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 أبیض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
الحم//د C رب الع//المین والص//الة والس//الم عل//ى نبین//ا محم//د وعل//ى آل//ھ 

 -:وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین وبعد
أحك//ام  ا) م//ن المس//ائل الكبی//رة  الت//ي ینبن//ي علیھ//فإن مسألة (م//دة الحم//ل

ف//إن الخ//الف   -ف//ي الجمل//ة   -مدة الحمل فقھیة ، ولئن اتفق الفقھاء على أقل 
ق//د وق//ع ف//ي أكث//ر م//دة الحم//ل والت//ي یترت//ب علیھ//ا مس//ائل مھم//ة مث//ل ثب//وت 

، وق//د یج، والنفق//ة, والمی//راث, وغی//ر ذل//كالنسب، والع//دة، والرجع//ة، والت//زو
كت//ب بحث//ا أن أالفقھ//ي برابط//ة الع//الم اإلس//المي  طلبت األمانة العامة للمجمع

ھ على الفقھاء ف//ي ال//دورة الحادی//ة والعش//رین للمجم//ع في ھذه المسألة لعرض
.. 

 -:وقد جعلت ھذا البحث في  تمھید وستة مباحث على النحو اآلتي
 غة واالصطالح .ھید  في بیان معنى  الحمل في اللالتم :أوالً 

 أقل مدة الحمل .  :المبحث األول
 أكثر مدة الحمل .  :المبحث الثاني
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 لحمل في الطب .أكثر مدة ا  :المبحث الثالث
س//المي ف//ي مس//ألة  أكث//ر القض//اء المطب//ق ف//ي الع//الم اإل :المبحث الرابع

 .مدة الحمل
 اآلثار المترتبة على تحدید أكثر مدة الحمل . :المبحث الخامس
 رأي الباحث في أكثر مدة الحمل .  :المبحث السادس

 المھم والذي ق//د أص//بحالمجمع على اختیار ھذا الموضوع وأشكر أمانة 
، وقد ركزت ف//ي ھ//ذا البح//ث عل//ى ع//رض آراء من المسائل المثیرة للجدل..

الفقھاء واألطباء لكنني في النھایة لم أصل لنتیج//ة حاس//مة وإنم//ا توقف//ت فیھ//ا 
ألني لم أصل إلى قناعة بما قرأت وما سمعت من األطباء حول ھذه المس//ألة 

بح//ث وق//د خرج//ت ف//ي نھای//ة البح//ث بتوص//یة ت//تلخص ف//ي  توس//یع دائ//رة ال
العلمي الطبي لھذه المسألة بحیث یش//مل المراك//ز الطبی//ة المتقدم//ة ف//ي الع//الم 
وأن ذلك من شأنھ أن یثري البحث ح//ول ھ//ذه المس//ألة ویحص//ل التواف//ق ب//ین 

 األطباء والفقھاء في ھذه المسالة..
وأن یھ//دینا لم//ا  اأس//أل هللا تع//الى أن یب//ارك ف//ي الجھ//ود ویس//دد الخط//

نھ.. وصلى هللا على نبینا محم//د  وعل//ى آل//ھ وص//حبھ اختُلف فیھ من الحق بإذ
 وسلم .
 
 

 أ . د. سعد بن تركي الخثالن
 ستاذ في قسم الفقھ بكلیة الشریعةاأل

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
 بالریاض

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمھید في
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 لحمل في اللغة, واالصطالحبیان معنى ا
وال//الم أص//ل واح//د ی//دل عل//ى إق//الل الش//يء. الح//اء والم//یم  :الحمUUل لغUUة

ما كان في بط//ن أو  »بفتح الحاء«یقال حملت الشيء أحملھ حمال  ، والحمل 
 . )1(ما كان على ظھر, أو رأس »بالكسر«على رأس شجرة، والحمل 

أي  :یحم//ل غض//بھ) ویأتي الحمل بمعنى الظھور , ومنھ قولھم (ف//الن ال
 .)2(ال یظھره

, ق//ال: س//معت - رض//ي هللا عنھم//ا -اب//ن عم//ر  ج//اء ف//ي ح//دیث ومنھ م//ا
   .)3(»إذا كان الماء قلتین لم یحمل الخبث« �رسول هللا 

 ما یحمل في البطن من األوالد في جمیع الحیوان.  -:والحمل اصطالحاً 
وحمل//ت  ﴿َوأُوَالُت اْألَْحَمUUاِل﴾ :والجمع ِحمال وأحمال, كما في قولھ تعالى

 .)4(ي علقتمرأة تحمل حمالً أال
  والمراد ھنا ما في بطن المرأة من الولد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
 
 
 
 
 

                                                
 ) .1/275) والمطلع على أبواب المقنع (2/106مقاییس اللغة( :) ینظر1(
 ) .1/444واألثر( ) ینظر: النھایة في غریب الحدیث2(
 )52)(1/46) والنسائي (67) (1/97) والترمذي (63)(1/17) وأبو داود (4961)(9/23أحمد (  ) أخرجھ3(

 . وصححھ ابن خزیمة وابن حبان والدارقطني وغیرھم
 ).11/176), ولسان العرب (3/363) ینظر: المحكم والمحیط األعظم (4(
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 المبحث األول
 أقل مدة الحمل

دة الحمل س//تة أش//ھر  ق//ال أب//و العب//اس اب//ن ـل مـاء على أن أقـاتفق الفقھ
واستدل الصحابة عل//ى إمك//ان ك//ون الول//د لس//تة أش//ھر « :- رحمھ هللا -تیمیة 

 م//ع قول//ھ: ).15(األحق//اف:  ﴾لUUُھُ َوفَِصUUالُھُ ثََالثUUُوَن َشUUْھًراَوَحمْ ﴿بقول//ھ تع//الى: 
 ).233(البقرة:  ﴿َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدُھنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن﴾

ف//إذا ك//ان م//دة الرض//اع م//ن الثالث//ین ح//ولین یك//ون الحم//ل س//تة أش//ھر؛ 
  .)1(»في اآلیة أقل الحمل وتمام الرضاعفجمع 

ل//رزاق ع//ن معم//ر، ع//ن قت//ادة ق//ال: رف//ع إل//ى عم//ر ام//رأة ا وروى عب//د
، فق//ال عل//ي: أال ت//رى أن//ھ �ول//دت لس//تة أش//ھر فس//أل عنھ//ا أص//حاب النب//ي 

یق//ول: (وحمل//ھ وفص//الھ ثالث//ون ش//ھرا) وق//ال: (وفص//الھ ف//ي ع//امین) فك//ان 
  .)2(الحمل ھاھنا ستة أشھر فتركھا

ب//امرأة ق//د وروى  مالك  ف//ي الموط//أ أن//ھ بلغ//ھ أن عثم//ان ب//ن عف//ان أت//ي 
ولدت في ستة أشھر. ف//أمر بھ//ا أن ترجم.فق//ال ل//ھ عل//ي ب//ن أب//ي طال//ب: ل//یس 
ذلك علیھا. إن هللا تب//ارك وتع//الى یق//ول ف//ي كتاب//ھ: (وحمل//ھ وفص//الھ ثالث//ون 
شھرا) وقال: (والوالدات یرضعن أوالدھ//ن ح//ولین ك//املین لم//ن أراد أن ی//تم 

 .)3(الرضاعة) فالحمل یكون ستة أشھر. فال رجم علیھا
الت//ي یع//یش الجن//ین إذا ول//د بع//د  ل الط//ب ـل عن//د أھ//ـدة الحم//ـل م//ـوأق//
یك//ون ق//ابالً للحی//اة إذا ول//د قب//ل نھای//ة الش//ھر  ر, والـتة أشھ//ـي س//ـتمامھ//ا ھ//

الس//ادس, وبدای//ة الش//ھر الس//ابع, ألن الجھ//از العص//بي المرك//زي, والجھ//از 
ذي یبل//غ ویق//رر األطب//اء أن الجن//ین ال//, تنفس//ي ل//م یتط//ور بع//د بش//كل مالئ//مال

عمره ستة أشھر یتمیز بص//فة مھم//ة وھ//ي قدرت//ھ عل//ي الت//نفس بانتظ//ام لع//دة 
أی//ام إذا ُول//د وھ//و ف//ي ھ//ذا العم//ر, ب//ل وتك//ون لدی//ھ فرص//ة الع//یش إذا دخ//ل 

//انة مناس//بة , والس//تة أش//ھر ھ//ي أق//ل م//دة للحم//ل یمك//ن  أن یول//د فیھ//ا حضَّ
 .)1(المولود تام الخلقة

                                                
 ).132 - 10/131لمحلى (ا -) ، وانظر:10/  34) مجموع الفتاوى (1(
 باب التي تضع لستة أشھر. -) ك الطالق 13443) (7/349( ) المصنف2(
 ما جاء في الرجم. -) كتاب الرجم والحدود 3045( )5/1204) الموطأ(3(
عان (ص445ینظر: خلق اإلنسان بین الطب والقرآن (ص) 1( مد كن یة ألح یة الفقھ ) ،  374), الموسوعة الطب

فاس و حیض والن مر ألشقر ال طب  لع قھ وال بین الف یة  -الحمل  ضایا طب في ق یة  سات فقھ تاب درا ضمن ك
 ) .99) أحكام المرأة الحامل للخطیب (ص174معاصرة (ص
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ش//ھر وعمره مابین خمس//ة وس//تة أ وقد وجد في الوقت الحاضر من یولد
في حاالت قلیلة ویعیش تحت األجھزة الطبیة  حتى  یص//ل للمع//دل الطبیع//ي 

 .)2(للموالید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 أكثر مدة الحمل

 -:اختلف الفقھاء في أكثر مدة الحمل على أقوال أبرزھا
 .  أن أكثر مدة الحمل تسعة أشھر :القول األول 

 . )2(ونقلھ بعض المالكیة )1(لظاھریةوھذا ھو قول ا
 :وقد استدل أصحاب القول بما یأتي

﴿َواْلَوالUUَِداُت یُْرِضUUْعَن أَْوَالَدُھUUنَّ َحUUْولَْیِن َكUUاِملَْیِن لَِمUUْن ق//ول هللا تع//الى:  -1
َضUUاَعةَ﴾ ﴿َوَحْملUUُھُ َوفَِصUUالُھُ م//ع قول//ھ تع//الى: ). 233(البق//رة:  أََراَد أَْن یUUُتِمَّ الرَّ

 ).15(األحقاف: َن َشْھًرا﴾ ثََالثُو
وال یجوز أن یكون حمل أكثر من تس//عة أش//ھر وال أق//ل « :قال ابن حزم

وقال تع//الى:  ﴿َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرامن ستة أشھر؛ لقول هللا تعالى: 
َضUUاَعةَ﴾﴿َواْلَوالَِداُت یُْرِضUUْعَن أَْوَالَدُھUUنَّ َحUUْولَْیِن َكUUاِملَْیِن لَِمUUْن أََراَد أَ (  ْن یUUُتِمَّ الرَّ

د قال الباطل فمن ادعى أن حمال وفصاال یكون في أكثر من ثالثین شھرا, فق
 . )3( »والمحال

بأن//ھ اس//تدالل بعی//د؛ ألن اآلی//ة خرج//ت مخ//رج   ون//وقش ھ//ذا االس//تدالل
لم//ن أراد «الغالب؛ ألن المرأة ل//و أرض//عت طفلھ//ا س//نتین وأتم//ت الرض//اعة 

من الثالثین شھراً ستة أشھر, ولم یقل أحد أن أكثر فیبقى   »أن یتم الرضاعة

                                                
نور، ) 2( مد ال لدكتور مح صرة ل قوانین األحوال الشخصیة المعا طب وبعض  قھ وال ینظر: مدة الحمل بین الف

 ) .288-286ص  710بجامعة الكویت ( العدد منشور في مجلة  الشریعة والدراسات اإلسالمیة
 ).7/170االستذكار ( ،3/112) بدایة المجتھد (132 - 10/131) ینظر: المحلى (1(
 ).1/399) ، السیل الجرار للشوكاني (3/80، أحكام القرآن البن العربي (2/252) ینظر: بدایة المجتھد2(
 ) .132 - 10/131) المحلى باآلثار البن حزم (3(
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الحم//ل س//تة أش//ھر، وك//ذلك منق//وض م//ن جھ//ة أخ//رى وھ//و أن الم//رأة ل//و 
أرضعت طفلھا س//نة واح//دة, وارتف//ع لبنھ//ا وفطمت//ھ ل//زم أن تك//ون حمل//ت ب//ھ 
سنة وستة أشھر, وأصحاب ھذا القول ال یقولون بذلك.إض//افة إل//ى أن الواق//ع 

 . )4(امتد لعشرة أشھر وھو كثیٌر جداً  جود حملیرفضھ، فالواقع یثبت و
أخبرن//ي یحی//ى ب//ن س//عید،  :الرزاق عن ابن ج//ریج ق//ال رواه عبد ما -2

أنھ سمع ابن المسیب یقول: ق//ال عم//ر ب//ن الخط//اب: أیم//ا رج//ل طل//ق امرأت//ھ 
تبین ـى یس//ـر حت//ـھـة أشـدت فلتجلس تسعـفحاضت حیضة أو حیضتین ثم قع

ث//ة في تسعة أشھر فلتعتد بع//د التس//عة األش//ھر ثال ن حملھاحملھا، فإن لم یستب
 . )1(أشھر عدة التي قعدت عن المحیض

 . )2(فھذا عمر ال یرى الحمل أكثر من تسعة أشھر :قال ابن حزم
ن س//عید ب//ن المس//یب ل//م بأن//ھ ض//عیف ف//إ :ون//وقش االس//تدالل بھ//ذا األث//ر

م//دة  كث//رثبوت//ھ فل//یس بص//ریح الدالل//ة ف//ي أن أ، وعل//ى تق//دیر یسمع من عمر
فیھ أن عم//ر أم//ر م//ن ل//م تكتم//ل ع//دتھا بثالث//ة  الحمل تسعة أشھر ، وغایة ما

ق//روء أن تحت//اط فتمك//ث تس//عة أش//ھر ف//إن اس//تبان حملھ//ا وإال أكمل//ت س//نة ، 
وھ//ذا م//ن ب//اب االحتی//اط للحم//ل وإال ف//إن ح//یض الم//رأة ك//اف للدالل//ة عل//ى 

وال ن//ادرة ح//یحتمل أن تحیض المرأة الحامل في أبراءة رحمھا لكن لما كان 
 أمر عمر باالحتیاط لذلك  بالمكث غالب مدة حمل النساء وھي تسعة أشھر.. 

 . القول الثاني: أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة
ورجح//ھ اب//ن رش//د حی//ث ق//ال:  )3(وإلیھ ذھب ابن عبد الحكم من المالكی//ة

(وھذه المسألة مرجوع فیھا إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم أقرب 
ى المعتاد. والحك//م إنم//ا یج//ب أن یك//ون بالمعت//اد ال بالن//ادر ولعل//ھ أن یك//ون إل

 . )4( مستحیال)
وعل//ى ھ//ذا الق//ول مش//ى بع//ض علم//اء الط//ب, واس//تندت إل//یھم المح//اكم 

وأم//ا أقص//ى «الشرعیة في بعض البلدان العربیة, ق//ال عب//د الوھ//اب خ//الف: 
لصحیحة المتفق علیھ//ا مدة الحمل: فلم یرد في القرآن الكریم، وال في السنة ا

ما یحددھا؛ ولھ//ذا تع//ددت فیھ//ا آراء المجتھ//دین، فاإلم//ام مال//ك ح//ددھا ب//أربع 
سنین، واإلمام أبو حنیفة ح//ددھا بس//نتین. والظاھری//ة ح//ددوھا بتس//عة أش//ھر؛ 
فم//ن أج//ل ھ//ذا االخ//تالف، ولع//دم ورود ن//ص یرج//ع إلی//ھ ُس//ئل رج//ال الط//ب 

یمكثھا الحمل في بطن أم//ھ،  الشرعي وھم أھل الذكر في ھذا عن أقصى مدة
فقرروا بناء على بحوثھم واستقراءاتھم أن أقصى مدة الحمل تعتبر سنة عدد 

یوم//ا لتش//مل جمی//ع األح//وال الن//ادرة، وعل//ى ھ//ذا س//ارت  » 365«أیامھ//ا 
 . )1( »المحاكم الشرعیة المصریة...

                                                
 ینظر: أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقھیة طبیة,  د. عبد الرشید بن محمد أمین بن قاسم.) 4(
 باب المرأة یحسبون أن یكون الحیض قد أدبر عنھا. -) ك الطالق11097) (6/339) المصنف (1(
 ) .133/  10) المحلى البن حزم (2(
ی7/170) االستذكار البن عبد البر (3( یة (), وانظر: الموسوعة الفقھ ھا: 3/65ة الكویت جاء فی قال «), حیث  و

 ».محمد بن عبد الحكم من المالكیة: سنة
 ).4/142) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد (4(
 ) .1/190) أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة (1(
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ولما كان تحدید أقصى م//دة الحم//ل بس//نتین مم//ا « :وقال في موضع آخر
لمشاھد في مختلف العصور ولم یقره الطب الشرعي الذي أفتى ب//أن یخالف ا

 .)2(»الحمل ال یمكث في بطن أمھ أكثر من سنة
ولما كان رأي الفقھاء في ثب//وت النس//ب مبنی//اً عل//ى رأیھ//م «وقال أیضا: 

في أقصى مدة الحمل, ولم یبین أغل//بھم رأی//ھ ف//ي ذل//ك إال عل//ى أخب//ار بع//ض 
رأی//ھ ف//ي  ىین, والبعض اآلخر كأبي حنیفة بن//النساء بأن الحمل مكث كذا سن

یتض//من أن أقص//ى م//دة  - رض//ي هللا عنھ//ا - أث//ر ورد ع//ن عائش//ة ذلك عل//ى
الحمل سنتان، ولیس في أقصى م//دة الحم//ل كت//اب وال س//نة, فل//م ت//ر ال//وزارة 
مانع//ا م//ن أخ//ذ رأي األطب//اء ف//ي الم//دة الت//ي یمكثھ//ا الحم//ل، فأف//اد الطبی//ب 

یوم//ا،  »365«التشریع یعتبر أقصى م//دة الحم//ل الشرعي بأنھ یرى أنھ عند 
 .)3( »حتى یشمل جمیع األحوال النادرة

 .أن مدة الحمل ال تطول أكثر من سنتین: القول الثالث
 )5(وھو مذھب الحنفیة ،)4( الثوري واألوزاعي وإلیھ ذھب

   .)1(وقول عند الحنابلة 
 -وقد استدل أصحاب ھذا القول بما یاتي:

م//ا تزی//د الم//رأة ف//ي الحم//ل عل//ى «قال//ت:  رض//ي هللا عنھ//ا ع//ن  عائش//ة ) أ (
  .)3)(2(»سنتین قدر ما یتحول ظل عود المغزل

؛ ألن ھ//ذا - � -الظ//اھر أنھ//ا قال//ت ذل//ك س//ماعا م//ن رس//ول هللا   قUUالوا:
 . )4( باب ال یدرك بالرأي واالجتھاد

یصح, فقد حك//م علی//ھ بالنك//ارة, ق//ال  ونوقش بأن ھذا األثر عن عائشة ال
 -الق//ول جمیلة بنت سعد مجھولة: ال یدرى م//ن ھ//ي؟ فبط//ل ھ//ذا « :ن حزماب

 .)5( »والحمد C رب العالمین
أن التقدیر إنما یعلم بتوقیف أو اتفاق، وال توقی//ف ھاھن//ا وال اتف//اق،   -2

وھ//رم «، »الضحاك ب//ن م//زاحم«إنما ھو على ما ذكرنا، وقد وجد ذلك، فإن 
 .)6(ھ سنتینواحد منھما بحملت أم كل  »بن حیان

ثر من سنتین كما سیأتي في أدلة األقوال بأنھ قد وجد الحمل ألك ونوقش

                                                
 ) .1/192) المرجع السابق (2(
 ) .193/  1) المرجع السابق(3(
في () المعتصر من 4( قال: 1/318المختصر من مشكل اآلثار, للملطي الحن تھ, «) حیث  ثر مد في أك فوا  اختل

ثوري فة وال بو حنی بر (», فقالت طائفة: أنھ سنتان منھم أ بد ال ھدات البن ع قدمات المم ), حیث 1/526والم
 ».وذھب أبو حنیفة وأصحابھ والثوري إلى أن أقصاه عامان«قال: 

في5( شرائع ( ) ینظر: بدائع الصنائع  یب ال لدقائق (3/211ترت نز ا شرح ك ئق  حر الرا یة 4/172), الب ), الھدا
), تبی//ین الحق//ائق ش//رح كن//ز ال//دقائق, 3/180), (3/179), االختی//ار لتعلی//ل المخت//ار (2/282( ),2/281(
اب//ن عاب//دین (رد المحت//ار) ), حاش//یة 4/352), العنای//ة ش//رح الھدای//ة (474/  1مجم//ع األنھ//ر ( ) ،3/41(
)3/540(. 

), , المح///رر 4/1559), مس///ائل اإلم///ام أحم///د وإس///حاق ب///ن راھوی///ھ للكوس///ج (6/384االمغن///ي ( ینظUUUر:) 1(
صر الخرقي (2/104( لح (5/558), شرح الزركشي على مخت نع البن مف شرح المق في  بدع  ), 7/75, الم

 .9/274اإلنصاف (
حذف مضاف, ) ومثل بظل المغزل لقلتھ؛ ألن ظلھ حال الدوران أسرع زواال من س2( ائر الظالل، وھو على 

غزل.  كة م قدر دوران فل لو ب غزل, أي: و كة م لو بفل قائق «تقدیره ولو بقدر ظل مغزل، ویروى و یین الح تب
 ) ».45/  3شرح كنز الدقائق للزیلعي وحاشیة الشلبي (

ل -) ك الطالق2077)(2/94) أخرجھ سعید بن منصور في سننھ (3( شھر, وا ستة أ لد ل مرأة ت دارقطني  باب ال
قي3874) (4/499في سننھ( برى ( ), كتاب النكاح, باب المھر, والبیھ سنن الك ), 15552) ( 7/728في ال

 كتاب العدد, باب ما جاء في أكثر الحمل .
 ) .1/474), مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر البن نجیم (4/362), (3/211بدائع الصنائع ( ینظر:) 4(
 ).8/227, البدر المنیر(4/605)، وانظر: میزان االعتدال(10/132) المحلى باآلثار (5(
 ) .8/121) ینظر: المغني البن قدامة (6(
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 یستقیم ھذا االستدالل .  ، وبناء على ذلك فالاآلتیة
ؤخذ ـا فی//ـنتین واختل//ف فیم//ا زاد علیھ//ـل عل//ى الس//ـاق حص//ـأن االتف// -3

 .)7(علیھبالمتفق 
ی//رون أن أكث//ر ل ونوقش بعدم التسلیم بھذا االتفاق فأصحاب الق//ول األو

ة، وأص//حاب صحاب القول الث//اني ی//رون أنھ//ا س//ن، وأشھرمدة الحمل تسعة أ
 نھا أكثر من سنتین ..األقوال اآلتیة یرون أ
 . أن مدة الحمل ال تطول أكثر من ثالث سنین :القول الرابع

 .)1(وھو قول اللیث بن سعد
لعم//ر  حمل//ت م//والة«واستدل  لذلك عل//ى قول//ھ ب//الوجود والواق//ع, فق//ال: 

  .)2(»بن عبد العزیز ثالث سنین
ثر من سنتین كما س//یأتي ف//ي قد وجد الحمل ألكونوقش بما سبق من أنھ 

 یستقیم ھذا االستدالل .  قوال اآلتیة ، وبناء على ذلك فالأدلة األ
 .  كثر مدة الحمل أربع سنواتالقول الخامس: أن  أ

 .)3(المالكیةوھو مذھب الشافعیة والحنابلة, وقول عند 
. واالستقراء عند الفقھاء یكون دلیال في مثل ھذه )4(واستدلوا باالستقراء

إل//ى المس//ائل؛ ألن//ھ ل//م ی//أت ن//ص مع//ین یح//ددھا، فیك//ون تحدی//دھا موُك//وال 
 . )5(الوجود الذي یعرف باالستقراء

فقالوا: إن كل ما لم ی//رد ف//ي الش//رع واللغ//ة تحدی//ده, فإن//ھ یع//ود ف//ي ذل//ك 
ا ثب//ت ف//ي الواق//ع ش//يء أخ//ذنا ب//ھ, وق//د وردت ع//دة إل//ى الع//رف والواق//ع, ف//إذ

  :ومنھا .على امتداد الحمل إلى أربع سنواتوقائع في الوجود تدل 
قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة  :عن  الولید بن مسلم قال -1

, فق//ال: ي حملھ//ا عل//ى س//نتین ق//در ظ//ل المغ//زل, أنھا قالت: ال تزید الم//رأة ف//
ذا؟ ھذه جارتنا امرأة محمد بن عج//الن ام//رأة ص//دق سبحان هللا من یقول ھ«

عشرة سنة تحمل كل بطن وزوجھا رجل صدق حملت ثالثة أبطن في اثنتي 
 .)1(»أربع سنین

وق//ال  ،د ب//ن عج//الن ف//ي بط//ن أم//ھ أرب//ع س//نینبقي محم// :وقال الشافعي
نس//اء بن//ي عج//الن یحمل//ن أرب//ع س//نین وام//رأة عج//الن حمل//ت ث//الث  :أحم//د

 .)2(ع سنینبطون كل دفعة أرب

                                                
 ).5/558) ینظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7(
 ) .3/45) ،تبیین الحقائق (8/121) ینظر: المغني البن قدامة (1(
بار ( ):. وقال ابن10/316, المحلى(8/121) المغني البن قدامة (2( یث: ): «167قتیبة فى عیون األخ قال الل

 ».ارأیت ذلك الغالم وكانت أمھ تأتي أھلن عمر بن عبد العزیز ثالث سنین وقدوحملت موالة ل
یل (3/540), حاشیةابن عابدین (رد المحتار) (3/45) ینظر: تبیین الحقائق (3( یار لتعل یة 2/9), , االخت ), بدا

لدردیر (4/284), الذخیرة (3/112المجتھد ( یر ل شرح الكب یل (4/407), ال منح الجل قوانین 6/483),  ), ال
), 8/377ط///البین (), روض///ة ال3/120), المھ///ذب (7/35), الح///اوي الكبی///ر للم///اوردي (1/157الفقھی///ة (
ني ()6/133الوسیط ( شافعي للعمرا مام ال مذھب اإل ني (11/12, البیان في  في 8/121) ، المغ حرر  ), الم

نع ( ),2/104الفقھ ( یر على المق صر الخرقي (7/134الشرح الكب شرح الزركشي على مخت ، (5/556 ,(
 ).7/228, اإلنصاف (7/74المبدع (

تاج (8/243), , تحفة المحتاج (7/170) ینظر: االستذكار (4( طالبین (5/87), مغني المح نة ال ), 4/57), إعا
 ).1/604وض (), الر7/74), المبدع (5/556شرح الزركشي على مختصر الخرقي (

 ) .288/ 9) . تفسیر القرطبي ( 98/ 8)، المغني( 205/ 11) الحاوي ( 5(
اح, ب//اب المھ//ر  والبیھق//ي ف//ي الس//نن ـاب النك//ـ), كت//3877) (4/500ھ, (ـي ف//ي سنن//ـدارقطن//ـھ الـرج//ـ) أخ1(

 باب ما جاء في أكثر الحمل. - ), كتاب العدد15553( )728/  7( الكبرى,
 ).9/117) ،المغني (4/1558( مام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ) ینظر: مسائل اإل2(
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أن ھرم بن حیان حملتھ أمھ أربع سنین. وك//ذلك منص//ور ب//ن ری//ان،  -2
ومحمد بن عبد هللا بن جبیر، وإبراھیم بن أبي نجیح ولدوا ألربع سنین، وإذا 

 .)3(وجد ذلك عاما.. وجب المصیر إلیھ
وقال//ت «وقد اعترض أب//و محم//د ب//ن ح//زم  عل//ى ھ//ذا االس//تدالل بقول//ھ: 

ن رویناه عن سعید ب//ن المس//یب م// -ثر من أربع سنین یكون الحمل أكطائفة: 
 - وھ//و ق//ول الش//افعي -وھ//و ض//عیف  -طریق فیھا علي بن زید ب//ن ج//دعان 

وال نعلم لھذا القول شبھة تعلقوا بھا أصال ..وكل ھ//ذه أخب//ار مكذوب//ة راجع//ة 
 -ى تعال-ھو؟ وال یجوز الحكم في دین هللا إلى من ال یصدق، وال یعرف من 

 . )4(»بمثل ھذا
س//ن وال ض//عیف ل//م ی//رد ف//ي ح//دیث ص//حیح وال ح«وق//ال الش//وكاني: 
أن أكثر مدة الحمل أربع سنین، ولكن//ھ ق//د اتف//ق  -� -مرفوع إلى رسول هللا 

ذل//ك ووق//ع كم//ا تحكی//ھ كت//ب الت//اریخ، غی//ر أن ھ//ذا االتف//اق ال ی//دل عل//ى أن 
ة الحمل ال یكون أكثر من ھ//ذه الم//دة، كم//ا أن أكثری//ة التس//عة األش//ھر ف//ي م//د

الحمل ال تدل على أنھ ال یكون في النادر أكثر منھ//ا ف//إن ذل//ك خ//الف م//ا ھ//و 
 . )5(»الواقع

ل خم///س س///نوات . وھ///و م///ذھب الق///ول الس///ادس: أن أكث///ر م///دة الحم///
 . )1(المالكیة

إن ك//ل م//ا ل//م ی//رد ف//ي الش//رع واللغ//ة  :واس//تدلوا  باالس//تقراء  وق//الوا
ف//إذا ثب//ت ف//ي الواق//ع ش//يء تحدیده, فإنھ یعود ف//ي ذل//ك إل//ى الع//رف والواق//ع, 

أخ//ذنا ب//ھ, وق//د وردت ع//دة وق//ائع ف//ي الوج//ود ت//دل عل//ى امت//داد الحم//ل إل//ى 
  خمس سنوات

وقال//ت طائف//ة: «وقد اعترض أبو محمد بن حزم على ھذا القول  بقولھ: 
،  وھو قول عباد بن العوام  -یكون الحمل خمس سنین وال یكون أكثر أصال 

وال نعل///م لھ///ذا الق///ول متعلق///ا  -أیض///ا وروي ع///ن مال///ك  -واللی///ث ب///ن س///عد 
 . )2(»أصال

 .  القول السابع: أن أكثر مدة الحمل سبع سنین
,  وھ///و منس///وب إل///ى )3(ق///ول ربیع///ة, وی///روى ع///ن اإلم///ام مال///كوھ///و 

 .)4(الزھري واللیث
واستدل أصحاب ھذا القول بأن//ھ ق//د وج//د حم//ل لس//بع س//نین ، وق//د روي 

 . )5(عواملسبعة أ أن امرأة ابن عجالن ولدت مرة
                                                

 ).13 -11/12) ینظر: البیان في مذھب اإلمام الشافعي للعمراني (3(
 ) .133 -132/ 10) المحلى البن حزم (4(
 ) .2/334) السیل الجرار للشوكاني (5(
ب7/170) االستذكار (1( بد ال نة البن ع صد 2/630ر (, الكافي في فقھ أھل المدی یة المقت ھد ونھا یة المجت ), بدا

لذخیرة (3/112( یل (4/284), ا ھب الجل یة (3/466), موا قوانین الفقھ یل 1/157, ال صر خل شرح مخت  ,(
 ).3/213للخرشي (

 ).10/132) المحلى باآلثار البن حزم (2(
یة ا2/203) ینظر: اختالف األئمة العلماء البن ھبیرة (3( ھد ونھا یة المجت صد البن رشد(), بدا ), 4/142لمقت

 ).4/308), منح الجلیل شرح مختصر خلیل (1/157, القوانین الفقھیة (4/284الذخیرة (
 ).8/121), المغني (11/12) ینظر: البیان للعمراني (4(
 ).1/526) ینظر: المقدمات الممھدات (5(
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ق//ال مال//ك: «د اعترض أبو محمد بن حزم على ھذا االستدالل فق//ال: ـوق
ن امرأة حملت سبع سنین, قال أبو محمد: وك//ل ھ//ذه أخب//ار مكذوب//ة ـبلغني ع
ك//م ف//ي دی//ن هللا ة إلى من ال یصدق، وال یعرف م//ن ھ//و؟ ال یج//وز الحـراجع

 . )6(»تعالى بمثل ھذا
  حمل.حد ألكثر مدة ال ال :القول الثامن

. واخت//اره )2(, وھو الروایة الثالثة عن اإلمام مال//ك)1(وھو قول أبي عبید
. ومم//ن اخت//اره م//ن المعاص//رین: )3(ـد وجود قرائن على الحملالشوكاني عن

, والش//یخ )5(العزی//ز ب//ن ب//از والش//یخ عب//د )4(د األم//ین الش//نقیطيـیخ محم//ـالش//
 .)6(بن عثیمین محمد

بع//د ذك//ر الخ//الف ف//ي  »تحف//ة الم//ودود«ف//ي  -رحم//ھ هللا -قال ابن الق//یم 
وقال//ت فرق//ة ال یج//وز ف//ي ھ//ذا الب//اب التحدی//د «تحدی//د أكث//ر م//دة الحم//ل: 

والتوقی//ت ب//الرأي ألن//ا وج//دنا ألدن//ى الحم//ل أص//الً ف//ي تأوی//ل الكت//اب وھ//و 
األشھر الستة ف//نحن نق//ول بھ//ذا ونتبع//ھ ول//م نج//د آلخ//ره وقت//اً وھ//ذا ق//ول أب//ي 

 . )7(»عبید
ح//دثني الش//یخ ال//دكتور بك//ر أب//و زی//د أن//ھ «بد الرش//ید: وقال الدكتور ع  

ثب//ت لدی//ھ ح//ین ك//ان قاض//یاً بالمدین//ة حم//ل دام أرب//ع س//نین، وأن الش//یخ عب//د 
ثب//ت لدی//ھ  -رحم//ھ هللا  - العزیز بن باز مفتي عام المملك//ة العربی//ة الس//عودیة

حمل دام سبع سنین حین كان یش//غل منص//ب القض//اء وح//ین أورد ذل//ك عل//ى 
 . )8(سالمي بالرابطة حاروا في الجوابمناقشات مجمع الفقھ اإلاألطباء في 

ل//و أن ام//رأة ادع//ت أنھ//ا حمل//ت  :ویمكن االعتراض على ھذا  بأن یق//ال
لعش//رین س//نة أو أكث//ر  فیل//زم أص//حاب ھ//ذا الق//ول األخ//ذ بقولھ//ا وترتی//ب 
األحكام الشرعیة من النسب والمیراث وغیرھا على ذلك وھ//ذا غی//ر معق//ول 

 وحینئذ فال بد من وجود حد ألكثر مدة الحمل . ،زم ھذا القولالكنھ من لو
 المبحث الثالث

 أكثر مدة الحمل في الطب
ھ//ي مائت//ان وثم//انون  -كم//ا س//یأتي   -غال//ب م//دة الحم//ل عن//د األطب//اء   

ً  یوماً, أي أربعون أسبوعاً, وقد تنقص أو تزید  أو أسبوعین. أسبوعا
ن أس//بوعاً ب//دءاً م//ن الی//وم األول وإذا امتد الحمل ألكثر من اثنین وأربع//ی

, )1(عن//د األطب//اء:حمالً مدی//داً  ىیس//مآلخ//ر ح//یض حاض//تھ الم//رأة الحام//ل 

                                                
 ).10/132) المحلى باآلثار البن حزم (6(
 ).8/121, المغني (11/12لبیان للعمراني (), , ا3/45) تبیین الحقائق (1(
 ).9/287) تفسیر القرطبي (2(
 ).1/399) السیل الجرار (3(
 ).2/227) أضواء البیان للشنقیطي(4(
 ).1/75) الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة (5(
 ).13/311) الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثیمین (6(
 ).1/123), وانظر: تسھیل الفرائض للعثیمین (270- 1/269) تحفة المودود (7(
 ) ینظر: أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقھیة طبیة,  د. عبد الرشید بن محمد أمین بن قاسم.8(
یل األسرة الطبي المصور, (ص:325/ 1(  ) ینظر: أساسیات التولید وأمراض النساء للبلوشي1( ), 824) دل

 . )129رحلة اإلیمان في جسم اإلنسان, (ص 
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, وف//ي )3) (2() م//ن ك//ل الحم//ول%12) إل//ي (1وتت//راوح نس//بة حدوث//ھ م//ن (
أن ت//زود  ىة عل//رالحم//ل المدی//د تص//بح المش//یمة الھرم//ة أو المس//نة غی//ر ق//اد

أن كمی///ة  ىكس///جین والغ///ذاء, بمعن///الطف///ل بكفایت///ھ م///ن ال///دم ال///ذي یم///ده باأل
األكس//جین الت//ي یحص//ل علیھ//ا الطف//ل تص//بح غی//ر كافی//ة؛ مم//ا ی//ؤدي إل//ي 

 موتھ. ىتضرر دماغھ, أو حت
إن مع//دل والدة الطف//ل میت//اً عن//د األطف//ال ال//ذین یول//دون مت//أخرین ھ//و 
تقریب//اً الض//عف بالنس//بة لألطف//ال المول//ودین ف//ي الوق//ت الص//حیح, وإذا ش//ك 

حام///ل دخل///ت مرحل///ة الحم///ل المدی///د, فإن///ھ س///یجري لھ///ا الطبی///ب ف///ي أن ال
تحریض///اً للمخ///اض, ویوض///ع الطف///ل أثن///اء المخ///اض تح///ت مراقب///ة دقیق///ة 
باستعمال أدوات خاصة, فإذا بدا أنھ ف//ي وض//ع ص//عب تس//رع عملی//ة التولی//د 

 باستعمال مالقط, أو بإجراء عملیة قیصریة فوریة .
أن یمكثھ//ا الحم//ل ف//ي م//دة یمك//ن  ىوقد اختلفت تق//دیرات األطب//اء ألقص//

 بطن أمھ ثم یولد حیاً علي النحو اآلتي:
 أنھا عشرة أشھر . :الرأي األول 

المش//یمة الت//ي تغ//ذي الجن//ین   ول لق//ولھم ب//أنـذا الق//ـاب ھ//ـلل أصح//ـوبع//
 تصاب

ل كمی//ة األكس//جین والغ//ذاء الم//ارین م//ن تق//وبالش//یخوخة بع//د الش//ھر التاس//ع, 
 . )1(الجنین المشیمة إلي الجنین فیموت

أم//ا أكث//ر «) أی//ام, یق//ول د/ محم//د عل//ي الب//ار: 310: أنھ//ا (الرأي الثUUاني
ً 280وقد ذكر أنھ ( - الحمل عند األطباء فال یزید عن شھر بعد موعده  )یوم//ا

 .)2(»وإال لمات في بطن أمھ -
) ش//ھرا, وق//د ورد ھ//ذا ال//رأي 11) یوم//اً أي (330: أنھ//ا (الUUرأي الثالUUث

میة لبعض الممارسات الطبیة حیث جاء في في توصیات ندوة الرؤیة اإلسال
مئت//ان وثم//انون  -بوج//ھ التقری//ب -واالعتبار أن م//دة الحم//ل »ھذه التوصیات

یوماً تبدأ من أول أیام الحیضة السویة السابقة للحمل, فإذا ت//أخر الم//یالد ع//ن 
ذلك ففي المشیمة بقیة رصید یخدم الجنین بكف//اءة لم//دة أس//بوعین آخ//رین, ث//م 

المجاع//ة م//ن بع//د ذل//ك لدرج//ة ترف//ع نس//بة وف//اة الجن//ین ف//ي  یع//اني الجن//ین
األس//بوع الثال//ث واألربع//ین, والراب//ع واألربع//ین, وم//ن الن//ادر أن ینج//و م//ن 
الم//وت جن//ین بق//ي ف//ي ال//رحم خمس//ة وأربع//ین أس//بوعاً ,والس//تیعاب الن//ادر 
والشاذ تمد المدة اعتباراً من أسبوعین آخرین لتصبح ثالثمائة وثالثین یوم//اً, 

 . )3(نین بعناصر الحیاة لھذه المدةم یعرف أن مشیمة قدرت أن تمد  الجول
ویتبین م//ن اآلراء الس//ابقة أن أقص//ى م//دة یمك//ن أن یمكثھ//ا الحم//ل ف//ي   

 ً قیUUل فیھUUا ھUUو: عشUUرة أشUUھر,  أقUUل مUUا -عن//د األطب//اء -بطن أمھ ث//م یول//د حی//ا
: بأن ھ//ذه , وھذه اآلراء متقاربة, والقولوأكثر ما قیل فیھا: أحد عشر شھراً 

                                                
 ).1/325) ینظر: أساسیات التولید وأمراض النساء للبلوشي, (2(
 ) .1/325) ،أساسیات التولید وأمراض النساء(846) ینظر: دلیل األسرة الطبي المصور,(ص 3(
 ) .106) ینظر: أحكام المرأة الحامل للخطیب, (ص1(
 ) .446) ینظر: خلق اإلنسان( ص2(
 .) 376) ینظر: الموسوعة الطبیة (ص 3(
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) یوم//اً ھ//و أبلغھ//ا ف//ي االحتی//اط, لكون//ھ یس//توعب جمی//ع الح//االت 330الم//دة(
 الشاذة والنادرة . 

قی//ل م//ن امت//داد الحم//ل ، وم//ا ورد م//ن  ویرد على  آراء األطباء ھ//ذه م//ا
  -كما سبق  -كالم األئمة السابقین من امتداد الحمل سنین 
ا یحتج بھ ل//و ثب//ت أن//ھ قیل إنم وقد أجاب بعض األطباء  عن ذلك بأن ما

یس//لم بأن//ھ حم//ل وإنم//ا یحتم//ل أح//د األم//ور  حمل بالفعل وامتد سنین ، لكن ال
 -:اآلتیة

 :أوالً: الحمل الوھمي أو الكاذب
الحم//ل ال//وھمي عن//د األطب//اء ھ//و: حال//ة تش//عر فیھ//ا غی//ر الحام//ل بك//ل 
ن أعراض الحمل, وتؤمن إیماناً قویاً بكونھا حامالً, وت//أتي الطبی//ب ش//اكیة م//

ن انتف//اخ ف//ي ال//بطن, والغثی//ان, ـل, م//ـاعب بدای//ة الحم//ـك//ل ع//وارض ومت//
 وغیر ذلك. وتغیب للحیض ..,

وتح//دث ھ//ذه الحال//ة ف//ي الغال//ب عن//د النس//اء ف//ي نھای//ة العق//د الثال//ث م//ن 
أعمارھن, أو في مطلع العقد الرابع, واللواتي یتطلعن للحمل بكل شغف من//ذ 

, خاصة إذا كن تحت تأثیر ضغط سنوات, وقد تحدث عند نساء أصغر عمراً 
أس//ئلة األھ//ل واألص//دقاء ع//ن ق//ابلیتھن للحم//ل, أو عن//د نس//اء فق//دن طف//الً أو 

 حمالً في السابق, كرد فعل عاطفي لما حدث .
وبع//ض الب//راھین العلمی//ة تش//یر إل//ي أن الس//بب وراء ھ//ذه الحادث//ة ھ//و 
 اضطراب ھرموني مؤقت یسبب كل أعراض الحمل الوھمي, فتعاني المرأة

م//ن انقط//اع الح//یض, بس//بب ت//أثیر الغ//دة النخامی//ة المباش//ر عل//ي إف//رازات 
ھرم//ون المبیض//ین, كم//ا تح//س الم//رأة وك//أن ھن//اك حرك//ة جن//ین ف//ي بطنھ//ا, 
وھ///ي ف///ي الحقیق///ة لیس///ت إال حرك///ة األمع///اء داخ///ل ال///بطن , واإلحس///اس 
بتقلصات عضالت جدار البطن وعند المیعاد المحسوب للوالدة تحس المرأة 

لوالدة, ولیس ذلك إال حالة نفسیة عصبیة, تكون الربة فیھا عند الم//رأة بآالم ا
ام//رأة واح//دة م//ن  :في الحمل ملحة, أو الخوف الشدید منھ, ونسبة ھذا الحمل

 .)1(كل عشرة أالف
 ً  :الخطأ في الحساب من بعض الحوامل :ثانیا

یزی//د ع//ن ش//ھر بع//د موع//ده, وإال  ی//رى كثی//ر م//ن األطب//اء أن الحم//ل ال
اد ع//ن ذل//ك نتیج//ة خط//أ ف//ي الجن//ین ف//ي بط//ن أم//ھ.., ویعتب//رون م//ازلم//ات 
 . )1(الحساب

ومن الخطأ في الحساب: حساب مدة انقطاع الدورة الشھریة ضمن م//دة 
الحم//ل, وذل//ك أن الم//رأة ق//د تك//ون مرض//عاً فتنقط//ع ال//دورة الش//ھریة فت//رات 

ل تحم// وقد یحدث في أثن//اء ذل//ك أن طویلة جداً بسبب وجود ھرمون الحلیب,

                                                
ی1( مل للخط مرأة الحا كام ال ظر: أح سان107ب (ص )  ین یة446(ص )، خلق اإلن یة الفقھ سوعة الطب  )، المو

 .)376(ص
 ) .445) خلق اإلنسان (ص 1(
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دورة ج//زءاً م//ن حملھ//ا م//دة الحم//ل ف//تظن انقط//اع ال// ىالم//رأة وتل//د ف//ي أقص//
 . ولیس كذلك

 ً  عدم صحة ھذه األخبار . :ثالثا
یحتمل أن الم//رأة انقط//ع عنھ//ا الح//یض والحم//ل لم//دة طویل//ة ث//م حمل//ت  

 .)2(ن الحمل بقي في بطنھا مدة طویلةوادعت أ
خب//ار مكذوب//ة وك//ل ھ//ذه األ« وھ//ذا مواف//ق لك//الم اب//ن ح//زم: حی//ث ق//ال

لحك//م ف//ي دی//ن هللا یع//رف م//ن ھ//و, وال یج//وز ا یُص//دق وال من ال ىراجعة إل
 . )3(»تعالي بمثل ھذا

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 ق في العالم اإلسالميالقضاء المطب

 في مسألة (أكثر مدة الحمل)
عند بحث ھذه المسألة البد من الوقوف عل//ى واق//ع القض//اء ف//ي الع//الم    

ه المسألة ، حیث إن ھذه المسألة یتكرر وقوعھا في المحاكم اإلسالمي في ھذ
 -وقفت علیھ: في دول العالم اإلسالمي ، وفیما یأتي عرض ألبرز ما

 :المملكة العربیة السعودیة
 �القضاء في المملكة العربیة السعودیة یعتمد على كتاب هللا وسنة نبیھ 

ى أن (الحك//م ف//ي وق//د ن//ص النظ//ام األساس//ي للحك//م ف//ي مادت//ھ الس//ابعة عل//
المملكة العربی//ة الس//عودیة یس//تمد س//لطتھ م//ن كت//اب هللا تع//الى وس//نة رس//ولھ 

م//ن  )48أنظمة الدولة)  وفي المادة ( وھما الحاكمان على ھذا النظام وجمیع
(تطب//ق المح//اكم عل//ى القض//ایا المعروض//ة أمامھ//ا أحك//ام الش//ریعة  :النظ//ام

وما یصدره ولي األمر من انظمة  االسالمیة وفقاً لما دل علیھ الكتاب والسنة
الختالف األفھ//ام ف//ي اس//تنباط بع//ض  ال تتعارض مع الكتاب والسنة) ونظراً 

س//عودیة األحكام من نصوص الكتاب والسنة فق//د اعتم//دت المملك//ة العربی//ة ال
، وللقاض///ي أن یجتھ///د ف///یحكم بغی///ر الم///ذھب الم///ذھب الحنبل///ي ف///ي القض///اء
وفي مس//ألة  ..،للكتاب والسنة مسببا لحكمھألقرب الحنبلي إذا كان یعتقد أنھ ا

وق//د س//بق  ،القضاء فیھا على المذھب الحنبل//ي ( أكثر مدة الحمل) األصل أن
، وق//د یجتھ//د رب//ع س//نینذھب أن أكث//ر م//دة الحم//ل أالقول بأن المعتمد في الم//

، وقد نقل د/محمد علي الب//ار ع//ن ض القضاة فیحكمون بمقتضى قول آخربع
                                                

 ) .377) . الموسوعة الطبیة الفقھیة (ص 446) ینظر: خلق اإلنسان(ص 2(
 ) .317(ص ى) المحل3(
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في أثناء  -رحمھما هللا -ز بن باز والشیخ بكر أبو زیدسماحة الشیخ عبدالعزی
مناقش//ة ھ//ذا الموض//وع ف//ي المجم//ع الفقھ//ي برابط//ة الع//الم اإلس//المي أنھم//ا 

 .)1(نبالولد لألب بعد وفاتھ بسبع سنی حكما
 :القانون المصري

ال تس//مع «عل//ى أن//ھ 1929)لس//نة25) من القانون رقم(15نصت المادة (
ولد زوجة ثب//ت ع//دم التالق//ي بینھ//ا وب//ین زوجھ//ا عند اإلنكار دعوى النسب ل

من حین العقد, وال لولد زوجة أتت ب//ھ بع//د س//نة م//ن غیب//ة ال//زوج عنھ//ا, وال 
عنھ//ا زوجھ//ا إذا أت//ت ب//ھ ألكث//ر م//ن س//نة م//ن وق//ت  لول//د المطلق//ة المت//وفى

 .)1(»الطالق أو الوفاة
  :القانون األردني

) 147, الم//ادة (م1976) لس//نة 61نص قانون األحوال الشخصیة رق//م( 
النسب لول//د زوج//ة ثب//ت ع//دم التالق//ي  ىال تسمع عند اإلنكار دعو«على أنھ 

بینھا وبین زوجھا من حین العقد, وال لولد زوجة أتت بھ بع//د س//نة م//ن غیب//ة 
عنھ//ا زوجھ//ا إذا أت//ت ب//ھ ألكث//ر م//ن  ىالزوج عنھا, وال لول//د المطلق//ة المت//وف
ول//د الزوج//ة م//ن «): 148ة (, وف//ي الم//اد»س//نة م//ن وق//ت الط//الق أو الوف//اة

زواج صحیح أو فاسد بعد ال//دخول أو الخل//وة الص//حیحة إذا ول//د لس//تة أش//ھر 
فأكثر م//ن ت//اریخ ال//دخول أو الخل//وة الص//حیحة یثب//ت نس//بھ لل//زوج, وإذا بع//د 

, وح//دد »فراق ال یثبت نسبھ إال إذا ج//اءت ب//ھ خ//الل س//نھ م//ن ت//اریخ الف//راق
المراد بالسنة الواردة في «): 185مادة (القانون السنة القمریة الھجریة في ال
 .)2(»ھذا القانون السنة القمریة الھجریة

 القانون السوري:
) وت////اریخ 59لمرس////وم رق////م (ق////انون األح////وال الشخص////یة الص////ادر با

 .)3(»یوما أقل مدة الحمل مائة وثمانون«)منھ: 128م؛ المادة (7/9/1953
 : القانون الكویتي 

م, الم///ادة 1984) لس///نة 51ة رق///م ( ن///ص ق///انون األح///وال الشخص///ی 
أقل مدة الحمل ستة أشھر قمریة, وأكثرھ//ا خمس//ة وس//تون «) على أن 166(

 .)4(»وثالثمائة یوم
 : قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي

م في شأن األحوال الشخصیة, 2005) لسنة 28نص قانون اتحاد رقم ( 
وم//ا, وأكث//ره ثالثمائ//ة أقل مدة الحمل مائ//ة وثم//انون ی«) على أن  91المادة (

وخمسون وستون یوماً, ما لم تق//رر لجن//ة طبی//ة مش//كلة لھ//ذا الغ//رض خ//الف 
 .)1(»ذلك

 :القانون المغربي

                                                
 )44) ینظر: خلق اإلنسان بین الطب والقرآن ( ص1(
 ).364) أحكام األسرة اإلسالمیة فقھا وقضاء لحسن حسانین, (ص:1(
 ) .384ني لألشقر(شرح قانون األحوال الشخصیة األرد) الواضح في 2(
قدري 3( شرعیة ل كام ال یھ األح ضافا إل بو حبیب,م ) قانون األحوال الشخصیة لمحمد أدیب إستانبولي وسعدي أ

 . 707ص: ,1باشا ج:
 ) .691للغندور, (ص  ) األحوال الشخصیة4(
 ) .39) قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي (ص1(
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الفص//ل  :م1993س//نة  ف//ي ش//رح مدون//ة األح//وال الشخص//یة المغربی//ة  
 .)2(»أقل مدة الحمل ستة أشھر, وأكثرھا سنة«الرابع والثمانون: 
 : القانون السوداني
 42م (ق//انون رق//م 1991ألح//وال الشخص//یة للمس//لمین لس//نة في ق//انون ا

أق///ل م///دة الحم///ل ھ///ي س///تة أش///ھر, «): 100م) ن///ص الم///ادة (1991لس///نة 
 .)3(»وأكثرھا سنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبیض
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .309) شرح مدونة األحوال الشخصیة المغربیة لعبد الكریم شھبون, (ص2(
 م)1991( الخرطوم: وزارة العدل  ,1991) قانون األحوال الشخصیة للمسلمین لسنة 3(
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 المبحث الخامس
 اآلثار المترتبة على تحدید أكثر مدة الحمل

م فقھی//ة  مھم//ة م//ن جھ//ة یترتب على مسألة تحدید أكثر مدة الحمل أحك//ا
 -:النسب والعدة والمیراث  وفیما یأتي بیان ذلك

 :ثبوت النسب -1
ال اخ//تالف ب//ین الفقھ//اء ف//ي أن الول//د ال//ذي ت//أتي ب//ھ الم//رأة المتزوج//ة 
زواجاً صحیحاً ینسب لزوجھا بشرط أن تأتي بھ المرأة ف//ي م//دة الحم//ل س//تة 

ة الحم//ل الیلحق//ھ, وك//ذلك أشھر فأكثر, فإن أتت بھ ألقل من الح//د األدن//ى لم//د
لمس//ألة ع//ن ا ه، وعل//ى ھ//ذا فتتف//رع ھ//ذ)1(ن أتت بھ ألكثر  م//ن م//دة   الحم//لإ

ي ھ//ذه المس//ألة ھ//و ف//أكث//ر م//دة الحم//ل) والخ//الف لة الس//ابقة وھ//ي (المس//أ
كالخالف في المسألة السابقة ،فم//ثال م//ن ق//ال إن م//دة الحم//ل أرب//ع س//نین  ل//و 

زوجھ//ا أو وفات//ھ  فإن//ھ الیلحق//ھ نس//بھ  ولدت المرأة بعد أربع سنین بعد طالق 
أرب//ع س//نین,   -أي عن//د الش//افعیة   - م//دة الحم//ل« :- رحم//ھ هللا -قال النووي 

فلو أبانھا بخلع أو بالثالث أو لعان ولم ینف الحمل فولدت ألرب//ع س//نین فأق//ل 
 .)2(»ن وقت الفراق لحق الولد بالزوجم

عن///د  أي - بم///ذھظ///اھر ال«: - رحم///ھ هللا -وق///ال الموف///ق ب///ن قدام///ة 
م//دة الحم//ل أرب//ع س//نین, إذا ثب//ت ھ//ذا ف//إن الم//رأة إذا  ىأن أقص//  -الحنابل//ة 

ھ, ول///م تك///ن ـالق///ـزوج, أو طـوت ال///ـوم م///ـول///دت ألرب///ع س///نین فم///ا دون ی///
تزوج//ت, وال وطئ//ت, وال انقض//ت ع//دتھا ب//القروء, وال بوض//ع الحم//ل؛ ف//إن 

ن//ذ م//ات, أو بان//ت من//ھ الولد ال حق بالزوج..., وإن أتت بالولد ألربع س//نین م
ل//م یلحق//ھ ول//دھا؛ ألنن//ا  بطالق, أو فس//خ, أو انقض//اء ع//دتھا إن كان//ت رجعی//ة
 .)3(»نعلم أنھا علقت بھ بعد زوال النكاح والبینونة منھ

 ً  :: ثبوت میراث الحملثانیا
 یرث الحمل المولود بعد وفاة مورثھ بشرطین: 

 األول: وجوده في الرحم حین وفاة المورث ولو نطفة.
 .)1(أن یولد حیاً حیاة مستقرةالثاني: 

مدة حم//ل المول//ود, ف//إن ول//د ألق//ل  ىویعلم تحقق الشرط األول بالنظر إل
من حین وفاة مورثھ, فإنھ یرث؛ لعلمنا أنھ  -أقل مدة الحمل  - من ستة أشھر

كان موجوداً في الرحم حین موت مورثھ, وبذلك یعلم تحقق شرط الت//وارث. 
أكث//ر الحم//ل م//ن ح//ین وف//اة مورث//ھ فإن//ھ  الی//رث وإن ول//د بع//د مض//ي زم//ن 

                                                
 ) .35/174) ینظر: الموسوعة الفقھیة (1(
 ) .8/377طالبین( ) روضة ال2(
 ) .98/ 8) المغني ( 3(
 ) .6/260) ینظر: المغني (1(
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الم//ورث, ف//ال  مطلقاً, ألن والدتھ بعد ھ//ذه الم//دة ت//دل عل//ى حدوث//ھ بع//د م//وت
 . )2(یتحقق شرط التوارث

 ً  -:انقضاء العدة -:ثالثا
َوأُوَالُت اْألَْحَمUUاِل ﴿: ق//ول هللا تع//الىیتنقض//ي ع//دة الحام//ل بوض//ع الحم//ل 

م////دة  س////واء وض////عتھ ألق////ل), 4(الط////الق:  ﴾ُھUUUUنَّ أََجلُُھUUUUنَّ أَْن یََضUUUUْعَن َحْملَ 
(على الخالف الس//ابق) تسعة أشھر) أو ألكثره الحمل(ستة أشھر) أو ألغلبھ(

أجمع أھل العلم في جمیع األعصار على  -:رحمھ هللا -بن قدامة قال الموفق 
أن المطلق//ة الحام//ل تنقض//ي بوض//ع حملھ//ا وك//ذلك ك//ل مفارق//ة ف//ي الحی//اة 

أجلھ//ا وض//ع  ,ن المتوفى عنھا زوجھ//ا إذا كان//ت ح//امالوأجمعوا أیضا على أ
 .)3(حملھا إال ابن عباس وقد روي عن ابن عباس أنھ رجع إلى قول الجماعة

 
 
 

 المبحث السادس
  رأي الباحث في أكثر مدة الحمل

بعد ھذا العرض لآلراء في أكثر مدة الحمل یتبین أن المس//الة ل//یس فیھ//ا 
، وأن تحدی//د م//ن ح//دد م//ن الفقھ//اء نص صحیح صریح یج//ب المص//یر إلی//ھ  

إنما یرج//ع لم//ا وج//دوه ف//ي زم//انھم  فق//د رأوا ف//ي ظ//اھر األم//ر نس//اء یحمل//ن 
 لسنوات فحددوا بناء على االستقراء ألكثر ماعلموا ب//ھ م//ن أكث//ر م//دة الحم//ل

، وأما األطب//اء فعام//ة م//ن وقفن//ا علی//ھ م//نھم على خالف بینھم في ھذا التحدید
ن تزی//د عل//ى أح//د عش//ر ش//ھرا ، ویبق//ى یمك//ن أ یجزم//ون ب//أن م//دة الحم//ل ال

وق//ل وقوعھ//ا ف//ي الوق//ت الحاض//ر بس//بب  -النظ//ر ف//ي الوق//ائع الت//ي وقع//ت 
والتي امتد فیھا الحم//ل س//نین وق//د س//بق نق//ل -التدخل الطبي عند تأخر الوالدة

أبرز إجابات األطباء عنھ//ا .. ، وتبق//ى ھ//ذه اإلجاب//ات غی//ر مقنع//ة فل//و س//لمنا 
من أن بع//ض النس//اء ل//دیھن حم//ل ك//اذب أو خط//أ ف//ي ذكروه  جدال بصحة ما

حساب الحمل أو عدم صحة األخب//ار المنقول//ة فتبق//ى ح//االت حم//ل امت//د فیھ//ا 
ت الحمل سنین وھي خالیة مما ذكر ، وقد ذكر لي أح//د المش//ایخ أن أم//ھ حمل//

ن فلم یك//ن عن//دھا تش//وف للحم//ل حت//ى وكثیر بھ لسنتین وأن أمھ عندھا أوالد
ل ب ،وھ//ي ام//رأة ص//الحة وعن//دھا ض//بط لحس//اب الحم//یق//ال إن حملھ//ا ك//اذ

 ؟!فماذا یقال عن مثل ھذه الحاالت
إنما یرد ذلك لو ثبت بالفع//ل أنھ//ا حمل//ت وامت//د حملھ//ا  :ویحتمل أن یقال

سنین لكن الواقع أنھ ینقطع عنھا الحیض مدة طویل//ة تعتق//د معھ//ا أنھ//ا حمل//ت 
 ثم تحمل بالفعل ثم تتوھم أن حملھا امتد سنوات.

                                                
 ) .6/260) المغني(8/377) ینظر: روضة الطالبین( 2(
 ).9/11) المغني  (3(
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ب عن ھذا االحتمال بأنھ من المقرر عند جمیع األطباء بأن الم//رأة ویجا
ف تحم//ـل م//ـن راب ف//ي الح//یض  فكی//ـدھا اضط//ـل وعن//ـیمك//ن أن تحم// ال

 ؟!انقطـع عنھـا الحیض أصال
(السبات )حی//ث یب//دأ ـب//یس//مى  ویحتمل أن سبب طول مدة الحمل ھو  م//ا

ثم یع//ود للنم//و ،  رة,و لفتـن النمـھ یتوقف عـن مراحلـة  مـل وفي مرحلـالحم
انون األح//وال الشخص//یة باإلم//ارات العربی//ة المتح//دة  إل//ى ـع ق//ـدف// ذا م//اـوھ//

عل//ى أن   -كم//ا س//بق -االحتیاط عند تقدیر أكث//ر م//دة الحم//ل فق//د ن//ص الق//انون
أكث//ر م//دة الحم//ل ثالثمائ//ة وخمس//ون وس//تون یوم//اً, م//ا ل//م تق//رر لجن//ة طبی//ة 

 مشكلة لھذا الغرض خالف ذلك
ح//ددت ھ//ذا الم//ادة أق//ل «م//ذكرة اإلیض//احیة لھ//ذا الق//انون: وج//اء ف//ي ال

الحم//ل وأكث//ره باألی//ام منع//ا للخ//الف ال//ذي یحص//ل احتم//االً إن ح//ددت بغی//ر 
ذلك....,أم//ا أكث//ر الحم//ل فق//د رأت اللجن//ة أن أقص//ى م//دة الحم//ل س//نة واح//دة 

ن الق//انون تح//وط ألم//ر ب//دأ یظھ//ر ف//ي إال أ شمسیة وف//ي ھ//ذا احتی//اط ك//اف..,
اآلون//ة األخی//رة, ولعل//ھ ك//ان موج//وداً ف//ي الماض//ي إال أن//ھ ل//م یكش//ف عن//ھ 

یسمى بالسبات حیث یتم الحم//ل وف//ي مرحل//ة م//ا یتوق//ف ھ//ذا  النقاب, وھو ما
الحم//ل ع//ن النم//و لفت//رة, لكن//ھ موج//ود ح//ي وف//ق الفحوص//ات واالختب//ارات 

تش//كل لھ//ذا الغ//رض وج//ود حم//ل  الطبیة, فإذا قررت لجن//ة طبی//ة متخصص//ة
 مستكن, فإن أقصى مدة الحمل تستمر حتى الوالدة) .

وبناء على ماسبق فإن مس//ألة تحدی//د أكث//ر م//دة الحم//ل تحت//اج إل//ى مزی//د 
وث الطبی//ة ، وم//ع تق//دیري لم//ا قدم//ھ أطب//اء الع//الم اإلس//المي  م//ن ـم//ن البح//

توس//یع دائ//رة  معلومات حول ھذه المسألة إالأنني أقترح على المجمع الفقھ//ي
ز ـل المراك//ـة ف//ي دول الع//الم  مث//ـة المتقدم//ـز الطبی//ـالبحث ومخاطبة المراك//

المتحدة األمریكیة وف//ي كن//دا وف//ي ا وفي الوالیات ـة في أوربـة المتقدمـالطبی
س///ترالیا وف///ي الص///ین م///ع  الح///رص عل///ى تن///وع الم///دارس  الطبی///ة ، وأال ا

ف//ي مس//ألة (أكث//ر م//دة الحم//ل) تقتصر المخاطبة على بیان رأي تلك المراكز 
ل ـا الحم//ـد فیھ//ـوإنم//ا یطل//ب منھ//ا تق//دیم تفس//یر مقن//ع لتل//ك الح//االت الت//ي امت//

وإذا اتفق//ت  ،ـ( السبات) وعالقت//ھ بھ//ذه المس//ألةنوات ، وتفسیر لما یسمى بـس
، وق//د ق//ال اإلم//ام حد ف//ال یس//ع الفقھ//اء إال األخ//ذ ب//ھھذه المراكز على رأي وا

(القض//ایا الت//ي یتف//ق علیھ//ا عق//الء بن//ي آدم ال تك//ون  :- رحمھ هللا -ابن تیمیة 
 .)1(إال حقا)

وإذا اختلف//ت ھ//ذه المراك//ز فھ//ذا یفی//د أن رأي األطب//اء ف//ي ھ//ذه المس//ألة 
 ً  ..لیس قطعیا

 
 
 
 

                                                
 ).2/263) االستقامة (1(
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الوھ///اب خ///الف : ت///ألیف: عب///د أحكUUUام األحUUUوال الشخصUUUیة فUUUي الشUUUریعة اإلسUUUالمیة -
ھـ) الناشر: مطبعة دار الكتب المص//ریة بالق//اھرة  الطبع//ة: الثانی//ة، 1375(المتوفى: 

 م 1938 -ھـ1357
القاض//ي محم//د ب//ن عب//د هللا أب//و بك//ر ب//ن العرب//ي المع//افري أحكUUام القUUرآن: تUUألیف:  -

ھ//ـ) راج//ع أص//ولھ وخ//رج أحادیث//ھ وعلَّ//ق علی//ھ: 543االش//بیلي الم//الكي (المت//وفى: 
الطبع//ة: الثالث//ة، لبن//ان,  - د القادر عطا, الناشر: دار الكتب العلمی//ة، بی//روتمحمد عب

 .م2003 -ھـ  1424
UUالك إلUUى أشUUرف المسUUالك فUUي فقUUھ اإلمUUام مالUUك:  - ت//ألیف: عب//د ال//رحمن ب//ن إرشUUاد السَّ

محمد بن عسكر البغ//دادي، أب//و زی//د أو أب//و محم//د، ش//ھاب ال//دین الم//الكي (المت//وفى: 
ة مكتب//ة ومطبع//ة مص//طفى الب//ابي الحلب//ي وأوالده، مص//ر ھ//ـ) الناش//ر: ش//رك732

 الطبعة: الثالثة .
ت//ألیف: محم//د ناص//ر ال//دین األلب//اني  :إرواء الغلیل فUUي تخUUریج أحادیUUث منUUار السUUبیل -

,  بی///روت - المكت///ب اإلس///المي إش///راف: زھی///ر الش///اویش , ھ///ـ)1420 :(المت///وفى
 م1985 -ھـ  1405الطبعة: الثانیة 

- UUUب فUUUنى المطالUUUب: أسUUUرح روض الطالUUUت///ألیف: زكری///ا ب///ن محم///د ب///ن زكری///ا ي ش
 4ھ//ـ) ع//دد األج//زاء: 926األنص//اري، زی//ن ال//دین أب//و یحی//ى الس//نیكي (المت//وفى: 

 الناشر: دار الكتاب اإلسالمي 
تألیف: محمد األمین بن محمد المختار ب//ن أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن:  -

دار الفك//ر للطباع//ة و  :ھ//ـ) الناش//ر1393 :وفىعب//د الق//ادر الجكن//ي الش//نقیطي (المت//
 .م1995-ھـ  1415 :لبنان, عام النشر - النشر و التوزیع بیروت

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین (ھو حاشیة على فتح المعUUین بشUUرح قUUرة  -
تألیف: أبو بكر (المشھور بالبكري) بن محم//د ش//طا ال//دمیاطي العین بمھمات الدین) 

الطبع//ة:  ی//ع,دار الفك//ر للطباع//ة والنش//ر والتوز الناش//ر: ھ//ـ)1302: بع//د (المت//وفى
 م 1997 -ھـ  1418األولى، 

ش//مس ال//دین، محم//د ب//ن أحم//د الخطی//ب اإلقنUUاع فUUي حUUل ألفUUاظ أبUUي شUUجاع: تUUألیف:  -
دار  -ھ//ـ) المحق//ق: مكت//ب البح//وث والدراس//ات 977الش//ربیني الش//افعي (المت//وفى: 

 بیروت  - الفكر, الناشر: دار الفكر
ت//ألیف: ع//الء ال//دین أب//و الحس//ن عل//ي ب//ن  :اإلنصUUاف فUUي معرفUUة الUUراجح مUUن الخUUالف -

ھ//ـ) الناش//ر: دار إحی//اء 885س//لیمان الم//رداوي الدمش//قي الص//الحي الحنبل//ي (المت//وفى: 
 التراث العربي .

ت//ألیف: زی//ن ال//دین ب//ن إب//راھیم ب//ن محم//د، المع//روف  :البحر الرائق شرح كنUUز الUUدقائق -
  -ھـ) الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: الثانیة 970م المصري (المتوفى: بابن نجی

تألیف: عالء ال//دین، أب//و بك//ر ب//ن مس//عود ب//ن أحم//د بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:   -
ھ///ـ) الناش///ر: دار الكت///ب العلمی///ة الطبع///ة: الثانی///ة، 587الكاس///اني الحنف///ي (المت///وفى: 

 م .1986 -ھـ 1406
تألیف: أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جتھد ونھایة المقتصد: بدایة الم -

 –ھ//ـ) الناش//ر: دار الح//دیث 595رش//د القرطب//ي الش//ھیر ب//ابن رش//د الحفی//د (المت//وفى: 
 م  .2004 -ھـ 1425عة , تاریخ النشر: القاھرة, الطبعة: بدون طب

یحی//ى ب//ن أب//ي الخی//ر ب//ن س//الم ت//ألیف:  أب//ي الحس//ین  :البیان في مذھب اإلمUUام الشUUافعي -
ھـ)  المحقق: قاسم محمد النوري الناش//ر: دار 558العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: 

  .م2000 -ھـ 1421, الطبعة: األولى، جدة - المنھاج
ْلبِیِّبـي - عثمان بن علي بن محج//ن  :تألیف :تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

ھـ) , الحاشیة: شھاب الدین أحم//د  743الزیلعي الحنفي (المتوفى: البارعي، فخر الدین 
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//ْلبِيُّ (المت//وفى: اب//ن محم//د ب//ن أحم//د  ھ//ـ)  1021ب//ن ی//ونس ب//ن إس//ماعیل ب//ن ی//ونس الشِّ
 .ھـ1313القاھرة ,, الطبعة: األولى، بوالق،  -الناشر: المطبعة الكبرى األمیریة 

ي بكر بن أیوب بن سعد شمس ال//دین ن أبتألیف: محمد ب :تحفة المودود بأحكام المولود -
ر: ـاؤوط , الناش//ـادر األرن//ـق//ـد الـھ//ـ) المحق//ق: عب//751وفى: ـوزیة (المت//ـب//ن ق//یم الج//

 . 19711 - 1391دمشق, الطبعة: األولى،  - انـة دار البیـمكتب
, د ب//ن محم//د ب//ن عل//ي ب//ن حج//ر الھیتم//يت//ألیف: أحم// :تحفة المحتاج في شرح المنھاج -

: على عدة نسخ بمعرفة لجنة م//ن العلم//اء الناش//ر: المكتب//ة التجاری//ة روجعت وصححت
 م 1983 -ھـ  1357محمد سنة النشر:  الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى

ھ//ـ) 1421محم//د ب//ن ص//الح ب//ن محم//د العثیم//ین (المت//وفى:  :ت//ألیف :تسUUھیل الفUUرائض -
 ھـ 1427الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: 

: أب//و عم//ر یوس//ف ب//ن عب//د هللا ب//ن من المعاني واألسUUانید تUUألیفالتمھید لما في الموطأ  -
ھ//ـ) ت: مص//طفى ب//ن 463محمد بن عب//د الب//ر ب//ن عاص//م النم//ري القرطب//ي (المت//وفى: 

  - أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر البكري, وزارة عموم األوق//اف والش//ؤون اإلس//المیة
  ـ.ھ1387المغرب سنة 

تألیف: أب//و الفض//ل أحم//د ب//ن عل//ي  :الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث  -
ت: أب//و عاص//م حس//ن ب//ن  ھ//ـ)852بن محمد ب//ن أحم//د ب//ن حج//ر العس//قالني (المت//وفى: 

 م1995ھـ/1416, الطبعة: األولى، مصر - عباس بن قطب ,مؤسسة قرطبة
ت//ألیف: أب//و الفض//ل أحم//د ب//ن عل//ي ب//ن محم//د ب//ن أحم//د ب//ن حج//ر  :تقریUUب التھUUذیب -

 سوریا . -د دار الرشی ت: محمد عوامة , ھـ)852لمتوفى: العسقالني (ا
ت//ألیف: أب//و الفض//ل أحم//د ب//ن عل//ي ب//ن محم//د ب//ن أحم//د ب//ن حج//ر   :تھUUذیب التھUUذیب -

ھـ)  مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند , الطبعة: الطبعة 852العسقالني (المتوفى: 
 .ھـ1326األولى، 

تألیف: صالح ب//ن عب//د الس//میع اآلب//ي القیرواني: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید  -
 بیروت . - ھـ) الناشر: المكتبة الثقافیة1335األزھري (المتوفى: 

بِی//ِدّي الیمن//ي  :الجوھرة النیرة  ت//ألیف: أب//ي بك//ر ب//ن عل//ي ب//ن محم//د الح//دادي العب//ادي الزَّ
 .ـھ1322الخیریة الطبعة: األولى، ھـ) الناشر: المطبعة 800الحنفي (المتوفى: 

تألیف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بك//ر  :»تفسیر القرطبي«الجامع ألحكام القرآن 
ھ//ـ)  ت: أحم//د 671 :ب//ن ف//رح األنص//اري الخزرج//ي ش//مس ال//دین القرطب//ي (المت//وفى

الثانی///ة ،  :الق///اھرة ,  الطبع///ة  - البردون///ي وإب///راھیم أطف///یش ,دار الكت///ب المص///ریة
 م 1964 -ھـ 1384

ت//ألیف:  -وھUUو شUUرح مختصUUر المزنUUي -بیر في فقUUھ مUUذھب اإلمUUام الشUUافعي الحاوي الك -
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد ب//ن حبی//ب البص//ري البغ//دادي، الش//ھیر بالم//اوردي 

الش//یخ ع//ادل أحم//د عب//د  -ھ//ـ) المحق//ق: الش//یخ عل//ي محم//د مع//وض 450(المت//وفى: 
-ھ//ـ  1419ة: األول//ى، ن,الطبع//لبنا - الموج//ود, الناش//ر: دار الكت//ب العلمی//ة، بی//روت

 م1999
تألیف:  عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مج//د االختیار لتعلیل المختار:  -

ھ//ـ) علیھ//ا تعلیق//ات: الش//یخ محم//ود أب//و دقیق//ة 683الدین أبو الفض//ل الحنف//ي (المت//وفى: 
 ً الق//اھرة  -) الناشر: مطبعة الحلب//ي (من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین سابقا

 م .1937 -ھـ  1356ھا) تاریخ النشر: بیروت، وغیر -(وصورتھا دار الكتب العلمیة 
یحیى بن (ھُبَْیَرة بن) محمد بن ھبی//رة ال//ذھلي الش//یبانّي،  :تألیف :اختالف األئمة العلماء -

ھ//ـ) المحق//ق: الس//ید یوس//ف أحم//د, الناش//ر: دار 560أبو المظفر، عون الدین (المتوفى: 
 م  2002 -ھـ 1423لبنان / بیروت, الطبعة: األولى،  -علمیة الكتب ال

الس//عودیة  الدار:ت//ألیف: د/محم//د عل//ي الب//ار, الناش//ر :خلق اإلنسUUان بUUین الطUUب والقUUرآن -
 للنشر والتوزیع جدة, الطبعة العاشرة .
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منص//ور  :ت//ألیفدقائق أولي النھى لشرح المنتھUUى المعUUروف بشUUرح منتھUUى اإلرادات:  -
ھ//ـ) 1051صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھ//وتى الحنبل//ى (المت//وفى:  بن یونس بن

 م .1993 -ھـ 1414الناشر: عالم الكتب الطبعة: األولى، 
تألیف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزی//ز  :رد المحتار على الدر المختار -

روت الطبع///ة: بی///-ھ///ـ) الناش///ر: دار الفك///ر1252عاب///دین الدمش///قي الحنف///ي (المت///وفى: 
 م  1992 -ھـ 1412الثانیة، 

ت//ألیف: أب//ي زكری//ا محی//ي ال//دین یحی//ى ب//ن ش//رف  :روضUUة الطUUالبین وعمUUدة المفتUUین -
 -ھـ) تحقیق: زھیر الشاویش الناشر: المكتب اإلسالمي، بیروت676النووي (المتوفى: 

 م 1991ھـ /1412عمان الطبعة: الثالثة،  -دمشق
ب//ن نص//ور ب//ن ی//ونس ب//ن ص//الح ال//دین ت//ألیف: م :قنعالروض المربUUع شUUرح زاد المسUUت -

ھ//ـ) ومع//ھ: حاش//یة الش//یخ العثیم//ین 1051حسن بن إدریس البھوتى الحنبل//ى (المت//وفى: 
 -وتعلیقات الشیخ السعدي خرج أحادیثھ: عبد القدوس محمد نذیر , الناش//ر: دار المؤی//د 

 مؤسسة الرسالة 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم//ري أبو عمر یوسف بن عبد هللا  :تألیف :االستذكار -

ھـ) تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض, الناشر: دار 463القرطبي (المتوفى: 
 .2000 -1421بیروت, الطبعة: األولى،  - الكتب العلمیة

تألیف: أبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق ب//ن بش//یر ب//ن ش//داد ب//ن سنن أبي داود:   -
ھـ)  ت: عزت الدعاس, نشر وتوزی//ع محم//د 275ْستاني (المتوفى: عمرو األزدي السِّجِ 
 ـ.ھ1389علي السید األولي 

ت//ألیف: أب//ي عثم//ان س//عید ب//ن منص//ور ب//ن ش//عبة الخراس//اني سUUنن سUUعید بUUن منصUUور, -
 الھن//د, - ال//دار الس//لفیة, ت: حبی//ب ال//رحمن األعظم//ي ھ//ـ)227الجوزج//اني (المت//وفى: 

  م1982-ھـ 1403الطبعة: األولى، 
تألیف: أبي عبد الرحمن أحمد بن ش//عیب ب//ن عل//ي الخراس//اني، سنن النسائي الصغرى,  -

 -ت: عب//د الفت//اح أب//و غ//دة, مكت//ب المطبوع//ات اإلس//المیة  ھ//ـ)303النس//ائي (المت//وفى: 
 . 1986 - 1406حلب ,الطبعة: الثانیة، 

نس//ائي تألیف: أبي عبد ال//رحمن أحم//د ب//ن ش//عیب ب//ن عل//ي الخراس//اني، الالسنن الكبرى  -
الطبع//ة: , بی//روت - مؤسس//ة الرس//الة, ت: حس//ن عب//د الم//نعم ش//لبي ھ//ـ)303(المت//وفى: 

 م2001 -ھـ  1421األولى، 
تألیف: أبي محمد عبد هللا بن عب//د ال//رحمن ب//ن الفض//ل  :سنن الدارمي ( مسند الدارمي) -

 ت: حس//ین ھ//ـ)255بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي (المت//وفى: ابن بَھرام 
الطبع//ة:  دار المغن//ي للنش//ر والتوزی//ع، المملك//ة العربی//ة الس//عودیة , س//لیم أس//د ال//داراني

 م 2000 -ھـ  1412األولى، 
تألیف: أبي الحسن علي بن عمر ب//ن أحم//د ب//ن مھ//دي ب//ن مس//عود ب//ن , :سنن الدارقطني -

حقق//ھ وض//بط نص//ھ وعل//ق  ھ//ـ)385النعم//ان ب//ن دین//ار البغ//دادي ال//دارقطني (المت//وفى: 
: شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطی//ف ح//رز هللا، أحم//د برھ//وم, علیھ

 .م 2004 -ھـ  1424الطبعة: األولى،  لبنان, - مؤسسة الرسالة، بیروت
ت//ألیف: محم//د ب//ن عیس//ى ب//ن َس//ْورة ب//ن موس//ى ب//ن سUUنن الترمUUذي (الجUUامع الكبیUUر)  -

ع//واد مع//روف, دار  ت: بش//ار ھ//ـ)279الض//حاك، الترم//ذي، أب//و عیس//ى (المت//وفى: 
 . م1998بیروت , سنة النشر:  - الغرب اإلسالمي

تألیف: اب//ن ماج//ة أب//ي عب//د هللا محم//د ب//ن یزی//د القزوین//ي، وماج//ة اس//م سنن ابن ماجھ ,  -
 -دار إحی//اء الكت//ب العربی//ة , ت: محم//د ف//ؤاد عب//د الب//اقي ھ//ـ)273أبیھ یزی//د (المت//وفى: 

  ـ.ھ1395ة فیصل عیسى البابي الحلبي, الطبعة الثانی
محم//د ب//ن عل//ي ب//ن محم//د ب//ن عب//د السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار: تUUألیف:  -

ھ//ـ) الناش//ر: دار اب//ن ح//زم , الطبع//ة: الطبع//ة 1250هللا الش//وكاني الیمن//ي (المت//وفى: 
 األولى .
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محم///د ب///ن ص///الح ب///ن محم///د العثیم///ین  :الشUUUرح الممتUUUع علUUUى زاد المسUUUتقنع: تUUUألیف -
ھ//ـ  1428 - 1422زي, الطبعة: األول//ى، ھـ) دار النشر: دار ابن الجو1421(المتوفى: 

. 
عب//د ال//رحمن ب//ن محم//د ب//ن أحم//د ب//ن قدام//ة الشUUرح الكبیUUر علUUى مUUتن المقنUUع: تUUألیف:  -

ھ//ـ) الناش//ر: دار 682المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الف//رج، ش//مس ال//دین (المت//وفى: 
 الكتاب العربي للنشر والتوزیع

- UUرح الزركشUUت//ألیف: ش//مس ال//دین محم//د ب//ن عب//د هللا الزركش//ي المص//ري الحنبل//ي  :يش
  .م1993 -ھـ  1413الطبعة: األولى،  ھـ)الناشر: دار العبیكان772(المتوفى: 

محمد بن محمد ب//ن محم//ود، أكم//ل ال//دین أب//و عب//د هللا اب//ن  :تألیف :العنایة شرح الھدایة -
ھ//ـ) الناش//ر: 786البابرتي (المتوفى: الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي 

 دار الفكر.
شمس الدین محمد بن أبي العب//اس أحم//د ب//ن بن رسالن: تألیف: غایة البیان شرح زبد  - 

 بیروت . - ھـ) الناشر: دار المعرفة1004حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى: 
ع//روف ب//ابن الھم//ام تألیف: كمال الدین محمد ب//ن عب//د الواح//د السیواس//ي الم :فتح القدیر -

 ھـ) الناشر: دار الفكر . 861(المتوفى: 
تألیف: عبد العزیز بن عبد هللا ب//ن ب//از (المت//وفى:  :الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة -

المملك//ة  -) الناش//ر: وزارة الش//ؤون اإلس//المیة واألوق//اف وال//دعوة واإلرش//اد ـھ//1420
 ھـ1418العربیة السعودیة الطبعة: األولى، 

ب//ن ج//زي د ب//ن أحم//د ب//ن محم//د ب//ن عب//د هللا، تألیف: أبي القاسم، محم :القوانین الفقھیة -
الطبع//ة  -بی//روت -ھ//ـ) .الناش//ر ك دار الكت//ب العلمی//ة741الكلب//ي الغرن//اطي (المت//وفى: 

 م.1998-ھـ1418األولى 
ب//ن منظ//ور ب//ن عل//ى، أب//و الفض//ل، جم//ال ال//دین  ت//ألیف: محم//د ب//ن مك//رم :لسان العUUرب -

  بیروت . - دار صادر ھـ)711الرویفعى اإلفریقى (المتوفى:  األنصاري
ت//ألیف: ش//مس ال//دین أب//و عب//د هللا محم//د ب//ن أحم//د ب//ن  :میزان االعتUUدال فUUي نقUUد الرجUUال -

 لبن//ان , - ھ//ـ), دار المعرف//ة للطباع//ة والنش//ر، بی//روت748عثم//ان ال//ذھبي (المت//وفى: 
  .م1963 -ھـ  1382الطبعة: األولى، 

ت//ألیف: مال//ك ب//ن أن//س ب//ن مال//ك ب//ن ع//امر األص//بحي (المت//وفى:  :مالUUك موطUUأ اإلمUUام -
صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: محمد فؤاد عب//د الب//اقي, دار إحی//اء  ھـ)179

  .م1985 -ھـ  1406ان ,  عام النشر: لبن - التراث العربي، بیروت
 محمد بن محمد تألیف: شمس الدین أبو عبد هللا :مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -

 .ھـ)954بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب (المتوفى: 
محمد ب//ن أحم//د ب//ن محم//د عل//یش، أب//و عب//د هللا تألیف: :منح الجلیل شرح مختصر خلیل -

بیروت الطبع//ة: ب//دون طبع//ة ,ت//اریخ   - ھـ) الناشر: دار الفكر1299المالكي (المتوفى: 
  .م1989ھـ/1409النشر: 

تألیف: أبو محمد موفق الدین عبد هللا ب//ن أحم//د ب//ن محم//د ب//ن قدام//ة  :المغني البن قدامة -
الجم//اعیلي المقدس//ي ث//م الدمش//قي الحنبل//ي، الش//ھیر ب//ابن قدام//ة المقدس//ي (المت//وفى: 

-ھ//ـ 1406دار ھج//ر، الطبع//ة األول//ى ، :( الناش//ر .(تحقیق د/ عبد هللا الترك//ي ھـ)620
 .م1986

ش//مس ال//دین، محم//د ب//ن أحم//د  :إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج: تUUألیفمغني المحتاج  -
ھ//ـ) الناش//ر: دار الكت//ب العلمی//ة الطبع//ة: 977الخطی//ب الش//ربیني الش//افعي (المت//وفى: 

 م .1994 -ھـ 1415األولى، 
ت//ألیف: ش//مس ال//دین، محم//د ب//ن أحم//د مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفUUاظ المنھUUاج   -

الطبع//ة: األول//ى،  دار الكت//ب العلمی//ة ,  ھ//ـ)977لشافعي (المت//وفى: الخطیب الشربیني ا
 . م1994 -ھـ 1415
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تألیف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أب//و الحس//ین  :معجم مقاییس اللغة -
ھـ) المحقق: عبد السالم محمد ھارون, الناش//ر: دار الفك//ر, ع//ام النش//ر: 395(المتوفى: 

 م .1979 -ھـ 1399
لس//لیمان ب//ن أحم//د ب//ن أی//وب ب//ن مطی//ر اللخم//ي الش//امي، أب//و القاس//م  :معجUUم الكبیUUرال -

دار النشر: مكتب//ة اب//ن  ت: حمدي بن عبد المجید السلفي , ھـ)360الطبراني (المتوفى: 
 الطبعة: الثانیة .   القاھرة - تیمیة

اس//م لس//لیمان ب//ن أحم//د ب//ن أی//وب ب//ن مطی//ر اللخم//ي الش//امي، أب//و القالمعجUUم الصUUغیر:  -
المكت///ب ,  محم///د ش///كور محم///ود الح///اج أمری///ر :ت  ھ///ـ)360الطبران///ي (المت///وفى: 
 م  1985 - 1405الطبعة: األولى، ,   بیروت , عمان -اإلسالمي , دار عمار 

تألیف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  :المعجم األوسط -
, عب//د المحس//ن ب//ن ن ع//وض هللا ب//ن محم//دط//ارق ب// :ھ//ـ) ت360الطبران//ي (المت//وفى: 
 . القاھرة - دار الحرمین,  إبراھیم الحسیني

ت//ألیف:: یوس//ف ب//ن موس//ى ب//ن محم//د، أب//و المعتصر مUUن المختصUUر مUUن مشUUكل اآلثUUار:  -
بی//روت  - ھـ) الناشر: ع//الم الكت//ب803المحاسن جمال الدین الَملَطي الحنفي (المتوفى: 

. 
- UUیر القUUي تفسUUل فUUالم التنزیUUوي«رآن معUUیر البغUUت//ألیف: ألب//ي محم//د الحس//ین ب//ن  :»تفس

 -ھـ) المحقق: حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد هللا النم//ر 510مسعود البغوي (المتوفى: 
, الناش//ر: دار طیب//ة للنش//ر والتوزی//ع , س//لیمان مس//لم الح//رش -جمع//ة ض//میریة عثم//ان 

 م .1997 -ھـ  1417الطبعة: الرابعة، 
: محمد بن أبي الف//تح ب//ن أب//ي الفض//ل البعل//ي، أب//و عب//د تألیف :نعالمطلع على ألفاظ المق -

ھ///ـ) المحق///ق: محم///ود األرن///اؤوط ویاس///ین محم///ود 709هللا، ش///مس ال///دین (المت///وفى: 
م 2003 -ھ//ـ 1423عة: الطبعة األول//ى الخطیب , الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع, الطب

. 
عب//د هللا ب//ن محم//د ب//ن إب//راھیم ب//ن أبو بكر بن أبي شیبة،  :تألیف :مصنف ابن أبي شیبة -

, مكتب//ة الرش//د ھـ) ت: كمال یوسف الح//وت235توفى: عثمان بن خواستي العبسي (الم
  ـ.ھ1409الریاض الطبعة: األولى،  -

أبو بك//ر عب//د ال//رزاق ب//ن ھم//ام ب//ن ن//افع الحمی//ري الیم//اني الص//نعاني  :تألیف :المصنف -
,  بی///روت - لمكت///ب اإلس///الميا,  ھ///ـ)ت: حبی///ب ال///رحمن األعظم///ي211(المت///وفى: 

  ـ.ھ1403الطبعة: الثانیة، 
تألیف: أحم//د ب//ن محم//د ب//ن عل//ي الفی//ومي ث//م  :المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -

 .بیروت -المكتبة العلمیة  ھـ)770الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 
حنب//ل ب//ن ھ//الل ب//ن  تألیف: أبي عبد هللا أحمد بن محم//د ب//ن :مسند اإلمام أحمد بن حنبل -

 ع//ادل مرش//د، وآخ//رون , -ت: ش//عیب األرن//ؤوط  ھ//ـ)241أس//د الش//یباني (المت//وفى: 
 1421الطبعة: األولى، ,   إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ,مؤسسة الرسالة

   .م2001 -ھـ 
ن تألیف: أبي عبد هللا الحاكم محمد بن عب//د هللا ب//ن محم//د ب// :المستدرك على الصحیحین -

 .ھـ)405حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني (المتوفى: 
ھـ) 456تألیف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي (المتوفى: المحلى:  -

 بیروت. -الناشر: دار الفكر 
تألیف: أبي الحسن علي ب//ن إس//ماعیل ب//ن س//یده المرس//ي (ت:  :المحكم والمحیط األعظم -

,الطبع//ة: بیروت -عب//د الحمی//د ھن//داوي ,الناش//ر: دار الكت//ب العلمی//ة  ھ//ـ) المحق//ق:458
 م.2000 -ھـ  1421األولى، 
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عبد الس//الم ب//ن عب//د هللا ب//ن المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل: تألیف:  -
ھ//ـ) 652الخضر بن محم//د، اب//ن تیمی//ة الحران//ي، أب//و البرك//ات، مج//د ال//دین (المت//وفى: 

 .م1984-ھـ 1404الطبعة الثانیة  الریاض , الطبعة: -المعارفالناشر: مكتبة 
ت//ألیف: أب//ي محم//د عب//د الح//ق ب//ن غال//ب ب//ن المحرر الوجیز في تفسیر الكتUUاب العزیUUز:  -

ھ//ـ) المحق//ق: عب//د 542عبد الرحمن بن تمام ب//ن عطی//ة األندلس//ي المح//اربي (المت//وفى: 
 -بی//روت, الطبع//ة: األول//ى   - الس//الم عب//د الش//افي محم//د, الناش//ر: دار الكت//ب العلمی//ة

 . ھـ1422
ت//ألیف: أب//و زكری//ا محی//ي ال//دین یحی//ى ب//ن ش//رف الن//ووي   :المجمUUوع شUUرح المھUUذب -

 .ھـ) دار الفكر, (طبعة كاملة معھا تكملة السبكي والمطیعي)676(المتوفى: 
 تألیف:  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحل//یم ب//ن تیمی//ة الحران//ي :مجموع الفتاوى -

ھـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناش//ر: مجم//ع المل//ك فھ//د 728(المتوفى: 
لطباع//ة المص//حف الش//ریف، المدین//ة النبوی//ة، المملك//ة العربی//ة الس//عودیة, ع//ام النش//ر: 

 م .1995ھـ/1416
تألیف: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الم//دعو  :مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر -

ھ//ـ) الناش//ر: دار إحی//اء الت//راث 1078, یع//رف ب//داماد أفن//دي (المت//وفى: بش//یخي زاده
 .العربي 

ت//ألیف: محم//د ب//ن أحم//د ب//ن أب//ي س//ھل ش//مس األئم//ة السرخس//ي (المت//وفى:  :المبسUUوط -
 .ھـ)483

ب//ن مفل//ح، أب//و یم بن محمد ب//ن عب//د هللا ب//ن محم//د تألیف: إبراھ :المبدع في شرح المقنع -
 لبن//ان -ھ//ـ) الناش//ر: دار الكت//ب العلمی//ة، بی//روت 884فى: إسحاق، برھان ال//دین (المت//و

 م .1997 -ھـ  1418الطبعة: األولى، 
 الكویت - صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة :الموسوعة الفقھیة الكویتیة -
ت//ألیف: أب//ي اس//حاق إب//راھیم ب//ن عل//ي ب//ن یوس//ف  :المھUUذب فUUي فقUUھ اإلمUUام الشUUافعي -

 ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة  .476الشیرازي (المتوفى: 
تألیف:: أب//ي الولی//د محم//د ب//ن أحم//د ب//ن رش//د القرطب//ي (المت//وفى:  :المقدمات الممھدات -

 .ھـ)520
ت//ألیف: الش//افعي أب//و عب//د هللا محم//د ب//ن إدری//س ب//ن العب//اس ب//ن مسUUند اإلمUUام الشUUافعي:  -

لمك//ي (المت//وفى: عثم//ان ب//ن ش//افع ب//ن عب//د المطل//ب ب//ن عب//د من//اف المطلب//ي القرش//ي ا
 -ھ//ـ  1425الطبع//ة: األول//ى،  غ//راس للنش//ر والتوزی//ع، الكوی//ت ,  :ھ//ـ ، الناش//ر204

  .م2004
تألیف: عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف الجویني، أبو  :نھایة المطلب في درایة المذھب -

ھ//ـ) الناش//ر: دار المنھ//اج الطبع//ة: 478المع//الي ، الملق//ب بإم//ام الح//رمین (المت//وفى: 
 م .2007-ھـ1428ولى، األ

شمس الدین محمد ب//ن أب//ي العب//اس أحم//د ب//ن  :تألیف :نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -
ھـ) الناشر: دار الفكر، بیروت, الطبعة: ط 1004حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى: 

 م .1984ھـ/1404 -أخیرة 
بی//روت , الطبع//ة: ب//دون  - الناش//ر: دار المعرف//ةنصب الرایة ألحادیث الھدایة  للزیلعي  -

 .م 1993-ھـ1414طبعة, تاریخ النشر: 
تألیف: مج//د ال//دین أب//و الس//عادات المب//ارك ب//ن محم//د  :النھایة في غریب الحدیث واألثر -

محم//ود  -ھ//ـ) ت: ط//اھر أحم//د ال//زاوى 606الش//یباني الج//زري اب//ن األثی//ر (المت//وفى: 
 م  .1979 -ھـ 1399بیروت،  -المكتبة العلمیة .  محمد الطناحي

ت//ألیف: أب//و حام//د محم//د ب//ن محم//د الغزال//ي الطوس//ي (المت//وفى:  :الوسUUیط فUUي المUUذھب -
 م.1984-ھـ1404دار االعتصام ن الطبعة األولى ،  :الناشر ھـ)505



 - 27 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أبیض
 


