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محمدا نبينعلى لام والوالصلاة العالين، رب ف الخماس 
وبعدتالدين، يوم إل بهديه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى 

عليهينبئ الق الكبجرة المسائل من الحمل( )مدة مسألة فان 
ل- الحمل مدة أقل على الفقهاء اتفق ولئن فقهية، أحكام 

يترتبوالق الحمل، مدة أكثر ل وقع قد الخلاف فإن الحملة" 
والرجعة،والعدة، النسب، ثبولتا مثل مهمة مائل عليها 

الآمانةطلستا وقد لث،، ذلوغثر والمرايثج، والنفقة، والتزؤيج، 
هذهق بحثا اكتب أن الإسلامي الJالم برابهلة الفقهي للمجمع العامة 

للمجمع.والعثرين الحادية الدورة ق الفقهاء على لعرضه المسالة، 
الآتيتالنحو على مباحثح وستة تمهيد ل الثءحثا ط؛ - وقد 

والاصهللاح.اللغة ق الحمل معنى بيان ق التمهيد أولأت 
الحمل.ماJة أقل الآول(ت الثح.ّثا 
الحمل.ة من. أكثر الثاني! المثح.ّثا 
الهلب.ق الحمل ة مل. أكثر الثالث،! البحن، 
مسألةق الإسلامي ١^١!؛ ق المهلبق القضاء الراح! البحمتح 

الحمل.مدة أكثر 



باسه،ية،قارنت يراط اسل أهر|دة 

الحمل.مدة أكثر تحديد على المرتبة الأيار الخامس! المبحث 
الحمل.مدة أكثر ق الباحث رأى السادس؛ المبحث 
والذيالهم الموصؤع هذا اختيار على الحمع أمانة وأشكر 

البحثهن.ا ق ركزت وقد للجدل، اكرة المائل س أصبح قد 
أملالنهابة؛j 1 لعي رالاياء، الفقهاء آراء رض مض 

امبقاعة إل أصل لر لأني قببها، توقفن، ؤإنما حاسمة، لتيجة 
حرجتوقل. المسألة، هذْ حول الآءلباء س سمعن، وما قرأت 

الثحن،دائرة تومح ق تتلمخمس يتوصية الثحح، هاية نق 
قالمتقدمة الهلثببة المراكز يشمل بحيث، المسألة، له،زه الطي العلمي، 

المألة،هن.ه حول الثحح، يثري أن شأنه من ذللث وأن العالز، 
بشأنها.والفقهاء الآطباء بين التوافق ومحمل 

وأنلخهلى، ا دي ويالحهود ق ارك يبأن تعال افه أسأل 
محمدنبينا على انئه وصلى ياذنه؟. الحق من فيه ، احتلنلما يهدينا 
وسلم.وصحبه آله وعلى 

لدؤ/تنندئخيامحن
الشريعةبكلية الفقه م نق الأستاذ 

الإسلاميةسعود بن محمد الإمام يجامعة 
الرياض





باليي يرأسن اسل اهنرعدة 

ؤدإوإ-تت تعال قوله ق كما وأحال، حمال والخمع الحيوان. 
والمرادعلقت،رأء، أي: حملا، نحمل ١^١٠ ألآمحثاليب<اآ؛،وحمك، 

الودو.من ا،لرأة بعلن ق ما هنا 

الآة:)أ(.الثلآق،سورة )١( 
:١١٧٦; الرب)١  jUj(، ١٢٦١٢الأمفلم)T/والمحط الحكم يطر: )٢( 



سلدراطصةثرئواس

اسالآول

أقو«دةامحل

قالأثهررا؛ تة مالحمل مدة أقل أن على الفقهاء اتفق 

كونإمآكان على الصحابة اروامتدل رح1محت تيمية ابن أبوالعباس 

الأمةاختلاف ق مبرة ابن نال العلم، أهل من واحد غثر اماقهم حكى قد و٢ 
jاخلفوا ثم أنهر، مة الحمل مدة أقل أن >، )واققوا ٢(:  ٠٣اساء)٢; 

أكثرق الفقهاء )اخلف (; ٣٢٩)ل/ الأسذكار: ق مدم ابن وقال أممرها(، 
المحررل عطية ابن وقال أنهر(، ستة أنه أقلها ل محتلفوا ول! الحمل، مدة 

مدةأقل أن عل محمعة رالأمة (: ٢٩٩العزبز)م/ الكاب شر ق الوجيز 
انعقادوأما ٢(; • ٤ ا/ الكِار)ا الحاوي ق الماوردي؛ وقال أثبر( ستة الحمل 

عنهتعال اغ رصي عيان عهد عل امرأة تزوج رجلا أن روى ف،ا الإحملع، 
خاصتكإن عباس: ابن له ممال برحمها، عمان فهم إليه، فرافحها فولدت،، 

ممال؛ذلك، أين ومن عنه؛ تعال اممه رصي عيان فقال بالقرآن، خاصمتك، المرأة 
أولادهنيرصعن وقال؛)والوالدات، سهرا( ثلاثون وفصاله اف؛)وحمله قال 

سهرآ،ولأئ\ن من الحولان ذم، فإذا الرصاعة( يتم أن أراد لمن كامل؛ز، حولين، 
ومنءشمان، ورجع استخراجه من الناس فعجس، أنهر، ستة لحمله الباقي كان 

لأيٍرالمهدان، القيمات، ؤينتلر؛ إحماعا(. فصار قوله، إل عنهم الله رصي حضر 
الفروايزيد أي ابن رسالة ثؤح الدان الثمر )ل/ماأه(، رشد بن محمد الوليد 

(.١٢١الهدب،)،ما/ا/آا(الغنيص/ شرح الجموع (، ٤٨٢للأزهري)ا/ 





باسههيت،قارنت  imijiاسل اهو،دة 
للمنا

ليقول ال وتعتبارك اف إن عليها، ذلك ليس ت محنالب أبي بن 

ؤ؛ؤؤ؛لآتال! وق، آر ه قلأ يثتؤن نفط/ ؤ كتاب—ه؛ 
فالحملرم، او ؤقدهىأمحص 

ا.عليهار رحم قلا أمهر، مة يكون 
ولدإذا الحن؛ن يعيش الق الطب، أهل عند الهمل مدة وأقل 

قبلولد إذا للحساة قابلا ولايكون أشهر، ستة هى تمامها بعد 
العصيالحهاز لأن الساع، النهر وبداية السائس، النهر نهاية 

ويقررملائم، بشكل بعد يتطورا ز التنفسي والحهاز اركزي 
بصفةيتميز أشهر، ستة عمره يبلغ الذي الحنن أن الآءلباء 
وهوولد إذا أيام لعدة بانتظام التنفس على قدرته وهي مهمة، 

حضانةلحل إذا العيش فرصة لديه وتكون بل العمر، ذا هل 

افيهيولد أن ممكن للحمل مدة أقل هى أمهر والستة مناسبة، 

الخلقة.تام المولود 

(.١٥)الآة; الأحقاف،سورة )١( 
(.٢٣٣الأية:)البقرة، )أ(مورة 

الرجم.j حاء U والخالاود الرجم محاب ٣( •  ٤٥)١( ٢ • ٤ ا،لوطا)ه/ )٣( 



اهر|دةاسلضاطيمرئأبمس

ةمخمابين وعمره يولد من الحاصر الوقت ق وحل وقد 

حتىالملبية الآحهزة تحت ؤيعيش قاليلة، حالات ق اشهر وستة 
؛.للموالمدر الطبيعي للمعدل يصل 

الطبيةالوموعة (، ٤٤)صره والقرآن الطب يثن الإنسان خلق نظرت ي١ 
الفقهيئن والخمل والقاص الحيض )ص؛يّآ(، لأحمدكنعان الفقهية، 
معاصرةطبية قضايا ق فقهية دراسات، كتاب صمن الأشقر لعمر والءل_،، 

)ص؟و(.للخهليب، الخامل، الرأة أحكام 





b_ف1رن4 فتهية دراسة اسل انقر،دة _ِ 
محننا

ضلتؤءؤفيلآفّمحنلوقال رآ؛، ^إئوستظغه 
حملاأن ادض محنحرامئح4رمض 

والحالا(ر'م.الباطل قال فقد شهرا، ثلاقن من أكثر ق يكون وممالا 
الأيةلأن بعيد، استدلال بأنه تدلأل! الامحهدا ونوقش 

س_نتينطفلها أرصعت لو المرأة لأن الغالب، محرج حرجت 
الثلأثينمن فيبقى الرضاعة( يتم أن أراد )لن الرضاعة وأتمت 
أشهر،ستة الحمل أكشر إن أحدت يقل ولر أشهر، ستة شهرا 

أرضعتلو المرأة أن وهي أحرى، جهة من مفوض وكدللث، 
حملتتاتكون أن لزم وفطمته، لبنها وارتفع واحدة، ستة طفلها 

يذللئ،،يهولون لا القول هدا وأصحاب أشهر، وستة سنة به 

امتدحمل وحول يثستوا فالوالحر يرفقه، الواقع أن إل إضافة 
ر؛ا.جدا كثثر وهو أشهر، لعشرة 

(.١٥)الأية؛ الأحقاف، سورة )١( 
(.٢٣٣الأية:)؛، ٨١١سورة )٢( 
ءاآا-أآا( ا/ )• حزم لأبن الحل، )٣( 
محمدبن الرشيد عبد د• محلبية، فقهية دراسة الحمل مدة وأكثر أقل ينفلرت )٤( 

قام•بن أمتن 



مطةاسلدراطمةثرةبمس

بحيأجرني جريج ابن عن همدارزاق رواه ما ٢" 
الخطاب!بن عمر قال يقول! يب الابن سمع أنه ممد، بن 
قعدتثم حيفبمتن، أو حيضة فحاصن، امرأته، طلق رجل أيما 

قحملها يتثن لآ فإن حملها، ينين حتى أمهر نمه فلتجلس 
القعدة أنهر ثلاثة الآش_هر التسعة  Jmjفلتعتد أشهر، تسعة 

الحفسرُعن قعدت 

تسعةمن أكثر الحمل يرى لا عمر فهذا حزم• ابن قال 
٢٢^•

بنحيي مفإن صعيف، بأنه الأتر! بهذا الاستدلال ونوقش 

بصريحفليس ثبوته، تقدير وعلى عمر، من يسمع لما الميي، 
عمرأن فيه ما وعاية أمهر، تسعة الحمل مدة أكثر أن ق الدلالة 

تسعةفتمكث، تحتاط أن قروء بثلاثة عدتها تكتمل ب من أمر 
اببمن وهذا سة، أكملن، ؤإلأ ها حملتبان اسفإن أمهر، 

أنبون حمالرأة اب بالطلاق اب كت( ١١٠٩٧)( ٣١٠٩الحش)٦; )١( 
عنها.أدير قد الحيفى يكوي! 

حز؟)ه\إس.لأبن الحو، )٢( 



باممادنة سييت لواط اسل ائقومئة 

علىللدلالة كاف المرأة حيض فإن ؤإلأ للحمل، الاحيامحل 

لالحامل المرأة نحيض أن محتمل كان لما لكن رحمها، براءة 
مدةغالب واتكسث، لدلك بالاحتياؤل عمر أمر نادرة، أحوال 

أشهر.تسعة وهير النساء، حمل 
ذهب،ؤإليه واحدة، نة الحمل مدة أكثر أن الثاني- القول 

فال!حسث، رشد ابن ورجحه ؛ الالكي_ةرمن الحكم عبد ان 
عبدابن وقول والتجربة، العادة إل فيها مرحؤع المسألة ®وهذه 
البالعناد يكون أن بحب إنما والحكم المعتاد، إل أقرب الحكم 

آ.متحيلارار يكون أن ولعله بالنادر، 
تندلتاواسالهلبا، علماء بعض مشى القول هذا وعلى 

عبدال قالحربية، البلدان بعض ق الشرعية الحاكم يهم إل
القرآنق يرد فلم الهمل! مدة أقصى ®وأما حلاف؛ الوهاب 
ولهذايميلها، ما عليها المممق اكّحيحة السنة ق ولا الكريم، 
سن،أرح بحددها ماللئا فالإمام الحتهدين، آراء فيها تحددت 

الكويتتةالفقهية الوسرعة : وانظر (، ١٧٠)U/الم عبد لابن الأتوكار، )١( 
 /T"(٦٥ ،) ،سة".المالكية! من الحكم عبد بن محمد ءومال فيها! حاء حيئ

.( ١ ٤ ٢ / ٤ ) رشد لأبن المقتصد، ونهاية المجتهد بداية )٢( 









 ،UJصت اسل أهر_b

توقي—فولا اق، اتفأو إتوقي_ما م يعالا إنمالتقدير أن ٢— 
فإنذلك، وحد وقد ذكرنا، ما على هو إنما اتفاق، ولا هاها 

واحدكل أم حملت حيان( بن )وهرم مزاحم(، بن )الضحاك 
٠.ر ست؛ن به منهما 

ليآتي حمكما سنتين من لأكثر الحمل وحد قد بأنه ونويش 
الاستدلال.هدا فلأيتقيم ذلك على وباء الأنة، القوال أدلة 

ا،عليهزاد فيما واحتلم، نتين، العلى حصل الاتفاق أن 
ع،وهرأآ.بالفق فيوحد 

الأولالقول فأصحاب الاتفاق، بهيا ليم التبعدم ونوقش 
الثانيالقول وأصحاب أشهر، تسعة الحمل مدة أكثر أن يرون 
منأكثر ا أنهيرون الأتية الأقوال وأصحاب ستة، أنها يرون 

٠سنتذن 

ثلاثمن أكشر طول لا الحمل مدة أن الرا؛ع؛ القول 
ا.معير بن الالسث< قول وهو محتين. 

.١( ٢ ١ )A/ قيامة لأبن الغني، بطر: )١( 
ثرحالزركثىءلمحرا>فى)ه/حهه(.ينظر: )٢( 
:٤٥)م الخقاثق \سين ( ١١٢ )A/ ندامة لأبن المش يطر: )٣( 





انقر•دةاسلدراطصتمرuاbس

دليلايكون الفقهاء عند والامتقراء ا، بالامتقراءر وامتدلوا 

فيكونمحددها، معبن نص يأت إ لأنه ائل، المهذه ثل مق 
بالامتقراءريعرف الذي الوجود إل موكولا تحديدها 

يعودفانه تحديده، واللغة الشؤع ق يرد إ ما كل إن فقالوا! 
به،أخذنا شيء الواغ ل ثت فإذا والواقع، العرف إل للث، ذق 

إلالحمل امتداد على تدل الوجود ق وقاغ عده وردت وقد 
ومنها!سنوات، أرع 

إنيأنس! بن لث، لمال، iJl؛قال! لم، مبن الوليد عن — ١ 
علىها حمالق المرأة تزيد لا قالت! أنها عائشة، عن حدثت، 

هذههذا؟ يقول من افه ارمثحان فقال! الغزل، ظل قدر تن 
رجلوزوجها صدق، امرأة عجلان بن محمد امرأة جارتنا 
بهلنكل تحمل محنة عشرة ائتي ق أبهلن ثلاثة حملت، صدق، 

الحتاجض ٢(،  ٤٣)A/ الخاج تحفة (، ١٧٠)U/الامذلكر بفي: )١( 
الخرقيخمر عل الزركثى نرح (، ٥٧)إ/ الطالبين إعانة (، ٨٧)م/ 
٦(.٠ ٤ )ل/ ارع اروض (، ٧٤)U/ المدع (، ٥٥٦)ه/ 

(.٢٨٨ضرالقرطى)ا،/. ( ٨٩٨; ايض) ٢(، • ٥ ١; الحاوي)١ )٢( 



t_uUjLiلواطه4ية،اسل اكثو4دأة 

بطنق عجلان ابن محمد بقي وقال ٠. سيناار أرع 
س_نين،أرع محملن عجلان يي ماء نأحمد! وقال محستين، أرع أمه 

؛.محننيزر أرع لقمة كل بطون، ثلايث، حماون>ا عجلان وامرأة 
متموروكدللئ، محستين. أرع أمه حملته حيان بن هرم أن ~ ٢ 

نجحأبي بن ؤإبراهم مر، ابن اف عد بن ومحمد ران، بن 
٠.إليهءر المصر وجب عاما.• ذللثج وجد ؤإذا محتين، لأرع ولدوا 

بقوله؛القول هذا على حزم بن محمد أبو اعرصى وقد 
عناه روين~ متين أرع من أكثر الحمل يكون طاJفةت رروقالت، 

-جدعان ابن زبد بن علي فيها طريق من يب المبن سمد 
شبهةالقول لذا نعلم ولا " "النافعي قول وهو ~ صعيف وهو 

المن إل راجعة مكذوبة أحسار هده أصلا..وكل بها تعلقوا 

ابكاباللكح،ب(، ٣٨٧٧()٥٠• )١(أحرجهالدارقطيقته،رأ/ 
العددكاب (، ١٥٥٥٣)( UYA/U)الكبرى المنن ق والمهقي الهر، 

الحمل.أكثر ل حاء ما باب 
(،١٥٥٨)؛/راهويه بن ؤإمححاق حنبل بن أحد الإمام ائل عينظرن )٢( 

(.١١٧/٩)انمي 
(.١٣ ١٢ا/ )١ لنمراف الثاض، الإئ، ذهب ل الهاز يطر: )٣( 





يارنءباسه،يت لراست اسل ا؛ثر*دة 

ثبتفإذا والوافر، العرف إل ذلك ق يعود فإنه تحديدم، واللغة 
الوجودل اع وقعدة وردمت، وفد به، أحدنا شيء لوافر اق 

سوالت،.خمس إل الحمل امتداد على تدل 

تبقوله القول، هذا على حزم بن محمد أبو اعترض وقد 
أصلاأكثر يكون ولا تن خمس الحمل يكون ت طائفة اءوهالن، 

مالكعن وروى سعد ن والليث العوام، ن عباد قول هو و~ 
؛.ر أصلا® متعلقا القول لهذا نعلم ولا ~ أيما 

قولوهو تن. سحر الحمل مدة أكثر أن السائر؛ القول 
الزهريإل منسوب، وهو ماللدرأ؛، الإمام عن ؤيروى ربيعة، 

•٠٣والدثر
ّتين،لسعر حمل وحد قد بأنه القول هذا أصحاب، واستدل 

(.١٣٢/١حزم)•لاين بالأم، )ا(ادءل 
ومائةالجهد بداية ٢(، ' T/yمثرة)لأبن اللجا، الأئمة اخلأف، بمفر: )٢( 

الفقهية،القواس (، ٢٨٤الدخرة)إ/ رثل)إ/آأا(، لأبن اكمد، 
(.r،Aخليل)؛/خضر ثرح الحاليل مح (، ١٥٧/١جزى)لأبن 

X١٢١/٨اض)(،١٢/١١س٠راJ)البنان بطر: )٣( 



باسيراطه4يت،قارنت اسل ا'ةثر•دة 

آ.ر أعوام لمسعة مرة ولدت عجلان ابن امرأة أن روى وقد 
شال!الاستدلال، هذا على حزم بن محمد أبو اعرض وقد 

محمد!أبو فال متن، مع حملت!إ امرأة عن بلغي ماللث،! ارقال 
يعرفولا يصدق، لا من إل راجعة مكذوبة أحبار هذه وكل 

٠.ر هذا« بمثل تعال اف دين ق الحكم محوز لا هو؟ من 
أبيقول وهو الحمل. مدة لأكثر حد لا الثامزت القول 
وامحارْمالكرء<. الإمام عن الثالثة الرواية وهو مدرم، 

مناختاره وممن الحملرْ*، على قرائن وحول عند الشوكاني 
عبدوالشيح ؛، الثنةيطير الإمين محمد الثيخ ا،لعاصرين! 

٠•عمحم؛زر ابن محمد والشيح *، بازر بن العزيز 

(.٥٢٦)ا/المهدان القيعان بفر؛ ١( 
ا/أ'آا(.لأينحزم).٢( 
١٢١)A/الخي (، ١ ٢ / ١ )١ لنمراق المان، (، ٤ ٥ )م/ الحقائق سآن ٣( 
القرضشر ٤( 

الخرار)ا/ا<ا،'آ(.ه(اول 
ااشمش)آ/بآآ(.البيان، أضواء ٦( 
(.٧٥)ا/ القرصية البات ق الفوائدس ٧( 
(.١٣١ / ١٣)صن لأبن المشع، زاد عل المع ^ ٨١١( 



باليثارنة ه،يات دراست اسل U■، ائم 

يالخلاف ذكر بعد الودود( و)نحفة يخر، القيم ابن قال 
البابهذا ق محوز لا ت فرقة رروقالت الحمل! مدة أكثر تحديد 

قأصلا الحمل لأدنى وحدنا لأنا بالرأي، والتوقسن، التحديد 
ولرونتبعه، بهذا نقول فنحن الستة، الآشهر وهو الكتاب، تأويل 

؛.عبيداءرأبي قول وهدا وقتا، لاحرْ نحد 
أبوبكر الدكتور الشيخ ررحدُي الرشيد! عبد الدكتور وقال 

سستين،أربع دام حمل بالمدينة قاصيا كان حين لديه ثبن، أنه زيد 
ثبناعودية العام مفي باز بن العزيز عبد الشيخ وأن 
وحينالقضاء، منصِا يشغل كان حين منين سع دام حمل لديه 
الإسلاميالفقه محمع مناقشايت، ق اء الأطبعلى ذللث، أورد 

حاروافيالحواب«ر^.؛الرابطة، 
ادعت،امرأة أن لو يقال! بأن هدا على الأعزاصى ويمكن 

القولهذا أصحاب فيلزم أكثر، أو سنة لعشرين حملن، أنها 

للعيسنالفرائض، تسهيل وانظر: (، ٢٧٠)ا/بمأ"آ،الودود ة تحف)١( 

محمدبن الرشد عبد د• طبية، فقهية دراسة الحمل مده وأكثر أقل ينفلرت )٢( 
قاسم•بن أس 



u_;>،تارنل صق ما1،ل اسل اهوعدة 

وافراثالنسب من الشرعية الأحكام وترتيب بقولها، الأحد 
هدالوازم من لكنه معقول غر وهدا ذلك، على وغرها 
الحمل.مدة لأكثر حد وحول من بد فلا وجيتئاو القول، 



باس|غ1رنت ُداسة اسل أهومدة 

اسث،اثد1دثا

اكثر«دةاسلهم؛اس

وثمانونماتنان هي — يش "كما الآ'طاء عند الحمل مدة غالب 
أا،سوعين.أو امموعا تزيد أو تقصى وقد أمحبوعا، أربعون أي• يوما، 

منبدءا أسبوعا، وأربعين ائ-ين من لآ"كثر الحمل امتد ؤإذا 
عندمي يالحامل الرأة حاصته حيض لأخر الأول اليوم 

إل%( ١ ) من حدوثه بة توتتراوح ٠، مديدار حملا الأطاءت 
(Vo\y من) الشيمةالديدنمح الحمل ول الحمولء'؛، كل

الدممن بكفايته العلفل تزود أن على قادة غجر المسنة أو الهرمة 
القالآكمسجين كمية أن بمعنى والغذاء، بالآكسجين بمده الذي 

نضررإلي يودي مما كافية، غجر نصيح الهلفل عليها محصل 
موته.حتى أو دماغه، 

الأسرةدليل ( ٣٢٥لاولوثى)ا/ اكاء، وراض التوليد أساسيان بطر: )١( 
(.١٢٩الإنسان،)ص جم ل الإبجان رحلا )ص:أآار(، المصور الطي 

(.٣٢٥)ا/ ليلوش النماء، وراض التووو أسامياتح بطر: )٢( 



b_<قارنت ٌت دراسة اسل أهقر•دة 

يولدونالذين الآءلف_ال عند ميتأ الهلفل ولادة معدل إن 
قالولودين للأطفال بة يالمالضعف ا تقريبهو متأخرين، 

دخلتالحامل أن ق الطبيب ثك ؤإذا المصحح، الوقت 
للمخاض،تحريضا لها يجري سفانه المديد، الحمل مرحلة 
تحمالبامدقيقة مراقبة تحت المخاض أثناء التلفل ويوضع 
عمليةنسرع صعب، وصح ق أنه بدا فإذا خاصة، أدوات 
وقدفونية، قيصرية عملية بإجراء أو ملاقتل، ياصتعمال التوليد 

الحملا ممكثهأن يمكن مدة لأقصي الأطباء تقديرات اختلفت 
الأتي؛المحو على حنا، يولد ثم أمه بطن 3، 

أشهر.عشرة أنها الأول! الرأي 
تغذىالق الشيمة بأن لقولهم القول هذا أصحاب ويعلل 

كميةوتقل التاسع، الشهر بحد بالشيخوخة تصان الحنان 
فيموتالحنين، إلى الشيمة من المارين والغذاء الآكسجين 

امحرُ
ار:الثعلي محمد د/ يقول زام، ( ٣١أنها)٠ المائي: الرأي 

'ص)آ"للخطيب، الخامل المرأة أحكام ينظر؛ 



>^٥٠ههية يواسة اسل ايرمدة 

~موعده بعاد شهر عن يريد فلا الآطباء، عند الحمل أكثر ررأما 
.٢١أمه« بطن ق ؤإلأ.لات — (يومأ ٢٨)٠ أته ذكر وقد 

وردوقد شهرا، ( ١١)أي يوما، ( ٠٣٢٠ ) أنها الثالث،؛ الرأي 
بعضللامية الإمة الرويندوة توصيات ق رأي الهذا 

أنار رروالاعتبالتوصيات! هن.ْ ق حاء "صئا العلية، الممارسات 
أولمن تبدأ يوما، وثمانون مئتان التمراب~ بوجه الحمل— ة مل، 

ذلك،عن الميلاد تأحر فإذا للحمل، السامة السوية الحيفة أيام 
أسوع\نة لي. بكفاءة الحن،ن م نحل، رصل، بقية يمة المففي 

بةنترفع لل،رحة ذللث، يعل، من الحاعة الحنن يعاني نم آخرين، 
والآر؛عين،والرابع والأربع—ثن، الثالث الأسبؤع ق الحنثن وفاة 
خمسةالرحم ل بفي جبن الموت من ينجو أن ادر النومن 

مناعتبارا ال،ة تمد والناذ المادر ولأستيعاب أسبوعا، وأربعين 
أنيعرف ولر ا، يوموثلانثن ثلاثمائة لتمبح آخرين أّبوعين 

٠.الأوة،ار لهده الحياة بعنامر الحنثن تمد أن قدرت مشيمة 

اممكثهأن ممكن ماJة أقصى أن السابقة الأراء من ويتبثن 

)ل(؛طر:ضاسمن)صآ؛؛(.
(.٣٧٦الطبِة)ص الوّوعة بطر: )٢( 





واسسارنت دراسةههيت اسل *دة ائم 

اءنعند تحدث وقد سنوات، منذ شغف بكل للحمل يطلعن 

الأهلأسلة صغهل تأثثر تحت كن إذا حاصة عمرا، أصغر 
أوؤلفلأ فقدن اء نعند أو للحمل، قابليتهن عن والأصدقاء 

حدث.لما عاطفي فعل كرد السابق، ل حملا 
هذهوراء البا أن إل تشر العلمية الراهين ويعص 

أعراضكل بب يموقن، هرمونى اصطراب هو الحادثة 
تأثيرثب يالحيض، انقطاع من المرأة قنعاني الوهمي، الحمل 
تحسكما الميضان، هرمون إفرازات على المباشر النخامية الغدة 

ت،ليالحقيقة ق وهي بطنها، ق جين حركة هناك وكأن المرأة 
عضلات؛تقلصان والإحساس البطن، داخل الأمعاء حركة إلا 

آلامبالمرأة تحي للولادة الحسوب، الميعاد وعند الهلن جدار 
افيهالرغبة ذكون عصبية، نفسية حالة إلا ذك وليس الولادة، 

هذاونسمة منه، الشديد ، الخوفأو ملحة، الحمل ق المرأة عند 
٠.ر آلافج عشرة كل س واحدة امرأة الحمل! 

الحواملبعض من لهساب ا ق الخهلأ ثانيا! 

الإنانحلق ١(; • U:_) sللخط—-الخامل، المرأة أحكام يننلر: 
(.الفقيه)_iUrالفة الوّوعة ٤(، )صآ-ة 



باسيراسلهء؛اامارنت اسل •دة ائش 
تق(———

بعدهر نعن لايزيد الحمل أن  1pLJ/؛؟"s؛من كشر يرى 
عنزاد ا مؤيعتبمرون أمه..، بطن ق الحن؛ن لمات ؤإلأ موعده، 

حساباالحماب،.' ق الخطأ ومن ا. الحس.ابار ق حطأ نتيجة ذللمثا 
المرأهأن وذلك الحمل، مده صمن الشهرية الدورة ازقطاع مدة 

حدا،طويلة فترات الشهرية الل،ورة فتنقطع مرصعا، تكون قاس 
نحملأن ذللث، أثناء ق محديثا وقد الحلما، هرمون وحول ثا بل

منجزءا الل.ورة انقّهلاع فتظن الحمل، ة مل. أنمى ق وتلد الرأة 
كدللأ،م.وليس حملها 

الآحبارهاوه صحة عدم ثالثات 
يمطويلة، لمدة والحمل الحيض عنها انقطع المرأة أن محتمل 

آ.طويلةر مدة بطنها ق بقي الحمل أن وادعمتذ حماوّتا 
هل،هراوكل ال! قحممتخ حزم، ابن لكادم موافق وهان.ا 

هو،من يعرف ولا يصدق لا من إلي راجعة متئ>و؛ة الآحبار 
هل.اا<رء؛.بمثل تحال اش دين ق الحكم محوز ولا 

.)صْأأ(ان الإنخلق )١( 
(.١٠٦الخامل)ص ارأة أحلكم يفتر: )٢( 
(.٣٧٧)ص الفقهيت الية الموسوعة (. ٤٤٦)ص ان الأنخلق يقلو: )٣( 

(٠)٤(المحل)ص٧١٣



_Ijدراسيميتسارنت اسل اهر•دة 

اثموابعالبعث 

س'ىأي الإسلاص  I^_tش القضاءالطبق 

راكثوءدةالح«ل(

القضاءواقع على الوقوف من لأبد المسألة، هزه محث، عد 
يتكررألة المهده إن حيث المسألة، هده ق لإسلامي ا ق

عرضيأتي وفيما الإسلامي، العالم دول ق الحاكم ل وقوعها 
تعليه وهمن، ما لأبرز 

السعودية!العربية المملكة 

افكتانمج عالي يعتمد السعودية العربية المملمكة ل القضاء 
مادتهق للمحكم الأساسي النظام نص وقد هو، نبيه وستة 

تمييعودية الالعربية المملكة ل ءالخكم أن على السابعة 
علىالحاكمان وهما رسوله، وستة تعال الله كتائب، من سلطته 

الظام!من ( ٤٨)المائة وق الدولة؛ا أنفلمة وحمع الفنام هدا 
الشريعةأحكام أمامها المعروضة القضايا على الحاكم ررتطثق 

ولىيصدره وما والسنة، الكتاب عليه دل لما وفقا الأسلامية، 



دراا،ةه،يت<قارذقبإلياسل اهئومدة 

ونظراوالة؛؛. اب الكتمع تتعارض لا أنفلمة من الأمر 
نصوصمن الأحكام بعض استنباط ق ام الأفهلاختلاف 

الذهبالسعودية الحربية المملكة اعتمدت فقد والسنة، الكتاب 

المذهببر بغ فيحكم يجتهد أن وللقاصي لقضاء، اق 
مسبباوالسنة للكتاب الأقرب أنه يعتقد كان إذا الخنبالي، 
افيهالقضاء أن الأصل الحمل( مدة )أكثر مسألة وق لحكمه..، 

المذهبق المحتمل. أن بالقول سبق ومحي الحثلي، المدهب على 
القضاةبعض يجتهد وفد سبن، أربع الحمل مدة أكثر أن 

عنار البعلي محمل د/ نقل وقد آخر، قول بمقتضى فيحكمون 
رحمهمازيل.— أبو باكر والشيخ باز ين عبدالعزيز الشخ سماحة 

برابتلةالفقهي الحمع ق الموصؤع ا هلم. مناقشة أئتاء ق — اش 
ثمبوفاته يعد للأب ا حكمأنهما الإسلامي العال 

بزرا؛.

)صر،حة؛(.والقرآن الطب الإنسان خلق ينظر• 



اهردةاسلماطيمره0س

الصري:القانون 

٢٠١٩٢٩لة ( ٢٥)رقم القانون مس ( ١٥ا،ل-ادة)ضت 
ثتزوجة لولد النسب دعوى الإنكار عند مع تررلأ أنه على 
زوجةلولد ولا العقد، جنن من زوجها ولن بينها التلاقي عدم 
المتوفىالطلقة لولد ولا عنها، الزوج غية من منة بعد به أتنا 
أوالطلاق وقت من سنة من لأكثر به أنتح إذا زوجها، عنها 

الوذاة«رُ

الأردني:القانون 
م،١  ٩٧٦لتة ( ٦١)رقم الئخمية الأحوال قانون نص 

البدعوى الإنكار عند مع تأنه»لأ على ( ١٤٧المائة)
العقد،حن من زوجها وبن بيتها التلاقي عد،ا سنا زوجة لولد 
لولدولا عنها، الزوج غيبة من ستة بحد يه أنتا زوجة لولد ولا 

وقتمن سنة من لأكثر به أتتط إذا زوجها، عنها المتوفى المهللمقة 
زواجمن الزوجة اولد ١(؛  ٤٨المائة)وق الوفاهءا. أو الطلاق 
ولدإذا الصحيحة، الخلوة أو الدخول يعد فامحي أو صحيح 

(.٣٦ص:)؛ حاس، لخن وقضاء فقها الأسلاب الأسرة أحكام 



اهوعدةاسلصيسبمسزِِا 
شتالصححة الخلوة أو الدخول تارخ من فأكثر أشهر لستة 

بهجاءت إذا إلا به نيثبت لا فراق بعد وبد ؤإذا للزوج، به ن
القمريةالسنة القانون وحدد الفراق،،. تارخ من سنة خلال 

انونالقهذا ق الواردة بالسنة ®المراد (." ١٨٥)المائة ق الهجرية 
٠.الهجرJةاار القمرية السنة 

الكومحتالقانون 
أم، ٩٨٤لسنة ( ٥١)رقم الثخصية الأحوال قانون نص 

قمرية،أنهر تة م الحمل مدة ®أثل أن على ( ١  ٦٦)المادة 
؛.^،،،١ وثلاثمائة وستون خمسة وأكثرها 

الإماراتيتالشخصية الأحوال قانون 
الأحوالأن شق  ٠٢٢ ٠ ٥ لسنة ( ٢٨)رقم قانون نص 
وثمانونمائة الحمل مدة ®أقل أن على ( ٩١)المائة الشخصية، 

طيةلحنة تقرر ب ما يوما، ومتون وخمسة ثلاثمائة وأكثره يوما، 
٠.ذلكاار خلاف الغرض لهدا متكلة 

للاثقررإخ■؟(.الأردن، النخصة الأحوال تانون نرح ل الواصح )١( 
(.٦٩١رص للمدور، الثخمية، الأحوال )٢( 
الإماراق)صآ"آ(.الئخصة الأحوال قانون )٣( 



يحأهمدةاسودراطيسباس 

الغربي:القانون 
سة— ة المغربيالثخصة الأ-ح—وال ة مدونرح ثق 

أشهر،ستة الحمل مدة ررأقل والثمانوزت الرابع القمل ؛ ٣١٩٩٣
سة«رُوأكثرها 

السوداني؛القانون 
٣١٩٩١لة للم—س1مين الثخصية الآح_وال انون قل 
١٠المائة)نص ( ٣١٩٩١لسنة ٤ ٢ رقم )قانون  مدةأثل  ١١(؛ ٠
سنهءاروأكثرها أشهر، ستة هى الحمل 

٣(.٠ )ص؟ شهبوزا لعبداعريم الغربية، الشخصية الأحوال مدونة شرح ، ١ ر 
وزارةالخرطسومت ،) ١٩٩١لنة للمسالمن الشخصية الأحوال قانون )٢( 

(.٢٠١٩٩١العدل 





اس|ثرذة ههية دوا|،ة اسل اهومدة 

اسهاااغ1س

أكثرسود 

فقهيةأحكام الحمل مدة أكثر تحديد مسألة على يترتب 
ذلك!بيان يأتي وقتما والثراث، والعدة النسب جهة من مهمة 

النسب.ثبوت أولا؛ 
المرأةبه نأتي الذي الولد أن ق الفقهاء بين اختلاف لا 

المرأةبه تأتى أن ُشرءل لزوجها، ينب صحيحا زواجا المزوجة 
الحدمن يه أتت فإن فأكثر، أشهر منة الحمل دة مز 

مدةمن لاكتر به أتنط إن وكذلك لأيلحض، الحمل لمدة الأدنى 
وهيالسابقة المسالة عن المسألة هذ فتضع هذا وعلى الحملر١؛، 

قكالخلاف هو المألة، هذه ق والخلاف الحمل( مدة )أكثر 
لوسين، أربع الحمل مدة إن قال• من فمثلا! السابقة، المسألة 
فإنهوفاته، أو زوجها طلاق بعد سين أربع بعد الرأة ولدت 

١٧٤الفقهية)هّآ/الوموعة يض: 







باس ٥٠٥٠ه،يت يراسل سل ا مدة اهو 

أهلإج—يع ذ؟ذةبج قدامة ابن الوفق ونقل السابق(. الخلاف 
تنفضيالحامل المطلقة عدة أن على الأعصار حمح ق العلم 

عنهاالتوفي وأن الحياة، ل مفارقة كئ وكدلكا حملها، بوصع 
وأنهعباس، ابن إلا حملها، وصع أجلها حاملا كانن، إذا زوجها 

الحماءةرقول إل رجع أنه عباس ابن عن روي قد 

الغنى)ا</يطر: 



أهردةاسلماطستمرهبس

الب|هقاسدس

راىادبائشأهم4اوةاسل

المسالةأن  lixiyiالحمل، مدة أكثر ق للاراء العرض هذا يعد 
منتحديد وأن إليه، الصثر نحب صريح صحح نص فيها ليس 
قرأوا فقد زمانهم، ق وحدوه !ا يرجع إنما الفقهاء من حدد 
تقراءالامعلى بناء فحددوا لسنوات، نحملن اء نالأمر ظاهر 
هداق بينهم حلاف على الحمل مدة أكثر من به ماعلموا لأكثر 

الحديد.

مدةأن بنحزمون منهم، عليه وقفنا من فعامة الأطباء وأما 
قالنظر ويبنى هرا، نعثر أحد على تزيد أن لأممكن الحمل 

بسببالحاض الوقت ق وقوعها وقل ~ وقعن، الق الوقاع 
نين،ّالحمل فيها امتد والي الولادة" تأخر عند الطي التدخل 

هدهوتبقى عنها..، اء الأطبات إجابأبرز نقل بق مموقد 
أنمن ماذكروه بصحة حيلا سلمنا فلو مقنعة، غثر الإحابات 

أوالحمل، اب حق حهلآ أو كاذب، حمل لل.يهن اء التبعض 



باسه،يات يواطت اسل اهو،دة 

الحملفيها امتد حمل حالات فتقى المقولة، الآ-خار صحة عدم 
أمهأن المناخ أحد لي ذكر وفد ذكر، مما حالية وهي منتن 

عندهاكن فلم ممرون، أولاد عندها أمه وأن لسنتتن، به حملن، 
الحةصامرأة وهى كاذب، حملها إن يقال! حتى للحمل تشوف، 

هذهمثل عن ال يقفماذا الحمل، لحساب بعل صوعندها 
الحالات؟!

حمالن،ا أنهبالفعل سن، لو ذللث، يرد إمما يقال! أن ومحتمل 
مدةالحيض ا عنهينقهلع أنه الواقع لكن متثن، حملها وامتد 
أنتتوهم ثم بالفعل، نحمل ثم حملت،، أنها معها تعتقد محلويلة 
منوات.امتد ملها 

الاطياءحميع عند المقرر من بأنه الاحتمال هدا عن وبجاب 
^^٧الحيض، ل اصئلراب وعندها تحمل أن لأممكن المرأة أن 

إأصلا؟ الحيض عنها انقطع من تحمل 
مييا مهو الحمل مدة طول محسبا أن وبمتمل 
،يتوقفمراحله من مرحلة وق الحمل يبدأ حيمثإ ب)الات( 

الأحوالقانون دفع ما وهدا للنمو، يعود ثم لفارة، النمو عن 



تقديرعند الاحتياط إل التحدة العرية بالإمأرات الثحصية 

أكثرأن على سبق— كما القانون— نص فقد الحمل، مدة أكثر 
هلبيةلحنة تفرر ب ما يوما، ومتون وخمسة ثلاثمائة الحمل مدة 

ذلك.خلاف الغرض لهدا مشكلة 

الاد٥هذا ءحددت القانون: لهدا الإيضاحية اقكرْ ل وجاء 

احتمالامحمل الذي للخلاف منعا بالأيام، وأكثره الحمل أقل 
أناللجتسة رأت فقد الحمل أكثر أما ذلك....، بغثر حددت إن 

كافّا،احتياط هال،ا وق شمسية، واحدة سنة الحمل مدة أقصى 
ولعلهالاخبمرة، الأونة ق يظهر بدأ لأمر تحوط القانون أن إلا 

وهوالشاب، عنه يكثف لر أنه إلا الماضي ق موجودا كان 
هذايتوقف ما مرحلة وق الحمل يتم حث يات، بالمايمي 

الفحوصاتوفق حى موجود لكنه لقرة، التمو عن الحمل 

يشكلمتخصصة طيية لحنة قررت فإذا الهلبية، والاختبارات 

تستمرالحمل مدة أقصى فإن مستكن، حمل وجود الغرض لهذا 
حنىالولأدة«.

تحتاجالحمل مدة أكثر تحديد مسألة فإن مامبق، على وبناء 



باسه،يت مارأل اسل اهر•دة 

اءأطبقدمه  ٧٠تقديري وْع الطبية، البحومحن، من مزيد إل 
علىآقترح أني إلا المسألة، هذه حول معلومات من الإسلامي 

الطبيةالمراكز ومحاطبة الث،حن، دائرة توسع الفقهي الحمح 
وقا، أوربق التقدمة الطبية المراكز مثل العالم، دول ق التقدمة 

الص؛ن،وق أستراليا وق كندا وق الإمريكية، التحاJة الولايات 
الخاطبةتقتصر وألا العلبية، المدارس تنؤع على الحرص مع 

ؤإنماالحمل( مدة )أكثر مسألة ق المراكز -طك رأي بيان عر 
فيهاامتد الي الحالات لتلمك مقنع بر تقتقديم منها يطف 
بهدهوعلاقته بات( ب)المي ي٧ ثر وتنسنوات، الحمل 

يعفلا واحد، رأي على المراكز مده اتفقن، ؤإذا المسألة، 
ءالقفاياس تيمة ابن الإمام وقد به، الأخذ إلا الفقهاء 

ؤإذا؛، حقا«رإلا تكو0 لا أدم بي عقلاء ا علميهيتفق الق 
ألةالمهده ق الطي الرأي أن يفيد فهدا المراكز هدم اختلفن، 

*قهلعا لى 

الإسلامي؛عط،العالم برابعلة الإسلامي الفقهي الحع إن ثم 

(.٢٦٣)Y/الاستقامة 



،حَِةاسلماطم^اثوذةuم 
ننئا

١^٠!^!القرار أصدر ا،لوصوع هذا متاقثة 
بتارخااكرم_ة مكة ق ٢( )١ الدورة من الرابع القرار 

-٠١٤٣٤محرم  YA-Y؛
والمداولاتة، اكدماث الأبجإل الأس__تماع د رابع

!٠٠٨ما سن والماقشات، 

مدةأكثر محدد والستة الكتاب من صريح نص يرد إ أولا• 
الحمل.

التحالملعبر بالحمل التعلق الحديث الهلب أكد ثانيا؛ 
لرأنه وغمدهما، الصوتية، فوق بالوجات والتصوير ادخ^رية، 

أسهرتسعة من لأكثر الرحم داخل الحياة واصل أن يثبن، 
بدءتأؤيخ سجل الدين الواليد ملايثن وأن قليلة، ابيع لأيإلا 

أكثرحملها دام واحدة حالة سجل لر ولادتهم، ووقت، حملهم 
مزذللثه.

منت، ثبما مع تتتعارض لا الإسلامية الشريعة إن وحسثج 
العلم.



b_دراطاي،ئارنة اسل اةثوأادة 

يلي؛ما يمرر الحمع فإن 
اأ—زوجينئن بالفرقة من ستة الحمل مدة أكنر أولأت 

الحمل.حاب ق الخطأ من يقع ما احتمال لاستيعاب 
القاصيإل محال الة على يزيد بحمل ادعاء أي ثانيا: 

.١١طبية شرعية بالجنة تعينا مفيه للبت 



ء>ساماجع

بنعلي الدين علاء ين محمد الدين صدر ت تأليف الأتب1ع1 ~ ١ 
الدمشقيالصالحي الآذرءي الحنفي، العز أبي ان محمد 

بنعاصم — حنيف افه عطا محمد اغقق! —(، ٥٧٩٢)التوفي! 
الهلعة!ان، لبن— الكب ءالم الناشر! القريوتي افم عبد 

-.٥١٤ ٠٥الثانية، 

تأليف!الإسلامية! الشريعة ق الشخصية الأحوال أحكام ٢— 
دارمهلبعة الناشر! —( ٠١٣٧٥)الوفي! ، خلافالوهابف عبد 

.٢١٩٣٨-- ٠١٣٥٧الثانية، الطبعة! بالقاهرة المرة الكب، 
وقضاء.فقها الإسلامية الأسرة أحكام ٣— 
بنبكر أبو افص عبد ن محمد القاصي تأليف—،! القرآن! أحكام ٤— 

راجع-( ٠٥٤٣)الوفي! الالكي الاثبيلي العافري العربي 
ععل—ا،الق—ادر عبد محمل• عليه! وعلق أحاديثه وحرج أصوله 
الثالثة،العلبحة! لبنان، — و؛ووت العلمية، الكتب دار الناشر! 

لالخهإيب<ّالحامل الرأة أحكام ٥— 
انونقبيان مع الإسلامي، التشرع ق الشخصية الأحوال ٦— 

الغندوروم.أحد الكويت،، محاكم للقضاء الشخصية الأحوال 



b_؛ UjLmدراطته4يل اسل أةئو،دة 

النمكي.صادق محمد أحد للمسالمين، الشخصية الآ'حوال ٧" 
بنمحمد بن( بن)هيرة محيى ت تأليف العلماءت اختلاف ٨— 

الدين)الت-وفىتعون ا،لفلمر، أبو الشيباني، الدهلي هبثرة 
الكتبدار النامرت أحمد، يوسف، يد الانحمق! ه، ٥ ٦ ٠ 

-—  ٠١ ٤٢٣الأول، الطبعة: ثروت، ب/ لمان - العلمية 

بنمحمود بن الله عبد تأليف،: المحتار: لتعليل الاختيار ٩" 
الحفيالفضل أبو الدين محي البلدحي، الوصلي مولول 

دقيقةأبو محمود الشيخ تعليقايتح: عليها —( ٥٦٨٣)ادتوفى: 
ابقا(سالدين أصول بكلية ومدرسى الحنفية علماء )من 
ب،الكتدار اهرة)وصورتها الق— الحلي مهلثعة ر: الناث

~ه  ١٣٥٦الشر: تاؤيح ا( وغرم^رودتإ، ؛— العلمية 
٢٠ ١٩٣٧.

،:iUUالإما،ا فقه ق الك، المأثرف إل النالن، -إرثاد ١٠
أورمحي أبو البغدادي، عكر بن محمد بن الرحمن عبد تألفج. 

وبهامشه:-( ٥٧٣٢)التوفي: المالكي الدين شهاب محمد، أبو 
مكتبةثركة الاثر: حن بن لإبراهيم مفيدة تقريرايتؤ 
الثاكة.الطبعة: مصر وأولاده، الحلي البابى ممعلفى ومعلثعة 

محمده: تأليفالمميل: منار أحايين، نحريج ق الغليل إرواء — ١ ١ 



نءاةقو«دةاسلماطيسس 

زمرإشراف: -( ٠١٤٢٠)التوفي: الآuني الدين ناصر 
الثاسةالطبعة: جروت، ب~ الإملأمى الكتب الثاؤيش، 

م.١ ٩ ٨ ه — م ١ ٤ ٠ ٥ 
المليالأّرة دليل النساء وأمراض الوليد يات أمام— ١ ٢ 

الصور
محمدبن اض عبد بن يوسف عمر أبو تأليف: الامتذكار: س  ١٣

(٠٤٦٣)التوفي: القرطي النمرى عاصم بن الر عبد بن 
دارالناثر: معوض، علمي محمد عطا، محمد سالر تحقيق• 
.٢ ٠ ٠ ٠ — ١ ٤ ٢ ١ الأول، الطبعة: بجروت، — العلمية الكتب 

بنزكريا تأليف،: الطالب: روض مرح ل الهلمالب أسى " ١٤
المكيبحي أبو الدين نين الأنصاري، زكريا بن محمد 

الكتابدار اياشر: ٤ الأجزاء: عدد -( ٠٩٢٦)التوفي: 
تارخ.وبدون طبعة بدون الهلبعة: الإملامي 

الأم؛نمحمد تأليف،: بالقرأن: القرآن إيضاح ق البيان أصواء ب ١ ٥ 
)التوفي:الثنميطي الحكي الفائر عبد بن الخنار محمد بن 

التوزيعو الشر و للطباعة الفكر دار ازشر: -( ٠١٣٩٣
م. ١٩٩٥— ٠  ١٤١٥النثر: عام لبنان، — ؛ثروت 

علىحامية )هو العن فتح ألفاظ حل على الهلالب^ن إعانة — ١ ٦ 
بكرأبو تأليفه: الدين( بمهمات العن قرة بشرح العن فح 





باسيراطه،يتاسل اهومئة 

أبوالدين، علاء ت تألف، الشرائع! ترتيب ق الصنائع بياع — ١٢ 
ه_( ٥٨٧)التوفي! الحنفي الكاساني احمد بن عود مبن بكر 

-— ٤٠١ ٠ ٦ الثانية، الطعة! العلمية الكب، دار الاشّر! 
٢٠١٩٨٦.

محصالحسان أبي تآليمر! الشافعي! الإمام مدم، ق -البيان ٢٢
)الوفي!الشافعي الجمي العمراني سال؛ بن الحر أبي بن 

—اج الهدار الناشر! الورى محمد قاسم اغقق! ( ٥٥٥٨
.٢٢•••هر—  ١٤٢١الإول، الهلبعة! حدة، 

تأليف،!الثلي! وحاشية اثمقاس كنز ثرح الحقائق  ٢٣
الزيلعىالدين فخر ال-ارهم،، محجن بن ض بن عثمان 
بنأحمد الدين شهاب، الحاشية: ف(،  ٧٤٣)الوفي: الحفي 

الثنييوض بن إسماعيل بن بوم، بن أحمد بن محمد 
٥)الوفي:  ١ -الإمثرية الكبرى المطحة الماثر: ;( ٠٢١

م. ١٣١٣الأول، الطبعة: القاهرة،، بولاق، 
عليبن محمد بن أمطي تأليف،: الهاج: شرح 3، ايتاح محفة "" ٤٢ 

نحعدة على وصححت،: ت، روحعالهيتمي،، حجر بن 
بممرالكرى التجارية المكتبة ١لاشر: الحلماء من لحنة بمعرفة 

م.١  ٩٨٣— ه  ١٣٥٧الشر: نة ّمحمل. ممحهلفى لماحثها 
بنبكر أبي بن محمد تأليف،: الولود: بأحكام المولول محفة —  ٢٥



اأقر4دةاسلضيسباس
محنثا

)التوفي:الحونية قيم ابن الدين شص سعد ين أيوب 
دارمكتبة الناشرI الآرناؤوط، القادر عبد امحزت —( ١٥٧٥

.١  ١٩٧ ١ -  ١١٣٩ الأول، الطعة: دمشق، - البيان 
العشمنمحمد ين صالح بن محمد تألف،: الفرائض: تسهيل — ٢٦

ة:الطبعالخوزي ابن دار الماشر: _( اه ١٤٢ )التوفي: 
٥١٤٢٧..

محمدبن علي بن أحمد الفضل أبو تأليف: التهن.ست،: تقرست، — ٢٧
٥٠ ٢ )المتوفى: قلاني العحجر بن أحمل. بن  محمسيت: ( ٥٨

موؤيا.الرشيل. دار عوامة، 

تأليف:الكثم: الرافحي أحاديث، نحريج ق الحبثر التلخيص — ٢٨
حجربن أحمد بمن محمد بمن علي بمن أحمد المضل أبو 
بمنحن عاصم أبو ت: —( ٥٨٥٢)المتوفى: قلاني الع

الأول،الهلبعة: مصر، — قرطبة ة قطآ،،مووبن عباس 
م.١٩٩٥ه/١٤١٦

عمرأبو تأليف: انيل. والآّالعاني من الموطأ ق لما التمهيع، — ٢٩
النمريعاصم بن الثر عبد بمن محمد بن اشع عبد ين ا يوصف

العلوي،احم-،و بن ممهلفى ت: ( ٥٤٦٣)المتوفى: القرطي 
والشؤونالأوقافط عموم وزاره البكري، الكبثر عبئ محمد 

.٥١٣٨٧منة المغرب - الإملامية 



باسيراطآه،يات،تارنل اسل  3JUاهر

بنعلي بن أحمد الفضل أبو ت تأليف التهذيب؛ —تهذيب ٣* 
مهلبعة—( ٠٨٥٢)ايوفى! العقلاني حجر بن أحمد بن محمد 

ر،الآ«1 ة الهلعة! العلعالند، ة، اوفلامسف ار العة م دائ

■

تأليف!الشرواني؛ زيد أبي ابن رسالة نرح الداني —الثمر ١٣ 
ه( ١٣٣٥)اكوفى: الأزهري الأيي متع العبد بن صالح 

بثروت.— الثقافية ا،لكتبة الناشر؛ 
عبدأبو تأليف؛ القرءلي،ا؛ تقبر ا؛ القرأن لأحكام —الخامع ٣٢

الخزرجيالأنصاري فرح بن بكر أبي بن احمد بن محمد الله 
ال١ردونيأحمد ين،؛ ه( ١^١٦ )التوفي؛ القرؤلي الدين نمس 

العلبمة؛القاهرة، — المصرية الكتب أءلفيش،دار ؤإبراهيم 
.٢١٩٦٤.-٠١٣٨٤الثانية، 

الحياديمحمد بن علي بن بكر أبي تأليف؛ ؛ اكرةالحوهرة — ٣٣
الماشر؛( j،>A»٠ )المتوفى؛ الحفي اليمق التبمدي العادي 

.٠١٣٢٢الأول، العلبعة؛ الحرية الميلبعة 
محتمر)نرح الثافعي الإمام مذهب فقه ق الكثير الأوي — ٣٤

صببن محمد بن محمد بن علي الحز أبي تألف: المزني( 
(٠٤٥٠)المتوفى؛ بالماوردي الثه؛ر البغدادي، البصري 

عبدأحمل عائل الشيح — معوصى محمد علي الشيح انحقق- 



uUbفٌة،قارنت يراسة اسل اهوعدة 
محثها

ونان،اكلمةت— يثرون العالمية، الكتِح دار الماثر." الوحول، 
الآول،؟ا؛اه-ا،ا،ا،ام.

كتابوالطِا~صمن الفقه ين والحمل والنفاس الحيض — ٣٥
معاصرة.محلبية قضايا ق فنهية درامات، 

منهيبشرح العروق المنتهى لشرح النهى أولي دئاثق - ٣٦
ابنالدين صلاح بن، يونس( مح، منصور تآلف؛ الإرادات: 

—،٠٠١ ٥ ١ رالنوش؛ الحنلى الهوتمح، إدرص بن حن 
١م. ٩٩٣- ١م ٤ ١ ٤ الأول، الفة: الكب عال؛ ١^: 

أمنمحمد عابدين، ابن تأليف،! المختارت الدر على انحتار —رد ٣٧
)المتوفى:الحفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن 
الثانية،الملمة: الفكر-؛بروت دار الماثر: ه(  ١٢ ٥٢

يوص(ن منصور تألف: التقنع: زاد ثرح المربع -الروض ٣٨
الحنثل-5(الهوز إدريس( بن، حن ابن، الدين( صلاح بن( 

وJعليقاتالشخ حاشية ومعهت ه(  ١٠٥١)التوفي! 
نذير،محمد القدوس عبد أحاديثه! حرج السعدي الشخ 

الرسالة.مؤسسة ~ المؤيد دار الناسر! 
محييسا ركريأبي تأليف! تين! الف_وعمدة الطالمن روضة " ٣٩

زهثر؛ نحفتمح، -، ٠٦٧٦)التوءما: الووي شرف محي؛ن( الدين 



أهو،دةاسلماطضلثرهبمس

عماندمشق~ يثرون~ الإسلامي، الكتّ_ا الناثر! الثاويش 
.٢١٩٩١اكاكة،\ا؛اه/ اس:

بنمحمان اف عبد أبى ماجة ابن تألبف! ماجه، ابن سنن - ٤ ٠ 
ت؛—( ٥٢١^١٠)ا.كوفىت يزيد أبيه اسم وماجة القزؤيي، يزيد 
فيمل— العربية ي، الكتإحياء دار الباني، عبد فواد محمل 

.٠١٣٩٥الثانية الطبعة الخلي، عيي 
بنع>ث، الآنبن سليمان داود أبي ،! تأليفداود! أبي سنن — ٤ ١ 

او1ج_نانىالأزلي عمرو بن ندال بن بشر بن إسحاق 
محمدوتوزيع نثر الدعاص، عزت ت! —( ٥٥٢١^)التوفي! 

٠٠١٣٨٩الأولي يد العر 
بنعيي بن محمد تأليم،! الكبثر( )الخامع الترمذي سنن ~ ٤ ٢

رالوفى!عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة 
—الإسلامي الغرب دار ، معروف، عواد بشار —(ت!  ٠٢٧٩

م. ١٩٩٨النثر! ؛اروت،سنة 
أحمدبن عمر ن علي الحسن أبي تألف؛ الدارقطي! سنن " ٤٣

البغا-اديار دينبن العمان بن عود مبن مهدي بن 
عليه!وعلق نصه وضبط حققه —( ٥٣٨٥)المتوفى! الدارنهلى 

حرراللّهليفح عبد ملئي، النعم عبد حن، الارمحووط، سعستا 
الطبعة!لبنان، — يثرون الرسالة، ة موسبرهوم، أحمد افه، 



باليه،ية،قارنت لواط اسل اكئرمئة 

«آم.الآول،؛آ؛اه-؛«
اشعبد محمد أُي نألف! الدارمي(أ ند )مالدارمي سن — ٤ ٤ 

الدارمي،الصمد همد بن بهرام بن الفضل بن ارحمن همد بن 
٥٠ ٥ ت )التوفي السمرقنيي التميمي  ليممحجسان ت؛ ( ٥٢

العربيةالملكة والتونيع، للنشر الغي دار الداراني أس،- 
٢٢٠— ه  ١٤١٢الأول، الطبعة! السعودية،  ٠ ٠.

بنمعيب بن أحمد ارحمن همد أبي( ؤ* تأليفالكبرى نن ال" ٤٥
عبدحن ت! ،;( ١٢ ٠٣)التوفي! ائي النالخراساني، علي 

الأول،الطبعة! بيروت، ~ الة الرسة موسملي، النعم 

بنأحمد الرحمن همد أبي تأليف! الصغرى، النائي نن س~ ٤ ٦ 
ت!-( ٠٥٣ ٣ )التوفي! ائي النالخراساني، علي بن ثعيب، 

~لامية الإسالهلثوع_ات مكتب غاسة، أبو اح الفتعبد 
.١  ٩٨٦— ١ ٤ ٠ ٦ الثانية( حلب،اكلثعة! 

منصوربن سعيد عثمان أبى منصور،تآليف! بن سعيد سنن ~ ٤ ^١ 
ت!( ٠٥٢٢٧)التوفي! الحوزجانى اني الخراسسعبة بن 

الهلعة!الهند، — السلفية الدار الأعفلمي، الرحمن حببت، 
الأول،م'؛اهّ-آمبمام.

بنمحمد 'أليف،! الأزهار! حدائق على التدفق الخرار -السيل ٤٨







ننحاهو|دةاسوديسس 
بجروت.— صائر دار —( ١٠٧١ )التوفي! 

افعبد بن محمد بن إبرامم تآليف! المقنع! ثرح ق المبيع " ٠٦ 
)المتوفى!الدين برهان إمحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن 

الطبعة!لبنان — بثروت العلمية، الكتب دار الناثر! —( ٥٨٨٤
الآجزاء!ا/.عدد م ١  ٩٩٧- م ١ ٤  ١٨الأول، 

الأئمةنمى مهل أبي بن أحمد بن محمد تألمه! المبسوط! " ٦١
؛،-(.*YA)المتوفى! الرحى 

بنالرحمن عبد تأليف! الأبحر! ملض نرح ل الأنهر "^-*( ٦٢
أفندىبداماد يعرف زاده، بشيخي المدعو سليمان بن محمد 

اسُة!الربي التراث، إحياء دار ازثر! اه(  ٠٧٨)المتوفى! 
تاريخ.وبدون طيعة بدون 

بنأحمد اس العبأبو الدين تقي تأليم،! الفتاوى! محمؤع —  ٦٣
عبدامحقق! ،،_( UYA)المتوفى! الخراني تيمية بن الحليم عبد 

لهلثاعةلل فهلئ، الملمحجع الماصر! قاضم، بن محمّل بن الرحمن 
حولية،الالعربية ال٠الكة المثوية، المدينة الشريمؤ، الممحفا 

.٢١٩٩٥٧١٤١٦الثر! عام 
بحيالدين محي، زكريا أبو تأليف؛ المهذب؛ شرح الجمؤع " ٤٦ 

كاملة)طبعة الفكر، دار  ٧٦٧٦)المتوفى! المووى ، ثرفبن 
والمطيعي(.بكي التكملة معها 



4_قيئت،قارنة درا،،ت اسل  tJbiأهو

محمدأبي تأليف؛ العزيز؛ الكتاب شر ق الوجيز ادر " ٦٥
عهليةبن تمام بن الرحمن عد بن غالب بن الحق عد 

عداللام عد الحقق؛ ( ٥٥٤٢)الوفي؛ الحاربي الأندلس 
الهلبعة؛بثروت، س العلمية الكب دار الناثر؛ محمد، الشاق 

م. ١٤٢٢الأول- 
تأليف؛حنبل؛ بن أحمد الإمام مدهب على الفقه ق —ادر ٦٦

تيميةابن محمد، بن الحضر بن اش عد بن اللام عبد 
الماشر؛( ٥٦٥٢رالوفى؛ الدين محي البركات، أبو الحراني، 

— ٥١ ٤٠٤الثانية الهلبعة الهلثعة؛ الرياض، المعارف،— مكتبة 
٣١٩٨٤.

بنعلمي الحسن أبي تأليف،؛ الأعظم؛ والحيمل الحكم ^١٦— 
الحميدعبد الحقق؛ ٥،  ٤٥٨رن؛ المرمي ّيد0 بن إسماعيل 
الطبعة؛بروت، بس العلمية الكتم، دار الناشر؛ هنداوي، 

٣٢٠- ٥١٤٢١الأول،  ٠ ٠.
حزمبن سعد بن أحمد بن علي محمد أبي تأليف،؛ -الحلي؛ ٦٨

؛روت،؛— الفكر دار الناثر؛ ٥(  ٤٥٦)المتوفى؛ الأندلي 
تاريخ.وبدون طبعة بدون الهلبعة؛ 

الحاكماش عبد أبي تأليف،؛ الصحيحين؛ على -المسّتدرك ٦٩
الحكمبن ئعيم بمن حمدؤبه ن محمد ن اض عد ن محمد 



ا؛ئو|ط،أا}|؛،لضاطمةةإرئبمّ

—(.٠٥٤ ٥ )التوفي؛ الطهماز القي 
بنأحمد الله عبد أبي تأليف! حنبل؛ بن أخمد الإمام ند م" ٧* 

—ا٤٠٢ ١ )المتوفى؛ الثيباني أمد بن هلال بن حنبل بن محمد 
دإشراف؛ وآخرون، مرشد، عائل — الأرنووط شعيب ت؛ 
الطبعة؛الرمالة، موة التركي، الحسن عبد بن اممه عبد 

٢٠٢٠ه-  ١٤٢١الأول،  ٠١
١ —Vأبوالنافعي تأليف،؛ محنجر(؛ )ترتيب، الشافعي الإمام ند م

بنشافع ن عثمان ن انماس ن إدينس ن محمد اف همد 
)المتوفى؛الكي القرشي الطالي مناف عبد بن الطالب، عبد 

علمسعيد، أبو الحاولي، اش عبد بن محنجر رتبه؛ آه( * ٤ 
شركةفحل، تن ياماهر متر؛ ٤^١٥—( ٥ )المتوفى؛ الدين 
ه ١٤٢٥الأول، الطبعة؛ الكويت،، والتونيع، للنشر غراس 

-٢٢٠ ٠٤.
محمدبن أحمد ؛ ، تأليفالكبير؛ الشرح غريبؤ ق النثر المصباح — ٧٢

محو)المتوفى؛ انماس أبو الحموي، ثم الموس لي، عن 
و؛ووت.~ العلمية المكتبة ه( ٠٧٧

عسيشيبة، أبى ن بكر أبو تأليف،؛ شيبة؛ أبى ابن مصنف، — ٧٣
سيالعثحواسي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد ن الله 

—الرشد مكتبة الحومحنح، يومحفح كمال ت؛ هم؟ه( )المتوفى؛ 
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