػػػ  اهلل عنيػػػه أربػػػرت أنػػػو فػػػهف  فػػػكف عو يػػػه الصػػػـك فػػػ  رموػػػهف فمػػػه وقوػػػ و إال فػػػ  

هف ر ػػػكؿ اهلل صػػػوى اهلل عو ػػػو ك ػػػوـ   المقصػػػكد أف ابمػػػر   ػػػ ر كال ووػػػرر المػػػرأة  ػػػربهف؛ لمفػػػ
  .(ٔ كو ىب لي ه ابدك ل الو  و بب ليه االوطرابهت . كاهلل أعوـ

 المبحث الالهن  :
 ابالر الموروب عوى ا ورداـ ى ه ابدك ل

ه ابدك ل الوػ  وػؤرر الػدكرة ال ػير ل  حفػـ بطيهرويػه االنػهء انقطػهع الػدـ ىؿ المرأة الو  و وردـ ى 
 اـ أنيه وضر  حفـ الحه ض .

 
 
 
 

                                                 

 .ٜٓ -ٜٛ/  ٗٙ -مرول البحكث اإل  م ل  (ٔ 
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 اختلف الفقياء في ىذه المسالة على ثالثة اقوال:
: انيػػه وفػػكف طػػهىرة كوهرػػ  حفػػـ الطػػهىرات . كالػػى ىػػ ا  ىػػب ال ػػهفر ل  كاحمػػد كابف القووول الول

 .(ٔ هلى و م ل  كابف بهز رحميـ اهلل ور
 واستدلوا بما يأتي :

بحػد ث عه  ػػل روػػ  اهلل عنيػه اهلػػت: رػػهءت فهطمػل بنػػت أبػػ  حبػ ش روػػ  اهلل عنيػػه  .7
فقهلت: ػػه ر ػػكؿ اهلل انػػ  امػػراة ا ػػوحهض فػػ  اطيػػر   افػػضدع الصػػ ة ن   الػػى النبػػ  

 ال انمه  لػؾ عػرؽ كلػ س بهلح وػل  فػه ا أابوػت الح وػل فػدع  الصػ ة   كان ا  فقهؿ:
(.كى ه لـ  وقبػؿ ح وػويه النػو لػـ  رػرج الػدـ كبنػهء (ٕ أدبرت فهل و  عنؾ الدـ كصو  

عوى  لؾ  حفـ بطيرىه   كعوى ى ا لك  ػربت الرػ ج الػـ طهفػت طػكاؼ االفهوػل صػ  
طكافيه  كلك  ربت الر ج كصهمت ا هميه مف رموهف صػ  صػ هميه . الف اهلل ورػهلى 

(ٖ كد ف حفـ بطيرىه .عوؽ الحفـ عوى كركد الدـ كىك ل ر مكر
 

كركل ابػػك داكد عػػػف الح ػػف البصػػػرم فػػ  م ػػػه وو عػػف االمػػػهـ احمػػد اػػػهؿ: حػػدالنه احمػػػد  .1
اهؿ:حػػػدالنه مرػػػه  بػػػف مرػػػه  اػػػهؿ اربرنػػػه ا ػػػرث عػػػف الح ػػػف انػػػو اػػػهؿ :فػػػ  امػػػراة اوػػػت 

الدـ فطهفػت فػ   المنه ؾ فويه اال الطكاؼ الكارب الـ حهوت ف ربت دكاءان فقط  عنيه
 (ٗ ا هـ ح ويه كى  طهىرة اهؿ ارزأ عنيه.

 حفـ عوى فورة انقطهع الدـ ب بب الدكاء بطيهرويه . 

                                                 

 -أ نى المطهلب ف   رح ركض الطهلب :   م اإل  ـ / زفر ه ابنصهرم دار الن ر : دار الفوب الروم ل  (ٔ 
  المرمكع: زفر ػه بػف  ٜ٘ٗ/ٜالطبرل : ابكلى   وحق ؽ : د . محمد محمد وهمر  ٕٓٓٓ -ق  ٕٕٗٔ -ب ركت 

 -ىػػ(النككم  دار الن ػر: دار الففػر ٕٜٙى : محمد بف زفر ه ابنصػهرم   ز ػف الػد ف أبػك  ح ػى ال ػن ف   الموػكف
   ػرح منويػى اإلرادات الم ػمى داػه ؽ أكلػ  النيػى ل ػرح المنويػى  وػضل ؼ: منصػكر بػف  ٓٔ/ٖـٜٜٚٔ -ب ركت 

  ف ػهؼ القنػػهع ٖٕٔ/ٔ  الطبرػل: الالهن ػلٜٜٙٔ -ب ػركت  - ػكنس بػف إدر ػس البيػكو   دار الن ػر: عػػهلـ الفوػب 
  ٕٓٗٔ -ب ػػركت -ر بػػف  ػػكنس بػػف إدر ػػس البيػػكو   دار الن ػػر: دار الففػػر عػػف مػػوف اإلانػػهع  وػػضل ؼ: منصػػك 

ْ ِوػػػّ   النه ػػػر : دار  ٜٕٔ/ٔوحق ػػػؽ: ىػػػ ؿ مصػػػ وح  مصػػػطفى ىػػػ ؿ الِفْقػػػور اإل ػػػ م َّ كأدلَّورػػػور   : أ.د. كجْىبجػػػل الزَّحج
  أبػك الربػهس النه ػر : الفوهكل الفبرل  : أحمد بف عبد الحو ـ بف و م ػل الحرانػ  ٜٖٙ/ٔدم ؽ – كر َّل  -الففر 

فوػػهكل ال ػػ م ابػػف بػػهز    ٜٖٗ/ٖوحق ػػؽ : ح ػػن ف محمػػد مروػػكؼ ٖٙٛٔب ػػركت الطبرػػل ابكلػػى    -دار المررفػػل 
ٕٔ/ٕٜٜ      . 

  . ٖٖٖ.ك صح   م وـ  راـ ٕٕٙ  الراـ ٜٔ/  ٔصح   البرهرم   (ٕ 
  . ٗٔ/ٖ رح زاد الم وقن    (ٖ 
 . ٕٙٔ/٘٘محول البحكث اال  م ل  (ٗ 
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اػػهؿ ال ػػ م الرافرػػ  فػػ  ال ػػرح الفب ػػر  لػػك  ػػربت دكاء حوػػى حهوػػت ال  وزميػػه القوػػهء  .3
حػػه ض الطب ر ػػل بػػدكف ا ػػورداـ الػػدكاء أم اوػػهء الصػػوكات ( مرنػػهه انيػػه ارػػ ت حفػػـ ال

 .ا ف ا ا انقط  ح ويه بهلدكاء وهر  حفـ الطهىرة بدكف دكاء .
كاهؿ ا وه  كف ا لك  ربت الدكاء فهلقت الرن ف كنف ت ال  رب عو يه اوهء الصوكات عوػى 
الم ىب الصح   الف  قكط الص ة عف الحه ض كالنف هء عز مل فهلحهصؿ اف مف لـ  ؤمر 

ال   ػػوح ؿ اف  ػػؤمر بهلقوػػهء   فػػه ا لػػـ  ػػؤمر فػػهف ورف فػػه كمػػف امػػر بػػهلورؾ فهموالػػؿ بػػهلورؾ 
االمر ال  ؤمر بهلقوهء اال الحه ض كالنف هء ف  الصـك فهنيمه  ؤمراف بورفػو ك قوػ هنو كىػك 

 .(ٔ رهرج عف الق هس لونص كاهلل اعوـ
اهؿ االمهـ ال هفر   كاحمد رحميـ اهلل  ورهلى اف النقهء فػ  ا ػهـ انقطػهع الحػ ض طيػر  .7

 ا ف ا ا فػػهف الػػدـ ال  ػػومر نزكلػػو طػػكاؿ ا ػػهـ الحػػ ض بػػؿ  نقطػػ  فػػ  برػػض ا ػػهـ مدوػػو 
 (ٕ اك ل ره عند    فكف ليه اف وطكؼ ا هـ االنقطهع كوصـك ا وه . بهر  دكاء

ك قػػكؿ صػػهحب فوػػهب الفوػػهكل الفقي ػػل الفبػػرل ال ػػهفر  المػػ ىب : مػػف انقطػػ  دميػػه لرػػهرض 
دؿ   فػػ (ٖ مػػرض اك دكاء  ػػن ف الػػـ ا وح وػػت اك حهوػػت فػػهف  لػػؾ الطيػػر الموطػػهكؿ طيػػرا

 عوى اف فورة النقهء كاالنقطهع  وهر  حفـ الطهىرة .
اف صهرت نف هء بورد يه عوى نف يه بوػرب اك  ػرب دكاء  كنحكىػه لػـ وقػض الصػ ة  .7

ف  زمف نفه يه  أم انيه ار ت حفـ النف هء الطب ر ل فمه لك فهف الوردم مف ل رىػه . 
ؼ  ػفر المرصػ ل  مفػف الف كركد الدـ ل س مرص ل مف ريويه كال  مفنيػه اطرػو برػ 

ح ويه بدكاء وهر  حفـ الطهىرة    . فنق س عو و اف المراة الو  اكافت(ٗ اطرو بهلوكبل 
 الف مه ار وو ل س مرص ل الف االصؿ الحؿ مه لـ  رد الوحر ـ كلـ  رد.

                                                 

ىػػػ( ٖٕٙرافرػػ  القزك نػػ   الموػػكفى : فػػو  الرز ػػر ب ػػرح الػػكر ز = ال ػػرح الفب ػػر  : عبػػد الفػػر ـ بػػف محمػػد ال (ٔ 
  ٜ٘ٗ/ٜ  ا نى المطهلب     ٓٔ/ٖ   المرمكع لونككم   ٔٓٔ/ٖ
نيه ػػل المحوػػهج إلػػى  ػػرح المنيػػهج :  ػػمس الػػد ف محمػػد بػػف أبػػ  الربػػهس أحمػػد بػػف حمػػزة ابػػف  ػػيهب الػػد ف   (ٕ 

ـ. المغنػػ  ٜٗٛٔ -ىػػػ ٗٓٗٔ -ب ػػركت  -الرموػػ  ال ػػي ر بهل ػػهفر  الصػػغ ر.  دار الن ػػر: دار الففػػر لوطبهعػػل 
  http://www.islamic-   فوػػهكل االزىػػر  المصػػدر : مكاػػ  كزارة ابكاػػهؼ المصػػر ل   ٕٚٔ/ٔمػػل البػػف ادا

  ouncil.comc ٔ/ٜٔٛ  .  
 . ٕٕٔ/ٔالفوهكل الفقي ل الفبرل   وضل ؼ: ابف حرر الي وم   دار الن ر: دار الففر  (ٖ 
ف ػػهؼ القنػػهع عػػف مػػوف اإلانػػهع : منصػػكر بػػف  ػػكنس بػػف إدر ػػس    ٖٕٔ/ٔ ػػرح منويػػى االرادات بوصػػرؼ   (ٗ 

  الفقػػػػو كادلوػػػػو   ٜٕٔ/ٔ  وحق ػػػػؽ: ىػػػػ ؿ مصػػػػ وح  مصػػػػطفى ىػػػػ ؿ ٕٓٗٔ -ب ػػػػركت  -البيػػػػكو  : دار الففػػػػر 
ٔ/ٖٜٙ . 
 

http://www.islamic-council.com/
http://www.islamic-council.com/
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ك ػػ ؿ االمػػهـ ابػػف و م ػػل رحمػػو اهلل ورػػهلى عػػف امػػراة ا ػػوبطضت الحػػ ض فوػػداكت لمر ػػ   .1
الحػػػ ض فحهوػػػػت  كفهنػػػػت مطوقػػػل فيػػػػؿ ونقوػػػػ  عػػػدويه اـ ال ن ارػػػػهب: نرػػػػـ ا ا اوػػػػى 

 لؾ اعودت بو   فمه انيه لك  ربت دكاءان اط  الح ض اكبهعد ب نػو الح ض المرركؼ ل
(ٔ فهف  لؾ طيران في ا نص االمهـ ابف و م ل رحمو اهلل ورهلى  عوى اف ى ا طيرا.

 

ـ : اف فوػػػػرة انحبػػػػهس الػػػػدـ ب ػػػػبب ا ػػػػورداـ الػػػػدكاء ال وفػػػػكف طػػػػهىرة كال وهرػػػػ  حفػػػػ القووووول الثوووواني
الطػهىرات   كالػى ىػػ ا  ىػب الػػ  ف لػـ  ر ػػزكا ا ػورداميه الدك ػل وػػهر ر الحػ ض الػػ بف   ػبؽ   فػػرىـ  
 الف منيـ مف من   لوورر ال م اد  ص ب المراة   كمنيـ  مف من  النو كات رركرو ف هر  حفمو 

 كا ودلكا بمه  هو  :
وفطػػر  كال اف الحػػ ض فوبػػو اهلل عوػػى بنػػهت آدـ وصػػـك كوطػػكؼ ح ػػث ال مػػهن   ك  .7

  كاف ى ه االدك ػل وفػكف حب ػت الػدـ عػف النػزكؿ فػ    (ٕ وطكؼ  ا ا كرد المهن  
اكانػػو المفوػػكب لػػو   لػػ ا ف نيػػه وهرػػ  حفػػـ نزكلػػو منيػػه  فػػ  ا صػػوت اك صػػهمت اك 
طهفػػت فهنيػػه  وصػػػو  كوصػػـك كوطػػكؼ فػػػ  الكاػػت المروػػهد لنػػػزكؿ الػػدكرة  ففػػػهنيـ 

 . (ٖ اعوبركا ى ا المن  الموطهكؿ لنزكؿ الح ض فردمو 
 

:اف عومت اف الدكاء  قط  ال ـك كنحكه ف   ركز ليه  لػؾ  حفميػه حفػـ الحػه ض    القول الثالث
فحفميػػه حفػػـ الطػػهىرات   كاف عهكدىػػه فػػ   كان ا ا ػػوداـ انقطهعػػو نحػػك  المهن ػػل أ ػػهـ أك ع ػػرة أ ػػهـ

ال ػػكم ف كالال الػػل الػػى الرم ػػل فحفميػػه حفػػـ الحػػه ض  كالػػى ىػػ ا  ىػػب ابػػف فرحػػكف مػػف المهلف ػػل 
ح ػػث اػػهؿ : إ ا ا ػػػورموت المػػرأة دكاءان  لقطػػػ  الػػدـ كرفرػػو فيػػػؿ  وصػػ ر طػػػهىرة أـ ال ن اػػهؿ: فػػػ  

ء مػف االدك ػل لقطػػ  الػدـ   كحصػػكؿ منه ػفو فػ  الفػػ ـ عوػى طػكاؼ اإلفهوػػل   كمػه  فروػو  الن ػػه
الطيػر اف عومػػت انػػو  قطػػ  الػدـ ال ػػـك كنحػػكه فػػ   رػػكز ليػه ارمهعػػه كحفميػػه  حفػػـ الحػػه ض كاف 
ا ػػوداـ انقطهعػػو نحػػك المهن ػػل ا ػػهـ اك ع ػػرة فقػػد صػػ  طكافيػػه فػػ   لػػؾ الطيػػر   كاف عهكدىػػه ففػػ  

                                                 

 . ٜٖٗ/ٖالفوهكل الفبرل البف و م ل   (ٔ 
 بدا   الفكا د : محمد بف أب  بفر أ كب الزرع  أبك عبد اهلل      ٛٔ/ٕٔفوهكل المراة الم ومل  (ٕ 

وحق ػػػؽ : ى ػػػهـ عبػػػد  ٜٜٙٔ - ٙٔٗٔمفػػػل المفرمػػػل الطبرػػػل ابكلػػػى    -النه ػػػر : مفوبػػػل نػػػزار مصػػػطفى البػػػهز 
 .     ٖٜٓ-ٕٜٓ/ٗ رؼ أحمد أ -عهدؿ عبد الحم د الردكم  -الرز ز عطه 

ىػػ المكافػؽ  ٖٓٗٔ/  ٔٔ/٘ا ورمهؿ ادك ل وهر ر الح ض  رم  كاعداد: محمد نرمهف محمد عو  البردان    (ٖ 
 .ٚٔص  ٜٕٓٓ/ٓٔ/ ٕٗ
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ح ض  ففهنيه طهفت  م  كركد  ال كم ف كالال الل الى الرم ل  فقد طهفت كى  محفكـ ليه بحفـ ال
 . (ٔ الدـ 

كاػػد ا ػػودؿ ابػػف فرحػػكف  المػػهلف  عوػػى مه ىػػب ال ػػو بقػػكؿ ك ابػػف المهر  ػػكف المػػهلف  مػػف اف ااػػؿ 
الطير ب ف الح وو ف رم ل ا هـ  فػه ا ا ػوردمت دكاءا  قطػ  الػدـ عػف كاػت نزكلػو ااػؿ مػف ىػ ه 

 ػػل عوػػـ انيػػه فػػ  حفػػـ الحػػه ض   الف ىػػ ا االنحبػػهس لػػـ  بوػػ   ااػػؿ الفوػػرة الػػـ نػػزؿ الػػدـ ابػػؿ الرم
 (ٕ الطير  ف فكف ف  حفـ  الح ض  ففهنيه صهمت كصوت كطهفت م  كركد الدـ 

 القول الراجح :
اػت كالرار  مف ى ه اباكاؿ كاهلل اعوـ  مه  ىب إل و أصحهب القكؿ ابكؿ القه و ف بطيهرة المراة ك 

 ا ورداميه لودكاء المهن    لقكة مه ا ودلكا بو مف أدلل نقو ل كعقو ل .
كعو ػػو أنيػػه ا ا ا ػػوردمت الػػدكاء لوػػهر ر نػػزكؿ الػػدكرة ال ػػير ل فهنيػػه وفػػكف فػػ  فوػػرة انحبػػهس الػػدـ 
كعػػػدـ نزكلػػػو مػػػف الطػػػهىرات فوصػػػـك كوصػػػو   كوطػػػكؼ بهلب ػػػت ك هو يػػػه زكريػػػه فمػػػه اػػػهلكا اف دـ 

حفمػػو كموػػى انرػػدـ انرػػدـ حفمػػو   ك ؤ ػػد ىػػ ا فوػػهكل فال ػػر مػػف الموقػػدم ف الحػػ ض موػػى كرػػد كرػػد 
   كالمك ػػػػكعل (ٗ  كحه ػػػػ ل الد ػػػػكا (ٖ كالموػػػػهرر ف مػػػػف اىػػػػؿ الروػػػػـ فقػػػػد رػػػػهء فػػػػ  ف ػػػػهؼ القنػػػػهع 

  ربت دكاءن كاروف  ح ويه فهنو  حفـ ليه بهلطيهرة (   اف المراة موى (٘ الفقي ل
ك فيػػـ ا وػػهن مػػف فػػ ـ عومػػهء المهلف ػػل فقػػكؿ ابػػف ر ػػد فػػ  فراىػػل  لػػؾ أم فراىػػل ا ػػورداـ المػػراة 
لػػدكاء   منػػ  الحػػ ض ر ػػ ل اف وػػدرؿ عوػػى نف ػػيه وػػررا بر ػػميه ب ػػبب  ػػرب الػػدكاء   فروػػـ مػػف 

وػرر ر ػميه   كلػك فػهف  لػؾ ال  حصػؿ بػو  ف ـ ابػف ر ػد انػو لػ س فػ   لػؾ اال الفراىػل رػكؼ
  (ٙ الطير لب نو ابف ر د

كاهؿ االمهـ الد ػكا  رحمػو اهلل ورػهلى  كالحهصػؿ اف المػراة امػه  اف و ػورمؿ الػدكاء لرفػ  الحػ ض 
عنػو عف كاوو المروهد فف  ى ه  حفػـ ليػه بػهلطير فػ  الكاػت المروػهد الػ م فػهف  هو يػه ف ػو كوػهرر 

كى ه م هلل ال مهع   كامه اف و ورمؿ الدكاء الرؿ ورر ؿ الطير مف الح ض فمه لكفػهف عهدويػه 

                                                 

 . ٖٛ٘/ٔمكاىب الرو ؿ  (ٔ 
 . ٜٖ٘/ٔالمصدر ال هبؽ  (ٕ 
 . ٕٛٔ/ٔف هؼ القنهع   (ٖ 
 . ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٔحه  ل الد كا  (ٗ 
 .  ٕٖٚ/ٛٔالمك كعل الفقي ل  (٘ 
 . ٖٛ٘/ٔمكاىب الرو ؿ  (ٙ 
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اف  هو يه الدـ المهن ل ا هـ فه ورمووو برد او هنػو ال الػل ا ػهـ فػهنقط  ففػ  ىػ ه  حفػـ ليػه بػهلطير برػد 
 (ٔ انقطهعو كى ه م هلل ابف فنهنل( 

ل الفبػػرل ل ػػ م اال ػػ ـ ابػػف و م ػػل رحمػػو اهلل ورػػهلى ... فمػػه أنيػػه لػػك  ػػربت دكاءن كرػػهء فػػ  الفوػػهك 
 ((ٕ فقط  الح ض اك بهعد ب نو فهف  لؾ طيران 

كاهؿ ال  م الدفوكر كىبو الزح و  ف  فوهبو الفقو كأدلوو   كعوى ى ا لك اط  عنيه الدـ وهر  حفـ 
 ( (ٖ الطهىرة 

ك قكؿ ال   م ابف بهز  رحمو اهلل ورهلى  ا ا ا ورموت المػراة مػه قط  الػدـ مػف حبػكب اك ابػر فػهنقط  
 ((ٗ الدـ ب لؾ كالو وت فهنيه فهنيه ورمؿ فمه ورمؿ االطهىرات كص ويه صح حل كصكميه صح  

  ػػوضنس فػػ  اال ػػودؿ بػػو فػػ  ىػػ ه الم ػػهلل عوػػى اف المػػراة ا ا ا ػػورموت ادك ػػل لوػػهر ر نػػزكؿ  كممػػه
الدكرة ال ير ل فهنيه وفكف ف  فوػرة انحبػهس الػدـ كعػدـ نزكلػو مػف الطػهىرات الق ػهس عوػى انحبػهس 

ا ا  الحدث ف  الر ـ فهف اإلن هف ال  روبر محػداله مػ  كرػكد الحػدث فػ  الر ػـ كانحبه ػو ف ػو اال
ررج منو اال ل مف لػه ط اك بػكؿ اكر ػ  فمػال  نرػد اف المالهنػل عبػهرة عػف عوػك عوػو  ارػكؼ 
 كى  ف س لرزف البكؿ ال م وفرزه الفو وػهف  ك نػزؿ منيمػه عبػر الحهلب ف كووصػؿ مػف ا ػفؿ بقنػهة 

كى  عوك طهرد عندمه  موو ء وومدد الن هت الطبقػل المحهطػل  (٘ مررل البكؿ المرركفل بهالحو ؿ 
  فمػػ  انيػػه ومووػػ ء كىػػ  دارػػؿ الر ػػـ (ٙ المحهطػػل بػػو فوػػدف  الطبقػػل الروػػو ل ال ػػكا ؿ الػػى الرػػهرج

االن ػػػهف ال  روبػػػر محػػػداله اال ا ا رػػػرج البػػػكؿ منيػػػه  كفػػػ لؾ انحبػػػهس الػػػدـ ال  وػػػر كبهلوػػػهل   فػػػهف
فػػهلمراة طػػهىرة كال وصػػ ر حه وػػه اال ا ا رػػرج منيػػه الػػدـ   كال  وػػر ىػػ ا االنحبػػهس لوػػدـ حوػػى مػػ  
فكنو ف  كات الح ض الف الحدث ا ا رهء كاوو كلـ  رػرج فػ   رػد االن ػهف محػداله بػ لؾ   بػدل ؿ 

ل صػػػػ وو النػػػػو ال  رػػػػد محػػػػدالهن مػػػػ  مػػػػ  الفراىػػػػل   كامػػػه صػػػػح  (ٚ صػػػػ ة الحػػػػهاف كالحهاػػػػب صػػػحل
 االنحبهس كفرىت الف ى ا االنحبهس   غوو عف الر كع ال م ىك لب الص ة.

                                                 

 . ٛٙٔ/ٔحه  ل الد كا  (ٔ 
 .  ٜٖٗ/ٖالفوهكل الفبرل البف و م ل   (ٕ 

 .  ٜٖٙ/ٔالفقو كادلوو    (ٖ 

  .ٜٜٕ/ٕٔفوهكل ال  م ابف بهز المرود ال هدس    (ٗ 
و اال ػػ م   الػػدكرة الره ػػرة  الرػػدد الره ػػر الرػػزء المفطػػرات فػػ  مرػػهؿ الوػػداكم لوػػدفوكر البػػهر    مرمػػ   الفقػػ(٘ 

 . ٜٔ   ا ورمهؿ أدك ل وهر ر الح ض لوبردان  صٕٕٕالالهن   ص

 المصدر نف و. (ٙ 

    كالمصػػبهح المن ػػر لوف ػػكم  ٕٙٔ/ٖٔالحػػهاف: المػػداف  لوبػػكؿ   كالحهاػػب : المػػداف  لوغػػه ط: ل ػػهف الرػػرب  (ٚ 
 .ال ر رة:  يهب الد ف أحمد بف إدر س القراف   وحق ؽ محمد حر (   ٗٗٔ/ٔ 
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 قكؿ االمهـ النككم   فره اف  صو  كىك  داف  البكؿ اك الغه ط اك الر   ... كالم يكر مف م ىبنه 
كاالصػؿ ف ػو مػه ركاه م ػوـ عػف عه  ػل روػ  اهلل  ((ٔ كم اىب الرومهء صحل صػ وو مػ  الفراىػل

( كنقػؿ  (ٕ عنيه اهلت:  مرت ر كؿ اهلل  قكؿ:  ال ص ة بحوػرة طرػهـ كال كىػك  ػداف  االربالػهف 
صػػػهحب البحػػػر الرا ػػػػؽ اف مدافرػػػل الػػػػر   فػػػهالربال ف كاف الحػػػػد ث محمػػػكؿ عوػػػػى الفراىػػػل  كنفػػػػ  

  ك قػكؿ ابػف ادامػل كا ا حوػرت الصػ ة كىػػك  حوػهج الػى الرػ ء بػدء بػهلر ء   رنػػ   (ٖ الفوػ ول
ا ا فهف حهانه فرىت لو الص ة حوى  قو  حهروو لمه  فرنه مػف حػد ث عه  ػل روػ  اهلل عنيػه 

ؿ المػرئ اف  نظػر فػ  رػكؼ ب ػت امػرئ حوػى انػو اػهؿ:  ال  حػ     كركل الكبهف عف ر كؿ اهلل
ا ف  ركز لومراة اف وونهكؿ  اهؿ الورم م حد ث ح ف (ٗ   وه ف كال  قكـ الى الص ة كىك حهاف (

ال االدك ل الو  وؤرر نزكؿ دـ الح ض برػد ا و ػهرة أىػؿ الربػرة كاالروصػهص كاربهرىػه بػهف  لػؾ 
  ػبب ليػػه وػػررا كب ػػرط اف وفػػكف حهرػػل لمالػؿ  لػػؾ  كال و ػػوردمو دكف حهرػػل كعو ػػو وفػػكف االنػػهء 

يػػػه كوفرػػػؿ فػػػؿ مػػػه وفروػػػو  لػػػؾ فػػػ  حفػػػـ الطػػػهىرات فوصػػػو  كوصػػػـك كوطػػػكؼ بهلب ػػػت ك هو يػػػه زكر
 الطهىرات .

 . وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين والحمد هلل رب العالمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 . ـ   ب ركتٜٜٗٔالنه ر دار الغرب  نل الن ر 

 .  ٚٔٔ/ٗالمرمكع لونككم   (ٔ 
 . ٓٙ٘راـ  ٜٗٔصح   م وـ ص (ٕ 

 .   ٓٚٔ/ٗالرا ؽ البحر  (ٖ 
 . ٖٚ٘راـ   ٖٚ٘/  ا  ٔصح   كور ؼ  نف الورم م  (ٗ 
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 الخاتمة
 أىـ الونه ا الو  وكصوت إل يه مف ر ؿ ى ا البحث أمراف .

ابمر ابكؿ : أف  الرال الرار  ىك ركاز ا ورداـ ابدك ل لوضر ر الح ض  ح ث انو  ومه ى م  
 الكاا  ال م نر  و كوحوهرو الن هء كرهصل ف  الحا   كالرمرة  كالص هـ.

فػػػ  حفػػػـ  الطػػػهىرات كاػػػت انحبػػػهس الػػػدـ ب ػػػبب ورػػػهط   االمػػػر الالػػػهن  : الػػػرار  أف المػػػرأة وفػػػكف
 ابدك ل لوضر ر الح ض. 

 كآرػػػػر دعكانػػػػه أف الحمػػػػد هلل رب الرػػػػهلم ف كالصػػػػ ة كال ػػػػ ـ عوػػػػى  ػػػػ دنه محمػػػػد رػػػػهوـ ابنب ػػػػهء
 كالمر و ف كعوى آلو كصحبل رمر ف.

 المصادر والمراجع

 

بػف عبػد اهلل بػف عبػد البػر  اال و فهر الرهم  لم اىب فقيهء ابمصهر  : أبك عمر  ك ػؼ .7
محمد عو  مركض النه ػر دار الفوػب الروم ػل -النمرم القرطب   وحق ؽ  هلـ محمد عطه

 ـ ب ركت.ٕٓٓٓ نل الن ر 

 أ نى المطهلب ف   رح ركض الطهلب :   م اإل  ـ / زفر ه ابنصهرم .1
 ى الطبرل : ابكل ٕٓٓٓ -ق  ٕٕٗٔ -ب ركت  -دار الن ر : دار الفوب الروم ل 

وحق ؽ : د . محمد محمد وهمر   المرمكع: زفر ه بف محمد بف زفر ه ابنصهرم   ز ػف الػد ف أبػك 
  –ىػ(النككم  دار الن ر: دار الففر ٕٜٙ ح ى ال ن ف   الموكفى : 

 ـ. ٜٜٚٔ -ب ركت 
ػػْ م زج ػػف اْلرجهبِػػِدْ فج ْبػػِف ِإْبػػرجاِىْ ـِ ْبػػ .3 ػػْ ـ   اْبجْ ػػبجهه كجالنَّظجػػهِ رر  المؤلػػؼ : ال ج ىػػػ( ٜٓٚ-ِٕٜٙف نررج

 ـ. ٜٓٛٔىػٓٓٗٔالنه ر : دار الفوب الروم ل ب ركت لبنهف الطبرل :
اإلنصػػهؼ فػػ  مررفػػل الػػرار  مػػف الرػػ ؼ عوػػى مػػ ىب اإلمػػهـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ عوػػ  بػػف  .7

 وحق ػػؽ محمػػد حهمػػد  ٘ٛٛ/  ػػنل الكفػػهة ٚٔٛ ػػو مهف المػػرداكم أبػػك الح ػػف  ػػنل الػػكالدة 
 الوراث الررب   مفهف الن ر ب ركت. الفق   النه ر دار إح هء

البحػػػر الرا ػػػؽ  ػػػرح فنػػػز الػػػداه ؽ: ز ػػػف الػػػد ف بػػػف إبػػػراى ـ بػػػف محمػػػد ال ػػػي ر بػػػهبف نرػػػ ـ  .7
ىػ درا ل كوحق ؽ: احمد عزك عنه ل الدم ق  النه ر: دار اح ػهء الوػراث ٕٜٓالحنف  ت: 

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػ ٕٕٗٔالررب  الطبرل االكلى 

  بفػػػر أ ػػػكب الزرعػػػ  أبػػػك عبػػػد اهلل النه ػػػر : مفوبػػػل نػػػزار بػػػدا   الفكا ػػػد : محمػػػد بػػػف أبػػػ .1
وحق ػػؽ : ى ػػهـ عبػػد  ٜٜٙٔ - ٙٔٗٔمفػػل المفرمػػل الطبرػػل ابكلػػى    -مصػػطفى البػػهز 
 .أ رؼ أحمد -عهدؿ عبد الحم د الردكم  -الرز ز عطه 



    
 

 

7111 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكليت العلىم اإلسالهيت  

 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

وػػػهج الرػػػركس مػػػف رػػػكاىر القػػػهمكس  : محّمػػػد بػػػف محّمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرّزاؽ الح ػػػ ن  أبػػػك  .1
 .موّقب بمرووى  الزَّب دم  وحق ؽ  مرمكعل مف المحقق ف النه ر دار اليدا لالف ض  ال

وظ ـ الن ؿ ك وحد ده : الدفوكر محمد عو  البهر  مرول المرم  الفقيػ  اال ػ م  الرػدد  .1
 الرهمس.

و  ػػػ ر الفػػػر ـ الػػػرحمف فػػػ  وف ػػػ ر فػػػ ـ المنػػػهف  : عبػػػد الػػػرحمف بػػػف نهصػػػر بػػػف عبػػػد اهلل  .1
ىػ( المحقؽ : عبد الرحمف بف مر  الوك حؽ النه ر : مؤ  ل ٖٙٚٔ: ال ردم  الموكفى 

 ـ . ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالر هلل  الطبرل : ابكلى 
أبػػك  درا ػػل كوحق ػػؽ: إبػػراى ـ بػػف مك ػػى بػػف محمػػد الورمػػ  ال ػػهطب  : المكافقػػهت .71

ىػػػ/ ٚٔٗٔالطبرػػل ابكلػػى  دار ابػػف عفػػهف النه ػػر:  عب ػػدة م ػػيكر بػػف ح ػػف آؿ  ػػومهف
 ـ.ٜٜٚٔ

الرػػػهم  بحفػػػهـ القػػػرآف : أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػ  بفػػػر بػػػف فػػػرح  .77
ىػػػ( المحقػػؽ : ى ػػهـ  ػػم ر ٔٚٙابنصػػهرم الرزررػػ   ػػمس الػػد ف القرطبػػ   الموػػكفى : 

البرػػػػػهرم النه ػػػػػر : دار عػػػػػهلـ الفوػػػػػب  الر ػػػػػهض  المموفػػػػػل الررب ػػػػػل ال ػػػػػركد ل الطبرػػػػػل : 
 ـ. ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ

الرػكاب لو ػ م محمػػد بػف عال مػػ ف   فوػهكل ال ػ م محمػػد بػف صػػهل  المنرػد مكاػػ   .71
 .ٕٚٓٓ -ٜٜٚٔاال  ـ   ؤاؿ كركاب 

الحهكم ف  فقو ال هفر : المهكردم النه ر : دار الفوب الروم ل الطبرػل : ابكلػى  .73
 .ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ

 .ؽ محمد حر ال ر رة:  يهب الد ف أحمد بف إدر س القراف   وحق  .77
 . ـ   ب ركتٜٜٗٔالنه ر دار الغرب  نل الن ر 

الػػركض المربػػ   ػػرح زاد الم ػػوقن : منصػػكر بػػف  ػػكنس بػػف إدر ػػس البيػػكو   دار  .77
  ٜٖٓٔ.  -الر هض  -الن ر: مفوبل الر هض الحد الل 

 ػػنف ابػػف مهرػػو  وػػضل ؼ: محمػػد بػػف  ز ػػد أبػػك عبػػداهلل القزك نػػ   دار الن ػػر: دار  .71
 .  وحق ؽ: محمد فؤاد عبد البها   -  -ب ركت  -الففر 

 ػػنف الب يقػػ  الفبػػرل  وػػضل ؼ: أحمػػد بػػف الح ػػ ف بػػف عوػػ  بػػف مك ػػى أبػػك بفػػر  .71
  وحق ػػػػؽ: ٜٜٗٔ - ٗٔٗٔ -مفػػػػل المفرمػػػػل  -الب يقػػػػ   دار الن ػػػػر: مفوبػػػػل دار البػػػػهز 

 .محمد عبد القهدر عطه
ىػػ/  ػنل الكفػهة ٕ٘ٛٔ ػنل الػكالدة  أحمػد بػف ال ػ م محمػد الزراػه  : رح القكاعد الفقي ل .71

ىػ وحق ؽ :صححو كعوؽ عو و مصطفى أحمد الزراػه النه ػر دار القوػـ  ػنل الن ػر ٖٚ٘ٔ
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 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

 ـ مفهف الن ر دم ؽ /  كر ه.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ

ال رح الفب ر عوى  مػوف المقنػ  وػضل ؼ   ػمس الػد ف أبػ  الفػرج عبػد الػرحمف بػف  .71
ف ىمػه عوػى  ٕٛٙالمقد ػ ( * الموػكف   ػنل ال  م أب  عمر محمد بف أحمد بف ادامل 

مػػػ ىب امػػػهـ اال مػػػل كمحػػػ  ال ػػػنل االمػػػهـ *  أبػػػ  عبػػػد اهلل أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حنبػػػؿ 
ال ػػ بهن  روػػ  اهلل عنػػو كعػػنيـ كرػػزاىـ عػػف أنف ػػيـ كعػػف الم ػػوم ف أفوػػؿ الرػػزاء _دار 

 الفوهب الررب  لون ر كالوكز  .
ر ال ػنق ط  مصػدر الفوػهب : دركس  رح زاد الم وقن : محمد بػف محمػد المروػه .11

 http://www.islamweb.netصكو ل اهـ بوفر غيه مكا  ال بفل اإل  م ل 

مررػػـ  ىػػػ(ٔٓٔٔ ػػرح مروصػػر رو ػػؿ : محمػػد بػػف عبػػد اهلل الرر ػػ   الموػػكفى :  .17
لغل الفقيهء ا . د محمد ركاس اورو ر  بهحث ف  مك كعل الفقو اإل  م  رهمرل الموؾ 

د . حهمػػػد صػػػهدؽ ان بػػػ  مػػػدرس المرػػػهرـ كالمصػػػطوحهت فػػػ  رهمرػػػل   ػػػركد بهلر ػػػهض  
البوػػػركؿ كالمرػػػهدف بػػػهلظيراف دار النفػػػه س رم ػػػ  الحقػػػكؽ محفكظػػػل دار النفػػػه س لوطبهعػػػل 

 ق ٘ٓٗٔ لبنهف الطبرل ابكلى : -ب ركت بنه ل الصبهح  -كالن ر كالوكز    هرع فرداف 
 .ـ ٜ٘ٛٔ -

رح منويػػػى اإلرادات الم ػػػمى داػػػه ؽ أكلػػػ  النيػػػى ل ػػػرح المنويػػػى: منصػػػكر بػػػف  ػػ .11
 ٜٜٙٔالنه ػػر عػػهلـ الفوػػب   ػػنل الن ػػر  ٔ٘ٓٔ ػػكنس بػػف إدر ػػس البيػػكو  /  ػػنل الكفػػهة 

  مفهف الن ر ب ركت.
محمػػد بػػف إ ػػمهع ؿ بػػف  :الرػػهم  الم ػػند الصػػح   المروصػػر: صػػح   البرػػهرم .13

الطبرل  محمد زى ر بف نهصر النهصر المحقؽ : عبد اهلل إبراى ـ بف المغ رة البرهرم  أبك
 ىػ  .ٕٕٗٔابكلى  :

 أبك الح  ف م وـ بف حرهج بف م ػوـ الق ػ رم الن  ػهبكرمصح   م وـ :ل مهـ  .17
 ىػ.ٜٕٗٔـ_ٕٛٓٓالطبرل :الالهن ل 

  فوػػػػػػػػهكل االزىػػػػػػػػر  المصػػػػػػػػػدر : مكاػػػػػػػػ  كزارة ابكاػػػػػػػػهؼ المصػػػػػػػػػر ل .17

  council.com-http://www.islamic . 
 .ٗٙ/ٔىرر ل  ٜٖٔٔفوهكل الحا مف فوهكل ابزىر :المفو  محمد عبده محـر  .11
 لفوهكل الفقي ل الفبرل   وضل ؼ: ابف حرر الي وم   دار الن ر: دار الففر.ا .11
الفوػهكل الفبػػرل  : أحمػػد بػف عبػػد الحوػػ ـ بػف و م ػػل الحرانػػ  أبػك الربػػهس النه ػػر :  .11

 وحق ؽ : ح ن ف محمد مروكؼ. ٖٙٛٔب ركت الطبرل ابكلى    -دار المررفل 
المؤلػػؼ : الورنػػل الدا مػػل لوبحػػكث  االفوػػهءالورنػػل الدا مػػل لوبحػػكث الروم ػػل ك فوػػهكل  .11

http://www.islamic-council.com/
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 العقاقري الطبيت وأثرها يف تأخري الدورة الشهريت  لفقه وأصىلها0  احملىر الثالث

الروم ل كاإلفوهء رمريه : أحمد بػف عبػد الػرزاؽ الػدك ش الطبرػل : ابكلػى النه ػر : ر ه ػل 
ىػػ ٚٔٗٔالر ػهض وػهر م الن ػر :  -اإلدارة الرهمل لوطب   -إدارة البحكث الروم ل كاإلفوهء 

 .ـٜٜٙٔ -
ػػد بػػف  .31 ػػه ؿ  جػػمهحل ال ػػ م محمَّ بػػدالوِط ؼ آؿ ال ػػ رمفو  فوجػػهكل كرج ج إبػػراى ـ بػػف عج

م  كورو ب كوحق ؽ محمػد بػف  المموفل كرج  س القوهة كال ؤكف اإل  م ل ط َّبج اهللر الراه رج
 ىػ . ٜٜٖٔعبدالرحمف بف اه ـ كفقو اهلل الطبرل ابكلى مطبرل الحفكمل بمفل المفرمل

 ح هـ الد ف عفهنل :فوهكل   ضلكنؾ .37
 . www.yasaloonak.net  م عوى اإلنورنتمكا  ال مصدر الفوهب :

ادم الػػـ فػػو  البػػهرم : ز ػػف الػػد ف أبػػ  الفػػرج عبػػد الػػرحمف ابػػف  ػػيهب الػػد ف البغػػد .31
 -ال ػػػػركد ل / الػػػػدمهـ  -الدم ػػػػق  ال ػػػػي ر بػػػػهبف ررػػػػب  دار الن ػػػػر : دار ابػػػػف الرػػػػكزم 

 ىػ  الطبرل : الالهن ل   وحق ؽ : أبك مره  طهرؽ بف عكض اهلل بف محمد  . ٕٕٗٔ
.  فػػو  الرز ػػر ب ػػرح الػػكر ز  ال ػػرح الفب ػػر  : عبػػد الفػػر ـ بػػف محمػػد الرافرػػ  القزك نػػ   ٖٖ

 ىػ ٖٕٙ الموكفى : 
ْ ِوّ   النه ر : دار الففر       .دم ؽ    – كر َّل  -الِفْقور اإل  م َّ كأدلَّورور   : أ.د. كجْىبجل الزَّحج

 –القػػػػهمكس المحػػػػػ ط: محمػػػػػد بػػػػف  رقػػػػػكب الف ركزآبػػػػػهدم  دار الن ػػػػر: مؤ  ػػػػػل الر ػػػػػهلل  .37
  .ب ركت

 دؼ / ببو رز.محمد عم ـ اإلح هف المرددل البرفوى دار الن ر / الص  :اكاعد الفقو  .37
فوهب المكطض  االمهـ اال مل كعهلـ المد نل مهلؾ بف أنس روى اهلل عنو " مه ظيػر عوػى  .31

االرض فوػػػػهب برػػػػد فوػػػػهب اهلل  أصػػػػ  مػػػػف فوػػػػهب مهلػػػػؾ " "االمػػػػهـ ال ػػػػهفر  " صػػػػححو  
كرامػػػو  كرػػػرج أحهد الػػػو  كعوػػػؽ عو ػػػو محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػها  دار اح ػػػهء الوػػػراث الرربػػػ  

 .ٜ٘ٛٔ - ق ٙٓٗٔلبنهف -ب ركت
. ف ػػهؼ القنػػهع عػػف مػػوف اإلانػػهع  وػػضل ؼ: منصػػكر بػػف  ػػكنس بػػف إدر ػػس البيػػكو   دار ٖٚ    

   وحق ؽ: ى ؿ مص وح  مصطفى ى ؿ.ٕٓٗٔ -ب ركت  -الن ر: دار الففر 
ل ػػهف الرػػرب  وػػضل ؼ: محمػػد بػػف مفػػـر بػػف منظػػكر ابفر قػػ  المصػػرم  دار الن ػػر: دار  .31

 : ابكلى.ب ركت  الطبرل -صهدر 
ف   رح المقن : إبراى ـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفو  الحنبو  أبػك إ ػحهؽ  ػنل المبدع  .31

 ٓٓٗٔ  وحق ػػؽ النه ػػر المفوػػب اإل ػػ م   ػػنل الن ػػر  ٗٛٛ/  ػػنل الكفػػهة ٙٔٛالػػكالدة 
  مفهف الن ر ب ركت.

 .مرول ابحفهـ الردل ل  وحق ؽ نر ب ىكاك ن  النه ر فهررهنو ورهرت فوب .71

http://www.yasaloonak.net/
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مروػػػل دكر ػػػل وصػػػدر عػػػف الر ه ػػػل الرهمػػػل إلدارات البحػػػكث  -مروػػػل البحػػػكث اإل ػػػ م ل  .77
مريه موحؽ بورارـ ابع ـ كابمفنل: الر ه ل الرهمػل  -الروم ل كاإلفوهء كالدعكة كاإلر هد 

إلدارات البحػػػػكث الروم ػػػػل كاإلفوػػػػهء كالػػػػدعكة كاإلر ػػػػهد  مصػػػػدر الفوػػػػهب : مكاػػػػ  الر ه ػػػػل 
 .الروم ل كاإلفوهءالرهمل لوبحكث 

المرصص: أبك الح ف عو  بف إ مهع ؿ النحكم الوغكم ابندل   المرركؼ بهبف   ده  .71
ـ الطبرػل : ابكلػى ٜٜٙٔىػػ ٚٔٗٔ -ب ػركت  -دار الن ر : دار إح ػهء الوػراث الرربػ  

 .وحق ؽ : رو ؿ أبراىـ رفهؿ
م ػرم ال مػهن  الصػنرهن  مصنؼ عبد الرزاؽ: أبك بفر عبد الرزاؽ بف ىمهـ بػف نػهف  الح .73

 ٖٓٗٔب ػػػركت الطبرػػػػل الالهن ػػػػل    -ىػػػػػ( النه ػػػر : المفوػػػػب اإل ػػػػ م  ٕٔٔ الموػػػكفى : 
 وحق ؽ : حب ب الرحمف ابعظم  .

مغن  المحوهج إلى مررفل مرػهن  ألفػهظ المنيػهج  وػضل ؼ: محمػد الرط ػب ال ػرب ن   دار  .77
 .ب ركت –الن ر: دار الففر 

أحمد بف حنبؿ ال  بهن : عبد اهلل بف أحمد بف ادامل المقد   أبك  المغن  ف  فقو اإلمهـ .77
 .ٓٗٔب ركت الطبرل ابكلى    -محمد النه ر: دار الففر 

المفطػػرات فػػ  مرػػهؿ الوػػداكم لوػػدفوكر البػػهر    مرمػػ   الفقػػو اال ػػ م   الػػدكرة الره ػػرة   .71
  .الردد الره ر الرزء الالهن  

كزاف بػػػػف عبػػػػد اهلل الفػػػػكزاف النه ػػػػر : دار الرهصػػػػمل  المورػػػػص الفقيػػػػ  : صػػػػهل  بػػػػف فػػػػ .71
الورنػػػػل اعوػػػػهء   ىػػػػػ  ٖٕٗٔالر ػػػػهض  المموفػػػػل الررب ػػػػل ال ػػػػركد ل  الطبرػػػػل : ابكلػػػػى  

الدا مل لوبحػكث الروم ػل كاإلفوػهء   عبػد اهلل بػف  ػو مهف المن ػ   عبػداهلل ابػف ل ػداف  عبػد 
 الرزاؽ عف ف   عبد الرز ز بف عبد اهلل بف بهز.

اىػػػب الرو ػػػؿ ل ػػػرح مروصػػػر رو ػػػؿ وػػػضل ؼ: أبػػػ  عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد مك  .71
دار الفوػب الروم ػل  ق ٜٗ٘الرحمف المغربػ  المرػركؼ بهلحطػهب الرع نػ  الموػكف   ػنل 

 .ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٔلبنهف –ب ركت 
الم حط البرىهن : محمكد بف أحمد بف الصدر ال ػي د النرػهرم برىػهف الػد ف مػهزه النه ػر  .71

 إح هء الوراث الررب .: دار 

نيه ل المحوهج إلى  رح المنيهج.   وضل ؼ:  مس الد ف محمد بف أب  الربهس أحمػد بػف  .71
حمػػػػزة ابػػػػف  ػػػػيهب الػػػػد ف الرموػػػػ  ال ػػػػي ر بهل ػػػػهفر  الصػػػػغ ر.  دار الن ػػػػر: دار الففػػػػر 

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ -ب ركت  -لوطبهعل 
 


