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 ٓولٓخ
كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، كمف سيئات أعمالنا،  ،إف الحمد هلل، نستعينو

مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ،حمدان عبده كرسكلو شريؾ لو، كأشيد أف م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ژ ،(ُ)ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ۀ  ہ  ژ ،(ِ)ژٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

﮸      ×ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳﮴  ﮲      ے   ے  ۓ  ۓ 

 .(ْ()ّ)ژ﮹ ﮺   ﮻  ﮼ 
إف لممستجدات العممية الطبية الحديثة أثرا في مسائؿ الفقو، كاختبلفات أما بعد: ف

الفقياء، سكاء فقياء العصر الذيف اختمفكا في األحكاـ الشرعية لكثير مف المستجدات 
الطبية التي ظيرت نتيجة النيضة العممية الطبية الحديثة ىذا مف جية، كمف جية 

عماليا في خبلفات  أخرل فإف ليذه المستجدات الطبية الحديثة أثرا في االستناد إلييا كا 
فقياء اإلسبلـ، كالتي انعكست بدكرىا عمى الفقياء المعاصريف، نظران الىتماميـ بفقو 
السمؼ، كحفظو، كمطالعتو، كمعمـك أف العمـك التجريبية عمكمان كالطبية منيا خصكصان 

لمناسبة لمكشؼ عف أسرار كانت قاصرة في زمنيـ؛ لقمة اإلمكانات، كعدـ تكفر الكسائؿ ا
العمـك عمكمان، كالطبية منيا خصكصان، فكانت عمكميـ قاصرة عمى الشائع في زمنيـ، 
مما يعتمد عمى النظر بالعيف المجردة، أك األخذ بما كاف سائدان لدل أىؿ االختصاص 
الطبي، كمف ثـ انعكس ذلؾ بدكره عمى مف جاء بعد أكلئؾ األئمة؛ نظران لشيرتيـ 

                                                           
 .َُِسكرة آؿ عمراف: اآلية  -ُ
 .ُسكرة النساء: اآلية  -ِ
 .ُٕ-َٕسكرة األحزاب: اآلية -ّ
كالنسائي كابف  كالترمذم أبك داكدأصحاب السنف األربعة )ىذه المقدمة تعرؼ بخطبة الحاجة، كحديتيا أخرجو  -ْ

 . ، أثبتيا ىنا؛ ألنيا ثابتة عف رسكؿ اهلل ف مسعكد، كىك حديث صحيحاب عف، كأحمد (ماجو
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الطمبة مف حكليـ، كتدكيف عمكميـ، كما زاؿ األمر كذلؾ إلى  ؼالكبيرة، كالتفا العممية
كقتنا؛ لعناية الخمؼ بعمـك السمؼ، كنظران لمتطكر الكبير في مجاؿ العمـك الطبية، كالتي 
نشأ عنيا نيضة طبية كبيرة، نتج عنيا ظيكر كثير مف المستجدات كالنكازؿ في الطب، 

ائبة عف المتقدميف، كظيكر مستجدات دلت عمى كجكد كظيكر أشياء كثيرة كانت غ
أخطاء كانت سائدة فيما مضى مف الزمف، كنظران ألف الشريعة المباركة كاممة كشاممة 
لكؿ جكانب كنكاحي الحياة، فإف القضايا الفقيية المتعمقة بالجكانب الطبية تأثرت بظيكر 

كالمتأثر بيا، فكاف ال بد مف  ىذه االكتشافات، كىذا بدكره سينعكس عمى الخبلؼ الكاقع
أخذ ىذه المستجدات بعيف االعتبار، كلذا نجد المجامع الفقيية المعاصرة تقـك بطرح 
المكضكع الذم تتدارسو عمى مجمكعة مف أىؿ الخبرة كاالختصاص بالفف؛ لمبياف 
كاإليضاح، كمف ثـ يقـك الفقياء بعد تصكره بالحكـ عميو، ىذا قسـ مف المسائؿ الفقيية 
كالتي كاف االعتماد فييا عمى الجانب الطبي البحت، كىناؾ مسائؿ أخرل كقع فييا 
خبلؼ الفقياء عف اجتياد، كنظر في النصكص، ثـ أظيرت المستجدات الطبية ما لو 
تأثير فييا، باإلضافة إلى أف كثيران مف المستجدات الطبية قد تجمت بيا الحكمة مف 

كمة تشريع األحكاـ، مف ىنا كجد الباحث أف ىذا التشريع، فكاف ليا أثرىا في بياف ح
المكضكع جدير بالبحث كالتدقيؽ، كالجمع كالتحقيؽ، لما لو مف أىمية؛ لعمو أف يككف 
شمعة مضيئة عمى الطريؽ، ييتدم بيا السالككف، كيقتبس مف نكرىا الباحثكف، فقمت 

تبلفات الفقياء(، بكضع خطة أكلية، كعنكنت ليا بػ)االكتشافات العممية كأثرىا في اخ
بيا إلى جامعة أـ درماف اإلسبلمية، طالبان ليا أف تتكج بالقبكؿ، لتحظى بالدراسة  كبعثت

، (1)أحد خبراء مجمع الخرطـكيا إلى تحالإب الفقو العممية األكاديمية، ليقـك مجمس قسـ
اختار ف حصر؛ لما لممكضكع مف سعة كشتات،كالذم أشار بالطالبان منو المشكرة في األمر، 

الطبية كأثرىا  )مستجدات العمـكالباحث االقتصار عمى المستجدات الطبية، كعنكنت لو بػ
   سائبلن مف اهلل القبكؿ كالرضى، كالبمكع إلى المقصد كالمبتغى. في االختالفات الفقيية(

                                                           
 يف مشرفان ليذه األطركحة.عكد، كالذم ىك األستاذ الدكتكر إبراىيـ عبد الصادؽ محم -ُ
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 : ُلظَ اُز٤ٜٔل١ا
 ادلَزغلاد اُـج٤خ ٝػالهزٜب ثبُلوٚ ٝاخلالف 

 حث:امبكثبلثة  كطئةكفيو ت
 اُزٞؿئخ.

 .اُلوٚأصو اُـت يف ادلجؾش األٍٝ: 
 ٓظـِؾبد اُجؾش ٝٗشإ اخلالف ٝأٍجبثٚ.ادلجؾش اُضب٢ٗ: 
 .زشو٣غاَُزغلاد اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ ادلأصو ادلجؾش اُضبُش: 
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 ٞؿئخر
إف عمـ الطب مف العمـك الدنيكية التي تحتاجيا البشرية جمعاء، كىك مف أشرؼ 

 دفع األسقاـ،لتعمقو باألجساد البشرية، إذ بتعممو كتعميمو كممارستو تي العمـك الدنيكية؛ 
 .كتتحقؽ الصحة كالمصمحة لئلنساف

كمف المعمـك أف الشريعة مبناىا عمى جمب المصالح كتحقيقيا، كدفع المفاسد 
مف جممة ما راعتو الشريعة حاجة اإلنساف ك كتعطيميا، كرفع الحرج كالضيؽ كالمشقة، 

كم كالمعالجة، فجعمت مف تعمـ الطب كاستخدامو االستخداـ الذم تحفظ بو لمتطبب كالتدا
كالناس في كؿ ، أمران مباحا -الشرعية مقاصدأحد الحفظيا يعد كالتي -النفس البشرية 

زماف كمكاف بحاجة إلى كجكد الطبيب الذم يداكم مرضاىـ، كيرعى شؤكف أجساميـ، 
كأما »ؿ النككم: ك ق، لذا يي ال بد منيالذلؾ كاف عمـ الطب مف الفركض الكفائية الت

كقسمة  ،كالحساب المحتاج إليو ،كالطب ،فمنيا ما ىك فرض كفاية ،العمـك العقمية
الكصايا كالمكاريث، قاؿ الغزالي: كال يستبعد عد الطب كالحساب مف فركض الكفاية؛ 

فاية، فإف الًحرىؼ كالصناعات التي ال بد لمناس منيا في معايشيـ كالفبلحة فرض ك
 . (ُ)«فالطب كالحساب أكلى

ال أعمـ عممان بعد الحبلؿ »كلقد حث اإلسبلـ عمى تعمـ الطب كتعميمو، قاؿ الشافعي: 
كذكر بأف األطباء ىـ الصنؼ الثاني الذم ال غنى لمناس ، (ِ)«كالحراـ أنبؿ مف الطب

لمامان عنيما بعد العمماء، حتى اعتنى بعض الفقياء بالطب تصنيفان كابف القيـ، كعن اية كا 
كالشافعي، ككضعكا الضكابط كاألصكؿ ليذا الفف، كاسترشدكا بنكر الكحي، كىدم 
الشريعة، كما ذلؾ إال ألنيـ أدرككا أىمية ىذا العمـ، كمدل الحاجة إليو، حتى أف بعض 

 . (ّ)المحدثيف أفردكا بابان مستقبلن لمطب، ذكركا فيو اليدم النبكم في الطب كالتداكم
                                                           

 .ِِّ/َُركضة الطالبيف كعمدة المفتيف لمنككم  -ُ
 .ٕٓ/َُسير أعبلـ النببلء لمذىبي  -ِ
 . ُٖ-ُٓاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي لخالد محمد منصكر ص  -ّ
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كقكاعد الشرع  ،كاإلجماع ،ف أىـ العمـك ما داـ في إطار النصكصفعمـ الطب م
 .الكمية كمبادئو ،العامة
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 ادلجؾش األٍٝ: أصو اُـت يف اُلوٚ
 كفيو أربعة مطالب:

 ادلـِت األٍٝ: ػالهخ اُـت ثبُلوٚ.
 ادلـِت اُضب٢ٗ: االٍزلالٍ ثبُـت يف َٓبئَ اُلوٚ.

 ٓبٕ. ادلـِت اُضبُش: رـري األؽٌبّ ثزـري األى
 ادلـِت اُواثغ: اُؼوٝهح ٝاحلبعخ.
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 ادلـِت األٍٝ: ػالهخ اُـت ثبُلوٚ
إف عبلقة عمـ الطب بالفقو عبلقة كثيقة؛ ألف ىناؾ مجمكعة مف المسائؿ الفقيية التي 
ييحتاج فييا إلى الرجكع إلى أقكاؿ أىؿ الخبرة كاالختصاص في الطب، كمف القكاعد 

:  اهلل يقكؿ سبلـ النظر في رأم أىؿ الخبرة كالمعرفة،كالتعاليـ التي أرساىا اإل
ڀ  ڀ   ژ: ، كيقكؿ (ِ)ژڻ ڻ ڻ    ںژ: كيقكؿ ، (ُ)ژڎ ڌڌژ

  .(ْ)ژھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       ﮲  ﮳   ﮴ ژ: ، كيقكؿ (ّ)ژٺ  ٺ      ڀ   ڀ  ٺ   
 يرجع فيو إلى أىؿ الخبرة كالدراية، ،فإف كؿ شيء يحصؿ بو اشتباه: »اؿ السعدمق

 .(ٓ)«فيككف قكليـ حجة عمى غيرىـ
ميحى  تىٍفعىميكا لـ لك"فقاؿ:  (ٔ)ييمىقٍّحيكفى بقـك   النبيكقد مر  رىجى  :قاؿ ،لىصى  ،(ٕ)ان ًشيص فىخى

ـٍ  ما :فقاؿ ،ًبًيـٍ  فىمىر   كىذىا كىذىا قيٍمتى  :قالكا ؟ًلنىٍخًمكي ـي  أىٍنتيـٍ  :قاؿ ،كى ـٍ  ًبأىٍمرً  أىٍعمى كفي ، (ٖ)"ديٍنيىاكي
 :فىقىاليكا ؟ءً ىىؤيال يىٍصنىعي  ما"بقـك عمى رؤكس النخؿ فقاؿ:  ر رسكؿ اهلل م ركاية:

 ذلؾ ييٍغًني أىظيف   ما:  الم وً  رسكؿ فقاؿ -فىيىٍمقىحي  اٍْليٍنثىى في الذ كىرى  يىٍجعىميكفى - ييمىقِّحيكنىوي 
                                                           

 .ٗٓاآلية  الفرقاف:سكرة  -ُ
 .ُْاآلية  فاطر:سكرة  -ِ
 .ٕ، كسكرة األنبياء: اآلية ّْاآلية  النحؿ:سكرة  -ّ
 .ُٕٗاآلية  :سكرة الشعراء -ْ
 .ٖٗٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم ص -ٓ
المقاح: ما تمقح بو النخمة مف النخمة الفحالة، كألقحت النخؿ إلقاحا بمعنى أبرت، كلقحت بالتشديد مثمو، كالمقاح  -ٔ

لقح البلـ »يمقح بو النخؿ، كالتمقيح: نقؿ حبكب المقاح مف الطمع إلى الميسـ، قاؿ ابف فارس: بالفتح أيضان اسـ ما 
، انظر: معجـ مقاييس المغة «كالقاؼ كالحاء أصؿ صحيح يدؿ عمى إحباؿ ذكر ألنثى، ثـ يقاس عميو ما يشبو

 .ُّٖ/ُمعجـ الكسيط ، كالْٕ/ّ، كالعيف لمفراىيدم ٔٓٓ/ِ، كالمصباح المنير لمفيكمي ُِٔ/ٓالبف فارس 
سكاف الياء: ىك البسر الردمء الذم إذا يبس صار حشفان، كقيؿ: أردأ البسر، كقيؿ:  -ٕ بكسر الشيف المعجمة كا 

 .ُُٖ/ُٓتمر ردم، كىك متقارب، شرح صحيح مسمـ لمنككم 
ا عمى سبيؿ مف معايش الدني دكف ما ذكره  أخرجو مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب كجكب امتثاؿ ما قالو شرعان  -ٖ

 .ِّّٔبرقـ:  ُّٖٔ/ْالرأم 
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كا :قاؿ ،شيئا ـٍ  كاف إف :فقاؿ ،ذىًلؾى بً   الم وً  رسكؿ فىأيٍخًبرى  ،فىتىرىكيكهي  ،ًبذىًلؾى  فىأيٍخًبري  يىٍنفىعييي
لىًكفٍ  ،ًبالظ فِّ  تيؤىاًخذيكًني فال ،ظىنًّا ظىنىٍنتي  إنما فىًإنِّي ،فىٍميىٍصنىعيكهي  ذلؾ ـٍ  إذا كى د ٍثتيكي  الم وً  عف حى
ذيكا شيئا عمى اعتبار قكؿ أىؿ  يؿدل ، كفيو(ُ)" الم وً  عمى اكذب لىفٍ  فىًإنِّي ؛ًبوً  فىخي

إنما أخبرىـ بذلؾ مف باب  اص، كالرجكع إليو، كاألخذ بو؛ ألف النبي الخبرة كاالختص
، أخبرىـ أف  بو النبي أيٍخًبرى مف قبيؿ التشريع، فمما حصؿ ما حصؿ، ك نو ، فظنك الظف

أمكر المعايش  في ما قالو ليـ ىك مف باب الظف الذم ال عبلقة لو بالشرع، كرأيو 
ًبركه في شأف تأبير النخؿ. ، ثـ أقرىـ عمى ما كانكا(ِ)كظنو كغيره  قد خى

ذات يـك كىك مسركر،  دخؿ عميَّ رسكؿ اهلل قالت:  رضي اهلل عنيا كعف عائشة
زنا أىف   ترل أىلىـٍ  ،عىاًئشىةي  يا" فقاؿ: زِّ ٍيدنا أيسىامىةى  فىرىأىل دخؿ اٍلميٍدًلًجي   ميجى زى مىٍيًيمىا ،كى  قىًطيفىةه  كىعى

بىدىتٍ  ،رؤكسيما غىط يىا قد ـى  ىذه ًإف   :فقاؿ ،ٍقدىاميييمىاأى  كى يىا اٍْلىٍقدىا كذلؾ ، (ّ)"بىٍعضو  مف بىٍعضي
أسكد كأبكه أبيض، فمما قضى ىذا نو أل ؛أف أىؿ الجاىمية كانكا يقدحكف في نسب أسامة

 -ككاف أىؿ الجاىمية يعتمدكف قكؿ القائؼ-القائؼ بإلحاؽ نسبو بو مع اختبلؼ المكف 
في إثبات  رك جميملطعف في نسبو، كالحديث دليؿ للككنو زاجران ليـ عف ا؛ فرح 
 عمى أىؿ الخبرة كاالختصاص في إثبات النسب. النبي  داعتما ، كالشاىد فيو(ْ)القيافة

، (ٓ)طبيبان فقطع منو عرقان ثـ ككاه عميو  إلى أيبي بف كعب كقد بعث رسكؿ اهلل 
تبار الخبرة كالميارة في ىذه فدؿ عمى اع ،طبيبان  حيف أرسؿ إلى أيبي   النبي كفيو فعؿ
 ىذه المينة. كحذؽ في عنده معرفة بؿ بعث إليو طبيبان  ،ألم أحد قطع العرؽ كلـ يترؾ، المينة

                                                           

  .ُِّٔبرقـ:  ُّٖٓ/ْ... باب كجكب امتثاؿ ما قالو شرعامسمـ، كتاب الفضائؿ،  أخرجو -ُ
 .ُُٔ/ُٓ مسمـ، صحيح عمى النككم شرح -ِ
، كمسمـ، كتاب الرضاع، باب العمؿ ّٖٗٔرقـ: ِْٖٔ/ٔأخرجو البخارم، كتاب الفرائض، باب القائؼ  -ّ

 . ُْٗٓرقـ: َُُٖ/ِؼ الكلد بإلحاؽ القائ
 .ِْ/َُ مسمـ عمى النككم ، شرحكالتجريب ،كالخبرة، العدالة ا:عمى أنو يشترط فيي ةافيكاتفؽ القائمكف بالق -ْ
جاء خارج كقد ، َِِٕرقـ:  َُّٕ/ْ كتاب السبلـ، باب لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم أخرجو مسمـ، -ٓ

 =يقاؿ لوالذارع يكثر فصده، قاؿ ابف سيده: كىك عرؽ في اليد في كسط  الصحيح بياف أف ىذا العرؽ ىك األكحؿ:
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، كأف الرجؿ  كركم أف رجبلن في زماف رسكؿ اهلل  ـى ٍرحي الدَّ أصابو جرح، فاحتقف اٍلجي
 ؟أىطىب   أىي كيمىا"اؿ ليما: ق ، فنظرا إليو، فزعما أف رسكؿ اهلل (ُ)دعا رجميف مف بني أنمار

ٍيره  الطِّبً  في أىكى  :فىقىاالى  ـى  ؟اهلل رىسيكؿى  يا خى ٍيده  فىزىعى ؿى  :قاؿ  اهلل رىسيكؿى  أىف   زى  الد كىاءى  أىٍنزى
ؿى  الذم في الحديث تأكيد عمى قيمة ك أم: أعمـ بالطب،  "طىب  أن ":  فقكلو، (ِ)"اْلىٍدكىاءى  أىٍنزى

 الطب.الخبرة في مزاكلة مينة 
أك  ،سكاء في الطب ،كقد تحدث الفقياء عف مكضكع الخبرة في أكثر مف باب فقيي

عمى اختبلؼ مذاىبيـ يرجعكف إلى  -رحمة اهلل عمييـ جميعان - في غيره، فقد كاف الفقياء
الكتاب  أىؿ الخبرة في كثير مف شئكنيـ، فنراىـ يرجعكف إلى عمماء المغة في فيـ نصكص

الحساب،  تقدير سف اليأس إلىفي ، ك (ّ)قدير مدة التأجيؿ في العنيفكالسنة، كيرجعكف في ت
 .(ْ)كمف رجكعيـ إلى أىؿ الخبرة أنيـ كانكا يرجعكف إلى األطباء في المسائؿ الفقيية

فالحاجة تثكر إلى خبرة الطبيب في أكثر مف مكضكع في الفقو اإلسبلمي، كتمؾ 
ة لبعض الرخص كالتيسير في المكاطف إما أف تتصؿ بالمرض، أك األعذار المبيح

العبادة، أك الفصؿ في المنازعات الناشئة عف دعاكل محميا جسـ اإلنساف، سكاء كاف 
النزاع في شأف السبلمة كالبقاء عمى الفطرة كعدميا، أك مف قبيؿ ادعاء العيكب كالنشاز، 

 .(ٓ)أك غير ذلؾ
الطب، كىذا يؤكد عمى رجكع الفقياء إلى أىؿ الخبرة في  بكضكح فما سبؽ ذكره يدؿ

 كجكد عبلقة كارتباط كثيؽ بيف الًعٍمميف.
                                                                                                                                                                  

األكحؿ عرؽ الحياة يدعى نير البدف، كفي كؿ عضك منو شعبة  الفخذ، كفي الظير األبير، كقيؿ: النسا في=
  . ٖٔٓ/ُُلساف العرب البف منظكر  ليا اسـ عمى حدة، فإذا قطع في اليد لـ ينقطع الدـ،

سكاف اليمزة بفتح -ُ  ،.ُْٖ/ْمالؾ  مكطأ الزرقاني عمى العرب، شرح مف بطف كميـ: النكف كا 
 .ُٖٗٔبرقـ:  ّْٗ/ِ ، كتاب العيف، باب تعالج المريضركاية يحيى الميثي مكطأ اإلماـ مالؾ -ِ
 .َِْالبكر، التعريفات لمجرجاني ص دكف الثيب إلى يصؿ أك ،سف كبر أك لمرض الجماع عمى يقدر ال مف ىك -ّ
  http://www.alifta.com ، مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء:ِٕ/ّ حاث ىيئة كبار العمماءأب -ْ
 .ِٔأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة لزايد الدكيرم ص -ٓ
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: االٍزلالٍ ثبُـت يف َٓبئَ اُلوٚ
 -عمى اختبلؼ أبكابيا-كانت فتاكل الفقياء القدامى في مجمكعة مف المسائؿ الفقيية 

معتمدة عمى النظرة الطبية السائدة في زمنيـ، كقد جاء التصريح مف بعض الفقياء في 
مسائؿ مف ىذا القبيؿ بأف ذلؾ مف باب الطب كال عبلقة لو بالفقو، كيقصدكف بذلؾ أف 
التدليؿ لمثؿ ىذه المسائؿ بالجكانب الفقيية المحضة مف دكف نظر إلى الجانب الطبي 
فييا ال يستقيـ، مما يدؿ صراحة عمى اعتبار الجانب الطبي في ىذه المسائؿ كأمثاليا 

د رفيع العثماني كىك يتحدث عف األصكؿ المتفؽ عمييا في يقكؿ الشيخ محم، في الفقو
الثالث: إف الثقبات كالفتحات التي تكجد في ظاىر »المنافذ عند فقياء المذاىب األربعة: 

الجسـ إلى باطنو، منيا ما ىي ظاىرة النفكذ إلى الجكؼ المعتبر: كالفـ، كاألنؼ، 
ي نفكذىا كعدـ نفكذىا إلى الجكؼ كالدبر، فبل يحتاج فييا إلى رأم الطب، كمنيا ما ف

ليس في األصؿ مف باب الفقو؛ ألنو  ،المعتبر خفاء، فالجـز فييا بأنيا نافذة إليو أك ال
... فبلبد فييا مف (ُ)مف باب الطب كتشريح األبداف، كما صرح بو غير كاحد مف الفقياء

 .(ِ)«االعتماد عمى أىؿ الطب كخبرائو
كلك »و بعض الفقياء كما أشار إليو، ففي اليداية: كىذا الذم ذكره الشيخ قد صرح ب

: يفطر، كقكؿ -رحمو اهلل-أقطر في إحميمو لـ يفطر عند أبي حنيفة، كقاؿ أبك يكسؼ 
أف بينو كبيف  -رحمو اهلل-مضطرب فيو، فكأنو كقع عند أبي يكسؼ  -رحمو اهلل- محمد

أف المثانة بينيما  -و اهللرحم-الجكؼ منفذا، كليذا يخرج منو البكؿ، ككقع عند أبي حنيفة
 .(ّ)«حائؿ، كالبكؿ يترشح منو، كىذا ليس مف باب الفقو

ككصكؿ البكؿ مف المعدة إلى المثانة بالترشح، كما يخرج رشحان »كفي البحر الرائؽ: 
ال يعكد رشحان، كالجرة إذا سد رأسيا كألقي في الحكض يخرج منيا الماء كال يدخؿ 

                                                           
 كابف نجيـ. ،كابف اليماـ ،كالمرغيناني ،كالسرخسي -ُ
  .  ْٓص ضابط المفطرات في مجاؿ التداكم لمحمد رفيع العثماني -ِ
 .ُِٓ/ُاليداية شرح بداية المبتدم لممرغياني  -ّ
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يريد أف ، (ُ)«ا ليس مف باب الفقو؛ ألنو متعمؽ بالطبفييا... قاؿ في اليداية: كىذ
بمعرفتو أىؿ الطب، كال شؾ أف  الجـز بكجكد المنفذ مف المثانة إلى الجكؼ مما يختص

لمنظر الطبي ىنا أثران في قكؿ الفقيو بفساد الصـك مف عدمو كما سيأتي في مكضعو مف 
 ىذا البحث إف شاء اهلل تعالى.

: يمتحف السقط بالماء الحار، فإف -رحمو اهلل تعالى-افعي كقاؿ الش»كفي المبسكط: 
كتصير بو نفساء، كىذا مف  ،فبل نفاس ليا، كاف لـ يذب فيك كلد ،ذاب فيو فميس بكلد

 .(ِ)«باب الطب ليس مف الفقو في شيء
 كمف أمثمة استناد الفقياء في الفتيا إلى الطب ما يمي:

، كسمي بو لحذقو  كلممريض الصبلة مستمقيان »جاء في الفركع:  بقكؿ مسمـو ثقوو طبيبو
 .(ّ)«كفطنتو، كقيؿ: بثقتيف إنو ينفعو، كقيؿ: عف يقيف

لمداكاة بقكؿ  ة مستمقيان مع القدرة عمى القياـكلمريض الصبل»كفي الركض المربع: 
 .(ْ)«طبيب مسمـ ثقة، كلو الفطر بقكلو

اء بإخبار طبيب مسمـ كأجاز الفقياء التيمـ مف خكؼ الضرر كالشيف في استعماؿ الم
 .(ٓ)بالغ عدؿ عارؼ

 .(ٔ)أك طكلو بقكؿ طبيب مسمـ ثقة ،أك خكؼ زيادتو ،كأجازكا الفطر خشية المرض

                                                           

 .َِّ، َُّ/ِ البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ البف نجيـ -ُ
 .ُِّ/ّالمبسكط لشمس الديف لسرخسي  -ِ
 .ْٓ/ِسي الفركع كتصحيح الفركع ال بف مفمح المقد -ّ
 .َِٕ/ُالركض المربع شرح زاد المستقنع لمبيكتي  -ْ
غاية المنتيى لمرحيباني  ، كمطالب أكلي النيى في شرحُٔ/ُابف رسبلف لمرممي البياف شرح زبد غاية انظر:  -ٓ
ُ/ُْٗ. 
 .ّّّ/ُ، كتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ لمزيمعي ْٕٔ/ُشرح منتيى اإلرادات لمبيكتي  -ٔ
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﮼ ژلقكلو تعالى: كتؤخذ األنثياف باألنثييف »كجاء في كشاؼ القناع: 

فقاؿ أىؿ الخبرة بالطب: إنو يمكف  -أم األنثييف-، فإف قطع إحداىما (ُ)ژ﮽
 .(ِ)«جاز القكد؛ لعدـ المانع ،األخرل أخذىا مع سبلمة

إذا لـ ييقدر عمى طبيبيف،  (ّ)كتقبؿ شيادة الطبيب في المكضحة»كجاء في المغني: 
 .(ْ)«ككذلؾ البيطار في داء الدابة... ألنو مما يختص بو أىؿ الخبرة مف أىؿ الصنعة

 كأجاز فقياء الحنفية التداكم بالنجس كالمحـر بشرطيف: 
  .بإخبار طبيب مسمـ أف فيو شفاء األكؿ: أف يعمـ
  .(ٓ)يجد مف الدكاء المباح ما يقـك مقاموكالثاني: أف ال 

 :فقياء الشافعية التداكم بيما إذا كانا مستيمكيف مع دكاء آخر بشرطيفكأجاز 
أك أخبره  ،ف المتداكم عارفان بالطب يعرؼ أنو ال يقـك غير ىذا مقاموك كي أفاألكؿ: 

 .كيكفي طبيب كاحد ،بذلؾ طبيب مسمـ عدؿ
  .(ٔ)طاىركال يقـك مقامو  غيره أف يتعيف ىذا الدكاء فبل يغني عنوالثاني: 

 اخلالطخ:
رة الرجكع إلى أىؿ الخبرة ك ما سبؽ ذكره في المطمبيف األكؿ كالثاني يؤكد ضر 

كاالختصاص في أمثاؿ ىذه المكاضيع كالمستجدات النازلة؛ ليستطيع الفقيو إعطاء فتكل 
اضحة، كىذا المسمؾ ىك الذم تسمكو المجامع الفقيية المعاصرة التي تضع مف رؤية ك 

                                                           
 .ْٓاآلية  المائدة:سكرة  -ُ
 .ِٓٓ/ٓكشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمبيكتي  -ِ
 .ِْٗلمقكنكم ص الفقياء أنيس تظيره، أم: العظـ، تكضح تيال ىي -ّ
 .َِْ/َُالمغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ال بف قدامة المقدسي  -ْ
 الدر عمى المختار رد كحاشية، (ِّٗ/ّ) (،ُِِ، ُُِ/ُ) الدقائؽ البف نجيـ كنز شرحالبحر الرائؽ  -ٓ

 .ِِٖ/ٓابديف بف عال حنيفة أبي فقو األبصار تنكير شرح المختار
كنياية المحتاج إلى شرح  ،َُٕ/ٗكحكاشي الشركاني عمى تحفة المحتاج ، ْٔ، ْٓ/ٗ لمنككمالمجمكع  -ٔ

 .ُْ/ٖالمنياج لمرممي 
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المكضكع عمى أىؿ الخبرة كاالختصاص فيو؛ إلعطاء الصكرة الكاضحة كالدقيقة لو، ثـ 
يتناكؿ فقياء المجمع المسألة بعد ىذه الرؤية الكاضحة لممكضكع، ليتـ بياف الحكـ 

ختصاص، كالنظر في مدل تأثير ذلؾ عمى الشرعي عمى ضكء ما قالو أىؿ الخبرة كاال
كفي كثير مف المسائؿ ، (ُ)األحكاـ، تطبيقان لقاعدة: الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره

يظير الخبلؼ في استنباط الحكـ الشرعي بيف  ،أكمف أحكاـ القضايا المستجدة ،الفقيية
يس إلى الفقياء، كيككف مرجع خبلفيـ في الغالب إلى عدـ الكضكح عند بعضيـ، كل

حقيقة الحكـ الشرعي، كمف ىنا كاف التصكر الصحيح كاإللماـ الشامؿ لكؿ جكانب 
القضية المطركحة ىك األصؿ في النظر الصحيح إلى النص الشرعي مف الكتاب أك 
لى النظر إلى مسالؾ العمة  لى عمة الحكـ التي تككف صريحة أك إيماء، كا  السنة، كا 

مماء في مظانو، ثـ يأتي الحكـ الشرعي بعد ذلؾ كمناط الحكـ كما ىك معركؼ لدل الع
 .(ِ)كفرع لذلؾ التصكر

ألمر يعكس كاقعية الشريعة التي ال تفعؿ عف كاقع الناس مما أكجد فييا المركنة كىذا ا
 التي جعمتيا صالحة لكؿ زماف كمكاف.

مف  كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكل كالحكـ بالحؽ إال بنكعيف»قاؿ ابف القيـ: 
 الفيـ: 

أحدىما: فيـ الكاقع كالفقو فيو، كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع بالقرائف كاألمارات 
 كالعبلمات حتى يحيط بو عمما. 

كالنكع الثاني: فيـ الكاجب في الكاقع، كىك فيـ حكـ اهلل الذم حكـ بو في كتابو أك 
بذؿ جيده  في ىذا الكاقع، ثـ يطبؽ أحدىما عمى اآلخر، فمف عمى لساف رسكلو 

كاستفرغ كسعو في ذلؾ لـ يعدـ أجريف أك أجرا، فالعالـ مف يتكصؿ بمعرفة الكاقع كالتفقو 

                                                           
 .ََّ/ِاألصكؿ البف أمير الحاج  عمـ في كالتحبير التقرير -ُ
عمر، بحث منشكر ضمف  بدهع اإلسبلمية لمحمد الشريعة نظر العممة في قيمة كتغير الكرقية النقكد أحكاـ -ِ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖ، ُٖٕٓاإلسبلمي، الدكرة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الثالث، ص الفقو مجمة مجمع
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فيو إلى معرفة حكـ اهلل كرسكلو، كما تكصؿ شاىد يكسؼ بشؽ القميص مف دبر إلى 
معرفة براءتو كصدقو... كمف تأمؿ الشريعة كقضايا الصحابة كجدىا طافحة بيذا، كمف 

كنسبو إلى الشريعة التي بعث اهلل بيا  ،عمى الناس حقكقيـ سمؾ غير ىذا أضاع
 .(ُ)«رسكلو

ف صادؼ الصكاب؛ ألنيا خاطئان  عمى شيء يجيمو اإلنساف يككف حكمان إف الحكـ  ، كا 
رمية مف غير راـ، كالقاضي الذم يقضي عمى جيؿ يككف في النار مثمو كالذم عرؼ 

 .(ِ)الحؽ كقضى بغيره
ـك كمنيا عمـ الطب مف نيضة عممية كبيرة تجعؿ كمعمـك ما قد حظيت بو العم
 ؛مما يستمـز العكدة إلى أىؿ االختصاص في كؿ فف ،اإلحاطة بيا مف الصعكبة بمكاف

ألخذ رؤية كاضحة قبؿ الحكـ عميو، كلذا فعمى مف يتصدل لمحكـ عمى مسألة في 
إدراكو مف أف يككف مممان بذلؾ، مدركان لما البد لو مف الكاقع، كالخكض في غمارىا، 

ف لـ يتخصص فيي صيف، تفعميو بالرجكع إلى المخ اأسرارىا، عالمان بأصكليا كفركعيا، كا 
 .(ْ)ژٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ژ  :(ّ)انطبلقان مف التكجيو الرباني

   

                                                           
 .ٖٖ، ٕٖ/ُ البف القيـ العالميف رب عف المكقعيف إعبلـ -ُ
 .َٕٓ/ِمقرضاكم لفتاكل معاصرة مف ىدم اإلسبلـ  -ِ
 .ِص العمر سميماف بف لناصر الكاقع فقو -ّ
 .ٕ، كسكرة األنبياء: اآلية ّْاآلية  النحؿ:سكرة  -ْ
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: رـري األؽٌبّ ثزـري األىٓبٕضبُشادلـِت اُ  
كاألحكاؿ الزمنية تأثيران  الغراء أف لتغير األكضاعاإلسبلمية في الشريعة  رإف مف المقر 

فإف ىذه األحكاـ تنظيـ أكجبو الشرع  ؛كبيران في كثير مف األحكاـ الشرعية االجتيادية
المفاسد، فيي ذات ارتباط كثيؽ  ءييدؼ إلى إقامة العدؿ، كجمب المصالح، كدر 

 افعان نكـ كاف تدبيران أك عبلجان باألكضاع كالكسائؿ الزمنية، كباألخبلؽ العامة، فكـ مف حي 
لبيئة في زمف معيف، فأصبح بعد جيؿ أك أجياؿ ال يكصؿ إلى المقصكد، أك أصبح 
يفضي إلى عكسو بتغير األكضاع كالكسائؿ كاألخبلؽ، كعف ىذا أفتى الفقياء 

المسائؿ بعكس ما أفتى بو أئمة المتأخركف مف شتى المذاىب الفقيية في كثير مف 
بأف سبب اختبلؼ فتكاىـ عمف سبقيـ ىك  مذاىبيـ كفقياؤىا، كصرح ىؤالء المتأخركف

اختبلؼ الزماف كاألخبلؽ، فميسكا في الحقيقة مخالفيف لمسابقيف مف فقيائيـ كمذاىبيـ، 
لعدلكا إلى ما  ،كرأكا اختبلؼ الزماف كاألخبلؽ ،بؿ لك كيًجد األكلكف في عصر المتأخريف

 .(ُ)قالو المتأخركف
                                                           

 .ِٔٗ/ِ لمصطفى الزرقاء المدخؿ الفقيي العاـ -ُ
كلذا لما كاف لكف السكاد في زمف أبي حنيفة يعد عيبان قاؿ: بأف الغاصب إذا صبغ الثكب باألسكد يككف قد 

اه: إنو زيادة، ككذلؾ الدكر لما قاؿ صاحب ،عيبو، ثـ بعد ذلؾ لما تغير عرؼ الناس كصاركا يعدكنو زيادة
أك  ،قاؿ جميكر المتقدميف: يكفي لسقكط خيار الرؤية رؤية بيت منيا ،كانت تبنى بيكتيا عمى نمط كاحد

رجح المتأخركف قكؿ  ،غرفة مف البيت، كلما تبدلت األزماف كصارت بيكت الدكر تبنى عمى كيفيات مختمفة
الخيار، ككذلؾ قاؿ المتقدمكف: إف الدائف ليس لو استيفاء دينو  مف قاؿ إنو ال بد مف رؤية كؿ البيت ليسقط

مف ماؿ المديكف حاؿ غيبتو إال إذا كاف مف جنس حقو، ثـ لما انتقمت عادة الناس إلى العقكؽ، قاؿ الفقياء: 
 ،لمدائف استيفاء دينو كلك مف غير جنس حقو؛ لتغير حاؿ الناس إلى العقكؽ، بؿ إف ذلؾ مقرر كمسمـ كثابت

 ،في تشريعو لعباده؛ فإنو تعالى حيف بدأ خمؽ اإلنساف ككاف الحاؿ ضيقان لقمة عدد الذرية ىك سنة اهلل ك 
ككسع في أشياء كثيرة، كبقي ذلؾ إلى أف حصؿ االتساع، ككثرت الذرية، فحـر  ،أباح نكاح األخت ألخييا

رة، ككانت تكبة اإلنساف بقتمو نفسو، ذلؾ في زمف بني إسرائيؿ، كحـر السبت كالشحـك كلحـك اإلبؿ كأمكران كثي
زالة النجاسة بقطعيا إلى غير ذلؾ مف التشديدات، ثـ لما جاء آخر الزمف، كضعؼ التحمؿ، كقؿ الجمىد،  كا 

 =كؿ ذلؾك  ،بعباده كخفؼ عنيـ بإحبلؿ تمؾ المحرمات، كرفع تمؾ التكميفات، كقبكؿ التكبات لطؼ اهلل 
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ز فقياء الشريعة تغير الفتكل بتغير كمف ثـ أجا»القرضاكم:  الدكتكر يكسؼ ؿك قي
كعمؿ الخمفاء  ،األزماف كاألمكنة كاألعراؼ كاألحكاؿ، مستدليف في ذلؾ بيدم الصحابة

أف نيتدم بسنتيـ كنعض عمييا بالنكاجذ، بؿ ىك ما دلت  الراشديف الذيف أمر النبي 
  .(ّ)«(ِ)، كقبميا القرآف الكريـ(ُ)عميو السنة النبكية
تغير األحكاـ إحداثيا كابتداء سنيا بعد أف لـ تكف، كما قاؿ أحد كقيؿ: المراد ب

 السمؼ: ستحدث لمناس أقضية بقدر ما أحدثكا مف الفجكر.

                                                                                                                                                                  

ما فيرع عمى ىذه القاعدة أنو لما ندرت العدالة كعزت في ىذه األزماف كم، بحسب اختبلؼ األحكاؿ كاألزماف=
قالكا بقبكؿ شيادة األمثؿ فاألمثؿ، كاألقؿ فجكران فاألقؿ، كنظير ذلؾ في القضاة كغيرىـ إذا لـ يكجد إال غير 

كاف قبيحان، ـ أصمحيـ كأقميـ فجكران؛ لئبل تضيع المصالح، كتتعطؿ الحقكؽ كاألحكاـ، فقد حسف ما يالعدكؿ أق
كاتسع ما كاف ضيقان، كاختمفت األحكاـ باختبلؼ األزماف، كجكزكا أيضان إحداث أحكاـ سياسية لقمع أىؿ 

 .ِِٗ -ِِٕ/ُشرح القكاعد الفقيية لمزرقا ، انظر: الدعارة، كأرباب الجرائـ عند كثرة فساد الزماف
كـً  أىٍكؿً  عف  الم وً  رسكؿ نيى" قاؿ: كاقد بف اهلل عبد عف بكر أبي بف اهلل يريد حديث عبد -ُ ايىا ليحي حى  الض 

، بىٍعدى  : أبي بف الم وً  عبد قاؿ ثىالثو دىؽى  فقالت: ًلعىٍمرىةى  ذلؾ فىذىكىٍرتي  بىٍكرو : عىاًئشىةى  سمعت صى  أىٍىؿي  دىؼ   تىقيكؿي
ٍضرىةى  اٍلبىاًديىةً  أىٍىؿً  مف أىٍبيىاتو  ى حى كا الم وً  رسكؿ فقاؿ و كسمـ،صمى اهلل عمي الم وً  رسكؿ زىمىفى  اْلىٍضحى  : "اد ًخري
د قيكا ثيـ   ثىالثنا، "، ًبمىا تىصى  مف اٍْلىٍسًقيىةى  يىت ًخذيكفى  الناس ًإف   الم ًو، رىسيكؿى  يا قالكا: ذلؾ بىٍعدى  كاف فمما بىًقيى

، ـٍ ايىاىي حى يىٍجميميكفى  ضى ، منيا كى دىؾى ؟ : كما الم وً  رسكؿ فقاؿ اٍلكى كـي  تيٍؤكىؿى  أىفٍ  يىٍيتى نى  قالكا: ذىاؾى ايىا ليحي حى  بىٍعدى  الض 
، ـٍ  إنما فقاؿ: ثىالثو كا فىكيميكا دىف ٍت، التي الد اف ةً  أىٍجؿً  مف نىيىٍيتيكي د قيكا" كىاد ًخري تىصى مسمـ، كتاب  . أخرجوكى

 نسخو كبياف اإلسبلـ أكؿ في ثبلث بعد األضاحي لحـك أكؿ عف النيي مف كاف ما بياف األضاحي، باب
باحة  .ُُٕٗبرقـ:  ُُٔٓ/ّ شاء متى إلى كا 

ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑڑ ک ک ژيريد قكلو تعالى:  -ِ

ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ڱ×ڱ ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ     ڳ ڳ 

﮷﮸  ﮵﮶   ﮴   [.ٔٔ-ٓٔ:]األنفاؿژہ ہ ہ    ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ 
 .َٗص ة لمقرضاكمالقرآف كالسن ضكءفقو األكلكيات دراسة جديدة في في  -ّ
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 :اإلٍال٤ٓخأٍجبة رـري األؽٌبّ يف اُشو٣ؼخ 
 إف أسباب تغير األحكاـ في الشريعة اإلسبلمية داخمية كخارجية. 

يعة فتتمثؿ في: مركنة الشريعة : أم التي مف داخؿ الشر الداخميةاْلسباب أما 
اإلسبلمية، كىذه المركنة في الفركع كالكسائؿ كالظنيات في مقابؿ الثبات في األصكؿ 
كاألىداؼ كالقطعيات، كتظير ىذه المركنة في مصادر الشريعة اإلسبلمية، كذلؾ في 

لثابتة الجانب الظني مف جية الداللة كالثبكت، كتظير أيضان في أحكاـ الشريعة الفرعية ا
بنصكص ظنية، كتتمثؿ ىذه المركنة أيضان في التيسير كرفع الحرج، كالذم مف مظاىره: 
الترخص لمضركرة أك الحاجة، كالتدرج في األحكاـ، أك العفك عف الغرر في بعض 

حقاؽ الحؽ كالخير.  المعامبلت، كتتمثؿ أيضان في تحقيؽ المصمحة كدفع المفسدة، كا 
التي ليا عبلقة بالشريعة اإلسبلمية كليست مف  : فييكأما اْلسباب الخارجية

خصائصيا أك مظاىرىا، كتغير الزماف بتغير عرؼ أىمو، أك حدكث ضركرة، أك لفساد 
أىؿ الزماف بفقد الكرع كضعؼ الكازع الديني، بحيث لك بقي الحكـ عمى ما كاف عميو 

رفع الحرج، أك لمحؽ الناس مشقة كضرر، كخالؼ قكاعد الشريعة المبنية عمى التيسير ك 
أدل إلى الكقكع في فساد، لذا فتغير الزماف مع تغير أحكاؿ الناس كأخبلقيـ كتصرفاتيـ 

 .(ُ)لو عبلقة بتغير األحكاـ
فكثير مف األحكاـ تختمؼ باختبلؼ الزماف؛ لتغير عرؼ أىمو، أك »ابف عابديف:  يقكؿ

لمـز  ،كاف عميو أكالن لحدكث ضركرة، أك لفساد أىؿ الزماف، بحيث لك بقي الحكـ عمى ما 
منو المشقة كالضرر بالناس، كلخالؼ قكاعد الشريعة اإلسبلمية المبنية عمى التخفيؼ 
كالتيسير، كدفع الضرر كالفساد، ليذا نرل مشايخ المذىب خالفكا ما نص عميو المجتيد 
في مكاضع كثيرة بناىا عمى ما كاف في زمنو؛ لعمميـ بأنو لك كاف في زمنيـ لقاؿ بما 

 .(ِ)«لكا بو أخذان مف قكاعد مذىبوقا
                                                           

 .ّٓ-ّّأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة ص -ُ
 .ُِٓ/ِمجمكعة رسائؿ ابف عابديف لمحمد أميف أفندم الشيير بابف عابديف  -ِ
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كمف األسباب الخارجية التطكر كظيكر المستجدات كالنكازؿ التي تستكعبيا مركنة 
 ، يقكؿ مصطفىكمنيا النكازؿ كالمستجدات الطبية ،كتقدـ ليا الحمكؿ ،الشريعة الغراء

ديؿ قد يككف تغير الزماف المكجب لتب: »-كىك يتحدث عف عكامؿ تغير الزماف-الزرقا 
كضعؼ الكازع مما يسمكنو فساد  ،األحكاـ الفقيية ناشئا عف فساد األخبلؽ، كفقد الكرع

الزماف، كقد يككف ناشئان عف حدكث أكضاع تنظيمية، ككسائؿ زمنية جديدة مف أكامر 
قانكنية مصمحية، كترتيبات إدارية كأساليب اقتصادية، كنحك ذلؾ، كىذا النكع الثاني ىك 

األحكاـ الفقيية االجتيادية المقررة قبمو إذا أصبحت ال تتبلءـ معو؛  كاألكؿ مكجب لتغير
 .(ُ)«كالشريعة منزىة عف ذلؾ ،ألنيا تصبح عندئذ عبثان أك ضرران 

 أٗٞاع األؽٌبّ ثبَُ٘جخ ُِزأصو ثزـري اُيٓبٕ ٝادلٌبٕ
 األحكاـ نكعاف: 
ة، كال األمكنة، نكع ال يتغير عف حالة كاحدة ىك عمييا، ال بحسب األزمنالنكع األكؿ: 

كال اجتياد األئمة، ككجكب الكاجبات، كتحريـ المحرمات، كالحدكد المقدرة بالشرع عمى 
كىذا ، (ِ)الجرائـ كنحك ذلؾ، فيذا ال يتطرؽ إليو تغيير كال اجتياد يخالؼ ما كضع عميو

 :  ،اإذا كرد النص مف القرآف أك السنة الثابتة في أمر م»النكع ىك الذم قاؿ فيو ابف حـز
عمى حكـ ما، ثـ ادعى مدع أف ذلؾ الحكـ قد انتقؿ أك بطؿ مف أجؿ أنو انتقؿ ذلؾ 

انتقاؿ  الشيء المحكـك فيو عف بعض أحكالو، أك لتبدؿ زمانو، أك لتبدؿ مكانو، فعمى مدعي
عمى  ،ثابتة الحكـ مف أجؿ ذلؾ أف يأتي ببرىاف مف نص قرآف، أك سنة عف رسكؿ اهلل 

المكاف، كال  ؿ أك بطؿ... فصح أنو ال معنى لتبدؿ الزماف، كال لتبدؿأف ذلؾ الحكـ قد انتق
لتغير األحكاؿ، كأف ما ثبت فيك ثابت أبدا، في كؿ زماف، كفي كؿ مكاف، كعمى كؿ حاؿ، 

 .(ّ)«أك حاؿ أخرل ،أك مكاف آخر ،حتى يأتي نص ينقمو عف حكمو في زماف آخر

                                                           
 .ِٔٗ/ِ لمصطفى الزرقاء المدخؿ الفقيي العاـ انظر: -ُ
 .ُّّ، َّّ/ُفاف مف مصائد الشيطاف إغاثة المي -ِ
 .ٖ، ٓ/ٓ حـز ال بف أصكؿ األحكاـ فياإلحكاـ  -ّ
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لو زمانان كمكانان كحاالن، كمقادير كالنكع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصمحة 
 .(ُ)التعزيرات كأجناسيا كصفاتيا، فإف الشارع ينكع فييا بحسب المصمحة

كىي التي ذـ أىؿ العمـ  ،كىذه األحكاـ ىي المبنية عمى العرؼ كالعادة كاالجتياد
كالجمكد عمى المنقكالت أبدان ضبلؿه في الديف، كجيؿه »ؿ ابف القيـ: ك قي، الجمكد عمييا

بمقاصد عمماء المسمميف، كالسمؼ الماضيف... كمف أفتى الناس بمجرد المنقكؿ في 
فقد ضؿ  ،الكتب عمى اختبلؼ عرفيـ كعكائدىـ كأزمنتيـ كأحكاليـ كقرائف أحكاليـ

كأضؿ، ككانت جنايتو عمى الديف أعظـ مف جناية مف طبب الناس كميـ عمى اختبلؼ 
في كتابو مف كتب الطب عمى أبدانيـ، بؿ ىذا ببلدىـ كعكائدىـ كأزمنتيـ كطبائعيـ بما 

 .(ِ)«الطبيب الجاىؿ كىذا المفتي الجاىؿ أضر ما عمى أدياف الناس كأبدانيـ
فمما سبؽ يتبف لنا أف األحكاـ القابمة لمتغير أك التطكر ىي المستنبطة بطريؽ 

اـ ، كذلؾ في نطاؽ المعامبلت أك األحك(ّ)أك المصمحة المرسمة ،أك العرؼ ،القياس
كجمب  ،كاإلدارية، كالعقكبات التعزيرية، مما يدكر مع مبدأ إحقاؽ الحؽ (ْ)الدستكرية
 ،كدرء المفاسد، كأما ماعدا ذلؾ مف األحكاـ األساسية المقررة لغاية تشريعية ،المصالح

 ،كالعبادات ،أك مبدأ تنظيمي عاـ، فيي أمكر ثابتة ال تقبؿ التطكر، مثؿ أصكؿ العقيدة
كؿ التعامؿ، كحرمة محاـر اإلنساف، كمبدأ الرضائية في العقكد، ككفاء كأص ،كاألخبلؽ

العاقد بعقده أك عيده، كضماف الضرر البلحؽ بالغير، كتحقيؽ األمف كاالستقرار، كقمع 
كمبدأ المسؤكلية الشخصية، كاحتراـ مبدأ  كحماية الحقكؽ اإلنسانية العامة،اإلجراـ، 

 .(ٓ)العدالة كالشكرل
                                                           

 .ُّّ/ُإغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  -ُ
 .ِّّ/ُمقرافي ل الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ مع اليكامش، كانظر: ٖٕ/ّإعبلـ المكقعيف،  -ِ
  .ُٗٔ/ُ قدامة المناظر البف كجنة الناظر ركضة معيف، اعتبار كال بإبطاؿ ليا الشرع يشيد لـ ما ىي التي-ّ
، الحاكـ عبلقة تحديد بيا كيقصد كأصكلو، الحكـ بنظاـ تتعمؽ التي ىي -ْ  كالجماعات لؤلفراد ما كتقرير بالمحكـك

 .َِ/ُمزحيمي لكأدلتو  اإلسبلمي كاجبات، الفقو مف حقكؽ، كما عمييـ مف
 .ُُٕ، ُُٔ/ُالمصدر نفسو  -ٓ
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كقد اتفقت كممة فقياء المذاىب عمى أف األحكاـ التي تتبدؿ »رقا: قاؿ مصطفى الز 
بتبدؿ الزماف كأخبلؽ الناس ىي األحكاـ االجتيادية مف قياسية كمصمحية، أم التي 

كىي المقصكدة بالقاعدة  ،قررىا االجتياد بناءان عمى القياس، أك عمى دكاعي المصمحة
ءت الشريعة لتأسيسيا كتكطيدىا بنصكصيا اآلنفة الذكر، أما األحكاـ األساسية التي جا

األصمية اآلمرة الناىية، كحرمة المحرمات المطمقة، كككجكب التراضي في العقكد، إلى 
غير ذلؾ مف األحكاـ كالمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسيا كمقاكمة 

الكاردة في السنة  حتى أف األحكاـ»كقاؿ: ، (ُ)«خبلفيا، فيذه ال تتبدؿ بتبدؿ األزماف
النبكية نفسيا إذا كاف شيء منيا مبنيان عمى رعاية أحكاؿ الناس كأخبلقيـ في عصر 
النبكة، ثـ تبدلت أحكاليـ كفسدت أخبلقيـ، كجب تبدؿ الحكـ النبكم تبعان لذلؾ إلى ما 

المفاسد، كصيانة الحقكؽ، كعمى ىذا  ءيكافؽ غرض الشارع في جمب المصالح كدر 
، ثـ دلؿ عمى ذلؾ بحديث النيي عف (ِ)«لصحابة الكراـ بعد عصر النبكةاألساس سار ا

فمما كاف عيد سيدنا ؛ ألنيا ال يخشى عمييا ما يخشى عمى غيرىا، (ّ)التقاط ضالة اإلبؿ
 ؛ لما رآه (ْ)، فإذا جاء صاحبيا أعطي ثمنياأمر بالتقاطيا كتعريفيا كبيعيا عثماف 

فيذا التدبير أصكف لضالة اإلبؿ، »لشيخ الزرقا: مف فساد األخبلؽ كالذمـ، ثـ قاؿ ا
ف خالؼ أمر  كأصكف لحؽ صاحبيا؛ خكفان مف أف تناليا يد طامع أك سارؽ، فيك كا 

إنما ىك مكافؽ لمقصكده، إذ لك بقي العمؿ عمى مكجب ذلؾ  ،في الظاىر النبي 

                                                           
 .ّْ/ُة األحكاـ لعمي حيدر درر الحكاـ شرح مجم، كانظر: ّٓٗ-ّْٗ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ  -ُ
 .ّّٗ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ  -ِ
 ُّْٔ/ّ ، كمسمـ، كتاب المقطة،ِِٓٗبرقـ:  ٖٓٓ/ِاإلبؿ،  ضالة باب البخارم، كتاب المقطة، أخرجو -ّ

يىني خالد بف زيد ، عفُِِٕبرقـ:  يىا "اعرؼ المقطة؟ فقاؿ: عف فسألو  النبي إلى رجؿ جاء قاؿ:  اٍلجي  ًعفىاصى
كً  ال صاحبيا جاء فإف سنة، عرفيا ثـ كىاءىىىا،كى  لمذئب، أك ْلخيؾ، أك لؾ، قاؿ: الغنـ؟ فضالة بيا، قاؿ فشأنىؾى  كاً 

 .ربيا" يمقاىا حتى الشجر، ،كتأكؿ الماء ترد كحذاؤىا، سقاؤىا معيا كليا؛ مالؾ قاؿ: اإلبؿ؟ فضالة قاؿ:
 السنف، كالبييقي في ُْْٗبرقـ:  ٕٗٓ/ِ ضكاؿ،ال في القضاء في المكطأ، كتاب األقضية، باب أخرجو مالؾ -ْ

 .َُُٖٔبرقـ:  ُُٗ/ٔأكميا  يريد ال صاحبيا عمى ردىا يريد ضالة يجد الرجؿ الكبرل، كتاب المقطة، باب
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تو ، ككانت نتيجاألكؿفي حياتو  األمر بعد الفساد آلؿ إلى عكس مراد الرسكؿ 
 .(ُ)«ضرر...

مع التنبو إلى أنو ال يجب أف يككف اليـ مف االجتياد ىك تبرير الكاقع في دنيا الناس 
باسـ المركنة كالتطكر، أك التعسؼ في إعطاء الكاقع المستندات الشرعية؛ ألف اهلل تعالى 

 .(ِ)ال ليتـ إخضاعيا لكاقعيـ ،أنزؿ الشريعة ليخضع ليا كاقع الناس
 بّػٞاثؾ رـري األؽٌ

ىناؾ ضكابط لمعمؿ بقاعدة تغير األحكاـ المبنية عمى العرؼ كالعادة كاالجتياد بتغير 
 ،كالقكاعد الكمية لمفقو ،األزماف، فاستنباط األحكاـ ينبغي أف يككف في ضكء النصكص

 مع مراعاة ما يمي:
التي تكمف كراء النصكص كالصيغ،  -أم قيميا العميا-مقاصد الشريعة  -ُ

شريع كميات كجزئيات، كمف المعمـك أف المقصد الكمي لمتشريع كاليدؼ كيستيدفيا الت
الرئيسي ىك تحقيؽ مصالح العباد باستجماع الضركريات التي ال بد منيا في قياـ 
مصالح الديف كالدنيا، كالتي يؤدم فقدىا إلى الفساد، كمجمكعيا خمس: حفظ الديف، 

ت التي يفتقر إلييا مف حيث التكسعة كالنفس، كالنسؿ، كالعقؿ، كالماؿ، ككذلؾ الحاجيا
كرفع الضيؽ المؤدم غالبان إلى الحرج كالمشقة، ككذلؾ التحسينيات التي يقصد بيا األخذ 
بما يميؽ مف محاسف العادات كتجنب األحكاؿ المدنسات التي تأنفيا العقكؿ 

 .(ّ)الراجحات
، كىذه المقاصد فمصالح الداريف مبنية عمى المحافظة عمى كميات الشريعة كمقاصدىا

ليا عبلقة بتغير األحكاـ كفيميا، كذلؾ بسبب اعتبار المقاصد في األحكاـ الشرعية، 
  .كتغير األحكاـ بتغير المصالح

                                                           
 . ّّٗ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ  -ُ
 .ِٔٗ/ِ لمصطفى الزرقاء المدخؿ الفقيي العاـ ، كانظر:ّٔأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة، ص -ِ
 .ُُ-ٖ/ِلمشاطبي المكافقات في أصكؿ الشريعة في أصكؿ الفقو  -ّ
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فأما األكؿ: فاألصؿ في جرياف األحكاـ في كاقعيا التطبيقي أف تككف معممة مبنية 
عمتو محصبلن لمحكمة عمى العمؿ كاألسباب المعتبرة بيا، بحيث يككف ترتيب الحكـ عمى 

المقصكدة مف تشريعو، فكانت العمؿ كاألسباب ىي المكازيف التي يكزف بيا مدل تحقؽ 
المقصكد الشرعي في األحكاـ أثناء التطبيؽ الكاقعي، لمحيمكلة دكف تنكب مقصكد الشارع 

 كاتساقو.
كأما الثاني: فالكبلـ فيو ليس عمى إطبلقو؛ فميست كؿ األحكاـ تتغير، كال كؿ 

كقائمة عمى  كعامة، ،المصالح معتبرة؛ ألف لؤلخذ بيا شركطان مف أىميا: ككنيا حقيقة
أك  ،نافي أحد أصكلولمقصكد الشارع، فبل ت متياءمبلبحث دقيؽ كاستقراء شامؿ، مع 

 أك شيكاتيـ. ،كال تككف مكافقة ألىكاء المكمفيف دليبلن قطعيا،
يعني  ،كليست ذاتية حقيقية ،صمحة نسبيةأف الم ذلؾ ؛المكازنة بيف المصالح كالمفاسد -ِ

 أف فييا جانبي النفع كالضر، كالمصمحة المعتبرة شرعان ىي التي يغمب فييا جانب النفع.
جأ المجتيد الستنباط األحكاـ ممراعاة أصكؿ استنباط األحكاـ مف مصادرىا، في -ّ

، ثـ النبكية سنةبالقرآف الكريـ المصدر الرئيسي، ثـ ال ئان مبتد ،مف مصادرىا األصمية
كشرع  ،كعرؼ ،كاستصبلح ،اإلجماع، ثـ القياس، ثـ المصادر األخرل مف استحساف

 مف قبمنا...
مراعاة شركط االجتياد، سكاء الخاصة بمصدر االجتياد، إذ يشترط لو االنطبلؽ  -ْ

 ،مف المصادر األصمية السابؽ ذكرىا، أك الخاصة بالمجتيد بأف يككف عالمان بالكتاب
كالمقاصد، كلدية ممكة االستنباط، عارفان بيمـك  ،كاألصكؿ ،كالمغة ،كاإلجماع ،كالسنة

الناس، عالمان بالحبلؿ كالحراـ، عدالن في دينو، معتدالن بيف اإلفراط كالتفريط، أك الشركط 
الخاصة بمجاؿ االجتياد كالتي ىي الفركع كالجزئيات دكف األصكؿ، كالظنيات دكف 

إنما تحصؿ درجة االجتياد لمف اتصؼ »بقكلو:  الشاطبي ، كقد أجمميا(ُ)القطعيات

                                                           
 .َْ -ُّأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة، ص -ُ
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بكصفيف: أحدىما: فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا، كالثاني: التمكف مف االستنباط بناء 
عمى فيمو فييا... كأما الثاني فيك كالخادـ لؤلكؿ، فإف التمكف مف ذلؾ إنما ىك بكاسطة 

 .(ُ)«معارؼ محتاج إلييا في فيـ الشريعة
أك إثبات أحكاـ، فبلبد أف تككف  ،كتغير بعض األحكاـ ،عي اختبلؼ األحكاؿفإذا اد

تمؾ األحكاـ المسنكنة بحاؿ تشيد ليا قكاعد الشرع باالعتبار، أك تككف بحاؿو إذا لـ 
تشيد ليا باالعتبار ال تشيد عمييا باإلبطاؿ، كأف تككف مف المصالح المرسمة، كىي 

بإلغائيا، كلكحظ فييا جية منفعة، فإنيا يجكز العمؿ التي لـ يشيد الشرع باعتبارىا كال 
ف لـ يتقدميا نظير في الشرع يشيد باعتبارىا، كما كقع لسيدنا الصديؽ  في  بيا كا 

 ،، ككترؾ الخبلفة شكرل بيف ستة، ككتدكيف الدكاكيفتكليتو عيد الخبلفة لعمر
تغير األحكاؿ و كاتخاذ السجكف، كغير ذلؾ كثير مما دعا إلى سنٍّ  ،كضرب السكة

كلكحظ فيو جية  ،كاألزماف، كلـ يتقدـ فيو أمر مف الشرع، كليس لو نظير يمحؽ بو
 .(ِ)المصمحة

 ػبثؾ اُؼوف ادلإصو يف رـ٤ري األؽٌبّ:
 ذكر اإلماـ الشاطبي أف العادات كاألعراؼ المستمرة ضرباف: 

يككف الشرع أمر أحدىما: العادات الشرعية التي أقرىا الدليؿ الشرعي أك نفاىا، أم أف 
بيا إيجابان أك ندبان، أك نيى عنيا كراىة أك تحريمان، أك أذف فييا فعبلن كتركان، كىذه العكائد 
ثابتة أبدان كسائر األمكر الشرعية، كىي مف جممة األمكر الداخمة تحت أحكاـ الشرع فبل 

ف اختمؼ آراء المكمفيف فييا كال  ،قبيحان فبل يصح أف ينقمب الحسف فييا  ،تبديؿ ليا، كا 
إف كاف كشؼ العكرة اآلف ليس بعيب كال قبيح فمنجزه؛ إذ  :حتى يقاؿ مثبلن  ،القبيح حسنان 

 كالنسخ بعد مكت النبي  ،لك صح مثؿ ىذا لكاف نسخان لؤلحكاـ المستقرة المستمرة
 فرفع العكائد الشرعية باطؿ. ،باطؿ

                                                           
 .َُٔ، َُٓ/ْالمكافقات  -ُ
 .ِِٖ/ُ الفقيية لمزرقاء القكاعد شرح -ِ
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نفيو كال إثباتو دليؿ  : ىي العادات الجارية بيف الخمؽ بما ليس فيكالضرب الثاني
 كقد تتبدؿ، كمع ذلؾ فيي أسباب ألحكاـ تترتب عمييا.  ،شرعي، كىذه قد تككف ثابتة

 ،كالمشي ،كالبطش ،كالكبلـ ،كالنظر ،كالكقاع ،فالثابتة ككجكد شيكة الطعاـ كالشراب
بناء كال ،فبل إشكاؿ في اعتبارىا ،إذا كانت أسبابان لمسببات حكـ بيا الشارعفكأشباه ذلؾ، 

 كالحكـ عمى كفقيا دائما. ،عمييا
 بح كبالعكس ككشؼ الرأس. سف إلى قي كالمتبدلة: منيا ما يككف متبدالن في العادة مف حي 

كمنيا ما يختمؼ في التعبير عف المقاصد فتنصرؼ العبارة عف معنى إلى عبارة 
مة الكاحدة أخرل، إما بالنسبة إلى اختبلؼ األمـ كالعرب مع غيرىـ، أك بالنسبة إلى األ

كاختبلؼ العبارات بحسب اصطبلح أىؿ الصنائع في صنائعيـ مع اصطبلح الجميكر، 
أك بالنسبة إلى غمبة االستعماؿ في بعض المعاني حتى صار ذلؾ المفظ إنما يسبؽ منو 
 ،إلى الفيـ معنى ما، كقد كاف يفيـ منو قبؿ ذلؾ شيء آخر، أك كاف مشتركان فاختص

تنزؿ عمى ما ىك معتاد فيو بالنسبة إلى مف اعتاده دكف مف لـ كما أشبو ذلؾ، كالحكـ ي
 كالطبلؽ كناية كتصريحا.  ،كالعقكد ،يماففي األ يعتده، كىذا المعنى يجرم كثيران 

األفعاؿ في المعامبلت كنحكىا كما إذا كانت العادة في النكاح  يفكمنيا ما يختمؼ 
 جار عمى ذلؾ. قبض الصداؽ قبؿ الدخكؿ فالحكـ أيضان 

كالبمكغ فإنو يعتبر فيو عكائد  ،كمنيا ما يختمؼ بحسب أمكر خارجة عف المكمؼ
 .(ُ)أك بمكغ سف مف يحتمـ أك مف تحيض، أك الحيض ،حتبلـالناس مف اال

 ،كمنيا ما يككف في أمكر خارقة لمعادة، كبعض الناس تصير لو خكارؽ العادات عادة
بشرط أف  ،طردة الدائمةضلو المفإف الحكـ عميو يتنزؿ عمى مقتضى عادتو الجارية 
كالبائؿ أك المتغكط مف جرح  ،تصير العادة األكلى الزائمة ال ترجع إال بخارقة أخرل

فإنو إف لـ  ،حدث لو حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليو في حكـ العدـ
                                                           

 ث.سيأتي الحديث عف عبلمات البمكغ إف شاء اهلل تعالى في مطمب مستقؿ في المبحث الثال -ُ
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كمع ذلؾ  ،كقد يككف االختبلؼ مف أكجو غير ىذه، (ِ()ُ)يصر كذلؾ فالحكـ لمعادة العامة
كعمييا تتنزؿ أحكامو؛ ألف الشرع إنما  ،فالمعتبر فييا مف جية الشرع أنفس تمؾ العادات

 .(ّ)جاء بأمكر معتادة جارية عمى أمكر معتادة
أصبلن، ىي األعراؼ التي لـ تنشئيا الشريعة  كاألعراؼ المتبدلة أف العادات :ٝاحلبطَ
 االجتماعيةالعبلقات  بأنفسيـ نتيجة الناس أىاأنش إنما، كال ذـ ال بمدح إطبلقا ليا كلـ تتعرض

 .(ْ)فيتغير حكميا تبعان لتغيرىا ،بينيـ، فيذه ىي التي يؤثر تغيرىا في أحكاميا الشرعية
                                                           

ألنو خارج مف غير المخرج  ؛إف لـ ينسد المخرجاف فبل كضكء: »ِْٗ/ُ محطابلفي مكاىب الجميؿ ك  -ُ
ف كاف  ...كالمشيكر منيما عدـ النقض ،ألبي حنيفة، كاختمؼ أصحاب الشافعي عمى قكليف خبلفان  ،المعتاد كا 

نقض، كىذا مذىب أبي حنيفة ككاف الفتح في المعي األسفؿ كدكف المعدة فيذا ي المخرج المعتاد منسدان 
ف كاف الفتح فكؽ المعدة فاختمؼ ىاىنا أصحاب الشافعي فقاؿ المزني: ال كضكء فيو ،كالشافعي كقاؿ  ،كا 

 «.فإف ما يخرج مف فكؽ المعدة ال يككف عمى نعت ما يككف مف أسفميا ؛كاألكؿ أظير ،الكضكءبعضيـ: فيو 
سكاء كاف ك  ،تحت المعدة أك فكقيامكاف، سكاء كانت الفتحة كعند الحنابمة ينقض خركج البكؿ كالغائط مف أم 

كقكلو  ،[ٔ، كالمائدة:ّْالنساء:]ژۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉژ :عمـك قكلو تعالىل ؛السبيبلف مفتكحيف أك مسدكديف
: " اًئطو لىًكٍف ًمٍف غى بىٍكؿو  كى مف أشبو الخارج  كألف ذلؾ خارج معتاد ]أحمد كالترمذم كالنسائي كابف ماجة كغيرىـ[،"كى

 ،[َُٖ/ُ]اإلنصاؼتحت المعدة المخرج انفتح إذا بما منكط الحكـ :الحنابمة بعض كقاؿ [،ُِْ/ُالقناع كشاؼ]المخرج
ف كاف المخرج مف فكؽ المعدةك  ،«ىذا قكؿه جيدك »قاؿ ابف عثيميف:   [.ُِٕ/ُالشرح الممتع]فيك كالقيء ا 

الذم ىك أحد مككنات  الخارجية لممستقيـك  اليضـ ىك الفتحة السفمى لجيازكالذم الشٍَّرج يتغكط اإلنساف مف  -ِ
، في المعدة كاألمعاء الدقيقة يضـح مف المادة المتبقية التي لـ تالماء كاألمبل تمتصاألمعاء الغميظة كالتي 

تقع ، ك حفظ البكؿ قبؿ إخراجو مف الجسـت التيالمثانة ، كيتبكؿ مف اإلحميؿ المتصؿ بكتطرح الفضبلت مف الجسـ
، فكؿ مف األمعاء كالمثانة تقع تحت المعدة، لذا يعمؿ الطبيب الجراح لعانة، كىك أحد عظاـ الحكضخمؼ عظـ ا

تتجمع فيو الفضبلت، فاألصؿ ىك أف ىذه الفتحة تككف أسفؿ ستيؾ كعاء ببلفتحة في جدار البطف كتكصؿ ب
فأرل أف ، طبيب لذلؾ لسببأك لجأ ال فتحة لئلخراج أعمى المعدة عمؿ لك أمكف لكف، األمامي سطحيا البطف في

ذلؾ األجراء مؤقتان كما في  كسكاء كاف، عمى صفة البراز كالبكؿ فإنو يأخذ حكمو إف كاف، الحكـ يتعمؽ بالخارج
 فالحكـ كاحد.  -أك يسد المخرج األصمي بحيث يمغى–أك مستمران  -المخرج األصمي كعميو يبقى– الجراحية العمميات بعض

 .ِّّ/ُالفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ مع اليكامش لمقرافي ، ك ِٖٔ-ِّٖ/ِانظر: المكافقات  -ّ
مكسكعة البحكث كالمقاالت خير، منشكر ضمف  محمد الزماف لبسطامي بتغير األحكاـ تغير عف معاصرة آراء -ْ

 .http://www.shamela.ws/updates.php، نقبلن عف مكقع: عمي بف نايؼ الشحكدلالعممية 
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: اُؼوٝهح ٝاحلبعخواثغادلـِت اُ  
 رؼو٣ق اُؼوٝهح: -أ

كىي عند الفقياء: بمكغ ، اسـ مف االضطرار، مأخكذة مف الضرر كىك ضد النفع
، كالمضطر لؤلكؿ كالمبس بحيث لك ف لـ يتناكؿ الممنكع ىمؾ أك قاربإ ان اإلنساف حد
 .(ُ)أك عريانا لمات، أك تمؼ منو عضك، كىذا يبيح تناكؿ المحـر بقي جائعان 

 رؼو٣ق احلبعخ: -ة
أك  ىي الحالة التي تستدعي تيسيران إليو، ك  يفتقر ما عمى كتطمؽ االحتياج، الحاجة:

مقصكد، كىي في األصؿ: االفتقار إلى الشيء الذم يكفر ألجؿ الحصكؿ عمى ال تسييبلن 
تحققو رفع الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب، 
كلكنيا لك لـ تراع لـ يدخؿ عمى المكمؼ الفساد العظيـ المتحقؽ لفقداف المصالح 

الحاجيات مفتقر » ، يقكؿ الشاطبي:(ِ)الضركرية، كالجائع الذم لك لـ يأكؿ لـ ييمؾ
كرفع الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة  ،إلييا مف حيث التكسعة

بفكت المطمكب، فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف عمى الجممة الحرج كالمشقة، كلكنو ال 
 .(ّ)«يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح العامة

 القبح، ضد ىك أك الجماؿ، كىك الحسف، مادة مف مأخكذةف اُزؾ٤٘٤َبد: أٓب -ط
 األحكاؿ كتجنب العادات، محاسف مف يميؽ بما األخذ التزييف، كمعناىا: كالتحسيف
 .(ْ)األخبلؽ مكاـر قسـ ذلؾ كيجمع الراجحات، العقكؿ تأنفيا التي المدنسات

                                                           
، كالمنثكر في ٖٓص كالنظائر لمسيكطي كاألشباه، ِْٖ/ْ، كلساف العرب َّٔ/ِالمصباح المنير  انظر: -ُ

 .َُٕ، ُٗٔ/ُٕ كالمكسكعة الفقيية الككيتية، ُّٗ/ِ القكاعد لمزركشي
، كالمكسكعة َِٗ/ُلمزرقا  الفقيية القكاعد ، كشرحْٓٗ/ٓ لمزبيدم العركس ، كتاجِّْ/ِ العرب لساف -ِ

 (.َِٖ/ِٖ(، )َُٕ/ُٕ) ةالفقيية الككيتي
 .َُ/ِ المكافقات -ّ
 . َِٖ/ِٖ الككيتية ، كالمكسكعةُُ/ِ، كالمكافقات ٕٓ/ِ المغة ، كمعجـ مقاييسُُْ/ُّالعرب  لساف -ْ
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 :٢ ٝاُزؾ٢٘٤َٝاحلبع ١اُلوم ثني اُؼوٝه -ك
الحاجيات تأتي في المرتبة الثانية أف  كى سينيي كالتحكالحاج مالفرؽ بيف الضركر 

بعد الضركريات، فيي ال تصؿ إلى حد الضركرة؛ ألف الضركرة يترتب عمى عدـ 
أك انقطاع عنيا، أما  ،أك عجز عف عبادة ،عضكفي أك  ،نفسفي مراعاتيا تمؼ 

ف لـ يترتب عميو ذلؾ إال أنو يترتب عمى عدـ مراعاتو الكقكع في المشقة  الحاجي كا 
 إلى يرجع ال، كأما التحسيني فيأتي في المرتبة الثالثة بعد الحاجيات، ك كالحرج كالضيؽ

 أحسف كرعاية ،كالتيسير كالتزييف التحسيف مكقع يقع كلكف ،حاجة إلى كال ضركرة
 .(ُ)كالمعامبلت العادات في المناىج
 اُؼوٝه١ ٝاحلبع٢ ٝاُزؾ٢٘٤َ: اُؼَٔ ػ٘ل رؼبهع -ٛـ

كالتحسينيات مكممة  لمضركريات التي ىي أصؿ ليا، تعتبر الحاجيات مكممة
عمى الحاجيات كالتحسينيات  المحافظة في يشترط أنو إال ليا، أصؿ ىي لمحاجيات التي

 إلى تؤدم عمييا المحافظة كانت فإذا باإلبطاؿ، أصميا عمى تعكد أال مكممةباعتبارىا 
 ال أصميا إبطاؿ إلى ارىااعتب يفضي تكممة كؿ ألف ؛تترؾ فإنيا منيا أعمى ىك ما ترؾ
 :لسببيف إلييا يمتفت

 مع كالصفة كممتو ما مع التكممة ألف التكممة؛ إبطاؿ األصؿ إبطاؿ في أف: أحدىما
 ارتفاع ذلؾ مف لـز ،المكصكؼ ارتفاع إلى يؤدم الصفة اعتبار كاف فإذا المكصكؼ،

 محاؿ كىذا رىا،اعتبا عدـ إلى مؤد الكجو ىذا عمى التكممة ىذه فاعتبار أيضا، الصفة
ذا يتصكر، ال  .مزيد غير مف األصؿ كاعتبر التكممة، تعتبر لـ يتصكر لـ كا 

 األصمية، المصمحة فكات مع تحصؿ التكميمية المصمحة أف تقديران  قدرنا لك أنا: الثاني
 ميـ النفس حفظ أف ذلؾ كبياف، التفاكت مف بينيما لما ؛أكلى األصمية حصكؿ لكاف
جراء لممركءات، حفظان  النجاسات فحرمت مستحسف، المركءات كحفظ كمي،  ألىؿ كا 

                                                           
.َِٖ/ِٖالمكسكعة الفقيية الككيتية ، ك ُٗٔ/ُ الناظر ، كركضةُٕٓ/ُ مغزاليلاألصكؿ  عمـ في المستصفى -ُ
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 النجس بتناكؿ النفس إحياء إلى الضركرة دعت فإف العادات، محاسف عمى المركءات
 .(ُ)أكلى تناكلو كاف

مىتً  تعارضت إذا المصالحكاألمر ىنا تمامان ك  ،منيا الدنيا كىاٍجتيًنبىتً  منيا، العميا حيصٍّ
 السبلمتيف أعمى كيجمبكف أدناىما، بقاء بالتزاـ مرضيفال أعظـ يدفعكف األطباءكك

ًضعى  كالشرع، الطب فإف أدناىما، بفكات يبالكف كال كالصحتيف  السبلمة مصالح لجمب كي
 ما كلجمب ،ذلؾ مف درؤه أمكف ما كلدرء كاألسقاـ، المعاطب مفاسد كلدرء كالعافية،
يَّرى  الرتب تساكت فإف ع،الجمي جمب أك ،الجميع درء تعذر فإف ذلؾ، مف جمبو أمكف  ،تىخى
ف  .(ِ)بو الجيؿ عند كالتكقؼ ،عرفانو عند الترجيح ايٍستيٍعًمؿ ،تفاكتت كا 
  اُؼوٝهاد رج٤ؼ احملظٞهاد: -ٝ

، كاالضطرار: الحاجة (ّ)ژٺٺ ٿ ٿژىذه القاعدة مأخكذة مف قكلو تعالى: 
اح عند الضركرة، يب الشديدة، كالمحظكر: المنيي عف فعمو، كالمقصكد أف الممنكع شرعان 

بقاعدة الضرر يزاؿ كمف فركعيا: جكاز أكؿ الميتة عند  كىذه القاعدة تتعمؽ أصبلن 
المخمصة كنحك ذلؾ، كقيد بعض الشافعية القاعدة المذككرة بأف لـ تنقص الضركرة عف 

 .(ْ)فإذا نقصت فإنو ال يباح لو المحظكر ،المحظكرات
باُؼوٝهاد روله  -ى

َ
هِٛ
ْ
ل
َ
 :ثو

كال يتجاكز عنيا، كفائدة  ،فالتجكيز عمى قدرىا ،ز لمضركرةكٍّ ؿ أك ترؾ جي أم أف كؿ فع
التنبيو عمى أف ما تدعك إليو الضركرة مف المحظكرات  ؛كضع ىذه القاعدة عقب السابقة

 ،إنما يرخص منو القدر الذم تندفع بو الضركرة فحسب، فإذا اضطر اإلنساف لمحظكر
فإنو  ،كعيا: أف مف أكره عمى اليميف الكاذبةفميس لو أف يتكسع في المحظكر، كمف فر 

                                                           
 .ُْ/ِ المكافقات لمشاطبي -ُ
 .ِِٔ/َُالككيتية  الفقيية ، كالمكسكعةْ/ُ السممي الديف عزل األناـ مصالح في األحكاـ انظر: قكاعد -ِ
 .ُُٗسكرة األنعاـ: اآلية  -ّ
 .َِٔ/ِٖ الككيتية ، كالمكسكعةُٖٓص لمزرقا شرح القكاعد الفقيية، ك ُّٕ/ِالمنثكر في القكاعد لمزركشي  -ْ
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يباح لو اإلقداـ عمى التمفظ مع كجكب التكرية كالتعريض فييا إف خطرت عمى بالو 
 .(ُ)فإف في المعاريض مندكحة ؛التكرية كالتعريض

 ٓب عبى ُؼنه ثـَ ثيٝاُٚ:  -ػ
ضركرة، كىذه ىذه القاعدة مكممة لمسابقة، فالقاعدة المتقدمة يعمؿ بيا أثناء قياـ ال

القاعدة تبيف ما يجب فعمو بعد زكاؿ حاؿ الضركرة، كمعناىا أف ما جاز فعمو بسبب 
فإنو تزكؿ مشركعيتو بزكاؿ حاؿ  ،عذر مف األعذار، أك عارض طارئ مف العكارض

عف األصؿ المتعذر، فإذا زاؿ العذر  ؼه مى فيك خى  ،العذر؛ ألف جكازه لما كاف بسبب العذر
 ،كاألصؿ ؼً مى لمـز الجمع بيف الخى  -أيضان - ؼً مى فمك جاز العمؿ بالخى  أمكف العمؿ باألصؿ،

 .(ِ)فبل يجكز كما ال يجكز الجمع بيف الحقيقة كالمجاز ليذه العمة
 االػـواه ال ٣جـَ ؽن اُـري:  -ؽ

ف كاف في بعض المكاضع يقتضي تغيير الحكـ مف الحرمة إلى  أم أف االضطرار كا 
ككممة  -يا الترخيص في فعمو مع بقائو عمى الحرمة اإلباحة كأكؿ الميتة، كفي بعض

ال لكاف مف قبيؿ إزالة الضرر  -الكفر إال أنو عمى كؿ حاؿ ال يبطؿ حؽ الغير، كا 
بالضرر كىذا غير جائز، كيتفرع عف ىذه القاعدة أنو لك اضطر إنساف بسبب الجكع 

 .(ّ)فأكؿ طعاـ آخر يضمف قيمتو في القيميات كمثمو في المثميات
 احلبعخ ر٘يٍ ٓ٘يُخ اُؼوٝهح ػبٓخ ًبٗذ أٝ فبطخ:  -ؽ

يحتاجكف إلييا فيما يمس مصالحيـ  كمعنى ككف الحاجة عامة: أف الناس جميعان 
 ،كالجعالة ،كحكـ صالح، كاإلجارة ،كسياسة عادلة ،كصناعة ،كزراعة ،العامة مف تجارة

فييا الضركرة  كالصمح، كغيرىا، كالحاجة إذا عمت كانت كالضركرة، فتغمب ،كالحكالة
 الحقيقية.

                                                           
 .َِٔ/ِٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُٖٖ، ُٕٖص الفقيية القكاعد ، كشرحٖٗمبركتي صل الفقو قكاعد -ُ
 .َِٔ/ِٖ المكسكعة الككيتية، ك ُٖٗص لمزرقا شرح القكاعد الفقيية، ك ٖٓكالنظائر لمسيكطي ص األشباه -ِ
 .َِٕ/ِٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِّص لمزرقا شرح القكاعد الفقيية، ك َٔلمبركتي ص الفقو قكاعد -ّ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

33 

أك طائفة خاصة  ،كمعنى ككف الحاجة خاصة أف يحتاج إلييا فرد أك أفراد محصكركف
كأرباب حرفة معينة، كمف أمثمتيا لبس الحرير لحاجة الجرب كالحكة، كذكر بعض أىؿ 

كاكتساب  ،كالمكاشي ،كحفظ الزرع ،العمـ بأنو ال يجكز اقتناء الكبلب إال لحاجة ماسة
 د.الصيك 

كتجيز ترؾ  ،فتبيح المحظكر ،كالمراد بتنزيميا منزلة الضركرة: أنيا تؤثر في األحكاـ
؛ تيسيران عمى األمة، كدفعان لمحرج كغير ذلؾ مما يستثنى مف القكاعد األصمية ،الكاجب
 عنيا.

كأسباب الحاجة كحاالتيا إما أف تككف مصمحية في األصؿ بحيث تتعمؽ بالمصالح 
ياتيـ الدينية كالدنيكية، كىذه المصالح ىي ما شرع ليا ما يناسبيا العامة لمناس في ح

كيحققيا كالبيع كاإلجارة كسائر العقكد، ككذلؾ أحكاـ الجنايات كالقصاص كالضماف 
ما دامت حياتو، كال تتـ حياتو إال بدفع ضركراتو  كغيرىا، كاإلنساف مكمؼ بعبادة اهلل 

، كال يتأتى ذلؾ إال بإباحة كغير ذلؾ مف المنافعرب كالمناكح كحاجاتو مف المآكؿ كالمشا
 التصرفات الدافعة لمضركرات كالحاجات.
ما أف تككف أسباب الحاجة أعذار  طارئة، كأسباب التخفيؼ في العبادات كغيرىا  اكا 

سبعة كىي: السفر، كالمرض، كاإلكراه، كالنسياف، كالجيؿ، كالعسر، كعمـك البمكل، 
 . (ُ)كالنقص

فيك الذم يباح بالقدر  ،حكاـ تخفيفان كترخيصان بسبب األعذار الطارئةكما شرع مف األ
 .(ِ)الذم تندفع بو الحاجة، كتزكؿ اإلباحة بزكاؿ الحاجة

                                                           
 عمـك بػمكل كحصػكؿ مرضي   كسبػب التخفيؼ في الشرع الرضػي -ُ

 كالسػفػر الطػػكيػػػؿ كالنػػقػػػصػػػػاف   كالػػجػػػػػيػػػػػػػؿ كاإلكػػػػراه كالػػػػػنػػػػػػسػػػػػػيػػػػػػػاف    
 سمعتيما مف الدكتكر فضؿ بف عبداهلل مراد المدرس في جامعة اإليماف، ككأنيما مف نظمو. 

العدلية  األحكاـ ، كمجمةُّٗ/ِاألناـ  مصالح في األحكاـ ، كقكاعدٖٖلمسيكطي ص األشباه كالنظائر: انظر -ِ
 .ٖٗص فقو األكلكيات لمقرضاكم، ك ِٔٓ/ُٔ الككيتية ، كالمكسكعةَِٗ/ُ لمزرقاء شرح القكاعد الفقيية، ك ُٗص
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ادلجؾش اُضب٢ٗ: ٓظـِؾبد اُجؾش ٝٗشأح اخلالف 
 ٝأٍجبثٚ

 كفيو ثبلثة مطالب:

 ادلـِت األٍٝ: اُزؼو٣ق دبظـِؾبد اُجؾش.
 ف اُلو٢ٜ.ادلـِت اُضب٢ٗ: ٗشأح اخلال

 ادلـِت اُضبُش: أٍجبة اخلالف اُلو٢ٜ.
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 ادلـِت األٍٝ: اُزؼو٣ق دبظـِؾبد اُجؾش
 ُـخ ٝاطـالؽب   رؼو٣ق األصو -أ

 مف الحاصؿ كىك ،النتيجة بمعنى األكؿ: معاف أساسية: ثبلثة ول :اْلثر في المغة
األثر بمعنى النقؿ  ، كيأتي(ُ)الجيزء بمعنى كالثالث: العبلمة، بمعنى كالثاني: شيء،ال

ألنو  كاألثر األجؿ؛ ،كاألثر الخبر، الشيءة بقيكاألثر:  ،منقكؿ :حديث مأثكر أم يقاؿ:
 الشيء ، كأثركاألثر مصدر قكلؾ أثرت الحديث آثره إذا ذكرتو عف غيرؾ ،يتبع العمر
 ، كقاؿ(ِ)ژٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پژ  تعالى: قاؿ كجكده، عمى يدؿ ما حصكؿ
 تقدـ مف عمى بو المستدؿ لمطريؽ يقاؿ ىذا كمف ،(ّ)ژىئ ی ی  ی یژ تعالى:
 ،(ٓ)ژہ ہ ہ ہ ھژ ، كقكلو:(ْ)ژۋ ۅ ۅ ۉژتعالى:  قكلو نحك آثار،

أثر الشيء حكمو ك  عمقة، فيو تبقى أف بعد يرل ال كما شيء كؿ مف يرل ما بقية كاألثر:
ف أثر فإ ؛كيراد غرضو كغايتو ،أثر الشيء :كقد يقاؿ ،المترتب عميو بطريؽ المعمكلية

يككف بعد ذلؾ  كذلؾ الغرض مف الشيء كغايتو ،الشيء أم معمكلة كما يككف بعده
 .(ٔ)ثكركالجمع آثار كأي ، الشيء

ما سبؽ في عف  لوال يخرج استعماؿ الفقياء كاألصكلييف  اْلثر في االصطالح:
بمعنى  كما يطمقكنو، فيطمقكف األثر بمعنى البقية عمى بقية النجاسة كنحكىا، المغكية ومعاني

يقصركنو عمى  الخبر فيريدكف بو الحديث المرفكع أك المكقكؼ أك المقطكع، كبعض الفقياء

                                                           

 .ِّ/ُالتعريفات لمجرجاني  -ُ
 .ْٔاآلية  :سكرة المائدة -ِ
 .َٓاآلية  :ـكسكرة الر  - ّ
 .َٕاآلية  :سكرة الصافات -ْ
 .ْٖاآلية  :سكرة طو -ٓ
، كالمفردات في غريب ْٓ، ّٓ/ُ، كمعجـ مقاييس المغة ٕ-ٓ/ْرب ، كلساف العْ/ُانظر: المصباح المنير  -ٔ

 .َّ/ُلمنكرم  ، كدستكر العمماء أك جامع العمـك في اصطبلحات الفنكفَُ، ٗالقرآف ص
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كيطمقكنو بمعنى ما يترتب عمى الشيء، كىك المسمى بالحكـ عندىـ، كما إذا ، المكقكؼ
 .(ُ)أضيؼ األثر إلى الشيء فيقاؿ: أثر العقد، كأثر الفسخ، كأثر النكاح كغير ذلؾ

ما يترتب مف نتائج كأحكاـ بناء عمى مراعاة مستجدات  :في البحثكالمقصكد باْلثر 
 العمـك الطبية كاألخذ بيا.

: -ة  رؼو٣ق ادلَزغلاد ُـخ ٝاطـالؽب 
دَّ مف  مستجٌدة، جمع المستجدات في المغة:  ،جديد فيك ًجدَّةن  بالكسر يىًجد   الشيء جى

دَّدى ك  القديـ، خبلؼ كىك دَّ  األمر فبلف جى دَّه كاستىجى  جديدان، أك تجدد رهكصيَّ  أحدثو ه إذاكأىجى
دَّهي  الزمان، استجد يستعمؿ كقد ىك، ٌدان فيك كجى  عند جديد كىك مفعكؿ، بمعنى جديد فعيؿ جى
دَّ الشيء بمعنى فعيؿ الناس  كيقاؿ جديدا، كصار يكف لـ أف بعد ًجدَّةن حدث فاعؿ، كجى
 كالجديد يطمؽ عمى كؿ دا،جدي صار كاستجد جديدان، كتجدد الشيء ثكبان  لبس ثكبان  أجد
ديده  أىًجدَّةه  كالجمع بو، لؾ عيد ال ما كالجديد األياـ، عميو تأت لـ شيء دىده، كأىٍصؿي  كجي  كجي
دَّهي  حيف بو ييرادي  مجدكدو  معنى في كىك جديد القىٍطع، يقاؿ: ثكبه  كيٌمو ذلؾ  أىم الحائؾ جى

 أىٍبؿً  جديدان: ثىكبان  لبس ًإذا لمرَّجؿ كيقاؿ جديد، شيءه  يقاؿ: الًبمى، نىًقيض كالًجدَّةي  قطعو،
،  كأٍحمىدً  كأىًجدَّ  دَّ ك ، كأجد فبلف صار ذا جد كاجتيادالكاًسيى حاف  -باأللؼ-النخؿ  أىجى

جداده كىك قطعو، كالجد العظمة كىك مصدر يقاؿ منو جد في عيكف الناس إذا عظـ، 
دٌ  ًدٍدتي  الحظٌ  كالجى د   بالشيء يقاؿ: جى  .(ِ)إذا حظيت بو أىجى

 ال يخرج االستعماؿ االصطبلحي لممستجدات عف المعنى المغكم. :اصطالحا المستجدات
 .(ّ)كالمقصكد بالمستجدات في البحث ما ظير مف جديد العمـك كالمعارؼ الطبية

                                                           
 .ِْٗ/ُلككيتية المكسكعة الفقيية ا -ُ
، كالمعجـ ْٖٕ/ٕ، كتاج العركس َْٗ/ُ، كمقاييس المغة ُُِ/ّ، كلساف العرب ِٗ/ُالمصباح المنير  -ِ

 . َُٗ/ُالكسيط 
كالتي ظيرت نتيجة التقنية الحديثة، كالتي تشمؿ كؿ الطرؽ التي يستخدميا الناس في اختراعاتيـ، كاكتشافاتيـ؛  -ّ

شباع رغباتيـ  =، كتيستخدـ التقنية أحيانان لكصؼ استخداـ معيف لمٌتقنية الصناعيةكاكتشافاتيـ؛ لتمبية حاجاتيـ، كا 
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: -ط  رؼو٣ق اُؼِّٞ ُـخ ٝاطـالؽب 
 كاإلتقاف، كالشعكر، المعرفة، عمى يطمؽ: العمـك في المغة جمع عمـ، كالعمـ

 قدكمو بخبر عممت ما: كيقاؿ عرفتو، عممان  أعممو الشيء عممت: يقاؿ ،كاليقيف
ا: أم ًمـ: كيقاؿ شعرت، مى  .(ُ)أتقنو: كتعممو األمر عى

 الشيء صكرة حصكؿ ىك لمكاقع، كقيؿ: المطابؽ الجاـز االعتقاد ىك: اصطبلحان العمـ 
: يض، كقيؿالنق يحتمؿ ال المعاني بيف تمييزان  لمحميا تكجب صفة: العقؿ، كقيؿ في

، كىك ؽمتعمَّ  المعنى كليذا اإلدراؾ، ىك العمـ لمفظ الحقيقي المعنى  في تابع كلو المعمـك
 إما منيا كؿ عمى العمـ لفظ فأطمؽ اٍلمىمىكىةي، كىك البقاء في إليو كسيمة يككف الحصكؿ
 المعمـك مف الخفاء زكاؿ العمـ :مشيكرا، كقيؿ مجازان  أك ،اصطبلحية أك ،عرفية حقيقة

 .(ِ)نقيضو الجيؿك 

                                                                                                                                                                  

، بالنكازؿ الفقيية عرؼت، ك لناسفي حياة اقع تزؿ التي عمى النكا اءالفقي عندالمستجدات تيطمؽ ك  كالتٌقنية الطٌبيَّة.=
 في أك كقكعيا، في ديدةالج الحاضر، العصر في الحادثة كالكقائع عمى النكازؿفقييان تطمؽ  المستجداتكبالتالي ف
  :نكعيف عمى المستجدة النكازؿ تككف ىذا سابؽ، كعمى فقيي حكـ ليا يعرؼ لـ مما كحاليا، صكرتيا
 عف مقطكعة كىي العصر، ىذا في إال تقع لـ إنيا بحيث كالحدكث، الكقكع أصؿ في استجدت نكازؿ :النكع األكؿ
 مجمكعة تقع العصكر مف عصر كؿ كفي كالنكازؿ، مستجداتال أصؿ ىك النكع كىذا قبؿ، مف بيا يعيد كلـ سابؽ،
 الفقياء. لدل المسمككة الطرؽ مف بطريؽ شرعي حكـ عف ليا فيبحث الناس، حياة في كتستجد النكازؿ ىذه مف

 استجدت قد باعتبارىا المستجدات مف فككنيا سابؽ، عف بانقطاع ال بتجٌدد كلكف استجدت التي تمؾ النكع الثاني:
ف كحاليا، اصكرتي في  التي الحالة أك الصكرة أك الشكؿ بغير كقكعيا استجد أنو بمعنى سابقان، أصميا كاف كا 

مستجدات العصر كمظاىر التكامؿ المعرفي في التعامؿ الفقيي لعبد اهلل الزبير عبد الرحمف ]السابؽ.  في بو حدثت
لعالمي الثاني، التكامؿ المعرفي بيف عمـك الكحي ، مركز بحكث القرآف الكريـ كالسنة النبكية، المؤتمر العممي آ-ّص

كىذا اإلطبلؽ األخير لممستجدات بمعنى النكازؿ كالكقائع يشمؿ مسائؿ ، [ََِٗ-َُّْكعمـك الككف، المحـر 
الفصؿ األكؿ، كالذم ذيكرت لبياف أثر مستجدات العمـك الطبية في نشأة الخبلؼ الفقيي ككقكعو، كاقتصرت فييا 

 لصناعي، كبنكؾ األجنة كالمني كالحميب، كزراعة األعضاء( كأمثمة فقط.عمى )التمقيح ا

 .َُّ، ُِٔ/ ّّ، كتاج العركس ُْٖ، ُْٕ/ُِلساف العرب  -ُ
 . َِٗ/َّ ، كالمكسكعة الككيتيةُٗٗ/ُانظر: التعريفات لمجرجاني  -ِ
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 رؼو٣ق اُـج٤خ ُـخ ٝاطـالؽب   -ك
نسبة إلى الطب، كيطمؽ الطب في المغة عمى عدة معاف منيا:  الطبية لغة: -أ

 أصمحتو، إذا طببتو يقاؿ: دىاكىاهي، كمنيا اإلصبلح أىٍم: فيبلىننا فيبلىفه  طىبَّبى : المداكاة، يقاؿ
 عند طبيب حاذؽ ؽ، ككؿالحذ كسياسة، كمنيا لطؼ أم باألمكر طب لو :كيقاؿ

 حاذؽ، أم: طبيب رجؿ يقاؿ: بيا، كالميارة باألشياء الحذؽ الطب أصؿ العرب؛ ألف
 عادتي، كمنيا أم بطبي ذلؾ ليس يقاؿ: العادة، كفطنتو، كمنيا لحذقو طبيبان؛ كسمي
،، مسحكر أم مطبكب رجؿ يقاؿ: السحر، ، ًفي ليغىتىافً : كىالط ب   كىالطَّب  تى  الطٍّبٍّ : لىوي  طىبَّبى كى
ـه ًبالطٍّبٍّ اأٍلًطبَّاءى  لىوي  سىأىؿ اًل : عى طىًبيبه  .(ُ)عبلج الجسـ كالنفسالطٍّب: ك ، ، كىرىجيؿه طىبٌّ كى
أك ىك العمـ  ،(ِ)المرض كبرء الصحة حفظ بو يعرؼ عمـالطب اصطبلحان:  -ب 

 حفظ بو حاصؿيي  ،أك ىك عمـ بأصكؿ بدف اإلنساف، (ّ)الذم يختص بمعالجة األمراض
 .(ْ)سترد زائمياكيي  ،الصحة
 رؼو٣ق َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ -ٛـ
عقبت أما استجد مف عمـك كمعارؼ في مجاؿ الطب نتيجة التقنية الطبية كالتي  

اآلالت الطبية كالتي مكنت األطباء مف التعرؼ عمى دقائؽ ة ك ز اكتشاؼ المجير كاألجي
 و.داكاتم، كتطبيبو ك األمكر، كأسرار جسـ اإلنساف

 رؼو٣ق اخلالف ُـخ ٝاطـالؽب   -ٝ
 أف بعد قصده أك إليو، عصاه الشيء إلى كخالفو المخالفة كالمضادة، الخالؼ لغة:

كقيؿ:  باطؿ، إلبطاؿ أك حؽ لتحقيؽ المتعارضيف بيف تجرم منازعة عنو، كالخبلؼ نياه

                                                           
العباد البف القيـ  ىدم خيرزاد المعاد في ، ك َْٕ/ّمعجـ مقاييس المغة ، ك ّٓٓ/ُ العرب لساف انظر: -ُ
كماؿ اإلعبلـ بتثميث الكبلـ لُّٓ/ْ  .ُّ/ُمجياني ، كا 
 .ْٖٕلممناكم ص التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ -ِ
 .ْْٔكنعاف ص ألحمد المكسكعة الطبية الفقيية  -ّ
 . ِٗص  لقيس آؿ مبارؾ التداكم كالمسؤكلية الطبية في الشريعة اإلسبلمية -ْ
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 أك فعمو في األكؿ طريؽ غير طريقان  كاحد كؿ يأخذ أف :كالمخالفة كاالختبلؼ الخبلؼ
 االختبلؼ كاف كلما عكس، كال مختمفاف ضديف كؿ ألف الضد؛ مف أعـ كالخبلؼ، الوح
 افتعاؿ :كاالختبلؼ، كالمجادلة لممنازعة ذلؾ استعير التنازع يقتضي القكؿ في الناس بيف
 كتخالفا: لـ األمراف اختمؼ يقاؿ: االتفاؽ، اختمؼ، كىك نقيض الخبلؼ، كىك مصدر مف
 .(ُ)مختمفكف أم ًخٍمفة القـك :كيقاؿ اختمؼ،ك تخالؼ  فقد يتساكى  لـ ما ككؿ ،يتفقا

 أصحاب بعض عف نقؿ، ك المغكم بمعناه الفقياء عند يستعمؿ الخالؼ اصطالحان:
 دليؿ، عمى يى نً بي  قكؿ في يستعمؿ األكؿ بأف ،كالخبلؼ االختبلؼ بيف التفريؽ الحكاشي
 ال خبلؼ لو يقاؿ الراجح ابمةمق في المرجكح القكؿ كقيؿ: إف عميو، دليؿ ال فيما كالثاني

 كمخالفة الخبلؼ، في المخالؼ جانب في الضعؼ ثبكت منو كالحاصؿ: قالكا اختبلؼ،
 .االختبلؼ في جانبو ضعؼ كعدـ اإلجماع،
 يستعممكف بؿ الفرؽ، ىذا اعتبار عدـ كالفقياء األصكلييف بعض كبلـ في كقع كقد
 اختبلفان. اختمفا فقد خبلفان، اآلخر دىماأح خالؼ أمريف فكؿ كاحد، بمعنى المفظيف أحيانان 
 اإلجماع مخالفة في الخبلؼ كينفرد االختبلؼ، مف مطمقنا أعـ الخبلؼ إف: يقاؿ كقد
 .(ِ)االختبلؼ بمعنى أحيانا التنازع الفقياء كيستعمؿ ىذا كنحكه،
 رؼو٣ق اُلو٤ٜخ ُـخ ٝاطـالؽب   -ى
 كغمب كالفطنة، لو، كالفيـ بالشيء، مـالع بالكسر: نسبة إلى الفقو، كالًفقو لغة: لفقييةا
 صحيح كاحد أصؿ كالياء كالقاؼ الفاء فقو»، قاؿ ابف فارس: (ّ)لشرفو الديف عمـ عمى
فقو،  فيك بشيء عمـ أفقيو، ككؿ الحديث فقيت بو، تقكؿ: كالعمـ الشيء إدراؾ عمى يدؿ

                                                           
، كالمكسكعة ُّٓ، كالتعريفات لمجرجاني صِِّ، كالتعاريؼ لممناكم صُٗ-ٕٖ/ٗانظر: لساف العرب  -ُ

 .ُِٗ/ِالككيتية 
 .ِِٗ، ُِٗ/ِالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ِ
 .ُُْٔ، كالقامكس المحيط لمفيركزآبادم صْٕٗ/ِ، كالمصباح المنير ِِٓ/ُّلساف العرب  -ّ
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 كالحراـ بالحبلؿ عالـ لكؿ فقيؿ الشريعة، عمـ بذلؾ اختص ينقو، ثـ كال يفقو ال يقكلكف:
 . (ُ)«لؾ بينتو إذا الشيء فقيو، كأفقيتؾ

 .(ِ)فكر عف بو العالـ تيقنو معمـك كؿ كقيؿ: الفقو عبارة عف
 أدلتيا مف المكتسبة العممية الشرعية باألحكاـ ىك العمـ اصطالحان: الفقو -ب

  .(ّ)التفصيمية
 أم: النحك عمـ قكؿت كما الصناعة، بو كالمراد جنسإف كممة )العمـ( في التعريؼ 

 كالصفات بالذكات العمـ (األحكاـبػ) كاليقيف، كخرج الظف فيو يندرج كحينئذ صناعتو،
العقمية  الشرع، كخرج بيا عمى معرفتيا يتكقؼ ما (الشرعيةػ)ب كالمراد، كاألفعاؿ

 نسبة ككذلؾ الفاعؿ، كرفع محرقة، كالمغكية النار كككف: كالحسية كاليندسة، كالحسابيات
 ،العممية (العمميةػ)يقـ، كخرج ب لـ نحك سمبان  أك ،زيد كقاـ إيجابان  غيره إلى ءالشي

 كعمـ ،المبلئكة خرج عمـ (أدلتيا المكتسبة مفػ)كباألخبلؽ، كب ،الديف كالمتعمؽ بأصكؿ
خرج  (التفصيمية، كبػ)عمما بؿ فقيان  يسمى ال كمو ذلؾ فإف بالكحي، الحاصؿ الرسكؿ
 مف أخذه ألنو تقميدان؛ بؿ فقيان  يسمى ال فإنو الفقيية؛ لمسائؿا في لممقمد الحاصؿ العمـ
 .(ْ)مسألة كؿ في مطرد إجمالي دليؿ
 رؼو٣ق اخلالف اُلو٢ٜ:  -ػ

اختبلؼ كعدـ مف  الشريعة عمماءىك ما كقع بيف  :مما سبؽ يتبيف أف الخبلؼ الفقيي
 .(ٓ)اتفاؽ في المسائؿ الفقيية الفرعية المأخكذة مف أدلتيا التفصيمية

                                                           
 .ِْْ/ْمعجـ مقاييس المغة  -ُ
 .ُّ/ُفقو لمزركشي محيط في أصكؿ الالبحر ال -ِ
 .َٓالفركع عمى األصكؿ لؤلسنكم ص  ، كالتمييد في تخريجُٓ/ُالبحر المحيط في أصكؿ الفقو  -ّ
 المصدراف السابقاف. -ْ
 .ُٗص  ليشاـ آؿ الشيخ التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقييأثر  -ٓ
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: ٗشأح اخلالف اُلو٢ٜ
ليـ مف األحكاـ، سكاء تمؾ التي   بإببلغ الناس ما شرعو اهلل قاـ رسكؿ اهلل 

تنبئ عف الطمب أك النيي أك التخيير كىي األحكاـ التكميفية، أك تمؾ التي جاءت ببياف 
كاـ خاصان شرط أك سبب كىي األحكاـ الكضعية، أك غير ذلؾ مما تدؿ عميو تمؾ األح

بأفعاؿ اإلنساف مف ناحية صحتيا كعدـ صحتيا، ككفائيا بالمطمكب كعدـ كفائيا، كذلؾ 
بإببلغيـ ما نزؿ بيا مف كحي، كبيانو ليـ، أك بقضائو بينيـ فيما شجر بينيـ مف 

َـّ  بيـ مف الخبلؼ، فكاف  الخصكمات، أك بإرشاده إياىـ فيما نزؿ بيـ مف الحكادث أك أل
ذا زي يـ فيما يحصؿ بينيـ مف نزاع، كمردىـ فيما يحٍ عمرج رسكؿ اهلل  بيـ مف أمر، كا 

حصؿ كأف اختمفكا في أمر أرشدىـ فيو إلى الصكاب، كربما نزؿ بيـ أمر عاجؿ كال 
يستطيعكف الكصكؿ إليو لبعده عنيـ أك لسفرىـ، فيجتيدكف في معرفة حكمو، فيتفقكف أك 

ىـ اتفاقان أك اختبلفان، فيبيف ليـ ما يختمفكف، فإذا حضركا عنده عرضكا عميو اجتياد
ًممك اختمفكا فيو، فيي   العاص بف عمرك فعفا، سى

 غزكة في باردة ليمة في احتممت: قاؿ 
الصبح،  بأصحابي صميت ثـ فتيممت، أىمؾ، أف اغتسمت إف فأشفقت ،(ُ)السبلسؿ ذات

ك" فقاؿ:  لمنبي ذلؾ فذكركا اًبؾى كىأىنٍ  ،يا عىٍمري م ٍيتى ًبأىٍصحى نيبه صى تيوي ًبال ًذم فىأىٍخبىرٍ  ؟تى جي
قيٍمتي  ،ٍغًتسىاؿً مىنىعىًني مف اال ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ ڇ ژ :إني سمعت الم وى يقكؿ :كى

 ژڇ

ًحؾى رسكؿ الم ًو ، (ِ)   الخدرم سعيد كفي حديث أبي، (ّ)"كلـ يىقيٍؿ شيئا فىضى
 طيبان  يدان صع فتيمما ماء، معيما كليس الصبلة، فحضرت سفر، في رجبلف خرج: قاؿ

                                                           
كسميت  السمسؿ، لو يقاؿ جذاـ بأرض األني بيا سميت كقيؿ: أياـ، عشرة المدينة كبيف بينيا القرل، كادم كراء -ُ

 .ّْ/ْ القارم اليجرة، عمدة مف ثماف سنة األكلى جمادم في بيا الغزكة التي كانت
 .ِٗاآلية  :سكرة النساء -ِ
، في المسند ، كأحمدّّْبرقـ:  ِٗ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطيارة، باب إذا خاؼ الجنب البرد أيتيمـ  -ّ

صحيح سنف أبي « صحيح»، قاؿ األلباني: ُْٖٕٓبرقـ:  َِّ/ْعمرك بف العاص مسند الشاميف، بقية حديث 
 . ِّّبرقـ:  ٖٔ/ُداكد 
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 ثـ اآلخر، يعد كلـ كالكضكء، الصبلة أحدىما فأعاد الكقت، في الماء كجدا ثـ فصميا،
ٍبتى الس ن ةى " يعد: لـ لمذم فقاؿ لو، ذلؾ فذكرا  اهلل رسكؿ أتيا ال  ،أىصى  ،تيؾى كىأىٍجزىأىٍتؾى صى

أى كىأىعىادى  ض   ال" األحزاب: مف رجع لما  نبيال قاؿ، ك (ُ)"ٍجري مىر تىٍيفً لؾ اْلى  :كقاؿ ًلم ًذم تىكى
مِّيىف   ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني في إال اٍلعىٍصرى  أىحى ـٍ  فىأىٍدرىؾى  ،قيرى يي  فقاؿ ،الط ًريؽً  في اٍلعىٍصري  بىٍعضى
ـٍ  يي مِّي الى  :بىٍعضي ـٍ  كقاؿ ،نىٍأًتيىيىا حتى نيصى يي مِّي بىؿٍ  :بىٍعضي  ًلمن ًبيِّ  فىذيًكرى  ،ذلؾ ًمن ا ييرىدٍ  لـ ؛نيصى
، منيـ كىاًحدنا ييعىنِّؼٍ  فمـ"(ِ). 

ذا كجد لـ كعمى ىذا لـ يكف ىناؾ خبلؼ في األحكاـ عمى عيد رسكؿ اهلل  ، كا 
إذ لـ يكف ألحد مف أصحابو الخركج عف رأيو، فإذا حدثت  ؛يمبث أف يزكؿ كينتيي

ما ينكر فبل تقـك هحادثو، كرأل أحدىـ رأيان، عرضو عميو، فإما أف يقر  لو  فيككف شرعان، كا 
 اهلل رسكؿ فقاؿ كثيرة ناران  فأكقدكا كاف في خيبر أمسى لما قائمة، كيدؿ عمى ذلؾ أنو 

: " ميرو  عمى :قالكا ؟تيكًقديكفى  شىٍيءو  أىمِّ  عمى ؟الن اري  ىذهما  ما أىٍىًريقيكا فقاؿ ،ًإٍنًسي ةو  حي
كىىا فييا كىسِّري ؿه  قاؿ ،كى نىٍغًسمييىا فييا ما نييىًريؽي  أال ،الم وً  رىسيكؿى  يا :رىجي ، (ّ)"ذىاؾى  أك :قاؿ ؟كى
كانتقؿ ، ال اختبلؼ في األحكاـ، فمما تكفي  النبي عمى ىذا كاف األمر في عيد ف

كانتيى زمف التشريع، لكنو ترؾ لؤلمة مصدر  ،انقضى بكفاتو الكحي ،إلى الرفيؽ األعمى
عيما أصحابان لو كالسنة، محفكظة في صدكر أصحابو، كترؾ م ،الكتاب :اليداية كالرشاد

لو، كشاىدكا أفعالو، كشاىدكا نزكؿ الكحي، اعاشركه في حضره كسفره، كاستمعكا ألقك 
كاطمعكا عمى أسبابو كمقتضياتو، فحصؿ ليـ بذلؾ ممكة فقيية يتعرفكف بيا حكـ اهلل فيما 

 ،إال التطبيؽ كالشرح كالبياف يجد مف األمكر، فمـ يبؽ ألىؿ العمـ بعد كفاة النبي 
                                                           

، ّّٖرقـ:  ّٗ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطيارة، باب في المتيمـ يجد الماء بعدما يصمي في الكقت  -ُ
 و األلباني في، صححّّْـ: رق ُِّ/ُالنسائي، كتاب الغسؿ كالتيمـ، باب التيمـ لمف يجد الماء بعد الصبلة ك 

 .ِّٕرقـ:  ٗٔ/ُصحيح أبي داكد 
يماء راكبا كالمطمكب الطالب صبلة ، كتاب الجمعة، بابأخرجو البخارم -ِ  .َْٗبرقـ:   ُِّ/ُ كا 
[ كمف خص أخاه بالدعاء َُّ]التكبة:ژڻ  ڻژأخرجو البخارم، كتاب الدعكات، باب قكؿ اهلل تعالى:  -ّ

 .ِٕٗٓبرقـ:  ِِّّ/ٓ دكف نفس
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كسنتو، كلـ يجعمكا ىذا عمى كاحد يصدركف عف  شديف في ذلؾ بعمؿ الرسكؿ مستر 
رأيو، كيسمعكف لقكلو، كينتيي بذلؾ كؿ ما قد يحدث مف خبلؼ ىك في الناس طبيعة، 
كىك لكجكدىـ كتقمبيـ كضركرة حتمية؛ ذلؾ ألنيـ يعممكف أنو ال عصمة ألحد إال رسكؿ 

، كال يصيب ئيصيب الحؽ، كقد ال يكفؽ فيخط، أما غيره فقد يكتب لو التكفيؽ فاهلل 
كلما كاف ىذا األمر يشترؾ فيو الكثير ممف أنس في نفسو القدرة عمى االضطبلع، أك 

كه أمرىـ، كجد الخبلؼ كنتيجة لذلؾ، كلتفاكت عرؼ الناس لو ذلؾ فقصدكه، أك كلٌ 
رة عمى كزف ة كعمميا، كالقديعس في النظر كالعمـ باألحكاـ الشر العقكؿ، كاختبلؼ النا

مراعاة الظركؼ كالمبلبسات، كما إلى باألمكر كالمصالح بالميزاف المستقيـ، كاإلحاطة 
ذلؾ فيما يختمؼ فيو الناس طبيعة كثقافة كتربية كأخبلقان كمكطنان كاكتسابان، فيختمفكف بناء 

 ما.كٍ عميو نظران كرأيان كحي 
يف الصحابة رضي اهلل ، ككاف أكؿ خبلؼ كقع بإذف الخبلؼ حدث بعد كفاة النبي 

ف ىك أحؽ بيا كمى  عنيـ مسألة الخبلفة كمف يخمفو مف أصحابو في كالية أمر المسمميف،
ح صمً لسابقتو في اإلسبلـ، كأرسخ قدمان في نصرة اإلسبلـ، كأحرل بأف ينظر فيما يي 

 المسمميف كيسكسيـ بما فيو فبلحيـ كسعادتيـ.
د ذلؾ، فبدأ ىذا االختبلؼ خفيفان في عيد ثـ تكالت الخبلفات الفقيية بيف الصحابة بع

ألف الصحابة رضي اهلل عنيـ لـ يتفرقكا في األمصار، ككذلؾ الحاؿ في ؛ أبي بكر 
فيما يستجد مف الكقائع، كبعد أف  إلييـ، إذ كاف الخميفتاف يرجعاف عيد سيدنا عمر 

اتسع  ،تفرؽ الصحابة في األمصار باتساع الفتكحات اإلسبلمية في عيد عمر 
الخبلؼ بسبب االختبلط باآلخريف، كدخكؿ أىؿ الببلد المفتكحة في اإلسبلـ، كاستيطاف 

، كقد يككف عند لببلد المفتكحة، كنشرىـ لما سمعكه مف النبي ابعض الصحابة 
لذلؾ اجتيدكا في استنباط  ،بعضيـ ما ليس عند اآلخر، كظيكر كقائع كأحداث جديدة

 ؛اب كالسنة، فظير الخبلؼ في بعض المسائؿ االجتياديةاألحكاـ لتمؾ الكقائع مف الكت
دان إلى اآلف، ك كال يزاؿ الخبلؼ مكج، الختبلؼ نظرىـ فييا، كتفاكت عمميـ بالشريعة
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 ،كتقمباتيـ ،كأنظارىـ ،بطبائعيـ كأفكارىـ ،ؿ قائمان ما داـ الناس ىـ الناسظكسي
قد جعؿ الخبلؼ يتسع شيئا ل، بؿ كأعرافيـ، كبيئتيـ ،كتعميميـ ،كتربيتيـ ،كمعايشيـ

 .(ُ)حتى أصبح عممان مستقبلن لو أصكلو كمصنفاتو ،فشيئا
 

                                                           
، بحث ، كأسباب اختبلؼ الفقياء ألحمد محمد المقرمُِ-ٗؼ صأسباب اختبلؼ الفقياء لعمي الخفيانظر:  -ُ

: ْط، ْْص منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابعة لرابطة العالـ اإلسبلمي، العدد الثامف،
 .  ّٕ-ّٓ طفى الخف صأثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء لمصـ، ك ََِْ-ىػِِْٓ
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 ادلـِت اُضبُش: أٍجبة افزالف اُلوٜبء
فإنو يمكف حصر ىذه  ،بالنظر فيما كتبو العمماء في أسباب الخبلؼ بيف الفقياء

 لرئيسية ىي:األسباب في ثبلثة أسباب رئيسة، تندرج تحتيا باقي األسباب، كىذه األسباب ا
 ركاية السنف. -ُ
 لغة النصكص. -ِ
 التفاكت العقمي بيف المجتيديف. -ّ

 أما السبب اْلكؿ فيندرج تحتو مف اْلسباب ما يمي:
 عدـ االطبلع عمى الحديث. -أ
 الشؾ في ثبكت الحديث. -ب
 نسياف الحديث. -ج
 .أف يككف قد بمغو الحديث لكنو منسكخ كلـ يعمـ بالناسخ  -د
 .ذ العالـ بحديث ضعيؼ أك يستدؿ استدالالن ضعيفان أف يأخ -ق
 االختبلؼ في شركط الحديث. -ك

 كأما السبب الثاني فيندرج تحتو مف اْلسباب ما يمي:
 االشتراؾ المفظي.   -أ
  دكراف المفظ بيف الحقيقة كالمجاز. -ب
 اختبلؼ القراءات. -ج

 كأما السبب الثالث فيندرج تحتو مف اْلسباب ما يمي:
 ؼ المجتيديف في فيـ النصكص كالمراد منيا.اختبل - أ
 اختبلفيـ في استنباط األحكاـ فيما ال كجكد لمنص فيو.  - ب
 تعارض األدلة كاختبلفيـ في الجمع كالترجيح بينيا. -ج
 اختبلفيـ في القكاعد األصكلية. -د
 اإلقباؿ عمى جمع كتحرير المذاىب. -ػى
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 المعاصرة كاالحتكاؾ.  -ك
. ارتباط بعض المسا -ز  ئؿ الفقيية بغيرىا مف العمـك
.  -ح  مستجدات العمـك

 األٍجبة ادلزؼِوخ ثوٝا٣خ اَُٖ٘ أٝال :
خاصان بمف بعد الصحابة، بؿ يككف ليس  : كىذا السببعدـ االطبلع عمى الحديث -أ
لـ يككنكا عمى درجة كاحدة مف االطبلع عمى سنتو  ؛ ألف أصحاب النبي كذلؾ يـفي
  ألف النبي القكلية أك الفعمية؛ أك يفعؿ شيئا ،أك يقكؿ ،أك يقضي ،كاف يفتي، 

، كفي مجمس آخر يسمعو أك ان بئغا كاف مفو نفيسمعو كيراه مف كاف حاضران، ثـ يبمغك 
عنو، فربما كاف عند ىؤالء ما ليس عند  يبمغكايراه قـك لـ يشيدكا المجمس األكؿ، ثـ 

طة بجميع السنة، كمف أمثمة ذلؾ: أكلئؾ، مع العمـ بأف أحدان لـ يصؿ إلى درجة اإلحا
ر بً خٍ فأي ، (ُ)عندما خرج إلى الشاـ حتى إذا كاف بسىٍرغ حديث عمر بف الخطاب 

، ثـ األنصار، فسمككا المياجريف األكليف فاختمفكا  عمر فشاكر بانتشار الطاعكف،
فقالكا: نرل أف ترجع بالناس،  ،سبيؿ المياجريف، ثـ مشيخة قريش مف مياجرة الفتح

نادل في الناس بالرجكع، فقاؿ أبك عبيدة: أفراران مف قدر اهلل؟ فقاؿ عمر: لك غيرؾ ف
 قاليا يا أبا عبيدة؟ نعـ نفر مف قدر اهلل إلى قدر اهلل...فجاء عبد الرحمف بف عكؼ

ذا ،عميو تىٍقدىميكا فال ًبأىٍرضو  ًبوً  سىًمٍعتيـٍ  إذا"يقكؿ:  فقاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  قىعى  كا   كى
 .(ِ)فحمد اهلل عمر ثـ انصرؼ، "منو ان ًفرىار  تىٍخريجيكا فال بيا كىأىٍنتيـٍ  ًبأىٍرضو 
مـ يكف فقياء اإلسبلـ ييرعكف إلى العمؿ بالحديث ف :الشؾ في ثبكت الحديث -ب 

خشية أف يككف قد اعترل الناقؿ كىـ أك خطأ، فإف ثبت كاستيقنتو  ؛مف النقؿ احتى يتثبتك 
ال تكقفكا ع ىذا الصحابة عمى نو، كعممكا بغيره مف األدلة، بؿ كاف أنفسيـ عممكا بو، كا 

                                                           
 .َِٖ/ُْقرية في طرؼ الشاـ مما يمي الحجاز، انظر: شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ُ
باب ، كمسمـ، كتاب السبلـ، ّٕٗٓبرقـ:  ُِّٔ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعكف  -ِ

 .  ُِِٗبرقـ:  َُْٕ/ْالطاعكف كالطيرة كالكيانة كنحكىا 
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فقاؿ: إني أجنبت فمـ أجد ماء، فقاؿ: ال تصؿ،  أنفسيـ، فقد أتى رجؿ إلى عمر 
فقاؿ عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنيف إذ أنا كأنت في سرية فأجنبنا فمـ نجد ماء، فأما 

فىتىمىعٍَّكتي أنت فمـ تصؿ، كأما أنا 
 كاف إنما": كصميت، فقاؿ النبي  ،في التراب (ُ)

ٍجيىؾى  ًبًيمىا تىٍمسىحى  ثيـ   ،تىٍنفيخى  ثيـ   ،اٍْلىٍرضى  ًبيىدىٍيؾى  تىٍضًربى  أىفٍ  يىٍكًفيؾى  كىف ٍيؾى  كى ، فقاؿ عمر: "كى
، (ِ)اتؽ اهلل يا عمار، قاؿ: إف شئت لـ أحدث بو، كفي ركاية قاؿ عمر: نكليؾ ما تكليت

، مستدليف وسيان، فذىب الجميكر إلى صحة صكمنا صكموأكؿ أك شرب في  فككم
ـه ": قاؿ عف النبي   بظاىر حديث أبي ىريرة اًئ فىأىكىؿى أك شىًربى  ،مف نىًسيى كىك صى

ٍكمىوي  ـ  صى سىقىاهي " ؛فىٍمييًت فىًإن مىا أىٍطعىمىوي اهلل كى
ـي  أىكىؿى  ًإذىا": ، كبصريح قكلو (ّ) اًئ  نىاًسيان، الص 

اءى  كىالى  ًإلىٍيًو، الم وي  سىاقىوي  ًرٍزؽه  ىيكى  فىًإن مىا ان،نىاًسي شىًربى  أىكٍ  مىٍيوً  قىضى كذىب مالؾ إلى ، (ْ)"عى
 صكمو كعميو القضاء، كتأكؿ الحديث األكؿ، كلـ يصح عنده الثاني. فبطبل
غ الفقيو أك المحدث حديثان ثـ ينساه، كىذا أمر كارد؛ ألف مي بٍ فقد يى  :نسياف الحديث -ج

 مفجعؿ التيمـ  أف النبي عمر  اففي الحفظ كقكة الذاكرة، كحديث نسي الناس يختمفكف
ما كقع كك ، بف مسعكداعمى ذلؾ  الحدث األصغر، كتابع عمر مف  التيمـالجنابة ك
، «أربعان إحداىف في رجب»فقاؿ:  رسكؿ اهلل  عدد عيمىرعف عندما سئؿ  البف عمر

إال كىك ما اعتمر عمرة  ؛با عبد الرحمفيرحـ اهلل أ»فسئمت أـ المؤمنيف عائشة؟ فقالت: 
 . (ٓ)«كما اعتمر في رجب قط ،شىاًىديهي 

                                                           
 .ْْْ/ُتح البارم شرح البخارم البف حجر ، فتقمبتي  -ُ
 باب التيمـ الحيض، كتاب كمسمـ، ،ّّّرقـ:َُّ/ُ باب التيمـ لمكجو كالكفيف كتاب التيمـ، أخرجو البخارم، -ِ
 .ّٖٔرقـ:َِٖ/ُ
، باب الصائـ إذا أكؿ أك شرب ناسيا  -ّ كتاب الصياـ،  ،، كمسمـُُّٖبرقـ:  ِٖٔ/ِأخرجو البخارم، كتاب الصـك

 .ُُٓٓبرقـ:  َٖٗ/ِأكؿ الناسي كشربو كجماعو ال يفطر باب 
إسناد »، كقاؿ: ِٕبرقـ:  ُٖٕ/ِ كتاب الصياـ، باب تثبيت النية مف الميؿ كغيره قطني في السنف، أخرجو الدار -ْ

 «.ككميـ ثقات ،صحيح
سمـ، كتاب ، كمُٖٓٔبرقـ:  َّٔ/ِ أخرجو البخارم، كتاب الحج، أبكاب العمرة، باب كـ اعتمر النبي  -ٓ

 .ُِٓٓبرقـ:  ُٔٗ/ِكزمانيف  الحج، باب بياف عدد عمر النبي 
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قد يككف الحديث ف: أف يككف قد بمغو الحديث لكنو منسكخ كلـ يعمـ بالناسخ -د
عذر؛ ألف األصؿ ي، فذلؾكلكنو منسكخ، كالعالـ ال يعمـ ب ،كالمراد منو مفيكمان  ،صحيحان 

يصنع اإلنساف بيديو  فيما ف ىذا رأم ابف مسعكد عدـ النسخ حتى يعمـ بالناسخ، كم
كيضعيما بيف  ،كاف في أكؿ اإلسبلـ يشرع لممصمي التطبيؽ بيف يديو إذا ركع، إذ

إذ لـ يبمغو  ؛، ككاف ابف مسعكد يصنعو(ُ)ركبتيو، ثـ نيسخ بكضع اليديف عمى الركبتيف
فبل يصـ، فأخبرت حينما قاؿ: مف أدركو الفجر جنبان  الناسخ، كحديث أبي ىريرة 

ٍيًر  كاف النبي "عائشة كأـ سممة رضي اهلل عنيما، فقالت كمتاىما:  نيبنا مف غى ييٍصًبحي جي
كـي  ميـو ثيـ  يىصي أىما قالتاه لؾ؟ قيؿ: نعـ، : »فقاؿ أبك ىريرة  ،فذكر ذلؾ ألبي ىريرة "حي
 .(ِ)«قاؿ: ىما أعمـ

يو غيره، فقد يعتقد البعض باجتياد قد خالفو ف كذلؾ: اعتقاد ضعؼ الحديث -ػى 
بلعو ؼ؛ الطٌ ضعؼ أحد الركاة بينما يعتقد غيره قكتو، كقد يككف الحؽ في جانب المضعٍّ 

ؽ؛ لعممو ؽ، كقد يككف الحؽ تارة في جانب المكثٍّ مع عميو المكثٍّ عمى سبب خفي لـ يطٌ 
كف ذلؾ غير قادح في ركايتو كعدالتو، إما لكبالراكم فيو مف أجمو  حبأف السبب الذم قد

ما لككنو لو فيو عذر، أك تأكيؿ يرفع عنو الحرج بسببو، كقد  ،السبب غير قادح أصبلن  كا 
يككف لممحدث حاالف: حاؿ استقامة، كحاؿ اضطراب، فيحكـ المكثؽ بصحة الحديث 

نان منو أنو مما ظظنان منو أنو مما ركاه في حاؿ االستقامة، كيحكـ القادح بأنو ضعيؼ 
 ب، كىنا يأتي عمؿ أىؿ التحقيؽ كالتدقيؽ.ركاه في حاؿ االضطرا

اتفؽ الفقياء عمى كجكب العمؿ بالحديث فقد : االختبلؼ في شركط الحديث -ك
اختمفكا في أم األحاديث يعد صحيحان؛ كذلؾ الختبلفيـ في الشركط  الصحيح، كلكنيـ

دة صحيح، كمف ذلؾ الخبلؼ في خبر الكاحد إذا جاء بزياالالكاجب تكافرىا في الحديث 

                                                           
 ّٖٕ/ُ باب الندب إلى كضع األيدم عمى الركب في الرككع كنسخ التطبيؽ كتاب المساجد، أخرجو مسمـ، -ُ
 .ّْٓرقـ:ب
   .َُُٗبرقـ:  ٕٕٗ/ِأخرجو مسمـ، كتاب الصياـ، باب صحة صـك مف طمع عميو الفجر كىك جنب  -2
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كخالفيـ في  عمى الكتاب، فيرل الحنفية ذلؾ مانعان مف صحتو، كبالتالي ال يعمؿ بو،
كترتب عمى ذلؾ الخبلؼ في كثير مف الفركع الفقيية، كتغريب الزاني  ،(ُ)ذلؾ الجميكر

 المحصف بعد جمده، ككالقضاء بالشاىد كاليمف، كغير ذلؾ.    
:  األٍجبة ادلزؼِوخ ثِـخ اُ٘ظٞص صب٤ٗب 

المفظ العربي مف حيث داللتو عمى المعنى يأتي عمى عدة  :شتراؾ المفظياال -أ
، (ِ)أقساـ، كمف جممتيا المشترؾ، كىك المفظ المكضكع لكؿ كاحد مف معنييف فأكثر

، كالعيف لمباصرة كالجارية، كلمحاضر مف كؿ شيء، كلمذىب، كلذات الشيء، كغير ذلؾ
 ،السـ كقضى التي تأتي بمعنى حكـكىذا االشتراؾ يككف في الفعؿ كما يككف في ا

كحتـ، كبمعنى أعمـ، كيككف االشتراؾ في الحرؼ كذلؾ، كًمٍف تأتي  ،كبمعنى أمر
كمف أمثمة االشتراؾ المفظي المؤثر في الخبلؼ ، لبلبتداء، كلمتبعيض، كلبياف الجنس
، فالقرء (ّ)ژڃ ڃ    چ چ چژالفقيي، االشتراؾ في قكلو تعالى: 

 كمف ىنا اختمؼ الفقياء في المراد بالقرء في اآلية. يصمح لمحيض كالطير،

                                                           
ؤلنيـ ال يقبمكف أف يككف خبر الكاحد الظني حاكمان عمى الكتاب القطعي، كلذا ال أما منع الحنفية مف ذلؾ؛ ف -ُ

يقبمكف الزيادة عمى الكتاب إال بالحديث المتكاتر أك المشيكر، فاالقتصار عمى حكـ في الكتاب دليؿ عمى أنو 
تركان لما دؿ عميو الكتاب مف استقبلؿ الحكـ الذم  معو سكاه، كالعمؿ بالخبر حينئذ يعد ءشيالحكـ كحده، كال 

لـز منو كجكب العمؿ بما جاء بو مف زيادة عمى  ،ؤلنو إذا ثبت كجكب العمؿ بخبر الكاحد، كأما الجميكر فجاء بو
عمى أنيا بياف لو، كبذلؾ يتحقؽ العمؿ بالنصيف معان، كمف المعمـك أف السنة بياف لمكتاب، كمف أنكاع  ،الكتاب

اف الزيادة، كال يعد العمؿ بالبياف ترؾ لما دؿ عميو المبيف؛ ألف البياف ممحؽ كتابع لممبيف، كذلؾ ال ينفي داللة البي
الكتاب عمى استقبلؿ الحكـ الذم جاء بو كجاءت السنة بالزيادة عميو، كألف ما جاء مف زيادة ال تغير مف طبيعة 

فيـ  ،ألنو إذا ثبت أنيـ ثقات ؛أخرل دكفية ركاة في ناحية الخبر، كال تمس سنده، كليس مف المقبكؿ العمؿ بركا
أسباب ، كال ترجيح لو عميو ،، كليس في العمؿ بذلؾ ترؾ لمكتابثقات في كؿ ما يخبركف بو عف النبي 

 .ٕٔ، ٔٔاختبلؼ الفقياء لمخفيؼ ص
 .ٖٓ/ُالذخيرة لمقرافي  -ِ
 .ِِٖسكرة البقرة: اآلية  -ّ
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ًقيقىة ىي المفظ المستعمؿ فيما كضع لو : ك دكراف المفظ بيف الحقيقة كالمجاز -ب الحى
في معنى غير مكضكع لو  في اصطبلح التخاطب، كالمىجاز: ىك المفظ المستعمؿ

في المراد مف المفظ كقد كقع الخبلؼ بيف الفقياء نتيجة اختبلفيـ ، (ُ)يناسب المصطمح
الذم يحتمؿ الحقيقة كالمجاز، كاختبلفيـ في نقض الكضكء مف مس المرأة؛ كذلؾ 

 ذايؿ ىف، (ِ)ژڃ ڄ ڄ  ژالختبلفيـ في تحديد المراد بالمبلمسة في قكلو تعالى: 
كمف ىنا  أـ عمى المجاز كالمراد بو الجماع؟ ،عمى حقيقتو فيحمؿ عمى الممس باليد

 ؟ىؿ ىذا المفظ عمى الحقيقة أـ المجاز ،في اآلية بلمستـلمراد باختمؼ الفقياء في ا
فيككف كركدىا  ،قراءات بطريؽ متكاترة قد ترد عف النبي ف: اختبلؼ القراءات -ج

سببان لبلختبلؼ في األحكاـ المستنبطة، كاالختبلؼ في فرض القدميف في الكضكء ىؿ 
پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژىك الغسؿ أـ المسح؛ لقكلو تعالى: 

قيرئ ، (ّ)ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺ
بكجكب  :فقالكا ،الجميكر بقراءة النصببالنصب كبالجر، فأخذ  ژٺژ

 أك المسح عمى الخفيف، ،غسؿ القدميف كعضدكا ذلؾ بأف الثابت عف النبي  ،الغسؿ
حد الرجميف إلى الكعبيف كما حد اليديف إلى المرفقيف، فدؿ  كاهلل  كالسنة مبينة لمقرآف،

كاعتمد القائمكف ، كرد مف أحاديث في غسؿ الرجميف اكبم كجكب غسميما كاليديف، عمى
كتأكلكا قراءة النصب عمى أنيا عطؼ عمى محؿ الجار  بالمسح عمى قراءة الجر،

فرد عمييـ ، أك الباء زائدة كاألرجؿ معطكفة عمى محؿ الرؤكس المنصكب كالمجركر،
  لؤلحاديث المتكاترة. مع مخالفتيـ ،الجميكر بضعؼ ما استدلكا بو

 
                                                           

 . ٓٔكطي صمعجـ مقاليد العمـك لمسي -ُ
 .ٔسكرة المائدة: اآلية  -ِ
 .ٔسكرة المائدة: اآلية  -ّ
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: األٍجبة ادلزؼِوخ ثبُزلبٝد اُؼو٢ِ ثني اجملزٜل٣ٖ  صبُضب 
فقد يرد نص في الكتاب أك  اختبلؼ المجتيديف في فيـ النصكص كالمراد منيا: -أ

السنة، فيختمؼ الفقياء في المراد منو، فيذىب كؿ في تفسيره إلى ما يراه منسجمان مع 
لخميطيف إذا كاف كؿ كاحد منيما يممؾ دكف النصاب، كمع ركح الشريعة الغراء، كزكاة ا

خمط الماؿ يبمغ النصاب، فذىب الشافعي إلى أنيما يزكياف زكاة الرجؿ الكاحد إذا كانا 
 ،كالمسرح مف أىؿ الزكاة، كاستجمعت الخمطة شركطيا، بأف يتحد الخميطاف في المشرب،

في  (ِ)كالجريف (ُ)، كفي الناطكركالراعي في الحيكاف ،كالفحؿ ،كمكضع الحمب ،كالمراح
الثمار، كفي الدكاف كالحارس كمكاف الحفظ كنحكىا في عركض التجارة، كبمثمو قاؿ 
أحمد، كيرل الحنفية عدـ تأثير الخمطة في نصاب الزكاة، فبل يجب عمى كؿ كاحد مف 
 الخمطاء إال ما كاف يجب قبؿ الخمطة، كذىب مالؾ إلى كجكب الزكاة في ماؿ الخميطيف

 الخبلؼ ىك فسبب، (ّ)معا، بشرط ممؾ كؿ كاحد منيما في البداية ما تجب فيو الزكاة
كال  ،ميٍفتىًرؽو ييٍجمىعي بيف "كال : قكلو  مف الصدقة كتاب في ثبت ما مفيـك في اختبلفيـ

ؽي بيف ميٍجتىًمعو  دىقىةً  ؛ييفىر  ٍشيىةى الص  ًميطىٍيفً  ،خى بىٍينىييمىا  عىافً فىًإن ييمىا يىتىرىاجى  ،كما كاف مف خى
 .(ٓ)اعتقاده، كحسب اجتياده عمى الحديث ىذا مفيـك أنزؿ فريؽ كؿ فإف ،(ْ)"ًبالس ًكي ةً 
كمف األسباب البارزة اختبلفيـ في استنباط األحكاـ فيما ال كجكد لمنص فيو:  -ب

كال في السنة؛ نظران لما  ،ال في الكتاب ،الختبلؼ الفقياء عدـ كجكد نص في المسألة

                                                           
ٍرع، كالنٍَّخؿ -العنب-الكـر حافظ كالناطكر الناطر -ُ ة، بعربٌية ليستٍ  السَّكادً  أىؿً  كبلـ مف كالزَّ  ىي كقيؿ: مىٍحضى

 .ِٕٕ/ُالصحاح  ار، كمختِّْ/ُْالعركس ، كتاجُِٓ/ٓالعرب كالنكاطير، انظر: لساف الناطركف كالجمع عربٌية،
 لمتمر يككف البر، كقد مكضع أيضان، كالجريف الثمار فيو يجفؼ الذم كالمكضع الطعاـ، فيو يداس الذم البيدر -ِ

 .ِٖ/ٖتاج العركسك ، ٕٖ/ُّ، كلساف العربٕٗ/ُالمصباح المنيركبرد،  بريد مثؿ كجيريف أجرنة كالعنب، كالجمع
، ّّْ/ِ أنس بف لمالؾالمدكنة الكبرل ، ك ُْٓ/ِسرخسي المبسكط لم، ك ُْ/ِاألـ لمشافعي  ينظر: -ّ
 .ُٖٔ، ُٖٓ/ ّ األمصار البف عبد البر فقياء لمذاىب الجامعاالستذكار ك 
 .و األلبانيحصحك ، ُٕٔٓبرقـ:  ْٖٗ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة  -ْ
 .ُِٗ/ُ المقتصد البف رشد كنياية المجتيد بداية -ٓ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

52 

تجد مف الكقائع كاألحداث، خصكصان بعد اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية، كبتغير يس
الزماف كالمكاف، مما أظير ألىؿ العمـ العديد مف المسائؿ، فأصبحت النصكص 

كالحكادث متجددة، كىذه الحكادث كالكقائع المتجددة يمتقي بعضيا مع بعض  ،محدكدة
كقد تتماثؿ كتتشابو مع كقائع كأحداث تارة، كقد يختمؼ بعضيا عف بعض تارة أخرل، 

عىؿ الخميفة  جرت في عيد النبي  كحكـ فييا بحكـ، كقد تباينيا تارة أخرل، مثؿ ذلؾ جى
 ما فيو كجد فإف الخصـ، عميو كرد تعالى إذا اهلل كتاب في ينظر الراشد الصديؽ 

 األمر ذلؾ في  اهلل رسكؿ مف كعمـ الكتاب في يكف لـ كاف بو، قضى بينيـ يقضي
 أف عممتـ فيؿ ،ككذا كذا أتاني كقاؿ: المسمميف فسأؿ خرج أعياه فإف ،ابي قضى سنة

 اهلل رسكؿ مف يذكر كميـ النفر إليو اجتمع فربما ؟بقضاء ذلؾ في قضى  اهلل رسكؿ
 فإف نبينا، عمى يحفظ مف فينا جعؿ الذم هلل الحمد بكر: أبك فيقكؿ قضاءا، فيو 

 فإذا فاستشارىـ، ،كخيارىـ الناس رؤكس جمع،  اهلل رسكؿ فم سنة فيو يجد أف أعياه
 .(ُ)بو قضى أمر عمى رأييـ اجتمع

لقد كاف ليذه الظاىرة أثر كبير في اختبلؼ الفقياء في العديد مف المسائؿ الفقيية، 
 ال أنو قضىك ، إذ لـ يعرؼ حصكؿ ذلؾ في عيد رسكؿ اهلل  ،كقتؿ الجماعة بالكاحد
نما   ،(ِ)ًغيمة غبلـ قتؿ إذ ، كقع ذلؾ في عيد سيدنا عمر بف الخطابفييا بقضاء، كا 

كىك مذىب مالؾ كالشافعي ، (ّ)«لقتمتيـ صنعاء أىؿ فييا اشترؾ لك» :عمر  فقاؿ
، كما ىذا الخبلؼ (ْ)كىي ركاية عف أحمد ،كأىؿ الرأم، كذىب آخركف إلى كجكب الدية

 يراه متكافقان مع ركح التشريع.الدليؿ في المسألة، فاجتيد كؿ فريؽ بما إال لعدـ 
                                                           

و البييقي في الكبرل، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي بو القاضي كيفتي بو المفتي فإنو غير جائز لو أف أخرج -ُ
 .ُُٔرقـ: ٗٔ/ُ، كالدارمي، المقدمة، باب الفتيا كما فيو مف الشدة َُِِٖرقـ: ُُْ/َُيقمد أحدا مف أىؿ دىره 

 .ِّٔ/ْكشرح الزرقاني  ،ِِٕ/ُِبارم فتح ال بأف خدعو حتى ذىب بو إلى مكضع فقتمو،، سران كخديعة -ِ
، ِِٔٓ/ٔأخرجو البخارم معمقا، كتاب الديات، باب إذا أصاب قـك مف رجؿ ىؿ يعاقب أك يقتص منيـ كميـ  -ّ

 «.كقاؿ لي ابف بشار: حدثنا يحيى عف عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر: أف غبلما قتؿ غيمة...»قاؿ البخارم: 
 .َِّ/ٖالمغني البف قدامة  -ْ
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كمف أسباب اختبلؼ الفقياء تعارض األدلة كاختبلفيـ في الجمع كالترجيح بينيا:  -ج
تعارض األدلة فيما يظير لنا؛ ألنو في الحقيقة ال تعارض بيف األدلة؛ ألف مصدرىا 

ما  ،كاحد، غير أنو قد تكتنؼ النصكص عكامؿ، فتظير كقد حدث بينيا مف التعارض
بحسب ما يظير لو مف أدلة  ،عؿ المجتيد يقؼ أماميا مرجحان بعضيا عمى بعضيج

 ،منسكخ أييا كال ناسخ أييا عمى داللة ال التي المختمفة فأما»أخرل، يقكؿ الشافعي: 
 نجد كالدار.... كلـ المساف عربي  اهلل فيو، كرسكؿ اختبلؼ ال صحيح تفؽم أمره فكؿ
 إما ،كصفت ما بأحد داللة أحدىما عمى أك ،رجمخ كليما إال مختمفيف حديثيف عنو

، كمف األمثمة التي كاف سبب (ُ)«الداليؿ بعض أك ،سنتو مف غيره أك ،كتاب بمكافقة
الخبلؼ فييا تعارض األدلة نكاح المحـر بالحج أك العمرة، فقد ذىب األئمة الثبلثة مالؾ 

لحديث:  ؛دـ صحتوإلى ع بعدىـ فمف الصحابة مف العمماء كالشافعي كأحمد كجميكر
، (ِ)"كال يىٍخطيبي  ،كال ييٍنكىحي  ،يىٍنًكحي اٍلميٍحًرـي ال ":  اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ: عفاف  بف عثماف

الىالن   اهلل رسكؿ "أف:  اهلل رسكؿ مكلى رافع كحديث أبى ك جى مىٍيميكنىةى حى بىنىى بيا  ،تىزى كى
الىالن  كيٍنتي الر سيكؿى بىٍينىييمىا، حى لحديث ابف  ؛أبك حنيفة إلى جكاز ىذا النكاح ، كذىب(ّ)"كى

ك جى مىٍيميكنىةى كىك ميٍحًرـه   النبي "أف: عنيما اهلل عباس رضي  .(ْ)"تىزى
أم اختبلفيـ في المناىج كاألسس كالخطط التي اختبلفيـ في القكاعد األصكلية:  -د

د لممذىب يضعكنيا نصب أعينيـ عند البدء في االجتياد كاالستنباط، يضعكنيا كقكاع
، كمف أمثمة تأثير الخبلؼ في القكاعد (ٓ)ليككف ما يتكصؿ إليو ثمرة كنتيجة ليا

                                                           

 .ُِّالرسالة لمشافعي ص -ُ
 . َُْٗبرقـ:  ََُّ/ِأخرجو مسمـ، كتاب النكاح، باب تحريـ نكاح المحـر ككراىة خطبتو  -ِ
 . ُِِْٕبرقـ:  ِّٗ/ٔ  أخرجو أحمد، مسند القبائؿ، حديث أبي رافع -ّ
سمـ، كتاب ، كمَُْٕبرقـ:  ِٓٔ/ِأخرجو البخارم، أبكاب اإلحصار كجزاء الصيد، باب تزكيج المحـر  -ْ

 . َُُْبرقـ:  َُُّ/ِالنكاح، باب تحريـ نكاح المحـر ككراىة خطبتو 
إف الفرؽ بينيا كبيف عمـ األصكؿ: أف عمـ األصكؿ »قاؿ محمد أبك زىرة مفرقان بيف القكاعد الفقيية كاألصكلية:  -ٓ

 =عتصـ بو الخطأ مف االستنباط، أمالي، فيك القانكف الذم يمتزمو الفقيو؛ كما ذكرنا يبيف المنياج الذم يمتزمو الفقيو
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األصكلية في اختبلؼ الفقياء مسألة اقتضاء األمر المطمؽ لمفكر أك التراخي، فقد 
اختمؼ األصكليكف في ذلؾ، فأثر خبلفيـ ىذا في الفركع الفقيية كمسألة المبادرة إلى 

ممؾ نصابان، كحاؿ عميو الحكؿ، كتمكف مف أداء الزكاة، فيؿ  أداء الزكاة في حؽ مف
يجب إخراجيا عمى الفكر، فذىب الحنابمة كمالؾ في أصؿ المذىب كبعض الحنفية إلى 
كجكب اإلخراج عمى الفكر؛ ألف األمر المطمؽ يقتضي الفكر، بينما ذىب بعض الحنفية 

 .(ُ)إلى جكاز التأخير؛ ألف األمر المطمؽ ال يقتضي الفكر
إذ اشتغؿ أتباع كؿ مذىب فقيي بجمع اإلقباؿ عمى جمع كتحرير المذاىب:  -ىػ

كتحرير أقكاؿ إماـ المذىب، ككضع أصكؿ المذىب، كتقعيد قكاعده، مما أدل إلى اتساع 
دائرة الخبلؼ، خصكصان مع االختبلؼ في القكاعد كاألصكؿ لكؿ مذىب فقيي كالذم 

تفرعة عنيا، كلـ يقؼ األمر عند ىذا فحسب بؿ ينشأ عنو اختبلؼ كبير في الفركع الم
ف، إحداىما: تدعك إلى األخذ بما قاـ عميو الدليؿ كلك لـ اظير في كؿ مذىب مدرست

تغاؿ بفركع الفقو، يكف ىك مشيكر المذىب، كىؤالء اشتغمكا بالحديث كالتفسير مع االش
اشتغمكا بحفظ  إلى األخذ بمشيكر المذىب كلك خالؼ الدليؿ، كىؤالء كاألخرل: تدعك

 كتكسيع دائرتو.    ،الفركع كالتخريجات لممذىب، ككؿ ذلؾ لو أثره في حصكؿ الخبلؼ

                                                                                                                                                                  
القكاعد الفقيية فيي مجمكعة األحكاـ المتشابية التي ترجع إلى قياس كاحد يجمعيا، أك إلى ضبط فقيي =

يربطيا، كقكاعد الممكية في الشريعة اإلسبلمية، ككقكاعد الضماف، ككقكاعد الخيارات، ككقكاعد الفسخ بشكؿ عاـ، 
لجزئية المتفرقة، يجتيد فقييو مستكعب لمسائؿ، فيربط بيف ىذه الجزئيات المتفرقة فيي ثمرة لؤلحكاـ الفقيية ا

برباط ىك القاعدة التي يحكميا أك النظرية التي تجمعيا... كعمى ىذا نقكؿ: إف القكاعد دراستيا مف قبيؿ دراسة 
مف األحكاـ الفقيية، كليذا الفقو ال مف قبيؿ دراسة أصكؿ الفقو، كىي مبنية عمى الجمع بيف المسائؿ المتشابية 

نستطيع أف نرتب المراتب الثبلث التي يبنى بعضيا عمى بعض، فأصكؿ الفقو يبنى عميو استنباط الفركع الفقيية، 
حتى إذا تككنت المجمكعات الفقيية المختمفة أمكف الربط بيف فركعيا كجمع أشتاتيا في قكاعد عامة جامعة ليذه 

 .َُأصكؿ الفقو لمحمد أبك زىرة ص، انظر: «فقييةاألشتات، كتمؾ ىي النظريات ال
 .ِٖٗ/ِالبف قدامة ، كالمغنيَّٓ/ُالكبير الشرح عمىكحاشية الدسكقي  ،ّ/ِمكاسانيلانظر: بدائع الصنائع  -ُ
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فالمعاصرة كاالحتكاؾ سبب مف أسباب الخبلؼ بيف  :معايشةالمعاصرة كال -ك
 ينشأ بيف المتعاصريف أشد عمقان كاتساعان مف الناشئ بيف غيرىـ.الفقياء؛ ألف ما 

: ارتباط بعض المسائؿ ا -ز قيية كارتباطيا تعمؽ المسائؿ الففلفقيية بغيرىا مف العمـك
كقد سبؽ يعد مف أسباب كقكع الخبلؼ بيف الفقياء،  -كالفمؾ كالطب- بغيرىا مف العمـك

كأف  ،كاالعتماد عمييا ،فمف ذىب مف الفقياء إلى األخذ بيا -بياف أثر الطب في الفقو
ع، اعتبر النظر إلييا لمعرفة الحكـ ليا تأثيران مع عدـ معارضتيا لمنصكص كاإلجما

كعدـ تكفرىا في كؿ زماف أك  ،لتغيرىا ؛الشرعي، كمف رأل منيـ عدـ التعكيؿ عمييا
، كبالتالي كاف ارتباط عمـ الفقو بغيره مف لـ يعتبرىا مؤثرة في الحكـ الشرعي ،مكاف

 العمـك مف أسباب نشكء الخبلؼ بيف الفقياء.
:  -ح ظيكر المستجدات العممية الحديثة ب الخبلؼ الفقيي كمف أسبامستجدات العمـك
التي لـ تكف مكجكدة في عصر الفقياء السابقيف، حيث  -بما فييا المستجدات الطبية-

 ،كرأكا عدـ معارضتيا لمنصكص ،الفقياء إلى األخذ بيذه المستجدات جمع مفذىب 
ـ عدـ التعكيؿ عمى ىا ناقمة لمحكـ السابؽ، كمف رأل منيك اعتبر ك كما سبؽ مف اإلجماع، 

لـ يعتبرىا ناقمة لمحكـ  ،كعدـ تكفرىا في كؿ زماف أك مكاف ،لتغيرىا ؛ىذه المستجدات
 .(ُ)في مكضعو مف ىذه الرسالة ، كسيأتي بياف ذلؾ إف شاء اهلل تعالىالسابؽ

                                                           
، كأسباب اختبلؼ الفقياء ّٔ -ُٓانظر: االختبلؼ الفقيي أسبابو كمكقفنا منو لمدكتكر كجيو محمكد ص  -ُ

-ّٖكأثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء لمصطفى الخف ص، ٖٔ-ٔٔلعمي الخفيؼ ص
أسباب اختبلؼ الفقياء لمدكتكر محمد المقرم، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابعة ك ، ُُٕ

 .ٓٔ-ْٓـ، ص ََِْ-ىػِِْٓ: ْط، رابطة العالـ اإلسبلمي، العدد الثامف
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ادلجؾش اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ 

 اُزشو٣غ
ت العمـك الطبية في الفقو اإلسبلمي، بيانيا لحكمة مف اآلثار التي أبرزتيا مستجدا

التشريع في مجمكعة مف مسائؿ الفقو اإلسبلمي، كمف ىنا كاف ليذا الجانب شيء مف 
االتصاؿ بيذه الرسالة، مع ما يقارف مثؿ ىذا المبحث مف جكانب إيمانية تزيؿ ما يعترم 

لؾ، مع الحرص عمى بعض األبحاث مف جفاؼ ركحي، فأحببت اإلشارة لشيء يتعمؽ بذ
ستة  فيواإليجاز، كعدـ التعمؽ، كاستفراغ الجيد في ذلؾ، كاهلل المستعاف، كأذكر 

مطالب، ثبلثة تبيف حكمة التشريع في العبادات، كاألخرل تبينيا في غير العبادات، 
 عمى الترتيب التالي:

 ادلــِت األٍٝ: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غ اُٞػٞء.
 ادلـِت اُضـب٢ٗ: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غ اُـََ.
 ادلـِت اُضـبُش: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غ اُظّٞ.

ادلـِت اُواثـغ: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ ربو٣ْ ٓجبشوح 
 احلبئغ.

ؽٌٔخ ربو٣ْ اُٞشْ ٝاُ٘ٔض ادلـِت اخلبٌٓ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ث٤بٕ 
 ٝاُزلِظ.

ادلـِت اَُبكً: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ ربو٣ْ اُلّ ٝاٍزض٘بء 
 اٌُجل ٝاُـؾبٍ.
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 اُٞػٞء : أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غـِت األٍٝادل
ى عم ،الماء الذم يتكضأ بو -بالفتح–ىك الفعؿ، كالكىضكء  -بالضـ–الكيضكء  -أ

 ؛ي بذلؾمٍّ كي في كؿ منيما األمراف، كىك مشتؽ مف الكضاءة، كسي المشيكر فييما، كحي 
استعماؿ ماء طيكر في ىك كاصطبلحان: ، (ُ)ألف المصمي يتنظؼ بو فيصير كضيئا

 .(ِ)عمى صفة مخصكصة ،األعضاء األربعة
مف  بكظيفتو في تنقية ىكاء التنفس مما يعمؽ بو األنؼ يقـكإذ  الكضكء كقاية: -ب

تنتقؿ منو إلى اليكاء ثانية أك سطح التي جراثيـ لمجعمو مخزنان كبيران كذلؾ ي ،أتربة كجراثيـ
نؼ مسئكؿ عف األكأحيانان إلى األعضاء الداخمية، كقد ثبت بالبحث كالدراسة أف  ،الجمد

كالعديد مف األمراض  ،كتمكث الجركح ،كعدكل المستشفيات ،كثير مف األمراض المعدية
كال  ،كبعض األعضاء األخرل ،ككبية التي تصيب الجمد كالجياز التنفسيالميكركس

ع التخمص مف ىذه الجراثيـ إال بالتطيير مف جراثيـ األنؼ الطفيمية كالمرضية، ايستط
أك  ،استعماؿ المطيرات المكضعيةدالن مف بذلؾ، أفضؿ كسيمة تضمف  الكضكءك 

 .(ّ)المضادات الحيكية
 أجريتالفحص الميكركسككبي لممزرعة الميكركبية التي  أثبت العمـ الحديث بعدكقد 

 يتكضؤكفلغير المنتظميف فيو: أف الذيف أخرل ك  ،لممنتظميف في الكضكءعمى عينة 
باستمرار قد ظير األنؼ عند غالبيتيـ نظيفان طاىران خاليان مف الميكركبات، في حيف 

كبكميات كبيرة مف  ،مزارع ميكركبية ذات أنكاع متعددة يتكضؤكفأعطت أنكؼ مف ال 
 ،كالكركية السبحية السريعة االنتشار ،الميكركبات الكركية العنقكدية الشديدة العدكل

كالميكركبات العضكية التي تسبب العديد مف األمراض، كقد ثبت أف التسمـ الذاتي 

                                                           
 .ِِّ/ُفتح البارم  -ُ
 .ْٗ/ُركض المربع شرح زاد المستقنع لمبيكتي ال -ِ
الكضكء كقاية مف األمراض لمباحث ، ك َْاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لصالح عبد القكم السنباني ص -ّ

 (.   http://www.jameatalemanإسماعيؿ الجرافي، نقبلن عف مكقع جامعة اإليماف: )
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يحدث مف جراء نمك الميكركبات الضارة في تجكيفي األنؼ كمنيما إلى داخؿ المعدة 
 .(ُ)إلحداث االلتيابات كاألمراض المتعددة كال سيما عندما تدخؿ الدكرة الدمكيةكاألمعاء 

اطف أف ب ككانت النتائج: ،بحث لعبلقة العمـ بالكضكء مف الناحية الصحية مجر كأي 
األنؼ يككف شاحب المكف عند غالبية مف ال يتكضئكف، دىني المممس يترسب عمى 

ؼ لزجة داكنة المكف، كيسيؿ تساقط الشعر مدخمو بعض األتربة كالقشكر، كفتحة األن
 مف ذلؾ العكسعمى  منيا، كالشعر متبلصؽ عميو قشكر، كأما عند مف يتكضئكف فكاف

كأظيرت الفحكصات المجيرية لممزارع الجرثكمية عند ، المعان خاليان مف القشكر كاألتربة
، أما مف مف ال يصمكف مستعمرات جرثكمية عنقكدية كعقدية كمككرات رئكية مزدكجة

كالتي ما لبثت أف اختفت بعد تعميميـ  ،يصمكف فبل يكجد جراثيـ إال عند القميؿ منيـ
يزيؿ اإلفرازات المخاطية مف جكؼ الحفرتيف األنفيتيف، كما يبمؿ  الذم االستنشاؽ الصحيح

الطبية  (النست)كذكرت مجمة ، المنخريف كجكفيما ليعطييما النداكة لترطيب ىكاء الشييؽ
دية لمريض عانى مف التياب رئكم تآكمي حاد كالذم حصؿ نتيجة التياب بكتيرم حالة فر 

، (ستاؼ أكريس)كالذم نتج مف بكتيريا تعرؼ باسـ  ،خمكم داخؿ جدار فتحات األنؼ
 .(ِ)كمعمـك أف ىذه البكتيريا تتناقص بؿ تزكؿ بالمداكمة عمى الكضكء كاالستنشاؽ

 كمف تقيح المثة، كتقي ،بمعـك مف االلتياباتلمضمضة فقد ثبت أنيا تحفظ الفـ كالاأما 
% مف َٗقد ثبت عمميان أف فاألسناف مف النخر بإزالة الفضبلت الطعامية التي قد تبقى فييا، 

لك اىتمكا بنظافة الفـ لما فقدكا أسنانيـ قبؿ األكاف، كأف المادة الصديدية  ،الذيف يفقدكف أسنانيـ
األعضاء،  جميعلمعدة كتسرم إلى الدـ كمنو إلى كالعفكنة مع المعاب كالطعاـ تمتصيا ا

 .(ّ)مستديرا كتسبب أمراضان كثيرة، كأف المضمضة تنمي بعض العضبلت في الكجو كتجعمو

                                                           
، كاإلعجاز ٖٖٗ، ٕٖٗة ألحمد مصطفى متكلي ص كالسنة النبكي المكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ -ُ

 .  ٕٔص العممي في اإلسبلـ )السنة النبكية( لمحمد كامؿ عبد الصمد
نشرة  ،مجمة الحقيقة، كالكضكء عبادة كشفاء لعطية البقرم، مقاؿ بّْ-َْصاإلعجاز العممي في الطب الكقائي  -ِ

 .قُِْٗ، ربيع أكؿ كثاني، ٔ، عدد ِعجاز العممي في القرآف كالسنة صتصدرىا الييئة العالمية لئل ،عممية شيرية
 .ٕٔ، كاإلعجاز العممي في اإلسبلـ )السنة النبكية( صٖٖٗالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة ص -ّ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

59 

 كلغسؿ الكجو كاليديف إلى المرفقيف كالقدميف فائدة إزالة الغبار كاألتربة كما تحتكم
نية التي تفرزىا الغدد الجمدية فضبلن عف تنظيؼ البشرة مف المكاد الدى ،عميو مف الجراثيـ

كالتي تككف غالبان مكطنان مبلئمان جدان لمعيشة كتكاثر الجراثيـ، باإلضافة إلى إزالة العرؽ، 
مكث فترة ك كقد ثبت عمميان أف الميكركبات ال تياجـ جمد اإلنساف إال إذا أىمؿ نظافتو 

ف دىكف كعرؽ عمى سطح تتراكـ إفرازات الجمد المختمفة م؛ إذ طكيمة بدكف غسؿ ألعضائو
كىذه الحكة باألظافر التي غالبان ما تككف غير نظيفة تدخؿ  ،الجمد محدثو حكة شديدة

، كذلؾ فإف اإلفرازات المتراكمة ىي دعكة لمبكتريا كي تتكاثر كتنمك، الميكركبات إلى الجمد
التي قد أف جمد اليديف يحمؿ العديد مف الميكركبات  تبثكالدراسات  بحكثكمع استمرار ال

تنتقؿ إلى الفـ أك األنؼ عند عدـ غسميما، كلذلؾ حث اإلسبلـ عمى غسؿ اليديف جيدان 
فىٍميىٍغًسٍؿ  ،"إذا اٍستىٍيقىظى أحدكـ مف نىٍكًموً :  و، كىذا يفسر لنا قكل(ُ)عند البدء في الكضكء

كًئوً  ضي ـٍ ال يىٍدًرم أىٍيفى  ؛يىدىهي قبؿ أىٍف ييٍدًخمىيىا في كى دىكي  .(ِ)بىاتىٍت يىديهي"فإف أىحى
إف عممية غسؿ األعضاء المعرضة لؤلتربة دائمان في الجسـ في منتيى األىمية 

مف الميكركبات تعد بالمبلييف  كبيرلمصحة العامة؛ فأجزاء الجسـ تتعرض طكاؿ اليـك لعدد 
في كؿ سنتيمتر مكعب مف اليكاء، كىي دائمان في حالة ىجـك عمى الجسـ اإلنساني مف 

مد في المناطؽ المكشكفة منو، كعند الكضكء تفاجأ بحالة كسح شاممة ليا مف خبلؿ الج
سباغ الكضكء ،خاصة مع التدليؾ الجيد ،سطح الجمد  ،كحتى السنف التي قد ال ييؤبو ليا، كا 

 قبؿ الكضكء ميـ جدان؛ فأكثر األمراض ففمثبلن غسؿ اليدي ،ليست بمنأل عف ىذه األىمية
كااللتياب  ،التيفكدية كالحمى ،يدم الممكثة بالجراثيـ كالككليراالمعدية تنتقؿ عف طريؽ األ

 .(ّ)في الكضكء كقاية مف ىذه األمراضيما كتسمـ الطعاـ الجرثكمي، كغسم ،المعكم

                                                           
اإلسبلـ  ، كاإلعجاز العممي فيٖٗٗ، ٖٖٗالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ص  -ُ

 .ِِٗ-ِٖٖ، كاإلعجاز العممي في اإلسبلـ )القرآف الكريـ( لمحمد كامؿ صٖٔ)السنة النبكية( ص 
، كمسمـ، كتاب الطيارة، باب كراىة َُٔبرقـ:  ِٕ/ُأخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب االستجمار كترا  -ِ

 .ِٖٕبرقـ:  ِّّ/ُ ثااستيا في اإلناء قبؿ غسميا ثبلغمس المتكضئ كغيره يده المشككؾ في نج
 .ُّٗ، َّٗطيرة ليكسؼ الحاج أحمد صمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة الم -ّ
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  الكضكء كالدكرة الدمكية: -ج
يزداد جرياف الدـ في شراييف كعركؽ أعضاء الكضكء خاصة في الصيؼ إذ يقـك 

يد الجسـ، كيزيؿ الكضكء الممكثات كالنفايات التي ترسبت خارج الكضكء بالماء البارد بتبر 
الجمد عبر العرؽ، كأما في الشتاء الشديد فيقؿ تيار الدـ إلى الجمد بانقباضو، كيستفيد 
أيضان مف عممية الكضكء، كأعضاء الكضكء مميئة بالعركؽ كالشراييف، كىي غير مستكرة 

سـ بمس الماء أعضاء الكضكء أكثر مما يمس بالثياب كيزداد جرياف الدـ، لذا يبرد الج
كما قد ثبت أيضان أف الدكرة الدمكية في األطراؼ العمكية مف اليديف ، سائر األنحاء

كالساعديف كاألطراؼ السفمية مف القدميف كالساقيف أضعؼ منيا في األعضاء األخرل 
مع دلكيا يقكم لبعدىا عف المركز المنظـ لمدكرة الدمكية الذم ىك القمب، فإف غسميا 

عميتو، كما أف امما يزيد في نشاط جسـ الشخص كف ،الدكرة الدمكية ليذه األعضاء
 ،إذ يؤدم إلى انقباض العركؽ الشعرية السطحية الجمدية ،الكضكء ينشط الدكرة الدمكية

فتتجدد حيكية  ،قكم حركات التنفستك  ،ثـ إلى انبساطيا، كىذه العممية تزيد حركة القمب
، كجميع األعضاء كالغدد في الجسـ ،نبو األعصاب القمبية كالرئكية كالمعكيةفتت ،الجسـ

استشارم أمراض الباطنية كالقمب كعضكا الجمعية الطبية الممكية - ؿ أحمد شكقي إبراىيـك قي
تكصؿ العمماء إلى أف سقكط أشعة الضكء عمى الماء أثناء الكضكء يؤدم إلى : »-بمندف

األعصاب مما يؤدم إلى استرخاء  ،األيكنات المكجبة كيقمؿ ،انطبلؽ أيكنات سالبة
كحاالت القمؽ  ،كاآلالـ العضمية ،كيتخمص الجسـ مف ارتفاع ضغط الدـ ،كالعضبلت

رذاذ بؿ إف  ،كاألرؽ، كيؤكد ذلؾ أحد العمماء األمريكييف في قكلو: إف لمماء قكة سحرية
زالةىك أفضؿ كسيمة لبلس-يقصد الكضكء-الماء عمى الكجو كاليديف  .(ُ)«التكتر ترخاء كا 
كشرط  الكضكء في اإلسبلـ عير شت فيالحكمة  بعض كجكه مف ذلؾ كمو تتجمى

 .لمصبلة
                                                           

مجمة ب، كالكضكء عبادة كشفاء، منشكر ٖٔ، كاإلعجاز العممي في السنة النبكية صٖٗٗالمكسكعة الذىبية ص -ُ
 . ّّٗلكريـ كالسنة المطيرة صكمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف ا، ٔ، عدد ِص ،الحقيقة
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 : أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غ اُـََـِت اُضب٢ٗادل

كبالضـ اسـ، كالًغسؿ  ،الغسؿ: مصدر غسمو يغسمو كيضـ، أك بالفتح مصدر -أ
كيأتي الغسؿ بمعنى التطيير، يقاؿ: ه، س مف خطمي كنحك بالكسر: ما يغسؿ بو الرأ

صطبلح: استعماؿ ماء طيكر في جميع ، كىك في اال(ُ)غسؿ اهلل حكبتؾ أم: خطيئتؾ
 .(ِ)بشركط كأركاف ،عمى كجو مخصكصو  ،البدف
ؽ  "عمى االغتساؿ بقكلو:  لقد حثنا حبيبنا  -ب  في يىٍغتىًسؿى  أىفٍ  ميٍسًمـو  كؿ عمى ًلم وً  حى
سىدىهي  رىٍأسىوي  يىٍغًسؿي  ،أىي اـو  سىٍبعىةً  كؿ جى ، كركت عائشة رضي اهلل عنيا أف الناس كانكا (ّ)"كى

، كيصيبيـ الغبار، فتخرج (ٓ)، فيأتكف في الًعباء(ْ)يأتكف الجمعة مف منازليـ مف العكالي
ـٍ تىطىي  ": منيـ فقاؿ رسكؿ اهلل  إنسافه  اهلل  منيـ الريح، فأتى رسكؿى  ـٍ لك أىن كي ـٍ ًليىٍكًمكي ٍرتي

كقد أثبتت الدراسات ، كالركائح الكريية ،إلزالة األتربة ؛؛ كىذا الحث عمى الغسؿ(ٔ)"ىذا
الطبية أف جمد اإلنساف يحتكم عمى بكتيريا تكصؿ إلييا عمماء الميكركبات، كبشكؿ 
خاص البكتيريا السبحية التي تسبب الكثير مف األمراض عندما تضعؼ قدرة مقاكمة 

د بسبب إىماؿ النظافة كعدـ االستحماـ، كتسبب الفطريات التي تياجـ الجمد عند الجم
 ،كالفخذيف ،صيب الرأسالتي ت )التينيا( مجمكعة األمراض المعركفة باسـ توضعؼ مقاكم

إفرازات الجمد مف دىكف  يسبب تراكـطكيمة دكف استحماـ ث فترة ك مكالأك القدميف، ف ،كاليديف

                                                           
 .ْْٕ/ِ، كالمصباح المنير ْٓٗ، ْْٗ/ُُانظر: لساف العرب  -ُ
 .ُّٗ/ُكشاؼ القناع لمبيكتي  -ِ
مسمـ، كتاب الجمعة، باب الطيب ، ك ِّٖٗرقـ:  ُِٖٓ/ّالبخارم، كتاب األنبياء، حديث الغار  أخرجو -ّ

 .ْٖٗرقـ:  ِٖٓ/ِكالسكاؾ يـك الجمعة 
 .ُّْ/ٔي حكؿ المدينة، شرح النككم عمى صحيح مسمـ ىي القرل الت -ْ
، كالعباء: كساء مشقكؽ كاسع ببل كميف يمبس فكؽ  -ٓ ٍربه مف األىٍكًسيىًة كاًسعه فيو خيطكطه سيكده ًكباره العىبايىةي: ضى

 .ٕٗٓ/ِ، كالمعجـ الكسيط ُّٓ/ّٖ، كتاج العركس ِِٔ/ِالثياب، انظر: العيف 
، كمسمـ، َٖٔبرقـ:  َّٔ/ُعة، باب مف أيف تؤتى الجمعة كعمى مف تجب أخرجو البخارم، كتاب الجم -ٔ

 .  ْٕٖبرقـ:  ُٖٓ/ِكتاب الجمعة، باب كجكب غسؿ الجمعة عمى كؿ بالغ مف الرجاؿ كبياف ما أمركا بو 
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اإلفرازات كىذه ، إليوالميكركبات  ؿك دخ تؤدم إلى ،حكة شديدة محدثةو، كعرؽ عمى سطح
% َٗالدراسات أف االستحماـ يزيؿ  ، كأثبتتتتكاثر كتنمكل دعكة لمميكركباتالمتراكمة 

 .(ُ)في المرة الكاحد مف الكائنات
ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ۀ ژتعالى: قاؿ  -ج

﮵ ۓ   ﮴  ﮳   اتاف اآليتاف، كى(ّ)ژٿ ٹ ٿ ٿژ: ، كقاؿ (ِ)ژ﮲  
ديننا الحنيؼ يأمرنا بالكضكء بعد ، مع أف (ْ)الجنابةفييما األمر بالغسؿ مف  الكريمتاف

كاستحضاران لمنية  ،بعد ككنو امتثاالن لؤلمر الشرعي-حكمة ككراء ذلؾ البكؿ كالغائط؛ 
 ،ىي أف البكؿ كالغائط ينتيي باالستنجاء -األجر العظيـ ايترتب عمييالتي  الصادقة
بزكاليما عف مكانيما، أما في حالة الجنابة فقد تبيف كمف خبلؿ األبحاث الطبية  كذلؾ

أف الجماع كقذؼ المني يؤدم إلى فتكر كارتخاء يعمؿ طبيان بكىف  ،المتقدمة كالحديثة
كصكؿ إلى القذؼ يحصؿ تكسع في األكعية الشديد في األعصاب، حيث إنو عند 

فقداف قسط كبير مف نشاطو العقمي كالفكرم،  مما يؤدم بصاحبو إلى ،الدمكية المحيطة
كاالغتساؿ عندىا ينبو الشبكات العصبية الحسية لتكقظ الجياز العصبي مف سباتو 

يعمؿ ك  ؛كليسترجع بذلؾ حيكيتو كنشاطو، كما ينشط الدكرة الدمكية كيعيد إلييا تكازنيا
فتتسارع  ،األدريناليف العممية الجنسية يزداد فييا إفراز مادة، ك تنشيط الجسـ كالركح عمى

كيرتفع ضغط الدـ، كىذه األشياء تصؿ إلى ذركتيا  ،كتزيد سرعة التنفس ،ضربات القمب
ثانية ىي فترة قمة  َّكيمك سعرة حرارية في الدقيقة لمدة  ٔفيفقد اإلنساف  ،عند القذؼ

 ،ذةكيمك سعرة حرارية في الدقيقة بعد الكصكؿ إلى قمة الم ٓ،ْكما يفقد حكالي  ،المذة

                                                           
، كاإلعجاز العممي ّٖٓريفة لعبد الرحيـ مارديني ص مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة النبكية الش -ُ

 . ِْٔقرآف كالسنة لممصمح كالصاكم صفي ال
 .ّْسكرة النساء: اآلية  -ِ
 .ٔسكرة المائدة: اآلية  -ّ
 .ِٓٓصالتعاريؼ لممناكم  ،لككنيا سببان لتجنب الصبلة شرعان ؛ سميت بوك  ،أك التقاء الختانيف ،إنزاؿ المني -ْ
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كيستتبعيا خمكؿ ككسؿ  ،العممية الجنسية عبارة عف بذؿ مجيكد عضميكىذا يعني أف 
كما أف اإلنزاؿ يسبب ، كال يعيد النشاط إلى الجسـ بعد ىذا الفتكر إال الغسؿ ،جسمي
نتيجة لئلفرازات التي تفرزىا الغدد العرقية  ؛في جميع أجزاء الجسـ خاصة الثناياإفرازات 

ذا تركت ىذه  ،كحكؿ األعصاب التناسمية ،كحكؿ السرة ،بطالمكجكدة تحت اإل كا 
كتخرج  ،ثـ تأتي البكتريا فتحمميا ،اإلفرازات المزجة عمى الجسـ فإنيا تمتصؽ بالمبلبس

 .(ُ)بدأ إفرازىا عند البمكغيكىذا النكع مف الغدد  ،رائحة غير مستحبة
كالذم  ،راط الجنسيؿ خطر اإلفيقمتكمف الفكائد الصحية لفرض الغسؿ مف الجنابة 

التفكير في االغتساؿ كاإلعداد لو يجبر المرء  ألف ؛يؤدم بصاحبو إلى اإلنياؾ كالمرض
كيحفظ بذلؾ قدرتو كحيكيتو لعمر مديد، كتدعك  ،عمى االعتداؿ في طمب المقاء الجنسي

كبعد التمرينات  التكجييات الصحية إلى االغتساؿ عقب كؿ مجيكد عضمي كبير،
 . (ِ)قة، فاالغتساؿ يزيؿ آثار الجيد العضميالرياضية الشا

الغسؿ مف الجنابة حكمة تشريع  ية في الفقو ببيافالطبكبيذا نرل أثر المستجدات 
ـ كفكائد عمكمان، كعقب الجماع كى حً مف مغسؿ كجكبان كالحث عمى االغتساؿ عمكمان؛ لما ل

 .بشكؿ خاص
 أعمـ كاهلل 

                                                           
، كمكسكعة اإلعجاز ّٕٓ، ّٔٓيني ص مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة لمارد -ُ

المكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف ، ك ِٖٗالعممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ص
 ، .   َْٗ الكريـ كالسنة النبكية

ة المكسكعة الذىبي، ك ِٖٗمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ص -ِ
لمدكتكر قسطاس إبراىيـ النعيمي، نقبلن عف مكقع بحث الغيسؿ ، ك َْٗ في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية

 (http://www.jameatalemanجامعة اإليماف: )
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 ـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ رشو٣غ اُظّٞاُضبُش: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُ ـِتادل
يطمؽ الصـك في المغة عمى: الرككد، كاالمتناع، كالترؾ، كمطمؽ اإلمساؾ، سكاء  -أ

كاف ذلؾ عف شيكة البطف، أك الفرج، أك الكبلـ، أك السير، أك غير ذلؾ، كيطمؽ عمى 
 كفي االصطبلح: تكاد عبارات الفقياء تتفؽ عمى أف الصياـ ىك اإلمساؾ، (ُ)الصبر

كسائر المفطرات مف طمكع الفجر الصادؽ إلى غركب  ،كالجماع ،كالشراب ،ف الطعاـع
في  ،مف شخص مخصكص ،عف شيء مخصكص ،الشمس، أك ىك إمساؾ مخصكص

 .(ِ)بشركط مخصكصة ،كقت مخصكص
مع ما -عمينا صـك رمضاف، كجعؿ في ىذه الفريضة المباركة لقد فرض اهلل  -ب

ألسرار كالحكـ ما جمت بعضان منيا مستجدات العمـك مف ا -فييا مف عبكدية كاختبار
 الطبية، كمف ذلؾ ما يمي:

إف كؿ إنساف »ماؾ فادكف:  ؿك ق، يتخميص الجسـ مف السمـك كمنع تراكميا -ُ
ف لـ يكف مريضا؛ ألف سمـك األغذية تجتمع في الجسـيحتاج إلى الصـك  فتجعمو  ،كا 

 ،كتحممت ىذه السمـك مف جسمو ،ةفتثقمو كيقؿ نشاطو، فإذا صاـ خؼ كزن، كالمريض
كيجدد خبلياه في مدة ال تزيد  ،كيستطيع أف يسترد كزنة ،كتذىب عنة حتى يصفك صفاء تامان 

 .(ّ)«عف عشريف يكمان بعد اإلفطار، لكنو يحس بنشاط كقكة ال عيد لو بيما مف قبؿ
ـ إف كثرة كجبات الطعا»تنظيؼ أنسجة الجسـ كتبديميا، قاؿ الكسيس كاريؿ:  -ِ

تعطؿ كظيفة أدت دكران عظيمان في بقاء األجناس الحيكانية، كىي كظيفة التكيؼ  ،ككفرتيا
ف األدياف كافة ال  عمى قمة الطعاـ، كلذلؾ كاف الناس يصكمكف عمى مر العصكر، كا 

كالحرماف مف الطعاـ لفترات محدكدة، إذ يحدث في  ،تفتأ تدعك الناس إلى كجكب الصـك
                                                           

 .ِّّ/ ّمعجـ مقاييس المغة ، ك َّٓ/ُِانظر: لساف العرب  -ُ
، َُْ/ُكالركض المربع لمبيكتي ، َِْ/ُني مشربيل المنياج ألفاظ معاني معرفة إلىمغني المحتاج  انظر: -ِ

 .ُّٕ، كأنيس الفقياء صُٖٕ، كالتعريفات لمجرجاني صَُٓ/ِمصنعاني لكسبؿ السبلـ 
ىػ، ُِْٕ: ّ، طْٗالصياـ ًحكىـ كأحكاـ لعبد المجيد عزيز الزنداني بمساعدة مجمكعة مف الباحثيف ص -ّ
 .ٖٖ، ٕٖاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني صك 
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كيحدث أحيانان تييج عصبي، ثـ يعقب ذلؾ شعكر بالضعؼ، بيد  أكؿ األمر شعكر بالجكع،
كيتحرؾ معو  ،أنو يحدث إلى جانب ذلؾ ظكاىر خفية أىـ بكثير، فإف سٌكر الكبد يتحرؾ

مف أجؿ  ؛الدىف المخزكف تحت الجمد، كتضحي جميع األعضاء بمادتيا الخاصة أيضان 
ف ا ،اإلبقاء عمى كماؿ الكسط الداخمي  .(ُ)«أنسجتنا لصـك لينظؼ كيبدؿكسبلمة القمب، كا 

حيث يقـك الجسـ أثناء ، الصـك يطير الجسـ مف الفضبلت كالخبليا التالفة -ّ
الصـك كعند الجكع باستخراج المخزكف الغذائي الفاسد كاستيبلكو، ككذلؾ يقـك باستيبلؾ 

كتمؾ  ،إلى تبديؿ ذلؾ المخزكف بمخزكف جديد الجسـ الخبليا التالفة، كعند اإلفطار يبادر
كاألبحاث العممية أثبتت أف الصياـ ليـك كاحد يطير الجسـ مف فضبلت ، الخبليا بغيرىا

 ،ىذا التشريع مف عند اهلل أف تشيد  ،، كبيذا تتجمى معجزة عممية باىرة(ِ)عشرة أياـ
افى ثيـ  أىٍتبىعىوي حيف قاؿ:  كينطؽ بكحي اهلل  ،كأف محمدان رسكؿ اهلل  ـى رىمىضى ا "مف صى

فإف صـك الشير ينظؼ الجسـ كيطيره مف ، (ّ)ا مف شىك اؿو كاف كىًصيىاـً الد ٍىًر"ًستًّ 
فضبلت عشرة أشير، كالست تنظؼ الجسـ كتطيره مف فضبلت شيريف، فمف صاـ 

فكأنو صاـ  ،نظؼ جسده كطيره مف فضبلت سنة ،ثـ أتبعو ستان مف شكاؿ ،رمضاف
 .السنة، فصدؽ الصادؽ المصدكؽ 

يكفر لمجسـ بفضؿ الصـك الجيد كالطاقة » ليؾ:. يقكؿ د: اقة كالجيدتكفير الط -ْ
كيدخرىا لنشاطات أخرل ذات أكلكية كأىمية قصكل كالتئاـ  المخصصة لميضـ،

 .(ْ)«كمحاربة األمراض الجركح،

                                                           
 نقبلن عنو.  ٖٖاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني ص -ُ
 .ٖٖاإلعجاز العممي في الطب الكقائي ص -ِ
 .ُُْٔبرقـ:  ِِٖ/ِأخرجو مسمـ، كتاب الصياـ، باب استحباب صـك ستة أياـ مف شكاؿ اتباعا لرمضاف  -ّ
 . ِٗاإلعجاز العممي في الطب الكقائي ص -ْ
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قباؿ القمب ،يعمؿ عمى صفاء كتكقد الذىف -ٓ نني أدركت أف إ»يقكؿ تـك برنز: : كا 
ذىف، فيك يساعد عمى الرؤية بكضكح أكبر، ككذلؾ عمى الصـك نافع جدان لتكقد ال

 . (ُ)«استنباط األفكار الجديدة، كتركيز المشاعر
 الكقاية مف مجمكعة مف األمراض الخطيرة، كمنيا:  -ٔ
الذم يفرز ىرمكف األنسكليف الذم -: إذ يعطي الصـك لمبنكرياسمرض السكرم -أ

كالعمؿ عمى  ،فرصة لمراحة -نسجةد نشكية كدىنية تخزف في األيحكؿ السكر إلى مكا
ألف الطعاـ إذا زاد عف كمية األنسكليف  قمة الطعاـ؛بسبب  ؛تنظيـ نسبة السكر في الدـ

تصاب البنكرياس باإلرىاؽ كالتعب، ثـ أخيران يعجز عف القياـ بكظيفتو فيتراكـ المفرزة 
 .السكر في الدـ، كتزيد معدالتو بالتدريج حتى يظير مرض السكر

السمنة: ألنيا تحصؿ باإلكثار مف الطعاـ، كىي سبب رئيسي لمكثير مف  مرض -ب
 إذ فيو كضع لمحد مف كثرة األكؿ. ؛فكاف الصـك كسيمة كسببان لمكقاية منيا ،األمراض

، كمعو يحدث  ،النقرسبداء الممكؾ المسمى  -ج كالذم ينتج عف زيادة التغذية كالمحـك
مما ينتج  ،المحـك خاصة الحمراء داخؿ الجسـخمؿ في تمثيؿ البركتينات المتكافرة في 

، عنة زيادة ترسيب حمض البكليؾ في المفاصؿ خاصة مفصؿ األصبع الكبير لمقدـ
يتكـر كيحمر كيصاحب ىذا ألـ شديد، كقد تزيد كمية  كعند إصابة مفصؿ بالنقرس فإنو

 أمبلح البكؿ في الدـ ثـ تترسب في الكمى فتسبب الحصكة.
أف الصـك الذم ينقص مف كمية الدىكف في الجسـ يؤدم  إذمخ: جمطة القمب كال -د

إلى نقص مادة الككليستركؿ التي تترسب عمى جدار الشراييف، كالتي بزيادة معدالتيا مع 
زيادة الدىكف في الجسـ تؤدم إلى تصمب الشراييف، كما تسبب تجمط الدـ في شراييف 

 القمب كالمخ. 

                                                           
 .ِٗص المصدر السابؽ -ُ
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ب العممية أنو يمكف أف يككف الصياـ عبلجان آالـ المفاصؿ: إذ ثبت بالتجار  -ىػ
حاسمان ليذا المرض، كقد أرجعكا ىذا إلى أف الصياـ يخمص الجسـ تمامان مف السمـك 
كالمكاد الضارة، كذلؾ بصياـ متتابع ال تقؿ مدتو عف ثبلثة أسابيع، كفي ىذه الحالة فإف 

 أثناء الصياـ.   الجراثيـ التي تسبب ىذا المرض تككف جزء مما يتخمص منو الجسـ
األكراـ: حيث يزيؿ الخبليا التالفة كالضعيفة مف الجسـ كالتي يستيمكيا الجسـ عند  -ك

الجكع كما يستيمؾ األعضاء المريضة كيجدد خبلياىا، ككقاية لمجسـ مف كثير مف 
الزيادات الضارة مثؿ الحصكة كالزكائد المحمية كاألكياس الدىنية، ككذلؾ األكراـ في 

كنيا، كغير ذلؾ كاألمراض االلتيابية إذ يعمؿ الصـك عمى رفع المناعة في بداية تك
 .(ُ)الجسـ إلى مائة ضعؼ

 حيث يعدؿ الصياـ ارتفاع حمكضية المعدة، كبالتالي يساعد في ،قرحة المعدة -ز
صياـ المتعرؼ عمى تأثير لالتئاـ قرحة المعدة مع العبلج المناسب، كقد أجريت دراسة 

كقد كجد الباحثكف أف حمكضية المعدة اعتدلت عند كؿ  ،المعدة كقمتيا زيادة حمكضة عمى
صياـ يخفؼ كيمنع الأك زيادتيا، مما يؤكد أف  ،المرضى الذيف يعانكف مف قمة الحمكضية

 . حدكث الحمكضة الزائدة، كالتي تككف سببان رئيسيان في حدكث قرحة المعدة
يف، كضغط الدـ، كبعض أمراض تصمب الشرايكاألمراض  عالج الصياـ عددان مف -ٕ

كما يساعد في عبلج بعض أمراض الدكرة الدمكية الطرفية، فيناؾ أمراض عديدة  القمب،
األكعية الدمكية الطرفية، كالتي يبدك أف ليا عبلقة بنشاط الجياز العصبي  تصيب
أحد ىذه  الرينكد كيعتبر مرض السمبثاكم الزائد في نيايات الشراييف الدمكية، الكدم

 ـ أف الصياـ يؤدمُُٗٗ عاـألمراض، كقد ذكر الدكتكر صباح الباقر في دراسة لو ا
 دكران ىامان في عبلج أمراض األكعية الدمكية الدقيقة، كلخص ىذا الدكر في نقطتيف

، تحريـ التدخيف أثناء ساعات الصياـ يقدـ خدمة جميمة في عبلج المرضاألكلى: 
                                                           

كاإلعجاز العممي في الطب الكقائي  ،ُْٕ-ُْٓعي( لتكفيؽ الحاج يحيى ص)الطب الطبي الطب البديؿ -ُ
 .ٓٗ-ّٗص
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ضغط عمى الجسـ بؿ يعتبر عامبلن ميدئا؛ حيث ال يشكؿ الصياـ أم مشقة أك الثانية: 
كخمص إلى أف تثبيط ، تزداد العكامؿ المنشطة لئليماف في الصبلة كالذكر كقراءة القرآف

الصياـ يمغي العامؿ الثاني المسبب لممرض،  الجياز العصبي الكدم )السمبثاكم( أثناء
 .تظير فائدة الصياـ في الشفاء مف مثؿ ىذه األمراضل

أجرل الدكتكر فاىـ عبد الرحيـ كزمبلؤه بكمية  أمراض الجياز البكلي:اـ ك الصي -ٖ 
صياـ رمضاف عمى عمؿ كظائؼ الكميتيف عند  ـ(، بحثان عف تأثيرُٖٔٗطب األزىر )

المصابيف ببعض أمراض الجياز البكلي، أك بمرض  األشخاص العادييف، كعند المرضى
لؾ أف الصياـ لـ يؤثر سمبيان عمى تككف الحصى الكمكم، كقد استنتج الباحثكف مف ذ

شممتيـ ىذه الدراسة، كالذيف يعانكف إما مف تككف الحصى في  مجمكعات المرضى الذيف
الجياز البكلي، فضبلن عف التأثير المحتمؿ لمصياـ في منع تككف  الكمية، أكمف أمراض

لمبكؿ  نكعيةىك شائع عند األطباء كغيرىـ، إذ إف زيادة الكثافة ال حصيات الكمى، عكس ما
 % مف المكاد المذابة في البكؿ، كالبكلينا مادةَٖإفراز البكلة التي تككف  ترجع إلى زيادة

ة، البكلي تنتشر فتساعد عمى عدـ ترسب أمبلح البكؿ التي تككف حصيات المسالؾ غركية
مزمف، كيصكمكف  كما أجريت دراسة عمى المرضى الذيف يعيشكف عمى غسيؿ كمكم

، كالصكديـك ،كالكرياتينيف، أنو ال يكجد تغير يذكر في نسبة اليكريا رمضاف، كأثبتكا
، كلكف كجد ارتفاع ،كالفكسفكر ،كالبيكربكنات ممحكظ عمى نسبة البكتاسيـك في  كالكالسيـك

 .بالبكتاسيـك بعد اإلفطار الدـ، كعزا الباحثكف ذلؾ إلى تناكؿ المشركبات الغنية
أثران إيجابيان كاضحان لمصياـ عمى  التجارب تأظير  :(ُ)الصياـ كجياز المناعة -ٗ 

لمخبليا الممفاكية عشرة  جياز المناعة في الجسـ، حيث تحسف المؤشر الكظيفي
يتغير، إال أف نسبة النكع  أضعاؼ، كبالرغـ مف أف العدد الكمي لمخبليا الممفاكية لـ

نكاع األخرل، ىذا بالنسبة إلى األ المسئكؿ عف مقاكمة األمراض خبليا )ت(، ازداد كثيرا
                                                           

 جسـ ضد األمراض التي تنتج عف غزكلدفاع عف الكا لمكافحة العدكل أجزاء عديدة تعمؿ معان  ذكجياز  -ُ
 .ُِٔ/ِْالمكسكعة العربية العالمية  ،ملمجسـ البشر  -البكتيريا كالفيركسات أك السمـكك-الكائنات المسببة لممرض 
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، كىك أحد أعضاء (IGE)في الدـ باإلضافة إلى ارتفاع محدكد في أحد فصائؿ البركتيف
مجمكعة البركتينات المككنة لؤلجساـ المضادة في الدـ، ككانت التغيرات التي طرأت 

، دكف أم زيادة (LDL)الكثافة عمى البركتيف الدىني عمى شكؿ زيادة في النكع منخفض
 .منشط عمى الردكد المناعية ، كىذا نمط لو تأثير((HDLلي الكثافةفي النكع عا

 لرمضاف عمى مستك  أجرم بحث حكؿ تأثير صياـ: الصياـ كىرمكنات المرأة -َُ 
-ِِأعمارىف بيف البرجستيركف كالبركالكتيف في مصؿ الدـ لنساء صحيحات تتراكح

كانت المرأة، ك  كبة عندلتحديد مدل تأثير صياـ رمضاف عمى فسيكلكجيا الخص ؛عامان ِٓ
 لالمصؿ، كلـ يتغير مستك  قد نقص عندىف مستكم البركالكتيف في% َٖالنتائج أف

 ، كىذا يؤكد أىمية الصـك لعبلج العقـ عند المرأة المتسبب مف زيادة ىرمكفالبرجستيركف
 .(ُ)لحالتيا الطبيعية في الخصكبة البركالكتيف، فحينما ينقص بالصياـ تتييأ المرأة

أثبتت التجارب إمكاف عبلج الكسكاس القيرم، كاليكس، كبعض أنكاع الفصاـ  -ُُ
بما يسمى العبلج بالجكع، فقد تمكف الدكتكر )يكرل نيكااليؼ( بمستشفى معيد مكسكك 
لمطب النفسي مف عبلج عشرة آالؼ مريض عقمي كنفسي، مطبقان عمييـ طريقة الصـك 

ريقة تستغرؽ شيران كامبلن، كيحتكم % منيـ، كىي طٓٔ، ككانت النتيجة تحسف الطبي
 (.ِاإلفطار عمى قميؿ مف المبف، ككثير مف الخضركات كالفكاكو)

فمما سبؽ يظير جيبلن أثر ىذه المستجدات الطبية في بيانيا لحكمة الشرع مف تشريع 
كىذا أثر مف آثار المستجدات الطبية في الحث عمى التنفؿ بو، ك صـك رمضاف فرضان، 

 .الفقو اإلسبلمي

                                                           
مجمة اإلعجاز العممي الصادرة عف الييئة العالمية  بحث منشكر ضمفالصياـ كالشفاء لعبد الجكاد الصاكم،  -ُ

، كمكسكعة ٓٔ-ّْٔ، كالصياـ ًحكىـ كأحكاـ صلئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، العدد الثاني كالعشركف
، كاإلعجاز العممي في القرآف كالسنة ّّٔ، ِّٔالسنة النبكية الشريفة لمارديني صاإلعجاز العممي في القرآف ك 

 .ِّٖ، ِِٖلممصمح كالصاكم ص
 . ِٕ/ْكامؿ عبد الصمد ثبت عمميان لمحمد  -ِ
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: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ احلٌٔخ ٖٓ ربو٣ْ واثغادلـِت اُ
 احلبئغ مجبع

الدـ الذم ينفضو رحـ بالغة سميمة عف الداء  ىك: ان شرعك الحيض لغة: السيبلف،  -أ
 .(ُ)كالصغر
 مباشرة الحائض أقساـ ثبلثة:  -ب

يف لقكلو تعالى: المسممعمماء الجماع في الفرج، كىذا حراـ بإجماع  القسـ اْلكؿ:
، (ِ)ژڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےژ

قاؿ أصحابنا: كلك اعتقد »، قاؿ النككم: (ّ)"النِّكىاحى اٍصنىعيكا كيؿ  شىٍيءو إال " : كلقكلو
مرتدا، كلك فعمو إنساف غير معتقد حمو،  مسمـ حؿ جماع الحائض في فرجيا صار كافران 

ىا، فبل إثـ عميو، رى كٍ يض، أك جاىبل بتحريمو، أك مي فاف كاف ناسيان، أك جاىبلن بكجكد الح
ف كطئيا عامدان  فقد ارتكب معصية  ،مختاران  ،عالمان بالحيض كالتحريـ ،كال كفارة، كا 

 .(ْ)«كبيرة
 ،أك المعانقة ،أك بالقبمة ،المباشرة فيما فكؽ السرة كتحت الركبة بالذكر القسـ الثاني:

كقد نقؿ جماعة كثيرة اإلجماع عمى  ،اؽ العمماءأك غير ذلؾ، كىك حبلؿ باتف ،أك الممس
مف أنو ال يباشر شيئا مف بدنو شيئا مف بدنيا،  (ٔ)، كأما ما حكي عف البعض(ٓ)ىذا

كال مقبكؿ، كلك صح عنو لكاف مردكدان باألحاديث الصحيحة  ،غير معركؼ ،فشاذ منكر
                                                           

 .ُِٕ/ُالتعريفات لمجرجاني  -ُ
 .ِِِسكرة البقرة: اآلية  -ِ
كطيارة سؤرىا كاالتكاء في حجرىا كقراءة  أخرجو مسمـ، كتاب الحيض، باب جكاز غسؿ رأس زكجيا كترجيمو -ّ

 .َِّبرقـ:  ِْٔ/ُالقرآف فيو 
 .َِْ/ّشرح صحيح مسمـ  -ْ
 .ّٔٔ/ِنقمو الغزالي، كالمحاممي في المجمكع، كابف الصباغ، كالعبدرم، كآخركف، انظر: المجمكع   -ٓ
كلك صح فيك  ،نو يصح عنوفبل أظ»حكاه صاحب الحاكم عف عبيدة السمماني اإلماـ التابعي، قاؿ النككم:  -ٔ

 .ّٔٔ/ِ انظر: المجمكع« الصحيحة المشيكرةشاذ مردكد باألحاديث 
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ذنو في فكؽ ا المشيكرة المذككرة في الصحيحيف كغيرىما في مباشرة النبي  إلزار، كا 
 .(ُ)المسمميف قبؿ المخالؼ كبعده عمماءذلؾ بإجماع 

كىذا ىك الذم اختمؼ ، المباشرة فيما بيف السرة كالركبة في غير الفرج القسـ الثالث:
فذىب أبك حنيفة كىك المذىب عند الحنفية، كالمالكية، كالقكؿ المعتمد عند  فيو الفقياء:

كذىب ، تحريـ مباشرة الحائض فيما بيف السرة كالركبة ، إلى(ِ)الشافعية، كقاؿ بو جماعة
، إلى أف الذم يمتنع مف االستمتاع  كثير مف السمؼ، كأحمد كجميكر الحنابمة، كابف حـز

بالحائض ىك الفرج فقط، كبو قاؿ محمد بف الحسف مف الحنفية، كبعض المالكية، 
كذىب بعض ، (ّ)مكآخركف، كىك أحد القكليف أك الكجييف لمشافعية، كرجحو النكك 

إلى أنو إف كثؽ المباشر تحت اإلزار بضبط نفسو عف الفرج؛ لضعؼ شيكة،  الشافعية
ال فبل ،أك شدة كرع جاز ؽ قـك بيف ابتداء الحيض كما بعده، فتككف المباشرة كفرٌ ، (ْ) كا 

 يا، جائزة فيما بعد ذلؾ.بيف السرة كالركبة ممنكعة أثناء أكلو، كمعظـ صبٌ 
المبطف لمرحـ بأكممو أثناء الحيض، كبفحص دـ الحيض تحت  ييقذؼ الغشاء -ج

قطعان مف الغشاء المبطف  ،المجير نجد باإلضافة إلى كريات الدـ الحمراء كالبيضاء
فيك معرض  ،لمرحـ، كيككف الرحـ متقرحان نتيجة لذلؾ، تمامان كما يككف الجمد مسمكخان 

أف الدـ ىك خير بيئة لتكاثر  بسيكلة لعدكاف البكتيريا الكاسح، كمف المعمـك طبيان 
الميكركبات كنمكىا، كتقؿ مقاكمة الرحـ لمميكركبات الغازية نتيجة لذلؾ، كيصبح دخكؿ 

                                                           
 بتصرؼ. َِٓ/ ّشرح النككم لصحيح مسمـ  -ُ
حكاه ابف المنذر عف سعيد بف المسيب، كطاككس، كشريح، كعطاء، كسميماف بف يسار، كقتادة، كحكاه البغكم عف  -ِ

 .ّٕٔ - ّْٔ/ِ، كالمجمكع ْٗ/ٓكاألـ  ،ُُِ/ُ ، كالفكاكو الدكانيَِٕ/ُأكثر أىؿ العمـ، البحر الرائؽ 
كالفركع  ،َّٓ/ُلممرداكم  أحمد اإلماـ مذىب عمى الخبلؼ مف الراجح معرفة في، كاإلنصاؼ َْْ/ُفتح البارم  -ّ
، كشرح ّٔٔ/ِ، كالمجمكع ُّٕ/ُ، كحاشية الدسكقي ٕٓ/ُكتبييف الحقائؽ  ،ٕٔ/َُ البف حـز ، كالمحمىِِٔ/ُ

 .ُٗٔ/ُكشرح الزرقاني لممكطأ ، ّْٗ/ُ لمشككاني ، كنيؿ األكطارَِٓ/ّمنككم لمسمـ 
، ّٔٔ/ِ، انظر المجمكع «كىك حسف»قاؿ النككم:  ،حكاه صاحب الحاكم كمتابعكه عف أبي الفياض البصرم -ْ

لىًكن وي "ككأنيـ أخذكا ذلؾ مف قكؿ عائشة في الحديث:  ٍرًبوً  أىٍممىؾى  كاف كى ، باب  بكأ أخرجو "إلً داكد، كتاب الصـك
 .ِِّٖرقـ:  ُُّ/ِ القبمة لمصائـ
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الميكركبات المكجكدة عمى سطح القضيب يشكؿ خطران داىمان عمى الرحـ، ك مما يزيد 
ض، إذ الطيف بمة أف مقاكمة الميبؿ لغزك البكتيريا تككف في أدنى مستكاىا أثناء الحي

يقؿ إفراز الميبؿ لمحامض الذم يقتؿ الميكركبات، كيصبح اإلفراز أقؿ حمكضة إف لـ 
يكف قمكم التفاعؿ، كما تقؿ المكاد المطيرة المكجكدة بالميبؿ أثناء الحيض إلى أدنى 
مستكل ليا، ليس ذلؾ فحسب بؿ جدار الميبؿ الذم يتألؼ مف عدة طبقات يرؽ أثناء 

و، ليذا فإف إدخاؿ القضيب إلى الميبؿ أثناء الحيض إنما ىك الحيض إلى أدنى مستكل ل
، كما أف كجكد الدـ في  إدخاؿ لممكركبات في كقت ال تستطيع أجيزة الدفاع أف تقاـك

 .(ُ)الميبؿ كالرحـ لمما يساعد عمى تكاثر تمؾ الميكركبات كنمكىا
المكاد كلكف  ،كمف المعمـك طبيان أف جمد القضيب يحتكم عمى ميكركبات عديدة

كاإلفراز الحامض لمميبؿ يقتميا أثناء الطير، أما أثناء الحيض فأجيزة الدفاع  ،المطيرة
مشمكلة تمامان، كالبيئة تصبح صالحة لنمك الميكركبات كتكاثرىا، كال يقتصر األذل عمى 

الذم كثيران ما يزمف ك  ،نمك كتكاثر الجراثيـ في الميبؿ كالرحـ الذم يسبب التيابان فييما
 عب عبلجو، كلكف يتعداه إلى أشياء أخرل منيا: كيص
أك تؤثر عمى شعيراتيا الداخمية التي  ،فتسدىا ،امتداد االلتيابات إلى قناتي الرحـ -ُ

أك حمؿ  ـ،ليا دكر كبير في دفع البكيضة مف المبيض إلى الرحـ، كذلؾ يؤدم إلى العق
 كىك أخطر أنكاع الحمؿ. ،خارج الرحـ

، كأمراض إلى قناة مجرل البكؿ فالمثانة فالحالبيف فالكمى امتداد االلتيابات -ِ
 .الجياز البكلي خطيرة

 يسبب الحيض فقر دـ لممرأة. -ْ       .يصاحب الحيض آالـ شديدة -ّ
كتككف ، تصاب كثير مف النساء أثناء الحيض بحالة كآبة كضيؽ خاصة في بدايتو -ٓ
كالفكرية  العقمية حالتيا كما أف، االحتماؿ يمةقم ،االىتياج سريعة ،المزاج عادة متقمبة المرأة
 أثناء الحيض. النساء تطميؽ عف  اهلل رسكؿ نيى لذلؾ ،الحيض أثناء درجاتيا أدنى في تككف

                                                           
 .َُُ، ََُالبار ص  لمحمد عمي خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف -ُ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

73 

 تصاب بعض النساء بصداع نصفي )الشقيقة( قرب بداية الحيض كآالـ مبرحة. -ٔ
 الحمؿ أثناء الحيض.يتـ  ال -ٖ   تقؿ الرغبة الجنسية لدل المرأة أثناء الحيض. -ٕ
 تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة مؤكية كاحدة. -ٗ
  .تزيد شراسة الميكركبات أثناء الحيض في دـ الحيض كخاصة ميكركبات السيبلف -َُ
 تصاب الغدد الصماء بالتغير فتقؿ إفرازاتيا الحيكية إلى أدنى مستكل. -ُُ
 ب الشعكر بالدكخة كالفتكر كالكسؿ.فيسب ،يبطئ النبض كينخفض ضغط الدـ -ُِ
؛ ل إلى الرجؿ الذم كطأىا أيضان ينتقؿ األذ ال يقتصر األذل عمى الحائض بؿ -ُّ

لتسرب مفرزت الميبؿ، كدـ الحيض بجراثيميا إلى القضيب، مؤدية إلى التيابات فيو 
 متباينة الشدة. 

كتنتقؿ ، أف الجماع أثناء الحيض قد يككف أحد أسباب سرطاف عنؽ الرحـ -ُْ
الميكركبات مف قناة مجرل البكؿ إلى البركستات كالمثانة، كالتياب البركستات سرعاف ما 

الميكركبات  يصبح مزمنان لكثرة قنكاتيا الضيقة الممتفة كالتي نادران ما يتمكف الدكاء مف قتؿ
زك سرعاف ما تغ فإذا ما أزمف التياب البركستات فإف الميكركبات، المختفية في تبلفيفيا

بقية الجياز البكلي التناسمي فتنتقؿ إلى الحالبيف ثـ إلى الكمى، كىك العذاب المستمر حتى 
المنكية فالحبؿ المنكم الحكيصبلت  نياية األجؿ، كقد ينتقؿ الميكركب مف البركستات إلى

 .المني أك التياب الخصيتيف عقمان بسبب انسداد قناة  كقد يسبب ذلؾ، فالبربخ فالخصيتيف
يحتكم مني الرجؿ عمى مادة البركستاجبلنديف، كىي مادة إذا دخمت الدكرة ك  -ُٓ

الدمكية لؤلنثى أدت إلى إحداث نقص شديد في مناعتيا، كقد تتعرض بذلؾ لميبلؾ عند 
 .(ُ)إصابتيا بأضعؼ األمراض

إف ىذه األضرار التي جمتيا مستجدات العمـك الطبية لمما تدؿ صراحة عمى الحكمة 
ريـ اإلسبلـ لجماع الحائض، كيستنبط الباحث منيا أف منع االستمتاع العظيمة مف تح

                                                           
كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة ، َُْ-َُُص خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآفانظر:  -ُ

 .َٖٗ-ٕٕٗالنبكية ص
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بيف السرة كالركبة أثناء غزارة الدـ بالمباشرة كجيو، كىذا في نظر الباحث إف باشر ذلؾ 
بقضيبو مف دكف حائؿ فيو، كالكاقي الذكرم مثبلن، أما معو فبل كجو لممنع؛ ألف المنع 

فخذيف كحكؿ الفرج مما يؤذم الرجؿ، فإذا أمف ىذا زاؿ ىنا لغزارة الدـ الذم ينزؿ عمى ال
ف، الباحث نظر في المنع  .كاهلل أعمـ، (ِ)(ُ)ال يؤمف معو المنع كلك مع حائؿ لـ يؤمف بقي كا 

                                                           

؛ إذ يظف منعالحكـ  ال يغيرالكاقي ، كىذا ثناء غزارة الدـ، أما الجماع فحراـ حراـىذا بالنسبة لبلستمتاع أ -ُ
 بعض الجياؿ أنو لك استعمؿ مثؿ ىذا الكاقي أمف الضرر بعدـ مبلمستو لؤلذل، كيجاب عنو بأمكر: 

رَّمى  إذ يمكف أف يزكؿ أك ينشؽ ؛أكليا: أف ىذا الكاقي غير مأمكف ا بخرـك ال أثناء الجماع، كربما يككف ميخى
 ترل، فكـ مف نساء حممف مع استعماؿ أزكاجيف لمثؿ ىذا الكاقي.

كثانييا: أف الكطء يضر المرأة الحائض، كمف أصكؿ كقكاعد الشريعة اإلسبلمية المباركة أنو ال يجكز إلحاؽ 
رى كال ًضرىارى ": الضرر بالغير، بؿ ال يجكز مقابمة الضرر بمثمو، كدليؿ ذلؾ قكؿ النبي  رى ، كقضى "ال ضى

رى كال ًضرىارى "أنو  النبي  رى لمرجؿ؛  كلك تحققت السبلمة مف أذل الحيض، كعميو يحـر جماع الحائض "ال ضى
 ألنو اليس لو أف يمحؽ الضرر بيا، كليس ليا أف ترضى أك تأذف بما يضرىا.
ہ ہ ہ ھھ  ھ ژكثالثيا: غفمة مف يفكر بمثؿ ىذا أف اهلل تعالى حـر كطء الحائض، بقكلو: 

" بقكلو:  لوحرمو رسك ك ، ژھ ے ے ، كىذا كحده يكفي في التحريـ "اٍصنىعيكا كيؿ  شىٍيءو إال النِّكىاحى
، كتعدل رسكلوأمر ك  قد عصى أمر اهلل سكاء عممت الحكمة أـ لـ تعمـ، كفاعؿ ذلؾ عمى أم حاؿ كاف

 [.ُْالنساء:]ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ حدكده،
 ،كىي أياـ يسيرة مف الشير غالبان  ؛إذا منع الكطء في الفرج في حاؿ الحيض مف أجؿ األذلء: ماعمقاؿ ال -ِ

ف الدبر لـ يتييأ المرأة؛ أل يضر والكطء فيك  ،ال تفارقو النجاسة الـز دائـ أذلمكضع الدبر كىك فما بالؾ ب
نما الذم ىيئ لو  ليذا العمؿ، كلـ يخمؽ لو، ر خارجكف عف حكمة اهلل كشرعو لدبالفرج، فالعادلكف عنو إلى اكا 

يؤدم إلى ارتخاء طبيان ىك عمؿ ك [، َِّ، كالطب النبكم البف القيـ صُْٗ/ِ البف الحاج المدخؿ]جميعان 
دائمي التمكث  ويعمفاكلذلؾ تجد - عضبلت المستقيـ كسقكط بعض أجزائو فيفقد السيطرة عمى المكاد البرازية

كؿ األمراض التي تنتقؿ بطريؽ التمكث ل سبب كىك ،-دة أك شعكربيذه المكاد التي تخرج منيـ بغير إرا
في النياية فقد القدرة ك ، عؿ في الممارسة الجنسية الطبيعيةؤدم إلى فشؿ الفايك ، البرازم كالدكسنتاريا كغيرىا

في  ان اختبلالن في تكازف العقؿ كارتباكسبب كيفي المخ ك  ،ب كالتككيف النفسيؤثر في األعصاكي ،عمى اإلنزاؿ
، فضرر ىذا الفعؿ الحؽ بالفاعؿ [ٖٖ/ُْةالمكسكعة العربية العالمي]فيبدك عميو البمو كضعؼ التفكير التفكير

كالمفعكؿ، فبل يظف غافؿ أف استعماؿ عازؿ يبعده مف مبلبسة األذل كالضرر، كيجاب عنو باألمكر المذككرة 
 تكب ىذا الفعؿ مما جعمو مف كبائر الذنكب.في الحاشية السابقة، ناىيؾ عف الكعيد الكارد في األحاديث لمر 
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: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ ربو٣ْ اُٞشْ ٌٓباخل ـِتادل
 ٝاُ٘ٔض ٝاُزلِظ

برة أك نحكىا في عضك مف البدف حتى الكاشمة فاعمة الكشـ، كالكشـ: غرز اإل -أ
الكاشمة  :أك يزرؽ أثرة، كقيؿ ،فيخضر ،أك غيرىا ،أك كحؿ ،ثـ يحشى بنكرة ،يسيؿ الدـ

أك مداد، فالفاعمة ليذا كاشمة، كالمفعكؿ بيا  ،بكحؿ ،التي تجعؿ الخيبلف في كجييا
 مكشكمة، فاف طمبت فعؿ ذلؾ بيا فيي مستكشمة.

 لشعر مف الكجو، كالمتنمصة التي تطمب فعؿ ذلؾ بيا.كالنامصة: ىي التي تزيؿ ا
كالمتفمجات: مفمجات األسناف بأف تبرد ما بيف أسنانيا الثنايا كالرباعيات، كىك مف 

 .(ُ)كىى فرجة بيف الثنايا كالرباعيات، كيقاؿ لو أيضان الكشر ،الفىمىج
"لىعىفى  :قاؿ  بف مسعكدالحديث  ؛ىذه األفعاؿ حراـ عمى الفاعمة كالمفعكؿ بيا -ب

ٍمؽى الم وً  ،اهلل اٍلكىاًشمىاتً  ٍسًف، اٍلميغىيِّرىاًت خى اًت ًلٍمحي اًت، كىاٍلميتىفىمِّجى ، (ِ)"كىاٍلميكتىًشمىاًت، كىاٍلميتىنىمِّصى
كفيو إشارة إلى »قاؿ النككم: ، طمبان لمحسف ؛كألنو تغيير لخمؽ اهلل تعالى، كتزكير كتدليس

أك عيب في السف  ،أما لك احتاجت إليو لعبلج ،سفأف الحراـ ىك المفعكؿ لطمب الح
 .(ّ)«فبل بأس ،كنحكه
 :بعض اْلضرار الطبية لمكشـ كالنمص كالتفمج -ب
الكشـ،  ينتشر صبغ الكشـ في أدمة الجمد، كتبتمع الخبليا األككلة صبغف الكشـ:أما  -ُ

ة الكشـ حتى بأحدث كتحاط الخبليا األككلة بالنسيج الميفي مما يحدد مكانيا، كال يمكف إزال
زالتو بالجراحة الطبية تترؾ آثاران مشكىة لمجمد خبلؿ  كما ثبت عمميان مف، تقنية النانك، كا 

الفحص الطبي أف الكشـ يسبب تسممان في الدـ، كأنو االحتماؿ األكبر لئلصابة بااللتياب 

                                                           
، كفتح ُٖٖ/ٓ، كالنياية في غريب األثر َٓ/ّْ، كتاج العركس َُُ/ٕ، ّٖٔ/ُِ،ّْٕ/ِانظر: لساف العرب  -ُ

 .َُٕ، َُٔ/ُْ، كشرح النككم عمى صحيح مسمـ ِّٕ/َُالبارم 
كتاب المباس كالزينة، باب تحريـ فعؿ  ، كمسمـ،َْْٔرقـ:  ُّٖٓ/ْأخرجو البخارم، كتاب التفسير، سكرة الحشر  -ِ

 .ُِِٓرقـ:  ُٖٕٔ/ّ ...الكاصمة كالمستكصمة كالكاشمة كالمستكشمة كالنامصة كالمتنمصة
 . َُٕ، َُٔ/ُْشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ّ
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كشـ في الكبدم الكبائي، كأنو مسبب لمحساسية الجمدية، كقد يصؿ التسمـ الناتج مف ال
بعض الحاالت إلى المكت، كما أنو يمكف أف يككف الكشـ سببان في حدكث متبلزمة تشبو 

يسبب الكشـ  كيمكف أف، لكجكد مكاد سامة بالصبغ تضر بالجسـ ؛الصدمة التسممية
سرطانان لمجمد، كعند استخداـ الميزر إلزالة الكشـ فإنو يترؾ آثاران سامة مسرطنة نتيجة حرارة 

الجسـ، كما يمكف أف يسبب  تحكؿ بعض المككنات لمكاد مسرطنة، ثـ يمتصيا الميزر التي
الكشـ أخطاران عمى األـ خصكصان إذا كاف في أسفؿ الظير، كاستعممت عند الكالدة التخدير 

فمف المحتمؿ حينئذ دخكؿ مادة الكشـ داخؿ القناة الشككية، فيشكؿ  ،في العمكد الفقرم
( األمريكية تحذيرات مف fdo) الغذاء كالدكاء درت منظمةكلذا أص ،خطكرة عمى حياة األـ

كيذكر األطباء بأنو بعد فترة مف عمؿ الكشـ )التاتك( يرفض الجسـ المادة ، ممارسة الكشـ
المحقكنة داخمو، كيفرز أجسامان مضادة ليياجـ ىذه المادة الغريبة، مما يسبب تشكىات في 

يتـ حفر الجمد كالدخكؿ في عممية جراحية، كقد  مكاف التاتك، كعند الرغبة في إزالة التاتك
ككؿ ذلؾ يسبب أضراران  ،يمجأ األطباء لمعبلج بالميزر أك بالصنفرة أك بالتقشير الكيميائي

 .كتشكىات لمجمد
كيكجد أنكاع مف الصبغات في معادف ثقيمة مختمفة تستخدـ في حقف الكشـ بعد خرؽ 

كيمكف ، ستخداـ أدكات كأجيزة لخرؽ الجمدالجمد، كتكجد طرؽ مختمفة حديثة أك قديمة ال
 إال أنو إلى الكقت الحالي ال يمكف التخمص ،تفتيح أك التخمص مف بعض ألكاف الكشـ

الكشـ،  النيائي مف الكشـ؛ كذلؾ البتبلع الخبليا البمعمية األككلة المكجكدة في الجمد لصبغ
تمؾ بيف النسيج كتثبت  كمف ثـ تحاط بخبليا ليفية، كمف ثـ تنتشر بعض حبيبات الصبغ

الخبليا األككلة مع أنيا أصبلن حرة، كال يمكف إزالة الصبغ إال جراحيان؛ إذ فشمت تقنيات 
آثاران دائمان  لبقاء بقايا كندبات، كبيذا يترؾ الكشـ ؛الميزر كالنانك في إزالة آثار الكشـ كميان 

قكؿ الصادؽ المصدكؽمصداقان ل ،عمى الجمد ليككف تغييران دائمان لخمؽ اهلل تعالى
(ُ). 

                                                           
يئة إلعجاز، مجمة اإلعجاز العممي الصادرة عف ىمنشكر ب الحكمة العممية في تحريـ النمص كالكشـ كالتفمج لمناؿ جبلؿ، -ُ

، ْٓٔصكمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة  ،ُٓق، صَُّْجماد اآلخر  ،(ّّ)عدد
 (.   http://www.jameatalemanعادؿ الصعدم، مكقع جامعة اإليماف: )لكاإلعجاز التشريعي في تحريـ اإلسبلـ لمكشـ 
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يجة التيييج المستمر تن ؛ارتخاء عضبلت الجفف العمكم فيسبب النمصأما  -ِ
لقمة الدىف المساند  ؛لمعضبلت الرافعة لمحاجب، كيككف االرتخاء في الجزء الكحشي

 ،كعدـ قكة التصاؽ العضمة الرافعة لمحاجب مع الطرؼ الكحشي ،تحت الجفف
ف لـ يعالج االرتخاء فإنو يؤدم إلى كإلصبلحو البد مف عممية  جراحية تجميمية، كا 

كيسبب النمص صداعان مستمران كالتيابان في ، ضعؼ اإلبصار كالصداع كزغممة العيف
الجيكب األنفية، كيؤكد ارتباط األنؼ بالحاجب كجكد ما يسمى بانعكاس العطاس، حيث 

س نتيجة تييج أعصاب يبلحظ العطس مع النمص كيفسر ذلؾ عمميان بتييج مراكز العط
، كىك نفس المصدر المغذم لمحاجب ،األنؼ التي تتغذل عصبيان مف العصب الخامس

، كيقؿ شعر الحاجب نتيجة مكت حكصبلت الشعر كالتأثير عمى المظير الجمالي لممرأة
عند مف يعانكف مف نقص المناعة، مع  (ُ)كيسبب النمص أمراضان جمدية كالبياؽ كالثآليؿ

جمدية مثؿ التياب الكجو االحمرارم عند النساء الذم أعيا األطباء حدكث تغيرات 
معرفة سببو، مع حدكث التيابات بجمد الكجو الناتج عف كجكد كائنات طفيمية متعايشة 

 % مف الناس عمى الجمد كائنات تسمى الحمـٖٗطبيعيان حيث يكجد في أكثر مف 
(mites Demodex Skin Mites ،) كتسبب  ،الشحمية لمشعرةتتغذل عمى زيت الغدة

كفي منطقة الجبية كالخدكد كالذقف، لكف مع نقص  ،خاصة في الكجو ،التيابان في الجمد
مثؿ الحبكب  ،كيسبب مشكبلت جمدية ،المناعة كبمصاحبة النمص يتضاعؼ عدد الحمـ

عمى جمد كجو اإلنساف عند الجبية، كىي نكعاف مف الحمـ: األكلى تعيش في الغدة 
ألخرل في حكيصمة الشعرة، كتعيش تمؾ الكائنات في الحاجب، كيمكف أف الشحمية، كا

كيسبب النمص مع ضعؼ المناعة ألم ، تصؿ إلى فركة الرأس عف طريؽ البكتيريا
كيصبح  ،تكاثر الحمـ -أك الضغكط العصبية ،كالكالدة ،كالنفاس ،كأياـ الحيض–سبب 

                                                           
، كيظير في عدة أشكاؿ كأحجاـ كأعداد في أم جزء مف الجمد ،مدنتكء خشف كصمب، ينمك عمى سطح الج :الث ٍؤلكؿ -ُ

أخرل  الممس إلى أجزاءبنتشر تك  ،تعيش في خبليا الطبقة السطحية مف الجمد ،عدكل عف اإلصابة بفيركسات معينةالكتنتج 
 .ٕ/ٖالمية المكسكعة العربية الع ،مف قبؿ األطباء فقط توكيجب معالج، مف الجسـ، أك شخص آخر إذا خدش الثؤلكؿ
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كف أف يتسبب في حدكث كيؤدم اللتياب حكيصمة الشعر، ثـ أقؿ خدش يم ،ممرضان 
(، كفي الحاالت الشديدة يصعب ROSERA ACNEمثؿ الحبكب ) ،أمراض جمدية

 السيطرة بالمضادات الحيكية كقاتبلت الحمـ مف مركبات السمفا، كما يمكف أف ينتشر
االلتياب بالعيف، كيصؿ االلتياب بطريقة متراجعة مف أكردة الحاجب لتصب في الجيب 

كبذلؾ يشكؿ خطران جسيمان عمى حياة اإلنساف، كما يمكف أف  الكيفي داخؿ الجمجمة،
تسبب البكتيريا العنقكدية المكجكدة طبيعيان عمى الجمد كالشعر في ىذا المكاف االلتيابات 

 الجمدية خصكصان مع عدـ النظافة.
ـ اكتشاؼ إذ تكيتسبب النمص في تسييؿ حدكث سرطاف خبليا الجمد القاعدم، 

كالذم يكجد  ،(Human papillomavirus)مد كبيف فيركسعبلقة بيف سرطاف الج
كيغذم الشعرة ، متعايشان عمى الجمد خصكصان جمد الجبية في اإلنساف حيث الحاجباف

األعصاب المتصمة بالقشرة الدماغية، كنزع الشعرة قد يؤثر عمى القشرة الدماغية بعد 
كعضك مصغر في  تييج أعصاب الشعرة مف النمص باستمرار، كتعتبر شعرة الحاجب

كؿ كحدة شحمية عضمية في منطقة الحاجب، كبالتالي يككف النمص المتكرر ىك عممية 
 إزالة كحدات عضكية مصغرة كاممة.

( تبعان لعمماء dangerous areaكيقع الحاجباف في المنطقة الخطيرة في الكجو )
الجمجمة عف حيث تتصؿ األكردة التي تنزح الدـ مف الحاجبيف إلى داخؿ  ،(ُ)التشريح

                                                           
 ،كتتـ الدراسة عف طريؽ تقطيع األجساـ إلى أجزاء ،ة النباتات كالحيكانات كاإلنسافعمـ يىٍدريس ًبٍنيى  :التشريح -ُ

لدرجة أف العمماء قسمكا التشريح إلى فركع عديدة؛ فالتشريح العياني ىك  ان ساـ اإلنساف كالحيكانات معقدة جدكأج
سجة ىك دراسة األنسجة تحت كالتشريح المجيرم أك عمـ األن ،يف المجردةالتي يمكف رؤيتيا بالعدراسة البنى 

كتيعىد  معرفة تركيب الجسـ البشرم  ،الحيكانات كالنباتات المختمفة كأما التشريح المقارف فيقارف بنية ،المجير
في جسـ  كيجب عمى األطباء معرفة بنية الجزء الذم يعالجكنو ،جكىرية لفيـ كظيفتو أثناء الصحة كالمرض

ـ نشر أنٍدرياس فزاليكس ُّْٓكفي عاـ ، لبدنية أف يعرفكا كيؼ بيني الجسـيحتاج مدرسك التربية اك  ،اإلنساف
كمنذ ذلؾ الحيف، حدث تطٌكر مستمر  ،عممو الكبلسيكي حكؿ التشريح، كالذم اعتمد فيو عمى تشريح اإلنساف

كتمكف المعارؼ الطبية اليـك  ،دمكية الكبرللدكرة الااكتشاؼ ككثابت كأصبحت االكتشافات الطبية ممكنة 
 .َِّ/ٔلمكسكعة العربية العالمية ا الجراحيف مف إجراء العمميات عمى كؿ جزء في جسـ اإلنساف.
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طريؽ الكريد البصرم، كيككف خطر انتشار االلتياب بطريؽ متراجعة مف أكردة الجبية 
بطريؽ  كمنيا إلى الجيب الكيفي داخؿ الجمجمة، حيث يحدث انتشار االلتياب ،فكؽ العيف

متراجعة مف أكردة جمد الحاجب فكؽ العيف عبر الكريد البصرم، كحيث إف أكردة الكجو 
الجمجمة  كتسمح بمركر الدـ الحر في اتجاىيف مف الجبية إلى داخؿ ،اتليس فييا صمام

حيث ينتقؿ االلتياب مف خارج الكجو  ؛كالعكس، كيمكف أف يفضي ىذا االلتياب إلى المكت
 ،مف األكردة المغذية لمحاجب في الجبية لداخؿ الجمجمة عف طريؽ الكريد البصرم

بداخمو األعصاب الدماغية التي يحدث  كالذم ،لتصؿ داخؿ الجيب األنفي في الجمجمة
 كمف ثـ تحدث الكفاة. ،بتأثرىا شمبلن في الجسـ، كما يحدث التيابان في األغشية الدماغية

أف النمص يعتبر إيذاء لمجمد، كعند  في ىذا المجاؿ كمف آخر ما تكصؿ إليو العمماء
مة لسطح الجمد، إعادة التئاـ الجرح تتككف شعيرات دمكية جديدة، كتياجر خبليا األد

كثبت أف الشعر الذم يظير كينتج بعد النمص يككف أكثر ، كىذا فيو تغيير دائـ لمجمد
كال يرجع لطبيعتو مرة أخرل، كما يؤدم ،سمكان كخشكنة ككثافة مف الشعر األصمي

يشكه الجماؿ، النمص المتكرر في النياية إلى فقداف الشعر كعدـ نمكه مرة أخرل مما 
ع الحاجب كلصقو كالكشـ كالصبغ لمحاجب كاستحداث مكديبلت كأدل ذلؾ إلى زر 

لمحاجب المزركع؛ ألف اإلنساف يكلد بعدد محدد مف حكيصبلت الشعر كال تنمك 
 .(ُ)حكيصبلت جديدة بعد الكالدة

أكضح التركيب التشريحي لؤلسناف كجكد بقايا جنينية في ، فقد التفمج كالكشرأما  -ّ
كيؤدم إلى  ،كينشطيا ،ر الكشر عمى البقايا الجنينيةطبقة األسناف الخارجية، كيؤث

ؤلسناف مفاصؿ ليفية مع الفؾ ، كلتغيرات دائمة تشريحية قد تؤدم إلى سرطاف الحقا
كتحريؾ األسناف بالتمفج يؤثر عمى التركيب التشريحي لعظاـ الفؾ  ،العمكم كالفؾ السفمي

                                                           
مجمة اإلعجاز العممي،  بحث منشكر ضمفالحكمة العممية في تحريـ النمص كالكشـ كالتفمج لمناؿ جبلؿ،  -ُ

، ُُّ/ُبكية لصالح أحمد رضا ، كاإلعجاز العممي في السنة النُٔ-ُّ، صػىَُّْ، جماد اآلخر ّّالعدد 
 (.www.saaid.nte، كالنمص بيف الطب كالشرع لخكلة دركيش، نقبلن عف مكقع صيد الفكائد: )ُُْ

http://www.saaid.nte/
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عضبلت ككظائؼ عضبلت  كتتأثر تبعان  ،كمفصؿ الفؾ مع الجمجمة ،العمكم كالسفمي
المضغ كالتعبير الكجيي، كما تكجد مفاصؿ خياطية في الكجو تمتحـ في عمر متأخر، 
كيؤثر التفمج عمى التحاـ تمؾ المفاصؿ ليثبت حقيقة تغير الخمؽ بصكرة دائمة، كما 

مما يمكف أف يسبب أكرامان، كيكجد  ،تكجد بقايا جنينية في األسناف يسبب الكشر إثارتيا
 ،متأخر مف العمر ظاـ الكجو المفاصؿ المشرشرة الخياطية التي تمتحـ في كقتبيف ع

كيؤدم ، كيؤيد إلى تباعدىا كعدـ التحاميا ،كتفمج األسناف يؤثر عمى تمؾ المفاصؿ
أك بيف الفؾ كالجمجمة إلى تغيير في التعبيرات  ،تغيير التمفصؿ بيف األسناف كالفؾ

يء بالجراثيـ كالكائنات الدقيقة الطبيعية التي تتحكؿ كقد ثبت عمميان أف الفـ مم، الكجيية
إلى جراثيـ ممرضة في حالة ضعؼ مناعة األسناف، أك في حالة تحريؾ األسناف 

حيث يمكف أف تياجـ الميكركبات الفـ  ؛خاصة في الفؾ األعمى ،كتعرضيا لمتفمج كلمشد
مكف أف ينتشر كتنتشر بطريقة متراجعة مباشرة لتصؿ إلى الجيكب األنفية، كما ي

كذلؾ يمكف أف ينتشر التياب األسناف عف ، الكيفي داخؿ الدماغااللتياب إلى الجيب 
 ،ثـ إلى األكعية داخؿ الرأس ،طريؽ الدـ مباشرة مف أكعية الفـ التي تصب في األكردة

 ،كمنو إلى بقية الجيكب الكريدية حيث ال يكجد صمامات بيا ،في الجيب الكيفي لتصؼ
ران في االتجاىيف لمداخؿ كالخارج، كما يمكف أف ينتشر إلى السائؿ الشككي كيجرم الدـ ح

 .(ُ)كيدخؿ إلى الجمجمة لييدد حياة اإلنساف
كالتفمج  ،كالكشـ ،مخاطر كأضرار النمص يالقد أثبتت مستجدات العمـك الطبية كأبحاث

لة ، كيدؿ داليةـ التشريعكى مما يظير بو بعض الحً  ،عمى كظائؼ األعضاء كالصحة
ڀ ڀ  ژ قاطعة ال يداخميا شؾ بأف ىذا تشريع اهلل القائؿ فيما يخرج مف مشكاة النبكة:

 .(ِ) ژڀ ٺ ڳ× ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ
                                                           

جمة اإلعجاز العممي، م بحث منشكر ضمف، مناؿ جبلؿلالحكمة العممية في تحريـ النمص كالكشـ كالتفمج  -ُ
 .ُُْ/ُكاإلعجاز العممي في السنة النبكية لصالح أحمد رضا  ،ُٓ، صَُّْ، جماد اآلخر ّّالعدد 

 .ْ، ّ اتسكرة النجـ: اآلي -ِ
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: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ث٤بٕ ؽٌٔخ ربو٣ْ اُلّ ـِت اَُبكًادل
 ٝاٍزض٘بء اٌُجل ٝاُـؾبٍ

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ژ يقكؿ اهلل تعالى: -أ

﮵ ہ ہ  ﮴  ﮳  ڑ ڑ  ژ :كيقكؿ ، (ُ)ژھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ﮲ 

ال  ،اتفؽ العمماء عمى أف الدـ حراـ نجس» يقكؿ القرطبي:، (ِ)ژک ک ک
 .(ّ)«كال ينتفع بو ،يؤكؿ
: نقؿ المكاد الغذائية التي األكلىيقـك الدـ في جسـ الكائف الحي بكظيفتيف:  -ب

جانب حممو لمفيتامينات تمتص مف األمعاء إلى أعضاء الجسـ كعضبلتو، إلى 
: حمؿ إفرازات كالثانية، كاليرمكنات كاألكسجيف كجميع العناصر الحيكية الضركرية

كي يتخمص منيا مع البكؿ أك العرؽ أك البراز، كما يحمؿ الدـ بعض  ؛الجسـ الضارة
كعند تناكؿ كمية كبيرة ، السمـك التي ينقميا مف األمعاء إلى الكبد؛ ليصار إلى تعديميا

الدـ فإف ىذه المركبات تمتص كيرتفع مقدارىا في الجسـ، إضافة إلى المركبات التي  مف
يمكف أف تنتج عف ىضـ الدـ نفسو، مما يؤدم إلى ارتفاع نسبة البكلينا في الدـ، كالتي 

كىذه الحالة تشبو مرضيان ما يحدث ، يمكف أف تؤدم إلى اعتبلؿ دماغي ينتيي بالسبات
لعمكم، كيمجأ عادة ىنا إلى امتصاص الدـ المتراكـ في المعدة في حالة النزؼ اليضمي ا

إذا كاف ، أما كاألمعاء؛ لتخميص البدف منو، ككقايتو مف حدكث اإلصابة الدماغية
الحيكاف مريضان فإف الميكركبات تتكاثر عادة في دمو؛ ألنيا تستعممو ككسيمة لبلنتقاؿ 

 أكؿإذا فتو يككف عف طريؽ الدـ، مف عضك إلى آخر، كما أف إفرازات الميكركب كسميا
فرازاتيا، كتتسبب في أمراض  تنتقماالدـ  أك شرب اإلنساف إليو كؿ ىذه الميكركبات كا 

                                                           
 .ُْٓسكرة األنعاـ: اآلية  -ُ
 . ُُٓ، كسكرة النحؿ: اآلية ُّٕسكرة البقرة: اآلية  -ِ
 .ُِِ/ِتفسير القرطبي  -ّ
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أك ارتفاع  نسبة األمكنيا في الدـ، كحدكث غيبكبة  ،كثيرة، مما ييدد بحدكث فشؿ كمكم
تييجان في  ككثير مف الجراثيـ التي يحمميا الدـ تيٍحًدث في المعدة كاألمعاء، كبدية

الدـ المسفكح مف أفضؿ البيئات لنمك الجراثيـ الضارة كالممرضة، كقد أثبتت األغشية، كيعد 
الدراسات الطبية الحديثة أف الدـ حامؿ لعدد كبير مف الجراثيـ كالسمكـ كالفضبلت الضارة 

دم الناتجة عف عمميات األيض كالتمثيؿ الغذائي كعمميات اليدـ كالبناء في األنسجة، كيؤ 
تناكؿ الدـ عف طريؽ اليضـ إلى ارتفاع اليكريا في دـ اإلنساف، مما قد يؤثر عمى المخ، 

كمف المتفؽ عميو طبيان أف الدـ أصمح األكساط لنمك الجراثيـ ، كيسبب الغيبكبة المفاجئة
كتكاثرىا، فيك أطيب غذاء ليذه الكائنات، كأفضؿ كسط لمنكىا، كتستعممو المختبرات لتحضير 

 .(ُ)الجرثكمية المزرعة
كيحتكم الدـ عمى مكاد تسمى )انتيجنات(، كبتكرار شرب الدـ قد يحدث حالة حساسية 

جراثيـ الشديدة مف تفاعؿ )االنتيجنات( مع األجساـ المضادة، باإلضافة إلى أف 
عبر السكيف التي ذبح بيا الجزار، أك عبر اليكاء المحيط، أك  الممرضة ربما انتقمت إليو

مصدر مجاكر، فإذا انتقؿ عدد مف الجراثيـ إلى الدـ، فإف الجرثكمة الكاحدة  قد تنتقؿ مف
تتضاعؼ ىندسيان كؿ نصؼ ساعة، فتتكالد الجرثكمة الكاحدة إلى اثنتيف، كلك اعتبرنا أف 

 َََِجرثكمة انتقمت إلى ىذا الغراـ مف الدـ؛ فإنيا تصبح بعد نصؼ ساعة  َََُ
العدد قد كصؿ  ف، كبعد ثبلث ساعات يكك َََْكبعد ساعة كاحدة يرتفع العدد إلى 

 يحتكم في األصؿ عمىجرثكمة، تغزك ىذا الغراـ الكاحد مف الدـ، كالدـ  ََََْٔإلى 
كميات ىائمة مف الجراثيـ، بؿ إنو بعد كفاة الحيكاف يصبح ممكثان ضاران جدان بصحة 

المحـ فإف  كىذا بخبلؼ، اإلنساف إذا تـ شربو أك حفظو في مكاف ثـ شربو بعد ذلؾ
الجراثيـ تبدأ بغزك السطح الخارجي عبر التياـ الطبقة الصمبة؛ فيتناقص عنيا الغذاء، 

                                                           
، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة َِّ-َُِفي الطب الكقائي لمسنباني ص اإلعجاز العممي -ُ

لسنة المطيرة ليكسؼ الحاج ، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كآّّالنبكية الشريفة لمارديني ص
 .ٔٓٔأحمد ص
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اخ أف يطبخ ىذه كيمكت عدد كبير منيا؛ لعدـ قدرتيا عمى التكاثر بسرعة؛ فإذا أراد الطب
فإنو يقـك بغسميا مف الخارج، كعندىا تككف كمية مف الجراثيـ قد  القطعة مف المحـ؛

 .(ُ)ذه العممية، ثـ بالطبخ يتـ القضاء عمى كمية أخرل كذلؾ مف ىذه الجراثيـأزيمت بي
إف ما يحتكيو الدـ مف بركتينات قابمة لميضـ، كاأللبكميف كالغمكبكليف كالفبرينكجيف ىك 

ككذلؾ األمر بالنسبة لمدسـ، في حيف يحتكم الدـ عمى  ،مؿ(ََُغ/ٖمقدار ضئيؿ )
ال  ،كىي بركتينات معقدة عسرة اليضـ جدان  ،كغمكبيف(نسبة كبيرة مف خضاب الدـ )الييم

، كذلؾ اتحتمميا المعدة في األغمب، ثـ إف الدـ إذا تخثر فإف ىضمو يصبح أشد عسر 
شبكة تخثر مف ضمنيا الكريات  يؤلؼلتحكؿ الفيبرينكجيف إلى مادة الميفيف، الذم 

ىكذا فإف عمماء الصحة ك الحمراء كالفيبريف، كىي مف أسكأ البركتينات كأعسرىا ىضمان، 
 .(ِ)لـ يعتبركا الدـ بشكؿ مف األشكاؿ في تعداد األغذية الصالحة لمبشر

ثبت عمميان أف الكبد كالطحاؿ مخزناف عظيماف لتنقية السمـك كتحميميا، فالدماء  قدك 
 ، كىذا يفسر لنا الحكمة مف استثناء الشرع(ّ)المكجكدة فييما خالية مف السمـك كالجراثيـ

، كما في حديث  الطحاؿ مف جممة الدـلمكبد ك  بف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: االمحـر
رىادي كىأىم ا الد مىاًف ": قاؿ رسكؿ اهلل  ٍيتىتىاًف فىاٍلحيكتي كىاٍلجى دىمىاًف فىأىم ا اٍلمى ٍيتىتىاًف كى ـٍ مى أيًحم ٍت لىكي
اؿي   .(ْ)"فىاٍلكىًبدي كىالطِّحى

 
 

                                                           

نشكر ضمف مجمة اإلعجاز ، بحث مذبح الحيكاف قبؿ مكتو ضماف لطيارة لحمو مف الجراثيـ كالميكركبات -ُ
، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة ِّىػ، صُُْٖالعممي، العدد الثالث، ربيع ثاني، 

 .ّٓٓسنة النبكية ألحمد مصطفى متكلي ص، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالّّٓلمارديني ص
 .َِّنباني صاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمس -ِ
 .َِْالمصدر نفسو ص -ّ
، «صحيح»، قاؿ األلباني: ُّّْبرقـ:  َُُِ/ِأخرجو ابف ماجو، كتاب األطعمة، باب الكبد كالطحاؿ  -ْ

 .ِٕٗٔبرقـ:  ِِّ/ِصحيح ابف ماجة 
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 اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ٗشأح: أصو َٓزغلاد ٍٝاُلظَ األ

 اخلالف اُلو٢ٜ
 مباحث:تمييد كثبلثة كفيو 

 اُز٤ٜٔل.
 .اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ ادلجؾش األٍٝ:

 .حل٤ِتدل٢٘ ٝاا ث٘ٞىذب٤ٔل األع٘خ ٝ: ُضب٢ٗادلجؾش ا
 زٜب.ٝىهاػ اُجشو٣خ : ٗوَ األػؼبءضبُشادلجؾش اُ
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 سب٤ٜل
اؿ الطب كغيره، كتستجد في كؿ عصر مف العصكر تقع مجمكعة مف النكازؿ في مج

في حياة الناس، إما في أصؿ الكقكع كالحدكث، بحيث إنيا لـ تقع إال في ىذا العصر، 
كىي مقطكعة عف سابؽ كلـ تعيد مف قبؿ، أك استجدت كلكف بتجدد ال بانقطاع عف 
ف كاف  سابؽ، فككنيا مف المستجدات باعتبارىا قد استجدت في صكرتيا كحاليا، كا 

بمعنى أنو استجد كقكعيا بغير الشكؿ أك الصكرة أك الحالة التي حدثت بو أصميا سابقان، 
في السابؽ، كىذه المستجدات كالنكازؿ في العمـك الطبية ليا أثرىا في كقكع كنشأة 
الخبلؼ الفقيي؛ إذ إنيا صكر مستجدة ليس فييا نص أك اجتياد سابؽ، فيبحث ليا عف 

لفقياء، كنظران الختبلؼ الفقياء السابقيف حكـ شرعي بطريؽ مف الطرؽ المسمككة لدل ا
في طرقيـ المسمككة الستنباط األحكاـ، كعناية المتأخريف بما ساركا عميو، كتنزيؿ 
المستجدات غير المنصكص عمييا عمى أصكليـ كقكاعدىـ التي استنبطكىا مف تتبع 

الزماف كاستقراء نصكص الشرع، كنظران الختبلؼ أحكاؿ أىؿ الزماف كالمكاف، بؿ أىؿ 
كالمكاف الكاحد، نجد أف الخبلؼ قد كجد سبيمو إلى الفقياء في ىذه المسائؿ، فأردت مف 
خبلؿ ىذا الفصؿ الكقكؼ عمى تأثير مستجدات العمـك الطبية عمى الخبلؼ الفقيي مف 
حيث النشأة، أم أف ىذه المستجدات نتج عف ظيكرىا كقكع الخبلؼ الفقيي بيف الفقياء 

يف في ىذه النكازؿ، كىذا الباب مكضكعاتو كاسعة ككثيرة، تكاد تتعمؽ المعاصريف كالباحث
المستجدات الطبية، بؿ قد حظيت مجمكعة مف مكاضيعو  -إف لـ تكف بكؿ-بأكثر 

بدراسات مستقمة مف قبؿ الباحثيف في الماجستير كالدكتكراه، فسأقتصر فقط عمى بعض 
أة لمخبلؼ الفقيي، مستفيدان مف تمؾ النكازؿ الطبية؛ لمعرفة ما ترتب عمى ظيكرىا مف نش

الرسائؿ كالدراسات السابقة؛ حتى ال يتبدد الكقت كالجيد في جزء مف البحث، كقد فرغ لو 
كقت كجيد مف قبؿ اآلخريف، معتمدان عمى الرجكع إلى جيكدىـ العممية الطيبة في الدرجة 

سائبلن مف اهلل  األكلى؛ ألف ذلؾ يفي بالغرض الذم مف أجمو عقد الباحث ىذا الفصؿ،
 تعالى لي العكف، كالسداد، كاليداية، كالرشاد، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو سبحانو كتعالى.
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 : اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ٍٝادلجؾش األ
، كالمست كاقعيـ في حياتيـ ناسإف مف النكازؿ كالمستجدات الطبية التي نزلت بال

األنابيب، كلقد كاف مف  ما يمسى بالتمقيح االصطناعي أك أطفاؿالعممي كالعممي، 
 لشمكليا كمركنتيا، ؛الغراء ذلؾ االستيعاب لمثؿ ىذه النكازؿ اإلسبلمية عظمة الشريعة

كيعد البحث في مثؿ ىذه المسائؿ ىك الترجمة  مما جعميا ال تضيؽ بحاجات البشر،
العممية الكاقعية لمفقو اإلسبلمي الذم يظير إيجابية كاضحة في معالجة ما يستجد مف 

كر الحياة، كسأحاكؿ بإذف اهلل تعالى كعكنو كتكفيقو تناكؿ ىذه القضية مف خبلؿ ىذا أم
 :عمى النحك اآلتي لبامطثبلثة المبحث الذم أقـك بتقسيمو إلى 

 فركع:  أربعةكفيو  ،ادلـِت األٍٝ: اُزؼو٣ق ٝاُ٘شأح
 الفرع اْلكؿ: تعريؼ التمقيح الصناعي.
 الفرع الثاني: نشأة التمقيح الصناعي.

 الفرع الثالث: أسباب المجكء لمتمقيح الصناعي.
 الفرع الرابع: أنكاع كطرؽ التمقيح الصناعي.

 كفيو ثبلثة فركع: : ؽٌْ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢،ضب٢ٗادلـِت اُ
 .الفرع اْلكؿ: التمقيح بكجكد طرؼ أجنبي

 .الفرع الثاني: التمقيح بيف الزكجيف
 الفرع الثالث: تأجير اْلرحاـ.

 :فركع كفيو ثبلثة َٓبئَ رزؼِن ثبُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢، ادلـِت اُضبُش:
 بعد الكفاة كفي أثناء العدة. بيف الزكجيف اْلكؿ: حكـ التمقيح الصناعي فرعال
 كفاة أك طالؽ.الطالؽ، كبعد انتيائيا مف  الثاني: حكـ التمقيح في أثناء عدة فرعال
قيح الصناعي الخارجي بعد : إذا حدثت الكفاة أك حدث الطالؽ في عممية التمثالثال فرعال

 أف تـ التمقيح بيف الحيكاف المنكم كالبييضة كلـ يبؽ إال الغرس كالزرع في رحـ الزكجة.
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 ادلـِت األٍٝ: اُزؼو٣ق ٝاُ٘شأح
 اُلوع األٍٝ: رؼو٣ق اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢

لقح: البلـ كالقاؼ كالحاء أصؿ صحيح يدؿ »قاؿ ابف فارس: ، فقد لغةالتمقيح أما  -أ
ح جسـ اإلنساف أك الحيكاف قَّ كلى ، (ُ)«ؿ ذكر ألنثى، ثـ يقاس عميو ما يشبوعمى إحبا

، كالمَّقىحي:كما يمقح بو الشجر كالنبات،  ،كالمقاح ماء الفحؿ، أدخؿ فيو المقاح بىؿي  يقاؿ الحى
، كقد يستعمؿ ذلؾ في كؿ أنثى، كالميٍمًقح مف الرجاؿ خبلؼ العقيـالمَّقىحً  سىريعة امرأىة

(ِ). 
 فكيككنا ،فيختمطاف ،التقاء النطفة المذكرة بالنطفة المؤنثةقيح اصطالحان: التم -ب

 .(ّ)النطفة األمشاج
جمع الصناعة التي ىي -ما يستفاد بالتعمـ مف أرباب الصناعات  الصناعي: -ج

كما  -ككؿ عمـ أك فف مارسو اإلنساف حتى يمير فيو كيصبح حرفة لو ،حرفة الصانع
الصاد كالنكف  :صنع»كىك العمؿ، قاؿ ابف فارس:  (ْ)عليس بطبعي، مأخكذ مف الصن

 ، كال ينسب إلى حيكاف أك جماد.(ٓ)«كىك عمؿ الشيء صنعان  ،كالعيف أصؿ صحيح كاحد
: ىك تككف النطفة األمشاج نتيجة التقاء النطؼ الذكرية بالنطؼ التمقيح الصناعي -د

منكم ببكيضة المرأة بغير كقيؿ: ىك دمج الحيكاف ال، (ٔ)األنثكية عف غير طريؽ الجماع
 .(ٕ)الرحـ ثـ إعادتيا إلى ،أك في أنبكب االختبار ،الطريؽ الطبيعي المعتاد، سكاء في الرحـ

                                                           
 .ِِٔ، ُِٔ/صٓمعجـ مقاييس المغة  -ُ
 .ّْٖ/ِالمعجـ الكسيط  -ِ
 .َُٕ خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ّ
 .ِٔٓ، ِٓٓ/ُانظر: المعجـ الكسيط  -ْ
 .ُّّ/ّمعجـ مقاييس المغة  -ٓ
 .ُّّص  لسارة الياجرم األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ -ٔ
، ٖٗٔ/ُة كالقانكنيػػة لسػػعيد مكفعػػة المكسػػكعة الفقييػػة لؤلجنػػة كاالستنسػػاخ البشػػرم مػػف الناحيػػة الطبيػػة كالشػػرعي -ٕ

 .    ِٓالكضعية لشكقي زكريا الصالحي صاخمي كالخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف كالتمقيح الصناعي الد
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ٗشأح اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢
لقد سبؽ نجاح الطب في معالجة العقـ بالتمقيح الصناعي مراحؿ نظرية، كأخرل 

عف احتماؿ كقكع حمؿ المرأة بغير مبلمسة النظرية فيما بحثو األقدمكف  تمثمت، عممية
كرتبكا عمى ذلؾ  ،الرجاؿ، حتى ذكر بعض الفقياء مسألة استدخاؿ المرأة لمني زكجيا

 .كنحك ذلؾ ،كالميراث ،كالنسب ،ة مف ثبكت العدةيعر أحكامو الش
فيركل أف عممية اإلخصاب الصناعي في الحيكاف قد عرفيا العرب في  :أما العمميةك 

بع عشر الميبلدم حيث كانت بعض القبائؿ تمقح خيكليا مف نطفة جنسية القرف الرا
ـ قاـ كاىف إيطالي بإجراء التمقيح َُٖٕكفي عاـ ، تحصؿ عمييا مف حصاف أصيؿ

الصناعي عمى كمب حيث نجح في حقف المني في رحـ أنثى الكبلب، كبعد ذلؾ أجراه 
أ العمماء الركس ـ بدََُٗكفي عاـ ، ـ كنجحت العمميةُُٖٕعمى امرأة عاـ 

باستخداـ التمقيح الصناعي الداخمي ألكؿ مرة بصكرة عممية عف طريؽ العالـ )إيفانكؼ( 
ـ بدأت تجارب التمقيح ُِٗٗكفي عاـ ، إذ تمكنكا مف تمقيح األبقار كاألغناـ كالخنازير

لما  ،يضةيالصناعي الخارجي عندما قاـ الدكتكر )كريككرم بنكس( بتجربة في نقؿ الب
ط طرؽ تقنية لشؽ الخاصرة كغسؿ البيضات في األرانب، ثـ تمقيح البيضات في استنب

ذه أف يأكعية مختبرية كزرعيا في أنابيب كأرحاـ أرانب أخرل، كمف ثـ استطاع أحد تبلم
ينجح في إجراء عممية الحبؿ لدل بقرة، كاستمرت العممية ألربعة أشير مف فترة الحمؿ 

الكاتب اإلنجميزم الدكسي ىسكمي إمكانية حفظ  ذكر ُِّٗكفي عاـ ، الطبيعية فقط
 .البيضة الممقحة خارج الجسـ بفضؿ التقنية الحديثة في درجة حرارة مثمى

بالسير جنبان إلى  -الداخمي كالخارجي–كقد أخذت تجارب التمقيح الصناعي بنكعيو 
 ـُّٔٗجنب في اإلنساف كالحيكاف إلى أف تككنت أكؿ جمعية لمتمقيح الصناعي عاـ 

ـ تمكف ُْٓٗكفي عاـ ، ثـ تمتيا جمعيات أخرل في أمريكا كدكؿ أخرل ،في الدنمارؾ
الدكتكر )جكف ركؾ( باالشتراؾ مع الدكتكرة )مريـ منكيف( مف تمقيح بكيضات امرأة 

كفي ، كتعد ىذه أكؿ تجربة لطفؿ األنابيب ،خارج الرحـ، كبقي الجنيف حيان لمدة ستة أياـ
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مئكية تحت الصفر  ٕٗف تبريد مني الثكر إلى درجة ـ تمكف العمماء مَُٓٗعاـ 
مئكية  ُٔٗبكاسطة ثاني أكسيد الكربكف المجمد، ثـ تمكنكا مف تبريد المني إلى درجة 

ة قـ تمت كالدة أكؿ عجؿ بطريُُٓٗكفي عاـ ، تحت الصفر بكاسطة النتركجيف السائؿ
عادة زرع الجنيف داخؿ الرحـ ـ بدأ ُٖٓٗعاـ كفي ، التمقيح الصناعي الخارجي كا 

الدكتكر دانيؿ بتركشي اإليطالي أبحاثو في مجاؿ القضاء عمى المشكبلت التي يسببيا 
ـ في تطبيؽ أبحاثو ُُٔٗانسداد المسالؾ المبيضية عند النساء، كبدأ ىذا العالـ عاـ 

عمميان عمى النساء إلى أف منعتو إحدل الراىبات التي كانت مسؤكلة عف حجرة العمميات 
المريضة بعد تخديرىا تنتظر البيضة المخصبة، كقد استمر في أبحاثو في  حيث كانت

ـ عف نجاحو في تمقيح البكيضة بالسائؿ ُِٔٗإطار مف السرية، إلى أف أعمف عاـ 
ف اضطر إلى قتمو؛  ِٗالمنكم في كعاء خاص ىك بمثابة رحـ اصطناعي لمدة  يكمان كا 

عمف العالـ اإليطالي )دكليتي( عف نجاحو كفي إيطاليا أ، ألنو اتخذ في نكمو شكبلن مخيفا
يكما، كقد  ٗٓفي تربية جنيف بعيدان عف رحـ أمو في أنبكب اختبار لمدة زادت عف 

حصؿ ىذا الرجؿ عمى بكيضة المرأة مصابة بالسرطاف مع حيكاف منكم قاـ بكضعيما 
ف البكيضة ككأ ،في أنبكب اختبار كقاـ بتغذيتيما بمثؿ العناصر الحيكية الستمرار الحياة

كاستكت ىذه التجربة لمدة ثمانية أسابيع تككنت خبلليا كؿ  ،تعيش في جدار رحـ األـ
إلى أف استنفذت  ،كتككف قمبو كمعالـ أخرل ،كظير عمكده الفقرم ،مبلمح الطفؿ

ـ قاـ الدكتكر )ركبرت إدكاردز( ُٓٔٗفي عاـ ، ك التجربة أغراضيا كدمرىا صاحبيا
ـ أف يكتشؼ المحظة ُٔٔٗساف كفشمت، كاستطاع عاـ بمحاكلة طفؿ أنبكب في اإلن

الحاسمة التي يتـ لمبييضة خبلليا أف تقبؿ المقاح بعد مراقبتو لعينة مجيرية مستمرة 
الحظ مف خبلليا تغيران طفيفان في شكؿ البكيضة التي ال يتعدل حجميا رأس الدبكس، 

تكر ب.ستبتك أف ـ أعمف بالتعاكف مع الدكتكر ب. با فيستر كالدكُٗٔٗكفي عاـ 
بكيضة مع التمقيح،  ُٖتجاكب منيا  ،بكيضة ٓٔعمى  تعمميات لقاح مخبرية أجري

منيا عاشت ممقحة لبضع  ٕساعة بينما  ُّمنيا متجاكبان في أثناء  ُُاستمر ك 
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ـ استطاع الدكتكر إدكاردز كستبتك تخطي عقبة ميمة ُُٕٗكفي عاـ ، ساعات فقط
إذ أف ىذه المدة تعد كافية لبداية تككيف  ،ثة أك أربعة أياـكىي إبقاء المقاح حيان لمدة ثبل

الجنيف، كمف ثـ إعادتو إلى الرحـ ثانية، كلكف بقيت معضمة تحضير الرحـ الستقباؿ 
ـ إال أف ُٕٔٗكاستمرا في المحاكلة إلى أف نجحت أكؿ محاكلة عاـ ، البكيضة الممقحة

رحـ بسبب عدـ تأكد األطباء قبؿ الحمؿ تـ في قناة الرحـ مما أدل إلى حمؿ خارج ال
إذ أخذكا الجنيف ككضعكه في  ،إجراء زرع المقيحة في الرحـ مف أف المكاسير مغمقة تمامان 

الرحـ المفتكح كعند إدخاليـ لئلبر كاف الضغط عاليان فخرج مف الرحـ إلى القناة كتككف 
نكفمبر  َُكفي  ،الجنيف فييا، مما استدعى إجراء عممية جراحية الستئصاؿ قناة الرحـ

ـ نجح الدكتكر باتريؾ ستبتك كالدكتكر ركبرت ادكاردز في تمقيح بكيضة السيدة ُٕٕٗ
ليزلي براكف بمني زكجيا جكف براكف عندما أخذ الدكتكر باتريؾ استبتك بكيضة األـ 
ليزلي براكف ككضعيا في الطبؽ الذم حضر محمكلو الدكتكر ركبرت ادكاردز، كبعد أف 

نكفمبر  ُِأعادىا الدكتكر استبتك إلى رحـ األـ ليزلي براكف في  ،بكيضةقاما بتمقيح ال
، كأدل ذلؾ إلى نجاح أكؿ حمؿ ككالدة أكؿ طفمة أنبكب في العالـ )لكيزا براكف( ُٕٕٗ
كفتحت  ،ـ، كالتي أثارت ضجة كبرل في جميع أجيزة اإلعبلـُٖٕٗيكليك  ِٓفي 

 .(ُ)صفحة جديدة في تاريخ التناسؿ البشرم

                                                           
 لمياجرم ة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿصم: األحكاـ المتلكؿ ما ذكرتو عف نشأة التمقيح الصناعي انظر -ُ

جمع الفقو اإلسبلمي ، بحث قدـ لمالبارمحمد عمي ، كالتمقيح الصناعي كأطفاؿ األنابيب لمدكتكر ّّْ-ّّّص
العدد الثاني، الدكرة الثانية، الجزء  ،المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي، كىك منشكر ضمف مجمة المجمع

، ٗٓ-ْٓلشريعة لزياد أحمد سبلمة صـ، كأطفاؿ األنابيب بيف العمـ كأُٖٗ-ىػَُْٕ، ِٗٔاألكؿ، ص
 .ٓٓ-ّٓمد محمد لطفي أحمد صياء ألحكالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفق
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 لوع اُضبُش: أٍجبة اُِغٞء ُِزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢اُ
 كمنيا: ،ىناؾ أسباب عدة تؤدم إلى المجكء لمتمقيح الصناعي بنكعيو

عدـ -بمرض كالعنة  إلصابتوزكجتو لالطبيعي  الجماععجز الزكج كقصكره عف  -ُ
إصابتو باألكراـ  مع قدرتو عمى إفراز حيكانات منكية سميمة أك -القدرة عمى اإليبلج

مة في منطقة الجياز التناسمي، أك القذؼ العكسي بأف ينعكس السائؿ المنكم إلى السمي
داخؿ المثانة بدالن مف أف يصب في الميبؿ، أك طعنو في السف مع الرغبة في الذرية 

 ككجكد القدرة عمى إفراز الحيكانات المنكية.
 غكار الميبؿ.سرعة اإلنزاؿ عند الزكج بحيث ال يستطيع إيصاؿ سائمو المنكم إلى أ -ِ
عندما ال يككف السائؿ المنكم بالكـ أك النكعية الكافية إلتماـ عممية اإلخصاب؛  -ّ

بأف تككف مكاصفات السائؿ المنكم مف النكع الردمء، فيككف فيو عدد نادر مف 
الحيكانات المنكية التي ال تستطيع بحركتيا الخاصة عبكر المسالؾ التناسمية عند المرأة، 

عدة دفعات مف المني كتركز ثـ تدخؿ إلى رحـ الزكجة، أك يككف عدد فتجمع حصيمة 
، أك ّمميكف/اسـ َُِ–َٔالحيكانات المنكية أكثر مف الحد الطبيعي الذم يتراكح بيف 

 لممرأة.   يلككنيا تنقؿ بصعكبة داخؿ الجياز التناسم
أك  ،( كذلؾ بسبب الحساسية المفرطة لمزكجةVaginismus) تشنج الميبؿ -ْ
ف إلى تضيؽ الميبؿ كانقباض عضبلتو عند الجماع، مما ال يسمح يخكؼ المؤديال

 لعضك الرجؿ بالدخكؿ إلى الميبؿ.
عندما تككف الزكجة مصابة بمناعة ذاتية ضد مني زكجيا، ككجكد حساسية قاتمة  -ٓ

بيف السائؿ المنكم كمادة الرحـ الزاللية التي تفتؾ بالخبليا المنكية بحيث يتعذر عمى 
الزكج عبكر المسالؾ التناسمية بالطريقة الطبيعية، كفي الكقت المحدد لئلباضة، مما  مني

يستدعي نقؿ الحيكانات المنكية المأخكذة مف الزكج كغسميا بالمختبر ككضعيا مباشرة 
 في جكؼ الرحـ بكاسطة محقنة خاصة.

 إذا كانت حمكضة الميبؿ تقتؿ الحيكانات المنكية بصكرة غير اعتيادية. -ٔ
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 إذا كانت إفرازات عنؽ الرحـ تعيؽ كلكج الحيكانات المنكية. -ٕ
أك االلتيابات  ،أك حالة اليبكط فيو ،أك استطالة الميبؿ ،التشكىات الميبمية -ٖ

 الميبمية المستمرة.
 حاالت العقـ غير المعركفة السبب عند الرجؿ كالمرأة. -ٗ
 رجؿ أك المرأة. بعض األمراض مثؿ التدرف، كاألمراض النفسية في ال -َُ
أنابيب قناتي الرحـ مسدكدة أك مزالة بعممية أك مصابة إصابة ال  تناك إذا -ُُ

 يمكف إصبلحيا.
ذا كاف خفيفان فإف األنابيب تظؿ مفتكحة كلكف عمميا قد  -ُِ انتباذ بطانة الرحـ، كا 
 .(ُ)يتعطؿ

                                                           
كمحمد عمي البار  ب أدبو كفقيو لزىير أحمد السباعيالطبي انظر لكؿ ما ذكرتو عف أسباب التمقيح الصناعي: -ُ

 ،، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلميمبارلالتمقيح الصناعي كأطفاؿ األنابيب ، ك ّْْ، ّّٗص
، ّْٓص  لمياجرم ة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿصماألحكاـ المت، ك ِٕٖ، الجزء األكؿ، صِ، الدكرة ِالعدد 
ّْٔ ،ُْٗ ،َِْ. 
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 ٚوائٝؿو اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢: أٗٞاع اُلوع اُواثغ
 اُظ٘بػ٢ أٗٞاع اُزِو٤ؼأٝال : 

 ينقسـ التمقيح الصناعي إلى قسميف: داخمي، كخارجي.
ىك ما أخذ فيو ماء الرجؿ كحقف في محمو ك  :النكع اْلكؿ: التمقيح الصناعي الداخمي

 ؛(ِ)أك ىك استدخاؿ المني لرحـ المرأة بدكف جماع، (ُ)المناسب داخؿ ميبؿ المرأة
عف طريؽ حقف  ،مرأة بيدؼ اإلنجاببإدخاؿ السائؿ المنكم في المجارم التناسمية عند ال

كمية ضئيمة منو داخؿ عنؽ الرحـ بعد الكشؼ عميو كتعقيمو، كتحقف الكمية المتبقية مف 
السائؿ المنكم في قعر الميبؿ خمؼ عنؽ الرحـ، كتبقى المستقبمة مستمقية عمى ظيرىا 

بإدخاؿ كىك إحدل التقنيات المساعدة عمى اإلنجاب، كيتـ ، (ّ)لمدة ساعة أك ساعتيف
المأخكذة مباشرة أك -قسطرة رفيعة جدان عبر عنؽ الرحـ، ليتـ حقف الحيكانات المنكية 

 مباشرة في عنؽ الرحـ. -مسبقان في المختبر (ْ)المغسكلة
أك يقاؿ  (ٓ))كىك المسمى بطفؿ األنبكب( النكع الثاني: التمقيح الصناعي الخارجي

كىك ما أخذ فيو الماءاف مف  ،مياإلخصاب المعممي، حيث يتـ اإلخصاب في كسط معم
ثـ تزرع في مكانيا المناسب مف رحـ  ،كجعبل في أنبكب أك طبؽ اختبار ،رجؿ كامرأة

                                                           
 .ِّٔ ،ِِٔ/ُ زيد أبك اهلل عبد بف لبكر فقو النكازؿ -ُ
 .ُٖٗ/ْالفقو اإلسبلمي كأدلتو  -ِ
 .ّْٓالياجرم ص  ةسار لة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صماألحكاـ المت -ّ
لتقنيات التي تستخدـ في المختبر، كتقـك بفصؿ الحيكاف المنكم عف السائؿ غسؿ الحيكانات المنكية: إحدل ا -ْ

أك  IUIمف أجؿ التحضير الستخدامو في التمقيح الصناعي  ؛المنكم، كالحيكاف المتحرؾ عف غير المتحرؾ
 .(http://www.6abib.com/a-1240.htm): عمى الرابط ، نقبلن عف مكقع طبيبي نتIVFلػ
أصبح لغة ميتة؛ ألنو يمثؿ اآلف كاحدة  -طفؿ األنابيب-يعمـ أف ىذا االصطبلح »قاؿ الدكتكر بكر أبك زيد:  -ٓ

فكاف األكلى أف يتحكؿ إلى  ،كليس جميع الصكر، كألف األنبكب أصبح البديؿ المستعمؿ )الطبؽ( ،مف الصكر
فؿ األنبكب( كاحدة مف صكر كأساليب ما أكتسب اسـ التمقيح الصناعي، ىذا المقب )طفؿ الطبؽ(... فصار)ط

كىذه األساليب  ،كالذم يحسف التسمية بو ىك )طرؽ اإلنجاب في الطب الحديث( أك )التمقيح خارج الجسد(
 .ِِٔ/ُ، فقو النكازؿ «كالصكر آخذة في سبيؿ التكاثر كاالنقساـ

http://www.6abib.com/a-1240.htm
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 ،كتمقيحيا في الطبؽ ،يضة مف األـ في الكقت المناسبيأخذ البأك ىك  ،(ُ)المرأة
عادتيا إلى الرحـ بعد يكميف أك ثبلثة أك  ،كتمد كالدة طبيعية ،لتنمك نمكان طبيعيان  ؛كا 

 .(ِ)بالعممية القيصرية كما يكلد مبلييف األطفاؿ في كؿ عاـ
 :   ٚؿوم اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ ٝأٍب٤ُجصب٤ٗب 

 :، كىيالمعركفة ىذه األياـ ىي سبع طرؽ وإف طرؽ التمقيح الصناعي كأساليب
 .ثـ زرع المقيحة في رحـ زكجتو ،بيضة امرأة ليست زكجوبزكج الاألكلى: تمقيح نطفة  الطريقة

ثـ تزرع تمؾ المقيحة في  ،الثانية: تمقيح نطفة رجؿ غير الزكج كبييضة الزكجة ريقةالط
 رحـ الزكجة.
ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة  ،الثالثة: تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف الطريقة

 متطكعة بحمميا.
 كتزرع المقيحة ،الرابعة: تمقيح خارجي بيف بذرتي رجؿ أجنبي كامرأة أجنبية الطريقة

 في رحـ الزكجة.
ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة  ،الخامسة: تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف الطريقة
 األخرل.
ثـ زرع المقيحة  ،خارجيان  يمايضة زكجتو كتمقيحيزكج كبالخذ نطفة أالسادسة:  الطريقة

 في رحـ الزكجة.
بؿ زكجتو أك في المكضع المناسب مف مي ياخذ بذرة الزكج كحقنأالسابعة:  الطريقة

 .(ّ)رحميا تمقيحان داخميان 
 قسـ ىذه الطرؽ إلى ثبلثة أقساـ: يأف  لمباحث كيمكف

                                                           
 .ِّٔ/ُفقو النكازؿ  -ُ
، ِالعدد  ،ف مجمة مجمع الفقو، بحث منشكر ضمبارطبيب محمد عمي الملكأطفاؿ األنابيب التمقيح الصناعي  -ِ

 .ُِٕ، الجزء األكؿ، صِالدكرة 
 .ِْٔ/ُفقو النكازؿ  -ّ
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التمقيح الذم يككف فيو طرؼ أجنبي غير الزكجيف مانح لمسائؿ المنكم  القسـ اْلكؿ:
  كيشمؿ مف الطرؽ السابقة ما يمي: ،أك البكيضة
ثـ زرع  ،امرأة ليست زكجوبيضة بزكج الاألكلى: كالتي تمقح فييا نطفة الطريقة 

 المقيحة في رحـ زكجتو.
ثـ زرع المقيحة  ،التي تمقح فييا نطفة غير الزكج كبييضة الزكجةك الثانية:  الطريقةك 

 في رحـ الزكجة. 
الرابعة: كالتي يجرم فييا تمقيح خارجي بيف بذرتي رجؿ أجنبي كبكيضة امرأة  الطريقةك 

كيمحؽ بيذه الثبلث كؿ تمقيح كاف فيو الحيكاف  كتزرع المقيحة في رحـ الزكجة، ،أجنبية
 أجنبي. ثالث يضة مف طرؼيالمنكم أك الب

 كيشمؿ الطرؽ اآلتية:  ،التمقيح الذم يككف بيف الزكجيف فقط القسـ الثاني:
ثـ  ،خارجيان  افكتمقح ة،زكجالزكج كبكيضة الالسادسة: كالتي يؤخذ فييا نطفة  الطريقة

 . ياتزرع في رحم
فييا بذرة الزكج في ميبؿ زكجتو أك رحميا تمقيحان  تحقفلسابعة: كالتي ا الطريقةك 

 داخميان.
متبرع بحمؿ المقاح أك  -امرأة–التمقيح الذم يككف فيو طرؼ ثالث  القسـ الثالث:

 مستأجر لو، كىك ما يسمى بتأجير األرحاـ، كيشمؿ الطرؽ اآلتية: 
ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة  ان،رجيبذرتي زكجيف خافييا الثالثة: كالتي تمقح  الطريقة

 متطكعة بحمميا.
ثـ تزرع المقيحة  ،الخامسة: كالتي يجرم فييا تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف الطريقةك 

 .لنفس الزكج في رحـ الزكجة األخرل
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 : ؽٌْ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ادلـِت اُضب٢ٗ
 اُلوع األٍٝ: اُزِو٤ؼ ثٞعٞك ؿوف أع٘ج٢

لتمقيح الذم يككف فيو طرؼ أجنبي عف الزكجيف مانح لمسائؿ كىك ا القسـ اْلكؿ:
بيضة امرأة بزكج الاألكلى: كالتي تمقح فييا نطفة  :مف الطرؽ المنكم أك البكيضة كيشمؿ

التي تمقح فييا نطفة غير الزكج ك الثانية: ، ك ثـ زرع المقيحة في رحـ زكجتو ،ليست زكجو
كالتي يجرم فييا تمقيح  كالرابعة:، كجةثـ زرع المقيحة في رحـ الز  ،كبييضة الزكجة

كتزرع في رحـ الزكجة، كيمحؽ  ،خارجي بيف بذرتي رجؿ أجنبي كبكيضة امرأة أجنبية
 .بيذه الثبلث كؿ تمقيح كاف فيو الحيكاف المنكم أك البكيضة مف طرؼ أجنبي

ال يكجد في  بحيث كسبب إجراء ىذه العممية عمى ىذه الصكر عقـ الرجؿ المطمؽ
بحيث تككف  ،أك بيا تشكىات أك خمؿ ،أك أنيا قميمة العدد ،حيكانات منكية المنكم وسائم

أك عندىا  ،عاجزة عف اختراؽ البييضة ىذا مف جية الرجؿ، أما المرأة فمككنيا عاقر
 تشكىات كمشاكؿ في الميبؿ.   

 :ميي ما؛ ل(ُ)كال يجكز المجكء إلييا بأم حاؿ مف األحكاؿ، كجميع ىذه الطرؽ محرمة شرعان 
قكؿ المنكم، ي الحيكاف ذلؾ ككراثة، كأصؿ تككيف صمة بأبيو مكلكد ألف لكؿ -ُ

 ،فاألب في مفيـك اآلية ىك المكلكد لو، (ِ)ژۇ  ۇ     ۆ ۆ  ۈ ۈژتعالى: 
كىك الزكج الذم يخمؽ الكلد مف مائو، كىك صاحب النسب الذم يجب أف ينسب الكلد 

 ككالدة حمؿ منيا، كصمة البييضة كأصميا ككراثة، تككيف صمتاف: صمة بأمو كلوإليو، 
                                                           

، َُٔ/ُكفتاكل معاصرة لمقرضاكم  ،ِّٖصفتاكل مصطفى الزرقاء : لما يذكر في الحكـ كأدلتو انظر -ُ
عبد الرحمف السحيـ لكالفتاكل العامة ، ّٕٓ/ِمحمد أبك فارس ة ل، كفتاكل شرعيِّٖصمحمكد شمتكت ل كفتاك 
، َّٔ/ِ، كفتاكل عبداهلل بف عقيؿ َِِْ/ُ، كفتاكل اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب ِّٔ/ِ، كفتاكل األزىر ٖٗ/ُ

ة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صم، كاألحكاـ المتِْٕ/ُ ، كفقو النكازؿُٓٗ/ِكفتاكل قطاع اإلفتاء بالككيت 
، كالتمقيح َُُ-َُٖالتمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ص، ك ََْص

 .َِِّ/ٗ، كالفتاكل اإلسبلمية مف دار اإلفتاء المصرية َُٕالصناعي بيف العمـ كالشريعة ص
 .ِّّسكرة البقرة: اآلية  -ِ
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 ىذه كعمى كطبعان، شرعان  بأبكيو المتصؿ المكلكد ىك منيا، فيذا الرحـ كأصميا كحضانة،
كالتمقيح بغير ماء ذلؾ،  عمى تعالى اهلل رتبيا التي الشرعية األحكاـ تترتب جميع الصمة

م مف رجؿ غريب، فيذا أمر الحيكاف المنك  ، ألفالزكجية يتنافى مع مفيـك القرآف لؤلبكة
إذا كانت البييضة مف امرأة ككذلؾ أصبح مقطكع الصمة عقبلن ككاقعان كطبعان كشرعان، 

غريبة متبرعة، فحينئذو انفصمت إحدل الصمتيف قطعان كىي البييضة مف الزكجة ذاتيا، 
 .كاألبكة كىذا معمـك االنقطاع عقبلن ككاقعان كطبعان كشرعان، فيذه الطرؽ فييا ضياع لؤلمكمة

إقحاـ عنصر دخيؿ عمى يا، بتغيير لك  ؤلنساب،للما يترتب عمييا مف اختبلط  -ِ
كمعمـك أف حفظ النسؿ ، كميراثا ،كمعاممة ،مع اعتباره منيا نسبان  ،أجنبي عنيا ،األسرة

الخمس التي ثبت بالتتبع كاالستقراء مراعاة جميع الشرائع السماكية  الكمياتمعدكد في 
ک ک ک گ گ  ژإلسبلـ؛ كذلؾ صكنان لكرامة اإلنساف، قاؿ تعالى: ليا بما فييا ا

كيعد صكف ، (ُ)ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں
بحيث ال  ،لذلؾ منع الشرع اختبلط األنساب ،كالنسب مف ثكابت تككيف األسرة العرض

م ًو ال يىًحؿ  الٍمًرئو ييٍؤًمفي ًبال"نسب إنساف مع إنساف آخر عمبلن بحديث:  يجكز أف يختمط
ٍيرًهً  ٍرعى غى  .(ِ)"كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر أىٍف يىٍسًقيى مىاءىهي زى

رج مف الرجؿ، فيصؿ إلى اخالي المنمف المعمـك أف تخمؽ الكلد إنما ىك مف  -ّ
ڤ  ×ٹ ٹ ڤ  ڤ  ژالرحـ المستعد لمتفاعؿ بكصكؿ الحيكاف المنكم إليو، قاؿ تعالى: 

ف لـ يكف (ْ)ژى   ى ائ ائ ەئ ەئژ : ، كقاؿ (ّ)ژڦ ڦ ڦ  ڦ   ، كا 
كقد رتب الفقياء عمى كصكلو كلك  كصكلو عف طريؽ االتصاؿ الجسماني المعركؼ،

                                                           
 .َٕسكرة اإلسراء: اآلية  -ُ
، كأحمد، مسند الشامييف، حديث ُِٖٓبرقـ:  ْٓٔ/ُكاح، باب في كطء السبايا أخرجو أبك داكد، كتاب الن -ِ

 َُٖٗبرقـ: َْٓ/ِ، حسنو األلباني في صحيح أبي داكد َُُّٕبرقـ: َُٖ/ ْركيفع بف ثابت األنصارم 
 .ٕ -ٔسكرة الطارؽ: اآلية  -ّ
 .ِسكرة اإلنساف: اآلية  -ْ
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بدكف اتصاؿ كجكب العدة، كىي مدة يبعد فييا الزكج عف زكجتو حتى تعرؼ براءة 
كفي كتب الشافعية إذا أدخمت منيان فرجيا ظنتو مني » رحميا مف الحمؿ، قاؿ ابف نجيـ:

كالقكاعد ال تأباه؛  ،دة عمييا كالمكطكءة بشبية، كلـ أره ألصحابناكجبت الع ،زكج أك سيد
ألف كجكبيا لتعرؼ براءة الرحـ كما سيأتي في الحدكد، ككجكبيا بسبب أف الشبية تقاـ 

يجاب العدة مف باب االحتياط ،مقاـ الحقيقة في مكضع االحتياط ، كىذا صريح (ُ)«كا 
يككف كسيمة لشغؿ الرحـ بالجنيف، كىك ف غير الطريؽ المعتاد قد مبأف كصكؿ الماء 

يتضمف تقرير المبدأ المعركؼ في تككف الطفؿ مف الماء الحيكم دكف حاجة إلى العممية 
الجنسية، كما االتصاؿ الجسماني إال كسيمة معتادة، ال يتكقَّؼ عمييا تككف الكلد الذم 

المنكم لمطرؼ  ىك مف الماء المستكمؿ مؤىبلتو الطبيعية، كعميو يككف كصكؿ الحيكاف
بمعنى الزنا الذم ىك  ، فيككفالغريب في عمميو التمقيح ككصكلو باالتصاؿ الجسمي

إلقاء ماء رجؿ في رحـ امرأة ليس بينيما زكجية؛ ألف استدخاؿ المرأة مني الرجؿ لو 
 حكـ الكطء في الحؿ كالحرمة، كالزنا محـر قطعان بنصكص القرآف كالسنة.

مىٍت عمى قىٍكـو مف ليس منيـأىي مىا امٍ ": لقكلو  -ْ فىمىٍيسىٍت مف الم ًو في  ،رىأىةو أىٍدخى
ن تىوي  ،شىٍيءو  لىٍف ييٍدًخمىيىا اهلل جى كالمرأة التي تمجأ إلى ىذه الطرؽ في التمقيح تككف قد  ،(ِ)"كى

 .أدخمت نسبان جديدان عمى قكميا ليس منيـ
ستكل اإلنساني الفاضؿ منافيان لممك يعتبر ىذا العمؿ جريمة أخبلقية منكرة،  -ٓ

عبلنو، كمضارعان لمتمقيح في دائرة  لممجتمع اإلنساني الذم ينسج حياتو بالتعاقد الزكجي كا 
 .النبات كالحيكاف

                                                           
 .ُٖٕ/ّ المحتاج ، كمغنيِْْ/ّ قميكبي ، كحاشيةَّْص الزيف ، كانظر: نيايةُُٓ/ْالبحر الرائؽ  -ُ
، كالنسائي، كتاب الطبلؽ، ِِّٔبرقـ:  ٖٖٔ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب التغميظ في االنتفاء  -ِ

باب مف أنكر كلده ، كتاب الفرائض، ابف ماجوك ، ُّْٖبرقـ:  ُٕٗ/ٔباب التغميظ في االنتفاء مف الكلد، 
، كتاب النكاح، ابف حباف، ك ُِْٖبرقـ:  َِِ/ِ ، كتاب الطبلؽالمستدرؾالحاكـ في ، ك ِّْٕبرقـ:  ُٔٗ/ِ

الدارقطني في ك الذىبي ك  ابف حباف كالحاكـ صححو ،َُْٖبرقـ:  ُْٖ/ٗباب ثبكت النسب كما جاء في القائؼ 
 .كف، كضعفو آخر العمؿ مع اعترافو بتفرد عبد اهلل بف يكسؼ عف سعيد المقبرم، كأنو ال يعرؼ إال بو
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إذا كاف التمقيح البشرم بغير ماء الزكجية عمى ىذا الكضع كبتمؾ المنزلة كاف  -ٔ
ٍنسيبى اإلنساف إلى نفسو كىك أف يى -أفظع جرمان كأشد نكران مف التبني الذم أبطمو القرآف

؛ ألف الكلد المتبنى معركؼ أنو كلد لمغير كليس ناشئان عف ماء -كلدان يىعرؼ أنو ابف غيره
نما ىك كلد ناشئ عف ماء أبيو ألحقو رجؿ آخر بأسرتو، كىك  أجنبي عف عقد الزكجية، كا 

ة التبني فإنو يجمع بيف نتيج ،يىعرؼ أنو ليس ابنان لو، أما كلد التمقيح بيذه الطرؽ
كبيف أخرل كىي التقاؤه مع الزنا في  ،المذككر كىي إدخاؿ عنصر غريب في النسب

كال المستكل  ،بؿ كال جميع الشرائع السماكية ،إطار كاحد ال تقره الشريعة اإلسبلمية
ؿه في  اإلنساني الفاضؿ، كيثمر ىذا التمقيح نتيجة مزدكجة تجمع بيف خستيف: الدىخى

 مر إلى األبد.النسب، كالعاره المست
فبل حرث فعبلن أك اعتباران  ،بؿ فييا طرؼ أجنبي ،ليس نتاجيا جزءا مف الزكجيف -ٕ

 بيف الزكجيف ينبت بو الكلد.
لحمكؿ النطفة أك حمكؿ البكيضة في مكاف ال يحؿ أف تككف فيو؛ ألف العنصر  -ٖ

 يحؿ أصبلن أف مف الحيكاف المنكم أك البكيضة ال يحؿ أف تككف في رحـ زكجتو، كال األجنبي
يخمط منيو ببكيضة امرأةو أخرل؛ ألف ىذا الحمؿ الناتج مف ىذه الطريقة ليس حمبلن شرعيان؛ 
ألف الكلد ليس ىك كلد المرأة الثانية التي ىي زكجتو إذ البكيضة ليست ىي بكيضتيا، كال 

 . عقد بينيمايككف ىذا الكلد كلدان لو؛ ألف المرأة صاحبة البكيضة ليست بزكجةو شرعية لو إذ ال
فإذا حممت الزكجة مف مائيف أجنبييف، أك مف بييضتيا كماء : »بكر أبك زيد يقكؿ

 أجنبي، فيك حمؿ سفاح محـر لذاتو في الشرع تحريـ غاية ال كسيمة قكالن كاحدان، كاإًلنجاب
ا ما منو شر الثبلثة، فيك كلد زنا، كىذا ما ال نعمـ فيو خبلفان بيف مف بحثكا ىذه النازلة، كىذ

 .(ُ)«تكجبو الفطرة السميمة، كتشيد بو العقكؿ القكيمة

                                                           
لرابطة  اإلسبلمي يمجمع الفقيالمجمة ، ك ّٓ، ّْ، كانظر: قرارات مجمع الفقو الدكلي صِٗٔ/ُفقو النكازؿ  -ُ

، كفتاكل مجمع الخرطـك بشأف مكضكع )طب اإلنجاب كتككيف األجنة ّّٕ، صَُالعالـ اإلسبلمي، عدد 
 ـ.ََُِ/ٗ/ُِ -ىػُُّْ/شكاؿ/ُُداخؿ كخارج الرحـ)أطفاؿ األنابيب( كأمراضيا( 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

011 

 اُلوع اُضب٢ٗ: اُزِو٤ؼ ثني اُيٝعني
 التمقيح الذم يككف بيف الزكجيف فقط كيشمؿ:  القسـ الثاني: كىك
يضة زكجتو خارجيان ثـ تزرع في رحـ يببزكج الفييا نطفة  تمقح: كالتي الطريقة السادسة

 . لزكجةا
كالتي يؤخذ فييا بذرة الزكج كتحقف في ميبؿ زكجتو أك رحميا  كالطريقة السابعة:

 تمقيحان داخميان. 
  :فياتاف الطريقتاف ليذا القسـ محؿ خبلؼ بيف عمماء العصر

، كليس الجكاز (ُ): جكاز ىذا النكع المنحصر بيف الزكجيف تمقيحان كحمبلن القكؿ اْلكؿ
ح الصناعي ىك أنجح طريقة في بؿ شرطكا لذلؾ عدة شركط: كأف يككف التمقي ،بإطبلؽ

كىك ما يعبر عنو  ،الحصكؿ عمى الكلد إذا كجد سبب يمنع اإلنجاب عند أحد الزكجيف
بعض الباحثيف بكجكد داع طبي إلجراء ىذه العممية، مع كجكد الضركرة أك الحاجة التي 

كظركؼ مرضية أك خمقية ال تسمح بإتماـ الحمؿ بالطرؽ  ،تقتضي ىذا اإلجراء
كتأكد لدينا بأنو ال سبيؿ لكصكؿ مني الزكج إلى المكضع المناسب في زكجتو ، الطبيعية

إال بيذا األسمكب، مع شرط قياـ الزكجية، ككجكد رضا الزكجيف، كاتخاذ كافة 
، كاالنضباط بالضكابط (ِ)االحتياطات كالضمانات الدقيقة كالبلزمة كالكافية كالمؤكدة

كحصكؿ الخمكة  ،كقكع في المحذكر الشرعيالمحكمة لمنع اختبلط األنساب، كمنع ال
المحرمة بيف المرأة كالمعالج، فبل يتـ ذلؾ إال بحضكر زكجيا، كأف يككف الطبيب القائـ 
بالعممية مختصان حاذقان ثقة، كشرط جماعة بأف يتكالىا األطباء المسممكف الثقات، كأف 

                                                           
، كاألحكاـ ُِٗ، كالحبلؿ كالحراـ صِّٕ، كفتاكل شمتكت صَِٕ/ُ النكازؿ : فقوليذا القكؿ كأدلتو انظر -ُ

، كأحكاـ ُِٗ، كالمسؤكلية الجسدية في اإلسبلـ صِّْ، ّْٖالمتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
بيف الشريعة كالقكانيف الكضعية ، كالتمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي ُِٗالجنيف في الفقو اإلسبلمي ص

، كالتمقيح َٗ-ِٖ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء صَُٓ، َٔ-ٓٓ، ْٓ، َْص
 .ُِِّ، َِِّ/ٗ، كالفتاكل اإلسبلمية مف دار اإلفتاء المصرية ّٖ-ٕٗالصناعي بيف العمـ كالشريعة ص

 ف اتخاذ االحتياطات أمران الزما.ألف كركد الخطأ في العينات أمر كارد مما يجعؿ م -ِ
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ما أخذ مف الزكجيف، كمتى يتأكدكا التأكد التاـ أف ىذه النطفة كىذه البكيضة ىي بعينيا 
، ما حصؿ شؾ في شيء مف ذلؾ فالكاجب الترؾ، كيحـر اإلقداـ عمى إجراء ىذا التمقيح

في الككيت أف التمقيح في األنبكبة إذا أثر  كالبحكث الشرعية كما رأت لجنة قطاع اإلفتاء
ألف عدـ  ، كشرط البعض أال يككف لمزكجيف كلد؛(ُ)تأثيران ضاران عمى الجنيف يككف حرامان 

اإلنجاب مف المرأة قد يؤدم بيا إلى حاالت مرضية، كشرط آخركف عدـ التصرؼ في 
 المني بعد أخذه مف الزكج بؿ البد مف حقنو مباشرة في الزكجة.

 أدلتيـ عمى الجكاز ما يمي: 
أف اليدؼ األسمى مف العبلقة الزكجية ىك التكالد حفاظان عمى النكع اإلنساني،  -ُ

في اإلنساف الغريزة الجنسية؛ ليتـ االتصاؿ الجنسي الذم ينشأ عنو تمقيح  كليذا خمؽ اهلل
لينشأ النسؿ، كىذا االتصاؿ الجنسي ىك األصؿ في  ؛بييضة الزكجة بمنكم الزكج

فإنو يجكز استعماليا  ،ككجدت طريقة أخرل ،الحصكؿ عمى الكلد، فإذا كجد المانع منو
 لتحقيؽ مقصد النسؿ في الزكاج. 

قـ مرض ينشأ عنو اضطرابات نفسية كمشكبلت أسرية، كعبلجو بيذه الطريقة أف الع -ِ
 ىك السبيؿ أماـ الزكجيف لمحصكؿ عمى كلد شرعي ييذكر بو كالداه، كبو تمتد حياتيما
 كتكمؿ سعادتيما النفسية كاالجتماعية، كيطمئناف عمى دكاـ العشرة كبقاء المكدة بينيما. 

زالة العيب الذم يحكؿ العقـ إما أف يككف بسبب عيب  -ّ خمقي أك مرض طارئ؛ كا 
مقاصد الزكاج أمر جائز بدليؿ جكاز إزالة القرف كالرتؽ مف المرأة،  أحددكف تحقيؽ 

 مداكاتو. كالمرض قد حث اإلسبلـ عمى
إذا كجدت  ،فيو شرعان بؿ فيو تحقيؽ مصمحة االستيبلد كتكثير األمة ظكرال مح -ْ

 الحاجة الممحة الداعية إلى ذلؾ.
 حمكؿ النطفة أك البكيضة في مكاف يحؿ أف تككف فيو. -ٓ

                                                           
 .ُْٗ/ِالشرعية  كالبحكث اإلفتاء قطاع عف الشرعية الصادرة مجمكعة الفتاكل -ُ
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لككنو تصرفان كاقعان في دائرة القانكف كالشرائع التي تخضع لحيكميا الميجتمعات  -ٔ
 اإلنسانية الفاضمة، كبالتالي فيك مشركع ال إثـ فيو كال حرج.

ير ما ذكره الفقياء مف أف الحمؿ في اإلنساف يمكف أف ينشأ بطريقة أخرل غ -ٕ
أم: استدخاؿ مني الزكج إلى فرج -طريؽ االتصاؿ الجنسي بما سمكه باالستدخاؿ 

كرتبكا عمى بعض أنكاعيا ثبكت النسب كالعدة، كقد ذكر غير كاحد مف الفقياء  -الزكجة
ذا كاف ، فكاجب أف يككف مثمو في جكازه لمزكجة ،أنو مثؿ الكطء في كجكب العدة كا 

حاؿ خركجو فقط، كبعضيـ  (ُ)ي أف يككف محترمان بعض الفقياء قد اشترطكا في المن
اشترط أف يككف محترمان حاؿ خركجو كحاؿ دخكلو معان حتى يمحؽ باالستدخاؿ آثاره مف 
ثبكت النسب كالعدة، فإف كصفيـ لممني بالمحتـر يشعر بإباحتو كأنو مشركع، كالتمقيح 

خركجو،  محترمان حاؿالصناعي بمني الزكج مف الممكف استخراجو بطريقة مشركعة فيككف 
 كيمكف إدخالو في فرج الزكجة كىي تعمـ أنو مني زكجيا فيككف محترمان حاؿ دخكلو. 

أف الفقياء قد نسبكا كلد العنيف كالمجبكب إلييما، رغـ أنو ال يكجد اتصاؿ حقيقي،  -ٖ
فيك في ىذه الحالة يشبو االستدخاؿ، كىذا يعني أف الفقياء يقركف أف الكلد يمكف أف 

ي مف غير اتصاؿ جنسي، كأف إمكانية تمقيح البييضة مف الزكجة بمني الزكج كافية يأت
 في إثبات النسب.

خصكصان في -القياس عمى التمقيح الطبيعي بالمباشرة بيف الزكجيف إذ ال  فرؽ  -ٗ
غير االستعاضة عف عضك الذككرة بمزرقة تزرؽ بيا نطفة الزكج في  -التمقيح الداخمي

لزكجة أماـ عنؽ الرحـ، كغير مكاف حصكؿ التمقيح في النكع اف ميبؿ المكقع المناسب م
 ،ألف التناسؿ مصمحة مشركعة ليما الخارجي، كبالنسبة لكشؼ العكرة ىنا فيك مغتفر؛
  .كىك متكقؼ عمى ىذه العممية فيككف مف الضركرات

                                                           
أك بكطء شبية، كغير  ،كاالستمناء بيد الزكجة ،المقصكد بككنو محترما أف يخرج بطريقة مشركعة كاالحتبلـ -ُ

، ّٗٓ/ْ، كمغني المحتاج ٕٕ/ْشية البجيرمي كالخارج بالزنا، حا ،المحتـر الخارج بطريقة غير مشركعة
 .ّّٓ، ِّٓة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص صمكاألحكاـ المت
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فة طرؽ التمقيح الصناعي المعرك » بأف: الدكلي كقد قرر مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي
كيتـ  ،في ىذه األياـ ىي سبع:... السادسة: أف تؤخذ نطفة مف زكج كبييضة مف زكجتو

ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة، السابعة: أف تؤخذ بذرة الزكج كتحقف  ،التمقيح خارجيان 
أما الطريقاف  في المكضع المناسب مف ميبؿ زكجتو أك رحميا تمقيحان داخميان، كقرر:...

مع  ،فقد رأل مجمس المجمع أنو ال حرج مف المجكء إلييما عند الحاجة ،السادس كالسابع
 .(ُ)«التأكيد عمى ضركرة أخذ كؿ االحتياطات البلزمة

إذ رابطة العالـ اإلسبلمي، مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع ل إليو كقد ذىب
 صطناعي:ثانيا: حكـ التمقيح اال»: بالتالي صدر القرار باألكثرية مف أعضاء المجمس

تعتبر غرضان  ،كحاجة زكجيا إلى الكلد ،إف حاجة المرأة المتزكجة التي ال تحمؿ -ُ
 مشركعان يبيح معالجتيا بالطريقة المباحة مف طرؽ التمقيح االصطناعي.

ثـ تحقف في  ،الذم تؤخذ فيو النطفة الذكرية مف رجؿ متزكج-أف األسمكب األكؿ  -ِ
ىك أسمكب جائز شرعان بالشركط العامة اآلنفة  -خميالتمقيح الدا ةقيرحـ زكجتو في طر 

 كذلؾ بعد أف تثبت حاجة المرأة إلى ىذه العممية ألجؿ الحمؿ. ،الذكر
مف رجؿ كامرأة  -الذكرية كاألنثكية-رتاف ذالذم تؤخذ فيو الب -أف األسمكب الثالث -ّ

 المقيحة في رحـزكجيف أحدىما لآلخر، كيتـ تمقيحيا خارجيان في أنبكب اختبار، ثـ تزرع 
لكنو  الزكجة نفسيا صاحبة البييضة، ىك أسمكب مقبكؿ مبدئيان في ذاتو بالنظر الشرعي،

غير سميـ تمامان مف مكجبات الشؾ فيما يستمزمو كيحيط بو مف مبلبسات، فينبغي أف ال 
كبعد أف تتكفر الشرائط العامة اآلنفة  ،يمجأ إليو إال في حاالت الضركرة القصكل

 المشار إلييا ىي: الشركط كىذه ، (ِ)«الذكر

                                                           
 .ّٓص )الدكلي( قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي -ُ

ىػ حتى ُّٖٗ ، مف دكرتو األكلى لعاـُُْقرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي لرابطة العالـ اإلسبلمي ص -ِ
 ـ.ُٖٓٗيناير ُٗالمكافؽ -ىػَُْٓربيع اآلخر  ِٖالسبت  -ىػَُْٓالدكرة الثامنة عاـ 
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الجنسي أف انكشاؼ المرأة المسممة عمى غير مف يحؿ شرعان بينيا كبينو االتصاؿ  -ُ
 االنكشاؼ. ال يجكر بحاؿ مف األحكاؿ إال لغرض مشركع يعتبره الشرع مبيحان ليذا

أف احتياج المرأة إلى العبلج مف مرض يؤذييا، أك مف حالة غير طبيعية في  -ِ
يعتبر ذلؾ فرضان مشركعان يبيح ليا االنكشاؼ عمى غير  -يا تسبب ليا إزعاجان جسم

 زكجيا ليذا العبلج، كعندئذ يتقيد ذلؾ االنكشاؼ بقدر الضركرة.
كمما كاف انكشاؼ المرأة عمى غير مف يحؿ بينيا كبينو االتصاؿ الجنسي مباحان  -ّ

ال فامرأة غير ف أمكف إلغرض مشركع يجب أف يككف المعالج امرأة مسممة  ذلؾ، كا 
ال فغير مسمـ بيذا الترتيب، كال تجكز الخمكة بيف  ،مسممة ال فطبيب مسمـ ثقة، كا  كا 

ثـ جاء في آخر قرار ، (ُ)المعالج كالمرأة التي يعالجيا إال بحضكر زكجيا أك امرأة أخرل
ىذا كنظران لما في التمقيح االصطناعي بكجو عاـ مف مبلبسات في الصكر »المجمع: 

كمف احتماؿ اختبلط النطؼ كالمقائح في أكعية االختبار كالسيما إذا كثرت  ،جائزة شرعان ال
فاف مجمس المجمع ينصح الحريصيف عمى دينيـ أف ال يمجأكا إلى  ،ممارستو كشاعت

كبمنتيى االحتياط كالحذر مف اختبلط النطؼ  ،ممارستو إال في حالة الضركرة القصكل
 .(ِ)«أك المقائح

، إذ جاء في فتاكاه: كعميو فتكل  لجكاز التمقيح »مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك
االصطناعي )أطفاؿ األنابيب( يجب أف يتـ أثناء قياـ الزكجية؛ ألف التقاء الماءيف في 
ىذه الحالة يككف حبلالن، كىك أثر مف آثار الزكجية الصحيحة... عممية التمقيح 

لممسمـ أف يمجأ إلييا؛ لما فييا احتماؿ  االصطناعي تتـ عمى طرؽ مختمفة، كال يجكز
 .(ّ)«مف االختبلط في األنساب، إال كفؽ الضكابط الشرعية

                                                           
 .ّّٔ، ّّٓانظر: المصدر السابؽ ص -ُ
 .ّّٕص نفسوالمصدر  -ِ
فتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك بشأف مكضكع )طب اإلنجاب كتككيف األجنة داخؿ كخارج الرحـ  -ّ

 ـ.ََُِ/ٗ/ُِ -ىػُُّْ/شكاؿ/ُُأمراضيا( )أطفاؿ األنابيب( ك 
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إذا كاف تمقيح »فتكل جاء فييا:  َُٖٗكقد صدرت عف دار اإلفتاء المصرية عاـ 
أك اختبلطو بمني غيره مف إنساف أك  ،الزكجة بذات مني زكجيا دكف شؾ في استبدالو

كصدرت عف قطاع اإلفتاء في الككيت ، (ُ)«عان إجراء ىذا التمقيحجاز شر  ،مطمؽ حيكاف
انتيت الندكة بالنسبة ليذا المكضكع، إلى أنو جائز شرعان إذا تـ بيف » فتكل جاء فييا:

 .(ِ)«كركعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختبلط األنساب ،أثناء قياـ الزكجية ،الزكجيف
كانتقاد عند بعض القائميف بيذا القكؿ، كشرط غير أف بعض ىذه الشركط محؿ نظر 

لككنو أكفؽ كأقرب إلى  ؛كاستحسف المنتقد التقييد بكجكد داع أك حاجة ،الضركرة القصكل
 التيسير عمى النفكس.

ككاشتراط أال يككف لمزكجيف كلد عمى اعتبار أف الحاجة تندفع بالطفؿ الكاحد؛ ألننا 
الطريقة مف كسائؿ عبلجو، فالتحديد ليس عميو  إذا اتفقنا عمى أف العقـ مرض، كأف ىذه

مع كجكد التفاكت بيف األشخاص كالمجتمعات في الحاجة الشديدة التي يحس بيا  ،دليؿ
 مف حـر النسؿ.       

 ي: ال، كاستدلكا عمى المنع بالت(ّ): يرل القائمكف بو منع ىذا النكع مف التمقيحالقكؿ الثاني
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ            ٿ  ٿ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ژبقكلو تعالى:  -ُ

ليا  ژڤژفكممة ، (ْ)ژٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
دالالتيا العميقة في تأكيد قكة االتصاؿ الجنسي المباشر المؤدم إلى إنجاب ما قدر مف 

                                                           
 .َِِّ/ٗالفتاكل اإلسبلمية مف دار اإلفتاء المصرية  -ُ
 .ُٓٗ/ِ الشرعية كالبحكث اإلفتاء قطاع عف الشرعية الصادرة مجمكعة الفتاكل -ِ
و اإلسبلمي، ، كأطفاؿ األنابيب لرجب التميمي، ضمف مجمة مجمع الفقَِٕ/ُ النكازؿ انظر ليذا القكؿ كأدلتو: فقو -ّ

، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع ّٔٔ، كنفس المرجع في المناقشة صَّٗ، صُ، جزءِ، عددِدكرة
، كاإلفادة الشرعية في بعض ُٓٗ، ُْٗ/ِفتاكل قطاع اإلفتاء بالككيت ، ك ِْٕ، ِْٓ، ّْٓ، َّٓالحمؿ ص

كالتمقيح الصناعي بيف العمـ كالشريعة  ،ْٖكالتمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي ص، ُٕٗ/ُالمسائؿ الطبية 
 .http://www.lahaonline.comكمكقع: ، ٖٗ-ْٖص

 .ُٕٖسكرة البقرة: اآلية  -ْ

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=10528
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أم: مف الكلد، فاهلل تعالى  ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦژفإف معنى قكلو تعالى:  ،الكلد
لسكف النفسي الناتج عف المتعة الجنسية شرع االتصاؿ الجنسي لغايتيف ىما: تأميف ا

كالعاطفية كىذه األكلى كاألساسية، كالثانية كىي تابعة لسابقتيا: إنجاب األطفاؿ ضمنان 
ف كاف يحقؽ الثانية إال أنو ال يحقؽ  األكلى. الستمرار النكع اإلنساني، كالتمقيح الصناعي كا 

ذلؾ ركب في اإلنساف كل ،: بأف مقصد الشارع األكؿ مف الزكاج ىك النسؿنكقش
 لتككف باعثان عميو، ثـ إنو إذا كاف المقصد األكؿ كاألساسي ىك السكف ؛الغريزة الجنسية

فإف السكف ال يتكقؼ عمى مجرد الجماع كالمتعة الجنسية فقط، بؿ ذلؾ  -كما ذكرتـ–
 يتحقؽ بتكفر عكامؿ عدة منيا: كجكد أطفاؿ يزينكف الحياة الزكجية، كبيذا يككف التمقيح

 الصناعي داعمان ألحد األعمدة األساسية لسكنية األسرة.
كمكضع  ،، أم مكاف زرعكـ(ُ)ژۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېژقكلو تعالى:  -ِ
كفي أرحاميف يتككف الكلد، فأتكىف في مكضع النسؿ كالذرية كال تتعدكه، كمعناىا  ،نسمكـ

ما تـ بغيره ك  ،أف التمقيح بيف البييضة كالحيكاف المنكم إنما يتـ عف طريؽ الجماع
 فمخالؼ لمنص كالشرع.

كاختمؼ أىؿ »الطبرم: اإلماـ : بأف المقصكد مف اآلية غير ما ذكرتمكه فقد قاؿ نكقش
فقاؿ بعضيـ: معنى أنى كيؼ... كقاؿ آخركف:  ژې ېژالتأكيؿ في معنى قكلو: 

ې ژمف حيث شئتـ كأم كجو أحببتـ... كقاؿ آخركف: معنى قكلو:  ژې ېژمعنى 

لفظ الحرث يفيد أف اإلباحة لـ تقع إال »الشككاني: اإلماـ ، كقاؿ (ِ)«متى شئتـ ژې
في الفرج الذم ىك القبؿ خاصة؛ إذ ىك مزدرع الذرية كما أف الحرث مزدرع النبات، فقد 
شبو ما يمقى في أرحاميف مف النطؼ التي منيا النسؿ بما يمقى في األرض مف البذكر 

يما مادة لما يحصؿ منو كىذه الجممة بياف التي منيا النبات بجامع أف كؿ كاحد من

                                                           
 .ِِّسكرة البقرة: اآلية  -ُ
 .ّْٗ -ِّٗ/ِ (القرآف امع البياف في تأكيؿ)ج تفسير الطبرم -ِ
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﮶ ژلمجممة األكلى أعنى قكلو:  ﮵   ﮴  أم: مف  ژې ېژ، كقكلو: (ُ)ژ﮳
أم جية شئتـ مف خمؼ كقداـ كباركة كمستمقية كمضطجعة إذا كاف في مكضع 

دخاؿ المني إلى الرحـ مف غير الطريقة المعركفة داخؿ ضمنان في قكلو: ، (ِ)«الحرث كا 
لمعنى: فأتكا نسائكـ بأم طريقة أك كيفية مف أم كجو يحقؽ ، كيككف اژې ېژ

كأثناء الحيض كالنفاس، فميس  ،كابتعدكا عف الطريؽ الذم ال يحققو كىك الدبر ،االستيبلد
ف كاف أصح كأسمـ، ككممة  في اآلية أف يككف اإلتياف عف الطريؽ الفطرم فقط كا 

فيككف المعنى بؿ جاءت بمعنى اإلعطاء،  ،ال تعني فجامعكا فحسب ژ﮳ژ
باإلضافة إلى جامعكا اعطكا، كاإلعطاء ىنا يككف إما بالمباشرة أك عف غير الطريؽ 

 المباشر كىك طريؽ التمقيح الصناعي.
ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ژقكلو تعالى:  -ّ

، فاهلل عز (ّ)ژائ ائ ەئ ەئوئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ     ۈئ ېئ ×ې   ې ى 
ة أقساـ: فيناؾ مف نسمو ذككر، كىناؾ مف كجؿ قسـ الناس مف حيث النسؿ إلى أربع

نسمو إناث، كىناؾ مف نسمو منيما معا، كىناؾ مف ىك عقيـ، كالتمقيح الصناعي يعتبر 
 بيذا المعنى معارضان لممشيئة اإلليية، كمضاد لقدرة اهلل الذم خمؽ كؿ شيء فقدره.

نما تدؿ عمى حكمة اهلل  ،بأف اآليات ال تدؿ عمى ىذا المعنى :نكقش تعالى في كا 
قدرتو كعطائو، كفي اختبلؼ الناس ما بيف عقيـ ككلكد، كما بيف إناث كذككر، فالعقـ 

، ااألمراض األخرل، يجكز التداكم منيكة اهلل لحكمة ال يعمميا إال ىك، ئمف مشي
 وكالتمقيح الصناعي كسيمة ليذا التداكم أك عمى األقؿ الحد مف آثاره، مع التسميـ بأن

اإلنجاب  كنوإذا أمكال مبدؿ لقضائو، ثـ إف الشخص  ،قادر، ال راد لحكموتعالى الشافي كال

                                                           
 .ِِِسكرة البقرة: اآلية  -ُ
 .ِِٔ/ُفتح القدير  -ِ
 .َٓ-ْٗسكرة الشكرل: اآلية  -ّ
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ألف العقيـ  عف طريؽ العبلج كالمساعدة الطبية المشركعة، فإف ذلؾ يعني أنو ليس بعقيـ؛
المساعدة الطبية  ىك الذم يستحيؿ عميو اإلنجاب كلك بالمساعدة الطبية، أما إذا كانت

بينو كبيف اإلنجاب بطريؽ مشركع، فميس في ىذا خركج  يمكنيا تذييؿ العقبة التي تحكؿ
 ،عندما قيؿ لو: أرأيت رقى نسترقييا لممشيئة اإلليية، كيؤيده قكلو  عف الديف أك تحدو 
 .(ُ)"الم وً ًىيى ًمٍف قىدىًر " :ىؿ ترد مف قدر اهلل شيئا؟ قاؿ ،كتقاة نتقييا ،كدكاء نتداكل بو

، كقكلو (ِ)ژڄ   ڄ ڄ ڃ     ×ڦ  ڦ   ڤ ڦ ڦ ×ٹ ٹ ڤ  ڤ  ژقكلو تعالى:  -ْ
أف يككف الماء دافقا، كأف فبلبد ، (ّ)ژپ پ پ ڀ ×ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ ژ تعالى: 

الطفؿ المخمؽ بيذا النكع مف ، ك قيح الصناعي ليس كذلؾمينتيي إلى قرار مكيف، كالت
 التمقيح حيف يكبر كيقرأ ىذه اآلية فكيؼ يككف شعكره.

صمب  فيك مخمؽ مف ماء يخرج مف ،يح الصناعي كذلؾ: بأف األمر في طفؿ التمقنكقش
ذا استخرج ماء الرجؿ عف غير  األب بشكؿ دافؽ، كيستقر في رحـ األـ القرار المكيف، كا 

بشكؿ  الطريؽ الدافؽ، كأف يستخرج بآلة فميس في اآلية داللة عمى منع ذلؾ؛ ألف الخركج
 مف ماء دافؽ خرج عمى كجو دافؽ ىك األصؿ، كلـ تذكر اآلية بأف اإلنساف ال يخمؽ إال

إشارة  فاآلية في الحقيقة تنبو اإلنساف إلى أصؿ تككينو، كأنو مف ماء دافؽ، كفي ىذا، الدفؽ
إلى قدرة اهلل عمى الخمؽ، كتقرر الكيفية األساسية في تككيف الكلد كطريقة خركجو إلى الدنيا، 

ألنو لـ يخمؽ  ذا ال يككف إنسانان؛فإذا تخمؽ طفؿ بالتمقيح الصناعي فإنو بناء عمى استدالليـ ى
 بشر مع أنو لـ يخمؽ مف ماء دافؽ. مف ماء دافؽ، كىذا غير صحيح، فإف سيدنا عيسى 

                                                           

ىذا حديث »، كقاؿ: َِٓٔبرقـ:  ّٗٗ/ْالترمذم، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقي كاألدكية، أخرجو  -ُ
 ُِْٖ، برقـ: ّْٓ/ْقدر اهلل شيئا، ، كفي كتاب القدر، باب ما جاء ال ترد الرقى كال الدكاء مف «حسف صحيح

، كابف ماجو، كتاب الطب، باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء، «ىذا حديث ال نعرفو إال مف حديث الزىرم»كقاؿ: 
لمحديث شاىد عف ، ك ُّْٕٓبرقـ:  ُِٖ/ِْحديث ابف أبي خزامة ، مسند المكييف، أحمدك ، ّّْٕبرقـ: ُُّٕ/ِ

 أخرجو ،"الد كىاءي ًمفى اٍلقىدىًر كقد يىٍنفىعي ًبًإٍذًف الم ًو"ينفع الدكاء مف القدر فقاؿ:  ،يا رسكؿ اهلل :ابف عباس قاؿ: قاؿ رجؿ
 .ُّ/ُتخريج أحاديث مشكمة الفقر ، ك ٖٓ/ٓ الزكائد انظر: مجمع ،الطبراني كفيو صالح بف بشير المرم كىك ضعيؼ

 .ٕ ،ٔ، ٓ اتسكرة الطارؽ: اآلي -ِ
 .ُِ-َِاآلية  سكرة المرسبلت: -ّ
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ما يتطمبو التمقيح الصناعي مف كشؼ لمعكرات أماـ األجانب، كىذا األمر ال  -ٓ
 كليس التمقيح الصناعي منيا. ،يجكز إال لمضركرات

لحصكؿ عمى الكلد يمكف أف يعتبر مبيحان النكشاؼ : بأف الغرض المشركع في انكقش
 العكرة في سبيؿ معالجة العقـ، كبقدر الحاجة.

كيككف غالبان باالستمناء باليد كىـ  ،ما يتطمبو ىذا العمؿ مف إفراغ الرجؿ لممني -ٔ
ثارة لغريزتو أماـ الطبيب، كربما احتاج إلى ما ىك أبعد  ، كما أف فيو تيييجان لمرجؿ كا  محـر

 بؿ كالحدكد اإلنسانية إلى الحيكانية. ،كقكاعد الديف ،ا، كفي ذلؾ الخركج عف الخمؽ الكريـفحش
كلمخركج منو يمكف ذلؾ بالعزؿ عف  ،: بأف االستمناء باليد مكطف خبلؼنكقش

الزكجة كاالستمناء بيدىا كىك جائز، كفي كمتا الحالتيف يتـ كضعو في الكعاء كيحضر 
 .ال تحصؿ فيو إثارة كال فحش منعزؿ كمستتر لمطبيب، مع فعؿ ذلؾ في مكاف

أك  ،أك حصكؿ الخطأ ،ما ينتاب ىذه العممية مف شبو كذرائع، كاختبلط النطؼ -ٕ
تبديميا سران كخفية، إذ ال يأمف أف يدخؿ في العممية ما ىك محظكر كأف يضيؼ المختص 

يضة يات بفي المختبر إلى مني الرجؿ الضعيؼ منيا آخر ليقكيو، أك يغير بعض مقكم
الزكجة بإحبلؿ مقكمات أخرل لبكيضة أجنبية قصد إصبلحيا كطمعان في رفع نسبة 
النجاح، عمما أٌف التنافس بيف المراكز المخبرية المتعددة في تحسيف نسبة النجاح كطمب 

األمر الذم يؤدم إلى  ،ال يستبعد مف كرائو كقكع إىماالت كتجاكزات ،الربح كالتجارة فيو
لرجؿ كدينو، فيذه المفسدة الشرعية مرتبطة أساسان بعدالة المختصيف المساس بعرض ا

 المباشريف لعممية التمقيح الصناعي كمقدار األمانة كحجـ الثقة المكضكعة فييـ، كال يخفى
ذا تعذر  أف مثؿ ىذه المفاسد مف العسير التحرم منيا كاتخاذ االحتياطات البلزمة ليا، كا 

رضت بمفسدة اختبلط األنساب الكاجب تقديمو حالة ذلؾ عمـ أٌف مصمحة اإلنجاب عك 
، كىذا مما يحتاط لو الديف (ُ)بقاعدة درء المفاسد مقدـ عمى تحقيؽ المصالح التعارض عمبلن 

 اإلسبلمي خصكصان ىذه األزماف التي قؿ فييا الديف كالكرع كاألمانة.

                                                           
 .ُٓٔ/ُ الفقيية لمزرقا القكاعد ، كشرحَُٗ/ّ المكافقات -ُ
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ككف ي كادي: بأف احتماؿ الخطأ مع كجكد الزكجيف كقياـ الزكجية ضئيؿ ك نكقش
ثقة كأمانة، فبل ينبغي القكؿ  اكذ ا، كقد اشترطنا ككف الكادر الطبي متخصصامعدكم

ال فسيؤدم مثؿ ذلؾ إلى منع أشياء كثيرة ؛ بالتحريـ بناء عمى ىذه االحتماالت الضئيمة كا 
مثؿ التكليد في المستشفيات؛ الحتماؿ حصكؿ االختبلط في المكاليد حيث يككف في 

 ف امرأة لكركد احتماؿ االختبلط.غرفة الكالدة أكثر م
، كالضرر (ُ)مف القكاعد المقررة أف الضرر الخاص يحتمؿ لدفع الضرر العاـ -ٖ

العاـ يكمف في إيجاد نسؿ مشككؾ في نسبو ألبكيو، كغمكض يحـك حكؿ مصير األجنة 
 المجمدة، كىك مما ال يمكف دفعو لغياب االلتزاـ األدبي كاألخبلقي في األطباء أك

إلى مصير  ، فاألمر سيتعدل الزكجيف كمشكمتيما المتمثمة في العقـييـ بكجو عاـمساعد
ا، كالقكؿ باإلباحة العامة قكؿ يكتنفو كثير مف الشبيات كالشككؾ، فاألكلى أف مالذرية بعدى

 العاـ.ذلؾ الضرر رفع نتحمؿ ضررا قميبل يتمثؿ في عقـ مجمكعة مف النسكة أك الرجاؿ مقابؿ 
لتمقيح الصناعي في تغيرات جذرية في نفس الطفؿ أك خمقو مما ربما تسبب ا -ٗ

يعكد عميو كعمى المجتمع الذم يعيش فيو بأفدح األضرار، كىك أمر متكقع بؿ مظنكف، 
فكيؼ يتصكر مجتمع فيو عدد كبير مف ىؤالء الذيف قد تككف ألحدىـ في يـك ما 

يؤدم  الجماعقيح الصناعي؛ ألف القيادة؛ فنسبة اإلصابة باألمراض الكراثية تزداد في التم
 إلى عدـ كصكؿ الحيكانات المنكية الضعيفة، فيناؾ اصطفاء كاختيار في الجماع.     

: بأف ىذا االحتماؿ يمكف تفاديو بعمؿ معالجة لممني في المختبر ليتـ استئصاؿ نكقش
 الشكائب كالحيكانات المنكية الميتة كالضعيفة كالمشكىة، فبل يصؿ إلى الرحـ إال

 الحيكانات المنكية القكية.
فأم كرمة تبقى لطفؿ يعمـ أنو نقؿ  ،التمقيح الصناعي يتنافى مع كرامة اإلنساف -َُ

مف أبيو ألمو بكاسطة أنبكب كمحقف يزج بو في رحـ أمو كأم دكاء أك عبلج آخر، كما 
كأم ىك مكقؼ ىذا الطفؿ مف نفسو أماـ األطفاؿ اآلخريف المكلكديف بالطريقة العادية، 

                                                           
 .ُٕٗ/ُ الفقيية لمزرقا القكاعد ، كشرحُّٗص الفقو لمبركتي قكاعد -ُ
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ف تنازؿ عف كرامتو فمعناه أنو تنازؿ عف  مكقؼ لو مف كالديو أماـ إخكانو كأبناء عمو، كا 
 إنسانيتو، فيككف نكعان مف أنكاع البيائـ.   

: بأف مسألة الكرامة اإلنسانية تختمؼ مف مجتمع آلخر بؿ مف إنساف آلخر في نكقش
التمقيح الصناعي منافاة  حدكد معينة، كليس ىناؾ دليؿ عقمي أك نقمي يدؿ عمى أف في

لمكرامة اإلنسانية، كبالنسبة لمطفؿ فإنو ليس ىناؾ داع إلخباره بذلؾ ال ىك كال غيره مف 
الناس، بؿ الذم يدعكا إليو الشرع كالمصمحة االحتفاظ بسرية ىذه األمكر بيف الزكجيف 

أماـ  كالطبيب المباشر ليذه العممية؛ ألنيا مف الشؤكف التي ال ينبغي التحدث بيا
نما اطمع عميو الطبيب لمضركرة ، اآلخريف؛ لما فييا مف كشؼ لمعكرات كاستمناء، كا 

كالقكؿ إف التمقيح الصناعي فيو امتياف لمكرامة اإلنسانية لما فيو مف زج لئلنساف في 
فإف الذم يزج في الرحـ ىك  ،رحـ أمو بالمحقف كالدكاء، فيذا القكؿ مع بعده عف الدقة

اإلنساف؛ ألف اإلنساف يتخمؽ مف ماء الزكج كالزكجة معا، كليس في زج  السائؿ المنكم ال
السائؿ المنكم بكاسطة المحقف أم امتياف لكرامة اإلنساف؛ ألف اإلنساف بطريقة اإلنجاب 

يقؿ أحد بأف  الطبيعية يزج المني في الرحـ بكاسطة ذكره الذم ىك مجرل لمبكؿ أيضان، كلـ
بكجكد الميانة فإف عبلج العقـ كالحصكؿ عمى الكلد يبرر في ذلؾ ميانة، كلك سمـ جدالن 

 ىذا االمتياف؛ ألف الضركرات تبيح المحظكرات. 
ال يعدكا طفؿ األنبكب أف يككف تجربة عممية ظنية ال يمكف مف خبللو القطع  -ُُ

نجابيا؛ ألف الحمؿ كاإلنجاب حتى في الحاالت الطبيعية يبقياف شيئا ظنيان  بحمؿ المرأة كا 
رادتو كحده، ال يستطيع إنساف إف يحدثو فضبلن عف أف يقطعمحضان   ، مرده إلى اهلل كا 

: بأف طفؿ األنبكب أصبح نكقش، غير أنو قد قبؿ أف يككف أمران كاقعان مشيكدابكقكعو، 
 ، كليا ضكابطيا العممية الكاضحة، كالحمؿ بيذه الطريقة ال(ُ)حقيقة عممية ال تقبؿ الشؾ
إخصاب البييضة، كأما استمرار الحمؿ في ىذه الصكرة فيك يتـ إال بعد التأكد مف 

رادتو.  كاستمراره في الحمؿ الطبيعي، حيث إف كبلن منيما مرده إلى اهلل كا 
                                                           

 كىناؾ نجاح.  ، كيجرم فييا التمقيح، إذ أصبح لمتمقيح الصناعي مراكزه الطبية المتخصصة، كالكاقع المشاىد يؤيده -ُ
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: يرل القائمكف بو جكازه في الداخمي دكف الخارجي بشركطو، كسبب القكؿ الثالث
ؼ الداخمي الذم يتـ التفريؽ ما ينتاب التمقيح الخارجي مف كثرة الشبو كاالحتماالت بخبل

 .(ُ)فيو أخذ الحيكاف المنكم كزرعو مباشرة في الزكجة
، ككأف ىؤالء لما نظركا في أدلة الفريقيف كجدكىا متكافئة (ِ): التكقؼالقكؿ الرابع

 فتكقفكا. 
: أنو مف مكاطف الضركرات فبل يفتى فيو بفتكل عامة، كعمى المكمؼ القكؿ الخامس

كعممو؛ ألف المسألةي ليست ىيٍّنةن؛ ألنو لك حصؿ فييا غش المبتمى سؤاؿ مف يثؽ بدينو 
لـز إدخاؿ نسب في نسب، كصارت الفكضى في األنساب، كىذا مما يحرمو الشرع، 

ع": كليذا قاؿ النبي  ت ى تىضى اًمؿ حى ، كمىف الذم يأمف أف الطبيب يمقي (ّ)"الى تيكطأ حى
ب كال يفتى إال في قضية معينة نطفة فبلف في رحـ زكجة شخص آخر؟! كليذا يسدَّ البا

 .(ْ)بحيث ييعرؼ الرجؿ كالمرأة كالطبيب
فيظير أف مف نزع إلى المنع مف باب تحريـ الكسائؿ كما تفضي »بكر أبك زيد:  يقكؿ

فإنو قد نزع بحجج كافرة، كما لبس المسمـ في حياتو كآلخرتو  ،إليو مف ىتؾ المحاـر
حيط الكرامة اإلنسانية كسبلمة بنيتيا أحسف مف لباس التقكل كالعزة، كعيشة في م
محافظان عمى دينو كعمى نفسو، ككما  ،كمقكماتيا لتعيش في جك سميـ مف الكخز كاليمس

يحافظ عمى مالو مف الربا كغباره، يحافظ عمى نسبو كعرضو مف آثاره الضارة عمييما 
يا بالشككؾ كاألكىاـ التي تصرع شرفو كعزتو، كأخيران تخؿ بتماسؾ أمتو كحفظ

كصيانتيا، كقد عمـ مف مدارؾ الشرع أف جممة مف المحرمات تحريـ كسائؿ قد تباح في 

                                                           
 .َِٕ/ُ النكازؿ فقو -ُ
 المصدر نفسو. -ِ
، صححو األلباني في صحيح أبي ُِٕٓبرقـ:  ْٓٔ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب النكاح، باب في كطء السبايا،  -ّ

 .ُٖٖٗبرقـ:  َْٓ/ِداكد 
 .ِٓ/ُٕعثيميف ابف مجمكع فتاكل كرسائؿ  -ْ
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كعميو فإف المكمؼ إذا ابتمي بيذه فعميو أف  ،مكاطف االضطرار، كالضركرة تقدر بقدرىا
  .(ُ)«يسأؿ مف يثؽ بدينو كعممو

ىما كيتعاطى أحد ان : إذا كاف الزكجاف أك أحدىما عمى األقؿ طبيبالقكؿ السادس
، أما التمقيح بيف الزكجيف عمى أيدم رجاؿ أك نساء فيجكز التمقيح بيده إف كاف فيو أمؿ

نيا تمقيح إحتى لك كانا صالحيف، فالقضية مف حيث  ،فيذا ال يجكز ،غرباء عنيما
كالتفقيس بالنسبة لمدجاجة تمامان، لكف باعتبار ما قد  ،صناعي ليس فييا شيء إطبلقان 

 .(ِ)ح مف غش، كمف ضياع النسب، فمف ىنا ال يجكزيطرأ عمى ىذا التمقي
يمكف الرد: بأف ىذا القكؿ أقرب إلى المستحيؿ منو إلى الكاقعية؛ إذ ككف الزكجيف أك 

 حصكلو. جدان النادر ىما طبيبان مختصان بيذا الشأف مف أحد
  اُرتع٤ؼ:

تثناء يرل الباحث أف قكؿ الفريؽ األكؿ بشركطو كضكابطو كأدلتو ىك األرجح، باس
ألف الحاجة لغيرة  أال يككف لمزكجيف كلد؛بشرط البعض الشركط التي ىي محؿ نظر، ك

؛ فإنو لك احتاج المني ف عدـ التصرؼ في المني بعد أخذه مف الزكجيكشرط آخر  قائمة،
إلى شيء مف الفحص كالتنقية كالمداكاة مع مراعاة كؿ الضكابط التي تمنع التبلعب فيو، 

ال فبل، أك اختبلطو، أك تبد مع أخذ كافة االحتياطات كالضمانات الدقيقة ليو، فبل مانع كا 
 .فيما يتعمؽ بأدكات التمقيح

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 . ِٕٔ، ِٕٓ/ُفقو النكازؿ  -ُ
، (http://www.islamweb.net): عمى الرابط ة اإلسبلميةدركس صكتية لؤللباني قاـ بتفريغيا مكقع الشبك -ِ

 .ُٔص، ْْالدرس
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 اُلوع اُضبُش: رأعري األهؽبّ
متبرع بحمؿ المقاح كىك ما  -امرأة–التمقيح الذم يككف فيو طرؼ ثالث  القسـ الثالث:

كالتي يجرم فييا تمقيح خارجي بيف كيشمؿ الطريقة الثالثة:  ،يسمى بتأجير األرحاـ
كالطريقة ، ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة متطكعة بحمميا، أك مستأجرة لذلؾ ،بذرتي زكجيف

 .الزكجة الثانيةثـ تزرع المقيحة في رحـ  ان،زكجيف خارجيالالخامسة التي تمقح فييا بذرتي 
ثـ  ،زكجيفالبذرتي يجرم تمقيح خارجي بيف  ، كذلؾ بأفاٍزئغبه هؽْ اُؼوح أٝال :

يتـ المجؤ إلييا حيف تككف الزكجة ك تزرع المقيحة في رحـ الزكجة األخرل لنفس الرجؿ، 
أك عيب يحكؿ دكف انغراس  ،لكـر في الرحـ ؛صاحبة البييضة غير قادرة عمى الحمؿ

أك بقائيا منغرسة بو، رغـ أف ليا مبيضان سميمان منتجا، فتتبرع الزكجة  ،المقيحة فيو
 :اءالعمم كىذه الصكرة محؿ خبلؼ بيف لزكجيا بحمميا، األخرل

 ي:يم اممستدليف ب -(ِ)بؿ نقؿ االتفاؽ عمى ذلؾ-(ُ)ه حرمة ذلؾ: يرل قائمك القكؿ اْلكؿ
 كما بأف في زرع المقيحة في رحـ غير صاحبة البييضة إفساد لمعنى األمكمة -ُ
كتكريث صفات كراثية  ،يضةاألمكمة ليست إنتاج بيالناس؛ ألف  عرفيا ككما اهلل، فطرىا

فحسب، بؿ ىي أيضان مكابدة كمعاناة كصبر عمى اآلالـ، كىذا األسمكب يفقد األمكمة 
 كاحدان أك أكثر مف معانييا.

ىذا األسمكب مف التمقيح بحاجة إلى كشؼ لعكرة المرأة التي  تغرس المقيحة في  -ِ
محتاجة لؤلمكمة، ككشؼ نيا ليست ىي الإإذ  ؛رحميا، كال يكجد دليؿ شرعي يبيح ذلؾ

 فضبلن عف الضركرة. ،العكرة إنما يجكز لممداكاة كالعبلج لمضركرة كالحاجة، كال حاجة ىنا
                                                           

، ِْٕ/ُ، كفقو النكازؿ ُْٓ-ْْٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ انظر ليذا القكؿ كأدلتو:  -ُ
، كقرارات مجمع ِٓ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي صَِٔ/ُ لمقرضاكم معاصرة ، كفتاكلِٗٔ، ِْٖ

، كالتمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية ّٓفقو المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي صال
لعطا عبد  ، كبنكؾ النطؼ كاألجنة دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعيُُٓكالقكانيف الكضعية ص
 . ُِٗكأراء الفقياء ص، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء ِٗٔالعاطي السنباطي ص

 .ُٕٔ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم انظر:  -ِ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

005 

أنو ال يؤمف اختبلط األنساب مف جية األـ؛ ألف صاحبة الرحـ قد تحمؿ مف  -ّ
زكجيا باإلضافة إلى المقيحة المنغرسة في رحميا، كبيذا ال تعرؼ مف ىي األـ الحقيقية 

 قياسان عمى الزنا كالتبني. ،جنيف، ككؿ ما يؤدم إلى اختبلط األنساب فيك حراـلم
ف كاف كاردان نظريان إال أنو مستبعد مف الناحية العممية؛ ألف عممية زرع  نكقش: بأنو كا 

إال  المقيحة تحتاج إلى تحضيرات كثيرة تمنع مف اتصاؿ الزكج بيا، كال تخرج مف المستشفى
بعد العيمكؽ، كىذا االستبعاد مف الناحية العممية ىك ما قرره فريؽ مف  بعد أف ينغمؽ المبيض
 األطباء المعتمديف. 

ف  -ْ بأننا في ىذه العممية نقـك بكضع ماء امرأة أجنبية في رحـ أخرل أجنبية، كا 
كاف ماء الرجؿ بيف الزكجتيف، كلكف ال عبلقة بيف ماء الضرتيف حتى يخمط ماء الرجؿ 

ذا كاف السحاؽ محرمان فيذا كذلؾ ال يجكز.بماء أحدىما ثـ ين  قؿ إلى األخرل، كا 
نكقش: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف مقصكد السحاؽ الشيكة كالمتعة ال االستيبلد، 
كالمتعة كالشيكة معدكمة في رحـ الضرة؛ ألف ىدفيا ىك االستيبلد فقط، كفي السحاؽ ال 

 تنتقؿ بكيضات إلى الطرؼ اآلخر.
صمتاف: األكلى: صمة تككيف ككراثة كأصميا البييضة منيا،  لكؿ مكلكد بأمو -ٓ

ذا كاف مجمكع الخمية اإلنسانية  كالثانية: صمة حمؿ ككالدة كحضانة كأصميا الرحـ منيا، كا 
حا في رحـ امرأة أجنبية يا أك لقيلكف زرع ،الحيكاف المنكم مف الزكج كالبييضة مف الزكجة

 ؿ كالكالدة منفصمة قطعان عقبلن ككاقعان كطبعان كشرعان. متبرعة، فالصمة الثانية لؤلـ كىي الحم
بأف العمماء عمى خبلؼ كبير في األـ النسبية ليذا الجنيف ىؿ ىي صاحبة  -ٔ

كقد يؤدم ىذا الخبلؼ إلى تعقيد الطفؿ نفسيان بسبب تردده  (ُ)؟البييضة أـ صاحبة الرحـ
 بيف أميو إذا بمغ أشده كعرؼ الحقيقة.

مستقؿ  كؿٍّ منيما عقد عمى كؿ كاحد منيما عمى انفراد، فعقدبأف الزكج قد  -ٕ
بذاتو، كما يحدث لكاحدة منيف مف طبلؽ أك نحكه ال يحدث لؤلخرل بصكرة مباشرة، 

                                                           
 كسيأتي بياف كتفضيؿ الحكـ في ذلؾ الحقان إف شاء اهلل تعالى.  -ُ
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كعميو فإف الرجؿ ال يممؾ أف يتبلعب بأنساب أطفالو مف أمياتيـ فينسب ما يشاء لمف 
ذا أجاز العقد لمرجؿ أف يخمط منيو ببييضة زك  ألنو -جتو، فبل يجيز لو العقد نفسو يشاء، كا 

 .أف يخمط منيو ببييضة زكجتو برحـ أخرل مف نسائو -مستقؿ بذاتو
إال أف رحـ كؿ امرأة منيف يبقى  ،مع أف الرجؿ قد أحؿ لو رحمي زكجتيو -ٖ

قد  منفصبلن في عبلقتو مع الرحـ األخرل، بدليؿ أف أمران أقؿ مف ىذا يتعمؽ بزكجتي الرجؿ
إلى  أال كىك النظر إلى العكرات، فبل يجكز لكؿ كاحدة منيف النظر ،كحرمو منعو اإلسبلـ
، فكيؼ يبيح أف يخمط هكىما زكجتا ،مع أنو قد أحؿ لو عكرة كؿ امرأة منيف ،عكرة األخرل

 اهلل.أنساب ىاتيف الزكجتيف، كأف يتعدل رحـ عمى آخر، كأف يككف بينيما عبلقة لـ يأذف بيا 
اإلسبلمية لصكرة مف التمقيح الصناعي أقرب إلى ركح الشريعة القكؿ بتحريـ ىذه ا -ٗ

 مف جية النظر إلى المآالت المعتبرة كالمقصكدة شرعان.
ما يترتب عمى ىذا األسمكب مف المفاسد التي تربكا عمى مصالحو، كاختبلط  -َُ

 ،األنساب مف جية األـ، كالتعقيد النفسي لممكلكد، ككشؼ عكرة مف ال يجكز ليا كشفيا
 درء المفاسد أكلى مف جمب المصالح.ك 

 ي:لتال، مستدليف با(ُ)متمقيح الصناعيلجكاز ىذه الصكرة  هقائمك : يرل القكؿ الثاني
قياس الرحـ عمى الثدم بجامع المنفعة في كؿ منيما كىي التغذية، فكما أجزنا ب -ُ

أف تسترضع ألـ الرضيع التي تحتاج ثدم غيرىا لضعؼ ثدييا النعداـ المبف فيو أك قمتو 
إتماـ  كلدىا ثدم غيرىا، كذلؾ نجيز ألـ الجنيف التي تحتاج رحـ غيرىا لضعؼ رحميا عف

نما قصرنا االنتفاع ىنا عمى رحـ الضرة دكف  -رحـ الغير-الحمؿ أف تستخدـ ىذا الرحـ  كا 
 غيرىا، بخبلؼ الرضاعة العتبارات أخرل.

كالبييضة مف الزكجة،  لزكج،ف الماء مف اك كل ؛بأنا ال نستطيع الجـز بالتحريـ -ِ
 كد، كمظمة األسرة قائمة كسميمة.، كالتماسؾ العائمي مكجكالحمؿ في رحـ مباحة لمزكج

                                                           
، ِالعدد  ،الدكلي مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ك ّْٖ، ُِٖ، َِٖ/ِدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ُ

، قكؿ عمي التسخيرم في المناقشة، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ َّٕص ،ِ، الجزء ِالدكرة 
 .ُِٖ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء صَْٓ-ْْٖ، ْْٓص
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نشترط عمى الزكج أال يتصؿ بزكجتو التي كذلؾ بأف  ،أمف اختبلط األنسابب -ّ
، كاألخذ بالضكابط كالضمانات تبرعت بحمؿ المقيحة إال بعد تبيف الحمؿ بشكؿ طبيعي

اءات التي تدعك إلى االطمئناف مف عدـ اختبلط األنساب، مع تقييد الجكاز بكجكد كاإلجر 
 ضركرة كتعذر الحمؿ، أك اإلضرار باألـ.

أف االحتياط الكاجب أخذه يتحقؽ في الضمانات كالضكابط كاإلجراءات الكافية  -ْ
قتو قدر اإلمكاف، كبما ىي متاحة، كبقدر ما يستطيعو اإلنساف، دكف أف يكمؼ فكؽ طا

لمنع الخطأ كالتبلعب، كال ينبغي منع ىذه المصالح الشرعية في اإلنجاب بحجة احتماؿ 
ال فمف ينجز شيء، كمع ىذا ال بد مف إيجاد طرؽ لمنع الخطأ  الخطأ كالتبلعب؛ كا 
كالتبلعب، فمثبلن احتماؿ الخطأ كارد في مستشفيات الكالدة فيؿ يعني ذلؾ غمقيا أـ 

و، كالبد مف أخذ ىذه الضكابط بعيف االعتبار لبلحتياط كضع الضكابط البلزمة لمنع
لمديف كاألنساب، ال االحتياط المتشدد الذم يكقع في الحرج كالضيؽ، كالذم قد يؤدم 

 إلى تحميؿ الحراـ أك تحريـ الحبلؿ.
 كرد القائمكف بالتحريـ عمى ذلؾ باْلتي:

ف كاف الزكج يرتبط بزكجتيو  -ُ برباط  -الرحـ صاحبة البييضة كصاحبة-أنو كا 
ال يجكز  ،إال أف ماء الرجؿ عندما يخالط بييضة المرأة ،الزكجية، ككمتاىما مباحة لو

كلك كاف ذلؾ برضا األطراؼ الثبلثة؛ ألف رحـ  ،شرعان أف يدخؿ في رحـ المرأة األخرل
المرأة كجيازىا التناسمي المعد لذلؾ يحـر شرعان أف يدخؿ فيو غير ماء زكجيا، كلك كاف 

ة امرأة أخرل؛ ألف القرآف كصؼ ىذا األمر بالحفظ إال عمى الزكج، كذلؾ بأسمكب بييض
ڭ ڭ  ڭ     ۇ    ۇ ۆ ×ے ے ۓ   ۓژالحصر كالقصر في قكلو تعالى: 

أك  ،، فالحفظ ىنا عمى إطبلقو، فيصدؽ عمى حفظو عف الزنى(ُ)ژۆ ۈ ۈ  ٴۇ
أك بييضة امرأة  ،سكاء كاف ماء رجؿ أجنبي غير الزكج ،ما في حكمو مف أم ماء آخر

                                                           
 .َّ، ِٗ، كسكرة المعارج: اآليات ٔ، ٓ اتسكرة المؤمنكف: اآلي -ُ
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أخرل؛ ألف ذلؾ نكع مف انتياؾ ىذا الحفظ الذم صرح بو القرآف كقطع بحكمو، كبييضة 
 .(ُ)ژڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ×ٹ ٹ ڤ  ڤ ژالمرأة كماء الرجؿ كبلىما ماء؛ لقكلو تعالى: 

أما عدـ اقتراب الزكج مف زكجتو حتى يتبيف حمميا لئبل يحدث اختبلط األنساب،  -ِ
ف كاف مقصدان أساسيان حفظ األن فجكابو أف إال أنو ليس المقصكد  ،ساب كعدـ اختبلطيا كا 

الكحيد مف نظاـ الزكاج كتحريـ الزنا، بدليؿ أف المرأة التي ينقطع حيضيا لكبر سنيا قد 
مع أنيا في حكـ الطب المتفؽ  ،قرر ليا الشرع ثبلثة أشير عدة ليا في حاؿ الطبلؽ

كـ عمى حكـ الطب كمقدـ عميو، مما يفيد أف عميو ال تصمح لمحمؿ، فحكـ الشرع ىنا حا
ىناؾ أمكران أخرل عمميا الخالؽ في أرحاـ النساء تحدث غير مسألة اختبلط األنساب، 

ليس  ،كمف ثـ فإف استناد مف أجاز ىذه الصكرة إلى أف النسب ال يحدث فيو اختبلط
 دليبلن بذاتو عمى جكاز ذلؾ.

ألف الرضاعة مف غير األـ باألجرة أك قياس مع الفارؽ؛  قياس عمى الرضاعةال -ّ
كالتي ىي إحدل الضركريات الخمس، بخبلؼ  ،تطكعان أبيحت لضركرة حفظ النفس

فيك إلنشاء حياة جديدة، كال ضركرة فيو، كرغبة الزكج كالزكجة في  ،استخداـ رحـ الغير
مف اإلنجاب ليست مف الضركرات الشرعية التي تبيح مخالفة األصؿ؛ ألف اإلنجاب ىبة 

 .أعطاىا مف يشاء كحرميا مف يشاء لحكمة في ذلؾ تعالى اهلل
بالنسبة لمتقييد بالضركرة فإنو ال فائدة منو؛ ألف أسباب التمقيح في ىذه الطريؽ ال  -ْ

تدخؿ في حد الضركرة الشرعية كالتي يترتب عمى تركيا كقكع الخمؿ في إحدل المقاصد 
؛ ألف حفظو ال يككف مف الضركرات إال الخمسة الكمية، كال يدخؿ ذلؾ في حفظ النسؿ

 .(ِ)باعتبار عمـك األمة ال خصكصيا

                                                           
 .ٕ، ٔ اتسكرة الطارؽ: اآلي -ُ
، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية َْٓ ،ْْٗـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ انظر: األحكا -ِ

 .  ِْٔ، ُْٕ، ُْٔف بكرقعة صفي إثباتو دراسة فقيية تحميمية لسفيا
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ليو ذىب  القكؿ الثالث: لـ ارابطة العتابع لمجمع الفقو اإلسبلمي الالتكقؼ، كا 
، معمبلن ذلؾ الدكرة السابعة أجازىا في قرارذلؾ بعد أف ك  في الدكرة الثامنة، اإلسبلمي

مناقشة المكضكع، كتبادؿ اآلراء فيو، قرر المجمس  ، كبعدبالحاجة، كفي الدكرة الثامنة
-الزكجة األخرل التي زرعت فييا لقيحة أف »بػ؛ معمبلن التكقؼ كسحب حالة الجكاز

الزكجة األكلى قد تحمؿ ثانية قبؿ انسداد رحميا عمى حمؿ المقيحة مف معاشرة  -بكيضة
كال يعمـ كلد المقيحة مف كلد  ،ثـ تمد تكأميف ،الزكج ليا في فترة متقاربة مع زرع المقيحة

معاشرة الزكج، كما ال تعمـ أـ كلد المقيحة التي أخذت منيا البكيضة مف أـ كلد معاشرة 
 الزكج، كما قد تمكت عمقة أك مضغة أحد الحمميف كال تسقط إال مع كالدة الحمؿ اآلخر

مف اختبلط  الذم ال يعمـ أيضان أىك كلد المقيحة أـ حمؿ معاشرة كلد الزكج، كيكجب ذلؾ
ف  ،األنساب لجية األـ الحقيقية لكؿ مف الحمميف كالتباس ما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ، كا 

 .(ُ)«ذلؾ كمو يكجب تكقؼ المجمع عف الحكـ في الحالة المذككرة
نكقش تكقؼ المجمع: بأنو تكقؼ عارض ال بتان في حكـ ىذه الصكرة، كالتكقؼ في 

يا مخصصا، فإذا عثر عمى المخصص لـ يكف العمـك لمنظر في باقي األدلة لعؿ في
 . (ِ)لمتكقؼ فييا أم معنى بعد ذلؾ

القكؿ األكؿ فيو سد لذرائع كثيرة تحصؿ في ىذا النكع مف التمقيح، كمعمـك  اُرتع٤ؼ:
أف األخذ بسد الذريعة أحد األدلة المعتبرة في الشريعة، كال يعني ىذا أف الباحث قد جعؿ 

ت؛ ألف المبس في ىذه المسألة، كالشيبو التي تنتابيا، ليا كجو لو مف الديف مجمكعة أحكطيا
الزكج  مف النظر كاالعتبار عمى ما يظير لمباحث، مع مشاكؿ أخرل كحدكث طبلؽ مف

صرارىا لممطالبة بالطفؿ إذا حصؿ  لصاحبة الرحـ أك البييضة، مما قد يزيد في عنادىا كا 
في حالة  ذه الشريعة في إباحة التعددالحمؿ كالكالدة، كغير ذلؾ، كيغني عف ذلؾ سعة ى
 أعمـ. حية الرحـ مف ضرتيا مثبلن، كاهللعدـ قدرة إحداىما عمى التبكيض مطمقان، كعدـ صبل

                                                           
 .ِّّ، ُّّص التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، العدد العاشر، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي -ُ

 .َْٔات العممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثير المستجد -ِ
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: اٍزئغبه اُوؽْ األع٘ج٤خ  صب٤ٗب 
ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة  ،يجرم فييا تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف بأف

ىذه  كاأجاز بعض المعاصريف أنيـ نيًقؿ عف  قدك متطكعة بحمميا، أك مستأجرة لذلؾ، 
 ؛ لما يمي:(ُ)العممية باإلضافة إلى سابقتيا

ًإف  الم وى يىٍبعىثي ًليىًذًه اْليم ًة عمى رىٍأًس كؿ ًمائىًة سىنىةو مف ": قكؿ رسكؿ اهلل ل -ُ
دِّدي ليا ًدينىيىا" مف الغرب أنو كرد إلى العالـ العربي  :الحديثبككجو االستدالؿ  ،(ِ)ييجى

قضايا كاكتشافات عممية طبية، تعالج حاالت ضعؼ الرحـ، كعدـ قدرتو عمى االحتفاظ 
كمرض الذئبية الحمراء التي  ،بالجنيف فترة الحمؿ، فينزؿ الحمؿ ألسباب مرضية متعددة

تؤدم إلى كفاة الجنيف، ككمرض المرأة الذم يجبرىا عمى استئصاؿ الرحـ، كفي مثؿ 
أك استئجار رحـ امرأة  ،عبلج إما بنقؿ رحـ جديد لممرأة المريضةىذه الحاالت يككف ال

 .أخرل لتحمؿ كتمد عنيا، كىي بيذا إنما تحقؽ أمكمتيا التي ترجكىا كؿ امرأة كزكجة
يضة مع الحيكاف المنكم الذكر يتـ يتصريح عمماء الطب أنو عندما تتحد الب -ِ

 اتكركمكزكممف ال ِّك ،ةالبيض في ةمنفردال اتكركمكزكممف ال ِّالتزكاج بيف 
، كتصطؼ الجينات اثنائي اكركمكزكم ِّالحيكاف المنكم ليتككف لدينا  في ةمنفردال

الكراثية لكؿ نكع مف الخكاص عمى الكركمكزكمات الثنائية متقابمة مع بعضيا البعض 
في ترتيب تتابعي متكامؿ، حيث يكجد جيف كاحد مف األـ في مقابمو جيف كاحد مف 

معان يحمبلف معان انتقاؿ خاصية كراثية إلى الكائف الجديد، كبناءان  جينييفاألب، ككؿ 
عمى ىذا فإف التشكيؿ الكراثي لمجنيف يككف لمزكج صاحب الحيكاف المنكم كزكجتو 

يضة الممقحة مف الزكج ال يمكف تمقيحيا مرة أخرل بأم حيكاف يصاحبة البكيضة، كالب

                                                           
، كقضايا ِِْ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء صِٖٓانظر: بنكؾ النطؼ كاألجنة ص -ُ

 .َٔ، ٖٓ، ٔٓيس شريؼ مصاركة صمى تأجير األرحاـ في مرآة الديف اإلسبلمي لً ك  ،ِٗ، ِّفقيية معاصرة ص
، قاؿ األلباني: ُِْٗبرقـ:  ُِٓ/ِذكر في قرف المائة أخرجو أبك داكد، كتاب المبلحـ، باب ما ي -ِ
 .ٗٗٓبرقـ:  ُْٖ/ِ، السمسمة الصحيحة «صحيح»
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 ،ىنا نؤكد أف الرحـ ال ينقؿ أم صفة كراثية غير الذم لقحت بو بداية، كمف منكم آخر
كال يسيـ بأم تككيف جيني، إنما يمد الطفؿ بالغذاء كاألككسجيف كاألمشاج الرحمية، كال 

يك ف ،لعدـ إمكانية تمقيح البكيضة الممقحة مرة أخرل ؛ؤلنسابل ااختبلط يسببيمكف أف 
  .ال يشبيو الزنا في شيء، ك آمف مف اختبلط األنساب

عممية إنجاب طفؿ بكاسطة استئجار رحـ تحظى باحتماالت نجاح أكبر  بأف -ّ
بكثير مف عممية إنجاب طفؿ بكاسطة الحمؿ في رحـ منقكؿ مف امرأة أخرل إلى الزكجة 

 .)كىي إمكانية العبلج الثانية(
عمى  ان قائم ان بأف صكرة استئجار األرحاـ فييا معنى الزكجية؛ ألف فييا عقد -ْ

كد، كأجرة، كمنفعة كىي حمؿ الجنيف تسعة أشير، كيتـ اإلعبلف عف إيجاب كقبكؿ، كشي
كال تعتبر زنا، كليس فييا حتى شبيو زنا؛ ألف  ،ىذه العممية، فيي ليس فييا كطء محـر

كىذه العممية تخمك مف الكطء، فإذا كانت ىذه العممية  ،الزنا يقـك عمى الكطء المحـر
يضان؛ ألف شبية الزنا إما أف تككف شبية في تخمك مف الزنا فيي تخمك مف شبية الزنا أ

الفعؿ كظف الرجؿ أف امرأة تحؿ لو فكطئيا فإذا بيا محرمة عميو، أك مطمقة كلـ تبرأ مف 
ما شبية في الممؾ كعقد الرجؿ عمى المرأة عقدان فاسدان  انان أف العقد صحيح، ظعدتيا، كا 

 حاـ أم كطء عمى اإلطبلؽ. كفي كبل الشبيتيف المحـر ىك الكطء، كليس في تأجير األر 
بما ركم أف امرأة استسقت راعيان لبنان فأبى أف يسقييا حتى تمكنو مف نفسيا،  -ٓ

، كالتعميؿ أف عمر (ُ)فدرأ الحد عنيما ففعمت، ثـ رفع األمر إلى عمر بف الخطاب 
بؿ عزرىما بما دكف الحد، كذلؾ ألنيما لـ  ،لـ يعاقب الراعي كالمرأة بف الخطاب 

 ليما شيكدا، حتى يككف ما فعبله نكاحان صحيحان، كىذا يشبو عممية استئجار يجعبل

                                                           
، ُِٕٖٔبرقـ:  ِّٔ/ٖالكبرل، كتاب الحدكد، باب مف زنى بامرأة مستكرىة  في السنف البييقيأخرجو  -ُ

 أف إال يسقييا أف فأبى فاستسقت، راع، عمى فمرت العطش، جيدىا بامرأة  الخطاب بف عمر كنصو: أتى
، «ففعؿ سبيميا، تخمي أف أرل مضطرة، ىذه» : عمي فقاؿ رجميا، في الناس فشاكر ففعمت، نفسيا، مف تمكنو

 «.صدكؽ كىك العبسي اهلل عبد بف إبراىيـ غير الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو جيد إسناد كىذا»قاؿ األلباني: 
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اعتبر األجرة شبيو أسقطت الحد، كاعتبر ما فعمو  األرحاـ؛ ألف عمر بف الخطاب 
يجب أف تككف األـ الحاضنة غير متزكجة، كىنا نقكؿ الراعي كالمرأة أقرب إلى الزكاج، 

 ة األصمية، كأميا كأختيا.كأف تككف ممف يحـر جمعيا مع الزكج
نما عمى (ُ)بأف العقد القائـ في عممية تأجير األرحاـ ليس عمى منفعة البضع -ٔ ، كا 

 المكلكد. منفعة الرحـ، لذلؾ ال يحؽ لمرجؿ نكاح األـ الحاضنة؛ حتى ال يحدث خبلفان عمى
القرآف الكريـ سمى الماؿ الذم تأخذه المرضعة مقابؿ إرضاعيا أجرة، سكاء  -ٕ

ال، فبل بأس أف يسمى الماؿ الذم تأخذه األـ الحاضنة إذا لـ  أـأمان  المرضعةكانت أ
تكف متطكعة أجرة؛ قياسان عمى الرضاع، فكما يجكز تمميؾ منفعة الثدم يجكز تمميؾ منفعة 
الرحـ، كيحـر مف عممية استئجار األرحاـ ما يحـر مف الرضاع، فصاحبة الرحـ المستأجر 

 مف األشكاؿ.ىي أـ لمجنيف بشكؿ 
عمى الرضاع، بجامع استئجار عضك بشرم لبلنتفاع بو، مع ما فييما مف  ان قياس -ٖ

يجكز ف ،خدمة لآلخريف كمساعدة ليـ، كعمؿ إنساني، فإذا جاز استئجار الثدم لمرضاعة
الثدم يغذم المبف لطفؿ غريب، كالرحـ يغذم الدـ كاألمشاج ألف  ،استئجار الرحـ لمحمؿ

ككبلىما يتجدداف، بؿ إف غذاء الدـ أفضؿ كأىـ مف  يما،تغذية مكجكدة فيلجنيف غريب، فال
العبلقة كاالرتباط النفسي كالعاطفة التي تككف بيف األـ المتبرعة بالرحـ كبيف ، ك غذاء المبف

الطفؿ ستككف أقكل بكثير مف تمؾ التي بيف المرضعة كالطفؿ الرضيع، كالمتاعب كالمشاؽ 
 ارة أكثر مف تمؾ التي تكاجييا المرضعة.التي تتحمميا األـ المستع

التبني، المشقة تجمب التيسير، كىذه العممية أفضؿ مف ك تيسر لؤلمة،  مف لما فيو -ٗ
 . ؛ ألنيا تستند إلى عقد كفيؿ بالقضاء عمى كؿ المشكبلت المستقبميةياكال داعي لمخكؼ من

ص صك نماألمكمة المف  اتمحركمالحاجة  تومبيلتنسانية تدعك إليو، اإلحاجة ال -َُ
 ا.شرع ةعتبر لمعمييا كا

                                                           
. ّْٓ/ُاألثر الحديث ك النياية في غريب  .كعمى الفىٍرج، الجماععمى ك  ،يٍطمؽ عمى عقد النكاح :البيٍضعي  -ُ

 كاألخير ىك المقصكد ىنا.



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

023 

الجانب  كأينظر إلى قضية استئجار األرحاـ مف ثبلث زكايا مختمفة: الزاكية  -ُُ
كاألخبلقي، أما بالنسبة لمجانب القانكني فيناؾ عقد صحيح في  ،كالقانكني ،الديني

عممية معارضة العممية يغطي الجانب القانكني، أما الجانب األخبلقي فربما تكاجو ىذه ال
مف المجتمع مف باب الحفاظ عمى العادات كالتقاليد إال إف ىذا ال يعني أف ىذه المسألة 

كال  ،فإف تأجير األرحاـ ليس فيو زنى ،محرمة، أما الشريعة اإلسبلمية كتأجير األرحاـ
  .(ُ)كىك آمف مف اختبلط األنساب ،شبية زنى

كعميو قرار مجامع ، (ّ)ؿ االتفاؽ عميوقد نقك ، (ِ): حرمو ىذه العمميةالقكؿ الثاني
، (ٕ)(، كمجمس اإلفتاء كالبحكث األكربي(ٔ)كالخرطـك ،(ٓ)، كالرابطة(ْ))منظمة المؤتمر

 :؛ لما يمي(ٖ)بمصر اإلسبلمية البحكث كمجمع

                                                           
، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة َٓ-ْٔانظر: تأجير األرحاـ في مرآة الديف اإلسبلمي ص -ُ
-ِٗٓ، كبنكؾ النطؼ كاألجنة صَْ، ُّ، ِٗ، ِٓ، ِْقضايا طبية معاصرة ص ، ك ِٕٓ-ِٖٓ، ُّٖ/ِ

 .َّ-ِّ، كقضايا فقيية معاصرة صِٔٓ-ِْٓتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء ص ، كالُِٔ
تأجير ، ك ُّٔكالمسؤكلية الجسدية في اإلسبلـ ص، ِٗٓ/ّ، كفتاكل معاصرة ِٗٔ/ُ النكازؿ فقوانظر:  -ِ

لجسـ لمبنى محمد ، كاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج أٖ-ُٔاألرحاـ في مرآة الديف اإلسبلمي 
، كالتمقيح الصناعي الداخمي ُْٖ-ُّْ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صّْ، ِْص

، كالتمقيح الصناعي ِٕٔ، كبنكؾ النطؼ كاألجنة صٗٗكالخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ص
 .ّْ، كقضايا فقيية معاصرة صَُِبيف العمـ كالشريعة ص

، كأطفاؿ األنابيب ٖٗٔ/ُكالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ ، ْْٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب ص -ّ
 .ََُبيف العمـ كالشريعة ص

 .ّٓص )الدكلي( قرارات مجمع الفقو المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي -ْ
 .ّّٕ، صُٖٓٗ-َُْْالدكرة الثامنة،  العدد العاشر،رابطة العالـ اإلسبلمي، ببلمي سمجمة مجمع الفقو اإل -ٓ
 .، الكتاب األكؿِّّفقو بالخرطـك صفتاكل مجمع ال -ٔ
ىػ المكافؽ لو ُِْْ، ربيع الثاني ّ، العدد َّٔالمجمة العممية لممجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث ص -ٕ

 ـ.ََِّحزيراف/جكاف 
 طبية ، كقضايأُاإلسبلمي ص الديف رآةم في األرحاـ ، كتأجيرْْٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب ص -ٖ

 .ّْص معاصرة
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 فيككف ،البديمة الرحـ كصاحبة المنكم الحيكاف صاحب بيف زكجية كجكد عدـل -ُ
 ىذا إلى كيشير بالزكجية، مربكطكف -اإناث أك ااألكالد ذككر - ألف الذرية حمميا غير مشركع؛

حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت حت خت ژ قكلو تعالى:

ذا، النعـ عمينا بيذه يمتف اهللفي اآلية ف ،(ُ)ژىت مت  ال االمتناف كاف كا 
  يككف خيران كال نعمة.  فإف ضد ىذه األشياء ال بالخير كالنعـ، إال يحدث
، سكاء كاف كجكد طرؼ ثالث يتدخل -ِ ؿ كيتكسط عبلقة الزكج بزكجو، كىذا محـر

 ىذا الطرؼ رحمان مؤجرة، أك نقؿ حيكانات منكية، أك نقؿ بكيضات.
حؽ اإلنجاب مف رحـ معينة كجكاز االستمتاع بصاحبة  كجكد ارتباط شرعي بيفل -ّ

ال  بدليؿ أنو ،شغؿ رحميا بالحمؿ منو لو حؽ االستمتاع بامرأة لو حؽ  ىذه الرحـ، فمف
مف الحمؿ دكف مكافقة زكجيا؛ ألف مف حقو أف ينجب  يجكز ألم زكجة أف تمنع نفسيا

منيا إال إذا كاف الحمؿ يؤدم إلى اإلضرار بيا، كبالمقابؿ فمف ليس لو حؽ االستمتاع 
 ،إليو حؽ شغؿ رحميا بالحمؿ منو، فإف الزاني بامرأة متزكجة ال ينسب الكلد بامرأة ليس لو

لىدي ًلٍمًفرىاشً " :صمى اهلل عميو كسمـ قكلول ؛الفراش حبزكج صاالإلى  بؿ  ىذه كفي ،(ِ)"اٍلكى
 .ليس لو حؽ االستمتاع مخصبة مف رجؿ البديمة رحـالفي  ةعك كضمال البييضة  نجد الصكرة
بأف عدـ تأثر الجنيف كراثيان مف رحـ األـ المستعارة ليس مؤكدان مف الناحية  -ْ
أثر بالرحـ، كنمك الجنيف ال يعتمد فقط عمى كركمكزكمات ألف الجنيف يتغذل كيت ؛الطبية

األـ كاألب، بؿ يتأثر بالبيئة المحيطة، كقد ثبت عمميان أف الرحـ ليس مجرد كعاء 
الجنيف الشمعي يكتمؿ نمكه في األسبكع الحادم  ، فجيازوبؿ يؤثر في ،الحتكاء الجنيف

ؿ حيكم بيف أنسجة األـ فالحمؿ عبارة عف تفاع ،عشر، كىك يرتبط بدقات قمب أمو
كالجنيف، فمثبل إذا زاد ىرمكف الغدة الدرقية في دـ األـ الحامؿ أثناء الحمؿ فإنو يؤدم 

                                                           
 .ِٕسكرة النحؿ: اآلية  -ُ
، كمسمـ، كتاب ّٖٔٔبرقـ:  ُِْٖ/ٔأخرجو البخارم، كتاب الفرائض، باب الكلد لمفراش حرة كانت أك أمة  -ِ

 .ُْٕٓبرقـ:  ََُٖ/ِالرضاع، باب الكلد لمفراش كتكقى الشبيات 
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ذا حممت جيف أحد األمراض الكراثية فسيؤثر ك إلى اختبلط نشاط الغدة الدرقية لمجنيف،  ا 
يف الصفات ذلؾ عمى الجنيف كسيدـك التأثير بعد الكالدة، فأالـ المستعارة ستؤثر في تكك 

( كالجياز المناعي، كقد  (ُ)((R.N.Aالكراثية لمجنيف عف طريؽ الرنا  ك)السيتكببلـز
يؤدم سمكؾ تصرفات معينة إلى التأثير عمى الجنيف كتشكييو كشرب الخمر، كقد تؤثر 

فيناؾ  األـ المستعارة سمبان عمى الجنيف باألمراض الفيركسية المنتقمة عف طريؽ المشيمة،
 طباء في احتماؿ كجكد تأثيرات كراثية لمرحـ عمى الجنيف. خبلؼ بيف األ

تعطييا كتبيحيا لغيرىا  أف لصاحبتيا كاإلباحة، فبل يجكز لمبذؿ الرحـ قابمية عدـ -ٓ
بيا،   تصدؽت كال تيبيا، كال ،تعيرىا  كال ،تؤجرىا كال ،أك تبيعيا ،نفس كلك عف طيب
 ح ألحد غيرهاسماللو  يجكز  كال لزكج،مقصكر عمى ا الرجؿ بالمرأة، فيك  مثؿ استمتاع

نما يممؾ  ألف الزكج ؛حؽىذا ال بتعاطي ال يممؾ منفعة مكاضع المذة مف زكجتو، كا 
ذا كاف االنتفاع بيا فقط، كفرؽ بيف ممؾ المنفعة كممؾ االنتفاع، االستمتاع كمقدماتو  كا 

غير قابؿ  زكجيا؛ فالرحـ عمى غير المرأة غير قابؿ لمبذؿ كاإلباحة؛ لتحريـ بضع
ال لمبذؿ أك أكالده إليو،  إلى صحة انتساب أحد ما اطمأف كاإلباحة لغير الزكج، كا 
 ضركريان  أمران  ، كليذا كاف عدـ قابمية الرحـ لمبذؿ كاإلباحةكالديو انتسابو إلى صحة

الشرائع  اختبلطيا المحـر في كؿ عف كالبعد، عمى صحة األنساب كنقائيا لممحافظة
 إلىالحيكاف المنكم  إدخاؿكال يغير الحكـ ، الزنا ليؿ عمى ىذا تحريـاإلليية، كأصرح د

                                                           
ر )يتشابو ك  ،في جميع الخبليا الحية ان رئيسي ان كم الريبي، جزمء معقد يؤدم دكر نك باسـ الحمض ال ان يعرؼ أيض -ُ

ر ف )تحتكم جميع جزيئات ك ، (الحمض النككم الريبي منقكص األكسجيف( أ( د ف))مف حيث التركيب مع  (ف أ
يا مع بعض، بعض ان كيميائي ياكيجرم ربط ،تسمى النكيدات ان ف الكحدات الكيميائية األصغر حجم، عمى مئات م(أ

كؿ جزمء  غير أف ،(د ف أ)مثميا في ذلؾ مثؿ ، لتككيف جزيئات رفيعة عمى شكؿ سمسمة تسمى عديدة النكيدات
 ،مف سمسمتيف (د ف أ)يتألؼ مف سمسمة كاحدة مف عديدة النكيدات، بينما يتألؼ جزمء  (ر ف أ)مف جزيئات 

في  بصكرة رئيسية (د ف أ)، بينما يكجد حمض في جميع أنحاء الخمية (ر ف أ)يكجد حمض  باإلضافة إلى ذلؾ
 .ُُ، كالجزء ْٕٓالمكسكعة العربية العالمية، الجزء التاسع، ص نكاة الخمية.
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سكاء  غريبة،رحـ  حيكاف منكم إلى الرحـ مصاحبان بييضة لقحت بو؛ ألف الممنكع إدخاؿ
 .بو لقحت أدخؿ مصاحبان بييضة أـ كحده، المرأة رحـ ىذه أدخؿ إلى أكاف الحيكاف المنكم

بيف أفراد  إلى النزاع كالخبلؼ ةؤديالم األبكاب مف أىداؼ الشريعة اإلسبلمية سد -ٔ
ثير العديد مف المشاكؿ، كفكضى في يكتأجير األرحاـ ، لمفاسداالمجتمع، كدرء 

األنساب، فمف ىي األـ الحقيقة؟ كتحدث مشاكؿ إذا تـ التبلعب باألجنة، كىذا األمر 
أكبر كأعمؽ مف كارد؛ كليس مف المقبكؿ أف يحؿ المسمـ مشاكمو بأساليب تكلد مشاكؿ 

بصكرة قكية أف يمتد الخبلؼ بيف  بؿ االحتماؿ قائـ ،المشكمة األساسية التي ابتغى حميا
نسب الطفؿ إلى جيتيـ، كخاصة إذا كاف  ثبكت يمكف استفادتيـ مف أطراؼ أخرل ممف

مختمؼ في البييضة  البديمة بتكأـ تحمؿ األـ قد، ك أبيو مف لمطفؿ حقكؽ مادية كالميراث
كبييضة أخرل مف  صاحبة البييضة، زكج مف ممقحة بييضة المنكم، بأف تؤخذ كالحيكاف

المختمفتاف في رحـ  البييضتاف الممقحتاف مف زكجيا، كتزرع امرأة أخرل ممقحة
المصدر مما يؤدم إلى التنازع بعد الكالدة لتعييف نسب  بتكأـ مختمفي البديمة، فتحمؿ األـ
الممكف أف يحدث حمؿ لؤلـ المستعارة مف زكجيا  كمف ،(ُ)الحقيقييف أبكيو طفؿ إلى كؿ

، كربما يمكت أحد صاحبي المقيحةكىنا قد تحدث مشاكؿ بينيا كبيف ، (ِ)الحقيقي
كفي مثؿ ىذه الحالة قد ال يستطيع الطبيب أف يجـز  ،التكأميف، فيزداد النزاع كالصراع

مف  ياأـ نتيجة حممإذا كاف الحمؿ عند األـ المستعارة نتيجة نقؿ البكيضات الممقحة 
                                                           

)إنجيبل( التي تعاقدت معيا أسرة غير قادرة عمى  )الجاردياف البريطانية( فضيحة السيدة نشرت صحيفة -ُ
زكجيف آخريف، كنما الجنيناف  مف الطبيب بغرس بييضة ممقحةاألمر عمى ىذه األسرة، بؿ قاـ  مـ يقتصرف اإلنجاب،

 طبيعيان. نمكان 
بييضة منيا  مع امرأة أخرل عمى استضافة اتفقت امرأة عندما عيًرض عمى القضاء قضية كما حدث في ألمانيا -ِ

ؿ الحم كبعد تماـ مدة الطمب، عند يستحؽ الدفع ألؼ مارؾ ألماني ِٕ أجر كصؿ إلىبمخصبة مف زكجيا 
الطفمة  أم شؾ في نسب كلـ يحصؿ متفؽ عميو، ألبكييا كفقان لما ىك تسميميا طفمة كتـ كلدت
عادية بيف األـ البديمة كزكجيا،  عبلقة عف البحكث أف الطفمة نتجت عاـ، كأكدت بعد الطفمة لدـ تحميؿ أجرم أف إلى

فإف األـ  مف ذلؾ الرغـ ـ تنجح، كعمىكالحيكاف ل صاحبي البييضة الممقحة مف الزكجيف كأف عممية زرع البييضة
  عميو. تسترد طفمتيا؛ ألنيا كانت تسممت المبمغ المتفؽ البديمة لـ
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شبية  ، فتزيدبأياـ قميمة هزكجيا، فكارد كقكع حمؿ قبؿ نقؿ األجنة أك بعد
في  يككف البديمة رحـال كضعيا في ألف عدد البييضات الممقحة التي يتـك األنساب؛  اختبلط
 .حمؿ بتكأـ أك أكثر كارد احتماؿ حدكثف كليذا ممقحة، بييضات ثبلث المتكسط

بأف النزاع في مثؿ ذلؾ يمكف فصمو بالرجكع إلى الجينات الكراثية، كيمكف الرد عميو: 
غير أف ىذا الرد قد يناقش بأنو ال يقكل عند مف يرل عدـ قطعية عمـ الجينات الكراثية، 

 كباحتماؿ تطرؽ الخطأ إليو ألم سبب.
كفي الكقت ذاتو غير مضمكنة، فنسبة  ،بأف عممية استئجار األرحاـ مكمفة جدان  -ٕ

% في أحسف األحكاؿ، كتحتاج إلى إعادة ِٕ تصؿ إلى ىذه العممية قميمةنجاح 
المحاكلة أكثر مف مرة، كيتـ صرؼ المبالغ إلجراء األبحاث كالتحاليؿ البلزمة، ناىيؾ عف 

 كأالـ المستعارة. ،كالمستشفى ،أجكر األطباء
حمؿ : صمة تككيف ككراثة كأصميا البييضة منيا، كصمة لكؿ مكلكد بأمو صمتاف -ٖ

كعمى  ،ككالدة كحضانة، كأصميا الرحـ منيا، فيذا ىك المكلكد المتصؿ بأبكيو شرعان كطبعان 
عمى ذلؾ، فإذا كاف مجمكع  ىذه الصمة تترتب جميع األحكاـ الشرعية التي رتبيا اهلل 

لكف زرعا أك لقحا في رحـ امرأة أجنبية متبرعة، فالصمة  مف الزكجيفالخمية اإلنسانية 
كبالتالي  ،(ُ)منفصمة قطعان عقبلن ككاقعان كطبعان كشرعان  -كىي الحمؿ كالكالدة-ـ الثانية لؤل

فتمقيح بكيضة الزكجة بالحيكانات المنكية لمزكج كزرعيا في رحـ امرأة أجنبية حراـ؛ ألف فيو 
عرؼ تشعب ىذه الصبلت كأف يككف التككيف مف امرأة يي ، كلـ يكف لرحـ الزكجية اختبلال

 ذلؾ.كاألحكاـ المترتبة عمى  ة،ـ أخرل، كليس كاضحان ما حقكؽ ىذه الحاضنكالحضانة في رح
 ،لمنع الكقكع في الحرمة، كمنع ما يترتب عميو مف آثار تضر بالمجتمع كبنظامو -ٗ

خمكة ك  ،كخركج المرأة متعطرة ،كمنع اختبلس النظر ،اإلسبلـ حرص عمى حفظ الفركجك 
ككذلؾ منع مف أف تشرب المرأة مف سؤر ا، الرجؿ باألجنبية؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى الزن

استئجار األرحاـ مف باب أكلى، حتى إف رجؿ أجنبي عنيا؛ لئبل يختمط لعابو بمعابيا، ك 

                                                           
 .ِْٕ/ُ لبكر أبك زيد فقو النكازؿانظر:  -ُ
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دخكؿ ماء الزكج إلى جسـ الزكجة كقد خرج مف الزكج بطريؽ غير مشركع إثـ كبير، 
في الفركج األصؿ ك فكانت المرأة التي تدخؿ ماء رجؿ غريب إلى رحميا مف باب أكلى، 

قىعى في الش بييىاًت  ،فىمىٍف ات قىى الش بييىاًت اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضوً ": أف تصاف، كقاؿ  مىٍف كى كى
رىاـً  قىعى في اٍلحى  .(ِ)، كالقاعدة تنص عمى تقديـ المحـر عمى المبيح عند التساكم(ُ)"كى

شاك  لمشر كالفساد، بأف عممية استئجار األرحاـ تدعك -َُ عة الفاحشة بيف ا 
ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ژكاهلل تعالى يقكؿ:  ،المسمميف

يقكؿ في حجة الكداع:  ، كرسكؿ اهلل (ّ)ژی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   خب 
ـٍ  فقاؿ: ـٍ ، "إف ًدمىاءىكي ـٍ  ،كىأىٍمكىالىكي كي ـه  ،كىأىٍعرىاضى رىا ـٍ حى ـٍ ىذا ،بىٍينىكي ٍرمىًة يىٍكًمكي ـٍ  ،كىحي في شىٍيًركي
ـٍ ىذا" ،ىذا في بىمىًدكي

، كفي ىذا  ،، فاألعراض ليا حرمة مكة(ْ) كحرمة األشير الحـر
ييف  ": داللة عمى أىميتيا كاعتبارىا في الشريعة اإلسبلمية، كقاؿ  كجى ـٍ فيري كىاٍستىٍحمىٍمتي

عندما أكصى بالنساء خيرا، كعرؼ أف الفركج ال تحؿ إال بكممو اهلل، ، (ٓ)"ًبكىًممىًة الم وً 
 ؿ ال يككف إال لؤلزكاج الذيف يجرم عمى ألسنتيـ كقمكبيـ كممة اهلل.كالح

األصؿ في األشياء اإلباحة ما لـ يرد حظر، كاألصؿ في الفركج كالدماء أف  -ُُ
كاألمكاؿ التحريـ ما لـ يرد دليؿ عمى اإلباحة، فاألصؿ المحافظة عمى الفركج كصيانتيا 

 ،الحرمة تقابؿ في المرأة جانب الحؿ كجانب إذاكلذلؾ قاؿ العمماء:  مف الحراـ كالشبيات،
يحـر  اختمطت امرأة يمتنع االجتياد مف الرجؿ فيما إذا أجؿ ذلؾ غمب جانب الحرمة، كمف

أصميف اإلباحة،  ليس الصكرة ىذه زكاجيا منو بنساء قرية محصكرة العدد؛ ألف النساء في
نما ؛  ر محصكر رخصة مف اهللالنساء البلتي يككف عددىف غي جاز الزكاج في صكرة كا 

                                                           
، كمسمـ، كتاب المساقاة، باب ِٓ، برقـ:ِٖ/ُأخرجو البخارم، كتاب اإليماف، باب فضؿ مف استبرأ لدينو  -ُ

 .ُٗٗٓبرقـ: ُُِٗ/ّيات أخذ الحبلؿ كترؾ الشب
 .َِٖتيمية ص آؿ الحميـ عبد بف كأحمد الحميـ، كعبد السبلـ، لعبد الفقو أصكؿ في المسكدة -ِ
 .ُٗسكرة النكر: اآلية  -ّ
 .  ُِٓٔبرقـ:  ُٗٔ/ ِأخرجو البخارم، كتاب الحج، باب الخطبة أياـ منى،  -ْ
 .   ُُِٖ: برقـ ٖٖٔ/ِ لحج، باب حجة النبي ا أخرجو مسمـ، كتاب -ٓ
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تجاه  أف جانب اإلنجاب كمقدماتوالنظر  يمفت كمما، عمى الرجؿ باب الزكاج لئبل ينسد
فيشمؿ كؿ  ذلؾ، ىك أعـ مف الجنسية، بؿ النساء ال يقتصر الحظر فيو عمى الناحية

باح كالخمكة، كال ي ،مسمكال ،النظر كليذا شمؿ التحريـ كيككف طريقان إلييا، ،ليا يميد ما
كامرأة  ذلؾ عمى رجؿ بقصر جاء مف دليؿ الشرع يبيح، كىك ما ىذا إال بدليؿ شيء مف

 كضركرة إباحة أمر مف أمكر النساء، مفالحذر  عقد الزكاج، كىذا مما يقتضي بينيما يربط
ذا ثبت أف األصؿ في ،بنائو عمى دليؿ شرعي  الحظر حتى يقـك الدليؿ كالدماء النساء كا 

رحـ امرأة غير زكجة لرجؿ لتضع في  ؾ يؤدم إلى تحريـ استخداـعمى اإلباحة، فذل
يبيحو، كاألصؿ أف كؿ ما يتصؿ  ألنو ال يكجد دليؿ زكجتو؛ نطفتو التي لقح بيا رحميا

 .إباحتو عمى ما قاـ الدليؿ اإلنجاب كسببو كمقدماتو يككف حرامان إال ناحية بالنساء مف
ثـ عظيـ يمتقي مع الزنا استئجار األرحاـ في الشريعة اإلسبلمي -ُِ ة جريمة منكرة كا 

كىي كضع ماء لرجؿ أجنبي قصدان في  ،كنتيجتيما كاحدة ،في إطار كاحد، جكىرىما كاحد
حرث ليس بينو كبيف ذلؾ الرجؿ عقد أك ارتباط بزكجة شرعية، كلكال قصكر في صكرة 

ائع اإلليية الجريمة لكاف حكـ التمقيح في تمؾ الحاؿ ىك حكـ الزنا الذم حددتو الشر 
ذا كاف التمقيح البشرم بغير ماء الزكجية عمى ىذا الكضع كبتمؾ المنزلة كاف  كحرمتو، كا 

بؿ ، المتبنى ليس ناشئان عف ماء أجنبيدكف شؾ أفظع جرمان كأنكر مف التبني؛ ألف الكلد 
، غير أنو أخفى ذلؾ عف منياعف ماء أبيو ألحقو رجؿ أخر بأسرتو كىك يعرؼ أنو ليس 

كأحد أبنائو زكران مف القكؿ، كأثبت  أسرتوأف يشعره أنو أجنبي فجعمو في عداد  ردكلـ يالكلد 
إدخاؿ عنصر غريب في -يجمع بيف نتيجة التبني فلو ما لؤلبناء مف أحكاـ، أما كلد التمقيح 

 كبيف خسة أخرل كىي التقاؤه مع الزنى في إطار كاحد تنبك عنو الشرائع كالقكانيف، -النسب
كينزلؽ بو إلى المستكل الحيكاني الذم ال شعكر فيو  ،المستكل اإلنساني الفاضؿ كينبك عنو

كحسب مف يدعكف إلى ىذا التمقيح كيشيركف بو تمؾ  لؤلفراد برباط المجتمعات الكريمة،
 .(ُ)أك عار مستمر إلى األبد ،دخؿ في النسب النتيجة المزدكجة التي تجمع بيف الخستيف،

                                                           
 .ٕٖالمتاجرة باألمكمة كاألعضاء البشرية لسمير غكيبة ص  -ُ
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ف كاف يمتقي مع عممية استئجار نكقش غير أف ىذا االستدالؿ قد : بأف الزنا كا 
األرحاـ في حقيقة دخكؿ ماء رجؿ غريب إلى رحـ امرأة غريبة عنو ليس بينيما عقد 

، فاألمر األساسي في الزنا ىك يمابين يفكبير  اكاختبلف ازكاج شرعي، إال أف ىناؾ  فرق
استئجار األرحاـ، لذلؾ  ر في، كىذا األمر ال يتكفالحؿ اإليبلج المحـر الخالي مف شبية

في الزنا تككف الحيكانات ك مستأجر الرحـ ال يعد زانيان كال يستحؽ إقامة الحد عميو، 
 ؛المنكية مستعدة لبللتحاـ بأم بكيضة تبلقييا، أما في استئجار األرحاـ فبل مجاؿ لذلؾ

رعة بماء المتب الزكجيففبل مجاؿ الختبلط ماء  ؛ألف المقيحة تككف بكيضة ممقحة
لعممية الزنا، كصاحبة الرحـ ىنا إنما  نساب خبلفان أبل يحدث ىنا اختبلط ف ،برحميا

أيضا ليس اليدؼ مف عممية الزنا ، تغذم الجنيف فقط كالمرضعة، كال تؤثر فيو كراثيا
استيبلد المرأة بؿ القصد فيو قضاء الشيكة، كالحصكؿ عمى المذة الجنسية كالمتعة، كقد 

حمؿ في حالة تناكؿ الزانية حبكب لمنع الحمؿ أك كضع حائؿ،  تحصؿ عممية زنا دكف
أما في عممية استئجار األرحاـ فاليدؼ األساسي ىك االستيبلد كحصكؿ الزكجيف عمى 

لذلؾ يمكف القكؿ: إف قياس مسألة استئجار ، طفؿ، فالحمؿ ىنا مقصكد كىك الغاية
 ألمريف في عدة أمكر.الختبلؼ ا ؛األرحاـ عمى جريمة الزنا ىك قياس مع الفارؽ

صيانة األعراض عف  :كقد يرد عمى ىذا بأف اإلسبلـ حـر الزنا لًحكىـ عدة منيا
ذا كاف مجرد دخكؿ ماء الرجؿ  ،االنتياؾ كحماية الحقكؽ لكؿ مف الرجؿ كالمرأة، كا 

عنيا؟!  ةفكيؼ بدخكؿ ماء كبكيضة ممقحة بو غريب ،الغريب عف المرأة في رحميا حرامان 
 ككف مف باب أكلى.إف الحرمة ت

ٍرعى ": قكلو  -ُّ ال يىًحؿ  الٍمًرئو ييٍؤًمفي ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر أىٍف يىٍسًقيى مىاءىهي زى
ٍيرًهً   ، كصاحبة الرحـ إذا أتاىا زكجيا يككف قد سقى ماء غيره.(ُ)"غى

                                                           
، كأحمػػػػد فػػػػي المسػػػػند، مسػػػػند ُِٖٓبػػػػرقـ:  ْٓٔ/ُ كتػػػػاب النكػػػػاح، بػػػػاب فػػػػي كطء السػػػػباياجػػػػو أبػػػػك داكد، أخر  -ُ

 و األلبػاني فػي صػحيح سػنف أبػي داكد، كحسػنَُُّٕبػرقـ:  َُٖ/ْ يف، حديث ركيفع بػف ثابػت األنصػارمالشامي
 .  َُٖٗبرقـ:  َْٓ/ِ
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ڭ ڭ  ڭ     ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ×ے ے ۓ   ۓژ قكلو تعالى: -ُْ

، فاهلل تعالى يكصي اإلنساف بالحفاظ عمى (ُ)ژې ۋ ۅ   ۅ  ۉ ۉ ې ×ٴۇ 
شددت الشريعة اإلسبلمية في رعايتيا كقد أعضائو كعمى أشدىا خطكرة كىي الفركج، 

كاالىتماـ بشأنيا ما لـ تيتـ بغيرىا، كلـ تفرط باستباحتيا إال بتفكيض منيا، فجعمت 
تتجاكزه أال كىي  جعمت ليذا الحفاظ حدان تقؼ عنده كالك اإلنساف يمكت دكف عرضو، 

الزكجية كما أحمو اهلل مف السرايا كاإلماء، كبينت مدل طمكح النفس ليذا األمر كجعمت 
النفس التي تطمب أمران تستمتع بو بعد ذلؾ معتدية كمتجاكزة لحدكد اهلل، فميس شيء أدؿ 

كاالعتداء محـر  ،عمى تحريـ التمكيف مف الفركج لغير األزكاج مف كصؼ ذلؾ باالعتداء
 يكرىو اهلل، كالمرأة التي لـ تحفظ فرجيا مف ماء أجنبي كلـ تقتصر متعدية الحد.

إنما يككف  البديمة بدكر األـ ياقبكلألف رة؛ المرأة المستأجى  احتماؿ التدليس مف -ُٓ
ذا كاف الثابت غالبان بسبب حاجتيا إلى الماؿ، الحمؿ عف طريؽ  احتماؿ عمميان أف كا 
إلى  ِٓال يتعدل   المرأة المستأجرة كجيف في رحـكضع البييضة المخصبة مف ز 

المالي  عمى المبمغ كىك ما قد يؤدم مع حرص المستأجرة كما يقكؿ المختصكف،  %َّ
في مقابمو  عبلقة جنسية؛ لكي تضمف الحمؿ الذم ستحصؿ تقيـ المتفؽ عميو إلى أف

 إذا لـ يتـ ،ةالبييضة المخصب صاحبي مكلكد ليس لمزكجيف كالنتيجة كجكد عمى الثمف،
 .المستأجرة  الحمؿ لمبييضة المخصبة المزركعة في رحـ المرأة

ألف الناظر في األسباب الحاممة عمى المجكء ليذا النكع مف التمقيح طبيان،  -ُٔ
يجدىا محصكرة في أسباب، كىي: أف يككف لمزكجة مبيض سميـ لكف رحميا قد أزيؿ، 

ف تحمؿ، أك يككف جيازىا التناسمي سميمان، أك بو عيكب خمقية شديدة بحيث ال يمكنيا أ
كلكف الحمؿ يسبب ليا أضرارا شديدة كتسمـ الحمؿ، كال تريد المخاطرة بحياتيا 
كصحتيا، أك يككف ذلؾ لممحافظة عمى جسدىا كتناسقو، كفراران مف أعباء كمتاعب 

                                                           
 .ُّ، َّ، ِٗ، كسكرة المعارج: اآليات ٕ، ٔ، ٓ اتيسكرة المؤمنكف: اآل -ُ
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فضت الحمؿ، ككؿ ىذه األسباب غير داخمة في حد الضركرة الشرعية التي إذا لـ تقع أ
إلى اإلخبلؿ بأحد المقاصد الكمية الخمسة، باإلضافة إلى أف ذلؾ يجعؿ المرأة مبتذلة 
كممتينة بعرض رحميا لبلستئجار كاليبة، كفيو اعتداء عمى أمكمتيا كأحقيتيا في ضـ 

 .(ُ)الكليد بعد أف تغذل منيا
  اُرتع٤ؼ:

كأما قياس  ،ياحمقاصد الشريعة كرك لأدلتو  مكافقةل ؛القكؿ الثانييترجح لمباحث 
 الختبلفيما في عدة أمكر منيا:؛ قياس مع الفارؽيك ف استئجار األرحاـ عمى الرضاعة،

 بقكلو أف الرضاعة عقد إجارة شرعي، نص اهلل تعالى عميو في القراف الكريـ -أ
، أما قضية استئجار األرحاـ فيك عقد أجارة (ِ)ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ تعالى: 

، ةاألمر مف المشرع، كاإلجارة عمى المحـر محرم حيث لـ يرد نص بيذا ؛غير شرعي
كالمرأة ال تممؾ تأجير رحميا؛ ألف الرحـ عضك متعمؽ بالفركج، كاألصؿ في الفركج 

ڭ ڭ  ڭ     ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ×ے ے ۓ   ۓژ الحرمة؛ لقكلو تعالى:

كتنص القاعدة الشرعية عمى أف األصؿ في  ،(ّ)ژۋ ۅ   ۅ  ۉ ۉ ې ې ×ٴۇ 
كلكنو  ،، كالعقد عمى إجارة الرحـ يبدك ككأنو أجاره لمنفعة الرحـ(ْ)ـاألبضاع التحري

فكؿ أمر متعمؽ بالفركج ككاف خارجان عف ، حقيقة بيع لطفؿ مكلكد، كبيع  الحر حراـ
نطاؽ الزكجية أك ممؾ اليميف فيك ممنكع، ككؿ مسألة يستخدـ فييا البضع أك أم عضك 

                                                           
، ِْٕ/ُ، كفقػػػو النػػػكازؿ ٖٔ-ْٕ: تػػػأجير األرحػػػاـ فػػػي مػػػرآة الػػػديف اإلسػػػبلمي صلجميػػػع األدلػػػة السػػػابقة انظػػػر -ُ

كعقكبتيػػػا فػػػي  ، كالعبلقػػػات الجنسػػػية غيػػػر الشػػػرعيةُُِ-َُٗ، كالنسػػػب فػػػي اإلسػػػبلـ كاألرحػػػاـ البديمػػػة صِٖٔ
جمعيػػة  بيػػة معاصػػرة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، كقضػػايا طُُّ-َُُالشػػريعة اإلسػػبلمية لعبػػد الممػػؾ السػػعدم ص 

، كالتمقػػيح الصػػناعي بػػيف ُّٖ، كدراسػػات فقييػػة فػػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة ص َْ، ُّ، ِِالطبيػػة ص العمػػـك 
 سابقة.، كفتكل مجمع الخرطـك الُِٓ-ِّْأقكاؿ األطباء كأراء الفقياء ص

 .ٔسكرة الطبلؽ: اآلية  -ِ
 .ٕ-ٓسكرة المؤمنكف: اآلية  -ّ
 .ُٔلمسيكطي ص كالنظائر األشباه -ْ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

033 

ألنو منفعة  ؛قى عمى أصؿ التحريـ، بخبلؼ الرضاعيب ،أك تبرعان  ،أك بيعان  ،منو استئجاران 
 لشيء كانت منفعة كؿ إجارتو، إبطاؿ عمى اجتمعكا فما»، قاؿ ابف رشد: ال تتعمؽ بالفرج

 .(ُ)«المغنيات النكائح، كأجر أجر مثؿ بالشرع، محرمة كانت منفعة كؿ كذلؾ العيف، محـر
مف الثدم كىك يعتبر مف  المبف في الثدم معد لمخركج فمف الطبيعي أنو سيخرج -ب

إفرازات الجسـ، فيعتبر فضمو طاىرة كطيبة، جعمت في الجسـ لتخرج منو فينتفع بيا 
كحتى إذا لـ ينتفع بيا اآلخركف فيي ستخرج مف الجسـ بكؿ األحكاؿ، أما  ،اآلخركف

كالتي تعتبر  ،الرحـ فيك عضك أساسي كثابت كلو أىميتو، حيث يقـك بكظيفة الحمؿ
في حياة كؿ امرأة، ىذه الكظيفة التي تترؾ آثاران كثيرة عمى حياة األـ  كظيفة ميمة

كنفسيتيا، فالحمؿ يؤدم إلى تغييرات فسيكلكجية كنفسية كجسدية، كىذه اآلثار ال تنعكس 
بيذا الكـ اليائؿ عمى األـ بالرضاع، فاألـ بعد أف تمد تتعمؽ كثيران بمكلكدىا كال تستطيع 

مركابط العاطفية كالنفسية الناجمة عف عممية الكالدة، أما في كذلؾ يعكد ل ،التخمي عنو
الرضاع فبل تكجد عبلقات قكية مثؿ ىذه، أيضان ممكف أف تمكت األـ أثناء الكالدة كتيمؾ 

 .الرضاعبخبلؼ كتصبح شييدة في ميزاف اإلسبلـ، 
استئجار المرضعة ليس بحاجة إلى عقد زكاج بيف الزكج كالد الطفؿ كالمرضعة،  -ج

ىذا كفؽ  بل بد فيو مف عقد زكاج بيف الزكج كصاحبة الرحـ المستأجرفأما استئجار األرحاـ 
 الذم أف مف البعض بو يقكؿ كأما ما، -ـجكاز استئجار األرحامف قاؿ بما أفتى بو غالبية 

نما منكيان  البديمة ليس حيكانان  رحـ األـ  دخؿأي  يككف محرمان،  فبل ذلؾ كعمى ،جنيف ىك كا 
  ال امرأة أنو ال يستطيع أحد أف ينكر حرمة إدخاؿ حيكاف منكم مف رجؿ إلى رحـ وفجكاب

بالبييضة  المنكم التحـ عبلقة الزكجية، فيذا أمر كاضح الحرمة، كككف الحيكاف تربطيا بو
إدخاؿ  التغيير ال يقمب حكـ تحريـ ىذافإف عدة خبليا، كككنا خمية كاحدة كانقسمت إلى 

مباحان، كذلؾ يتضح مثبلن فيما لك  تصيره المحـر ال غيير صفة الشيءألف ت ؛الحيكاف المنكم
يجكز لئلنساف حينئذ بمعيا كالتغذم بل ف صنعت منو، الخنزير إلى كبسكالت حكلنا لحـ

                                                           
 .ُٔٔ/ِ المجتيد بداية -ُ
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المنكم  فكذا يذا الشيء،لحكـ التحريـ ال يغير  ألخرلصكرة  مف الحراـ ف تغير ىذاأل ؛بو
 .(ُ)الحكـ الحرمة الزالت ىي فإف ،ما كككنا جنينان التحامو بالبييضة كانقس أف تغير بعد

ف كاف سببان رئيسان لمتحريـ إال أنو ليس الكحيد، فاألصؿ في  كأما اختبلط األنساب كا 
 .كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ .(ِ)الفركج التحريـ

                                                           
 .ِٓتأجير األرحاـ في مرآة الديف اإلسبلمي ص، ك ُٖٔ، ُٖٓدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ص انظر:  -ُ
 رجاؿ يباؿ كلـ بالفعؿ، األمر ىذا إف سار إلى نياية الشكط، ككقع يرل الدكتكر القرضاكم بأف العمـ تذييؿ: -ِ

ليذه المسألة، كككف ىذه  كاألحكاـ كاألخبلؽ، فبلبد مف كضع الضكابط لمشرائع ذلؾ بمخالفة العمـ التجريبي
 لؾذ يحدث أف افتراض كاألحكاـ ليا إذا نتجت عنيا آثارىا، عمى الضكابط الطريقة محرمة ال يمنع مف كضع ىذه

شره، كحرمة الشيء ال تمنع مف البحث عف حكـ آثار ىذا  مف كالتخفيؼ ضرره، مف لمتقميؿ الشرع؛ مف إذف دكف
 المحـر في حاؿ كقكعو، كىذه الضكابط كاألحكاـ ىي:

 في لما زكاج؛ بغير لمحمؿ كاأليامى األبكار تعرض أف يجكز ال إذ زكج، ذات امرأة الحاضنة تككف أف يجب -أ
 .الفساد شبية مف ذلؾ
 عف يمتنع أف كالكضع، كينبغي الحمؿ نتيجة كثيرة، كمصالح حقكقان  عميو يفكت ذلؾ ألف الزكج؛ يأذف أف يجب -ب

 غيره. زرع بمائو يسقي ال كحتى عممو، دكف منو فتحمؿ تشعر، ال كىي البكيضة تفسد أك تجيض أف خشية مجامعتيا
 تضمف أف بد فبل ممقحة، بكيضة برحميا يككف أف خشية زكجيا؛ مف العدة الحاضنة المرأة تستكفي أف يجب -ج

 .األنساب الختبلط منعان  رحميا؛ براءة
 كليو أك - البكيضة ممقح الطفؿ أبي عمى كالنفاس الحمؿ مدة طكاؿ كرعايتيا، كعبلجيا الحاضنة المرأة نفقة -ج

 تفقد. عما تعكض أف فبلبد دميا، مف تغذية ألنيا بعده؛ مف
 بزكج يتعمؽ فيما إال كزيادة، إرضاع ىذا ألف األكلى، قياس باب مف ىنا تثبت كآثارىا رضاعةال أحكاـ جميع -د

 تحدث التي التغيرات ألف ًقبمو؛ مف المبف كاف إذ أمو أرضعتو لمف أبان  يعتبر الرضاع في فيناؾ الحاضة، المرأة
 دخؿ الرجؿ لماء كاف الذم الجنيف أك الكلد بسبب كنحكه المبف إدرار مف الكضع كبعد الحمؿ، أثناء المرأة بجسـ
 .الكليد أك بالجنيف عبلقة أم لو فميس المضيفة أك الحاضنة المرأة زكج تككينو، أما في أساسي

 قد امتصاص دكف ثدييا في المبف ترؾ فإف بذلؾ، تمسكت إف كليدىا ترضع أف الحاضنة األـ ىذه حؽ مف إف -ىػ
 يترؾ ثـ أمو، صدر في الحميب لو اهلل يجرم أف الطفؿ مصمحة فم كليس نفسيان، يضرىا كما جسميان، يضرىا
 الصناعي. بالحميب ليغذل عمدان 

 األـ ىذه نفقة إيجاب ذلؾ كمف الرضاع، أمكمة فكؽ مزايا ليا تككف أف يجب -حدثت إف- األمكمة ىذه أف -ك
فقيية في قضايا طبية ، كدراسات َٖٔ/ُإلييا]انظر: فتاكل معاصرة  كاحتاجت قادران  كاف إذا كليدىا عمى

 ==[.ُّٖ/ِمعاصرة 
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 ادلـِت اُضبُش: َٓبئَ رزؼِن ثبُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢
 كبح ٝيف أص٘بء اُؼلحاألٍٝ: ؽٌْ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ ثؼل اُٞ لوعاُ

 اختمؼ العمماء المعاصركف في حكـ ىذه الحالة:
التمقيح الصناعي بيف الحيكاف المنكم لمزكج كالبييضة لمزكجة بعد  حـري: القكؿ اْلكؿ

؛ (ُ)، كىك الذم أفتى بو مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـكالكفاة، كلك كاف أثناء العدة
كىذا  ،تككف الزكجة قد تمقحت بنطفة رجؿ غير الزكج ألف الزكجية تنتيي بالكفاة، كحينيا

 بو لذلؾ أيضان:حراـ؛ ألف النطفة محرمة، كمما استدؿ 
أف تمقيح الزكجة بنطفة زكجيا المتكفى يؤدم إلى التضحية بمصمحة الطفؿ مف  -ُ

أجؿ االستجابة لرغبة أـ أنانية أرممة، فالطفؿ تيتـ قبؿ الحمؿ، ككأف األـ قد حكمت 
يككف يتيمان بمحض إرادتيا، كبعمميا الكامؿ لكافة الظركؼ، فيك بذلؾ ضحية عميو أف 

 لسكء تصرفيا.
أف التمقيح الصناعي إنما أبيح تحقيقان ألحد أىدؼ الزكاج كىك النسؿ، كحفاظان  -ِ

عمى األسرة مف الشقاء كالتشتت، كلذلؾ استبيحت ألجمو محاذير كثيرة مف كشؼ لمعكرة 
 لذم نحقؽ أىدافو كنعمؿ عمى حمايتو في ىذه الحالة.كغيرىا، فأيف الزكاج ا

                                                                                                                                                                  
كنكقش قكلو: بأنو لك اكتفى بالشركط الرابع فما بعده لكاف كما قيؿ: قرطس فأصاب، ككفؽ لمحكمة كالصكاب، ==

أما الشركط األكلى فميست مف قبيؿ ترتيب اآلثار، كال حتى مف قبيؿ أحكاؿ االضطرار التي يمكف حمؿ فتكاه 
مة تحت قاعدة الضركرات تبيح المحظكرات؛ ألف الضركرة الشرعية ليا أحكاـ كضكابط عمييا، كال اعتبارىا داخ

معتبرة ينبغي تكفرىا حتى يصح اعتبار الشيء منيا، ثـ إنو مف الضركرم التفريؽ بيف كضع اآلثار بعد كقكع 
، كىك أمر ال إشكاؿ فيو، كمطمكب شرعا، كبيف كضع شركط قبؿ ممارستو، أك اشترا ط مكاصفات الفعؿ المحـر

 [.ِْٔ-ِْْ]انظر: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صمحددة لفاعمو عمى كجو االختيار كالعمـك
، ّٕٓ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صِٗٔفقو النكازؿ صانظر لمقكؿ كأدلتو:  -ُ

اـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج الجسـ ، كاألحكٕٕٔ/ُكالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم 
، كأطفاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة َُٗص، كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي ٕٗص
 ىػ.ُُّْ/شكاؿ/ُُكفتكل مجمع الخرطـك بشأف )طب اإلنجاب كتككيف األجنة داخؿ كخارج الرحـ...(  ،ُٖص
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فإف الطفؿ لف يرث مف أبيو الذم  ،عمى فرض حدكث الحمؿ في ىذه الحالة -ّ
تكفى قبؿ حدكثو؛ كذلؾ التفاؽ الفقياء عمى أف الحمؿ يعتبر مف جممة الكرثة إذا تيقف 

ح أف الجنيف كجكده في البطف عند كفاة المكرث، كانفصؿ عف أمو حيا، كمف ذلؾ يتض
تيقف كجكده في بطف أمو كقت مكت المكرث، ال يستحؽ اإلرث عند كالدتو حيا إال إذا 

ف قيؿ بتكريثو ففي ذلؾ تكفي قبؿ حدكث الحمؿقد  -الزكج-كالفرض ىنا أف المكرث  ، كا 
 ، كذلؾ يككف مف أكؿ الماؿ بالباطؿ.اإلقداـ عمى تجميد أمكاؿ الكرثة تحسبان لممكلكد القادـ

كفتح لباب االنحراؼ كالزنا  ،ا يترتب عمى ذلؾ مف ىدـ ألحكاـ الشريعةلم -ْ
 كضياع األنساب.

 أف رغبتيا في الحمؿ يمكف تحقيقيا بالزكاج بعد العدة. -ٓ
حتى -اشترط البعض ، ك (ُ): يرل القائمكف بو الجكاز مع عدـ االستحسافالقكؿ الثاني

 بالتالي:كاستدلكا ، كالمعرفة القطعيةأف تيشيد مف ذكم الخبرة  -ال ترمى الزكجة بالزنا
 .بؿ بانتياء العدة المعتبرة ،بأف أحكاـ الزكجية ال تنيي بالكفاة -ُ
بما قرره الفقياء مف أف المرأة إذا حممت بعد كفاة زكجيا ككانت معتدة أك جاءت  -ِ

 بو ألقؿ مف ستة أشير، كشيد بكالدتيا امرأة كاحدة عند الفقياء أك رجؿ كامرأتاف عند
أبي حنيفة فإف الكلد يثبت نسبو؛ ألف الفراش قائـ بقياـ العدة، كالنسب ثابت قبؿ الكالدة، 

 كثابت أف النطفة منو.
: بأنو ال يمـز مف ثبكت نسب المكلكد لمميت في ىذه الحالة حؿ ىذه الصكرة نكقش

زنت  لمتمقيح الصناعي؛ ألنو ال ارتباط بيف الحرمة كثبكت النسب، فالمرأة المتزكجة إذا
ت النسب ابتداء عاف، كثبك مفإف الكلد ينسب لمزكج صاحب الفراش، إال أف ينفيو عنو بال

 . اال يؤذف بحؿ الزن

                                                           
، ٗٔمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية صالتلمقكؿ كأدالتو:  انظر -ُ

، كاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج الجسـ ّٕٔكاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
 .َُّصالفقياء  ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراءِٖ، كأطفاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة صٕٗص
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بأف ىذا الرأم مصادـ كغير متسؽ مع قرارات المجامع الفقيية في ىذا الصدد بما ك 
صاحب  حضره كالذم (ُ)ـُٖٔٗ/ُٔ/ُُفي ذلؾ قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بعماف 

كأف  ،بأف بنكؾ المني مدعاة لمفساددالؿ مف المجيزيف، كقد ذكر ىذا المجيز ىذا االست
ما يؤدم إلى الفساد يمنع، مع أنو ال تكجد طريقة لتمقيح الزكجة التي مات زكجيا بمنيو 
إال إذا حفظ منيو في بنؾ المني؛ ألف المني ال يعيش في درجة الحرارة العادية أكثر مف 

 .بضعة أياـ عمى أحسف تقدير
أك قياس سميـ؛ حيث  ،ذىب إليو لـ يقـ عمى أصؿ صحيحباإلضافة إلى أف ما 

يستشيد عمى ذلؾ بحمؿ المرأة بعد كفاة زكجيا كجاءت بو ألقؿ مف ستة أشير فإنو 
يمحؽ بالميت الذم ىك الزكج، كىذا كما يظير مف قسيـ القياس الفاسد؛ ذلؾ أف الصكرة 

أك  ،أك النطفة األمشاج ،كجكد أصؿ الجنيف التي يتحدث عنيا الفقياء المفترض فييا
كبما أف الكلد أك الجنيف ال يمكف عادة  ،كفي حاؿ قياـ الزكجية ،العمكؽ قبؿ مكت الزكج

كطبان أف يعيش إذا كاف ألقؿ مف ستة أشير، فقد جعؿ الفقياء ىذا الضابط لمتأكد مف 
ستة أشير كعاش أف الحمؿ كاف مكجكدان حاؿ حياة الزكج، فإذا جاءت بو ألقؿ مف 

عممنا أنو كاف مكجكدان أثناء قياـ الزكجية، أك جاءت بو بعد الكفاة بما ال يزيد عمى أكثر 
فترة الحمؿ المقررة شرعان عممنا أنو كاف كائنان أيضان حاؿ حياة الزكج، فمك جاءت بو بعد 

كيجب نفي أكثر فترة الحمؿ المقررة شرعان قطعنا بأنو قد كجد بعد الكفاة كأنو ليس منو، 
كذلؾ استصحابان  ،نسبو عف أبيو، ككؿ ىذا يتفؽ مع كميات الشريعة كقكاعدىا العامة

كأنو يككف مف قبيؿ المكجكد حكمان ال حقيقة،  ،لمحاؿ السابقة كىك كجكد أصؿ الجنيف
كألنو يفتقر في االبتداء ما ال يفتقر في الدكاـ، ككذا كتمشيان مع الكاقع كالعمـ كالعادة في 

عطا ، كىذا بخبلؼ ما ذىب إليو؛ ألنوكالدة النساء كحمميفمسألة  ه ؤ إلحاؽ لمعدـك كا 
حكـ المكجكد، فأيف ىذا المني أثناء الحياة؟ كمجرد أنيا في عدة كفاة، ىذا ال يساكم 

                                                           
 .مكضكع التمقيح الصناعي )أطفاؿ األنابيب(قرار المجمع بشأف  -ُ
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نما جعميا الشارع كفترة حداد عمى مكت  انطباؽ جميع أحكاـ الزكجية أثناء الحياة، كا 
ال أنيا تنسحب  ،كغير ذلؾ مف األحكاـ ،براءة رحميازكجيا، كعدـ تعرضيا لمخطاب كل

 فييا جميع أحكاـ الزكجية.
كألف ىذا أيضان يتنافى مع إرادة الزكج كحقو إذا كاف ال يريد الكلد مف ىذه الزكجة ألم 
سبب مف األسباب المشركعة أثناء حياتو، فتنتزع منو ىذا الحؽ بمكتو، كتعاممو باألضر 

، فما فائدتو م ف ىذا الكلد الذم لك كاف حيان لربما رفضو لسبب مف األسباب كبالمغـر
أك إلى األـ الحاممة لو، كلعمو كاف ممف يعزؿ عف ىذه المرأة خشية  ،سكاء الراجعة إليو

ف كاف ال يجكز  الحمؿ، كلك أراد ىذا الحمؿ ألكصى بو قبؿ مكتو عمى أقؿ التقديرات، كا 
النقطاع  ؛تقع عمى محؿ بعد مكتوحتى كلك أكصى بيذه العممية؛ ألف كصيتو لف 

ف بقيت ليا بعض األحكاـ المتعمقة بيا ضركرة كالعدة كاإلرث  الزكجية بينيما حقيقة، كا 
 .(ُ)كنحكىما

لعدـ كرد دليؿ يدؿ عمى المنع، فيبقى عمى اإلباحة، بدليؿ بقاء آثار الزكجية مف  -ّ
 غسؿ كميراث كلمس، مما يدؿ عمى قياميا.

الفركج التحريـ، كأما بقاء آثار الزكاج مف ميراث كغسؿ نكقش: بأف األصؿ في 
دليؿ عمى بقاء الحياة الزكجية بعد المكت، فالمكت كما  ليس في ذلؾأنو كمبلمسة، ف

إما بالتحكيؿ كانتياء ، فإنو ينيي كؿ عبلئؽ لو فييا ،ينيي الحياة الدنيا بالنسبة لمميت
ما باإلنياء الحقيقي كانتي ، كثبكت ذلؾ مف (ِ)اء الرابطة الزكجيةالممكية بالتكريث، كا 

الشرع ىك مف قبيؿ االستثناء الجارم عمى خبلؼ القياس، كاالستثناء ال يقاس عميو 
 .(ّ)غيره، كال يتكسع فيو

                                                           
، كالمكسكعة الفقيية ألجنة كاالستنساخ البشرم َّٖاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
ُ/ٕٔٔ-ٕٖٔ. 

 . ّٕٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ
 .ُٖعمقة باإلخصاب خارج الجسـ صاألحكاـ الشرعية المت -ّ
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ىك: ىؿ الزكجية تنتيي بالكفاة أك بانتياء العدة بعد  فسبب الخالؼ في المسألة
بدليؿ أنو  ،اء العدة ال بنفس الكفاةالكفاة، فيرل أصحاب القكؿ الثاني أنيا تنتيي بانتي

يجكز لكؿ كاحد مف الزكجيف أف يغسؿ اآلخر، بينما يرل الفريؽ األكؿ انتياء الزكجية 
بنفس الكفاة، مستدليف بجكاز التعريض بخطبة المعتدة مف كفاة كلك كانت الزكجية باقية 

ألنيا  ؛ة الرجعيةلما جاز ذلؾ، كيقكيو اتفاؽ الفقياء عمى حرمة التعريض بخطبة المعتد
في معنى الزكجية لعكدتيا إلى النكاح بالرجعة، فأشبيت التي في صمب النكاح، كألف 
النكاح األكؿ قائـ، أما في عدة الكفاة فبل، كالعدة المقررة في الكفاة لـ تشرع كامتداد 

نما شرعت لمعاف كحكـ اعتبرىا الشارع: كالعمـ ببراءة الرحـ ،لمزكاج كتعظيـ أمر  ،كا 
ظيار شرفو، كقضاء حؽ الزكج، كرفع قدره ،زكاجال ظيار تأثير فقده ،كا   .(ُ)كا 

يرجح تحريـ التمقيح بعد الكفاة كأثناء قياـ العدة مع أنو يرل  مف الباحثيف مفغير أف 
 .(ِ)الزكجية تنيي بانتياء العدة

                                                           
 . (َّٕ/ِٗ) ،(ُِٗ/ُٗ)المكسكعة الفقيية الككيتية  -ُ
 .َِٔ، ََٔص ليشاـ آؿ الشيخ أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي -ِ
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 ـالماُٞكبح أٝ اُـالم ٝثؼل اٗزٜبء ػلح اُ اُضب٢ٗ: ؽٌْ اُزِو٤ؼ أص٘بء ػلح لوعاُ
 ؽٌْ اُزِو٤ؼ ثؼل اُـالم ٝيف أص٘بء اُؼلحأٝال : 

 اختمؼ العمماء المعاصركف في حكـ ىذه الحالة:
: ذىب كثير مف الباحثيف المعاصريف إلى أف التمقيح الصناعي ال يجكز القكؿ اْلكؿ

في ىذه الحالة؛ كذلؾ ألف الطبلؽ ضد النكاح، فما كاف جائزان بالنكاح حـر بالطبلؽ، 
بلؽ دليؿ عمى انعداـ إرادتييما أك أحدىما كرضاه بيذه العممية، كىك شرط كألف كقكع الط

، كىذا القكؿ ىك الذم أفتى بو مجمع الفقو اإلسبلمي في في جكازىا، كلعدـ قياـ الزكجية
 .(ُ)الخرطـك

ذىب بعض المعاصريف إلى جكاز ذلؾ، إف لـ يستمـز أمران محرمان : القكؿ الثاني
 .(ِ)عمى المنعكممس كنظر؛ لعدـ الدليؿ 

نكقش: بأف النظر كالممس كاقع ال محالة، ككقكعو ببل ضركرة ال يجكز، مع عدـ 
 . (ّ)كجكد الضركرة لئلنجاب في مثؿ ىذه الحالة

 .(ْ)فرؽ القائمكف بو بيف الطبلؽ الرجعي كالبائف: القكؿ الثالث
 :إلى صكرتيف عند بعض الباحثيف ، فقيسـأما التمقيح في عدة الطالؽ الرجعي

الصكرة األكلى: أف يأذف الزكج المطمؽ طبلقان رجعيان بإتماـ ىذه العممية، فينا ينبغي 
القكؿ بالجكاز، كيككف إذنو رجعة منو سكل نكاىا أـ ال؛ ألف فيو معنى أشد مف الجماع 
كمقدماتو إذ ىك صب لمائو في رحميا مع قصد الحمؿ كطمبو، كأستأنس القائؿ بما جاء 

بك يكسؼ: إنيا إذا لمستو فتركيا كىك يقدر عمى منعيا كاف ذلؾ قاؿ أ»في البدائع: 
                                                           

، كفتكل مجمع الفقو اإلسبلمي ّٖٔ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صِٗٔ/ُفقو النكازؿ  -ُ
 .-ىػُُّْ/شكاؿ/ُُشأف مكضكع )طب اإلنجاب كتككيف األجنة داخؿ كخارج الرحـ...( في الخرطـك ب

 .َُّالتمقيح الصناعي بيف العمـ كالشريعة ص -ِ
 .ُّّ، ُِّالمصدر نفسو ص -ّ
كاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج  ،ّٕٖص األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿانظر:  -ْ

 .ُٖالجسـ ص
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، فإذا (ُ)«فصار كأنو لمسيا ،فقد حصؿ ذلؾ باختياره ،رجعة؛ ألنو لما مكنيا مف الممس
فمف باب أكلى أف يككف التمقيح  ،كاف الممس بشيكة منو أك منيا بإذنو يعتبر رجعة

ذنو أيضان رج كتحصؿ »كبما جاء في اإلنصاؼ: ، عةالصناعي في ىذه الحالة برغبتيا كا 
فإذا كانت الرجعة تحصؿ بالكطء سكاء  ،(ِ)«الرجعة بكطئيا نكل الرجعة بو أك لـ ينكً 

نما  ،نكل أك لـ ينك، فإنيا كال بد تحصؿ باإلذف بفعؿ ىك عادة يحصؿ نتيجة الكطء كا 
كر الذيف كبلـ بناء عمى ما ذىب إليو الجمياختمفت العادة ىنا لظركؼ خارجة، كىذا ال

اعتبركا الفعؿ كالكطء كمقدماتو جائزا كتقع بو الرجعة، كأما الشافعية الذيف قالكا: إف 
ذنو ىنا (ّ)فإف القكؿ قد يككف صريحان كقد يككف كناية ،الرجعة ال تصح إال بالقكؿ ، كا 

إذ أم شيء أشد كضكحان في  ،بإتماـ التمقيح الصناعي مف الممكف إلحاقو بألفاظ الكناية
 .(ْ)الرجؿ في زكجتو كمحبتو ليا مف رغبتو في أف يككف لو منيا كلدرغبة 

الصكرة الثانية: أف ال يأذف الزكج المطمؽ طبلقان رجعيان بإتماـ ىذه العممية، كذلؾ بأف 
أك  ،تككف الزكجة راغبة بالذرية كغير مفكرة بالزكاج بعد الطبلؽ لكبر في سنيا

الحكـ الجكاز مع عدـ االستحساف، بناء الستعطاؼ قمب مطمقيا أك غير ذلؾ، كيككف 
عمى ما ذكره أىؿ العمـ مف جكاز تزيف المطمقة الرجعية كتعرضيا لزكجيا، كألف ذلؾ قد 

رجاعيا في العدة الرجعية ال يحـر عمييا شيء مما ؛ فيي يككف داعيان لو إلى إعادتيا كا 
كلك لـ يأذف، كيككف يحؿ لمزكجات، كمنو التمقيح بماء الرجؿ الذم ال يزاؿ زكجيا، حتى 

التمقيح كالتزيف، فقد ينجح كقد ال ينجح، كما لك تزينت لو كىك ال يرغب فقد ال يستجيب 
ف كاف في األصؿ  ،كقد تغمبو طبيعتو كغريزتو فيستجيب فتقع الرجعة ،إلعراضو التاـ كا 

 عـز أمره عمى أف ال يعكد، بؿ إف بعض الفقياء ذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيما يحؿ لممرأة

                                                           
 .ُِٖ/ّ بدائع الصنائع -ُ

 .ُْٓ/ٗ اإلنصاؼ لممرداكم -ِ
 .ْٓٔ/ٕ، كالفقو اإلسبلمي كأدلتو ِْْ/ٓ األـ لمشافعي -ّ
 .َّٗ ،ّٖٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ْ
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فعمو في أثناء العدة الرجعية كاعتبر فعميا رجعو رغـ أنو صادر منيا كليس مف الرجؿ، 
ككذا إف جامعتو كىك نائـ أك مجنكف؛ ألف ذلؾ حبلؿ ليا عندنا، »فقد قاؿ الكاساني: 

فمك لـ يجعؿ رجعة لصارت مرتكبة لمحراـ عمى تقدير انقضاء العدة مف غير رجعة مف 
ة شرعان ضركرة التحرز عف الحراـ، كألف جماعيا كجماعو الزكج، فجعؿ ذلؾ منيا رجع

أك  ،كلك لمستو لشيكة مختمسة»، كقاؿ: (ُ)«ليا في باب التحريـ فكذا في باب الرجعة
 .(ِ)«فيك رجعة في قكؿ أبي حنيفة كمحمد ،أك اعترؼ الزكج أنو كاف بشيكة ،كاف نائمان 

كما يترتب  ،التالي عدـ الرضاكب ،فبلنعداـ اإلذف -رغـ الجكاز–أما عدـ االستحساف 
إذ يأتي الكلد غير مرغكب فيو مف الزكج إذا لـ يكافؽ عمى  ،عمى ذلؾ مف مشكبلت

مع ما يترتب مف آثار عمى الطفؿ حتى مع  ،التمقيح، كربما يمجأ إلى إنكار نسب الطفؿ
رفض دعكل إنكار النسب، لما تتركو دعكل اإلنكار مف آثار نفسية كاجتماعية سيئة 

 بؿ كعمى األـ، يصعب نسيانيا فيما بعد. ،الطفؿ عمى
خصكصان كأف الفرض أف  ،فعدـ المكافقة تجعؿ العممية مكركىة كال تقمبيا إلى حراـ

كلكنو تراجع بعد  ،بدليؿ أنو قدـ السائؿ المنكم ،الزكج كاف مكافقان عمى التمقيح منذ البداية
 . (ّ)كقكع الطبلؽ الرجعي

فمف المعمـك أف المطمقة طبلقان بائنان سكاء كانت  :البائف ؽكأما التمقيح في عدة الطال 
كال الخمكة بيا؛ كذلؾ ألف ، كال االستمتاع بيا ،بينكنة صغرل أك كبرل ال يحؿ كطؤىا

الزكجية التي تربطيا بزكجيا قد انتيت بمجرد كقكع الطبلؽ البائف، فعمى ىذا ال يجكز 
 .(ْ)إجراء التمقيح الصناعي في مثؿ ىذه الحالة

 أعمـ. ، كاهلللما سبؽ ذكره مف أدلتو لث؛ىك القكؿ الثا الباحث عندالمترجح  اُرتع٤ؼ:

                                                           
 .ُِٖ/ّبدائع الصنائع  -ُ
 .ُِٖ/ّالمصدر نفسو  -ِ
 .ّْٗ-ِّٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ّ
 .ُٖ،كاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج الجسـ صّٔٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ْ
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:  ؽٌْ اُزِو٤ؼ ثؼل اٗزٜبء اُؼلح ٖٓ ٝكبح أٝ ؿالم صب٤ٗب 
بعد انتياء العدة فإف الحياة الزكجية تنتيي باتفاؽ، فيجكز لممرأة أف تتصرؼ كأم 

يا المتكفى أك المطمؽ قد انتيى، امرأة غير متزكجة، إذ أف ما كاف يربطيا مع زكج
؛ النعداـ الزكجية، كدخكؿ  كبالتالي فإف إجراء التمقيح الصناعي في ىذه الحالة محـر
عنصر أجنبي في عممية التمقيح، فيمحؽ بطرؽ التمقيح المندرجة في القسـ األكؿ، كاإلثـ 

 .(ُ)يمحؽ كؿ مف يشارؾ في ىذه العممية
جكاز ذلؾ إف لـ يستمـز أمران محرمان كممس  يذىب قمة مف المعاصريف إلى بينما

 .(ِ)كنظر؛ لعدـ الدليؿ عمى المنع
كنكقش: بأف النظر كالممس كاقع ال محالة، ككقكعو ببل ضركرة ال يجكز، مع عدـ 
كجكد الضركرة لئلنجاب في مثؿ ىذه الحالة، كالقكؿ بجكاز مثؿ ذلؾ يفتح ثغرة لمفساد 

 .(ّ)لمطفؿ قبؿ كالدتوكاالنحراؼ، مع ما في ذلؾ مف تيتيـ 
كبالتالي فما ذىب إليو ىؤالء القمة باطؿ، كبعيد عف الحؽ كالصكاب، كطريؽ لمشر 

 .كالضياع كالفساد
 كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ

                                                           
، كمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراء ّٖٗصاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ  -ُ

، َِٖص  الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي(في تجارب البحث العممي أليمف مصطفى الجمؿ )دراسة مقارنة 
، كالتمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي بيف الشريعة ّٖكأطفاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة لزياد أحمد سبلمة ص

 .ُٔاإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ص

 .َُّالتمقيح الصناعي بيف العمـ كالشريعة ص -ِ
 .ُّّ، ُِّالمصدر نفسو ص -ّ
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: ئما ؽلصذ ٝكبح أٝ ؿالم يف ػ٤ِٔخ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ اخلبهع٢ ثؼل إٔ ضبُشاُ لوعاُ
٣جن ئال اُـوً ٝاُيهع يف هؽْ اُيٝعخ مت اُزِو٤ؼ ثني احل٤ٞإ ادل١ٞ٘ ٝاُج٤٤ؼخ ٝمل  

ف في الحديث عف ىذه المسألة سؤاليف لبلستناد إلييما في معرفة يالباحثبعض ذكر   
 كىما: ياحكم

 السؤاؿ األكؿ: متى تبدأ الحياة اإلنسانية؟
 السؤاؿ الثاني: متى يبدأ الحمؿ في عممية التمقيح الصناعي الخارجي؟

 :(ُ)اختمؼ المعاصركف في ذلؾ عمى قكليف، فقد اإلنسانيةأما األكؿ: متى تبدأ الحياة 
: الحياة اإلنسانية تنشأ عند تخصيب البييضة بالحيكاف المنكم، كبذلؾ القكؿ اْلكؿ

 :ييم امكاستدلكا ب، (ِ)أكصت المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية
نفخ في بؿ ىناؾ حياة سابقة، فالركح ال ت ،بأف نفخ الركح ليس ىك بداية الحياة -ُ

 .(ّ)جنيف ميت، كاستقباؿ الركح إنما ىك حدث في خبلؿ حياة الجنيف كليس بداية ليا
 ،(ْ)بأف السنة قضت بتأجيؿ تنفيذ عقكبة اإلعداـ إف كانت المحكـك عمييا حامبلن  -ِ

دكف اشتراط أف يككف الحمؿ في مرحمة معينة كأربعيف يكمان أك ثمانيف، كليس لذلؾ مف 
 تخمقو، كحياتو محترمة.بدء مى حياة الجنيف، فيك إذف حي منذ سبب إال المحافظة ع

                                                           
 أقكاؿ أخرل، كما سأذكرىا في التعميقات الحقان، كىذا القكالف ىما البارزاف المشيكراف.ىناؾ  -ُ

، كالمكسكعة الفقيية ّْٖ-ّْٓالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألحكاـ المتصمة ب انظر ليذا القكؿ كأدلتو: -ِ
تجارب البحث العممي  رية في إجراء، كمدل مشركعية استخداـ األجنة البشَِٔ/ُلؤلجنة كاالستنساخ البشرم 

، المنعقدة بتاريخ ٕٔٔ، كثبت كامؿ أعماؿ ندكة الحياة اإلنسانية بدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي صَٔص
 ـ.ُٖٓٗ/ُ/ُٓىػ المكافؽ لو َُْٓ/ْ/ِْ

 [.ِاإلنساف:]ژى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئژقاؿ تعالى:  -األمشاج-كالبداية ىي النطفة الممقحة  -ّ

نىٍيتي فطيرن يإن ،يا رسكؿ اهلل: فقالت التي جاءت رسكؿ اهلل امدية الغلحديث  -ْ  :ليا  قاؿف ي،قىٍد زى
ت ى تىًمدً  يفىاٍذىىبً " ، كحديث [ُٓٗٔبرقـ:  ُُِّ/ّباب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى لحدكد، ا ، كتابمسمـ]"محى
يىينةال عىتٍ  ،أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا" :اؿكلييا فق  ينبالفدعا  ،حبمى مف الزنى يكى  ينبالأتت  التي جي ضى  ،فىًإذىا كى

غير أنو قد اعترض  ،[ُٔٗٔبرقـ: ُِّْ/ّباب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى لحدكد، ا ، كتابمسمـ]"ًبيىا يفىاٍئًتنً 
 =كىاٍغدي يىا أينىٍيسي : " ينبالذم زنى بامرأة األعرابي، فقاؿ ال -األجير-عمى االستدالؿ بيما بحديث العسيؼ 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

045 

بأف العمماء اتفقكا عمى أنو إذا ثبت أف المرأة حامؿ فإنو يثبت لمجنيف أىميو  -ّ
ال رد الميراث إلى كرثة  كجكب ناقصة، فيصبح لو حؽ اإلرث كالكصية إف كلد حيا، كا 

 .(ُ)ية ليا اعتبارىا مف حيف العمكؽالمكرث أك المكصي، كىذا يدؿ عمى أف الحياة اإلنسان
ف لـ تكف إنسانان بالفعؿ إال أنيا إنساف بالقكة -ْ عمى معنى أف  ؛بأف البييضة الممقحة كا 

، تفضي كؿ مرحمة إلى مرحمة تالية اية ككؿ الخصائص الكراثية كامنة فيالصفات الخمقي
 تغؿ أجيزتو باستقبلؿ.حتى يتـ لمكائف كجكده اإلنساني الذاتي عندما ينفصؿ عف أمو، كتش

ما قرره الشرع مف أف المرأة التي تحمؿ بييضة ممقحة ىي مف ذكات األحماؿ،  -ٓ
 ببل فرؽ أف تككف مدة الحياة طكيمة أك قصيرة.

 -التمقيح-فالمرحمة األكلى مف حياة اإلنساف ىي اجتماع الحيكاف المنكم بالبييضة 
كيىعتىًبر اإلماـ الغزالي بداية تككيف  ،كما يحدث بعد ذلؾ إنما ىك تطكر حسب نظاـ دقيؽ

فبل يجكز التعرض ليا  ،الجنيف كحياتو منذ أف تقع النطفة في الرحـ كتختمط بماء المرأة
بداية تككيف الجنيف منذ لحظة التمقيح األمشاج أك إفسادىا، فيك بذلؾ يعتبر النطفة 

                                                                                                                                                                  

مىى = ٍميىا فىًإفً  ،اٍمرىأىًة ىىذىاعى مىيىا ،اٍعتىرىفىٍت فىاٍرجي مىٍييىا فىاٍعتىرىفىٍت فىرىجى كتاب المحاربيف مف أىؿ الكفر ]البخارم، "فىغىدىا عى
فمـ يأخر رجميا حتى يستبيف حمميا، كلك كنت الحياة [. َْْٔبرقـ:  َِِٓ/ٔباب االعتراؼ بالزنا ، كالردة

ميا حتى يستبيف حمميا، الحتماؿ الحمؿ مف ىذا الزنا. كيجاب بأف ىذا اإلنسانية مف التمقيح ألخر رج
اإلشكاؿ كارد عمى القكؿ اآلخر؛ ألف الحمؿ يستبيف قبؿ النفخ في الركح، فمك استباف الحمؿ ألخر الرجـ 

ثـ إنو إنما يسمـ ىذا االعتراض فيما لك حصؿ تخصيب مف ىذا الزنا، فكيؼ ليـ حتى لك لـ ينفخ فيو الركح، 
ف لـ »بإثبات حصكلو، فميس كؿ جماع منو إخصاب، كبالتالي عمؽ الحكـ بظيكر الحمؿ، قاؿ ابف قدامة:  كا 

رجـ الييكدية كالجينية كلـ يسأؿ عف  ألف النبي  ؛يظير حمميا لـ تؤخر الحتماؿ أف تككف حممت مف الزنا
 البف قدامةالمغني  «شراحة كلـ يستبرئياكرجـ عمي  ،كلـ يأمره بسؤاليا عف استبرائيا ...كقاؿ ألنيس ،استبرائيما

لئبل يسرم إلى ؛ كال تحد حامؿ ظاىرة الحمؿ حتى تضع»: ُِٕ/ٕالفكاكو الدكاني كقد يجاب بما في ، ُّْ/َُ
ال جاز إقامة الحد عمييا النتفاء حرمة الحمؿ حينئذ ...ما في بطنيا  «كىذا إذا مضى لزناىا نحك األربعيف، كا 

ألربعيف ليس ألنو زمف نفخ الركح عندىـ، بؿ ألف الجنيف ال يككف جنينان إال مف العمقة كالجكاب أف التحديد با
 .-كسيأتي بياف كتفصيؿ ذلؾ الحقان إف شاء اهلل–عندىـ، كىي بعد األربعيف األكلى عندىـ 

نو ىك قكليـ، مف حيف التخصيب(؛ ألف الحياة اإلنسانية ليا اعتبارىا الصكاب إف يقاؿ في استدالؿ ىذا الفريؽ: )إ -ُ
 ال مف العمكؽ؛ ألف ذلؾ قاؿ بو غيرىـ.
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ىك  مراتب الكجكد كأكؿ» األكلى، كيؤكد ذلؾ كىك يتحدث عف إفساد النطفة حيث يقكؿ:
فساد ذلؾ ،كتستعد لقبكؿ الحياة ،كتختمط بماء المرأة ،أف تقع النطفة في الرحـ  . (ُ)«جناية كا 

: الحياة اإلنسانية ال تنشأ عند التخصيب كالتمقيح بيف البييضة كالحيكاف القكؿ الثاني
نما بعد نفخ الممؾ لمركح  ي:يم اماستدلكا لذلؾ ب، ك (ِ)المنكم، كا 

ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ   ڑ ڑ ک ک  ژتعالى: بقكلو  -ُ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ  ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮾  ﮽   ﮼   ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷  ﮶  ﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ

                 ﯁   ﯀  ﮿

فاآلية فييا حجة دامغة عمى منكرم البعث الذم ىك في حقيقتو  ،(ّ)ژ  ڭ
كخمؽ نسمو  -المادة الميتة-لى الذم خمؽ آدـ مف تراب إخراج الحي مف الميت، فاهلل تعا

أم: خمؽ الحياة اإلنسانية مف ىذه األطكار التي ليس فييا  ،مف النطفة كالعمقة كالمضغة
المنطؽ  عمى البعث في حكـ بقدرتو عمى ىذا يككف قادران  ،(ٓ()ْ)خصائص الحياة اإلنسانية

                                                           
 .ُٓ/ِ إحياء عمـك الديف -ُ

، كمدل َْْ-ّْٖ، ّْٔانظر ليذا القكؿ كأدلتو: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ
ة ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنُٔ-ٗٓمشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العممي ص

 .ِّٓ، كقضايا فقيية معاصرة لمحمد سعيد رمضاف البكطي صَِٔ/ُكاالستنساخ البشرم 

 .ٓسكرة الحج: اآلية  -ّ
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ ×ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ×گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ژ كأيدكه باآلية األخرل: -ْ

﮵ ہ ھ ﮴  ﮳  ﮲  ﮹  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮸   ﮷  [ ُْ–ُِالمؤمنكف:]ژ﮶
 أم بنفح الركح فيو. ژ﮲ ﮳   ﮴ ۓ  ژ قالكا: قكلو تعالى:

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژكمما استدلكا بو عمى ذلؾ قكلو تعالى:  -ٓ

ف كاف قبؿ نفخ الركح فييـ عمى أف المكتة األكلى ما [،ُُغافر:]ژک ، كالحياة األكلى بنفخ الركح في الجنيف، كا 
أف ر ذلؾ في المكتة كالحياة األكلى. كقكل األكلكف ذلؾ بىذا القكؿ مما يعترض عميو بذىاب مفسريف آخريف إلى غي

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ژ: في قكلو جؿ كعبل اهلل صرح بو كاضحان 

 .ّٕٓ/ٔأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف [ ِٖالبقرة:]ژى  ائ
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 ؛لما استقاـ المعنى ال مف جية المغة كالعقؿ، كلك كانت ىذه المراحؿ ىي اإلنساف نفسو
 ؛إذ سيؤكؿ المعنى إلى أف اهلل تعالى خمؽ اإلنساف مف اإلنساف، كال مف جية االستدالؿ

ف قكتو تكمف في إبراز قدرة اهلل تعالى عمى خمؽ الحياة اإلنسانية إما مف مادة جامدة إإذ 
ما مف أطكار أقؿ مف الحياة اإلنسانية في خصائص   جكىرية.كالتراب، كا 

ـٍ  ًإف  "قاؿ:  -كىك الصادؽ المصدكؽ-  بقكلو -ِ دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى  أيمِّوً  بىٍطفً  في خى
مىقىةن  يىكيكفي  ثيـ   يىٍكمان، أىٍربىًعيفى   مىمىكنا، اهلل يىٍبعىثي  ثيـ   ذلؾ، ًمٍثؿى  ميٍضغىةن  يىكيكفي  ثيـ   ذلؾ، ًمٍثؿى  عى
، ًبأىٍربىعً  فىييٍؤمىري  يي  كىًممىاتو ًرٍزقىوي، عىمىمىوي، اٍكتيٍب: لو قىاؿي كى مىوي، كى شىًقي   كىأىجى  ييٍنفىخي  ثيـ   سىًعيده، أك كى
كحي  فيو ، ففيو أف الحياة اإلنسانية تبدأ مع نفخ الركح الذم كرد ذكره في الحديث (ُ)"الر 

 تاليان حصكؿ الممؾ المككؿ بيا عمى كتاب التكميؼ الرباني، المفصؿ فيو قدرىا، كال يمنع
ر نفذ دَّ ىذا مف أف يككف لمبييضة الممقحة كالحيكاف المنكم قبميا كالعمقة كالمضغة بعدىا قى 

 ر اإلنسافدَّ كتنفيذ الممؾ المككؿ بذلؾ، كلكنو غير قى  ،عمى ىذه المراحؿ بأمر اهلل تعالى
نما ىك قى  ر مخمكؽ جعمو اهلل تعالى مقدمة لخمؽ دَّ الذم خمؽ منيا بعد مركر فترة التخمؽ، كا 

ذا كاف مكتكبان عميو أف ينتيي أجمو قبؿ نفخ الركح لـ يكف إنسانان، كلـ تشممو ا إلنساف، كا 
األقدار اإلنسانية، كلك كاف إنسانان منذ تمقيح البييضة لما تأخر الممؾ عف السؤاؿ عف قدره 

 اإلنساني ليبدأ بتنفيذه عميو منذ تمؾ المحظة.
بدف ىي السبب الحقيقي النتياء حياة بأنو مف المتفؽ عميو أف مفارقة الركح لم -ّ 

ف لـ يرد تحديد ىذه المحظة التي يقع فييا المفارقة، اإلنساف في ىذه الدنيا فيككف إذف ، كا 
قد أخبر بالزمف الذم ينفخ فيو  كما داـ الرسكؿ ، كجكدىا ىك سبب اكتساب ىذه الحياة

 .كفؽ خبر الصادؽ المصدكؽ  فميس لنا بد مف تحديد بدء الحياة اإلنسانية ،(ِ)الركح بالبدف

                                                           
برقـ:  ُُْٕ/ّ ...السماء فكافقتأخرجو البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب إذا قاؿ أحدكـ آميف كالمبلئكة في  -ُ

 .  ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْ ...، كمسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمؤَّّ
ال ففي الحقيقة إنو لـ يأت تحديد الزمف الذم تنفخ فيو الركح في  -ِ ىذا التحديد مأخكذ فيما مف الحديث، كا 

ال لما كقع الخبلؼ في زمف نفخ الرك     ح في الجنيف، كسيأتي تفصيؿ المسألة إف شاء اهلل تعالى.  النصكص، كا 
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أف الحياة القائمة في الحيكاف المنكم كالبييضة حياة مجردة مف الركح، سكاء قبؿ  -ْ
التقاء الحيكاف المنكم بالبييضة، أك بعد التقائيما، ذلؾ أف الركح إنما تككف بكاسطة نفخ 

 الممؾ، فالنفخة ىي سبب حصكؿ الركح كحدكثيا. 
، كمف مكية أك نباتية كما يسمييا األطباء قبؿ نفخ الركحأف الجنيف يحيا حياة خ -ٓ

الضركرم التفريؽ بيف الحياة الجرثكمية أك شبو النباتية المكجكدة في البييضة أك المادة 
المنكية، كالتي تتجمى منذ أكائؿ الحمؿ ببل خبلؼ، كبيف نفخ الركح التي ال يعمـ حقيقتيا 

 يا. مف أف النفخ في إال ما أخبر بو النبي 
نكقش: بأف ىذه التسمية غير صحيحة؛ ألف النبات ليس لو جياز حركي فعاؿ، كال 
جياز عصبي، كما أف أسمكبو الغذائي مختمؼ، كما أف كصفيا بالحيكانية غير صحيح، 
كيمكف االكتفاء بالقكؿ: إف الجنيف قبؿ نفخ الركح فيو حياة ككفى، كأنو حي بمقاييس 

 الحياة المعركفة.
جنيف عند أىؿ المغة كالفقو بعد تعريفو لم- مكفعة منصكركر سعيد يقكؿ الدكتك 

كجعمو مبدأ  ،كما اعتقد أف التعكيؿ عمى اختبلط النطفتيف مف الرجؿ كالمرأة: »(ُ)كالطب
ىك أضبط كأحكط مما ذىب إليو  ،ككصفو مف ككنو جنينان في ىذا الحاؿ ،خمؽ اإلنساف

إلنسانية، كيمكف التحقؽ مف ىذا الكصؼ عف األطباء، كألنو يمثؿ بداية كاضحة لمحياة ا
طريؽ معرفة بداية الحمؿ كضبط ذلؾ بالمدة الزمنية كاألجيزة الطبية الحديثة مخبرية 

 كانت أك إشعاعية... 
نما قبؿ ىذه الفترة ال يسمى جنينان  أما الذيف يجعمكف الجنيف ىك ما نفخ فيو الركح كا 

نما يسمى حميبلن  لجعميـ كصؼ الجنيف ممتصقان بطكر  ؛تقيـفإف ىذا المذىب ال يس ،كا 
ف كاف ىذا الطكر ىك أىـ طكر  ،كاحد مف أطكاره السبعة التي جاء ذكرىا في القرآف كا 

 إال أنو ال يحؿ في ىذا الجسد إال بعد أف يككف ىذا الجسد مييئان كقاببلن  ،عمى اإلطبلؽ

                                                           
     .-البكيضات الممقحة–كسيأتي تعريفو لو في الحديث عف تجميد األجنة  -ُ
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كعميو فإف مسألة تككيف ، هكىذا ال يكفي لمقياـ بحياة الجنيف الكاممة دكف غير  ،لحمكلو فيو
الجنيف مسألة تكاممية ال يمكف قطع الصمة عف بعض األطكار كالتعكيؿ عمى بعضيا 

 .اآلخر
كمثمما قيؿ ىنا في الركح يمكف أف يقاؿ لمف جعؿ الحد الفاصؿ في تسمية الجنيف ىك 

 . (ُ)دةظيكر الطابع اإلنساني في الجنيف كأف ذلؾ يككف في بداية الشير الثالث إلى الكال
أك عمى مف قصره بمف اكتممت خمقتو كتييأ ألف يعيش إذا نزؿ حيان، كذلؾ يككف في 

 .الفترة الكاقعة بيف الشير السابع إلى الكالدة
 (ِ)كال يبعد عمف تقدـ مف جعؿ الضابط ىك انغراز البييضة الممقحة في جدار الرحـ

ـ اصطبلحي كتكصيؼ قاصر فيذا كمو تقسي ؛حميبلن إلى نياية األسبكع الثامف ثـ يسمى 

                                                           
جعؿ البعض بداية الحياة اإلنسانية عند اكتماؿ تككيف المخ، كابتدائو في أداء كظائفو المعركفة؛ ألف الفرؽ بيف  -ُ

ىك األداء الكظيفي، كاستقراء مظاىر الحياة في  ةالناحية التشريحية أك الميكركسككبي اإلنساف الحي كالميت مف
الجنيف ال تككف إال مف خبلؿ جياز عصبي اكتمؿ تككينو كبدأ في عممو، كالجنيف في ىذه المرحمة يناـ كيصحكا 

شارات المخ الكيربائية ال دالة عمى نشاط كعمؿ قشرة كيحس كيفزع كيتحرؾ كيبدأ بأداء كظائفو كحركات التنفس كا 
المخ كالنصفيف الكركييف، كىذه العبلمات كالظكاىر ىي عكس العبلمات التي تكصؼ في مرحمة كفاة المخ عند 

إنسانيتو، مكت اإلنساف. غير أف ما قالكه قد نكقش: بأف اإلنساف قد يفقد األداء الكظيفي في بعض األحكاؿ كال يفقد 
تطكر لربط بينيا، كالكظائؼ التي يقـك بيا الجنيف ما ىي إال دالئؿ عمى نمك أك كمف فقد الكعي لمرض، فبل يصح ا

معيف أك مرحمة معينة ال عمى بداية الحياة اإلنسانية، باإلضافة إلى أف األطباء لـ تتفؽ كممتيـ في تحديد مرحمة 
الخمكية بعد التمقيح، كالحياة  اكتماؿ نمك الجياز العصبي لمجنيف، كىناؾ فرؽ بيف الحياة الخمكية بعد مكت اإلنساف

فالخبليا الحية بعد مكت اإلنساف لف تككف إنسانا أبدا، كأما قبؿ التمقيح فستككف إنسانان كامبلن، فالحياة الخمكية بعد مكت 
          .   ّْٓاإلنساف أشبو بالحياة الخمكية قبؿ تمقيح البكيضة ال بعدىا. انظر: البنكؾ الطبية البشرية كأحكاميا الفقيية ص

مف كقت عمكؽ البكيضة الممقحة في جدار الرحـ؛ ألف التعريؼ العممي  جعؿ البعض بداية الحياة اإلنسانية -ِ
لمحمؿ )اندغاـ البكيضة الممقحة الحية في أنسجة حية، كقبؿ العمكؽ ىناؾ احتماؿ بأف ال يتحقؽ لمجنيف  أكؿ 

غير أف ما قالكه قد إمكانية حياة، كلكف لـ يقدر ليا أف تبدأ(،  مراتب الحياة كىي أف يعمؽ فينمك، فإذا لـ يعمؽ ففيو
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژبأف الحمؿ شيء كاالندغاـ الذم ىك الغيض شيء آخر، بدليؿ قكلو تعالى:  نكقش:

، كقد ثبت عمميان أف بإمكاف البكيضة االستغناء عف [ٖالرعد:]ژڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
إلى األسبكع الحادم=  -أم بغير عمكؽ–عالـ إيطالي تنمية البكيضة الممقحة في غير الرحـ العمكؽ؛ إذ استطاع 
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ف كاف يعتبر أقرب إلى الحقيقة كالكاقع مف غيره مف  ال يعبر عف حقيقة الجنيف كا 
 التعاريؼ.  

ككذا مف جعؿ بداية مرحمة الجنيف ىك ما بعد النطفة كالعمقة كالمضغة، كأنو في ىذه 
ف كاف تعريؼ عمما، المراحؿ يسمى عمقة، ثـ يككف جنينان، فبل دليؿ عمى ذلؾ ء كا 

إال أنا ال  ،حظ مف االعتبار كذاألحياء الذيف يخصصكف ذلؾ ببداية انقساـ البلقحة ل
 لصعكبة اكتشاؼ ذلؾ. ؛ندرم متى انقسمت البلقحة

كليذا كمو فإف ما يتفؽ مع مفيـك المغة كعمـك الكتاب كالسنة ىك اإلطبلؽ لما في 
آخر أطكاره كقبؿ  الرحـ أك البطف سكاء كاف في بداية مسار حياتو كتككينو أك في

كىذا فقط مف حيث ، كىذا الضابط أجمع كأصح مف غيره ،فالجميع يسمى جنينان  ،خركجو
مع أنو ال مانع بعد ذلؾ مف التفصيؿ في األحكاـ بحسب األحكاؿ  ،المبدأ كالتسمية

ف سمي الجميع جنيناكاألطكار   .(ِ)(ُ)«كا 
اة اإلنسانية بعد نفخ القائمكف ببدء الحي–اختمؼ أصحاب القكؿ الثاني : ر٘ج٤ٚ
في مدة نفخ الركح، كسيأتي بياف ذلؾ إف شاء اهلل تعالى في مكضعو مف  -الركح

 مبحث الحمؿ في ىذه الرسالة إف شاء اهلل تعالى.

                                                                                                                                                                  
انظر: البنكؾ =عشر، باإلضافة إلى احتماؿ سقكط البكيضة الممقحة بعد العمكؽ كال تستمر إلى المراحؿ التالية. 

     .  ِْٓالطبية البشرية كأحكاميا الفقيية ص
 .ُِٔ، َِٔ/ُاالستنساخ البشرم المكسكعة الفقيية لؤلجنة ك  -ُ
نيًقؿ عف بعض المعاصريف أف بدء الحياة اإلنسانية يككف بعد الميمة التاسعة كاألربعيف، أم في بداية األسبكع  -ِ

ة أياـ منذ لحظة تككف النطفة األمشاج، كذلؾ عالثامف، كذلؾ ألف استقرار النطفة في الرحـ يحتاج إلى ستة أك سب
كعندىا  أخر حتى تعمؽ بجدار الرحـ، اال تستقر مباشرة في الرحـ، بؿ تستمر في رحمتيا أيامألف النطفة األمشاج 

 لىٍيمىةن، أىٍربىًعيفى  أك يىٍكمان  أىٍربىًعيفى  الر ًحـً  في الن ٍطفىةي  اٍستىقىر تً  "إذا: قاؿ رسكؿ اهلل  تستقر، يدؿ لذلؾ حديث جابر 
، يا فيقكؿ: لو، فىييقىاؿي  ًرٍزقيوي؟ ما ،رىبِّ  يا فيقكؿ: مىمىكان  ًإلىٍييىا بىعىثى  ميوي؟ ما رىبِّ ، يا فيقكؿ: لو، فىييقىاؿي  أىجى  أيٍنثىى، أك ذىكىره  رىبِّ
ـي  ، يا فيقكؿ: فىييٍعمى ـي" سىًعيده؟ أـ شقي رىبِّ [ قاؿ َُّْٓبرقـ:  ّٕٗ/ّ حنبؿ في مسنده بف أحمد ، ]أخرجوفىييٍعمى

ٍيؼو  كفيو»الييثمي:  انظر:  ،ُِٗ/ٕ الزكائد مجمع «ثقات رجالو كبقية خبلؼ، كفيو كجماعة، معيف ابف كثقوخيصى
  .ُٔمشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العممي صمدل 
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فيؿ يبدأ متى يبدأ الحمؿ في عممية التمقيح الصناعي الخارجي؟ ف أما السؤاؿ الثاني:
 يا كىي ممقحة في الرحـ؟عأـ عند إعادة زر عند التقاء النطفة بالبييضة داخؿ األنبكب، 

بأف األقرب إلى المنطؽ كالكاقع القكؿ بتحققو بمجرد إتماـ  ثة سارة الياجرمذكر الباحت
مية التمقيح، كذلؾ بالتحاـ النطفة المنكية المذكرة بالبييضة المؤنثة داخؿ أنبكب مع

لممدة مع تغير  كاستكماال قحة إال استمرارا لمحمؿاالختبار، كما عممية زرع البيضة المم
نما يبدأ بمجرد التقاء النطفتيف معان، ، الكعاء فقط فالحمؿ ال يبدأ مف عممية الزرع، كا 

كنظران ألف األنبكب ال يتسع لنمك الجنيف لذا كجب إعادتو إلى رحـ أمو، كعميو لك تكفي 
ككف الحمؿ الزكج بعد التمقيح كقبؿ الزرع يككف اإلخصاب قد تـ في حياتو، كبالتالي ي

ألف  ككذلؾ الحكـ لك كقع الطبلؽ قبؿ إجراء عممية الزرع كبعد التخصيب؛، مشركعان 
 .(ُ)الطبلؽ ال يعني الرجكع في الحمؿ

ىذا مبني عمى أف اإلنجاب الصناعي ال يختمؼ في شيء عف اإلنجاب  اككبلمي
 .الطبيعي إال في كسيمة التمقيح التي ىي أكؿ مراحؿ الحمؿ

  :شرطيفلؾ كثبكت النسب جكاز ذكاشترطت ل
 .المقيحة إلى رحـ األـ الحقيقة خبلؿ فترة العدة مف كفاة أك طبلؽ ةعادإأكالىما: 
 .لمحمؿ أف يكلد الطفؿ خبلؿ المدة المعتادةكاآلخر: 
أف تغرس ثـ طمبت األـ  -الجنيف-إف تـ في ىذه الحالة تجميد لمبييضة المخصبةكعميو 

ألف  التبلعب؛ غمقان لباب ؛ينبغي القكؿ بعدـ جكاز ذلؾف -كربما بسنكات- فييا بعد العدة
مف الناتج إنساف كبشر لو نسب، كلو عيد يربى فيو، كلو أكضاع اجتماعية كأخبلقية ال بد 

فبل بد  ،مراعاتيا، كلضماف عدـ القياـ بيذه العمميات خصكصان مع غياب الكازع الديني
 .(ِ)تسكؿ لو نفسو الدخكؿ في ذلؾمف إصدار القكانيف كالتشريعات الرادعة لكؿ مف 

                                                           
 .ُْْانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .ّْْ-ُْْانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ
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بينما يرل غيرىا حرمة ذلؾ؛ لما قرره غير كاحد مف الفقياء مف أف المكت يفصـ 
ف تحققنا بأنو قد انعقد مف الزكج نفسو قبؿ كفاتو، فإف ىذا  العبلقة الزكجية، فإنا كا 

جة، االستدخاؿ كالمقاح لمزكجة قد حصؿ بعد انتياء عقد الزكجية، كحينئذ ال تككف زك 
كالحاجة إلى زرع المقيحة مفقكدة، كككف الزكجة ترغب في اإلنجاب منو ال يعتبر ضركرة 
شرعية تبيح ىذا األسمكب، كرغبتيا في اإلنجاب مف الممكف تحقيقيا مف زكج آخر بعد 
العدة، كرتبكا عمى ذلؾ عدـ إقامة حد الزنا عند حصكؿ الزرع؛ لعدـ تحقؽ الزنا 

، (ُ)؛ النعقاده مما أخذ مف رجؿ كامرأة حاؿ قياـ الزكجيةكصكرتو، كالنسب يثبت ليما
 كنفس الحكـ سينسحب عمى الطبلؽ البائف ببل شؾ. 

–ال يجكز إدخاؿ أجنة مجمدة »كقد أفتى مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك بأنو: 
كعمة ذلؾ  بعد كفاة زكجيا؛ -األرممة-الزكجة لرحـ -بييضة ممقحة بماء الزكج في حياتو

كفى الزكج انقطعت العبلقة الزكجية مف الناحية الجنسية بينو كبيف زكجتو؛ فالمرأة إذا ت
 .(ِ)«صارت غريبة عنو

أف أكثرية العمماء عمى أف البكيضات  -مجمع الخرطـك–ثـ ذكر قرار المجمع 
الممقحة ليس ليا حرمة شرعية مف أم نكع قبؿ أف تنغرس في جدار الرحـ؛ ألنيا لـ 

 .ييا الركحتتخمؽ، كلـ ينفخ ف
بينما يرل البعض اآلخر أف ىذه البكيضة الممقحة ىي أكؿ أدكار اإلنساف الذم كرمو 
اهلل تعالى، كفيما بيف إعداميا، أك استعماليا في البحث العممي، أك تركيا لشأنيا لممكت 

 .(ّ)الحياة الطبيعي، يبدكا أف االختيار األخير أخؼ حرمة، إذ ليس فيو عدكاف إيجابي عمى

                                                           
 .َْٖ، ْٕٗالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص  -ُ
فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك بشأف مكضكع )طب اإلنجاب كتككيف األجنة داخؿ كخارج الرحـ  -ِ

 ـ.ََُِ/ٗ/ُِ -ىػُُّْ/شكاؿ/ُُ)أطفاؿ األنابيب( كأمراضيا( 
طب اإلنجاب كتككيف األجنة داخؿ كخارج الرحـ فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك بشأف مكضكع ) -ّ

 ـ.ََُِ/ٗ/ُِ -ىػُُّْ/شكاؿ/ُُ)أطفاؿ األنابيب( كأمراضيا( 
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ؿو٣وخ علذ ٝىكذلوع اخلبٌٓ: اُ  
 : اُ٘ـق ئىل ه٘بح كبُٞة( (0))شزَ (GIFT)ؿو٣وخ علذ :أٝال  
تعتمد فكرة ىذه العممية عمى أخذ البييضة كالحيكاف المنكم ككضعيما معان في ماصة ك

قناة –بعد تحضيرىما التحضير المناسب، ليعادا بكاسطة ىذه الماصة إلى قناة الرحـ 
ثـ  ،صكرة طبيعية في قناة الرحـ، كتنمك المقيحة بصكرة طبيعيةليتـ التمقيح ب -فالكب

تدفعيا األىداب المكجكدة داخؿ قناة الرحـ إلى الرحـ بصكرة طبيعية بحيث تصؿ إلى 
الرحـ في اليـك الخامس أك السادس، كىناؾ يتـ عمكقيا بالرحـ كأم حمؿ طبيعي، كيتـ 

حيكانات المنكية، أك ضعؼ حركتيا، أك قمة ال :عدة منياالمجؤ إلى ىذه العممية ألسباب 
األمراف معان، فيعالج مني الرجؿ بمصؿ مف الحبؿ السرم ألحد األجنة مع كسط آخر 
يعرؼ باسـ كسط ىاـ، ثـ يضاؼ إليو بعض المضادات الحيكية، ثـ يعالج بكاسطة 
الجياز الطارد لمدة عشر دقائؽ، ثـ يؤخذ بعد ذلؾ السائؿ الذم يطفك كالمحتكم عمى 

مية مركزة مف الحيكانات المنكية، حيث تزيد كمية الحيكانات المنكية في الكمية ك
المأخكذة، كيزداد بذلؾ نشاطيا، كىذه الطريقة تساعد عمى انتباذ الحيكانات المنكية الميتة 
كغير الصالحة، كترسب الشكائب كبعض الخبليا كالتجمعات التي ال فائدة منيا في 

لتي تستخدـ في تحضير المني في عممية التمقيح الصناعي المني، كىي نفس الطريقة ا
زيادة إفرازات عنؽ الرحـ ، أك زيادة حمكضة الميبؿ عند المرأة ، كمف األسبابالداخمي

كيشترط في ىذه العممية أف ، انتباذ بطانة الرحـ الداخمية، أك المميتة لمحيكاف المنكم
تسمح لمحيكانات المنكية كالبييضة أف  بحيث ؛سميمة جدان  -قناة فالكب-تككف قناة الرحـ 

كيقترح بعض ، ككذلؾ عممية االنتقاؿ منيا إلى داخؿ الرحـ تككف سميمة تتمقح فييا،
 ،األطباء أف تككف ىذه الطريقة ىي الحؿ الثاني بعد فشؿ التمقيح الصناعي الداخمي

                                                           
شىتىؿى الزرع شتبلن: نبَّت البذر في مكاف ليغرسو في مكاف آخر، كالشتمة: النبتة الصغيرة تنقؿ مف منبتيا إلى  -ُ

، انظر: شير أك أكثر نقؿ ليغرس في مكاف آخرمغرسيا، كالشتؿ: أرض يبذر فييا البذر حتى إذا مضى عميو 
 .ِْٕ/ُالمعجـ الكسيط 
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 ،كأرخص ،ككبديؿ لعممية التمقيح الصناعي الخارجي في كثير مف الحاالت؛ ألنيا أسيؿ
 كأحكط.
 : )شزَ اُِو٤ؾخ ئىل ه٘بح كبُٞة( (ZIFT)ؿو٣وخ ىكذ :صب٤ٗب  

كىذه الطريقة تشبو إلى حد كبير طريقة جفت إال أنو عند أخذ مني الزكج كبييضة 
كيشترط ، ثـ تنقؿ المقائح مباشرة إلى قناة فالكب ،الزكجة يتـ حضنيما حتى يتـ التمقيح

يمة، فبل تصمح ىذه العممية عندما تككف قناتا فالكب ليذه العممية كجكد قناة رحمية سم
كىذه الطريقة تشبو التمقيح ، أك قد أزيمتا بنحك عممية جراحية ،أكبيما عيكب ،مسدكدتيف

الصناعي الخارجي في التمقيح خارج الجسـ، كتختمؼ عنو في أف المقيحة فييا تعاد إلى 
 .إلى الرحـ مباشرةقناة فالكب لتنمك نمكان طبيعيان بدالن مف إدخاليا 

  .(ُ)تأخذاف حكـ التمقيح الصناعي الداخمي كالخارجي ىاتاف الطريقتافك 
 كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
األحكاـ المتصمة ، ك ّْٔ، ّْٓسباعي كالبار صطبيبيف الالطبيب أدبو كفقيو لم: لياتيف الطريقتيف انظر -ُ

 . ْْٗ -ُْٗبالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
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 حل٤ِتدل٢٘ ٝاا ث٘ٞىذب٤ٔل األع٘خ ٝ: ُضب٢ٗادلجؾش ا
الحديثة كلـ يتعرض ليا فقياء المسمميف تقنية المف المستجدات الطبية التي أفرزتيا 

اف ليا أثر في كقكع الخبلؼ بيف العمماء المعاصريف الذيف اجتيدكا في القدامى، كك
البييضات -تجميد األجنة استنباط كمعرفة أحكاميا بتطبيؽ قكاعد الشريعة العامة عمييا، 

كبنكؾ  ،-البييضات الممقحةبدأ الحديث عف كسأكبنكؾ الحميب،  كبنكؾ المني، ،-الممقحة
فناسب ذكرىا بعده ة التي أفرزتيا تقنية التمقيح الصناعي مف المستجدات الطبي المني؛ ألنيا

 كالتالي: خمسة لباإلى مط ىذا المبحث ، كسأقـك بتقسيـثـ أذكر بنكؾ الحميب ،مباشرة
 ، كفيو أربعة فركع:ذب٤ٔل األع٘خ : رؼو٣ق ٝٗشأحـِت األٍٝادل

   الفرع اْلكؿ: المقصكد بتجميد اْلجنة.
 جنة كمدتيا.الفرع الثاني: كيفية تجميد اْل

   الفرع الثالث: تاريخ اْلجنة المجمدة.
 الفرع الرابع: أنكاع كأصناؼ اْلجنة الفائضة.

 احلٌْ اُشوػ٢ ُزغ٤ٔل األع٘خ.اُضب٢ٗ:  ـِتادل
 اُضبُش: ؽٌْ االٍزلبكح ٖٓ األع٘خ اجملٔلح يف اُوؼب٣ب اُـج٤خ. ـِتادل

  ، كفيو أربعة فركع:ادلـِت اُواثغ: ث٘ٞى ادل٢٘
   كؿ: التعريؼ ببنكؾ المني.الفرع اْل 

 الفرع الثاني: نشأت بنكؾ المني.
    الفرع الثالث: حكـ بنكؾ المني.

 الفرع الرابع: حكـ التعامؿ مع بنكؾ المني.
 ، كفيو فرعاف: ادلـِت اخلبٌٓ: ث٘ٞى احل٤ِت

   الفرع اْلكؿ: التعريؼ كالنشأة.
 الفرع الثاني: حكـ إنشاء بنكؾ الحميب كالرضاع منيا.
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 (ُ)ذب٤ٔل األع٘خ : رؼو٣ق ٝٗشأحـِت األٍٝدلا
ادلوظٞك ثزغ٤ٔل األع٘خاُلوع األٍٝ:   

مىد نقيض ذاب، كىك مصدر سمي بو، التجميد -أ مىد، كجى : عمى كزف تفعيؿ مف جى
ٍمدان  ميكدان كجى مىد الماء كالدـ كغيرىما مف السياالت يىٍجميدي جي مىدي جمع جامد كخادـ، كجى كالجى

الدـ كغيره إذا يبس، كرجؿ جامد العيف قميؿ الدمع، كأجمد القـك  أم قاـ كصمب، ككذلؾ
نة لـ يقع فييا مطر فيي جامدة كجماد، قؿ خيرىـ كبخمكا، كالناقة أك الشاة قؿ لبنيا، كالسى 
ماده يابسة لـ يصبيا مطره كال شيء، كجمدت كفو فيك جامد كجماد كىك جامد  كأرض جى

 .(ِ)يء جمدان قطعوكالش ،كحؽ فبلف كجب ،الكؼ كجماد الكؼ
ًنيف كؿ الجنيف في المغة -ب ، كىاٍلجى : ىك الكلد في البطف، كالجمع أىًجنَّةه كىأىٍجنيفه

نٍَّتوي الحامؿ سترتو ف  استتر، كىأىجى كالجنيف ىك المادة التي ، مستكر، كىجيفَّ في الرحـ ييجى
معنى مادة تتككف في الرحـ مف عنصرم الحيكاف المنكم كالبكيضة، كىذا ىك ما يؤيد 

، جنيف، فإنيا راجعة ًإلى االستتار المتحقؽ بيذا المعنى، كمنو المجنكف الستتار عقمو
تر في رحـ أمو بيف تفالجنيف في أصؿ المغة: المس، كالجاف الستتاره عف أعيف الناس

جف: الجيـ كالنكف أصؿ كاحد كىك الستر »ؿ ابف فارس: ك قي، (ّ)ظممات ثبلث
جف الشيء يجنو جنان ستره، ككؿ شيء ستر عنؾ فقد »منظكر: ؿ ابف ك قيك ، (ْ)«كالتستر

 .(ٓ)«جف عنؾ... كمنو سمي الجنيف؛ الستتاره في بطف أمو

                                                           
فيو شيء مف التجكز في العبارة؛ كما كصؼ  ىذا العنكاف»يقكؿ الدكتكر مكفعة عف مصطمح )تجميد األجنة(:  -ُ

التمقيح الصناعي بطفؿ األنابيب، كىذه التسميات ركعي فييا جانب الدعاية كاإلثارة أكثر مما ركعي فييا جانب 
 . ّٕٗ/ُ. المكسكعة الفقيية لؤلجنة «المطابقة بيف المفظ كمدلكالتو المغكية، كعمى أية حاؿ فبل مشاحة في االصطبلح

، كمقاييس المغة ُٖٓ/ٕكتاج العركس  ،ْٔ/ُ، كمختار الصحاح َُّ، ُِٗ/ّلساف العرب انظر:  -ِ
 .ُّّ/ُ، كالمعجـ الكسيط َْٓ/ُجميرة المغة ك ، ْٕٕ/ُ
 .ُُٕ/ُٔالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ّ
 .ِِْ، ُِْ/ُمقاييس المغة  -ْ
 .ّٗ ِٗ/ ُّلساف العرب  -ٓ
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نقؿ عف الشافعي: أف قد  وال يخرج عف المعنى المغكم، غير أنكفي االصطالح: 
مف  االستعماؿ الحقيقي لمجنيف فيما يككف بعد مرحمة المضغة، كاستعمالو فيما قبؿ ذلؾ

كالعمقة  كأقؿ ما يككف بو جنينا أف يفارؽ المضغة»الشافعي: اإلماـ ؿ ك قي، (ُ)ب المجازبا
نرجحو مف  كالذم»قاؿ الدكتكر سعيد مكفعة: ، (ّ)(ِ)«حتى يتبيف منو شيء مف خمؽ آدمي

منذ  ،جميع التعاريؼ المغكية كالفقيية كالطبية بأف الجنيف ىك الحمؿ المستكف في الرحـ
كحتى الكالدة، كعميو فإف الحيكانات المنكية المذكرة التي تدخؿ الرحـ ال  ،النطفة األمشاج

 .البييضة ال تسمى جنينان بمفردىا ذلؾك، ك (ْ)«تسمى أجٌنة قبؿ تمقيحيا لمبييضة
 :(ٓ)تطمؽ اْلجنة المجمدة عمى نكعيف مف التجميد لمبييضات -ج

تؤخذ مف المرأة المراد : عمى البييضات غير الممقحة كالزائدة عف الحاجة التي اْلكؿ
تمقيحيا تحسبان لعدـ نجاح عممية التمقيح األكلى، فتجمد البييضات الزائدة في المعمؿ 
لغرض إعادة تنشيطيا كاالستفادة منيا في عممية أخرل لنفس المرأة، كىذا في العالـ 

 أما في المجتمعات األخرل فيمكف االستفادة منيا المرأة أخرل.  ،اإلسبلمي
كيطمؽ ىذا االصطبلح كذلؾ عمى البييضات الممقحة، حيث قاـ العمماء : الثاني

بتمقيح البييضات الفائضة كالتي كانت تتعرض لمعطب عند تبريدىا كىي بدكف تمقيح، 
 ٖأك  ْفقامكا بتمقيحيا كتنميتيا إلى مرحمة االنقساـ كاالنشطار حتى يصؿ االنقساـ إلى 

قيحيا، ككانت نسبة النجاح في ذلؾ أكثر مف خبليا، ثـ يتـ تبريدىا كتجميدىا بعد تم
 الصكرة األكلى؛ لعدـ تعرضيا لمعطب إذا ما لقحت. 

                                                           

 .ُُٕ/ُٔالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ُ
 .ّٖٓ/ُِ لمماكردم الشافعي اإلماـ فقو في الكبير لحاكما -ِ
بدائع  «إنما ىك مضغة ،يس بجنيفل ألنو ؛فبل شيء فيو ،قوملـ يستبف شيء مف خإف »كقاؿ الكاساني الحنفي:  -ّ

فيككف كضع  ...يقينا، كال يتعمؽ بيا حكـ إذا ألقتيا المرأة ءبشيالنطفة ليست »، كقاؿ القرطبي: ِّٓ/ٕالصنائع 
 .ٖ/ُِ الجامع ألحكاـ القرآف «...لعمقة فما فكقيا مف المضغة كضع حمؿ، تبرأ بو الرحـ، كتنقضي بو العدةا
 .  ِٗٓ/ ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ْ
 .ّٕٗ/ُجنة كاالستنساخ البشرم المكسكعة الفقيية لؤلانظر:  -ٓ
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المشيكر عند ىك ك  ،في بحثي لمراد مف ىذا المطمبكاإلطبلؽ الثاني ىك المقصكد كا
 .تجكزمجاز فيو ع أف تسمية البكيضات الممقحة باألجنة م ،(ُ)أىؿ االختصاص

ختمؼ عف مصارؼ المني كالبييضات، ذلؾ أف األجنة ت ف األجنة المجمدةكعميو فإ
أما مصارؼ المني كبنكؾ  ،-النطفة األمشاج-ممقحة عبارة عف بكيضات المجمدة 

 .(ِ)البييضات فيي مجرد نطؼ صافية، كبييضات لـ يتـ تمقيحيا
 :األع٘خ يف ادلظـِؼ اُؼ٢ِٔ اُـج٢ (3)شزَ -ك

إلى رحـ المرأة، كعادة ما  ٖأك  ْى الشتؿ ىنا نقؿ البييضات الممقحة كالمنقسمة إل
؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى زيادة في نسبة نجاح اتككف البييضات الممقحة اثنتيف أك ثبلث

% عند كضع َّ% عند كضع بييضة كاحدة إلىَُالحمؿ بحيث ترتفع النسبة مف
ثبلث بييضات ممقحة، فإذا زاد عدد البييضات أك األجنة التي تشتؿ إلى الرحـ عف 

مما ينتج عنو  ،ذلؾ يؤدم إلى زيادة في نسبة رفضيف مف الرحـ كعدـ تقبميف ثبلث فإف
كفي حالة النجاح يحدث حمؿ ألربعة أجنة أك خمسة، كىذا  انخفاض نسبة النجاح،

 يؤدم إلى زيادة الخطكرة عمى الحامؿ كعمى األجنة عمى السكاء قبؿ الكالدة كبعدىا،
امية في كؿ المراكز مما يؤدم إلى االحتفاظ كليذا كمو يفيض عدد البييضات الممقحة الن

 .بيذا القدر الزائد كتجميده
نقؿ البييضات الممقحة كالنامية مف كعاء التجميد إلى رحـ األـ، كىذا  :فشتؿ الجنيف
 . (ْ)ىك الشتؿ الغالب

                                                           
 .«تدعى اعتباطان أجنة». قاال عف المقائح: ّْٕعي كمحمد البار صالطبيب أدبو كفقيو لمطبيبيف زىير السباانظر:  -ُ
 .ٕٓٗ-ّٕٗ/ُجنة كاالستنساخ البشرم المكسكعة الفقيية لؤلانظر:  -ِ
شىتىؿى الزرع شتبلن: نبَّت البذر في مكاف ليغرسو في مكاف آخر، كالشتمة: النبتة الصغيرة تنقؿ مف منبتيا إلى مغرسيا،  -ّ

 .ِْٕ/ُالمعجـ الكسيط  ،ا البذر حتى إذا مضى عميو شير أك أكثر نقؿ ليغرس في مكاف آخركالشتؿ: أرض يبذر فيي
: -سعيد مكفعة–المكسكعة  يقكؿ مؤلؼك ، ٕٕٗ، ٕٔٗ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم انظر:  -ْ
المرأة كشفطيا إلى كعاء كقد تقدـ أنيـ يتكسعكف في المعنى، فمربما أطمقكا الشتؿ عمى نقؿ البييضات مف رحـ »

 «.التبريد قبؿ تمقيحيا، ككؿ ىذا االختبلؼ الصكرم ال يؤثر عمى المعنى المراد
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 : ٤ًل٤خ ذب٤ٔل األع٘خ ٝٓلرٜبضب٢ٗاُ عاُلو
خاصة تعرؼ ببنكؾ األجنة،  تجميد األجنة في بنكؾ يككف :كيفية تجميد اْلجنة -أ

تستخدـ  -مخازف أك حاضنات-كىي عبارة عف براد أك ثبلجة أك غرفة كيميائية صغيرة 
بحيث -يتـ فييا االحتفاظ باألجنة التي بمغت المراحؿ األكلى مف نمكىا ، ك لغرض التبريد

كذلؾ داخؿ ىذه الثبلجات الخاصة، كتحفظ  -خبليا جنينية ٖ–ْتككف قد انقسمت إلى 
حيث يحفظ ىذا السائؿ حياة ىذه  -مثؿ سائؿ النتركجيف-ي سكائؿ خاصة كمحددة ف

بلت تجميد األنسجة كالخبليا تمامان، لتقؼ كؿ التفاعباألجنة مع إيقافيا عف االنقساـ 
دكف أف تقتؿ قدرتيا عمى معاكدة االنقساـ كالنمك مرة  الحيكية نتيجة تجميد األنسجة

حيف يطمب األبكاف إعادة إجراء عممية  مف األجنة مرة أخرلإلى أف يراد االستفادة  ،أخرل
سحبيا مف  لعدـ نجاح العممية األكلى، أك لغرض الحصكؿ عمى جنيف جديد، يتـ ؛التمقيح

ترتفع درجة الحرارة ل ؛ىذه الثبلجات ككضعيا في حاضنة كظركؼ خاصة مبلئمة ليا
 ؛أخرلكد فييا الحياة مرة فتعكد التفاعبلت الكيميائية مرة أخرل، أم تع ،تدريجيان 

الستئناؼ نمكىا ثـ استنباتيا في رحـ الزكجة، أك مف تطمب ذلؾ مف النساء الراغبات في 
 . (ُ)في الدكؿ غير اإلسبلمية الحاؿ اإلنجاب كما ىك

 اختمؼ األطباء في ذلؾ عمى أقكؿ:  مدة تجميد اْلجنة: -ب
يمكف استخراجيا بعد ىذه  سنكات، كما َُ: يمكف تجميد األجنة لمدة القكؿ اْلكؿ

عادة تشكيميا.  ،الستئناؼ نشاطيا ؛المدة  كنمكىا، كا 
 سنة.  ِٓ: يمكف تجميد األجنة لمدة القكؿ الثاني
: كىك لجميكر كبير مف األطباء كالباحثيف أف المدة التي يجب أف ال القكؿ الثالث

ذلؾ يجب التصرؼ في تزيد فترة التجميد عنيا كحد أعمى ىي سنتاف، أك خمس سنيف، ثـ بعد 
 .(ِ)أك بالتخمص منيا -ألصحابيا أك ألغراض مشركعة- ىذه األجنة إما باستئناؼ نمكىا كنشاطيا

                                                           
، كالمكسػػػػػكعة الفقييػػػػػة لؤلجنػػػػػة ُْٓاألحكػػػػػاـ المتصػػػػػمة بػػػػػالعقـ كاإلنجػػػػػاب كمنػػػػػع الحمػػػػػؿ لسػػػػػارة اليػػػػػاجرم ص  -ُ

 .ُّْباء كأراء الفقياء ص، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطَْٖ/ُكاالستنساخ البشرم لسعيد مكفعة 
 .َْٖ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  ِ-
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: ربه٣ـ األع٘خ اجملٔلحضبُشاُلوع اُ  
ـ تحت إشراؼ ىيئة مستشفى ُٕٔٗبدأ كضع األجنة اإلنسانية في البنكؾ عاـ إنو  :قيؿ

ت األجنة الحيكانية تحفظ في البنكؾ، كبنكؾ كذلؾ بعد أف كان ،)أكلدىاـ دسترؾ ىكسبتاؿ(
عممت أكؿ األمر لتساعد في تنمية الثركة الحيكانية،  ، كالتيكمف قبميا بنكؾ المني ،األجنة

 . (ُ)كنجاحيا في ىذا المجاؿ شجع العمماء عمى استخداميا في معالجة العقـ عند اإلنساف
ناجحة تـ فييا الحمؿ محاكلة  ـ بأكؿُّٖٗكقد قاـ تركنسكف كمكىر باستراليا في عاـ 

ككانت المرأة تعاني مف عقـ نتيجة انسداد  -الخاممة دكف نمك- بكاسطة أجنة مجمدة
كأيخذت منيا عدة بييضات بعد  ،األنابيب، كدخمت في برنامج التمقيح الصناعي الخارجي

 ،يضاتأربع بيليفرز أكثر مف بييضة، كتـ تمقيح كتنمية  ؛تنبيو المبيض بكاسطة العقاقير
كلكنيا  -خبليا ْ-حيث أعاد الطبيب ثبلث بييضات ممقحة إلى رحميا كىفَّ في مرحمة التكتة 

قامت بإجياض ما أيدخؿ في رحميا في األسبكع الثامف مف الحمؿ، كبعد أربعة أشير عاد 
الزكجاف لممطالبة بالجنيف الرابع المجمد، ليقكـ تركنسكف كمكىر بفؾ التثميج عنو كتنميتو في 

ساعة، كتـ التأكد  ِْساعة ثـ أعيد إلى رحـ أمو لينمك نمكان طبيعيان لمدة  ُِمزرعة لمدة ال
، كفي خكذة بكاسطة المكجات فكؽ الصكتيةبكاسطة التحاليؿ المخبرية كالصكر المأ –مف الحمؿ

–باإلخماج  -كيس السمى-األسبكع الرابع كالعشريف أصيبت المشيمة كالكيس األمينكسي 
خرجامف -اإلنتاف مد، حيث  ت الجنيف كا  ميتان، كىذه كانت أكؿ تجربة أك حالة حمؿ لجنيف ميجَّ

 امرأة أخرل نقؿ إلييف خمسة عشر جنينان مجمدان. ُْفشمت في تمؾ التجربة 
كما تـ ـ، ُّٖٗفي نيكيكرؾ عاـ  أنشئفي العالـ أكؿ بنؾ لؤلجنة المجمدة كقيؿ: إف 

في استراليا، كجرت  كذلؾ، سكفنترك ك  رىعمى يد مك ـ ُْٖٗأكؿ جنيف مجمد عاـ تنمية 
  .العاـ الحالة الثانية لمتنمية في نفس الدكلة كفي نفس

ال تزيد عف ضئيمة قد كيذكر أف نسبة نجاح استزراع األجنة المجمدة كاستئناؼ نمكىا 
 .(ِ)إلى ما قبؿ زمف يسير% ُِ

                                                           
 .ُّٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ُ
 .ِٕٓ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي صٕٗٗ، ٖٕٗ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ِ
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 اُلوع اُواثغ: أٗٞاع ٝأط٘بف األع٘خ اُلبئؼخ
 الثة أنكاع:اْلجنة الفائضة ث -أ

: لقائح قبؿ مرحمة تككف الجنيف كتشكمو، كتككف المقيحة دكف المظير النكع اْلكؿ
خمية، كلكؿ خمية  ُٔأك  ٖاإلنساني، كىي عبارة عف مجمكعة مف الخبليا تصؿ إلى 

 القدرة الكاممة عمى مكاصمة الحياة كتككيف إنساف كامؿ.
يث تبدأ الخبليا باكتساب : مرحمة بدء تصكر الجنيف كتشكمو، حالنكع الثاني

خصائص معينة ترتبط بأدكار ىذه الخبليا في الجسـ اإلنساني مستقببلن، كىي تبدأ مف 
 .خمية فأكثر ِّبمكغ مجمكع الخبليا

: مرحمة بداية تككيف الجياز العصبي في الجنيف الذم يحس مف خبللو، النكع الثالث
في الغالب، كىذه المرحمة مف  كقد يتألـ، كىي تبدأ بعد مركر أسبكعيف عمى الجنيف

النادر ترؾ األجنة لمنمك إلييا، فقد اقترحت لجنة كارنؾ البريطانية مف أطباء كرجاؿ ديف 
كقانكنييف السماح بتنمية ىذه األجنة إلى اليـك الرابع عشر، كذلؾ قبؿ ظيكر الشريط 

اإلنسانية  األكلي كالميزاف العصبي في الجنيف؛ كذلؾ ألف الجياز العصبي ىك البداية
الكاضحة المعالـ لئلنساف، لذا فإف عممية زرع األعضاء غير متصكرة في ىذه األجنة؛ 

 .(ُ)كلكف قد يستفاد منيا في أغراض أخرل ،لعدـ كجكد أعضاء قابمة لمنقؿ
 :أصناؼ اْلجنة -ب

 تصنؼ األجنة إلى الفئات التالية:
 كع العشريف مف ساعة تككفكىي ما قبؿ األسب، الصنؼ األكؿ: أجنة غير قابمة لمحياة

 قانكنان بشرط مكافقة األبكيف.  مسمكح بوكاستعماليا في عممية نقؿ األنسجة كاألعضاء  ،المقيحة
كىي التي كصمت األسبكع الرابع كالعشريف كما ، أجنة قابمة لمحياة الصنؼ الثاني:

جنة ال تسمح بعده، كىي قابمة لمحياة خارج الرحـ، كيمكف إنقاذىا إذا أجيضت، كىذه األ

                                                           
 .ُٔٓ، ُٓٓاب كمنع الحمؿ ص األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنج -ُ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
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المجاف األخبلقية كالقانكنية بانتزاع أم شيء منيا إال بعد كفاتيا كفاة طبيعية، كيقرر 
 األطباء أف الكفاة الطبيعية في األجنة ىي تكقؼ القمب كالتنفس كليس مكت الدماغ فقط.

كىي ما يتراكح ، : األجنة المجيضة غير القابمة لمحياة خارج الرحـالصنؼ الثالث
جراء األبحاث ِْ–َِف )عمرىا بي ( أسبكعان، كيمكف استخداـ أنسجتيا كزرع أعضائيا كا 

 .(ُ)عمييا في عرؼ القانكف الكضعي في الدكؿ غير اإلسبلمية، سكاء الشرقية أك الغربية
 

                                                           
 .َّٖ، َِٖ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
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 : احلٌْ اُشوػ٢ ُزغ٤ٔل األع٘خ٢ٗاُضب ـِتادل
 آراءىـ فيما يمي:كأعرض ىذه المسألة أثارت خبلفان بيف األطباء أنفسيـ قبؿ الفقياء، 

يكصي فريؽ منيـ كبشدة بضركرة عدـ كجكد فائض مف البييضات : الرأم اْلكؿ
الممقحة في عممية التمقيح الصناعي الخارجي، كذلؾ بأف تككف ىذه البيضات بمقدار ما 
عادتيا إلى الرحـ، حتى قاؿ البعض  يكفي لمزرع كىي ثبلث بييضات فقط يتـ تمقيحيا كا 

ال فإنيا تعاد، كىك ما  ،ييضة كاحدةبأنو يكفي تمقيح ب فإذا نجحت العممية كاف بيا كا 
 ؛ ألف(ُ)أكصت بو المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية، كأقره مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي

 كجكد فائض مف البييضات الممقحة يجعؿ الطبيب أماـ أحد الخيارات اآلتية:
 بر لتتمؼ كتعدـ.إتبلفيا برمييا كبغسميا عند غسؿ أنابيب المخت -أ
تركيا لتنمك في أنبكب المختبر لتزكؿ بعد ذلؾ؛ ألف أقصى مدة سجمت لنمك  -ب

يكمان لتتكقؼ البييضة عف النمك بعد خركجيا مف غشائيا،  ُٔىذه البييضات حكالي 
 كىي في ىذا الطكر غير صالحة لمعمكؽ إف أعيدت إلى الرحـ.

حة قيمة إذا كانت خارج الرحـ، كىك كىذاف الخياراف عند مف ال يرل لمبييضة الممق
رأم األكثرية في ندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية المقامة في الككيت مف 

  .(ِ)ـُٕٖٗإبريؿ  ُٖقبؿ المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية في 
فيما يرل البعض أف ىذه البييضة الممقحة ىي أكؿ أدكار اإلنساف الذم كرمو اهلل 

يما بيف إعداميا أك استعماليا في البحث العممي أك تركيا لشأنيا لممكت تعالى، كف
، إذ ليس فيو عدكاف إيجابي عمى الحياة ؛فالخيار األخير يبدك أخفيا حرمة ،الطبيعي

عدـ جكاز االعتداء عمى ىذه البييضات الممحقة؛ ألف الحياة مكجكدة  آخركففيما يرل 
 رص األطباء عمى عدـ كجكد فائض منيا.مف لحظة التمقيح، كبالتالي يجب أف يح

                                                           
، ِِٔ، ُِٔ، كأحكػاـ الجنػيف فػي الفقػو اإلسػبلمي صِّٓصاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ  -ُ

 .ُُٖكقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي ص
 .ِِٔ-ِِْالمتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  األحكاـ -ِ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
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 إعطاؤىا لسيدة أخرل تحتاجيا كفاقدة المبيض، كىذا ال يجكز لكجكد طرؼ أجنبي. -ج
فشؿ  حفظيا بعد التبريد كالتجميد في بنكؾ لبلستفادة منيا في التمقيح مرة أخرل عند -د

د الطبيب لدية في التمقيح في المرة األكلى، أك بعد كضع الحمؿ األكؿ، كبيذه الطريقة يج
 مف العممية السابقة ليقـك باستخداميا. -يمكف االحتفاظ بيا لسنكات عدة-البنؾ أجنة جاىزة 

كىذه العممية مع أنيا تبريد كتجميد لمشركع إنساف بدأ بالفعؿ إال أنيا تؤدم إلى ما 
 تؤدم إليو مف محاذير كمشكبلت بؿ كزيادة، كذلؾ كما يمي:

المجمدة في الحصكؿ عمى أجنة جاىز لمف يعانكف العقـ  استخداـ بنكؾ األجنة -ُ
دكف الدخكؿ في التمقيح الصناعي الخارجي، كلف يككف ىناؾ تبلعب في األنساب كخمط 
ليا أكثر مف ذلؾ، كلذلؾ ال يزاؿ الغرب يرزح تحت أعباء المشكبلت األخبلقية 

 كالقانكنية التي أكجدتيا ليـ ىذه البنكؾ.
لغاء الزكاج، كاالكتفاء بيذه البنكؾ لمتناسؿ.ظيكر الشذكذ الجنس -ِ  ي، كا 
زيادة احتماؿ ظيكر األمراض الناتجة عف التشكىات الخمقية؛ ألف عمميات التمقيح  -ّ

تأثيرىا  الصناعي يعقبيا تبريد كتجميد ثـ شتؿ إلى األرحاـ، ككميا عمميات فسيكلكجية، كليا
 الخمقية. يؤدم إلى ظيكر التشكىاتعمى الخبليا كمككناتيا كعمى الصبغيات، ككؿ ذلؾ 

استزراع المقائح المجمدة بعد كفاة األبكيف أك أحدىما، كما حصؿ لزكجيف  -ْ
أمريكييف ذىبا إلى استراليا لمتمقيح الخارجي، كعند فشؿ المحاكلة األكلى، رجع الزكجاف 

ة ىائمة، إلى بمدىما ينكياف العكدة، فيمكا في حادث طائرة كليس ليما كارث كلدييما ثرك 
فحكمت محكمة استرالية باستنبات كاحد مف الجنينيف المجمديف المحفكظيف مف التمقيح 

فمف سيقؼ أماـ الناس كعكاطفيـ ، ـ، ليتـ كالدة طفؿ ليماُْٖٗالسابؽ كذلؾ في عاـ 
 إف حدث مثؿ ذلؾ أك مات ليـ أعزاء كخمفكا كراءىـ أجنة مجمدة.

 .(ُ)لتجميدىا نشكء بنكؾمنع ضات فائضة، كبالتالي المحاذير كافية لمنع كجكد بييكؿ ىذه ف
 : مييما كمما استدؿ بو المانعكف أيضان 

                                                           
 ِٖٓ-ِِٓصانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ  -ُ
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065 

دىٍع ما "يقكؿ:  كالنبي أف في القكؿ بالمنع البعد عف مكاطف الريبة كالشؾ  -ُ
، كالعمؿ باالحتياط لعدـ اختبلط األنساب يقتضي منع األطباء (ُ)"يىًريبيؾى  يىًريبيؾى إلى ماال

األجنة بغرض عدـ محاكلة إعادة العممية لؤلـ؛ ألنو بإمكاننا إعادة المحاكلة  مف تجميد
مف بييضات أخرل جديدة كطبيعية مف رحميا، كلك تحممت في سبيؿ ذلؾ بعض التعب، 

الحقيقي ال يشكاف فيو  اأك الماؿ، لكف الزكجيف سيككناف مطمئنيف إلى أف ىذا ىك كلدىم
لبدنية أك المالية ال يقاس بمسألة االطمئناف في عدـ كال يرتاباف، كتحمؿ بعض المشقة ا

بعض الشر أىكف مف بعض، كيدفع الضرر األشد بتحمؿ فاحتماؿ اختبلط النسب، 
 الضرر األخؼ. 

خشية أف تستغؿ األجنة المجمدة في غير الغرض الذم جمدت ألجمو إذا ما  -ِ
المجمدة كخاصة في نجحت المحاكلة األكلى لمتمقيح، فماذا سيككف مصير البييضات 

الدكؿ الغربية إذا أجريت العممية ىناؾ؟ إف مصيرىا كالشؾ التجارة، كالتجارب العممية، 
كنحك ذلؾ مف ىذه األغراض، فاألكلى االقتصار عمى ما تحتاجو المرأة مف البييضات 
ذا حصؿ تمقيح بييضات كليس ىناؾ حاجة  لتمقيحيا كذلؾ عند أخذىف مف مبيضيا، كا 

 كحفظان لؤلنساب.  ،سدان لمذريعة ؛تمكت تمقائيان لى الرحـ فمتترؾ إلعادتيف إل
بأف الفائض مف البييضات المخصبة سيتكاثر مع الزمف كستزخر الحافظات بعددو  -ّ

ميكؿ خاصة كأنو يمكف االحتفاظ بالمقيحة خمسيف سنة، كىذا يعني امتدادىا إلى ما بعد 
اد أف ال يباشر األطباء عممية التمقيح إال إذ المعت -غالبان –الحد األقصى لعمر األبكيف 

ما بعد سف الثبلثيف سنة مف عمر األبكيف، كتكاثرىا مظنة اختبلطيا، كميما بذؿ 
                                                           

، كالنسػائي، كتػاب األشػربة، ُِٖٓبرقـ:  ٖٔٔ/ْ، َٔركاه الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب  -ُ
 ْٖٗ/ِف حبػاف، كتػاب الرقػائؽ، بػاب الػكرع كالتككػؿ، ، كابػُُٕٓبػرقـ:  ِّٕ/ٖباب الحث عمى تػرؾ الشػبيات، 

ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح »، كقػػػاؿ الحػػػاكـ: ُِٗٔبػػػرقـ:  ُٓ/ِ، كالحػػػاكـ فػػػي المسػػػتدرؾ، كتػػػاب البيػػػكع، ِِٕبػػػرقـ: 
، كأخرجػػو البخػػارم فػػي َِْٓبػػرقـ:  َّٗ/ِ، صػػححو األلبػػاني فػػي صػػحيح سػػنف الترمػػذم «اإلسػػناد كلػػـ يخرجػػاه

كقػاؿ »قػاؿ البخػارم:  ِّٕ/ِأبي سناف، كتاب البيكع، باب تفسير المشبيات،  صحيحو معمقان مف كبلـ حساف بف
 «.  حساف بف أبي سناف: ما رأيت شيئا أىكف مف الكرع، دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ
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066 

القائمكف عمييا مف االحتياطات فمف يستطيعكا أف يتيقنكا مف السبلمة مف االختبلط، 
 كمعمـك أف كؿ باب يؤدم إلى اختبلط األنساب فقد أحكـ الشارع سده. 

مى فرض االحتفاظ فإلى أم حد مف الزمف؟ ألف الخمسيف ليس غاية.. ثـ ما ىي كع
 ؟.. -األجنة المجمدة-حاجة البشرية إلى ىذه الخبليا المأخكذة مف المقيحات 

خمية فإنيا تترؾ دكف  ِّ-ٖقالكا: كليذه المحاذير فأم لقيحة بمغت مف االنقساـ مف 
 .(ُ)فيا مباشرة بأم كسيمة كانتعناية طبية حتى تتمؼ بنفسيا، أك يتـ إتبل

ـ قراران َُٗٗ/ّ/َِ-ُْكقد أصدر مجمع الفقو اإلسبلمي في مؤتمره السادس مف 
يمنع األطباء مف تمقيح أم عدد زائد عف الحاجة مف البييضات لغرسيا في رحـ المرأة، 

 كما دعا القرار رقـ، -التي ىي تجميد األجنة في مصطمح األطباء-كيمنع تجميد المقاح 
 ،إلى ترؾ أم بييضة تـ تمقيحيا كزادت عف الحاجة ألم سبب مف األسباب ٔ/ٔ/ٕٓ

 .(ِ)كبالتالي تمكت مكتيا الطبيعي
يرل البعض ضركرة إنشاء بنكؾ لمبكيضات الممقحة كضركرة طبية  :الثانيرأم ال

بأف  ، كقد عممكاتستمزميا عمميات التمقيح الصناعي الخارجي، كأكثر أنصاره مف األطباء
 تجميد األجنة ىي:لسباب الداعية األ

العدد الكفير مف البييضات التي يحصؿ عمييا األطباء عادة مف كؿ امرأة يتـ  -ُ
تنبيو مبيضيا في مراكز التمقيح الصناعي الخارجي، حيث يقـك الطبيب بتمقيح ىذه 

ؾ فإف ذل ،% لكؿ منياَٖالبييضات كتنميتيا، كبما أف نسبة النجاح كالتنمية قد جاكزت 
كعادة ما ، خبليا ٖأك  ْيؤدم إلى كجكد عدد كفير مف األجنة التي كصمت إلى مرحمة 

منيا إلى الرحـ فقط، كيقـك بتبريد كتجميد الباقي إلعادة  ّأك  ِيقـك الطبيب بإعادة 
 محاكلة التمقيح عند فشمو في المرة األكلى.

                                                           
 .َِٖ، ُٖٗالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ صانظر:  -ُ
 .ُُٖقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي ص -ِ
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ضات الممقحة في االبتعاد مف خطر الحمؿ المتعدد الناتج عف كضع جميع البيي -ِ
 الرحـ، كىذا االبتعاد يزيد مف نسبة نجاح الحمؿ بأقؿ قدر مف المخاطر عمى األـ كالجنيف.

يؤدم االحتفاظ باألجنة المجمدة إلى خفض تكاليؼ التمقيح الصناعي، حيث  -ّ
 آالؼ دكالر بخبلؼ النقؿ فإنو أقؿ مف ذلؾ بكثير. ٔك ْتكمؼ المحاكلة الكاحدة بيف 

 ،كسحب البييضات ،المرأة إلى مخاطر كمتاعب كمشكبلت التنظير عدـ تعريض -ْ
 كما يتبعو مف كشؼ لمعكرات كنحكىا. ،المستشفىإلى كالدخكؿ 

األكضاع االجتماعية الصعبة التي تضطر بعض األزكاج لمسفر خارج الببلد  -ٓ
يد ىك الحؿ ، فيككف التجموطمبان لمرزؽ، كقد ال يستطيع التكاجد لتكرار التمقيح في حالة فشم

 ليذا الزكج كأمثالو.
أف حفظ كتجميد البييضات الممقحة أكثر جدكل مف تجميد البييضات غير  -ٔ

الممقحة، كذلؾ ألف تمقيح كؿ البييضات التي يستخرجيا الطبيب يزيد مف نسبة النجاح، 
كيقطع شؾ الطبيب في أنو ربما ترؾ البييضات األصمح، ثـ إنو قد ثبت عمميان أف تجميد 

عف بييضات بدكف تمقيح يزيد مف نسبة تمقيحيا بأكثر مف حيكاف منكم بعد التدفئة، فضبلن ال
 المجمدة. أف نسبة تمقيحيا في األصؿ ضعيفة مقارنة بنجاح الحمؿ بالبييضة الممقحة

مف  كجكد حاالت يككف فييا التجميد نعمة كأف يككف غشاء الرحـ رقيقان كسمكو أقؿ -ٕ
الحمؿ، فيستخرج الطبيب البييضات كيقـك بتمقيحيا كتجميدىا، ثـ  ستة مميمترات كال يتقبؿ

يككف يبرمج كيتابع غشاء الرحـ ليصؿ إلى المستكل المطمكب حتى ينجح التمقيح، كىناؾ نساء 
 الميؼ.عندىف ليؼ في الرحـ، فيؤخذ منيا البييضات كتمقح كتجمد، ثـ تجرم ليا عممية إزالة 

الخارجي رة مف حاالت فشؿ عمميات التمقيح الصناعي لقد ثبت عمميان أف نسبة كبي -ٖ
ىك الخمؿ اليرمكني الذم يصيب المرأة نتيجة استعماؿ العقاقير اليرمكنية لمحصكؿ عمى 
أكثر مف بييضة منيا في الدكرة الشيرية الكاحدة، فكاف مناسبان تجميد البييضات الممقحة إلى 

 .(ُ)مف حالة التجميد كيغرس في رحـ أمو كعندىا يخرج الجنيف ،رحـ إلى طبيعتوالأف يعكد 

                                                           
 . ُّٓ-ِٖٓلمتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص األحكاـ ا -ُ
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كما إف مف األغراض الذم أنشئت مف أجميا بنكؾ األجنة التداكم بيذه األجنة،  -ٗ
كزرع األعضاء مف خبلياىا؛ فإنيا أكثر مبلءمة مف غيرىا كأعضاء األطفاؿ كالبالغيف؛ 

تاز بسرعة النمك ألف خبليا األجنة تككف غير متمايزة؛ فتقبميا األجساـ كال ترفضيا، كتم
 كاالنقساـ كسيكلة االندماج في أنسجة كأجساـ المرضى.

كنكقشت ىذه االستدالالت: بأنيا تدكر حكؿ تخفيؼ المؤنة المادية، كككف التجميد 
حقان لمكالديف، مع أف االحتياط لؤلنساب مف االختبلط يقضي بأف ال يؤخذ مف المرأة مف 

ة إلى رحميا، كالخبلؼ قائـ في العدد الذم البييضات إال المقدار الذم سيعاد ضركر 
أك يعاد إلييا ثانيان، فمنيـ القائؿ بأخذ بييضة كاحدة كيتـ تمقيحيا ثـ تعاد  ،يؤخذ منيا أكالن 

عادتيف كال يجمد شيء مما يمقح إلى  ،المحاكلة، كمنيـ مف يقكؿ بأخذ ثبلث بييضات كا 
 .(ُ)غير ذلؾ مف اآلراء المذككرة

و المجنة الفقيية الطبية لجمعية العمـك الطبية اإلسبلمية في : ذىبت إليرأم ثالث
–ـُِٗٗ/ُُ/ُٓكالتي بحثت ىذا المكضكع في عدة جمسات متكالية مف -األردف 

بشرط كجكد ضمانات تكفؿ  ،حيث أجازت تجميد األجنة كاالحتفاظ بيا -ـُِٗٗ/ُِ/ُٕ
ال فإنو ال يجكز عدـ اختبلط األنساب كالتبلعب بتمؾ األجنة في غير ما حفظت ألج مو، كا 

 ي: يم ماكاالحتفاظ بيا، كمف ىذه الضمانات  ىاتجميد
أف يككف التجميد في مركز رسمي متخصص، كأف يشرؼ عمى ىذه الجية أناس  -ُ

 مكثكؽ بيـ. 
أف يصدر قانكف ينظـ ىذه العممية بحيث يترتب عمى كؿ متبلعب بيذه األجنة  -ِ

 عقكبات رادعة. 
ح نقؿ البييضة الممقحة إلى رحـ المرأة تتمؼ جميع البييضات كأنو بعد تماـ نجا -ّ

 .(ِ)المجمدة -األجنة– الممقحة

                                                           
 .ُٖٖ، ُٕٖ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ
  .ُٖٖ/ُالمصدر نفسو  -ِ
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الثقات  جكاز إقامة ىذه البنكؾ؛ حتى يستطيع األطباء المسممكفمف يرل الباحثيف  مفك 
-العاممكف في ىذه المراكز إتماـ عمميـ بنجاح كدكف حرج شرعي، كتيسيران عمى المرضى 

يف ال يعمـ بمدل حالتيـ النفسية مف الحزف كالقمؽ كالمعاناة إال اهلل كحده الذ -كالعقـ مرض
كالتي  ،عمى أف يككف ىذا الجكاز مقيدان بالقيكد كالضكابط اآلتية، ثـ األطباء المعالجكف

 تككف نكاة لكضع برتككؿ عاـ ينظـ عمؿ ىذه البنكؾ: فٍ تصمح أل
تعتمد إجراءات مكثكقة كمضمكنة أف يشرؼ عمى ىذه البنكؾ جية مركزية مكثكقة،  -ُ

 ف التكفؿ عدـ اختبلط األنساب، كيشرؼ عمييا أشخاص ثقات في دينيـ كعمميـ، عمى أ
 تككف ىذه الجية المركزية تعمؿ مف أجؿ الربح المادم.

ر قانكف مف الدكلة ينظـ ىذه العممية بحيث يترتب عمى المخالفيف كالمتبلعبيف ك صد -ِ
 .عقكبات رادعة

ف ىذه البنكؾ مفتكحة لكؿ مف ىب كدب، بؿ تككف خاصة فقط بذكم أال تكك  -ّ
بنؾ،  االحتياجات ممف تقرر ليـ ذلؾ لجنة أخبلقية خاصة ينبغي كجكدىا في كؿ مركز أك

كالبد أف تضـ عمى األقؿ فقيو عالـ في الديف اإلسبلمي، كطبيب ليس لو عبلقة بالبنؾ كال 
رية مف المجتمع ليست ليا عبلقة عمؿ بالبنؾ المستشفى الذم يتبعو البنؾ، كشخصية اعتبا

يداعيا في  كال المستشفى الذم يتبعو، كتقرر ىذه المجنة قبكؿ أك عدـ قبكؿ تجميد األجنة كا 
 البنؾ؛ ألف العممية مف أصميا عبلجية.

كجكد لجنة تحقيقية تضمف نسبة الجنيف المجمد إلى صاحبيما قبؿ تسميمو ليما  -ْ
كج الخطية، كذلؾ عف طريؽ الفحكص المختبرية أك أم طريقة يراىا أك لمزكجتو بمكافقة الز 

 .(ُ)ذكك االختصاص
كزاد بعض الباحثيف: أف تككف األجنة المجمدة نتيجة تمقيح بييضة زكجة بمني زكجيا 
حاؿ قياـ الزكجية، كحياة الزكجيف، مع تحديد مدة التجميد بفترة ال يجكز أف تتعداىا، فإف 

 .(ِ)تعيف إتبلفياحصمت الكفاة ألحدىما 
                                                           

 .ُُٔكالجديد في فتاكل الشريعة ص ،ُّٓ ،ُِٓ، ُُٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .  ُِٗكأراء الفقياء صالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء  -ِ
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 اُرتع٤ؼ:
طالما أف ىذه العممية  قكؿ حسفشركطو كاممة إذا تحققت مجمكع القكؿ الثالث ب

كتحقؽ ىذه الشركط تتعمؽ بمشركع التمقيح الصناعي المنحصر بيف الزكجيف بشركطو، 
يجعؿ ليذا القكؿ كجو مف االعتبار في الشريعة التي تراعي حاجات الناس كتنزليا منزلة 

إال أف األحكاؿ المشاىدة لممستشفيات في العالـ عمكمان، كفي العالـ اإلسبلمي رة، الضرك 
ال ىـ ليا إال الربح كجني  ،كالعربي خصكصان، كالتي أصبحت كشركات تجارية عمبلقة

مما جعؿ الباحث ينكم الكتابة في المكضكع بصكرة مستقمة إف شاء اهلل -األمكاؿ 
ىذه كضعؼ الكازع الديني،  لجيات الرسمية،، مع فساد أحكاؿ كثير مف ا-تعالى

رجحاف؛ كليذا نزع كثير مف األحكاؿ المشاىدة تجعؿ مف القكؿ األكؿ ىك األقرب إلى ال
الفقياء إلى المنع؛ ألف سد الذرائع مف األصكؿ المشيكد ليا باالعتبار في الشريعة 

ف التبلعب الناتج عف كالفقياء إنما ذىبكا إلى المنع غمقان لمباب، كخكفان م، اإلسبلمية
إباحة ذلؾ، كليس ذلؾ ببعيد، كمع ىذا فإف تحققت الشركط الكاردة في القكؿ الثالث، كتـ 

  .(ُ)االنضباط بيا، فإف الباحث يميؿ إلى األخذ بو عند كجكد الحاجة إلى ذلؾ
 أعمـ كاهلل 

                                                           
ىػ المكافؽ ُُّْ/ٓ/ٖ-ٔكأذكر أني شاركت في صنعاء في الدكرة السابعة لندكة تقكية اإليماف كزيادتو مف  -ُ

ـ كالتي كاف مكضكعيا األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كفي إحدل الجمسات كجو سؤاؿ ََُِ/ْ/ِِ-َِ
شاء أندية لمرياضة النسكية؟ فذكر بأنو سئؿ عف ذلؾ؟ فأجاب لمقاضي العبلمة محمد بف إسماعيؿ العمراني عف إن

بأنو إف كانت ىذه األندية لمنساء فقط فبل مانع، ثـ أقيـ مبنى لذلؾ بجكار بيتو، قاؿ: فإذا بي أسمع مف المكبرات 
أصكات الرجاؿ يقكمكف بتدريب النساء، كأمثاؿ ذلؾ كثير، بؿ قد ذكر بعض الباحثيف كجكد حاالت كاف يصدر 
الخطأ المتعمد فييا مف قبؿ الطبيب نفسو فضبلن عف المختبرات، كقد قدـ أطباء إلى مجالس تأديب كاتخذ في 
حقيـ إجراءات، بؿ بعض األزكاج يطمب التمقيح كالحصكؿ عمى الكلد كلك بغير منيو كبييضة زكجتو إف ثبت لو 

 .َٔٓأنو عقيـ، انظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
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 : ؽٌْ االٍزلبكح ٖٓ األع٘خ اجملٔلح يف اُوؼب٣ب اُـج٤خادلـِت اُضبُش
ال فيي مرحمة ما قبؿ إف ت سمية ىذه البييضات الممقحة أجنة ىك مف باب المجاز كا 

كقد كافقت لجنة كارنؾ البريطانية عمى استنباتيا ، خبليا تقريبان  ٖ-ْالجنيف، كتتككف مف 
كتنميتيا إلى اليـك الرابع عشر الذم يظير فيو الشريط األكلي لمجنيف، كالذم يعتبر 

عصبي، كما كافقت عمى إجراء التجارب عمى ىذه األجنة البداية األكلية لمجياز ال
ككذلؾ كافقت المجنة األخبلقية ، الفائضة عند الحاجة بشرط مكافقة األبكيف عمى ذلؾ

لدراسة استخداـ األجنة المجمدة في الكاليات المتحدة عمى استخداـ األجنة المستنبتة 
ان حكؿ المدة التي يمكف أف كالجدؿ ال يزاؿ محتدم، حتى اليـك الرابع عشر مف نمكىا

يسمح بيا لتنمية ىذه األجنة الستخداميا في مجاؿ األبحاث أك االستفادة منيا في 
، كيحاكؿ بعض األطباء كالعمماء تمديد ىذه المدة لتتجاكز (ُ)استخداـ األنسجة الجينية

زاؿ اليـك الرابع عشر، كىناؾ اتجاه لئلباحة في كثير مف الدكائر العممية، كلكف ال ي
 .(ِ)المكقؼ القانكني غير كاضح حتى اآلف في ىذا المجاؿ

كفي الجانب اآلخر رفض البرلماف البريطاني كالككنجرس كغيرىا مف الييئات 
التشريعية ىذا التحديد، حيث يرم كثير مف المعارضيف بأف الحياة اإلنسانية ليا حرمتيا 

يما كانت األغراض الداعية منذ تمقيح البييضة، كال يمكف العبث بيا مف أجؿ ذلؾ، م
 .(ّ)إلى ذلؾ عمميان كتؤدم إلى فائدة في معرفة األمراض كمعالجتيا

 كقد كجد ىذا الخبلؼ طريقو بيف أطباء كعمماء المسمميف، فانقسمكا إلى فريقيف:

                                                           
يقكؿ كثير مف األطباء: إف ليذه األنسجة الجنينية أىمية خاصة ألنيا تمثؿ مصدران غنيان لؤلعضاء، كألف  -ُ

مف األعضاء التي تؤخذ  –مف الناحية الكظيفية–طبيعة أنسجة الجنيف قابمة لمنمك كاالنقساـ، كربما تككف أفضؿ 
 .ُْٖ/ُجنة كاالستنساخ البشرم ، المكسكعة الفقيية لؤلمف المكتى، أك األحياء المتبرعيف

البار، بحث مقدـ لمجمع الفقو،  عمي محمد طبيبملالمستنبتة  كاألجنة المجيضة عمى األجنة التجارب إجراء -ِ
 .َُْٖ، َُّٖكمنشكر ضمف مجمة المجمع، الدكرة السادسة، العدد السادس، جزء الثالث، ص 

 .ِّٓلحمؿ صانظر: األحكاـ المتعمقة بالعقـ كاإلنجاب كمنع ا -ّ
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: يرل عدـ جكاز إجراء التجارب عمى البييضات الممقحة الفائضة، اْلكؿالفريؽ 
 قسميف: كاكانقسم

: يمنع التجارب، كيرجع إلى أصؿ المسألة، كىك أال يككف ىناؾ بييضات كؿالقسـ اْل 
  ما يمي:القسـ  ىذا كجية نظرك  ،(ُ)ة فائضة أك زائدة عف الحاجةحممق
أف احتراـ الحياة اإلنسانية يقتضي اتخاذ اإلجراءات الطبية البلزمة لمنع ظاىرة  -ُ

يزرع في الرحـ، كلكف إذا كجدت األجنة الفائضة، بحيث ال يمقح مف البييضات إال ما 
بييضات ممقحة كزائدة عمى قدر الحاجة لسبب أك آلخر فيجب أف يككف طريقيا ما 

ذا نجحت فميتـ زرع  الزرع خمقت لو، كىك العمكؽ في رحـ أميا إذا فشمت محاكلة األكلى، كا 
إنسانان  جديد في الكقت المناسب، كلكف ال يجكز قتميا كال االستفادة منيا ما دامت ستككف

 كامبلن كلك احتماالن، فيذه األجنة مستقبمة لمحياة كمستعدة ليا.
أف جماعة مف الفقياء قد حرمكا االعتداء عمى األجنة حتى كىي نطفة، كيعتبركف  -ِ

ىذه المرحمة ىي األكلى مف مراتب الكجكد، كال شؾ أف التجارب العممية عمى األجنة تعد 
 نكعان مف االعتداء عمى حرمتيا.

أف إجراء التجارب عمى البييضات المخصبة استعماؿ لئلنساف في بداية حياتو  -ّ
ف كاف ىناؾ تجارب فمتجر عمى غير اإلنساف.  كامتياف لو ضد ما كرمو اهلل بو، كا 

ف كاف مكفران لمجيد كالكقت كالماؿ إال  -ْ أف إيجاد فائض مف البييضات الممقحة كا 
ؿ حياة إنسانية، فينبغي أف نتقبؿ الصبر كالنفقة أف إىدار ىذه األمكر أقؿ حرمة مف إىما

 كال نتعرض لقتؿ إنساف في أكؿ مراحؿ حياتو أك إجراء التجارب عميو.
                                                           

حكـ االستفادة مف األجنة المجيضة أك الزائدة عف الحاجة لعبد السبلـ العبادم، بحث مقدـ لمجمع الفقو،  -ُ
، كاالستفادة مف األجنة المجيضة ُّٖٔ، صّ، الجزء ٔ، الدكرة ٔكمنشكر ضمف مجمة المجمع، العدد 

جراء التجارب لعبداهلل باسبلمة، بحث مقدـ لمجمع الفقو، كمنشكر ضمف مجمة  كالفائضة في زراعة األعضاء كا 
، كاستخداـ األجنة في البحث كالعبلج لحساف حتكت، بحث ُْٖٓ، ص ّ، الجزء ٔ، الدكرة ٔالمجمع، العدد 

مة صاألحكاـ المت، ك ُْٖٓ، ص ّ، الجزء ٔ، الدكرة ٔمقدـ لمجمع الفقو، كمنشكر ضمف مجمة المجمع، العدد 
 .ِْٖ، َِٖ، ُٖٗ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ّٓٓص بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ
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أف البييضة الممقحة فييا كؿ الصفات التي ستككف إنسانان كامبلن إال أنيا مضمرة  -ٓ
كعمى ىذا  إلى أف يبمغ كمالو بعد أربعيف سنة، ،كتتشكؿ شيئا فشيئا ،تنمك شيئا فشيئا

كلكنيا ليست ماء ميينا،  ،فالبييضة الممقحة ليا حرمتيا التي ال تصؿ إلى بشر كامؿ
 فأم اعتداء عمييا ىك اعتداء عمى حياة بشرية في أكؿ مراحميا.

منع المشاكؿ الفقيية في التعامؿ مع األجنة المجمدة؛ ألنا نككف قد أقفمنا الباب  -ٔ
في  ّ-ُصار عمى أخذ البييضات المعتاد تمقيحيا مف رأسان، كسدينا الذريعة فيو باالقت

 .المتكسط المعتاد
-عمى ىذه المقائح إطبلقان بحيث لك كجد فائض منيا  يمنع التجارب :القسـ الثانيك 

فإنو يتمؼ أك يترؾ ليمكت،  -(طفؿ األنبكب) كنتيجة طبية لعمميات التمقيح الخارجي
 :ما يميالقسـ ذا ىجية نظر ك ك ، (ُ)كلكف ال تجرل عميو التجارب

أنو البد أف يككف لمنشاط العممي مسار معيف يحكمو الديف، كال يترؾ العمـ  -ُ
ؿ التي يطمبيا الديف لمحياة ثي يمضي عمى ىكاه، فإف النشاط العممي قد يشرد عف المي 

 اإلنسانية.
بأف إعداـ البييضات الزائدة ليس عدكانان عمى اإلنسانية بؿ ىك حفظ لمستكاىا في  -ِ
 جاؿ معيف. م

أف التمقيح الصناعي الخارجي الغرض منو اإلنجاب كليس اإلنتاج الحيكاني، بؿ  -ّ
ىك إلنشاء الرجؿ أك المرأة إنسانان سكيا، كالبد مف تنشئتو كتنميتو مف ضكابط أخبلقية 
محددة كمعينة، ككؿ ما يخالؼ ىذا فبلبد مف كقفو، فإذا استنفذ الطب حاجتو مف 

 لطمث األكؿ كالطمث الثاني فما زاد ال يترؾ بؿ يعدـ.اإلخصاب في مرحمة ا
أف األكؿ يستمد منعو لمتجارب مف منعو ألصؿ المسألة كالذم  :كالفرؽ بيف القسميف

ألنو يكقعنا في محاذير  ؛ىك كجكد فائض مف المقائح، فكجكد ىذا الفائض عنده ال يجكز
عمى كائف ىك مشركع إنساف ككميا ال تجكز  أك اإلىماؿ، ،أك اإلتبلؼ ،إجراء التجارب

                                                           
 .ّٕٓ ،ّْٓة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صصماألحكاـ المت -ُ
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كأما القسـ الثاني فيمنع التجارب عمى ، بالفعؿ، كلكف في أكؿ مراحمو اإف لـ يكف إنسان
 .(ُ)ىذه المقائح كلكف ال يمنع مف إتبلفيا أك إىماليا كتركيا لتمكت

إبريؿ ُِ-ُٖكجاءت تكصية المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية في ندكتيا الثالثة في 
، ككذلؾ قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف (ِ)ليذيف القسميف ـ شاممةُٖٕٗ

البييضات الممقحة الزائدة عمى الحاجة، حيث أكجب القرار االقتصار عمى العدد 
المطمكب لمزرع في كؿ مرة؛ تفاديان لكجكد فائض، كلكف لك كجد فائض يترؾ دكف عناية 

 . (ّ)طبية لينتيي عمى الكجو الطبيعي
، كبو (ْ): يرل جكاز االستفادة مف األجنة الفائضة بإجراء التجارب عمييايالفريؽ الثان

أكصت الندكة الفقيية الطبية الخامسة التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية في 
ـ، بناء ُٖٗٗ/َُ/ِٔ-ِّالككيت باالشتراؾ مع مجمع الفقو اإلسبلمي في الفترة مف 

 كذلؾ لما يمي:؛ (ٓ)لثةعمى رأم األكثرية في الندكة الثا
نو لكال البحث العممي الدؤكب كالتجارب المتكاصمة في ىذا المجاؿ لما تكصمنا أل -ُ

إلى التمقيح الصناعي الخارجي كعبلج استفاد منو اآلالؼ في حاالت كثيرة مف حاالت 

                                                           
 .ّٓٓ-ّْٓمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صصاألحكاـ المت -ُ
 .ّْٓالمصدر نفسو ص -ِ
 .ُُٖص الدكليقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي  -ّ
ياسيف، بحث مقدـ لممجمع  نعيـ العممية لمحمد كالتجارب األعضاء زراعة في بو االنتفاع كحكـ الجنيف حقيقة -ْ

كاالستفادة مف األجنة المجيضة  ،ُِٖٗ، صّ، الجزء ٔ، الدكرة ٔالفقيي، كمنشكر ضمف مجمة المجمع، العدد 
بحث مقدـ لممجمع الفقيي،  أك الزائدة عف الحاجة في التجارب العممية كزراعة األعضاء لعمر سميماف األشقر،

، كاالستفادة مف األجنة المجيضة أك ُْٗٗ، صّ، الجزء ٔ، الدكرة ٔكمنشكر ضمف مجمة المجمع، العدد 
الزائدة عف الحاجة في التجارب العممية كزراعة األعضاء لمأمكف الحاج عمي، بحث مقدـ لممجمع الفقيي، 

ة بالعقـ كاإلنجاب كمنع صماألحكاـ المت، ك َُِٖ، صّزء، الجٔ، الدكرة ٔكمنشكر ضمف مجمة المجمع، العدد 
 .ّٗٓ-ّٕٓصالحمؿ 

 .ّٖٓة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صصماألحكاـ المت -ٓ
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 دالعقـ المستعصية، كقبكلنا بشرعية ىذه الكسيمة العبلجية يعني إقرارنا لما سبقيا مف جي
 .(ِ)، كما حـر أخذه حـر إعطاؤه(ُ)كبحث كتجارب؛ ألف ما حـر فعمو حـر طمبو

كتختمؼ تمامان عف ، ألف إجراء األبحاث عمى حيكاف التجارب ال تعطي النتائج المثالية -ِ
 كىذه ىي أدكار الجنيف الباكر التي يمكف االستفادة منيا بما يحقؽ مصمحة اإلنساف.، اإلنساف
المصالح المعتبرة يمكف تحصيميا باستخداـ مثؿ ىذا الجنيف، ف طائفة مف أل -ّ

كالبحث في حاالت العقـ كمسبباتو عند الذككر، كتحسيف نسبة نجاح التمقيح الصناعي 
الخارجي، كدراسة طرؽ حفظ البييضات الممقحة كي يستفاد منيا في دكرة طمث قادمة، 

خمبلن فييا قد ينتج عنو تشكىات  فترة مع التدفئة لـ تحدثلكلمتأكد مف أف ىذا التجميد 
خمقية، كقد أثبتت األبحاث العممية لمحيكانات المنكية أف نسبة المقاح بأكثر مف حيكاف 

دراسة حاالت اإلجياض المتكرر كفشؿ كمنكم تزيد بعد حفظ البييضات لمدة طكيمة، ك 
ة كربما االنغراس، كدراسة حمض النكييؾ في البييضة الممقحة لتشخيص األمراض الكراثي

معالجتيا في المستقبؿ، كدراسة التشكىات الخمقية الناتجة عف عكامؿ البيئة، كالبحث في 
كغيرىا مف األغراض، ككميا مصالح  ،إمكانية االستفادة العبلجية مف البييضات الممقحة

 ال تقؿ عف مرتبة الحاجيات كال تتدنى إلى مرتبة التحسينيات أك التزيف كالفضكؿ.
 ي:التمإتبلؼ ىذه األجنة الفائضة بإجراء التجارب عمييا قميمة جدان؛ لف مفاسد أل -ْ
 فيي في أبعد مدل عف نفخ الركح.، مراحميا اإلعداديةأدؽ ألف ىذه األجنة ال تزاؿ في  -أ
 .لعكرات، كال يتسبب في معاناة جسدية لصاحبة البييضةاإتبلفيا ال يستمـز كشؼ  -ب

بحاث العممية يقتضي ترجيح رأم القائميف يرل أف ضركرة تشجيع األ فريؽ ثالث:
بجكاز إجراء التجارب عمى المقائح الفائضة، كلتككف ىذه التجارب نافعة بالفعؿ كغير 

                                                           
كال فعؿ  ،كال الرشكة ،كال غضبو ،كال سرقتو، كال إتبلؼ مالو ،كال خيانتو ،كال خديعتو ،كما ال يجكز غش الغير -ُ

 .ُِْصلمزرقا شرح القكاعد الفقيية  ،ال يجكز طمب شيء منيا أف يفعمو الغير،ما يكجب حدان أك تعزيران أك إساءة
قبيؿ الدعكة إلى المحـر أك اإلعانة كالتشجيع  ألف إعطاءه الغير عندئذ يككف مف؛ ِّصقكاعد الفقو لمبركتى  -ِ

، عميو اإلعانة كالتشجيع كمف المقرر شرعان أنو كما ال يجكز فعؿ الحراـ ال يجكز ،الفاعؿ فيككف المعطي شريؾ ،عميو
 .ُِّصمزرقا لشرح القكاعد الفقيية  ،طمب المرتشي الرشكة كال تممؾ بالقبض كيجب ردىا كلك كانت بغير، ك الرباك
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مؤذية كال عائدة باأللـ عمى أحد، فبلبد مف كضع شركط إلباحتيا، كال يجكز تجاكزىا، 
 ممخصة مف أقكاؿ المجيزيف، كىي: يكى

صؿ عبلجية، كالتي يككف اليدؼ منيا تحسيف أف تككف التجارب بحسب األ -ُ
إفراز أكثر مف بييضة عمى نكعية اليرمكف الذم يعمؿ عمى تنشيط مبيض المرأة لمعمؿ 

مما يؤدم إلى فرصة الزكجيف في الحصكؿ عمى كلد، أك كالتي ترمي إلى تييئة الجك 
زرعيا  المناسب لئلخصاب في األنبكب، كالتي تساعد عمى نمك البييضة الممقحة قبؿ

 ينفع في مجاؿ عبلج العقـ. افي رحـ الزكجة، كغير ذلؾ مم
، أم عدـ تغيير فطرة اهلل  ،أف تتفؽ ىذه األبحاث كالتجارب مع النظاـ العاـ -ِ

في خمقو عف طريؽ  كعميو تحـر األبحاث كالتجارب التي تعمؿ عمى تغيير فطرة اهلل 
ألف ىذا  ؛يؿ أك الرغبة في التحسيفالكركمكسكمات بالزيادة أك النقصاف، بداعي التجم

كما تحـر التجارب التي تيدؼ ، (ُ)ژۇ  ۇ ۆ ۆ ژ: داخؿ في قكلو 
أك ليس ليا ما يبررىا عمميان كأخبلقيا، كمحاكلة تحقيؽ  ،إلى تحقيؽ نتائج غير مشركعة

 .أك محاكلة اإلخصاب بيف الجنس البشرم كالحيكاف حمؿ كامؿ في األنبكب،
لبييضات المستخدمة في األبحاث كالتجارب؛ الحتماؿ تشكه عدـ إعادة زرع ا -ّ

الجنيف أك تغير الصفات الكراثية بصكرة مفاجئة تزداد بدرجة خطيرة، مما يؤدم إلى 
 أك كراثية لمجنيف. ،أك عقمية ،حدكث تشكىات جسدية

 االبتعاد عف استغبلؿ العمـ في الفساد كالشر كالتخريب. -ْ
ي محؿ لمبحث في مراحميا األكلى بحيث ال تتجاكز أف تككف البييضات التي ى -ٓ

اليـك الرابع عشر لنمكىا، كىك اليـك الذم يبدأ فيو تككف الجياز العصبي، حيث يظير 
 في ىذا اليـك الشريط األكلي الذم يتككف منو الميزاف العصبي.

 مكافقة الزكجيف صاحبا المقيحة مكافقة صريحة مستنيرة كمكتكبة. -ٔ

                                                           
 .ُُٗسكرة النساء: اآلية  -ُ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

077 

  .(ُ)يات المختصة، كالقياـ باألبحاث تحت إشرافيامكافقة الج -ٕ
 كيضاؼ إلييا ،القكؿ الثالث بشركطو إذا تحققت ىك الذم تميؿ إليو النفس اُرتع٤ؼ:

إصدار قانكف ينظـ ىذه مع  كجكد حاجة عممية لذلؾ، كال يككف مف قبيؿ الترؼ العممي،
أف تككف الجيات ة، ك التجارب بحيث يترتب عمى كؿ متبلعب بيذه األجنة عقكبات رادع

المختصة المشرفة عمى ىذه التجارب مكثكقة تعتمد إجراءات مكثكقة كمضمكنة تكفؿ 
عدـ التبلعب بيذه البييضات الممقحة في غير ما أريد استخداميا لو، كيشرؼ عمييا 

 . أشخاص ثقات في دينيـ كعمميـ، عمى أال تككف ىذه الجية تعمؿ مف أجؿ الربح المادم
استخداـ ىذه البييضات الممقحة في التجارب كاألبحاث فإنيا تعتبر كأما مفسدة 

ككجكد طائفة مف صغرل مقابؿ ما ينتج عنيا مف إيجاد حمكؿ لبعض المشاكؿ الطبية، 
 -كقد سبقت اإلشارة إلى طائفة منيا-المصالح المعتبرة الممكف تحصيميا باستخداـ ذلؾ 
ائضة بإجراء التجارب عمييا قميمة جدان؛ باإلضافة إلى أف مفاسد إتبلؼ ىذه األجنة الف

، ألف ىذه األجنة ال تزاؿ في مراحميا اإلعدادية، فيي في أبعد مدل عف التخمؽ كنفخ الركح
تبمغ عشرات  عدد األجنة التي تطرح تمقائيان، كاألجنة التي تجيض اختياران  كيذكر األطباء أف

ح في العالـ سنكيان بحالة اإلجياض المبلييف إضافة إلى خمسيف مميكف مف األجنة التي تطر 
الجنائي، فمماذا ال يستخدـ الباحثكف كالعمماء كاألطباء ىذه األجنة في إجراء التجارب عمييا 

يجاد العبلج ليا  لما فيو مصمحة البشرية جمعاء، عممان أف ،بغرض دراسة األمراض، كا 
نما ىي مجرداألجنة التي تستخدـ في البحكث العممية ليست أجنة بالمعنى المع  ركؼ، كا 

( خبليا، أم طكر العمقة بالمصطمح القرآني، ٖ-ْلقائح ال يتعدل نمكىا مرحمة االنقساـ )
كما أنو ال يمكف إجراء مثؿ ىذه البحكث كالتجارب عمى أجنة ميتة، كخاصة بحكث 
كتجارب زراعة األعضاء، كىناؾ بعض األطباء يقرر صبلحية األجنة حديثة الكفاة 

 .(ِ)حكث شريطة أف ال يمضى عمى لحظة الكفاة سكل فترة قصيرة جدان لمثؿ ىذه الب
                                                           

 .ِْٓ -َْٓة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص صمانظر: األحكاـ المت -ُ
 .َِٖ/ُنساخ البشرم انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالست -ِ
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 (ُ): ث٘ٞى ادل٢٘ـِت اُواثغادل
 ٝث٘شأرٜب : اُزؼو٣قاُلوع األٍٝ

ّ
 ثج٘ٞى ادل٢٘

كفي ، (ِ)لفظة بنؾ تعني اإلقامة كالتمكف مف تبنؾ بالمكاف أم: أقاـ بو كتأىؿ
: كالمني، (ّ)قتراض كاإلقراضمؤسسة تقـك بعمميات االئتماف باال :مصطمح العصر البنؾ

، كىك الماء األبيض الغميظ الدافؽ، الذم ينكسر بو الذكر، كتنقطع بو (ْ)ىك ماء الرجؿ
 .(ٔ)(ٓ)الشيكة، كيتكلد منو الكلد

أك مخازف؛ لحفظ كتخزيف الحيكانات المنكية  ،عبارة عف مؤسسات فبنكؾ المني:
-سائؿ، كحفظيا مجمدة ألزماف طكيمة البشرية، بتبريدىا كتجميدىا في مادة النتركجيف ال

لحفظ -خاص  في أكعية خاصة مصنكعة مف رصاص -تمتد ألكثر مف ربع قرف
 ، بعدفي ثبلجة خاصة، ك كتحت ظركؼ معينة -المنكيات ككقايتيا مف األشعة كالتمكث

 يرغبكف في االحتفاظ بعينات منو لكقت الحاجة إلييا، أك مف رجاؿ مف رجاؿو تجميع
أك متبرعيف ليا، إلى حيف بيعيا إلى  ،عينات مف منييـ ليذه البنكؾيقكمكف ببيع 

 .(ٕ)الراغبات في تمقيح بيضاتيف بإحدل ىذه العينات

                                                           
 اإلنساف، كجمعيا: كمنو نيٍطفىةي  القميؿ، عمييا بنكؾ الًنطىاؼ، جمع نطفة، كىي القىٍطرىة: كالماءأيضان كيطمؽ  -ُ

، ، قاؿ الفي كمي:  نيطىؼه  . كالمقصكد ىنا نطفة الرجؿ.ُُٔ/ِالمنير  المصباح«. كالمرأة الرجؿ كالن ٍطفىةي: ماء»كًنطىاؼه
 .َّٔ/ُالمغة معجـ مقاييس  -ِ
 .ُٕ/ُ ، كالمعجـ الكسيطَّْ/َُلساف العرب  -ّ
ًؿ أىٍبيىضي ": كيطمؽ اسـ المني عمى ماء المرأة كذلؾ؛ لقكؿ النبي  -ْ اءي الر جي ٍرأىًة أىٍصفىري  ،مى اءي اٍلمى مى عىا  ،كى فىًإذىا اٍجتىمى

ٍرأىًة أىٍذكىرىا ًبًإٍذًف الم   ًنى  اٍلمى ًؿ مى ًنى  الر جي ًؿ آنىثىا ًبًإٍذًف الم وً  ،وً فىعىالى مى ٍرأىًة مىًنى  الر جي ًنى  اٍلمى ذىا عىالى مى ]أخرجو مسمـ، كتاب "كىاً 
[، كقاؿ ُّٓبرقـ: ِِٓ/ُ باب بياف صفة مني الرجؿ كالمرأة كأف الكلد مخمكؽ مف مائيما الحيض،

 .ُُِٕصالقامكس المحيط « ماءي الرَّجًؿ كالمرأةً  ...كالمىًني  »: الفيركزآبادم
 .َِٓ/ّ، كدستكر العمماء ّٕٖ/ُ، ككتاب الكميات ِٕ/ُ، كتحفة الفقياء ِْٗ/ُٓانظر: لساف العرب  -ٓ
كنفاذ القضاء  ،الميـ كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصؿه كاحد صحيح، يدؿ  عمى تقدير شيءو »قاؿ ابف فارس في )مني(:  -ٔ

 .ِٕٔ/ٓمقاييس المغة  «نساف مني، أم يقدر منو خمقتوكماء اإل... منو قكليـ: مىنىى لو الماني، أم قدر المقدر ،بو
 /(.http://www.vip600.comمكقع: إقبلع نت )، ك ُْٖالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ٕ
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ـ حيف فكر العمماء في َُٓٗبدأت فكرة تجميد الحيكانات المنكية كحفظيا عاـ كقد 
في  االحتفاظ بنطؼ الحيكانات إلى كقت الحاجة لتمقيح البييضات، كقد نجحت تجاربيـ

االحتفاظ بالحيكانات المنكية المستخمصة مف الثيراف القكية لتمقيح األبقار في أم كقت 
مناسب، ثـ تطكرت الفكرة لمتكجو إلى التطبيؽ عمى اإلنساف بغرض اإلنجاب في أم 

نشاء أكؿ بنؾ لممني عاـ ، سنة مف سنكات العمر ـ في اسككنديرك َُٖٗكتـ تأسيس كا 
أنشأه ركبرت جراىاـ، كالذم تعيد بشراء مني العباقرة  ،(ُ)المتحدةبكاليفكرنيا في الكاليات 

، أكساط بعض النساء المكاتي قمف بالحمؿ منوفي لبيعو بألؼ دكالر، كالذم كجد لو قبكال 
ـ في الكاليات المتحدة كأكركبا كاستراليا كشركات ُٖٓٗثـ انتشرت بنكؾ المني منذ عاـ 

د زحامان كبيران، كتحقؽ أرباحان خيالية، حتى أف ت ىذه البنكؾ تشيار كص، تجارية ضخمة
عممية حمؿ، مع العمـ أف العينة  َََْـ تمت فيو ُٖٓٗلممني في لندف فتح عاـ  ابنك

كتفيد اإلحصاءات أف ىناؾ أكثر مف مميكف طفؿ حتى ، الكاحدة تكفي لتمقيح مائة امرأة
ذه البنكؾ في الدعاية كتجتيد ى، أكائؿ التسعينات كلدكا مف مني متبرعيف أك بائعيف

لبضاعتيا، كتدعي أف لدييا مني العباقرة كالمشاىير، مع أف الحقيقة غير ذلؾ، فقد 
يككف ىذا المني لدييـ مف مني المتسكليف، أك المجانيف، أك المرضى كالمعتكىيف، أك 

 .(ِ)أناس عادييف

                                                           
كقيؿ إف ىذه البنكؾ انتشرت في السبعينات مف القرف العشريف، مما يعني أف أكؿ بنؾ كجد في بداية  -ُ

 . ّٗٔف قبؿ ذلؾ، البنكؾ الطبية البشرية كأحكاميا الفقيية صالسبعينات إف لـ يك
كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ، ْٕٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صانظر:  -ِ
ُ/َٖٕ . 
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 : ؽٌْ ث٘ٞى ادل٢٘ضب٢ٗاُ اُلوع
اإلسبلمية كما يترتب عمييا مف المحاذير إف كاقع بنكؾ المني في المجتمعات غير 
عمى  الذم حرص-جعؿ عمماء اإلسبلـ ،كالمفاسد كالشركر كاالنحرافات المتفاقمة كالمتزايدة

 :ما يمي، معتمديف عمى (ُ)يفتكف بحرمة إقامة ىذه البنكؾ -حفظ األنساب
 ما يجرم في ىذه البنكؾ مف خمط لمسكائؿ المنكية كعبكاتيا دكف تحديدعمى  -ُ

 الزنى. حـر اإلسبلـ الصاحبيا، مما يتسبب في خمط األنساب، كىك المفسدة التي مف أجمي
بما ينتج عف ىذه البنكؾ مف أبناء ال آباء ليـ، مما يعتبر تحديان إلرادة اهلل تعالى  -ِ

 عظيمة، في االذم أقر الزكاج بصكرتو الشريعة، كجعؿ مف كرائو غايات سامية كأىداف
مرأة كاحتراميا كحفظ مكانتيا كمعاممتيا عمى أساس أنيا إنساف، كذات مقدمتيا تكريـ ال

 .الرجؿ، ككذلؾ األبناءك مكانة كحؽ
ىذه البنكؾ تشكؿ خطران عمى أخبلقيات المجتمع مع ككنو غير سبيؿ المؤمنيف،  -ّ

كيؤدم إلى مفسدة الزنى، فإنو باإلمكاف االحتفاظ بالحيكانات المنكية في ىذه البنكؾ لمدة 
عاما، كبإمكاف المرأة أف تمقح نفسيا كلك بعد كفاة زكجيا، فمف يضمف أف المرأة  ِٓ

مف  الشابة إذا مات زكجيا ال تقـك بالحمؿ مف السفاح ثـ تدعي التمقيح بيذا الماء المكركث
 !الحدكد زكجيا، فكيؼ يتـ الحفاظ عمى الطير كالعفاؼ في ظؿ ىذه البنكؾ، ككيؼ ستقاـ

نات المنكية لتمقيح الزكجة بيا أمر مشكب بالشككؾ الكبيرة، إذ ال االحتفاظ بالحيكا -ْ
في  يمكف أف يككف مكثكقان أف ىذه المادة ىي التي أخذت مف الزكج نفسو، فضبلن عمى أف

بعادا ليا عف النكاحي اإلنسانية التي شرع مف أجميا الزكاج. اذلؾ امتيان  لكرامة المرأة، كا 
عنو بالعبلقات  كاالستعاضةالعزكؼ عف الزكاج ما قد تسببو ىذه البنكؾ مف  -ٓ
ة التي تستيدؼ مجرد اإلمتاع كالمؤانسة، بينما يككؿ ترؾ أمر اإلنجاب إلى تمؾ محر مال

 المؤسسات اإلنتاجية كالتي تدعي القدرة عمى إنتاج أطفاؿ ذك قدرات ككفاءات عالية.
                                                           

اخ البشرم ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنسَِٓ، َُٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .ُّْ، َّْ، كالطبيب أدبو كفقيو لزىير السباعي كمحمد البار صُِٖ/ُ
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إذ كاف الرجؿ  ،ىميكجكد أمثاؿ ىذه البنكؾ أشبو ما يككف بنكاح االستبضاع الجا -ٔ
كيعتزليا زكجيا  ،أرسمي إلى فبلف فاستبضعي منو :يقكؿ المرأتو إذا طيرت مف حيضيا

فإذا تبيف حمميا أصابيا  ،كال يمسيا حتى يتبيف حمميا مف ذلؾ الرجؿ الذم تستبضع منو
نما يفعؿ ذلؾ رغبة في نجابة الكلد ،زكجيا إذا أحب ، كاليـك تذىب المرأة إلى بنكؾ (ُ)كا 

لنجابة الكلد كما يحصؿ  ألحد المفكريف أك العباقرة لتتمقح بو، طمبان  ان لمني لتشترم منيا
تمامان في نكاح االستبضاع الجاىمي، فبل فرؽ بيف جاىمية ما قبؿ اإلسبلـ كانتكاسة 

 القرف الحادم كالعشريف. 
إال  ،كالرقابة الشديدة عمى األطباء الغرب،حقكؽ المحفكظة في العمى الرغـ مف  -ٕ

أف ذلؾ لـ يمنع مف ظيكر بعض الفضائح في بنكؾ المني، فقد شيد القضاء األمريكي 
قضية رفعتيا زكجة أمريكية ضد األطباء الذيف قامكا بتمقيح بييضة ليا بمني غير مني 

كفي ىكلندا ، حممت ككلدت بطفمة سكداء مع أنيا كزكجيا بيضاكافكذلؾ عندما  ،زكجيا
 ،قيح الصناعي بعد حرماف مف اإلنجاب لثماف سنكاتـ قرر زكجاف التمُّٗٗعاـ 

حيف  ،ليتضح فيما بعد حدكث خطأ كقع مف فني المختبر ،أبيض كأسكد ،فأنجبا تكأميف
 قاـ بكضع عينة مني الزكج في أنبكب سبؽ كأف استعممو لتمقي مني رجؿ أسكد.

ني قد كمما يذكر في ىذا الشأف أف إحدل الشركات األمريكية الخاصة بمصارؼ الم
، عرضت عمى أحد الدكاترة المسمميف الحائز عمى جائزة نكبؿ في الفيزياء شراء منيو

 . كقبكؿ مثؿ ىذا العرض يعتبر نكعان مف الزنا في التكييؼ الشرعي
بينما ذىبت لجنة العمـك الطبية الفقيية اإلسبلمية األردنية إلى جكاز إنشائيا : رأم ثافو 

شراؼ ، كقد قامت  ضمف ضكابط كشركط دقيقة، كا  طبي كاجتماعي، ككذلؾ قانكني صاـر

                                                           
 :كىك استفعاؿ مف البضع ،االستبضاع نكع مف نكاح الجاىمية»، قاؿ ابف األثير: ََّ/ٔنيؿ األكطار  -ُ

مرأتو أرسمي كاف الرجؿ منيـ يقكؿ ألمتو أك ا ،كذلؾ أف تطمب المرأة جماع الرجؿ لتناؿ منو الكلد فقط ،الجماع
نما يفعؿ ذلؾ رغبة في نجابة  ،كيعتزليا فبل يمسيا حتى يتبيف حمميا مف ذلؾ الرجؿ ،إلى فبلف فاستبضعي منو كا 

 .ُْ/ٖ، لساف العرب «الكلد



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

082 

ىذا كاعتمد ، إنشاء ىذه البنكؾ فيياببعض مراكز التمقيح الصناعي في العالـ اإلسبلمي 
 :(ُ)ميي امالفريؽ عمى 

ي فنكف مف نقص اأف كجكدىا ضركرم لتحقيؽ حمـ كأمؿ الرجاؿ الذيف يع -ُ
 المنكية. ميددان باختفاء ىذه الحيكاناتف البعض منيـ ربما كاف أحتى  ،الحيكانات المنكية

أنو البد مف حفظ المني مف أجؿ إجراء تمقيح صناعي لبييضة الزكجة بطريقة  -ِ
إذا كانت الحيكانات المنكية ضعيفة أك عاجزة عف اختراؽ جدار كذلؾ طفؿ األنبكب، ك 

ة البييضة في طبؽ بترل، فتمارس تقنية اإلخصاب المجيرم بعمؿ فتحة جراحية دقيق
دخاؿ الحيكاف المنكم فييا إلقحامو داخميا بيدؼ تككيف  جدان في جدار البييضة كا 

الزكج إلى حيف تككف الزكجة مستعدة صحيان لمحمؿ،  منيالمقيحة، كيحتفظ البنؾ ب
 ضركرم.ميـ ك ة كالعقـ بكبالتالي يتضح أف كجكد ىذه البنكؾ في مراكز الخصك 

تستدعي حفظ منييـ إف كانكا  ما يمر بو بعض الرجاؿ مف مشكبلت صحية -ّ
راغبيف في اإلنجاب؛ ألنيـ لف يتغمبكا عمى ىذه المشكبلت إال بعد فقدىـ لقدرتيـ 
اإلنجابية، كمرضى السرطاف، فكـ مف شاب يصيبو السرطاف كلـ يتزكج بعد، كمريض 
السرطاف يتعرض أثناء عبلجو ألشعة ككيماكيات كىما يؤثراف في خصكبتو التناسمية 

كبيرا، كىناؾ الرجاؿ الذيف يتعرضكف لؤلمراض الخطيرة في الخصية أك تأثيران 
الستئصاليا، كىناؾ أيضان مرضى الشمؿ النصفي، كفي جميع ىذه الحاالت كغيرىا يفيد 

 حفظ المني مجمدان في عممية اإلنجاب إفادة عظيمة.
كجكد حاالت تجعؿ مف الحصكؿ عمى الحيكانات المنكية لمتمقيح في الكقت  -ْ
كغياب الزكج لفترات طكيمة كالخدمة  ،مناسب صعبان بؿ مستحيبلن في بعض الحاالتال

 العسكرية في أماكف نائية، أك اضطرار الزكج لمسفر طمبان لمرزؽ.

                                                           
، كالمكسكعة َٔٓ-َّٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صانظر ليذا القكؿ كأدلتو ما يمي:  -ُ

 .َُٖ/ُنساخ البشرم الفقيية لؤلجنة كاالست
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الخكؼ مف الخطأ كالتبلعب كاالختبلط كفتح باب الفساد األخبلقي عند النساء  -ٓ
 مف حدكثيا. منعؾ تيمكف مكاجيتو بكضع خطة كطريقة أك ضكابط عمؿ في البنك 

كؿ مراكز اإلنجاب في الكطف العربي بيا ثبلجات لحفظ البييضات الممقحة  -ٔ
الستعماليا في محاكالت جديدة، فكيؼ نمنع حفظ النطؼ كالمراكز القائمة عمييا كنجيز 

 كاألطباء ىـ ىـ ذاتيـ. ،كفي الحالتيف المراكز كاحدة !حفظ البييضات
جاد لكثير مف الصعكبات في الحقؿ الطبي، كحيث يإفي منع إنشاء ىذه البنكؾ  -ٕ

فإف خمك الدكؿ اإلسبلمية منيا سيدفع القادريف لمذىاب  ،إنيا ممارسة في الببلد األجنبية
الحيكانات بإلى ببلد الغرب لحفظ نطفو في مصارفيا، كال يخمك األمر ىناؾ مف التبلعب 

 المنكية كسرقتيا.
نع حفظ مني الزكج لتمقيح بييضة الزكجة كلك بعد أف قكاعد الفقو اإلسبلمي ال تم -ٖ

فترة طالما أف المني لمزكج كالبيضة لمزكجة كالزكجية قائمة عند أخذ المني كالتمقيح، 
ككذلؾ لك اضطر الرجؿ إلى حفظ نطفو قبؿ الزكاج كمريض السرطاف الذم سيدخؿ 

ف لـ يكف زكجان كقت أخذ المني منو  نو مف التيسير إال أمرحمة العبلج باألشعة، فإنو كا 
الشخص نتيجة لظركفو المرضية  اكعدـ اإلضرار مراعاة حاؿ ىذ في الديف اإلسبلمي

 .كتمكينو مف استعماؿ نطفو بعد الزكاج كعدـ حرمانو مف حقو في الذرية
: لئبل تحـر مراكز التمقيح  ؛كيرل بعض الباحثيف جكاز إقامة ىذه البنكؾ رأم ثالثه

ا عمى إتماـ ميمتيا بنجاح، بؿ تعد أحيانان كسيمة ضركرية الصناعي مف كسيمة تساعدى
ال يمكف أف تنجح عممية التمقيح إال بيا، عمى أف يككف ىذا الجكاز مقيدان بالقيكد كالضكابط 

 :(ُ)كالتي تصمح لئف تككف نكاة لكضع برتككؿ عاـ ينظـ عمؿ ىذه البنكؾ ،اآلتية
، تعتمد إجراءات مكثكقة أف يشرؼ عمى ىذه البنكؾ جية مركزية مكثكقة -ُ

كمضمكنة تكفؿ عدـ اختبلط األنساب، كيشرؼ عمييا أشخاص ثقات في دينيـ كعمميـ، 
 عمى أال تككف ىذه الجية المركزية تعمؿ مف أجؿ الربح المادم.

                                                           
 .ُِٓ، ُُٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ُ
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ر قانكف مف الدكلة ينظـ ىذه العممية بحيث يترتب عمى المخالفيف ك صد -ِ
 .كالمتبلعبيف عقكبات رادعة

، بؿ تككف خاصة فقط بذكم االحتياجات الناسف ىذه البنكؾ مفتكحة لكؿ أال تكك  -ّ
ككمف يدخمكف في برامج عمميات التمقيح االصطناعي كلكف يحكؿ  ،كمرضى السرطاف

سفرىـ الضركرم دكف إتماـ مراحمو، كغير ذلؾ مما تقرره لجنة أخبلقية خاصة، ينبغي 
 قؿ فقيو عالـ في الديف اإلسبلمي،كجكدىا في كؿ مركز أك بنؾ، كالبد أف تضـ عمى األ
كشخصية اعتبارية مف  عو البنؾ،بكطبيب ليس لو عبلقة بالبنؾ كال المستشفى الذم يت

كتقرر ىذه المجنة قبكؿ  المجتمع ليست ليا عبلقة عمؿ بالبنؾ كال المستشفى الذم يتبعو،
 أك عدـ قبكؿ إيداع المني في البنؾ؛ ألف العممية مف أصميا عبلجية.

كجكد لجنة تحقيقية تضمف نسبة المني إلى صاحبو قبؿ تسميمو لو أك لزكجتو  -ْ
بمكافقتو الخطية، كذلؾ عف طريؽ الفحكص المختبرية أك أم طريقة يراىا ذكك 

 االختصاص.
القكؿ األخير بشركطو كاممة إذا تحققت قكؿ حسف؛ طالما أف ىذه  اُرتع٤ؼ: 

حصر بيف الزكجيف بشركطو، كتحقيؽ ىذه العممية تتعمؽ بمشركع التمقيح الصناعي المن
الشركط يجعؿ ليذا القكؿ كجو مف االعتبار في الشريعة التي تراعي حاجات الناس 
كتنزليا منزلة الضركرات، غير أف األحكاؿ المشاىدة لممستشفيات كالتي ال ىـ ليا إال الربح 

يجعؿ  الديني كجني األمكاؿ، مع فساد أحكاؿ كثير مف الجيات الرسمية، كضعؼ الكازع
مف القكؿ األكؿ أقرب؛ ألنو أحكط كلسده الذرائع، كمع ىذا فإف تحققت الشركط الكاردة في 

  .(ُ)أعمـ كاهللالقكؿ األخير، كتـ االنضباط بيا فبل بأس باألخذ بو عند كجكد الحاجة، 

                                                           

يي األماكف المختصة كالمعدة الحتضاف كاستقباؿ بييضات النساء غير المختمطة أما بنكؾ البييضات: ف -ُ
نما تككف عبارة عف بييضات غير مخصبة ي تمؾ كلقد كانت أكؿ حادثة لمتبرع ببييضة ى، أك الممقحة، كا 

الحادثة التي كقعت في أستراليا، حيث تبرعت بيا إحدل السيدات لسيدة أخرل مصابة بانقطاع الدكرة 
 =بأف ىذا حدثه مثير يفتح الباب )بمؤسسة أبحاث الحقكؽ بمدينة نيكيكرؾ(الشيرية، كيعقب الدكتكر كايف ديكر
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 اُلوع اُضبُش: ؽٌْ اُزؼبَٓ ٓغ ث٘ٞى ادل٢٘
 مع بنكؾ المني إف كجدت:اختمؼ العمماء المعاصركف في حكـ التعامؿ 

: يرل القائمكف بو حرمة التعامؿ معيا عمى أصميـ في حرمة إنشائيا، القكؿ اْلكؿ
 كاختمفكا في عقكبة المتعامؿ معيا:

 فقاؿ فريؽ: يعاقب المتعامؿ معيا بعقكبة الزنا، فيرجـ المحصف كيجمد البكر.
 كقاؿ اآلخركف: بؿ عميو عقكبة تعزيرية.

 في األنساب، كأنو ميما قيؿ باالحتياط فالخطأ البشرم محتمؿ. كعممكا: بدخكؿ الشؾ
 . (ُ)ككؿ األدلة السابقة التي قيمت في تحريـ اإلنشاء تصمح لمقكؿ بيا ىنا

 : يرل القائمكف بو جكاز التعامؿ مع ىذه البنكؾ كلكف بشركط، كىي:القكؿ الثاني

                                                                                                                                                                  

ايضيف، كىذا طبعان في غير العالـ أماـ النساء المكاتي يعانيف مف عجز المبيض، أك البلتي أزيمت مب=
كقد قاـ األمريكاف بتقنية جديدة كدقيقة ، اإلسبلمي؛ ألف أخذ بييضة مف امرأة غير الزكجة غير جائز شرعان 

كىي غرس البييضة )المستعارة أك المتبرع بيا( في رحـ المرأة التي ال يكجد لدييا بييضات، كتمقيحيا داخميان 
ىذا الصدد أف األطباء بمركز ىربكف الطبي بكاليفكرنيا قامكا بحقف سيدة سميمة كمما يذكر في ، بمني الزكج

الناتجة مف عممية -حة يقمبسائؿ منكم زكج امرأة عاقر، فحدث التمقيح كاإلخصاب، كقبؿ أف تعمؽ ال
 بجدار الرحـ لممرأة المتبرعة السميمة، غمر األطباء ىذا الرحـ بمحمكؿ أدل إلى تعكيميا -اإلخصاب ىذه

السيدة ، كتقيـ –زكجة صاحب المني–فكاف استخراجيا منو سيبلن، ثـ غرسيا في رحـ المرأة العاقر 
شركة في بريطانيا )في مدينة ستافكرد شاير(، مع أنيا تدعي أنيا ال تتجر بالبييضات، كأف ما كميراكستيف 

جنييان  َٕٓضاتيف مقابؿ )تقـك بو إنما ىك مبادلة فقط، فالفتيات كالنساء متكسطات العمر يتبرعف ببيي
استرلينيان(، كتقـك ىذه المرأة صاحبة الشركة ببيع ىذه البييضات مقابؿ عمكلة تجارية.. الخ، كتصرح أف 

سيدة لشراء البييضات مف شركتيا المسماة )األمؿ(، كتعمؿ شركة األمؿ  َََِلدييا قائمة انتظار تضـ 
ؽ ممتكية يصعب تحديدىا، كىكذا في إيطاليا يذكر في ىذه كغيرىا مف الشركات المشابية بالخفاء، كبطر 

( دكالر أمريكي، كما ََُٓ–َََُاألكساط الطبية أف بعض النساء يبعف بييضاتيف بمبمغ قد يصؿ إلى )
 .َٖٖ/ُ، انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم يؤجرف أرحاميف بمبالغ غير محددة

ة في ضكء الشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة لمحمد عبد الجكاد حجازم النتشة، انظر: المسائؿ الطبية المستجد -ُ
 . ُْٕ/ُـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٕرسالة دكتكراه في الفقو المقارف مقدمة لجامعة أـ درماف اإلسبلمية، 
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 أف يككف التعامؿ مع ىذه البنكؾ في حدكد معالجة العقـ. -أ
أف يككف التعامؿ معيا باألسمكب الذم يستخدـ نطفة الرجؿ المعيف لزكجتو،  -ب

 كأثناء قياـ الزكجية المشركعة.
أف يتـ التأكد مف حفظ الحيكانات المنكية في ظركؼ ال تسمح ليا باالختبلط  -ج

 بمكاد منكية أخرل، كلك عف طريؽ الخطأ، أك السيك، أك النسياف.
قي مف حيكانات منكية حتى ال يتسرب شيء منو لغير التثبت مف إتبلؼ ما ب -د

 الزكجة.
كاستدلكا: بأف ىذه العممية تجرم بيف زكجيف بينيما عقد شرعي صحيح، كال فرؽ بيف 

 .(ُ)أف يككف األمر عمى الفكر أك التراخي، كأف يككف مجمدان أك غير مجمد
 اُرتع٤ؼ:

الشركط الكاردة في جكاز  ة إلىباإلضافإذا تكفرت الشركط المذككرة في القكؿ الثاني  
  .دكف غيره إنشاء ىذه البنكؾ، فيجكز التعامؿ مع البنؾ المتكافرة فيو الشركط

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 . َُٓ/ُالمسائؿ الطبية المستجدة في ضكء الشريعة اإلسبلمية  -ُ
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ث٘ٞى احل٤ِت: اخلبٌٓادلـِت   
 اُزؼو٣ق ٝاُ٘شأحاُلوع األٍٝ: 

 أكالن: تعريؼ بنكؾ الحميب:
مف تبنؾ بالمكاف أم:  ،اإلقامة كالتمكف سبؽ في المطمب الرابع القكؿ إف البنؾ يعني

مؤسسة تقـك بعمميات االئتماف  عمى في مصطمح العصربأنو يطمؽ ك ، أقاـ بو كتأىؿ
كالحميب: المبف المحمكب، كالمبف: سائؿ أبيض يككف في إناث ، باالقتراض كاإلقراض

 .(ِ)(ُ)مكالثد مف الضرع وكمخرج، كاحدتو لبنة ،كىك اسـ جنس جمعي ،اآلدمييف كالحيكاف
تقـك أك مخازف لحفظ كتخزيف الحميب اإلنساني بعد أف  : مؤسساتحميبفبنكؾ ال

إما لككنو فائضان عف حاجة  ،مف أميات متبرعات بشيء مما في أثدائيف وبعممية تجميع
ما لككف الطفؿ قد تكفي كبقي في الثدم المبف، أك بأجرة كقيمة، فيؤخذ ىذا  أطفاليف، كا 

كيحفظ في قكارير معقمة بعد تعقيمو مرة  ،ائعةالمبف بطريقة معقمة مف المتبرعة أك الب
أخرل في بنكؾ الحميب، كال يجفؼ ىذا المبف بؿ يبقى عمى ىيئتو السائمة حتى ال يفقد 

( التي تكجد في المبف اإلنساني كال يكجد antibodiesما بو مف مضادات األجساـ )
 .(ّ)مثيميا في لبف الحيكانات

                                                           

، َّٔ/ٓرم الصحاح لمجكىك ، َّْ/ِتاج العركس ك  ،ُْٓ/ُ، كالمصباح المنير َّْ/َُلساف العرب  -ُ
 .(ُْٖ/ِ) (،ُٕ/ُ) كالمعجـ الكسيط

كسر البلـ ( بلبافكأما في اآلدمية فيقاؿ لو )، المَّبىفي الذم ييٍشرىب مف ناقة أىك شاة أىك غيرىما مف البيائـكقيؿ:  -ِ
صبلح ال، ك (ِّٕ/ُّلساف العرب ]حكى الصاغاني فيو ضـ البلـ أيضان ك  إال أنو  [ِٕٗصمنطؽ البف السكيت ا 

عاتو "جاء في بعض ركايات حديث سالـ مكلى أبي حذيفة:  ٍمسى رضى ـي بمىبىًنيىا ،أٍرًضعيًو خى ، أخرجو مالؾ في "فييٍحرى
 َّٕص في المسند الشافعي، ك ُِٓٔبرقـ:  َٓٔ/ِ باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، كتاب الرضاع، المكطأ
ظاىر »األلباني: ، قاؿ َّْٕبرقـ:  ُٗ/ٔ ، باب رضاع الكبيرمعرفة السنف كاآلثاري فلبييقي ، كأُِْبرقـ: 

 [.ِّٔ/ٔ إركاء الغميؿ]«فإنو عند اآلخريف عف عركة عف عائشة ؛كلكنو في حكـ المكصكؿ ،رساؿإسناده اإل
 كالصحيح ما ىك مثبت في صمب البحث، كيسمي البعض ىذه البنكؾ بنكؾ المبف.

قدـ ، بحث مدكتكر البارل بنكؾ الحميب، ك ُّٓيو لزىير السباعي كمحمد عمي البار صالطبيب أدبو كفق -ّ
 .ُّٗمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني، الجزء األكؿ، ص في، كمنشكر لمجمع الفقو
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 نشأة بنكؾ الحميب:ثانيان: 
في السبعينات مف ظيرت فكره إنشاء بنكؾ الحميب طبيب محمد عمي البار أف يذكر ال

في أكربا كالكاليات المتحدة بعد أف انتشرت مف قبؿ مجمكعة مف  (ُ)القرف العشريف
 .كبنكؾ األعضاء ،كبنكؾ المني ،كبنكؾ القرنية ،البنكؾ مثؿ بنكؾ الدـ

كانتشار الفكاحش بشكؿ  أكاصره كالسبب في نشأتيا تفكؾ المجتمع الغربي كتقطع
مذىؿ فيو ىذا مف جية، كمف جية أخرل أف األـ قد ال تستطيع إرضاع طفميا لنضكب 

أك ألم سبب مف األسباب التي تمنع اإلرضاع مثؿ كجكد  ،أك لكجكد مرض معدو  ،لبنيا
خراج بالثدم، أك مرضيا المقعد ليا عف تحمؿ الرضاعة كتبعاتيا، لذا ظيرت فكرة 

كقصد منيا إنقاذ ىؤالء األطفاؿ الذيف يحتاجكف بصكرة خاصة ، حميبتككيف بنكؾ ال
 .كال يكجد في ىذه المجتمعات مرضعات بأجر أك بغير أجر لمبف إنساني،

ىذه الفكرة قامت كنفذت بالفعؿ في أكربا كالكاليات المتحدة، كىي فكرة ليا ما يبررىا 
فإف بنكؾ المبف قد انكمشت مف الناحية العممية كخاصة في أكربا كأمريكا، كمع ىذا 

 .(ِ)بصكرة خاصة في الكاليات المتحدة

                                                           
كد إلى أكثر مف أف فكرة بنكؾ الحميب تع ـبينما يذكر غيرىىذا ما ذكره الطبيب محمد عمي البار كغيره،  -ُ

ـ في إنشاء بنكؾ ُّٔٗخمسيف سنة بعد الحرب العالمية األكلى؛ ذلؾ أف كزارة الصحة المصرية فكرت عاـ 
 .ِّّالبنكؾ الطبية البشرية كأحكاميا الفقيية صلمحميب، انظر: 

ف ، بحث منشكر ضممبارل بنكؾ الحميب، ك ُّٓالطبيب أدبو كفقيو لزىير السباعي كمحمد عمي البار ص -ِ
 كمكقع:، ّّٗ-ُّٗم، الجزء األكؿ، صِ، العدد ِمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة 

(http://www.ejabh.com/arabic_article.) 

http://www.ejabh.com/arabic_article_31960.html
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: ؽٌْ ئٗشبء ث٘ٞى احل٤ِت ٝاُوػبع ٜٓ٘بلوع اُضب٢ٗاُ  
 كليـ في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ: ،، كالرضاع منيااختمؼ المعاصركف في إنشاء بنكؾ الحميب

لـ ذىب القائمكف بو إلى حرمة إنشاء بنكؾ حميب األميات في العا القكؿ اْلكؿ:
اإلسبلمي، كحرمة الرضاع منيا، كىك الذم قرره مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ 

 دراسة فقيية المكضكعبعد أف عرض عمى المجمع  عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي
 ي:ما يمل ؛(ُ)وطبية شممت مختمؼ جكانبك 

بنكؾ الحميب تجربة قامت بيا األمـ الغربية، ثـ ظيرت مع التجربة بعض ألف  -ُ
 فانكمشت كقؿ االىتماـ بيا. ،السمبيات الفنية كالعممية فييا

يحـر بو ما يحـر مف النسب بإجماع  ،اإلسبلـ يعتبر الرضاع لحمة كمحمة النسب -ِ
المسمميف، كمف مقاصد الشريعة الكمية المحافظة عمى النسب، كبنكؾ الحميب مؤدية إلى 

 االختبلط أك الريبة.
أك ناقص  ،ي العالـ اإلسبلمي تكفر لممكلكد الخداجأف العبلقات االجتماعية ف -ّ
أك المحتاج إلى المبف البشرم في الحاالت الخاصة ما يحتاج إليو مف  ،الكزف

 يغني عف بنكؾ الحميب. كىذااالسترضاع الطبيعي، 
فقد يتزكج  ،ما ينتج عف إنشاء ىذه البنكؾ كالرضاع منيا مف عمـك الفكضى -ْ

كىذه مفسدة  ،أك مف لبف أميا ،أك مف لبف ابنتيا ،منياالرجؿ امرأة يككف قد رضع 
، كقد تقرر في (ّ)فتمنع؛ سدان لمذريعة ،(ِ)عظيمة تفضي إلى اختبلط الحابؿ بالنابؿ

 .(ْ)القكاعد أف سد الذريعة مف أصكؿ ىذه الشريعة
                                                           

 .ِْٓقرار المجمع في مجمة المجمع، الدكرة الثانية، العدد الثاني، الجزء األكؿ، ص -ُ

 النباؿ أصحاب فيختمط القناصكف يجتمع أف كذلؾ بالنٍَّبًؿ، بالرَّامي الصائد شبكة كىي الًحبىالىةً  ناًصبي  أم -ِ
 كالمتكارد المترادؼ في الكارد كشرعة الرائد ، كنجعةِٕٔ/ُٗ العركس شيء، تاج يصاد فبل الحبائؿ، بأصحاب

 .ّٕٗص

 .ُُْصكيتكصؿ بيا إلى فعؿ المحظكر، انظر: إرشاد الفحكؿ  ،ىي المسألة التي ظاىرىا اإلباحة :الذريعة -ّ
 .ّٗصالكصكؿ إلى عمـ األصكؿ مرتقى انظر:  -ْ
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فأم سببو يفضي  ،(ُ)حفظ النسؿ مف الضركرات الخمس التي جاءت الشريعة بيا -ٓ
كىذا المبف في  فإنو البد أف يمنع محافظة عمى ىذه الكمية، ،نسؿ كاختبلطوإلى ضياع ال

النسؿ  كال ندرم مف الطفؿ الذم سيرتضع منو، كحفظ ،بنكؾ الحميب ال يعرؼ لبف أم امرأة
ضاعتو محـر ،كاجب فتركو  ،ماال يتـ ترؾ الحراـ إال بو ؛ ألفكالتسبب في اختبلطو كا 
 .كفعمو محـر ،كاجب
از إنشاء ىذه البنكؾ فيو إقداـ عمى مفاسد متحققة مف أجؿ دفع مفاسد القكؿ بجك  -ٔ

رضاعة  متكىمة، فإف ارتضاع الطفؿ ممكف باستئجار مرضعة إف طرأ أم طارئ يمنع مف
النساء  أك لـ تكف األـ مكجكدة، كالمتطكعات بذلؾ مف ،الطفؿ مف أمو رضاعة طبيعية

بداؿ لبف األـ مع فقدىا كفقد المرضع بؿ إنو مع تقدـ الصناعات فإنو يمكف است ،كثر
ف كاف ال يقـك مقاـ لبف األـ ،فإنو يسد الغرض ،مف النساء بالحميب الصناعي لكنو  ،كا 

كال حاجة ليا أصبلن،  ،يسد ثغرة، كبناءن عميو فإنو ال ضركرة تدعك إلى إنشاء ىذه البنكؾ
 .ال يجكزكذلؾ  ،مةفاإلقداـ عمييا إقداـ عمى مفاسد متحققة مف أجؿ دفع مفاسد متكى

ال يقـك مقامو  الذم فائدة إنشاء ىذه البنكؾ إغاثة األطفاؿ كنفعيـ بحميب النساء -ٕ
بإلغائيا  كالقكؿ شيء، كلو عكائده الطيبة في الحاؿ كالمآؿ، كىذا مف باب تحقيؽ المصمحة،

 ،كضياع األمكر كاألمكاؿ ،كسد أبكابيا فيو دفع لمفاسد عظيمة كىي اختبلط النسؿ
مفسدة، كدرء المفاسد  يدرأ منعياكالقكؿ ب ،حقؽ مصمحةيساد المجتمع، فالقكؿ بجكازىا كف

  .(ِ)مقدـ عمى جمب المصالح
لغائيا فيو مفسدة تعكد عمى بنية الطفؿ -ٖ كليست  ،القكؿ بعدـ إقامة ىذه البنكؾ كا 

نشائ كالقكؿ بجكاز إقامتيا، كال متحققة كؿ التحقؽ ،عظيمة ىذه المفسدة مفسدة يا فيو مفسدة كا 
ذا تعارضت مفسدتافك  ،مف األخرل أكبر فيما مفسدتاف أحدىما، عمى المجتمع بأسره تعكد  ،ا 

ذا تعارض ضرراف ركعي أشدىما بارتكاب أخفيما.، فإنو يراعى أعبلىما بارتكاب أدناىما  كا 

                                                           
 .ّٖ/ُلمشاطبي  المكافقات ( كىك مراعاة في جميع الممؿكالعقؿ ،كالماؿ ،كالنسؿ ،كالنفس ،الديف) :كىي -ُ
 .َُّصبد الحؽ البغدادم عبد المؤمف بف عل لى قكاعد األصكؿ كمعاقد الفصكؿإ تيسير الكصكؿ -ِ
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مف القكؿ بعدـ جكاز ىذه البنكؾ فيو مفسدة خاصة تعكد عمى الطفؿ الذم ال يجد  -ٗ
ذا ك كالقكؿ بجكازىا فيو مفسدة عامة عميو كعمى غيره، فينا ضرراف عاـ كخاص،  يرضعو، ا 

 .(ُ)فإف دفع الضرر العاـ مقدـ عمى دفع الضرر الخاص ،تعارض ضرراف عاـ كخاص
، ةرضعمتعكد عمى طفؿ ال يجد  صغرل القكؿ بجكاز ىذه البنكؾ فيو مصمحة -َُ

ذا تعارضت مصمحتاف ركعي تعكد عمى المجت كبرل كالقكؿ بمنعيا فيو مصمحة مع، كا 
 .أعبلىما بتفكيت أدناىما

رفع كأرادكا  ىذه البنكؾ إنما نظركا إلى مصمحة الطفؿ فقط، إنشاءالذيف أجازكا  -ُُ
جكاز أكجب ضرران آخر عمى الطفؿ كعمى الالضرر عنو، لكف ما نظركا إلى أف قكليـ ب

ال يدفع بالضرر األشد،  أف الضرر ال يزاؿ بالضرر، كالضرر األخؼ كمعمـكغيره، 
 أكتحقيقيا سيتحقؽ بعضيا بالحميب الصناعي، كبالمرضعة المتطكعة  المرادكالمصمحة 

 .المستأجرة، كال يزاؿ في األمة خير كثير
لما يترتب عمى  ؛كبذلؾ فالقكؿ مع التأصيؿ كالتقعيد ىك القكؿ بمنع إنشاء ىذه البنكؾ

مع العمـ أف القاعدة الشرعية الكبرل تقكؿ:  ،ةكالرضاع منيا مف المفاسد العظيم ،إنشائيا
 .(ِ)الشرائع جاءت لتقرير المصالح كتكميميا كتعطيؿ المفاسد كتقميميا

ماداـ أنو حميب آدميات؛ ألنو ستختمط األميات، كال  ذلؾعثيميف بحرمة ابف كأفتى 
ذا كاف يدرل مف األـ، كالشريعة اإلسبلمية يحـر فييا بالرضاع ما يحـر بالنسب، أما إ

 .(ّ)المبف مف غير اآلدميات فبل بأس

                                                           
 .ِٖصقكاعد الفقو لمبركتى   -ُ
لشرعية في اإلفادة ا، ك ِْْ، صُجزء ، ِعدد ، ِدكرة الدكلي، قرار مجمع الفقو : كأدلتو األكؿ مقكؿل انظر -ِ

، كقكاعد الفقو لمبركتي (ُّٖٔ/ٕ) ،(ْْٗ/ِ)، كالتحبير شرح التحرير لممرداكم ِِٕ-ِٗٔ/ُبعض المسائؿ الطبية 
كاإلبياج في شرح المنياج عمى ، َُٗ/ّ كالمكافقات لمشاطبي، َِٓ/ُمزرقا ل، كشرح القكاعد الفقيية ُّٗ ،ُٖص

عبلـّْٗ/ُ، كالمنثكر في القكاعد لمزركشي ُِٖ/ّمنياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ   .ُّٓ/ّ المكقعيف ، كا 
عف المكتبة الشاممة،  (، نقبلن www.islam-qa.com)فتاكل مستخمصة مف مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب  -ّ
 (.http://www.rohamaa.com، نقبلن عف مكقع: )عثيميف مسائؿ متفرقة أجاب عنيا ابفك 
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كأكصت ندكة اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ بعدـ تشجيع قياـ بنكؾ حميب بشرم لؤلطفاؿ 
 .(ُ)الخداج

 :ما يميل ؛(ِ)يجكز إنشاء بنكؾ الحميب كالرضاع منيا القكؿ الثاني:
في ألف الشارع جعؿ أساس التحريـ ىك األمكمة المرضعة كما في قكلو تعالى  -ُ

، كىذه األمكمة التي (ّ)ژک ک کژبياف المحرمات مف النساء: 
صرح بيا القرآف ال تتككف مف مجرد أخذ المبف، بؿ مف االمتصاص كااللتصاؽ الذم 
يتجمى فيو حناف األمكمة، كتعمؽ البنكة، كعف ىذه األمكمة تتفرع األخكة مف الرضاع، 

 فيي األصؿ، كالباقي تبع ليا.
د ألفاظ الشارع ىنا، كألفاظو كميا تتحدث عف اإلرضاع الكاجب الكقكؼ عن -ِ

 كالرضاعة، كمعنى ىذه األلفاظ في المغة التي نزؿ بيا القرآف كجاءت بيا السنة كاضح
 كسيمة. إلقاـ الثدم كالتقامو، كامتصاصو، ال مجرد االغتذاء بالمبف بأم يألنيا تعن ؛صريح
صكص التي ناطت كؿ األحكاـ شى مع ظكاىر الناالقكؿ بالجكاز ىك الذم يتم -ّ

باإلرضاع كالرضاع، كما يتمشى مع الحكمة في التحريـ بالرضاع، كىك كجكد أمكمة 
تشابو أمكمة النسب، كعنيا تتفرع البنكة كاألخكة كسائر القرابات األخرل، كمعمـك أف 

 الذم ذكره الفقياء. (ْ)الرضاع في حالة بنكؾ الحميب غير مكجكد، إنما ىك الكجكر
لمعركؼ أف الشؾ في الرضاع ال يترتب عميو التحريـ، كىذا الشؾ مكجكد في ا -ْ

إذ ال نعرؼ مف التي رضع منيا الطفؿ؟ كما مقدار ما رضع  ؛الرضاع مف بنكؾ الحميب
                                                           

 .ُِِ/ ْبالككيت  الصادرة عف قطاع اإلفتاء كالبحكث الشرعية الفتاكل الشرعية -ُ
إلسبلمي، كمنشكر ، بحث مقدـ لمجمع الفقو امدكتكر البارل بنكؾ الحميب، ك ُُٔ/ِفتاكل معاصرة لمقرضاكم  -ِ

 -مجمة المجمع–، كانظر نفس المرجع َّْضمف مجمة المجمع، الدكرة الثانية، العدد الثاني، الجزء األكؿ، ص
 .ُْٓفي المناقشة ص

 .ِّسكرة النساء: اآلية  -ّ
، كالمصباح ِٕٗ/ٓفي الحمؽ، لساف العرب وصب :كقيؿالدكاء يكجر في كسط الفـ، كقيؿ: في أم الفـ كاف،  -ْ

 .ْٖٔ/ِنيرالم
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مف لبنيا؟ كىؿ أخذ مف لبنيا ما يساكل خمس رضعات مشبعات؟ كىؿ المبف خالص أك 
عىاتو ًفيمىا أيٍنًزؿى مف اٍلقيٍرآًف كاف "مختمط؟ كفي حديث عائشة رضي اهلل عنيا:  عىٍشري رىضى

ٍعميكمىاتو  فِّيى رسكؿ الم ًو مى ، فىتيكي ٍعميكمىاتو ٍمسو مى ، ثيـ  نيًسٍخفى ًبخى رٍِّمفى كىىيف  ًفيمىا ييٍقرىأي مف  ييحى
ًرـ الرضعات المعمكمات، (ُ)"اٍلقيٍرآفً   كقد قاـ الشؾ ىنا. ،فالميحى
يس إرضاعان في الحقيقة، كلك سممنا بأنو إرضاع ما يحدث في بنكؾ الحميب ل -ٓ

 فيك لضركرة قائمة، كحفظو ككتابتو غير ممكف، ألنو لغير معيف، كىك مختمط بغيره.
، كبمصمحة اجتماعية معتبرة، كما كاف  -ٔ األمر في بنكؾ الحميب يتعمؽ بالعمـك

لمحكمة، أك كذلؾ فاألكلى بأىؿ الفتكل أف ييسركا كال يعسركا، دكف تجاكز لمنصكص ا
يِّرى رسكؿ الم ًو "القكاعد الثابتة، لحديث عائشة رضي اهلل عنيا:  ٍيًف إال  ما خي بيف أىٍمرى

ذى  ، كقد جعؿ الفقياء مف مكجبات التخفيؼ: عمـك البمكل (ِ)"ما لـ يىكيٍف ًإٍثمان أَْيَسَرُهَما أىخى
رنا الحاضر خاصة كرفقان بيـ، ىذا باإلضافة إلى أف عص ،مراعاة لحاؿ الناس ؛بالشيء

 .(ّ)أحكج ما يككف إلى التيسير كالرفؽ بأىمو
عمى فرض مسيس الحاجة إلى كجكد ىذه البنكؾ يطالب بكضع  القكؿ الثالث:

أف يجمع الحميب كيتـ أخذه مف المرضعات في أكاني احتياطات مشددة ليا منيا: 
حميب،  بحيث تعرؼ صاحبة كؿ أف يكتب عمى كؿ قاركرة اسـ المتبرعةمنفصمة، ك 

كيتـ إثبات كاقعة الرضاع في كيسجؿ في السجؿ اسـ الطفؿ الذم تناكؿ ىذا الحميب، 
حرصان ، كيعمـ أىؿ الطفؿ اسـ ىذه المرضعة؛ سجبلت محفكظة مع إشعار ذكم الشأف

 .(ْ)كبذلؾ ينتفي المحذكر، عمى عدـ تزاكج مف بينيـ عبلقة رضاعية محرمة
                                                           

 .  ُِْٓبرقـ:  َُٕٓ/ ِأخرجو مسمـ، كتاب الرضاع، باب التحريـ بخمس رضعات  -ُ
كمسمـ، كتاب  َْْٔبرقـ:  ُِْٗ/ٔأخرجو البخارم، كتاب الحدكد، باب إقامة الحدكد كاالنتقاـ لحرمات اهلل  -ِ

 .  ِِّٕبرقـ:  ُُّٖ/ ْلآلثاـ كاختياره مف المباح أسيمو  الفضائؿ، باب مباعدتو 
 .ُُٔ-َٕٔ/ ِفتاكل معاصرة لمقرضاكم  -ّ
، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية بالككيت، الصادرة عف قطاع اإلفتاء كالبحكث الشرعية الفتاكل الشرعية -ْ

 .(www.islamtoday.net)مكقع: انظر: ، ك ُِّ/ْاإلدارة العامة لئلفتاء كالبحكث الشرعية 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-467.htm
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 ،اليبلؾ أك المرض عمى األطفاؿ يةخشضركرة ممجئة، كذلؾ بكشرط آخركف كجكد 
أال ، ك بكاسطة األطباء المختصيف كيعرؼ ذلؾالضركرة قائمة ال منتظرة، ىذه أف تككف ك 

يككف الضرر المترتب عمى ارتكاب  أفك يككف لدفع الضركرة كسيمة أخرل غيرىا، 
أف تككف األـ صاحبة ، ك المحظكر أقؿ مف الضرر المترتب عمى كجكده حاؿ الضركرة

التأكد  مع ،في نمك عقؿ األطفاؿ مَّبف سميمة البدف ذات عقؿ راجح؛ ألف لمرضاع تأثيران ال
يف مف احتكاء المَّبف عمى كؿ عناصر الغذاء المطمكبة لنمك الطٍّفؿ أالَّ ، ك بكاسطة المختصٍّ

تيف أك ثبلثة، حتَّى ال يككف في  يؤخذ مف لبىف األـ المتبرعة أك المستأجرة أكثر مف مرَّ
 .(ُ)إف كانت حاجتو لمبف قائمة رار بالطٍّفؿ صاحب المبفذلؾ إض

 سبب الخالؼ في المسألة
 ذلؾ بلؼ في المسألة، كعند الكقكؼ عمىلخسبب المف الميـ لمعرفة الراجح الرجكع 

نجد أف السبب في ذلؾ يرجع إلى اختبلفيـ في صفة الرضاع الذم يحصؿ بو التحريـ، 
 :كىذه الجزئية محؿ خبلؼ بيف الفقياء

مص كتثبت بيما الحرمة  (ِ)جميكر إلى أف السعكط كالكجكرالذىب  القكؿ اْلكؿ:
 .(ّ)الثدم

عمى أنو يتعمؽ التحريـ بالسعكط كالكجكر إال في إحدل  (ْ)كاتفقكا»قاؿ ابف ىبيرة: 
ما يحصؿ ف يو، كعم(ٓ)«الركايتيف عف أحمد أنو ال يثبت التحريـ إال بالرضاع مف الثدم

 ي:ما يمب كا، كاستدلتبر رضاعان في بنكؾ الحميب يع
                                                           

 (./http://www.alukah.net/Sharia، مكقع األلككة: )عبدالتكاب معكضلبنكؾ الحًميب في ضكء الشريعة اإلسبلمية  -ُ
: المغني البف حمؽ صبا مف غير الثدم، انظرال و إلىنؼ مف إناء أك غيره، كالكجكر: صباألصب المبف في  -ِ

 .ُّٗ/ٖقدامة 
، ِِْ/ُ ، كالكافي في فقو أىؿ المدينة البف عبد البرِّٖ/ّ عبي كالثكرم، انظر: البحر الرائؽكىك قكؿ الش -ّ

 .ُّٗ/ٖ، كالمغني البف قدامة ِٕ/ٓكاألـ لمشافعي 
 يريد أصحاب المذاىب األربعة. -ْ
 .َِٓ/ِاختبلؼ العمماء البف ىبيرة  -ٓ

لعبدالتواب%20معوض
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نبات المحـ ،أف المؤثر في التحريـ ىك حصكؿ الغذاء بالمبف -ُ  ،كانتشار العظـ ،كا 
عف  مكذلؾ يحصؿ باإلسعاط كاإليجار؛ فتثبت بيما الحرمة، كقد رك  ،كسد المجاعة

اعى إال ما شىد  "أنو قاؿ:  النبي  ـى ال ًرضى ـى كىأىٍنبىتى الم ٍح : ال ؿ أبك مكسى فقا، "اٍلعىٍظ
اًع "، كفي ركاية: (ُ)تسألكنا كىذا الحبر فيكـ ـي ًمفى الر ضى رِّ ـى كىأىٍنشىزى  إالالى ييحى ما أىٍنبىتى الم ٍح

ـى  اعىةً "، كفي حديث عائشة: (ِ)"اٍلعىٍظ اعىةي مف اٍلمىجى ، فالرضاعة التي تثبت (ّ)"فىًإن مىا الر ضى
ككف الرضيع طفبلن؛ لسد المبف جكعتو؛ ألف كتحؿ بيا الخمكة ىي حيث ي ،بيا الحرمة

فيشترؾ في  ،معدتو ضعيفة يكفييا المبف كينبت بذلؾ لحمو فيصير كجزء مف المرضعة
أك المطعمة  ،فكأنو قاؿ: ال رضاعة معتبرة إال المغنية عف المجاعة ،الحرمة مع أكالدىا

ر رد عمى ىذا الفريؽ اآلخ، غير أف ، كذلؾ حاصؿ في الكجكر كالسعكط(ْ)مف المجاعة
 االستدالؿ مف ثبلثة أكجو:

نبات المحـ كانتشار  ككفأف  أحدىا: المؤثر في التحريـ ىك حصكؿ الغذاء بالمبف كا 
ال يكجد في السعكط؛ ألنو ال يرفع بو شيء مف الجكع إذ ال يتغذل  العظـ كسد المجاعة

 أحد مف أنفو.
يعطى الطفؿ المبف مف  بأف األنؼ طريؽ لمتغذية في حاالت االضطرار، كال :يناقش

يعطى المبف عف طريؽ أنابيب تدخؿ إلى األنؼ ك ، وأنفو إال عند عجزه عف الشرب مف فم
كيدخؿ منيا الحميب إلى المعدة فيحصؿ المقصكد، كىذا أمر مشاىد في حاالت الضركرة 

 عف طريؽ القسطرة.
                                                           

 باب في رضاعة الكبير، كتاب النكاح، ،ََِٔرقـ:ِٖٔ/ُ، كمرفكعان َِٗٓرقـ:ِٕٔ/ُ كد مكقكفان أخرجو أبك دا -ُ
، كضعؼ المرفكع في إركاء ُُْٖرقـ:ب ّٖٖ/ِ صحح األلباني المكقكؼ عمى ابف مسعكد في صحيح أبي داكد

 .  ُِّٓبرقـ:  ِِّ/ ٕالغميؿ 
، قاؿ شعيب ُُْْبرقـ:  ِّْ/ُد ابف مسعكد أخرجو أحمد في المسند، مسند المكثريف مف الصحابة، مسن -ِ

 «.  بيف كالد أبي مكسى اليبللي كعبداهلل بف مسعكد لبلنقطاعصحيح بشكاىده كىذا إسناد ضعيؼ »األرنؤكط: 
برقـ:  ّٔٗ/ ِأخرجو البخارم، كتاب الشيادات، باب الشيادة عمى األنساب كالرضاع المستفيض كالمكت القديـ  -ّ

 .  ُْٓٓبرقـ:  َُٖٕ/ِلرضاع، باب إنما الرضاعة مف المجاعة ، كمسمـ، كتاب آَِْ
 .ُْٖ/ٗ ،فتح البارم -ْ
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ر ال لمتحريـ كالكجو الثاني: أف ىذا الخبر حجة لمقكؿ بعدـ التحريـ بالسعكط كالكجك 
إنما حـر بالرضاعة التي تقابؿ بيا المجاعة كلـ يحـر بغيرىا شيئا، فبل  بيما؛ ألنو 

يقع تحريـ بما قكبمت بو المجاعة مف أكؿ أك شرب أك كجكر أك غير ذلؾ إال أف يككف 
 رضاعة، كليس ذلؾ عندنا رضاعة، فبلبد مف كجكد الرضاع أكالن كقبؿ كؿ شيء.

 دالؿ بمكضع النزاع فبل يقكل كال ييسمـ بو.بأف ىذا است :يناقش
نبات المحـ بأم شيء كاف لكجب أف  الكجو الثالث: لك كانت العمة ىي إنشاز العظـ كا 
نقكؿ اليـك بأف نقؿ دـ امرأة إلى طفؿ يحرميا عميو كيجعميا أمو، ألف التغذية بالدـ في 

فرض بالظنكف، فإف الظف العركؽ أسرع كأقكل تأثيران مف المبف، كلكف أحكاـ الديف ال ت
 .(ُ)أكذب الحديث كال يغني مف الحؽ شيئا

المبف مخمكؽ لغذاء الطفؿ بخبلؼ ، ك المبف منصكص عميو بخبلؼ الدـ نكقش: بأف
ف كاف الجسـ مفطكر ، ك الدـ نقؿ الدـ ، ك عمى الحياة بكجكده ان الدـ ليس مادة مغذية كا 

ـ أف الرضاع المحـر خمس يحصؿ لمضركرة مرة أك مرتيف، بخبلؼ الرضاع، مع العم
عند مف يرل الدـ نجس فيناؾ فرؽ بيف الدـ النجس الذم كصؼ ، ك رضعات مشبعات

ليس كؿ ، ك (ِ)كأنعـ اهلل بو ،ككصؼ بالغذاء ،بالنجاسة كبيف المبف الذم كصؼ بالطيارة
، فما ىك النكع الذم ستنقؿ الحرمة إليو دـ النساء ،حميب يحـر أـ  ،فمبف الرجؿ ال يحـر

 أـ دـ الرجاؿ.  ،ألطفاؿدـ ا
استدؿ الجميكر عمى التحريـ بالكجكر كالسعكط بأنو حميب كاصؿ مف الحمؽ  -ِ

نشار العظـ، فحصؿ بو التحريـ كما لك شربو.  فيحصؿ بو إنبات المحـ كا 
المبف إلى حيث يصؿ باالرتضاع، كيحصؿ بو  ماأف السعكط كالكجكر يصؿ بي -ّ

نشاز العظـ ما ي حصؿ مف االرتضاع، فيجب أف يساكيو في التحريـ؛ مف إنبات المحـ كا 
 ألف الجميع كاصؿ إلى الجكؼ عف طريؽ الحمؽ. 

                                                           
 .َٖٔ، َٕٔ/ِفتاكل معاصرة لمقرضاكم  -ُ
 .ُْٓمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني، الجزء األكؿ، ص -ِ
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 .(ُ)لمتحريـ كالرضاع بالمص فكانا سبيبلن  ،الفـ كاألنؼ سبيؿ الفطر لمصائـ -ْ
، الركايتيف عف أحمد إحدل كىك، كنقمو عف الميث بف سعد ،(ِ)ذىب ابف حـز :القكؿ الثاني

 :لمتالي ؛الراضع مف ثدم المرضعة بفيو فقط امتصو ما ىك محـر إنماالرضاع ال أف إلى
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژتعالى:  كلوق -ُ

ژ  ژ ڑ ڑ ک ک   ک   ک گ گ گ 

گ      ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ 

﮸﮹  ﮶﮷      ﮴﮵      ﮲﮳   .(ّ)ژے ے     ۓ   ۓ 
ـي ": قكؿ رسكؿ اهلل  -ِ ـي مف الن سىبً يىٍحري اًع ما يىٍحري  .(ْ)"مف الر ضى

لـ يحرما في ىذا المعنى  كجو الداللة في اآلية كالحديث: أف اهلل تعالى كرسكلو 
نكاحان إال باإلرضاع كالرضاعة كالرضاع فقط، كال يسمى إرضاعان إال ما كضعتو المرأة 

كال يسمى رضاعة كال  ،المرضعة مف ثدييا في فـ الرضيع يقاؿ: أرضعتو ترضعو إرضاعان 
ع أك الرضيع بفيو الثدم كامتصاصو إياه، تقكؿ: رضع يرضع  إرضاعان  إال أخذ المرضى
كرضاعة، كأما كؿ ما عدا ذلؾ فبل يسمى شيء منو أرضاعان كال رضاعة كال  رضاعان 

كتقطير،  ،كسعكط ،كحقنة ،كبمع ،كأكؿ ،كشرب ،كسقاء ،كطعاـ ،رضاعان، إنما ىك حمب
 .(ٓ)عز كجؿ بيذا شيئا كلـ يحـر اهلل

ف ىما أثبتا التحريـ باإلرضاع رد الجميكر عمى ىذا االستدالؿ:  ،بأف اآلية كالحديث كا 
كىك حصكؿ التحريـ باإلسعاط كاإليجار، كقد ذكر جميكر  ،فبل يدالف عمى نفي ما سكاه

                                                           
 .ُّٗ/ٖقدامة ، كالمغني البف ٗ/ْ، كبدائع الصنائع ُّٓ،ُّْ/ٓالمبسكط لمسرخسي  -ُ
 .ٕ/َُ المحمى -ِ
 .ِّسكرة النساء: اآلية  -ّ
برقـ:  ّٓٗ/ ِأخرجو البخارم، كتاب الشيادات، باب الشيادة عمى األنساب كالرضاع المستفيض كالمكت القديـ  -ْ

 .  ُْْٓبرقـ:  َُٗٔ/ِ، كمسمـ، كتاب الرضاع، باب تحريـ الرضاعة مف ماء الفحؿ َِِٓ
 .ٕ/َُالمحمى البف حـز  -ٓ
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 ،بجامع حصكؿ اإلنشاز لمعظـ ،الفقياء أنيما ينشراف الحرمة قياسان عمى اإلرضاع
كالتغذية لمصغير، كالقياس مف األدلة الشرعية المعتبرة، كقد جاء النص  ،نبات لمحـكاإل

كلذا أجمع  ،في اآليات كاألحاديث عمى اإلرضاع كحصكؿ التحريـ بو؛ لككنو األصؿ
نما حصر ابف حـز الرضاع المحـر  ،العمماء عمى حصكؿ التحريـ بو كغيره تابع لو، كا 
 ال يعتبر القياس دليبلن شرعيان. -رحمو اهلل-فيما كاف مصان مف الثدم لككنو 

بأف قياسكـ ىذا مردكد؛ ألنكـ منعتـ قياس الشاة عمى اآلدمية في حصكؿ  نكقش:
 .التحريـ بمبنيا مع أف ذلؾ كمو إرضاع، كمع ككنو قياسان إال أنو مردكد بإجماع

الفارؽ؛  عف مناقشتيـ: بأف قياس لبف البييمة عمى لبف اآلدمية قياس مع رد اآلخركف
لغذاء الطفؿ أما األكؿ  ؽلككف الثاني خم ؛كذلؾ ألف لبف البييمة يختمؼ عف لبف اآلدمية

كاآلدمية ليست كالشاة لكرامتيا كتشريؼ اهلل ليا، كما أنو يحصؿ مف المفسدة  فبل،
بالقكؿ بالتحريـ بمبف البييمة ما ال يحصؿ في القكؿ بالتحريـ باإلسعاط كاإليجار مف لبف 

، كال عبرة بطريقة دخكلو إذا حصمت التغذية بو، كقد عمـ أف الشرع يخص لبف اآلدمية
اآلدمية في حصكؿ الرضاع؛ ألف لبف غير اآلدمية مما كاف يكثر استخدامو كالشرب 
 منو زماف نزكؿ الكحي، كمع ىذا ما نيًقؿ أبدان أف أحدان سأؿ عف ذلؾ؛ كما ذلؾ إال لككنو

 و تحريـ كال ىك مقصكد لمشارع. معمكمان لدييـ أف ذلؾ ال يحصؿ ب
كقكؿ عنو يي ركاية غير معتمدة، كالمعتمد فأحمد اإلماـ أما نسبة ىذا القكؿ إلى 

ع ال ك طبمألف كتاب الميث ال و؛تك ثبمف يحتاج إلى تأكد  كذلؾ إلى الميث تونسب، ك الجميكر
 .تكجد فيو ىذه الكممة

 فيك مذككر في المحمى.، ر مف كتابألنو في أكث؛ اإلسناد إلى الميث بثبكت: اآلخركفرد 
إذ فيو كفي غيره عشرات  ؛رد الفريؽ األكؿ بقكليـ: ليس كؿ ما ذكر فيو يككف ثابتان 

فبل بد مف التيقف، كأف يثبت صحة  ،اآلثار بؿ األحاديث التي ال تثبت عف النبي 
 .(ُ)اإلسناد إلى الميث

                                                           
 .ِٕٕ/  ِ الدكلي مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي -ُ
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رضع: الراء كالضاد »س: المعنى المغكم لمرضاعة كىك مص الثدم، قاؿ ابف فار  -ّ
 .(ُ)«يرضع رضع المكلكد :تقكؿ ،كىك شرب المبف مف الضرع أك الثدم ،كالعيف أصؿ كاحد
المرضعة لك كانت مصابة في ثدييا فعصرت منو المَّبف كأرضعتو الطٍّفؿ نكقش: بأف 

ف لـ يكجد مص مف  خمس رضعات متفرقات مشبعات كقع التَّحريـ باتفاؽ الفقياء، كا 
كلك أتينا بأـ فاحتضنت طفبلن ثـ أرضعتو بمبف غيرىا خمس رضعات مشبعات  ،الثَّدم

 .(ِ)فالتَّحريـ ىنا يتكجو إلى صاحبة المَّبف كليس لؤلٍـّ الحاضنة ،متفرقات
يعترض عميو: بأف ىذا اإلجماع غير مسمـ بو إف أريد باإلرضاع شرب الطفؿ لو بعد 

لو؛ ألف الفريؽ الثاني ال يككف خركجو مف ثدييا بعصرىا إياه مف دكف مص الطفؿ 
عندىـ رضاع إال ما كاف بمص الثدم فقط، كال يتصكر أف تحتضف امرأة طفميا ثـ 
ترضعو مف ثدييا لبف غيرىا، إال أف يراد تحضنو بحضنيا كتسقيو لبف غيرىا، كىذا ليس 

 إرضاع عند الفريؽ الثاني إذ ليس فيو مص لمثدم.
نما حـر اهلل تعالى كرسكلو أف الكجكر كالسعكط ليس برضاع ك  -ْ ما كاف  ا 

 بالرضاع، كألنو حصؿ مف غير ارتضاع فأشبو ما لك دخؿ مف جرح في بدنو. 
إذ قالت: جاءت سيمة بنت  حديث عائشة زكج النبي  :يرد عمى ىذيف االستدالليف

مف دخكؿ سالـ  فقالت: يا رسكؿ اهلل إني أرل في كجو أبي حذيفة إلى النبي  سييؿ
كىٍيؼى أيٍرًضعيوي كىك رىجيؿه كىًبيره  :قالت ،ارضعيو": ، فقاؿ النبي (ّ)فوكىك حمي ـى  ؟كى فىتىبىس 

ًمٍمتي أىن وي رىجيؿه كىًبيره  :كقاؿ ، رسكؿ الم وً  لعائشة  كقالت أـ سممة زكج النبي ، (ْ)"قد عى
رضي اهلل عنيما: كاهلل ما تطيب نفسي أف يراني الغبلـ قد استغنى عف الرضاعة، 

 فقالت: يا رسكؿ اهلل كاهلل إني فقالت: لـ؟ قد جاءت سيمة بنت سييؿ إلى رسكؿ اهلل 
 أىٍرًضًعيًو، فقالت: إنو": ألرل في كجو أبي حذيفة مف دخكؿ سالـ قالت: فقاؿ رسكؿ اهلل 

                                                           
 .ََْ/ِمعجـ مقاييس المغة  -ُ
 (.http://www.alukah.net، نقبلن عف مكقع األلككة اإلسبلمية: )بنكؾ الحًميب في ضكء الشريعة اإلسبلمية -ِ
بيعة قد تبن -ّ  اه فنسب إليو.كاف أبك حذيفة بف عيٍتبة بف رى
 . ُّْٓبرقـ:  َُٕٔ/ِأخرجو مسمـ، كتاب الرضاعة، باب رضاعة الكبير  -ْ

http://www.alukah.net/
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ذىٍيفىةى، فقالت:  ٍجًو أبي حي ٍفتي ذيك ًلٍحيىةو، فقاؿ: أىٍرًضًعيًو يىٍذىىٍب ما في كى وي في كاهلل ما عىرى
ٍجًو أبي  ذىٍيفىةى كى فيذا الحديث دليؿ عمى أف عمة التحريـ في الرضاعة ليست ، (ُ)"حي

نما االمتصاص مف الثدم نبات المحـ، كذلؾ كما يككف مف  كا  ىي إنشاز العظـ كا 
إلى جانب ىذا فقد ركم في ، (ِ)االمتصاص مف الثدم يككف مف الحميب المحمكب أيضا

كاف يحمب في مسعط »عف أبيو قاؿ:   بف أخي الزىرمالطبقات عف محمد بف عبد اهلل
أك إناء قدر رضعة، فيشربو سالـ كؿ يـك خمسة أياـ، ككاف بعد يدخؿ عمييا كىي 

كقد ذكر ىذه الركاية الحافظ ابف ، (ّ)«لسيمة بنت سييؿ حاسر رخصة مف رسكؿ اهلل 
استأنس الحافظ  ، كقد(ْ)بما يدؿ عمى أنيا مقبكلة عنده نياحجر في اإلصابة كسكت ع

نما يي  د مف أخباره ما يعارض ما ذكره مف ىك أقكل رى بما ذكره مف األخبار في الفتح كا 
مع العمـ أف ىذا الخبر تدعمو أصكؿ الشرع مف القرآف كالسنة، كذلؾ بالنصكص  منو،

                                                           
، كليذا الحديث قصة ىي: أف أبا ُّْٓبرقـ:  َُٕٔ/ِأخرجو مسمـ، كتاب الرضاعة، باب رضاعة الكبير  -ُ

ف عتبة بف ربيعة كىك كأنكحو ابنة أخيو ىند بنت الكليد ب حذيفة بف عتبة بف ربيعة بف عبد شمس كاف تبنى سالمان 
في الجاىمية دعاه الناس إليو ككرث  ككاف مف تبنى رجبلن  ،مكلى المرأة مف األنصار كما تبنى رسكؿ اهلل زيدان 

ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ژفي ذلؾ:  ميراثو حتى أنزؿ اهلل 

اءت سيمة بنت سييؿ [ فردكا إلى آبائيـ فمف لـ يعمـ لو أب كاف مكلى كأخا في الديف فجٓ]األحزاب:ژۀ
فكاف يأكم معي  كلدان  يا رسكؿ اهلل إنا كنا نرل سالمان  :بف عمرك القرشي ثـ العامرم كىي امرأة أبي حذيفة فقالت

كقد أنزؿ اهلل عزكجؿ فييـ ما قد  -أم يراني مبتذلة في ثياب مينتي-كمع أبي حذيفة في بيت كاحد كيراني فضبل 
 ،فأرضعتو خمس رضعات فكاف بمنزلة كلدىا مف الرضاعة "أرضعيو": ي عممت فكيؼ ترل فيو؟ فقاؿ ليا النب

ف  فبذلؾ كانت عائشة تأمر بنات أخكاتيا كبنات إخكتيا أف يرضعف مف أحبت عائشة أف يراىا كيدخؿ عمييا كا 
أف يدخمف عمييف بتمؾ الرضاعة  كأبت أـ سممة كسائر أزكاج النبي  ،خمس رضعات ثـ يدخؿ عمييا كاف كبيران 

لسالـ دكف  كاهلل ما ندرم لعميا كانت رخصة مف النبي  :مف الناس حتى يرضع في الميد كقمف لعائشة حدان أ
، صححو األلباني في صحيح أبي َُِٔرقـ: ِٖٔ/ُالناس، أخرجو أبك داكد، كتاب النكاح، باب مف حـر بو 

 . ُُٖٓرقـ:  ّٖٖ/ ِداكد، 
 ، في المناقشة.ُْٕ، العدد الثاني، الجزء األكؿ، صمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية -ِ
 .، ضعفو جماعة مف المحدثيف؛ ألف في سنده الكاقدم كىك متكمـ فيوُِٕ/ٖالطبقات الكبرل البف سعد  -ّ
 .ِّٖ/ِمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  -ْ
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الممزمة لستر المرأة بدنيا عف األجانب، كتحريـ لمسيا كمصافحتيا كنحك ذلؾ، ثـ إنو لـ 
يثبت أف  ،كال مثمو كال حتى أضعؼ منو ،إذ لـ يرد خبر أقكل منو ،يعارضو يرد ما

سالمان رضع مف ثدييا مباشرة، فقط ما يعتمدكف عميو في ذلؾ ىك المعنى المغكم 
كالميعىكَّؿ عميو شرعان ىك االصطبلح الشرعي أك الحقيقة الشرعية ،لمرضاع

كيدؿ لذلؾ ، (ُ)
تني امرأة مف لبنيا بعد ما كنت رجبلن كبيرا أيضان قكؿ عطاء حيف قاؿ لو رجؿ: سق

أأنكحيا ؟ قاؿ: ال، قمت: كذلؾ رأيؾ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ عطاء: كانت عائشة تأمر بذلؾ 
كسأؿ رجؿ اإلماـ عمي فقاؿ: إني أردت أف أتزكج امرأة قد سقتني مف لبنيا ، (ِ)بنات أخييا

 .(ّ)«ال تنكحيا كنياه عنيا»كأنا كبير تداكيت؟ قاؿ عمي: 
األكؿ،  مبف كاف مف إناء، كما كضح كيفيتو األثرال وتضح مف ىذه اآلثار أف تناكلي

ىكذا »ؿ ابف عبد البر: ، يقك (ْ)في الثاني كالثالث« سقتني»ككما ىك كاضح مف لفظة 
يحمب لو المبف كيسقاه، كأما أف تمقمو المرأة ثدييا كما  ،رضاع الكبير كما ذكر عطاء

كلعؿ سيمة : »هكقاؿ غير ، (ٓ)« ينبغي عند أىؿ العمـتصنع بالطفؿ فبل؛ ألف ذلؾ ال
إذ ال يجكز رؤية الثدم كال  ؛حمبت لبنيا فشربو مف غير أف يمس ثدييا كال التقت بشرتاىما

 . (ٕ)إنو حسف :قاؿ النككم في ىذا القكؿ، ك (ٔ)«مسو ببعض األعضاء
بأف  يدكأي  بالرضاعة مع الكبر، وعف مسو لمحاجة كما خص كعفاليحتمؿ  :أما القكؿ

ًمٍمتي أىن وي رىجيؿه كىًبيره "ظاىر الحديث أنو رضع مف ثدييا؛ ألنو تبسـ كقاؿ:  كلـ  ،"قد عى
كىك مكضع بياف، كمطمؽ الرضاع يقتضي مص الثدم، فكأنو أباح ليا  ،يأمرىا بالحمب

 فيك خاص بيما ليذا المعنى. ،ذلؾ لما تقرر في نفسيما أنو ابنيا كىي أمو
                                                           

 (.ُٗ/ٓٓ) -ُأرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث مصدره الشاممة اإلصدار الثالث  -ُ
 .  ُّّٖٖ، برقـ: ْٖٓ/ٕعف ابف جريج  الرزاؽ في مصنفوأخرجو عبد  -ِ
 .  ُّٖٖٖبرقـ:  ُْٔ/ٕأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو  -ّ
 (.http://www.eltwhed.com): نقبلن عف مكقع التكحيد عمى الرابط -ْ
 .ُّٔ/ّ، كانظر: شرح الزرقاني ِٓٓ/ٔاالستذكار  -ٓ
 .ُّٔ/ّقالو القاضي عياض، انظر: شرح الزرقاني  -ٔ
 .ُّ/َُ ،شرح صحيح مسمـ -ٕ
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ككأنيـ رحميـ اهلل تعالى لـ يقفكا في ذلؾ عمى »الرد عمى ذلؾ: قاؿ الجميكر في 
 .(ُ)«شيء
بمحميا عنده، كما أحب مف ائتبلفيما، كنفي  فأراد رسكؿ اهلل »قاؿ ابف قتيبة: ك 

الكحشة عنيما أف يزيؿ عف أبي حذيفة ىذه الكراىة كيطيب نفسو بدخكلو فقاؿ ليا: 
لبنؾ  كما يفعؿ باألطفاؿ، كلكف أراد احمبي لو مف، كلـ يرد ضعي ثديؾ في فيو "أىٍرًضًعيوً "

ثديييا  ليس يجكز غير ىذا؛ ألنو ال يحؿ لسالـ أف ينظر إلى ،شيئا ثـ ادفعيو إليو ليشربو
 .(ِ)«فكيؼ يبيح لو ما ال يحؿ لو كما ال يؤمف معو مف الشيكة! ،إلى أف يقع الرضاع

دم ليس معيـ أم نقؿ أك خبر أيضان: فالذيف قالكا بأف ذلؾ الرضاع كاف بالتقاـ الث
يستندكف إليو في ىذا القكؿ؛ فضبل عف مخالفتو أدلة الشرع كأصكلو كخصكصية التركيز 

ں ڻ ڻ ژعمى إسداؿ الخمار عمى منطقة الصدر في قكلو سبحانو: 

، كالجيب ىك فتحة الثكب مف أعمى، فكيؼ تخص اآلية ىذه المنطقة بالذكر (ّ)ژڻ
، (ْ)ژڱ ڱ ڱڳ ڳ  ڳ ڱ  ژتعالى قبؿ ذلؾ:  مع أنيا داخمة في عمـك قكلو

كلصار  ،، لك حدث ىذا أدل إلى التناقضياثـ ييدعى أف سالمان كشفيا كرضع من
لكف ذلؾ  ،كتشريعو  كلمييكد مندكحة يطعنكف بيا النبي لممشركيف في عيد النبي 

رتضع ثدييا أيضان ىذا القكؿ: إف سالمان قد ا، فدؿ عمى أف ىذا الميدَّعى لـ يقع ،لـ يحدث
مباشرة ال يساعده ما جاء في الركاية نفسيا مف امتعاض أبي حذيفة مف دخكؿ سالـ 

إني أرل في كجو أبي حذيفة مف دخكؿ سالـ كىك  ،يا رسكؿ اهلل»بيتو فقد قالت سيمة: 
بؿ  ،ثـ ىك يرضى أف ييكشؼ عف عكرتيا ،، فكيؼ يمتعض لمجرد دخكلو البيت«حميفو

 كيمص ثدييا؟!.
                                                           

 .ُّٔ/ّ ،شرح الزرقاني -ُ
 .َّٗ، َّٖ/ُمؼ الحديث البف قتيبة تأكيؿ مخت -ِ
 .ُّسكرة النكر: اآلية  -ّ
 .ُّسكرة النكر: اآلية  -ْ
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كاف ىذا الزمان لحصكؿ اإلرضاع الذم يسكغ معو لسالـ أف يدخؿ البيت دكف إف قيؿ: 
 حرج.

بؿ عمى حصكؿ المبف  ،ف حصكؿ اإلرضاع ال يتكقؼ عمى مباشرة الثدمبأ: نكقش
 سكل التقاـ الثدم؛ ألنيا عميو حراـ قبؿ أف يحصؿ الرضاع بالفعؿ. ،في المعدة بأم كسيمة

لكنيا لـ تسأؿ عف  ،تنكر سيمة تكشفيا أماـ سالـالقكؿ بيذا كاف يستمـز أف تس :أيضان 
ككيؼ أرضعو كىك رجؿ »بؿ استغربت نفس اإلرضاع حالة ككنو كبيران فقالت:  ،ىذا
كذلؾ ، ؛ ألنيا تعمـ جيدان أف اإلرضاع مبلبس لحاؿ الصغر كىك المعتد بو شرعان «!كبير

ـٍ يستغرب أمر مبلمستو جسد أجنبية كفيما ال ي ـى لى ثـ  ظير لؤلجانب عادة؟!سالـ نفسو ًل
الصحابة أف يأخذكا عنو القرآف حيف قاؿ:  مف ىك سالـ ىذا؟ إنو مف أرشد النبي 

ذيكا اٍلقيٍرآفى مف أىٍربىعىةو  سىاًلـو مكلى أبي  -فىبىدىأى ًبوً -مف عبد الم ًو بف مىٍسعيكدو  :"خي كى
ذىٍيفىةى  ء؛ ألنو كاف أكثرىـ ، كىك الذم كاف يـؤ المياجريف األكليف بمسجد قبا(ُ)"...حي
، إضافة إلى ما ىك معمـك عف الصحابة رضي اهلل كغير ذلؾ مف مآثره الكثيرة  ،قرآنا

حتى إنيـ كانكا يبادركف بالسؤاؿ عف الحبلؿ كالحراـ، ككذلؾ  ،عنيـ مف الحيطة كالحذر
شيدت عمى اىتماـ الصحابة باالستفياـ عف حكـ اهلل فيما يمـ بيـ أكثر  التي األخبار

 .(ِ)أف تحص مف
 اُرتع٤ؼ: 

رجحاف ما ذىب إليو جميكر  -كاهلل أعمـ-ظير لي ي ،بعد ىذا العرض لؤلقكاؿ كأدلتيا
القكؿ األكؿ الذم يحـر إنشاء بنكؾ الحميب كالرضاع منيا،  ىذا يقكمالعمماء، ك 

كاالستدالؿ بالشؾ في ىذه المسألة ال يستقيـ، كيمكف أف يككف ىذا الشؾ مؤثران في حالة 

                                                           
، كمسمـ، كتاب ّٕٗٓبرقـ:  ُّٖٓ/ّلصحابة، باب مناقب أبي بف كعب أخرجو البخارم، كتاب فضائؿ ا -ُ

 .  ِْْٔبرقـ:  ُُّٗ/ْ  عنيـ، باب مف فضائؿ عبداهلل بف مسعكد كأموفضائؿ الصحابة رضي اهلل
 :عمى الرابط مكقع منتدل التكحيدمكاجية الشر المستطير حكؿ مسألة رضاع الكبير نقبلن عف  -ِ
(http://www.eltwhed.com). 
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الرضاع كثبكت النسب، أما االستدالؿ بو عمى جكاز إنشاء ىذه البنكؾ كالرضاع  كقكع
مسألة الشؾ كأنو يطرح كأف األصؿ اليقيف كأف اليقيف ال يزكؿ منيا فإنو ال يستقيـ؛ ألف 

لكف في ىذه المسألة نحف الذيف نكجد الشؾ، كىناؾ فرؽ بيف الشؾ إذا ك بالشؾ، صحيح 
تخزيف المبف كحميب إنشاء بنكؾ لالشككؾ كالشبيات، فكجد كاطراحو، كبيف أف نكجد 

جازة الرضاع منيا األميات  فيحتمؿ أف يككف ىذا أخ ليذه  ؛الشؾ فيو نكجدنحف الذيف كا 
كالشريعة  –أك نحك ذلؾ مما يسبب المحرمية بينيـ ،أك خالتو ،أك ىي عمتو ،أك ىذه

 .(ُ)فةقكاعدىا معرك فتبعدنا عف مثؿ ىذا، لكف إذا كقعنا في الشؾ 
مف الصعكبات المتكقعة ليذا المشركع ، ك (ِ)ة الكثيرةالصحي يرذاالمحباإلضافة إلى 

يذا بك  ،مف الخارج المبف في ببلد المسمميف ندرة األميات المتبرعات، كىذا يستمـز استيراد
مف النيي عف  إضافة إلى ذلؾ ما كرد عنو  ،يككف أكثر عرضة لمتمكث كالفساد

ألف المبف يشبو، كلتأثير الرضاع في الطباع، فإف كاف النيي مف ؛ (ّ)استرضاع الحمقاء"
أك -المبف يشبو : »لما ركم عف عمر بف الخطاب  ؛الحمقاء فالمشركة مف باب أكلى

: معمبلن ذلؾ قاؿ ابف نجيـ، (ْ)«كال زانية ،كال نصرانية ،فبل تسؽ مف ييكدية -نسبة
بالصبي،  فيضر ،فيؤثر في لبنيا ،ة لمكلديحتمؿ أف الحمقاء ال تحتمي مف األشياء الضار »

كىذا مكافؽ لما تقكلو األطباء، فإنيـ يأمركف المرضعة باالحتماء عف أشياء تكرث بالصبي 
 . كالكافرة أكلى ،(ٓ)«عمو

                                                           
 .ُْْ، صُء، جز ِ، دكرةِ، عددمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي البساـ في اهلل عبد انظر: كبلـ الشيخ -ُ
، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي، كمنشكر ضمف مجمة مدكتكر البارل بنكؾ الحميبانظر ليذه المحاذير:  -ِ

 .ّْٗمجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني، الجزء األكؿ، ص
زياد »ـ الذىبي: ، قاؿ اإلما«ىذا مرسؿ»، كقاؿ: َُْٔٓبرقـ:  ْْٔ/ٕأخرجو البييقي في السنف الكبرل  -ّ

إنو نيى أف تسترضع الحمقاء فإف المبف يشبو كعنو بو  مرسبلن  لو في مراسيؿ أبي داكد عف النبي  )مذ( السيمي
 .َُٖ/ٖ لمذىبيانظر: ميزاف االعتداؿ « ابف القطاف مجيكؿ البتة :قاؿ ،ىشاـ بف إسماعيؿ المكي

انظر: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث « ـ أقؼ عميو اآلفل»ذكره ابف قدامة كغيره مف الفقياء، قاؿ األلباني:  -ْ
 ، كاألمر كما قاؿ األلباني.ُِْْبرقـ:  ُِٖ/ٕمنار السبيؿ لؤللباني 

 .ِّٖ/ّالبحر الرائؽ  -ٓ
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نما ماؿ الباحث إلى المنع؛ ألف قياـ ىذه البنكؾ في ببلد اإلسبلـ ليس مما تدعكا  كا 
 .في الرضاع الصناعي أك استئجار مرضعةإليو ضركرة أك حاجة؛ لكجكد البديؿ 

كأما القكؿ الثالث المبيح لمضركرة بشركطو فبل ضركرة ىنا، كلك سممنا بكجكدىا لسبب 
مف األسباب خصكصان في الببلد غير اإلسبلمية التي تعيش فييا جاليات إسبلمية، فإف 

ؿ مجمس القكؿ الثالث إذا تكافرت شركطو يبقى محبلن لمنظر، كلعؿ ىذا ىك ما جع
 فاع بمبف بنكؾ الحميب عند الحاجة.اإلفتاء األكربي يفتي بأنو ال مانع مف االنت

كقد سبؽ الفتكل اإلشارة إلى الجاليات المسممة في ببلد الغرب كتزايدىا مع عدـ تكفر 
 .(ُ)المرضعات كما ىك الحاؿ في ببلد اإلسبلـ

 كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ
 

                                                           
ىػ المكافؽ لو ُِْٓالمجمة العممية لممجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث، العدداف الرابع كالخامس، ربيع ثاني  -ُ

 .ْْٔـ صََِْحزيراف 
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 زٜبؼبء ٝىهاػادلجؾش اُضبُش: ٗوَ األػ
 خمسة مطالب:تمييد ك كفيو 

 كفيو ثبلثة فركع: ،ٝاألٗٞاع ٘شأحاُزؼو٣ق ٝاُادلـِت األٍٝ: 
  تعريؼ.الالفرع اْلكؿ: 
 . نشأةالالفرع الثاني: 

 .نقؿ اْلعضاء كزراعتياالفرع الثالث: أنكاع 
 ػٔٞٓب. ٗوَ األػؼبء ٝىهاػزٜبادلـِت اُضب٢ٗ: ؽٌْ 

 كيتككف مف ثبلثة فركع: اُز٘ب٤ٍِخ ٝىهاػزٜب،ٗوَ األػؼبء ادلـِت اُضبُش: 
 الفركع اْلكؿ: الجياز التناسمي لمذكر.      

 الفرع الثاني: الجياز التناسمي لممرأة .
 الفرع الثالث: تاريخ نقؿ بعض اْلعضاء التناسمية كزراعتيا.

ادلـِت اُواثغ: ؽٌْ ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ اُز٢ ربَٔ اُظلبد اُٞهاص٤خ 
 ٝىهاػزٜب.

ادلـِت اخلبٌٓ: ؽٌْ ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ اُز٢ ال ربَٔ اُظلبد 
 اُٞهاص٤خ ٝىهاػزٜب.
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 سب٤ٜل
مسألة نقؿ األعضاء البشرية كزراعتيا مف المسائؿ المستجدة التي لـ يتعرض ليا إف 

ف كانكا قد تعرضكا لبحث أنكاع مف  فقياء المسمميف القدامى بصكرتيا المعاصرة، كا 
كقكعيا في أم عصر عمى جسد اإلنساف كأعضائو، كاستنبطكا  التصرفات يتصكر

أحكاميا بتطبيؽ قكاعد الشريعة العامة عمييا، غير أف ما ذكركه حكؿ ىذا المكضكع 
يختمؼ في عناصر أساسية عف مسألتنا ىذه، مف حيث نكع التصرؼ الكارد عمى الجسد 

دة؛ ذلؾ أف ىذه المسألة كليدة ما اإلنساني، كالطريقة التي ينفذ بيا، كآثاره القريبة كالبعي
تكصؿ إليو التقدـ العممي اليائؿ في كافة مجاالت الحياة، كخصكصان الطب، حيث 
تمكف األطباء المعاصركف مف تحقيؽ نتائج باىرة في نقؿ األعضاء مف األحياء 
كاألمكات، كغرسيا في أناس فقدكا أعضاءىـ، بصكرة يقـك فييا العضك المغركس 

يا التي كاف يقـك بيا العضك المفقكد في الشخص الذم نزع منو، كشمؿ بالكظيفة ذات
ذلؾ معظـ أعضاء الجسـ، سكاء منيا ما يتكقؼ عميو حياة اإلنساف، كما تتكقؼ عميو 
كظيفة أساسية في جسده، كغير ذلؾ، كقد جرب األطباء عبر العصكر زراعة بعض 

اح؛ لرفض الجسـ لمعضك األنسجة كاألعضاء بكسائؿ بدائية، كلـ يكتب ليا النج
المزركع، كلـ يكتب لزراعة األعضاء النجاح الحقيقي إال في القرف العشريف بعد التطكر 
الكبير في الجراحة الطبية، كتكافر األدكية التي تمنع الرفض، كلك عرضت ىذه المسألة 
، بصكرتيا المعاصرة عمى فقيائنا القدامى الستحدثكا ليا اجتيادات أك تخريجات جديدة

يأخذكف فييا بعيف االعتبار ما استجد مف األمكر، كيضعكنيا نصب أعينيـ أثناء 
تطبيقيـ لقكاعد الشرع التي قامكا بتطبيقيا عند حكميـ عمى أنكاع التصرؼ الكاقع عمى 
الجسد اإلنساني، كلقد اجتيد العمماء كالباحثكف المعاصركف في معرفة حكـ ىذه 

 .هلل مف خبلؿ ىذا المبحث، كسنعرؼ ذلؾ إف شاء ا(ُ)النازلة

                                                           
 .ُُِمياجرم صل، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ُّٕالمكسكعة الطبية الفقيية لكعناف ص -ُ
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 ٝاألٗٞاع ٘شأحاُزؼو٣ق ٝاُادلـِت األٍٝ: 
 زٜباُلوع األٍٝ: رؼو٣ق ٗوَ األػؼبء ٝىهاػ

 .(ُ)آخر النقؿ: تحكيؿ الشيء مف مكضع إلى مكضع -أ
تسمية بالمصدر، كمنو يقاؿ: حصدت الزرع أم:  ،الزرع: ما استنبت بالبذر -ب

سمى زرعان إال كىك غض طرم، كقيؿ: الزرع النبات، كالجمع زركع، قاؿ بعضيـ: كال ي
كؿٍّ شيءو ييحرىث، كقيؿ: الزرع طرح البذر
، كال يخرج المعنى االصطبلحي عف المعنى (ِ)

 .(ّ)المغكم
 مجمكع مف ، كالعضك: جزءاألعضاء: جمع عضك، كىك كؿ عظـ كافر بمحمو -ج
يز عف غيره مف بدف عمى الجزء المتم وكالفقياء يطمقكنكاألذف،  كاليد، كالًرجؿ، الجسد

، كالمساف  .(ْ)كاألصبع ،كاألنؼ، إنساف أك حيكافو
أخذ جزء مف جسـ إنساف، ككضعو في مكضع  زراعة األعضاء:نقؿ ك المقصكد ب -د

 .(ٓ)آخر مف اإلنساف نفسو، أك إنسافو غيره؛ لمصمحة المنقكؿ لو
 أركانو أربعة: ك 
 .النقؿ كالزراعة -ُ
 .(ٔ)الذم تؤخذ منو األعضاءىك ك : (المتبرع) المنقكؿ منو -ِ

                                                           
 .ْٕٔ/ُُلساف العرب  -ُ
 .ِِٓ/ُ، كالمصباح المنير ُْٔ/ُِ، كتاج العركس ُُْ/ٖانظر: لساف العرب  -ِ
 .َِِ/ِّالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ّ
 .ِٔٓ/ٓالمكسكعة الفقيية الككيتية ك  ،َٕٔ/ِ الكسيط عجـ، كالمٖٔ/ُٓلساف العرب  -ْ
 .ِٖلفقو اإلسبلمي ليكسؼ األحمد ص أحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في ا -ٓ
بسبب عمميات  ؛كيمكف أف يككف المتبرع إنسانان كىك الغالب، أك حيكانان كىك أمر أصبح نادر الحدكث -ٔ

أك التي يمكف  ،كذلؾ بالنسبة لؤلعضاء المزدكجة الرفض القديمة، كذلؾ يمكف أف يككف المتبرع حيان،
العظاـ كالجمد، أك ميتان، كبما أف األعضاء التي ستغرس ينبغي أف تككف  -نقي–تعكيضيا مثؿ الدـ كنخاع 

 =في حالة جيدة كليست تالفة ال بد أف تبقى كىي تتمقى التركية الدمكية عبر الدكرة الدمكية لمشخص الذم
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 .المنقكؿ العضك ىك الجسـ الذم يتمقىك  (،ؿبً قٍ تى سٍ المي ) المنقكؿ إليو -ّ
الكمية كالكبد كالقمب، أك كككف عضكان كامبلن ي (: كقدالغريسة) العضك المنقكؿ -ْ

أك  ،أك تككف نسيجان  -الجزء الشفاؼ الخارجي مف العيف-جزءان مف عضك كالقرنية 
 .(ُ)الحاؿ في نقؿ الدـ كنقي العظاـ كغرس جزر النجرىاف مف البنكرياس خبليا كما ىك

                                                                                                                                                                  

كف ىذا الشخص قد مات نتيجة مكت دماغو ال قمبو، كيبقى القمب في ىذه الحاالت مات، أم ال بد أف يك=
مـ زئبؽ لمضغط ََُيضخ الدـ بمساعدة األجيزة كالعقاقير، كيشترط أف يبقى ضغط الدـ في حدكد 

انظر: الطبيب أدبو  ،االنقباضي حتى تتـ تركية األعضاء تركية جيدة لحيف عممية نقؿ ىذا العضك المتبرع بو
 .َِٗ، َِٖفقيو لزىير أحمد السباعي كمحمد عمي البار ص ك 
، َِٖ، كالطبيب أدبو كفقيو لمسباعي كالبار صَّأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي صانظر:  -ُ

لمجمع الفقو المنبثؽ  انتفاع اإلنساف بأعضاء جسـ إنساف آخر حيان أك ميتان لمحمد عمي البار، بحث مقدـ، ك َِٗ
 .ٕٗ، صُ، الجزءْ، العدد ْلدكرة ا مة المؤتمر اإلسبلمي، كمنشكر ضمف مجمة المجمع،عف منظ
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 زٜباُلوع اُضب٢ٗ: ٗشأح ٗوَ األػؼبء ٝىهاػ
 قيسٍّـ تاريخ نقؿ األعضاء كزراعتيا إلى مرحمتيف: 
 .أكالىما: ما قبؿ اكتشاؼ كسائؿ خفض المناعة

 ـ.ُٖٓٗيا عاـ كالثانية: ما بعد اكتشاؼ ىذه الكسائؿ، ككانت بداية التعرؼ عمي
أما مرحمة ما قبؿ اكتشاؼ كسائؿ خفض المناعة، فقد انحصر النقؿ فييا عمى أنكاع 

، كأنكاع مف النقؿ المتبايف باءت بالفشؿ إال في األعضاء -كنقؿ الجمد-مف النقؿ الذاتي
، -كالقرنية كالدـ؛ لمتكافؽ المناعي بيف المتبرع كالمستقبؿ-التي ال يرفضيا الجسـ 

قؿ مف الحيكاف إلى اإلنساف كنقؿ قمب قرد إلى  إنساف، ككاف الرفض أشد مف ككذلؾ الن
 سابقو، ككذلؾ اقتصر األمر عمى أجراء تجارب النقؿ عمى الحيكاف. 

بعض الباحثيف أف أكؿ عمميات النقؿ كالزراعة ترجع إلى القرف الثامف قبؿ  ذكركي
كاألذف المقطكعة  (ُ)ح األنؼصبلإلكصؼ الجراحكف الينكد القدماء عمميات  الميبلد، إذ

 ََٕأك المتآكمة، كقد كصفكا بدقة ترقيع الجمد كنقمو مف الخد إلى مكضع األنؼ سنة 
ككاف أقدـ مخطكط ىندم تحدث عف نقؿ الجمد مؤرخان بالقرف الخامس قبؿ الميبلد، 

الميبلدم، كدلت الكشكؼ األثرية عمى أف عمميات النقؿ كانت معركفة عند الفراعنة، 
تمرت عمميات نقؿ الجمد الذاتي زمنان طكيبلن مع ندرة كقكعيا، كمف غير تطكر طبي كاس

ظاىر، كبدأ في القرف التاسع عشر نقؿ الدـ مف اإلنساف فنجح بعضيا بخبلؼ البعض 
اآلخر الذم ربما كاف سببان لمكفاة؛ لتجمط الدـ الخارج؛ ألف النقؿ كاف مباشرا، حتى تـ 

لمنع التجمط، ليضاؼ إليو  ؛باستعماؿ فكسفات الصكديـكـ ُٖٗٔالتغمب عمى ذلؾ عاـ 
ـ تـ ََُٗلحفظ الدـ لمتمكف مف تخزينو، كفي عاـ  ؛ـُُٔٗمادة )الكتركز( عاـ 

اكتشاؼ فصائؿ الدـ الرئيسة، ليعرؼ األطباء أف الدـ غير المتجانس سبب لمتفاعبلت 
ـ ُّٕٗفي عاـ الشديدة التي تحصؿ في بعض عمميات نقؿ الدـ مما يسبب الكفاة، ك 

                                                           
األنؼ المقطكع، بالتذكير؛ ألف األنؼ مما يذكر كال يؤنث مف أعضاء جسـ اإلنساف، انظر: المذكر كالمؤنث  -ُ

 .ّّٔ/ُألبي بكر ابف األنبارم 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

200 

ـ كانت أكؿ عممية نقؿ قرنية عيف مف إنساف َُٓٗ، كفي عاـ (ُ)تـ إنشاء أكؿ بنؾ لمدـ
(، كفي عاـ  ـ قاـ )ببلنؾ( بنقؿ َُٖٗآلخر في تشيككسمكفاكيا عمى يد )ادكارد دزيـك

ذاتي لقرنية رجؿ أعمى مف عيف قرنيتيا سميمة إلى عينو األخرل التي ال يبصر بيا 
، ثـ تتابعت المحاكالت ُُّٗكتكررت ىذه المحاكلة لمنقؿ الذاتي عاـ بسبب القرنية، 
زرع كمية مف إنساف إلنساف، كاستمرت قاـ )يافرنكؼ( بـ ُّّٗعاـ بعد ذلؾ، كفي 

ست عمميات مماثمة حتى ثـ أجرل الكمية المنقكلة في العمؿ لمدة ست ساعات فقط، 
بنت بنقؿ كمية مف  (ىامبرجر) ـ قاـُّٓٗ، كفي عاـ ـ، ككميا باءت بالفشؿُْٗٗعاـ 

ـ ُْٓٗ، كفي عاـ يكمان ثـ رفضيا الجسـ ِِكاستمرت الكمية في العمؿ لمدة  إلى أميا
 قاـ )مكرام( بنقؿ كمية مف أخ ألخيو التكأـ، فكانت أكؿ عممية ناجحة لنقؿ الكمى.

دراسات مكثفة لمتغمب ببدأت التي ك كأما مرحمة ما بعد اكتشاؼ كسائؿ خفض المناعة، 
 : كخرجت ىذه الدراسات بكسيمتيفعمى عمميات الرفض التي يقـك بيا جياز المناعة، 

ـ إلى ُٖٓٗكقد عمؿ بيا األطباء مف عاـ استخداـ األشعة لمجسـ بأكممو،  األكلى:
كمحدكدية  عمى أعضاء المريض، كسرعاف ما اندثرت ىذه الطريقة لخطكرتياـ، ُِٔٗعاـ 

 منيا فقط.  عممية أجريت باألشعة إال كاحدة ُِمف النجاح فييا، فمـ تنجح في بكسطف 
الذم ظير عاـ )األزاثيكبريف(  كبالذات الخافضة لممناعة استخداـ العقاقيرالثانية: 

( إليو فكاف سببان البريدينزلكف) طكر ىذا العقار بإضافة ـُّٔٗفي عاـ ك ـ ُُٔٗ
فكاف أفضؿ مف  ثـ اكتشؼ عقار آخر، لنجاح كبير في عالـ نقؿ األعضاء كزراعتيا

سابقو لمناسبتو لجميع أنكاع النقؿ خصكصان النقؿ مف المكتى، فارتفعت بذلؾ نسبة نجاح 
عمميات النقؿ كالزراعة، كمف ثـ تـ العثكر عمى الفطر الذم يستخرج منو ىذا العقار 

ـ في النركيج مف قبؿ إحدل الشركات لتطكيره في معمميا كجعمو مضادان ُٗٔٗعاـ 

                                                           
كك، كقيؿ: إنو بعد االنتياء مف الحرب العالمية الثانية ـ في مكسُُّٗكقيؿ: إف أكؿ بنؾ لمدـ تـ إنشاؤه عاـ  -ُ

ـ، كقد حيمؿ الخبلؼ عمى عدـ اطبلع مف ُْٓٗاتجو األطباء إلى التفكير في إنشاء بنكؾ لمدـ، أم بعد عاـ 
 .   ِِْنقؿ المتأخر عمى المتقدـ. البنكؾ الطبية البشرية كأحكاميا الفقيية ص
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)كالف( ـ قاـ ُٖٕٗنات الفطرية في جسـ اإلنساف، إال أنيا فشمت، كفي عاـ حيكيان لئلنتا
( المستخرجة مف ىذا الفطر عمى اإلنساف ألكؿ مرة، السيكمكسبكريفكزمبلؤه بتجريب مادة )

( كيتعاطاه المريض السيكمكسبكريفـ استطاع )كينجر( أف يصنع مادة )َُٖٗكفي عاـ 
أك أقراص كبسكالت، كفي ىذه المرحمة بدأت تجارب  عمى ىيئة شراب، أك حقنة في الكريد،

نقي العظاـ، إذ قاـ )كريستياف برنارد( -زراعة القمب، كالكبد، كالرئة، كالبنكرياس، كالنخاع
بنقؿ  ـ قاـ )ىنرم(ُٖٔٗـ، كفي عاـ ُٕٔٗبأكؿ عممية لنقؿ قمب مف إنساف آلخر عاـ 

ـ بنقؿ كبد إلنساف ُّٔٗعاـ ناجح لمقمب مف إنساف إلى آخر، كقاـ )تكماس ستارزؿ( 
ـ أجرل )كلش( عممية نقؿ كبد إال أف المريض مات ُْٔٗرفضيا جسمو، كفي عاـ 

أم نجاح إال بعد ظيكر بعد أسبكعيف، كلـ تمؽ عممية نقؿ الكبد كزراعتيا في اإلنساف 
ـ، كأما نقؿ البنكرياس كالرئتيف َُٖٗ( أم بعد عاـ السيكمكسبكريفعقار خافض المناعة )

ف  كانت قد حظيت بالنجاح إال أنيا ال تزاؿ قميمة بمقارنتيا مع نقؿ الكمى، كالكبد، كالقمب. كا 
كال تزاؿ عمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا في ارتفاع مف حيث عددىا كنسب نجاحيا، 

اطتيا سالحديثة التي يتـ بك  الطبية كمما زاد في تطكر عمميات غرس األعضاء التقنية
درجة مئكية تحت  َُٕات حرارة منخفضة جدان تصؿ إلى تجميد األعضاء إلى درج

حفظ األعضاء لمدة طكيمة جدان إلى حيف استعماليا، فعند الحاجة تالصفر، كبذلؾ 
، كىناؾ أسباب الستعماليا تسخف إلى درجة حرارة الجسـ فتعكد إلى حالتيا الطبيعية
راعتيا: كتييئة طبية أخرل ليا أثرىا في ارتفاع نسبة النجاح في نقؿ األعضاء كز 

المريض صحيان لمعممية، كالعناية بالعضك المنقكؿ، كالمتابعة العالية لممريض بعد نقؿ 
 .(ُ)العضك إليو

                                                           
األعضاء لمحمد  ، كالفشؿ الكمكم كزرعّٕ-ِّي الفقو اإلسبلمي صأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف فانظر:  -ُ

انتفاع اإلنساف بأعضاء جسـ إنساف آخر ، ك َِٔ، كالطبيب أدبو كفقيو لمسباعي كالبار صُِٕ، َُٓالبار ص
غرس األعضاء في جسـ اإلنساف ، ك ٔٗ-ّٗ، صُ، جزءْمنشكر ضمف مجمة المجمع، عدد ،لمبارحيان أك ميتان 
بحث قدـ لمجمع الفقو، كمنشكر ضمف مجمة المجمع،  محمد أيمف صافي،ل ماعية كقضاياه الفقييةمشاكمو االجت

 .ُِٔ، صُ، جْ، عْد
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 زٜباُلوع اُضبُش: رظ٤٘ق ٗوَ األػؼبء ٝىهاػ
 إلى تصانيؼ عدة لعدة اعتبارات.    (ُ)تبعان لمغرائس تيايمكف تصنيؼ نقؿ األعضاء كزراع

 نقسـ إلى ثبلثة أقساـ:يعة التركية الدمكية، ك : حسب طبيالتصنيؼ اْلكؿ
 كالكمية.  ،كالكبد ،القمب، كذات تركية دمكية مباشرة والقسـ األكؿ: غرائس

 غرس طبقة مف الجمد. ، كالقسـ الثاني: غرائسو ذات تركية دمكية غير مباشرة
ذا تخممتيا بالتمؼ إ ةصابلمالقرنية اكالقسـ الثالث: غرائسو ال تحتاج إلى أكعية دمكية، 

 أكعية دمكية.
 حسب عبلقة العضك المزركع بالجسـ المستقبؿ، كأقسامو أربعة:التصنيؼ الثاني: 

تؤخذ مف منطقة إلى ، القسـ األكؿ: الزرع الذاتي، كىك الذم تككف غرائسو ذاتية
 كيحدث ىذا كثيران في نقؿ الجمد كخاصة في الحركؽ. ،منطقة أخرل في نفس الجسـ

نقؿ عضك مف األخ كلزرع المتماثؿ، كىك الذم تككف غرائسو متماثمة، القسـ الثاني: ا
انقسمت إلى  ،ج عف بكيضة كاحدة مخصبةنتمتماثمة تالكالتكائـ  ،ألخيو التكأـ المتماثؿ

كأنتجت كؿ كاحدة منيا جنينان، فيي تكائـ متماثمة في جميع  ،خميتيف مستقمتيف
؛ ألف الجسـ ال (ِ)ى عقاقير خفض المناعةالخصائص الكراثية، كتتميز بأنيا ال تحتاج إل

 .يرفضيا بؿ يعتبرىا جزءان منو، كىي بطبيعة الحاؿ أفضؿ أنكاع الغرائس
تؤخذ مف أشخاص  ،القسـ الثالث: الزرع المتبايف، كىك الذم تككف غرائسو متباينة

أك مف أرنب ألرنب، كيدعى ىذا النكع أحيانان  ،إنساف إلنسافكمختمفيف مف جنس كاحد، 
كقد يككف المتبرع  ،كىك األكثر انتشاران ، لحدكثو بيف فصيمة متجانسة ؛الغريسة المتجانسة

                                                           

ًريسىةجمع  -ُ كالفسيمة ساعة تكضع في األرض حتى  ،كالنكاة التي تزرع ،النخمة أكؿ ما تنبت، كىي في المغة غى
 . ْٗٔ/ِ المعجـ الكسيط، ك َّْ/ُٔتاج العركس . تعمؽ

 ،تمنع االستجابة المناعية مف الحدكث أك تحد نشاطياكىي أدكية سمى األدكية الكابتة لممناعة، تك  -ِ
المكسكعة . تشمؿ كؿ الخطكات التي يتخذىا جياز المناعة لتدمير الكائنات الحية الغريبة االستجابة المناعيةك 

 .َِِ، ُِٕ/ِْالعربية العالمية 
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، كلذا ال بد مف إعطاء (ُ)حيان أك ميتان، ككبلىما يسبب رفض الغريسة بكاسطة المستقبؿ
 .العقاقير الخافضة لممناعة مدل الحياة

، سو غربية أك دخيمةالقسـ الرابع: الزرع الغريب أك الدخيؿ، كىك الذم تككف غرائ
أك مف قرد  ،غرس عضك مف كمب لقطكمنقكلة بيف جنسيف أك فصيمتيف مختمفتيف، 

إلنساف، كقد كقع ىذا كثيران، كاستخدمت عظاـ الحيكانات لئلنساف، كقد ذكر الفقياء 
 استخداـ عضك الحيكاف لتكصيؿ العظاـ. اقديم

  يف:كينقسـ إلى قسمالتصنيؼ الثالث: باعتبار مكضع الغرس، 
كفيو يكضع العضك المغركس في مكاف العضك التالؼ،  ،ألكؿ: المكضع السكما
  .رس القمبكغ
زرع ك، دالثاني: المكضع المختمؼ، كفيو تغرس األعضاء في غير مكضعيا المعيك ك 

 الكمى التي تكضع في الحفرة الحرقفية بدالن مف مكضعيا في الخاصرة.
 :، كينقسـ إلى ثبلثة أقساـكس مف العضكباعتبار المقدار المغر  التصنيؼ الرابع:

 .األكؿ: غرس كامؿ، كغرس كامؿ الكمية
 .كالثاني: غرس جرئي كغرس جزء منيا

 .(ِ)كالثالث: غرس خبليا، كغرس نقي العظاـ
                                                           

 -ة التي تحمؿ نفس التركيب الكراثيباستثناء التكائـ المتطابق- ان ثيكرابسبب اختبلؼ مانح العضك كمتمقيو  -ُ
يعامؿ جياز المناعة في جسـ المتمقي العضك المزركع معاممة العضك الغريب، مما يؤدم إلى استثارة االستجابة 

حاكؿ كلتقميؿ احتماؿ رفض العضك ي ،الي تدمير العضك المزركع أك رفضوالمناعية ذات الكسيط الخمكم، كبالت
األطباء إجراء عمميات زراعة األعضاء بيف المانحيف كالمتمقيف المتشابييف في تركيبيـ الكراثي، كيستخدمكف أدكية 

الذم يميز  -الدفاع الرئيسي لمجسـ ضد األمراضجياز - جياز المناعة وسببث الرفض ك حدف ،لمناعةاكبت 
يضاء المسماة الخبليا التائية الجزء المزركع، كفي النسيج المزركع عمى أنو جسـ غريب، فتياجـ خبليا الدـ الب

حالة عدـ التحكـ في ىذه العممية، تفشؿ الزراعة، كتمثؿ عممية الرفض مشكمة رئيسية في زراعة األنسجة 
المكسكعة العربية ، ى، كالرئتيف، كالكبد، كنقي العظـكاألعضاء التي تتككف أساسان مف خبليا حية مثؿ القمب، كالكيمى 

 .(َِِ/ِْ(، )ٗٔٓ/ُُ) يةالعالم
 .ُٕ، ُُ، َُصكغرس األعضاء في جسـ اإلنساف لمحمد أيمف ، ُِِ-َِٗصالطبيب أدبو كفقيو انظر:  -ِ
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 زٜبادلـِت اُضب٢ٗ: ؽٌْ ٗوَ األػؼبء ٝىهاػ
ي ذلؾ لقد اجتيد العمماء كالباحثكف في معرفة حكـ الشرع في ىذه النازلة، كصدرت ف

عممية، ككانت حصيمة ذلؾ كجكد  كمؤسسات ،كمجامع ،كىيئات ،فتاكل عديدة مف أفراد
 عمى الرئيسة منيا: مطمبأكثر مف قكؿ في المسألة، كسأقتصر في ىذا ال

المنبثؽ عف قرار مجمع الفقو عميو ، ك اآلدمية جكاز نقؿ األعضاءالقكؿ اْلكؿ: 
، )كدار اإلفتاء (ّ)كمجمع الخرطـك، (ِ)لرابطةا، كمجمع (ُ)منظمة المؤتمر اإلسبلمي

، كىيئة كبار العمماء في السعكدية، كلجنة الفتكل (ْ)المصرية، كمجمس اإلفتاء األكربي(
 ماليا فيما يمي:جاشترط القائمكف بو شركطان عدة يمكف إ، ك (ٓ)في األردف كالككيت كالجزائر

ع ع كالمتبرى مف المتبرً  عمى الطبيب إجراء الفحكص الطبية البلزمة المعتادة لكؿ -ُ
ليطمئف لسبلمة العممية، كمنع  ؛كالتنظيرات المطمكبة ،كالتحاليؿ ،لو؛ ككذلؾ التصاكير

 رفضيا مف جسد المنقكؿ إليو العضك بقدر اإلمكاف، كمراعاة زمرة الدـ.
 حرمة الجسد البشرل. يكى ،مراعاة القاعدة العامة -ِ
لزرع إال لمضركرة أك الحاجة العبلجية ال يمجأ الطبيب إلى عممية الغرس أك اأ -ّ

 كىى حفظ التكامؿ الجسدم. ،لمصمحة أكلى ان بأف يككف الزرع في ذات الجسـ تحقيق، الشديدة
أف ال يترتب عمى النقؿ كالغرس ضرر جسيـ أكبر مف المصمحة المتحققة، سكاء  -ْ

اس عممي صحيح ع لو، كعميو البد مف قيع أك المتبرى كاف ذلؾ الضرر عائدان عمى المتبرً 
ليتـ مف  ؛كمنضبط لمقدار المفاسد العاجمة كاآلجمة المترتبة عمى عممية النقؿ كالغرس

 خبللو المكازنة بيف المصالح كالمفاسد.
 أال يككف العضك المنقكؿ مما تتكقؼ عميو الحياة. -ٓ

                                                           
 .َٔ، ٗٓقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي ص -ُ
 .ّْٓـ، صُٖٓٗ -ػىَُْْدكرة الثامنة،  العدد العاشر، رابطة العالـ اإلسبلمي،بمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  -ِ
 .ّّْ، ِّْفتاكل المجمع، الكتاب األكؿ، ص -ّ
 .ُٕٓكقرارات كفتاكل المجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث ص ،ُّّ، ُُّالفشؿ الكمكم كزرع األعضاء لمبار ص -ْ
 .ّٓٓأحكاـ الجراحة الطبية لمحمد بف محمد المختار الشنقيطي ص  -ٓ
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 أف يتعيف إجراء الزرع دكف كجكد بديؿ آخر. -ٔ
 بحسب المعتاد أك غالبان. أف يتحقؽ نجاح عممية الزرع كالنزع -ٕ
، كيجكز نقؿ عضك المعصـك ال يجكز نقؿ عضك معصـك إلى غير مع -ٖ صـك
: ىك مف عصـ الشرع دمو كالمسمـ كالذمي كالمعاىد. هكغير  ، كالمعصـك  إلى المعصـك
 أال يككف لمعضك المنقكؿ أثر في اختبلط األنساب. -ٗ
مقيان  أف تتـ عممية النقؿ كالزرع تحت إشراؼ مؤسسات -َُ  ؛رسمية مؤىمة عمميان كخي

 أك التقصير. ،لمحذر مف التجاكز المتعمد
 أف يككف عمى سبيؿ التبرع ال البيع؛ ألف أعضاء اإلنساف ال تكصؼ بالمالية. -ُُ
تبرع لجيات تتاجر الأف ال يككف التبرع سببان في اإلساءة لمكرامة اإلنسانية، ك -ُِ

 .باألعضاء اآلدمية
أك مف كليو حيف الكفاة في غير  ،بإذف المريض في حياتوأف يؤخذ العضك  -ُّ

حاالت الضركرة القصكل كنقؿ قرنية العيف، أما في حاالت الضركرة القصكل كالتي 
قياسان عمى أكؿ  ؛فيؤخذ العضك بغير إذف المريض أك كليو (ُ)يتيقف فييا مكت المريض

 لحـ اآلدمي بالنسبة لممضطر.
 ىمية، أم بالغان عاقبلن رشيدان.أف يككف المتبرع كامؿ األ -ُْ
التأكد مف كفاة المنقكؿ منو العضك إذا كاف النقؿ مف ميت، كتظير أىمية ذلؾ  -ُٓ

 .(ِ)الحياة بالنسبة لؤلعضاء الضركرية لمحياة كالقمب مثبلن، كالتي ال يجكز استقطاعيا أثناء

                                                           

ك يقينان، مع تيقف مكت المانح حتى لك لـ نأخذ أم إذا ترتب عمى عدـ النقؿ مكت الشخص المحتاج لمعض -ُ
 منو العضك.

، كزراعة كنقؿ ِّْ، ِّّاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص، ك ٗٓ/ِ النكازؿ فقوانظر:  -ِ
 َُ-ىػَُّْربيع أكؿ  ُّمؤتمر مجمع البحكث اإلسبلمية الثالث عشر، ل، بحث مقدـ يالزحيم كىبةلاألعضاء 
مؤتمر مجمع ل، بحث قدـ محمد الجندلم، كزرع األعضاء اآلدمية مف منظكر إسبلمي ٓصـ، ََِٗمارس 

 .ُْ، صالبحكث اإلسبلمية الثالث عشر
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 ،يوبالشخص المنقكؿ إل -المنقكؿ منو العضك-كشرط آخركف بأف يرتبط الشخص
، كأف تتـ عممية أخذ العضك كنقمو بعبلقة قرابة، كأف تؤمف الفتنة في أخذه ممف أخذ منو

ثـ يعاد رتؽ المكاف الذم أخذ منو، كأف تككف  ،حفاظنا عمى كرامة الميت ؛بكؿ رفؽ
 .(ُ)، كأف يككف ذلؾ في مستشفى عاـالعممية بكاسطة طبيب ماىر

 كأقكاؿ الفقياء. ،كقكاعد الفقو ،كالقياس ،لسنةكا ،بأدلة مف الكتابذلؾ كقد استدلكا عمى 
 أكالن: اْلدلة مف القرآف:

ڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ   ں  ژكىي: قكلو تعالى: القرآف آيات االضطرار الكاردة في  -ُ

ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک ژ ، كقكلو:(ِ)ژں ڻ ڻ

﯀ ژ، كقكلو تعالى: (ّ)ژگ ﮿  ﮾  ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ، كقكلو: (ْ)ژ﮷
ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ژ:  ، كقكلو(ٓ)ژۀ ہ  ہ ہ ہ  ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀژ 

ىذه اآليات أصؿ لقاعدة الضركرات تبيح المحظكرات، ك ، (ٔ)ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
لفظ عاـ في حؽ كؿ مضطر، فتباح المحرمات عند  ژڳ ڱژ كقكلو تعالى:

كال فرؽ حالة الضركرة مستثناة مف التحريـ المنصكص عميو، كتككف االضطرار إلييا، 
كعممية نقؿ األعضاء إلى األحياء مف باب  ة التغذم أك التداكم،بيف ما كاف لضركر 

 فالمريض المضطر الذم تككف حياتو ميددة بالمكت يدخؿ في ىذا االستثناء.التداكم، 

                                                           
، كنقؿ األعضاء كزرعيا لمدكتكر محمد رشيد راغب َُص ممجندلزرع األعضاء اآلدمية مف منظكر إسبلمي  -ُ
ـ، ََِٗمارس  َُ -ىػَُّْربيع أكؿ  ُّث عشر، بحث مقدـ إلى مؤتمر مجمع البحكث اإلسبلمية الثاليقبان
 .ُُ، َُص 
 .ُّٕسكرة البقرة: اآلية  -ِ
 .ّسكرة المائدة: اآلية  -ّ
 .ُْٓسكرة األنعاـ: اآلية  -ْ
 .ُُٓسكرة النحؿ: اآلية  -ٓ
 .ُُٗسكرة األنعاـ: اآلية  -ٔ
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أك شيء مف أجزائو  ،: بأنو ليس في ىذه اآليات دليؿ عمى إباحة لحـ اآلدمينكقش
ند الضركرة، بؿ اآليات تتحدث كال بنقؿ أعضاء حي أك ميت ع ،الثابتة فيو، ال بأكؿ

 عف األشياء المحرمة عمى اإلنساف، كعف أفَّ ما حـر اهلل في كتابو كعمى لساف نبيو 
كمنع مف تناكلو إياىا، فبل يحؿ إال في حالة االضطرار، كأفَّ ما حرمو اهلل تعالى كتكلى 

ذا كاف ، فإةحددأصناؼ محصكرة كمىي  بيانو كتفصيمو في القرآف عمى لساف نبيو 
اهلل تعالى بيف المحرمات عمى سبيؿ التفصيؿ، كأباح أكميا عند الضركرة، فيجب 

ڳ  ژإذ يقكلكف في تفسير:  ،االقتصار عمى ما أباحو، كأقكاؿ المفسريف ظاىرة في ذلؾ

 أم إلى شيء مف ىذه المحرمات. ژڱ
 رد المجيزكف: بأف ىذا الكبلـ ال دليؿ عميو، كال يكافؽ ركح التشريع.ي
ۇ ۇ ژبآيات التخفيؼ كالتيسير الكاردة في كتاب اهلل تعالى كىي: قكلو تعالى:  -ِ

ٿٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿژ، كقكلو: (ُ)ژۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ

ھ ژ، كقكلو تعالى: (ّ)ژڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈژ كقكلو تعالى:، (ِ)ژٹ

المقصكد ىك التيسير عمى العباد ال الدالة عمى أف  ،(ْ)ژھ  ھ  ھ ے  ے ۓ
 .قكؿ بجكاز النقؿ فيو أخذ باليسر الذم أراده اهلل ببني آدـعمييـ، كالالتعسير 
: بأف الحرج كالمشقة الذم نكىت الشريعة المباركة برفعو ىك ما فيو مشقو عمى نكقش

ىذه األمة مما ال طاقة ليا بو، أما ما تطيقو مف فعؿ الكاجبات كترؾ المحرمات فيك 
رؾ بعض الكاجبات، كاالكتفاء بركعتيف مدار التكميؼ، ففي حاؿ المشقة أباح اهلل تعالى ت

بدالن مف أربع في السفر، ككالجمع بيف الصبلتيف في السفر، كذكر الشاطبي أف الحنيفية 
السمحة إنما أتى فييا السماح مقيدان بما ىك جار عمى أصكليا، كليس بتتبع الرخص، كال 

                                                           
 .ُٖٓسكره البقرة: اآلية  -ُ
 . ِٖسكرة النساء: اآلية  -ِ
 .ٔاآلية سكرة المائدة:  -ّ
 .ٖٕسكرة الحج: اآلية  -ْ
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الشرع جاء بالنيي اختيار األقكاؿ بالتشيي؛ ألف تتبع الرخص ميؿ مع أىكاء النفكس، ك 
عف اتباع اليكل، كمكضع الخبلؼ مكضع تنازع فبل يصح أف يرد إلى أىكاء النفكس، 

نما يرد إلى الشريعة  .(ُ)فيجب اتباعو ال المكافؽ لمغرض ،كىى تبيف الراجح مف القكليف ،كا 
شمؿ كؿ إنقاذ كالتي ت، (ِ)ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤژقكلو تعالى:  -ّ

 .ألخيو بعضك مف أعضائو لكي ينقذه مف اليبلؾ مف اليبلؾ، فيدخؿ فيو مف تبرع
أك العفك عمف ، (ّ)ژڇ ڍ ڍژ : بأف اإلحياء إما ترؾ القتؿ كقكلو تعالى: نكقش
يككف في حدكد ما ىك في قدرتو كتحممو، كفي  كالذم، أك اإلنقاذ مف اليمكة ويستحق
دة، كال يككف كمساع ،كمدافعة ،كجاه ،فيما يقدر عميو مف ماؿ ان ف فيو شارعك أذالمإطار 

ىذا اعتداء  ؛ ألفذف لغيره بذلؾ لغير مصمحتيااإلاإلنقاذ بتقطيع أعضائو اإلنساف، ك 
 .(ْ)ژۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ یژعمى النفس، كاهلل يقكؿ: 

الدالة عمى جكز إيثار ، (ٓ)ژی ېئ ېئ ىئ ىئ   ی ژبقكلو تعالى:  -ْ
حظكظ؛ كذلؾ أف اإلنساف غيره عمى نفسو، كاإليثار عمى النفس ىك أعرؽ في إسقاط ال

صابة لعيف التككؿ، كتحمبلن لممشقة  يترؾ حظو لحظ غيره اعتمادان عمى صحة اليقيف، كا 
في عكف األخ في اهلل عمى المحبة مف أجمو، كىك مف محامد األخبلؽ، كزكيات األعماؿ، 

، كتبرع اإلنساف بعضك مف جسده (ٔ)كمف خمقو المرضي كىك ثابت مف فعؿ رسكؿ اهلل 
 يعتبر مف باب اإليثار. -كلك مف كجو بعيد-ـز ىبلكو إذا لـ يستم
: بأف اإليثار المحمكد ما كاف في حدكد المأذكف بو شرعان، كمف يفدم دينو نكقش

خكانو إيثاران لعمك اإلسبلـ، كنفع المسمـ ألخيو المسمـ إنما ىك في حدكد  كببلد المسمميف كا 
                                                           

 . ُْٓ/ْالمكافقات  -ُ
 .ِّسكرة المائدة: اآلية  -ِ
 .ِٖٓسكرة البقرة: آية  -ّ
 ٕٖ، كسكره المائدة: اآلية َُٗسكرة البقرة: اآلية  -ْ
 .ٗسكرة الحشر: اآلية  -ٓ
 .ّٓٓ/ِالمكافقات  -ٔ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

221 

ع، أما أعضاء اإلنساف فميست ما ىك في قدرتو كتحممو، كفي إطار ما أذف فيو الشار 
فرع الممكية، كاختصاص اإلنساف بأعضائو اختصاص أمانة، لذا فيك منيي  ولمتبرع؛ ألن

تقديـ حفظ  -عقبلن كشرعان -شرعان أف يؤذم نفسو كبدنو بغير حؽ، كما أنو مف المعمـك
مكة، ، بؿ لعؿ ذلؾ مف اإللقاء بيده إلى التياالنفس التي يعبد اهلل بيا عمى حفظ غيرى

 .ىنا فالتحقيؽ عدـ جكاز اإليثار
 بفعؿ الصحابة الذيف عرض عمييـ الماء يـك اليرمكؾ فكؿ كيمكف االعتراض عمييـ

فرده  ،منيـ يأمر بدفعو إلى صاحبو كىك جريح مثقؿ أحكج ما يككف إلى الماء كاحد
، (ُ)ـكلـ يشربو أحد مني ،فما كصؿ إلى الثالث حتى ماتكا عف آخرىـ ،اآلخر إلى الثالث

 فياىـ يؤثر بعضيـ بعضان غيره في حياتو مف غير نكير.
 ثانيان: اْلدلة مف السنة: 

بىٍيًر في قىًميصو  "أف النبي : حديث أنس  -ُ رىخ صى ًلعىٍبًد الرحمف بف عىٍكؼو كىالز 
ًريرو مف ًحك ةو   ، كحديث عرفجة بف أسعد(ّ)"كانت ًبًيمىا (ِ)مف حى

  قطع أنفو يـك
ذى أىٍنفنا مف ذىىىبو  فىأىمىرىهي النبي "، فأنتف عميو (ٓ)، فاتخذ أنفا مف كرؽ(ْ)الكيبلب ، (ٔ)"فىات خى

                                                           
 .ّّٗ/ْتفسير ابف كثير  -ُ
 .ِّ/ُُ، كلساف العرب ٖٓ/ِال قيدا، أم: مف أجؿ حكة، سبؿ السبلـ  بلن كذكر الحكة مث ،نكع مف الجرب -ِ
، كمسمـ، كتاب المباس ِِٕٔبرقـ:  َُٗٔ/ ّ ياد كالسير، باب الحرير في الحربأخرجو البخارم، كتاب الج -ّ

 .َِٕٔبرقـ:  ُْٔٔ/ّ ير لمرجؿ إذا كاف بو حكة أك نحكهكالزينة، باب إباحة لبس الحر 
ضـ الكاؼ كتخفيؼ البلـ، يـك معركؼ مف أياـ الجاىمية كانت ليـ فيو كقعة مشيكرة، كالكيبلب يـك الكيبلب ب -ْ

اسـ لماء مف مياه العرب كانت عنده الكقعة فسمى ذلؾ اليـك يـك الكيبلب، كقيؿ عنده كقعتاف مشيكرتاف يقاؿ 
 .ّٕٓ/ِكالمصباح المنير  ،ِٕٕ/ُ، كلساف العرب ُّٔ/ُفييما الكبلب األكؿ كالكبلب الثاني، المجمكع لمنككم 

 .ّٕٓ/َُالكرؽ: بكسر الراء الفضة، انظر: لساف العرب  -ٓ
، كالترمذم، كتاب ِِّْرقـ:  ِْٗ/ِاب ما جاء في ربط األسناف بالذىب أبك داكد، كتاب الخاتـ، ب أخرجو -ٔ

مف أصيب أنفو ىؿ يتخذ  ، كالنسائي، كتاب الزينة،َُٕٕرقـ:  َِْ/ْ المباس، باب ما جاء في شد األسناف بالذىب
، قاؿ األرنؤكط: َِِّٖرقـ:  ِّ/ٓ ، كأحمد، مسند الككفييف، حديث عرفجة ُُٔٓرقـ:  ُّٔ/ٖأنفا مف ذىب 

 .ُْْٗرقـ:  ُّٓ/ِ، كصحيح الترمذم ِْٖرقـ:  َّٖ/ّ، كماؿ األلباني إلى تحسينو، إركاء الغميؿ «إسناده حسف»
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 كجو الداللة فييما: أف الحرير كالذىب محرماف عمى الرجاؿ، كمع ذلؾ أجاز النبي ك 
كيعطى  التداكم بيما لمضركرة، فالمنيي عنو عند االضطرار يسقط عنو حكـ التحريـ،

عطاؤه حكـ اإلباحة حكـ اإلباحة أك  الكجكب، فيصح قياس غيره عميو في سقكط الحرمة كا 
، كيعطى حكـ  تياأك الكجكب، كمف ذلؾ قياس نقؿ األعضاء كزراع عمى التداكم بالمحـر
 منيما.كؿ اإلباحة أك الكجكب بجامع الضركرة أك الحاجة في 

ألحد صنفي : بأف الحرير كالذىب ليسا محرميف عمى اإلطبلؽ؛ فإنيما أبيحا نكقش
ىداؤىما لممسمـ كغيره، فعمـ أنيما أبيحا لمطمؽ الحاجة، ، المكمفيف كأبيحت التجارة فييما كا 

أقكل مف الحاجة إلى تزيف النساء بيما، فيي رخصة يقتصر  كالحاجة إلى التداكم بيما
كما في معناه، كالتكسع فيما ليس مف نكع الرخص  ،كفيما استبيحت لو ،عمييا في نكعيا

ال استبيح ما ىك محـر بذلؾ التكسع، فالجمع بيف ما  يحتاج إلى بياف زائد مف الشارع، كا 
 ما فرؽ اهلل بينو. فجمع بي ،رخص الشارع فيو كما ال رخصة فيو

ـٍ ": الحث عمى التعاكف كقكلو ك باألحاديث التي فييا اإلرشاد  -ِ مف اٍستىطىاعى ًمٍنكي
اهي فىٍميىٍفعىؿٍ  كحديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت: جاءتني امرأة معيا ، (ُ)"أىٍف يىٍنفىعى أىخى

ابنتاف تسألني فمـ تجد عندم غير تمرة كاحدة، فأعطيتيا، فقسمتيا بيف ابنتييا، ثـ قامت 
كيف   ،فىأىٍحسىفى ًإلىٍيًيف   ،"مف يىًمي مف ىذه اٍلبىنىاًت شيئافحدثتو فقاؿ:  فخرجت، فدخؿ النبي 

لو ًسٍترنا مف الن اًر"
 بو آية اإليثار. نكقشت: بما غير أنيما نكقشا ،(ِ)

ؿى الد اءى كىالد كىاءى " :بقكلو  -ّ عىؿى ًلكيؿِّ دىاءو دىكىاءن  ،ًإف  الم وى أىٍنزى جى ٍكا ،كى ٍكا  ،فىتىدىاكى كال تىدىاكى
رىاـو  التداكم لكؿ األمراض، كعممية نقؿ األعضاء ىي مف قبيؿ  ةباحإ، كالذم فيو (ّ)"ًبحى

                                                           
 .ُِٗٗبرقـ:  ُِٕٔ/ْالرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة  لسبلـ، باب استحبابا أخرجو مسمـ، كتاب -ُ
، كمسمـ، كتاب البر ْٗٔٓبرقـ:  ِِّْ/ٓأخرجو البخارم، كتاب األدب، باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو  -ِ

    ِِٗٔبرقـ:  َِِٕ/ْكالصمة كاآلداب، باب فضؿ اإلحساف إلى البنات 

، كالبييقي في السنف الكبرل، ّْٕٖبرقـ:  ََْ/ِي األدكية المكركه أبك داكد، كتاب الطب، باب ف أخرجو -ّ
و ، ضعفُْٓٔٗبرقـ:  ٓ/َُكتاب الضحايا، باب النيي عف التداكم بما يككف حراما في غير حاؿ الضركرة 

 .ٔٔبرقـ:  ٗٓصغاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ في  األلباني
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التداكم بالمحـر ممنكع في األحكاؿ العادية؛ أما حاالت الضركرة فإف المحـر التداكم، ك 
 يصبح فييا مباحان.

مف نىف سى عف ميٍؤًمفو كيٍربىةن مف كيرىًب الد ٍنيىا نىف سى اهلل عنو كيٍربىةن مف ": قكلو  -ْ
 ليو.، كىؿ ثـ كربة أشد مف كربة المكت لكال نقؿ العضك المحتاج إ(ُ)"كيرىًب يىٍكـً 

 ثالثان: اْلدلة مف العقؿ:
القياس عمى جكاز أكؿ ميتة اآلدمي عند االضطرار؛ ألنيا حالة ضركرة أيضان  -ُ

نما ذكر الفقياء السابقكف األكؿ  في حؽ مف يحتاج إلى عضك إف لـ ينقؿ إليو ىمؾ، كا 
اكم، عمى أساس أف استعماليا لمغذاء ىك المعتاد لدييـ، كىذا ال يمنع االنتفاع بيا لمتد

فاإلباحة تشممو، كما تشمؿ األكؿ في حالة االضطرار، بجامع أف المعنى الذم اقتضى 
 مكجكد في كؿ منيما. -كىك اليبلؾ كالتمؼ-اإلباحة 
ليس محؿ  -معصكمان كاف أك غير معصـك-: بأف أكؿ لحـ اآلدمي الميت نكقش

امان لنكع كر إ ؛اتفاؽ بيف العمماء، كالصحيح عدـ جكاز أكؿ اآلدمي عمى أم حاؿ
اإلنساف، كتحريمو فكؽ تحريـ الميتة، فبل يباح بحاؿ مف األحكاؿ؛ ألمر الشارع بمكاراة 

، كدلت (ِ)ژڇ  ڇ ڇ ڇژلقكلو تعالى:  -مسممان كاف أك كافرا-ميتة اآلدمي
 .(ّ)بدر في القميب يـكحيث أمر بإلقاء قتمى المشركيف  عميو سنة النبي 

ة إلخراج جنيف ترجى حياتو، أك ماؿ ابتمعو القياس عمى جكاز شؽ بطف الميت -ِ
الميت قبؿ الكفاة، فبناء عمى ذلؾ كتخريجان عميو يجكز شؽ بطف اإلنساف الميت كأخذ 
عضك منو أك جزء مف عضك لنقمو إلى جسـ إنساف آخر حي يغمب عمى ظف الطبيب 

 استفادة ىذا األخير منو.

                                                           
 .ِٗٗٔرقـ: َِْٕ/ْ الذكرك باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف  ،...ب الذكر كالدعاءكتا أخرجو مسمـ، -ُ
 .ٓٓسكرة طو: اآلية  -ِ
ثبات  -ّ أخرجو مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار عميو كا 

 .ُّٓ/ُِمسمـ لالنككم  ، كالقميب: ىي البئر التي لـ تطك، شرحِْٕٖبرقـ:  َِِّ/ْعذاب القبر كالتعكذ منو 
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مة عف حياة أمو، بخبلؼ : بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف حياة الجنيف منفصنكقش
العضك المنزكع الذم تتصؿ حياتو بحياة المتبرع، كما لك أخرج مف بطنيا كىي حية، مع 
 ما في إخراج الجنيف مف مصمحة كمقصد شرعي مأذكف فيو، كقد يككف كاجبان يحـر تركو

ى رد األمانات إللكأما شؽ بطف الميت الذم ابتمع ماالن فذلؾ ، لما فيو مف إىدار لحياتو
 أىميا عندما ال يككف ىناؾ سبيؿ سكاه، كليس في ذلؾ نزع لعضك مف أعضائو.

 القياس عمى جكاز التبرع بالدـ، كىك جزء مف جسـ اإلنساف. -ّ
: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف الدـ مف األشياء المتجددة في الجسد كبنفس القكة نكقش

ح الحجامة، بخبلؼ العضك كالكفاءة الكظيفية، كلذلؾ نرل أف الشارع الحكيـ قد أبا
ؿ إلى تجدده، فضبلن عف احتماؿ نقص الكفاءة الكظيفية بيالمنزكع مف البدف الذم ال س

، باإلضافة إف لـ تكف المضرة تحت أم ظرؼ مرضي طارئ في المستقبؿ كالتشريحية،
فإنو قد يككف سببان  ؛قطع العضك يمحؽ باإلنساف أضراران فادحة، بخبلؼ نقؿ الدـإلى أف 

 تنشيط أجيزة إفرازات مككنات الدـ كخبلياه لتعكيض ما أخذ منو. في
فيو فيدخؿ ، بؿ جعؿ كؿ معركؼ صدقة ،بأف اإلسبلـ لـ يقصر الصدقة عمى الماؿ -ْ

التبرع بالبدف لنفع غيره، بؿ ىك مف أعمى أنكاع الصدقة كأفضميا؛ ألف البدف أفضؿ مف الماؿ، 
 كأعظـ  الصدقات. فبذلو هلل مف أفضؿ القرباتدنو، كالمرء يجكد بمالو كمو إلنقاذ جزء مف ب

دىقىةه كيؿ  يىٍكـو تىٍطميعي  كيؿ  سالمي مف الن اس" :: بأنو قياس مخالؼ لحديثنكقش عميو صى
 ، فبناء عمى الحديث نحف مأمكركف بالمحافظة عمى أعضائنا كسبلمتيا،(ُ)"فيو الش ٍمسي 

تصدؽ عمييا ال بيا، الإسقاطيا كالتبرع بيا، فكأداء حؽ اهلل فييا بالشكر كالطاعات، ال ب
 مع الفارؽ بيف الماؿ كاألعضاء، فالماؿ متجدد بخبلفيا، باإلضافة إلى أف اإلنساف يممؾ

 فبل يممؾ منيا إال منفعتيا ،حرية التصرؼ فيو بالمأذكف شرعان بخبلؼ األعضاءك  الماؿ
  بحؽ شرعي.كىك مؤتمف عمييا، كال يجكز لو أك لغيره التعدم عمييا إال

                                                           
، كمسمـ، َِٔٓبرقـ:  ْٔٗ/ِأخرجو البخارم، كتاب الصمح، باب فضؿ اإلصبلح بيف الناس كالعدؿ بينيـ  -ُ

 .ََُٗبرقـ:  ٗٗٔ/ِكتاب الزكاة، باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ 
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أف الشريعة جاءت لمصالح العباد، فكؿ ما فيو مصمحة فيك جائز؛ ألنو حيثما  -ٓ
كجدت المصمحة فثـ شرع اهلل، كقد ذكر غير كاحد مف أىؿ العمـ بأنو إذا أشكؿ عميؾ 
شيء ىؿ ىك حبلؿ أك حراـ، أك مأمكر بو أك منيي عنو، فانظر إلى أسبابو المكجبة 

، فإذا كانت منافعيا كمصالحيا كخيراتيا كثمراتيا طيبة، كاف مف كآثاره كنتائجو الحاصمة
ذا كاف بالعكس، كانت بعكس ذلؾ، كعميو فنقؿ كزراعة  قسـ المباح أك المأمكر بو، كا 

 بالسميـ. ضرارإإذا تعيف إلنقاذ حياة مريض دكف  ،األعضاء يجكز عند الضركرة القصكل
ح لو ضكابط كحدكد، كبدكف تكافرىا : بأف مفيـك المصمحة كالضركرة مفيـك كاضنكقش

ف ادعى مدع أنيا ىي، بؿ ىي مخالفة لنصكصيا  لف تعتبر ضركرة في منطؽ الشريعة كا 
كالمصمحة المعتبرة في ، ببل جداؿ، كذلؾ ىك البغي كالعدكاف المذككراف في آيات االضطرار

ليست المصمحة ما الشارع قكانينيا فيي منو كال تقـك إال بو، ك  نظر الشارع ىي مصمحة بيفَّ 
ثـ إف المصمحة األعمى تستدعي بقاء ، يراىا إنساف بنظره القاصر كلك خالفت قكاعد الشرع

، كعدـ نزعو كاالعتداء عميو كلك برضاه؛ عميو مى ما ىكالعضك السميـ في جسد المتبرع ع
بو  قياـ اإلنساف بالتكاليؼ الشرعية المنكطة ألف حفظ النفس مقدـ عمى حفظ الغير، كما أف

 عمى كجو التماـ مرتبط غاية االرتباط بسبلمة جسده كأعضائو عمى كجو الكماؿ.
ضرر كبير  ف بعض األعضاء كالكمى ال يترتب عمى أخذىا مف جسد المتبرعبأ -ٔ

 ، ككمية كاحدة تكفى ألداء الكظيفة التي تقـك بيا الكميتاف معان.عمى صحتو لكجكد كميتيف
فييا  ف ىناؾ الكثير مف الحاالت التي يتعرضأل؛ عمميةمغالطة : بأف ىذا التبرير نكقش
ياتو، كقد دم بحك تقد خطيرة لمضاعفات شديدة غير محسكبة، كأضرار صحية المتبرع 
فاهلل لـ يخمؽ  ؛(ُ)ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ: تعالى قكلوإلى  باإلضافة، ذلؾجميع  حدث

المتبرع ك  ،(ِ)ژيتمت ىت  حت خت ژعضكان في اإلنساف عبثان مف غير حاجة إليو، قاؿ تعالى: 
 !فكمية كاحدة ليست بعيدة عف الفشؿ كقد فشؿ عند غيره كميتاف ،بكميتو تتعرض حياتو لمخطر

                                                           
 .ْسكرة التيف: اآلية  -ُ
 .ْٗسكرة القمر: اآلية  -ِ
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ىك الطريؽ الكحيد إلنقاذ بعض المرضى  تياقد يككف نقؿ األعضاء كزراع -ٕ
ذا لـ تنقؿ لو كمية فإنو يمكت، كحفظ النفس إحدل الكيمىيات  كمريض الفشؿ الكمكم، كا 

نقاذ حياة مسمـ أك سبلمة عضك مف أعضائو  الخمس الكاجب شرعان الحفاظ عمييا، كا 
 بنقمو مف حي أك ميت داخؿ في الحفاظ عمى ىذه الكيًميىة.

: بأنو ال يحؿ قطع جزء مف شخص إلنقاذ غيره، مع أف نقؿ العضك مف السميـ نكقش
 أك إلى المريض يعرض حياة السميـ لمخطر، كليست نفس أك عضك المتبرع بأقؿ أىمية

 كال يعكد بو إلى الحياة ،حرمة مف المتبرع لو، كىذا الزرع ال ينيي متاعب المريض
الطبيعية، كليس مف األمانة ما يقـك بو بعض األطباء مف إخفاء الحقائؽ الطبية كمخاطر 
كمضاعفات عمميات زرع األعضاء عف مرضاىـ حتى إف ىؤالء المرضى يتصكركف خطأ 

 محياة الطبيعية!لبداية عكدتيـ ك  نياية المتاعب المرضية ىيأف عمميات زرع األعضاء ليـ 
أف الشخص يممؾ إذا قطعت يده أك عينو مثبلن مف قبؿ شخص آخر أف يأخذ  -ٖ

بالدية،  الدية كيممؾ أف يعفك عف قطع يده أك قمع عينو، كالعفك عف القطع أك القمع ىك تبرع
از التبرع بعضك منيا لشخص آخر كممكيتو ألعضائو تعطيو حؽ التصرؼ فييا، كبالتالي ج

 في حاجة لذلؾ العضك.
قياسان عمى جكاز أخذ جزء مف اإلنساف كزراعتو فيو نفسو، كال فرؽ بينيما؛ ألنو  -ٗ

 كبيف ضركرات غيره مف إخكانو. ،ال فرؽ بيف ضركريات الشخص كمصالحو
 بداعي كجكد الحاجة. (ُ)قياسان عمى جكاز التشريح الجثماني -َُ

 بعمـك قكاعد الشريعة اإلسبلمية، كالتي منيا: كااستدلفقد  :ْلدلة مف القكاعد الفقييةرابعان: ا
، كالتي تفيد أف تغير األكضاع كاألحكاؿ (ِ)ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف -ُ

الزمنية لو تأثير كبير في كثير مف األحكاـ الشرعية االجتيادية؛ ألف ما كاف مف 
                                                           

 ،ى أيضان تشريح الجثة بعد الكفاة، كفحص ما بعد المكتكيسم ،خارجي كداخمي لمميت فحصجثث تشريح ال -ُ
أك  ،القتؿ إجراء تشريح الجثة في الحاالت التي ينجـ فييا المكت عف االنتحار، أك الكفاة، كيطمب سبب لمعرفة

 .ُِّ/ٔ المكسكعة العربية العالمية ،عف أسبابو مجيكلةو 
 دة في الفصؿ التمييدم كتفصيميا. سبؽ ذكر ىذه القاع -ِ
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عمى عرؼ الناس كعاداتيـ، تتغير كيفية العمؿ بمقتضى الحكـ  األحكاـ الشرعية مبنيان 
باختبلؼ العادة عف الزماف السابؽ، فإذا كاف التصرؼ كاالنتفاع بأجزاء اإلنساف في 
الماضي لو صكر معينة درسيا الفقياء السابقكف في أبكاب األطعمة كالضركرات، كاختمفكا 

االنتفاع الحديثة  نبغي أف تطبؽ عمى صكرفييا بيف الحؿ كالحرمة، فإف ىذه األحكاـ ال ي
المستجدة، مع ما تغير عمى الطب مف تغير عظيـ، كقدرتو عمى تبلفي األخطار كاآلالـ 

التي كاف ترتبيا كالتشكيو كالتعذيب، كقدرتو عمى التكقي مف اآلثار الجانبية الخطيرة، 
ت محؿ اعتبار في كثير عمى التصرؼ باألعضاء اآلدمية أمران محتمبلن ككثير الكقكع، ككان

 فإذا كاف الفقياء قد حرمكا أف يقطع اإلنساف مف نفسو، مف األحكاـ الفقيية المستنبطة
 ليطعـ نفسو أك غيره عند االضطرار، فإف ىذا يختمؼ عف مسألة نقؿ العضك السميـ مف
جسد إنساني إلى جسد إنساني آخر مف غير إتبلؼ لمعضك المنقكؿ بؿ سيخدـ ركحان 

األصيؿ، كالكمية تككف مع أختيا في  جسد بالطريقة نفسيا التي كاف يقـك بيا في، جديدة
 .جسد المتبرع ردءا ليا كاحتياطان، فتنقؿ إلى جسد إنساف مشرؼ عمى اليبلؾ إلنقاذه

كعميو  ،األمكر بمقاصدىا، كالتي تفيد أف فعؿ المكمؼ ينظر فيو إلى مقصده -ِ
أك عدـ ترتب ذلؾ، فمف قصد  ،كضمانان  ،كمؤاخذة ،ان كعقاب ،كثكابان  ،تممكان  ،يترتب الحكـ

حـر عميو ذلؾ، بخبلؼ مف قصد  ،إىانة الميت باالنتفاع ببعض أجزائو أك تشريحيا
بتحصيؿ المصمحة كدفع الضرر كاليبلؾ عف الحي بإعطائو ما  تكريـ الحي كالميت معان 

 .(ُ)كيثاب عميو ،حك مدمكعممو جائز  ،يحتاج مف أعضاء، فيك مثاب مأجكر
قاعدة الضركرات تبيح المحظكرات، كالتي تفيد أف الممنكع شرعان يباح عند  -ّ

الضركرة كأكؿ الميتة، كمثميا في االضطرار المرض الذم يؤدم إلى اليبلؾ أك تمؼ 
عضك كال يمكف تداركو إال بأخذ عضك مف إنساف ميت أكحي ال ييمؾ بتبرعو، بؿ 

 .(ِ)ممحةاالضطرار ىنا أكلى كأشد كالحاجة إليو 
                                                           

 .ْٕص الفقيية لمزرقا القكاعد ، كشرحِٔص الفقو لمبركتي ، كقكاعدٖص كالنظائر لمسيكطي األشباه -ُ
 سبؽ ذكر القاعدة في الفصؿ التمييدم.  -ِ
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إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظميما بارتكاب أخفيما ضررا، كالتي تفيد أنو  -ْ
كأخفيما ضررا، فنقضي  ،لمعرفة أقميما خطران  المفاسد المجتمعة؛ المكازنة بيف يجب

بالتزاميا في سبيؿ تجنب المفسدة األشد، كمف ىذا القبيؿ تعارض مفسدة ىتؾ حرمة 
تبرع مع مفسدة تمؼ إنساف حي يمكف تبلفي ىبلكو الميت أك قطع عضك مف سميـ م

أك القطع مف الحي؛ ألنيا مفسدة أخؼ، كاألخرل أعظـ،  ،حرمة الميتىتؾ بارتكاب 
ف كاف حيان  مف أعضائو شيء فنقص  ،فالمنقكؿ منو إف كاف ميتان فالحي أفضؿ كأكلى، كا 

 .(ُ)أخؼ مف مكت المنقكؿ إليو
ئا مف أعضائو أك مرض كاحتاج جسمو إلى الضرر يزاؿ، كاإلنساف إذا فقد شي -ٓ

ىذا الفقد أك المرض بضرر شديد سبب شيء مف أعضاء إنساف آخر، فإنو يصاب ب
كمشقة، قد تؤدم كتفضي إلى اليبلؾ، كىذا الضرر يزكؿ بنقؿ األعضاء المحتاج إلييا 

 .(ِ)، فيتعيف القكؿ بجكازهتياكزراع
 .(ّ)الصعكبة سبب لمتسييؿ كالتكسعة قاعدة إذا ضاؽ األمر اتسع، كالتي تفيد أف -ٔ
أكجبت في شيء قاعدة المشقة تجمب التيسير، كالتي تفيد أف المشقة إذا ظيرت  -ٕ
: بأف ىذه القكاعد إنما تتناكؿ ما دؿ الشرع عمى نكقشت، غير أنيا قد (ْ)فيو ةرخص

شرع عمى أك القياس الصحيح، كأف ما دؿ ال ،أك اإلجماع ،أك السنة ،تناكلو بدليؿ الكتاب
فإف الرخصة تقدر بقدرىا كال يزاد عمييا، كأف ما أطمؽ الشارع تحريمو مف  ،رخصتو فيو

غير تقييد استثناء ال يدخؿ في ىذه القكاعد العامة، كعصمة النفس المعصكمة في كتاب 
ليس بداخؿ في تمؾ القكاعد، حيث إف الشارع  تيااهلل كسنة نبيو، كنقؿ األعضاء كزراع

ك مف مسمـ إال إذا كاف مريضان، كيؤدم تركو إلى ىبلكو، كما أجاز لـ يبح قطع عض

                                                           
 .َُِص الفقيية لمزرقا القكاعد ، كشرحٔٓص الفقو لمبركتي قكاعد -ُ
 .ُٕٗص الفقيية لمزرقا القكاعد ، كشرحٖٖص الفقو لمبركتي كقكاعد ،ّٖص كالنظائر لمسيكطي األشباه -ِ
 .ُّٔص حمد بف الشيخ محمد الزرقاأل شرح القكاعد الفقيية، ك ِٓٔ/ّ المنثكر انظر: -ّ
 .ُٕٓص لمزرقا شرح القكاعد الفقيية، ك ُِِلمبركتي ص قكاعد الفقو انظر: -ْ
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قامة الحدكد فقط، كذكر القرطبي أف الفقياء لـ يختمفكا  قطع األعضاء في القصاص كا 
فاالستدالؿ بحكـ ، (ُ)في أنو ال يجكز قطع أعضاء اآلدمي في غير حد أك قكد

أعضائو، كمف  بأحدبرع يقع ضرر مؤكد عمى المتسالضركرات ىنا غير صحيح؛ ألنو 
 ثـ فالقاعدة التي تنطبؽ ىنا ىي: الضرر ال يزاؿ بالضرر.

في جكاز أكؿ المضطر مف ميتة  خامسان: استدالليـ بأقكاؿ الفقياء السابقيف
تبلفو، فماذا (ِ)اآلدمي، لدفع اليبلؾ عف نفسو ، كاألكؿ معناه استيبلؾ الجزء المأككؿ كا 

مف أجؿ إنقاذ الشخص  تيااألعضاء كزراع ة نقؿسيككف جكابيـ لك عرضت عمييـ مسأل
المريض الذم قد بمغ حالة االضطرار، مع ما في النقؿ كالزراعة مف بقاء لمعضك 

جكاز االنتفاع بعظـ اآلدمي الميت لجبر عظـ الحي إذا ، كىـ القائمكف بالمنقكؿ كدكامو
لى مبدأ  لى الضركرة، كا  التكافؿ كاإلحساف تعيف ذلؾ؛ ألنيـ نظركا إلى مصمحة الحي، كا 

لى قاعدة التداكم كالحث عميو، فإذا كانكا قد أباحكا استخداـ عظاـ الميت  كالبر، كا 
لممساعدة عمى جبر لـ ينكسر، كأجازكا رمي مف تترس بو الكفار مف أسارل المسمميف 
ف كاف فييـ النساء  في الحرب، كقصد الكفار بالمنجنيؽ إذا تترسكا بالحصكف، كا 

أجازكا استياـ ركاب السفينة إللقاء بعضيـ في حاؿ مشاىدة العطب ، ك (ّ)كاألطفاؿ
، فبل شؾ أنيـ لك عاشكا في عصرنا، كرأكا المنافع العظيمة التي تأتي مف (ْ)تبلفيان لمغرؽ

عضاء المكتى في األحياء، ككيؼ ينقذ حياتيـ ألباحكه، كمعمـك أف نقؿ عظـ األزرع 
يعيش اإلنساف حتى لك لـ ينجبر عظمو الميت ليس مف باب الضركرة، إذ يمكف أف 

 .المكسكر، كلكنو مف باب الحاجات، كالحاجة تنزؿ منزلة الضركرة أحيانان 

                                                           
 .ُّٗ/ٓتفسير القرطبي  -ُ
 .  ُٖ/ُ، كقكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ّٗ/ٗ، كالمجمكع ٖٓٓ/ِاإلقناع لمشربيني ، ك َّٕ/ْمغني المحتاج  -ِ
 .ُِّ/ٗ، كالمغني ُِٗ/ْ، ك اإلنصاؼ لممرداكم ِٕٖ/ْاألـ  -ّ
 غرس األعضاء في جسـ اإلنساف مشاكمو االجتماعية كقضاياه الفقيية، نقبلن عف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي -ْ

 .ّٖٔٔ/ِ الدكرة الرابعة، ،الدكلي
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 .(ُ)فإف جماعة مف الفقياء يركف حرمة ذلؾ ؛: بأف المسألة ليست محؿ اتفاؽنكقش
 لي:التاب هقائمك  استدؿ، ك (ِ)حرمة نقؿ األعضاء اآلدمية مف الحي أك الميت: القكؿ الثاني

 أكالن: اْلدلة مف القرآف:
تعيير لبني  كالتي فييا ،(ّ)ژڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆژ قكلو تعالى: -ُ

إسرائيؿ عمى اختيار ما ىك دكف األكمؿ كاألنفع، مع أف االختيار منيـ كقع عمى أمر 
 فكيؼ إذا اختار المتبرع بأحد أعضائو النقص عمى الكماؿ مع احتماؿ كجكد الحرمة.، مباح

فميس فيو  ،األعضاء خارج عف ىذه اآلية، كعمى فرض دخكلو: بأف نقؿ نكقش
استبداؿ لؤلدنى بالذم ىك خير، بؿ عمى العكس، فيو اختيار لمخير الذم ىك إنقاذ نفس 

كالتبرع بعضك يمكف االستغناء عنو مف غير ضرر محتمؿ، كترؾ لؤلدنى كىك  ،مف اليبلؾ
 تركيا حتى تمكت.

اإللقاء بالنفس في  ةحرمالدالة عمى  ،(ْ)ژہ ۀ  ۀ ہ ہ  ژ قكلو تعالى: -ِ
مظاف الخطر، بتمؼ أك إضعاؼ مف غير مصمحة مقصكدة شرعان غير مرجكحة، كنزع 

قد يؤدم إلى إتبلؼ المتبرع  -ممف قد ال ينتفع بو-الجزء مف بدف الحي لزرعو في غيره 
النفس  : بأف نقؿ األعضاء ليس فيو إلقاءىذا االستدالؿ نكقش، كقد محالة إضعافو ال أك

                                                           
، ِٓٓ-ِْٕ، ِّْ -ُِٕانظر لمقكؿ األكؿ كاستدالالتو: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ

-ُٖ، ٓ-ِص ممعدك لكنقؿ األعضاء مف الحي أك مكتى المخ محـر شرعان ، ُّٕكأحكاـ الجراحة الطبية ص
مؤتمر مجمع البحكث اإلسبلمية لبحث قدـ ، كزراعة األعضاء في جسـ اإلنساف لمدكتكر عبد السبلـ العبادم، ُٗ

 قباني، كنقؿ األعضاء كزرعيا لمدكتكر محمد رشيد راغب ٕـ، ص ََِٗ/ّ/َُ-ىػَُّْ /ّ/ُّالثالث عشر، 
، كأحكاـ نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف كأحكاـ نقؿ أعضاء الجنيف الناقص الخمقة في الشريعة ُِ، ُُ، ٔص

، ّ، جزء ٔ، عدد ٔلمجمع الفقو، كمنشكر في مجمة المجمع، دكرة  بحث قدـ لخالد رشيد الجميمي، اإلسبلمية
 .ٕٔ/ْمجمة البحكث اإلسبلمية ، ك ُٖٓٗص
، كنقؿ ُِٔ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صّْٓأحكاـ الجراحة الطبية صانظر:  -ِ

 .ُٖاألعضاء بيف الطب كالديف ص
 .ُٔسكرة البقرة: اآلية  -ّ
 .ُٓٗاآلية  سكرة البقرة: -ْ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

231 

جكز إال بشرط أال تككف حياة المتبرع ميددة باليبلؾ، يال ك إلى اليبلؾ، فإف كجد ذلؾ منع، 
طبلؽ القكؿ بأف التبرع في حاؿ الحياة يؤدم إلى اليبلؾ ال يقبؿ إال بشيادة أىؿ الخبرة  كا 

 مف األطباء، كىـ ال يقكلكف بذلؾ.
لة عمى االد، (ُ)ژڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ قكلو تعالى: -ّ

في »العمـك لجميع نعـ اهلل تعالى، كلكؿ مف بدؿ نعمة اهلل، كقد جاء في التفسير الكبير: 
المراد بنعمة اهلل ما  :نعمة اهلل ىاىنا قكالف: أحدىما: أف المراد آياتو كدالئمو... كالقكؿ الثاني

المتبرع  ، فعمى القكؿ الثاني يككف(ِ)«كالكفاية ،كاألمف ،آتاىـ اهلل مف أسباب الصحة
 بأعضائو مبدؿ لنعمة اهلل بالصحة كالعافية، فيككف مستحقان لمعقاب الشديد.

إذا كاف تبديؿ النعمة عمى كجو العبث  : بأف استحقاؽ العذاب يحصؿنكقش
 وكاالستيانة بنعمة اهلل تعالى كجحكدىا كنكرانيا، أما عمى كجو التنازؿ البتغاء كجي

ترل إلى الشخص يككف غنيان بمالو ثـ يخرج عنو في  تعالى فميس ىذا مكجبان لمعقاب، أال
تعالى ابتغاء ما عند اهلل، فكذلؾ إذا تنازؿ ببعض أعضائو، كبالتالي بعض صحتو  وسبيم

 و تعالى.   تإلنقاذ آخر مف اليبلؾ، فبل يككف بذلؾ مبدالن لنعم
بتر العضك قد يؤكؿ ك  ،(ّ)ژڃ چ چچ  چ ڇ ڇ  ڇ ڇژ  قكلو تعالى: -ْ

: بأف جكاز ذلؾ مشركط بالسبلمة مف اليبلؾ، كاحتماالت الضرر نكقشكقد  ،اإلى قتمي
 مكىكمة، كالمصمحة بالنقؿ كالزرع مظنكنة، كيقدـ المظنكف عمى المتكىـ.

عمى تحريـ تغيير خمؽ الدالة  ،(ْ)ژۇ  ۇ ۆ ۆژ قكلو تعالى: -ٓ
رة بعمـك المفظ ال اهلل، كأف ذلؾ مف أكامر إبميس كمكائده، كاآلية تعـ كؿ تغيير؛ ألف العب

 بخصكص السبب، فيي بعمكميا تشمؿ نقؿ أم عضك مف البدف.

                                                           
 .ُُِسكرة البقرة: اآلية  -ُ
 .ْ/ٔ الرازم الديف لفخر الغيب مفاتيح أكالتفسير الكبير  -ِ
 .ِٗسكرة النساء: اآلية  -ّ
 .ُُٗسكرة النساء: اآلية  -ْ
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: بأف نقؿ األعضاء خارج عف ىذه اآلية؛ ألنو مبني عمى كجكد الضركرة نكقش
كالحاجة الداعية إلى فعمو، كىي إنقاذ المرضى كالحفاظ عمى حياتيـ، كذلؾ مطمب 

 كاتباع الشيكات كالرغبات. ،بثشرعي عظيـ، كاآلية يقصد منيا ما كاف عمى كجو الع
پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ قكلو تعالى: -ٔ

 ،(ُ)ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 عمى تحريـ قتؿ النفس المعصكمة، كأف فعؿ ذلؾ يشبو عند اهلل قتؿ األنفس الدالة

تعالى  كأف ترؾ قتؿ النفس الكاحدة كصكف حرمتيا خكفان مف اهلل، في اإلثـ المعصكمة جميعان 
 أك إضعافو عف كاجباتو. ،كنقؿ العضك مف البدف قد يؤدم إلى قتمو، كإحياء الناس جميعان 

: بأف نقؿ األعضاء خارج عف ىذه اآلية؛ ألنو ليس فيو قتؿ نفس، بؿ عمى نكقش
ف ع لو، أما المتبرً العكس، فيو إحياء لنفس المتبرى  ع فإف كاف ميتان فبل قتؿ يقع عميو، كا 

و ال يقبؿ منو طبيان التبرع الذم يؤدم إلى قتمو، كىذا راجع إلى شيادة كاف حيان فإن
 األطباء كخبراتيـ.

﮷ ژ قكلو تعالى: -ٕ ﮶    ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے  ۓ ۓ

﮽  ﮼   ﮻  ﮺  ﮹  فقد أعطى اهلل تعالى ألعضاء ، (ِ)ژ﮸
اإلنساف مف العصمة كالحرمة ما أعطاه لنفسو، فكما ال يجكز االعتداء عمى النفس، كذلؾ 

 .االعتداء بقطع عضك أك جزء منو؛ لحرمتوال يجكز 
 : بأف نقؿ األعضاء خارج عف ىذه اآلية؛ ألنيا تتحدث عف القصاص حاؿنكقش

تبلفيا، كليس في نقؿ كزراعة األعضاء اعتداء، بؿ ىك  االعتداء عمى النفس كاألعضاء كا 
ما أنو أمر يتـ باالتفاؽ بيف عدة أطراؼ، كيككف فيو مصمحة لبعضيا كدفع لمخطر عنو، ك

في أشد  آخرعنو إلى  استغناءليس فيو إتبلؼ لعضك، بؿ نقمو مف جسد قد يككف في 
 حاالت االضطرار إليو.

                                                           
 .ِّسكرة المائدة: اآلية  -ُ
 .ْٓسكرة المائدة: اآلية  -ِ
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ک ک  ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ قكلو تعالى: -ٖ

 ئلنساف حيان كميتان، كخمقولاهلل تعالى  ـيكر ت ، الدالة عمى(ُ)ژڱ  ڱ ڱ ں ں
يعا، كنزع أم عضك مف ىذا لو ما في األرض جم يوسخر تفي أحسف صكرة، ك  لو

 اإلنساف يتنافى مع ىذا التكريـ.
، أما حسيان فؤلف ذلؾ العضك ىن : بأف نقؿ العضك فيو تكريـ لمميت حسان كمعننكقش

بدؿ أف يصير إلى التراب كالبمى، يبقى في جسد المسمـ يستعيف بو عمى طاعة اهلل 
لممتبرع؛ لككنو فرج بو الكربة  تعالى كمرضاتو، كأما معنكيان فمما فيو مف األجر كالثكاب

 عف أخيو المسمـ، فميس فيو أم إىانة عمى اإلطبلؽ؛ ألف األمكر بمقاصدىا. 
اهلل تعالى سيحاسب ، كالدالة عمى (ِ)ژہ ھ ھ ھ ھژ قكلو تعالى: -ٗ

اإلنساف يـك القيامة عمى النعيـ الذم رزقو إياه في الدنيا، قيؿ النعيـ: األمف كالصحة، 
ؿى ما ييٍسأىؿي عنو يكـ ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ، فعف أبي ىريرة كقيؿ: العافية ًإف  أىك 

ـٍ نيًصح  لؾ اٍلًقيىامىًة يىٍعًني اٍلعىٍبدى مف الن ًعيـً أىٍف ييقىاؿى لو  ، فصحة اإلنساف (ّ)"ًجٍسمىؾى أىلى
 ع.كعافيتو في بدنو مف نعـ اهلل التي تستكجب الشكر، كالمحافظة ال التضييع أك البي

: بأف اإلنساف يحاسب عف النعيـ بما فيو مف الصحة كالعافية، بمعنى أنو يسأؿ نكقش
عنو، مف أيف أتاه؟ كفيـ أنفقو؟ كىؿ كجَّيو لطاعة اهلل كمرضاتو؟ أـ أنو عصى اهلل فيو، 
فقضية زرع األعضاء خارجة عف االستدالؿ بيذه اآلية، كلك أدخمناىا لكانت حجو 

سئؿ المتبرع عف صحتو لقاؿ: يا رب أنقذت بيا نفسان، كىذا أمر لمجكاز ال المنع، إذ لك 
 محمكد يؤجر عميو.

 
                                                           

 .َٕسكرة اإلسراء: اآلية  -ُ
 .ٖسكرة التكاثر: اآلية  -ِ
صحيح الترمذم  في األلباني صححو، ّّٖٓرقـ: ْْٖ/ٓأخرجو الترمذم، كتاب تفسير القرآف، سكرة التكاثر  -ّ
 .ِْٕٔرقـ:  ُّْ/ّ
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 ثانيان: اْلدلة مف السنة:
يًّاكىٍسري عىٍظـً اٍلمىيًِّت " :رسكؿ اهلل قكؿ  -ُ عمى أف اإلنساف لو ، الداؿ (ُ)"كىكىٍسرًًه حى

ككسر عظاـ  حرمة سكاء كاف حيان أك ميتان، كأف كسر عظاـ الميت يترتب عميو إثـ
الحي، كقياسان عميو يحـر نقؿ أم عضك مف إنساف آلخر، سكاء كاف المنقكؿ منو ميتان 

 أك حيان؛ ألف فيو اعتداء عمى تمؾ الحرمة.
: بأف ىذا الحديث خارج مكضكع النزاع؛ ألف األطباء ال يقكمكف بكسر نكقش

 عممية النقؿ كالزرع.األعضاء المنقكلة، بؿ يحافظكف عمييا محافظة شديدة؛ طمبان لنجاح 
اٍلميٍثمىةً حديث النيي عف  -ِ

، كالذم فيو تحريـ قطع أم مف أجزاء جسد اإلنساف (ِ)
 كألم سبب؛ ألنو يعتبر شرعان في حكـ المثمة. ،تحت أم مبرر ،مسممان كاف أك مشركان 

: بأف مفسدة التمثيؿ معارضة لمفسدة ىبلؾ المريض المحتاج لمعضك، فكجب نكقش
 ؛دة العميا، كىي مفسدة ىبلؾ المريض، كمف ثـ لـ يمتفت إلى ما ىك دكنيااعتبار المفس

ثـ إنو إذا سقط ، إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظميا ضرران بارتكاب أخفيماألنو 
اعتبار مفسدة التمثيؿ في التشريح لمكاف المصمحة الراجحة، فؤلف يسقط اعتبارىا في 

كيو كنكاية كشفاء غؿ كحقد، كقد تككف عبثان المثمة فييا تش كأيضان نقؿ األعضاء أكلى، 
 كليكان، كىذا كمو ال يحدث في نقؿ األعضاء.

فقالت: يا رسكؿ اهلل إف لي ابنة عريسان أصابتيا  جاءت امرأة إلى النبي  -ّ
مـ ف ،(ّ)"لىعىفى اهلل اٍلكىاًصمىةى كىاٍلميٍستىٍكًصمىةى "أفأصمو؟ فقاؿ:  ،شعرىا -تساقط- حصبة فىتىمىرَّؽى 

 ،شعرىا بسبب المرض أف تصؿ بشعرىا شعر آدمي آخر ةقدالممرأة الف أذف النبي ي
                                                           

، كابف ماجو، َِّٕبرقـ:  ُِّ/ِأخرجو أبك داكد، كتاب الجنائز، الحفار يجد العظـ ىؿ يتنكب ذلؾ المكاف  -ُ
، كأحمد، مسند األنصار، حديث السيدة ُُٔٔبرقـ:  ُٔٓ/ُكتاب الجنائز، النيي عف كسر عظاـ الميت 

 . َِّْٕبرقـ:  ََُ/ٔعائشة 
 .   ِِّْبرقـ:  ٕٖٓ/ِبغير إذف صاحبو  الن ٍيبىىأخرجو البخارم، كتاب المظالـ، باب  -ِ
، كمسمـ، كتاب المباس كالزينة، ُٗٓٓبرقـ:  ُِِٕ/ٓأخرجو البخارم، كتاب المباس، باب الكصؿ في الشعر  -ّ

 .ُِِِبرقـ: ُٕٔٔ/ّ ...كالمستكصمة كالكاشمة كالمستكشمة حريـ فعؿ الكاصمةباب ت
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عمى الرغـ أف ىذا ال يضر، كعميو فإف مف أصيب بداء فقد بسببو عضكان مف أعضائو 
 .غيرهفميس لو أف يكمؿ ىذا النقص مف  ،أك جزءا مف أجزاء بدنو

عضاء الذم يعتبر مف : بأف كصؿ الشعر يعتبر مصمحة كمالية بخبلؼ نقؿ األنكقش
كما أف ، لمكاف الحاجة إليو ؛المصالح الضركرية كالحاجية، فيحـر األكؿ كيجكز الثاني

بخبلؼ نقؿ  ،كىك غش المرأة لزكجيا ،كصؿ الشعر يؤدم إلى مفسدة اإلضرار بالغير
 األعضاء المشتمؿ عمى درء المفاسد كدفعيا.

ٍسًف  ،ٍستىٍكًشمىاتً كىاٍلمي لىعىفى اهلل اٍلكىاًشمىاًت، ": قكلو  -ْ اًت ًلٍمحي اًت، كىاٍلميتىفىمِّجى اٍلميتىنىمِّصى كى
ٍمؽى الم ًو تىعىالىى ىؤالء؛ ألنيف غيرف خمؽ اهلل، كنقؿ العضك  اهلل  فقد لعف ،(ُ)"اٍلميغىيِّرىاًت خى

.  فيو تغيير كتبديؿ لخمؽ اهلل، فمف يفعؿ ذلؾ يككف ممعكنان، كالمعف ال يككف إال عمى محـر
مبني عمى كجكد ضركرة كحاجة داعية إلى فعمو، كىي إنقاذ المرضى ذلؾ بأف  :نكقش

كالحفاظ عمى حياتيـ، كذلؾ مطمب شرعي عظيـ، كالحديث يقصد منو ما كاف عمى كجو 
 العبث كاتباع الشيكات كالرغبات.   

فكره المقاـ بيا لضجر  ،في المدينة جاء في الحديث أف رجبلن ىاجر إلى النبي  -ٓ
مف سقـ، فجزع، فأخذ سيمان فقطع بو مفاصؿ األصابع، فساؿ دمو حتى مات، فرآه كنكع 

رجؿ في منامو كىيئتو حسنة، كرآه مغطيان يديو فقاؿ لو: ما صنع بؾ ربؾ؟ فقاؿ: غفر 
فقاؿ: ما لي أراؾ مغطيان يديؾ؟ قاؿ: قيؿ لي: لف نصمح منؾ  لي بيجرتي إلى نبيو 

ًليىدىٍيًو ": فقاؿ رسكؿ اهلل  ،ما أفسدت، فقيصىت عمى رسكؿ اهلل  ، (ِ)"فىاٍغًفرٍ الميـ كى
عضك منو بتبرع أك غيره، فإنو يبعث يـك القيامة ناقصان بأف مف تصرؼ كىك يدؿ عمى 

منو ذلؾ العضك عقكبة لو، فمف تبرع بعيف بعث أعكر، كمف تبرع بقمب أك كميو فبل يرد 
 لو ذلؾ العضك.

                                                           

، كمسمـ، َْْٔرقـ:ُّٖٓ/ْ[ٕ]الحشر:ژڻ  ڻ  ڻ  ڻژ باب: كتاب التفسير، أخرجو البخارم، -ُ
 .ُِِٓرقـ: ُٖٕٔ/ّ
 . ُُٔبرقـ:  َُٖ/ُأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب الدليؿ عمى أف قاتؿ نفسو ال يكفر  -ِ
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مو لمتخمص مف اآلالـ، كىي مصمحة ال تبمغ : بأف الرجؿ أقدـ عمى قطع براجنكقش
الحاجيات، أما نقؿ األعضاء فيك غير داخؿ فيو؛ ألنو يقصد منو  كال مرتبة الضركرات

 .إنقاذ النفس المحرمة
 كىك متعمؽ بالقطع. "ما أفسدت": بأف العبرة بعمـك قكلو: مناقشوال هاعترض عمى ىذ

بأف تقطع  ،كـ بحالة اإلفساداالعتراض: بأف ىذا الكصؼ يكجب تخصيص الح نكقش
 األعضاء كتبتر لغير حاجة ضركرية، كىذا ليس مكجكدان في نقؿ األعضاء.

 ثالثان: اْلدلة مف العقؿ:
األصؿ عصمة دـ المسمـ كجميع أجزاء بدنو الثابتة فيو، فبل يجكز لئلنساف  -ِ، ُ

إال  أف تجني عمى نفسو أك عمى عضك مف أعضائو، أك عمى بشرتو، أك عمى غيره،
أك الجرح، فيقيـ  ،أك القطع ،بحؽ ثابت شرعان، كما إذا ارتكب جريمة تكجب حدان كالقتؿ

كاألصؿ المساكاة بيف المسمميف في عصمة الدـ ، عميو الحاكـ الشرعي ما يستحقو
ـٍ "كاألعضاء كما في الحديث:  ، فتجب المحافظة عمى (ُ)"اٍلميٍسًمميكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي

 .جماعاإلك  ،كالسنة ،مة عباد اهلل مف أشد الحرمات، ككرامتيـ ثابتة بالقرآفحرماتيـ، فحر 
يقاع العقكبة نكقش : بأف مقصكد العصمة حمايتيا عف اعتداء الغير كتحريـ ذلؾ، كا 

عمى مف اعتدل عمى شيء منيا دكف كجو حؽ، كال يدخؿ التبرع باألعضاء كنقميا 
بناء عمى اتفاؽ أطراؼ متعددة، كيترتب فيك يتـ  ؛كزرعيا في ذلؾ، إذ ال اعتداء فيو

عميو مصمحة راجحة، كالتبرع باألعضاء أمره قريب مف التبرع بالماؿ، كالماؿ في 
أك  ،اإلسبلـ لو عصمة، كال يجكز االعتداء عميو، كمف فعؿ ذلؾ عكقب بحد الحرابة

أك التعزير عمى حسب نكع االعتداء، كمع ذلؾ يجكز لئلنساف التصرؼ فيو  ،السرقة
أك غير ذلؾ مف التصرفات التي تخرج الماؿ  ،أك الكقؼ ،أك الكصية ،أك اليدية، بالتبرع

 كمو أك بعضو مف ممؾ صاحبو.
                                                           

، كابف ماجو، كتاب ُِٕٓبرقـ:  ٖٗ/ِجو أبك داكد، كتاب الجياد، باب في السرية ترد عمى أىؿ العسكر أخر  -ُ
 .ِّٖٔبرقـ:  ٖٓٗ/ِالديات، باب المسممكف تتكافأ دماؤىـ 
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بأف حياة اإلنساف كجسمو، ككافة ما يتصؿ بيذا الجياز اآلدمي ىي حؽ مف  -ّ
بؿ ىي كديعة حقكؽ اهلل، كليست حقان مف حقكؽ العبد، فاإلنساف ال يممؾ أعضاء نفسو 

عنده، كاإلنساف منتفع بيا فقط، كىك مكمؼ بالمحافظة عمى حياتو، ككؿ جزء  تعالى اهلل
عقكبة رادعة لكؿ مف اعتدل  مف أجزائو، كعدـ إلحاؽ الضرر بيا، كقدر قرر اهلل 

أك بعضان، كما داـ أنو غير مالؾ ليذه األعضاء فميس لو أف يبيع  عمى ىذا الجسـ كبلن 
ىك ما يدخؿ تحت ممؾ اإلنساف كىك ال يممكيا، كليس لو شيئا منيا؛ ألف ما يجكز بيعو 

أك ييبيا؛ ألف محؿ  جزائو أك يتبرع بشيء منياأف يتنازؿ عف حياتو أك عف جزء مف أ
فيي كالكديعة أك األمانة لديو،  ؛، كال يجكز أف يكصي بيا بعد مكتواليبة ىك الماؿ

تصرؼ ال يممؾ اإلذف فيو؛ ككذلؾ ال يممؾ األذف في التصرؼ بذلؾ؛ ألف مف ال يممؾ ال
ألف فاقد الشيء ال يعطيو، فاإلنساف ال يممؾ أف يأذف لغيره في اقتطاع جزء منو ال عمى 

 ،إرادة اإلنساف ليس ليا عمؿ في إضاعة الحياة؛ ألف سبيؿ اليبة، كال عمى سبيؿ البيع
ف كأجزاء أك تعطيؿ جزء مف أجزاء النفس البشرية، أيان كاف ىذا الجزء؛ ألف حياة اإلنسا

فبل يممؾ فيو اإلنساف  كذلؾالنفس اآلدمية جميعيا مف حقكؽ اهلل تعالى، كما كاف 
كال  ،كال صمح ،، أك بعبارة أخرل ال يجرم فيو عفك(ُ)أك تبرعن  ،أك شراء ،بيعبتصرفان 
 كال تبرع. ،كال شراء ،كال بيع ،إبراء

                                                           
أما حقكؽ اهلل تعالى فالدالئؿ عمى أنيا غير ساقطة كال ترجع الختيار المكمؼ كثيرة، »قاؿ اإلماـ الشاطبي:  -ُ

االستقراء التاـ في مكارد الشريعة كمصادرىا، كالطيارة عمى أنكاعيا، كالصبلة، كالزكاة، كالصياـ، كالحج، كأعبلىا 
كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم أعبله الجياد، كما يتعمؽ بذلؾ مف الكفارات كالمعامبلت كاألكؿ 

أك حؽ الغير مف العباد، ككذلؾ  ،ؽ اهلل تعالىكالشرب كالمباس كغير ذلؾ مف العبادات كالعادات التي ثبت فييا ح
... ألنا نجيب بأف إحياء النفكس ككماؿ ال يصح إسقاط حؽ اهلل فييا البتةالجنايات كميا عمى ىذا الكزاف جميعيا 

العقكؿ كاألجساـ مف حؽ اهلل تعالى في العباد ال مف حقكؽ العباد، كككف ذلؾ لـ يجعؿ إلى اختيارىـ ىك الدليؿ 
، فإذا أكمؿ اهلل تعالى عمى عبد حياتو كجسمو كعقمو الذم بو يحصؿ ما طمب بو مف القياـ بما كمؼ عمى ذلؾ

الميـ إال أف يبتمى المكمؼ بشيء مف ذلؾ مف غير كسبو كال تسببو، كفات بسبب  ،بو، فبل يصح لمعبد إسقاطو
 = يمكف رفعو، فمو الخيرةإذ ما كقع ال ؛ذلؾ نفسو أك عقمو أك عضك مف أعضائو، فينالؾ يتمحض حؽ العبد
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كال  ،ان ال جسده: بأنو ال شيء عمى كجو األرض مممكؾ لئلنساف ممكان حقيقنكقش
كاإلنساف يممكو ممؾ استخبلؼ  بؿ كمو هلل تعالى، كال غير ذلؾ، ،كال أرضو ،مالو

كانتفاع، كمع ذلؾ جاز لو التصرؼ فيما سكل جسده باالتفاؽ، فكذلؾ في جسده بما ال 
يعكد عميو بالضرر الشديد كاليبلؾ، بؿ إف التبرع باألعضاء مف قبيؿ االنتفاع بيا، إذ 

المميكفيف المحتاجيف، كيزداد انتفاعؾ كسركرؾ إف كاف  إخكانؾيرؾ مف أنت تنفع غ
نقاذه، كمف جانب آخر فإنو إذا جاز المتبرى  ع لو أخان شقيقان، أك ابنان باران تريد حياتو كا 

لئلنساف أف يبذؿ جسده كمو إلنقاذ األمة، كما في الجياد، فإنو يجكز أف يبذؿ بعضو 
ذا  كاف ذلؾ كذلؾ جاز لو األذف فيو. إلنقاذ فرد مف ىذه األمة، كا 

ما يمحؽ المريض مف ضرر بسبب نقؿ األعضاء إليو، حيث يرل األطباء أف  -ْ
المريض بعد إجراء عممية زرع األعضاء لو يصبح مجبران عمى تناكؿ دكاء تقميؿ المناعة 

، كال يمكنو (الككرتيزكف)ك (،اإلميكراف)ك(، سيكمكسبكريف)الطبيعية، كىي أدكية 
تغناء عنيا طيمة حياتو، لمقاكمة طرد الجسـ لمعضك الغريب الذم تـ زراعتو فيو، االس

إلى خفض المناعة لدل المريض، بحيث تزكؿ قدرتو عمى مقاكمة  ياكيؤدم تناكل
األمراض المختمفة التي تحتاج إلى المناعة الطبيعية لمجسـ لمتغمب عمييا، كتظؿ حياة 

كبداية استخداـ ىذه األجيزة، معرضة لمخطر  المريض منذ إجراء عممية زرع األعضاء
الطبيعية، باإلضافة إلى  توعند إصابتو بأم مرض، نتيجة االنخفاض الدائـ في مناع

مضاعفات ىذه األدكية الناشئة عف تقميؿ المناعة الطبيعية، فإنيا تسبب أيضان نتيجة 
كعمى رأسيا إتبلؼ تناكليا لسنكات طكيمة كبجرعات كبيرة الكثير مف األضرار الخطيرة، 

أنسجة الكمى، حيث تسبب ىذه ذاتيا بعد فترة مف تناكليا فشبلن كمكيان لمكمية السميمة، 
باإلضافة إلى التأثيرات الضارة كاإلتبلفية عمى الجياز العصبي كاليضمي، كالغدد 

 كغيرىا. ،كالغدد الصماء، كالجياز العظمي ،الميمفاكية
                                                                                                                                                                  

ف شاء تركو ،فإف شاء استكفاه ،فيمف تعدل عميو؛ ألنو قد صار حقان مستكفى في الغير كديف مف الديكف=  ،كا 
 .ّٖٕ، ّٕٓ/ِالمكافقات « يمً عمى الكي  إبقاءن  ؛كتركو ىك األكلى



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

238 

أف يككف المتبرع في  :منياك  ، بشركط عديدة: بأف ىذه العمميات ال تتـ إالنكقش
فإنو ال يؤثر عمى  ،نقؿ العضك عميو كثيران كأخذ كيمة مثبلن يؤثر  الصحة جيدة، كأ

األخرل، كمع ذلؾ يبقى احتماؿ اإلصابة كالتأثير، كىك احتماؿ مكجكد لدل جميع 
محتمبلن البشر، حتى الذيف لـ ينقؿ منيـ شيء، كالضرر الذم قد يقع يككف بسيطان ك 

 كمغمكران، بجانب المصالح الكثيرة المؤكدة لممتمقي.
بالمنقكؿ منو حاالن أك مآالن، كالضرر محـر في  اأف في نقؿ األعضاء ضرر  -ٓ

رى كال ًضرىارى ": اإلسبلـ؛ لقكلو  رى كألف الضرر ال يزاؿ بمثمو، كبدؿ أف تككف  ،(ُ)"ال ضى
 اإلصابة في كاحد تككف في اثنيف.

 ،األضرار تيكف أماـ األضرار التي ستمحؽ بو لك لـ يقـ بعممية الزرع : بأف ىذهنكقش
أك غير ذلؾ، كنتائج نقؿ األعضاء قد ثبت  ،أك اآلالـ ،أك تنغيص العيش ،كاليبلؾ

جدكاىا، كقد بمغت نسبة النجاح في بعضيا درجة مرتفعة، فالكمى مثبلن بمغت نسبة 
كعميو فالفائدة المرجكة أكبر بكثير مف  %،ٓٗالنجاح في النقؿ مف المتبرع القريب الحي 
فاحتماالت الضرر مكىكمة، كالمصمحة بالنقؿ ، المخاطر كالمضار التي يحتمؿ حدكثيا

كالقكؿ بأنو يصبح لدينا شخصاف مصاباف ، كالزرع مظنكنة، كيقدـ المظنكف عمى المتكىـ
عمى قيد بأنو عمى العكس، يصبح لدينا في المجتمع شخصاف  عنوبدؿ الكاحد، يجاب 

 الحياة كيتمتعاف بصحة جيدة.
، غير أنو أف نقؿ عضك مف إنساف آلخر فيو نكع مف التمثيؿ، كفيو إيبلـ كتعذيب -ٔ

كقد  ،بأنو قياس ال يصح؛ ألف المثمة فييا تشكيو كفييا نكاية كشفاء كغؿ كحقدقد نكقش 

                                                           
مسند  ،، كأحمدُِّْ برقـ: ْٖٕ/ِأخرجو ابف ماجو، كتاب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره  -ُ

كالحديث حسنو النككم في األربعيف، »، قاؿ المناكم: ِٕٖٔرقـ:  ُّّ/ُبني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عباس 
قاؿ: كركاه مالؾ مرسبلن، كلو طرؽ يقكم بعضيا بعضا، كقاؿ العبلئي: لمحديث شكاىد، ينتيي مجمكعيا إلى درجة 

، فالحديث لو طرؽ كثيرة قد جاكزت العشر، يقكم بعضيا ِّْ/ٔفيض القدير « الصحة أك الحسف المحتج بو
 .َْٖ/ّ لؤللباني بعضان، انظر: إركاء الغميؿ
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ذيب غير مكجكد؛ تككف عبثان كليكان، كىذا كمو ال يحدث في نقؿ األعضاء، كاإليبلـ كالتع
ألف ىذه العمميات تتـ بعد إجراء التخدير، كأف األلـ الذم يحدث ألـ محتمؿ، كالحياة 

فيحتمؿ لذلؾ  ،فييا كثير مف اآلالـ، كبما أف ىذا األلـ لو ىدؼ نبيؿ كىك إحياء نفس
ىذا األلـ المحدكد البسيط مف أجؿ ىذه الغاية النبيمة، كاإليبلـ كالتعذيب المحرَّـ ىك 

مقصكد، فإذا لـ يقصد اإليذاء؛ بؿ قصد النفع فبل حرج في حدكث شيء مف األلـ، كقد ال
كمشقة  ،كفييا ألـ شديد ،كانت العمميات الجراحية كالختاف تجرل في السابؽ بدكف تخدير

 بالغة، كمع ذلؾ أباح الفقياء إجراءىا؛ لما فييا مف المقاصد الحسنة.
مى ىيئتو التي مات يككف عكبعثو  قبره، فممعمـك أف اإلنساف بعد مكتو يبعث  -ٕ
كىك يرجك لنفسو أف يككف عمى ىيئتو التي خمقو اهلل عمييا، فكيؼ نأخذ منو  ،(ُ)عمييا

أجزاء أك أعضاء ال تككف معو عند بعثو، كىذا ينقص في ىيئتو التي مات عمييا، كىذا 
 .كيـك الحشر لربو ،قبره مفقد يسكؤه عند بعثو 

نما يبعثو بعد مكتو عمى ىيئتو التي مات عمييا عند خركج ركحو إ : بأف اهلل نكقش
كىك  ،قادر عمى خمؽ ما شاء كتماـ مكتو قبؿ أخذ العضك منو؛ ألف اهلل  ،مف جسده

عمى كؿ شيء قدير، كىك يحيى العظاـ كىى رميـ؛ بؿ ىك يخمؽ مف العدـ، كيدؿ عمى 
ؾ كالحيتاف المتفرقة، كمف يمكت يبعث مف يمكت في البحار كتأكمو األسما ذلؾ أف اهلل 

كتأكمو السباع، كمف يحرؽ جسده كيذرل مع الرياح كفى األنيار كالبحار، كاهلل بكؿ شيء 
 عميـ، كىك عمى خمقو قدير كسميع كبصير.

قد ثبت  و: بأف نتائجنكقشكقد  أف نتائج نقؿ األعضاء ال زالت مكىكمة!! -ٖ
%، كىى نسبة ٓٗف الحي المتبرع القريب كبمغت نسبة النجاح في نقؿ الكمى م ،جدكاىا

                                                           

مىٍيوً "لحديث:  -ُ مىى مىا مىاتى عى ٍبدو عى باب األمر بحسف ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، مسمـ أخرجو]"ييٍبعىثي كيؿ  عى
اٍغًسميكهي : "-كسرت عنقو–في الذم كقصتو ناقتو  كقكلو  [،ِٖٕٖبرقـ:  َِِٔ/ْ الظف باهلل تعالى عند المكت

كىفِّنيكهي فً  ًسٍدرو كى اءو كى ًة ميمىبِّينا يًبمى ٍجيىوي فىًإن وي ييٍبعىثي يىٍكـى اٍلًقيىامى كا رىٍأسىوي كىالى كى مِّري ، كتاب البخارم ]أخرجو"ثىٍكبىٍيًو كىالى تيخى
 باب ما يفعؿ بالمحـر إذا مات، كتاب الحج، مسمـ، ك ُّٕٓبرقـ:  ٔٓٔ/ِ باب سنة المحـر إذا ماتالحج، 

 [، أم أنو يبعث عمى ىيئتو التي مات عمييا.َُِٔبرقـ:  ٖٓٔ/ِ
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ع بو مرتفعة جدان، مع العمـ بأنو ال يجكز بطبيعة الحاؿ نقؿ أم عضك يضر المتبرً 
ضرران يعطؿ كظائؼ حياتو المعتادة، كمف باب أكلى يحـر نقؿ أم عضك يؤدل نقمو إلى 

 أك الكبد. ،القمبككفاة المنقكؿ منو 
 القكؿ باإلباحة يؤدم إلى اآلتي:  ؛ ألفرابعان: االستدالؿ بسد الذرائع

 ،كمصر ،جثث، كىناؾ حكادث كثيرة في اليندالشيكع التجارة كاالرتزاؽ باألعضاء ك  -أ
نشرتيا أجيزة األعبلـ، مما يدؿ عمى كجكد ىذه التجارة الرىيبة ، كأمريكا البلتينية ،كتركيا

ى إغبلؽ ىذا الباب بمخاطرىا كمفاسدىا، كدرء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح، فاألكل
 الذم يؤدم إلى مفاسد عظيمة.

ف كاف صحيحان إال أنو نادر، كالحككمات تسعى جاىدة إلغبلؽ باب نكقش : بأنو كا 
يقاع العقكبات عمى مرتكبييا، كيرفض األطباء في أكركبا كالكاليات  ،تجارة األعضاء كا 

إال إذا كاف المتبرع  المتحدة كغيرىا مف الدكؿ قبكؿ المتبرعيف مف األحياء لزرع الكمى
قريبان قرابة كاضحة لممتمقي، كىذا يحد فعبلن مف باب االتجار كاالرتزاؽ باألعضاء، كمف 
جانب آخر فإف الممارسات الشاذة لبعض ضعاؼ النفكس مف البشر أك األطباء ال ينبغي 

بنج أف يككف ليا اعتبار في تقرير األحكاـ الشرعية، فالمخدرات مثبلن تدخؿ في صناعة ال
مف يتاجر بيا لضرر البشرية، فينبغي ىناؾ كغيره مف األدكية التي تستخدـ طبيان، فإف كاف 

 .كيؤخذ عمى يده، كال نقكؿ بإغبلؽ باب استعماؿ المخدرات في الطب ،أف يحارب ىك
 تفكيت كاجب شرعي كىك دفف الميت كأعضائو. -ب

ك المنقكؿ منو طالما : بأف الدفف ال يفكت بنقؿ عضك مف الجسد، كأما العضيناقش
 فبل يشممو كجكب الدفف. ،أمكف االنتفاع بو كالحياة تسرم فيو

 .(ُ)في منع االنتفاع بأجزاء اآلدمي عمى أم كجو كاف: االستدالؿ بأقكاؿ الفقياء خامسان 

                                                           
 ، ككشاؼ القناعَْ/ٗ لمنككم ، كالمجمكعِِّ/ِ لمشاطبي ، كالمكافقاتّْٓ/ٓانظر: الفتاكل اليندية  -ُ

 .ِْٔ/ٕ البف حـز ، كالمحمىُٗٗ/ٔ لمبيكتي
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قد اختمفت آراء الفقياء فييا ما ك : بأف ما قالكه مجرد اجتياد في غير مسألتنا، نكقش
 .(ُ)ف جعؿ أقكاؿ المانعيف دليبلن لو أجيب عميو بأقكاؿ المجيزيفبيف مانع كمجيز، فم

يفرؽ بيف الميت كالحي، فبل يجكز بحاؿ نقؿ عضك مف الحي، أما الميت : القكؿ الثالث
 بشركط ىي:ك  ،فيجكز االنتفاع بأجزائو عند الضركرة، كاف معصكمان أك غير معصـك

 عدـ كجكد ميتة أخرل غير ميتة اآلدمي.  -أ
يككف المنتفع مضطران إلى ىذا االنتفاع، بحيث إذا لـ يتناكؿ المحـر ىمؾ كمو  أف -ب

 إلى إنقاذ نفس تكشؾ عمى اليبلؾ، يككف ىذا األخذ في حاؿ االضطرارف ،أك بعضو
 أف يككف المضطر معصـك الدـ. -ج  ببعض أجزاء نفس ىالكة ال محالة.

ىذا اإلذف يمكف أف يككف ك  ،يجب أف يككف ىناؾ إذف باالنتفاع بأجزاء الميت -د
صادران مف الميت قبؿ مكتو، باعتبار أف لو كالية عمى نفسو، كيمكف أف يككف صادران مف 
كرثتو بعد مكتو، كىـ مف ليـ الحؽ في ميراث تركتو شرعان، كليـ المطالبة بالقصاص في 

 ا اتفقا عمىحالة الجناية عميو عمدان، فإذا اتفقا عمى التبرع بجزء منو فبل إشكاؿ، ككذا إذ
المنع فبل يؤخذ شيء منو، أما إذا اختمفت كصية الميت عف رأم الكرثة، فإف كاف الميت 
قد أكصى باالنتفاع ببعض أجزائو، كىـ لـ يكافقكا فتقدـ كصيتو؛ ألف كاليتو عمى نفسو 
مقدمة عمى كاليتيـ، كأما إذا رفض ىك التبرع بأجزاء منو بعد كفاتو، ثـ كافؽ الكرثة عمى 

تحقيقان لمصمحة راجحة، كىي بقاء نفس إنسانية  ؛فيرجح جانب الكرثة ىنا ،االنتفاع ىذا
حية، كدرء لمفسدة محققة بدفع اليبلؾ عف ىذا اإلنساف الذم يراد نقؿ العضك الميت 
إليو، كفي الكقت نفسو ليس ىناؾ ضرر عمى اإلطبلؽ بالنفس المراد أخذ العضك منيا؛ 

                                                           
األحكاـ المتصمة بالعقـ ، ك ُّٖ، ّٕٓأحكاـ الجراحة الطبية ص: ؿ الثاني كمناقشتياألدلة القك  انظر -ُ

، كنقؿ األعضاء مف الحي أك مكتى المخ محـر شرعان ِْٔ-ِٓٓ، ِْٕ-ِّْكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
، كنقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف ُّ، ُِ، ٗ-ٔكنقؿ األعضاء كزرعيا لمحمد رشيد ص ،ْص ممعدك ل

صر فريد بحث مقدـ إلى مؤتمر مجمع البحكث اإلسبلمية الثالث عشر، نألمكات كالضكابط الشرعية لاألحياء كا
، بحث مقدـ إلى مؤتمر يكزراعة كنقؿ األعضاء لكىبة الزحيم، ٕ، صـََِٗمارس  َُ-ىػَُّْربيع أكؿ ُّ

 .ٕٗ-ْٖي ص ، كنقؿ األعضاء بيف الطب كالديف لمحمد الذىبّص ،مجمع البحكث اإلسبلمية الثالث عشر
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ف تفنى كتصير ترابان، كال شؾ أف االنتفاع بيا قبؿ تحكليا ألنيا ىي كأعضاؤىا ال تمبث أ
كمف ثـ كاف العمؿ بإرادة الكلي  ،كأرجح في االعتبار ،إلى ىذا المصير أكلى باالعتداد
 ىنا أرجح مف العمؿ بإرادتو ىك.

يجب أف يككف كؿ ذلؾ تحت رقابة السمطة التنفيذية، كتحت رقابة نخبة مف  -ػى
 كيعمف لمناس جميعان. ،ذقيف، كأف يكضع لذلؾ قانكف ينظـ كؿ ذلؾاألطباء المسمميف الحا

كعميو إذا كاف إنساف قد استحؽ القتؿ بسبب جـر ارتكبو، ككاف ىذا الحكـ باتان، كاجب 
التنفيذ، كال طريؽ إلى إنقاذه مف ىذه العقكبة، ال بتكبة كال بغيرىا، فإنو يمكف عقب تنفيذ 

أك بعضان، بشرط  إلى إنساف آخر يكشؾ عمى اليبلؾ، كبلن  كنقميا والحكـ االنتفاع بأجزاء من
نما عقب تنفيذ الحكـ فيو مباشرة، كال مانع مف إجراء الفحكص ، أال تؤخذ أثناء حياتو كا 

 لمعرفة مبلءمة ىذا االنتفاع إلنساف ما أك لغيره، أك عدـ مبلءمتو. ؛البلزمة قبؿ تنفيذ الحكـ
ا االنتفاع بجزء مف المستحؽ لممكت بعد تنفيذ كالفرؽ بيف االنتفاع بجزء الميت، كىذ

الحكـ عميو، كمبلءمتو كعدـ مبلءمتو لمحاالت االضطرارية المكجكدة، بأنو في الحالة 
األكلى قد ال يتيسر فييا ذلؾ؛ إذ قد تحدث الكفاة فجأة، أك ال يرضى صاحبيا بمثؿ ىذه 

 ،خيرة فيـ معركفكفالفحكص، فضبلن عف أنيا غير معركفة األشخاص غالبان، أما األ
بشرط أال يضاركا مف ىذا اإلرجاء، كأال  ،كيمكف تحديد زمف معيف لتنفيذ الحكـ فييـ

يتخذكا مخازف لؤلعضاء الحية يمجؤكف إلييا متى شاؤكا، بؿ ىـ ليـ كؿ الحؽ في أف يككف 
 تنفيذ الحكـ فييـ في كقت ال يضر بيـ.

عؿ لئلذف دكران كبيران مف الناحية كأيضان فإف القكؿ بجكاز ذلؾ عند الضركرة ال يج
الفقيية، فالضركرات تبيح المحظكرات، كيتغاضى عف اإلذف في ىذه الحالة، كما إذا لـ 

ثـ عميو  ،يجد سكل ماؿ غيره لينقذ بو حياتو، فعميو أف يأكؿ منو أك يشرب كلك دكف إذف
 .(ُ)الضماف عمى الخبلؼ في ىذا الضماف

                                                           
منشكر حسف عمي الشاذلي، لانظر: انتفاع اإلنساف بأعضاء جسـ إنساف آخر حيان أك ميتان في الفقو اإلسبلمي  -ُ

 .ِٔٔ-ِْٔالعدد الرابع، الجزء األكؿ، ص ،ةدكرة الرابعضمف مجمة مجمع الفقو، ال
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مف األحياء بنفس أدلة المانعيف التي استدلكا بيا  عمى منع نقؿ األعضاء :استدلكاك 
كاستثنكا النقؿ مف األمكات؛ ، كسد الذرائع ،كأقكاؿ الفقياء ،القياسك  ،كالسنة ،مف الكتاب

كمدان ألسباب البقاء ليا،  ،ألف فيو إحياء لمنفس اآلدمية الحية المشرفة عمى اليبلؾ
كصارت ترابان، فإنقاذ نفس حية بشيء كبخاصة أف النفس الميتة إف لـ ينتفع بيا تحممت 

حيا كمصمحة مقررة شرعان  ،ىك ىدؼ مشركع ؤىامف نفس ميتة لمحفاظ عمى النفس كا 
كمعتد بيا، فضبلن عف أف رعاية مصمحة الحي في امتداد حياتو، أكلى مف رعاية 

لى فناء  .(ُ)مصمحة الميت في عدـ المساس بجسمو، إذ جسمو إلى تحمؿ كا 
أجاب بو المجيزكف عمى المانعيف يجاب بو ىنا عمى منع النقؿ كؿ ما نكقش: بأف 

مف الحي، ككؿ ما أجاب بو المانعكف عمى المجيزيف يجاب بو ىنا عمى إجازة النقؿ مف 
 حكـ عميو بالمكت المحقؽ.مف الميت، أك 

نقؿ األعضاء مف الحي يجكز ف، المسمـ كالكافريفرؽ القائمكف بو بيف  القكؿ الربع:
 ؛ لما يمي:(ِ)ط ككف المنقكؿ منو العضك كافران كالميت بشر 

صحة ما ذكره القائمكف بجكاز النقؿ مف كجكد الحاجة التي بمغت مبمغ الضركرة،  -ُ
كما في حكميا، كىذا المقاـ شيدت نصكص الشريعة كقكاعدىا باعتباره مستثنى مف 

القكاعد الفقيية التحريـ، كلكف بقدر ما تندفع بو تمؾ الضركرة كالحاجة، كىذه النصكص ك 
 محؿ إجماع، فكـ استيثنيت بيا مف محرمات متعمقة بالعبادات كالمعامبلت.

أف ىذه الضركرة يمكف دفعيا بالكفار، أما حاالت الفشؿ الكمكم فعبلجيا يككف  -ِ
بالغسيؿ، كبكجكد ىذيف البدليف تضعؼ الحاجة كالضركرة عف بمكغ المقاـ المكجب 

 انكا أحياء أك ميتيف.لمتكسع إلى المسمميف، سكاء ك
حديث الرجؿ الذم قطع براجمو كاضح في عدـ اعتبار المصمحة الحاجية في  -ّ

قطع شيء مف الجسد، كأف ذلؾ يكجب نكعان مف العقكبة في اآلخرة، كمف ثـ فإنو ال 
                                                           

 .ِْٔ، صُ، جزء ْعدد  ،جمع الفقومجمة ممشاذلي، لانتفاع اإلنساف بأعضاء إنساف آخر حيان أك ميتان  :انظر -ُ
 .ّٖٗأحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص -ِ
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يجكز اإلقداـ عمى قطع شيء مف جثة المسمـ طمبان لدفع الحاجة المتعمقة بالغير؛ ألنو 
لمشخص نفسو، فغيره مف باب أكلى، أما الكافر فإنو ال يدخؿ ضمنو؛  إذا لـ يجز ذلؾ

 المسمـ. ألف تعذيبو في اآلخرة مقصكد شرعان، فمف ثـ جاز أخذ شيء مف جثتو لسد حاجة
أف األصؿ يقتضي حرمة المساس بجسد المسمـ بالجرح كالقطع حيان أك ميتان،  -ْ

 ؿ كاالستثناء منو. فكجب البقاء عميو حتى يكجد الدليؿ المكجب لمعدك 
ف سممت فإف جميا يتعمؽ  -ٓ ألف أدلة المانعيف جميا لـ تسمـ مف القدح عمييا، كا 

بالمسمـ، كأما الكافر فإنو يمكف نقؿ العضك منو؛ إعماالن لمدليؿ المخالؼ، كبيذا يمكف 
 . (ُ)الجمع بيف األدلة
  اُرتع٤ؼ:

في نظر الباحث أقرب إلى  بشركطو؛ ألف أدلتواألكؿ القكؿ  الراجح عند الباحث ىك
، مع كال يقكل عمى ردىا االعتراضات المكجية إلييا ركح الشريعة كمقاصدىا العامة،

يرل الباحث عدـ اعتبار ما ك عدـ سبلمة أدلة اآلخريف مف االعتراض القكم عمييا، 
كأما دفع الضركرة بالكفار  بعبلقة قرابة، المستقبؿب المتبرع أف يرتبطمف  شرطو البعض

ير متحقؽ لمجميع؛ ألنو بذلؾ يحتاج إلى شراء العضك، كمف ثـ إجراء الزرع، فغ
كاجتماعيما قد يككف مانعان مف األقداـ عمى ذلؾ، في حيف أنو مف الممكف الحصكؿ 
عمى العضك بالتبرع مف مسمـ، كالذم قطع براجمو أقدـ عمى تصرؼ، اليبلؾ فيو يككف 

كزرعو قد يككف ضركريا تتكقؼ عميو الحياة، محققا أك غالبا، مع العمـ أف نقؿ العضك 
 .كحتى لك كاف مف الحاجيات فإنيا تنزؿ منزلة الضركرات عامة كانت أك خاصة

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ُّٗ، َّٗص أحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي -ُ
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 ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ ٝىهاػزٜبادلـِت اُضبُش: 
 اُلوٝع األٍٝ: اجلٜبى اُز٘ب٢ٍِ ُِنًو

لقناة األسيرية، كالحكيصمة يتككف الجياز التناسمي لمذكر مف: خصيتيف، كالبربخ، كا
 المنكية، كالبركستاتا، كالقضيب. 

  كتتككف مف قسميف:كىي الغدة التناسمية لمذكر، تشبو في شكميا المكزة، الخصية:  –ُ
 خبليا تسمى ليدج: ككظيفة ىذا الجزء ىك إفراز ىرمكف الرجكلة. األكؿ:
 از الحيكانات المنكية.كىذا القسـ يقـك بإفر  ،يتككف مف قنكات تككف المني الثاني:

 كىذاف القسماف ىما أقساـ كظيفية ال نستطيع رؤيتيما إال تحت المجير. 
البربخ: يتككف مف قناة كاحدة كثيرة التعرج حتى تتجمع في مكاف صغير، كيقسـ  -ِ

إلى: الرأس كىك الجزء المتصؿ بالخصية، ثـ الجسـ، فالذيؿ، كترجع أىمية ىذا الجزء إلى 
نات المنكية غذاءىا كطاقتيا التي تحتاجيا في رحمتيا نحك إخصاب البكيضة اكتساب الحيكا

 كيعتبر مخزنان ميما كأساسان لمحيكانات المنكية، كخاصة في منطقة الذيؿ.  ،رحـالفي 
سـ، كتمتد في ذيؿ  ّٓالقناة األسيرية: كىي قناة كاحدة تمتد طكالن كيبمغ طكليا  –ّ

 ؼ البركستاتة. البربخ حتى الحكيصبلت المنكية خم
الحكيصبلت المنكية: كىي مجمكعة حكيصبلت عمى جانبي البركستاتا، كخمؼ عنؽ  –ْ

 سائمة تحكم السكر كىرمكف البركستاتا جبلنديف. ان المثانة، كتفرز األغشية الداخمية ليا مكاد
البركستاتا: كىي مجمكعة حكيصبلت مككنة مف عضبلت ممساء، كالباقي متماسكة  –ٓ

حكيصمة، كتفرز  َٔ-َٓعنؽ المثانة، كيبمغ مجمكع عدد ىذه الحكيصبلت مف مكجكدة خمؼ
 % مف السائؿ الذم يخرج مف المني.َِىذه الحكيصبلت 

ي يتجمع في ثبلثة أعمدة طكلية متصؿ ظكىك مككف مف نسيج انتعا القضيب: –ٔ
 ،مالجسماف الكيضباف المذاف يككناف القسـ الظير  :كىي ،بعضيا ببعض اتصاالن كثيقان 
 .(ُ)كالجسـ اإلسفنجي ،كالقسماف الجانبياف لمقضيب

                                                           
، كتشػػػريح جسػػػـ اإلنسػػػاف لحكمػػػت عبػػػد الكػػػريـ ِّْ-ِْْاألساسػػػيات فػػػي تشػػػريح اإلنسػػػاف لمحمػػػكد بػػػدر عقػػػؿ ص -ُ

 =، كالمكسػػػكعة الطبيػػػة الفقييػػػة لكنعػػػافُّ-ِٕر ص، كخمػػػؽ اإلنسػػػاف بػػػيف الطػػػب كالقػػػرآف لمبػػػاِْٖ-ُِٖفريحػػػاف ص
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 اُلوع اُضب٢ٗ: اجلٜبى اُز٘ب٢ٍِ ُِٔوأح
 .كخارجي ،الجياز التناسمي لممرأة نكعاف: داخمي

: الجياز التناسمي الداخمي، كيتككف مف مبيضيف: أحدىما عمى اليميف النكع اْلكؿ
 كمف الرحـ، كالميبؿ. ،-القناة الرحمية-مف قناة فالكب ك  ،كاآلخر عمى اليسار

: كىما مبيضاف متصبلف بالرحـ بكاسطة كتر سميؾ عمى ناحية اليميف المبيضاف
يضات عند الكالدة، أم ك كاليسار، كىما عبارة عف أكياس تحتكم عمى عدد محدد مف الب

يضات داخؿ المبيض يككف قد تـ تككينيا قبؿ كالدة األنثى مف بطف أميا، يعدد الب
يض إلى حكالي أثنيف مميكف بييضة عند كالدة األنثى، اات في المبكيصؿ عدد البييض

، ثـ يتناقص العدد إلى كتبدأ في التناقص لتصؿ إلى أربعمائة ألؼ بييضة عند البمكغ
ذا ما قمنا بفحص ىذه البييضات نجد أنيا ، قابمة لئلخصابأربعمائة بييضة فقط  كا 

كىي نصؼ عدد الصبغات  ،صبغان  ِّتحتكم عمى نكاة، ىذه النكاة تحتكم عمى 
المكجكدة في كؿ خمية مف خبليا األـ كاألب الجسدية، كىذه الصبغيات تحمؿ العكامؿ 

التي كرثيا المكلكد مف األـ أك األب، سكاء كانت ىذه الصفات  -المكرثات-الكراثية 
طبيعية أـ مرضية، كمف ىذا يتضح لنا أف المبيض يحتكم عمى بييضات تحمؿ الشفرة 

 ،فإذا قمنا بنقؿ المبيض مف أنثى إلى أنثى أخرل، كاختارىا التي حددىا اهلل  الكراثية
 –المنقكؿ منيا مف كالدييا–فإننا نككف بذلؾ قد نقمنا الصفات الكراثية التي كرثتيا األنثى 

إلى أنثى أخرل، كبالتالي فإف األنثى المنقكؿ ليا المبيض ال تقـك بتكريث أم صفة مف 
لى الجنيف الناتج عنيا، كىذه الطريقة أشبو بنقمنا بييضة امرأة إلى امرأة صفاتيا الكراثية إ

 .أخرل
: كيقع في كسط الحكض، كىك عضك عضمي أجكؼ، ذك جدار متيف، كىك الرحـ

 القرار المكيف الذم تنمك فيو النطفة األمشاج.
                                                                                                                                                                  

بحػث قػدـ لمجمػع كمػاؿ محمػد، ك صػديقة العكضػي، لزراعة األعضاء التناسمية كالغدد التناسمية لممرأة كالرجؿ ، ك ٕٖص=
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، َِِٓ، صّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة مجمع،الفقو، كىك منشكر ضمف مجمة ال
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يحيط : كىما قناتاف عمى كؿ جانب كاحدة، كتنتيي القناة باسـ البكؽ الذم قناة الرحـ
 بالمبيض بمجمكعة مف األىداب كتدعى قناة الرحـ أيضان القناة المبيضية، كقناة فالكب.

: كىك شؽ ضيؽ يصؿ بيف فتحة الفرج مف أسفؿ، كعنؽ الرحـ مف أعمى، الميبؿ
كجداره األمامي أقصر مف الخمفي، كالجداراف مككناف مف عضبلت انتصابية، كيككناف 

 الدة.ممتصقيف إال عند الجماع أك الك 
كىك العضك التناسمي الظاىر في المرأة، كىك فتحة الميبؿ، كيغطييا النكع الثاني: 

غشاء البكارة قبؿ الزكاج، كيحيط بو الدىميز، كعمى جانبي الدىميز الشفراف الصغيراف 
كالكبيراف، كيقع البظر عند التقاء الشفريف الصغيريف فكؽ فتحة مجرل البكؿ، كىك 

 .(ُ)قضيب عند الرجؿعضك انتصابي يقابؿ ال

                                                           
، ِْْ-ّّْاألساسػيات فػي تشػريح اإلنسػاف لعقػؿ ص، ك َِٗ-ِٖٓيحػاف صتشريح جسػـ اإلنسػاف لفر انظر:  -ُ

زراعػػػة األعضػػػاء التناسػػػمية كالغػػػدد التناسػػػمية لممػػػرأة ، ك ْْ، ّٔ، ّٓكخمػػػؽ اإلنسػػػاف بػػػيف الطػػػب كالقػػػرآف لمبػػػار ص
بحػػث قػػدـ لمجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي، كىػػك منشػػكر ضػػمف مجمػػة كالرجػػؿ لصػػديقة العكضػػي، ككمػػاؿ محمػػد نجيػػب، 

 .َِْٗ، صّ، الجزءٔ، العددٔرةالدك  مجمع،ال
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 اُلوع اُضبُش: ربه٣ـ ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ
 ،كزرعت في الرحـ في خمس حاالت ،نقؿ أنبكبة فالكبلـ تجارب ُْٔٗعاـ  بدأت

كظمت األنبكبة مفتكحة، كظمت المشكمة في أنو مف المحتـ زرع  ،إلى حمؿ كلكف لـ تؤدً 
كتحتاج إلى ميكركسككب  ،جدان  األنبكبة مع أكعيتيا الدمكية، كىذه األكعية دقيقة

ثـ تحتاج بعد ، كخبير في الجراحة الميكركسككبية، كتستغرؽ ساعات طكيمة ،جراحي
كالنتائج النيائية تفيد بأف األنبكبة تتقمص كتنكمش ، ذلؾ إلى أدكية ضد رفض العضك

كلكنيا تظؿ  ،كذلؾ لفقد األىداب الداخمية ،كال تؤدم كظيفتيا الفسيكلكجية ،بعد ذلؾ
 .مفتكحة
كلـ يحدث  ،ـ نقؿ رحـ كممحقاتو مف أـ إلى ابنتيإُِٗعاـ  (بابانككلي)كقد أجرل  
ـ في ُْٕٗ( عاـ ببلنككت، كنجح )كلـ ترفضو أنسجة البن، كظؿ الرحـ سميما ،حمؿ

كلكف المرأة لـ تحمؿ، كقاـ )شيرماف سيمبر( عاـ نقؿ مبيض مف امرأة إلى أخرل، 
كب التابعة لو مف امرأة إلى أختيا التكأـ التي تعاني مف ـ بنقؿ مبيض مع قناة فالُٖٓٗ
صابة مبايضيا، كنجحت العممية، كىي عممية دقيقة جدان، كنسبة نجاحيا إلالعقـ 

محصكرة في الكقت الحاضر في التكائـ المتماثمة، كقاـ )ببلنكر( بزرع مبيض المرأة 
في جدة بزراعة رحـ  حممت بعد ذلؾ، كقاـ فريؽ طبي سعكدمك كىب ليا مف صديقتيا، 

سنة، كالتي استؤصؿ رحميا قبؿ ست  ِٔسنة إلى أخرل عمرىا  ْٔمف متبرعة عمرىا 
يكمان مف زراعتو اضطر األطباء  ٗٗسنكات؛ بسبب نزيؼ بعد الكالدة، كبعد مضي 

إلزالتو؛ بعد مبلحظتيـ بأنو يمكت؛ بسبب تجمط داخؿ األكردة الدمكية المكصمة لو، مع 
 بانتظاـ في ىذه الفترة. أف دـ الحيض نزؿ

مف النكع المتماثؿ الناتج –كقاـ )شيرماف سيمبر( بزرع خصية مف شخص ألخيو التكأـ 
كنجت العممية، كاستطاعت الخصية  -عف تمقيح بيضة كاحدة بحيكاف منكم كاحد

المزركعة إفراز حيكانات منكية سميمة، كىرمكف الذككرة، كقاـ األطباء الصينيكف مف 
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، كيذكر ُّـ بأربع عشرة محاكلة لزرع الخصية، نجحت منيا ُٖٔٗـ إلى ُْٖٗ
 .(ُ)خصية بنجاح َٗـ زراعة أكثر مف َُٗٗاألطباء أنو تـ في الصيف حتى عاـ 

كال تزاؿ زراعة األعضاء التناسمية في مرحمة التجربة، كأمثمتيا في الكاقع الطبي نادرة؛ 
أحيانو بتقنية التمقيح الصناعي،  بؿ تكقفت تجاربيا؛ ألف عبلج العقـ يتـ في كثير مف

 . (ِ)كلآلثار السمبية كالصعكبات لعمميات زراعة األعضاء التناسمية

                                                           
، مجمػة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي، منشػكر ضػمف القصبيمعت لطإمكانية نقؿ األعضاء التناسمية في المرأة انظر:  -ُ

، كزرع الغػػػػدد التناسػػػػمية كاألعضػػػػاء التناسػػػػمية لمحمػػػػد البػػػػار، ُٕٗٗ، ُٖٕٗ، ص ّ، الجػػػػزء ٔ، العػػػػدد ٔالػػػػدكرة 
، كأحكػػاـ نقػػؿ أعضػػاء اإلنسػػاف َُِِ، ََِِ، ص ّ، الجػػزء ٔلعػػدد ، أ، الػػدكرة مجمػػعالمجمػػة منشػػكر ضػػمف 

 .ِّٕ، ُِٕ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صّْٓ/ِفي الفقو اإلسبلمي 
   .ّٓٓ، ّْٓ/ِأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي  -ِ
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 ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ اُز٢ ربَٔ اُظلبد اُٞهاص٤خؽٌْ : واثغادلـِت اُ
 حتاج إلى زرعيا نكعاف:األعضاء التناسمية التي يي 

 لئلنساف، كىك شيئاف:  النكع األكؿ: ما لو دخؿ في نقؿ الخصائص الكراثية
أكليما: الخصيتاف، فإنيما المسؤكلتاف عف صناعة المني، كىك البذرة التي منيا تنتقؿ 

 خصائص الرجؿ كخصائص أصكلو إلى ذريتو.
كثانييما: المبيضاف، كىما المسؤكالف عف صناعة البكيضة، كىي بذرة المرأة التي 

 منيا تنتقؿ خصائصيا كخصائص أصكليا إلى ذريتيا.
 .(ُ)لرجؿ، ككقناتي فالكباذكر ، كي نقؿ الخصائص الكراثيةفالنكع الثاني: ليس لو دخؿ 

كىذا المطمب مخصص لمحديث عف حكـ نقؿ كزراعة األعضاء التناسمية التي تحمؿ 
 قؿ عف العمماء المعاصريف فييا ثبلثة آراء:الصفات الكراثية، كىذه المسألة ني 

، كعميو قرار مجمع الفقو (ِ)ر مف فقياء العصر: تحريـ ذلؾ، كعميو كثيالرأم اْلكؿ
، كمجمس اإلفتاء (ْ)كمجمع فقو الخرطـك ،(ّ)اإلسبلمي لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي

كتكصيات الندكة الفقيية الطبية الخامسة المنعقدة في الككيت في ، (ٓ)كالبحكث األكربي
 ، كاستدلكا باآلتي:(ٔ)ـُٖٗٗ/َُ/ِٔ-ِّىػ المكافؽ َُُْ/ّ/ِٔ-ِّ

                                                           
 .ُُّص محمد سميماف األشقرأبحاث اجتيادية في الفقو الطبي ل ُ-
كاألحكػػػػاـ المتصػػػػمة بػػػػالعقـ ، ْٗٓ/ِكفتػػػػاكل معاصػػػػرة لمقرضػػػػاكم ، ِّٗأحكػػػػاـ الجراحػػػػة الطبيػػػػة صانظػػػػر:  -ِ

، كزراعػة الغػدد ْٕٓ، ّٖٓ/ِ، كأحكػاـ نقػؿ أعضػاء اإلنسػاف فػي الفقػو اإلسػبلميِّٕكاإلنجاب كمنػع الحمػؿ ص
 .َِِْ، صّ، جزءٔعدد ،الدكلي مجمة المجمع في، منشكر اعة رحـ امرأة في رحـ امرأة أخرلالتناسمية أك زر 

 .ُُِالمنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي ص  الفقو اإلسبلمي قرارات مجمع -ّ
حيػث اسػتثنى مػف جػػكاز نقػؿ األعضػاء كزراعتيػا بشػػركطو األعضػاء التناسػمية، كذلػؾ فػػي فتػكاه المتعمقػة بػػالحكـ  -ْ

ـ، ََِٖ/ٗ/ِِالمكافػؽ  ُِْٗ/َُ/ِِالشرعي لنقؿ كزراعة األعضػاء البشػرية مػف األحيػاء كاألمػكات، بتػاريخ: 
 ـ(.ََِٖ/ٖٖبرقـ: )ـ ؼ إ/ـ أ/

 .ُٖٕقرارات كفتاكل المجمس األكربي لئلفتاء كالبحكث ص -ٓ
بالتعػاكف مػع مجمػع الفقػو  مندكة الفقيية الطبيػة الخامسػة المنعقػدة فػي الككيػتانظر: البياف الختامي كالتكصيات ل -ٔ

 .  َِٕٔ، ص ّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة سبلمي، مجمة مجمع الفقو اإلاإلسبلمي، منشكر ضمف 
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ف نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف نجد أكاالختصاص  ةبالرجكع إلى أىؿ الخبر  -ُ
يؤدم إلى اختبلط األنساب؛ ألف المبيض عضك التأنيث في المرأة كالذم  تيماكزراع

غدة تفرز اليرمكنات األنثكية باعتباره يقابؿ الخصية في الرجؿ، يقـك بكظيفتيف: أكالىما 
 ،سف البمكغ إلى سف اليأسفي إنتاج البكيضات الضركرية ألنكثة المرأة، كثانيتيما 

البلزمة لحدكث الحمؿ في كجكد الحيكانات المنكية الذكرية، كىذه البكيضات تحمؿ 
ذا فرض كنجحت ىذه العممية مستقببلن  ،الصفات الكراثية  ،كتختمؼ مف امرأة ألخرل، كا 

ى امرأة غريبة فإنو يحمؿ الصفات الكراثية مف امرأة إل ،كنقؿ مبيض امرأة إلى أخرل
 ،يقكؿ الدكتكر كماؿ محمد نجيب، عنيا تمامان، كبالتالي فذلؾ يعتبر خمطان في األنساب

فالغدد التناسمية ليست مثؿ باقي األعضاء يمكف نزع »كالدكتكرة صديقة عمي العكضي: 
التالؼ منيا كاستبدالو بآخر سميـ، بؿ إنيا بما تحممو مف الخبليا األكلية لمبكيضات 

فإنيا تقـك بنقؿ الصفات الكراثية مف اآلباء إلى األبناء، كأف أم  ،انات المنكيةكالحيك 
سكؼ يؤدم حتمان إلى خمط األنساب،  ،محاكلة لنقؿ ىذه األعضاء بيف الرجاؿ كالنساء

لى كقتنا  ىذا الخطر الذم يحاربو اإلسبلـ كيمنع حدكثو منذ بعث الرسالة المحمدية كا 
 .(ُ)«ىذا

انت اإلمكانيات كالتجييزات التي يقدميا الطب الحديث ليؤالء كميما ك»كيقكالف: 
الرجاؿ كالنساء، فمف يتاح ليـ اإلنجاب مف صمبيـ، بؿ يمكف القكؿ بأف نجاح نقؿ الغدد 
التناسمية ما ىك إال صكرة مف صكر اإلخصاب لبكيضة مف حيكاف منكم ليس مف 

إليياـ ىؤالء  ،جتوالزكج، أك إخصاب حيكاف منكم مف الزكج لبكيضة ليست لزك 
بأف الذرية الناتجة منيـ ىي مف صمبيـ، كال  ،المرضى المساكيف نفسيان بإحساس كاذب

 .(ِ)«دكر لطرؼ ثالث في ذلؾ، كلكف ىذا كذب كافتراء

                                                           
زراعة األعضاء التناسمية كالغدد التناسمية لممرأة كالرجػؿ لمػدكتكرة صػديقة عمػي العكضػي، كالػدكتكر كمػاؿ محمػد  -ُ

 .َِْٔ، ص ّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة مجمع،بحث قدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي، منشكر ضمف مجمة النجيب، 
 .َِْٕالمصدر نفسو ص  -ِ
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كمف ىذا يتضح أف الخصية تقـك بدكر المصنع الذم ينتج الحيكانات » كيضيفاف:
الخمية األكلية التي تنتج الحيكاف -ألكلية المنكية بكاسطة تأثير اليرمكنات عمى المكاد ا

كالمكجكد في الخصية، أم أف الخصية تحتكم عمى المكاد األكلية التي  -المنكم الناضج
فكأننا قد نقمنا  ،ينتج منيا الحيكاف المنكم، فإذا ما نقمنا الخصيتيف مف شخص إلى آخر

لشخص اآلخر، كيككف دكر المصنع بآالتو كمعداتو كالمكاد األكلية التي يحتكييا إلى ا
الشخص المنقكؿ لو الخصية لف يتعدل سكل تشغيؿ ىذا المصنع فقط، أم أنو لف يككف 
لو دكر في نقؿ المكرثات التي يحمميا إلى أكالده، بؿ سكؼ يساعد عمى نقؿ الصبغيات 
الكراثية التي كرثيا الشخص المنقكؿ منو ىذه الخصية إلى ذرية الشخص المنقكؿ لو 

البكيضة إذ نقؿ الخصية مف شخص إلى آخر ما ىك إال شكؿ مف أشكاؿ إخصاب الخصية، 
، قالكا: (ُ)«بحيكاف منكم آخر غير الحيكاف المنكم مف الزكج )إخصاب مف شخص غريب(

 في الحرمة. ااألنساب مكجكدة في المسألة فتقاس عمى الزن كبما أف عمة االختبلط في
يف ال يمكف أف تخرج عف ككنيا نكعان أف عممية استئصاؿ الخصيتيف كالمبيضب -ِ

، فيككف فييا تبديؿ لخمؽ اهلل تعالى مف أنكاع اإلخصاء لممزاؿ منو، كتعقيمان أبديان معتمدان 
ف استؤصؿ منو الجياز التناسمي بنقؿ أحد األجيزة الميمة فيو، كالذم مى  بإدخاؿ النقص في

كينقميا إلى  ،نفسو منيا فيقطع ،منو ىرمكناتو التي تعطيو خصائص جنسو، كمنو ذريتو
 .(ِ)ژۇ  ۇ ۆ ۆژفييـ:  بد، فيدخؿ فيمف قاؿ اهلل غيره إلى األ

ال يمكنو  -ميتان أك حيا-: بأنو مف الممكف تفادم مثؿ ذلؾ؛ حيف يككف المتبرع نكقش
يا أك يتبرع بمبيضالفأرادت  ،االستفادة مف ىذه الغدد بحاؿ، كامرأة أزيؿ رحميا لسبب ما

تبرع الفأراد  ،حتاجة، أك رجؿ مصاب بشمؿ رباعي أك بانبتار قضيبوأحدىما ألخرل م
 نتفع بيا.لمف ي اىماحدإو أك يبخصيت

                                                           
، ٔالػػدكرة ،الفقػػو الػػدكلي مجمػػعمنشػػكر ضػػمف مجمػػة ، جػػؿزراعػػة األعضػػاء التناسػػمية كالغػػدد التناسػػمية لممػػرأة كالر  -ُ

 .َِْٓ.ص َِْٔ، ص ّ، الجزءٔالعدد
 .ُُٗسكرة النساء: اآلية  -ِ
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اعترض عميو: بأنو جكاب فيو نظر؛ ألف العبرة ليست في مدل االستفادة الكظيفية 
لممنقكؿ منو ىذا العضك، كلكف العبرة بتداخؿ األنساب، كما في ذلؾ مف خمط تنشأ عنو 

 .  (ُ)فقيية، كمالية، كقانكنية غير مشركعةاستحقاقات 
ۀ  ۀ ژ يقكؿ: أف في عممية النقؿ كالزرع تعريض النفس لميبلؾ، كاهلل  -ّ

كالطب مازاؿ يحكـ بصعكبة ىذا النكع مف العمميات التي ال زالت ، (ِ)ژہ ہ ہ  
فيما  قية، سكاءمتعيش مراحميا األكلى، مما يصعب التحكـ في نتائجيا عمى الباذلة كالمت

كقمة مف يستطيع القياـ بيا، أك فيما يرجع لمضاعفات  ،يرجع إلى صعكبة العممية
 األدكية في المرأة كالجنيف.

: بأف جكاز ذلؾ مشركط بغمبة الظف بنجاح العممية، كعدـ تضرر أم الطرفيف نكقش
 ضرران كبيران تضيع أمامو الفائدة المرجكة مف العممية، باإلضافة إلى الشركط السابؽ

 ذكرىا في زراعة األعضاء.
أف ىذا النكع مف العمميات ال يستقيـ كتقسيـ اهلل تعالى العادؿ في األرحاـ، كىك  -ْ

، كىك أمر مستحيؿ، فإف همحاكلة لبلستدراؾ مف اإلنساف عمى فعؿ اهلل تعالى في عباد
كاف عقمو لتمؼ في مبايض أك خصيتيو يستحيؿ أف ينجب مف صمبو، كلجكؤه ليذا 

 إنجاب مف صمب اآلخريف، كخداع لمنفس. -إف نجح–مف العمميات النكع 
: بأف ىذا كبلـ غير مسمـ بو، كفيو نكع تكاكؿ، كلك صح لما جاز لمفقير أف نكقش

مف الفقر إلى الغنى، كال جاز لممريض تغيير حالو مف المرض إلى  ويسعى لتغيير حال
 في عباده، كىذا غير صحيح.الصحة، كىكذا أخذان بيذا القكؿ، كبأف ىذا تقسيـ اهلل 

ف ، فإف مف كاف عقمو لتمؼ غدده التناسمية فيستحيؿ أف ينجب مف صمبوإ :القكؿأما ك 
الغدة بعد غرسيا في جسد المتمقي تككف جزءان مف أجزائو حقيقة، كصمتيا بمصدرىا 

                                                           
المسػػكدة ىػػذا الػػرد أجػػاب بػػو األسػػتاذ الػػدكتكر إبػػراىيـ عبدالصػػادؽ محمػػكد مشػػرؼ ىػػذه الرسػػالة فػػي تعميقػػو عمػػى  -ُ

 األكلى لمرسالة. 
 .ُٓٗسكرة البقرة: اآلية  -ِ
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ف م اتنقطع انقطاعان تامان، كيككف ما يتكلد فييا مف الحيكانات المنكية أك البيضات ناشئ
ذات جسد المتمقي حقيقة شرعية، كينسب المكلكد إليو نسبة صحيحة شرعية، كبناء عمى 

ف ما ينشأ مف الحمؿ عف ذلؾ ىك مف قبيؿ الحمؿ الناشئ مف إ :ؿك قالذلؾ ال يصح 
ف إ :نكاح االستبضاع، أك استخداـ بذرة شخص ثالث غير الزكجيف، كال ما قد يقاؿ

طأ الرجؿ مف زكجتو المتمقية فرج امرأة أخرل، أك أف المتمقي يطأ زكجتو بذكر غيره، أك ي
الرحـ المنقكؿ ىك مف قبيؿ الرحـ المؤجر بؿ ىك رحـ المتمقية نفسيا، فبل مجاؿ لمقكؿ 
بشيء مف ذلؾ كمو، إذ البد لنا ما دمنا قد أجزنا نقؿ األعضاء كزراعتيا بيف اآلدمييف 

عضك المتمقي حقيقة، كأنو ال صمة بالضكابط المعمكمة مف القكؿ بأف العضك المنقكؿ ىك 
الكراثية تتبع  كأما ككف الخصائص، لو بمصدره مف الناحية الشرعية بكجو مف الكجكه

مصدر الخصية، أك مصدر المبيض، فإف ذلؾ ال يقدـ كال يؤخر في الحكـ الشرعي في 
لى ذلؾ، فإف النسب كنحكه ال يتبع ىذه الخصائص الكراثية، بؿ كما في الحديث  دي "اٍلكى

ًلٍمًفرىاًش"
، فاألب شرعان ىك زكج تمؾ المرأة التي حممت ككلدت، كالنسب الحؽ بو، كىك (ُ)

 .(ِ)الذم يتمتع بجميع الحقكؽ كتمزمو جميع التكاليؼ الناشئة عف ذلؾ
رد المخالؼ: بأف ىذا ال يتكافؽ مع اإلجماع بحرمة كجكد طرؼ أجنبي في التمقيح، 

بييضة غريبة، كفي المقابؿ نجيز أخذ ما يقارب مف  فكيؼ نمنع التمقيح بمنكم غريب أك
بيضة مف امرأة غريبة لزرعيا في رحـ الزكجة ليمقحيا الزكج بمائو دفعات! فيذا  ََْ

بييضة، ككيؼ يحـر التمقيح بماء  ََْتحريـ لمفعؿ عمى بييضة، كتحميمو عمى ما يقارب 
بو في زكجتو دفعات طكاؿ غريب، ثـ يحؿ أف تركب آلة ىذا الماء الغريب في الزكج ليص

بأف كؿ مبيض ككؿ خصية يحمبلف  -كىـ أىؿ الذكر ىنا-حياتو، كقد شيد األطباء 
الخبليا األكلية لمنطؼ المتكلدة منيما، منذ أف تككنت في المصدر، كال تتغير ىذه الخبليا 

 األكلية، كال ما يتكلد عنيا، بعد االنتقاؿ إلى المتمقي.
                                                           

، كمسػػػمـ، كتػػػاب ّٖٔٔبػػػرقـ:  ُِْٖ/ٔأخرجػػػو البخػػػارم، كتػػػاب الفػػػرائض، بػػػاب الكلػػػد لمفػػػراش حػػػرة كانػػػت أك أمػػػة  -ُ
 .ُْٕٓبرقـ:  ََُٖ/ِالرضاع، باب الكلد لمفراش كتكقى الشبيات 

 .َُْ، ُّٗالفقو الطبي ص  ىذا قكؿ الدكتكر األشقر، انظر: أبحاث اجتيادية في -ِ
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ناقص؛ ألف لو سببان كتتمة يتضح بيما معنى الحديث،  أما الحديث فاالستدالؿ بو
، كىذا ال يتنافى (ُ)كالحديث بتمامو يدؿ عمى اعتبار الشبو حيف أمرىا باالحتجاب منو

 مع النسب لمفراش.
ىذا النكع مف العمميات عمى ما فيو مف مظاىر التقدـ العممي إال أنو يجر إلى  -ٓ

عنيا؛ ألف الصمة بالمصدر لف تككف  مف المصمحة التخمي معقدة مشكبلت بشرية
منقطعة بؿ ستبقى منبعان لمقمؽ، كيككف ليا تأثير نفسي كبير عمى المصدر، كعمى 
المتمقي نفسو، كعمى الكليد عندما يكبر، كسينشأ عف ذلؾ إزعاج كمشكبلت مف نكاح 
 مختمفة نفسية كاجتماعية ليؤالء األطراؼ الثبلثة كلغيرىـ ممف لو بيـ عبلقة، كسكؼ

كالعبلقات  ،كالميراث ،كالنفقة ،يككف ذلؾ منبعان لمشكبلت كثيرة عدة مف جية النسب
كأسرتي المصدر كالمتمقي، كسكؼ يككف ذلؾ مصدران لنزاعات ال  ،األسرية بيف الكليد

تنتيي بيف ىؤالء األطراؼ، مما يزعزع كياف المجتمع، كسينعكس ذلؾ عمى السمطات 
 القضائية بشكؿ كبير.

و إذا صدرت فتكل صريحة بشأف ذلؾ كعممت، كتضمنت الحكـ في ذلؾ : بأننكقش
القكانيف المصرحة بالحكـ، كجرل الحكـ عمييا، كتعارفيا الناس، فإف تمؾ العكارض 
النفسية ينقطع سبب نشكئيا؛ ألنيا إنما تنشأ مف األعراؼ الجارية، ككذلؾ ما يخشى مف 

ات، فإنو ال يككف لو كجكد بعد حصكؿ المشكبلت كالنزاعات كتضرر المجتمع كالسمط
 العمـ بالفتكل كسرياف العمؿ بيا، كصدكر القكانيف الحاسمة في ذلؾ.

أك  ،يا تحصيؿ النسؿمنالمقصكد إما أف يككف  لتناسميةأف زراعة األعضاء ا -ٔ 
كليست مف قبيؿ  ،أك التجميؿ، ككميا مقاصد تكميمية أك حاجية ،تكميؿ االستمتاع

                                                           

قالت: اختصـ سعد بف أبي كقاصو كعبد بف زمعة في غبلـ، فقاؿ سعد: ىذا  رضي اهلل نيا عائشةعف   -ُ
، عيد إليَّ أنو ابنو، انظر إلى شبيو، كقاؿ عبد بف زمعة: ىذا  يا رسكؿ اهلل ابف أخي عتبة بف أبي كقاصو

إلى شبيو، فرأل شبيان بينا بعتبة،  و، فنظر رسكؿ اهلل أخي يا رسكؿ اهلل، كلد عمى فراش أبي مف كليدت
، كىاٍحتىًجًبي ًمٍنوي يىا سىٍكدىةي ًبٍنتى زىٍمعىةى"  فقاؿ: ري جى ًلٍمعىاًىًر اٍلحى لىدي ًلٍمًفرىاًش، كى ٍبدي؛ اٍلكى  .فمـ تره سكدة قىط  "ىيكى لىؾى يا عى
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كانتياؾ  ،ستباح بيا ما يستباح ألجؿ الضركرة مف كشؼ العكراتالضركرات، كلذا ال ي
 حرمة المكتى أك األحياء. 

ف زراعة ىذه األعضاء تدخؿ في بعض صكرىا في إ: بأف ىذا غير مسمـ بو، إذ نكقش
 كالحاجي ينزؿ منزلة الضركرم.، كأما باقي الصكر فيي في باب الحاجيات، باب الضركرات

طباء مف أنو عند نقؿ الخصية قد تككف حاكية لنطفة ما أشار إليو بعض األ -ٕ
تككنت قبؿ نزعيا مف مصدرىا، فإذا انتقمت ىذه النطفة إلى رحـ المرأة الجديدة كاف ذلؾ 
سببان لمعمكؽ بنطفة غير نطفة زكجيا الحقيقي، كىنا ينبغي أف ينسب الكلد إلى صاحب 

الذم كاف فيو بييضة ناضجة،  الخصية التي فييا النطفة، كمثؿ ذلؾ تمامان نقؿ المبيض
 .الفقيية معاكىذا محـر باتفاؽ كما جاء في قرارات المج

: بأنو ينبغي التحقؽ مف زكاؿ ذلؾ، ككذا في البييضات، فيك تنبيو صحيح نكقش
يجب أخذه بعيف االعتبار، كلذا يجب بعد زرع الخصية أك المبيض غسؿ كؿ مف 

ترة كافية لزكاؿ الحيكانات المنكية الغدتيف قبؿ التمكيف مف الجماع، أك مضي ف
 .(ُ)كالبييضات يقدرىا أىؿ الخبرة

 ي: باآلت، كاستدلكا (ِ)يرل القائمكف بو جكاز نقؿ المبيضيف كالخصيتيف الرأم الثاني:
 بأف ىذا النكع مف زراعة األعضاء يقصد منو أحد األغراض التالية: -ُ

 ،كتمؼ المبيضيف ،بسبب عضكماألكؿ: تحصيؿ النسؿ، فقد تككف المرأة غير منجبة 
كتمؼ  ،كقد يككف الرجؿ كذلؾ لسبب عضكم ،أك تعطميما لمرض ال يمكف عبلجو

 أك ككنيما مقطكعتيف. ،أك عجز ما ،الخصيتيف
                                                           

، كاألحكػاـ المتصػمة بػالعقـ كاإلنجػاب ّٔٗ-ّّٗؤلدلة كمناقشػتيا: أحكػاـ الجراحػة الطبيػة لمشػنقيطي صلانظر  -ُ
كأحكػػاـ نقػػؿ أعضػػاء ، ُّٗكأبحػػاث اجتياديػػة فػػي الفقػػو الطبػػي ص ، ِٖٖ-ِٖٓ، ُِٖ-ِٕٓكمنػػع الحمػػؿ ص 

 .َٕٗ/ُ،  كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ْْٓ/ِاإلنساف في الفقو اإلسبلمي 
، كأحكػاـ نقػؿ أعضػاء اإلنسػاف فػي ُّٕة في الفقو الطبي ص، كأبحاث اجتياديّّٗأحكاـ الجراحة الطبية ص -ِ

، كمجمػػة مجمػػع فقػػو منظمػػة ِٕٓكاألحكػػاـ المتصػػمة بػػالعقـ كاإلنجػػاب كمنػػع الحمػػؿ ص، ّٖٓ/ِالفقػػو اإلسػػبلمي 
 ، المناقشة. ُِّٓ، صّ، جزءٔ، عدد)المجمع الدكلي(المؤتمر
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الثاني: االستمتاع، فإف تمؼ المبيضيف ينقص أك يعدـ االستمتاع بالكطء لدل المرأة، 
ستمتاع، ككذلؾ األمر بالنسبة لمرجؿ، فإنو ألف لو دكران في اال ؛ككذا إف كاف الرحـ تالفان 

ف أمكف الكطء.  إف كانت الخصيتاف تالفتيف أك غير مكجكدتيف، ينقص االستمتاع كا 
الثالث: الجماؿ أك التجميؿ، فإوف المبيضيف يفرزاف باإلضافة إلى البكيضات ىرمكف 

كرقة  ،صكتنعكمة الجمد كال، كاألنكثة الذم يضفي عمى المرأة صفات الجماؿ األنثكم
 -باإلضافة إلى المني-الشعر، كتكزيع الشحـك عمى الجسـ، ككذا الخصيتاف يفرزاف 

كنبات شعر  ،غمظ الصكتك ،ىرمكف الذككرة الذم يضفي عمى الرجؿ صفات الذككرة
 الكجو، كالقكة البدنية، كغير ذلؾ.

لصفات اباإلضافة إلى فقداف كؿ منيما  -حالتي المرأة كالرجؿ-كفي كمتا الحالتيف 
المناسبة لو، كفقداف الجماؿ تبعان لذلؾ ينشان في الغالب حاالت نفسية صعبة، تدخؿ في 

كمف ناحية أخرل فإف ، حيز المرض، كربما أثر ذلؾ عمى الكضع االجتماعي لمشخص
آلخر، فيعكد ذلؾ بتأكيد الغرض األكؿ، با نقص الجماؿ ينقص استمتاع كؿ مف الطرفيف

و بالعبلج لسبب المشكمة، كذلؾ بزراعة ىذه األعضاء لمف ككؿ ذلؾ يؤمؿ القضاء عمي
 يفتقدىا عند إمكاف ذلؾ.

كىذه األىداؼ كاألغراض المبتغاة مف نقؿ األعضاء التناسمية ىي مصالح معتبرة 
شرعان، فتحصيؿ النسؿ مطمكب شرعان، كالرغبة فيو رغبة طبيعية محترمة شرعان، كقد قاؿ 

، قاؿ المفسركف: ما كتب اهلل لكـ (ُ)ژڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژاهلل تعالى: 
حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت ژ، كقاؿ تعالى: (ِ)ىك الكلد

 ، فامتف اهلل تعالى عمى عباده بذلؾ.(ّ)ژحت

                                                           
 .ُٕٖسكرة البقرة: اآلية  -ُ
 .ُٗٔ/ِ الطبرم جرير بف لمحمدجامع البياف في تأكيؿ القرآف  -ِ
 .ِٕسكرة النحؿ: اآلية  -ّ
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كاالستمتاع غرض صحيح محتـر شرعان ما داـ في الحدكد المشركعة، كقد قاؿ اهلل 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ژتعالى: 

ٍيري مىتىاًع الد ٍنيىا ": ؿ النبي ، كقا(ُ)ژڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ خى الد ٍنيىا مىتىاعه كى
ةي  اًلحى  .(ِ)"اٍلمىٍرأىةي الص 

زالة الييئات القبيحة في البدف غرض صحيح كذلؾ، كقد أذف في  كتحصيؿ الجماؿ كا 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ژتحصيمو باألدكية المباحة، كىك مف جممة ما يدخؿ في قكلو تعالى: 

ٍكا؛ فإف الم وى عز كجؿ لـ ": لنبي ، كقاؿ ا(ّ)ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ تىدىاكى
عى لو دىكىاءن،  ضى ٍع دىاءن إال كى ـي يىضى  .(ْ)"غير دىاءو كىاًحدو اٍليىرى
فطرم في طبيعة البشر، كىي  ،كالسعي إلييا ،الرغبة فييا ،فيذه المصالح المشركعة

عضاء أساسية في بناء األسرة كاستقامة حياتيا، كفقدانيا يؤدم إلى تنغيص حياة أ
 األسرة، كقد يؤدم إلى الشقاؽ أك إلى الفراؽ كتصدع كياف األسرة.

: بأنا نسمـ بمشركعية ىذه المصالح، كلكنا أيضان نتمسؾ بمشركعية الكسائؿ نكقش
ىناؾ كسائؿ كطرؽ أسيؿ ، السيما كأف (ٓ)فالغاية ال تبرر الكسيمةالمتخذة لتحصيميا، 

                                                           
: اآلية  -ُ  .ُِسكرة الرـك
 .ََُٗ/ِأخرجو مسمـ، كتاب الرضاع،  باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة  -ِ
 .ِّسكرة األعراؼ: اآلية  -ّ
مسػند، حػديث أسػامة ، كأحمد فػي الّٖٓٓبرقـ:  ّٔٗ/ِأبك داكد، كتاب الطب، باب في الرجؿ يتداكل  أخرجو -ْ

، كالحػاكـ فػي المسػتدرؾ، كتػاب الطػب َُٔٔبػرقـ:  ِْٔ/ُّ، كابػف حبػاف ُْٕٕٖبرقـ:  ِٖٕ/ْ بف شىًريؾو 
ىذا حديث صحيح اإلسناد، فقد ركاه عشرة مف أئمة المسػمميف ك ثقػاتيـ عػف »، قاؿ الحاكـ: َِٖٔبرقـ:  ُْْ/ْ

، كقػاؿ شػعيب األرنػؤكط: «كمنيـ مالؾ بف مغكؿ البجمي ،زياد بف عبلقة، فمنيـ مسعر بف كداـ كما تقدـ ذكرم لو
، كصػػححو «غيػر أف صػػحابيو لػـ يخػػرج لػو سػػكل أصػحاب السػػنف ،رجػاؿ الشػػيخيف ،رجالػو ثقػػات ،إسػناده صػػحيح»

 .  ّّٕٗبرقـ:  ّٕٔ/ِاأللباني في صحيح الجامع الصغير كزياداتو 
 كأسػػبابيا طرقيػػا كانػػت إلييػػا، تيفضػػي كطػػرؽ باببأسػػ إال إلييػػا يتكصػػؿ ال المقاصػػد كانػػت لمػػا: »القػػيـ ابػػف قػػاؿ -ٓ

 .ُّٓ/ّ ، إعبلـ المكقعيف«بيا معتبرة ،ليا تابعة
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رع، فقد حـر التبني رغـ أنو كسيمة في تحصيؿ ىذه المصالح، كمع ذلؾ حرميا الش
لتحصيؿ النسؿ عند المحركميف، ككذلؾ تمقيح الزكجة بمني رجؿ أجنبي متبرع، كحـر 
الكصؿ كالنمص كالكشـ كغير ذلؾ، عمى الرغـ مف ككنيا كسائؿ لتحصيؿ الجماؿ، 

  .(ُ)كحـر االستمناء كالكطء في الدبر كزكاج المتعة
يؿ االستمتاع، فككف الكسائؿ محصمة لمصالح عمى الرغـ مف ككنيا كسائؿ لتحص 

مشركعة ال يعطييا صفة المشركعية، بؿ البد مف النظر في ىذه الكسائؿ مف حيث 
ال فبل، كىذه العمميات لك لـ يكف  افيي ىي، كعرضيا عمى ميزاف الشرع، فما أجازه جاز كا 

عمى كشؼ إال اختبلط األنساب لكفى ذلؾ في تحريميا، فكيؼ كىي تشمؿ عمى ذلؾ، ك 
العكرات، كانتياؾ حرمات األحياء كاألمكات، كالضرر الذم يصيب المعطي كاآلخذ، 
كخطكرة العمميات، كاستدامة أخذ األدكية المضادة لممناعة طكاؿ العمر، كغير ذلؾ مف 

 لـ تصؿ ىذه المصالح المشركعة إلى مرتبة الضركرة القصكل حتى نستجيزىا.ك  ،أضرار
زراعة األعضاء التناسمية تدخؿ في بعض صكرىا في باب  المصالح المبتغاة مف -ِ

الضركرات، كأما باقي الصكر فإف زراعة ىذه األعضاء تككف مف قبيؿ الحاجيات، 
فميس التجميؿ في  ،كالحاجات تنزؿ منزلة الضركرة، حتى لك كاف الغرض مجرد التجميؿ

لحاجي ىك ما يككف بؿ ىك مف قبيؿ الحاجيات؛ ألف ا ،ىذا الباب مف قبيؿ التكميميات
اإلنساف بفقده في ضيؽ كحرج، كأم ضيؽ كأم حرج أشد مف أف يككف اإلنساف فاقدان 
لعضك مف أعضائو، أك فاقدا لمغدة التي تنشر الجماؿ كالتناسب عمى سائر أعضائو، 

كيفقد خصائص جنسو، فإف  ،كبفقدانيا تنقمب صكرتو إلى أف يقترب مف الجنس اآلخر
 ينغص عميو كؿ دقائؽ حياتو.  ،كضيؽ مستمر مبلـز ،ئـىذا يجعمو في حرج دا

                                                           
 ىػػك قػػكؿ الرجػػؿ لممػػرأة، ك كانتفاعػػو منيػػا بقضػػاء حاجتػػو كشػػيكتو ،بمػػا يعطييػػا الرجػػؿ المػػرأةالنتفػػاع  ؛سػػمي متعػػو -ُ

بمػدة مجيكلػة  تقػدر قػدك ، بمػدة معمكمػة المتعػة ىاقدر فيذا أعطيؾ كذا عمى أف أتمتع بؾ يكما أك شيرا أك نحك ذلؾ 
، ككانػت مػف أنكحػة الجاىميػة ، كىػك، فإذا انقضى األجؿ المحدد كقعػت الفرقػة بغيػر طػبلؽـ في البمداما أقتمتع كال

 .ّّّ/ُْالمكسكعة الفقيية الككيتية ، ك ُّْلميركم ص الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، أكؿ اإلسبلـ ثـ حـر مباحان 
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: بما سبؽ في الرد عمى الدليؿ األكؿ، كبأف ىذه العمميات بنسبة نجاحيا نكقش
أف تككف مف الكسائؿ  -فضبلن عف محاذيرىا الشرعية–الضئيمة جدان ال تصمح طبيان 

ثؿ ىذه العممية فإف المطركحة لعبلج العقـ، كحيث إنو قد ثبت طبيان أنو في حالة نجاح م
الذرية الناتجة ىي ذرية المعطي كليس اآلخذ، فإنو يمكف القكؿ بأف ىذه العمميات يستحيؿ 

 أف تحقؽ مصمحة تحصيؿ النسؿ.
ىرمكنات  فإف سبب نقصيا ىك نقص أك انعداـ ،االستمتاع كالجماؿتحصيؿ أما مصمحة 

 مكنات أمكف تحضيرىا فيأك غياب الغدد التناسمية، كىذه الير  ،أك تمؼ ،مرضلمعينة 
محاذير شرعية كغير شرعية، ل ةفضيمعمميات بالمعامؿ كالمختبرات، فبل ضركرة لتحصيميا 

، كىي متكافرة في الصيدليات، كيكتبيا األطباء (ُ)أك حقف ،عمى شكؿ أقراص ياتناكل يتـ بؿ
 ما يشاء مف مظير كاستمتاع. -بإذف اهلل تعالى-لتحقؽ لمتناكليا ؛عند الحاجة

في حالة نقؿ الخصية كزراعتيا فإف الحيكانات المنكية تككف خارجة مف الثاني  -ّ
الذم نقمت إليو الخصية، كالخصية ليست إال آلة منظمة لتمؾ الحيكانات، فبل كجو لمشبو 

 . في عممية نقميا
منطؼ مف ل: بأنو مردكد بالحقائؽ العممية التي تبيف أف ىذه الغدد مصدر نكقش

تحمؿ الصفات الكراثية لمالكيا، كأف المتمقي ليا ال يعدك دكره ك  ،بييضاتحيكانات منكية ك 
 أف يككف منظمان لخركج ىذه النطؼ.

أف الشخص المنقكؿ إليو الغدة التناسمية يككف مالكان ليا بعد تبرع األكؿ بيا لو  -ْ
 كزرعيا في جسمو، كحينئذ ال ينبغي النظر إلى األصؿ بعد انتقاؿ الممكية إلى الشخص
 اآلخر، بؿ ىي غدة الشخص الثاني سكاء أدل ذلؾ إلى انتقاؿ الصفات الكراثية أـ لـ يؤدً 

 إلى ذلؾ.
                                                           

قىف جمع  -ُ ٍقنى الحي ة: كىي ما يغرز طرفيا في الجسـ؛ لينفذ منيا الدكاء إليو، أك ىي جياز شبيو بالمضخة، حي
مٍسمىط، كيعمؿ كؿ مف المكبس  يتككف مف أنبكب مستدؽ في أحد طرفيو، كيمر بداخمو مكبس، أك ذراع أسطكاني ي

 قف السكائؿ، أك سحبيا بكساطةكالذٍّراع عمى شفط أك دفع السكائؿ مف الحقنة، كما تعمؿ الحقنة عمى نثر، أك ح
 .ُْٕ/ٗ ، كالمكسكعة العربية العالميةِ/ُالشٍَّفط. انظر: المعجـ الكسيط 
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: بأف ممكية الشخص الثاني ليذه الغدة يشرط في اعتبارىا إذف الشارع، حتى نكقش
يصح القكؿ بانتقاؿ ممكيتيا لمغير، كاإلذف الشرعي غير مكجكد ىنا، فانتفى القكؿ بصحة 

ثـ ينتفي ما ترتب عمييا مف عدـ االلتفات إلى األصؿ األكؿ، كمف ثـ الممكية، كمف 
نقكؿ إف األصؿ في الغدة التناسمية أنيا ممؾ لمشخص األكؿ، كالتبرع مشككؾ في تأثيره في 

بسبب كجكد الخبلؼ في صحة التبرع، فكجب الرجكع إلى اليقيف  ،الممكية عمى أقؿ تقدير
 األكؿ.كاألصؿ المكجب لمحكـ بككنيا لمشخص 

أنو ال تأثير لمجينات الكراثية، كال خكؼ في تطابقيا، بدليؿ أف األخكيف ينجب  -ٓ
كمع ، ككبلىما مف أصؿ كاحد، انتقمت إلييما صفات كراثية كاحدة، اذكر اآلخر ك أنثى، أحدىما 

 الكراثية.ذلؾ لـ يحـر زكاج ابف أحدىما بابنة اآلخر، فدؿ ىذا عمى عدـ تأثير تطابؽ الصفات 
 : بأف ىذا القكؿ ال يسمـ بو لآلتي:شنكق
لما أثبتو عمـ الكراثة مف أف ككف األخكيف مف أصؿ كاحد ال يعني بالضركرة  -أ

تطابقيما في الصفات كالجينات الكراثية، فقد يرث أحدىما مف أبيو صفات ال يرثيا 
ؽ إال في اآلخر، ككذلؾ مف األـ، فيككف بينيما مف الفركؽ الشيء الكثير، كال يحدث التطاب

حالة التكأـ المتماثؿ الناتج عف بييضة كاحدة ممقحة مف حيكاف منكم كاحد، ثـ انقسمت إلى 
 لقيحتيف منفصمتيف كأدل ذلؾ إلى تككف جنينيف.

أثير التشابو في الصفة، كىذا ليس محؿ نزاع، بؿ تىذا القياس مبني عمى إلغاء  -ب
 ت.محؿ النزاع في شرعية المصدر المكجب التحاد الصفا

أنو قياس مع الفارؽ؛ كذلؾ ألف األصؿ لـ يحكـ فيو بتأثير اتحاد الصفات، ألف  -ج
األخكيف،  انتقاليا لـ يكف ناشئان مف عامؿ كاحد، بؿ مف عامميف كؿ كاحد منيما متعمؽ بأحد

 .(ُ)كاحدة بخبلؼ الفرع فإف اتحاد الصفات ناشئ مف عامؿ كاحد، كغدة تناسمية

                                                           
كحكـ نقؿ أعضػاء اإلنسػاف ، ّٕٗ، ّٔٗ، ّْٗانظر ألدلة القكؿ الثاني كمناقشتيا: أحكاـ الجراحة الطبية ص -ُ

-ِٖٖ، ِْٖ-ُِٖكمنػػػع الحمػػػؿ ص كاألحكػػػاـ المتصػػػمة بػػػالعقـ كاإلنجػػػاب، ِْٓ-ّٗٓ/ِفػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي 
 .ْٗٓ/ِ، كفتاكل معاصرة لمقرضاكم ُّٗ-ُّٓكأبحاث اجتيادية في الفقو الطبي ص، ِِٗ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

262 

 ،حدل الخصيتيف أك أحد المبيضيف مف الحي إلى الحيإ: يجكز نقؿ الرأم الثالث
لكف ال يجكز نقؿ االثنيف، كبو أفتت مشيخة األزىر، كنصت الفتكل عمى أف األفضؿ 

 ، كاستدلكا باآلتي:(ُ)عدـ النقؿ مطمقان 
قطع نسؿ المتبرع، لمعان يؤدم  -المبيضيف أك الخصيتيف-الغدتيف أف نقؿ ب -ُ

 .بخبلؼ نقؿ إحداىما
أف قطع النسؿ أحد أسباب المنع كالتحريـ، كليس السبب الكحيد، فإف المرأة : بنكقش

التي ال رحـ ليا مقطكعة النسؿ، كمع ذلؾ ال يجكز ليا التبرع بمبيضيا؛ ال ألننا نخشى 
بؿ ألف مبيضييا يحمبلف صفاتيا الكراثية التي ستنتقؿ مع المبيضيف إف  ،انقطاع نسميا

 .  نا نقميما، ككذلؾ الخصيتافز أج
 قياسان عمى جكاز نقؿ إحدل الكميتيف أك الرئتيف بجامع الحاجة في الكؿ. -ِ

فإف الشبية  ،: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف األصؿ ال شبية فيو بخبلؼ الفرعنكقش
 .(ِ)مكجكدة فيو، فجاز األصؿ دكف الفرع، فمـ يصح اإللحاؽ

  اُرتع٤ؼ:
ركف أف األعضاء التناسمية بالنظر في كبلـ أىؿ الخبرة كاالختصاص نجدىـ يذك

الحاممة لمصفات الكراثية عند نقميا تظؿ محتفظة بخصائصيا الكراثية، كال تتغير 
ال تتغير ك »البار:  طبيبيقكؿ الالصفات المكجكدة فييا حتى بعد زرعيا في المتمقي، 

الصفات الكراثية المكجكدة في الخصية بعد زرعيا بحيث إنيا تعكد إلى الشخص 
ذلؾ ألف المكرثات  ؛ؿ تبقى تمؾ الصفات الكراثية تعكد إلى الشخص المتبرعالمتمقي، ب

كرغـ أنيا انتقمت في بيئة جديدة كتتغذل مف  ،)الجينات( تككف مبرمجة منذ البداية
 ،إال أف برنامج المكرثات يبقى عمى ما كاف عميو ،مصادر مختمفة عما كانت عميو

                                                           
 .ّّٗأحكاـ الجراحة الطبية لمشنقيطي ص -ُ
، كاألحكػػػػاـ المتصػػػػمة بػػػػالعقـ كاإلنجػػػػاب كمنػػػػع الحمػػػػؿ ّٖٗ، ّٕٗ، ّٓٗانظػػػػر: أحكػػػػاـ الجراحػػػػة الطبيػػػػة ص -ِ

 .ِّٗ، ِِٗ، ِٖٓص
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( كليس لممتمقي في ذلؾ مف Donnerع )رً كبالتالي تعكد الصفات الكراثية إلى المتب
كثائؽ الندكة الفقيية الطبية الخامسة المنعقدة في الككيت في ، كجاء في (ُ)«األمر شيء

 أف إلى الندكة انتيت»: ـُٖٗٗأكتكبر  ِٔ-ِّىػ المكافؽ َُُْربيع األكؿ  ِٔ-ِّ
فراز حمؿ في يستمراف أنيما بحكـ كالمبيض الخصية  حتى منو منقكؿلم الكراثية الشفرة كا 

 اختبلط إلى يفضي ألنو مطمقان؛ نظران  محـر زرعيما فإف جديد، متمؽ في زرعيا بعد
 بعقد المرتبطيف الشرعييف الزكجيف مف متكلدة غير اإلنجاب ثمرة كتككف األنساب،
  .(ِ)«الزكاج

كبما أف المسألة ليا تعمؽ بالجانب الطبي، فإف األطباء المختصيف ىـ أىؿ الذكر في 
ة نقؿ الخصيالشأف، ككبلميـ ىنا لو اعتبار، بؿ عميو المدار، كىـ يقرركف أف  ىذا

 دكر الشخصأف نقؿ مصنع بآالتو كمعداتو كالمكاد األكلية التي يحتكييا، ك كالمبيض ك
يعني أف ذريتو حيف ينجب،  ، كىذاالمنقكؿ لو لف يتعدل سكل تشغيؿ ىذا المصنع فقط

الغدة، مف البياض كالسكاد، كالطكؿ كالقصر، تحمؿ صفات اإلنساف الذم أخذت منو 
 ، كىذا يعتبر لكنان كالذكاء كالغباء، كغير ذلؾ مف األكصاؼ الجسمية كالعقمية كالنفسية

مف اختبلط األنساب الذم حرمتو الشريعة بكؿ الكسائؿ، فحرمت الزنى كالتبني، كادعاء 
س مف القـك أك اإلسرة اإلنساف إلى غير أبيو، كنحك ذلؾ، مما يؤدم إلى إدخاؿ مف لي

، كبالتالي يككف (ّ)فييـ، كال يسمـ القكؿ: إف نقؿ ىذه الغدد لشخص يجعميا كجزء منو
 القكؿ األكؿ ىك الراجح. 

كتصح  تىًردي ، كىي ىي ال تزاؿ قائمة كماالتي رد عمييا المجيزكف، فإنيا المحاذير كأما 
يرىا مف األعضاء األخرل التي دكف غ الناقمة لمصفات الكراثية عمى األجيزة التناسمية

                                                           
، عػدد مجمػعالمجمػة غدد التناسمية كاألعضاء التناسػمية لمبػار، بحػث قػدـ لمجمػع الفقػو الػدكلي، كمنشػكر ضػمف زرع ال -ُ
 .َُِِ، صّ، جزء ٔ
بالتعػػاكف مػػع مجمػػع الفقػػو  منػػدكة الفقييػػة الطبيػػة الخامسػػة المنعقػػدة فػػي الككيػػتانظػػر: البيػػاف الختػػامي كالتكصػػيات ل -ِ

 . َِٕٔ، ص ّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة إلسبلمي، مجمة مجمع الفقو ااإلسبلمي، منشكر ضمف 
 .ْٗٓ/ِانظر: فتاكل معاصرة لمقرضاكم  -ّ
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كذلؾ كالقمب، كاألذف، كالعيف، فالفرؽ بيف  ،ا بياكى، ثـ ألحقـىا أصؿ قياسيك جعم
مف  الناقمة لمصفات الكراثيةلما في نقؿ األعضاء التناسمية  ؛ال يخفىكاضح النكعيف 

 مع انتفائيا في غيرىا مف األعضاء األخرل،، مظنة اختبلط األنساب، أك شبية الزنى
 أعمـ. ، كاهلل (ُ)فيككف ىذا قياس مع الفارؽ

 َ: ــــرـن٣ـ٤
محمد سميماف األشقر، غير  الدكتكرممف ذىب إلى جكاز نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف 

أنو عنكف في كتابو )أبحاث اجتيادية( بػ)استدراؾ آخر(، كذكر فيو أنو كصمتو نسخة مف 
، كفييما تخمؽ البييضات في محمد نجيب كتكردالًصدٍّيقة العكضي ك  كتكرةدالبحث 

ـى  األشقر أنيا تككف مكجكدة في مبيضيا  كتكردالالمبيض منذ كالدة المرأة، كعميو فىًي
لتنضج في مكاعيدىا، كال يتخمؽ منيا بعد الزرع شيء جديد، ثـ ذكر أف ىذا الفيـ إف 
كافؽ عميو األطباء، ترتب عميو أف يقكؿ بتحريـ نقؿ المبيض لئلنجاب، كيبقى أف 
لممبيض فائدة في إفراز ىرمكنات لتحسيف صحة المرأة المنقكؿ إلييا، ثـ ذكر أف 
األطباء ذكركا أف ىذه اليكرمكنات إنما تنطمؽ مف البييضة الناضجة أك بتأثير منيا، 
 كعميو ال يجكز نقؿ المبيض بكجو مف الكجكه، سكاء ألجؿ الحمؿ، أك إفراز اليرمكنات.

يما فائدتيف: تخمؽ الحيكانات المنكية باالنقساـ لخبليا أما نقؿ الخصيتيف، فذكر أف ل
فراز ىرمكنات الذككرة، ككؿ كضيفة مستقمة عف األخرل،  تككف مكجكدة في المكلكد، كا 
كعميو ال يجكز نقؿ الخصيتيف لغرض اإلنجاب، كيجكز لغرض إفراز ىرمكنات الذككرة 

تي تنقسـ كتنطمؽ منيا الحيكانات فقط؛ ألف األطباء ذكركا إمكاف تدمير الخبليا المنكية ال
المنكية بحيث تبقى في الخصية الكظيفة الثانية فقط، كالجكاز مشركط بأف ال يمكف 
االستعاضة عف ىذه العمميات بيكرمكنات مأخكذة مف مصادر أخرل تتناكؿ عف طريؽ 

 .(ِ)الفـ أك نحكه مما يجرم تصنيعو دكائيان مف مكاد حيكانية أك غيرىا

                                                           
 .َٕٗسعيد منصكر مكفعة صلكاالستنساخ البشرم  الفقيية لؤلجنة مكسكعةانظر: ال -ُ
 .ُْٓ-ُّْأبحاث اجتيادية في الفقو الطبي لؤلشقر ص -ِ
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 : ٗوَ األػؼبء اُز٘ب٤ٍِخ اُز٢ ال ربَٔ اُظلبد اُٞهاص٤خٌبٓادلـِت اخل
ي نقؿ الخصائص فما ليس لو دخؿ  تياعضاء التناسمية كزراعالنكع الثاني مف نقؿ األ

كالفرج في  ،كالميبؿ ،كالقضيب في الرجؿ، كالرحـ كقناتو ،كالبركستاتا ،الكراثية، كالبربخ
حؿ خبلؼ بيف أىؿ العمـ، كليـ في ذلؾ م تيا،المرأة، كنقؿ أمثاؿ ىذه األعضاء كزراع

 أربعة أقكاؿ:
 بشأفالخرطـك ب الفقو اإلسبلمي فتكل مجمع كعميو ،(ُ)مطمقان ذلؾ : تحريـ القكؿ اْلكؿ

اتجو الفقو اإلسبلمي قديمان كحديثان في باب »نقؿ األعضاء كزراعتيا، كالتي جاء فييا: 
ى، كقرنية، كأطراؼ( ما عدا النكازؿ كالمستجدات لجكاز نقؿ األعضاء مف نحك )كيم

 كأدلة ذلؾ ما يمي:، (ِ)«األعضاء التناسمية
أف الفرؽ بيف المبيضيف كالخصيتيف كباقي األعضاء التناسمية أف األكلى تنقؿ  -ُ

كميا تدخؿ في عممية  الصفات الكراثية لمشخص دكف الثانية، كما عدا ذلؾ فبل فرؽ؛ إذ
بدكره سيؤدم إلى العقـ، لذلؾ فإف ما نقؿ في األنجاب، كأم خمؿ يصيب أيان منيا فإنو 
دليبلن لتحريـ نقؿ ما  حمف أدلة التحريـ، يصم تيامسألة نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف كزراع
إال الدليؿ األكؿ كىك اختبلط األنساب، إذ  تيا،سكل ذلؾ مف األعضاء التناسمية كزراع

 ف نقؿ الرحـ كالذكر لف يؤدم إلى ذلؾ.إ
، شبييان في حاؿ نقؿ الذ -ِ كر كالفرج يككف الكطء البلحؽ مف قبيؿ الكطء المحـر

، فإنو في حالة زرع الفرج يككف الرجؿ قد كطئ فرجان ال يممكو؛ لككنو فرج  بالزنا المحـر
غير امرأتو، كفي حاؿ زرع الذكر تككف المرأة قد كطئت بذكر غير زكجيا، كحتى لك قمنا 

مغاير  فإف مجرد اإلحساس بنسبتو إلى مصدر ،إف العضك المزركع منسكب شرعان لممتمقي
 أك شقاؽ بيف الزكجيف. ،أمراض نفسية ؾكقد يتكلد عف ذل، ران، أك إحساسان بالذنبك قد يكلد نف

                                                           
مجمة  فيـ امرأة أخرل لحمداتي شبيينا ماء العينيف، منشكر زراعة الغدد التناسمية أك زراعة رحـ امرأة في رح -ُ

 .ْٕٓ، ّٖٓ/ِ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي َِِْ، صّ، جزءٔ، عددالدكلي المجمع
، الكتاب األكؿ، ص -ِ  .ِّْفتكل المجمع الفقيي اإلسبلمي في الخرطـك
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في حاؿ نقؿ الرحـ مف امرأة إلى أخرل يككف ذلؾ شبييان بالرحـ المؤجر الذم  -ّ
مف إجارتو؛ ألف جميع  الفقياء، بؿ إف نقؿ الرحـ ينبغي أف يككف أبمغ في المنع هأنكر 

محاذير إجارة الرحـ مكجكدة في نقمو، كفيو زيادة استمتاع الرجؿ برحـ غير امرأتو 
 .(ُ)كالقذؼ فيو

بأنا ننظر لؤلعضاء المزركعة عمكمان، فإف قمنا إنيا تابعة لممصدر  :أجاب المخالؼ
لتحريـ  ككاف كؿ منيا سببان كافيان  ،كمختصة بو، كرد عمى عممية الزرع محاذير عدة

ف قمنا إنيا تابعة لممتمقي كمختصة بو، كقد انقطعت عنو النسبة إلى المصدر، فبل  النقؿ، كا 
 :ما يميل صحيح عندىـ؛ضير كال حرمة في استعماليا، كاألعضاء األصيمة، كىذا ىك ال

ف العضك المزركع متصؿ بالمتمقي اتصاالن عضكيان، فيك يأتمر باألكامر الكاصمة أل -أ
اغو، كيتألـ الشخص بألـ ذلؾ العضك، كيمتذ بمذتو، كيصح بصحتو، كيمرض إليو مف دم

كيحس بما يطرأ عميو مف العكارض، كىك الذم يتضرر بقطعو لك قطع، أك  ،بمرضو
 جرحو لك جرح.

أك برضا  ،أف المفركض أف عممية النقؿ كانت برضا المنقكؿ منو إف كاف حيان  -ب
زال عف جميع مالو مف الحؽ في ذلؾ العضك، سكاء ، كذلؾ يعتبر تناان أكليائو إف كاف ميت

قمنا إف األعضاء ممؾ لصاحبيا أكىي ممؾ هلل مختصة بصاحبيا، ففي كمتا الحالتيف قد 
ألنو إما ىبة مقبكضة تـ قبضيا بالنقؿ كااللتحاـ، أك مجرد  ؛زاؿ اختصاصو بتنازلو

، ي انتقاالن كامبلن اختصاص تنازؿ عنو صاحبو، فما كاف مف الحؽ لممصدر انتقؿ لممتمق
بحيث لك اعتدل المصدر عمى ذلؾ العضك عمدان كاف المتمقي مستحقان عميو القصاص 
لك أمكف أك الدية، ككذا لك قطع ذلؾ العضك طرؼ ثالث، فإف الذم يستحؽ القصاص 
أك الدية ىك المتمقي دكف المصدر، كالعضك المؤثر ىك عضك المتمقي، أما عضك 

 المصدر فبل أثر لو.
                                                           

 ، كاألحكػػاـ المتصػػمة بػػالعقـ كاإلنجػػاب كمنػػع الحمػػؿُّْص لؤلشػػقر انظػػر: أبحػػاث اجتياديػػة فػػي الفقػػو الطبػػي -ُ
 .َّٓ، َّْص لمياجرم
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أف المصدر قد يككف ميتان، كالميت إف كاف رجبلن ال يقاؿ إنو يقع منو جماع أك  -ج
 إحباؿ أك استمتاع، ككذا إف كاف امرأة ال ينسب إلييا مثؿ ذلؾ.

أف األحكاـ الشرعية المتعمقة بالعضك المنقكؿ ال تمـز المصدر بؿ تمـز المتمقي،  -د
و، كلك تكضأ المصدر فميس عميو فمف ذلؾ أف المتمقي لميد ىك الذم يغسميا في كضكئ

ليد التي تبرع بيا، كمنيا أنو لك طمقت المرأة المتمقية لمرحـ، فإنيا ىي التي تعتد اغسؿ 
كال عدة عمى المرأة مصدر الرحـ، كلك حصؿ بالجماع الحاصؿ بعد نقؿ العضك حمؿ، 

د إلييا، كال فبل تعتد المرأة المنقكؿ منيا العضك لك طمقت عدة حامؿ، فكذا ال ينسب الكل
 ترثو كال يرثيا بحاؿ مف األحكاؿ، كال ينفؽ عمييا كال تنفؽ عميو، بؿ كؿ تمؾ األحكاـ

األصؿ  مرتبطة بالمتمقية، لكف ال يعني ذلؾ جكاز أف يتزكجيا ذلؾ الكليد إف كاف الرحـ في
 بالرضاع. رحميا أك كاف المبيض مبيضيا، ألف حرمة الزكاج تثبت بأدنى سبب، كما ثبتت

ذ اثبت أف العضك المزركع ميما كاف نكعو يككف جزءان مف جسد المتمقي حقيقة، كا  
كأف صمتو تنقطع انقطاعان تامان بمصدره، فإنو ال يصح ما يقاؿ مف أف ماينشأ مف الحمؿ 
عف ذلؾ ىك مف قبيؿ الحمؿ الناشىء مف نكاح االستبضاع، أك أف المتمقي يطأ زكجتو 

تو المتمقية فرج امرأة أخرل، أك أف الرحـ المنقكؿ ىك بذكر غيره، أك يطأ الرجؿ مف زكج
 .(ُ)مف قبيؿ الرحـ المؤجر بؿ ىك رحـ المتمقية نفسيا

نقميا كزراعتيا كسائر أعضاء الجسـ مع التقيد بالشركط العامة : جكاز القكؿ الثاني
القائمكف بجكاز زرع األعضاء التناسمية الناقمة لمصفات ىـ  قائمو، ك لمنقؿ كالزراعة

الكراثية، كما استدلكا بو ىناؾ يستدلكف بو ىنا، كيضيفكف بأنو إذا كاف مدار الحرمة عمى 
خمط األنساب، فإنو منتؼ في نقؿ األعضاء التناسمية التي ال تنقؿ الصفات الكراثية، 

 .(ِ)فينبغي القكؿ بالجكاز

                                                           
 .َُْ-ُّٕىذا النقاش مف كبلـ الدكتكر محمد سميماف األشقر، انظر: أبحاث اجتيادية في الفقو الطبي ص -ُ
 ، كأحكػػاـ نقػػؿ أعضػػاء اإلنسػػاف فػػي الفقػػو اإلسػػبلميُُْأبحػػاث اجتياديػػة فػػي الفقػػو الطبػػي لؤلشػػقر صانظػػر:  -ِ
  .َِّ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صّٖٓ/ِ
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 .(ُ)ثية: بنفس ما أجيب عف األدلة في مسألة نقؿ األعضاء الناقمة لمصفات الكرانكقش
: يرل القائمكف بو جكاز نقؿ كزراعة األعضاء التناسمية التي ال تحمؿ القكؿ الثالث
 الضكابط ككفؽ مشركعة، لضركرة ؛ استجابةإال العكرات المغمضة الصفات الكراثية

كعميو قرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لنقؿ األعضاء كزراعتيا،  الشرعية كالمعايير
، كتكصيات الندكة الفقيية الطبية الخامسة المنعقدة في (ِ)بلميلمنظمة المؤتمر اإلس

كقد قسـ ، (ّ)ـُٖٗٗأكتكبر  ِٔ-ِّىػ المكافؽ َُُْربيع األكؿ  ِٔ-ِّالككيت في 
الحبؿ المنكم، ك  ،اة فالكبنكق ،كالرحـ :القائمكف بو األعضاء التناسمية إلى قسميف: داخمية

 اسـ عكرات مغمظة.كأطمقكا عمييا  ،كالذكر ،كالفرج :كخارجية
-سـ الثاني قأدلة الفريؽ الثاني، كأما اللنفس أما القسـ األكؿ فيجكز نقمو كزرعو 

 فبل يجكز نقميا؛ لآلتي: -العكرات المغمظة
ف األصؿ في الفركج االحتياط كالتحكط كالتكرع كالمنع، ما لـ يقـ ىناؾ دليؿ أل -ُ

األساس، كىك المنع، كفتحنا مف عمى خبلؼ ذلؾ، أك ضركرة ممحة جدان، فإذا أخذنا ب
ىذا األساس استثناء مف القاعدة بعض ما يككف مف األعضاء التناسمية الداخمية ممحقان 
باألحشاء، كليس بالعكرات، فبل مانع مف ذلؾ، كقناة فالكب شأنيا شأف الكمية أك المثانة، 

 أما ما عدا ذلؾ فاألصؿ فيو المنع كالتحريـ.
ف كاف األصنكقش ؿ في الفركج المنع كاالحتياط، فإف األصؿ في األعضاء : بإنو كا 

نما استثنيت عمميات الزرع لمكاف الضركرة أك الحاجة الطبية،  عمكمان ىك العصمة، كا 
ف كاف األصؿ فييا ىك المنع  كالحاجة تنزؿ منزلة الضركرة، فكذلؾ في الفركج، فيي كا 

 ف االختبلط، فيستثنى مف ذلؾكاالحتياط، فإف عمة ىذا األصؿ ىك حفظ األنساب كمنعيا م
، كزراعتيا مف نقؿ األعضاء التي ال تنقؿ الصفات الكراثية ،ال يخؿ بعمة األصؿ ما

                                                           
 .َِّاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .ُُِالمنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي ص  الفقو اإلسبلمي قرارات مجمع -ِ
بالتعاكف مع مجمع الفقو  ي الككيتمندكة الفقيية الطبية الخامسة المنعقدة فانظر: البياف الختامي كالتكصيات ل -ّ

 . َِٕٔ، ص ّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، اإلسبلمي، منشكر ضمف 
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التي  كىك نقؿ األعضاء-أما ما يخؿ بعمة األصؿ، ك كذلؾ ألجؿ الضركرة أك الحاجة الطبية
 الحرمة،كيؤدم نقميا إلى اختبلط األنساب، فتبقى عمى  -تياعاتنقؿ الصفات الكراثية كزر 

                                                                                                                                           فيجكز نقميا كزرعيا. ،كالعكرات المغمضة ال تنقؿ الصفات الكراثية، فتستثنى مف األصؿ
ذاكقكع العيف أك اليد، لأف العكرات المغمظة ىي محؿ  -ِ يككف  ،نقمت كزرعت كا 

اإلنساف يعاشر زكجتو بعضك غيره، أك يعاشر فرج غير زكجتو، كىذا تجافيو األخبلؽ 
 اإلسبلمية، كيككف شبييان بالزنى.

كتصبح  ،يا تنقطع صمتيا بالمصدر نيائيان تعاعضاء بعد نقميا كزر : بأف ىذه األنكقش
لكاف  ،ميؿ صالحان لمنع نقؿ كزراعة العكرات المغمظةتابعة لممتمقي، كلك كاف ىذا التع

نقؿ كزرع غيره مف األعضاء، كالجمد كاليد كالرجؿ كغير ذلؾ، إذ ال يجكز لمنع صالحان 
التعميؿ عمى  ىذالو لمس اليد المزركعة لزكجتو، كقد أشار بعض العمماء لعدـ صحة 

بالممس كالنظر لمس الطبيب  ف الذم يعنيو ىذا الفريؽإ :الرغـ مف قكليـ بالمنع، كقيؿ
بيف المصدر كالمتمقي، كلمس الزكج لزكجو بعد عممية  كنظره عند عممية النقؿ كالزرع

فإنو ال كجو  ،الطبيب قصكدالزرع، كعمى كبل الكجييف فإف األمر جائز؛ ألنو إذا كاف الم
ة غير لمتفريؽ بيف العكرات المغمظة كغيرىا؛ ألف نفس إجراء عممية األعضاء التناسمي

ف كاف -النظرك  الممس–مف ىذه األشياء كميا فييا ناقمة لمصفات الكراثية ال بد ال ، كا 
 .جكاب عميوالالمقصكد الزكج فقد تقدـ 

ف كاف ميتا-في نقؿ العكرات المغمظة امتياف ظاىر في حؽ المتبرع -ّ  -كا 
نما ىك لتحقيؽ االستم تاع، كليس كالمتمقي، كليس في مقابؿ ىذا االمتياف ضرر يدفع، كا 

مكاف المعالجة ببعض  ذلؾ بضركرة، مع ما في نجاح ىذه العمميات مف ضعؼ، كا 
 .(ُ)الكسائؿ الطبية اليسيرة

                                                           
، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف فػي الفقػو ُُّ، َُّ، َّٔاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ُ

 .ْٓٓصاإلسبلمي 
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: كيرل القائمكف بو جكاز نقؿ األعضاء التناسمية التي ال تحمؿ الصفات القكؿ الرابع
نقمو مف ف الحي إلى الحي، كيجكز مالكراثية، أما العكرات المغمظة فبل يجكز نقؿ الذكر 

، (ُ)الميت إلى الحي، كلـ يتكممكا عف الفرج كالظاىر مف تعميميـ أنو يأخذ نفس الحكـ
 :ميي امكأستدلكا لذلؾ ب

سكل الذكر مما ال يحمؿ  تيااستدلكا عمى جكاز نقؿ األعضاء التناسمية كزراع
 الصفات الكراثية بأدلة المجيزيف مف الفريؽ الثاني كالثالث.

 فمآلتي:بيف الحي كالميت؛  -كلعؿ الفرج ممحؽ بو-نقؿ الذكر أما تفريقيـ في جكاز
أك ليس لو بديؿ، كأف المصمحة التي  ،ألف الذكر عضك ال ثاني لو في البدف -ُ

بقاء ىذا العضك في جسـ  يحققيا التبرع بو في جسـ المتمقي ال تزيد عمى مصمحة
 .مقيكمفسدة التبرع أكبر مف المفسدة المراد دفعيا عف المت صاحبو،

ألف لمذكر كظائؼ أخرل غير ككنو مجرل لممني، كال يقاس ذلؾ عمى جكاز  -ِ
ف كاف عضكان ر التب ال ثاني لو في األحكاؿ الطبيعية، إال أنو  اكاحد ع بالرحـ؛ ألف الرحـ كا 

ىذه المرأة عف إفرازات أية  زي جٍ إذا تمفت مبايض صاحبتو، كصار مف المقطكع بو عى 
التبرع بو المرأة تمؼ رحميا كعندىا مبايض سميمة؛ ألف  بييضة، فيمكف القكؿ بجكاز

فإف استئصالو ال يسبب أم عمة  ،ساسية ىي احتضاف الجنيف، فإف لـ يكفكظيفتو األ
جسدية، فبناء عمى ذلؾ ال يجكز لمحي أف يتبرع بذكره ألحد، بخبلؼ الميت فيجكز أخذ 

 ني السابقة.ىذا العضك منو بناء عمى كصيتو؛ ألنو ال تتحقؽ فيو المعا
 .ف ىذه األعضاء ال يؤدم نقميا كزرعيا إلى اختبلط األنسابأل -ّ

                                                           
مبيضػػيف كأحكػػاـ نقػػؿ أعضػػاء الجنػػيف النػػاقص الخمقػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية أحكػػاـ نقػػؿ الخصػػيتيف كالانظػػر:  -ُ

بحػػث قػػدـ لمجمػػع الفقػػو، كىػػك منشػػكر ضػػمف مجمػػة المجمػػع، العػػدد السػػادس، الجػػزء الثالػػث، لخالػػد رشػػيد الجميمػػي، 
أبحػػاث فقييػػة فػػي قضػػايا طبيػػة ، ك َّّمة بػػالعقـ كاإلنجػػاب كمنػػع الحمػػؿ ص، كاألحكػػاـ المتصػػُٔٗٗ، َُٗٗص

 .ُٖٔ، ُْٕ، َُٕص لمحمد نعيـ ياسيف رةمعاص
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بأكلى مف مصدرىا األصمي إف كاف حيان، كأما ليس المتمقي لمعكرات المغمظة ألف  -ْ
 .(ُ)الميت إف أكصى فمصمحة الحي أكلى بالمرعاة

جكاز الممس  ألف استثناء العكرات المغمظة لـ يعممو القائمكف بو بأكثر مف عدـ -ٓ
كالنظر، كقد باف ضعؼ ذلؾ؛ النطباقو عمى غير العكرات المغمظة، كال يصمح أف يقؼ 

 عائقان أماـ القكؿ بالجكاز، تكسيعان عمى األمة في أمكر دنياىا، كاإلسبلـ ديف اليسر. 
 اُرتع٤ؼ:

ؽ، القكؿ األكؿ أحكط كفيو سد لمذرائع، كالقكؿ الثالث أقرب إلى المركءة كمكاـر األخبل
إذ دعت  -إف أمكف حصكؿ ذلؾ-إال أف الباحث يميؿ إلى جكاز األخذ بالقكؿ الرابع 

الحاجة إليو؛ لجكدة أدلتو، كألف الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة، 
كبشرط التحقؽ مف كفاة المتبرع، مع مراعاة الضكابط كالشركط العامة الكاردة في نقؿ 

كيد عمى شرط التحقؽ مف أىؿ االختصاص مف عدـ األعضاء كزراعتيا، مع التأ
الضرر عمى المتبًرع، كنقؿ الرحـ مثبلن؛ ألف نقمو سيؤدم إلى رفع الدكرة الشيرية عف 

 المتبرعة.  
 أعمـ كاهلل 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           
 .َُّ، َّٕاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ُ
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اُلظَ اُضب٢ٗ: أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف 
 اُؼجبكاد

 كفيو ثبلثة مباحث:
 اد اُـج٤خ يف اُـٜبهح.ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغل

 ادلجؾش اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف احل٤غ.
 .ادلجؾش اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُظالح ٝاُظ٤بّ
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 ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُـٜبهح
 كفيو ستة مطالب:

 .ادلـِت األٍٝ: ادلبء ادلشٌٔ

 .ء اُلائْادلـِت اُضب٢ٗ: اُجٍٞ يف ادلب

 .ادلـِت اُضبُش: ثٍٞ اُوػ٤غ ٝاجلبه٣خ

 .ادلـِت اُواثغ: ُؼبة اٌُِت ٝأعياؤٙ

 .ادلـِت اخلبٌٓ: رـٜري ٓب ُٝؾ ك٤ٚ اٌُِت

 .ادلـِت اَُبكً: ٍإه اذلوح ٝاُزـٜو ثٚ
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 ادلـِت األٍٝ: ادلبء ادلشٌٔ
 اُلوع األٍٝ: ؽٌْ اٍزؼٔبٍ ادلبء ادلشٌٔ يف اُـٜبهح

فاجتمع  ،لتحركيا كانفتاح ما قبميا قمبت الكاك ألفان  ،أصمو مكهك  كؼ،معر  الماء أكالن:
ألنيا أعمت مرة كالعرب ال تجمع  ؛فقمبت الياء ىمزة كلـ تقمب األلؼ ،حرفاف خفياف

، كمكيو كليذا يرد إلى أصمو في الجمع كالتصغير فيقاؿ مياه ،عمى الحرؼ إعبلليف
 .(ُ)رةكث جمع مياه كعمى قمة، جمع أمكاه عمى كيجمع

 .(ِ)ناـو  كؿ حياة بو سياؿ، لطيؼ جسـ: االصطبلح كالماء في
 ينقسـ الماء إلى أقساـ عدة: ثانيان:

ىك الباقي عمى كصؼ ، أك (ّ)ىك ما صدؽ عميو اسـ ماء ببل قيدك  :الماء المطمؽ
 .(ْ)خمقتو

، كأنكاعو التي مطير لغيره ،كقد أجمع الفقياء عمى أف الماء المطمؽ طاىر في ذاتو
 ،ماء البئر، ك ماء النير، ك ماء البحرك  النازؿ منيا، :ماء السماء أم رىا الفقياء ىي:ذك
ثـ جمد،  ماء الثمج كىك ما نزؿ مف السماء مائعان ، ك ماء العيف كىك ما ينبع مف األرضك 

 ماء البرد كىك ما نزؿ مف السماء جامدان ، ك أك ما يتـ تجميده بالكسائؿ الصناعية الحديثة
 .(ٓ)رضثـ ماع عمى األ

ذلؾ محمو غير  كحكمو، كتفصيؿ منو المراد في الفقياء : كقد اختمؼالمستعمؿ الماء
 .(ٔ)ىذا البحث

                                                           

 .          ِٕٔصمختار الصحاح ، ك ٖٔٓ/ِالمصباح المنير ك  ،َٖٓ/ّٔتاج العركس ، ك ّْٓ/ُّلساف العرب  -ُ

 .ُٕٗ/ُلمحصفكيالدر المختار  -ِ

 .ٖخميؿ بف إسحاؽ المالكي صلمختصر خميؿ في فقو إماـ دار اليجرة  -ّ
 .ُِص، بي بكر بف محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعيأل ختصارفي حؿ غاية اال كفاية األخيار -ْ

المكسكعة الفقييػة الككيتيػة ، ك ِِ/ُالمغني ، ك َُِ/ُالمجمكع ، ك ّّ/ُحاشية الدسكقي، ك ُٓ/ُبدائع الصنائع -ٓ
ّٗ/ِّٓ  . 

   .ّٗٓ/ّٗالككيتية  الفقييةالمكسكعة انظر تفصيؿ ذلؾ في  -ٔ
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اتفؽ الفقياء عمى أف الماء إذا اختمط بو شيء  : كقدبطاىر أك بنجس لماء المختمطا
 كما اتفقكا، لـ يمنع الطيارة بو، ألف الماء باؽو عمى إطبلقو ،كلـ يتغير بو لقمتو ،طاىر

ما تجذبو السيكؿ مف العيداف ك-عمى أف الماء إذا خالطو طاىر ال يمكف االحتراز منو 
أف ، كاتفقكا عمى ألنو يشؽ التحرز منو؛ يجكز التطيير بو ،فتغير بو -كنحكه كالتبف

أـ  ، سكاء أكاف الماء قميبلن الماء إذا خالطتو نجاسة، كغيرت أحد أكصافو، كاف نجسان 
 .(ُ)ماء إذا خالطتو نجاسة كلـ تغير أحد أكصافوكاختمفكا في ال، كثيرا

ما أف يككف مسخنان  كىك إما أف يككف مسخنان  :الماء المسخف  بتأثير الشمس فيو، كا 
 .(ِ)الفقياء عمى الماء المسخف بتأثير الشمس فيو ويطمق فالماء المشمس، بتأثير غيرىا

 لماء المشمس:في حكـ استعماؿ ا -رحمة اهلل عمييـ-اختمؼ الفقياء  ثالثان:
، كىك الشافعية كالنككمبعض ك  ،كبعض المالكية : ذىب جميكر الحنفية،القكؿ اْلكؿ
،  مف جكاز استعمالو مطمقان ، إلى (ّ)، كابف حـز الظاىرمالحنابمةالمذىب عند  غير كراىةو

 ، كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي:سكاء أكاف ىذا االستعماؿ في البدف أـ في الثكب
 .(ْ)ژې ى ى  ائ ائ ەئژ يقكؿ: ، كاهلل اسـ ماء يقع عميوو أنب -ُ
 .خف بطاىرسي  الماء المشمس أفب -ِ
بأف ما كرد مف أحاديث كركايات بشأف الماء المشمس لـ تثبت صحتيا، بؿ ىي  -ّ

 إما ضعيفة أك مكضكعة.
 .(ٓ)ما كرد مف الكراىة ال معنى لو، كال حجة لو في قرآف، أك سنة، أك إجماع متيقف -ْ

                                                           

المكسػػػػػكعة ، ك ِٔ، ِٓ/ُالمغنػػػػػي، ك ُّٓ،ُْٗ /ُالمجمػػػػػكع، ك ِٓ/ُالقػػػػػكانيف الفقييػػػػة، ك ُٓ/ُبػػػػدائع الصػػػػػنائع -ُ
 .ّٕٔ-ِّٓ/ّٗالككيتية 

 .ّّٔ/ّٗالمكسكعة الفقيية الككيتية ، ك ُٗ/ُمغني المحتاج  -ِ
 لمنػػػػككم المجمػػػػكعك  ،ْٓ/ُة الدسػػػػكقي حاشػػػػي، ك ْٓ/ُمػػػػدردير لالشػػػػرح الكبيػػػػر ك ، َُٖ/ُحاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف  -ّ
 .َِِ/ُ البف حـز المحمىك  ،ِٕ/ُ البف قدامة المغني، ك ِْ/ُاإلنصاؼ لممرداكم ك  ،ُُّ/ُ

 .ٔ، كسكرة المائدة: اآلية ّْسكرة النساء: اآلية  -ْ
     .ُِِ/ُالمحمى ، ِٕ/ُ، كالمغني ُُّ، َُّ /ُالمجمكع  -ٓ
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 إلى ،(ُ)الشافعية في المذىبفقياء ك  ،دمالمالكية في المعتفقياء : ذىب انيالقكؿ الث
 الماء المشمس، كاستدلكا باآلتي: كراىة استعماؿ

كقد سخنت ماء  ،دخؿ عمي رسكؿ اهلل بحديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  -ُ
مىٍيرىاءي؛ يىا تىٍفعىًمي الى " :في الشمس فقاؿ  :عائشة، كفي ركاية قالت (ِ)"صى اٍلبىرى  ييكًرثي  فىًإن وي  حي

ٍنتي  أ  النبي بو فأتيت الشمس، في ماء أٍسخى ؛ عىاًئشىةي  يىا تىٍفعىًمي الى " :فقاؿ بو، ًليىتىكىضَّ
أى  أىفٍ   اهللً  رىسيكؿي  نيىى" ، كفي ركاية:(ّ)"اٍلبىيىاضى  ييكرِّثي  فىًإن وي  ض   أىكٍ  اٍلميشىم سً  ًباٍلمىاءً  ييتىكى

:كى  ًبًو، ييٍغتىسىؿى   .(ْ)"ييكًرثي  ًإن وي  قىاؿى

                                                           
الشػػػافعي فػػػي  صػػػحاب، كذكػػػر النػػػككم أف ألُٗ/ُغنػػػي المحتػػػاج م، ك َُّ/ُالمجمػػػكع ، ك ْٓ/ُالشػػػرح الكبيػػػر  -ُ

يكره في كؿ األكاني كالببلد بشرط القصد إلػى تشميسػو  :كالثاني، ال يكره مطمقان  :أحدىا: سبعة أكجو الماء المشمس
كانػػي يكػػره فػػي الػػببلد الحػػارة فػػي األ :الرابػػع، ك كال يشػػترط القصػػد يكػػره مطمقػػان  :كالثالػػث، كىػػك األشػػير عنػػد العػػراقييف

 :الخػامس، ك كال تغطية رأس اإلناء كىذا ىك األشير عند الخراسانييف ،كال يشترط القصد -كىي المطرقة-المنطبعة 
ال فػبل :كالسادس، يكره في المنطبعة بشرط تغطية رأس اإلناء يكػره  :السػابع، ك إف قػاؿ طبيبػاف يػكرث البػرص كػره كا 

أك  ،أك نجػس ،اىة تختص باستعمالو في البػدف فػي طيػارة حػدثف الكر إ» :قاؿ صاحب الحاكم، ك في البدف دكف الثكب
فيمػا ال يبلقػي كال كراىػة فػي اسػتعمالو  :قػاؿ ،كسػكاء القػى البػدف فػي عبػادة أـ غيرىػا :قػاؿ ،أك شػرب ،أك تنظػؼ ،تبرد

نػػاء ،البػػدف مػػف غسػػؿ ثػػكب فػػي طعػػاـ فػػإف اسػػتعممو  :قػػاؿ ،كىػػذا مخػػتص بالجسػػد ،ألف الكراىػػة لمبػػرص ؛كأرض ،كا 
ف لـ يبؽ مائعان ، كالمرؽ كره فإف كاف مائعان  ،أكمو كأراد  .ُِّ/ُالمجمكع  ،«كالخبز كاألرز المطبكخ بو لـ يكره كا 

، الكبػرل سػنفال فػي البييقػي، ك ِبػرقـ:  ّٖ/ُ ، كتاب الطيػارة، بػاب المػاء المسػخفسنفال في الدارقطنيأخرجو  -ِ
خالػػد بػػف  ؛غريػػب جػػدان »، قػػاؿ الػػدار قطنػػي: ُٓ: بػػرقـ ٔ/ُ كتػػاب الطيػػارة، بػػاب كراىػػة التطييػػر بالمػػاء المشػػمس

خالػد بػف إسػماعيؿ  :قاؿ أبك أحمػد عبػد اهلل بػف عػدم الحػافظ... كىذا ال يصح» ، كقاؿ البييقي:«إسماعيؿ متركؾ
كػؿ حػديث فيػو ذكػر الحميػراء » :قاؿ المبل عمي القػارم، «أبك الكليد المخزكمي يضع الحديث عمى ثقات المسمميف

فإنػو  ؛يػا حميػراء ال تغتسػمي بالمػاء المشػمس"ك ،"فإنػو يػكرث كػذا ؛حميػراء ال تػأكمي الطػيف يػا" :نحك ،لـ يصح
ف نػػكزع فػػي بعػػض أحاديػػث جػػاء فييػػا ذكػػر  ،"خػػذكا شػػطر ديػػنكـ عػػف ىػػذه الحميػػراء" :كنحػػك ،"يػػكرث البػػرص كا 

 .ّْْ/ُ محمد بف دركيش البيركتي الشافعيلسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب أ «الحميراء
كقػػد  ،فيػو محمػػد ابػف مػركاف السػدم»، قػاؿ الييثمػي: ْٕٕٓبػرقـ:  ْْ/ٔالمعجػـ األكسػػط أخرجػو الطبرانػي فػي  -ّ

 .ُِْ/ُ، كتاب الطيارة، باب الكضكء بالمشمس مجمع الزكائد «أجمعكا عمى ضعفو

ف محمػػد عمػػرك بػػ» ، كقػػاؿ:ّبػػرقـ:  ّٖ/ُ ، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب المػػاء المسػػخفسػػنففػػي الالػػدارقطني أخرجػػو  -ْ
 «.كال يصح عف الزىرم ،كلـ يركه عف فميح غيره ،األعشـ منكر الحديث
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ف ال ًذم ًباٍلمىاءً  تغتسمكا ال" :بقكلو  -ِ   .(ُ)"البىرىصً  مف ييٍعًدم فإن و الش ٍمس؛ ًفي ييسىخ 
حه "مىٍف اٍغتىسىؿى بماء مشمس، : بقكلو  -ّ ضى فال يىميكمىف  إال  نىٍفسىو" ،(ِ)فأصابوي كى

(ّ). 
 هلل عنيـ أجمعيف، كمف ذلؾ:كبالنصكص الكاردة عف الصحابة رضي ا -ْ
فإنو  ؛ال تغتسمكا بالماء المشمس» :قاؿ أنو  بف الخطاب عمرما ركم عف  -أ

  .(ْ)«يكرث البرص

                                                           

حديثو غيػر  ،سكادة عف أنس مجيكؿ بالنقؿ»، كقاؿ: ٔٗٔبرقـ:  ُٕٔ/ِ باب الخاء، عقيمي،لمالضعفاء الكبير  -ُ
ؿ ابػف ، قػا«إنما يركل فيو شيء عف عمر رضي اهلل عنػو ا،كليس في الماء المشمس شيء يصح مسند ...محفكظ
قطنػػي فػي اإلفػػراد مػػف حػديث زكريػػا بػػف حكػيـ عػػف الشػػعبي  كركاه الػػدار ،كفيػػو سػكادة الكػػكفي كىػػك مجيػكؿ»حجػر: 

كقػاؿ  ،بػف الجػكزم فػي المكضػكعاتاكأكرده  ،كالراكم عنو أيكب بف سميماف كىك مجيكؿ ،عف أنس كزكريا ضعيؼ
فػتمخص أف الػكارد فػي النيػي عػف »بػف الممقػف: ، كقاؿ اُِ/ُتمخيص الحبير ، «البييقي في المعرفة ال يثبت البتة

كمػا قصػر ابػف الجػكزم فػي  ،كال يحؿ ألحد االحتجػاج بػو ،استعماؿ الماء المشمس مف جميع طرقو باطؿ ال يصح
البػدر المنيػر  «ىذا حديث ال يصح عف رسػكؿ اهلل :نسبتو إلى الكضع في حديث عائشة كأنس كقكلو في كؿ منيما

 .ٔ/ِلمسيكطي  صنكعة في األحاديث المكضكعةلآللىء الم، كانظر اِْٖ/ُ

 .ِٔٔ/ِالمصباح المنير  ،البياض -ِ
 ،«كىك في مشيخة قاضي المرسػتاف بسػند منقطػع كاه ،كليس في الكتب المشيكرة ،غريب جدان »قاؿ ابف الممقف:  -ّ

 .ٗ/ُ: ابف الممقفخبلصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لمرافعي، تأليؼ
 الػدار، ك ُّبػرقـ:  ٔ/ُ ، كتاب الطيػارة، بػاب كراىػة التطييػر بالمػاء المشػمسالكبرل في السنف البييقيو أخرج -ْ

كركايػػة  ،كصػفكاف بػػف عمػػرك حمصػػي» ، قػػاؿ الزيمعػػي:ْبػػرقـ:  ّٗ/ُ ، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب المػاء المسػػخفقطنػي
ركاه بػػف  ،ركاه عػػف صػفكاف بػػوفػػ ،كقػػد تابعػػو المغيػرة بػػف عبػػد القػدكس ،إسػماعيؿ بػػف عيػاش عػػف الشػػامييف صػحيحة
، كقػاؿ ابػف الممقػف بعػد َُّ/ُب الراية ألحاديث اليداية نص ،«أزىرحباف في كتاب الثقات في ترجمة حساف بف 

 صػػاحب ، كقػػاؿّْْ/ُالبػػدر المنيػػر  «كلػػـ ينفػػرد إسػػماعيؿ بػػو بػػؿ تكبػػع عميػػو ...كىػػذا إسػػناده جيػػده »ذكػػر الحػػديث: 
نػو عنػو، راكيػو أزىر بف حساف فإف عمر، إلى اتصالوب الجيؿ مع بالصحة لو كأنى»: الغراـ  فػي حبػاف ابػف ذكػره كا 

نػو يجيؿ، إنو: الزركشي عنو نقمو كما المزم، الحجاج أبك الحافظ قاؿ فقد الثقات،  سػبؿ انظػر:« عمػر يػدرؾ لػـ كا 
 ،سػػاف ىػػذانمػػا عمػػة ىػػذا اإلسػػناد حإ»، كقػػاؿ األلبػػاني: ُٓ، ُْ/ٖ مصػػالحيل العبػػاد خيػػر سػػيرة فػػي كالرشػػاد اليػػدل

كىػك  ،كمػا أظػف أنػو يعرفػو إال فػي ىػذا األثػر ،سكل أف ابف حباف ذكره في الثقات ،فإني لـ أجد لو ترجمة عند أحد
حػيف قػاؿ عقبػو فػي  يؼ ىػذا اإلسػناد أيضػان عكلعػؿ الحػافظ ابػف حجػر أشػار إلػى تضػ ،معركؼ بتسػاىمو فػي التكثيػؽ

 .ْٓ/ُإركاء الغميؿ« كىك أصمح مف األكؿ :الدراية
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 .(ُ)«إنو يكرث البرص» :ؿك قيكاف يكره االغتساؿ بالماء المشمس ك ركم عنو أنو ك  -ب
فيعمؽ  ،بسبب التشميس في النحاس كالرصاص ؛يخرج مف اإلناء مثؿ اليباءبأنو  -ٓ

، كال (ِ)لصفائيما ؛الذىب كالفضةأكاني  كال يككف ذلؾ في، فيكرث البرص ،باألجساـ
 .(ّ)كاألنيار ،البرؾ أكيككف في أكاني الفخار، 

كيكره »كىذه الكراىة قيدىا جماعة مف الفقياء بشركط، فقد جاء في مغني المحتاج: 
الو في البدف في الطيارة أم استعم ،أم ما سخنتو الشمس ،تنزييا الماء المشمس شرعان 
أم تقمبو الشمس عف حالتو  ،لكف بشرط أف يككف بببلد حارة... كأكؿ كشرب ،كغيرىا

 -كىي كؿ ما طرؽ كالنحاس كنحكه-في آنية منطبعة غير النقديف  ...إلى حالة أخرل
فإذا  ،تعمك الماء (ْ)ألف الشمس بحدتيا تفصؿ منو زىكمة ؛كأف يستعمؿ في حاؿ حرارتو

بخبلؼ ما  ،لبدف بسخكنتيا خيؼ أف تقبض عميو فيحتبس الدـ فيحصؿ البرصالقت ا
 . (ٓ)«لفقد العمة المذككرة ؛فبل يكره ،إذا استعممو في غير بدنو كغسؿ ثكبو

أحاديث  ناقش المجيزكف أدلة القائميف بالكراىة: بما سبؽ في استدالالتيـ بأف ما كرد مف
 .(ٔ)ا، بؿ ىي إما ضعيفة، أك مكضكعةكركايات بشأف الماء المشمس لـ تثبت صحتي

                                                           
 ٔ/ُ، كالبييقي فػي السػنف الكبػرل، كتػاب الطيػارة، بػاب كراىػة التطييػر بالمػاء المشػمس ّ/ُاألـ لشافعي في ا -ُ

 ،كصػدقة ضػعيؼ»، الحديث فيو إبراىيـ بف أبي يحيى األسممي عف صدقة بػف عبػداهلل، قػاؿ ابػف حجػر: ُّبرقـ: 
ف كػاف مبتػدعا إنػو :بػف أبػي يحيػى لكػف الشػافعي كػاف يقػكؿاكأكثر أىػؿ الحػديث عمػى تضػعيؼ  كأطمػؽ  ،صػدكؽ كا 

كفػي ... كلو أحاديث كثيرة ،نظرت في حديثو فمـ أجد فيو منكرا :بف عدماكقاؿ ... النسائي أنو كاف يضع الحديث
كسػند الشػافعي »، كقػاؿ الزيمعػي: ِِ/ُ، تمخيص الحبير «فمذلؾ اعتمده ،جرح فيولالجممة فإف الشافعي لـ يثبت عنده ا

افعي: كاف قػدريان لكنػو كػاف ثقػة فػي الحػديث، فمػذلؾ ركل عنػو انتيػى، كصػدقة بػف عبػد اهلل ىػك فيو األسممي... قاؿ الش
 .َُّ/ُنصب الراية « السميف قاؿ البييقي... ضعفو أحمد كابف معيف كغيرىما

 .ٖٕ/ُمحمد بف عبد الرحمف المغربي ل مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ -ِ
 .ْٓ/ُحاشية الدسكقي  -ّ
ـ مصػدر زىمػت يػده مػف الزىكمػة ىى كالػزى  ،كالزىمػة الػريح المنتنػة ،اء تظيػر عمػى كجػو المػاء كػالرغكةأجػز  :الزىكمػة -ْ

   .ّٔ/ُشرح المنيج لزكريا األنصارم حاشية الشيخ سميماف الجمؿ عمى ، فيي زىمة أم دسمة

  .ِِ/ُمشربينيلإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ، كانظر: اُٗ/ُ لمشربيني -ٓ

 .َُّ/ُالمجمكع  -ٔ
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 كأما ما قاؿ بو الشافعي فيعكد إلى أمكر: 
نما كرىو مف  األكؿ: أف الشافعي لـ يكره الماء المشمس مف الناحية الشرعية، كا 

 . (ُ)«الطب كال أكره الماء المشمس إال مف جية»: ولك قبالناحية الطبية، كىذا ما صرح بو 
طب، كالطب كاف قديمان يختمط بالخرافة، كلعؿ القكؿ إف الثاني: أنو كاف عالمان بال

الماء المشمس يصيب بالبرص مف ذلؾ، غير أف ىذا االحتماؿ قد اعترض عميو: بأف 
 .(ِ)فيو نسبة الشافعي لمخرافة

ىذا ليس ، ك نو يكرثإ :كقكلو ،مف جية الطب لكراىة عمر لذلؾالثالث: أنو كرىو 
فيككف معناه ال أكرىو إال مف  ،يمكف حممو عميو بؿ ،في مخالفة نصو في األـ صريحان 

، فتككف الكراىة مكقكفة عمى إخبار نو يكرث البرصإف قاؿ أىؿ الطب إجية الطب 
إف الماء  :طبيبافبعض فقياء الشافعية: إف قاؿ  قاؿأىؿ االختصاص في الطب، كليذا 

ال فبلالمشمس   كىي حدكث، ككأنيـ نظركا إلى عمة الحكـ، (ّ)يكرث البرص كره كا 
نما البرص مف استخدامو ، كىذا مف اختصاص األطباء، كىـ أىؿ الذكر في المسألة، كا 

 اختاركا طبيبيف عمى عادة الفقياء، كألف تطرؽ الخطأ إلييما أبعد مف تطرقو إلى الكاحد.   
أك  ،-أم تجربتو- بسبب معرفتو ؿ البرصظف حصك اللك غمب عمى  القكؿ الثالث:

 ان قياس، كيجب التيمـ إف فقد غيره الماء المشمس،عميو استعماؿ بقكؿ طبيب عدؿ حـر 
 .(ْ)في التيمـ لخكؼ مرض أك بردالفقياء ما ذكره عمى 

، كيناقش أيضان: بأف القطع (ٓ)المعتمد أف التجربة ال يعمؿ بيا في ذلؾنكقش: بأف 
بالتحريـ يحتاج إلى دليؿ صحيح مف جية الشرع، أك إثبات طبي عممي قائـ عمى 

 قائؽ عممية ثابتة.ح

                                                           
 .ّ/ُاألـ  -ُ
 .ٓٗمدكيرم صلانظر: أثر المستجدات الطبية في باب الطيارة  -ِ

 .ُِّ، ُُّ/ُالمجمكع انظر:  -ّ
 .ّٔ/ُحاشية الجمؿ عمى شرح المنيج  -ْ
 .ِِ/ُ سميماف البجيرميلحاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطبلب )التجريد لنفع العبيد(  -ٓ
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 ىؿ الكراىة شرعية أـ طبية؟
، الغزالي هكاختار ، طبية إرشادية ال شرعيةفي نص قكؿ الشافعي السابؽ الكراىة 

 .أف حرارة الشمس ال تمنع مف إكماؿ الكضكء أك الغسؿب كعممكا
الشافعي أنيا شرعية؛ استدالالن باألحاديث كاآلثار الكاردة  المشيكر عف أصحابك 

 كرىا. السابؽ ذ
ف لـ يعاقب عمى فعميا الطبية  اأم ،كالفرؽ بيف الكراىتيف أف الشرعية يثاب تاركيا كا 

 .(ُ)إرشادية لمصمحة دنيكية ال ثكاب كال عقاب في فعميا كال بتركيا فيوفيي 
كمف خبلؿ النظر في أدلة القائميف بالكراىة نجد أف األدلة المرفكعة ضعيفة بؿ قد 

فإف أحدىا ضعيؼ،  ما المكقكفة عمى سيدنا عمر حكـ عمى بعضيا بالكضع، أ
كاآلخر قد قيؿ بجكدة سنده، كمع ىذا لـ يخؿ السند المجكد مف مقاؿ، كالطعف فيو 
منقكؿ عف أئمة المحدثيف، كىذا يرجح القكؿ بأنيا كراىة طبية إرشادية، كلكف لك حصؿ 

أك أىؿ  أف أثبت العمـ بيقيف حصكؿ ضرر في استخداـ الماء المشمس عمى شخص
قطر حار في أكاني منطبعة مثبلن، فإف ىذه الكراىة مع ككنيا طبية إرشادية إال أنيا 

 .باندراجيا تحت القكاعد العامة لمشريعة النافية لمضرر ستصبح شرعية مف ىذه الجية
 كاهلل أعمـ

                                                           
 .ْٓ/ُي حاشية الدسكق، ك ُِّ/ُالمجمكع انظر:  -ُ
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 ادلشٌٔ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلبء
 َزغلاد اُـج٤خ يف ادلبء ادلشٌٔادل أٝال :

الباء كالراء »، قاؿ ابف فارس: (ُ)كىك بياض يقع في الجسد ،البرص داء معركؼ -أ
مف ذلؾ  ،كىك أف يككف في الشيء لمعة تخالؼ سائر لكنو ،صؿ كاحدأ :كالصاد
 .(ّ)أك اسكد بعمة ،ص بكسر الراء إذا ابيض جمدهالبرص مصدر برً ، كقيؿ: (ِ)«البرص
 كقد يطمؽ أحيانان  ،عمى مرض الجذاـ -كخاصة عند القدماء-ـ البرص يطمؽ اسك 
، يفقد الجمد فيو لكنو البياؽ، عمى كيصبح شديد  ،كالبياؽ مرض جمدم غير ميٍعدو

منو  ،كاألنكاع المختمفة ،البرص كممة عربية استعممت لكصؼ البياؽ، ك (ْ)البياض
في  شيكعان  أكثركلكنيا  ،سـفي أم جزء مف أجزاء الج كيمكف أف تظير، )اليككدرما(

 .(ٓ)كاألقداـ ،األرجؿك  ،كاأليدم ،السطح العمكم لؤلصابعك  ،الكجو
ىناؾ نظريات قد كضعت لتفسير حدكث ىذا المرض؛ ألف أسبابو لـ تعرؼ عمى  -ب

 كجو الدقة:
 النظرية العصبية: حيث إف أكثر مرضى البرص مف ذكم المزاج العصبي. -ُ
يث يحدث ىذا المرض في المرضى المصابيف بفرط نظرية الغدد الصماء: ح -ِ

 إفراز الغدة الدرقية كداء السكرم، كأحيانا مع فقر الدـ.
نظرية المناعة الذاتية: حيث أجريت أبحاث معممية كثيرة خبلؿ السنكات الثبلثيف  -ّ

 -الصبغة التي تمكف الجمد-الماضية ليذا المرض، كتـ عزؿ أجساـ مضادة لمميبلنيف 
                                                           

 .َٕٗ/ُالقامكس المحيط ، ك ٓ/ٕلساف العرب  -ُ

 .ُِٗ/ُمقاييس المغة  -ِ
 .ِّْ/ُبف أبي الفتح البعمي  ال المطمع عمى أبكاب المقنع -ّ

 ِٓ، صَِلمبػار، منشػكر فػي مجمػة اإلعجػاز العممػي، عػدد  اإلعجاز الطبي فػي األحاديػث الػكاردة فػي الجػذاـ -ْ
 ىػ.ُِْٔ(، ْفي اليامش)

 كمشػػتاؽ عمػػي ، بيػػاء الػػديف -محيػػي عمػػي خػػاف، ك اؿلمحمػػد إقبػػ البػػرص باسػػتعماؿ بعػػض األدكيػػة العربيػػةعػػبلج  -ٓ
 .http://www.islamset.com/arabic/ahip/plants/ekbal.html، نقبلن عف مكقع: اليند



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

282 

مرضى المصابيف، فكجد أف جسـ المريض المصاب يقـك بإنتاج أجساـ مضادة مف دـ ال
في الدـ، كتسبح ىذه المضادات بالجسـ، فتياجـ خبليا التمكيف المكجكدة في الجمد كالشعر 
في مناطؽ معينة محدثة عطبلن ليذه الخبليا، مما يؤدم إلى ظيكر االبيضاض المفاجئ 

 لمشخص المصاب.
% مف المصابيف َْ: حيث كجد عبر الكثير مف الدراسات أف النظرية الكراثية -ْ

 .(ُ)بيذا المرض ىـ ممف يكجد لدييـ تاريخ عائمي بيذا المرض

 عالقة الماء المشمس بالبرص في الطب -ج
 ىناؾ اتجاىاف لؤلطباء في عبلقة الماء المشمس بالبرص:

ي، بأنو ال عبلقة يرل فريؽ مف األطباء، كالمختصيف باإلعجاز العمماالتجاه اْلكؿ: 
لمماء المشمس بالبرص، كالقكؿ: إنو يسبب البرص ال أساس لو مف الصحة قطعان، 

ىذا »: -أستاذ تحاليؿ مخبرية- يقكؿ الدكتكر عبد الباسط السيد، الحديث ينفي ذلؾ كالطب
أساس لو مف الصحة، فالماء يكتسب طاقة كأم طاقة أخرل كالكيرباء مثبلن، الكبلـ ال 

ككؿ ىذا ال  -السخانات الشمسية–لمشمس بصكرة مباشرة أك غير مباشرة  كسكاء تعرض
أخصائي -كيقكؿ الدكتكر عمر النجار، (ِ)«أثر لو عمى الجمد مف ناحية عممية كطبية

ال تكجد عبلقة بيف الماء المشمس كاإلصابة بالبرص، كقد كانت : »-األمراض الجمدية
كعبر دراستي ليذا المرض فإف أسبابو إنما أطركحتي لمدكتكراه متعمقة بالبرص كالبياؽ، 

لى اآلف لـ يعرؼ سبب معيف كمحدد عمى كجو  ترجع ألسباب كراثية، أك نفسية معينة، كا 
 .(ّ)«الدقة لئلصابة بو، عممان أف البرص ىك الكضح كمرحمة مف مراحؿ الجذاـ

                                                           
، َِالعػدد لمدكتكر البػار، منشػكر فػي مجمػة اإلعجػاز العممػي،  الطبي في األحاديث الكاردة في الجذاـاإلعجاز  -ُ

، http://www.islamset.comlنقػػػبلن عػػػف مكقػػػع: عػػػبلج البػػػرص باسػػػتعماؿ بعػػػض األدكيػػػة العربيػػػة ، ك ِٓص
، نقػبلن عػف مكقػع: سػميةاألمراض الجمدية كالتنافي دكتػكراه  فيػد عبد اهلل إبراىيـل خرافة ىندية البياؽ ىك البرص...ك 

http://www.sayadla.com/vb/showthread.php. 
 .ٖٗأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة لمدكيرم ص -ِ
 .ِٗص المصدر نفسو -ّ

http://www.islamset.com/arabic/ahip/plants/ekbal.html
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رص، ال عبلقة بيف الماء المشمس كاإلصابة بمرض الب»كيقكؿ الدكتكر محمد البار: 
كالقكؿ بأف الماء المشمس يكرث البرص ال أساس لو مف الصحة قطعان، كبما أف 
األحاديث في ىذا الباب ضعيفة أك مكضكعة فالمسألة منتيية، كالبرص كاف يسمى 
قديمان الجذاـ كحاليان يسمى البياؽ، أما بالنسبة لما قاؿ بو اإلماـ الشافعي مف كراىيتو 

بحجة عمينا في ىذه المسألة، خصكصان أف اإلماـ لمماء المشمس، فالشافعي ليس 
الشافعي استند لعمـ زمانو، كعمـ زمننا يختمؼ، مع األخذ بعيف االعتبار أف الطب سابقان 

 .(ُ)«كاف بعضا منو يستند لمخرافات
ىذا الكبلـ غير صحيح، كالشافعي ليس بحجة »كيقكؿ الدكتكر عبد الجكاد الصاكم: 

ب البرص ليس الماء المشمس، إنما جرثكمة، كبالنسبة عمينا في ىذا المجاؿ، كسب
لمطبقة أك الزىكمة التي تحدث عنيا الشافعي كغيره، فالماء النقي ال يمكف أف تتككف 
عميو طبقة ككنو نقيان غير ممكث، أما الممكث فتككف عمى سطحو طبقة، كىذه الطبقة إذا 

برص، لذا فالماء المشمس ال المست الجمد فإنيا قد تسبب أمراضان جمدية كلكف ليس ال
 .(ِ)«يمكف أف يككف سببان لمبرص

: يرل فريؽ آخر مف األطباء كالمختصيف في اإلعجاز العممي بأف االتجاه الثاني
يقكؿ ، الطب الحديث لـ يتكصؿ حتى اآلف لعبلقة بيف الماء المشمس كاإلصابة بالبرص

متابعكف آلخر األبحاث  نحف: »-أخصائي األمراض الجمدية-الدكتكر محمد العرمكطي 
كالمستجدات الطبية في مجاؿ األمراض الجمدية، كحتى اآلف ليس لدينا عمـ بخصكص 

 .(ّ)«ىذه المسألة، كلـ نطمع عمى أم شيء في ىذه المسألة
الحقيقة أف : »-أستاذ عمـ المكيركبات كالجراثيـ-كيقكؿ الدكتكر عبد الحميد القضاة 
ابة بمرض البرص تحتاج لبحث فريؽ عممي مسألة عبلقة الماء المشمس كاإلص

                                                           
 .َٗصأثر المستجدات الطبية في باب الطيارة لمدكيرم  -ُ
 .ُٗ، َٗالمصدر نفسو ص -ِ

 .ِٗالمصدر نفسو ص -ّ
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متخصص كمتطكع إلثبات أك نفي ذلؾ، إال أنو مف المعركؼ عمميان أف أسباب البرص 
 .(ُ)«الجزئي أك الكمي تعكد لعكامؿ كراثية أك نفسية

الذم ال طعـ لو كال لكف -إف كجكد الماء النقي »كيقكؿ الدكتكر مأمكف أبك خضرة: 
كفي ظؿ تعرضو لدرجة حرارة عالية  -حديد أك نحاس-في إناء منطبع  -كال ريح

بكاسطة الشمس ال يمكف مف الناحية العممية حدكث تفاعؿ بيف ىذا الماء كالمعدف، ككف 
الماء نقيان غير ممكث، ال يحتكم عمى ميكركبات كجراثيـ، أما في حالة عدـ نقاكة الماء 

ي ىذه الحالة تتكاجد الجراثيـ، فف -تغير لكنو أك طعمو أك ريحو–كلك بنسبة ضئيمة جدان 
مع إمكانية حدكث تفاعؿ مع اإلناء المعدني بسبب التشميس، كفي ىذه الحالة تطفكا 
عمى سطحو طبقة أك زىكمة، أما قضية أنيا سبب لئلصابة بالبرص، فيذا يحتاج لتحقؽ 

 .(ِ)«مف أىؿ االختصاص في األمراض الجمدية
المعرض لمشمس لفترة طكيمة يطمؽ عميو في  الماء»كتقكؿ الدكتكرة نيى أبك كريشة: 

(، كتتككف فيو أيكنات حرة نتيجة تعرضو لمشمس، Solar waterالمغة اإلنجميزية )
 .(ّ)«كأثناء البحث في المراجع األجنبية لـ أجد أف لو تأثيران عمى الجمد

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
ؼ في المسألة يرجع إلى ما يسببو استخداـ بالنظر في أقكاؿ الفقياء ظير أف الخبل

–الماء المشمس، كىك اإلصابة بالبرص، كاختبلفيـ في ثبكت حصكؿ ىذا السبب 
 في الشرع أـ في الطب، كبالنظر في األدلة المرفكعة إلى النبي  -اإلصابة بالبرص

 ظير أنيا ال تنتيض لبلستدالؿ بيا لضعفيا أك كضعيا، كالمكقكؼ عمى سيدنا عمر 
: أحدىما ضعيؼ، كاآلخر جكده قـك كضعفو آخركف، كالمنقكؿ عف بعض كبار أثراف

                                                           
 .  ُٗص ي باب الطيارة لمدكيرمأثر المستجدات الطبية ف -ُ
 .ُٗالمصدر نفسو ص -ِ
 .ّٗالمصدر نفسو ص -ّ
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المحدثيف التضعيؼ، كبالتالي فاألمر في الماء المشمس يرجع إلى الطب كما قاؿ 
 الشافعي؛ لعدـ ثبكت النيي في الشرع بالدليؿ المعتبر.

ىـ قد افترقكا إلى كعندما رجعنا إلى أقكاؿ األطباء كالباحثيف في ىذا المجاؿ، كجدنا
 فريقيف: 

الفريؽ األكؿ: يقطع بأنو ال عبلقة لمماء المشمس بالبرص، كيرل بأف القكؿ: إنو 
 يسبب البرص ال أساس لو مف الصحة قطعان، كأف الطب الحديث ينفي ذلؾ.

كالفريؽ الثاني: يرل بأف الطب الحديث لـ يتكصؿ حتى اآلف لعبلقة بيف الماء 
 رص. المشمس كاإلصابة بالب

كمف خبلؿ النظر في قكاعد العمماء، نجدىـ يقكلكف: إف الميٍثًبت مقدـ عمى النافي؛ 
 ألف عنده زيادة عمـ.

كعميو فإف الباحث يرم أف المستجدات الطبية في ىذه المسألة تعتبر كقرينة يستأنس 
بيا لمقكؿ بعدـ كراىة استعماؿ الماء المشمس؛ لعد ثبكت األدلة مف جية الشرع، كعدـ 

 .(ُ)ثبكت عمة الكراىة مف جية الطب حتى اآلف
كيرل الباحث أف المسألة تتطمب قياـ فريؽ مف المختصيف بدراسة عممية دقيقة 
كمتأنية في المكضكع؛ لمتحقؽ مف عبلقتو بالبرص أكالن، كالنظر فيما أكده جماعة مف 

التي تتككف الباحثيف مف أف الطبقة أك الزىكمة التي تحدث عنيا الشافعي، ىي الطبقة 
عمى سطح الماء المشمس بسبب التشميس في إناء معدني حديدم أك نحاسي في ماء 
 ممكث، كىذه الطبقة إذا المست الجمد فإنيا قد تسبب أمراضان جمدية كلكف ليس البرص. 

                                                           

الحتمػػاؿ أف يسػػتجد أك يظيػػر شػػيء فػػي المسػػتقبؿ مػػع االزديػػاد المتكقػػع لتقنيػػة الطػػب الحديثػػة، كمػػا لفػػػت  -ُ
 نظرم إلى ذلؾ األستاذ الدكتكر إبراىيـ عبد الصادؽ محمكد مشرؼ الرسالة، عندما قابمتو فػي مقػر عممػو فػي

، كأخبرتػو أنػي سػأذكر ىػذه المسػألة فػي البحػث، كأخبرتػو ع مػا اطمعػت مػى مجمع الفقو اإلسبلمي فػي الخرطػـك
 ـ.ََُِ/ُُ/ُىػ المكافؽ لو ُُّْ/ُُ/ِْعميو مف جانب طبي، كذلؾ يـك االثنيف 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

286 

ف التعرض ألشعة الشمس في فترة شدة كقد أكد الدكتكر صالح عبد العزيز الكريـ بأ
عصران كما يحدث في حالة )الحماـ  صباحان كحتى الرابعة الحر مف الساعة العاشرة

الحمامات الشمسية تقـك فكرتيا عمى تعريض جميع مناطؽ الجسـ لمشمس ك -الشمسي( 
يؤدم إلى إحداث السرطاف  -الساعة العاشرة صباحان كحتى الرابعة عصران  ما بيف
أك كـر  ،ضعيأك مرض السرطاف المك  ،سرطاف الخبليا الطبلئية سكاء منو ،الجمدم

إنما  ،السرطاف الجمدم ال تككف فكرية بعد التعرض لمشمس كجميع حاالت ،الميبلنكما
 .(ُ)ألشعتيا بعد فترة مف التعرض الدائـ

عضك الجمعية الطبية الممكية بمندف كاستشارم -إبراىيـقاؿ الدكتكر أحمد شكقي ك 
لضكء عمى الماء أثناء تكصؿ العمماء إلى أف سقكط أشعة ا»الباطنية كالقمب:  اإلمراض

كيقمؿ االيكنات المكجبة، مما يؤدم إلى  ،الكضكء يؤدم إلى انطبلؽ أيكنات سالبة
 .(ِ)«كالعضبلت استرخاء األعصاب

ىذه  فإذا ثبت أف لمماء المشمس عبلقة بالبرص كانت الكراىة معتبرة، كتختمؼ
ذا لـ يكف لو عبلقة بالبرص،  الكراىة تنزييان كتحريمان بحسب درجة كقكع المرض، كا 

كثبت كجكد عبلقة لو بأمراض جمدية أخرل فاألكلى االحتياط، كتجنب استخدامو، 
خصكصان الماء المشمس لفترات طكيمة في الببلد الحارة إذا كاف في نحاس أك كعاء 

بؿ إذا أثبتت الدراسات إمكاف البرص  -الزىكمة-حديدم يسبب تككف الطبقة الممكثة 
الكراىة ستترجح، كلك ثبت حصكؿ الضرر يقينان باستخداـ  بسبب الماء المشمس فإف

الماء المشمس، كلك بغير البرص، كلك في حؽ شخص، أك قطر؛ لشدة حرارتو، كفي 
أكاني معينة، فإف استخداـ ىذا الماء كىذه األكاني يصؿ إلى الحرمة كلكف بشرط اليقيف 

 .أعمـ كاهلل  بتحقؽ الضرر.

                                                           
مػي، العػدد الحماـ الشمسي كالسػرطاف الجمػدم لمػدكتكر صػالح عبػد العزيػز الكػريـ، نقػبلن عػف مجمػة اإلعجػاز العم -ُ

 ىػ.ُِْٔ، َٔ، صُِ
 .http://www.maknoon.com/eّjaz/new_page_ٓٓhtmنقبلن عف مكقع مكنكف اإلعجاز:  -ِ

http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_55htm
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 بء اُلائْادلـِت اُضب٢ٗ: اُجٍٞ يف ادل
 اُلوع األٍٝ: األؽٌبّ اُلو٤ٜخ ادلزؼِوخ ثأؽبك٣ش ادلبء اُلائْ

 ثبت، كالمداكمة كديمكمة كدكامان  كيداـ دكمان  سكف كأقاـ، كداـ يدـك الشيء داـ أكالن:
:»، قاؿ ابف فارس: (ُ)عميو المكاظبة األمر: عمى  كاحد أصؿ كالميـ، كالكاك الداؿ دـك
، يقا السككف عمى يدؿ  .(ِ)«الساكف الدائـ كالماء سكف، إذا يدـك الشيء داـ ؿكالمزـك

كيطمؽ عميو الماء الراكد، كالرككد: اليدكء، كالسككف، كالثبكت، كركد الميزاف إذا 
 ركد سككف، يقاؿ عمى يدؿ أصؿ كالداؿ، كالكاؼ الراء ركد:» استكل، قاؿ ابف فارس:

 .(ّ)«سكف الماء
يجرم كما فسره النبي  ال الذم ك الساكفى -الراكد–الماء الدائـ : كفي االصطالح

(ْ). 
 اْلحاديث الكاردة في الماء الدائـ: ثانيان:

، كحديث أبي (ٓ)الر اًكًد" اٍلمىاءً  في ييبىاؿى  أىفٍ  نيى "أىن وي :  عف النبي  حديث جابر
 يىٍجًرم، ال الذم الد اًئـً  اٍلمىاءً  في أحدكـ يىبيكلىف   "ال يقكؿ:  اهلل رسكؿ سمع أنو  ىريرة

، كىك الد اًئـً  اٍلمىاءً  في أحدكـ يىٍغتىًسؿٍ  "ال، كفي ركاية: (ٔ)فيو" يىٍغتىًسؿي  ثيـ   نيبه  فقاؿ: جي
ٍيرىةى؟ أىبىا يا يىٍفعىؿي  كىٍيؼى  ليوي  قاؿ: ىيرى  اٍلمىاءً  في أحدكـ يىبيكلىف   "ال، كفي ركاية: (ٕ)تىنىاكيالن" يىتىنىاكى

                                                           

 .َٗ/ُ الصحاح ، كمختارَِْ/ُ المنير ، كالمصباحُِّْ/ُ المحيط ، كالقامكسّٗٔ/ُانظر: األفعاؿ  -ُ
 .ُّٓ/ِ المغة معجـ مقاييس -ِ

 .ُْٖ/ّ، كانظر: لساف العرب ّّْ/ِ المغة معجـ مقاييس -ّ
 .ُٕٖ/ّ مسمـ صحيح عمى النككم ، كشرحَٔالشافعي لميركم ص ألفاظ غريب في الزاىر -ْ

 .ُِٖبرقـ:  ِّٓ/ُ الراكد الماء في البكؿ عف النيي باب أخرجو مسمـ، كتاب الطيارة، -ٓ
 باب ، كمسمـ، كتاب الطيارة،ِّٔبرقـ:  ْٗ/ُ الدائـ الماء في البكؿ الكضكء، باب كتابالبخارم،  أخرجو -ٔ

اًء الد اًئـً الذم " ، كالمفظ لمبخارم، كلفظ مسمـ:ِِٖبرقـ:  ِّٓ/ُ الراكد الماء في البكؿ عف النيي ال تىبيٍؿ في اٍلمى
اءً  في أحدكـ يىبيكلىف   "التاب كالباب كبنفس الرقـ: كفي ركاية: لمسمـ في نفس الك "ثيـ  تىٍغتىًسؿي منو ،الى يىٍجًرم  اٍلمى

 منو". يىٍغتىًسؿي  ثيـ   الد اًئـً 
  .ِّٖبرقـ:  ِّٔ/ُمسمـ، كتاب الطيارة، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد أخرجو -ٕ
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، أي  ثيـ   الد اًئـً ض  ـٍ  يىبيكلىف   "ال ، كفي ركاية:(ُ)منو" يىتىكى ديكي ، اٍلمىاءً  ًفي أىحى أي  ثيـ   الد اًئـً ض   يىتىكى
" أىكٍ  ًمٍنوي، يىٍشرىبي

(ِ). 
 اْلحكاـ الفقيية في المسألة ثالثان:

 عمى األحاديث السابقة عدة أحكاـ أتناكليا كالتالي: -رحمة اهلل عمييـ-رتب الفقياء 
 مي:، كيشمؿ ما يعمـك النيي -ُ

النيي عف البكؿ في الماء الراكد يدخؿ فيو النيي عف البكؿ إليو مباشرة، أك البكؿ  -أ
بجكار أماكنو بحيث ينزؿ إليو، أك البكؿ في إناء كصبو فيو؛ لعمـك النيي عف البكؿ في 
الماء الراكد، كىذا الذم عميو فقياء المذاىب، بؿ نيقؿ اإلجماع عميو، كيدخؿ فيو النيي 

 فيو، ألنو كالبكؿ، بؿ ىك أقبح، فكمو مذمـك قبيح منيي عنو.التغكط  عف
كنيًقؿ عف بعض أىؿ الظاىر القكؿ: إف النيي إنما ىك عف البكؿ في الماء الراكد 
مباشرة، أما لك باؿ في إناء ثـ صبو فيو، فإف النيي ال يدخؿ فيو، ككذلؾ لك باؿ بجكار 

نيي، كبأف الغائط ليس كالبكؿ، كال يشممو الماء الراكد بحيث ينزؿ إليو، فإنو ال يشممو ال
النيي؛ ألف النيي إنما جاء عف البكؿ فقط، كلـ ينو عف الغائط؛ كأخذان مف القائؿ بظاىر 
الحديث الذم ينيى عف البكؿ في الماء الراكد، قالكا: كىذا ما باؿ فيو، بؿ باؿ في غيره، 

 .(ّ)بؿ تغكط كما باؿ فيو،
                                                           

، ٖٔبرقـ:  ََُ/ُ الراكد الماء في البكؿ كراىية في جاء ما الطيارة، باب أبكاب الترمذم، كتاب أخرجو -ُ
 «.صحيح حسف حديث ىذا»، قاؿ الترمذم: ُٕٕٓبرقـ:  ِٗٓ/ِ ،في المسند، مسند أبي ىريرة  كأحمد

 النيي الكضكء، باب خزيمة، كتاب ، كابفُِٔٓبرقـ:  ٕٔ/ْالطيارة، باب المياه  حباف، كتاب أخرجو ابف -ِ
برقـ:  َٓ/ُخاص  مراده عاـ لفظ بذكر ومن الشرب عف كالنيي فيو بيؿ قد الذم الدائـ الماء مف الكضكء عف
 بالماء يتطير كال جديدا ماء عضك لكؿ يأخذ أنو عمى الدليؿ الطيارة، باب في الكبرل، كتاب ، كالبييقيْٗ

 .َُِٕبرقـ:  ِّٗ/ُ المستعمؿ
لمعيني داكد  أبي ، كشرح سنفّْٖ/ُ، كفتح البارم لمعسقبلني ُٖٖ/ّانظر: شرح النككم لصحيح مسمـ  -ّ
 ،ُٕٕ/ُ، كالمجمكع لمنككم ُّْ/ٔ، كفيض القدير ّّ/ِلمعراقي  التقريب شرح في التثريب ، كطرحَِٖ/ُ

، ُِ/ُ، كسبؿ السبلـ لمصنعاني ُٖ/ُ المجتيد كبداية ،ّٓ/ُِ الفتاكل ، كمجمكعِّْ/ُ عابديف ابف كحاشية
 .ُّٔ/ُ كالمحمى البف حـز
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 عمى الظاىر، كيعتبر مف شذكذ القكؿ، بؿ ىك ظاىركنكقش: بأف ىذا غاية الجمكد 
بطاؿ المعقكؿ؛ ألف التغكط أشد،  أف مف أبمغ البكؿ كصب الفساد، كفي غاية السقكط كا 

 في األبكاؿ صب كأما يبكؿ، أف إلى يحتاج قد اإلنساف إذ البكؿ؛ مجرد مف عنو ينيى
 إليو. حاجة فبل المياه

ة الفساد... كفساده مغف عف االحتجاج كىذا مذىب عجيب، كفي غاي»قاؿ النككم: 
عميو، كليذا أعرض جماعة مف أصحابنا المعتنيف بذكر الخبلؼ عف الرد عميو بعد 
حكايتيـ مذىبو، كقالكا فساده مغف عف إفساده، كقد خرؽ اإلجماع في قكلو في الغائط، 

و بالبكؿ نب إذ لـ يفرؽ أحد بينو كبيف البكؿ... كمف أخصر ما يرد بو عميو أف النبي 
قاؿ في الفأرة تمكت في   كما ثبت أنوعمى ما في معناه مف التغكط كبكؿ غيره، 

اًمدى " :السمف ٍكلىيىا ان ًإٍف كاف جى ، كأجمعكا أف السنكر كالفأرة في ذلؾ، (ُ)"فىأىٍلقيكىىا كما حى
لىغى  "إذاكغير السمف مف الدىف كالسمف، كفي الصحيح:  ًدكي  ًإنىاءً  في اٍلكىٍمبي  كى  ـٍ أىحى

رىؽى  ،، فمك أمر غيره فغسمو إف قاؿ داكد: ال يطير؛ لككنو ما غسمو ىك(ِ)فىٍميىٍغًسٍموي" خى
ف قاؿ: يطير، فقد نظر إلى المعنى كناقض قكلو ، غير أنو قد اعترض (ّ)«اإلجماع، كا 

 عمى نسبتو إلى داكد الظاىرم بأنو غير منقكؿ عنو مف كتب الظاىرية، بؿ عف كتب
كؿ إلى قائمو، فإف األصؿ فيو أف يككف منقكالن عف كتب مذىب القائؿ، غيرىـ، كعند نسبة ق
 الظاىرية.كلعؿ ىذه المسألة مخرجة عمى ما يظنو المخالؼ مف أصكؿ ال كتب مذىب غيره، 

فبل يعقؿ أف يجتمع كؿ نكقش: بأف كثرة الناقميف يرفع عنيـ خطأ الكىـ في النقؿ، 
 .(ْ)عض الظاىريةىؤالء العمماء عمى نسبة قكؿ غير صحيح لب

                                                           
 "أىف  ، بمفظ: ِّّبرقـ:  ّٗ/ُ كالماء... السمف في ساتالنجا مف يقع ما ، بابالكضكء أخرجو البخارم، كتاب -ُ

ٍكلىيىا كما أىٍلقيكىىا فقاؿ: سىٍمفو  في سىقىطىتٍ  فىٍأرىةو  عف سيًئؿى   الم وً  رىسيكؿى  كيميكا فىاٍطرىحيكهي  حى " كى ـٍ  .سىٍمنىكي

 كمسمـ، كتاب، َُٕبرقـ:  ٕٓ/ُاإلنساف  شعر بو يغسؿ الذم الماء الكضكء، باب البخارم، كتاب أخرجو -ِ
 .ِٕٗبرقـ: برقـ:  ِّْ/ُ الكمب كلكغ حكـ الطيارة، باب

 .ُٖٕ، ُٕٕ/ُالمجمكع لمنككم  -ّ
 .َّّٗٔ=http://majles.alukah.net/showthread.php?tاالعتراض كرده نقبلن عف مكقع األلككة:  -ْ
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النيي عف استعماؿ الماء الراكد يشمؿ مف باؿ فيو كغيره، فمف باؿ فيو امتنع  -ب
عميو كعمى غيره استعمالو؛ لعمـك النيي، كألف النيي إما أف يككف لمتنجيس، أك لمتقذير، 

 ككبلىما حاصؿ بذلؾ.
تص بمف كنقؿ عف بعض أىؿ الظاىر القكؿ بأف النيي عف استعماؿ الماء الراكد يخ

باؿ فيو فقط دكف غيره، فمف باؿ في الماء الراكد امتنع عميو استعمالو، كجاز ذلؾ 
"ال يىبيكلىف  أحدكـ في اٍلمىاًء يقكؿ:  أنو سمع رسكؿ اهلل  ؛ لحديث أبي ىريرة (ُ)لغيره

أي منو" ض  ـً الذم ال يىٍجًرم ثيـ  "ال يىبيكلىف  أحدكـ في اٍلمىاًء الد ائً ، كفي ركاية: الد اًئـً ثيـ  يىتىكى
إنما نيى البائؿ كلـ ينو غيره، فبل يشممو النيي، كألف النيي عف  ، فالنبي يىٍغتىًسؿي فيو"

 البكؿ في الماء الدائـ ال ألجؿ نجاستو.
نكقش: بأف ىذا غاية الجمكد عمى الظاىر، كيعتبر مف شذكذ القكؿ، بؿ ىك في غاية 

بطاؿ المعقكؿ، كفساده م نبو بالنيي  غف عف االحتجاج عميو؛ ألف النبي السقكط كا 
 عف البكؿ عمى ما في معناه.

يقاؿ لمقائؿ: لك أف شخصان باؿ في البحر، أك حكض كبير، أك غدير كاسع، ىؿ ك
ف أجازه ذلؾ،  يجكز لو أف يتكضأ منو؟ إف قاؿ: ال، فما ييعرؼ أف الحؽ في خبلفو، كا 

 .(ِ)قيؿ: قد تركت ظاىر الحديث
 تدبر المشنع كلك عمى المشنع، عائد فاسد ف بأف: ىذا الرد تشنيعرد المخصصك 

 ال الذم البائؿ كغير النص فيو كرد الذم البائؿ بيف التسكية في مخطئ أنو لعمـ كبلمو
 في المذككر الراكد الماء بيف معنا كىفًرًقوً  إال البائؿ كغير البائؿ بيف فىٍرقينا فيو، كىؿ نص

ال فيو، يذكر ـل الذم الراكد كغير الحديث  الماء بيف الفرؽ أكجب الذم ما لنا: فميقؿ كا 
 الحديث في ذكر ما أف إال البائؿ، كغير البائؿ بيف الفرؽ يكجب كلـ الراكد كغير الراكد

                                                           
ُ-  :  بو كاالغتساؿ الماء بذلؾ كءالكض عميو حراـ يجرم ال الذم الراكد الماء في البائؿ أف إال»قاؿ ابف حـز

 .ُّٓ/ُ المحمى «لغيره بو كالغسؿ بو الكضكء كحبلؿ غيره... يجد لـ إف التيمـ كحكمو لغيره، أك لفرض
 .ُٕٕ، ُُِ/ِ، كالمجمكع ّّ/ِ، كطرح التثريب في شرح التقريب ُّْ/ٔانظر لممسألة: فيض القدير  -ِ
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 فيحـر لمماء الغاصب بيف ككفرقيـ نص، بغير فيو يذكر لـ ما إلى بحكمو يتعدل ال
 كالزاني إال البائؿ كغير البائؿ كىؿ ،لو الغاصب لغير حبلؿ كىك كاستعمالو شربو عميو
 منيا اسـ ذم لكؿ المصمى، كغير كالمصمي السارؽ، كغير كالسارؽ الزاني، كغير

 عمى الحكـ ذلؾ فيحمؿ البائؿ في نص يرد أف إال الظاىر كالخطأ الشنعة حكمو، كىؿ
ى عم الزاني كحكـ السارؽ، غير عمى السارؽ حكـ حمؿ كمف إال ىذا كىؿ البائؿ، غير
  أراد الشريعة، فمك جميع في كىكذا المصمي، غير عمى المصمي كحكـ الزاني، غير
 بأف لنا تعنيتان  كال نسيانان، كال عجزان  ذلؾ عف سكت لما البائؿ غير ذلؾ عف ينيى أف

 .(ُ)الغيب مف لنا يبده لـ ما عمـ يكمفنا
 االستنجاء في الماء الدائـ -ِ
 العذرة لقطعو كالقطع؛ الشيء، مف الخبلصاالستنجاء: يطمؽ في المغة عمى  -أ

 أراد إذا ألنو األرض؛ مف ارتفع ما كىي النجكة، مف مأخكذ: كقيؿ بالماء، كالتنظؼ،
 .(ِ)بيا استتر الحاجة قضاء

 المسح أك بالغسؿ سكاء السبيميف، مف يخرج ما كاالستنجاء في االصطبلح: إزالة
 أك البدف عف النجاسة غسؿ ، كليسمنو قرب كما الخركج مكضع عف كنحكىا، بالحجارة

 .(ّ)استنجاء الثكب عف
ذكر الفقياء الحكـ فيما لك انغمس مف لـ يستنج في الماء ليستنجي فيو، كيدخؿ  -ب

ف لـ ينغمس  فيو مف استنجى مف ماء بحيث يرجع إليو ماء االستنجاء كيختمط بو، كا 
 فيو، كيتمخص مف كبلميـ قكالف: 

ف كاف جاريان؛  حراـ فيك فيو النجاسة بكقكع ينجس بحيث قميبلن  كاف : إذاالقكؿ اْلكؿ كا 
ف الماء، كتنجيس بالنجاسة تمطخو مف فيو لما  فيو، النجاسة بكقكع ينجس ال كثيران  كاف كا 

                                                           
 .ُٕٓ، َُْ /ُ المحمى البف حـز -ُ
 .ِٓ/َْ العركس ، كتاجَّٖ–َّٔ/ُٓ العرب ، كلسافُٖٔ/ٔ العيف -ِ
 .ُُّ/ْ الككيتية الفقيية المكسكعة -ّ
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 اإلنساف اجتنب كلك يقاربو، كال البكؿ معنى في ليس ألنو كراىتو؛ تظير كال بحراـ فميس
 .(ُ)أحسف كاف ىذا

القكؿ األكؿ في االستنجاء مف البكؿ؛ لكضكح ذلؾ، أما : يكافؽ القكؿ الثاني
االستنجاء مف الغائط ففي عدـ الكراىة نظر خصكصان لمف لـ يخففو بالحجر، كمع 

مف  يستنج لـ مف االنتشار كالكثرة فربما كاف أفحش مف البكؿ، فعميو يككف انغماس
ف  فيو النجاسة قكعبك  ينجس بحيث قميبلن  كاف إف فيو حراـ ليستنجي الماء الغائط في كا 

ف الماء، كتنجيس بالنجاسة تمطيخو مف فيو كاف جاريان؛ لما  بكقكع ينجس ال كثيران  كاف كا 
خصكصان لمف لـ يخففو بالحجر كمع االنتشار  كلكنو مكركه؛ بحراـ فميس فيو، النجاسة
 .(ِ)كالكثرة
 االغتراؼ مف الماء الراكد -ّ

اء الراكد ىؿ يختص باالنغماس أـ يشمؿ اختمؼ الفقياء في النيي عف استعماؿ الم
 االغتراؼ؟

 أحدكـ يىبيكلىف   "ال : يمنع تناكؿ الماء الدائـ أك االنغماس فيو؛ لقكلو القكؿ اْلكؿ:
 اٍلمىاءً  في أحدكـ يىبيكلىف   "ال ، كفي ركاية:فيو" يىٍغتىًسؿي  ثيـ   يىٍجًرم ال الذم الد اًئـً  اٍلمىاءً  في

أي  ثيـ   الد اًئـً  اٍلمىاءً  في أحدكـ يىبيكلىف   "ال كفي ركاية: ،(ّ)منو" تىًسؿي يىغٍ  ثيـ   الد اًئـً  ض  ، منو" يىتىكى
أي  "ثيـ  ، أك: منو" يىٍغتىًسؿي  ثيـ  فقكلو: " ض  ، كؿ مف المفظيف يفيد فيو" يىٍغتىًسؿي  "ثيـ  ، ك: منو" يىتىكى

تدؿ عمى منع االنغماس  يو""فحكمان بالنص، كحكمان باالستنباط، فالركاية التي بمفظ: 
بعكس ذلؾ، ككمو  "منو" بالنص، كعمى منع التناكؿ باالستنباط، كالركاية التي بمفظ:

 .(ْ)مبني عمى أف الماء ينجس بمبلقاة النجاسة

                                                           
 .َِٗ/ُ قميكبي ، كحاشيةُٖٖ/ّ مسمـ صحيح عمى النككم شرح -ُ

 .ِّ/ِ التقريب شرح في التثريب طرح -ِ

 .ِِٖبرقـ:  ِّٓ/ُ الراكد، الماء في البكؿ عف النيي باب الطيارة، مسمـ، كتاب أخرجو -ّ
 .ُْ/ُ األكطار ، كنيؿّْٖ/ُقالو ابف دقيؽ العيد، انظر: فتح البارم  -ْ
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 كاف النيي عف استعماؿ الماء الراكد يشمؿ االنغماس فيو، أك تناكلو إذا القكؿ الثاني:
يغترؼ  أف فيمكف النجاسة فيو تؤثر ال كثيران  كاف إذا أما النجاسة، فيو تؤثر قميبلن  الماء
، كىك الد اًئـً  اٍلمىاءً  في أحدكـ يىٍغتىًسؿٍ  "ال، لركاية: (ُ)منو نيبه  أىبىا يا يىٍفعىؿي  كىٍيؼى  فقاؿ: جي

ٍيرىةى؟ ليوي  قاؿ: ىيرى  .(ِ)تىنىاكيالن" يىتىنىاكى
الكضكء  ره، كأف النيي عفعمى قكؿ مف يرل أف الماء ال يتنجس إال بتغي ثالث:قكؿ 

 كاالغتساؿ فيو أك منو لمتعبد، يتخرج عمى قكلو المنع مف االنغماس كاالغتراؼ مطمقان.
عمى قكؿ مف يرل أف الماء ال يتنجس إال بتغيره، كأف النيي عف الكضكء  رابع:قكؿ 

 يتغير. كجكاز االغتراؼ إذا لـ، كاالغتساؿ فيو لئبل يتنجس، يتخرج اختصاص المنع باالنغماس
 ىؿ النيي عف البكؿ في الماء الدائـ لمكراىة أـ التحريـ؟ -ْ

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ:
ذىب أىؿ الظاىر، كبعض الحنفية، إلى أف النيي عف البكؿ في الماء القكؿ اْلكؿ: 

 .(ّ)الراكد لمتحريـ، سكاء كاف الماء قميبلن أك كثيرا؛ ألف األصؿ في النيي التحريـ
ؿ اإلماـ مالؾ النيي عف البكؿ في الماء الراكد عمى الكراىة ال حم القكؿ الثاني:

عمى التحريـ؛ ألف الماء ال يتنجس عنده بكصكؿ النجاسة إليو إال بالتغير كثيران كاف أك 
ف كاف  قميبل؛ ألف النيي لمتعبد، كبالكراىة قاؿ فقياء الحنفية، كأصحاب الشافعي، كا 

 .(ْ)ينجس أك يتقذرالنيي عندىـ معقكؿ المعنى، كذلؾ لئبل 
كفرؽ قـك بيف الميؿ كالنيار، كجعمكا الكراىة في الميؿ أشد؛ كذلؾ لما قيؿ إف الماء 

 .(ٓ)بالميؿ لمجف فبل ينبغي أف يباؿ فيو كال يغتسؿ؛ خكفان مف آفة تصيبو مف جيتيـ
                                                           

 .ِ/ُشرح سنف أبي داكد لعبدالمحسف العباد  -ُ

 .ِّٖبرقـ:  ِّٔ/ُمسمـ، كتاب الطيارة، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد  أخرجو -ِ
 .َِ/ُ، كسبؿ السبلـ ِٗ/ُ الرائؽ البحر -ّ
، كسبؿ ُُِ/ِ، كالمجمكعِٓ/ُ، كالفتاكل الينديةِٗ/ُ، كالبحر الرائؽَّ/ِريبطرح التثريب في شرح التق -ْ

 َِ/ُ السبلـ
 .ٕٓ/ُ لمشربيني ، كاإلقناعُْ/ُ المحتاج مغني -ٓ
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ذىب بعض الفقياء إلى أف النيي عف البكؿ في الماء الراكد لمكراىة إف  القكؿ الثالث:
 .(ُ)كثيرا، كلمتحريـ إف كاف قميبلن؛ ألنو ينجسو، كيتمؼ ماليتو، كيغر غيره باستعمالو كاف

إف كاف قاصدان لمبكؿ فيو كره، إال إذا عىرىض كىك فيو فبل كراىة، ككأف  القكؿ الرابع:
القائؿ بو يرل القاصد ككأنو عامد لمخالفة النيي، أما إف عرض لو كىك فيو فتنتفي الكراىة 

 .(ِ)صد المخالفة كالبعد عف التنجيس ككنو كثيراالنتفاء ق
 اختمؼ الفقياء في داللة النيي عمى النجاسة عمى ثبلثة أقكاؿ: -ٓ

: الماء إذا خالطتو نجاسة، كلـ تغير طعمو أك لكنو أك ريحو، فيك طاىر القكؿ اْلكؿ
بف أصحابو؛ كابف تيمية، كا مف عند أىؿ الظاىر، كىي ركاية عف مالؾ، كأحمد كجماعة

 ؛ لآلتي:(ّ)القيـ، ك)الصنعاني(
 ،تيٍزًرميكهي  ال": المسجد، فقامكا إليو، فقاؿ رسكؿ اهلل باؿ في حديث أنس أف أعرابيان  -ُ

ب  عميو ،ثيـ  دىعىا ًبدىٍلكو مف مىاءو  سيوي  الى  طىييكره  "اٍلمىاءي  : ، كقكلو(ْ)"فىصي  . (ٓ)"شىٍيءه  يينىجِّ
 طير قد أنو المعمـك الماء، كمف قميؿ ينجس ال جاسةالن قميؿ أف فالحديثاف يدالف عمى

 األعرابي. بكؿ عميو كقع الذم المكضع ذلؾ
                                                           

 .َِ/ُ السبلـ ، كسبؿُّْ/ٔ، كفيض القدير ُٖٖ، ُٕٖ/ّشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ُ
 .َِ/ُ السبلـ سبؿ -ِ
 كسعيد بف جبير، كالحسف، المسيب، بف كسعيد عباس، كابف ىريرة، يكأب حذيفة، ىذا القكؿ عف كركم -ّ

 ميدم، بف الرحمف كعبد القطاف، كيحيى كالثكرم، ليمى، كاألكزاعي، أبي كابف زيد، بف كجابر كعطاء، كعكرمة،
، ُٕ/ُ السبلـ ، كسبؿُٕ/ُ المجتيد ، كبدايةُّٓ/ُ كالركياني، المحمى الغزالي المنذر، كالنخعي، كاختاره كابف
 .ٖٔ-ّٕ/ُداكد أبي عمى القيـ ابف ، كحاشيةُّ/ُِ الفتاكل ، كمجمكعُٔٔ/ُ ، كالمجمكعُّ/ُ، كالمغني ُٖ

، كمسمـ، كتاب الطيارة باب ٕٗٔٓبرقـ:  ِِِْ/ٓأخرجو البخارم، كتاب األدب، باب الرفؽ في األمر كمو  -ْ
 .ِْٖبرقـ:  ِّٔ/ُتطير بالماء...  كجكب غسؿ البكؿ كغيره مف النجاسات إذا حصمت في المسجد كأف األرض

، كالترمذم، كتاب أبكاب ٔٔبرقـ:  ُٕ/ُ بضاعة بئر في جاء ما باب ب الطيارة،داكد، كتا أبك أخرجو -ٓ
 بضاعة بئر ذكر المياه، باب ، كالنسائي، كتابٔٔبرقـ:  ٓٗ/ُشيء،  ينجسو ال الماء أف جاء ما الطيارة،

برقـ:  ُُٓ/ُ داكد أبي ، كصححو األلباني في صحيح«حسف حديث ىذا»قاؿ الترمذم: ، ِّٔبرقـ:  ُْٕ/ُ
 فييا يطرح بئر كىي- بضاعة بئر مف أنتكضأ  اهلل لرسكؿ قيؿ أنو الخدًرم  سعيد أبي ، كالحديث عفَٔ

سيوي  الى  طىييكره  "اٍلمىاءي :  اهلل رسكؿ فقاؿ ،-كالنتف كلحـ الكبلب الحيض  .شىٍيءه" يينىجِّ
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نكقش الحديث الثاني: بأنو محمكؿ عمى ما بمغ القمتيف فما فكقيما كىك كثير، كحديث 
الماء الدائـ محمكؿ عمى القميؿ، كالحديث األكؿ يفرؽ فيو بيف كركد الماء عمى النجاسة 

و، فقالكا: إذا كردت عمى الماء القميؿ نجستو كما في حديث االستيقاظ مف ككركدىا عمي
ذا كرد عمييا الماء القميؿ ال تضره كما في خبر بكؿ األعرابي،  -كسيأتي-النـك  كا 

 فجعمكا عمة عدـ تنجس الماء الكركد عمى النجاسة. 

مى النجاسة، كأجاب الفريؽ األكؿ: بأنو ليس كذلؾ، بؿ التحقيؽ أنو حيف يرد الماء ع
يرد عمييا شيئا فشيئا حتى يفني عينيا، كتذىب قبؿ فنائو، فبل يأتي آخر جزء مف الماء 
الكارد عمى النجاسة إال كقد طير المحؿ الذم اتصمت بو، أك بقي فيو جزء منيا يفنى 
كيتبلشى عند مبلقاة آخر جزء منيا يىًردي عميو الماء، كما تفنى النجاسة كتتبلشى إذا 

ى الماء الكثير باإلجماع، فبل فرؽ بيف ىذا كبيف الكثير في إفناء الكؿ كردت عم
لمنجاسة؛ فإف الجزء األخير الكارد عمى النجاسة يحيؿ عينيا لكثرتو بالنسبة إلى ما بقي 
مف النجاسة، فالعمة في عدـ تنجسو بكركده عمييا ىي كثرتو بالنسبة إلييا ال الكركد؛ 

 . (ُ)ركديف بأف أحدىما ينجسو دكف اآلخرفإنو ال يعقؿ التفرقة بيف الك 
مىبى  ما إال شىٍيءه، يينىجِّسيوي  ال اٍلمىاءى  "ًإف   : لقكلو -ِ طىٍعًمًو، ًريًحًو، عمى غى  كى

لىٍكًنًو"  أصؿ ال االستثناء، إنما ىك لركاية فرد األكلكف: بأف الضعؼ، ، كنكقش بضعفو(ِ)كى
اعىةى  بئر حديث في ثبت قد فإنو الحديث؛  عمى العمماء أجمع قد الزيادة ىذه كلكف ،(ّ)بيضى

                                                           
 .ُٖ/ُ، كبداية المجتيد ُٖ، ُٕ/ ُسبؿ السبلـ  -ُ
 سعد، بف رشديف كفيو»، قاؿ الييثمي: ُِٓبرقـ:  ُْٕ/ُماجو، كتاب الطيارة، باب الحياض  ابف أخرجو -ِ

 .ُِْ/ُ الزكائد مجمع «ضعيؼ كىك
 في كتكضأ ، كبرؾ، اهلل رسكؿ بصؽ بالمدينة، بئر كىي لمكضعيا، اسـ ىك كقيؿ: البئر، لصاحب اسـ قيؿ: -ّ

 المعبكد عكف ،مشيكرة ساعدة بني دار في كىي بمائيا، اغتسؿ لو: يقكؿ مريض مرض إذا ككاف فييا، كرده دلك
كبئر بضاعة باتفاؽ العمماء كأىؿ العمـ بيا ىي بئر ليست جارية، كما يذكر عف »قاؿ ابف تيمية: ، ٖٖ/ُ

كال ريب أنو لـ يكف بالمدينة عمى الكاقدم مف أنيا جارية أمر باطؿ؛ فإف الكاقدم ال يحتج بو باتفاؽ أىؿ العمـ، 
 .ُْ/ُِ، مجمكع الفتاكل «ماء جار، كعيف الزرقاء كعيكف حمزة محدثة بعد النبي  عيد رسكؿ اهلل 
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نما(ُ)بحكميا القكؿ  لئلجماع أكصافو؛ أحد النجاسة غيرت ما طيكرية بعدـ حكمكا ، كا 
 .(ِ)ذلؾ عمى
بأنو لك كاف قميؿ النجاسة ينجس قميؿ الماء، لما كاف الماء يطير أحدان أبدا؛ إذ كاف  -ّ

 .لنجس المقصكد تطييره أبدان نجساء ايجب عمى ىذا أف يككف المنفصؿ مف الماء عف الشي

نكقش: بأنو استدالؿ ال معنى لو؛ ألف نسبة آخر جزء يرد مف الماء عمى آخر جزء 
يبقى مف النجاسة في المحؿ، نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القميمة، فإنا نعمـ قطعان أف 

لعمماء عمى أف الماء الكثير يحيؿ النجاسة، كيقمب عينيا إلى الطيارة، كلذلؾ أجمع ا
الماء الكثير ال تفسده النجاسة القميمة، فإذا تابع الغاسؿ صب الماء عمى المكاف النجس 
أك العضك النجس، فيحيؿ الماء ضركرة عيف النجاسة بكثرتو، كال فرؽ بيف الماء الكثير 
ا أف يرد عمى النجاسة الكاحدة بعينيا دفعة، أك يرد عمييا جزءا بعد جزء، فإذف ىؤالء إنم

احتجكا بمكضع اإلجماع عمى مكضع الخبلؼ مف حيث لـ يشعركا بذلؾ، كالمكضعاف 
 .(ّ)في غاية التبايف

 الحديثاف غير معقكلي المعنى، فامتثاؿ ما تضمناه عبادة، ال ألف ذلؾ الماء ينجس. -ْ
 ينجس كمو الماء أف عمى داللة فيو ليس في الماء الدائـ البكؿ عف النيي أف -ٓ

 األبكاؿ لتنجيسو؛ فإف سبب البكؿ ألف ذلؾ يككف قد لبعضو، بؿ البكؿ مبلقاة بمجرد
 نييو يخص أف يجكز عظيمة، فبل ًقبلال كانت كلك أفسدتيا الدائمة المياه في كثرت متى
 أف  لمرسكؿ كحاشى فصاعدا، القمتيف في يبكلكا أف لمناس فيجكز القمتيف دكف بما

                                                           

 .ُٗ/ُ السبلـ سبؿ -ُ

 كالكثير القميؿ الماء أف عمى العمماء أجمع قد» المنذر: ابف ، قاؿُٕ/ُ السبلـ ، كسبؿُٕ/ُ المجتيد بداية -ِ
 تغير ما نجاسة عمى الدليؿ ىك فاإلجماع نجس، فيك ريحا، أك لكنا، أك طعما، لو فغيرت نجاسة فيو كقعت إذا
 النجاسة غيرت الذم الماء أف عمى كاتفقكا»، كقاؿ ابف رشد: ُٗ/ُ السبلـ ، سبؿ«الزيادة ىذه ال أكصافو، أحد
 ، بداية«الطيكر كال الكضكء بو يجكز ال أنو األكصاؼ، ىذه مف كاحدة مف أكثر أك ريحو، أك لكنو أك طعمو إما

 .ُٕ/ُ المجتيد

 .ُٗ/ُبداية المجتيد  -ّ
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 بمغ ماء كؿ في البكؿ لمناس جكز قد فكيكك  القمتيف، دكف ما عمى خرج نييو يككف
فساد العاـ الفساد مف التجكيز يتضمنو ما مع عمييما، زاد أك القمتيف  الناس مكارد كا 
ف المياه، ىذه في البكؿ عف ينيكف العمـ كأىؿ عمييـ، كمياىيـ  ال البكؿ مجرد كاف كا 
ف المياه ىذه في البكؿ مف مكنكا لمذريعة؛ ألف الناس إذا سدان  ينجسيا؛  كبيرة كانت كا 
 .(ُ)األبكاؿ بكثرة الجارية األنيار كما تتغير كتفسد تتغير أف تمبث لـ عظيمة،

نكقش: بأنكـ إذا لـ تخصصكا الحديث، كلـ تقيدكه بماء دكف ماء، لزمكـ المحاؿ، كىك 
 أف ينيى عف البكؿ في البحر؛ ألنو دائـ ال يجرم.

 ىي إنما النيي حكمة أف عمى تنبيو ميجر  ال الذم الدائـ لمماء ذكر  فأجابكا: بأف
 مف التي الدائمة بالمياه تعمؽ إنما النيي كأف عمييـ، الناس مياه إفساد مف يخشى ما

 عمييا  النبي نيي يدؿ فمـ كالبحار، العظاـ األنيار األبكاؿ، فأما تفسدىا أف شأنيا
 كالفرات، كالنيؿ العظاـ األنيار في البكؿ جكاز عمى بمفيكمو كبلمو دؿ لما بؿ بكجو،
 فبل كبلمو لعمـك تخصيص ىذا أف قدر كلك كأحرل، أكلى البحار في البكؿ فجكاز

أف  يمكف ال ما أك نزحو، يمكف ال ما بالقمتيف، أك تخصيصو مف أكلى أنو عاقؿ يستريب
المياه،  ىذه في تزكؿ ال ألجميا البكؿ عف المنيي المفسدة طرفيو؛ ألف الحركة تبمغ

 في التخمي عف نييو بمنزلة ىذا كصار فيو، البكؿ في مفسدة ال فإنو رالبح ماء بخبلؼ
 في التخمي عف نيى فإنو الحائط، بجذع كاستتاره الشجرتيف، ظؿ في الظؿ، كبكلو 

 يفسد فمـ بظميما، أحد ينتفع لـ حيث كالحائط؛ بالشجرتيف مستترا كتخمى النافع، الظؿ
 .(ِ)أحد عمى الظؿ ذلؾ

ف كاف أكثر : بكؿ القكؿ الثاني اآلدمي كما في معناه مف العذرة ينجس الماء الراكد كا 
مف قمتيف، كغير ذلؾ مف النجاسات يعتبر فييا أف يككف قمتيف، كفي كبلـ بعض الشراح 
عف أحمد تقييد العذرة بالمائعة؛ ككأنيا ىي التي عنده في معنى البكؿ دكف الجامدة، 

                                                           
 .ُٖ، َٖ/ُداكد أبي سنف عمى القيـ ابف حاشية -ُ

 .ِٖ، ُٖ/ُ نفسوالمصدر  -ِ
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عاما بالنسبة إلى األنجاس، كحديث النيي ككأنو رأل الخبث المذككر في حديث القمتيف 
عف البكؿ في الماء الدائـ خاصا بالنسبة إلى بكؿ اآلدمي، فقدـ الخاص عمى العاـ 
بالنسبة إلى النجاسات الكاقعة في الماء الكثير، كأخرج بكؿ اآلدمي كما في معناه مف 

 ف النجاسات.جممة النجاسات الكاقعة في القمتيف بخصكصو، فتينجس الماء دكف غيره م
نكقش: قد عممنا جزمان أف ىذا النيي إنما ىك لمعنى النجاسة، كعدـ التقرب إلى اهلل 
تعالى بما خالطيا، كىذا المعنى يستكم فيو سائر األنجاس، فبل يتجو تخصيص بكؿ 
اآلدمي منيا بالنسبة إلى ىذا المعنى، كيحمؿ الحديث عمى أف ذكر البكؿ كرد تنبييا 

ركو في معناه مف االستقذار، كالكقكؼ عمى مجرد الظاىر ىينا مع عمى غيره مما يشا
 .(ُ)كضكح المعنى كشمكلو لسائر األنجاس ظاىرية محضة

يتنجس قميؿ الماء الراكد  فقالكا: الماء الراكد ككثيره، قميؿ بيف فرؽ قـك القكؿ الثالث:
ف ف لـ يتغير، كا   حد في كاختمفكا ره،ينجس إال بتغي لـ كثيران  كاف بحمكؿ النجاسة فيو، كا 

  كالكثير: القميؿ
 إذا بحيث الكثرة مف الماء يككف أف ىك ىذا في الحد أف إلى حنيفة أبك ذىب -أ

 .(ِ)منو الثاني الطرؼ إلى الحركة تسر لـ طرفيو أحد مف آدمي حركو
عشرة  كذىب أبك يكسؼ كمحمد بف الحسف إلى أف الكثير ما بمغ عشرة أذرع في -ب
 .(ّ)أذرع
 نحك كذلؾ ىجر، قبلؿ مف قمتاف ىك حد ذلؾ أف إلى (ْ)الشافعي كالحنابمة بكذى -ج
 رطؿ، فما بمغ ذلؾ فيك كثير، كما دكنو يعتبر قميبل. خمسمائة مف

                                                           
 .َّ، ِٗ/ِ، كطرح التثريب في شرح التقريب ُٖٔ/ّ، كعمدة القارم ّْٖ/ُفتح البارم  -ُ
 كىؿ»، قاؿ ابف عابديف: ٓلممرغيناني ص حنيفة أبي فقو في مالمبتد بداية ، كمتفِٕ/ُ الصنائع بدائع -ِ

 القدسي، كالحاكم المحيط، في كما الكسط ألنو أصح؛ ثانييا ركايات، اليد؟ أك الكضكء، أك الغسؿ، حركة المعتبر
 .ُِٗ/ُ عابديف ابف حاشية« كغيرىا الحمية في كتمامو

 .ُٕ/ُ نيالسبلـ لمصنعا كسبؿ ،ُٕ/ُ المجتيد البف رشد بداية -ّ

 . َّ/ُ ، كالمغني البف قدامةُْٔ/ُ المجمكع لمنككم -ْ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

299 

ركم عف مالؾ بأنو لـ يحد في ذلؾ حدان، كلكف قاؿ: النجاسة تفسد قميؿ الماء،  -د
ف لـ يتغير  .(ُ)كا 

ؿ كالكثير بأف الجمع بيف األدلة أكلى مف كقد استدؿ الجميع عمى الفرؽ بيف القمي
"ًإف  اٍلمىاءى ، كحديث: شىٍيءه" يينىجِّسيوي  الى  طىييكره  "اٍلمىاءي الترجيح بينيا، حيث حممكا حديث: 

لىٍكًنًو" طىٍعًمًو، كى مىبى عمى ًريًحًو، كى ، كحديث األعرابي، عمى الماء ال يينىجِّسيوي شىٍيءه إال ما غى
ىريرة  النيي عف البكؿ في الماء الدائـ السابؽ ذكرىا، كحديث أبيالكثير، كأما أحاديث 

 اهلل رسكؿ أف  :ييٍدًخمىيىا أىفٍ  قبؿ يىدىهي  فىٍميىٍغًسؿٍ  نىٍكًمًو، مف أحدكـ اٍستىٍيقىظى  "إذا قاؿ 
كًئًو؛ في ضي ـٍ  فإف كى دىكي لىغى  إذا" :، كقكلو (ِ)يىديهي" بىاتىتٍ  أىٍيفى  يىٍدًرم الى  أىحى  ًإنىاءً  في بي اٍلكىمٍ  كى

، فىٍمييًرٍقوي، ـٍ ًدكي " سىٍبعى  ًليىٍغًسٍموي  ثيـ   أىحى ًمرىارو
 أف ظاىرىا ، فقالكا: ىذه األحاديث يفيـ مف(ّ)

الماء، كبالتالي فيي محمكلة عمى الماء القميؿ، غير أف ىذه  قميؿ ينجس النجاسة قميؿ
 األدلة نكقشت باآلتي: 

 ىك كاف باإلبطاؿ الشارع مقصكد مىع يرجع ضابط أك عمة، أك شرط، بأف كؿ -أ
 في المعتبر ىك أنو عمى يدؿ كصفان  النيي في ذكر  النبي المحاؿ، كذلؾ أف الباطؿ
 العمة عمى نبو حتى الدائـ قكلو عمى يقتصر كلـ يجرم، ال دائمان  الماء ككف كىك النيي،
 كالكثير. القميؿ في مكجكدة العمة بيا، كىذه يذىب فبل فيو، النجاسة فتقؼ يجرم" "ال بقكلو:

، كحديث  -ب أف أحاديث النيي عف البكؿ في الماء الراكد، كحديث االستيقاظ مف النـك
 النجاسة، ألجؿ ال تعبدم فييا األمر بؿ الماء، نجاسة حكـ لبياف كاردة كلكغ الكمب، ليست

نما  ةطاىر  كىي فقط، لمكراىة األحاديث ىذه في النيي بؿ نعرفو، كقيؿ: ال لمعنى ىك كا 
 .(ْ)مطيرة

                                                           
 .ُٕ/ُ، كبداية المجتيد َّ/ُ، كالمغني البف قدامة ُٖٕ، ُٓٔ/ُالمجمكع  -ُ
 كراىة ، كمسمـ، كتاب الطيارة، بابَُٔبرقـ:  ِٕ/ُ كترا االستجمار باب البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ِ

 .ِٖٕبرقـ:  ِّّ/ُ ثبلثا غسميا قبؿ اإلناء في نجاستيا في المشككؾ يده كغيره المتكضئ غمس
 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ الكمب كلكغ حكـ باب مسمـ، كتاب الطيارة، أخرجو -ّ

 .ُٕ/ُ، كسبؿ السبلـ ُٖ/ُ داكد أبي سنف عمى القيـ ابف حاشية -ْ
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 * كاستدؿ الشافعية كالحنابمة عمى تحديد الكثير بالقمتيف بما يمي: 
 الدكاب، مف ينكبو كما الماء، عف  اهلل رسكؿ سئؿ قاؿ:  عمر بحديث -ُ

" يىٍحًمؿٍ  لـ قيم تىٍيفً  اٍلمىاءي  كاف "إذافقاؿ:  كالسباع، بىثى ، كىك حديث خاص بمفيكمو، (ُ)اٍلخى
 أكلى بالدليميف كالعمؿ عاـ بمنطكقو، كالخاص مقدـ عمى العاـ، "الماء طيكر"كحديث 

  .(ِ)أحدىما إلغاء مف
: بأنو ال يسمـ بأف تقديـ الخاص عمى العاـ متعيف؛ ألف الظاىر مف مذىب نكقش

 . (ّ)أبي حنيفة ترجيح العاـ عمى الخاص في العمؿ بو، كنسخ الخاص بالعاـ

                                                           
 اب أبكاب الطيارة، باب، كالترمذم، كتّٔرقـ:  ُٕ/ُ الماء ينجس ما ، بابكتاب الطيارة داكد، أبك أخرجو -ُ

 التكقيت الًمياه، باب في سننو، كتاب ، كالنسائئٕرقـ:  ٕٗ/ُ شيء، باب منو آخر ينجسو ال الماء أف جاء ما
 شذكذه كالعمة، أما الشذكذ عنو ينتؼ بضعفو؛ إذ لـ كاعترض عمى المستدليف بو: .ِّٖرقـ:  ُٕٓ/ُالماء،  في
ألف  بيف الصحابة؛ شائعان  مشيكران  يككف ال فكيؼ كالنجس، لطاىركا كالحراـ الحبلؿ بيف فاصؿ حديث فإنو

 سنده كاضطراب كرفعو عمى ابف عمر، كقفو باختبلؼ مسمـ، كعمتو كؿ عمى فرض الطاىر الكضكء بالماء
 الصحيح. أصحاب عنو أعرض جماعة مف الحفاظ، كليذا كمتنو، كضعفو

 بدالئمو، الحديث تصحيح في البييقي كأطنب»ككم: فأجابكا عمى ىذا االعتراض: بأنو حديث صحيح، قاؿ الن
 بو، كقالكا صححكه، الحديث أىؿ نجـك أف صحتو عمى شاىدان  كيكفي الخطابي: قاؿ مضطرب، غير أنو فحصؿ
 كأحمد، الشافعي، إليو: ذىب فممف الباب، ىذا في المعكؿ القدكة، كعمييـ كىـ الماء، تحديد في كاعتمدكه
سحاؽ، ، كقاؿ ابف حجر: َُٕ/ُ المجمكع« كغيرىـ خزيمة، كابف إسحاؽ، بف كمحمد عبيد، كأبك ثكر، كأبك كا 

 شرط عمى صحيح إسناده»، كقاؿ األلباني: ّْٖ/ُفتح البارم « لكف الفصؿ بالقمتيف أقكل؛ لصحة الحديث فيو»
كابف  حاكم،الط أيضا كصححو مسمـ، شرط عمى إنو: مندة ابف كقاؿ ككافقو الذىبي، الحاكـ، قاؿ ككذا الشيخيف،
، كقاؿ بعد أف نقؿ ما قيؿ فيو مف اضطراب: َُْ/ُ داكد، أبي صحيح« كالحافظ كالنككم، حباف، كابف خزيمة،

 أشار الذم كاالضطراب الحنفي، الطحاكم جعفر أبك منيـ جمع صححو كقد صحيح، حديث ىك بؿ كبل: كأقكؿ»
 مقدار ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب ابف كأخرجو ،ْٔ/ُالمنة ، تماـ«الضعيفة طرقو بعض في ىك إنما إليو
اءي  بىمىغى  "إذابمفظ:  ُٕٓرقـ:  ُِٕ/ُينجس  ال الذم الماء ٍسوي  لـ قيم تىٍيفً  اٍلمى في المسند، مسند  ، كأحمدشىٍيءه" يينىجِّ

اءي  كاف "إذابمفظ:  َّْٖرقـ: ِٔ/ِ عبد اهلل بف عمر ٍسوي  لـ قيم تىٍيفً  اٍلمى  .شيء" يينىجِّ
 .ٕٕ/ُ داكد أبي سنف عمى القيـ ابف حاشية -ِ

، كاالستدالؿ بالحديث فيو مناقشات طكيمة، كلبلستزادة الرجكع إلى حاشية ابف القيـ عمى ُٗٔ/ّعمدة القارم  -ّ
 .ٕٔ/ُسنف أبي داكد
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جاسة، لـ يكف لمنيي عف البكؿ في الماء بأف لك قمنا: إف القمتيف ال تحمؿ الن -ِ
 الدائـ فائدة.

: بأف فائدة النيي عف البكؿ في الماء الراكد لمنع تقذير الماء، كلئبل تعافو نكقش
ف لـ يتغير.  النفكس، ال ألنو يتنجس في البكؿ فيو كا 

نما قدركىا بقبلؿ ىجر إلسناد الشافعي ذلؾ إلى رسكؿ اهلل  كا 
اهلل  كذكرىا رسكؿ ،(ُ)

  ألنياالمقدار؛  عندىـ، كىي متساكية معمكمة أنيا عمى فدؿ (ِ)المعراج حديث في 
كالصيعاف،  المكاييؿ تختمؼ ال كما تختمؼ ال المقدار، معمكمة ،الصنعة مشيكرة
 كانت البمداف إلى مف صنيع مف ىك حجازم، كالقرب المنسكبة الحجاز بقرب كتقديرىا
كالظاىر أف »بالمجيكؿ، قاؿ ابف حجر:  يقع ال دتختمؼ، كالح ال كاحد كقدر مثاؿ عمى

ترؾ تحديدىما عمى سبيؿ التكسعة، كالعمـ محيط بأنو ما خاطب الصحابة  الشارع 
إال بما يفيمكف، فانتفى اإلجماؿ، لكف لعدـ التحديد كقع الخمؼ بيف السمؼ في 

 .(ّ)«مقدارىما

                                                           
 فيو كىذا»، قاؿ الزيمعي: ُُِٕبرقـ:  ِّٔ/ُ القمتيف قدر أخرجو البييقي في الكبرل، كتاب الطيارة، باب -ُ

 في كقاؿ قكلو: أف كالثاني: عنده، الحجة بيذا يقـك فبل مجيكؿ يحضره ال كمف منقطع، سنده أف أحدىما: اف:أمر 
، كقاؿ ابف الممقف: َُُ/ُ الراية نصب« كذلؾ كليس  قكؿ النبي مف ىذا أف ىجر" يكىـ "بقبلؿ الحديث:

فٍ  خالد بف كمسمـ»  أعني- صحيحييما في لو كأخرجا كالحاكـ، بَّاف،حً  كابف معيف، بف يحيى كثَّقو فقد فيو، تيكيمٍّـ كا 
عَّفو كمف الحديث، حسفي  عدم: ابف كقاؿ -كالحاكـ حباف ابف  ال الضعؼ أفَّ  المقررة: كالقاعدة سببو، يىبىيٍّف لىـٍ  ضى
 العمـ أىؿ ذكر ما عمى- ذكره الشافعي يحضر لـ الذم المسند: اإًلسناد شرح في -الرافعي اإًلماـ ميبىيَّنان، قاؿ إالَّ  ييٍقبىؿي 

 قاؿ:  النبي أف أخبره يعمر بف يحيى أف أخبره عقيؿ بف يحيى أفَّ  محمده  أخبرني قاؿ: جريج ابف أفَّ  -بالحديث
 بقبلؿ القمتيف تخصيص كأما»، كقاؿ األلباني: ُْْ/ُ، البدر المنير «بأسا" كال خبثا يحمؿ لـ قمتيف الماء كاف "إذا

 قمتيف الماء بمغ "إذا: عمر ابف عف بسنده سقبلب بف المغيرة طريؽ مف إال مرفكعان  دير  لـ ألنو بجيد؛ ىجر... فميس
 كقاؿ حديثو، عامة عمى يتابع ال: كقاؿ ىذا، المغيرة ترجمة في عدم ابف أخرجو "،ءشي ينجسو لـ ىجر قبلؿ مف

  .َٔ/ُ الغميؿ إركاء« ةالزياد بيذه يعني صحيح، غير الحديث أف ذكر ثـ الحديث، منكر كىك: التمخيص في الحافظ
 .ُْٗبرقـ:  ُٖٔ/ُ ، كمسمـّْٕٔبرقـ:  َُُْ/ّ المعراج، باب الصحابة، فضائؿ البخارم، كتاب أخرجو -ِ

 .ّْٖ/ُفتح البارم  -ّ
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، (ُ)أصبلن  شيء فيو  اهلل رسكؿ عف يصح لـ ىجر بقبلؿ القمتيف نكقش: بأف تقدير
 يقع إنما كالتحديد تحديد، ذكرىما أف عمى قيؿ بناء إنما فيذا المقدار كككنيا متساكية

عياف،  بو أخبر كال المغة أىؿ عف ينقمو لـ كىك باطؿ، دكر المتساكية، كىذا بالمقادير
 تعمؿ الك  الغالب، أك العاـ العرؼ في كالصغار الكبار فييا القبلؿ فإف بخبلفو، كالكاقع
بقربتيف أك قربتيف  القبلؿ مف القمة تقدير راكو قدر الحجاز، بقرب كاحد، كتقديرىا بقالب
 مف قربتيف تأخذ ىجر قبلؿ مف قمة كؿ أف ىذا مف يمـز فيؿ ،(ِ)تسعيما إذ رآىا كشيئا
 مستنده فإنما متساكية جعميا كمف كاحد، قدر عمى كميا الحجاز قرب كأف الحجاز، قرب
 إلى مستندان  التحديد كاف لك أف ىذا يتـ كالحقيقة أنو إنما بالمجيكؿ، يقع ال التحديد أف

 الشرع، ال إلى بعض الركاة. صاحب
                                                           

 مثؿ كما عندىـ، القبلؿ أعرؼ لككنيا ال الكاقع ىك فؤلنو ىجر في اإلسراء بقبلؿ تمثيؿ النبي  قالكا: كأما -ُ
 الجكز لككف ال الكاقع ىك أشجارىـ؛ ألنو مف كغيره النخؿ دكف الجكزة تدعي بالشاـ بشجرة الجنة أشجار بعض
 عندىـ. األشجار أعرؼ

 كاف الشافعي: قاؿ ابف جريج: كقد رأيت قبلؿ ىجر فالقمة تسع قربتيف أك قربتيف كشيئا، قاؿ»قاؿ البييقي:  -ِ
 تككف كقد قمتيف، يسع ما أكثر ىك قرب خمس فيقكؿ: القربة، نصؼ أك القربة نصؼ مف أقؿ ذلؾ أف إلى يذىب مسمـ
 لـ قرب خمس الماء كاف فإذا كنصفا، قربتيف القمة تككف أف فاالحتياط الشافعي: قاؿ قرب، خمس مف أقؿ القمتاف
 فبل كبار، الحجاز كًقرب قاؿ: لكف، أك طعـ، أك ريح، منو الماء في يظير أف إال غيره، أك كاف جر في نجسان  يحمؿ
  .ُُِٕرقـ:  ِّٔ/ُ القمتيف الكبرل، كتاب الطيارة، قدر ، السنف«كبار بقرب إال النجاسة يحمؿ ال الذم الماء يككف

أجاب اآلخركف عمى ذلؾ: بأف جعؿ الشيء نصفان في غاية الضعؼ؛ فإنو شؾ مف راكم، فكيؼ يككف شكو حدان 
مف األمة في طيكرىـ كصبلتيـ قد بيف ليـ النبي الزمان لؤلمة، فاصبلن بيف الحبلؿ كالحراـ، كالشؾ الجارم الكاقع 

  حكمو ليندفع عنيـ باليقيف، فكيؼ يجعؿ شؾ راك حدان فاصبلن فارقان بيف الحبلؿ كالحراـ، ثـ إف جعؿ ىذا
آلخر احتياطا، كأما األحكاـ  احتياطان باطؿ؛ ألف االحتياط يككف في األعماؿ التي يترؾ المكمؼ منيا عمبل ن

ر عف اهلل كرسكلو فطريؽ االحتياط فييا أف ال يخبر عنو إال بما أخبر بو، كال يثبت إال ما أثبتو، الشرعية كاإلخبا
ثـ إف االحتياط ىك في ترؾ ىذا االحتياط فإف الرجؿ تحضره الصبلة كعنده قمة ماء قد كقعت فييا شعرة ميتة 

ا ثبت تنجيسو بالدليؿ الشرعي نجسناه، فتركو الكضكء منو مناؼ لبلحتياط، فيبل أخذتـ بيذا األصؿ ىنا كقمتـ: م
كما شككنا فيو رددناه إلى أصؿ الطيارة... كأيضان فإنكـ إذا نجستمكه بالشؾ نجستـ ما يصيبو مف الثياب كاألبداف 
كاآلنية، كحرمتـ شربو كالطبخ بو، كأرقتـ األطعمة المتخذة منو، كفي ىذا تحريـ ألنكاع عظيمة مف الحبلؿ بمجرد 

 .ٖٖ، ٕٖ/ ُناؼ ألصكؿ الشريعة، انظر: حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد الشؾ، كىذا م
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 سرياف اعتبركا أنيـ القياس، كذلؾ جية كاستدؿ األحناؼ عمى تحديدىـ مف* 
 ال النجاسة أف يظف بحيث الماء كاف الحركة، فإذا بسرياف الماء جميع في النجاسة
 بف طاىر، كأما القائمكف بالعشرة األذرع فؤلف محمد فالماء جميعو في تسرم أف يمكف

 عشرة أذرع. في أذرع عشرة فكجدكه بمسجده، الحسف قدره

 بالحركة كاألذرع باطؿ لآلتي: التقدير نكقشكا: بأف
 كثيران، يككف كقد قميبلن، يككف قد كالبكؿ ينضبط، ال اختبلفان  مختمفة الحركة ألف -أ

 الكبرل أك الصغرل الطيارة بحركة تقديره كليس حسي، أمر الماء إلى جاسةالن ككصكؿ
 القطرة إليو تصؿ ال مكضع إلى تصؿ المغتسؿ كحركة الحركات، أنكاع سائر مف أكلى
 ىكذا كاف الضعيفة، كما الحركة إليو تصؿ ال مكاف إلى تصؿ الكبيرة البكؿ، كالبكلة مف
 كالحراـ. ؿالحبل بيف فاصبلن  حدان  يجعؿ أف يجز لـ

 الحركة، فيذا يعني تبمغو ال انبساطان  منبسط كىك جدان، رقيقان  كاف بأف الماء إذا -ب
ذا فيو البكؿ، يؤثر كال طاىران  يككف أف  تبمغ بحيث متضايؽ كىك جدان  عميقان  كاف كا 

 تناقض األكؿ، كىذا أضعاؼ أضعاؼ كاف كلك نجسان  يككف فيذا يعني أف طرفيو الحركة
 عنو. محيد ال بيف
 ألىؿ أيسكغ رقيؽ، أذرع عشرة مف أكثر مستطيؿ غدير القرية ألىؿ كاف إذا -ج
ال النص، ظاىر خالفكا سكغكه فإف فيو، البكؿ القرية  .(ُ)قكليـ نقضكا كا 
  بالرأم. التخصيص مف أكلى بالحديث التخصيص كيجاب عنو أيضان: بأف -د

 لئلجماع، مخالؼ غير صصالمخ الحديث كاف إذا يككف إنما ىذا رد األحناؼ: بأف
 بعض فتيا أف بيانو فيرد، الصحابة إلجماع مخالفان  كرد آحاد خبر القمتيف كحديث

                                                           
 . ْٖ، ّٖ/ُ داكد أبي سنف عمى القيـ ابف ، كحاشيةّْ/ُِ الفتاكل مجمكع -ُ
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 ،(ِ)الماء في أثره يظير كلـ كمو الماء بنزح زمـز بئر في كقع زنجي في (ُ)الصحابة
 كلـ عنيـ، تعالى اهلل رضي الصحابة مف بمحضر كذلؾ قمتيف، مف أكثر الماء ككاف
 بدليؿ يرد، لئلجماع مخالفان  كرد إذا الكاحد كخبر إجماعان، فكاف منيـ، أحد اعمييم ينكر
 الدالئؿ كلعدـ صحة الحديث رجعنا إلى  ، النبي القمتيف عف حديث ثبكت عدـ

 .(ّ)السمعية
، فيككف قد تطرؽ (ْ)يناقش: بأف األثر متكمـ في ثبكتو، كمتكمـ في معناه كمقصكده

فيسقط االستدالؿ بو، كما قككا بو االستدالؿ مف ضعؼ إليو االحتماؿ مف الجيتيف، 
 حديث القمتيف قد سبؽ الرد عميو.

                                                           
 عنيـ. اهلل رضي الزبير كابف عباس ركيت الفتيا عف ابف -ُ
، ثـ قاؿ ُُّٖبرقـ:  ِٔٔ/ُ زمـز نزح في جاء ما الكبرل، كتاب الطيارة، باب أخرجو البييقي في السنف -ِ

 الطفيؿ أبي عف مرة الجعفي جابر كركاه منو، يسمعا كلـ عباس، ابف يمقيا لـ فإنيما بمغيما؛ ببلغ كىذا»عقبو: 
 دينار بف عمرك عف لييعة ابف كركاه بو، يحتج ال الجعفي كجابر نفسو... الطفيؿ أبي عف كمرة عباس، ابف عف
 عمدة« العراؽ خصكصان  الببلد في انتشرت الصحابة ألف كىذا»قاؿ القارم معمبلن:  «بو يحتج ال لييعة كابف

 .َُٕ/ّ القارم

 .ُٗٔ/ّ القارم عمدة -ّ

 .َُٕ/ّ القارم ، كعمدةُِٗ/ُ الراية لمزيمعي ، كنصبِٔٔ/ُ انظر: سنف البييقي الكبرل -ْ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ ٝأصو يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ أٝال :

ثبت عمميان أف المياه الراكدة كسطان مبلئمان لمكائنات الدقيقة لنمك الكثير مف البكتيريا 
(، كغير Shigella(، كالشيجبل )Salmonella(، كالسالمكنيبل )Choleraكالككليرا )

ذلؾ، كما تحتاج كثير مف الطفيميات كالديداف كالزحار األميبي، كالديداف المستديرة، 
كالبميارسيا، إلى الماء إلكماؿ دكرة حياتيا خارج جسـ اإلنساف، كيساعد التبكؿ كالتبرز 

 .(ُ)ا، كانتشارىاعمى نمك ىذه الديداف، كسرعة تكاثرى
(، أك داء المنشقات Bilharziaكعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر مرض البميارسيا )

(Schistosomiasis ،في مقدمة األمراض التي تنتقؿ إلى اإلنساف مف المياة الراكدة )
 المنشقَّة تسمى الطفيمية الديداف مف أنكاع ثبلثة تيسبٍّبو أحيانان، قاتؿ كىك مرض

 ََِ حكالي كيصيب العالـ، أنحاء جميع في البميارسيا مرض تشركين ،(الشستكسكما)
 باسـ المرض الكاريبي، كسيمٍّي جزر كبعض الجنكبية، كأمريكا إفريقيا، في شخص مميكف

 عاـ المرض اكتشؼ الذم ًبٍميارس( )تيكدكر األلماني الطبيب إلى نسبة البميارسيا
 الدمكية، المنشقة بأسماء ضالمر  تسبب التي )الشستكسكما( ديداف ـ، كتعرؼُُٖٓ
 حياتيا دكرة مف جزءا الديداف ىذه كتعيش المنسكنية، كالمنشقة اليابانية، كالمنشقة
 الماء، في حرة الديداف تسبح القكاقع، ترؾ كبعد العذبة، المياه قكاقع بعض في طيفيميات

 رلمج الديداف تغزك النياية كفي الماء، في يسبح أك يغكص إنساف جمد تخترؽ كقد
 كاإلناث الذككر األمعاء، كتعيش أك المثانة مف القريبة الصغيرة األكردة في كتستقر الدـ،

 إلى يكميان  البيض كينتقؿ طبيعي، عضكم ترابط في الديداف تمؾ مف النمك المكتممة
 فإف ذلؾ كمع كالبكؿ، البراز مع كيخرج كالمثانة، األمعاء في كيصب الدمكية، األكعية

                                                           
لعبداهلل المصمح كعبد الجكاد الصاكم  انظر: اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة )منيج التدريس الجامعي( -ُ

، َُْٕ، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ألحمد مصطفى متكلي صِّٕص
 .ّٕ، ِٕلكمال المويل صكاإلعجاز الطبي في السنة النبكية 
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 عف المرض كينتج كالطحاؿ، كالكبد أخرل أعضاء إلى طريقو أخذي البيض ىذا بعض
 .(ُ)البيض تجاه المصاب فعؿ رد

يتحرؾ باألىداب في الماء، ، (الميراسيديـك) ىدبيان  يرقيان  طكران  قان مً طٍ كيفقس البيض مي 
 ، كيتحكؿةيدخؿ إلى جسـ القكقعكيبحث عف بيت لو، ليجد القكقعة في المياه الراكدة، ف

 الكيسي، ثـ يياجر بعد ذلؾ إلى القناة اليضمية لمقكقع، حيث ينتج الطكر إلى الطكر
كأشكاؾ  ،كالتي تتميز بذيميا المشقكؽ (،السركاريا) اليرقي المعدم المعركؼ بالمذنبات

المذنب عمى اختراؽ جمد  لتساعد ؛كعدد مف غدد االختراؽ في مقدمتيا كزكائد حسية،
في فترة  ج القكقع المصاب المذنباترً خٍ كيي ، لؤلنسجة العائؿ النيائي بإقرازاتيا المذيبة

، كتعيش في الطبقة السطحية مف الماء، كتنجذب إلى كتسبح المذنبات في الماء، النيار
الظؿ، كأم حركة غير طبيعية في الماء، أك تمؾ التي تنتشر مف جسـ اإلنساف إذا 

إنساف أك -النيائي الفقارم كيمكف أف تخترؽ ىذه المذنبات جمد العائؿانغمس في الماء، 
الخبليا المناعية  قد تياجميا كيتحكؿ الطفيؿ أثناء ذلؾ إلى دكدة صغيرة -حيكاف
، كتحفز األحماض الدىنية في الجمد )السركاريا( لبلختراؽ، كلكف مستخمص (ِ)بالجسـ

الدىف عمى السطح الخارجي لمجمد لو تأثير قاتؿ عمى )السركاريا( إذا تعرضت لو بشكؿ 
شر، فإف الدىنيات السطحية عمى الجمد تقتؿ جميع أنكاع )السركاريا( بتدمير جميع مبا

أغشية خبلياىا، فبل تقي نفسيا مف الماء، كقد كجد أف تكرار اختراؽ )السركاريا( لمجمد 
(، كىي َُ-ILكPGE2ال تكسبو مناعة ضدىا، فقد كجد أف )السركاريا( تفرز مكاد )

                                                           
 .ََُ/ٓ العالمية العربية ، كالمكسكعةُٕٔانظر: المكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ُ

، كمف أكجو ْٓكية لعبد العزيز عبد الرحيـ صانظر: مرشد التشخيص المجيرم لمبيارسيا كالطفيميات المع -ِ
اإلعجاز العممي في السنة النبكية المياة الراكدة كدكرة البميارسيا ليحيى إبراىيـ، منشكر ضمف مجمة اإلعجاز 

كد كالماء الدائـ لمجدم إبراىيـ، منشكر ضمف في الماء الرا ، كاإلعجاز العممي لسنة النبي ُٔالعممي، عدد
، كالمكسكعة ُُٖ-ُُٔ، صُبحكث المؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز العممي في الككيت، العمـك الطبية، جزء 

 .َُْٖالذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ص
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ؿ الخبليا المناعية، كذلؾ مف الدىنيات المكجكدة عمى مضادة لبللتيابات، كمضادة لعم
 .(ُ)(Linoleic acidسطح الجمد، مثؿ حمض المينكليؾ )

 فأمف محيط الماء، كما  في انغماس اإلنساف في الماء تنجذب إليو ىذه المذنباتك 
المذنبات، كتتشرب طبقة الكيراتيف  يقتؿ يفقد طبقة الدىف التي تمثؿ كقاية ككسطان  الجمد

حداث اإلصابة فيو،  -بعد االنغماس-الماء، فيسيؿ عمى ىذه المذنبات ب اختراؽ الجمد كا 
في خبلؿ ربع ساعة ك بيف أصابع األقداـ،  عف طريؽ أم تشقؽ جمدم خصكصان أك 

البعد عف  فيو انغماس كلكف في تناكؿ الماء دكف، كمنو لؤلكعية الدمكية ،تخترؽ الجمد
 فبل يحكم منيا إال القميؿ ،بعيدان عف تجمع المذنباتف الماء المتناكؿ يككف الخطر؛ أل

 كبعد انجذاب المذنبات لجدراف اإلناء، فإف ما يقع، ميما كانت اإلصابة عالية في الماء

بالجمد الذم يعتبر   متصؽتال ك الماء مع نساب فت منيا عمى الجمد، يجده في تماـ الكقاية،
أك أنيا تقتؿ بفعؿ  الكيراتيف، فضؿ طبقةب وأك طاردان لبطبيعتو سطحان غير محب لمماء 

 .(ِ)طبقة الدىف الحامضية التي لـ تتأثر؛ لعدـ االنغماس
الكقكؼ مدة طكيمة في البرؾ  أك ،اإلصابة بالبميارسيا تنتج عف طريؽ االستحماـف

طريقو  (السركاريا) ليجدالماء،  أك المياه الراكدة، أك األجزاء الساكنة مف ،كالمستنقعات
، مع المبلحظة أف دكرة حياة البميارسيا قد تتميا الحيكانات كالطيكر التي نسافإلى اإل

 .(ّ)ترد الماء كال يمكف منعيا بحاؿ

                                                           

م إبراىيـ السيد، نقبلن عف بحكث المؤتمر في الماء الراكد كالماء الدائـ لمجد اإلعجاز العممي لسنة النبي  -ُ
 .ُِّ، ُِِي في القرآف كالسنة في الككيت، صالعالمي الثامف لئلعجاز العمم

مف أكجو اإلعجاز العممي في السنة النبكية: المياة الراكدة كدكرة البميارسيا، منشكر ضمف مجمة اإلعجاز،  -ِ
الراكد كالماء الدائـ، لمجدم إبراىيـ السيد، نقبلن عف بحكث  في الماء ، كاإلعجاز العممي لسنة النبي ُٔالعدد 

 .ََّ، كاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني ص ُِّلثامف لئلعجاز في الككيت، صالمؤتمر العالمي ا
عجاز في الماء الراكد كالماء الدائـ، نقبلن عف بحكث المؤتمر العالمي الثامف لئل اإلعجاز العممي لسنة النبي  -ّ

 .=http://www.aaddِcom/vb/showthread.php?t، كمكقع: ُُّ-َُّص 
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: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ:  صب٤ٗب 
 يظير أثر المستجدات الطبية في ىذا المطمب عمى النحك التالي:

ف بعض أىؿ الظاىر مف أف تأكيد ما ذكره الفقياء مف شذكذ كبطبلف ما نقؿ ع -أ
النيي إنما ىك عف البكؿ في الماء الراكد مباشرة، أما لك باؿ في إناء ثـ صبو فيو، فإف 
النيي ال يدخؿ فيو، ككذلؾ لك باؿ بجكاره بحيث ينزؿ إليو فإنو ال يشممو النيي، كبأف 

ؾ في الغائط ليس كالبكؿ فبل يشممو النيي؛ فالمستجدات الطبية تدؿ عمى دخكؿ كؿ ذل
النيي الكارد في األحاديث؛ إذ ال فرؽ بيف البكؿ فيو، أك بجكاره؛ ألف كؿ ذلؾ سبب 
الختبلط الماء بالبكؿ، الذم قد يككف حامبلن لممرض، ككذلؾ البراز؛ فإنو كسيمة لنقؿ 
نما نبو بالبكؿ؛ ألف الماء ربما ال يتغير خصكصان مع الكثرة، فبل  المرض كالبكؿ، كا 

جكد البكؿ فيو، بخبلؼ الغائط إذ قد ييرل في الماء، أك تكجد ريحو يكجد ما يدؿ عمى ك 
 فيو.
تأكيد ما ذكره جميكر العمماء مف أف عمـك النيي عف استعماؿ الماء الراكد  -ب

يشمؿ مف باؿ فيو كغيره، فمف باؿ فيو امتنع عميو كعمى غيره استعمالو؛ خبلفان البف 
؛ ألف  نيا تضر البائؿ كغيره، بؿ إف المستجدات في إذا انتقمت إلى الماء فإالعدكل حـز

الماء الراكد لك كاف عرضة لبكؿ الحيكانات كالطيكر أك أركاثيا،  المكضكع تدؿ عمى أف
 فإف النيي يشممو؛ ألف ذلؾ مف كسائؿ نقؿ المرض.

عدـ جكاز االنغماس في الماء الراكد لبلستنجاء فيو، كيدخؿ فيو مف استنجى مف  -ج
يو ماء االستنجاء كيختمط بو؛ ألف عمة النيي مكجكدة ىنا، كيشمؿ ماء بحيث يرجع إل

 ذلؾ االستنجاء مف البكؿ أك الغائط، كالماء القميؿ أك الكثير، ما داـ راكدا.
لؤلخذ بقكؿ أىؿ  تعتبر المستجدات الطبية في المكضكع كقرينة يستأنس بيا -د

لراكد لمتحريـ، سكاء كاف الظاىر، كبعض الحنفية، مف أف النيي عف البكؿ في الماء ا
الماء قميبلن أك كثيرا؛ كيرل الباحث أف ىذه القرينة باإلضافة إلى أف النيي في األصؿ 
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، كمع ما يشيد ليا مف األصكؿ الشرعية العامة، كالقكاعد الكمية (ُ)يقتضي التحريـ
زالتو، كعدـ اإلضرار باآلخريف، مرجح لمقكؿ بأف النيي عف  المقتضية لرفع الضرر كا 

 البكؿ في الماء الراكد لمتحريـ، كاهلل أعمـ.
تعتبر المستجدات في المكضكع في نظر الباحث مرجحة لما ذىب إليو أىؿ  -ز

الظاىر، كمف كافقيـ؛ إلى أف الماء إذا خالطتو نجاسة، كلـ تغيره، فيك طاىر؛ ألف 
، فيتضرر بو النيي ليس لمنجاسة، بؿ لئبل يصير بكثرة التبكؿ فيو نجسان، أك لئبل يقذره

اآلخركف، كربما كردت إليو الحيكانات كشربت منو، فتصبح عائبل مناسبا لنقؿ المرض، 
نما ىك لمعنى ال نعرفو»كليذا عبر بعض الفقياء عف عمو النيي بقكلو:   .«كا 

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 ، كالتبصرةٔٔ/ِ لمبيضاكم، تأليؼ السبكي األصكؿ عمـ إلى الكصكؿ منياج عمى المنياج شرح في اإلبياج -ُ

 .ٗٗ/ُ الشيرازم الفقو لمفيركزآبادم أصكؿ في
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 ادلـِت اُضبُش: ثٍٞ اُوػ٤غ ٝاجلبه٣خ
 وػ٤غ ٝاجلبه٣خاُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف رـٜري ثٍٞ اُـالّ اُ

كىالرَّشٍّ  ًباٍلمىاءً  النٍَّضحي في المغة: اٍلبىؿ أكالن:
حى : االصطبلح كفي ،(ُ)  غىمىرىهي : الشيء نىضى

ف كبمو بالماء ييكىاًثرى  يىٍغميرى  أىفٍ  النضح: ، كقيؿ(ِ)شيء منو يىٍقطيٍر  لـ كا   ال مكاثرة ًباٍلمىاءً  كى
د دىهي  الماء جرياف يبمغ تىرى تىقىاطيرىهي، كى  أف فييا يشترط فإنو غيره، في بخبلؼ الغسؿ كالمكاثرة كى
ف المحؿ، مف كيتقاطر الماء بعض يجرم بحيث يككف  .(ّ)عصره يشترط لـ كا 

رضي اهلل  عباس لحديث ابف ؛(ْ)الكبير اآلدًمي بكؿ نجاسة عمى الفقياء اتفؽ ثانيان:
 في ييعىذ بىافً  كما عىذ بىاًف،لىيي  ًإن ييمىا "أىمىافقاؿ:  قبريف عمى  اهلل رسكؿ مر عنيما قاؿ:

، ديىيمىا أىم ا كىًبيرو ري  كىأىم ا ًبالن ًميمىًة، يىٍمًشي فىكىافى  أىحى يىٍستىًتري  الى  فىكىافى  اٍْلخى
، (ٔ)"بىٍكًلًو... مف (ٓ)

ـٍ  الناس، فزجره المسجد، طائفة في الذم باؿ األىعرابي كحديث  فمما ، النبي "فىنىيىاىي
ى  .(ٕ)عميو" فىأيٍىًريؽى  مىاءو  مف ًبذىنيكبو   النبي مىرى أى  بىٍكلىوي  قىضى

 فإف عاميف، كبمغا الطعاـ، أكبل كالصغيرة إذا الصغير أف عمى الفقياء اتفؽ ثالثان:
الكبير، كقيد أحمد غسؿ بكؿ الصبي بأف يريد الطعاـ  بكؿ كنجاسة نجس بكليما

                                                           
 .َٗٔ/ِ المنير المصباح -ُ
 .َْٓ/ِالمجمكع  ، كِّّ/ُ لممرداكم اإلنصاؼ -ِ

 .ُْٓ/ِ المجمكع -ّ
 .ُٗ/َْالككيتية  الفقيية ، كالمكسكعةُّْ/ُ ، كالمغني البف قدامةَُٗ/ّ مسمـ صحيح عمى النككم شرح -ْ
 ..."يستنزه"... ك"يستتر" ركايات: ثبلث فركل بكلو" مف يستتر "ال:  النبي قكؿ كأما»قاؿ النككم:  -ٓ
، كقاؿ َُِ/ّ مسمـ صحيح شرح« منو كيتحرز يتجنبو، ال ا:كمعناى صحيحة، ... ككميا"يستبرئ"ك

، كقاؿ الطحاكم: ُٓٗ/ُ األحكذم تحفة« منو يتحفظ ال يعني: سترة، بكلو كبيف بينو يجعؿ ال أم»المباركفكرم: 
 .ُٖٔ/ُّ اآلثار مشكؿ شرح« بكلو مف يتكقى ال أم:»

 ، كمسمـ، كتاب الطيارة، بابُِْبرقـ:  ٖٖ/ُ البكؿ غسؿ في جاء ما أخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب -ٔ
 .ِِٗبرقـ:  َِْ/ُمنو  االستبراء ككجكب البكؿ نجاسة عمى الدليؿ

 باب كمسمـ، كتاب الطيارة، ،ُِٗبرقـ:  ٖٗ/ُ البكؿ عمى الماء ييريؽ باب البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ٕ
 .ِْٖبرقـ:  ِّٔ/ُ ...المسجد في حصمت إذا النجاسات مف كغيره البكؿ غسؿ كجكب
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حنؾ بالتمر، فعمى  النبي كيشتييو، كليس إذا طعـ؛ ألنو قد يمعؽ العسؿ ساعة يكلد، ك 
ىذا ما يسقاه الصبي أك يمعقو لمتداكم ال يعد طعامان يكجب الغسؿ، كما يطعمو لغذائو 

 .(ُ)كىك يريده كيشتييو ىك المكجب لغسؿ بكلو
ثـ إف النضح إنما يجزئ ما داـ الصبي يقتصر بو عمى الرضاع، أما »قاؿ النككم: 

 .(ِ)«يجب الغسؿ ببل خبلؼإذا أكؿ الطعاـ عمى جية التغذية، فإنو 

إلى نجاسة بكؿ الرضيع الذم لـ يأكؿ الطعاـ بؿ قد  (ّ)ذىب جميكر العمماء رابعان:
نما خفؼ تطييره، بدليؿ األمر بنضحو كرشو كما سيأتي.(ْ)نيقؿ اإلجماع عمى ذلؾ  ، كا 

 بنضحو كرد إنما النص ألف الغبلـ؛ بكؿ بطيارة كنقؿ عف بعض أىؿ العمـ القكؿ
، كحكي القكؿ (ٓ)غسمو لكجب نجسان  كاف يزيمو، فمك ال كالرش كالنضح غسمو، دكف كرشو

 بطيارتو عف الشافعي.
 .(ٔ)نكقش: بأنيا حكاية باطمة

 الشافعي عف ىذا ينقؿ كلـ برىاف، غير مف فاعترض عمى ىذه المناقشة: بأنيا إنكار
 عف نقؿ ككذا طاىر، يطعـ ال الذم الصغير بكؿ أف أيضان  مالؾ عف نقؿ بؿ كحده،
 .(ٕ)غيرىما

                                                           
 .َّٓ/ّٗ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُْٔ، ُْٓ/ُ، كالمغني َْٓ/ِ، كالمجمكع ّٔٓ/ُاالستذكار  -ُ

 .ُٓٗ/ّشرح صحيح مسمـ  -ِ
، كالمدكنة الكبرل ٗٔ/ُ، كتبييف الحقائؽ ِّٕ/ُ، كفتح البارم ُٓٗ/ّانظر: شرح النككم لصحيح مسمـ  -ّ
 .ّٗ/ُ، كسبؿ السبلـ ُْٓ/ُ، كالمغني ُْٓ، َْٓ/ِ، كالمجمكع ّٔٓ/ُ، كاالستذكار ِْ/ُ

 .ُٓٗ/ّشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ْ

 ، كنيقؿ عف داككد الظاىرم، انظر: تحفةُْٓ/ُ نقمو القاضي عف أبي إسحاؽ بف شاقبل، المغني البف قدامة -ٓ
 .ُِٓ/ُ الزرعي أيكب بكر أبي بف لمحمد المكلكد بأحكاـ المكدكد

ما حكاه أبك الحسف بف بطاؿ، ثـ القاضي عياض عف الشافعى كغيره، أنيـ قالكا: بكؿ  كأما»قاؿ النككم:  -ٔ
 . ُٓٗ/ّشرح النككم عمى صحيح مسمـ « الصبي طاىر فينضح، فحكاية باطمة قطعا

 أف أيضان  مالؾ عف نقؿ بؿ كحده، الشافعي عف ىذا ينقؿ كلـ برىاف، غير مف إنكار ىذا قمت:»قاؿ العيني:  -ٕ
 .َُّ/ّ القارم عمدة« الظاىرم كداكد األكزاعي عف نيًقؿ ككذا طاىر، يطعـ ال الذم الصغير بكؿ
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 الطعاـ ثبلثة أقكاؿ: يأكبل لمفقياء في تطيير بكؿ الصبي كالصبية ما لـ خامسان:
الجارية، كىك قكؿ الشافعية  كيغسؿ مف بكؿ الغبلـ، مف بكؿ ينضح :القكؿ اْلكؿ

 ؛ لآلتي:(ُ)كالحنابمة
،  الم وً  رسكؿ أيًتيى " :عائشةأـ المؤمنيف  لحديث -ُ ًبيٍّ  فىدىعىا ثىٍكًبًو، عمى فىبىاؿى  ًبصى
، ًبيٍّ   الم وً  رسكؿ أيًتيى "، كفي ركاية: (ِ)ًإي اهي" فىأىٍتبىعىوي  ًبمىاءو عي، ًبصى ٍجرًًه، في فىبىاؿى  يىٍرضى  حى
، فىدىعىا ب وي  ًبمىاءو ٍبيىاًف، ييٍؤتىى كاف  الم وً  رىسيكؿى  أىف  "، كفي ركاية: (ّ)عميو" فىصى  فىييبىرِّؾي  ًبالصِّ

ـٍ كى  عمييـ، نِّكييي ًبيٍّ  فىأيًتيى  ،(ْ)ييحى  .(ٓ)يىٍغًسٍمو"ي  كلـ بىٍكلىوي  فىأىٍتبىعىوي  ًبمىاءو  فىدىعىا عميو، فىبىاؿى  ًبصى
 رسكؿ إلى الطعاـ يأكؿ لـ صغير ليا بابف أتت محصف أنيا بنت قيس أـ لحديث -ِ
ٍجرًًه، في  الم وً  رسكؿ فىأىٍجمىسىوي " : اهلل ، عىافىدى  ثىٍكًبًو، عمى فىبىاؿى  حى وي  ًبمىاءو حى  كلـ فىنىضى

، يىٍأكيؿى  أىفٍ  يىٍبميغٍ  لـ ليا ًباٍبفو   الم وً  رىسيكؿى  أىتىتٍ  أنيا"، كفي ركاية: (ٔ)يىٍغًسٍموي" ـى  فبىاؿى  الط عىا
ٍجرً  في ،  الم وً  رسكؿ ، فىدىعىا الم وً  رسكؿ حى وي  ًبمىاءو حى  يىٍغًسٍموي  كلـ ثىٍكًبوً  عمى فىنىضى

ـى  يىٍأكيؿٍ  لـ ليا ًباٍبفو   الم وً  رىسيكؿى  أىتىتٍ  أنيا" ي ركاية:، كف(ٕ)غىٍسالن" عىٍتوي  الط عىا ضى  في فىكى
ٍجرًًه، ، حى حى  أىفٍ  عمى يىًزدٍ  فمـ قاؿ: فىبىاؿى ًباٍلمىاًء" نىضى

فىرىش وي" ًبمىاءو  "فىدىعىا، كفي ركاية: (ٖ)
(ٗ). 

                                                           
سحاؽ، كالزىرم، كابف كىب، كأبك عبيد، كداكد، كالثكرم كالحسف، كأـ سممة، كعطاء، بو عمي، كقاؿ -ُ  كا 

أصحابو ىي  كجماعة مف السمؼ، كأصحاب الحديث، كغيرىـ، كركاه الكليد بف مسمـ عف مالؾ، كقاؿ كاألكزاعي،
 ، كالمجمكعِّٕ/ُ، كفتح البارم ُٓٗ/ّركاية شاذة، كركم عف أبى حنيفة، انظر: شرح النككم لصحيح مسمـ 

 .ٖٓ/ُ األكطار ، كنيؿّٖ/ُ، كسبؿ السبلـ ُْٔ/ُ، كالمغني ُْٓ، َْٓ/ِ
 .َِِبرقـ:  ٖٗ/ُ الصبياف بكؿ البخارم، كتاب الكضكء، باب أخرجو -ِ
 .ِٖٔبرقـ:  ِّٕ/ُ غسمو ككيفية الرضيع الطفؿ بكؿ حكـ باب ارة،مسمـ، كتاب الطي أخرجو -ّ

 .ٖ/ُْ المعبكد في حنؾ المكلكد، عكف كدلكو التمر مضغ كىك التحنيؾ، مف -ْ
 .ِٖٔبرقـ:  ِّٕ/ُ غسمو ككيفية الرضيع الطفؿ بكؿ حكـ باب مسمـ، كتاب الطيارة، أخرجو -ٓ
  .ُِِبرقـ:  َٗ/ُ فالصبيا بكؿ أخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب -ٔ
 .ِٕٖبرقـ:  ِّٖ/ُ غسمو ككيفية الرضيع الطفؿ بكؿ حكـ باب مسمـ، كتاب الطيارة، أخرجو -ٕ
 .ِٕٖبرقـ:  ِّٖ/ُ غسمو ككيفية الرضيع الطفؿ بكؿ حكـ باب مسمـ، كتاب الطيارة، أخرجو -ٖ
 .ِٕٖبرقـ:  ِّٖ/ُ غسمو ككيفية الرضيع الطفؿ بكؿ حكـ باب مسمـ، كتاب الطيارة، أخرجو -ٗ
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حي  "إنما: لقكلو  -ّ ييٍغسى  الذ كىًر، بىٍكؿً  مف ييٍنضى  :كقكلو ، (ُ)اْلٍنثىى" بىٍكؿً  مف ؿي كى
حي  ـً  بىٍكؿي  "ييٍنضى ييٍغسىؿي  اٍلغيالى اًريىًة" بىٍكؿي  كى  . (ِ)اٍلجى

أصح مف  ، كاتباعيا أكلى، كقكؿ رسكؿ اهلل فيذه نصكص صحيحة عف النبي 
 .(ّ)قكؿ مف خالفو

 اعترض عمييا باآلتي: 
، بدليؿ حديث نضح المذم، بأف ما كرد فييا مف النضح كالصب المراد بو الغسؿ -أ

 الغسؿ، بو يأتي كيراد كالرش كال يجزيو إال الغسؿ، كحديث نضح الثكب مف دـ الحيض،
 .(ْ)كألف النضح كثرة الصب

، كحممو ىنا عمى الرش متعيف (ٓ)يناقش: بأف النضح يككف غسبلن كيككف رشا
ليؿ عمى أف بالركايات المصرحة بذلؾ، كالتفريؽ في األحاديث بيف الغسؿ كالنضح د

المراد بالنضح الرش، كمعمـك أف األصؿ في العطؼ المغايره، بؿ في حديث أـ محصف 
 يغسمو. كلـ التصريح بأنو نضحو

 يغسمو "كلـركاية:  أم غسبلن مبالغان فيو، كيؤيده "كلـ يغسمو"المراد بقكليا:  -ب
 الغسؿ. أصؿ كجكد مع البميغ الكثير نفي عمى المنكف بالمصدر فدؿ غسال"

 . (ٔ)نكقش: بأنو قكؿ يخالؼ الظاىر، كيبعده ما كرد في األحاديث األخرل
                                                           

، كابف ماجو، كتاب ّْٕبرقـ:  َُِ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطيارة، باب بكؿ الصبي يصيب الثكب  -ُ
، كالحديث عف لبابة بنت ِِٓبرقـ:  ُْٕ/ُ ا جاء في بكؿ الصبي الذم لـ يطعـالطيارة كسننيا، باب م

ٍيرىهي،  ،، أىٍعًطًني ثىٍكبىؾى اهلل كؿفقمت: يا رس في ًحٍجًر النبي  لت: باؿ الحسيف بف عميالحارث قا كىاٍلبىٍس ثىٍكبان غى
 فقاؿ: ... الحديث.

 ، عفَُٔبرقـ:  َٗٓ/ِ الرضيع الغبلـ بكؿ نضح في ذكر ما كتاب أبكاب الصبلة، باب الترمذم، أخرجو -ِ
 «.صحيح حسف ديثح ىذا» الترمذم: قاؿ جميعا" بلغيس اطىًعم فإذا ا،يىطعىم لـ ما اكىذ :تتمتو: "قاؿ قتادة ، عمي

 .ُْٔ/ُ قدامة البف المغني -ّ

 .ٗٔ/ُتبييف الحقائؽ لمزيمعي  -ْ

 .ُِّ/ّشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ٓ

 .ِّٕ/ُفتح البارم  -ٔ
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 الصغير. عمى عائد "ثكبو" في الضمير أف -ج
، بدليؿ حديث أـ يناقش: بأف نص األحاديث يدؿ عمى عكدة الضمير إلى النبي 

ٍجرً  في "فبىاؿى قيس بنت محصف:  ، كمف متى كاف الصبي الرضيع " الم وً  رسكؿ حى
 ان ليرش البكؿ مف ثكبو.  مكمف

نما لمحكـ، عمة ليس الطعاـ" يأكؿ "لـ قكليا: أف -د  قضية، كحكاية حاؿ كصؼ ىك كا 
 لـ  كالنبي الطعاـ! كبيف بينو فرؽ شيء فأم حاؿ، كؿ في حكمو كحكمو طعاـ كالمبف
معمبلن إليو، كأيضان: بأنو إف لـ يكف الحكـ  فيو الحكـ فىنيًكؿً  إليو، أشار كال بيذا، يعمؿ

 بذلؾ فيك حكـ تعبدم ثابت بالنص، فيسقط القياس في مقابمتو. 

 بقكية. ليست ينضح الصبي كبكؿ فيغسؿ األنثى بكؿ بيف التفرقة أحاديث -ىػ
 يعارض لـ أنو كالحاصؿ»يناقش: بثبكت ىذه األحاديث كصحتيا، قاؿ الشككاني: 

كتأكلكا األحاديث، كىك  «، كقاؿ الصنعاني:(ُ)«االشتغاؿ بو يكجب شيء أحاديث الباب
 .(ِ)«تقديـ لمقياس عمى النص

كاشترط الشافعية في النضح إصابة الماء جميع مكضع البكؿ، كأف يغمره، كال يشترط 
 .(ّ)أف ينزؿ عنو

الجارية، كىك قكؿ الحنفية  بكؿ يغسؿ كما الغبلـ بكؿ : يغسؿالقكؿ الثاني 
 ستدلكا باآلتي:، كا(ٓ)؛ كىك كجو عند الشافعية ضعيؼ(ْ)كالمالكية

 في ماء أدلك بئر عمى كأنا  اهلل رسكؿ عميَّ  أتى قاؿ ياسر بف بحديث عمار -ُ
، يىا" فقاؿ: لي، رككة : تىٍصنىعي؟ مىا عىم اري  ًمفٍ  ثىٍكًبي أىٍغًسؿي  كىأيمِّي، ًبأىًبي اهلًل، رىسيكؿى  يىا قيٍمتي

                                                           
 .ٖٓ/ُ األكطار نيؿ -ُ
 .ّٖ/ُسبؿ السبلـ  -ِ

 .ُْٓ/ِالمجمكع  -ّ

، ِْ/ُ لئلماـ مالؾ المدكنة الكبرل، ك ٗٔ/ُ الحقائؽ ، كتبييفٖٖ/ُالثكرم، انظر: بدائع الصنائع  كقاؿ بو -ْ
 .ّٔٓ/ُ البف عبد البر كاالستذكار

 .ُٓٗ/ّ، كشرح النككم عمى صحيح مسمـ َْٓ/ِحكاه المتكلي، المجمكع لمنككم  -ٓ
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امىةو  ابىٍتوي، نيخى : أىصى ، يىا فىقىاؿى : ًمفٍ  الث ٍكبي  ٍغسىؿي يي  ًإن مىا عىم اري ٍمسو  كىاٍلبىٍكًؿ، اٍلغىاًئًط، ًمفى  خى
، كىاٍلقىٍيًء، ، كىالد ـً ، يىا كىاٍلمىًنيِّ امىتيؾى  مىا عىم اري ديميكعي  نيخى ٍينىٍيؾى  كى ًتؾى  ًفي ال ًذم كىاٍلمىاءي  عى  ًإال   ًرٍككى
 ، كجو االستدالؿ: أف الحديث لـ يفرؽ بيف بكؿ كبكؿ.(ُ)"سىكىاءه 

 خاصة ألنيا الباب؛ أحاديث يعارض ال ضعفو عمى الحفاظ اتفاؽ مع بأنونكقش: 
 يبنكف ال األصكؿ أىؿ مف جماعة كلكف كاجب، الخاص عمى العاـ كبناء عاـ، كىك
 نحف ما كمثؿ االلتباس مع كأما الخاص، تأخر أك المقارنة مع إال الخاص عمى العاـ

 كصرح اتفاقا، الخاص عمى العاـ يبنى أنو األصكؿ أئمة بعض حكى فقد بصدده
 أف الحديث بعمـ إلماـ أدنى لو مف يشؾ كال االلتباس، مع الترجيح الكاجب أف بعضيـ
 غير بالظيكر عمار لحديث كترجيحيـ عمار، حديث مف كأصح أرجح الباب أحاديث
 .(ِ)ظاىر

 األبكاؿ كسائر غسمو فكجب نجس، بكؿ ألنو النجاسات؛ سائر عمى بكليما بقياس -ِ
أحكاميما، كقد  كسائر كاألنثى الذكر فيو فاستكل بالنجاسة يتعمؽ حكـ كألنو ة،النجس

 أجمع المسممكف أنو ال فرؽ بيف بكؿ الرجؿ كالمرأة، ككذلؾ بكؿ الغبلـ كالجارية.
كتأكلكا األحاديث، كىك تقديـ لمقياس عمى  «قاؿ ابف األمير في الرد عمييـ:

 .(ّ)«النص
، كخصص (ْ)ما، كىك كجو عند الشافعية ضعيؼفيي النضح : يكفيالقكؿ الثالث

 .(ٓ)البعض النقؿ في ىذا بما إذا كانا لـ يدخؿ أجكافيما شيء أصبل
                                                           

 ثابت غير يركه لـ»، كقاؿ: ُبرقـ:  ُِٕ/ُ البكؿ... نجاسة الدارقطني في سننو، كتاب الطيارة، باب أخرجو -ُ
براىيـ دا،ج ضعيؼ كىك حماد، بف  «.ضعيفاف كثابت كا 
 .ٖٓ/ُ األكطار نيؿ -ِ
 .ّٖ/ُسبؿ السبلـ  -ّ

، كشرح النككم لمسمـ َْٓ/ِالخراسانيكف، كىك قكؿ األكزاعي كالنخعي، انظر: المجمكع لمنككم  حكاه -ْ
 .ّٗ، ّٖ/ُ، كسبؿ السبلـ ِّٕ/ُ، كفتح البارم ُٓٗ/ّ

 .ِّٕ/ُخصصو ابف العربي، انظر: فتح البارم  -ٓ
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   .(ُ)ترده الباب كأحاديث نكقش: بأنو قكؿ ال دليؿ لو،

 اختمؼ الفقياء في كجكد الفرؽ بيف بكؿ الصبي كالجارية:  سادسان:
ف كانا -يما مف حيث طريقة التطيير فذىب الشافعية كالحنابمة إلى كجكد الفرؽ بين كا 

 فيرش مف بكؿ الصبي كيغسؿ مف بكؿ الصبية. -نجسيف؛ لؤلحاديث الكاردة في ذلؾ
 كذىب فريؽ آخر مف الفقياء إلى عدـ كجكد الفارؽ بينيما، كىؤالء انقسمكا إلى فريقيف: 

، يرل أف بكؿ الصبي كالصبية سكاء في نجاستيما، ككجكب غسميما الفريؽ اْلكؿ:
 كىـ الحنفية كالمالكية؛ لما سبؽ ذكره مف أدلتيـ.

يرل أف بكؿ الصبي كالصبية سكء في طيارتيما، كأنو ييٍكتىفى فييما  الفريؽ الثاني:
بالرش؛ ألنو ال يتبيف فرؽ بيف الصبي كالصبية، كنقؿ عف الشافعي النص عمى جكاز 

ال يبيف لي في بكؿ ك »الرش عمى بكؿ الصبي ما لـ يأكؿ، كاحتج بالحديث: ثـ قاؿ: 
الصبي كالجارية فرؽ مف السنة الثابتة، كلك غسؿ بكؿ الجارية كاف أحب إليَّ احتياطان، 

ف رش عميو ما لـ تأكؿ الطعاـ أجزأ إف شاء اهلل تعالى  . (ِ)«كا 
كأف أحاديث الفرؽ بيف بكؿ الصبي كالصبية لـ تثبت عند »قاؿ البييقي: 

 .(ّ)«الشافعي
 .(ْ)نو خطأ لمخالفتو النصكنكقش ىذا القياس: بأ

 اجتيد بعض الفقياء في ذكر أكجو التفريؽ بيف بكؿ الصبي كالجارية، كمنيا: سابعان:
 أف بكليا أثخف كألصؽ بالمحؿ.  -ُ
 كثيؼ فأصفر الجارية بكؿ كأما الرش، خفيؼ، فيكفيو رقيؽ أبيض الغبلـ بكؿ -ِ
  .الغسؿ إلى كيحتاج يكفيو، ال كالنضح ثقيؿ،

                                                           
 .ُٗٗ/ُتحفة األحكذم  -ُ
 .ِْٓ/ِالمجمكع لمنككم  -ِ
 المصدر نفسو. -ّ
 .ّٕٓ/ُ، كاالستذكار البف عبد البر ِْٓ/ِالمجمكع لمنككم  -ْ
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نو ال فرؽ بيف ثخيف النجاسة كرقيقيا في كجكب إزالتيا بالغسؿ، كىذا نكقشا: بأ
 المدعى بنفسو تحكـ غير ظاىر فبل يعتمد.

 األنثى، كرطكبة الذكر حرارة كسببو الذكر، بكؿ مف كأنتف أخبث األنثى بكؿ أف -ّ
 الرطكبة. مع يحصؿ ال ما منيا كتذيب البكؿ، نتف مف تخفؼ فالحرارة
لصبي أكثر؛ فإنو يحممو الرجاؿ كالنساء في العادة، كالصبية ال أف االعتناء با -ْ

 غسؿ بكلو. يحمميا إال النساء غالبان، فاالبتبلء بالصبي أكثر كأعـ، فيشؽ
نكقش: بأنو أضعؼ مف الكجييف السابقيف؛ ألف مقتضاه أنو ال يجب غسؿ ثياب 

يا كمشاركة النساء مف بكليا؛ لككف االبتبلء بو أشد في حقيف الختصاصيف بحمم
 الرجاؿ في حمؿ الصبي.

بكؿ الذكر يككف في مكضع كاحد لضيؽ مخرجو، كبكؿ الجارية يتفرؽ لسعة  -ٓ
مخرجو، فينضح بكؿ الغبلـ لصب الماء في مكضع كاحد، كيغسؿ بكؿ الجارية ليتبع 

 بالماء؛ ألنو يقع في مكاضع متفرقة.
 كمو أصابو ما غسؿ ؽفيش متفرقان  ينزؿ بؿ كاحد مكاف في ينزؿ ال أف بكلو -ٔ

  األنثى. بكؿ بخبلؼ

 كىما طيكراف، كماء، تراب مف خمؽ كآدـ ،آدـ  ىك اإلنساف خمؽ أف أصؿ -ٕ
 كالدـ كلحـ، دـ فيو كضمعو آدـ، ضمع مف خمقت كحكاء حكاء، مف جاءت كاألنثى
 نجس.

 إلى فيحتاج أكثر، األنكثة ىرمكف مف فيو الجارية إف بكؿ: يقكلكف المتأخريف كبعض
 .(ُ)الذككرة ىرمكف مف أثقؿ -يقكلكف كما- األنكثة كىرمكف الغسؿ، في زيادة

                                                           
حكاـُْٓ/ِ، كالمجمكع َٕ/ُ، كتبييف الحقائؽ ُٖٗ/ُ، كشرح الزرقاني لممكطأ ِّٕ/ُالبارم  فتح -ُ  ، كا 

عبلـُٖ/ُ حالفت أبي الديف لتقي األحكاـ عمدة شرح األحكاـ  لعطية المراـ بمكغ ، كشرحٕٗ، ٖٕ/ِ المكقعيف ، كا 
اإلسبلمية:  الشبكة مكقع بتفريغيا قاـ صكتية ، دركسّ/ُِ سالـ، الدرس محمد بف

http://www.islamweb.net. 
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اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ثٍٞ اُوػ٤غ ٝاجلبه٣خ ٝأصوٛب يف 
 افزالف اُلوٜبء

 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ثٍٞ اُوػ٤غ ٝاجلبه٣خ أٝال :
معرفة ل ؛يثي الكالدةكحد ،في بكؿ األطفاؿ الرضع ،(ُ)تـ دراسة نسبة تكاجد البكتيريا
ككذلؾ  ،العينات حيث تـ التركيز عمى عدد البكتيريا في ،الفرؽ بيف بكؿ الغبلـ كالجارية

الدراسة عمى  اعتمدت ىذه(، ك السالبة كالمكجبة)راـ جنكع البكتيريا مف ناحية صبغة 
 ،تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائيإناثا(  ّٓك ا،ر ك ذك ّٖ) طفبلن  ّٕعينات جمعت لػ

، مع مراعاة تنظيؼ الببلستيكية المعقمة كالمخصصة ليذا الغرض ـ األكياسباستخداك 
لؤلطفاؿ؛ لتبلفي تمكث البكؿ بالبكتيريا المتكاجدة في المنطقة كتعقيـ المنطقة الفرجية 

الفرجية، كصنفكا إلى أربع فئات عمرية حسب العمر كالجنس: دكف شير، كمف شير 
ثبلثة، مع تزايد احتماؿ تناكؿ األطعمة، كجمعت إلى شيريف، ثـ إلى ثبلثة، ثـ أكثر مف 

العينات كنقمت مباشرة لتفحص معمميا، كاستمر العمؿ لعدة أشير، مع مراعاة أقصى ما 
( د. ىانز كريستياف جراـ)يمكف مف درجات التعقيـ كتجنب التمكث، كاستخدمت طريقة 

كجبة الجراـ ـ في صبغ البكتريا، حيث تككف البنفسجية مُْٖٖالتي اكتشفيا عاـ 
 كالحمراء سالبة، كصنفت البكتريا عمى أنيا بكتيريا القكلكف 
مف  تحضير مسحة حيث تـ ،فحصت العينات مباشرة في المختبر باستخداـ صبغة جراـ
فركؽ  كجكد دراسةأظيرت الك  ،راسب كؿ بكؿ عمى شريحة زجاجية ثـ صبغيا بصبغة كراـ

                                                           

ؿ تيرىل فقط مف خبل ،تحتكم عمى خمية كاحدة، كتيعتبر مف أصغر الكائنات الحية ،البكتيريا كائنات حية بسيطة -ُ
عمى أنيا  كنياكييصنٍّف ،حيكانان  ليست نباتان كال أنياب كفبعض العمماء عمى أنيا نبات، كيعتقد آخر  ياييصٌنف ،المجير

كيعيش  ،غير ضار لئلنساف ياكىناؾ أنكاع من ،كتكجد البكتيريا في كؿ مكاف تقريبان ، مف المكنيرا )الفرطيسيات(
مراض، كتدخؿ إلى مف األاألنكاع  ناؾ أنكاع أخرل ضارة تسببىك  ،يسبب أية أضرار ، كالوداخؿ جسم ياعدد من

ضافة لذلؾ يحمؿ اليكاء  ،األنؼ أك الفـ، أك عبر شقكؽ في الجمدكالجسـ عف طريؽ الفتحات الطبيعية،  كا 
كتمنع البكتيريا الضارة الجسـ مف أداء كظيفتو كما ينبغي عف  ،كالطعاـ كالماء البكتيريا مف شخص إلى آخر

 .ِٓ/ٓ. المكسكعة العربية العالمية ـ الخبليا السميمةطريؽ تحطي
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 جميعيا ككانت ،لجنسيف الذكرم كاألنثكمفي نسبة عدد البكتيريا بيف ا كاضحة معنكية

 النحو التالي: وكانت نتائج هذه الفزوق على، ما عدا عينة كاحدة، بكتيريا سالبة لصبغة كراـ

يكما كانت نسبة تكاجد البكتريا في بكؿ الرضع  َّفي الفئة العمرية حتى  أكالن:
بكتريا في الحقؿ %، بالنسبة إلى بكؿ الرضع الذككر، حيث بمغ عدد الْْ،ٓٗاإلناث 

 في نفس الحقؿ لمرضع الذككر.  ِ، بينما بمغ العدد ٗ،ُْالمجيرم لبكؿ الرضع اإلناث 
شيرا كانت نسبة تكاجد البكتريا في بكؿ الرضع اإلناث  ِ-ُفي الفئة العمرية  ثانيان:
% أكثر مف الذككر، حيث بمغ عدد البكتريا في الحقؿ المجيرم لبكؿ اإلناث ْٖ،ُٗ
 في حالة الذككر. ِٓ،ِبمغ العدد  بينما ُ،ِْ
شيرا كانت نسبة تكاجد البكتريا في بكؿ الرضع اإلناث  ّ-ِفي الفئة العمرية  ثالثان:
حيث بمغ عدد البكتريا في الحقؿ المجيرم لبكؿ  % أكثر مف الرضع الذككر،ٗٔ،ّٗ

  في حالة الرضع الذككر. ٔ،ُبينما بمغ العدد  ُ،ِْالرضع اإلناث 
أشير كانت نسبة البكتريا في بكؿ الرضع اإلناث  ّفئة العمرية أكثر مف في ال رابعا:

% أكثر مف الرضع الذككر، حيث بمغ عدد البكتريا في الحقؿ المجيرم لبكؿ الرضع ٗٔ
 في حالة الرضع الذككر. ٖ،ٔبينما بمغ العدد  ٗ،ُّاإلناث 

لعمر، كفي حالة كيبلحظ في حالة الرضع اإلناث تناقص عدد البكتريا مع التقدـ في ا
الرضع الذككر عقب انخفاض أكلي تزايد عدد البكتريا مع تناكؿ الطعاـ كالتقدـ في 
العمر، كىذا يعني أف األنثى يككف معدؿ البكتيريا عندىا مرتفعان منذ األياـ األكلى مف 
عمرىا بغض النظر عف تقدـ العمر، كبغض النظر عف أخذىا لمطعاـ أـ ال، أما الذكر 

البكتيريا يككف أقؿ بكثير في األياـ األكلى مف عمره، كتبدأ ىذه النسبة بالتزايد  فإف تكاجد
تدريجيان مع مركر الزمف، كخاصة عندما يتجاكز الشير الثالث مف العمر؛ حيث تزداد 

 .(ُ)احتمالية البدء بتناكؿ الطعاـ
                                                           

قسـ األحياء )حمد محمد أك  )قسـ الفيزياء(،صيؿ محمد نسبة التكاجد البكتيرم في بكؿ الغبلـ كالجارية الرضع أل -ُ
 . ُْ-ّٖىػ، صُِْٖ، جماد األكلى، ِٕعدد نشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، ، مالمجيرية الطبية(
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عكامؿ ال -أستاذ الميكركبيكلكجي المساعد-كأرجع الدكتكر صبلح الديف جماؿ الديف 
 المؤثرة عمى عدـ تكاجد البكتيريا الممرضة في بكؿ الرضيع إلى عامميف اثنيف ىما:

الجنس: إذ إف مجرل البكؿ في األنثى أقصر مف مجرل البكؿ في الذكر، بجانب  -ُ
إفرازات غدة البرستاتا التي ليا تأثير قاتؿ لمبكتيريا، كنتيجة لمفارؽ التشريحي لمجياز 

ر، فإف األنثى عرضة لمتمكث البكتيرم مقارنة بالذكر، فمف السيؿ البكلي لؤلنثى كالذك
تبيف أف بكؿ األنثى يحتكم   انتقاؿ البكتيريا إلى المثانة في األنثى، كبالنظر إلى قكلو

عمى بكتيريا تسبب العدكل، كمف ثـ كجب غسمو، كذلؾ لمكضع التشريحي لجيازىا 
 الجياز البكلي عند الذكر. البكلي، كصغر مجرل البكؿ في األنثى مقارنة ب

سكاء  -تغذيتو بأغذية غير اإلرضاع مف الثدم–اإلطعاـ: فإف إطعاـ الطفؿ  -ِ
غير لبف -إطعامو بألباف صناعية، أك أم مككنات غذائية صناعية أخرل أك طبيعية

يككف سببان لتمكث البكؿ، حيث إف لبف الثدم يمنع تكاجد بكتيريا القكلكف  -األـ
(Escherichia coli في بكؿ الطفؿ، كىناؾ بعض السكريات المتكاجدة في لبف األـ )

تمنع مف التصاؽ بكتيريا القكلكف بالخبليا الطبلئية في الجياز البكلي، مما يؤدم إلى 
 . (ُ)عدـ تمكث البكؿ ببكتيريا القكلكف

كقد يختمؼ بكؿ الغبلـ عف الجارية في ككف األكؿ يمر عند تككينو بمناطؽ تمتاز 
حرارتيا التي تككف كافية إلضعاؼ البكتيريا ميما كاف عددىا، كبالتالي تقؿ بدرجة 

مقاكمتيا، عندىا يككف رشيا بالماء كافيان لمقضاء عمييا ما لـ يطعـ، فإف أطعـ زاد نشاط 
البكتيريا لدرجة ال تككف الحرارة فييا كافية لمتغمب عمى طبيعة البكتيريا، كالتأثير عمى 

ة قكية، حاليا بذلؾ تمامان كحاؿ األنثى التي ال تتكفر لدييا تمؾ مقاكمتيا، فتخرج نشط
 .  (ِ)الميبطة لنشاط البكتيريا، فيككف حكميما أف يغسبل -أصبلن -الدرجة مف الحرارة 

                                                           
بحكث المؤتمر  في، منشكر الذكرفي مسألة طيارة بكؿ الطفؿ الرضيع  عممي لحديث الرسكؿ اإلعجاز ال -ُ

 .   ُٗ، ُٖ/ِ الطبيةالعالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، كزارة األكقاؼ في الككيت، العمـك 

 . ُْ، صِٕز العممي، العدد مجمة اإلعجا فينسبة التكاجد البكتيرم في بكؿ الغبلـ كالجارية الرضع، منشكر  -ِ
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء يف ثٍٞ اُوػ٤غ ٝاجلبه٣خ صب٤ٗب 
بية، ظير أف الخبلؼ في المسألة بالنظر في أقكاؿ الفقياء في حكـ بكؿ الصبي كالص

 يرجع إلى شيئيف: 
 األكؿ: ثبكت النصكص النبكية الشريفة الكاردة في المكضكع.

 الثاني: كجكد الفارؽ بيف الذكر كاألنثى بثبكت كجكد الفارؽ بيف بكلييما. 
ظير أنيا أحاديث صحيحة، كىذا  كمف خبلؿ النظر في األدلة المرفكعة إلى النبي 

كاؼ إلثبات الفارؽ بيف حكـ البكليف مف حيث النضح كالغسؿ، كلك مف  في حد ذاتو
جية التعبد، إال أف ما ذىب القائمكف بالتسكية بينيما في الغسؿ، أك القائمكف بالتسكية 
بينيما في النضح، كتأكيميـ لؤلحاديث الكاردة في المكضكع، كعمميـ بالقياس، جعؿ 

بلؿ النظر في الجانب الطبي يظير أف بكؿ لمجانب الطبي كجاىة في المكضكع، كمف خ
الرضيع الذكر يككف عادة خاليان مف العكامؿ المرضية مف جراثيـ كغيرىا؛ ألف إصابتو 
بااللتيابات البكلية في ىذا السف المبكر تككف معدكمة، كما أف نسبة المكاد السمية، 

، (ُ)ؼ األنثىكطرح الفضبلت في البكؿ قبؿ تعاطي الطعاـ تعتبر ضئيمة جدان، بخبل
ف كانت بحاجة إلى التعمؽ أكثر-كعميو يرل الباحث أف ىذه الدراسات  مع  -كا 

 انضماميا إلى األحاديث الثابتة، يظير أثرىا كالتالي:
الصبي إذا أكؿ الطعاـ فإنو يتعيف غسؿ بكلو كما ذكر ذلؾ الفقياء، إال أف تقييد  -ُ

ييده بأف يريد الطعاـ كيشتييو، ذلؾ بأف يككف عمى كجو التغذية، أدؽ كأصكب مف تق
كعميو فالبكؿ نجس طالما أعطي الطعاـ كلك لـ يرده أك يشتييو، بخبلؼ المعقة مف 

كبخبلؼ ما يسقاه  -ما لـ يجعؿ مف التمر غذاء لو -العسؿ كالتحنيؾ بالتمر عند الكالدة
ف قيؿ بتكقي ب الصبي  كؿالصبي أك يمعقو لمتداكم؛ إذ ال يعد ذلؾ طعامان يكجب الغسؿ، كا 

 المكضكع. أثناء تناكؿ الدكاء إذا طاؿ فميس ذلؾ ببعيد مف جية ما أظيرتو الدراسات في

                                                           

 .ْٖٔ/ ُانظر: اإلعجاز العممي في السنة النبكية لصالح أحمد رضا  -ُ
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إف كجكد نسبة الميكركبات في البكليف مع ارتفاعيا في بكؿ اإلناث يرجح في  -ِ
نظر الباحث القكؿ بأف األمر بالنضح مف بكؿ الصبي إنما ىك لمتخفيؼ ال لمطيارة، 

نما افترقا في طريقة التطيير. كعميو فبكؿ الصبي نجس  كبكؿ الصبية، كا 
كدلت عميو النصكص النبكية، كالدراسات -ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة  -ّ

ىك المتعيف في األخذ بو، إذ قد ثبت في الشرع كالطب كجكد الفارؽ بيف  -السابقة
ث النبكية، البكليف، فيثبت الفارؽ في طريقة التطيير بينيما كما نصت عميو األحادي
 كعميو فبكؿ اإلناث يغسؿ منو، كيكتفى في بكؿ الصبي بالرش ما لـ يطعـ.

التفريؽ بيف بكؿ الصبي كالجارية، كما عمؿ بو الدراسات السابقة أظيرت كجو  -ْ
بعض الفقياء لمتفريؽ بأف بكؿ األنثى أثخف، كأكثؼ، كأثقؿ، كأخبث، كأنتف مف بكؿ 

ت ىذه األكصاؼ ىي دة الميكركبات في البكؿ، كليسالذكر، يمكف أف يككف كنتيجة لزيا
 .السبب بحد ذاتو

 أعمـ كاهلل 
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 ادلـِت اُواثغ: ُؼبة اٌُِت ٝأعياؤٙ
 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف ُؼبة اٌُِت ٝأعيائٚ

، قاؿ النككم: (ُ)اإلناء في الشراب مف بقي كىك ما كالفضمة، البقية السيؤر: أكالن:
 .(ِ)«فمو كرطكبة لعابو، نجس: أك طاىر الحيكاف سؤر ـبقكلي الفقياء كمراد»

 فحركو، فيو لسانو أدخؿ أك لسانو، بطرؼ شرب إذا :-فييما بالفتح- يمغ كلغ ثانيان:
 أك شرب البعض: زاد فيحركو، مائع كؿ مف كغيره الماء في لسانو يدخؿ أف ىك كقيؿ:

ف لعقو، يقاؿ مائع غير كاف إف يشرب، كقيؿ: لـ  أعـ لحسو، كالشرب يقاؿ ان فارغ كاف كا 
 .(ّ)العكس ال شرب كلكغ فكؿ الكلكغ، مف

 فيو، كليـ في المسألة أقكاؿ: كلغ اختمؼ الفقياء في سؤر الكمب، كما ثالثان:
 إلى نجاسة سؤر الكمب كما كلغ فيو، كاستدلكا باآلتي: (ْ): ذىب الجميكرالقكؿ اْلكؿ

لىغى  ا"إذقاؿ:  أف رسكؿ اهلل  بحديث أبي ىريرة  -ُ ؛ ًإنىاءً  في اٍلكىٍمبي  كى ـٍ ًدكي  أىحى
" سىٍبعى  ًليىٍغًسٍموي  ثيـ   فىٍمييًرٍقوي، ًمرىارو

، فاألمر باإلراقة دليؿ التنجس؛ ألنو لك لـ يكف نجسان، (ٓ)
 لما أمر بإراقتو؛ ألنو يككف حينئذ إتبلؼ ماؿ، كقد نيينا عف إضاعة الماؿ.

ـٍ  ًإنىاءً  "طىييكري : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  بحديث أبي ىريرة  -ِ ًدكي لىغى  إذا أىحى  فيو كى
، سىٍبعى  يىٍغًسمىوي  أىفٍ  اٍلكىٍمبي  ىيف   مىر اتو ًبالت رىاًب" أيكالى

ـٍ  ًإنىاءً  "طيٍيري ، كفي ركاية: (ٔ) ًدكي لىغى  إذ أىحى  كى
" سىٍبعى  يىٍغًسمىوي  أىفٍ  فيو اٍلكىٍمبي  مىر اتو

نى ، فيذا يفيد النجاسة؛ ألف الطيكر مصدر بمع(ٕ)
                                                           

 .ّْٗ/ُ الكميات ، ككتابُٕٓص المحيط انظر: القامكس -ُ

 .ِِٗ/ُ المجمكع -ِ
 .َْٓ/ِ ، كالمجمكع لمنككمِْٕ/ُ البارم البف حجر انظر: فتح -ّ

، ٔ/ُ، كاألـ ّٖ/ُ، كحاشية الدسكقي ُّٓ/ُ، كالبحر الرائؽ ُّ/ُئؽ ، كتبييف الحقاُُٖ/ُالمبسكط لمسرخسي  -ْ
 مسمـ لصحيح النككم ، كشرحِِ/ُ، كسبؿ السبلـ َِ/ُ، كبداية المجتيد ّْ/ُ ، كالمغنيِّٓ/ِكالمجمكع 

 .َّٔ/ُالمنذر ، كاألكسط البفُُٕ/ُ، كمختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكمُْٖ/ّ

 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ حكـ كلكغ الكمبتاب الطيارة، باب مسمـ، ك أخرجو -ٓ
 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ الكمب مسمـ، كتاب الطيارة، باب حكـ كلكغ أخرجو -ٔ
 .ُّّٖبرقـ:  ُّْ/ِ ىريرة  أبي في المسند، مسند أخرجو أحمد -ٕ
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الطيارة، كالطيارة تككف مف حدث أك نجس، كقد تعذر الحمؿ ىنا عمى طيارة الحدث، 
 فتعينت طيارة النجس.

قد يتعبد عباده بما شاء، كما  نكقش: بأف غسؿ اإلناء لمتعبد ال لمنجاسة، كاهلل 
تعبدىـ بغسؿ األعضاء التي ال نجاسة عمييا، ككذلؾ أمر الجنب باالغتساؿ مع أف 

 بنجس.الجنب ليس 
ـٍ  ًإنىاءً  "طىييكري : كقكلو  ًدكي ذا أىحى " يحتمؿ أف تككف طيارة عبادة ال طيارة نجاسة، كا 

احتمؿ الشيء معنييف لـ يجز أف يصرؼ إلى أحدىما دكف اآلخر بغير حجة، 
 كالحتماؿ أف المراد الطيارة المغكية.

غسؿ األكاني، فأجاب المخالؼ: بأف األمر بالغسؿ لـ يكف تعبدان؛ إذ ال قربة تحصؿ ب
إذ لك لـ يقصد صب الماء فيو مستقببلن لـ يمزمو غسمو، فعمـ أنو لنجاستو، كحمؿ المفظ 

 عمى حقيقتو الشرعية مقدـ عمى المغكية.

بأف األصؿ في النصكص أف تككف معقكلة المعنى، فإذا دار األمر بيف ككنو  -ّ
 د، ككثرة التعقؿ.معقكالن كتعبدان، كاف جعمو معقكؿ المعنى أكلى؛ لندرة التعب

مٍّبه مف لحكميا، كلحكميا نجسة، كيمكف التحرز  -ْ بأف سؤر ىذه الحيكانات ميتىحى
 عف سؤرىا كصيانة األكاني عنيا، فيككف نجسان ضركرة. 

 سؤر إلى أف أصحابو عند مذىبو عميو : ذىب اإلماـ مالؾ فيما استقرالقكؿ الثاني
، كقاؿ بطيارة سؤره (ُ)ال إيجابان  استحبابان  كلكغو تعبدان  مف اإلناء طاىر، كيغسؿ الكمب

، (ّ)، كقاؿ بالطيارة أيضان الزىرم(ِ)فرض عنده سبعان  منو اإلناء داكد، إال أف غسؿ
 كاستدلكا باآلتي:

                                                           
 لالكبر  ، المدكنة«لبف كال سمف مف يغسؿ ال يقكؿ: ككاف كحده... الماء ففي يغسؿ كاف إف» مالؾ يقكؿ: ككاف -ُ
 .َِ/ُ، كبداية المجتيد البف رشد ّٖ/ُ، كحاشية الدسكقي ِٗٔ/ُٖ البر عبد البف ، كالتمييدٓ/ُ
 .ِّٓ/ِ، كالمجمكع ِِ/ُ، كسبؿ السبلـ َّٔ/ُ البف المنذر، كاألكسط ُُٖ/ُمختصر اختبلؼ العمماء  -ِ
ًكي عف الحسف البصرم، كعركة بف الزبير، انظر: المجمكع  -ّ  . ِّٓ/ِكحي
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، كلـ يذكر غسؿ مكضع إمساكيا، فدؿ (ُ)ژہ ہ ھ   ھژبقكلو تعالى:  -ُ
 عمى الطيارة.

لـ يكجبو فيك مما ييعفى عنو  ، كمف(ِ)نكقش: باختبلؼ الفقياء في كجكب غسمو
عنده لمحاجة كالمشقة، أك ألف المكضع ينظفو الدـ الخارج لدفعات، مع تعرض الصيد 

 لؤلتربة التي تعمؿ عمؿ التراب.  
 كىاٍلمىًدينىةً  مىك ةى  بيف التي اٍلًحيىاضً  عف سيًئؿى   النبي "أىف   : سعيد أبي بحديث -ِ
، كىاٍلًكالبي  السِّبىاعي  تىًرديىىا ميري مىمىتٍ  ما ليا فقاؿ: منيا؟ الط يىارىةً  كىعىفٍ  كىاٍلحي لىنىا بيطيكًنيىا، في حى  كى

غىبىرى  ما
(ّ) " طىييكره

(ْ). 
 كردكا حتى العاص  بف ركعم فييـ ركب في حيف خرج  رعم حديث -ّ

 السباع؟ حكضؾ ترد ىؿ الحكض، صاحب يا الحكض: لصاحب  ركعم فقاؿ حكضان،
، (ٓ)عمينا كترد السباع عمى نرد فإنا ال تخبرنا؛ الحكض، بصاح يا : رعم فقاؿ

 كالكمب أيسر مؤنة مف السباع.
                                                           

 .ْاآلية : لمائدةسكرة ا -ُ
 يعفى ال أنو الشافعية عند الكمب نجس، كاألصح عض بأف عند الحنابمة، ركاية كىك فقياء الشافعية، صرح -ِ

 إحداىف في كتراب بماء سبعان  العض غسؿ يكفي أنو كاألصح عمى األكؿ لمحاجة، عنو يعفى: كقيؿ ككلكغو، عنو
 المكضع الغسؿ؛ ألف يكفي كال ذلؾ، يجب: يرد، كقيؿ ـل ألنو كيطرح؛ يقطع العض أف يجب ال كأنو كغيره،
 المالكية كبكلو، كذىب أصابو ما غسؿ فيجب نجاستو، ثبت قد الماء، كعمؿ الحنابمة بأنو يتخممو فبل لعابو، تشرب

 بأكمو أمرا كرسكلو غسمو؛ ألف اهلل كجكب كعدـ الكمب، عض طيارة إلى -الحنابمة عند أخرل ركاية كىك-
، َُِ/ُ الفقيية ، كالقكانيفِٕٗ/ٗ ، كالمغنئِٕ/ْ المحتاج بغسمو، انظر: مغني يأمرا كلـ ،]صيده[

 .ُِْ، ُُْ/ِٖ الككيتية الفقيية كالمكسكعة
 .ُٕٔ/ِ المفاتيح بقي، انظر: مرقاة أم الباء بفتح -ّ
« الرحمف بعبد معمكؿ كىك»، قاؿ الزيمعي: ُٗٓرقـ: ُّٕ/ُالحياض ماجو، كتاب الطيارة، باب ابف أخرجو -ْ

 .ِٔ/ُاليداية أحاديث تخريج في ، كضعفو ابف حجر في الدرايةُّٔ/ُالراية نصب أسمـ، بف زيد ابف
في السنف الكبرل،  ، كالبييقيّْبرقـ:  ِّ/ُ أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الطيارة، باب الطيكر لمكضكء -ٓ

في السنف،  ، كالدار قطنيُُُْبرقـ:  َِٓ/ُ كتاب الطيارة، باب سكر سائر الحيكانات سكل الكمب كالخنزير
 =الرزاؽ في المصنؼ، كتاب الطيارة، باب الماء ترده ، كعبدُٖبرقـ:  ِّ/ُكتاب الطيارة، باب الماء المتغير 
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 فبل الحاؿ، لضاؽ أخبرتنا لك أنؾ «تخبرنا ال» قكلو: مف رعم غرض نكقش: بأف
 يمزمنا كال عممنا، عدـ عند كركدىا يضرنا كال عمينا، كترد السباع عمى نرد فإنا تخبرنا،

 اإلخبار؛ عف الحكض صاحب منع لما طاىران  السباع سؤر كاف كذلؾ، كل مف االستفسار
، كاألثر إف صح فيك يتحدث عف كردكد السباع في الحياض، (ُ)يضر ال إخباره ألف

 كحديث أبي ىريرة يخصص الكمب.
بي  "كانت ابف عمر قاؿ: حديث -ْ تيٍقًبؿي  تىبيكؿي  اٍلًكالى تيٍدًبري  كى  زىمىافً  في اٍلمىٍسًجدً  في كى

 مكاضع تتبع أف الكبلب شأف ، كمف(ِ)ذلؾ" مف شيئا يىريش كفى  يىكيكنيكا ، فمـ م وً ال رسكؿ
 إلى لعابيا يصؿ أف يخمك فبل المسجد، إال ليـ بيكت ال الصحابة بعض ككاف المأككؿ،
 المسجد.  أجزاء بعض

 إف ثـ بالشؾ، يرفع ال كاليقيف فيو، مشككؾ ذكر كما متيقنة، المسجد طيارة نكقش: بأف
 .(ّ)كلكغو مف بالغسؿ األمر في الكارد الحديث منطكؽ تعارض ال اللتود

لما كاف المكت مف غير ذكاة سببان لنجاسة عيف الحيكاف، كجب أف تككف الحياة  -ٓ
سببان لطيارتو، كعميو فكؿ حي طاىر العيف، كطاىر العيف سؤره طاىر، غير أنو نكقش: 

 بأنو قياس في مقابؿ النص.
إذ نجاستو ال تزيد عمى  ؛بغسؿ اإلناء لمنجاسة الكتفى بما دكف السبعلك كاف األمر  -ٔ
-نكقش: بأف أصؿ الحكـ الذم ىك األمر بالغسؿ معقكؿ المعنى ممكف التعميؿ ، ك العذرة

كاألصؿ في األحكاـ التعميؿ فيحمؿ عمى األغمب، كالتعبد إنما ىك في  -أم بأنو لمنجاسة
 العدد فقط.

                                                                                                                                                                  
 لكنو الرحمف، عبد بف يحيى إلى صحيح إسناده األثر كىذا»، قاؿ النككم: َِٓبرقـ:  ٕٔ/ُ الكبلب كالسباع=

ف يحيى فإف منقطع؛ مرسؿ  بف يحيى قاؿ الصكاب، ىك ىذا عثماف، خبلفة في كلد بؿ عمر، يدرؾ فمـ ثقو، كاف كا 
 شكاىد لو المرسؿ ىذا أف إال معيف، ابف غير قالو ككذا باطؿ، عمر عف حاطب بف الرحمف عبد بف يحيى معيف:
    .ِِّ/ُ المجمكع «بو احتج اعتضد إذا الشافعي عند كالمرسؿ تقكية،

 .ُْٕ/ُ األحكذم تحفة -ُ
 .ُِٕبرقـ:  ٕٓ/ُ البخارم، كتاب الكضكء، باب الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف أخرجو -ِ
 .ِٕٗ/ُ البارم فتح -ّ
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د اإلنساف إلى رزؽ مف رزؽ اهلل فيمقى لكمب كلغ فيو، بأنو مف العظيـ أف يعم -ٕ
كالكمب كأنو مف أىؿ البيت كليس كغيره مف السباع، غير أنو نكقش: بأنو إعماؿ لمقياس 

 في معرض النص، كىك باطؿ.
؛ (ُ): طيارة سؤر المأذكف في اتخاذه دكف غيره، كقاؿ بو بعض المالكيةالقكؿ الثالث
ـٍ  "ما قاؿ: ثـ لكبلب،ا بقتؿ أمر ألف رسكؿ اهلل  بىاؿي  بىالييي ًب، كى  في رىخ صى  ثيـ   اٍلًكالى

ٍيًد، كىٍمبً  كىٍمبً  الص  ، كى لىغى  كقاؿ: إذا اٍلغىنىـً نىاًء..." في اٍلكىٍمبي  كى  الكمب في كالبلـ ، فاأللؼ(ِ)اإلًٍ
 ىك اتخاذه أبيح الذم الكمب أف عمى دليؿ الحديث ىذا كفي»يقكؿ ابف عبد البر:  لمعيد،
 يبح لـ ما ألف كالمعقكؿ؛ النظر لو يشيد كىذا سبعان، كلكغو مف اإلناء بغسؿ فيو المأمكر
 مكجكد، ال معدـك فيك بقتمو أمر ما ألف بشيء؛ فيو يتعبد أف محاؿ بقتمو، كأمر اتخاذه
 .(ّ)«كلكغو مف اإلناء بغسؿ أمرنا كالماشية لمصيد اتخاذه لنا أبيح كما

لى بالغسؿ، األمر عف االتخاذ عف النيي تقدـ كتثب إلى نكقش: بأف ذلؾ يحتاج  كا 
 :قكلو  في البلـ مف الظاىر ألف اتخاذه؛ في يؤذف لـ ما المراد أف عمى تدؿ قرينة

 .(ْ)دليؿ إلى لمعيد أنيا المدعي فيحتاج الماىية، لتعريؼ أك لمجنس، أنيا "الكمب"
النجاسة،  عمى فيحمؿ مكالحضر  الطيارة، عمى فيحمؿ البدكم بيف يفرؽ: القكؿ الرابع
 كذلؾ ؛(ٓ)اتخاذه عف بالمنيي ىذا القكؿ في المالكية، كقد فيًسر الحضرم كقاؿ بو بعض

اتخاذه، كبالتالي ال يككف ىذا قكالن مستقبلن،  عف منييا إال غالبان  يككف ال الحضر في ألنو
 بؿ راجعان إلى القكؿ الثالث.

  نكقش: بنفس ما أجيب بو عف الذم قبمو.

                                                           
 .ُْٖ/ّ، كشرح النككم لمسمـ ِِ/ُ، كبداية المجتيد ُٖٕ/ُانظر: مكاىب الجميؿ  -ُ

  .َِٖبرقـ:  ِّٓ/ُ مسمـ، كتاب الطيارة، باب حكـ كلكغ الكمب أخرجو -ِ
 .ُُُ/ِ التقريب لمعراقي شرح التثريب ، كطرحُٖٕ/ُ الجميؿ ، كانظر: مكاىبِٔٔ/ُٖ البر عبد البف التمييد -ّ
 .ِٕٔ/ُ البارم البف حجر فتح -ْ

كبداية ، ُٖٕ، ُٕٔ/ ُمكاىب الجميؿ إلى ابف الماجشكف،  كعزياه زرقكف، كابف رشد، ابف عف عرفة ابف نقمو -ٓ
 .ُٖٕ/ُ الجميؿ ىك المخمي، مكاىب ، كالذم فسرهِٕٔ/ُ البارم كفتح، ُْٖ/ّ، كشرح النككم لمسمـ ِِ/ُالمجتيد 
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 بغسمو األمر في الحكمة كأف ،(ُ)اٍلكىًمبى  باٍلكىٍمبى  مخصكص ذلؾ : أفؿ الخامسالقك 
مىي   "ىىًريقيكا: كقكلو  ،(ِ)منو مكاضع في السبع اعتبر الشارع ألف الطب؛ جية مف  عى
" سىٍبعً  مف ًقرىبو

ب حى  "مف :كقكلو  ،(ّ) ر هي  لـ عىٍجكىةن، تىمىرىاتو  سىٍبعى  يىٍكـو  كيؿ   تىصى  ذلؾ في يىضي
ـ   اٍليىٍكـً  " كال سي ًسٍحره

(ْ). 
كلكغو!! فرد عمييـ  مف بالغسؿ يؤمر فكيؼ الماء، يقرب ال اٍلكىًمبى  اٍلكىٍمبى  نكقش: بأف

يمتنع، يقكؿ  فبل ابتدائو في أما منو، الكىمىب استحكاـ بعد الماء يقرب ال بأنو المخالؼ:
ف التعميؿ كىذا»ابف حجر:   دليؿ، ببل التخصيص ـيستمز  لكنو مناسبة، فيو كاف كا 

 التصريح عباس ابف عف ثبت كقد المنصكص، معنى في ألنو أقكل؛ بالتنجيس كالتعميؿ
 صحيح، بإسناد المركزم نصر بف محمد ركاه رجس، بأنو الكمب كلكغ مف الغسؿ بأف
 .(ٓ)«خبلفو الصحابة مف أحد عف يصح كلـ

 يغسؿ بنجس، كال يسل المستنقع كفي نجس، اإلناء في الكمب : سؤرالقكؿ السادس
، فقكلو: (ٔ)ينجسو كال منو، ـٍ  ًإنىاءً  "في، ككأف القائؿ بو استدؿ بالمفيـك ًدكي " مفيكمو أىحى
 مخرج يخرج لـ ذلؾ ألف شاذ؛ نكقش: بأنو قكؿ، غير أنو قد نكقش المستنقع ماء يخرج
نما القيد،  .(ٕ)اآلنية في كأطعمتيـ مياىيـ كضع الغالب ككف الغالب، مخرج خرج كا 

                                                           
رديئة  أعراض لو كيعرض -جف– كًمب إال أحدان  يعض فبل الجنكف، شبو فيصيبو المجنكف، كىك المكمكب، أم -ُ

 .ِّٖ/ُ المفاتيح ، مرقاةعطشان  يمكت حتى الماء شرب مف كيمتنع غالبا،ن  ميمكة
 . ِٕٔ/ُ البارم فتح -ِ
 .ُْٖٕبرقـ:  ُُْٔ/ْ ككفاتو  النبي مرض المغازم، باب البخارم، كتاب أخرجو -ّ

ينة المد تمر فضؿباب ، كمسمـ، كتاب األشربة، َُّٓ رقـ:ب َِٕٓ/ٓ طعمةاأل البخارم، كتاب أخرجو -ْ
 .َِْٕ رقـ:ب ُُٖٔ/ّ

 .ِٕٔ/ُ البارم فتح -ٓ
يغسؿ لحـ الصيد مف لعابو، انظر: التمييد البف كقاؿ بو األكزاعي، كقاؿ: يغسؿ الثكب مف لعاب الكمب، ك  -ٔ

 .ُُُ/ِ التقريب شرح في التثريب ، كطرحُُٕ/ُ، كمختصر اختبلؼ العمماء ُِٕ/ُٖعبد البر 

 .ُُُ/ِ التقريب شرح في التثريب طرح -ٕ
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: طائفة أيتطير بو: فقالت الكمب فيو يمغ الذم الماء بطيارة القائمكف اختمؼ رابعان:
، كقاؿ آخركف:  النبي بو أمر كما اإلناء كيغسؿ لمصبلة بو يتطير طاىر الماء
 .(ُ)بعده يتيمـ ثـ بو يتكضأ

 اختمؼ الفقياء في نجاسة أجزاء الكمب، كليـ في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ: خامسان:
 كاستدلكا: ،(ِ)كالحنابمة كىك قكؿ الشافعية شعره، حتى كمو نجس الكمب :كؿالقكؿ اْل 

باألحاديث الدالة عمى نجاسة ما كلغ فيو الكمب، كيمحؽ بو سائر بدنو قياسان  -ُ
عميو؛ ألنو إذا ثبت نجاسة لعابو، كلعابو جزء مف فمو؛ إذ ىك عرؽ فمو، ففمو نجس، 

 العرؽ ألف نجسان؛ بدنو كاف نجسان  عرقو كاف ذاكا   نجسان، عرقو فيككف بدنو، أطيب كفمو
 البدف، غير أف ىذا االستدالؿ نكقش باآلتي:  مف متحمب

 األجزاء، سائر يذكر كلـ الكلكغ ذكر إال فييا ليس كميا بأف األحاديث السابقة -أ
لحاؽ ىك إنما فتنجيسيا  باطف مف متحمؿ الريؽ ألف يمكف؛ بالريؽ ال الشعر بالقياس، كا 
 كغاية كىذا، ىذا بيف يفرقكف ظيره، كالفقياء عمى نابت فإنو الشعر، بخبلؼ الكمب
 كاف فإذا النجسة، األرض في النابت كالزرع نجس منبت في نابتان  يككف أف الكمب شعر
 شيء ظيكر يمنع ما كالجمكد اليبكسة مف فيو ألف بالطيارة؛ أكلى فالشعر طاىران  الزرع
 معنى. لتنجيسو يكف فمـ أصبلن، النجاسة آثار مف

بأنو يحتمؿ أف النجاسة في فمو كلعابو، إذ ىك محؿ استعمالو لمنجاسة بحسب  -ب
األغمب، كعمؽ الحكـ بالنظر إلى غالب أحكالو مف أكمو النجاسات بفمو كمباشرتو ليا، 

 فبل يدؿ عمى نجاسة عينو. 

                                                           
 يتكضأأم القكؿ بأنو –كاألكزاعي، كاآلخر  مالؾ قاؿ ككذلؾ بو، تكضأ غيره يجد لـ إذا: يقكؿ الزىرم ككاف -ُ

 كعبد الثكرم، سفياف قاؿ كبو لبابة، أبي بف عبدة عف القكؿ ىذا ركم -بعده يتيمـ ثـ الكمب فيو كلغ الذم بالماء
 .َّٔ/ُالبف المنذر كاالختبلؼ كاإلجماع السنف في مسممة، انظر: األكسط بف كمحمد الماجشكف الممؾ

،  َُّ/ُ، كاإلنصاؼْٔ/ُ، كالمغنيُّْ/ُ، كالحاكم الكبير ّٖ/ُالمحتاج  ، كمغنيّّٓ/ِالمجمكع  -ِ
 .ٖٗ/ُكالكافي البف قدامة 
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كاألصؿ نكقش: بأف األمر بالغسؿ معقكؿ المعنى ممكف التعميؿ أم: بأنو لمنجاسة، 
 .(ُ)في األحكاـ التعميؿ فيحمؿ عمى األغمب، كالتعبد إنما ىك في العدد فقط

" لىٍيسىتٍ  "إنيا في اليرة: النبي بقكلو  -ِ ، فالحديث دليؿ عمى أف في (ِ)ًبنىجىسو
الحيكاف مف البيائـ ما ىك نجس كىك حي، كما ينجس كلكغو، كليس ذلؾ إال الكمب 

 المنصكص عميو دكف غيره.
 : يرل المالكية أف الكمب طاىر العيف؛ لآلتي:الثاني القكؿ

 اهلل تعالى ، فأباح(ّ)ژەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژتعالى: اهلل لقكلو  -ُ
، كال يباح االنتفاع إال بالطاىر، كيقكيو كركد الترخيص في (ْ)االنتفاع باألشياء كميا

ال يمـز بأنو  ؿ:بأمريف: األمر األك ، غير أنو قد نكقش (ٓ)كمب الصيد كالماشية كالزرع
ينتفع بو إيقادان كتقكية لمزرع مع نجاسة  (ٔ)مف االنتفاع بو طيارة عينو؛ فإف السرجيف

كبلـ في  -رحمو اهلل عمييـ جميعان -فممفقياء ، عينو، فاالستدالؿ ليس عمى إطبلقو
                                                           

 .ِِ/ُ، كسبؿ السبلـ لمصنعاني ِٕٕ/ُ البارم انظر لبلستدالؿ كالرد: فتح -ُ
، كالترمذم، كتاب أبكاب الطيارة، باب ما ٕٓرقـ:  ُٗ/ُ داكد، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة أبك أخرجو -ِ

 في كالرخصة اليرة بسؤر الكضكء ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب ، كابفِٗرقـ:  ُْٓ/ُ جاء في سؤر اليرة
 «.يحصح حسف حديث ىذا»، قاؿ الترمذم: ّٕٔرقـ:  ُُّ/ُ ذلؾ

 .ِٗ اآلية :سكرة البقرة -ّ

كىذه  ضرر، يشكبو ال نفع فييا يككف أف حاالت: األكلى: ثبلث بيا لمناس األرض في اهلل خمقيا التي األعياف -ْ
 كأكؿ نفع يشكبو ال ضرر فييا يككف أف خبلفو، كالثانية: عمى دليؿ يقـك حتى إباحة االنتفاع ىعم تحمؿ

 جية مف نفع فييا يككف أف ضرار، كالثالثة: كال ضرر ال التحريـ؛ ألنو القاتمة، كىذه عمى السامة األعشاب
 درء كال ضرار، كألف ضرر و الفالمنع؛ ألن لو مساكيان  أك النفع مف أرجح الضرر فإف كاف أخرل، جية مف كضرر
ف المصالح، جمب عمى مقدـ المفاسد  عمى تقدـ الراجحة المصمحة ألف الجكاز؛ فاألظير أرجح النفع كاف كا 
 ، بتصرؼ.ْٕٗ، ْٔٗ/ٕ البياف المرجكحة، انظر: أضكاء المفسدة

باب ، كتاب المساقاة، مسمـ، ك ُِٕٗرقـ:  ُٕٖ/ِ باب اقتناء الكمب لمحرث ، كتاب المزارعة،البخارم أخرجو -ٓ
 .ُْٕٓرقـ:  َُُِ/ّاألمر بقتؿ الكبلب كبياف نسخة كبياف تحريـ اقتنائيا إال لصيد أك زرع أك ماشية كنحك ذلؾ 

الفرث ، ك سرقيف أيضا :فيقاؿ ،الزبؿ كممة أعجمية كأصميا سركيف بالكاؼ فعربت إلى الجيـ كالقاؼ: السرجيف -ٔ
 .ِّٕ /ُ المصباح المنيرك  ،ُٕٔ/ِ اف العربلس، انظر: السرجيف ما داـ في الكرش
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: بأنو انتفاع ، كقد أجيب عنو(ِ)(ُ)تطيير دكف كالمتنجسات بالنجاسات االنتفاعحكـ 
 يبلؾ كىك جائز في نجس العيف، كاالقتراب مف الخمر لئلراقة.باالست

ال منافاة بيف الترخيص كالحكـ بالنجاسة، إذ غاية األمر أنو  األمر الثاني: بأنو
 تكميؼ شاؽ، كىك ال ينافي التعبد بو.

بي  "كانت قاؿ: ابف عمر رضي اهلل عنيما لحديث -ِ تيٍقًبؿي  تىبيكؿي  اٍلًكالى تيٍدًبري  كى  في كى
 .(ّ)ذلؾ" مف شيئا يىريش كفى  يىكيكنيكا ، فمـ الم وً  رسكؿ زىمىافً  في مىٍسًجدً الٍ 

نكقش: بأنو قد نقؿ اإلجماع عمى نجاسة بكؿ الكمب، ككجكب الرش عمى بكؿ 
الصبي، فالكمب أكلى، أك أنيا كانت تبكؿ خارج المسجد في مكاطنيا ثـ تقبؿ كتدبر في 

تيقنو لزمو غسمو، أك أف ذلؾ كاف في ابتداء  المسجد، أك أف بكليا خفي مكانو فمف
الحاؿ عمى أصؿ اإلباحة ثـ كرد األمر بتكريـ المساجد كتطييرىا كجعؿ األبكاب عمييا، 

                                                           

فمثبلن ذىب فقياء المالكية إلى جكاز االنتفاع بمتنجس مف الطعاـ كالشراب كالمباس كزيت كلبف كخؿ كنبيذ، أما  -ُ
النجس كىك ما كانت ذاتو نجسة كالبكؿ كالعذرة كنحكىما فبل ينتفع بو، إال جمد الميتة المدبكغ فإنو ينتفع بو بعد 

في اليابسات كالماء، أك ميتة تطرح لكبلب إذ طرح الميتة لمكبلب فيو انتفاع لتكفير ما كانت تأكمو مف عند  الدبغ
صاحبيا، أك شحـ ميتة لدىف عجمة كنحكىا، أك عظـ ميتة لكقكد عمى طكب أك حجارة لتصير جيرا، أك دعت 

غير ة بماء لسقي الزرع فيجكز في ضركرة كإساغة غصة بخمر عند عدـ غيره، ككأكؿ ميتة لمضطر، أك جعؿ عذر 
فإف بني مسجد ال فيو، فبل يكقد بزيت تنجس إال إذا كاف المصباح خارجو كالضكء فيو فيجكز، كال يبنى بالمتنجس 

بو ال ييدـ إلضاعة الماؿ، كفي غير أكؿ كشرب آدمي؛ فإنو يحـر عمى اآلدمي أكؿ كشرب المتنجس؛ لتنجيسو جكفو، 
دىف بو، إال أف االدىاف بو مكركه عمى الراجح إف عمـ أف عنده ما يزيؿ بو النجاسة، كالمراد كعجزه عف تطييره، كال ي

بغير المسجد كأكؿ اآلدمي أف يستصبح بالزيت المتنجس كيعمؿ بو الصابكف، ثـ تغسؿ الثياب بالماء المطمؽ بعد 
 .َُْ/َْلفقيية الككيتية المكسكعة ا، الغسؿ بو، كيدىف بو حبؿ كعجمة كساقية، كيسقى بو كيطعـ لمدكاب

)الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كبعض الحنابمة، مذىب فيك جكاز تسميد األرض أك سقييا بالنجاسات أما  -ِ
، كالمحمى َّّ/ُّ، كالمغني ِٖٓ/ِ، كالمجمكع ُّٖ/ُ، كمكاىب الجميؿ ُُٔ/ّالفتاكل اليندية ](كالظاىرية

، أسنى المطالب «كينبغي استثناء زبؿ ما نجاستو مغمظة»عي: ككرىو بعض الشافعية، كقاؿ األذر  ،[ُِٔ/ُ
تحريـ سقي المزركعات كالثمار بالنجاسات أك  الحنابمةك كركم عف مالؾ، كبو قاؿ بعض الشافعية،  ،ِٕٕ/ُ

 .َّّ/ُّ البف قدامة المغني، ك ّٖٖ/ْلمنككم المجمكع ، ك ُٖٖ/ُالذخيرة ]تسميدىا بيا

 .ُِٕبرقـ:  ٕٓ/ُ باب الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ّ
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كبأنو حديث كارد في تطيير األرض، كأنيا تطير بالجفاؼ، كالتطيير ال يككف إال مف 
 .(ُ)نجس، كأف مجرد اإلقباؿ كاإلدبار ال يدالف عمى الطيارة

طاىر، ككذا  -كلك كمبان كخنزيرا-ألف األصؿ في األشياء الطيارة، فكؿ حي  -ّ
عرقو كدمعو كمخاطو كلعابو، إال ما خرج مف الحيكاف مف بيض أك مخاط أك دمع أك 

 فإنو يككف نجسان، فيذا في الحيكاف الذم ميتتو نجسة. -لعاب بعد مكتو ببل ذكاة شرعية
، كلكف سؤره كلحمو (ِ)الكمب ليس بنجس العيف: يرل فقياء الحنفية أف القكؿ الثالث

كرطكباتو نجسة؛ ألف القكؿ بطيارة عينو ال يستمـز طيارة كؿ جزء منو، كدليؿ نجاسة 
المحـ أف حرمة الشيء إذا لـ تكف لمكرامة كحرمة اآلدمي، كال لفساد الغذاء كالذباب 

ماء النجس، كانت كالتراب، كال لمخبث طبعان كالضفدع كالسمحفاة، كال لممجاكرة كال
، (ّ)حكمو فأخذ المحـ مف متكلد منيما كاحد كؿ ألف كالسؤر؛ عبلمة النجاسة، كالعرؽ

لى طيارة شعر الكمب ذىب ابف تيمية معمبلن بأف  فبل الطيارة، األعياف في األصؿ كا 
ؿ  اهلل في ًكتىاًبوً "بدليؿ؛ ألف  إال كتحريمو شيء تنجيس يجكز ؿي ما أىحى الى ـي ما كىاٍلحى  ،اٍلحى رىا

ـى اهلل في ًكتىاًبوً  ر   في رخص ، كبأف النبي (ْ)"كما سىكىتى عنو فىييكى ًمم ا عىفىا عنو ،حى
 شعكره، فالقكؿ رطكبة يصيبو أف اقتناه لمف بد كال كالحرث، كالماشية الصيد كمب اقتناء

 بأصا إذا الكمب األمة، كألف لعاب عف المرفكع الحرج مف ىذه شعكرىا كالحاؿ بنجاسة
 في الكمب لعاب عف عفى فقد بذلؾ، أحدان  يأمر لـ  النبي ألف غسمو؛ يجب لـ الصيد

                                                           
 .ّْ/ُ، كنيؿ األكطار ِْٓ/ِالمجمكع  -ُ

 طيارة بمعنى ال منو يؤكؿ ال كما كعصبو كشعره عظمو طيارة بمعنى العيف طاىر الكمب»قاؿ ابف نجيـ:  -ِ
 كما أصحابنا باتفاؽ العيف طاىرة السباع ألف المحـ؛ طيارة تستمـز ال العيف طيارة إف كمو ىذا مف لحمو... فظير

 سؤره كنجاسة نجس كلحمو العيف طاىر الكمب أف مف قدمناه ما بيذا فثبت نجس، لحميا أف مع بعضيـ نقمو
 .ُّٕ، َُٖ/ُ الرائؽ البحر «لحمو لنجاسة

 .ُِٗ/ّٓ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية ُّ/ُالحقائؽ  ، كتبييفَُٖ/ُالبحر الرائؽ  -ّ

، كتاب ابف ماجو، ك ُِٕٔبرقـ:  َِِ/ْ الفراء لبس في جاء ما ذم، كتاب المباس، بابالترم أخرجو -ْ
 .ّّٕٔ برقـ: ُُُٕ/ِ باب أكؿ الجبف كالسمف طعمة،األ
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 راعى الشارع أف عمى فدؿ الحاجة، مكضع غير في بغسمو كأمر الحاجة، مكضع
 .(ُ)كحاجتيـ الخمؽ مصمحة

 فضبلت الكمب سادسان:
 لمكقكؼ عمى تفصيؿ حكـ المسألة نجدىا داخمة في حديث الفقياء عف حكـ بكؿ
كبراز ما ال يؤكؿ لحمو مف الحيكاف، كىذه المسألة قد اختمؼ فييا الفقياء، كليـ فييا 

 أقكاؿ ثبلثة:
، (ِ): يرل جميكر الفقياء أف بكؿ كركث ما ال يؤكؿ لحمو نجسالقكؿ اْلكؿ
 كاستدلكا باآلتي:

 أف ، كمعمـك(ّ)ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژبقكلو تعالى:  -ُ
 كألف شرعان، لو تنجيس ككرامتو الحترامو ال شيءال كتحريـ تستخبثو، السميمة الطباع
 الرائحة كىي فساد، إلى الستحالتو الطبيعي؛ االستقذار كىك مكجكد فيو النجاسة معنى

 نجسة. فكانت عنو، التحرز المنتنة مع إمكاف
،أىٍحجى  ًبثىالثىةً  آًتيىوي  أىفٍ  فىأىمىرىًني اٍلغىاًئطى،  النبيي  "أىتى بحديث ابف مسعكد قاؿ: -ِ  ارو

ٍدتي  جى ٍيًف، فىكى رى جى ٍذتي  أىًجٍدهي، فمـ الث اًلثى  كىاٍلتىمىٍستي  حى ٍكثىةن، فىأىخى ذى  بيا، فىأىتىٍيتيوي  رى  فىأىخى
ٍيًف، رى جى ٍكثىةى، كىأىٍلقىى اٍلحى " ىذا كقاؿ: الر  القذر،  ركس، كالركس ، فعمؿ تركيا بأنيا(ْ)ًرٍكسه

 فكاف -ليخرج الدكد-الطبيعة أحالتو برالد مف خارج كألنيا نجسان، فكاف الرجيع، كقيؿ:
 عميو.  مجمع ألنو الغائط عمى كغيره، كقياسو المأككؿ ركث كالغائط، كىذا يشمؿ نجسان 

لحاؽ غيرىا بيا إنما ىك بالقياس.و إال النص عمى نجاسة الركثةنكقش: بأنو ليس في  ، كا 

                                                           
 .ُٖٔ، ُٕٔ/ُِ الفتاكل مجمكع -ُ
، كنيؿ ُّْ/ُ، كالمغني َٔٓ/ِ ، كالمجمكعِٕ/ُ الفقيية ، كالقكانيفِٔ، ُٔ/ُ الصنائع انظر: بدائع -ِ

 .ِٔ/ُاألكطار 

 .ُٕٓ اآلية :سكرة األعراؼ -ّ
  .ُٓٓبرقـ:  َٕ/ُ بالحجارة االستنجاء باب البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ْ
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: ًمفٍ  الث ٍكبي  ييٍغسىؿي  "ًإن مىابحديث:  -ّ ٍمسو اٍلبىٍكًؿ، اًئًط،اٍلغى  ًمفى  خى اٍلقىٍيًء، كى ، كى  كىالد ـً
" كىاٍلمىًنيِّ
ري  "ككاف، كبحديث: (ُ) ، فأطمؽ البكؿ (ِ)"اٍلبىٍكؿً  مف أك اٍلبىٍكؿً  عف يىٍستىٍنزًهي  الى  اٍْلخى

 األكؿ. عدـ ليعـ، كبجامع
نكقش: بضعؼ األكؿ، كبأف الثاني مخصكص ببكؿ اآلدمي؛ بدليؿ الركاية األخرل: 

 عمى حممو لمف حجة فيو يككف فبل لمعيد، البكؿ في ، فيككف التعريؼ(ّ)""مف بىٍكًلوً 
، كيككف الضمير، كىك عمـك ظني الداللة ال ينتيض عمى  مف بدال كالبلـ األلؼ العمـك

 معارضة األدلة المعتضدة.
 النجاسة عمة أف تسميـ بعد إال يتـ األكؿ، فيذا ال عدـ كأما إلحاقيا باآلدمي بجامع

 الجبللة زبؿ في العمة بأف كالدفع الجبللة، زبؿ بنجاسة بالقكؿ منتقض كىك األكؿ، عدـ
 أف إال منتنان، صار إذا كالطاىر مستقذر كؿ لنجاسة باستمزامو منقكض االستقذار ىك
 النجاسة عيف لككنو بؿ لبلستقذار، ال بنجاستو محكـك ىك الجبللة زبؿ إف يقاؿ

 التامة. حالةاالست لعدـ الدابة، جمتيا التي األصمية
 ، فرد المخالؼ بضعفو.(ْ)"ال بىٍأسى ًببىٍكًؿ ما ييٍؤكىؿي لىٍحميوي " بمفيـك حديث: -ْ
 

                                                           
 ُِٕ/ُالدارقطني، كتاب الطيارة، باب نجاسة البكؿ كاألمر بالتنزه منو كالحكـ في بكؿ ما يؤكؿ لحمو  أخرجو -ُ

 ضعيؼ كىك حماد، بف ثابت غير يركه لـ»الدارقطني: ، كقاؿ ُّٕٗبرقـ:  ِّْ/ْ ، كالبزار في مسندهُبرقـ: 
براىيـ جدان،  ضعيؼ كىك حماد، بف ثابت عمى الجميع عند طرقو كمدار»، كقاؿ الييثمي: «ضعيفاف كثابت كا 
 .ِّٖ/ُ الزكائد مجمع «جدا
 .ِِٗبرقـ:  ُِْ/ُ مسمـ، كتاب الطيارة، باب الدليؿ عمى نجاسة البكؿ ككجكب االستبراء منو أخرجو -ِ

، كمسمـ، كتاب ُِّبرقـ:  ٖٖ/ُ بكلو مف يستتر ال أف الكبائر مف باب البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ّ
 . ِِٗبرقـ:  َِْ/ُ منو االستبراء ككجكب البكؿ نجاسة عمى الدليؿ باب الطيارة،

، قاؿ الدار ، كفيو سكار بف مصعبّبرقـ:  ُِٖ/ُ الدارقطني، كتاب الطيارة، باب نجاسة البكؿ... أخرجو -ْ
 أحمد ، كقاؿ«خالفو يحيى بف العبلء فركاه عف مطرؼ عف محارب بف دثار عف جابر ،سكار ضعيؼ»قطني: 
، كذكر ضعفو ابف ٕٓ/ُ التعميؽ أحاديث تحقيؽ ، تنقيح«الحديث متركؾ سكار» كالنسائي: معيف بف كيحيى

 .ّٕٓ/ُ المنير الممقف في البدر
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 ؛ لآلتي:(ُ): بكؿ كزبؿ ما ال يؤكؿ لحمو طاىرالقكؿ الثاني
 .(ِ)لكفد العرنييف بالشرب مف أبكاؿ اإلبؿ لحديث إذف النبي  -ُ

 ـ فقط.نكقش: بأنو نص عمى اإلبؿ، كيمحؽ بيا مأككؿ المح
يَّةي  كىالسٍٍّرًقيفً  اٍلبىًريدً  دار في مكسى أبك صمى -ِ كىاٍلبىرٍّ

 كثـ ىنا ىا» فقاؿ: جنبو إلى (ّ)
 كلك كانت نجسة لما صمى في ىذا المكضع المحتكم عمى األبكاؿ كاألركاث. ،(ْ)«سكاء

 أبا لعؿ أك حجة، يككف فبل الصحابة، مف غيره خالفو ، كقد فعمو نكقش: بأنو مف
 كىك برأسيا، كاجبة يراىا بؿ الصبلة، صحة في شرطان  الطيارة يرل ال كاف مكسى
 مشيكر. مذىب
 . (ٓ)ثكب أك جسد مف يغسمكنو فبل مغازييـ في بذلؾ يبتمكف كانكا -ّ
 البعرة كىي- ًباٍلًجمَّةً  يترامكف السفر كفي منازليـ في الصحابة مف الشباف كاف -ْ

 .(ٔ)مسكىا لما نجسة كانت كلك -اليابسة

                                                           

النجاسة، كاستنبط ابف  عمى اإلجماع نقؿ مف عمى يرد كىك كغيرىـ، داكد،ك  عمية، كابف إليو الشعبي، ذىب -ُ
 حديث إيراده ظاىر لكف فيو، المختمؼ في كعادتو بالحكـ المصنؼ يفصح كلـ»حجر أنو اختيار البخارم بقكلو: 

 ، فتح«الناس بكؿ سكل يذكر كلـ القبر: صاحب حديث في قكلو ذلؾ عمى كيدؿ الطيارة، باختياره يشعر العرنييف
 .ّّٓ/ُ البارم

، كمسمـ، كتاب ُِّبرقـ:  ِٗ/ُ كمرابضيا كالغنـ كالدكاب اإلبؿ أبكاؿ باب البخارم، كتاب الكضكء، أخرجو -ِ
 .ُُٕٔبرقـ:  ُِٔٗ/ّ ات، باب حكـ المحاربيف كالمرتديفالقسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدي

 مكضع البريد: كدار البر، إلى منسكبة الصحراء ية:كالبر  السرجيف، كيقاؿ معرب، فارسي الزبؿ، الًسٍرقيف: -ّ
 .ّّٔ/ُ البارم األمراء، فتح إلى الخمفاء مف حضرت إذا فيو تنزؿ الرسؿ كانت بالككفة،

، قاؿ ابف حجر: ِٗ/ُ كمرابضيا كالغنـ كالدكاب اإلبؿ أبكاؿ باب البخارم معمقان، كتاب الكضكء، أخرجو -ْ
 ىك- الحارث بف مالؾ عف األعمش حدثنا قاؿ: لو: الصبلة كتاب في بخارمال شيخ نعيـ أبك األثر كصمو كىذا»

 الباب، عمى كالبرية الدكاب سرقيف كىناؾ البريد دار في مكسى أبك بنا صمى قاؿ: أبيو عف -الككفي السممي
 .ّّٔ/ُ البارم الصبلة، فتح صحة في متساكياف يريد «سكاء» كقكلو: «.فذكره الباب، عمى صميت لك فقالكا:

 .َِٗ.برقـ: ـُّٓ/ُ الكىاب، كتاب الطيارة، باب إزالة النجاسة عبد بف الحديث لمحمد مجمكعة -ٓ

 .ِٔ/ُ الصنائع بدائع -ٔ
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 النجاسة. تثبت حتى الطيارة عمى األشياء ألف -ٓ
 المأككؿ.  عمى المأككؿ لغير قياسان  -ٔ

 .(ُ)متجو بينيما الفرؽ ألف كاضح؛ غير نكقش: بأنو قياس
كالركثة، كىي  كزبمو اآلدمي بكؿ نجاسة عمى االقتصار : يرل قائمةالقكؿ الثالث

 ركثة ركاية بأنيا في جاء كلكنو كالحمير، كالبغاؿ الخيؿ يككف مف بما مختصو
نما اقتصر القائؿ عمى ىذا؛ ألنو (ِ)حمار ، مما يدؿ عمى اختصاصيا بركثة الحمار، كا 

 بكؿ في كجدت فإف لحميا يؤكؿ ال التي الحيكانات سائر الذم كرد بو الدليؿ، كأما
ف ألحقتو، نجاسة أك طيارة عميو بالمنصكص إلحاقو يقتضي ما زبمو أك بعضيا  لـ كا 
 .(ّ)كالبراءة، كىك قكؿ الشككاني األصؿ عمى البقاء المتكجوف تجد

كمما سبؽ يتبيف حكـ فضبلت الكمب لككنو مف الحيكانات غير مأككلة المحـ، غير 
، كال (ْ)«الكمب بكؿ نجاسة عمى المسممكف أجمع»أف النككم نقؿ عف البييقي قكلو: 

 .أدرم عمى أم شيء اعتمد في نقمو اإلجماع في المسألة
  أعمـكاهلل

                                                           
 .ّّٔ/ُ البارم فتح -ُ
، كالطبراني َٕرقـ:ّٗ/ُخزيمة في صحيحو، كتاب الكضكء، باب إعداد األحجار لبلستنجاء... أخرجو ابف -ِ

 .َٔٗٗرقـ: ّٔ/َُفي الكبير

 .ِٔ/ُ األكطار نيؿ -ّ
 .ِْٓ/ِ المجمكع -ْ
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اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ُؼبة اٌُِت ٝأعيائٚ ٝأصوٛب يف 
 افزالف اُلوٜبء

 َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ُؼبة اٌُِت ٝأعيائٚ  أٝال :
فييا مف الطفيميات كالجراثيـ الدقيقة الشيء الكثير، كالتي ، (ُ)سباع مدجنة إف الكبلب

ؿ العديد مف األمراض مف الكبلب إلى اإلنساف، ، كتنتقمحققة قد تسبب لئلنساف أخطاران 
  :منيا عمى سبيؿ المثاؿ تصؿ إلى نحك خمسيف مرضان،

، كالدكدة الشريطية احتكاء أمعاء الكبلب عمى أعداد كبيرة مف الديداف الشريطية -ُ
( التي تسبب لئلنساف اضطرابات خطيرة في الجياز Diplydium caninumالكمبية )

كالمرارة، كقد تدخؿ إلى الكبد كأحيانان تخترؽ األمعاء كتسبب  اليضمي كالبنكرياس
االلتياب البريتكني، كدكدة )ميمتبيسبس( كيخرج بيضيا مع براز الكمب، فإذا انتقمت إلى 
اإلنساف فإنيا تؤدم إلى تككف كيس بالمخ ينتج عنو حدكث شمؿ، أك فقداف اإلبصار، 

يا إكينكككس( التي تجعؿ فـ الكمب ممكثان أك عدـ القدرة عمى اتزاف الجسـ، كدكدة )تين
بالبكيضات الدقيقة التي تصيب اإلنساف الذم تنتقؿ إليو بمرض)ىيداتيد( الذم يصيب 
منطقة الكبد كالرئة كالطحاؿ كالبنكرياس كالكمى كالمخ كالعمكد الفقرم، كالديداف القكسية 

(Taxa cara canis ،)بيضيا المكجكد في  اإلنساف عف طريؽ ابتبلع كالتي تنتقؿ إلى
 عند كصكؿ الكمب إلى آنية اإلنساف. الطعاـ أك الماء الممكث ببراز الكبلب

  .كبعض أنكاع داء الميشمانيات ،المعركؼ (Rabies) داء الكىمىب  -ِ
خطير ينجـ عف اإلصابة بحمةو راشحةو، ىي حمى  (ِ)خمجيإف داء الكمىب مرض 

اؿ دخكليا لمجسـ، كما أف نياية المرض الكمىب، ىذه الحمى ليا انجذاب عصبي في ح
 مميتةه في كؿ األحكاؿ.

                                                           
 .ِْٓ/ُ اآلثار لمسبتي صحاح عمى األنكار الحيكاف، مشارؽ مف البيت يألؼ ما الداجف: -ُ
[، ُِٓ/ِمعجـ مقاييس المغة ]«الخاء كالميـ كالجيـ يدؿ  عمى فتكرو كتغي ر» :)خمج(قاؿ ابف فارس في مادة  -ِ
ًمجى المحـي ك   [.  ّْٗ/ُِ[، كالخمج التمكث]المكسكعة العربية العالمية ّٓ/ٕ تيذيب المغةإذا أنتف]خى
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تحصؿ اإلصابة عند اإلنساف مف عضٍّ الحيكاف المصاب كذلؾ بدخكؿ لعابو إلى 
الجرح، أم: حتى يصاب اإلنساف يجب أف يبلمس لعاب الكمب، أك تكجد شجةه أك 

في الخبليا  جرح في الجمد، كفي ىذه الحالة تنجذب الحمى إلى األعصاب، كتنتشر
 .(ُ)العصبية، مؤدية إلى التياب دماغي مميت

مرض الكيسة المائية الكمبية كالتي تككف الكبلب فييا ىي السبب الغالب في  -ّ
 دبرهالتي تتغذل عمى الجيؼ، ذلؾ ألف الكمب ينظؼ  إصابة اإلنساف كحيكاناتو األليفة

 ( كالتي تعيش في أمعائو إلىديداف )الشريطية المككرة المشككة اتضينتقؿ بك تف ،بمسانو
 )داء الكيسات المائية الخطير(. كتسبب لو  ،اإلنساف عف طريؽ الطعاـ أك الماء الممكث بيا

(، كيسببو طفيؿ Leptospir osis (weils disease)) مرض النزؼ اليرقاني -ْ
( كيعيش في دـ الكمب الريفي، كينتقؿ مف الكمب Leptospira canicolaيسمى)

ى اإلنساف الذم يعايشو داخؿ المنزؿ، أك يحممو بيديو، كالعدكل تككف عف المصاب إل
طريؽ بكؿ المريض، كالكمب يتبكؿ في كؿ مكاف، مما قد يمكث اآلنية في البيكت التي 

                                                           
انات التي يصيبيا ىذا المرض الحيك ، ك يمكف أف تصيب عدكل المرض البشر ككؿ الحيكانات ذات الدـ الحار -ُ

ما ينتابيا اليياج، كتياجـ أم شيء أك حيكاف في طريقيا، ألف مف أعراض داء الكمب العجز عف ابتبلع  ان غالب
لخكؼ المصاب مف – اء؛ لذا فإف ىذا المرض يطمؽ عميو في بعض األحياف اسـ ىيدركفكبيا أك رىاب الماءالم

اع الشككي، كمنو إلى عندما يدخؿ فيركس داء الكمب الجسـ، فإنو ينتقؿ عمى امتداد األعصاب إلى النخ، ك -الماء
 ،جزء مف الدماغ، كغالبا ما يسبب الكفاةمرض ميعد يقضي عمى الخبليا العصبية لكىك  ،التيابات ان الدماغ محدث

مف بيف ، ك بعد فترة تتراكح بيف عشرة أياـ كسبعة أشير مف التعرض لمفيركس فة عامةبص كتظير أعراض المرض
األعراض األكلى ألـ أك حرقاف أك خدر في مكقع اإلصابة بالعدكل، كيشكك المصاب مف نكبات صداع، كيحس 

، كقد يصاب ان ر بامتبلء حمقو، كيصبح البمع صعبات العضمية المصاب يشعبالقمؽ البالغ، كتجعؿ االنقباض
المريض بتقمصات، كيمكف بعد يـك أك يكميف أف تطرأ فترة تتميز باليدكء، كيمكف أف تفضي إلى فقداف الكعي، 

غي عند ينب، ك كالمكت في نياية المطاؼ، كتدـك أعراض المرض، بصفة عامة، مدة تتراكح بيف يـك كاثني عشر يكما
في مكاف كمراقبة ظيكر  كيتعيف احتجاز الحيكاف منفردان  ،معالجة شخص عقره أم حيكاف غسؿ الجرح بالماء كالصابكف

ذا لـ يكف بالكسع العثكر ، عف فيركس داء الكمب مؤشرات مرض داء الكمب عميو، أك قتمو كفحص نسيج مخو بحثان  كا 
ما يشمؿ حقنة مف الجمكبيكليف  غالبان ك  ،بلج الكقائي كإجراء احترازمإلى الع عمى الحيكاف، فإف الطبيب قد يعمد أيضان 

 .ُّ، ُِ/َِالعربية العالمية المكسكعة المضاد لمرض داء الكمب تعقبيا خمس حقنات مف لقاح داء الكمب. 
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يعيش فييا، كقد يخترؽ طفيؿ المرض المكجكد في بكؿ الكمب جمد اإلنساف كيصؿ إلى 
 دمو، كىك مرض كبيؿ قد يسبب لو الكفاة.

 الشريطية كثير مف األمراض الطفيمية كأخطرىا مرض )عدارم( كالتي تسببو الدكدة -ٓ
كالتي تكجد في كؿ  (،(Echinococcus granulosus)أكنككاككاس جرانيكلكساس)

 .(ُ)مقربة مف الحيكانات الداجنة آكمة العشب مناطؽ العالـ التي تعيش فييا الكبلب عمى
معؽ مؤخرتو بفمو؛ ألف عيقؿ الديداف المميئة إف الكمب ىك الحيكاف الكحيد الذم ي

بالبكيضات الممقحة حيف تصؿ إلى فتحة شرج الكمب تسبب لو حكة شديدة، فيبدأ في 
بأنفو الذم سرعاف ما يمتمئ بنسبة عالية مف تمؾ البكيضات الخطيرة،  -لعقيا-حكيا 

نما يبكؿ في أماكف متفرقة، لذلؾ  كىك الحيكاف الكحيد الذم ال يبكؿ في مكاف كاحد، كا 
 .(ِ)فإف فـ الكمب ممكث بالجراثيـ دائمان 

أكد كشؼ طبي جديد حقيقة ما أكصى بو نبي »قاؿ الدكتكر اإلسمعبلكم المياجر: 
عندما حذر األطباء مف أف لمس الكبلب كمداعبتيا كالتعرض  اإلسبلـ محمد 

ف مختصكف أف لفضبلتيا أك لعابيا يزيد خطر اإلصابة بالعمى، فقد كجد أطباء بيطريك 
تربية الكبلب كالتعرض لفضبلتيا مف براز كبكؿ كغيرىا، ينقؿ ديداف طفيمية تعرؼ 
باسـ )تككسككارا كانيس( التي تسبب فقداف البصر كالعمى ألم إنساف، كالحظ الدكتكر 

كمبان، أف ربع  َٔبعد فحص  -أخصائي الطب البيطرم في سكمر سيت -إياف رايت
بكيضة  َُٖؾ الدكدة في فرائسيا، حيث اكتشؼ كجكد الحيكانات تحمؿ بكيضات تم

في الغراـ الكاحد مف شعرىا، كىي كمية أعمى بكثير مما ىك مكجكد في عينات التربة، 

                                                           
، كالطب الكقائي لممحافظة عمى ُْٔي ألحمد شكقي صانظر: المحرمات كصحة اإلنساف كالطب الكقائ -ُ

، ِٓ-َٓة( لمحمد كامؿ ص)السنة النبكي ، كاإلعجاز العممي في اإلسبلـُّّعامة لمسيد صال الصحة
 مف إعجاز القرآف كالسنة في الطب الكقائي، ك َُٖٓكالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف كالسنة النبكية ص

 ـ. ُٕٗٗ-ُُْٕ، جماد األكلى ُْ، صْمجمة اإلعجاز العممي، عدد فيمصاكم، منشكر لكالكائنات الدقيقة 
 .ُّٔالمحرمات كصحة اإلنساف كالطب الكقائي ألحمد شكقي إبراىيـ ص -ِ
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بكيضة تحتكم عمى أجنة نامية، ككانت ثبلثة منيا ناضجة  ُٕكما حمؿ ربعيا اآلخر 
ة )ديمي ميركر( تكفي إلصابة البشر، كأكضح الخبراء في تقريرىـ الذم نشرتو صحيف

البريطانية، أف بكيضات ىذه الدكدة لزجة جدان، كيبمغ طكليا ممميمتران كاحدان، كيمكف أف 
تنتقؿ بسيكلة عند مبلمسة الكبلب أك مداعبتيا، لتنمك كتترعرع في المنطقة الكاقعة 
خمؼ العيف، كلمكقاية مف ذلؾ، ينصح األطباء بغسؿ اليديف جيدان قبؿ تناكؿ الطعاـ، 

آالؼ إصابة  َُمداعبة الكبلب، خصكصان بعد أف قدرت اإلحصاءات ظيكر  كبعد
بتمؾ الديداف في الكاليات المتحدة سنكيان، يقع معظميا بيف األطفاؿ، كقد أكصى نبي 

سنة، بعدـ مبلمسة الكبلب كلعابيا؛ ألف الكمب  ََُْمنذ أكثر مف  اإلسبلـ محمد 
، األ مر الذم ينقؿ الجراثيـ إلى الجمد كالفـ يمحس فركه أك جمده عدة مرات في اليـك

 .(ُ)«كالمعاب، فيصبح مؤذيان لمصحة
ثبت عمميان أف الكمب ناقؿ لبعض األمراض »كقاؿ الدكتكر عبد الحميد طيماز: 

الخطرة؛ إذ تعيش في أمعائو دكدة تدعى )المككرة المقنفذة( تخرج بيكضيا مع برازه، 
  يكض إليو، ثـ تنتقؿ منو إلى األكانيكعندما يمحس دبره بمسانو تنتقؿ ىذه الب

كالصحكف كأيدم أصحابو، كمنيا تدخؿ إلى معدتيـ فأمعائيـ، فتنحؿ قشرة البيكض 
كتخرج منيا األجنة التي تتسرب إلى الدـ كالبمغـ، كتنتقؿ بيما إلى جميع أنحاء الجسـ، 

الذم تدخؿ كبخاصة إلى الكبد؛ ألنو المصفاة الرئيسية في الجسـ، ثـ تنمك في العضك 
إليو كتشكؿ كيسان مممكءان باألجنة األبناء كبسائؿ صاؼ كماء الينبكع، كقد يكبر الكيس 
حتى يصبح بحجـ رأس الجنيف، كيسمى المرض: داء الكيسة المائية، كتككف أعراضو 
عمى حسب العضك الذم تتبعض فيو، كأخطرىا ما كاف في الدماغ أك في عضمة 

 .(ِ)«العممية الجراحيةالقمب، كلـ يكف لو عبلج سكل 

                                                           
،  Ismaily.Online.htmمقاؿ بعنكاف: كشؼ طبي يؤكد التحذير النبكم مف لمس الكبلب، نقبلن عف مكقع: -ُ

 .ِٖٖ، ِٕٖكانظر: اإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني ص 
 . َُٔ، َُٓبد الحميد محمكد طيماز صعلعجاز العممي في السنة النبكية( األربعكف العممية )صكر اإل -ِ
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كقد أكد األطباء عمى خطكرة ىذه الدكدة كالمعاب الذم تسبح فيو، فقرركا أف المرض 
ينتقؿ في غالب األحياف إلى اإلنساف أك الحيكاف عف طريؽ دخكؿ المعاب الحامؿ 
لمفيركس إثر عضة أك تمكث جرح بمعابو، كقد بيف مجمكعة مف األطباء مكاف استقرار 

مف أجيزة اإلنساف بعد كصكليا إلى الجسـ مف طريؽ لعاب الكمب، فذكركا ىذه الدكدة 
كبعض األعضاء الداخمية  أف الدكدة )األكينككككٌية( تستقر في الرئة، كأحيانان في الكبد

األخرل، مما يؤدم إلى نشكء كيس مممكء بالسائؿ كمحاط مف الخارج بكبسكلة مف 
حجـ رأس الكليد، كيتطكر المرض بشكؿ طبقتيف، كقد يصؿ حجـ الكيس أحيانان إلى 

بطيء، كتحتفظ الدكدة األكينككككٌية بالنمك داخؿ الكيس لعدة سنكات، كيتـ انتقاؿ 
 .(ُ)العدكل إلى اإلنساف مف الكبلب

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ُؼبة ٝأعياء اٌُالة يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 
ير أف جميكر العمماء القائميف بالنظر فيما ذكره الفقياء في لعاب الكمب، ظ -أ

بنجاسة سؤر الكمب قد استدلكا بأحاديث صحيحة، في بعضيا األمر بإراقة ما كلغ فيو 
الكمب، كفي بعضيا التصريح بأف طيارة اإلناء مف الكلكغ يككف بػغسمو سبعا، مما يدؿ 
عمى نجاسة لعابو، كنجد أدلة اآلخريف ال تخمكا مف مقاؿ، فيظير أثر المستجدات 
الطبية ىنا في بياف رجحاف الذم عميو جميكر العمماء، كبياف أف األمر باإلراقة إنما 
ىك لمنجاسة ال لمتعبد كما ذكر ذلؾ القائمكف بالطيارة؛ ألف لعاب الكمب يحتكم عمى 
جراثيـ ىائمة، كلربما تفكؽ التي في بكؿ اإلنساف، كنجد أف ىذه الدراسات لـ تفرؽ بيف 

، كبالتالي ضعؼ ما ذكره القائمكف بالتفريؽ بيف المأذكف الكبلب مما يدؿ عمى ا لعمـك
في اتخاذه كغيره، أك التفريؽ بيف البدكم كالحضرم، كضعؼ تخصيص الحكـ بالكىٍمب 
الكىًمب؛ ألف الدراسات تثبت أف الكمب السميـ مف ىذا الداء ينقؿ لعابو عدة أمراض 

 صبة لمجراثيـ الضارة كالممرضة.خطيرة عمى اإلنساف، كبالتالي فمعاب الكبلب بيئة خ
                                                           

، ككلكغ الكمب - Ismaily.Online.htmكشؼ طبي يؤكد التحذير النبكم مف لمس الكبلب، نقبلن عف مكقع: - ُ
 اإليماف.في اإلناء لقسطاس النعيمي، منشكر في مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، نقبلن عف مكقع جامعة 
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كيظير أثر المستجدات الطبية ىنا أيضان في بياف بطبلف ما ذكره بعض أىؿ 
 الظاىر مف أف الكمب لك كلغ في اإلناء كليس فيو ماء بأنو ال ينجس كال يجب تطييره.
 كيظير أثرىا أيضان في بياف بطبلف قكؿ مف خصصو بالماء فقط دكف المبف كالطعاـ.

سبة ألجزاء الكمب، فإنو لـ يرد دليؿ صريح في المسألة، كجممة ما استيدؿ بو بالن -ب
اجتيادات، كالذم يراه الباحث أف المستجدات الطبية في المسألة ترجح قكؿ الشافعية 
كالحنابمة، كالذيف قالكا بنجاستيا، كيقكم ذلؾ النيي عف مخالطة الكبلب كاقتنائيا، 

ير في نقؿ األمراض لئلنساف، باإلضافة إلى ما تقـك بو كالذم تثبتو الدراسات دكره الكب
الكبلب مف لحس ألجزاء جسدىا بمسانيا، كبالتالي انتقاؿ النجاسة مف الفـ إلى تمؾ 

 األعضاء.
يظير لمباحث مف خبلؿ التجارب السابقة، كما أثبتتو مف أف التعرض لفضبلت  -ج

أعداد  حتكاء أمعاء الكبلب عمىالكبلب يزيد خطر اإلصابة باألمراض، كما أثبتتو مف ا
التي تخرج مع برازه، كأف مف أسباب نجاسة فـ الكمب ما  كبيرة مف الديداف الشريطية

يقـك بو مف تنظيؼ دبره بمسانو، كأف الكمب يبكؿ في أماكف متفرقة، كأف ليذا دكره في 
 نقؿ األمراض، بؿ بعض األمراض في بكلو، كؿ ىذا يدؿ في نظر الباحث عمى نجاسة
بكؿ كفضبلت الكمب مف جية، كيدؿ عمى ضعؼ قكؿ مف ذىب إلى القكؿ بطيارة 

 .بكؿ كزبؿ ما ال يؤكؿ لحمو مطمقان مف جية أخرل
 أعمـ كاهلل 
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 ادلـِت اخلبٌٓ: رـٜري ٓب ُٝؾ ك٤ٚ اٌُِت
 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف رـٜري ٓب ُٝؾ ك٤ٚ اٌُِت

 كلغ فيو الكمب، كليـ في ذلؾ أقكاؿ:اختمؼ الفقياء في كيفية تطيير ما أكالن: 
تطيير ما كلغ فيو الكمب  كجكب إلى (ِ)كالحنابمة (ُ)الشافعية : ذىبالقكؿ اْلكؿ

لىغى  "إذا :، كاستدلكا بقكلو (ّ)بغسمو سبع مرات إحداىف بالتراب ؛ ًإنىاءً  في اٍلكىٍمبي  كى ـٍ ًدكي  أىحى
" سىٍبعى  ًليىٍغًسٍموي  ثيـ   فىٍمييًرٍقوي، ًمرىارو

ـٍ  ًإنىاءً  "طىييكري كفي ركاية: ، (ْ) ًدكي لىغى  إذا أىحى  أىفٍ  اٍلكىٍمبي  فيو كى
؛ سىٍبعى  يىٍغًسمىوي  ىيف   مىر اتو ًبالت رىاًب" أيكالى

نىاءي  "ييٍغسىؿي ، كفي ركاية: (ٓ) لىغى  إذا اإلًٍ  اٍلكىٍمبي  فيو كى
ًبالت رىاًب" أيٍخرىاىيف   أك أيكالىيف   مىر اتو  سىٍبعى 

ًبالت رىاًب" "ًإٍحدىاىيف  : ، كفي ركاية(ٔ)
، كفي ركاية: (ٕ)

، سىٍبعى  "فىاٍغًسميكهي  ًبالت رىاًب" الس اًبعىةي  مىر اتو
 أنو فدؿ بالسبع، الطيارة ، ففي جميعيا عمؽ(ٖ)

 دكنيا. بما يحصؿ ال
                                                           

 جػاز، المجمػكع السػابعة فػي جعمػو فػإف أكلػى، السػابعة غير ففي يفعؿ لـ فإف األكلى، في التراب جعؿ كيستحب -ُ
ِ/ّٓٓ. 
 أجػػزأه، بػػو غسػػؿ كمتػػى فينظفػػو، بعػػده عميػػو المػػاء ليػػأتي أك الخبػػر، لفػػظ لمكافقتػػو األكلػػى؛ فػػي جعمػػو كالمسػػتحب -ِ

 .ْٕ/ُالمغني 
 بػػف كعمػػرك كطػػاكس، الزبيػػر، بػػف كعػػركة عبػػاس، كابػػف ىريػػرة، أبػػي عػػف سػػبعان  الغسػػؿ كجػػكب المنػػذر ابػػف حكػػى -ّ

سحاؽ، كأحمد، كاألكزاعي، كمالؾ، دينار،  .َّْ/ُ ، األكسط«نقكؿ ككذلؾ» ثـ قاؿ: ثكر، كأبي عبيد، كأبي كا 
 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ مسمـ، كتاب الطيارة، باب حكـ كلكغ الكمب أخرجو -ْ
 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ باب حكـ كلكغ الكمبمسمـ، كتاب الطيارة،  أخرجو -ٓ
ىػػذا حػػديث »، كقػػاؿ: ُٗبػػرقـ: ُُٓ/ُ الكمػػب سػػؤر فػػي جػػاء مػػا الترمػػذم، كتػػاب أبػػكاب الطيػػارة، بػػاب أخرجػػو -ٔ

 «حسف صحيح
راقػة الكمػب لطيػارة، بػاب سػؤر  أخرجو النسػائي فػي السػنف الكبػرل، كتػاب -ٕ  ٖٕ/ُفيػو  يمػغ الػذم اإلنػاء فػي مػا كا 

" قكلػو: خبل الصحيح في ىك قمت:»، قاؿ الييثمي: ٕٖٖٖبرقـ:  ِّّ/ُٓفي مسنده  ، كالبزارٗٔبرقـ:   "ًإٍحدىاىيف 
 الزكائػػد، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب فػػي السػػنكر كالكمػػب مجمػػع «البػػزار شػػيخ خػػبل الصػػحيح، رجػػاؿ كرجالػػو البػػزار، ركاه
ُ/ِٖٕ. 
" ًبالت رىاًب  "الس اًبعىةي »، قاؿ األلبػاني: ّٕ برقـ: ُٗ/ُ الكمب سؤرب الكضكء داكد، كتاب الطيارة، باب أبك أخرجو -ٖ

ىيف  : األكلى الركاية -الحافظ قاؿ كما -شاذ، كاألرجح  .ُِٕ/ُ داكد سنف أبي ، صحيح«"ًبالت رىاًب  "أيكالى
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 السبع، عمى زاد قد ألنو بالتراب؛ الثامنة التعفير بركاية العمؿ عميكـ يجب نكقش: بأنو
 منسكخ، كلـ تعممكا أنو فثبت بو، تقكلكف ال بالحديثيف، كأنتـ عمبلن  يكجب لزائدبا كاألخذ

يجاب بو ىنا  ذلؾ عف جكاب ككؿ ،(ُ)فيو بما ركم مف غسؿ اإلناء سبعان مف كلكغ اليرة
 الثبلث. عمى زاد فيما

 أصبلن؛ بالحديث العمؿ يترككا أف الثامنة ترؾ حديث مف يمـز ال بأنو أجاب األكلكف:
ال فذاؾ، متجيان  كاف إف ذلؾ عف التاركيف لو اعتذار ألف فأصحاب القكؿ األكؿ  كا 

 .(ِ)بو العمؿ بترؾ ممكمكف كالثاني
مندكب ال كاجب كبدكف  سبعان مف لكغ الكمب إال أنو اإلناء غسؿ إلى المالكية كذىب
 .(ّ)تتريب
؛ ألف (ْ)دب كال الماء غسؿ اإلناء سبع مرات أكالىف بالتراب مع ابف حـز كجكب كيرل

 المفظتيف معا، كمف كاستعمؿ شؾ ببل إحداىف في جعمو فقد أكالىف في التراب جعؿ مف
كيككف  أكالىف، في ذلؾ أف يككف في  اهلل رسكؿ أمر خالؼ فقد أكالىف غير في جعمو
 لجميع الطاعة تصح كبيذا غسبلت، السبع إلى ثامف تطيير أكالىف في بالتراب تعفيره
 الخبر. ىذا في المأثكرة  ألفاظو

 تتريب ألف المعنى؛ حيث كمف كاألحكطية، األكثرية حيث مف كرجح البعض أكالىف
  .(ٓ)لمتنظيؼ أخرل غسمة إلى يحتاج األخيرة

 كغيرىا باألكلى التقييد أف عمى تدؿ كميا بينما يرل الشافعية كالحنابمة بأف الركايات
 محؿ أف عمى الركايات، فدؿ كؿ مف المتيقف القدر كىك إحداىف المراد لبلشتراط، بؿ ليس

                                                           

لىغى  "ًإذىا، بمفػظ: ُّبرقـ:  ٖٔ/ُ أخرجو الدار قطني، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة -ُ  غيًسػؿى  ءً اإًلنىا ًفي السِّن ٍكري  كى
" سىٍبعى   «.الحفظ سيء كليث يثبت، ال ،مكقكؼ»، قاؿ الدار قطني: مىر اتو

 .ُُّ/ُ الراية ، كنصبِّ/ُ البداية شرح ، كاليدايةِٕٕ/ُ البارم انظر: فتح -ِ
 .ْٖ/ُ الدسكقي ، كحاشيةُٕٓ/ُ الجميؿ انظر: مكاىب -ّ

 .ُُُ، َُٗ/ُ المحمى -ْ
 .ِِٕ/ْ القدير فيض -ٓ
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 األكلى عمى النص ألف مبينة؛ إحداىف مقصكد، كتككف ركاية غير الغسبلت مف التراب
 تنافت إذا القيكد أف فالقاعدة ثبكتيا عدـ كبفرض الجكاز، لبياف كاألخرل األفضؿ، لبياف

 .(ُ)الراكم مف شؾ "أيٍخرىاىيف   أك "أيكالىيف   ركاية: ككممة )أك( في الحكـ، أصؿ كبقي سقطت
لىغى  "ًإذىاثبلثان؛ لحديث:  اإلناء غسؿ كجكب الحنفية : يرل فقياءالقكؿ الثاني  اٍلكىٍمبي  كى

" ثىالىثى  اٍغًسٍموي  ثيـ   فىأىٍىًرٍقوي، اإًلنىاءً  ًفي مىر اتو
 أك خمسان، أك ثبلثان، بغسمو قكؿ كليـ ،(ِ)

 ثىالىثان، يىٍغًسميوي  "أىن وي : اإلناء في مىغي يى  الكمب في  النبي عف ىريرة  سبعان؛ لحديث أبي
ٍمسان، أىكٍ   عمى السبع خيره، كتحمؿ لما كاجبة السبع كانت كلك ، فخيره،(ّ)سىٍبعان" أىكٍ  خى

اإلسبلـ فيككف منسكخان،  ابتداء عمى محمكؿ بالسبع الكارد االستحباب، أك أف األمر
                                                           

 .ْٕ، ْٔ/ُ، كالمغني البف قدامة ُّْ/ّ المنياج شرح في المحتاج ، كتحفةّٓٓ/ِ منككمالمجمكع ل -ُ
 عبػد ثنػا األزرؽ إسػحاؽ ثنػا الكرابيسػي الحسػيف ، عػفّٔٔ/ِ الرجػاؿ ضػعفاء فػي أخرجو ابف عػدم فػي الكامػؿ -ِ

نفة ذكػر كالحسػيف الكرابيسػي لػو كتػب مصػ»، كقػاؿ ابػف عػدم: عػف النبػي  أبػي ىريػرة  عػف عطػاء عػف الممؾ
غير مػا ذكػرت مػف  كلـ أجد منكران  ،كثيرة كذكر في كتبو أخباران  ،ليا ككاف حافظان  ،فييا اختبلؼ الناس مف المسائؿ

 ابػف ، كركاه«فأما في الحديث فمـ أر بػو بأسػا ،كالذم حمؿ أحمد بف حنبؿ عميو مف أجؿ المفظ في القرآف ،الحديث
 ال ممػف كىػك الكرابيسػي غيػر إسػحاؽ عػف يرفعػو لػـ يصػح؛ ال حػديث ىػذا» قػاؿ: ثػـ عػدم ابػف طريػؽ مػف الجػكزم
 عػف سػميماف أبػي بػف الممػؾ عبد حديث» المعرفة: كتاب في البييقي كقاؿ ،ّّّ/ُ المتناىية العمؿ «بحديثو يحتج
 عطػاء، أصػحاب بػيف مػف الممػؾ عبػد بػو تفػرد مػرات، ثػبلث الكمػب كلكغ مف اإلناء غسؿ في ىريرة أبي عف عطاء

 سػػبع يرككنػػو ىريػػرة أبػػي كأصػػحاب عطػػاء أصػػحاب مػػف الثقػػات كالحفػػاظ ىريػػرة، أبػػي أصػػحاب يفبػػ مػػف عطػػاء ثػػـ
 شػعبة تركػو ركاياتػو بعػض فػي كالثقػة الحفػظ أىػؿ كلمخالفتػو الثقػات، فيػو يخالؼ ما منو يقبؿ ال الممؾ كعبد مرات،

 مرفكعػان، عنػو يركيػو فمػ فمػنيـ الحػديث ىػذا في عميو اختمؼ كقد صحيحو، في البخارم بو يحتج كلـ الحجاج، بف
 ، كأخرجػوُُّ/ُالرايػة  ، انظر: نصب«فعمو مف عنو يركيو مف كمنيـ ىريرة، أبي قكؿ مف عنو يركيو مف كمنيـ

 ىػذا» ، كقػاؿ:ُٔبػرقـ:  ٔٔ/ُ، كتاب الطيػارة، بػاب كلػكغ الكمػب فػي اإلنػاء الدارقطني مكقكفان عمى أبي ىريرة 
 فػي الكمػب كلػغ إذا كػاف أنػو ىريػرة  أبػي ، كفػي ركايػة: عػف«عطػاء عػف الممػؾ عبد غير ىكذا يركه كلـ مكقكؼ،
، ُٕبػرقـ:  ٔٔ/ُالدارقطني، كتاب الطيػارة، بػاب كلػكغ الكمػب فػي اإلنػاء مرات" أخرجو ثبلث كغسمو أىراقو اإلناء
 لػػـ فإنػػو»، كقػػاؿ البييقػػي: َُّ/ُ الرايػػة ، انظػػر: نصػػب«صػػحيح إسػػناد كىػػذا» اإلمػػاـ: فػػي الػػديف تقػػي الشػػيخ قػػاؿ
 .ُُّ/ُ كاآلثار السنف معرفة« الثقات فيو يخالؼ ما منو يقبؿ ال الممؾ كعبد الممؾ، عبد غير يركه

 عبػػد بػػو تفػػرد»، كقػػاؿ: ُْ، ُّبػػرقـ:  ٓٔ/ُ أخرجػػو الػػدارقطني، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب كلػػكغ الكمػػب فػػي اإلنػػاء -ّ
 .«الصكاب كىك سىٍبعنا" ناد: "فىاٍغًسميكهي اإلس بيذا إسماعيؿ عف يركيو كغيره الحديث، متركؾ كىك إسماعيؿ عف الكىاب
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 األمر نسخ قتميا عف نيى فمما الكبلب، بقتؿ األمر عند كاف بذلؾ األمر أف بدليؿ
ثبلثان، كنقؿ عنو قكالن كعمبلن،  بغسمو راكم السبع أفتى أبك ىريرة  بالغسؿ سبعا، كقد

ذا  أف لو يحؿ ال ألنو حجة؛ ركايتو تبقى ال أفتى أك ركل ما بخبلؼ الراكم عمؿ كا 
 .(ُ)عدالتو بو تسقط إذ بخبلفو؛ يفتي أك فيعمؿ شيئا  النبي مف يسمع

 ىذه األدلة بالتالي:نكقشت 
 بثابت كالمكقكؼ ليس الحفاظ؛ ألف فيو راك متركؾ، باتفاؽ بأف المرفكع ضعيؼ -أ
 إليو. نسبو مف دعكل يقبؿ فبل ،عنو 

 األمر، نفس في أما الظاىر، في ىك كالصحة إنما بالضعؼ الحكـ رد األحناؼ: بأف
، الصحيح بالسند ىريرة أبي مذىب ككف الثبلث ظاىران، كقد ثبت بضعفو حكـ ما صحة فيجكز

 عميو. كيقدـ السبع حديث يعاًرض كحينئذ المضعؼ، الراكم أجاده مما ىذا أف تفيد كىذا كقرينة
 فتياه مكافقة عنو ركل مف كركاية سبعا، بالغسؿ أفتى أنو ثبت عنو قد بأنو -ب

 كالنظر. (ِ)اإلسناد حيث مف مخالفتيا عنو ركل مف ركاية مف أرجح لركايتو،
 عمى بذلؾ يعترض أف مى فرض صحة ثبكت فتياه بالغسؿ ثبلثان، فإنو ال يحؿع -ج
 سكاه؛ أحد قكؿ في ال  اهلل رسكؿ قكؿ في ىي إنما الحجة ؛ ألف النبي عف ركاه ما
 مرجكحا، فيو تأكيبلن  يتأكؿ كقد الفتيا، كقت يحضره ركل كال ما ينسى قد الصاحب ألف
 كال يعارضو ما ظنو في يقـك أك كجكبيا، ال لسبعا ندبية العتقاده بذلؾ أفتى يككف أك

 كأنو منو أعمـ أنو العتقاده بخبلفو فتكاه في غيره يقمد أك األمر، نفس في معارضا يككف
 يضعؼ أف ىذا مثؿ كجد إذا النسخ، كالكاجب يثبت ال االحتماؿ منو، كمع األقكل خالفو
 العكس. ال  النبي عف ركل ما عميو ييغىمَّب كأف قكلو، مف الصاحب عف ركم ما

                                                           
، كالغسػػؿ ثبلثػػان مػػركم عػػف َُّ/ّٓ الككيتيػػة ، كالمكسػػكعةِّ/ُ الحقػػائؽ ، كتبيػػيفِّ/ُ البدايػػة شػػرح اليدايػػة -ُ

  .ّّٓ/ِ الزىرم، المجمكع
 مػػاكأ األسػػانيد، أصػػح مػػف كىػػذا عنػػو، سػػيريف ابػػف عػػف أيػػكب عػػف زيػػد بػػف حمػػاد ركايػػة مػػف كردت المكافقػػو ألف -ِ

   .ِٕٕ/ُ البارم بكثير، فتح القكة في األكؿ دكف كىك عنو، عطاء عف سميماف أبي بف الممؾ عبد ركاية فمف المخالفو
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 إلى بالنسبة الكاحد خبر منو؛ ألف بالرأم القطعي يترؾ أف أجاب األحناؼ: باستحالة
 إذ بالناسخ؛ لقطعو إال يتركو ال أنو فمـز قطعي، النبي  فـ مف سمعو راكيو الذم
 اجتياده في ناسخ ثبكت عمى بناء تركو تجكيزىـ فبطؿ لقطعي، إال يترؾ ال القطعي
ذا المحتمؿ  فيككف شبية، ببل لمناسخ ركايتو بمنزلة تركو كاف ذلؾ عممت لمخطأ، كا 
 بالضركرة. منسكخا اآلخر
، (ُ)جدان  متأخر بالغسؿ فاألمر اليجرة، أكائؿ في إف سمـ أنو كاف بقتميا األمر بأف -د

    كاحد. حديث في سبعان  مف كلكغيا اإلناء بغسؿ كاألمر الكبلب قتؿ عف النيي كقد ركم
 مف بمانع كال صحتو، في بقادح ليس ركاه حديث بخبلؼ كفتكاه الراكم عمؿ أفب -ىػ

نما الجميكر، عند بو االحتجاج  إذا المحققيف مف جماعة عند الراكم قكؿ إلى يرجع كا 
 فكيؼ مسألتنا، في يجيء ال ىذا أف كمعمـك يخالؼ ظاىره، ال لمحديث تفسيران  قكلو كاف
 ثبلثان! السبع نجعؿ
 يخالؼ غيره، كلـ الصحابة مف ركاه فقد ركل ما خبلؼ ىريرة أبي عف صح لك -ك
 .(ِ)ركل ما

 في أشد العذرة النجاسات، كبأف سائر عمى كاستدؿ الحنفية عمى عدـ التسبيع بالقياس
 ما األكلى، كبأف باب مف كذلؾ الكلكغ فيككف بالسبع، يقيد كلـ الكمب سؤر مف النجاسة
  أكلى. دكنو كىك سؤره بويصي فما بالثبلث يطير بكلو يصيبو

 ككف العذرة مف يمـز ال كبأنو االعتبار، فاسد كىك النص مقابمة في قياس كنكقش: بأنو
الحكـ، كبأف ما يصيب بكلو ال  تغميظ في منيا أشد يككف ال أف االستقذار في منو أشد

 ال يقكل. يطير بثبلث عند الشافعية كالحنابمة بؿ بالسبع، فيككف استدالال بمحؿ نزاع، كىذا

                                                           
 بالغسػػؿ، يػػأمر  النبػػي سػػمع أنػػو مغفػػؿ بػػفا ذكػػر كقػػد ،مغفػػؿ  بػػف اهلل كعبػػد  ىريػػرة أبػػي ركايػػة مػػف ألنػػو -ُ

الكػػبلب،  بقتػؿ األمػر بعػد كػاف بالغسػؿ األمػر أف فػي ظػاىر مسػمـ سػياؽ بػؿ ىريػرة، كػأبي سػبع سػنة إسػبلمو ككػاف
 .  ِٕٕ/ُ البارم انظر: فتح

 .ُُٓ/ُ ، كالمحمىِٕٕ/ُ البارم ، كفتحّٓٓ/ِ ركاه ابف المغفؿ، انظر: المجمكع -ِ
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 طيارتو الظف عمى يغمب حتى غسمو كركم عف أبي حنيفة كأصحابو القكؿ بكجكب
 .(ُ)أجزأه بمرة ذلؾ حصؿ فمك

كىك ركاية  بالتراب، إحداىف : يجب غسؿ ما كلغ فيو الكمب ثماف مراتالقكؿ الثالث
لىغى  "إذا : لقكلو ؛(ِ)ألحمد نىاءً  في اٍلكىٍمبي  كى ،مى  سىٍبعى  فىاٍغًسميكهي  اإلًٍ كهي  ر اتو  في الث اًمنىةى  كىعىفِّري
الت رىاًب"
 باآلتي: ، كقد اعترض عمى ىذا الحديث(ّ)

 خبلفو. عمى بأف اإلجماع -أ
 بذلؾ عف اإلماـ أحمد كغيره. القكؿ ثبت ألنو نكقش: بأف فيو نظر؛

 صحتو. عمى يكقؼ لـ حديث بأنو -ب
 صحتو. عمى كقؼ لمف العذر يثبت نكقش: بأنو اعتذار ال

 عميو. ىريرة  أبي حديث بترجيح -ج
 يستمـز الثامنة بحديث كاألخذ الجمع، إمكاف مع إليو يصار ال الترجيح نكقش: بأف

 في الترجيح سمكنا كلك مقبكلة، الثقة مف كالزيادة العكس، دكف ىريرة أبي بحديث األخذ
 كمع أثبتو، فم ركاية مف أرجح بدكنو مالؾ ركاية ألف أصبلن؛ بالتتريب نقؿ لـ الباب ىذا
 الثقة. بزيادة أخذان  بو فقمنا ذلؾ

 فيككف كتراب بماء إحداىف مرات سبع اغسمكه المراد الحديثيف: بأف بيف بعضيـ كجمع
 بيف لمجمع بو فيقاؿ محتمؿ، التأكيؿ كىذا الغسمتيف، قالكا: بمنزلة الماء مع التراب

 مكافقتيا عمى الركاية ىذه حمؿ أمكف فإذا مرات، سبع المشيكرة الركايات فإف الركايات،
 كتعقب عميو بأف السابعة، ركاية بدليؿ ليا التراب لمصاحبة أم فالثامنة إلييا، صرنا
كهي  قكلو:  التعفير كقع لك لكف مستقمة، غسمو ككنيا في ظاىر الت رىاًب" في الث اًمنىةى  "كىعىفِّري

                                                           
 فػػػي العممػػػاء ، كحميػػػةّّٓ/ِ ، كالمجمػػػكع لمنػػػككمُّٓ/ُ الرائػػػؽ البػػػف نجػػػيـ كركم عػػػف الثػػػكرم، انظػػػر: البحػػػر -ُ

 .ُِٕ/ُٖ البر عبد البف ، كالتمييدِْٔ/ُ القفاؿ اء لمشاشيالفقي مذاىب معرفة
 .ْٔ/ُابف قدامةمغني ، ك ّّٓ/ِ لنككماأيضان، كركم عف الحسف البصرم، انظر: المجمكع  داكد عف كركاية -ِ
 ، عف عبد اهلل بف المغفؿ.َِٖبرقـ:  ِّٓ/ُ مسمـ، كتاب الطيارة، باب حكـ كلكغ الكمب أخرجو -ّ
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 عمى الغسمة إطبلؽ كيككف ثمانية، الغسبلت كانت السبع الغسبلت كركد قبؿ أكلو في
 .(ُ)مجازان  التتريب
 إلزالة التراب عميو نثرت إذا تىٍتًريبان  اإلىاب تىرٍَّبتي : يقاؿ تىرَّب، مصدر :التٍَّتًريبي  ثانيان:

ٍعتى  ًإذىا الشٍَّيءى  تىرٍَّبتي : كيقاؿ كريية، كرائحة مف رطكبة عميو ما مىٍيوً  كىضى ، عى  كأترب الت رىابى
 تتريبان  كتربو، التراب أصابو الشيء كتىًرب، بالتراب تمطخ أم فتترب التراب عميو كضع الشيء
  .كالمراد ىنا استعماؿ التراب في غسؿ ما كلغ فيو الكمب، (ِ)فتمطخ بالتراب لطخو أم فتترب

 اختمؼ الفقياء في كجكب استعماؿ التراب في تطيير ما كلغ فيو الكمب. ثالثان:
 في الماء مع التراب استعماؿ كجكب إلى حنابمةكال فقياء الشافعية : ذىبالقكؿ اْلكؿ

، كال فرؽ بيف أف يخمط الماء بالتراب حتى يتكدر، أك يطرح (ّ)الكمب نجاسة مف التطيير
قاؿ:  بحديث أبي ىريرة  ، كاستدلكا(ْ)الماء عمى التراب، أك يطرح التراب عمى الماء

ـٍ  ًإنىاءً  "طىييكري : قاؿ رسكؿ اهلل  ًدكي لىغى  إذا أىحى ؛ سىٍبعى  يىٍغًسمىوي  أىفٍ  اٍلكىٍمبي  فيو كى ىيف   مىر اتو  أيكالى
ًبالت رىاًب"
، كألنو تطيير كرد الشرع فيو بالتراب فمـ يقـ غيره مقامو كالتيمـ، كألنو أمر (ٓ)

بالتراب معكنة لمماء في قمع النجاسة، أك لمتعبد كال يحصؿ بالماء كحده، فيككف غير 
 معقكؿ، فبل يجكز القياس فيو.

 يجب ال أنو إلى (ٔ)كالمالكية كبعض الحنابمة فقياء الحنفية : ذىبالقكؿ الثاني
نما في التراب استعماؿ فقط؛ ألف التتريب لـ يثبت في كؿ  الماء الكاجب ذلؾ، كا 

                                                           
 .ِٖٕ، ِٕٕ/ُ البارم كفتح ،ّٓٓ/ِ المجمكع -ُ

 .ِِٕ/َِالككيتية ، كالمكسكعةّٖ/ُ الكسيط ، كالمعجـِّالصحاح ص ، كمختارِِٖ/ُ العرب لساف -ِ
، كأكثػػر الطبػػرم، جريػػر كابػػف ثػػكر، كأبػػي عبيػػد، كأبػػي إسػػحاؽ، قػػكؿ: كىػػك -ّ الظاىريػػة، انظػػر: المجمػػكع  كابػػف حػػـز
، َُٗ/ُ، كالمحمػػػػػى ُُٖ/ِ التثريػػػػػب ، كطػػػػػرحٖٗ/ُ، كالكػػػػػافي فػػػػػي فقػػػػػو ابػػػػػف حنبػػػػػؿ ْٔ/ُ، كالمغنػػػػػي ّّٓ/ِ

 .ُُْ/ّ الككيتية الفقيية كالمكسكعة

 .ِّ/ُسبؿ السبلـ  -ْ

 .ِٕٗبرقـ:  ِّْ/ُ مسمـ، كتاب الطيارة، باب حكـ كلكغ الكمب أخرجو -ٓ
 .ُُٖ/ِ التثريب ، كطرحٖٗ/ُ، كالكافي ْٖ/ُكىك قكؿ األكزاعي، انظر: حاشية الدسكقي  -ٔ
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نما ثبت في بعضيا، كذلؾ البعض الذم ثبت فيو كقع فيو اضطراب، فركم  الركايات، كا 
، كاالضطراب قادح، (ْ)، أك الثامنة(ّ)، أك السابعة(ِ)، أك إحداىف(ُ)أكالىف، أك أخراىف

فيجب االطراح ليا، كألف نصو عمى التراب تنبيو عمى ما ىك أبمغ منو في التنظيؼ 
 كاإلزالة، كألنو جامد أمر بو في إزالة النجاسة فألحؽ بو ما يماثمو.

مف الثقة  أجاب المخالؼ: بأف السبع قد ثبتت في الركاية الصحيحة ببل ريب، كالزيادة
مقبكلة، كبأف االضطراب ال يككف قادحان إال مع استكاء الركايات، كليس كذلؾ ىنا ؛ فإف 

"ركاية  ىيف  أرجح لكثرة ركاتيا، كبإخراجيا في الصحيح، كذلؾ مف كجكه الترجيح عند  "أيكالى
"التعارض، كألفاظ الركايات التي عكرضت بيا " ىيف  كاية: ال تقاكميا، كبياف ذلؾ أف ر  أيكالى

" ًبالت رىابً  "الس اًبعىةي " متفردة ال تكجد في شيء مف كتب الحديث مسندة، كركاية: "أيٍخرىاىيف  
ىيف  اختمؼ فييا، فبل تقاـك ركاية  ليست في األميات،  "إحداىف"، كركاية "ًبالت رىابً  "أيكالى

ىيف  كعمى صحتيا فيي مطمقة يجب حمميا عمى المقيدة، كركاية  " أك "أيكالى  أيٍخرىاىيف 
ىيف  بالتخيير، فإف كاف ذلؾ مف الراكم فيك شؾ منو فيرجع إلى الترجيح، كركاية  " "أيكالى

ف كاف مف كبلمو  ، كيرجع إلى ترجيح أكالىف لثبكتيا في فيك تخيير منو  أرجح، كا 

                                                           

نىػاءي "، بمفػظ: ُٗبرقـ:  ُُٓ/ُ الكمب سؤر في جاء ما باب  ، كتاب أبكا ب الطيارة،الترمذم أخرجو -ُ ػؿي اإلًٍ ييٍغسى
لىغى  إذا ، مىر اتو  سىٍبعى  اٍلكىٍمبي  فيو كى ىيف   .«ىذا حديث حسف صحيح»، كقاؿ الترمذم: ًبالت رىاًب" أيٍخرىاىيف   أك أيكالى
راقػة الكمػػب ة، بػػاب سػؤرلطيػار ا أخرجػو النسػائي فػػي السػنف الكبػػرل، كتػاب -ِ  ٖٕ/ُفيػػو  يمػغ الػػذم اإلنػاء فػػي مػا كا 

 "إحداىف": قكلػو: خبل الصحيح في ىك قمت:»، قاؿ الييثمي:ٕٖٖٖبرقـ:  ِّّ/ُٓ، كالبزار في مسنده ٗٔبرقـ: 
 الزكائػػػد، كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب فػػػي السػػػنكر كالكمػػػب مجمػػػع «البػػػزار شػػػيخ خػػػبل الصػػػحيح رجػػػاؿ كرجالػػػو البػػػزار ركاه
 "إحػػػداىف بمفػػػظ: ُِبػػػرقـ:  ٓٔ/ُ الػػػدار قطنػػػي، كتػػػاب الطيػػػارة، بػػػاب كلػػػكغ الكمػػػب فػػػي اإلنػػػاء أخرجػػػو، ك ِٕٖ/ُ

 «.متركؾ يزيد أبي بف ىك الجاركد»، كقاؿ: بالبطحاء"
ػر اتو  سىػٍبعى  "فىاٍغًسػميكهي ، بمفػظ: ّٕرقػـ:  ُٗ/ُ الكمػب ًبسػؤر داكد، كتاب الطيارة، الكضػكء أبك أخرجو -ّ  الس ػاًبعىةي  مى

ىيػف  : األكلػى الركايػة -الحػافظ قػاؿ كما -" شاذ، كاألرجحًبالت رىاًب  "الس اًبعىةي »، قاؿ األلباني: رىاًب"ًبالت   ، «"ًبػالت رىاًب  "أيكالى
 .ُِٕ/ُ داكد أبي صحيح

لىػػغى  "إذا، بمفػػظ: َٖبػػرقـ:  ِّٓ/ُ مسػػمـ، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب حكػػـ كلػػكغ الكمػػب أخرجػػو -ْ ٍمػػبي  كى نىػػاءً  فػػي اٍلكى  اإلًٍ
كهي  مىر اتو  سىٍبعى  ٍغًسميكهي فىا  .الت رىاًب" في الث اًمنىةى  كىعىفِّري
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 بؿ لبلشتراط، ليس كغيرىا باألكلى التقييد أف عمى تدؿ كميا الصحيح، أك أف الركايات
 غير التراب الركايات، فيككف محؿ كؿ مف المتيقف القدر كىك إحداىف، ادالمر 

 ، كبأف إلحاؽ غير التراب بو قياس في معرض النص، كىذا ال يصح.(ُ)مقصكد
: يجكز العدكؿ إلى غير التراب عند عدمو، أك إفساد المحؿ المغسكؿ القكؿ الثالث

 .، لممقدرة عميو(ِ)بو، فأما مع كجكده كعدـ الضرر فبل
 اختمؼ الفقياء في عمـك الحكـ أك اختصاصو بالكلكغ عمى قكليف: رابعان:

 الشرب فقط عنده، فمك الذم ىك يرل ابف حـز اختصاص الحكـ بالكلكغ القكؿ اْلكؿ:
الصيد، مف  أك ما، متاعان  أك اإلناء، أك الثكب، أك الجسد، عرقو، أك الكمب مس لعاب

ف  رجمو أدخؿ أك فيو، يمغ كلـ اإلناء في الكمب أكؿ غير كلكغ، فبل تسبيع، كال تتريب، كا 
البتة، ككذلؾ ال يمـز إراقة  فيو ما ىرؽ كال اإلناء غسؿ يمـز لـ فيو، بكمو كقع أك ذنبو، أك

 .(ّ)ما يسمى إناء غير كتسبيع كتتريب ما كلغ فيو الكمب في
 إدخاؿ الكلكغ»كيقكؿ المالكية:  الظاىرية، إلى اختصاص الحكـ بالكلكغ بعض كذىب

 ال ماء فيو يككف أف غير مف اإلناء الكمب لعؽ فمك فيو... لسانو كتحريؾ الماء في فمو
 .(ْ)«غسمو يستحب
ف منو يغسؿ إنما بأنو لعابو غير في الشافعي أصحاب لبعض كجو كىك  كاف مرة، كا 
الشرب، كمفيكمو أف  أك بالكلكغ كقيده الحكـ دمان؛ ألف الحديث عمؽ أك عذرةن  أك بكالن 
 حجة الشرط كمفيـك الشرط، عدـ عند كذلؾ ليس الحكـ ر الكلكغ ال يدخؿ فيو، كأفغي
الكبلب،  مؤاكمة عف لتنفيرىـ كاف إنما الكلكغ مف سبعان  بالغسؿ األمر كألف األكثريف، عند
 .(ٓ)الكلكغ غير في مفقكد كىذا

                                                           
 .ِّ/ُ، كسبؿ السبلـ ْٕ، ْٔ/ُ، كالمغني ّٓٓ/ِ المجمكع -ُ

 .ُُٖ/ِ التثريب ، كطرحُُّ/ُ، كاإلنصاؼ ْٔ/ُكقاؿ بو ابف حامد مف الحنابمة، انظر: المغني  -ِ
 .َُُ، َُٗ/ُ المحمى -ّ
 .ّٖ/ُ الدسكقي حاشية -ْ
 .ُُِ/ِ التقريب شرح في التثريب ، كطرحّٖٓ/ِ المجمكع -ٓ
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 إذايرل فقياء الشافعية كالحنابمة عدـ اختصاص الحكـ بالكلكغ، ف القكؿ الثاني:
 شيئا منو، عضك أك لعابو، أك شعره، أك عرقو، أك دمو، أك ركثو، أك بكلو، أصاب
نما إحداىف سبعان  غسمو كجب أحدىما، رطكبة مع طاىران   الكلكغ عمى نص بالتراب؛ كا 
 مف كالشرب األكؿ تقصد إنما فإنيا األكاني، مف الكبلب تصيبو فيما الغالب لككنو

 لما ، كيعمؿ الشافعية أيضان بأنو(ُ)الشرط مخرج ال بالغال مخرج بذلؾ فخرج األكاني،
 منيا بمصكف ليس بما الغسؿ كجكب كاف الكمب، أعضاء أصكف كىك الكلكغ عمى نص

دخاؿ يكثر أكلى، كألف كلكغو  بما الغسؿ كجكب عمؽ فمما يقؿ، أعضائو مف ذلؾ غير كا 
ذا ميا،حك خؼ كجكدىا عـ إذا النجاسة ألف أكلى؛ يقؿ مما كجكبو كاف يكثر  قؿ كا 

 فرؽ ال أف تقرر فإذا كاقتنائيا، مقاربتيا مف التنفير في أبمغ حكميا، كألنو يتغمظ كجكدىا
 ببدنو ماس أك رطبان، ثكبان  الكمب ماس لك فيكذا الكمب، أعضاء مف كغيره الكلكغ بيف

 كجكب في كالكلكغ كاف بساط، أك أرض عمى رجمو برطكبة كطئ أك يابسان، ثكبان  الرطب
 .(ِ)بالتراب مرة فييف سبعان  غسمو

.(ّ)أجزائو بقية حكـ الحيكاف أجزاء مف جزء كؿ حكـ بينما يعمؿ الحنابمة بأف

                                                           
 .ُُّ/ِ التقريب شرح في التثريب طرح -ُ
 .  ُّٓ، ُّْ/ُ الكبير ، كالحاكمّٖٓ/ِ المجمكع -ِ
 .ْٖ/ُ المغني -ّ
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اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُزـٜري ٖٓ ُٝٞؽ اٌُِت ٝأصوٙ يف 
 اخلالف اُلو٢ٜ

 أٝال : ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُزـٜري ٖٓ ُٝٞؽ اٌُِت
الكىمىب دقيؽ، كمتناهو في الصغر، كمف المعركؼ أنو  أكدت األبحاث الطبية أف فيركس

كمما صغر حجـ الميكركب، كخؼ كزنو، كمما زادت فعالية سطحو لمتعمؽ بجدار اإلناء 
كالتصاقو بو، كلعاب الكمب المحتكم عمى الفيركس يككف عمى ىيئة شريط لعابي سائؿ، 

اإلناء عمى سطح  مف -بااللتصاؽ السطحي–كدكر التراب ىنا ىك امتصاص الميكركب 
، فالغسؿ بالتراب أقكل مف الغسؿ بالماء، ألف التراب يسحب المعاب (ُ)دقائؽ التراب

الماء، أك اليد عمى جدار اإلناء،  كيسحب الفيركسات المكجكدة فيو بقكةو أكثر مف إمرار
كذلؾ بسبب، الفرؽ في الضغط الحمكلي بيف السائؿ )لعاب الكمب( كبيف التراب، ككمثاؿ 

، كمعمـك أف مادة (ِ)ىذه الحقيقة الفيزيائية إمرار الطباشير عمى نقطة حبرعمى 
 الطباشير كىي الجبس ىي أحد مككنات التراب.

كقد تبيف اإلعجاز العممي في الحث عمى استعماؿ »قاؿ محمد كامؿ عبد الصمد: 
 التراب في إحدل المرات السبع؛ فقد ثبت أف التراب عامؿ كبير عمى إزالة البكيضات
كالجراثيـ، ككذلؾ ألف ذرات التراب تندمج معيا، فتسيؿ إزالتيا جميعان، كما قد يحتكم 

 .(ّ)«التراب عمى مكاد قاتمة ليذه البكيضات
كقد ثبت عمميان أف التراب يحتكم عمى مادتيف قاتمتيف لمجراثيـ ىما )التتراسكميف( 

 . (ْ)ك)التتاراليت( كتستعمبلف في عمميات التعقيـ ضد بعض الجراثيـ

                                                           
 .َُٗٓ، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف كالسنة النبكية صِٖٔلمجميمي ص اإلعجاز الطبي في  -ُ

 .ِٖٔلمجميمي ص ، كاإلعجاز الطبي في القرآف ِٕٖممي في الطب الكقائي لمسنباني ص اإلعجاز الع -ِ

 .ُْٖ/ِ، كمكسكعة اإلعجاز العممي في السنة النبكية ُٓاإلعجاز العممي في اإلسبلـ )السنة النبكية( ص -ّ

الكػػػػبلب  ، كالمضػػػػار الصػػػحية القتنػػػػاءََّانظػػػر: مكسػػػػكعة اإلعجػػػػاز القرآنػػػي فػػػػي العمػػػػـك كالطػػػب كالفمػػػػؾ ص -ْ
 ـ.ُٖٔٗمارس–مخطيب، نقبلن عف الكعي اإلسبلمي ل
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كقد أجريت  تجربة لمتخمص مف الجراثيـ بغير التراب مف صابكف كمنظفات حديثة، 
 .(ُ)فكجد أنيا ال تقـك بقتؿ الجراثيـ، كأنيا ال تزكؿ إال بالتراب

كتكقع بعض األطباء الباحثيف أف يجدكا في تراب المقابر جراثيـ معينة بسبب جثث 
تراب عنصر فعاؿ في قتؿ الجراثيـ، كىذا المكتى، لكف التجارب كالتحاليؿ أظيرت أف ال

قاـ العمماء في العصر الحديث بتحميؿ تراب »ما أعمنو مجمكعة مف األطباء بقكليـ: 
ككانكا يتكقعكف أف يجدكا فيو كثيران مف الجراثيـ  المقابر؛ ليعرفكا ما فيو مف الجراثيـ،

الجرثكمية، كلكنيـ لـ الضارة، كذلؾ ألف كثيران مف البشر يمكتكف باألمراض اإلنتانية 
يجدكا في التراب أثران لتمؾ الجراثيـ الضارة المؤذية، فاستنتجكا مف ذلؾ أف لمتراب خاصية 

إلى  قتؿ الجراثيـ الضارة، كلكال ذلؾ النتشر خطرىا كاستفحؿ أمرىا، كقد سبقيـ النبي 
 .(ِ)«تقرير ىذه الحقيقة بيذه األحاديث النبكية الشريفة

:  زغلاد اُـج٤خ يف اُزـٜري ٖٓ ُٝٞؽ اٌُِتأصو ادلَ صب٤ٗب 
 بالنظر فيما ذكره الفقياء في التطيير مف كلكغ الكمب، ظير أف فقياء الشافعية

الكمب،  نجاسة مف التطيير في الماء مع التراب استعماؿ كالحنابمة القائميف بكجكب
 استدلكا بأحاديث صحيحة، كأف اعتراضات الحنفية كغيرىـ ال تقكل عمى رد تمؾ
األحاديث الصحيحة، كيظير أثر المستجدات الطبية ىنا في بياف رجحاف ما ذىب إليو 

 نجاسة مف التطيير في الماء مع التراب استعماؿ كجكب مف كالحنابمة فقياء الشافعية
الكمب، كبطبلف قكؿ مف قاؿ يكفي الماء فقط، كعميو فإف المنظفات الحديثة ال تغني 

أف نكعان مف  -اليقينية-رسة كالبحث كالتجربة العممية عف التراب، لكف لك ثبت بالدا

                                                           
، كمكسػػكعة اإلعجػػاز العممػػي فػػي القػػرآف الكػػريـ ََّمكسػػكعة اإلعجػػاز القرآنػػي فػػي العمػػـك كالطػػب كالفمػػؾ ص -ُ

، كالمكسػػػكعة الذىبيػػػة فػػػي إعجػػػاز القػػػرآف كالسػػػنة النبكيػػػة ّٖٔكالسػػػنة النبكيػػػة المطيػػػرة ليكسػػػؼ الحػػػاج أحمػػػد ص
 .َُٗٓص

، كمكسػػػكعة اإلعجػػػاز العممػػػي فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ كالسػػػنة النبكيػػػة المطيػػػرة َُٕبعػػػكف العمميػػػة لطيمػػػاز صاألر  -ِ
 .ّٖٔليكسؼ الحاج أحمد ص
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المنظفات يقـك بتركيبتو مقاـ التراب، أك أمكف صنع نكع مف المنظفات يقـك مقاـ التراب، 
كأثبتت الدراسات أنو يغني تمامان عنو، عندىا يمكف القكؿ بأف ىذه المنظفات مع الماء 

ف كاف التراب أكلى؛ مراعاة لمنص.  تغني عنو، كا 
كبالنسبة لمتثميث الذم ذكره األحناؼ، فإف ما استدلكا بو مف المرفكع ال ينتيض؛ 
لضعفو، كال يخمكا المكقكؼ مف مقاؿ، كبالتالي فالتسبيع كارد بأحاديث صحيحة، إال أف 

 العمة في ذلؾ لـ تظير بدقة كاضحة.
مف الديداف أعداد كبيرة  كبالنسبة لما أثبتتو الدراسات مف احتكاء أمعاء الكبلب عمى

التي تخرج مع برازه، كأف الكمب يقـك بتنظيؼ دبره بمسانو، ثـ  يقـك بمحس  الشريطية
أجزاء جسده بيا، كبالتالي انتقاؿ الميكركبات مف الفـ إلى تمؾ األعضاء، كأف لبكؿ 
الكمب دكرا في نقؿ األمراض، كؿ ىذا في نظر الباحث قرينة تقكم مذىب الشافعية 

 .اختصاص الحكـ بالكلكغكالحنابمة مف عدـ 
 أعمـ كاهلل 
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 ادلـِت اَُبكً: ٍإه اذلوح ٝاُزـٜو ثٚ
 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف ٍإه اذلوح ٝاُزـٜو ثٚ

 اختمؼ الفقياء في طيارة سؤر اليرة، كليـ في المسألة قكالف:: أكالن 
 ابةالصح مف العمـ أىؿ أكثر قكؿ كىك يكره، كال طاىر، : سؤر اليرةالقكؿ اْلكؿ

؛ لىٍيسىتٍ  "إنيا: ؛ لقكلو (ُ)كمف بعدىـ كالتابعيف ـٍ  الط ك اًفيفى  مف ًإن يىا ًبنىجىسو مىٍيكي  عى
ٍيئنا، يىٍقذىرى  لىفٍ  اٍلبىٍيًت، مىتىاعً  ًمفٍ  اٍلًير   "ًإف   :، كقكلو (ِ)كىالط ك افىاًت" لىفٍ  شى سىوي" كى ، (ّ)يينىجِّ

؛ لىٍيسىتٍ  "ًإن يىا قاؿ:  كلحديث عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل  مف ًىيى  إنما ًبنىجىسو
، الط ك اًفيفى  ـٍ مىٍيكي أي   الم وً  رىسيكؿى  رأيت كقد عى ض   نفي عمى بألفاظيا ، الدالة(ْ)ًبفىٍضًميىا" يىتىكى
 عمينا. يطكؼ مما دكنيا عما الكراىة نفي عمى كبتعميمو الير، سؤر عف الكراىة

؛ (ٓ)سؤرىا فكره فيو، خفؼ لكف كالسبع، نجس سؤرىا :ةحنيف أبك : قاؿالقكؿ الثاني
ؿي :  ، كلقكلو(ٔ)سىبيعه" السِّن ٍكرى  "إف : لقكلو نىاءي  "ييٍغسى لىغى  إذا اإلًٍ ، سىٍبعى  اٍلكىٍمبي  فيو كى  مىر اتو

                                                           
 ، كالمغنيِِٕ/ُ ، كالمجمكعُٓٔ، ُْٔ/ِ كاالستذكار  ،ٕٕ/ُ الجميؿ ، كمكاىبُْٓ/ُ الترمذم انظر: سنف -ُ
 . ْْ/ُ األكطار ، كنيؿُُٗ/ُ العمماء اختبلؼ ، كمختصرْٓ/ُ

 في جاء ما ، كالترمذم، كتاب أبكاب الطيارة، بابٕٓبرقـ:  ُٗ/ُاليرة  سؤر باب داكد، كتاب الطيارة، أخرجو أبك -ِ
ماجو، كتاب الطيارة  ، كابفٖٔبرقـ:  ٓٓ/ُ اليرة سؤر ، كالنسائي، كتاب الطيارة، بابِٗبرقـ:  ُّٓ/ُ اليرة سؤر

  األنصارم قتادة أبي كأحمد، حديث ،ّٕٔبرقـ:  ُُّ/ُذلؾ  في كالرخصة اليرة بسؤر الكضكء كسننيا، باب
 ككانت- مالؾ بف كعب بنت كبشة ، كالحديث عف«صحيح حسف حديث ىذا»الترمذم:  ، قاؿُِِٖٓبرقـ:  ِٔٗ/ٓ

 شربت، حتى اإلناء ليا فأصغى منو، فشربت ىرة فجاءت كضكءا، لو فسكبت دخؿ قتادة أبا أف -قتادة أبي ابف تحت
 قاؿ: "الحديث.  اهلل رسكؿ إف فقاؿ: نعـ، فقمت: أخي؟ ابنة يا أتعجبيف فقاؿ: إليو، أنظر فرآني :كبشة قالت

 ركل كال حفص، بف عمر إال جعفر عف يركه لـ»، كقاؿ: ّْٔبرقـ:  ّٕٗ/ُ الصغير أخرجو الطبراني في المعجـ -ّ
 حفص بف عمر كفيو الصغير، في انيالطبر  ركاه»، قاؿ الييثمي: «ىذا غير حديثان  أنس عف الحسيف بف عمي عف

 .ُِٔ/ُ الير بفضؿ الكضكء الزكائد، باب مجمع «ىك مف يدرل ال الذىبي: قاؿ حباف، ابف كثقو المكي،

 .ُّْ/ُ داكد أبي ، صححو األلباني في صحيحٕٔرقـ: َِ/ُ اليرة سؤر باب داكد كتاب الطيارة، أبك أخرجو -ْ
 ، كاالستذكارْٓ/ُ ليمى، انظر: المغني أبي كابف األنصارم، ريرة، كيحيىعمر كأبي ى ابف الكراىة عف ركيت كقد -ٓ

 .ْْ/ُ األكطار ، كنيؿُُٗ/ُ العمماء اختبلؼ ، كمختصرُْٔ/ِ
 كىك المسيب بف عيسى كفيو»، قاؿ الييثمي: ِّْٖبرقـ:  ِّٕ/ِ في المسند مف حديث أبي ىريرة  أحمد أخرجو -ٔ

 .ِٕٖ/ُ باب في السنكر كالكمبالزكائد، كتاب الطيارة،  مجمع« ضعيؼ
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ىيف   ذا ًبالت رىاًب، أيٍخرىاىيف   أك أيكالى لىغىتٍ  كا  مىر ةن" غيًسؿى  اٍلًير ةي  فيو كى
 مكقكفان: ىريرة بيأ ، كعف(ُ)

ذا»  .(ِ)«مرة غسؿ الير كلغ كا 
 "إذا فقاؿ: كالدكاب السباع مف ينكبو كما الماء عف سؤالو عند  قكلو كمما استدلكا بو

" يىٍحًمؿٍ  لـ قيم تىٍيفً  اٍلمىاءي  كاف بىثى  .(ّ)اٍلخى
 حديث عمـك بو فيخصص بنجس ليست بأنيا مصرح الباب حديث بأف نكقش:
أف ىناؾ نصكصا  عمى السباع، بنجاسة يقضي ما بكركد التسميـ ىذا بعد السباع،
 أنيا يستمـز فبل بالسبعية، عمييا الحكـ مجرد السباع، كأما أفضمت ما بطيارة مصرحة
 كالسبعية. النجاسة بيف مبلزمة ال إذ نجس؛
  ىريرة أبي حديث كأيضان  النزاع، محؿ في نص الباب في المذككر عائشة كحديث 
 كاف إنما أنو عمى القمتيف حديث حمؿ كيمكف مقاؿ، فيو حنيفة أبك بو استدؿ الذم
 .(ْ)عميو كاألزباؿ األبكاؿ إللقائيا مظنة الماء عمى كركدىا ألف كذلؾ؛

 :كجييف مف اليرة سؤر كراىة في قالكا: كالمعنى
 لحميا مف المتكلد بمعابيا مختمط نجس كسؤرىا لحميا، لنجاسة نجسة اليرة أف :اْلكؿ
 "ًإن يىا:  قكلو المنصكصة في الطكاؼ لعمة اتفاقان؛ سؤرىا نجاسة سقطت كلكف ،النجس

ـٍ  الط ك اًفيفى  مف مىٍيكي  صكف فيتعذر الغرؼ، كتعمك المضائؽ، تدخؿ إنيا ، حيثكىالط ك افىاًت" عى
 لعدـ الكراىة؛ بقيت الطكاؼ لضركرة سؤرىا مف النجاسة حكـ سقط منيا، كلما األكاني
  .المذككرة لمعمة البيكت سكاكف معناىا كفي، الجممة في عنيا التحرز كإلمكاف ،لنجاسةا تحامييا

                                                           

 حسف حديث ىذا»، كقاؿ: ُٗبرقـ:  ُُٓ/ُالكمب  سؤر في جاء ما باب الترمذم، كتاب الطيارة، أخرجو -ُ
 كلغت إذا فيو يذكر كلـ ىذا، نحك  النبي عف ىريرة أبي عف كجو غير مف الحديث ىذا ركل كقد صحيح...

 .«غسؿ اليرة فيو

 .ِٕبرقـ:  ُٗ/ُ الكمب بسؤر الكضكء باب كتاب الطيارة،داكد مكقكفان،  أبك أخرجو -ِ
 ال الماء أف جاء ما ، كالترمذم، بابّٔرقـ:  ُٕ/ُ الماء ينجس ما ، بابكتاب الطيارة داكد، أبك أخرجو -ّ

 .ِّٖرقـ:  ُٕٓ/ُالماء  في التكقيت المياه، باب في سننو، كتاب ، كالنسائئٕرقـ:  ٕٗ/ُشيء  ينجسو
 .ْْ/ُ األكطار نيؿ -ْ
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 لىٍيسىتٍ  "ًإن يىا: بقكلو النجاسة عنيا نفى  ألف النبي بنجسة؛ ليست اليرة أف :كالثاني
"  كما نكمو، مف المستيقظ كيد فميا فصار الفأرة، أخذىا لتكىـ سؤرىا يكره كلكف ،ًبنىجىسو
 مف عمـ  النبي أف نسخ، كيحتمؿ ثـ السباع تحريـ قبؿ كاف أنو يحتمؿ لحديثا مف ركم
 الجكاز، بياف عمى فعمو يحمؿ أك نجاسة، فميا عمى يكف لـ اليرة تمؾ أف الكحي طريؽ
 .(ُ)الجكاز تعميـ عمى محمكؿ فذلؾ ،القدر لتمحس كتركيا أكمتو، طعاـ بقية تناكؿ ىذا كعمى

 :و الير، محؿ خبلؼ بيف الفقياءالتطير بما كلغ في ثانيان:
، كىك قكؿ الجميكر القائميف بطيارة (ِ): يجكز التطير بماء كلغ فيو اليرالقكؿ اْلكؿ

ليو ذىب جماعة ممف رأكا كراىة سؤره  قاؿ:  ؛ لحديث عائشة أف رسكؿ اهلل(ّ)سؤره، كا 
؛ لىٍيسىتٍ  "ًإن يىا ، الط ك اًفيفى  مف ًىيى  إنما ًبنىجىسو ـٍ مىٍيكي أي   الم وً  رىسيكؿى  رأيت كقد عى ض   يىتىكى

أي  "كنت ، كعنيا قالت:(ْ)ًبفىٍضًميىا" ض  رىسيكؿي  أنا أىتىكى ، ًإنىاءو  مف  الم وً  كى ابىتٍ  قد كىاًحدو  منو أىصى
رىجى قاؿ:   أنس ، كحديث(ٓ)ذلؾ" قبؿ اٍلًير ةي  ًدينىًة، أىٍرضو  ًإلىى  اهللً  رىسيكؿي  "خى  ييقىاؿي  ًباٍلمى
،بى  لىيىا افي ، يىا: فىقىاؿى  ٍطحى كءنا، ًلي اٍسكيبٍ  أىنىسي ضي ى فىمىم ا لىوي، فىسىكىٍبتي  كى   اهللً  رىسيكؿي  قىضى

تىوي، اجى قىدٍ  اإًلنىاًء، ًإلىى أىٍقبىؿى  حى لىغى  ًىر   أىتىى كى قىؼى  اإًلنىاًء، ًفي فىكى ٍقفىةن   اهللً  رىسيكؿي  لىوي  فىكى ت ى كى  حى
، شىًربى  ض   ثيـ   اٍلًير  ، أىٍمرى   اهللً  ًلرىسيكؿً  فىذىكىٍرتي  أى،تىكى ، يىا: فىقىاؿى  اٍلًيرِّ  مىتىاعً  ًمفٍ  اٍلًير   ًإف   أىنىسي

لىفٍ  شىٍيئنا، يىٍقذىرى  لىفٍ  اٍلبىٍيًت،  .(ٔ)يينىجِّسىوي" كى

                                                           
 . َُِ/ِْ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِِْ/ُ عابديف ابف ، كحاشيةٓٔ/ُ الصنائع بدائع -ُ
 .ُٓٔ/ُ االستذكار -ِ

 .ْٓ/ُ المغني البف قدامة -ّ

 بيريسة أىرسمتيا مكالتيا أىف أمو ، كالحديث عفٕٔبرقـ:  َِ/ُ اليرة سؤر باب داكد كتاب الطيارة، أبك أخرجو -ْ
 انصرفت فمما منيا، ىرة فأكمت فجاءت ضعييا، إلي أف فأشارت تصمي، فكجدتيا عنيا، هللا رضي عائشة إلى
 .ُّْ/ُ داكد سنف أبي صحيح «صحيح حديث»فقالت... الحديث، قاؿ األلباني:  اليرة، حيث أىكمت مف أكمت

 .ّٖٔرقـ: ب ُُّ/ُذلؾ  في كالرخصة اليرة بسؤر الكضكء ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب ابف أخرجو -ٓ
 .كىك عند الطبراني في الصغيرسبؽ تخريجو  -ٔ
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، كركم عف بعض (ُ)الير بفضؿ الكضكء يجزئ ال أنو : يرل آخركفالقكؿ الثاني
 . (ِ)منو اإلناء يو الير، كغسؿالتابعيف األمر بإراقة ما كلغ ف

ثـ الذيف رأكا غسؿ اإلناء، فمنيـ مف اكتفى بغسمو مرة، كلعميـ استدلكا بحديث  ثالثان:
نىاءي  "ييٍغسىؿي : أبي ىريرة  لىغى  إذا اإلًٍ ىيف   مىر اتو  سىٍبعى  اٍلكىٍمبي  فيو كى  ًبالت رىاًب، أيٍخرىاىيف   أك أيكالى

ذا لىغىتٍ  كا  مىر ةن" غيًسؿى  اٍلًير ةي  فيو كى
ذا» مكقفان:  ىريرة أبي ، كعف(ّ)  غسؿ الير كلغ كا 

 .(ٓ)«مرة كاغسمو فاىرقو اإلناء، في الير كلغ إذا»، كفي ركاية: (ْ)«مرة
لىغى  ًإذىا اإًلنىاءً  "طيييكري  كيرل آخركف غسمو مرة أك مرتيف؛ ألنو قد جاء في ركاية:  كى

مىر تىٍيًف" أىكٍ  مىر ةن  كىاٍلًير ةي  ًبالت رىاًب، اْليكلىى اتو مىر   سىٍبعى  ييٍغسىؿى  أىفٍ  ًفيوً  اٍلكىٍمبي 
(ٔ) . 

 ، إذ ركم عنو (ٕ)سبعان  اإلناء منو يغسؿ كالكمب الير أف ىريرة  عف أبي كركم
 مف اإلناء يغسؿ»، كفي ركاية: (ٖ)«مرات سبع غسؿ اإلناء في السنكر كلغ إذا»قكلو: 

                                                           
 .ُٔٔ/ُ االستذكار -ُ

انظر: االستذكار البف عبد البر  سيريف، بف كمحمد المسيب، بف كسعيد رباح، أبي بف عطاء عف ركم -ِ
ُ/ُٔٓ. 

 حسف ثحدي ىذا»، كقاؿ: ُٗبرقـ:  ُُٓ/ُالكمب  سؤر في جاء ما باب الترمذم، كتاب الطيارة، أخرجو -ّ
 كلغت إذا فيو يذكر كلـ ىذا، نحك  النبي عف ىريرة أبي عف كجو غير مف الحديث ىذا ركل كقد صحيح...

 أحاديث في انظر: التحقيؽ« بشيء ليس الثكرم: سفياف قاؿ سكار، فيو»، كقاؿ ابف الجكزم: «غسؿ اليرة فيو
 .ُٖ/ُالخبلؼ

 .ِٕبرقـ:  ُٗ/ُ الكمب بسؤر كءالكض باب داكد مكقكفان، كتاب الطيارة، أبك أخرجو -ْ
 .ّبرقـ:  ٕٔ/ُفي سننو، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة  الدار قطني أخرجو -ٓ
الكبرل، كتاب الطيارة،  ، كالبييقي في السنفَٕٓبرقـ:  ِْٔ/ُأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب الطياة  -ٔ

، ٔبرقـ:  ْٔ/ُ باب كلغ الكمب في اإلناء، كالدارقطني، كتاب الطيارة، َُُُبرقـ:  ِْٕ/ُ باب سؤر اليرة
 مرفكعا الكمب كلكغ قرة، عف غيره كركاه مرفكعان، عاصـ أبك ركاه كذا بكر أبك قاؿ يشؾ، قرة»قاؿ الدار قطني: 

 .«مكقكفا الير ككلكغ
 .ْٓ/ُ كبو قاؿ طاككس، المغني البف قدامة -ٕ
 سػيء كليػث يثبػت، ال مكقػكؼ»، كقػاؿ: ُّبػرقـ:  ٖٔ/ُ أخرجو الػدار قطنػي، كتػاب الطيػارة، بػاب سػؤر اليػرة -ٖ

 «.الحفظ
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 سبع يغسمو اإلناء في كلغت إذا السنكر»ركاية: ، كفي (ُ)«الكمب مف يغسؿ كما الير
 .(ِ)«مرات

، فكما ركم عنو غسؿ اإلناء سبعان، فقد ركم عنو نكقش: باختبلؼ الركايات عنو 
البيت، كحمؿ البعض ما ركم عنو كعف  أىؿ مف مرة أك مرتيف، كركم عنو أف السنكر

 فمو نجاسة؛ في رأل أف يككف غيره مف السمؼ مف اختبلؼ في الركاية عنيـ، احتماؿ
 .(ّ)عنيـ الركايات مخرج ليصح

 لك أكمت اليرة نجاسة ثـ شربت مف ماء قميؿ، فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ: رابعان:
 بفضميا كتكضأ النجاسة، عنيا نفى  النبي ألف : القكؿ بالطيارة مطمقان؛القكؿ اْلكؿ

 االحتراز عنيا، كعسر الحاجة مطمقان؛ لعمـك عنيا النجاسات، كعفا بأكميا عممو مع
 يحتمؿ ال مكاف في تغيب مع أنيا قد سؤرىا، بطيارة حكمنا كألنيا لك غابت قبؿ الشرب

 النجاسة، يقيف يزيؿ ال شؾ فيك ذلؾ احتمؿ كلك فاىا، يطير كثير ماء عمى كركدىا
 بيكت أف عمـ الغيبة، كقد قبؿ لما شامؿ كىك عنيا، العفك عمى الطيارة إحالة فكجب
 بعسر بؿ الماء بكركدىا  يعمؿ كلـ فميا، يطير كثير فييا ماء ليس  اهلل رسكؿ

 .(ْ)االحتراز
 النجاسة بقاء األصؿ فميا؛ ألف طيارة تعمـ : القكؿ بالنجاسة مطمقان حتىالقكؿ الثاني

 لفميا، ال العيف لتمؾ بالنجاسة فالحكـ فميا، في النجاسة عيف بقاء فميا، كألنو مع في
 الماء فكرىا عمى شربت بنجس، كألنيا لك ليست بأنيا الشارع حكـ قدف العيف زالت فإف

                                                           

 أبػػي عػػف يثبػت كال»، قػػاؿ الػدار قطنػػي: َُبػػرقـ:  ٖٔ/ُ أخرجػو الػػدار قطنػي، كتػػاب الطيػػارة، بػاب سػػؤر اليػرة -ُ
 «.اضطراب أحاديثو بعض في أيكب بف كيحيى ىريرة،

 لػيس سميـ أبي بف ليث»ؿ الدار قطني: ، قآبرقـ:  ٕٔ/ُ أخرجو الدار قطني، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة -ِ
 .«عطاء قكؿ مف أنو أشبو ىذا ىريرة أبي عف يصح كال مكقكؼ كىذا بحافظ

 .ِّْ، ِّّ/ُ البر عبد البف ىريرة، انظر: التمييد أبي عف ذككاف صالح أبك ركاه -ّ
 الفتػػػػاكل ، كمجمػػػػكعْٓ/ُ ، انظػػػػر: المغنػػػػي«أصػػػػحاب أحمػػػػد مػػػػذىب ظػػػػاىر إنػػػػو»اآلمػػػػدم:  الحسػػػػف أبػػػػك قػػػػاؿ -ْ

 .ِِٕ/ُ ، كالمجمكع لمنككمّْ/ُِ
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 بالماء إال تجكز ال النجاسة إزالة فنجس؛ ألف مكثت زمنان  كلك الخمر، كشارب تنجس
 .(ُ)عند مف يشترطو المطمؽ، كلعدـ الصب

 كركدىا كأمكف غابت إف أنيا جميكر الشافعية، الكجكه عند : كىك أصحالقكؿ الثالث
 كلغت ما ينجس لـ فكلغت، رجعت ثـ فميا، طير فيو كلغت إذا بحيث كثير ءما عمى
ف فيو،  الماء عمى كركدىا يمكف كلـ غابت، أف بعد أك تغيب، أف قبؿ كلغت كا 

 نجاسة في كشككنا الماء طيارة تيقنا فقد كلغت ثـ غابت إذا نجستو؛ ألنيا المكصكؼ
ذا بالشؾ، المتيقف الماء ينجس فبل فميا،  كليس متيقنة، نجاسة فيي ككلغت غبت لـ كا 
 آخر إناء في كلغت غابت حيف أنيا يجكز الفـ، كقد نجسة كانت اليرة أف الحديث في

 .(ِ)فميا فطير
 أشبو متيقنة، نجاسة عمييا كردت ألنو تنجس؛ تغيب أف قبؿ شربت : إذاالقكؿ الرابع

 بمعابيا، كىك قكؿ افاى لغسميا يتنجس ال شربت ثـ مكثت ساعة بكؿ، كلك أصابيا لك ما
 .(ّ)أبي حنيفة

ذا تغيب أف قبؿ شربت : إذاالقكؿ الخامس  فالماء غابت أف بعد شربت تنجس، كا 
 النجاسات. بأكميا عممو مع بفضميا كتكضأ النجاسة، عنيا نفى  النبي ألف طاىر؛
 اإنم العسر فإف يسمـ؛ ال عنيا االحتراز عسر مف مطمقان  بالطيارة القائؿ بو استدؿ كما
 النجاسة. تيقف بعد كلكغ مف ال الكلكغ مطمؽ مف االحتراز في ىك

                                                           
 كىػك قػكؿ محمػد بػف الحسػػف، كالمػاكردم الشػافعي، كنقػؿ عػػف أبػي يكسػؼ، كقػاؿ ابػػف األميػر بأنػو أكضػح، تبيػػيف -ُ

 السػػػبلـ ، كسػػػبؿْٔ/ُ الكبيػػػر ، كالحػػػاكمِّ/ُ البدايػػػة شػػػرح ، كاليدايػػػةٓٔ/ُ الصػػػنائع ، كبػػػدائعّّ/ُ الحقػػػائؽ
 .ّْ/ُِ الفتاكل ، كمجمكعِْ/ُ

 .ُِٖ/ُ السبكي ، كفتاكلْٔ/ُ الكبير ، كالحاكمِِٔ/ُ المجمكع -ِ

 الفتػػػػاكل كمجمػػػػكع الفصػػػػؿ، كقػػػػكاه، بطػػػػكؿ ، كقيػػػػده ابػػػػف تيميػػػػوٓٔ/ُ الصػػػػنائع ، كبػػػػدائعّّ/ُ تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ -ّ
ُِ/ّْ  . 
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 في كلكغيا أك نجاسة، بأكؿ فميا، نجاسة تيقنا إذا المسألة صكرة ثـ»قاؿ النككم: 
 ناقص ماء في كلكغيا بيف كمو ىذا في فرؽ كال غيره، أك بدـ فميا نجاسة أك نجس، ماء
 .(ُ)«آخر مائع أك قمتيف، عف

 يرةالفضالت  خامسان:
لمكقكؼ عمى تفصيؿ حكـ ىذه المسألة نجدىا داخمة في حديث الفقياء عف حكـ بكؿ 
كركث ما ال يؤكؿ لحمو مف الحيكاف، كىذه المسألة سبؽ الحديث عنيا، فتينظر في 

 .(ِ)مكضعيا
 يفسد الركايات، أظير في نجس كخرءىا اليرة بكؿ أف عمى فقياء الحنفية كقد نص

 .(ّ)كالثكب الماء
 .(ْ)تنجس الثكب عمى اإلناء، أك في اليرة بالت إذا: لخبلصةا كفي

                                                           
 .ِِٔ/ُ المجمكع -ُ
 .ّّّانظر: ص -ِ
 .َِِ/ُ ديفعاب ابف حاشية، ك َِٖ/ُ القدير فتح ، كشرحِِْ/ُ الرائؽ البحر -ّ
 .ِٔٔ ،ِٓٔ/ِْالككيتية  الفقيية ، كانظر: المكسكعةَِٖ/ُ القدير فتح شرح -ْ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اذلوح ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اذلوح أٝال :

 بعض الحقائؽ العممية كالتجريبية المكثقة عف الير 
، كال يكجد منطقة انفسييكميـ في تنظيؼ أ اإف القطط حيكانات نظيفة بسبب قضائي
معؽ بشكؿ دائـ يألنو  ؛في جسـ القط إال كيصمو ىذا التنظيؼ

أعضاء جسده، كاألـ تقـك بمعؽ صغيرىا طكاؿ فترة اإلرضاع 
 كبذلؾ تنقؿ لو حسف العناية بنظافتو. ،كالحضانة

يناؾ خبليا فيو تعمؿ ف ،كنظران لتعرض جمد القط لمبيئة الخارجية
 ؛كالجمد يحكم خبليا عديدة ،ت البيضاءعمؿ دفاعي مثؿ الكريا

مقطع عرضي في جمد القط، كيبيف فيو  (ُكالشكؿ)، تعدؿ مف حساسية خبليا األدمة
 خبليا مقاكمة لمجراثيـ. هحيث يكجد في جمد مدل حساسية جمد القط

أما سطح المساف فيك مغطى بعدد مف النتكءات المدببة 
 ،فة الكبيرة المخركطيةالمنشارية الشكؿ، كىذه النتكءات المعقك 

 ،أك فرشاة مفيدة جدان لتنظيؼ الجمد ا،حقيقي ايجعميا مبرد
عميو نتكءات ك  ،ظير السطح الخارجي لمساف اليرة( يِكالشكؿ)

 .تساىـ في تنظيؼ الكبر ؛تسمى بالحميمات
فالسطح  ،القطط مجيزة بأفضؿ آلة لمتنظيؼ كىي المسافف

( ّ)كالشكؿ ،المتبقي كينظؼ الكبر ،الخشف يزيؿ الشعر الميت
كأنو ييتـ  ،بيف أف لساف القط ىك كسيمة فعالة لتنظيؼ الفركي

 بنظافة جسده أكثر مف اإلنساف!
مف الصعب تصكرىا، كعندما تتحسس  سائؿلمسانو لمعؽ ال القط طريقة استعماؿإف 

ككاف البعض  ،لساف القط ستجد أنو مغطى بنتكءات حادة تعمؿ عمؿ أسناف المشط
 ،ه النتكءات تستخدـ كجيكب صغيرة لتحمؿ السائؿ إلى الفـ لكي يتـ ابتبلعويظف أف ىذ

 2 شكل

  3 شكل

 1 شكل
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ف القط يجعؿ بطف المساف لسطح السائؿ أك الحميب حيث يحمؿ السائؿ عميو أ غير
بيف كيفية ي (ْ، كالشكؿ)بطريقة ال تجعؿ أم منو يعكد لمكعاء

حيث يحني لسانو لؤلسفؿ بشكؿ مغرفة يحمؿ  ،شرب القط لمماء
 .(ُ)ا بعض الماء كيدخمو إلى فموعميي

 الفحكصات المخبرية 
بعد فحص مجمكعات مختمفة مف العينات ألعمار مختمفة مف القطط كمف أماكف 

الذيؿ( حيث تـ أخذ  ،محيط الفـ، كالقدـ ،باطف الكؼ ،مختمفة مف جسـ الحيكاف )الظير
إيجابية -سمبية غراـكتـ زراعتيا عمى أكساط الزرع الخاصة بالجراثيـ ) ،مسحات لمدراسة

(، كقد تـ أخذ Blood agarكسط -Moler hentonكسط -EMB كسط  -غراـ
 :لنتائج التاليةا ظيرتك  ،كسطح المساف ،عينات خاصة مف الجدار الداخمي لمفـ

حتى بعد إعادة الزرع  ،كؿ النتائج المأخكذة مف السطح الخارجي كانت سمبية -ُ
 .جراثيـ ال يكجد :مأ ، كالمقصكد بككنيا سمبيةلعدة مرات

% بالنسبة لمعينات التي َٖنسبة المزركعات التي أعطت نتيجة سمبية كانت  -ِ
 أخذت مف جدار الفـ. 

 .ال يكجد جراثيـ :أم، مف سطح المساف ككانت نتيجتيا سمبيةأخذت عينات  -ّ
كنسبة  ،كلكنيا تعتبر طبيعية عند المخبرييف ،النتيجة مف جدار الفـ إيجابية -ْ
كىي جراثيـ مف زمر طبيعية  ،اثيـ المكجكدة ىي أقؿ مف المكجكدة عند اإلنسافالجر 

 .تتعايش مع اإلنساف
نكع الجراثيـ التي ظيرت أثناء الدراسة بشكؿ عاـ كانت مف الزمر الجرثكمية التي  -ٓ

تعتبر مف الزمر الطبيعية التي تتعايش عند اإلنساف بنسب محددة )أنتركباكتر 

                                                           
فػػػي مختبػػريف طبيػػػيف فػػػي تمػػت اختبػػارات طبيػػػة ) مباحػػػث محمػػد لجػػػيف الػػػزيفاإلعجػػاز العممػػػي فػػي سػػػؤر اليػػرة ل -ُ
عمػػى الػػرابط:  ، نقػػبلن عػػف مكقػػع مكسػػكعة اإلعجػػاز فػػي القػػرآف كالسػػنة(شػػفى اليمػػاف بدمشػػؽستشػػفى حمػػداف كمستم

www.quran-m.com :كانظر مكقع ،lujainzin@hotmail.co.uk. 
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enterobacter - يبتككككس سترstreptococcus - ستافيمككككس
Staphylococcus مستعمرة )خمسيف ألؼ مستعمرة( ََََٓ( ككانت بأعداد أقؿ مف. 

فإف التحميؿ المخبرم المكثؽ مف ؛ لـ يظير في الزراعة أم زمرة جرثكمية معقدة -ٓ
 . (ُ)يثبت أف الير ليس عميو جراثيـ كال ميكركبات ،عدة مصادر

: -بدمشؽ شفى البيطرةسترئيس قسـ المخابر في م-جس مقصكد ؿ الدكتكر جكر ك قي
ف كجد فإف القط سيككف ،نادران ما تجد جراثيـ عمى السطح الخارجي لمقط»  .(ِ)«امريض كا 

بعد تحميؿ مجمكعة مف العينات لممقارنة بيف »تقكؿ الدكتكرة جيف جكستافسف: ك 
ثـ  ،بة لمجراثيـ ىي عند الكمبكجدنا أف أكثر نس ،المعاب لكؿ مف اإلنساف كالكمب كالقط

 .(ّ)«كيأتي القط بمقدار النصؼ بالنسبة لئلنساف ،يأتي اإلنساف بمقدار الربع لمكمب
ف إ» :سعيد رفاه -البيطرم المعالج في مشفى البيطرة في دمشؽ-كقاؿ الدكتكر 

ىك  ألف الماء ؛كالقطط تكره الماء كتبتعد عنو، القطط لدييا مادة مطيرة اسميا الميزكزيـ
 ،كالقطط تحافظ عمى درجة حرارتيا ثابتة، مكطف مثالي لمبكتريا كخصكصان إف كاف راكدان 

كىذا يعمؿ عدـ كجكد  ،فتبتعد عف الشمس كال تقترب مف الماء لكي ال تنتقؿ البكتيريا ليا
 .(ْ)«جراثيـ عمى فراء القطط الذم تحتفظ بو جاؼ دائمان 

 الفرؽ بيف الكمب كالقط
كبير أطباء المستشفى الرسمي -ة اإلعجاز العممي كجكف الرسفدار حكار بيف ىيئ

 :-في ككبنياجف
 ىيئة اإلعجاز العممي: ىؿ يعد الكمب مف الحيكانات الناقمة لؤلمراض المعدية؟

                                                           
، نقبلن عػف مكقػع مكسػكعة اإلعجػاز فػي القػرآف كالسػنة مباحث محمد لجيف الزيفاإلعجاز العممي في سؤر اليرة ل -ُ

 .lujainzin@hotmail.co.uk، كانظر مكقع: www.quran-m.comعمى الرابط: 

، نقػػػبلن عػػػف مكقػػػع مكسػػػكعة اإلعجػػػاز فػػػي القػػػرآف كالسػػػنة عمػػػى الػػػرابط: مػػػزيفاإلعجػػػاز العممػػػي فػػػي سػػػؤر اليػػػرة ل -ِ
www.quran-m.com 

 المصدر نفسو. -ّ
 .المصدر نفسو -ْ

http://www.quran-m.com/
http://www.quran-m.com/
http://www.quran-m.com/
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جكف الرسف: الكمب يحمؿ الكثير مف األمراض المعدية، فيك يحمؿ ما يقارب خمسيف 
 مرضان طفيميان، ككثير منيا يكجد في لعابو.

 يئة اإلعجاز العممي: كما قكلؾ في القط؟ ىؿ يشترؾ مع الكمب في ىذه الخاصية؟ى
جكف الرسف: يعد القط مف أطير الحيكانات مف الناحية الطبية؛ إذ ىك ال يحمؿ مف 

 الجراثيـ كالميكركبات إال ما يسبب مرضان كاحدان فقط.
 ىيئة اإلعجاز العممي: كما ىك ىذا المرض؟ 

 إذا أصيب بو شخص أصيب بالعمى.جكف الرسف: إنو مرض 
 ىيئة اإلعجاز العممي: كيؼ يحدث ىذا؟

جكف الرسف: يكجد ىذا المرض في براز القط، فإذا أكؿ حيكاف آخر ىذا البراز، انتقؿ 
ىذا المرض إلى جسـ ىذا الحيكاف، كعندما يذبح ذلؾ الحيكاف كيؤكؿ لحمو ينتقؿ 

 المرض بدكره إلى اإلنساف فيصاب بو.
جاز العممي: سبحاف مف جبؿ ىذا الحيكاف عمى دفف برازه؛ حتى ال تأكمو ىيئة اإلع

 .(ُ)الحيكانات األخرل، كبذلؾ يخمي مسؤكليتو، كليذا كاف مستثنى دكف الكمب
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اذلوح يف افزالكبد اُلوٜبء صب٤ٗب 

 يظير أثر المستجدات الطبية في ىذا المطمب كما يمي:
عميو جميكر العمماء مف طيارة سؤر اليرة مف غير كراىة؛ كالذيف رجحاف الذم  -أ

بدكره  كىذا، بينما استدؿ اآلخركف بأدلة ال تخمكا مف مقاؿ، استدلكا بأحاديث صحيحة صريحة
 خصكصان يدؿ عمى التطابؽ العجيب بيف صحيح السنة كمكتشفات العمكـ عمكمان كالطبية منيا 

، كالقدـ ،باطف الكؼك  ،الظيرأجزاء مف ات شممت طيارة أجزاء اليرة؛ ألف الدراس -ب
، كأثبتت أف القط مف أطير الحيكانات مف الناحية الطبية، كأنو مف الذيؿك  ،محيط الفـك 

                                                           
كبير أطباء المستشفى الرسمي في ككبنياجف، منشكر في مجمػة ىيئػة اإلعجػاز العممػي، -رسفحكار مع جكف ال -ُ

، كمكسػكعة اإلعجػاز العممػي ِٖٖ، كانظر: اإلعجاز العممػي فػي الطػب الكقػائي لمسػنباني صِٕالعدد الرابع، ص
 .  ْٓصمية الحديثةة في ضكء الكشكؼ العم، كالمحرمات الشرعئّٖصفي القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة 
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لساف (، كأف الميزكزيـ)لديو مادة مطيرة  كأف ،الخارجي ود جراثيـ عمى سطحك جك  نادرال
، مقاكمة لمجراثيـ يا عديدةخبل عمىالجمد  مع احتكاء ،القط كسيمة فعالة لتنظيؼ الفرك

جراثيـ عمى لمكجكد  ، مما يسبب عدـراكدالخصكصان ادىا عنو بتعامماء ك ل ة القططىاكر ك 
، كبالتالي عدـ صحة تعميؿ مف قاؿ بكراىة سؤر دائمان  ان فراء القطط الذم تحتفظ بو جاف

  اليرة لنجاستيا.
ؿ اإلناء منو، أك ضعؼ القكؿ بعدـ جكاز التطير بسؤر الير، أك األمر بغس -ج

 بإراقة ما كلغ فيو.
بطبلف القكؿ بإلحاؽ القط بالكمب في تطيير اإلناء بالغسؿ سبعان، كىنا أيضان  -د

تطابؽ بيف ما أثبتتو الدراسات الطبية الدالة عمى كجكد الفارؽ اليائؿ بيف الكمب كالقط، 
كبالتالي يككف  كبيف ما نقؿ عف المحدثيف مف الحكـ ببطبلف ركاية التسبيع في الير،

الكشؼ ىنا شاىدان عمى بطبلف األثر، كىذا المكضكع أعني بو تقكية كتضعيؼ الحديث 
 بالكشؼ العممي، ىك جزء مف رسالة دكتكراه جارية في جامعة إفريقيا في السكداف. 

ىا جمد، ك تنظيؼمكسيمة فعالة ل تيالسن، كأمطيرة( الالميزكزيـ)لدييا مادة القطط  -ىػ
، كمع ذلؾ فإنيا تقـك بتنظيؼ الجمد بألسنتيا مقاكمة لمجراثيـ يا عديدةخبل يحتكم عمى

مما يعمؽ بو، كبالتالي فإف ىذا في نظر الباحث يقكم ما ذىب إليو أبك حنيفة مف أف 
لكركد النجاسة  تنجس؛ تغيب أف قبؿ اليرة لك أكمت نجاسة، ثـ شربت مف ماء قميؿ

بمعابيا، كلؤلسباب السابؽ  فاىا لغسميا يتنجس؛ ال شربت ثـ مكثت ساعة عميو، كلك
إال  ذكرىا كالمساعدة عمى التنظيؼ، كالمقصكد بالساعة ىنا المدة ال الساعة المعركفة اآلف،

يحكييا  أف يثبت بالدراسات أف اليرة لك أخذت أك أكمت نجاسة فإف المساف بتركيبتو أك لمادة
 بالطيارة مطمقان. ثبت ذلؾ يمكف القكؿتعمؿ عمى التحميؿ المباشر لتمؾ المادة النجسة، إذا 

)جكف الرسف( الذم ذكر فيو أف مرضان يصيب اإلنساف بالعمى  مف خبلؿ كبلـ -ك
 يظير لمباحثىذا الحيكاف عمى دفف برازه؛  يكجد في براز القط، ككيؼ جبؿ المكلى 

 اهلل أعمـ.ك ، مطمقان  كبالتالي عدـ صحة القكؿ بطيارة األبكاؿ كاألركاث، نجاسة فضبلت القط
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 جزلأحادلـِت األٍٝ: ؽ٤غ ادل

 اُلوع األٍٝ: األؽٌبّ اُلو٤ٜخ ادلزؼِوخ حب٤غ ادلجزلأح
، مصدر لغة: السيبلف، الحيض أكالن: اضى  كحاضت فاض، إذا السيؿ حاض يقاؿ حى
ٍمغييىا، ساؿ إذا السَّميرىةي  ٍت، دميا، يقاؿ: ساؿ المرأة كحاضت صى  كنيفست، كنىًفست، حاضى

ًحكىٍت، كطىًمثىٍت، كدىرىسىٍت، رىت، كميا بمعنى ٍكبىرىٍت،كأى ككادىٍت، كضى  .(ُ)كاحد كصامىٍت، كأىٍعصى
 الحنفية عرفو الغالب، فقد في متقاربة كىي كثيرة، تعريفات االصطبلح في كلمحيض

 رحـ تمقيو كالصغر، كعرفة المالكية بأنو دـ الداء مف سميمة امرأة رحـ ينفضو دـ بأنو
 -السميمة الطباع تقتضيو أم- جبمة بأنو دـ الشافعية كالدة، كعرفو دكف حمميا معتاد
 أكقات في سبب، غير مف الصحة سبيؿ عمى بمكغيا، بعد المرأة رحـ أقصى مف يخرج

الصحة،  مع يخرج -كسجية كخمقة جبمة أم- طبيعة دـ بأنو الحنابمة معمكمة، كعرفو
 .(ِ)معمكمة أكقات في بمغت إذا أنثى يعتاد الرحـ، قعر مف كالدة، سبب غير مف

 ذىًلؾً  "فإف :؛ لقكلو (ّ)عمى النساء حيض مف األمكر التي كتبيا اهلل ال ثانيان:
" بىنىاتً  عمى اهلل كىتىبىوي  شىٍيءه  ـى آدى

، كال (ٓ)الحائض ال تصميف، كلو أحكامو الخاصة، (ْ)
                                                           

 .ُٗٓ/ُ المنير ، كالمصباحُِْ/ٕ العرب لساف -ُ 
 .ُٔٗ/ُ القناع ، ككشاؼَُٖ/ُ المحتاج ، كمغنئّٕ/ُ كاإلكميؿ ، كالتاجََِ/ُ الرائؽ انظر: البحر -ِ

بيف الفقياء في طيارة جسد الحائض، كعرقيا، كسؤرىا، كجكاز أكؿ طبخيا كعجنيا، كما مستو مف ال خبلؼ ك  -ّ
اكمكىا ، لما ركم أف الييكد كانكا إذا حاضت المرأة فييـ لـ يؤ  ؛ائعات، كاألكؿ معيا كمساكنتيا، مف غير كراىةالم

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژفأنزؿ اهلل تعالى  ،عف ذلؾ ، فسأؿ أصحاب النبي كال يجامعكىف في البيكت

 ككاف رسكؿ اهلل ، "ال  النِّكىاحى ءو إً يٍ اٍصنىعيكا كيؿ  شى ": فقاؿ  ،اآلية [ِِِالبقرة:]ژہ  ہ  ہ  ھ
كىي  ككانت تغسؿ رأس رسكؿ اهلل  ،يشرب مف سؤر عائشة كىي حائض، كيضع فاه عمى مكضع فييا

 .ُّْ/ُٖالمكسكعة الفقيية الككيتية . اإلجماع عمى ذلؾ كاحد مف العمماء غير نقؿ كقد، حائض
، ِٗٗبرقـ:  ُُٕ/ُبالبيت  الطكاؼ إال كميا ؾالمناس الحائض تقضي أخرجو البخارم، كتاب الحيض، باب -ْ

 .ُُُِبرقـ:  َٕٖ/ ِ اإلحراـ... كجكه بياف باب كمسمـ، كتاب الحج،
ةي  أىٍقبىمىتٍ  "فإذا: لممستحاضة لقكلو  -ٓ ٍيضى ةى، فىدىًعي اٍلحى الى ذا الص  مِّي" فىاٍغتىًسًمي أىٍدبىرىتٍ  كا  صى ، أخرجو البخارم، كى

 .ّّّرقـ:  ِِٔ/ُ المستحاضة ، كمسمـ، كتاب الحيض، بابِِٔبرقـ: ُٗ/ُكتاب الكضكء، باب غسؿ الدـ 
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التي شرعيا اهلل  ، كغيرىا مف األحكاـ(ّ)، كال يأتييا زكجيا(ِ)كال تطكؼ بالبيت، (ُ)تصـك
 .تبارؾ كتعالى

؛ إال أف الفقياء اختمفكا في السف الذم (ْ)دـ الحيض عبلمة لمبمكغ في اإلناث ثان:ثال
تبمغ بو األنثى بحيث ترل دـ الحيض، فذىب جميكر العمماء إلى أف أقؿ سف تحيض 

 لـ كألنو قبميا، حيض ألنثى كالعادة الكجكد في يثبت لـ ألنو لو المرأة تسع سنيف قمرية؛
 .(ٓ)الكجكد فيو فيتبع المغة، كال في في الشرع بطلو ضا كليس الشرع، في يرد

 .متحيرة أك معتادة، أك مبتدأة، تككف أف لمحائض ثبلثة أحكاؿ؛ فإما رابعان:
 أكىي التي لـ يتقدـ ليا حيض  قبؿ ذلؾ. حيض، أكؿ في كانت أما المبتدأة: فيي مف
 كعند دىما،أح أك صحيحاف كطير دـ منيا سبؽ مف ىي الحنفية كأما المعتادة: فعند

 حيض ليا سبؽ ىي مف الشافعية كعند مرة، كلك حيض ليا سبؽ التي ىي: المالكية
 في- أشير ثبلثة إال في تثبت ال العادة الحنابمة كعند ككقتا، قدرا تعمميما كىي كطير
 .التكالي فييا يشترطكف كال -مرة شير كؿ

                                                           

تٍ  إذا "أىلىٍيسى : لقكلو  -ُ اضى ؿِّ كلـ تصـ" لـ حى  البخارم، كتاب الحيض، باب ترؾ الحائض الصكـ أخرجو ،تيصى
 .ِٖٗبرقـ:  ُُٔ /ُ
اج   يىٍفعىؿي  ما "فىاٍفعىًمي لعائشة رضي اهلل عنيا: لقكلو  -ِ ، أخرجو تىٍطييًرم" حتى ًباٍلبىٍيًت  تىطيكًفي الى  أىفٍ  غير اٍلحى

، كمسمـ، ِٗٗبرقـ:  ُُٕ/ُالبخارم، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسؾ كميا إال الطكاؼ بالبيت 
 .ُُُِبرقـ:  ّٕٖ/ِاإلحراـ،  كجكه بياف كتاب الحج، باب

﮲ ژلقكلو تعالى:  -ّ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ 

﮵   ﮴  ﮾  ﮳ ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ ﮷   إال شىٍيءو  كيؿ   "اٍصنىعيكا: ، كقكلو [ِِِ: البقرة] ژ﮶
"  .َِّبرقـ:  ِْٔ /ُ كاحد لحاؼ في الحائض مع االضطجاع مسمـ، كتاب الحيض، باب ، أخرجوالنِّكىاحى

، ِٖٗ/ْ، كالمغني ُٕٔ/ِالمحتاج  ، كمغنيِْٖ/ّ، كمكاىب الجميؿ ُُٔ/ُالصنائع  انظر: بدائع -ْ
 .ٖٖ/ُى كالمحم

، ْٖ/ُ القركم العربي لمحمد المالكية السادة مذىب عمى الفقيية ، كالخبلصةُُْ/ْ الرائؽ انظر: البحر -ٓ
 .ِٕٗ/ُٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةَِِ/ُ ، كالمغنيّّٕ/ِ كالمجمكع
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 الضالة، كتسمى تان،كأما المتحيرة: فيي التي لـ تضبط دـ الحيض ال كصفان كال كق
 .(ُ)الفقيو حيرت ألنيا بالكسر؛ أيضان  كالمحيرة، كاٍلميًضمة،
أم في سف تسع -إذا رأت المبتدأة الدـ، ككاف في زمف إمكاف الحيض  خامسان:

عمى خبلؼ  -كلـ يكف الدـ ناقصان عف أقؿ الحيض، كال زائدان عمى أكثره -سنكات فأكثر
،  -كما سيأتي إف شاء اهلل تعالىبيف الفقياء في أقؿ الحيض كأكثره  فإنو دـي حيضو

كيمزميا أحكاـ الحائض؛ ألف دـ الحيض جبمة كعادة، كدـ االستحاضة لعارض مف 
ذا  لعدـ بحيض؛ فميس الحيض، أقؿ لدكف الدـ انقطع مرض كنحكه، كاألصؿ عدمو، كا 

 . (ِ)فساد دـ ىك بؿ لو، صبلحيتو
 راره حالتاف: لممبتدأة بحسب انقطاع الدـ كاستم سادسان:

انقطاع الدـ لتماـ أكثر الحيض فما دكف، كقد اختمؼ الفقياء في ىذه  الحالة األكلى:
 الحالة عمى قكليف: 

، إلى (ّ)ذىب فقياء الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة في ركاية القكؿ اْلكؿ:
ر طيرت، أف الدـ إذا انقطع دكف أكثر الحيض، أك ألكثره كلـ يجاكز، كرأت الطي

كيككف الدـ بيف أكؿ ما تراه إلى رؤية الطير حيضان، يجب عمييا خبللو ما يجب عمى 
 الحائض، كاستدلكا باآلتي:

بأف دـ الحيض دـ جبمة، كدـ االستحاضة دـ عارض لمرضو عرض؛ كعرؽو  -ُ
 انقطع، كاألصؿ فييا الصحة كالسبلمة، كأف دميا دـ الجبمة دكف العمة.  

  .ف ابتداء الدـ حيض مع جكاز أف يككف استحاضة، فكذلؾ يككف في أثنائوبأنا حكمنا بأ -ِ
 بأنا حكمنا بككنو حيضان، فبل ننقض ما حكمنا بو بالتجكيز، كما في المعتادة. -ّ

                                                           
، ُُٓ/ُ المحتاج ، كمغنيَِْ/ُ خميؿ مختصر ، كشرحُٗٔ/ُ الكبير ، كالشرحِٖٔ/ُعابديف ابف حاشية -ُ

 .ََّ/ُٖ الككيتية ، كالمكسكعةَِٓ/ُ القناع ، ككشاؼُُٕ/ُ اإلرادات منتيى ، كشرحِّ/ُ الكىاج كالسراج
 .َُّ/ُٖ الككيتية الفقيية المكسكعة -ِ

 .ََِ/ُالبف قدامة  ، كالمغنئُٖ/ُ الدسكقي ، كحاشيةُُّ/ُ المحتاج ، كمغنيِْٖ/ُ عابديف ابف حاشية -ّ
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إلى أف الدـ إف جاكز أقؿ  (ُ)ذىب فقياء الحنابمة في ظاىر المذىبالقكؿ الثاني: 
جمس المجاكز؛ ألنو مشككؾ فيو، بؿ تغتسؿ الحيض، كلـ يعبر أكثره، فإف المبتدأة ال ت

 عقب أقؿ الحيض، كتصـك كتصمي فيما جاكزه، كاستدلكا باآلتي:
بأف في إجبلسيا أكثر مف أقؿ الحيض حكمان ببراءة ذمتيا مف عبادة كاجبة  -ُ

عمييا؛ فمـ يحكـ بو أكؿ مرة، كالمعتدة ال يحكـ ببراءة ذمتيا مف العدة بأكؿ حيضة، كال 
 كالميمة؛ ألنيا اليقيف، فمك لـ نجمسيا ذلؾ أدل إلى أف ال نجمسيا أصبلن.  يمـز اليـك

 ألنيا ممف ال عادة ليا كال تمييز، فمـ تجمس أكثر الحيض.   -ِ
مانع الصبلة كالصـك ىك الحيض، كقد حكـ بانقطاعو، كىك آخر الحيض حكمان،  -ّ

 أشبو آخره حسان.
ألقؿ الحيض قبؿ تكراره؛ ألف الظاىر كقد صرحكا بحرمة كطئيا في الزمف المجاكز 

نما أمرت بالعبادة احتياطان لبراءة ذمتيا، فتعيف ترؾ كطئيا احتياطان، ثـ إنو  أنو حيض، كا 
متى انقطع الدـ يكمان فأكثر أك أقؿ قبؿ مجاكزة أكثر الحيض، اغتسمت عند انقطاعو، 

ا حكـ الطاىرات، فإف الحتماؿ أف يككف آخر حيضيا، كال تطير بيقيف إال بالغسؿ ثـ حكمي
 . (ِ)عاد الدـ فكما لك لـ ينقطع

 عمى قكليف: ذلؾ : استمرار الدـ كعبكره أكثر مدة الحيض، كاختمؼ الفقياء فيالحالة الثانية
، إلى أف حيضيا ىك أكثر فترة (ّ): ذىب فقياء الحنفية كالمالكية في قكؿالقكؿ اْلكؿ

 ي:الحيض، كما جاكزه فيك طيرىا، كاستدلكا باآلت
ـى أىٍقرىاًئيىا في المستحاضة: بقكلو  -ُ ةى أىي ا الى  ، أم أياـ حيضو. (ْ)""تىدىعي الص 

                                                           
 .ََِ/ُالبف قدامة  المغني -ُ

 . َُّ/  ُٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةَِْ/ُ القناع كشاؼ -ِ

 .ُّ/ُ الفقيية ، كالقكانيفْٗ/ُ الكبرل ، كالمدكنةُْ/ُ الصنائع ، كبدائعِٖٔ/ُ عابديف ابف حاشية -ّ

 جاء ما، كالترمذم، كتاب الطيارة، ُِٖرقـ:  ّٕ/ُباب في المرأة تستحاض...  داكد، كتاب الطيارة، أخرجو أبك -ْ
بيف ، كالنسائي، كتاب الحيض كاالستحاضة، جمع المستحاضة ُِٔرقـ:  َِِ/ُصبلة  لكؿ تتكضأ المستحاضة أف

مىعىت ماجو، كتاب الطيارة، ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياـ  ، كابفُّٔبرقـ:  ُْٖ/ُ الصبلتيف كغسميا إذا جى
 .ُٗٗ/ٕ الغميؿ ، إركاء«صحيح»اؿ األلباني: ، قِٓٔرقـ:  َِْ/ُإقرائيا قبؿ أف يستمر بيا الدـ 
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بأف ما رأت في أياـ حيضيا حيضه بيقيف، كما زاد عمى أكثر الحيض استحاضة  -ِ
بيقيف، كما بيف ذلؾ متردد بيف أف يمحؽ بما قبمو فيككف حيضان، فبل تصمي، أك يمحؽ 

 اضةن؛ فتصمي، كال تترؾ الصبلة بالشؾ.    بما بعده فيككف استح
بأف ىذا دـ في أياـ الحيض، كأمكف جعمو حيضان، فيجعؿ حيضان، كما زاد عمى  -ّ

 أكثر الحيض يككف استحاضة؛ ألنو ال مزيد لمحيض عميو، كىكذا في كؿ شير.  
تدأة ال ، إلى أف المب(ُ)ذىب فقياء الشافعية كالحنابمة كالمالكية في قكؿ القكؿ الثاني:
 تخمك مف أمريف:

، أك ثخينا، أك منتف الرائحة، كبعضو ككف مميزة لدميا، فترل بعضو أسكد: أف تاْلكؿ
رقيقا أحمر غير منتف الرائحة، فحيضيا ما كاف في األسكد كالثخيف كالمنتف، إف صمح 

لممستحاضة  أف يككف حيضان، بأف ال ينقص عف أقؿ الحيض، كال يجاكز أكثره؛ لقكلو 
ةي "ي ذكرت لو أنيا ال تطير: الت ٍيضى ًة، فىًإذىا أىٍقبىمىت اٍلحى ٍيضى لىٍيسى ًباٍلحى ًإن مىا ذىًلًؾ ًعٍرؽه، كى

مِّي" صى ـى كى ةى، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا فىاٍغًسًمي عىٍنًؾ الد  الى فىاٍتريًكي الص 
ـي "، كفي ركاية: (ِ) ًإذىا كىافى دى

دي ييٍعرى  ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ري (ّ)ؼي اٍلحى ًة، فىًإذىا كىافى اٍْلخى الى ، فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ فىأىٍمًسًكي عىف الص 
مِّي؛ فىًإن مىا ىيكى ًعٍرؽه  صى ًئي كى ض  ، كألنو خارج مف الفرج يكجب الغسؿ، فرجع إلى (ْ)"فىتىكى
 الشافعية أنو بعض فذكر الصفات تعارضت فإف، صفتو عند االشتباه كالمني كالمذم

 .(ٓ)بالسبؽ رجح استكت فإف ة،بالكثر  يرجح
                                                           

 بخركجو تألميا ، زاد المالكية مف صفاتوٕٕ/ُ حنبؿ ابف فقو في ، كالكافيّٕٗ/ِ ، كالمجمكعُُٕ/ُ الجميؿ منح -ُ

، كمسمـ، كتاب الحيض، باب المستحاضة ََّبرقـ:  ُُٕ/ُ االستحاضة باب البخارم، كتاب الحيض، أخرجو -ِ
 . ّّّبرقـ:  ِِٔ/ُكغسميا كصبلتيا 

 .ََُ/ُ السبلـ النساء، سبؿ تعرفو أم: الراء بفتح كرائحة، كقيؿ: عرؼ لو أم: الراء ككسر الياء بضـ -ّ
، كالنسائي، كتاب ِٖٔبرقـ:  ٕٓ/ُ داكد، كتاب الطيارة، باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلة أبك أخرجو -ْ

 .ِِّ/ُ الغميؿ ، كصححو األلباني في إركاءُِٓبرقـ:  ُِّ/ُ كاالستحاضة الحيض دـ بيف الفرؽ باب الطيارة،
 ىك فالقكم جميعيا، مف خاليا كالبعض الثبلث، الصفات بإحدل دميا بعض كاف إف ىذا فعمى»قالكا:  -ٓ

ف بيا، المكصكؼ ف صفتاف، مالو فالقكم صفتاف كلمبعض صفة لمبعض كاف كا   كلمبعض صفتاف لمبعض كاف كا 
ف بلث،ث لو ما فالقكم ثبلث  .ّٖٗ/ِ ، المجمكع«السابؽ فالقكم أخرل صفة كلمبعض صفة لمبعض كاف كا 
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كتثبت العادة بالتمييز كثبكتيا بانقطاع الدـ، فإذا رأت خمسة أياـ دمان أسكدا في أكؿ 
كؿ شير، صارت عادتيا بالتمييز كثبكتيا بانقطاع الدـ، فتجمسيا أكؿ كؿ شير، كلك 

 .(ُ)أطبؽ األحمر بعده
، أك كانت مميزة لو، أك أحمر د: أال تككف مميزة لدميا، بأف كاف الدـ كمو أسك كالثاني

كلـ يصمح األسكد كنحكه أف يككف حيضان؛ بأف نقص عف أقؿ الحيض، أك زاد عمى 
ف فكمتحيرة، دميا ابتداء كقت تعرؼ لـ أكثره، فعند الشافعية إف  أف فاألظير عرفتو كا 

ف الدـ أكؿ مف كليمة يـك حيضيا  مشككؾ زاد كما المتيقف ىك ذلؾ ألف ضعيفا؛ كاف كا 
 مراعاة ثبلثيف الدكر ليتـ الشير تتمة كعشركف تسع حيض، كطيرىا بأنو يحكـ فبل وفي

 بأنيا تحيض لمعبادة، كالقكؿ الثاني في المذىب احتياطا الغالب نحضيا لـ كلذا لغالبو،
كىك قكؿ الحنابمة إال أنيـ شرطكا أف  ،(ِ)طير الشير كبقية سبعة أك ستة الحيض غالب

أقؿ الحيض مف كؿ شير، حتى يتكرر ثبلثان، فإذا تكرر تجمس عف الصبلة كنحكىا 
 قعدت مف كؿ شير غالب الحيض ستان أك سبعان، كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو 

لممستحاضة التي قالت لو: يا رسكؿ اهلل، إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني 
ي ًضي :الصـك كالصبلة، فقاؿ ليا رسكؿ اهلل   الم وً  ًعٍمـً  في أىي اـو  سىٍبعىةى  أك أىي اـو  ًست ةى  "تىحى

، كلـ يردىا إلى اليقيف، كال إلى عادة  ، فالنبي (ّ)اٍغتىًسًمي" ثيـ   ردىا إلى ستو أك سبعو
نسائيا، كال إلى أكثر الحيض؛ كألف ىذه تيردي إلى غالب عادات النساء في كقتيا؛ لككنيا 

ؽ المبتدأة في جمكسيا األقؿ مف تجمس في الشير مرةن، فكذلؾ في عدد أياميا، كتفار 
ذا  حيث إنيا أكؿ ما ترل الدـ ترجك انكشاؼ أمرىا عف قرب، كلـ يتيقف ليا دـ فاسد، كا 

                                                           
 .َِٔ/ُ القناع ، ككشاؼِٕٓ/ُ كبشرط التكرر ثبلثان عند الحنابمة،  المبدع -ُ

 .ُُْ/ُ المحتاج مغني -ِ

ترمذم، ، كالِٕٖبرقـ:  ٕٔ/ُ الصبلة تدع الحيضة أقبمت إذا قاؿ مف داكد، كتاب الطيارة، باب أبك أخرجو -ّ
 ، كابفُِٖ برقـ: ُِِ/ُ كاحد بغسؿ الصبلتيف بيف تجمع أنيا المستحاضة في جاء ما كتاب الطيارة، باب

برقـ:  َِٓ/ُ فنسيتيا حيض أياـ ليا كاف أك مستحاضة ابتدأت إذا البكر في جاء ما باب ماجو، كتاب الطيارة،
 .«صحيح حسف حديث»قاؿ الترمذم:  ُِْٕٓبرقـ:  ّْٗ/ٔ عنيا اهلل رضي جحش بنت حمنة ، كأحمد، حديثُٕ
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َـّ قرينة؛ فمذلؾ ردت إلى  عمـ استحاضتيا فقد اختمط الحيض بالفاسد يقينان، كليس ث
ال  -إف عممتو-الغالب عمبلن بالظاىر، كتجمس غالب الحيض مف أكؿ كقت ابتدائيا  كا 

 .(ُ)فمف أكؿ كؿ شير ىبللي
 اختمؼ الفقياء في ثبكت العادة لممبتدأة عمى ثبلثة أقكاؿ: :سابعا

إلى أف  (ِ)كالمالكية كالشافعية في األصح عندىـ ذىب فقياء الحنفية القكؿ اْلكؿ:
 العادة تثبت بمرة في المبتدأة، كاستدلكا باآلتي: 

العكد في اآلية الكريمة  ، حيث شبو اهلل (ّ)ژۈئۈئ ېئژلقكلو تعالى:  -ُ
 بالبدء، فيفيد إطبلؽ العكد عمى ما فعؿ مرة كاحدة. 

 كانت التي كىاٍْلىي اـً  الم يىاًلي ًعد ةى  "ًلتىٍنظيرٍ  لممرأة التي كانت تيراؽ الدـ: لقكلو  -ِ
ابىيىا، الذم ييًصيبىيىا أىفٍ  قبؿ الش ٍيرً  مف تىًحيضيييف   ةى  فىٍمتىٍتريؾٍ  أىصى الى  مف ذلؾ قىٍدرى  الص 
م فىتٍ  فإذا الش ٍيًر، ، ًلتىٍستىٍثًفرٍ  ثيـ   فىٍمتىٍغتىًسٍؿ، ذلؾ خى ؿِّ  ثيـ   ًبثىٍكبو ، فالحديث يدؿ (ْ)فيو" ًلتيصى

عمى اعتبار الشير الذم قبؿ االستحاضة؛ كألف الظاىر أنيا فيو كالذم يميو؛ لقربو 
أقؿ الحيض، أك أغمبو، فإنيا لـ  إلييا، فيك أكلى مما انقضى، كأكلى مف رد المبتدأة إلى

 تعيده، بؿ عيدت خبلفو.
"كىانىٍت : أجاب المخالؼ عف االستدالؿ بالحديث: بأف لفظة )كاف( في قكؿ النبي 

، يخبر بيا عف دكاـ الفعؿ كتكراره، كال يقاؿ لمف فعؿ شيئان مرةن تىًحيضيييف  ًمف الش ٍيًر"
 كاف يفعؿ.

                                                           
 .َُِ/ُ المغني -ُ
 .ِٕٔ/ُ ، كالمبدعُُٓ/ُ المحتاج ، كمغنئّٖ/ُ ، كالذخيرةُٗٔ/ُ الدسكقي ، كحاشيةِٖٔ/ُ عابديف ابف حاشية -ِ
 .ِٗ اآلية :سكرة األعراؼ -ّ

 باب د، كتاب الطيارة،داك  ، كأبكُّٔ: برقـ ِٔ/ُ أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الطيارة، باب االستحاضة -ْ
 ، كالنسائي، كتاب الطيارة، باب ذكر غسؿ االغتساؿ مف الحيضِْٕبرقـ:  ُٕ/ُ تستحاض... المرأة في
 شرط عمى الحديث ىذا»، قاؿ ابف الممقف: ِٕٗٓٔبرقـ:  َِّ/ٔ ، كأحمد، حديث أـ سممةَِٖبرقـ:  ُُٗ/ُ

 .ُُِ/ّ المنير البدر« الصحيح
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، إلى أف عادة المبتدأة ال (ُ)بمة، كىك ركاية لمشافعية: ذىب فقياء الحناالقكؿ الثاني
 تثبت إال بثبلث مرات، في كؿ شير مرة، كاستدلكا باآلتي: 

ةى قىٍدرى اٍْلىي اـً ال ًتي كيٍنًت تىًحيًضيفى ًفييىا ثيـ  لممستحاضة:  بقكلو  -ُ الى  "دىًعي الص 
مِّي" اٍغتىًسًمي صى  بيا يخبر كالذم أقمو ثبلثة، ك كاف ، إذ جاءت األياـ بصيغة الجمع،(ِ)كى

 كتكراره. الفعؿ دكاـ عف
 كر في عدة الحرة، كخيار المصراةما اعتبر لو التكرار اعتبر فيو الثبلث، كاألقراء كالشي -ِ
أف الدـ إما أف يأتي في الثبلث متساكيان أك مختمفان، فإف كاف الدـ في الثبلث  -ّ

ف كاف الدـ عمى  متساكيان ابتداءن كانتياءن، كلـ يختمؼ تيقف أنو حيض، كصار عادة، كا 
أعداد مختمفة، فما تككف منو ثبلثان صار عادة ليا دكف ما لـ يتكرر مرتبان كاف أك غير 
مرتب، كمثالو: لك حاضت خمسة أياـ في الشير األكؿ، كستة أياـ في الشير الثاني، 

ارىا ثبلثان، كما لك لـ كسبعة أياـ في الشير الثالث، فإننا نجمسيا الخمسة أياـ لتكر 
يختمؼ، كأما غير المرتب كأف ترل في الشير األكؿ خمسة، كفي الشير الثاني أربعة، 

 كفي الشير الثالث ستة، فتجمس األربعة لتكررىا. 
العادة مأخكذة مف المعاكدة التي ال تحصؿ بمرة كاحدة، كال يفيـ مف اسـ العادة  -ْ

 فعؿ مرةو بحاؿ.
 ، إلى أف عدة(ّ)قياء الحنابمة في راكية، كالشافعية في ركايةذىب ف القكؿ الثالث:

 كال تحصؿ المعاكدة بمرة كاحدة. ، ألف العادة مأخكذة مف المعاكدة؛ المبتدأة تثبت بمرتيف فقط
الثبلث،  بؿ مف، المخالفكف: بأف المعاكدة ال تحصؿ مف المرة الكاحدة، كال مف المرتيفأجاب 

؛ كأقمو ثبلثة إذ جاء عمى صيغة الجمع،؛ عائشة ـ( الكارد في حديثكقد فيـ ذلؾ مف لفظ )األيا

 بو. فيتعمؽ نص بو يرد لـ العادة لفظ كألف ما اعتبر لو  التكرار اعتبر فيو الثبلث، كألف
                                                           

 .ُُٓ/ُ المحتاج ، كمغنيَِٓ/ُ القناع ، ككشاؼََِ، ُّٗ/ُ المغني البف قدامة -ُ
، كمسمـ، كتاب ُّٗبرقـ:  ُِْ/ُ البخارم، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شير ثبلث حيض... أخرجو -ِ

 .ّّْبرقـ:  ِْٔ/ُ الحيض، باب المستحاضة كغسميا كصبلتيا
 .ُُٓ/ُ المحتاج ، كمغنيُّٗ/ُ المغني البف قدامة -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ؽ٤غ ادلجزلأح ٝأصوٙ يف افزالكبد اُلوٜبء

 أحادلَزغلاد اُـج٤خ يف ؽ٤غ ادلجزل أٝال :
تمر المرأة البالغة الصحيحة بدكرة شيرية، يحدث خبلليا عدة تغيرات في جسميا؛ 
بسبب زيادة بعض اليرمكنات كنقصانيا، كىذه اليرمكنات ىي التي تتحكـ في الرحـ 
الذم يعد مستكدع الكلد، كلو غشاء يبطنو مف  الداخؿ، فإذا قاربت المرأة سف البمكغ، 

 يتجاكز نصؼ المميمتر، ثـ تبدأ بعد ذلؾ مرحمة النمك فإف ىذا الغشاء يككف رقيقان ال
لمرحـ؛ بأف يرسؿ المبيض مف حكيصبلت جراؼ ىرمكف األنكثة )األستركجيف(، فينمك 
غشاء الرحـ مف نصؼ مميمتر إلى خمسة مميمترات تقريبان، كيؤثر ىذا اليرمكف أيضان 

الرحمية، كتصبح عمى  عمى األكعية الدمكية، فتكبر ىذه األكعية، كيزداد عدد الغدد
شكؿ أنابيب طكيمة، كيقـك ىذا اليرمكف بتنمية عضبلت جدار الرحـ، كيؤثر في جميع 
الصفات األنثكية لمفتاة، فتتغير نبرة الصكت، كتنمك األثداء، كيزداد ترسب الدىف فييا، 
كتكجد الرغبة الجنسية لمفتاة بعد أف كانت تفتقدىا في مرحمة الطفكلة، كىذه المرحمة 

ممـ(، ثـ تبدأ  ٖإلى  ْتسمى مرحمة النمك، كيككف سمؾ الغشاء المبطف لمرحـ مف )
ممـ( تقريبان، كيصبح  ُْإلى  ٕمرحمة اإلفراز بحيث ينمك الغشاء المبطف لمرحـ مف )

أكثر تماسكان، كتكثر الغدد الرحمية في ىذه الفترة كثرةن بالغة، كتنمك الشراييف المغذية 
لجياز التناسمي بؿ كجسـ المرأة بأكممو نتيجة اليرمكف األنثكم لمرحـ، فيصبح الرحـ كا

عدـ الحمؿ، فإف ىذا اليرمكف يقؿ فجأةن عندما يعمـ  مستعدان لمحمؿ، فإذا قدر اهلل 
ذا قمت كمية ىذا اليرمكف في الدـ انقبضت  المبيض بعدـ الحمؿ، كيقؿ عف اإلفراز، كا 

ضان شديدان، حتى إنيا تمنع عنو الغذاء منعان األكعية الدمكية المغذية لغشاء الرحـ انقبا
باتان، ثـ يذكب ىذا الغشاء، كيتفتت ما تحتو مف أكعية دمكية، فيخرج منيا الدـ المحتقف، 
كىك دـه أسكد ثخيف، لو رائحة منتنة، كيحتكم عمى قطع مفتتة مف الغشاء المبطف 

اـ، كسبعة أياـ غالبان، لمرحـ، كيستغرؽ نزكؿ كامؿ الغشاء المبطف لمرحـ مابيف ستة أي
كتتراكح مرحمة نزكؿ الدـ ما بيف يكميف كالنساء يختمفف في تمؾ المدة اختبلفان كاضحان، 
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أياـ(، كأقصاىا سبعة أياـ، كتتراكح كمية الدـ النازؿ ما  ٕ، ْإلى ستة أياـ، كبمعدؿ )
ممـ(، َٖممـ(، كأقصى الكمية قد تصؿ إلى ) ّٓممـ( كبمعدؿ ) َٔإلى  َِبيف )

يكما(، كما تعدل ذلؾ  ِٖيكما( كبمعدؿ )كؿ  ّٓإلى  ُِكتتراكح فترة الطير بيف )
 .(ُ)زيادة أك نقصانا يعد حالة مرضية

إف الدـ في الرحـ قبؿ نزكلو يتجمط، كبعد ذلؾ تتسمط عمية مكاد مذيبة ليذا التجمط 
يتجمط،  تدعى أنزيـ )الميفيف(، تساعد في ذكبانو كتساقطو، فينزؿ بذلؾ دـ الحيض كال

؛ ذلؾ أنو قد سبؽ تجمطو في الرحـ ثـ أذيبت تمؾ الجمطة بفعؿ (ِ)كلك بقي سنيف طكيمة
 . (ّ)ذلؾ األنزيـ

بيذه الطريقة السابقة يحصؿ الحيض لدل المرأة، كبمعرفة ذلؾ كضبطو يمكف معرفة 
، أـ دـ عمةو كفساد؟ كذلؾ عف طريؽ تقنية  نكع الدـ الذم تراه المبتدأة، ىؿ ىك دـ حيضو
الطب الحديث، كجياز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية، كالتي مف خبللو تـ التعرؼ 
عمى الكثير مف أمراض النساء، كليذا الجياز طرؽ عدة في فحص األعضاء التناسمية 
لممرأة، منيا: الفحص عف طريؽ الميبؿ، حيث يتـ إدخاؿ ًمجىس خاص عمى شكؿ القمـ 

داخؿ الميبؿ، كيغطى ىذا  -سبعة مبلييف ىيرتز(ذا تردد عاؿو في حدكد )الخمسة إلى -
(، ثـ يتـ gelالمجس بغطاء مطاطي كاؽو، كيكضع فيو مادةه ىبلمية خاصة مف الجؿ )

                                                           
أة الطبية لسبيرك ، كمكسكعة المر ِٗ، ُٗإلنساف بيف الطب كالقرآف لمحمد عمي البار صخمؽ اانظر:  -ُ

، كالمكجات فكؽ الصكتية في أمراض النساء كالحمؿ كاإلخصاب لمدكتكر مكسى محمد ّٗ-ٖٗفاخكرم ص
، كالجامع في أمراض النساء "نكفاؾ" إعداد كترجمة مجمكعة مف المختصيف في أمراض ّْ، ّّالمعطي ص

، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ ُٔ، كأمراض النساء األعراض كالكقاية كالعبلج صُّٔ/ِساء كالكالدة الن
، ُٓية فقيية لعبد الرشيد قاسـ ص، كأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا دراسة طبٗٔ-ٕٔالفقيي ليشاـ آؿ الشيخ 

 .ُْ/ُكاألمراض النسائية لمحمكد حافظ 

دـ الحيض ىك أسكد.. أما الدـ األحمر المشرؽ فإنو غير طبيعي.. كدـ الحيض  إف لكف»يقكؿ )دكجالدبيرد(:  -ِ
ال يتجمط، كيمكف إبقاؤه سنيف طكيمة عمى تمؾ الحالة دكف أف يتجمط.. فإذا ظير دـ يتجمط أثناء الحيض فإف 

 .ٖٕص ة النبكية ألحمد المرسياإلعجاز العممي في السن «الحائض سرعاف ما تعرؼ ذلؾ، كيعتبر غير طبيعي
 .َْٗكنعاف صل، كالمكسكعة الطبية الفقيية ّٗ طب كالقرآف لمدكتكر محمد البار صخمؽ اإلنساف بيف ال -ّ
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إدخاؿ المجس ببطء دكف إحداث ألـ لممرأة، ثـ تقـك الطبيبة بمراقبة صكرة الرحـ عمى 
فإف الفحص يككف عف  التمفاز الطبي، ىذا بالنسبة لممرأة المتزكجة، أما غير المتزكجة،

طريؽ البطف؛ لمحفاظ عمى سبلمة غشاء البكارة، كما أف لو فكائد في تحديد مدل انتشار 
 .  (ُ)بعض أكراـ الرحـ

لقد مكنت ىذه المستجدات في مجاؿ الطب األطباء مف التعرؼ عمى طبيعة دـ 
ـ، الحيض، كاستطاعكا مف خبلليا النظر داخؿ الرحـ، كقياس الغشاء المبطف لمرح

فعندما تصؿ سماكتو إلى أعمى مستكل، فإف ىذا الغشاء يبدأ في االنحبلؿ كالنزكؿ، 
ٍنًتنىة، كىك المعركؼ بدـ الحيض، كبالتالي  كيتساقط عمى شكؿ قطع ثخينة سكداء مي
تستطيع الطبيبة أف تتعرؼ عمى الدـ الذم تراه المبتدأة مف خبلؿ النظر لمرحـ، كمعرفة 

اف صادران مف أثر تفتت بطانة الرحـ؛ فيك دـ الحيض مصدر الدـ الخارج، فإف ك
ف كاف المصدر غير ذلؾ فيك غير دـ الحيض المعركؼ  .(ِ)المعركؼ، كا 

، عف طريؽ فحص الدـ كتحميموكمف الممكف التعرؼ عمى دـ المبتدأة أكؿ ما تراه، 
ير ، كالتحقؽ مف كجكد ىرمكف األنكثة )األستركجيف( الخاص باإلناث الغكتحميؿ البكؿ

مكجكد قبؿ البمكغ، فمتى ما كجدت ىذه اليرمكنات في الدـ دؿ عمى بمكغ الصغيرة، 
كبالتالي فإف المرأة معرضة لمحيض، كبالكشؼ عمى الرحـ، كمعرفة سماكة بطانتو، 
كاحتكائو عمى الدـ، فإنو عند نزكلو ييعىد  دـ حيض، ال دـ فساد، لميقيف بأنو نزؿ مف 

عتاد لمنساء، أما إف كاف نزكؿ الدـ ليس بسبب تكسر الغشاء أعمى الرحـ، كأنو الدـ الم
نما ىك نازؿ بسببو آخر، فإنو يككف دـ فسادو كعمةو، ال دـ حيض  .(ّ)المبطف لمرحـ، كا 

                                                           
ديد ليسمي ، كصحة المرأة مف جِٓ، ُٗالمكجات فكؽ الصكتية في أمراض النساء كالحمؿ كاإلخصاب ص -ُ

لتقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ، كأثر اُّٗ/ُ، كاألمراض النسائية لمحمكد حافظ ِِِسكساف كميربنسكف ص
 . َٕ، ٗٔص

 .   َٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صِٗ، ُٗخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمحمد البار ص -ِ

أثر التقنية الحديثة في ك  ،َّٗ، كمكسكعة المرأة الطبية صٖٔ، ُُ/ُاألمراض النسائية لمحمكد حافظ  -ّ
 .   ّٕ، ِٕالخبلؼ الفقيي ص
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 اُلوع اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد يف اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ
ناشئان عف تصكر بالنظر في اجتيادات الفقياء في الدـ الذم تراه المبتدأة نجد أنو كاف 

تاـ، كفقو، كنظر في األدلة، مع تناسبو مع ذلؾ الزمف؛ إذ إنيـ لـ يكمكا المرأة الحائض 
التي رأت الدـ أكؿ مرةو إلى أمرو غيبي، أك أمرو غير محسكس، بؿ جعمكا لمحيض 
عبلمات، ككقتا، إذا ضبطت المرأة الحائض تمؾ العبلمات كذلؾ الكقت، تيسر ليا فيـ 

سائؿ الحيض، كفي المقابؿ نجد بعضيـ احتاطكا لممرأة الحائض، فأكجبكا الكثير مف م
التكرار لممبتدأة؛ لكي تضبط العادة، كجعمكا لمحيض مدة أقؿ كأكثر،؛ لككف دـ الحيض 

، كيظير أثر المستجدات (ُ)تتعمؽ بو أحكاـ كثيرة في العبادات كالمعامبلت كغيرىا
 الطبية ىنا كما يمي:

لمبتدأة حائض إذا أثبتت الفحكصات المخبرية التي أجراىا مختص الحكـ بأف ا أكالن:
، مع انتفاء احتمالية الخطأ في إجراء تمؾ الفحكصات، سكاءن  ثقة، أف ىذا الدـ دـ حيضو
قؿ الدـ عف أقؿ الحيض، أك زاد عمى أكثره، كالحكـ بطيارة المبتدأة إذا أثبتت 

 .(ِ)ليس بدـ حيضالفحكصات المخبرية أف الدـ الذم رأتو المبتدأة 
أف المبتدأة المميزة، إف رأت دمان أسكد ثخينان لو رائحة منتنة، فظنت أنو دـ  ثانيان:

الحيض المعتاد، كأثبتت الفحكصات المخبرية خبلؼ ما ظنت، فإف القكؿ قكؿ الطبيب 
الثقة؛ لككف احتمالية الخطأ في تمييز صفة الدـ أكثر مف احتمالية خطأ الفحكصات 

رضي –، كالعمؿ ىنا برأم الخبير المختص لو أصؿ مف فعؿ نساء الصحابة (ّ)المخبرية
ةً  يبعثف إلى عائشة رضي اهلل عنيا حيث كف -اهلل عنيف  فيو (ْ)اٍلكيٍرسيؼي  فييا ًبالد رىجى

                                                           
 .   ُٕصأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي  -ُ
 .ّٕالمصدر نفسو ص -ِ
 المصدر نفسو.    -ّ

الدرجة: ما تحتشى بو المرأة مف قطنة كغيرىا لتعرؼ ىؿ بقي مف أثر الحيض شيء أـ ال، كالكرسؼ: القطف،  -ْ
 .َِْ/ُفتح البارم 
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 مف الطير بذلؾ تريد ،(ُ)البيضاء القصة تريف حتى تعجمف ال» فتقكؿ: الصفرة
 .(ِ)«الحيضة
احتياطان ليا، لمشؾ  –رحميـ اهلل–ادة المبتدأة إنما ذكره الفقياء التكرار لثبكت ع ثالثان:

في الدـ األكؿ، ىؿ ىك دـ حيض أـ ال؟ كالفحكصات الطبية المخبرية فييا يقيف ببقاء 
 .(ّ)الدـ أك بانتفائو، كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ، فقكؿ الطبيب الثقة في ذلؾ معتبر

كأثرىا الظاىر في ىذه المسألة، إال أف ما عمى الرغـ مف قكة ىذه المستجدات،  رابعان:
ذكره الفقياء يبقى لو اعتباره؛ ليسره كتمكف عامة النساء مف تطبيقو، إذ ال يتيسر لكؿ 
النساء زيارة أىؿ الخبرة كاالختصاص لمعرفة ذلؾ، خاصةن مع تكرار دـ الحيض كؿ 

مرفكع، كالمرأة  شير، كلك فرض مثؿ ذلؾ عمييا لسبب المشقةه كالعنته كالحرج، كالحرج
لـ تكمؼ بما يشؽ عمييا، كالديف جاء باليسر ال بالعسر، كالشريعة جميكرية، أم أنيا ال 
تكمؼ الناس بما يتيسر لبعضيـ، بؿ بما يتيسر لجميكرىـ،  فمثبلن كمفتيـ بالصـك لرؤية 
 اليبلؿ، كالفطر لرؤيتو، كلـ تعمؽ الحكـ عمى الحساب؛ ألنو عمـ غير متيسر إال لمقمة،
بينما الرؤية ممكنة لجميكر األمة، كعميو تبقى ىذه التقنية ليا اعتبارىا لمف تمكف منيا، 
نما تزيد التقنية الحديثة آراء الفقياء قكةن،  كيبقى خبلؼ العمماء عمى حالو لـ يرفع، كا 

 .(ْ)كلربما رجحنا قكالن عمى قكؿ
 أعمـ كاهلل 

 
 

 

                                                           
تي تحتشي بيا الحائض كأنيا قصة بيضاء ال يخالطيا القصة البيضاء: ىك أف تخرج القطنة أك الخرقة ال -ُ

 .ُٕ/ْصفرة، كقيؿ: القصة شيء كالخيط األبيض يخرج بعد انقطاع الدـ كمو، انظر: النياية في غريب األثر 
دباره معمقا أخرجو البخارم -ِ  .ُُِ/ُ، كتاب الحيض، باب إقباؿ المحيض كا 
   . ْٕأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ّ

 .   ْٕانظر: المصدر نفسو ص -ْ
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: أهَ احل٤غ ٝأًضوٙ
 ٍٝ: األؽٌبّ اُلو٤ٜخ ادلزؼِوخ ثأهَ احل٤غ ٝأًضوٙاُلوع األ

 اختمؼ الفقياء في أقؿ الحيض إلى عدة أقكاؿ: أكالن:
، فمك رأت (ُ)ذىب فقياء الحنفية إلى أف أقؿ مدة الحيض ثبلثة أياـ بميالييا :القكؿ اْلكؿ

 ا باآلتي:المرأة الدـ ألقؿ مف ثبلثة أياـ بميالييا فيك دـ استحاضة، كليس دـ حيض، كاستدلك 
"لممستحاضة:  بقكلو  -ُ ةى قىٍدرى اٍْلىي اـً ال ًتي كيٍنًت تىًحيًضيفى الى ، كاألياـ (ِ)"دىًعي الص 

نكقش: بأف الجمع يقع عمى االثنيف، كالحنفية يقكلكف: إف ، ك صيغة الجمع، كأقمو ثبلثة
 ، أنو يقع عمى أخكيف فقط، فيبل(ّ)ژې  ې   ې  ې     ى  ىژقكؿ اهلل تعالى: 

 .(ْ)جعمكا لفظة األياـ تقع ىينا عمى يكميف
": بقكلو  -ِ ، كىأىٍكثىريهي عىشىرىةي أىي اـو ثىةي أىي اـو ٍيًض ثىالى  ما "أىقىؿ  ، كفي ركاية: (ٓ)"أىقىؿ  اٍلحى
، اٍلمىًحٍيضً  ًمف يىكيكفي  ثي اًريىًة اٍلًبٍكًر كىالث يًِّب ثىالى ، عىشىرىةي  ٍيضً اٍلمىحً  ًمفكىأىٍكثىري ما يىكيكفي  ًلٍمجى  أىي اـو
ةه، عىشىرىةي أىي اـو  ًمفٍ  أىٍكثىر الدـ رأت فًإذىا اضى مىى تقضي فىًييى ميٍستىحى ـى  مىا زىادى عى  .(ٔ)«أىٍقرىاًئيىا أىي ا
مىى : بقكلو  -ّ ، فىمىا زىادى عى ٍيضى فىٍكؽى عىشىرىًة أىي اـو ، كىالى حى ثىًة أىي اـو ٍيضى ديكفى ثىالى "الى حى

ـى أىٍقرىاًئيىا"ذىًلؾى فى  ةو إال  أىي ا الى أي ًلكيؿِّ صى ض  ةه، تىتىكى اضى ًييى ميٍستىحى
(ٕ) . 

                                                           

 .ّٗ/ُ الصنائع ، كبدائعَّ/ُ البداية شرح ، كاليدايةِْٖ/ُ المختار ، الدرَُِ/ُ الرائؽ البحر -ُ
 سبؽ تخريجو، كىك حديث صحيح متفؽ عميو. -ِ
 .ُُاآلية  :سكرة النساء -ّ
 .ُٕٗ/ِ المحمى البف حـز -ْ
 بف كمحمد مجيكؿ، البصرم، المنياؿ بف ، كفيو حمادُٔ: رقـ ُِٗ/ُ الدار قطني، كتاب الحيض أخرجو -ٓ

 ضعيؼ. أنس بف أحمد
سمعت  :عبد الممؾ عف العبلء قاؿ وكفي، ٗٓرقـ:  ُِٖ/ُ الدار قطني في سننو، كتاب الحيض أخرجو -ٔ

 ضعيؼ كىك كثير بف ىك كالعبلء مجيكؿ، رجؿ ىذا الممؾ كعبد»مكحكالن يقكؿ عف أبي أمامة، قاؿ الدار قطني: 
 «.شيئا أمامة أبي مف يسمع لـ كمكحكؿ الحديث،

 .ُِٗ/ُ الراية الحديث، نصب يضعمحمد بف سعيد الشامي ، كفيو ُُْ/ٔ أخرجو ابف عدم في الكامؿ -ٕ
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 .(ُ)كنكقشت ىذه األحاديث: بأنيا أحاديثي ضعيفة، ال تقـك بمثميا حجة
 كسبع، كست، كخمس، كأربع، ثبلث، الحيض»بقكؿ جماعة مف الصحابة:  -ٓ

 ىذا ، كألف(ّ)، فيككف إجماعان ، كلـ يرك عف غيرىـ خبلفو(ِ)«كعشر كتسع، كثماف،
 اتفاؽ. أك بتكقيؼ إال يصح ال كالتقدير تقدير،

ذىب فقياء المالكية إلى أنو ال تحديد ألقؿ الحيض، فما خرج يعتبر  القكؿ الثاني:
 صكميا، كيبطؿ الغسؿ، منيا المرأة عمى فيجب كاحدة، دفقة حيضان في العبادة كلك

، ذلؾ كتقضي  لمعدة بالنسبة أما يدـ، لـ إذا دفؽ ببل لمحؿا تمكث بحيض كليس اليـك
 بعض أك يكمان  استمر ما إال حيضان  يسمى كال حيضان، الكاحدة الدفقة تعد فبل كاالستبراء

؛ (ْ)العارفات النساء إلى ذلؾ تعييف في كيرجع ساعة، عمى زاد ما باؿ كىك لو يـك
لى "لممستحاضة:  كاستدلكا بقكلو  ةي ًإن مىا ذىًلًؾ ًعٍرؽه، كى ٍيضى ًة، فىًإذىا أىٍقبىمىت اٍلحى ٍيضى ٍيسى ًباٍلحى

مِّي" صى ـى كى ٍنًؾ الد  ةى، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا فىاٍغًسًمي عى الى فىاٍتريًكي الص 
ـي "، كفي ركاية: (ٓ) ًإذىا كىافى دى

ةً  الى ، فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ فىأىٍمًسًكي عىف الص  دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ري اٍلحى ، فىًإذىا كىافى اٍْلخى
مِّي؛ فىًإن مىا ىيكى ًعٍرؽه  صى ًئي كى ض  الحيض بالقميؿ أك الكثير،  ، فمـ يعمؽ النبي (ٔ)"فىتىكى

نما عمقو بكجكده كرؤيتو، فبل يجكز تخصيص كقت دكف كقت بذلؾ، كما داـ يكجد  كا 

                                                           
  .ُِٗ/ُ الراية ، كنصبْٖ/ُ اليداية أحاديث تخريج في انظر: الدراية -ُ
 األعمش عف يركه لـ»كقاؿ:  اهلل، عبد عف عمقمة ، عفُٗبرقـ:  َِٗ/ُ الدارقطني، كتاب الحيض أخرجو -ِ

األعمش،  عف أصؿ الككفييف عند الحديث ليذا كليس الحديث، ضعيؼ كىك زياد بف ىاركف غير اإلسناد بيذا
 عف ُِٖٗٗأنس، ك عف ُِٕٗٗبرقـ:  ََِ/ْ شيبة في المصنؼ، ما قالكا في الحيض أبي كأخرجو ابف

 داف.عف خالد بف مع ُِٗٗٗالعاص، ك أبي بف عثماف

 . َْ/ُ الصنائع بدائع -ّ

 عمى الفقيية ، كالخبلصةَُْ/ِالعدكم ، كحاشيةّٔ/ُالمجتيد ، كبدايةّْٖ/ُ، كاالستذكارِٕ/ُٔالتمييد -ْ
 .ْٗص المالكية السادة مذىب

 سبؽ تخريجو، كىك حديث صحيح متفؽ عميو. -ٓ
 سبؽ تخريجو، كىك حديث صحيح أخرجو أبك داككد كالنسائي. -ٔ
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حيضان،  الحيض فمو حكمو الذم جعمو اهلل لو، حتى يأتي نص أك إجماع عمى أنو ليس
 .(ُ)كال نص كال إجماع ىنا

عمؽ حكـ الصبلة بكجكد الدـ، كالحديث  نكقش: بأنو لـ ينازع أحد في ككف النبي 
لـ يتطرؽ لبياف أقؿ الحيض كأكثره، كبالتالي ال شاىد فيو، كاالستدالؿ بو خارج عف 

ؿ الحيض مكضع النزاع، باإلضافة إلى أف تفريقيـ بيف العبادة كالعدة كاالستبراء في أق
تفريؽ ال محؿ لو، كظاىر الخطأ، كال حجة لو أصبلن مف كتاب، أك سنة، أك إجماع، أك 

 .   (ِ)قياس، أك قكؿ صحابي، أك احتياط، فكجب تركو
أقؿ الحيض يـك ببل ليمة، كىك كجو لفقياء الشافعية، كركاية عند  القكؿ الثالث:

تحديد، كال حد لو في المغة كال  ألف الحيض كرد في الشرع مطمقان مف غير؛ (ّ)الحنابمة
في الشريعة، فيجب الرجكع فيو إلى العرؼ كالعادة، كما في القبض كاإلحراز كالتفرؽ 

 لي أثبت امرأة رأيت»قكلو:   كأشباىيا، كقد كجد حيض معتاد يكمان، كركم عف الشافعي
 امرأة ناىي عندنا»، كعف األكزاعي قكلو: (ْ)عميو" تزيد كال يكمان  تحيض تزؿ لـ أنيا

 .(ٔ)«يـك الحيض كقت أدنى»، كعف عطاء قكلو: (ٓ)«عشية كتطير غدكة تحيض
نكقش: بأف اآلثار السابقة عمى فرض صحتيا فإنيا محتممة اليـك بميمتو، كأما قكليـ: 

قرآف،  إف ىذا ىك المعيكد مف حيض النساء فبل حجة في ىذا؛ ألنو لـ يكجب مراعاة ذلؾ
كجد في النساء مف ال تحيض أصبلن فبل يجعؿ ليا حكـ كال سنة، كال إجماع، كقد ي

  .(ٕ)القكؿ كقد يكجد مف تحيض أقؿ كأكثر، فسقط ىذا، فبطؿ حمميف عمى المعيكد، الحيض
                                                           

 .ُِٗ/ِ البف حـز المحمىك  ،ُٕ/ُعمى مذىب عالـ المدينة لمقاضي عبد الكىاب  المعكنة -ُ

 .ُّٗ/ِ البف حـز المحمى -ِ
 .ُٖٗ/ُ ابف قدامة، كمغني ّٖٓ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼّٕٕ/ِ ، كالمجمكع لمنككمَُٗ/ُالمحتاج  مغني -ّ

 .ُِْٗبرقـ:  َِّ/ُ في السنف الكبرل، كتاب الحيض، باب أقؿ الحيض أخرجو البييقي -ْ

 .ُِْٕبرقـ:  َِّ/ُ في السنف الكبرل، كتاب الحيض، باب أقؿ الحيض أخرجو البييقي -ٓ
 .ُِْٔبرقـ:  َِّ/ُ في السنف الكبرل، كتاب الحيض، باب أقؿ الحيض أخرجو البييقي -ٔ
 .ُٓٗ/ِ ، كالمحمى البف حـزّٕٓ/ِ انظر: المجمكع -ٕ
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أقؿ الحيض يـك بميمتو، كىك أصح الكجييف عند الشافعي، كالصحيح  القكؿ الرابع:
، كاستدلكا بأدلة القكؿ الثالث، إال أن ،(ُ)مف مذىب الحنابمة يـ جعمكا الميمة مع اليـك

 كقالكا: إف ىذا الذم ثبتت بو عادة النساء.
: حيضتيا أياـ في الدـ رأت عمف نكقش: بما أجيب عف القكؿ الثالث، كبأف نسأليـ

 إثرىا؟ الطير رأت إف: فنسأليـ حائض، أنيا في أحد منيـ يختمؼ فبل تفتكنيا؟ بماذا
 أال حيضتيا أياـ في الدـ رأت إذا ميـيمز  كاف مع أنو كتصمى، تغتسؿ: يقكؿ فكميـ
 فقد بيذا، يقكلكف ال فإذ كليمة، يكما تتـ حتى كطؤىا يحـر كأال الصبلة، تدع كال تفطر،
 .(ِ)قكليـ فساد ظير

ال حد ألقؿ الحيض، بؿ ما رأتو المرأة عادة مستمرة فيك حيض، كال  القكؿ الخامس:
 الحيض ؛ ألف اسـ(ّ)ليو ذىب ابف تيميةفرؽ في ذلؾ بيف العبادة كالعدة كاالستبراء، كا  

 بيف الطير كال أكثره، كال أقمو ال يقدر كلـ كالسنة، الكتاب في متعددة أحكامان  بو اهلل عمؽ
 كقدر، قدر بيف تفرؽ ال كالمغة إليو، كاحتياجيـ بذلؾ، األمة بمكل عمـك مع الحيضتيف،

 كالسنة. الكتاب خالؼ فقد حدان  ذلؾ في قدر فمف
أمر احتيج إلى تحديده، كلـ يرد في الشرع تحديده؛ فإف الرجكع فيو إلى ثـ إف كؿ 

 .(ْ)العرؼ كالعادة، كالعرؼ كالعادة يختمؼ باختبلؼ النساء
، (ٓ)اتفؽ الفقياء عمى أنو ال حد ألكثر الطير؛ ألف المرأة قد ال تحيض أصبلن  ثانيان:

 كاختمفكا في أكثر الحيض، عمى ثبلثة أقكؿ:
                                                           

، كالمغني البف ّٖٓ/ُ لممرداكم ، اإلنصاؼّٕٕ/ِ لمنككم ، كالمجمكعَُٗ/ُ المحتاج لمشربيني مغني -ُ
 .ُٖٗ/ُ قدامة

 .ُٖٗ/ِ انظر: المحمى البف حـز -ِ
 .ِّٕ/ُٗ الفتاكل مجمكع -ّ
 .ُِّ، ُِِ/ُلمباجي  شرح المكطأ المنتقى :انظر -ْ
 كالمحمى، َُٕ/ُ المربع ، كالركضُّٖ/ِ ، كالمجمكعّٔ/ُ المجتيد ، كبدايةَْ/ُ الصنائع انظر: بدائع -ٓ
ِ/ََِ. 
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ليو ذىب جميكر الفقياء مف أك القكؿ اْلكؿ: ثر الحيض خمسة عشر يكمان بميالييا، كا 
 ، كاستدلكا باآلتي:(ِ)، كالمالكية(ُ))كالشافعية، كالحنابمة(

"تٍمكيثي ًإٍحدىاىكيف  شىٌطرى دىٍىرًىىاى الى أنو قاؿ في النساء:  ما ركم عف النبي  -ُ
ًمي  شير كؿ نصؼ يككف أف الإ الصفة بيذه مكصكفة تصير ال أنيا ، كمعمـك(ّ)"تيصى
 .(ْ)يكمان  عشر خمسة أكثره أف عمى فدؿ حيضا،

يعرؼ، كعمى فرض صحتو، فميس المراد مف الشطر  ال باطؿ نكقش: بأنو حديث
المذككر النصؼ؛ ألنا نعمـ قطعان أنيا ال تقعد نصؼ عمرىا، أال ترل أنيا ال تقعد حاؿ 

ياسيا، ككذا زماف الطير يزيد عمى زماف  الحيض عادة، فكاف المراد ما يقرب صغرىا، كا 
مف النصؼ، كىك عشرة، ككذا ليس مف ضركرة انقساـ الشير عمى الطير كالحيض، أف 

 .(ٓ)تككف مناصفة، إذ قد تككف القسمة مثالثة، فيككف ثمث الشير لمحيض، كثمثاه لمطير

                                                           
 ُٖٗ/ُ ابف قدامة مغني، ك ّٖٓ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼَُٗ/ُالمحتاج  ، كمغنيّٕٕ/ِ المجمكع لمنككم -ُ

 زيادة عمييا نازالن  الدـ يستمر منيا أقؿ معتادة عف لبلحتراز ؛الخمسة عشر معتادة أك ةالمبتدأ في الكبلـ كىذا -ِ
ثبلثة أياـ ثـ تمادل بيا فإذا اعتادت  ،أكثر عادتيا إف تمادل بياثبلثة أياـ عمى بتستظير فإنيا  عادتيا، عمى

ف  ينقطع، لـ إف ثبلثة عمييا فتزيد ،الخمسة بتماـ ينقطع كلـ بعدىا كحاضت خمسة اعتادت مكثت ستة أياـ، كا 
ف استحاضة، فيي استمر كلك الثامف بغركب كتغتسؿ  نيةالثما عمى فتزيد الثامف بتماـ ينقطع كلـ ثالثة حاضت كا 
ف عشر، الحادم بغركب كتغتسؿ ينقطع، لـ إف ثبلثة  فتزيد عشر األحد عمى زاد حتى كاستمر رابعة حاضت كا 
 عشر تستظير ثبلثة أياميا ، كبالتالي فالتيكال تزيد عمى الخمسة عشر عشر، الرابع بغركب كتغتسؿ ثبلثة عمييا

، عشر كأربعة بيكميف،  كالتاج ،َُِ، ُُٗ/ُالفكاكو الدكاني  :انظربشيء،  تستظير ال عشر كخمسة بيـك
 .ُٖٔ، ُٕٔ/ُمنح الجميؿ ك ، ُٗٔ/ُكحاشية الدسكقي ، ّٖٔ/ُ كاإلكميؿ

 مف عميو المتفؽ في كىك كغيرىـ، الجكزم، كابف كالبييقي، منده، ابف قالو لو، أصؿ ال»قاؿ ابف الممقف:  -ّ
ؿِّ " بمفظ: الخدرم سعيد أبي حديث ٍت لـ تيصى اضى ـٍ أىلىٍيسى إذا حى ، كقاؿ ٕٕ/ُ المنير البدر ، خبلصة«"كلـ تىصي

 تصمي، فقد ال دىرىا شطر أك عمرىا شطر قعكدىا مف الركاية ىذه في فقيائنا بعض يذكره الذم كأما»البييقي: 
 كاآلثار السنف معرفة« بحاؿ لو إسنادان  أجد كلـ الحديث، أصحاب كتب مف شيء في أجده فمـ كثيران، طمبتو

 .ُِٔ/ُ الحبير الو ابف حجر في تمخيص، كانظر ما قّٕٔ/ُ
 .ّْٓ/ُ الكبير الحاكم -ْ
 .َْ/ُ الصنائع لمكاساني ، كبدائعّٖٕ/ِلمنككم  المجمكع -ٓ
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 .(ُ)«استحاضة فيك عشر خمسة عمى زاد ما»:  قكؿ عمي بف أبي طالب  -ِ
  كالنفاس. يكمان  عشر خمسة يبمغ أف فجاز الصبلة، فرض يسقط دـبأنو  -ّ
 عشر يكمان  خمسة يككف أف فجاز صحيحة، عادة بو جرت الرحـ يرخيو دـ بأنو -ْ

 كالطير.
بأنو كرد في الشرع مطمقان مف غير تحديد، كال حد لو في المغة كال في الشريعة،  -ٓ

لقبض كاإلحراز كالتفرؽ كأشباىيا، كقد فيجب الرجكع فيو إلى العرؼ كالعادة، كما في ا
  .(ِ)كجد حيض معتاد يكمان، ككذلؾ خمسة عشر يكمان 

ليو ذىب فقياء الحنفيةالقكؿ الثاني:  ، كاستدلكا (ّ)أكثر الحيض عشرة أياـ بميالييا، كا 
 باآلتي: 

، كىأى : باألحاديث التي تنص عمى ذلؾ كقكلو  -ُ ثىةي أىي اـو ٍيًض ثىالى ٍكثىريهي عىشىرىةي "أىقىؿ  اٍلحى
" ، اٍلمىًحٍيضً  ًمف يىكيكفي  ما "أىقىؿ  : ، كقكلو (ْ)أىي اـو ثي اًريىًة اٍلًبٍكًر كىالث يًِّب ثىالى كىأىٍكثىري ما  ًلٍمجى

، اٍلمىًحٍيضً  ًمفيىكيكفي  ةه، عىشىرىةي أىي اـو  ًمفٍ  أىٍكثىر الدـ رأت فًإذىا عىشىرىةي أىي اـو اضى  فىًييى ميٍستىحى
مىىمى  تقضي ـى أىٍقرىاًئيىا ا زىادى عى ٍيضى : ، كقكلو (ٓ)«أىي ا ، كىالى حى ثىًة أىي اـو ٍيضى ديكفى ثىالى "الى حى

"  .(ٔ)فىٍكؽى عىشىرىًة أىي اـو
 .(ٕ)ضعيفة، ال تقـك بمثميا حجة كقشت ىذه األحاديث: بأنيا أحاديثكن

                                                           
 مف يحضرني كال»، كقاؿ ابف الممقف: ُِٕ/ُ الحبير تمخيص« عمي عف أجده لـ ىذا المفظ»قاؿ ابف حجر:  -ُ

 .ُْٓ/ّ المنير البدر «خرجيا

 .ُٖٗ/ُ ، كالمغنيّْٓ/ُ يرالكب انظر: الحاكم -ِ
 .َُِ/ُ الرائؽ ، كالبحرٓٓ/ُ الحقائؽ تبييف -ّ
 البصرم، كىك مجيكؿ. المنياؿ بف ، كفيو حمادُٔبرقـ:  ُِٗ/ُ الدارقطني في سننو، كتاب الحيض أخرجو -ْ
 كضعيؼ. مجيكؿ،كفي سنده ، ٗٓبرقـ:  ُِٖ/ُ الدار قطني في سننو، كتاب الحيض أخرجو -ٓ
 الحديث. يضع قيؿ:محمد بف سعيد الشامي ، كفيو ُُْ/ٔ الرجاؿ ضعفاء في عدم في الكامؿأخرجو ابف  -ٔ
 .ْٔ/ُ المراتب مختمفة أحاديث في المطالب ، كأسنىُِٗ/ُ الراية انظر: نصب -ٕ
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 ثبلث، يضالح»بما ركم عف جماعة مف الصحابة رضي اهلل عنيـ أنيـ قالكا:  -ِ
، كلـ يرك عف غيرىـ خبلفو، (ُ)«كعشر كتسع، كثماف، كسبع، كست، كخمس، كأربع،

 .(ِ)فيككف إجماعان 
ف ال حد ألكثر الحيض، بؿ ما رأتو المرأة عادة مستمرة فيك حيض، القكؿ الثالث:  كا 

ليو ذىب ابف  تصر لـ ما عشر، السبعة أك عشر الخمسة عمى زاد مستحاضة، كا 
 ال يقدر كلـ كالسنة، الكتاب في متعددة أحكامان  بو اهلل عمؽ الحيض سـ؛ ألف ا(ّ)تيمية
 إليو، كاحتياجيـ بذلؾ، األمة بمكل عمـك مع الحيضتيف، بيف الطير كال أكثره، كال أقمو

 كالسنة. الكتاب خالؼ فقد حدان  ذلؾ في قدر فمف كقدر، قدر بيف تفرؽ ال كالمغة
رد في الشرع تحديده؛ فإف الرجكع فيو إلى ثـ إف كؿ أمر احتيج إلى تحديده، كلـ ي

 .(ْ)العرؼ كالعادة، كالعرؼ كالعادة تختمؼ باختبلؼ النساء

                                                           
شيبة في المصنؼ، ما قالكا في  أبي ، كابفُٗبرقـ:  َِٗ/ُ الدارقطني في سننو، كتاب الحيض أخرجو -ُ

عف خالد بف  ُِٗٗٗالعاص، ك أبي بف عثماف عف ُِٖٗٗأنس، ك عف ُِٕٗٗبرقـ:  ََِ/ْ الحيض،
 معداف.

 . َْ/ُ الصنائع بدائع -ِ

 .ّٖٓ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼِّٕ/ُٗ الفتاكل مجمكع -ّ
 .ُِّ، ُِِ/ُلمباجي  شرح المكطأ المنتقى :انظر -ْ
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اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف أهَ احل٤غ ٝأًضوٙ ٝأصوٙ ػ٠ِ 
 اخلالف اُلو٢ٜ
 أٝال : ادلَزغلاد اُـج٤خ يف أهَ احل٤غ ٝأًضوٙ
ية الطب الحديثة، عف طريقة تحديد ال تختمؼ طريقة معرفة مدة الحيض مف خبلؿ تقن

نكع الدـ الذم تراه المرأة؛ ألف دـ الحيض يخرج أسكدا، ثخينان، منتف الرائحة، محتكيان 
عمى قطع مف الغشاء المبطف لمرحـ مفتتة، كيتجمط الدـ في الرحـ قبؿ نزكلو، ثـ تسمط 

زؿ بذلؾ دـ الحيض كال عمية مكاد مذيبة ليذه الجمطة كأليافيا بكاسطة أنزيـ )الميفيف(، فين
؛ ألنو قد سبؽ تجمطو في الرحـ ثـ أذيبت الجمطة بفعؿ (ُ)يتجمط، كلك بقي سنيف طكيمة

 .(ِ)ذلؾ األنزيـ )الميفيف(
كال يكجد تحديد طبي ألقصى مدة الحيض، كأغمب الحيض الطبيعي ما بيف ثبلثة إلى 

يحتاج إلى عبلج كبحث سبعة أياـ، كما زاد عف عشرة أياـ اعتبره أغمب األطباء مرضان 
يكمان قد تزيد أك تنقص  ِٖعف السبب، كتعتبر الدكرة الشيرية بما فييا الحيض كالطير 

يكمان اعتبرت حالة مرضية تستدعي البحث عف سببيا  ِْيكمان أك يكميف، فإذا قمت عف 
كعبلجيا، كينظر األطباء بقمؽ بالغ إلى خركج الدـ في غير كقت الحيض؛ ألنيا تدؿ 

جكد مرض إما بجسـ المرأة كغددىا، أك بجيازىا التناسمي، مما يستدعي إجراء عمى ك 
 .(ّ)الفحكصات الدقيقة

                                                           

ألحمر المشرؽ فإنو غير طبيعي.. كدـ الحيض إف لكف دـ الحيض ىك أسكد.. أما الدـ ا»يقكؿ )دكجالد بيرد(:  -ُ
ال يتجمط، كيمكف إبقاؤه سنيف طكيمة عمى تمؾ الحالة دكف أف يتجمط.. فإذا ظير دـ يتجمط أثناء الحيض فإف 

اإلعجاز العممي في السنة النبكية ألحمد المرسي جكىر  «الحائض سرعاف ما تعرؼ ذلؾ، كيعتبر غير طبيعي
 .ٖٕص

 .ّٗمبار صلالطب كالقرآف خمؽ اإلنساف بيف  -ِ
، في اليامش، ْٗمبار صلخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ، ك ُّ/ُاألمراض النسائية لمحمكد حافظ  -ّ

 .ّٗكمكسكعة المرأة الطبية ص
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ككمية دـ »فالنساء يختمفف في أقصى مدة الحيض، يقكؿ الدكتكر )دكجالد بيرد(: 
الحيض تختمؼ مف امرأة إلى أخرل، كما ىك طبيعي بالنسبة المرأة يعتبر غير طبيعي 

مرأة كما اعتادتو، كقد قيست كمية الدـ النازؿ في فترة الحيض كزنان المرأة أخرل، فكؿ ا
 .(ُ)«ميميمتر( َِْميميمتر(، كثماف أكقيات )َٔكحجمان فكجد ما بيف أكقيتيف )

كقد جاء في التكصية الخامسة عشرة لندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية 
ـ ما يمي: ُٕٖٗ، المنعقدة في الككيت عاـالتي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية

اتفؽ األطباء مع أحد اآلراء الفقيية، كىك الرأم القائؿ: إف أقؿ الحيض نقطة، أما »
 .  (ِ)«تحديد أكثره فيرجع فيو إلى عادة كؿ امرأة

كيمكف مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة معرفة مدة نزكؿ الحيض لكؿ امرأة عمى 
ز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية، الذم مكَّف األطباء مف حدة، كذلؾ مف خبلؿ جيا

النظر إلى داخؿ الرحـ، كقياس الغشاء المبطف لو، فعندما ينزؿ دـ الحيض، كيستغرؽ 
نزكلو مف اليـك إلى الثبلثة أياـ مثبلن، ثـ يتكقؼ، فإف كاف الرحـ قد قذؼ الغشاء كمو 

 .(ّ)خارجان، فقد انتيت مدة الحيض عند ىذه المرأة
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اخلالف اُلو٢ٜ يف أهَ احل٤غ ٝأًضوٙ صب٤ٗب 

ثابتةو  -قمة ككثرة–ال يمكف مف خبلؿ المستجدات الطبية الحديثة تحديد مدةو لمحيض 
نما يمكف تحديد ذلؾ لكؿ امرأة عمى حدة؛ ألف ذلؾ يرجع إلى عادة  لكؿ النساء، كا 

ؼ عف األخرل، كعميو يبقى الخبلؼ الفقيي لو النساء المطردة؛ فكؿ امرأة ليا مدة تختم
اعتباره، طالما أف الجانب الطبي لـ يفصؿ في األمر بشكؿ عاـ مف جية، كمف جية 

                                                           
 قبلن عنو.ن، ٖٗصمبار لخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف  -ُ
مارسات الطبية، التي عقدتيا المنظمة التكصية الخامسة عشرة لندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض الم :انظر -ِ

   ـ.ُٕٖٗاإلسبلمية لمعمـك الطبية بالككيت، عاـ 
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ِِِصحة المرأة مف جديد ليسمي سكساف كميربنسكف ص :انظر -ّ

 .ٓٗليشاـ آؿ الشيخ ص
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أخرل لتعذر عامة النساء مف تطبيقو، إذ ال يتيسر لكؿ النساء زيارة أىؿ الخبرة 
ؾ كاالختصاص لمعرفة ذلؾ، خاصةن مع تكرار دـ الحيض كؿ شير، كلك فرض مثؿ ذل

عمييا لسبب المشقةه كالعنته كالحرج، كالحرج مرفكع، كالمرأة لـ تكمؼ بما يشؽ عمييا، 
كالديف جاء باليسر ال بالعسر، كالشريعة جميكرية، أم أنيا ال تكمؼ الناس بما يتيسر 
لبعضيـ، بؿ بما يتيسر لجميكرىـ، كعميو تبقى ىذه التقنية ليا اعتبارىا لمف تمكف منيا، 

ف كاف الباحث يرل أف المستجدات الطبية ترجح (ُ)فقياء لو اعتبارهكيبقى خبلؼ ال ، كا 
القكؿ بعدـ تحديد مدة ألقؿ الحيض كال ألكثره، لتكافقو مع معطيات العمـك الطبية 
المتاحة مف جية، كتكافقو مع قكؿ فقيي لو دليمو السالـ مف المعارضة، كالمتكافؽ مع 

 .كاقع النساء
 سبحانو كتعالى أعمـكاهلل 

                                                           
 .ٓٗصأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ليشاـ آؿ الشيخ  :انظر -ُ
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 ادلـِت اُضبُش: اُظلوح ٝاٌُلهح

 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف اُظلوح ٝاٌُلهح

ىما شيء كالصديد  بدـ، كقيؿ: كليسا كدر، كماء أصفر، ماء: كالكدرة الصفرة أكالن:
 .(ُ)يعمكه صفرة ككدرة، ليسا عمى لكف شيء مف الدماء القكية كال الضعيفة

 كدرة التي تراىا المرأة ىؿ تعد حيضا أـ ال؟اختمؼ الفقياء في الصفرة كال ثانيان:
ف كانتا في القكؿ اْلكؿ:  الصفرة كالكدرة إف كانتا في زمف الحيض فيما حيض، كا 

ليو ذىب فقياء المالكية في ركاية، كالشافعية في  غير زمف الحيض فميستا بحيض، كا 
 ، كاستدلكا باآلتي: (ِ)ركاية، كالحنابمة

 ، كىي تتناكؿ الصفرة كالكدرة.(ّ)ژۀ ہڻ  ڻ ڻڻ ۀ ژبقكلو تعالى:  -ُ
ةً  يبعثف إلييا بحديث عائشة رضي اهلل عنيا أف النساء كف -ِ  (ْ)اٍلكيٍرسيؼي  فييا ًبالد رىجى
 مف الطير بذلؾ تريد البيضاء، القصة تريف حتى تعجمف ال» فتقكؿ: الصفرة فيو

 .(ٓ)«الحيضة
ٍفرىةى شيئاكنا الى نىعي " قالت: عطية رضي اهلل عنيا بحديث أـ -ّ ، كفي (ٔ)"د  اٍلكيٍدرىةى كىالص 

ٍفرىةى بىٍعدى الط ٍيًر شيئا"ركاية:  ، فالركاية الثانية تبيف أف الحديث (ٕ)"كنا الى نىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص 

                                                           
 .َّْ/ُنياية المحتاج لمرممي ك  ،ّٖٗ/ِالمجمكع لمنككم  -ُ
، كالميذب ُٔٔ/ُ، كمنح الجميؿ ُّْ/ُ، كبمغة السالؾ ّٓٔ/ُ، كمكاىب الجميؿ ُٕٔ/ُحاشية الدسكقي  -ِ
 .ِٖٖ/ُ، كالمبدع َِِ/ُ، كالمغني ُُّ/ُ، كمغني المحتاج ّٖٗ/ِ، كالمجمكع ّٗ/ُ
 .ِِِسكرة البقرة: اآلية -ّ
رجة: ما تحتشى بو المرأة مف قطنة كغيرىا لتعرؼ ىؿ بقي مف أثر الحيض شيء، كالكرسؼ: القطف، فتح الد -ْ

 .َِْ/ُالبارم 
دباره  -ٓ  .ُُِ/ُأخرجو البخارم، كتاب الحيض، باب إقباؿ المحيض كا 
 .َِّبرقـ:  ُِْ/ُأخرجو البخارم، كتاب الحيض، باب الصفرة كالكدرة في غير أياـ الحيض  -ٔ
، قاؿ َّٕبرقـ:  ّٖ/ُلطيارة، باب في المرأة ترل الكدرة كالصفرة بعد الطير ا جو أبك داكد، كتابأخر  -ٕ

 .ُُْ/ِصحيح سنف أبي داكد « كىذا إسناد صحيح عمى شرط مسمـ»األلباني: 
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كاالغتساؿ، كعمى عمـك الراكية األكلى فالقكؿ بحممو عمى ما  الطير بعد ما تناكؿ إنما
 بيف حديث عائشة، كالجمع أكلى مف الترجيح كىك ممكف ىنا.بعد الطير لمجمع بينو ك 

: الصفرة كالكدرة حيض، سكاءن رأتيا قبؿ دـ الحيض، أك بعده، كىك القكؿ الثاني
 ، كاستدلكا باآلتي:(ُ)مذىب الحنفية، كقكؿ عند المالكية

ةً  يبعثف إلييا بحديث عائشة رضي اهلل عنيا أف النساء كف -ُ  ٍرسيؼي اٍلكي  فييا ًبالد رىجى
 مف الطير بذلؾ تريد البيضاء القصة تريف حتى تعجمف ال» فتقكؿ: الصفرة فيو

 ذلؾ قالت إنما أنيا كالظاىر حيض، البياض سكل ما أخبرت أف ، فقد(ِ)«الحيضة
 باالجتياد. يدرؾ ال حكـ ألنو ؛ رسكؿ مف سماعان 
فيي كغيرىا مف   أف الصفرة كالكدرة مف ألكاف الدـ، كسكاءن كانت أكالن أك آخران  -ِ

 األلكاف، كلكف الدـ يختمؼ باختبلؼ األغذية، فبل معنى لمقصر عمى لكف كاحد.
استدلكا بالقياس فقالكا: لما كاف السكاد حيضان، ككانت الحمرة جزءان مف أجزاء  -ّ

السكاد، كجب أف تككف حيضان، كلما كانت الصفرة جزءان مف أجزاء الحمرة، كجب أف 
كانت الكدرة جزءان مف أجزاء الصفرة، كجب أف تككف حيضان، كلما تككف حيضان، كلما 

 كاف كؿ ذلؾ في بعض األحكاؿ حيضان، كجب أف يككف في كؿ األحكاؿ حيضا.
نكقش: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألنو لما كانت القصة البيضاء طيران كليست حيضان 

 ضان، ثـ لما كانتباإلجماع، ثـ كانت الكدرة بياضان غير ناصع، كجب أف ال تككف حي
أف  الصفرة كدرة مشبعة كجب أف ال تككف حيضان، ثـ لما كانت الحمرة صفرة مشبعة كجب

 -الحيض أياـ أكثر بعد كاف ما كىك-ال تككف حيضان، كلما كاف ذلؾ في بعض األحكاؿ 
  .(ّ)قياسيـ ليس حيضان، كجب أف يككف في جميع األحكاؿ ليس حيضان، فيذا أصح مف

                                                           
، ٓٓ/ُ، كتبييف الحقائؽ َُٓ/ّ، كالمبسكط لمسرخسي ّّٕ/ُ، كالمبسكط لمشيباني َِِ/ُالبحر الرائؽ  -ُ

لكبرل ، كالمدكنة اُّ/ُار لتعميؿ المختار لممكصمي ، كاالختيّٗ/ُ، بدائع الصنائع ِٖٗ/ُابف عابديف كحاشية 
 .ّٓٔ/ُ، كمكاىب الجميؿ ُٕٔ/ُ، كحاشية الدسكقي َٓ/ُ
دباره مجزكما معمقان  أخرجو البخارم -ِ  .ُُِ/ُ، كتاب الحيض، باب إقباؿ المحيض كا 
 .ُُٕ، َُٕ/ِ المحمى -ّ
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الصفرة كالكدرة ال تككف حيضان إال إذا سبقيا دـ، كىك قكؿ أبي  :القكؿ الثالث
 ، كاستدؿ:(ُ)يكسؼ
ٍفرىةى شيئا" قالت: عطية رضي اهلل عنيا بحديث أـ -ُ ، كفي "كنا الى نىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص 

ٍفرىةى بىٍعدى الط ٍيًر شيئا"ركاية:  العمؿ في زمف النبي ، الداؿ عمى أف "كنا الى نىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص 
  عمى أف الصفرة كالكدرة بعد الطيارة ال تيعداف شيئان، فدؿَّ عمى أنو لك رأت قبمو دـ

حيضو فإنو يمحؽ بو، كيحكـ بأنو حيض، كنكقش: بأف التقييد بما بعد الطير يدؿ عمى 
  أنيما في أياـ الحيض حيض.

ةي فىاٍتريًكي فىإً "لممستحاضة التي ذكرت لو أنيا ال تطير:  بقكلو  -ِ ٍيضى ذىا أىٍقبىمىت اٍلحى
مِّي" صى ـى كى ٍنًؾ الد  ةى، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا فىاٍغًسًمي عى الى ، كالصفرة كالكدرة في آخر الدـ (ِ)الص 

مف الدـ؛ ألف الدـ إذا كاف دمان سائبلن كاف حكمو حكـ الدـ حتى ترل النقاء، ككذا 
 نت بعده ال قبمو.الصفرة كالكدرة حكميا حكـ الدـ، إذا كا

 ثـ الطير، زماف في فيو يجتمع كالذم الرحـ، مف الخارج الدـ ىك الحيض بأف -ّ
 أنو عمـ أكالن  الصافي خرج إف فينظر بخبلؼ دـ العرؽ، الكدر، ثـ منو، الصافي يخرج
ف حيضا، فيككف الرحـ، مف حيضا، فمك  يككف فبل العرؽ، مف أنو عمـ أكالن  الكدر خرج كا 

لتأخرت عف الصافي؛ ألف الكدرة ما يتكدر، كأكؿ الشيء ال يتكدر،  كانت دـ رحـ
كالكدرة مف الشيء تتبع الصافي، فمك كاف مف الرحـ لتأخر خركج الكدر عف الصافي، 
فإذا تقدمو دـ أمكف جعؿ الكدرة حيضان تبعان، كأما إذا لـ يتقدـ الكدرة دـه فمك جعمناىا 

 حيضان كانت مقصكدةن ال تبعان.  

                                                           
، ّٗ/ُ الصػػػػنائع ، كبػػػػدائعِٖٗ/ُعابػػػديف  ابػػػػف ، كحاشػػػػيةَِِ/ُ الرائػػػؽ كر، انظػػػػر: البحػػػػركقػػػاؿ بػػػػو أبػػػػك ثػػػ -ُ

، َِِ/ُ ، كالمغنػػػػيَُٓ/ّ لمسرخسػػػػي ، كالمبسػػػػكطُّ/ُ البدايػػػػة شػػػػرح ، كاليدايػػػػةُّ/ُ لممكصػػػػمي كاالختيػػػػار
 .ِّٓ/ِالبف المنذر  كاألكسط

مـ، كتاب الحيض، باب ، كمسََّبرقـ:  ُُٕ/ُ االستحاضة باب البخارم، كتاب الحيض أخرجو -ِ
 . ّّّبرقـ:  ِِٔ/ُالمستحاضة كغسميا كصبلتيا 
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 إذا فأما الظرؼ، أعمى مف النقب كاف بأف ىذا االستدالؿ يككف صحيحان إذا نكقش:
كفـ الرحـ  أسفؿ، مف النقب كىنا الصافي، خركجيا يسبؽ فالكدرة أسفمو مف النقب كاف

 أكالن. مف أسفؿ ال مف األعمى، فيخرج الكدر أكالن، كالجرة إذا ثقب أسفميا فإنو يخرج الكدر
، كاستدؿ (ُ)، ك ىك قكؿ ابف حـزعرؽ كليس حيضان كدرة الصفرة كال القكؿ الرابع:

 باآلتي:
، فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ لممستحاضة:  بقكلو  -ُ دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ـي اٍلحى "ًإذىا كىافى دى

مِّي؛ فىًإن مىا ىيكى ًعٍرؽه  صى ًئي كى ض  ري فىتىكى ًة، فىًإذىا كىافى اٍْلخى الى ، إذ نص (ِ)"فىأىٍمًسًكي عىف الص 
 حيضان. كليس عرؽ كالكدرة كالصفرة الحمرة عمى أف دـ الحيض ىك األسكد كحده، كأف

 .(ّ)عداه ما نفي عمى لو داللة كال بالذكر، الشيء تخصيص باب مف بأنو نكقش:
ٍفرىةى شيئا"حديث أـ عطية:  -ِ ، الداؿ عمى أف الصفرة كالكدرة "كنا الى نىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص 
ٍفرىةى بىٍعدى "عداف مف دـ الحيض، غير أف الركاية األخرل كىي: ال ت كنا الى نىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص 

، تبيف أف الصفرة كالكدرة ال تعد حيضان بعد الطير أما قبمو فتككف حيضان "الط ٍيًر شيئا
 بمفيـك الحديث. 

نما بدـ، ليست كالكدرة الصفرة بأف -ّ  ترخييا يالت الرطكبات سائر مف ىي كا 
 .(ْ)الرحـ

                                                           
 .ُٓٔ، ُِٔ/ِ المحمى -ُ
، كالنسائي، ِٖٔبرقـ:  ٕٓ/ُ داكد، كتاب الطيارة، باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلة أبك أخرجو -ِ

 الغميؿ لباني في إركاء، كصححو األُِٓبرقـ:  ُِّ/ُ كاالستحاضة الحيض دـ بيف الفرؽ باب كتاب الطيارة،
ُ/ِِّ. 
 .ِّٔ/ُ اليداية شرح العناية -ّ
 .ّٗ/ُ المجتيد بداية -ْ
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اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُظلوح ٝاٌُلهح ٝأصوٛب يف 
 افزالف اُلوٜبء

 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُظلوح ٝاٌُلهح أٝال :
دي:  دـ الحيض أسكد ثخيف منتف الرائحة، كما ثبت ذلؾ في حديث عائشة بأنَّوي أىٍسكى

، بينما دـ (ُ)النساء تعرفو أم: بفتحيا :كرائحة، كقيؿ عرؼ لو أم الراء بكسر" ييٍعرؼي "
الًعٍرؽ يككف عادةن دمان أحمر مشرقان، كدـ الحيض ال يتجمد، كيمكف بقاؤه سنيف طكيمة 
دكف تجمد؛ ألنو قد سبؽ لو أف تجمط في الرحـ، ثـ أذيبت الجمطة بتأثر أنزيـ 

 . (ِ))الميفيف(

سكد، أما الدـ األحمر أما لكف دـ الحيض فيك أ»يقكؿ الدكتكر )دكجالد بيرد(: 
المشرؽ، فإنو غير طبيعي، كدـ الحيض ال يتجمط، كيمكف إبقاؤه سنيف طكيمة عمى تمؾ 
الحالة دكف أف يتجمط، فإذا ظير دـ متجمط أثناء الحيض فإف الحائض سرعاف ما تعرؽ 

  .(ّ)«ذلؾ، كيعتبر غير طبيعي
الحمراء كالبيضاء،  كعند فحص دـ الحيض بالمجير، فإننا نرل كريات الدـ»كيقكؿ: 

 .(ْ)«كقطعان مف الغشاء المبطف لمرحـ
كالصفرة كالكدرة المتاف تراىما المرأة عبارة عف تجمع لبعض المياه داخؿ الرحـ، كليستا 
مف الغشاء المبطف لمرحـ، كال جزاءن منو، بؿ ىما كالعرؽ الذم ينفضو الرحـ، فيخرج 

كالجياز التناسمي لممرأة المككف مف الميبؿ كدران، لمخالطتو بقية إفرازات الرحـ األخرل، 
كالرحـ مبطف بنسيج مخاطي، كما ىك الحاؿ في العينيف كاألنؼ، كىذا النسيج يفرز 
عادةن مكاد شبو سائمة، تعمؿ عمى القضاء عمى البكتيريا كالجراثيـ، فكما تككف الدمكع 

                                                           
 .ََُ/ُ السبلـ سبؿ -ُ
 .ّٗ، ٖٗانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ِ
 .ٖٕص النبكية ألحمد المرسي ، كاإلعجاز العممي في السنةٖٗصانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف  -ّ
 .َٗؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف صخم انظر: -ْ
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ي بعض األحياف كاإلفرازات األنفية طبيعية، فكذلؾ ىي اإلفرازات الميبمية، لكف ف
كألسباب عديدة تختمؼ طبيعة اإلفرازات فتزيد في الكمية، أك تتغير في خاصيتيا، كمف 

 األسباب المؤدية لظيكر اإلفرازات الميبمية ما يمي:
تغير اليرمكنات، كما ىك الحاؿ في الحمؿ، أك الرضاع، أك استعماؿ حبكب منع  -ُ

 الحمؿ.
 صابكف المعطر الذم يمكف أف يسبب حساسية.استعماؿ الكريمات الميبمية، أك ال -ِ
 الحساسية المكضعية بسبب كسائؿ منع الحمؿ، كالحاجز الميبمي، أك الكبكت. -ّ
 كجكد جسـ غريب داخؿ الميبؿ، كالمكلب. -ْ
 ضمكر في منطقة الميبؿ بسبب انقطاع الحيض. -ٓ
ة داء السكرم كما يمكف أف يسببو مف نقص في المناعة، كزيادة اإلصاب -ٔ

 بااللتيابات الفطرية. 
 بعض األكراـ الرحمية، مثؿ: الكـر الرحمي الميفي، أك السميمة العنقية الرحمية. -ٕ
اإلصابة ببعض االلتيابات الرحمية، مثؿ: التياب الميبؿ الفطرم، كااللتيابات  -ٖ

 البكتيرية، كالتيابات عنؽ الرحـ، كالتيابات الحكض.
 .(ُ)اضطرا بات الحالة النفسية -ٗ

كقد تككف الصفرة كالكدرة بقايا حكيصمة )جراؼ(، كالتي تتككف بفعؿ اليرمكف المنشط 
( كالصادر مف الغدة النخامية، كميمتو تنمية الخبليا التناسمية المكجكدة FSHلمجريب )

بالمبيض حتى تفرز البكيضة، كتككف محاطة بمجمكعة مف الخبليا، ثـ تزداد كمية 
الخبليا المحيطة حتى تتككف حكيصمة تسمى حكيصمة السائؿ فيما بيف البكيضة ك 

)جراؼ(، كيزداد نمك ىذه الحكيصمة أك الكيس، كيمتمئ بالماء األصفر، كيقترب مف 
 .(ِ)سطح المبيض حتى ينفجر، كتخرج منو البكيضة

                                                           
 . ُُِ، ُُُ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُّٓلمكسكعة الصحية لضحى محمكد صانظر: ا -ُ
 .  ُُِ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ِ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

398 

كىناؾ نكع آخر مف اليرمكنات التي تفرزىا الغدة النخامية، كىك اليرمكف المنمي 
(، فعندما تخرج البكيضة مف L.Hر، كيدعى: اليرمكف الممكتف )كالمنشط لمجسـ األصف

حكيصمة جراؼ يندمؿ جرحو، كيزداد االصفرار، كيسمى عندئذ الجسـ األصفر 
(Corpus Luteum كتقـك الغدة النخامية بتنمية ىذا الجسـ األصفر؛ ألف لو كظيفة ،)

الرحـ لمحمؿ، فإذا  ىامة ىي إفراز ىرمكف )البركجستركف( أك ىرمكف الحمؿ الذم يييئ
ما تـ الحمؿ، كعمقت البكيضة الممقحة )النطفة األمشاج( بالرحـ، كأصبحت عمقة، 
استمر نمك ىذا الجسـ األصفر؛ ليكاصؿ المحافظة عمى الجنيف، أما إذا لـ يحصؿ 
الحمؿ فإف الجسـ األصفر يذكب، كيتحمؿ، كيمتص داخؿ البطف، كيتكقؼ عف إرساؿ 

نيار الجدار المبطف لمرحـ، كيخرج دـ الحيض، أما الجسـ اليرمكنات، كبالتالي ي
األصفر فإنو يتبلشى تدريجيان، لكف إف كانت نسبتو عالية فإنو يخرج بعد رؤية الطيارة 

 .(ُ)مف المبيض إلى الرحـ، ثـ إلى الخارج
كمف خبلؿ الفحص السريرم، كالمجيرم، كعمؿ مزرعة بكتيرية، يمكف التعرؼ عمى 

كالتفريؽ بينيما كبيف دـ الحيض، كمعرفة مسبباتيما؛ ألف دـ الحيض الصفرة كالكدرة 
عند فحصو بالمجير، تظير فيو كريات الدـ الحمراء كالبيضاء، كقطعان مف الغشاء 
المبطف لمرحـ، أما الصفرة كالكدرة فيي غالبان عبارة عف ماء مختمط بيرمكف 

الصفرة كالكدرة قبؿ نزكؿ  )البركجستركف(، يخرج مف الرحـ بعد خركج دـ الحيض، أما
دـ الحيض فيما عبارة عف ماء مختمط بالغشاء المبطف لمميبؿ، كىك في العادة خفيؼ 
شفاؼ مخاطي، ميمتو منع جفاؼ القناة الميبمية، كال رائحة لو، كتتغير كميتو مف كقت 

 .(ِ)آلخر، كيتراكح لكنو بيف الشفافية كاالبيضاض كاالصفرار

                                                           
، ُٔ، كأمراض النساء األعراض كالكقاية كالعبلج صُُٖ، ُٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ُ

 .  ُُّكأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص
، كأثر َٗإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص، كخمؽ أُٓ: المكسكعة الصحية لضحى بابممي صانظر -ِ

  .  ُُْ، ُُّالتقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص
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:  اُـج٤خ يف اُظلوح ٝاٌُلهح يف اخلالف اُلو٢ٜأصو ادلَزغلاد  صب٤ٗب 
يظير مما سبؽ أف الصفرة كالكدرة ال عبلقة ليما بدـ الحيض، سكاءن كانتا قبمو أك 
بعده، كيبقى إف كانا في زمف الحيض، كينظر إلييما مف خبلؿ فحصيما بالمجير، فإف 

المبطف لمرحـ،  كانتا محتكيتيف عمى كريات الدـ الحمراء كالبيضاء كقطعان مف الغشاء
ف كانتا غير ذلؾ، فيما ليستا مف الرحـ، كال عبلقة  فيما دـ حيض ليما حكـ الحيض، كا 

 .(ُ)ليما بالحيض
كعميو يظير أثر ىذه المستجدات في ترجيح القكؿ األكؿ القائؿ بأف الصفرة كالكدرة 
في غير زمف الحيض ليسا بحيض، كيبقى النظر في فحصيما زمف الحيض، لمف تيسر 

ف لـ يتيسر ذلؾ فاعتبارىا زمف الحيض حيضان فيو ل و األخذ بالتقنية الطبية الحديثة، كا 
جمع بيف األدلة مف الجية الشرعية، كىذا أحد كجكه الترجيح بيف األدلة، إال أف يثبت 
باليقيف مف قبؿ الجيات أك األبحاث الطبية المعتمدة شيء جديد قاطع في ذلؾ، سكاء 

 .، أك قبمو، أك بعدهفي كقتيما أثناء الحيض
 أعمـ كاهلل 

                                                           
  .  ُُْيثة في الخبلؼ الفقيي صانظر: أثر التقنية الحد -ُ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

411 

 ادلـِت اُواثغ: ٓلح اُ٘لبً

 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف أًضو ٓلح اُ٘لبً
 .(ُ)الدـ بمعنى النٍَّفسً  إذا كضعت، مأخكذة مف: كالدة المرأة لغة النفاس أكالن:
 ألنوالكالدة؛  عقيب الخارج الدـ بأنو: كالشافعية الحنفية عرفو فقياء كاصطبلحان: 

 .(ِ)الدـ بمعنى أك الكلد، بمعنى النفس خركج مف أك بالدـ، الرحـ تنفس مف مأخكذ
 كالعادة، الصحة جية عمى الكالدة، ألجؿ الفرج مف الخارج بالدـ :فقياء المالكية كعرفو
 .(ّ)الراجح عمى قبميا ال األكثر، قكؿ عمى معيا أك اتفاقان، بعدىا

أمارة  مع ثبلثة أك بيكميف كقبميا كالدة، مع الرحـ خيوتر  دـ بأنو: الحنابمة كعرفو فقياء
 .(ْ)يكما أربعيف تماـ إلى كبعدىا ككجع،
 اختمؼ الفقياء في أقؿ مدة لمنفاس إلى عدة أقكاؿ:  : ثانيان 

كعميو فإنيا إذا رأت  النفاس، ألدنى حد ال أنو إلى الفقياء جميكر : ذىبالقكؿ اْلكؿ
، كاستدلكا عمى (ٔ)، بؿ نقؿ ابف حـز االتفاؽ عميو(ٓ)كصمت اغتسمت الطير في أم كقت

 ذلؾ باآلتي:

                                                           
 .ٕٔٓ/ُٔ العركس ،  تاجَِٖ/ُ الصحاح ، كمختارِّٖ/ٔ العرب ، كلسافْٗ/ٓ األثر غريب في النياية -ُ

، َُٖ/ُ المحتاج ، كمغنئٗ/ُ لمشربيني ، اإلقناعّّ/ البداية شرح ، كاليدايةَُِ/ّ لمسرخسي المبسكط -ِ
 كال الكالدة، آثار مف ذلؾ ألف بحيض؛ فميسا الكلد، مع كالخارج طمؽ،ال دـ ذكر بما فخرج»قاؿ فقياء الشافعية: 

 «.حيض المتقدـ بحيضيا ذلؾ مف المتصؿ نعـ فساد، دـ ذلؾ بؿ الكلد، خركج عمى لتقدمو نفاس
، ُّ/ُ الداني ، كالثمرُِٖ/ُ المالكي الحسف أبي: تأليؼ القيركاني زيد أبي لرسالة الرباني الطالب كفاية -ّ

 .ُِٖ/ُ لعدكما كحاشية

 .ِٗٔ/ُ النيى أكلي ، كمطالبُِٖ/ُ القناع كشاؼ -ْ
 ، كحاشيةُّص الفقيية ، كالقكانيفُْ/ُ الصنائع كبدائع ُٗ/ِ، كالمبسكط لمسرخسي َِّ/ُالبحر الرائؽ  -ٓ

المغني البف ، ك ُُٗ/ُ المحتاج ، كمغنيُْٕ/ُ الطالبيف ، كركضةّٕٔ/ُ الجميؿ ، كمكاىبُْٗ/ُ العدكم
 .ُِٗ/ُ القناع كشاؼ، ك ُُٓ/ُ المربع الركض، ك َِٗ/ُ قدامة

 .َِّ/ِكلعمو أراد بعدـ الخبلؼ اإلشارة إلى ضعفو، أك أنو لـ يبمغو، كاهلل أعمـ، انظر: المحمى  -ٔ
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ق تى   الم وً  رسكؿ "كاف : أنس بف مالؾ بحديث -ُ  إال يىٍكمان، أىٍربىًعيفى  ًلمن فىسىاءً  كى
 .(ُ)ذلؾ" قبؿ الط ٍيرى  تىرىل أىفٍ 

 .(ِ)«تصمي أف إال الطير رأت إذا يحؿ لمنفساء ال»:  عمي قكؿ -ِ
ككثيرا، كقد  قميبل كجد الكجكد، كقد إلى فيو فيرجع تحديده، الشرع في يرد لـ بأنو -ّ
، كذكر (ّ)الجفكؼ ذات فسميت دمان، تر فمـ  اهلل رسكؿ عيد عمى كلدت امرأة أف ركم
 آخره. كتطير النيار أكؿ تضع الطاىر كانت تسمى امرأة أف

 عميو عممان  جعؿ ماب امتداده عف فأغنى الرحـ، مف الخركج عمـ الكلد تقدـ بأف -ْ
 الحيض. بخبلؼ
 . (ْ)كالكثير نفاسان  فيككف -الكالدة كىك- سببو عقيب كجد دـ اليسير ألف -ٓ

 في انقضاء العدة بأفأقؿ النفاس كعند فقياء الحنفية خبلؼ فيما إذا كجب اعتبار 
طيرت  ثـ نفست: فقالت طالؽ، أك طمقيا بعد الكالدة، فأنت كلدت إذا: زكجيا ليا قاؿ
 األقؿ يعتبر: حنيفة قاؿ أبك النفاس؟ في تصدؽ فبكـ ثة أطيار كثبلث حيض،ثبل

: محمد كقاؿ يكما، عشر بأحد األقؿ يعتبر: يكسؼ أبك كقاؿ يكما، كعشريف بخمسة
ف ادعت فيما تصدؽ  .(ٓ)ساعة، فأما في حؽ الصـك كالصبلة فبل حد ألقمو كاف كا 

                                                           
 عف يركه لـ»، قاؿ الدار قطني: ْٗٔبرقـ:  ُِّ/ُ تجمس كـ النفساء ماجو، كتاب الطيارة، باب ابف أخرجو -ُ

، كقاؿ البييقي: َِِ/ُ الدارقطني سنف« الحديث ضعيؼ كىك الطكيؿ، سبلـ ىكك  ىذا، سبلـ غير حميد
 أـ عف ميسَّةى  عف لو بأسانيد اهلل عبيد بف محمد العزرمي كركاه أنس، عف حميد عف الطكيؿ سبلـ ركاه ككذلؾ»

 سمـ بف بلـكس العمي، كزيد ، النبي عف الدرداء كأبي ىريرة أبي عف مكحكؿ عف كثير بف العبلء كركاه سممة،
 .ّّْ/ُ الكبرل البييقي سنف «ضعفاء كميـ الدمشقي، كثير بف كالعبلء كالعزرمي، المدائني،

، كالحديث فيو عمرك بف يعمي كىك ضعيؼ، ُٖبرقـ:  ِِّ/ُ الدار قطني في سننو، كتاب الحيض أخرجو -ِ
 .ُٕلمغساني ص الدارقطني سنف مف الضعاؼ األحاديث انظر: تخريج

فكؼ غريب، الحديث ىذا»، قاؿ النككم: َِٗ/ُ لفقياء كابف قدامة كغيره، انظر: المغنيذكره بعض ا -ّ  كالجي
 .ِِٔ/ُ الغميؿ إركاء« أجده لـ »، كقاؿ األلباني: ُْٖ/ِ ، المجمكع«الجفاؼ معناه الجيـ بضـ

 .َُِ/ُ ، كالمغنيُْٖ/ِ انظر لؤلدلة: المجمكع -ْ
 .ُْ/ُ الصنائع ، كبدائعُٗ/ِ، كالمبسكط لمسرخسي َِّ/ُالبحر الرائؽ  -ٓ
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، كىك ركاية ألحمد : أقموالقكؿ الثاني  أخرل، فبل كينقطع تارة يجرم الدـ ألف ؛(ُ)يـك
 عنيا الصبلة تسقط ال أف إلى يفضي ذلؾ ألف انقطاعو؛ بمجرد النفاس حكـ عف يخرج
 بو، كىذا الصبلة عمييا يجب طير فيو يكجد إال صبلة كقت مف ما إذ نفاسيا، في

ذا النص يخالؼ  اعلبلنقط ضابط مف بد فبل الدـ، انقطاع مجرد يعتبر لـ كاإلجماع، كا 
 بو. الحكـ فتعمؽ لذلؾ، ضابطان  يككف أف يصمح طيرا، كاليـك المعدكد

 .(ِ)كذلؾ أقمو فميكف مرات، أربع الحيض قدر أكثره أياـ؛ ألف أربعة : أقموالقكؿ الثالث
 أقؿ كاف نساء كجد : أقمو ثبلثة أياـ، كلعؿ القائؿ بو استدؿ بالكاقع، بأفالقكؿ الرابع

 .(ّ)ثبلثا نفاسيف
 خمسة نفاسيا فأقؿ خمسان  تحيض المرأة كانت فإذا أقراء، : أقمو ثبلثةامسالقكؿ الخ

 .(ْ)يكما عشر
نما أصؿ، عمى قياس كال نص ناقش الجميكر األقكاؿ األخرل: بأنو ليس فييا  كجد كا 

 عمى دليبلن  ىذا كليس مستحسنان، حدان  ذكركا، فجعمكه ما نفاسيف أقؿ كاف نساء قائمكىا
 الرجكع الحدكد، فكجب ىذه مف أقؿ نفاسيف كاف نساء كجد قدك  حدىـ، مف أقؿ كجد مف
 .(ٓ)كجد ما أقؿ إلى

 إال ليا مستند كال عمييا دليؿ ال األكؿ عدا ما األقكاؿ كجميع»قاؿ الشككاني: 
 .(ٔ)«الظنكف
 

                                                           

 .َُِ/ُ ، كالمغنيّْٖ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼِْٗ/ُ ، كالمبدعُِٗ/ُ القناع كشاؼ -ُ
 شرح عمى الجمؿ ، كحاشيةُْٕ/ُ الطالبيف ، كركضةْٕٕ/ُ حيكي عف المزني، انظر: الكسيط لمغزالي -ِ

 .َِٔ/ُ المنيج

 .ّْٖ/ُ ممرداكمل ، اإلنصاؼْْٖ/ِ نقؿ عف الثكرم، انظر: المجمكع -ّ

 .ّٗٓ/ُ األكطار قاؿ بو زيد بف عمي، انظر: نيؿ -ْ
 .ّْٔ/ُ الكبير الحاكم -ٓ
 .ّٗٓ/ُ األكطار نيؿ -ٔ
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 اختمؼ الفقياء في أكثر النفاس عمى أقكاؿ: ثالثان:
قياء الحنفية كالحنابمة، كبعض : أكثر النفاس أربعكف يكمان، كىك قكؿ فالقكؿ اْلكؿ

 عادة فصادؼ يكمان  أربعيف عمى النفاس دـ زاد ، فإف(ُ)الشافعية، ككثير مف الفقياء
ف حيض، فيك الحيض  ، كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي:(ِ)استحاضة فيك عادة يصادؼ لـ كا 
ق تى   الم وً  رسكؿ "كافقاؿ:  بحديث أنس  -ُ  أىفٍ  إال ٍكمان،يى  أىٍربىًعيفى  ًلمن فىسىاءً  كى
 ، غير أف المخالؼ أجاب عنو بضعفو.(ّ)ذلؾ" قبؿ الط ٍيرى  تىرىل
يىٍكمنا" أىٍربىًعيفى   رسكؿ عىٍيدً  عمى تىٍجًمسي  الن فىسىاءي  "كانتقالت:  بحديث أـ سممة -ِ

(ْ). 
 مخصكصات لحديث نسكة عمى محمكؿ أك أنو الغالب، عمى محمكؿ نكقش: بأنو
 فيو داللة ال ، أك أنو(ٓ)"تىٍقعيدي ًفي النِّفىاًس أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن  ًمٍف ًنسىاًء الن ًبيِّ "كىانىٍت اٍلمىٍرأىةي 

نما الزيادة لنفي  كىذا»أنو حديث ضعيؼ، قاؿ النككم:  األربعيف، أك إثبات فيو كا 
نما سبؽ كما جيد الحديث بؿ مردكد الجكاب  .(ٔ)«بو يغتر لئبل ىذا ذكرت كا 

                                                           
ليو ذىب أكثر -ُ ، كالمبسكط لمسرخسي َِّ/ُالبحر الرائؽ انظر:  بعدىـ كمف كالتابعيف الصحابة مف العمماء كا 
، ِْٖ/ِ، كالمجمكع َِٗ/ُ ، كالمغنيّْٖ/ُ اؼ، كاإلنصِْٗ/ُ، كالمبدع ُْ/ُ الصنائع ، كبدائعُٗ/ِ

 .ِٖٓ/ُ الترمذم كسنف
 .ٕ/ُْ الككيتية الفقيية المكسكعة -ِ

 عف يركه لـ»، قاؿ الدار قطني: ْٗٔبرقـ:  ُِّ/ُ تجمس كـ النفساء ماجو، كتاب الطيارة، باب ابف أخرجو -ّ
 .َِِ/ُ قطنيالدار  سنف« الحديث ضعيؼ كىك الطكيؿ، سبلـ كىك ىذا، سبلـ غير حميد

، كالترمذم، كتاب الطيارة، ُُّبرقـ:  ّٖ/ُ النفساء كقت في جاء ما داكد، كتاب الطيارة، باب أبك أخرجو -ْ
تجمس  كـ النفساء ماجو، كتاب الطيارة، باب ، كابفُّٗبرقـ:  ِٔٓ/ُ النفساء تمكث كـ في جاء ما باب
 كالبييقي كالدارقطني ماجو كابف كالترمذم داكد كأبك كالدارمي أحمد ركاه»، قاؿ ابف الممقف: ْٖٔبرقـ:  ُِّ/ُ

 كالحؽ كضعفاه، القطاف كابف حـز ابف كخالؼ أيضان، السكف ابف صححو ككذا اإلسناد، صحيح كقاؿ: كالحاكـ
 .ّٖ/ُ المنير البدر خبلصة« الحديث ىذا عمى البخارم أثنى الخطابي: قاؿ صحتو،

ـ ، قاؿ األلباني بعد ذكر كبلُُّبرقـ:  ّٖ/ُ النفساء كقت في جاء ما داكد، كتاب الطيارة، باب أبك أخرجو -ٓ
 الثمر« لغيره الحسف مرتبة عف بيا ينزؿ ال كثيرة شكاىد لو الحديث لكف»المحدثيف فيو بيف مقك كمضعؼ: 

 .َُِ/ِ داكد سنف أبي صحيح «ميسَّةى  غير ثقات؛ كميـ رجالو حسف، إسناد كىذا»، كقاؿ: ْٕ/ُالمستطاب 
 . ْْٖ/ِ جمكع لمنككمالم -ٔ
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 أربعيف. عمى االتفاؽ حصؿ كقد اتفاؽ، أك بتكقيؼ إال يقبؿ فبل تقدير ىذا بأف -ّ
 عصرىـ. في مخالؼ ليـ يعرؼ كلـ الصحابة مف جماعة قكؿ بأنو -ْ

 إلى بالغة متعاضدة يكمان  أربعكف النفاس أكثر أف عمى الدالة كاألدلة»قاؿ الشككاني: 
 أربعيف كقكؼ ساءالنف عمى فالكاجب متعيف، إلييا فالمصير كاالعتبار، الصبلحية حد

 .(ُ)«السابقة األحاديث ذلؾ عمى دلت كما ذلؾ، قبؿ الطير ترل أف إال يكمان،
: أكثره ستكف يكمان، كىك قكؿ فقياء المالكية، كالشافعية، كقكؿ القكؿ الثاني

 ، كاستدلكا: (ِ)لمحنابمة
  بأف االعتماد في ذلؾ عمى الكجكد، كقد كجد الستكف، فتعيف المصير إليو. -ُ
  قالكا: إف غالب النفاس أربعكف يكمان، فينبغي أف يككف أكثره زائدان عمى ذلؾ. -ِ

ال حد ألكثر النفاس، فمك قدر أف امرأةن رأت الدـ أكثر مف أربعيف، أك  القكؿ الثالث:
ستيف، أك سبعيف، كانقطع؛ فيك نفاس، لكف إف اتصؿ فيك دـ فساد، كحينئذ فالحد 

ألف النفاس  ؛(ّ)م جاءت بو اآلثار، كىك قكؿ ابف تيميةأربعكف، فإنو منتيى الغالب الذ
ف اختمؼ السبب، كقد عمؽ  أحكامان متعددة بالحيض  اهلل دـ يمقيو الرحـ كالحيض كا 

 بمكل عمـك مع الحيضتيف بيف الطير كال أكثره كال أقمو يقدر كلـ كالسنة، الكتاب في
 خالؼ فقد حدان  ذلؾ في قدر فمف قدر،ك  قدر بيف تفرؽ ال كالمغة إليو، كاحتياجيـ بذلؾ األمة
 .(ْ)كالسنة، ككذلؾ النفاس الكتاب

                                                           
 .ّٖٓ/ُ األكطار لمشككاني نيؿ -ُ
 ، كحاشيةُّص الفقيية كداكد، انظر: القكانيف ثكر كأبك أرطاه بف كالحجاج كالعنبرم كالشعبي عطاء قاؿ كبو -ِ

، ِْٖ/ِ ، كالمجمكعُُٗ/ُ المحتاج ، كمغنيُْٕ/ُ الطالبيف ، كركضةّٕٔ/ُ الجميؿ ، كمكاىبُٓٗ/ُ العدكم
 .َِٗ/ُ بف قدامةكالمغني ال

 . ِّٗ، ِّٕ/ُٗ الفتاكل مجمكع -ّ

 كامرأة تجمس األكزاعي ىناؾ أقكاؿ أخرل في المسألة: كقكؿ الحسف البصرم أكثر النفاس خمسكف يكما، كقاؿ -ْ
 اختبلؼ عمى كقتادة عطاء عف ذلؾ يكما، كركم فأربعكف كأخكاتيا، كأمياتيا نساء ليا يكف لـ نسائيا، فإف مف
 أربعكف الجارية كمف ليمة، ثبلثكف الغبلـ مف النفساء أجؿ إف يقكلكف: دمشؽ أىؿ عف األكزاعي كرعطاء، كذ عف

 إذا الضحاؾ، كقيؿ: عف القكؿ ىذا يركم كتصمي تغتسؿ ثـ عشرة أربع أك لياؿ سبع كلدت إذا تنتظر ليمة، كقيؿ:
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ٓلح اُ٘لبً ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ٓلح اُ٘لبً  أٝال :

ا يعرَّؼ النفاس مف الناحية الطبية: بأنو الفترة التي تمي الكالدة أك اإلجياض، كيتخممي
نزكؿ بعض الدـ مف المرأة بسبب انفصاؿ المشيمة عف جدار الرحـ، كيعكد الرحـ 
كجياز المرأة التناسمي خبلؿ ىذه الفترة إلى حالتو الطبيعية التي كانت قبؿ الحمؿ 
كالكالدة، كفترة النفاس فترة نقاىة لمرحـ كالجياز التناسمي؛ إذ يعكد الرحـ كالجياز 

 .(ُ)الطبيعية التي كانت قبؿ الحمؿ كالكالدة التناسمي خبلليا إلى الحالة
كيحتاج الرحـ كالجياز التناسمي لممرأة ليعكد إلى ما كاف عميو قبؿ الحمؿ إلى فترة 

 . (ِ)يكمان  َٔتتراكح بيف ستة كثمانية أسابيع أم ما يقارب 
كيعرَّؼ دـ النفاس كما يتبعو مف إفرازات في الطب: بأنو الدـ كاإلفرازات التي تخرج 
مف الرحـ بعد الكالدة، كتستمر لمدة ثبلثة إلى أربعة أسابيع، كقد تطكؿ إلى ستة أسابيع 

 .(ّ)يكمان( َْ)
-جمطات كيككف دـ النفاس في األياـ الثبلثة أك األربعة األكلى قانيان غميظان محتكيان عمى 

في ك ، مخاطية كيختمط بمادة، كيصير بني المكف، ثـ يخؼ تدريجيان بعد ذلؾ -دـ متجمد
 .(ْ)كيدؿ عمى طيرىا، كىي ماء أبيض المكف يخرج مف المرأة، النياية تظير القصة البيضاء

                                                                                                                                                                  
 صبلة لكؿ كتتكضأ كتصمي يفالست عند تغتسؿ مستحاضة فيي يكما ستيف تجاكز حتى الدـ بالنفساء استمر=

 الدـ كسائر صبلة كقت فييا يأت لـ النفاس تككف أف جائز إذ كميا يكما الستيف في تركتيا التي الصبلة كتقضي
استحاضتيا،  دـ مف نفاسيا دـ أشكؿ إذا ىذا عمييا، ال لمصبلة االحتياط كاف كصفنا جاز فمما استحاضة، دـ

استدلكا  كلعميـ أصؿ، عمى قياس كال ع ىذه األقكاؿ ليس ألصحابيا نص،يكما، كجمي كقيؿ: أكثر النفاس سبعكف
ال يجاكز نفاسيف األربعيف،  أف غالب النساء كجد كقد حدىـ، غير كجد مف عمى بدليؿ ىذا كليس بكقائع بمغتيـ،

  . ّٖٓ/ُ األكطار ، كنيؿُِٓ/ِ ، كاألكسطّْٖ/ِ ، كالمجمكعّْٓ/ُ انظر: االستذكار

 .ٖٗٗية الفقيية لكنعاف صالمكسكعة الطب -ُ
 . ْٔٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ِ
 المصدر نفسو.  -ّ
 .  ْٔٓ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار صٖٗٗالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ْ
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ذا حدثت عفكنة  فرازاتو قمكية التفاعؿ في الرحـ، كليس لو رائحة عفنة، كا  كدـ النفاس كا 
فإف ذلؾ دليؿ عمى كجكد التيابات ميكركبية بالرحـ أك الميبؿ، أك أف الرحـ انقمب إلى 

مف كضعو الطبيعي إلى األماـ، كيرل األطباء أف المرأة يجب عمييا مراجعة  الخمؼ بدالن 
 َْالطبيب في حاؿ ككف الدـ غزيران جدان، أك حاؿ نزكؿ الدـ أكثر مف ستة أسابيع )

 .(ُ)يكمان(؛ لككف ذلؾ يدؿ في الغالب عمى مرض، كيجب التدخؿ الطبي
يكمان(، كتزيد ىذه المدة إذا ِْكمعدؿ المدة لنزكؿ دـ النفاس لدل أغمب النساء ىي )

 .(ِ)لـ ترضع األـ كليدىا
كيمكف مف خبلؿ مستجدات العمـك الطبية كتقنيتيا الحديثة معرفة مدة دـ النفاس مف 
خبلؿ جياز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية، كالذم مكَّف األطباء مف التعرؼ عمى 

كقياس الغشاء المبطف  طبيعة دـ النفاس، كاستطاعكا مف خبللو النظر داخؿ الرحـ،
لمرحـ، كالتعر ؼ عمى المتبقي مف المشيمة، كبالتالي يستطيع المختص التعرؼ عمى الدـ 
الذم تراه النفساء مف خبلؿ النظر في الرحـ، كمعرفة مصدر الدـ الخارج، فإف كاف 
ف كاف صادران مف إثر  صادران مف أثر تفتت بطانة الرحـ؛ فيك دـ الحيض المعركؼ، كا 

 .(ّ)ا المشيمة كالدـ المتبقي مف الكالدة فيك دـ النفاس المعركؼبقاي
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ٓلح اُ٘لبً يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 

، كىذا بدكره يدؿ عمى رجحاف ما ذىب إليو (ْ)ليس ألقؿ النفاس مدة عند األطباء
 الطير في أم كقتكعميو فإنيا إذا رأت  النفاس، ألدنى حد ال أنو جميكر الفقياء مف

ف كاف الخبلؼ مذككرا في كتب  اغتسمت كصمت، كقد نقؿ ابف حـز االتفاؽ عميو، كا 
 الفقو.

                                                           
 . ٖٗٗ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صْٕٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ُ
 .  ْٔٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ِ
 .َُٓقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صأثر الت -ّ
 .  َْٔ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار صٖٗٗانظر: المكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ْ
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أمَّا أكثر مدة دـ النفاس، فيتفؽ قكؿ القائميف بأف مدة النفاس أربعكف يكمان مع رأم 
األطباء، كيتفؽ قكؿ القائميف بأف مدة النفاس ستكف يكمان مع التعريؼ الطبي لمنفاس، 

ك عكدة الرحـ إلى حالتو الطبيعية، إذ إف أكثر ذلؾ في رأم الطب ىك ثمانية أسابيع كى
أك ستكف يكما، كلكف االختبلؼ بينيما في التعريؼ، فاألطباء حيف يتحدثكف عف 
النفاس، يريدكف بو حالة الرحـ حتى يعكد إلى كضعو الطبيعي، كيسمى 

(Peurpurimأما الدـ كاإلفرازات التي تصحبو فت ،)( سمىLochia ،أم دـ النفاس )
، كبالتالي فالمستجدات الطبية ترجح (ُ)كمدتو عند األطباء ال تزيد عمى ستة أسابيع

 القكؿ أف أكثر النفاس أربعكف يكمان.
أما الذم يرل عدـ التحديد بمدة معينة، فإف المستجدات الطبية الحديثة لـ تبطؿ ىذا 

لزيادة عمى األربعيف ييعىد مرضان ينبغي القكؿ مف أساسو، بؿ إف األطباء يركف أف ا
متابعتو، كالتعرؼ عمى مسبباتو، فمف المحتمؿ أف تنتيي مدة دـ النفاس، كيعقبيا مباشرةن 
دـ الحيض المعتاد، كنظران إلى التشابو بيف دـ الحيض كدـ النفاس، فإف أكثر النساء ال 

 .(ِ)ةيفرقف بينيما مما يجعميف يظنف أنيف في نفاس طكاؿ ىذه المد
كيتكافؽ تعريؼ الطب لمنفاس مع تعريؼ الحنفية كالشافعية، يقكؿ الطبيب محمد عمي 

كيتفؽ األطباء مع الفقياء كالقائميف بأف النفاس ىك الفترة التي تعقب الكالدة، كأف »البار: 
 .(ّ)«دـ النفاس ىك الدـ الذم يخرج بعد خركج المكلكد، كىذا ىك رأم الشافعية

 الى أعمـكاهلل سبحانو كتع

                                                           
 .  ُْٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ُ
 .ُِٓيثة في الخبلؼ الفقيي صقنية الحدانظر: أثر الت -ِ
 .  ِْٔص ؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآفخم -ّ
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 ادلـِت اخلبٌٓ: ؽ٤غ احلبَٓ
 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف ؽ٤غ احلبَٓ

 كفساد؟ ىك دـ عمة أك حيض، دـ ىك الذم تراه الحامؿ ىؿ الدـ اختمؼ الفقياء في
إلى أف الحامؿ تحيض،  (ِ)، كغيرىـ(ُ)ذىب فقياء المالكية، كالشافعيةالقكؿ اْلكؿ: 
 شركطو، كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي: تكافرت إف دـ حيض الحامؿ فالدـ الذم تراه

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ژبعمـك قكلو تعالى:  -ُ

 ، الذم يشمؿ كؿ حائض سكاء كانت حامبلن أك غير حامؿ.(ّ)ژھ ھ ے ے
 ابف ، قاؿ(ْ)ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌژبقكلو تعالى:  -ِ

 .(ٓ)الحبالى حيض إنو ژڇ ڇ ڍ ژتأكيؿ  في عباس
،لممستحاضة:  عائشة في قكلو حديث  -ّ دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ـي اٍلحى فىًإذىا  "ًإذىا كىافى دى

ًلًؾ فىأىٍمًسًكي ةً  كىافى ذى الى مِّي، عىف الص  صى ًئي كى ض  ري فىتىكى كالحكـ ، (ٔ)"ًعٍرؽه  فىًإن مىا ىيكى ؛ فىًإذىا كىافى اٍْلخى
 .(ٕ)كفي زمف إمكانو، ـ بصفات دـ الحيضألنو د؛ في الحديث عاـ يشمؿ الحامؿ كغيرىا

                                                           
كالمجمكع  ،ُٗٔ/ُ الدسكقي ، كحاشيةّٖٔ/ُ، كالذخيرة لشياب الديف القرافي َُِ/ُانظر: الفكاكو الدكاني  -ُ

 .ّٖ/ُ، كبداية المجتيد ٖٔ/ُٔكالتمييد البف عبد البر ُُٖ/ُ المحتاج لمشربيني ، كمغنيّْٖ/ِلمنككم 
كىك المركم عف عائشة مف طريؽ أـ عمقمة، كىك أحد قكلي الزىرم، كقكؿ عكرمة، كقتادة، كبكر بف عبد اهلل  -ِ

سحاؽ بف راىكيو، كعبد الرحمف بف ميدم، كركم  المزني، كربيعة، كيحيى بف سعيد، كالميث بف سعد، كالطبرم، كا 
ليو ذىب عب د الممؾ بف حبيب، كابف تيمية، انظر: التمييد عف ابف المسيب، كابف عباس، كسميماف بف يسار، كا 

، كالمجمكع لمنككم ُّٕ/ُ، كشرح الزرقاني ِّٓ/ُ، كاالستذكار البف عبد البر ٖٖ-ٖٔ/ُٔالبف عبد البر 
 .ِّٗ/ُٗ الفتاكل ، كمجمكعُْٗ/ُ، كفتح البارمِّٔ/ُ، كالمحمى البف حـز ّٖٔ/ِ

 .ِِِاآلية  :سكرة البقرة -ّ
 .ٖ اآلية :سكرة الرعد -ْ
 .ِٖٔ/ٗ القرطبي كمجاىد، انظر: تفسير عكرمة عف ركم ككذلؾ -ٓ
، كالنسائي، كتاب ِٖٔبرقـ:  ٕٓ/ُ ، باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلةداكد، كتاب الطيارة أبك أخرجو -ٔ

 .ِِّ/ُ الغميؿ ، كصححو األلباني في إركاءُِٓبرقـ:  ُِّ/ُكاالستحاضة  الحيض دـ بيف الفرؽ باب الطيارة،
 .ّٖٔ/ِالمجمكع ، ك ُْٗ/ُفتح البارم  -ٕ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

419 

 ألف الرحـ؛ مف يخرج ال الحامؿ كدـ الرحـ، مف الخارج لمدـ اسـ نكقش: بأف الحيض
 يككف شيء، فبل منو يخرج فبل الرحـ ينسد حبمت إذا المرأة أف العادة أجرل تعالى اهلل

 ما يكف فمـ لدـ،ا فيو يرل ال زمف حكمو، كبأف زمف الحمؿ لو يعطى حيضان، كبالتالي ال
 .(ُ)فساد دـ فيك دمان  رأت فإذا كاآليسة، حيضان  تراه
بما ركم عف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت في المرأة الحامؿ ترل  -ْ

 الصبلة؛ عف فمتمسؾ الدـ رأت الحبمى إذا» ، كفي ركاية قالت:(ِ)الدـ: أنيا تدع الصبلة
 .(ّ)«حيض فإنو

 .(ْ)سككتيا المذككر مف غير نكير فكاف إجماعان  الحديثاالحتجاج ب كجو الداللة:
 الحبمى إف»نكقش: بمعارضتو لؤلثر اآلخر المركم عنيا رضي اهلل عنيا أنيا قالت: 

 بانقطاع الحمؿ النساء يعرؼ ، كبأنو إنما(ٓ)«كلتصؿً  الدـ فمتغتًسؿ رأت فإذا تحيض، ال
، كقد ركم (ٔ)قكلييا بيف جمعان  الكضع قاربت التي الحبمى عمى يحمؿ عائشة كقكؿ الدـ،

 عف فمتمسؾ الكلد عمى الدـ كرأت الطمؽ ضربيا إذا الحامؿ المرأة عف السمؼ في
، كأما القكؿ باإلجماع السككتي فغير مسمـ بو؛ ألف مف نقؿ عنو القكؿ بأف (ٕ)الصبلة

 الحامؿ تحيض قد نقؿ عنو خبلفو.
 الشاعر لقاؿ فيؾ: لك رآؾ  كجو النبي  (ٖ)بقكؿ عائشة لما راقيا -ٓ

                                                           
 .ُُْ/ُ اإلرادات منتيى ، كشرحُّٕ/ُ مازة البف البرىاني ، كالمحيطِْ/ُ الصنائع بدائع -ُ

 .ُُّبرقـ  َٔ/ُ باب جامع الحيضة ،كتاب الطيارة ،المكطأأخرجو مالؾ في  -ِ
 .ِٖٗبرقـ:  ِْْ/ُالدـ أخرجو الدارمي في سننو، كتاب الحيض، باب في الحبمى إذا رأت  -ّ
 .ُّٕ /ُشرح الزرقاني  -ْ
، كالدارمي في سننو، كتاب الحيض، باب في ّٔبرقـ:  ُِٗ/ُأخرجو الدارقطني في سننو، كتاب الحيض  -ٓ

 .ْٓٗبرقـ:  ِْٔ/ُالحبمى إذا رأت الدـ 

 .ُِٖ/ُ المغني البف قدامة -ٔ
، مف قكؿ الحسف ْٕٗبرقـ:  ِْٔ/ُذا رأت الدـ أخرجو الدارمي في سننو، كتاب الحيض، باب في الحبمى إ -ٕ

 البصرم.

 كممة راؽ. ِْٔ/ُالمصباح المنير أم أعجبيا، انظر:  -ٖ
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ةو    ***    كفىسىاًد ميٍرًضعىةو كداءو ميٍغًيؿ كميٍبرَّأ ًمٍف كيؿ غيبَّرً  ٍيضى  (ُ)حى
كمعناه أف الحيض إذا جرل عمى الكلد في الرحـ أكسبو بسكاده غبرة في جمده، فيككف 

 . (ِ)أقتـ عديـ الكضاءة، فدؿ ذلؾ عمى أنو أمر متعارؼ عميو عندىـ
 الرضاع حاؿ في الدـ رؤية اتفؽ فمك الحامؿ، ككذا غالبان، حيضت ال المرضع أف -ٔ
يككنا  أف فينبغي الندكر، في سكاء فيما الحمؿ، حاؿ في فكذا باالتفاؽ، حيضان  كاف

، كاألصؿ في الدـ الظاىر مف األرحاـ أف يككف حيضان حتى يتجاكز سكاء في الحكـ
إنما حكـ  اضة؛ ألف النبي المقدار الذم ال يككف مثمو حيضان، فيككف حينئذ استح

 .(ّ)باالستحاضة في دـ زائد عمى مقدار الحيض
 .(ْ)بأنو متردد بيف ككنو دـ فساد لعمة أك دـ حيض، كاألصؿ السبلمة مف العمة -ٕ

 بخركج يخرج ثـ النسداد الرحـ، دـ الحيض؛ خركج عدـ المستمرة العادة نكقش: بأف
 أف فيجب عمره، في اإلنساف يراه ال فقد نادر، الحامؿ مف الدـ كخركج بو، لبلنفتاح الكلد
 إذا يستمـز كذلؾ نكعيا، أبناء مف لممعيكد اعتباران  رحميا بانسداد حامؿ كؿ في يحكـ
 لذا حيض، غير بككنو لمحكـ مستمـز كىك الرحـ، مف خارج غير بككنو الحكـ الدـ رأت
 .(ٓ)الرحـ فراغ عمى دليبلن  الدـ كجكد بككف الشارع حكـ
ف الحائض قد تحمؿ، فكذلؾ جائز أف تحيض كما جاز أف تحمؿ، كبأنو كما بأ -ٖ

 .(ٔ)جاز النفاس مع الحمؿ إذا تأخر أحد التكأميف، فكذلؾ الحيض
جماعيـ حجةاستدؿ اإلماـ مالؾ بعمؿ أىؿ المدينة، ككأنو إجماع منيـ  -ٗ   .(ٕ)كا 

                                                           

 .ِّٓ/ُ السكيت البفإصبلح المنطؽ قالو أبك كبير، انظر:   -ُ
 .ّٕٖ/ُالذخيرة  -ِ
 ّٖٓ/ِ ، كالمجمكع لمنككمٕٖ/ُٔالتمييد البف عبد البر  -ّ
 .ّٖٔ/ِالمجمكع  -ْ
 .ُٕٖ/ُ القدير تحف شرح -ٓ
 .ُّٕ/ُشرح الزرقاني ، ٕٖ/ُٔالتمييد البف عبد البر  -ٔ
 .ُّٕ/ُ الزرقاني شرح -ٕ
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 ،أك ذات قرء ،سةأك آي ،فإف المرأة إما صغيرة ،أف الحامؿ مف ذكات األقراءب -َُ
 ،كألف ما ينافي األقراء ينافي الحبؿ كالصغر كاليأس ؛كال آيسة ،كالحامؿ ليست بصغيرة

ذا ثبت أنيا مف ذكات اإلقراء الدـ جعؿ  ،كقد رأت مف الدـ ما يمكف أف يجعؿ حيضان  ،كا 
ةي  أىٍقبىمىتٍ  "فإذا :كاألصؿ فيو قكلو عميو  ،ليا احيض ٍيضى ةى  فىدىًعي اٍلحى الى إال أنا ال ، (ُ)"الص 

كىي  ،ألنيا ال تدؿ عمى فراغ الرحـ في حقيا؛ في حكـ أقراء العدة نجعؿ حيضيا معتبران 
 .(ِ)المقصكد بأقراء العدة

  .النقضت العدة بو لك كاف حيضان بأنو  -ُُ
 مع كجكد باإلقراءكال تحصؿ البراءة  ،ألف العدة لطمب براءة الرحـ ذلؾ؛ دافسنكقش: ب

 .(ّ)دة تنقضي بو في بعض الصكركألف الع ،الحمؿ
إلى أف الحامؿ  (ٓ)، كغيرىـ(ْ)ذىب فقياء الحنيفة، كالحنابمة، كابف حـزالقكؿ الثاني: 

، كاستدلكا باآلتي: نما ىك دـ فساد كعمو ال يمنعيا مف الصبلة كالصـك  ال تحيض، كا 
أف الحامؿ ال ، كالتي تبيف (ٔ)ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئژبقكلو تعالى:  -ُ

، ألنيا ذكرت بعد ذكات األقراء مما يدؿ عمى ليست مف ذكات األقراءنيا أل ؛تحيض
                                                           

 المستحاضة ، كمسمـ، كتاب الحيض، بابِِٔرقـ:  ُٗ/ُأخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب غسؿ الدـ  -ُ
 .ّّّرقـ:  ِِٔ/ ُكغسميا 

 .َِ/ِالمبسكط لمسرخسي  -ِ
  .ّٖٔ/ِالمجمكع  -ّ
شرح العمدة ، ك ُِٖ/ُ، المغني ُٔٓ/ْالبحر الرائؽ ، ك ُّٕ/ُ مازة البف البرىاني ، كالمحيطِْ/ُدائع الصنائع ب -ْ
 .َُٗ/ِ ، المحمىَِِ/ُ القناع ، ككشاؼُْٓ/ُ
كىك المركم عف عائشة مف طريؽ عطاء بف أبي رباح، كقكؿ عطاء، كالحكـ بف عتيبة، كالنخًعي، كالشعبي،  -ٓ

افع مكلى ابف عمر، كأحد قكلي الزىرم، كىك قكؿ سعيد بف المسيًب، كالحسف البصرم، كسميماف بف يسار، كن
كحماد بف أبي سميماف، كىك قكؿ سفياف الثكرم، كاألكزاًعي، كابف المنذر، كأبي ثكر، كأبي عبيد، كداكد، 

ى، كابف عمية، كأصحابيـ، كىك قكؿ الككفييف، كالحسف بف حي، كعبيد اهلل بف الحسف، كالحسف بف صالح بف يحي
، كالمجمكع لمنككم ٕٖ/ ُٔكمحمد بف المنكدر، كجابر بف زيد، كمكحكؿ، كعكرمة، انظر: التمييد البف عبد البر 

 .ُْٗ/ُ، كفتح البارم البف حجر ِّٔ/ُ، كالمحمى البف حـز ّٖٔ/ِ
 .ْ: اآلية الطبلؽسكرة  -ٔ
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 أف جاز فمك الحمؿ، مف كبراءة استبراء الحيض ظيكر اختبلؼ حكميما، كمعمـك أف
 .(ُ)الحمؿ مف براءة الحيض كاف لما الحامؿ تحيض
، فعف (ِ)ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌژ بقكلو تعالى:  -ِ
 .(ّ)«األرحاـ تغيض مما الدـ كجعؿ الحبمى، عف لحيضا رفع اهلل إف» قاؿ:  عمي
اًمؿه  تيكطىأي  "الى  :كرفعو أنو قاؿ في سبايا أكطاس  أبي سعيد الخدرمبحديث  -ّ  حى
عى  حتى ٍمؿو  ذىاتً  غىٍيري  كال تىضى ةن" تىًحيضى  حتى حى ٍيضى   الم وً  رسكؿ "نيى، كحديث: (ْ)حى
بىالىى تيكطىأى  أىفٍ  عف ٍعفى  حتى اٍلحى " في ام يىضى  ييٍؤًمفي  اًلٍمًرئو  يىًحؿ   "الى ، كحديث: (ٓ)بيطيكًنًيف 
ٍرعى  مىاءىهي  يىٍسًقيى  أىفٍ  اٍْلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالم وً  ٍيرًًه" زى ، كجميعيا تدؿ عمى أف الحمؿ ينفي (ٔ)غى

الحيض، إذ لك كانت الحامؿ تحيض لـ تتـ البراءة بالحيض، كلك كاف الحيض ال ينفي 
ض كالطير جميعان بمعنى كاحد، كلكنو بخبلؼ ذلؾ؛ ألنو إذا كاف الحمؿ لكاف الحي

 معنى، لبلستبراء كاف ما كحمؿ، حيض يككف كاف ، فمك(ٕ)حيض عمـ أف ال حمؿ معو
 أف عمى إجماعيـ مع كطؤىا، حؿ حاضت إذا األمة أف عمى في إجماعيـ كما أف

                                                           
 .ِّٔ/ُ المحمى -ُ

 .ٖسكرة الرعد: اآلية  -ِ
 .ُْٓ/ُ العمدة شرح -ّ
، كأحمد في المسند، مسند أبي سعيد ُِٕٓبرقـ  ِْٖ/ِ باب في كطء السبايا ،كتاب النكاح ،داكد كأب أخرجو -ْ
 ّ/ِٖ  :أبي سنف صحيح ، كاأللباني في ُِِ/ِ الصحيحيف عمى ، صححو الحاكـ في المستدرؾُُِْبرقـ
   .ُّٕٖ برقـ ُّٕ/ٔ داكد

، كالنسائي، كتاب ُْْٕبرقـ:  ُٕ/ْ المصبكرة أكؿ كراىية في اءج ما األطعمة، باب كتاب أخرجو الترمذم، -ٓ
 في المسند، حديث ركيفع بف ثابت األنصارم كأحمد ،ْْٓٔبرقـ:  َُّ/ٕ تقسـ أف قبؿ المغانـ بيع ، بابالبيكع

 .َُّْٕبرقـ:  َُٖ/ْ
 ما اب النكاح، باب، كالترمذم، كتُِٖٓبرقـ  ِْٖ/ِباب في كطء السبايا  ،كتاب النكاح ،داكد أخرجو أبك -ٔ

في المسند، مسند ركيفع بف ثابت  كأحمد ،ُُُّبرقـ:  ّْٕ/ّ حامؿ كىي الجارية يشترل الرجؿ في جاء
 «.حسف حديث ىذا»الترمذم:  ، قاؿَُُّٕبرقـ:  َُٖ/ْ األنصارم 

 .ِّْ/َُ، كشرح مشكؿ االثار ُّٕ/ ُ، كشرح الزرقاني ٕٖ/ُٔالتمييد البف عبد البر  -ٕ
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 فييا؛ الحيض كجكد محاؿ الحامؿ أف عمى بينا دليبل تضع، حتى كطؤىا يحؿ ال الحامؿ
أمكف  كلك تكطأ، ال الحامؿ أف مف األمة عميو اجتمعت ما معنى لبطؿ ذلؾ جاز لك إذا

 .(ُ)بيا حمؿ ال أنو عمى يدؿ االستبراء كاف لما حامؿ الحيض كىي كجكد
 نكقش باآلتي:

 في كاؼ كذلؾ الرحـ، براءة ظف حصؿ حاضت فإذا تحيض، ال أنيا الغالب بأف -أ
 باف. بما عممنا الندكر عمى خبلفو باف فإف راء،كاالستب العدة
ما ينفي أف يككف  وميس فيالنساء، ف مطمؽ في ال السبي في كاردة بأنيا أحاديث -ب 

الحائؿ ال أف ك  ،الحامؿ ال براءة لرحميا بغير الكضع أفأخبركا يـ ألن ؛حيض عمى حمؿ
 .(ِ)ال أف الحامؿ ال تحيض ،براءة لرحميا بغير الحيض

 .(ّ)المفظ ال بخصكص السبب بعمـك العبرة آلخركف: بأففأجاب ا
 فقاؿ:  لمنبي عمر ذلؾ فذكر حائض، كىى امرأتو طمؽ أنو عمر ابف بحديث -ْ
اًمالن" أك طىاًىرنا ًلييطىمٍِّقيىا فىٍمييرىاًجٍعيىا، ثيـ   "ميٍرهي   الحيض عدـ عمى عممان  الحمؿ ، فجعؿ(ْ)حى

ألنو لك كاف فيو حيض لـ يأمره أف يطمقيا في  كالطير، كبيف أف الحمؿ ال حيض فيو؛
حاؿ قد تككف فييا حائضا، كفي أمره إياه أف يطمقيا في تمؾ الحاؿ مف غير أف يقكؿ لو 

 .(ٓ)الدـ بانقطاع يعرفف الحمؿ غير حائض ما قد دؿ عمى أنو ال حيض في الحمؿ، كالنساء
 ،في تطكيميا كال تخفيفيابأف حيض الحامؿ لـ يكف لو تأثير في العدة بحاؿ ال  نكقش:

كغير الحامؿ لـ يبح  ،مطمقان  أباح الشارع طبلقيا حامبلن ف ،إذ عدتيا بكضع الحمؿ
 ،ألف عدتيا باألقراء ؛ألف الحيض يؤثر في العدة ؛طبلقيا إال إذا لـ تكف حائضا

                                                           
 .َِْ/ِ األكسط -ُ
 .ٕٖ/ُٔالتمييد البف عبد البر  -ِ
 .ِِّ/ّ الحبير ، كتمخيصّٖٔ/ِ المجمكع -ّ
اب تحريـ طبلؽ الحائض بغير رضاىا كأنو لك خالؼ كقع الطبلؽ كيؤمر ب ،كتاب الطبلؽ ،مسمـ أخرجو -ْ

   .ُُْٕبرقـ  َُّٗ/ِا برجعتي
 .ُِْ/َُ، كشرح مشكؿ اآلثار ُُْ/ُ اإلرادات منتيى شرح -ٓ
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أف تككف حائبل فبل تطمؽ إال في طير  :أحدىما :فالحديث دؿ عمى أف المرأة ليا حالتاف
كالفرؽ بيف الحامؿ كغيرىا في ، أف تككف حامبل فيجكز طبلقيا كالثانية، مسيا فيولـ ي

كليذا يجكز طبلؽ  ،ال بسبب حيض كال طير ،الطبلؽ إنما ىك بسبب الحمؿ كعدمو
  .(ُ)الحامؿ بعد المسيس دكف الحائؿ

ك ؿى  كجؿ عز الم وى  "ًإف   :قاؿ ف النبي أ  أنس بف مالؾ بحديث -ٓ  مىمىكان  ـً ًبالر حً  كى
مىقىةه، رىبِّ  يا نيٍطفىةه، رىبِّ  يا يقكؿ: ٍمقىوي  يىٍقًضيى  أىفٍ  أىرىادى  فإذا ميٍضغىةه، رىبِّ  يا عى  أىذىكىره  قاؿ: خى

ٍزؽي  فما سىًعيده؟ أىـٍ  شىًقي   أيٍنثىى؟ أىـٍ  ؟ الرِّ ؿي ف ، الداؿ عمى أ(ِ)أيمًِّو" بىٍطفً  في فىييٍكتىبي  كىاٍْلىجى
 .كال يبلئميا ذلؾ ،كالمبلئكة ال تدخؿ بيتا فيو قذر ،ؿالممؾ مككؿ برحـ الحام

 مشترؾ ىك ثـ فيو، حاالن  يككف أف بو مككبلن  الممؾ ككف مف يمـز ال بأنو نكقش: 
 ال معدتو في كالدـ فيو، حاالن  يككف ال أف أيضان  يمـز قذر، كال كمو الدـ ألف اإللزاـ؛
ال بالنجاسة، يكصؼ  .(ّ)النجاسة عف اليان خ طاىران  أحد يكجد ال أف يمـز كا 
، (ْ)«تغتسؿ كتصمي ،الحامؿ ال تحيض: »عائشة في الحامؿ ترل الدـبقكؿ  -ٔ

، كمثؿ ذلؾ مركم عف (ٓ)كمثؿ ىذا ال يعرؼ بالرأم فيحمؿ عمى أنيا قالت ذلؾ سماعا
 .(ٔ)عمي كابف عباس رضي اهلل عنيـ

                                                           
 .ُٕٗ/ٔشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد حا -ُ
 .  ُِّبرقـ  ُُِ/ُأخرجو البخارم، كتاب الحيض، باب مخمقة كغير مخمقة  -ِ

 .ِِٗ/ّ القارم ، كعمدةُْٗ/ُ البارم انظر: فتح -ّ
قاؿ »: الذىبيقاؿ  عائشة، مطر عف عطاء عف، عف ّٔبرقـ  ُِٗ/ُ تاب الحيضك ،الدارقطني أخرجو -ْ

إذا رأت  ،الحامؿ ال تحيض :سألت أحمد عف حديث ىماـ عف مطر عف عطاء عف عائشة قالت :أحمد بف حميد
 ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿانظر: « عف عطاء كاف يحيى يضعؼ ابف أبي ليمى كمطران  :قاؿ؟ الدـ صمت

ٔ/ِِّ. 
 .َِ/ِالمبسكط لمسرخسي  -ٓ
عمدة ، ركاه ابف شاىيف، انظر: «الدـ رزقا لمكلدإف اهلل رفع الحيض عف الحبمى كجعؿ » :قاؿ عف ابف عباس -ٔ

كجعؿ الدـ مما  ،إف اهلل رفع الحيض عف الحبمى»: كعف عمي أنو قاؿ، ُْٓ/ُشرح العمدة ، ك ِِٗ/ّالقارم 
 .ُْٓ/ُشرح العمدة ، ركاه ابف شاىيف، انظر «تغيض األرحاـ
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 عنيا صح كقد ة،عائش كأعمميف ، النبي نساء المسألة بيذه األمة نكقش: بأف أعمـ
 الركاية مف أصح بأنيا أحمد اإلماـ ليا شيد كقد تصمي، ال أنيا المدينة أىؿ ركاية مف

 اآلثار المذككرة مف المخالؼ عف الصحابة، كلك صحة تعرؼ كبأنو ال عنيا، األخرل
 .(ُ)يفصؿ دليؿ كال الصحابة بيف نزاع مسألة فيي صحت

كدـ الحامؿ ال يخرج مف الرحـ؛ ألف اهلل  بأف الحيض اسـ لمدـ الخارج مف الرحـ، -7
تعالى أجرل العادة أف المرأة إذا حبمت ينسد الرحـ فبل يخرج منو شيء، فبل يككف 

، قاؿ (ّ)ژڃ    چ چ چ ژ، كالدليؿ عميو أنو لما نزؿ قكلو تعالى: (ِ)حيضا
 ،(ْ)ژۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅژ :الصحابة: فإف كانت آيسة أك صغيرة، فنزؿ قكلو

، ففي ىذا (ٓ)ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئژف كانت حامبلن فنزؿ قكلو: فقالكا: فإ
 أىٍقبىمىتٍ  "فإذابياف أف الحامؿ ال تحيض، كأنيا ليست مف ذكات األقراء، كتبيف بيذا أف قكلو: 

ةي" ٍيضى  . (ٕ)يتناكؿ الحائؿ دكف الحامؿ (ٔ)اٍلحى
ع نكقش: بأف جعؿ الحيض دليبلن عمى براءة الرحـ مف الحمؿ ليس قطعيان، كلكف م

ال فالغالب أنيا ال تحيض : بأف براءة الرحـ كاابأج، إال أف اآلخريف (ٖ)االحتماؿ كالظف، كا 
ال باليقيف، ثـ إف الغالب عدـ حيض دليؿ ظاىر ال قطعي، كنحف مخاطبكف بالظاىر 

 .  (ٗ)الحامؿ، كحيضيا نادر كشاذ، كالشاذ ال حكـ لو، فيككف دـ عمة كفساد
                                                           

 .ّٕٓ/ٓ المعاد البف القيـ زاد -ُ
 .ِْ/ُبدائع الصنائع  -ِ
 .ِِٖ: اآلية البقرةسكرة  -ّ
 .ْ: اآلية الطبلؽسكرة  -ْ
 . ْ: اآلية الطبلؽسكرة  -ٓ

 المستحاضة ، كمسمـ، كتاب الحيض، بابِِٔبرقـ:  ُٗ/ُأخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب غسؿ الدـ  -ٔ
 .ّّّبرقـ:  ِِٔ/ ُ كصبلتيا كغسميا

 .َِ/ِالمبسكط لمسرخسي  -ٕ
 .ٗٔ/ُحاشية الدسكقي  -ٖ
 .ّٕٔ/ٓ دالمعا زاد -ٗ
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فإذا خرج شيء فقد خرج عمى غير  ،حيض غذاء لمجنيفأف اهلل تعالى جعؿ دـ الب -ٖ
 لما كاف عبلمة عمى عدمو. -الحيض كالحمؿ–كلك جاز اجتماعيما  ،الكجو المعتاد

 .(ُ)بأنو زمف ال يعتادىا الحيض فيو غالبا، فمـ يكف ما نراه فيو حيضا كاآليسة -ٗ
مف أكلو إلى أف األمة مجمعة عمى أف الحامؿ تطمؽ لمسنة إذا استباف حمميا  -َُ

كالطبلؽ  ،طبلؽ الحائض محـر آخره، كأف الحمؿ كمو كالطير الذم لـ يجامع فيو، كبأف
لما  ؛لما جاز الطبلؽ فيو فمك كاف الدـ الذم تراه الحامؿ حيضان  ،بعد تبيف الحمؿ جائز

 . (ِ)يمزمو مف تخصيص العمكمات
ألف عدتيا  ؛كيؿ ىناكال تط ،تحريـ طبلؽ الحائض إنما كاف لتطكيؿ العدةنكقش: بأف 

  .(ّ)بالحمؿ
لكاـز الحيض، فمما انتفت عنو دؿ ذلؾ  أنو لك كاف دـ حيض ما انتفت عنوب -ُُ

، فمف الـز الحيض حرمة  عمى أنو غير حيض، ألف انتفاء البلـز يكجب انتفاء الممزـك
العدة بو، كدـ الحامؿ  الطبلؽ، كدـ الحامؿ ال يمنع طبلقيا، كمف الـز الحيض انقضاء

 .(ْ)ألنيا تعتد بكضع حمميا ؛ال أثر لو في انقضاء عدتيا

 تحرير محؿ النزاع: 
كسبب اختبلفيـ في ذلؾ عدـ كركد نص صريح بذلؾ، كعسر الكقكؼ عمى ذلؾ 

 . (ٓ)بالتجربة، كاختبلط األمريف، مع اختبلؼ اآلثار الكاردة في ذلؾ

                                                           
 . ُِٖ/ُالمغني  -ُ
 .ٕٖ/ ُٔالتمييد البف عبد البر  -ِ
 .ّٖٔ/ِ المجمكع -ّ
 .ِّْ/ِ البياف أضكاء -ْ
 .ّٖ/ ُبداية المجتيد  -ٓ
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 افزالف اُلوٜبءاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ؽ٤غ احلبَٓ ٝأصوٛب يف 
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ؽ٤غ احلبَٓ  أٝال :

 إذا المرأة إف»لقد نفى األطباء القدامى حيض الحامؿ، كمما نقؿ عنيـ في ذلؾ: 
 كما بضعؼ تحس كال رحميا، حكؿ كيجتمع ينزؿ، الذم الدـ اجتماع مف تألـ لـ حبمت
 كؿ في الرحـ إلى ينزؿ لكنو شير، كؿ في دميا يثكر ال ألنيا الطمث؛ انحدر إذا تحس
 كنما... الجنيف منو اغتذل الرحـ إلى أتى فإذا كجع، غير مف ساكنان  نزكالن  قميبلن  قميبلن  يـك

ذا الحجب، تككف كجسد لحـ لمجنيف خمؽ إذا ذلؾ مف بعيد غير كعمى  كبرت كبر كا 
 فالجني جذبو األـ مف الدـ نزؿ فإذا الجنيف، مف خارج تجكيؼ ليا كصار أيضان  الحجب
 مجارم إلى ينزؿ لمغذاء يصمح ال الذم الدـ مف كالردمء لحمو، في فيزيد بو كاغتذل
 تـ المشيمة... إذا الدـ يقبؿ تجكيؼ ليا صار إذا التي الحجب تسمى ككذلؾ الحجب،
 المشيمة كظيرت الحجب، اتسعت بالمقدار لغذائو الدـ كاجتذب صكرتو ككممت الجنيف
 ألف بذلؾ؛ أكلى ألنو خارجيا؛ اتسع داخميا اتسع فإف ا،ذكرن التي اآلالت مف تككف التي
 . (ُ)«إليو يمتد مكضعان  لو

 ما بؿ الحامؿ، تحض لـ ىينا كمف قمت:»قاؿ ابف القيـ معقبان عمى الكبلـ السابؽ: 
 .(ِ)«المعتاد الحيض دـ ليس فساد، دـ يككف الدـ مف تراه

يض الحامؿ؛ ألف المستجدات كأما أطباء العصر فقد اتجو أكثرىـ إلى القكؿ بعدـ ح
في عمـ األجنة عف كيفية حدكث كتكقؼ  ىناؾ عدة حقائؽ قد استقرتالطبية أثبتت أف 

  :الحيض أثناء الحمؿ
الحيض كتكقفو يخضع لتأثيرات ىرمكنية، غاية في الترابط  : أف حدكثيقة األكلىحقال

 .كالدقة كاإلحكاـ

                                                           
 .َِٓ/ُ المكلكد البف القيـ قالو الطبيب اإلغريقي القديـ أبقراط، انظر: تحفة -ُ

 .َِٓ/ُ المكلكد تحفة -ِ
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ليا دكر فعاؿ في التحكـ  ،مبيض كالرحـ: أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف الالحقيقة الثانية
 المسيطر عمى عممية الحيض بمراحمو المختمفة.  اليرمكني

كتبدالت كظيفية تحدث في جسـ الرحـ بعد حدكث  ىناؾ تغيراتالحقيقة الثالثة: 
 .(ُ)الحمؿ تمنع حدكث الحيض

 يا.سريعة عمى تفصيم كيجمييا إلقاء إطبللةىذه الحقائؽ يكضح ك 
 سنة في الخمؽ (الدكرة الرحمية) لدكرية في الرحـالتبدالت ا -ُ

  :تتألؼ الدكرة الرحمية مف أربع مراحؿ
حيث تنسمخ  ،تبدأ مف اليـك األكؿ لرؤية دـ الحيضك  ،مرحمة الحيضالمرحمة األكلى: 

 .أياـ ٓ-ّكتستمر مف  ،تقريبان  يكمان  ِٖالكظيفية لبطانة الرحـ، كتنطرح كؿ  الطبقة

كتتبع المرحمة السابقة، كتنتج عف  ،أك طكر التكاثر ،لمرحمة الجرابيةاالمرحمة الثانية:  
 .لمنضج األستركجيف، حيث تعكد بطانة الرحـ إلى النماء، كاألجربة المبيضية فعؿ ىرمكف

تتبع سابقتيا كتنتج عف  يكى ،أك الطكر األصفر ،المرحمة اإلفرازيةالمرحمة الثالثة: 
بطانة  -تنتفخ– مف الجسـ األصفر، كفييا تتكـرالمفرز  (البركجستيركف( فعؿ ىرمكف

 .كتكثر مفرزات غددىا، كتصبح شرايينيا حمزكنية ،الرحـ
كفييا ينقطع إفراز  ،مرحمة ما قبؿ الحيض أك طكر الحرماف :المرحمة الرابعة

 فيتحكؿ الجسـ األصفر في المبيض إلى ندبة، كتنقطع الشراييف اليرمكنات النخامية،

كتصبح شاحبة، كتنسمخ  ،كتنكمش الطبقة الكظيفية ت الغدد الرحمية،الحمزكنية كنيايا
تبدأ  تنتظـ الدكرة الرحمية بشبكة مترابطة مف اليرمكنات،، ك بدء الدكرة الطمثية التالية في

فيي تفرز ىرمكنات تؤثر عمى الغدة النخامية، ، في الدماغ في منطقة ما تحت المياد
كىى  (،FSH) ، كأىميا ىنا: الحاثة الجرابيةإفرازىامف ىرمكنات أك تثبط  فتطمؽ ما فييا

                                                           
ض القضايا الفقيية لعبد اهلل المصمح كعبد الجكاد الصاكم، بحث قدـ أثر بحكث اإلعجاز العممي في بع -ُ

، العمـك الطبية، لممؤتمر الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة في الككيت، كمنشكر ضمف بحكث المؤتمر
 .َْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ِّ، ُّالجزء األكؿ، ص
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الدكرة، كالحاثة  تحث بعض األجربة المكجكدة في مبيض المرأة، عمى النمك مف بداية
 الجرابية.  كىى تحث الجراب الناضج عمى اإلباضة بمساعدة الحاثة(،  L H)الصفراء
يبيف العبلقة بيف التكضيحي المقابؿ  شكؿكال

 لمغدة النخامية كدكرتي الرحـ التحكـ اليرمكني

كيرل في الشكؿ تغيرات بطانة الرحـ في ، كالمبيض
 ،مف الشكؿ العادية في النصؼ األكؿ ثدكرة الطم

كترل بطانة الرحـ في النصؼ اآلخر كقد تييأت 
في  كتبلحظ التغيرات، فييا النغراس النطفة األمشاج

 .(ُ)ىاتيف الدكرتيف ؿالمبيض كالتغيرات اليرمكنية خبل
 العالقة الكطيدة بيف المبيض كالرحـ -ِ

ىرمكني مف خبلؿ بنائو الغدم المسمى  يقـك المبيض خبلؿ الدكرة الطمثية بإفراز
بعد اإلباضة بشكؿ تدريجي ليبمغ  (البركجستيركف)بالجسـ األصفر، حيث يفرز ىرمكف 

بيعي قبؿ ييبط إلى مستكاه الط ذركتو بيف اليكميف السابع كالتاسع بعد اإلباضة، ثـ
نظر ، كبالىرمكف األستركجيف الطمث بيكميف، كما يفرز الجسـ األصفر كميات قميمة مف

، (L. H) الحاثة الصفراء تدريجيان  (ركفيركجيستبال)ط يثبت التكضيحي يبلحظ شكؿفي ال
، (Blastocyst) األريمية كيييئ بطانة الرحـ كالجياز التناسمي األنثكم لتعشيش الكيسة

فإذا لـ تتمقح ، لذلؾ يدعى اليرمكف المييء لمحمؿ -التمقيح– ؿ الحمؿفي حالة حصك ك 
الجسـ األصفر ذركة تطكره في حكالي اليـك التاسع بعد اإلباضة، ثـ  البييضة يصؿ

كيتحكؿ إلى ما يعرؼ بالجسـ األبيض، لذلؾ يتناقص المفرز مف ىذا  يتراجع في الحجـ
 . ما في الشكؿ التكضيحيك ينشأ عنو النزؼ الطمثي اليرمكف سريعا، مما

                                                           
، كأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، بحث قدـ َٗمرأة الطبية صانظر: مكسكعة ال -ُ

لممؤتمر الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، كمنشكر ضمف بحكث المؤتمر، العمـك الطبية، الجزء األكؿ، 
 ُْ، َْىػ، ص ُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ّّ، ِّص 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

421 

فرازه نتيجة فعؿ ىرمكف  أما إذا تمقحت البييضة فيستمر الجسـ األصفر في نمكه كا 
الذم يظير خبلؿ يكميف (، S.C.G.T) ثالث ىك: المنميات التناسمية الزغابية اإلنسانية
يحكؿ الجسـ األصفر إلى جسـ أصفر  أك ثبلثة مف تعشيش البييضة الممقحة، كىك

الثالث، كما يزداد إفرازه اليرمكني مف  في نياية الشير كبيران  اد حجمو ازديادان حممي، كيزد
حيكم ميـ في تغيير التركيب  المذيف ليما تأثير (اإلستركجيف)ك (البركجيستيركف)

ىذه الحقيقة فيقكؿ أحدىا: إف  كتؤكد المراجع الطبية في النساء كالتكليد ،الكظيفي لمرحـ
، كىذاف اليرمكناف (ركفيالبركجست)ك (اإلستركجيف)رمكني الرحـ ىك العضك اليدؼ لي

المراحؿ المختمفة في حياة المرأة،  ليما دكر حاسـ في تغيير البنية التي تحدث أثناء
عضمية، تحتكل عمى مستقببلت  مف عضبلت ممساء كخبليا حيث يتككف الرحـ أساسان 

الرحـ ككظائفو  ركيب، فميس بمستغرب أف نرل أف ت(البركجستيركف)ك (لئلستركجيف)
  .(ُ)عمى الحالة اليرمكنية لممرأة العضكية ستتغير اعتمادان 

  في زمف الغرس جسـ الرحـ -ّ

الناجـ عف الجسـ  يتككف بطانة الرحـ زمف التعشيش في طكر اإلفراز البركجستيركن
ثبلثة مف  خبلؿ يكميف أك (البركجستيركف)األصفر، كتبلحظ أكلى عبلمات تأثير 

المبطنة  حيث تتضخـ غدد الرحـ كتتعرج كتمتمئ باإلفرازات، كما تكبر الخبليا اإلباضة،
 – كنسيجيا متكذما كتسمى الخبليا الساقطة، كتصبح شراييف بطانة الرحـ حمزكنية لمرحـ
 . -منتفخاأم 

 : لمداخؿ كنتيجة ليذه التبدالت تتمايز بطانة الرحـ إلى ثبلث طبقات ىي مف الخارج
الخاصة، كال تنسمخ  قة: ال يرل فييا تكذـ أك فرط تصنع، كليا أكعيتياطبقة قاعدية رقي

 . مع الحيض

                                                           
اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز، العمـك الطبية، الجزء أثر بحكث  -ُ

، كخمؽ ّٔ/ُ، كاألمراض النسائية ُْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز، العدد ّْص، األكؿ
 .ُٗ، ُٓاإلنساف بيف الطب كالقرآف ص
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المتكذمة، كمف الشراييف الحمزكنية  طبقة إسفنجية ثخينة: تتككف مف أقنية الغدد
 . المحتقنة، كمف النسيج المتكذـ بيف الغدد

(ُ)تتككف مف خبليا بطانة الرحـ المتكذمة كالكثيفة :طبقة سطحية متضامةك 
. 

  بعد التمقيح؟ ماذا يحدث

فعاليتيا اإلفرازية،  في غدد غشاء الرحـ المخاطي ازديادان  ءإذا تمقحت البييضة تبد
العديدة عمى سطح ىذه  كتطمؽ منتجاتيا بما فييا المخاط كالجميككجيف مف فتحاتيا
يف التي تركم الطبقت فيياالطبقة كالبلزمة لتغذية ىذه الخبليا الجنينية، كتصبح الشر 

تحت بشرة الرحـ مباشرة،  كضعتكثيفا، ي كعائيان  الكثيفة كاإلسفنجية ممتكية، كتشكؿ فراشان 
، الستقباؿ الكيسة األريمية لذلؾ يصبح غشاء الرحـ المخاطي شديد التكذـ، كمستعدا

بعد اكتماؿ تعشيش  مف غشاء الرحـ المخاطي كاإلسفنجيةكتدعى الطبقتاف السطحية 
الغشاء الساقط، حيث يككف ىذا الغشاء تحت التأثير اليرمكني  الكيسة األريمية باسـ

كىرمكنات تنشأ عف  ،، كىرمكنات الجسـ األصفر(F.S.H & L.H)لمحاثات النخامية
  .تعشيش البييضة الممقحة، كىك الذم يسقط مع سقكط الجنيف أك مع كالدتو المشيمة بعد

أياـ إلى  ْ-ّ كتتحكؿ بعدساعة مف اإلباضة،  ّٔ-ِْ لمبييضة خبلؿ يحدث التمقيح
تصؿ إلى  (blastocyst)أريمية كرة ممتمئة بالخبليا أشبو بالتكتة، ثـ تتحكؿ إلى كيسة

الرحـ في اليـك السادس،  جكؼ الرحـ كتسبح في مفرزاتو، ثـ تعمؽ كتعشش في بطانة
الجنينية كيطمؽ عمييا:  كمف ثـ تبدأ بإفراز ىرمكنات خاصة بيا تدعى اليرمكنات

، كىى تحافظ عمى الجسـ األصفر (H.C.G.T)ات التناسمية الزغابية اإلنسانيةالمنمي
، كىذه اليرمكنات (اإلستركجيف)ك (البركجستيركف)ليستمر في إفراز ىرمكنات المبيض

فراز بطانة الرحـ، كتبقيو في طكر اإلفراز؛ لذلؾ ال يحصؿ  تؤدل إلى استمرار نمك كا 
كتصبح بطانة الرحـ مستقرة  ،حدكث الحيضينقطع  كبالتالي ،انقطاع ىرمكني عنيا

                                                           
، فقيية، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العمميأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا ال -ُ

 .ُْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ّْالعمـك الطبية، الجزء األكؿ، ص
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اليرمكنات الجنينية تؤدل إلى تحكؿ الجسـ  كما أف، صالحة لتعشيش بذرة الجنيف
فتثبط ىرمكنات الغدة  ،إفرازات ىرمكناتو األصفر إلى جسـ أصفر حممي، كبالتالي تزداد

 ،مؿفبل تتطكر أجربة جديدة؛ لذلؾ ال تحدث إباضة خبلؿ الح (،FSH&LH)النخامية
 .(ُ)يتكقؼ الحيض عند المرأة الحامؿ كبيذا

كقد أظيرت الدراسات التي أجريت عمى العديد مف النساء المكاتي يريف دمان مع 
الحمؿ، مف خبلؿ الفحص بجياز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية، أف مصدر ىذا الدـ 

ارض، غير الرحـ، كىذا في ككف الجنيف صحيحان معافى، أما ككف الجنيف عرض لو ع
كانقطاع الغذاء عنو كخركج دـ الحيض، فيذا دليؿ كاضح عمى فساد الحمؿ في البطف، 
أك ىك دليؿ عمى خركج الجنيف مف البطف بحثان عف الغذاء، فيككف الدـ النازؿ دـ نفاس؛ 

 .(ِ)لقرب الكالدة كانتياء فترة الحمؿ
يعكد إلى عدة  كقد دلت الدراسات الطبية الحديثة عمى أف نزكؿ الدـ أثناء الحمؿ

 أسباب:
كما في حاالت  ،يككف مقدمة أك عبلمة عمى حدكث اإلسقاط التمقائي قد -ُ

 في الشيكر األكلى لمحمؿ، كقبؿ األسبكع الثامف كالعشريف. اإلجياض المنذر
 .بكدمة أك جرح ةإلصابا -ِ
 و.الدماء التي تنزؿ عمى المصابات ب الذم ينتج عنو الحمؿ الكاذب -ّ
حيث يحدث نزيؼ لممرأة نتيجة ىبلؾ أحد التكأميف، كقد  التكأـ المتبلشي؛متبلزمة  -ْ

  .المرأة أنو حيض عمى حمميا المتنامي لمجنيف اآلخر يستمر ىذا النزيؼ فترة تظف بو

                                                           
أثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي،  -ُ

، ِْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ّٓزء األكؿ، ص العمـك الطبية، الج
 .ُِٓإلى الكالدة لسبيرك فاخكرم ص كطفمؾ مف الحمؿ

، ِِِ، كصحة المرأة مف جديد صَُُلعصاـ عيتاني ص (األياـ األكلى-الكالدة  -الحمؿ)انظر: طفمي  -ِ
 .ُّٗقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صكأثر الت
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الحمؿ خارج الرحـ الذم يككف مصحكبان بآالـ بالبطف، كىبكط في الضغط، كىي  -ٓ
 حالة تحتاج لتدخؿ جراحي.

دم، كىك حمؿ غير طبيعي، يككف عبارة عف كتؿ مف الخبليا ليا الحمؿ العنقك  -ٔ
قدرة عمى االنتشار داخؿ الرحـ، كليا خطكرة عمى حياة األـ، فيعمد األطباء لمتخمص 
مف ىذا الحمؿ بأسرع كقت ممكف؛ حفاظان عمى صحة األـ، كما يجب إجراء الفحكصات 

 باستمرار بعد ذلؾ.
 كجكد مشيمة متقدمة. -ٕ
، نزؼ الزكائد المرضية في عنؽ الرحـ الخارجيعكد لمجياز التناسمي، كأسباب ت -ٖ

 كحصكؿ التياب في عنؽ الرحـ أك الميبؿ، ككجكد دكاؿو في عنؽ الرحـ أك الميبؿ. 
كما تؤكد الدراسات استحالة نزكؿ الدـ أثناء فترة الحمؿ؛ ألف الرحـ يككف في حالة 

زىا المشيمة الستمرار الحمؿ، كال يمكف أف الحمؿ كاقعان تحت تأثير اليرمكنات التي تفر 
، ثـ إف ىرمكف )البركجستركف( يجعؿ انقباضات (ُ)يحدث نزيؼ إال إذا حدث إجياض

الرحـ بطيئة كمتئدة، كلو تأثيره الياـ في استقرار الرحـ في فترة الحمؿ، حتى ال يقذؼ 
مى انغبلؽ الرحـ بالجنيف، كخاصة في أشير الحمؿ األكلى، كيحافظ ىذا اليرمكف ع

العضمة المحيطة بفـ الرحـ، فتككف مغمقة طكاؿ فترة الحمؿ، فبل ينزؿ منيا دـ، كال 
حيض، كليس لو أم تأثير  ككف دـيال يمكف أف  الذم تراه الحامؿ الدـ، كعميو ف(ِ)غير

في عمر الجنيف أك كزنو،  ؤثر بالنقصيعمى بقاء الجنيف فترة أطكؿ في الرحـ، بؿ ربما 
التسعة أشير، أك ينزؿ دكف  يبقى عادة مع اإلجياض المنذر قد ينزؿ دكف فالجنيف الذم

                                                           
الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية ليحيى  المرأة ، كأحكاـُُّ/ُانظر: دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ُ

، كأثر بحكث ُُْ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ليشاـ عبد الممؾ صِٓد الرحمف الخطيب صعب
لئلعجاز العممي، العمـك الطبية،  اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف

 .ُْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ّٓالجزء األكؿ، ص
 .ُّٗقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص، كأثر التٕٔانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ِ
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 يىؤالء النسكة البلئ كمف ثـ فبل يبقى ىناؾ احتماؿ إال خطأ حساب ،الكزف الطبيعي
فكؿ اآلراء التي ربطت  كعميو ،نقمف إلى العمماء مشاىداتيف مع تبريراتيف الخاطئة ليا

أكثر مف المدة المعيكدة  اء، كازدياد مدة الحمؿبيف ضعؼ الكلد كرقتو بحدكث ىذه الدم
(ُ)آراء غير صحيحة، كليس عمييا أم دليؿ عممي

. 
 رأم طبي آخر

غير أف ىذا الرأم معارض بأقكاؿ أطباء آخريف يركف أف الحامؿ يمكف أف ينزؿ منيا 
؛ ألف ىناؾ نصؼ بالمائة مف الحكامؿ يحضف في األشير األكلى مف (ِ)دـ حيض
أللؼ(؛ ألف الجنيف ال يمؤل تجكيؼ الرحـ إال بعد الشير الثالث مف في ا ٓالحمؿ)

 -كىك الذم يسقط عادة في الحيض–الحمؿ، كعميو فإف سقكط شيء مف غشاء الرحـ 
يجعؿ ىذا الدـ شبييان جدان بدـ الحيض، كرغـ ندرة حصكؿ ىذا الدـ إال أنو يمكف أف 

ة األكلى مف الحمؿ، أما بعد ذلؾ يعتبر عمى ىذه الضفة حيضا، كذلؾ في األشير الثبلث
فإنو يككف نتيجة إصابة في المشيمة، كيتحكؿ إلى دـ سقط، سكاء كاف منذران أك 

 .(ّ)كامبلن 
كيذكر مف الحكـ الطبية في جعؿ العدة ثبلثة قركء أف الحمؿ يمنع الحيض عادة، 

ريبات في حيث يمجـ الجسـ األصفر بحاثاتو التي يفرزىا النخامى عف إفراز المنمية لمج
المبيض، كبالتالي ال يحدث الطمث أثناء الحمؿ، كلكف في بعض الحاالت االستثنائية 
ال تمجـ النخامى عف إفراز حاثاتيا، إما لفرط إفرازىا أك لسبب آخر، فتنمك الجريبات 
ف حدث ذلؾ فإنو يككف لمرة أك مرتيف فقط، لذلؾ  كيحدث الطمث رغـ كجكد الحمؿ، كا 

ث تعطي دليبلن صحيحان عمى براءة الرحـ مف الحمؿ، كفي حاالت كانت الحيضات الثبل

                                                           
، ث المؤتمر الثامف لئلعجاز العمميأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، منشكر ضمف بحك  -ُ

 .ِْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد ّٔالعمـك الطبية، الجزء األكؿ، ص
 .ِٗالحامؿ كحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص المرأة ، كأحكاـٖٗانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ِ
 .ٖٗخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ّ
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جد نادرة كأف تكـك المرأة تممؾ رحميف مستمقيف كال تمجـ نخاميا عف اإلفرازات المنمية 
لمجريبات فيمكف في ىذه الحالة أف يستمر الطمث ألكثر مف حيضتيف، ليذا خاطبت 

ميف مف الحمؿ؛ ألف الحمؿ بعد مضي اآلية أمثاؿ ىؤالء بعدـ كتـ ما خمؽ اهلل في أرحا
 .        (ُ)ثبلثة أشير يصبح محسكسان لدييا كيمكف أف تشعر بو

كيمكف مف خبلؿ المستجدات الطبية بالفحص بجياز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية 
عمى المرأة التي تعاني مف خركج دـ العادة في فترة الحمؿ، أف يتبيف مصدر الدـ النازؿ 

ؿ مشاىدة صكر الرحـ كالجنيف يتبيف لمطبيبة المعالجة حالة الجنيف معيا، كمف خبل
كالمشيمة المحيطة بو، كالرحـ بكجو عاـ، مع عمؿ التحاليؿ، كالفحكصات التي يتبيف 

 .(ِ)مف خبلليا السبب
: أصو ٛنٙ ادلَزغلاد يف افزالف اُلوٜبء  صب٤ٗب 

المسألة يككف في رفع يرل بعض الباحثيف أف أثر مستجدات العمـك الطبية في ىذه 
الخبلؼ فييا، فبل يككف فييا إال قكؿ كاحد، كأف ىذا الحكـ ينبغي صدركه مف المجامع 

، كىذا مبني عمى أف األطباء يكادكف (ّ)الفقيية كالييئات الشرعية المعتبرة ال آحاد الناس
 أف يجمعكا عمى عدـ حيض الحامؿ. 

عض حاالت الحمؿ في مكعده، كقد قالكا: كبالنسبة لما يحدث مف ظيكر الحيض في ب
يتكرر مرتيف أك ثبلثان، فإف النزيؼ يككف شحيحان، كال يستمر أكثر مف يكميف اثنيف فقط، 

 .(ْ)فيك حيض كاذب ال يؤذم صحة الحمؿ
ف كانت المستندات الشرعية كالطبية قكية  لمقكؿ  -في نظر الباحث–كفي الحقيقة كا 

ادية، كالخبلؼ لو اعتباره؛ لكجكد رأم طبي بعدـ حيض الحامؿ، إال أف المسألة اجتي

                                                           
 . ُُٕ، َُٕلعبد المجيد العرجاكم ص براىيف العممية عمى صحة العقيدة اإلسبلميةال -ُ
 .َُْ، ُّٗأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ِ
 .ُِْأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ّ
 .ُّٗالمصدر نفسو ص -ْ
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آخر يرل إمكانية الحيض في األشير الثبلثة األكلى، خصكصان إذا كاف نزكؿ الدـ في 
ف كاف  كقت الحيض، كبنفس مكاصفات دـ الحيض، طالما أف ذلؾ ممكف الحصكؿ، كا 

 أمرا نادران.
الكشؼ الطبي لمتعرؼ كيرل الباحث أف مف تمكنت مف التقنية الطبية إلجراء التحميؿ ك 

عمى نكع الدـ، فيكفييا األخذ بقكؿ أىؿ الخبرة كاالختصاص المكثكقيف، كلعؿ المسألة 
 .بحاجة إلى دراسة فقيية طبية مجمعية

 أعمـ كاهلل 
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ادلجؾش اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُظالح 
 ٝاُظّٞ

 كفيو ثمانية مطالب:
 ادلـِت األٍٝ: ػالٓبد اُجِٞؽ.

 ت اُضب٢ٗ: اٍزؼبؽ اُظبئْ.ادلـِ

 ادلـِت اُضبُش: اًزؾبٍ اُظبئْ.

 ادلـِت اُواثغ: اُزوـري يف األمٕ.

 ادلـِت اخلبٌٓ: ٓلاٝاح اإلؽ٤َِ.

 ادلـِت اَُبكً: ٓلاٝاح كوط ادلوأح.

 ادلـِت اَُبثغ: احلو٘خ اُشوع٤خ.

 ادلـِت اُضبٖٓ: ٓلاٝاح اجلبئلخ ٝادلأٓٞٓخ.
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 ادلـِت األٍٝ: ػالٓبد اُجِٞؽ
 اُلوع األٍٝ: ٓناٛت اُلوٜبء يف ػالٓبد اُجِٞؽ

 كانتيى، كبمغ كصؿ: كببلغا بمكغان  يبمغ الشيء بمغ يقاؿ الكصكؿ،: لغة البمكغ أكالن:
 .(ُ)الجارية بمغت ككذلؾ التكميؼ، كقت كأدرؾ احتمـ: الصبي

: ىك أك ،(ِ)الشرعية لمتكاليؼ أىبلن  ليككف اإلنساف، في الصغر حد انتياء: كاصطبلحان 
 .(ّ)غيرىا إلى الطفكلية حالة عف بيا يخرج الصبي، في تحدث قكةه 

محؿ اتفاؽ بيف الفقياء، كمنيا ما  ىك ما منيا ظاىرة، طبيعية عبلمات لمبمكغ ثانيان:
 أما عبلمات البمكغ التي ىي محؿ اتفاؽ بيف الفقياء فيي: ، ىك محؿ خبلؼ

، :االحتبلـ -ُ ـى ـي  كىك مصدر اٍحتىمى ٍم ٍؤيىا: كىك في المغة ـ المصدر،اس: كىاٍلحي  النائـ ري
كفرؽ الشارع بينيما، فخص الرؤيا بالخير، كخص  خيران كاف المرئي أك شرا، مطمقان،

ـى (ْ)الحمـ بضده ـى  ، ثـ استعمؿ ااًلٍحًتبلى ٍم كىك: أف يرل النائـ  بمعنى أخص مف ذلؾ، كىاٍلحي
ىذا المفظ بمعنى البمكغ، كعمى أنو يجامع، سكاءه أكاف مع ذلؾ إنزاؿه أـ ال، ثـ استعمؿ 

ـي  ٍم  .(ٓ)بيذا المعنى ألفاظان مترادفة كالبمكغ كاالحتبلـ، ىذا يككف الحي
 .(ٔ)إمكانو لكقت مناـو  أك يقظةو  في المرأة أك الرجؿ مف المني خركج: كاصطبلحان 

نما اتفؽ الفقياء عمى ككنو عبلمة لمبمكغ؛ لقكلو ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: تعالى كا 

ـي  "ريًفعى  : ، كلقكلو(ٕ)ژپ پ پ    پ ڀ ڀ  كىعىفٍ  ثىالثىةو:... عف اٍلقىمى
                                                           

 .ْْٓ، ْْْ/ِِ العركس ، كتاجُٔ/ُ المنير ، كالمصباحُْٗ/ٖ العرب انظر: لساف -ُ

 .ُِٕ/ُ العمماء ، كدستكرَُِ/ُلمبركتي  الفقو قكاعد -ِ
 .ُٖٔ/ٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِٗ/ُ السالؾ بمغة -ّ
 .ْٔ/ُ الصحاح ، كمختارُْٖ/ُ المنير ، كالمصباحُْٓ/ُِ العرب لساف -ْ
 .ُٕٖ/ٖ الككيتية الفقيية المكسكعة -ٓ
 ، كالمكسكعةِْٗ/ٗ، كالمغنيِٖٖ/ِالرممي ، كحاشيةُٔٔ/ِجالمحتا ، كمغنيُّٓ/ٔعابديف ابف حاشية -ٔ

 .ُٖٖ/ٖالككيتية الفقيية

 .ٗٓاآلية : سكرة النكر -ٕ
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ًبيِّ  " حتى الص  ـى يىٍحتىًم
 كلحديث معاذ، (ُ)

 النبي بعثو حيف  ذى مف كؿ "ك أىمىرىهي أىٍف يىٍأخي
اًلـو   . (ّ)(ِ)دينارا" -يىٍعًني ميٍحتىًممنا-حى
نما كاف مف عبلمات ال الحيض؛ -ِ بمكغ كىك عبلمة لمبمكغ تختص باإلناث، كا 
الةى  اهلل يىٍقبىؿي  "ال قاؿ: أنو  النبي ؛ لحديث عائشة عف(ْ)باتفاؽ اًئضو  صى  إال (ٓ)حى
ًبًخمىارو 
ٍمًبًو، في يىتىسىبَّبٍ  لـ بالذم الحيض المالكية ، كخص(ٕ)"(ٔ) ال جى  .(ٖ)عبلمة يككف فبل كا 

                                                           
 كتاب ، كالترمذم،َّْْبرقـ:  ُُْ/ْ جحدت إذا العارية في القطع في الحدكد، باب داكد، كتاب أبك أخرجو -ُ

قاؿ ابف ، ُُّٖبرقـ:  َُْ/ُكأحمد في المسند ، ُِّْبرقـ:  ِّ/ْالحد  عميو يجب ال فيمف جاء ما الحدكد، باب
 طريؽ أقكاىا طرؽ لو مف األحكاـ، يحصى ال ما فييا يدخؿ اإلسبلـ قكاعد مف قاعدة الحديث ىذا»الممقف: 
ثىةو: عف الن اًئـً حتى يىٍستىٍيًقظى، " قاؿ:  اهلل رسكؿ أف عنيا األسكد عف إبراىيـ ركاه عائشة، ـي عف ثىالى ريًفعى اٍلقىمى

ًبيِّ حتى يىٍكبيرى  ٍف الص  ٍف اٍلميٍبتىمىى حتى يىٍبرىأى، كىعى ـى " لفظ: كفي ،"كىعى ، ِِٓ/ّ المنير ، البدر«"يىٍبميغى " لفظ: كفي ،"يىٍحتىًم
ركاءّٓ/ُ المستطاب ، الثمر«صحيح كشكاىده طرقو بمجمكع كىك»، كقاؿ األلباني: ِِٔ  .ْ/ِ الغميؿ ، كا 

 في الزكاة، باب داكد، كتاب ، كأبكِّٔرقـ:  َِ/ّ البقر زكاة في جاء ما ابالزكاة، ب كتاب الترمذم، أخرجو -ِ
 «.حسف حديث»، قاؿ الترمذم: ُِِِٖرقـ:  ِْٕ/ٓ  معاذ ، كأحمد، حديثُٕٔٓرقـ:  َُُ/ِ السائمة زكاة

 ، كقاؿِٕٗ/ْالمغني « العاقؿ المحتمـ عمى تجب كاألحكاـ الفرائض أف عمى كأجمعكا»المنذر:  ابف قاؿ -ّ
 ككنيا في اختبلؼ فبل كالحمؿ، كالحيض، االحتبلـ، فأما :-الحج كتاب في- زركؽ الشيخ كقاؿ»المغربي: 
 .َِّ/ٓ اإلنصاؼ« نزاع ببل باالحتبلـ يحصؿ كالبمكغ»، كقاؿ المرداكم: ِْٖ/ّ الجميؿ مكاىب« عبلمات

 فأما»، كقاؿ غيره: ِٖٗ/ْلمغني ا« خبلفا فيو نعمـ ال البمكغ، عمى عمـ فيك الحيض كأما»قاؿ ابف قدامة:  -ْ
 ، كانظر: بدائعِْٖ/ّمكاىب الجميؿ« عبلمات ككنيا في اختبلؼ فبل كالحمؿ، كالحيض، االحتبلـ،
 .ٖٖ/ُ، كالمحمىُٕٔ/ِالمحتاج ، كمغنئُُ/ُالصنائع

 فأل حيضيا؛ أياـ في ىي التي بو يرد كلـ الحيض، سف بمغت التي المرأة بالحائض يريد» الخطابي: قاؿ -ٓ
 ليتناكؿ الحيض شأنيا مف بالحائض يراد أف األصكب ، كقيؿ:ِّْ/ِ المعبكد ، عكف«تصمي ال الحائض
نما خص الحائض؛ ألف الحيض لصحة شرط رأسيا ستر فإف أيضان، الصغيرة  أغمب صبلتيا، المصدر نفسو، كا 

 .ّٗ/ّ النسائي لسنف السيكطي النساء، انظر: شرح بو يبمغ ما
 .ّْٔ/ِ المفاتيح رأس، مرقاة ترس مف بو يتخمر ما -ٔ
، كابف ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، ُْٔرقـ:  ُّٕ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الصبلة، المرأة تصمي بغير خمار  -ٕ

، كالترمذم، كتاب أبكاب الصبلة، ما جاء ال تقبؿ صبلة ٓٓٔرقـ:  ُِٓ/ُإذا حاضت الجارية لـ تصؿ إال بخمار 
 «.حديث حسف، كالعمؿ عميو عند أىؿ العمـ»، قاؿ الترمذم: ِٕٖٔٓرقـ:  ُِٖ/ٔأحمد ، ك ُِٓ/ِالمرأة إال بخمار 

 .ِّٗ/ّ الدسكقي حاشية -ٖ
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 فأ العادة أجرل اهلل تعالى الحمؿ: فإذا حممت األنثى عمـ أنيا قد بمغت؛ ألف -ّ
ڤ  ×ٹ ٹ ڤ  ڤ   ×ٿ ٿ ٿ ٹ ژ: تعالى قاؿ ،(ُ)الزكجيف ماء مف يخمؽ الكلد

 ، لكف متى يحكـ ببمكغيا؟(ِ)ژڦ ڦ ڦ  ڦ 
ذىبت طائفة مف الفقياء إلى أف األنثى متى ما حممت حكـ ببمكغيا مف حيف حمميا، 
بينما يرل آخركف أف الحمؿ عبلمة عمى اإلنزاؿ قبؿ الحمؿ، فبل حمؿ إال مف إنزاؿ، 

 .(ّ)يككف البمكغ مف حيف اإلنزاؿ ال الحمؿف
  كأما عالمات البمكغ التي ىي محؿ خالؼ بيف الفقياء فيي: ثالثان:
 دكف حمؽو، نحك إلى إزالتو في يحتاج الذم كىك العانة، شعر كىك ظيكر: اإلنبات -ُ

 عبلمة اإلنبات اعتبار في الفقياء اختمؼ ، كقد(ْ)لمصغير ينبت الذم الضعيؼ الزغب
 :البمكغ ىعم

 في كال اهلل تعالى، حؽ في ال مطمقان  البمكغ عمى بعبلمةو  ليس اإلنبات :القكؿ اْلكؿ
 ، كاستدلكا باآلتي:(ٔ)مالؾو  عف كركاية ،(ٓ)حنيفة، كأصحابو أبي قكؿ كىك العباد، حقكؽ
 البدف. سائر شعر نبات فأشبو شعر، نبات بأنو -ُ

 ييبطىء. األتراؾ كفي يسرع، الينكد يف الشعر فنبات فيو، الناس أحكاؿ باختبلؼ -ب

                                                           
 .َُٗ/ٖ الككيتية الفقيية المكسكعة -ُ
 .ٕ، ٔ، ٓسكرة الطارؽ: اآلية  -ِ

، َِٔخميؿ ص ، كمختصرَُٗص العدلية األحكاـ ، كمجمةُّٓ/ٔ المختار ، كالدرٔٗ/ٖ الرائؽ البحر -ّ
، ّّّ/ْ ، كالمبدعُٕٔ/ِ المحتاج ، كمغنيَّّ/ُ، كالميذب ُّٓ/ِ الكبير ، كالحاكمٗٓ/ٓ الجميؿ مكاىبك 

 .ُُّ/ِالخرقي  مختصر عمى الزركشي ، كشرحَِّ/ٓ لممرداكم ، كاإلنصاؼِٖٗ/ْكالمغني 
 .ُٖٖ/ٖتية ، كالمكسكعة الككيِٕٗ/ْ ، كالمغنيَّّ/ُ، كالميذبِّٗ/ّ الكبير ، كالشرحٗٓ/ٓ الجميؿ مكاىب -ْ
 ، كاختبلؼَُِ/ِالمختار  لتعميؿ الحكاـ، كاالختيار ، كلسافُّٓ/ٔ عابديف ابف ، كحاشيةِٕ/َُالمبسكط  -ٓ

 .ِْٕ/ُ العمماء األئمة
 البمكغ عمى عبلمة ليس أنو المدكنة مف القذؼ كتاب في فممالؾ»، قاؿ الدسكقي: ُِِ/ُٔ الكبرل المدكنة -ٔ

 .ِّٗ/ّ الدسكقي ، حاشية«اآلدمي كحؽ اهلل حؽ بيف فرؽ ال طع، كظاىرهالق كتاب في القاسـ البف كنحكه
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 ،(ِ)كالحنابمة (ُ)المالكية مذىب كىك مطمقان، لمبمكغ اإلنبات عبلمة أف: القكؿ الثاني
 عمى الحد يقيـ ال مالكان  أف نقؿ حجرو  ابف أف إال ،(ّ)مف الحنفية يكسؼ أبي عف كركايةه 
، كاستدلكا (ْ)الحد ةإقام مف تمنع فيو الشبية ألف اإلنبات؛ بغير بمكغو يثبت لـ مف

 باآلتي:
ٍيظىةى  يـك  النبي عمى "عيًرٍضنىا قاؿ: اٍلقيرىًظٌي  بحديث عىًطيَّةى  -أ قيرى

 مف فكاف (ٓ)
، أىٍنبىتى  مىفٍ  قيًتؿى مِّيى  ييٍنًبتٍ  لـ كى مِّيى  ييٍنًبٍت، لـ ًمم فٍ  فىكيٍنتي  سىًبيميوي، خي ، الداؿ (ٔ)سىًبيًمي" فىخي

 مبمكغ. عمى اعتبار اإلنبات عبلمة ل
 البمكغ، عند يككف فييـ الشعر نبات أف الكحي طريؽ مف عرؼ  النبي نكقش: بأف

 عميو جرت مف منيـ يقتؿ بأف حكمو مف كاف معاذ، فإنو بف سعد حكـ تنفيذ أراد أك
 .(ٕ)فييـ المقاتمة مف كاف أنو لعممو المكسى؛

 لنساءا عمى الجزية يضربكا ال أف عمالو: إلى  الخطاب بف كتب عمر -ب
 .(ٖ)المكاسي عميو جرت مف عمى إال يضربكىا كال كالصبياف،

                                                           
 .ِّٗ/ّ الدسكقي ، كحاشيةِّٗ/ّ الكبير الشرح -ُ
 .ّّّ/ْ مفمح البف المقنع شرح في ، كالمبدعِٕٗ/ْ المغني -ِ
 .ُّٓص األحكاـ معرفة في الحكاـ لساف -ّ

 .ِٕٕ/ٓ البارم فتح -ْ
 ، كتحفةّٖ/ٗ المفاتيح المدينة، مرقاة أطراؼ في الييكد مف طائفة ـقريظة، كى بني غزك كمحاصرة يـك -ٓ

 .ُّٕ/ٓ األحكذم
، كابف ماجو، كتاب ُْٖٓرقـ:  ُْٓ/ْأخرجو الترمذم، كتاب السير، باب ما جاء في النزكؿ عمى الحكـ  -ٔ

أخرجو ، ك «حىذا حديث حسف صحي»، قاؿ الترمذم: ُِْٓرقـ:  ْٖٗ/ِالحدكد، باب مف ال يجب عميو الحد 
، بمفظ: عطية الحد عف يصيب الغبلـ في داكد، كتاب الحدكد، باب أبك ًظي   قريظة، بني سبي مف كنت» اٍلقيرى

 «.ينبت لـ فيمف فكنت يقتؿ، لـ ينبت لـ كمف قتؿ، الشعر أنبت فمفٍ  ،ينظركف فكانكا

 .ِٕ/َُ لمسرخسي المبسكط -ٕ
 أبي ، كابفُّْٖٔبرقـ:  ُٓٗ/ٗ بالصمح الدينار عمى ادةالزي في الكبرل، كتاب الجزية، باب أخرجو البييقي -ٖ

 . ُِّّٗبرقـ:  ْْٖ/ٔالحرب  دار في قتمو عف ينيى السير، باب مف في مصنفو، كتاب شيبة
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 إال أحدان  كال أجيران، كال راىبان، كال شيخان، يستثف لـ كجو الداللة: أف سيدنا عمر 
 . (ُ)خبلفو الصحابة مف أحد عف يصح كال فقط، كالصبياف النساء
اٍبتىيىر قد برجؿ  الخطاب بف عمر أيتي -ج

كا: قاؿ ًرهًشع في امرأة (ِ)  ًإلىى اٍنظيري
 .(ّ)الحد لجمدتو الشَّعىرى  أنبت لك: فقاؿ الشعر أنبت يجدكا فمـ فنظركا ميٍؤتىًزًرًه،

 فنظركا، مؤتزره، إلى انظركا» فقاؿ: سرؽ، كقد بغبلـ،  عفاف بف عثماف أيتي -د
 .(ْ)«يقطعو فمـ الشعر، أنبت يجدكه فمـ
مىمان  كاألنثى، فكاف الذكر فيو كيستكمغالبان،  البمكغ يبلزمو اإلنبات ألف -ىػ  عمى عى
 يثبت ما المنفضؿ مف كاف كمنفصؿ، فمما متصؿ ضرباف الخارج كاالحتبلـ، كألف البمكغ
 المتصؿ. كذلؾ كاف البمكغ بو

 جيؿ كمف الكافر، كلد ببمكغ الحكـ يقتضي يرل الشافعية أف اإلنبات: الثالث القكؿ
 كليس باإلنزاؿ، أك بالسف البمكغ عمى أمارةه  عندىـ كىك كالمسممة، المسمـ دكف إسبلمو،
 سنة، عشرة خمسة دكف عمره بأف عدالف كشيد يحتمـ، لـ لك كليذا: قالكا حقيقة؛ بمكغان 
 .(ٓ)باإلنبات ببمكغو يحكـ لـ

نما فرقكا  المسمـ كالكافر بيف كاستدلكا عمى القكؿ باإلنبات بحديث عطية اٍلقيرىًظٌي، كا 
 لآلتي: ذلؾ في
ًظٌي عمى صران لحديث عطيةق -أ  كفارا. كانكا قريظة بني فإف مخرجو، اٍلقيرى

                                                           
 .ِٗٗ/ٕالمحمى  -ُ
 الكبرل السنف« االبتيار فيك فعؿ قد كاف فإف كاذبان، بيا فعمت يقكؿ بنفسو، يقذفيا أف االبتيار»قاؿ البييقي:  -ِ
ٔ/ٖٓ. 
في  الرزاؽ ، كعبدَُُُّبرقـ:  ٖٓ/ٔباإلنبات  البمكغ باب في السنف الكبرل، كتاب الحجر، البييقي أخرجو -ّ

 .ُّّٕٗبرقـ:  ّّٖ/ ٕ الحمـ ككقت الحمـ يبمغ لـ مف عمى حد ال الطبلؽ، باب مصنفو، كتاب

، كعبد الرزاؽ في َُُُّبرقـ:  ٖٓ/ٔ الكبرل، كتاب الحجر، باب البمكغ باإلنبات أخرجو البييقي في السنف -ْ
  .ُّٕٖٓبرقـ:  ُٕٕ/َُ يحتمـ لـ مف عمى قطع ال المصنؼ، ذكر

 .ّٗٓ/ْ المحتاج ، كنيايةَّٓ/ُالكىاب  ، كفتحُٕٔ/ِ، كمغني المحتاج َّّ/ُالميذب  -ٓ
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  .(ُ)المسمميف مف كأقاربو المسمـ آباء مراجعة لسيكلة -ب
؛ تعجمو فربما اإلنبات، في متيـه  المسمـ الصبي ألف -ج  نفسو، عف لمحجر دفعان  بدكاءو

 يستعجمو. ال فإنو الكافر بخبلؼ لمكاليات، كتشكفان 
كؿ ما جاز أف يككف بمكغان، أك داالن عمى البمكغ في الكافر، جاز أف يككف  نكقش: بأف

في المسمـ، أصمو السف كاالحتبلـ، كألف داللتو عمى ذلؾ ليس إلى معنى يرجع إلى 
، كعمـك حديث عطية، (ِ)الديف، بؿ يتعمؽ بالعادات، كىذا يستكم فيو المسمـ كالكافر

 يره.كاآلثار الكاردة ال تفرؽ بيف مسمـ كغ
 كبيف الشخص بيف لمبمكغ فيما عبلمةه  اإلنبات أف المالكية بعض : يرلالقكؿ الرابع 
، مف اآلدمييف مف غيره ، قذؼو ، كأما كقطعو  فبل تعالى اهلل كبيف الشخص بيف فيما كقتؿو

 ليس بأنو القكؿ ىذا عمى المالكية بعض بعبلمةو، كبنى ليس أنو -المالكية عند- خبلؼ
 الباطف في يمزمو كال المحرمات، كارتكاب الكاجبات ترؾ في إثـه  يحتمـ كلـ أنبت مف عمى
ف حد، كال عتؽه   .(ّ)لو ظير بما كيحكـ فيو، ينظر ألنو ذلؾ؛ يمزمو الحاكـ كاف كا 

 الظاىرة، األحكاـ في كجعمكه كاستدلكا عمى القكؿ باإلنبات بحديث عطية اٍلقيرىًظٌي،
 عمى مبنية اآلدمييف مبني عمى أف حقكؽالقياس، كلعؿ ىذا القكؿ منيـ  مف بنكعو 

 .(ْ)المسامحة عمى مبنية اهلل المشاحة كالمضايقة، كحقكؽ
نكقش: بأنو ليس في حديث عطية ما يفرؽ بو بيف حقكؽ اهلل مف حقكؽ العباد، كال 
 : يتصكر كجكد شخص بالغ مكمؼ كغير بالغ كال مكمؼ في كقت كاحد، يقكؿ ابف حـز

 جعمو خاصة، األسارل في بو الدـ سفؾ فأباح اإلنبات، كاـأح بيف فرؽ لمف معنى ال»

                                                           
 مميفالمس أقاربو مراجعة تعذرت كمف كالخنثى األنثى إذ كالغالب؛ األصؿ عمى جرل كىذا»قاؿ الشربيني:  -ُ

 .ُٕٔ/ِ المحتاج مغني« كذلؾ

 . ُُٔ، َُٔ/ ِ المدينة عالـالمعكنة عمى مذىب  -ِ

 .ِّٗ/ّ الدسكقي ، كحاشيةِّٗ/ّ الكبير الشرح -ّ

 .ُْٔ/ْ الرممي كحاشية ،ُٓٓ/ُ األصكؿ لؤلسنكم عمى الفركع تخريج في التمييد -ْ
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  اهلل رسكؿ يككف أف المحاؿ مف ألف ذلؾ؛ غير في بمكغان  يجعمو كلـ بمكغان، ىنالؾ
  النبي نيي صح قد الذيف الصبياف عف كيخرج الرجاؿ، مبمغ يبمغ لـ مف دـ يستحؿ
ًمفٍ  عف  معان  بالغ كال رجؿو  غير بالغان  جبلن ر  كاحد إنساف يككف أف المحاؿ الممتنع قتميـ، كى
 .(ُ)»كاحد كقت في
كقد  المتفؽ عمييا، البمكغ عبلمات مف عبلمةو  كجكد عدـ عند ، كيككفالسف -ِ

 . البمكغ اعتبار السف عبلمة عمى البمكغ، كفي سف في اختمؼ الفقياء
 خمس بتماـ كيككف : السف عبلمة مف عبلمات البمكغ في الذكر كاألنثى،القكؿ اْلكؿ

 ،(ْ)كالحنابمة ،(ّ)، كالشافعية(ِ)الحنفية مف كمحمده  يكسؼ قمرية، كىك قكؿ أبي سنة عشرة
؛ كاستدلكا (ٓ)يحكـ ببمكغو لـ تحديديةه، فمك نقصت يكمان  بأنيا فقياء الشافعية صرح كما

  بإثباتو عبلمة لمبمكغ باآلتي:
ًني عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: ابف بحديث -أ دو  يـك  وً الم   رسكؿ "عىرىضى  في أيحي

ًني ييًجٍزًني، فمـ سىنىةن  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  ابف كأنا اٍلًقتىاؿً  ٍندىؽً  يـك كىعىرىضى ٍمسى  كأنا ابف اٍلخى  خى
ازىًني" سىنىةن  عىٍشرىةى  مىى "عيًرٍضتي ، كفي ركاية: (ٔ)فىأىجى  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  اٍبفي  كىأىنىا الم ًو  رىسيكؿً  عى
لىـٍ  ًني،ييًجزٍ  فىمىـٍ  سىنىةن، ، يىرىًني كى مىٍيوً  عيًرٍضتي  ثيـ   بىمىٍغتي ٍمسى  اٍبفي  كىأىنىا عى  سىنىةن  عىٍشرىةى  خى

ازىًني"  كبقكلو فييا، طعنت أم: سنة عشرة أربع ابف كأنا عمر: ابف بقكؿ ، كالمراد(ٕ)فىأىجى
                                                           

 .ٖٗ/ُ المحمى البف حـز -ُ
 .ّّٔ/ِ األحكاـ مجمة شرح الحكاـ ، كدررٔٗ/ٖ الرائؽ البحر -ِ

 .ّْٕ/ِ قميكبي ، كحاشيةُٔٔ/ِ المحتاج ، كمغنيَّّ/ُ الميذب -ّ

 .ِّّ/ْ مفمح البف المقنع شرح ، كالمبدع فيِٖٗ/ْالمغني البف قدامة  -ْ

 .ّٕٓ/ْ، كنياية المحتاج َِٔ/ِ الرممي حاشية  -ٓ

 بف عمر عمى فقدمت» نافع: ، قاؿُٖٖٔ برقـ: َُْٗ/ّ البمكغ سف بياف أخرجو مسمـ، كتاب اإلمارة، باب -ٔ
 أف عمالو إلى فكتب كالكبير، الصغير بيف لحد ىذا إف فقاؿ: الحديث، ىذا فحدثتو خميفة، يكمئذ كىك العزيز عبد

 «.العياؿ في فاجعمكه ذلؾ دكف كاف كمف سنة، عشرة خمس ابف كاف لمف يفرضكا

 الخركج السير، باب حباف في صحيحو، كتاب ، كابفَْرقـ:  ُُٓ/ْ السيرفي سننو، كتاب  الدارقطني أخرجو -ٕ
 .َُُُٖرقـ:  ٓٓ/ٔ بالسف البمكغ في الكبرل، كتاب الحجر، باب ، كالبييقيِْٖٕبرقـ:  َّ/ُُ الجياد ككيفية
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 ثبلث، سنة شكاؿ في كانت أحد غزكة ألف استكممتيا؛ أم: سنة عشرة خمس ابف كأنا
 مف عشر سبعة  النبي رد»: الشافعي خمس، يقكؿ سنة جمادل في كانت كالخندؽ

 أبناء مف كىـ عميو عرضكا ثـ بمغكا، يرىـ لـ ألنو سنة؛ عشرة أربع أبناء كىـ الصحابة،
 نكقش: بأف الحديث ال حجة فيو؛ لآلتي:، ك (ُ)«فأجازىـ عشرة خمس
 رآه لما أجازه ، أك أنوالكقت ذلؾ في احتمـ أنو عمـ لما أجازه أنو يحتمؿ ألنو -ُ

 القرب سائر باعتبار أمرنا كما لمجياد، االعتياد سبيؿ عمى لو محتمبلن  لمحرب صالحان 
 .(ِ)االحتماؿ مع حجة يككف فبل ليا، كاالحتماؿ اإلمكاف أكقات أكؿ في
 فإف سنة، عشرة خمس ابنا أنيما أجؿ مف أجزتيما إني يقؿ لـ  اهلل رسكؿ أف -ِ

 كقد نفسو، عف بو يخبر لـ ما  إليو يضيؼ أف ألحد يجكز فبل كذلؾ، كاف ذلؾ
 فيو ينتفع نفسيا، المدينة في حصار يـك كاف ألنو الخندؽ؛ يـك يجيزىما أف يمكف

 فيو ابتعدكا قتاؿ يـك كاف ألنو أحد؛ يـك يجزه كلـ ذلؾ، كغير الحجارة رمي في بالصبياف
 كالجمد. القكة أىؿ إال يحضره فبل المدينة، عف
 ال عاما، عشر خمسة معان  أكمبل الساعة تمؾ في أنيما الخبر ىذا في ليس أنو -ّ
 عامان  عشر ستة مف عميو بقي لمف المغة في يقاؿ أنو في خبلؼ بدليؿ، كال كال بنص
 .(ّ)الخبر بيذا التعمؽ فبطؿ عاما، عشر خمسة ابف ىذا كالشيراف، الشير

 في مقابمة النص، كىذا ممنكع في األصكؿ.تناقش: بأف في ىذه التأكيبلت استعماال لمقياس 
ٍمسى عىٍشرىةى سىنىةن " قاؿ:  النبي أف  أنس بما ركم عف -ب إذىا اٍستىٍكمىؿى اٍلمىٍكليكدي خى

ديكدي  ،كيًتبى ما لو كما عميو  .(ْ)"كىأيًقيمىٍت عميو اٍلحي
                                                           

 .َِٔ/ِ الرممي حاشية -ُ

 .ُِٕ/ٕبدائع الصنائع لمكاساني  -ِ
 .ُٗ/ُالمحمى البف حـز  -ّ
 قتادة كركل»، بمفظ: َُُٖٗبرقـ:  ٔٓ/ٔ بالسف البمكغ رل، كتاب الحجر، بابفي السنف الكب البييقي أخرجو -ْ

سناده الحدكد" عميو أقيمت عشرة خمس بمغ إذا الصبي مرفكعان: أنس عف  في بإسناده كىك يصح، ال ضعيؼ كا 
 =«ضعيؼ بسند عنو صييب بف العزيز عبد طريؽ مف الخبلفيات في البييقي»، قاؿ ابف حجر: «الخبلفيات
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 كاإلنزاؿ. فيو فاستكيا كالجارية، الغبلـ فيو كيشترؾ البمكغ، بو يحصؿ معنى السف بأف -ج
 األحكاـ، قكاـ بو إذ الباب؛ في األصؿ كىك العقؿ، ىك الحقيقة في المؤثر بأف -د
نما  يتأخر ال كاالحتبلـ العقؿ، كماؿ عمى دليبلن  لككنو الشرع؛ في حدان  جعؿ االحتبلـ كا 
 خمقتو، في آلفة ذلؾ أف عمـ المدة ىذه يحتمـ إلى لـ فإذا عادة، سنة عشرة خمس عف

 في اعتباره فكجب آفة، ببل قائمان  العقؿ فكاف العقؿ، في آفىةن  تكجب ال خمقةال في كاآلفة
 .(ُ)األحكاـ لزـك

 ثماني ببمكغو : السف عبلمة لمبمكغ في الذكر كاألنثى، كيككف لمذكرالقكؿ الثاني
، كبمكغ الذكر (ِ)سنة، كىك قكؿ أبي حنيفة عشرة سبع كلؤلنثى ببمكغيا سنة، عشرة

 ؛ لآلتي:(ّ)ركاية لممالكية بثماني عشرة سنة ىك
 ، قالكا: األشد(ْ)ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ  تعالى: بقكلو -أ

 شبابو كغاية قكتو، نياية ژپ ڀ ڀژ »سنة؛ لقكؿ ابف عباس:  عشرة ثماني
 فأخذ فيو، قيؿ ما أقؿ ، كىي(ٓ)«سنة أربعيف إلى سنة عشرة ثماني بيف ما كىك كاستكائو،

دراكيف نشكؤىف كالنساء ي،الصب أشد ىذا احتياطان، بو  حؽ في سنة فزيد أسرع، كا 
 فيو. فيقكم محالة ال المزاج يكافؽ ما منيا التي األربعة الفصكؿ عمى الشتماليا الغبلـ؛

                                                                                                                                                                  
 أنس عف قتادة كركل فقاؿ: إسناد بغير سننو في البييقي كذكره»، كقاؿ ابف الممقف: ِْ/ّ الحبير خيصتم=

سناده الحدكد، قاؿ: عميو أقيمت عشرة خمس بمغ إذا مرفكعان: الصبي  كىك الخبلفيات، في بإسناده كىك ضعيؼ، كا 
 .ٗٔٔ/ٔالبدر المنير « قتادة عنو طريؽ غير مف لكف فييا رأيتو فقد قاؿ كما
 .ُِٕ/ٕ الصنائع بدائع -ُ
 .ُِٕ/ٕ الصنائع ، كبدائعٔٗ/ٖ، كالبحر الرائؽ ِْٖ/ّ البداية شرح ، كاليدايةَِّ/ٓ الحقائؽ تبييف -ِ

 .ٗٓ/ٓ الجميؿ ، كمكاىبَِٔص خميؿ مختصر -ّ

 .ّْاآلية : ، كسكرة اإلسراءُِٓاآلية : سكرة األنعاـ -ْ
في تفسيره  ، كالبغكم«مرضي غير كجو مف عباس بف عف كركم»كقاؿ:  ُٕٕ/ُِفي تفسيره  ذكره الطبرم -ٓ
 تخريج في الدراية« لـ أجده»، كقاؿ ابف حجر: ُٔٔ/ْ الراية نصب« قمت: غريب»، قاؿ الزيمعي: ُٕٔ/ْ

 .ُٗٗ/ِ اليداية أحاديث
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فيما دكف سف الثماني  تكقيؼ كال اتفاؽ، أك إال بتكقيؼ يثبت بالسف ال التحديد -ب
 .(ُ)اتفاؽ كال عشرة

رة سنة ثابت في حديث ابف عمر، فدؿ عمى نكقش: بأف تحديد البمكغ بخمس عش
اعتبار السف مع تحديده بخمس عشرة سنة، مما يدؿ عمى كجكد النص فيما دكف سف 

 الثامنة عشرة.
 يرتفع كال عميو، الحكـ بناء كجب باالحتبلـ؛ كالخطاب الحكـ عمؽ لما الشرع أف -ج
نما كجكده، عف اليأس كيقع بعدمو يتيقف لـ ما عنو الحكـ  ألف المدة؛ بيذه اليأس يقع كا 

 عنو باالحتبلـ الثابت الحكـ إزالة يجكز فبل الجممة، في متصكره  المدة ىذه إلى االحتبلـ
 ال الكبيرة، حؽ في الزمان  كاف لما الحيض حكـ فإف الشرع، أصكؿ ىذا عمى االحتماؿ، مع

 الحيض. عكد الحتماؿ اليأس لمدة االنتظار كيجب اليأس، يكجد لـ ما الطير بامتداد يزكؿ
باالحتبلـ فقط، تحكـ يخالؼ الدليؿ  كالخطاب الحكـ عمؽ الشرع يناقش: بأف القكؿ إف

 الداؿ عمى تعميؽ الحكـ بالسف كاإلنبات، كتعميقو باالحتبلـ.
سنة  تسع عشرة ببمكغيما : السف عبلمة لمبمكغ في الذكر كاألنثى، كيككفالقكؿ الثالث

، كاستدؿ إذا لـ يحصؿ منيما إنزاؿ، كال إنبا ت، أك حيض مف األنثى، كىك قكؿ ابف حـز
 كمفارقتو بالرجاؿ، متيقفه ببمكغو، كلحقكقو فاإلجماعه  عشرة، التاسعة بأف مف استكمؿ

، كفييا المدينة، كرد  اهلل رسكؿ أف كأصمو لمصبا، ، صبيافه  فألـز ككيكؿ، كشبافه
 ممف أحدان  يسأؿ كلـ الصبياف، يمزميا كلـ الرجكلة، إلى الصبا عف خرج مف األحكاـ
 يا حضت كىؿ أنزلت؟ كىؿ أشعرت؟ كىؿ فبلف؟ يا احتممت ىؿ الرجاؿ مف حكاليو
 المرأة، أك الرجؿ بمغيا إذا سنان  ىينا أف يقينا فيو، فصح شؾ ال متيقفه  أمره  فيذا فبلنة؟
 أمره  ذلؾ، كىذا تمنع آفةه  فييما يككف أف إال يحيض، أك ينبت، أك ينزؿ، ممف فيما
 .(ِ)األرض أىؿ جميع في الجارية الطبيعة كبضركرة التكقؼ، مف ذكرنا ماب يعرؼ

                                                           
 .ِٖٗ، ِٕٗ/ْ المغني البف قدامة -ُ

 .َٗ، ٖٗ /ُ المحمى -ِ
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نكقش: بأف تحديد البمكغ بتسع عشرة سنة تحكـ مف غير دليؿ، بؿ الدليؿ ثابت 
 سنة. ُٓبخبلفو، إذ ثبت بػ

، (ُ): السف ليس بعبلمة تدؿ عمى البمكغ، كىك المنقكؿ عف داككد الظاىرمالقكؿ الرابع
ـي  "ريًفعى  : لقكلو ًبيِّ  كىعىفٍ  ثىالثىةو:... عف اٍلقىمى " حتى الص  ـى ، إذ جعؿ االحتبلـ عبلمة يىٍحتىًم

ثبات  البمكغ إثبات يمنع ال نكقش: بأف الحديث، ك الخبر يخالؼ بغيره البمكغ لمبمكغ، كا 
 السف. ، ككذلؾبالدليؿ  عميو عممان  الشعر إنبات كاف بالدليؿ، كليذا ثبت إذا االحتبلـ بغير
 ، كقد اختمؼ الفقياءاإلبط، كفرؽ أرنبة اْلنؼ، كغمظ الصكت، كنيكد الثدم نتف -ّ
 اعتبارىا عبلمات عمى البمكغ: في

، إلى عدـ اعتبارىا مف (ْ)، كالحنابمة(ّ)، كالشافعية(ِ): ذىب فقياء الحنفيةالقكؿ اْلكؿ
ال دليؿ ىنا عبلمات البمكغ، إذ البمكغ يترتب عميو التكميؼ، فاحتيج في إثباتو إلى دليؿ، ك 

عمى أف ىذه العبلمات المذككرة أعتبرىا الشارع لمبمكغ، كجعؿ الحنفية نيكد الثدييف 
 .(ٓ)عبلمة لؤلنكثة إذا أشكؿ أمر الخنثى المشكؿ

                                                           
 .ِٕٗ/ْ نقمو عنو ابف قدامة في المغني -ُ

 في كما الصكت ثقؿ ككذا الركاية، ظاىر في بو يحكـ ال أنو الحمكم فذكر الثدم نيكد كأما» :قاؿ ابف عابديف -ِ
 . ُّٓ/ٔ عابديف ابف ، حاشية«كالشارب كاإلبط الساؽ شعر ككذا السعكد، أبك الياممي النظـ شرح

، طرؼ كنتكء الثدم، كنيكد الصكت، ثقؿ كأما» :قاؿ النككم -ّ  عمى ليا أثر فبل األرنبة، انفراؽك  الحمقـك
 كالمحية، اإلبط، نبات العانة بنبات كخرج» الكردم: بف ، كقاؿ عمرُٕٗ/ْ الطالبيف ، ركضة«المذىب
، طرؼ الثدم، كنتكء كنيكد الصكت، كثقؿ كالشارب، « منيا بشيء البمكغ يحصؿ فبل األرنبة، كانفراؽ الحمقـك

 لندكرىما لمبمكغ؛ دليبلن  فميس كاإلبط، المحية شعر بيا كخرج»ي: ، كقاؿ الرممُِٓ/َُ الكردية البيجة شرح
 مف فيو لما قريظة بني كقعة في العانة كشفكا لما البمكغ عمى دؿ لك إنباتيما سنة، كألف عشرة خمس دكف
، طرؼ كنتكء الثدم، كنيكد الصكت، كثقؿ الشارب، معناىما عنو، كفي االستغناء مع العكرة كشؼ  الحمقـك
 .ُٕٔ/ِ المحتاج لمشربيني ، كانظر: مغنيّٗٓ/ْ المحتاج نياية« األرنبة كانفراؽ

، كفرؽ صكت، ًبغمظ -ذكر ما بغير بمكغ يحصؿ ال أم- اعتبار كال»قاؿ الرحيباني:   -ْ  ثدم، كنيكد أنؼو
 .َْْ/ّ النيى أكلي مطالب« كغيرىا لحية، كشعر إبط، كشعر

 .ِّٕ/ٕ الصنائع بدائع »المرأة كثديي ثدييف نيكد الكبر في األنكثة كعبلمة»قاؿ الكاساني:  -ٓ
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: ذىب فقياء المالكية إلى اعتبارىا مف عبلمات البمكغ؛ لما يذكر في القكؿ الثاني
، ككأنيـ رأكا أيضان أف خركج (ُ)بتوالعكاـ لو بعد تجر  مف كتصديؽ كثير كتب التشريح،

الجسـ عف حالتو األكلى إلى حالة أخرل دليؿ عمى البمكغ، كما ىذا التحكؿ إال أمارة لو 
 .-أم البمكغ–

 الخنثى بمكغ عالمات رابعان:
 لو كيككف فرج، كال ذكر لو يككف ال أك امرأة، كفرج ذكر، لو الذم ىك الخنثى: -أ
 فمـ أمره، اشتبو إذا الطعاـ، خنث مف أصمو البكؿ، منو يخرج الفرج مكاف في ثقب

 . (ِ)منو المقصكد طعمو يخمص
 عبلمات فيو يتبيف فالذم مشكؿ، كغير مشكؿ، إلى: كينقسـ مف حيث الظيكر كعدمو

نما بمشكؿ، فميس امرأة، أك رجؿ أنو فيعمـ األنكثية، أك الذككرية  خمقة فيو رجؿ ىك كا 
 دة، كالمشكؿ خبلفو.زائ خمقة فييا امرأة أك زائدة،

 لو كمف ليس -الذككرة كاألنكثة–اآللتاف  لو كينقسـ مف حيث اآللة إلى قسميف: مف
نما منيما، كاحدة  .(ّ)الكجكد الثاني نادر النكع قيؿ: إف أنو إال منو، يبكؿ ثقب لو كا 

                                                           

، ِّٗ/ّ الكبير الشرح« الصكت كغمظ األرنبة، كفرؽ اإلبط، نتف البمكغ: عبلمات مف كبقي»قاؿ الدردير:  -ُ
 المغاربة األنؼ، كبعض مف األرنبة فرؽ كغيره اإلبط، نتف العبلمات في القرافي كزاد» عميش: كقاؿ محمد

ال بمغ فقد معو رأسو دخؿ فإف أسنانو، في طرفيو كيجمع برقبتو كيديره كيثبتو خيطان  يأخذ ف كىذا فبل، كا   لـ كا 
 صكتو، كيضمحؿ حنجرتو، تغمظ اإلنساف بمغ إذا أنو مف يؤيده ما التشريح كتب في رأيت فقد منصكصان  يكف

 ثدم لو ينبت كلـ حيةل لو نبتت فإف» كقاؿ:، ٖٖ/ٔ الجميؿ منح «فصدقو العكاـ مف كثير كجربو رقبتو، فتغمظ
ف الذككرة، عبلمة ألنيا رجؿ؛ فيك  كتربية الرحـ عمى يدؿ ألنو امرأة؛ فيك ثدم لو كخرج لحية لو تنبت لـ كا 
 .َّْ/ٔ كاإلكميؿ ، كالتاجُّْ/ٔ ،ٗٓ/ٓالجميؿ  ، كانظر: مكاىبُٕٔ/ٗ الجميؿ منح« الكلد

 القناع ، ككشاؼِّ/ْ المنيج شرح مىع الجمؿ ، كحاشيةَِٕ/ٗ الجميؿ ، كمنحْٕٔ/ُ األبحر ممتقى -ِ
ْ/ْٔٗ. 
 الدسكقي ، كحاشيةَّْ/ٔ كاإلكميؿ ، كالتاجِٕٕ/ٔ عابديف ابف ، كحاشيةْٕٔ/ُ األبحر انظر: ممتقى -ّ
 .ُِِ/ٔ ، كالمغنئُٖ/ٖ الكبير ، كالحاكمْٖٗ/ْ
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، غير كاف إف الخنثى -ب  بحسب بمكغو فعبلمة اإلناث، أك بالذككر كألحؽ مشكؿو
 .(ُ)بو ألحؽ الذم النكع
 المشكؿ: الخنثى اختمؼ الفقياء في عالمات بمكغ -ج

 أك الذككر لدل البمكغ كعبلمات لمخنثى المشكؿ الطبيعية البمكغ : عبلماتالقكؿ اْلكؿ
 أك المشتركة العبلمات مف غيرىما أك اإلنبات، أك باإلنزاؿ، ببمكغو اإلناث، فيحكـ

 بعض قكؿ كىك ،(ّ)كالحنابمة (ِ)مالكيةال قكؿ كىذا المتقدـ، التفصيؿ عمى الخاصة،
 كاف إذا: قكليـ لظاىر كالحنابمة؛ المالكية كقكؿ الحنفية قكؿ أف ؛ كيبدك(ْ)الشافعية
 تجزيو ال النساء، أك الرجاؿ عبلمات مف شيءه  يظير كلـ بالسف، بمغ بأف بالغان، الخنثى
؛ بغير الصبلة  ى ذلؾ باآلتي:كاستدلكا عم، (ٓ)عكرةه  الحرة مف الرأس ألف قناعو
 المني فخركج امرأة، أك رجبل ككنو عمى دليؿ الفرجيف أحد مف البكؿ خركج بأف -ُ

  أكلى. كالحيض
 فرجيا، مف الحيض خرج امرأة أك ذكره، مف المني خرج رجبلن  ككنو ثبت بأنو إذا -ِ
 البمكغ. كجكد لـز

 أم خركج فكاف مستحيؿ، الرجؿ مف كالحيض المرأة، مف الرجؿ مني بأف خركج -ّ
 البمكغ، عمى دليبلن  ككنو لـز التعييف ثبت فإذا ذكرا، أك أنثى ككنو تعييف عمى دليبل منيما
 خركجو. قبؿ تعيف لك كما
، مف خارجه  مني بأنو -ْ ، مف خارجه  حيضه  أك ذكرو  البمكغ، عمى عممان  فكاف فرجو

  الجارية. مف الخارج كالحيض الغبلـ، مف الخارج كالمني

                                                           
 .َُٗ/ٖ الككيتية الفقيية المكسكعة -ُ

 .َّْ/ٔ كاإلكميؿ ، كالتاجِّْ، ُّْ/ٔ الجميؿ مكاىب -ِ
 .َّْ/ّ النيى أكلي ، كمطالبُّٕ/ِ اإلرادات منتيى ، كشرحِٗٗ، ِٖٗ/ْالمغني البف قدامة  -ّ
 .ُٔٔ/ٓ، كحكاشي الشركاني ُٕٔ/ِمغني المحتاج  -ْ

 .ُُٗ/ٖ الككيتية الفقيية انظر: المكسكعة -ٓ
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 الفرجيف في العبلمة كجكد مف بد ال أنو الشافعية، عند المعتمد كىك :الثاني القكؿ
جميعا، فمك أمنى بذكره، كحاض بفرجو، حكـ ببمكغو، فإف كجد أحدىما أك كبلىما مف 

 ؛ لآلتي:(ُ)أحد فرجيو، فبل يحكـ ببمكغو
 لجكاز أف يظير مف اآلخر ما يعارضو. -ُ
 ة زائدة. لجكاز أف يككف الفرج الذم خرج منو ذلؾ خمق -ِ

 ألف أكلى؛ أحدىما فخركج البمكغ، دليؿ معان  خركجيما أف كما سممتـ بأنكـ نكقش:
سقاط يقتضي معان  خركجيما  كمني صحيحه، حيضه  يتصكر ال إذ داللتيما؛ تعارضيما، كا 

،  بذلؾ أكلى أحدىما كليس محميا، غير مف خارجة فضمة أحدىما يككف أف فيمـز رجؿو
 المخرجيف مف خرج إذا ككالبكؿ تعارضتا، إذا كالبينتيف ا،داللتيم فتبطؿ اآلخر، مف

 الحيض بأف العادة أجرل تعالى اهلل فاف منفردا؛ أحدىما كجد إذا ما بخبلؼ جميعان،
 ذلؾ كجد فإذا بمكغو، عند ذكره مف يخرج الرجؿ كمني بمكغيا، عند المرأة فرج مف يخرج

، غير مف أحدىما مف الخركج  .(ِ)داللتو بثبكت كيقضى مو،حك يثبت أف كجب معارضو
كاختمؼ الفقياء  امرأة، كال رجبلن  ككنو يثبت لـ خرج مف الخنثى الحيض كالمني إذا -ىػ

  بذلؾ؟ البمكغ في ثبكت
 مف المني خرج فقد رجبلن  كاف إف ألنو : يثبت البمكغ بذلؾ عند الشافعي؛القكؿ اْلكؿ

ف ذكره،  حاضت. فقد أنثى كاف كا 
 فبل منيان، كال حيضان  يككف ال أف يجكز ىذا ألف ت البمكغ بذلؾ؛يثب ال :القكؿ الثاني

 كانتفاء البمكغ عمى داللتيما فانتفت تعارضيما، ذلؾ عمى دؿ كقد داللة، فيو يككف
 .(ّ)كاألنثكية الذككرية عمى داللتيما

                                                           
 . ُٔ/ِمغني المحتاج لمشربيني  -ُ
 .ِٗٗ، ِٖٗ/ْ المغني البف قدامة -ِ

 .ِٗٗ ،ِٖٗ/ْ ، المغني البف قدامةُٔ/ِحتاج لمشربيني مغني الم -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ػالٓبد اُجِٞؽ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 َزغلاد اُـج٤خ يف ػالٓبد اُجِٞؽأٝال : ادل

في منذ الكالدة كحتى الثامنة أك التاسعة مف العمر ال يٌفرؽ بيف الذكر كاألنثى إال 
 ،كأىميا كجكد األعضاء التناسمية األنثكية في األنثى، بعض االختبلفات الظاىرية القميمة

طكؿ شعر كسيطة كبعض االختبلفات األخرل الب ،كاألعضاء التناسمية الذكرية في الذكر
ا يدرؾ كؿ كاحد ىعند ،كتستمر ىذه الحالة بينيما حتى يحيف مكعد البمكغ ،رأس األنثى

منيما أف ىناؾ تغيرات جسمية ككظيفية جديدة قد ظيرت عمى كؿ كاحد منيما بصكرة 
 تختمؼ عف اآلخر.

الغدد ا فييتبدأ يبدأ فييا النشاط الجنسي عند الذكر كاألنثى، فالفترة التي  كىالبمكغ ك 
كتصبح  ،-بعد أف كانت ىاجعة طكاؿ فترة الطفكلة- التناسمية بإفراز ىرمكناتيا الجنسية

األمر الذم  ،كالبكيضات عند المرأة ،عند الرجؿ ليا المقدرة عمى إنتاج النطؼ المنكية
، أك نزكؿ المني في كلعؿ مف أىميا االحتبلـ ،ينتج عنة عدد مف التغيرات الجسمية

 .كنزكؿ الحيض عند المرأة ناـ،اليقظة أك الم
، الرجؿعند  سنة ُْ إلىسنكات  ٗف سىك الطبيعي لبداية فترة البمكغ كيعتبر السف 

يظير البمكغ عند بعض األشخاص في سف ، ك سنة عند المرأة ُّسنكات كحتى  ٖسف ك 
يعكد ىذا ، ك سنة ُٓأك  ُْفي سف  يظير بينما عند اآلخريف ،سنكات مثبل ٗكػمبكر 

العامؿ ك  ،الغذائيالعامؿ ك  ،البيئيالعامؿ ك  ،العامؿ الكراثي :عكامؿ منيا إلى عدة
 .(ُ)العائميالعامؿ ك  ،النفسي

                                                           
، ْٕ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص ُُٔ/ِانظر: الجامع في أمراض النساء كالكالدة )نكفاؾ(  -ُ

، كأثر التقنية الحديثة ُّٔ، ُُٔ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صِْكدكرة األرحاـ لمحمد عمى البار ص
 لممعمكمات البمسـ نقبلن عف شبكة جماؿ عبد اهلل باصيي، كالبمكغ عند الرجؿ كالمرأة لَِٖالفقيي ص في الخبلؼ

 (.http://www.albalsem.info/htm/articlesََِhtmالصحي: ) كالتثقيؼ الطبية



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

443 

سنكات، كيمكف أف  ٖكتذكر بعض المراجع بإمكاف ظيكر البمكغ المبكر في الفتاة قبؿ 
 .(ُ)مف العمر ُٔ-ُْيتأخر إلى ما بعد سف 

يا اتمكنات الجنسية تبدأ في إفراز ف لمسبب الذم يجعؿ الير آلالـ يصؿ العمـ حتى ك 
 -في الذككر- الخصي :رغـ كجكد الغدد التي تفرز منيا كىى ،عند مرحمة البمكغ فقط

إال إف ىناؾ نظريات لعؿ ما ىك حديث كجديد  ،منذ الكالدة -في اإلناث-كالمبايض 
ز كبداية إفرا ،لعبلقة بيف زيادة كزف المرأة عند البمكغااكتشاؼ العمماء ىك منيا 

تخرج مف  (Leptin) حيث كجد أف ىناؾ مادة تسمى المبتيف ،اليرمكنات الجنسية
حيث تحفز تمؾ  ،كىى التي تزيد عند زيادة الكزف لمشخص عند البمكغ-الخبليا الدىنية 

اليرمكنات  سبب بداية إفراز مزً عٍ كىناؾ نظريات أخرل تى ، المادة إفراز اليرمكنات الجنسية
تؤدل إلى  ،إلى ظيكر مكاد محددة في المخ -عبلمات البمكغ كبالتالي ظيكر-الجنسية 

-اليرمكنات ، كىذه تحفيز الغدة النخامية إلفراز اليرمكنات المنشطة لمغدد الجنسية
عند الرجؿ  )التستكستيركف(ىرمكف ىي  ظيكر عبلمات البمكغ عفالمسئكلة  -الجنسية

 . (ِ)المبايض الذم يفرز مفك رأة عند الم (ستركجيفأل)اكىرمكف  ،الذم يفرز مف الخصيتيفك 
 ىي:كىذه العبلمات الدالة عمى البمكغ كالتي تظير نتيجة تأثير ىذه اليرمكنات 

 ،أف أكؿ عبلمة لمبمكغ عند المرأة ىي نمك كانتفاخ الثدييفإذ يرل األطباء  ف:االثدي -ُ
 ف عند الرجؿ كما ىي دكف أم نمك.اظؿ الثديتم ذفي الكقت ال

العانة، كيعد األطباء شعر العانة العبلمة الثانية مف عبلمات بط ك ظيكر شعر اإل -ِ
ظيكر  فف المسئكؿ عأل عانة؛الرجؿ كالمرأة في ظيكر شعر اإلبط كال البمكغ، كيتساكل

                                                           
 .ُّ، ُُ/ُانظر: األمراض النسائية لمحمكد الحافظ  -ُ

، ْٖ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص ُُٔ/ِفاؾ( انظر: الجامع في أمراض النساء كالكالدة )نك  -ِ
، َِٗ، َِٖ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صِٓ، ِْ، كدكرة األرحاـ لمبار صِٗ، َٓ، ْٗ

 كالتثقيؼ الطبية لممعمكمات البمسـ نقبلن عف شبكة جماؿ عبد اهلل باصييكالبمكغ عند الرجؿ كالمرأة ل
 (http://www.albalsem.info/htm/articlesََِhtmالصحي:)
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كالمكجكدة في كؿ مف المرأة  ،ذات الصفة الذكرية (ندركجيفاأل)ىذا الشعر ىك ىرمكنات 
كىذا المكاف ىك  يف،خصيتيف أك المبيضخر غير الآكلكنيا تفرز مف مكاف  ،كالرجؿ

 قشرة الغدد الكضرية المكجكدة فكؽ الكميتيف.
كيعد ظيكر الشعر الخشف لمعانة في الرجاؿ مف الناحية الطبية ىك العبلمة األكلى 

  .(ُ)لمبمكغ عند الرجاؿ
فبينما يقؿ شعر الجسـ  ،التكزيع الغير متساكم في شعر الجسـ كالكجو كالرأس -ّ

الشارب - وفي الرجؿ يظير شعر الكج ونجد أن ،كيزداد شعر الرأس ،ي المرأةكالكجو ف
كتعتبر  ،كبعض األماكف في الجسـ ،كيظير عنده شعر في الصدر كالظير ،-كالذقف

إحدل المميزات في الرجؿ نتيجة ليرمكف  -كالخالية مف الشعر-منطقتي جانبي الرأس 
ف ىناؾ إحيث  ؛مف ذككرة الشخصإال أف عدـ كجكدىما ال يعنى نقصاف  ،الذككرة

 في ظيكرىما. ان تمعب دكر  ،كالكراثية ،عكامؿ أخرل كالعائمية
الحيض: يعتبر نزكؿ دـ الحيض في األنثى العبلمة الظاىرية المعتمدة في بداية  -ْ

كيظير أكؿ حيض مف سف  ،البمكغ، حيث تقرر األسرة كالمجتمع أف ىذه البنت قد بمغت
كيعتبر عدـ نزكؿ أكؿ حيض عند بمكغ البنت سف  ،سنة ُْسنكات كحتى سف  ٖ

 الستشارة الطبيب. ان السابعة عشر مف العمر مؤشر 
 عندما يبدأ الشاب الدخكؿ في سنكات البمكغ يزداد إفراز ىرمكف الذككرةف :االحتبلـ -ٓ

كيؤدل ذلؾ إلى تحفيز الخصيتيف في بداية  ،كخاصة أثناء فترة الميؿ )التستكستيركف(،
كيعرؼ الشاب ىذا  ،كبالتالي حدكث االحتبلـ التمقائي أثناء النـك ،مشاج المنكيةإنتاج األ

أك إذا كجد آثار االحتبلـ عمى مبلبسة الداخمية عند االستيقاظ مف  ،األمر إما باإلحساس
 بمثؿ ىذا العمؿ.)األستركجيف( نكثةىرمكف األ ككذلؾ ىك الحاؿ في األنثى حيث يقـك ،النـك
 نظران  ؛بينما تزداد كتقكل العضبلت في الرجؿلمظير الخارجي، فالتغيرات في ا -ٔ
قؿ في المرأة أىذا األمر أف نجد  ،مية ىرمكف الذككرة في تخميؽ كتجميع البركتيناتعلفا

                                                           
 .ٕٕ/ِّالمكسكعة العربية العالمية انظر:  -ُ
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بؿ إنيا  ،استدارة كنعكمة أكثرفتككف  ،ع الخبليا الدىنيةياد بيا تخميؽ كتجمدالذم يز 
كخاصة في منطقة  ،ثرة األنسجة الدىنية بياكذلؾ لك ؛مف الرجؿ أكثرتطفكا في الماء 

 مف الرجؿ. قؿ قكة كتحمبلن أالحكض كالفخذيف كالصدر، كتككف عضبلتيا 
عمى الجمد تغير يختمؼ عف تأثير ىرمكف  (ستركجيف)األلتأثير ىرمكف األنكثة ك 

بينما نجده في  ،كقميؿ الشعر اكأممس اليذا السبب يككف جمد المرأة ناعم يو،الذككرة عم
 نتيجةحرارة  أكثر كيككف جمد المرأة أيضان  ،كيزداد بو الشعر ،قؿ نعكمةأمتانة ك  أكثرلرجؿ ا

 .كىذا يفسر زيادة نزيؼ الجرح عند المرأة مقارنة بالرجؿ ،الدمكية تحتو األكعيةلكثرة انتشار 
مف تضخـ الحنجرة  -كالذم يفرز عند البمكغ- )التستكستيركف(يزيد ىرمكف الذككرة ك 

مف  ، فيتغير الصكتفيؤدم ذلؾ إلى ظيكر صكت الرجؿ البالغ ،الصكتية كاألحباؿ
 أما في المرأة كنضران  ،الصكت الرقيؽ قبؿ البمكغ إلى صكت الرجؿ البالغ األكثر بحة

 .(ُ)لغياب ىرمكف الذككرة تبقى محتفظة بصكت ناعـ
بعض  ككذلؾ اختفاء ،كجدت تكقؼ العادة الشيريةقد  الطبيةالعديد مف األبحاث  إف

كبعض أنكاع  ،المظاىر األنثكية عند النساء البلتي يمارسف أعماؿ شديدة كعنيفة
ف ممارسة المرأة ليذه أ -كجدت ىذه األبحاث-الرياضة كاألعماؿ في المصانع كغيرىا، 

الثدييف  ضمكركالذم يؤدم إضافة إلى  ،األعماؿ يؤدم إلى ذكباف األنسجة الدىنية
إلى  نو يؤدم أيضان إف ،كىي الصفات المكجكدة عند الرجؿ ،كزيادة قكة العظاـ كالعضبلت

لذلؾ اعتبرت  ،كبالتالي تكقؼ العادة الشيرية كالحيض (،Leptin) المبتيف  تكقؼ مادة
 .(ِ)ىذه المادة ىي المسؤكلة عمى ظيكر الحيض كعبلمات البمكغ األخرل

                                                           
، كأمراض النساء إلبراىيـ حقي ُِّ، ُِِ، ُُٖ/ِانظر: الجامع في أمراض النساء كالكالدة )نكفاؾ(  -ُ

، ِٖ-ِٔ، كدكرة األرحاـ لمبار صِٓ، َٓص ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبارُُٗ-ُُِص
 نقبلن عف شبكة جماؿ عبد اهلل باصيي، كالبمكغ عند الرجؿ كالمرأة لُُٔكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صلمكا

 .http://www.albalsem.info/htm/articlesََِhtm الصحي: كالتثقيؼ الطبية لممعمكمات البمسـ

 .ُِّالخبلؼ الفقيي ص ، كأثر التقنية الحديثة فئَْالمراجعة في الفسيكلكجيا الطبية لكلياـ قانكؽ ص -ِ
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ة حصكؿ كمف الممكف مف خبلؿ مستجدات العمـك الطبية كتقنيتيا الحديثة معرف
البمكغ، كذلؾ عف طريؽ فحص الدـ، كالتحقؽ مف كجكد ىرمكف الذككر )التستكستيركف( 
 بالنسبة لمذكر، كالذم ال كجكد لو قبؿ سف البمكغ، ككذا التأكد مف كجكد ىرمكف األنكثة
)األستركجيف( الخاص باإلناث الغير مكجكد قبؿ البمكغ، فمتى ما كجدت ىذه اليرمكنات 

ف لـ يحتمـ، أك ينبت، أك يبمغ سف الخامسة عشرة، في الدـ دؿ عمى  بمكغ ىذا الصغير، كا 
كأما األنثى فإف ىرمكف األنكثة )األستركجيف( ىك المسبب الرئيس لمحيض، فمتى ما كجد 

 ىذا اليرمكف، فإف الحيض حاصؿ ال محالة، إال أف يمنع مانع مف مرض أك غيره.
التصكير اإلشعاعي الممكف ثبلثي كما أف تشخيص البمكغ يمكف أف يككف عف طريؽ 

بو،  اإلبعاد بجياز )دكبمر( لممكجات فكؽ الصكتية، كالذم يصكر الرحـ كاألجزاء المحيطة
كيتبيف مف خبللو حصكؿ البمكغ أك عدمو؛ ذلؾ أنو في مرحمة البمكغ يكبر حجـ المبيض، 

مكف التصكير كحجـ الرحـ، كيبدأ الدـ في التجمع كالتجمط فيو، غير أف األطباء ال يفض
 .(ُ)اإلشعاع، كيمجؤكف إلى تحديد البمكغ بالعبلمات الظاىرة

كمف خبلؿ التحاليؿ الطبية كالمخبرية أصبح مف الممكف التعرؼ عمى جنس الخنثى 
 .(ِ)المشكؿ، كالجـز بذككريتو كأنكثتو

  :  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ػالٓبد اُجِٞؽ يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 
العبلمات  ره األطباء مف عبلمات لمبمكغ يعتمد في الدرجة األكلى عمىيبلحظ أف ما ذك

الظاىرة،  يمجؤكف إلى تحديد البمكغ بالعبلماتالظاىرة التي ذكرىا الفقياء، بؿ إف األطباء 
 التقنية الطبية يظير أثرىا ىنا كما يمي:في ، كىذه المستجدات كال يميمكف إلى تحميؿ الدـ

إثبات أك -ه المستجدات في التقنية الطبية الحديثة كقرينة يمكف االعتماد عمى ىذ -ُ
، كيبقى االعتماد في (ّ)عمى البمكغ في حقكؽ اآلدمييف حاؿ االختبلؼ كالتنازع -نفي

 الحاالت االعتيادية عمى العبلمات الظاىرة؛ لآلتي:
                                                           

 .ُِْ، ُِّ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صَُ/ُانظر: األمراض النسائية لمحمكد حافظ  -ُ
 .ُّْأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ِ
 .ُِٓالمصدر نفسو ص -ّ
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 قاؿ: ألف األصؿ في األحكاـ أف تبنى عمى الظكاىر؛ لحديث أسامة بف زيد  -أ
بٍَّحنىا سرية، في اهلل  رسكؿ نىابىعىثى  قىاتً  فىصى رى يىٍينىةى، فأدركت مف اٍلحي  إلو ال فقاؿ: رجبلن، جي
 ال "أىقىاؿى :  المَّوً  رسكؿ فقاؿ  لمنبي فذكرتو ذلؾ، مف نفسي في فكقع فطعنتو، اهلل، إال
قىتىٍمتىوي! اهلل إال ًإلىوى  ًح، مف ٍكفان خى  قىالىيىا إنما الم وً  رىسيكؿى  يا قمت: قاؿ: كى  أىفىالى  قاؿ: السِّالى

ـى  حتى قىٍمًبوً  عف شىقىٍقتى   في المعركفة لمقاعدة دليؿ»قاؿ النككم: ، (ُ)ال" أىـٍ  أىقىالىيىا تىٍعمى
 .(ِ)«بالظكاىر فييا يعمؿ األحكاـ أف كاألصكؿ، الفقو
ألف الشريعة عامة تسع جميع البشر، كىذه التقنية الطبية قد يتعذر تكفرىا لدل  -ب

 فئة مف الناس، مع ما في اإللزاـ باالعتماد عمييا مف تكمؼ. 
 كالحنابمة مف أف اإلنبات عبلمة لمبمكغ.  تقكية ما ذىب إليو المالكية -ِ
تقكية ما ذىب فقياء إليو المالكية مف اعتبار غمظ الصكت، كنيكد الثدم، مف  -ّ

 عبلمات البمكغ.
:   أصو اُجِٞؽ يف اُظالح صبُضب 

،  تثبت بالبمكغ أحكاـ كثيرة في العبادات كالمعامبلت، كأىميا كجكب الصبلة، كالصـك
 صبلىا قد يكف لـ إف كقتيا بمغ في التي الصبلة الصبية أك الصبي عمى كالحج، فتجب

 أم الضركرم، الكقت إلى الصبلة تأخير يحـر: قالكا الذيف- المالكية حتى إجماعان،
 الضركرم الكقت في بمغ لك: قالكا -ذلؾك كالصبح كقتيا، مف اآلخر الجزء في لمعصر
 .(ّ)عميو حرمة كال يصمييا، أف فعميو
 عند فقياء إعادتيا لزمو كقتيا، خركج قبؿ بمغ ثـ كقتيا، صبلة في صمى أنو كلك
 حقو؛ في نفؿه  البمكغ قبؿ صبلىا التي الصبلة ألف كالحنابمة؛ كذلؾ كالمالكية الحنفية
 صمى لك أنو عمى فقياء المالكية كنص لكاجب،ا عف تجزئو فمـ عميو، كجكبيا لعدـ

                                                           
 . ٔٗبرقـ:  ٔٗ/ُ أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل -ُ

 .َُٕ/ِ مسمـ صحيح عمى النككم شرح -ِ

 .ُٖٗ/ٖ الككيتيةالفقيية  ، كالمكسكعةّْ/ُيؿ لصالح عبد السميع اآلبي جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر خم -ّ
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 صمى إف الناس، ككذا مع الجمعة عميو تجب الجمعة، صبلة قبؿ بمغ ثـ الظير،
ف معيـ، اإلعادة عميو كجب أخرل، جمعة ككجد بمغ ثـ الجمعة،  أعادىا الجمعة فاتتو كا 
 .(ُ)الفرض عف يجزئ فبل نفبل، كقع -جمعة كلك- األكؿ فعمو ألف ظيرا؛
 ألنو أدل صمى؛ كقد الكقت في بمغ إذا اإلعادة يمزمو فبل الشافعية عند فقياء أما
 يجب كال فييا، ىك التي الصبلة إتماـ يمزمو الصبلة أثناء في بمغ أنو كلك الكقت، كظيفة
  .(ِ)تستحب بؿ إعادتيا، عميو

ة قبميا عند المالكية كالشافعي الحاضرة إلى تجمع التي الصبلة يصمي أف عميو كيجب
 بمغ كلك كالعصر، الظير يصمي أف عميو كجب الشمس تغرب أف قبؿ بمغ فمك كالحنابمة،

 لؤلكلى كقته  ىك الثانية كقت كالعشاء؛ ألف المغرب يصمي أف عميو كجب الفجر قبؿ
 العصر، إلى الظير يؤخر أف نحكه أك السفر حاؿ في يمكف ألنو أم العذر، حاؿ

 كالعشاء، المغرب ككذلؾ كجو، مف لمظير كقته  العصر فكقت العشاء، إلى كالمغرب
ا، إال لؤلكلى مدرؾه  الثانية كقت بإدراكو فكأنو  إال األكلى تجب ال: قاؿ مالكنا أف أيضن
 األقؿ عمى كاحدةن  كركعةن  كاممةن  منيما األكلى الصبلة أم ركعات خمس يسع ما بإدراؾ
 الصبلتاف، كعند لزمتو فقد إحراـ تكبيرة يسع ما أدرؾ لك الحنابمة كعند الثانية، مف

 .(ّ)كاحدة ركعة بإدراؾ الشافعية
نما اقتصر الباحث عمى الصبلة؛ ألف  كىناؾ آثار أخرل كثيرة مترتبة عمى البمكغ، كا 

 المطمب مسكؽ فييا.
 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ُٖٗ/ٖ الككيتية ، كالمكسكعةِِٔ/ُ القناع ، ككشاؼٔٗ/ُ، كجكاىر اإلكميؿ ٓٗ/ِ لمسرخسي انظر: المبسكط -ُ
 .ُٖٖ/ُ طالبيفال ركضة -ِ
فقط،  كقتيا في بمغ التي الصبلة يصمي أنو فرأكا ، البصرم كالحسف كالثكرم الحنفية المسألة ىذه في كخالؼ -ّ

، ُّٖ/ُ المربع ، كالركضٔٓ/ُ المالكية السادة مذىب عمى الفقيية ، كالخبلصةُّ/ّ انظر: المجمكع
 .ُٗٗ، ُٖٗ/ٖ الككيتية كالمكسكعة الفقيية
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: اٍزؼبؽ اُظبئْ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف اٍزؼبؽ اُظبئْ

كاستعط بالدكاء: أدخمو في أنفو، كالسعكط: الدكاء يصب في  استعط: مف افتعؿ، أكالن:
األنؼ، كالسعكط مثؿ قعكد مصدر، كالميسعط: بضـ الميـ الكعاء يجعؿ فيو السعكط، 

، كاالستعاط عند الفقياء: ىك كصكؿ الشيء (ُ)كيصب منو في األنؼ، ككذلؾ السعيط
 . (ِ)إلى الدماغ مف األنؼ

شيء إلى باطف قصبة األنؼ حتى يجاكز منتيى ال يفطر الصائـ بكصكؿ  ثانيان:
، كىك أقصى األنؼ؛ ألنيا مف الظاىر؛ كذلؾ ألف القصبة مف الخيشـك  الخيشـك

 .(ْ)الذم ال يفسد الصـك بالكصكؿ إليو (ّ)كالخيشـك جميعو مف الظاىر

                                                           
 .  ُّْ/ُ، كالمعجـ الكسيط ِٕٕ/ُ، كالمصباح المنير  ُّٓ، ُّْ/ ٕالعرب  انظر: لساف -ُ

 .ّٓ/ ِٖ، كانظر: المكسكعة الفقيية الككيتية ُٕ/ِحاشية قميكبي  -ِ

 .ُِّ/ِممميبارم ل، كفتح المعيف بشرح قرة العيف ُِّ/ِحاشية إعانة الطالبيف لمدمياطي  -ّ
لحمؽ: كىك مخرج الغيف كالخاء، ككسط الحمؽ: كىك مخرج العيف ينقسـ الحمؽ إلى ثبلثة أقساـ ىي: أعمى ا -ْ

كالحاء، كأدنى الحمؽ: كىك مخرج اليمز كالياء، كالميـ في الحمؽ ىك معرفة ما يعد منو مف ظاىر الفـ عند 
 الفقياء فبل يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، مما ىك مف باطنو الذم يفسد الصـك بالكصكؿ إليو: 

 [.ّْٗ/ِ ما يفيد أف الفطر ال يتحقؽ إال بمجاكزة الدكاء الحمؽ بأقسامو الثبلثة ]الدر المختارجاء في كتب الحنفية 
أما المالكية فميـ قكالف، كالمشيكر منيما: أف الحمؽ كمو مف الباطف الذم يفسد الصـك بكصكؿ المائع أك المتحمؿ 

أما لك رده بعد كصكلو إليو فبل شيء فيو؛  إليو، أما غير المتحمؿ فيفسد الصـك بكصكلو إلى الحمؽ إذا لـ يرده،
ألف المتحمؿ إذا رجع مف الحمؽ ال يسمـ غالبان مف أف يبقى في الحمؽ ما يصؿ إلى الجكؼ مع الريؽ، بخبلؼ 

 [.ِْٓ/ُ حاشية الدسكقيغير المتحمؿ]
الكصكؿ إليو، كأما الذم ال يفسد الصـك ب مف الظاىرككذلؾ الغيف المعجمة كأما الشافعية فيركف بأف مخرج الخاء 

-مخرج اليمز كالياء فمف الباطف الذم يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، كاختمفكا في مخرج العيف كالحاء الميممتيف 
بالكصكؿ ىؿ ىك مف ظاىر الفـ فبل يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، أـ مف الباطف الذم يفسد الصـك  -أم كسط الحمؽ

 [ِّٔ/ِ ركضة الطالبيف، ك ِّٖ/ٔالمجمكعكالعيف الميممتيف مف الظاىر]إليو؟ كرجح اإلماـ النككم أف مخرج الحاء 
كأما الحنابمة فقد جاء في كتاب اإلنصاؼ ما يدؿ عمى أف مذىب الحنابمة كالذم رجحو النككم كمف كافقو مف 

 =[.َّٕ/ّ اإلنصاؼ لممرداكمالشافعية]
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 اختمؼ الفقياء في فساد الصـك  بالسعكط، كفي المسألة أقكاؿ ثبلثة: ثالثان:
، إلى أف (ّ)، كالحنابمة(ِ)، كالشافعية(ُ)ذىب جميكر العمماء مف الحنفية القكؿ اْلكؿ:

، كىذا ىك الذم رجحو ابف تيمية  ؛ لآلتي:(ْ)السعكط يفسد الصـك
 لمقيط بف صبرة لقكلو النبي  -ُ

 :" بىاًلٍغ في ااًلٍسًتٍنشىاًؽ إال أىٍف تىكيكفى كى
اًئمنا ألجؿ الصـك  -المبالغة-اؽ، كنياه عنيافيو بالمبالغة في االستنش ، إذ أمره (ٓ)"صى

مما يدؿ عمى أف ما كصؿ باالستنشاؽ إلى الحمؽ أك إلى الدماغ أنو يفطر، لكال ذلؾ لما 
، فيمحؽ األنؼ بالفـ  كاف لنييو عنيا ألجؿ الصـك معنى، مع أمره بيا في غير الصـك

 .(ٔ)بمفيـك ىذا الحديث فيفطر الداخؿ إلى الجكؼ منيما
                                                                                                                                                                  

أنو مف خارج البدف، فإذا قمت: إنو مف فالفـ دلت األدلة عمى »قاؿ الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي: =
خارج؛ فأم شيء يصؿ إليو مف المفطرات ال يضر كال يؤثر ما لـ يتجاكز الحد المعتبر شرعان، كما ىك ىذا 
الحد؟ الحد: ىك المياة، كالمياة ىي: المحمة المتدلية عند بداية الحمؽ، فيي فاصؿ بيف داخؿ البدف كبيف 

لفـ، فما كاف دكف المياة فيك مف داخؿ، كبناء عمى ذلؾ لك استقاء فخرج خارج البدف، كخارج البدف ىك ا
فقد أفطر... فالداخؿ ما دكف المياة  -إلى ما كراء المياة-القيء إلى فمو كرد كلك يسيران مف القيء إلى جكفو 

يا مكقع الشبكة دركس صكتية قاـ بتفريغ ]شرح زاد المستقنع،«مف جية الجكؼ، كالخارج ما قبؿ المياة مف جية الفـ
 [.http://www.islamweb.net : اإلسبلمية

 .ّٔٓ/ُ، كمجمع األنير في شرح ممتقى األبحر َِِ/ِالمبسكط لمشيباني  -ُ
 .  ُِّ/ٔالمجمكع  -ِ

ف لـ يجاكزىا، انظر -ّ : اإلنصاؼ لممرداكم كزاد البعض منيـ بأف الصـك يفسد إف كصؿ إلى خياشيمو أم كا 
 .   ُّٖ/ِ، ككشاؼ القناع ّٓ/ّ،  كالفركع ِٗٗ/ّ

 .ِٖٓ/َِمجمكع الفتاكل  -ْ
، باب ما جاء ُِْبرقـ:  ّٓ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطيارة، باب في االستنثار  -ٓ ، كالترمذم، كتاب الصـك

 يارة، باب المبالغة في االستنشاؽط، كالنسائي، كتاب الٖٖٕبرقـ:  ُٓٓ/ّ كراىية مبالغة االستنشاؽ لمصائـ في
برقـ:  ُِْ/ُ اؽ كاالستنثار، كابف ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب المبالغة في االستنشٕٖبرقـ:  ٔٔ/ُ

كالحديث: عف عاصـ بف لقيط بف صبرة عف أبيو قاؿ: قمت يا ، «ىذا حديث حسف صحيح»، قاؿ الترمذم: َْٕ
ضيكءى أى " رسكؿ اهلل، أخبرني عف الكضكء قاؿ: اًبعً  ،ٍسًبٍغ اٍلكي مٍِّؿ بيف اٍْلىصى خى بىاًلٍغ في ااًلٍسًتٍنشىاًؽ إال أىٍف تىكيكفى  ،كى كى

اًئمنا  ."صى
 .ّّٕ/ٔ، كالمجمكع لمنككم ِّْ/ِ، كبدائع الصنائع لمكاساني ِّّانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ص -ٔ

http://www.islamweb.net/
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حجة فيو؛ ألنو ليس فيو أف الصائـ يفطر بالمبالغة في االستنشاؽ،  نكقش: بأنو ال
نما فيو إيجاب المبالغة في االستنشاؽ لغير الصائـ، كسقكط كجكب ذلؾ عف الصائـ  كا 
فقط، ال نييو عف المبالغة، فالصائـ مخير بيف أف يبالغ في االستنشاؽ كبيف أف ال يبالغ 

ال كاف مخالفان ألمره عميو فيو، كأما غير الصائـ فالمبالغة في اال ستنشاؽ فرض عميو، كا 
 .(ُ)السبلـ بالمبالغة

يمكف الرد عمى المناقشة: بأنو رد غريب، إذ كيؼ يككف االستنشاؽ فرضا، كينيى 
، كاإلشارة إلى اعتبار المنفذ؛  عنو الصائـ إذا لـ يكف النيي لبلحتراز مف فساد الصـك

ال فما ىك الفرؽ بيف الصائـ كغيره إذ ا كاف ما يدخؿ مف األنؼ كيصؿ إلى الجكؼ ال كا 
؟!!  يفسد الصـك

الصائـ عف المبالغة؛ ألنيا سبب لدخكؿ الماء إلى الحمؽ كمنو إلى داخؿ  فنييو 
 الجكؼ.

ؿى "إً : لقكلو  -ِ ٍفطىاري ًمم ا دىخى  ، كالسعكط يدخؿ بو الشيء إلى الجكؼ.(ِ)"ن مىا اإلًٍ
الحمؽ، أك كصؿ كلـ يبتمعو الصائـ بؿ أخرجو، يناقش: بأف السعكط إذا لـ يصؿ إلى 

فميس ذلؾ بدخكؿ؛ ألف قصبو األنؼ إلى الخيشـك تعتبر في حكـ الظاىر، فبل يفسد 
نما نييي  الصـك بالكصكؿ إليو، بدليؿ جكاز االستنشاؽ لمصائـ مع كصكؿ الماء إليو، كا 

األنفي، فالفمي،  عف المبالغة فييا لمصائـ حتى ال يجاكز الماء الخيشـك إلى البمعـك
 فالحنجرم، فالمرمء، فالمعدة.

                                                           
 .  ُِٔ، ُِٓ/ ٔالمحمى البف حـز  -ُ
، كابف أبي شيبة في َِْٔبرقـ:  ٕٓ/ٖ ، تابع مسند عائشة رضي اهلل عنيامسنده أخرجو أبك يعمى في -ِ

، كىك في المصنؼ مف َِِٗبرقـ:  ِٖٗ/ِالمصنؼ، كتاب الصياـ، ما جاء في الصائـ يتقيأ أك يبدؤه القيء 
 َّٗ/ّ ، مجمع الزكائد«ركاه أبك يعمى كفيو مف لـ أعرفو»، قاؿ الييثمي: كبلـ عكرمة ال مف كبلـ النبي 

، كالحديث بتمامو عف عائشة قالت: دخؿ رسكؿ ُٔٗبرقـ:  ّٖٕ/ِ، كضعفو األلباني في الضعيفة َْٕٗبرقـ: 
اًئشىةي "فقاؿ:  اهلل  مىى ًفيوً  ،ىىٍؿ ًمٍف ًكٍسرىةو؟ فىأىتىٍيتيوي ًبقيٍرصو  ،يىا عى عىوي عى ضى اًئشىةي  ،فىكى : يىا عى قىاؿى ؿى بىٍطًني  ،كى ىىٍؿ دىخى

رىجى ًمٍنوي شىٍيءه،  لىٍيسى ًمم ا خى ؿى كى ٍفطىاري ًمم ا دىخى ، ًإن مىا اإلًٍ اًئـً  ."كىذىًلؾى قيٍبمىةي الص 
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ألنو كاصؿ إلى جكؼ الصائـ باختياره فيفطره كالكاصؿ إلى الحمؽ، كالدماغ  -ّ
 . (ُ)جكؼ، كالكاصؿ إليو يغذيو فيفطره كجكؼ البدف

، كبو قاؿ بعض األحناؼالقكؿ الثاني:  ، (ّ)، كابف حـز(ِ)السعكط ال يفسد الصـك
 ، لآلتي:(ْ)كغيره
 ألف الصـك ال يفسد  بكاصؿ مف غير الفـ؛ ألف النص إنما حـر األكؿ كالشرب. -ُ

نكقش: بأف ىذا القكؿ مبني عمى أف ما دخؿ األنؼ كصؿ إلى الدماغ، كالدماغ ليس 
مكضعا لمطعاـ كالشراب فبل يسمى أكبلن كال شربان، كبالتالي ال يعد الدخكؿ مف األنؼ مف 

، كىذا يرده ما سيأت ي مف أف بيف األنؼ كالحمؽ منفذا، كأف ما يقطر في مفسدات الصـك
 األنؼ يصؿ إلى الحمؽ، كمنو إلى معدة.

كبأف حديث لقيط يشير إلى عدـ اعتبار الدخكؿ مف الفـ فقط، إذ نياه عف المبالغة 
، كاالستنشاؽ إنما يككف مف األنؼ.     في االستنشاؽ في الصـك

ال يتعمؽ بو صبلح البدف بكصكلو إلى لـ يكجد الفطر صكرة كال معنى؛ ألنو مما  -ِ
 الدماغ.

قاؿ مالؾ: ال يفطر بالسعكط، إال أف ينزؿ إلى حمقو، فمتى كصؿ إلى  القكؿ الثالث:
دماغو كلـ يصؿ إلى حمقو لـ يفطر، كالعمة في ذلؾ عنده بأنو ال منفذ مف الدماغ إلى 

 .(ٓ)الحمؽ
األنؼ عمى الفـ، كىؿ ما فسبب الخبلؼ ىك االستدالؿ بمفيـك حديث لقيط في قياس 

 يصؿ إلى الدماغ يدخؿ منو إلى الحمؽ؟ كىذا اآلخر يتعمؽ بعمـ التشريح الطبي. 
                                                           

 .ُّٖ/ِ، ككشاؼ القناع ُٔ/ّ، كالمغني ِٗٗ/ِالبحر الرائؽ  -ُ
 .  ََّ/ِكالكلكاًلًجي، انظر: البحر الرائؽ  -ِ

 .َِّ/ٔالمحمى  -ّ

 .ََّ/ِ، كالبحر الرائؽ ّٓ/ّناؼ، انظر: الفركع ًلًجي مف األحكالحسف بف صالح، كداكد، كالكلكا -ْ

، كحمية ِّٗ/ُ، كاختبلؼ األئمة العمماء البف ىبيرة ُٔ/ّ، كالمغني البف قدامة ِٗٔ/ُالمدكنة الكبرل  -ٓ
 .ُِٔ/ ّالعمماء في معرفة مذاىب الفقياء لمشاشي القفاؿ 
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فأما السبب األكؿ: أم االستدالؿ بمفيـك حديث لقيط في قياس األنؼ عمى الفـ، فيك 
سبب لمخبلؼ بيف ابف حـز كالجميكر، فعند الجميكر الحديث دؿ عمى أف ما كصؿ 

الحمؽ أك إلى الدماغ أنو يفطر لكال ذلؾ لما كاف لنييو عنيا ألجؿ  باالستنشاؽ إلى
الصـك معنى، فألحقكا األنؼ بالفـ بمفيـك ىذا الحديث، أما ابف حـز فميس ليذا المفيـك 

 عنده معنى، كلذلؾ ال يمحؽ غير الفـ بو عنده.
كالسبب الثاني: كىك ىؿ ما يصؿ إلى الدماغ يدخؿ منو إلى الحمؽ؟ ىك سبب 

يضنكف بأف  -رحميـ اهلل تعالى-خبلؼ بيف مالؾ كالجميكر، فقد كاف الفقياء السابقكفال
ما دخؿ مف األنؼ كصؿ إلى الدماغ، كعند الحنفية كالشافعية كالحنابمة ما كصؿ إلى 
الدماغ يدخؿ منو إلى الحمؽ باعتبار أف بينيما منفذا، أما مالؾ فبل يرل أف بيف الدماغ 

السبب في شرطو في السعكط أف يصؿ إلى الحمؽ، فالحنفية  كالحمؽ منفذا، كىذا ىك
كالشافعية كالحنابمة يركف بأف السعكط يفسد الصـك كعمؿ جماعة مف الحنفية كالشافعية 
كالحنابمة ذلؾ بأنو يصؿ إلى الدماغ، كالدماغ عند الشافعية كالحنابمة جكؼ فما كصؿ 

ف لـ يكف الدماغ ، كأما الحنفية كا  عندىـ جكفا يفسد الصياـ بالكصكؿ  إليو يفسد الصـك
؛ ألف ما يصؿ إلى الدماغ سيدخؿ إلى  إليو إال أنيـ جعمكا السعكط مف مفسدات الصـك
الحمؽ؛ لكجكد المنفذ بيف الدماغ كالحمؽ عندىـ، بينما شرط مالؾ الكصكؿ إلى الحمؽ؛ 
 ألف ما دخؿ مف األنؼ يمكف أف يصؿ إلى الحمؽ، بخبلؼ ما كصؿ إلى الدماغ فبل
يصؿ إلى الحمؽ عنده؛ لكجكد المنفذ بيف األنؼ كالحمؽ كبيف األنؼ كالدماغ، كعدـ 

: ال يفطر بالسعكط إال أف ينزؿ -رحمو اهلل تعالى-كجكده بيف الدماغ كالحمؽ، كليذا قاؿ
ف كصؿ إلى الدماغ ما لـ يصؿ إلى الحمؽ؛ ألف  إلى حمقو، فبل يفسد الصـك عنده كا 

 د الصـك بما كصؿ إليو.الدماغ عنده ليس جكفا ليفس
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اٍزؼؾ اُظبئْ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼالهخ ثني األٗق ٝاُلٓبؽ ٝثني اُلٓبؽ ٝاحلِن أٝال :

عبارة عف أنبكبة عضمية  (، كىكPharynxيسمى الحمؽ عند األطباء بالبمعـك )
تمتد مف قاعدة الجمجمة  ،ة مف أسفؿكضيق ،متسعة مف أعمى

، سـُْكيبمغ طكلو حكالي  ،حتى الفقرة العنقية السادسة
كيتككف جدار البمعـك مف عضبلت يبطنيا مف الداخؿ غشاء 

 كينقسـ البمعـك إلى ثبلثة أقساـ:، مخاطي
كيقع خمؼ تجكيؼ األنؼ الذم الجزء العمكم: كىك ما يسمى بالبمعـك األنفي،  -ُ

كيفتح في ىذا القسـ  ،كاسطة فتحتي األنؼ الخمفيتيفيتصؿ بو ب
مف كؿ ناحية قناة استاكيكس البمعكمية األذنية التي تصؿ بيف 

 البمعـك كاألذف الكسطى.
كيقع الجزء األكسط: كىك ما يسمى بالبمعـك الفمكم،  -ِ

خمؼ تجكيؼ الفـ، كيفصؿ البمعـك األنفي عف البمعـك 
كؿ مف جانبي البمعـك الفمكم كيكجد عمى ، (ُ)الفمكم المياة

، كعف طريؽ تجمع مف النسج الميمفاكية تسمى المكزة
 البمعـك الفمكم يتـ ابتبلع الطعاـ كالشراب كالدكاء.

الجزء السفمي: كىك ما يسمى بالبمعـك الحنجرم،  -ّ
كيقع خمؼ الحنجرة، كينتيي البمعـك الحنجرم مف األسفؿ 

                                                           

ليكات كلييات كليى، أكىي المحمة المياة: لحمة حمراء في الحنؾ معمقة عمى عكدة المساف، كالجمع  -ُ
، ُِٔ/ُٓ، انظر: لساف العرب المشرفة عمى الحمؽ في أقصى الفـ، أك الينة المطبقة في أقصى سقؼ الفـ

 .ّْٖ/ِ، كالمعجـ الكسيط ٗٓٓ/ِكالمصباح المنير 
يتككف مف نسيج طبلئي غٌدم، مخركطي الشكؿ،  ،عبارة عف بركز عضمي (: ىيUvulaكفي الطب المياة )

 .َّّ، انظر: تشريح جسـ اإلنساف لحكمت فريحات صممـّٓ–ُٓ ما بيف يبمغ طكليا يتدلى مف الحنؾ الرخك،

 أقسام البلعوم

  منظر خلفي
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 .(ُ)حنجرة كالحباؿ الصكتية، كفيو تقع فتحة الباتصالو بالمرمء
إف الجزء العمكم لمبمعـك يقع خمؼ تجكيؼ األنؼ، كيعرؼ بالبمعـك األنفي، كتصؿ 
إليو كتصب فيو إفرازات األنؼ كالجيكب األنفية، كما يكضع في األنؼ مف دكاء أك 
بخاخ أك دخاف، كما يصؿ إليو عف طريؽ األنؼ إفرازات دمكع العيف، كاألدكية 

 .(ِ)لعيف، كتقع فيو فتحتا األنؼ الخمفيتاف، كفتحتا القناة البمعكميةالمكضكعة في ا
، كمنو إلى -أعمى الحمؽ–كبالتالي فما دخؿ إلى األنؼ فإنو يصؿ إلى البمعـك األنفي 

كمنو إلى البمعـك الحنجرم، ثـ المرمء، فالمعدة، كبالتالي  -كسط الحمؽ–البمعـك الفمي 
إلى الجكؼ عف طريؽ الحمؽ، كال عبلقة لو فما ييصب مف دكاء في األنؼ، يصؿ 

 بالدماغ.
كليس لبطكف الدماغ، كال لمسائؿ المخ شككي، أم عبلقة بالجياز اليضمي، كبالتالي 

ال يصؿ منو  -كىك ما يسميو الفقياء بالمأمكمة–فإف ما يدخؿ إلى الدماغ مف جرح 
السائؿ الدماغي –شيء إلى البمعـك أك األنؼ ميما كضع فيو دكاء أك غيره، كال يصؿ 

الذم يسيؿ حكؿ النخاع إلى األنؼ كالبمعـك الفمي إال في حالة كجكد كسر  -الشككي
في قاعدة الجمجمة، كىذه الحالة باألصؿ حالة خطيرة تحتاج إلى دخكؿ المستشفى 
كغالبان في قسـ العناية المركزة، كقد يحتاج المريض إلى إجراء عممية جراحية، كما 

 .(ّ)مغذية بالكريديعطى عادة سكائؿ 
 

                                                           

، كالتداكم كالمفطرات لحساف شمسي باشا رئيس قسـ العناية ِْٕتشريح جسـ اإلنساف لحكمت فريحات ص -ُ
 َُالفقو اإلسبلمي، الدكرة المركزة بمستشفى الممؾ فيد كاستشارم أمراض القمب، بحث منشكر في مجمة مجمع 

 ، كمكقع: http://sayadla.com/vb/showthread.php، كمنتديات الصيادلة: ِْٓ، صِ، الجزء َُالعدد 

http://www.t-ansan.com/vb/showthread.php?t . 
ات لحساف شمسي باشا، بحثاف منشكراف في مجمة مجمع الفقو المفطرات في مجاؿ التداكم لمبار، كالمفطر  -ِ

 .ِْٓ، ُِٗ، صِ، جزء َُ، عدد َُاإلسبلمي، انظر لكبل البحثيف: مجمة المجمع، دكرة 
 . ِٕٓ، ُُِالمصدر السابؽ ص -ّ

http://sayadla.com/vb/showthread.php


   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

456 

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء يف االٍزؼبؽ صب٤ٗب 
 :إف ما أظيره عمـ التشريح الطبي يدؿ عمى ما يمي

 أنو ال عبلقة لؤلنؼ بالدماغ مطمقان، فبل يكجد أم منفذ مف األنؼ إلى الدماغ. أكالن:
 األنؼ إلى لحمؽ. أف ىناؾ عبلقة لؤلنؼ بالحمؽ؛ لكجكد المنفذ مف  ثانيان:

كبالتالي فما ذىب إليو جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة مف 
 كجكد المنفذ بيف األنؼ كالدماغ، ال أساس لو مف الصحة. 

كما ذىب فقياء الشافعية كالحنابمة مف فساد الصـك باالستعاط لكصكلو إلى الدماغ، 
كؿ إليو، ككذلؾ ما ذىب إليو الحنفية مف فساد كىك جكؼ عندىـ يفسد الصـك بالكص

الصـك باالستعاط لكصكلو إلى الدماغ، كمنو إلى الحمؽ؛ لكجكد المنفذ بيف الدماغ 
كالحمؽ عندىـ، ال أساس لو مف الصحة أيضان، فميس ىناؾ أدنى شؾ في أف الدماغ ال 

 .(ُ)يرتبط بالجياز اليضمي
نما كاف الفقياء يظنكف أك يعتقدكف بأف الدماغ؛  ما يدخؿ عف طريؽ األنؼ يصؿ إلى كا 

ف جياز الشـ بو يستقبؿ المكاد  ألف األنؼ منفذ يشترؾ مع الفـ في االتصاؿ بالحمؽ، كا 
الشـ  الطيارة، فيذيبيا في طبقة المخاط، ثـ ينقميا عف طريؽ العصب الشمي إلى مركز

 .(ِ)الدماغؼ يصؿ إلى بالمخ، كلعؿ ىذا ىك الذم جعميـ يقكلكف: إف ما يؤخذ عف طريؽ األن
كعميو ال يستقيـ االستدالؿ بذلؾ عمى فساد الصـك باالستعاط عند الشافعية كالحنابمة 
لكصكلو إلى الدماغ، كىك جكؼ عندىـ، كال عند الحنفية لنزكلو منو إلى الحمؽ، كبالتالي 
ـ فيك دليؿ ساقط بما أثبتتو مستجدات العمـك الطبية، كعميو فإف أثر مستجدات العمك 

الطبية في المسألة يظير في ترجيح القكؿ بأف السعكط ال يفسد الصـك إال إذا كصؿ 

                                                           
 المفطرات في مجاؿ التداكم لمبار، كالتداكم كالمفطرات لحساف شمسي باشا، بحثاف منشكراف في مجمة مجمع -ُ

 .ِّٓ، ُُِ، صِ، جزء َُ، عدد َُ، انظر: مجمة المجمع، دكرة الدكلي الفقو اإلسبلمي

 دد، عَُ كرة، )دالدكلي مجمة المجمع فيمفطرات الصائـ في ضكء المستجدات الطبية لمحمد األلفي، منشكر  -ِ
 .َٖ(، صِ زء، جَُ
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إلى الحمؽ، كنفذ منو إلى الداخؿ، فحينئذ يعتبر المستعط مفطران إذا ابتمع ما نفذ مف 
السعكط إلى حمقو، أما لك كصؿ إلى حمقو فأخرجو كمجو كأزاؿ أثره، كلـ يبتمع منو شيئا، 

، كال يككف المستعط مفطران، كاهللفبل يككف في ىذه ال  أعمـ.  حالة مفسدان لمصـك
:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف رلٔٞػٚ ٖٓ ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 

 اُزوـري يف األٗق  -أ
مف خبلؿ النظر في فتاكل الفقياء بشأف السعكط نجد أف التقطير في األنؼ ال يفسد 

؛ بينما يفسد الصـك عند (ُ)كلوالصياـ عند ابف حـز كقد صرح بذلؾ، كقاؿ غيره بمثؿ ق
الشافعية كالحنابمة بالتقطير فييا إذا تجاكز األنؼ؛ ألنو يصعد إلى الدماغ، كالدماغ 
جكؼ يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، كىك مفسد لمصـك عند الحنفية كذلؾ؛ ألف التقطير 

 نو.فييا ينفذ إلى الجكؼ، كىك مفسد لمصـك عند مالؾ إف كصؿ إلى الحمؽ كما سبؽ بيا
 أما المعاصريف فقد اختمفكا عمى قكليف:

؛ ألف ذلؾ ليس أكبلن كال شربان، كال  القكؿ اْلكؿ: التقطير في األنؼ ال يفسد الصـك
شبييا باألكؿ كالشرب، كبأف ما يصؿ منيا إلى جكؼ الفـ فإنو ييمتص مف باطف غشاء 

في الفـ بعد  الفـ كال يصؿ منيا إلى المعدة شيء، أك أنو يسير يقاس عمى ما يبقى
المضمضة، كعمى السكاؾ؛ إذ ذكر األطباء أنو يتككف مف ثماف مركبات، كرأتو أكثرية 

 .(ِ)الندكة الفقيية الطبية التاسعة في الدار البيضاء
؛ ألف األنؼ منفذ إلى  القكؿ الثاني: قطرة األنؼ إذا دخمت إلى الجكؼ تفسد الصـك

بىاًلٍغ في ااًلٍسًتٍنشىاًؽ إال أىٍف تىكيكفى "مقيط: ل الحمؽ، كىك إلى الجكؼ، كليذا قاؿ النبي  كى
اًئمنا ، كبالتالي ال يجكز التقطير فييا؛ ألف ما أقطر فييا يصؿ إلى الحمؽ كمنو إلى "صى

                                                           
يصؿ إلى الدماغ فبل يكجد األكؿ عندئذ كالكلكاًلًجي مف فقياء الحنفية، كعمؿ ذلؾ بأف ما دخؿ مف األنؼ  -ُ

صكرة كال معنى، كالحسف بف صالح كداكد؛ ألف الصـك عندىما ال يفسد بالتقطير في األنؼ؛ ألف الصـك ال يفسد 
 .َِّ/ٔ، كالمحمى  ّٓ/ّ، كالفركع   ََّ/ِبكاصؿ مف غير الفـ، انظر: البحر الرائؽ 

 .ْٓٔ، ُُْ، ّٗٗ، ّٖٓ، صِ، جزء َُالدكلي، عدد ، كمجمة المجمع ٓٓمفطرات الصياـ المعاصرة ص -ِ
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جكؼ الصائـ، كقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة بشأف المفطرات في مجاؿ التداكم 
 . (ُ)ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ بأف: قطرة األنؼ ال تعتبر مف المفطرات إذا اجتنب

كالذم يترجح لمباحث في ىذه المسألة ىك القكؿ بفساد الصـك بقطرة األنؼ إذا كصمت 
إلى الجكؼ؛ لحديث لقيط الداؿ عمى أف الداخؿ مف األنؼ يفسد الصـك إذا كصؿ إلى 
الجكؼ، كألف األنؼ منفذ إلى الحمؽ كمنو إلى الداخؿ، كألنو ال يكجد أم دليؿ عمى 
التفريؽ بيف قميؿ ما يدخؿ إلى الجكؼ مف كثيره، بؿ حديث لقيط الذم فيو نيي الصائـ 
عف المبالغة في االستنشاؽ يشير إلى عدـ التفريؽ بيف قميؿ ما يدخؿ مف كثيره، ككجو 
الداللة: أف النيي في حديث لقيط كاضح كال سبب لو إال االحتراز عف كصكؿ شيء إلى 

 نؼ غالبان قميؿ.الجكؼ مع أف الكاصؿ مف األ
 (6)خببؿ األٗق -ة

 حكمو حكـ قطرة األنؼ، فيجرم فيو القكالف:
بخاخ األنؼ ال يعتبر مف المفطرات، كىك رأم أكثرية المجتمعيف في  القكؿ اْلكؿ:

 .(ّ)الندكة الفقيية الطبية التاسعة في الدار البيضاء بشأف المفطرات
ات إذا اجتنب ابتبلع ما نفذ إلى بخاخ األنؼ ال يعتبر مف المفطر  القكؿ الثاني:

الحمؽ، كعميو قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف المفطرات في مجاؿ التداكم في دكرتو 
 .(ْ)العاشرة بجدة

                                                           
، كفتاكل ابف َِٓ، كفتاكل في أحكاـ الصياـ البف عثيميف صَُٖفتاكل عصرية لعمي جمعة ص -ُ

 .ْْٓ، َُّ، ُٖ، صَّٕ، ّٕ، صَُ، الدكرةِ، الجزءَُ، العددالدكلي، كمجمة مجمع الفقو ُِٔ/ُٓباز
ى المصابكف بالزكاـ كالتيابات كتحسسات الجيكب األنفية، يمكنني تعريفو: بأنو بخاخ يستخدمو المرض -ِ

كيتككف مف: مكاد سائمة، كىكاء، كمكاد دكائية، كربما مكاد عطرية، يخرج عمى شكؿ رذاذ أك رشاش، يكضع 
إلى أحد منخرم مؿ أك غيرىا، يستخدمو المريض بإدخالو  ُٓمؿ أكَُفي عمب صغيرة بأحجاـ مختمفة،

 كيكرر ذلؾ في المنخر اآلخر.، ير الرذاذ كفي الكقت نفسو يستنشؽ الدكاء داخؿ األنؼاألنؼ كيضغط عميو ليتطا

 .ْٓٔص  شرة، العدد العاشر، الجزء الثانيانظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العا -ّ

 .ْٓٓ، ْْٓالمصدر نفسو ص  -ْ
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كالراجح في ىذا البخاخ ما أقره المجمع بشأنو، فبل يفسد بو الصـك إذا لـ يجاكز 
ستخدمو كأخرجو مف األنؼ، أك كصؿ إلى الحمؽ كلـ ينفذ منو إلى الجكؼ بأف مجو م

ال كاف مف  حمقو بعد كصكؿ إليو كلـ يبتمع ما كصؿ منو إلى األنؼ مف رذاذ أك دكاء، كا 
 مفسدات الصـك إلمكاف التحرز منو. 

 ؿبى األًَٝغني -ط
تبيف مف كبلـ أىؿ االختصاص بالطب أنو ىكاء ليس فيو مكاد عالقة، ال مغذية، كال 

، فبل حرج عمى الصائـ في استخدامو أثناء (ُ)سيغيرىا، كيذىب أغمبو إلى الجياز التنف
الصـك إذا احتاج إليو، كاستعماؿ قناع األككسجيف؛ لضيؽ في تنفسو، أك لكجكده تحت 
الماء، أك النخفاض الضغط الجكم في الطائرة، أك نحك ذلؾ مف المناطؽ التي يقؿ فييا 

 مي بشأف المفطرات في، كقد جاء في قرارات مجمع الفقو اإلسبل(ِ)ىذا العنصر أك ينعدـ
مجاؿ التداكم، كالندكة الفقيية الطبية التاسعة في الدار البيضاء في تكصياتيا بشأف 

أما العمبة الصغيرة المتصمة ، (ّ)المفطرات بأف غاز األككسجيف ال يعتبر مف المفطرات
فيي  ،كالمحتكية عمى الماء الذم يتحرؾ فييا أثناء تنفس الغاز، باسطكانة غاز األككسجيف

، كتعمؿ دكر الشعيرات الصغيرة المكجكدة داخؿ األنؼ، مرطب لغاز األككسجيف الجاؼ

فيذه العمبة تقـك بدكر طبيعي يقـك بو ، كالتي تعمؿ عمى ترطيب اليكاء الذم يتنفسو اإلنساف
 .الطبيعي جسـ اإلنساف في حالتو االعتيادية؛ ألف اليكاء يصؿ إلى الرئتيف مرطبان في الكضع

 ٝاح علبف األٗق ٓلا -ك
إف كاف ذلؾ الدكاء عمى الجدار الخارجي لؤلنؼ الذم ىك مف الكجو فبل إشكاؿ في 
كضع المرىـ كالدكاء السائؿ عميو؛ لؤلمف مف كصكؿ شيء إلى الجكؼ، كألف امتصاص 

                                                           
منشكراف في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،  المفطرات في مجاؿ التداكم لمبار، كالتداكم كالمفطرات لباشا، بحثاف -ُ

 .َِٔ، َِْالدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص 
 . ُُِ، كفتاكل الصياـ مف مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب صٔٔ/ٓيسألكنؾ في الديف كالحياة لمشرباصي -ِ

 .ْٓٔ، ْْٓانظر: مجمة مجمع الفقو، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص  -ّ
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الدكاء عف طريؽ الجمد ال يضر، أما لك كاف كضع الدكاء عمى فتحتي المنخر أك المنفذ 
أم -ز مف أف يصؿ إلى جكفو مف الدكاء شيئان؛ ألف قصبة األنؼ فبل يفطر إف احتر 

تعتبر مف الظاىر الذم ال يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، فضبل عف جدار  -داخؿ األنؼ
األنؼ الخارجي، ما لـ يدخؿ شيء مف الدكاء مع اليكاء كيجاكز القصبة كالمياة التي 

 .(ُ)د الصـكتقع في كسط الحمؽ كيدخؿ إلى الجكؼ، فإف حصؿ ذلؾ فس
 ٝاُـجبه: ( 6)ؽٌْ اُزلا١ٝ ثبُلفبٕ ٝاُجقبه -ٛـ

 الدكاء الذم يحرؽ فيستنشؽ المريض دخانو ليداكم بو مرضو محؿ خبلؼ:
؛ ألف في التداكم بو تعمد إدخالو، كتعمد (ّ)يفطر عند الحنفية كالحنابمة القكؿ اْلكؿ:

كتكر كىبة الزحيمي أف تعمد إدخاؿ البخار كالدخاف كالغبار مفسد لمصـك عندىـ، كيرل الد
 .(ْ)استنشاؽ الغبار أك الدخاف أك البخار سبب لفساد الصـك

 .(ٓ)ألنو معفك عف جنسوال يفسد بو الصـك عند الشافعية؛  القكؿ الثاني:
مما يمكف التحرز ألف  يفطر إف كجد طعمو في حمقو عند المالكية؛ القكؿ الثالث:

 .(ٔ)كيتقكل بو ،يتكيؼ بو الدماغمنو، ك 
كمستجدات العمـك الطبية كالتي أثبتت كجكد المنفذ مف األنؼ إلى الحمؽ ترجح القكؿ 

نما يستثنى مف الدخاف كالبخار كالغبار ما يتعذر  األكؿ؛ ألف ذلؾ مما يمكف االحتراز منو، كا 
 التحرز منو.

                                                           
، كالمفطرات لمحمد مختار السبلمي، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو ّٕٓفتاكل في أحكاـ الصياـ ص -ُ

 .ٓٔاإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص 
 .ِِٔالبخار: كؿ دخاف يسطع مف ماء حار فيك بخار، ككذلؾ مف الندل، انظر: كتاب الكميات ص  -ِ

مجمع األنير في شرح ممتقى ، ك ِْٗ/ِ البحر الرائؽك  ،ّٓٗ/ِ حاشية ابف عابديفك  ،ّٓٗ/ِالمختار  الدر -ّ
 .ُٕ، ُٔ/ّ، كالمغني البف قدامة ُِّ،َِّ/ِ كشاؼ القناع، ك ُّٔ/ُ األبحر

، في المناقشة، كعندما زار الدكتكر جامعة اإليماف ّّٕ، صِ، الجزء َُمجمة مجمع الفقو الدكلي، العدد  -ْ
 ، كجيت لو سؤاالن نصو: ما حكـ استنشاؽ الصائـ ألبخرة المكاد؟ فذكر أنو إف تعمد ذلؾ فسد صكمو.عاءبصن

 .ْٕ/ِ بف حجر الييتميال الفتاكل الفقيية الكبرلك  ،ِٖٔ/ُ مغني المحتاج، ك ّّٗ، ّّٖ/ٔ المجمكع -ٓ
 .ّْ/ّحاشية الخرشي  -ٔ
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ىي األنابيب التي يتـ إدخاليا مف األنؼ إلى الجسـ، كىي ، كهَـوح األٗق -ٝ
 :(ُ)أنكاع

قسطرة تقـك بإدخاؿ مكاد إلى الجسـ، كقسطرة الغذاء كالدكاء، عند  النكع اْلكؿ:
حدكث مشكمة في الفـ كعدـ قدرة المريض عمى المضغ كالبمع ألم سبب، فيذه مفسدة 

؛ ألنيا بمعنى األكؿ كالشرب، كتصؿ إلى مكضع الطعاـ كالشراب.  لمصـك
أقصاه، أك إلى الرئتيف، أك المعدة، أك قسطرة يتـ إدخاليا مف األنؼ إلى  النكع الثاني:

الحنجرة، أك المرمء؛ إلخراج السكائؿ كالمكاد المتراكمة فييا، كالتي يسبب تراكميا حدكث 
، أك البمعـك األنفي، أك الفمي، دكف أف  ضرر لئلنساف، فإف كاف إدخاليا إلى الخيشـك

اج مكاد مف ىذه تجاكز ىذه األنابيب المياة الكاقعة في كسط الحمؽ، كتقـك بإخر 
؛ ألف قصبة األنؼ إلى المياة مف ظاىر الجسـ فبل يفسد  المكاضع، فإنيا ال تفسد الصـك
الصـك بما كصؿ إلييا أك خرج منيا ما لـ يجاكز المياة، أما األنابيب الداخمة مف األنؼ 
؛ ألف ذلؾ  إلى الداخؿ كالرئتيف أك المرمء أك المعدة إلخراج المكاد فإنيا مفسدة لمصـك

 .(ِ)في حكـ االستقاءة
آلة التنفس كىي أنابيب يتـ إدخاليا مف األنؼ إلى الرئتيف مباشرة؛  النكع الثالث:

إلدخاؿ غاز األككسجيف، أك غازات التخدير، أك قناع متصؿ باسطكانة تحتكم عمى 
إذ دخمت جافة، كليس فييا  -القسطرة–غاز أككسجيف أك تخدير، أما أنابيب آلة التنفس 

، كيبقى حكـ غاز األككسجيف كغازات  أم مكاد دىنية أك سائمة، فبل تؤثر عمى الصـك
التخدير الداخمة، كأما نفس الكمامات فبل أثر ليا؛ ألنيا تكضع عمى األنؼ مف الخارج، 

 كيبقى حكـ الغاز الداخؿ. 

                                                           
، في مقابمة في أمراض الكمىمد الركحاني، استشارم ىذا التقسيـ استنبطتو مف كبلـ األستاذ الدكتكر مح -ُ

 ـ.  ََِٕ/ٕ/ِٗ-ىػُِْٗ/رجب/ِٔشخصية يـك الثبلثاء 

، العدد العاشر، انظر: المفطرات لمسبلمي، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة -ِ
 .ٓٔالجزء الثاني، ص
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 ادلـِت اُضبُش: اًزؾبٍ اُظبئْ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف اًزؾبٍ اُظبئْ

؟ كليـ في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ: اختمؼ الفق  ياء في الكحؿ لمصائـ ىؿ يفسد بو الصـك
، فمف اكتحؿ كىك (ُ)ذىب بعض الفقياء إلى أف الكحؿ يفسد الصـكالقكؿ اْلكؿ: 

ك حً ": صائـ بطؿ بو صكمو، مستدليف بما ركم عف النبي  أىن وي أىمىرى باْلثمد اٍلميرى
ًعٍندى  (ِ)

ـي  ًليىت ًقوً : كقاؿ ،الن ٍكـً  اًئ ، ككأنيـ فيمكا مف أمر الصائـ باجتنابو أنو سبب في (ّ)"الص 
، فنيي عنو كما نييي عف األكؿ كالشرب كالجماع.  فساد الصـك

نكقش: بأنو ال داللة فيو؛ ألنو حديث ضعيؼ، فبل يصح االحتجاج بو، كلئف صح 
صفة ال  قاؿ ذلؾ شفقة عمييـ؛ الحتماؿ أىنو عرؼ في اإلثمد فيك محمكؿ عمى أىنو 

، أك محمكؿ عمى األمر باجتناب الكحؿ المطيب؛ ألف (ْ)تكافؽ الصائـ كالحرارة كنحكه
المركح ىك المطيب فبل يتناكؿ ما ال طيب فيو، كيمكف أف يقاؿ: حديث االكتحاؿ 

 .(ٓ)المكركه صارؼ لؤلمر عف حقيقتو، فيككف االكتحاؿ مكركىا، كلكنو يبعد أف يفعؿ 

                                                           
المعتمر، كابف شبرمة، كابف أبي ليمى، انظر: المجمكع  حكاه ابف المنذر عف سميماف التيمي، كمنصكر بف -ُ

 .ُٔ/ّ، كالمغني البف قدامة ِّٔ/ٔلمنككم 
المركح المطيب، قاؿ أبك عبيد ىك المطيب بالمسؾ كأنو جعؿ لو رائحة تفكح بعد أىف لـ تكف، كقاؿ مركح  -ِ

غيرت رائحتو ككذلؾ الماء، كقاؿ أركح المحـ تكمنو قيؿ تركحت بالمركحة ك  بالكاك، ألف الياء في الريح كاك،
المحياني كغيره: أخذت فيو الريح كتغير، كفي حديث قتادة سئؿ عف الماء الذم قد أركح أيتكضأ منو فقاؿ: ال 

 . ّْْ/ٔ، كتاج العركس  ْٗٓ/ِبأس، انظر: لساف العرب 

، ب -ّ قاؿ »، قاؿ أبك داكد:ِّٕٕبرقـ:  َُّ/ِ اب في الكحؿ عند النـك لمصائـأخرجو أبك داكد، كتاب الصـك
برقـ:  ٖٓ/ْإركاء الغميؿ « منكر»، كقاؿ األلباني: «لي يحيى بف معيف: ىك حديث منكر يعني حديث الكحؿ

 .َُْبرقـ: َِٕ، ِٗٔ/ َُ، كضعيؼ سنف أبي داكد ّٔٗ

 .َُٕ/ِتبييف الحقائؽ  -ْ

 .ِِٖ/ْنيؿ األكطار  -ٓ
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، (ُ)صائـ أف يكتحؿ، كال يفسد بذلؾ صكمو، كبو قالت الحنفيةيجكز لمالقكؿ الثاني: 
، كبمثؿ قكليـ بعدـ فساد الصـك بالكحؿ قاؿ ابف تيمية، كابف (ِ)ككذلؾ عند الشافعية

 ؛ لمتالي:(ّ)حـز
 ألف المنيي عنو ىك األكؿ كالشرب، كىذا ليس أكبلن كال شربان. -ُ
كبالتالي ما كضع فييا مف الكحؿ  ألف العيف ليست جكفان كال منفذان إلى الجكؼ، -ِ

نما الكاصؿ أثره ال عينو، فيككف داخبلن مف المساـ،  لمتداكم ال يصؿ إلى الحمؽ، كا 
كالمفطر الداخؿ مف المنافذ ال مف المساـ الذم ىك خمؿ البدف؛ لبلتفاؽ فيمف شرع في 

 .(ْ)الماء يجد برده في بطنو كال يفطر
ى ذلؾ بأنو يكتحؿ كيجد طعمو في الحمؽ، نكقش: بأف المنفذ مكجكد، كالدليؿ عم

حدثني إنساف أنو اكتحؿ بالميؿ فنخعو »كيكتحؿ اإلثمد فيتنخعو، قاؿ اإلماـ أحمد: 
بالنيار، ثـ ال يعتبر في الكاصؿ أف يككف مف منفذ، بدليؿ ما لك جرح نفسو جائفة فإنو 

 .(ٓ)«يفطر

اشتكت عيني  فقاؿ: قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي  بحديث أنس بف مالؾ  -ّ
 .(ٔ)"نعـ"أفاكتحؿ كأنا صائـ؟ قاؿ: 

ؿى رسكؿ الم ًو "بحديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  -ْ ـه  اٍكتىحى اًئ  .(ٕ)"كىك صى
                                                           

 .ّْٔ/ُع األنير في شرح ممتقى األبحر ، كمجمّٓٗ/ِ، كالدر المختار َُٕ/ُتبييف الحقائؽ  -ُ
 . ِّٔ، ُّٔ/ٔالمجمكع  -ِ
 .ُِْ/ٔ، كالمحمى ِّْ، ِّّ/ ِٓمجمكع الفتاكل  -ّ
 . َّّ/ِشرح فتح القدير  -ْ

 .ُٔ/ّالمغني البف قدامة   -ٓ
ٔ- ، حديث أنس »، كقاؿ: ِٕٔبرقـ:  َُٓ/ ّ باب ما جاء في الكحؿ لمصائـ أخرجو الترمذم، كتاب الصـك

، ضعفو األلباني «في ىذا الباب شيء، كأبك عاتكة يضعؼ ليس إسناده بالقكم، كال يصح عف النبي حديث 
 .ُُٕ، برقـ: ْٖفي ضعيؼ الترمذم ص

، كالطبراني ُٖٕٔبرقـ:  ّٔٓ/ُ باب ما جاء في السكاؾ كالكحؿ لمصائـأخرجو ابف ماجو، كتاب الصياـ،  -ٕ
 =كفي إسناده بقية»قاؿ الحافظ في التمخيص: ، َُْبرقـ:  ِْٔ/ُ ، باب مف اسمو الحسيفالمعجـ الصغيرفي 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

464 

نكقش ىذاف االستدالالف: بضعفيما، بؿ إف النككم ذكر ىذيف الحديثيف كغيرىما مما 
بنا بأحاديث ضعيفة، كاحتج أصحا»استدؿ بو الشافعية كبيف ضعفيا، كقاؿ قبؿ ذكرىا: 

 .(ُ)«نذكرىا لئبل يغتر بيا
يكره الكحؿ لمصائـ كال يفسد بو الصـك إال إذا كجد الصائـ طعمو في القكؿ الثالث: 

حمقو، كقاؿ بو المالكية كالحنابمة، كمحؿ الفساد عند المالكية إذا اكتحؿ نياران ككصؿ إلى 
، كعند الحنابمة إف كجد (ِ)قو نياراحمقو، أما لك اكتحؿ ليبلن ال يضره ىبكط الكحؿ في حم
ال فبل، كاستدؿ ىذا الفريؽ (ّ)طعمو في حمقو أك عمـ كصكلو إليو يفسد صكمو ، كا 

 باآلتي:
ف كاف ضيقا، أك غير معتاد، بدليؿ أنو يجد طعمو في حمقو،  -ُ أف العيف منفذ كا 

 كيتنخعو عمى صفتو.

                                                                                                                                                                  
م... كالزبيدم المذككر اسمو سعيد بف أبي سعيد ذكره ابف عدم كأكرد ىذا الحديث في ترجمتو، ككذا =عف الزبيد

قاؿ البييقي كصرح بو في ركايتو، كزاد إنو مجيكؿ، كقاؿ النككم في شرح الميذب: ركاه ابف ماجة بإسناد 
ركاية بقية عف سعيد بف أبي سعيد عف ىشاـ، كسعيد ضعيؼ، قاؿ: كقد اتفؽ الحفاظ عمى أف ركاية  ضعيؼ مف

بقية عف المجيكليف مردكدة انتيى، كليس سعيد بف أبي سعيد بمجيكؿ بؿ ىك ضعيؼ كاسـ أبيو عبد الجبار عمى 
بف عبد الجبار فقاؿ: ىك  الصحيح، كفرؽ ابف عدم بيف سعيد بف أبي سعيد الزبيًدم فقاؿ: ىك مجيكؿ، كسعيد

 "أف رسكؿ اهلل ضعيؼ كىما كاحد، كركاه البييًقي مف طريؽ محمد بف عبيد اهلل بف أبي رافع عف أبيو عف جده 
ـه"كاف يىٍكتىًحؿي كىك  اًئ ، كقاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو: ىذا حديث منكر، كقاؿ في محمد: إنو منكر الحديث، صى

اف في الضعفاء مف حديث ابف عمر كسنده مقارب، كركاه بف أبي عاصـ في ككذا قاؿ البخارم، كركاه ابف حب
مىٍينىا رسكؿ الم ًو "كتاب الصياـ لو مف حديث ابف عمر أيضا كلفظو:  رىجى عى ٍينىاهي مممكءتاف خى ٍثًمدً  كىعى  ،مف اإلًٍ

ـه  اًئ افى كىك صى ذىًلؾى في رىمىضى ه، كفي الباب عف بريرة مكالة ...، كركاه أبك داكد مف فعؿ أنس كال بأس بإسناد"كى
انظر: تمخيص الحبير البف  «عائشة في الطبراني األكسط، كعف ابف عباس في شعب اإليماف لمبييقي بإسناد جيد

، كمصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو لمكناني ٗٔٔ-ٔٔٔ/ٓ، كانظر: البدر المنير ُُٗ، َُٗ/ِحجر 
 .ُٓ/ُُعمدة القارم ، ك ٕٔ/ِ
 .ِّٔ/ٔم لمنكك  المجمكع -ُ
 .ِْٓ/ُ، كحاشية الدسكقي ِٗٔ/ُالكبرل  المدكنة -ِ
 .ُِْ/ُ، كالركض المربع ََّ، ِٗٗ/ ّ، كاإلنصاؼ لممرداكم ُٔ/ّ المغني -ّ
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 .      (ُ)ائو كصغره ممحؽ بالمساـنكقش: بأف المنفذ غير مكجكد، كلك سمـ بكجكده فيك لخف
ك ًح ًعٍندى الن ٍكـً  باإلثمدأىن وي أىمىرى ": أف النبي  -ِ ـي : كقاؿ ،اٍلميرى اًئ    ."ًليىت ًقًو الص 
أنو أكصؿ إلى حمقو ما ىك ممنكع مف تناكلو بفيو، فأفطر بو، كما لك أكصمو مف  -ّ
 أنفو. 

ث الكاردة في المسألة، كىؿ ما يكضع ىك االختبلؼ في صحة األحادي فسبب الخالؼ
 في العيف يصؿ إلى الحمؽ؟ كىذا اآلخر يتعمؽ بعمـ التشريح الطبي. 

فيرل الحنفية كالشافعية بأف العيف ليست جكفان، كال منفذان إلى الجكؼ، كبالتالي ما 
نما الكاصؿ أثره ال عينو،   كضع فييا مف الكحؿ لمتداكم ال يصؿ إلى الحمؽ، كا 

ف كاف ضيقان، أك غير معتاد. بينما ذىب  المالكية كالحنابمة إلى أف العيف منفذ كا 

                                                           
 .َّْ/ّحكاشي الشركاني  -ُ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼني ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼالهخ ثني اُؼني ٝاحلِن أٝال :

 Lacrimal) ) مف الغدة الدمعية (Lacrimal Apparatus) النظاـ الدمعييتككف 

Gland التي تقع في الجزء العمكم األمامي
 مخركطي حماية تجكيؼ-حجر العيفمالخارجي ل

كتصب الدمكع عبر قنكات  ،-الجمجمة في الشكؿ
 -Conjunctiva)) العيف دمعية عمى ممتحمة

 مقمة مف لجزء كالمغطي لمجفكف المبطف الغشاء
كبعدىا تنتقؿ الدمكع إلى زاكية العيف ، -العيف

 إلى الكيس الدمعي (Lacrimal Canaliculi) قؿ عبر القينيات الدمعيةلتنت ،الداخمية

Lacrimal Sac)  ،)كالذم يحبس الدمكع مف أف تنزؿ دفعة كاحدة لتجكيؼ األنؼ، 
لتصب في (  (Nasolacrimal Duct بعدىا تنتقؿ عف طريؽ القناة األنفية الدمعية

  .(ُ)تجكيؼ األنؼ عبر فتحتيا في النيقرة األنفية السيفمى
كمف »قاؿ الطبيب محمد عمي البار: 

المعمـك أف ىناؾ قناة ما بيف العيف كاألنؼ، 
فإذا كضع اإلنساف قطرة في عينو، فإنيا 
تصؿ إلى األنؼ، كمف األنؼ قد تصؿ إلى 

، كىك صريح بأف ىناؾ منفذان مف (ِ)«البمعـك
 العيف إلى الحمؽ.

                                                           
 .ِٕٓانظر: األساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص  -ُ

ار لمػػدكرة العاشػػرة لمجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي، كىػػك منشػػكر المفطػػرات فػػي مجػػاؿ التػػداكم، بحػػث قدمػػة الػػدكتكر البػػ -ِ
 .ُِٔ، ص ِ، الجزء َُ، العدد َُضمف مجمة المجمع، الدكرة 
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التي تخرج مف جكؼ العيف تنفتح عمى كقد بيف الدكتكر حساف شمسي بأف القناة الدمعية 
. ، فإنو يصؿ إلى األنؼ، كبأف مف كضع الدكاء في عينو ،عبر فتحة فيو األنؼ  كمنو إلى البمعـك

ثـ كضح بأف جكؼ العيف ال يتسع ألكثر مف قطرة كاحدة فقط، كأف كؿ ما زاد عمى 
يصفكف كضع ذلؾ فإف العيف تمفظو إلى الخارج فيسيؿ عمى الخد، كأف أطباء العيكف 

 ساعات.  ٔ-ْقطرة أك قطرتيف في العيف كؿ 
ثـ بيف كمية ىذه القطرة الكاحدة التي تكضع في العيف كال تسع لغيرىا، بأف الميمي 

قطرة كأف ممعقة الشام الصغيرة تحتكم عمى خمسة ميمي  ُٓليتر الكاحد يحتكم عمى
جزء مما  ٕٓزء مف ليتر مف السائؿ، كالقطرة الكاحدة التي تكضع في العيف تبمغ ج
 .  (ُ)ّ( مف السـَ،َٔتحتكيو ممعقة الشام الصغيرة مف السائؿ، فحجـ القطرة الكاحدة )

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 
إف ما أظيره عمـ التشريح الطبي لمعيف يدؿ عمى كجكد المنفذ مف العيف إلى األنؼ، 

مف األنؼ إلى الحمؽ، كبالتالي فإف ما يكضع  كقد سبؽ في المطمب السابؽ كجكد المنفذ
في العيف مف كحؿ أك دكاء يككف عرضة لمكصكؿ إلى الحمؽ، كىذا يرجح ما ذىب إليو 
ف كاف ضيقان، أك غير معتاد، كيدؿ عمى بطبلف  المالكية كالحنابمة مف أف العيف منفذ كا 

العمـك الطبية تقكم قكؿ ما ذىب إليو القائمكف بعدـ كجكد المنفذ، كبالتالي فإف مستجدات 
، كلكف  المالكية كالحنابمة القائميف بأف الكحؿ إذا كجد طعمو في الحمؽ يفسد بو الصـك
ىذا مقيد بنزكلو مف الحمؽ إلى الجكؼ، فمك اكتحؿ أك كضع الدكاء في العيف فشعر 
 بنزكلو إلى الحمؽ أك شعر بطعمو أك أثر الدكاء في حمقو، ثـ قاـ بمجو إلى الخارج، فبل
، كىك الذم قرره مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة  يككف لذلؾ أثره عمى الصـك
المؤتمر اإلسبلمي بشأف المفطرات في مجاؿ التداكم، إذا قرر أف قطرة العيف ال تعتبر 

 .(ِ)مف المفطرات إذا اجتنب ابتبلع ما كصؿ إلى الحمؽ

                                                           
 .ّٗٔ، ِٖٓ، ص ِ، الجزء َُ، العدد الدكليفي التداكم كالمفطرات، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو  -ُ
 .ْْٓلعاشر، الجزء الثاني، ص انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد ا -ِ
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كاف مكجكدا، فيك لخفائو  إال أف ما نبو إليو بعض فقياء الشافعية بأف المنفذ إف
كىذا صحيح إذ المنفذ -كصغره ممحؽ بالمساـ، فبل تؤثر مداكاة العيف عمى الصـك 

يجعؿ مف قكؿ ىؤالء محبلن لمنظر، مما جعؿ جماعة مف الفقياء  -صغير كمختؼ
ف كاف الباحث يميؿ إلى  المعاصريف يقكلكف بعدـ فساد الصـك مطمقان بمداكاة العيف، كا 

 بتتو مستجدات العمـك الطبية، كعمية الحنابمة كالمالكية.األخذ بما أث
:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 

 اختمؼ العمماء المعاصركف في حكميا لمصائـ: :هـوح اُؼني
ذىب أكثر المعاصريف إلى أف قطرة العيف ال تفطر، كعميو فتكل المجنة  القكؿ اْلكؿ:

، كىك قكؿ الحنفية، (ُ)دكة الفقيية الطبية في الدار البيضاءالدائمة لمبحكث كاإلفتاء، كالن
، مف المتقدميف الذيف لـ يعتبركا العيف منفذان، كال ما  كالشافعية، كابف تيمية، كابف حـز

؛ لمتالي:  كصؿ منيا يفسد الصـك
ألف ذلؾ ليس أكبلن كال شربان كال في معناه كالدليؿ إنما جاء بمنعيما، فبل يمحؽ  -ُ

ليس في معناىما، كالعيف ليست منفذا لؤلكؿ كالشرب، فيي كغيرىا مف مساـ  بيما ما
الجمد، كذكر الفقياء أف اإلنساف لك لطخ باطف قدميو بشيء فكجد طعمو في حمقو، فإنو 

 ال يفطر؛ ألف ذلؾ ال يصؿ إلى المعدة.
ألنيا ال تصؿ إلى المعدة بؿ تيمتص مف باطف غشاء الفـ، كالكاصؿ أثرىا  -ِ

 ا ال ذاتيا.كطعمي
ألف ما يصؿ مف القطرة إف كصؿ فقميؿ جدا، فيقاس عمى ما بقي مف أثر  -ّ

 المضمضة كاالستنشاؽ كالسكاؾ فيي مف نظائرىا.

                                                           
، ُّٕ، كفتػػاكل مصػػطفى الزرقػػاء ص َِٓ، كفتػػاكل فػػي أحكػػاـ الصػػياـ ص ِْٔ-َِٔ/ُٓفتػػاكل ابػػف بػػاز  -ُ

، كمفطػػػػرات الصػػػػياـ ُِٓص، كتيسػػػػير فقػػػػو العبػػػػادات لفيصػػػػؿ مكلػػػػكم ّٓ، ِٓ/ْكيسػػػػألكنؾ فػػػػي الػػػػديف كالحيػػػػاة 
، َُ، العػدد َُة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي، الػدكرة ، كمجمػَِٓ/َُ، كفتاكل المجنػة الدائمػة ٔٔ، ٓٔالمعاصرة ص

 .ْْٔ، ُُْ، َْٗ، ّٗٗ، ّٔٗ، ِّٗ، ّٖٓ، ُّٖ، ّٕٔ، ّْٕ، ّٔٔ، صِجزء ال
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لقكؿ األطباء: إنو قد يصؿ جزء منيا إلى الجكؼ، كىذا يدؿ عمى الشؾ في  -ْ
إلفطار غير الكصكؿ، حتى لك أحسسنا بالطعـ ماداـ الشؾ في الكصكؿ قائمان، فمسألة ا

 متحققة بمجرد الشؾ.
، كبو قاؿ  القكؿ الثاني: ذىب بعض المعاصريف إلى أف قطرة العيف تفسد الصـك

؛ ألف العيف منفذ إلى الجكؼ، كالتقطير فييا كاصؿ (ُ)الشيخ محمد المختار السبلمي
 إليو، كقياسان عمى الكحؿ.

بيا مخاط كابتمعو الصائـ، قطرة العيف ال تفسد الصـك إال إذا تجمع بسب القكؿ الثالث:
، ألف العيف منفذ إلى الجكؼ كما أثبت ذلؾ (ِ)كىك قكؿ الدكتكر محمد جبر األلفي

 الطب، كقياسان عمى الكحؿ.
قطرة العيف مفسدة لمصـك إذا كصمت إلى الجكؼ، كىك قكؿ الدكتكر  القكؿ الرابع:

قرر أف قطرة العيف  ، كىك الذم قرره مجمع الفقو اإلسبلمي، إذا(ّ)عمي أحمد القميصي
؛ ألف العيف منفذ إلى (ْ)ال تعتبر مف المفطرات إذا اجتنب ابتبلع ما كصؿ إلى الحمؽ

 الجكؼ كما أثبت ذلؾ الطب الحديث.
كالمترجح ىك القكؿ الرابع؛ ألف العيف منفذ إلى الجكؼ كما أثبت الطب، كال كجو 

كأخرجيا الشخص كأثرىا،  لمقكؿ بالفطر إف لـ تصؿ القطرة إلى الحمؽ، أك كصمت إليو
 كلـ يبتمع مف ذلؾ شيئا.

                                                           
 .ّٗ، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، صالدكليفي المفطرات بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو  -ُ
، ِ، الجػزء َُحػث منشػكر فػي مجمػة مجمػع الفقػو، العػدد في مفطرات الصائـ فػي ضػكء المسػتجدات الطبيػة، ب -ِ

 .َُّص 

 .ْٔٔعمي القميصي صفقو العبادات ل -ّ

 .ْْٓ، العدد العاشر، الجزء الثاني، صمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة -ْ
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 ادلـِت اُواثغ: اُزوـري يف األمٕ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف اُزوـري يف األمٕ

 اختمؼ الفقياء في فساد الصـك بتقطير الصائـ في أذنو لممداكاة:
، كال يفطر مف أقطر في أذنو، كىك قالقكؿ اْلكؿ:  كؿ ابف قطرة األذف ال تفسد الصـك

 ، كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي: (ّ)، كقاؿ بو غيرىـ(ِ) ، كقكؿ لمشافعية(ُ)حـز
نما المنيي عنو ىك األكؿ كالشرب، -ُ  بأف التقطير في األذف ليس أكبلن كال شربان، كا 

 بدليؿ أف مف احتقف بالخمر أك صبيا في أذنو فميس عميو الحد، فصح أنو ليس أكبلن كال
 عمينا إيصالو. يحـر ما لـ عف أف نكصؿ إلى الجكؼ بغير األكؿ كالشرب نيينا قط كما، شربا

يناقش: بأف ما يدخؿ إلى جكؼ الصائـ مف قطرات يسيره إذا بالغ في المضمضة 
؛ لنييو  الصائـ عف  كاالستنشاؽ ال تسمى أكبلن أك شربان؟! مع أنيا مفسدة لمصـك

.  المبالغة باالستنشاؽ أثناء الصـك
نما يصمو بالمساـ كالكحؿ، ككما لك دىف  بأنو ال منفذ -ِ مف األذف إلى الدماغ، كا 

 بطنو فإف المساـ تتشربو كال يفطر.
، كقيد المالكية  القكؿ الثاني: ذىب جميكر العمماء إلى أف قطرة األذف تفسد الصـك

بالكصكؿ إلى ( ٓ)، بينما قيده الشافعية، كالحنابمة(ْ)ذلؾ بشرط الكصكؿ إلى الحمؽ

                                                           
 . ُِْ/ٔالمحمى  -ُ
 .ِّّ، ِِّ/ٔالمجمكع لمنككم  قالو أبك عمي السنجي، كالقاضي حسيف، كالفكراني، كصححو الغزالي، انظر: -ِ

 .ّٓ/ّاألكزاعي، كالميث، كالحسف بف صالح، كداكد، انظر: الفركع البف مفمح  -ّ
كأما مف أقطر في أيذنو ليبلن فبل شيء عميو عندىـ، كال يضػره ىبكطػو نيػارا؛ ألنػو إذا غػاض فػي أعمػاؽ البػاطف  -ْ

ى البػػدف مػػف غيػػر طريػػؽ الفػػـ، انظػػر: الشػػرح الكبيػػر لػػيبلن لػػـ تضػػر حركتػػو، كيكػػكف بمثابػػة مػػا يتحػػدر مػػف الػػرأس إلػػ
، كقػػالكا أيضػػان: إف صػػب فػػي أذنػػو دىنػػان لكجػػع بػػو أك غيػػره، فكصػػؿ ذلػػؾ إلػػى ِْٓ/ُ، كحاشػػية الدسػػكقي ِْٓ/ُ

حمقو، فميتماد فػي صػكمو، كال يفطػر بقيػة يكمػو، كعميػو القضػاء، فػإف لػـ يصػؿ إلػى حمقػو، فػبل شػيء عميػو، انظػر: 
 .ِْٓ/ِمكاىب الجميؿ 

 .ّٓ/ّ، كالفركع البف مفمح ُٔ/ّ، كالمغني البف قدامة ِّّ، ِِّ/ٔالمجمكع لمنككم  -ٓ
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ذا كانت بالماء الدماغ، كع ند الحنفية تفسده القطرة في األذف إذا كانت بدىف باتفاؽ كا 
 ، كاستدلكا باآلتي: (ِ)كالدكاء كالدىف ،(ُ)فباختبلؼ

بأف األذف منفذ إلى الدماغ، كالدماغ جكؼ عند الشافعية كالحنابمة فيفسد الصـك  -ُ
ف لـ يكف الدماغ جكفان يفسد ال صـك بالكصكؿ إليو، إال بالكصكؿ إليو، كعند الحنفية كا 

أف ما كصؿ إليو سيصؿ إلى الجكؼ؛ العتقادىـ أف بيف الدماغ كالجكؼ منفذا، كبالتالي 
فما كصؿ إلى الدماغ يفسد الصـك في الثبلثة المذاىب جميعان، كأما المالكية فإف ما 
كصؿ لممعدة مف منفذ عاؿ مكجب لمقضاء عندىـ، سكاء كاف ذلؾ المنفذ كاسعان أك 

بخبلؼ ما يصؿ لممعدة مف منفذ سافؿ فبل بد أف يككف المنفذ كاسعا، كالدبر ضيقا، 
 كفرج المرأة.

ؿى ": قكلو  -ِ ٍفطىاري ًمم ا دىخى  ، كالتقطير في األذف مما يدخؿ.(ّ)"اإلًٍ
اًئمنا"لمقيط:  قكلو  -ّ بىاًلٍغ في ااًلٍسًتٍنشىاًؽ إال أىٍف تىكيكفى صى ، الداؿ عمى أنو إذا (ْ)"كى

. كصؿ إل  ى الدماغ شيء فسد بو الصـك
 ألف الدماغ أحد الجكفيف فبطؿ الصـك بالكاصؿ إليو كالبطف.  -ْ
 ألنو كاصؿ إلى جكفو باختياره فأشبو األكؿ. -ٓ
 

                                                           
فاختػػار المارغيػػاني فػػي اليدايػػة عػػدـ اإلفطػػار بػػو سػػكاء دخػػؿ بنفسػػو أك أدخمػػو الصػػائـ، كصػػرح بعضػػيـ بأنػػو ال  -ُ

ال يتعمػؽ بػو صػبلح البػدف يفسد صكمو مطمقان عمى المختار معمبلن بأنو لـ يكجد الفطػر صػكرة كال معنػى؛ ألنػو ممػا 
؛ ألنػو كصػؿ إلػى الجػكؼ بفعمػو،  بكصكلو إلػى الػدماغ، كفػرؽ آخػركف بػيف أف ييدخمػو كيصػبو فييػا فيفسػد بػو الصػـك
كبػيف أف يػدخؿ المػػاء كػأف يخػكض فيػػو فيػدخؿ أذنػو فػػبل يفسػد بػذلؾ صػػكمو، كرجحػو المحقػؽ فػػي فػتح القػدير، قػػاؿ 

ب الػػدىف، كعمػػى عدمػػو بػػدخكؿ المػػاء، كاختمػػؼ التصػػحيح فػػي كالحاصػػؿ االتفػػاؽ عمػػى الفطػػر بصػػ»ابػػف عابػػديف: 
، كحاشػػػػية الطحػػػػاكم عمػػػػى مراقػػػػي الفػػػػبلح شػػػػرح نػػػػكر اإليضػػػػاح ََّ، ِٗٗ/ِ، انظػػػػر: البحػػػػر الرائػػػػؽ «إدخالػػػػو

 .ّٔٗ/ِ، كحاشية ابف عابديف ْْْص

 .ُّْب اإلماـ أبي حنيفة لمرازم، صتحفة الممكؾ في فقو مذى -ِ
 مى كابف أبي شيبة، كفي سنده كبلـ.سبؽ تخريجو، كىك عند أبي يع -ّ
 سبؽ تخريجو، كىك عند أصحاب السنف األربعة، كىك حديث حسف صحيح. -ْ
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  كالخالصة:
 أف سبب اختبلفيـ في ىذه المسألة مبني عمى أمريف ككبلىما متعمؽ بالطب:

لفريؽ األكؿ ال يكجد المنفذ بينيما، كجكد المنفذ مف األذف إلى الدماغ، فعند ا اْلكؿ:
فقالكا بعد الفطر، كعند الشافعية كالحنابمة كالحنفية المنفذ مكجكد، غير أف الدماغ جكؼ 
ف لـ يكف الدماغ  عند الشافعية كالحنابمة، فيفسد الصـك بالكصكؿ إليو، كعند الحنفية كا 

إليو، كمنو ينزؿ إلى  جكفان يفسد الصـك بالكصكؿ إليو، إال أف ما كضع في األذف كصؿ
الحمؽ؛ العتقادىـ أف بيف الدماغ كالجكؼ منفذا، كبالتالي فما كصؿ إلى الدماغ يفسد 
الصـك في الثبلثة المذاىب جميعان، كأما المالكية فإف ما كصؿ لممعدة مف منفذ عاؿ 

 مكجب لمقضاء عندىـ، سكاء كاف ذلؾ المنفذ كاسعان أك ضيقا.
ذف إلى الحمؽ، فمف يرل المنفذ مف األذف إلى الحمؽ قاؿ كجكد المنفذ مف األالثاني: 

بالفطر بالتقطير، كمف احتمؿ كجكد المنفذ، قاؿ بالفطر إذا كجد، كمف يرل عدـ كجكد 
المنفذ ال يرل الفطر بالتقطير، حتى أف فقياء المالكية صرحكا بذلؾ، ففي الشرح الكبير: 

فبل  -ني بيا األنؼ كاألذف كالعيفيع-فإف تحقؽ عدـ كصكلو لمحمؽ مف ىذه المنافذ »
 .(ُ)«شيء عميو

                                                           
 .  ِْٓ/ُالشرح الكبير  -ُ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

473 

 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف األمٕ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء

 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼالهخ ثني األمٕ ٝاُلٓبؽ ٝاحلِن أٝال :
تنقسـ األذف إلى ثبلثة أجزاء: األذف الخارجية، كاألذف 

 الكسطى، كاألذف الداخمية. 
 ألذف الخارجية، فتنقسـ إلى ثبلثة أجزاء مترابطة ىي: أما ا
صيكاف األذف: كىك الجزء الخارجي مف األذف، كىك  -ُ

مادة غضركفية مرنو كممتفة بإبداع، كيمتد إلى داخؿ قناة 
مميمتر(  ٖاألذف الخارجية بشكؿ أنبكبي مغطيان الثمث األكؿ )

 در.مف القناة، كيعمؿ عمى تجميع ذبذبات الصكت مف المص
قناة األذف الخارجية: كىي مبطنة بشعيرات تعرقؿ كصكؿ األجساـ الغريبة إلى  -ِ

غشاء الطبؿ، كما تفرز جذكر ىذه الشعيرات مادة دىنية تمتزج مع إفرازات الغدد 
الجانبية لتككف الشمع الذم يمنع دخكؿ ذرات التراب كاألجساـ الغريبة إلى داخؿ األذف، 

كجزء  جزء خارجي)ثمث القناة( كىك مككف مف مادة غضركفية، كتتألؼ القناة الخارجية مف
 شعيرات. مميمتر( مككف مف مادة عظمية، كال يكجد بيا غدد أك ُٔداخمي )ثمثي القناة 

غشاء الطبؿ: كيقع في نياية القناة الخارجية، كىي التي تفصؿ بيف األذف  -ّ
دم الخارجية، كاألذف الكسطى، كغشاء الطبؿ عبارة عف غشاء جم

مـ، كمككف مف ثبلث  ٗ-ٖرقيؽ ذم سطح مخركطي بطكؿ 
طبقات ذات األنسجة المختمفة، كيكجد في غكر غشاء الطبؿ 
 المطرقة التي تقـك بنقؿ المكجات الصكتية إلي بقية العظيمات. 

 ،كىي غرفة خاكية، تجاكيؼ العمكية لمجمجمةالحد أتقع في كأما األذف الكسطى، ف 
يفصؿ - كاألذف الداخمية ،-يفصؿ بينيما غشاء الطبؿ-رجية األذف الخا كتقع ما بيف

–كفي ىذه الغرفة تقع العظيمات الثبلث المعركفة  -ينيما النافذة البيضاكية كالدائريةب
تصؿ ك  ،كىي أصغر العظيمات في جسـ اإلنساف -كالركاب ،كالسنداف ،لمطرقةا
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الصكتية لو( كالقكقعة  العظيمات الثبلث بيف غشاء الطبؿ الميتز )جراء دفع المكجات
، كتصؿ دكر كبير في تيسير كظيفة األذف الكسطى قناة أستاكيكس، كلفي األذف الداخمية

كيمر خبلؿ األذف الكسطى ، -البمعـك األنفي-األذف الكسطى بالجزء العمكم لمحمؽ
كلو دكر في نقؿ نبضات حاسة الذكؽ  ،كالذم يحرؾ عضبلت الكجو ،العصب السابع

 إلى مركز التذكؽ في الدماغ. -مثي المساف األماميث- في المساف
، فتتككف مف القنكات شبو اليبللية، كىي ثبلث األذف الداخميةكأما 

قنكات ىبللية مميئة بالسائؿ، تحفظ التكازف، كتقـك بتزكيد الدماغ 
بالمعمكمات عف حركة الرأس كمكضعو، كاإلحساس بالسرعة، كمف 

عمى الشعيرات الدقيقة، ليا دكر في تحكيؿ  حمزكنية الشكؿ، كتحتكم القكقعة:
 .(ُ)الى العصب السمعي، ثـ الى الدماغ الصكتية إلى سياؿ عصبي ينتقؿ الذبذبات

 ىؿ ما يقطر في اْلذف يصؿ إلى الحمؽ أك الدماغ؟ 
ىناؾ فتحة في األذف الكسطى، كتتصؿ بقناة أستاكيكس التي »يقكؿ الطبيب البار: 

، كتعرؼ ب كتشمؿ -القناة البمعكمية السمعية، كلكف األذف الخارجية تصؿ إلى البمعـك
تفصميا عف األذف الكسطى الطبمة، كىي غشاء جمدم،  -الصيكاف كقناة السمع الخارجية

كليذا فإف إفرازات األذف الخارجية، أك كضع قطرات مف الدكاء، أك الماء، أك أم سائؿ 
الي ال تصؿ إلى القناة السمعية في األذف الخارجية ال تصؿ إلى األذف الكسطى، كبالت

إال إذا كانت طبمة األذف مخركقة، كفي الحاالت العادية  -قناة أستاكيكس-البمعكمية 
فإف كضع عكد في األذف، أك كضع قطرة دكاء في األذف، أك نقطة مف ماء، فإنيا ال 

كدة تصؿ إلى األذف الكسطى، كبالتالي ال تصؿ إلى البمعـك إال عف طريؽ المساـ المكج
 .(ِ)«في الطبمة

                                                           
 .ٕٗٓ-ّٕٓانظر: األساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص  -ُ

، ِ، جػزءَُ، العػددَُةالمفطػرات فػي مجػاؿ التػداكم، بحػث منشػكر ضػمف مجمػة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي، الػدكر  -ِ
 .ُِٕ، ْٖص
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 

 تبيف لنا مما سبؽ ما يمي:
 أنو ال عبلقة لؤلذف بالدماغ مطمقان، فبل يكجد أم منفذ مف األذف إلى الدماغ. أكالن:
أنو ال عبلقة لؤلذف بالحمؽ؛ لعدـ كجكد المنفذ مف األذف إلى الحمؽ، إال في  ثانيان:
 احدة ىي إذا كانت الطبمة مخركمة.حالة ك 
كأما اتصاؿ األذف الكسطى بالجزء العمكم لمحمؽ، فبل يؤثر في القكؿ بعدـ كجكد   

تفصؿ بيف األذف الكسطى كالخارجة، فما  -كىي تشبة الجمد–المنفذ؛ ألف طبمة األذف 
ك كضع في األذف الخارجية ال يصؿ إلى الكسطى إال عف طريؽ تشرب جمد الطبمة لو، أ

 في حالة كجكد خـر في الطبمة.
كعميو فإف مستجدات العمـك الطبية ترجح القكؿ بعدـ الفطر بالتقطير في األذف، ما لـ 
يثبت أف الطبمة مخركمة، كتدؿ عمى بطبلف قكؿ مف قاؿ بكجكد المنفذ مف األذف إلى 

 الدماغ، كمف قاؿ بكجكده مف األذف إلى الحمؽ في الحاالت الطبيعية.
 تنبيياف:

؛ التبيو اْلكؿ:  ذىب بعض المعاصريف إلى القكؿ: إف التقطير في األذف يفسد الصـك
الحتماؿ أف تككف الطبمة مخركمة كما يحدث لبعض الناس مف دكف أف يشعر، غير أف 
ىذا القكؿ ال يقكل؛ ألف األصؿ في اإلنساف بقاء طبمة األذف سميمة، كىذا يقيف، كزكاليا 

اليقيف ال يزكؿ بالشؾ كما قاؿ الفقياء، فإذا حصؿ لنا اليقيف في الحالة االعتيادية شؾ، ك 
بزكاليا بمرض ييعرؼ بمثمو زكاليا، أك بإخبار الطبيب الحاذؽ الثقة المأمكف، أك كاف إذا 

أما مجرد الشؾ فيطرح  -الميـ ىك حصكؿ اليقيف-أقطر فييا كجد ذات القطرة ال أثرىا 
 كال ييعمؿ بو.
في طبمة األذف يككف حكـ التقطير فييا حكـ االستعاط في حاؿ كجكد خـر الثاني: 

 كقطرة األنؼ.
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:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 
 (0)ؿٍَٞ األمٕ

غسكؿ األذف لو نفس حكـ التقطير فييا؛ ألف الجميع إدخاؿ ماء، أك دىف، أك دكاء، 
ذا كصؿ مف خبللو عف طريؽ األذف، فيككف غسكليا مفسدان لمصـك عند الحنفية باتفاؽ إ

دىف إلى الجكؼ، كفي دخكؿ الماء خبلؼ عمى ما سبؽ في القطرة، كىك مفسد عند 
المالكية إذا دخؿ مف ىذا الغسكؿ شيء مف دكاء، أك دىف، أك ماء إلى الحمؽ، كمفسد 

 عند الشافعية كالحنابمة إف كصؿ إلى الدماغ أك حتى الحمؽ.
الغسكؿ أكلى، كمف قاؿ: ال تفطر القطرة كعند المعاصريف مف قاؿ: إف القطرة تفطر ف

إذا كانت الطبمة سميمة فكذلؾ الغسكؿ؛ ألف الطبمة السميمة ال يدخؿ بسببيا شيء إلى 
البمعـك كال فرؽ بيف القميؿ كالكثير، فبل يضر الدكاء أك الماء المستخدـ في الغسكؿ؛ 

إذا أزيمت طبمة  لتيقف عدـ كصكلو مع سبلمة الطبمة، أما صاحب الطبمة المخركمة، أك
الطبمة بسبب الغسكؿ، فسيككف الغسكؿ مفسدان  تاألذف ثـ غسمت األذف، أك انخرم

لمصـك عندىـ كما في القطرة، كبقي مف لـ يفرؽ في فتكاه بيف المخركمة كالسميمة، أك 
قاؿ: إف القطرة في األذف ال تضر كلك كانت الطبمة مخركمة؛ لقمة الداخؿ، أك إنيا 

شاء الفـ، فمـ يصرحكا بشأف ىذا الغسكؿ، فربما كاف الغسكؿ عندىـ تمتص مف باطف غ
 كالقطرة فمـ يفردكه بالذكر، أك أف المسألة لـ تعرض ليـ أك غير ذلؾ. 

كقد جاء في قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي أف قطرة األذف، كغسكؿ األذف، ال تعتبر 
 .  (ِ)مف المفطرات، إذا اجتنب ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ

 
 

                                                           
، كالًغسؿ كالغىسكؿ كالًغسمة: ما ْْٗ/ُُالغسكؿ كؿ شيء غسمت بو رأسا أك ثكبا أك نحكه، انظر لساف العرب  -ُ

، كطيف، كأشناف، انظر: تيذيب المغة لؤلزىرم   .ٗٔ/ٖما يغسؿي بو الرأس مف خطميٍّ
 .ْْٓ، ّْٓعاشر، الجزء الثاني، صمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد ال -ِ
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 ادلـِت اخلبٌٓ: ٓلاٝاح اإلؽ٤َِ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ٓلاٝاح اإلؽ٤َِ

كاإلحميؿ يقع عمى ، إحميؿ الذكر ثقبو الذم يخرج منو البكؿ، كجمعو األحاليؿ أكالن:
أم:  (ُ)«أحمد إليكـ غسؿ اإلحميؿ»ذكر الرجؿ كفرج المرأة، كمنو قكؿ ابف عباس: 

 .(ّ)«إلحميؿ بكسر اليمزة ىك مجرل البكؿ مف الذكرا»، قاؿ النككم: (ِ)غسؿ الذكر
 اختمؼ الفقياء في تقطير الصائـ في إحميمو لممداكاة:  ثانيان:

، كىك قكؿ اإلماـ أبي حنيفة، القكؿ اْلكؿ:  التقطير في اإلحميؿ ال يفسد الصـك
كصاحبو محمد بف الحسف في أظير المنقكؿ عنو، كقكؿ المالكية، كالحنابمة، كابف 

، كقكؿ عند بعض الشافعية إذا لـ يصؿ -رحميـ اهلل تعالى جميعا -(ْ)ة، كابف حـزتيمي
 ، كدلمكا عمى ذلؾ باآلتي: (ٓ)ما قطره إلى المثانة

نما يخرج البكؿ  -ُ بأف ما يصؿ إلى المثانة ال يصؿ إلى الجكؼ، كال منفذ بينيما، كا 
 رشحا، فيك بمنزلة ما لك ترؾ في فمو شيئا. 

ف المسمميف الذم يحتاج إلى معرفتو الخاص كالعاـ، فمك كانت ىذه الصياـ مف دي -ِ
األمكر مما حرميا اهلل كرسكلو في الصياـ، كيفسد الصـك بيا، لكاف ىذا مما يجب عمى 
الرسكؿ بيانو، كلك ذكر ذلؾ لعممو الصحابة كبمغكه األمة كما بمغكا سائر شرعو، فمما لـ 

ذلؾ ال حديثا صحيحان كال ضعيفان كال مسندان كال في  ينقؿ أحد مف أىؿ العمـ عف النبي 
 مرسبلن، عمـ أنو لـ يذكر شيئا. 

                                                           

 .ٓٗٓبرقـ:  ٕٓ/ُأخرجو بف أبي شيبة المصنؼ  -ُ
 .  َُٕ/ُُلساف العرب  -ِ

 .ُّ/ِالمجمكع  -ّ
، َِْ/ُ، كالفتاكل اليندية ََّ/ِ، كالبحر الرائؽ ٕٔ/ّ، كالمبسكط لمسرخسي ُِِ/ِالمبسكط لمشيباني  -ْ

، ككشاؼ القناع ُٗ/ّ، كالمغني ّّٓ/ُكحاشية الدسكقي ، َِٕ/ُ، كالمدكنة الكبرل ُّٖ/ِكتبييف الحقائؽ 
 .َِّ/ٔ، كالمحمى البف حـز ِّْ، ِّّ/ِٓ، كمجمكع الفتاكل ّّٓ/ُ، كالكافي في فقو ابف حنبؿ ُِّ/ِ
 . ُِّ/ٔالمجمكع لمنككم  -ٓ
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 التقطير فيو ليس أكبلن كال شربان. -ّ
 ؛ لمتالي:(ُ)التقطير في اإلحميؿ يفسد الصـك عند الشافعية كأبي يكسؼالقكؿ الثاني: 

 الفـ.ألف اإلحميؿ منفذ يتعمؽ الفطر بالخارج منو فتعمؽ بالكاصؿ إليو ك -ُ
نكقش: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف ما يدخؿ الفـ يصؿ إلى منفذ الطعاـ كالشراب، 

 .       (ِ)كيغذم البدف، كيقكيو، بخبلؼ ما يدخؿ مف اإلحميؿ
 ألف المثانة جكؼ يفسد الصـك بالكاصؿ إلييا عند الشافعية. -ِ
 .الحنفي ألف بيف المثانة كالجكؼ منفذان عند أبي يكسؼ -ّ

التي تستقر -بيف لنا حكـ مداكاة اإلحميؿ: بتقطير المكاد السائمة، أك الممكنة كعميو يت
في اإلحميؿ مجرل البكؿ لمذكر؛ لدكاء التياب، أك لتكضيح الصكر التي  -في المثانة

أنبكب -تمتقطيا األشعة، أك إدخاؿ منظار مف اإلحميؿ إلى المثانة، أك قثطار أك قسطرة 
ركج البكؿ، أك محمكؿ لغسؿ المثانة، كغير ذلؾ مف األدكية إلى المثانة لتيسير خ -دقيؽ

كؿ ىذه مفطرة عند الشافعية كعند أبي يكسؼ الحنفي، كتعتبر غير مفسدة لمصـك عند 
 أبي حنيفة، كمحمد بف الحسف، كالمالكية، كالحنابمة.

الخبلؼ بيف الفقياء ىك: ىؿ ىناؾ منفذ مف المثانة إلى  سبب: سبب الخالؼ
إذا دخؿ شيء فييا دخؿ إلى الجكؼ أـ ال؟ كىذا أمر لو تمعؽ بالطب،  الجكؼ؟ بحيث

حتى أف المرغيناني قاؿ بعد أف نقؿ الخبلؼ بيف أبي حنيفة كصاحبيو في ىذه المسألة: 
فكأنو كقع عند أبي يكسؼ أف بينو كبيف الجكؼ منفذا، كليذا يخرج منو البكؿ، ككقع »

 .(ّ)«البكؿ يترشح منو، كىذا ليس مف باب الفقوعند أبي حنيفة أف المثانة بينيما حائؿ ك 

كىذا الخبلؼ عند غير الشافعية، أما الشافعية فالمثانة عندىـ جكؼ يفسد الصـك 
 بالكصكؿ إلييا كلك لـ يكف بينيا كبيف األمعاء منفذ.

                                                           
 .َِْ/ُ، كالفتاكل اليندية ّّ/ُ، كتبييف الحقائؽ ُِِ/ِ، كالمبسكط لمشيباني َِّ/ ٔالمجمكع لمنككم  -ُ
 .ٖٖد الخميؿ صمفطرات الصياـ المعاصرة ألحمد بف محم -ِ
 .ُّٓ/ُاليداية شرح البداية  -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ٓلاٝاح اإلؽ٤َِ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء

 اد اُـج٤خ يف ادلَأُخادلَزغل أٝال :
 ،عبارة عف القناة الناقمة لمبكؿ مف المثانة إلى خارج الجسـUrethra): )اإلحميؿ

الجزء الخمفي يحيط بو غدة  كينقسـ إلى قسميف:
البركستاتا، كالجزء األمامي يتكاجد داخؿ الجسـ 
، اإلسفنجي الذم يعتبر إحدل مككنات العضك الذكرم

  كيتصؿ بو المثانة.

يشبو  نة: عبارة عف عضك عضمي أجكؼكالمثا
كىي مثبتة في  ،مكجكد في منطقة الحكض ،البالكف

كبعظاـ  ،تتصؿ بأعضاء أخرل مكانيا بكاسطة أربطة
كتتكاجد عند فتحة المثانة عضبلت دائرية ، الحكض

كتككف تمؾ العضبلت مغمقة بإحكاـ كأنيا  ،كظيفتيا منع تسرب البكؿ ،تسمى المصرات
فتحة المثانة مع اإلحميؿ، كبذلؾ تمنع أم تسرب لمبكؿ إال عند كقت  رباط مطاطي حكؿ

 . لتسمح بمركر البكؿ إلى اإلحميؿ -ترتخي-تنبسط  فتبدأ ،التبكؿ
كىي كيس لخزف البكؿ الذم تفرزه الكميتاف، كينزؿ منيما عبر الحالبيف، كتتصؿ مف 

ا يمتمئ، تتمدد أسفؿ بقناة مجرل البكؿ المعركفة باإلحميؿ، كىي عضك طارد، عندم
ثنيات الطبقة المخاطية بو، فتدفع الطبقة العضمية السكائؿ إلى الخارج، إال أنو ال عبلقة 

 .(ُ)ليا بالجياز اليضمي
 

                                                           
، كتشريح جسـ اإلنساف لحكمت ِِْ، ُْٗانظر: األساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص -ُ

شمسي باشا،  ، كالمفطرات في مجاؿ التداكم لمبار، كالتداكم كالمفطرات الدكتكر حسافُِٕ، ِٗٔفريحات ص
، ِِِالجزء الثاني، ص بحثاف منشكراف ضمف مجمة مجمع الففو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر،

 باختصار كتصرؼ. ِٔٓ، ِِّ
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 

تبيف مما سبؽ أنو ال عبلقة لئلحميؿ بالجكؼ المعتبر في الصـك عند الفقياء؛ ألف 
ؿ بالمثانة، كىي بالحالب، كالحالب بالكمية، باإلضافة إلى أف المثانة عضك اإلحميؿ يتص

 طارد.
كعميو يظير أثر مستجدات العمـك الطبية في بطبلف قكؿ مف ذكر أف المثانة منفذ 
إلى الجكؼ، كترجيح ما ذىب إليو أبك حنيفة مف عدـ المنفذ بيف المثانة كاألمعاء، كالذم 

بشأف المفطرات في مجاؿ التداكم، كالندكة الفقيية الطبية قرره مجمع الفقو اإلسبلمي 
، أك منظار، -أنبكب دقيؽ-التاسعة بشأف المفطرات: بأف ما يدخؿ اإلحميؿ مف قثطرة 

أك مادة ظميمة عمى األشعة، أك دكاء، أك محمكؿ لغسؿ المثانة ال تعتبر مف 
 .(ُ)المفطرات

ىذه المسألة يرجع إلى التشريح، كىك الذم يرل الباحث األخذ بو؛ ألف الخبلؼ في 
ككجكد المنفذ مف عدـ كجكده، كقد أثبت عمـ التشريح عدـ المنفذ بيف الجكؼ كالمثانة، 

 كألف المثانة عضك طارد كما قاؿ األطباء.

                                                           
 .ْْٔ، ْْٓانظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني ص  -ُ
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 ادلـِت اَُبكً: ٓلاٝاح كوط ادلوأح
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ٓلاٝاح كوط ادلوأح

يئيف كالجمع فركج، كالفرج ىك ما بيف الرجميف، كسمي فرج الفرج الخمؿ بيف الش أكالن:
 .(ُ)المرأة كالرجؿ فرجا؛ ألنو بيف الرجميف

 اختمؼ الفقياء في مداكاة المرأة الصائمة لفرجيا، إلى ثبلثة أقكاؿ:  ثانيان:
يرل القائمكف بو فساد الصـك بمداكاة المرأة لفرجيا، كىك قكؿ لبعض القكؿ اْلكؿ: 

، كقيد ذلؾ فقياء الحنفية بما إذا كاف بمائع، أما الجامد (ّ)كىك قكؿ الشافعية، (ِ)المالكية
 ، كاستدلكا لذلؾ بالتالي:(ْ)فييشترط فيو االستقرار، أم: أف يغيب في الجسد

 بأف لمثانتيا منفذان، فيصؿ إلى الجكؼ كاإلقطار في األذف.  -ُ
، ف -ِ  تأخذ حكميا.بأف مداكاة الفرج تشبيو الحقنة، كىي مفسدة لمصـك
 قياسان عمى الحقنة في ثقب الذكر؛ ألف اإلحميؿ يقع عمى ذكر الرجؿ كفرج المرأة. -ّ

يرل القائمكف بو عدـ فساد الصـك بمداكاة  الفرج، كبو قاؿ فقياء القكؿ الثاني: 
 ؛ لمتالي:(ٓ)الحنابمة
 ألف مسمؾ الذكر مف الفرج في حكـ الظاىر كالفـ.  -ُ
في إحميؿ الرجؿ، فإنو لك قطر في إحميمو أك غيب فيو شيئا،  قياسان عمى التقطير -ِ

فمسمؾ  فكصؿ إلى المثانة لـ يبطؿ صكمو، فإذا لـ نفطره بذلؾ، كالمثانة في حكـ الباطف،
 الذكر مف قبؿ المرأة كىك في حكـ الظاىر أكلى، كلعدـ المنفذ بيف اإلحميؿ كالجكؼ.

                                                           

 . ّّْ - ُّْ/ِلساف العرب -ُ
 .ّّٓ/ُالدسكقي حاشية  -ِ

كقالكا: إف الذم يظير مف فرجيا إذا قعدت لقضاء الحاجة لو حكـ الظاىر، فيمزميا تطييره كال يمزميا  -ّ
 .ِِّ/ٔمجاكزتو، فإف جاكزتو بإدخاؿ إصبعيا زيادة عميو بطؿ صكميا، المجمكع 

الطحاكم عمى مراقي  ، كحاشيةَُّ/ِ، كالبحر الرائؽ ِْْ/ِ، كبدائع الصنائع ّْْ/ِشرح فتح القدير  -ْ
 .ّْٗ/ُالفبلح 

 .ُْٗ، ُّٗ/ِ، كمطالب أكلي النيى ّْٖ، ِْٖ/ُشرح منتيى اإلرادات  -ٓ
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بمائع، فيفسد الصـك بو، كالتداكم  يفرؽ القائمكف بو بيف التداكمالقكؿ الثالث: 
، كالذم يدخؿ جامدان ثـ يتحمؿ كيذكب لو حكـ المائع، كىك  بالجامد، فبل يفسد بو الصـك

 ؛ لآلتي:(ُ)قكؿ المالكية
 ألف ما يقطر في فرجيا يصؿ إلى المعدة. -ُ
ألف ما كصؿ مف منفذ سافؿ فشرطو أف يككف المنفذ كاسعان، كأف يككف الكاصؿ  -ِ

 .(ِ)كلك بعد دخكلو -أم يتحمؿ أك يذكب -ك مما ينماع مائعا أ

                                                           
 .ِْٔ/ُ، كبمغة السالؾ ألقرب المسالؾ لمصاكم ّّٓ/ُحاشية الدسكقي  -ُ

 . ِّٓ/ ُ، كحاشية الدسكقي ّّ، ِّ/ ّحاشية الخرشي  -ِ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء

 أٝال : ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼالهخ ثني كوط ادلوأح ٝاجلٞف 
يتككف فرج المرأة مف مجرل لمبكؿ يتصؿ بالمثانة، كمف فتحة الميبؿ، كاألكؿ ال 

إذ فتحة مجرل البكؿ في المرأة بعيدة عف فتحة الميبؿ، كمجرل  عبلقة لو بالميبؿ،
البكؿ أشبو باإلحميؿ إذ ال عبلقة لو بالجياز اليضمي، كىك 

 متصؿ بالمثانة كىي عضك طارد.
كأما الميبؿ فيقكؿ الطبيب البار كىك يتكمـ عف األجكاؼ 

المعركؼ  -القبؿ–كمنيا تجكيؼ الفرج »في جسـ اإلنساف: 
-كىك في الكاقع ليس تجكيفان؛ ألف الجداريف  باسـ الميبؿ:

ينطبقاف عمى بعضيما، كال يكجد فراغ كال  -األمامي كالخمفي
تجكيؼ، كلكف ىذيف الجداريف مرناف جدان، فيتسعاف عند الجماع كاإليبلج بحيث يتقبؿ 
إدخاؿ الذكر، كما أنو يتسع لخركج الجنيف عند الكالدة، كنزكؿ الدـ عند الحيض أك 

 -التي لـ تحمؿ-، كفي الرحـ تجكيؼ صغير جدان، ال يتسع في المرأة الخركص النفاس
كتمد إال لمميمتريف فقط، كلكنو يزيد زيادة ميكلة في أثناء الحمؿ ليحمؿ الجنيف كاألغشية 

 .   (ُ)«الذم يصؿ إلى ألؼ مميمتر -الرىؿ-المخاطية المحيطة بو كالسائؿ األمينكسي
: أصو ادلَزغلاد اُـج  ٤خ يف افزالف اُلوٜبءصب٤ٗب 

 يتبيف لنا في ىذه المسألة ما يمي: 
كاإلحميؿ يقع عمى »مجرل البكؿ في المرأة لو حكـ اإلحميؿ، قاؿ ابف منظكر:  أكالن:

؛ ألنو يتصؿ بالمثانة، كىي بالحالبيف، كىما بالكمية، كقد (ِ)«ذكر الرجؿ كفرج المرأة
 قة ليا بالجكؼ.سبقت اإلشارة إلى أف المثانة عضك طارد، كال عبل

                                                           
، ِِْ، ُِِ، صِجزء ، َُعدد الدكلي، مجمع الفقو مجمة  فيالمفطرات في مجاؿ التداكم، منشكر  -ُ

 .ِٕٖ، كتشريح جسـ اإلنساف لحكمت فريحات صَْْص كانظر: األساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر
 .َُٕ/ُُلساف العرب -ِ
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كأما الميبؿ كالذم ىك مكضع الجماع، فإنو ىك المقصكد بالخبلؼ الفقيي السابؽ، 
كقد تبيف مف كبلـ األطباء بأنو ال عبلقة لو بالجياز اليضمي، كىذا يدؿ عمى بطبلف 
؛ إذ عممكا بكجكد المنفذ إلى المعدة،  ما عمؿ بو بعض الفقياء لمقكؿ بفساد الصـك

ض ربما ظف كجكد المنفذ مف الفرج إلى المثانة، كمنيا إلى الجكؼ، مع كالعجيب أف البع
أف الميبؿ ال عبلقة لو بالمثانة، كعميو فمستجدات العمـك الطبية ترجح القكؿ بعدـ فساد 
الصـك بمداكاة الميبؿ سكاء كاف ذلؾ بمائع أك جامد، كعمى ىذا قرار مجمع الفقو بجدة 

 أعمـ. كاهلل بشأف المفطرات في مجاؿ التداكم، 
:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 

اختمؼ المعاصركف في إدخاؿ شيء في الميبؿ لمتداكم، كمرىـ، أك تحاميؿ، أك 
جياز لكشؼ الميبؿ، أك الرحـ، أك تركيب المكلب، أك إدخاؿ الطبيبة يدىا لمفحص، أك 

 إجراء غسيؿ ميبمي:
دـ كجكد دليؿ عمى المنع؛ كليس ذلؾ أكبلن كال الصـك ال يفسد بذلؾ، لعالقكؿ اْلكؿ: 

، كعميو قرار مجمع الفقو، كالندكة (ُ)شربان كال في معناه، كليس لمميبؿ منفذ إلى المعدة
 . (ِ)الفقيية الطبية التاسعة

؛ لخرؽ معنى كدائرة اإلمساؾ القكؿ الثاني:  إدخاؿ شيء في الميبؿ يفسد الصـك
ائـ حالة الصياـ، كألف الميبؿ قناة تنتيي بفـ الذم ينبغي أف تصاف عنيا نفس الص

الرحـ، كالسائؿ الذم يمر بيذه القناة يصؿ إلى الداخؿ، كالميبؿ مكضع الجماع المفسد 
 .(ّ)لمصـك باإليبلج فيو، فكذلؾ إدخاؿ الدكاء

                                                           
، كالجامع ُّٕ، ُّٔالفتاكل دراسة لمشكبلت المسمـ المعاصر في حياتو اليكمية العامة لمحمكد شمتكت ص  -ُ

، كالمفطرات لمسبلمي، كمفطرات الصائـ في ضكء المستجدات الطبية لؤللفي، بحثاف ِِّاـ الصياـ ص ألحك
 .ّٔٔ، ُْْ، ٖٗ، ٕٔ، ص ِ، جزء َُ، عدد َُمنشكراف ضمف مجمة المجمع، دكرة 

 .ْٓٔ، ْْٔ، ْْٓمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص  -ِ
، كمفطرات الصائـ في ضكء َٓ، ْٗلمراـ مف أحكاـ الصياـ عمى طريقة السؤاؿ كالجكاب صنيؿ ا -ّ

 .ّٕٓ، ٖٖ، العدد العاشر، الجزء الثاني صالدكلي المستجدات الطبية لؤللفي، بحث منشكر ضمف مجمة المجمع
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التفريؽ بيف ميبؿ البكر كميبؿ الثيب؛ ألف ميبؿ البكر يسده غشاء القكؿ الثالث: 
مح بخركج دـ الحيض كال يسمح بأف يمر منو شيء إلى الداخؿ، فمو البكارة الذم يس

نفس حكـ مجرل البكؿ، كأما ميبؿ الثيب فما يصب فيو يمكف أف يصؿ إلى أعمى 
الرحـ، فما دخؿ فيو مف أدكات كأجيزة طبية تؤدم إلى إفطار الصائمة؛ ألنيا أدخمت 

ؿ دـ، ككذلؾ الحكـ في إلى مكاف مجكؼ في بدف المرأة، كقد يؤدم دخكليا إلى نزك 
 . (ُ)حالة صب شيء مف الماء أك الدكاء فيو

التمييز بيف الفحص الطبي كعمميات التنظيؼ، فالفحص ال يفسد القكؿ الرابع: 
؛ قياسان عمى إدخاؿ اإلصبع في الفـ، كلعدـ كركد نص في الشرع، أكعف  الصـك

عذار المبيحة لمفطر؛ الصحابة، أك التابعيف بذلؾ، كأما عمميات التنظيؼ فيي مف األ
 .(ِ)الحتياجيا لمخدر، كقد تتسبب ىذه العمميات نزكال لمدـ

ما كضع في الميبؿ ال يفطر الصائمة كال يفسد بو الصـك إال إذا القكؿ الخامس: 
؛ ألف الشرع جاء بتضييؽ مجارم الشيطاف كفطـ النفس عف الشيكات، (ّ)قيصد بو التمذذ

تىوي مف أىٍجًمييى ": كلدخكؿ ذلؾ في عمـك قكلو  شىٍيكى شىرىابىوي كى  .(ْ)"ٍتريؾي طىعىامىوي كى

                                                           
، ص ِزء ، الجَُمفطرات الصائـ في ضكء المستجدات الطبية، بحث منشكر ضمف مجمة المجمع، العدد  -ُ

ٖٗ ،َٗ. 
 .ٖٗالمصدر نفسو ص  -ِ

 ، المناقشة.َُْ، َْٗمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص  -ّ

، البخارمأخرجو  -ْ  ـيافضؿ الص، كتاب الصياـ، مسمـ، ك ُٕٓٗرقـ: َٕٔ/ِ فضؿ الصـك، كتاب الصـك
 .ُُُٓرقـ:  َٖٔ/ِ
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 ادلـِت اَُبثغ: احلو٘خ اُشوع٤خ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف احلو٘خ اُشوع٤خ

، كىي أف  أكالن: قنة )بضـ الحاء الميممة(: كؿ دكاء يحقف بو المريض الميٍحتىًقفي الحي
، كىي عند الفقياء: دكاء (ُ)د األطباءيعطى المريض الدكاء مف أسفمو، كىي معركفة عن
 .(ِ)يصب في الدبر، أك إدخاؿ دكاء أك نحكه في الدبر

إلى األمعاء، إما  -الشرج–فالحقف في الشرج: إدخاؿ أم مادة سائمة مف فتحة الغائط  
بقصد طرد الفضبلت، كىي التي يستعمؿ فييا مادة البابكنج، أك الماء، أك الصابكف 

ما  كنحكه، مما ال يمكث في األمعاء إال يسيرا، ثـ يقذؼ مع الفضبلت مف ىذه الفتحة، كا 
بقصد إمداد الجسـ بالغذاء، أك الدكاء، أك السائؿ في الحاالت المرضية التي يتعذر فييا 
إعطاء ىذه المكاد مف طريؽ الفـ، أك حقف في الكريد، أك العضؿ، أك تحت الجمد، كفي 

 . (ّ)تص ىذا ما قالو األطباء الحاذقكفىذه الحاالت تترؾ ىذه المكاد حتى تيم
 اختمؼ العمماء في الحقنة الشرجية لمصائـ إلى قكليف: ثانيان:

، كىك قكؿ لبعض  القكؿ اْلكؿ: الحقنة الشرجية ال تفطر، كال يفسد بيا الصـك
، كابف تيمية، كغيرىـ  ، كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي: (ْ)المالكية، كابف حـز

 بلن كال شربان، كال في معناه.بأف الحقنة ليست أك -ُ
بأف ذلؾ ال يصؿ إلى المعدة، كال إلى مكضع يتصرؼ منو ما يغذم الجسـ  -ِ

 بحاؿ.  

                                                           
 . ُٖٗ/ُ، كالمعجـ الكسيط ِٔ، كمختار الصحاح صُِٔ/ُّلساف العرب  -ُ

 .ِّٕ/ُ، كاإلقناع لمشربيني َّٓ/ِالشرح الكبير  -ِ
 .ِٗٔ، ِٖٔ/ُة لحسنيف محمد مخمكؼ فتاكل شرعية كبحكث إسبلمي -ّ
كالحسف بف صالح، كداكد، كىك كجو عند الشافعية قالو القاضي حسيف كىك شاذ، انظر: القكانيف الفقيية  -ْ

، كمجمكع ُِْ/ٔ، كالمحمى البف حـز َّّ، ُِّ/ٔ، كالمجمكع لمنككم ِْْ/ِىب الجميؿ ، كمكاَٗص
 .ِْٓ، ِّْ، ِّّ/ ِٓالفتاكل 
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بأف الحقنة ال تغذم بؿ تستفرغ ما في البدف كما لك شـ شيئا مف المسيبلت، أك  -ّ
 فزع فزعان أكجب استطبلؽ جكفو. 

 حديثا صحيحان، كال ضعيفان، في ذلؾ ال لـ ينقؿ أحد مف أىؿ العمـ عف النبي  -ْ
كال مسندان، كال مرسبلن، فعيًمـ بأنو لـ يذكر شيئا، كالصياـ مف ديف المسمميف الذم يحتاج 
إلى معرفتو الخاص كالعاـ، فمك كانت مما حرميا اهلل كرسكلو في الصياـ، كيفسد الصـك 

ابة، كبمغكه بيانو، كلك ذكر ذلؾ لعممو الصح بيا، لكاف ىذا مما يجب عمى الرسكؿ 
 األمة، كما بمغكا سائر شرعو. 

، (ُ)الحقنة تفطر كيفسد بيا الصـك عند الحنفية، كالشافعية، كالحنابمةالقكؿ الثاني: 
 ، كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي: (ِ)كىك المشيكر عند المالكية، كقيدكه بما يصؿ إلى جكفو

لىٍيسى ": قكلو  -ُ ؿى كى ٍفطىاري ًمم ا دىخى رىجى  ًإن مىا اإلًٍ  .(ّ)"ًمم ا خى
 ألنيا كاصمة إلى جكفو باختياره فأشبيت األكؿ. -ِ
 ألنيا كاصمة إلى جكفو مف منفذ معتاد؛ ألف الدبر منفذ إلى الجكؼ.  -ّ
ألنو إذا بطؿ بما يصؿ إلى الدماغ بالسعكط، فؤلف يبطؿ بما يصؿ إلى الجكؼ  -ْ

 بالحقنة أكلى. 
مساؾ الذم ينبغي أف تصاف عنيا نفس ألف في ذلؾ خرؽ لمعنى كلدائرة اإل -ٓ

 .(ْ)الصائـ في حالة الصياـ

                                                           
، كالمجمكع لمنككم ُِٖ، ُُٖ/ِ، كتبييف الحقائؽ َِْ/ُ، كالفتاكل اليندية ََّ، ِٗٗ/ ِالبحر الرائؽ  -ُ
 .ُٔ/ّ، كالمغني البف قدامة  ُِّ، َِّ/ ٔ
 .ِْٓ/ُ، كحاشية الدسكقي ِٗٔ/ُالمدكنة الكبرل  -ِ
 .كفي سنده كبلـ ، كىك عند أبي يعمى كابف أبي شيبة،سبؽ تخريجو -ّ

كمحمد رشيد رضا، كمحمد عقمو، كالشيخ -كىناؾ قكؿ ثالث في المسألة لمجمكعة مف الفقياء المعاصريف  -ْ
، كعف الدكتكر الصديؽ الضرير، كالدكتكر أحمد محمد الخميؿ، كنقمو عف الشيخ ابف عثيميف مف  فتاكل الحـر

، كأما الحقنة الشرجية العبلجية التي  -فضؿ عباس حيث فرقكا بيف الحقنة الشرجية بمادة مغذية، فتفسد الصـك
، كأستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:   =ليس فييا غذاء، فإنيا ال تفسد الصـك
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ 
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

الدبر متصؿ بالمستقيـ، كالمستقيـ متصؿ بالقكلكف، كىك المعي الغميظ الذم يبدأ  -أ
ثـ القكلكف النازؿ، ثـ القكلكف المعترض، بالقكلكف السيني، 

ثـ القكلكف الصاعد، ثـ األعكر، كمنو إلى األمعاء الدقيقة، 
كيمكف امتصاص الدكاء أك السكائؿ منيا، فاالمتصاص 
يحدث معظمو في األمعاء الدقيقة، كأما الغميظة فإنيا 

 .(ُ)تمتص الماء كقميبل مف األمبلح كالغمكككز
كالمستقيـ ليس إجراء  إف إجراء فحص الشرج -ب

عاجبلن، كاألدكية يمكف تعاطييا ليبلن جرعة كاحدة، كبالتالي 
تكصؼ لمشخص في المساء، أك جرعتيف، كبالتالي يمكف 

 أف يعطى الدكاء عند الفطكر كعند السحكر. 
فحص الشرج كالمستقيـ ليس إجراء عاجبلن، »يقكؿ الدكتكر أحمد محمد كنعاف: 

 .(ِ)«ليبلن جرعة كاحدة، أك جرعتيف كاألدكية يمكف تعاطييا 

                                                                                                                                                                  
األمعاء بمكاد غذائية أك ماء يمكف أف  إذا ثبت طبيان أف األمعاء الغميظة تمتص الماء كغيره، فإنو إذا حقنت -=أ

يمتص، فإف الحقنة ىنا تككف مفطرة؛ ألف ىذا في الحقيقة بمعنى األكؿ كالشرب؛ إذ خبلصة األكؿ كالشرب ىك 
ما يمتص في األمعاء، أما إذا حقنت األمعاء بدكاء ليس فيو غذاء كال ماء، فميس ىناؾ ما يدؿ عمى التفطير، 

، كليس ىنا ما يدؿ عمى اإلفساد.كاألصؿ صحة الصياـ حتى ي  قـك دليؿ عمى إفساد الصـك
انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،  ألف ما ال ييغذم ال ييمتص، كاليدؼ منيا إخراج الفضبلت مف الجسـ. -ب

   .ّٖ، ِٖ، كمفطرات الصياـ المعاصرة ص ُّٖ، ٖٔ، صِ، الجزءَُالعدد

مي البار، بحث قدمو لمجمع الفقو اإلسبلمي، كىك منشكر ضمف انظر: المفطرات في مجاؿ التداكم لمحمد ع -ُ
-ُّٔ، كتشريح جسـ اإلنساف لحكمة فريحات صُِْ، ص ِ، الجزء َُ، العدد َُمجمة مجمع الفقو، الدكرة 

 .ّْٗ-ُّٗ، كاألساسيات في تشريح اإلنساف ص ُّٖ
 .ِٓٔ، ِْٔالمكسكعة الطبية الفقيية ص  -ِ
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 
تبيف لنا مما سبؽ كجكد المنفذ مف الدبر إلى األمعاء الدقيقة حيث يتـ امتصاص 
الغذاء، كبالتالي كجكد المنفذ إلى الجكؼ، كىذا يؤكد ما ذىب إليو الجميكر الذيف قالكا 

كما يكضع في الدبر؛ لكجكد المنفذ، فما يكضع في الدبر قد  بفساد الصـك بالحقنة،
يصؿ إلى األمعاء الغميظة التي تمتص الماء كقميبل مف األمبلح كالغمكككز، كربما يصؿ 
إلى األمعاء الدقيقة التي يحدث معظـ االمتصاص فييا، ىذا إف كصؿ الدكاء إلى 

ـ كالتحميمة ليس إجراء مستعجبلن، األمعاء، مع العمـ بأف فحص الدبر كالحقنة فيو كالمرى
كال يحصؿ ضرر في تأخيرىا إلى الميؿ، كدكاء الشرج يمكف استخدامو مرة كاحدة في 
المساء أك مرتيف، كال يصؿ أخذىا إلى حد الضركرة إال في حؽ مريض قد ال يستطيع 
، كىذا مقكم آخر لقكؿ الجميكر الذيف قالكا بفساد الصـك بيا؛ إذ ال يبقى حج ة الصـك

لمقكؿ بعدـ فساد الصـك بيا لمتخفيؼ كرفع الحرج مع كصكؿ الدكاء إلى األمعاء ثـ نفاذه 
مف خبلليا إلى الجكؼ؛ ألف التخفيؼ كرفع الحرج يككف في شيء تعـ بو البمكل، كتكثر 

 الحاجة إليو، كيشؽ التحرز منو، كال يكجد أم شيء مف ذلؾ ىنا.
اشرة مف دكف كصكؿ إلى األمعاء، أك أما ما يكضع مف دكاء في الدبر، فيمتص مب

-كاف الدكاء عباره عف مسيؿ لئلخراج، أك التنظيؼ، ثـ يخرج دكف كصكؿ لؤلمعاء
فمثؿ ىذا ال يرل الباحث  -بخبلؼ ما يصؿ إلييا؛ لبلحتماؿ الكبير في النفاذ مف خبلليا

، مالـ تكف مكادان مغذية، أك تحتكم عمييا؛ ألف ذلؾ أشبو بام تصاص بأنو يفسد الصـك
 أعمـ. الجمد، كاهلل 
:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف رلٔٞػٚ ٖٓ ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 

 إلى ثبلثة أقكاؿ: ٓ٘ظبه اُلثو ٝئطجغ اُلؾض اُـج٢اختمؼ الفقياء في  -أ
إدخاؿ الجامد مف الدبر يفسد الصـك عند الشافعية إذا قالكا: إف الصائـ القكؿ اْلكؿ: 

، ككذلؾ الصائمة، لك أدخؿ إصبعو أك غيرىا دبره كب قي البعض خارجان بطؿ الصـك
ككذلؾ يفسد الصـك عند الحنابمة إذ قالكا: إف الصائـ يفطر بكؿ ما أدخمو إلى جكفو أك 
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صبع الفحص الطبي مبطمة لمصياـ عند  مجكؼ في جسده، كعميو فمنظار الدبر كا 
 .(ُ)الشافعية كالحنابمة
صبع الفحص الطبيالقكؿ الثاني:  ال تفسد الصـك عند المالكية؛ ألف  منظار الدبر كا 

ما يصؿ إلى المنفذ األسفؿ يشترط  فيو أف يككف المنفذ كاسعا كالدبر، كأف يككف 
الكاصؿ مائعان، فبل يفسد الصـك بالجامد كلك كاف مطميان بدىف؛ إذ كاف مالؾ يكره الحقنة 

، كال أرل عميو لمصائـ، كقد سيئؿ مالؾ عف الفتائؿ تجعؿ لمحقنة؟ فقاؿ: أرل ذلؾ خفيفان 
 .(ِ)فيو شيئا

يرل الحنفية بأف الجامد الداخؿ إلى الجكؼ يشترط في إفساده لمصـك القكؿ الثالث: 
 ، أف يستقر في الجكؼ، كذلؾ بأف يغيب فيو، أما إذا بقي طرفو خارجان فبل يفسد الصـك

؛ لكصكؿ الماء أك الدىف،  إال إذا كاف الجامد مبتبل بالماء أك الدىف فحينئذ يفسد الصـك
؛ لعدـ  كعميو فمنظار الدبر إذا كاف جافان أك كانت اإلصبع جافة فبل يفسد بذلؾ الصـك
االستقرار؛ ألف طرؼ المنظار يككف في يد الطبيب كال يغيب تماما، ككذلؾ اإلصبع ال 
تغيب تماما في الدبر، أما لك كاف المنظار مطميان بالماء أك الدىف فإنو يككف مفسدا 

، ككذلؾ   .  (ّ)اإلصبعلمصـك
؛ لعدـ دخكؿ  كالمترجح لمباحث بأنيما إف كانا جافيف فبل أثر ليما في فساد الصـك
ف كانا مدىكنيف بماء أك دىف، أك أدخؿ بيما ماء أك  شيء في ىذه الحالة لمجكؼ، كا 

 أعمـ.  دكاء، فيأخذاف حكـ الحقنة، كالتحميمة، كالمرىـ، كقد سبؽ بياف ذلؾ في الحقنة، كاهلل
التي تستعمؿ لخفض درجة  اُزؾب٤َٓ اُشوع٤خمؼ المعاصركف في اخت -ب

الحرارة، أك التخفيؼ مف آالـ البكاسير، أك التقميؿ مف مضاعفات البرد، أك غير ذلؾ مف 
 أكجو التداكم إلى قكليف: 

                                                           
 .ُٔ/ّلمغني البف قدامة ، كاِِّ/ٔالمجمكع لمنككم  -ُ

 .ِّ/ ّ، كحاشية الخرشي ِْٓ/ُ، كحاشية الدسكقي ِٗٔ/ُالمدكنة الكبرل  -ِ
 .ََّ/ِالبحر الرائؽ  -ّ
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لىٍيسى ": ؛ لقكلو (ُ)يفسد الصـك باستعمالياالقكؿ اْلكؿ:  ؿى كى ٍفطىاري ًمم ا دىخى ًإن مىا اإلًٍ
رىجى  ، كألنيا كاصمة (ّ)«الصـك مما دخؿ، كليس مما خرج»، كعف ابف عباس قاؿ: (ِ)"خى

إلى جكفو باختياره، كمف منفذ معتاد؛ ألف الدبر منفذ إلى الجكؼ، كألف في ذلؾ خرقا 
 لمعنى كلدائرة اإلمساؾ الذم ينبغي أف تصاف عنيا نفس الصائـ في حالة الصياـ.

؛ ألنيا ليست (ْ)الصائـ لمتحاميؿ الشرجية ال يبطؿ الصـكاستعماؿ القكؿ الثاني: 
أكبلن كال شربان، كتيمتص مف مكانيا بكاسطة شبكة كبيرة مف األكردة الدمكية لمدـ مباشرة، 
كال تستغرؽ ىذه العممية كقتان طكيبل، فيي كامتصاص الجمد الخارجي لمماء كالدكاء 

أـ ال؟ فاألصؿ عدـ الفطر، فبل نجرؤ كالدىكف، كألنا إذا شككنا في الشيء أمفطر ىك 
 عمى أف نفسد عبادة متعبد هلل إال بدليؿ كاضح يككف لنا حجة عند اهلل عز كجؿ.

 كقد سبؽ بياف الترجيح في الحقنة. 
حكمو حكـ إدخاؿ الجامد المبتؿ بالدىف، كالمنظار المبتؿ  ٓوْٛ اُجٞاٍري -ط

ا أف ييدخؿ إصبعو لكضع المرىـ، أك بالدىف أك اإلصبع المبتمة بالدىف؛ ألف الصائـ إم
يدخؿ شيئا آخر مطميان بالدىف، فيككف مفسدان لمصـك عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة، 

 غير مفسد عند المالكية، كقد سبؽ بياف ذلؾ.
 .ئكفبٍ كزبئَ رنٝة ثبحلواهحكمثؿ ذلؾ أيضان  -د

                                                           
، ، كفقو العبادات )الصبلة، كالزكاةُِٖ، ِٗٔ، ِٖٔ/ ُفتاكل شرعية كبحكث إسبلمية لحسنيف مخمكؼ  -ُ

، َٓ، ْٗاـ عمى طريقة السؤاؿ كالجكاب ص، كنيؿ المراـ مف أحكاـ الصيِّٕكالصياـ( لحسف أيكب ص
 .ّٕٔ، ّٕٓ، ص ِ، جزءَُ، كمجمة مجمع الفقو الدكلي، عددِِّكالجامع ألحكاـ الصياـ لمحمكد عكيضة ص

 .كىك عند أبي يعمى كابف أبي شيبة، كفي سنده كبلـسبؽ تخريجو،  -ِ

دثنا معاكية بف سبلـ حدثنا يحيى كقاؿ لي يحيى بف صالح ح»، قاؿ البخارم: ْٖٔ/ِالبخارم معمقا  أخرجو -ّ
إذا قاء فبل يفطر إنما يخرج كال يكلج، كيذكر عف  -رضي اهلل عنو-عف عمر بف الحكـ بف ثكباف سمع أبا ىريرة 

 «.أبي ىريرة أنو يفطر كاألكؿ أصح، كقاؿ ابف عباس كعكرمة: الصـك مما دخؿ كليس مما خرج
، كمفطرات الصائـ في ضكء المستجدات ّٗٔ/ٔ الح العثيميفالشرح الممتع عمى زاد المستقنع لمحمد بف ص -ْ

 .  ٖٖ، ص ِ، جزءَُالطبية، بحث منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، عدد
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 ادلـِت اُضبٖٓ: ٓلاٝاح اجلبئلخ ٝادلأٓٞٓخ
 الف اُلو٢ٜ يف ٓلاٝاح اجلبئلخ ٝادلأٓٞٓخاُلوع األٍٝ: اخل

الجائفة: الجراح في البطف النافذة إلى الجكؼ، كاآلمة: الجراح التي تككف في  أكالن:
 . (ُ)الرأس تبمغ أـ الدماغ كىي الجمدة المحيطة بو

 اختمؼ الفقياء في الصائـ يداكم الجراح النافذة إلى جكفو أك دماغو:  ثانيان:
داكل الصائـ الجائفة أك المأمكمة فكصؿ الدكاء إلى جكفو، أك إلى  إذا القكؿ اْلكؿ:

دماغو، فسد صكمو عند اإلماـ أبي حنيفة، كأكثر مشايخ الحنفية، كالشافعية، 
 ، كاستدلكا بالتالي:(ِ)كالحنابمة

 بكجكد المنفذ إلى الجكؼ، فيبنى الحكـ عمى الظاىر. -ُ
 يقتضي عدـ اإلفطار؛ لعدـ الدليؿ.ىذا االستدالؿ يمكف الرد عميو: بأف الظاىر 

 بكصكؿ المفطر إلى باطنو، كالعبرة لمكاصؿ ال لممسمؾ، كقد تحقؽ الكصكؿ ىنا. -ِ
بأنو كاصؿ إلى جكؼ الصائـ باختياره، فيفطره كالكاصؿ إلى الحمؽ، كالدماغ  -ّ

 جكؼ، كالكاصؿ إليو يغذيو فيفطره كجكؼ البدف.
ؽ؛ ألف ما يصؿ إلى الحمؽ يدخؿ منو إلى يمكف مناقشتو: بأف ىذا قياس مع الفار 

 محؿ الطعاـ كالشراب، فيمحؽ باألكؿ كالشرب، بخبلؼ المأمكمة كالجائفة.  
 بأف بيف الجكفيف منفذان أىصميا، فما كصؿ إلى جكؼ الرأس يصؿ إلى جكؼ البطف. -ْ

ف مداكاة الجائفة أك المأمكمة ال يفسد الصـك عند أبي يكسؼ، كمحمد ب القكؿ الثاني:
 ، كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:(ّ)الحسف الشيباني، كالمالكية، كابف تيمية، كابف حـز

                                                           
 . َِْ/ُمراقي عمى ال، كحاشية الطحاكم ٖٔ/ّ(، كالمبسكط لمسرخسي ّْ/ٗ(، )ِْ/ٔانظر لساف العرب ) -ُ
، ِٕٔ/ُ، كمغني المحتاج َِّ/ٔ، كالمجمكع ِّْ/ِ، كبدائع الصنائع ٖٔ/ّالمبسكط لمسرخسي  -ِ

 .ُٔ/ّ، كالمغني ِٗٗ/ّكاإلنصاؼ لممرداكم 

، ُّ/ّ، كحاشية الخرشي َِٕ/ُ، كالمدكنة الكبرل ِّْ/ِ، كبدائع الصنائع ٖٔ/ّالمبسكط لمسرخسي  -ّ
 .ُِْ/ٔ، كالمحمى ِّْ، ِّّ/ ِٓكمجمكع الفتاكل 
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بأف ما يصؿ إلى الجكؼ مف مداكاة الجائفة، أك إلى الدماغ مف مداكاة المأمكمة،  -ُ
ليس أكبلن كال شربان، كما نيينا قط عف أىف نكصؿ إلى الجكؼ بغير األكؿ كالشرب ما لـ 

 يحـر عمينا إيصالو.
بىاًلٍغ في ااًلٍسًتٍنشىاًؽ إال أىٍف ": يمكف مناقشتو: بحديث لقيط حيف قاؿ لو النبي  كى

اًئمنا ال لـ يكف لو معنى،  ،(ُ)"تىكيكفى صى ، كا  فالنيي عف المبالغة لبلحتراز عف فساد الصـك
كالمبالغ سيدخؿ إلى أنفو قطرات قميمة ال يصدؽ عمى صاحبيا بأنو آكؿ أك شارب، كبأف 

 كالسعكط.  ماء األمة قد ذىبكا إلى فساد الصـك بأشياء أخرل غير األكؿ كالشربجميكر عم
لك كانت ىذه األمكر مما حرميا اهلل كرسكلو في الصياـ، كيفسد الصـك بيا، لكاف  -ِ

بيانو، كلك ذكر ذلؾ لعممو الصحابة كبمغكه األمة كما  ىذا مما يجب عمى الرسكؿ 
ديف المسمميف الذم يحتاج إلى معرفتو الخاص بمغكا سائر شرعو؛ ألف الصياـ مف 

في ذلؾ ال حديثان صحيحان كال  كالعاـ، فمما لـ ينقؿ أحد مف أىؿ العمـ عف النبي 
 ضعيفان كال مسندان كال مرسبلن عمـ أنو لـ يذكر شيئا مف ذلؾ.

نكقش ىذا االستدالؿ: بأف ىذا الكبلـ غاية ما فيو بأف نفي اإلفطار بسبب أف ىذا مف 
بيانو، كأنو مما تعـ بو البمكل، فتتكفر الدكاعي عمى  ف اهلل الذم يجب عمى النبي دي

ف كاف محكمان قكيان مف حيث  نقمة، كككنو لـ ينقؿ فبل ييقبؿ القكؿ بو، كىذا البناء كا 
الظاىر، إال أف المتأمؿ فيو تنكشؼ لو ثغرات، كذلؾ أف عكارض التشريع األصمي مما 

أكتي فيما في القرآف، كفي السنة، كما قاؿ اإلماـ عمي بف أبي أككمو اهلل عز كجؿ لمف 
 ،ال»قاؿ:  -غير القرآف أم عف رسكؿ اهلل  -حيف سيئؿ ىؿ عندكـ كتاب؟  طالب 

ال يجب عميو بأف يتعرض  ، كأف النبي (ِ)«أك فيـ أعطيو رجؿ مسمـ ،إال كتاب اهلل
ة ليست مما تعـ بو البمكل، فمف لكؿ جزئية يمكف أف تحدث بالبياف، كالمأمكمة كالجائف

أيف ليـ أف المجركحيف في عيد النبكة بجائفة أك مأمكمة كانكا مف الكثرة حتى أف البمكل 
                                                           

 كىك حديث صحيح.ة، كىك عند أصحاب السنف األربع، سبؽ تخريجو -ُ
 .ُُُبرقـ:  ّٓ/ُأخرجو البخارم، كتاب العمـ، باب كتابة العمـ  -ِ
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عمت، كالمتتبع لمفقو كقضايا الطيارة كالصبلة يجد عددا كثيرا مف المسائؿ ككثيرا مف 
ما القضايا التي كصؿ إلييا الفقياء باالستنباط مف النصكص الكاردة؛ إما  فيما نافذا كا 

ال  قياسان مع عدـ الدليؿ فييا، فدؿ عمى أف كؿ شيء لـ ينص النبي  عمى حكمو، كا 
 . (ُ)لما كاف لمعمماء أم فائدة، كلما كاف لكصفيـ بكرثة األنبياء أم فائدة

ألف ذلؾ ال يصؿ إلى مدخؿ الطعاـ كالشراب، كلك كصؿ إلييما لمات مف  -ّ
 ساعتو.
المنافذ غير األصمية مشككؾ فيو، فبل نحكـ بالفساد مع  ألف كصكؿ المفطر مف -ْ

 الشؾ.
يناقش: بأف ىذا االستدالؿ قد يككف قكيان فيما إذا حصؿ الشؾ، فأما مع تيقف الكصكؿ 
فبل شؾ، كليذا قاؿ مف ذىب إلى التفطير بأف المفسد لمصـك كصكؿ المفطر إلى 

 نا.باطنو، فالعبرة لمكاصؿ ال لممسمؾ، كقد تحقؽ الكصكؿ ى

                                                           
، َٓ، الجزء الثاني صَُ، العدد َُالمفطرات لمسبلمي، منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة  -ُ

 بتصرؼ.



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

495 

 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

فقد سبؽ في السعكط ذكر ما قالو األطباء مف أف ما يدخؿ إلى الدماغ  أما المأمكمة:
أك ال يصؿ منو شيء إلى البمعـك أك األنؼ، ميما كضع فيو دكاء  -المأمكمة-مف جرح 

الذم يسيؿ حكؿ النخاع إلى األنؼ  -الشككي-غيره، ككذلؾ ال يصؿ السائؿ الدماغي 
كالبمعـك الفمي إال في حالة كجكد كسر في قاعدة الجمجمة، كىذه الحالة باألصؿ حالة 
خطيرة تحتاج إلى دخكؿ المستشفى، كغالبان في قسـ العناية المركزة، كقد يحتاج المريض 

ة، كما يعطى عادة سكائؿ مغذية بالكريد، كبالتالي فيي حالة إلى إجراء عممية جراحي
 .(ُ)تستدعي اإلفطار، فميس ىناؾ أدنى شؾ في أف الدماغ ال يرتبط بالجياز اليضمي

فنجد بأف األطباء لـ يذكركا استحالة كصكؿ شيء منيا إلى الجكؼ، كأما الجائفة: 
ى إمكاف دخكؿ الدكاء مف الجائفة بؿ إنيـ حيف تكممكا عف الجائفة، ذكركا كبلمان يشير إل

 .(ِ)إلى المعدة أك األمعاء، كىي حاالت خطر تستدعي عبلجان سريعان كمكثفا
:  تبيف مما سبؽ ما يمي:، أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

أنو ال منفذ مف الدماغ إلى الحمؽ، كبالتالي فيو رد عمى استدالؿ األحناؼ بفساد  -ُ
مأمكمة، معمميف ذلؾ بأف بيف الجكفيف منفذا أىصميان، فما كصؿ إلى الصـك بمداكاة ال

 الطبي.  جكؼ الرأس يصؿ إلى جكؼ البطف، فيذا الكبلـ بعيد مف الصحة مف حيث النظر
كمف الميـ ىنا بأف الحنفية الذيف اعتبركا المأمكمة مفسدة لمصـك قالكا: بأف ما دخؿ 

؛  الدماغ كصؿ إلى الحمؽ؛ لكجكد المنفذ، كما كصؿ إلى الجكؼ مف الحمؽ يفسد الصـك
ألف الجكؼ المعتبر عندىـ ىك الحمؽ كالمعدة كاألمعاء، كقد ثبت طبيان بأف ما يصؿ إلى 
الدماغ ال يدخؿ منو إلى الجكؼ؛ لعدـ المنفذ، كبالتالي فما بنكا عميو مف القكؿ بالفطر غير 

الصـك تككف مداكاة صحيح، بؿ عمى أصكؿ الحنفية كضابطيـ في الجكؼ المعتبر في 
                                                           

 .ِٕٓ، صِ، جزء َُد التداكم كالمفطرات لحساف شمسي باشا، بحث منشكر في مجمة المجمع الدكلي، عد -ُ

 . ِٓٓ، ُِْ، ُٓ، صِ، الجزء َُمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، العدد  -ِ
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أك  المأمكمة ال تفطر عند جميع الحنفية، بخبلؼ الجائفة إذ يمكف نفاذىا إلى المعدة
األمعاء، كىما جكؼ معتبر عندىـ، بخبلؼ الشافعية كالحنابمة؛ ألف الدماغ عندىـ 

 جكؼ في نفسو، كبالتالي ما يصؿ إليو يفسد الصـك كلك لـ ينفذ إلى الجكؼ. 
؛ لعدـ كجكد المنفذ بيف  ثكالذم يترجح لمباح بأف مداكاة المأمكمة ال تفسد الصـك

 الدماغ كالجكؼ.
يمكف أف يصؿ الدكاء مف الجائفة إلى منفذ الطعاـ كالشراب، كلذلؾ فقكليـ ال  -ِ

يصؿ إلى مدخؿ الطعاـ كالشراب، كلك كصؿ ذلؾ إلى مدخؿ الطعاـ كالشراب لمات مف 
ـ ذلؾ في كؿ جائفة، كبناء الحكـ عميو، غير ساعتو، كبلـ غير دقيؽ، كبالتالي فتعمي

صحيح، كعميو يرل الباحث أف الدكاء إف نفذ مف خبلليا إلى المعدة، أك األمعاء، أك 
دخؿ إلى منفذ كاصؿ إلى الجكؼ، فإف الصـك يفسد بذلؾ؛ لكصكلو إلى منفذ داخؿ 

ك إلى منفذ في الجسد، يسرم فيو لينتفع بو الجسد، أما لك لـ يصؿ إلييما، أك أحدىما، أ
، كاهلل   أعمـ. الجسد، فيككف كتشرب المساـ فبل ييفسد الصـك

:  أصو ٛنٙ ادلَأُخ يف ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 
الذم يدخؿ إلى التجكيؼ البطني عبر فتحة صغيرة في جدار  ٓ٘ظبه اُجـٖ -أ

جراء التشخيص لؤلمراض، كتجرم  البطف؛ لينظر في تجكيؼ البطف كاألحشاء، كا 
حاليان العديد مف العمميات الجراحية، كاستئصاؿ المرارة كالزائدة، كسحب  بكاسطتو

أك أخذ عينو، أك غير ذلؾ مف  -طفؿ األنابيب-البيضات في عممية التمقيح الصناعي 
 . (ُ)العمميات كاألغراض الطبية

كىذا المنظار يدخؿ إلى البطف عبر فتحة صغيرة يحدثيا الطبيب في بطف المريض، 
ة التي أحدثيا الطبيب في البطف أشبو بالجائفة؛ لنفاذىا إلى الجكؼ، كعميو كىذه الفتح

 يككف حكـ المنظار كما يمي:
                                                           

المفطرات في مجاؿ التداكم لمبار، كالتداكم كالمفطرات لباشا، بحثاف منشكراف ضمف مجمة مجمع الفقو  -ُ
 .ُٓص، كانظر ِٓٓ، ِّْ، العدد العاشر، الجزء الثاني، صاإلسبلمي، الدكرة العاشرة
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ىذا المنظار ال يعتبر مف مفسدات الصـك عند الحنفية؛ ألف شرط القكؿ اْلكؿ: 
المفطر عندىـ االستقرار أم أف يغيب الداخؿ في الجسد، كىذا الجياز ال يستقر؛ ألف 

بيب، ما لـ يكف الجياز مطميان بدىف أك ماء فيفسد الصـك عند أبي حنيفة؛ طرفو بيد الط
لكصكؿ الماء كالدىف ال لكصكؿ الجياز، كال يعتبر المنظار مف المفطرات عند المالكية، 
ألنو ال عبلقة لو بالجكؼ المعتبر في الصياـ عندىـ كىك الحمؽ كالمعدة كاألمعاء، كألنو 

؛ لنفس ما ذكركه أشبو بالجائفة، كليذا ال يع د مف المفطرات عند ابف تيمية، كابف حـز
مف األسباب في الجائفة، ككذلؾ عند أبي يكسؼ كمحمد بف الحسف؛ ألف المفسد 

 عندىما ما كصؿ مف منفذ أصمي دكف الجراحة العارضة كما سبؽ ذكره.
 .ؿ البدفلنفاذه إلى جكؼ داخ؛ عند الشافعية كالحنابمة البطف مفطرمنظار  :القكؿ الثاني

كالذم يترجح إعطاء المنظار حكـ الجائفة، فإف كاف المنظار ينفذ إلى المعدة، أك 
األمعاء، أك إلى منفذ كاصؿ إلى الجكؼ، كىك مبتؿ بماء أك دكاء، أك أدخؿ معو ذلؾ، 
؛ لكصكؿ الماء أك الدكاء إلى منفذ داخؿ الجسد، يسرم فيو لينتفع  فإنو يؤثر عمى الصـك

إف لـ يصؿ المنظار إلييما، أك أحدىما، أك إلى منفذ في الجسد، فبل بو الجسد، كأما 
، كما يحممو مف ماء أك دىف أك دكاء يككف كتشرب المساـ، فبل ييفسد  أثر لو عمى الصـك
، ىذا إف كاف المنظار مبتبلن بشيء أك أدخؿ معو شيء، أما إف أدخؿ المنظار  الصـك

، كلك كصؿ إلى المعدة أك األمعاء أك منفذ إلى الجكؼ،  جافان فبل أثر لو عمى الصـك
فإف صاحب المنظار إعطاء المريض الحقف، أك صاحبو التخدير أخذ حكميا، مع 

؛ -أم إلى ما بعد الفطكر-التنبيو إلى أف مختمؼ أنكاع التنظير يمكف تأجيميا إلى الميؿ 
 .(ُ)ألنيا ليست إجراءات عاجمة، كفي ىذا الخركج مف الخبلؼ

أك أم جزء ، أك الطحاؿ، إذا أدخؿ الطبيب المنظار كأخذ عينة مف الكبد نفس الحكـ -ب
 .(ِ)أف ال يككف ذلؾ مصحكبان بإعطاء محاليؿبفتكاه ىنا  دكليمجمع الالكقيد ، مف البطف

                                                           
 .ِٔٔلطبية الفقيية صالمكسكعة ا -ُ

 .ْٓٓمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص  -ِ
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 كيتـ عادة بطريقتيف: :اُـ٤ََ ا١ٌُِٞ -ج
الدـ  الطريقة األكلى: تتـ بكاسطة آلة خاصة تسمى بالكمية االصطناعية، تقـك بتصفية

مف المكاد السامة كالضارة كالمؤذية كالبكلة الدمكية، كمف ثـ يتـ إعادتو إلى الجسـ، 
كالميـ في ىذه الطريقة بأف المريض قد يحتاج إلى السكائؿ المغذية التي تعطى عف 

بعضيا تحتكم عمى السكر  (ُ)طريؽ الكريد، كمحمكؿ الغسيؿ يحتكم عمى: ماء كمعادف
اختبلط بيف الدـ كمحمكؿ الغسيؿ؛ ألف الغشاء الفاصؿ  ، كيحصؿ(ِ)كبعضيا بدكف

نصؼ نفكذ ال يمنع مف االختبلط، كال يؤمف دخكؿ شيء مف محمكؿ الغسيؿ مع الدـ 
 إلى الجسـ عند عكدة الدـ.

الطريقة الثانية: عف طريؽ الغشاء البريتكاني)الخمب( المغطي لجدار البطف مف 
 -أنبكب دقيؽ-رَّب سائؿ اإلنفاذ في قثطرة الداخؿ كاألحشاء، كتتـ الطريقة بأف ييس

خاصة تغرز في البطف ما بيف السرة كالعانة بعد التخدير المكضعي، كيترؾ السائؿ في 
جكؼ البطف لمدة عشر دقائؽ، ثـ يصرؼ السائؿ إلى الخارج، كتكرر ىذه العممية مرات 

مبلح المكجكدة في الدـ عديدة في اليـك الكاحد، كيتـ أثناء ذلؾ تبادؿ الشكارد كالسكر كاأل
عبر البريتكاف، كمف الثابت عمميان أف كمية مف سكر الغمكككز المكجكدة في السائؿ الذم 

 . (ّ)يكضع في داخؿ جكؼ البطف تدخؿ إلى دـ الصائـ عبر الغشاء البريتكاني
 كقد اختمؼ المعاصركف في حكمو: 

؛ ألف الجسـ يزكد بسب القكؿ اْلكؿ: ب غسيؿ الكمى بالدـ غسيؿ الكمى يفسد الصـك
النقي، كقد يزكد مع ذلؾ بمادة أخرل فيي مفطر آخر، فاجتمع لو مفطراف، كألف في ىذا 

                                                           
، ككمكرايد. -ُ ، ككالسيـك  بكتاسيـك

 كبام كربكنات، تعمؿ عمى معادلة الدـ مف كسط حامضي إلى قمكم معتدؿ، أك قريب منو. -ِ
مجمة  في، كالتداكم كالمفطرات لحساف شمسي باشا، مشكر ْٗ-ٖٖلمبار ص ضاء الفشؿ الكمكم كزرع األع -ّ

في  أمراض الكمىفي الدكتكر محمد الركحاني استشارم ك ، ُِٔص ِجزء، َُ، عددَُالدكلي، دكرة مجمع الفقو 
 ـ.ََِٕ/ٕ/ِٗ -ىػ ُِْٗ/رجب/ِٔمقابمة شخصية يـك الثبلثاء 
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كبعد »الغسيؿ خرؽ لحقيقة اإلمساؾ، كجاء في فتاكل المجنة الدائمة في السعكدية: 
دراسة المجنة لبلستفتاء كالكقكؼ عمى حقيقة الغسيؿ الكمكم بكاسطة أىؿ الخبرة أفتت 

  .(ُ)«بأف الغسيؿ المذككر لمكمى يفسد الصياـ :المجنة
؛ ألف غسيؿ الكمى يمحؽ بالحقف، فميس القكؿ الثاني:  غسيؿ الكمى ال يفسد الصـك

أكبلن كال شربان إنما ىك حقف لسكائؿ في صفاؽ البطف ثـ استخراجو بعد مدة، أك سحب 
لدـ في ىذه العممية لمدـ ثـ إعادتو بعد تنقيتو عف طريؽ جياز الغسيؿ الكمكم، كخركج ا

 .(ِ)كخركجو في الحجامة
إذا ثبت بأف غسيؿ الكمية ال يؤدم إلى شيء يدخؿ الجياز اليضمي القكؿ الثالث: 
 .(ّ)فبل يفسد بو الصـك
غسيؿ الكمى فيو تفصيؿ: فإذا صاحبو تزكيد لمجسـ بمكاد مغذية سكرية القكؿ الرابع: 

كؿ كالشرب فالجسـ يتغذل بيا كيتقكل، أك غيرىا فإنو يفطر؛ ألف ىذه المكاد بمعنى األ
أما إذا لـ يكف معو مكاد مغذية فإنو لـ يظير ما يكجب التفطير بو، أما مجرد تنقيتو لمدـ 
مف المكاد الضارة فميس في ىذا ما يكجب الفطر بو؛ ألف تنقية الدـ ليست في معنى 

 القكؿ األكؿ. ، كيمكف أف يرجع ىذا القكؿ إلى(ْ)شيء مف المفطرات المنصكص عمييا
كالذم يترجح لمباحث ىك القكؿ األكؿ؛ لدقة الكبلـ الكارد في فتكل المجنة الدائمة كما 
أكد لي ذلؾ األستاذ الدكتكر محمد الركحاني استشارم كرئيس قسـ الكمى الصناعية في 
مستشفى جامعة العمـك باليمف، فأثناء الغسيؿ يختمط الدـ بيذه المحاليؿ المككنة مف 

 .كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ كاألمبلح كربما السكر كيعكد محمبل بجزء منيا.الماء 

                                                           
 ِجزء، َُ، عددَُ، كمجمة مجمع الفقو، دكرة ِْٕ/ُٓابف باز ، كفتاكل َُٗ/َُفتاكل المجنة الدائمة  -ُ

 ، المناقشة، كىك رأم الدكتكر كىبة الزحيمي.ّٕٕص 
 .َِٗ، الدكرة العاشرة، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص ، كمجمة مجمع الفقوُِْـ الصياـ صالجامع ألحكا -ِ

 ، المناقشة كىك قكؿ عمي السالكس.ِّٗص ،ِ ، الجزءَُ، العدد َُمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة  -ّ

 .ٖٕمفطرات الصياـ المعاصرة ص  -ْ
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اُلظَ اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف )ػ٤ٞة 

 اٌُ٘بػ، ٝاحلَٔ، ٝاُؼلح، ٝاَُ٘ت(
 كفيو ثبلثة مباحث:

 ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ػ٤ٞة اٌُ٘بػ.
 يف احلَٔ.ادلجؾش اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ 

 ادلجؾش اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼلح ٝاَُ٘ت.
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 ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ػ٤ٞة اٌُ٘بػ

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .ادلـِت األٍٝ: صجٞد اخل٤به ثبُؼ٤ت ٝرو٤َٔبرٚ
  .ادلـِت اُضب٢ٗ: اُؼ٤ٞة اُز٢ مًوٛب اُلوٜبء

 .ادلـِت اُضبُش: اُؼوْ
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 ادلـِت األٍٝ: صجٞد اخل٤به ثبُؼ٤ت ٝرو٤َٔبرٚ
 اُلوع األٍٝ: صجٞد اخل٤به ثبُؼ٤ت

 الفطرة أصؿ عنو يخمك كالنقيصة، كفي االصطبلح: ما الكصمة: لغة العيب أكالن:
 عف يينىفٍّري  السميمة، كيختمؼ تعريؼ الفقياء لو باختبلؼ أقسامو، كىك في النكاح: مىا

ٍطًء، يىٍكًسري  اٍلكى التَّكىاؽً  ةى ثىٍكرى  كى
(ُ). 

 ثبكت الخيار بالعيب في النكاح عمى قكليف: في الفقياء اختمؼ ثانيان:
 أك الرد في الخيار تكجب إلى أف العيكب (ِ): ذىب جميكر الفقياءالقكؿ اْلكؿ

 اإلمساؾ في النكاح؛ لآلتي:
، كليس مف (ّ)ژہ ہہ  ہ ھ ھ ھ ھژلقكلو تعالى:  -ُ

حقيا مف االستمتاع لكجكد عيب في زكجيا، فإذا  اإلمساؾ بالمعركؼ حرماف الزكجة
ال تكلى ذلؾ القاضي.  كاف عاجزان تعيف عميو التسريح بإحساف، فإف سرح ىك بنفسو، كا 

 كقعد ثكبو كضع عمييا، دخؿ غفار، فمما بني مف امرأة تزكج  اهلل رسكؿ بأف -ِ
مىٍيؾً  خذم" قاؿ: ثـ الفراش، عف فانحاز بياضان، (ْ)بكشحيا الفراش، أبصر عمى  ًثيىابىًؾ، عى
ذٍ  كلـ ، الداؿ عمى جكاز الفسخ بالعيب؛ ألف الرد صريح في (ٓ)شىٍيئان" أىتىاىىا ًمم ا يىٍأخي

 الفسخ، كمتى ذكر عقيب العيب فيك بطريؽ الفسخ.

                                                           
، ِّْ/ّ األسماء كالمغات لمنككم ، كتيذيبٔٓٔص الكميات (، ككتابَُُ/ٕ(، )ّّٔ/ُ) العرب لساف -ُ

 .ِٖ، ُٖ/ُّ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِّّص الزيف كنياية
، كالمغني َِّ/ّ المحتاج ، كمغنيِٕٕ/ِ الدسكقي ، كحاشيةُِٖ/ّالمختار  لتعميؿ انظر: االختيار -ِ
 .ِٗٗ، ِٖٗ/ٔ األكطار ، كنيؿُّٖ، ُِٖ/ٓ المعاد ، كزادّٖ/ِ المجتيد ، كبدايةُُْ/ٕ
 .ِِٗ اآلية :سكرة البقرة -ّ
 .ّٖ/ِ الدكاني الضمع، الفكاكو إلى الخاصرة بيف ما ، كقيؿ:ُٕٓ/ْ األثر غريب في الخصر، النياية الكشح: -ْ
في السنف  ، كالبييقيَُٕٓٔبرقـ:  ّْٗ/ّ  كعب بف زيد أك زيد بف كعب حديث أخرجو أحمد في المسند، -ٓ

، كفي سنده جميؿ بف ُّٗٗٗبرقـ:  ُِْ/ٕ السنف الكبرل، كتاب النكاح، باب ما يرد بو النكاح مف العيكب
 .ََّ/ْ الزكائد مجمع «ضعيؼ كجميؿ أحمد، ركاه»زيد، قاؿ الييثمي: 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

513 

ًفر  : قكلو  -ّ ، كطريؽ فرار الزكجيف بالفسخ، (ُ)اٍْلىسىًد" مف تىًفر   كما اٍلمىٍجذيكـً  مف "كى
النكاح لما أمر بالفرار، كالنص ال يختص بالجذاـ، بؿ يتعداه إلى كؿ ما يكجب  كلك لـز
 النفرة.
 لثبكت ذلؾ عف الصحابة رضي اهلل عنيـ. -ْ
بالبيع، بؿ ىك أكلى مف البيع،  شبيو ذلؾ في النكاح قياسان لمنكاح عمى البيع؛ ألف -ٓ

 ألف منيا ما يمنع كالمكدة؛ الرحمة مف النكاح مقصكد مع كجكد العيب إذ ال يحصؿ
قرباف  مف النفكس، كتنفر كفائدتو، كمنيا ما تعافيا الكطء الجماع، أك ينقص االستمتاع كلذة

 النكاح في المشترطة الشركط أف الكلد، كما في الزكج كيسرم ما يعدم صاحبيا، كمنيا
 بو. كغيبف بو غيرَّ  بما مغبكنان  كال مغركران  كرسكلو اهلل ألـز كما البيع، شركط مف بالكفاء أكلى
 مف عميو اشتمؿ كما كحكمتو، كعدلو، كمكارده، مصادره، في الشرع مقاصد -ٔ

 الشريعة. قكاعد مف قربو يقتضي ذلؾ، كيدؿ عمى المصالح
 أك الرد في الخيار ال تكجب الظاىر إلى أف العيكب : ذىب أىؿالقكؿ الثاني

 تي:؛ لآل(ِ)البتة بعيب النكاح يفسخ فبل اإلمساؾ في النكاح،
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ژلقكلو تعالى:  -ُ

ڀ     ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک 

ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ 

 كمف فرؽ بالعيب دخؿ في صفة مف ذميـ اهلل. ،(ّ)ژڻ

                                                           
 .َّٖٓبرقـ:  ُِٖٓ/ٓالجذاـ  باب بخارم، كتاب الطب،ال أخرجو -ُ
 .ِٗٗ، ِٖٗ/ٔ األكطار ، كنيؿُِٖ/ٓ المعاد ، كزادّٖ/ِ المجتيد ، كبدايةَُٗ/َُ المحمى البف حـز -ِ
 .َُِ اآلية :سكرة البقرة -ّ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

514 

 كنت فقالت:  النبي القيرىًظيٍّ  ًرفاعىةى  امرأة جاءت عنيا اهلل رضي عائشة لحديث -ِ
 ىيٍدبىةً  ًمٍثؿي  معو إنما بير،الزى  بف الرحمف عبد فتزكجت طبلقي، فىأىبىتَّ  فطمقني، رفاعة، عند

يىذيكؽى  عيسىٍيمىتىوي  تىذيكًقي حتى ؛ًرفىاعىةى، ال إلى تىٍرًجًعي أىفٍ  "أىتيًريًديفى  فقاؿ: الثٍَّكًب،  كى
، فمـ يفرؽ بينيما، أك يضرب ليا أمدان، مع أف ذلؾ يخؿ بمقصكد النكاح، (ُ)مىتىًؾ"عيسىيٍ 

 فغيره مف العيكب مف باب أكلى.
 في لؾ ىؿ المؤمنيف، أمير يا فقالت: -جميمة حسناء-  عمي إلى امرأة جاءت -ّ
 تقكؿ ما فقاؿ: قكمو، سيد ىك فإذا بزكجيا، فأتى تقكؿ، ما فعرؼ زكج؟ ذات كال أيـ ال امرأة
 مف كال قاؿ: ال، قاؿ: ىذا، غير شيء قاؿ: عمييا، ترل ما ىك قاؿ: ىذه، تقكؿ فيما
 .(ِ)بينكما أفرؽ أف ألكره كأني كأىمكت، ىمكت قاؿ: ،السحر آخر مف كال قاؿ: السحر، آخر
ألف المنقكؿ لـ يثبت عندىـ، كىؿ الثابت حجو إف كاف مف قكؿ الصحابي،  -ْ
 البيع. بو كيرد عيب بكؿ النكاح ييرد ال أنو عمى المسمميف ماعإلج بالبيع شبييان  كليس

: القكؿ األكؿ؛ لقكة أدلتو، مع عمؿ الصحابة الداؿ عمى انتشار ذلؾ مف كالمترجح
غير نكير، كقد نقؿ القضاء بذلؾ عف خميفتيف راشديف، كتكافقو مع قكاعد الشريعة التي 

بالمعرؼ، كالذم ال يتحقؽ مع  تنص عمى رفع الضرر، كقياـ الزكجية عمى اإلمساؾ
ال فميما خيار  كجكد العيب، ليتعيف التسريح بإحساف إف طمبتو الزكجة كفعمو الزكج، كا 

، كأما استدالؿ الفريؽ الثاني باآلية فخارج عف محؿ النزاع، كحديث رفاعة كرد (ّ)الفسخ
 صحيحا لبياف حكـ المطمقة ثبلثان، كأنيا ال تحؿ لؤلكؿ حتى يدخؿ بيا اآلخر دخكالن 

                                                           

 ال باب ، كمسمـ، كتاب النكاح،ِْٔٗبرقـ:  ّّٗ/ِالبخارم، كتاب الشيادات، باب شيادة المختبئ  أخرجو -ُ
 .ُّّْبرقـ:  َُٓٓ/ِ غيره... زكجا تنكح حتى لمطمقيا ثبلثا تحؿ المطمقة

قاؿ »، كقاؿ: َُْٕٔبرقـ:  ِِٕ/ٕ في السنف الكبرل، كتاب النكاح، باب أجؿ العنيف أخرجو البييقي -ِ
ألنو ؛ لـ يكف فيو خبلؼ لعمر  في سنف حرممة: ىذا الحديث لك كاف يثبت عف عمي  -رحمو اهلل-الشافعي 

قد يككف أصابيا ثـ بمغ ىذا السف فصار ال يصيبيا... مع أنو يعمـ أف ىانئ بف ىانئ ال يعرؼ، كأف ىذا 
 .«الحديث عند أىؿ العمـ بالحديث مما ال يثبتكنو؛ لجيالتيـ بيانىء بف ىانئ

 .ُٖٖ، ُٕٖثية لسعد عبد العزيز الشكيرخ صأحكاـ اليندسة الكرا -ّ
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، كأما األثر (ُ)طمقيا أيضان  كاف الثاني الزكج أف طرقو بعض يجامعيا فيو، كقد جاء في
فإنو ضعيؼ، كعمى فرض صحتو فقد سبؽ في تخريجو رد  المركم عف عمي 

، «قد يككف أصابيا ثـ بمغ ىذا السف فصار ال يصيبيا»الشافعي عميو بقكلو: 
 .  (ِ)عنيفبتأجيؿ ال كبمعارضتو لما كرد عف عمي 

 قسـ جميكر الفقياء عيكب النكاح مف حيث تأثيرىا في التفريؽ إلى قسميف:  ثالثان:
: عيكب متفؽ عمييا، حيث اتفقكا عمى عيبيف متى كجد أحدىما جاز القسـ اْلكؿ

 لآلخر طمب التفريؽ، كىما: الجب، كالعنة.
كقد اختمؼ الفقياء : عيكب مختمؼ فييا، كىي ما عدا العيبيف السابقيف، القسـ الثاني
 فييا عمى قكليف:
 عيكب دكف الزكج بعيكب التفريؽ إلى اختصاص الحنفية ذىب فقياء :القكؿ اْلكؿ

دكنيا، كىذه  الطبلؽ المتبلكو كحدىا؛ لمزكجة حقا بالعيب التفريؽ كجعمكا الزكجة،
 نة،كالع العيكب التي تجيز لمزكجة الحؽ في طمب التفريؽ بينيا كبيف زكجيا ىي: الجب،

النسؿ كالكلد  كالخصاء فقط؛ ألف األصؿ في عقد النكاح عدـ الخيار، كلكف لما كاف إنجاب
مقصكد أصمي لمزكاج، كىك منعدـ في ظؿ كجكد ىذه العيكب التي ال تقبؿ الزكاؿ، كال 

 المقصكد استيفاء باب عمييا ينسد يحصؿ الخبلص منيا إال بالتفريؽ، فثبت الخيار، كألنو
مع كجكد ىذه العيكب، كالزكج في إمساكو ليا مع ىذه العيكب  -الكطء كىك–مف النكاح 
 ،إلييا، كليا المطالبة بإزالة ىذا الظمـ عنيا حاجة غير مف ليا في إمساكيا يعد ظالمان 

 في ظالـ غير بخبلؼ العيكب األخرل؛ فإف الزكج بالطبلؽ، الظمـ إزالة كالية كلمقاضي
 معو كالعشرة بالصحبة تتأذل أك فيو رغبتيا تقؿ نماكىي إ ،إلييا حاجتو صدؽ مع إمساكيا
 .(ّ)الرجميف أك اليديف مقطكع أك الخمؽ سيء كجدتو لك كما ،الخيار ليا مثبت غير كذلؾ

                                                           
 .ْٖٔ/ٗ البارم فتح -ُ
 .ُٕٕ، ُٕٓ، ُّٕحكاـ اليندسة الكراثية ص أ -ِ
 القدير فتح ، كشرحِٕ/ِ البداية شرح ، كاليدايةُِٖ/ّالمختار  لتعميؿ ، كاالختيارٕٗ/ٓ لمسرخسي المبسكط -ّ
 .ِّٕ/ُ اليندية ، كالفتاكلَِٓ/ّ
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 التفريؽ جكاز إلى -كالحنابمة كالشافعية المالكية-: ذىب جميكر الفقياء القكؿ الثاني
السكاء؛ ألنيا  عمى ليما حؽ ببالعي التفريؽ كأف السكاء، عمى كالمرأة الرجؿ بعيب

النكاح، كمنيا ما  مف عيكب منيا ما يمنع الجماع، كمنيا ما ينقص االستمتاع المقصكد
 أحد نفس تكاد فبل قربانو، مف النفكس كتنفر كفائدتو، كمنيا ما تعافيا الكطء لذة يمنع
 منو، ـيسم ما كقؿ الكلد في الزكج كيسرم ما يعدم بو، كمنيا ىك مف يجامع أف تطيب
 عميو.  الصبر استطاعة كعدـ شدتو نسمو، مع أدرؾ سمـ فإف

أقكاؿ،  عمى اآلخر بعضيا في كاختمفكا بعضيا، في اتفقكا بعيكب التفريؽ إلى كذىبكا
 مشترؾ بالنساء، كقسـ خاص بالرجاؿ، كقسـ خاص منيا قسـ: أقساـ ثبلثة إلى كقسمكىا

 .(ُ)كالرجاؿ النساء بيف
 :التالية بالعيكب يفرؽ فقياء المالكية فعند 
 .كاالعتراض كالخصاء، كالعنة، الجب،: كىي الخاصة بالرجاؿ، العيكب -أ
 . كاإلفضاء، كالبخر كالعفؿ، كالقرف، الرتؽ،: كىي الخاصة بالنساء، العيكب -ب
 .(ِ)كالعذيطة كالبرص، كالجذاـ، الجنكف،: كىي المشتركة، العيكب -ج

 :يةالتال بالعيكب يفرؽ الشافعية كعند
  .كالجب العنة،: كىي الخاصة بالرجاؿ، العيكب -أ
 كالقرف.  الرتؽ،: كىي الخاصة بالنساء، العيكب -ب
 .(ّ)كالبرص كالجذاـ، الجنكف،: المشتركة، كىي العيكب -ج
 

                                                           
 المحتاج ، كمغنيْٖ/ٓ، كاألـ ِٕٕ/ِ الكبير ، كالشرحَِٖ-ِٕٕ/ِ الدسكقي ، كحاشيةَّٖ/ّ الجميؿ منح -ُ
 .ٖٔ، ٕٔ/ِٗ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةَُٕ/ٕ، كالمبدع ُُْ/ٕ ، كالمغنيَِّ/ّ
 مف أك عيب، كؿ مف قاؿ: أك شرطو، ما عيف سكاء منو، السبلمة شرط بغيرىا إف كالخيار عندىـ ثابت -ِ

 .ِٗٓص عبد البر البف ، كالكافيَِٖ/ِ الكبير خيار، الشرح فبل السبلمة يشترط لـ فإف العيكب،
 .َِّ/ّ المحتاج لمشربيني ، كمغنيْٖ/ٓاألـ لمشافعي  -ّ
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 التالية: بالعيكب يفرؽ الحنابمة كعند
 .كالجب العنة،: كىي بالرجاؿ، الخاصة العيكب -أ
 .كالعفؿ كالقرف، الفتؽ،: كىي ،بالنساء الخاصة العيكب -ب
 . كالجذاـ كالبرص، الجنكف،: كىي مشتركة، العيكب -ج

 ذلؾ عمى البكؿ، كقاؿ آخركف: يتخرج كسمس البطف، استطبلؽ كزاد بعض الحنابمة:
 .(ُ)بنجاستيا كتتعدل النفرة، تثير ألنيا الفرج؛ في السيالة كالقركح كالباسكر، الناسكر بو مف

 بالعيب التفريؽ كالمرأة، كأف الرجؿ بعيب بالتفريؽ القائمكف-يكر الفقياء اختمؼ جم رابعان:
 العيكب بالمذككرة سابقان أك تعدييا إلى غيرىا عمى قكليف:  في حصر -السكاء عمى ليما حؽ

يرل جميكرىـ أف العيكب محصكرة في المذككرة، كعميو فبل خيار في القكؿ اْلكؿ: 
 بالمعقكد االستمتاع مف تمنع النكاح، إذ ال مقصكد تفكت ال األمكر ما عدا ىذه غيرىا؛ ألف
 في نص كال قياس، أك إجماع، أك بنص، يثبت إنما الفسخ كألف يخشى تعديو، عميو، كال

 الفرؽ، ألف مف بينيما لما العيكب؛ ىذه عمى قياسيا يصح كال إجماع، كال المذككر، غير
 .(ِ)تخفى ال مما أنيا عمى العيكب ئرسا كمحمؿ ،يخفى مما ذلؾ كألف، معمؿ غير شرع ذلؾ

التي ذكرىا  العيكب عمى : يرل فريؽ آخر أف العيكب غير مقصكرةالقكؿ الثاني
بعض العيكب  عمى الضرر؛ ألنو ال كجو لبلقتصار في يماثميا ما فيمحؽ بيا الفقياء،
 مقطكعة كككنيا كالطرش، كالخرس، فالعمى، ليا، مساك أك منيا أكلى ىك دكف ما

 كالسككت المنفرات، أعظـ مف كذلؾ الرجؿ ككف أك إحداىما، أك الرجميف، أك يف،اليد
 ينفر عيب كؿ أف كاإلطبلؽ، كالقياس لمديف مناؼ كىك كالغش، التدليس أقبح مف عنو
 كماالخيار،  يكجب كالمكدة الرحمة مف النكاح مقصكد بو يحصؿ كال منو، اآلخر الزكج
 في الشرع مقاصد تدبر كمف بو، كغبف بو غر بما مغبكنان  كال قط مغركران  كرسكلو اهلل ألـز

 عميو يخؼ لـ المصالح، مف عميو اشتمؿ كما كحكمتو، كعدلو، كمكارده، مصادره،
                                                           

 .ِْ/ِ أحمد اإلماـ مذىب الفقو عمى في ، المحررُُْ/ٕ المغني البف قدامو -ُ
 .ُُْ/ٕ ، كالمغنيَِّ/ّ المحتاج ، كمغنيّٗ/ِ المجتيد بداية -ِ
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 عمـ كالسمؼ الصحابة فتاكل تأمؿ الشريعة، كمف قكاعد مف كقربو القكؿ، ىذا رجحاف
 .(ُ)عيب دكف بعيب الرد يخصكا لـ أنيـ

حث ثبكت الخيار بالعيب، كأف الحؽ في التفريؽ بالعيب ثابت الذم يراه البا الترجيح:
 لكبل الزكجيف، مع عدـ الحصر فيما ذكره الفقياء مف عيكب دكف غيرىا؛ لآلتي:

ى"ألف مف أصكؿ الشريعة اإلسبلمية الغراء رفع الضرر؛ كقد  -ُ  رسكؿ اهلل  قىضى
"أىٍنو  رى كال ًضرىارى رى رى ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ، كفي ركاية عف ابف عباس (ِ)الى ضى رى الى ضى

"  .(ّ)كال ًضرىارى
لمزكجة دكف الزكج، أك  بالعيب التفريؽكالقكؿ بعدـ ثبكت الخيار، أك اختصاص 

بحصر العيكب فيما ذكره الفقياء، يتسبب في الضرر بالطرؼ اآلخر الذم لـ يجعؿ لو 
صاحبو ما يعد  الحؽ في ذلؾ، أك يتسبب في اإلضرار بالطرفيف إذا كجد أحدىما في

 عيبان يتضرر بو كليس ىك مما نص عميو الفقياء.
                                                           

 الكبرل ، كالفتاكلِّٕ/ِ الصنائع الشافعي كبعض الحنفية كابف تيمية كابف القيـ، بدائع أصحاب قكؿ لبعض -ُ
 .ٗٔ/ِٗ الككيتية ، كالمكسكعةُْٖ -ُِٖ/ٓ المعاد ، كزادّْٓ/ْتيمية  البف

في  أحمد، ك َِّْبرقـ:  ْٖٕ/ِبجاره  يضر ما حقو في نىب مف ماجو، كتاب األحكاـ، باب أخرجو ابف -ِ
 .  َِِّٖ برقـ: ّْٖ /ّٕ عبادة بف الصامت تتمة مسند األنصار، حديث، المسند

في  أحمد، ك ُِّْبرقـ:  ْٖٕ/ِبجاره  يضر ما حقو في بنى مف ماجو، كتاب األحكاـ، باب أخرجو ابف -ّ
 في النككم حسنو كالحديث»، قاؿ المناكم: ِٖٓٔبرقـ:  ٓٓ/ٓ ، مسند بني ىاشـ، مسند عبداهلل بف عباسمسندال

 شكاىد، ينتيي لمحديث العبلئي: ؿكقا بعضا، بعضيا يقكم طرؽ كلو مرسبلن، مالؾ كركاه قاؿ: األربعيف،
 عبادة حديث مف ركم»، كقاؿ األلباني: ِّْ/ٔ القدير فيض «بو المحتج الحسف أك الصحة درجة إلى مجمكعيا

 بكر أبي بنت كعائشة اهلل، عبد بف كجابر ىريرة، كأبي الخدرم، سعيد كأبي عباس، بف اهلل كعبد الصامت، بف
 جاكزت قد الحديث ليذا كثيرة طرؽ عنيـ... فيذه اهلل رضي لبابة كأبي ي،القرظ مالؾ أبي بف كثعمبة الصديؽ،
ف كىي العشر، قكم  بعض، إلى بعضيا ضـ فإذا ضعفيا، يشتد لـ منيا كثيران  فإف مفرداتيا، ضعيفة كانت كا 
 إلى بنسبتو كجـز مالؾ اإلماـ بو احتج كقد: قمت تعالى... اهلل شاء إف الصحيح درجة إلى كارتقى بيا الحديث
 بف محمد بو احتج ككذلؾ ،"كال ضرار "ال ضرر:  اهلل رسكؿ قاؿ كقد: -المكطأ مف( َٖٓ/ِ) فقاؿ  النبي
 الحمية في نعيـ أبك عميو، أخرجو اإلماـ كأقره الشافعي، اإلماـ كبيف بينو جرت مناظرة في الشيباني الحسف

 .ُّْ-َْٖ/ّ الغميؿ إركاء« ٕٔ/ٗ
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عدـ ظيكر العيب أك إظياره يمحؽ الغرر كالخديعة بالطرؼ اآلخر، كذلؾ ممنكع،  -ِ
 كلمف كقع عميو ذلؾ، الحؽ في رفعو دكف تحمؿ تبعاتو كمسؤكلياتو. 

رحمة، بقكلو أف اهلل تعالى جعؿ الحياة الزكجية سكنان، كتقـك عمى المكدة كال -ّ
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ژ :تعالى

، كما كاف مف العيكب منفران لكبل الزكجيف عف (ُ)ژڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ
صاحبو، فإنو ييٍذًىب عف اآلخر السكف، كيفقده المكدة كالرحمة، بؿ كيدخؿ عميو الضيؽ 

 يسير.كالمشقة كالحرج، كمعمـك أف الحرج مرفكع في الشريعة، كالمشقة تجمب الت
 القدرة كعدـ كبالعدكل، الفاحش بالضرر بالعيب لمتفريؽ يعممكف أف الفقياء كانكا -ْ
عمييا، كىناؾ أمراض كعيكب تضر بالطرؼ  القياس جكاز في ظاىر كىذا الكطء، عمى

  .باآلخر ضررا بالغا، كالضرر يزاؿ
 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ُِاآلية : سكرة الرـك -ُ
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 بءاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜ
 أٝال : ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَـأُخ

تشيد التقنية الطبية الحديثة تطكران ممحكظان في جميع المجاالت، فبعد أف اكتشؼ 
عمماء الطب الخريطة الجينية لئلنساف تفتحت آفاؽ جديدة؛ حيث أصبح مف الممكف عف 

ض طريقيا التعرؼ عمى الكثير مف أمراض صاحب الخريطة كصفاتو، كاكتشاؼ أمرا
الجينات كعاىات األجنة مف كقت مبكر، كقد خطت البحكث كالمختبرات العممية 
خطكات متقدمة نحك العبلج الجيني عف طريؽ إصبلح ىذه الجينات، أك استئصاؿ 
ف مما أكاله العمـ الحديث في مجاؿ الطب  الجيف المسبب لممرض كتغييره بجيف سميـ، كا 

إلنساف قراءة عميقة بحيث يقرأ كؿ جزئياتو اىتمامان كبيران مكضكع البحث عف قراءة ا
كجيناتو، كمف خبلؿ تطكر العمـك الطبية، كتقدـ عمـ التشريح، أدت االكتشافات الحديثة 
إلى معرفة أف أصؿ خمؽ اإلنساف مف خمية كاحدة، كأف أنسجة جسمو مككنة مف خبليا، 

حمؿ المادة الكراثية، ككؿ خمية تحتكم عمى نكاة، كىذه النكاة تحتكم عمى الجينات التي ت
ابتداء مف الصفات التي يشترؾ فييا جميع البشر، كانتياء بالصفات التي تختص بالفرد 

 زكجان مف ِّدكف غيره، كىذه المادة الكراثية المعبأة في نكاة الخمية تتككف مف 
 التي -الجنسية– النطاؼ كخبليا الخبليا البيضية عدا ما خمية، كؿ نكاة داخؿ الكركمكزمات

 مف زكج كؿ مف كاحدان  كركمكزكمان  البشر كيرث زكج، كؿ مف كاحد كركمكزـك عمى تحتكم
 .(ُ)آبائيـ، كبالتالي فاألسرار الكراثية كميا في الجينات مف اآلخر يرثكف بينما أمياتيـ،

كالجينات: جمع جيف، كىك عبارة عف جزء مف الحمض النككم منزكع األككسجيف 
(DNAالمكجكد في الكركمكس ) فالجيف يحكم عمى كؿ المعمكمات لتككيف سمسمة مف ، ـك

األحماض األمينية )الببتايد( أك جزء مف البكركتيف، كبما أف الخمائر )اإلنزيمات( نكع 
                                                           

، كأثر َّٓى القره داغي كعمي المحمدم صانظر: فقو القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقيية طبية مقارنة لعم -ُ
، كالبصمة الكراثية ُّ-ِٔ، كأحكاـ اليندسة الكراثية لمشكيرخ صَْٓالتقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص

 . ُٕ-ُِبي صكأثرىا عمى األحكاـ الفقيية لخميفة عمي الكع
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مف البركتيف فإف الجيف ىك المسؤكؿ عف صنع ىذا البركتيف، كبيذا يتضح أف المراد 
 بالجيف ىك جزء مف الصبغي يؤدم كظيفة معينة.

المادة الكراثية، كتركيبتو الكيمائية عبارة عف شريطيف متكامميف مف  ( ىكDNAك)
السكر كالفكسفات، كالقكاعد النتركجينية األربعة: األدنيف، كالثايميف، كالجكانيف، 
كالسايتكزيف، كيأخذ ىذاف الشريطاف شكؿ الحمزكف، كىناؾ نقاط معينة فييما تمتقياف، 

بلزمة لمتحكـ في بناء البركتينات البلزمة لتكجيو ككؿ شريط يحمؿ المعمكمات الكاممة كال
المعمكمات الحيكية التي يؤدم مجمكع تفاعميا في النياية إلى تككيف الكائف الحي كقيامو 
بكظائفو الحيكية المختمفة، كىذه السبلسؿ تككف الكركمكسكمات )الصبغيات( التي تصؿ 

اآلخر باألنكثة، كأما غيره زكجان، كاحد منيا يختص بالذككرة ك  ِّفي اإلنساف إلى 
 .(ُ)فيختص ببقية كظائؼ البدف

(: فمصطمح جديد في عمـ الكراثة، يجمع بيف جزئي كممتيف GENOMEأما الجينـك )
( التي تعني Gene( كىي األحرؼ الثبلثة األكلى لكممة )Genانجميزيتيف ىما: )

خيرة مف كممة بالعربية المكرث )الجيف(، كالجزء الثاني ىك األحرؼ الثبلثة األ
(GHROMOSOME كالداللة العممية ،)( كتعني بالعربية الصبغيات )الكركمكزكمات

ليذا المصطمح ىي: الحقيبة الكراثية البشرية القابعة في داخؿ نكاة الخمية البشرية، كىي 
التي تعطي جميع الصفات كالخصائص الجسمية كالنفسية، كالمراد بالجينـك البشرم: 

مكجكدة عمى الصبغيات في الخمية اإلنسانية، كقد تمكف الباحثكف مف مجمكع الجينات ال
الكشؼ عف ىذه الجينات في مشركع ضخـ عرؼ باسـ مشركع الجينـك البشرم، كقد بدأ 

ـ، ككاف مف المقرر أف ينتيي خبلؿ خمسة َُٗٗتنفيذ مشركع الجينـك البشرم عاـ 
رمكز  كتقنيان سرع في خطكات فؾ ـ، لكف دعـ المشركع ماليان ََِٓعشر عامان أم في عاـ 

                                                           
، ُْٓ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صَّٔ، َّٓ: فقو القضايا الطبية المعاصرة صانظر -ُ
، كالبصمة الكراثية كأثرىا ٓٓ، كأحكاـ اليندسة الكراثية صٔ، ٓص مف منظكر الفقو اإلسبلمي العبلج الجينيك 

 . ِّعمى األحكاـ الفقيية لمكعبي ص
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مما بشر  المكرثات، ككذلؾ المشاركة الفعالة مف عدة دكؿ جعؿ لو أثران كبيران في التنافس،
 .(ُ)ـَََِ باكتمالو كاالنتياء منو كنشره كأطمس كراثي لمخصائص كالصفات البشرية عاـ
يطة الجينكمية، إنو ال يمر يـك إال كيتـ فيو معرفة عدد الجينات، كمكقعيا عمى الخر 

كحجميا، كعدد القكاعد النتركجينية المككنة لو، كالبركتينات التي يصنعيا بأمر خالقو، 
كعدد األحماض األمينية المككنة ليذا البركتيف، ككظائفو، كاألمراض التي تصيب 

أف يؤدم أم خمؿ في تسمسؿ القكاعد  اإلنساف عند نقص ذلؾ البركتيف، كقد شاء اهلل 
ة في الجيف المتحكـ في البركتيف إلى مرض خطير، كلكف ال يظير المرض النتركجيني

إال عندما يرث الشخص ىذا الجيف المعطكب مف كبل األبكيف، أما إذا كاف لديو جيف 
كاحد مصاب ككاف الجيف اآلخر سميما، فإنو يعتبر حامبلن لممرض فقط، كال تظير أية 

رأة حاصمة عمى ىذا الجيف تككف نسبة أعراض مرضية عميو، كلكنو عندما يتزكج مف ام
% أم كاحد مف أربعة، كىنا يأتي دكر الفحص الطبي، ِٓظيكر المرض في ذريتيما 

كلكف ىناؾ كثير مف األمراض الكراثية تنتقؿ عبر جيف كاحد منتقؿ مف أحد األبكيف، أك 
( مرضان كراثيان، غير أف ٖٕٔٔـ بػ)ُْٗٗكمييما، حيث حصرىا بعض العمماء عاـ 

( مرضان يصيب ربع الذرية، َُٕٓ( مرضان منيا يصيب نصؼ الذرية، ك)ْْٖٓ)
 .(ِ)( مرض كراثيَََٖـ إلى أكثر مف )ُٖٗٗكأكصميا العمماء في عاـ 

كلمشركع الجينـك البشرم تطبيقات عدة، كمنيا معرفة األمراض الكراثية التي تحدث 
، كمف ثـ يمكف بسبب خمؿ في مكرثة كاحدة، كىذا يؤدم إلى فيـ طبيعة المرض

 .(ّ)تشخيصو بدقة، كالكقاية منو، كعبلجو بصكرة أفضؿ

                                                           
العزيز الكريـ، منشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد السابع،  الجينـك البشرم كتاب الحياة لصالح عبد -ُ

 .َّٖ، كفقو القضايا الطبية المعاصرة صٓٔىػ، كأحكاـ اليندسة الكراثية ص ُُِْ، جمادل األكؿ، ّٗص
البار، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ  لمطبيبانظر: نظرة فاحصة لمفحكص الطبية الجينية  -ِ

 . ْٔ-ِٔ، كأحكاـ اليندسة الكراثية صْْٓ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُٓسبلمي، الدكرة اإل
 .ٖٔأحكاـ اليندسة الكراثية ص -ّ
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
بما أف الجينـك البشرم مكتشؼ عممي حديث، كلو استخداماتو المتعددة، كمنيا ما  -أ

 يتعمؽ بتشخيص األمراض لمكقاية منيا كعبلجيا، كمنيا ما يتعمؽ بإحداث أساليب جديدة
في العبلج كتطكيرىا، كمنيا ما يتعمؽ بتحديد شخصية اإلنساف بالبصمة الكراثية في 
قضايا النسب كالقضايا الجنائية، كمنيا ما يتعمؽ بتصنيع عقاقير جديدة لعبلج األمراض 
المستعصية كالشائعة، فقد ذىب الباحثكف المعاصركف إلى مشركعية استخداـ الجينـك 

ألذف الشريعة بالتداكم كالمتضمف لئلذف بمكازمو، كالجينـك البشرم في ىذه المجاالت؛ 
البشرم فيو معرفة لحقيقة األمراض التي تحدث بسبب خمؿ مف المكرثات، مما يؤدم 
إلى فيـ حقيقة المرض كتشخيصو، كىذا يعد مف أىـ لكاـز معالجتو، كبكاسطتو يمكف 

مف المقاصد الشرعية كصؼ العبلج المناسب، كالجينـك البشرم كسيمة لتحقيؽ جممة 
، كمف (ُ)المعتبرة، كمف ذلؾ حفظ النفس مف األمراض، كالكسائؿ ليا أحكاـ المقاصد

، كيدخؿ في (ِ)القكاعد الشرعية الكمية قاعدة )األصؿ في األشياء النافعة اإلباحة(
 .(ّ)عمكميا استخداـ الجينـك البشرم عمى كجو يحقؽ النفع لئلنساف، كيدرأ عنو الضرر

ض الباحثيف عمى أف الجينـك البشرم عمى اعتباره عبلجا لؤلمراض الكراثية كيرل بع
تجرم عميو األحكاـ الخمسة كحكـ التداكم، فيككف كاجبان إف ترتب عمى تركو ىبلؾ 
ذا تعيف فتركو حراـ، كيستحب إذا كاف بما يستشفى بو حسب  النفس، أك تعديو لمغير، كا 

 .(ْ)غمبة الظف، كيباح إف كاف ال يجدم نفعان 
 التي الطبية لمعمـك اإلسبلمية لممنظمة عشرة الحادية الندكة مف تكصية كقد صدرت

 الجينـك قراءة مشركع أف :عمى نصت ـُٖٗٗالمكافؽ  ىػُُْٗ الككيت في عقدت

                                                           
 .ّْص السممي العزيز لعبد المقاصد اختصار في الفكائد -ُ
 .ِِٕ/ُ البيضاكم تفسير -ِ
 .ُٓٓ/ّرضاكم ، كفتاكل معاصرة لمقٕٗ-ٕٕأحكاـ اليندسة الكراثية ص -ّ
 .ُّٗانظر: فقو القضايا الطبية المعاصرة ص -ْ
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 عمى اإلنساف تعرؼ مف جزء كىك لئلنساف، الكاممة الجينات خريطة رسـ كىك- البشرم
عماؿ خمقو في اهلل سنة كاستكناه نفسو، وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژالكريمة:  لآلية كا 

 عمى لمتعرؼ كسيمة الجينـك قراءة كانت األخرل، كلما اآليات ، كمثيبلتيا(ُ)ژۆئ
 كالطبية الصحية العمـك إلى قيمة إضافة فيي ليا، القابمية أك الكراثية األمراض بعض
 في الكفائية الفركض باب في يدخؿ مما عبلجيا، أك األمراض لمنع مسعاىا في
 :التالية الغايات تحقيؽ يستيدؼ المشركع ىذا أف العمماء لمجتمع، كيتكقعا

 حيث الجينية، كمف خريطتو حيث مف إنساف ألم الكراثي التركيب عمى التعرؼ -ُ
 .كنحكىا كالسكر القمبية كالنكبات الدـ كضغط معينة، أمراض لحدكث القابمية
  .الكراثية األمراض أسباب عمى التعرؼ -ِ
 .(ِ)الكراثية لؤلمراض الجيني جالعبل -ّ
 .(ّ)كالعبلج لمنمك اإلنساف يحتاجيا كىرمكنات بيكلكجية مكاد إنتاج -ْ

 :(ْ)الكراثية اليندسة عمـ مف المسمميف استفادة قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف
 في المنعقدة عشرة الخامسة دكرتو في اإلسبلمي، العالـ فقو رابطة مجمع كقد نظر

 الكراثية، اليندسة عمـ مف المسمميف استفادة مكضكع في ـُٖٗٗ المكافؽ ىػُُْٗ مكة
، مجاؿ في ميمة مكانة تحتؿ اليـك التي  كقد كثيرة، أسئمة استخداميا حكؿ كتثار العمـك
( المكرثات) الجينات عمى التعرؼ ىك الكراثية اليندسة عمـ محكر أف»: لممجمس تبيف
 أك إضافتيا، أك -غيره أك لمرض-بعضيا حذؼ خبلؿ مف فييا كالتحكـ تركيبيا، كعمى

                                                           

 .ّٓاآلية : سكرة فصمت -ُ
يعرؼ العبلج الجيني بأنو: عبارة عف تحكير كراثي لخبليا المريض بيدؼ عبلج األمراض، أك: إدخاؿ جيف  -ِ

معاصرة مف  سميـ مكاف الجيف المصاب إلى خبليا المرضى المصابيف  بعيب كراثي، انظر: مستجدات طبية
ياد أحمد إبراىيـ صمنظكر فقيي لمصمح عبد الح  .ٕٓي النجار كا 

 .ٗ/ُ كالبحكث لئلفتاء األكركبي المجمس انظر: فتاكل -ّ

اليندسة الكراثية: ىي التعامؿ مع المادة الكراثية باستخبلص معمكمات عنيا، أك التغيير فييا، أحكاـ اليندسة  -ْ
 . ّٕالكراثية ص
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 كالتدارس النظر كبعد الخمقية، الكراثية الصفات لتغيير بعض مع بعضيا دمجيا
 عنيا تمخضت التي كالتكصيات القرارات بعض كفي حكليا، كتب فيما كالمناقشة
 :يمي ما المجمس يقرر العممية، كالندكات المؤتمرات

 المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي، الفقو مجمع عف الصادر القرار تأكيد :أكالن 
 في بجدة المنعقدة العاشرة الدكرة في َُ/د/ِ/ََُ برقـ االستنساخ بشأف اإلسبلمي،

 .ىػُُْٖصفر ِٖ-ِّ مف الفترة
 أك عبلجو، أك المرض مف الكقاية في الكراثية اليندسة عمـ مف االستفادة :ثانيان 
 .أكبر ضرر لؾذ عمى يترتب ال أف بشرط ضرره، تخفيؼ
 األغراض في ككسائمو الكراثية اليندسة عمـ أدكات مف أم استخداـ يجكز ال :ثالثان 
 .شرعان  يحـر ما كؿ كفي كالعدكانية، الشريرة
 بشخصية لمعبث ككسائمو، الكراثية اليندسة عمـ أدكات مف أم استخداـ يجكز ال :رابعان 

 تحسيف بدعكل( الجينات) المكرثات بنية في لمتدخؿ أك الفردية، كمسئكليتو اإلنساف،
 .البشرية السبللة

 بمكرثات يتعمؽ تشخيص أك معالجة، بأية القياـ أك بحث، أم إجراء يجكز ال :خامسان 
 المرتبطة المحتممة كالفكائد لؤلخطار كسابؽ دقيؽ تقكيـ إجراء كبعد لمضركرة، إال ما، إنساف

 السرية عمى الحفاظ مع ،شرعان  ةالمقبكل المكافقة عمى الحصكؿ كبعد ،بيذه األنشطة
 .ككرامتو اإلنساف باحتراـ القاضية ،الغراء اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كرعاية ،لمنتائج الكاممة

 كتربية الزراعة حقؿ في ككسائمو، الكراثية اليندسة عمـ أدكات استخداـ يجكز :سادسان 
 المدل مىع كلك-ضرر أم حدكث لمنع االحتياطات بكؿ األخذ شريطة الحيكاف،
 .البيئة أك الحيكاف، أك باإلنساف، -البعيد

 مف كغيرىما كالطبية الغذائية لممكاد المنتجة كالمصانع الشركات المجمس يدعك :سابعان 
 ليتـ المكاد؛ ىذه تركيب عف البياف إلى الكراثية، اليندسة عمـ مف المستفادة المكاد

 .شرعان  ـريح أك يضر مما حذران  بينة؛ عف كاالستعماؿ التعامؿ
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 تعالى، اهلل كالمختبرات، بتقكل المعامؿ، كأصحاب األطباء المجمس يكصي :ثامنان 
 .(ُ)كالبيئة كالمجتمع بالفرد اإلضرار عف كالبعد رقابتو، كاستشعار

 :ىي ،العبلج الجينيالتي ينبغي مراعاتيا عند ضكابط مف الكىذا الجكاز محفكؼ بمجمكعة 
ؿ االحتياطات العممية كالتقنية كالفنية كالمعممية الجكاز الشرعي مرتبط بأخذ ك -ُ

كضركرة  ،كاالحترازية لتفادم كؿ األضرار التي يمكف أف تترتب عمى العبلج الجيني
الشريعة ألف  ؛تفادم ما يترتب عمى الحيكانات المحكرة كراثيان مف الجينات الغريبة

 .اإلسبلمية مبنية عمى تحقيؽ المصالح كدرء المفاسد
كف المنافع المتكخاة مف العبلج محققة في حدكد الظف الغالب، أما إذا أف تك -ِ

 فبل يجكز إجراؤه عمى اإلنساف.  ،كانت آثاره اإليجابية مشكككان فييا، أك مصالح مكىكمة
أف تككف نتائج العبلج الجيني مأمكنة ال يترتب عميو ضرر أكبر، فبل يؤدم إلى  -ّ

 لنسؿ، أك النسب. ىبلؾ أك ضرر بالبدف، أك العقؿ، أك ا
 ،كالفكضى أف يككف العبلج في حدكد األغراض الشريفة، كأف يككف بعيدان عف العبث -ْ

 كف أف يترتب عميو منافع لمبشرية.كذلؾ بأف ال يككف ألجؿ إثبات قكة العمـ فقط د
أف ال يككف العبلج الجيني في مجاؿ التأثير عمى السبللة البشرية كعمى فطرة  -ٓ

ألف اهلل تعالى خمؽ ىذا الككف عمى مكازيف كمقادير  ؛مة شكبلن كمكضكعان اإلنساف السمي
 .كمكازنات ثابتة فبل يجكز التبلعب بيا

 أف يككف العبلج بالطيبات ال بالمحرمات إاٌل في حاالت الضركرة التي تقدر بقدرىا. -ٔ
لى تعذيب الحيكاف -ٕ د في اإلفسا ألف ؛أف ال يؤدم العبلج إلى اإلضرار بالبيئة، كا 

  األرض صنيع المجرميف الظالميف.
فبل يصؿ إلى حدكد  ،أف ال يتجاكز التعامؿ بالعبلج الجيني حدكد االعتداؿ -ٖ

 التبذير كاإلسراؼ.
 أف ال يجرم أم عبلج جيني عمى اإلنساف إاٌل بعد التأكد مف نجاحو بنسبة كبيرة. -ٗ

                                                           
 .ّٖص العالـ اإلسبلمي رابطةب اإلسبلمي لفقوا مجمع قرارات -ُ
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كم اإلخبلص أف يككف القائمكف بيذه التجارب كبالعبلج الجيني مف ذ -َُ
 كاالختصاص كالتجربة كالخبرة. 

شراؼ الدكلة، أك  -ُُ أف تككف المختبرات الخاصة بالجينات كالعبلج تحت مراقبة كا 
كذلؾ لخطكرة ىذه االختبارات الجينية كآثارىا المدمرة إف لـ تكف  ؛الجيات المكثكؽ بيا

 .(ُ)تحت المراقبة
 :(6)ٓؼوكخ ػ٤ٞة اٌُ٘بػ ثبُلؾض اجل٢٘٤ -ة
صار الفحص الجيني مف الطرؽ الطبية الدقيقة في الكشؼ عف األمراض الكراثية لقد 

المكجكدة في الزكجيف، كىذا أدل إلى معرفو المصاب بالمرض، مما قد يجعؿ الطرؼ 
السميـ يقدـ عمى طمب فسخ عقد النكاح بسبب إصابة اآلخر، كىذا يتطمب معرفة حكـ 

النكاح بسبب إصابة الطرؼ اآلخر بمرض إجراء الفحص الجيني أكالن، كحكـ فسخ عقد 
 .(ّ)كراثي ثانيان 

 أٝال : ؽٌْ ئعواء اُلؾض اجل٢٘٤:
الفحص الجيني لمعرفة الجينات المعتمة إما أف يككف قبؿ الزكاج أك بعده، كالذم بعد 
 الزكاج إما أف يككف قبؿ الحمؿ أك بعده، كعميو يككف لو ثبلث حاالت، بيانيا فيما يمي:

 قد اختمؼ في ذلؾ عمى قكليف:الفحص الجيني قبؿ الزكاج، ك الحالة اْلكلى:
 ، كاستدلكا باآلتي:(ْ): يجكز إجراء الفحص الجيني قبؿ الزكاجالقكؿ اْلكؿ

                                                           
 .ِٓٓ، ُٓٓ/ّ، كانظر: فتاكل معاصرة ّّْفقو القضايا الطبية المعاصرة ص -ُ
الفحص الجيني: قراءة تركيب المادة الكراثية لبعض الجينات؛ لمعرفة سبلمتيا كاعتبلليا، أحكاـ اليندسة  -ِ

 . ٖٗالكراثية ص
 . َُٕالمصدر نفسو ص -ّ
، كالمكسكعة َّٔ، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صُِٔأحكاـ اليندسة الكراثية صانظر:  -ْ

، كأثر األمراض الكراثية ْٓ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي صِٗٔ/ُالفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم 
لفحص قبؿ الزكاج ، كأّٔ، كالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية صٔٓالحياة الزكجية لمناؿ العشي صعمى 

 . ٗٔالدـ الكراثية لمحسف الحازمي صنظرات في التشخيص المبكر كالتدخؿ المبكر ألمراض 
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ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀٺ ٺ       ٺ ژ بقكلو تعالى:  -ُ

ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ، كقكلو تعالى: (ُ)ژٺ

مصاب ة كقرة عيف إذا كاف فييا مف ىك كالذرية ال تككف طيب ،(ِ)ژھ  ے   ے
 بمرض كراثي قد يؤدم إلى ككنو مشكه الخمقة، أك مختؿ العقؿ، أك ناقص األعضاء.

 عىٍدكىل "ال: األحاديث الدالة عمى مشركعية الكقاية مف أسباب المرض، كقكلو  -ِ
، كال ىىامىةى  كال ًطيىرىةى  كال فىرى ًفر   صى  "كاف :، كقكلو (ّ)اٍْلىسىًد" مف تىًفر   كما اٍلمىٍجذيكـً  مف كى
ٍفدً  في : ، كقكلو (ْ)فىاٍرًجٍع" بىايىٍعنىاؾى  قد ًإن ا  النبي إليو فىأىٍرسىؿى  مىٍجذيكـه، رىجيؿه  ثىًقيؼو  كى
" عمى ميٍمًرضه  ييكًردي  "ال ميًصحٍّ

بالتكقي عف األمراض، كاالبتعاد عف  ، فقد أمر النبي (ٓ)
لما يترتب عمى ذلؾ مف انتقاؿ العدكل، كالفحص  أسبابيا، كعدـ مخالطة أصحابيا؛

 الجيني يتحقؽ بو ذلؾ؛ إذ الغرض منو الكقاية مف األمراض الكراثية.
األحاديث الكاردة في حسف اختيار الزكجة، كالدالة عمى أف الشارع رغب في  -ّ

اختيار الزكجة التي يتحقؽ بالزكاج منيا مقصكد الشارع، كبعض ىذه الصفات كككنيا 
دان غير ممكف قبؿ الزكاج إال بالفحص الجيني، فكاف مشركعان؛ ألنو كسيمة لتحقيؽ كلك 

 مقصكد رغب فيو الشرع، كلمكسائؿ حكـ غاياتيا. 
"ًلكيؿِّ دىاءو دىكىاءه، فإذا أيًصيبى : قكلو كاألحاديث الدالة عمى مشركعية التداكم،  -ْ

دىكىاءي الد اًء بىرىأى ًبًإٍذًف الم ًو عز كجؿ"
ؿى لو ًشفىاءن": ، كقكلو (ٔ) ؿى اهلل دىاءن إال أىٍنزى ، (ٕ)"ما أىٍنزى
                                                           

 .ّٖاآلية : عمراف سكرة آؿ -ُ
 .ْٕاآلية : سكرة الفرقاف -ِ

 .َّٖٓبرقـ:  ُِٖٓ/ٓالجذاـ  باب البخارم، كتاب الطب، أخرجو -ّ
 .ُِِّبرقـ:  ُِٕٓ/ْكنحكه  المجذـك اجتناب مسمـ، كتاب السبلـ، باب أخرجو -ْ
، كمسمـ، كتاب السبلـ، باب ال عدكل كال ّْٕٓبرقـ:  ُِٕٕ/ٓ ىامة ال أخرجو البخارم، كتاب الطب، باب -ٓ

 .ُِِِبرقـ:  ُّْٕ/ْ طيرة كال ىامة كال غكؿ...
 . َِِْبرقـ:  ُِٕٗ/ْم ب التداك أخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، باب لكؿ داء دكاء كاستحبا -ٔ
 .ّْٓٓبرقـ:  ُُِٓ/ٓلطب، باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء ا البخارم، كتاب أخرجو -ٕ
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كالتداكم يككف بعد المرض، أك قبمو لمكقاية منو، كعبلج األمراض الكراثية يككف بالكقاية 
 منيا، كالفحص الجيني طريؽ ذلؾ.

 . يمكف معرفتو إال بفحص جينياألحاديث الدالة عمى الرد بالعيب، كالمرض الكراثي ال -ٓ
 اٍستىطىاعى  فىًإفٍ  اٍلمىٍرأىة،ى  أحدكـ خىطىبى  "إذا: أحاديث النظر إلى المخطكبة، كقكلو  -ٔ
، كالدالة عمى أف الشرع جاء بمقدمات (ُ)فىٍميىٍفعىٍؿ" ًنكىاًحيىا إلى يىٍدعيكهي  ما إلى يىٍنظيرى  أىفٍ 

كذلؾ  تسبؽ عقد الزكاج؛ ليتعرؼ كؿ كاحد مف الزكجيف عمى الصفات الظاىرة لصاحبو،
لدكاـ الصحبة، كاستمرار العشرة، كاستقرار الزكجية، كالفحص الجيني طريؽ إلى معرفة 

 بعض الصفات المرضية التي ال تككف ظاىرة.
أف األسرة ىي المبنة األكلى في بناء األمة، كلكي يككف ىذا البناء قكيان فبلبد أف  -ٕ

بؿ الزكاج، باإلضافة إلى يككف أفرادىا أصحاء، كمما يتحقؽ بو ذلؾ الفحص الجيني ق
يجاد النسؿ السميـ، كال  أف الغرض المقصكد مف الزكاج ىك السكف كالمكدة كالرحمة كا 
يتحقؽ ذلؾ إذا كانت الذرية مصابة بأمراض يستعصي عبلجيا أك يستحيؿ، كطريؽ 

 تجنب ذلؾ بالفحص الجيني قبؿ الزكاج.
الكالديف حامميف لمجينات أف عدـ إجراء الفحص فيو ضرر بالذرية في حالة ككف  -ٖ

بعضيا  المعتمة؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى احتماؿ انتقاؿ ىذه الجينات إلى الذرية، كمف ثـ إصابة
بيذا المرض الكراثي الذم يسببو الجيف المعتؿ، كالفحص الجيني يعرؼ بو سبلمة الراغبيف 

 الضرر يزاؿ.في الزكاج مف األمراض الكراثية الشائعة؛ فيككف مشركعان درء لمضرر؛ ألف 
بإجراء الفحص الجيني حفظ النسؿ الذم يعد مف مقاصد الشرع الضركرية التي  -ٗ

جاء بحفظيا، كتحريـ كؿ ما يخؿ بو، كحفظ الشرع ليا مف جانب الكجكد بالحث عمى ما 
في  يقيـ أركانيا، كيثبت قكاعدىا، كمف جانب العدـ بمنع مؿ تختؿ بو أك تنعدـ، كيدخؿ

 األمراض ىذه ألف تكارث األمراض الكراثية يضعؼ النسؿ، كبعضذلؾ الفحص الجيني؛ 

                                                           
، كأحمد َِِٖبرقـ:  ِِٖ/ِ تزكيجيا يريد كىك المرأة إلى ينظر داكد، كتاب النكاح، الرجؿ أبك أخرجو -ُ
 .«يخرجاه ـكل مسمـ شرط عمى صحيح»، كقاؿ: ِٔٗٔرقـ:  ُٕٗ/ِ ، كالحاكـ، كتاب النكاحُِْٔٔرقـ:  ّّْ/ّ
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 قبؿ الزكجيف حاؿ عمـ إذا، كقكعيا قبؿ آثارىا كتفادم منيا الكقاية يمكف الكراثية
 مستقببل، المتكقع الخطر كذريتو النسؿ عف يدرأ الذم المناسب بالعبلج اإلنجاب، كذلؾ

 بعض آثار النسؿ عف يدرأ كقائيان  مران أ الزكاج قبؿ الطبي الفحص يجعؿ األمر ىذا كمثؿ
 تجعؿ مزمنة أمراض في سببان  تككف أك كالذرية، باألبناء تفتؾ قد التي الخطيرة األمراض
 كالشقاء. التعاسة ضركب مف ضربا الحياة
مف قكاعد الشرع عند تعارض المفاسد مراعاة أعظميا ضرران بارتكاب أخفيما،  -َُ

 أك إحجاـ، د يترتب عميو مف المفاسد كإفشاء نتائجوكبالنظر في الفحص الجيني كما ق
 الراغبيف عف الزكاج، أك تكاليفو المادية، نجد أف ىذه المفاسد أخؼ مف مفسدة عدـ إجرائو؛

غير أف ىذا االستدالؿ يمكف الرد عميو بأف ىذه المفاسد ، لما قد يترتب عمييا مف إصابة النسؿ
 كالمحتمؿ ال يقدـ عمى المتحقؽ.، األخرل محتممة المترتبة عميو محققو في حيف أف المفاسد

إعماالن لقاعدة الدفع أكلى مف الرفع، كالغرض مف الفحص الجيني ىك الحد مف  -ُُ
الزكاج بيف حاممي المكرثات، المعتمة، كىذا بدكره يؤدم إلى تقميؿ المكاليد المصابيف 

ذم ىك أسيؿ مف رفعو بعد باألمراض الكراثية، كفي ذلؾ تحقيؽ لدفع الضرر قبؿ كقكعو ال
كقكعو؛ ألف كقاية المكلكد مف المرض الكراثي قبؿ كقكعو أسيؿ مف رفعو كمعالجتو بعد 

 كطئيا مف لمتخفيؼ ذلؾ بعد لمسعي المفسدة كقكع تنتظر ال اإلسبلمية كقكعو، فالشريعة
 استمرار كأ بالطبلؽ، إما إنيائو إلى تقضي الزكاج بعد اكتشفت إف التي آثارىا، مف كالتقميؿ
نما، كاألبناء الزكجيف إلى المرض انتقاؿ مع الزكجية الحياة  دفع عمى الشريعة تعمؿ كا 
المفسدة،  إلى تؤدم أف شأٌنيا مف التي السبؿ جميع بإغبلؽ كقكعيا قبؿ ابتداءن  المفاسد
 قبؿ كاجب ضرار، كدفع الضرر كال كمعمـك أنو ال ضرر خطرا، يمثؿ ضرر كقكع فاحتماؿ
 اإلمكاف، قدر يدفع كالضرر العبلج، مف خير الكقاية ألفٌ  المتاحة؛ الكسائؿ بكؿٌ  كقكعو
 .(ُ)المنافع جمب مف أكلى المفاسد كدرء

                                                           
 الجديدة ، كاالتجاىاتَّٖ، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صَُْ-ُِٗأحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ

 العصر في الشرعي القضاء الشرعي لمعيساكم، ندكة القضاء تطكر في اإلماراتي كأثرىا الشخصية األحكاؿ لقانكف
 .ِٗٔ/ُالفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ، كالمكسكعة ُٓ-ُِ/ْـ، ََِٔالشارقة،  الحاضر، جامعة
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قالكا: كيتأكد إجراء الفحص الجيني في حالتي كجكد صمة قرابة بيف الخطيبيف، 
كانتشار أمراض كراثية معينة في المجتمع؛ ألف المظنة تقكل باحتماؿ إصابة الذرية 

 .(ُ)بمرض كراثي
: ال حاجة إلجراء الفحص الجيني، كأف األكلى تركو، كقاؿ بو بعض القكؿ الثاني

 ؛ لآلتي:(ِ)أىؿ العمـ
 ظىفِّ  ًعٍندى  "أنا كجؿ: عز اهلل يقكؿ : اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ:  ىريرة لحديث أبي -ُ

ذا(ّ)ًبي" عىٍبًدم فعؿ ذلؾ فبل  ، الداؿ عمى أف الكاجب عمى العبد إحساف الظف باهلل، كا 
 حاجة إلى إجراء الفحص.

نكقش: بأف األخذ باألسباب ال يتعارض مع إحساف الظف باهلل، فالمؤمف مأمكر بأخذ 
حساف الظف بو، كىذا ىك ىدم النبي  ، فقد لبس يـك األسباب مع التككؿ عمى اهلل، كا 

سبلمة  أحد درعيف، كمف األخذ باألسباب إجراء الفحص الجيني قبؿ الزكاج لمتأكد مف
 الزكجيف مف الجينات المعتمة.

الفحص قبؿ الزكاج قد يعطي نتائج خاطئة، كحينئذ تككف القرارات المبنية عميو  -ِ
خاطئة، غير أنو قد نكقش: بعدـ التسميـ بأف النتائج غير صحيحة؛ ألف الفحص يجرم 

سائؿ كفؽ خطكات عممية تأمف دقة نتائجو، كلك سممنا بكقكع الخطأ فيك راجع إلى الك 
 المتبعة في إجرائو في بعض المراكز الطبية ال إلى الفحص نفسو.

                                                           
 .َُْراثية صانظر: أحكاـ اليندسة الك  -ُ
، كأحكاـ اإليدز في ُّٓ، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صُِٕأحكاـ اليندسة الكراثية ص -ِ

 الزكجيف ظاىر يككف ىػ، كقيده ابف جبريف بأفَُّْ: ُ، مكتبة المزيني، السعكدية، طْٓٓ/ِالفقو اإلسبلمي 
 حاجة فبل خكؼ، كال مرض ال أنو فاألصؿ أمراض، فييا تكجد ال بو ىما الذم كالمجتمع ككذلؾ البيئة السبلمة،

 أك الزكجيف أحد كطمب خفي مرض كجكد مف كخيؼ قرائف قامت إذا لكف الزكجيف، مف لكؿ طبي فحص إلى
 .ٕٔص الطبية المسائؿ في الشرعية اكلكنزاع، الفت خبلؼ العقد بعد يحصؿ لئبل ذلؾ؛ لـز الكشؼ األكلياء

برقـ:  ِِٕٓ/ٔ [ُٓ:الفتح]ژۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئژ تعالى: اهلل قكؿ البخارم، كتاب التكحيد، باب أخرجو -ّ
 .ِٕٓٔبرقـ:  َُِٔ/ْ، كمسمـ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب الحث عمى ذكر اهلل َٕٔٔ
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 ألف األصؿ سبلمة الزكجيف مف المرض الكراثي، فتنتفي الحاجة إلى أجرائو. -ّ
نكقش: بأف الحاجة قائمة إلى إجراء الفحص حتى يككف كؿ كاحد مف الزكجيف عمى 

نحية التي تتصؼ بككف الشخص حامبلن بينة فيما يقدـ عميو، كالسيما األمراض الكراثية المت
 كال طريؽ لمعرفة ذلؾ إال بالفحص الجيني.، كال تظير عميو أعراض المرض، لمجيف المعتؿ

 عدـ كجكد الحاجة، كقد مضت أنكحة السمؼ مف غير فحص كال تخكؼ. -ْ
االفتئات عمى الحرية الشخصية، كالتسبب في كثير مف المشاكؿ النفسية كالمالية،  -ٓ
سبب كشؼ سر الشخص، كالتحيز ضده خصكصان في شركات التأميف، أك كقد ي

 التكظيؼ، أك الزكاج المستقبمي.
قد يؤدم إجراء الفحص الطبي الجيني قبؿ الزكاج إلى تعرض بعض المصابيف  -ٔ

باألمراض الكراثية إلى أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز القائـ عمى صفاتو الكراثية، لمنيؿ مف 
 .(ُ)ساسية كالمساس بكرامتوحقكقو كحرياتو األ

 .(ِ)رجحاف القكؿ بالجكاز -كاهلل أعمـ– لمباحث النظر في األقكاؿ كأدلتيا يظيرب: الترجيح
                                                           

 .ُّٔ، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صُِٗ-ُِٕانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص  -ُ
 في إلزاـ الناس بالفحص الجيني إف رأل كلي األمر المصمحة في ذلؾ: -القائؿ بالجكاز– كقد اختمؼ الفريؽ األكؿ -ِ

فذىب فريؽ منيـ إلى جكاز ذلؾ مف باب السياسة الشريعة كيصير كاجبان، كىذا ال يؤثر في عقد النكاح ما داـ قد 
فيو شركطو، كيككف الفحص كاجبان؛ لعمـك األدلة الدالة عمى كجكب طاعة كلي األمر في المعركؼ، ما لـ  تكفرت

يأمر بمعصية، كالفحص الجيني ليس بالمعصية، مع ما في منع الزكاج قبؿ إجراء الفحص مف تحقيؽ مصمحة 
ة منكطة بالمصمحة، كيدؿ لمزكجيف كالمجتمع، فذلؾ مشركط بكجكد المصمحة؛ ألف تصرفات الراعي في الرعي

عمى الجكاز أف الفحص الجيني قبؿ الزكاج يمنع مف حدكث أمراض كراثية خطيرة، كىذا مف باب دفع اليبلؾ 
 ، كقد نيى النبي الذم حثت عميو النصكص الشرعية، مع ما فيو مف طمب لذرية طيبة، كذلؾ دعاء زكريا 

مف أراد الزكاج النظر إلى  فحص الجيني، كحث النبي أف يكرد الممرض عمى المصح كذلؾ ال يعمـ إال بال
المخطكبة، كحث عمى التخير لمنطؼ، كما ذلؾ إال لمكقاية مف األمراض الكراثية، كحث عمى اإلغراب في الزكاج 

المقاصد، كألف مصالح ىذا األمر أكثر مف مفاسده، كالدفع أكلى ة األكالد، كالكسائؿ ليا أحكاـ تفاديان لضعؼ بني
لرفع، فإذا أمكف دفع الضرر قبؿ حصكلو فيك أكلى مف رفعو بعد حصكلو، كالفحص الجيني قبؿ الزكاج مف ا

يدفع ضرر كالدة ذرية ضعيفة أك مريضة، كىك أمر ميسكر قبؿ إجراء عقد النكاح كاإلنجاب بخبلؼ ذلؾ بعد 
 =،َٔ-ٔٓلحياة الزكجية ص، كأثر األمراض الكراثية عمى اُِْ-َُْ]انظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص كقكعو
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لعيساكم، بحث  الشرعي إلسماعيؿ القضاء تطكر في اإلماراتي كأثرىا الشخصية األحكاؿ لقانكف الجديدة كاالتجاىات=
 [.ُٓ/ْـ، ََِٔالشارقة،  بجامعة -كاآلماؿ الكاقع -الحاضر العصر في الشرعي القضاء ندكة إلى قدـ

ف لجنة طبية لبياف األمراض الكبائية بأف يحقؽ الفح :كقيد بعض الباحثيف الجكاز ص الغرض المنشكد منو، كأف تككَّ
المؤثرة كالمنتشرة، كالتي يككف تأثيرىا عمى استمرار الحياة الزكجية، أك عمى النسؿ، أك عمييما، كالقياـ بتكعية 

صار في مكثفة لبياف مصالح الفحص خصكصان في البمداف التي لـ يكف ذلؾ فييا مف قبؿ، كأف يككف االقت
الفحص عمى قدر الحاجة، مع تبلفي المفاسد كالسمبيات أك تقميصيا بقدر المستطاع، كالتأكيد عمى السرية التامة، 
كتيكيف األمر عمى الناس كتخفيفو عند إعبلف النتيجة أك عند معرفتيا؛ لتزكؿ الحساسية المؤثرة مف آثار 

 [. ْٖٓ/ِ أحكاـ اإليدز في الفقو اإلسبلمي لراشد الشيرم]الصدمة
 تشجيع الناس كيستحب الزكاج، قبؿ الطبي الفحص إلجراء شخص أم إجبار إلى أنو ال يجكزكذىب فريؽ آخر 

 الظف إحساف الزكاج عمى المقدميف الزكاج؛ ألف كاجب قبؿ الفحص ىذا إجراء بأىمية المختمفة بالكسائؿ الكعي كنشر

 اإلنساف أف صحيحة، كاألصؿ غير نتائج يعطي أف يمكف نوأ كخصكصان  الزكاج، قبؿ الطبي حاجة لمفحص كال باهلل،

لزاـ  اكتفى النبي كقد سميـ، مؽ، كا   عظيمة فيو مفاسد الزكاج قبؿ الطبي بالفحص الناس في حثو عمى الديف كالخي

 الكراثية كاألمراض عشرة، أك حتى ثبلثة أك مرضيف عمى سيككف غالبان  فالفحص المرجكة، المصالح عمى تزيد

 فقد جميعان  عنيا بالفحص الناس ألزمنا فإذا جديد، أمر عاـ يكتشؼ ككؿ تقريبان، مرض 8000 مف أكثر اليـك مةالمعمك 

 الشخصية، الحرية عمى افتياتان  يعتبر الزكاج قبؿ الطبي بالفحص كيصعب، كينتشر الفساد، كاإللزاـ الزكاج يتعذر

 بكاجب، ليس التداكم أف كما الشخص، سر كشؼ ىإل األحياف بعض في كيؤدم كنفسية، مالية مشاكؿ كيسبب عدة

 العبلج، كسائؿ مف الكراثية األمراض عف بغيره، كالكشؼ ال النفس بقاء بو يحصؿ التداكم بأف الجـز حالة في إال

كاجبان، كاإللزاـ بالفحص الجيني قبؿ  الكشؼ يككف فكيؼ بكاجب، ليس العبلج كاف المقاصد، فإذا حكـ ليا كالكسائؿ
 المفسدة فالزكاج مطمب شرعي، أما لمشرع، مطمكبة متيقنة مصمحة بإىدار متكىمة مفسدة درء باب مف يعتبرالزكاج 

 الجـز نستطيع ال ألننا مظنكف الكلد بأف حصكؿ ىنا فالكىـ المرض، ىذا مف مصاب كلد حصكؿ فتكقع المتكىمة

 في %َّتتعدل  ال اإلصابة نسبة فأل متكىمة؛ بالمرض إف إصابتو أخرل جية كمف نكاح، أم في الكلد بحصكؿ

 أف يظير ىنا بالكىـ، فمف نزيمو فكيؼ كالقاعدة الفقيية تنص عمى أف اليقيف ال يزاؿ بالشؾ، تكقعان، الحاالت أكثر

 بالضر، الضرر دفع شرعان  يجكز كال منيا، أكبر المفسدة بمفسدة دفع باب مف يككف الزكاج قبؿ الطبي بالفحص اإللزاـ

 محددة، الشرعية األدلة بيا جاءت التي كشركطو النكاح أركاف منو، كألف أكبر بضرر الضر دفع كاف إذا فكيؼ

يجاب ]انظر: أثر األمراض الكراثية عمى باطؿ،  شرط كىك اهلل، شرع عمى زيادة لمنكاح شرطان  كجعمو عمى الناس أمر كا 
 [.ٓٔ-ُٔ، ٔٓالحياة الزكجية لمناؿ محمد رمضاف العشي ص

في حالة انتشار األمراض الكراثية كالمعدية في بمد معيف، بحيث يصير الزكاج مف  جكاز اإللزاـ كيرل فريؽ ثالث
أىـ األسباب النتشار تمؾ األمراض، أما في األحكاؿ العادية التي ال يككف فييا الزكاج سببان النتشار األمراض 

 =ألنو عند انتشار المرض فإف الفحصالكراثية فإنو مف غير البلئؽ أف يجبر الناس عمى أجراء الفحص الطبي؛ 
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 الحالة الثانية: الفحص الجيني بعد الزكاج كقبؿ الحمؿ
بدأ ظيكر ىذه الحالة بعد انتشار طريقة التمقيح الصناعي خارج الرحـ في تحقيؽ 

مكانية تشخيص بعض األمراض في المقيحة، كطريقتو تككف اإلنجاب، مما أدل إلى إ
باستخداـ تقنية التمقيح الصناعي خارج الجسد، حيث يقـك المعالج بتمقيح بكيضات 
الزكجة بمني الزكج في أنبكب اختبار، فإذا حدث التمقيح، كبدأت المقيحة في االنقساـ 

فة ما إذا كانت مصابة كالتكاثر إلى خبليا، أخذت منيا خمية كاحدة لفحصيا؛ لمعر 
بالمرض الكراثي المطمكب فحصو أك ال، فإف كانت سميمة نقمت باقي الخبليا إلى الرحـ، 

ف كانت مصابة لـ ينقؿ منيا شيء  .(ُ)كا 
كقد اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ إجراء الفحص الجيني عمى الخمية الجنسية لمعرفة 

 كجكد المرض الكراثي عمى قكليف:
إجراء الفحص الجيني عمى البكيضة الممقحة لمعرفة األمراض يجكز  القكؿ اْلكؿ:

الكراثية التي تحمميا إذا كجدت حاجة معتبرة، مثؿ كجكد مرض كراثي في الزكجيف أك 
أحدىما يمكف انتقالو إلى ذريتيما، كبيذا صدر قرار جمعية العمـك الطبية اإلسبلمية 

 ؛ لآلتي:(ِ)األردنية، كىك قكؿ لبعض الباحثيف

                                                                                                                                                                  

=الجيني مف أىـ أسباب حفظ النسؿ، كبإمعاف النظر في مفيـك السياسة الشرعية عند الفقياء نجد أف 
الفحص الجيني قبؿ الزكاج يدخؿ ضمف مياـ كلي األمر؛ ألنو مف أحكاـ الكقائع الغير مدلؿ ليا بدليؿ 

عية ارتكاب أخؼ الضرريف، كضرر اإللزاـ عند انتشار خاص صريح مف كتاب أك سنة، كمف القكاعد الشر 
األمراض أخؼ مف ضرر انتشارىا، كبيذه الفحكص يتحقؽ الحفاظ عمى النسؿ كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك 
دخاؿ لمحرج كالمشقة عمى  كاجب، بخبلؼ األحكاؿ العادية ففي اإللزاـ فييا انتياؾ لمحرية الشخصية، كا 

غير األحكاـ بتغير األزماف، كاألمكر بمقاصدىا، كدفع انتشار المرض المعدم الناس، باإلضافة إلى ت
 [. ِّٓ-ُّٕ]انظر: مستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صكالقضاء عميو قصد محمكد كعمؿ مشركع، 

 .ُٗٓأحكاـ اليندسة الكراثية ص  -ُ
، كأحكاـ ُِٕ/ُالستنساخ البشرم ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كأُّانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ِ

 .ّٔٔ، كالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية ص ٓٓالجنيف في الفقو اإلسبلمي ص
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ف الخمية الجنسية قبؿ نقميا إلى الرحـ ال حرمة ليا، فيجكز إجراء الفحص أل -ُ
 الجيني عمييا.

قياسان عمى جكاز معالجة الجنيف في بطف أمو بجامع تحقيؽ مصمحة عبلجية في  -ِ
 كؿ منيما.

نكقش: بأنو لك سمـ بجكاز معالجة الجنيف في رحـ أمو، فإنو يكجد فرؽ بينيما يمنع 
لجة الجنيف ال يستمـز إجراء التمقيح خارج الجسد، كالذم قد يترتب عميو اإللحاؽ؛ ألف معا

بعض المفاسد؛ الحتماؿ اختبلط الخبليا الجنسية بغيرىا، كألف المصمحة في عبلج 
الجنيف مقطكعة أك مظنكنة، أما المصمحة مف الفحص الجيني فبل تضمف سبلمة 

 مراض الكراثية.المكلكد إال مف المرض الكراثي المفحكص دكف سائر األ
غير أف ىذا النقاش قد أجاب عنو المخالؼ: بأف المصمحة مف إجراء الفحص الجيني 

 بالجكاز. مظنكنة؛ ألنو لمتأكد مف سبلمة المقيحة مف مرض كراثي معيب، كىذا كاؼ لمقكؿ
ألف الخمية الجنسية ال تعد جنينان، كحينئذ فالفحص الجيني يجرم عمى مجمكعة  -ّ

 مف الخبليا. 
ف كاف يجرم عمى مجمكعة مف الخبليا، إال أنو يمـز منو أخذ  نكقش: بأف الفحص كا 
البكيضات مف المرأة، ثـ إعادتيا بعد تمقيحيا بماء الزكج إلى رحميا، مما يترتب عميو 

 كشؼ عكرتيا مف غير ضركرة أك حاجة، كىك ما جاءت األدلة بتحريمو.
 .مكجكدةكمف جية أخرل فالحاجة ، ف جيةبأف مفسدة كشؼ العكرة أخؼ ىذا م رد المخالؼ:

ألف ىناؾ مصالح مترتبة عمى إجراء الفحص الجيني عمى الخبليا الجنسية، كىي  -ْ
 معرفة األمراض الكراثية المكجكدة فييا، كذلؾ لكقاية النسؿ منيا.

نكقش: بأف مف شركط إعماؿ المصمحة أال يترتب عمييا مفسدة أعظـ منيا، فإف 
الكاجب إىدار ىذه المصمحة درء لممفسدة، إعماالن لقاعدة: درء المفاسد ترتب عمييا ذلؾ ف

، كالفحص الجيني عمى الخبليا الجنسية فيو مفاسد، كمف ثـ (ُ)أكلى مف جمب المصالح
                                                           

 .ُٖلمبركتي ص الفقو قكاعد -ُ
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فإف المتعيف تقديـ ىذه المفسدة، كعدـ النظر إلى ما يترتب عمى ىذا التقديـ مف تفكيت 
 لممصالح.

بأف المفسدة مف إجراء الفحص الجيني أعظـ مف مصمحتو رد المخالؼ: بعدـ التسميـ 
إذا كاف يجرم كفؽ الضكابط الشرعية، كالبد إلعماؿ القاعدة السابقة أف تككف المصالح 
كالمفاسد في رتبة كاحدة، فمك كانت المصمحة في رتبة الضركريات كالمفسدة في رتبة 

 الحاجيات فحينئذ ال يمتفت إلى ىذه المفسدة. 
عمى جكاز استخداـ المكلب الذم يقصد منو منع البكيضة الممقحة مف  قياسان  -ٓ

العمكؽ في الرحـ، بجامع أف الفحص الجيني غايتو منع المقيحة المصابة بالمرض 
 الكراثي مف العمكؽ بالرحـ.

نكقش: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف استخداـ المكلب ال يترتب عميو إجراء التمقيح بيف 
 الرحـ، كىذا بخبلؼ الفحص الجيني. نطفتي الزكجيف خارج

أف مف قكاعد الشريعة الكمية أنو إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظميما بارتكاب  -ٔ
أخفيما، كفي الفحص الجيني تعارضت مفسدة عدـ إجراء الفحص الجيني، مع المفسدة 

ذلؾ المترتبة عمى إجراء التمقيح خارج الجسد، كبالنظر نجد أف المفسدة األكلى أعظـ؛ ك 
لما قد يترتب عمييا مف كالدة جنيف مشكه، فيؤدم ذلؾ إلى معاناة أىمو، كحصكؿ آالـ لو 
كلكالديو، بخبلؼ التمقيح خارج الجسد؛ ألف مفسدتو متعمقة بكشؼ العكرة المغمظة، كىي 

 أخؼ مما سبؽ، فكجب تقديميا عمييا.
ئح قبؿ نقميا الفحص الجيني ال يختمؼ عف التمقيح الخارجي إال في فحص المقا -ٕ

إلى الرحـ، كقد ذىب الجميكر إلى جكاز التمقيح خارج الجسد؛ نظران لمحاجة، كىذا 
المعنى مكجكد في فحص الخبليا، بؿ ىك أكلى؛ نظران لممعاناة كالمشقة الحاصمة بكالدة 

 .(ُ)طفؿ مشكه، كبالتالي يككف حكمو الجكاز

                                                           
 .ُٖٔ-ُٔٔانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ
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جرم في أم مركز طبي، بؿ كشرط بعض ىؤالء، أمف اختبلط المقائح بغيرىا، كأال ت
عند ذكم العدالة مف األطباء كمساعدييـ، كضماف إجراءات مشددة، مع تكخي الحذر 

 .(ُ)فيما يتعمؽ بيذه العممية
 : يحـر إجراء الفحص الجيني عمى الخبليا الجنسية؛ لآلتي:القكؿ الثاني

يـ؛ لعدـ ألف مف مقاصد الشريعة الضركرية حفظ النسؿ، كىذا يكجب القكؿ بالتحر  -ُ
خمك الفحص الجيني مف مفاسد، منيا احتماؿ حدكث خطأ في المقائح المفحكصة عند 

 إعادتيا إلى رحـ الزكجة.
نكقش: بأف الجكاز مشركط بأمف االختبلط، فإذا ركعي ىذا القيد انتفت المفاسد 

 المتكقعة.
، كقد ألف الفحص الجيني ال يمكف أجراؤه إال بعد التمقيح الصناعي خارج الجسد -ِ

شرط المجيزكف لو ضكابط، كمنيا: أف يككف لعبلج العقـ بيف الزكجيف، كأف يتعيف 
استخداـ ىذا األسمكب لتحقيؽ اإلنجاب، بحيث يتعذر عبلج العقـ بكسيمة أخرل خالية 
مف المحاذير الشرعية، كىذاف القيداف منتفياف في الفحص الجيني، فيحكـ بتحريمو، إال 

ال فرؽ بيف التمقيح خارج الجسد كبيف فحص الخبليا الجنسية، أف المخالؼ أجاب: بأنو 
 نظران لكجكد الحاجة في كؿ منيما، كحينئذ يأخذ حكمو كىك الجكاز.

ألف الفحص الجيني يتطمب كشؼ عكرة المرأة المغمظة أماـ األجنبي ألخذ  -ّ
البكيضات منيا، كذلؾ أمر محـر ال يباح إال لمضركرة، كليس الفحص الجيني مف 

 الضركرات المبيحة لذلؾ.
نكقش: بأف التحقؽ مف سبلمة المقيحة مف المرض الكراثي قد كجدت فيو الحاجة 
المبيحة لكشؼ العكرة المغمظة، فيككف ىذا المكضع مستثنى مف النصكص العامة، 

 .(ِ)كالحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة
                                                           

 .َُٕ، ُٗٔأحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ
 .ٕٓص الفقو لمبركتي قكاعد -ِ
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حاالت تشكه األجنة تجيضيا % مف َٕألنو قد ثبت طبيان أف ما يقارب مف  -ْ
األرحاـ طبيعيان قبؿ عمـ المرأة بأنيا حامؿ، كأف األجنة التي بيا تشكه شديد تجيض 
تمقائيان قبؿ زمف نفخ الركح فييا، كمف ثـ فإف اإلجياض الطبيعي لؤلجنة المصابة 
بجينات معتمة كالذم يحدث في األشير الثبلثة األكلى مف الحمؿ يغني عف التدخؿ 

 الخبليا، كما يترتب عمييا مف سحب البكيضات كتمقيحيا خارج الجسد.لفحص 
ف كانت تجيض طبيعيان  % مف األجنة المشكىة إال أنو يبقى َٕنكقش: بأف األرحاـ كا 

منيا ما قد تحممو المرأة، بدليؿ حصكؿ كالدات ألجنة مشكىة، فبعض األجنة المصابة 
 .(ُ)متأكد مف سبلمة حمؿ المرأةال تجيضيا األرحاـ، كىذا يتطمب فحص الخبليا ل

يظير لمباحث أف القكؿ األكؿ أرجح، مع األخذ بالشركط المذككرة؛ ألف  الترجيح:
 الحاجة قد تككف مكجكدة لمثؿ ذلؾ، كىي تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة. 

 الحالة الثالثة: الفحص الجيني بعد الزكاج كبعد الحمؿ
حديثة في الكشؼ عمى الجنيف أثناء الحمؿ لمعرفة لقد ساعدت التقنية الطبية ال

األمراض الكراثية، كيتـ ذلؾ بفحص السائؿ األمنيكسي المحيط بالجنيف، أك أخذ عينة 
، كقد اختمؼ المعاصركف في (ِ)مف المشيمة، أك بأخذ عينة مف دـ الحبؿ السرم لمجنيف

 حكـ ذلؾ:
إجراؤىا إال في فترة متأخرة مف تحريـ ذلؾ؛ ألف ىذه الكسائؿ ال يمكف  القكؿ اْلكؿ:

الحمؿ يككف قد نفخ فيو الركح، كبالتالي ال يترتب عمى إجرائيا إم مصمحة، مع ما 
يتطمبو الفحص مف كشؼ لمعكرة، كعدـ دقة النتائج، إذ ال تفيد القطع بكجكد التشكىات 

تخذ أك األمراض الكراثية، بؿ بعض الحاالت ال تصؿ إلى الظف، كعميو يعد القرار الم
بشأف الجنيف بناءن عمييا كلك كانت بمعالجتو اعتداء عمى حياتو كحقو في الحياة، كىذا 
محـر شرعان، كمعمـك مف قكاعد الشريعة أف الضرر ال يزاؿ بالضرر، كالفحص الجيني 

                                                           
 .ُٓ، كالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية صُٔٔ-ُّٔة الكراثية صانظر: أحكاـ اليندس -ُ
 .  ِْٓ، ِْْانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ِ
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يمثؿ ضرران عمى الحامؿ كجنينيا، فقد ذكر المختصكف أف أخذ عينة مف السائؿ المحيط 
اضان أك نزيفان داخميان بينو كبيف أمو، أك إدخاال لمميكركبات إلى بالجنبيف قد يحدث إجي

الرحـ، أك جرحا لمجنيف، أك ثقبان في كيس السائؿ مما يسبب تشكىا لمجنيف، كما أف أخذ 
%، كترتب ىذه األضرار ُٓعينة مف المشيمة قد يسبب حدكث اإلجياض بنسبة 

 .(ُ)المتعددة يدخميا في دائرة الحظر
كؿ: بأف نتائج الفحكص أثناء الحمؿ دقيقة، خصكصان مع التطكر كالتقدـ نكقش ىذا الق

في العمـك الطبية، كقد ذكرت بعض المراجع أف نتائجيا ظنية، كقد تصؿ إلى درجة 
اليقيف، مع عدـ التسميـ بأف الفحكص تسبب أضراران لمجنيف أك أمو، كالمرجع في ذلؾ 

% مع ُ% إلى ُٓنخفضت مف أىؿ االختصاص، كقد ذكركا أف نسبة اإلجياض ا
 . (ِ)التقدـ الطبي كتطكر الخبرات، فتصبح األخطار نادرة، كالحكـ لمغالب ال النادر

جكاز ذلؾ بشرطيف ىما: تكفر الحاجة الداعية إلى التشخيص، كذلؾ  القكؿ الثاني: 
بأف تكجد دالئؿ قكية عمى إصابة الحمؿ بمرض كراثي، كانتفاء الضرر مف الفحص 

الجنيف؛ كذلؾ لعمـك األدلة الدالة عمى جكاز التداكم كالحث عميو، كيدخؿ في عمى األـ ك 
ذلؾ الفحص أثناء الحمؿ، كالذم ييدؼ إلى تحقيؽ غرض عبلجي مشركع، كىك 
تشخيص المرض الكراثي في الجنيف، كفيـ حقيقتو؛ ليككف الدكاء نافعان، كالتداكم كما 

تحقؽ في الفحص الجيني أثناء يككف بعد كقكع المرض يككف قبؿ كقكعو، كذلؾ م
الحمؿ؛ ألف الكقاية خير مف العبلج، مع ما في الفحص مف معرفة إلصابة الحمؿ مف 
عدمو، ليفيد ذلؾ األبكيف في اتخاذ القرار باإلجياض مف عدمو، مع ما في ىذه الطريقة 
مف محافظة عمى النسؿ كحفظو بكقايتو مف األمراض الكراثية، كحفظ النسؿ مف 

                                                           
، ّْٗ، كالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية لمبار صِٖٓ-ِْٓ، ِْٗانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ

اب الجنيف المشكه كاألمراض الكراثية ، كالجنيف تطكراتو كتشكىاتو لعبداهلل باسبلمة، مطبكع ضمف كتّٓٓ
 .  ْٖٗ، ْٖٖص

 .ِٖٓ-ِٔٓانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص  -ِ
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ات، باإلضافة إلى كجكد مصالح مترتبة عمى إجراء ىذا الفحص، كذلؾ بتقميؿ الضركري
الكالدات المصابة بأمراض التشكه، كالكسائؿ تأخذ حكـ المقاصد، كالمقصد كالغاية ىك 
كقاية الجنيف مف األمراض الكراثية، كذلؾ غرض مشركع، فكذلؾ ما يؤدم إليو مف ىذه 

 .(ُ)الكسائؿ الطبية
بأف إجراء الفحص الجيني أثناء الحمؿ ليس فيو عبلج لمجنيف،  نكقش ىذا القكؿ:

نما ىك كسيمة لمعرفة بعض األمراض التي قد يصاب بيا الجنيف، كبالتالي ال يستقيـ  كا 
االستدالؿ باألدلة التي تحث عمى التداكم، باإلضافة إلى أنو ال فائدة مف ذلؾ؛ ألف ىذه 

خرة مف الحمؿ يككف قد نفخ فيو الركح، مع الكسائؿ ال يمكف إجراؤىا إال في فترة متأ
عدـ تحقؽ الكقاية مف األمراض الكراثية بذلؾ، بؿ الغرض معرفة كجكد التشكه ليتـ 
، مع عدـ التسميـ بككف الغرض مف الفحص كقاية  التخمص منو باإلجياض المحـر

ليا  الجنيف مف األمراض الكراثية حتى تككف كسيمتو مشركعة، كالمقصكد بالكسائؿ التي
أحكاـ المقاصد ىي الكسائؿ المشركعة التي ال تتضمف مفسدة بخبلؼ الفحص 

 .(ِ)المتضمف لمفسدة كشؼ العكرات
يختمؼ الحكـ باختبلؼ كقت إجراء الفحص أثناء الحمؿ، فإف كاف قبؿ  القكؿ الثالث:

ف كاف لغرض العبلج  ، كا  ف كاف بعده ألجؿ اإلجياض فمحـر النفخ في الركح فجائز، كا 
مكف ذلؾ فجائز؛ ألف الفحص أثناء الحمؿ كسيمة لمعرفة األمراض الكراثية التي قد إف أ

يصاب بيا الجنيف، كذلؾ التخاذ القرار الصحيح بإجياضو، كالكسائؿ ليا أحكاـ 
، فكذلؾ ما يؤدم إليو مف طرؽ الفحص التي  المقاصد، كاإلجياض بعد نفخ الركح محـر

ال كاف ذلؾ نق ضان لمتحريـ، بخبلؼ اإلجياض قبؿ نفخ الركح، تككف بعد نفخ الركح، كا 
فميس بممنكع، كيمحؽ بو ما يؤدم إليو مف كسائؿ الفحص، مع عدـ كجكد أم مصمحة 

                                                           
، ُِٕ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ِْٓ-ِْٗانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ

 . ّٔٔجنيف المشكه كاألمراض الكراثية ص، كالٓٓكأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي ص
 .ِْٓ-ُِٓانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ِ
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لمفحص أثناء الحمؿ بعد نفخ الركح؛ لعدـ تأتي حصكؿ المقصكد منو، كىك إجياض 
رر الجنيف، كما أف عبلجو متعذر؛ لعدـ تكصؿ الطب إلى مداكاتو بطرؽ آمنة مف الض

كىك في البطف، بؿ تترب عميو مفاسد كشؼ العكرة، كصرؼ األمكاؿ، كما كاف كذلؾ 
 .(ُ)فبل تأتي الشريعة بإباحتو

إذا كجدت الحاجة إليو لغرض العبلج مع إمكانو فالتفصيؿ في القكؿ الثالث  الترجيح:
حسف، كسيأتي التفصيؿ كالبياف في مكضكع اإلجياض في مطمب إسقاط الجنيف المشكه 

 شاء اهلل تعالى.     إف
: كَـ ػول اٌُ٘بػ ثبدلوع اُٞهاص٢  صب٤ٗب 

مف المعمـك أف الفقياء لـ يتحدثكا عف حكـ التفريؽ بيف الزكجيف بالمرض الكراثي؛ 
العيكب أك  جميكر الفقياء قد تحدثكا عف حصر ألنو لـ يكف معركفان في زمنيـ، إال أف

بيف الزكجيف بالمرض و فبل خيار تعدييا، فرأل جميكرىـ أف العيكب محصكرة، كعمي
؛ بيمنا رأل فريؽ آخر أف العيكب غير محصكرة، كيتنزؿ عميو القكؿ بثبكت الكراثي
بيف الزكجيف بالمرض الكراثي المنتقؿ إلى الذرية، كأما المعاصركف فقد اختمفكا الخيار 

 في اعتبار المرض الكراثي مف العيكب المجيزة لطمب التفريؽ:
ل جمع مف الباحثيف جكاز التفريؽ بيف الزكجيف بالمرض الكراثي ير  القكؿ اْلكؿ:

الذم ينتقؿ مف أحد الزكجيف إلى الذرية؛ قالكا: كىذا إنما يككف في المرض الكراثي 
 ، مع تقييد ىذا الحكـ بعدـ العمـ بالمرض كقت العقد، لما يمي:(ِ)السائد دكف المتنحي

                                                           
 .َِٔ-ِٖٓانظر: أحكاـ اليندسة الكراثية ص -ُ
المرض الكراثي يظير بسبب خمؿ في المكرثات نتيجة تغيرات عمى الحمض النككم، كأنكاعو ثبلثة بحسب  -ِ

 طريقة انتقالو:
الجينيف الحامميف لمصفة الكراثية  : مرض كراثي سائد: كىك المرض الذم ينتقؿ بكاسطة أحدالنكع اْلكؿ

الكاحدة، كىذا الجيف إما أف يككف منتقبلن مف أحد األبكيف أك كمييما، فكجكد جيف كاحد مريض يتسبب في 
 =ظيكر المرض سكاء أكاف مف األب أـ مف األـ، كيكرث الشخص المصاب بو المرض إلى نصؼ ذريتو،
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بأنيا معدية، كتنتقؿ إلى الكلد، كىذا ألف الفقياء عممكا لمتفريؽ ببعض العيكب  -ُ
 حاصؿ في المرض الكراثي.

ألف بعض الفقياء قد ذىبكا إلى التفريؽ بكؿ عيب ال يمكف معو تحقيؽ مقاصد  -ِ
النكاح، كرأكا عدـ قصر التفريؽ عمى عيكب محصكرة، بؿ يمحؽ بيا ما يماثميا في 

                                                                                                                                                                  

( مرض ينتقؿ َََْ، كقد أمكف معرفة أكثر مف )فتككف نصؼ الذرية مريضة، كالنصؼ اآلخر سميمان =
 بسبب خمؿ في جيف كاحد مف أحد األبكيف.

: مرض كراثي متنحي: كىك المرض الذم ال ينتقؿ إال بكجكد زكج مف الجينات المريضة، فيظير النكع الثاني
عتمة كاألـ كذلؾ، المرض في حالة تكارث الجيف المعتؿ مف كبل األبكيف، فإف كاف األب مصابان بالمكرثة الم

% َٓ% مريض، كِٓفإف نسبة احتماؿ ظيكر المرض في الذرية حسب قانكنيف الكراثة عمى النحك التالي: 
% سميـ، أما في حالة تكارث الجيف المعتؿ مف أحدىما، فإف نسبة احتماؿ ظيكر ِٓحامؿ لممكرثة المعتمة، ك

% سميـ، كالمصاب بالمكرثة المعتمة ال َٓمعتمة، ك% حامؿ لممكرثة الَٓالمرض في الذرية عمى النحك التالي: 
يعاني مف المرض؛ نظران لكجكد المكرثة السميمة التي تمنع ظيكر التأثير الضار لممكرثة المعتمة، فمف خصائص 
األمراض الكراثية المتنحية المتعمقة بجيف كاحد، أف الجيف المعتؿ ينتقؿ مف األصكؿ إلى الفركع، كيستمر دكف 

 الة مرضية في العائمة، كاألمراض المتنحية ىي األكثر انتشاران.       ظيكر أم ح
: مرض كراثي مرتبط بالجنس: كىك المرض الذم ينتقؿ عبر الصبغي الجنسي، كىذا الصبغي النكع الثالث

كظيفتو األساسية ىي تحديد جنس المكلكد، لكف الصبغي األنثكم يحمؿ عددان مف الجينات التي تتحكـ في 
صفات أخرل غير الجنس، كىذا بخبلؼ الصبغي الذكرم الذم ال يحمؿ في الغالب إال جينات تحدد إظيار 

عبلمات الذككرة، كالصفات الكراثية المرتبطة بالصبغي األنثكم تككف متنحية غالبان، كتختمؼ طريقة انتقاؿ 
بغيات الجسدية، كالسبب الصفات التي تحددىا جينات تقع عمى الصبغي الجنسي عف الجينات التي تقع عمى الص

في ذلؾ ىك كجكد صبغيف مف النكع األنثكم في حالة ككف المكلكد أنثى، أما الذكر فبل يكجد فيو إال صبغي 
احتماؿ  أنثكم كاحد، كمف ثـ تتميز األمراض الكراثية المتنحية التي تنتقؿ عبر الصبغي الجنسي في األـ بأف

لذككر، كالنصؼ اآلخر سميما، أما اإلناث فاالحتماؿ أف يككف ظيكر أعراض المرض يككف عمى نصؼ أبنائيا ا
نصفيف حامبل لممرض، كالنصؼ اآلخر سميما، كيتضح ىذا بالمثاؿ، فمك تزكج رجؿ سميـ بامرأة مصابة بمكرثة 
معتمة عمى الصبغي الجنسي، فإف االحتماؿ أف ينتقؿ الجيف المعتؿ إلى نصؼ أبنائيا الذككر، كتظير عمييـ 

مرض، كأف ينتقؿ الجيف السميـ إلى النصؼ اآلخر، فيككنكف سميميف، أما اإلناث فاالحتماؿ أف يككف أعراض ال
نصفيف حامبلت لممرض، كالنصؼ اآلخر منيف سميما، أما إذا كانت الجينات المعتمة مكجكدة عمى الصبغي 

، أما الذككر فيككنكا جميعا الجنسي عند األب، فإف المكرثة المعتمة تنتقؿ إلى جميع بناتو، كيكف حامبلت ليا
 .ِِٖ، ِِٕ، ُٕٔ، كالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية صْٔ-ِٔسميميف، أحكاـ اليندسة الكراثية ص
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د النسؿ السميـ مف الضرر، أك يزيد عمييا، كال شؾ أف مف مقاصد النكاح إيجا
 . (ُ)األمراض، كالمرض الكراثي يخؿ بيذا المقصكد مما يكجب ثبكت الخيار بو

اعتبر بعض الباحثيف المرض الكراثي مف العيكب المجيزة لفسخ عقد  القكؿ الثاني:
 ، لما يمي:(ِ)النكاح، كبشرط عدـ العمـ بو عند العقد، مع ككنو حادثان قبؿ العقد ال بعده

الفقيي لممرض الكراثي، كالذم يتكافؽ مع اعتبار الفقياء لمتفريؽ بالعيكب  لمتكييؼ -ُ
ف كاف  المخمة بمقاصد النكاح، كالمرض الكراثي خطير يصعب عبلجو كتشخيصو، كا 
ىذا ممكنا في بعضيا في عصر التقدـ الطبي إال أف مجمكعة منيا ال يزاؿ العمـ عاجزان 

يض كراثيان مف عناية صحية فائقة تسبب عف تشخيصيا كعبلجيا، مع ما يحتاجو المر 
عبئان ماليان عمى األسرة كالمجتمع، باإلضافة إلى ما يسببو مف ألـ نفسي عمى المريض 

 كأسرتو، كمف ىنا كاف البد مف اعتباره عيبان يجيز التفريؽ بيف الزكجيف. 
ألثر المرض الكراثي عمى النسؿ، فقد حرص اإلسبلـ عمى سبلمة الزكجيف  -ِ
يما مف العيكب، كما حرص كؿ الحرص عمى منع انتقاؿ األمراض إلى الذرية، كذريت

كالمرض الكراثي بات عيبان يشكؿ خطران ييدـ النسؿ؛ لما لو مف أثر سمبي عمى الفرد مف 
ناحية، كعمى المجتمع مف ناحية أخرل، إذ تكمف خطكرة األمراض الكراثية في ككنيا 

ضان جرثكميان يتخمص منو في كقت معيف، بؿ كراثات الشعكب كالمجتمعات، كليست مر 
 تحتاج إلى فترة طكيمة.

باستقراء أحكاـ الشريعة يظير أنيا تراعي مصالح العباد كتعمؿ عمى تحقيقيا،  -ّ
عفاؼ  زالة الضرر، كالنكاح بما لو مف مقاصد كحفظ النسؿ، كا  كدفع المفاسد عنيـ كا 

د منو، كأصبح يحقؽ ضرران محققان النفس مف جممة ىذه األحكاـ، فإذا اختؿ ىذا المقص
عمى أحد الزكجيف، إما عمى نفسو أك نسمو، لـز دفع الضرر بإعطاء اآلخر حؽ الفسخ، 
كقد بات العمـ يكشؼ عف آالؼ األمراض الكراثية التي كقؼ العمـ عاجزان عف عبلج 

                                                           
 . َِْ -َِِأحكاـ ليندسة الكراثية ص -ُ
  .َٗ، ٖٗأثر األمراض الكراثية عمى الحياة الزكجية ص -ِ
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بعضيا بؿ كتشخيصو، فكاف البد مف ضـ المرض الكراثي إلى جممة العيكب التي يفسخ 
 يا النكاح؛ حفاظان عمى المصالح التي جاءت الشريعة برعايتيا.ب

باستصحاب األصؿ نجد أف أساس مبنى العقكد قائـ عمى الرضا، كالعيب ينافي  -ْ
يككف بناء عمى األصؿ كىك السبلمة مف  -كمنو النكاح–الرضا، فالرضا في أم عقد 

العيب يخـر اإلرادة، فكاف العيكب، فإف ظيرت العيكب تأثر الرضا سمبان بو؛ ألف كجكد 
الرضا عمى المحؿ السميـ ال المعيب، بناء عمى ذلؾ أمكف استصحاب صفة مؤثرة في 

 الحكـ كىي السبلمة مف العيب، فإذا كجدت جاز فسخ العقد.
ما في استمرار الزكاج بالعيب الكراثي مف مفسدة عامة تمحؽ بالمجتمع عامة،  -ٓ

لمصمحة المتحققة بالزكاج، كلما كاف درء المفاسد كبالزكجيف خاصة، كىي قكية تعارض ا
 .(ُ)مقدـ عمى جمب المصالح جاز فسخ النكاح بالمرض الكراثي

ف اتفقا عمى اعتبار المرض الكراثي مف العيكب  كالفرؽ بيف القكليف: بأنيما كا 
المجيزة لمتفريؽ، إال أف الفريؽ األكؿ صرح بالتفريؽ بيف المرض الكراثي السائد كالمرض 

 لكراثي المتنحي، بخبلؼ الفريؽ الثاني.ا
يرل بعض الباحثيف بأنو ال يجكز فسخ عقد النكاح كانفصاؿ الزكجيف  القكؿ الثالث:

عف بعضيما بسبب اإلصابة بمرض كراثي إذا كاف ىذا المرض ال يمنع مف استمرار 
لحياة الحياة الزكجية كاستمتاع أحدىما باآلخر، أما إف كاف المرض يمنع مف استمرار ا

 ؛ لما يمي:(ِ)فيجكز فسخ عقد النكاح
ألف الفقياء يعممكف لجكاز الفسخ بالعيب بأنو يمنع االستمتاع المقصكد، كيمحؽ بو  -ُ

 ما يمنع استمرار الحياة الزكجية.
يناقش: بأنيـ كذلؾ قد عممكا لجكاز التفريؽ بالعيب، بأنو ينتقؿ إلى الذرية، كينفر أحد 

 الزكجيف مف اآلخر.
                                                           

  .ِٗ-َٗأثر األمراض الكراثية عمى الحياة الزكجية ص -ُ
  .ّّٖ/ُدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ِ
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نو يمكف العمؿ عمى الحد مف األمراض الكراثية دكف التفريؽ، كذلؾ بمنع أل -ِ
الحمؿ أك العزؿ، كبالتحكـ في جنس الجنيف، كذلؾ كأف تككف المرأة تمد ذككرا مشكىيف 
ثـ يمكتكف بخبلؼ اإلناث فيعشف حياة طبيعية كصحية، فيجكز حينئذ التحكـ في جنس 

عاء بطمب جنس معيف جائز، كمف المقرر الجنيف إذا ما تـ بكسائؿ صحيحة؛ ألف الد
 .(ُ)أف ما جاز طمبو جاز فعمو، كيمكف كذلؾ بتعدد الزكجات

يناقش: بأف طمب الذرية مف مقاصد النكاح، كالتحكـ في جنس الجنيف لك سمـ 
المخالؼ بجكازه، فإنو غير متيسر لمجميع، كتعدد الزكجات إف أمكف فيك لمزكج، فكيؼ 

 نفسو.لك كاف المرض في الزكج 
 الخالصة:

 يظير أثر المستجدات الطبية في التالي:
رجحاف التفريؽ بالعيب؛ لما سبؽ ذكره مف األدلة عمى ذلؾ، باإلضافة إلى ما  -ُ

أثبتتو تقنية الطب الحديث مف كجكد أمراض كراثية تنتقؿ في األجياؿ بالكراثة مف أحد 
مراض الخطيرة كالتشكىات الزكجيف الحامؿ لمجينات المريضة، مما قد يسبب ظيكر األ

الخمقية في الذرية، كىذا الخيار لكبل الزكجيف دكف حصره في أحدىما؛ ألنو ال فرؽ في 
 انتقاؿ الجينات الكراثية مف كبل الزكجيف.

تمكف التقنية الطبية الحديثة مف عبلج بعض العيكب كما سيأتي في المطالب  -ِ
نيضة الطبية الكبيرة، يخرجيا عف البلحقة، أك احتماؿ ذلؾ في المستقبؿ في ظؿ ال

ككنيا مف العيكب المجيزة لخيار التفريؽ، كىذا بدكره يرجح عدـ حصر العيكب فيما ذكره 
الفقياء؛ ألف منيا ما أصبح عبلجو ممكنان في ظؿ مستجدات العمـك الطبية، باإلضافة 

 إلى ظيكر عيكب أخرل تمتقي مع ما ذكره الفقياء أك تربك عمييا.

                                                           
 .َّْ-ّّٖ/ُ دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة -ُ
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القكؿ األكؿ المجيز لمتفريؽ  -في نظر الباحث-العمـك الطبية تقكم  معطيات -ّ
بالعيب الكراثي المنتقؿ إلى النسؿ مف أحد الزكجيف، كالمفرؽ بيف المرض الكراثي السائد 
الذم ينتقؿ بكاسطة أحد الجينيف الحامميف لمصفة الكراثية الكاحدة، كالمنتقؿ مف أحد 

د مريض يتسبب في ظيكر المرض سكاء أكاف مف األبكيف أك كمييما، فكجكد جيف كاح
األب أـ مف األـ، كيكرث الشخص المصاب بو المرض إلى نصؼ ذريتو، فتككف نصؼ 
الذرية مريضة، كالنصؼ اآلخر سميمان، بحبلؼ المرض الكراثي المتنحي، كالذم ال ينتقؿ 

لمعتؿ مف إال بكجكد زكج مف الجينات المريضة، فيظير المرض في حالة تكارث الجيف ا
كبل األبكيف، فإف كاف األب مصابان بالمكرثة المعتمة كاألـ كذلؾ، فإف نسبة احتماؿ 

% يككف مريضا، ِٓظيكر المرض في الذرية حسب قانكف الكراثة عمى النحك التالي: 
% يككف سميما، أما في حالة تكارث الجيف ِٓ% يككف حامبل لممكرثة المعتمة، كَٓك

% منيا حامبل َٓالمرض ال يظير في الذرية، بؿ يككف المعتؿ مف أحدىما، فإف 
% سميما، كمف خصائص األمراض الكراثية المتنحية المتعمقة َٓلممكرثة المعتمة، ك

بجيف كاحد، أف الجيف المعتؿ ينتقؿ مف األصكؿ إلى الفركع، كيستمر دكف ظيكر أم 
كأما القكؿ الثالث قد  حالة مرضية في العائمة، كاألمراض المتنحية ىي األكثر انتشاران،

 مى أدلتو االعتراض.دخؿ ع
 أعمـ بالصكاب كاهلل 
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼ٤ٞة اُز٢ مًوٛب اُلوٜبء
 اٌُ٘بػ اُز٢ مًوٛب اُلوٜبء ةاُلوع األٍٝ: ػ٤ٞ

قسمكا  -كالحنابمة كالشافعية، المالكية،–سبؽ في المطمب األكؿ أف جميكر الفقياء 
ب النكاح إلى ثبلثة أقساـ: قسـ منيا خاص بالرجاؿ، كقسـ منيا خاص بالنساء، عيك 

 -إف شاء اهلل تعالى–كفي ىذا المطمب سأتناكؿ كقسـ منيا مشترؾ بيف النساء كالرجاؿ، 
 ىذه العيكب بأقساميا الثبلثة. 

 اُؼ٤ٞة ادلشرتًخ ثني اُيٝعني أٝال :
 الجنكف كالجذاـ كالبرص -ُ 
األعضاء،  في كالحركة القكة بقاء مع القمب مف الشعكر يزيؿ فمرض: أما الجنكف -أ

نادرا،  إال العقؿ نيج عمى كاألقكاؿ األفعاؿ جرياف يمنع بحيث العقؿ كقيؿ: ىك اختبلؿ
 تظير ال بأف لمعكاقب المدركة كالقبيحة الحسنة األمكر بيف المميزة القكة كقيؿ: اختبلؿ

 . (ُ)أفعاليا كتتعطؿ آثارىا
ب: ىك اضطراب عقمي شديد ينفي المسؤكلية، كيذىب القدرة عمى سبلمة كفي الط

التفكير، كعمى كفاية العقؿ، كبذلؾ تسير أعماؿ الشخص كأفعالو في غير االتجاه 
 .(ِ)المعتاد المعترؼ بو في المجتمع

 كؿ في كيتصكر كيتناثر، يتقطع ثـ يسكد، ثـ العضك، منيا يحمر فعمة كأما الجذاـ:
 .(ّ)أغمب الكجو في يككف أنو غير عضك،

 .(ْ)دمكيتو كيذىب الجمد، يبقع شديد فبياض كأما البرص:
 اختمؼ الفقياء في التفريؽ بيف الزكجيف بيذه العيكب عمى قكليف: -ب

                                                           
 .ِّْ/ّ عابديف ابف ، كحاشيةَُٕ/ُ ، كالتعريفات لمجرجانيّٖ/ِلؤلنصارم  الكىاب انظر: فتح -ُ
 . ِٖٗ، كالمكسكعة الطبية الفقيية صِْٖ/ّانظر: المكسكعة الطبية الحديثة  -ِ
 .ْْٖ/ّ، كالمكسكعة الطبية الحديثة َّٗ/ٔالمحتاج  نياية -ّ
 .َّٗ/ٔ المحتاج نياية -ْ
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: يعد الجنكف كالجذاـ كالبرص مف العيكب التي يثبت بيا الخيار في القكؿ اْلكؿ
، (ُ)-المالكية كالشافعية كالحنابمة-يكرالتفريؽ لكبل الزكجيف في الجممة، كبو قاؿ الجم

 كاستدلكا باآلتي:
 كال ىىامىةى  كال ًطيىرىةى  كال عىٍدكىل "ال: اهلل  رسكؿ قاؿ قاؿ: ىريرة  بحديث أبي -ُ

، فىرى ًفر   صى ، كالفسخ طريؽ الفرار، كلك لـز النكاح (ِ)اٍْلىسىًد" مف تىًفر   كما اٍلمىٍجذيكـً  مف كى
ٍفدً  في "كاف قاؿ:  يث الشريدلما أمر بالفرار، كحد  إليو فىأىٍرسىؿى  مىٍجذيكـه، رىجيؿه  ثىًقيؼو  كى

 .(ّ)فىاٍرًجٍع" بىايىٍعنىاؾى  قد ًإن ا  النبي
 أمتو، عمى شفقة ففي الحديثيف األمر بالفرار مف المجذـك كالبعد عنو، كذلؾ منو 

الفرار  ريؽ طريؽكطمب التف الجذاـ، كغيرىا بالمخالطة منو يقرب مف يصيب أف كخشية
لزاـ النكاح يتنافى مع األمر بالفرار، غير أف األحناؼ أجابكا: بأنا  ألحد الزكجيف، كا 

 .(ْ)بالطبلؽ كلكف الفرار مف نمكنو
 كقعد ثكبو كضع عمييا، دخؿ غفار، فمما بني مف امرأة تزكج  اهلل رسكؿ بأف -ِ
مىٍيؾً  "خذم قاؿ: ثـ الفراش، عف فانحاز بياضان، بكشحيا الفراش، أبصر عمى  ًثيىابىًؾ، عى
ذٍ  كلـ  ، الداؿ عمى جكاز الفسخ بالبرص.(ٓ)شىٍيئان" أىتىاىىا ًمم ا يىٍأخي
 أك جذاـ أك جنكف كبيا امرأة، تزكج رجؿ أيما» :الخطاب  بف عمر بقكؿ -ّ

 .(ٔ)«كلييا عمى غـر لزكجيا كذلؾ كامبلن، صداقيا فميا فمسيا، برص،

                                                           
 .ُُْ/ٕ ، كالمغني البف قدامةَِِ/ّ المحتاج ، كمغنيِٕٗ/ِ الدسكقي حاشية -ُ
 .َّٖٓبرقـ:  ُِٖٓ/ٓالجذاـ  باب البخارم، كتاب الطب، أخرجو -ِ
 .ُِِّبرقـ:  ُِٕٓ/ْحكه كن المجذـك اجتناب مسمـ، كتاب السبلـ، باب أخرجو -ّ
، كمعجزات في الطب ٔٗ/ٓ لمسرخسي ، كالمبسكطِّٕ/ِ الصنائع ، كبدائعَُُ/ْالكبرل  الفقيية الفتاكل -ْ

 .َُٓلمسيكطي ص 
 .سبؽ تخريجو، كىك عند أحمد كالبييقي في الكبرل، كفي سنده راك فيو مقاؿ -ٓ
، كالبييقي في َُٕٗبرقـ:  ِٔٓ/ِ لصداؽ كالحباءأخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في ا -ٔ

 =كالدار قطني في سننو،، َََُْبرقـ:  ُِْ/ٕباب ما يرد بو النكاح مف العيكب  الكبرل، كتاب النكاح، السنف
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 تخير، فإنيا ضرر، أك جنكف كبو امرأة تزكج رجؿ أيما»بقكؿ سعيد بف المسيب:  -ْ
ف فارقتو، شاءت فإف  .(ُ)«قرت شاءت كا 
 كالمجذكمة، المجنكنة، نكاح: كال بيع في يجزف ال أربع» عباس: قكؿ ابف -ٓ

 .(ِ)كالعفبلء" كالبرصاء،
كقد يمنع الجماع، أك ينقص االستمتاع ضرره،  كيخشى نفرة، يثير بأف الجنكف -ٔ

الكلد،  كيعدم الزكج، يعدم منيما كبل فإف كالبرص الجذاـ كأماالنكاح،  مف دالمقصك 
يقكلكف: إف كبل  كالتجارب بالطب العمـ نسمو، كأىؿ أدرؾ سمـ فإف منو، يسمـ ما فقؿ

 بو. ىك مف بمجامعة تطيب تكاد ال الجماع؛ ألف النفكس كىما يمنعاف كثيرا، يعدم منيما
كالجذاـ كالبرص مف العيكب التي يثبت بيا الخيار في : ال يعد الجنكف القكؿ الثاني

 الخيار، في النكاح عدـ األصؿ ؛ ألف(ّ)التفريؽ بيف الزكجيف، كىك قكؿ فقياء الحنفية
نما بو  يفسد ال عيب النكاح، كالجنكف لو الذم شرع بالمقصكد يخؿ الخيار فيما ثبت كا 
نما المقصكد، استيفاء باب  كذلؾ معو، كالعشرة بالصحبة خريتأذل اآل أك الرغبة تقؿ كا 
 الرجميف، أك اليديف مقطكع أك الخمؽ، سيء كجد أحدىما لك كما لمخيار، مثبت غير

 إلييا. حاجتو صدؽ مع إمساكيا في ظالـ غير كالزكج
 

                                                                                                                                                                  
 يتزكجيا المرأة شيبة في مصنفو، كتاب النكاح، باب أبي ، كابفّٖبرقـ:  ِٕٔ/ّ كتاب النكاح، باب المير=

 ، مف ركاية سعيد بف المسيب عف عمر، كرجالوُِٓٗٔبرقـ:  ْٖٔ/ّبيا  فيدخؿ جذاـ أك برص كبيا الرجؿ
ركاءْٕٔ/ٕ المنير كعمر، انظر: البدر سعيد بيف منقطع لكنو ثقات،  .ِّٖ/ٔالغميؿ  ، كا 

 ، كالبييقي في السنفُُّٕبرقـ:  ّٔٓ/ِ أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الطبلؽ، باب ما جاء في الخيار -ُ
  .ََُْٗبرقـ:  ُِٓ/ٕباب ما يرد بو النكاح مف العيكب  كتاب النكاح،الكبرل، 

، ََُّْرقـ:  ُِٓ/ٕباب ما يرد بو النكاح مف العيكب  الكبرل، كتاب النكاح، أخرجو البييقي في السنف -ِ
 ايتزكجي المرأة شيبة، كتاب النكاح، باب أبي ، كابفْٖرقـ:  ِٕٔ/ّ كالدار قطني، كتاب النكاح، باب المير

 .ُِٕٗٔبرقـ:  ْٖٔ/ّبرص...  كبيا الرجؿ
 .ُِٖ/ّ المختار لتعميؿ ، كاالختيارِٕ/ِ البداية شرح ، كاليدايةٕٗ/ٓلمسرخسي  المبسكط -ّ
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 الخنكثة كبخر الفـ كالعذيطة كالباسكر كالناسكر -ِ
 كالنساء، أك رجاؿال آلتا لو يطمقيا الفقياء عمى الخنثى: كىك شخصالخنكثة:  -أ
، كقد اختمؼ (ُ)الميف كىك الخنث مف تشبييما، ال ثقبة لو أصبلن، بؿ منيما شيء لو ليس

 الفقياء في ثبكت التفريؽ بيا:
الخنكثة تعد عيبان يثبت بيا حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف، كىك قكؿ القكؿ اْلكؿ: 

؛ ألف (ِ)كلبعض الحنابمة الحنفية؛ ألنيـ جعمكا لو حكـ العنيف، كىك قكؿ عند الشافعية،
الطباع السميمة منيا، مما قد يمنع مف االستمتاع أك يؤثر فيو، مع ما  تنفر الخنكثة عيب

 كعار ترفضو النفكس األبية. نقص في ىذا العيب مف
الخنكثة ال تعد عيبان يثبت بو حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف، كىك قكؿ القكؿ الثاني: 

 كال االستمتاع، تمنع ال ؛ ألف الخنكثة(ّ)كقكؿ عند الحنابمة المالكية، كقكؿ عند الشافعية،
 تعدييا. يخشى
، كقد اختمؼ (ْ): نتنو كتغير رائحتو بحيث يككف النفس كرييان أك منفران بخر الفـ -ب

 الفقياء في ثبكت التفريؽ بو:
ليو ذىب فقياء  القكؿ اْلكؿ: بخر الفـ عيب يثبت بو حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف، كا 

؛ ألف بخر الفـ (ٓ)ابمة في الركاية الصحيحة في المذىب، كىك قكؿ لبعض المالكيةالحن
 عف كره، فينفر عمى إال اآلخر لصاحبو مقاربة كيمنع كالبرص، النفرة عيب يثير
  ضرره. كينقص المذة، كيتعدل االستمتاع،

                                                           

 .ِّٕلممناكم ص ، كالتعاريؼُّٕص التعريفات لمجرجاني -ُ
، ُُّ/ٔ اجالمحت ، كنيايةَِّ/ّ المحتاج ، كمغنيِّٕ/ِ الصنائع ، كبدائعَُْ/ٓ لمسرخسي المبسكط -ِ

 .ُِْ/ٕ ، كالمغنيُٕٗ/ٖ لممرداكم كاإلنصاؼ
 .ُِْ/ٕ، كالمغني َُٖ/ٕ ، كالمبدعَِّ/ّ المحتاج ، كمغنيِٖٕ/ِ الدسكقي ، كحاشيةَّٓ/ِ السالؾ بمغة -ّ

 .ِِْ/ِ، كالمكسكعة الطبية الحديثة ْٕ/ْ العرب لساف -ْ
، ٔٗ/ّالمربع  ، كالركضَُُ/ٓ القناع ، ككشاؼُِٖ/ِالكبير  ، كالشرحّٖٖ، َّٖ/ّالجميؿ  منح -ٓ

 .ُُْ/ٕ، كالمغني ُٕٕ/ٓ ، كالفركعَُٕ/ٕكالمبدع 
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كر بخر الفـ ليس عيبان يثبت بو حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف عند جمي القكؿ الثاني:
 مقصكد يفكت ؛ ألنو ال(ُ)-الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كبعض الحنابمة–الفقياء 

 النكاح بو ينفسخ تعديو، فمـ يخشى عميو، كال بالمعقكد النكاح كىك الكطء كاالستمتاع
 نص كال قياس، أك إجماع، أك بنص، يثبت التفريؽ بالعيب في النكاح إنما كألفكالعمى، 

 لمفارؽ بينو كبينيا. غيره مف العيكب؛ عمى قياسو يصح كال إجماع، كال بخر الفـ، في
 كقد اختمؼ الفقياء في ثبكت حؽ التفريؽ بيا:، (ِ)الجماع عند الغائط خركج :عىٍذيىطىةن ال -ج

: العذيطة عيب يثبت بيا حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف، كىك قكؿ المالكية، القكؿ اْلكؿ
نجاستيا، فيتأذل كيتضرر بيا  العيكب التي تتعدل ؛ ألف العذيطة مف(ّ)كبعض الحنابمة

اآلخر، كىي مف العيكب التي تثير النفرة مف الطرؼ اآلخر مما يسبب نقص االستمتاع 
 .أك فقده

: العذيطة عيب ال يثبت بيا حؽ التفريؽ لكبل الزكجيف، كىك قكؿ القكؿ الثاني
جماع كاالستمتاع كالذم ىك أحد ألنيا عيب ال يمنع ال؛ (ْ)الحنفية، كالشافعية، كالحنابمة

 الطرؼ اآلخر. مقاصد النكاح، كىي مف العيكب كاألمراض التي ال تعدم
 الباسكر كالناسكر -د
الباسكر: داء في المقعدة، يحدث نتيجة تمدد في األكردة التي ليا عبلقة بفتحة  -أ

كيككف  ي،الشرج، منيا ما ىك داخمي، كيككف داخؿ الغشاء المخاطي، كمنيا ما ىك خارج

                                                           
، ُِٖ/ِ الكبير ، كالشرحّٖٖ/ّ الجميؿ ، كمنحُِٖ/ّ المختار لتعميؿ ، كاالختيارِّٕ/ِ الصنائع بدائع -ُ

غني ، كالمُٖٗ/ٖ لممرداكم ، كاإلنصاؼَُٕ/ٕ ، كالمبدعُُّ/ٔ المحتاج ، كنيايةَِّ/ّ المحتاج كمغني
 .ُُْ/ٕ البف قدامة

 .ُٕٕ/ٕ الطالبيف ركضة -ِ
 أكلي ، كمطالبُُْ/ٕ، كالمغني ُٔٗ/ٖ ، كاإلنصاؼْٖٓ/ّ كاإلكميؿ ، كالتاجْْٖ/ّ الجميؿ مكاىب -ّ

 .ُْٖ/ٓ النيى

، كالمغني البف َِّ، َِِ/ّ المحتاج ، كمغنيَِٓ/ّالقدير فتح ، كشرحُِٖ/ّالمختار لتعميؿ االختيار -ْ
 .ُُْ/ٕقدامة 
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فرازات  مغطى بالجمد، كينشأ عف حدكثيما نزيؼ بسيط، كقد يحدث سقكط لممستقيـ، كا 
 .(ُ)مخاطية منو، كما أنو يحدث ألمان شديدان، كفقران في الدـ مف النزيؼ الحاصؿ منو

 داخؿ طبيعي غير نمكان  تنمك سكية، غير معكجة كأحيانان  عميقة، فقناة كأما الناسكر:
 خبلؿ مف الجسـ خارج إلى طريقيا متخذة العميقة، األنسجة داخؿ مف تبدأ كقد الجسـ،
 تيكصؿ فقد داخمييف، عضكيف بيف سكم غير اتصاالن  تيشكؿ قد أك الجمد، في فتحة
 القيح الناسكر يسحب األحياف بعض كفي الخارجي، السطح مع كالمعدة عميقان  عضكان 
كالمستقيـ، كأكثر  مثانةال مثؿ مجكفيف عضكيف بيف يكصؿ قد أك عميؽ، خيراج مف

 .(ِ)األعضاء تعرضان ليذا الداء ىي: الشرج، كالمثانة، كاألمعاء
 اختمؼ الفقياء في حكـ ثبكت حؽ التفريؽ بالباسكر كالناسكر عمى قكليف: -ب

يعتبر الباسكر كالناسكر مف العيكب التي يثبت بيا حؽ التفريؽ لكبل  القكؿ اْلكؿ:
لى ذلؾ ذىب فقياء  ؛ ألف ىذيف العيبيف (ّ)الحنابمة في ركاية ليـ في المذىبالزكجيف، كا 

 الخارج لآلخر منيما. االستمتاع، كيتعدل فينقصاف المذة ككماؿ النفرة، يثيراف
الباسكر كالناسكر ليسا مف العيكب التي يثبت بيا حؽ التفريؽ لكبل  القكؿ الثاني:

؛ ألنيما (ْ)-ية، كقكؿ لمحنابمةالحنفية، كالمالكية، كالشافع–الزكجيف عند جميكر الفقياء 
 يخشى عميو، كال بالمعقكد مف النكاح كىك الكطء كاالستمتاع المقصكد يفكتاف ال

                                                           
، كالشفاء في الطب ٕٔ، كالمكسكعة الطبية العربية صِْٗ/ِ، كالمكسكعة الطبية الحديثة َُٖ/ٕ المبدع -ُ

  .َُٓلمتيفاشي ص 
كعيرٍّؼ: بطريؽ يمتد داخؿ الجسـ لمسافات مختمفة عمى شكؿ ممر أنبكبي شاذ داخؿ أنسجة الجسـ، كيتسبب  -ِ

، كالمكسكعة ُِِْ/ٔ، المكسكعة الطبية الحديثة في كجكد التياب مزمف مقيح داخؿ األنسجة أك األعضاء
 .ّّ/ِٓ العالمية العربية ، كالمكسكعةُّٕالطبية العربية ص

 .ُُْ/ٕ ، كالمغنئٗ/ّ المربع ، كالركضُٕٕ/ٓ ، كالفركعَُُ/ٓ القناع كشاؼ -ّ
 البر عبد البف ، كالكافيُِٖ-ِٕٕ/ِ الكبير ، كالشرحَِٓ/ّ القدير فتح ، كشرحِّٕ/ِ الصنائع بدائع -ْ

، كالمغني ُٖٗ/ٖ ، كاإلنصاؼَُٕ/ٕ ، كالمبدعُُّ/ٔ المحتاج ، كنيايةَِّ/ّ المحتاج ، كمغنيِٗٓص
 .ُُْ/ٕ البف قدامة
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 نص كال قياس، إجماع، أك أك بنص، يثبت كالتفريؽ بالعيب في النكاح إنماتعدييما، 
 الفرؽ. بينيما كبينيا مف لما غيرىما مف العيكب؛ عمى قياسيما يصح كال إجماع، كال فييما،

 :: اُؼ٤ٞة اخلبطخ ثبُيٝطصب٤ٗب  
 يعف ألنو العنيف عنينان؛ كسمي االعتراض، كاالعتناف االعتراض، : كىيالعنة -ُ

 القدرة ، كالعنة عند الفقياء: عدـ(ُ)يقصده فبل كشمالو يمينو عف مف المرأة ذكره لقبؿ
 بو، لمرض ض؛بع دكف بعض النساء عمى أك القدرة كجكد اآللة، مع مطمقان  الجماع عمى
 ال مف حؽ في عنيف فيك ذلؾ، لغير أك لسحر، أك سنو، لكبر طبيعتو، أك لضعؼ أك

 يقدر ال عنيف ال، فرجؿ أك تقـك آلتو كانت سكاء حقيا في المقصكد لفكات إلييا؛ يصؿ
 .(ِ)الرجاؿ تشتيي ال عنينة كامرأة النساء، يشتيي كال النساء، إتياف عمى

؛ (ّ)ربعة عمى أف العنة عيب يثبت بو حؽ التفريؽ لمزكجةكقد اتفؽ فقياء المذىب األ
 عمى مستحؽ كاحدة مرة الكطء لثبكت ذلؾ عف الصحابة كلـ يعرؼ ليـ مخالؼ، كألف

 المستحؽ تفكيت الكصكؿ عف العجز تقرر عند العقد إلزاـ كفي بالعقد، الزكج لممرأة
 اهلل ي اإلسبلـ، كألفككبلىما مرفكع ف حقيا، في كظمـ بيا، ضرر كىذا عمييا بالعقد
 عمييا النكاح كاستيفاء بإحساف، التسريح أك بالمعركؼ اإلمساؾ الزكج عمى أكجب تعالى
 بالمعركؼ. اإلمساؾ مف ليس الزكج مف الحظ محركمة ككنيا مع

 كقد اشترط الفقياء لمتفريؽ بعيب العنة عدة شركط، كىي:
صحيحان كلك لمرة كاحدة في ىذا : أال يككف الزكج قد جامع زكجتو جماعان الشرط اْلكؿ

النكاح، فإف كاف قد جامعيا فيو كلك لمرة، ثـ حصؿ لو العجز عف كطئيا، فقد اختمؼ 
 الفقياء في ثبكت الخيار لمزكجة عمى قكليف: 

                                                           
 .ُِٗ، َِٗ/ُّ العرب لساف -ُ
 .ُِّ/ْ الرائؽ ، كالبحرُّٕ/ِ األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع -ِ
 بف قدامةالمغني ال، ك َِِ/ّ المحتاج ، كمغنيْٖٓ/ّ كاإلكميؿ ، كالتاجِّٕ، ِِّ/ِ الصنائع بدائعانظر:  -ّ
ٕ/ُُْ . 
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مرة،  إلييا كصؿ : ال يثبت الخيار لمزكجة عند فقياء المذاىب األربعة؛ ألنو قداْلكؿ
منو  حقيا إلى ككصمت عنينان، يككف أف فبطؿ اح،النك في الكطء عمى قدرتو فتحققت
 لك كما مدة لو تضرب يكجد، فمـ كلـ المستحؽ الحؽ لتفكيت كالخيار كاحدة، مرة بالكطء

 .(ُ)كجد كقد كاحد بكطء تثبت كالعدة المير استقرار مف الزكجية حقكؽ كألف يعجز، لـ
 لك كما حقيا يثبتف كطئيا، عف عجز ليا؛ ألنو أيًجؿ كطئيا عف عجز : إفالثاني

 .(ِ)الكطء بعد جيبَّ 
كفي نظر الباحث القكؿ الثاني أقرب لركح الشريعة كمقاصدىا التي تقضي برفع 

الزكج عف الكطء لعارض أك عنة حادثة لمما يتسبب في اإلضرار بالزكجة؛  الضرر، كعجز
ا السكف، النفرة لمزكجة منو، كييٍذًىب عنيألنو يخؿ بمقصد مف مقاصد النكاح، كقد يسبب 

 يعممكف كانكا كيفقدىا المكدة كالرحمة، بؿ كيدخؿ عمييا الضيؽ كالمشقة كالحرج، كالفقياء
 كىذا حاصؿ ىنا، كاهلل أعمـ. الكطء، عمى القدرة كعدـ الفاحش، بالضرر بالعيب لمتفريؽ

أف يككف الزكج صحيحان بالغان، أما الصغير كالمريض مرضان ال الشرط الثاني: 
كطء، فإنو ينتظر إلى بمكغو كصحتو، ثـ يؤجؿ بعد ذلؾ سنة إذا لـ يصؿ يستطيع معو ال

 .(ّ)إلييا؛ ألف العجز قد يككف لمصغر أك المرض
: أف تككف الزكجة بالغة، فمك كانت صغيرة فميس لكلييا طمب التفريؽ؛ الشرط الثالث

مجنكنة كال يشترط أف تككف عاقمة؛ ألف لكلي ال، (ْ)الحتماؿ رضاىا بالعيب بعد بمكغيا
حؽ طمب التفريؽ بحكـ كاليتو، ككذلؾ الحاؿ فيما لك كجدت المرأة زكجيا المجنكف 

 .(ٓ)عنينا، فيخاصـ عنو كليو، كيؤجؿ سنو؛ ألف الجنكف ال يعدـ الشيكة

                                                           
 .ُٓٓ/ٕ، كمغني ابف قدامة َِّ/ّ المحتاج ، كمغنيْٖٓ/ّ الجميؿ ، كمكاىبِّٓ/ِ الصنائع بدائع -ُ
 .ُٓٓ/ٕثكر، المغني البف قدامة  أبك كقاؿ بو -ِ
 .َُٔ/ٓ القناع ، ك كشاؼَِٔ، َِٓ/ّ المحتاج ، كمغنيِّٓ/ِ الصنائع بدائع -ّ

 .ْٓٗ/ّ عابديف ابف حاشية -ْ
 .َُٖ/ٓ القناع ، ككشاؼِٗٗ/ْ القدير فتح كشرح ،ْٓٗ/ّ عابديف ابف حاشية -ٓ
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 ألف كاشترط فقياء الشافعية ككنو عاقبلن، فبل تسمع دعكل العنة في حؽ المجنكف؛
قرار المجنكف لغك نككلو، بعد ابيميني أك الزكج بإقرار يثبت إنما ذلؾ   .(ُ)كا 
 ذكر جمع مذاكيره، كالمذاكير مف استؤصمت المجبكب عند األحناؼ: الجب -ِ

 يمكنو ال بحيث صغيره أك الذكر تغميبان، كفي حكمو مقطكع كالخصيتاف الذكر بيا كالمراد
 .(ِ)في الفرج كالكطء بو إدخالو

 األنثييف مقطكع بغيرىما، ككذا الخمؽ أك األنثييف مع الذكر قطع كعند المالكية: الجب
 .(ّ)الراجح عمى الحشفة يمني، كمقطكع ال كاف إذا فقط

 منو بقي إذا أما الحشفة، قدر منو يبؽ لـ أك الذكر جميع مقطكع كعند الشافعية: ىك
 . (ْ)عمى األصح ليا خيار فبل قدرىا يكلج ما

 .(ٓ)بو يطأ ما منو بؽي لـ بحيث بعضو أك كمو الذكر كعند الحنابمة: مقطكع
؛ (ٔ)كقد اتفؽ فقياء المذىب األربعة عمى أف الجب عيب يثبت بو حؽ التفريؽ لمزكجة

 البيع؛ ألف في الخيار ثبكت عمى أكلكيان  إلجماع الصحابة عمى ثبكت الخيار بو، كقياسان 
التمتع، كىذا  أك الجماع األعظـ المقصد كىنا يسير، بشيء مالي الفائت يمكف تعكيضو

 يمكف تعكيضو، كيترتب عمى تعطيؿ ىذا المقصد حصكؿ النفرة، كانتفاء المكدة ال
 كالرحمة، كقد اشترط الفقياء لمتفريؽ بعيب الجب عدة شركط، كىي:

: أف ال يككف الزكج قد جامع زكجتو، فإف كاف قد جامعيا، ثـ حصؿ لو الشرط اْلكؿ
 جة عمى قكليف: الجب بعد ذلؾ، فقد اختمؼ الفقياء في ثبكت الخيار لمزك 

                                                           

 .ُِْ/ِ لمشربيني اإلقناع -ُ
 .ْٓٗ، ْٗٓ/ّ عابديف ابف حاشية -ِ
 .ِٖٕ/ِ الكبير ، كالشرحّٖ/ِ الدكاني الفكاكو -ّ

 .َِِ/ّ المحتاج ، كمغنيُِْ/ِ لمشربيني اإلقناع -ْ

 .َُٓ/ٓ القناع كشاؼ -ٓ

 العقد، انظر: كبعد الكطء قبؿ كالحادث بو الرد فميا فييا، يتسبب أف إال بيا نزلت مصيبة كىي قاؿ المالكية: -ٔ
   .ِٕٗ/ِ الكبير ، كالشرحْٖٓ/ّ كاإلكميؿ ، كالتاجْٓٗ/ّ عابديف ابف ، كحاشيةِّٕ/ِالصنائع بدائع
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: ال يثبت الخيار لمزكجة بالجب إذا كاف الزكج قد كطئيا كلك لمرة ثـ جب بعد اْلكؿ
 فيك عمييا زاد كما مرة، بالكطء حقيا ذلؾ، كىك قكؿ فقياء الحنفية كالمالكية؛ لحصكؿ

 الكطء، كالخيار عمى القدرة مع متعنتان  الديانة ترؾ إذا قضاء، كيأثـ ال ديانة مستحؽ
 يثبت كالعدة المير استقرار مف الزكجية حقكؽ كألف يكجد، كلـ المستحؽ الحؽ تلتفكي
 .(ُ)كجد كقد كاحد بكطء

ف كاف الزكج قد كطئيا؛ كىك قكؿ فقياء الثاني : يثبت الخيار لمزكجة بالجب كا 
 العجز عف الكطء الذم ىك مقصد في النكاح، كلتضررىا لتحقؽ؛ (ِ)الشافعية كالحنابمة
 ؿ.بو، كالضرر يزا

برفع القكؿ الثاني أقرب لركح الشريعة كمقاصدىا التي تقضي  كفي نظر الباحث
، كجب الزكج، عجز عف الكطء، يسبب الضرر لمزكجة؛ كيخؿ بمقصد مف مقاصد الضرر

 المكدة كالرحمة. النفرة لمزكجة مف زكجيا، كييٍذًىب عنيا السكف، كيفقدىاالنكاح، كقد يسبب 
ي زكجة المجبكب ما يمنع مف كطئيا كالرتؽ كالقرف أف ال يككف فالشرط الثاني: 

كنحكىما، فإف كاف فييا ما يمنع الكطء؛ فقد اختمؼ الفقياء في ثبكت الخيار بالفسخ 
 لمزكجة عمى قكليف:

: ذىب المالكية كالشافعية في الراجح إلى أف لمزكجة حؽ الخيار؛ لفكات التمتع اْلكؿ
 .(ّ)المقصكد مف النكاح

ىب فقياء الحنفية كالحنابمة كىك قكؿ لمشافعية إلى أنو ليس لمزكجة : ذالقكؿ الثاني
 .(ْ)الجماع في ليما حؽ ال كألنو منيما، المانع حؽ الخيار؛ لتحقؽ

                                                           
 .ُٓٓ/ٕ، كالمغني البف قدامة َِّ/ّ المحتاج ، كمغنيْٖٓ/ّ الجميؿ ، كمكاىبِّٓ/ِ الصنائع بدائع -ُ
 .ُُُ/ٓ القناع ، ككشاؼَُّ/ٔ المحتاج نياية -ِ
 .َِْ/ّ المحتاج ، كمغنيَّْ/ِ السالؾ ، كبمغةِٕٕ/ِ الدسكقي حاشية -ّ
 .ُِْ/ٕ ، كالمغنيُُُ/ٓ القناع ، ككشاؼَِْ/ّ المحتاج ، كمغنيْٓٗ/ّ عابديف ابف حاشية -ْ
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: بمكغ الزكجة، فميس لكلي الصغيرة طمب التفريؽ؛ الحتماؿ رضاىا بعد الشرط الثالث
 .(ُ)بمكغيا
بيف سميما، أك قطعيما، أك  كبقاء الذكر، كال فرؽ الخصيتيف نزعالخصاء:  -ّ

الشافعية:  العكس عند المالكية، كعند أك الذكر دكف الخصيتيف رضيما عند الحنفية، كقطع
 .(ِ)رضيما أك الخصيتيف أك سميما قطع الذكر، كعند الحنابمة: بقاء مع األنثييف قطع

 كقد اختمؼ الفقياء في ثبكت الخيار لمزكجة بعيب الخصاء عمى قكليف: 
: ذىب فقياء الحنفية كالمالكية كالشافعية في قكؿ عندىـ كالحنابمة في ْلكؿالقكؿ ا

 الصحيح، إلى أف الخصاء يعتبر عيبان يثبت لمزكجة حؽ التفريؽ؛ لما ركم عف عمر 
تعاؼ مف بو مثؿ  النفس ، كألف(ّ)بينيما ففرؽ ييٍعًمميا كلـ امرأة تزكج خصي إليو أنو رفع

 . (ْ)يضعفو أك الكطء عاران يمنعك  نقصان  فيو ىذا العيب، كألف
: ذىب فقياء الشافعية في األصح كالحنابمة في قكؿ، إلى أف الخصاء ال القكؿ الثاني

؛ حاصؿ فيككف االستمتاع، قدرة عمى الكطء كالجماعألف الخصي لو ؛ زكجة حؽ التفريؽيثبت لم

 .(ٓ)فتكريعتريو  ، فبللعدـ إنزالو؛ لبقاء آلة الجماع، بؿ إف قدرتو عمى الكطء أقكل مف غيره

                                                           
 .ْٓٗ/ّ عابديف ابف حاشية -ُ
 ، المكسكعةَُُ/ٓ القناع ، كشاؼَّْ/ٗ الكبير ، الحاكمْٖٓ/ّ الجميؿ ، مكاىبُّْ/ْ الرائؽ البحر -ِ

 .ٕٔ/ِٗ الككيتية الفقيية
، قاؿ ُْٕٔٔ برقـ: ْٕ/ْ الخصي يتزكجيا المرأة في قالكا ما شيبة في مصنفو، كتاب النكاح، أبي أخرج ابف -ّ

« أكثر أك بسنة كفاتو بعد كلد فقد عمر؛ مف سمع سميماف كاف لك مسمـ شرط ىعم صحيح سند كىذا»األلباني: 
 .ْْْ/ْ النببلء أعبلـ ، كانظر: سيرِِّ/ٔ الغميؿ أم في خبلفة عثماف، إركاء

 .َُُ/ٓ القناع ، ككشاؼْٖ/ِ ، كالميذبْٖٓ/ّ الجميؿ ، كمكاىبِّٕ/ِ الصنائع بدائع -ْ

 .َُٖ/ٕ ، كالمبدعُِٖ/ّ الطالب ركض شرح في البالمط ، كأسنىُِْ/ِ لمشربيني اإلقناع -ٓ
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 : اُؼ٤ٞة اخلبطخ ثبُيٝعخصبُضب  
 الرتؽ كالقرف كالعفؿ -ُ
 يصؿ فبل الفرج، مف الذكر مدخؿ انسداد كااللتحاـ، كالمراد بو ىنا الرتىؽ: الضـ -أ
 .(ُ)جماعيا زكجيا، كال يستطيع إلييا

الفرج،  في الذكر سمكؾ مف يمنع عظـ أك لحمة مرتفعة، أك غميظة، غدة كالقرف: إما
 (ِ)ذلؾ بيا أم قرناء كامرأة

عظمان، كقيؿ:  يككف كقد الغميظة، كالغدة الفرج مف الذكر في مدخؿ ينبت كالعفؿ: لحـ
 المحمة في يككف ، كقيؿ: كـر-انتفاخ الخصية-الرجؿ أدرة يشبو المرأة فرج في يبرز لحـ
الفرج  في ؿ: رغكةالذكر، كقي فيو ينفذ فبل فرجيا، منو فيضيؽ المرأة، مسمكي بيف التي

 .(ّ)الكطء لذة تحدث عند الجماع، تمنع
 التفريؽ بيف الزكجيف بيذه العيكب: -ب

 اختمؼ الفقياء في حكـ التفريؽ بيف الزكجيف بيذه العيكب عمى قكليف:
؛ لما (ْ): ىذه العيكب يثبت بيا الخيار كالتفريؽ لمزكج عند جميكر الفقياءالقكؿ اْلكؿ

 أك جنكف، أك برص، كبيا امرأة نكح رجؿ أيما»و قاؿ: أن ركم عف اإلماـ عمي 
ف أمسؾ، شاء يمسيا، إف لـ ما بالخيار فزكجيا قرف، أك جذاـ،  مسيا فإف طمؽ، شاء كا 
أك  بالنكاح، الكطء المقصكد معيا يتعذر ، كألنو(ٓ)«فرجيا مف استحؿ بما المير فميا

  كفائدتو. الكطء كلذة تفقد االستمتاع
                                                           

 .ُُٓص الفقياء ، كأنيسّٓٓلممناكم ص التعاريؼ -ُ
 .ِٕٗص الكميات الكفكمي كتاب -ِ

، ُُٕ/ِ العدكم ، كحاشيةُْٕ/ٓ النيى أكلي ، كمطالبّٖ/ِ الدكاني ، كالفكاكوُّٕ/ْ الرائؽ البحر -ّ
 .ُٔ/ّ حنبؿ ابف فقو في كالكافي

 .ٓٗ/ّ المربع ، كالركضُُْ/ٕ ، كالمغني البف قدامةَِِ/ّ المحتاج ، كمغنيِٕٕ/ِ رالكبي الشرح -ْ
، كالدار ََُْٕبرقـ:  ُِٓ/ٕ البييقي في الكبرل، كتاب النكاح، باب ما يرد بو النكاح مف العيكب أخرجو -ٓ

 .ُِٖبرقـ:  ِْٓ/ُ منصكر في سننو بف ، كسعيدٖٓبرقـ:  ِٕٔ/ّ قطني في سننو، كتاب النكاح، باب المير
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 يمنع الكطء ال ألنو كاف رغكة كرطكبة فبل يثبت بو خيار؛غير أف العفؿ إف 
 .(ُ)الكطء لذة يمنع كاالستمتاع، كقيؿ: يثبت بو الخيار؛ ألنو

: ىذه العيكب ال يثبت بيا الخيار كحؽ التفريؽ لمزكج عند الحنفية؛ ألف حؽ القكؿ الثاني
 يقطع، ، كألف المحـالتفريؽ عندىـ ال يثبت إال لمزكجة دكف زكجيا؛ ألنو يممؾ حؽ الطبلؽ

 .(ِ)االستمتاع فيمكف يكسر، كالقرف
 الفتؽ كاإلفضاء كبخر الفرج كالقركح السيالة كاالستحاضة -ِ
 ما الرتؽ، كعرفو فقياء الحنابمة بانخراؽ ضد كىك متصميف بيف أما الفتؽ: فالفصؿ -أ
 .(ّ)كالدبر القبؿ بيف ما المني، كقيؿ: كمجرل البكؿ مجرل بيف

 كاحدا، أك كغائطيا جماعيا سبيؿ فيصير كدبرىا، قبميا بيف ما : فرفعكأما اإلفضاء
 بيف ما ألف كاحدا؛ كبكليا جماعيا سبيؿ البكؿ فيصير كمخرج الذكر مدخؿ بيف ما رفع
، كعمى ىذا يككف اإلفضاء (ْ)كسره يتأتى ال عظـ كبينيما الذكر، يرفعو ال قكم كالدبر القبؿ

 كالرتؽ شيئا كاحدا.
 .(ٓ)بالكطء يثكر الفرج في فرج: نتفكأما بخر ال

، (ٔ)الفساد فييا دب إذا البثرة كأما القركح السيالة: القرح: األلـ كالجرح كاألثر، كالقرحة:
كعند األطباء إصابة مرضية ال يغطييا الجمد، كقد تككف بمثابة قرحة زىرية تظير عمى 

، ثـ تنفجر األعضاء التناسمية لكبل الجنسيف، كقركح فرج المرأة يصاحب ك  جكدىا تكـر
ذا لـ تعالج ىذه القركح في ميدىا، فقد  تاركة كراءىا قركحان، تبدأ بالنضج لعدة أسابيع، كا 

 .(ٕ)يطكؿ زمانيا، كتتحكؿ إلى قرحة زىرية
                                                           

 .ُٔ/ّ حنبؿ ابف فقو في الكافي -ُ
 .َُٓ/ّ عابديف ابف ، كحاشيةِّٖ/ِالصنائع  بدائع -ِ
 .ُُْ/ٕ ، كالمغنيْٗٓص التعاريؼ -ّ
عانةِٖٕ/ِ الكبير الشرح -ْ  .ْٕ/ْ المحتاج ، كمغنئّّ/ّ الطالبيف ، كا 
 .َُُ/ٓ القناع كشاؼ -ٓ
 .ِْٕ/ِ الكسيط ، كالمعجـٕٓٓ/ِ العرب لساف -ٔ
 .َّٓ، كالصحة العامة كالرعاية الصحية صُْٖ، كاألمراض الجمدية كالتناسمية كالعقـ صَُِٓ/ٓالمكسكعة الطبية الحديثة  -ٕ
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 بسبب رحـ، كعند المالكية: دـ يخرج دـ ال عرؽ كأما االستحاضة: فعند الحنفية: دـ
 لو يقاؿ الرحـ أدنى مف عرؽ مف يسيؿ عمة : دـالبدف، كعند الشافعية في فساد أك عمة

 عرؽ مف كفساد، مرض مف أكقاتو المعتادة غير في الدـ العاذؿ، كعند الحنابمة: سيبلف
    .(ُ)العاذؿ يسمى الرحـ أدنى في فمو
 التفريؽ بيف الزكجيف بيذه العيكب: -ب
 ف:اختمؼ الفقياء في حكـ التفريؽ بيف الزكجيف بيذه العيكب عمى قكلي 

: ىذه العيكب يثبت بيا الخيار كحؽ التفريؽ لمزكج عند فقياء المالكية، القكؿ اْلكؿ
ألف منيا ما قد يمنع الجماع، ، (ِ)كالشافعية في كجو مرجكح، كالحنابمة في الصحيح

 كالجذاـ ؛ كقياسان ليا عمى الجنكفالنكاح مف كمنيا ما ينقص االستمتاع المقصكد
 داء لتنفيرىا ككسرىا لمتكقاف، كذلؾ بيا مع إمكاف الكطءالتي يثبت التفريؽ  كالبرص
كفائدتو، كينفر  الكطء لذة كينقص االستمتاع، أك يمنع الزكج معو يجامع الذم الفرج

ف لـ تمنع الكطء، اآلخر مف صاحبو؛ فمنيا ما تثير  نجاستيا. كمنيا ما قد تتعدل نفرة كا 
حؽ التفريؽ لمزكج، كىك مذىب فقياء : ىذه العيكب ال يثبت بيا الخيار ك القكؿ الثاني

 تفكت ال العيكب في النكاح ىذه ؛ ألف(ّ)الشافعية عمى الصحيح، كالحنابمة في قكؿ
 المالية، كليست ىذه العيكب بالمعدية. لفكات البيع في نظيرىا بخبلؼ مقصكده

                                                           
 .ُٔٗ/ُالقناع  ، ككشاؼَُٖ/ُ المحتاج ، كمغنيّٓٔ/ُ الجميؿ ، كمكاىبْٓ/ُ الحقائؽ تبييف -ُ
، َِّ/ّ المحتاج ، كمغنيُٕٕ/ٕ بيفالطال ، كركضةُِِ/ْ الكبرل ، كالمدكنةْٖٓ/ّكاإلكميؿ  التاج -ِ

 كالبرص، كالجذاـ، الجنكف، مف يردىا»، قاؿ مالؾ: ُٕٔ/ٓ ، كالفركع البف مفمحُٖٗ/ٖلممرداكم  كاإلنصاؼ
 ، كيدخؿ في عمـك داء الفرج القركح السيالة. ُُِ/ْ الكبرل المدكنة «الفرج في الذم كالعيب

 ، كاإلنصاؼُٕٔ/ٓ ، كالفركعِّٔ/ّ قميكبي كحاشية ،َِّ/ّ المحتاج ، كمغنيُٕٕ/ٕ الطالبيف ركضة -ّ
 .ُُْ/ٕ ، كالمغنيُٖٗ/ٖ لممرداكم
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 اُلوع اُضب٢ٗ: َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
  اُـج٤خ ادلَزغلاد أٝال :

في ظؿ تطكر العمـك الطبية، كالتقدـ المتسارع فييا، أصبح مف الممكف عبلج بعض 
 : ، كفيما يمي بياف عبلج مجمكعة مف العيكبالعيكب، كالتعرؼ عمييا

 : عالج البرص كالجذاـ -أ
لعدـ  ؛الحميبأك لكف المبف مرض جمدم يظير عمى شكؿ بقع بيضاء مثؿ ف :البرص

، كيتميز الجمد في ىذه المنطقة بأنو طبيعي كخاؿ مف أية ياية فيكجكد الخبليا الصبغ
 كقد يسرم كراثيان بنسبة ،كال ينتقؿ بالتبلمس، مرض غير معدكىك  ،تغيرات مرضية

 ، كىناؾ أنكاع عدة ألدكية البرص:30%
سائؿ ، ك Dكريـ فيتاميف ، ك كريـ الككرتيزكف كذلؾ مثؿ: مكضعية:الف ادىاأل -ُ

 .عةاف المنظمة لممنااألدى، ك ف العشبيةابعض األدى، ك الخميف سائؿ، ك الميبلنيف
األقراص المصنعة ، ك الميبلدنيف، ك السكالريف، ك الخميفك ،أقراص عف طريؽ الفـ -ِ

 مف األعشاب.
 ،األشعة فكؽ البنفسجية، كمنيا: األجيزة الطبية الحديثة التي أثبتت فاعمية كبيرة -ّ
، اص السكالريف قبؿ التعرض لؤلشعة بساعتيفتعتمد عمى تناكؿ المريض ألقر التي ك 

كيككف المعدؿ الزمني لمتعرض لؤلشعة في ازدياد تدريجي حسب جدكؿ معيف يحدده 
ال بد مف إجراء بعض فكاف  ،ضر بعمؿ الكبدياألقراص قد  ىذه تناكؿ لكف ،الطبيب

 .الفحكصات قبؿ كأثناء كبعد العبلج
ف ك(ُ)الميزركمنيا:  األشعة ذات الحزمة ، كمنيا: اف العبلج مكمفان : كلو نتائج مبشرة كا 
حيث يعرض المريض ليذه  و،عبلجلمف أفضؿ الكسائؿ المتاحة حاليان  يى، ك الضيقة

                                                           
كء الميزر في تطبيقات في الطبيعة، كيستخدـ ض، كقكية ان نبيطة أك أداة تنتج حزمة ضكئية رفيعة جد :الميزر -ُ

انظر:  .ت الجمديةفي عبلج االضطرابا كيستخدـ األطباء الميزرات، نظرا لما يتميز بيا مف خكاص ؛متنكعة
 .َِٖ/ُِالمكسكعة العربية العالمية 
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لفترة زمنية قصيرة تتراكح في  ليا كيككف التعرض ،الفـمف األشعة دكف تناكؿ أية أقراص 
مقسمان ليا تعرض كيككف ال ،معدليا بيف جزء مف الدقيقة إلى خمس دقائؽ عمى األكثر

 .(ُ)كنتائج ىذا العبلج جيدة جدان ، إلى عدة جمسات أسبكعيان 
بكتيريا عصكية - : فمرض جيازم إنتاني مزمف، تسببو المتفطرات الجذاميةالجذاـأما 
 كمعظـ السكاف البالغيف في المناطؽ التي يكجد فييا مرضى الجذاـ قد دخؿ، -الشكؿ

% مف المخالطيف لممجذكميف خمطة ٓال تتجاكز  نسبة قميمة، ك الميكركب إلى أجساميـ
عمى درجة  يعتمد مرضالظيكر ، ك تظير عمييـ آثار مرض الجذاـ شديدة ىـ الذيف

ميكالن مف ميكركبات  قد يحمؿ المصاب بالجذاـ عددان ، ك مقاكمة الشخص كجياز مناعتو
 .(ِ)جيدة في صحة تامة أعراض أم مرض، كيبدك ظاىريان يو يبدك عم الجذاـ، كمع ىذا ال

تككف فيو المناعة الخمكية عمى أشدىا، كيظير في الجمد عمى  درنينكعاف:  الجذاـك 
العدكل نادرة كمحدكدة؛ لقمة كجكد بأف كيتميز ، جمدية محددة كقميمة ىيئة إصابات

كتبقى آثار إصابة  ،يمكف أف يشفى بدكف عبلجك  ،الميكركبات في الجمد كاألنؼ
 . كالجمدية األعصاب الطرفية

تككف المناعة الخمكية مختفية كال أثر ليا، كلذلؾ ينتشر : كفيو جذاـ ذك الكـر األسدمك 
كفي الجزء  -كخاصة األنؼ-المخاطية لمجياز التنفسي  المرض في الجمد كاألغشية

الجمدية كالطرفية، كالجياز الممفاكم كالغدد التناسمية  األمامي مف العيف، كاألعصاب
 ،كخاصة مف إفرازات األنؼ، شدة العدكل ومميزات، كمف الكمية )الخصيتيف(، كالغدة فكؽ

صابة الخصيتيف تؤدم إلى العقـ  .(ّ)كا 

                                                           
، كمكقع منتديات بكابة اإلسبلـ: www.tartoos.co'lmالبرص كعبلجو نقبلن عف مكقع:  -ُ

http://www.islamdor.com. 
 .ٕٓ، ْٕاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني ص، ك ِّٖ، ِّٕ/ٖالمكسكعة العربية العالمية  -ِ
طبيب محمد لم اإلعجاز الطبي في األحاديث الكاردة في الجذاـ، ك ِّٕ/ٖالمكسكعة العربية العالمية انظر:  -ّ
 ىػ.ُِْٔ، ِِ، صَِبار، منشكر في مجمة اإلعجاز العممي، عدد ال

http://www.tartoos.co'lm/
http://www.islamdor.com/vb/showthread.php?t=4720
http://www.islamdor.com/vb/showthread.php?t=4720
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ؿ الميكركب مف انتقكا ،ال تعرؼ طريقة انتشار المرض عمى كجو الدقة حتى اآلفك 
كذلؾ لقمة الميكركبات بصكرة عامة في  ان؛نادرة جد جمد المصاب إلى الشخص السميـ

تتركز ؛ حيث العدكل عف طريؽ الرذاذ ىي أىـ مصادر العدكل عتبركت ،جمد المصاب
أف تنتقؿ الميكركبات مف  كما يحتمؿ أيضان  ،الميكركبات العصكية لمجذاـ في األنؼ
العدكل بكاسطة كخز الحشرات؛ حيث كقد تككف  ،الرذاذ إلى الشقكؽ الصغيرة في الجمد

يا، كلكف لـ يثبت حتى اآلف المختبرات نقؿ الميكركب إلى الحشرات كنمكه في أمكف في
 ، كتككف العدكلأف ىذه الطريقة مكجكدة في كبائيات الجذاـ عمى الطبيعة بصكرة قطعية

، أما كبيرة في المبف عف طريؽ المبف أثناء الرضاعة، حيث تفرز ميكركبات الجذاـ بكمية
الذكر مف الجدير ب، ك عبكر الميكركبات المشيمةى فمشككؾ فيياالعدكل عف طريؽ الحمؿ ب

الثابت أف لبف األـ التي  كمف، أف الحمؿ ال يزيد مف مضاعفات الجذاـ بالنسبة لمحامؿ
 ميكركبات الجذاـ إذا لـ تكف يحتكم عمى كثير مف تعاني مف الجذاـ ذك الكـر الجذامي

كقد كاف األطباء ينصحكف بعدـ إرضاع الطفؿ مف أـ تعاني مف الجذاـ، ، تتناكؿ العبلج
أف ، كما ف األـ التي تتناكؿ العقاقير تككف غير معديةأل؛ ذلؾيسمحكف ب أما اآلف فإنيـ

 .(ُ)لبنيا ما تفرز الميكركبات في األـ التي تعاني مف الجذاـ الدرني نادران 
 ىناؾ لكف عميو، االعتماد يمكف الجذاـ ضد فٌعاؿ لقاح إلى بعد العمماء يتكصؿ كلـ
 السمفا عقار استخدـ كقد المصاب، مف لوانتقا كمنع المرض، تقدـ إيقاؼ يمكنيا عقاقير

 كلكف العشريف، القرف أربعينيات منذ لمجذاـ رئيسيان  عبلجان  الدابسكف باسـ المعركؼ
 القرف ثمانينيات أكائؿ حتى حدثت لمدابسكف المقاكمة الجذاـ حاالت مف كبيرة أعدادان 

 مف بتكليفات مرضىال األطباء يعالج لمدابسكف المقاكمة البكتيريا العشريف، كلمكافحة
 آفة، كؿ في البكتيريا مف قميمة كأعداد قميمة، بآفات فالمصابكف عقاقير، ثبلثة أك عقاريف
 ريفامبيف، أما المسمى الحيكم كالمضاد الدابسكف مف بكؿ أشير ستة لفترة يعالجكف

                                                           
بار، طبيب محمد اللم اإلعجاز الطبي في األحاديث الكاردة في الجذاـ، ك ِّٕ/ٖالمكسكعة العربية العالمية  -ُ

 .ِْ، ِِص ،ىػُِْٔ ،َِي مجمة اإلعجاز العممي، عدد منشكر ف
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 فعامي لفترة فيعالجكف آفة، كؿ في البكتيريا مف كبيرة أعداد أك كثيرة، بآفات المصابكف
 .(ُ)الكمكفازيميف يسمى آخر كعقار كالريفامبيف بالدابسكف

 عالج بخر الفـ  -ب
التيابات ككأسباب مرضية،  ،الفـ جفاؼك  ،الفـ ف إىماؿ صحةم غالبان بخر الفـ  نتجي

إلى تراكـ الطعاـ في المعدة  ؤدمالمالطعاـ كالتخمة  أك الشراىة فيالمرمء كالمعدة، 
نفاذة قكية  رائحة تظير كما ،الكريية تبدأ الجراثيـ بإطبلؽ مكادىا السامة كغازاتيال هتخمر ك 
مف  حمضية رائحة مرضى السكر مف ظيكر كيعاني، الكبد ىمرضالخؿ لدل  رائحةك

كما في التيابات  ،بالبخر كقد تتسبب بعض أمراض الرئة، أفكاىيـ منفرة لممحيطيف بيـ
عف  ،اكاإلنفمكنز  الحميات كالحصبة كالدفتيريا كالتيفكئيد، ككذلؾ الرئة كالشعيبات اليكائية

 كالبمعـك إلى اإلصابة بالبخر، الفـ كتؤدم أمراض، طريؽ تقميؿ إفراز لعاب الفـ

 .المساف كالتيابات الجيكب األنفية كالمكزتيف كالمحميات كالخراج السني كالتيابات
لتخمص كا كاألسناف، الفـ مع االعتناء بصحة، عبلج المسبب ليابالمشكمة  عبلج ىذهك 

المثة  يؤدم إلى عدـ تنبو أطراؼك لمجراثيـ،  مرتعان كالذم يعتبر  يامف الجير المتراكـ حكل
كلينة  فتضعؼ كتنفذ إلييا الجراثيـ كتصاب بااللتياب فتصبح حمراء ىشة ،بكاسطة الطعاـ

 ةلاز إل المحتكم عمى مضادات لمجراثيـ الفـ استخداـ غسكؿ، ك نفاذة رائحة سيمة النزؼ مسببة
كما أف مضادات البخر كثيرة كيمكف كصفيا ، لمدة ال تقؿ عف ساعتيف المزعجة الرائحة
الكيميائية  مؿ تأثير كيميائي أك ميكانيكي في تعديؿ التفاعبلتلمحالة، كمنيا ما يقـك بع طبقان 

الماصة كالفحـ  كالمكاد ،المكاد المؤكسدة :الناتجة عف تخمر الجراثيـ، كمف ىذه األدكية
الذم تنظيؼ الجزء الخمفي لمساف  ، معكالمكاد المحررة لمكمكر كماء األككسجيف ،كالكمكركفيؿ
المكجكدة مف قبؿ البكتريا  مف تكسر المكاد العضكية ةنبعثمال الفـ لرائحة رئيسيان  يعد مصدران 

 .(ِ)مف البكتريا بيف ثناياىا ؼالعمى عشرات اآل ةحتكيالمعمى سطح كبيف حميمات المساف 

                                                           
 .ِّٕ/ٖالمكسكعة العربية العالمية  -ُ
 . http://alhnuf.com/46لعبلج: رائحة الفـ الكريية أسبابيا كطرؽ عبلجيا، منتديات الصحة كالكقاية كا -ِ

http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/48775.html
http://alhnuf.com/46/
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 عالج الباسكر كالناسكر -ج
 في بالتغطيس أك ،(لبكس) تحميبلت أك طبية، بمراىـ الخفيفة لمبكاسير الحاالت تيعالج

 نزفان  أك متكررة، مؤلمة مف نكبات المريض فييا يعاني التي الحاالت كفي دافئ، ماء
 البحث عفجراحيان، كتعالج البكاسير ب البكاسير يستأصؿ أف لمطبيب يمكف متكرران،

زالتيا إف أمكف يااألمراض الثانكية المسببة ل  يؿ الذمالمس كالدكاء الغذاء، كبكصؼ كا 

، كمما ابتكره األطباء في مداكاتو الحقف باألدكية الكاكية، كأك ف البرازييساعد عمى تمي
 الربط بحمقات المطاط، أك الكي بالنتركجيف المجمد، أك التجميط باألشعة تحت الحمراء.

كالذم  -نشكء قناة غير طبيعية تصؿ بيف سطحيف أك عضكيف مختمفيف- الناسكرأما 
الجراحية، فعبلجو  بالعمميات تصحيحو كاألمراض، كيمكف الجركح جراء يحدث مف

 .(ُ)الناجح باالستئصاؿ جراحيان 
 بالمستحضرات الدكائية عالج العنة -د

أك العجز الجنسي: عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى انتصاب القضيب أك  طبيان  العنة
يب يككف في المحافظة عميو لكقت كاؼ يسمح بممارسة النشاط الجنسي؛ ذلؾ أف القض

العادة لينان كرخكان، كتؤدم اإلثارة الجنسية إلى استرخاء العضبلت في العضك، كتقمؿ مف 
تدفؽ الدـ إلى خارجو، ككنتيجة لذلؾ تمتمئ األجساـ المكجكدة في القضيب، التي تسمى 
األجساـ الكيفية بالدـ، مما يجعؿ العضك صمبان كمنتصبان، كبالتالي فإف أم حالة تقمؿ 

ترخاء العضبلت، أك تحد مف تدفؽ الدـ إلى داخؿ القضيب، أك تزيد مف تدفؽ مف اس
 .(ِ)الدـ إلى خارجو، قد تنتج عنيا العنة

كالعجز الجنسي قد ينتج عف استخداـ التبغ، أك اإلصابة بداء البكؿ السكرم، أك 
أك  أمراض الشراييف كاألكعية الدمكية األخرل، أك زيادة الدىكف في الدـ، أك الجراحة،

                                                           
أعراض كطرؽ ك ، ٕٔ، كالبكاسير كأمراض الشرج ص(ّّ/ِٓ) (،ُِّ، ُِِ/ٓالعالمية ) العربية المكسكعة -ُ

 .http://www.albrkal.com/vb/showthread.php?t=372ألشرؼ محمد خميفة، مكقع:  عبلج البكاسير كالناسكر
 .، المجمد السادس عشرالمكسكعة العربية العالمية -ِ

http://www.albrkal.com/vb/showthread.php?t=372
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عقاقير خفض ككما قد ينتج عف استخداـ بعض األدكية المعينة،  ،إصابات الحكض
المستكيات  ان كقد تؤدم أيض ،ألدكية اليكرمكنيةضغط الدـ، كمضادات االكتئاب، كا

باإلضافة إلى ذلؾ  ،تكستركف في الدـ، إلى حدكث العنةالمنخفضة ليكرمكف الذككرة التس
 .(ُ)نفسيةقد تككف العنة ناتجة عف أسباب 

كلمساعدة الشخص المصاب بالعنة، يبدأ الطبيب بتحميؿ التاريخ الطبي كالجنسي 
كقد يطمب إجراء فحكصات مخبرية لسكر الدـ، كالككليستركؿ، كمستكيات  ،لممريض

كقد يخضع بعض المرضى لعممية تخطيط الشراييف، كىي تقنية تجعؿ  ،التستكستركف
ينية، أك لفحص المكجات فكؽ الصكتية لقياس الشراييف مرئية في صكرة األشعة الس

، معدؿ تدفؽ الدـ إلى القضيب، أك إلى دراسات لمراقبة عمميات االنتصاب أثناء النـك
تخفيض مستكيات الككليستركؿ، ككقد تتضمف المعالجة إجراء تغييرات في نمط الحياة، 

 .(ِ)لسكرمكاإلقبلع عف التدخيف، أك معالجة سكر الدـ المرتفع في حالة مرضى ا
تستخدـ المنشطات كالمقكيات الجنسية، كالتي ىي عبارة عف مكاد تتميز بتأثير قكم ك 

إلثارة الجنسية، كبخاصة جياز اليرمكنات؛  أك سريع في تغذية أك تدعيـ األجيزة
تستخدـ ىذه المنشطات كالمقكمات كمستحضرات دكائية في عبلج العنة،  ،االنتصاب

المنشطة التي تـ اكتشافيا في ظؿ النيضة العممية الطبية كىذه المستحضرات الدكائية 
 كثيرة جدان، كمف الممكف تقسيـ ىذه األدكية مف حيث االستخداـ إلى أقساـ ثبلثة:

 ما يتـ إدخالو في القضيب، كىذا القسـ يندرج تحتو عدة أنكاع، كمنيا:القسـ اْلكؿ: 
ان منذ عدة سنكات، كبنسبة العبلج بالحقف في العضك الذكرم، كالذم أصبح معركف -أ

 % حيث يقـك المريض بإدخاؿ إبرة دقيقة في أحد قسميَٕنجاح كصمت إلى أكثر مف 
الجسـ الكيفي مف الناحية الجانبية، فتؤدم إلى ارتخاء الجسـ الكيفي كتدفؽ الدـ فيو، كمف 

 ثـ انتصاب القضيب.
                                                           

 .، المجمد السادس عشرالمكسكعة العربية العالمية -ُ
 .المصدر نفسو -ِ
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ادة )البركتستاغمنديف( النظاـ الطبي اإلحميمي لبلنتصاب، كالقائـ عمى استخداـ م -ب 
المزجة بكضعيا في جياز بحجـ مناسب، ثـ تدخؿ في اإلحميؿ مف دكف استعماؿ الحقف، 

 القضيب. فإذا تسربت ىذه المادة داخؿ القناة البكلية، نزع ىذا الجياز بعد انتصاب
ما يتـ استخدامو خارج القضيب، كىذا القسـ يندرج تحتو عدة أنكاع القسـ الثاني: 

 كمنيا:أيضان، 
مستحضر دكائي يرش عمى العضك الذكرم مباشرة قبؿ بخاخ الرش: كىك عبارة عف  -أ

، الذكر الجماع، فتتسرب المادة المرشكشة إلى األكعية الدمكية في القضيب مف خبلؿ جمد

 فينتصب القضيب. ،كمف ثـ تتكسع األكعية الدمكية لتسمح بدخكؿ الدـ إلى العضك الذكرم
يردـ: كىك عبارة عف كريـ أك دىاف يدىف بو العضك الذكرم عقار أك مرىـ األ -ب

مباشرة قبؿ الجماع، فيتسرب إلى األكعية الدمكية في القضيب ليقـك بتكسيعيا، ليسمح 
 بدخكؿ الدـ إليو.

أجيزة السحب: عبارة عف جياز عمى شكؿ أسطكانة بحيث يسمح بإدخاؿ العضك  -ج
 يتـ فيو استعماؿ المضخة لتفريغ ىكاء الذكرم فيو، كمضخة يدكية، كحمقة مطاطية،

األسطكانة، فينتج فراغان حكؿ العضك مما يؤدم إلى تدفؽ الدـ داخؿ شراييف العضك، كمنيا 
فينتصب، كلممحافظة عمى ىذا االنتصاب تكضع الحمقة المطاطية في  ،إلى الجسـ الكيفي

 قاعدة العضك لمنع عكدة الدـ مف العضك إلى الجسـ.   
يتـ تناكلو عف طريؽ الفـ، كيندرج تحت ىذا القسـ أنكاع كثيرة كعدة، ث: القسـ الثال

كمف أىميا كأشيرىا الفياجرا: كىك عبارة عف أقراص زرقاء المكف، ذات تركيز يتككف مف 
نافيؿ(، كعند تناكلو فإف الجسـ ممجـ( مف المادة األساسية )سيمد ََُأك َٓأك ِٓ)

نيعو بشكؿ أقراص تذكب في الفـ لضماف يمتصو في خبلؿ ساعة بالمتكسط، كتـ تص
 .(ُ)كاألبكمكرفيف، مفعكؿ سريع ال يتجاكز بضع دقائؽ قبؿ الجماع

                                                           
 ،ّْ، كالعجز الجنسي في عصر الفياجرا صٔٔ، ٕٓ، ٓٓكيفية التغمب عمى الضعؼ الجنسي ص -ُ

 .ٕٓٓ-ْٓٓكأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صكالمكسكعة العربية العالمية، الجزء السادس عشر، 
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 حكـ استخداـ المنشطات كالمقكيات الجنسية
ذكر فقياء الحنفية عدـ جكاز استخداـ الحقنة التي تقكم الجماع؛ ألف الضركرة ال 

 .(ُ)كة ال يجكزتتحقؽ بيذا، ككشؼ العكرة مف غير ضركرة لمعنى الشي
غير أف ىذا التعميؿ ال يصدؽ عمى المستحضرات الدكائية التي تستخدـ خارج 

 .(ّ)(ِ)القضيب كالمرىـ، كبخاخ الرش، كعقاقير الفـ
كحيكي عف الشافعي قكلو: إذا قيؿ لو: إف الحقنة تقكيؾ عمى المجامعة فبل بأس 

 قكؿ ما يمي:، كعميو يجكز استخداـ ىذه األدكية، كيدؿ ليذا ال(ْ)بذلؾ
"ًلكيؿِّ دىاءو دىكىاءه، فإذا : قكلو عمـك األدلة الدالة عمى جكاز التداكم، كمف ذلؾ  -ُ

ؿى لو ًشفىاءن": ، كقكلو (ٓ)"أيًصيبى دىكىاءي الد اًء بىرىأى ًبًإٍذًف الم ًو  ؿى اهلل دىاءن إال أىٍنزى  . (ٔ)"ما أىٍنزى
لؾ الحفاظ عمى النسؿ كالعرض، النظر في أصكؿ الشريعة كمقاصدىا، كمف ذ -ِ

كبقاء عرل الزكجية دكف انفصاـ، كاستخداـ مثؿ ىذه األدكية يحقؽ ذلؾ، كصاحب 
 العيب الذم ال يمكنو اإلنجاب أك الكطء إال باستخداـ ذلؾ يمكف مداكاتو، ككذلؾ نجد

ليكدى : الشريعة تحث عمى تكثير النسؿ، كمف ذلؾ قكلو  ديكدى اٍلكى كا اٍلكى ك جي فىًإنِّي ميكىاًثره  "تىزى
ـى  ـٍ اٍْليمى  ، كمنع ىذه األدكية تقميؿ لمنسؿ.(ٕ)"ًبكي

النظر في قكاعد الترجيح بيف المصالح كالمفاسد، فمف المعمـك أف نظر الطبيب  -ّ
إلى عكرة المريض المغمظة يعد مفسدة، كلكف المصمحة المترتبة عمى ذلؾ مف بقاء 

مر مطمكب شرعان، كزكاؿ ىذه المصمحة النسؿ، كحفظ العرض، كاستمرار الزكجية أ
                                                           

 .ُّٕ/ٔ، كحاشية ابف عابديف ُٔٓ/َُالمبسكط لمسرخسي  -ُ
 .ٕٓٓأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص  -ِ
 يحقنيا ىك بنفسو في اآلخر. كمثؿ ذلؾ لك كانت الحقنة تعطى في الكريد، أك كاف أحد الزكجيف  -ّ
 .ُٔٓ/َُالمبسكط لمسرخسي  -ْ
 . َِِْبرقـ:  ُِٕٗ/ْم اب لكؿ داء دكاء كاستحباب التداك أخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، ب -ٓ
 .ّْٓٓبرقـ:  ُُِٓ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الطب، باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء  -ٔ
، قاؿ الحاكـ: ََِٓبرقـ:  َِِ/ِب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء أخرجو أبك داكد، كتاب النكاح، با -ٕ
 .ُٕٔ/ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف « ىذا حديث صحيح اإلسناد»
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ذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظميا بارتكاب أخفيا، كىذه األدكية فييا  مفسدة أعظـ، كا 
إزالة لمضرر األشد بتحمؿ األخؼ، كعميو فإنو إذا أمف الضرر، كترجحت المصمحة، 

 كاف تناكؿ ىذه األدكية في أقؿ درجاتيا عمى اإلباحة.
فقيية كاألصكلية التي تنص عمى أف الكسائؿ تأخذ حكـ النظر في القكاعد ال -ْ

، فإذا كاف مقصد الزكج مف تناكؿ (ِ)، كأف ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب(ُ)المقاصد
ىذه األدكية إعفاؼ نفسو كزكجو، كالمحافظة عمى بقاء األسرة، فبل شؾ في أف ىذا 

 غرض استعماليا مباحا.يككف  أففبل بد ، المقصد مطمكب، كالكسيمة إليو مطمكبة أيضان 
 كالبد لمستخدـ ىذه اْلدكية مف مراعاة ما يمي:، (ّ)الحؿ فييا األصؿ -ٓ
كجكد الحاجة إلى تناكؿ مثؿ ىذه األدكية، مع استصحاب النية الصالحة مف  -أ

 إعفاؼ النفس كاألىؿ كالحصكؿ عمى الذرية. 
 ،الزكجة، أك إيذائيا أال يؤدم تناكليا إلى كقكع ضرر بصحة الزكج، أك بصحة -ب

 إلى حراـ. استعماليا يفضي الأك ، الزكجة بكثرة مجامعتيا كحصكؿ إثارة زائدة تؤدم إلى إيذاء
 .(ْ)أف يككف ذلؾ بعد استشارة طبيب عدؿ ثقة مختص -ج

                                                           
 .ْ/ّ ىكامشو مع الفركؽ -ُ
 .ُّٕ/ِ األناـ مصالح في األحكاـ قكاعد -ِ
 .ُٕ/ِ المنثكر -ّ
: الجنسية المنشطات عف ندكة في العسكرم زايد ىمستشف في القمب أخصائي النعيمي اهلل عبد الدكتكر يقكؿ -ْ
 كجد شخص، ََٖٓ حكالي عمى كندا في أجريت دراسة ىناؾ شديد، بعضيا جانبية أعراض عنده الدكاء ىذا»

 الكجو، في خاصة كحرارة احمرار مف يعاني كبعضيـ ،%ُٔ حكالي بنسبة الرأس في كجع مف يعانكف أنيـ
 ينزؿ قد -منخفضة بنسبة ضغط لدييـ الذيف خاصة- كبعضيـ ىضـ، رعس كأعراض حرقاف مف يعاني كبعضيـ
 كلك الطبيب استشارة ليـ يحبذ مرض مف يعانكف ال الذيف األصحاء أف ، كذكر«يضرىـ مستكل إلى الضغط
 الطبيب مراجعة مف بد فبل القمب، شراييف انسداد أمراض خاصة األمراض مف يعانكف الذيف قصير، كأما لكقت
 ىذا بمنع الفياغرا فيقـك الفياغرا، مع بشدة يتفاعؿ الدكاء كىذا" النايترايت" يسمى دكاء يتناكؿ منيـ كثيران  ألف أكالن؛
 األحياف بعض في أضعاؼ عشرة درجة إلى يتضاعؼ الدكاء ىذا أف فنجد المريض، جسـ في التحمؿ مف الدكاء
 .http://www.islamqa.com جكابك  سؤاؿ اإلسبلـ الشديد، نقبلن عف مكقع الضغط نزكؿ إلى يؤدم مما
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، كدىف خنزير، أك مسكر -د  .(ُ)أال تككف ىذه األدكية محتكية عمى محـر
 أجيزة االنتصاب الحديثة

ز تعكيضي أك مساند يتـ زرعو في القضيب؛ ليككف مستقيمان كصمبان عبارة عف جيا
، كىذه الجراحة جعمت مف الممكف الحصكؿ عمى (ِ)بطريقة كافية إلتماـ العممية الجنسية
% مف الحاالت، بغض النظر عف نكع الجياز َٗانتصاب مقنع لكبل الزكجيف في 

مف لمنشطات كالمقكيات الجنسية المستخدـ، كما سبؽ ذكره مف أدلة في مسألة استخداـ ا
النظر في أصكؿ الشريعة كمقاصدىا، كمف ذلؾ عمـك األدلة الدالة عمى جكاز التداكم، ك 

الحفاظ عمى النسؿ كالعرض، كبقاء عرل الزكجية دكف انفصاـ، كالحث عمى تكثير 
 النسؿ، كالنظر في قكاعد الترجيح بيف المصالح كالمفاسد، كالنظر في القكاعد الفقيية
كاألصكلية التي تنص عمى أف الكسائؿ تأخذ حكـ المقاصد، كأف ما ال يتـ الكاجب إال 
بو فيك كاجب، ىذه األدلة بذاتيا تنطبؽ ىنا عمى استخداـ أجيزة االنتصاب الحديثة، 

 كبالتالي يظير جكاز استخداـ ىذه األجيزة، كقد قييد ىذا الجكاز بالضكابط التالية:
، ك -ُ أف تقـك بتركيبة أنثى مع كجكد الذكر؛ ألف ما أدل إلى أال يؤدم إلى محـر

.  محـر فيك محـر
 نفس كاألىؿ، كالحصكؿ عمى الذرية.استصحاب النية الصالحة مف إعفاؼ ال -ِ
، كأف يككف مف  -ّ أف يككف الجياز مباحان، بأف يككف طاىران غير نجس كال محـر

 عظاـ نجسة.
 .(ّ)غالبان عادة أك  أف يككف نجاح العممية محققان  -ْ

                                                           
 كجكاب سؤاؿ اإلسبلـ ، كمكقعَٔٓ-ٕٓٓقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صانظر: أثر الت -ُ

http://www.islamqa.comاإلسبلمية: الشبكة ، كفتاكل www.islamweb.net. 
 (. ُٔ، المجمد )المكسكعة العربية العالمية، تحقيؽ االنتصابجراحي لزراعة جياز يساعد عمى تدخؿ فيك  -ِ
ألف الشريعة اإلسبلمية ال تجيز فعؿ الجراحة التي يغمب عمى ظف الطبيب ىبلؾ المريض بسببيا، فذلؾ  -ّ

مخالؼ ألصكؿ الشرع التي راعت حفظ النفس كاعتبرتو مف الضركريات، كنيت عف تعريضيا لميبلؾ كالتمؼ، 
قداـ الطبيب عمى جراحة يقطع بيبلؾ المريض بسببيا أك يغمب ذلؾ عمى ظنو مف ضركب الفساد في األرض=  كا 

http://www.islamqa.com/
http://www.islamqa.com/
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أال يخؿ بالمركءة، كاألجيزة التي ال تككف قابمة لمثني، فيككف الذكر في حالة  -ٓ
 انتصاب دائمة، كال شؾ أف ىذا يخؿ بالمركءة، بؿ قد يككف محرما.

أف يككف المجكء إلى ذلؾ ىك الحؿ األخير، فتستخدـ الحمكؿ األخرل، كاألدكية  -ٔ
 .(ِ)(ُ)لعكرة مغمظة المنشطة كنحكىا؛ ألف في تركيبيا كشفان 

 عالج الرتؽ كالقرف كالعيكب المنفرة بالجراحة الطبية -ىػ

انسداد فرج –أصبح مف الممكف طبيان كمف خبلؿ المستجدات الطبية عبلج الرتؽ 
كيعد مف الناحية الطبية تشكىان خمقيان يسيرا، كيمكف أف يزكؿ بإجراء عممية  -المرأة

-نسداد، كأصبح مف الممكف أيضان عبلج القرف جراحية بسيطة، عبارة عف شؽ ىذا اال
 باالستئصاؿ جراحيان. -سكاء كاف لحمان أك عظمان 

كأحيانان يمجأ الطبيب إلى إجراء عمميات جراحية عمى األعضاء التناسمية الخارجية، 
كالخراجات التي تتككف في األعضاء التناسمية الخارجية بسبب االلتيابات أك بعد 

ما يمنع االتصاؿ الجنسي الكامؿ بسبب األلـ الذم يحدث عند الطيكر الفرعكني، م
 تحريكيا، أك العتراضيا دخكؿ القضيب في الميبؿ.

 .(ّ)كمف خبلؿ التقنية الطبية فميس مف البعيد عبلج الفتؽ كاإلفضاء بالجراحة الطبية
                                                                                                                                                                  
=الذم حرمو اهلل تعالى، كالمرجع في تحديد ذلؾ إلى الطبيب الجراح المختص األميف، أحكاـ الجراحة الطبية 

 .ُُٕلمشنقيطي ص
 .ْٔٓ -ّٔٓقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صأثر الت -ُ
ذ إل يككف المريض محتاجان األجيزة فييا جراحة طبية، كمف شركط جكاز الجراحة الطبية أف  كألف ىذه -ِ ييا، كا 

أمكف استخداـ الحمكؿ األخرل دكف ضرر انتفت الحاجة إلى الجراحة، ككذلؾ مف شركط جكاز الجراحة الطبية 
 جسادألصيانة  ؛يؿ لـز المصير إليوكالعقاقير كاألدكية، فإف كجد البديا، من أال يكجد البديؿ الذم ىك أخؼ ضرران 

كاعتباران لؤلصؿ المكجب لعبلج المريض باألسيؿ كأنو  ،تعرض ألخطار الجراحة كأضرارىا كمتاعبيامف ال الناس
 كضرران  الدكاء أشد خطران  ال يصار إلى عبلجو بما ىك أصعب منو متى أمكف عبلجو بذلؾ األسيؿ، ما لـ يكف

، كأحكاـ ُّّ/ْ البف القيـزاد المعاد ، ك ٕٗ/ٗلمشككاني يؿ األكطار ، انظر: نالوك زك أكال ينفع في عبلج الداء 
 . ُُِ، َُِ، َُٓالجراحة الطبية لمشنقيطي ص

 .َِِ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صٕٔٓقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صأثر الت -ّ
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كقد دلت األدلة مف السنة كاإلجماع كالعقؿ عمى مشركعية الجراحة الطبية، كأنو ال 
 رج عمى المسمـ في سعيو لدفع ضرر األمراض الجراحية بالتداكم بالجراحة. ح

فأما السنة فعمـك األدلة الدالة عمى التداكم، كاألحاديث الدالة عمى مشركعية التداكم 
 رسكؿ بعث بالحجامة كىي قائمة عمى شؽ مكضع معيف مف الجسـ لمص الدـ منو، كقد

نكع مف ، كقطع العركؽ (ُ)عميو ككاه ثـ عرقان  نوم فقطع طبيبان  كعب بف أبي إلى  اهلل
: "اٍلًفٍطرىةي عمى ذلؾ، كلك كاف غير جائز لنياه، كحديث:  الجراحة، كقد أقره النبي  ٍمسه  خى

"...  كالختاف نكع مف الجراحة الطبية، كقد أقره الشرع كجعمو مف خصاؿ الفطرة. ،(ِ)اٍلًختىافي
لطبية بشكميا الحالي لـ تكف مكجكدة في أما اإلجماع: فمف المعمـك أف الجراحة ا

نما كاف المكجكد منيا نماذج مف الجراحة العامة تشمؿ عمى الحجامة، كقطع  السابؽ، كا 
العركؽ، كبتر األعضاء، كىذه النماذج مف الجراحة لـ ينكرىا السمؼ الصالح فمف 

باحة فعميا؛ طمبان لتحصيؿ المصالح المتر  تبة عمييا، بعدىـ، بؿ أجمعكا عمى جكازىا كا 
 العرؽ، كقطع كالحجامة، الكي، عدا بما التداكم في خبلؼ كال»يقكؿ ابف الحاجب: 

 .(ّ)«محظكر غير مباح الدكاء كأخذ
كأما العقؿ: فقياسان عمى التداكم بالعقاقير الطبية بجامع دفع مفسدة اآلالـ كاألمراض، 

شرع دفع ضرر المحارب كدفعان لمشقة األمراض الجراحية بفعؿ الجراحة البلزمة، كما ي
كالصائؿ بجامع دفع مشقة الضرر، كالشريعة اإلسبلمية راعت جمب المصالح كدرء 

 المفاسد، كفي الجراحة الطبية ما يحقؽ ذلؾ، فجاز فعميا؛ طمبان لتحقيؽ مقصد الشارع.
غير أف ىذا الجكاز مقيد بككف الجراحة مشركعة، كبككف المريض محتاجان إلييا، كأف 

ا، كأف تتكفر األىمية في الجراح كمساعديو، كأال يكجد البديؿ األخؼ ليا، كأف يأذف بفعمي

                                                           
 .َِِٕبرقـ:  َُّٕ/ْكاستحباب التداكم  مسمـ، كتاب السبلـ، باب لكؿ داء دكاء أخرجو -ُ
، كمسمـ، كتاب ّٗٗٓبرقـ:  َِِّ/ٓاإلبط  كنتؼ الكبر بعد الختاف البخارم، كتاب االستئذاف، باب أخرجو -ِ

 .ِٕٓبرقـ:  ِِِ/ُ الطيارة، باب خصاؿ الفطرة

 .ٖٔٓص األميات جامع -ّ
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يغمب عمى ظف الجراح نجاحيا، كأف تترتب المصمحة عمى فعميا، كأال يترتب عمييا 
 .(ُ)ضرر أكبر مف ضرر المرض

 عالج التشكىات بالجراحة التجميمية -ك
جراحة تجرم لتحسيف منظر  يعرؼ األطباء المختصكف الجراحة التجميمية بأنيا:  

 .(ِ)جزء مف أجزاء الجسـ الظاىرة، أك كظيفتو إذا ما طرأ عميو نقص، أك تمؼ أك تشكه
 كتنقسـ التشكىات كالعيكب المكجكدة في جسـ اإلنساف إلى قسميف:

عيكب خمقيو: كىي عيكب ناشئة في الجسـ مف سبب فيو ال مف سبب  القسـ اْلكؿ:
 ربيف مف العيكب ىما:خارج عنو، فيشمؿ ذلؾ عمى ض

: العيكب الخمقية التي كلد بيا اإلنساف، كالشؽ في الشفة العميا)الشفة الضرب اْلكؿ
المفمكجة(، كالتصاؽ أصابع اليديف كالرجميف، كانسداد فتحة الشرج، كالشفة األرنبة: كىي 
عاىة في الشفة العميا تككف فييا فتحة الشفة مف جانب أك جانبيف، كمتكسط الشفتيف 

 كتمة مف عظمة لحمية سميكة.
: العيكب الناشئة مف اآلفات المرضية التي تصيب الجسـ، كانحسار الضرب الثاني

 كالسؿ. كالجذاـ،، كعيكب صيكاف األذف الناشئة عف الزىرم، المثة بسبب االلتيابات المختمفة
عيكب مكتسبة طارئة، كىي العيكب الناشئة مف سبب خارج الجسـ، القسـ الثاني: 

ا في العيكب كالتشكىات الناتجة عف الحكادث كالحركؽ، كمف أمثمتيا: كسكر الكجو كم
 الشديدة التي تقع بسبب حكادث السير، كتشكه الجمد بسبب الحركؽ كاآلالت القاطعة.

كعبلج مثؿ ىذه العيكب كالتشكىات بالجراحة التجميمية بقصد التداكم كالمعالجة 
عمو؛ لعمـك األدلة الدالة عمى مشركعية التداكم، مع الطبية مف قبيؿ المشركع، كالجائز ف

كجكد الحاجة إلى إجراء أمثاؿ ىذه الجراحات التجميمية المقصكد منيا التداكم، كبكجكد 
الحاجة تجتمع ىذه الجراحة مع الجراحة الطبية، مع ما تشتمؿ عميو ىذه العيكب مف 

                                                           
 .َُّ-ْٖانظر: أحكاـ الجراحة الطبية ص  -ُ
 .ْٓٔ/ٓالحديثة  المكسكعة الطبية -ِ
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، كألنو (ُ)لضرر يزاؿضرر حسي كمعنكم، كىك مكجب لمترخيص بفعؿ الجراحة؛ ألف ا
، كفي ترؾ التداكم (ِ)يعتبر حاجة، كالحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة

في مثؿ ىذه الحاالت مشقة كعناء كحرج، كالشريعة اإلسبلمية قائمة عمى اليسر كرفع 
 المشقة كالحرج، كال يعتبر إجراء الجراحة التجميمية في ىذه الحالة مف التغيير لخمؽ اهلل
التي جاءت النصكص بتحريمو؛ ألف المحـر ما يككف المقصكد منو التجمؿ كالزيادة في 
الحسف، كأما ما كجدت الحاجة الداعية إليو فإنو يستثنى مف النصكص الدالة عمى 
التحريـ، كقد كجدت الحاجة في ىذا النكع مف الجراحات؛ ألف مف ىذه العيكب ما يشمؿ 

شكىات الحالب، كمنيا ما يشمؿ عمى ما ىك في عمى بعض اآلالـ ككسكر الكجو كت
حكـ األلـ مف تأذم المصاب بو، كمف فكات مصمحة العضك كما في انسداد فتحة 
الشرج كالتصاؽ األصابع، كىذه األضرار مكجبة لمترخص، كاألصؿ في ىذا النكع مف 

زالة التشكىات كالعيكب ا لطارئة ال الجراحة إزالة الضرر، كالتجميؿ كالحسف جاء تبعان، كا 
يمكف أف يصدؽ عمييا أنيا تغيير لخمؽ اهلل؛ ألف خمقة العضك ىي المقصكدة مف 
الجراحة كليس المقصكد إزالتيا، كبناء عميو فإنو ال حرج عمى الطبيب أك المريض في 
فعؿ ىذا النكع مف الجراحة كاإلذف بو، كيعتبر جكاز إزالة العيكب الخمقية في ىذا النكع 

الحاجة الداعية إلى فعمو، كأما العيكب الحادثة بسبب الحركؽ مبنيان عمى كجكد 
كالحكادث كنحكىا فإنو تجكز إزالتيا بدكف ذلؾ الشرط؛ اعتباران لؤلصؿ المكجب لجكاز 

 أعمـ. ، كاهلل (ْ)(ّ)مداكاة نفس الجرح كالحرؽ
                                                           

 .ُٕٗ/ُ الفقيية القكاعد شرح -ُ
 .ٕٓص الفقو لمبركتي قكاعد -ِ
 .َٖٔ-َّٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُٕٖ -ُِٖانظر: أحكاـ الجراحة الطبية ص -ّ

  بشأف الجراحة الطبية: (ُٖ/ُُ()ُّٕ)قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي  -ْ
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد خاتـ النبييف، كعمى آلو  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ،

كصحبو أجمعيف، إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في 
 =تمكز )يكليك( ُْ-ٗىػ، المكافؽ ُِْٖجمادل اآلخرة  ِٗإلى  ِْ)ماليزيا( مف دكرتو الثامنة عشرة في بكتراجايا 
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ـ، بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع: )الجراحة التجميمية كأحكاميا(، كبعد ََِٕ

 استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو، قرر ما يأتي:
أك أجزاء  جراحة التجميؿ: ىي تمؾ الجراحة التي تعنى بتحسيف كتعديؿ  شكؿ جزء أكالن: تعريؼ جراحة التجميؿ:

 مف الجسـ البشرم الظاىرة، أك إعادة كظيفتو، إذا طرأ عميو خمؿ مؤثر.
 ثانيان: الضكابط كالشركط العامة إلجراء عمميات جراحة التجميؿ:

عادة الخمقة إلى أصميا. -أ صبلح العيب، كا   =أف تحقؽ الجراحة مصمحة معتبرة شرعان، كإعادة الكظيفة، كا 
ضرر يربك عمى المصمحة المرتجاة مف الجراحة، كيقرر ىذا األمر أىؿ  أف ال يترتب عمى الجراحة -ب

 االختصاص الثقات.
ال ترتبت مسؤكليتو )حسب قرار المجمع رقـ )) -ج  ((.ُٓ/ٖ()ُِْأف يقـك بالعمؿ طبيب )طبيبة( مختص مؤىؿ، كا 
 أف يككف العمؿ الجراحي بإذف المريض )طالب الجراحة(. -د
 تص( بالتبصير الكاعي )لمف سيجرم العممية( باألخطار.أف يمتـز الطبيب )المخ -ىػ
 كالمضاعفات المتكقعة كالمحتممة مف جراء تمؾ العممية. -ك
 أف ال يككف ىناؾ طريؽ آخر لمعبلج أقؿ تأثيران كمساسان بالجسـ مف الجراحة. -ز
"لىعىفى الم وي ف مسعكد: في حديث عبد اهلل ب أف ال يترتب عمييا مخالفة لمنصكص الشرعية، كذلؾ مثؿ قكلو  -ح

مٍ  ٍسًف اٍلميغىيِّرىاًت خى اًت ًلٍمحي اًت، كىاٍلميتىفىمِّجى اًت، كىاٍلميتىنىمِّصى اًت، كىالن اًمصى اًت، كىاٍلميٍستىٍكًشمى ، ركاه البخارم، ؽى الم ًو"اٍلكىاًشمى
ةي، كى كحديث ابف عباس:  ٍيًر "ليًعنىًت اٍلكىاًصمىةي، كىاٍلميٍستىٍكًصمىةي، كىالن اًمصى ةي، كىاٍلكىاًشمىةي، كىاٍلميٍستىٍكًشمىةي، ًمٍف غى اٍلميتىنىمِّصى

" عف تشبو النساء بالرجاؿ، كالرجاؿ بالنساء، ككذلؾ نصكص النيي عف التشبو  ، ركاه أبك داكد، كلنييو دىاءو
 باألقكاـ األخرل، أك أىؿ الفجكر كالمعاصي.

بعدـ الخمكة، كأحكاـ كشؼ العكرات، كغيرىا، إال لضركرة، أك  أف تراعى فييا قكاعد التداكم، مف حيث االلتزاـ -ط
 حاجة داعية.

 ثالثان: اْلحكاـ الشرعية:
يجكز شرعان إجراء الجراحة التجميمية الضركرية كالحاجية التي يقصد منيا إعادة شكؿ أعضاء الجسـ إلى الحالة  -أ

 [.ْ]التيف:ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژالتي خمؽ اإلنساف عمييا؛ لقكلو سبحانو: 
 إعادة الكظيفة المعيكدة ألعضاء الجسـ. -ب
إصبلح العيكب الخمقية مثؿ: الشفة المشقكقة )األرنبية(، كاعكجاج األنؼ الشديد، كالكحمات، كالزائد مف  -ج

 األصابع كاألسناف، كالتصاؽ األصابع إذا أدل كجكدىا إلى أذل مادم أك معنكم مؤثر.
ف آثار الحركؽ، كالحكادث، كاألمراض، كغيرىا، مثؿ: زراعة الجمد، إصبلح العيكب الطارئة )المكتسبة( م -د

عادة تشكيؿ الثدم كميان حالة استئصالو، أك جزئيان إذا كاف حجمو مف الكبر أك الصغر بحيث يؤدم  كترقيعو، كا 
 =إلى حالة مرضية، كزراعة الشعر حالة سقكطو خاصة لممرأة.
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أصبح مف الممكف التعرؼ عمييا بالفحص  -مف أم نكع-األمراض المنفرة  -ز
لمخبرم، كمف ثـ تقكيـ ذلؾ المرض مف الناحية الطبية، كمعرفة ككنو منفران أـ كالتحميؿ ا

 .(ُ)ال، كىؿ يمكف الجماع معو أك ال
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ػ٤ٞة اٌُ٘بػ يف افزالكبد اُلوٜبء صب٤ٗب 

لممستجدات الطبية الحديثة أثرىا البالغ في القضاء عمى مجمكعة مف عيكب النكاح  
الفقياء كفي معالجتيا؛ بحيث يصبح المصاب بيا كما لـ يكف مصابان بيا، التي ذكرىا 

كعميو يخرج عف ككنو مف العيكب المبيحة لحؽ التفريؽ بيف الزكجيف، ىذا بالنسبة 
 لمعيكب التي أمكف معالجتيا مف خبلؿ التقنيات الطبية الحديثة. 

                                                                                                                                                                  
 ((.ْ/ُ()ِٔعضكيان قرار المجمع )) إزالة دمامة تسبب لمشخص أذل نفسيان أك -ىػ=
ال يجكز إجراء جراحة التجميؿ التحسينية التي ال تدخؿ في العبلج الطبي، كيقصد منيا تغيير خمقة اإلنساف  -ِ

بقصد السكية، تبعان لميكل، كالرغبات بالتقميد لآلخريف، مثؿ عمميات تغيير شكؿ الكجو؛ لمظيكر بمظير معيف، أك 
 دالة، كتغيير شكؿ األنؼ، كتكبير أك تصغير الشفاه، كتغيير شكؿ العينيف، كتكبير الكجنات.التدليس، كتضميؿ الع

يجكز تقميؿ الكزف )التنحيؼ( بالكسائؿ العممية المعتمدة، كمنيا الجراحة )شفط الدىكف(، إذا كاف الكزف يشكؿ  -ّ
 حالة مرضية، كلـ تكف ىناؾ كسيمة غير الجراحة، بشرط أمف الضرر.

 كز إزالة التجاعيد بالجراحة، أك الحقف، ما لـ تكف حالة مرضية، شريطة أمف الضرر.ال يج -ْ
يجكز رتؽ غشاء البكارة الذم تمزؽ بسبب حادث، أك اغتصاب، أك إكراه، كال يجكز شرعان رتؽ الغشاء  -ٓ

 ات.المتمزؽ بسبب ارتكاب الفاحشة؛ سدان لذريعة الفساد، كالتدليس، كاألكلى أف يتكلى ذلؾ الطبيب
ػ عمى الطبيب المختص أف يمتـز بالقكاعد الشرعية في أعمالو الطبية، كأف ينصح لطالبي جراحة التجميؿ؛ فػ -ٔ

ةي"  كيكصي بما يأتي: ،"الدِّيفى الن ًصيحى
عمى المستشفيات، كالعيادات الخاصة، كاألطباء، االلتزاـ بتقكل اهلل تعالى، كعدـ إجراء ما يحـر مف ىذه  -

 الجراحات.
عمى األطباء، كالجراحيف، التفقو في أحكاـ الممارسة الطبية، خاصة ما يتعمؽ بجراحة التجميؿ، كأال ينساقكا  -

إلرجائيا لمجرد الكسب المادم، دكف التحقؽ مف حكميا الشرعي، كأف ال يمجؤكا إلى شيء مف الدعايات 
 .كاهلل أعمـ التسكيقية المخالفة لمحقائؽ.

 .ٕٔٓالخبلؼ الفقيي ص أثر التقنية الحديثة في -ُ
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عالجتيا، أك معرفة أما العيكب التي استعصت عمى التقنية الطبية كلـ تتمكف مف م
مسبباتيا، فإف ىذه المستجدات كالتقنيات الطبية الحديثة ال أثر ليا في تمؾ العيكب، 

 كيبقى الخبلؼ الفقيي باؽ عمى أصمو.
كيبلحظ أف العمؿ بالمستجدات كالتقنية الطبية الحديثة غير ممكف في بعض األماكف 

مية تتسـ بالشمكؿ لكؿ زماف كاألزماف، كقد ال يتكفر لبعض الناس، كالشريعة اإلسبل
كمكاف، كفي جميع األحكاؿ، كعميو فمف تعذر في حقو الكصكؿ إلى مثؿ ىذه 
نما  المستجدات كالتقنيات الطبية الحديثة لعبلج العيكب كالقضاء عمييا، فبل يمـز بيا؛ كا 
ف شاء  ىك بالخيار، إف شاء عمؿ عمى إزالة العيب فيرتفع حؽ طمب التفريؽ بالفسخ، كا 

 .(ُ)عمى حالو كيثبت لآلخر الحؽ في المطالبة بالتفريؽبقي 
كبالنسبة لؤلمراض المعدية فإنيا كثيرة، كمعرفتيا ميسكرة في ىذه األزماف بالرجكع إلى 
الخبراء كالمختصيف مف أىؿ الطب الذيف يستطيعكف تحديد خطكرة المرض، كىؿ 

جمو، مف خبلؿ استعانتيـ باإلمكاف معالجتو كالكقاية منو، كىؿ يستمـز طمب الفسخ مف أ
، كالبد مف مراعاة الخبرة كالعدالة في الفريؽ الطبي (ِ)بالتحاليؿ كاألشعة بمختمؼ أنكاعيا

 المخكؿ إليو مثؿ ذلؾ.
كقد تقدـ في الفصؿ التمييدم أف األحكاـ تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف، كعميو فما 

ا الزماف، فالعصر غير العصر، كاف عيبان فيما مضى مف الممكف أال يككف عيبان في ىذ
كالطب غير الطب؛ إذ أصبح عمـ الطب متطكران، كيستطيع أف يدلي بكممتو في كثير 

 مف األكصاؼ كاألمراض التي كانت تعد في السابؽ عيكبان يفسخ النكاح ألجميا.
 أعمـ بالصكاب كاهلل 

 
 

                                                           
 .َٗٔأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ
 .َُٕ، َُٔاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ
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 ادلـِت اُضبُش: اُؼوْ
 ُزلو٣ن ثبُؼوْاُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف صجٞد ؽن ا

 لو ذكرا يكلد ال الذم: األثر، كالعقيـ قبكؿ مف المانع: الييبسي كبالضـ بالفتح العقـ أكالن:
 . (ُ)كاف أك أنثى

عدـ قدرة الزكجيف كبالتالي فيك ، (ِ)كال يخرج استعماؿ الفقياء لمعقـ عف معناه المغكم
حقيقي، أك حكمي كعرفو بعض المعاصريف بأنو: عجز ، (ّ)أك أحدىما عمى اإلنجاب

 ظني، عف إنجاب الزكجيف معان، أك أحدىما، كالزكجة في سف يمكف بو اإلنجاب عادة.
: )حقيقي( يريد العجز الناتج عف العيكب الخمقية، كانعداـ الرحـ، أك غياب فقكلو
 الخصية.

كقكلو: )أك حكمي ظني( بياف لمنكع الثاني، كىك الذم يمكف عبلجو بعد معرفة سببو، 
كنو ظنيان أنو يحكـ عمى المريض بالعجز المظنكف؛ إلمكاف معرفة السبب، كمعنى ك

 كمحاكلة عبلجو، إذ ال يقطع بإمكاف الشفاء منو.
كقكلو: )في سف يمكف بو اإلنجاب عادة( قيد أخرج بو اآليس، فإنو ال يطمؽ عمييا 

 .(ْ)عقيما
 عنيا كيعرؼ بكران، كلكدان  ينكح أف النكاح لمريد يستحب أنو عمى الفقياء اتفؽ ثانيان:

 اهلل نعـ أعظـ مف كىك الزكاج، في مقاصد الشارع أىـ مف النسؿ ألف بأقاربيا؛ ذلؾ
 شأنو مف ما كؿ عف كنيى الكلد، أسباب تعاطي عمى  الناس، كقد حث النبي عمى

 .(ٓ)الزكجية المعاشرة في النسؿ تعطيؿ

                                                           
 .ِّْ/ِ المنير ، كالمصباحِّْ/ُ القرآف غريب في المفردات -ُ
 .ِٔٔ/َّالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ِ
 .ّّٓ/ُٔية لعالما عربيةالمكسكعة ال -ّ
 .ّٕ، ِٕص محمد خالد منصكرلاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي  -ْ
 .ِٖٔ ،ِٕٔ/َّ الككيتية الفقيية المكسكعة -ٓ
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 كليف:اختمؼ الفقياء في ثبكت حؽ التفريؽ بالعقـ عمى ق ثالثان:
طمب  خيار بو يثبت عيبان  ليس العقـ أف إلى (ُ)الفقياء جميكر : ذىبالقكؿ اْلكؿ

 اآلخر؛ لما يمي: في الزكجيف أحد كجده التفريؽ إذا
  بالنكاح. يستحؽ فبل ثمرة، كالكلد ألف المقصكد مف النكاح ىك الكطء كاالستمتاع، -ُ
  قياسان عمى اآلًيسة التي ال يثبت لزكجيا الخيار. -ِ
 شيخ. كىك لو يكلد ثـ شاب، كىك ألحدىـ يكلد ال رجاالن  فإف يعمـ؛ ال العقـ ألف -ّ
ألف العقـ ليس بيد اإلنساف، كلـ يرد عمى التفريؽ بو دليؿ مف كتاب، أك سنة، أك  -ْ

 إجماع. 
ذلؾ،  عميو يجب كال العقد، قبؿ اآلخر يعمـ أف العقـ فيو لمف يستحب قالكا: كلكف

 .(ِ)الكلد تريد امرأتو عسى: كقاؿ أمره، بًييفت أحمد كىأىحىبَّ 
نكقشت استدالالتيـ: بأف النسؿ مقصد مف مقاصد النكاح بنص الفقياء، كأما ككف 
العقـ ليس بيد اإلنساف، فكذلؾ العيكب األخرل التي قاؿ الفقياء بالتفريؽ بيا ليست بيده، 

لعقـ غير مقطكع بو كمع ىذا فإف بيده رفع الضرر عف اآلخر بالتفريؽ، كأما ككف ا
فالحكـ لمظف الغالب، مع ما يكجد ىذه األزماف مف تطكر طبي يمكف مف خبللو معرفة 
ذلؾ، كأما ككنو قد يكلد لو شيخان فإنو نادر كالحكـ لمغالب، كقياس العقيـ عمى اآليس 
قياس مع الفارؽ؛ إذ سف اليأس معركؼ كيمكف التحقؽ منو بخبلؼ العقـ، كلك صح 

في جانب المرأة ال الرجؿ؛ إذ ليس لو سف يأس، كأما أنو لـ يرد دليؿ، فإنو القياس لكاف 
مندرج تحت عمـك األدلة القاضية باإلمساؾ بالمعركؼ، كرفع الضرر، كىناؾ مجمكعة 
مف العيكب التي ذكرىا الفقياء ليس ليا دليؿ مف كتاب، أك سنة، أك إجماع، كعممكا ليا 

فريؽ بسبب الخصاء، مع أف الخصي يمكنو الجماع بعمؿ مكجكدة في العقـ، فمثبلن الت

                                                           
 ، كالمغني البف قدامةُٖٕ/ٕ الطالبيف ، كركضةَّْ/ّ الجميؿ ، كمكاىبُٕٓ/ُٖ لمسرخسي المبسكط -ُ
 .ِٖٔ/َّ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِْ/ٕ
 .ُِْ/ٕ البف قدامة مغنيال -ِ
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فيتحقؽ الكطء كاالستمتاع، كعمؿ الفقياء التفريؽ بأنو ال ينزؿ ما يخمؽ منو كلد، كىذا 
 .  (ُ)حاؿ العقيـ؛ إذ يمكنو الجماع كاالستمتاع، إال أنو ال ينزؿ ما يخمؽ منو الكلد

 لما يمي: يخير؛ عقيمان  اآلخر الزكجيف أحد كجد إذا :القكؿ الثاني
 فتزكج السعاية، بعض عمى رجبلن  بعث أنو الخطاب  بف عمر لما ركم عف -ُ
 قاؿ: عقيـ؟ أنؾ أعممتيا ىؿ فقاؿ: ذلؾ، لو ذكر عمر عمى قدـ فمما عقيمان، ككاف امرأة
، فيذا قضاء عمر، كلعمو كاف بمحضر مف (ِ)خيرىا ثـ فأعمميا، فانطمؽ قاؿ: ال،

شبو اإلجماع، ككأنيـ رأكا أيضان أف العقـ عيب كغرر الصحابة، كلـ ينكركا عميو فأ
 كالمكدة كالنسؿ، الرحمة مف النكاح مقصكد بو يحصؿ كال اآلخر، الزكج ينفر كضرر
 .(ّ)الخيار فيكجب
ألف أغمب العيكب المحصكرة بعدد أك نكع معيف، كالتي أجاز الفقياء الرد بيا، لك  -ِ

ـ، كالعنة التي ىي أحد أسباب العقـ عند تأممنيا لكجدناىا عمى عبلقة كثيقة بالعق
الرجاؿ، كالذم ال يستطيع المصاب بيا إنزاؿ مائو في الميبؿ، ككذلؾ الخصي كالذم 
يخمك منيو مف الحيكانات المنكية، ككذلؾ عيكب المرأة المانعة مف دخكؿ المني، فإذا 

اح، فمنرد كاف الفقياء يردكف بيذه العيكب لمنعيا االستمتاع، كىك مف مقاصد النك
 .(ْ)بمؤداىا كىك العقـ؛ ألنو يمنع النسؿ أيضان، كىك مقصد أساسي لمنكاح

                                                           

 .ُُْ-ُُِانظر: األحكاـ المتعمقة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
، قاؿ األلباني: َُِِبرقـ:  ُٖ/ِ اب الطبلؽ، باب ما جاء في العنيفمنصكر في سننو، كت بف أخرجو سعيد -ِ
 .ِِّ/ٔ الغميؿ إركاء «إسناده عمى أقؼ لـ»
 الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُّٖ/ٓ المعاد ، كزادُِْ/ٕ بف قدامةقاؿ بو الحسف البصرم، المغني ال -ّ

َّ/ِٖٔ. 
، كأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا ُُٖ، ُُٕانظر: األحكاـ المتعمقة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ْ

 .ُٕٖ-ُٖٓص
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼوْ ٝرأصريٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ أٝال :
 أسباب كعالج العقـ عند الرجاؿ كالنساء -ُ
 :أسباب كعالج العقـ عند الرجاؿ -أ

 تؤدم إلى العقـ عند الرجاؿ، كىي: ىناؾ عدة أسباب
العقـ بسبب خمؿ محكر التآزر اليرمكني العصبي بيف الييبكثاالماس كالغدد  -ُ

النخامية، كىك المحكر الذم يييمف مركزيان عمى إنتاج الحيكانات المنكية، كىذا المحكر 
 يتأثر نتيجة ألسباب عدة ىي: 

مات الذككرة الثانكية عند البمكغ، متبلزمة كمماف، كالتي مف أعراضيا عدـ ظيكر عبل
 معمميان. بينما يصغر القضيب كيتضخـ الثدياف، كيمكف عبلجو بإعطاء ىرمكنات محضرة

اإلحباط الكظيفي لمييبكثاالماس نتيجة أمراض تصيب الجسد، كالسمنة المفرطة، أك 
 النشاط المفرط لمغدة الدرقية.

يجة لعدـ إفراز ىرمكنات الحث التناسمية ، كتتسبب في العقـ نت(ُ)أكراـ الغدة النخامية
كتأثير مباشر، أك نتيجة لتأثيرىا عمى خبليا الييبكثاالماس المجاكرة مباشرة، أك عف 
طريؽ زيادة إفراز ىرمكف إدرار المبف )البركالكتيف(، الذم يحبط عمؿ خبليا 

لمريض الييبكثاالماس، كيمكف عبلج النقص الناتج عف فشؿ الغدة النخامية بإعطاء ا
 ىرمكف الحث التناسمي المشيمي البشرم ثـ دكاء بجكناؿ.

–غياب الخبليا التناسمية األكلية  الخمؿ في تككيف الحيكانات المنكية، كذلؾ نتيجة -ِ
% مف المصابيف بيا بكجكد َٗ، أك بسبب متبلزمة كينفمتر، كيمتاز -سميفة النطاؼ

                                                           
في  ،جمةبالقرب مف كسط الجم ـ حبة البازالء، كتقع تحت الدماغحجب ،جسـالإحدل الغدد الصماء في  -ُ

تتحكـ  تفرز عدة ىكرمكناتك  ،-جزء مف الدماغ- حبؿ قصير بتحت المياد )الكطاء( كيربطيا ،منخفض عظمي
 .ّٕ/ُٕمكسكعة العربية العالمية ال(، كفص خمفيأمامي فص )كتتككف مف جزءيف  ،في كظائؼ بدنية متعددة
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( كيمكف إعطاء ىؤالء YX X ْٕ( فيككف طرازىـ الجيني )Xكركمكسـك جنسي زائد )
 التستركف إلظيار عبلمات الذككرة، كال يكجد عبلج لعقميـ لغياب سميفة النطاؼ. 
 عدـ نزكؿ النطاؼ إلى كيس الصفف كالذم قد يككف عبلجو دكائيان أك جراحيان. 

األمراض التي تصيب الخصي فتؤثر عمى قدرتيا في إنتاج الحيكانات المنكية 
 افية. كالتياب الغدة النك

األدكية التي تحبط تككيف الحيكانات المنكية سكاء ذات التأثير المباشر كأدكية مرض 
السرطاف، أك ذات التأثير غير المباشر كدكاء )كيتاكينازكؿ( المضاد لمفطريات، 

 ككالمخدرات كالكحكليات.
 الظركؼ البيئية التي تؤثر عمى الخصي كالتي تتعمؽ بمينة الرجؿ.

كانات المنكية مجيكلة السبب كالتي يككف فييا عدد الحيكانات قمة أك ضعؼ الحي
% منيا غير متحرؾ كالتي تعالج بتنشيط َٓمميكنا أك يككف  َٓالمنكية أقؿ مف 

الخصي إلنتاج الحيكانات المنكية بأحد أدكية اليرمكنات، ككذلؾ استدخاؿ المني أك 
أسباب الخمؿ في تككيف اإلنجاب المستعاف تقنيان كطفؿ األنبكب، كميا تعتبر مف 

 الحيكانات المنكية.
 الخمؿ في نقؿ الحيكانات المنكية، كذلؾ نتيجة: -ّ

غياب أذرع داينيف البركتينية كالتي تتحكـ بحركة الحيكانات المنكية، كذلؾ فيما يعرؼ 
 بمتبلزمة كرتجنر كالتي تعالج باإلنجاب التقني.

م يتطمب إجراء جراحة ميكركسككبية أك نتيجة انسداد البربخ كقنكات قذؼ المني كالذ
(1)دقيقة لفغر

البربخ مع قنكات المني، كيمكف الحصكؿ عمى النطاؼ التي بالخصية  
 لمتمقيح الصناعي.

                                                           
الفاء كالغيف كالراء أصؿ صحيح  :فغر»، قاؿ ابف فارس: ّْٔ/ّالصحاح لمجكىرم ، انظر: أم فتح :فغر -ُ

و ،يدؿ عمى فتح كانفتاح : تفتَّح ،مف ذلؾ: فىغر الرجؿي فاه: فتىحى اييس معجـ مق ،«كفىغر فكهي، إذا انفتح. كانفغىر النٍَّكري
 . كالمقصكد عمؿ فتحة فيو.ُِٓ/ْالمغة البف فارس 
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 غياب أنابيب دفؽ المني، كالقذؼ االرتجاعي كالذم يعكد فيو المني إلى عنؽ المثانة.
 الخمؿ في آلية االنتصاب، لآلتي: -ْ

الحبؿ الشككي أثناء الحكادث، أك نتيجة ضمكر الخبليا، ألسباب عصبية، كإصابة 
كاعتبلؿ األعصاب المحيطة، أك نتيجة الكحكالت، أك بعض العمميات الجراحية 

 بالحكض كالبركستاتا.
أك ألسباب ىرمكنية، كزيادة ىرمكف إدرار المبف، كحاالت ضعؼ التناسؿ الكظيفي، أك 

 اضطراب نشاط الغدة الدرقية. 
السكرم، أك تصمب الشراييف، أك تميؼ الككالجيف نتيجة لتقدـ العمر أك أك بسبب داء 

إصابة القضيب مف جراء العمميات الجراحية، أك ارتفاع الككليستركؿ المؤدم إلى 
 اضطراب تككيف الككالجيف بالقضيب.

 أك ألسباب نفسية كالتكتر العصبي كاالكتئاب.
لضغط الدـ الشرياني، كاألدكية  أك األدكية المسببة لمعنانة: كاألدكية المخفضة

المضادة لبلكتئاب كانفصاـ الشخصية، أك المضادة لؤلندركجينات، كاألدكية التي ترفع 
 نسبة البركالكتيف في الدـ، ككذلؾ الكحكليات كالمخدرات.

ذا لـ يعرؼ ليا سبب يمكف استعماؿ األدكية التي  كتعالج العنانة عمى حسب سببيا، كا 
مف خبلؿ الطبيب المختص، كىناؾ بعض الجراحات يمكف  تساعد عمى االنتصاب

إجراؤىا لعبلج ىذه الحاالت، فإف بقي سبب العقـ فمف الممكف المجكء إلى التمقيح 
 .(ُ)الصناعي

                                                           
صمة بالحمؿ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ، كاألحكاـ المتَِٗ-ِٕٔانظر: اآليات العجاب في رحمة اإلنجاب ص -ُ

، كالتمقيح َُٓ-َُْ، ُُٕ-َٕلسبيرك فاخكرم ص، كالعقـ عند الرجاؿ كالنساء أسبابو كعبلجو ٔٓ-ْٖص 
 .ِْ، كالتمقيح الصناعي بيف العمـ كالشريعة صُْ-ّٖالصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء ص
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 :أسباب كعالج العقـ عند النساء -ب
 ىناؾ عدة أسباب تؤدم إلى العقـ عند النساء، كىي:

شكىات كاالنحرافات كالتبدالت في الفرج األسباب المتعمقة بالميبؿ كالفرج، كالت -ُ
كالميبؿ، كالتي تؤدم إلى صعكبة الجماع أك تعذره، كعدـ كجكد الميبؿ ألسباب أكلية 
كثانكية، كاألكلية تككف ناتجة عف النمك غير الكافي لؤلجزاء السفمية ألقنية ميكلير 

مية الخارجية طبيعية كبالتالي عدـ االلتحاـ الكامؿ ليذه األقنية، كتككف األعضاء التناس
أك ضامرة كالرحـ غالبان ما تعاني مف تشكىات في نمكىا أك تككف بدائية ككظيفة المبيض 
تشكك مف النقص، كبعد معالجة ىذه األعراض يمكف العبلج األساسي في العمؿ 
الجراحي لتعديؿ التشكىات، كمف أجؿ تككيف ميبؿ اصطناعي بقطعة مف الجسـ، أك 

 الغميظ.المعي الدقيؽ، أك 
كانسداد القناؿ الجنسي، كلو ثبلثة أشكاؿ تختمؼ باختبلؼ مكقع االنسداد كمكانو: 

 انقفاؿ غشاء البكارة، كانسداد الميبؿ، كانسداد عنؽ الرحـ، كتعالج جراحيان.
كالحكاجز الطكلية أك العرضية في الميبؿ مما يصعب الممارسة الجنسية، أك يجعميا 

 مستحيمة.
عد تمزقو تشكؿ عكائؽ أماـ الحمؿ؛ لسرعة انسياب المني خارج ب (ُ)كعيكب العجاف

 الرحـ.
 كىبكط جدار الميبؿ الذم يؤدم إلى عكائؽ أماـ الحمؿ. 

كيتـ تشخيص الحاالت السابقة عمى أساسا الكشؼ كالمس الميبمييف، ثـ تستخدـ 
 العجاف، كتصحيح اليبكط الميبمي. (ِ)الجراحة في المعالجة، كتقطيب

                                                           
اف -ُ  .ِٕٕ/ُّلساف العرب ، ما بيف القبؿ كالدبر: الًعجى
قطىٍبتي الكأسى أقًطبييا  :كيقاؿ ..لباء أصؿ صحيح يدؿ عمى الجمع.القاؼ كالطاء كا :قطب»قاؿ ابف فارس:  -ِ

مىعو»، كقاؿ ابف منظكر: ٖٖ/ٓمقاييس المغة معجـ  ،«قطبان، إذا مزجتىيا لساف  ،«قىطىبى الشيءى يىٍقًطبيوي قىٍطبان جى
 ياطتو.، كالمقصكد جمع تمزؽ العجاف بخَٖٔ/ُالعرب 
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الميبؿ المؤدية إلى تغير في التركيب الخمائرم لمميبؿ ككسطو مما يؤثر  كالتيابات 
في حركة الحيكانات المنكية كمدة كاستمرارية حياتيا كسيرىا في المسالؾ الجنسية لممرأة، 

 كيعالج بحسبو.
األسباب المتعمقة بعنؽ الرحـ، كالتمزقات القكية لو كعبلجو جراحي، كعجز  -ِ

عنؽ الرحـ، كيعالج بالتقطيب الداخمي لعنؽ الرحـ، كتآكؿ عنؽ  الفتحة الداخمية لقناة
الرحـ كالتياب بطانة قناتو المؤدم إلى تسبب تبدالت في خكاص السائؿ المنساب مف 
عنؽ الرحـ، كالذم يؤدم إلى خمؿ في دخكؿ الحيكانات المنكية في مسالؾ المرأة، 

مع المضادات المكضعية،  (ِ)مباإلنفاذ الحرار  (ُ)كيعالج بالكي الدكائي، أك التخثر
كضيؽ الفتحة الخارجية لقناة عنؽ الرحـ المؤدم إلى تكثؼ السائؿ العنقي القميؿ، 
كيصعب دخكؿ الحيكانات المنكية، ككجكد أجساـ مضادة في سائؿ عنؽ الرحـ كفي الدـ 

 مما يسبب خفض حركة الحيكانات المنكية، كاإلقبلؿ مف اختراقيا، أك مكتيا.
المتعمقة بالرحـ: كالتشكىات الكراثية في نشكء كتككيف التجكيؼ الرحمي  األسباب -ّ

كالرحـ المزدكجة كذات القرف كالقرنيف كالقكسية، كضمكر كصغر حجـ الرحـ كالذم 
يعالج بجرعات كبيرة مف ىرمكنات األستركجيف كمف ثـ البركجستركف مترافقان مع العبلج 

غير السميمة لمرحـ المعيقة لدخكؿ الحيكانات الفيزيائي كالمائي كالكحمي، كالكضعيات 
المنكية، كيعالج بكضع كعكة )لبكس مف الببلستيؾ( في الميبؿ لتصحيح كضعية الجسـ 
الرحمي، أك العممية الجراحية في حالة االنقبلب الخمفي مع ثبات جسـ الرحـ، كتكرمات 

و عبر جرح صغير الرحـ كخاصة الكـر الرحمي العضمي كيعالج باستئصاؿ الكـر بإخراج
                                                           

ثيكرىةي »قاؿ ابف منظكر:  -ُ قَّةً  :الخي الخاء كالثاء كالراء  :خثر»، كقاؿ ابف فارس: َِّ/ْلساف العرب  «نقيض الرٍّ
، كالتخثر في الطب: عممية تككف ِْٔ/ِمعجـ مقاييس المغة  «غمظ في الشيء مع استرخاء عمى أصؿ يدؿ

ا قطعت تسمى جمطة، تعمؿ عمى سد الجرح كمنع تسرب مادة ىبلمية الشكؿ فكؽ نيايات األكعية الدمكية، إذا م
 (.www.altibbi.comمقادير أخرل مف الدـ خارج الكعاء الدمكم، انظر الرابط: )

الجمدية منتجةن  آلة العبلج باإلنفاذ الحرارم تستخدـ التيار الكيربائي إلحداث طاقة حرارية في األنسجة تحت -ِ
 .ّْْ/ُٔالعالمية ، المكسكعة العربية التأثير العبلجي
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في جدار الرحـ، كانتباذ بطانة الرحـ كالذم يعني كجكد نسيج بطانة الرحـ خارج الرحـ 
منتشران عمى ىيئة كرميات صغيرة كيعالج باليرمكنات التي تقمع كظيفة المبيض، كربما 
جراحيان أك بالتمقيح الصناعي، كأمراض البطانة الرحمية كالتياب البطانة الرحمية السمى 

مؤدم إلى إتبلؼ دائـ لمبطانة، كنتيجة اللتئاـ التقرحات في الغشاء الرحمي الداخمي ال
تحصؿ التصاقات كانسداد كامؿ لمتجكيؼ الرحمي، كيمكف أف يككف االلتياب الرحمي 
حادان كمزمنان مما يجعؿ البطانة الرحمية غير صالحة النزراع البكيضة، كتستأصؿ 

تعطى المصابة جرعات كبيرة مف األستركجيف االلتصاقات جراحيان كتكضع كعكة ك 
لتنشيط البطانة، كتعطى في االلتيابات جرعات كبيرة مف المضادات الحيكية كما تعطى 

 .(ُ)مشتقات الككرتيزكف
األسباب المتعمقة بأنابيب الرحـ، فأمراض االلتيابات تؤدم إلى خمؿ كاضطراب  -ْ

بعامؿ األنبكب الرحمي، كينتج العقـ  في كظيفة كبنية األنابيب الرحمية، كيسمى الخمؿ
في حالة األنبكب الرحمي نتيجة النسداد جزئي أك كامؿ في األقنية الرحمية، أك 
اإلتبلفات كالخراب الحاصؿ في الطبقة العضمية لؤلنبكب الرحمي، أك االلتصاؽ حكؿ 

ألنابيب األنابيب، أك التبدالت الكظيفية التي تقكد إلى تغيرات في القدرة االنقباضية 
فالكب، كيمكف عبلج كثير مف ىذه الحاالت بجراحة مكيركسككبية دقيقة، مثؿ إزالة 
االلتصاؽ في األنابيب كالمبايض كبالتحديد عف األىداب، كيمكف تسميؾ األنبكب 
بكاسطة سمؾ رقيؽ، أك عف طريؽ بالكف عمى طريقة تكسعة األكعية الدمكية بالبالكف، 

 مكف اإلنجاب المستعاف تقنيان.كفي حالة فشؿ ىذه الحاالت ي
األسباب المتعمقة بالمبايض، كسؿ المسالؾ التناسمية كالذم يصاحبو غالبان  -ٓ

اضطراب في كظيفة المبيض، كانتباذ بطانة الرحـ بسبب االلتصاقات التي ينتجيا بيف 

                                                           
كقد أنتج ، لمغدد الكظرية الغبلؼ الخارجيأم كاحد مف مجمكعة اليكرمكنات الميمة التي تنتجيا القشرة  -ُ

، المكسكعة العربية تأثير فعاؿ في تخفيؼ االلتياباتو كل ،في العبلج الستعمالو ؛ان لككرتيزكف صناعيالعمماء ا
 .ُٖٓ، ُْٖ/َِالعالمية 
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 األنابيب الرحمية كالمبيضيف، كاألكياس الجريبية كالصفراكية؛ ألنيا تقكد إلى خمؿ في
عممية اإلباضة، ككذلؾ مرض المبيض المتكيس أك تناذر لسنكم أك شتيف أك ليفينشاؿ 
كيسمى أيضان )اضمحبلؿ المبيض بتككف األكياس الصغيرة( حيث يؤدم ىذا المرض 
إلى انقطاع دائـ لمطمث كغياب اإلباضة، كتناذر تكرنر أك تكقؼ نمك المبيض المتميز 

كية، كضمكر عاـ لؤلعضاء التناسمية الداخمية بانعداـ ظيكر السمات الجنسية الثان
كالخارجية، كأمراض تحت المياد كالغدة النخامية كالتي تسبب اضطرابات في تطكر 
كنمك المبيض كالتعممؽ كمرض ككشينغ كغيرىا مف األمراض التي تؤدم إلى انقطاع 
الحيض كعارض رئيسي، كاضطرابات كظيفية في المبيض بسبب حالة األعضاء 

يزة األخرل الخاضعة لمحكر تحت المياد كالغدة النخامية كالمبيض، كأمراض كاألج
 االلتيابات كحاالت ارتفاع الحرارة.

كيككف العبلج تبعان لمسبب األساسي كالمؤدم إلى اضطراب نشاط المبيض، فأكراـ 
المبيض الصمبة كالكيسية تستأصؿ بالجراحة، كالتيابات األعضاء التناسمية يككف 

ألدكية التي تشمؿ المضادات الحيكية كالعبلج الفيزيائي كالكحؿ الطبي، كفي عبلجيا با
حالة أمراض التكيس المبيضي)تناذر( مع كجكد مستكل طبيعي ليرمكف البركالكتيف يتـ 
إجراء شؽ ثممي لممبيض، كأما االضطراب اليرمكني فإف عبلجو يككف باألدكية 

ضافي كالبديؿ، كأما االضطرابات الكظيفية اليرمكنية ذات التأثير المتعدد المنشط، كاإل
 .(ُ)فإف عبلجيا يككف بإثارة اإلباضة بأدكية كالككميد

 
 

                                                           
، كاآليات العجاب في رحمة اإلنجاب ْٕ-ُْمة بالحمؿ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صلمتصاألحكاـ اانظر:  -ُ

، كالعقـ عند الرجاؿ كالنساء ُْ-ّٖ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء صَّٔ، َّٓص
د ، كاألمراض النسائية لمحمك ُُٖ، كمكسكعة المرأة الطبية صَِْ-ُِٖأسبابو كعبلجو لسبيرك فاخكرم ص

 .ِْرؽ عبلجو لػ د. الييكت فيميب ص، كالعقـ عند النساء كالرجاؿ أسبابو... كطُٖٗ/ُالحافظ 
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 عالج العقـ بالتمقيح الصناعي -ِ
إذ مف الممكف معالجة العقـ عف طريؽ  التمقيح الصناعي، كقد سبؽ في الفصؿ 

ينظر في األكؿ الحديث عف التمقيح الصناعي بما يغني عف إعادة الحديث عنو، ف
 مكضعو مف الفصؿ األكؿ.

 عالج العقـ بنقؿ اْلعضاء كزراعتيا -ّ
إذ مف الممكف معالجة العقـ عف طريؽ نقؿ األعضاء التناسمية كزراعتيا، كقد سبؽ 
في الفصؿ األكؿ الحديث عف نقؿ األعضاء التناسمية كزراعتيا بما يغني عف إعادة 

 الحديث عنو، فينظر في مكضعو.
:  َزغلاد اُـج٤خ يف اخلالف اُلو٢ٜأصو ادل صب٤ٗب 

لممستجدات الطبية الحديثة أثرىا البالغ في القضاء عمى مجمكعة مف األمراض التي 
تسبب العقـ كفي معالجتيا؛ ىذا بالنسبة لؤلمراض المسببة لمعقـ كالتي أمكف عبلجيا مف 

تتمكف مف خبلؿ التقنيات الطبية، أما األمراض التي استعصت عمى التقنية الطبية كلـ 
معالجتيا، فإف ىذه المستجدات كالتقنيات الطبية الحديثة ال أثر ليا فييا، مع مراعاة أف 
العمؿ بالمستجدات كالتقنية الطبية الحديثة غير ممكف في بعض األماكف كاألزماف، كقد 
ال يتكفر لبعض الناس، كالشريعة اإلسبلمية تتسـ بالشمكؿ لكؿ زماف كمكاف كفي جميع 

كعميو فمف تعذر في حقو الكصكؿ إلى مثؿ ىذه المستجدات كالتقنيات الطبية  األحكاؿ،
نما ىك بالخيار  عمى القكؿ -الحديثة لعبلج العقـ كالقضاء عمى أسبابو، فبل يمـز بيا؛ كا 

إف شاء عمؿ عمى إزالة العيب فيرتفع حؽ طمب  -بأف العقـ عيب يثبت بو حؽ التفريؽ
ف شاء بقي عم ى حالو كيثبت لآلخر الحؽ في المطالبة بالفسخ، كىذا التفريؽ بالفسخ، كا 

 . (ُ)عمى القكؿ الثاني الذم يعد العقـ مف العيكب التي يثبت بيا حؽ التفريؽ
 أعمـ كاهلل 

                                                           
، َُٔ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صَٗٔأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ

َُٕ . 
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 ادلجؾش اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف احلَٔ

 كفيو ستة مطالب:
 ادلـِت األٍٝ: أهَ احلَٔ ٝأهظبٙ.

 .الٍزلفبٍادلـِت اُضب٢ٗ: احلَٔ ثب
 .ادلـِت اُضبُش: احلَٔ ٖٓ ٓوـٞع اُنًو أٝ اخلظ٤زني أٝ ٛٔب ٓؼب

 .ادلـِت اُواثغ: احلَٔ ٖٓ ٝاؿئني
 .ادلـِت اخلبٌٓ: ٓواؽَ زبِن اجل٘ني

 .ادلـِت اَُبكً: ئعٜبع اجل٘ني ادلشٞٙ
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 ادلـِت األٍٝ: أهَ احلَٔ ٝأهظبٙ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف أهظ٠ احلَٔ

 أهَ ٓلح احلَٔ :أٝال  
؛ الفقياء ستة عند الحمؿ مدة أقؿ  قد بامرأة أيتى أنو  لما ركم عف عمر أشيرو
 ذلؾ فبمغ رجـ، عمييا ليس فقاؿ:  عميان  ذلؾ فبمغ برجميا، فيـ أشير، لستة كلدت
﮳ ژ فقاؿ: فسألو؟ إليو فأرسؿ ، عمر ﮲   ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ

 ال تماـ، حكليف موحم أشير فستة ،(ِ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ كقاؿ: ،(ُ)ژ﮴
 عثماف  أف ، كركم(ّ)كلدت ثـ عنيا، فخمى قاؿ: عمييا، رجـ ال قاؿ: أك عمييا، حد

 خاصمتكـ إف عباس: ابف لو فقاؿ برجميا، عثماف فأمر أشير، لستة كضعت أتي بامرأة
 ستة ، فالحمؿ ژڀ ڀ ٺ ٺژ عز كجؿ: اهلل قاؿ فخصمتكـ، اهلل بكتاب
 .(ْ)عنيا درأف قاؿ: سنتاف، كالرضاع أشير،
 عمى تدؿ كالثانية شيرا، بثبلثيف الفطاـ أم كالفصاؿ الحمؿ مدة حددت األكلى فاآلية

 أشير، ستة لدكف تمد ال ، فالمرأة(ٓ)أشير ستة الحمؿ لمدة فبقي عاماف، الفطاـ مدة أف

                                                           
 .ِّّاآلية : سكرة البقرة -ُ
 .ُٓاآلية  :سكرة األحقاؼ -ِ
 بف ، كسعيدُِّٔٓرقـ:  ِْْ/ٕ يقي في الكبرل، كتاب الًعدد، باب ما جاء في أقؿ الحمؿأخرجو البي -ّ

 .َِْٕرقـ:  ّٗ/ِمنصكر 
 .ُّْْٕبرقـ:  ُّٓ/ٕ الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب التي تضع لستة أشير عبد أخرجو -ْ
مكاف الزكاج كقت مف كتحسب المدة -ٓ  كقت كمف الحنفية، عند كاجالز  عقد كقت كمف الجميكر، عند الكطء كا 

 بيف ككاف فأكثر، اثنيف كلدت إذا منيا: أنيا فقيية آثار الحمؿ مدة أقؿ الشافعية، كلتعييف عند العقد بعد الخمكة
 بيف كاف لك باألكؿ، كأما ال الثاني بكضع العدة فتنقضي تكأميف، الكلداف يعتبر أشير، ستة مف أقؿ كضعيما
 بانقضاء أقرت إذا األكؿ، كمف ىذه اآلثار: أنيا بكضع عدتيما تنقضي بطنيف كانا فأكثر، أشير ستة كضعيما
، عكسو ظير ألنو اتفاقا؛ نسبو ثبت أشيرو  ستة مف ألقؿ بكلدو  جاءت ثـ العدة، ف تقربو، لـ كأنيا فصارت بتعييفو  كا 
 =حادثو  حمؿو  مف ككففي عكسو يظير لـ ألنو كالحنابمة؛ الحنفية عند نسبو يثبت ال فأكثر أشيرو  لستة بو جاءت
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كلدت  عنيـ، فإذا اهلل رضي الصحابة عف الفقياء تمقاه أمر كىذا سقطان، يككف أف إال
 يستمحقو، كلك لـ الكلد لحقو كلك بمحظة، بيا دخؿ حيف مف أشير ستة مف ألكثر المرأة
 .(ُ)بو استمحقو كأقر إذا فكيؼ

 ؿ مدة الحمؿ يمكف أف تنقص عف الستةقأف أ مفبعض المالكية إليو ذىب أما ما 
 .(ِ)ر كزيادتياك كذلؾ لعمة نقص الشي؛ أشير بثبلثة أياـ

ال  ؛ ألنومدة الحمؿ ستة أشير إال خمسة أياـ أقؿ مف المالكية إلى أف آخركفذىب ك 
ثبلثة ناقصة، كيحسب شيراف ناقصاف  يتكالى أربعة أشير عمى النقص، فغاية ما يتكالى

ستة أشير إال خمسة أياـ؛ لعدـ تأتي النقص في الستة  فيككف أقؿ أمد الحمؿ ؛بعد الرابع
 .(ّ)متكالية
نما ذكركافإنو   ؛الخمسة أياـ أك الثبلثة استثناء ال يخرج عف ككنيا ستة أشير، كا 
كالشيكر التي  لنقص الشير أحيانا عف الثبلثيف، كما أشار إلى ذلؾ تعميميـ، ان احتياط
 .(ْ)مة يككف الشير منيا أحيانا ثبلثيف يكمان، كأحيانا تسعة كعشريفىباأل

                                                                                                                                                                  
 كما بو، يمحؽ فمـ الحمؿ، بمدة ليا النكاح كحؿ عدتيا بقضاء الحكـ بعد بو أتت كألنيا الحنفية؛ يقكؿ كما بعده=
 نسبو يثبت: كالشافعية المالكية الحنابمة، كقاؿ يعممو كما الحمؿ، لمدة حمميا بكضع عدتيا انقضاء بعد بو أتت لك
 مف معو كليس الحمؿ، مدة أقصى كىي المدة ىذه في منو ككنو يمكف كلد ألنو ف؛سني أربع يبمغ أك تتزكج لـ ما
 .ُْْ/ُٖ الككيتية الفقيية منو، انظر: المكسكعة أكلى ىك
، ِْٔ/ِ السبيؿ ، كمنارّٔٔ/ِ لمشربيني ، كاإلقناعُٕٓ/ُ الجميؿ ، كمنحُُِ/ّ الصنائع انظر: بدائع -ُ

 .ُْْ ،ُّْ/ُٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِٓٔص المكلكد ، كتحفةَُ/ّْ الفتاكل كمجمكع
 .ِٗٗ/ّلؤلندلسي  العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر -ِ
 .َّْ/ِ السالؾ بمغة -ّ
 .ُِلمحػمد سػميماف النكر ص قكانيف األحكاؿ الشخصية المعاصرة ة الحمؿ بيف الفقو كالطب كبعضمد -ْ
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:  احلَٔ ٓلح أًضو صب٤ٗب 
 ألة عدة أقكاؿ:الحمؿ، كليـ في المس مدة أكثر تحديد في الفقياء اختمؼ

، كبعض أىؿالقكؿ اْلكؿ ، (ُ)الظاىر : أكثر الحمؿ تسعة أشير، قاؿ بو ابف جـز
 كاستدلكا بما يمي:

ھ ھ ژ، كقكلو تعالى: (ِ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ بقكلو تعالى: -ُ

﮴  ﮳  ﮲   في يككف كفصاالن  حمبلن  أف ادعى ، فمف(ّ)ژھ  ھ ےے ۓ ۓ
 جياران. كجؿ عز اهلل كبلـ ردك  كالمحاؿ، الباطؿ قاؿ فقد شيران، ثبلثيف مف أكثر

شيرا، كيبقى مف  ِْيناقش: بأف اهلل تعالى جعؿ تماـ الرضاعة عاميف كامميف أم 
 كبالتالي ال يستقيـ ىذا االستدالؿ.، كىي أقؿ مدة الحمؿ ال أقصاه، الثبلثيف شيران ستة أشير

 رفعتيا ثـ حيضتيف، أك حيضة فحاضت طمقت امرأة أيما»:  عمر بقكؿ -ِ
ال فذلؾ، حمؿ بيا باف فإف أشير، تسعة تنتظر فإنيا يا،حيضت  التسعة بعد اعتدت كا 
 أشير. تسعة مف أكثر الحمؿ يرل ال الداؿ عمى أف عمر، (ْ)«حمت ثـ ،أشير ثبلثة األشير

 أربع تنتظر فإنيا ىك؛ أيف تدر فمـ زكجيا فقدت امرأة أيما» :يناقش: بقكؿ عمر 
 ، كالذم يفيـ منو أنيا أكثر مدة الحمؿ عنده.(ٓ)«اكعشر  أشير أربعة تنتظر ثـ سنيف،

                                                           
 .َٕ/ِ مجتيدال ، كبدايةُّٔ/َُ انظر: المحمى البف حـز -ُ
 .ُٓاآلية  :سكرة األحقاؼ -ِ
 .ِّّاآلية  :سكرة البقرة -ّ
في السنف  ، كالبييقيُُِِبرقـ:  ِٖٓ/ِ الطبلؽجامع عدة أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الطبلؽ، باب  -ْ

شيبة في المصنؼ، كتاب  أبي ، كابفُُٖٗٓبرقـ:  ُْٗ/ٕ الكبرل، كتاب العدد، باب عدة مف تباعد حيضيا
الرزاؽ في مصنفو، كتاب  ، كعبدُٕٖٗٗبرقـ:  ُٕٔ/ْ ؽ، ما قالكا في الرجؿ يطمؽ امرأتو فترتفع حيضتياالطبل

 .َُُٔٗبرقـ:  ّّٗ/ٔ الطبلؽ، باب المرأة يحسبكف أف يككف الحيض قد أدبر عنيا
ي ف ، كالبييقيُُٓٗبرقـ:  ٕٓٓ/ِ زكجيا تفقد التي عدة أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الطبلؽ، باب -ٓ

 ، كعبدُّّْٓرقـ:  ْْٓ/ٕتحؿ  ثـ كعشرا أشير أربعة ثـ سنيف أربع تنتظر قاؿ مف الكبرل، كتاب العدد، باب
الطبلؽ، ، كتاب منصكر بف ، كسعيدُُِّٕرقـ:  ٖٓ/ٕ زكجيا ميمؾ تعمـ ال التي ، كتاب الطبلؽ، بابالرزاؽ
 .ِِٖ/ٖ المنير البدر« صحيح األثر ىذا»، قاؿ ابف الممقف: ُِٕٓبرقـ:  ْْٗ/ُ المفقكد امرأة في الحكـ باب



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

583 

 كاستدلكا: ،(ُ)أحمد عف كركاية : أكثر الحمؿ سنتاف، كىك قكؿ الحنفية،القكؿ الثاني
مدة الحمؿ كالرضاع  ، فجعؿ(ِ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ تعالى: بقكلو -ُ

 المدتيف ىاتيف منيما، كألف أكثر إحداىما تككف أف يجز فمـ عمى المدتيف، مقصكرة
 أك دليؿ. بإجماع إال االنتقاؿ عنيما يجز فمـ عمييما، معمج
 ما قدر كال سنتيف، عمى الحمؿ في المرأة تزيد ما»عنيا:  اهلل رضي عائشة بقكؿ -ِ

 ال ، كذلؾ(ْ)«سنتيف مف أكثر الحمؿ يككف ال»كفي لفظ:  ،(ّ)«المغزؿ عكد ظؿ يتحكؿ
، غير أنو نكقش:  النبي عف تورك  فكأنيا مجاؿ، فيو لمعقؿ ليس إذ تكقيفان، إال يعرؼ

 .(ٓ)بأنو أثره في سنده امرأة مجيكلة
 حبمى، كىي فجئت سنتيف، امرأتي عف غبت إني فقاؿ: عمر إلى رجؿ جاء -ّ

 في ما عمى لؾ فميس سبيؿ، عمييا لؾ كاف معاذ: إف فقاؿ رجميا، في ناسان  عمر فشاكر
 الرجؿ فعرؼ ثناياه، خرجت دق غبلمان  فكلدت فتركيا تضع، حتى فاتركيا سبيؿ، بطنيا
 لكال معاذ، مثؿ يمدف أف النساء عمر: عجزت فقاؿ الكعبة، كرب ابني فقاؿ: فيو، الشبو
 .(ٕ)الزكج مف عمر نسبو أثبت ثـ سنتيف، مف ألكثر كضعتو ، فقد(ٔ)عمر ليمؾ معاذ

                                                           
 الكبير ، كالحاكمِّٔ/ْ القدير فتح ، كشرحَْٓ/ّ عابديف ابف كالثكرم، كالمزني، حاشية عائشة، عف كركم -ُ

 .ٖٗ/ٖ، كالمغني َِٓ/ُُ
 .ُٓاآلية  :سكرة األحقاؼ -ِ
، كالدار قطني، ُِّٗٓقـ: بر  ّْْ/ٕالحمؿ  أكثر في جاء ما باب في الكبرل، كتاب العدد، أخرجو البييقي -ّ

 «ىي مف يدرل ال مجيكلة سعد بنت جميمة»، قاؿ ابف الممقف: ِٕٗبرقـ:  ُِّ/ّ كتاب النكاح، باب المير
 .ْٓٔ/ٕ االعتداؿ ، ميزاف«ترككىا مف كال اتيمت، مف النساء في عممت كما»، كيقكؿ الذىبي: ِِٕ/ٖ المنير البدر

 .َِٖبرقـ:  ِِّ/ّ كاح، باب الميرأخرجو الدار قطني في سننو، كتاب الن -ْ
 .ُّٔ/َُ المحمى البف حـز -ٓ
، كالدار ُّّٓٓبرقـ:  ّْْ/ٕ في السنف الكبرل، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ البييقي أخرجو -ٔ

 فجرت إذا قاؿ شيبة، كتاب الحدكد، باب مف أبي ، كابفَِٖبرقـ:  ِِّ/ّ قطني، كتاب النكاح، باب المير
 .ُِِٖٖبرقـ:  ّْٓ/ٓبيا...  انتظر مؿحا كىي

 .ْٓ/ٔ لمسرخسي المبسكط -ٕ
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 .(ُ)مجيكلكف كىـ نكقش: بأف سنده ضعيؼ، ركم عف أشياخ،
 المذىب الشافعية، كظاىر في قكؿ لممالكية، كقكؿ نيف،س أربع : أكثرهالقكؿ الثالث

 ، لآلتي:(ِ)الحنابمة عند
 رجؿ كزكجيا صدؽ، امرأة عجبلف بف محمد امرأة جارتنا ىذه»: اإلماـ مالؾ لقكؿ -ُ

نكقش: ك  ،(ّ)«سنيف أربع بطف في كؿ سنة، عشرة اثنتي في أبطف ثبلثة حممت صدؽ،
 .(ْ)اهلل بمثؿ ىذا ديف في الحكـ يجكز كال رؼ،يع كال يصدؽ ال مف إلى راجع خبر بأنو
 فمـ زكجيا فقدت امرأة أيما» بقكلو: سنيف، أربع المفقكد ضرب المرأة عمر بأف -ِ
 إال ذلؾ يكف ، كلـ(ٓ)«كعشرا أشير أربعة تنتظر ثـ سنيف، أربع تنتظر فإنيا ىك؛ أيف تدر
 باآلتي:  المخالؼ أجاب أف إالكغيرىما،  كعمي عثماف عف ذلؾ ركمك  الحمؿ، غاية ألنو
 بأف األثر فيو بياف أف ىذه المدة جعمت النتظار المفقكد ال لبراءة الرحـ. -أ
 رفعتيا ثـ حيضتيف، أك حيضة فحاضت طمقت امرأة أيما»:  عمر بقكؿ -ب

ال فذلؾ، حمؿ بيا باف فإف أشير، تسعة تنتظر فإنيا حيضتيا،  التسعة بعد اعتدت كا 
    .(ٔ)أشير تسعة مف أكثر الحمؿ يرل ال الداؿ عمى أف عمر، «حمت ثـ ،أشير ثبلثة األشير

                                                           
 .ُّٔ/َُالبف حـز  المحمى -ُ
عانةَٕ/ِ المجتيد ، كبدايةَُْ/ّ الدسكقي حاشية -ِ ، كمغني َّٗ/ّ المحتاج ، كمغنيْٗ/ْ الطالبيف ، كا 

 .ٖٗ/ٖ ابف قدامة
 ، كفي السنفَُّّٓبرقـ:  ّْْ/ٕ أكثر الحمؿ في السنف الكبرل، كتاب العدد، باب ما جاء في البييقي أخرجو -ّ

، كالدار قطني، كتاب النكاح، باب المير ِّٖٔبرقـ:  ْٕٗ/ٔالصغرل، كتاب العدد، باب في أقؿ الحمؿ كأكثره 
 الخطيب كثقو ىذا العباس كأبك ثقات، كميـ رجالو مالؾ، إلى صحيح إسناد كىذا»، قاؿ األلباني: ِِٖبرقـ:  ِِّ/ّ
 .َُِٕبرقـ:  ُٖٗ/ٕالغميؿ  ، إركاء«بغداد تاريخ في
 .ُّٕ/َُ المحمى البف حـز -ْ
في السنف الكبرل،  ، كالبييقيُُٓٗبرقـ:  ٕٓٓ/ِ زكجيا تفقد التي عدة أخرجو مالؾ، كتاب الطبلؽ، باب -ٓ

الرزاؽ،  ، كعبدُّّْٓبرقـ:  ْْٓ/ٕتحؿ  ثـ كعشرا أشير أربعة ثـ سنيف أربع تنتظر قاؿ مف كتاب العدد، باب
 منصكر، كتاب الطبلؽ، باب بف ، كسعيدُُِّٕبرقـ:  ٖٓ/ٕ زكجيا ميمؾ تعمـ ال التي تاب الطبلؽ، بابك

 .ِِٖ/ٖ المنير البدر« صحيح األثر ىذا»، قاؿ ابف الممقف: ُِٕٓبرقـ:  ْْٗ/ُ المفقكد امرأة في الحكـ
 .ُّٕ/َُ المحمى البف حـز -ٔ
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ذا الكجكد، إلى فيو يرجع نص فيو ليس بأف ما -ّ  بو، كال الحكـ كجب كجكده تقرر كا 
 .(ُ)كجد، أم الزائد ما ألنو يزاد عميو؛

كىك ركاية لمالؾ رجحيا صاحب أضكاء  عميو؛ يكقؼ كقت ألقصاه : ليسالقكؿ الرابع
 فنحف الستة، األشير كىك القرآف، تأكيؿ في أصبلن  الحمؿ ألدنى ؛ قالكا: ألنا كجدنا(ِ)البياف
بالرأم؛  كالتكقيت التحديد الباب ىذا في يجكز كقتان، فبل آلخره نجد كلـ كنتبعو، بو نقكؿ
 سقكطو. يخفى ال صحيح، عميو بمستند دليؿ كال لو، أصؿ ال معيف بزمف تحديد كؿ ألف

 ثبلث بو حممت مالؾ أف أمو ؛ لما ركم عف(ّ)صاه ثبلث سنيف: أقالقكؿ الخامس
 العزيز عبد بف لعمر مكالة شيران، كأف لثبلثيف كلدف العجبلف بني نساء ، كأف(ْ)سنيف
 .(ٓ)سنيف ثبلث حممت

                                                           
 في أصبحت قد سنيف، أربع منذ حبمى المرأة ادع يحيى، أبا اي فقاؿ: رجؿ جاءه أنو دينار بف ركم عف مالؾ -ُ

 الميـ قاؿ: ثـ دعا، ثـ أنبياء، أنا إال القـك ىؤالء يرل ما قاؿ: ثـ المصحؼ، كأطبؽ مالؾ فغضب شديد، كرب
ف الساعة، عنيا فأخرجيا ريح بطنيا في كاف إف المرأة ىذه  كتمح فإنؾ غبلمان  بيا فأبدليا جارية بطنيا في كاف كا 
 أدرؾ فقاؿ: الرجؿ، إلى الرسكؿ كجاء أيدييـ، الناس كرفع يده، مالؾ رفع ثـ الكتاب، أـ كعندؾ كتثبت تشاء ما

 أربع ابف قطط جعد غبلـ رقبتو عمى المسجد باب مف الرجؿ طمع حتى يده مالؾ حط فما الرجؿ، فذىب امرأتؾ،
 ّْْ/ٕ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ ]البييقي في الكبرل،أسراره  قطعت ما أسنانو، استكت قد سنيف،
 عبد بف محمد أف الخطاب أبك كحكى ،[ِْٖبرقـ:  ِِّ/ّ، كالدار قطني، كتب النكاح، باب المير ُّّْٓبرقـ: 
 الزركشي شرحالعقيمي] نجيح ابف إبراىيـ كىكذا سنيف، أربع أمو بطف في بقي عمي بف الحسف بف حسف بف اهلل
 لو: فقاؿ طير بو فمر منكبيو، إلى شعره غبلمان  سنيف، ألربع لنا جارة كلدت» قاؿ: العكاـ فب عباد ، كعف[ّٖٓ/ِ

 أربع أمو بطف في بقي ألنو ىرمان؛ حياف بف ىـر سمي إنما» سممة: بف حماد كقاؿ [،ِٖٖ/ٗ القرطبي ]تفسير«كش
 [.ِٖٖ/ٗ القرطبي ]تفسير«سنيف

 القرطبي ، كتفسيرٖٗ/ٖ ، كمغني ابف قدامةِٗٔص كلكدالم عبيد القاسـ بف سبلـ، تحفة كىك قكؿ أبي -ِ
 .ِِٖ/ِ البياف ، كأضكاءِٖٖ/ٗ
 .ٖٗ/ٖ المغني الميث، انظر: كىك قكؿ -ّ
 .ُّّّٓبرقـ:  ّْْ/ٕ في السنف الكبرل، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمؿ أخرجو البييقي -ْ
 كىك بو فماتت سنيف، ثبلث أمو بطف يف مكث عجبلف بف محمد إف ، كيقاؿ:ُّٕ/َُ انظر: المحمى -ٓ

 .ِٖٖ/ٗ القرطبي كأخرج، انظر: تفسير بطنيا فشؽ شديدا، اضطرابا يضطرب
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 .(ُ)-يكمان  ّْٓ- قمرية سنة : أكثر الحمؿالقكؿ السادس
 .(ِ)لمالكية: أكثر مدة الحمؿ خمس سنكات، كىك قكؿ عند االقكؿ السابع
، (ّ)سنيف، كىك مركم عف الزىرم كسبع سنيف ست المرأة تحمؿ : قدالقكؿ الثامف

 سنيف. سبع حممت امرأة عف بمغني كقاؿ مالؾ:
قد كقفكا عمى كقائع في ذلؾ، كمف  -أصحاب القكؿ السادس كالسابع كالثامف-ككأف ىؤالء
ذا الكجكد، إلى فيو يرجع نص فيو ليس المعمـك أف ما  بو. يحكـ أف كجب كجكده رتقر  كا 

 إلى فراجعة أصبل، كما نقؿ ليا مف أخبار متعمؽ األقكاؿ ليذه يعمـ نكقشت: بأنو ال
 .(ْ)ىذا بمثؿ تعالى اهلل ديف في الحكـ يجكز كال ىك، مف يعرؼ كال يصدؽ ال مف

، ثـ ذكر أف (ٓ)«كالتجربة العادة إلى فييا مرجكع المسألة كىذه»يقكؿ ابف رشد: 
 ال بالمعتاد يككف كالحكـ المعتاد القكؿ إف أكثر الحمؿ تسعة أشير أك سنة، لىإ األقرب
 المستحيؿ. أك بالنادر
 مف عرؼ ما إلى كالرد االجتياد، إال ليا أصؿ ال مسألة ىذه» البر: عبد ابف كيقكؿ

 .(ٔ)«النساء أمر
 سنة، كال كتاب مف شيء تحديده في يرد فمـ الحمؿ أمد أكثر أما»كيقكؿ الشنقيطي: 

 .(ٕ)«النساء أحكاؿ مف لو ظير ما بحسب يقكؿ ككميـ فيو، مختمفكف كالعمماء

                                                           
 .ُٓٓ/َُ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقؤِٖ/ِ المجتيد البف رشد الحكـ، انظر: بداية بف عبد كىك قكؿ محمد -ُ
، ٖٗ/ٖ، كالمغني َٕ/ِالمجتيد  ، كبدايةَُْ/ّ الدسكقي سعد، حاشية بف كالميث العكاـ، بف عباد قكؿ كىك -ِ

 .ُّٕ/َُكالمحمى 
 .ِٗٔ/ُ المكلكد ، كتحفةٖٗ/ٖ المغني -ّ
 .ُّٕ/َُ المحمى البف حـز -ْ
 .ِٖٔ/ِ المجتيد بداية -ٓ
 .ِٕٖ/ٗ القرطبي تفسير -ٔ
 .ِِٕ/ِ البياف أضكاء -ٕ
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 ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء ادلَأُخاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف 
 ادلَأُخادلَزغلاد اُـج٤خ يف  أٝال :

فيتفؽ فيو الطب كالشرع، فالطب يقرر أف أقؿ الحمؿ الذم يمكف  أما أقؿ الحمؿ
 الثاني األسبكع في الرحـ خارج لمحياة الجنيف تييئة ده ىك ستة أشير، إذ تبدأالعيش بع
 مؤىبلن  التنفسي الجياز يصبح عندما كالعشريف السادس األسبكع في كتنتيي كالعشريف،

 الجنيف، كاألسابيع جسـ حرارة لضبط مؤىبلن  العصبي الجياز كيصبح بكظائفو، لمقياـ
 ليصبح البلزمة الحمؿ مدة تككف قمرية، كبذلؾ أشير تةس تقريبان  تعادؿ كالعشركف الستة
 .(ُ)قمرية أشير ستة ىي لمحياة قاببلن 

يكما(، كاعترؼ بيا  ِْأشير+ ٓيكمان( أم ) ُْٕكقد سجمت حالة حمؿ كاحدة لمدة )
القانكف االنجميزم، إال أف جمعان مف األطباء يشكككف في صحة ىذه الحالة، كيقكلكف: 

   .(ِ)أكؿ الحمؿ إف ىناؾ خطأ في حساب
تحسب مف ك  ،يكمان  َِٖاألطباء أف مدة الحمؿ الطبيعية ىي  : فيرلأما أكثر الحمؿ

ف الحمؿ يحدث عادة في اليـك الرابع عشر مف أكبما  ،(ّ)آخر حيضة حاضتيا المرأة

                                                           
كالسنة )مف أبحاث  القرآف ءضك  في األجنة ، كعمـْْٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ُ

 سنة صفر ِٖ-ِٓ مف إسبلـ أباد/باكستاف، الفترة-المؤتمر العالمي األكؿ لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة
 .ّٕٓ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صُُِـ، ص ُٕٖٗ سنة أكتكبر ُِ-ُٖ ىػ، المكافؽَُْٖ

بعض طبيبات النساء كالكالدة أف أقؿ مدة الحمؿ ىي  ، كينقؿ عفّٕٓانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ِ
يكما( أك حسب الكزف إذا لـ يعمـ  ُّٗكالدة الطفؿ بعد األسبكع العشريف مف أكؿ يـك بالدكرة الشيرية أم بعد )

 .ِٗٔأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص، انظر: جـ( أك أكثرََٓمكعد آخر دكرة شيرية، إذا كاف كزنو )

يكمان مف بداية الحيض التالي،  ُْمؽ بييضة المرأة مف المبيض في منتصؼ الدكرة الشيرية غالبان، أك قبؿ تنط -ّ
كيمكف أف تبقى حية في القنكات التناسمية لممرأة يكما أك يكميف قبؿ تمقيحيا بنطفة الرجؿ، كمف ثـ يتعذر تحديد 

يذا اتخذ األطباء اليـك األكؿ مف آخر حيض رأتو المرأة تاريخان اليـك الذم كقع فيو التمقيح، أك البداية الفعمية لمحمؿ، ل
يكما،  َِٖاعتباريان لتحديد بداية الحمؿ، كعميو فإف األطباء يقدركف مدة الحمؿ كسطيان بأربعيف أسبكعا أم بما يساكم 

ما بيف أسبكعيف زيادة  كقد تخطئ المرأة في حساب عمر حمميا إف كانت عادتيا الشيرية غير منتظمة، كيتراكح ىذا الخطأ
 .ّْٕيكما أك أكثر، المكسكعة الطبية الفقيية ص ِٔٔأك نقصان، كقد تككف مدة الحمؿ الفعمية في بعض الحاالت أقؿ مف 
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يكما يحط منيا أربعة عشر يكما التي ىي  َِٖكأف مدة الحمؿ  ،بدء الحيض تقريبان 
مكاف الحمؿالفترة الفاصمة بي فتصبح فترة الحمؿ بعد إسقاط ىذه المدة ىي  ،ف الحيض كا 

 . كىي تساكم تسعة أشير تقريبان  ،(ُ)يكمان  ِٔٔ
كيرل األطباء أف الحمؿ ال يتأخر عف مكعده المعتاد إال فترة كجيزة ال تزيد عف 

أطكؿ زيادة  عمى أنياحتى لك كصؿ التأخر لمدة شير أسبكعيف أك ثبلثة في الغالب، 
( ّٗكما أف الكالدات التي تحصؿ بيف األسبكعيف ) ،(ِ)ي األكضاع الطبيعية لمحمؿف
( نقصت ِْ( تتمتع بأفضؿ نسبة سبلمة لؤلجنة، فإذا تأخرت عف األسبكع )ُْك)

كأصبح الجنيف في خطر حقيقي، كما ىك الحاؿ لك حصمت الكالدة مبكرة عف كقتيا 
نيا في تماـ الحمؿ، كىي قبؿ أقؿ م ّٕنقصت نسبة السبلمة، فيي في األسبكع 

أقؿ بكضكح، كالكليد الذم يكلد قبؿ ذلؾ يحتاج إلى عناية خاصة لممحافظة  ّٓاألسبكع 
كالسبب في عدـ إمكاف بقاء الجنيف في البطف أكثر مف الكقت المعتاد ، (ّ)عمى حياتو

ير( أش ٗالجنيف يعتمد عمى المشيمة في غذائو، فإذا بمغ الحمؿ نيايتو المعتادة )
ضعفت المشيمة، كلـ تعد قادرة عمى إمداد الجنيف بالغذاء الذم يحتاجو الستمرار حياتو، 
كبالتالي فتأخر الكالدة قد يسبب نقصان في الغذاء، كالذم يعبر عنو األطباء بالمجاعة 

(Famineفإف طالت مدة الحمؿ كلـ تحصؿ الكالدة، مات الجنيف داخؿ الرحـ ،)(ْ) ،

                                                           
 .ْْٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ُ
الالحمؿ ال يزيد عف شير بعد مكعده عمى اعتبار أف أكثر -ِ نساف بيف الطب ، خمؽ اإللمات في بطف أمو ، كا 

 .ْْٔكالقرآف ص
كتذكر اإلحصائيات أف كفاة المكاليد تزداد كتتضاعؼ بازدياد مدة الحمؿ عف األسبكع الثاني كاألربعيف بسبب  -ّ

 .ُُٖتميؼ المشيمة، أحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص
ؿ األخرل اممناسب، مع أخذ العك  دة بأسمكب( البد مف تقرير الكالّْفي األسبكع )كتذكر المراجع الطبية أنو  -ْ

الحمؿ  تككف مدة (ّْ)كبنياية األسبكع  ة ما حكؿ الكالدة،ضكالمرا بعيف االعتبار، مع إمكاف زيادة الكفيات
 قكانيف األحكاؿ الشخصية المعاصرة مٌدة الحمؿ بيف الفقو كالطب كبعض، ( كىي عشرة أشير تقريبان َُّباألياـ )

 .ُّلنكر صلمحػمد سػميماف ا
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الستيعاب النادر أسبكعا(، ك  ْٓجنيف مف المكت بقي في البطف ) كمف النادر أف ينجك
، كلـ يعرؼ أف مشيمة ( يكماَّّ)لتصبح ؛ ىذه المدة أسبكعيف آخريف دكاكالشاذ مد

 . (ُ) بعناصر الحياة ليذه المدة قدرت أف تمد الجنيف
كاالعتبار أف »الممارسات الطبية:  في تكصيات ندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض كجاء

الحيضة السكية  تبدأ مف أكؿ أياـ ما،مائتاف كثمانكف يك  -بكجو التقريب- الحمؿ مدة
بقية رصيد يخدـ الجنيف بكفاءة  السابقة لمحمؿ، فإذا تأخر الميبلد عف ذلؾ ففي المشيمة

المجاعة مف بعد ذلؾ، لدرجة ترفع نسبة كفاة  لمدة أسبكعيف آخريف، ثـ يعاني الجنيف
كاألربعيف، كالرابع كاألربعيف، كمف النادر أف ينجك مف المكت  الثالجنيف في األسبكع الث

كالستيعاب النادر كالشاذ تمد ىذه المدة ، في الرحـ خمسة كأربعيف أسبكعا جنيف بقي
لتصبح ثبلثمائة كثبلثيف يكمان، كلـ يعرؼ أف مشيمة قدرت  اعتبارا مف أسبكعيف آخريف

 .(ِ)«بعناصر الحياة ليذه المدة أف تمد الجنيف
أما أىؿ القانكف فقد تكسعكا في االحتياط مستنديف إلى بعض اآلراء الفقيية بجانب 

ف كاف القانكف اإلنجميزم لـ (ّ)الرأم العممي، فجعمكا أقصى مدة لمحمؿ سنة كاحدة ، كا 
( يكما، كىناؾ ركايات ُُ( شيران ك)ُُيكما( أم ) ُّْيعترؼ بمدة لمحمؿ تزيد عف )

كلكف الكقائع المكثقة في ىذا قميمة؛ الستعماؿ حبكب منع يكما،  ُّْعف حمؿ داـ 
الحمؿ، كالتي قد تسبب لبسان في حساب مدة الحمؿ، مع أنيا ركايات صحفية ال يمكف 

                                                           
 . ّٕٔ، ّٕٓالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ُ
 أف البعض ، كقد ذكرَُٗ، َُٖأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية ليحيى عبد الرحمف الخطيب ص -ِ

لى بؿ يكمان، ُّّ إلى الحمؿ فييا تأخر كمشيكرة نادرة حاالت ىناؾ  السنة، انظر: تطكر قرابة أم يكمان  ّْٗ كا 
 ميراف، ضمف بحكث ندكة عبدالرحيـ محمكد الشرعي، السيد القضاء في الحمؿ كأثره مدة تقدير في الطبية مـكالع

 .ِّ/ِٖالحاضر  العصر في الشرعي القضاء
الحمؿ سنة شمسية ىك نكع مف االحتياط لحقكؽ الجنيف مف مدة  يجعمكف أقصىالذم جعؿ رجاؿ القضاء ك  -ّ

منصكر ، المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم لسعيد ع الحقكؽضياأك  ،كعدـ ضياعو ،إثبات نسبو
 .ُْْ/ُمكفعة 
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، كأسباب الكىـ (ُ)االعتماد عمييا، كىي راجعة في الغالب إلى تكىـ المرأة بالحمؿ
 بالحمؿ عند النساء عديدة، كمنيا: 

ضمف  لدكرة الشيريةاحساب مدة انقطاع ، كمف بعض الحكامؿ في الحسابأ الخط -أ
لدكرة الشيرية فترات طكيمة جدان بسبب كجكد ا تككف مرضعة فتنقطع كأفمدة الحمؿ، 

أثناء ذلؾ أف تحمؿ المرأة،  ىرمكف الحميب، كقد يحدث في
جزءا مف  لدكرةاصى مدة الحمؿ، فتظف انقطاع أقمد في تك 

المرأة التي حممت ربما أف ، ك حمميا، كليس األمر كذلؾ
عمييا دـ، كربما بغزارة بعد  ينزؿ كتأكدت مف حمميا، حينما

أتتيا عمى  تياربما تظف أف حيضف ،تأخر دكرتيا الشيرية
أنيا ال ترل في  معتقدة أنيا حامؿ، كخصكصان  فتبقى حمميا،
؛ الفترة  هكسط الدماء في ىذ بالعيف المجردةالجنيف  حيث ال يرل لجنيف ميت، الدـ أثران 

 ثـ تحمؿ مرة أخرل بعد شير أك اثنيف أك، في نياية الشير األكؿ (جـ (,02ألف حجمو
أكثر، كيحدث ليا ما حدث في المرة األكلى، فتحسب عمر حمميا األخير منذ الحمؿ 

كالشكؿ  ،مف غير أف تدرم بالحمؿ أك السقط كالحقيقة أنيا حممت ثـ أسقطت مراران  األكؿ،
 رة لجنيف قد ال يتجاكز حجمو األنممة، كمثمو قد ال يرل في الدـ.المقابؿ يبيف صك 

قد يككف  (Molar Pregnancy) بالحمؿ الكاذب بما يعرؼ عمميان  المرأة إصابة -ب
يبحثف عف اإلنجاب دكف أف ينجبف،  آالئيحالة تصيب النساء كىك ليذا الكىـ:  أساسان 

كتظير  ،كتتكقؼ العادة الشيرية ،بطف المرأة بالغازات كينتفخ ،حيث يكبر حجـ الرحـ
يب الحيض، كتضخما في الثدييف، غبداية الحمؿ البسيطة، كالتي تشمؿ ت منغصات
جازمة أنيا حامؿ ىي كمف المرأة تعتقد ، فالغثياف، كاالستفراغ، ثـ ازدياد الكزف ككذلؾ

عدة، كيأتييا حيض  يمكف أف تستمر شيكران  التي حكليا، ثـ قد تزكؿ ىذه األعراض

                                                           
 .ّٕٔالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ُ
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بعض  كتتكافر ،(ُ)منذ بدء حمميا الكاذب وفتحسب حقيقيان  ثـ تحمؿ بعد ذلؾ حمبلن  ،بيعيط
كراء ىذه الحالة ىك اضطراب ىرمكني مؤقت يسبب  إلى أف السبب ةشير مالبراىيف العممية ال
كىي  جنيف في بطنيا، ف ىناؾ حركةأكما تحس المرأة كك، الكاذب كؿ أعراض الحمؿ

كعند  ،كاإلحساس بتقمصات عضبلت جدار البطف اخؿ البطف،ليست إال حركة األمعاء د
 .، كليس ذلؾ إال حالة نفسية عصبية(ِ)تحس المرأة بآالـ الكالدة الميعاد المحسكب لمكالدة

كال تأتي لممرأة دكرة شيرية لعدة  بعض حاالت اإلجياض المخفي؛ ينقطع الدـ -ج
نو رأل أ ُالمرجع الطبي صاحب ذكرلعدة عقكد، ك  كأحيانان  ،أشير أك لعدة سنكات

 ّٖانقطاع لمدكرة الشيرية لمدة  حاالت لدل بعض السيدات حدثت لدييف شخصيان 
في التقدير كالحساب عند النساء  كبناء عمى ىذه االحتماالت؛ يمكف أف يقع الخطأ ،شيرا

بجكاز تأخر الجنيف  كاطريقيف، فأفت كالمحيطيف بيف، كنقؿ ىذا الخطأ إلى العمماء عف
 .ف أموفي بط
، فالمرأة قد تحمؿ حمبلن حقيقيان فييا مدة طكيمةائو بقمع الحمؿ في بطف أمو  مكت -د

الجنيف، كيبقى في  (ّ)ثـ يمكت الجنيف في بطنيا دكف أف ينزؿ، كبمركر الكقت يتكمس
بطنيا مدة طكيمة إلى أف يحصؿ تدخؿ طبي، كلكف في مثؿ ىذه الحالة ينزؿ الجنيف 

 .(ْ)عمى فترات متقطعة ميتا، كقد يقذفو الرحـ
                                                           

كقد ذكر البار أف مثؿ ىذه الحكايات رائجة في اليمف، حيث عمؿ في عيادة طبية لو، ككانت بعض النسكة  -ُ
نما كاف ذلؾ نتيجة لما يعرؼ يترددف عميو في العيادة كيدعيف الحمؿ منذ سني ف، كبالفحص يتبيف غير ذلؾ، كا 

 .ْْٕبالحمؿ الكاذب، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص
 الدـ كانقطاع الحركة مف أشير تسعة مدة ذلؾ كجدت أنيا امرأة عف أخبرنا كلقد»فقياء الحنفية: أحد يقكؿ  -ِ

دراؾ البطف ككبر  شيئا ىكذا ماء، اعتصرت طمقت فكمما الطمؽ، في ذتأخ تحتيا القابمة جمست فحيف الطمؽ، كا 
 .ِّٔ/ْ القدير فتح شرح« كالدة غير عف قابمتيا عف كقامت بطنيا، انضمر أف إلى فشيئا

 .ْْٕتترسب فيو أمبلح الكالسيـك فيصبح مثؿ الجير، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص  -ّ
ْ-  :  فإنو ىذا صح فإف سنيف، في متقطعان  تمقيو حتى غاية ببل لفيتماد أمو، بطف في يمكت قد»قاؿ ابف حـز

 إلى سبيؿ ال ؛ ألنو أصبل يمحؽ كال ميراث، لو يكقؼ ال أنو إال كمو، بكضعو إال عدتيا تنقضي ال صحيح حمؿ
 .ُّٕ/َُ المحمى «شؾ ببل ميت ألنو مباحان؛ لكاف بدكاء إسقاطو في ذلؾ تيقف عند سعت كلك حيان، يكلد أف
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ظيكر أسناف عند بعض المكلكديف، فإف كانت أعراض الحمؿ الكاذب قد ظيرت  -ىػ
عمى المرأة قبؿ ذلؾ، ثـ حممت حمبلن حقيقان، تعزز االعتقاد بأف مدة الحمؿ كانت سنتيف 

  أك ثبلثا، كىذا ال يعد صحيحان مف الناحية الطبية.
ف بعض األميات يتحدثف عف فترات إظمة فإذا كانت العادة الشيرية غير منت -ك

 .(ُ)لعدـ انتظاـ العادة الشيرية ال لطكؿ مدة الحمؿ نظران  ؛حمؿ طكيمة
لكثير مف الحاالت، فإف األطباء لـ تسجؿ لدييـ العممي  كاإلحصاءكمف خبلؿ الرصد 

 كلـ يذكر أم مرجع طبي حالة كاحدة سجؿحاالت حمؿ مديد طبيعية دامت لسنة كاحدة، 
، يقكؿ كىبة الزحيمي: (ِ)عف أكثر مف ذلؾ الحمؿ لمدة سنة كاممة مثبل، فضبلن  فييا
 أياـ، َّٖ أك َّٓ عف أمو بطف في بقاؤه يزيد ال الجنيف أف عمى دؿ العممي فاإلحصاء»

 في يذكر ما ، كأما(يكما ّْٓ) قمرية سنة المطمقة عدة أف المالكي المذىب في رأم كىناؾ
 أك يخطئكف قد كالناس الناس، كأخبار االستقراء فمستنده الحمؿ، مدة ألقصى المذاىب
 .(ّ)«ثابت شرعي نص أم ذلؾ في كليس ما، زمنية فترة في الحمؿ كجكد يتكىمكف

- أمو ثـ يكلد حيان  صى مدة يمكف أف يمكثيا الحمؿ في بطفقأف أ مما سبؽيتبيف ف
ا: أحد عشر شيران، قيؿ فيي كثر ماأعشرة أشير، ك  :أقؿ ما قيؿ فييا ىك -عند األطباء

لككنو يستكعب  ؛االحتياط ( مبناه عمىَّّ) كىذه اآلراء متقاربة، كالقكؿ: بأف ىذه المدة
 .(ْ)رةدانجميع الحاالت الشاذة كال

                                                           
، كأثر بحكث اإلعجاز ّٕٔ، المكسكعة الطبية الفقيية صْْٕإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار صخمؽ ا -ُ

العممي في بعض القضايا الفقيية لعبداهلل المصمح كعبد الجكاد الصاكم، بحث قدـ لممؤتمر العالمي الثامف 
العمـك الطبية، الجزء  لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة المنعقد في الككيت، كمنشكر ضمف بحكث المؤتمر،

مٌدة الحمؿ بيف الفقو ، ك ّٗىػ، ص ُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، عدد َّاألكؿ، ص
 .ّْ-ِّلمحػمد سػميماف النكر ص قكانيف األحكاؿ الشخصية المعاصرة كالطب كبعض

لفقيية، ضمف بحكث كأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا ا، ّٕٕالمكسكعة الطبية الفقيية ص -ِ
 .ّٗ، صِٗنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، عدد ، كمُّ، صُلئلعجاز العممي، جزء  المؤتمر الثامف

 .ُُِ ،َُِ/ُّ الزحيمي كالمنيج لكىبة كالشريعة العقيدة في المنير التفسير -ّ

 .ِّاف النكر صلمحػمد سػميم قكانيف األحكاؿ الشخصية المعاصرة ة الحمؿ بيف الفقو كالطب كبعضمد -ْ
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كمع التطكر المشيكد في عمـ الطب، أصبح مف الممكف متابعة الحامؿ بصكرة 
كيمكف لممرأة التي تظف  دكرية، كبالتالي أصبح مف الممكف التأكد مف عمر الحمؿ بدقة،

طكؿ الحمؿ الذىاب إلى الطبيبة المختصة لعمؿ الفحكصات الخاصة بالكشؼ عف 
الحمؿ، بؿ مف الممكف اختبار كجكد الحمؿ بأنكاع متعددة مختمفة كمنتشرة في 

%، ٔالصيدليات، غير أف نتائجو غير قطعية في الغالب، كتصؿ نسبة الخطأ فيو إلى 
(، كالذم ال HCG Bبرم لمدـ، كقياس نسبة ىرمكف الحمؿ)فبلبد مف عمؿ تحميؿ مخ

يظير في دـ المرأة إال عند حدكث الحمؿ، كيظير ىذا اليرمكف في الدـ حتى قبؿ 
انقطاع الدكرة الشيرية كشعكر المرأة بعبلمات الحمؿ، كىك فحص مؤكد كسيؿ مف 

ما فحص البكؿ الناحية الطبية، كيجرم عادة بعد تأخر الدكرة بيكميف أك ثبلثة، بين
لمحامؿ ال يجرم إال بعد مركر أكثر مف عشرة أياـ عمى انقطاع الحيض، فإف لـ تبيف 
ىذه التحاليؿ كجكد الحمؿ فيمكف عمؿ تصكير إشعاعي ممكف ثبلثي األبعاد بجياز 

 إلى إضافة ،(ُ)دكبمر لممكجات فكؽ الصكتية، كالذم يصكر الرحـ كاألجزاء المحيطة بو
 .(ِ)%ٗٗ بنسبة األبكيف تحدد التيك  الكراثية البصمة
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

 اختمؼ الباحثكف المعاصركف في أثر المستجدات الطبية في ىذه المسألة:
، كاألخذ بما أظيرتو لى المختصيف كاالعتداد بكبلميـإالرجكع فيرل فريؽ منيـ 

 المستجدات الطبية؛ لآلتي:
 .لة مف كتاب كال سنة صحيحةال نص في المسأألنو  -ُ
 ىـ أىؿ الذكر في المكضكع، كأبحاثيـ كمراجعيـ، ك طباؽ األطباء عمى ذلؾإل -ِ

ف زادت عف  تؤكد أف مدة الحمؿ ال تزيد عف كاحد كأربعيف أسبكعان  مف بدء التمقيح، كا 
                                                           

، كأحكاـ ّْٔ، ّّٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صّٕٕانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ
 .ُِّالمرأة الحامؿ كحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص 

 .ُِّأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا لعبد الرشيد قاسـ ص -ِ
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فالجنيف معرض لخطر المكت؛ كذلؾ لتدىكر كفاءة المشيمة كالرحـ في إمداده  ذلؾ
؛ فيصاب بتمؼ في المخ كييمؾا بالغذاء فبل يمكف مثبل أف يستمر الحمؿ خمسيف  ،لبلـز
 .الحمؿ كالكالدة تتـ كفؽ سنف ثابتة ال تتغير ألف ؛أسبكعا
في ىذه العصكر المتأخرة التي تطكرت فييا  فإننا ،مقطعلدليؿ االستقراء المفيد ل -ّ

استمر أكثر مف  ع أف حمبلن لـ نسم ،كسائؿ العمـ كاالستكشاؼ، ككسائؿ األخبار كاإلعبلـ
حتى كلك  ،أسماعنا مف كسائؿ اإلعبلـ العالمية كالمحميةلصكت سنة، كلك حصؿ ذلؾ 

 .ف ىذا االمتداد الطكيؿ في عالـ الحيكاناتكا
ال كالحكـ إنما يككف بالمعتاد  ،ىك األقرب إلى المعتادألف ما تكصؿ إليو األطباء  -ْ

البار في ختاـ بحثو ليذه المسألة أف الطبيب يؤكد ، إذ يككف مستحيبلن  كالذم قد منادرل
كمف اختراع  ،نو نتيجة الكىـ عند النساءأك  ،ىذا الحمؿ الطكيؿ مستحيؿ الحدكث

بيكا لدراسة ىذه نالقصاص كأساطيرىـ، كما ينصح الدارسيف في العمـك الشرعية أف يت
 .(ُ)يصدقكا حصكؿ مثؿ ىذا الحمؿ الطكيؿال ف أك  ،المسألة بعناية

 ألسباب، كمنيا: األجبلء ءفقياال عذرع م
لعمو مف ك  ،باستثناء ما نقؿ عف عائشة، عدـ تكفر نص صحيح في المسألة -أ

إف ، ىذا كلـ ترفعو إلى الرسكؿ  ،اجتياداتيا الخاصة لعمميا بحاالت النساء كعاداتيف
ال فك  ،سممنا بصحتو  .قد طعف في صحتو إنوا 

عف مالؾ مركم لييـ مف ثقات كما ىك تصديقيـ ألخبار كركايات كصمت إ -ب 
ف المرأة حامؿ مف أكا كبلميـ عمى كجكد قرائف تفيد تكغيره، كىؤالء أصحاب األخبار ب

ف يككف أكال يعممكف أف مثؿ ىذا يمكف أف يحدث دكف  ،كانتفاخ بطنيا ،انقطاع حيضتيا
 .ىناؾ حمؿ حقيقي

                                                           
كأثر بحكث اإلعجاز ، ُْْ، َْْ/ُم لسعيد مكفعة انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشر  -ُ

، َّلئلعجاز العممي، الجزء األكؿ، ص العممي في بعض القضايا الفقيية، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف
 .َُِ/ُّ مزحيميل المنير ، كالتفسيرَْىػ، صُِْٗ، ِٗ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، عدد ُّ
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ث النسب كبقية الحقكؽ، بلء لحقكؽ الجنيف مف حياالحتياط مف الفقياء األجٍّ  -ج 
 ف ىذه األمكر مبنية عمى االحتياط كالتكسع.ككذلؾ حقكؽ كالدتو مف عدة كنحكىا، كأل

ف ليـ تبيٌ التي العصر  اعدـ كجكد الكسائؿ الطبية الحديثة المكجكدة في ىذ -د 
فيـ معذكركف كمأجكركف عمى اجتيادىـ ، أقصى مدة يمكف أف تحمؿ فييا المرأة

 .(ُ)جميعان 
أف الخبلؼ الفقيي في المسألة ال يزاؿ معتبران لـ تأثر فيو التقنية  ا يرل فريؽ آخربينم

 الطبية؛ لآلتي:
ألف الفقياء لـ ينظركا إلى الكقائع فحسب، بؿ احتاطكا لؤلنساب أيما احتياط، فكجب  -ُ

 أف ال نغفؿ جانب النسب في ىذه المسألة، كأف يككف لو الجانب األكبر مف االىتماـ.
ف النزكؿ عمى قكؿ الظاىرية ألجؿ ما تكصمت إليو المستجدات الطبية الحديثة أل -ِ

أمر يكاد يككف مف الصعكبة بمكاف؛ كذلؾ ألف األطباء غاية ما تكصمكا إليو عدـ العمـ 
 بالكقكع، كعدـ العمـ ليس عممان بالعدـ كما يقرر ذلؾ عمماء األصكؿ.

سألة قكيان ال تؤثر فيو التقنية الطبية قالكا: كعميو يتضح بقاء الخبلؼ الفقيي في الم
الحديثة؛ ألف مبنى الحكـ الشرعي في المسألة االحتياط في األنساب، مع عدـ جـز 
نما ىك الظف المبني عمى عدـ الكجكد، كرجح ىذا القائؿ أف  األطباء بقكؿ فصؿ فييا، كا 

 .(ِ)مدة الحمؿ أربع سنكات
 بنفي ال يعني القطع ؿ بو، إال أف ىذااألخذ بالجانب الطبي كالعم كيرل فريؽ ثالث

 تبنى التي الحمؿ مدة فأقصى كعميو جدان؛ نادرا ككف ذلؾ مع طكيبلن  امتد حمؿ كقكع
 محدكدة أسابيع تزيد قد كالتي أشير تسعة المعيكدة المدة ىي الشرعية األحكاـ عمييا
 كالعبرة إلييا، يمتفت ال النادرة كاالحتماالت نادرة، فيي الطكيمة المدد أما الكاقع، ىك كما

 لسنكات؛ الحمؿ بامتداد القائميف كىـ يبدد المعاصر لو، كالكاقع حكـ ال كالنادر بالغالب
                                                           

 .ِْْ، ُْْ/ُاالستنساخ البشرم لسعيد مكفعة المكسكعة الفقيية لؤلجنة ك  -ُ
 .ّٓٔالخبلؼ الفقيي ليشاـ آؿ الشيخ ص أثر التقنية الحديثة في -ِ
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 اإلعبلـ كسائؿ لتناقمتو الحمؿ ىذا أمثاؿ كجد كلك البشر، مبلييف العاـ في يكلد ألنو
 كقكع نفيب كمع ىذا فإف ىذا ال يعني القطع الحدث، ىذا مثؿ بنقؿ الىتماميـ كاألطباء،

 :التالية لؤلمكر كذلؾ ندرتو؛ مع طكيبلن  امتد حمؿ
 كلد أنو ثبت كالذم (ُ)صياد ابف لخبر يتطرقكا لـ المعاصريف الباحثيف عامة أف -ُ
 مكة دخؿ فقد أنو غير الدجاؿ، عمى العمماء عامة ، كذلؾ بناء عمى قكؿ(ِ)لسنة

نما ألحاديث،ا بعض ركل الذم األجبلء التابعيف مف ابف كلو كالمدينة،   النبي كاف كا 
 .الجاف تمبس مف شيء فيو ككاف أمره، في يشككف الصحابة كبعض
 داـ امرأة ـُْٖٖ ديسمبر ِٕ في األمريكية الطبي المحقؽ صحيفة ذكرت -ِ
 ّٔ داـ حمؿ ذكر الفرنسية األكاديمية تاريخ مجمة في ككرد يكمان، َِ ك شيران ُٓ حمميا
، (ْ)معاصر طبيب جية مف طبية مجمة عف منقكلة أخبار ، كىي(ّ)سنيف ثبلث أم شيران 

                                                           
صياؼ، كقيؿ:  كقيؿ: اهلل، عبد اسمو قيؿ: الدجاؿ، أنو يظف كاف الذم صائد كابف الصياد كابف ابف صياد -ُ

 مرة يصدؽ الكياف، حاؿ صغره في حالو ككاف فييـ، دخيؿ ىك كقيؿ: المدينة، ييكد مف ييكدم كىك صاؼ،
 أحكاؿ منو ظيرت ثـ المسمميف، مع كالجياد الحج مف عبلمات منو كظيرت كبر، لما أسمـ ثـ مراران، كيكذب
 الحرة، انظر: مرقاة يـك فقد بؿ كقيؿ: بالمدينة، كمات تاب إنو كقيؿ: الدجاؿ، بأنو تشعر أقكاؿ منو كسمعت
 .ْٔ/ُٖ مسمـ صحيح عمى النككم ، كشرحُْٗ/َُ المفاتيح

اًئدو  بف أف ًمرىارو  عىٍشرى  أىٍحًمؼى  "ْلىفٍ قاؿ:   ، عف أبي ذرُِّٕٓبرقـ:  ُْٖ/ٓأخرجو أحمد في المسند  -ِ  صى
اؿي  ىك ب   الد ج  ًو، إلى بعثني  الم وً  رسكؿ ككاف قاؿ ًبًو، ليس أنو كىاًحدىةن  مىر ةن  أىٍحًمؼى  أف مف ًإلىى   أىحى مٍ  قاؿ: أيمِّ  يىاسى
ـٍ  مىٍت؟ كى مى ٍمتي  فقالت: فىسىأىٍلتييىا، فىأىتىٍيتييىا قاؿ: حى مى ٍميىا فقاؿ: ًإلىٍييىا أرسمني ثيـ   شىٍيران، قاؿ: عىشىرى  اثنى ًبوً  حى  عف سى

ًتوً  ٍيحى قىعى؟ حيف صى ٍعتي  قاؿ: كى احى  فقالت: فىسىأىٍلتييىا؟ ًإلىٍييىا فىرىجى ةى  صى ٍيحى " ابف الصبي صى  كرجاؿ»ي: ، قاؿ الييثمشىٍيرو
 بف الحارث يتابع كال»، كقاؿ العقيمي: ّ/ٖ الزكائد مجمع« ثقة كىك حصيرة بف الحارث غير الصحيح رجاؿ أحمد

 مف جماعة ركاه فقد صياد]يريد أصؿ الحديث[ ابف حديث كأما منكر... حديث غير كلو ىذا، عمى حصيرة
 .ُِٔ/ُ العقيمي ضعفاء« صحاح بأسانيد عنو السبلـ عميو النبي أصحاب

 . ّٕٔالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ّ
بؿ منقكلة عف  ،معتمد طبي مصدر في ليست المعمكمة ىذه غير أف ىذا الكبلـ لـ يسمـ مف المعارضة بأف -ْ

 الكسائؿ عندىـ تكف كلـ قرف، مف أكثر عميو مضى األكؿ الخبر أف إضافة إلى مكسكعة األرقاـ القياسية غينيس،
 .ُُِر، أحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا صالخب صحة تؤكد التي قيقةالد كالمختبرات



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

597 

 لسنيف، الحمؿ فترة امتداد بكندا عف األجنة عمـ في مختص عالمي طبيب سيئؿ كقد
 يرفض كلـ لمطفؿ، المناعة جياز استعداد مدل إلى يرجع التأخر ىذا أف الطبيب فذكر
 .(ُ)الحمؿ تأخر مبدأ
 كاحد بطف في تكائـ سبعة كالدة بتث فقد بو، مقطكع الخمؽ في الشكاذ كجكد -ّ

 كال ككاقع، نادر ىك مما كثير ذلؾ كغير برأسيف، كلدكا أطفاؿ ككجكد المعيكد، بخبلؼ
 عمى طكيمة لفترة الطفؿ إمداد عمى قدرة ليا مشيمة الشذكذ جية عمى تكجد أف يمتنع
 قرنا البعض أعمار تجاكز كالذيف الزماف ىذا في المعمريف حاؿ ىك كما المعيكد غير

 .الزماف مف كنصؼ القرف
 سنيف، أربع داـ حمؿ بالمدينة قاضيان  كاف حيف لديو ثبت أنو زيد أبك بكر ذكر -ْ
 أكرد كحيف القضاء، منصب يشغؿ كاف حيف سنيف سبع داـ حمؿ لديو ثبت باز ابف كأف

 في حاركا لمرابطة اإلسبلمي الفقو مجمع مناقشات في األطباء عمى الشيخ ابف بارز ذلؾ
 كجكد مف كالتاريخ الفقو كتب في كرد لما المعاصرة األخبار ، كبإضافة ىذه(ِ)الجكاب
ف الحمؿ، مف النكع ىذا كجكد أفادت طكيمة، لمدد حممف نساء  كنادران.  شاذان  كاف كا 

 تثبت أف يمـز المعيكدة المدة تجاكز حمؿ كجكد المرأة ادعت قالكا: كبناء عمى ذلؾ لك
 كظيكر الحمؿ، ىذا بكجكد النساء تشيد كأف قكليا، صديؽلت المكجبة بالبينة ذلؾ

                                                           
 إف: نتائجيا تقكؿ الحديث العصر في دراسة إنجميزم لطبيب ،(اإلنجميزية) العممية المجبلت بعض نشرت كقد -ُ

 مكعده في ينزؿ طبيعية ظركؼ في كاف إذا الحمؿ بأف ذلؾ كعمؿ سنيف، أمو بطف في بقاؤه يطكؿ قد الحمؿ
ذا عي،الطبي  الحالة كانت إذا أما يمكت، فإنو الحياة عمى تعيف ال سيئة في حالة ككاف طبيعية ظركفو تكف لـ كا 
 الحديث العمـ في الظاىرة ىذه عرفت اهلل، كقد يكقظو حتى نائمان  كيبقى أمو بطف في يناـ الطفؿ فإف بيف، بيف

 محمكد الشرعي، السيد القضاء في كأثره الحمؿ مدة تقدير في الطبية العمـك السبات، انظر: تطكر بظاىرة
 .ِٓ/ِٖالحاضر  العصر في الشرعي القضاء ميراف، ضمف بحكث ندكة عبدالرحيـ

ىػ بأف الكلد ُِّٔجماد أكلى  ِٗنقؿ عف قاضي مكة مصطفى عبد القادر عمكم أنو حكـ المرأة طمقت في ك  -ِ
الذم طمقيا، كما حكـ ألختيا التي كلدت بعد مركر الذم أنجبتو بعد التاريخ المذككر بأربع سنيف ىك ابف الرجؿ 
 .ْْٖ، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف صخمس سنيف مف كفاة زكجيا بأف ذلؾ الكلد ابف زكجيا المتكفى
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 عف ذلؾ تثبت أك الجنيف، كحركة الكاذب، الحمؿ مع تمتبس ال التي الكاضحة عبلماتو
 يقطع مما ذلؾ غير أك -السكنار- الصكتية المكجات أك الدـ، أك البكؿ، تحميؿ طريؽ
 كلقطع المعيكدة، مدةال عف الحمؿ امتداد عدـ األصؿ ألف عدمو؛ مف الحمؿ بكجكد
 الزماف ىذا في لمقضاة كيمكف كثيرة، أحكاـ عميو ينبني الحمؿ ىذا كلككف االدعاء، باب

 البصمة إلى إضافة بدقة، الجنيف عمر تحدد التي الحديثة الطبية األجيزة عمى االعتماد
 .(ُ)%ٗٗ بنسبة األبكيف تحدد كالتي الكراثية

لث؛ لما عممكا بو، باإلضافة إلى أف ما ذكره األخذ برأم الفريؽ الثا كالباحث يرل
األطباء مف أسباب الكىـ بالحمؿ عند النساء مع كقكعو، فإنو متصكر عند ذكات 
األزكاج، فقد تتكىـ الحمؿ فترة ثـ تحمؿ حقيقة بعد ذلؾ، فتحسب الجميع مف فترة 

كالمتكفى  الحمؿ، فتطكؿ ىذه الفترة، كلكف تبقى المشكمة قائمة في حؽ المرأة المطمقة
عنيا زكجيا؛ ألف أسباب الكىـ التي ذكرىا األطباء غير متصكرة الكقكع بالنسبة ليما، 
باستثناء مكت الحمؿ في بطف أمو مع بقائو فييا مدة طكيمة إلى أف يحصؿ تدخؿ 
طبي، كفي مثؿ ىذه الحالة ينزؿ الجنيف ميتا، كقد يقذفو الرحـ عمى فترات متقطعة، كما 

 أعمـ. ، كاهلل (ِ)كعميو ال يتصكر كالدتو حيان في ىذه الحالة قرر ذلؾ األطباء،
 

                                                           
 .ُِّ-َُِلحامؿ كحمميا لعبد الرشيد قاسـ صأحكاـ المرأة ا -ُ
كما جاء  تعينان بمجنة شرعية طبيةبحمؿ يزيد عمى السنة، يحاؿ إلى القاضي؛ لمبت فيو، مس كلأم دعك  -ِ

بشأف ـ( َُِِ/دسيمبرىػُّْْ)محـر  في دكرتو الحادية كالعشريف، ذلؾ في قرار مجمع رابطة العالـ اإلسبلمي
 .أكالن: لـ يرد نص صريح مف الكتاب كالسنة يحدد أكثر مدة الحمؿ» :، إذ نص ىذا القرار عمى ما يميمدة الحمؿ

متعمؽ بالحمؿ عبر التحاليؿ المخبرية، كالتصكير بالمكجات فكؽ الصكتية، ثانيان: أكد الطب الحديث ال
كغيرىما، أنو لـ يثبت أف كاصؿ الحياة حمؿ داخؿ الرحـ ألكثر مف تسعة أشير، إال ألسابيع قميمة، كأف 

ؾ، مبلييف المكاليد الذيف سجؿ تأريخ بدء حمميـ ككقت كالدتيـ، لـ تسجؿ حالة كاحدة داـ حمميا أكثر مف ذل
 كحيث إف الشريعة اإلسبلمية ال تتعارض مع ما ثبت مف العمـ، فإف المجمع يقرر ما يمي:

 الستيعاب احتماؿ ما يقع مف الخطأ في حساب الحمؿ.؛ مدة الحمؿ سنة مف تأريخ الفرقة بيف الزكجيف أكالن: أكثر
 .»ان بمجنة شرعية طبيةثانيان: أم ادعاء بحمؿ يزيد عمى السنة، يحاؿ إلى القاضي؛ لمبت فيو، مستعين
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: احلَٔ ثبالٍزلفبٍ
 اُلوع األٍٝ: أهٞاٍ اُلوٜبء يف احلَٔ ثبالٍزلفبٍ

 .(ُ)المراد باالستدخاؿ: إدخاؿ المني إلى الفرج مف غير جماع أك سحاؽ أكالن:
 يا لمني زكجيا:اختمؼ الفقياء في حمؿ المرأة باستدخال ثانيان:

 يجكز قاؿ مف لقكؿ تحمؿ المرأة مف استدخاؿ مني الرجؿ، كال معنى : الالقكؿ اْلكؿ
 جميعا، كالمرأة الرجؿ مني مف مخمكؽ الكلد ألف فتحمؿ؛ الرجؿ مني المرأة تستدخؿ أف

ذا منيما، الشبو يأخذ كلذلؾ  بيا، تمني لذة ليا تحدث لـ جماع بغير المني استدخمت كا 
 استدخمت أنيا تصادقا إذا كالمرأة الرجؿ األجنبياف لكاف ذلؾ صح كلك منيما، طيختم فبل
 .(ِ)أحد ذلؾ قاؿ كما نسبو، يمحقو المني ذلؾ مف الكلد كأف منيو

 كالخصي، فذلؾ ممكف -مقطكع الذكر-كأما ما ذكره الفقياء مف حمؿ امرأة المجبكب
 .(ّ)فتحبؿ معيا المني ينزؿ شيكة ليا يحدث أف فيمكف كالمساحقة، المباشرة مع

 مقاـ يقاـ منيو تحمؿ المرأة مف استدخاؿ مني الرجؿ؛ ألف استدخاؿالقكؿ الثاني: 
  اإليبلج. مجرد مف العمكؽ إلى أقرب النسب، كألنو كثبكت العدة، كجكب في الكطء

 ألنو الكلد؛ منو ينعقد لـ اليكاء ضربو إذ المني إف األطباء: بقكؿ قالكا: كال اعتبار
 .(ْ)اإلمكاف ينافي ال بالظف قكؿ

 كأف -جائز كجو عمى خرج الذم اإلنزاؿ، كىك حاؿ محترمان  كشرط قـك أف يككف ماؤه
 فشمؿ الكاقع، في أك ظنو في لذاتو محرمان  خركجو حاؿ يككف فبل -باالحتبلـ خرج

                                                           
ف كالزنا -محـر- محظكر كىك لممرأة، المرأة إتياف ىك السحاؽ: -ُ  .ِِْ/ُّ الكبير حده. الحاكم في خالفو كا 
 . ٓٔ/ٖ المغني البف قدامة -ِ
 .ٔٔ/ٗ قدامة البف الكبير الشرح -ّ
عانةَُّ/ُ الدسكقي ، كحاشيةُِٓ/ٓ، كاألـ َٗٔ/ّ عابديف ابف ، كحاشيةَٗٔ/ّ المختار انظر: الدر -ْ  ، كا 

 ، كالنكتَِٖ/ٓ النيى أكلي ، كمطالبّْٖ/ّ المحتاج ، كمغنيّٓٔ/ٖ الطالبيف ، كركضةِِٗ/ّ الطالبيف
 ،.ِّّ/ُ مفمح بفا تيمية تأليؼ البف المحرر مشكؿ عمى السنية كالفكائد
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 يظنيا أجنبية بكطء أك بيدىا، باستمنائو أك مثبل، الحيض في زكجتو بكطء الخارج
 عممو مع كلك كلده أمة األب بكطء أك فاسد، كنكاح شبية بكطء أك عكسو، أك حميمتو،
 الكلد بو كلحؽ العدة، بو كجب بحالو، عالمة أجنبية كلك امرأة استدخمتو فإذا بيا،

 فحممت بنتو فساحقت زكجتو في أنزؿ الكطء، كعميو لك ذلؾ مف كالحاصؿ منو الحاصؿ
 غير بيد كاالستمناء كالزنا، معان، كالكاقع نوظ في الحراـ بذلؾ الكلد، كخرج لحقو منو

 مف كلك باستدخالو عبرة فبل المحـر الفكر أك بالنظر بو آخركف الخارج حميمتو، كألحؽ
ف زكجتو، ، كقاؿ آخركف: غير ظنتو كا   بو الحؽ زكجتو مف بو الحاصؿ الكلد إف محـر
 الفراش. حيث مف ظاىر كىك إليو منسكب
، كجو عمى دخؿ دىـ، حتى إفعن استدخالو لكقت أثر كال  زكجتو أدخمتو كأف محـر
 .(ُ)الغير مني أنو ظف عمى

 .(ِ)االستدخاؿ حتى حاؿ محترما المني يككف أف بد كقاؿ آخركف: ال
 الزكجية، في معان  كاالستدخاؿ اإلنزاؿ كجكد كحكي عف جماعة مف أىؿ العمـ اشتراط

 العدة، تجب لـ كاستدخمتو، أبانيا ـث زكجة كىي أنزؿ أك فاستدخمتو، تزكجيا ثـ أنزؿ فمك
 .(ّ)الكلد يمحقو كلـ

 الزنا مف ماؤه أما زنا، مف يككف ال أف الشرط بؿ معتبر، غير كقد عيكًرض بأف ىذا
 .(ْ)باستدخالو عبرة فبل

 جثة مف لخركجو ينسب فبل المكت، بعد الحياة بخبلفو في خركج المني كباشتراط
 كالحرمة.  الحؿ عف منفكة

                                                           
 في الزيف ، كنيايةُْ/ْ قميكبي ، كحاشيةُْْ/ْ المنيج شرح عمى الجمؿ ، حاشيةِّٔ/ّ البجيرمي حاشية -ُ

 .َّْص الجاكم نككم بف عمي بف عمر بف المبتدئيف لمحمد إرشاد
 .ُِٕ/ٕ المحتاج ، كنياية ّْٖ/ّ المحتاج مغني -ِ
 .ّْٖ/ّ المحتاج مغني -ّ
 المصدر نفسو. -ْ
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  ثبلث مع بياف أحكاميا: الفقياء الصكر إلى كقسـ بعض
 كاالستيبلد. النسب، فيثبت حياتو، في كتستدخمو حياتو، في ينفصؿ األكلى: أف
 االستيبلد. دكف النسب فيثبت مكتو، بعد كتستدخمو حياتو، في ينفصؿ أف كالثانية:
 .(ُ)خبلؼ كفيو مكتو بعد كتستدخمو مكتو، بعد ينفصؿ أف كالثالثة:
كالنسب،  المصاىرة، بو فتثبت الدخكؿ، حكـ حكمو المحتـر المني كاستدخاؿقالكا: 
 قبؿ طمقت إذا المرأة بينكنة ، كعدـ(ِ)لممفكضة ككجكبو المير دكف تقرير كالعدة،
 تصير كال األكؿ، لزكجيا حميمة المحتـر زكجيا ماء باستدخاؿ تصير كال الدخكؿ،
 بنتيا تحـر لـ بالزكجة يدخؿ لـ ؿ، فإفغس عمييا يجب كال مير، ليا يثبت كال محصنة،

 عمى كالعقد البنات يحـر باألميات الدخكؿ ألف أميا؛ بخبلؼ بمعانو منفية تككف أف إال
 .(ّ)بذلؾ الرجعة ثبكت في األميات، كاختمؼ يحـر البنات
 أك كحماـ جماع غير مف فرجيا دخؿ مني مف المرأة حممت إذا: فقياء المالكية قاؿ
 يـك مف مضى بأف بو، إلحاقو كأمكف زكج ذات كانت إف بزكجيا لكلدفيمحؽ ا نحكه،
 لـ بو إلحاقو ال يمكف كلكف كانت أك زكج، ذات تكف لـ فإف فأكثر، أشير ستة تزكجيا
 .(ْ)يمحقو

                                                           
 .ْٕٔ/ٓ البجيرمي عمر بف محمد بف الخطيب( لسميماف عمى البجيرمي)الخطيب  شرح عمى الحبيب تحفة -ُ
 .ُٔٔ/ٕ يسمو، المبدع لـ حيث المير أىممت كأنيا اإلىماؿ، معناه كالتفكيض: ككسرىا، الكاك فتح فيو كزيج -ِ
 .ُٖٕ/ّ المحتاج ، كمغنيِْْ/ّ قميكبي ، كحاشيةَّْص الزيف نياية -ّ
 .َُّ/ُ الدسكقي حاشية -ْ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

 ات الجياز التناسمي لممرأة: قناة فالكب، كالمبيض. مف مككن
 التناسمي الجياز في قناتيف إحدل الرحـ، قناة أك :(Fallopian tubeفالكب ) قناة

لممرأة، كتنتيي بانتفاخ يعرؼ باسـ البكؽ كالذم يحيط بالمبيض بمجمكعة مف األىداب 
لى مجمكعة مف الشعيرات تتمقؼ البكيضة التي يفرزىا المبيض كتحمميا برفؽ كتدفعيا إ

الدقيقة المبطنة لغشائو حتى تصؿ إلى الثمث األخير منو، كتبقى ىناؾ بانتظار الحيكاف 
 الرجؿ.  بنطفة البيضة إخصاب فييما المنكم الذم يمقحيا، فيحدث

 الجكز بندقة حجـ في كحجمو الشكؿ، بيضي : كىك عضك(Ovary) المبيض
تنتج  البطف، أسفؿ الرحـ، جانبي عمى مبيض كؿ يقع القشرة، كىما مبيضاف، المنزكعة
 كىي كالبركجستركف األستركجينات أيضان  البكيضات، كيفرز المبيضاف كتطمؽ كتختزف
 النصؼ فقط، كخبلؿ الحمؿ سنكات أنثكية، كيتـ إفراز البكيضات خبلؿ جنسية ىرمكنات

 ض، كتنطمؽالمباي في المخزنة البكيضات إحدل نمك يكتمؿ شيرية دكرة كؿ مف األكؿ
 في المبايض كتقـك أسابيع، أربعة كؿ مٌرةن  المرأة عند الًمٍبيضٍيف أحد مف كاحدة بيضة
 لمحمؿ، كتصؿ استعدادان  سميكة الرحـ بطانة تجعؿ التي األستركجينات بإفراز الفترة ىذه

 إفراز- اإلباضة كتحدث تقريبان، اإلباضة كقت في ليا سمؾ أقصى إلى الرحـ بطانة
 الذم المبيض يطمؽ اإلباضة كبعد الشيرية، الدكرة فترة منتصؼ في -اضجةالن البيضة
 ككذلؾ -الرحـ بطانة يسند الذم اليرمكف كىك- البركجستركف ىرمكف البيضة أفرز
 .(ُ)البييضة تخصيب حالة في الحمؿ كيبدأ األستركجينات، يطمؽ

                                                           
بيف الطب كالقرآف ، كخمؽ اإلنساف ّْٗ-ّّْاألساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص انظر: -ُ

 .ُِّ/ِِ العالمية العربية ، كالمكسكعةّْ-ّٔص
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 :(Fertilization) اإلخصاب
النكاتيف الذكرية  نكم كالبييضة، كتنيي باتحادعممية تبدأ بالتبلمس بيف الحيكاف الم

كاألنثكية كاختبلط الصبغيات مف األب كاألـ، كتراصيا استعدادان النقساـ البييضة 
ساعة مف حدكث  ِْالمخصبة، أك البلقحة، كيتـ إخصاب البييضة خبلؿ حكالي 

قناة كأكثرىا اإلباضة في الثمث البراني، أك أمبكرة القناة الرحمية كىي أطكؿ جزء مف ال
اتساعان، كتقـك الحيكانات المنكية التي نجحت في الكصكؿ بالدكراف حكؿ البييضة في 
محاكلة الختراقيا، كتندفع بذيكليا مما يؤدم إلى دكراف البييضة حكؿ نفسيا باتجاه 
عكس عقارب الساعة، كيفمح حيكاف منكم كاحد فقط في دخكؿ البييضة حيث يخترؽ 

نكاتو الحاممة لمعد النصفي مف الصبغيات األبكية إلى داخؿ  رأسو أغشيتيا لتمرير
البييضة، كيككف النكاة البدائية الذكرية، كتكمؿ البييضة حينئذ الرحمة الثانية مف االنقساـ 
المنصؼ لتنتج البييضة الناضجة كبيا النكاة البدائية األنثكية كالتي تحتكم بدكرىا عمى 

كتندمج النكاتاف داخؿ خمية كاحدة تعرؼ بالبييضة العدد النصفي لمصبغيات مف األـ، 
المخصبة أك البلقحة كىي ثنائية المجمكعة الصبغية، حيث يكتمؿ عدد الصبغيات إلى 

كال يسمح ، صبغيا مف األـ( ِّصبغيا مف األب ك ِّ)صبغيا  ْٔحده المعمـك كىك 
 ع كتبدأ في االنقساـ.باختراؽ أم حيكاف منكم لمبييضة المخصبة التي تخمع عنيا تاجيا المش

فعند تككف النطفة األمشاج يكتمؿ عدد الكركمكسكمات الحاممة لمصفات الكراثية مف 
األب كاألـ بالتساكم، كعبر ىذه الكركمكسكمات تنتقؿ الصفات الكراثية مف اآلباء 

يتحقؽ الكجكد  -ْٔ-كاألجداد، كبكجكد الخمية التي تحمؿ ىذا العدد مف الصبغيات 
يتقرر بو خمؽ إنساف جديد؛ ألف جميع الخطكات التالية ترتكز عمى ىذه اإلنساني، ك 

 .(ُ)الخطكة، كتنبثؽ منيا

                                                           
رحمة اإلنجاب لحامد  ، كاآليات العجاب فيٕٓ-ْٓمـ كالقرآف، لكريـ حسنيف صدكرة حياة اإلنساف بيف الع -ُ

، كعمـ األجنة في ضكء القرآف ُٗٗ-ُٕٗ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص ٖٓ، ْٖأحمد حامد ص
 .ُٖٗ، كصحة المرأة مف جديد صَُُ، كمكسكعة المرأة الطبية صْٔ-ْْص كالسنة 
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 ماء المرأة
نما يسيؿ عمى العضك  يقرر العمـ الحديث أف الماء الذم ال يقذؼ كال يندفع كا 
المخصكص إنما ىك إفرازات الميبؿ كغدد بارثكليف المتصمة بو، كأف ىذه اإلفرازات ليس 

نما كظيفتيا ترطيب اليبؿ كتسييؿ كلكج القضيب، كما أف  ليا دخؿ في تككيف الجنيف، كا 
مف كظيفتيا ترطيب الميبؿ كالجياز التناسمي مف اليجـك الميكركبي، كىي إفرازات 
لزجة، أما اإلفرازات األخرل التي قد تسيؿ مف فرج المرأة فيي إفرازات مرضية كخاصة 

 تمؾ التي ليا رائحة منتنة.
لماء مف فرج المرأة أمر طبيعي عند االحتبلـ أك الجماع، كعند الجماع كخركج ا

يختمط ىذا الماء بمني الرجؿ، كيتقمص الرحـ تقمصات عديدة تدفع بيذا الماء المختمط 
مف مني كماء المرأة إلى الرحـ كمنو إلى قناة الرحـ حيث يمتقي الحيكاف المنكم الذم 

؛ ألف الجنيف (ُ)ذا الماء ال عبلقة لو بتككيف الجنيفلتمقيح البييضة، في اختاره المكلى 

                                                           

ىذا الكبلـ ذكره الطبيب البار، كالمقصكد منو أف ىذا الماء الذم ينزؿ عند االحتبلـ أك الجماع ال يتكقؼ  -ُ
ا عميو اإلخصاب بؿ يحصؿ بدكنو؛ ألف التخصيب يككف بيف الحيكاف المنكم الذكرم كالبكيضة األنثكية، أم

أنو ال يؤثر في تككيف الجنيف أبدان حتى مف ناحية الشبو أك الذككرة كاألنكثة، فيذا غير صحيح؛ ألف النبي 
 قاؿ ليا  المرأة؟ لما سألتو أـ سممة رضي اهلل عنيا: كتحتمـ الصادؽ المصدكؽ الذم ينطؽ بالكحي: 

ـى  يىدىاًؾ؛ "تىًربىتٍ  لىديىىا ييٍشًبيييىا فىًب ، ، كمسمـَُّبرقـ:  َٔ/ُ العمـ في الحياء ، كتاب العمـ، بابالبخارم ]أخرجو"كى
 يىكيكفي  "كىىىؿٍ  ، كفي ركاية:[ُّّ: برقـ، ُِٓ/ُ منيا المني بخركج المرأة عمى الغسؿ كجكب الحيض، باب كتاب
، ُِٓ/ُ منيا يالمن بخركج المرأة عمى الغسؿ كجكب الحيض، باب كتاب، مسمـ ]أخرجو!"ذىًلؾً  ًقبىؿً  ًمفٍ  ًإال   الش بىوي 
لو أثر في تككيف  -الجماععند  بشيكةكىك النازؿ –، كبالتالي فإف الماء النازؿ عند االحتبلـ [ُّْ: برقـ

 التمقيح. حصكؿالجنيف مف ناحية الشبو ال مف ناحية 
ف كاف ال يتكقؼ عميو حدكث عممية  بؿ حتى ماء الميبؿ قد يككف لو تأثيره عمى الجنيف تذكيران كتأنيثان، كا 

مف  االذم يكفر نكع لكجكد حمض البلكتيؾ ؛بخاصية حامضيةتمتاز  ةالميبمي اتاإلفراز أف اإلخصاب؛ ذلؾ 
لكف زيادة درجة الحامضية لمميبؿ تمثؿ ضرران لمخبليا  ،الحماية كالتطيير مف البكتريا ليذا الجزء مف الجسـ

لككنيا ضعيفة في ؛ (Y) الذكرية ال سيما ،إلى درجة مكتيا بأعداد كبيرة داخؿ الميبؿ  تصؿ ،المنكية
 =كقد اعتبرت، كالتي تستطيع مقاكمة ىذه الحمكضة في الغالب(X)  كصغيرة الحجـ مقارنة باألنثكية ،المقاكمة
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إنما يتككف مف الحيكاف المنكم كالبييضة، غير أف العمـ الحديث يكشؼ أف البكيضة في 
المبيض تككف في حكيصمة جراؼ محاطة بالماء، فإذا انفجرت الحكيصمة تدفؽ الماء 

قناة الرحـ حيث تمتقي  عمى أقتاب البطف، كتمقفت أىداب البكؽ البييضة لتدخميا إلى
 .(ُ)بالحيكاف المنكم لتككيف النطفة األمشاج

 :(ِ)فالعمـ الحديث يثبت أف لممرأة نكعيف مف الماء
                                                                                                                                                                  

، كقدـ الجنيف ـ أف حمكضة الكسط الميبمي عامؿ ىاـ في عميمة تحديد جنسُِْٗعاـ  (بمـك)الدكتكرة =
حيث الحظ أف النساء المصابات بالعقـ كالمكاتي عالجيف بمحاليؿ  ،مى ذلؾبرىانان ع (انتربرجر) األلمانيالطبيب 

فاستنتج أف الكسط القمكم يساعد عمى إنجاب  ،أنجبف ذككران أكثر مف اإلناث –القمكم–مف بيكربكنات الصكديـك 
، ذلؾ ثـ قدـ عدده مف األطباء دراسات تؤكد ،الذككر بخبلؼ الكسط الحامضي فيك يساعد عمى إنجاب اإلناث

 .ُْانظر اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص
 .ُُِ، َُِرآف لمبار صخمؽ اإلنساف بيف الطب كالق -ُ
ىذا ما نص عميو الطبيب البار في كتابو خمؽ اإلنساف، لكف مف خبلؿ إمعاف النظر في كبلمو المذككر في  -ِ

يخرج معيا في الشير مرة، كالثاني ماء الميبؿ ماء المرأة، يظير أف ليا ثبلثة مياه، األكؿ ماء البكيضة الذم 
الذم يعمؿ مرطبان كمعقمان، بقي ليا الماء الثالث الذم ىك المني النازؿ بشيكة يقظة عندما تصؿ المرأة إلى ذركتيا 
-أك النازؿ في االحتبلـ، كىك غير الماءيف المذككريف، كالظاىر مف كبلـ الطبيب البار أنو جعؿ مني المرأة 

لتسييؿ  -ماء الميبؿ–ىك نفس ماء الميبؿ، كىذا بعيد مف الصكاب؛ ألف ىذا الماء  -مف شيكة أك احتبلـالنازؿ 
الجماع كتعقيـ المكضع، أما منييا فبل يككف إال عند كصكليا إلى ذركتيا، كماء الميبؿ مكجكد مف بداية الجماع 

ف مع كجكد السائؿ الميبمي المرطب المعقـ، كقبؿ اإلنزاؿ، كقد ال تنزؿ المرأة عند الجماع في كثير مف األحيا
 كبالتالي ىما ماءاف ال ماء كاحدا.

كىذا يؤخذ عميو أف ماء ، الخارج معيا بماء البكيضة كمف المعاصريف مف يفسر ماء المرأة الكارد في الحديث
د تمني عدة البكيضة يخرج معيا مرة كاحدة في الشير؛ ألف المبيض يفرز بكيضة كاحدة في الشير، كالمرأة ق

، كماء البكيضة ينزؿ مصاحبان ليا، ال مصاحبان -أم الشير–مرات في الشير الكاحد، كقد ال تمني أبدان فيو 
لشيكة، كالشرع إنما عمؽ الحكـ بالماء الذم تراه المرأة مف أثر احتبلـ أك تحس بو مصاحبان لمشيكة، كذكر النبي 

 الي فيذا الماء المذككر في الحديث غير الماء الخارج مع البكيضة أف ىذا الماء لو تأثير في شبو الكلد، كبالت
 مرة في الشير كقد يخرج منيا يقظة أك منامان دكف أف تراه المرأة أك تمتذ بخركجو أك تحس بو.   

كجعؿ آخركف ماء المرأة نفس البكيضة، كعميو فميا أربعة مياه، مع أف جعؿ ماء المرأة نفس البكيضة بعيد عف  
الحديث، إذ البكيضة ال تخرج باحتبلـ كال تنزؿ بشيكة. انظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ظاىر 

 . َٔ-ٓٓص
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 األكؿ: ماء لزج يسيؿ كال يتدفؽ، كىك ماء الميبؿ، كليس لو عبلقة بتككيف الجنيف.
د اقتراب الثاني: ماء يتدفؽ كيخرج مرة كاحدة في الشير مف حكيصمة جراؼ بالمبيض عن

ىذه الحكيصمة المميئة بالماء األصفر مف حافة المبيض، فتنفجر عند تماـ نمكىا ككمالو، 
كتدعى أيضان قناة –كىك نياية قناة الرحـ -فتندلؽ المياه عمى أقتاب البطف، كيتمقؼ البكؽ 

 البكيضة فيدفعيا دفعان رقيقان حتى تمتقي بالحيكاف المنكم الذم يمقحيا في الثمث -فالكب
 .(ُ)المنكيةالكحشي مف قناة الرحـ، كىذا الماء يحمؿ البكيضة كما يحمؿ ماء الرجؿ الحيكانات 

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
 الذم الماء مف خبلؿ ما أظيرتو المستجدات العممية الطبية يظير كاضحان كجميان أف

 كىك رشد ، كقد أكد ابف(ِ)مؿباإلخصاب كحدكث الح لو دخؿ ال الجماع عند المرأة تنزلو

                                                           
 .ُِِ، ُُِرآف لمبار صخمؽ اإلنساف بيف الطب كالق -ُ
-فالمقصكد أف الماء الذم تنزلو المرأة عند الجماع ال تتكقؼ عميو عممية اإلخصاب، فيمكف حدكثو  -ِ

في أحد  -الماء الذم تنزلو المرأة عند الجماع -ر كجكد ىذا الماء، كىذا ال يمنع مف تأثيره مف غي -اإلخصاب
 أمريف: األكؿ الشبو، كالثاني التذكير كالتأنيث، كاألكؿ يتعمؽ بالسبؽ، كالثاني بالعمك.

فيا  ،لمعالي ماؤهكعمك أحدىما سبب لمجانسة الكلد  ،إف سبؽ أحد المائيف سبب لشبو السابؽ ماؤه»قاؿ ابف القيـ: 
كالشبو  فإف سبؽ ماء الرجؿ ماء المرأة كعبله كاف الكلد ذكران  ،كقد يفترقاف ،كقد يتفقاف ،كعمك ،سبؽ :ىنا أمراف

ف سبؽ ماء المرأة كعبل ماء الرجؿ كانت أنثى كالشبو لؤلـ ،لمرجؿ ف سبؽ أحدىما كعبل اآلخر كاف الشبو  ،كا  كا 
 .[ِٖٕص تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد]«عبل ماؤهلمسابؽ ماؤه كاإلذكار كاإليناث لمف 

كأما حديث ثكباف فيبقى العمك فيو  ،كىك تأكيؿ العمك في حديث عائشة ،الذم يظير ما قدمتو»كقاؿ ابف حجر: 
ككأف المراد بالعمك  ،فيرتفع االشكاؿ ،كالعمك عبلمة الشبو ،فيككف السبؽ عبلمة التذكير كالتأنيث ،عمى ظاىره

كينقسـ ذلؾ ستة  ،بب الشبو بحسب الكثرة بحيث يصير اآلخر مغمكرا فيو فبذلؾ يحصؿ الشبوالذم يككف س
أف يسبؽ  :كالثالث ،كالثاني عكسو ،أف يسبؽ ماء الرجؿ كيككف أكثر فيحصؿ لو الذككرة كالشبو :األكؿ :أقساـ

أف يسبؽ ماء الرجؿ  :الخامسك  ،كالرابع عكسو ،ماء الرجؿ كيككف ماء المرأة أكثر فتحصؿ الذككرة كالشبو لممرأة
 .[ِّٕ/ٕفتح البارم ]«كالسادس عكسو ،كيستكياف فيذكر كال يختص بشبو

، فىًإذىا " :النبي  عف الكلد، فقاؿ كحديث ثكباف ىك أف ييكديان سأؿ النبي  ٍرأىًة أىٍصفىري اءي اٍلمى مى ، كى ًؿ أىٍبيىضي اءي الر جي مى
نً  ًؿ مى ًني  الر جي عىا فىعىال مى ٍرأىةً اٍجتىمى ًؿ،ذٍ أ ي  اٍلمى ًني  الر جي ٍرأىًة مى ًني  اٍلمى ذىا عىال مى قاؿ  "ا ًبًإٍذًف الم وً ثى آنى  كىرا ًبًإٍذًف الم ًو، كىاً 

نؾ لنب لقد صدقت م:الييكد  =كأف الكلد مخمكؽ باب بياف صفة مني الرجؿ كالمرأة ، كتاب الحيض،مسمـي"]كا 
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 يظير أيف مف فأما»: إذ يقكؿ ،(ُ)كاالستقراء كالتجربة بالنقؿ ذلؾ مستدالن  كطبيب فقيو
 أرسطك فإف الحس مف أما كالقياس، الحس فمف الكالدة، في مدخؿ المرأة لمني ليس أنو

 حس أتعمد أزؿ لـ أرسطك كبلـ سمعت فمذ المني، دكف تحمؿ قد المرأة أف يرل طاليس
 يحممف ما كثيران  أنيف فأخبرنني ذلؾ عف النساء كسألت... صحيحة التجربة فكجدت ذلؾ
 نساء أف لممكلكد (ِ)ىيكلي ىك ليس المرأة مني أف عمى يشيد فمـ لذة، منيف تككف أف دكف
 خارج إلى بالمني تقذؼ الرحـ نجد فإنا كأيضان ... بالمني ينزلف أف دكف يحممف كثيرة

 تسيؿ فضمية رطكبة المرأة مني أف عمى يدؿ مما كمو كىذا داخؿ، إلى الرجؿ مني كتجذب
 .(ّ)«لمطعاـ المبصر الجائع فـ مف المعاب يسيؿ كما المذة، عند

كعميو كمف خبلؿ ما أظيرتو مستجدات العمـك الطبية في كيفية حدكث اإلخصاب، 
حمؿ، كبالتالي يتضح كبجبلء بطبلف القكؿ األكؿ؛ ألنو ال عبلقة لماء المرأة بحدكث ال

يحدث  فإف الحمؿ ممكف مف استدخاؿ المرأة لمني الرجؿ كلك مف غير جماع، كىذا ىك ما
 .أعمـ كاهلل ، كأرل بأف الخبلؼ في المسألة ينبغي أف يرفع، في التمقيح الصناعي

                                                                                                                                                                  

 عىالى  ًإذىا ذىًلًؾ! ًقبىؿً  ًمفٍ  ًإال   الش بىوي  يىكيكفي  "كىىىؿٍ : عائشة فقكلو ث [، كأما حديُّٓ، برقـ: ِِٓ/ُ مف مائيما=
اؤيىىا لىدي  أىٍشبىوى  الر جيؿً  مىاءى  مى ذىا أىٍخكىالىوي، اٍلكى اءىىىا الر جيؿً  مىاءي  عىالى  كىاً  امىوي" أىٍشبىوى  مى  الحيض، باب كتاب، ]مسمـأىٍعمى
، كبقي أيضان حديث عبد اهلل بف سبلـ كالذم [ُّْ: برقـ، ُِٓ/ُ منيا المني بخركج المرأة عمى الغسؿ كجكب

لىدً " :قاؿ كفيو  -ابف القيـ كابف حجر–يؤكد ما قااله  ٍرأىةى فىسىبىقىيىا  ،كىأىم ا الش بىوي ًفي اٍلكى فىًإف  الر جيؿى ًإذىا غىًشيى اٍلمى
ذىا سىبىؽى مىاؤيىىا كى  اؤيهي كىافى الش بىوي لىوي، كىاً  البخارم، كتاب األنبياء، باب ]"أىٍشيىدي أىن ؾى رىسيكؿي اهللً  :قىاؿى  ،افى الش بىوي لىيىامى

 [.ُُّٓ، برقـ: ُُُِ/ ّ[ َّ]البقرة:ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ: قكؿ اهلل تعالى
الرجؿ ككاف فإذا التقى الماءاف كغمب ماء المرأة ماء  ،كماء المرأة حمضي ،أف ماء الرجؿ قمكم عمميان  ثبتكقد 

الكسط حامضيان تضعؼ حركة الحيكانات المنكية التي تحمؿ خصائص الذككرة كتنجح الحيكانات المنكية التي 
، اختيار جنس الجنيف دراسة كالعكس صحيح ،تحمؿ خصائص األنكثة في تمقيح البييضة فيككف المكلكد أنثى

 عند المتقدميف كالمتأخريف في نفس المرجع. . كانظر تفسير السبؽ كالعمكَٔفقيية طبية لعبد الرشيد قاسـ ص
  كانظر تفصيؿ ما يتعمؽ بالسبؽ كالعمك كتاب اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية لعبد الرشيد قاسـ.    

 . ُُ/ِٖالحاضر  العصر في الشرعي القضاء الشرعي، ندكة القضاء في الحمؿ كأثره مدة تقدير في الطبية العمـك تطكر -ُ
 .ُِّص لمجرجاني التعريفات ،ناني بمعنى األصؿ كالمادةلفظ يك  -ِ
 .ٖٔرشد ص البف الطب في الكميات -ّ
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 ادلـِت اُضبُش: احلَٔ ٖٓ ٓوـٞع اُنًو أٝ اخلظ٤زني أٝ ٛٔب ٓؼب
 احلَٔ ٖٓ ٓوـٞع اُنًو أٝ اخلظ٤زني أٝ ٛٔب ٓؼباُلوع األٍٝ: أهٞاٍ اُلوٜبء يف 

 أكالن: الحمؿ مف مقطكع الذكر كالخصيتيف 
اختمؼ الفقياء في حمؿ امرأة مقطكع الذكر كالخصيتيف، كىك المسمى بالممسكح، 

 ، كليـ في المسألة أقكاؿ:(ُ)بينما يسميو فقياء الحنفية كالمالكية بالمجبكب
 :لآلتي ؛(ِ)الكلد يمحقو ال الممسكح أف كالحنابمة كالشافعية ةيرل فقياء المالكي: القكؿ اْلكؿ

 .كلد لو يخمؽ بأف العادة تجر ألنو لـ -ِ   كاإلنزاؿ. ألنو يستحيؿ منو اإليبلج -ُ
 ؛ لآلتي:(ّ)بو يمحؽ الكلد بأف كالشافعية في قكؿ الحنفية، : يرل فقياءالقكؿ الثاني

نزاؿ بالسحؽ، فيككف لو ماء محبؿ يعمؿ الحنفية بإمكاف شغؿ رحميا بمائو باإل -ُ
 إلى ثقبة مف ينفذ كىك الصمب الماء معدف بأف يتييأ لو تحبيؿ المرأة، كيعمؿ الشافعية

 باقياف. كىما الظاىر
 ألف العدة كالكلد حؽ الشرع؛ ألف الكلد لمفراش. -ِ

 عدب كلدت إذا أنيا ترل أال أمكف، إذا بالفراش يمحؽ إنما الكلد ألف بأنو غمط؛ نكقش:
  المسمكؿ. مف المني لفقد يمكف ال كىاىنا يمحقو، لـ تزكجيا مف شير

لحقو  الممسكح إف كاف ييٍنًزؿ أف (ْ): يرل بعض فقياء الحنفية كالمالكيةالقكؿ الثالث
ف كاف ال ييٍنًزؿ فبل يمحقو؛ ألنو إف كاف ينزؿ يصمح أف يككف كالدان، كاإلعبلؽ  الكلد، كا 

                                                           
الفاسي  ميارة ، كشرحْٖٓ/ّ كاإلكميؿ ، كالتاجُُٕ/ّ عابديف ابف ، كحاشيةُٔٔ/ّ الرائؽ البحرانظر:  -ُ

 .ٕٓ، ٔٓ/ّٗ الككيتية ، كالمكسكعةُِّ/ُالمالكي  أحمد لمحمد
، ُْٔ/ٕ، كنياية المحتاج َُِ/ِ ، كالميذب لمشيرازمَْٔ/ِ، كحاشية الدسكقي ُُْ/ْيؿ التاج كاإلكمانظر:  -ِ

 .َّٓ/ُ اليندية ، كنقؿ ىذا القكؿ ركاية عف الحنفية، الفتاكلٓٔ/ٖ، كالمغني ِّٗ/ّ حنبؿ ابف فقو في كالكافي
، كفتاكل السغدم ّٓ/ٔ، كالمبسكط لمسرخسي ُّْ، ُّّ/ْ، كالبحر الرائؽ ِّٔ/ِانظر: بدائع الصنائع  -ّ
 .ُْٕ، ُْٔ/ٕ، كنياية المحتاج ّٔٗ/ّ المحتاج ، كمغنيِٓٓ/ُ، كالفتاكل اليندية ََّ/ُ
، حاشية ابف ِّٗ/ِ، كبدائع الصنائع ّٓ/ٔكالتمرتاشي الحنفي، كالقرافي المالكي، انظر: المبسكط لمسرخسي  -ْ

 . َْٔ/ِ، كحاشية الدسكقي ّّْ/ّ، كشرح فتح القدير ْٔٗ/ّعابديف 
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ف كاف ال ينزؿ لـ يمزمو بالسحؽ منو متكىـ؛ ألنو قد  يقذؼ بالماء فيصؿ إلى الرحـ، كا 
الكلد؛ ألنو إذا جؼ ماؤه فيك بمنزلة الصبي أك دكنو؛ ألف في حؽ الصبي ينعدـ الماء 
في الحاؿ إلى تكىـ ظيكره في الثاني عادة، كفي حؽ ىذا ينعدـ الماء ال إلى تكىـ 

 ا أكلى.الظيكر في الثاني، فإذا كاف ىناؾ تنعدـ الصبلحية فين
: في أصؿ الذكر ثقباف، أحدىما لمبكؿ، كاآلخر لممني، فإذا انسدت ثقبة القكؿ الرابع

ف لـ تنسد لـ ينتؼ الكلد؛ ألنو مف الممكف  المني انتفى الكلد؛ الستحالة اإلنزاؿ، كا 
 .(ُ)اإلنزاؿ، كىك قكؿ لمشافعية

 الحمؿ مف مقطكع الخصيتيف ثانيان:
، كليـ في -مقطكع الخصيتيف مع بقاء الذكر-خصي اختمؼ الفقياء في حمؿ امرأة ال

 المسألة أقكاؿ:
ذا حممت امرأتو فإنوالقكؿ اْلكؿ  يمحقو ال : مقطكع الخصيتيف ال تحمؿ امرأتو، كا 

 ؛ لآلتي:(ِ)كالحنابمة الكلد، كىك قكؿ عند جماعة مف فقياء المالكية كالشافعية
 ينزؿ ال ألنو لو؛ مني ال اهخصيت قطعت الكلد، كمف منو يخمؽ ما ينزؿ ال ألنو -ُ
 كال كاألنثييف، الذكر مقطكع فأشبو شيكة، بو تنقضي كال الكلد، منو يخمؽ ال رقيقان  ماء إال

 الصغير، أك أكلج كبير أصبعو. أكلج لك كما الكلد، منو يخمؽ ال بإيبلج اعتبار
 .كلد لو يخمؽ بأف العادة تجر ألنو لـ -ِ

الكلد كينسب إليو،  يمحؽ بو ا حممت امرأتو فإنو: مقطكع الخصيتيف إذالقكؿ الثاني
 ؛ لآلتي:(ّ)كىك القكؿ الذم عميو فقياء الحنفية كالشافعية كالحنابمة

                                                           
 .َُِ/ِكقاؿ بو القاضي أبك حامد، الميذب لمشيرازم  -ُ
البف  ، كالمغنئِِ، ُِٔ/ٗ لممرداكم ، كاإلنصاؼُْٕ، ُْٔ/ٕ، كنياية المحتاج َْٔ/ِ الكبير الشرح -ِ

 .ٓٔ/ٖ قدامة
، ُْٖ/ْ الجميؿ ، كمكاىبَِْ/ْ، كمجمع األنير ُٓٓ/ْ الرائؽ ، كالبحرّٓ/ٔالمبسكط لمسرخسي  -ّ

، َْٕ/ٓ القناع ، ككشاؼٓٔ/ٖ، كالمغني ُْٕ/ٕ، كنياية المحتاج َُِ/ِ، كالميذب َُْ/ِالعدكم  كحاشية
 .ِّٗ/ّ حنبؿ ابف فقو في كالكافي
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 رقيقا. ماء اإليبلج، كقد يبالغ في اإليبلج فييٍنًزؿ منو يتصكر ألنو -ُ
الخصي كالصحيح في الكلد؛ ألف فراشو كفراش الصحيح، كىك يصمح أف يككف  -ِ

 لكلد حؽ الشرع فيمحؽ بو. كالدان، كا
 منذ شير بعد كلدت أمكف، بدليؿ أنيا إذا إذا بالفراش يمحؽ إنما الكلد نكقش: بأف

 المني. لفقد يمكف ال كىاىنا يمحقو، لـ تزكجيا
ف كاف ال ييٍنًزؿ فبل يمحقو؛ ككأف  لحقو الكلد، : الخصي إف كاف ييٍنًزؿالقكؿ الثالث  كا 

عمى كجكد المني، فحيث كجد كاف الحمؿ متكقعان، القائؿ بو يرل أف مدار الحمؿ 
 كبالتالي فالكلد الحؽ بو، بخبلؼ مف ال يحصؿ منو مني، كليذا نجدىـ يعممكف بأنو

 .(ُ)ال أـ كينزؿ ينسؿ ىؿ الذكر دكف أنثياه قطع إذا يشكؿ
ال الكلد لزمو لمثمو يكلد كاف بذلؾ، فإف المعرفة أىؿ ييسأؿ :القكؿ الرابع  يمزمو، لـ كاً 

 .(ِ)كىك مركم عف مالؾ، كقكؿ منقكؿ عف الشافعية
 حمميا استحاؿ فقط اليسرل الخصية أك الخصيتيف : إف كاف مقطكعالقكؿ الخامس

 اليسرل كأنزؿ؛ لكجكد اليسرل الخصية كجدت عادة كلك أنزؿ، بخبلؼ ما إذا حينئذ منو
 .(ّ)عندىـ الشعر فمنبات اليمنى األطباء، كأما عند المني تطبخ التي

 الحمؿ مف مقطكع الذكر ثالثان:
في حمؿ امرأة مقطكع الذكر باقي الخصيتيف، كىك  -رحمة اهلل عمييـ–اختمؼ الفقياء 

 ، كليـ في المسألة أقكاؿ:(ْ)مف يسميو فقياء الشافعية كالحنابمة بالمجبكب

                                                           
 . ُّْ/ِ السالؾ ، كبمغةَْٔ/ِقاؿ بو القرافي المالكي، انظر: حاشية الدسكقي  -ُ
 .ّٔٗ/ّ المحتاج ، كمغنيُِّ/ُ ميارة ، كشرحُْٕ/ْ كاإلكميؿ ، كالتاجْْٓ/ٓ الكبرل المدكنة -ِ
 .ُُْ/ْ كاإلكميؿ ، كالتاجُّْ/ِ السالؾ ، كبمغةَُْ/ِ العدكم ، كحاشيةَْٔ/ِ الدسكقي حاشية -ّ
 .َُٓ/ٓ القناع ، ككشاؼُِْ/ِ لمشربيني اإلقناع -ْ
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: يرل فقياء الشافعية كالحنابمة في المذىب، أف مقطكع الذكر باقي القكؿ اْلكؿ
، كىك قكؿ فقياء الحنفية؛ ألنيـ أعطكه (ُ)ف إف حممت امرأتو فإف الكلد يمحؽ بوالخصيتي

 ، كاستدلكا باآلتي:(ِ)حكـ المجبكب عندىـ
 يساحؽ أف فيمكف لمدـ، المحيمة القكة مف فييا أنثياه كما المني لبقاء أكعية ببقاء -ُ
 الفرج. دكف بكطئيا ؼاعتر  إذا بسيدىا األمة كلد ألحؽ الكلد، كليذا منو يخمؽ ماء فينزؿ
  بأف العدة كالكلد حؽ الشرع؛ ألف الكلد لمفراش. -ِ

 تزكجيا منذ شير بعد كلدت إذا أمكف؛ ألنيا إذا بالفراش يمحؽ إنما الكلد نكقش: بأف
  الرحـ. قعر إلى المني إيصاؿ لتعذر يمكف ال يمحقو؛ كىاىنا لـ

رأتو فإف الكلد ال يمحؽ بو، : مقطكع الذكر باقي الخصيتيف إف حممت امالقكؿ الثاني
  كاإلنزاؿ. ؛ ألنو يستحيؿ منو اإليبلج(ّ)كىك قكؿ عند فقياء الحنابمة

ف كاف ال ييٍنًزؿ فبل يمحقو؛  لحقو الكلد، : مقطكع الذكر إف كاف ييٍنًزؿالقكؿ الثالث كا 
 .(ْ)ال أـ كينزؿ ينسؿ ىؿ أنثييو دكف بعضو أك ذكره قطع إذا ألنو يشكؿ

ال الكلد لزمو لمثمو يكلد كاف بذلؾ، فإف المعرفة أىؿ ييسأؿ :القكؿ الرابع يمزمو،  لـ كاً 
 .(ٓ)كىك مركم عف مالؾ

 
                                                           

، كالمغني ِِٔ/ٗ لممرداكم ، كاإلنصاؼُْٕ/ٕ المحتاج ، كنيايةَُِ/ِ، كالميذب ُُٔ/ُ الطالبيف منياج -ُ
ٖ/ٔٓ. 
 كالخصيتاف الذكر بيا كالمراد ذكر، جمع مذاكيره، كالمذاكير استؤصمت إذا مجبكبان  :قكلو»ؿ ابف عابديف: قا -ِ

 شبية ال كىذا الحكـ، ىذا يعطي أنو كالظاىر يذكركه، النير: كلـ في قاؿ فقط، الذكر مقطكع أك تغميبا، قكلو:
 .ْْٗ/ّ عابديف ابف حاشية «فيو

 .ِِٔ /ٗ لممرداكم اإلنصاؼ -ّ
، كقاؿ بو بعض الحنفية؛ ألف مقطكع الذكر يأخذ حكـ مقطكع الذكر َْٔ/ِقالو القرافي، حاشية الدسكقي  -ْ

، كشرح فتح ْٔٗ/ّ، كحاشية ابف عابديف ِّٗ/ِ، كبدائع الصنائع ّٓ/ٔكالخصيتيف، المبسكط لمسرخسي 
 .ّّْ/ّالقدير 

 .ُْٕ/ْ كاإلكميؿ ، كالتاجْْٓ/ٓ الكبرل المدكنة -ٓ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

 كالغدد المسالؾ، كجياز الخصيتيف، :عمى الذككر في التناسمي الجياز يشتمؿ
 كالقضيب. الثانكية،

كىما خصيتاف،  الذكرم، التكاثرم الجياز في بيضية فغدة :(Testicleأما الخصية )
 تزف بينما سـ،ّ حكالي كعرضيا سـ،ْ حكالي البالغ الذكر في خصية كؿ طكؿ يبمغ

 كثيفة، ليفية بمادة عادة الخصية كتيغطى جـ،َِ حكالي البالغ لمرجؿ العادية الخصية
 الخصية تقسـ صفائح إلى تتفرؽ ثـ لمغدة، الخمفي الطرؼ مف الميفية المادة ىذه كتدخؿ
 تسمى مفتكلة أنابيب أربعة إلى كاحد عمى قسـ كؿ كيحتكم قسمان، َِٓ حكالي إلى

 الخصية داخؿ الكبيرة األنابيب المنكم، كأما السائؿ إنتاج فييا يتـ المني، ناقمة النبيبات
 خصية، كؿ مؤخرة في يقع البربخ، يسمى االلتفاؼ شديد أنبكب إلى المنكم السائؿ فتنقؿ

الجنسية،  االستثارة خبلؿ الجسـ مف تحريرىا قبؿ البربخ في المنكية الحيكانات كتتطكر
فيو،  الخصيتاف كتتعمؽ القضيب، خمؼ يقع كيس كىك بالصفف، الخصيتاف كتحاط
 حرارة بدرجة باردتيف بإبقائيما الخصيتيف عمى( الخصى كيس) الصفف مكقع كيحافظ

 مئكية، درجة ٖ,ِ-ِ,ِ بحكالى درجة ّٕ البالغة العادية الجسـ حرارة درجة عف تقؿ
 في مبلئـ نحك عمى تتطكر أف النطاؼ لخبليا يمكف فبل األخرل، الجسـ لخبليا كخبلفنا
 .(ُ)العادية الجسـ حرارة درجة

 : ىما رئيستاف كظيفتاف كلمخصيتيف
 مف معقد جياز داخؿ الخصيتيف في كالتي تتطكر ي(،النطاؼ )المن إنتاج -ُ

 خبليا عمى الكالدة عند الذكر الطفؿ قنكات كتحتكم المنكية، القنكات ييدعى القنكات
 التستكستركف ىرمكف إنتاج في الخصيتاف تبدأ البمكغ، مرحمة بعد كلكف بسيطة، مستديرة

                                                           
، كاألساسيات في ِٖ، كتشريح جسـ اإلنساف لحكمت فريحات صٕٗ، ٖٕ/َُالعالمية  العربية لمكسكعةانظر: ا -ُ

 .ِٕ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار صِْْتشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص
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 رفيعة خبليا لتصبح تلتغيرا كتخضع تنقسـ المدكرة الخبليا تجعؿ أخرل كىرمكنات
 كتمر األماـ، إلى نفسيا لتدفع السكط، عميو كيطمؽ ذيميا، النطفة خمية كتستخدـ بذيؿ،
 بنفس كتخٌزف يكمان، ُِ خبلؿ نمكىا يكتمؿ حيث البربخ، إلى الخصيتيف مف النطفة

-(الناقؿ الكعاء) األسير عمييا يطمؽ طكيمة قناة إلى النطفة تتحرؾ البربخ البربخ، كمف
–( Prostate glandالبركستاتا ) غدة إلى -المسالؾ يسمى البربخ كاألسير بجيازك 

 األسير يمتقي حيث-خشف ليفي كسطح كغددم عضمي نسيج مف كالتي تتككف
 إلى يميؿ كثيفان  سائبلن  البركستاتا كغدة المنكية الحكيصبلت كتنتج المنكية، بالحكيصبلت
 يختمط أف بعد النطاؼ تغذية عمى المنكم السائؿ كيعمؿ المنكم، السائؿ البياض يسمى

 القضيب الذم بقذفيا عبر الجسـ خارج إلى نقميا عمى يساعد كما المني، ليشكؿ بيا
 كعند جنسيان، الذكر كمنتصبان عندما يثار صمبان  ليصبح فيو بالدـ خاصة أنسجة تمتمئ
 االنقباض ىذا كيرغـ التناسمية، باألعضاء المحيطة العضبلت تنقبض القضيب إثارة

 ىذه عمى كيطمؽ كاإلحميؿ، المسالؾ جياز عبر المني كيدفع الغدد، مف السائؿ تحريؾ
 مف مميميتر كؿ كيحتكم مميميتر، ٔ-ِ مف المنزلة المني كمية اإلنزاؿ، كتتفاكت العممية
 حكالي عادة الجسـ الصحيح البالغ الذكر نطفة، كينتج مميكف ََُ حكالي عمى المنيٌ 
 باالنخفاض تدريجيان  يبدأ النطاؼ إنتاج أف مف الرغـ كعمى يكميان، نطفة مميكف ََِ
 .الحياة طكاؿ يستمر اإلنتاج أف إال سنة، ْٓ سف بعد تقريبان 
 بيف الكاقع النسيج التستكستركف الذم ينتجو كبخاصة الذكرية، اليكرمكنات إفراز -ِ

 فترة أثناء ذككرةال صفات بعض نمك في التستكستركف المني، كيتحكـ ناقمة النبيبات
ـ كالمٍّحية، البمكغ،  التناسمية، األعضاء حجـ كازدياد الصكت، كخشكنة العضبلت، كتضخ 
 .(ُ)الذككر لدل الجنسي السمكؾ اليرمكف ىذا يقكم كما

                                                           
نساف ، كخمؽ اإلُْٓ، كأبحاث اجتيادية في الفقو الطبي لؤلشقر صُِٗ/ٔالعالمية  العربية انظر: المكسكعة -ُ

صديقة عمي العكضي، لتناسمية لممرأة كالرجؿ لزراعة األعضاء التناسمية كالغدد ا، ك ِٕبيف الطب كالقرآف ص
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، َِِٓ، صّ، الجزءٔ، العددٔالدكرة مجمع،منشكر ضمف مجمة الكماؿ محمد نجيب، ك 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

604 

مف مقطكع الخصيتيف أك الذكر أك  اإلنزاؿ كبناء عمى ما سبؽ، فالقكؿ باستحالة
 عف ينشأ ال المنكم السائؿ ألف الحديث؛ العمـ معطيات ضكء في صحيح كمييما، غير

نما الخصي،  خارجو ال الجسـ داخؿ مكجكدة كىي البركستاتا، غدة عف ينشأ كا 
 مقطكع الذكر، أك الخصيتيف، أك ىما معا مف يسيؿ أف يمكف السائؿ كىذا كالخصي،

 الخصي، عف تنشأ التي المنكية الحيكانات مف يككف اإلنجاب كلكف التذاذه، عند
 بدكف السائؿ ىذا نزؿ الخصي قطعت إذا ثـ كمف اإلنزاؿ، عند السائؿ ىذا ياكيحمم

 .(ُ)بذاتو إنجاب منو يككف كال منكية، حيكانات
أك ربط القناة األسيرية في -جراحيان  (Vasectomy) األسير كتؤدم عممية استئصاؿ

 البرنج عمى يشتمؿ الذم- المسالؾ جياز عبر النطاؼ تنتقؿ ألف إلى العقـ؛ -الجيتيف
 عممية كتمنع المنكية، بالحكيصبلت األسير يمتقي حيث البركستاتا غدة إلى -كاألسير
 المنكم السائؿ يجد فبل ،(األسير) الناقؿ الكعاء في النطاؼ انسياب األسير استئصاؿ

 عممية إجراء بعد النطاؼ إنتاج في الخصيتاف القضيب، كتستمر إلى ينقميا نطافان 
 عمى الجسـ يعمؿ ثـ كمف المنكم، بالسائؿ تختمط ال النطاؼ أف إال األسير، استئصاؿ

 .(ِ)أخرل مرة امتصاصيا
 التشريح ، كعمـ(الفسيكلكجي)األعضاء  كظائؼ كعمـ الحديث، الطب كفي ضكء عمـ

 التركيب في بينيما اختبلؼ كال كاحد، الخصيتيف تركيب أف ، ثبت(اليستكلكجي)
 الحيكانات بإنتاج تقـك فكمتاىما تمامان، متفقةك  كاحدة أيضان  كظائفيما كأف العضكم،
 إال ذلؾ يختمؼ كال الطبيعية، األحكاؿ في متساكية ككفاءة بنسب الذككرة كىرمكف المنكية
 .(ّ)بإحداىما يقـك مرضي لعارض

                                                           
ميراف، ضمف  عبدالرحيـ محمكد سيدالشرعي، ال القضاء في الحمؿ كأثره مدة تقدير في الطبية العمـك تطكر -ُ

 .ٗ/ِٖالحاضر  العصر في الشرعي القضاء ندكة بحكث
 .ِْٗتشريح اإلنساف لمحمكد بدر ص (، كاألساسيات فيِْٕ/ٖ)(،ٕٓٔ/ُ) العالمية العربية المكسكعةانظر: -ِ
 .ُّ/ِٖ الشرعي القضاء الشرعي، ندكة القضاء في الحمؿ كأثره مدة تقدير في الطبية العمـك تطكر -ّ
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:  أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف اخلالف اُلو٢ٜ صب٤ٗب 
 في اآلتي:إف أثر مستجدات العمـك الطبية في ىذه المسألة يظير 

-الممسكح أف كالحنابمة مف كالشافعية بياف رجحاف ما ذىب إليو فقياء المالكية -أ
الكلد؛ كبالتالي يستحيؿ الحمؿ منو، كأما تعميميـ  يمحقو ال -مقطكع الذكر كالخصيتيف

 السائؿ ألف إذا كانت البركستاتا سميمة؛ صحيح بأنو يستحيؿ في حقو اإلنزاؿ، فغير
نما الخصي، فع ينشأ ال المنكم  الجسـ داخؿ مكجكدة كىي البركستاتا، غدة عف ينشأ كا 

 عند مقطكع الذكر أك الخصيتف أك ىما معا مف يسيؿ أف يمكف السائؿ كىذا خارجو، ال
 ىذا كيحمميا الخصي، عف تنشأ التي المنكية الحيكانات مف يككف اإلنجاب كلكف التذاذه،
 منكية، حيكانات بدكف السائؿ ىذا نزؿ صيتافالخ قطعت إذا ثـ كمف اإلنزاؿ، عند السائؿ

 الحنفية بذاتو، كعميو يتبيف بطبلف ما ذىب إليو بعض فقياء إنجاب منو يككف كال
بو، كأما تعميميـ بإنزالو بالسحؽ ماء محببل يتييأ لو تحبيؿ  يمحؽ الكلد كالشافعية مف أف

ة، كبالتالي يككف القكؿ: المرأة، فغير صحيح؛ ألنو ماء ال يحتكم عمى الحيكانات المنكي
ف كاف ال ييٍنًزؿ فبل يمحقو غير صحيح؛ ألنو  لحقو الكلد، الممسكح إف كاف ييٍنًزؿ إف كا 

ف أنزؿ فإنو فاقد لمحيكانات المنكية، كتعميؿ الشافعية  مف ينفذ الصمب الماء معدف بأف كا 
 غير صحيح. -الثقبة كالصمب-باقياف كىما الظاىر إلى ثقبة
كالحنابمة مف أف  ب إليو جماعة مف فقياء المالكية كالشافعيةرجحاف ما ذى -ب

 ال الكلد؛ كالعجيب في دقة تعميميـ بأنو يمحقو ال مقطكع الخصيتيف إذا حممت امرأتو فإنو
 ال رقيقان  ماء إال ينزؿ ال ألنو لو؛ مني ال خصيتاه قطعت الكلد، كمف منو يخمؽ ما ينزؿ
كبطبلف ما ذىب إليو فقياء الحنفية  كاألنثييف، الذكر مقطكع فأشبو الكلد، منو يخمؽ

الكلد  يمحؽ بو كالشافعية كالحنابمة مف أف مقطكع الخصيتيف إذا حممت امرأتو فإنو
ف كاف ال  لحقو الكلد، كينسب إليو، ككذلؾ بطبلف القكؿ: إف الخصي إف كاف ييٍنًزؿ كا 
كد الحيكانات المنكية التي ييٍنًزؿ فبل يمحقو، ألف مجرد اإليبلج، بؿ كاإلنزاؿ مف غير كج

 تنتجيا الخصية ال يككف فعاالن.
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 أىؿ كلـ يبتعد اإلماـ مالؾ كمف كافقو مف الشافعية عف الصكاب حيف قالكا: ييسأؿ
بذلؾ، مع أف بعض المالكية يرل أف مراد مالؾ بأىؿ المعرفة النساء، كتضعيفيـ  المعرفة

 فة في المسألة. لقكؿ مف قاؿ ىـ أىؿ الطب، مع أنيـ ىـ أىؿ المعر 
 الحيكانات بإنتاج المختصة أك المسئكلة ىي اليسرل الخصية أما قكؿ المالكية: إف

 في الشعر إنبات فكظيفتيا اليمنى الخصية كأما اإلنجاب، منيا يككف التي المنكية،
 الحديث العمـ في يعرؼ ما كىك الصكت، خشكنة عمى كالعمؿ الذككرة مكاطف

 المعركؼ الذكرم اليرمكف عف تنشأ كالتي الثانكية، الذككرة صفات أك بخصائص
 آنذاؾ، ثـ ساد طبي مفيـك عمى المالكية عند تأسس التستستركف، ىذا القكؿ قد بيرمكف
 األعضاء كظائؼ كعمـ الحديث، الطب عمـ ضكء في الطبي المفيـك ىذا تغير

 .(اليستكلكجي) التشريح ، كعمـ(الفسيكلكجي)
اء الشافعية كالحنابمة في المذىب كالحنفية مف أف رجحاف ما ذىب إليو فقي -ج

مقطكع الذكر باقي الخصيتيف إف حممت امرأتو فإف الكلد يمحؽ بو؛ مع كدقة تعمييـ لذلؾ 
الكلد، كبالتالي  منو يخمؽ ماء فينزؿ يساحؽ أف فيمكنو أنثييو، المني لبقاء أكعية ببقاء

الذكر باقي الخصيتيف إف  ضعؼ ما ذىب إليو بعض فقياء الحنابمة مف أف مقطكع
حممت امرأتو فإف الكلد ال يمحؽ بو؛ كضعؼ التعميؿ بعدـ مقدرتو عمى اإليبلج؛ ألنو 
ليس بشرط لحصكؿ الحمؿ؛ ألف الحيكانات المنكية تمتمؾ القدرة عمى االختراؽ، كبطبلف 

خصبة التعميؿ بعدـ اإلنزاؿ؛ ألنو ينزؿ سائبلن منكيان يحتكم عمى الحيكانات المنكية الم
 لمبييضة. 

 أعمـ كاهلل 
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 (0)ادلـِت اُواثغ: احلَٔ ٖٓ ٝاؿئني
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف احلَٔ ٖٓ ٝاؿئني

 ،اآلخر كنفى ،التكائـ أك التكأميف أحد الرجؿ استمحؽ لك أنو عمى الفقياء اتفؽ أكالن:
 ثبت فإف ره،غي مف كبعضو منو بعضو يككف أف يجكز ال الكاحد الحمؿ ألف بو؛ لحقا
 ألف استمحقو؛ لما تابعان  نفاه ما بجعؿ ضركرة اآلخر نسب ثبت ،منو أحدىما نسب
ف، لنفيو ال إلثباتو يحتاط النسب  بو لحؽ اآلخر عف كسكت أحدىما استمحؽ كا 

ف، أكلى كاف سكت فإذا لمحقو، نفاه لك ألنو ؛عنو المسككت  عف كسكت أحدىما نفى كا 
 .(2)اإلمكاف بمجرد يثبت كىك التغميب، عمى مبني النسب حؽ ألف جميعا؛ بو لحقا اآلخر

 اختمؼ الفقياء في الحمؿ مف ماءيف ككاطئيف، كليـ في المسألة قكالف: ثانيان:
، (ّ): استحالة الحمؿ مف ماءيف ككاطئيف، كقاؿ بو الشافعي، كغيرهالقكؿ اْلكؿ
 كاستدلكا باآلتي:

 ژڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چژ: تعالى قكلوب -ُ

، كأنثى ذكريف مف يقؿ كلـ ،(ْ)
ككما أنو ال يككف إال مف أـ كاحدة، ال يككف إال  ،اثنيف مف ينعقد الفدؿ عمى أف الحمؿ 

 مف أب كاحد.

                                                           

 ككاألمة فاسد، زكاج في أك بشبية، كالمكطكءة النسب، بو يثبت كطئا امرأىة رجبلف كطئ إذا كما -ُ
، الحمؿ مدة أقصى انتياء كقبؿ الزكاج مف أشير ستة بعد بالكلد كأتت معتدة تزكج لك ككما المشتركة،
 .ٔٗ/ّْ الككيتية الفقيية المكسكعة

، ُّٗ/ْكاإلكميؿ  ، كالتاجُٕٕ/ّ البداية لممرغياني شرح كاليداية، ُّٗ/ُٕ لمسرخسي انظر: المبسكط -ِ
 ، كالمبدعّٖٓ/ٖ الطالبيف لمنككم ، كركضةُِّ/ِ ، كالميذب لمشرازمُّٓ/ْ خميؿ لمخرشي مختصر كشرح

 .َُّ/ُْ الككيتية ، كالمكسكعةٖٓ/ٖ ، كالمغني البف قدامةّٖٗ/ٓلمبيكتي  القناع ، ككشاؼٕٖ/ٖالبف مفمح 
 الجميؿ ، كمكاىبّّٗ/ٖ الكبرل ، كالمدكنةْٓ/ٓ القدير فتح ، كشرحٗٔ/ُٕ لمسرخسي المبسكطانظر:  -ّ
، كالميذب ِٗٔ/ِ المجتيد ، كبدايةُْٕ/ٕ، كاالستذكار البف عبد البر ّٗٓ، ّٖٓ/ٔ كاإلكميؿ ، كالتاجِْٕ/ٓ

 .ِِّ، ِِِص القرآف البف القيـ أقساـ في ، كالتبيافّْٕ/ُ لمشيرازم
 .ُّاآلية  :تسكرة الحجرا -ْ
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 (ُ)افةالق الذم ألحقو ـفي الغبل  باألثر المركم عف عمر بف الخطاب -ِ
 ماأيي ليدر  ال رجبلن  ادعيا رجميف في قضى  عمر أففقد ركم  ،(ِ)ان مع بالمتنازعيف

 .(ّ)شئت أييما أتبع :لمرجؿ  عمر فقاؿ ،أبكه
 ،فيو اشتركا لقد :فقالكا ،القافة عمر لو فدعا ،كلدا تداعيا رجميف أفكفي ركاية: 

 .(ْ)شئت أييما كآؿ :عمر لو فقاؿ
 :ىذا يقكؿ ،الجاىمية كالدأ مف غبلـ في يختصماف عمر إلى رجبلف أتىكفي ركاية 

 عف فسألو ،المصطمؽ بني مف قائفان  عمر فدعا ،يابن ىك :ىذا كيقكؿ ،ابني ىك
 فقاـ ،جميعان  فيو اشتركا قد : لعمر قاؿ ثـ ،كنظر ،المصطمقي إليو فنظر ؟الغبلـ
 فاتبع الغبلـ فقاـ ،شئت أييما أتبع :لمغبلـ عمر قاؿك  ،بيا فضربو بالدرة إليو عمر

 .(ٓ)المصطمؽ بني أخا اهلل قاتؿ :عمر كقاؿ ،أحدىما
 في أدعاىـ بمف الجاىمية أكالد (ٔ)يميط  الخطاب بف عمر اية: كافكفي رك 
 فقاؿ ،إلييما فنظر ،قائفان  عمر فدعا ،امرأة كلد يدعي كبلىما رجبلف فأتى ،اإلسبلـ
 :فقالت ،خبرؾ أخبريني :لممرأة قاؿ ثـ ،بالدرة عمر فضربو ،فيو اشتركا لقد :القائؼ
 استمر قد أف يظف حتى يفارقيا فبل أىميا إبؿ في كىي يأتييا -الرجميف ألحد- ىذا كاف
 مف أدرم فبل -اآلخر تعني- ىذا خمؼ ثـ دمان  فأىريقت عنيا انصرؼ ثـ ،حمؿ بيا

                                                           
 إلى كنظره بفراستو النسب كأبيو، كيعرؼ بأخيو الرجؿ شبو كيعرؼ كيعرفيا، اآلثار يتتبع القائؼ: ىك الذم -ُ

، ُِٗص ، كالتعريفات لمجرجانيٗٔٓلممناكم ص ، كالتعاريؼِّٗ/ٗ العرب المكلكد، انظر: لساف أعضاء
 .ّٗ/ّ العمماء كدستكر

 .ُٕٕ/ٕ المنير ، البدر«يحكىذا األثر صح»قاؿ ابف الممقف:  -ِ
، َُُِٓبرقـ:  ِّٔ/َُالكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد  أخرجو البييقي في السنف -ّ

 «.مكصكؿ صحيح إسناد ىذا»كقاؿ: 
 .َُِْٕبرقـ:  ِّٔ/َُ الكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد أخرجو البييقي في السنف -ْ
 .ََُِٓبرقـ:  ِّٔ/َُ الكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد رجو البييقي في السنفأخ -ٓ
 .ُّ/ْ الزرقاني لممكطأ كيمحؽ، شرح يمصؽ البلـ: ككسر الياء بضـ -ٔ
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، ككجو االستدالؿ فيو (ُ)شئت أييما كاؿ :لمغبلـ عمر فقاؿ ،القائؼ فكبر ،ىك أييما
 أمره أف يكالي أحدىما الستحالة أف يككف لو أبكاف. أف عمر 
ما ثقتيما، لعدـ إما آخر: ترؾ قكؿ القافة ألمر يحتمؿ أف عمر بأنونكقش:   ظير ألنو كا 

 فيو. ايمكااشتر  في قكليما قبكؿ مف المانع ينحصر فبل تركو، يكجب ما كاختبلفو قكليما مف لو
 في استقر إذا الماءألف  ؛يتصكر ال كاحد كقت في الرحـ إلى يفءالما كصكؿ أفب -ّ
 إال إبرة رأس رسـ مقدار فيو يبقى ال بحيث االنضماـ غاية ـكانض عميو اشتمؿ الرحـ
 اهلل أجرل ، كبيذاغيره مف كال الكاطئ مف ال ثاف لماء ذلؾ بعد انفتاحو يمكف فبل ،انسد
 .كاحدة إال األـ ككفت ال كما كاحد ألب إال يككف ال الكلد أف العادة

 فأما ،تحيض ال الحامؿ فبأ قكؿال عمى قاصر الرحـ فـ ادنسدبا لتعميؿبأف ا: نكقش
 ال الماء عمى كاشتمالو الرحـ انضماـكبأف ، باالنسداد القكؿ يمكنو ال تحيض يقكؿ مف
 فإف المعدة كمثاؿ ذلؾك لممني،  كأقبمو شيء أشكؽ الرحـ فإف ؛الثاني الماء قبكلو يمنع

 فتحتان فكقو طعاـ عمييا كرد فإذا ،االنضماـ غاية عميو انضمت فييا استقر إذا الطعاـ
 إليو. لشكقيا لو

  .يفرأتما مف ككنو يتصكر ال كما رجميف مف ككنو يتصكر ال أنوب -ْ
 بينة كأقاـ منيما كاحد كؿ ادعاه كلك ،يثبت لـ ذلؾ عمى اتفقا لك المدعييف أفب -ٓ

  .بينتيما تعارض عند بيما كألحؽ باتفاقيما لثبت بيما يمحؽ أف جاز كلك، سقطتا
 ؛ لآلتي: (ِ)ككاطئيف، كقاؿ بو الحنابمة، كغيرىـ ماءيف مف مؿ: يمكف الحالقكؿ الثاني

                                                           

، كالبييقي في َُِْبرقـ:  َْٕ/ِ مالؾ في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء بإلحاؽ الكلد بأبيو أخرجو -ُ
 كركاية»، كقاؿ البييقي: َُِِٓبرقـ:  ِّٔ/َُ الكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد لسنفا

عمر، كالتي قاؿ عنيا  عف أبيو عف حاطب بف الرحمف عبد بف يحيى شاىدة ]أم لركاية ليا يسار بف سميماف
 ركايتو: يقكؿ في حاطب بف الرحمف بدكع شئت، أييما كآؿ  عمر قكؿ يثبت ككبلىما البييقي: إنيا مكصكلة[،

 .«يذىب ألحدىما متبعان  إليو أنظر فكأني

، كالمغني البف ِٗٔ/ِ المجتيد ، كبدايةُْٕ/ٕ، كاالستذكار البف عبد البر ْٓ/ٓ القدير فتح انظر: شرح -ِ
 .ِِّ، ِِِص القرآف البف القيـ أقساـ في ، كالتبيافْٖ/ٔ قدامة
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 كلد في  الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير يدم بيف بيذا شيد قد ألف القائؼ -ُ
ليو إلييما فنظر اثناف، ادعاه ، (ُ)فيو، فجعمو عمر بينيما اشتركا إال أراىما ما كقاؿ: كا 

 ،عمر إلى فارتفعا بغبلـ، ءتفجا كاحد، طير في جارية كفي ركاية: كطء رجبلف
  عمر ككاف- جميعان  منيما الشبو أخذ قد أنو عمى فاجتمعكا القافة، مف ثبلثة لو فدعا
 إلى فتؤدم كالنمر كاألصفر األسكد الكمب عمييا ينزك الكمبة كانت قد فقاؿ: -يقكؼ قائفان 
 يرثانو مالي عمر فجعمو ىذا، رأيت حتى الناس في ىذا أرل أكف كلـ شبيو، كمب كؿ

 امرأة، طير في اشتركا رجميف أف عمر: ابف كفي ركاية عف، (ِ)منيما لمباقي كىك كيرثيما
كفي ركاية: ، (4)(ّ)بينيما فجعمو جميعان، منيما الشبو أخذ فقالكا: القافة، عمر فدعا فكلدت،

 فدعا -الجاىمية في كذلؾ-ابنو  أنو يزعـ كبلىما رجبلف ادعاه رجؿ في قضى عمر أف
 ال كالذم قالت: ىك؟ ألييما لئلسبلـ ىداؾ بالذم أذكرؾ فقاؿ: المدعى، الغبلـ أـ رعم

 أدرم فما الميؿ، آخر ىذا كأتاني الميؿ، أكؿ ىذا أتاني ىك؛ ألييما أدرم ال لئلسبلـ ىداني
 المدعييف الرجميف فأمر فنثرىا، ببطحاء كدعا بأربعة، القافة مف عمر فدعا ىك، ألييما
 فإذا انظركا، فقاؿ: القافة، أراه ثـ بقدـ، فكطئ المدعى كأمر بقدـ، نيمام كاحد كؿ فكطئ
 رجبلن  سأليـ ثـ بينيـ، فرؽ ثـ أثبتنا، قد فقالكا: القافة فنظر أسألكـ، حتى تكممكا فبل أثبتـ
 عجبان  يا :عمر فقاؿ ىذيف، لمف ىذا أف يشيد كميـ أربعتيـ -فتتابعكا يعني- فتعاقدكا رجبلن،
 النساء أف أشعر أكف كلـ ،العدد ذكات بالكبلب تمقح الكمبة أف أعمـ كنت قد ء؛ىؤال يقكؿ لما

 .(ٓ)أبكاؾ فإنيما اذىب ،تركف ما ألرل إني ،ىذا قبؿ ذلؾ يفعمف
                                                           

 ، مف ركاية ابف المسيب.َُِٓٓرقـ:  ِّٔ/َُ ل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلدكتاب الدعك  أخرجو البييقي، -ُ
قاؿ: ك ، مف ركاية الحسف عف عمر، َُِٔٓرقـ:  ِّٔ/َُ ، باب القافة كدعكل الكلدالكبرلأخرجو البييقي في  -ِ
  «.منقطعة كمتاىما عمر، عف الحسف عف كركايتيـ عمر، عف المسيب بف سعيد عف البصرييف ركاية الركايتاف ىاتاف»
:  ،ِِٓ/ُِ اآلثار مشكؿ أخرجو الطحاكم في شرح -ّ  .«تكبة العنبرم ضعيؼ متفؽ عمى ضعفو»قاؿ ابف حـز
ْ-  : لكف الظاىر مف قكلو جعمو بينيما أم  ،نو ألحقو بنسبيماأليس فيو  (جعمو بينيما) :كقكؿ ابف عمر»قاؿ ابف حـز

كما نعرؼ الحاؽ الكلد باثنيف عف أحد مف  ،ال يجكز أف يظف بعمر غير ىذا ،كقفو بينيما حتى يمكح لو فيو كجو الحكـ
 .ُِٓ، ُُٓ/َُالمحمى  «حد دكف رسكؿ اهلل أالنخعي كال حجة في ، المتقدميف إال عف ابراىيـ

 .ِٕٓ/ُِ اآلثار أخرجو الطحاكم في مشكؿ -ٓ
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 .الصحابة مف اإلجماع محؿ حؿ إذ ؛اثنيف مف النسب بثبكت القكؿ يمـزكبالتالي فإنو 
 امرأة عمى كقعكا -باليمف كىك-ثة ثبلب ًتيى أنو أي  يناقش: بما ركم عف اإلماـ عمى 

 كمما فجعؿ حتى سأليـ جميعا، ،ال :قاال ؟بالكلد ليذا أتقراف :اثنيف فسأؿ ،كاحد طير في
 ثمثي عميو كجعؿ القرعة، عميو صارت بالذم الكلد فألحؽ بينيـ، فأقرع ال، قاال: اثنيف سأؿ
أكثر  مكف الحمؿ مف، فمكؿ أ(ُ)نكاجذه بدت حتى فضحؾ  لمنبي ذلؾ فذكر قاؿ الدية،

مف كاطئ أللحقو بيـ، أك باثنيف منيما، فمما لـ يمحقو إال بكاحد دؿ ذلؾ عمى أنو ال يككف 
، كاإلقرار أحد أقساـ السنة، كلك أمكف الحمؿ حمؿ مف أكثر مف كاطئ، كأكد ذلؾ إقراره 

 ما صنع، أك أتى الكحي ببياف ذلؾ.   عمى عمي  مف أكثر مف كاطئ ألنكر النبي 
ٍرعى  مىاءىهي  يىٍسًقيى  أىفٍ  اٍْلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالم وً  ييٍؤًمفي  اًلٍمًرئو  يىًحؿ   "الى :  النبي بقكؿ -ِ  زى
ٍيرًًه"  سمع في يزيد الكطء» :أحمد اإلماـ قاؿ ،الكاطئ غير مف الحامؿ كطء يريد (ِ)غى
 .(ْ)(ّ)«كبصره الكلد

                                                           
ماجو،  ، كابفَِِٕبرقـ:  ُِٖ/ِ ي الكلدداكد، كتاب الطبلؽ، باب مف قاؿ بالقرعة إذا تنازعكا ف أبك أخرجو -ُ

 بف ، قاؿ اُّْٖٗبرقـ:  ّّٕ/ْفي المسند  ، كأحمدِّْٖبرقـ:  ٖٕٔ/ِ كتاب األحكاـ، باب القضاء بالقرعة
 ككذا صحيح، إسناده»، كقاؿ األلباني: َِٕ/ِ المجتيد البف رشد انظر: بداية «مسند حسف حديث» البر: عبد
، ابف قاؿ  .ُْٔٗبرقـ:  ّٖ/ٕ داكد أبي صحيح سنف «القيـ ابف كتبعو حـز
 ما ، كالترمذم، كتاب النكاح، بابُِٖٓبرقـ:  ِْٖ/ِ داكد، كتاب النكاح، باب في كطء السبايا أبك أخرجو -ِ

في المسند، حديث ركيفع بف ثابت  ، كأحمدُُُّبرقـ: ّْٕ/ّحامؿ  كىي الجارية يشترل الرجؿ في جاء
، كلفظ ُِْ/ٖالبدر المنير ، «يحىذا الحديث صح»اؿ ابف الممقف: ق، َُُّٕبرقـ:  َُٖ/ْ األنصارم 
ٍيرًهً الترمذم " لىدى غى اءىهي كى  «.حديث حسف ىذا»قاؿ الترمذم: "، ك فىالى يىٍسًؽ مى

 .ُْٓ/َُ المغني -ّ
نبي كقد يستدؿ بو مف يرل الحاؽ الكلد بالكاطئيف إذا كاف ذلؾ منيما، كقالكا قد شبو ال» :قاؿ اإلماـ الخطابي -ْ
 قاؿ المستدلكف: إنو مف المعمـك أف ، «كذلؾ يزيد المني في الكلد ،الكلد بالزرع، أم كما يزيد الماء في الزرع

القيـ عمى  ]حاشية ابفالتالي فإف الكطء يزيد في تخميقوالماء الذم يسقى بو الزرع يزيد فيو، كيتككف الزرع منو، كب
ٍرعى كىذا تشبيو عمى معنى التقريب، كىك في قكلو: »عمييـ:  ثـ يقكؿ الخطابي ردان ، [ُّٔ/ٔسنف أبي داككد  "زى

ٍيرًه" ثباتو لرب الزرع كىك الزارع، فقياسو في التشبيو بو أف ال يككف الكلد غى ، قطع إضافة ممؾ الزرع عف الساقي كا 
نما يككف ألحدىما  =قاؿ»القيـ: لذا جاء في ذكر كبلـ أحمد عند ابف ، [ِِٔ/ّ]معالـ السنف  «.ليما جميعان، كا 
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كبالتالي فإنو ، [ِِِص التبياف في أقساـ القرآف]«اإلماـ أحمد: الكطء يزيد في سمع الكلد كبصره، ىذا بعد انقعاده=

  .يقع عمى شيء ليس لواآلخر  ءماك  ،قد انعقد مف ماء األكؿ
 .ثير لذلؾبأف ظاىر الحديث يدؿ عمى كجكد تأ -مما يستدؿ بو لمف يقكؿ بالحمؿ مف كاطئيف–ؿ قيكذلؾ 

 أك يتأثر بو، ليس ببلـز أف يستفيد الجنيف الذم في البطف بسبب الجماع الذم يحصؿ ألمو،كالجكاب: بأنو 
 فالمقصكد مف ذلؾ منع كطء ذات الحمؿ، كيككف ذلؾ بمثابة سقي زرع غيره، سكاء انتفع الجنيف بيذا الكطء

عكف قاؿ صاحب ، معباد[ل]شرح أبي داككد ءه زرع غيره، فإنو يصدؽ عميو أنو سقى ماكيتأثر أك لـ ينتفع ،كتأثر بو
ٍيرًه"»: ُّٕ/ٔالمعبكد  ٍرعى غى   .«أم محؿ زرع لغيره "زى

ثـ إف مسألة انتفاع الجنيف بماء الكاطئ الثاني أك التأثر بو قد نقؿ فييا عف أطباء أنيـ ينفكف انتفاع الجنيف بماء 
كجكده داخؿ الرحـ؛ إذ يككف الجنيف داخؿ الغشاء األمينكني الكاطئ اآلخر، فبل تأثير لمائو عمى الجنيف طيمة 

الذم يحيط بو إحاطة تامة كيعزلو عف المحيط الخارجي، كيحصؿ الجنيف عمى غذائو طكاؿ فترة الحمؿ عف 
طريؽ الدكرة الدمكية لؤلـ بكاسطة المشيمة، كليذا ينفي األطباء أف يككف لمجماع أم عبلقة بتغذية الجنيف كتأثيره 

ف كاف المخالؼ قد اعترض عميو بأنو ال دليؿ عممي لمف ينفي ذلؾ، كما داـ الجنيف يتصؿ بمحيطو عمي و، كا 
الخارجي عف طريؽ دكرة األـ الدمكية، فيمكف أف يصؿ إليو أثر اإلفرازات الجنسية عف طريؽ االمتصاص أك 

 [.ِْالدـ]األنساب كاألكالد لعبد الحميد طيماز ص
نيف مف الكطء كتأثره بو غير الـز مف منع كطئ أمة، كما أف ذلؾ ال عبلقة لو بحدكث أف انتفاع الج كالخالصة:

 النزاع.كنشكء الحمؿ حتى يستدؿ بو لجكاز الحمؿ مف كاطئيف، كبالتالي يمكنني القكؿ: إنو استدالؿ في غير مكضع 
ٍيرً : فسر أحد العامميف في المجاؿ الطبي في بحث لو قكؿ النبي  ر٘ج٤ٚ: ٍرعى غى البكيضات التي تخرج مف ب، ًه""زى

كالمقصكد ىنا بالزرع البكيضات؛ ألف الكلد ىك ثمرة الزرع، كالبكيضة ىي الزرع الحقيقي » مبيض المرأة، بقكلو:
؛ عمى أف الحديث يتحدث عف النيي عف كطء المعتدة، مستندان إلى أف العمـ الحديث قد أثبت أف «قبؿ النضج

حيث يبدأ إنتاج البكيضة في الحيضة األكلى كينتيي في طير الحيضة الثالثة،  مدة تككيف البكيضة ثبلثة قركء،
يكما(، ففي الحيضة األكلى أثناء العدة تخرج  ِٕ=ِ+َٕيكما(، كمدة حياتيا يكميف ) َٕفمدة تككيف البكيضة )

ج البكيضة مف المبيض البكيضة الكبرل مع دـ الحيض ألنيا لـ تمقح، كفي الحيضة الثانية أثناء العدة تخر 
الكسطى، كفي الحيضة تخرج البكيضة الصغرل، فيككف الرحـ قد تخمص مف البكيضات الثبلث التي كانت في 

 -أم البكيضات الثبلث–بالحيضات الثبلث، فيي  -كالمرأة عند الزكج األكؿ-طكر كمراحؿ التككيف كالتخميؽ 
نت في المخزف كبدأت رحمتيا التككينية أثناء العدة، تابعة لمزكج األكؿ، كتحمؿ بصمتو، أما البكيضة الرابعة فقد كا

]عدة المطمقة )الحكمة اإلليية كالمعجزة العممية(، لفكزم رمضاف، األكؿ، كال تحمؿ شفرتو، كلـ تسؽى بمائو زكجفمـ تعش مع ال
 كما بعدىا[. ّٕٗص ـ، العمـك اإلنسانية كالحكـ التشريعية،َُِِ-ىػُِّْبحكث المؤتمر العالمي العاشر لئلعجاز بتركيا، 

ٍيرًًه": أقكؿ: بالنسبة لتفسيره لقكؿ النبي  ٍرعى غى  عمى أنو البكيضات، فإنو تفسير مجانب لمصكاب؛ لآلتي: "زى
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 األلكاف مختمفة بيا تأتي لسنكركا الكمبة جراء في رلي كما بذلؾ يشيد الحسأف  -ّ
 .(ُ)آبائيا لتعدد

                                                                                                                                                                  

ٍيرًهً "اعتماده عمى ضعؼ ركاية الترمذم  -أ لىدى غى اءىهي كى ، كىذا ال يسمـ لو؛ ألف الترمذم قد نص عمى "فىالى يىٍسًؽ مى
 ف مف ضعفيا، ككجو تضعيفيا، كليذه الركاية ما يكافقيا عند الحاكـ كغيره.  تحسينيا، كالباحث لـ يب

الباحث اعتمد عمى ركاية أبي داككد كىي عند أحمد كقد فيسر ذلؾ فييما بإتياف الحبالى، كجاء فييما بياف  -ب
بي يـك حنيف، في التعامؿ مع الس سبب الحديث، كذلؾ أف ركيفعان قاؿ ذلؾ في غزكة منبيان ليـ بسنة النبي 

مىى اٍمرىأىةو ًمفى الس بٍ "زيادة:  -ركاية أحمد كأبي داككد-كفييما   يً كىالى يىًحؿ  اًلٍمًرئو ييٍؤًمفي ًبالم ًو كىاٍليىٍكـً اْلًخًر أىٍف يىقىعى عى
ت ى يىٍستىٍبًرئىيىا اف زرع غيره في التعامؿ مع السبي، فبدأ بالنيي عف سقي اإلنس ، فالحديث يبيف سنة النبي "...حى

بمائو كلذا فسره الراكم بإتياف الحبالى، كثنى بمنع كطء السبايا عمكمان، أم غير ذكات الحمؿ حتى ييستبرأف، كىذا 
ال ما فائدة ذكر النيي عف مكاقعة نساء السبي قبؿ االستبراء عقب ذلؾ؟  ىك ما فيمو المخاطبكف بذلؾ، كا 

شراح الحديث كالفقياء، فبل تكاد تقؼ عمى كتاب لشراح الحديث تفسير الزرع في الحديث بالحمؿ ىك ما عميو  -ج
ال  ،كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ»أك لمفقياء إال ذكركا أف ذلؾ في كطء الحبالى، لذا يقكؿ الترمذم بعد الحديث: 

 عميو.، فتفسير الحديث بإتياف الحبالى كالمجمع «يركف لمرجؿ إذا اشترل جارية كىي حامؿ أف يطأىا حتى تضع
، يتككف -النطفة–، كالذم يضعو فييا البذرة كأىنو يىٍحريثي ليزرع، ميزدىرىع كلده انيألج؛ ان لمزك المرأة حرثجعؿ اهلل  -د

 أم النطفة، الزرع الذم ىك الكلد، فناسب حمؿ الزرع عمى الكلد.–منيا 
 ي الحيكاف؛ كمف ذلؾ:يجاب عف ىذا االستدالؿ بأف سنة اهلل تعالى في خمؽ اإلنساف تختمؼ عنيا ف -ُ
أف الكالدة في الغالب عند المرأة بكضع مكلكد كاحد، بخبلؼ أنثى بعض الحيكانات، فسنة اهلل الماضية في  -أ

المرأة أف مبيضيا يخرج بكيضة كاحدة في الشير، كيغمب أف ينتج عنيا جنيف كاحد فقط، كمف النادر أف تنقسـ 
تج عدة أجنة، كأندر منو أف تيخىصىب أكثر مف بكيضة كينتج عنيا البكيضة الممقحة في مرحمة مف مراحميا لتن

 أكثر مف جنيف، كالفرؽ بيف الصكرتيف مف كجكه:
في الجنس حتى فصيمة الدـ، كالبصمات متشابية تمامان  -انقساـ البكيضة الممقحة–األكؿ: أف األجنة في الصكرة األكلى 

 فتكائميا غير متشابية كقد يختمؼ جنسيا. -يب أكثر مف بكيضةتخص– يصعب التفريؽ بينيما، بخبلؼ الصكرة الثانية
الثاني: في مسألتنا ىذه، ففي الصكرة األكلى تتمقح البكيضة مف كاطئ كاحد فقط، أما في الصكرة الثانية فيمكف أف 

 .لمرأةاتتمقح أكثر مف بكيضة مف كاطئ كاحد أك أكثر مف كاطئ كبالتالي يمكف فييا الحمؿ مف أكثر مف كاطئ عند 
أف سنة اهلل في البشر الزكاج كال تككف األنثى مكطكءة إال تحت كاطئ كاحد فقط، فأجرل اهلل سبحانو العادة  -ب

بحمؿ كاحد مف بكيضة كاحدة، كمف النادر أف يتعدد الحمؿ مف بكيضة كاحدة، كأندر منو ببكيضتيف فأكثر، أما 
 لتالي جعؿ سبحانو الغالب في حمؿ بعضيا عدة أجنة.سنة اهلل في الحيكانات فاألنثى تمقح بعدة ذككر، كبا

 كبالتالي يظير الفرؽ بيف اإلنساف كالحيكاف، كال يستقيـ ىذا القياس، كعميو فإنو قياس فاسد.
 كيشبع رغبتو في غير المشركع إنما يسمؾ طريؽ البيائـ. -رجؿ أك مرأة-الذم يخرج عف ىذه السنة  فسبحاف اهلل!
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 ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء ادلَأُخاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف 
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف احلَٔ ٖٓ ٝاؿئني أٝال :

 حمؿ فكؽ حمؿ -أ
الحمؿ مانعان ألم حمؿ آخر حتى ينتيي الحمؿ األكؿ بالكالدة أك   لقد جعؿ اهلل

تنتيي فترة النفاس، كيعكد الرحـ بعد ذلؾ إلى استعداده لمحمؿ مرة أخرل،  السقط، ثـ
الغدة النخامية تعمقيا بالرحـ ىرمكنات تنبو كفي فترة الحمؿ ترسؿ البكيضة الممقحة بعد 

إلى أف حمبلن قد حصؿ؛ لتتكقؼ عف إرساؿ ىرمكناتيا المنشطة لممبيض، كالتي تسبب 
فراز البكيض ات منيا، فتكقؼ الغدة النخامية إرساؿ ىرمكناتيا نمك حكيصبلت جراؼ، كا 

 . (ُ)( حتى ينتيي الحمؿF.S.H. AND L.Hالمنمية كالمغذية لممبيض )
ڭ ۇ ژكلكف المشيئة اإلليية التي تقكؿ لمشيء كف فيككف كما قاؿ سبحانو: 

ې  ې ې ى     ى ائ ژ : ، كقاؿ (ِ)ژۇۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

، (ْ)ژائ   ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئژ : ، كقاؿ (ّ)ژائ  ەئ ەئ         وئ 
بيض بمشيئتو ليخرج بكيضة رغـ كجكد الحمؿ، كتمقح ىذه البكيضة فإذا شاء أمر الم

كتنغرز ليككف حمبلن فكؽ حمؿ، كقد كصفت ىذه الحالة في الكبلب، كالخيؿ، كاألغناـ، 
 .(ٓ)كالخنازير، كاألرانب

بكيضتيف فأكثر كما يحدث في  إذف فيذه الحالة الشاذة قد تحدث إف أفرز المبيض
، كقد يككف خركج إحدل البكيضتيف متأخران عف األخرل (ٔ)التكائـ غير المتشابية

                                                           
 .ّْٖطب كالقرآف صخمؽ اإلنساف بيف ال -ُ
 .ُُٕاآلية : سكرة البقرة -ِ
 .َْاآلية : سكرة النحؿ -ّ
 .ِٖاآلية : سكرة يس -ْ

 .ّْٖخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ٓ
 = التكائـ نكعاف: تكائـ متشابية، كتكائـ غير متشابية: -ٔ
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بساعات أك بأياـ، كبناء عمى ذلؾ فإنو ال مانع مف الناحية الطبية أف يمقح حيكاف منكم 
مف رجؿ بكيضة، ثـ يأتي حيكاف منكم مف رجؿ آخر ليقمح بكيضة أخرل، كعمى ذلؾ 

 .(ُ)ىناؾ تكأماف ألبكيف مختمفيف يككف
إذ تبمغ نسبتيا كاحد لكؿ مائة  ،ف كالدة تكءميف ليست شديدة الندرةكقد ثبت عمميان أ

تقريبان، كقد تزيد أك تنقص عف ذلؾ قميبلن في بعض البمداف، أما كالدة ثبلثة تكائـ فيي 
أك  ،يح بكيضتيفكالدة، كقد تككف التكائـ الثبلثية نتيجة لتمق ََٕٔحالة كاحدة لكؿ 

أك بكيضة كاحدة تنفصؿ بعد ذلؾ، ككذلؾ التكائـ الرباعية كالخماسية كالسداسية  ،ثبلث
 .(ِ)كغيرىا، ككمما زاد عدد التكائـ كاف ذلؾ أشد ندرة

كقد أثبت عمـ األجنة الحديث إمكاف كقكع ذلؾ بؿ حدكثو في الجراء كبعض الثدييات، 
ؾ في اإلنساف، كفي نفس الكقت ال تكجد أدلة كال يكجد دليؿ عمى عدـ إمكاف حدكث ذل

ف أثبتو   .(ّ)ـَُٕٗ( عاـ Bulmerبعض العمماء كبكلمر )قاطعة عمى حدكثو، كا 

                                                                                                                                                                  

يض أكثر مف بكيضة، فيمقح (، كتتككف حيف يفرز المبUNLIKE TWINS: التكائـ غير المتشابية )النكع اْلكؿ=
كؿ بكيضة حيكاف منكم، فتتككف تكائـ غير متشابية تشابيان تامان، بؿ قد يككنا مختمفيف في الجنس، فأحدىما ذكر 
كاآلخر أنثى، كال تزيد درجة تشابييما عف تشابو األخكة العادييف ذككران أك إناثان، كتسمى ىذه التكائـ بثنائية 

ف ىناؾ بكيضتيف ممقحتيف يخمؽ اهلل مف كؿ منيما كلدا، كلمكراثة دكر كبير في ( أم أDIZYGOTICالبكيضة )
 التكائـ غير المتشابية، بعكس التكائـ المتشابية التي ال يبدكا فييا أم تأثير لمعكامؿ الكراثية.

مراحميا إلى (: كسببيا القريب أف البكيضة الممقحة تنقسـ في أحد LIKE TWINS: التكائـ المتشابية )النكع الثاني
( أم MNOMZYGOTIC TWINSبكيضتيف، ثـ تكاصؿ كؿ كاحدة منيما نمكىا إلى جنيف متكامؿ، كتسمى )

، ككذلؾ -ذكر أك أنثى-التكائـ لبكيضة كاحدة، كيككف التشابو في ىذا النكع تامان، كالبد أف يككف الجنس كاحدان 
ـ كاحدة، ككذلؾ بصمات األصابع تككف متشابية السمات كالشيات تككف متشابية إلى حد كبير، بؿ إف فصيمة الد

إلى درجة كبيرة جدان بحيث يصعب التفريؽ بينيما إال نادران، انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار 
 . ُْٕ-ْٗٔص

 .ْْٖخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ُ
 .   ْٖٕالمصدر نفسو ص  -ِ
 .ْْٖخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ّ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

626 

 اشتراؾ كاطئيف في حمؿ كاحد -ب
 في المرأة ماء في البييضة ليقابؿ الميبؿ مف الرجؿ ماء يرحؿ اإلخصاب عممية خبلؿ

 كاحد منكم كيخترؽ ،القميؿ إال الرجؿ ءما مف يصؿ كال ،(فالكب قناة) البييضات قناة
غشاء  في سريع تغير مباشرة ذلؾ عقب كيحدث ،مككنان النطفة األمشاج البييضة
 .(ُ)المنكيات بقية دخكؿ يمنع البييضة

فأثناء دخكؿ الحيكاف المنكم إلى البييضة تتغير نفاذية غشاء البييضة، كتنطمؽ 
تمنع دخكؿ المزيد مف الحيكانات المنكية، بؿ إنزيمات تحممية مائية مف حبيبات القشرة؛ ل

يصدر عنيا رجفة كيربائية تصعؽ ما تبقى مف حيكانات منكية خارج البييضة، كبذلؾ 
 .(ِ)تحتضف البييضة حيكانان منكيان كاحدان فقط

إف ىناؾ إنزيمات سكرية كبركتينية تصدر عف حبيبات قشرية »يقكؿ كاركؿ دابيؿ: 
مبكيضة الممقحة مف شأنيا أف تمنع حكينات منكية أخرل مف أسفؿ األغشية الببلزمية ل

إف منع »، كيضيؼ ستيفف أكبف ىايمر: (ّ)«اختراؽ األغشية الببلزمية لمبكيضة
اإلخصاب بأكثر مف حكيف منكم كاحد يدعمو أيضان تدخبلت مف أيكنات الصكديـك 

كف غشاء إخصاب، داخؿ الخمية مسببان تغيران في الجيد الكيربي، كالعامؿ اآلخر ىك تك
 .(ْ)«-حكينات منكية–كىك جدار غير قابؿ لبلختراؽ مف قبؿ عناصر التمقيح 

كمما لدينا مف عمـ األجنة نرل استحالة ذلؾ؛ ألف »يقكؿ الطبيب محمد عمي البار: 
البكيضة إنما تتمقح بحيكاف منكم كاحد، فإذا ما تمقحت لـ يمكف تمقيحيا مرة أخرل بماء 

ف ما لدينا مف عمـ األجنة الحديث يؤكد ما ذىب إليو اإلماـ الشافعي كاطئ ثاف، كلذا فإ
 .(ٓ)«في استحالة ذلؾ

                                                           
 .ّٖص كالسنة القرآف ضكء في األجنة مـع -ُ
 .ٖٓاآليات العجاب في رحمة اإلنجاب لحامد أحمد حامد ص -ِ
 .  َُٖلتاج الديف الجاعكني ص -أطكار خمقو كتصكيره في الطب كالقرآف–اإلنساف ىذا الكائف العجيب  -ّ
 المصدر نفسو. -ْ
 .ْٖٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص  -ٓ
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف احلَٔ ٖٓ ٝاؿئني يف افزالف اُلوٜبء صب٤ٗب 
 تبيف مف خبلؿ ما ذكره أىؿ الطب أف الحمؿ مف أكثر مف كاطئ عمى نكعيف:

تمقيح عدة بكيضات، بحيث تتككف عدة في  -كاطئيف أك أكثر-اشتراؾ الجميع اْلكؿ:
أجنة مف عدة كاطئيف، كىذا ممكف، كعميو فإف نفي أحد التكأميف ممكف إف كجد ما يدعكا 
إليو؛ ألف الفقياء بنكا الحكـ عمى الظاىر، كليس ىناؾ نص في المسألة، كمبناىا عمى 

مـ أف ىذا األمر قكؿ أىؿ الخبرة كاالختصاص الذيف أثبتكا إمكانية ذلؾ مع ندرتو، مع الع
ممكف الحدكث في عممية التمقيح الصناعي، حيث إمكانية اختبلط األنابيب كالمني، 

بييضات، كيتـ تمقيحيا  ٔ-ّخاصة كأنو عند القياـ بالتمقيح يتـ سحب ما يقارب 
احتياطان حتى إذا لـ يتـ انغراس البييضة الممقحة في الرحـ، كانت األخرل جاىزة، كقد 

، ككذلؾ فإف النسب كما يحتاط إلثباتو فإنو ال يحؿ التساىؿ في (ُ)حصؿ ىذا حقيقة
مىٍت عمى قىٍكـو مف يقكؿ:  ، كالنبي (ِ)إثباتو، مع كجكد دكاعي النفي لو "أىي مىا اٍمرىأىةو أىٍدخى

حى  ن تىوي، كىأىي مىا رىجيؿو جى لىٍف ييٍدًخمىيىا اهلل جى ، كى لىدىهي ليس منيـ، فىمىٍيسىٍت مف الم ًو في شىٍيءو دى كى
وي عمى ر  حى فىضى ًليفى كىاٍْلًخًريفى كىك يىٍنظيري إليو، اٍحتىجىبى اهلل منو، كى  . (ّ)"ؤكس اٍْلىك 

                                                           
فأنجبا تكأميف  ،ـ قرر زكجاف التمقيح الصناعي بعد حرماف مف اإلنجاب لثماف سنكاتُّٗٗدا عاـ في ىكلنف -ُ

حيف قاـ بكضع عينة مني الزكج في أنبكب  ،أبيض كأسكد ليتضح فيما بعد حدكث خطأ كقع مف فني المختبر
 .َُٓع الحمؿ صمة بالعقـ كاإلنجاب كمنألحكاـ المتصنظر: اا، سبؽ كأف استعممو لتمقي مني رجؿ أسكد

كذكرت قصة زكاج خميجي بأجنبية، كبعد أف كلدت لو تكأـ، كالحظ اختبلؼ لكف عينييما، كأظيرت نتائج البصمة 
الكراثية  أنيا أقامت عبلقة جنسية مع زكجيا كعشيقيا في كقت متقارب في يـك كاحد، كأنو تـ تمقيح بييضتيف كؿ 

كالدة طفميف كؿ كاحد منيما يختمؼ تركيبو الكراثي عف اآلخر،  كاحدة منيما بخمية منكية مستقمة مما أدل إلى
 .  ِِّليككنا ألبكيف مختمفيف كأـ كاحدة، انظر: أحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا ص

 . ِِّ، ُِّانظر: أحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا ص -ِ
، كتاب الطبلؽ، لنسائيكا ،ِِّٔبرقـ:  ٖٖٔ/ُ باب التغميظ في االنتفاء، كتاب الطبلؽ، أخرجو أبك داكد -ّ

كابف حباف في صحيحو، كتاب النكاح، باب ثبكت ، ُّْٖبرقـ:  ُٕٗ/ٔ باب التغميظ في االنتفاء مف الكلد
 الصحيحيف، كتاب الطبلؽ عمى ، كالحاكـ في المستدرؾَُْٖبرقـ:  ُْٖ/ٗ النسب كما جاء في القائؼ

كصححو ابف=  ،ككافقو الذىبي «يخرجاه ـكل مسمـ شرط عمى صحيح حديث ىذا»، كقاؿ: ُِْٖبرقـ:  َِِ/ِ
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اشتراكيـ في تمقيح بكيضة كاحدة، بحيث يتككف جنيف كاحد مف عدة كاطئيف،  الثاني:
كبالتالي فإف أثر ىذه المستجدات يظير في بياف بطبلف ما ذكره ، كىذا غير ممكف

كاطئ في جنيف كاحد، كرجحاف ما ذىب القكؿ الثاني مف اشتراؾ أكثر مف في قياء فال
إليو الشافعي كغيره في عدـ اشتراؾ أكثر مف شخص في حمؿ كاحد، كليذا نجد ابف 

 جكز أبكاف، بؿ الكاحد لبلبف يككف أف يجكز رشد بعد أف ذكر قكؿ مف يقكؿ: إنو
 كمو كىذا» د بعضيـ عمى ذلؾ، قاؿ ابف رشد:ادعكه، كزا إف لثبلثة ابنان  يككف البعض أف

بطاؿ تخميط، ، كىذا الذم ذكره ابف رشد صحيح كيتكافؽ مع (ِ)(ُ)«كالمنقكؿ لممعقكؿ كا 
ما ذكره أىؿ الطب الحديث مف استحالة حدكث اشتراؾ كاطئيف في جنيف كاحد؛ ألف 

تمقيحيا مرة البكيضة إنما تتمقح بحيكاف منكم كاحد، فإذا ما تمقحت فميس مف الممكف 
 أخرل بماء كاطئ آخر.

 -األجنة-في حيف يبقى مف الممكف إذا كلدت المرأة أكثر مف جنيف أف يشترؾ فييا 
 .أعمـ كاهلل  .(ّ)أكثر مف كاطئ

                                                                                                                                                                  
 يكنس بف اهلل عبد بتفرد اعترافو مع العمؿ في الدارقطني كصححو»قاؿ ابف حجر:  ،[ُْٖ/ٖالبدر المنير]=الممقف

 بف إبراىيـ كفيو البزار، مسند في عمر بف عف الباب كفي الحديث، بيذا إال يعرؼ ال كأنو المقبرم سعيد عف بو
 .ِِٔ/ّ الحبير تمخيص «يؼضع كىك الخكزم سعيد

 .ِٗٔ/ِ المجتيد بداية -ُ
ِ-  : حد أكال حجة في  ،النخعي كما نعرؼ الحاؽ الكلد باثنيف عف أحد مف المتقدميف إال عف ابراىيـ»قاؿ ابف حـز

ثـ ذكر حديث ، «كالثابت عنو عميو الصبلة كالسبلـ يكذب جكاز ككف كلد مف منى أبكيف ،دكف رسكؿ اهلل 
ـٍ  ف  "إً  : النبي دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى مىقىةن  يىكيكفي  ثيـ   يىٍكمان، أىٍربىًعيفى  أيمِّوً  بىٍطفً  في خى الحديث]متفؽ عميو[، ثـ ذلؾ..." ًمٍثؿى  عى
ىي  تقع فييا النطفة في الرحـ يكببل شؾ أف الدقيقة الت ،أف ابتداء العدد مف حيف كقكع النطفة فصح يقينان »قاؿ: 

لكاف العدد  ،ف يجمع الماءاف فيصير منيما كلد كاحدأفمك جاز  ،ع فييا منى الكاطئ الثانييق يغير الدقيقة الت
ي البتدأ العدد فمك استضاؼ إليو الثان ،كؿ كحدهكلى فيك لؤلف عد مف حيف كقكعو النطفة األإنو أل ؛مكذكبا فيو

 .ُِٓ، ُُٓ/َُالمحمى  .« شؾنقص كزيادة ببل ربعيف يكمان فكاف يككف في بعض األ ،الثاني يمف حيف حمكؿ المن
كىك  ،: ىذه مسألة التكأـقيؿ: فيؿ يمكف أف يخمؽ مف الماء كلداف في بطف كاحد؟ فإف قيؿ»يقكؿ ابف القيـ:  -ّ

، كذكر أسبابان حسب تصكره كفيمو يكجد فييا ما ىك قريب مما قالو العمـ الحديث، كذكران «كلو أسباب ،بؿ كقع ،ممكف
 ، فاهلل دره مف عالـ رباني مسدد.ِِّصالتبياف في أقساـ القرآف  التكائـ، كالحمؿ عمى حمؿ، كبلمان ألرسطك كغيره في
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 ادلـِت اخلبٌٓ: ٓواؽَ زبِن اجل٘ني
 اُلوع األٍٝ: أؿٞاه اجل٘ني األٝىل )اُ٘ـلخ، ٝاُؼِوخ، ٝادلؼـخ( ػ٘ل اُلوٜبء

في كبلـ الفقياء في مراحؿ تخمؽ الجنيف، نجد أف ليـ في زمف مف خبلؿ النظر 
 أطكار الجنيف األكلى )النطفة، كالعمقة، كالمضغة( قكليف:

مف المتقدميف،  -مف شيراح الصحيحيف كغيرىما–ذىب جميكر الفقياء  القكؿ اْلكؿ:
النطفة، يكما، كعميو فمدد  َُِ أف أطكار الجنيف النطفة، كالعمقة، كالمضغة، مدتيا إلى

 :ما يمي؛ ل(ُ)كالعمقة، كالمضغة، متعاقبات ال متداخبلت
 في جمع الخمؽ، قاؿ: حدثنا رسكؿ اهلل  لظاىر حديث عبد اهلل بف مسعكد  -ُ

ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يىٍكمان، ثيـ  ، قاؿ: (ِ)كىك الصادؽ المصدكؽ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي "ًإف  أىحى
مىقىةن  ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  يىٍبعىثي اهلل مىمىكنا، فىييٍؤمىري ًبأىٍربىًع  يىكيكفي عى

شىًقي  أك سىًعيده، ثيـ  ييٍنفىخي فيو  مىوي، كى ًرٍزقىوي، كىأىجى ييقىاؿي لو: اٍكتيٍب: عىمىمىوي، كى ، كى كىًممىاتو
" كحي ـٍ يي  ، كفي ركاية:(ّ)الر  ًدكي ٍمؽى أىحى ٍجمىعي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يىٍكمان، كأربعيف لىٍيمىةن، "إف خى

 ، مىقىةن مثمو، ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن مثمو، ثيـ  ييٍبعىثي إليو اٍلمىمىؾي فىييٍؤذىفي ًبأىٍربىًع كىًممىاتو ثيـ  يىكيكفي عى
ـٍ سىًعيده، ثي  شىًقي  أى مىوي، كىعىمىمىوي، كى "فىيىٍكتيبي ًرٍزقىوي، كىأىجى كحى  .(ْ)ـ  يىٍنفيخي فيو الر 

، قالكا: فاألربعيف األكلى نطفة، ثـ األربعيف الثانية عمقة، ثـ األربعيف الثالثة مضغة
أم: لحمة صغيرة، كىي األربعكف الثالثة... كحديث " "ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن »يقكؿ ابف حجر: 

ريف يكمان، في ثبلثة ابف مسعكد بجميع طرقة يدؿ عمى أف الجنيف يتقمب في مائة كعش
                                                           

الصنائع  ، كبدائعُْٖ/ْ الرائؽ ، كالبحرّْٖ/ُُ البارم ، كفتحُُٗ/ُٔ مسمـ لصحيح النككم شرح -ُ
 كالحاكم ،ٗٔص رسبلف ابف زبد شرح البياف ، كغايةَْٕ/ْ الدسكقي ، كحاشيةِّْ/ُُ ، كالذخيرةُٓٗ/ّ

، كالمكسكعة ٕٗ/ٖ ، كالمغني البف قدامةِْٕ/ٗ لممرداكم ، كاإلنصاؼُْْ/ٓ القناع ، ككشاؼُّ/ّ الكبير
 . َّٔ/ُالفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم 

 .َُٗ/ُٔ مسمـ لصحيح النككم الكريـ، شرح الكحي مف يأتي فيما المصدكؽ قكلو، في الصادؽ -ِ
 .َّّٔبرقـ:  ُُْٕ/ّ خمؽ، باب ذكر المبلئكةالبخارم، كتاب بدء ال أخرجو -ّ

 .َُٕٔبرقـ:  ُِّٕ/ٔ [ُُٕ:الصافات]ژۓ﮲  ے ۓ ےژكتاب التكحيد، باب  البخارم، أخرجو -ْ
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أطكار، كؿ طكر منيا أربعكف يكمان، ثـ بعد تكممتيا ينفخ فيو الركح، كقد ذكر اهلل تعالى 
 .(ُ)«ىذه األطكار الثبلثة مف غير تقييد بمدة في عدة سكر

ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يى "قالكا: ككذلؾ ركاية مسمـ، كنصيا:  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ٍكمان، ًإف  أىحى
 ، مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  ييٍرسىؿي اٍلمىمىؾي ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى
شىًقي  أك  ًمًو، كى ًمًو، كىعىمى : ًبكىٍتًب ًرٍزًقًو، كىأىجى ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو ، كى كحى فىيىٍنفيخي فيو الر 

يا مخالفة لمعنى ما جاء في البخارم، كأف جميعيا تفيد التعاقب ، إذ ال يجدكن(ِ)سىًعيده"
مىقىةن مثمو، ثيـ  : لمزمف المعدكد، كىك ما تقتضيو ظكاىر النصكص لقكلو  "ثيـ  يىكيكفي عى

 .يىكيكفي ميٍضغىةن مثمو"
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ": فقكلو  مىقى ، يساكم قكلو: "ثيـ  يىكيكفي عى  ةن ًمٍثؿى ذلؾ""ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى

أم: الزماف الذم ىك األربعكف، فاختمفت األلفاظ،  "ًمٍثؿى ذلؾ"أم: في ذلؾ الرحـ عمقة، 
"ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ": كاتحد المعنى، ككذلؾ القكؿ في قكلو 

(ّ). 
ذلؾ  بأنو ال سبيؿ إلى إعادة اسـ اإلشارة األكؿ إلى الظرؼ الزماني؛ إذا لك فعمنا -ِ

لتعذر عمينا معرفة مرجع اسـ اإلشارة الثاني الكارد في العبارة السابقة؛ ألف المشار إليو 
عندئذ ال يعدك أف يككف أمران ذكر سابقان، كاألمكر التي ذكرت قبؿ اسـ اإلشارة األكؿ ىي 

، كنائب الفاعؿ لمفعؿ -بطف األـ-كالظرؼ المكاني  -أربعكف يكمان -الظرؼ الزماني 
"خمؽ اإلنساف، كاإلنساف ذاتو المعبر عنو بقكلو: يجمع ىك  ـٍ دىكي ، فأييما يصمح أف "أىحى

يككف مرجعان لتمؾ اإلشارة الثانية عمى فرض أف مرجع اسـ اإلشارة األكؿ الظرؼ 
الزماني؟ فأما الظرؼ الزماني، فبل يمكف أف يككف مرجعان لئلشارتيف في آف كاحد، كأما 

ألف المعنى يصير: ثـ يككف خمؽ أحدكـ في تمؾ  الظرؼ المكاني فبل يمكف أيضان؛
األربعيف مثؿ بطف أمو، كىك غير مستقيـ، ككذلؾ ال يصح أف يككف مرجعو نائب 

                                                           
 .ّْٖ، ُْٖ/ُُ البارم فتح -ُ
 .ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْرزقو...  ككتابة أمو بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ِ
 .َٓٔ/ٔمقرطبي لمسمـ  كتابأشكؿ مف تمخيص  المفيـ لما -ّ
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فاعؿ؛ ألف المعنى يصبح ثـ يككف خمؽ أحدكـ في تمؾ األربعيف مثؿ خمؽ أحدكـ، كىك 
المصدر  غير سميـ، ككذلؾ الحاؿ في إرجاع اإلشارة إلى أحدكـ، كال يككف المرجع ىك

ٍمقيوي" المفيـك مف قكلو: ؛ ألف ذلؾ غير ممكف أيضان؛ ألنو يؤدم إلى التناقض "ييٍجمىعي خى
ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يىٍكمان""بيف معنى العبارة األكلى:  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ، كبيف ًإف  أىحى

في تمؾ األربعيف عمقة  العبارة التي تمييا؛ إذ يصبح المعنى ىكذا: ثـ يككف خمؽ أحدكـ
 مثؿ ذلؾ الجمع، كالمعنياف ال يمتقياف؛ ألف المراد بجمع الخمؽ أحد أمريف:

األكؿ: تفسير ابف مسعكد لو: بأف النطفة إذا كقعت في الرحـ، فأراد اهلل أف يخمؽ منيا 
بشران، طارت في جسد المرأة تحت كؿ ظفر كشعر، ثـ تمكث أربعيف يكمان، ثـ تنزؿ دمان 

كعميو إف كاف ىذا المعنى ىك  -كقيؿ: ليس البف مسعكد- (ُ)رحـ، فذلؾ جمعيافي ال
المعتمد لدل أكلئؾ الباحثيف، فإنو صريح بأف الذم يستغرؽ أربعيف يكمان ىك ذلؾ الجمع 

 المنقكؿ، كال يدخؿ فيو العمقة، كال المضغة.
كبلـ األطباء الثاني: التخطيط ألعضاء الجنيف، كتصكيرىا تصكيران خفيان، كىك أقرب ل

ف كاف ىذا المعنى ىك المعتمد لدل أكلئؾ الباحثيف، فإف (ِ)في الماضي كالحاضر ، كا 
معنى الشطر األكؿ مف الحديث: أف التخطيط الخفي يستغرؽ أربعيف يكمان، فإف كانت 
العمقة أمران مختمفان عف ذلؾ الجمع فكيؼ تكضع في ذلؾ الظرؼ الزماني الذم يممؤه كمو 

إنيا لك كضعت معو لما صح أف جمع الخمؽ يستغرؽ أربعيف يكمان، بؿ جمع الخمؽ؟ ف
 ينبغي أف يككف أقؿ مف ذلؾ حتى يككف ىناؾ متسع لمعمقة كالمضغة؛ كأصؿ ذلؾ أف
الظرؼ سكاء أكاف زمانيان أـ مكانيان ال بد لو مف متعمؽ، كال يكجد أدنى شؾ في أف متعمؽ 

ظرفان زمانيان لفعؿ الجمع، كأف  -األربعيف-كالظرؼ الزماني  -بطف األـ-الظرؼ المكاني 
ىذا الفعؿ يستغرؽ جميع تمؾ المدة، فإف كاف معناه ذكر آنفان لـ يكف ىناؾ مجاؿ ألف 

 إال أف يحمؿ النص النبكم ما ال يحتممو.، كتصييره مضغة، يشترؾ معو تصيير الجنيف عمقة
                                                           

 .  َْٖ/ُُفتح البارم  -ُ
 .ُِِص البف القيـ التبياف في أقساـ القرآف -ِ
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ـٍ ييٍجمىعي خى كقككا قكليـ بالراكية التالية:  دىكي ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أربىًعيفى يىٍكمان "إٌف أحى
، قالكا: كال سبيؿ فييا إلى إعادة اسـ اإلشارة األكؿ إلى الظرؼ الزماني؛ ألف (ُ)نيٍطفىةن"

النص في ىذه الركاية كاضح في داللتو عمى أف الذم يجمع أربعيف يكمان ىك النطفة، كال 
 يمكف أف يدخؿ في مفيكميا العمقة كالمضغة.

فإف قيؿ: إف تصيير الجنيف عمقة، كتصييره مضغة، داخؿ في مفيـك الجمع؛ قالكا: 
ترده صيغة البياف النبكم في الحديث الشريؼ؛ حيث عطؼ ىذا التعبير  افالجكاب أف ىذ

عمى جمع الخمؽ بثـ؛ كىذا األسمكب قطعي في داللتو عمى أف ذلؾ التعبير يحدث بعد 
 ؛ ألنو لك كاف داخبلن فيو ال ستعمؿ الرسكؿ جمع الخمؽ مرتبان عميو، كليس داخبلن فيو

الحرؼ الذم كضع في لغة العرب لمتفسير كالتفصيؿ كىك الفاء، كذكر قبمو المجمؿ، 
كبعده التفسير المفصؿ لمراحؿ الجنيف الثبلث، فإنو قاؿ: إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف 

ـ( فإنو حرؼ عطؼ أمو أربعيف يكمان، فيككف فييا نطفة، ثـ عمقة، ثـ مضغة، كأما )ث
يفيد مغايرة المعطكؼ لممعطكؼ عميو، كال يحتمؿ دخكؿ األكؿ في الثاني دخكؿ الجزء 
في الكؿ، كما داـ الظرؼ الزماني في الحديث، كىك األربعكف يكمان، قد ذكر بعد المعطكؼ 

 . (ِ)عميو كقبؿ المعطكؼ بثـ، فإنو يككف ظرفان لممعطكؼ عميو، كال يككف ظرفان لممعطكؼ
بأف عمماء المسمميف يدرككف تماـ اإلدراؾ أف الجنيف ينمك كيتخمؽ، كيكتمؿ  -ّ

 تصكيره كتخميقو قبؿ تماـ األشير األربعة، ككاف ىذا معركفان لدييـ في الشرع كالطب:

                                                           
 ُّ/ُ المصابيح لمتبريزم ، كمشكاةَٖٗبرقـ:  ُِٗ/ٖالمنير  ، كالبدرَُُٔرقـ:  ُِٖ/ّالحبير  تمخيص -ُ

 إلى الزيادة ضـ في الكبير ، كالفتحُُِٔ رقـ: ٔٓٔ/ُالحديث البف عبد اليادم  في ، كالمحررِٖبرقـ: 
 عمى األحاديث مف اشتير عما اإللباس كمزيؿ الخفاء ، ككشؼَِّٗرقـ:  ِٕٔ/ُالصغير لمذىبي  الجامع
 عف جرير بف كىب ركاية مف عكانة أبي عند ككقع»، قاؿ ابف حجر: ُّّرقـ:  ُُّ/ُ الناس لمعجمكني ألسنة
 فتح «النطفة ىك يجمع الذم أف فبيف أربعيف، قكلو: كبيف أحدكـ، قكلو: بيف نطفة زاد لكف آدـ، ركاية مثؿ شعبة
 .ْٕٗ/ُُ البارم

، كالمكسكعة الفقيية لمجنيف كاالستنساخ ّٖ-ُٖص لمحمد نعيـ أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة -ِ
 .ّْٔ-ُّٔ/ُ لمكفعة البشرم
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أما شرعان: فممركايات التي صرحت بأف النطفة إذا مر بيا اثنتاف كأربعكف ليمة يبعث 
، كىذا (ُ)مؽ سمعيا، كبصرىا، كجمدىا، كلحميا، كعظاميااهلل إلييا ممكان فيصكرىا، كيخ

الخبر كاضح في أف تصكير الجنيف كخمؽ جميع أعضائو يككف بعد ستة أسابيع مف 
عمره في بطف أمو، كأما طبان: فقد نقؿ أكثر مف فقيو مسمـ عف أطباء عصرىـ أف 

 : يالتلالالتيـ بااستد نكقشتكقد ، (ِ)الجنيف يستكمؿ أعضاءه قبؿ تماـ األشير األربعة
حيث ال ينطبؽ التفسير لمكصؼ  بالتعارض مع الكصؼ القرآني ألطكار الجنيف؛ -أ

الثبلثيف، أك التاسع  القرآني مع الطكر المكصكؼ؛ فالجنيف في اليـك العشريف، أك
عمى كجو  كالثبلثيف، ال يمكف كصفو كقطرة الماء، كيختمؼ في شكمو كحجمو عنيا

اليـك الخمسيف، أك الستيف، ال يمكف كصفو بأنو  القطع، كالجنيف في
الدكدة التي تعيش في البرؾ كتمتص الدماء، أك أنو  عمى شكؿ

يككف الجنيف في ىذه  يظير عمى شكؿ قطعة دـ جامدة؛ حيث
الفترة قد تشكؿ، كتطكر، كتـ خمؽ جميع أعضائو، كالجنيف بعد 

لى اليـك المائة كالعشريف ال يمكف اليـك كصفو بحاؿ بأنو  الثمانيف كا 
تخطيط، أك أنو مخمؽ كغير مخمؽ؛ حيث  مضغة ال شكؿ فييا كال

نفسو في  تككف أجيزة الجنيف قد تخمقت منذ زمف بعيد، كالجنيف
منتيى الحيكية كالنشاط، كيمارس جميع حركاتو كانفعاالتو، كفي 

تـ تخمؽ  -يكما ٔٓأم –( جنيف عمرة ثمانية أسابيع ُالشكؿ)
( جنيف ِبعض مراكز التعظـ فيو، كفي الشكؿ) كظيرت ضركفي،ىيكمو العظمي الغ

 كالخارجية، أجيزتو الداخمية مكتمؿ الخمؽ في -يكمان  ُٗأم -عشر أسبكعان  عمرة ثبلثة
 فيؿ يمكف أف نطمؽ عميو مصطمح مضغة؟!

                                                           

 مىر   "إذا، كلفظو: ِْٓٔبرقـ:  َِّٕ/ْأمو...  بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ُ
مىكنا، ًإلىٍييىا اهلل بىعىثى  لىٍيمىةن، كىأىٍربىعيكفى  اثنتاف ًبالن ٍطفىةً  رىىىا، مى ك  مىؽى  فىصى خى رىىىا سىٍمعىيىا كى بىصى ًجٍمدىىىا كى لىٍحمىيىا كى  ."كىًعظىامىيىا كى

 .ّٖف صلمحمد نعيـ ياسي أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة -ِ

  1 شكل

  2 شكل
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كيحتمؿ »كقد أشار ابف حجر إلى ذلؾ عند شرحو لركاية ابف مسعكد في مسمـ بقكلو: 
تصييرىا شيئان فشيئان، فيخالط الدـ النطفة في األربعيف األكلى بعد أف يككف المراد 

انعقادىا كامتدادىا، كتجرم في أجزائيا شيئان فشيئان حتى تتكامؿ عمقة في أثناء األربعيف، ثـ 
يخالطيا المحـ شيئا فشيئا إلى أف تشتد فتصير مضغة، كال تسمى عمقة قبؿ ذلؾ ما دامت 

 .(ُ)«زماف العمقة كالمضغة نطفة، ككذلؾ ما بعد ذلؾ مف
عمقت المفيـك الخاطئ ألطكار  ىناؾ كممة أدرجت في حديث ابف مسعكد، -ب

ـٍ  الجنيف كىي: كممة )نطفة( في الجممة األكلى دىكي ييٍجمىعي  مف الحديث، فصار لفظو: "إٌف أحى
ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًٍّو أربىًعيفى يىٍكمان نيٍطفىةن"، فكممة  ة في ركاية البخارم، أك مكجكد غير (نطفة)خى

 أم ركاية صحيحة.
كمسمـ، كلكف ركاية مسمـ تزيد  السابؽ كؿ مف البخارم ركل حديث ابف مسعكد -ج
كىي زيادة صحيحة  مضغة، في مكضعيف قبؿ لفظ عمقة، كقبؿ لفظ "في ذلؾ"لفظ 

اظ ىذا تككف الركاية التامة أللف تعتبر كأنيا مف أصؿ المتف جمعان بيف الركايات، كعمى
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ"الحديث كما ىي ثابتة في لفظ مسمـ، كيككف قكلو:  أم: ثـ إنو  "ثيـ  يىكيكفي عى

يككف في األربعيف المذككرة عمقة تامة الخمؽ، متقنة محكمة اإلحكاـ الممكف ليا، الذم يميؽ 
 ، كىذا جمع بيف األدلة، كىك أكلى مف الترجيح.بنعمو 
نما يقع في التصكير ع»قكؿ النككم:  -د قب األربعيف األكلى غير مكجكد في العادة، كا 

، ىذا يرد عمى قكليـ: إف عمماء المسمميف يدرككف (ِ)«األربعيف الثالثة، كىي مدة المضغة
تماـ اإلدراؾ أف الجنيف ينمك كيتخمؽ كيكتمؿ تصكيره كتخميقو قبؿ تماـ األشير األربعة، 

ف كاف غيرىـ ككاف ىذا معركفان لدييـ، بؿ ذكره بعضيـ ع مى سبيؿ الجمع بيف الركايات، كا 
 . (ّ)لـ يسمـ ليـ بو

                                                           
 .ُْٖ/ُُ البارم فتح -ُ
 .ُُٗ/ُٔ مسمـ صحيح شرح -ِ
كأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح ، ُْٗصكالسنة  القرآف ضكء في األجنة عمـ -ّ

 =مجمةبكمنشكر ، ِْالعمـك الطبية، الجزء األكؿ، صالككيت، بكالصاكم، بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

635 

كجماعة مف المعاصريف إلى أف زمف أطكار  (ُ)ذىب ابف الزممكاني القكؿ الثاني:
الجنيف: النطفة، كالعمقة، كالمضغة، مدتيا في األربعيف األكلى، كأف ىذه األربعيف يكمان 

ليذه  في الحديث تفيد التكرار "ًمٍثؿى ذلؾ"ف لفظة المذككرة في الحديث مفردة غير متكررة، كأ
 المدة، كاستدلكا بما يمي: 

كىك الصادؽ المصدكؽ:  قاؿ: حدثنا رسكؿ اهلل  بحديث عبد اهلل بف مسعكد  -ُ
مىقىةن ًمٍثؿى " ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمان، ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى ٍمقيوي في بىٍطًف أيمِّ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ذلؾ، ثيـ   ًإف  أىحى

 : ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو ، كى كحى ؿي اٍلمىمىؾي فىيىٍنفيخي فيو الر  يىكيكفي في ذلؾ ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  ييٍرسى
شىًقي  أك سىًعيده" ًمًو، كى ًمًو، كىعىمى ًبكىٍتًب ًرٍزًقًو، كىأىجى
الداؿ عمى أف خمؽ الجنيف يجمع خبلؿ  ،(ِ)

النطفة، كالعمقة، كالمضغة، تقع كتكتمؿ كميا  مف عمره، كأطكار األربعيف يكمان األكلى
يعكد إلى الكقت، أم إلى األربعيف يكما، أما  في ذلؾ"" خبلؿ ىذه األربعيف؛ ألف لفظ

، فبل بد أنو يعكد إلى شيء آخر غير الكقت، كأقرب "ًمٍثؿى ذلؾ" اسـ اإلشارة في قكلو
 "ًمٍثؿى ذلؾ"كاف اسـ اإلشارة في قكلو:  جمع الخمؽ؛ ألنو لما شيء يعكد إليو ىنا ىك

يمكف صرفو إلى كاحد مف ثبلثة أشياء ذكرت قبمو في الحديث، كىي: جمع الخمؽ، 
 كبطف األـ، كأربعيف يكمان، فيك لفظ مجمؿ يحمؿ عمى المفظ المبيف لممقصكد مف اسـ

 د اسـاإلشارة في قكلو، كالذم يبيف لنا ذلؾ حديث حذيفة الذم يمنع مضمكنو أف يعك 
اإلشارة عمى الفترة الزمنية أربعيف يكمان؛ ألف النص المجمؿ يحمؿ عمى النص المبيف حسب 
قكاعد األصكلييف، كال يصح أف يعكد اسـ اإلشارة عمى بطف األـ؛ ألف تكراره في الحديث ال 
يفيد معنى جديدان، فكأنو قاؿ: "إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف يكمان، ثـ يككف 

ذلؾ البطف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف في ذلؾ البطف مضغة مثؿ ذلؾ" كىذا التكرار لمفظ في 
ذا كاف اسـ اإلشارةالبطف سيككف حشكان في الكبلـ يتعارض مع فصاحة رسكؿ اهلل   ، كا 

                                                                                                                                                                  
، كأطكار الجنيف كنفخ الركح لعبد الجكاد الصاكم، بحث قدـ إلى ىيئة ّٔىػ، صُِْٗ، ِٗاز العممي، العدد =اإلعج

 ـ.ََُِ-ىػَُِْ، َُاألعجاز العممي في القرآف كالسنة، مجمة اإلعجاز العممي، العدد الثامف، ص
 .ُّٔ/ٖ الكبرل شافعيةال ىػ، طبقاتُٓٔ زممكا المتكفي خطيب ابف خمؼ بف الكريـ عبد بف الكاحد عبد -ُ
 .ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْرزقو...  ككتابة أمو بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ِ
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بناء عمى -في الحديث ال يصح إعادتو إلى األربعيف يكمان، كال إلى بطف األـ، فيتعيف 
، (ُ)عمى جمع الخمؽ ال عمى األربعينات "ًمٍثؿى ذلؾ"رة في قكلو: أف يعكد اسـ اإلشا -ذلؾ

كىذا ما حققو ابف ، كذلؾ مف ترتيب اإلخبار عف أطكار الجنيف ال مف ترتيب المخبر بو
كأما حديث البخارم فنزؿ عمى ذلؾ، إذ معنى يجمع في بطف أمو، »الزممكاني إذ يقكؿ: 

، فيما متساكياف في مسمى (ِ)خمؽجميع أم مجتمع ال أم يحكـ كيتقف، كمنو رجؿ
يككف مضغة في حصتيا أيضان مف  ، ثـ إنو(ّ)اإلتقاف كاإلحكاـ ال في خصكصو

األربعيف يكمان، فنصب  األربعيف، محكمة الخمؽ مثمما أف صكرة اإلنساف محكمة بعد
اإلنساف يتغير  عمى المصدر ال عمى الظرؼ، كنظيره في الكبلـ قكلؾ: إف "مثؿ ذلؾ"
ثـ يافعان، ثـ  ا مدة عمره، ثـ تشرح تغيره فتقكؿ: ثـ إنو يككف رضيعان، ثـ فطيمان،في الدني

ترتيب اإلخبار  شابان، ثـ كيبلن، ثـ شيخان، ثـ ىرمان، ثـ يتكفاه اهلل بعد ذلؾ، كذلؾ مف باب
 .(ْ)«عف أطكاره التي ينتقؿ فييا مدة بقائو في الدنيا

يد الترتيب كالتراخي بيف الخبر قبميا كبيف قكاعد المغة العربية أف )ثـ( تف كمعمـك مف
ڈ ژ: بعدىا، إال إذا جاءت قرينة تدؿ عمى أنيا ال تفيد ذلؾ، مثؿ قكلو تعالى الخبر

كمف المعمـك أف كصية اهلل لنا ، (ٓ)ژک ک ک ک × ڈ ژ ژ  ڑ
                                                           

 .ُُٓ كالسنة القرآف ضكء في األجنة عمـ -ُ
، لـ قكم، أم: -ِ  .ِٕٗ/ُ األثر غريب في يضعؼ، النياية كلـ ييـر
يقصد أنيما متطابقاف في اكتماؿ الخمقة  ،حكاـ ال في خصكصوإلافيما متساكياف في مسمى اإلتقاف ك  :قكلو -ّ

تقانيا كدقتيا لما فييما جميعان مف االشتراؾ في  ؛فيذا مما يصح تسميتو بالجمع سكاء لمجنيف أك الرجؿ المكتمؿ ،كا 
ف كاف مثؿ ىذا ال ،االكتماؿ كاالتفاؽ مف كجو شبيو أك التعبير يصح صكرة أك نظريان مع ما بيف المسمييف تكا 

فميس اكتماؿ أعضاء الجنيف األساسية في بطف أمة يساكم اكتماؿ خمقة  ؛اختبلؼ في خصكص ىذا االتفاؽ
ألف لكؿ كاحد منيما خصكصيتو في  ؛الرجؿ كتماـ قكاه، فيذا القدر مما يختص بو الرجؿ الكبير دكف الجنيف

ؼ مف الكبير المكجكد عنيا في الجنيف فتككف مسألة االكتماؿ كاالتفاؽ مسألة نسبية إضافية تختم ،اكتمالو
  ، في الحاشية. ّٓٔ/ُ، انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم المستتر

 .ِٕٓالبرىاف الكاشؼ عف إعجاز القرآف البف الزممكاني ص -ْ

 .ُْٓ، ُّٓاآلية : سكرة األنعاـ -ٓ
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جاءت بعد كتاب مكسى، فػ)ثـ( ىنا ال تفيد ترتيب المخبر عنو في اآلية،  في القرآف
ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى حديث ابف مسعكد:  يككف معنىكعمى ىذا  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي "ًإف  أىحى

"ًمٍثؿى ذلؾ العدد مف األياـ عمقة مجتمعة في خمقيا،  أم في يىٍكمان، ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ"
بعيف أم في نفس األر  "ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ"األربعيف،  أم: مثمما اجتمع خمقكـ في ذلؾ"

أم: مثمما اجتمع خمقكـ في  "ًمٍثؿى ذلؾ"المقدر ليا،  مجتمعة مكتممة الخمؽيكمان، مضغة 
 األربعيف يكما.

مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ"كقكلو:  أم: ثـ إنو يككف في األربعيف المذككرة  "ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى
 .(ُ) عمقة تامة الخمؽ متقنو محكمة اإلحكاـ الممكف ليا الذم يميؽ بنعمة اهلل

يتكمـ عف التحديد الزمني لقضيتيف: األكلى: زمف جمع الخمؽ لخبليا أعضاء  فالحديث
صكرة براعـ أكلية، كالثانية: زمف أطكار الجنيف؛ العمقة كالمضغة نصان،  الجسـ في

ألنو ال كجكد لكممة النطفة في الركايات الصحيحة، كالحديث بيذا المفظ  كالنطفة لزكما؛
اإلشكاؿ، كصححت الفيـ، كأظيرت التطابؽ التاـ مع  كالتي أزالت ؾ"في ذل" زاد عبارة

 (ِ)اليقيف حقائؽ عمـ األجنة في أطكار الجنيف عمى كجو
رىىىا،  :بقكلو  -ِ ك  "إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مىمىكنا، فىصى

رىىىا بىصى مىؽى سىٍمعىيىا، كى خى ـٍ أيٍنثىى؟ كى لىٍحمىيىا، كىًعظىامىيىا، ثيـ  قاؿ: يا رىبِّ أىذىكىره أى ًجٍمدىىىا، كى ، كى
ب ؾى ما شىاءى،  ميوي؟ فيقكؿ رى ، ثيـ  يقكؿ: يا رىبِّ أىجى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي ب ؾى ما شىاءى، كى فيقضى رى

ب ؾى ما  ، ثيـ  يقكؿ: يا رىبِّ ًرٍزقيوي؟ فيقضى رى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي ، ثيـ  يىٍخريجي كى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي شىاءى، كى
" ًحيفىًة في يىًدًه، فال يىًزيدي عمى ما أيًمرى كال يىٍنقيصي اٍلمىمىؾي ًبالص 
في  إذ أخبر النبي ، (ّ)

صكرتو اإلنسانية، كال  ىذا الحديث أف الجنيف قبؿ اليـك الثاني كاألربعيف ال يمكف تمييز
بكضكح إلى أف تشكؿ  ىذا التاريخ؛ فالحديث يشير تخمؽ أجيزتو بصكرة تامة إال بعد

                                                           
 .ُّٓ، ُِٓعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص  -ُ
 .َُالجنيف كنفخ الركح لعبدالجكاد الصاكم، منشكر بمجمة اإلعجاز العممي، العدد الثامف، ص أطكار -ِ
 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٕ/ْرزقو...  ككتابة أمو بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ّ
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أعضائو الجنسية،  الجنيف بتصكيره، كخمؽ سمعو كبصره كجمده كلحمو كعظامو، كتمايز
 .(ُ)ال يحدث إال بعد اليـك الثاني كاألربعيف

القرآف الكريـ مف أف العظاـ تتككف بعد طكر المضغة، كذلؾ في قكلو  بما ذكره -ّ
ۀ  ۀ  ×ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  × ڱ ڱگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ژ تعالى:

، كحدد (ِ)ژہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ
رىىىا، بقكلو:  النبي  ك  "إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مىمىكنا، فىصى

لىٍحمىيىا، كىًعظىامىيىا ًجٍمدىىىا، كى رىىىا، كى بىصى مىؽى سىٍمعىيىا، كى خى مؽ العظاـ يككف بعد تخ أف بدء "كى
كبالتالي فالقكؿ بأف العظاـ يبدأ  الميمة الثانية كاألربعيف مف بدء تككف النطفة األمشاج؛

تعارضان بينان؛ ألف الحديث  تخميقيا بعد مائة كعشريف يكمان يتعارض كظاىر الحديث
الي، صرح بخمؽ العظاـ بعد اثنتيف كأربعيف ليمة أك يكمان، كىذا منطكؽ صريح محدد بالمي

 كال يحتمؿ أقؿ كال أكثر مف ذلؾ إال ما ركم عف نفس الصحابي عف رسكؿ اهلل 
ٍمسىةو كىأىٍربىًعيفى يقكؿ:  ؿي اٍلمىمىؾي عمى الن ٍطفىًة بىٍعدى ما تىٍستىًقر  في الر ًحـً ًبأىٍربىًعيفى أك خى "يىٍدخي

فيقكؿ أىٍم رىبِّ أىذىكىره أك أيٍنثىى؟ فىييٍكتىبىاًف، لىٍيمىةن، فيقكؿ: يا رىبِّ أىشىًقي  أك سىًعيده؟ فىييٍكتىبىاًف، 
" ، فال ييزىادي فييا كال ييٍنقىصي ًرٍزقيوي، ثيـ  تيٍطكىل الص حيؼي ميوي، كى ييٍكتىبي عىمىميوي، كىأىثىريهي، كىأىجى كى
(ّ) ،

فيككف ذلؾ بيف األربعيف كالخمس كاألربعيف يكمان إعماالن لمنصيف، أما حديث ابف مسعكد 
لبخارم في ذكره لممائة كالعشريف يكمان، فقد قيد بنفس الركاية األخرل لو عند مسمـ، عند ا

 كأف الثبلث المدد متداخبلت ال متعاقبات.

                                                           
 .َُالعدد الثامف، صأطكار الجنيف كنفخ الركح لعبدالجكاد الصاكم، منشكر في مجمة اإلعجاز العممي،  -ُ
 .ُْ، ُّ، ُِسكرة المؤمنكف: اآليات  -ِ
 كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتوبطف أمو ككتابة رزقو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في  أخرجو -ّ
 .ِْْٔبرقـ:  َِّٕ/ْ
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مف أف تككف العظاـ يبدأ بعد  كما يتعارض قطعان مع ما أثبتتو حقائؽ عمـ األجنة
ر أكلى الغضركفي، كتظي يتخمؽ الييكؿ العظمي ، حيث(ُ)األسبكع السادس مباشرة

فيتصمب البدف، كيتميز  مراكز التعظـ في الييكؿ الغضركفي في بداية األسبكع السابع،
 .(ِ)الرأس مف الجذع، كتظير األطراؼ، مما يؤيد المعنى الكاضح الظاىرم لمحديث

گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ژباختبلؼ العكاطؼ بالفاء كثـ في قكلو تعالى:  -ْ

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ×ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  × ڱ

، كلتفاكت االستحاالت يعني أف بعضيا مستبعد (ّ)ژے ے ۓ ھ ھ
حصكلو مما قبمو كىك المعطكؼ )بثـ(، فجعؿ االستبعاد عقبلن، أك رتبو بمنزلة التراخي 
كالبعد الحسي؛ ألف حصكؿ النطفة مف أجزاء ترابية غريب جدان، ككذلؾ جعؿ النطفة 

في المكف كالصكرة، ككذا تصميبيا بخبلؼ جعؿ الدـ لحمان مشابيان لو  ،البيضاء دمان أحمر
                                                           

ابف  قاؿ ،فك السابقء ماعمالالكاضح مع الحقائؽ العممية الكاقعية ألطكار الجنيف  كقد نبو عمى ىذا التعارض -ُ
فضعؼ متنو كسنده حيث  ،البخارم كالتي تشبو ركاية ،رجب الحنبمي بعدما أكرد حديث ابف مسعكد بركاية أحمد

 ال ريب  إال بعد مائة كستيف يكما، كىذا غمط المحـ حمد تدؿ عمى أف الجنيف ال يكسىأكركاية اإلماـ »قاؿ: 
كبصره كجمده كلحمو كعظامو  عمى أف تصكير الجنيف كخمؽ سمعوظاىر حديث ابف مسعكد يدؿ كذكر أف  ،«فيو

 كالحكـ العمـك جامع ،كعظمان  أكؿ األربعيف الثانية لحمان  يككف في أكؿ األربعيف الثانية، فيمـز مف ذلؾ أف يككف في
نقؿ ابف حجر عف الطبيب الفاضؿ عمي ، كقد َٓ، ْٗص  رجب البف الكمـ جكامع مف حديثان  خمسيف شرح في
كفييا تتميز أعضاء  ،خمؽ الجنيف في الرحـ يككف نحك األربعيفأف اتفاؽ األطباء عمى ، الميذب الحمكم بف

 .ُْٖ/ُُفتح البارم  ،لحرارة مزاجو كقكاه ؛الذكر دكف األنثى
كغيره  نقبلن عف دير قيس الحكيـ في كتابو تدبير الحبالى ىػ،َّٖالمتكفىالطبيب أحمد بف محمد البمدم قد ذكر ك 

كيتـ  ،أف الجسد يظير مفصبلن كيكمؿ ذلؾ إلى تماـ أربعة كأربعيف ليمة، بؿ قاؿ: فتكمؿ الصكرة :األطباءمف 
انظر: تدبير الحبالى كاألطفاؿ  ،كيجرم فيو ركح الحياة ،كتتميز العيناف كاألنؼ كجميع األعضاء، الخمؽ

 .َُِ، َُُيحيى البمدم صف محمد بف كالصبياف كحفظ صحتيـ كمداكاة األمراض العارضة ليـ ألحمد ب

كأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح ، َُٓعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص  -ِ
كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز ، ِٓ، ص ُكالصاكم، ضمف بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي، جزء 

 .ّٔ، ص ِٗالعممي، عدد 

 .ُْ، ُّ ،ُِسكرة المؤمنكف: اآليات  -ّ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

641 

حتى تصير عظمان؛ ألنو قد يحصؿ ذلؾ بالمكث فيما يشاىد ككذا مف لحـ المضغة عميو 
ليستره، فسقط ما قيؿ: إف الكارد في الحديث أف مدة كؿ استحالة أربعكف يكما؛ كذلؾ 

إف  يقتضي عطؼ الجميع )بثـ( إف نيًظرى آلخر المدة كأكليا، أك يقتضي العطؼ بالفاء
﮳   ژنظر آلخرىا فقط، كىذا في العكاطؼ الخمسة األكلى، كأما قكلو تعالى:  ﮲  ۓ

كاختبلؼ العكاطؼ »قاؿ بعض المفسريف: ، (ُ)فعطفو بثـ لمتفاكت بيف الخمقيف، ژ﮴
، كلعمو يقصد بالعكاطؼ (ِ)«لتفاكت االستحاالت، كالجمع الختبلفيا في الييئة كالصبلبة

يف النطفة كالعمقة، كىما )ثـ( لتفاكت االستحاالت مف منٍّي المختمفة العاطفيف األكليف ب
أبيض إلى دـ أحمر، كيريد بالعكاطؼ المتحدة الثبلثة العكاطؼ األخيرة كىي الفاءات؛ 

مكاف كجكد أحدىما مف اآلخر في نظر المؤلؼ  . (ّ)لتقارب الخمقة بينيما، كا 
عمى ركاية الكاحد، كالركاة ىنا بأف كثرة الركاة، كاتفاقيـ عمى طريقة كاحدة، ترجحيا  -ٓ

: (ْ)عف ابف مسعكد في الركايات التي صحت سندان لـ يأت باألربعينات إال كاحد منيـ فقط
كاتفؽ عمييا سائر الركاة، ، حيث إنيا قد صحت؛ فنعمـ بذلؾ رجحاف ركاية أف األربعيف كاحدة

صكلييف كالمحدثيف، كالترجيح بكثرة الركاة أصؿ معتبر، كىك مف قكاعد الترجيح عند األ
 .(ٓ)خاصة كقد صحت الركايتاف مف حيث السند، كتككف ركاية األربعينات الثبلث شاذة

أف داللة الحس مف األمكر التي يدرؾ بيا العمـ المبني عمى الحس، فإذا أثبتت  -ٔ
 .(ٔ)بمقتضاه داللة الحس بالصكرة كاألشعة تككف الجنيف خبلؿ األربعيف األكلى لـز األخذ

 : بما يمياستدالالتيـ  نكقشت
                                                           

  .ُٖٓ/ّالجمؿ  يمافمسلمدقائؽ الخفية لالفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجبلليف  -ُ
 السعكد أبي ، كتفسيرُْٗ/ْلناصر الديف البيضاكم  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿبتفسير البيضاكم المسمى  -ِ

 .ُِٔ/ٔ ادمالعم السعكد ألبي الكريـ القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ المسمى بإرشاد

 .ّٖٔ، ّٕٔ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ّ

 .نفسو مسعكد ابف مف كليس مسعكد ابف بعد كقع أنو شؾ ال االختبلؼ كىب، كىذا بف زيد ىك -ْ
 .ٕٕصاألشقر  سميماف أبحاث اجتيادية في الفقو الطبي لمحمد -ٓ
 .ُْٕشيد قاسـ صاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية لعبد الر  -ٔ
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بأف ما تمسؾ بو أصحاب القكؿ األكؿ مف تعاقب األربعينات كتعددىا بعدد أطكار  -أ
كما يفيده ظاىر حديث ابف مسعكد في الصحيحيف،  -النطفة كالعمقة كالمضغة –الجنيف 

لو حظ مف االعتبار؛ ألنو يمكف تكجييو كتخريجو بما يصح معو المفظ، كيستقيـ بو 
كذلؾ إذا حممنا ىذا القكؿ عمى أف المقصكد بتعاقب ىذه األربعينات بأنيا التي المعنى؛ 

مجرد  يككف معيا تماـ خمؽ العمقة كالمضغة عمى صكرتييما الكاممة كخمقتيما المتميزة، ال
النطفة  مبدأ تككينيما كىيئتيما؛ ذلؾ أف مرحمة التككيف تككف في األربعيف األكلى لكؿو مف

كىذا ما تظافر عميو دليؿ الشرع ألحاديث حذيفة الصحيحة المتقدمة، كالعمقة كالمضغة، 
ككما أشار إليو أصحاب القكؿ الثاني مف األدلة عمى ذلؾ، كتظافر عميو دليؿ المشاىدة 

 كالكاقع أيضان؛ كذلؾ بإطباؽ أىؿ االختصاص مف األطباء المتقدميف إلى يكمنا ىذا.
مىؿى حديث ابف مسعكد عمى أف الجنيف ي غمب عميو في األربعيف األكلى كصؼ فيحى

المني، كفي األربعيف الثانية كصؼ العمقة؛ لظيكرىا كبركزىا أكثر مف ذم قبؿ، كفي 
األربعيف الثالثة كصؼ المضغة؛ لمطابقتيا ليذه التسمية في ىذا الطكر أكثر منو في 

ف كاف أصؿ خمقتو قد اكتممت كتمت كتككنت في األربعيف األ كلى مف األربعيف األكلى، كا 
 نطفة كعمقة كمضغة.

ككذلؾ يمكف تخريج األحاديث التي ذكرت خمؽ العظـ بعد األربعيف يكمان أك اثنتيف 
، أك بعد (ُ)كأربعيف مع أف القرآف قد نص عمى أف العظـ ال يككف إال بعد طكر المضغة

 األربعيف الثانية، أم في نفس طكر المضغة، فإنو يمكف ىنا تخريج ذلؾ بأف خمؽ العظـ
المذككر في حديث حذيفة ال يعني أك يساكم خمؽ العظـ المكجكد في اآلية بعد طكر 
المضغة؛ ألف العظـ المكجكد في الحديث ىك مف باب تسمية الشيء باعتبار ما سيؤكؿ 
إليو، فأصؿ العظـ في ىذه المرحمة مكجكد بشكؿ مبدئي كأساسي فقط، كىك أقرب إلى 

و يقصد بو ى العظـ الحقيقي المذككر في اآلية، فإنمخطط العظـ كصكرتو األكلية منو إل
الغضاريؼ  أما العظـ المذككر في الحديث فيك عبارة عف تككيف حقيقة العظـ المتصمب،

                                                           

 .[ُْالمؤمنكف:]ژہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓژ : اهلل ؿاق -ُ
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العظمية، كىذا معركؼ في عمـ األجنة، كيككف بداية العظـ بيذه الييئة، ثـ يتحكؿ إلى 
تبار ما سيككف، كما عظـ متصمب كمتماسؾ، فيككف ىنا التسمية لو في الحديث باع

"إذا : سيؤكؿ إليو، كىذا النكع معركؼ مف عبلقات المجاز، كيؤيد ىذا التخريج قكلو 
ؿي اٍلمىمىؾي عمى الن ٍطفىًة بىٍعدى ، كقكلو: مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن" ما تىٍستىًقر  في "يىٍدخي

ٍمسىةو كىأى  فيك ىنا سماىا نطفة في األربعيف اليـك كبعد  ،"ٍربىًعيفى لىٍيمىةو الر ًحـً ًبأىٍربىًعيفى أك خى
باعتبار أف طكر النطفة  األربعيف بيكميف إلى خمس كأربعيف، كلـ يسميا الشارع مضغة؛

كالعمقة قد انتييا، كأف كصفيا الجديد ينبغي أف يسمى مضغة باعتبار ما آلت إليو، إال 
 .(ُ)ب عمييا كصؼ النطفةأف يقاؿ: إف في األربعيف األكلى يغم

ظاىر الحديث كتركيبو الصياغي يؤيد ذلؾ، بدليؿ أف جميع شراح مسمـ لـ  -ب
ف كاف صاحب الفتح كغيره قد أشاركا إلى  يشيركا إلى كجو اختبلؼ بيف الصياغتيف، كا 
مثؿ ىذا االختبلؼ، غير أف الفيـ المتبادر لظاىر حديث ابف مسعكد في مسمـ، ككذا 

يدالف عمى أف األربعينات ثبلث ال كاحدة؛ كألف ىذا ىك التأكيؿ  ،رمحديثو في البخا
بعاد في التقديرات لما يمتاز بو مف عدـ التكمؼ كاإل ؛البلئؽ بالنص النبكم الشريؼ

 . (ِ)المعقدة، كالتي ال تخمك مف تكمؼ ظاىر كربما تعسؼ
يككف مكافقة تفسير حديث ابف مسعكد في مسمـ لمعنى حديثو في البخارم، ف -ج

مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ": معنى قكلو  "في أم ثـ يككف الجنيف أك المخمكؽ  "ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ""أك بطف األـ كما فسره كثير مف العمماء،  ،أك الرحـ ،أم المحؿ ذلؾ"  عى

أم مثؿ ذلؾ الكقت أك الزمف المحدد باألربعيف الذم كاف فيو نطفة، بنفس التركيب 
سابؽ كالمعنى اآلنؼ الذكر، بأف يككف مضغة في ذلؾ البطف مثؿ ذلؾ الزمف أيضان، ال

كعميو فبل يكجد أم اختبلؼ بيف المعنييف، بؿ يككف مف المؤتمؼ ال المختمؼ، كالتمكيف 
يعكد عمى المعدكد كىي األياـ، أك الزمف في  "ًمٍثؿى ذلؾ"في العبارة، فاسـ اإلشارة الثاني 

                                                           
 . ّٕٖ، ّٖٔ، ُّٕ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

 . ِّٕ/ُالمصدر نفسو  -ِ
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ا ما جعؿ الشراح ال يكمفكف أنفسيـ عناء الجمع بيف النصيف، الجممتيف، كلعؿ ىذ
كتصكر االختبلؼ بينيما، مع ما في ىذا التخريج مف قرب كظيكر كيسر مقارنة 
عادة اسمي اإلشارة كمييما عمى  بالتقديرات األخرل؛ لما فييا مف بعد في التقدير، كا 

 .(ُ)الخمؽ ال عمى البطف كال الزمف
مىقىةن "المسمؾ ما أشار إليو ابف حجر في شرح قكلو  قالكا: كمما يؤيد ىذا ثيـ  يىكيكفي عى

ثيـ  يىكيكفي " كفي ركاية مسمـ:»حيث يقكؿ: ، "ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ"أك:  ًمٍثؿى ذلؾ"
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ" ، ك)تككف( ىنا بمعنى تصير، كمعناه أنيا تككف بتمؾ الصفة في ذلؾ عى

 .(ِ)ـ تنقمب إلى الصفة التي تمييامدة األربعيف، ث
أما القكؿ: إنو ال تسمى عمقة قبؿ ذلؾ ما دامت نطفة، ككذلؾ ما بعد ذلؾ مف  -د

زماف العمقة، كالمضغة، كما قاؿ ابف حجر، فيذا احتراز منو مف حيث الصفة الغالبة 
كفي عمى ىذه األطكار، فإف صفة الجنيف في األربعيف الثانية أشبو ما يككف بالعمقة، 

الثالثة أقرب ما يككف لييئة المضغة، مع أف ىذا ال يمنع لغة كال حقيقة أف يككف أصؿ 
العمقة كالمضغة قد كجد في األربعيف األكلى التي لـ تستبف فييا صفة العمقة كالمضغة 
بالصفة المطابقة لبلسـ أك الصكرة الكاضحة بالمشاىدة، غير أنو يجكز تسمية الشيء 

في  ِْ–ِّا ينطبؽ عميو االسـ حيث يككف الجنيف في اليكميف إذا كجد فيو أدنى م
كيككف ىذا  ِٔ–ِٓنياية مرحمة العمقة، ثـ يتحكؿ إلى مرحمة المضغة في اليكميف 

التحكؿ سريعان جدان، كليذا فإف القرآف الكريـ قد كصؼ ىذا التحكؿ السريع لمجنيف مف 
ذم يفيد التتابع السريع كالتعقيب طكر العمقة إلى المضغة باستخداـ حرؼ العطؼ الفاء ال

كالترتيب، كعمى ىذا فبل غضاضة مف تسمية ىذه المراحؿ أك األطكار بغير الصفة 
ف كاف األكلى تسميتيا بما تككف أكثر شبيان بو، كتككف الصفة  الغالبة عمييا تجكزان، كا 

ال الحقيقة،  كربما يككف ميسىكٍّغ ىذا التجكز ىك مف قبيؿ استعماؿ المجازالغالبة عمييا، 
                                                           

 . ّّٕ، ِّٕ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

 .ُْٖ/ُُالبارم  فتح -ِ
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كىك تسمية الشيء باعتبار ما سيؤكؿ إليو، كىي صكرة مف صكر عبلقات المجاز 
 . (ُ)الكثيرة
حذيفة في القدر الزائد عمى األربعيف مف األياـ أك الميالي، حديث اختبلؼ ركايات  -ىػ

فبعضيـ جـز باألربعيف، كما في حديث ابف مسعكد، كبعضيـ زاد اثنيف أك ثبلثان، أك 
أك بضعان فكؽ األربعيف، كبعضيـ تردد بيف ىذه الزيادات، كحديث ابف مسعكد لـ  خمسان 

مؽٍ (ِ)يختمؼ في ذكر األربعيف ٍمع الخى  .(ّ)، كالتي يككف منيا جى
 خرج ابف القيـ حديث حذيفة عمى عدة احتماالت ىي: -ك

تباران األكؿ: أف يككف المراد باألربعيف األربعيف الثالثة، كسمى المضغة فييا نطفة اع
بأكؿ أحكاليا، كما كانت عميو، كىذا مف تسمية الشيء باعتبار ما كاف، كىي إحدل 

 عبلقات المجاز. 
الثاني: أف المراد بيا األربعيف األكلى كسيٌمي ًكتىابةي تصكيره كتقديره تخميقان؛ اعتباران بما 

الثالثة؛ ألف  يؤكؿ إليو، كيككف قدر ذلؾ ككتبو كأعمـ بو الممؾ، ثـ يفعمو بعد األربعيف
نما يقع في األربعيف الثالثة  التصكير عقب األربعيف األكلى غير مكجكد في العادة، كا 

 كىي مدة المضغة.
الثالث: أف يككف المراد باألربعيف ىنا ىي األربعيف األكلى، كأف حقيقة التصكير يككف 

ٍمميوي عمى تصكير خفي ال يدركو إحساس البشر، فإف النطفة إذا جاكزت  فييا، فىيىتىعىيَّف حى

                                                           
 . ّْٕ/ُية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم المكسكعة الفقي -ُ

أم أف ىذا يدؿ عمى كجكد اضطراب في متف الحديث، كالمضطرب مف نكع الضعيؼ، كالضيؼ ال يحتج بو،  -ِ
لحديث بحيث ال يمكف الجمع اختبلؼ ركايات اغير أف ىذا مردكد بأف االضطراب في الحديث ال يتحقؽ إال ب

أما إذا ترجحت إحدل الركايات عمى ل، حيث ال يمكف ترجيح ركاية عمى أخر تساكم الركايات في القكة ب، مع بينيا
ف صفة االضطراب تزكؿ عف الحديث، كنعمؿ بجميع الركايات إف ،األخرل، أك أمكف الجمع بينيا بشكؿ مقبكؿ

 .َٔص، تيسير مصطمح الركاية الراجحة في حالة الترجيحبأك  ،في حالة إمكاف الجمع بينيا
 تقديـ ما في الصحيحيف عمى غيره.   -في حاؿ عدـ إمكاف الجمع-الترجيح عند أىؿ الحديث  عمى أف مف مسالؾ

 . ّٖٕ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ّ
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مبدأ -األربعيف انتقمت عمقو كحينئذو يككف أكؿ مبدأ التخميؽ، فيككف مع ىذا المبدأ 
مبدأ التصكير الخفي الذم ال ينالو الًحس، ثـ إذا مضت األربعكف الثالثة  –التخميؽ
التصكير المحسكس المشاىد، كىذا التقدير الثالث أليؽ بألفاظ  –أم المضغة–صكرت 
 شبو كأدؿ عمى القدرة. الحديث كأ

الرابع: أف النطفة بعد األربعيف تككف عمقة كمضغة، كيصكر خمقيا، كتركب فييا 
العظاـ كالجمد، كيشؽ ليا السمع كالبصر، كينفخ فييا الركح، كىذا ال يقتضي كقكع ذلؾ 

 .(ُ)كمو عقيب األربعيف األكلى مف غير فصؿ
 :، كىيكزاد غيره عدة احتماالت

اختبلؼ األجنة، فبعضيـ يكتب لو ذلؾ بعد األربعيف األكلى، أف ذلؾ يختمؼ ب
 .(ِ)كبعضيـ بعد األربعيف الثالثة

أف الكتابة تقع بعد األربعيف األكلى، كالتصكير بعد األربعيف الثانية، كنفخ الركح بعد 
 .(ّ)األربعيف الثالثة

صحيفة،  بطف، كيحتمؿ ككف إحداىما فيالالكتابة األكلى في السماء، كالثانية في 
 .(ْ)كاألخرل عمى جبيف المكلكد

يحمؿ حديث ابف مسعكد عمى اإلناث، كحديث حذيفة عمى الذككر، كقد استفاض أف 
 .(ٓ)بيف النساء أف النطفة إذا قدرت ذكران تتصكر بعد األربعيف األكلى

                                                           
 .ُِٗ-ُِٕ، كالتبياف في أقساـ القرآف البف القيـ ص ُّٓ، ُّْص اليجرتيف طريؽ -ُ

 .ْٓص كالحكـ العمـك جامع  -ِ
 .َُٗ/ُٔ مسمـ صحيح عمى النككم شرح -ّ
 .ْٖٔ/ُُ البارم فتح -ْ

 .ِٖٗ/ُ الصديقي عبلف البف الصالحيف رياض لطرؽ الفالحيف دليؿ -ٓ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 خ يف ادلَأُخ: ادلَزغلاد اُـج٤أٝال  

في ىذا الزماف لقد أمكف مف خبلؿ التقنية العالية التي كصمت إلييا العمـك الطبية 
مشاىدة اإلنساف كالتعرؼ عميو بدقة كىك ال يزاؿ جنينان في بطف أمو، كأمكف مف خبلؿ 
ىذه المستجدات التعرؼ عمى مراحؿ الجنيف كأطكار خمقو، كقد أظيرت ىذه المستجدات 

 ف يمر بمراحؿ عدة، كىي:بأف خمؽ الجني
 كتطمؽ النطفة عمى ثبلثة أشياء:  ،(ُ)النطفة :المرحمة اْلكلى

األكؿ: نطفة الذكر: كىي عبارة عما تفرزه الخصية مف مبلييف الحيكانات المنكية، 
مميكف حيكاف منكم، كىذه النطفة أخص  ََّإلى  ََِما بيف  كالتي تصؿ في كؿ دفقة

و، كالمني أعـ منيا؛ ألنو يحتكم عمى الحيكانات المنكية مف المني، كجزء ال يتجزأ من
نتاجو مف الخصية.، كالسائؿ المنكم، كيتـ إنتاجيا في القنكات المنكية، )النطفة(  كيتـ إفرازه كا 

 الثاني: نطفة األنثى: كىي البييضة التي يفرزىا المبيض مرة كاحدة في الشير.
حة بنطفة الذكر، ذلؾ أف البييضة بعد الثالث: النطفة األمشاج: كىي البييضة الممق

خركجيا مف المبيض، تسير في قناة فالكب بعد أف تمتقطيا فكىة ىذه القناة، كتظؿ 
البييضة يكمان كامبلن في قناة الرحـ تنتظر الحيكاف المنكم الذم يمقحيا، كعند كصكلو 

التاج المشع، تفتح ككَّةن في جدارىا؛ حتى يمج مف خبلليا إلى الجدار المصمت المحاط ب
فإذا ما كلج أكصدت الباب عميو، كأحكمت المنافذ جميعيا، كأضافت جداران إلى الجدار 
األكؿ؛ حتى تمنع عنيا أم محاكلة أخرل الختراقيا، كبعد اندماج نكاة البييضة مع نكاة 

 ِْالحيكاف المنكم يتككف الزيجكت، كيحدث أكؿ انقساـ في ىذه البييضة المخصبة بعد 
التمقيح، فالحيكاف المنكم يحتكم عمى نصؼ عدد الجسيمات الممكنة التي ساعة مف 

تحمؿ الصفات الكراثية المكجكدة في كؿ خمية جسدية أخرل، كما أف البييضة تحتكم 
                                                           

يبدأ مصطمح النطفة مف المنكم كالبييضة، كينتيي بطكر الحرث كىك االنغراس في بطانة الرحـ بما يشبو  -ُ
 .ْٖ، ّْكء القرآف كالسنة صانغراس البذرة في التربة في عممية حرث األرض، عمـ األجنة في ض
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عمى نصؼ عدد الكركمكسكمات، كيعتبر كؿ مف الحيكاف المنكم كالبييضة نصؼ خمية 
( جسيمان، بينما ْٔة الجسدية عمى )فقط مف ناحية عدد الكركمكسكمات؛ إذ تحتكم الخمي

تتككف  ما( كركمكسكمان فقط، ككذلؾ الحيكاف المنكم، كعندِّتحتكم البييضة عمى )
النطفة األمشاج يكتمؿ عدد الكركمكسكمات الحاممة لمصفات الكراثية مف األب كاألـ 

ا بعد بالتساكم، كتقـك النطفة األمشاح باالنقساـ المتتالي، فتصبح الخمية أربع خبلي
أربعيف ساعة، ثـ تككف اثنتيف كثبلثيف خمية في ثمانيف ساعة، كال تمر خمسة أياـ إال 
كقد صارت مثؿ الكرة تمامان، أك مثؿ ثمرة التكتة، كتدعى عندئذ التكتو، ثـ تنمك التكتة، 
كيمتمئ جكفيا بسائؿ، كتدعى عندئذ الكرة الجرثكمية، كالتي ال يزيد قطرىا عف ربع 

ىذه األثناء تتميز خبليا الكرة الجرثكمية إلى طبقتيف: خارجية، كداخمية،  ميميمتر، كفي
أما الخارجية فتتككف مف خبليا آكمة كمغذية، كما أف تصؿ إلى الرحـ حتى تنشب فيو 
كتعمؽ بجدارة، كتقضـ خبلياه، كعادة ما يككف ذلؾ في الجدار الخمفي لمرحـ، كفي 

يعتبر ذلؾ أكثر مناطؽ الرحـ  النصؼ األعمى منو عمى كجو الخصكص، حيث
صبلحية لنمك الجنيف كاكتمالو، كأمَّا الطبقة الداخمية فيي التي يخمؽ اهلل تعالى منيا 

 .(ُ)الجنيف كأغشيتو، كتحتاج البييضة الممقحة إلى أسبكع تقريبان حتى تتحكؿ إلى عمقة
ندما تمتصؽ الكرة العمقة، كيبدأ العمكؽ في اليـك السابع مف التمقيح ع :المرحمة الثانية

كتمد الخبليا الخارجية اآلكمة معاليؽ صغيرة متعددة، لتمتقي  ،(ِ)الجرثكمية بجدار الرحـ

                                                           
، ْٔ-ّٖ، كعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ِّٔ-َّٔ، َِِ-ُٕٗص خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف -ُ

 .ِٖٖ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ َُّ-ٔٗكرحمة اإليماف في جسـ اإلنساف ص
لجنيف خبلؿ مرحمة االنغراس أك الحرث يتحكؿ يستغرقيا التحكؿ مف نطفة إلى عمقة، فإف اىناؾ فترة زمنية  -ِ

مف مرحمة النطفة ببطء؛ إذ يستغرؽ نحك أسبكع منذ بداية الحرث )اليـك السادس( إلى مرحمة العمقة، حتى يبدأ في 
التعمؽ )اليـك الرابع عشر أك الخامس عشر(، كيستغرؽ بدء نمك الحبؿ الظيرم حكالي عشرة أياـ )اليـك السادس 

ذ الجنيف مظير العمقة، كالدالالت الكاردة في اآليات المذككرة فيما يتعمؽ بالفترة التي تتحكؿ فييا عشر( حتى يتخ
الطكر  الذم يدؿ عمى انقضاء فترة زمنية حتى يتحقؽ التحكؿ إلى ژڱژإلى عمقة، تأتي مف حرؼ العطؼ  النطفة
 [.ُٔ، صِكيث مكر، مجمة اإلعجاز، عدد ، ككصؼ التخمؽ البشرم، لٕٓعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص]الجديد
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ثـ  ،بمثيبلتيا المكجكدة عمى الخبليا الطبلئية في غشاء الرحـ، كتتشابؾ ىذه المعاليؽ
تبدأ الخبليا اآلكمة في االنغراز كقضـ خبليا غشاء الرحـ؛ لتتمكف مف الدخكؿ إلى 

 -ال تكجد فكاصؿ بيف جدرىا-الغشاء، كتبدأ تعمقيا عف طريؽ الخبليا اآلكمة المخبلكية 
التي تتحكؿ إلى الخمبلت المشيمية، كىي التي تمثؿ تعمؽ الكرة الجرثكمية بجدار الرحـ، 
ثـ إف الكرة الجرثكمية تنقسـ إلى كتمة خبليا خارجية آكمة، كظيفتيا العمكؽ بجدار الرحـ، 

ذاء منو، حيث تتصؿ ىذه الخبليا مباشرة بالدـ الغميظ في الجيكب كامتصاص الغ
% مف مجمكع َٗالدمكية الرحمية، كتأخذ منو غذائيا كغذاء الجنيف، كتمثؿ ىذه الخبليا 

 % مف مجمكع خبليا الكرةَُخبليا الكرة الجرثكمية، ككتمة خبليا داخمية، كتمثؿ 
يربطو  جنيف، كيتعمؽ الجنيف بكاسطة معبلؽالجرثكمية، كىي التي يخمؽ اهلل تعالى منيا ال

، كأىـ ما يميز ىذه المرحمة ىك ىذا التعمؽ، كيعتبر (ُ)بالغشاء المشيمي )الككريكف(
كصؼ العمقة العالقة بجدار الرحـ كالمحاطة بالدـ المتجمد أدؽ كصؼ ليذه المرحمة، 

كمثرم إلى لكح كتستغرؽ ىذه المرحمة أسبكعيف تقريبان، ينمك خبلليا القرص الجنيني 
،) (، كالمتكسطة )الميزكدـر  الشكؿ، كذك ثبلث طبقات متمايزة: الخارجية )االكتكدـر
(، كفي نياية ىذه المرحمة تتكثؼ الطبقة المتكسطة القريبة مف محكر  كالداخمية )االنتكدـر

، مف التمقيح ُِأك  َِالجنيف، لتشكؿ الكتؿ البدنية، كيبدأ ظيكر أكؿ كتمة بدنية في اليـك 
كحينئذ تككف العمقة قد تحكلت إلى مضغة، كيبلحظ أف الكرة الجرثكمية بعد العمكؽ بأسبكع 
كاحد تصبح ميميمتر كنصؼ، كفي نياية األسبكع الثالث مف التمقيح يصبح طكؿ المكح 

 . (ِ)ميميمتريف كنصؼ -كمف اآلف فصاعد ال يحسب إال الطكؿ الحقيقي لمجنيف–الجنيني 
 احؿ، ىي كالتالي: فالعمقة تمر بعدة مر 

                                                           
، ثـ انغراز النطفة األمشاج عندكذلؾ  فيناؾ عدة تعمقات في ىذه المرحمة: تعمؽ أكلي بكاسطة الخمبلت الدقيقة -ُ

تعمؽ ثاني بكاسطة الخبليا اآلكمة، ثـ تعمؽ ثالث بكاسطة الخمبلت المشيمية، ثـ تعمؽ رابع يربط بيف الجنيف 
، كمف ِّٔصلمبار ، خمؽ اإلنساف ، كىذا ىك المراد بطكر العمقةشاء المشيمي بكاسطة المعبلؽالحقيقي كبيف الغ

  ىنا نفيـ ككف طكر العمقة يبدأ في اليـك الرابع عشر بينما بداية عمكؽ النطفة األمشاج في اليـك السابع.  
 .ّّٔ، ِّٔخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص  -ِ
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في اليـك الثامف مف التمقيح أك الثاني مف العمكؽ )األسبكع الثاني( تتمايز خبليا  -ُ
تفقد الجدر -الكتمة الخارجية إلى مجمكعتيف مف الخبليا الخارجية، منيا خبليا مخبلكية 

ي ، كتتصؿ اتصاالن مباشران بالبحيرات الدمكية المكجكدة ف-الفاصمة فيما بيف خبلياىا
جدار الرحـ، كتدعى بالطبقة المخبلكية اآلكمة، كيبدك فييا نشاط انقسامي، فيي مصدر 

 الخبليا الخارجية المخبلكية.
( شريط مف الخبليا،  -ِ في اليـك التاسع يمتد مف خبليا الطبقة الداخمية )االنتكدـر

( الخارجية، مككنان كيس المح لكرة األكلي، كتنغرز ا (ُ)كيتصؿ بخبليا )الميزكدـر
، كتقفؿ الفتحة التي دخمت منيا الكرة  الجرثكمية بأكمميا تقريبان داخؿ الرحـ في ىذا اليـك

 الجرثكيمة بكاسطة جمطة مككنة مف الميفيف. 
في اليـك الحادم عشر كالثاني عشر تككف الكرة الجرثكمية قد أكممت انغرازىا،  -ّ

طبلئية مف غشاء الرحـ بدالن  كتغطت الفتحة التي دخمت منيا ىذه الكرة بكاسطة خبليا
 مف الجمطة الدمكية التي كانت تسد الفتحة في اليـك التاسع. 

كفي اليـك الثالث عشر قد يظير نزؼ مف الرحـ؛ نتيجة زيادة الدكرة الدمكية في  -ْ
الرحـ، كلذلؾ قد تظف المرأة أف ذلؾ دـ الحيض، جاء في مكعده كال تفطف أنيا حامؿ؛ 

في مكعد الحيضة تمامان، كفي ىذا اليـك تنمك الخبليا، كفي نياية خاصة أف الدـ يأتي 
األسبكع الثاني منذ التمقيح يبدك الجنيف ممثبلن بقرصيف متبلصقيف، القرص الخارجي ىك 

، كالذم يككف قاع تجكيؼ السم )األمينكف(، كالقرص الداخمي كىك  ىقرص األكتكدـر
، كيمتصؽ القرصاف في الجزء قرص األنتكدـر الذم يككف سقؼ تجكيؼ كيس المح

األمامي أك جية الرأس؛ نتيجة ثخانة خبليا األنتكدـر التي تصبح عمكدية في ىذه 
المنطقة، كالتي تعرؼ باسـ الصفيحة سالفة القمب، كما يمتصؽ القرصاف في المنطقة 

 المؤخرية كيككناف صحيفة المذرؽ. 
                                                           

م تمتصو الخمبلت، كمنو يذىب إلى الجنيف، كال يستمر إال فترة قصيرة، ثـ كيس يجتمع فيو الغذاء الذ -ُ
 .ُُٔصدليؿ األنفس لعز الديف تكفيؽ يضمر عندما تنمك المشيمة كالحبؿ السرم. 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

651 

عندما  -ى اليـك الكاحد كالعشريفابتداءن مف اليـك الرابع عشر إل-األسبكع الثالث  -ٓ
تعمؽ الكرة الجرثكمية الببلستكال تككف كتمة الخبليا الداخمية التي يخمؽ منيا الجنيف قد 
، كداخمية: كىي  تمايزت إلى طبقتيف: خارجية: كىي خبليا عمكدية تسمى األكتكدـر

، كتككف كؿ طب قة مثؿ خبليا مفرطحة في أكؿ أمرىا ثـ تككف مكعبة كتسمى األنتكدـر
القرص، فكأنيما قرصاف متبلصقاف يتحكالف إلى مستطيميف في نياية األسبكع الثاني 

، فيككف الجزء العريض ىك الجزء األمامي، بينما يرؽ الجزء لحتى يأخذا شكؿ الكمثر 
المؤخرم، كتصبح خبليا االنتكدـر في الجزء األمامي أك طرؼ الرأس، كتعرؼ ىذه 

 -الطبقة الخارجية-القمب، بينما تنشط خبليا االكتكدـر  المنطقة باسـ الصفيحة سالفة
في الجزء المؤخرم مف القرص الجنيني مككنة الشريط األكلي، كيظير ىذا الشريط في 
اليـك الخامس عشر منذ بدء التمقيح، كتنمك مف تحت ىذا الشريط األكلي السريع 

، االنقساـ مجمكعة مف الخبليا تتجو يمنةن كيسرةن بيف طبقة اال كتكدـر كطبقة االنتكدـر
(، كيستمر ىذا الشريط في نشاطو  مككنة طبقة جديدة ىي الطبقة المتكسطة )الميزكدـر
إلى نياية األسبكع الثالث عندما تظير الكتؿ البدنية، ثـ يثكل بعد ذلؾ نشاطو، كيندثر 

نياية في األسبكع الرابع، كفيما بيف اليـك الخامس عشر، كحتى ظيكر الكتؿ البدنية في 
األسبكع الثالث، يككف الشريط األكلي في أكج نشاطو، كتمتد خبليا منو مككنة الطبقة 
المتكسطة الجنينية، كىكذا يتحكؿ المكح الجنيني المستدير الشكؿ إلى شكؿ كمثرم، 
تككف جيتو الرأسية عريضة، كجيتو المتأخرة ضيقة دقيقة، كيتضح ذلؾ في اليـك الثامف 

 . (ُ)جنيني عندئذو مككنان مف ثبلث طبقاتعشر، كيككف المكح ال
المضغة، كتبدأ ىذه المرحمة بظيكر الكتؿ البدنية، كيككف أكؿ  :المرحمة الثالثة

ظيكرىا في أعمى المكح الجنيني جية الرأس، ثـ يتكالى ظيكرىا مف الرأس إلى مؤخرة 
كر كاحدة مف التمقيح، ثـ تستمر في الظي ُِأك  َِالجنيف، كيبدأ ظيكرىا في اليـك 

                                                           
 .ِّْ، ِِٗص خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآفانظر:  -ُ
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مف الكتؿ البدنية، كىذه الكتؿ  ْٓإلى  ِْعمى كؿ جانب مف محكر الجنيف حتى تبمغ 
البدنية ليست إال تكثفان لطبقة الميزكدـر المتكسطة بجانب محكر الجنيف، كيصحب 
ظيكر ىذه الكتؿ ظيكر األقكاس البمعكمية، نتيجة لظيكر شقكؽ كميازيب في الطبقة 

(، كب (، كتتككف بذلؾ الخارجية )االكتكدـر ركز نتكء في الطبقة المتكسطة )الميزكدـر
خمسة أزكاج مف األقكاس البمعكمية في المنطقة العميا مف الجنيف تحت قمة الرأس 
مباشرة، كيككف كصؼ المضغة أك القطعة مف المحـ التي الكتيا األسناف ثـ لفظتيا 

 .(ُ)أصدؽ كصؼ عمى ىذه المرحمة
ى المضغة، كيككف ىذا التحكؿ سريعان، كيبدأ الجنيف فالجنيف يتحكؿ مف العمقة إل

 ،(ِ)خصائص المضغةخبلؿ آخر يـك أك يكميف مف مرحمة العمقة في اتخاذ بعض 
فىتىٍأخذ الفمقات في الظيكر، كطبقات الميزكدـر المتكسطة، كالتي ظيرت نتيجة نشاط 

سميا إلى خبليا الشريط األكلي، حيث يظير ميزاب طكلي عمى كؿ مف جانبييا، كيق
ثبلث أقساـ: ميزكدـر بجانب المحكر، كميزكدـر كسطي، كفييا يخمؽ اهلل الجياز البكلي 
التناسمي، كميزكدـر كحشي، كمنو يخمؽ اهلل األكعية الدمكية، كالقمب، كالجياز اليضمي، 
كأما الميزكدـر الذم يبلمس محكر الجنيف كىك القسـ األكؿ فتظير بو جممة شقكؽ 

ات تسمى الكتؿ البدنية عمى جانبي محكر الجنيف، كيبمغ عددىا عند تقسمو إلى قطاع
كتمة عمى كؿ جانب، كذلؾ مف القمة إلى المؤخرة، كيككف ظيكر  ْٓإلى  ِْاكتماليا 

، كىذه الكتؿ ّٓك َّكاكتماليا في ما بيف  ُِك َِالكتؿ البدنية في الغالب فيما بيف 
ييكمي كما يمكف معرفة عمر الجنيف ىي األساس الذم يقـك عميو الجياز العضمي ال

 .(ّ)بمعرفة عدد الكتؿ البدنية

                                                           
 .ّّٔالمصدر السابؽ ص -ُ
 حرؼ باستخداـ المضغة طكر إلى العمقة طكر مف لمجنيف سريعال التحكؿ ىذا الكريـ القرآف انظر: لذا يصؼ -ِ

 .ٕٔكآخريف صعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة لمزنداني لؤلحداث.  السريع التتابع يفيد الذم( الفاء) العطؼ
 .ِْٓص خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف -ّ
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كيظير في ىذه الفترة خمسة ميازيب أك شقكؽ في طبقة االكتكدـر مف جية الرأس، 
كيقابميا نتكءات مماثمة، حتى يمي كؿ شؽ نتكء، مككنة خمسة أقكاس بمعكمية، يخمؽ اهلل 

يبدأ تككيف الكجو، كيحيط ىذاف الفكاف تعالى الفؾ العمكم كالسفمي مف القكس األكؿ، ل
بفتحة الفـ البدائية، كبظيكر الكتؿ البدنية تباعان ينمك الجياز العصبي لمجنيف مف ميزاب 

المختمفة،  بنتكءاتوعصبي إلى قناة عصبية تنمك في منطقة الرأس لتككف المخ  -شؽ-
لبدائية، كفي اليـك تتككف فتحة الفـ ا ِّكما تنمك بسرعة انحناءات الرأس، كفي اليـك 

تظير حكيصمة  َّتظير حكيصمة العيف كامتداد مف المخ األمامي، كفي اليـك  ِٖ
السمع، ككذلؾ لكح قرص الشـ، كما يظير الحبؿ السرم، كىك ما كاف يعرؼ سابقان 
بالمعبلؽ، كما تظير في نفس الفترة الغرؼ المختمفة لمقمب، كتككف األكعية الدمكية قد 

الجنيف، كخارجة في الغشاء المشيمي، كالمعبلؽ، كفي نياية ىذا ظيرت بكضكح في 
األسبكع تككف الدكرة الدمكية في الجنيف تامة كمتصمة بالدكرة المشيمية في رحـ األـ، 
كبذلؾ يتمكف الجنيف مف أخذ غذائو مف األـ، كما يظير في نفس الفترة بداية الجياز 

 .(ُ)الرابع ككذلؾ تظير الكمى في نياية األسبكعالتنفسي، كالقصبة اليكائية، كبرعمي الرئة، 
كمما تقدـ يظير أف مرحمة الكتؿ البدنية تجعؿ الجنيف ككأنو مضغة، كخاصة عند 
ظيكر األقكاس البمعكمية، كتنقسـ ىذه الكتؿ إلى قسميف، كذلؾ في األسبكع الرابع منذ 

مككنة لؤللياؼ، ، كتعرؼ بالقطاع العظمي، كتتككف منيا خبليا قسـ أماميالتمقيح: 
، كتظير بعد تككف الفقرات األكلية، ثـ تتمايز كقسـ ظيرمكخبليا مككنة لمغضاريؼ، 

، كما تحت الجمد، كداخمية، كتككف معظـ (ِ)إلى طبقتيف: خارجية، كتككف األدمة
عضبلت الييكؿ، كتظير ىذه العضبلت لتكسك العظـ في األسبكع السادس كالسابع 

 . (ّ)نما تظير العظاـ نفسيا في األسبكع الخامس كالسادس)منذ بداية التمقيح(، بي

                                                           
 .َُٕاإلنساف ص، كرحمة اإليماف في جسـ ِِٓ-ِْٔخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ُ
 .َُ/ُِ العرب ، كلسافْص الصحاح ظاىرىا، مختار كالبشرة المحـ يمي الذم الجمد باطف -ِ

 .ِّٓ، ِِٓخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص -ّ
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، تستمر ُِأك  َِأك الكتؿ البدنية مف اليـك  ،أك الجنيف ،كبيذا يتضح أف المضغة
كتمة بدنية عمى كؿ جانب، كال تكاد  ِٖبحيث يككف ىناؾ  َّفي الظيكر إلى اليـك 

اع عظمي، كقطاع عضمي، تظير كتؿ جديدة حتى تككف الكتؿ القديمة قد تمايزت عمى قط
 . (ُ)كقطاع جمدم

( مخصصان لظيكر الكتؿ البدنية، كاألسبكع الخامس َّ–ُِكىكذا نرل األسبكع الرابع )
كالسابع  كالسادس لتحكؿ الكتؿ البدنية إلى قطاع عظمي كعضمي، كاألسبكع السادس

كتمة  ْٓإلى  َْلتكسى العظاـ بالعضبلت، كال يذكر الجدكؿ متى يتـ بمكغ الكتؿ البدنية 
التحكؿ إلى  بدنية؛ ألف ظيكر ىذه الكتؿ يتـ في الكقت الذم تبدأ فيو الكتؿ القديمة في

لى عضبل ستكسك العظـ، كذلؾ فيما بيف األسبكع الخامس كالسابع، كىك الكقت  عظـ، كا 
لدخكؿ الممؾ إلى النطفة، كالذم يؤخذ منو أف الممؾ مككؿ  الذم حدده حديث المصطفى 

كف األعضاء، كالسمع، نذ أكؿ أمرىا، كتقميبيا إلى عمقو فمضغة، كلكف تكى بالنطفة م
كالبصر، كالجمد، كالعظاـ، كالمحـ بعد انتياء مرحمة الكتؿ البدنية أم: أنيا تظير بكضكح 
في األسبكع السادس، ككذلؾ جنس الجنيف عمى مستكل الغدد الجنسية، كال يعمـ قبؿ نياية 

يكمان، كلك شيرٍّحت الغدة الجنسية لسقطو في ىذه المدة لما  ْٗمف األسبكع السابع كبداية الثا
 . (ِ)إذا شرحت في األسبكع الثامف أمكف تمييز الخصية مف المبيض أما، أمكف معرفة جنسو

كقد أكضح عمـ األجنة الحديث مدل الدقة في اختيار تسمية ىذا الطكر بمضغة، إذ 
المرحمة يتمقى الجنيف غذاءه كطاقتو، كجد أنو بعد تخمؽ الجنيف كالمشيمة في ىذه 

كتتزايد بذلؾ عممية النمك بسرعة، كيبدأ ظيكر الكتؿ البدنية المسماة فمقات التي تتككف 
الجنيف  التي تتككف؛ فإف -الكتؿ البدنية-منيا العظاـ كالعضبلت، كنظران لمعديد مف الفمقات 

غة، كيمكف إدراؾ يبدك كأنو مادة ممضكغة عمييا طبعات أسناف كاضحة، فيك مض
 تطابؽ مصطمح مضغة لكصؼ العمميات الجارية في ىذا الطكر في النقاط التالية: 

                                                           
 .ِّٓالمصدر السابؽ ص -ُ
 .ِٗٓ-ِّٓانظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف  -ِ
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ظيكر الفمقات التي تعطي مظيران يشبو مظير طبع األسناف في المادة  -ُ
الممضكغة، كتبدك دائمة التغير، كما تتغير آثار طبع األسناف في شكؿ مادة تمضغ 

السريع في الجنيف، كلكف آثار الطبع أك المضغ تستمر حيف لككيا؛ كذلؾ نتيجة لمتغير 
مبلزمة، فالجنيف يتغير شكمو الكمي، كلكف التركيبات المتككنة مف الفمقات تبقى، ككما 

، كانتفاخات كتثنيات، فإف ذلؾ ما (ُ)أف المادة التي تمككيا األسناف يحدث بيا تغىض ف
 يحدث لمجنيف تمامان 

 حكالت في مركز ثقمو مع تككف أنسجة جديدة.تغير أكضاع الجنيف بسبب ت -ِ
كما تستدير المادة الممضكغة قبؿ أف تبمع، فإف ظير الجنيف ينحني كيصبح  -ّ

 ( بالمغة اإلنجميزية. Cمقكسان شبو مستدير مثؿ حرؼ )
المضغة في المغة كذلؾ فيعمو كاألكمة مف أكؿ المقمة فعمو مف لقـ، فيي مقدار ما  -ْ

سـ( في نياية ىذه المرحمة، كىذا مطابؽ لمكجو ُجنيف حكالي )يمضغ، كيككف طكؿ ال
الثاني مف معاني المضغة كىك الشيء الصغير في المادة، كىذا المعنى ينطبؽ عمى 
حجـ الجنيف الصغير؛ ألف جميع أجيزة اإلنساف تتخمؽ في مرحمة المضغة، كلكف في 

  .(ِ)صكرة برعـ
ف في حجـ ما يمكف مضغو، كالجنيف ذكر المفسركف مف معاني المضغة: أف تكك  -ٓ

سـ(، كىذا تقريبان أصغر حجـ لمادة يمكف أف تمككيا ُفي نياية ىذا الطكر يككف طكلو )
 ٓ,ّاألسناف، كأما طكر العمقة السابؽ فقد كاف الحجـ صغيران ال يتيسر مضغو إذ يبمغ 

 .(ّ)مـ طكالن، كينتيي طكر المضغة بنياية األسبكع السادس

                                                           

 .ٓٓٔ/ِتغضف الشيء: تثنى كتكسر، المعجـ الكسيط  -ُ
ألف مضغ األمكر صغارىا كىذا إنساف  ؛ىك أصغر حجـ إلنساف تخمقت جميع أجيزتو فيك إذف مضغة -ِ

 ، في اليامش.ِٖسـ(، انظر: عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص ُبجميع أجيزتو كطكلو )

  .َِّلمنجار ص الكريـ كخمؽ اإلنساف في القرآف، ِٖ، ُٖعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص -ّ
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بتقسيـ أجزاء تمؾ  -أم التصكير-ىي المرحمة التي يقع فييا التخمؽ كىذه المرحمة 
المضغة، كقد يمتد ذلؾ التخمؽ حتى يصير في طكر آخر بعد طكر المضغة، كمخمقة 
كغير مخمقة صفة )مضغة(، كذلؾ تطكر مف تطكرات المضغة أشار إلى أطكار شكؿ 

ثـ  -ة فييا شكؿ الخمقةأم ظاىر -تمؾ المضغة، فإنيا في أكؿ أمرىا تككف غير مخمقة 
تككف مخمقة، كالمراد تشكيؿ الكجو، ثـ األطراؼ، كلذلؾ لـ يذكر مثؿ ىذيف الكصفيف 
عند ذكر النطفة كالعمقة؛ إذ ليس ليما مثؿ ىذيف الكصفيف، بخبلؼ المضغة، كالتخميؽ 

 .(ُ)صيغة تدؿ عمى تكرير الفعؿ، أم خمقان بعد خمؽ، شكبلن بعد شكؿ
كالرجميف  ثاني مف ىذا الطكر تقريبان تظير عميو براعـ اليديففالجنيف في النصؼ ال

 كالرأس كالصدر كالبطف، كما تتككف معظـ براعـ أعضائو الداخمية، كمع احتفاظو
كما في  (ِ)بالشكؿ الخارجي المشابو لمادة ممضكغة يصدؽ عميو أنو مخمؽ كغير مخمؽ

يكما،  ّٖ-ّٔبيف  ما ( جنيف عمرهِيكمان، كفي الشكؿ) ّٓ( جنيف عمره ُالشكؿ)
 .َْ-ّٖ( جنيف عمره ما بيف ّكفي الشكؿ )

كبيذا يكتمؿ طكر المضغة في بقية األربعيف األكلى، كينتيي ىذا الطكر بنياية 
 السادس. األسبكع

 (ّ(                           شكؿ)ِشكؿ)(                        ُكؿ)ش  
 

                                                           
 .َِّ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ ُٖٗ/ُٕكالتنكير البف عاشكر  التحرير -ُ

أثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح كالصاكم، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف  -ِ
كأطكار الجنيف ، ُٖاألكؿ، ص لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة المنعقد في الككيت، العمـك الطبية، الجزء 

 ٖـ، صََُِيناير  -ىػُُِْ، شكاؿ ٖكنفخ الركح لمصاكم، بحث في مجمة اإلعجاز، العدد 
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في  :طراؼ )اْلسبكع الخامس كالسادس كالسابع(تككيف العظاـ كاْل المرحمة الرابعة:
األسبكع الخامس كالسادس كالسابع تحدث أحداث كثيرة جدان في مراحؿ تطكر خمؽ 
الجنيف، كمف أىـ ما يميز ىذه المرحمة فعبلن ىك تحكؿ الكتؿ البدنية إلى عظاـ، كظيكر 

العمكم الطرؼ براعـ األطراؼ، كتكثؼ الميزكدـر فييا مككنان العظاـ، كيسبؽ الطرؼ 
، كالمكجكدة قريبان مف (ُ)كما أف الكتؿ البدنية األربع األكلى ،السفمي ببضعة أياـ في ذلؾ

قمة الجنيف تمتحـ مككنة جزءان مف قاع الجمجمة، كالكتؿ البدنية تنقسـ إلى جزئيف: جزء 
خمفي كحشي، كيتككف منو العضبلت كاألدمة، كجزء أمامي إنسي، كتتكثؼ خبليا ىذا 

اع مككنة القطاع الييكمي، كيجعؿ اهلل لخبليا ىذا القطاع قدرة عمى التشكؿ فيحكليا القط
مف خبليا رخكة، كىي خبليا الكتمة البدنية، إلى خبليا كثيفة، كىي خبليا الغضاريؼ، 
كخبليا العظاـ التي تككف الغضاريؼ كالعظاـ، كيتككف النسيج الغضركفي قبؿ العظمي، 

ي الكتؿ البدنية في األسبكع الخامس، كذلؾ بأف تفرز كيظير النسيج الغضركفي ف
الخبليا الغضركفية فيو مادة سميكة نسبيان تتخمؿ الخبليا الغضركفية، أما التي تنمك 
نىة مف  مباشرة مف األغشية فتعرؼ بالعظاـ الغشائية، كعظاـ الجمجمة ما عدا قاعيا ميكىكى

، كىكذا فإف (ِ)عظاـ غضركفيةعظاـ غشائية، أما بقية عظاـ الجسـ فيي مككنة مف 
كؿ كتمة بدنية تتككف قطعتيا الييكمية )التي تككف الغضركؼ كالعظـ(، ككذا قطعتيا 

                                                           

 كذلؾ أف نمك األطراؼ يبدك مبكران جدان، فعظاـ األطراؼ العميا كالسفمى كميا مف العظاـ الغضركفية، -ُ
النكع مف العظاـ، ففي األسبكع الثالث تنشأ مف قاع الجمجمة ىي مف ىذا  ككذلؾ عظاـ الفقرات، ككذلؾ جزء

انظر: خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف براعـ مف كؿ جانب مف جكانب الحميؿ، اثناف عمكياف، كاثناف سفمياف، 
 .ِّٕص

، كتتككف في البداية مف الغضاريؼ، ثـ يحؿ محميا عظاـ غضركفيةعظاـ الجسـ تنقسـ إلى قسميف:  -ِ
القياـ بامتصاص الغضاريؼ مثؿ عظاـ األطراؼ، كالعمكد الفقرم كجزء مف قاع  بالتدرج العظاـ عف طريؽ

، حيث تنمك العظاـ دكف أف تسبقو مرحمة ظيكر الغضاريؼ، مثؿ عظاـ كعظاـ غشائيةالجمجمة، 
خمؽ عضبلت( كتتصؿ العضبلت باألعصاب، الجمجمة، كىكذا تظير العظاـ كتنتشر ثـ يكسكىا المحـ )ال

 .ٕٗٓصمكاتب لكدالئؿ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ، ِّٕ، َِٕكالقرآف ص بيف الطب اإلنساف



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

657 

العضمية التي تككف الجمد، كجميع ىذه القطع المختمفة مف الكتمة البدنية تغذل بعصب 
يأتي مف األنبكبة العصبية في نفس المستكل، كمعنى ذلؾ أف الجسـ مبني عمى ىيئة 

طع متجاكرة، كىناؾ أدكار يمر بيا تككف العمكد الفقرم، مف المرحمة الغضركفية، ق
كالعظمية، كاألضبلع، كتككف األطراؼ، كظيكر الطرؼ العمكم قبؿ السفمي ببضعة 

 .(ُ)أياـ، ككذا مرحمة تككف الجمجمة كقاعيا عمى األخص، كتركيبيا المعقد جدان 
نظران لبداية انتشار الييكؿ  ؛ية في الكضكحففي األسبكع السابع تبدأ الصكرة اآلدم 

اليـك الخامس كاألربعيف يتـ تككف  ، كفي(ِ)العظمي
األعضاء، كانتشار الييكؿ العظمي بصكرة ظاىرة، 
كيستمر االنقساـ الخمكم كالتمايز الدقيؽ بعد ذلؾ، كلكف 
الخطكات األساسية لمتفريؽ بيف شكؿ المضغة كالشكؿ 

( ْ، كفي الشكؿ)(ّ)ْٓ-َْ اإلنساني تكتمؿ بيف اليـك
   أسابيع. الييكؿ العظمي الغضركفي لجنيف عمره ثمانية

ثـ يبدأ الجنيف الطكر األخير مف التخميؽ  :: كساء العظاـ بالمحـالمرحمة الخامسة
كىك طكر كساء العظاـ بالمحـ، كفي ىذا الطكر يزداد تشكؿ الجنيف عمى ىيئة أخص، 

نياية األسبكع السابع، كخبلؿ األسبكع  عضبلت فيفالعظاـ تخمؽ أكالن، ثـ تكسى بال
كقد عبر المكلى عز كجؿ عف ىذا الطكر بقكلو تعالى:  الثامف مف تمقيح البييضة،

، كفي ذلؾ إشارة إلى أف ىذا المحـ ساتر لتمؾ العظاـ، كأنو (ْ)ژے ے ۓژ
                                                           

 .ِْٖ-ِٖٕخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص  -ُ

كبيذا ينتقؿ شكؿ الجنيف مف مرحمة المضغة التي ال تحمؿ شكبلن آدميان إلى مرحمة العظاـ التي يغمب عمييا  -ِ
فتككف العظاـ يترتب ، لييكؿ ىك الذم يعطي الجنيف مظيره اآلدميشكؿ الييكؿ العظمى المميز لئلنساف، كىذا ا

 لمنى رفعتعميو التسكية كاالعتداؿ في تقكس الجسـ كالتصكير، انظر: مراحؿ خمؽ اإلنساف في آيات القرآف 
 .ّّٕفي القرآف لمنجار ص خمؽ اإلنساف، ك ُْٖص

 .ُْٗ، ُْٖعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص -ّ

 .ُْاآلية : نكفسكرة المؤم -ْ
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مع ما يؤديو مف كظائؼ فيك مجمؿ كمحسف لصكرة اإلنساف، فأنت إذا نظرت إلى 
زعاج، كال سيما إذا فكجئت بو، ىيك ؿ عظمي مجرد مف المحـ سترل ما فيو مف بشاعة كا 

كلذا قاؿ عمماء التشريح: إف طكر خمؽ العظاـ ككسكتيا لحمان مشترؾ في التككيف 
ھ  ھ ھ ے ے ژكالتخميؽ، فاهلل تعالى جعؿ التعبير القرآني: 

يب فيي مكضكع أيضان ؛ ألف الفاء كما أنيا مكضكعة في لغة العرب إلفادة التعقژۓ
ف لـ يكف ىناؾ ترتيب كال تعقيب في الداللة، كنظير ىذا ما قالو  لبياف التفصيؿ، كا 

، كالقتؿ غير متأخر (ُ)ژڳ ڳ  ڱ ڱ ڱژبعض المفسريف في قكلو تعالى: 
نما ىك شيء مبلبس ليا، كمختمط بيا  .(ِ)عف التكبة، كا 

الخارجية كالداخمية قد تشكمت،  التخميؽ حيث تككف جميع األجيزة كبيذا تنتيي مرحمة
كدقيقة، كبنياية األسبكع الثامف تنتيي مرحمة التخميؽ، كالتي  كلكف في صكرة مصغرة

بالمرحمة الجنينية، ىذا كقد  يسمييا عمماء األجنة
أكد عمـ الفحص بأجيزة المكجات فكؽ الصكتية 

التركيبات الخارجية كالداخمية المكجكدة  أف جميع
 تتخمؽ مف األسبكع الرابع في الشخص البالغ

كحتى األسبكع الثامف مف عمر الجنيف، كما 
األجيزة  يمكف أف ترل جميع أعضاء الجنيف بيذه
 .(ّ)( الجنيف خبلؿ األسابيع الثمانية األكلىٓخبلؿ األشير الثبلثة األكلى، كفي الشكؿ)

                                                           
 .ْٓ اآلية :سكرة البقرة -ُ

أثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي  -ِ
، كعمـ ِّّ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم َِ، صُفي الككيت، العمـك الطبية، الجزء 

 .َِْسنة ص األجنة في ضكء القرآف كال

ضمف بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز العممي، منشكر أثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية،  -ّ
 .َِ، صالجزء األكؿ
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أم في –مف ثـ يبدأ الجنيف بعد األسبكع الثا :النشأة خمقان آخر)المرحمة الحميمية(
األجنة بالمرحمة الحميمية، كيسمييا  مرحمة أخرل مختمفة يسمييا عمماء -األسبكع التاسع

الثاني  القرآف الكريـ: مرحمة النشأة خمقا آخر، كفييا ينمك الجنيف ببطء إلى األسبكع
 عشر، ثـ ينمك بعد ذلؾ بسرعة كبيرة، كتستمر ىذه المرحمة حتى نياية الحمؿ، كلذلؾ

كالحميمية، كفي  كساء العظاـ بالمحـ الحد الفاصؿ بيف المرحمة الجنينية يعتبر طكر
( يكضح النمك ٕأسابيع كىك في مرحمة النشأة، كالشكؿ ) ٗ( جنيف عمره ٔالشكؿ)

 .(ُ)الحمؿ األسبكع الحادم عشر إلى نياية السريع لمجنيف في مرحمة النشأة خمقان آخر مف

 
 :  أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

لقد أثبت عمماء األجنة بعد رحمة طكيمة مف الدراسة كالتشريح الدقيؽ لمجنيف في 
األربعيف يكمان األكلى، كباألجيزة الدقيقة، أف أطكار الجنيف األكلى مف النطفة، كالعمقة، 

يكما األكلى، كيجمع فييا خمؽ أعضاء الجنيف  ة، تحدث كميا خبلؿ األربعيفكالمضغ
 كأجيزتو في صكرتيا االبتدائية، كأف حركات الجنيف اإلرادية، كبدء عمؿ كظائؼ أعضاء

الجنيف الرئيسية، تحدث في األربعيف يكمان الثانية مف عمره، كعميو فالقكؿ: إف مدة 
مائة كعشركف يكما، قكؿ يناقض  كالعمقة، كالمضغة، األطكار األكلى لمجنيف مف النطفة،

، ليظير بذلؾ أثر ىذه المستجدات الطبية في ترجيحيا (ِ)الحقائؽ العممية بكؿ كضكح
لما ذىب إليو ابف الزممكاني كمف تابعو مف المعاصريف؛ ألف ىذه المستجدات أصبحت 

 بعيدا.ؿ ىذا القك فبل يككف  ،، كلك قيؿ برفع الخبلؼحقائؽ عممية مشاىدة

                                                           
، كأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، بحكث ُُُعمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة ص -ُ

 .ّّٕكخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص، ُِص ،ُجزء ، لسنة، العمـك الطبيةالقرآف كاالمؤتمر الثامف لئلعجاز في 

 .ّٖ، كمجمة اإلعجاز، صِٖأثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية، مؤتمر اإلعجاز الثامف ص -ِ

http://www.eajaz.org/Arabic/images/eajaz/oimages/8/1(13).jpg
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:  أصوٛب ٛنٙ ادلَأُخ يف رلٔٞػٚ ٖٓ ادلَبئَ اُلو٤ٜخ صبُضب 
 ٗلـ اُوٝػ:  -أ

أطكار الجنيف األكلى، نتج عف ذلؾ اختبلفيـ في زمف نظران الختبلؼ الفقياء في زمف 
 :في الجنيف نفخ الركح

أف أطكار الجنيف النطفة، كالعمقة، كالمضغة،  كالذيف ذىبكا إلى فأصحاب القكؿ اْلكؿ:
 ؛ لآلتي:(ُ)، قالكا: إف نفخ الركح يككف بعد مائة كعشريف يكمان يكما َُِمدتيا 
لظاىر حديث ابف مسعكد، كالذم فيو أف نفخ الركح يككف بعد مركر طكر  -ُ

النطفة، كالعمقة، كالمضغة، كفيو أف كؿ طكر يستمر أربعيف يكمان، فيككف المجمكع مائة 
 كعشريف يكمان.

"إف الن ٍطفىةى تىكيكفي في : قاؿ: قاؿ رسكؿ المًَّو  اهلل حديث ابف مسعكد رضي  -ِ
مىقىةن، ثيـ  ميٍضغىةن  ارىٍت عى ًت اْلىٍربىعيكفى صى ، فإذا مىضى اًليىا الى تىغىي ري الر ًحـً أىٍربىًعيفى يىٍكمان عمى حى

ٍمقىوي بىعىثى إً  ، فإذا أىرىادى اهلل أىٍف يسكم خى ، ثيـ  ًعظىامان كىذىًلؾى لىٍييىا مىمىكا، فيقكؿ اٍلمىمىؾي كىذىًلؾى
 .(ِ)الذم يىًميًو..."

 .(ّ)قد حكي اإلجماع عمى أف نفخ الركح ال يككف إال بعد أربعة أشير -ّ
إذا تمت النطفة أربعة : »لآلثار الكاردة عف الصحابة في ذلؾ، كقكؿ عمي  -ْ

﮲ ژ أشير، بعث إلييا ممؾ، فنفخ فييا الركح في الظممات، فذلؾ قكلو تعالى: ۓ 

                                                           
كمنع الحمؿ ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب َْٗ، َْْ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

مدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في ، ك ُّّ، كاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية صِِٕص
، كأحكاـ الجنيف مف النطفة إلى االستيبلؿ لعمي بف محمد اإلبياتي ٗٓإجراءات تجارب البحث العممي ص

  .ّْْفقو القضايا الطبية المعاصرة ص، ُٔٗص
 «الحفظ سيء زيد بف كعمي أبيو، مف يسمع لـ عبيدة أبك»، قاؿ الييثمي: ّّٓٓ برقـ: ّْٕ/ُ أحمد أخرجو -ِ

 .ُّٗ/ٕ الزكائد مجمع

، ُُٗ/ُٔ مسمـعمى صحيح  النككم ، شرحكالقاضي عياض ،عمى ذلؾ اإلماـ النككم االتفاؽكممف حكى  -ّ
 . ْٖٓ/ُُ البارم كفتح
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﮴  إذا كقعت النطفة في الرحـ، مكثت أربعة أشير »، كقكؿ ابف عباس: (ُ)«ژ﮳ 
كعشرا، ثـ نفخ فييا الركح، ثـ مكثت أربعيف ليمة، ثـ بعث إلييا ممؾ، فنقفيا في نقرة 

إذا بمغ أربعة »، كنقؿ غير كاحد عف أحمد أنو قاؿ: (ّ)«، ككتب شقيان أك سعيدان (ِ)القفا
إذا كقعت »، كركم عف ابف عباس: (ْ)«ؾ العشر ينفخ  فيو الركحأشير كعشران، ففي تم

، كقد سئؿ ابف (ٓ)«النطفة في الرحـ، مكثت أربعة أشير كعشرا، ثـ ينفخ فييا الركح
ينفخ فيو »المسيب عف عدة الكفاة، فقيؿ لو: ما باؿ العشرة بعد األربعة األشير؟ فقاؿ: 

 .(ٔ)«الركح
الركح في الجنيف اعتبار ظاىرة النـك لمجنيف  مما يمكف ذكره كعبلمة عمى نفخ -ٓ

دليبلن عمى أنو نفخ فيو الركح؛ ذلؾ أف ىناؾ نصكصان قرآنية تؤكد عمى أف الركح تغادر 
، كتعكد إليو كقت اليقظة، كعميو يمكف اعتبار ظاىرة النـك عبلمة عمى  الجسد كقت النـك

الدراسات فيما يتعمؽ بنمك ، كما أنو ال بد مف إجراء المزيد مف (ٕ)الركح في الجنيف
األعصاب في الجنيف، لتحديد كقت نمك أنماط النـك لديو، فمعؿ ذلؾ يككف محددان 

                                                           
سناده حاتـ، أبي ابف خرجو»قاؿ ابف رجب:  -ُ  .ِٓص كالحكـ العمـك عجام« منقطع كا 

 .ْٓٗ/ِ الكسيط الدماغ المعجـ آخر في حفر القفا: كنقرة المستديرة، الصغيرة النقرة: الحفرة -ِ

جماع الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ  -ّ بي القاسـ ألشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة مف الكتاب كالسنة كا 
 . ِٓص كالحكـ العمـك جامع ،«نظر إسناده كفي» قاؿ ابف رجب: ،ََُٔ، رقـ األثر ِٖٕصالبللكائي 

 .ِٓص كالحكـ العمـك جامع -ْ

 .ْٖٔ/ُُ البارم فتح -ٓ
سحاؽ كاألكزاعي،– قاؿ مف بو تمسؾ كقد»، قاؿ ابف حجر بعد ذكر كبلـ سعيد: ْٖٔ/ُُ البارم فتح -ٔ  :-كا 

 .«كاألمة الحرة بيف فيو فرؽ فبل الرحـ، استبراء الغرض ألف قكم؛ كىك الحرة، عدة مثؿ الكلد أـ عدة إف
كىذا  ،ففي أثناء النـك تحدث بعض الرؤل المنامية الصادقة التي تتحقؽ بعد رؤية النائـ ليا بفترة مف الزمف -ٕ

دليؿ عمى أف النائـ يمكف أف يرل شيئان مف المستقبؿ قبؿ كقكعو، كمف المؤكد أف جسـ اإلنساف لـ ينتقؿ مف 
دؿ عمى أف الركح ىي التي رأت ذلؾ، كىي التي تعطي اإلنساف إذا استيقظ مكانو ليرل ذلؾ الشيء، كىذا ي

، الشعكر بأنو كاف في مكاف بعيدو ثـ حضر لتكٌه، كأف الركح التي رأت الرؤيا ىي نفسيا تتذكرىا في حالة اليقظة
 ، الحاشية.ُُْصالقرآف كالسنة  كءعمـ األجنة في ض :نظرا
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لمرحمة نفخ الركح، كما أنو عندما يتمكف الجنيف مف التحرؾ إراديان برغبة منو مقارنة 
يضان، ، فإنو يمكف اعتبار ذلؾ دليبلن عمى كجكد الركح أ(ُ)بالحركة االنعكاسية البلإرادية

في  -مف الكاليات المتحدة األمريكية-كىذا ما ذكره األستاذ الدكتكر )يكليكس ككريف( 
ـ، حيث أكضح بأف خبليا المخ ال ُٖٗٗالمؤتمر الدكلي لؤلخبلقيات )زرع األعضاء( 
، فيككف المخ قد (ِ)يكمان منذ التمقيح َُِتتشابؾ كال تتصؿ في الجنيف إال عند بمكغو 

مؿ قكل الحفظ، كالفكر، كالذكر، كالعمـ، كالكبلـ، كالسمع، كالبصر، تككف، كفيو مجاؿ ع
، (ّ)كاإلحساس، كالكعي، كاإلدراؾ، أم كؿ أنكاع القكل التي يعتبر بيا اإلنساف إنسانان 

قالكا: كيتضح مف ىذا جميان أف ىذه االتصاالت ىي بداية العمؿ، فإف ذلؾ يعني ببساطة 
يكمان منذ التمقيح، كىي المدة  َُِالعمؿ إال بعد أف ىذه المناطؽ المخية ال تبدأ في 

 .(ْ)التي حددىا الحديث النبكم الشريؼ لنفخ الركح في اإلنساف

                                                           
الدالة عمى نفخ الركح بتحرؾ الجنيف الحركة اإلرادية، كفرقا بينيا كبيف  حدد ابف القيـ كابف حجر العبلمات -ُ

 كاف ىؿ فيو الركح نفخ قبؿ الجنيف قيؿ فإف»حركة النمك كاالغتذاء كالذم سمياىا بالحركة النباتية، قاؿ ابف القيـ: 
حساس حركة فيو  باإلرادة، كاغتذائو نمكه حركة تكف كلـ كالنبات، كاالغتذاء، النمك حركة فيو كاف قيؿ: ال؟ أـ كا 
رادتو حسيتو حركة انضمت الركح، فيو نفخت فمما ، ُِِص القرآف أقساـ في التبياف «كاغتذائو نمكه حركة إلى كا 

 . ْٔٗص محمد عمي البارل (ات كاألحكاـماألسباب كالعبلكانظر: الجنيف المشكه كاألمراض الكراثية )
 .َّٓ، كالمكسكعة الطبية الفقيية صِٕٓص البارك اعي بمسلو كفقيو الطبيب أدب، ك ُْٔانظر: الجنيف المشكه ص -ِ

تبدأ البداية األكلى لمجياز العصبي في الظيكر بعد تككف الشريط األكلي )البدائي( الذم يظير في اليـك  -ّ
يكما،  ِْالخامس عشر منذ التمقيح، ثـ يتككف جذع الدماغ كالذم يعتبر المركز األساسي لمحياة بعد مركر 

تككف جميع أجزائو مكجكدة في ىذه الفترة)يتككف مف الدماغ األكسط، كالقنطرة، كالنخاع المستطيؿ(، كىك يحتكم ك 
عمى المراكز األساسية لمحياة، كالكعي، كالتنفس كالدكرة الدمكية، كالتحكـ في القمب، كيعتبر مكتو دليبلن عمى مكت 

المخ قد تككف كفيو مجاؿ عمؿ قكل الحفظ، كالفكر، يكمان يككف  َُِاإلنساف عند جميكر األطباء، كفي اؿ
كالذكر، كالعمـ، كالكبلـ، كالسمع، كالبصر، كاإلحساس، كالكعي، كاإلدراؾ، أم كؿ أنكاع القكل التي يعتبر بيا 

التفكير، كاإلحساس، كاإلرادة،  -فصي المخ-اإلنساف إنسانان، إذ ينمك ًفصا المخ نمكان كبيران، كيرتبط بيما
، َُْ، كالذاكرة، فاعتبر ذلؾ بداية لنفخ الركح، انظر: الجنيف المشكه كاألمراض الكراثية لمبار صكالعكاطؼ

 .ُّٓ، كاختيار جنس الجنيف لعبد الرشيد قاسـ صَّْ، ُْٖ-ُْٔ
 .َْٗ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم لسعيد منصكر مكفعة  -ْ
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، فرأكا العمؿ باإلجماع المنقكؿ عمى أف نفخ (ُ)كقد أخذ بذلؾ كثير مف المعاصريف
يكما، كمنيـ مف قاؿ: إف أصؿ تككيف ىذه األطكار تكجد  َُِالركح ال يككف إال بعد 

ف العمقة ال تسمى عمقة كاممة قبؿ األربعيف  في األربعيف األكلى ال حقيقتيا ككماليا، كا 
ف المضغة ال تسمى مضغة قبؿ األربعيف الثالثة، فيككف ىذا ىك مف قبيؿ  الثانية، كا 
الحقيقة، كأحاديث حذيفة مف قبيؿ المجاز، كعمى مثؿ ذلؾ تحمؿ أحاديث حذيفة بف 

تصكير، كالسمع، كالبصر، كالجمد، كالمحـ، كالعظـ في بداية أسيد التي جاء فييا ذكر ال
األربعيف الثانية، فإنيا كذلؾ تحمؿ عمى المجاز، كعمى أف المقصكد كجكد أصؿ ىذه 

، مع العمـ أف أحاديث حذيفة لـ تتعرض لنفخ الركح، (ِ)المسميات ال كما ليا  كحقيقتيا
ؾ بعد اكتماؿ األطكار الثبلثة فتحمؿ عمى ما صرحت بو أحاديث ابف مسعكد مف أف ذل

في مائة كعشريف يكمان؛ حمبلن لممجمؿ عمى المبيف، كلك فرضنا أف اكتماؿ ىذه المراحؿ 
الثبلث في األربعيف األكلى، فإف كركد حرؼ العطؼ )ثـ( في القرآف كأحاديث البخارم 

 . (ّ)يكما َُِيكفي إلفادة التراخي في نفخ الركح إلى ما بعد 
زمف أطكار الجنيف النطفة، كالعمقة، كالذيف ذىبكا إلى أف  كؿ الثاني:أما أصحاب الق

 ؛(ْ)بإمكانية نفخ الركح قبؿ المائة كالعشريف قالكاكالمضغة، مدتيا في األربعيف األكلى، ف
 مي:ما يلكذلؾ 

                                                           
، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ُّّطبية صانظر: اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية  -ُ
 .    ٗٓ، كمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي صَْْ/ُ
 .َْٗ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم لسعيد منصكر مكفعة  -ِ
 .َُْ/ُالمصدر نفسو  -ّ
ي بعض القضايا الفقيية لعبداهلل المصمح كصبلح الصاكم، بحث قدـ لممؤتمر أثر بحكث اإلعجاز العممي ف -ْ

، كىك ِٖ، ِٕالثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة المنعقد في الككيت، العمـك الطبية، الجزء األكؿ، ص
، كاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية ّٖ، ّٕىػ، صُِْٗ، ِٗمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد 

، كالمكسكعة ّٕ، كمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي صُّّطبية ص
 .َْٔ/ُالفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم 
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ٍمقيوي في بىٍطًف : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   لحديث ابف مسعكد -ُ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي "ًإف  أىحى
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ، أيمِّ  ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمان، ثيـ  يىكيكفي في ذلؾ عى

ًموً  ًمًو، كىعىمى : ًبكىٍتًب ًرٍزًقًو، كىأىجى ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو ، كى كحى ، فىيىٍنفيخي فيو الر  ، ثيـ  ييٍرسىؿي اٍلمىمىؾي
شىًقي  أك سىًعيده  كىك صريح بأف العمقة كالمضغة تككنا في األربعيف األكلى؛ ألف ، (ُ)"كى

كممة  )في( يفيد الظرفية الزمانية كالمكانية، كيككف ىذا المفظ مفسران لمراكية األخرل مف 
  .(ِ)حديث ابف مسعكد، كيؤكد ىذا المعنى األحاديث التالية

ي األربعيف األكلى، كبأف المصرحة بأف التخمؽ يككف ف أحاديث حذيفة بف أىًسيد -ِ
قاؿ:  إرساؿ الممؾ يككف بعد األربعيف األكلى كذلؾ، كليس بعد الشير الرابع، فعنو 

رىىىا، : قاؿ رسكؿ اهلل  ك  "إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مىمىكنا، فىصى
جً  رىىىا، كى بىصى مىؽى سىٍمعىيىا، كى خى ـٍ أيٍنثىى؟ كى لىٍحمىيىا، كىًعظىامىيىا، ثيـ  قاؿ: يا رىبِّ أىذىكىره أى ٍمدىىىا، كى

ب ؾى ما شىاءى،  ميوي؟ فيقكؿ رى ، ثيـ  يقكؿ: يا رىبِّ أىجى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي ب ؾى ما شىاءى، كى فيقضى رى
ب ؾى ما شىاءى  ، ثيـ  يقكؿ: يا رىبِّ ًرٍزقيوي؟ فيقضى رى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي "كى يىٍكتيبي اٍلمىمىؾي ، كى

 كعنو  ،(ّ)
ؿي اٍلمىمىؾي عمى الن ٍطفىًة بىٍعدى ما تىٍستىًقر  في الر ًحـً ًبأىٍربىًعيفى أك ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  يىٍدخي

ٍمسىةو كىأىٍربىًعيفى لىٍيمىةن، فيقكؿ: يا رىبِّ أىشىًقي  أك سىًعيده؟ فىييٍكتىبىاًف، فيقكؿ أىٍم رىبِّ أىذىكىره  أك  خى
ًرٍزقيوي" ميوي، كى ييٍكتىبي عىمىميوي، كىأىثىريهي، كىأىجى أيٍنثىى؟ فىييٍكتىبىاًف، كى
قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  كعنو ، (ْ)

 :مىؾي  ،"ًإف  الن ٍطفىةى تىقىعي في الر ًحـً أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن  بأذني ىاتيف يقكؿ ري عمييا اٍلمى ك  -ثيـ  يىتىصى
ًسٍبتيوي  قاؿ زيىىٍيره  الذم يىٍخميقييىا فيقكؿ يا رىبِّ أىذىكىره أك أيٍنثىى..." -قاؿحى

"إف   كفي ركاية:، (ٓ)
ك الن ًبالر ًحـً إذا أىرىادى اهلل أىٍف يىٍخميؽى شيئا ًبًإٍذًف الم ًو ًلًبٍضعو كىأىٍربىًعيفى لىٍيمىةن..." مىمىكنا ميكى
(ٔ). 

                                                           
 .ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو...  -ُ
 .ُّٔيية طبية لعبد الرشيد قاسـ ص اختيار جنس الجنيف دراسة فق -ِ
 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٕ/ْأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو...  -ّ
 .ِْْٔبرقـ:  َِّٕ/ْأخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية الخمؽ اآلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو ...  -ْ
 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٖ/ْرزقو...  ككتابة أمو بطف اآلدمي في الخمؽ يفيةك القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ٓ

 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٖ/ْرزقو...  ككتابة أمو بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ٔ
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أك اثنيف  ،أك ليمة ،عد أربعيف يكمان كبالنسبة لبلختبلؼ الكارد فييا بالنسبة لبعث الممؾ ب
أك خمسة كأربعيف ليمة، فمحمكؿ عمى اختبلؼ ذلؾ باختبلؼ األجنة، فبعضيا  ،كأربعيف

يككف بعد األربعيف مباشرة، كالبعض اآلخر بعد خمسة كأربعيف، كيؤكد ىذا األمر ما 
، (ُ)كالدةثبت طبيان مف أف األجنة تختمؼ في درجات كسرعة النمك كما ىك الشأف بعد ال

كمع أنو لـ يرد في حديث األربعيف األكلى ذكر نفخ الركح، فإنو قد كرد في حديث ابف 
مسعكد، كالحقيقة أف ذكر تخميؽ الجنيف ككتابة قدره مرتبط مع نفخ الركح، فحديث ابف 

ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كى  مسعكد كرد فيو: ، كى كحى ، فىيىٍنفيخي فيو الر  : ًبكىٍتًب ًرٍزًقًو، "ثيـ  ييٍرسىؿي اٍلمىمىؾي ًممىاتو
شىًقي  أك سىًعيده" ًمًو، كى ًمًو، كىعىمى ، فيناؾ تبلـز بيف نفخ الركح كالكتابة، فيما يحدثاف كىأىجى

 .(ِ)معان، كال يكجد حديث كاحد يبيف أنيما في زمنيف مختمفيف
ًحـً أىٍربىًعيفى "إذا اٍستىقىر ًت الن ٍطفىةي في الر  :  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  لحديث جابر -ّ
، ما ًرٍزقيوي، فىييقىاؿي لو، فيقكؿ: يا  -أك أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن -يىٍكمان  بىعىثى ًإلىٍييىا مىمىكان، فيقكؿ: يا رىبِّ

، شقي أـ  ـي، فيقكؿ: يا رىبِّ ، ذىكىره أك أيٍنثىى، فىييٍعمى ميوي، فىييقىاؿي لو، فيقكؿ: يا رىبِّ ، ما أىجى رىبِّ
ـي  كىك كذلؾ مصرح بأف التخمؽ يككف في األربعيف األكلى، كأف إرساؿ  ،(ّ)"سىًعيده، فىييٍعمى

 الممؾ يككف بعدىا كذلؾ، كليس بعد الشير الرابع.
النصكص  أف ىذه القضية ال يفصؿ فييا العمـ الحديث، كلكف تفصؿ فييا -ْ

الشرعية، كال يكجد نص صريح كصحيح ذكر فيو نفخ الركح، إال حديث ابف مسعكد في 
الخمؽ، كقد اتفؽ عمماء المسمميف عمى أف الجنيف تنفخ فيو الركح بعد اكتماؿ طكر جمع 

 المضغة، بناء عمى حديث ابف مسعكد، كبما أنو قد ثبت أف زمف المضغة يقع في
أسيد السابقة، كتكافؽ حقائؽ عمـ األجنة  األربعيف يكمان األكلى، بنص أحاديث حذيفة بف

                                                           
 ر.مقدالكتتفاعؿ جميعا حسب  ،البيئةك كيتحكـ في ذلؾ عكامؿ الكراثة  ،ِّّالطب كالقرآف صخمؽ اإلنساف بيف  -ُ
 .ُّٗ، ُّٖاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية لعبد الرشيد قاسـ ص  -ِ
، قاؿ الييثمي: َُِٕٓبرقـ:  ُْْ/ِّ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبداهللأحمد أخرجو -ّ
 .ُِٗ/ٕ الزكائد ، مجمع«ثقات رجالو كبقية خبلؼ، كفيو ،كجماعة معيف ابف كثقو ،خصيؼ كفيو أحمد، ركاه»
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ألطكار الجنيف؛ فالركح تنفخ بعد األربعيف األكلى األكصاؼ الشرعية  الحديث مع ىذه
، كلكف ال يستطيع أحد أف يحدد ذلؾ عمى كجو -بيقيف–الجنيف ليس قبؿ ذلؾ  مف عمر

ذلؾ،  كاليقيف في يـك بعينو بعد األربعيف األكلى؛ حيث ال يكجد نص صحيح في الجـز
ۆ ۈ ژ هلل تعالى:استئناسان بقكؿ الكف يمكف أف يجتيد في تحديد المكعد التقريبي 

تنفخ في الجنيف بعد التسكية،  حيث يمكف أف يفيـ منو أف الركح ،(ُ)ژۈ ٴۇ  ۋ  ۋ
، (ِ)ژڦ  ڦ ڦ ڦژ كبما أف التسكية تأتي بعد الخمؽ مباشرة؛ لقكلو تعالى:

خمقان آخر،  تنفخ في الجنيف بعد مرحمة الخمؽ في مرحمة النشأة فيمكف القكؿ بأف الركح
ف مف عمره، كىك استنتاج معظـ المفسريف الذيف قالكا: إف طكر أم بعد األسبكع الثام

الجنيني الذم تنفخ فيو الركح، كالذم ال يككف إال بعد طكرم  النشأة خمقان آخر ىك الطكر
نصت اآلية الكريمة، كيعضد ذلؾ حرؼ )ثـ( الذم يفيد  العظاـ ككسائو بالمحـ كما

ح في حديث جمع الخمؽ، حيث كرد: مع نفخ الرك  التراخي في حدكث الفعؿ، حينما ذكر
"" كحي " أك:، كما في البخارم (ّ)ثيـ  ييٍنفىخي فيو الر  كحى ، فىيىٍنفيخي فيو الر  "ثيـ  ييٍرسىؿي اٍلمىمىؾي

(ْ) ،
كحيث إنو ال ينتيي األسبكع الثامف إال كجميع األجيزة الرئيسة قد ، كما في مسمـ

األكلى مف عمر الجنيف، كتميزت تخمقت، كانتيى طكر المضغة في األربعيف يكما 
كسكم خمؽ اإلنساف خبلؿ ىذه الفترة أك بعدىا بقميؿ؛ فعميو يمكف  الصكرة اإلنسانية،
الجنيف بعد انتياء عممية الخمؽ في األسبكع التاسع، أك العاشر، أك  لمركح أف تنفخ في
 التناسمية في األسبكع الثاني عشر، أك بعد ذلؾ. بعد تميز األعضاء

                                                           
 .ٗسكرة السجدة: اآلية  -ُ
 .ٕسكرة االنفطار: اآلية  -ِ
 .َّّٔبرقـ:  ُُْٕ/ّأخرجو البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة  -ّ
 كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتوبطف أمو ككتابة رزقو باب كيفية الخمؽ اآلدمي في أخرجو مسمـ، كتاب القدر،  -ْ
 .ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْ
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لتفسير العممي السميـ لمقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة، قديمو كحديثو أف ا -ٓ
يجب أف يتـ في ضكء السائد مف العمـك كالمعرفة في عصر المفسر، خصكصان تمؾ 

 .  (ُ)اآليات التي أثارت قضايا عممية ىامة، كأشارت إلى آفاؽ الككف الكاسعة
يو الركح، كنـك الجنيف عبلمة عمى تكجد عبلمات تدؿ عمى أف الجنيف قد نفخت ف -ٔ

أف الركح قد قبضت منو مؤقتا،  نفخ الركح فيو، قياسا عمى النائـ الذم يتمتع بالحياة رغـ
ٹ ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ژ أخذان مف قكؿ اهلل تعالى:

 ،(ِ)ژڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   چ چچ چ   ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ
كجكد الركح، كقد أثبتت األجيزة الحديثة كما يمكف أف تككف الحركات اإلرادية دليبلن عمى 

أف تصكر عند األسبكع الثامف،  رؤية حركات جسـ الجنيف في كقت مبكر؛ حيث يمكف
مـ، كما يمكف أف  15 سـ، أك يبمغ طكؿ الجنيف حكاليّأك عندما يبمغ كيس الحمؿ 

التنفس، كحركات  ترل الحركات الجنينية التي تعبر عف حيكية الجنيف، مثؿ حركات
األمعاء  األطراؼ العميا، كضربات القمب، كحركات عدسة العيف، كالبمع، كحركات

إلى  الدكدية، كما رصدت الحركات التي تعبر عف نشاط الجنيف مثؿ: البمع، كحركة اليد
الفـ، كالمضغ، كحركات المساف، كحركة اليد إلى الكجو، كمص األصابع؛ كالتي يمكف 

أم قبؿ مائة كعشريف يكما، كتعتبر ىذه الحركات ترل عند األسبكع السادس عشر؛  أف
فكمما كانت ىذه الحركات مكجكدة  انعكاسان غير مباشر لحالة الجياز العصبي المركزم؛

كسميمة، كعميو فإمكانية نفخ الركح في  كمتكازنة، كمما كانت حالة الجياز العصبي نشطة
ياية األسبكع السابع، أك األجنة قائمة في أم كقت بعد األربعيف يكمان األكلى؛ في ن

ف كاف الراجح مف النصكص أف الركح  الثامف، أك التاسع، أك حتى بعد أربعة أشير، كا 
 الصريحة كالصحيحة عمى ذلؾ، تنفخ بعد األسبكع الثامف مف التمقيح؛ لداللة النصكص

تنفخ في الجنيف إال بعد  كلعدـ كجكد حديث كاحد صحيح أك حسف، يصرح بأف الركح ال
                                                           

 . ٕٓ، ْٕكعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي صمدل مشر  -ُ
  .ِْ: اآلية الزمرسكرة  -ِ
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األجنة، كمف أىميا رؤية  أشير، كمما يؤكد ذلؾ الحقائؽ العممية الثابتة في عمـ أربعة
كتصكيره، كقياـ معظـ أجيزتو  مراحؿ الجنيف المختمفة منذ بداية تككنو، كاكتماؿ خمقو

، (ُ)أشير عمى كجو القطع بكظائفيا، كرصد حركتو الذاتية كأنشطتو البدنية قبؿ أربعة
حركات إرادية محدكدة جدان في األسبكع الثامف، كتتضح في  تبدأ»يقكؿ الطبيب البار: 
، كتحس بيا األـ الحامؿ في نياية األسبكع السادس عشر (ِ)األسبكع الثاني عشر

 .(ّ)«بكضكح تاـ
؛ كاستدلكا بنفس (ْ)يرل أف الركح تنفخ في الجنيف بعد الشير الثالث فريؽ ثالث:

االن لجميع النصكص، كذلؾ عمى النحك األدلة السابقة مع محاكلة الجمع بينيا؛ إعم
 التالي:
حديث ابف مسعكد الذم في البخارم يدؿ عمى أف نفخ الركح يككف بعد أف يكتب  -ُ

 الممؾ األجؿ كالرزؽ كالشقاكة كالسعادة، كذلؾ بعد أطكار النطفة كالعمقة كالمضغة.
الخمؽ، كالتي تعكد عمى جمع  ""في ذلؾ :حديث ابف مسعكد الذم في مسمـ بمفظ -ِ

فدؿ عمى أف أطكار النطفة، كالعمقة، كالمضغة تتـ في فترة جمع الخمؽ الذم يككف في 
 أربعيف يكما.

                                                           
، المؤتمر الثامف لئلعجازث ك أثر بحكث اإلعجاز العممي في بعض القضايا الفقيية لممصمح كالصاكم، بح -ُ

  .ّٖ، ّٕىػ، صُِْٗ، ِٗعدد ، كمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، الِٕ، صالعمـك الطبية، الجزء األكؿ

ـ عرض فيمـ )الصيحة الصامتة(، كالذم بدأ بعرض جنيف سميـ تـ تصكيره باألشعة فكؽ ُٖٓٗفي عاـ  -ِ
الصكتية، كانتيى بتقطيع أكصالو، كفصؿ رأسو عف جسده، كىك يسبح في السائؿ المحيط داخؿ الرحـ، بفعؿ آلة 

مامان، كأظير الفمـ تعرض الجنيف آلالـ رىيبة حتى تمت عممية اإلجياض )الجيمكتيف( كالتي تعمؿ عمى تيشيمو ت
اإلجياض، كما أكضح أف الطفؿ داخؿ الرحـ في حاالت شعكر باأللـ؛ حيث يتحرؾ بعيدان عف آلة اإلجياض 

ضربة في الدقيقة، كىذا رقـ  ََِالتي تجمب لو المكت، كما تزيد ضربات قمبو الصغير زيادة كبيرة كصمت إلى 
كما تجمع عمى ذلؾ كافة المراجع الطبية، كيظير صراخو بشدة كصراخ الغريؽ تحت الماء، ككاف  غير طبيعي
 .ّٕٔ، ّٕٓأسبكعان فقط، انظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  ُِعمر الجنيف 

 .ّْٕانظر: حاشية كتاب خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ّ

 .ُّّقيية طبية صر جنس الجنيف دراسة فاختيا -ْ
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حديث حذيفة يدؿ عمى أنو بعد التخمؽ يككف التصكير كخمؽ السمع، كالبصر،  -ّ
كالعظاـ، كتحديد الجنس، كبعد ذلؾ تككف كتابة األجؿ كالرزؽ، كبعده  ،كالجمد، كالمحـ
لركح حسب حديث ابف مسعكد، كمف الحديثيف نخمص إلى الترتيب التالي: يككف نفخ ا

خمؽ النطفة كالعمقة كالمضغة أكالن في األربعيف األكلى، ثـ التصكير كخمؽ السمع 
كالبصر كالجمد كالمحـ كالعظاـ كتحديد الجنس، ثـ كتابة الممؾ لؤلجؿ كالرزؽ كالشقاكة 

 .  (ُ)كالسعادة، كبعده يككف نفخ الركح
أثبت عمـ األجنة أف خمؽ الجمد كأعضاء الجياز التناسمي في الذككر كاإلناث ال  -ْ

كعميو تككف كتابة  -أم في نياية الشير الثالث–يكتمؿ إال في األسبكع الثاني عشر 
فنستطيع الجـز بأف نفخ الركح ال يككف  ،ثـ يككف نفخ الركح بعد الكتابة ،الممؾ بعد ذلؾ

 .   (ِ)عمى الجنيفإال بعد مضي ثبلثة أشير 
ٹ ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ژ قكلو تعالى: -ٓ

كالدالة  ،(ّ)ژڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   چ چچ چ   ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ
                                                           

كالنفخ لمركح، كقد جاء طكر  كالنطفة، كالعمقة، كالمضغة، كالكتابة، ،بما أف المخبر عنو ىنا ىك جمع الخمؽف -ُ
تفيد الترتيب مع التراخي،  ذمال (ثـ)نفخ الركح متأخران عف جميع ىذه األمكر في أكثر مف ركاية، كبحرؼ العطؼ 

مىؾي، ييٍرسىؿي  "ثيـ  : مسمـلركاية  جاء في ماكأما ، فتككف مرحمة النفخ ىي األخيرة ، فيو فىيىٍنفيخي  اٍلمى كحى ييٍؤمىري  الر   ًبأىٍربىعً  كى
" كىذا أسمكب معركؼ  ،ترتيب الكاقع فيو كلـ يراعى  ،ترتيب الكبلـفيو فقد ركعي  ،تقديـ النفخ عمى الكتابةب كىًممىاتو

ف  ،حسف تقديمو لفظان عمى البقية ،بعضيا تعمؽ باألكؿكل ،إذا عبٌرت عف أمر بأمكر متعددة ، فإنياعند العرب كا 
ف تعمؽ الركح بالخمؽ كاألطكار إقكؿ: الفبل يمنع ىنا مف  ،لمراعاة التعمؽ ؛كاف بعضيا متقدمان عميو كجكدان كحقيقة

ف كاف حقو التأخير كحقيا التقديـ ،فركعي تقديمو عمييا ،أشد تعمقان مف الكتابة بيذه األطكار عي ترتيب فقد رك  ،كا 
كما أنو يمكف ، ؽ الكبلـ ألجمويألف القصد ترتيب الخمؽ الذم س ؛كقد حسف التقديـ ىنا، الكبلـ كلـ يراع ترتيب الكاقع

باإلضافة أف ، أف ذلؾ مف تصرؼ الركاة في الركاية بالمعنى؛ ألنو يجكز نقؿ الحديث بالمعنى عمىتخريج ركاية مسمـ 
ينما ترتيب تقديمو ىك بالفاء أك الكاك كىما ال يفيداف الترتيب كما يفيده حرؼ ب (ثـ)ترتيب النفخ كتأخيره بالحرؼ 

، المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ ف ذلؾ يختمؼ باختبلؼ األجنةإكما أنو ال يمنع مف القكؿ (، ثـ)العطؼ 
 .َِْ/ ُالبشرم 

 .َُْر جنس الجنيف دراسة فقيية طبية صاختيا -ِ
  .ِْ: اآلية الزمرسكرة  -ّ
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عمى أف الركح إذا حمت في البدف تظير عميو ظاىرة النـك كاليقظة، كقد أثبت عمـ 
 .(ُ)األجنة أف الجنيف يبدأ النـك كاليقظة بعد الشير الثالث

اإلرادية تتعمؽ بالركح، كىذه الحركات ال تظير لمجنيف إال بعد  أف الحركات -ٔ
 .(ِ)الشير الثالث، كبيذا يتجمى لنا مف ىذه األدلة أف نفخ الركح يتـ بعد الشير الثالث

( يكمان مف ْٓ(، كال يتأخر عف )َْيرل بأنو ال يتـ نفخ الركح قبؿ ) فريؽ رابع:
 العمكؽ؛ لما يمي:

ؿي الٍ لحديث:  -ُ ٍمسىةو "يىٍدخي مىمىؾي عمى الن ٍطفىًة بىٍعدى ما تىٍستىًقر  في الر ًحـً ًبأىٍربىًعيفى أك خى
 .كىأىٍربىًعيفى لىٍيمىةن..."

رىىىا..."لحديث:  -ِ ك   ."إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مىمىكنا، فىصى
ختبلؼ األجنة، كال الجع ا( ر ْٓ، ِْ، َْالنفخ ) ؼ الركايات في يـكف اختبلأل -ّ

 (.ْٓ(، كال يتأخر عف )َْندرم في أم يـك يتـ ذلؾ، إال أنو ال يككف قبؿ )
نما ىك ترتيب جمعي، -ْ فتككف  أف الترتيب الكارد في حديث ابف مسعكد ليس زمنيان، كا 

كلـ يكتب قدره  ،العمقة مثؿ النطفة، كالمضغة مثؿ العمقة، في ككف الجنيف ال ركح فيو
 ألف حمؿ الجمؿ عمى الترتيب الزمني يتعارض مع ما تكصؿ إليو الطب الحديث. بعد؛
كجكد تبلـز بيف نفخ الركح ككتابة المقادير كالتخميؽ، فالممؾ يأتي لجميع ذلؾ مرة  -ٓ

 . (ّ)كاحدة، كال يأتي في زمنيف مختمفيف؛ ألف مجمكع األحاديث يدؿ عمى ذلؾ
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لمباحث أنو لـ يرد تحديد  المسألة:ىذه أثر المستجدات في 

نفخ الركح بكقت معيف في الشرع بدليؿ، كلـ يصؿ إلى معرفة ذلؾ أىؿ االختصاص مف 
األطباء عمى كجو القطع كاليقيف، مما تسبب في حصكؿ الخبلؼ بيف الفقياء كاألطباء 

                                                           
 .ُُْاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص  -ُ
 المصدر نفسو. -ِ
 .ّْٓ-ِّْ/ُدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ّ
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تحديد األربعة األشير لنفخ الركح ، مع مبلحظة أف أكثر الفقياء قد اعتمدكا في (ُ)كذلؾ
عمى حديث ابف مسعكد كالذم فيو تعدد األربعينات، غير أنو معارض بحديث ابف 
مسعكد في مسمـ، كالذم يدؿ عمى أنيا كاحدة، كمعارض أيضان بحديث حذيفة، 
كبالحقائؽ العممية المشاىدة كالدالة عمى أف مراحؿ التخمؽ لمنطفة كالعمقة كالمضغة تككف 

ألربعيف األكلى، ككؿ ىذا يعطي القكؿ الثاني قكة ككجاىة، في حيف أف الجانب في ا
المكضكع  العممي الكارد ذكره في أدلة القكؿ األكؿ كبعض التكجييات لمنصكص الكاردة في

ليا كجو مف االعتبار كالنظر، ككذلؾ الشأف في القكؿ الثالث، فالمسألة اجتيادية، 
 أعمـ. القكة مف الناحيتيف الطبية كالشرعية، كاهلل إلى استدالالتيا احتماؿ  كتطرؽ
 : أصو اَُوؾ يف رـ٤ََ اجل٘ني، ٝرٌل٤٘ٚ، ٝاُظالح ػ٤ِٚ، ٝكك٘ٚ -ة

أما فقياء الحنفية: فقد ذىبكا إلى أف مف اكتممت خمقتو،  اختمفت الفقياء في ذلؾ:
كاختمفكا في  ككاف عمره أربعة أشير فأكثر، ككلد ميتان، كلـ يستيؿ، فإنو ال يصمى عميو،

تغسيمو، فعف أبي يكسؼ أنو يغسؿ؛ ألف المكلكد ميتان دكف استيبلؿ نفس مؤمنة، كمف 
النفكس مف يغسؿ كال يصمى عميو، كيسمى، كعف محمد أنو ال يغسؿ، كال يسمى، كال 
يصمى عميو؛ ألف المنفصؿ ميتان في حكـ الجزء، ال يصمى عميو، فكذلؾ ال يغسؿ، كال 

ي خرقة كرامة لبني آدـ كيدفف، كأما السقط الذم لـ تتـ أعضاؤه يسمى، كلكنو يدرج ف
 .(ِ)فإنو ال يصمى عميو، كالمختار أنو يغسؿ، كيدفف ممفكفان بخرقو

                                                           
يكما، كمف قائؿ  َُِفقد كقع بينيـ نفس الخبلؼ الكاقع بيف الفقياء، فمف قائؿ بأف النفخ في الركح بعد  -ُ

الفريقاف بنفس أدلة الفقياء السابؽ ذكرىا، كربما استند الفقياء  بإمكاف ذلؾ بعد األربعيف مف غير تحديد، كاستدؿ
بعد  -بإذف اهلل تعالى-القائمكف بذلؾ إلى أقكاليـ مف الناحية الطبية، في حيف يرل فريؽ آخر أف نفخ الركح يتـ 

يكما،  ِْتماـ تخميؽ المضغة، كالتي يتأجج نشاطيا في تككيف األعضاء في األسبكع السادس، أم بعد حكالي 
مىكنا، " قاؿ: عف النبي  كذلؾ استنادان إلى حديث حذيفة  إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مى

رىىىا..." بىصى مىؽى سىٍمعىيىا، كى خى رىىىا، كى ك  ، كمدل ُُٕرحمة اإليماف في جسـ اإلنساف لحامد أحمد ص انظر:، فىصى
 .ٓٔستخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي صمشركعية ا

  .َّّ/ُ عابديف ابف ، كحاشيةَِّ/ُبدائع الصنائع ، ك ٕٓ/ِالمبسكط  -ِ
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كأما المالكية: فقد قاؿ مالؾ: ال يصمى عمى الصبي، كال يرث، كال يكرث، كال يسمى، 
ا، كمف السنة أف ال كال يغسؿ، كال يحنط، حتى يستيؿ صارخا، كىك بمنزلة مف خرج ميت

يغسؿ دـ حتى يستيؿ صارخان حيف يكلد، إال أنو  -أم المكلكد–يصمى عمى المنفكس 
 . (ُ)كيجب لفو بخرقة، كمكاراتو التراب، كيكره تطييبو، كتسميتو، كالصبلة عميو السقط،

مف  كعند فقياء الشافعية: الكلد النازؿ بعد تماـ ستة أشير يجب فيو ما يجب في الكبير
ف نزؿ ميتان كلـ يعمـ لو سبؽ حياة، كالسقط صبل إف لـ  -كىك ما دكف ذلؾ–ة، كغيرىا، كا 

ف ظير فيو خمقو أك  يظير فيو خمؽ آدمي ال يجب فيو شيء، كييسٌف ستره بخرقة كدفنو، كا 
تـ لو أربعة أشير، كلـ تظير فيو أمارة الحياة كجب فيو ما سكل الصبلة، أما ىي فممتنعة 

، فإف ظيرت فيو أمارة الحياة بصياح، أك -ميو؛ ألنو قد نفخ فيو الركحكفي القديـ يصمى ع-
 .(ِ)كالغسؿ، كالكفف، كالدفف، كىي الصبلة، فمثؿ الكبير، فتجب فيو األربعة، تحرؾ، أك تنفس

كأما فقياء الحنابمة: فالسقط إف باف فيو خمقة إنساف، أك أتى عميو أربعة أشير، 
ييٍدعىى ًلكىاًلدىٍيًو : ؿ، لقكلو مي عميو، كلك لـ يستيغيسٍّؿ، كصي  م ى عميو، كى "كىالسٍِّقطي ييصى

ًة" ٍغًفرىًة كىالر ٍحمى ًباٍلمى
، كالصبلة عمى مف بمغ أربعة أشير كخرج ميتان دعاء لو كلكالديو، (ّ)

كخير، فبل تحتاج إلى االحتياط كالتيقف لكجكد الحياة، كقد صمى ابف عمر عمى ابف 
ب تسميتو، كنقؿ جماعة أف ذلؾ فيما بعد أربعة أشير؛ ألنو ال البنتو كلد ميتان، كيستح

ذا لـ تأت لو أربعة أشير، فإنو ال يغسؿ، كال  بعث قبميا، كاختار غيرىـ أنو يبعث، كا 
يصمى عميو، كيمؼ في خرقة كيدفف؛ ألنو ال ينفخ فيو الركح إال بعد أربعة أشير، كقبؿ 

ات، كقيؿ: إنو يغسؿ، كال يصمى عميو، ذلؾ ال يككف تسميةه فبل يصمى عميو؛ كالجماد
 .(ْ)كلك كاف فيو خمقة آدمي

                                                           
 .ُُٓ/ُمنح الجميؿ ، ك ُٕٗ/ُ الكبرل المدكنة -ُ

 .ْٔٗ/ِ المحتاج ، كنيايةّْٗ/ُ المحتاج ، كمغنيُّْ/ُ الميذب -ِ

، كأحمد، حديث المغيرة بف َُّٖبرقـ:  َِٓ/ّ الجنازة أماـ مشيال باب ز،داكد، كتاب الجنائ أخرجو أبك -ّ
 .ُْْ/ُ الغميؿ إركاء ، صححو األلباني في مختصرُُٖٗٗبرقـ:  ِْٖ/ْ شعبة 

 .َْٓ/ِلممرداكم  كاإلنصاؼ ،ِّٗ/ِالمبدع البف مفمح ، ك ََِ/ِ المغني -ْ
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الذم أثبتو عمـ األجنة أف أطكار الجنيف األكلى : المسألةىذه أثر المستجدات في 
يكما األكلى، كيجمع فييا  مف النطفة، كالعمقة، كالمضغة، تحدث كميا خبلؿ األربعيف

ية، كعمى ذلؾ يككف بعد األربعيف خمؽ أعضاء الجنيف كأجيزتو في صكرتيا االبتدائ
متخمؽ، كالمتخمؽ عند الشافعية يجب فيو غير الصبلة مف تغسيؿ، كتكفيف، كدفف، كعند 
الحنابمة يجب فيو الجميع أم حتى الصبلة، كيتأكد ىذا األخير كيتقكل باحتماؿ نفخ 

ذلؾ بأف الركح فيو بعد األربعيف، كأما اشتراط الحنفية التحقؽ مف حياتو، كالمالكية ك
 أعمـ.  يستيؿ صارخان عندىـ، فيرد ذلؾ األدلة التي ذكرىا الحنابمة، كاهلل 

 أصو اَُوؾ يف ؿٜبهح أٓٚ ٝاُؼلح ٝاُـالم  -ط
ال خبلؼ في أف اإلسقاط كاإلجياض بعد تماـ الخمؽ تترتب عميو األحكاـ التي  أكالن:

قكع الطبلؽ المعمؽ عمى تترتب عمى الكالدة، مف حيث أحكاـ النفاس، كانقضاء العدة، كك 
 .الكالدة، ككذلؾ إف ألقت مضغة تبيف فيو خمؽ إنساف؛ لتيقف براءة الرحـ بذلؾ

كال خبلؼ في أف السقط كاإلجياض ال أثر لو فيما يتكقؼ فيو استحقاؽ الجنيف عمى 
 .(ُ)تحقؽ الحياة كانفصالو عف أمو حيان، كاإلرث، كالكصية، كالكقؼ

في المعتمد عندىـ، كالشافعية، اعتبار المرأة نفساء، كلك  يرل فقياء المالكية ثانيان:
، كيرل الحنفية كالحنابمة أنو إذا لـ (ِ)بإلقاء مضغة ىي أصؿ آدمي، أك بإلقاء عمقة

 .(ّ)يظير شيء مف خمقو، فإف المرأة ال تصير بو نفساء
فييا أم يرل فقياء الحنفية كالشافعية كالحنابمة أف العمقة كالمضغة التي ليس  ثالثان:

صكرة آدمي ال يقع بيا الطبلؽ المعمؽ عمى الكالدة؛ ألنو لـ يثبت أنو كلد بالمشاىدة كال 
بالبينة، أما المضغة المخمقة كالتي بيا صكرة آدمي كلك خفية، كشيدت الثقات القكابؿ 
بأنيا لك بقيت لتصكرت، فإنو يقع بيا الطبلؽ عند الحنفية كالحنابمة؛ ألنو عمـ بيا براءة 

                                                           
 .ّٔ/ِ ككيتيةال الفقيية المكسكعة، ك ٔٗ/ٖ انظر: المغني البف قدامة -ُ

 .ّٔ/ِ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِٖٓ/ُ الشركاني ، كحكاشيُٗٓ/ِ العدكم حاشية -ِ

 .ّٔ/ِ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُْٕ/ُ القناع ، ككشاؼٕٔ/ُ الحقائؽ تبييف -ّ
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رحـ، كعند الشافعية ال يكقعكف بذلؾ الطبلؽ المعمؽ عمى الكالدة؛ ألنو ال يسمى ال
 .(ُ)كالدة

 اختمؼ الفقياء في صفة الجنيف الذم تنتيي بو عدة الحامؿ: رابعان:
ففقياء الحنفية يشترطكف النقضاء عدة الحامؿ أف يككف ما كضعتو قد استباف خمقو، 

أك مضغة، لـ تنقض بو العدة؛ ألنو إذا استباف فإف لـ يستبف أصبلن بأف أسقطت عمقة، 
 .(ِ)خمقو أك بعض خمقو فيك كلد

 . (ّ)كأما المالكية فإنيـ ينصكف عمى أف العدة تنقضي بانفصاؿ الحمؿ كمو كلك عمقة
ال حمبل، كتنقضي  ي العدة بالعمقة؛ ألنيا تسمى دماكعند فقياء الشافعية: ال تنقض

؛ ألنيا حينئذ تسمى  بمضغة فييا صكرة  آدمي خفية أخبر بيا القكابؿ بطريقة الجـز
حمبلن، فإف لـ يكف بيا صكرة، كلكف قالت القكابؿ: ىي أصؿ آدمي، انقضت العدة 

 .(ْ)بكضعيا عمى المذىب؛ لتيقف براءة الرحـ
كعند فقياء الحنابمة: إذا ألقت مضغة ال صكرة فييا فشيدت ثقات مف القكابؿ أنو مبدأ 

مد أف عدتيا ال تنقضي بو، كلكنيا تصير أـ كلد، كقيؿ: خمؽ آدمي، فنقؿ عف أح
تنقضي العدة بو، أما إف كضعت مضغة ال صكرة فييا، كلـ تشيد القكابؿ بأنيا مبتدأ 
خمؽ آدمي، فيذا ال تنقضي بو العدة، كال تصير بو أـ كلد؛ ألنو لـ يثبت ككنو كلدان 

ضع ما قبؿ المضغة بحاؿ، سكاء بىبٌينة، أك شيادة، فأشبو العمقة، كال تنقضي العدة بك 
 .(ٓ)كاف نطفة، أك عمقة، كسكاء قيؿ: إنو مبتدأ خمؽ آدمي، أك لـ يقؿ

                                                           

 تاجالمح ، كنيايةَُُ/ٖ الشركاني ، كحكاشيَّّ/ُ عابديف ابف ، كحاشيةَِّ/ُ المختار انظر: الدر -ُ
 .ّٔ/ِ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِِ/ّ اإلرادات منتيى ، كشرحُٗٔ/ّ المربع ، كالركضْٔٗ/ِ
 .ُٔٗ/ّ الصنائع بدائع -ِ

 .ِٕٔ/ِ الصغير الشرح -ّ
 . ّٖٗ/ّ المحتاج مغني -ْ
 أف ابؿالقك  مف ثقات فشيد الخمقة، فييا تبف لـ مضغة ، كذكر ابف قدامة بأنيا إف ألقتٕٗ/ٖ انظر: المغني -ٓ

 فتنقضي بيا العدة؛ ألنو قد تبيف بشيادة أىؿ المعرفة أنو كلد. آدمي، خمقة أنيا بيا باف خفية صكرة فيو
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الذم أثبتو عمـ األجنة أف أطكار الجنيف األكلى : المسألةىذه أثر المستجدات في 
يكمان األكلى، كيجمع فييا  مف النطفة، كالعمقة، كالمضغة، تحدث كميا خبلؿ األربعيف

لجنيف كأجيزتو في صكرتيا االبتدائية، كعمى ذلؾ يككف بعد األربعيف خمؽ أعضاء ا
متخمؽ، كسبؽ أنو ال خبلؼ في أف اإلسقاط كاإلجياض بعد تماـ الخمؽ تترتب عميو 
األحكاـ التي تترتب عمى الكالدة مف حيث أحكاـ النفاس، كانقضاء العدة، ككقكع الطبلؽ 

بيف فييا خمؽ إنساف؛ لتيقف براءة الرحـ المعمؽ عمى الكالدة، ككذلؾ إف ألقت مضغة ت
ائ ائ ەئ ەئ وئ ژبذلؾ، كىذا يتسؽ إلى حد ما مع عمـك قكلو تعالى: 

ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يىٍكمان": ، كقكلو (ُ)ژوئ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ، فاإلنساف "ًإف  أىحى
حامؿ عرفت براءة يجمع خمقو في بطف أمو في األربعيف يكمان األكلى، فإذا أسقطت ال

 .(ِ)رحميا
كالذم فيو تعدد -مع العمـ بأف الفقياء قد اعتمدكا عمى حديث ابف مسعكد 

فقياء الشافعية كالحنابمة يقكلكف: إف أقؿ ما  لتحديد زمف كؿ طكر، فنجد -األربعينات
يتبيف بو خمؽ الجنيف كاحد كثمانكف يكمان، كعميو فالعدة عندىـ ال تنقضي بما دكف 

 .(ّ)فكجب أف تككف بعد الثمانيفالمضغة، 
ىذا معارض بحديث ابف مسعكد في مسمـ، كالذم يدؿ عمى أف كقد سبؽ القكؿ: إف 

النطفة، كالعمقة، كالمضغة، مدتيا في األربعيف األكلى، كأف ىذه األربعيف يكمان المذككرة 
 كبناؤىـ ىذا معارض أيضان بحديث حذيفة بف أسيد،، في الحديث مفردة غير متكررة

ان بالحقائؽ العممية المشاىدة كالدالة عمى أف مراحؿ التخمؽ لمنطفة كالعمقة ضكمعارض أي
 .كالمضغة تككف في األربعيف األكلى

 أعمـ كاهلل 
                                                           

 .ْ اآلية :سكرة الطبلؽ -ُ
 .ْٖٖ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ِ
 .َُٔ/ٗ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقوُْْ/ٓ القناع كشاؼ -ّ
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 اجل٘ني ادلشٞٙ ئعٜبعادلـِت اَُبكً: 
 اُلوع األٍٝ: رؼو٣ق اإلعٜبع ٝؽٌٔٚ

، مف الفعؿ : اإلجياض في المغة أكالن: يىضى إذا ألقت كلدىا  ةي يقاؿ: أجيضت الناقجى
لىؽ ، لغير تماـ كقد يطمؽ ، ثبتيكلـ  زؿ إذاكما يأتي اإلجياض بمعنى اإلزالؽ مف زى

كقد يرد ، السقط الكلد الذم يسقط مف بطف أمو قبؿ تماموك  ،عميو كذلؾ اإلسقاط
 تأسمب :يقاؿ ،مف أسمائو اإلسبلبالزَّلؽ، ك  :مصمى الى ، ك اإلجياض بمعنى اإلمبلص

كقد يطمؽ ، أك ألقتو لغير تماـ، امرأة سالب كسمكب: إذا مات كلدىاك ، الحامؿ: أسقطت
كأبعده، كعرفو مجمع المغة العربية بالقاىرة بأنو مف طرح الشيء إذا رماه ، عميو الطرح

 .(ُ)خركج الجنيف مف الرحـ قبؿ الشير الرابع
إلقاء الحمؿ ناقص الخمؽ، أك ناقص المدة، تمقائيان أك بفعؿ في االصطبلح: ك 
الذم عقد في الرباط عاـ الكالدية، تنظيـ لرفو المؤتمر اإلسبلمي ، كقد ع(ِ)فاعؿ

، كعرؼ بأنو إخراج محتكل (ّ)أنو إخراج الحمؿ مف الرحـ بقصد التخمص منوبـ ُُٕٗ
 .(ْ)الرحـ مف النطفة األمشاج كحتى نياية الحمؿ

                                                           
 صحاح عمى األنكار ، كمشارؽُْْ، ّٖٗ، ُّْ/ُ الكسيط ، كالمعجـُّٔ ،ُُّ/ٕ العرب انظر: لساف -ُ

كاصطبلحان  لغة الفقيي كالقامكس، ُّٔ/ُ الصحاح ، كمختارُِٓص المحيط ، كالقامكسَّٖ/ُ اآلثار
 .ِٕجيب ص أبك لسعدم

 . ٔٓ/ِالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ِ

د.  ،، كثيقة مؤتمر السكاف كالتنمية رؤية شرعيةُٔىػ السنة ُُْٕ ،، جماد األكلىّٓكتاب األمة، عدد -ّ
 .َُْالحسيني سميماف، ص

، ك)محتكل الرحـ( : النطفة األمشاج كاإلجياض ،كاإللقاء ،اإلنزاؿ، كاإلمبلص، كاإلخراج يشمؿ )إخراج( :وفقكل -ْ
( أم مف بداية  فػ) ًمفٍ  :ال غير، فبل يدخؿ في ذلؾ محصبلت الرحـ لمجنيف كمخمفاتو، ك)مف النطفة األمشاج( 

كألنو ، غالب ما يحصؿ اإلجياض ليذا المسمىنيا بداية تككيف الجنيف كأساس خمقتو، كألنو ألالنطفة األمشاج؛ 
أك البكيضة  ،أخص مف قكؿ بعضيـ محصكؿ الرحـ، فقد يككف محصكؿ الرحـ إما المني لكحده قبؿ التمقيح

ف كاف يسمى ، أك المشيمية مع سائميا، لكحدىا ألف اسـ  ؛إال أنو غير المقصكد، إجياضان في الجممةكىذا كا 
 .ُْ/ِ، انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم يضةيخاص بنتيجة تمقيح الحيكاف المنكم لمب الجنيف
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 مف آخرً  أسبكعان  ِِعند األطباء: خركج محتكيات الرحـ قبؿ اإلجياض  ثانيان:
، كقيؿ: ىك إلقاء (ُ)أسبكعان مف لحظة تمقيح البكيضة َِأك ، حيضة حاضتيا المرأة

أسبكعان( في بطف أمو، َِالحمؿ ناقص الخمؽ، أك ناقص المدة، فإذا نزؿ قبؿ أف يتـ )
غ( سمي سقطان، كال يككف قاببلن لمحياة عادةن، أما إذا نزؿ ما ََٓأك كاف كزنو أقؿ مف )

ديجان، كيككف غالبان قاببلن لمحياة مع الحاجة غالبان لعناية أسبّٔ–ِْبيف ) كعان( فيسمى خي
 .(ِ)طبية جيدة

كبناءن عمى ما سبؽ فاألطباء يركف أف إخراج الجنيف، أك إجياضو قبؿ كصكلو إلى 
المرحمة القابمة لمعيش منفصبلن إجياضان، كأف إخراجو بعد دخكلو المرحمة القابمة لمحياة 

ة ألكانيا، كىي بعد األسبكع العشريف، كال يجكز تسمية ىذا الفعؿ، أك يعد كالدة سابق
 . (ّ)كصفو بأنو إجياض؛ نظران إلمكاف بقاء الجنيف حيان خارج رحـ أمو

اتفؽ الفقياء عمى تحريـ اإلجياض بعد اكتماؿ التخمؽ كنفخ الركح في الجنيف،  ثالثان:
ة قتؿ، كجناية عمى حي متكامؿ كحددكا ذلؾ ببمكغو مائة كعشريف يكمان، كعدكه جريم

ظاىر حديث ابف ل؛ (ْ)بأم حاؿ مف األحكاؿ الخمؽ، ظاىر الحياة، ال يحؿ ارتكابيا
فيو أف نفخ الركح يككف بعد مركر طكر النطفة، كالعمقة، كالمضغة، ك ، كالذم فيو مسعكد
 .المجمكع مائة كعشريف يكمان يككف ف ،كؿ طكر يستمر أربعيف يكمان أف 

ترتب عمى إبقاء الجنيف المنفكخ فيو الركح خطر عمى األـ، فقد اختمؼ إذا  رابعان:
 الفقياء في ذلؾ: 

                                                           

 خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار.   -ُ

 .  ِْالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ِ

، ُُّ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي صُْ/ِة لؤلجنة كاالستنساخ البشرم انظر: المكسكعة الفقيي -ّ
 .   ِٖكمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي ص

، ُُْص الفقيية ، كالقكانيفُِٓ/ّ الرائؽ ، كالبحرْٖٓ/ُُ البارم ، كفتحُُٗ/ُٔ لمسمـ النككم شرح -ْ
، ٕٓ/ِ، كالمكسكعة الككيتية ُّ–ِٗ/ُُ، كالمحمى ّٖٔ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼِْْ/ٖنياية المحتاج ك 

 .َٖ/ِكالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم 
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 لتحريـ الفقياء إطبلؽً  مف يؤخذ تحريـ إجياضو؛ ألف ذلؾ ىك الذم القكؿ اْلكؿ:
 يجكز حيان، ال كاف كلك»بؿ ذلؾ ما صرح بو بعضيـ بقكلو:  الركح، نفخ بعد اإلجياض
،مك  بو األـ مكت ألف تقطيعو؛ ، كيقكؿ (ُ)مكىـك ألمر حي آدمي قتؿ يجكز فبل ىـك
 يفعؿ لـ كلك أرباعان، بقطعو إال (ِ)يمكف كال بطنيا، في الكلد اعترض حامؿ امرأة»آخر: 
ف بو، بأس فبل البطف في ميتان  الكلد كاف فإف المكت، مف أمو عمى يخاؼ ذلؾ  كاف كا 
 .(ّ)«الشرع في يرد لـ أخرل نفس بقتؿ نفس إحياء ألف يجكز؛ ال حيان 

إذا كاف استمرار الحمؿ يؤدم إلى كفاة األـ قطعان، فتقدـ آنذاؾ حياتيا  القكؿ الثاني:
 الحي، بالجنيف كضحكا ميتة، كىي األـ جسد حرمة ىتؾ منعكا الفقياء ؛ ألفعمى حياتو
 باالعتبار؛ أكلى عمييا خطرا بطنيا في الجنيف بقاء كاف إذا األـ حياة عمى كالحفاظ
ليا حؽ مستقؿ في الحياة، كليا حقكؽ كعمييا ك  بيقيف، ثابتة كحياتيا صؿ،األ ألنيا

كاجبات، كىي عماد األسرة، كليس مف المعقكؿ أف نضحي بيا في سبيؿ حياة الجنيف 
 بقاء بأف ، عممان كلـ يحصؿ عمى كؿ الحقكؽ كالكاجبات ،الذم لـ يستقؿ بحياة خاصة

الشريعة بقكاعدىا العامة تأمر بارتكاب ك  الجنيف، كمكت األـ مكت عميو سيترتب الجنيف
 .(ْ)المفسدتيف ، كأىكفأخؼ الضرريف

كال أعمـ أف ىناؾ مف األمراض ما » :وقكلعمى ىذا القكؿ بمحمد البار  طبيبال يعمؽك 
 ،إال حالة كاحدة ىي تسمـ الحمؿ، يجعؿ ىبلؾ األـ محققان إذ ىي استمرت في الحمؿ

بؿ إلى إجراء الكالدة قبؿ  ،يب إلى قتؿ الجنيفحتى كفي ىذا الحالة ال يحتاج الطب
، أك بإجراء (البركستاجبلنديف)أك ( األككسيتكس)أك يحقف األـ بمادة ، المكعد المحدد
كنتيجة لمتقدـ ، كيسمـ كليدىا معيااألـ، أغمب ىذه الحاالت تسمـ ، ك عممية قيصرية

                                                           
 .ِّٖ/ِ عابديف ابف حاشية -ُ

 يريد: كال يمكف إخراجو. -ِ

 .ِّّ/ٖ الرائؽ البحر -ّ
 .َِٔ/ِمقرضاكم ل فتاكل معاصرةك ، ِٗصمحمكد شمتكت ل لتاك فالك  ،ٕٓ/ِ الككيتية الفقيية المكسكعة -ْ
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لو في أغمب الحاالت  جةفإف قتؿ الجنيف إلنقاذ األـ يصبح لغكان ال حا ،الطبي اليائؿ
كيتعيف في  ،ىناؾ حاالت مرضية عديدة يتعرض فييا الجنيف لممخاطر ، كلكفالمرضية

شير الحمؿ األكلى أ كمثؿ ذلؾ إصابة األـ في، بعض تمؾ الحاالت إخراج الجنيف ذاتو
% إذا َٕ، فإف احتماؿ إصابة الجنيف بالتشكىات الخمقية ترتفع إلى ةبالحصبة األلماني

إصابة األـ بالحصبة األلمانية في الشير الثاني مف الحمؿ، ثـ تقؿ النسبة بعد ذلؾ، كانت 
أك بالعقاقير المضادة لمسرطاف يؤدم إلى تشكىات ، كما أف تعرض األـ لمعبلج باألشعة

ال ألف بقاء  ،كفي تمؾ الحاالت ينصح بإجراء اإلجياض، الجنيف كفي أحياف كثيرة قتمو
بؿ ألف بقاء الجنيف يؤدم إلى تشكىات خمقية ، ـ ال محالةالجنيف يؤدم إلى مكت األ

 .(ُ)«حتى ال ينتف كيتعفف؛ كيتعيف عندئذ إخراجو مف الرحـ، أك إلى كفاة الجنيف ذاتو، خطيرة
القصكل، كالتي  الضركرة حالة في بعد نفخ الركح إال اإلجياض يحـرالقكؿ الثالث: 

 أف ال تككف الضركرة حقيقية كثابتة أف بشرط ،(ِ)ليا صمة بالحاالت الطبية العبلجية

                                                           
 .ّْْ، ّّْبيف الطب كالقرآف ص خمؽ اإلنساف  -ُ

 كما يذكره األطباء مف ىذه االستثناءات الحاالت التالية: -ِ
ضعفي الجيد المبذكؿ منو كيتطمب  ،ف عبء القمبمف الحمؿ يزيد أل -المصابة بآفة قمبية- األـ المقمكبة -أ

كازدياد حجـ الدـ  ،% فكؽ معدلو العادم، كبازدياد النبضَٔؾ بارتفاع نبضات القمب يبدك ذلك  ،بالحالة العادية
صابة ، ك حدكث استرخاء قمب في حمؿ سابؽ كالحاالت القمبية التي تستمـز اإلجياض ىي:، في االنقباض الكاحد ا 

 . ختبلط قمبي أك كمكمارتفاع تكتر شرياني مزمف مرفؽ با، ك آفة قمبية شديدة، ك القمب باسترخاء في بداية الحمؿ
 .القصكر الكمكم الحاد، ك كالكمية المزمف لتياب الكبد، كااآلفات الكمكية التي تستكجب اإلجياض -ب
مؿ حتى يتمكف الجياز التنفسي مف القياـ  ََٓ.ُفبل بد مف تكفر سعة حيكية تنفسية تقيس ، اآلفات الرئكية -ج

خكفان مف حدكث ؛ الحمؿ إلنياءالقصكر الرئكم استطبابان صريحان  لذلؾ كاف ،بالجيد المطمكب منو في أكاخر المخاض
 .لكف تطكرت النظرة الطبية ،ككاف التدرف يعتبر فيما مضى سببان كافيان لئلجياض، يدد الجنيف كأمو بالمكتتقمب رئكية أزمة 

أك ، لتصمب المتعددكا، الحاالت العصبية التي تستدعي اإلجياض قميمة فالشمؿ، ك األسباب العصبية كالنفسية -د
كلكف ثمة أسباب نفسية تستدعي إفراغ الحمؿ إنقاذان ، ف قريب أك بعيد بالحمؿمتتأثر ال سكاىا مف اآلفات العصبية 

حممتو في فبعض النسكة تقع تحت تيديد فكرة االنتحار خبلصان مف جنيف ، لؤلـ مف أزمة نفسية تعانييا بسبب الحمؿ
الذم قد يسبب ليا ، مؽ الشديد خكفان مف الحمؿقبسبب ال، يسة لحالة ىكسظركؼ غير مناسبة، كبعضيف تقع فر 

 =كمف تتعمؽ بالخكؼ مف المخاض، أك الخكؼ مف تربية األطفاؿ.، أك نفسية، أك اقتصادية، ضائقة اجتماعية
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ذا تتكىـ، بقدرىا؛ كذلؾ ألف  فإنو يقدرىا لمضركرة أبيح فما ثبتت الضركرة الشرعية، كا 
الضركرات تبيح المحظكرات، عمى أف يقرر ذلؾ فريؽ طبي متخصص مأمكف ثقة ال 

ف لـ أرل مف صرح بو لكني أخذتو مف المراجع ال(ُ)طبيب كاحد مشار ، كىذا القكؿ كا 
إلييا في ىذا القكؿ، كالمبلحظ أف ما يذكره األطباء مف ىذه االستثناءات كالتي ليا صمة 

كبالتالي ال يخرج عف -بالحاالت الطبية العبلجية متعمقة بحصكؿ الخطكرة عمى األـ 
سيأتي كالتي كثيرا ما تتعمؽ بتشكه األجنة، ك  االستطبابات الجنينيةباستثناء  -القكؿ الثاني
 .عف ذلؾ إف شاء اهللالحديث 

                                                                                                                                                                  
تت عبلقتيا ط بعض الحاالت السرطانية التي ثبشٍّ نى يي  ،يرافؽ الحمؿ نشاط ىرمكني زائد، إذ األسباب السرطانية -ىػ=

 كما أف ابيضاض الدـ يعتبر سببان كافيان إلجياض الحمؿ.، أك الغدة المعابية، كسرطانات الثدم، باإلفراز اليرمكني
كيقصد بيا تمؾ الحاالت التي يتكقع فييا كالدة »، يقكؿ الدكتكر السباعي في ىذا النكع، االستطبابات الجنينية -ك

، فإننا االستطبابات ىذه المؤلفات األكربية تذكر أف كرغـ ، العقميةمف الناحية الجسمية ك معٌكقان الطفؿ  بشكؿ جاـز
كـ ىي قدرتنا معشر األطباء فيما  إذٍ ؛ إضافتيا إلى سكاىا مف االستطباباتنرل أنو ال بد مف بعض التكقؼ حياؿ 
تي يمكف أف تكلد مع ال، كالعيكب النفسية، عمى كشؼ العاىات الجسمية، تكصمنا إليو مف كسائؿ استقصاء حديثةو 

كبيف حدكث التشكىات؟ كحيف ، بالعبلقة بيف األسباب المشكىة، منا معشر األطباءز الجنيف؟ كما ىك مقدار ج
فكـ ىي نسبة حدكث التشكىات؟ كبالتالي فإف التعرض إلى عامؿ يعتبر مشكىان ال ، كشؼ كجكد العامؿ المشكهن

لمقبكؿ بإجراء ، شكه يتنافى مع حياة الجنيف في المستقبؿبؿ ال بد مف تشخيص كجكد ت، يكفي إلجياض المرأة
 [.ٔٗ-ْٗقانكف لسيؼ الديف السباعي صانظر: اإلجياض بيف الفقو كالطب كال]، «ليا اإلجياض

كيذكر األطباء أمثمة ليا بأمراض الكمى المزمنة  ،ىناؾ بعض األمراض التي تزداد بالحمؿالبار أف كيذكر الطبيب 
كاألمراض الشديدة التي تصيب الرئتيف،  ،القمب في الحاالت المتقدمة )الدرجة الثالثة كالرابعة(كالمتقدمة، كأمراض 

تستدعي تعد كأمراض الغدد الصماء لـ  أما مرض السؿ فمـ يعد يستدعي اإلجياض، ككذلؾ مرض السكر،
كسرطاف الجياز  ،اإلجياض، كىناؾ أمراض الدـ الشديدة كبعض أنكاع السرطاف، كرغـ ىذا فإف سرطاف الدـ

كسرطاف الدرقية ال تستدعي اإلجياض، كيقرر األطباء اإلجياض أحيانان إذا كانت األـ مصابة بأنكاع  ،اليضمي
كما أف ىناؾ حاالت جراحية  ،نيا ال تستطيع أف ترعى كليدىاإ)الجنكف( بحيث  مف األمراض العقمية الشديدة

كيقكؿ بعض األطباء  ،اسكر بيف المثانة كالرحـ أك الميبؿأك كجكد ن ،تستدعي اإلجياض الطبي مثؿ سقكط الرحـ
ذا كانت األـ راغبة في إتماـ ، إف إنقاذ حياة الحامؿ بكاسطة اإلجياض ىك أمر شديد الندرة في الدكؿ األكربية: كا 

 .[، الحاشيةّّْخمؽ اإلنساف ص]ذاتيا، فبل يكاد يكجد مرض كاحد يكجب اإلجياض مف أجؿ حياتيا  ،الحمؿ
 .ُِٖ/ِ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم َّٔ/ِلمقرضاكم  معاصرة ظر: فتاكلان -ُ
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في دكرتو  باألكثريةمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي كقد قرر مج
 كاف إذا»ما يمي: ـ َُٗٗ ىػ المكافؽَُُْالثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 

 مف طبية لجنة بتقرير ثبت إذا إال إسقاطو... يجكز ال يكمان، كعشريف مائة بمغ قد الحمؿ
 يجكز فعندئذ األـ، حياة عمى مؤكد خطر فيو الحمؿ بقاء أف المختصيف، الثقات األطباء

 .(ُ)«الضرريف ألعظـ إسقاطو... دفعان 
 كجاء في فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك ردان عمى سؤاؿ نصو: 
 ؟ما حكـ اإلجياض في حالة إصابة األـ بمرض يمكف أف يؤدم إلى كفاتيا

يجكز بناء عمى أكلكية تقديـ الحفاظ عمى صحة األـ عمى جنينيا، » فأجاب المجمع:
كيتـ ذلؾ في أم مرحمة مف مراحؿ الحمؿ، حسب تقدير الطبيب المختص األميف الثقة، 
سكاء كاف ذلؾ المرض بسبب الحمؿ، أك الكضع، أك بسبب مرض متأصؿ في األـ قبؿ 

م إلى الكفاة )مثؿ مرض الحمؿ، أك تسبَّب الحمؿ أك الكضع في مضاعفات قد تؤد
 .(ِ)«القمب(

 اختمؼ الفقياء في اإلجياض قبؿ نفخ الركح عمى ستة أقكاؿ: : خامسان 
إباحة اإلجياض في مرحمة النطفة، كتحريمو في مرحمتي العمقة  القكؿ اْلكؿ:

 ؛ كاستدلكا باآلتي:(ّ) كالمضغة، كىك قكؿ بعض فقياء المالكية، كمعظـ فقياء الحنابمة
 أىٍربىًعيفى  الر ًحـً  في تىكيكفي  الن ٍطفىةى  إف: " اهلل رسكؿ : قاؿبف مسعكد بحديث ا -ُ
اًليىا عمى يىٍكمان  ، الى  حى ارىتٍ  اْلىٍربىعيكفى  مىضىتً  فإذا تىغىي ري مىقىةن، صى ، ميٍضغىةن  ثيـ   عى  ثيـ   كىذىًلؾى

، ًعظىامان  ٍمقىوي، يسكم أىفٍ  اهلل أىرىادى  فإذا كىذىًلؾى  يىًميًو: الذم اٍلمىمىؾي  فيقكؿ مىمىكان  ٍييىاًإلى  بىعىثى  خى
، أم ، أىنىاًقصه  أىـٍ  أىقىًصيره  سىًعيده، أىـٍ  أشقي أيٍنثىى، أىـٍ  أىذىكىره  رىبِّ تيوي  زىاًئده  أىـٍ  طىًكيؿه ميوي، قيك   كىأىجى

                                                           
، ُّْالعالـ اإلسبلمي، السنة الثامنة، العدد العاشر، ص اإلسبلمي التابع لرابطة الفقيي مجمة مجمع -ُ

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ
 .ِّّفتاكل المجمع، الكتاب األكؿ، ص -ِ
 .ِْْ/ُ ، كالفركعّٖٔ/ُ، كاإلنصاؼ ْٕٕ/ّ الجميؿ : مكاىبالمخمي مف المالكية، انظر -ّ
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ًحيحه   ، فدؿ عمى أف النطفة ال تتغير إال في(ُ)كيم وي" ذلؾ فىييٍكتىبي  قاؿ: سىًقيـه، أىـٍ  أىصى
 األربعيف الثانية، كما لـ ينعقد يجكز إجياضو؛ ألنو محض جماد لـ يتييأ لمحياة.

رىىىا، : بقكلو  -ِ ك  "إذا مىر  ًبالن ٍطفىًة اثنتاف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن، بىعىثى اهلل ًإلىٍييىا مىمىكنا، فىصى
لىٍحمىيىا، كىًعظىامى  ًجٍمدىىىا، كى رىىىا، كى بىصى مىؽى سىٍمعىيىا، كى خى الداؿ عمى أف الخمؽ ، (ِ)يىا"كى

كالتصكير يككف في أكؿ األربعيف الثانية، كقبؿ ىذه المدة ال يخمؽ منو شيء؛ فيجكز 
 إسقاطو؛ ألنو لـ يتغير عف النطفة، فيككف محض جماد.

خراج لو، كذلؾ  -ّ أف إجياض الجنيف في مرحمة النطفة مجرد سفح لمماء، كا 
و إجياضو بعد كصكلو إلى الرحـ، بجامع أف كبلن كالعزؿ، فكما يجكز العزؿ ابتداء، فم

 منيما ماء لـ ينعقد.
 أف النطفة قد تنعقد، كقد ال تنعقد كلدان بالكمية، فبل يعد إجياضيا جناية. -ْ

 .(ّ)ألف النطفة ليست بشيء يقيني حتى يترتب عمييا حكـ شرعي -ٓ
ا عند بعض يكره اإلجياض في مرحمة النطفة، كيحـر فيما سكاىالقكؿ الثاني: 

 ؛ لآلتي:(ْ)المالكية
ألف المحـر إذا كسر بيض الصيد ضمنو؛ ألنو أصؿ الصيد، فبل أقؿ مف أف  -ُ

 يمحقيا إثـ إذا أسقطت لغير عذر، لذا يكره إسقاط الحمؿ، فإف كجد عذر أبيح. 
 .(ٓ)ألف الماء بعد كصكلو إلى الرحـ مآلو إلى الحياة، فيكره إسقاطو لذلؾ -ِ

                                                           
 كأبك أحمد، ركاه»، قاؿ الييثمي: ّّٓٓبرقـ:  ّْٕ/ُ في المسند، مسند عبد اهلل بف مسعكد  أخرجو أحمد -ُ

 .ُّٗ/ٕ الزكائد مجمع «الحفظ سيء زيد بف كعمي أبيو، مف يسمع لـ عبيدة

 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٕ/ْخمؽ اآلدمي في بطف أمو... أخرجو مسمـ، كتاب القدر، باب كيفية ال -ِ

و اإلسبلمي ، كأحكاـ اإلجياض في الفقَّٕ، ِٕٓانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ّ
 .َِْ، كمكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف اإلجياض كمكانع الحمؿ صِٖٗ، ِٕٗ، ُِٗ، َِٗص

 .ِٕٔ/ِ الدسكقي حاشية -ْ
، ِٖٓ-ِّٖ، كأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي إلبراىيـ بف محمد قاسـ صُٕٔ/ّ يفعابد ابف حاشية -ٓ

 . َُٕكاإلجياض بيف التحريـ كاإلباحة في الشريعة اإلسبلمية كالنظـ الكضعية ص
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إباحة اإلجياض في مرحمتي النطفة، كالعمقة، كتحريمو في مرحمة القكؿ الثالث: 
 ؛ أما النطفة فمما سبؽ، كزادكا العمقة؛ لآلتي:(ُ)المضغة، كىك قكؿ بعض الشافعية

ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ       ڑ ڑ ک ک   ژلقكلو تعالى:  -ُ

، إذ كصؼ اهلل تعالى المضغة بأنيا (ِ)ژڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
يأت ىذا الكصؼ في النطفة كالعمقة، فدؿ عمى أنيما غير متخمقتيف، فجاز مخمقة، كلـ 

 إسقاطيما؛ ألف الجنيف ما لـ يتخمؽ فميس بآدمي، كعميو فبل حرمة لو.
 .(ّ)بأف النطفة كالعمقة ليستا بشيء ثابت، فبل يتعمؽ بيما حكـ شرعي -ِ

قكع النطفة في منذ ك تحريـ اإلجياض في جميع مراحؿ حياة الجنيف  القكؿ الرابع:
، كىك قكؿ لبعض الحنفية، كمعظـ المالكية، كبعض الشافعية، كالحنابمة، كأىؿ الرحـ

؛ كصرح بعض ىؤالء أف التحريـ مقيد بعدـ كجكد العذر، كاستدلكا بالكتاب، (ْ)الظاىر
 كالسنة، كالقياس، كاألصكؿ، كالقكاعد:

جياض ، كاإل(ٓ)ژڦ ڄ ڄ  ×ڤ  ڦ  ڦ ژأما الكتاب فقكلو تعالى:  -ُ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ  ڀ   ڀ ڀ ژ يدخؿ في الكأد، كقكلو تعالى: 

، كالمبايعة عمى عدـ قتؿ األكالد مف النساء يشمؿ (ٔ)ژڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
اإلجياض؛ ألف الكأد كاف عادة الرجاؿ لئلناث، كتعبير اآلية باألكالد يشمؿ الذككر 

                                                           
 .َْٗ/ٓ المنيج شرح عمى الجمؿ حاشية -ُ
 .ٓ اآلية :سكرة الحج -ِ

، كمكقؼ الشريعة ِْٗ، ِٖٖـ بف محمد قاسـ صإلسبلمي إلبراىيانظر: أحكاـ اإلجياض في الفقو ا -ّ
 .ُّٕمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص، كاألحكاـ المتصَِٕاإلسبلمية مف اإلجياض كمكانع الحمؿ ص

 الفقيية ، كالقكانيفُٕٔ/ّ عابديف ابف الغزالي مف الشافعية، كابف الجكزم مف الحنابمة، انظر: حاشية -ْ
حياء، ِِٓ/ّ خميؿ مختصر ، كشرحُُْص ، كالمحمى ّٖٔ/ ُ، كاإلنصاؼ لممرداكم ُٓ/ِ الديف عمـك كا 

 . ّْ، ّّ/ُُ البف حـز
 .ٗ ،ٖاآليات  :سكرة التككير -ٓ
 .ُِاآلية : سكرة الممتحنة -ٔ
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ٱ    ٻ ژ  اض، كبقكلو تعالى:كاإلناث، ككقكعو مف اإلناث يرجح أف مقصكد ذلؾ اإلجي

، إذ كصؼ اهلل الرحـ بالقرار المكيف لما فيو، كالقكؿ (ُ)ژپ پ پ ڀ×ٻ ٻ ٻ 
 بالجكاز لغير حاجة انتياؾ لحرمة القرار المكيف.

ٍمقيوي في بىٍطًف أيمًِّو أىٍربىًعيفى يىٍكمان، ثيـ  : كأما السنة فبقكلو  -ِ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي "ًإف  أىحى
مىقىةن ًمٍثؿى ذلؾ، ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذلؾ"يىكيكفي عى 

: قاؿ  ىريرة كبحديث أبي، (ِ)
، مف اٍمرىأىتىافً  "اٍقتىتىمىتٍ  ، اٍْليٍخرىل ًإٍحدىاىيمىا فىرىمىتٍ  ىيذىٍيؿو رو جى  بىٍطًنيىا، في كما فىقىتىمىٍتيىا ًبحى

ميكا ًنيًنيىا ًديىةى  أىف   ، فىقىضىى النبي إلى فىاٍختىصى ٍبده - غير ةه  جى ًليدىةه  أك عى قىضىى -كى  ًديىةى  أىف   كى
اًقمىًتيىا" عمى اٍلمىٍرأىةً  فالحديث  ،(ْ)في إمبلص المرأة بالغرة ، كقضاء رسكؿ اهلل (ّ)عى

األكؿ إخبار بجمع الخمؽ في البطف في األربعيف األكلى، كىك جمع خفي ال يظير، إال 
ى يكتمؿ نمكه، كما كاف كذلؾ ال يجكز أنو ال يمبث أف يظير كيتزايد شيئا فشيئا حت

يقاؼ ليا عف النمك،  التعدم عميو بإسقاطو؛ ألنو تعد عمى أصؿ نفس مييأة لمنمك، كا 
لـ يحدده  كأما الحديثيف الثاني كالثالث فإطبلؽ الجنيف يشمؿ حتى النطفة؛ ألف النبي 
و مف أممص بصفة معينة، كال زمف معيف، بؿ اإلمبلص يككف في المرحمة األكلى؛ ألن

الشيء أم أفمت بسرعة، ككذلؾ فإف الجنيف يطمؽ عمى ما في بطف المرأة الستتاره، 
كذلؾ يشمؿ النطفة كغيرىا، كالحديثاف قد أكجبا الغرة باالعتداء عمى ما في البطف، كما 

 فيو إثـ أك عقكبة ال يجكز إسقاطو.
                                                           

 .ُِ ،َِاآليات  :سكرة المرسبلت -ُ

 .َّّٔبرقـ:  ُُْٕ/ّأخرجو البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة  -ِ
 ِِّٓ/ٔ الكلد عمى ال الكالد كعصبة الكالد عمى العقؿ كأف المرأة جنيف ، كتاب الديات، بابأخرجو البخارم -ّ

اقمة عمى العمد كشبو الخطأ قتؿ في الدية ككجكب الجنيف دية ، كمسمـ، كتاب القسامة، كبابُِٓٔبرقـ:   عى
 .ُُٖٔبرقـ:  َُّٗ/ّالجاني 

 بالغرة  النبي قضى المغيرة: فقاؿ المرأة، إمبلص في استشارىـ أنو  عمر عف  شعبة بف المغيرة فعف -ْ
البخارم، كتاب الديات، باب جنيف  بو، أخرجو قضى  النبي شيد أنو مسممة بف محمد فشيد ،-أمة أك عبد-

 .ُٖٗٔبرقـ:  ُُُّ/ّ ، كمسمـ، كتاب القسامة، باب دية الجنيفَٗٓٔبرقـ:  ُِّٓ/ٔ المرأة
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ية ألف يصبح آدميان، أما القياس فإف الجنيف قبؿ نفخ الركح فيو مخمكؽ، فيو قابم -ّ
كىك أصؿ لآلدمي، فيحـر إتبلفو، كالميٍحًرـ ال يحؿ لو أف يكسر بيض الصيد؛ ألف 

 ، ككذلؾ ال يحؿ إتبلؼ أصؿ اآلدمي، كفي إجياض ذلؾ جناية(ُ)البيض أصؿ الصيد
 حاصؿ، كالماء بعد كقكعو في الرحـ مآلو لمحياة، فيككف لو حكـ الحياة مكجكد عمى

ذا تحكؿ الجنيف إلى عمقة عمـ أف النطفة قد استقرت كاجتمعت،باعتبار المآؿ، ك  كتحكلت  ا 
المييأ لنفخ  إلى أكؿ األحكاؿ التي يتحقؽ بيا أنو كلد، كىي بعد االستقرار آيمة إلى التخمؽ

الركح، كفي مرحمة العمقة كالمضغة يككف قد اقترب مف زمف نفخ الركح فيو، كتييأ لذلؾ، 
جياض النطفة كما بعدىا يناقض فاالعتداء عميو جناية، كمن اقضة لحكـ اهلل كتدبيره، كا 

حكمة النكاح في طمب الكلد، كفي الجنيف منذ انعقاده حياة النمك كاإلعداد، كىي التي 
يحصؿ بيا نمكه كتطكره، كىك متطكر إلى الكماؿ كسائر إلى التماـ، كاالعتداء عميو 

تبلؼ ألم ر نافع، ككائف صالح ألف يككف باإلجياض إيقاؼ ليذه الحياة مف النمك، كا 
آدميان، فيحـر ذلؾ، كذلؾ فإف الحامؿ يؤخر عنيا الحد كلك في بداية الحمؿ؛ حفاظان عمى 
ما في بطنيا، مع أف إقامة الحدكد كاجبة كال يجكز تأخيرىا ألمر مباح، ليعمـ بذلؾ أف 

 فيجرم ،جميعان  ماء الزكجيف مف يخمؽ الكلد اإلجياض محـر كلك في أكؿ الحمؿ، كألف
 قبؿ رجع ثـ أكجب فمف العقكد، في الحكمي الكجكد في كالقبكؿ اإليجاب مجرل الماءاف
 كاف كالقبكؿ اإليجاب اجتمع كميما كالفسخ، بالنقض العقد عمى جانيان  يككف ال القبكؿ
 فكذا الكلد، منيا يتخمؽ ال الفقار في النطفة أف ككما كقطعان، كفسخان  رفعان  بعده الرجكع
 .(ِ)الجمي القياس ىك كىذا كدميا، المرأة بماء يمتزج لـ ما اإلحميؿ مف ركجالخ بعد

                                                           
منار ، ك ُِِ/ُ في فقو اإلماـ الشافعيالميذب ، ك ِّٓ/ّالذخيرة ، ك ُٔٓ/ُختيار لتعميؿ المختار االانظر:  -ُ

 .ِّٗ/ُ في شرح الدليؿ السبيؿ
ما قطع فيو بنفي الفارؽ بيف ، أك عمييا ما كانت العمة الجامعة فيو بيف األصؿ كالفرع منصكصة أك مجمعان ىك  -ِ

رشاد الفحكؿ ، ك ِِّ/ّ شرح مختصر الركضة، ا تسبؽ إليو األفياـم ، أكاألصؿ كالفرع  أنكار البركؽ، ك ُّْ/ِا 
 .ّٕٔ/ّفي أنكاع الفركؽ 
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، الشريعة اإلسبلمية باستقراء نصكصيا الكميةأما أصكؿ الشريعة كمقاصدىا، فإف  -ْ
كمعرفة مقاصدىا يتبيف منيجيا كمكقفيا مف ىذه القضية ، كقكاعدىا العامة المميدة

المحافظة عمى كؿ في كتعمؿ رأسان، النسؿ  تيدؼ لممحافظة عمىفيي ح، ك بجبلء ككض
 كقد جعمت الشريعة اإلسبلمية، كسيمة مف شأنيا اإلبقاء عمى ىذا األصؿ كتحقيؽ غايتو

كىي ما تعرؼ ، الحفاظ عمى الضركريات الخمس مف أىـ مقكمات كأىداؼ ىذه الشريعة
باإلبقاء كمنيا حفظ النسؿ مف جية الكجكد ، أك الضركريات الخمس، بالكميات الخمس

أك التقميؿ منو بأم ، بمنع كؿ ما مف شأنو قطع ىذا النسؿ العدـككذا مف جية ، عميو
، كمف ذلؾ تجريـ كؿ مف يعتدم عمى ىذا الجنيف بإجياضو، كسيمة غير مشركعة

 .ككضع العقكبات المناسبة لو في الدنيا كاألخرل
ؾ، كقاعدة سد الذرائع، ناؾ عدة قكاعد فقيية دالة عمى ذليأما القكاعد الفقيية، ف -ٓ

كذلؾ لما في إباحة اإلجياض في مرحمة النطفة مف فتح لمباب أماـ أمكر محرمة، 
كإسقاط كلد الزنا، أك اإلجياض خشية الفقر أك نحك ذلؾ، كيفتح الباب أماـ ضعاؼ 
النفكس مف األطباء لمتذرع بذلؾ إلى ما كراء النطفة، كيفتح الباب لمتشكيو باإلسبلـ، 

 صؿ في اإلجياض التحريـ، ككقاعدة رفع الضرر، كال ضرر كال ضرر، كقدفيككف األ
، حياتياعمى ك يان كنفسيان كاجتماعيان، بت عمميان أف في اإلجياض ضرران عمى المرأة صحث

 ككذلؾ فيو ضرر عمى المجتمع بحرمانو مف عضك مشارؾ كنافع لك أكمؿ مدة حممو.
كذلؾ أف المصالح المترتبة عمى  ،درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالحكقاعدة 

 .(ُ)اإلجياض إف سمـ بيا، فإنيا مترككة بكثرة المفاسد المترتبة عمى القكؿ بالجكاز
                                                           

، كأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي إلبراىيـ ٔٔ/ِانظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ
مجمة جامعة ، ُْ-ُِ، كحاالت إسقاط الجنيف في الشريعة اإلسبلمية صُّٔ، َّٕ، ِّٖ-ِٓٔمحمد ص
كاإلجياض بيف التحريـ كاإلباحة في الشريعة ـ، ََِٖ-ُِْٗ، ٓ، جزءّعمـك الشرعية كالقانكنية، عددالشارقة لم

، َِٕة مف اإلجياض كمكانع الحمؿ ص، كمكقؼ الشريعة اإلسبلميَُٗ-َُٕاإلسبلمية كالنظـ الكضعية ص
ل تاك فالك  ،ٖٓ/ِ تيةالككي الفقيية ، كالمكسكعةِٕٗ-ِٕٔكاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص

 .َُُ/ِكبحكث كفتاكل إسبلمية في قضايا معاصرة لجاد الحؽ ، َِٔ/ِمقرضاكم ل فتاكل معاصرةك ، ِٗصشمتكت ل
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إباحة اإلجياض في أم كقت قبؿ نفخ الركح، كقد ذىب إليو بعض  القكؿ الخامس:
 ؛ لآلتي:(ُ)فقياء الحنفية، كبعض الشافعية، كبعض الحنابمة

، كالدالة عمى أف ما لـ ينفخ (ِ)ژڦ ڄ ڄ × ڦڤ  ڦ  ژلقكلو تعالى:  -ُ
فيو الركح ال يسأؿ عف سبب قتمو؛ ألنو ال يبعث، كيتقكل ذلؾ باألثر المركم عف اإلماـ 

 نطفة، تككف ثـ سبللة، تككف السبع، التارات عمييا تمر حتى مكءكدة تككف ال»:عمي 
 .(ّ)«آخر خمقا تككف ثـ لحما، تككف ثـ عظما، تككف ثـ مضغة، تككف ثـ عمقة، تككف ثـ

 متغيرة، لنطفة اسـ الحمؿ ألف تنقًض العدة؛ لـ خمقو بعض يستبف ألنو إذا لـ -ِ
 يعرؼ تتغير، فبل لـ ألنيا العدة؛ بو تنقض لـ مضغة أك عمقة كاف إذا الساقط أف بدليؿ
 الخمًؽ، كخمقة ال يستبيف إال بمائة كعشريف يكما، بعض باستبانة إال بيقيف متغيرة ككنيا

 فإذ لـ يستبف خمقو فبل تأثـ؛ ألنو ليس بشيء.
ألف كؿ ما ال تحمو الركح ال يبعث يـك القيامة، كما ال يبعث ال اعتبار لو، فبل  -ّ

 يحـر إجياضو.    
 ألف الجنيف قبؿ نفخ الركح فيو ال يككف قد تخمؽ. -ْ
 ألف ما لـ ينفخ فيو الركح فميس بآدمي، كما كاف كذلؾ فبل حرمة لو. -ٓ
 قياسان عمى العزؿ. -ٔ
 أف األصؿ حؿ اإلجياض حتى يرد التحريـ. -ٕ

 .(ْ)نكقش: بقمب الدليؿ، كذلؾ أف األصؿ في اإلجياض التحريـ
                                                           

 الشركاني ، كحكاشئَُ–ُٗٓ/  ّ، كحاشية قميكبي َِّ/ُ عابديف ابف ، كحاشيةَُْ/ّ القدير فتح شرح -ُ
عانةُٖٔ/ٕ  .ّٖٔ/  ُ، اإلنصاؼ لممرداكم ُُّ/ْ الطالبيف ، كا 
 .ٗ ،ٖاآلية  :سكرة التككير -ِ
 .ِِٕ/ٔالبف عبد البر  ، كاالستذكارِّ/ّلمطحاكم  اآلثار معاني شرح -ّ

مة بالعقـ ، كاألحكاـ المتصُّْ-ُُّ، ِٖٗ، ِْٗ، ِّٗكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي صانظر: أح -ْ
لعمر بف محمد بف إبراىيـ غانـ ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي ُّٕ، ِْٕكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص

 .ُِٗ، كتنظيـ النسؿ لمطريقي صُْٔص
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يكره اإلجياض قبؿ نفخ الركح في الجنيف عند بعض الحنفية، كىك  القكؿ السادس:
ترؾ لنما ؛ ألف الجنيف في ىذه المراحؿ أصؿ إنساف، كلك (ُ)احتماؿ عند بعض الشافعية

 .(ِ)كنفخت فيو الركح، فيكره إجياضو نظران إلى المآؿ، قياسان عمى بيض الصيد
التكجو العاـ لجميكر الفقياء يذىب إلى عدـ جكاز »يقكؿ الدكتكر سعيد مكفعة: 

اإلجياض قبؿ نفخ الركح دكف عذر صالح الرتكاب مثؿ ىذا المحظكر يختص بو أىؿ 
إلى  ، لذا فأف الصيركرةكاالستقامة، كالعدالة، يف بالفطنةالحذاؽ المشيكر  األطباءالخبرة مف 

، حفظ النسؿب مرةكمقاصدىا المعتبرة اآل، ىذا الرأم الفقيي المتفؽ كركح الشريعة اإلسبلمية
، بفعؿ كؿ ما مف شأنو تييئة المناخ المناسب لحياتو كنمكه، ككذا يجادكحمايتو مف جية اإل

، أك جريئان ةن، كاالعتداء عمى حياتو كمي، اإلضرار بوؿ بو إلى صمنع كؿ ما يضر بو أك يتك 
ن  -كىي األـ- كمييأة لبلكتماؿ، ككذا اإلضرار بنفس أخرل، اعتداء عمى نفس مستقرة وكا 

، كما أف المنيج القكيـ في فيولمجرد تكىـ المصمحة إذا كاف الشريعة اإلسبلمية  تأباهأمر 
أك اإلباحة الرتكاب مثؿ ىذا ، ئرة التجكيزيقتضي تضييؽ دا، مسألة الفتيا في ىذه المسألة

عماؿ السميـ ما لـ تتكفر مسكغاتو الشرعية الصحيحة، كىذا ىك عيف اإل، الفعؿ الخطير
لسد الذرائع كعدـ فتحيا، كأف الفتيا أك التقنيف بالجكاز ىك الفتح ليا المأمكر بسده، كىذه 

النسؿ مف البديؿ عف المجكء إلى ، كلما في كسائؿ تنظيـ قاعدة عظيمة مف قكاعد ىذا الديف
اقتراؼ ىذا األمر، خاصة بعد األربعيف األكلى التي يتـ فييا اكتماؿ التخمؽ، فإنيا تككف 

 .(ّ)«شديدة الكراىة دكف عذر
المستجدة، التي لـ يبحثيا  الطبية مف األمكر العممية ةجنإف معرفة تشكه األ سادسان:

بؿ إف - األجيزة الدقيقة المتكفرة في أيامنالكجكد ، ك نظران لقمة اإلمكانات العممية ؛األكائؿ
 كقد اختمؼ الفقياء المعاصركف في حكـ ىذه المسألة: -ىذه اإلمكانيات كانت معدكمة

                                                           
 .ُْٗ/ٓ المنيج شرح عمى الجمؿ ، كحاشيةُٕٔ/ّ عابديف ابف حاشية -ُ
، كجريمة إجياض ِٖٓ-ِّٖ، كأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي ص ُٕٔ/ّ عابديف ابف انظر: حاشية -ِ

 .ِٖٓقكانيف المعاصرة لمصطفى عبد الفتاح لبنة صالحكامؿ دراسة في مكقؼ الشرائع السماكية كال
 .ٖٕ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ّ
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كمف يتعذر معيا الحياة الطبيعية عادة، إذا ثبت تشكه الجنيف بصكرة  القكؿ اْلكؿ:
ج ضمف اإلمكانات البشرية خبلؿ لجنة طبية مكثكقة، ككاف ىذا التشكه غير قابؿ لمعبل

 ؛ لما يمي:باح إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح فيو، فيالمتاحة ألىؿ االختصاص
مقبكالن  ألف ىذه التشكىات كالعيكب مف األمراض التي ال يرجى شفاؤىا، فتصير عذران  -ُ

 إليو، كلما لئلجياض، مع مبلحظة كضع الجنيف إذا كلد، كما سيكاجيو مف نضرة المجتمع
كما يسببو لذكيو مف حرج كتعب، ككذا ما ، محقو مف المشاؽ كالصعكبات في حياتوقد ي

 .محتممة قد تصؿ إلى حد المشقة الغير ،يسببو لممجتمع مف أعباء كمسؤكليات مرىقة
 .اإلمكاف بقدر يدفع ألف الضرر -ِ
لمعمؿ بقاعدة أخؼ الضرريف؛ ألف اإلجياض ضرر، كترؾ الجنيف ليتـ مدة  -ّ

ج بالصكرة المشكىة فيو ضرر عميو كعمى أمو كعمى المجتمع، فيدفع الحمؿ كيخر 
 الضرر األشد بالضرر األخؼ.

مف الفقياء مف أجاز إجياض كلد الزنا؛ لما النقطاع نسب أبيو مف أثر عميو، مع  -ْ
 .ال سيما كالفرض أنو ال يمكف عبلجيا، فاإلجياض لمتشكىات أكلى، أنو قد يتمتع بصحة كاممة

الفقياء مف األعذار المبيحة لئلجياض انقطاع لبف األـ مع ككف كالد  ذكر بعض -ٓ
الطفؿ ال يجد ما يستأجر لو بو المبف، فإذا أجيز ذلؾ قبؿ نفخ الركح لمراعاة حاؿ طفؿ 

 مكجكد، فاإلجياض لدفع خطر كاقع عمى الجنيف جائز كذلؾ.
بأف حرمة  تقسيـ خمؽ اإلنساف إلى مراحؿ كما كرد في القرآف كالسنة يكحي -ٔ

الجنيف في ىذه المراحؿ ليست سكاء، كأف حكـ اإلجياض يختمؼ باختبلؼ ىذه المراحؿ، 
اإلنسانية، فإف  فإذا كاف إجياض الجنيف بعد نفخ الركح محرمان الستكماؿ الخصائص

ف كاف محرمان فإنو يقبؿ االستثناء لؤلعذار كالحاجات  .(ُ)إجياضو قبؿ نفخ الركح كا 

                                                           
-ُٕٔ، كأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي صُّٕ/ِانظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم -ُ

، ِْصمشكه في الفقو اإلسبلمي نيف الكحكـ إجياض الج، ِٖكاإلجياض دراسة فقيية مقاصدية لزكزك ص، ُٕٗ

 .ُِْكمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث العممي ص، َّٔ/ِ معاصرة كفتاكل
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فإنو ال يجكز  ،يكمان  َُِكبمغ ، المشكه قد نفخت فيو الركح أما إذا كاف الجنيف
ئلجياض بعد ، كالمحرمة لمنصكص العامة في القرآف كالسنة؛ لإسقاطو ميما كاف التشكه
يجب  كاممة حية ف الجنيف بعد نفخ الركح فيو أصبح نفسان ، كألنفخ الركح في الجنيف

 ،أك مصابة بشيء مف ذلؾ ،فاتصيانتيا كالمحافظة عمييا، سكاءن كانت سميمة مف اآل
ال يباح ، ذلؾ، كأم إنساف يدب عمى األرض أـ لـ يرجى ، كسكاءن رجي شفاؤىا بما بيا

ألف اهلل تعالى لو في كؿ ما خمؽ حكـ ال يعمميا ؛ قتمو بسبب مرضو أك عيكبو الخمقية
د، مكلك  طفؿ عمى كالجناية عميو ، فالجنايةكىك أعمـ بما يصمح خمقو ،كثير مف الناس

كألف مف ضكابط الضركرة المبيحة لئلجياض أف تككف أسباب الضركرة قائمة بالفعؿ ال 
متكقعة، بمعنى أف تككف المخاكؼ التي يبدييا األطباء مستندة عمى دالئؿ يقينية، كىذا 
غير متكفر ىنا، ألف األسباب المؤثرة عمى الجنيف بعد مرحمة نفخ الركح تكاد تككف 

، كىذا التشكه ال يعدكا أف يككف احتماالن فبل يعتدل عمى حياة محصكرة في بعض األدكية
ألمر قد يككف ظنان كقد يككف حقيقة، كعمى فرض أف يككف حقيقة، كرئي بالفعؿ فإف ذلؾ 
ال يبرر إجياضو بعد نفخ الركح فيو؛ الحتماؿ عبلجو مستقببلن، كألف قيمة الحياة أعمى 

و مف باب دفع أعمى المفسدتيف، إال إف مف مصمحة القضاء عمى النقص، فبل يقاؿ: إن
 .(ُ)كاف في بقائو خطران محققان عمى حياة أمو

في دكرتو الثانية عشرة بمكة  باألكثريةمع فقو رابطة العالـ اإلسبلمي كقد قرر مج
 كعشريف مائة بمغ قد الحمؿ كاف إذا»ما يمي: ـ َُٗٗ ىػ المكافؽَُُْالمكرمة سنة 

 ثبت إذا إال الخمقة، مشكه أنو يفيد الطبي التشخيص كاف كلك إسقاطو، يجكز ال يكمان،
 عمى مؤكد خطر فيو الحمؿ، بقاء أف المختصيف، الثقات األطباء مف طبية، لجنة بتقرير
 الضرريف. ألعظـ دفعان  ال؛ أـ مشكىان  كاف سكاء إسقاطو، يجكز فعندئذ األـ، حياة

                                                           
 ، كفتاكلُّٕ، كأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي صُّْ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ  -ُ

 . َْٔ، َّٔ/ِ لمقرضاكم معاصرة
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 مف طبية لجنة بتقرير دكتأك ثبت إذا الحمؿ، عمى يكمان  كعشريف مائة مركر قبؿ
 -المختبرية كالكسائؿ باألجيزة الفنية، الفحكص عمى كبناء- الثقات المختصيف األطباء

 ستككف مكعده، في ككلد بقي إذا كأنو لمعبلج، قابؿ غير خطيران، تشكييان  مشكه الجنيف أف
 ديف،الكال طمب عمى بناء إسقاطو يجكز فعندئذ أىمو، كعمى عميو كآالمان  سيئة، حياتو

 .(ُ)«األمر ىذا في كالتثبت اهلل، بتقكل كالكالديف، األطباء يكصي ذلؾ، يقرر إذ كالمجمس
جكاز أف يثبت عمميان ككاقعيان خطكرة حياتو مف الكمف ىذا يتضح أف المعيار في 

عيكب كراثية، كأف ىذه العيكب تدخؿ في النطاؽ المرضي الذم ال شفاء منو، كأنيا 
 أما العيكب الجسدية كالعمىكأف يككف ذلؾ بتقرير لجنة طبية،  ،تنتقؿ منو إلى الذرية

فإنيا ال تعتبر ذريعة مقبكلة  ،أك غير ىذا، اليديف لحدإأك نقص كالبكـ،  كالصمـ
 ، كىي عاىاتال سيما مع التقدـ العممي في الكسائؿ التعكيضية لممعكقيف، لئلجياض

 أعبائيا، تحمؿ في المشاركة مف نعيـتم كلـ بيا، كعاشكا البشرية حياة طكاؿ الناس عرفيا
 .(ِ)التاريخ ذاكرة في حاضرة أسماؤىـ الزالت العاىات ذكل مف عباقرة الناس كعرؼ

كقد شرط بعض الباحثيف: أف يتـ النص عمى حاالت التشكىات الخمقية التي ال يرجى 
ذا ظيرت حاالت أخرل كأصبحت  لمجنيف معيا حياة، كعدـ تركيا الجتياد األطباء، كا 

، كزاد البعض أف يتـ اإلجياض في (ّ)يقينية في تشخيصيا فإنيا تضاؼ إلى القائمة
مستشفيات محددة؛ لئبل يتكسع في ذلؾ، مع عرض الحالة عمى لجنة مف األطباء 
المسمميف العدكؿ، كبعض أىؿ االختصاص الشرعي؛ لتقدير االعذار ككفايتيا مف 

 .(ْ)الناحية الصحية كالشرعية
                                                           

، ُّْالعالـ اإلسبلمي، السنة الثامنة، العدد العاشر، ص  اإلسبلمي التابع لرابطة فقييال مجمة مجمع -ُ
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ

، ِٖ، كاإلجياض دراسة فقيية مقاصدية لفريدة زكزك صُِْ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ِ
 .ُُُ/ِصرة لجاد الحؽ ، كبحكث كفتاكل إسبلمية في قضايا معأَْ/ِ لمقرضاكم معاصرة كفتاكل

 .ُِْفي إجراءات تجارب البحث العممي صمدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية  -ّ
 .ّّأحكاـ اإلجياض لمحمد نعيـ ياسيف ص -ْ
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 ؛ لآلتي:حرمة إجياض الجنيف المشكه كلك قبؿ نفخ الركح فيو القكؿ الثاني:
عف قتؿ النفس التي حـر اهلل إال  لعمـك النيي في كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو  -ُ

لذا بالحؽ، كىذه النفس قد اكتسبت الحياة، كأصبح ليا نفس حكـ اآلدمييف كالمعصكميف، 
 غرة. دية كاممة، كلك سقط ميتان ففيولك جني عميو في بطف أمو كسقط حيان ثـ مات ففيو 

أك  ،ألف الطب لـ يصؿ بعد إلى اليقيف ؛عدـ تكافر أركاف الضركرة الشرعيةل -ِ
الظف الغالب بأف ىذا الجنيف الذم يراد إجياضو مشكه، كال يعدك األمر إال أف يككف 

 ى حدكثإل اإلجياض يؤدم، بؿ (ُ)التشخيص يخطئكف ما كثيران  ، كاألطباءاحتماالن 
 . أضرار أخرل كالنزيؼ كالعقـ

 ف اختمؼ عنو كسيمة كتكقيتان.ا  ال يختمؼ كثيران عف صكر الكأد الجاىمي، ك  ألف ذلؾ -ّ

ا، ألف أكثر األجنة التي بيا تشكه شديد ال يمكف معو أف تتييأ أسباب الحياة لي -ْ
نياية جيض قبؿ األسبكع الثاني عشر مف الحمؿ، كما جاكز ىذا األجؿ فإنو يبقى إلى ت

تمنعيـ مف ال أك كجكد تشكىات  ا،لعدـ كجكد تشكىات بي ؛الحمؿ بإذف اهلل تعالى
 ممارسة الحياة.

قدرة اهلل  مظاىرب ا ليـفيعر كت، صحاءعظة لؤل ةف في كالدة األجنة المشكىأل -ٓ
فمف صبر ظفر،  ،التشكىات الخمقية قد أرادىا اهلل لبعض عباده، كعميو فكعجائب صنعو
الدراسات تدؿ عمى أف نسبة اإلصابة ، ك كحدثت عمى مر التاريخ، ثكىي أمكر تحد

نتيجة تمكث البيئة، ككثرة اإلشعاعات الضارة التي أخذت  ؛بالتشكىات الخمقية في ازدياد
تنتشر في األجكاء، كالتي لـ تكف معركفة مف قبؿ، كال بد أف تصؿ إلى الحياة خارج 

                                                           
 صديؽ استفتاني فقد سنكات، بضع منذ كقعت أطرافيا، أحد كنت كاقعة ىنا كأذكر»يقكؿ الدكتكر القرضاكم:  -ُ

 إنيـ: كقاؿ مشكىا سينزؿ أشير لخمسة الحامؿ امرأتو بطف في الجنيف أف قرركا ألطباءا أف: الغرب ديار في يقيـ
 يخيب، ظنيـ فمعؿ سبحانو، إليو األمر زماـ كيدع اهلل، عمى يتككؿ أف لو فتكام ككانت يكقنكف، كال ذلؾ يرجحكف

 ىذه لسانو عمى كهأب كتب جميؿ، مكلكد صكرة تحمؿ أكربا مف إليَّ  تصؿ كبطاقة إال أشير بعد أشعر كلـ
 فتكاؾ كانت فقد الجراحيف، مشارط مف أنقذتني أف عمى تعالى اهلل بعد أشكرؾ: العزيز عمى :المؤثرة العبارات
 .َّٔ/ِ لمقرضاكم معاصرة ، فتاكل«حييت ما الجميؿ ىذا لؾ أنسى فمف حياتي، سبب
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ت خمقية تستدعي العناية كالمعاناة مف %( مف األجنة كبيا تشكىاِ-%ُ) الرحـ حكالي
 .كالمجتمع، كاألسر، األىؿ
األمكر الدينية  عنظرة مادية صرفة لـ تر مف قتؿ الجنيف بإجياض أمو  لما في -ٔ

كمسكنة لربو، ة، كالمعنكية أية نظرة، كلعؿ في ىذا التشكيو ما يجعؿ اإلنساف أكثر ذل
 كصبره عمييا احتسابان منو لؤلجر الكبير.

بؿ ، ف ابتغى في المسمـ القكة، إال أنو لـ يأمر بقتؿ الضعيؼا  ك  رسكؿ ف الأ -ٕ
 شمكليـ بالرحمة مف طمب الرسكؿ  أمر بالرحمة بو، كىذا الجنيف المعيب داخؿ في

 في كثير مف أحاديثو الشريفة.
 .(ُ)ألف اكتشافيا كالتعرؼ عمييا ال يككف قبؿ األسبكع الثامف مف العمكؽ -ٖ

 اكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك ما يمي: كقد جاء في فت
التشكىات الخمقية متفاكتة بدرجات كبيرة جدان، فمنيا ما قد يؤدم إلى الكفاة، كمنيا  -ُ»

 ما يككف طفيفان كيؤثر عمى حياة الجنيف الطبيعية، كبيف ذلؾ عاىات تتفاكت درجاتيا.
 يرىا حسب درجاتيا.عمـ الطب الحديث تمكف مف كشؼ التشكىات الخمقية، كتقد -ِ
 الحذر كؿ الحذر مف اإلقداـ عمى اإلجياض ببل أسباب قكية جدان. -ّ
اإلجياض ال يجكز إال إذا كاف الحمؿ يؤدم إلى اإلضرار بصحة األـ، كىذا  -ْ

يقدره طبيب ثقة، عممان بأف التشكىات الخمقية نفسيا تؤدم إلى إجياض الجنيف في 
ل ى كفاتو بعد الكالدة، كىذا انتقاء طبيعي، كمف مراحؿ معينة، كذلؾ حسب شدتيا، كا 

ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ     یی ی ی جئ ژاألكفؽ أال نتدخؿ، قاؿ تعالى: 

                                                           
لتحريـ كاإلباحة في الشريعة اإلسبلمية ، كاإلجياض بيف اُّٖ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

اؿ كجكاب عف العقـ لحسف سؤ  ُُْ، كِٖٓ، كجريمة إجياض الحكامؿ صُُٕ-ُُٔكالنظـ الكضعية ص
سقاط الجنيف المشكه لمبساـ، بحث منشكر ضمف كتاب الجنيف المشكه ُٔحسف ص ، كىؿ يجكز شرعان قتؿ كا 

اإلجياض ، ك ِٕٔ-ِٔٔصمكاعي ل ة في اإلسبلـاإلجياض كحكمك  ،ْٕٗ-ْٕٕكاألمراض الكراثية لمبار ص
  .ٕٓصعبد الفتاح إدريس لمف منظكر إسبلمي 
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، كفي الحديث النبكم الشريؼ عف أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف مسعكد (ُ)ژحئ مئ
 :اهلل رسكؿ حدثنا قاؿ  ـٍ  "ًإف   قاؿ: المصدكؽ، الصادؽ كىك دىكي ٍمقي  ييٍجمىعي  أىحى  في وي خى

مىقىةن  يىكيكفي  ثيـ   يىٍكمان، أىٍربىًعيفى  أيمِّوً  بىٍطفً   يىٍبعىثي  ثيـ   ذلؾ، ًمٍثؿى  ميٍضغىةن  يىكيكفي  ثيـ   ذلؾ، ًمٍثؿى  عى
، ًبأىٍربىعً  فىييٍؤمىري  مىمىكنا، اهلل ييقىاؿي  كىًممىاتو ًرٍزقىوي، عىمىمىوي، اٍكتيٍب: لو: كى مىوي، كى شىًقي   كىأىجى  أك كى

، فىكىال ًذم فيو ييٍنفىخي  ـ  ثي  سىًعيده، كحي ـٍ  ًإف   غىٍيريهي  ًإلىوى  الى  الر  دىكي ن ةً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  لىيىٍعمىؿي  أىحى  حتى اٍلجى
بىٍينىيىا بىٍينىوي  يىكيكفي  ما مييىا الن ارً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  فىيىٍعمىؿي  اٍلًكتىابي  عميو فىيىٍسًبؽي  ًذرىاعه  إال كى  كاف فىيىٍدخي

ـٍ  دىكي بىٍينىيىا بىٍينىوي  يىكيكفي  ما حتى الن ارً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  يىٍعمىؿي لى  أىحى  اٍلًكتىابي  عميو فىيىٍسًبؽي  ًذرىاعه  إال كى
ن ةً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  فىيىٍعمىؿي  مييىا اٍلجى  .(ّ)«)ركاه البخارم كمسمـ((ِ)"فىيىٍدخي

 تشٌكهب مصاب الجنيف ككف حالة في الركح جائز نفخ بعد اإلجياض القكؿ الثالث:

 كصؼ فييا يتحقؽ ثبلثية لجنة مف الكالدة، بتقرير بعد ترجى حياتو كقاتؿ، كال خطير

 يككف النساء كالتكليد، كأف أمراض في المتخصصيف مف أعضائيا أحد كيككف العدالة،

 الخطر، كال لتبلفي أخرل كسيمة ىناؾ يككف اليقيف، كال مف قريبان  أك يقينيان  المجنة تقرير

 مف يحققو ما عمى تربك أخرل جانبية مضاعفات أك مفسدة جياضاإل عمى يترتب

 اإلمكاف. بقدر يدفع ، ألف الضرر(ْ)إجياضو يجكز فبل ذلؾ عدا ما أما مصمحة،

                                                           

 .ُُٓاآلية : سكرة األنعاـ -ُ

 ، كمسمـ، كتاب القدر، بابَّّٔبرقـ:  ُُْٕ/ّ البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة أخرجو -ِ
كتابة أمو بطف في اآلدمي الخمؽ كيفية  .ِّْٔبرقـ:  َِّٔ/ْ كسعادتو شقاكتوك  كعممو كأجمو رزقو كى

 .َِّفتاكل المجمع، الكتاب األكؿ، ص -ّ

العمماء،  سمطاف عبدالرحيـ المشٌكه لمحمد الحامؿ بالجنيف المرأة إجياض مف اإلسبلمٌية الشريعة انظر: مكقؼ -ْ
 معاصرة (، كفتاكلhttp://www.cags.org.ae/e6ulama.pdf)ليؿ، نقبلن عف مكقع:  أبك أحمد كمحمكد

 .ُِٖ/ِ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم َّٔ/ِلمقرضاكم 

http://www.cags.org.ae/e6ulama.pdf
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

تقنية العالية التي كصمت إلييا العمـك لقد أمكف في العصر الحاضر كمف خبلؿ ال -أ
الطبية مشاىدة اإلنساف كالتعرؼ عميو بدقة كىك ال يزاؿ جنينان في بطف أمو، كأمكف مف 
خبلؿ ىذه المستجدات التعرؼ عمى مراحؿ الجنيف كأطكار خمقو، كىذا قد سبؽ ذكره في 

 مطمب سابؽ.
العمـك الطبية، أصبح مف الممكف في كقتنا الحاضر، كمف خبلؿ مستجدات  -ب

أف الجنيف يتككف مف التقاء كالتطكر في التقنية الطبية الحديثة، معرفة تشكه األجنة؛ ذلؾ 
، كيمر مف بيف المبلييف يضةيالحيكاف المنكم الذم أراده اهلل عز كجؿ أف يمقح الب

منيا النطفة، ثـ العمقة، ثـ المضغة، ثـ  ،اإلنساف في نمكه داخؿ الرحـ بأطكار عدة
ثـ تبدأ النشأة األخرل، كيستمر النمك، ثـ يخرج  بالمحـ، العظاـ، كتكسى بعد ذلؾ تظير

-ُ حكالي طفبلن معاقان في الجنيف كيخرج، % مف الحاالتٗٗفي الجنيف طفبلن سميمان 
كبالتقريب في األسابيع  كالجنيف في األياـ األكلى مف حياتو، ، مف الحاالت % ٓ.ُ

يكمان منيا يمر بمرحمة حساسة جدان، قابمة لمتأثر  ْٓفي أكؿ الثمانية األكلى، كبدقة أكثر 
لدل إصابتو بأم مؤثر خارجي أك داخمي، كىذه المؤثرات قد تفسد تككينو تمامان، أك 

أك األعضاء، فيذه تعتبر  تعطؿ جزءان مف حركة النمك كالتككيف، مثؿ ظيكر األطراؼ
ال تصاب في األسابيع  في مأمف مف أىـ مراحؿ نمك الجنيف، كىذا ال يعني أف األجنة

 .(ُ)بشكؿ أخؼكقد يحدث  ذلؾ كاردبؿ األخيرة، 
كقد قسـ التأثير الحاصؿ إلى مراحؿ: فمرحمة ما قبؿ التمايز، كفييا تتمؼ الخبليا 
كتمكت األجنة إذا تعرضت ألحد العكامؿ المؤثرة، بؿ إف بعض التشكىات تحدث قبؿ 

طفة الذكرية، أك البييضة األنثكية، أك في تككف الجنيف، إذ قد يككف الخمؿ في الن
                                                           

مطبكع بحث  ،-أستاذ كرئيس قسـ أمراض النساء كالكالدة-ةمدكتكر عبد اهلل حسيف باسبلمل الجنيف تطكراتو كتشكىاتو -ُ
 .ّْٖ ص محمد عمي البارل مراض الكراثيةضمف كتاب الجنيف المشكه كاأل
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البييضة الممقحة، كمعظـ األجنة التي تصاب في ىذه المرحمة تسقطيا األرحاـ، يمييا 
مرحمة حرجة، كىي مرحمة تككيف األعضاء، كتمتد مف األسبكع الثالث إلى الثامف، فإذا 

ماكية( فسرعاف ما تعرض فييا الجنيف لعكامؿ خارجية )أشعة، الميكركبات، المكاد الكي
يتأثر الجنيف، كينحرؼ عف مساره، كيخرج تككينان شاذان أك مشكىان، كلذا فإف أخطر 
التشكىات تحدث في ىذه الفترة، كأخيران مرحمة النمك حيث تككف األعضاء قد تميزت، 
كعند تعرض الجنيف ألحد العكامؿ المؤثرة، يمكف أف تسبب بعض التشكىات البسيطة، 

عمى النكاحي النفسية؛ كذلؾ ألف حساسية الجنيف لمعامؿ المشكه تتناقص كيككف التأثر 
 . (ُ)تدريجيان كمما تقدـ الجنيف في العمر

يذكر األطباء أنو يمكف تقسيـ العكامؿ التي تصاب بيا األـ فتؤثر عمى حياة الجنيف ك 
  إلى قسميف:

سابيع األكلى مف كذلؾ فيما إذا تعرضت األـ في األ ،العكامؿ الخارجيةالقسـ األكؿ: 
أك تعرضت لؤلشعة السينية، أك ، الحمؿ لمحصبة األلمانية، أك أصيبت بمرض الزىرم

كانت مف المدمنات عمى المسكرات كالمخدرات، كربما التدخيف، فإف بعض الميكركبات 
أك  ،القادرة عمى اختراؽ جدار الرحـ كالكصكؿ إلى أنسجة الجنيف النامي تحدث بو خمبلن 

 ىة خمقية.تترؾ بو عا
فقد تككف التشكىات الخمقية ناتجة عف عكامؿ داخمية  ،العكامؿ الداخميةالقسـ الثاني: 

أف يككف الحيكاف ك -الحيكاف المنكم أك البكيضة- مكجكدة في الجذكر األكلى لمجنيف
في حجمو، أك عدد  أكفي شكمو،  و خمؿفييضة يلتمقيح الب المنكم الذم اختاره اهلل 

مخمؿ، أك كمييما، كىذه العكامؿ الداخمية لأك تككف البكيضة نفسيا حاممة ، الصبغات فيو
ىي التي يرجع السبب فييا إلى عامؿ الكراثة، كالكراثة ىنا قد تتعدل األبكيف إلى 

                                                           
الجنيف المشكه )أسبابو كتشخيصو كأحكامو( لمدكتكر محمد عمى البار، ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  -ُ

كاـ ، كأحُٓص مبارل الجنيف المشكه كاألمراض الكراثية، ك ُِٗ، صْلرابطة العالـ اإلسبلمي، جزءالتابع 
 .ُٖٔاإلجياض في الفقو اإلسبلمي ص
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ربما ك ، -األمشاج يضة الممقحة أك النطفةبيال- األجداد، كقد يككف الخمؿ كذلؾ الزيجكت
أف معظـ األجنة التي  كمف رحمة اهلل ، رحـحدث بعد إفرازه كتعمقو في جدار ال

إذ حتى قبؿ أف تعمـ المرأة أنيا حامؿ، ، تصاب في ىذه المرحمة المبكرة تسقطيا األرحاـ
كأف السبب األساسي ىك ، % مف حاالت الحمؿ تجيضَٕ% إلىَٔكجد الباحثكف أف 
 .(ُ)خمؿ الصبغيات

، جنينان أكالن، ثـ طفبلن بعد ذلؾالتشكىات الخمقية التي يمكف أف يصاب بيا اإلنساف ك 
 مجمكعات كبيرة كما يمي: ثبلثكثيرة كمتعددة، كيمكف حصرىا في 

تقضي عمى حياة الجنيف مف مراحمو ، تشكىات أك نكاقص خمقية كبيرة :المجمكعة األكلى
 كىي مف أىـ أسباب اإلجياض التمقائي عند الحكامؿ.، األكلى، كبالتالي يجيض الحمؿ

أك ، تشكىات خمقية كبيرة مثؿ التي تصيب الجياز العصبي كركافده نية:المجمكعة الثا
كبعض ىذه التشكىات تككف ، كالجياز البكلي، القمب كاألكعية الدمكية، كجذكر البطف

كبعض ىذه التشكىات تقضي عمى حياة الجنيف داخؿ  ،ظاىرة لمعياف فكر كالدة الجنيف
، أك المخ، نقص نمك الجمجمةكتستمر معيا أك فكر كالدتو، كال يمكف لمحياة أف ، الرحـ

كالبعض اآلخر يمكف لمطفؿ أف يكاصؿ الحياة بيا، كلكنيا  ،أك انسداد القصبة اليكائية
تتطمب عناية فائقة، كىك بتمؾ التشكىات يعيش حياة معطمة معتمدة عمى الغير، كمف 

 ع األخرل.فضؿ اهلل عمى الناس أف ىذا النكع مف التشكىات أقؿ حدكثان مف األنكا
تشكىات أك نكاقص خمقية ال تعطؿ الحياة، كال تقضي عمى األجنة،  المجمكعة الثالثة:

خمؿ كمنيا: كيمكف لمطفؿ كاإلنساف أف يعيش بيا كمعيا، كيمكف معالجة البعض منيا، 
في  أك ثقب، أك خمؿ في تخثر الدـ، أك عمى األلكاف، في اإلنزيمات، أك خمؿ في المناعة

 .(ِ)العقمي( )التخمؼ في نمك الدماغ، كبالتالي قصكر في التفكير كالذكاء أك نقص ،القمب

                                                           
 .ِٖ، ُٖ، ْٕ، ّٕ، كُٓص مبارل الجنيف المشكه كاألمراض الكراثية -ُ
مطبكع ضمف كتاب الجنيف المشكه كاألمراض بحث  ة،مدكتكر عبد اهلل حسيف باسبلمل الجنيف تطكراتو كتشكىاتو -ِ

 =كىما (األيبكال) مرض اإليدز أك  :، كىيمجمكعة رابعة، كقد أضاؼ البعض ْٖٔص محمد عمي البارل الكراثية
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عي لؤلجنة المشكىة يقد دلت الدراسات العممية كاإلحصاءات، أف المصير الطبك 
، أك المكت قبؿ الكالدة، أك اإلجياض الطبيعيإما  ينحصر في أحد األمكر التالية:

ثمث األجنة التي بيا تشكىات ف ،(ُ)مقي فيوالحياة مع كجكد خمؿ خ، أك المكت بعد الكالدة
أك بعدىا ، خمقية سكؼ يككف مصيرىا اإلجياض، أك المكت قبؿ الكالدة، أك أثناء الكالدة

بعضيا العبلج الجراحي  معيفيد قد ثمثيا سيخرج إلى الحياة كبو تشكىات، ، ك مباشرة
أنيا ستككف حياة كالطبي، كفي الكثير ال يجدم ذلؾ، كسيستمر الطفؿ في الحياة غير 

أما الثمث األخير فسكؼ يككف صالحان لمحياة كالمشاركة ، ك صعبة كمعتمدة عمى الغير
  .(ِ)تككينيا عمى الرغـ مف كجكد الخمؿ الخمقي في، يايف

 كيمكف معرفة األجنة المشكىة عف طريؽ التقنية الطبية الحديثة بطرؽ عدة:
يا تحاليؿ خاصة عمى المياة، لكف األكلى: أخذ عينة نسيجية مف المشيمة، كتجرل ل

 النتائج لـ تصؿ إلى مقاـ يمكنيا مف النتيجة الحاسمة في كافة الظركؼ.
الثانية: فحص دـ الجنيف بأخذ عينة مف الحبؿ السرم بمساعدة المكجات فكؽ 
الصكتية مف خبلؿ جدار الرحـ، ليتـ تحديد عيكب الصبغيات )الكركمكسكمات(، 

 األلمانية كغيرىا. كفيركس اليربس، كالحصبة
الثالثة: فحص دـ األـ الحامؿ؛ لمعرفة كظائؼ الكمى كالكبد، كفيركسات الحصبة 
األلمانية، كاليربس، مع معرفة تاريخ األسرة الكراثي، كتاريخ األمراض التي أصيبت بيا 

 الحامؿ قبؿ الحمؿ أك بعده. 
                                                                                                                                                                  

 ؛كىذاف المرضاف ليسا الكحيديف في عالـ الفيركسات الجديدة ،مف األمراض التي ظيرت في ىذه الفترة األخيرة=
ال يعمـ ليا عبلقة ، ففي خبلؿ العشريف عامان األخيرة تـ اكتشاؼ ما يقرب مف خمسة عشر فيركسان جديدان 

 ؛أك غير المشركع، ل بو عف طريؽ الكطء المشركعكليس اإليدز ىك المرض الكحيد الذم تنتقؿ العدك  ،باإلنساف
زادت في الكقت الحاضر ، فإف ما يقرب مف ستة أمراض عرؼ انتقاليا بيذه الصكرة منذ خمس كعشريف سنة

 .ُّٓ/ِ، انظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم عمى أربعيف مرضا

 .َْٗص مبارل كع ضمف كتاب الجنيف المشكه كاألمراض الكراثيةمطب ة،عبد اهلل باسبلمل الجنيف تطكراتو كتشكىاتو -ُ

 .ُّٖأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي ص -ِ
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ية، كتعطي الرابعة: الفحص بالمكجات فكؽ الصكتية، كتستخدـ ألغراض تشخيص
معمكمات عف الجنيف ككضعو، كتحدد جنسو، كعدده، كحياتو، أك كفاتو، كاألمراض التي 

 تصيبو، كالعيكب كالتشكىات التي تحصؿ لو.
 الخامسة: الفحص بمنظار يدخؿ إلى الرحـ، ثـ إلى تجكيؼ السمى لرؤية الجنيف.

ف  كاف استخدامو نادران السادسة: تصكرية الجنيف باألشعة العادية كاألشعة الممكنة، كا 
؛ لما تحممو األشعة مف خطر عمى الجنيف.  اليـك

السابعة: بزؿ السائؿ األمينكسي )السمى( بكاسطة حقنة ليا إبرة طكيمة تدخؿ عبر 
جدار البطف كجدار الرحـ إلى غشاء األمينكف، ثـ يسحب السائؿ األمينكسي، كينبغي 

ر فكؽ الصكتية، كيصعب إجراء ىذا تحديد مكاف المشيمة كالجنيف أكالن بكاسطة الصك 
 .(ُ)الفحص قبؿ األسبكع الرابع عشر؛ لكجكد كمية ضئيمة مف السائؿ آنذاؾ

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
بالنسبة لئلجياض عمكمان، فإف الحقائؽ العممية الطبية التي سبؽ ذكرىا في مراحؿ  -أ

ألف أكثر الفقياء قد بنكا حكميـ في تخمؽ الجنيف ميمة اإلعماؿ في ىذا المكطف؛ 
كعميو -اإلجياض عمى حديث ابف مسعكد، كالذم فيو التخمؽ في مائة كعشريف يكما

الجنيف  خمؽ بو يتبيف ما ليذا نجد أف أقؿ -حكمكا بأف نفخ الركح ال يككف إال بعدىا
ستجدات ، كىي فترة المضغة عندىـ، بينما الم(ِ)كالحنابمة الشافعية رأم في يكمان  (ُٖ)

سيد، كالذم بيف الطبية تبيف رجحاف ما جاء ذكره بالنسبة لمتخمؽ في حديث حذيفة بف أى 
ككما استنبط »أف التخمؽ يكتمؿ في األربعيف األكلى، يقكؿ الطبيب حساف حتكت: 

السابقكف أحكاميـ مما بيف أيدييـ مف معمكمات طبية، فميس لنا أف نكتفي بالنقؿ عنيـ، 

                                                           
، كالجنيف المشكه لمبار، بحث منشكر ضمف مجمة ّْْ-ُّّالجنيف المشكه كاألمراض الكراثية لمبار ص -ُ

أحكاـ اإلجياض في الفقو ، ك ِّْ-ُْٖ، صْمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، جزء
 .ُّٕ، ُِٕاإلسبلمي ص

 .ّٕٖ/ُ لممرداكم ، كاإلنصاؼّّٖ/ّ المحتاج مغني -ِ
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، كقد جاء في تكصيات (ُ)«كتفصيبلت عممية جديدة لـ تكف في زمنيـكبيف أيدينا دقائؽ 
 العممية الحقائؽ بمعطيات الندكة استأنست كقد»ىػ: َُّْندكة اإلنجاب في الككيت 

 الجنيف أف إلى الحديثة، فخمصت الطبية كالتقنية األبحاث بينتيا كالتي المعاصرة، الطبية
 ال كأنو الركح، نفخ بعد خاصة أدكارىا كافة في محترمة حياتو كأف الحمؿ، بداية مف حي
 فرأل المشاركيف بعض كخالؼ ،القصكل الطبية لمضركرة إال باإلسقاط عمييا العدكاف يجكز
 يجكز أنو المجنة ترل كعميو، األعذار كجكد عند كخاصة يكمان  األربعيف تماـ قبؿ جكازه

 ،التكصيتيف في إلييا المشار زةالجائ الحاالت في التعقيـ أك اإلجياض عمميات في المشاركة

 .(ِ)«فييا االيجابية المشاركة دكف العمميات عمى االطبلع فيجكز المحرمة الحالة أما
سبؽ في مطمب متقدـ بياف نفخ الركح، كأف كثيران مف المعاصريف قد عمؿ  ب:

، كعميو فما قبميا أف نفخ الركح ال يككف إال بعد أربعة أشيرباإلجماع المنقكؿ عمى 
عتبر قبؿ نفخ الركح، قالكا: مع مبلحظة أف التصكير ال يكتمؿ إال بعد األربعيف يكما ي

مف بداية تمقيح النطفة، كعميو فإف ما قبؿ نفخ الركح ال ييعطىى حكمان كاحدان 
، بينما يرل (ّ)

عمى ذلؾ حرمة اإلجياض بعد  ىبنقالكا: كي ذلؾ،آخركف إمكاف نفخ الركح قبؿ 
محـر بعد نفخ الركح، كنفخ الركح يككف بعد طكر المضغة،  األربعيف؛ ألف اإلجياض
فعميو يرجح قالكا: األكلى بيقيف؛  كينتيي خبلؿ األربعيف يكمان  ؿكطكر المضغة يبدأ كيكتم

األربعيف يكما األكلى مف بداية تمقيح البييضة كتككف النطفة  القكؿ بحرمة اإلجياض بعد
التخمؽ، أم بعد ثمانية أسابيع، كىي أشد بعد بعد مرحمة  كتشتد الحرمةقالكا:  ،األمشاج

 .(ْ)الشير الثالث أك الرابع
                                                           

 .ِّٕاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .ِٕٕ/ْ بالككيت اإلفتاء قطاع فتاكل -ِ
 .ْٓ-ِٓ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ّ
ممصمح كالصاكم، منشكر ضمف بحكث المؤتمر الثامف عممي في بعض القضايا الفقيية لال أثر بحكث اإلعجاز -ْ

، كمنشكر ضمف مجمة ِٗلئلعجاز العممي في القرآف كالسنة المنعقد في الككيت، العمـك الطبية، الجزء األكؿ، ص
 .ّّْ/ُ، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ّٗ، ّٖىػ، صُِْٗ، ِٗاإلعجاز العممي، العدد 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

710 

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ أسبابان عديدة لتشكه األجنة، كأف كثيران مف ىذه األسباب  ج:
كقد حث اإلسبلـ كالطب عمى منع  ،يمكف تبلفييا، كاالتقاء منيا، أك التخفيؼ مف آثارىا

كالطب ، ما أمكف ذلؾ، كتعاليـ اإلسبلـ في الجممة ثوأسباب المرض، كفعؿ ما يمنع حدك 
كعدـ تعريضيا لمخطر، كمف ذلؾ حماية  ،يحثاف عمى حفظ صحة اإلنساف ،عمكمان 

التي تضر باألـ  كالمخدرات كمنع الخمر، الجنيف ككقايتو مف كثير مف األمراض
أك ، المضرة أك غيره كتعاطي العقاقير، ككذا أنكاع المضار األخرل كالتدخيف، كالجنيف

 .(ُ)كخاصة في األياـ األكلى مف الحمؿ ،أك أشعة جاما، التعرض لؤلشعة السينية
؛ فقد أثر ظيكرىا في مف األمكر العممية المستجدة ةجنمعرفة تشكه األنظران ألف  د:

األخذ بيذه  -كاهلل أعمـ–اختبلؼ الفقياء في األخذ بيا مف عدمو، كالذم يظير لمباحث 
يتعذر معيا تشكه الجنيف بصكرة  تثبتأإذا التي ترجح القكؿ األكؿ، كعميو  التقنية الطبية،

مكثكقة، ككاف ىذا التشكه غير ك  متخصصة كمف خبلؿ لجنة طبيةالحياة الطبيعية عادة، 
 ،باح إسقاط الجنيف، فيقابؿ لمعبلج ضمف اإلمكانات البشرية المتاحة ألىؿ االختصاص

األمر،  ىذا في مع مراعاة التثبت الكالديف، طمب عمى بشرط ككنو قبؿ نفخ الركح، بناء
كيرل الباحث األخذ بعيف االعتبار بالخبلؼ الفقيي الكارد في زمف نفخ الركح عند 
المتأخريف؛ ألف القكؿ بإمكانية نفخ الركح بعد ثبلثة أشير، بؿ بعد األربعيف األكلى، ليا 

 .(ِ)اعتبار كحظ مف النظر
 أعمـ كاهلل 

 

                                                           
 .ُّٖ، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي صُّٔ/ِالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

كىذا ما عمؿ بو بعض الباحثيف إذ أضاؼ إلى الشركط: أف يتـ اإلجياض خبلؿ فترة زمنية ال تتجاكز  -ِ
نفخ الركح، كتمشيان مع التكجييات  األربعيف يكمان األكلى لبدء الحمؿ؛ عمبلن باألحكط مف القكليف في تحديد زمف

العامة لمشريعة في المحافظة عمى األنفس كاألركاح، كاحتياطان الحتماؿ حدكث خطأ في التشخيص، أك الحتماؿ 
اكتشاؼ عبلج لو في المستقبؿ، انظر: مدل مشركعية استخداـ األجنة البشرية في إجراءات تجارب البحث 

 .ُِٓ، ُِْالعممي ص 
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 ُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُؼلح ٝاَُ٘تادلجؾش ا
 كفيو ثبلثة مطالب:

ادلـِت األٍٝ: ٗيٍٝ كّ ٖٓ ادلؼزلح يف ؿري ٝهزٚ ادلؼزبك ثَجت ال 
 .أٝ اهرلبع ؽ٤ؼٜب ثـري ٍجت ،رؼِٔٚ

 .ادلـِت اُضب٢ٗ: ئصجبد اَُ٘ت ٝٗل٤ٚ
 .ادلـِت اُضبُش: ٓب ٣زؼِن ثَ٘ت ادلُٞٞك ٖٓ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢
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 ال ثَجت ٝهزٚ ادلؼزبك ؿري ادلـِت األٍٝ: ٗيٍٝ كّ ٖٓ ادلؼزلح يف
 رؼِٔٚ أٝ اهرلبع ؽ٤ؼٜب ثـري ٍجت

 ٝهزٚ ؿري يف ٜٓ٘ب اُلّ اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ػلح ادلؼزبكح ٣٘يٍ
 أٝ اهرلبع ؽ٤ؼٜب ثـري ٍجت رؼِٔٚ ثَجت ال

 كعند أحدىما، أك صحيحاف كطير دـ منيا سبؽ التي ىي الحنفية المعتادة عند أكالن: 
 كطير حيض ليا سبؽ ىي مف الشافعية كعند مرة، كلك حيض ليا سبؽ التي ىي: المالكية
 شير كؿ في- أشير ثبلثة إال في تثبت ال العادة الحنابمة كعند ككقتان، قدران  تعمميما كىي
 . (ُ)ان التكالي، فالمعتادة ىي التي تضبط دـ الحيض كصفان ككقت فييا يشترطكف كال -مرة

اختمؼ الفقياء في المعتادة إف نزؿ الدـ منيا في غير كقت العادة، ككانت في  ثانيان:
 العدة، إلى أقكاؿ:
تعممو، فإنيا تعتد باألقراء إف  ال بسبب كقتو غير منيا في الدـ : إف نزؿالقكؿ اْلكؿ

، (ِ)الحنابمةكانت األقراء معركفة، كىذا قكؿ الحنفية، كالمالكية في ركاية، كالشافعية، ك 
لىٍيسى لممستحاضة التي ذكرت لو أنيا ال تطير:  ؛ لقكلو (ّ)كغيرىـ "ًإن مىا ذىًلًؾ ًعٍرؽه، كى

ـى  ٍنًؾ الد  ةى، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا فىاٍغًسًمي عى الى ةي فىاٍتريًكي الص  ٍيضى ًة، فىًإذىا أىٍقبىمىت اٍلحى ٍيضى ًباٍلحى
مِّي" صى ، فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ فىأىٍمًسًكي ًإذىا كى "، كفي ركاية: (ْ)كى دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ـي اٍلحى افى دى

                                                           
 المحتاج ، كمغنيَِٓ، َِْ/ُ خميؿ مختصر ، كشرحُٗٔ/ُ الكبير ، كالشرحِٖٔ/ُ ابديفع ابف حاشية -ُ
 الفقيية ، كالمكسكعةَِٓ/ُ القناع ، ككشاؼُُٕ/ُ اإلرادات منتيى ، كشرحِّ/ُ الكىاج ، كالسراجُُٓ/ُ

 .ََّ/ُٖ الككيتية
 الفقيية ، كالقكانيفٖٓ/ِ الدكاني ، كالفكاكوّّٓ/ْ القدير فتح ، كشرحُّٗ/ّ الصنائع انظر: بدائع -ِ

 .ُٗ/ٖ ، كالمغنيَِْ/ٓ القناع ، ككشاؼّٗٔ/ٖ الطالبيف ، كركضةُُِ/ٓ ، كاألـُٔٓص

براىيـ، كالحكـ، كعطاء، زيد، بف كجابر كالزىرم، البصرم، الحسف كقاؿ بو -ّ  أبي ابف انظر: مصنؼ كحماد، كا 
، كاالستذكار البف ُِْ/ْ تعتد بما ستحاضةم كىي امرأتو يطمؽ الرجؿ في قالكا ما شيبة، كتاب الطبلؽ، باب

 .ُٖٕ/ٔ عبد البر

 ، كىك في الصحيحيف. سبؽ تخريجو -ْ
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مِّي؛ فىًإن مىا ىيكى ًعٍرؽه  صى ًئي كى ض  ري فىتىكى ًة، فىًإذىا كىافى اٍْلخى الى  معرفتيا عمى ، فتعمؿ(ُ)"عىف الص 
 .(ِ)الصبلة عمى قياسان 

تعممو، فإنيا تعتد بالشيكر ال  ال بسبب كقتو غير في منيا الدـ مف نزؿ القكؿ الثاني:
 العدة اهلل جعؿ كقد تحيض، شير كؿ في أنيا األغمب في معمـك ؛ ألنو(ّ)باألقراء
 .(ْ)كارتفاعو كخفاؤه الحيض، ارتفاع عند بالشيكر

نكقش: بأف المستحاضة مف أىؿ األقراء، كليست مف اآليسات أك البلئي لـ يحضف 
لممستحاضة  ؛ لقكلو (ٔ)لكاف أكلى (ٓ)ىذا في المرتابة لتككف عدتيا باألشير، كلك قيؿ

قد منعتني الصـك كالصبلة، ، إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، التي قالت لو: يا رسكؿ اهلل
ي ًضي :فقاؿ ليا رسكؿ اهلل  ، ًست ةى  "تىحى  .(ٕ)اٍغتىًسًمي" ثيـ   الم ًو، ًعٍمـً  في أىي اـو  سىٍبعىةى  أك أىي اـو

تعممو، فإنيا تعمؿ بالتمييز  ال بسبب كقتو غير في منيا الدـ مف نزؿ ثالث:القكؿ ال
 فأياـ الصفرة، إلى رقيؽ قاني، كشيء أحمر شيء منو إف كاف الدـ ينفصؿ، كأف يككف

الصفرة، كىك ركاية عند المالكية،  أياـ ىي كأياـ طيرىا القاني، األحمر أياـ ىي حيضيا
ـي تحاضة التي ذكرت لو أنيا ال تطير: لممس ؛ لقكلو (ٖ)كقكؿ الشافعية "ًإذىا كىافى دى

ري  ًة، فىًإذىا كىافى اٍْلخى الى ، فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ فىأىٍمًسًكي عىف الص  دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى اٍلحى
مِّي؛ فىًإن مىا ىيكى ًعٍرؽه  صى ًئي كى ض   .(ٗ)إلى التمييز ، فردىا "فىتىكى

                                                           
 داكد، كالنسائي، كصححو األلباني. ، كىك عند أبيسبؽ تخريجو -ُ
 .َٕ/ِ المجتيد بداية -ِ
ضتيا الرزاؽ، كتاب الطبلؽ، باب التي تحيض كحي عبد قاؿ بو طاككس، كعكرمة، كقتادة، انظر: مصنؼ -ّ

 .ُٖٕ/ٔ ، كاالستذكار البف عبد البرّْٓ/ٔ مختمفة
 .َٕ/ِ المجتيد بداية -ْ
 .ُٔٓص الفقيية مرض، القكانيف كال رضاع كال حمؿ مف سبب بغير حيضتيا ارتفعت التي ىي -ٓ

 .ّٔٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صِٖٔ/ُانظر: المعكنة لمقاضي عبد الكىاب  -ٔ

 .«صحيح حسف حديث»ماجو، كأحمد، كقاؿ الترمذم:  داكد، كالترمذم، كابف كىك عند أبي ،سبؽ تخريجو -ٕ
 .ّٗٔ/ٖ الطالبيف ، كركضةُُِ/ٓ ، األـُٔٓص الفقيية ، كالقكانيفٖٓ/ِ الدكاني الفكاكو -ٖ
 .َٕ/ِ المجتيد بداية -ٗ
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عمى التمييز، فتككف  ـ تكف صاحبة عادة منضبطة، فدليا نكقش: باحتماؿ أنيا ل
 .(ُ)عدتيا األقراء ال غير

 ألنيا تعتد المستحاضة سنة، كىك قكؿ المالكية، كالحنابمة في ركاية؛ القكؿ الرابع:
 ليا تتيقف لـ الحيض، كألنيا أىؿ مف كىي رفعيا، ما تدرم ال حيضتيا مف رفعت مثؿ

يتبيف  حيضيا، كألنيا ارتفع كالتي سنة، عدتيا فكانت كء،القر  ذكات مف أنيا مع الحيض
 .(ِ)بيا الحمؿ

 نكقش: بأنو قياس عمى المرتابة، كىك قياس مع الفارؽ؛ ألف لممستحاضة حاالت:
ةي فىاٍتريًكي : األكلى: أف تعمـ أياـ عادتيا، فتعتد بيا؛ لقكلو  ٍيضى "فىًإذىا أىٍقبىمىت اٍلحى

ةى، فىًإذىا ذىىىبى  الى مِّي"الص  صى ـى كى ٍنًؾ الد   . قىٍدريىىا فىاٍغًسًمي عى
، : الثانية: أف تككف مميزة فتعمؿ بو؛ لقكلو  دي ييٍعرىؼي ًة فىًإن وي أىٍسكى ٍيضى ـي اٍلحى "ًإذىا كىافى دى

مِّي؛ فىًإن مىا ىي  صى ًئي كى ض  ري فىتىكى ًة، فىًإذىا كىافى اٍْلخى الى  . "كى ًعٍرؽه فىًإذىا كىافى ذىًلًؾ فىأىٍمًسًكي عىف الص 
قكلو  الثالثة: أف تككف غير ضابطة لعادتيا، كغير مميزة، كقد ركم عف النبي 

لممستحاضة التي قالت لو: يا رسكؿ اهلل، إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، قد منعتني 
ي ًضي :الصـك كالصبلة، فقاؿ ليا رسكؿ اهلل  ، ًست ةى  "تىحى  ٍمـً عً  في أىي اـو  سىٍبعىةى  أك أىي اـو

، فردىا إلى ست أك سبع، كىك غالب عادة النساء؛ لككنيا تجمس في اٍغتىًسًمي" ثيـ   الم ًو،
 .(ّ)الشير مرة، فعدتيا بالشير

فبل  عمرىا، الطير باقي اتفؽ الفقياء عمى أف المرأة قد يرتفع حيضيا، كيتصؿ ثالثان:
أك مرض يرجى برؤه، ، كىذا االرتفاع إف كاف لعمة كرضاع، أك نفاس، (ْ)تحيض أصبلن 

ف طالت المدة-كجكبان  كتحيض العارض فإنيا تصبر حتى يزكؿ كتعتد باألقراء، أك  -كا 
                                                           

 .ٓٔٔانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ

، كالمغني البف ٗٔ/ِ المجتيد ، كبدايةُْٓ/ِ العدكم ، كحاشيةٖٓ/ِ الدكاني ظر: الفكاكوكقاؿ بو إسحاؽ، ان -ِ
 .ِّٗ/ِٗ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُٗ/ٖ قدامة

 .ْٔٔ، ّٔٔانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ّ

 .ّٖٕ/ِلمنككم  ، كالمجمكعََِ/ِ المحمى البف حـز -ْ
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تبمغ سف اليأس فتعتد بثبلثة أشير؛ ألف االعتداد باألشير جعؿ بعد اليأس بنص القرآف 
ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ژالكريـ، يقكؿ تعالى: 

 .(ِ)قبمو لمف كانت تحيض حيضان صحيحان  ، فبل يجكز االعتداد باألشير(ُ)ژې  ى
إذا حاضت، ثـ ارتفع حيضيا دكف سبب يعرؼ، فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ  رابعان:

 إلى أقكاؿ:
مف ارتفع حيضيا دكف سبب يعرؼ، ثـ طمقيا زكجيا، كىي مف ذكات  القكؿ اْلكؿ:

كقاؿ بو فقياء  فإنيا تعتد سنة؛ لتعمـ براءة رحميا، -ليست حامبلن كال آيسان –األقراء 
 ، كاستدلكا باآلتي:(ّ)المالكية، كالشافعي في أحد قكليو، كالحنابمة، كاختاره ابف تيمية

 حيضتيف، أك حيضة طمقت فحاضت امرأة أيما» :الخطاب  بقكؿ عمر بف -ُ 
ال فذلؾ، حمؿ بيا باف فإف أشير، تسعة تنتظر فإنيا حيضتيا، رفعتيا ثـ  بعد اعتدت كا 

في المسألة، ككاف  ، قالكا: فيذا حكـ عمر(ْ)«حمت ثـ أشير، بلثةث األشير التسعة
يقضي بو بيف المياجريف كاألنصار، كلـ ينكر عميو، أك يعمـ لو مخالؼ مف الصحابة، 

 فكاف إجماعان، ال تجكز مخالفتو.
 قالو إنما يككف أف يحتمؿ عندم عمر عف يركل كالذم»أجاب عنو الشافعي بقكلو: 

 ىذا عمى عمر بقكؿ فأقكؿ المحيض، مف مثميا يؤيس التي السف تبمغ قد المرأة في
يٍَّسفى  لـ البلئي في معناه عمى مسعكد ابف قكؿ كىك المعنى  يككناف كال المحيض، مف ييؤى
 .(ٓ)«عندم مختمفيف

                                                           

 .ْ اآلية :سكرة الطبلؽ -ُ
 القرآف ، كأحكاـِّ/ّْابف تيمية  ، كفتاكلُْٗ/ٕ حيضيا تباعد مف الكبرل، باب عدة البييقي سنف -ِ

 . ِّٓ/ٓ لمجصاص
 الفتاكل ، كمجمكعٖٗ/ٖ ، كالمغنيُْٗ/ٓ القناع ، ككشاؼُّٕ/ٖ الطالبيف ، كركضةُّْ/ْ الجميؿ مكاىب -ّ

ّْ/ِّ. 
 الكبرل، كابف أبي شيبة كعبد الرزاؽ في المصنؼ. ، كىك عند مالؾ، كالبييقي في السنفسبؽ تخريجو -ْ
 .ُِّ/ٓ األـ لمشافعي -ٓ
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 كعدة الغالب، الظف كيكفي في ذلؾ رحميا، براءة معرفة باالعتداد الغرض بأف -ِ
 عدة أشير بثبلثة تعتد ثـ ذلؾ، عمى قاطعة ىي بؿ الرحـ، ةببراء العمـ في كافية الحمؿ

 ثـ ،القرء بذلؾ كاحتسبت ،الحيض ذكات بحكـ ليا حكـ السنة تماـ قبؿ حاضت اليائسة، فإف
 رحميا، براءة بيا تحصؿ فالسنة، أقراء ثبلثة ليا يمضي أف إلى السنة أك الثاني القرء تنتظر
  أشير. بثبلثة اآليسة حؽ كفي قركء، بثبلثة لقرءا ذات حؽ في اكتفي كليذا بيا، فاكتفي
 دائمان، كتحبس األزكاج، مف تمنع فإنيا ضررا عمييا، العدة تطكيؿ في بأف -ّ

 عمييا تطكلكا ال»عباس:  عميو، كليذا قاؿ ابف كالنفقة السكنى بإيجاب الزكج كيتضرر
  .(ُ)«أشير تسعة كفاىا الشقة،

 الثبلثة اعتبرت ظاىران، فمـ رحميا براءة عمـ فقد أشير تسعة مضت إذا نكقش: بأنو
 األشير بعدىا؟

 تجب كقد الحمؿ، عدـ عند يككف إنما كاألشير بالقركء االعتداد أجاب اآلخركف: بأف
 كقع فكضعتو، الحمؿ بكضع طبلقيا عمؽ لك ما بدليؿ الرحـ، ببراءة العمـ مع العدة

 العدة. كلزمتيا الطبلؽ،
يضيا دكف سبب يعرؼ، ثـ طمقيا زكجيا، كىي مف ذكات مف ارتفع ح القكؿ الثاني:

أك تبمغ سف اليأس فتعتد حينئذ ، فإنيا تعتد أبدان حتى تحيض -ليست حامبلن كال آيسان – األقراء
 كاستدلكا باآلتي: ،(ِ)كالشافعي في الجديد، كىك قكؿ الحنفية ،لتعمـ براءة رحميا ؛بثبلثة أشير

 أك حيضة حاضت ثـ تطميقتيف، أك تطميقة توامرأ طمؽ أنو بما ركم عف عمقمة -ُ
 فجاء ماتت، ثـ شيرا، عشر ثمانية أك شيرا، عشر سبعة حيضيا ارتفع ثـ حيضتيف،

 .(ّ)منيا فكرثو ميراثيا، عميؾ اهلل حبس فقاؿ: فسألو؟ ، مسعكد ابف إلى

                                                           
 .ٖٗ/ٖ المغني البف قدامة -ُ
 .ُّٕ/ٖ الطالبيف ، كركضةَُٓ/ْ الرائؽ البحر -ِ
منصكر،  بف ، كسعيدُُٖٖٓرقـ:  ُْٗ/ٕ في الكبرل، كتاب العدد، باب عدة مف تباعد حيضيا أخرجو البييقي -ّ

 الرزاؽ، ، كعبدَُُّرقـ:  ّْٖ/ُلمرأة تطمؽ تطميقة أك تطميقتيف فترتفع حيضتيا فتمكت يرثيا زكجيا كتاب الطبلؽ، باب ا
 .ِِْ/ٖ المنير البدر «صحيح األثر كىذا»، قاؿ ابف الممقف: َُُُْرقـ:  ِّْ/ٔ كتاب الطبلؽ، باب تعتد أقراءىا ما كانت
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فحاضت  ،أنو طمؽ امرأتو تطميقة أك تطميقتيفنكقش: بأنو جاء في ركاية ليذا األثر: 
يحتمؿ  كعميو ،(ُ)ثـ لـ تحض الثالثة حتى ماتت ،حيضة أك حيضتيف في ستة عشر شيران 

أف يككف طمقيا ثـ حاضت، ثـ ارتفع حيضيا لمدة ثمانية أشير، ثـ حاضت الثانية، 
 األصؿ، ألنيا القركء؛ إلى االنتقاؿ لزميا آخرىا في كلك السنة في إذا عاد إلييا كالحيض
كثت ثمانية أشير لـ تر الحيضة الثالثة، ثـ ماتت، فيذه ستة البدؿ، ثـ م حكـ بيا فبطؿ

 .(ِ)عشر شيرا، كليذا كرثيا ابف مسعكد
ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ژ تعالى: قكلو بأف ظاىر -ِ

نما بالشيكر، االعتداد في األقراء لذكات فيو مدخؿ ال ،(ّ)ژې ې  ى  بالشيكر تعتد كا 
ف األقراء فعدتيا صغيرة الك  يائسة تكف لـ فمف كالصغيرة، اليائسة  ىي تباعدت؛ ألف التي كا 

 .(ْ)بيائسة ليست الحيض أىؿ مف
مف ارتفع حيضيا دكف سبب يعرؼ، ثـ طمقيا زكجيا، كىي مف ذكات  القكؿ الثالث:

فإنيا تعتد ثبلثة أشير بعد أف تتربص أربع سنيف؛ لتعمـ  -ليست حامبلن كال آيسان –األقراء 
 بيا يتيقف التي الحمؿ مدة أكثر ىي المدة ىذه ؛ ألف(ٓ)الشافعية براءة رحميا، كىك قكؿ عند

 احتياطا.  اعتبارىا فكجب رحميا، براءة
نكقش: بأنو ال يسمـ أف أقصى مدة الحمؿ أربع سنيف، كعمى فرض التسميـ بذلؾ، فإنو 
مف النادر، كالغالب تسعة أشير، كالحكـ لمغالب ال لمنادر، ىذا مف جية، كمف جية أخرل 

 األزكاج مف تمنع ألنيا كاإلضرار بيا؛ العدة عمييا، ف في تربص أربع سنيف تطكيؿفإ
عميو، كفي ىذا مشقة عمييا كعمى  كالنفقة السكنى بإيجاب الزكج كيتضرر دائما، كتحبس

 .(ٔ)الزكج، كالضرر يزاؿ، كالمشقة تجمب التيسير، كالحرج مرفكع
                                                           

 .َََُٗبرقـ:  ُٖٔ/ْيطمؽ امرأتو فترتفع حيضتيا شيبة، كتاب الطبلؽ، ما قالكا في الرجؿ  أبي أخرجو ابف -ُ
 .ْٓٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ٖٗ/ٖ انظر: المغني -ِ
 .ْ اآلية :سكرة الطبلؽ -ّ
 .ُٕٓ/ٔ االستذكار -ْ
 .ٗٔ/ِ المجتيد ، كبدايةُّٕ/ٖ الطالبيف ركضة -ٓ
 .ْْٔبلؼ الفقيي ص، كأثر التقنية الحديثة في الخٖٗ/ٖ المغني البف قدامة -ٔ
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 أصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

لقد أظيرت مستجدات العمـك الطبية كبينت أسباب االستحاضة، كأسباب نزكؿ  -أ
 الدـ في غير كقتو، كالذم ينتج عف أسباب مرضية أك ىرمكنية.

 أما األسباب المرضية، فمنيا: 
ة، كمف ىذه األمراض: كجكد مرض عضكم في األعضاء التناسمية لممرأ -ُ

االلتيابات المزمنة في الحكض، كأكراـ الرحـ، كىي إما أكراـ ليفية حميدة بالرحـ، أك 
سرطانية في بطانة الرحـ، كأكراـ في المبيض، كىك نكع مف أكراـ في المبيض الذم يفرز 

ميبؿ اليرمكف األنثكم، كيؤدم إلى زيادة النزؼ، كالمكلب كالذم يؤدم تركيبو في نياية ال
 إلى زيادة النزؼ.

كجكد مرض عضكم بأنحاء الجسـ، يؤثر في النزؼ الرحمي، كذلؾ مثؿ: الخمؿ  -ِ
في كظائؼ الغدة الدرقية، كالخمؿ في المكاد المجمطة لمدـ، مما يجعؿ عممية تجمط الدـ 
مختمفة، كيؤدم إلى نزيؼ عند نزكؿ الدكرة الشيرية، كعادة ما تككف مع الفتيات عند أكؿ 

 شيرية، في بداية سف البمكغ. دكرة
كأما األسباب اليرمكنية، فمنيا: الفشؿ في عممية التبكيض نتيجة الختبلؿ اليرمكنات، 

مما يؤدم إلى كالزيادة في إفراز ىرمكف األستركجيف مع نقص في ىرمكف البركجستركف 
 زيادة في سماكة البطانة الرحمية، كتحكصؿ في المبايض يمنع نمك البكيضة كنضجيا

 .(ُ)لمتمقيح
كمف خبلؿ الفحص السريرم بالمكجات فكؽ الصكتية، كعبر جياز دكبمر يمكف تحديد 
سبب النزيؼ كمصدره، كىذا إف كاف السبب مرضيان في األعضاء التناسمية، كال يمكف 
الجـز بأف النازؿ دـ حيض أك استحاضة حتى كلك كاف المصدر الرحـ، ككاف الدـ 

مبطف لمرحـ؛ الحتماؿ كجكد مرض عضكم كأكراـ داخؿ النازؿ عبارة عف الجدار ال
                                                           

 .ٕٔٔ، ٔٔٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صٗٓ/ُانظر: األمراض النسائية لمحمكد الحافظ  -ُ
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الرحـ، أك لضعؼ الغشاء المبطف لمرحـ، أك زيادة اليرمكف المذيب لجدار الرحـ، أك 
غير ذلؾ مف األسباب، أما إف كاف الدـ نازالن مف غير الرحـ، فيذا ببل شؾ ليس بدـ 

تى يصعب الحيض المعركؼ، كيرجع السبب في ىذا النزؼ إلى عكامؿ مرضية ش
حصرىا، إال أنيا تظير كتتجمى بكضكح عند الكشؼ عمى المرأة سريريان كمخبريان، 
كبكاسطة المكجات فكؽ الصكتية الممكنة ثبلثية األبعاد، كتنصح المرأة المستحاضة 
باستشارة الطبيبة المختصة عند رؤية أم دـ غير معتاد؛ لتحديد منشأ ىذا الدـ، كمعرفة 

 .(ُ)ب المرضية إف كجدتنكعو، كمعالجة األسبا
كقد جاء في تكصيات ندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتيا 

عمى ضكء الدراسات الشرعية كالطبية التي قدمت »المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية: 
 إلى الندكة انتيى المجتمعكف إلى اآلتي:

بيا المرضية شتى، كالحد الفاصؿ االستحاضة طبيان: الدـ المرضي غير السكم، كأسبا
ليس دقيقان؛ إذ في األمر  -كىك االستحاضة-كبيف دـ العمة -كىك الحيض–بيف السكم 

، أك يكميف، أك ثبلثة، مع اعتبار بقية الصكر كغزارة الدـ، ككجكد  مركنة بقدر يـك
أعراض أخرل، كنتائج الفحص السريرم أك المخبرم، كتكصي المجنة أف يكلي األطباء 

لمسممكف عناية لمسألة التفريؽ بيف الحيض كاالستحاضة، كأقصى مدة الحيض بإجراء ا
 .(ِ)«البحكث البلزمة لذلؾ

يمر جسـ المرأة السميمة كؿ شير بدكرة طمث، تتغير فييا عدة أشياء داخؿ  -ب
الجسـ، كزيادة ىرمكف الحمؿ الذم يرسمو المبيض، كزيادة في الجدار المبطف لمرحـ، 

الذم  -األستركجيف-، كعند تكقؼ المبيض عف إرساؿ ىرمكف األنكثة إلى غير ذلؾ
                                                           

، كأمراض النساء األعراض كالكقاية كالعبلج لزكريا الشيخة ُْٓانظر: المكسكعة الصحية لضحى بابممي ص -ُ
، كالمكسكعة الطبية الفقيية ِِِرأة مف جديد ص، كصحة المَِْ/ُ، كالجامع في أمراض النساء َْ، ّّص
 .ٖٔٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صْٔص

التكصية الخامسة عشرة لندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك  -ِ
 ـ.ُٕٖٗالطبية في الككيت عاـ 
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يخرج مف حكيصبلت جراؼ، فإف نمك الغشاء المبطف لمرحـ يتكقؼ، كيؤدم انقطاع ىذا 
اليرمكف إلى التأثير في األكعية الدمكية، فبل تكبر، كال يزداد عدد الغدد الرحمية، كال 

لنياية دـ الحيض، كال يكتفي انقطاع ىذا تصبح عمى شكؿ أنابيب طكيمة، التي ىي في ا
اليرمكف بيذه التغيرات، بؿ يسبب ضمكر عضبلت جدار الرحـ، كليذا يحصؿ انقطاع 

 .(ُ)مبكر لمطمث يسمى باليأس المبكر أك المفاجئ
 كقد بينت مستجدات العمـك الطبية أسباب اليأس المبكر، كالتي منيا:

كذلؾ بعد استخداـ اإلشعاع أك الحمؿ، كقصكر المبيضيف عف العمؿ،  -ِ، ُ
األدكية الكيميائية في مرضى السرطاف، أك لكجكد خمؿ في الجينات، أك كجكد أجساـ 

 مضادة تياجـ المبيض.
 إزالة الرحـ كالمبيضيف جراحيان، مما يؤدم إلى تكقؼ اليرمكنات األنثكية. -ّ
 اختبلؿ في اليرمكنات المفرزة مف الغدة النخامية. -ْ
بعض النساء مف نزيؼ شديد بعد الكالدة يؤثر في الغدة النخامية،  ما يصاحب -ٓ

 مبكران. كيكقفيا عف العمؿ، كبالتالي تتكقؼ اليرمكنات المحفزة لممبيضيف، كينقطع الحيض
تأخر سف البمكغ، كالحالة النفسية، فاليأس يبكر في الحدكث عند سريعات  -ٕ، ٔ

 الغضب.
كذات البيئة السميمة يتأخر عندىا اليأس، كالعكس  التغذية، فالمرأة الجيدة التغذية -ٖ

 بالنسبة لممرأة اليزيمة ذات التغذية غير الصحية يحصؿ ليا اليأس مبكران.
 خمؿ ىرمكف الغدة الدرقية إما بالزيادة أك النقصاف، كداء السكرم المتقدـ. -َُ، ٗ
 مبكرا. عدد مرات الحمؿ، فكممات قمت عدد مرات الحمؿ كاف ظيكر سف اليأس -ُُ
 .(ِ)ينقطع الحيض مبكران عادة عند البدينات القصيرات -ُِ

                                                           
 ْٖٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ٕٕ، َٕف ص خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآ -ُ
، كأثر التقنية َّٓ(، كمكسكعة المرأة الطبية صّٓٔ، ّْٔ/ٗ(، )ِْٖ، ِّٖ/ّ) العالمية العربية المكسكعة -ِ

 .ْٗٔالحديثة في الخبلؼ الفقيي ص
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كأمكف مف خبلؿ مستجدات العمـك الطبية معرفة سبب ارتفاع الحيض، كتحديده بدقة 
شديدة مف خبلؿ تحميؿ الدـ، أك البكؿ، كمعرفة نسبة اليرمكف األنثكم، أك ىرمكف 

ؽ الصكتية، كذلؾ بإدخاؿ الحمؿ، كمف خبلؿ عمؿ أشعة بجياز دكبمر لممكجات فك 
مجس خاص عمى شكؿ القمـ في ميبؿ المرأة، كىك ذك تردد عاؿ في حدكد خمسة إلى 
سبعة مبلييف ىيرتز، كيغطى بغطاء مطاطي كاؽ، كيكضع فيو مادة مف الجؿ الخاص، 
كيتـ إدخاؿ المجس ببطء لتقـك الطبيبة بمراقبة صكرة الرحـ عمى التمفاز الطبي، 

لى اليسار يظير المبيض كبتحريؾ المجس إل ى اليميف يظير المبيض األيمف، كا 
األيسر، كيمكف مف خبلؿ ذلؾ قياس المبيضيف، كمعرفة الضمكر مف عدمو فييما، إذ 
يعد ضمكر المبيضيف مف أىـ أسباب انقطاع الحيض، كالمبيضاف في الحاالت 

ة % مف المرأَْإلى  ِٓالمريضة يصغراف بعد تكقؼ الحيض كانقطاعو بنسبة 
الصحيحة، كيمكف مف خبلؿ ىذا الجياز معرفة سماكة بطانة الرحـ التي تككف دقيقة 

 .(ُ)ممـْجدان أقؿ مف 
يمررف بأعراض مختمفة كلفترات كبعض النساء ، كقد يتكقؼ دـ الحيض بدكف أعراض

 :كمف ىذه األعراض ما يمي، كمعرفة ىذه األعراض تساعد عمى معرفة الحالة كعبلجيا، متفاكتة
 لتغير في مكاعيد الدكرة الشيرية.ا -ُ
ارتفاع درجة الحرارة، كالذم يعد مف أكثر األعراض شيكعان، كتشتكي المرأة مف  -ِ

مكجات حرارية تبدأ مف الصدر متجية إلى الرأس، كفي ىذه األثناء يغير لكف الكجو 
حساس بالغثياف كالدكار، كأحيانان صداع  ليصبح كرديان، كيرافؽ ذلؾ تعرؽ شديد، كا 
كخفقاف، كتحدث ىذه األعراض لفترات متفاكتة مف ثكاف معدكدة إلى قرابة الساعة، 

، كتككف أكثر في الميؿ.  كتحدث مرات متعددة أثناء اليـك
لعدـ كجكد اإلفراز ؛ لمجفاؼ كرقة الجمد المبطف لمميبؿ؛ ألـ مكضعي عند الجماع -ّ

 جيو مف ىرمكف األستركجيف األنثكم.كالذم يفرزه الميبؿ بتك ، عممية الجماعلالميبمي المساعد 
                                                           

 .َٓٔص، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ٕٓٓالمكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ
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 .(ُ)مشكبلت في الجياز البكلي، كااللتيابات المتكررة، كتسارع سمس البكؿ -ْ
كمف الممكف عبلج ىذه األعراض، بإعطاء المرأة اليرمكنات البديمة، لمتغمب عمى 
-المشكبلت المصاحبة لمتكقؼ المفاجئ لمحيض، كىذه اليرمكنات ىي ىرمكف األنكثة 

كالذم يقـك بزيادة سماكة الجدار المبطف لمرحـ، كىرمكف البركجستركف  -كجيفاألستر 
الذم يحتكم عمى إنزيـ الميفيف الذم يعمؿ عمى نزع الجدار المبطف لمرحـ، كيفتت ما 
تحتو مف أكعية دمكية، فيخرج منيا الدـ المحتقف، أسكدا ثخينان، لو رائحة منتنة، كيحتكم 

ر، كذلؾ الدـ النازؿ ال يتجمط كلك بقي سنينان عدة؛ عمى قطع مفتتة مف ذلؾ الجدا
األستركجيف  لتجمطو في الرحـ ثـ ذكبانو ىذا التجمط بفعؿ إنزيـ الميفيف، كال يعطى ىرمكف
سماكة بطانة األنثكم لممريضة كحده دكف ىرمكف البركجستركف؛ ألنو قد يسبب زيادة في 

 .(ِ)رطاف في بطانة الرحـالرحـ بشكؿ مطرد، كىذا يمكف أف يزيد نسبة حدكث س
كفي ظؿ المستجدات الطبية أمكف صناعة اليرمكنات البديمة المحتكية عمى ىرمكف 
األنكثة األستركجيف، كىرمكف الحمؿ البركجستركف، بشكؿ أقراص دكائية تأخذ عف 
طريؽ الفـ، أك مراىـ مكضعية في حالة اإلصابة بجفاؼ الميبؿ، أك عمى شكؿ لصقات 

الطبيعي،  اليرمكف، كىذه اليرمكنات تساعد عمى إعادة المرأة إلى الكضعتحتكم عمى ىذا 
 .(ّ)كتساعد في تنظيـ الدكرة الشيرية لممرأة التي تعاني مف اضطرابات في دكرتيا

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
 ذكر الفقياء عبلمات معتبرة في التفريؽ بيف دـ الحيض كدـ االستحاضة، كىي: -أ
ـي  األصؿ ألف العبلمات؛ العادة، كىي أقكل -ُ  غيره. دكف الحيض ميقىا
 األحمر. مف حيضان  يككف أف أكلى المنتف كالثخيف األسكد الدـ ألف التمييز؛ -ِ
  باألعـ األغمب. الفرد إلحاؽ األصؿ ألف النساء؛ عادة غالب اعتبار -ّ

                                                           
 .ِٓٔ، ُٓٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص َُٕ/ُاألمراض النسائية  -ُ
 .ُٓٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صِٗخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ِ
 .ّٓٔ، ِٓٔقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صأثر الت -ّ
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 أصؿ ألنو األكثر؛ يايجمس مف كمنيـ الحيض، أقؿ كىك ليمة يجمسيا مف الفقياء كمف
  نسائيا. بعادة يمحقيا مف الصحة، كمنيـ دـ

  أقساـ: خمسة عف يخرج ال حكمو باعتبار الدـ أف في ىذا قالكا: كاألصؿ
 معو. استحاضة ال الذم المعتاد كالدـ حيض، بأنو مقطكع دـ -ُ
  الصغيرة. كدـ استحاضة، بأنو مقطكع دـ -ِ
 كنحكىما المعتادة كالمميزة دـ كىك حيض، أنو األظير لكف األمريف، يحتمؿ دـ -ّ
 حيض. بأنو يحكـ الذم المستحاضات مف
 استحاضة بأنو يحكـ الذم الدـ فساد، كىك دـ أنو كاألظير األمريف، يحتمؿ دـ -ْ
 ىؤالء. دماء مف
 .(ُ)األمريف أحد فيو يترجح ال فيو مشككؾ دـ -ٓ

لتعرؼ عمى الدـ النازؿ، كأصبح كالمستجدات الطبية الحديثة قد مكنت األطباء مف ا
باإلمكاف تحديد نكع الدـ كمصدره، كذلؾ يرجح القكؿ األكؿ، بأف المرأة التي نزؿ معيا 
الدـ في غير كقتو تعتد في الطبلؽ باألقراء؛ إلمكانية تحديد نكع ىذا الدـ، كمعرفة 

مكانية التعرؼ عمى مكعد الدكرة الشي رية سببو، كمعرفة حصكؿ الحمؿ مف عدمو، كا 
 .(ِ)ابتداء كانتياء

كتبقى المستجدات الطبية ىنا قاصرة عما يتطمع إليو الناس؛ ألنيا ما زالت فردية 
النتائج، كال يمكف مف خبلليا إعطاء تصكر كامؿ لدـ االستحاضة، أك ألسباب الدـ 
النازؿ مف المعتادة، بؿ يمـز فحص كؿ امرأة مصابة عمى حدة لمعرفة النتائج الخاصة 

فقط، كال يعمـ سبب ذلؾ النزيؼ عمى جميع المصابات؛ ألف األسباب تختمؼ  بحالتيا
 .(ّ)مف امرأة ألخرل

                                                           
 .ِّٔ- َّٔ/ُِ فتاكل ابف تيمية مجمكع  -ُ
 .ُٕٔانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص  -ِ

 .ٗٔٔانظر: المصدر نفسو ص  -ّ
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المستجدات الطبية تحديد أسباب ارتفاع الحيض عند المرأة  يمكف مف خبلؿ -ب
 البالغة التي حاضت ثـ انقطع الحيض عنيا.

لرحـ، فإنو فإف كاف انقطاع الدـ بسبب إجراء عممية جراحية استؤصؿ مف خبلليا ا
ف لـ تصؿ إلى سف اليأس الذم حدده الفقياء؛ لمعمـ يقينان أف  يحكـ بأف المرأة يائسة كا 
ىذه المرأة ليست محبلن لمحمؿ؛ لزكاؿ مكانو، فبل معنى لتربصيا أغمب الحمؿ عمى 

يقينان  القكؿ األكؿ، أك أكثره عمى القكؿ الثالث، أك حتى ترل الدـ عمى القكؿ الثاني؛ لمعمـ
 و لف ينزؿ الدـ، كقد حصؿ ليا اليأس عمى الحقيقية، فتعتد بثبلثة أشير عدة اليأس.بأن

أما إف كاف انقطاع الدـ بسبب مرض فيؤخذ بقكؿ الطبيب المختص الثقة، فإف كاف 
المرض يرجى برؤه، فتعمؿ بالقكؿ األكؿ، أم تتربص غالب الحمؿ تسعة أشير، ثـ تعتد 

العبلج، فإف استقاـ أمرىا، كعاد الدـ قبؿ انقضاء  بثبلثة أشير عدة اليأس، كتأخذ في
 العدة، فإنيا تستأنؼ العدة باألقراء ال الشيكر.

ف كاف المرض ال يرجى برؤه، كقد قرر الطبيب الثقة المختص أف ىذا المرض  كا 
سبب في ارتفاع الدـ، كال يمكف التعكيض باليرمكنات البديمة التي تساعد في نزكؿ الدـ، 

القكؿ األكؿ، فتتربص غالب الحمؿ تسعة أشير، ثـ تعتد بثبلثة أشير عدة فكذلؾ يؤخذ ب
اليأس؛ لما في القكليف اآلخريف مف مشقة كعنت كضرر عمييا في جعميا في عدة ألربع 
سنكات، أك أبدان حتى تبمغ سف اليأس الذم قد يككف سببان في عزكؼ الرجاؿ عنيا، مع 

كاف االنقطاع في سف مبكرة، مع ما يمحؽ التطكيؿ عمييا في تأخيرىا عف الزكج إف 
الزكج المطمؽ مف عنت كمشقة في النفقة كاالنتظار ىذه المدة لمزكاج إف كانت الزكجة 
الرابعة كأراد الزكاج بغيرىا، باإلضافة إلى أف أصحاب القكؿ الثالث قد ذىبكا إلى أف 

عند الشافعية في -ع ، كأكثر مف أرب-عند الحنفية-المرأة إف أتت بكلد ألكثر مف سنتيف 
 المسمميف إجماع مف كاف ما ؛ فخالفكا(ُ)، فإف الكلد غير الحؽ باألب المطمؽ-الجديد

                                                           
 .ٓٓٔ، ْٓٔص أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي -ُ
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 عدتيا، في المرأة دامت ما باألب يمحؽ الكلد أف عمى مجمعيف كانكا ألنيـ مضكا؛ الذيف
 فكبي بينيا كيككف تطميقتيف أك تطميقة امرأتو يطمؽ الرجؿ إف قائؿ: يقكؿ أف يجكز فكيؼ
 لـ بكلد جاءت فإف كغيرىا، المكارثة مف عدتيا في دامت ما الزكجات أحكاـ زكجيا
 تككف فكيؼ الكلد منو يككف الذم الدخكؿ مف جعمت أنيا الطبلؽ عدة كظاىر يمحقو؟!
؟! ال كالكلد معتدة المرأة  .(ُ)يمـز

 بقي أمراف: 
الرحـ بيقيف، فبل إف عمـ عف طريؽ المستجدات الطبية الحديثة براءة  اْلمر اْلكؿ:

تسقط العدة عف المطمقة التي ارتفع حيضيا؛ ألف استبراء الرحـ مف أعظـ مقاصد العدة، 
 العدة، كمنيا: لمشركعية حكـ كليس ىك المقصد الكحيد، فقد ذكر أىؿ العمـ عدة

 فتختمط كاحد، رحـ في فأكثر الكاطئيف ماء يجتمع ال كأف الرحـ، ببراءة العمـ -ُ
 كالحكمة. الشريعة تمنعو ما الفساد مف ذلؾ كفي د،كتفس األنساب،

ظيار قدره، كرفع العقد، ىذا خطر تعظيـ -ِ  شرفو. كا 
 فيو يتمكف زمنان  فيصادؼ كيفيء، يندـ أف لعمو إذ لممطمؽ، الرجعة زماف تطكيؿ -ّ
 الرجعة. مف
ظيار الزكج، حؽ قضاء -ْ  شرع كلذلؾ كالتجمؿ، التزيف مف المنع في فقده تأثير كا 

 كالكلد. الكالد عمى اإلحداد مف أكثر عميو إلحدادا
 أكجبو، الذم اهلل بحؽ كالقياـ الكلد، كحؽ الزكجة، كمصمحة الزكج، لحؽ االحتياط -ٓ
 عميو، المعقكد استيفاء في الدخكؿ مقاـ المكت الشارع أقاـ كقد حقكؽ، أربعة العدة ففي
 الربيبة تحريـ كفي الصداؽ، كميؿت في الدخكؿ مقاـ أقيـ كليذا العمر، مدتو النكاح فإف
 بؿ الرحـ، براءة مجرد العدة مف المقصكد فميس بعدىـ، كمف الصحابة مف جماعة عند
 .(ِ)كحكميا مقاصدىا بعض مف ذلؾ

                                                           
 .َٔٔ/ٓ المعاد البف القيـ زاد -ُ
 .ٖٓ/ِ المكقعيف إعبلـ -ِ
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كقد احتاط الفقياء ليذه الحكـ ففرضكا عمى المعتدة التي ارتفع حيضيا بغير سبب ما 
ي مثؿ ىذا األمر مطمكب؛ الشتمالو سبؽ ذكره مف خبلؼ في المسألة؛ ألف االحتياط ف

 عمى أربعة حقكؽ.
إف عمـ عف طريؽ المستجدات الطبية الحديثة أف الدـ ال يمكف نزكلو  اْلمر الثاني:

لعمة ال يرجى برؤىا، فيؿ يمكف الحكـ عمييا باليأس، فتعتد عدة اليائس ثبلثة أشير فقط 
 لمعمـ يقينان أنيا ال تحيض؟

 الفقياء اتفقكا عمى أف المرأة قد يرتفع حيضيا، كيتصؿ كقد سبؽ في أكؿ المطمب أف
، كعميو ال تدع الصبلة كالصياـ حتى ترل دـ (ُ)فبل تحيض أصبلن  عمرىا، الطير باقي

الحيض بصفتو المعركفة المعتادة، كفي ىذه الحالة تعتد باألشير ال األقراء، كلعؿ 
، أك يمكف الجكع (ِ)ية لدراستياالمناسب في مثؿ ىذه المسألة إحالتيا إلى المجامع الفقي

 فييا إلى أىؿ العمـ لمفتيا إذا حدثت ككاقعة... 
 أعمـ بالصكاب كاهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ّٖٕ/ِلمنككم  ، كالمجمكعََِ/ِ المحمى البف حـز -ُ
 .ٕٓٔ، ٔٓٔة في الخبلؼ الفقيي صلحديثأثر التقنية ا -ِ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

708 

 ادلـِت اُضب٢ٗ: ئصجبد اَُ٘ت ٝٗل٤ٚ
 اُلوع األٍٝ: ئصجبد اَُ٘ت ٝٗل٤ٚ ػ٘ل اُلوٜبء

، مصدر: لغة النسب أكالن: : إليو تىسىبى انٍ ك  ،إليو عزكتو: ان نسب أبيو ىإل نسبتو: اؿيق نىسىبى
 .(ُ)األـ قبؿ األب، كمف قبؿ مف تضـ، كيككف النسب كقد بالكسر، النٍٍّسبىة: كاالسـ اٍعتىزىل،

العبلقة االجتماعية التي تربط الفرد اإلنساني بأبكيو كبأقاربو الذيف : صطبلحان اك 
 .(ّ)فمعي ألب االنتساب ىك: ؿ، كقي(ِ)يشترككف معو في كالدة قريبة أك بعيدة

طرؽ عدة، منيا ما ىك محؿ اتفاؽ، كمنيا ما  ثبات النسب كنفيو عند الفقياءإل :ثانيان 
 ىك محؿ خبلؼ.

بالنكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد، كالكطء إثبات النسب عمى  تفؽ الفقياءا ثالثان:
ؿ (ْ)بشبية حؿ المىحى

 .(ٔ)، كاإلقرار، كالشيكد(ٓ)
                                                           

 .ُِّ/َْ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِٔ/ْ العركس ، كتاجَِٔ/ِ المنير انظر: المصباح -ُ
 .ْٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص  -ِ
 .ُُْ/ٔ الجميؿ منح -ّ
 كالمتشابيات المشكبلت، ألمكرا مف الشيء الشيء ماثمو، كالمشتبيات أشبوالشبية لغة: المماثمة، مف -ْ

 كمعنى، كاصطبلحان: ما كزنا تمبيسان  عميو لبستو مثؿ تشبييا، عميو المتماثبلت، كاالشتباه: االلتباس، مف شبيتو
 ، كمجمعَّٓ/ُّ العرب ، كلسافَّْ/ُ المنير بثابت، انظر: المصباح األمر نفس في كليس الثابت يشبو
 .ّْْ/ِ األبحر ممتقى شرح في األنير

 لمحؿ مكجب دليؿ عف الًممؾ، كتنشأ كشبية الحكمية، الشبية أيضان  كتسمى المكطكءة، المحؿ أم في الشبية -ٓ
 ناؼ دليؿ قياـ الحؿ، أك ىي دليؿ إلى نظران  ثابتة، ليست أنيا شبية فييا القائمة الحرمة فتصبح المحؿ، في

 الجاني ظف عمى يتكقؼ كال منافيا، يككف انعالم عف النظر قطع مع الدليؿ إلى نظرنا إذا أم ذاتو في لمحرمة
 المعتدة كطء: الزكجات الجكارم، كمكضع في كالباقي الزكجات، في منيا كاحد: مكاضع ستة في كاعتقاده، كتككف

 بائنة، انظر: مجمع أك رجعية ككنيا في عنيـ اهلل رضي الصحابة الختبلؼ يحد، فبل بالكنايات، البائف بالطبلؽ
 .ِٕ/ِْ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةّْٔ/ِ األبحر متقىم شرح في األنير

 ، كشرحَِٗ/ْ الحقائؽ ، كتبييفّّٓ/ِ الصنائع (، كبدائعٗٗ/ُٕ(، )ُُٗ/ٖ) لمسرخسي انظر: المبسكط -ٔ
 ، كالميذب لمشيرازمُِْ/ّ الدسكقي ، كحاشيةِٓ/ِ الدكاني (، كالفكاكوَُُ/ٔ(، )ُِْ/ْ) خميؿ مختصر

 =،ْْٕ/ّ المنيج شرح عمى الجمؿ ، كحاشيةُٕٖ، ُٖٓ/ّ الطالب ركض شرح في المطالب ، كأسنىَُِ/ِ
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 لية:اختمؼ الفقياء في إثبات النسب بالطرؽ التا رابعان:
 ُؼولاُٞؽء ثشجٜخ ؽَ اُلؼَ، أٝ شجٜخ ؽَ ا -0
 يشتبو قد مما كاف حيث الكطء ىك الذم الفعؿ في الشبية ، أمشبية حؿ الفعؿ -أ
 يقـ لـ إذا بيا، مقطكع ىنا المحؿ حرمة ألف المكطكءة؛ كىك محمو في ال حرمتو، عميو
 االشتباه شبية مىأصبل، كتس شبية المحؿ حؿ في يكف فمـ غيره، عارضو ممؾ دليؿ فيو
 غير ظف :-الفعؿ في الشبية أم -كىي غير، ال حقو في المعتبر المشتبو شبية أم:

 أبكيو كبيف اإلنساف بيف ألف األبكيف؛ أمة ، ككطء(ُ)عميو دليبلن  الفعؿ حؿ عمى الدليؿ
 الكطء، حؿ مظنة فكاف جكارييـ، كاستخداـ بماليـ، االنتفاع في انبساطان  كسيده كزكجتو
 مف -المطمقة ثبلثان -المعتدة  في الفراش أثر بقاء االستخداـ، ككذا مف أنو كىـت عمى

كطئيا، كقد اختمؼ الفقياء في ثبكت  حؿ لتكىـ مظنة أختيا، تزكج كحرمة النفقة، كجكب
 النسب بيذه الشبية عمى قكليف:

 تمحض الفعؿ ال يثبت النسب بشبية حؿ الفعؿ عند فقياء الحنفية؛ ألف القكؿ اْلكؿ:
نما شبية ممؾ، ال أف المحؿ، لفرض في ألنو ال شبية زنان؛  إليو، راجع ألمر الحد سقط كا 
 مف عدة ال ألنو عدة؛ بو تثبت ال ككذا اهلل، مف فضؿ عميو، كذلؾ األمر اشتباه كىك

 .(ِ)الزاني
يثبت النسب بيا عند المالكية كالشافعية كالحنابمة، بشرط ككف الكاطئ  القكؿ الثاني:

 الكاطئ اعتقد كطء د لمثمو، كأف يكلد ألدنى مدة الحمؿ مف حيف الكطء؛ ألنوممف يكل
ف  النكاح في كالكطء النسب، بو فمحؽ حمو، الفاسد، كالنسب يتبع اعتقاد الكاطئ لمحؿ كا 

                                                                                                                                                                  
، ٔٓ/ٖ(، كالمغني البف قدامة ٔٗ/ٔ(، )َُْ/ٓ(، )ْٖٔ/ْ) القناع ، ككشاؼُُّ/ٖ المحتاج كنياية=

، ّْٖ/ِ، كبداية المجتيد ِْٓ/ُُ ، كالمحمى البف حـزُْٕ/ٓالمعاد  ، كزادُّ/ّْ فتاكل ابف تيمية كمجمكع
 .ِٕ/ِْ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةَٕ/ِاع في مسائؿ اإلجماع لمفاسي كاإلقن

 .ّْْ/ِ األبحر ممتقى شرح في األنير ، كمجمعُِ/ْ عابديف ابف حاشية -ُ
 .ُٕٔ/ٕ اليداية شرح ، كالعنايةََُ/ِ البداية شرح ، كاليدايةَِٓ/ٓ القدير فتح ، كشرحُٓ/ٓ الرائؽ البحر -ِ
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كاف مخطئان في اعتقاده، كألف الجيؿ بالحرمة يؤدم إلى درئ الحد، كالشبية المؤدية إلى 
 .(ُ)درئ الحد يثبت بيا النسب

 بالعقد، ، كىي التي يكجد فييا العقد صكرة ال حقيقة، فتثبت الشبيةشبية العقد -ب
ف  ،النَّسىًبيَّة المحاـر نكاح يف ذلؾ ركيظي و،ب عالـ كىك تحريمو، ىعم ان متفق دالعق كاف كا 
كقد اختمؼ الفقياء في ثبكت النسب ، (ِ)ابيم التحريـ ىعم بالمصاىرة أك ،بالرضاع أك

 عمى قكليف: قدعبشبية حؿ ال
 آدـ أكالد مف األنثى فأل حنفية؛ أبيعند  عقديثبت النسب بشبية حؿ ال القكؿ اْلكؿ:

 أكالد مف أنثى ككؿ األصمي، لمقصكده قاببل يككف ما العقد محؿ ألف العقد؛ ليذا محؿ
ذا ،كالتناسؿ التكالد كىك النكاح لمقصكد قابمة آدـ  قابمة كانت لمقصكده قابمة كانت كا 

 األحكاـ، جميع في ينعقد أف ينبغي فكاف المقصكد، إلى ذريعة يثبت الحكـ إذ ،لحكمو
 شبية، فيكرث ،بالنص فييف الثابتة الحرمة لمكاف ؛حقيقة الحؿ إفادة عف تقاعد أنو إال
 حؽ في لمعقد محؿ آدـ أكالد مف كاألنثى، نفسيا الحقيقة ال الحقيقة يشبو ما الشبية إذ

 ينافي ال التأبيد عمى محرمة كككنيا الشبية، بإيراث أكلى فكانت ،المسمميف مف غيره
 عميو يجب ال بالحرمة عالمان  الرضاع مف أختو كىي أمتو كطئ لك أنو ترل أال الشبية،
 ممؾ بخبلؼ لو شرع ألنو ؛اليميف ممؾ مف أقكل المتعة ممؾ إفادة في كالنكاح ،الحد

 إثبات في أقكل كاف فما ،الحقيقة شبوت الشبية ألف الشبية؛ إفادة في أكلى فكاف اليميف،
 .(ّ)الشبية إثبات في أقكل كاف الحقيقة

                                                           

 عمى الجمؿ ، كحاشيةُْٓ/ّ الجميؿ ، كمكاىبَُْص الفقيية ، كالقكانيفَِِ/ُٔ لالكبر  انظر: المدكنة -ُ
(، ِْٕ/ٓ) القناع ، ككشاؼُْٔ/ْ المحتاج ، كمغنيِْْ/ٖ الشركاني ، كحكاشيُِٗ/ٓ المنيج شرح
 ، كمجمكعٔٔ/ٖ ، كالمغني البف قدامةٖٓٔ/ِ اإلرادات منتيى ، كشرحِٕٔ/ٗ لممرداكم (، كاإلنصاؼٔٗ/ٔ)

 .ٕٔ/ِّ الفتاكل
 .ِٕ/ِْ الككيتية ، كالمكسكعة الفقييةِّ/ْ عابديف ابف ، كحاشيةََُ/ِ البداية شرح انظر: اليداية -ِ
 الفقيية ، كالمكسكعةُِ/ْ عابديف ابف كحاشية َُٖ، ُٕٔ/ّ الحقائؽ ، كتبييفُٔ/ٓ الرائؽ البحرانظر:  -ّ

 .ِٖ/ِْ الككيتية
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مجرد العقد ال يعد شبية، فبل يثبت بيا النسب، إال إذا كاف جاىبلن،  القكؿ الثاني:
كيحتمؿ مف مثمو أف ال يعمـ التحريـ، كأف يككف قريب عيد بإسبلـ، فيذا يمحقو الكلد، 

 ثبتت حرمتيف مالكية، كالشافعية، كالحنابمة؛ ألفال فقياءصاحبي أبي حنفية، ك عند  كذلؾ
ضافة قطعي، بدليؿ  المحؿ غير صادؼ لككنو الذككر، إلى كإضافتو إلييف العقد كا 
 المحرمات مف كىي ىنا، الحؿ كىك لحكمو محبلن  يككف ما التصرؼ محؿ ألف ؛ىفيمغ

 المحؿ غير إلى العقد إضافة كمجرد ،فييا كالحؽ الممؾ لعدـ ؛حقيقة زنى كطؤىا فيككف
 يفيد ال حتى شرعان  معتبر غير كالدـ الميتة عمى الكارد البيع أف ترل أال فيو، عبرة ال

 .(ُ)باالشتباه يعذر عالمان  يكف لـ إذا أنو غير البيع، أحكاـ مف شيئا
كيفرؽ الجميكر بيف أف يككف العاقد عالمان بالحكـ أك ال، فإف كاف العقد متفقان عمى 

بالحكـ، عذر لمحؿ الجيؿ، كاعتبر ذلؾ شبية تدرأ الحد عف العاقد، كاف جاىبلن تحريمو، ك 
 .(ِ)كثبت لو النسب عند الثبلثة خبلفان لمصاحبيف

كالمتأمؿ في القكليف يرل أف الشبية القائمة في حاؿ الجيؿ بالحكـ ىي شبية فعؿ، 
، دكف أف تمتغي كىنا تتداخؿ الشبيتاف، ففي حاؿ الجيؿ تحتكم شبية الفعؿ شبية العقد

شبية العقد، فيي قائمة لمحؿ العقد، لكف الشبية تككف راجعة إلى الفعؿ ال إلى العقد 
عند الجميع، أما في حاؿ العمـ فعند الجميكر تمتغي شبية الفعؿ، كال عبرة بشبية العقد 
ر عندىـ؛ لعمـ العاقد بتحريـ العقد، كلك كجد العقد، فإف كجكده حينئذ يككف صكريان ال أث

، كعميو تنتفي الشبية، أما عند أبي حنيفة فإف الشبية تبقى في  لو، فيك في حكـ المعدـك
ف لـ يثبت حكمو كىك اإلباحة  حاؿ التغاء شبية الفعؿ؛ ألف صكرة العقد معتبرة عنده، كا 

 .     (ّ)لبطبلنو، لكنيا كافية لدرء الحد عف الفاعؿ

                                                           
 خميؿ مختصر ، كشرحَّّ/ّ الجميؿ ، كمنحَُٖ، ُٕٔ/ّ الحقائؽ ، كتبييفُٔ/ٓ الرائؽ انظر: البحر -ُ
 .َُّ/ٖ ، كالمغنيِْٕ/ٓ القناع ، ككشاؼُُٖ/ْ قميكبي ، كحاشيةَِٗ/ّ
 .ُٕٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ِ
 .ُٖٓ، ُٕٓالمصدر نفسو ص -ّ
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 اُيٗب ثبدلوأح اخل٤ِخ -6
 عمى قكليف: -الغير متزكجة–مف الزنا بالمرأة الخمية كت النسب اختمؼ الفقياء في ثب

ف ادعى  القكؿ اْلكؿ: ذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال يثبت النسب مف الزنا، كا 
ـى  الزاني ذلؾ، كنيقؿ اإلجماع عميو؛ ألف  كالنعمة نقمة، ال نعمة ىك إنما بالنكاح التحري

كآجبلن، كماء الزنا  عاجبلن  النقمة فيو اهلل جعؿ الذم بالحراـ تثبت ال بالحبلؿ تثبت التي
ىدر ال حرمة لو، فبل يترتب عميو أثر، كقطع النسب شرعان لمعنى الزجر عف الزنا، كلما 
في إثبات النسب مف الزاني مف ظيكر لمفاحشة، كألف المقصكد الشرؼ باالنتساب كال 

لىدي ": يحصؿ ذلؾ بالنسبة لمزاني، كلقكلو  ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاًش، اٍلكى " كى ري جى اٍلحى
 ال ، فالزاني(ُ)

 إال أبدان  عنو ينتفي كال دكنو، الفراش لصاحب كىك يدعو، لـ أك ادعاه الكلد في لو شيء
 بقكلو: يقصد كلـ لو، شيء ال كالعاىر المعاف، فيو يجب الذم المكضع في بالمعاف

ًلٍمعىاًىرً  " "كى ري جى نما اٍلحى  .(ِ)عنو الكلد نفي بو قصد الرجـ، كا 
نكقشت: بأف النقمة تككف أشد في قطع نسبو، كأشد الضرريف مرفكع، كبأف الجميكر 
قد رتبكا عمى ماء الزنا أكثر مف أثر كحرمة المصاىرة كالرضاع، كباعتبار أنو مخمكؽ 
مف مائو يصمح سببان إلثبات النسب، كألف الزجر بالعقكبة أعظـ منيا بقطع النسب، كمف 

نزجر بقطع النسب، بؿ إلحاؽ الكلد بالزاني يتحقؽ بو معنى ال ينزجر بالعقكبة ال ي
العقكبة أكثر لما يترتب عميو مف حقكؽ ككاجبات، كبالتالي يككف إثبات النسب لو مكجبا 
النحصار الفاحشة كتضييقيا، كشرؼ االنتساب بشرؼ طريقو، كأما الحديث فيتحدث 

إذا لـ تكف تحت زكج فميست عف المرأة إذا كانت فراشان، كذلؾ بأف تككف تحت زكج، ف
                                                           

الكلد كتاب الرضاع، باب  سمـ،،كمّٖٔٔرقـ: ُِْٖ/ٔالكلد لمفراشكتاب الفرائض، باب  أخرجو البخارم، -ُ
 .ُْٕٓرقـ: ََُٖ/ِلمفراش

 الفقيية ، كالقكانيفُُٕ/ْ خميؿ مختصر ، كشرحِّْ/ٔ الصنائع ، كبدائعُْٓ/ُٕ لمسرخسي المبسكط -ِ
عانةِٓ/ٓ ، كاألـُِٖ/ِ الكبير ، الشرحِٗٓص  ، كالمنثكرَِْ/ٓ الشركاني ، حكاشيُِٖ/ِ الطالبيف ، كا 
 ، كبدايةُّٖ/ٖ ، كالتمييدِِٖ/ٔ ، كالمغنيِٖٗ/ٗ لممرداكم ، كاإلنصاؼِْْ/ْ القناع ، ككشاؼِّٗ/ّ

 .ِٔ/ِ المجتيد
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 عمى كذلؾ، كال يككف داخبلن في الحديث، بؿ إذا استمحؽ الكلد لحقو، فالحديث يحمؿ
 .(ُ)الفراش كصاحب الزاني تنازع

إف استمحؽ الزاني كلده مف الزنا، كال فراش، فإنو يمحقو، كىذا عند  القكؿ الثاني:
 في أدعاىـ بمف الجاىمية أكالد يىًميطي كاف   عمر ؛ ألف(ِ)جماعة مف الفقياء

، كألف جريجان لما رمي بالزنا قاؿ لمغبلـ مف فراش ىناؾ يكف لـ إذا، كذلؾ (ّ)اإلسبلـ
ظيار كرامتو،  ، كقد ساؽ النبي (ْ)أبكؾ؟ ثـ نسبو لمراعي ذلؾ في معرض المدح كا 

خبار نبيو   ، فتثبت البنكة كأحكاميا،فكانت تمؾ النسبة صحيحة بتصديؽ اهلل تعالى كا 
 كيثبت ،كيرثيا ،كترثو ،إلييا كينسب ،بأمو يمحؽ كاف إذا الكلدك  ،الزانييف أحد األب فكأل

 كقد ،الزانييف ماء مف الكلد كجد كقد ،بو زنت ككنيا مع ،أمو أقارب كبيف بينو النسب
 . (ٓ)غيره يدعو لـ إذا باألب لحكقو مف المانع فما ،ابنيما أنو عمى كاتفقا ،فيو اشتركا

ألحؽ أكالد الجاىمية بمف استمحقيـ، فكاف النسب ثابتان بالدعكل  ف عمرنكقشت: بأ
ينظر إلى زناىـ في الجاىمية؛ لجيميـ بحرمتو، فعذرىـ، كبأف قياس  ال بالزنا، كبأنو لـ

األب عمى األـ قياس مع الفارؽ؛ ألف النسب مف جيتيا يثبت بالكالدة، فبل يحتمؿ 
الحمؿ أك عدمو، كاألب ىك مف حكـ الشرع  الشؾ، بخبلؼ األب فإف كطأه ليا مظنة

بصحة أبكتو، ال مف أدعى ذلؾ بنفسو؛ ألنو ال اعتبار بماء الزنا، كأما قصة جريج 

                                                           
 .ِِٗ-َِِ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صِْٓ/ٓ المعاد كزاد، ُُّ/ِّالفتاكل  مجمكع -ُ
 ، كابف القيـ، زاد، كابف تيميةالبصرم فالحس، كابف راىكيو، ك كسميماف بف يسار، عركة بف الزبيرك -ِ

 .ِِٖ/ٔ ، كالمغنيُُّ/ِّ الفتاكل ، كمجمكعِْٔ/ٓالمعاد
، كالبييقي في َُِْرقـ:  َْٕ/ِ مالؾ في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء بإلحاؽ الكلد بأبيو أخرجو -ّ

كيمحؽ،  ؽيمص ، كييًميط:َُِِٓرقـ:  ِّٔ/َُ السنف الكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد
 .ُّ/ْ الزرقاني لممكطأ شرح

رقـ:  ُِٖٔ/ّ [ُٔ:مريـ]ژڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چژ باب، البخارم، كتاب األنبياء أخرجو -ْ
 .َِٓٓرقـ:  ُٕٔٗ/ْ كغيرىا بالصبلة التطكع عمى الكالديف بر تقديـ باب كتاب البر كالصمة كاآلدابكمسمـ، ، ِّّٓ

 .ُُٓ/ٓ يالقرطب ، كتفسيرِْٔ/ٓ المعاد زاد -ٓ
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، إال أف مف يرل حجيتو ما لـ يثبت خبلفو في شرعنا فيستقيـ استداللو، (ُ)فشرع مف قبمنا
 .(ِ)كدليمو مف شرعنا حديث عمر

 فاٌٍُ٘ٞ ػٖ ا٤ُٔني ثؼل االٍزؾال -3
 اليميف عميو تكجيت مف الحمؼً  مف يمتنع : أفان لغة: االمتناع، كاصطبلح النككؿ -أ
 سكت أك أحمؼ، ال: فيقكؿ احمؼ،: القاًضي لو يقكؿ أك ناكؿ، أنا: بقكلو الدعكل، في

 .(ّ)االمتناع عمى يدؿ سككتان 
اختمؼ الفقياء في نككؿ المدعى عميو عف اليميف بعد استحبلؼ القاضي لو،  -ب
 يقضى عميو بو في ثبكت النسب، كليـ في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ:ىؿ 

إذ نكؿ المدعى عميو عف اليميف فإنو يقضى عميو بالنككؿ، كال ترد القكؿ اْلكؿ: 
 "لك: ؛ لقكلو (ْ)اليميف عمى المدعي، كذلؾ عند فقياء الحنفية، كالحنابمة في المذىب

، الناس ييٍعطىى ـٍ د عىى ًبدىٍعكىاىي اؿو  اءى ًدمى  نىاسه  الى ، ًرجى ـٍ لىًكف   كىأىٍمكىالىيي  اٍلميد عىى عمى اٍليىًميفى  كى
 في اليميف جنس جعؿك  ،لغيره تشرع فمـ ،عميو المدعى جانب في فحصرىا، (ٓ)عميو"

، فجعؿ اليميف عمى المدعي المدعي ةيج في البينة جنس جعؿ كما عميو المدعى ةيج
 النص.أشبو بجعؿ البينة عمى المدعى عميو، كىذا خبلؼ 

نكقش: بأف الحديث ال يدؿ عمى ما سبؽ؛ ألنو يبيف ما يجب عمى كؿ كاحد مف 
الكاجب عميو دكف التكصؿ إلى الخصميف في ابتداء الدعكل، فإذا أدل كؿ كاحد منيما 

نتيجة، فبل داللة في الحديث عميو، كال يشممو الحديث، كال معنى لبلستغراؽ فيو، كما 
                                                           

 .ّٖٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ُّٗ/ٖ البر عبد البف انظر:التمييد -ُ
 .ِّٕالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ِ
 .ِٓ/ٕ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُُٔ/ٓ األثر غريب في النياية -ّ
، ّّٗ/ٔالقناع ، ككشاؼِْٓ/ُُلممرداكم نصاؼ، كاإلِٕٗ/ْالحقائؽ ، كتبييفٓ/ٓالسرخسي مبسكط -ْ

 .ُِٕ/َُ كالمغني
عميو  المدعى عمى اليميف األقضية، باب ، كمسمـ، كتابِْٕٕرقـ: ُٔٓٔ/ْأخرجو البخارم، كتاب التفسير  -ٓ
 .ُُُٕرقـ: ُّّٔ/ّ
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ثير مف الحاالت التي قبؿ الشارع فييا قكؿ الشخص مع تثبت اليميف عمى المدعي في ك
 .(ُ)ككذا الكديعة كالكصية، كاألميف في ادعائو التمؼ، أك اليبلؾ، أك الرد، يمينو

إذ نكؿ المدعى عميو عف اليميف فإنيا ترد عمى المدعي، فإف حمؼ  القكؿ الثاني:
ف نكؿ المدعي سقطت الدعكل، كذلؾ عند الشافع ية، كبعض ثبت النسب لو، كا 

اليميف إلى المدعيف بعد إنكار المدعى  ؛ قياسان عمى القسامة، إذ رد (ِ)الحنابمة
جانب  لتقك  إذاكفي النسب  ،(ْ)المٍَّكثً ب جانبو لقكة عيالمد جانب في ت، فجعم(ّ)عمييـ

 تحرزان  يككف أف يحتمؿ كما النككؿ فحقو، كأل في شرعت نككؿ المدعى عميو،ب المدعي
 معبو  يقضى فبل ،الصادقة اليميف عف تكرعان  يككف أف يحتمؿ، اذبةالك يميفال عف

 .التردد
 جانب في يىكتؼ فمـ الكاحد، الشاىد مع اليميف شرع كاستدلكا أيضان: بأف الشارع

 أضعؼ عميو ىالمدع لشاىده، كنككؿ تقكية باليميف يأتي حتى كحده بالشاىد يالمدع
 ىالمدع مف بينة ليس النككؿ فإف الطالب؛ بيميف ليقك  أف ىأكل فيك ،يالمدع شاىد مف
 امعي حمؼ فإذا بالحكـ، االستقبلؿ عمى يقك فمـ ضعيفة، حجة كىك ،ان إقرار  كال عميو

                                                           
 .ٖٔٔ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صّٗٗ/ُانظر: كسائؿ اإلثبات لمحمد الزحيمي  -ُ
 ، الطرؽُِٕ/َُ، كالمغني ِْٓ/ُُ ، كاإلنصاؼْٕٕ/ْ المحتاج ، كمغنيِّْ/ِ المطالب أسنىانظر:  -ِ

 َُٕٓ-َُٕص الحكمية
 بف مسعكد بف كمحيصة زيد، بف سيؿ بف اهلل عبد خرج قاال: أنيما خديج بف كرافع حثمة أبي بف سيؿ عف -ّ

 أقبؿ ثـ فدفنو، قتيبل، سيؿ بف اهلل عبد يجد محيصة اإذ ثـ ىنالؾ، ما بعض في تفرقا بخيبر، كانا إذا حتى زيد،
، أصغر ككاف سيؿ، بف الرحمف كعبد مسعكد بف كحكيصة ىك  اهلل رسكؿ إلى  ليتكمـ الرحمف عبد فذىب القـك
، في اٍلكيٍبرى  "كىبِّرٍ :  اهلل رسكؿ لو فقاؿ صاحبيو، قبؿ ، السِّفِّ مىتى ـى  فىصى اًحبىاهي، فىتىكىم  ـى  صى تىكىم  ا، كى كا مىعىييمى  فىذىكىري

ٍقتىؿى   الم وً  ًلرىسيكؿً  ، بف الم وً  عبد مى ٍمًسيفى  أىتىٍحًمفيكفى  ليـ: فقاؿ سىٍيؿو ـٍ  فىتىٍستىًحق كفى  يىًميننا خى اًحبىكي ؟ أك صى ـٍ  قىاًتمىكي
كىٍيؼى  قالكا: ـٍ  قاؿ: نىٍشيىٍد! كلـ نىٍحًمؼي  كى ٍمًسيفى  يىييكدي  فىتيٍبًرئيكي كىٍيؼى  :قالكا يىًميننا، ًبخى افى  نىٍقبىؿي  كى ، قىٍكـو  أىٍيمى  رىأىل فمما كيف ارو
ٍقمىوي" أىٍعطىى  الم وً  رسكؿ ذلؾ  ِِٕٓ/ٓ األكبر... كيبدأ الكبير إكراـ باب ، أخرجو البخارم، كتاب األدب،عى

 .ُٗٔٔبرقـ:  ُُِٗ/ّالقسامة،  كالمحاربيف...، باب القسامة كمسمـ، كتاب ،ُٕٗٓبرقـ: 
 .ّٕٗ/ٖ المدعي، المغني صدؽ الظف عمى مغمبة شبية المكث: -ْ
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 مقاـ افقام ،يالمدع مف كاليميف عميو ىالمدع مف النككؿ عفاجتم جانبو، قكل يالمدع
 .(ُ)حؽال طالب عمى اليميف رد  كاليميف، كقد ركم أنو الشاىد أك الشاىديف،

إذ نكؿ المدعى عميو عف اليميف فإنيا ال ترد عمى المدعي، كال يقضى  القكؿ الثالث:
عمى المدعى عميو بمجرد النككؿ، بؿ يحبس حتى يقر بالحؽ، أك يحمؼ عمى نفيو، كىك 

 عميو يقضي ؛ ألنو ال(ِ)قكؿ عند الحنابمة، كقكؿ ابف حـز كمف كافقو مف أىؿ الظاىر
مكاضع، كىي:  ثبلثة في إال أصبلن  ترد يميف كال ،بلن أص شياءاأل مف شيء في بنككلو
كيميف المدعي، كفيما  شاىد، كالكفار إال عمييا يشيد ال السفر في الكصيةك  ،القسامة

 ،بالنككؿ القضاء عمى إجماع كال ،سنة كال ،قرآف يأت لـعدا ذلؾ ال ترد اليميف؛ ألنو 
 اليميف ؛ ألفعمييا باألدب أجبر اليميف مفدعى عميو الم أبى فإف، المردكدة باليميف كال
 .تغييره فكجب ،منكرا أتى قد عميو تعالى اهلل أكجبو مما بامتناعو كىك ،عميو كجبت قد

 ،ذلؾ إلى احتاج إذا المدعي جانب في األيماف شرع نكقش: بأف اهلل تعالى في كتابو
 المرأة عذاب كشرع ،المعاف في كما ،بصدقو القرائف كشيدت، البينة إقامة عميو كتعذرت
 أمرنا كقد ،بالشبيات تدرأ التي الحدكد في شرعو ىذا كاف فإذا ،يمينو مع بنككليا بالحد
 في عميو المدعى نككؿ مع المدعي بيميف بيا الحكـ يشرع فؤلف ،استطعنا ما بدرئيا

 .كأحرل أكلى غير ذلؾ
 جانبو لقكة ؛كاحدان  شاىدان  أقاـ إذا المدعي جانب في اليميف  النبي جعؿ السنة كفي
 فؤلف ،شاىده مع بيا لو كحكـ ،كرضاه خصمو بذؿ بغير اليميف مف كمكنو، بالشاىد
  .كأحرل أكلى خصمو بنككؿ جانبو قكة مع خصمو يبذليا التي باليميف لو يحكـ

                                                           
في السنف الكبرل، كتاب  ، كالبييقيَٕٕٓبرقـ:  ُُّ/ْأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب األحكاـ  -ُ

في سننو، كتاب عمر إلى أبي مكسى  ، كالدار قطنيَِِٖٓبرقـ:  ُْٖ/َُ الشيادات، باب النككؿ كرد اليميف
 ابف كبينيـ يبينيـ، كلـ مجاىيؿ، إسناده في الجكزم: ابف قاؿ»ابف الممقف: ، قاؿ ّْبرقـ:  ُِّ/ْاألشعرم 
 ىك بؿ ال»، كقاؿ الذىبي: َْٓ/ِ المنير البدر خبلصة« اإلسناد صحيح كقاؿ: فأخرجو الحاكـ كخالؼ القطاف،
 .ِّٔ/ِ التعميؽ أحاديث في التحقيؽ ، تنقيح«منكر

 .ّٕٓ -ِّٕ/ٗالبف حـز  لمحمى، اَُٖالشرعية ص السياسة في الحكمية الطرؽ -ِ
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 تكرعو فأل ؛باطؿف ،تغييره يجبكأما الحكـ عمى النككؿ مف المدعى عميو بأنو منكر 
معصية،  يككف كقد جائزان، أك ،مستحبان  أك ،كاجبان  يككف قد بؿ ،ربمنك ليس اليميف عف
 كقدر قضاء مكافقة مخافة الحمؼ مف يتحرج كقد إثـ، بغير نككلو في معذكران  يككف كقد

 .(ُ)يحمؼ حتى حبسو يجكز فبل السمؼ، كحاؿ بعض
 اُووػخ -2
 ،المغكم ف المعنىع االصطبلحي ىالمعن جيخر  كالنصيب، كال الس ٍيمىةي : القيرعة لغة -أ

لقاء، كالنصيب السيـفعرفت ب  .(ِ)نصيبو أم اإلنساف سيـ بيا يتعيف حيمو القرعة كا 
 اختمؼ الفقياء في إثبات النسب بالقرعة عمى قكليف: -ب

يجكز إثبات النسب بالقرعة، كتعتبر طريقان شرعيان إلثباتو إذا تعذر غيرىا  القكؿ اْلكؿ:
؛ (ّ)مذىب الشافعي، كراكية ألحمد، كمذىب الظاىريةمف طرؽ إثبات النسب، كىك قديـ 

 ،كاحد طير في امرأة عمى كقعكا ،باليمف كىك بثبلثةأنو أتي   عمي لما ركم عف
 ،اثنيف سأؿ كمما فجعؿ ،جميعان  سأليـ حتى ،ال :قاال ؟بالكلد ليذا أتقراف :اثنيف فسأؿ
 ،الدية ثمثي عميو كجعؿ ،عةالقر  عميو صارت بالذم الكلد فألحؽ ،بينيـ فأقرع ،ال :قاال
ًحؾى ،  لمنبي ذلؾ فذكر :قاؿ نىكىاًجذيهي  بىدىتٍ  حتى فىضى

 ما رانكإ دكف  يضحؾ ، كال(ْ)
                                                           

 .َُٖ-ُٕٓالشرعية ص السياسة في الحكمية انظر: الطرؽ -ُ
 .ِْٕلمبركتي ص الفقو ، كقكاعدِٔٔ/ٖ العرب لساف -ِ
عبلـَُٓ، ُْٖ/َُ، كالمحمى ْٖٓ/ٔ راىكيو، اإلنصاؼ بف كقاؿ بو إسحاؽ -ّ  .ّٔ/ِ المكقعيف ، كا 
ماجو،  ، كابفَِِٕبرقـ:  ُِٖ/ِ الكلد في تنازعكا إذا بالقرعة قاؿ مف باب داكد، كتاب الطبلؽ، أبك أخرجو -ْ

 إذا الكلد في القرعة ، كالنسائي، كتاب الطبلؽ، بابِّْٖبرقـ:  ٖٕٔ/ِ كتاب األحكاـ، باب القضاء بالقرعة
 ، صححوُّْٖٗبرقـ:  ّّٕ/ْ في المسند، حديث زيد بف أرقـ  ، كأحمدّْٖٖبرقـ:  ُِٖ/ٔفيو  تنازعكا
 الحديث، ىذا في اختمفكا قد حاتـ: أبك كقاؿ منكر، حديث ىك أحمد: كقاؿ كغيرىما، القطاف بفكا ابف حـز

 بأنو الحديث ىذا أعؿ كقد»، قاؿ ابف القيـ: ّٖٓ، ِٖٓص الحديث في مكقكفا، المحرر ركم كقد فاضطربكا،
 كال بعمة، ليس كىذا قمت: أصكب، كىذا النسائي: قاؿ مرسبلن، فيككف أرقـ، بف زيد بإسقاط خير عبد عف ركل
 في لو ذكر ال أرقـ بف زيد أف فيب القصة، صاحب كىك عمي مف سمع خير عبد فإف لمحديث؛ إرساالن  يكجب
 .ّٔ/ِ المكقعيف إعبلـ «اإلرساؿ يجيء أيف فمف المتف،
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 أف يجكز كال بالحؽ، إال  يسر كال ،بو سركران  يككف أف إال، يجكز ال ما يسمع أك يرل
 ترجيح أسباب مف عميو المقدكر غاية ىي الحاؿ ىذه في القرعةكألف ، يقر باطبلن 
 فدخكليا أمارة، كال بقرينة تثبت ال التي المرسمة األمبلؾ دعكل في دخكؿ كليا ،الدعكل

 لنا يكف لـ إذا كأحرل، كألف التعييف أكلى الخفي الشبو بمجرد يثبت الذم النسب في
قدريان، فأما ككنو  شرعيان  بو الحكـ كصار كالقدر، القضاء إلى بالشرع، فكض إليو سبيؿ
 .(ُ)المكمؼ إلى ال اهلل إلى كذلؾ بو، تخرج ففيما كقدريان  القرعة، عؿف ففي شرعيان 

ال يجكز إثبات النسب بالقرعة عند فقياء الحنفية، كالمالكية، كبعض  القكؿ الثاني:
؛ ألف القرعة رجـ بالغيب، كالقيافة أكلى منيا؛ ألنيا تعتمد عمى (ِ)الشافعية، كالحنابمة

، فبل يصار إليياشيء معمـك كىك الشبو، كالقرعة ال  .(ّ) تعتمد عمى شيء معمـك
 اُو٤بكخ -5
 كيعرفيا، اآلثار يتتبع كالقائؼ: ىك الذم ليعرفو، أثره تتبع بمعنى قاؼ، مصدر القيافة -أ

 .(ْ)المكلكد أعضاء إلى كنظره بفراستو النسب كأبيو، كيعرؼ بأخيو الرجؿ شبو كيعرؼ
 كليـ في المسألة أقكاؿ: النسب بالقيافة، إثبات في الفقياء اختمؼ -ب

ى ثبكت إل ،(ٓ)كالظاىرية كالحنابمة، كالشافعية، فقياء المالكية، بذى القكؿ اْلكؿ:
 ا،مني لاألقك  يؿالدل كعدـ التنازع عند إثباتو يف اعميي االعتماد كاكأجاز  النسب بالقيافة؛

خؿ عميَّ د :رضي اهلل عنيا عائشة ، كاستدلكا بقكؿامني لاألقك  األدلة تعارض عند أك

                                                           
 .ُّْ/ٓ المعاد ، كزادّّْص الحكمية الطرؽ -ُ
، ُْٔ/ّ الدسكقي ، كحاشيةِْٔ/ٓ الجميؿ ىب، كمكاِّٖ/ْ اآلثار معاني ، كشرحُّٕ/ٖ الرائؽ البحر -ِ

 ، كشرحُْٔ/ٔ القناع ، ككشاؼْٔ/ّ ، كالمنثكر لمزركشيِِّ/ِ الطالب ركض شرح في المطالب كأسنى
 .ْٓٓ/ِ اإلرادات منتيى

 .َْٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ِٕٕثبكت النسب لياسيف بف ناصر الخطيب ص  -ّ
 .ّٗ/ّ العمماء ، كدستكرُِٗص ، كتعريفات لمجرجانيٗٔٓلممناكم ص ، كالتعاريؼِّٗ/ٗ العرب انظر: لساف -ْ
، ْٖٖ/ْ المحتاج ، كمغنئِْ/ٔ ، كاألـ لمشافعيِْٕ/ٓ الجميؿ ، كمكاىبِْٔص الفقيية انظر: القكانيف -ٓ

 .ِٗٔ/ِ المجتيد ، كبدايةّْٓ/ٗ ابف حـز محمى، ك ْٓ/ٔ ابف قدامة، كمغني ّْٗ/ِ اإلرادات منتيى كشرح
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 أىف   ترل أىلىـٍ  عىاًئشىةي، "يا :، فقاؿتىٍبريؽي أىسىاًريري كىٍجًيوً  ذات يـك كىك مسركر رسكؿ اهلل 
زنا زِّ ٍيدنا، أيسىامىةى  فىرىأىل دخؿ اٍلميٍدًلًجي   ميجى زى مىٍيًيمىا كى بىدىتٍ  ،رؤكسيما غىط يىا قد قىًطيفىةه  كىعى  كى

ـى اٍْلى  ىذه ًإف   :فقاؿ ،أىٍقدىاميييمىا يىا ٍقدىا  إقرار القائؼ ؿبقك   فسركره، (ُ)"بىٍعضو  مف بىٍعضي
  لنسب.ا إثبات يف بو ؿالعم بجكاز  منو

، فيككف االستدالؿ القائؼ بقكؿ ال بالفراش كاف  أسامة نسب ثبكتنكقش: بأف 
 ككانكا ،لكنيما الختبلؼ ذلؾ في يطعنكف المشرككف فكقد كا خارج محؿ النزاع،

 ،المشركيف لطعف ردان  قكلو كاف قاؿ ما قاؿ القائؼ فمما بذلؾ، عمـ القافة عند أف يعتقدكف
 .(ِ)شرعا النسب في حجة القائؼ قكؿ ألف ال ،ليذا  اهلل رسكؿ بو سر فإنما

 ال  كىك ،المجازفة مف لمنعو قكلو يعتبر لـ لك نكقش ىذا الجكاب: بأف النبي 
 أسامة نسب كثبكتدليؿ عمى اإلقرار،  ، كعدـ اإلنكاربالحؽ إال يسر كال خطأ عمى يقر
 النبي فسركر ،الفراش لدليؿ مكافؽ ،آخر دليؿ القيافةكحدىا، بؿ  القيافةب لـ يكف زيد مف
 القائؼ بقكؿ النسب إلثبات ال ،كتضافرىا النسب أدلة لتعاضد ؛كاستبشاره بيا كفرحو 

 القيافة تصمح لـ كلك ،كتكاثرىا كأدلتو الحؽ أعبلـ بظيكر الفرح باب مف ىك بؿ ،كحده
 .(ّ)يسر كلـ بيا يفرح لـ دليبلن 
 اإذ المرأىة السائمة عف الغسؿ ىعم كمما استدلكا بو عمى العمؿ بالقيافة رده  -ِ

ـٍ :  المَّوً  رىسيكؿ فىقىاؿ ؟احتممت مىمة أيـ   فىقىالىتٍ  اٍلمىاءى  رىأىتً  ًإذىا "نىعى ـي : سى تىٍحتىًم  ؟ اٍلمىٍرأىةي  كى
ـى  يىدىاًؾ، تٍ تىًربى  فىقىاؿ: لىديىىا" ييٍشًبيييىا فىًب  مىناط -الشبو أم- أنو يستمـز بذلؾ  ، فإخباره(ْ)كى
ال ،شرعي  .(ٓ)ابي يعتد فائدة لئلخبار كاف الم كا 

                                                           
 سبؽ تخريجو، كىك في الصحيحيف.  -ُ
 .َٕ/ُٕ لمسرخسي المبسكط -ِ
 .ِِْ/ٓ المعاد زاد -ّ
 كجكب ، كمسمـ، كتاب الحيض، بابَُّبرقـ:  َٔ/ُ العمـ في الحياء البخارم، كتاب العمـ، باب أخرجو -ْ

 .ُّّبرقـ:  ُِٓ/ُمنيا  المني بخركج المرأة عمى الغسؿ
 .ِٖ/ٕ األكطار نيؿ -ٓ
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كىىا،في ك لد المبلعنة:  قكلو  -ّ اءىتٍ  فىًإفٍ  "اٍنظيري رىةو، ًمٍثؿى  قىًصيرنا أىٍحمىرى  ًبوً  جى حى  فال كى
فٍ كىذىبى  قد إال أيرىاهي  اءىتٍ  ، كىاً  ـى  ًبوً  جى دىؽى  قد إال أىٍحًسبي  فال إليتيف ذىا أىٍعيىفى  أىٍسحى  ،"عمييا صى

نمك  لمشبيو، كجعمو الشبو،  النبي ، فاعتبر(ُ)كهالمكر  األمر عمى بو فجاءت منع  اا 
 انتفى فإذا النسب، قاطع الشبو، مف لأقك  سبب؛ ألنو ىنا لقياـ مانع المعاف أعماؿ الشبو

 .مقتضيو لكجكد بو العمؿ يجب المانع
 الكلد ألحؽ بؿ ،فيو بالشبو  النبي يحكـ لـ إذ ؛عميكـ حجة نكقش: بأف الحديث

  .بالمقذكؼ لشبيو عمييا الحد إقامة في المبلعنة كلد بشبو يعمؿ كلـ صاحب الفراش،ب
 ما "لىٍكالى  : قكلو بدليؿ ،أيمانيا أجؿ مف عمييا الحد إقامة ترؾرد اآلخركف: بأنو إنما 

ى لىيىا لي لىكىافى  الم وً  ًكتىابً  مف مىضى " كى  ال الحد إقامة عف الشبو ضعؼ أف عمى ،(ِ)شىٍأفه
 كأكثرىا البينات بأقكل إال يثبت ال الزنا في الحد فإف ؛النسب إلحاؽ عف ضعفو يكجب
 بمجرد كيثبت الكالدة، عمى كاحدة امرأة بشيادة يثبت كالنسب بالشبيات، كيدرأ عددا،
 فترة منذ عنيا غائب كزكجيا بكلد أتت امرأة أف لك حتى انتفائو، ظيكر مع كيثبت ،الدعكل
 كترؾ ،كىك أقكل الفراش ككذلؾ كجكد، الحد إقامة بعدـ نفيو عمى فبل يحتج كلدىا، لحقو
 .(ّ)المعارض عف خمت إذا عنيا اإلعراض يكجب ال منيا أقكل ىك ما لمعارضة بالبينة العمؿ
 يف اإلسبلـ يف ادعاىـ بمف الجاىمية أكالد يمحؽ كاف  بالخطا عمر بف أف -ْ

 ىعم اىذ ؿفد ،بقكليـ ؿكيعم القافة كيدع ككاف ،منيـ إنكار دكف الصحابة حضكر
 .إجماعا يعد ،رينك مف غير الصحابة بحضرة اؤهقضك  بو، ؿالعم جكاز

                                                           
 ِّٔٔ/ٔ البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ... أخرجو -ُ

رىةو"قكلو:  .ْٕٖٔبرقـ:  حى  في تقع كالكزغة باألرض تمزؽ حمراء دكيبة كقيؿ حمراء، العرسة فكؽ دكيبة : ىي"كى
" قكلو: فتفسده، الطعاـ ـى "كقكلو:  أسكد، أم "أىٍسحى  .ُْ/ِٓ القارم عمدة العيف، كاسع مأ "أىٍعيىفى

 [ٖ]النكر: ژائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ    ۈئ ېئژ ابب البخارم، كتاب التفسير، أخرجو -ِ
 .َْْٕبرقـ:  ُِٕٕ/ْ
 .ْٕ، ْٔ/ٔ انظر: المغني -ّ
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 جبفك  ،ان سككن لمنفس تكجب خفية، كظاىرة أمكر درؾ ىإل يستند حكـ بيا القكؿ -ٓ
ـ، ففييا ال تقكيـك  ،داقالن كنقد اعتباره  مف ىك ممف ،راجح كرأم ،غالب بظف حكـالميقىكٍّ
 .فجاز ،الخبرة أىؿ
 لحكؽ في الشبو اعتبار يقتضي ،الصحيح كالقياس ،كقكاعده الشرع أصكؿ -ٔ

 ثبكتيا في اكتفى كليذا انقطاعيا، كعدـ األنساب اتصاؿ إلى متشكؼ كالشارع النسب،
 ،اإلمكاف مع المجردة كالدعكل ،الكالدة عمى الكاحدة المرأة شيادة مف ،باباألس بأدنى
 .(ُ)ثبكتو في كافيان  لو مقاـك سبب عف الشبو الخالي يككف أف يستبعد فبل الفراش، كظاىر

مالؾ في المشيكر عنو إلى ثبكت النسب بالقيافة في أكالد اإلماء دكف  ذىب :القكؿ الثاني
 ؛ لآلتي:(ِ)الحرائر
 في تساككا فقد ،كاحد طير فيفيقعكف عمييا  ،جماعة بيف تككف قد األمة ألف -ُ
 إذا األمة ككذلؾ ،مستكياف فالفراشاف ،اآلخر مف بأقكل أحدىما كليس ،كالكطء الممؾ
 ،الممؾ في استكيا ألنيما ؛الطير ذلؾ في المبتاع ككطئيا البائع كطئيا كقد رجؿ ابتاعيا
 .مستكياف فراشاف فييا يصح فبل ،كاحدة حالة في لرجميف ةزكج تككف ال فإنيا الحرة كأما
 بالقافة كالنفي لعاف، بغير ينتفي األمة ككلد بالمعاف، إال ينتفي ال الحرة كلدألف  -ِ
 كلد نفي جاز كلما ،باالجتياد اليقيف مف الحرة كلد ينقؿ االجتياد، فبل مف ضرب ىك إنما
 .(ّ)بالقافة نفيو جاز الدعكل، بمجرد األمة

 .(ْ)فبل كجو لمتفريؽ، أمة ابف في ال حيرة ابف في ذلؾ قاؿ إنما بأف مجززان : نكقش ىذا القكؿ
إلى عدـ جكاز إثبات النسب بالقيافة؛ كاستدلكا  ،(ٓ)فقياء الحنفية ذىب القكؿ الثالث:

 باآلتي:
                                                           

 .ِّّ، ُّٗص الحكمية الطرؽ -ُ
 .ِْٕ/ٓ الجميؿ ، كمكاىبُِْ/َُ ، الذخيرةُِٖ/ْ ىكامشو مع انظر: الفركؽ -ِ
 .ََُ/ِ فرحكف البف األحكاـ كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ صرةتب -ّ

 .ّْٓ/ٗ المحمى -ْ
 .ُِٔ/ْ اآلثار معاني ، كشرحِٕٗ/ْ الرائؽ كالبحر ِْْ، ِِْ/ٔ الصنائع ، كبدائعَٕ/ُٕ لمسرخسي المبسكط -ٓ
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 بالرجكع يأمر كلـ ،النسب نفي عند الزكجيف بيف المعاف حكـ شرع تعالى اهلل أفب -ُ
 .االشتباه عند إليو بالمصير ألمر حجة قكلو كاف فمك ،القائؼ قكؿ ىإل

 النسب فأل ؛إثباتو عف ضعفو منو يمـز ال ،النسب نفي عف الشبو ضعؼنكقش: بأف 
 .(ُ)دليؿ بأدنى يثبتف ،إلثباتو يحتاط
 في ما كىك ،بعممو كجؿ عز اهلل استأثر لما كدعكل ،بالغيب رجـ القائؼ قكؿ أفب -ِ

 قذؼ قكلو في كاف ،البرىاف انعداـ كعند ،الدعكل ىذه عمى لو برىاف كال، األرحاـ
 الكلد يشبو فقد ،معتبر غير الشبو كمجرد ،اآلباء غير إلى األكالد كنسبة ،المحصنات

 في األجانب إلى منسكبا يصير باعتباره الذم األعمى األب يشبو كقد ،األدنى أباه
ليو، الحاؿ  ت غبلمان أسكد،كلد امرأتي إف :فقاؿ ،رجؿ هأتا حيف  اهلل رسكؿ أشار كا 
؟ مف لؾ "ىؿ:  فقاؿ ، قاؿ: أىٍلكىانييىا؟ ما قاؿ: نعـ، قاؿ: ًإًبؿو ٍمره  مف فييا ىؿ قاؿ: حي

ؽى؟  ،(ِ)نىزىعىوي" ىذا اٍبنىؾى  فىمىعىؿ   قاؿ: ًعٍرؽه، نىزىعىوي  لىعىم وي  قاؿ: ذلؾ؟! فىأىن ى قاؿ: نعـ، قاؿ: أىٍكرى
 يعتبر لـ كلـ يرخص لو نفيو منو، غير أنو قد نكقش: بأنو لمشبو، عبرة ال وأن  النبي فبيف
 مطمقان بو، يعتبر ال أنو ذلؾ عمى يدؿ كال منو، أقكل ىك الذم الفراش، لكجكد ىينا الشبو
 كىك نزع الشبو، مف آخر نكع عمى أحاؿ  فإنو الشبو اعتبار عمى يدؿ ما الحديث في بؿ

 .(ّ)بالفراش لقكتو أكلى؛ الشبو كىذا العرؽ،
 الماء مف المخمكقية إثبات القيافة كغاية الفراش، في النسب دليؿ حصر بأف الشرع -ّ
لىدي ":  النسب، لقكلو إلثبات حجة تككف فبل الفراش، إثبات ال ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاًش، اٍلكى  كى

" ري جى  :ثبلثة كجكه مف الحديث المرأة، كداللة الفراش مف ، كالمراداٍلحى
 فراش ال لمف الكلد يككف أال فاقتضى القسمة، مخرج الكبلـ أخرج  النبي أف: دىاأح
 .الشركة تنفي القسمة إذ منو، زنا ال لمف الحجر يككف ال كما لو،

                                                           
 .ْٕ/ٔ المغني البف قدامة -ُ
 ُُّٕ/ِ، كمسمـ، كتاب المعاف ْٗٗٗبرقـ:  َِِّ/ٓ الكلد بنفي عرض إذا البخارم، كتاب الطبلؽ، باب أخرجو -ِ

 .ََُٓبرقـ: 
 .ِّْص الحكمية الطرؽ -ّ
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ًلٍمعىاًىرً ":  بقكلو الزاني عف كنفاه الفراش، لصاحب الكلد جعؿ  أنو: كالثاني  كى
ري  جى  .النفي في يستعمؿ الكبلـ ىذا مثؿ ألف ؛"اٍلحى

 ليس لمف كلد نسب ثبت فمك الفراش، لصاحب الكلد جنس كؿ جعؿ أنو: كالثالث
 .النص خبلؼ كىذا الفراش، لصاحب الكلد جنس كؿ يكف لـ الفراش بصاحب

 أدعاىـ بمف الجاىمية أكالد يميطأنو كاف   باألثر المركم عف عمر بف الخطاب -ْ
 ،إلييما فنظر ،قائفان  عمر فدعا ،ةامرأ كلد يدعي كبلىما رجبلف فأتى ،اإلسبلـ في
 ،خبرؾ أخبريني :لممرأة قاؿ ثـ ،بالدرة عمر فضربو ،فيو اشتركا لقد :القائؼ فقاؿ
 قد أف يظف حتى يفارقيا فبل أىميا إبؿ في كىي يأتييا -الرجميف ألحد- ىذا كاف :فقالت
 أدرم فبل -اآلخر تعني- ىذا خمؼ ثـ دمان  فأىريقت عنيا انصرؼ ثـ ،حمؿ بيا استمر
، فمـ يأخذ بقكؿ (ُ)شئت أييما كاؿ :لمغبلـ عمر فقاؿ ،القائؼ فكبر ،ىك أييما مف

 القائؼ، ككاف ىذا بمحضر مف الصحابة، مف غير نكير، فصار كأنو إجماع.
قكؿ القافة  ترؾ أف عمر يحتمؿ فإنونكقش: بأف سند الركاية فيو كبلـ، كعمى صحتيا 

، تركو يكجب ما كاختبلفو قكليما مف لو ظير ألنو ماكا   ،ثقتيما لعدـ إما :آخر ألمر
 أف دعا القائؼ، فمك لـ يكف حجة لما دعاه، كقد جاء في ركاية أخرل بدليؿ أنو 

 ،جميعان  منيما الشبو أخذ :فقالكا ،القافة عمر فدعا ،فكلدت ،امرأة طير في اشتركا رجميف
عدـ العمؿ  ـ بأف رأم عمر ، كلك سمبقكؿ القافة ، فدؿ عمى عممو (ِ)بينيما فجعمو

 بيا، فقد عارضو كثير مف الصحابة، كبالتالي فبل إجماع فييا يصح.
                                                           

، كالبييقي في َُِْبرقـ:  َْٕ/ِ مالؾ في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء بإلحاؽ الكلد بأبيو أخرجو -ُ
 .َُِِٓبرقـ:  ِّٔ/َُ الكبرل، كتاب الدعكل كالبنات، باب القافة كدعكل الكلد السنف

 إركاء «صحيح بسند الطحاكم أخرجو»، قاؿ األلباني: ِِٓ/ُِ اآلثار مشكؿ أخرجو الطحاكم في شرح -ِ
، قمت: كالظاىر ُٓ/َُالمحمى  «تكبة العنبرم ضعيؼ متفؽ عمى ضعفو»ابف حـز قاؿ:  ، إال أفِٔ/ٔ الغميؿ

؛ ألنو ال يمـز مف صحة اإلسناد صحة المتف، كبعض ركاياتو قد  حكـ بانقطاع أسانيدىا، كما ىك قكؿ ابف حـز
فيما لك  بينيماخبلؼ ذلؾ، كما أثبتو العمـ الحديث يدؿ عمى ذلؾ، كقد فسر جعؿ عمر لو  صح عف عمر 

 ، كقد صح عف عمر العمؿ بالقيافة في غير ىذا الحديث.كقفو بينيما حتى يمكح لو فيو كجو الحكـب ثبت ذلؾ
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 شيء أكرىه كانت بىؿ بيا، ليسىر  اهلل رسكؿ يكف كلـ الجاىمية، أحكاـ مف ألنيا -ٓ
 ، كالقيىافة(ُ)الباطؿ يقكؿ الذم ىك المغة في ة، كالقائؼمباط الجاىمية إليو، كأحكاـ

 كالحرمة. الذـ يف كالكيانة
بيا، بدليؿ حديث  يناقش: بأنيا مف أحكاـ الشريعة ال أحكاـ الجاىمية لعمؿ النبي 

ـٍ  في  الم وً  رسكؿ "بىعىثى أنس:  " فىأىتىى قىافىةن، -أم العرنييف-طىمىًبًي ـٍ ًبًي
 عمى فدؿ ،(ِ)

 كذلؾ بيف،المطمك  عمى األقداـ بأثر فاستدؿ الجممة، في عمييا كاالعتماد القافة اعتبار
 .(ّ)أبيو نسخة الكلد بككف العادة أجرل  اهلل فإف كالفرع، األصؿ عمى اتحاد حسي دليؿ

:  أصو اُِؼبٕ يف أصجبد اَُ٘ت أٝ ٗل٤ٚ فبَٓب 
 مف كاإلبعاد الطرد كىك المعف، مف مأخكذ لعف الثبلثي كفعمو العف، مصدر المعاف -أ

 بيف كالمبلعنةكالدعاء،  السب الخمؽ كمف كاإلبعاد، اهلل الطرد مف: كقيؿ الخير،
 .(ْ)بيا زنى أنو برجؿ رماىا أك ،امرأتو الرجؿ قذؼ إذا: الزكجيف

اصطبلحان: حمؼ بألفاظ مخصكصة مف قبؿ الزكج عمى زنى زكجتو، أك نفي كلدىا ك 
 .(ٓ)منو، كحمفيا عمى تكذيبو فيما قذفيا بو

 :لى قكليفإ أثر المعاف في أثبات النسب أك نفيواختمؼ الفقياء في  -ب
إلى أنو  -الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة–ذىب جميكر الفقياء  القكؿ اْلكؿ:

 :، كاستدلكا(ٔ)كال يمحؽ بو، كينسب إلى أمو، فإف النسب ينفى عف الزكج، إذا تبلعف الزكجاف

                                                           
 .ُّٔص الحكمية ، كالطرؽَُٓ/ّ الحقائؽ تبييف -ُ
 أبك ركاه»، قاؿ ابف القيـ: ّْٔٔبرقـ:  ُُّ/ْ داكد، كتاب الحدكد، باب ما جاء في المحاربة أخرجو أبك -ِ

 .ُّٔص الحكمية ، الطرؽ«صحيح بإسناد داكد
 .ُّٕ، ُّٔص الحكمية الطرؽ -ّ
 .ّٖٖ، ّٕٖ/ُّ العرب انظر: لساف -ْ

 .  ُِّ/ٖالمفصؿ في أحكاـ المرأة لعبد الكريـ زيداف  -ٓ

، ُِ/ٓ ، كاألـُّٗ/ْ الجميؿ ، كمكاىبُّٖ/ْ كاإلكميؿ ، كالتاجُٖ/ّ الحقائؽ ، كتبييفِْٔ/ّ الصنائع بدائع -ٔ
 .ّٕٗ/ٓ المعاد ، كزادُْٖ/ّ اإلرادات منتيى ، كشرحِْٓ/ٗ لممرداكم ، كاإلنصاؼّٖٕ/ّ المطالب كأسنى
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ؽى  ، اهلل رسكؿ عيد عمى امرأتو العف رجبلن  بأف -ُ  أىٍلحىؽى كى  بىٍينىييمىا،  النبي "فىفىر 
لىدى   .(ُ)ًبأيمًِّو" اٍلكى
 فكجب زعمو، في منو ليس ان كلد ينفي فأ الزكج فغرض بالكلد، كاف اإذ القذؼ بأف -ِ
ذا لغرضو، تحقيقنا النفي؛  كجكده. النفي عند فيجب المعاف، حكمي أحد نفيو كجكب كاف كا 
ي النسب كضعو؛ ألنو ال فرؽ بيف نف نفيو حمبلن، فإنو يصح نفيو بعد كما يصح -ّ

 قبؿ الكضع أك بعده.
نماالبتة،  المعاف ينفيو ال ذىب ابف حـز إلى أف الكلد لمفراش، القكؿ الثاني:  ينفي كا 

 كلدىا ينتفي كال ،فقط الحد إلسقاط العف ،كلدت حتى بلعنيالـ ي فإف ،الحمؿ المعاف
 ، كاستدؿ بما يمي:(ِ)منو
﮻ژتعالى: بقكلو  -ُ ﮺  ﮹  ﮷  ﮸  ﮵  ﮶  ﮴  ﮳  ﮼   ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 ،إذ نصت عمى مشركعية المعاف عمى القذؼ بالزنا، دكف ذكر نفي الكلد.(ّ)ژ﮽﮾ 
لىدي " :بقكلو  -ِ ًلٍمعىاًىرً  ،ًلٍمًفرىاشً  اٍلكى ري  كى جى  لصاحب الكلد أف، الصريح في (ْ)"اٍلحى

 لساف عمى اهلل نفاه حيث إال ،كلده فيك كلد فراشو عمى كلد مف كؿ أف فصح ،الفراش
 بالمعاف حامؿ كىي إال  ينفو كلـ ،كلده ليس أنو شؾ ببل يكقف حيث أك،  رسكلو
نفي الكلد  بيف تنافي نكقش: بأنو ال، كقد النسب لحاؽإ عمى ذلؾ عدا ما فيبقى ،فقط

نما بالمعاف، زاؿ قد الفراش فإف ما؛ بكجو لمفراش الكلد بككف الحكـ كبيف بالمعاف،  حكـ كا 
 الزاني دعكل فأبطؿ الزاني، كدعكل الفراش رضتعا عند لمفراش الكلد بأف  اهلل رسكؿ

 .(ٓ)عنو الكلد نفى قد الفراش صاحب الفراش، كىاىنا لصاحب بو لمكلد، كحكـ
                                                           

 . ُْْٗبرقـ:  ُُِّ/ِ مسمـ، كتاب المعاف أخرجو -ُ
 .ّٖٗ/ٓ المعاد ، كزادُْٕ، ُْْ/َُ البف حـز المحمى -ِ
 .ٔ اآلية :سكرة النكر -ّ

كتاب ، كمسمـ، ّٖٔٔبرقـ:  ُِْٖ/ٔ حرة كانت أك أمةالكلد لمفراش كتاب الفرائض، باب  أخرجو البخارم، -ْ
 .ُْٕٓبرقـ:  ََُٖ/ِكتكقي الشبيات الكلد لمفراش الرضاع، باب 

 .ّٖٗ/ٓ المعاد زاد -ٓ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

ات النسب كنفيو، حيث استطاع لقد خطا الطب الحديث خطكات كاسعة في مجاؿ إثب
 .(ُ)ذلؾ عف طريؽ فصائؿ الدـ، كالبصمة الكراثية

 البصمة الكراثية -أ
يعد عمـ الكراثة أحد فركع عمـ الحياة؛ لما لو مف ارتباط كثيؽ بحياة اإلنساف، كىك 
يعني بدراسة الطرؽ كالكسائؿ التي يتـ فييا انتقاؿ الصفات البيكلكجية مف الكائنات إلى 

باكتشاؼ القكانيف التي تفسر ـ ُٖٓٔ)جريجكر مندؿ( عاـ  قاـ النمساكمتيا، كقد سبلال
األجياؿ المختمفة، كذكر أف كؿ صفة يتحكـ في إظيارىا كيفية انتقاؿ ىذه الصفات عبر 

األمشاج ثـ ( كالتي تنعزؿ أثناء تككيف (ALLELESزكج مف العكامؿ الكراثية اإلليبلت 
يف، كمعركؼ اآلف أف اإلليبلت تقع عمى الكركمكسكمات، يعاد اتحادىا عند تككيف الجن

إذ قاـ )مندؿ( بتجارب عمى نبات البازالء، كرأل مف خبلليا أف الخصائص المتكارثة 
تتحدد بكاسطة كحدات مف مادة التكارث تمر عادة دكف تغيير عبر األجياؿ، كيعد بذلؾ أكؿ 

ات الحية، كمف ثـ تكالت التجارب مف تكصؿ إلى فيـ الثبات في تكارث الصفات عند الكائن
ـ أطمؽ َُٗٗ كاالكتشافات لمتعرؼ عمى الميكىرٍّث، ككيفية انتقالو مف جيؿ آلخر، كفي عاـ

)جكىانسكف( عمى العامؿ الكراثي المسؤكؿ عف نقؿ الصفات الكراثية اسـ الجيف، ليثبت 
(، D.N.Aا الكراثية )العمماء مف بعدىـ أف المادة الكراثية لمعظـ صكر الحياة ىي مادة الدن

ـ استطاع األمريكي)كاطسف(، كاإلنجميزم)كريؾ( كضع نمكذج تكضيحي ُّٓٗكفي عاـ 
(، بعد أف تكصبل إلى أنو يكجد داخؿ كؿ كركمكسـك D.N.Aلتركيب شريط الدنا الكراثي )

سمسمتاف مف الحامض النككم الريبكزم منقكص األكسجيف، كتمتؼ كؿ سمسمة منيما عمى 
الحمزكف المزدكج، كينقص ىذا  تيف شكبلن يشبو سيمَّمان ممتكيان، سماه بعضيـاألخرل مككن

ـ تـ ُٖٓٗ(، كفي عاـ R.N.Aالحمض بذرة أكسجيف كاحدة عف حمض آخر يسمى الرنا)
                                                           

 .َُْكاإلرث ص النسب دعاكل في كالمشكبلت العممية، ُُٗص كالجرائـ الحقكؽ باتفي إث الطب الشرعي أثر -ُ
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)أليؾ  التعرؼ عمى أىمية الحمض النككم في مجاؿ العمـك الجنائية عندما بيف البريطاني
مميزات جينية خاصة بو، ال تتكرر إال عند التكائـ أف كؿ إنساف ينفرد بسمات أك جفيرم( 

السيامية المتطابقة، كالتي تتككف مف بكيضة كاحدة كمنكم كاحد، كقد أطمؽ )جفيرم( 
اسـ البصمة الكراثية عمى ىذه السمات الكراثية؛ ألف كؿ شخص ينفرد بيذه السمات كما 

راثية المكجكدة عمى ىك الحاؿ تمامان في بصمة األصبع، كبياف ذلؾ أف الصفات الك 
( كالمكرثة مف كبل الزكجيف مناصفة، يبدأ الحمض النككم D.N.Aالحمض النككم )

بنقميا بكؿ دقة إلى األبناء، ليرث كؿ شخص نصؼ صفاتو الكراثية مف األب، كالنصؼ 
 .(ُ)اآلخر مف األـ، كأطمؽ عمييا )الندر( محقؽ اليكية األخير

  ماىية البصمة الكراثية
 مف مشتقة راثية مركب كصفي مف كممتي )البصمة( ك)الكراثية(، كالبصمةالك  البصمة

ـى  ،البنصر طرؼ إلى الخنصر طرؼ بيف ما فكت كىك ،البيصـ  ختـ إذا بصمان  كبىصى
 يبحث الذم ، كالكراثية نسبة إلى عمـ الكراثةباإلصبع الختـ أثر كالبصمة إصبعو، بطرؼ

 ىذا بطريقة المتعمقة الظكاىر كتفسير ،رآخ إلى جيؿ مف الحي الكائف صفات انتقاؿ في
، كعميو فالبصمة الكراثية: العبلقة أك األثر الذم ينتقؿ مف اآلباء إلى األبناء، أك االنتقاؿ

مف األصكؿ إلى الفركع، كفي االصطبلح: ىي تحديد ىكية اإلنساف عف طريؽ تحميؿ 
مية مف خبليا المتمركز في نكاة أم خ (D.N.A)جزء أك أجزاء مف الحمض النككم 

سمسمة بيا تدرج عمى جسمو، كيظير ىذا التحميؿ في صكرة شريط مف سمسمتيف، كؿ 
شكؿ خطكط عريضة مسمسمة كفقان لتسمسؿ القكاعد األمينية عمى حمض الدنا، كىي 
خاصة لكؿ إنساف تميزه عف اآلخر في الترتيب، كفي المسافة فيما بيف الخطكط 

صفات الكراثية مف األب )صاحب الماء(، كتمثؿ العريضة، تمثؿ إحدل السمسمتيف ال

                                                           
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ِّْ-ُِّالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ

 ، كالبصمة الكراثية كأثرىا فيُّٕ(، صُْ، كالبصمة الكراثية لمخطيب، ضمف مجمة العدؿ، عدد)َٕٗص
 . ِٗ(، صّٕالنسب لمسكيمـ، مجمة العدؿ، عدد)
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السمسمة األخرل الصفات الكراثية مف األـ )صاحبة البييضة(، ككسيمة ىذا التحميؿ أجيزة 
ذات تقنية عالية، كيسيؿ عمى المتدرب عمييا قراءتيا كحفظيا، كتخزينيا في الكمبيكتر 

 .(ُ)لحيف الحاجة إلييا
لكراثية التي عقدت بالككيت برعاية المنظمة عرفت ندكة الكراثة كاليندسة ا كقد

 أم الجنيات إلى نسبة- الجينية البنية» :بأنيا الكراثية لبصمةا اإلسبلمية لمعمـك الطبية
اإلسبلمي التابع  الفقو مجمع كأقره ،(ِ)«بعينو إنساف كؿ ىكية عمى تدؿ التي -المكرثات

 .(ّ)بمكة لرابطة العالـ اإلسبلمي
كاالكتشافات، كباختراع المجير تبيف أف أعضاء  الطب مجاؿ في األبحاث كبتطكر

، كالتي ىي بناء غاية في كأف أنسجة جسمو مككنة مف خبلياأنسجة،  اإلنساف مككنة مف
، نكاة تحتضف خمية ككؿ الخبليا، مف ترليكنات عمى يحتكم كالجسـاإلحكاـ كالتعقيد، 

ة كراثية بمثابة العقؿ المفكر لمخمية أعقد ما في الخمية؛ كما تحممو مف شفر  كتعتبر النكاة
كتكجد المادة  الحية، كتكجو كؿ أنشطتيا الحيكية، كتحمؿ كؿ الصفات الكراثية لئلنساف،

 خكاصيا مف ألف الكراثية داخؿ النكاة كأجساـ صغيرة جدان يسمييا العمماء الصبغيات؛
 الخمية، نكاة في سكفت ألنيا النككم(؛ )الحمض أيضان  عمييا الصبغ، كيطمؽ عند تمكف أنيا
كىذه المادة الكراثية المعبأة في نكاة الخمية تتككف مف  ،)الكركمكسكمات(في مكجكدة كىي
 خمية، كؿ نكاة داخؿ الكركمكزمات مف زكجا ِّكركمكسكمان، كىي عمى صكرة  ْٔ

كركمكسكما متماثمة  ْْأم  ازكج ِِنصفيا مف األب، كالنصؼ اآلخر مف األـ، منيا 
الخبليا – الجنسية فيسمى بالكرمكسكمات ِّلذكر كاألنثى، أما الزكج الػفي كؿ مف ا

 البشر كيرث زكج، كؿ مف كاحد كركمكزـك عمى تحتكم التي -النطاؼ كخبليا البيضية

                                                           
تفادة (، كالبصمة الكراثية كمجاالت االسَُِْ/ِ(، ك)َٔ/ُ) الكسيط ، كالمعجـُٓ، َٓ/ُِ العرب لساف -ُ

 ـ. ََِْ-ىػُِْٓ، ٗٓ، صُٕالعالـ اإلسبلمي، العدد مجمع الفقو التابع لرابطة  مجمة، منيا لنصر فريد
 .ّّٗاصرة صفقو القضايا الطبية المع -ِ
 .ٓٗص المكرمة بمكة اإلسبلمي العالـ لرابطة التابع اإلسبلمي الفقيي المجمع قرارات -ّ
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آبائيـ،  مف اآلخر الكركمكزـك يرثكف بينما أمياتيـ، مف زكج كؿ مف كاحدان  كركمكزكمان 
(، كيتركب الكركمكسـك مف XXاألنثى بالرمز) (، كفيXYكيرمز ليا في الذكر بالحرفيف)

(، كىي اختصار لبلسـ العممي لمحمض D.N.Aسمسة طكيمة مف المادة الكراثية )
(، كيسمى اختصاران Deoxy rbo nuclec acidالريبكزم، أم المنقكص األكسجيف )

 ( مف كحدات متكررة بترتيب معيفD.N.Aبالدنا، كيتركب جزءم الحمض النككم الكراثي )
عمى شكؿ سمسة طكيمة جدان تسمى كؿ كحدة النيككميكتيد، كىي تتركب مف سكر الرايبكز 
حدل القكاعد النتركجينية األربعة:  الخماسي منقكص األكسجيف، كحمض فكسفكريؾ، كا 

( كيرمز لو بالحرؼ Thymine(، كالثايميف )A( كيرمز لو بالحرؼ )Adenineاألدنيف)
(T( كالجكانيف ،)Guanineكيرمز ) ( لو بالحرؼG(كالسايتكزيف ،)Cytosine كيرمز ليا )

-A) (، كالتركيب الكيميائي ليذه القكاعد األربع يقتضي أف تتحد كؿ قاعدتيف:Cبالحرؼ )
T(أك )T-A (ك ،)G-C( أك ،)C-G كمف المستحيؿ أف تكجد تكافقات غيرىا، كيؤدم ،)

تككيف درجات ىذه السبللـ،  تتابع القكاعد النتركجينية األربع عمى جزمء ىذا الحمض إلى
كيحدث بالتفاؼ سمسمتيف مف السبلسؿ متعددة النيككميكتيد بعضيا حكؿ بعض عمى شكؿ 

(، حيث ترتبط كؿ قاعدة D.N.Aحمزكف مزكج لتككف جزءم الحمض النككم )
نيتركجينية في السمسة األكلى مع ما يناسبيا مف القكاعد النتركجينية في السمسة الثانية 

المزدكج الحمض النككم قادران عمى حمؿ  كيجعؿ ىذا الشكؿ الحمزكني، دركجينيةىي بركابط
مف أربعة  المعمكمات الكراثية عمى ىيئة شفرة، كالحركؼ المستخدمة ليذه الشفرة مككنة

 مجمكعات النيككميكتيدات مف كؿ مجمكعة كتدؿ، ليا حصر ال كىكذا تتككف مجمكعات، حركؼ

جيف إذف ىك تسمسؿ أعداد معينة مف النيككميكتيدات ما إلى معمكمة معينة )جيف(، فال
 .(ُ)بيف مئات كآالؼ النيككميكتيدات، فاألسرار الكراثية كميا مكجكدة في الجينات

                                                           
، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في ُّٕ-َُٕانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ

، ِٗ(، صّٕلعدؿ، عدد)، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لمسكيمـ، ضمف مجمة اُّٗ-ُّّإثباتو ص
، كالبصمة الكراثية مف ّٓ(، صِّكالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، عدد)

 .ّٓ، صُٔمنظكر الفقو اإلسبلمي لمقره داغي، ضمف مجمة مجمع الرابطة، عدد
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 مميزات البصمة الكراثية 
 تتميز البصمة الكراثية باآلتي:

أف المادة الكراثية ىي أصؿ كؿ الصفات الكراثية في اإلنساف، كتبدأ معو منذ  -ُ
اية تككينو في الرحـ إلى كفاتو، كلذا يمكف التعرؼ عمى صاحبيا بعد كفاتو، كتحميؿ بد

 شيء مف ىيكمو.
كؿ إنساف يتفرد ببصمة كراثية خاصة بو، كالتي تختمؼ مف شخص آلخر، كال  -ِ

يتشابو فييا شخصاف عمى كجو األرض، إال في التكائـ المتماثمة، كالتي تتككف مف 
، بؿ إف احتماؿ تشابو بصمتيف كراثيتيف بيف شخص كآخر بكيضة كاحدة كمنكم كاحد

( مميار إنساف، كىك ما يجعؿ التشابو مستحيبلن؛ ألف سكاف األرض ال ْٔ( مف )ُىي )
 يتجاكزف الستة مميارات.

أظيرت الدراسات الطبية الحديثة مقدرة البصمة الكراثية عمى تحمؿ الظركؼ  -ّ
الكراثية  كبة، كجفاؼ، كمف ىنا يمكف عمؿ البصمةالجكية السيئة المحيطة، مف حرارة، كرط

مف التمكثات المنكية، أك الدمكية الجافة التي مضى عمييا كقت طكيؿ، كما يمكف عمؿ 
 البصمة الكراثية بعد كفاة صاحبيا، بكاسطة تحميؿ بقايا العظاـ، كخصكصان عظاـ األسناف.

سكائمو، حتى بعد  يكفي لمعرفتيا تحميؿ عينة ضئيمة مف أعضاء الجسـ، أك -ْ
 جفافيا.
بأف خبراء الفحكص الكراثية يركف أنيـ يستطيعكف إثبات البنكة أك األبكة لشخص  -ٓ

 ما، أك نفييا مف خبلؿ إجراء الفحص عمى جيناتو الكراثية، بما يقارب القطع.
العينات معرفة الجنس أذكر أـ أنثى، كىذا ييـ في الجرائـ يمكف مف خبلؿ  -ٔ

 يـ.لحصر المشتبو ب
أف البصمة الكراثية ال تتغير مف مكاف آلخر في جسـ اإلنساف، فيي ثابتة بغض  -ٕ

النظر عف نكع النسيج، فالبصمة الكراثية التي في العيف مثبلن يكجد مثيمتيا في القمب، 
 كالشعر، كالكبد، كالدـ.
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 مقاكمة البصمة الكراثية لعكامؿ التحمؿ كالتعفف لحد كبير، كلذلؾ يمكف تخزيف -ٖ
 الحمض النككم بعد استخبلصو مف العينات لمدة طكيمة.

 األجزاء مف الكراثية البصمة منيا ستخرجتل األساسية الحيكية المادة أخذ يمكف -ٗ
 األمينكسي السائؿك  ،البكؿ، ك المعاب، ك العظـ، ك الشعر جذر، ك المني، ك الدـ :التالية

 الجنيف، كالكمية مف يةكخم ،(ٖ-ْ انقساميا بعد) المخصبة البيضة لمجنيف، كخمية
 .الكراثية البصمة لمعرفة تكفيكىي  ،الدبكس حجـ بقدر المطمكبة
يتصؼ الحمض النككم بإمكاف استنساخو، كبذلؾ يمكف نقؿ النكع مف جيؿ إلى  -َُ
 جيؿ.
 أف نتائج السمات الكراثية تحتاج إلى خبرة كدراية لتحميميا كمقارنتيا. -ُُ
( عمى ىيئة خطكط عريضة يسيؿ D.N.Aالحمض النككم )تظير بصمة  -ُِ

كحفظيا في كمبيكتر، أك عمى أفبلـ إلى أمد غير قراءتيا، كحفظيا، كتخزيف نتائجيا، 
كالمقارنة بيف بصمتيف كراثيتيف سيمة كميسرة، كال تحتاج عادة محدد، أك لحيف الحاجة، 

 إلى كبير دراية كدقة كتأمؿ؛ ألف كسيمتيا أجيزة ذات تقنية عالية.
، كنتائجيا قطعية أك شبو قطعية، عمى بالدقة تمتاز كسيمة العممية الناحية فم -ُّ

 %.ََُ% إلى ٖٗخبلؼ في تحديد نسبة صحتيا في تحديد ىكية صاحبيا بيف 
تقـك بكظيفتيف: األكلى: اإلثبات، كالكظيفة الثانية النفي، كاإلثبات إما أف تثبت  -ُْ

 .(ُ)نفي جريمة، أك تيمة عف متيـنسبان، أك تيمة، أك جريمة، أك أف البصمة ت
                                                           

بصمة الكراثية كأثرىا في ، كالِْؤلحمد صلانظر: البصمة الكراثية )حجيتيا في اإلثبات الجنائي كالنسب(  -ُ
، ّٕعددالنسب لمسكيمـ، منشكر ضمف مجمة العدؿ،  ، كالبصمة الكراثية كأثرىا عمى ٓٗ، ّٗ، صُِْٗ، محـر

، كالبصمة الكراثية)مفيكميا كحجيتيا كمجاالت االستفادة منيا كالحاالت ْٖاألحكاـ الفقيية لخميفة الكعبي ص
، ُْمة العدؿ، عددة عمييا( لمخطيب، مجالتي يمنع عمميا فييا كاالعتراضات الكارد ، ُٖٗ، صَُّْ، محـر

-ىػُِْٓ، ُٕكالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا لنصر كاصؿ ، مجمة مجمع فقو الرابطة، عدد 
، كأثر التقنية الحديثة في ِّٖ-ِّٔ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صٗٔـ، صََِْ

 .َُّ، كالجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية الشرعية صُٕٓ-ُّٕالخبلؼ الفقيي ص
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 شركط كضكابط إجراء تحميؿ البصمة الكراثية
؛ عديدة شركطان  الكراثية البصمة في ،فك المختص كاألطباء ،فك الباحثك  ،الفقياء اشترط

لضماف صحة نتائج البصمة الكراثية، كىذه الضكابط تتعمؽ بخبراء البصمة الكراثية، 
 مؿ الخاصة بالبصمة الكراثية، كأىـ ىذه الشركط ىي:كبطريقة إجراء التحاليؿ، كبالمعا

أف تككف المختبرات كالمعامؿ الفنية مزكدة بأحسف األجيزة ذات التقنيات العالمية،  -ُ
 القابمة لبلستمرار كالتفاعؿ مع العينات كالظركؼ المحيطة بيا.  الفنية كالمكاصفات

، أك تشرؼ عمييا إشرافان كلةلمد تابعة كالمعامؿ الفنية المختبرات ىذه تككف أف -ِ
كاألىكاء الدنيكية، مباشران؛ لئبل يتـ التبلعب فييا لمجرد األىكاء كالمصالح الشخصية 

 كالمعامؿ الفنية الشركط في ىذه المختبرات تتكافر فيككف النسب عرضة لمضياع، كأف
بإرساؿ  المجاؿ، كأف ال يسمح ليا ىذا في كعالميان  محميان  المعتبرة العممية كالضكابط

عينات إلى الخارج، نظران لعدـ القدرة عمى تحرم الحقائؽ فيما لك ظيرت مشكبلت 
 مستقببلن، كألف كثرة الكسائط تقمؿ مف الدقة في العمؿ، كيكثر فييا احتماؿ الخطأ.

 بالبصمة الخاص الفحص إجراء الدكلة تمنع الفقو اإلسبلمي: بأف مجمع ىكصكقد أ
 تمنع كأف المختصة، لمجيات مختبرات في يككف كأف ء؛القضا مف بطمب إال الكراثية
 مف ذلؾ عمى يترتب لما الفحص، ىذا مزاكلة مف لمربح اليادؼ الخاص القطاع

  .(ُ)الكبرل المخاطر
 تحاليؿ إجراء المنكط بيا المختبرات في العمؿ عمى القائمكف يككف أف يشترط -ّ

راثية، أك مف المسانديف ليـ في سكاء أكانكا مف خبراء البصمة الك -الكراثية البصمة
كأف تتكفر فييـ أىمية قبكؿ  ، كدينان،كخمقان  ،عممان  بيـ يكثؽ ممف -أعماليـ المخبرية

الشيادة، إضافة إلى الخبرة كالمعرفة في مجاؿ التخصص الدقيؽ في المختبر؛ لئبل 
 يؤدم عدـ ذلؾ إلى تدىكر النتائج الفنية، كبالتالي ضياع الحقكؽ مف أصحابيا. 

                                                           
 .ٓٗص المكرمة بمكة اإلسبلمي العالـ لرابطة التابع اإلسبلمي الفقيي المجمع قرارات -ُ
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: أف ال يككف  ،صداقة أك ،قرابة صمة منيـ ألم كشرط مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك

 .األمانة أك بالشرؼ، مخؿ بحكـ عميو حكـ أك المتداعييف، بأحد منفعة أك عداكة، أك
؛ البصمة الكراثية بطرؽ متعددة، كفي عدد أكبر مف المكاقع الكراثية ليؿاتحاء جر إ -ْ

، كنص مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطكـ عمى أف يجرم قد اإلمكافضمانان لصحة النتائج ب
 معرفة عدـ لضماف البلزمة االحتياطات تؤخذ أف عمى ،(ُ)األقؿ عمى ذلؾ في مختبريف

 .المختبر اآلخر بنتيجة االختبار بإجراء تقكـ التي المختبرات أحد
 النتائج ظيكر إلى ،العينات نقؿ مف بدءان  التحميؿ، خطكات مف خطكة كؿ تكثيؽ -ٓ

؛ الكثائؽ حفظ مع نتائجيا، لصحة كضمانان  العينات، تمؾ سبلمة عمى حرصان  ؛النيائية
 .الحاجة عند إلييا لمرجكع
 أف يتـ إحاطة اإلجراءات الفنية كالنتائج التحميمية بسرية تامة؛ سكاء التي في -ٔ

 كع مف خصكصية تامة.لما يحيط بيذا المكض، أك في الدكائر ذات العبلقة، المختبرات الفنية
تككيف لجنة دائمة يشترؾ فييا نخبة مف العمماء المختصيف مف )ناحية شرعية،  –ٕ

دارية( إلى جانب رجاؿ الشرطة الجنائية؛ كذلؾ مف أجؿ اإلشراؼ عمى عمؿ  كطبية، كا 
مختبرات البصمة الكراثية، كالتأكد مف سبلمة إجراءاتيا، كمف ثـ صحة نتائجيا، مع 

ركرة اتخاذ كافة التدابير التي مف شأنيا أف تعزز نتائج فحكصات التأكيد عمى ض
  البصمة الكراثية. 

 بالجيد يتعمؽ ما ككؿ التمكث كمنع كالغش، االنتحاؿ لمنع دقيقة آلية تكضع أف -ٖ
 يتـ كأف لمكاقع، مطابقة النتائج تككف حتى الكراثية، البصمة مختبرات حقؿ في البشرم
 بالقدر( لمفحص المستعممة الجينات) المكرثات عدد يككف كأف ،المختبرات دقة مف التأكد
 .لمشؾ ان دفع ؛ان ضركري المختصكف يراه الذم
نظران إلى التكمفة المادية المرتفعة جدان، كالتقنية المتقدمة التي تحتاج إلى دقة  -ٗ
تحميؿ فصائؿ الدـ، حيث إف تمؾ الفصائؿ قد تككف ذات ، فيمكف المجكء إلى بالغة

                                                           
 .مف عدة مختبرات البصمةأف تؤخذ ( َِكاشترط المجمع الدكلي )دكرة، ّّٗفتاكل المجمع، الكتاب األكؿ، ص -ُ
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كبرل في إنياء القضية إيجابيان في حالة نفي النسب دكف الحاجة إلى المجكء إلى  أىمية
 .(ُ)فحص الحمض النككم، بخبلؼ اإلثبات

 فصائؿ الدـ  -ب
 كىذه الفصائؿ ىي: ينقسـ الدـ إلى أربع فصائؿ رئيسية يشترؾ فييا جميع البشر،

م عمى (، كذلؾ فيما إذا كانت كرات الدـ الحمراء تحتك Aالفصيمة ) -ُ
 (.B( أك مضاد )B(، ككانت ببلزما الدـ تحتكم عمى أجمكتينيف)Aأجمكتنكجيف)

(، كذلؾ فيما إذا كانت كرات الدـ الحمراء تحتكم عمى Bالفصمية ) -ِ
 (.A( أك مضاد )A(، ككانت ببلزما الدـ تحتكم عمى أجمكتينيف)Bأجمكتنكجيف)

مراء ال تحتكم عمى أم نكع (، كذلؾ فيما إذا كانت كرات الدـ الحO) الفصيمة -ّ 
 (.A,B( أك مضاد )A,Bجمكتنكجيف، ككانت ببلزما الدـ تحتكم عمى أجمكتينيف)مف األ
 نكعيكذلؾ فيما إذا كانت كرات الدـ الحمراء تحتكم عمى ، (AB)الفصيمة  -ْ
 كال يكجد في مصميا أجساـ مضادة.، (AB) جمكتنكجيفاأل

ـ، كاألخيرة َُُٗكم )الند شتايز( عاـ كقد اكتشؼ الثبلث األكلى العالـ النمسا
ـ، كيتضح مف بياف خصائص ىذه َُِٗالعالماف )فكندم كاستممك، كستكرلي( عاـ 

الفصائؿ أنو ال يمكف أف تجتمع المكاد البلصقة كاألجساـ المضادة ليا في دـ شخص 
                                                           

(، رجب، ِّيذه الشركط: البصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد)انظر ل -ُ
، كالبصمة الكراثية كأثرىا في َٓ، كالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية لخميفة الكعبي صْٔ، صُِْٓ

، ّٕالنسب لمسكيمـ، منشكر ضمف مجمة العدؿ، العدد) بصمة الكراثية)مفيكميا ، كالُُّ، صُِْٗ(، محـر
كحجيتيا كمجاالت االستفادة منيا كالحاالت التي يمنع عمميا فييا كاالعتراضات الكاردة عمييا( لمخطيب، منشكر 

، ُْضمف مجمة العدؿ، العدد) ، كالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا ُٗٗ، ُٖٗ، ص َُّْ(، محـر
اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، العدد السابع عشر،  لنصر كاصؿ فريد، منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو

، كفتاكل مجمع الفقو ُٖٕ-ُٕٓقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص، كأثر التٗٔـ، صََِْ-ىػُِْٓ
، الكتاب األكؿ، ص  العالـ لرابطة التابع اإلسبلمي الفقيي المجمع ، كقراراتّّٗ، ّّٖاإلسبلمي بالخرطـك

، كمكقع ُُٖ، كالبصمة الكراثية )حجيتيا في اإلثبات الجنائي كالنسب( صٓٗمكرمة صال بمكة اإلسبلمي
 .ُّٔالبصمة الكراثية مف كسائؿ النسب الشرعية ألشرؼ عبد الرزاؽ كيج ص
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ية، كاحد؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى التصاؽ الخبليا الحمراء، كبالتالي انسداد األكعية الدمك 
 .(ُ)مما يسبب الكفاة

كتبقى المجمكعة الدمكية لكؿ شخص ثابتة مدل الحياة، كتنتقؿ مف األبكيف إلى 
، كأكؿ مف أثبت ذلؾ )فكف دنجر(، ك)ىرشفيمد(، كقد مندؿ لمكراثةاألطفاؿ تبعان لقانكف 

ىما العامؿ األساس في كراثة المجاميع  (A,Bجمكتينيف)األ اعتبرا أف مكلدتي التراص أك
لدمكية؛ لككنيما يظيراف قبؿ الجسـ المضاد، كلككنيما ثابتيف أيضان، فيككف تطبيؽ ا

قكانيف الكراثة حسب النظاـ التالي: ال يمكف انتقاؿ مكلدة التراص ككجكدىا في كريات دـ 
 األكالد ما لـ يكف عند أحد األبكيف عمى األقؿ، فعند عدـ كجكد إحداىما عند األبكيف ال

ى األكالد، كعند كجكد إحداىما عند األبكيف معان، فإنيا تكجد عادة عند أغمب نجد ليا أثران عم
مف الطبقة  األكالد، كيعتبر كجكد إحداىما صفة سائدة كتظير كحدىا عند األفراد المنحدريف

األكلى، كيعتبر عدـ كجكد إحداىما صفة سائدة كتظير كحدىا عند األفراد المنحدريف مف 
يو يمكف تطبيؽ ىذه القكاعد في مختمؼ حاالت كجكد المجاميع الطبقات المتعاقبة، كعم

ف  الدمكية، فإذا عرفت فصيمة دـ كؿو مف األب كاألـ يمكف معرفة فصيمة دـ االبف، كا 
 .  (ِ)كجدت فصيمة دـ األـ كاالبف أمكف معرفة فصيمة دـ األب

ؿ، كالرجؿ، كتنفى األبكة بناء عمى معرفة فصائؿ الدـ بأف تحدد فصيمة دـ كؿ مف الطف
كاألـ، كالتراكيب الجينية المحتممة لكؿ مف ىذه الفصائؿ، كيقارف التركيب الجيني لفصيمة 
الطفؿ مع فصيمة الرجؿ، فإذا كاف ىناؾ احتماؿ مشاركة أحد جيني فصيمة الرجؿ في 
التركيب الجيني لفصيمة الطفؿ، فإنو في ىذه الحالة تحتمؿ البنكة؛ لكجكد أكثر مف رجؿ 

أما إذا كنت ىناؾ استحالة مشاركة التركيب الجيني لمرجؿ في التركيب ، الفصيمة يحمؿ ىذه
كالجدكؿ التالي يكضح ىذه ، الجيني لفصيمة الطفؿ ففي ىذه الحالة تنفى البنكة تمامان 

 الفصائؿ كما يقابميا مف التراكيب الجينية:
                                                           

 .ِٔٓ، كالطب الشرعي حقائؽ كمبادئ صُِٓ-َُٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ
، كالجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية ُْٓجدات العممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثير المست -ِ

 .ُُّالشرعية ص



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

746 

 التراكيب الجينية اْلجساـ المضادة المكاد المكلدة الفصيمة
A A B AA ،نقيAO  ىجيف 

B B A BB   ،نقي BOىجيف 
O - A,B OO 

AB A,B - AB 

، كاألـ التي OOيككف التركيب الجيني لفصيمتو الدمكية   Oفالطفؿ الذم فصيمتو
 B، كالرجؿ الذم فصيمتو AOأك  Aيككف التركيب الجيني لفصيمة دميا  Aفصيمتيا 

حتى لك  AOبد أف تككف فصيمة األـ ، فعميو الBOأك  Bيككف التركيب الجيني لفصيمتو 
، فيذا ال يثبت البنكة بؿ يحتمميا؛ لكجكد أكثر مف رجؿ يحمؿ ىذه BOكانت فصيمة الرجؿ 

الثاني لمطفؿ في O فتنتفي البنكة تمامان؛ لعدـ كجكد الجيف  ABالفصيمة، أما فصيمة الرجؿ 
 .(ُ)فصيمة الرجؿ

أىمية كبرل في إنياء القضية  مما سبؽ يتبيف أف تحميؿ فصائؿ الدـ قد يككف ذا
 إيجابيان في حالة نفي النسب دكف الحاجة إلى المجكء إلى فحص الحمض النككم، أما في
حالة تكافؽ الفصائؿ فإنو ال يمكف إثبات النسب عف طريؽ ذلؾ؛ نظران لكجكد العديد مف 

بلن إذا ادعى األشخاص ليـ الفصائؿ نفسيا، كىنا البد مف المجكء إلى البصمة الكراثية، فمث
( AB) (، أك ادعت امرأة نسب طفؿ فصيمتوAB( نسب طفؿ فصيمتو )Oرجؿ فصيمتو )
(، فمف المستحيؿ أف يككف ىذا الرجؿ أبان ليذا الطفؿ، كبذلؾ تنتيي Oلرجؿ فصيمتو )

(، Aالقضية دكف رجكع إلى تحميؿ البصمة الكراثية، بخبلؼ ما إذا كاف الرجؿ فصميتو )
فيناؾ احتماؿ بأنو أبكه، كبالتالي البد مف المجكء إلى البصمة  (،Aكالطفؿ فصميتو )

كالجدكؿ التالي يكضح متى تككف الحاجة إلى البصمة ، الكراثية لئلثبات اليقيني لمنسب
 :(ِ)الكراثية بعد تحديد فصائؿ الدـ

                                                           
، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ٗٓ/ْمكسكعة الفقو كالقضاء في الطب الشرعي لجبلؿ كالطباخ  -ُ

 .ُٖٕمحمادم ص، كالطب لشرعي لِٕٓ، كالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ لشحركر صُْٓص
، كأثر التقنية الحديثة ُُِ، كأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ صِٗٓالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ص -ِ

 .ُِْ-ُُْ، كالجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية الشرعية صُٕٕفي الخبلؼ الفقيي ص
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 فصمية اْلب فصمية دـ اْلـ فصيمة دـ الطفؿ المحتممة فصيمة الطفؿ غير المحتممة

A,B,AB O O O 

B,AB O,A A O 

B,AB O,A A A 

A,AB O,B B O 

A,AB O,B B B 
... O,A,B,AB B A 

O,AB A,B AB O 

O A,B,AB AB AB 
   ٣ِيّ اُِغٞء ئىل اُجظٔخ  ال ٣ِيّ اُِغٞء ئىل اُجظٔخ اُٞهاص٤خ

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
لـ يسبؽ الحديث عف التي  ةجديدال ةعمميالؼ ك كشمف التعتبر البصمة الكراثية  -أ

اإلسبلمية  حكميا عند الفقياء القدامى، ككذلؾ الفصائؿ الدمكية، إال أف ما تتسـ بو الشريعة
المباركة مف نصكص عامة، كمقاصد كمية، كقكاعد لمتخريج، جعؿ مف الممكف الكقكؼ 

 عمى حكـ كؿ المستجدات الحادثة.
مف حيث المبدأ العمؿ بمثؿ ىذه المكتشفات كالشريعة اإلسبلمية المباركة ال ترفض 

العممية التي ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كقكاعدىا، كاالستعانة بالبصمة 
الكراثية في مجاالت الحياة، ككذلؾ الفصائؿ الدمكية، يخدـ الكثير مف المقاصد 

التي يمكف العمؿ الشرعية، كليذا أجاز الفقياء المعاصركف االعتماد عمييا في المجاالت 
بيا، كمف ذلؾ ما يتعمؽ بالنسب، مع األخذ بعيف االعتبار االلتزاـ بضكابط القبكؿ 
ف أبدل البعض التحفظ في استخداميا، أك التخكؼ مف آثارىا، فذلؾ راجع  العممي، كا 

تستقر  إلى التبايف في التفسيرات العممية لبعض القضايا العممية، أك تككف تمؾ القضايا لـ
المكتشفات،  مما يجعميا عرضة لمنتائج المضممة، كىذا ال يعني اإلىدار الكامؿ ليذهبعد، 

نما المطمكب كجكب التريث، كعدـ االندفاع باألخذ بالنظريات العممية الغير مستقرة  كا 
بعد، كضركرة التحقؽ مف صحتيا كمدل مطابقتيا لمكاقع، أما في حاؿ ثبكتيا بما ال 

لمسممات التي ال يتطرؽ إلييا أدنى شؾ، فالمجاؿ رحب يندفع رده، كصيركرتيا مف ا
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لؤلخذ بيا، كاالستفادة منيا بما يتبلءـ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كمف األدلة التي تذكر 
لبلستدالؿ بيا عمى جكاز العمؿ بالبصمة الكراثية: البراءة األصمية؛ ألف األصؿ في 

 -كفي ضمنيا فقياؤىا–ة، كذلؾ أف األمة األشياء النافعة اإلباحة، كاإلجماع العممي لؤلم
قد قبمكا إثبات اليكية الشخصية بكسائؿ عممية مستجدة أثبتت جدكاىا عمميان، كيسرت 
التعامؿ بيف البشر، كبصمة األصابع، كالتكقيع الخطي، كلـ يعرؼ عف أىؿ العمـ إنكار 

لمصالح، كدرء ذلؾ، بؿ صاركا ىـ مف جممة المستخدميف ليا، كقد اعتبر الفقياء جمب ا
استنتاج  المفاسد، كسد الذرائع، كتغير األزماف، مف العكامؿ المقتضية لمعمؿ بالمصالح في

األحكاـ الشرعية، باإلضافة إلى اعتبار قياس األكلى، ذلؾ أف جميكر الفقياء قد قبمكا 
يستند العمؿ بالقيافة ككسيمة إلثبات النسب شرعان، مع أف القائؼ إنما يعتمد عمى الفراسة، ك 

ذلؾ بكثير، بؿ  إلى الخبرة كالمعرفة في إدراؾ الشبو الحاصؿ، كالبصمة الكراثية أدؽ مف
نتائجيا تصؿ إلى القطع، ككذلؾ الفصائؿ الدمكية حاؿ النفي، باإلضافة إلى أف الناظر في 
قكاعد كأصكؿ الشريعة يجدىا متشكفة إلثبات األنساب، ككصميا بأصكليا، كتكتفي في 

ى األدلة، عمبلن عمى االستقرار، كصيانة األعراض، كحماية المجتمع، كالبصمة إثباتيا بأدن
تشكؼ الشارع إلى إثبات  الكراثية كسيمة عممية مكثكقة يمكف االستفادة منيا في تحقيؽ

األنساب، كليس فييا ما يخالؼ أحكامو، كىي كغيرىا مف التصرفات، ينبني حكميا عمى ما 
مكدة أك المذمكمة، فيي كسيمة مف كسائؿ اإلثبات، كالحكـ يترتب عمييا مف اآلثار، المح

مقاصد كغايات، كفقان لقاعدة  الشرعي في مثؿ ذلؾ يتكقؼ عمى النظر فيما تحققو مف
إلى المحافظة عمى النسؿ المقاصد، كمعمـك أف الشارع جعؿ السعي  الكسائؿ ليا أحكاـ

بقاءن في األصؿ مف الفركض الكاجبة عمى األم ة، كتحقيؽ ذلؾ متكقؼ عمى إيجادان كا 
البصمة كما في حاالت اشتباه المكاليد، ككذلؾ الفصائؿ الدمكية حاؿ النفي، كما ال يتـ 

 .(ُ)الكاجب إال بو فيك كاجب
                                                           

، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر ِّْ-ُّّاتو صمدل تأثير المستجدات العممية في إثبانظر: النسب  -ُ
، كالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا ّٖٓ، كالبصمة الكراثية كمدل حجيتيا في اإلثبات صُِٗفقيي ص

 .ُٔٗ، كالبصمة الكراثية كحجيتيا في اإلثبات الجنائي لمشناكم صُٔ، صُٕلفريد، مجمة مجمع لرابطة، عدد 
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  اختمؼ المعاصركف في منزلة البصمة الكراثية بيف أدلة النسب الشرعية عمى قكليف: -ب
 جديدة شرعية كسيمة الكراثية البصمةالمعاصريف إلى أف  أكثر ذىب القكؿ اْلكؿ:

 اتفؽ التي الكسائؿ مف متأخرة منزلة في كتأتي ،القيافة كأنيا تقاس عمى النسب، إلثبات
بؿ تظؿ ىذه  الشيادة، عمى كال اإلقرار، عمى كال الفراش، عمى تقدـ فبل الفقياء، عمييا

 يعتد فبل ييا،عم المتفؽ الكسائؿ ىذه مف شيء لمقاضي تكافر األدلة مقدمة عمييا، فإذا
 ، كاستدلكا بما يمي:(ُ)عمييا المتفؽ الكسائؿ ىذه دكف ألنيا بالبصمة الكراثية؛

 -في حاؿ الزكاج كعدمو– البصمة الكراثية أساس إلثبات النسب مطمقان بأف اعتماد  -ُ
لصاحب الماء ال الفراش، كىذا يتنافى مع القاعدة المستقرة في الفقو يعني اعتبار النسب 

لىدي ": ة لمفراش؛ لقكلو كالمعتبر  ًلٍمًفرىاًش" اٍلكى
، كىك خبر استفاض بيف الصحابة، كقضى (ِ)

 بالكلد المتنازع فيو لصاحب الفراش، كلـ يعتبر الشبو. فيو النبي 
ىي كسائؿ لئلثبات قاـ عمى  -الفراش، كالبينة، كاإلقرار-أف الطرؽ الشرعية  -ِ

جماع األمة، فبل يسكغ أف تتقدـ عمييااعتبارىا كاالعتداد بيا نصكص القرآف، كالس  نة، كا 
البصمة الكراثية؛ ألنو يؤدم إلى إبطاؿ النصكص الشرعية، كىدـ أمر مجمع عميو بيف 
العمماء في كافة العصكر، كاألحكاـ الشرعية الثابتة ال يجكز إلغاؤىا، أك إبطاؿ العمؿ بيا 

 إال بنص شرعي يدؿ عمى نسخيا، كىك أمر مستحيؿ.
صمة الكراثية ال تزاؿ حتى اآلف في طكر التجربة كاالختبار، كيعترؼ الخبراء أف الب -ّ

باحتماؿ أف يعترييا الخمؿ مف الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليؿ، كعميو لـ تتفؽ عمييا 
 حتى محاكـ الدكؿ المكتشفة ليا.

                                                           
، كمكسكعة الفقو كالقضاء في الطب الشرعي ّْٓتأثير المستجدات العممية في إثباتو ص انظر: النسب كمدل -ُ
، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لمسكيمـ، ضمف مجمة العدؿ، ّْٓ، كفقو القضايا الطبية المعاصرة صَُٗ/ْ

، كالبصمة الكراثية ٗٓص (،ِّ، كالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، مجمة العدؿ، عدد)َُِ(، صّٕعدد)
الكراثية مف  ، كالبصمةُِْ، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي صّْٕكأثرىا في األحكاـ الفقيية ص

مدل استخداميا في النسب ، كالبصمة الكراثية ك ُٓ، صُٔ، ضمف مجمة مجمع الرابطة، عددمنظكر الفقو إسبلمي
 .ِٕكفي الفقو اإلسبلمي المعاصر لعبد الستار فتح اهلل ص ،ٔٓ، صُٓ، ضمف مجمة مجمع الرابطة، عددكالجناية

 .سبؽ تخريجو، كىك في الصحيحيف -ِ
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مر أف أف عمدة جكاز العمؿ بالبصمة الكراثية ىك قياسيا عمى القيافة، فغاية األ -ْ
 :لآلتي بعيد؛ أجاب عنو: بأنو قياسقد المخالؼ تأخذ حكميا، كتقع في منزلتيا، غير أف 

 كالخطأ ،متناىية دقة فيو ،محسكس عممي أساس عمى قائمة الكراثية البصمة أف -أ
 عمى مبنية كىي ،كالفراسة االجتياد عمى تقـك كالتي ،القيافة بخبلؼ جدان، مستبعد فيو
 عمى بني ما كبيف محسكس، قطعي ىك ما بيف ففرؽ ،كارد فييا أكالخط ،الظف غمبة
كاالجتياد، بؿ قد يرجع القائؼ إذا رأل أشبو منو، كقد ينخدع القائؼ بالتشابو  الظف

 الظاىر، فيككف حكمو بإثبات األبكة كاذبان.
 فيي الكراثية البصمة بخبلؼ ،فقط األنساب مجاؿ في بيا يعمؿ القيافة أف -ب

 .المفقكد شخصية كتحديد ،الجاني كتحديد ،أخرل االتلمج تتعداىا
 الظف مف قدر كفييا ،كاألرجؿ األعضاء في الظاىر الشبو عمى تعتمد القيافة أف -ج

 كىي الخفية، الجسمية الخمية بنية عمى كميان  اعتمادان  تعتمد فيي الكراثية البصمة أما الغالب،
 .كالكاقع الحس عمى مبنية لككنيا ة؛قطعي تككف كنتائجيا الجسـ، في خمية أم مف تككف
 لكجكد ؛بأبكيف الطفؿ يمحقكا أف يمكف أنيـ العجيب بؿ ،ايختمفك  أف يمكف القافة أف -د
 اختبلؼ تمامان  كيستبعد، بتاتان  بأبكيف الطفؿ تمحؽ أف يمكف فبل البصمة أما فييما، الشبو
 .باب كىذا باب فيذا ،عيدب فالقياس ،خبير مف أكثر بيا قاـ كلك ،الكراثية البصمة نتائج
اعتبار البصمة بمنزلة القيافة، كالقكؿ بعدـ تقديميا عمى األدلة األخرل غير  -ىػ

نما ىي قرينة قاطعةصحيح؛ ألف ىذا ناتج عف تصكر البصمة دليبل،  ، كالقرينة أمر (ُ)كا 

                                                           

 تعددت آراء المعاصريف حكؿ تكييؼ البصمة الكراثية: -ُ
ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ژإلى أف البصمة الكراثية قرينة قطعية؛ لقكلو تعالى: فذىب فريؽ 

يقي، كتحث عمى البحث كالتحرم عف األب الحقيقي، كىي تأمر بنسبة الكلد إلى أبيو الحق [ٓ:األحزاب]ژڱ
ڻ ڻ  ژكالبحث يككف بمختمؼ الكسائؿ كالقرائف، كذلؾ ممكف مف خبلؿ البصمة الكراثية، كقكلو تعالى: 

[، كما تقدمو تقنية البصمة ُٗٓ:]البقرةژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے
= ف قكة الدليؿ في تحاليؿ البصمة الكراثية تصؿ إلىالكراثية مف دقة تفكؽ بكثير الكسائؿ التقميدية الظنية، كأل
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نسب قطعية في النفي أك اإلثبات لمبنكة كالنسب، مع قطعيا الشؾ باليقيف في كثير مف الحاالت، كالخطأ =
%، كيشترط ليا حتى نأخذ بيا كدليؿ قطعي شيكعيا ََُفييا أصبح مستحيبلن، كتفكؽ نسبة النجاح فييا 

يا لك استمرت عزيزة نادرة ما حازت الرضا كالقبكؿ عند الناس، كال شؾ أف رضاىـ كانتشار العمؿ بيا؛ ألن
معتبر الستقرار الحقكؽ كالقبكؿ العاـ بيا مف أىؿ االختصاص، غير أف ىذا الفريؽ قد اعتيًرض عمية: بأف 

بلقات فتح باب إثبات النسب بتحميؿ الحمض النككم فتح لباب شر كبير، كفساد عريض؛ قد يسبب فساد الع
الزكجية كتفكؾ األسر، كبأف الشرع قد حدد طرؽ إثباتو، كأف النظريات الحديثة ميما بمغت مف دقة كقطع 
بالصحة في نظر المختصيف، إال أنيا تظؿ محؿ شؾ كنظر؛ لما عمـ باالستقراء لمكاقع مف أف بعض 

زمكف بصحتيا كقطعيتيا ثـ النظريات العممية مف طب كغيره يظير مع التقدـ العممي التي كاف األطباء يج
أصبحت ضربان مف الخياؿ، كفضبلن عف إحبلؿ تمؾ النظريات محؿ األدلة الشرعية الثابتة، كىك ما يفرض 
عدـ االندفاع باألخذ بالنظريات العممية كأدلة ثابتة تكازم األدلة الشرعية، باإلضافة إلى أف نتائج الدنا تجعؿ 

سيطة ال تتمتع بقكة ثبكتية أعمى كأقكل مف القكل الثبكتية التي تتمتع اإلثبات بكاسطتو يشكؿ قرينة كاقعية ب
]انظر: بيا سائر كسائؿ اإلثبات، كىي بذلؾ ال تقيد حكـ القاضي الذم يبقى حران في اعتمادىا أك ردىا

 [.َُْ/ْ، كمكسكعة الفقو كالقضاء في الطب الشرعي ِٗٗ-ِٔٗالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ص
أف البصمة الكراثية قرينة ظنية ال ترقى إلى القرائف القطعية، بؿ ىي قرينة تخضع  بينما يرل فريؽ آخر:

لتقدير المحكمة؛ ألنيا عرضة لمخطأ؛ كليست دليبلن شرعيان، كالفقياء أقركا بأف اإلثبات بتحميؿ الدـ في قضايا 
نما  إثبات البنكة أك النسب ليس مف األدلة الشرعية )المنحصرة في اإلقرار، كالشيكد، كالزكجية القائمة(، كا 

يمكف االستفادة مف تحميؿ الدـ في نفي البنكة كليس إثباتيا كتنازع رجميف عمى كلد، كألف كممة االستبعاد أك 
عدـ االستبعاد إما أف تككف ممكنة، أك راجحة، أك يقينية، كترجيح نتيجة المختبر الجنائي بأنو ال يستبعد أف 

ألب، فإنو في المقابؿ يستبعد، كلذلؾ ال يؤخذ بنتيجة التحميؿ البيكلكجي، كألف رفض تحاليؿ يككف ىذا ا
الحمض النككم في قضايا النسب يأتي بأنو غير معترؼ بو شرعان، إضافة إلى أف القائميف عمى التحاليؿ 

ايا مختمؼ  فييا، ذاتيا لـ يصمكا فييا إلى درجة اليقيف، كفحكصات البصمة الكراثية أك تحاليؿ الدـ قض
نما تتعمؽ  كنحف عندنا ثكابت ال يمكف أف نيمميا، خاصة في قضايا العرض؛ ألنيا ال تتعمؽ برجؿ أك امرأة كا 
بعائبلت عشائر، كتبقى ىذه التحاليؿ عكامؿ مساعدة، تفيد في حالة الخصكمة عمى األطفاؿ، غير أف ىذا 

كانت تعتمد عمييا المحاكـ الشرعية في السابؽ تعتبر في  الفريؽ قد اعتيًرض عميو: بأف القكاعد القديمة التي
معظميا قكاعد ظنية كغير قكية بالمقارنة مع األدلة التي تعتبر بيانات قطعية، كأما كممة )يمكف استبعاده، أك 
ال يمكف استبعاده( فالقصد منيا ىك أنو باإلمكاف استبعاد المدعي كىي تقع في درجة اليقيف، كلـ يقصد بيا 

حتمالية كىك مصطمح دارج في المختبرات القائمة بفحكص البنكة عالميان، كبأنو ال يكجد نص قرآني يمنع اال
 =كيحـر استخداـ ىذه الطرؽ، كقد أصبحت ىذه التحاليؿ يقينية، كصارت أدلة معترفان بيا عالميان، مع شبييا
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مصاحب لمدليؿ كمتصؿ بو، كليذا سميت قرينة؛ ألف ليا اتصاالن بما يستدؿ عميو، 
ف جاز لمبعض تسميتيا بدليؿ فالق رينة ميما كانت قطعية ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ كا 

غير مباشر، كىي عند الفقياء أمارة  عمى حصكؿ أمر مف األمكر أك عدـ حصكلو، 
فيي نتيجة تستخمص مف األمر الظاىر لمعرفة األمر الخفي، فإف كانت قاطعة دلت 

ميو فاالستدالؿ بالبصمة عمى صحة عمى صحة الدليؿ المستدؿ بو أك بطبلنو، كع
                                                                                                                                                                  

لشيكد فقط في حاالت البنكة يككف غير بالقيافة المعتبر بيا في اإلسبلـ، باإلضافة إلى أف األخذ بأقكاؿ ا=
منطقي في قضايا إثبات النسب، كأف ىناؾ مصطمحات شرعية تستخدـ في الكقت الحالي يفترض أال تقاؿ 
كيأخذ بيا المشرع، كمنيا إذا قبؿ التينئة بالمكلكد فإف ذلؾ يككف إقراران منو، كفضبلن عمى ذلؾ فإف أغمب 

 [.ِٔٗ-ِْٗالكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ص ]انظر: البصمةالقكاعد الشرعية ظنية
بأنيا قرينة قكية، كال تصمح دليبلن لئلدانة المستقمة ما لـ تدعميا بينات أخرل، كيمكف أف  كيرل فريؽ ثالث:

يبرأ بيا متيـ عمى استقبلؿ؛ ألنيا غير مؤثرة جدان في نفسية القاضي إال بشكؿ بسيط يجعمو مترددا في األخذ 
يؿ قاطع، كبالتالي يتضارب كجداف كضمير القاضي بيف الشؾ كالقطع بصحتيا، عمى خبلؼ أدلة بيا كدل

الشرع األخرل المؤثرة في نفسية القاضي كالتي تدخؿ عميو اليقيف كالقطع مف حيث أسانيدىا الشرعية 
البصمة في نفسية  )الكتاب، كالسنة، كاإلجماع( كىك ما تفتقر إليو البصمة الكراثية، كترجع أسباب عدـ تأثير

القاضي إلى أف تحميميا يككف بعيدان عنو، بخبلؼ الكسائؿ الشرعية المحسكسة كالمممكسة، كالمشاىدة، 
كالمسمكعة، كعدـ كقكؼ القاضي عمى نكعية القائميف في المختبر الجنائي؛ لعدـ العبلقة التي تدعـ الصدؽ 

ر أف الظركؼ المحيطة مف عامميف كأجيزة كظركؼ كاألمانة بينو كبينيـ، كألف األصؿ في البصمة القطع غي
جكية أىدرت قيمتيا عند القضاء، فمثبلن استخبلص الحمض النككم يحتاج إلى مكاد طيارة كالكمكركفكـر 
كاإليثانكؿ، كيستخدـ لذلؾ جياز فصؿ الجيد الكيربائي، كمف ثـ تقسيـ األشياء المتباينة الطكؿ بكاسطة تقنية 

(RFLPكالطريقة الث ،)( انية ىي التفاعؿ النككم المتسمسؿPCR تكبير الحمض النككم، كنظاـ تحديد )
لى ثبلثة أسابيع، ككؿ ذلؾ ال عمـ  ٓ(، كىذه الطرؽ يستغرؽ بعضيا STRمناطؽ التكرار القصيرة ) أياـ كا 

كراثية ]البصمة اللمقاضي بو، كىك لـ يستكعب الطريقة التي تحتاج إلى جيد مكثؼ مف الخبراء لسبلمة النتيجة
 [. َّٔ-َُّكأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ص

كمف المعاصريف مف اعتبر البصمة الكراثية قرينة شبو قطعية لئلثبات؛ لداللتيا عمى المطمكب مع احتماؿ 
نادر جدان لمخطأ، كمنيـ مف يراىا دليؿ إثبات لمبراءة أك اإلدانة أماـ القضاء في المحاكـ بحكـ قطعية نتائجيا 

ألدلة الشرع، كمنيـ مف يراىا طريقة صحيحة  مساندان  تكميميان  ت الضكابط، كمنيـ مف يراىا دليبلن إذا ما تكفر 
 [.ِٗٗ]البصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية صشرعان لثبكت الحؽ بالبينات القاطعة، كثبكت النسب بالقيافة
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ال يتضمف تأخيران ليذه األدلة، بؿ ىي باقية في الفراش، أك الشيادة، أك اإلقرار، 
، كالجديد في المقاييس كالمعايير التي يعرؼ بيا صحة دليؿ اإلثبات مف مكضعيا

بطبلنو، كمدل صدؽ الدعكل مف زيفيا، فقد كاف في القديـ يستخدـ قرينة الحس أك 
ال لـز مف التفريؽ رد دليؿ الحسالع  .   (ُ)كالعقؿ قؿ، كاآلف يستخدـ قرينة البصمة كال فرؽ، كا 
ما قرره الفقياء مف أف الشارع الحكيـ يتشكؼ إلى إثبات النسب بأدنى األسباب،  -ٓ

-كال ينفيو إال بأقكل األدلة، لكف تقديـ البصمة الكراثية عمى الطرؽ الشرعية لئلثبات 
أك جعميا مانعة مف قبكليا، رأم يخالؼ ما استنبطو العمماء مف  -نة، كالنسبالفراش، كالبي
 أصكؿ الشرع.

نكقش: بأف ىذا إعماؿ لمقاعدة في غير مكضعيا؛ ذلؾ أف الفقياء صاغكىا ضمف 
شركط خاصة، كىي قياـ الشبية بككف الكلد قد تخمؽ مف ماء كالده، كال يككف في ذلؾ 

ك العقؿ، كالخطأ في تطبيؽ ىذه القاعدة مع تجريدىا معارضة لقرينة قطعية مف الحس أ
ف دؿ دليؿ  مف شركطيا، ثـ استعممت عمى كجو اإلطبلؽ، حتى قيؿ بثبكت النسب كا 
الحس عمى استحالتو، مع أف الشركط التي قيد بيا الفقياء ىذه القاعدة تقريبية 

بات، فمـ يكف استنبطكىا اعتباران بما كاف متاحان في زمانيـ مف كسائؿ كمعارؼ لئلث
بمقدكرىـ الكصكؿ إلى ثبكت النسب عمى كجو اليقيف مادامت العبلقة الجنسية تتـ في 
غاية التستر كالسرية، فمجؤكا إلى اعتبار أمكر تقريبية تدؿ عمييا، كىي مبنية عمى 
الحس، كاشتراط بمكغ الزكج، كالكالدة ألقصى مدة الحمؿ، كاليـك يمكف اختزاؿ ىذه الشركط 

احد أكثر دقة كال مجاؿ لمشؾ فيو كىك البصمة الكراثية، كعميو إذا حصؿ العمـ في شرط ك 
بأف النسب ال يمكف أف يككف مف ىذا الزكج أك ذاؾ الرجؿ، فالقاعدة أف الشرع ال يتشكؼ 

 .(ِ)إلى إثبات مثؿ ىذا النسب؛ لميقيف بأنو مف غير ماء الزكج
                                                           

، َٔ، ص ُِْٓ، رجب، ِّمة العدؿ، العددالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد لرشيد محمد أميف قاسـ، ضمف مج -ُ
، قالكا: إال إف أريد أنيا بمنزلتيا في الحجية فيذا صحيح، أما في القكة كالمنزلة فبل، النسب كمدل تأثير ُٔ

 .ّّٔالمستجدات العممية في إثباتو ص
 .ِّٔ، ُّٔانظر: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ِ
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ب فيو كشؼ لممستكر، كفيو مف أساس إلثبات النسكاعتماد البصمة الكراثية أف  -ٔ
، مما يترتب كاإلشكاالت ما ال يحمد عقباه، خاصة إذا كانت الزكجة مخطئة المخاطر

، كىذا تنطبؽ بصمتيـ مع بصمة أصحاب الفراشعميو عدـ ثبكت نسب الكثيريف ممف ال 
 .(ُ)يتعارض مع تشكؼ الشارع إللحاؽ النسب، كاتصالو كعدـ انقطاعو

 في الكراثية البصمة عمى االعتماد يجكز» :بالرابطة الفقيي جمعالم قرار في جاء كقد
 التي التنازع صكر بمختمؼ النسب مجيكؿ عمى التنازع حاالت في النسب إثبات مجاؿ
 ،تساكييا أك ،األدلة انتفاء بسبب النسب مجيكؿ عمى التنازع أكاف سكاء الفقياء، ذكرىا

 في المكاليد في االشتباه حاالتكفي ، كنحكه الشبية كطء في االشتراؾ بسبب كاف أـ
، كفي األنابيب أطفاؿ في االشتباه ككذا كنحكىا، األطفاؿ رعاية كمراكز المستشفيات

 كتعذر ،الحركب أك ،الككارث أك ،الحكادث بسبب كاختبلطيـ األطفاؿ ضياع حاالت
 اتىكي مف التحقؽ بقصد أك ،ىكيتيا عمى التعرؼ يمكف لـ جثث كجكد أك أىميـ، معرفة
 . (ِ)«كالمفقكديف الحرب أسرل

 ندكة تكصية في كجاء، (ّ)كبمثؿ ذلؾ جاء قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك
 الكراثية البصمة»: الطبية لمعمـك اإلسبلمية المنظمة عف المنبثقة الكراثية كاليندسة الكراثة
 مف كالتحقؽ ،كجيةالبيكل الكالدية مف التحقؽ في تخطئ تكاد ال كسيمة العممية الناحية مف

 القكية القرائف مستكل إلى ترقى كىي الشرعي، الطب مجاؿ في سيما كال الشخصية،
 عصريان  تطكران  كتمثؿ الشرعية، الحدكد قضايا غير في الفقياء أكثر بيا يأخذ التي

 فيو، المتنازع النسب إثبات في الفقياء جميكر إلييا يذىب التي القيافة مجاؿ في عظيما
 .(ْ)«أكلى باب مف بالقيافة فيو يؤخذ ما كؿ في بيا يؤخذ أف الندكة ترل كلذلؾ

                                                           
، كالنسب كمدل تأثير المستجدات ُِِ(، صّٕكأثرىا في النسب لمسكيمـ، مجمة العدؿ، عدد)البصمة الكراثية  -ُ

 .ّْٕ، كالبصمة الكراثية أثرىا في األحكاـ الفقيية صّْٕالعممية في إثباتو ص
 (. َِ)دكرة  كاألمارات بالقرائف اإلثبات الدكلي بشأف عميو قرار المجمع نص كمثمو ،ٓٗص لرابطةا مجمع قرارات -ِ
، الكتاب األكؿ، ص -ّ  .ّّٖفتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك
 .ُٔ، صُٓالبصمة الكراثية كمدل استخداميا في النسب كالجناية لعمر السبيؿ، ضمف مجمة مجمع الرابطة، عدد  -ْ
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 ،الشرعي الحكـإثبات  في بيا يؤخذ ،مستقمة بينةالبصمة الكراثية  عتبرت القكؿ الثاني:
، كتصمح أف تككف مانعان مف قبكؿ طرؽ إثبات آخر ان باب كالبصمة ،ان باب القيافةفتككف 

ف أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة الكراثية، النسب الشرعية، فإذا تعارض دليؿ م
كاف ىذا دليبلن عمى عدـ صحة ىذا الدليؿ، فيككف مانعان مف العمؿ بو، كعميو فإف 

 ، كاستدلكا بما يمي:(ُ)البصمة في حكـ الشرط لصحة األخذ بأدلة النسب
 آخر غير القيافة، فممتالي: أما ككف البصمة الكراثية بينة مستقمة كبابان 

ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: فرعكف مع مكسى قصة في تعالى ولك قل -ُ

ڦ  ڄ ڄ ڄ ×ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ    ڤ ڤ   ڤ ڤ       ڦ ڦ×ٿ ٿ

 محصكرة كالسنة الكتاب في تأت لـ البينةف، (ِ)ژڃ ڃ چ چ چ   چ×ڄ 
 خصيا كمف ،بينة فيك ككشفو الحؽ أظير ما كؿ بؿ ،فقط كاإلقرار الشيادة في

 قط البينة تأت كلـ حقو، مسماىا يكؼ لـ ،كالمرأتيف الشاىد أك ،األربعة أك ،بالشاىديف
نما الشاىداف، بيا مرادان  القرآف في  مفردة ،كالبرىاف ،كالدليؿ ،الحجة بيا مرادان  أتت كا 

 يصحح ما عميو أف: بو المراد بأف البينة عمى المدعي، قضاء رسكؿ اهلل ك  كمجمكعة،
 أقكل يككف قد البينة أنكاع مف غيرىا أف ريب كال البينة، مف لو، كالشاىداف ليحكـ دعكاه
 كالبينة، الشاىد، إخبار داللة مف أقكل فإنيا المدعي، صدؽ عمى الحاؿ كداللة منيا،

المعنى،  في متقاربة كاألمارة، كالعبلمة، كالتبصرة، كاآلية، كالبرىاف، كالحجة، كالداللة،
 كمكارده، مصادر الشرع استقرأ مف األحكاؿ، بؿ كدالئؿ كاألمارات القرائف يمغ لـ فالشرع
 .(ّ)األحكاـ عمييا مرتبان  باالعتبار، ليا شاىدان  كجده

                                                           
ضمف  ، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لمسكيمـ،ّْٖالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ

(، ِّ، كالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد)ُُِ(، صّٕمجمة العدؿ، عدد)
، كالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا دراسة فقيية ِّٕ، كالبصمة الكراثية كأثرىا في األحكاـ الفقيية صُٔص

 .ُٕمقارنة لسعد الديف ىبللي ص
 .َُٖ، َُٕ، َُٔ، َُٓيات: اآل: سكرة األعراؼ -ِ
 .ُٔص الحكمية الطرؽ -ّ
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ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ژ: تعالى قكلو -ِ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ×ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ  ×ے 

 صدؽ عمى دليبلن  اعتبر القميص قد فمكضع، (ُ)ژائۉ ې  ې ېې ى ى 
 .شيادة ذلؾ اهلل ىكسم اآلخر، كتبرئة ،أحدىما
يىيٍّ  مىٍسؾي  فىعىؿى  مىا": أخطب بف حيي لعـ  النبي قاؿ خيبر فتح قصة في -ّ  ال ًذم حي
اءى  : الن ًضيًر؟ ًمفى  ًبوً  جى ، الن فىقىاتي  أىٍذىىبىٍتوي  فىقىاؿى كبي ري ،: قاؿ اٍلعىٍيد،  فىقىاؿى  كىاٍلحي  قىًريبه

، ًمفٍ  أىٍكثىري  كىاٍلمىاؿي  ، ٍبفً  الز بىٍيرً  ًإلىى  الم وً  رىسيكؿي  فىدىفىعىوي  ذىًلؾى ، فىمىس وي  اٍلعىك اـً قىدٍ  ًبعىذىابو  كى
يىي   كىافى  ؿى  قىدٍ  ذىًلؾى  قىٍبؿى  حي ًربىةن، دىخى : خى يىيًّا رىأىٍيتي  قىدٍ  فىقىاؿى ًربىةو  ًفي يىطيكؼي  حي  فىذىىىبيكا، ىىاىينىا، خى

ديكا فىطىافيكا، جى ًربىةو  ًفي اٍلمىٍسؾى  فىكى  فكثرة ،بيا كاعتد العقمية بالقرينة عمؿ  النبيف ،(ِ)"خى
 كحاشاه ،بضربو كأمر ،الدليؿ بيذا اعتد كقد الكذب، عمى داللة فيو ،المدة كقصر ،الماؿ
 عمى ذلؾ فدؿ ، حقو في مستبعد كىذا الظمـ، مف نكع ألنو ؛حجة ببل بضربو يأمر أف

 .بمكجبيا كالعمؿ القرينة، اعتبار
 نفييـ أك الكالديف إلى األكالد نسبة إثبات في قطعية الكراثية البصمة نتائج أف -ْ

 مسرح في تكجد التي -المعاب أك ،المني أك ،الدـ مف- العينة إسناد ياكفي عنيـ،
 مستقمة بينة كاعتبارىا بيا األخذ تعيفكبالتالي ي ،مختصيف بشيادة صاحبيا إلى الحادث
 غمبة عمى تبنى كككنيا ،بالشيادة سبالن ثبكت كاقع إلى نظرنا كلك ،الحكـ بيا يثبت
 الكىـ تطرؽ، ك بالخطأ االحتماؿ كجكد مع ،كالشيرة االستفاضة فييا كيكفي ،الظف

 ىذا كمع ،األغراض مف لغرض كيقع ،باطبلن  يككف أف يمكف اإلقرار ككذا، إلييا كالكذب
 مع، لظفا غمبة عمى مبنيتاف لككنيما ؛بيما يؤخذ شرعية بينة كاإلقرار الشيادة تعتبر

                                                           
 .ِٖ ،ِٕ، ِٔاآليات  :سكرة يكسؼ -ُ
، ََّٔبرقـ:  ُٕٓ/ّ خيبر أرض حكـ في جاء ما داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب أبك أخرجو -ِ

برقـ:  ُّٕ/ٗ الكبرل، كتاب السير، باب مف رأل قسمة األراضي المغنكمة كمف لـ يرىا سنفالفي  كالبييقي
 .ُٗٗٓبرقـ:  َٕٔ/ُُفي صحيحو، كتاب المزارعة  حباف ، كابفُُٖٖٔ
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 الجيد إلى يرجع فييا الكارد كالخطأ ذاتيا، في تخطئ نتائجيا تكاد ال التي البصمة كاقع
 شرعية حجة الكراثية البصمة بأف جـزال نستطيع ،ذلؾ كنحك ،التمكث عكامؿ أك ،البشرم

 ،كالعدؿ ،الشريعة مقاصد تأمؿ كمف ،شركطيا تكفرت إذا بمضمكنيا العمؿ كجبت
 كغيرىا األدلة فيذه، األمر ىذا رجحاف جميان  لو ظير ،األحكاـ عمييا قامت التي كالحكمة

 .(ُ)امتعين بو األخذ كاف كجو بأم تبيف إذا الحؽ أف عمى دالة
 النسب، فمما يمي:أنو ال مانع مف تقديميا عمى األدلة األخرل إلثبات  اكأم
لظف الغالب، ف ىذه األدلة حكـ الفقياء بمقتضاىا عمى ثبكت النسب بناء عمى األ -ُ

بمقدكرىـ تعميؽ النسب بأمر آخر يدؿ باليقيف عمى قياـ عبلقة جنسية بيف  حيث لـ يكف
الرجؿ كالمرأة كالتي ىي األساس في ثبكت النسب، إذ ليس باإلمكاف االطبلع عمى ىذه 
العبلقة التي مبناىا عمى التستر كالخفاء، فأنيط النسب بالفراش مثبلن، الذم ىك قياـ حالة 

التصاؿ الزكجيف، كقياـ  -شرعا كعقبل–جية؛ اعتباران بأف كجكد ىذه العبلقة مىًظٌنة الزك 
معاشرة جنسية بينيما يككف نتاجيا ىذا الكلد الذم ىك محؿ النسب، فاعتبر الفقياء ىذه 
المىًظٌنة مقاـ الشيادة عمى الجماع، كما تقدمو تقنية البصمة الكراثية مف دقة في الكشؼ 

بلقة، كالتيقف مف حقيقة األبكة يفكؽ بكثير ما تقدمو الكسائؿ الشرعية عف حصكؿ ىذه الع
الظنية، فالبصمة شاىد حقيقي عمى الجماع، دكف أف يككف فييا مشاىدة لعممية الجماع أك 

 كشؼ لمعكرة، فكيؼ لنا بعد ذلؾ أف ندع اليقيف كنأخذ بالظف.
بيؿ، سكاء ما تعمؽ ف األصؿ التماس اليقيف في األحكاـ ما كجد إلى ذلؾ سأل -ِ

غيره، كلذا تحدث الفقياء عف كسائؿ إثبات النسب، كجعمكا بعض األدلة  منيا بالنسب أك
أرفع مف بعض في الداللة كالقكة، كاشترطكا لقبكليا شركطان إمعانان في طمب الكماؿ 
كالتماـ، ىذه مف جية الشرع، أما مف جية الفطرة، فإف اإلنساف ال يريد أف يدع أدنى 

لمشؾ في نسبو، كال يرضى إال بتيقف النسب منو، كىذا يدؿ عمى كجكب التماس  مجاؿ
كىذا ما أكده اليقيف كالتماـ في أحكاـ النسب، كال يصار إلى الظف إال عند تعذر اليقيف، 

                                                           
 .ْٔ-ُٔ، ص ُِْٓ، رجب، ِّالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد -ُ
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كعسر  ، مع التنبو إلى أنو نظران لكمفة إجراءات التحميؿ(ُ)بعض الفقياء في أكثر مف مناسبة
صحة  أف نطمب مف كؿ أحد الفحص عف جينات أبنائو لمتحقؽ مفذلؾ، فإنو ال يمكف 

ذا تعذر العمـ أك تعسر أقيـ الظف مقامو؛ لقربو منو، ألف المشقة تجمب التيسير؛ النسب  .(ِ)كا 
                                                           

 بمجرد بالدخكؿ الحكـ لنا أيف كمف المتيقف، ىك ىذا المنار: في قاؿ»ابف األمير الصنعاني:  قاؿ -ُ
 مف أعـ كالممكف ظف، أك ،بعمـ األحكاـ جميع في متعبدكف كنحف فيو، مشككؾ أنو غايتو فإف إلمكاف،ا

 الجكاب فإف»، كقاؿ ابف القيـ: ُُِ/ّ السبلـ سبؿ «الشؾ مع بالحكـ الجميكر تطبيؽ مف المظنكف، كالعجب
 .ُٕٖ/ِ المكقعيف إعبلـ «الضركرة عند يجكز إنما بالظف

 ندما نتحدث عف التماس اليقيف في النسب، فينا يفرؽ بيف مسألتيف:قاؿ ىذا الفريؽ: ع -ِ
أف األنساب المستقرة التي تعارؼ الناس عمييا، كمضى عمييا الزمف، كاستقرت عمييا المعامبلت  أما اْلكلى:

ش، الشرعية مف نفقة، كميراث، كأرحاـ، كغيرىا، ىذه األنساب بعد ثبكتيا بأحد األدلة الشرعية المعركفة )فرا
أك إقرار، أك بينة( ال يجكز التحقؽ منيا، أك التعرض ليا بالتشكيؾ دكف مبرر شرعي؛ لما في التحقؽ في 
 أمر نسب مستقر مف تشكيؾ في ذمـ كأعراض الناس بغير مسكغ، كدمار ألكاصر التراحـ بيف ذكم القربى،

شاعة كنقض لما أبرمو اإلسبلـ مف استقرار، كفيو كسكسة كشؾ منبكذيف شرعان، كي فتح طريقان إلثارة الفتف كا 
 الفاحشة، كقد حذرنا اهلل تعالى مف سياسة نبش القبكر.

فالتماس اليقيف في األنساب التي لـ تحصؿ بعد، كيؤمؿ حصكليا في المستقبؿ، كفي ىذا يدعكا  كأما الثانية:
يستكجب تسجيؿ بصمة البعض إلى تسجيؿ البصمة الكراثية عمى شيادات الميبلد لممكلكديف الجدد، كىذا ما 

الزكجيف بمجرد العقد، كقبؿ الدخكؿ، كتقرف تمؾ البصمة الخاصة بالزكجيف معان بقسيمة الزكاج الرسمية، 
حتى إذا ما رزقا بمكلكد تكجيا لتسجؿ اسمو مع بصمتو الكراثية التي يجب أف تتطابؽ مع بصمة كالديو 

أمر نسب لـ يحصؿ ىك ما نعنيو؛ ألف اليقيف ممكف فبل الثابتة عمى قسيمة الزكاج، قالكا: فالتماس اليقيف في 
يؤخذ بالظف، كليس في ىذا تشكيؾ، أك تعرض النسب ليزات؛ ألنو أمر غير ثابت كمستقر بعد، كالمتعيف 

ف كانت اليقيف، كجميكر الفقياء قالكا مف قبؿ باشتراط إمكاف الدخكؿ لثبكت النسبطمب  ، فيذه الدعكة كا 
ليست جديدة المبنى؛ ألف مف الفقياء مف يشترط الدخكؿ المحقؽ لثبكت النسب،  جديدة الصكرة إال أنيا

كأمكف التحقؽ اليـك بالبصمة الكراثية؛ كقد أجمع الفقياء عمى استحباب اتخاذ السجبلت لقيد الحقكؽ 
 كاألحكاـ؛ لئبل تككف عرضة لمنسياف، كلبلستعانة بيا عند الجحكد، كنص بعض الفقياء عمى أف الحقكؽ لك
تعمقت بحؽ اهلل كالحدكد، أك بحؽ عاـ كالكقؼ لمفقراء كالكصية ليـ أك لجيات الخير، فإنو يجب عمى 
القاضي أف يكتب ذلؾ كيحكـ بو دكف حاجة لطمب أحد، كاإلسبلـ حريص عمى تكثيؽ حقكؽ كمعامبلت 

تائج اجتماعية عظيمة، حيث لمتعامؿ، كبثان لركح األمف بيف المتعامميف، كفي مثؿ ىذا القرار ن الناس، استقراران 
 =يضيؽ الخناؽ عمى المزكريف كالمنحرفيف، كيسد باب الفاحشة خكفان مف ظيكر الحقائؽ عمى البصمة
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ألف الفقياء شرطكا لينسب الكلد إلى الفراش أف ال يككف ىناؾ مانع عقمي أك  -ّ
ينسب إلى الزكج، أك كاف الزكج غير حسي، فقالكا: إف أتت بو ألقؿ مدة الحمؿ فبل 

بالغ، أك لـ يكف التبلقي ممكنان، كال يقبؿ اإلقرار إف كذبو الحس، كأف يككف الشخص 
 .(ُ)المراد إلحاقو في سف مقارب لمف يريد إلحاقو

                                                                                                                                                                  

اإلجراء مع ما نص عميو الفقياء مف شركط إلثبات النسب، كتقييدىـ القكؿ بثبكت  الكراثية، مع تكافؽ ىذا=
د الشافعي ذكر أنو يجب عمى شيكد النكاح ضبط التاريخ النسب بالزماف كالمكاف كالحاؿ، حتى أف ابف العما

بالساعات كالمحظات كال يكفي الضبط بيـك العقد؛ ألف النكاح يتعمؽ بو لحاؽ النسب لستة أشير كلحظتيف 
]انظر: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو مف حيف العقد، فعمييـ ضبط الكقت كالتاريخ لحؽ النسب

 [. ّٔٓ-ّْٓص
ف كاف لمباحث ىنا مف كممة فإنو يقكؿ: إف الحديث عف  مثؿ ىذا ال يككف إال في المجتمعات التي قد نخر  كا 
فييا الفساد، كذىبت في ركب الغرب مف تحمؿ، كسفكر، كتبرج، كعرم، تحت مسمى الحريات، حتى يصير 

تدلكف لو اعتباره ككجاىتو، الزكج يشؾ في حمؿ امرأتو، إذا صرنا في ىذه الحاؿ حينيا يصير ما ذكره المس
كاألكلى بؿ الكاجب عمينا أف نبحث عف أسباب الفساد في المجتمعات، كنعمؿ عمى إزالتيا، كنعمؿ عمى 
تمسؾ المجتمعات بضكابط كقيكد الشريعة اإلسبلمية، فإنيا سماكية المصدر، ككاضعيا ىك األعمـ بما يصمح 

المجتمعات المسممة انتشار العفاؼ، كالطير، كالستر، كلك  العباد في المعاش كالمعاد، كلنعمـ أف األصؿ في
 أعمـ. أف البشر تقيدكا بتعاليـ الشريعة اإلسبلمية المباركة لكنا في غنى عف مثؿ ذلؾ، كاهلل 

قالكا: إف العمؿ بمقتضى ىذه الشركط ال يعني الطعف في تمؾ األدلة، كال في حجيتيا؛ ألف االحتماؿ أك  -ُ
الفرع أك التطبيؽ، ال يعني أف األصؿ في ذاتو ظني أك احتمالي، فرد الشيادة ال يعني  لىالغمط إذا تطرؽ إ

التشكيؾ في حجيتيا، كما أف القطع بحجية الشيادة ال يعني أف كؿ ما يشيد بو الناس فيك قطعي كالبد، بؿ 
حاب القكؿ منو القطعي، كمنو الظني المكذكب، كلعؿ عدـ استحضار مثؿ ىذا األمر حذا بفريؽ مف أص

األكؿ إلى القكؿ: إف الطرؽ الشرعية )الفراش، كالبينة، كاإلقرار( ىي ما أجمعت عميو األمة، فبل يسكغ تقدـ 
البصمة عمييا؛ ألنو يؤدم إلى إبطاؿ تمؾ النصكص الشرعية التي دلت عمييا، كىدـ أمر مجمع عميو بيف 

 قطعي، بالقياس العمؿ أف ترل»لتباس بقكلو: العمماء في كافة العصكر، كقد نبو الشاطبي إلى مثؿ ىذا اال
 جئت فإذا ذلؾ، أشباه إلى قطعي، الظنييف الدليميف تعارض عند بالترجيح كالعمؿ قطعي، الكاحد بخبر كالعمؿ
 قطعيان، ال ظنيان  كجدتو معيف كاحد بخبر العمؿ في أخذت أك ظنيا، العمؿ كاف بو لتعمؿ معيف قياس إلى

فإذا ساغ لمجميع ، [ِّٖ/ِ المكافقات«]الكمية المسألة أصؿ في قادحا ذلؾ يكف ـكل المسائؿ، سائر ككذلؾ
 .=أف يقكؿ بيذه الشركط دكف أف يحمؿ ذلؾ طعنان في أدلة اإلثبات، فالبصمة الكراثية مف ىذا القبيؿ
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ألف البصمة الكراثية قرينة قطعية لمتحقؽ مف صحة أدلة إثبات النسب، كليس  -ْ
ف دليؿ النسب إف كاف صحيحان فيجب أال يعارض دليؿ فييا معارضة ألدلة النسب؛ أل

ذا ثبت بالبصمة  البصمة؛ ألف الشرع يقيني، كال يمكف أف يعارض اليقيف اليقيف، كا 
خطؤه، فكيؼ يسكغ لنا األخذ بالظف البيف خطؤه، فالبصمة ما ىي إال كسيمة لمتحقؽ مف 

لمعقد أك الدخكؿ قرينة صحة دليؿ اإلثبات، كما أف كالدة المكلكد ألقؿ مف ستة أشير 
قطعية عمى أف الكلد ليس مف الزكج، فعىبلىـ القكؿ: إف البصمة الكراثية تؤدم إلى ىدـ 
أمر مجمع عميو، مع  أف أحدا لـ يقؿ بأف األخذ بدليؿ الحساب في ثبكت صحة النسب 
فيو ىدـ لدليؿ الفراش، كبالتالي فرفض دليؿ البصمة في التحقؽ مف صحة الفراش، أك 

يادة، أك غيرىا مف أدلة اإلثبات، يستمـز رفض جميع أدلة الحس كالعقؿ التي استند الش
إلييا الفقياء لقبكؿ أدلة النسب الشرعية؛ ألف الشريعة ال تفرؽ بيف المتماثميف، كيمكف 
القكؿ: إف األخذ بالبصمة ينقؿ ىذه األدلة مف ككنيا أدلة ظنية إلى ككنيا أدلة يقينية، 

قرنان مف  ُْتعزيزا ليذه األدلة كتدعيما لداللتيا، لترقى إلى مرتبة القطع بعد بيا فيككف األخذ 
 الزماف، ككـ مف النصكص الظنية تدعمت داللتيا بأدلة خارجية جعمت داللتيا قطعية.

بأنو ال مانع مف القكؿ بعد ظيكر البصمة الكراثية كما تقدمو مف دقة في كشؼ  -ٓ
الفقياء مف اشتراط الدخكؿ المحقؽ إلثبات النسب ىك  الحقيقة، بأف ما اختاره طائفة مف

األقرب إلى الصكاب في ظؿ التقدـ العممي المتاح، كالذم يستطيع الكشؼ عف حصكؿ 
اإلسبلمي؛ لعدـ كجكد البناء بدرجة قاطعة، فقد ظؿ ىذا القكؿ متعسران اعتماده في الفقو 

بالدخكؿ ؿ أكثر الفقياء يعتبركف كسيمة يقينية يمكف بكاسطتيا الكشؼ عف حقيقة البناء، فظ
الممكف إلثبات النسب؛ ألنو المقدكر عمى معرفتو كاالطبلع عميو، أما مع البصمة فقد 

 أصبح ذلؾ ممكنان.
                                                                                                                                                                  

اس فالحس ىذه الشركط قابمة لمقياس عمييا مف غير نزاع، كال يقاؿ بعدـ إمكاف الزيادة عمييا، كبالقي =أيضان 
كالعقؿ ال يقبؿ أف يكلد شخص مخالؼ لمصفات الكراثية لكالديو، ]انظر: النسب كمدل تأثير المستجدات 

 [.ّٗٓ-ّٖٓالعممية في إثباتو ص
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أف الفقياء السابقيف عالجكا مسائؿ إثبات النسب كحققكىا بحسب ما كاف متاحان  -ٔ
بلؿ تمؾ الشركط التي لدييـ كفي زمنيـ مف كسائؿ لمعمـ كالمعرفة، ككاف ىميـ مف خ

كضعكىا لقبكؿ كسائؿ اإلثبات الكصكؿ إلى اليقيف، لكف كسائؿ العمـ قصرت بيـ عف 
إدراؾ ىذه الغاية، كما ذىبكا إليو مف تشكؼ كبحث عف مخارج احتمالية كنادرة ناتج عف 
عدـ كجكد بينة يقطع فييا بإثبات النسب، كلك أتيح ليـ ما أتيح لنا اليـك لما تأخركا في 

المانع مف تكظيفيا لخدمة أحكاـ الشريعة!، كبالتالي ال مانع مف تكظيفو، كبالتالي فما 
نظر جديد في الشركط التي نص عمييا الفقياء في قبكؿ دليؿ الفراش، أك الشيادة، أك 

التقدـ العممي الذم أبرز طابع اليقيف الذم تتسـ بو البصمة اإلقرار إلثبات األنساب في ظؿ 
لتالي فاالتجاه يقكل ألف تككف البصمة الكراثية مانعان شرعيان مف قبكؿ كؿ دليؿ الكراثية، كبا

اشترط لو مكافقة دليؿ العقؿ كالحس، بحيث إذا كانت البصمة تفيد عكس ما يدؿ عميو دليؿ 
 .(ُ)اإلثبات، كاف ذلؾ مكجبان لمقكؿ بعدـ صحة دليؿ اإلثبات كبطبلنو

يمكف بو التأكد مف صحة ككف المكلكد قد  فعمة الخبلؼ ىي عدـ كجكد دليؿ لئلثبات
تخمؽ مف ماء رجؿ معمـك أك ال، فالفريؽ األكؿ اكتفى باألدلة الشرعية المعركفة 
باعتبارىا األدلة التي سار عمييا الفقياء عمى اختبلؼ الزماف كالمكاف، كقد دلت عمييا 

ؿ لحجيتيا، نصكص شرعيو، كعميو فبل يجكز لدليؿ آخر التقدـ عمييا؛ ألف ذلؾ إبطا
كتشكيؾ في النصكص التي دلت عمييا، كىك باطؿ ببل شؾ، إضافة إلى إفضائو 
لمكشؼ عف المستكر، كالشرع متشكؼ إلثبات النسب، أما الفريؽ الثاني فقد نظر إلى 

الشرعية إلثبات النسب باعتبارىا أدلة معقكلة المعنى، ال يقصد الكقكؼ عندىا  األدلة
ا، كىي أدلة يقصد بيا اإلثبات، كال تتسـ بطابع اليقيف الذم بحيث ال يتقدـ عمييا غيرى

 .(ِ)ال يقبؿ االحتماؿ، فإذا كرد ما يثبت لنا اليقيف كجب األخذ بو

                                                           
 .ّٓٔ-ُّٓر المستجدات العممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثي -ُ
ية كأثرىا في النسب لمسكيمـ، مجمة ، كالبصمة الكراثُّٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ِ

 .ُِٕ، صّٕالعدؿ، عدد
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 ليا حظ مف االعتبار كالنظر -في نظر الباحث–أدلة القكؿ الثاني  : أقكؿ: إفأخيران 
ز بالدقة، كنتائجيا مف الناحية العممية كسيمة تمتاالبصمة الكراثية عمى اعتبار أف 

ندكة الكراثة كاليندسة الكراثية المنبثقة عف المنظمة كقد أقرت أك شبو قطعية،  ،قطعية
اإلسبلمية لمعمـك الطبية أف البصمة الكراثية مف الناحية العممية كسيمة ال تكاد تخطئ في 
 التحقؽ مف الكالدية البيكلكجية، كالتحقؽ مف الشخصية، كال سيما في مجاؿ الطب

بتكفر شركطيا ، طبعان ذلؾ مقيد الشرعي، كىي ترقى إلى مستكل القرائف القكية
فيعتبر القكؿ  -كلعمو أقرب إلى الكاقع المادم البحت-كضكابطيا، أما مع عدـ ذلؾ 

األكؿ أدؽ؛ ألف عدـ تكفر الشركط كالضكابط سيجعؿ النتائج محتممة لمخطأ إما لئلىماؿ 
 أعمـ. ال يصمح لبلعتماد عميو، كاهلل أك التبلعب، كما كاف كذلؾ فإنو 

 في نفي النسب: المعاف االكتفاء بالبصمة الكراثية عفالمعاصركف في  اختمؼ -ج
ذىب بعض المعاصريف إلى جكاز االكتفاء بالبصمة الكراثية عف إجراء  القكؿ اْلكؿ:

 ؛ لما يمي:(ُ)المعاف، كال حاجة لمجكء إلى المعاف بعد التيقف مف نسب الكلد بكاسطة البصمة
﮷ ژلقكلو تعالى:  -ُ ﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ، الدالة (ِ)ژھ ے ے ۓ ۓ

عمى أف الزكج إنما يمجأ إلى المعاف لنفي النسب عند فقده لمف يشيد لو بما رمى بو 
 تنفيو، أك لقكلو تشيد -الكراثية كالبصمة- بينة الزكج مع كاف إذا زكجتو مف الزنا، أما

 اآلية. في الشرط بلؿالخت أصبلن؛ لمعاف مكجب ىناؾ فميس

                                                           
، كالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ّٕٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ

، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي ُٕٗ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صِْْص
، كالبصمة ُُٓ(، صّٕية كأثرىا في النسب لمسكيمـ، ضمف مجمة العدؿ، عدد)، كالبصمة الكراثِِٖص

، كالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة ٕٔ(، صِّالكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، عدد)
 . ّٓٓ، كفقو القضايا الطبية المعاصرة صُِمنيا لسعد الديف ىبللي ص

 .ٔ اآلية :سكرة النكر -ِ
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ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ژ :تعالى لقكلو -ِ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ×ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ  ×ے 

 مف نكعان  يعتبر ميعىينة جية مف القميص ، فإذا كاف شؽ(ُ)ژې ې ۉ ې 
 .الشيادة مقاـ تقـك الكراثية فالبصمة الشيادة،

تعتبر شيادة؛ ألف الشيادة تككف سابقة عمى نكقش الدليبلف: بأف البصمة الكراثية ال 
﮲ ژالفعؿ كالحدث، كالبصمة متأخرة، فبل يمجأ إلييا؛ ألف لفظ الشيادة في اآلية:  ۓ ۓ 

﮵  ﮴  يضعؼ ىذا القكؿ؛ لعدـ إمكاف اعتبار البصمة الكراثية مف الشيداء  ژ﮳
بعة شيكد، بحاؿ مف األحكاؿ، كال تصؿ إلى الشيادة التي أكجبيا الشارع، كىي شيادة أر 

فبل يجكز أف تعتبر البصمة الكراثية في قكة الشيادة في إثبات الزنى كما يستمزمو مف 
نفي الكلد؛ ألف الشيادة في الكاقع البد أف تكك صريحة صراحة كاممة في مشاىدة أثر 
ذلؾ، كفي مشاىدة الكاقعة نفسيا، بدليؿ أنو لك تخمى أحد األربعة الشيكد بطمت 

دَّ ا  .(ِ)لثبلثة، كعميو فإنو ال يجكز اعتبار البصمة في قكة الشيادةالشيادة، كحي
 كجو فبل الشيادة غير أخرل بينة ىناؾ كانت لكرد األكلكف عمى ىذه المناقشة: بأنو 

 المعاف كقكع منعنا فإذا ،الزنا مف بو رماىا فيما الزكجة أقرت لك كما ،المعاف إلجراء
 تخالؼ -الكراثية البصمة- قطعية بينة جكدك  مع إجرائو كجو فما لو، مانع سبب لكجكد
 الشرط الختبلؿ ؛أصبلن  لمعاف مكجب مع عدـ كجكد– بذلؾ قمنا إذا فإننا ،الزكج دعكل
 المعنى معقكؿ كالمعاف كالعقؿ، لمحس كمخالفة المكابرة مف ضربان  كاف -اآلية في

 في الزكج ؿقك  مف أقكل الشيادة أفب عمـ، مع ال(ّ)محضان  تعبديان  كليس السبب معركؼ

                                                           
 .ِٖ ،ِٕ، ِٔاآلية  :سكرة يكسؼ -ُ
 . ْْٓالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ص -ِ
 الحاؿ لداللة منيا؛ أقكل يككف قد البينة أنكاع مف غيرىا أف ريب البينة، كال مف كالشاىداف»قاؿ ابف القيـ:  -ّ

 .16ص الحكمية الطرق، «الشاىد إخبار داللة مف أقكل فإنيا المدعي، صدؽ عمى
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 في الطرفيف متساكم فيك المعاف في الزكج قكؿ أما ،الظف غمبة عمى مبنية ياألن ؛المعاف
 الفقو مف فيؿ صادقة، الزكجة تككف أك صادقان، فيكك  أف إما ألنو ؛الكذب أك الصدؽ

 لمصدؽ محتمؿ ىك ما كنأخذ الزكج، كذب تؤكد%  ٗ.ٗٗلػ تصؿ قطعية بينة ندع أف
، كالقرينة القاطعة تقـك مقاـ الشيادة في ثبكت (ُ)!لمشريعة؟ لؾذ كننسب% َٓ بنسبة

الحد كما يرل ذلؾ طائفة مف الفقياء، كعميو فيذه قرينة مؤيدة لمزكج في دعكاه، فبل 
 . (ِ)لعافتككف ىناؾ حاجة إلى 

كمعنى الشيداء في اآلية أف الزكج قد احتار، كأنو قد بقي كحيدان، كال يكجد مف يؤيده، 
ما أف يبلعف، كقضية المعاف قضية كبيرة كأنو بال خيار بيف أمريف: فإما أف يجمد ظيره، كا 

جدان؛ ألف المعاف يقع بالشيرة كاالفتضاح، فمذلؾ إذا ما ثبت بكاسطة البصمة الكراثية، 
الكراثية إنما جعؿ في قضية خاصة، فيذا ال يكجد في المعاف؛ ألف إثبات النسب بالبصمة 

 .(ّ)ما نفي النسب فيك المعتمد بالبصمة الكراثيةكأكىي قضية االختبلط، 
 نسب ، كالدالة عمى أف إلحاؽ(ْ)ژڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱژ: تعالى كلوق -ّ
 طفؿ نسب الكراثية البصمة أثبتت فإذا الشريعة، مقاصد مف عظيـ مقصد بأبيو الطفؿ
 ضعؼ مع- آخر غرض ألم أك النفقة، مف لمتيرب أك كشككؾ، ألكىاـ األب كأراد
 نمكف كال بأبيو، الطفؿ نمحؽ أف يقتضي العدؿ فإف أف ينفيو، -الزماف ىذا يف الذمـ
 الطفؿ. ضياع في سببان  يككف لئبل المعاف؛ مف األب

                                                           

 ىك ما يينف ثـ بشيء كأعبلمو كأماراتو العدؿ طرؽ يخص أف كأعدؿ كأحكـ أعمـ  كاهلل»قاؿ ابف القيـ:  -ُ
 بيف قد بمكجبيا، بؿ كقياميا اكجكدى عند يحكـ كال منيا يجعمو فبل أمارة كأبيف داللة لكأقك  منيا أظير
 استخرج طريؽ فأم بالقسط، الناس ـكقيا عباده بيف العدؿ إقامة مقصكده أف الطرؽ مف شرعو بما سبحانو

 .ُٗص الحكمية ، الطرؽ«لو مخالفة كليست الديف مف فيي كالقسط العدؿ بيا
، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية ْٕ، صِّالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد، مجمة العدؿ، عدد -ِ

 .ّٕٕفي إثباتو ص
 . ْْٔقيية صالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الف -ّ
 .ٓاآلية  :سكرة األحزاب -ْ
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كىىا،في كلد المبلعنة:  قكلو  -ْ اءىتٍ  فىًإفٍ  "اٍنظيري رىةو، ًمٍثؿى  قىًصيرنا أىٍحمىرى  ًبوً  جى حى  فال كى
فٍ  قد إال أيرىاهي  ، كىاً  اءىتٍ  كىذىبى ـى  وً بً  جى دىؽى  قد إال أىٍحًسبي  فال إليتيف ذىا أىٍعيىفى  أىٍسحى  ،"عمييا صى

ى ما "لىٍكالى : ، فقاؿ كهالمكر  األمر عمى بو فجاءت لىيىا لي لىكىافى  الم وً  ًكتىابً  مف مىضى  كى
" في  ، الداؿ عمى أف إقامة المعاف دفع الحدَّ عف المرأة، فمك لـ يىٍفصؿ النبي (ُ)شىٍأفه

بمقتضى ذلؾ الشبو البيف، كلما احتاج حينئذ معاف لكاف أقاـ الحد عمى المرأة الحككمة بال
أف الكلد ليس مف أبيو؛ ألنيا إلى إجراء المعاف، فكذلؾ نتيجة البصمة الكراثية إذا أظيرت 

 مف الشبو. أقكل كأدؽ
 المعاف بيف تبلـز كال ،النسب نفي تذكر كلـ العذاب، درء ذكرت المعاف آية فأل -ٓ
 إذا إليو الطفؿ ينسب أف يمنع كالالحد عنو،  يدرأل الرجؿ يبلعف أف فيمكف النسب، كنفي
 .الكراثية بالبصمة ذلؾ ثبت
 ثبتأ إذاف الحس، عمى مبنية لككنيا ؛قطعية يقينيةالكراثية  البصمة نتائج ألف -ٔ
 ،كالكاقع لمحس عنو تكذيب النسب قطعف نفيو، كأراد ،الزكج مف الطفؿ أف البصمة تحميؿ

 المسائؿ ىذه مثؿ في السميـ العقؿ مع الشرع يتعارض أف البتة يمكف كال لمعقؿ، كمخالفة
 النتيجة، ظيكر بعد المعاف الزكج، كطمب فإنكار تعبدية، ليست كىي المعنى، المعقكلة

 .المكابرة عمى بني حكمان  يثبت أف يتنزه كالشرع المكابرة، مف نكع
مؿ منو، كأف استبرأىا بحيضة كلـ يمسيا بعدىا، إذا تيقف الزكج أف الزكجة لـ تح -ٕ

كظير بيا حمؿ فإنو يستأني بو إلى الكضع، ثـ يقٌدـ القارئ بعد التثبت ما كشفتو لو 
القراءة مف اتصاؿ بيف األب كالمكلكد، أك عدـ اتصاؿ، ليككف ىذا مغنيان عف المعاف؛ 

مطفؿ مع أبيو فبل ينتفي عنو ألف المعاف ىك االستثناء ال القاعدة، فإذا تطابقت البصمة ل
 لحؽ رعاية ؛النسب إثبات إلى يتشكؼ الشارع فنسب الطفؿ حتى لك العف؛ أل

 الشريعة أصكؿ مف أصؿ مع يتنافى النفي في الزكج لقكؿ البصمة كمخالفة ،الصغير
نفاذ األنساب، حفظ كىك  عند الذمـ خرابمع - الزكج لقكؿ البصمة مخالفة مع المعاف كا 

                                                           
 سبؽ تخريجو، كىك في البخارم. -ُ
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 نسب نفي عدـ يكجب -لمزكجة الكيد باعث حاالت كتعدد ،الزماف ىذا يف الناس بعض
 .المجتمع في الصحيحة األكضاع الستقرار كباعثان  ،لمحؽ إحقاقان  الطفؿ

نكقش: بأف قصد الشارع مف تشريع المعاف ىك سد أبكاب الخكض في األعراض 
اش ليس أمامو كالنسب؛ لئبل تتعرض لبلضطراب كالفكضى، فمف أراد نفي نسب كلد بالفر 

إال المعاف الذم لك تطرقت إليو لكجدت فيو مف التأثير الشخصي، كاالجتماعي، 
كاألسرم، بحيث ال يقدـ عميو إال في حالة الضركرة القصكل، فمف تأمؿ في صفة 
المعاف، عمـ يقينان أف الشارع يقصد بقاء النسب دكف أف يتعرض لمخدش كالجرح، كلك 

مة لنفي النسب، كاالكتفاء بيا دكف المعاف، ألدل إلى فتح باب االعتماد عمى البص
استسياؿ األمر، كالتسرع في نفي النسب، كبالتالي إلى فكضى كاضطراب في ىذا األمر 
الخطير، كما يترتب عميو مف مفاسد عظيمة، فكاف ال بد مف سد ىذا الباب، مع ما 

مف صفة تعبدية في لمعاف مف حكـ شرعي ثابت بالكتاب، كالسنة، كاإلجماع، كما لو 
حبلؿ غيره محمو إال بنص شرعي يدؿ عمى نسخو، كذلؾ  إقامتو، فبل يجكز إلغاؤه كا 
مستحيؿ، ثـ كيؼ يجكز نسخ حكـ شرعي بناء عمى نظريات طبية مظنكنة ميما بمغت 

باألدلة  مف الدقة كالصحة في نظر المختصيف بيا، فيككف األخذ بذلؾ مساكاة لطريؽ ثابتة
 و النسب بطريقة ال تزاؿ في طكر التجربة، فالعمؿ بالمعاف تنفيذ ألمر اهللالشرعية ينفى ب

تعالى، أما البصمة فإنما تقـك عمى معرفة الحقيقة المجردة، فيي تثبت أك تنفي البنكة 
 . (ُ)فقط، بخبلؼ المعاف الذم يترتب عميو درء الحد، كانتفاء الكلد، كالتفريؽ بيف الزكجيف

 كالميزاف كالكاقع، الحس مخالفة عمى أحكاميا تبني أف فم أعظـ الشريعة أفب -ٖ
، كبالرجكع إلى شركط المعاف ذلؾ اإلباء كؿ يأبى بالحؽ الناس بيف لمحكـ اهلل أنزلو الذم

التي ىي محؿ اتفاؽ بيف الفقياء نجد أنيـ اشترطكا إلجراء المعاف إمكاف أف يككف الكلد 
حاؿ ذلؾ انتفى الكلد مف غير لعاف؛ ألننا نقطع المراد نفيو مف الزكج النافي، أما إذا است

بأف الكلد ال يمكف أف يككف ابنان لمزكج، فمـ تعد مف حاجة إلجراء المعاف، فالقطع بككف 
                                                           

 .ْْٕ، ْْٔية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية صالبصمة الكراث -ُ
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الكلد ليس مف الزكج يككف مانعان مف المعاف، كما ذكر الفقياء أيضان أف نفي النسب عمى 
كف الكلد ليس مف الزكج(، كنكع نكعيف: نكع ينفى بنفس النفي مف غير لعاف )كالقطع بك

، كبناء عمى ذلؾ يتضح أف الزكجة إذا أتت (ُ)ال ينتفي بنفس النفي بؿ بكاسطة المعاف
قطعية عمى أنو ليس مف الزكج، بكلد تخالؼ بصمتو الكراثية بصمة أبيو كاف ذلؾ قرينة 

أك أتت بو ألقؿ ان فبل حاجة لنفيو بالمعاف، كما أنو ال حاجة لنفيو بالمعاف إذا كاف الزكج صبي
ف استمحقو،  ، كعميو يمكف القكؿ بأنو مشركع األصؿ في االستمحاؽ أف معمدة الحمؿ كا 

                                                           

ف»يقكؿ الشيرازم:  -ُ  عنو كينتفي منو، يككف أف يمكف ال يمحقو؛ ألنو لـ لمثمو، يكلد ال صغيران  الزكج كاف كا 
ف لـ يمكف ا غير مف جتماعيما عمى الكطء بأف تزكجيا كطمقيا عقيب العقد، أك كانت بينيما لعاف... كا 

ف أتت بكلد  مفمسافة ال يمكف معيا االجتماع، انتفى الكلد  غير لعاف؛ ألنو ال يمكف أف يككف منو... كا 
ف  مفلدكف ستة أشير مف كقت العقد، انتفى عنو  غير لعاف؛ ألنا نعمـ أنيا عمقت بو قبؿ حدكث الفراش، كا 

غير  مفؿ بيا ثـ طمقيا كىي حامؿ فكضعت الحمؿ ثـ أتت بكلد آخر لستة أشير، لـ يمحقو كانتفى عنو دخ
 أم- بو تأتي أف إال» كيقكؿ الدردير:[، َُِ/ِ ]الميذب«لعاف؛ ألنا قطعنا ببراءة رحميا بكضع الحمؿ

 المانع لقياـ ؛لعاف بغير حينئذ فينتفي ،أياـ كستة باؿ لو بشيء العقد يـك مف أشير ستة مف ألقؿ -بالكلد
 بغير الكلد عنو فينتفي مجبكب أك ،الحمؿ حيف صبي -الزكج أم- كىك بو تأتي أك ،نفيو عمى الشرعي
 ادعتو أك ،الصحيح عمى فقط اليسرل البيضة أك األنثييف مقطكع كمثمو ،حينئذ منو حمميا الستحالة ؛لعاف
 كىما كلييما ذلؾ في بينيما العقد كتكلى ،مثبلن  مشرقي الي زكج عمى عمييا العقد بعد مغربية امرأة الحمؿ أم
 ينتفي فإنو ،الحمؿ ظير أف إلى محمو في الزكجيف مف كؿ بقاء كعمـ -كالمشرؽ المغرب أم- مكانيما في
 عمى تدعيو أف المراد بؿ ،كمشرقي لمغربية مفيـك كال ،عنو نفيو عمى العادم المانع لقياـ ؛لعاف بغير عنو
 إذا» كيقكؿ بياء الديف المقدسي: [،َْٔ/ِ الكبير ]الشرح«ال يمكف مجيئو إلييا في خفاء مدة عمى ىك مف
 يكجد لـ ألنو ؛نسبو يمحقو لـ بكلد زكجتو أتت إذا -سنيف عشر دكف لو كمف- لمثمو يكلد ال ممف الزكج كاف
ف، الكطء يمكنو كال ،لمثمو كلد  يحتاج كال ،بو يمحؽ لـ كالخصيتيف الذكر المقطكع المجبكب زكجة كلدت كا 
 شرح ]العدة«نفيو إلى يحتاج فبل ،منو الكلد يككف فبل ،قطعيما مع ينزؿ أف يستحيؿ ألنو ؛بالمعاف نفيو إلى

 كلـ ،نسبو يمحقو لـ النكاح في منو ككنو يمكف ال كلدان  امرأتو كلدت كمف» :كيقكؿ ابف قدامة[، ٕٓ/ِ العمدة
 لدكف بو تأتي أف مثؿ كذلؾ ليا، نكاحو عقيب بو أتت لك كما يمحقو، فمـ منو، ليس أنو يعمـ ألنو نفيو؛ إلى يحتج
 بو عمقت أنيا نعمـ ألننا العمـ؛ أىؿ مف قكلو عممنا مف كؿ قكؿ في بو يمحؽ فبل تزكجيا، حيف مف أشير ستة
ف يتزكجيا، أف قبؿ  لمثمو، كلد جديك  لـ ألنو يمحقو؛ لـ بكلد امرأتو فأتت سنيف عشر مف أقؿ لو طفبلن  الزكج كاف كا 
 [.ْٔ/ٖ ]المغني«الكطء يمكنو كال
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يشترط لصحة إجراء المعاف لنفي النسب عدـ معارضة الدليؿ القطعي المحسكس، أك المعقكؿ، 
 .(ُ)كما يشترط ذلؾ في النسب

ًمؼ بالباطؿ مف كبل الطرفيف؛  -ٗ  ألنو إذا قطعنا بككف الكلد أف في إمضاء المعاف حى
ًمؼ عمى شيء  ليس مف الزكج بدليؿ البصمة، فكيؼ يسكغ لنا أف ندفع بالزكجة إلى الحى
ٌرىا إلى ذلؾ حتى ال تقع  يقطع الحس بكذبو، كىي تدعي الصدؽ فيو، فالكاجب أف ال نىجي

 ميفكالي ،يميف المعاف فإ: »الشيرازمفي الحمؼ الكاذب، كيحؽ عمييا غضب اهلل، يقكؿ 
 ،الجائزيف أحد باليميف فيتحقؽ ،يككف أال كيجكز ،يككف أف يجكز ما لتحقيؽ جعمت
، كبيذا يظير أنو ال (ِ)«المعاف إلى نفيو في يحتاج فبل ،لو الكلد يككف أف يجكز ال كىينا

كجو لمزكجة في المطالبة بالمعاف لنفي الحد عنيا؛ الحتماؿ أف يككف حمميا بكطء شبية، 
إذا ادعت الشبية سقط عنيا الحد؛ ألف الحدكد تدرأ بالشبيات، كال ذلؾ أف الزكجة 

لٌمجكء إلى المعاف؛ ألنيا تحمؼ فيو أف الزكج كاذب في قكلو بأف الكلد ليس منو، ميقتًضي 
 كىك معارض لممقطكع بو بككنو صادقان بأف الكلد ليس منو.

التي  مة اإلجراءاتاالكتفاء بالبصمة الكراثية في الكاقع مف باب التحقؽ مف سبل -َُ
يقـك عمييا المعاف، كضماف تكفر الشركط البلزمة قبؿ الصيركرة إليو، كال شأف لمثؿ ىذا 
األجراء في إبطاؿ حكـ المعاف، فالمبلعنة إجراء قضائي يمر بمراحؿ أكليو قبؿ اإلقداـ 
ال كاف إخبلال بالنظاـ الذم يتأسس عميو، كمف ثـ يجر ذلؾ إلى الخطأ في  عميو، كا 

، فحد السرقة عمى سبيؿ المثاؿ ال ينفذ إال إذا بمغ قيمة المسركؽ لحكـ القضائيا
النصاب الشرعي لمقطع، فإذ نقص عف حد النصاب ال يمكف القكؿ بتطبيؽ الحد، كما 

                                                           

 كانت إذا القياس داللة تتناقض كال كالشرعية، العقمية الصحيحة األدلة تتناقض فبل»قاؿ ابف تيمية:  -ُ
 ىك كىذا المتماثميف، بيف التسكية حقيقة الصحيح القياس صحيحة؛ فإف كانت إذا الخطاب كداللة صحيحة
 متماثميف شيئيف في يحكـ كال العدؿ، بخبلؼ يأمر ال كالرسكؿ الرسؿ، بو كأرسؿ الكتب، بو اهلل أنزؿ الذم العدؿ
 .ِّّ/ِِ الفتاكل مجمكع« نظيره كيحؿ الشيء يحـر كال مختمفيف، بحكميف

 .َُِ/ِ الميذب -ِ
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أف عدـ إقامة الحد ال يعني القكؿ بإلغاء حكـ السرقة، بؿ لمجرد فقداف شرط الـز يقـك 
  .(ُ)عميو الحكـ

ذىب جميكر المعاصريف إلى أنو ال يجكز مساكاة البصمة الكراثية  القكؿ الثاني:
التابع لرابطة  ، كعميو قرار مجمع الفقو اإلسبلمي(ِ)بالمعاف ناىيؾ عف أف تقدـ عميو

                                                           
 ، كأثر التقنيةِّٖ-ّٕٔانظر ألدلة القكؿ األكؿ: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ

، ْْٔ-ْْْ، كالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية صَِٕ، ُٕٗالحديثة في الخبلؼ الفقيي ص
، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لبندر فيد السكيمـ، ِِٖكمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي ص

، ّٕمنشكر ضمف مجمة العدؿ، العدد)  .ُُٓ، صُِْٗ(، محـر
، كالبصمة الكراثية كأثرىا عمى األحكاـ الفقيية ِّٕلمستجدات العممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثير ا -ِ

، كمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي َِٕ، كأثر التقنية الحديثة  في الخبلؼ الفقيي صّْْص
، (، محّٕ، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لبندر فيد السكيمـ، منشكر ضمف مجمة العدؿ، العدد)ِِٔص ـر

(، ِّ، كالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد محمد أميف قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد)َُٓ، ص ُِْٗ
 .ِٓٔص، كمباحث اجتيادية في الفقو الطبي ٔٔ، ص ُِْٓرجب، 

يقكؿ عمر  ،كمف أصحاب ىذا الرأم مف صرح بجكاز االستعانة بالبصمة الكراثية لمتقميؿ مف حاالت المعاف
 اعتبار عمى بيا االستعانة يحسف فإنو المعاف، عف الكراثية بالبصمة االكتفاء يجكز ال أنو كمع اىذ»السبيؿ: 

 المكلكد أف الكراثية البصمة نتائج خبلؿ مف ثبت إذا فيما المعاف عف العدكؿ عمى الزكج تحمؿ قد قرينو أنيا
 لما إلييا؛ كيتشكؼ المطير، رعالش إلييا يدعك شرعية مصمحة كىذه ماءه، مف تخمؽ قد بنوا ىك فراشو عمى
 أصر فإف كضرره، المعاف مفسدة درء مف فييا كلما لمفراش، الكلد أف كىك الشرعي لؤلصؿ تأكيد مف فييا
 ما عمى بناء منو منعو يجكز ال لو حؽ فذلؾ فراشو، عمى المكلكد نسب مف لبلنتفاء المعاف طمب ىعم الزكج
 كانتفي الزكجيف، بيف تـ المعاف أف بنو، كلكا ىك نفيو المراد مكلكدال ككف مف الكراثية البصمة نتائج مف ظير
 ما بسبب استمحاقو أكاف سكاءن  بو، يمحؽ فأنو بنسبو، الكلد كاستمحؽ كعاد نفسو، أكذب ثـ الكلد، مف الزكج
 حاقواستم يكف لـ أك كلده، أنو عمى تدؿ كالتي بعده حتى أك المعاف، قبؿ الكراثية البصمة نتائج مف لو ظير
 يقبؿ فإنو نفيو، بعد الكلد كاستمحؽ نفسو أكذب إذا المبلعف أف عمى أجمعكا الفقياء ألف بسبب؛ المعاف بعد
 إف كيعذر محصنة، الزكجة كانت إف القذؼ حد عميو يقاـ لكف ذلؾ، إلى الشارع لتشكؼ نسبو؛ كيمحقو منو
 المكلكد أف ككف مف الزكج يدعيو ما حةص الكراثية البصمة نتائج خبلؿ مف تبيف إذا محصنة، كأما تكف لـ

البصمة الكراثية كمدل ، «المعاف في حقو كتؤكد الزكج، جانب تقكل قرينو فذلؾ ابنو، ليس فراشو عمى
 .ٖٓ، صُٓاستخداميا في النسب كالجناية، منشكر ضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمرابطة، عدد 
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 في الكراثية البصمة عمى االعتماد شرعان  يجكز ، إذ نص عمى أنو الالعالـ اإلسبلمي
، كبمثؿ ذلؾ جاء قرار مجمع الفقو (ُ)المعاف عمى تقديميا يجكز كال النسب، نفي

 ؛ كاستدلكا بما يمي:(ِ)اإلسبلمي بالخرطـك
ٱ ٻ  ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ژ بقكلو تعالى: -ُ

 ژٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ

البصمة الكراثية تحؿ محؿ  ، كالقكؿ: إف(ّ)
كتقديـ  المعاف الذم ىك حكـ شرعي بناء عمى نظريات طبية مظنكنة، يككف فيو تخيير

ليا عمى النصكص الشرعية، كىذا ال يجكز؛ كبالتالي فيك اجتياد في غير محمو يتنافى 
 مع الشرع كمقاصده السمحة.

لىدي " :بقكلو  -ِ ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاًش، اٍلكى " كى ري جى الداؿ عمى أف الزكجة لك أقرت ، اٍلحى
كج، كال ينتقي عنو إال بصدؽ زكجيا فيما رماىا بو مف الفاحشة، فإف النسب يمحؽ بالز 

بالمعاف، كطالما ثبت الفراش فبل يعارضو إال ما ىك أقكل، كىك المعاف، كعميو فبل مجاؿ 
 لمبصمة الكراثية لمحيمكلة دكف كقكع المعاف.

 باالحتجاب سكدة أمر ، فإنو قدبالفراش الكلد مع أنو قد ألحؽ  الرسكؿ نكقش: بأف
 التي الشبية لمكاف كالكرع االحتياط طريؽ عمى يككف أف إماكذلؾ  أخكىا، أنو مع ،منو

عماالن  لمشبييف مراعاة يككف أف ماا  ك  البيٍّف، الشَّبىوي  أكرثيا  دليؿ الفراش فإف ،لمدليميف كا 
 المٌدعي إلى بالنسبة الفراش أمر فأعمؿ ،نفيو دليؿ صاحبو بغير كالشبو النسب، لحكؽ
 ثبكت يمنع ال كىذا عتبة كسكدة،بيف  ةالمحرمي ثبكت إلى بالنسبة الشَّبو كأعمؿ لقكتو،
 كثير لمانع، كىذا ثبكتو مع النسب أحكاـ بعض يتخمؼ كجو، فقد دكف كجو مف النسب
 نعمؿ أف المانع فما صحيح، فراش عمى كلد طفؿ عمى التنازع حاؿ ، كفي(ْ)الشريعة في

                                                           
 (.َِ)دكرة كاألمارات بالقرائف اإلثبات الدكلي بشأف عميو قرار المجمع نص ، كمثموٓٗص لرابطةا مجمع قرارات -ُ
، الكتاب األكؿ، ص -ِ  .ّّٕفتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك
 .ّٔاآلية : سكرة األحزاب -ّ
 .ُْْ/ٓ المعاد انظر: زاد -ْ
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ثباتان، نفيان  مقتضاه كنثبت الشبو دليؿ  المعاف، شبية لكجكد الزكج عف الحد درء كيككف كا 
 النسب إثبات فيتقكل الفراش، عمى كلد الطفؿ كأف سيما ال كميا باألدلة نعمؿ كبيذا
لىدي " جية مف لمطفؿ  النسب نفي حاؿ في الكراثية، ىذا البصمة جية كمف ،ًلٍمًفرىاًش" اٍلكى
 فيجتمع الزكج قكؿ تؤكد البصمة جاءت إذا أما البصمة، جية مف ذلؾ خبلؼ كثبكت
المعاف،  شبية لكجكد الزكجة؛ عف الحد كندرأ النسب، فينتفي البصمة مع افالمع دليؿ
 أمر كجاء لو، فراش الزكجة ألف لمزكج؛ منسكب الطفؿ أف فاألصؿ المبلعنة حاؿ كفي
 بأبيو الطفؿ كنمحؽ باألصؿ نعمؿ فإننا األصؿ، ذلؾ يؤكد -الكراثية البصمة- الشبو
لىدي " الحديث األكؿ: رشط أعممنا كنككف كالشبو، الفراش لداللة  الحد ، كندرأًلٍمًفرىاًش" اٍلكى
 شطره أعممنا كنككف بالشبيات، تدرأ كالحدكد المبلعنة، شبية لكجكد العف إذا الزكج عف

 .(ُ)عمى االحتجاب الذم حثيا فيو  الثاني
كىىا،في كلد المبلعنة:  قكلو  -ّ اءىتٍ  فىًإفٍ  "اٍنظيري رىةو، ًمٍثؿى  ان قىًصير  أىٍحمىرى  ًبوً  جى حى  فال كى
فٍ  قد إال أيرىاهي  ، كىاً  اءىتٍ  كىذىبى ـى  ًبوً  جى دىؽى  قد إال أىٍحًسبي  فال إليتيف ذىا أىٍعيىفى  أىٍسحى  ،"عمييا صى

ى ما "لىٍكال: ، فقاؿ كهالمكر  األمر عمى بو فجاءت لىيىا لي لىكىافى  الم وً  ًكتىابً  مف مىضى  كى
" ، كىك عميو المبلعف كالكلد الزاني بيف لشبوا دليؿ  ألغى، يقصد أيماف المعاف، فشىٍأفه
 عمى يقكى  لـ ذلؾ كمع الكراثية، البصمة فأشبو الكراثية، الصفات عمى يعتمد دليؿ

 المعاف. إجراء في القرآف بو نزؿ الذم األصؿ معارضة
 شبييان  الطفؿ ككلد الزكجيف، بيف المبلعنة تمت لك حتى أفاد أنو الحديث نكقش: بأف

إليو،  بنسبتو جاء النص ألف عنو؛ ينفى كال لو ينسب فإنو فراش،ال صاحب بالزكج
كيقاس عميو مف باب أكلى ما يقرره العمـ عف طريؽ الفحكصات كالتحاليؿ الطبية المثبتة 

 في  اهلل رسكؿ بو أخذ الذم الظاىرم التشابو مجرد مف بكثير أقكل ألنيا لمنسب؛

                                                           
(، رجب، ِّالعدد) ضمف مجمة العدؿ،بحث منشكر انظر: البصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ،  -ُ

 .ٕٔ، ٕٓ، صُِْٓ
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 مف كىذا كميا، باألدلة عممنا كبيذا يماف،األ لكقكع الزكج عف الحد كيدرأ النسب، إثبات
 .(ُ)الفقو مف كافران  حظان  اهلل رزقو مف بيا يحظى التي المسائؿ دقائؽ
بأف البصمة الكراثية مقيسة عمى القيافة، فتأخذ حكميا، كالقيافة تعتمد عمى  -ْ

تنفي كبالتالي فإف البصمة الكراثية ال  الشبو مقابؿ المعاف، الشبو، كقد أىدر النبي 
 النسب، كال تحؿ محؿ المعاف.

بأف المعاف حكـ ثابت بالكتاب، كالسنة، كاإلجماع، كلو صفة تعبدية في إقامتو،  -ٓ
حبلؿ غيره محمو إال بنص شرعي يدؿ عمى نسخو، كىك أمر  فبل يجكز إلغاؤه كا 
مستحيؿ، مع ما في إعماؿ البصمة مف إلغاء لحكـ شرعي بناء عمى نظريات طبية 

 ا بمغت مف الدقة في نظر المختصيف.مظنكنة ميم
المعاف تترتب عميو آثار غير انتفاء الكلد، بخبلؼ البصمة التي تثبت أك تنفي  -ٔ

 البنكة فقط.
ف لـ يكف ىناؾ كلد يراد نفيو، أك قد تككف  -ٕ المعاف يشرع لدرء الحد عف الزكج، كا 

ؿ، فيريد درء الحد عف الزكجة حامبلن كالزكج يعمـ أف الحمؿ منو، كلكنيا زنت بعد الحم
 نفسو بالمعاف، فبل يجكز منعو مف ىذا الحؽ الثابت لو شرعان.

يناقش: بأنو استدالؿ في غير مكضع النزاع؛ ألف مكضع النزاع نفي النسب بالبصمة، 
نما رماىا بالزنا، كأراد المبلعنة ال لنفي الكلد،  كطالما أف الزكج متيقف أف الحمؿ منو، كا 

 فمو ذلؾ. 
 بؿ الزكجة، عمى الزنا حد كنقيـ ،فحسب البصمة عمى نعتمد أف نستطيع ال اننبأ -ٖ
 .الحد عمى نقدميا كال ،المعاف عمى البصمة تقدـ فكيؼ البينة، مف البد

 المبالغة عمى القائـ الحد إقامة كبيف ،نفيو أك النسب إثبات بيف نكقش: بكجكد الفرؽ
 فمك الشبية، كجكد مع يثبت فيك لنسبا بخبلؼ ،بالشبيات تدرأ فالحدكد ،االحتياط في

                                                           
، ُٕ، ضمف مجمة مجمع الفقو التابع لمرابطة، عدد مجاالت االستفادة منيا لنصر فريدالبصمة الكراثية ك  -ُ

 .ٕٕ، ٕٔ، صُِْٓ(، رجب، ِّ، كالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، مجمة العدؿ، العدد)َٗص
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 كاستدخمتو ،بأخرل أك امرأة بطريقة وكأخذت ،منيلم بنؾ في منية أكدع أنو رجؿ ادعى
 لكجكد يحد لـ ،الرجؿ بذلؾ كراثيان  الطفؿ لحكؽ تؤكد الكراثية البصمة كجاءت ،حممتف

 الحد ةبإقام يقكؿ مف المعاصريف مف، بؿ إف ىناؾ حجة ليست البصمة ألف ال ؛شبية
 كأخذان  ،البينة ىذه عمى اعتمادان  ،شبيةن  المتيـ يدعً  كلـ ،الكراثية بالبصمة ذلؾ ثبت إذا
 أف عمى مف نص الفقياء ، باإلضافة إلى أف مف(ُ)المتقدميف الفقياء بعض بو أخذ بما

 الشبية لزكاؿ ؛لو جاز بالمعاف نفاه الذم ابنو كيمحؽ ،قكلو في ةعكدال لو بدا لك المبلعف
 أك اهلل لمعنة لمتعرض الناس يتجاسر أف العدؿك  الحكمة مف كليس أجميا، مف العف يالت

 ما كيمحؽ يعكد المعاف بعد ثـ بينيـ، نحكميا كال الكراثية البصمة بينة كندع ،غضبو
 .(ِ)، فإف ىذا مف الفقو الباردنفاه
ا ىك فمـ يجعؿ لذلؾ إال طريقا كاحد قد شدد الشرع في نفي النسب بعد ثبكتو، -ٗ

؛ لئبل يقدـ عميو كؿ مف تسكؿ المعاف، بؿ شرط لحصكلو شركطا كثيرة تحد مف حصكلو
لو نفسو قذؼ زكجتو، كنفي الكلد، بؿ ال يمجأ إلييا إال المضطر، كبذلؾ يقع الستر في 
األعراض، كقد أفاد أىؿ العمـ بأف الحكمة مف تكرار الشيادة أربع مرات ىك تغميظ في 

 يقع الستر في الفركج، كالحقف في الدـ.الفركج كالدماء؛ حتى 
نكقش: بأف الستر إنما يتأكد في حقكؽ اهلل تعالى، أما في حؽ العبد فبل يستحب 
الستر، كالنسب حؽ العبد فيو غالب فأشبو األمكاؿ؛ ألف النسب يجتمع فيو حقاف: حؽ 

نسبة األبناء قد أمر ب اهلل تعالى، كحؽ العبد، كحؽ العبد فيو غالب، أما حؽ اهلل فإنو 
إلى آبائيـ، كحـر نسبتيـ إلى غيرىـ، كأكجب لآلباء حقكقان عمى أبنائيـ، كأما حؽ العبد 

                                                           

 كقد ،كميـ المسمميف بيف بؿ ،الفقياء بيف عميو متفؽ األحكاـ في رائفالق إلى كالرجكع»يقكؿ ابف القيـ:  -ُ
  النبي كأمر ،كالرائحة بالقيء الخمر في كجمدكا ،بالحبؿ فرجمكا ،الحدكد في القرائف عمى الصحابة اعتمد

 «ؼكالعر  ،كالعقؿ ،فالعمؿ بالقرائف ضركرم في الشرع ...الرائحة عمى اعتماد كىك بالسكر المقر باستنكاه
 .ُٖٗ/ْ البف القيـ الفكائد بدائع

 .ٖٕ، ٕٕ، ص ُِْٓ، رجب، ِّالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الرشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد -ِ
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صاحب الكالية عميو، كىك الذم ينفؽ عميو، كيدير شؤكنو، كفيو فإف الكلد ثمرة أبيو، كىك 
، فكاف ككارثة في مالو ،رعاية لحقكقو التي أكجبيا اهلل تعالى عمى كلده، كالكلد خميفة أبيو

، باإلضافة إلى معارضتو ألحد مف حؽ األب أال يقبؿ أف ييدخؿ في نسبو مف ليس منو
المقاصد التي جاءت الشريعة بمراعاتيا كالمحافظة عمييا، أال كىك مراعاة الفطرة اإلنسانية، 

عنصر غريب في نسبو، دخكؿ يقبؿ كما عميو طبيعة النفكس السكية، فاإلنساف بطبيعتو ال 
 .(ُ)كليتو، كيستحؿ مالو، كيطمع عمى محارمو، فكاف البد مف اإلخبار بويتحمؿ مسئ

البصمة الكراثية مف النكازؿ العصرية التي ال مستند ليا، كال دليؿ يمكف التعكيؿ  -َُ
لى الرسكؿ بالرد  عميو، كلما تنازع عمماء العصر كجب الرد إلى اهلل بالرد إلى كتابو، كا 

ما مف جية الداللة عميو، كىذا إلى سنتو، أك الرد إلى المنصك  ص عميو باسمو كمعناه، كا 
ما ينطبؽ عمى القرآف كالمعاف، ال الرد إلى التأكيؿ، كىذا يتنافى مع منيج الفريؽ األكؿ 

 الذم غالى في األخذ بالبصمة الكراثية.
 قياس البصمة الكراثية بالمعاف قياس فاسد االعتبار؛ لآلتي: -ُُ
الصفات الكراثية لمكلد كأبكيو فقط، كاألصؿ  لكراثية دراسةألف األصؿ في البصمة ا -أ

في المعاف ىك درء الحد، كنفي النسب، فأيف العمة في البصمة التي قيست عمى المعاف، 
كمف الذم سيكقع الحرمة المؤبدة بيف الزكجيف، إف قيؿ البصمة الكراثية فيك تضارب في 

 األقكاؿ، كتسارع في االجتياد.
كىك المفظ الذم ظيرت داللتو -ـ شرعي قطعي الداللة كمحكـ أف المعاف حك -ب

بنفسو عمى معناه ظيكران قكيان، كال يقبؿ التأكيؿ، أك النسخ، كالعمؿ بو كاجب، كىذا ىك 
شأف المعاف، بخبلؼ البصمة الكراثية المجتيد فييا بغير دليؿ قطعي، فكيؼ يمغى الدليؿ 

عمة، كالترابط بينيا كبيف المعاف، ككيؼ القطعي بالدليؿ الظني الذم يفتقر لكجكد ال
 صاركا إلى االجتياد في حكـ قطعي غير منسكخ.

                                                           
 .ِْٓالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ
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سدان لمذرائع؛ ألف البصمة الكراثية كسيمو مكضكعة لئلفضاء إلى مفسدة شرعية  -ُِ
ف كانت كسيمة مكضكعة لمباح كىك التحميؿ البيكلكجي، كلـ يقصد  كىي إلغاء المعاف، كا 

مفضية إلييا غالبان؛ مع كجكد الخطأ كاحتماؿ اختبلط العينات  بيا فضيحة الزكجة، لكنيا
 في المعمؿ الجنائي، كمفسدتيا أرجح مف مصمحتيا، كىذه مفسدة اجتماعية أخرل، كىي
التشيير بالزكجة، باإلضافة إلى مفاسد أخرل كثيرة، فمف الذم سيكقع الحرمة المؤبدة، كىؿ 

لدرأ  كىـ الذيف قالكا بأف المعاف إنما جعؿ يمكف أف تقع الفرقة عند القاضي بغير لعاف،
ذا نفى الكلد بالبصمة كبدكف لعاف فيؿ سيقبؿ الزكج بالزكجة  دكنو، الحد عف الزكجة، كا 

كما حكميا مطمقة أـ مبلعنة، كىؿ لمبصمة عبلقة بالتكارث، كما ىي طريقة نفي الكلد 
و بمعاف الزكجة تقع بنفس فحص البصمة أـ البد مف قضاء، كىؿ ثبت دليؿ مف الشرع أن

كبالتالي البد مف  الفرقة بدكف لعاف الزكج، كلماذا بدأ اهلل بالزكج، كىؿ سنعتبر الزكجة زانية،
كما ىك المصطمح المناسب إف لـ تكف ، كىؿ يعتبر التحميؿ كدليؿ كاؼ عمى الزنا، حدىا
ف، ال يقاـ إال بأربعة كالحد، الحد كاف زنى لكجب ألنو لك؛ زانية  زيرىا فعمى ما تعزر...تـ تع كا 

القكؿ بالجكاز قد يككف مف المحظكر الذم يستحؽ العقاب، أما القكؿ بالمنع فقد  -ُّ
يككف فيو ترؾ لممباح، فكاف المنع أكلى احتياطان؛ لبلمتناع مما ال يؤمف منو استحقاؽ 

 .(ُ)العقاب بو
 بة الطفؿنس صحة تؤكد البصمة جاءت إذا بالمعاف ينفى ال النسب القكؿ الثالث:

، ثبات النسب، رعاية لحؽ الصغير خاصةإلالعف؛ ألف الشارع يتشكؼ  كلك لمزكج
في ثبكتيا بأدنى األسباب، مف شيادة  الشارع كليذا اكتفى ،بأصكليا األنساب كصؿلك 

عمبلن عمى ؛ (ِ)المرأة الكاحدة عمى الكالدة، كالدعكل المجردة مع اإلمكاف، كظاىر الفراش
                                                           

، كالبصمة الكراثية كأثرىا ّّٕانظر بأدلة لبقكؿ الثاني: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ُ
، كمستجدات طبية ِْٕ-ِِٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صَْٔ-ْْٕعمى األحكاـ الفقيية ص

(، ّٕ، كالبصمة الكراثية كأثرىا في النسب لمسكيمـ، مجمة العدؿ، عدد)َِّ-ِِٕمعاصرة مف منظكر فقيي ص
 .َٕ-ٖٔ(، ص ِّشيد قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، عدد)، كالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد الر ُْٓ-ُِٓص

 .ِّّ، ُّٗالطرؽ الحكمية ص -ِ
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 البصمة جاءت إذا فقط بالمعاف كينفى، األعراض، كحماية المجتمعاالستقرار، كصيانة 
فقط؛ أم أنو البد مف المعاف لنفي النسب  مكمبلن  دليبلن  قكلو، كتعتبر البصمة الكراثية تؤكد

؛ ككؿ ما (ُ)؛ إقراران لمحؽ، كدفعان لؤلنساب الباطمةالزكجحتى لك كانت النتيجة تؤيد نفي 
قاؿ في  بأنو ستدؿ ليـ: كيمكف أف يي ، يؿ ليذا الفريؽاستدؿ بو الفريؽ األكؿ ىك دل

عىتٍ  بىيٍِّف، "الميـمتبلعنيف:  ضى ؿً  شىًبيينا فىكى يىا ذىكىرى  الذم ًبالر جي ٍكجي دى  أىن وي  زى جى  ،ًعٍندىىىا كى
عىفى  بىٍينىييمىا"  الم وً  رسكؿ فىالى

"" فترتيبو ، (ِ) عىفى عىتٍ  قكلو: عمى بالفاء فىالى ضى  اشىًبيين  "فىكى
ًؿ" ، كعمييا كما جاز (ّ)الفاء مدلكؿ ىك كما الكضع بعد كاف الٌمعاف أف عمى دليؿ ًبالر جي

مف ربو البياف، كما ذلؾ إال لمرجكع إلى  تأخير المعاف إلى بعد الكضع، كطمب النبي 
 الشبو، يجكز الرجكع إلى البصمة لمتأكد كالبياف.

عىفى " قكلو في لفاءا قد ناقشكا ىذه الركاية: بأف جميكرغير أف ال  :لقكلو ميعىقٍّبىة "فىالى
دى  ًباىل ًذم "فىأىٍخبىرىهي  جى اعتراض، أك أنو مف الراكم تقديـ  ابينيم ما ، كيككفاٍمرىأىتىوي" عميو كى

ى ما "لىٍكالى : ؛ كبقكلو (ْ)كتأخير سيكان أك خطأ لىيىا لي لىكىافى  الم وً  ًكتىابً  مف مىضى  "،شىٍأفه  كى
 المعاف كاف قبؿ الكضع، كالقصة في المعاف كاحدة.كىذا صريح في أف 

 ييما العف بينيما، أيضان ككفتلكف يبقى احتماؿ أنيما كاقعتاف منفصمتاف، كفي كم
 بأحدىما يستدؿ فبل كضعيا، بعد كاف أنو يفيد ما يعارضو الكضع قبؿ كاف لعانيما
 .(ٓ)التكقؼ يكجب التعارض ألف بعينو؛

                                                           

الكراثية كمجاالت ، انظر: البصمة ةالمصري اإلفتاء بدكر الفتكل كاصؿ، كعميو فريد نصر إليو ذىب الرأم كىذا -ُ
 . ٖٗ، ِٖ، ُٖـ، صََِْ-ُِْٓ، ُٕاالستفادة منيا، ضمف مجمة مجمع الفقو التابع لمرابطة، العدد 

، كمسمـ، كتاب المعاف، ََُٓبرقـ:  َِّٔ/ٓ بيف الميـ اإلماـ قكؿ أخرجو البخارم، كتاب الطبلؽ، باب -ِ
 .ُْٔٗبرقـ:  ُُّْ/ِ
 .ُْٕ/ٓ البياف أضكاء -ّ
 .ّٕ/ٕ األكطار ، كنيؿْٓٓ/ٗ البارم فتح -ْ
 .ِْٗ/ْ القدير فتح شرح -ٓ
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البصمة الكراثية لمنع المعاف، كذلؾ إذا عـز الزكج عمى  ـيجكز استخدا القكؿ الرابع: 
نفي نسب كلده منو، لكجكد شؾ كبير فيو، فإنو يمكنو المجكء إلى البصمة الكراثية لدفع 
ىذا الشؾ، فإذا أثبتت أف الكلد المشككؾ فيو منو، فعميو االكتفاء بيذه النتيجة، أما إذا 

عمى القاضي في ىذه الحالة إذ التجأ إليو الزكج ثبت أف الكلد ليس منو فعميو المعاف، بؿ 
العاـز عمى المعاف أف يجبره عمى إجراء فحص البصمة الكراثية، بحيث إذا ظير أنو منو 
ذا كاف العكس فميبلعف؛ ألف قصد الشارع مف تشريع  فبل ينبغي بؿ ال يجكز لو المعاف، كا 

رض لبلضطراب كالفكضى، المعاف ىك سد أبكاب الخكض في األعراض كالنسب؛ لئبل تتع
فمف أراد نفي نسب كلد بالفراش ليس أمامو إال المعاف الذم لك تطرقت إليو لكجدت فيو مف 
، التأثير الشخصي كاالجتماعي كاألسرم، بحيث ال يقدـ عميو إال في حالة الضركرة القصكل

ض فمف تأمؿ في صفة المعاف، عمـ يقينان أف الشارع يقصد بقاء النسب دكف أف يتعر 
 .  (ُ)كالجرح، إال أف يبمغ السيؿ الزبى، فبل يمكف أف تحؿ محمو البصمة الكراثية لمخدش

مف الناحية العممية كسيمة البصمة الكراثية كنظران ألف المستجدات الطبية تدؿ عمى أف 
 إذا ما الشخصية،ك ال تكاد تخطئ في التحقؽ مف الكالدية البيكلكجية، ك تمتاز بالدقة، 

قضت محكمة ، فقد أخذت بعض المحاكـ بالعمؿ بيا، فقد كضكابطياشركطيا  تتكفر 
 ٕالمنعقدة عمنان بالمحكمة بتاريخ التمييز في دائرة األحكاؿ الشخصية في الككيت بجمستيا 

البصمة الكراثية، فقد ـ بنفي النسب اعتمادان عمى َََِ/ِ/ُِىػ المكافؽ َُِْذم الحجة 
لثابت مف تقرير فحص الجينات الكراثية محؿ ككاف ا»جاء في حيثيات الحكـ ما يمي: 

اطمئناف محكمة أكؿ درجة كمكضع اطمئناف ىذه المحكمة كثقتو أنو نفي عمى نحك 
قاطع نسب ىذه البنت لممستأنؼ عميو، كبما يكشؼ في ذاتو عف أنيا لـ تكف نتيجة 

جية تبلقي كمعاشرة بينو كبيف المستأنفة بما ال صحة معو لككف تمؾ البنت لفراش زك 
ذا كاف ما كرد بتمؾ الشيادة يكذبو العقؿ عمى نحك »، كأيضان: «لذلؾ المستأنؼ عميو كا 

ما ثبت مف تقرير فحص الجينات الكراثية المشار إليو آنفان مف استبعاد أف تككف البنت 
                                                           

 .ّٔٓ، ّٓٓفقو القضايا الطبية المعاصرة ص -ُ
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المتنازع عمى نسبيا مف نسؿ المستأنؼ عميو األكؿ، كىك دليؿ فني يقيني قاطع الداللة 
 .(ُ)«و مف نتيجةفيما انتيى إلي

فة؛ ألف نتيجة تحميؿ الدـ ظنية في إثبات النسب، كبالتالي تككف أقكل مف القيا -د
لنسب، بخبلؼ تحميؿ فصائؿ الدـ، فإنيا ظنية في انفي القيافة ظنية في حالتي إثبات ك 

 .(ِ)ي النفيفاإلثبات قطعية 
ع، أـ البد مف المجكء بنتيجة تحميؿ الدـ إلثبات النسب عند عدـ التناز لكف ىؿ ييكتفى 

إلى البصمة الكراثية القطعية؟ ألنو كما سبؽ بأف نتيجة تحميؿ الدـ ظنية في إثبات 
النسب، كبالتالي فستككف النتيجة دالة عمى اشتراؾ بيف المنتًسب كالمنتسىب إليو مف غير 

 قطع بصحة النسب؛ لكجكد أشخاص عدة ليـ الفصيمة نفسيا.
كمنيا أحكاـ –التماس اليقيف في األحكاـ العممية جكاب ذلؾ: طالما أف األصؿ 

بقدر المستطاع، كأنو ال يصار إلى الظف مع إمكاف القطع، فإنو إذا أمكف  -النسب
معرفة اليقيف لـ يجز االكتفاء بالظف، فإذ أمكف المجكء إلى تحميؿ البصمة الكراثية 

الظنية في اإلثبات؛ ألف القطعية في اإلثبات لـ يجز االكتفاء بتحميؿ الفصائؿ الدمكية 
اليقيف يمكف معرفتو، كقد نحكـ بخبلفو، فنثبت نسبان باطبلن تككف نتيجتو نتيجة التبني 
المحـر شرعان، كما يقكده إلى استحبلؿ لؤلمكاؿ بغير حؽ شرعي، كاطبلع عمى 
الحرمات، لكف إذا كاف المجكء إلى البصمة الكراثية إما متعذرا لعدـ العمؿ بو في نظاـ 

بمد أك فيو مشقة بالغة فيمكف االكتفاء بتحميؿ فصائؿ الدـ إلثبات النسب؛ ألف الظف ال
 .(ّ)يقـك مقاـ اليقيف عند تعذره، كالمشقة سبب لمترخيص

                                                           
، كانظر: مكقع البصمة الكراثية مف كسائؿ ُُْ، َُْحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاأل -ُ

 .ُٓٓالنسب الشرعة ص
، كأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ ُٖٓر المستجدات العممية في إثباتو صانظر: النسب كمدل تأثي -ِ

 . ُِٓ، ُِْكالجرائـ ص
 .ُٗٓت العممية في إثباتو صانظر: النسب كمدل تأثير المستجدا -ّ
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ف تحاليؿ الفصائؿ الدمكية أسبؽ بالنسبة لنفي النسب بالفصائؿ الدمكية، فقد  -ق
في النفي ىك حكـ البصمة ظنية في اإلثبات، كقطعية في النفي، كعميو سيككف حكميا 

فينفى الكلد عف الزكج مف غير لعاف عند الفريؽ األكؿ؛ لقياـ المانع عمى نفيو،  الكراثية،
أتت بالكلد لدكف ستة أشير، فإنو كما لك كاف الزكج حيف الحمؿ صبيان، أك مجبكبان، أك 
 فريؽ الثاني. ، بخبلؼ ال(ُ)ينفى عنو دكف لعاف؛ لقياـ المانع الحسي أك العقمي عمى نفيو

قد ذىب ك بقي الحكـ في حالة اإلثبات بالفصائؿ، كنتائجيا ظنية في اإلثبات، ك 
لبلكتفاء بالبصمة الكراثية عف إجراء المعاف بعد التيقف مف نسب الكلد بكاسطة  المجيزكف

البصمة، ككذلؾ الحاؿ في حاؿ النفي بالفصائؿ؛ ألف نتائجيا قطعية، فتمحؽ بالبصمة، 
انت نتيجة تحاليؿ الفصائؿ فييا احتماؿ أف يككف الزكج أبان لممراد نفيو، فبل إال أنو إف ك

يمكف إيقاؼ المعاف في ىذه الحالة؛ ألف االشتراؾ في فصيمة الدـ ال يمـز منو ككف الكلد 
مف الزكج، فيبقى معو الحؽ في إجراء المعاف؛ لقياـ التشابو في فصائؿ الدـ بيف كثير 

 .(ِ)مف الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٓٓص النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو -ُ
 المصدر نفسو. -ِ
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 ٓب ٣زؼِن ثَ٘ت ادلُٞٞك ٖٓ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢ادلـِت اُضبُش: 
 َٗت ادلُٞٞك ٖٓ اُزِو٤ؼ اُظ٘بػ٢اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف 

سبؽ الحديث في مبحث سابؽ عف حكـ التمقيح الصناعي، كفي ىذا المطمب الحديث 
 كما يمي: الناتج عف تقنية التمقيح الصناعي، كبياف ذلؾيتعمؽ بنسب المكلكد فيو عما 

التمقيح الذم يككف بيف الزكجيف فقط كيشمؿ: الطريقة التي يؤخذ فييا نطفة مف  أكالن: 
ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة، كالطريقة  ،كيتـ التمقيح خارجيان  ،يضة مف زكجتويزكج كب

حقف في المكضع المناسب مف ميبؿ زكجتو أك رحميا تمقيحان يالزكج ك  منكمالتي يؤخذ فييا 
 -في مكضعيا- بالشركط كالضكابط المذككرة تيفف الطريقيعند حدكث التمقيح بيات، خميان دا

كزكجتو صاحبة البييضة كالرحـ التي ، يثبت النسب لمزكجيف، الزكج صاحب الحيكاف المنكم
لىدي ًلٍمًفرىاشً : "لقحت بمائو؛ لقكؿ النبي  كصاحب الفراش ىنا ىك الزكج صاحب  ،(ُ)"اٍلكى

كتربطيا بصاحب الماء رابطة ، كاألـ التي كلدتو ىي نفسيا صاحبة البييضة، كمالحيكاف المن
كتخريجان عمى ما قرره الفقياء مف كجكب العدة كثبكت النسب إذا استدخمت الزكجة ، الزكجية

 .(ِ)عمبلن بالحديث المذككر؛ كبيذا أخذ الفقياء مف أجاز منيـ كمف منع، مني زكجيا
بعد كفاتو كفي أثناء العدة، كليـ  نسب التمقيح بمنكيات الزكجاختمؼ الفقياء في  ثانيان:

 ثبلثة أقكاؿ:
: المكلكد مف ىذه العممية ال ينسب ألب؛ ألف مصدر النطفة لـ يبؽ القكؿ اْلكؿ

، كاإلسبلـ ال يعرؼ نسبان إال بناء عمى عقد زكاج، كلمكافقة مقتضى مذىب فريؽ زكجان 
كا أف يككف المني محترمان حاؿ اإلنزاؿ كحاؿ ، إذ اشترط(ّ)الشافعية ليذا القكؿ مف

                                                           
 ، كىك في الصحيحيف.سبؽ تخريجو -ُ
، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ ِّْ، ُّْ، ِّٕاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ

 .ُٖٗبيف أقكاؿ األطباء كآراء الفقياء ص ، كالتمقيح الصناعيّٗٓ/ُالبشرم 
، كاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي ِّٖمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألحكاـ المتص -ّ

 .ْٖٔ، ْٖٓ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات في إثباتو صُُِص
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أف بأف التعميؿ  ، كقد نكقشكا:(ُ)الزكجية في معان  كاالستدخاؿ اإلنزاؿ اإلدخاؿ، ككجكد
قاصر عف إثبات المدعى؛ ألف ىذا يفيـ منو أف الرجؿ ال  مصدر النطفة لـ يبؽ زكجان 

كجية بينيما، كال ييعمـ يمحقو نسب مطمقا إال نسب مكلكد حممت بو امرأتو حاؿ قياـ الز 
ىذا القكؿ ألحد مف العمماء، فمك كانت القاعدة عند الفقياء: أف كؿ مف لـ يكف زكجان لـ 

 .  (ِ)يمحقو النسب، فبأم كجو شرعي ألحقكا كلد المكطكءة بشبية بالكاطئ!
ألف الفراش إما : المكلكد ينسب لصاحب المني الذم ىك الزكج المتكفى؛ القكؿ الثاني

ما لقياـ  قياـ العدةقائـ ب عمى قكؿ مف يرل أحكاـ الزكجية ال تنتيي إال بانتياء العدة، كا 
ف أحدث فرقة  الشبية عند مف يرل المكت ميٍحًدثان لمفرقة بيف الزكجيف؛ كذلؾ أف المكت كا 
إال أف أثر الزكجية مع ذلؾ ال يزاؿ قائمان؛ إلجماع الفقياء عمى جكاز تغسيؿ المرأة 

كعمى خبلؼ في الفترة، فعند بعضيـ مطمقان، كعند آخريف ما لـ تنقًض لزكجيا المتكفى، 
العدة، كعند آخريف ما لـ تتزكج، كجميكر الفقياء عمى جكاز تغسيؿ الزكج لزكجتو 
المتكفاة، بؿ استحبو بعض الفقياء، كرأل أنيما يقدماف في ذلؾ، كقالت المالكية بكجكب 

ا كانت المكطكءة زكجتو، كىك كجو لمشافعية، حد الزنا عمى مف كطأ امرأة متكفاة إال إذ
كال كجو لدرأ الحد إال شبية الزكجية، كؿ ذلؾ يجعؿ الكلد الناتج عف تمقيح المرأة بمني 

 . (ّ)زكجيا المتكفى ليس أقؿ مرتبة مف كطء الشبية بأنكاعو

                                                           

كحاؿ اإلدخاؿ، حكى الماكردم عف األصحاب كال بد أف يككف المني محترمان حاؿ اإلنزاؿ »قاؿ الشربيني:  -ُ
أف شرط كجكب العدة باالستدخاؿ أف يكجد اإلنزاؿ كاالستدخاؿ معان في الزكجية، فمك أنزؿ ثـ تزكجيا 

كالظاىر أف ىذا غير ، كلـ يمحقو الكلد ،لـ تجب العدة ،فاستدخمتو، أك أنزؿ كىي زكجة ثـ أبانيا كاستدخمتو
 .ّْٖ/ّ ، مغني المحتاج«أما ماؤه مف الزنا فبل عبرة باستدخالو ،مف زنا كما قالكابؿ الشرط أف ال يككف  ،معتبر

 .ْٖٔر المستجدات العممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثي -ِ
، كاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو ِّٖانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ّ

، كالنسب كمدل تأثير ِٖلشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج الجسـ صاألحكاـ ا، ك ُُِاإلسبلمي ص
 .ْٖٓ، ْْٖالمستجدات العممية في إثباتو ص
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عمى  : نسب المكلكد في ىذه الصكرة ينبغي أف يككف فيو تفصيؿ، معتمدان القكؿ الثالث
الحمؿ  ةعرفة أقصى مدة حمؿ يمكف أف تحدث، فإذا كلد المكلكد ألقؿ مف أقصى مدم

فإنو ينسب لمميت كالمكلكد الطبيعي، كأما إذا كلد ألكثر مف أقصى مدة الحمؿ فإنو ال 
 .(ُ)ينسب لمميت

كلـ يعد ىناؾ الفريؽ األكؿ استدالالت اآلخريف: بأف الفراش انقطع بالمكت،  ناقش  
 ـ يمكف أف ينسب إليو المكلكد، فبل يصح نسبتو إلى الزكج المتكفى،فراش صحيح قائ

كبأف الفقياء عندما تكممكا عف نسب المكلكد بعد كفاة أبية، كحددكا أقصى مدة لمحمؿ، 
ف جاء ألكثر مف ذلؾ  كقالكا: إف جاء المكلكد فييا أك فيما ىك دكنيا لحؽ نسبو بأبيو، كا 

 ريؽ بيف أمريف:لـ يمحؽ نسبو بو، أرادكا بذلؾ التف
األكؿ: أف تككف المرأة المتكفى عنيا زكجيا قد حممت عندما كانت فراشان لو، أم 

 ا كاف الزكج حيا، ففي ىذه الحالة ينسب المكلكد لمزكج؛ ألف الكلد لمفراش.معند
الثاني: أف تككف المرأة المتكفى عنيا زكجيا قد حممت بعد كفاتو، كفي ىذه الحالة فيـ 

و بالزكج المتكفى؛ ألنو قطعان ليس بأبيو الشرعي، كمدة الحمؿ ىي التي بال يمحقكف نس
 تبيف ليـ ذلؾ.

ىذا ىك مرادىـ مف تحديد أقصى مدة لمحمؿ، كليس فيو أم دليؿ أك مستند عمى 
إلحاؽ نسب الطفؿ الناتج مف التمقيح بعد كفاة الزكج بو، بؿ عمى العكس، قد يفيـ منو 

أف الطفؿ قد حممت بو أمو بعد كفاة أبيو عف طريؽ أقصى نفي النسب؛ ألنيـ إذا تبينكا 
مدة لمحمؿ فإنيـ ال يمحقكنو بو، كفي ىذه الحالة أصبح مف المعمـك أف الحمؿ إنما كاف 

 بعد الكفاة.
إذ قد تمجأ المرأة  كالقكؿ بإلحاؽ النسب بالمتكفى قد يكقعنا في تناقضات في الحكـ؛

أشير، كبناء  تسعةاألكلى لمعدة كينجح كتمد بعد إلى ىذا النكع مف التمقيح في األياـ 
                                                           

، كاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو ِّٖمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألحكاـ المتصانظر:  -ُ
 .ُُِاإلسبلمي ص
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عمى القكؿ بأف أقصى مدة لمحمؿ سنة فإف نسب المكلكد يمحؽ بالمتكفى، كقد تمجأ امرأة 
أخرل إلى نفس العممية فبل تنجح معيا فتكررىا حتى إذا كانت في نياية عدتيا تنجح 

–ز أقصى مدة لمحمؿ أشير كاممة، فإذا كلدت بو يككف قد تجاك  ٗالعممية كتحمؿ بو 
كبالتالي  -ي قكانيف مجمكعة مف الدكؿفو بنيا سنة عمى ما ىك معكؿ إقكؿ الناء عمى ب

 ،فما الفرؽ بيف القضيتيف مع أنيما قد أجرتا التمقيح بعد الكفاة، ال ينسب لمزكج المتكفى
حداىما حالفيا الحظ بالحمؿ المبكر لنجاح العممية  في خرل لـ تنجح العممية إالاألك  ،كا 

 فالتفصيؿ في نسب المكلكد بناء عمى أقصى مدة لمحمؿ غير سميـ. ، كعميو نياية العدة
كأيضان تبقى قضية ميراث ىذا الطفؿ مف أبيو، فيؿ نربطيا بالنسب أـ نعزليا عنو، 

فإف ربطناىما معان خالفنا الفقياء ، فيؿ نقكؿ: إنو ابنو كيرثو، أك نقكؿ: إنو ابنو كال يرثو
ا عمى أف مف شركط ميراث الحمؿ أف يككف مكجكدان في البطف كقت الكفاة، الذيف اتفقك 

كأكقعنا الكرثة اآلخريف في مشكبلت في قسمة الميراث؛ إذ سندخؿ عمييـ كارثان جديدا، 
كسنكجب عمييـ االنتظار ليتبيف أذكر ىك أـ أنثى، كىذا سيفتح عمينا أبكابان قد ال تغمؽ 

ف فصمن، مف المشكبلت فما ىك دليؿ الفصؿ، كلـ يتحقؽ مف  -نسب كالميراثال–ىما اكا 
 .(ُ)جانب الطفؿ المنسكب لممكركث أم مانع مف مكانع الميراث

ميراث الحمؿ أف يككف مكجكدان في يمكف أف يناقش ىذا: بأف الفقياء إنما شرطكا ل
؛ ألنو لك لـ يكف مكجكدان عندىا فمعناه أنو حدث بعدىا، كذلؾ غير البطف كقت الكفاة

صكر عندىـ؛ ألنو ال يتصكر حمؿ بعد مكت الزكج إال مف غيره، أما اليـك فذلؾ مت
ممكف في ظؿ التقنية الطبية الحديثة التي يحفظ فييا عينة مف مني الزكج لمتمقيح عند 
الحاجة، فقد تتمقح بو الزكجة بعد كفاتو، كبالتالي إذا حصؿ ذلؾ، كتيقنا أف التمقيح 

مف القكؿ بالتكريث، كيمكف مف خبلؿ التقنية الطبية حصؿ بمني الزكج، فما المانع 
التعرؼ عمى الحمؿ نكعان كعددان خبلؿ أشير، كىذا يقمؿ مف تأخير الكرثة، ككذلؾ األمر 

                                                           
، كاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو ِٖٔ-ِّٖمؿ صاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الح -ُ

 .ُُِاإلسبلمي ص
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في شرط الفقياء كالدتيا ألقصى مدة الحمؿ، إنما ىك لمتيقف مف حمميا منو، فما زاد ال 
المتكفى كلك في آخر العدة،  يتصكر إال بعده، أما اليـك فإف حممت بو بمني الزكج

فمتيقف أنو مف مائو ال ماء غيره، حتى لك تجاكز أقصى مدة الحمؿ مف حيف الكفاة، 
 أعمـ. كعميو يمكف القكؿ بأف العبرة بأقصى مدة الحمؿ منذ التمقيح، كاهلل 

عند إجراء التمقيح الصناعي في عدة الطبلؽ الرجعي، فمف أجاز قاؿ بأف نسب  ثالثان:
د في ىذه الحالة يككف ثابتان ألبيو صاحب النطفة؛ ألف أمو تمقحت بو كىي زكجة المكلك 

فبل يجكز  ،أما المرأة يممؾ زكجيا رجعتيا» ألبيو كفراش لو، كاستندكا إلى قكؿ الشافعي:
كقكؿ ، (ُ)«ألنيا في كثير مف معاني األزكاج ؛ألحد أف يعرض ليا بالخطبة في العدة

فالمباعمة  ،بعد الطبلؽ الرجعي دليؿ بقاء الزكجية بينيما كفي تسميتو بعبلن »السرخسي: 
: ، ك (ِ)«ىي المجامعة كقد قمنا: إف المطمقة طبلقان رجعيان فيي زكجة لمذم »قكؿ ابف حـز

يبلؤه ،طمقيا، ما لـ تنقض عدتيا يتكارثاف، كيمحقيا طبلقو كلعانو إف قذفيا،  ،كظياره ،كا 
سكانيا، فإذ ،ككسكتيا ،كعميو نفقتيا ىي زكجتو فحبلؿ لو أف ينظر منيا إلى ما كاف  كا 

إذ لـ يأت نص بمنعو مف شيء مف ذلؾ،  ؛ينظر إليو منيا قبؿ أف يطمقيا، كأف يطأىا
ما ف، (ْ)«(ّ)ژک ک ک  گ گژجؿ:  كقد سماه اهلل تعالى بعبلن ليا إذ يقكؿ عزك

ذيف حرمكا فنسب مكلكدىا لو، بؿ إف الشافعية ال ،كحممت منو كىي زكجتو ،دامت زكجتو
كلكنيـ لـ ينفكا  ،فقط أف يككف الفعؿ رجعة اإنما نفك  ،كلـ يعتبركه رجعة ،الكطء كمقدماتو

نسب المكلكد الناتج عف ىذا الفعؿ، كلـ يكجبكا عمى األب الحد كال التعزير إال عمى 
كال الجاىؿ، كيككف النسب ثابتان؛ ألنو ناتج عف  ،معتقد تحريمو فيعزر، ال معتقد حمو

أك ال ينكييا كلـ يتكمـ بالرجعة لـ  ،أك جامعيا ينكم الرجعة»بية، قاؿ الشافعي: كطء ش

                                                           
 .ّٕ/ٓاألـ  -ُ
 .ٓ/ٓالمبسكط  -ِ
 .ِِٖسكرة البقرة: اآلية  -ّ
 .ُِٓ/َُالمحمى  -ْ
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ذا جامعيا بعد الطبلؽ ينكم الرجعة أك ال  ،تكف ىذه رجعة حتى يتكمـ بيا، قاؿ: كا 
 ،كيعزر الزكج كالمرأة إف كانت عالمة ،ال حد عمييما فيو ،فالجماع جماع شبية ،ينكييا

 . (ُ)«كعمييا العدة ،كلد الحؽكال ،كليا عميو صداؽ مثميا
فنسب المكلكد في حالة التمقيح في عدة الطبلؽ الرجعي يككف ثابتان ألبيو صاحب 

ألف زكجتو تمقحت بمنيو كىي زكجة لو  ؛النطفة؛ حتى لك كاف التمقيح مف غير إذنو
إذا استطاع أف  ،كفراش، إال أف الزكج يستطيع قانكنان أف يرجع عمى الطبيب بالتعكيض

 .(ِ)بت تكافر شركط المسؤكلية التقصيريةيث
عند إجراء التمقيح الصناعي في عدة الطبلؽ البائف، فإف نسب المكلكد في ىذه  رابعان:

الحالة يككف ثابتان ألبيو صاحب النطفة عمى الرغـ مف حرمة ىذه الصكرة مف التمقيح، 
ه دى ف بنكعيو، إذ عى كذلؾ قياسان عمى نسب المكلكد الناتج عف كطء في عدة الطبلؽ البائ

 .(ّ)جميكر الفقياء كطئان بشبية يثبت بو النسب
 كىي أنزؿ فمك الزكجية، في معان  كاالستدخاؿ اإلنزاؿ بعض الفقياء كجكد بينما اشتراط

كقد نكقش بأف الفقياء قد ألحقكا كلد  ،(ْ)الكلد يمحقو لـ كاستدخمتو، أبانيا ثـ زكجة
 المكطكءة بشبية بالكاطئ!. 

فإف نسب ، عند إجراء التمقيح الصناعي بعد انتياء عدة الكفاة كالطبلؽ البائف خامسان:
 .إف شاء اهلل كسيأتي كنسب المكلكد الذم تمقحت أمو بماء رجؿ أجنبيالمكلكد في ىذه الحالة 

إذا حدثت الكفاة أك حدث الطبلؽ في عممية التمقيح الصناعي الخارجي بعد  سادسان:
كلـ يبؽ إال الغرس كالزرع في رحـ الزكجة،  ،ف المنكم كالبييضةأف تـ التمقيح بيف الحيكا

                                                           
 .ِْْ/ٓاألـ  -ُ
ب ، كاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصآّٗ، ُّٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صانظر:  -ِ

 .ّٖخارج الجسـ ص
، كالنسب كمدل ّٕٗ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب صِّٔ/َْالككيتية الفقيية المكسكعة انظر:  -ّ

 .ْٖٓتأثير المستجدات العممية في إثباتو ص
 .ّْٖ/ّ المحتاج مغني -ْ
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فإف  ،ككلد الطفؿ خبلؿ المدة المعتادة لمحمؿ ،فإف حصؿ زرع المقيحة في فترة العدة
 نسب المكلكد يثبت ألبيو المتكفى أك المطمؽ.

فعمى الرغـ مف عدـ مشركعية ىذا  ،كلك حصؿ أف جمدت المقيحة ثـ غرست بعد زمف
إال أف الباحثيف في المسألة ال يمانعكف مف القكؿ بثبكت نسب الكلد ألبيو  ،العمؿ

صاحب الحيكاف المنكم كالذم كاف زكجان لصاحبة البييضة؛ ألف تككف الجنييف مف 
نطفتييما حصؿ أثناء قياـ العبلقة الزكجية الشرعية بينيما، كطكؿ الفترة بيف تككف 

عادة غرسو في رحـ صاحبة البييض ال يسكغ نفي  -التي كانت زكجة-ة الجنيف كا 
  .خصكصان كأف الشريعة تتشكؼ إلثبات النسب ،النسب

أك ألكثر مف  ،التفريؽ بيف أف تأتي بو لسنة مف الفراؽ فيثبت النسب كرأل البعض
ف أقره ثبت نسبو منو، كال أثر إلنكار  سنة، فإف أنكره ال يثبت نسبو كيكفي اإلنكار لنفيو، كا 

 .(ُ)الكرثة ذا في المطمؽ، أما المتكفى فيتكقؼ األمر عمى إقرار أك إنكارالكرثة بعد ذلؾ، ى
عند تخصيب الزكجة بحيكانات منكية مف متبرع، فنسب المكلكد في ىذه  سابعان:

الحالة بالنسبة لؤلـ ثابت لمزكجة؛ ألنيا ىي صاحبة البييضة كالرحـ، كأما نسبو إلى 
 األب فمحؿ خبلؼ بيف فقياء العصر: 

: يرل أف المكلكد ينسب لمزكج عمى الرغـ مف حرمة ىذه العممية؛ ألف اْلكؿالقكؿ 
ري "يقكؿ:  المكلكد كلد عمى فراشو، كالنبي  جى ًلٍمعىاًىًر اٍلحى لىدي ًلٍمًفرىاًش كى ، فيأخذ المكلكد "اٍلكى

ف فراش إبيذه الصكرة مف التمقيح الصناعي حكـ الكلد الذم ينشأ مف زنى الزكجة، إذ 
 .(ِ)م ال ينتفي المكلكد عميو بمجرد النفي بؿ البد لنفيو مف المعافالزكجية قك 

                                                           
جدات العممية في ، كالنسب كمدل تأثير المستِْْصكمنع الحمؿ األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب انظر:  -ُ

 .ُٖٗ، كالتمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كأراء الفقياء صَْٖإثباتو ص
، كاألحكاـ الطبية ّٕٔ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة َّْاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب صانظر:  -ِ

 .َُٖالمتعمقة بالنساء في الفقو ص
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نما القكؿ الثاني : يرل أف المكلكد ال ينسب ألب، ال لمزكج كال لصاحب المني، كا 
ينسب ألمو كابف الزنى؛ ألننا إذا نسبناه إلى صاحب النطفة فمعنى ذلؾ أف الرجؿ 

ف نسبناه لمزكج فإف الزكج الذم يتبنى اشترؾ مع المرأة في الكلد كىك غير زكج ليا، كا  
ف قبؿ  أم طفؿ كاف الحمؿ بو بإحدل الطرؽ المحرمة ال يككف ىذا الطفؿ ابنان شرعيان لو، كا 
 .(ُ)أف تحمؿ زكجتو نطفة غيره بالزنى الفعمي أك بما في معناه فإنو في اإلسبلـ يعتبر ديكثا

جة؛ ألف قكاعد النسب كقد اعترض عمى مف أصدر ىذا الحكـ في حؽ المرأة المتزك 
نما  في اإلسبلـ ليست مرتبطة دائمان بحرمة الكطء، فإف النسب يثبت مع كطء الشبية، كا 

كقد اختمؼ الفقياء  القاعدة في النسب بالنسبة لمكلكد المرأة المتزكجة أف الكلد لمفراش،
 في الفراش الذم ينسب المكلكد لصاحبو:

 .(ِ)، كىك قكؿ الحنفيةالنكاحعقد  ، أمنكاح: أف الفراش ىك ال(األكؿ)القكؿ 
مع إمكاف الكطء، كبو قاؿ المالكية كالشافعية  نكاح: أف الفراش ىك ال(الثاني)القكؿ 
 .(ّ)كالحنابمة

 .(ْ)كابف القيـ ابف تيمية: أف الفراش ىك الزكاج مع الدخكؿ الحقيقي، كبيذا قاؿ (الثالث)
الصناعي بماء أجنبي كىي مدخكؿ  كبناء عمى ذلؾ فإف المرأة التي يجرم ليا التمقيح

 بيا مف قبؿ زكجيا الذم ال تزاؿ عمى عصمتو، يككف مكلكدىا منسكبان لزكجيا صاحب
 .(ٓ)لقكة فراش الزكجية؛ كال ينتفي عنو إال بالمعاف ،الفراش عند أىؿ العمـ كالمكلكد مف الزنى

ختبلؼ صاحب المني؛ الل: يرل أف المكلكد في ىذه الصكرة ينسب القكؿ الثالث
لد مف ماء الزنى إلى الزاني، كاألخذ بالمذىب الذم يرل أنو إذا تك الفقياء في نسبة الم

استمحؽ الزاني الكلد الناتج عف الزنى بنسبو لحقو إذا لـ ينازعو فيو مف ىك أحؽ بو منو 
                                                           

 .َْْ، َّْالحمؿ ص  انظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع -ُ
 .ُّّ/ِبدائع الصنائع  -ِ
 .ْٔ/ٖ، كالمغني َُِ/ِ، كالميذب ِٗٔ/ِبداية المجتيد  -ّ
 .ُْٓ/ٓزاد المعاد  -ْ
 .َْٓانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ، ص  -ٓ
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ذا لـ نأخذ بذلؾ فإننا في ىذه الحالة لـ نعاقب الكالد،  -أم الزكج-كصاحب الفراش  كا 
نما عا قبنا الكلد بذنب لـ يرتكبو حيف تركناه بدكف نسب معركؼ أك عشيرة يأكم إلييا، كا 

فيعيش بعاره ساخطان عمى المجتمع، أما إذا ألحقناه بمف يدعيو بذلؾ نقيـ العدؿ، كال 
 .(ُ)نظمـ المكلكد
أف التعميؿ المذككر ىك مف باب التعميؿ بالمصمحة مع كردكد النص ب نكقش:
ز؛ ألف كجكد نص معارض يعني أف الشارع ألغى ىذه كىذا ال يجك  ،المعارض
مع غياب العقكبة المنصكص عمييا إذا قمنا بإلحاؽ النسب ىنا فإننا في ىذه ، ك المصمحة

، ككذلؾ فإف الكلد الحالة نجرد المجتمع مف آخر كسيمة يمكنو بيا مكاجية ىذه الجريمة
تيا ىي عشيرتو، كمف كعشير  ،ضرر في ظؿ شريعة اهلل، فنسبو ممحؽ بأمو وال يصيب

أف ، مع العمـ بفإف العقكبة الرادعة كفيمة بكؼ أذاه ،الكلد بسبب نسبتو ألمو حاكؿ إيذاء
رعاية الكلد ىي مسؤكلية كلي األمر يكميا إلى مف يحسف القياـ بيا مف صالحي 

 .(ِ)المسمميف، كىنا تكمف مصمحة الكلد
اعي الداخمي كالخارجي في ىذه يفرؽ القائمكف بو بيف التمقيح الصن القكؿ الرابع:

يككف النسب لمزكج كيتبع الزكجية، كفي الخارجي ال ينسب ألب،  الصكرة، ففي الداخمي
  كقد عزم ىذا التفريؽ لسببيف ىما:

ماء الرجؿ في التمقيح الداخمي، كىك  ،األكؿ: اختبلؼ ما سيدخؿ في رحـ المرأة
 .في التمقيح الخارجي -المقيحة-كالبييضة المخصبة 

السبب الثاني: أف احتماؿ حدكث الحمؿ مف معاشرة الزكج في التمقيح الداخمي أشد ك 
كأكثر مف احتماؿ حدكثو في حاممة المقيحة في التمقيح الخارجي، حيث قاؿ األطباء في 

لما يستتبع إجراء التمقيح  و؛لك إنو كارد نظريان، كلكف عمميان ال يمكف حص :ىذا االحتماؿ

                                                           
تجدات العممية في ، كالنسب كمدل تأثير المسْْٖ، ّْٖاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ

 .ُْْإثباتو ص
 .ْٖٓتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صانظر: األحكاـ الم -ِ
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كزرع الجنيف فييا، كالتأكد بعدىا مف نجاح  ،رأة المستشفىالخارجي مف دخكؿ الم
 .(ُ)لؤلطباء لنزكؿ الدـ مف المرأةذلؾ ضح تالعممية، فإف فشمت ا

تمقيح المتزكجة بنطفة  يكى ،بأف الصكرتيف ليستا إال كجييف لعممة كاحدةنكقش: 
 .(ِ)داخميان أك خارجيان  ،غريب

لؾ بالنظر في حالة زكج المرأة التي يرل التقييد مع التفصيؿ، كذ القكؿ الخامس:
أجرم ليا التمقيح الصناعي بماء رجؿ أجنبي، فإف كاف عقيمان قطعان، أك استحاؿ كطؤه 

أك سجف كنحكه، أك كاف صغيران ال يتصكر الحمؿ منو، أك  ،ليا إما لغياب في سفر
س دخمت ىي المستشفى كأجرت التمقيح في طير لـ يمسيا فيو، كتبيف حمميا دكف مسي

منو، فمثؿ ىذه األحكاؿ كما يشابييا مف األحكاؿ التي نقطع فييا مف دكف شؾ أك ريب 
كال  ،أف الحمؿ إنما حصؿ بماء الرجؿ األجنبي، فإننا ال ننسب الطفؿ أصبلن إلى الزكج

ف الفقياء اشترطكا في الفراش الذم يثبت بو ألغير لعاف؛ بنمحقو بو، كلو أف ينفيو 
 :(ّ)النسب ما يمي

ف يتصكر الحمؿ مف الزكج عادة، كذلؾ ببمكغو تسع سنيف عند الشافعية، أك أ -أ
، كعمى ذلؾ فبل يمحؽ الكلد (ْ)اثنتي عشرة سنة عند الحنفية، أك عشر سنيف عند الحنابمة

 .بالزكج إف كاف دكف التاسعة
نما الخبلؼ في المراد  ،إمكاف تبلقي الزكجيف بعد العقد، كىذا شرط متفؽ عميو -ب كا 
 ىك اإلمكاف كالتصكر العقمي، أـ اإلمكاف كالتصكر الفعمي العادم:بو أ

الحنفية إلى أف التصكر كاإلمكاف العقمي شرط، فمتى أمكف التقاء الزكجيف  تفذىب
عقبلن ثبت نسب الكلد مف الزكج إف كلدتو الزكجة لستة أشير مف تاريخ العقد حتى كلك 

                                                           
 .ْٕٖ، ْْٖ، َّْص األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ -ُ
 .ْٕٖص المصدر نفسو -ِ
العممية في إثباتو ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات َْٖ -َْٓاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ّ

 .َْْص
 .ْٔ/ٖ، كالمغني ّٓ/ٔ، كالمبسكط لمسرخسي ّٖٓ/ْنياية المحتاج  -ْ
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، كلـ يمتقيا في الظاىر مدة سنة، فكلدت لـ يثبت التبلقي حسان، فمك تزكج مشرقي مغربية
ة أشير مف تاريخ الزكاج ثبت النسب؛ الحتماؿ تبلقييما مف باب الكرامة، ككرامات تلس

 .(ُ)األكلياء حؽ
مكاف الكطء  ،أك الحس ،إمكاف التبلقي بالفعؿ كشرط األئمة الثبلثة أك العادة، كا 

لو دكر في العقكد الظاىرة،  كال يصح أف يككف ،كالدخكؿ؛ ألف اإلمكاف العقمي نادر
كاألحكاـ تبنى عمى الكثير الغالب كالظاىر المشاىد ال القميؿ النادر كالخفي غير 
المحتمؿ عادة، فمك تأكد عدـ المقاء فعبلن بيف الزكجيف لـ يثبت نسب الكلد مف الزكج، 

ف أقصى كما لك كاف أحد الزكجيف سجينان أك غائبان في بمد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر م
 .(ّ)(ِ)مدة الحمؿ، كبيذا أخذت القكانيف، كىك الصحيح التفاقو مع قكاعد الشريعة كالعقؿ

بماء  ةمقحمو التككاف قد كطئ زكج ،إما إف كاف الزكج ممف يتصكر الحمؿ منو
ف كاف  ،الحمؿ صاحبد يحدتبحيث ال نستطيع  ،الغير فنطبؽ قاعدة الكلد لمفراش، كا 
، التمقيح أف يتأكد كيتيقف حتى ال يدخؿ في نسبو مف ليس منو و إف عمـ عمميةعمي لزامان 

عمى  نو لك عمـ الزكج زنا زكجتو كاحتمؿ ككف الكلد منو كمف الزنى: إكقد قاؿ الفقياء قديمان 
 .(ْ)ذلؾ كيجكز لو ،لتقاـك االحتماليف، كقاؿ بعضيـ: بؿ ينفي ؛فإنو يحـر النفي ،السكاء

أصدؽ بما  يفاليـك نستطيع التبيف أم االحتمال نناإالقكؿ:  خامسكأضاؼ الفريؽ ال
تكصؿ إليو التقدـ العممي الطبي عف طريؽ البصمة الكراثية، كىي كسيمة تتجو كثير مف 
القكانيف لؤلخذ بيا كدليؿ لنفي أك إثبات النسب، بؿ قد أخذ بو فعبلن، فإذا تأكد الزكج عف 

ڳ ژقكلو تعالى: لو؛ طرؽ البصمة أف االبف ليس مف صمبو فإنو ينبغي لو نفي

                                                           
 .ّٗ/ّتبييف الحقائؽ  -ُ
األحكاـ المتصمة بالعقـ ، ك ِٖٓ/ٗ، كاإلنصاؼ لممرداكم ُٔ/ّ، كحاشية قميكبي ُّّ/ْالتاج كاإلكميؿ انظر:  -ِ

 .َْٖكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
 اجح، بؿ ىك المتعيف؛ لمكافقتو لممنقكؿ كالمعقكؿ.كقكؿ الثبلثة ىك الر  -ّ
 .َْٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص، ك ُُِ/ٕانظر: نياية المحتاج  -ْ
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مىٍت عمى قىٍكـو : ، كىك ىنا ليس بأب لممكلكد يقينان، كلقكلو (ُ)ژڳ  "أىي مىا اٍمرىأىةو أىٍدخى
ن تىوي  ،فىمىٍيسىٍت مف الم ًو في شىٍيءو  ،مف ليس منيـ لىٍف ييٍدًخمىيىا اهلل جى دى ، كى حى كىأىي مىا رىجيؿو جى

لىدىهي كىك يىٍنظيري إليو، اٍحتىجىبى ا "كى ًليفى كىاٍْلًخًريفى وي عمى رؤكس اٍْلىك  حى فىضى ، (ِ)هلل منو، كى
مف باب أكلى ال الزكج فكما ال يجكز لمزكجة أف تدخؿ في نسب زكجيا مف ليس منو، ف

ككما ال يجكز لؤلب أف ينفي مكلكدان منو ينسب إليو  ،بنفسو ذلؾ يجكز لو أف يفعؿ
، فإذا تيقف أنو ليس ابنو فإنو نوشرعان، فبل يجكز لو أف ينسب إلى نفسو مف ليس م

فإف أراد أف يبلعف فمو ذلؾ مف دكف إجبار لو؛ كذلؾ لما يترتب ينبغي لو أف ينفيو، 
خصكصان كأف ما فعمتو الزكجة ال  ،عمى المعاف مف اآلثار التي قد ال يرغب الزكج فييا

ف كاف يمتقي معو في النتيجة كىي اختبلط األنسا ،يرقى إلى جريمة الزنا لكنو يفتقد  ،بكا 
العنصر الجكىرم الذم ال قياـ لمزنا بدكنو أال كىك االتصاؿ الجنسي بالطريؽ 

كقد جاء في كتب الفقياء ما يدؿ عمى أف المرأة لك استدخمت ماء أجنبي ، (ّ)الطبيعي
البيكتي:  كال يمحؽ بو بعد كضعو، قاؿ ،كحممت لـ يثبت نسب ىذا الحمؿ مف الزكج

محؽ مف النسب: إذا تحممت ماء زكجيا لحقو نسب مف كلدتو قاؿ في المبدع فيما ي»
 .(ْ)«منو... فإف كاف حرامان أك ماء مف ظنتو زكجيا فبل نسب

عند تخصيب امرأة أجنبية داخميان بماء الزكج، ثـ تتنازؿ لو كلزكجتو، فإف كانت  ثامنان:
ف كانت المتبرعة ذات زكج آخر فإف نسب المكلكد في ىذه الصكرة يأخذ حكـ سابقتي ا، كا 

غير ذات زكج، فإف نسب الطفؿ الناتج يأخذ حكـ المكلكد الناتج مف الزنى بامرأة ال زكج 
 في ذلؾ إلى قكليف:  الفقياءليا، كقد اختمؼ 

                                                           
 .ٓسكرة األحزاب: اآلية  -ُ
 الحاكـ ككافقو صححوك  كابف ماجة، كالحاكـ، كابف حباف،داكد، كالنسائي،  يأب ، كىك عندٖٗسبؽ تخريجو ص -ِ
 .الدارقطني في العمؿ مع اعترافو بتفرد عبد اهلل بف يكسؼ عف سعيد المقبرم، كأنو ال يعرؼ إال بوك بي الذىك 
 .ُّْ-َُْص تصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿاألحكاـ الم -ّ
 .ُِْ/ٓكشاؼ القناع،  -ْ
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نما ينسب  ،: يرل القائمكف بو بأف المكلكد الناتج مف زنا ال ينسب ألبالقكؿ اْلكؿ كا 
كىك  كليس لو أف يستمحقو، ،ماء فمقطكعةأما صمتو بصاحب الك ألمو فقط، كيرثيا كترثو، 

 ، مستدليف باآلتي:(ُ)كالظاىريةكالحنابمة،  ،كالشافعية، المالكيةك ، الحنفيةمذىب الجميكر مف 
لىدي ًلٍمًفرىاشً : بقكؿ النبي  -ُ ري  ،"اٍلكى جى ًلٍمعىاًىًر اٍلحى  ،، فمـ يجعؿ لمزاني إال الحجر"كى
كالعرب تقكؿ: لو الحجر كبفيو التراب، كيريدكف ليس لو شيئا إال الخيبة كالحرماف،  :أم

 ليس لو إال الخيبة. 
بأنو ال يمحؽ بو إذا لـ يستمحقو، فمـ يمحؽ بو بحاؿ، كما لك كانت أمو فراشان،  -ِ

 ككما لك لـ يجمد الحد عند مف اعتبره.
 لـ يمحؽ أحدان مف أبناء الزنى بأبيو الذم خمؽ مف مائو، سكاءن ادعاه بأف النبي  -ّ

 الزاني أك لـ يدعو. 
: يرل القائمكف بو بأف المكلكد الناتج مف الزنى إذا لـ يكف مكلكدان عمى القكؿ الثاني

 ، مستدليف باآلتي:(ِ)فإنو يمحؽ بو ،فراش يدعيو صاحبو، كادعاه الزاني كاستمحقو
 .(ّ)بآبائيـ مف الزنى الجاىمية أكالد كاف يىًميطي  بأف عمر بف الخطاب  -أ
كىك إذا كاف يمحؽ بأمو كينسب إلييا كترثو ، بالقياس، فإف األب أحد الزانييف -ب

الكلد مف ماء  دى جً كقد كي ، كيرثيا كيثبت النسب بينو كبيف أقارب أمو مع ككنيا زنت بو
 فما المانع مف لحكقو باألب إذا لـ يدعو غيره. ،كاتفقا عمى أنو ابنيما ،كقد اشتركا فيو ،الزانييف
لىدي ًلٍمًفرىاًش": قكؿ النبي  أكلكا -ج عمى أنو حكـ بذلؾ عند تنازع الزاني  "اٍلكى

 فالكلد لمف استمحقو. ،كصاحب الفراش، فإف لـ يكف ىناؾ فراش كال منازعة

                                                           
، ِِٖ/ٔ، كالمغني ُُْ/ُٓمسمـ ل، كشرح النككم ُِٖ/ِ، كالشرح الكبير ُْٓ/ُٕالمبسكط لمسرخسي  -ُ

 .ُْٗ/ٗكالمحمى 
كىك مذىب لبعض السمؼ كالحسف البصرم، كابف راىكيو، كعركه بف الزبير، كسميماف بف يسار، كأيدىـ ابف  -ِ

 .ِْٓ/ٓ، كزاد المعاد ِِٖ/ٔتيميو، كتمميذه ابف القيـ، انظر: المغني 
 .مالؾ في المكطأ، كالبييقي في السنف الكبرل، كعند عند سبؽ تخريجو -ّ
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فعمى قكؿ الجميكر ال ينسب ألب، كعمى القكؿ الثاني ينسب لصاحب الماء إف ادعاه 
قياس  مف أخذ بقكؿ الجميكر كمنع كاستمحقو، غير أف ىناؾ مف الباحثيف المعاصريف

مع الفارؽ؛  اقياسيراه نو ؛ ألىذه الصكرة مف التمقيح الصناعي عمى الزنى في النسب
نما قصد منو  ألف الزنى لـ يقصد منو أصبلن استيبلد المرأة ثـ نسبة الكلد إلى الزاني، كا 

أما في ىذه الصكرة  قضاء الشيكة، فمما عكقب الزاني بالجمد ألحقكا بو الكلد إذا استمحقو،
فالمقصكد ابتداء استيبلد المرأة فيعاقب ىنا بخبلؼ سعيو كنقيض مقصكده، كحرمانو مف 

ىا، كأردع لمف تسكؿ لو نفسو الحصكؿ عمى طفؿ بيذه نسبة الكلد إليو أنسب عقكبة كأكال
 .(ُ)الطريقة

ا لك كانت التي سبقتيا فيمالصكرة ىذا القكؿ ينطبؽ أيضان عمى ىذه الصكرة ك قالكا: ك 
ج، كادعاه تالمرأة التي أجرم عمييا التمقيح بماء أجنبي فراشان كنفى زكجيا نسب الكلد النا

نما ينسب ألمو فقط  .(ِ)صاحب الماء، فإنو ال يثبت لو نسب، كا 
في حالة تمقيح الحيكاف المنكم لمزكج مع بييضة زكجتو أثناء قياـ الزكجية  تاسعان:

ضرة ىذه  -لمقيحة في رحـ الزكجة الثانية لنفس الزكجكيتـ غرس ا ،تمقيحان خارجيان 
نسب ألبيو صاحب الحيكاف المنكم؛ ألف المكلكد يفإنو ال خبلؼ بأف المكلكد  -الزكجة

في ىذه الصكرة كلد عمى فراش صحيح، كالزكج ىك صاحب الفراش لكبل الزكجتيف، ىذا 
 التالية. ةلصكر ، أما النسب لؤلـ فسيذكر في ا(ّ)بالنسبة لمنسب مف جية األب

في حالة تمقيح الحيكاف المنكم لمزكج مع بييضة زكجتو أثناء قياـ الزكجية  عاشران:
كيتـ غرس المقيحة في رحـ امرأة أجنبية عف الزكج، فقد اختمؼ ، تمقيحان خارجيان 
 في مكضعيف مف ىذه الصكرة: المعاصركف

 ه الصكرة:في األب الذم ينسب إليو الكلد الناتج مف ىذ: المكضع اْلكؿ

                                                           
 .ُّٓ، كأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا صُْٕكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألح -ُ
 .ُْٕاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ِ
 .ُْٓ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صُِٓأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية ص -ّ
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؛ ألف المقيحة جاءت مف بييضة (ُ): ينسب إلى صاحب الحيكاف المنكمالقكؿ اْلكؿ
امرأة لقحت بماء زكجيا، ثـ بعد التمقيح زرعت في رحـ امرأة أخرل، إذف فالجنيف قد 
انعقد مف بييضة امرأة كماء رجؿ بينيما نكاح شرعي صحيح، كما داـ األمر كذلؾ 

فقد عرض  -أم لمتمقيح بيذه الصكرة–كأما التحريـ ، لييمافيككف ىذا الجنيف منسكبا إ
بسبب استعماؿ رحـ المتبرعة استعماالن غير مأذكف بو  -أم تككف المقيحة-بعد االنعقاد

نما جاء مف طريؽ تغذيتو  شرعان، كعميو فالتحريـ لـ يدخؿ في أصؿ تككيف الجنيف، كا 
 .(ِ)التي نتج عنيا نماؤه كتكاممو

و يعامؿ معاممة أكالد الزنى، فإف كانت المتبرعة بالحمؿ ذات زكج : أنالقكؿ الثاني
ف كانت غير متزكجة بقي ببل نسب أبكم ؛ (ّ)نسب إلى زكجيا إال أف ينفيو بمعاف، كا 

، فكؿ ما تحمؿ بو المرأة ذات الزكج بأم طريؽ فإنو (ْ)ژۅ  ۉ ۉژ لقكلو تعالى: 
فراشو، كألف نكاحو ليا ىك مما  لككنو نما عمى حرثو، كقد كلد عمى ؛ينسب إلى زكجيا

لىدي ًلٍمًفرىاشً : كيدؿ لذلؾ أيضان قكلو ، يزيد في نمك الكلد في بطنيا ًلٍمعىاًىًر  ،"اٍلكى كى
ري  جى كىك نص في حكـ ىذه القضية، كقاعدة عامة كمية مف قكاعد الشرع، فمتى ، "اٍلحى

أك الكطء  ،الغصبأك  ،أك الزنى ،أك الشتؿ ،حممت امرأة ذات زكج بالتمقيح الصناعي
 ،فإف الحمؿ يعتبر لمزكج كلزكجتو التي حممت بو ككضعتو، كال عبلقة لمغاصب ،بشبية

 أك المأخكذ منو المني فيو. ،أك الزاني

                                                           

، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ْٓٓكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص األحكاـ المتصمة بالعقـ -ُ
 .ّٖٗ/ِ، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ُْٔص

 .ْٓٓمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألحكاـ المتص -ِ
كمنع الحمؿ ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب ُِٓأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية ص -ّ

، كدراسات فقيية في قضايا طبية َُْ، كاألحكاـ الطبية المتعمقة بالنساء في الفقو اإلسبلمي صْٓٓص
 .ّٖٔ/ِمعاصرة 

 .ِِّسكرة البقرة: اآلية  -ْ
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: بأف الكلد لمفراش محمو حيث يككف مصدر الجنيف مشتبيان غير معمـك كنكقش
ر مقطكع بيقيف، فمك بالتأكيد، فيذا الحديث يحكـ كؿ حالة يككف فييا مصدر الجنيف غي

ككاف باإلمكاف ككف  ،ثـ ظير بيا حمؿ ،أك كطئت بشبية ،أك زنت ،اغتصبت امرأة
ففي ىذه الحالة ينسب الكلد  ،كما يمكف أف يككف مف الزكج ،الحمؿ مف ىذا الكاطئ

ما لـ ينفو، أما في حاؿ تيقنا أنو ليس لصاحب الفراش  -أم الزكج–لصاحب الفراش 
 .(ُ)فإنو ال ينسب إليو
ؽ " :كاستمكا بقكلو  لىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلـو حى يذه الصكرة بمثابة العرؽ ب، كالتمقيح (ِ)"كى

 حؽ لمدعيو.فبل الظالـ، 
نكقش: بأف نسبة الكلد إلى زكج صاحبة الرحـ مع القطع بككنو ليس منو يخالؼ 

كمف الفطرة اإلنسانية؛ ألنو انعقد بغير مائو، فكيؼ يدخؿ في نسبو مف ليس منو، 
مقاصد الشريعة مراعاة ما عميو الفطرة، كنماء الطفؿ بفضؿ رحـ زكجتو ال يمـز منو 
ثبكت النسب؛ ألف سبب ثبكت النسب حقيقة ككنو مخمكؽ مف مائو، كالقياس عمى 

 .(ّ)غاصب األرض ال يغير الحكـ؛ ألف الثمرة لمغاصب كعميو أجرة األرض
لصاحب الحيكاف المنكم كال لزكج  : أنو ال ينسب إلى أب مطمقان الالقكؿ الثالث

المتبرعة بالرحـ إف كاف ليا زكج؛ ألف األبكة الشرعية تثبت إذا كاف المكلكد ناتجان مف 

                                                           
 .َْْفي إثباتو ص العممية المستجدات كالنسب كمدل تأثير ،ْٔٓص كمنع الحمؿ األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب -ُ
، كأبك داكد، ُِْْبرقـ:  ّْٕ/ِمالؾ في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في عمارة المكات أخرجو  -ِ

، كالترمذم، كتاب األحكاـ، باب ما ذكر َّّٕبرقـ:  ُٖٕ/ّكتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات 
 .ِّٖٔرقـ:  ْٗٓ/ِداكد  ، صحيح أبي«صحيح»، قاؿ األلباني: ُّٖٕبرقـ:  ِٔٔ/ّفي إحياء أرض المكات 

قاؿ ابف رسبلف: »الشككاني:  اإلماـ قاؿ، ِْْانظر: النسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص -ّ
كقد استدؿ بو كما قاؿ الترمذم أحمد عمى أف مف زرع بذرا في أرض غيره كاسترجعيا صاحبيا، فبل يخمك 

ع، أك يسترجعيا كالزرع قائـ قبؿ أف يحصد، فإف أخذىا إما أف يسترجعيا مالكيا كيأخذىا بعد حصاد الزر 
مستحقيا بعد حصاد الزرع، فإف الزرع لغاصب األرض ال يعمـ فييا خبلؼ؛ كذلؾ ألنو نماء مالو، كعميو 

 .ٕٔ/ٔنيؿ األكطار « أجرة األرض إلى كقت التسميـ، كضماف نقص األرض، كتسكية حفرىا
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ثبلث صبلت: حيكاف منكم مف الزكج، كبييضة مف الزكجة، كرحـ مف الزكجة، فإذا 
الحيكاف ، كعميو ال تثبت األبكة لصاحب (ُ)اختمت كاحدة مف ىذه الثبلث لـ تثبت األبكة

ف كانت النطفة المذكرة منو، كالبييضة مف زكجتو، إال أف الرحـ أجنبي  المنكم؛ ألنو كا 
كما ال يثبت نسبو لزكج ، كليس لعرؽ ظالـ حؽ ،عنو، فيككف كمف زرع في أرض غيره

ف كاف الرحـ مف حقو إال أف الحيكاف المنكم  ف كاف ليا زكج؛ ألنو كا  المتبرعة بالرحـ كا 
فكاف أكلى  ،كالبييضة ليست مف زكجتو، فقد انقطع مف ًقبمو صمتاف ،قطعان ليس منو

 .(ِ)بنفي النسب
 مف ىي اْلـ؟ صاحبة الرحـ أـ صاحبة البييضة؟ :المكضع الثاني

كالتي يككف فييا رحـ  ،أما األـ التي ينسب إلييا المكلكد في ىذه الصكرة كالتي قبميا
لصاحبة البييضة، فيذه المسألة محؿ  أـ ضرة ،متبرعة أك مستأجرة سكاء أكانت أجنبية

 :أيضان  خبلؼ
 ، كاستدؿ القائمكف بو باآلتي:(ّ): األـ ىي صاحبة البييضةالقكؿ اْلكؿ

بأف البييضة الممقحة ىي أصؿ الجنيف، كتحمؿ صفات كؿ مف األب كاألـ، فيي  -ُ
الكراثية  أساس بنيتو كتككينو، كالجنيف إنما يككف بتكالد الخبليا التي تحمؿ نفس الصفات

لمخمية األكلى التي تككنت مف البييضة كماء الرجؿ، كحيث إف البييضة تحمؿ جميع 
الصفات الكراثية التي تنتقؿ إلى الجنيف مف أمو، فإف صاحبة البييضة ينبغي أف تككف 

يذه الصكرة مبنية عمى أساس ، فىي األـ الحقيقة؛ ألف ىذه حقيقة عممية ال تقبؿ الجداؿ
التمقيح زرعت في رحـ  ت مف بكيضة امرأة لقحت بماء زكجيا، ثـ بعدأف المقيحة جاء

                                                           
 .ِْٗ/ُفقو النكازؿ  -ُ
، كدراسات فقيية في قضايا طبية ْٖٓ، ْٓٓـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ، صاألحكاانظر:  -ِ

 .ُْٖ/ِمعاصرة 
، كالنسب ْٖٓ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب صِٕٖ/ِدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة انظر:  -ّ

، ُْٓالشريعة اإلسبلمية ص، كأحكاـ المرأة الحامؿ في ِْٗكمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص
 . ْٓكاألحكاـ الشرعية المتعمقة باإلخصاب خارج الجسـ ص
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امرأة أخرل، إذان فالجنيف قد انعقد مف بكيضة امرأة كماء رجؿ بينيما نكاح شرعي 
 صحيح، كما داـ األمر كذلؾ فالجنيف ينسب إلييما.

ف كاف ليا أ، : بأف النسب في اإلسبلـ ال يرتبط بالعكامؿ الكراثية كحدىانكقش  ىميةكا 
أف ، بدليؿ في صفات الخمؽ، إال أف األمكمة أكسع مف ذلؾ كأشمؿ عمميان كشرعيان  كبرل

 كلك أقر الزاني أنو ابنو ،عند الجماىير -عمى فرض معرفتو–ابف الزنى ال ينسب لمزاني 
 ، كألف النبي مف الزنى؛ ألف النسب نعمة، كالزنا جريمة، كال يترتب عمى الجريمة نعمة

عرؼ أف المكلكد ىك في الحقيقة ابف  مع أنو ، (ُ)الفراش مف غير نظر لمشبوألحؽ الكلد ب
ف كاف ،حقيقة أخاىا ألنو ليس؛ عنو باحتجباالسكدة  أمر كليذا، عتبة  نسبو لكالدىا.  أثبت قد كا 
بأف البييضة كالبذرة لمنبات، كالرحـ المستقبؿ كاألرض التي تكضع فييا البذرة  -ِ

ا تمدىا بو مف غذاء، فكيؼ ييدر دكر صاحبة البييضة بالجنيف كتساعدىا عمى النمك بم
، كما أف ىذه الصكرة شبيية بما ىك كال مظنكنان  ال مكىكمان  كمؤكدان  محققان  مع ككنو دركان 

معركؼ في عمـ النبات بالتطعيـ، كىك أخذ غصف مف شجرة كيكضع بطريقة خاصة في 
اف كيصبح جزءا منيا تمده بالغذاء، د فترة يمتئمعساؽ شجرة أخرل مف نفس الفصيمة، كب

ك كيثمر كيظؿ محافظان عمى كؿ صفاتو األصمية مع بقاء الشجرة التي كضع عمييا مفين
عمى حاليا، كقد يكتسب الغصف الكارد عمى الشجرة بعضان مف صفاتيا، كلكنيا صفات 

 ال تناؿ مف جكىره، كال تغير مف طبيعتو، كىذه ىي شبيو الجزئية.
ف كاف مف البذرة إال أنو يتبع األرض كصاحبيا؛ لقكلو : بأف الننكقش : بات كا 

ؽ " لىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلـو حى كذلؾ أف رجميف مف األنصار اختصما في أرض غرس ، "كى
                                                           

كرد في حديث عائشة أنيا قالت: اختصـ سعد بف أبي كقاصو كعبد بف زمعة في غبلـ، فقاؿ سعد: ىذا يا  -ُ
، عيد إليَّ أنو ابنو، انظر إلى شبيو، كقاؿ عبد بف زم عة: ىذا أخي يا رسكؿ اهلل ابف أخي عتبة بف أبي كقاصو

"ىيكى لىؾى يا  إلى شبيو، فرأل شبيان بينا بعتبة، فقاؿ: رسكؿ اهلل، كلد عمى فراش أبي مف كليدتو، فنظر رسكؿ اهلل 
، كىاٍحتىًجًبي ًمٍنوي يىا سىٍكدىةي ًبٍنتى زىٍمعىةى"  ري جى ًلٍمعىاًىًر اٍلحى لىدي ًلٍمًفرىاًش، كى ٍبدي؛ اٍلكى البخارم، كتاب فمـ تره سكدة قىط ، أخرجو عى

، كمسمـ، كتاب الرضاع، باب الكلد لمفراش ّٖٔٔبرقـ:  ُِْٖ/ٔالفرائض، باب الكلد لمفراش حرة كانت أك أمة 
 .ُْٕٓبرقـ:  ََُٖ/ِكتكقى الشبيات 
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كأمر  ،باألرض لصاحبيا فقضى رسكؿ اهلل  ،أحدىما فييا نخبلن كاألرض لآلخر
  .(ُ)صاحب النخؿ أف يخرج نخمو

مؿ المقيحة في رحميا عمى المرأة التي ترضع غير طفميا مف قياس األـ التي تح -ّ
 ،لبنيا بجامع أف الطفؿ ينمك كيتغذل منيا، فكما أف الطفؿ ال ينسب لؤلـ التي أرضعتو

 فكذلؾ ال ينسب لؤلـ الظئر التي حممتو.
كلـ تكابد آالـ الحمؿ  ف المرأة المرضع لـ تعافً ؛ ألرؽا: بأنو قياس مع الفنكقش

طريقة تغذية الجنيف في الرحـ ، ك كابدتو مف حممت الجنيف كىنان عمى كىف كالكضع الذم
إنما تتـ عف طريؽ الدـ، كالرضيع يتـ تغذيتو عف طريؽ تناكلو المبف مف ثدم المرضع، 

 كبيذا تختمؼ طريقة التغذية، فيختؿ القياس.
ؾ المرأة فقياسان عمى ذل ،إذا كاف الرجؿ تثبت لو األبكة كىك ال يقدـ إال النطفة -ْ

تثبت ليا األمكمة إذا قدمت البييضة، كفي ذلؾ إعماالن لمحقيقة البيمكجية، كفي ذلؾ يقكؿ 
ڑ ڑ ک ک   ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ  ڱ ژاهلل تعالى: 

 .(ِ)ژ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 :، بدليؿ ما يميالختبلؼ طبيعة دكر كؿ منيما ؛قياس مع الفارؽ نكقش: بأنو

األبكة الشرعية إذا كانت النطفة منو في غير زنى، فإذا كانت أف الرجؿ تثبت لو  -أ
في زنى لـ تثبت نسبان، كما أف األبكة قد تثبت لو كالنطفة ليست منو بأف يككف صاحب 

 فراش زنت زكجتو.
أف دكر الرجؿ يختمؼ تمامان عف دكر المرأة في تككيف الطفؿ حتى الكالدة،  -ب

ى إفراز النطفة التي يتـ تمقيح بيضة المرأة بيا، فالرجؿ يقتصر دكره في كؿ األحكاؿ عم
بؿ أيضان  ،أما المرأة فدكرىا يختمؼ عف ذلؾ كميو، فيي ال تقتصر عمى إفراز البييضة

                                                           
 .ِْٔاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
 .ٓسكرة الحج: اآلية  -ِ
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ثـ تنتيي  ،مع ما في ذلؾ مف معاناة جسدية كنفسية ،حمؿ البييضة الممقحة تسعة أشير
 افة النكاحي.فترة الحمؿ بالكضع، كىي عممية شاقة جدان عمى المرأة مف ك

يذه الحالة بالزنى الذم ل االمكلكد ألمو التي حممت بو ككلدتو إلحاق ةأف في نسب -ٓ
ينسب فيو المكلكد ألمو التي كلدتو، كىذا ال يصح؛ لكجكد الفارؽ بيف ىذه العممية كالزنى 

ىنا، كمف جية مادة الزنى فيي غير  لككنو مأمكنان  ؛مف جية عدـ اختبلط األنساب
تي كضعت في ىذه المرأة، ففي الزنى يقـك الزاني بقذؼ الحيكانات المنكية في المادة ال

كتككف مستعدة لبللتحاـ بأم بييضة تبلقييا، أما ما يكضع في رحـ المرأة  ،بطف المرأة
بيا،  ابف الزنى يتككف مف بييضة المزني ، كمف جية فإففي ىذه الصكرة فيك لقيحة جاىزة

 يحة ال يتعدل دكرىا دكر المرضع.قفإف المرأة الحامؿ بالم ،(ُ)الظئرالة الرحـ حأما في 
: بأف العمة في تحريـ الزنى كالتبني ىي اختبلط األنساب، كأف اختبلط األنساب نكقش
أمكف مف جية األـ إذا كانت المرأة التي حممت بالمقيحة ىي ضرة صاحبة مليس ب

ت المرأة التي حممت بالمقيحة ناالبييضة، كما أنو غير مأمكف مف جية األب كاألـ إذا ك
ىي امرأة أجنبية عف صاحب الحيكاف المنكم، كمتزكجة مف رجؿ آخر، فإذا كاف اختبلط 

 قاس عمى الزنى مف ىذه الناحية.تفينبغي أف  ،األنساب متكافران في ىذه الطريقة مف التمقيح
أصؿ  أف نسبة الكلد إلى صاحبة البييضة كزكجيا لككنو انعقد مف مائيما كىك -ٔ

منشأه كخمقو، كما داـ األمر كذلؾ فيذا الجنيف منسكب إلييما، كأما صاحبة الرحـ فيي 
غير مأذكف فيو  متسببة في نمكه ال في أصؿ منشئو، كككف الرحـ استخدـ استخدامان 

شرعان ال يقطع نسب الطفؿ عف أبكيو صاحبي المقيحة؛ ألف التحريـ عرض بعد االنعقاد 
ؿ غذاه أبكاه بحراـ حتى كبر، فيما آثماف بفعميما لكف ذلؾ ال ال قبمو، فيك أشبو بطف

يقطع نسبو منيما، كيشبو ذلؾ أيضان الماؿ الحاصؿ مف كجو حبلؿ، ثـ استثمره صاحبو 

                                                           
كمنو قيؿ لممرأة األجنبية تحضف كلد  ،: الناقة تعطؼ عمى كلد غيرىا-فيايمزة ساكنة كيجكز تخفيب- الظٍٍّئري  -ُ

" ،أيضان  ًظٍئره كلمرجؿ الحاضف  ،ًظٍئره غيرىا  ًظئىارو  كربما جمعت المرأة عمى ،مثؿ حمؿ ك أحماؿ، كالجمع "أىٍظآره
 .ّٖٖ/ِالمصباح المنير ، كظىأىٍرتي أىٍظأىري بفتحتيف اتخذت ًظٍئرنا ، بكسر الظاء كضميا
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ف جاء مف طريؽ حراـ فإنيا ال تزيؿ  بطريؽ حراـ كالربا كنحكه، فإف نمك الماؿ كزيادتو كا 
 مف حيث األصؿ كالمنشأ.ممكيتو لمماؿ جميعا؛ لثبكتو مف طريؽ شرعي 

أف الشارع اعتبر القيافة دليبل عمى ثبكت النسب، كمبناىا عمى الشبو الظاىرم،  -ٕ
كنسبة الكلد إلى صاحبة البييضة أساسو أف الصفات الكراثية التي تنتقؿ إلى الكلد 

ناء عمى بمصدرىا مف صاحبة البييضة كزكجيا، كليس مف صاحبة الرحـ، فاإللحاؽ 
الصفات الكراثية، ىك مف باب إعماؿ دليؿ القيافة عمى أقؿ تقدير، كىذا يدؿ التشابو في 

إلى جنينيا، كما حصؿ لصاحبة  ةصفاتيا الكراثي تعمى أف األـ الحقيقة ىي مف انتقم
 .الرحـ إال التغذية فأشبو الرضاع

اعتبار األـ صاحبة البييضة اعتبار نسبي، كىي ليست بمنزلة األـ صاحبة  -ٖ
ف تساكيا في األحكاـ، فصمة الكلد بصاحبة البييضة كالرحـ أرفع البكييضة  كالرحـ كا 

الصبلت كأمتنيا، تمييا صمة المكلكد مف ماء الرجؿ كبييضة زكجتو في رحـ زكجتو 
 .(ُ)األخرل، ثـ لقيحتيما في رحـ أجنبي، فتككف األـ ىي صاحبة البييضة

 إحداىما، فكطئ أمتاف،لشخص  كاف لك»أف الفقياء قد صرحكا بذلؾ بقكليـ:  -ٗ
فتخمقت  فرجيا، في ككضعتيا الثانية، األمة فأخذتيا عمقة، فكضعت منو، كحممت
 ينعقد لـ ألنو بذلؾ؛ مستكلدة تصير ال مستكلدة... الثانية األمة تصير فيؿ كلدا، ككلدت
، كالعمقة ال تككف كذلؾ إال في مرحمة (ِ)«الكلد كيمحقو الحالة، ىذه في كمنييا منيو مف

تالية إلخصاب البييضة، كنسب الكلد لصاحبة الماء، كمعمـك أف ثبكت النسب في فراش 
 .(ّ)الممكية، فرع لثبكتو في فراش النكاح

                                                           
، كدراسات فقيية في قضايا طبية ْْٔ-َْٔانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ

، كتأجير األرحاـ في مرآة ِّْ-َّْ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صِٖٖ/ِمعاصرة 
 .ِٕ، ُٕالديف اإلسبلمي ص

 .ْْْ/ْ البجيرمي حاشية -ِ
 .ِِٖبنكؾ النطؼ كاألجنة ص -ّ
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 ، كاستدؿ القائمكف بو باآلتي:(ُ)األـ ىي صاحبة الرحـ التي حممت ككلدت: القكؿ الثاني
لتي ـ ىي ااأل، فاآلية نص في أف (ِ)ژڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ژقكلو تعالى: ب -ُ

ة عف كمأقكل طرؽ القصر كىي النفي كاإلثبات، أم أنو ينفي األمبذلؾ  تأكدك كلدت، 
 التي لـ تمد الكلد، كىك نص قطعي الثبكت كالداللة.

تتحدث عف دليبلن عمى أف الكالدة ىي األـ الحقيقية؛ ألنيا  ال تنيض : بأف اآليةنكقش
فالمظاىر أماـ امرأتيف:  ،ف خطأ ىذا التصكربياحيث أراد الشارع الحكيـ  ،الظيار

زكجتو التي ظاىر منيا، كأمو التي كلدتو، أما زكجتو فيي ليست أمان كلذلؾ فيي غير 
أما األخرل المحرمة عميو فيي أمو ك  محرمة عميو؛ ألف التحريـ يأتي مف قبؿ الشارع،

ذا كاف ىناؾ حصر فيك بالنس بة التي كلدتو، فالمفارقة جرت بيف ىاتيف المرأتيف فقط، كا 
، كبالتالي فاألمكمة ليست قكالن بالمساف، عمى اإلطبلؽ ال ةلممرأتيف المذككرتيف في اآلي

ال فإنيا  كالبد مف تكجيو اآلية بحيث ال يككف المراد منيا حصر األمكمة بالكالدة، كا 
األكلى  ، فكيؼ يراد مف اآلية(ّ)ژک ک   ک ژستتعارض مع قكلو تعالى: 

تمنع فإذا كانت اآلية الثانية ال ، سمى المرضعات أمياتحصر األمكمة بالكالدة، كىنا 
 األمكمة.ب فمف باب أكلى ال تمنع صاحبة البييضة مف أف تتصؼ ،المرضعة أف تككف أمان 

، كقكلو تعالى: (ْ)ژڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چژقكلو تعالى:  -ِ 
تنصاف عمى أف مف كىما  ،(ٓ)ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ   پ  ڀژ

أف التي  ياآالـ الحمؿ كالكالدة ىي األـ لممكلكد، كمفيكم تحمؿ الجنيف كتضعو كتقاسي
                                                           

، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ َْٔ/ُ، كفتاكل معاصرة لمقرضاكم ُْٓأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية ص -ُ
، كتأجير األرحاـ في ِّْ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صْٗٓكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص
 .ِٖٗ/ِية معاصرة ، كدراسات فقيية في قضايا طبِٕمرآة الديف اإلسبلمي ص 

 .ِاآلية  سكرة المجادلة: -ِ
 .ِّسكرة النساء: اآلية  -ّ
 .ُْسكرة لقماف: اآلية  -ْ
 .ُٓسكرة األحقاؼ: اآلية  -ٓ
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ليست أمان نسبية لو؛ ألنو يكجد اختبلؿ في أركاف األمكمة، كصاحبة  ،كال تمد ،ال تحمؿ
 كلـ تمد، كشفط البييضة مشقتو ال تذكر. ،البييضة لـ تحمؿ

بياف ل ال: بأف اآليتيف جاءتا لبياف سبب تخصيص األـ بالرعاية كاإلحساف نكقش
، كىي أيضان تتحدث عف األصؿ، ذلؾ أف لممكلكد بأمو صمتاف: صمة حقيقة األمكمة

المتضمنة  تككيف ككراثة، كصمة حمؿ ككالدة كحضانة، كعمى ىذه الصفة نزلت آيات القرآف
لمعنى األمكمة كالكالدة، كىذا متفؽ عميو، فميس ىناؾ خبلؼ في أف التي كلدت الطفؿ 

انفكت إحدل يا أنيا أمو طبعان كشرعان،  لكف الخبلؼ إذا مف بكيضتيا، كخرج مف رحم
قحامان لمعاني اآليات في  الصمتيف، كبالتالي يككف استدالال في غير محؿ النزاع، كا 

 تفسير ظاىرة عصرية جديدة ال يتحمميا النص، كىذا غير ما نزلت اآلية مف أجمو.  
ي كلدت، فتعتبر ، كالكالدة حقيقة ىي الت(ُ)ژې ې  ې ېژقكلو تعالى:  -ّ

 .الحقيقة تقدـ عمى المجازألف  ؛التي كلدت أمان دكف صاحبة البييضة، فبل تضار بكلدىا
: بأف اآلية تعطي الكالدات حؽ اإلرضاع لمف كلدف، كمعركؼ أف مف ال تمد ال نكقش

الكالدة أف ترضع؛ ألف المبف ال يتككف إال بعد الكالدة، كلكف ليس في اآلية النص عمى 
الحقيقة النسبية، فيي لـ تأت لبياف ذلؾ، كمف الممكف االستشياد بيا في كضع  ىي األـ

 قانكف يبيف عبلقة المكلكد في صكرتنا ىذه بمف كلدتو.
فاآلية صريحة  ،(ِ)ژې  ې ې ې ى ى ائ ائژقكلو تعالى:  -ْ

المرأة  في أف األميات ىف المكاتي حممف أجنتيف كأخرجنيا؛ ألف البييضة عندما تخرج مف
 لؤلميات. يكصؼ بأنو يعمـ أك ال يعمـ شيئا، كقد صرح ىنا بأف البطكف تشكؿ كائنان ال 

نما باإلخراج، كالبييضة تخرج مف بطف نكقش : بأنو ليس في اآلية تصريح بالحمؿ كا 
نما مآلو إف استمر أف يعمـ،  األـ كما يخرج الجنيف منيا، ككبلىما ال يكصؼ بالعمـ، كا 

ال فبل.فالبييضة إف لقحت كتخمؽ مني  ا إنساف عمـ، كالجنيف كذلؾ إف استمرت حياتو عمـ كا 
                                                           

 .ِّّسكرة البقرة: اآلية  -ُ
 .ٖٕسكرة النحؿ: اآلية  -ِ
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تذكر أطكار  كىي، (ُ)ژٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹژقكلو تعالى:  -ٓ
خمؽ الجنيف في بطف أمو، كليس مف طكر لمجنيف في بطف صاحبة البييضة، كالبييضة 

يضة مع كحدىا ال تشكؿ كائنان فيتطكر إلى إنساف، إنما يتطكر اإلنساف بعد اجتماع البي
 الحيكاف المنكم مع كجكد الرحـ.

بدليؿ قكلو  ،: بأف البييضة كالحيكاف المنكم مرحمة مف مراحؿ خمؽ اإلنسافنكقش
كالمقصكد بالماء ىنا كما أثبتو الطب ، (ِ)ژٹ ٹ ڤ  ڤ   × ٿ ٿ ٿ ٹژتعالى: 

نيا فإ ،الحديث البييضة كالحيكاف المنكم، فإذا ثبت أف البييضة مرحمة مف مراحؿ التخمؽ
قد خمقت في بطف صاحبتيا، فتككف أمان بمنطكؽ اآلية، كما تككف مف حممتيا أمان، فبل 

 ؾ.ليا بذاصدليؿ في اآلية عمى اعتبار أم مف األميف أمان نسبية لمكلد، كاختص
، كمعمـك أف التي ترضع (ّ)ژھ ھ ھ  ھ ےژقكلو تعالى:  -ٔ

 الكلد ىي التي كلدتو، كلك كانت البييضة مف غيرىا.
اقش: بأف اآلية تبيف فترة الرضاع ال األـ الحقيقية، بدليؿ أف عادة نساء العرب ين

استقداـ مرضعات، فتككف مف حممت غير مف أرضعت، كمف الممكف أف تككف البييضة 
 مف امرأة، كالحمؿ مف أخرل، كالرضاعة مف ثالثة.

، فالذم يرث المرأة ىك (ْ)ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژقكلو تعالى:  -ٕ
فصارت بذلؾ كالدتو حقيقة ال التي أخذ منيا البييضة، كيناقش: بأف اآلية الذم كلدتو، 

 تتحدث عف اإلرث ال األمكمة الحقيقية.

                                                           
 .ٔسكرة الزمر: اآلية  -ُ
 .ٔ، ٓسكرة الطارؽ: اآليات  -ِ
 .ِّّسكرة البقرة: اآلية  -ّ
 .ٕسكرة النساء: اآلية  -ْ
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ـٍ  ًإف  ":  قكلو -ٖ دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى ، فدؿ عمى أف صاحبة البطف (ُ)أيمًِّو" بىٍطفً  في خى
البييضة أمان؛ ألنيا مراحؿ الحمؿ ىي األـ، فعمى ذلؾ ال تككف صاحبة  االذم تحدث فيي

 لـ تحمؿ الجنيف في بطنيا.
نما سيؽ بيانان  ،ـ الحقيقةقصد منو بياف مف ىي األ ي: بأف الحديث النكقش لمراحؿ  كا 

الخمؽ، كبأف نسبة البطف لؤلـ ال يعني أف صاحبة البطف ىي األـ النسبية لمطفؿ، فقد 
كليست المرضع أمان  أميات، سمى اهلل تعالى المراضع أميات، كسمى أزكاج النبي 

أميات نسبيات لنا، كنحف ال ننكر أف صاحبة  نسبية لمف أرضعتو، كال زكجات النبي 
 الرحـ أـ لمطفؿ، كلكنيا ليست أمان نسبية لو.

حديث عبد اهلل بف عمرك أف امرأة قالت: يا رسكؿ اهلل إف ابني ىذا كاف بطني لو  -ٗ
ف أ باه طمقني كأراد أف ينتزعو مني، فقاؿ ليا كعاء، كثديي لو سقاء، كحجرم لو حكاء، كا 

ليا حؽ الحضانة  ، فأعطى النبي (ِ)"أىٍنًت أىحىؽ  ًبًو ما لـ تىٍنًكًحي": رسكؿ اهلل 
كأصبر  ،كأرفؽ بو ،عمى الطفؿ ىكقدميا عمى األب،؛ لما ذكرتو مف حيثيات تجعميا أحن

رىان ككضعو كرىا، كعمى حضانتو، فقد صبرت عمى ما ىك أشد كأقسى مف  ذلؾ بحممو 
ىي  :فما تقكؿ صاحبة البييضة إذا اختمفت مع زكجيا بشأف الحضانة، فإف قالت

صاحبة البييضة التي منيا خمؽ، فاألب صاحب الحيكاف المنكم الذم لكاله ما صمحت 
 البييضة لشيء.

كالثدم المرضع،  ،كالحجر ،كالرحـ ،: بأف السائمة ىنا ىي صاحبة البييضةنكقش
 تنطبؽ عمى مسألتنا، كلك أردنا تطبيؽ ىذا الحديث عمى مسألتنا لجاز فصكرتيا ال

لصاحبة البييضة القكؿ: )كاف بطبي لو كعاء( فمف بطنيا أخذت البييضة، كما يجكز 
 يا نما الجنيف كمنيا خرج.نلصاحبة الرحـ أف تقكؿ ذلؾ؛ إذ في بط

                                                           
 .سبؽ تخريجو، كىك في الصحيحيف -ُ
، َٕٕٔبرقـ:  ُِٖ/ِ، كأحمد، ِِٕٔبرقـ:  ّٗٔ/ُأخرجو أبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب مف أحؽ بالكلد  -ِ

 .  ُُٗٗبرقـ:  َّْ/ ِ صحيح سنف أبي داكدفي  األلباني كحسنو
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كينفس منيا، غذاء الطفؿ مف جسميا، ألف  ؛األـ الحقيقية ىي التي تحمؿ -َُ
منيا ليس بمبرر كاؼ ألف تككف أمان نسبية لو  ية: بأف تغذنكقش، ك كيأخذ دميا كلحميا

دكف غيرىا، فالمرضع أيضان يتغذل الطفؿ مف دميا كعظاميا مدة تزيد عمى مدة الحمؿ، 
، (ُ)ژڀ ڀ ٺ ٺژ كقد قرف اهلل تعالى الحمؿ مع الرضاع في قكلو تعالى:

ببان مستقبلن لؤلمكمة النسبية، فكذلؾ ال يككف مجرد الحمؿ كمع ذلؾ لـ يجعؿ اإلرضاع س
 سببان لؤلمكمة النسبية.

ف النسب في جانب إ»قكؿ الكاساني: يالنسب في النساء إنما يثبت بالكالدة،  -ُُ
الرجاؿ يثبت بالفراش، كفي جانب النساء يثبت بالكالدة، كال تثبت الكالدة إال بدليؿ، كأدنى 

  .(ِ)«القابمة الدالئؿ عمييا شيادة
 ىنا: بأف ىذا إنما ينطبؽ عمى الكالدة العادية الناتجة عف حمؿ طبيعي، أما نكقش

فالكالدة ما عادت سببان كافيان لثبكت األمكمة النسبية، كالفقياء لـ يتكممكا عف ىذه المسألة 
المستجدة؛ ألنيا لـ تكف في عصرىـ، فبل ينبغي لنا أف نجعؿ مف كبلميـ قاعدة عامة 

 ت في عصرنا.امؿ الكالدة في عصرىـ كما استجد مف الكالدتش
صاحبة البييضة كالدجاجة تبيض بيضتيا، كلكف ال ينسب فرخيا إلييا بؿ إلى  -ُِ

 الدجاجة التي حضنتو، فالفرخ المتخمؽ مف ىذه البييضة ال يعرؼ إال أمة التي حضنتو.
ب عمى ىذا النسب، فميس ىناؾ آثار تترت ؛تنظير بعيد عما نحف فيو و: بأننكقش

كالمرأة إذا دفعت كلدىا إلى أخرل لترضعو كتحضنو، فإف ذلؾ ال يقطع نسبو منيا 
إذا كاف في البيض التي تحضنو بيض لطيكر حتى في شأف الدجاجة ك كيمحقو باألخرل، 

 ؟!أخرل كالبط كالحماـ، ىؿ تنسب البطة كالحمامة إلى الدجاجة
صمتيا بطفميا في لغة العرب ىك خير كصؼ يعبر عف األـ كعف حقيقة  -ُّ
كسميا معان الكالداف عمى سبيؿ التغميب لمكالدة  ،كسمي األب الكالد مشاكمة لؤلـ ،الكالدة

                                                           
 .ُٓسكرة األحقاؼ: اآلية  -ُ
 .ِّٓ/ٔبدائع الصنائع  -ِ
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ابف الحقيقة، أما األب فيك في الحقيقة لـ يمد إنما كلدت امرأتو، كعمى ىذا األساس سمي 
محكر  كاضعكا المغة جعميا ، كألىميتياالمرأة كلدان ليا؛ ألنيا كلدتو لو، فالكالدة أمر ميـ

 أمو شرعان. ، كبالتالي كيؼ تككف كالدتو حقيقة، كال تككفالتعبير عف األمكمة كاألبكة كالبنكة
نما كؿ ما قدمو ىك الحيكاف المنكم  ،: بأف األب قد سمي كالدان مع أنو لـ يمدنكقش كا 

ضة أيضان ات اإلنساف الكراثية، فمماذا ال تسمى صاحبة البيييالذم فيو نصؼ صبغ
ات الكراثية، فإف كانت كالدة فما يكالدة، كىي كاألب قدمت النصؼ اآلخر مف الصبغ
 الذم يجعؿ صاحبة الرحـ أكلى منيا باألمكمة النسبية.

أف الكلد في الحقيقة بغض النظر عف أصؿ البييضة ليس فقط نتاج  -ُْ
لجديد أف اإلنساف نتاج الكركمكزمات الكراثية، فقد ثبت طبيان اآلف كىك االتجاه الطبي ا

العكامؿ الكراثية كتفاعميا مع البيئة المحيطة، كأشد ىذه البيئات التصاقان بو ىك رحـ األـ، 
السمكؾ ىذا إال أف  (ُ)فبغض النظر عف الكركمكزمات الكراثية التي تحمؿ الشفرة الكراثية

عدادان لمرض الكراثي يتأثر بالبيئة، فاإلنساف الذم يحمؿ كركمكزمات تجعؿ عنده است
السكرم قد ال يمرض بالسكر إال إذا كضع في بيئة تجعؿ مرض السكر يظير عميو، 
فمف الممكف أف يككف الطفؿ حامبلن لكركمكزمات المبيض األصيؿ الذم استنبط منو، 
كلكف كجكده كتككنو كتغيره صحيان كجسميان كنفسيان متأثر بالرحـ الذم حمؿ فيو، فالفكرة 

 غير مستغربة أف ينسب الكلد لمذم حممتو ككلدتو. مف الناحية الطبية
بأف ىذا االتجاه الطبي عمى القكؿ بثبكتو فإنو ال يغير مف نسب الطفؿ شيئا؛ : نكقش

ألف الجميع يتفؽ عمى أف أشد البيئات تأثيران في الطفؿ ىي بيئة البييضة الممقحة، كليس 
ذم قد يتأثر بو الجنيف داخؿ رحـ المرأة الحامؿ، فبصرؼ النظر عف السمكؾ الكراثي ال

                                                           
ر )، ك (د ف أ)يشير إلى تسمسبلت القكاعد في جزيئات األحياء عمـ في  مفيـك (الشفرة الكراثية )الرمز الكراثي -ُ

في الجزمء  بيؿ المثاؿ، يزكد تسمسؿ القكاعدعمى سف ،بيكلكجية ليذه الجزيئات الًكبريةالتي تحدد الكظيفة ال (ف أ
المكسكعة ، الكاحد آالؼ المكرثات (د ف أ)كيحكم جزمء  ،ات صنع بركتيف معيف، يسمى المكرثبتعميم (د ف أ)

 .َّٓ/ُالعربية العالمية 
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الرحـ، فإف الشفرة الكراثية التي تنتقؿ عبر الكركمكسكمات التي تحمميا خمية المقيحة ىي 
التي يككف ليا التأثير الغالب في خمؽ الطفؿ كتككينو، كعميو يككف النسب لمغالب، إذف 

نما ىك كتأثر ال صمة لو بأصؿ خمقتو، ك  تأثر الجنيف بالبيئة الرحمية التي ينشأ فييا ا 
الطفؿ المكلكد بالبيئة التي يكلد فييا صحيان كجسديان كنفسيان حسب الظركؼ كالعكامؿ التي 
يصادفيا، فيك تأثر ال ينبغي أف يككف لو اعتبار في تحديد النسب؛ ألنو ال يمس 
ف الجينات الكراثية التي يحمميا الجنيف مف كالديو المذيف كىباه جيناتيما الكراثية، كالتي م

 .(ُ)جانب آخر ال تتغير تبعان لجينات األـ الحاضنة
 ؛(ِ): عدـ اعتبار أم مف األميف أمان نسبية لمطفؿ الناتج مف ىذه الصكرةالقكؿ الثالث

 :لما يمي
ف المكلكد تصمو بأمو صمتاف: صمة تككيف ككراثة، كأصميا البييضة منيا، أل -ُ

ئر ظصكرة الرحـ المستعار أك الكصمة حمؿ ككالدة كحضانة كأصميا الرحـ منيا، كفي 
مرأة حتى يمكف اعتبارىا أمان، فصاحبة البييضة قد انقطع الـ تجتمع ىاتاف الصمتاف في 

في حقيا صمة الرحـ، كصاحبة الرحـ قد انقطع في حقيا صمة البييضة، فمـ تستحؽ أم 
 منيما أف تككف أمان دكف األخرل.

 مـ مف الرد.ف أدلة الفريقيف السابقيف قاصرة لـ تسأل -ِ
أف اآليات كاألحاديث التي استدؿ بيا القائمكف بأف األـ ىي مف حممت ككلدت  -ّ

ليست قطعية عمى ما يريدكف، بؿ ال دليؿ ليـ فييا باألصؿ؛ ألف ىذه اآليات كاألحاديث 
إنما تتكمـ عف األـ الطبيعية التي يككف ما تمده مف رحميا إنشاء كانتياء، كليس كما في 

 فقط بحممو فيو، كالبييضة مف غيرىا. ءر مىٍف رحميا انتيائظالرحـ ال
                                                           

، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ّْٕ-ْٓٔانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص -ُ
امؿ في الشريعة ، كأحكاـ المرأة الحِْْ-ّْٖ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صّّٖ-َّٖ/ِ

 . ِٕ، كتأجير األرحاـ في مرآة الديف اإلسبلمي ص ُْٓاإلسبلمية ص
، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ ُْٓ، كأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية صِْٕ/ُانظر: فقو النكازؿ  -ِ

 .ُْٖ/ِ، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ْْٕكاإلنجاب كمنع الحمؿ ص 
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ب ىذه المكانة إنما تنحصر في الشرع في اثنتيف اكتساأف األـ التي أراد اهلل ليا  -ْ
ال ثالث ليما: األكلى: األـ التي حممت ككضعت كالبييضة منيا، كىي األصؿ كالمقصكد 

انية: المرأة التي قامت بإرضاع كلد بالخطاب في الكتاب كالسنة عند إطبلؽ لفظيا، كالث
غيرىا، كمف ثـ فاعتبار غير ىاتيف أمان ال مكاف لو في أحكاـ الشرع؛ ألف الشرع اقتصر 
في بيانو عمى األـ الطبيعية كالرضاعية، كاالقتصار في مقاـ البياف يفيد الحصر، 

مجنيف ككالدتو، ثيثة األمكمة الطبيعية؛ لعدـ حمميا ليفصاحبة البييضة ال ينطبؽ عمييا ح
كالتي حممت البييضة ال ينطبؽ عمييا ذلؾ؛ لككنيا غير صاحبة البييضة، كلعدـ كصفيا 
كقياميا باإلرضاع، فعمى أم حكـ شرعي يستند إطبلؽ لفظ األـ عمى األكلى أك الثانية، 

 كأما زكجات الرسكؿ فيف أميات جميع المؤمنيف، كىذا الحكـ خاص بيف. 
في مسألة ثبكت النسب، فالشرع قد اشترط شرطيف  قياس األـ عمى األب -ٓ

أساسييف لثبكت نسب الكلد إلى أبيو: األكؿ: أف تككف النطفة منو، كالثاني: أف تككف 
أك  ،أك الكطء بشبية ،أك الفاسد ،ىناؾ عبلقة معتبرة بيف الرجؿ كالمرأة كالزكاج الصحيح

يثبت النسب، كذلؾ بأف تككف ممؾ اليميف، فمتى ما قطعنا بانعداـ أم مف الشرطييف لـ 
ف  النطفة منو كليس ىناؾ عبلقة تربطو بالمرأة كالحاؿ في الزنى، ففي ىذه الحالة كا 

ككذلؾ إف كانت ، قطعنا بأف النطفة منو إال أنا ال نثبت لو حقان في نسب المكلكد إليو
نثبت لو حقان تربطو بالمرأة عبلقة معتبرة شرعان إال أننا قطعنا بأف النطفة ليست منو، فبل 

األـ فإننا نبلحظ أف الشرع لـ يعتبر كجكد العبلقة بينيا كبيف  افي نسب المكلكد إليو، أم
نما اكتفى بالعبلقة الطبيعية العادية التي تكجد بيف  الرجؿ حتى ينسب المكلكد إلييا، كا 
كؿ أـ كطفميا سكاء أكانت متزكجة أـ ال، كىي العبلقة الطبيعية المككنة مف شرطيف: 
صمة البييضة، كصمة الرحـ، فمتى اختؿ أحدىما لـ تثبت األمكمة النسبية، كما لـ تثبت 

 .(ُ)األبكة النسبية في األب إف اختؿ أم مف شرطي النسب في حقو
                                                           

، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ ُْٓ، كأحكاـ المرأة الحامؿ في الشريعة اإلسبلمية صِْٕ/ُو النكازؿ فقانظر:  -ُ
 .ْٕٔ-ْْٕكاإلنجاب ص
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ذىب القائمكف بأف األـ ىي صاحبة البييضة إلى أف صاحبة الرحـ  حادم عشر:
سب نمكان مف جسدىا أكثر مما الجنيف يكتألف  ؛تككف بالنسبة لمطفؿ كاألـ مف الرضاع

 .(ُ)يكتسب الرضيع مف لبف المرضع
 : كقد نكقشكا بما يمي

القكؿ بأف المرأة المتبرعة بالحمؿ كالمرضع ىك قكؿ فيو تسطيح لؤلمكر، كتبسيط  -ُ
يتجاىؿ حقيقة دكر ىذه المرأة، فاألمكمة الحقيقة تمر بمراحؿ ثبلث: تمقيح النطفة، 

المرأة التي تبرعت بالحمؿ بمرحمتيف مف ىذه المراحؿ، الحمؿ، الرضاع، كقد قامت 
ككمتاىما مف أصعب مراحؿ األمكمة مف الناحية العممية، كأكثرىا خطكرة عمى صحة 
األـ كالجنيف معا، كفي ضكء ىذا المفيـك لؤلمكمة يبدك اختزاؿ دكر المرأة التي تبرعت 

 يقة الكاقع.بالحمؿ إلى حد اعتبارىا مجرد مرضعة ال يتفؽ إطبلقان كحق
بأف الرضاعة ىي مص الرضيع لبنان مف ثدم اآلدمية، بينما الجنيف في بطف  -ِ

اليكاء  المتبرعة بالحمؿ يتغذل عف طريؽ الحبؿ السرم الذم يصمو بمشيمتيا، كيقـك بنقؿ
 المرضعة. كالغذاء إليو منيا، فاالختبلؼ في طريؽ التغذية يخؿ بقياس ىذه األـ عمى

ة بالحمؿ أمان مف الرضاع ال يتفؽ مع المقصكد بالرضاعة كمدتيا اعتبار المتبرع -ّ
كبدايتيا، فالرضاعة تبدأ مف تاريخ الكالدة، فيؿ تعتبر المرأة المتبرعة بالحمؿ مرضعان 

تحسب مرة مف مدة  -أشير الحمؿ–لمطفؿ قبؿ كالدتو كأثناء فترة الحمؿ؟ فيذه الفترة 
القرآف الكريـ يفرؽ بينيما بكضكح حيث الحمؿ، كمرة أخرل مف مدة الرضاع، مع أف 

                                                           
 .ْْٓ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صّٖٓ/ِدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ُ

، فإف في لبف الفحؿ قالكا: زكج صاحبة الرحـ ال يككف أباه مف الرضاع، كال ي نزؿ منزلة لبف الفحؿ الذم يحـر
يككف الزكج ىك المتسبب في در المبف، فيحـر الطفؿ عمى الرجؿ كأقاربو، كما يحـر كلده مف النسب، أما ىنا 
فميس لزكج صاحبة الرحـ أم دكر في الحمؿ، فبل يصح قياسو عمى لبف الفحؿ، كيككف اإللحاؽ في النسب 

كال يثبت ليا الميراث، كال النفقة، كال الكالية، كال  ،نكاح صاحبة الرحـ عمى مف حممتومتبعضا، فتثبت حرمة 
 .  ْْٔ، ْْٓيثبت ذلؾ لزكجيا أيضان، النسب كأثر المستجدات العممية في إثباتو ص
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ڀ ڀ ٺ ژ، يقكؿ تعالى: (ُ)تأتي مدة الرضاع تالية بالضركرة لمدة الحمؿ

 .(ِ)ژٺ
اختمؼ القائمكف بأف األـ ىي صاحبة الرحـ في عبلقة صاحبة البييضة  ثاني عشر:

 بالمكلكد عمى قكليف: 
تدليف عمى ذلؾ بأف : صاحبة البييضة ىي بمثابة األـ مف الرضاع، مسالقكؿ اْلكؿ

جرعة لبف صغيرة يأخذىا الرضيع مف ثدم أم امرأة يجعؿ ليذه المرأة المرضع عبلقة 
أمكمة شرعية بالكلد الرضيع، كيترتب عمى ذلؾ ما يترتب مف تحريـ لمنكاح بيف الرضيع 

أمكمة كجكد عبلقة  األمر كبينو كبيف أقاربيا، فاألكلى أف يترتب عمى ىذا ،كالمرضعة
بيف صاحبة البييضة كالكلد، إذ ىذا ليس أقؿ تأثيران مف الرضاع، فإف الرضاع ما كجزئية 

أنشز العظـ كأنبت المحـ، كال شؾ أف ىذا الجنيف قد نبت مف ىذه البييضة، فينبغي أف 
 .(ّ)يككف لذلؾ نكع اعتبار

: عمؿ صاحبة البييضة ىدر ال يترتب عميو آثار، فبل تككف صمة القكؿ الثاني
نيا تقاس ؛ ألمة الرضاع؛ ألف الرضاع فيو معنى الجزئية، أما البييضة فبلالبييضة كص

عمى التغذية بالدـ كالتي ال يثبت بيا حرمة الرضاع بيف صاحبة الدـ كبيف الطفؿ الذم 
بالكلد لمفراش، كألغى الشبو،  ، كألف الشرع يحكـ بالظاىر، كقد حكـ النبي تغذيو بدميا

 .(ْ)لكاقعية ليست بالضركرة ىي الحقيقة الشرعيةكبالتالي فالحقيقة العممية ا
نما ىي  ،قياس مع الفارؽ؛ حيث إف البييضة ليست تغذية لمجنيفو : بأننكقش كا 

بالكلد لمفراش فحيث كاف ىناؾ احتماؿ ككف  ، أما حكـ النبي أساس بنيتو كتككينو

                                                           
 .ْٖٕ، ْٕٕاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ُ
 .ُٓسكرة األحقاؼ: اآلية  -ِ
 .ِّْ، كالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو صْٖٕص ...تصمة بالعقـ كاإلنجاباألحكاـ الم -ّ
، َْٖ/ِ، كدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ْٕٗاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ ص  -ْ

 .ّْٖكالنسب كمدل تأثير المستجدات العممية في إثباتو ص



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

800 

ف ماء الزكج الكلد مف ماء صاحب الفراش، أما ىنا فبل يكجد ذلؾ؛ ألف الجنيف انعقد م
رجؿ  كبييضة الزكجة في حاؿ نكاح شرعي صحيح، كفي الحديث فالجنيف منعقد مف ماء

 .(ُ)المني أجنبي ليس بينو كبيف المرأة نكاح، بؿ ىك مف سفاح، كبالتالي ال ينسب لصاحب
أما القائمكف بعدـ اعتبار أم مف األميف أمان نسبية لمطفؿ الناتج مف ىذه  :ثالث عشر

 كا ما يمي:قالفالصكرة 
بالنسبة لممرأة صاحبة البييضة فتقاس في ىذه الصكرة عمى صاحب الحيكاف  -أ

 المنكم في حالة الزنى بجامع أمريف:
 األكؿ: أف كبلن منيما كضع ماءه في محؿ ال يحؿ لو.

الثاني: أف كبلن منيما يمعب دكران أساسيان متماثبلن في تككيف الجنيف الكراثي، فالسجؿ 
يقي لمطفؿ قد جاء أساسان مف الخبليا الجنسية لؤلبكيف، فقد أثبت العمـ الكراثي الحق

، اممكن اأك جسم اكركمكسكم ْٔالحديث أف في كؿ خمية مف خبليا جسـ اإلنساف 
النصؼ منيا يأتي عف طريؽ البييضة، كالنصؼ اآلخر يأتي عف طريؽ الحيكاف 

اآلباء كاألجداد حتى تصؿ  المنكم، كعبر ىذه الكرمكسكمات تنقؿ الصفات الكراثية مف
إلى األبناء، كمف ىذه الصفات مبلمح اإلنساف كشكمو كاالستعداد لكثير مف الصفات 
البدنية كالنفسية، بؿ استعداده لكراثة ىذا المرض أك ذاؾ، كعميو تككف صاحبة البيضة 

يكاف المنكم في حالة الزنى، كحيث إنو رغـ عدـ ثبكت حفي ىذه الصكرة كصاحب ال
لمكلكد لمزاني إال أنو تككف ىناؾ حرمة بينو كبيف البنت التي كلدت منو عند نسب ا

أك فركعو كحكاشيو،  -أم الزاني–جميكر الفقياء، أك بيف الكلد المكلد منو كأصكلو 
د بيذه الطريقة، فإف كاف كلدان لـ يحؿ لو التزكج مف صاحبة البييضة ك فكذلؾ حكـ المكل

ف كانت بنتان فالحكـ كذلؾ، أما ما سكل كال بأحد مف أصكليا أك فركعيا  كحكاشييا، كا 
 .(ِ)ذلؾ مف أحكاـ كالميراث كغيره مف الحقكؽ فإنو ال يثبت ألم منيما

                                                           
 .َْٖ/ِقيية في قضايا طبية معاصرة ، كدراسات فْٕٗاإلنجاب كمنع الحمؿ صاألحكاـ المتصمة بالعقـ ك  -ُ
 .ُْٖ، َْٖصانظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ  -ِ
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ف لـ  -ب ككنيا أمان بالرضاع الختبلؼ ميمة  يستصكبكابالنسبة لصاحبة الرحـ فإنو كا 
تربطيا بالجنيف، كىذه  تجاىؿ عبلقة الرحـ كالكالدة التييي ع أف استطيي ال  وإال أن ،كؿ منيما

ف لـ تصؿ بيا لتككف أمان نسبية إال أنيا ال تمنع ترتب اآلثار التالية:  العبلقة كا 
حرمة ىذه المرأة عمى مف كلدتو ككذلؾ أصكليا كفركعيا كحكاشييا، أما ما يتعمؽ  -ُ

حـر أصكلو كفركعو مف غيرىا كحكاشيو عمى تبزكجيا فيك ال يعدك أف يككف زكج أـ، فبل 
كفركعو  كلدتو بيذه الطريقة، خبلفان لمرضاع الذم يجعؿ التحريـ يمتد إلى أصكؿ الزكج مف

منيا كمف غيرىا كحكاشيو؛ إذ كاف المبف مف قبمو، كذلؾ بأف التغيرات التي تحدث بجسـ 
الجنيف الذم كاف  المرأة أثناء الحمؿ كبعد الكضع مف إدرار المبف كنحكه إنما يككف بسبب

أما زكج المرأة صاحبة الرحـ فميس لو أم عبلقة بيذه ، أساسي في تككينولماء الرجؿ دخؿ 
 التغيرات التي تحدث بسب حمميا بيذه الطريقة.

مف حؽ الحاضنة أف ترضع كليدىا إف تمسكت بذلؾ؛ ألف ترؾ المبف في ثدييا  -ِ
 دكف امتصاص قد يضرىا جسميان كنفسيان، كليس مف مصمحة الطفؿ أف يجرم اهلل تعالى لو

ثـ يترؾ عمدان ليغذل بالحميب الصناعي أك غيره، كقد جعؿ اهلل  حاضنتوالمبف في صدر 
 .(ِ)ژھ ھ ھ ژ: فقاؿ ،(ُ)تعالى الرضاع مرتبطا بالكالدة

لمرأة المرضعة عمى اقياس الفريقاف األكؿ كالثاني لصاحبة الرحـ أك البييضة  -ج
قة تغذيتو لمجنيف ككظيفة الثدم قياس مع الفارؽ؛ فميست كظيفة الرحـ كطري ،لكليد غيرىا

، كطريقة تغذيتو، كما أف أثر البييضة في الجنيف يختمؼ اختبلفان كميان عف أثر الثدم
ًبيًَّتيا  ،كبالمقابؿ فإف إىدار دكر أك أثر أم منيما ال ينبغي أف يتجاكز شرعية األمكمة كنىسى

، اكاعتبارى انبغي مبلحظتيفبل تعتبر أم منيما أمان نسبية، أما ما سكل ذلؾ مف عبلقات في
أك  ،أك فركعيا ،كحرمة أم منيما عمى الجنيف، كمدل امتداد ىذه الحرمة عمى أصكليا

 .(ّ)كحكاشيو ،كفركعو ،أك أصكلو ،أك زكجيا ،حكاشييا
                                                           

 .ِْٖ، ُْٖصاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب كمنع الحمؿ  -ُ
 .ِّّسكرة البقرة: اآلية  -ِ
 .َْٖمنع الحمؿ انظر: األحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنجاب ك  -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف فالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ أٝال :

كأنو عممية تبدأ بالتبلمس بيف الحيكاف المنكم كالبييضة، كتنيي سبؽ ذكر اإلخصاب 
النكاتيف الذكرية كاألنثكية، كاختبلط صبغيات األب كاألـ، كتراصيا استعدادان  باتحاد

صبغيا  ِّصبغيا ) ْٔالنقساـ البييضة المخصبة ثنائية الصبغيات، حيث تحتكم عمى 
ات تنتقؿ الصفات الكراثية مف اآلباء مف األـ(، كعبر ىذه الكركمكسكم ِّمف األب، ك

يتحقؽ الكجكد  -ْٔ-كاألجداد، كبكجكد الخمية التي تحمؿ ىذا العدد مف الصبغيات 
اإلنساني، كيتقرر بو خمؽ إنساف جديد؛ ألف جميع الخطكات التالية ترتكز عمى ىذه 

ات الكراثية فالجنيف إنما يككف بتكالد الخبليا التي تحمؿ نفس الصفالخطكة، كتنبثؽ منيا، 
لمخمية األكلى التي تككنت مف البييضة كماء الرجؿ، كعميو الكلد انعقد مف البكييضة 

 . (ُ)كالحيكاف المنكم كىما أصؿ منشئو كخمقو
لكف اتجاىان طبيان آخر يرل أف العكامؿ الكراثية ال تنتقؿ مف البييضة الممقحة فقط، 

ف كاف ليا األىمية الكبرل، لكنو فالطفؿ ليس نتاج الكركمكسكمات الكراثية كحدىا،  كا 
نتاج العكامؿ الكراثية كتفاعميا مع البيئة المحيطة، فالسمكؾ الكراثي يتأثر بالرحـ أيضان 

 .(ِ)كالتغيير الجسمي كالنفسي الذم يصيب الكلد بسبب الرحـ الذم حممو
غير أف ىذا االتجاه قد اعترض عميو بأف خصائص اإلنساف كصفاتو الكراثية تتقرر 
في البكيضة كالحيكاف المنكم فقط، كال دخؿ لمرحـ المستعار بذلؾ؛ ألنو مجرد محضف 
كمستكدع، ثـ إف الثمرة بنت البذرة ال األرض، فمف يزرع برتقاالن يجني برتقاالن ميما 

                                                           
، كاآليات العجاب في رحمة اإلنجاب ٕٓ-ْٓدكرة حياة اإلنساف بيف العمـ كالقرآف لكريـ حسنيف صانظر:  -ُ

، كعمـ األجنة في ضكء القرآف ُٗٗ-ُٕٗكخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف لمبار ص ،ٖٓ، ْٖلحامد أحمد ص
 .ْٔ-ْْكالسنة ص

جاب كمنع ، كاألحكاـ المتصمة بالعقـ كاإلنْْْعممية في إثباتو صالنسب كمدل تأثير المستجدات الانظر:  -ِ
 .ّْٕالحمؿ ص
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ف كانت تجيز البذرة بكؿ ما تحتاجو إليو، لكنيا ال  كانت األرض المزركعة، فاألرض كا 
نبات الذم سينمك، ككنقؿ الشجر بعد نمكه ككبره إلى مكاف دخؿ ليا بنكع أك جنس ال

 .آخر، فنسب الشجرة إلى البذرة ال التربة
–كأيضان فإف ىذه البييضة الممقحة لك أنيا أتمت مراحؿ حياتيا في أنبكب االختبار 

أك في رحـ صناعي، أك ربما في رحـ حيكاف كقرد، لك  -كىك ما يسعى إليو العمماء
فخرج الكلد إنسانان سكيا، فيؿ األـ ىي األنبكبة، أك الرحـ الصناعي، أمكف تحقيؽ ذلؾ 

 .(ُ)أك القرد، أـ صاحبة البييصة
يظير أثر المستجدات الطبية في المسألة في أف كثيرا مف المعاصريف قد بنكا  ثانيان:

أقكاليـ بناء عمى ىذه المستجدات، فرأل فريؽ منيـ األخذ باالتجاه األكؿ، كىك محؿ 
، في حيف أخذ غيرىـ باالتجاه الثاني، كىك محؿ نظر عند المخالؼ، كبالتالي اتفاؽ

كانت ىذه المستجدات ىي الدليؿ لمف أخذ بمحتكاىا، بينما لـ يتقيد غيرىـ بأحدىما؛ 
نظران العتبارات شرعية أخرل ذكرت في األدلة، مع أنيـ عمى اطبلع بما ذكر في 

 .ارهالجانب الطبي، كىذا يبقي لبلختبلؼ اعتب
 كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           
 .ِٖٗ، ِٖٖ/ِدراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة  -ُ
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 اُلظَ اُواثغ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف 
 )األؿؼٔخ، ٝاُزلا١ٝ، ٝادلرياس، ٝاجل٘ب٣بد، ٝاحللٝك(

 كفيو أربعة مباحث:
 ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف األؿؼٔخ.

 ادلجؾش اُضب٢ٗ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اُزلا١ٝ.
 ضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلرياس.ادلجؾش اُ

 ادلجؾش اُواثغ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اجل٘ب٣بد ٝاحللٝك.
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 ادلجؾش األٍٝ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف األؿؼٔخ

 كفيو ستة مطالب:
 .ادلـِت األٍٝ: ؽو٤وخ اُزن٤ًخ

 .ادلـِت اُضب٢ٗ: اُز٤َٔخ ػ٘ل اُنثؼ
 .جلٞاهػادلـِت اُضبُش: حلّٞ ا

 .رب٤٘ي ادلُٞٞك ادلـِت اُواثغ:

 .ادلـِت اخلبٌٓ: اُزجؾ
 .ادلـِت اَُبكً: اُوبد
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 ادلـِت األٍٝ: ؽو٤وخ اُزن٤ًخ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 ،القبكؿ سريع العقؿ تاـ كاف إذا الفيـ في الذكاء كمنو ،الشيء تماـ: لغة الذكاة أكالن:
 .(ُ)أكقدتيما كالنار الحرب كأذكيت النار، بو تذكك ما كالذككة ذكا، كىيذ ذكي: منو كالفعؿ

 عقر أك كمريئو، حمقكمو بقطع البرم، المأككؿ الحيكاف نحر أك ذبح: شرعان  كالذكاة
 .(ِ)ممتنع

 في ما أك بذكاة، إال -كالجراد السمؾ غير- المحـ المأككؿ الحيكاف يحؿ ال ثانيان:
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ڀ ڀ  ٱژ :تعالى ؛ لقكلو(ّ)معناىا

 .(ْ)ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ
 الدـ ذك البرم الحيكاف ىك الذبح فيو يعمؿ الذم الحيكاف أف عمى الفقياء اتفؽ ثالثان:
 افتراس أك ،ترد أك ،نطح أك ،بكقذ منو ميئكس كال ،المقاتؿ منفكذ كال ،بمحـر ليس الذم
 .(ٓ)سبع

 كال ،كالصدر العنؽ أصؿ بيف التي الكىدة كىي ،كالمبة الحمؽالتذكية  محؿ :رابعان 
 مجمع ألنو ؛المحؿ الذكاة بيذا اختصت، ك باإلجماع المحؿ ىذا غير في الذبح يجكز

 ،لمحـ أطيب فيككف ،النفس زىكؽ كيسرع ،السيالة الدماء فيو بالذبح فتنفسخ ،العركؽ
ير اإلبؿ، كفي المبة ، كالذكاة في الحمؽ تسمى ذبحان كذلؾ بالنسبة لغالحيكاف عمى كأخؼ

 . (ٔ)تسمى نحران كذلؾ بالنسبة لئلبؿ، فيككف النحر أسفؿ العنؽ، كالذبح أعبله

                                                           
 .ِٓ/ٔ، كتفسير القرطبي َِٗ/ُالمصباح المنير  -ُ
 .ّْٓ/ّالركض المربع  -ِ
 .ٗٗطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ص، كاألُّٓ/ٗالمغني  -ّ
 .ّدة: اآلية سكرة المائ -ْ
 .ُِّ/ُبداية المجتيد  -ٓ
 .ُُٗ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صُّٔ/ٗالمغني  -ٔ
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 كىك النفس، كالمرمء مجرل كىك الحمقـك :عركؽ أربعة الحيكاف رقبة في خامسان:
، كالكدجاف، تحت كىك كالشراب الطعاـ مجرل  العنؽ صفحتي في عرقاف كىما الحمقـك

، يحيطاف  تغميبان  األربعة باألكداج الجميع يسمى كقد بالمرمء، يحيطاف قيؿ:ك  بالحمقـك
 .(ُ)بكماليا بالذكاة أتى فقد كمو، ذلؾ فرل فإذا -كالقمر الشمس في القمراف قيؿ: كما

  :قكليف عمى الذبيحة إباحة في الفقياء اختمؼفقد  ،األربعة بعض قطع إذا سادسان:
 كقطع عمييا، مجمع األربعة األعضاء قطع ؛ ألف(ِ)الجميع قطع يشترطالقكؿ اْلكؿ: 

 ابف حديث ذلؾ كيؤيد ،بيقيف إال عنو ؿيعد فبل التحريـ ؿكاألص ،فيو مختمؼ ابعضي
 تذبح، التي، كىي (ّ)الش ٍيطىاًف" شىًريطىةً  فٍ عى   اهللً  كؿي سي رى  ىيى "نى  :ىريرة يكأب عباس
 مف، ذبيحتو الشيطاف شريطةتمكت، ف حتى تترؾ ثـ األكداج، لتفر  كال الجمد، فيقطع
يأكمكنيا،  ثـ تمكت، حتى كيترككنيا حمقيا بعض يقطعكف الجاىمية أىؿ الحجاـ، ككاف شرط
نما ، (ْ)ليـ كسكلو لدييـ، الفعؿ ىذا كحسف ذلؾ، عمى حمميـ ألنو الشيطاف؛ إلى أضيفت كا 

 شرطو مف مأخكذ الدـ، انيمار في الكدجيف قطع عمى االقتصار الشيطاف كقيؿ: شريطة
 .(ٔ)الذكاة في األربعة األكداج جميع قطع يقتضي الحديث ، كظاىر ىذا(ٓ)لحجاـا

ذااآلخر، ك  الحديث معارضة عمى معو يقكل الك  ،مقاال سنده فيبأف نكقش:   صح ا 
 باألكداج المرادك  ،الراكم تفسير في ذلؾ كقع إنما ،األكداج ذكر فيو ليس أصموفإف 

                                                           
 .ُٕٕ/ُِ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية ُُٗ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صٖٔ/ٗالمجمكع  -ُ
انظر: كقاؿ بو الميث كداكد، كىي ركاية عف أحمد اختارىا أبك بكر، كابف البنا، كأبك محمد الجكزم، كغيرىـ،  -ِ

 .ٖٔ/ٗ لمنككم المجمكع
، كالحديث ركاه عمرك بف ِِٖٔبرقـ:  َُّ/ّأخرجو أبك داكد، كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح  -ّ

عف عكرمة عف ابف عباس، كعمرك ال يتابعو الثقات، كقاؿ يحيى بف  -كىك عمرك بف برؽ-عبداهلل الصنعاني 
، كأخرجو ابف حباف في صحيحو، كتاب َُٗ/ِخيرة الحفاظ لمحمد بف طاىر المقدسي معيف: ليس بثقة، ذ

 .ٖٖٖٓبرقـ:  َِٓ/ُّالذبائح، باب ذكر الزجر عف ترؾ قطع الكدج عند الذبح 
 .ُِ/ٗنيؿ األكطار  -ْ
 .ٖٗ/ُٓالحاكم الكبير  -ٓ
 .ُُِاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ص -ٔ
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 يحصؿ كبيذا ،البعض عمى تدؿ قد العرب ـكبل في التعريؼ الـ ألف ؛كميا ال بعضيا
 .(ُ)الحديثيف بيف الجمع

 مف كاحد كؿ مف يقطع حتى عند محمد بف الحسف الذبيحة حؿت ال القكؿ الثاني:
 ،بفريو األمر كلكركد ،غيره عف النفصالو ؛بنفسو أصؿه  كاحد كؿ ألف أكثره؛ األربعة
 المقصكد حصؿ فقد كاحد، كؿ فم األكثر قطع إذا ألنوك  ،منيا كاحد كؿ أكثر فيعتبر
 .(ِ)الجميع بقطع يخرج ما بو يخرج ألنو الدـ؛ خركج كىك ،بالذبح

إلى أنو  (ّ)، كالمالكية في األصحكالحنابمة ،الشافعيةأبك حنيفة، ك  ذىبالقكؿ الثالث: 
 ،معو الحياة تبقي ال الذبح محؿ في قطع ألنو ؛األربعة ىذه بعض قطع الذكاة في يكفي
، أىٍنيىرى  "ما:  لقكلو، ك األربعة قطع لك ما أشبو ـى ذيًكرى  الد  ـي  كى  ؿاد، كال(ْ)فىكيٍؿ" الم ًو، اٍس
 .األكداجبعض  بقطع يحصؿ كىذا ،الدـ إنيار يكفي أنو عمى

 البعض، في ىذا البعض عمى أقكاؿ:  قطع الذكاة اختمؼ القائمكف بأنو يكفي في :سابعان 
 إذا ،حؿ كالمرمء الحمقـك قطع إذا أنو إلى ةكالحنابم ،الشافعية ذىبالقكؿ اْلكؿ: 

 تبقى كقد ،دةعا قطعيما بعد تبقى ال كالحياة ،الحياة إزالة الذبح ألف قطعيما؛ استكعب
 مف عرقيف قطع بعد تبقى كالحياة العركؽ، كسائر عرقاف ىما إذ ؛الكدجيف قطع بعد
نما ،العركؽ كسائر قطعو يشترط ال شأنو ىذا كما ،العركؽ سائر يستحب عند  كا 

 .(ٓ)الخبلؼ مف خركجلم ؛أكلى الشافعية، كىك عند الحنابمة

                                                           
 .ُُِح صاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائ -ُ
 .ُِٗ/ٓ، كتبييف الحقائؽ ِْ،ُْ/ ٓ، كبدائع الصنائع ّ/ُِالمبسكط لمسرخسي  -ِ
، ُٕٗ/ُ، كالكافي البف عبدالبر َِٗ/ّ، زمكاىب الجميؿ ِْ/ٓ، كبدائع الصنائع ُّٗ/ٖالبحر الرائؽ  -ّ

، ِّٔ/ُيد ، كبداية المجتُّٔ/ٗ، كالمغني َِٔ/ٔ، ككشاؼ القناع ُِٕ/ْ، كمغني المحتاج ّٖ/ٗكالمجمكع 
 .ُُِكاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ص

، ُْٖٓبرقـ: َِٔٗ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب ما أنير الدـ مف القصب كالمركة كالحديد  -ْ
 .ُٖٔٗبرقـ:  ُٖٓٓ/ّكمسمـ، كتاب األضاحي، باب جكاز الذبح بكؿ ما أنير الدـ إال السف كالظفر كسائر العظاـ 

 .ُّٔ/ٗ، كالمغني َِٔ/ٔ، ككشاؼ القناع ُِٕ/ْ، كمغني المحتاج ّٖ/ٗع المجمك  -ٓ
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 كاحدان  كترؾ -كانت ثبلثة أم- منيا ثبلثة يكى األكداج، أكثر قطع إذا القكؿ الثاني:
 الشرع، أصكؿ في التكسعة عمى بني فيما الجميع حكـ لؤلكثر ألف حنيفة؛ يأب عند حؿ

نما الجميكر، بيف خبلؼ ببل ببعض يياف يكتفى حيث التكسعة عمى بنيت كالذكاة  كا 
 .(ُ)الجميع مقاـ فييا األكثر فيقاـ الكيفية في اختمفكا

 يكسؼ؛ يأبعند  العرقيف كأحد كالمرمء الحمقـك يقطع حتى يحؿ ال القكؿ الثالث:
 مجرل الحمقـك إذ اآلخر، بو يقصد ما غير بقطعو يقصد العركؽ مف كاحد كؿ ألف

 بقطعو حصؿ أحدىما قطع فإذا لمدـ، مجرياف كالكدجاف طعاـ،ال مجرل كالمرمء النفس،
ذا منيما، المقصكد  مف المقصكد سكاه ما بقطع يحصؿ لـ المرمء أك الحمقـك ترؾ كا 
 .(ِ)قطعو

 مع الحمقـك نصؼ ييكف كال ؿ،ح كالكدجيف جميع الحمقـك قطع اإذ :رابعالقكؿ ال
، أىٍنيىرى  ما":  لقكلو ؛ةالمالكي األصح عند ىعم الكدجيف جميع ـى ذيًكرى  الد  ـي  كى  الم ًو، اٍس
" الظ فيرى  ليس فىكيٍؿ، نياره، كىالسِّف   ،الدـ مجرل ألنيا ؛األكداج بقطع يككف كذلؾ ،إجراؤه :كا 
 فالحديث يدؿ، (ّ)إنياره بو يحصؿ ما الدـ مف بو كليس ،الطعاـ مجرل فيك المرمء كأما
ف حبلؿ، الدـ إنيار بو يحصؿ بشيء التذكية أف عمى  .(ْ)األكداج فرم يحصؿ لـ كا 

، أىٍنيىرى  "ما:  قكلو كيؤيده؛ (ٓ)الكدجيف قطع يجزئ :خامسالقكؿ ال ـى ذيًكرى  الد  ـي  كى  اٍس
" الظ فيرى  ليس فىكيٍؿ، الم ًو، نياره، كىالسِّف   مجرل ألنيا ؛األكداج بقطع يككف كذلؾ ،إجراؤه :كا 
 التي، كشريطة الشيطاف ىي الش ٍيطىاًف" ةً شىًريطى  عف  اهلل رسكؿ "نيى :كحديث ،الدـ

ـى  "أىٍمًررٍ  :تمكت، كبقكلو  حتى تترؾ ثـ األكداج، لتفر  كال الجمد، فيقطع تذبح،  ًبمىا الد 

                                                           
 .ِْ/ٓ، كبدائع الصنائع ُّٗ/ٖالبحر الرائؽ  -ُ
 .ُِٗ/ٓ، كتبييف الحقائؽ ِْ/ٓبدائع الصنائع  -ِ
 .ِّٔ/ُ، كبداية المجتيد ُٕٗ/ُ، كالكافي البف عبدالبر َِٗ/صّمكاىب الجميؿ ج -ّ
 .ٔٔ/ْالسيؿ الجرار  -ْ
 .ٕٖ/ْ، كسبؿ السبلـ  ّْٗ/ٕعف الثكرم، انظر: المحمى  ركم -ٓ
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ـى  كىاٍذكيرٍ  ،ًشٍئتى  ، حيث بيف لو ضركرة إراقة الدـ كأسالتو، كالكدجاف ىما (ُ)عميو" الم وً  اٍس
، كعميو كاف (ِ)يانو كأسالتوجر الدـ، الذم ىك  مجراه، كبدكف قطعيما ال يحصؿ إمرار

 البد مف قطعيما.
 ،المنخكعة، كتعرؼ ىذه الذبيحة بالنخاع قطع حتى القطع في تمادل إذا ثامنان:
 يككف أبيض خيط كىك ،النخاع يبمغ حتى القطع في الذابح يبالغ أف: لمذبيحة كالنخع
 كقد، (ّ)بالدماغ المتصؿ الفقار خيط كىك ،الصمب إلى ان ممتد كيككف ،الرقبة عظـ داخؿ
 : الذبيحة المنخكعة عمى أقكاؿ في فقياءال اختمؼ

 :رسكؿ اهلل ؛ ألف (ْ)تؤكؿ ال: عمر ابف منيـ العمماء مف طائفة قالت القكؿ اْلكؿ:
ًة أىٍف تيٍفرىسى قبؿ "  .(ٓ)"تىميكتى  أفنيى عىًف الذ ًبيحى

 المطمكب ىك فيما لنقصاف ليس النيي فأل ؛األكؿ ةأباحمع  الفعؿ يكره القكؿ الثاني:
 يقتضي ال كذلؾ ،إليو محتاج غير محيكافل إيبلـ لزيادة بؿ ،الدـ تسييؿ كىك لمذبح

 . (ٔ)بذلؾ الذكاة لحصكؿ؛ أكمو منع مف مع حجة كال ،تحريمو

                                                           
، كابف ماجو، كتاب الذبائح، ِِْٖبرقـ:  َُِ/ّأخرجو أبك داكد، كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمركة  -ُ

، قاؿ ُِٕٖٔبرقـ:  ِٔٓ/ْ كأحمد بف حنبؿ، حديث عدم بف حاتـ، ُّٕٓبرقـ:  ََُٔ/ِباب ما يذكى بو 
ىذا »، كقاؿ ابف الممقف: ُّٓ/ْ، تمخيص الحبير «عمى سماؾ بف حرب عف مرم بف قطرمكمداره »ابف حجر: 

كقد أخرج معناه أحمد كالطبراني كالبزار عف ابف عمر »، قاؿ الشككاني: ُِٓ/ٗالبدر المنير « الحديث صحيح
 .ٕٔ/ْ، السيؿ الجرار «بإسناد صحيح

 .ُٔ/ٖعكف المعبكد  -ِ
 .ِٖ، ُٖ/ٗ، كالمجمكع ّٖٔ/ُالدكاني  ، كالفكاكؤ/ٓبدائع الصنائع  -ّ
 .ٕٖ/ٗكبو قاؿ نافع، انظر: المجمكع لمنككم  -ْ
، كالبييقي في ِّْٔبرقـ:  ِْٗ/ُأخرجو عمي بف الجعد بف عبيد أبك الحسف الجكىرم البغدادم في مسنده  -ٓ

كىذا إسناد : »، كقاؿ البييقيُُٕٖٗبرقـ:  َِٖ/ٗالسنف الكبرل، كتاب الضحايا، باب كراىة النخع الفرس 
 «.ضعيؼ

كبو قاؿ النخعي، كالزىرم، كالشافعي، كأبك حنيفة، كأحمد، كأبك ثكر، كابف المنذر، انظر: المبسكط لمسرخسي  -ٔ
 .ُِّ، ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صٕٖ/ٗ، كالمجمكع لمنككم ُِّ، كالقكانيف الفقيية صْ/ُِ
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 كبيف، ذلؾ كرهيف النخاع قطع ينك كلـ القطع في تمادم مف بيف ؽيفر الت القكؿ الثالث:
 .(ُ)مالؾ قكؿكىك  ،الجائزة الصفة غير عمى التذكية نكل ألنو ؛ذلؾ نكل مف

 أك ان ساىي قطعيا إف كتؤكؿ ،جيؿ دكف متعمدان  قطعيا إف تؤكؿ ال القكؿ الرابع:
 .(ِ)المالكية بعض بو قاؿ ،مالؾ قكؿ مف قريب كىذا ،جاىبل

 :ؿقا ىكفأ أبي بف اهلل عبدلحديث  ؛(ّ)أكؿ الجراد ؿح ىالفقياء عم اتفؽ تاسعان:
ٍكنىا كىاتو  سىٍبعى   الم وً  رسكؿ مع "غىزى رىادى" نىٍأكيؿي  غىزى اٍلجى

 مف الجراد ميتة، كاختمفكا في (ْ)
 عمى قكليف:  ذكاة غير

 ؛(ٓ)تذكيتو ىإل حاجة حؿ ميتة الجراد، كال العمماء جماىيرالذم عميو  القكؿ اْلكؿ:
ٍيتىتىافً  لنا "أيًحم تٍ :  ولك قل دىمىاًف، مى ٍيتىتىافً  فىأىم ا كى رىادي، فىاٍلحيكتي  اٍلمى  فىاٍلكىًبدي  الد مىافً  كىأىم ا كىاٍلجى

" اؿي  حرمت إنما ةالميت فإف»: بقكلو االستثنائي الحكـ ذلؾ القيـ ابف ؿعم ، كقد(ٔ)كىالطِّحى
 الدـ ذلؾ تزيؿ كانت لما كالذكاة ،فييا الخبيث كالدـ كالفضبلت الرطكبات الحتقاف

ال ،ؿالح سبب كانت ،كالفضبلت  كما ،بالذكاة حاصؿ فإنو ،التحريـ يقتضي ال فالمكت كا 
ذا ،بغيرىا يحصؿ  ،بالمكت ـر يح لـ ،الذكاة تزيميا كفضبلت دـ الحيكاف في يكف لـ كا 

 كالذباب سائمة لو نفس ال ما بالمكت ينجس ال كليذا ،كالجراد ،ذكاة لحمو يشترط كلـ
 .(ٕ)«كنحكىما كالنحمة

                                                           
 .ِّٕ/ُيد البف رشد ، كبداية المجتٕٖ/ٗانظر: المجمكع لمنككم  -ُ
 .ِّٕ/ُ، كبداية المجتيد البف رشد ُِّانظر: القكانيف الفقيية ص -ِ
 .ُّٓ/ٗ، كالمغني البف قدامة ِِ/ٗالمجمكع لمنككم  -ّ
، كمسمـ، كتاب الصيد، إباحة الجراد ُٕٔٓرقـ:  َِّٗ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، أكؿ الجراد  -ْ
 .ُِٓٗرقـ:  ُْٔٓ/ّ
 .ِّٓ/ُ، كبداية المجتيد ُّٓ/ٗابف قدامة ، كمغني ِِ/ٗ، كالمجمكع لمنككم َِِ/ُُبسكط لمسرخسي الم -ٓ
، كىك عند ابف ماجة كأحمد كغيرىما، كقد ذكر ابف الصبلح كالنككم حصكؿ االستدالؿ بيذه سبؽ تخريجو -ٔ

 .ِٔ/ُر ، كتمخيص الحبيِْٓ-َْٓ/ُالركاية؛ ألنيا في معنى المرفكع، انظر: البدر المنير 
 .ّْٗ/ّٗ، كانظر: المكسكعة الفقيية الككيتية ّّٗ/ّزاد المعاد  -ٕ
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 بو يمكت ما عنده كذكاتو ،أكمو جكاز في ذكاتو اشترطلى إ مالؾ ذىب القكؿ الثاني:
 ،اإلسناد في ضعؼ مف تخمك ال طرقو ألف ؛عمر ابف حديث ثبكت عدـل ؛ الذكاة بقصد

 ،(ُ)ژٱ ٻ ٻژ قكلو تعالى: لعمـك ؛الذكاة إلى االحتياج كاألصؿ ،كقؼ أك
 .(ِ)اآلية عمـك في داخمة الجراد كميتة

 الصحابي قكؿ ألف ؛الرفع حكـكلو  عمر قد صح، نكقشكا: بأف المكقكؼ إلى ابف
 عمييـ يحـر كال ليـ يحؿ ال أنيـ المعمـك مف ألنو ؛الرفع حكـ لو ،عمينا حـر أك ،لنا أحؿ
 .(ّ)ذكاة غير مف الجراد ميتة إباحة عمى فيو لبس ال دليؿ كىك ، النبي إال

، كالسنة كاإلجماعذبائح أىؿ الكتاب حبلؿ لممسمميف، دؿ عمى ذلؾ الكتاب  عاشران:
، (ْ)ژۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېژأما الكتاب فقكلو تعالى: 

كأما السنة  كالطعاـ في األصؿ اسـ لما يأكؿ، كالذبائح منو، كىك ىاىنا خاص بالذبائح،
يذا أمر مجمع عميو بيف كأما اإلجماع ف ،(ٓ)مف الشاة التي أىدتو إياىا ييكدية فأكمو 
ألنيـ يعتقدكف تحريـ الذبح لغير اهلل، كال يذكركف  ؛ممسمميفأف ذبائحيـ حبلؿ ل ،العمماء

ف، عمى ذبائحيـ إال اسـ اهلل  اهلل اسـ يذكركف، ف عنو منزه ىك ما تعالى فيو اعتقدكا كا 
 أىؿ مف عداىـ مف ذبائح يبح لـ كليذا ،بذلؾ متعبدكف كىـ ،كقرابينيـ ذبائحيـ عمى

 فيما يتكقفكف كال بؿ ،ذبائحيـ عمى اهلل اسـ يذكركف ال ألنيـ ؛شابييـ كمف الشرؾ
 إلى ينتسبكف ، فيـالكتابيف أىؿ بخبلؼ الميتة يأكمكف بؿ ،ذكاة عمى المحـ مف يأكمكنو
 فالييكد ،شرؾ ألنو ؛اهلل لغير الذبح تحريـ عمى كميـ الرسؿ اتفؽ كقد ،كالكتب األنبياء

                                                           
 .ّسكرة المائدة : اآلية  -ُ
 .ِّٓ/ُ، كبداية المجتيد ُِٔ/ْ، كالذخيرة ِِٖ/ّ، كالتاج كاإلكميؿ ِٗمختصر خميؿ ص -ِ
 .ّٗٓ/ُانظر: أضكاء البياف  -ّ
 .ٓسكرة المائدة: اآلية  -ْ
، صحيح مسمـ، ِْْٕبرقـ:  ِّٗ/ِ، باب قبكؿ اليدية مف المشركيف كفضميا ةبليأخرجو البخارم، كتاب ا -ٓ

 . َُِٗبرقـ:  ُُِٕ/ْكتاب السبلـ، باب السـ 
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، كقبؿ ىذا غيرىـ دكف يـذبائح أبيحت فمذلؾ ،اهلل لغير الذبح بتحريـ يتدينكف كالنصارل
 .(ُ)كذاؾ فيذا أمر تعبدم

، كالمراد بيـ مف يدينكف بديف أىؿ (ِ)كالنصارل الييكد يعـ الكتاب أكتكا الذيف كلفظ
 ، كال يخمكا الكتابي مف ثبلث حاالت: (ّ)الكتاب

 األكلى: أف يككف كتابي كأبكاه كتابياف، كىنا ال خبلؼ في حؿ ذبيحتو.
: حنيفة أبك قاؿكاآلخر ممف ال تحؿ، ف ،د أبكيو ممف تحؿ ذبيحتوأف يككف أحكالثانية: 

 لك كما ذبيحتو، فتحؿ دينو، عمى يقر كتابي كألنو النص، لعمـك حاؿ؛ بكؿ ذبيحتو تباح
 األب كاف إف: الشافعي كتابييف، كىك المأخكذ مف نصكص كتب المالكية، كقاؿ ابف كاف
ف تحؿ، ال كتابي غير  ،(ْ)مالؾ قكؿ كىك تباح،: أحدىما: قكالف يوفف كتابيان  األب كاف كا 

 التحريـ، كقاؿ يىقتضي ما فغمب كاإلباحة، التحريـ يقتضي ما كجد ألنو تباح؛ ال: كالثاني
 .(ٓ)لمتحريـ تغميبان ذبيحتو؛  كال صيده يحؿ ال: الحنابمة

                                                           
 .َُّ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صُُّ/ٗمغني ال، ك ُِِ، كتفسير السعدم صَِ/ِتفسير ابف كثير  -ُ
 .ْْ/ْتفسير القرطبي  -ِ
كمجكس  فبل تحؿ لنا ذبائحيـ، كالمجكس: كىـ أمة مف الناس، كىي كممة فارسية، أما مف عدا أىؿ الكتاب، -ّ

كصبكر، رجؿ صغير األذنيف، كضع دينان كدعا إليو العرب )منج ككش(، كىـ يدعكف نبكة زرادشت، كنزكؿ 
 لنبي الكحي عميو، كجماىير أىؿ العمـ عمى عدـ حؿ ذبائحيـ؛ ألنيـ مشرككف، كقاؿ أبك ثكر بإباحتيا؛ ألمر ا

سكاء كاف  -الصنـ–أف يسف بيـ سنة أىؿ الكتاب، كعدىـ ابف حـز أىؿ كتاب، ككالكثني: كىك الذم يعبد الكثف 
مف خشب، أـ حجر، أـ غيره مف كؿ ما عبد مف دكف اهلل، ككالدىرم نسبة إلى الدىر، كيطمؽ عمى مف يقكؿ 

لؽ مف المادييف كالشيكعييف كأشكاليـ مف بقدـ الدىر كال يؤمف بالبعث، فيشمؿ كؿ مف ال يؤمف بكجكد الخا
المبلحدة، ككالمرتد عف اإلسبلـ عند الجميكر؛ ألنو كافر ال ييقَّري عمى دينو الذم ارتد إليو، فمـ تحؿ ذبيحتو 
 كالكثني، كال تثبت لو أحكاـ أىؿ الكتاب إذا تديف بدينيـ، فبل يقر بالجزية، كال ييسترؽ، كال يحؿ لو نكاح المرتدة،

إسحاؽ فقاؿ: إف كانت ردتو إلى ديف أىؿ الكتاب حمت ذبيحتو؛ ألنو يعطى حكميـ في حؿ ذبائحيـ، انظر:  كخالؼ
 .ُْٗ-ُْٓ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح لمفكزاف صْٔٓ/ٕ، كالمحمى ُِٖ/ْاألـ لمشافعي 

مجكسية؛ ألنو تبع لديف أبيو،  قاؿ في المدكنة: كتؤكؿ ذبيحة الغبلـ أبكه نصراني كأمو»قاؿ صاحب مكاىب الجميؿ:  -ْ
 .ُِِ/صّج« إال أف يككف قد تمجس كتركو أبكه 

، كالمغني ِٕ/ٗ، كالمجمكع ُْٓ/ِ، كحاشية الشرح الصغير ََُ/ِ، كالشرح الكبير ْٓ/ٓبدائع الصنائع  -ٓ
 .ُّْ/ٕ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية ُِّ/ٗ
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 يمو،تحر  الشافعية كالحنابمة مذىب كالثالثة: أف يككف كتابي كأبكاه غير كتابييف، فمقتضى
 االعتبار ألف حمو؛ كىك المأخكذ مف نصكص كتب المالكية حنيفة أبي مذىب كمقتضى

 .(ُ)كالقياس النص كلعمـك ،بذلؾ الجزية قبكؿ في االعتبار أف بدليؿ ،أبيو بديف ال الذابح بديف
 يكشؼ فبل ،أنسابيـ عمى ال أديانيـ عمى مرتب ذبائحيـ حؿكيتقكل قكؿ الحنفية بأف 

 ؛بعده كال كالتبديؿ النسخ قبؿ كال ،بعده أك المبعث قبؿ الديف في دخمكا ىؿ آبائيـ عف
 ذلؾ رطتيش كلـ كأطعمتيـ ذبائحيـ لنا كأباح ،ذلؾ يشرط كلـ بالجزية أقرىـ  اهلل فإف
 الرجؿ فككف ،(ِ)كنسخو تبديمو بعد دينيـ في دخؿ منيـ كثيران  بأف العمـ مع ،حميا في

 بنفسو يتعمؽ حكـ ىك الديف، أسماء مف ذلؾ كنحك نصرانيان  أك ييكديان  أك مسممان 
رادتو ،العتقاده  لكف بذلؾ، آبائو اتصاؼ بمجرد االسـ ىذا يمحقو ال كعممو، ،كقكلو ،كا 
 كتكمـ بمغ فإذا بنفسو، يستقؿ ال لككنو أبكيو؛ حكـ الدنيا أحكاـ في حكمو الصغير
 أك أبكاه ييكدان  كاف فمك يف،المسمم باتفاؽ بنفسو معتبران  حكمو كاف بالكفر أك باإلسبلـ
 كافران  كاف فكفر، مسمميف كانكا كلك المسمميف، باتفاؽ المسمميف مف كاف فأسمـ نصارل،
 عمؽ حكـ ككؿ آبائو، ألجؿ مرتدا لككنو عميو يقر لـ بردة كفر فإف المسمميف، باتفاؽ
يماف، إسبلـ، مف الديف بأسماء  لمف ثبتي إنما كتنصر، كتيكد، كردة، كنفاؽ، ككفر، كا 
 ىذا مف ىك الكتاب أىؿ أك المشركيف، مف الرجؿ كككف لذلؾ، المكجبة بالصفات اتصؼ
ف الشرؾ أىؿ حكـ فحكمو مشركان، بنفسو كاف فمف الباب،  مشركيف، غير أبكاه كاف كا 
 كاف إذا فكذلؾ المشركيف، حكـ ال المسمميف حكـ فحكمو مسمـ كىك مشركيف أبكاه كاف كمف

 حكـ عميو يعمؽ أف أما كالنصارل، الييكد حكـ فحكمو مشركيف كآباؤه نصرانيان  أك ييكديان 
 مشركيف كانكا كالتبديؿ النسخ قبؿ أبائو ككف ألجؿ كالنصارل الييكد مف ككنو مع المشركيف

 .(ّ)األصكؿ خبلؼ فيذا
                                                           

، ُْٖ/ّ، شرح منتيى اإلرادات ِٕ/ٗكالمجمكع ، ُْٓ/ِ، كحاشية الشرح الصغير ْٓ/ٓبدائع الصنائع  -ُ
 .ُّْ/ٕكالمكسكعة الفقيية الككيتية 

 . ُٖٖ/ُأحكاـ أىؿ الذمة  -ِ
 .ِِٕ، ِِٔ/ّٓمجمكع الفتاكل  -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ٤خ يف ادلَأُخادلَزغلاد اُـج أٝال :

لقد ثبت عمميان أف جسـ الميتة يحتبس فيو الدـ بكؿ ركاسبو كسمكمو، كقد يتخمؿ الدـ 
جميع األنسجة المحمية، كتعمؿ السمـك عمميا في كؿ خبليا الجسـ، ليبدأ الجسـ 
باكتساب المكف الداكف، كتمتمئ األكردة السطحية بالدماء، كتتكقؼ الدكرة الدمكية فبل يتسرب 

 ان مستكدعلى الخارج، فتصبح الميتة بؤرة فساد لؤلمراض، كمجمعان خبيثان لمميكركبات، ك الدـ إ
 . (ُ)كيبدأ التعفف ،ألمراض الفتاكةكالمجراثيـ 

كمف الثابت عمميان أف الدـ أصمح األكساط لنمك شتى الجراثيـ كتكاثرىا، فيك أطيب 
سمكمان  لجرثكمية، كيحمؿ الدـغذاء ليذه الكائنات، كتستعممو المختبرات لتحضير المزرعة ا

كفضبلت كثيرة كمركبات ضارة، كذلؾ ألف إحدل كظائفو اليامة ىي نقؿ نكاتج استقبلب 
الغذاء في الخبليا مف فضبلت كسمـك ليطرحو خارج الجسـ عبر منافذىا التي ىيأىا اهلل 

حـ، كما الف ليذا الغرض، كأىـ ىذه المكاد ىي: البكلة، كحمض البكؿ، كالكرياتنيف، كغاز
 .(ِ)يحمؿ الدـ بعض السمـك التي ينقميا مف األمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديميا

إذا ذبح الحيكاف قبؿ مكتو تخمص الجسـ مف ىذه المادة التي تسبب انتقاؿ ىذه ف
 ف الدـ ىك السائؿ الحيكم الميـ في جسـ الكائف الحي الذم يستطيعأل إليو؛الجراثيـ 

 ت بما يحكيو مف كرات بيضاء كأجساـ مضادة ماداـ الكائف حيان مقاكمة مبلييف الطفيميا
كفي درجة حرارتو الطبيعية، فإذا مات الحيكاف كتكقؼ الدـ عف الجرياف أصبحت 

سمـ الطرؽ ىك اإلراقة الكاممة ليذا الدـ، أالميكركبات بدكف مقاكمة، كفي ىذه الحالة يككف 
خراجو مف الجسـ في أسرع كقت ممكف  . (ّ)كا 

                                                           
 .ُٔٗ، كاإلعجاز العممي في الطب الكقائي صِّٓمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة ص -ُ
، كاإلعجاز العممي في الطب الكقائي ّّٓمي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة صمكسكعة اإلعجاز العم -ِ

لكريمة  ، كاإلعجاز التشريعي كالعممي في آيات الطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـَِّلمسنباني ص
عجازات حديثة عممية كرقمية لمتّٖيكسؼ أحمد أبك شاـ ص  .ٕٔكفيؽ ص، كا 

 .ِٕىػ صُُْٖ،ربيع ثاني،ّتو ضماف لطيارة لحمو مف الجراثيـ كالميكركبات،مجمة اإلعجاز،عددذبح الحيكاف قبؿ مك  -ّ
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 لحـ الميتة: فساد
 ،كالفتحات الطبيعية تنفذ إلى الميتة مف األمعاء كالجمد الجراثيـيؤكد العمـ الطبي أف ك 
، لكف ىذه مفعمة بالجراثيـ أىمية مف غيره؛ ألنيا لكف األمعاء ىي المنفذ األكثرك 

تككف عرضة لمبمعمة ك  الجراثيـ ال تككف ممرضة أثناء الحياة؛ لمقاكمة الجسـ الحي ليا،
 ،تحؿ خمائرىا األنسجةما بعد مكت الحيكاف فإنيا تنمك ك أ ؿ الخمائر التي تحميا،لفعك 
األنؼ كالعينيف إلى األكعية الدمكية كالممفاكية، كأما الفـ ك كمنيا تنفذ تدخؿ جدر المعي، ك 
 تيا عمييا،عف طريؽ اليكاء أك الحشرات كالتي تضع بكيضا الشرج فتصؿ إلييا الجراثيـك 
ما كان كما في المتردية كالنطيحة ك دخؿ الجراثيـ عبره إال إذا كاف متيتأما الجمد فبل تك 

كىناؾ جدار آخر في العركؽ الدمكية يحكؿ دكف نفاذ السمـك المكجكدة في ، شابييا
الدماء كبعض البكتيريا مف الدخكؿ إلى المحـ، كجدار ثالث داخؿ كؿ خميو يمنع دخكؿ 

ف احتباس دـ ، ككميا تسقط بمكت الكائف، المكاد الضارة كالسمـك إلى داخؿ الخبليا كا 
ى انتشار الجراثيـ فإنو يساعد عم ،يفسد مذاقوالميتة، كما ينقص مف طيب المحـ ك 

يتة، لينتج عف ذلؾ مركبات سامة تفسخ كتحمؿ جثماف الم كتكاثرىا فيو، مما يؤدم إلى
االخضرار أك  ، كلكنان يميؿ إلىالمحـ منظران غير طبيعيعطي يما م ذات ركائح كريية،

 .(ُ)كما أف مذاقو يصبح مقززان كقكامو أليف مف المحـ العادم،  السكاد،
 كعالقتيا بالدـ أنكاع الميتة

المنخقة: كالتي تمكت خنقان، كذلؾ النعصار الحمؽ بما يسد مجرل اليكاء، كقد ثبت 
، كما عمميان أف المكت خنقان يؤدم إلى تراكـ غاز ثاني أكسيد الكربكف الساـ في الجسـ

تتراكـ جميع اإلفرازات السامة كالتي تخرج عادة مع عممية التنفس، ليمتصيا الجسـ مما 
يحدث تسممان في جميع األنسجة، ليسبب الكفاة، كتنتقؿ ىذه المكاد السامة آلكميا، كيؤكد 

                                                           
، كمكسكعة اإلعجاز ْٕاإلعجاز التشريعي كالعممي في آيات الطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ ص -ُ

 .ْٖٓالعممي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة ص
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عمـ الحيكاف عدـ صبلحيتيا لؤلكؿ؛ لفساد لحميا، كتغير شكمو، فيصبح أحمرا قاتمان؛ 
 ؽ يسرع في تعفف الجثة.ألف االختنا

المكقكذة: كالتي تضرب حتى المكت تفسد لحكميا؛ لتمؼ أنسجتيا، كاحتكائيا عمى 
 الكثير مف الميكركبات نتيجة الحتقاف الدـ فييا.

تفسد لحكميا؛ ألف الرضكض  ،المتردية: كالتي تمكت مف السقكط مف مكاف عاؿ
 احتماؿ كصكؿ الجراثيـ كتكاثرىا. مما يزيد ،تسبب انتشار الدـ تحت الجمد كفي األنسجة

 يا تحتكم عمى كثير مف الميكركبات؛لحكمك ، بنطح حيكاف آخرالنطيحة: التي تمكت 
 الحتقاف الدـ فييا.

ما أكؿ السبع: كالذم قد يميتيا رضان أك خنقان فينحبس الدـ فييا، عبلكة عمى أف 
، مما يسبب سكاد الرضكض تسبب انتشار الدـ تحت الجمد كفي األنسجة كداخؿ المحـ

لكف الدـ، كلزكجتو، كنتف رائحتو، كيزيد األمر سكء الجراثيـ كالميكركبات التي في أظافر 
كالتي تنتقؿ إلى الميتة بفعؿ نيشيا لفريستيا، لتسبب آلكميا األمراض، كتنتشر  ،السبع

الجراثيـ مف خبلؿ السحجات كاألنسجة المتيالكة، فتنتشر بسرعة خبلؿ المحـ 
فساده، باإلضافة إلى احتماؿ إصابة تعجؿ تحممو ك كتتكاثر فيو بسرعة ك  المرضكض،

 السباع بأمراض تظير آثارىا عمى فميا كلعابيا، مما يسبب نقميا إلى فريستيا.
اليضـ، عبلكة عمى  كمما كبر سف الحيكاف تصمب كتميؼ، كأصبح عسرالميتة ىرمان: 

 رع تفسخان.مما يجعؿ لحميا أس ،احتباس الدـ في الجثة الميتة
 ؛بذلؾ المرض يؤدم إلى مكتياقد تصاب البيائـ بمرض جرثكمي فالميتة بمرض: 

زيادة مفرزاتيا تكاثرىا بشدة، ك ك  ،عف طريؽ الدـ المحتبس االنتشار الجراثيـ في جثتي
 .(ُ)الجمرة الخبيثةكالسؿ، ك  ،السمية

                                                           
، كذبح الحيكاف ٕٔ، ٕٓفي آيات الطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ صاإلعجاز التشريعي كالعممي  -ُ

-ِِقبؿ مكتو ضماف لطيارة لحمو مف الجراثيـ كالميكركبات، نقبلن عف مجمة اإلعجاز العممي، العدد الثالث، ص
 .ّٓٓ، ّْٓ، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة النبكية الشريفة لمارد ديني صِٓ
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امؿ المرض، كفي ىذه الحاالت كميا يبقى الدـ في جسـ الحيكاف، كالدـ فيو كؿ عك 
القاسـ »يقكؿ يكسؼ الجرؼ: ، (ُ)كعكامؿ التفسخ، كعكامؿ التصمب، كعكامؿ االنتفاخ

المشترؾ الذم يجمع بيف تحريـ القرآف الكريـ لمدابة المنخنقة التي خنقت فماتت كبقي 
دميا في جسميا، كالمكقكذة التي ضربت بآلة حادة فماتت، كالمتردية التي كقعت مف 

عضمية، كالنطيحة التي نيطحت، ىذه األربعة أنكاع مف الدكاب التي عاؿ فماتت بصدمة 
، كيقكؿ ابف (ِ)«حـر اهلل أكميا يجمعيا قاسـ مشترؾ كاحد، ىك أف الدـ بقي في جسميا

 مضرٌّ  الحيكاف في الدـ احتقاف أف مف األطباء عميو أجمع ما فيك التعميؿ أما»عثيميف: 
 إيجاب في الشارع حكمة نعرؼ كحينئذو  رء،الب عسيرة أمراضان  كيسبب بالصحة، ان جد

 الخمس ىذه السبع، أكؿ كما كالنطيحة، كالمتردية، كالمكقكذة، فالمنخنقة، كليذا الذكاة،
 . (ّ)«فييا الدـ الحتقاف تحؿ؛ لـ ذلؾ كمع أنفيا، حتؼ ماتت ما يعني ييميتيا، بما أصيبت

قصد الشرع القكيـ تفريغ الدـ ىك مكمف تحريـ أكؿ المحـك مف دكف تذكية، كقد فف ذإ
الذبيحة منو إلى أقصى درجة ممكنة؛ لمضرر البالغ الناتج عف أكميا بدميا، بؿ إف 
تحريميا يعد عبلمة ظاىرة عمى الحكمة كالمقصد الشرعي مف تذكية الحيكاف بتجريده 

باعتباره أحد أعظـ الخبائث مف األطعمة، كقد حرصت الشريعة عمى التذكية بطريقة  نوم
زالة كؿ الدماء المكجكدة بالذبيحة في أقؿ كقت ممكف؛ ألف الدـ بيئة نمكذجية معينة ، كا 

كخصبة لنمك كتكاثر كؿ أنكاع الميكركبات، كالحيكاف الجيد الصحيح يككف نزفو شبو 
كامؿ، كتككف لحـك ذبيحة ىذا الحيكاف صالحة لبلستيبلؾ اآلدمي لفترة طكيمة عند 

، كىذا سر تحري ـ أكؿ لحـ الميتة، كيتـ ذلؾ بقطع الكريد الرئيسي الحفظ الجيد لمحـك
دكف كامؿ الرأس، ليبقى القمب ينبض بتنبيو ذاتي يأتيو مف مركز كيربائي في القمب، 

دقة في الدقيقة، أما  َٖكىذا التنبيو الذاتي اآلتي مف القمب يعطي النبض الطبيعي 

                                                           
 . ٗٓٔكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ص م -ُ
 (.  http://www.jameatalemanاإلعجاز في التذكية )الذبح( لقسطاس النعيمي نقبلن عف مكقع جامعة اإليماف: ) -ِ
 .ْٓ/ُٓالشرح الممتع عمى زاد المستقنع لمحمد بف صالح العثيميف  -ّ
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ًلتسىر ع الدـ في األكعية،  نبضة في الدقيقة َُٖحينما يكاجو الكائف خطران كيحتاج إلى 
كليرتفع الجيد العضمي بزيادة إمداده بالدـ، فبلبد عندئذ مف أف يأتي أمر استثنائي 
كيربائي ىرمكني مف الغدة النخامية في الدماغ إلى الكظر، ثـ إلى القمب، كىذا يستمـز 

ستثنائية بقاء الرأس متصبلن بالجسـ لتمقي كصدكر األمر االستثنائي، كىذه النبضات اال
بعد الذبح تحصؿ مف خبلؿ كجكد عبلقة بيف القمب كالمخ، لتدفع الدـ كمو إلى خارج 
الجسـ، فيصبح الحيكاف نقيان تمامان مف الدـ، ذم لكف كردم، فبلبد مف بقاء الجياز 
العصبي، كذلؾ بإبقاء النخاع، فميمة القمب عند الذبح إخراج الدـ مف الجسـ، كالنبض 

إلخراج كامؿ الدـ مف جسـ الذبيحة، فقطع الرأس كامبلن يحـر القمب الطبيعي ال يكفي 
مف التنبيو االستثنائي الكيربائي اليرمكني الذم يسيـ في إخراج كامؿ دـ الذبيحة، فيبقى 

صفى أثناء الحياة عف طريؽ فييا دـ، كىذا بدكره يسبب ضرران لآلكميف، ألف الدـ يي 
الذبح فيصبح الدـ بيئة خصبة صالحة لنمك كؿ الرئتيف كالكميتيف كالتعرؽ، أما بعد 

الميكركبات، حيث تسرم الحمكضة السامة التي تؤذم اإلنساف بسبب كجكدىا في جسـ 
الحيكاف، كبيذا يتسمـ المحـ بأكممو، بكجكد حمض البكؿ في الدـ، كبكجكد الدـ في المحـ 

كقؼ ضخ الدماء عنيا فمراكز اإلحساس باأللـ تتعطؿ إذا ت ،(ُ)يسرم ىذا كمو إلى آكمييا
 الجيازلمدة ثبلث ثكافو فقط؛ ألنيا بحاجة إلى كجكد األكسجيف في الدـ باستمرار، ك 

ىذه  العصبي ال يزاؿ حيان، كما تزاؿ فيو حيكية، كلـ يفقد منو غير كعيو فقط، كفي
مكجكدة  الحالة ما دمنا لـ نقطع العنؽ فإننا لـ نعتًد عمى الجياز العصبي فتظؿ الحياة

، لكف الذم يحدث في عممية الذبح أف يبدأ الجياز العصبي بإرساؿ إشارات مف المخ فيو
العضبلت بالضغط  تقـكألنيا لـ تصؿ إليو، عندىا  ؛إلى القمب طالبان منو إمداده بالدماء
فتضغط بشدة كتقذؼ  كالعضبلت الداخمية كالخارجية، فكران، كيحدث تحرؾ شديد لؤلحشاء

باإلسراع في دقاتو بعد  خيا إلى القمب، ثـ يقـك القمب بدكرهكؿ ما فييا مف دماء كتض
                                                           

، كاإلعجاز التشريعي كالعممي ُُٖ/ّالقرآني لسمير عبد الحميـ كسكعة العممية الشاممة في اإلعجاز انظر: الم -ُ
 .ْٖ، ّٖفي آيات الطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ ص
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كلكنيا تخرج لمخارج كال تصؿ  أف يمتمئ بالدماء تمامان، فيقـك بإرساليا مباشرة إلى المخ،
ذا بو يضخ الدماء باستمرار حتى يتخمص جسـ ىذا الحيكاف  إليو، فتجد الحيكاف يتمكل، كا 

ذا الحيكاف مف أكبر بيئة خصبة لنمك الجراثيـ، يتخمص جسـ ى تمامان مف الدماء، كبذلؾ
كأخطر مادة عمى اإلنساف، أم أف الحيكاف المذبكح يفقد الحياة خبلؿ ثبلث ثكافو فقط إذا 

ف ما نراه في الحيكاف مف رفس كتشنج كما شابو ذلؾ ىي مف  ذبح بالطريقة الصحيحة، كا 
 .(ُ)اإلطبلؽ المذبكح بيا عمى مؤثرات بقاء الحياة في الجياز العصبي، كال يشعر الحيكاف

دكرة ؛ ألف لو فكأنو لحـ مذكى ،كدمو قميؿ ،و كثيربيض ،نو مثؿ السمؾفإالجراد أما 
أك تجكيؼ  ،عبارة عف أنبكب رقيؽ ،بسيطةدمكية 

كينتيي بالمؤخرة، يغمظ في أجزاء  ،دمكم يبدأ مف المخ
 ،تمثؿ القمب الغير متطكر ،ظيرية تسمى جيكب

كيكجد ليذه  ،كب مخازف مؤقتة لمدـكتعتبر ىذه الجي
كيكجد عند  ،الجيكب فتحات تمرر الدـ عبر األنسجة

ف يمثبلف أعضاء دمكية نابضة ابداية الجناحيف تجكيف
كيتميز الجياز الدمكم  ،تقـك مقاـ القمب المتطكر في دفع الدـ في الجناحيف ،مساعدة

كذلؾ يعني عدـ احتفاظ الحشرة  ا،في الجراد كبقية الحشرات بأنو نظاـ مفتكح كليس مغمق
بالدـ داخؿ األكعية الدمكية، كالدـ القميؿ المكجكد في الجراد غير مسئكؿ عف تبادؿ 

 ، كالجراديف أنسجة الجسـ كالجياز الدكرانيكيقتصر فقط عمى تبادؿ الغذاء ب ،األكسجيف
بعض الحشرات كالتي تعيش في ، بخبلؼ كال ضير منو ،كمستساغ ،غني بالبركتيف

   .(ِ)ألكساخ كالقاذكرات كفي أماكف النجاساتا
 

                                                           
 . ِِْالنبكية ألحمد المرسي جكىر ص اإلعجاز العممي في السنة -ُ
، اإلعجاز العممي في ميتة الجراد لقسطاس إبراىيـ نقبلن َُِاإلعجاز العممي في الطب الكقائي لمسنباني ص -ِ

 (.  http://www.jameatalemanعف مكقع جامعة اإليماف: )
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:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ: صب٤ٗب 
الذابح بإنيار الدـ، يراد بو  تيًظير ىذه المستجدات أف الحكمة مف أمر النبي 

إخراجو بكؿ ما يحمؿ مف العكامؿ الممرضة؛ ألف أىؿ الطب يذكركف أف الحيكاف الذم 
تحمؿ، كتخرج منو حمكضة تؤدم إلى تصمب المحـ كتيبسو، يحتجز الدـ في أنسجتو ي

كبعد ثبلث ساعات تنفرد الجراثيـ اليكائية كالبلىكائية بإفساد ىذه النسج المحمية التي 
بقي فييا الدـ، كىذا التفاعؿ ينتج عنو مركبات كريية الرائحة، سامة التأثير، كينتفخ 

، كعمى أف ال (ُ)ح أف يعمؿ عمى إنيار الدـالمحـ بالغازات المتكلدة، لذا عمـ النبي الذاب
يبالغ بالذبح ليصؿ إلى قطع النخاع؛ ليبقى الحبؿ الشككي؛ ليكجو الجسـ لضخ الدـ 
الذم يصؿ إلى القمب ليقـك بدفعو إلى الدماغ، فيستجيب القمب لذلؾ، غير أنو يخرج مف 

مباحث أف أثر ، كعميو يظير لاألكداج المقطكعة، لتصفك الذبيحة تمامان مف الدماء
 المستجدات الطبية ىي: 

ف كاف ذلؾ ىك األكمؿ كاألتـ؛  أنو ال يشترط قطع األعضاء -ُ ألف األربعة، كا 
مشركعية التذكية مف أجؿ تطييب المحـ، مع مراعاة راحة الحيكاف المذكى؛ كيتحقؽ ذلؾ 

ميو بقطع الذابح الحمقـك كالمرمء كالكدجيف جميعا، كذلؾ أحكط في العمؿ بما دلت ع
، كلمخركج مف (ِ)السنة مف فرم األكداج؛ لصدؽ مفيـك األكداج عمى ىذه األربعة كميا

 الخبلؼ كىك مستحب.
 لمدـ، مجرل؛ ألنيما ذىب إلى اشتراط قطع األكداج فقكلو يعتبر راجحا أف مف -ِ

كفي قطعيما معان العمؿ عمى تسييؿ ضخ الدـ إلى خارج جسـ الذبيحة، كتنقيتيا تمامان 
ماء، كليذا نجد أف الفقياء المعاصريف أخذكا ذلؾ بعيف االعتبار، يقكؿ كىبة مف الد

                                                           
 . ٗٓٔمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ص  -ُ
، كىك بحث قدمو ككرقة عمؿ الطرؽ الشرعية في إنجاز الذكاة لمشيخ أحمد بف أحمد الخميمي مفتي عماف -ِ

، كالشيخ يرجح ُُٕ-َُٕلمجمع الفقو اإلسبلمي، انظر: مجمة مجمع الفقو، العدد العاشر، الجزء األكؿ، ص
 اشتراط قطع الحمقـك كالمرمء كالكدجيف جميعا.
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قضية قطع األكداج، في الكاقع أنا أميؿ إلى ما قرره األطباء كقرره أغمب »الزحيمي: 
الفقياء مف أنو ال بد مف قطع الكدجيف؛ ألف بيما نستنزؼ دـ الحيكاف، كأما االكتفاء كما 

ـ كالمرمء، فيذا في الحقيقة محؿ نظر، كيخالؼ ما عميو ذكر الشافعية بقطع الحمقك 
كعندم أف الصكاب ىك ىذا الكجو »، كيقكؿ محمد سميماف األشقر: (ُ)«الكاقع

، ألنو الذم يخرج بو الدـ، كيمتنع كصكلو إلى الدماغ، فيمكت الدماغ ثـ (ِ)الخامس
بد منو، فيك بعيد سائر البدف، أما القكؿ بأف قطع الحمقـك كالمرمء يجزئ، أك أنو ال

عندم عف الصكاب؛ ألف قطع الحمقـك كىك مدخؿ اليكاء، كقطع المرمء كىك مدخؿ 
الطعاـ؛ ال تنتيي بو الحياة، بؿ يعيش الحيكاف بعده مدة تطكؿ أك تقصر، بؿ قد يعيش 
اإلنساف سنيف كحمقو مقطكع كمريئو مقطكع، كقد عرؼ ذلؾ في عمـ الطب قطعان، 

كىذا إف جرل مقاكمة اإلنتاف، كجرت تغذية المريض مف خبلؿ كاألطباء يعرفكف ذلؾ، 
فتحة المرمء، أك مف فتحة في جدار المعدة، أما القكؿ بأف حياة اإلنساف كالحيكاف 

فيك قكؿ ال  -كما قاؿ اإلماـ الشافعي، كنقمناه عنو فيما تقدـ -تستمر بعد سؿ الكدجيف
ا قالو كثير مف الفقياء الذيف تسنده المعمكمات الطبية بكجو مف الكجكه، ككذلؾ م

اشترطكا قطع الحمقـك مف أف الحياة ال تبقى بعده لحظة؛ النقطاع النفس فيك مجرد 
خياؿ، كعمى ىذا فينبغي انتياء الخبلؼ الفقيي حكؿ ىذه المسألة، بؿ تككف العبرة في 
 صحة الذبح بقطع الكدجيف فقط، كال يجكز االكتفاء بقطع المرمء كالحمؽ، كأيضان ال
حاجة إلى قطعيما مع قطع الكدجيف، غير أنو في التطبيؽ العممي عادة ينقطع الحمقـك 
بقطع الكدجيف، لشدة التقارب كااللتصاؽ بينو كبيف الكدجيف، كككنو كاقعان بينيما متقدما 
عمييما إلى األماـ، فبل يمكف قطعيما في األحكاؿ العادية إال بقطعو، كىذا كجو اشتراط 

 .(ّ)«، كما صرحكا بوالمالكية قطعو

                                                           
 ، في المناقشة.ُٔٔلعدد العاشر، الجزء األكؿ، صمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ا -ُ
 يجزئ قطع الكدجيف، كسبؽ أنو قكؿ الثكرم.يريد القكؿ بأنو  -ِ
 .ِّٖ، صُ، جزءَُالذبائح كالطرؽ الشرعية في إنجاز الذكاة لمحمد سميماف األشقر، مجمة مجمع الفقو، عدد -ّ
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كيرل محمد تقي العثماني بأف الذابح لك أتى عمى أحد الكدجيف يككف قد أتى عمى ما 
الظاىر أف مف اشترط قطع أحد الكدجيف عمى األقؿ، فإف »بو إنيار لمدـ، إذ يقكؿ: 

قكلو ىك الراجح؛ ألف إنيار الدـ بكاممو إنما يتحقؽ بقطع الكدج الذم ىك مجرل الدـ... 
، أىٍنيىرى  "ماده قكلو عميو السبلـ: كيؤك ـى ذيًكرى  الد  ـي  كى نيار الدـ إنما يككف "فىكيؿٍ  الم ًو، اٍس ، كا 

مف األكداج، كأصؿ اإلنيار: السعة، كمنو النير، التساعو لمماء، كالنيار، التساع 
 .(ُ)«الضكء فيو

مع  فعؿال ، فيترجح لمباحث القكؿ بكراىةالنخاع قطع حتى القطع في تمادل إذا -ّ
؛ أما الكراىة فؤلف النخع يحكؿ دكف التصفية التامة لمذبيحة؛ لقطعو لحمقة األكؿ ةإباح

الذكاة حاصمة، ككذلؾ إنيار الدـ،  ففؤل الكصؿ بيف القمب كالدماغ، كأما إباحة األكؿ
كالقكؿ بالتحريـ مع ذلؾ يحتاج إلى دليؿ، كأما النيي عف نخع الذبيحة فإنما صح مف 

، كعمى فرض الصحة فيحمؿ عمى الكراىة، جمعان بيف كأما المرفكع فبل يصح قكؿ ابف عمر،
النصكص، كبقرينة حصكؿ الذكاة الشرعية المأمكر بيا، بإنيار الدـ، كفرم األكداج، كالعمـ 

 الممؾ الكىاب. دعن
تذكيتو،  ىإل حاجة مف حؿ ميتة الجراد، كأنو ال العمماء جماىيرعميو  صحة ما -ْ

لقيـ الصكاب في التعميؿ لذلؾ، كبالتالي ال كجو لمقكؿ بكجكب تذكيتو، كقد قارب ابف ا
  أعمـ. كاهلل 

ىذه المحـك ليا عدة ، ك الحكـ الشرعي لمحـك المستكردةثالثا: يتفرع عف ىذه المسألة 
 :أقساـ

إسبلمية، فيذا القسـ حبلؿ؛ ألف المسمـ ال يظف  مف ببلد لحـك مستكردة القسـ اْلكؿ:
لمصحابة الذيف  ، كليذا قاؿ النبي (ِ)في كؿ شيء حتى يتبيف خبلفوبو إال الخير 

                                                           
أحكاـ الذبائح كالمحـك المستكردة لمحمد تقي العثماني قاضي محكمة النقض العميا بباكستاف، كىك بحث قدمو  -ُ

 . ٔٔلفقو اإلسبلمي، انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد العاشر، الجزء األكؿ، صككرقة عمؿ لمجمع ا
 .ِّٔراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ صاإلعجاز التشريعي كالعممي في آيات الطعاـ كالش -ِ
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 عميو سىم كا"شككا في الذبائح التي تأتي إلييـ مف مسمميف ال يزالكف حديثي عيد بالكفر: 
كيميكهي" أىٍنتيـٍ  ، كليذا قاؿ العمماء: ىذا دليؿ عمى أف األفعاؿ كالتصرفات تحمؿ عمى (ُ)كى

   قـك دليؿ عمى الفساد كالبطبلف. حاؿ الصحة كالسبلمة حتى ي
أك عمـ أف الذم  ،أىميا غير أىؿ كتابمف ببلد كافرة  لحـك مستكردة القسـ الثاني:

 .(ِ)ذبحو كافر غير كتابي في أم بمد، فيذا القسـ مف المحـك المستكردة حراـ
 أك عمـ أف الذم ذبحو ،أىميا أىؿ كتابمف ببلد كافرة  لحـك مستكردة :الثالقسـ الث

في ىذا القسـ أنو مذبكح عمى الطريقة  يقينان أك بالرقابة الدائمةكتابي في أم بمد، كعمـ 
 .(ّ)الشريعة، فيك حبلؿ

لكف شاع ككثر عنيـ أك  ،أىميا أىؿ كتابمف ببلد كافرة  لحـك مستكردة :القسـ الرابع
 قكليف: عمـ عنيـ بأنيـ يذبحكف عمى غير الطريؽ الشرعي، كقد اختمؼ في ىذا القسـ عمى

أفتى بعض العمماء بحمو طالما أنو طعاميـ كيعتقدكف حمو؛ لعمـك قكلو  القكؿ اْلكؿ:
 عمى قاطع دليؿ»، حتى قاؿ ابف العربي فييا: (ْ)ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېژتعالى: 

 الحبلؿ كىك كجؿ، عز اهلل أباحيا التي الطيبات مف الكتاب أىؿ كطعاـ الصيد أف
نما كرره اهلل تعالى ليالمطمؽ،  بو الشككؾ كيزيؿ االعتراضات عف الخكاطر  رفعكا 

 النصراني عف سئمت ، كلقدالفاسدة التي تكجب االعتراضات، كتحرج إلى تطكيؿ القكؿ
 ألنيا تؤكؿ؛ منو، فقمت: طعاما تؤخذ أك معو يؤكؿ ىؿ يطبخيا، ثـ الدجاجة، عنؽ يفتؿ

ف كرىبانو، أحباره كطعاـ طعامو، طعاميـ  أباح تعالى اهلل كلكف عندنا، ذكاة ىذه تكف لـ كا 
 كقد، (ٓ)«سبحانو اهلل كذبيـ ما إال ديننا، في لنا حبلؿ فإنو دينيـ في يركنو ما ككؿ مطمقا،

                                                           
 .ُٖٖٓبرقـ:  َِٕٗ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب ذبيحة األعراب كنحكىـ  -ُ
 .ُِٓكأحكاـ الصيد كالذبائح ص  األطعمة -ِ
 .ُٗٓالمصدر نفسو ص -ّ
 .ٓسكرة المائدة: اآلية  -ْ
 .ْٓ، ْْ/ِأحكاـ القرآف  -ٓ
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 أراه فالذم ،الذبائح كأما»: قاؿ حيث ،النكع ىذا فأباح ،الفتكل ىذه إلى عبده محمد استند
ۋ ۅ ۅ ژ: قكلو في تعالى اهلل كتاب بنص األطراؼ تمؾ في المسممكف يأخذ أف

 المالكي العربي بف بكر أبك الجميؿ اإلماـ قالو ما عمى يعكلكا كأف، (ُ)ژۉ ۉ  ې
 طعاما كيعد كعامتيـ قسيسييـ الكتاب أىؿ مأككؿ يذبح ما يككف أف عمى المدار أف مف
 بيف ما الكقت ذلؾ في العمماء بيف كبرل ضجة الفتكل ىذه أحدثت قد، ك (ِ)«كافة ليـ

الشيخ محمد  تمميذ رضا رشيد محمد ليا كتحمس أيدىا كممف ،ليا كمؤيد ليا مستنكر
 المستكردة المحـك»، كيقكؿ القرضاكم: (ّ)عنيا كالدفاع تأييدىا في الكبلـ كأطاؿ عبده،
 بالصعؽ تذكيتو تككف قد مما المحفكظ البقر كلحـك ،كالدجاج الكتاب أىؿ عند مف

 .(ْ)«مذكى حبلالن  ىذا يعتبركف دامكا ما لنا حؿ ،كنحكه الكيربائي
 تفسيره مف آخر مكضع في جاء بما ىذه فتكاه نقض قد العربي ابف أفكقد نكقشكا: ب

 أف فالجكاب، الرأس كحطـ كالخنؽ الذكاة كجو غير عمى أكمكه فما :قيؿ فإف»: قاؿ حيث
 كمف ،ليـ حبلؿ فإنو كالخنزير ،نحف نأكميا فبل أكمكىا كأف ،بالنص حراـ كىي ،ميتة ىذا

 الكتاب أىؿ ذكاه ما تحريـ يرل أنو في كاضح ىنا فكبلمو، (ٓ)«عمينا حراـ كىك ،طعاميـ
 العنؽ فتؿ أف شؾ كال ،الرأس كحطـ كالخنؽ الذكاة في المشركعة الصفة غير عمى
ف ،عمينا تحريمو يرل فيك ،خنؽ  .ليـ طعامان  كاعتبركه ىـ أكمكه كا 

رأكه مذكا عندىـ حؿ لنا فأجاب البعض: بأنو ال تنافي بيف قكليو؛ ألف مراده أف ما 
ف لـ تكف ذكاتو عندنا ذكاة صحيحة، كما ال يركنو مذكى عندىـ فبل يحؿ لنا،  أكمو، كا 

 .(ٔ)كالمفيـك المشترؾ لمحياة ىك إزىاؽ ركح الحيكاف بنية تحميؿ أكمو
                                                           

 .ٓسكرة المائدة: اآلية  -ُ
 . ُٕٕ/ٔمجمة المنار  -ِ
 .ُٕٕ/ٔ، كمجمة المنار ُٖٔ/ٔتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( لمحمد رشيد رضا  -ّ
 . ِٔسبلـ صالحبلؿ كالحراـ في اإل -ْ
 .ّْ/ِأحكاـ القرآف البف العربي  -ٓ
 . ُٔالحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ص  -ٔ
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 كأف شرعان، معتبرة صحيحة بذكاة كاف ما إال الكتابي ذبيحة مف يحؿ ال: القكؿ الثاني
 ال ميتة فيك، غيره كأ ،الرأس ضرب أك ،الكيربائية الصدمة أك ،العنؽ بفتؿ منو كاف ما

 :؛ لآلتي(ُ)الكجكه مف بكجو أكمو يحؿ
 فمك ،المشركعة الصفة عمى الذبائح مف ذككه ما الكتاب أىؿ بطعاـ المراد فأل -ُ
 ذكاتو تككف أف الكتابي غاية ألف ؛ذكاتو تبح لـ المشركع المحؿ غير في الكتابي ذكى
 مف فالكتابي ،ذبيحتو تبح لـ المشركعة الصفة غير عمى ىذك لك المسمـ، ك المسمـ كذكاة
 كالمسمـ ،الكتابي الكافر ذبيحة في كيتساىؿ المسمـ ذبيحة في يتشدد ككيؼ ،أكلى باب
 .الكافر مف أعمى
 ذبحكه ما منو فيخص ،كالخنزير استباحكه ما منو خص قد الكتاب أىؿ طعاـ فأل -ّ
 .الذكاة في المشركعة صفةال غير عمى
 كنحكىا بالبمطة بضربة ذبح كما ،المنخنقة في يدخؿ عنقو بفتؿ ذبح ما فأل -ّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ: تعالى قكلوب كالمكقكذة المنخنقة اهلل حـر كقد ،مكقكذ

ۋ ۅ ۅ ژ: مخصصان لعمـك ذلؾ فيككف ،(ِ)ژپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ

 .ژۉ ۉ  ې
 ،دمو استخراج مف الذكاة فكائد فتقدي المشركعة الصفة غير عمى ذكي ما فأل -ْ

 كصؼ إلى فييا ينظر بؿ، فقط المذكى كصؼ إلى فييا ينظر ال كالذكاة ،لحمو كتطييب
 .معا الذكاة كصفة ،المذكي
 ،مسمـ ذكاىا إحداىما، المشركعة الصفة غير عمى تاذكي ذبيحتاف أمامنا كجد لكقالكا: 
 في إف !الحالة ىذه في الكافر ذبيحة حكنبي ،المسمـ ذبيحة نحـر فكيؼ ،كتابي كاألخرل

 .المسمـ عمى الكافر لشأف رفعان  ىذا
                                                           

، كمسائؿ كأحكاـ في ذبائح أىؿ الكتاب ألحمد أمحرزم نقبلن عف َُٔاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ص -ُ
 .ُٔ-ٖ، صُُّمجمة البياف عدد 

 .ّسكرة المائدة: اآلية  -ِ
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 عمى تذكي ىؿ يعمـ كالتي لـ ،حاؿال ةلك جيالم المستكردة المحـك: خامسال القسـ
القسـ محؿ خبلؼ بيف الفقياء المعاصريف، كالخبلؼ فيو  ىذا، ك ال أك اإلسبلمية الطريقة
 :قكليف عمى

 ؛ لآلتي:(ُ)مباح الذبائح مف نكعال ىذا أف :اْلكؿ القكؿ
 . ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېژ بعمـك قكلو تعالى: عمبلن  -ُ
 ال بالمحـ يأتكننا ان قكم : إفلمنبي  قالكا ان قكم أف عنيا اهلل رضي عائشة لحديث -ِ
كيميكهي" أىٍنتيـٍ  عميو "سىم كا: فقاؿ  ال؟ أـ عميو اهلل اسـ أذكر ندرم  عيد حديثي ، ككانكاكى

 حمت ليـ مع الشؾ، كاألمر ىنا كذلؾ، كقد قاؿ العمماء: ىذا دليؿ عمى أف دبالكفر، فق
 كالبطبلف. حاؿ الصحة كالسبلمة حتى يقـك دليؿ عمى الفساد عمى تحمؿ كالتصرفات األفعاؿ

نكقش: بأنو استدالؿ منتقض مف األساس؛ ألف األعراب ما كانكا عمى ممة غير 
نما كقع الشؾ في تسميتيـ اإلسبلـ، كال ثبت ارتكابيـ لمخالفات شر  عية في ذبحيـ، كا 

 لحداثة عيدىـ بالكفر.  
، الشرعي الكجو غير عمى ذبحكه أنيـ عممنا إذا إال اإلباحة ألف األصؿ في ذلؾ -ّ
 جكد الكنائس عندىـ كرجاؿ الديف مما يدؿ عمى إباحتيا.ك ك 

أمكف ذلؾ  نكقش: بتغميب جانب الحضر؛ ألنو ال سبيؿ إلى معرفة ديانة الذابح، كلك
 لما أمكف التحقؽ مف ذلؾ في الكاقع، كلك أمكف فإف المعركؼ عنيـ عدـ االلتزاـ بطرؽ

 الحرمة.   ذلؾ يؤدم إلى كمثؿ، بالخنازير األنعاـ خمط لمحـك يحصؿ مف مع ما، الذبح الشرعي
لقاعدة )ما غاب عنا ال نسأؿ عنو(، كالتي ترشد إلى أف المسمـ ليس عميو أف  -ْ

اب عنو: كيؼ كانت تذكيتو؟ كىؿ سمي عميو أـ ال؟ كىؿ استكفى الشركط يسأؿ عما غ
أك كتابي، فحبلؿ أكمو،  -كلك جاىبل أك فاسقا–أـ ال؟ فما غاب عنا مما ذكاه مسمـ 
 كىذه القاعدة أساسيا الحديث السابؽ.

                                                           
، كالحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ُُٔ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صٖ/ِّمجمكع فتاكل ابف باز  -ُ

 .ُّٔمرمبلكم صلمعاصرة ، كالحبلؿ كالحراـ كالمغمب منيما في الفقو اإلسبلمي دراسة تطبيقية ِٔص
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يمكف مناقشتو: بأف بعض المالكية ال يسممكف بذلؾ؛ إذ اشترطكا لحؿ ذبيحة الكتابي 
، فإف غاب لـ تؤكؿ، كىذا التفصيؿ ىك المشيكر مف يب الكتابي حاؿ ذبحيا عناأال يغ

 .(ُ)المالكي المذىب
 .شرعان  إلينا يطمب لـ ذلؾ كراء فيما البحثأف  -ٓ 

 لآلتي: ؛(ِ)حراـ الذبائح مف النكع ىذا أف :الثاني القكؿ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ڀ ڀ ژلقكلو تعالى:  -ُ

 تعالى اهلل أف، كالتي تنص عمى (ّ)ژٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ 
 الذكاة المحـك ىذه في تتحقؽ لـ فما ،شرعية ذكاة بغير تمكت التي الحيكانات لحـك حـر

 ىذه في الشرعي الكجو عمى الذكاة كحصكؿ، األصؿ عمى بناء محرمة فيي الشرعية
 .التحريـ عمى فتبقى ،فيو مشككؾ المحـك
ـى  كىٍمبىؾى  ٍرسىٍمتى أى  "إذا : حاتـ بف لعدم  وقكلل -ِ ذىكىٍرتى  اٍلميعىم  ـى  كى  عميو الم وً  اٍس

، كىٍمبنا معو فىأىًجدي  كىٍمًبي، أيٍرًسؿي  قمت: فىكيٍؿ... رى ، عمى سىم ٍيتى  فىًإن مىا تىٍأكيٍؿ؛ فال قاؿ: آخى  كىٍمًبؾى
ِـّ  كلـ " كىٍمبو  عمى تيسى رى آخى

فٍ لو:  ، كقكلو (ْ) ٍيدى  رىمىٍيتى  "كىاً  جى  الص   يىٍكمىٍيفً  أك يىٍكـو  بىٍعدى  ٍدتىوي فىكى
فٍ  فىكيؿٍ  سىٍيًمؾى  أىثىري  إال ًبوً  ليس قىعى  كىاً   يا عدم: ، كفي ركاية قاؿ(ٓ)تىٍأكيٍؿ" فال اٍلمىاءً  في كى
ًمٍمتى  "إذا قاؿ: سيمي؟ الغد مف فيو فأجد الصيد، أرمي اهلل، رسكؿ  كلـ قىتىمىوي، سىٍيمىؾى  أىف   عى

، أىثىرى  فيو تىرى   غمب كحاظر مبيح اجتمع إذا أنو بكضكح تبيف النصكص كىذه، (ٔ)كيٍؿ"فى  سىبيعو

                                                           
 .َُُ/ِانظر: حاشية الدسكقي  -ُ
 .ُٔٔ-ُِٔ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صٔٓٔ/ِأبحاث ىيئة كبار العمماء  -ِ
 .ّسكرة المائدة: اآلية  -ّ
، كمسمـ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ ُٗٓٓبرقـ: َِٖٔ/ٓو البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب صيد المعراض أخرج -ْ

 .ُِٗٗبرقـ:  ُِٗٓ/ّمف الحيكاف، باب الصيد بالكبلب المعممة 
برقـ:، كمسمـ، كتاب الصيد  َِٖٗ/ٓو يكميف أك ثبلثة أخرجو البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب الصيد إذا غاب عن -ٓ

 .ُِٗٗبرقـ:  ُِٗٓ/ّكالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب الصيد بالكبلب المعممة 
، كقاؿ ُْٖٔبرقـ:  ٕٔ/ْأخرجو الترمذم، كتاب الصيد، باب ما جاء في الرجؿ يرمي الصيد فيغيب عنو  -ٔ

 «.ىذا حديث حسف صحيح»الترمذم: 
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 كككنيا ،فتحؿ المبيحة الذكاة مذكاة ككنيا بيف ترددت كذلؾ المحـك كىذه ،الحظر جانب
 .التحريـ جانب فيغمب ،تحؿ فبل مذكاة غير
 كغيره الدجاج مف العالمية األسكاؽ بيا تمتمئ التي اليائمة الكميات ىذه فأل -ّ

 .آليا كتعمب تذبح ألنيا ؛كميا أفرادىا عمى بشركطيا الشرعية الذكاة تأتي أف يستبعد
 في الناس عمى غمب قد الشرعية كاألحكاـ الدينية العيد مف كالتحمؿ اإللحاد أف -ْ
 ،المحـك ليذه المصدريف ىؤالء أقكاؿ عمى يعتمد فبل ،كالصدؽ األمانة كقمت ،الزماف ىذا
 كجد كقد سيما ال ،اإلسبلمية الطريقة عمى ذكيت بأنيا أغمفتيا عمى كتابتيـ عمى كال

 أغمفة عمى مكتكبة العبارة ىذه كجدت كما ،رقبتو مف شيء يقطع لـ برأسو الدجاج بعض
 دعاية عف عبارة ىي إنما الكتابة ىذه أف عمى يدؿ مما، كالسمؾ ذكاة إلى يحتاج ال ما

 .بالباطؿ األمكاؿ بتزازكا ،المحـك ىذه تركيج مجرد بيا يقصد ،مكذكبة
 بعمـك التمسؾ سكل مستند مف المحـك مف النكع ىذا أباح مف لقكؿ يكف لـ نوأل -ٓ

 كقكلو الكثيرة بالنصكص مخصكص العمـك كىذا، (ُ)ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېژ
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ژ: تعالى

 رحظ اجتمع إذا أنو عمى تدؿ التي كبالنصكص ،(ِ)ژٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ
باحة  .الحظر جانب غمب كا 
 الحظر دليمي تعارض قدر فمك ،كرسكلو اهلل أباحو ما إال التحريـ عمى الذبائحألف  -ٔ

 إذا الدليميف أحكط، كألف الحاظر، كألنو باألصؿ ؛ لتأيدهالحظر بدليؿ العمؿ لكاف كاإلباحة
  .(ّ)التحريـ أصؿ إلى كرجع تساقطا تعارضا

                                                           
 .ٓلمائدة: اآلية سكرة ا -ُ
 .ّسكرة المائدة: اآلية  -ِ
 .ِٗٓ، ِٖٓ/ُأحكاـ أىؿ الذمة  -ّ
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 العربية بالمممكة بجدة العاشر مؤتمره دكرة في المنعقد ر مجمع الفقو اإلسبلميقر كقد 
 ببلد مف المحـك استيراد كاف إذاالذبائح: أنو  ، بشأفـُٕٗٗ المكافؽ ىػُُْٖ السعكدية
 شركط بمراعاة الحديثة المجازر في حيكاناتيا كتذبح الكتاب، أىؿ مف سكانيا غالبية
ۋ ۅ ژ :تعالى لقكلو ؛حبلؿ لحـك فيي (ُ)(ثانيان ) الفقرة في المبينة الشرعية التذكية

 أىؿ غير مف سكانيا غالبية ببلد مف المستكردة المحـك، كأما ژۅ ۉ ۉ  ې
 تمت إذا ، إالتذكيتو تحؿ ال ممف كقع ركحيا إزىاؽ بأف الظف لغمبة محرمة، الكتاب
 كتابيان  أك مسممان  المذكي ككاف معتمدة إسبلمية ىيئة إشراؼ تحت شرعية تذكية تذكيتيا

 .(ِ)حبلؿ ييف

                                                           

 يريد الفقرة ثانيان في قرار المجمع كالتي تنص عمى أنو يشترط لصحة التذكية ما يمي: -ُ
، فبل تؤكؿ ذبائح الكثنييف، -ييكديا أك نصرانيا-أف يككف المذكي بالغان أك مميزان، مسممان أك كتابيان  -أ

 كالبلدينييف، كالممحديف، كالمجكس، كالمرتديف، كسائر الكفار مف غير الكتابييف.
أف يككف الذبح بآلة حادة تقطع كتفرم بحدىا، سكاء كانت مف الحديد أـ مف غيره مما ينير الدـ، ما عدا  -ب

يا بضربيا بمثقؿ السف كالظفر، فبل تحؿ المنخنقة بفعميا أك بفعؿ غيرىا، كال المكقكذة كىي التي أزىقت ركح
، كال المتردية كىي التي تمكت بسقكطيا مف مكاف عاؿ، أك بكقكعيا في -حجر، أك ىراكة، أك نحكىما–

حفرة، كال النطيحة كىي التي تمكت بالنطح، كال ما أكؿ السبع كىك ما افترسو شيء مف السباع أك الطيكر 
شيء مما سبؽ حيان حياة مستقرة فذكي جاز  الجارحة غير المعممة المرسمة عمى الصيد، عمى أنو إذا أدرؾ

 أكمو.
أف يذكر المذكي اسـ اهلل تعالى عند التذكية، كال يكتفى باستعماؿ آلة تسجيؿ لذكر التسمية، إال أف مف  -ج

 ترؾ التسمية ناسيان فذبيحتو حبلؿ.
 . ٔٓٔ-ُٓٔمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد العاشر، الجزء األكؿ، ص  -ِ
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: اُز٤َٔخ ػ٘ل اُنثؼ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

مئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ژ : التسمية عند الذبح بقكلو  شرع اهلل  أكالن:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ   ×ىئ 

ڄ ڄ ڄڃ ڃ  ڃ  ڄ  ×ٹ         ٹ     ٹ ٹ   ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ   ×ڇ    چ چ چ         ڃ چ 

 .(ُ)ژڑ ڑ ک       ک کک گ گ گ گ
ذكر أىؿ العمـ أف الحكمة مف مشركعيتيا تطييب الذبيحة، كطرد الشيطاف عف  ثانيان:

الذابح كالمذبكح، فإذا أخؿ بيا البس الشيطاف الذابح كالمذبكح، فأثر خبثان في الحيكاف، 
مجارم الدـ مف الحيكاف، كالدـ مركبو كحاممو كىك أخبث الخبائث، فإذا  في مكالشيطاف يجر 

ذا  ـ يذكر اسـ اهلل لـ يخرج لذكر الذابح اسـ اهلل خرج الشيطاف مف الدـ فطابت الذبيحة، كا 
 .(ِ)الخبث، كالذبح يجرم مجرل العبادة، كليذا يقرف اهلل بينيا

 عمى أقكاؿ: الذبح عند اختمؼ الفقياء في حكـ التسمية ثالثان:
 الذبح عند التسمية إف إلى ،(ّ)ذىب فقياء الشافعية، كأحمد في ركاية القكؿ اْلكؿ:

 تركيا، كالكاجب تعمد كيكره األكؿ منيا، حؿ سيكان  أك عمدان  تركت فمك كاجبة، سنة كليست
 اهلل؛ كاستدلكا بما يمي: غير اسـ ذكر عدـ ىك
ۀ ہ  ہ ہ ہ   ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژبقكلو تعالى:  -ُ

﮴   ﮳  ﮲   لغير أىؿ ما فييا ، حيث كصؼ(ْ)ژ﮵ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ
 بالفسؽ. -اهلل غير اسـ عميو ذكر أم ما- بو اهلل

                                                           
 .ُُِ، َُِ، ُُٗ، ُُٖاآليات  :نعاـسكرة األ -ُ
 .ُِٕ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح لمفكزاف صُْٕ/ِ المكقعيف إعبلـ -ِ
لمشككاني  القدير ، كفتحَُّ/ٗ ، كالمغنيِِٕ/ْ المحتاج ، كمغنيَّٓ-َُّ/ٖ ، كالمجمكعّْٔ/ِ الطالبيف إعانة -ّ

 .ُٔ/ٗ األكطار ، كنيؿُٖٓ/ِ
 .ُْٓاآلية : سكرة األنعاـ -ْ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ ڀ ژلقكلو تعالى:  -ِ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  

 ، ككجو الداللة التالي: (ُ)ژڤڤ ڦ ڦ
پ پ ژ قاؿ: أف إلى ژٱ ٻ ٻژ حرمات:الم بياف في أنو تعالى قاؿ -أ

 بو. اهلل لغير أىؿ ما أكؿ ، فدلت عمى حرمةژپ     ڀ  ڀ
 .ژپ پ پ     ڀ  ڀ ژ  كمنيا: المحرمات ذكر بعد ژڦ ڦ ژ: قكلو  -ب

 شرعان. ممتنع غير عميو اهلل فرضو ما تارؾ عمى الفسؽ اسـ إطبلؽ نكقش: بأف
 يشترط كلـ -الذبح-التذكية مىع األكؿ حؿ عمؽ حيث ژٿ   ٿ ٿ ژ:  قكلو -ج
 التسمية. فييا

 الشؽ المغة في بالتسمية، فرد األكلكف: بأف الذكاة إال مذكى يككف ال نكقش: بأنو
 كجدا. كقد كالفتح،
 أىؿ ذبائح تعالى أباح اهلل إذ ،(ِ)ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېژلقكلو تعالى:  -ّ

 .اهلل باسـ التسمية لمحؿ يشترط فمـ يسمكف عمييا، ال كىـ الكتاب،
 ذبائحيـ. عمى اهلل اسـ يذكركف الكتاب أىؿ نكقش: بأف

 ال بالمحـ يأتكننا قكمان  : إفلمنبي  قالكا قكمان  أف عنيا اهلل رضي عائشة لحديث -ْ
كيميكهي" أىٍنتيـٍ  عميو "سىم كا: فقاؿ  ال؟ أـ عميو اهلل اسـ أذكر ندرم  عيد حديثي ، ككانكا(ّ)كى

 نفس في الشؾ عرض لك الشؾ، كما عند حمت لما رطان ش التسمية كانت بالكفر، فمك
 عمى التسمية عف تسميتيـ نابت ال، فمما أك المعتبرة الذكاة كقعت ىؿ يعمـ فمـ الذبح
 غير أنو قد نكقش باآلتي: فرض، عف تنكب ال السنة ألف سنة؛ أنيا عمى دؿ الذبح

                                                           
 .ّاآلية : سكرة المائدة -ُ
 .ٓسكرة المائدة: اآلية  -ِ

 .ُٖٖٓبرقـ:  َِٕٗ/ٓ كنحكىـ األعراب ذبيحة باب البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، أخرجو -ّ
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 باإلرساؿ. أعمو بأف بعض المحدثيف قد -أ
ان آخر مف المحدثيف قد حكمكا بكصمو، كليس كبلـ بعضيـ رد اآلخركف: بأف فريق

 بأكلى مف بعض.
 مسممان، الذابح ككف كىي المظنة، عمى أدار الحكـ الشارع ألف فيو؛ الحجية بعدـ -ب
نما ، فألغاه إسبلـ حداثة السائؿ عمى شكؾ كا   مف بد ال أنو عمى دليؿ فيو ، بؿ القـك

ال التسمية،  البياف. إلى الحاجة كقت ىذاك  لزكميا، عدـ لو لبيف كا 
نكقش: بأف ىذا االعتراض خارج محؿ النزاع، كالذم ىك كجكب التسمية عند الذبح، 

 بؿ لك لزمت لبينو لو. 
–بأنو خبلؼ مدلكؿ الحديث؛ فإنو يدؿ عمى كجكب التسمية؛ ألف الصحابة  -ج

لحداثة  فيمكا أنو البد منيا، كخافكا أف ال تككف كجدت مف أكلئؾ -رضي اهلل عنيـ
، فأمرىـ بما يخصيـ مف التسمية عند  النبي سألكا ما حبلال كاف إسبلميـ، كلك

جراء أحكاـ المسمميف عمى السداد، فيستفاد  أسكاؽ في يكجد ما كؿ أف منو األكؿ، كا 
 عرفكا أنيـ الغالب ألف المسمميف؛ أعراب ذبحو ما ككذا الصحة، عمى محمكؿ المسمميف

 كؿ في بو يظف ال المسمـ ألف سمي؛ أنو عمى كيحمؿ يؤكؿ، مـالمس ذبحو التسمية، فما
 .(ُ)خبلفو يتبيف حتى الخير إال شيء
ـي  أنو قاؿ:  عنو لما ركم -ٓ " لـ أك سىم ى الم وً  اٍسـً  عمى يىٍذبىحي  "اٍلميٍسًم ِـّ  .(ِ)ييسى

                                                           
 . ُِّ، ُُّ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح صّٔٔ، ّّٓ/ٗ البارم فتح -ُ
ـي  عازب: بف البراء حديث»قاؿ ابف حجر:  -ِ " لـ أك سىم ى الم وً  اٍسـً  عمى يىٍذبىحي  "اٍلميٍسًم ِـّ  حديث مف أره لـ ،ييسى

 عف يزيد ثكر بف جية مف المراسيؿ في داكد أبك صحيح، كركل حديث أنو اإلحياء في الغزالي كزعـ البراء،
ةي  رفعو: الصمت ـً  "ذىًبيحى ، اٍلميٍسًم ؿه الى ـى  ذىكىرى  حى ـى  إال   يذكر لـ رى ذىكى  إفٍ  ًْلىن وي  يذكر؛ لـ أك الم وً  اٍس  مرسؿ، ، كىكالم ًو" اٍس
 فزعـ اهلل، عبيد بف بمعقؿ الجكزم ابف كأعمو ضعؼ، إسناده كفي مكصكالن، عباس ابف حديث مف البييقي كركاه
 صححو كقد عباس، ابف عمى كقفو األصح البييقي: قاؿ لكف مسمـ، رجاؿ مف ثقة ىك بؿ فأخطأ، مجيكؿ، أنو
، «كىك ضعيؼ سالـ بف مركاف كفيو الدار قطني، أخرجو منكر، كىك ىريرة، أبي عف كركم كقاؿ: السكف، ابف

 .ّٕٓ/ِ المنير البدر ، كانظر: خبلصةُّٕ/ْ الحبير تمخيص
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 أف كينسى يذبح، منا الرجؿ أرأيت اهلل، رسكؿ يا ، فقاؿ: النبي إلى رجؿ جاء -ٔ
ـي  فقاؿ النبي: ،تعالى اهلل يسمي مىى الم وً  "اٍس " كيؿِّ  عى ـي  أك، ميٍسًمـو مىى الم وً  "اٍس " كيؿِّ  فىـً  عى ميٍسًمـو

(ُ).  
النسياف،  مع فييا شرطان  يكف الذكر، لـ مع الذكاة في شرطان  يكف لـ ما ألف -ٕ

 .النبي  عمى كالصبلة
حرمت  ناسيان  أك عامدان  تركيا فإف ،كالنسياف الذكر مع كاجبة التسمية القكؿ الثاني:
 ، كاستدلكا باآلتي:(ِ)، كركاية ألحمدقكؿ جماعة مف أىؿ العمـالذبيحة، كىك 

 باآليات الدالة عمى كجكب ذكر اسـ اهلل تعالى، كمنيا: -ُ
 النيي ، كمطمؽ(ّ)ژڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈژقكلو تعالى:  -أ

 حرمة فيقتضي لممبالغة، النيي مكضع في نوأل )ًمٍف(؛ بحرؼ ذلؾ كأكد التحريـ، يقتضي
 فالفسؽ األكؿ، عف كناية كاف إف ژڈ ڈژ تعالى: قكلو في منو، كالياء جزء كؿ
ف الحراـ، أكؿ  يككف الشرع في فسقان  يسمى الذم فالمذبكح مذبكح، عف كناية كاف كا 

﮵  ژ تعالى: قاؿ كما حرامان، ﮴  ﮳  ﮲   عدـل الحرمة أف بياف اآلية ، كفي(ْ)ژۓ    ۓ
 لمحرمة، المكجب ىك الكصؼ ذلؾ أف عمى دليؿ بكصؼ التحريـ ألف تعالى؛ اهلل ذكر

. التحريـ، يقتضي النيي كالمكقكذة، كمطمؽ كالميتة  مف غير تفريؽ بيف عامد أك ناسو
ۓ     ژ تعالى: كقكلو تعالى، اهلل لغير الذبح عميو اهلل اسـ يذكر لـ بما المراد بأف نكقش:

﮵  ﮴  ﮳  ﮲   الذم المعنى بو، فيحمؿ اهلل لغير أىؿ ما بأنو الفسؽ فكصؼ ،ژۓ

                                                           

برقـ:  ِٓٗ/ْفي سننو، كتاب األشربة كغيرىا، باب الصيد كالذبائح كاألطعمة كغير ذلؾ  أخرجو الدار قطني -ُ
، كقاؿ «ضعيؼ سالـ بف مركاف»قاؿ الدار قطني:  ،ْٕٗٔبرقـ:  ْٗ/ٓ األكسط ، كالطبراني في المعجـْٗ

 .َّ/ْ الزكائد ، مجمع«متركؾ كىك الغفارم، سالـ بف مركاف كفيو األكسط، في الطبراني ركاه»الييثمي: 
 ، كنيؿِٖ/ْ السبلـ ، كسبؿٓٗ/ُٓ الكبير ، كالحاكمُٗٔ/ِتفسير ابف كثير  ثكر، انظر: كأبك قاؿ بو داكد، -ِ

 .ُِٖ، كاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح لمفكزاف صُٔ/ٗ كطاراأل
 .ُُِاآلية : سكرة األنعاـ -ّ
 .ُْٓاآلية : سكرة األنعاـ -ْ
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 مف أف عمى األمة نصيف، بدليؿ إجماع في جاء الذم المعنى إلى-كاحد نص في جاء
ڇ ڇ ڍ ڍ   ژالجممة األكلى:  بيف التاـ ليس بفاسؽ، كلمتبايف التسمية متركؾ أكؿ

 الخبرية، ميةاالس ژڈ ڈژكالجممة الثانية:  اإلنشائية، الفعمية ژڌ   ڌ   ڎ ڎ
 ككف بحؿ النيي فتقيد حالية، تككف أف فتعيف الكاك، لمكاف جكابان؛ تككف أف يجكز كال

 أك أف المراد بو، اهلل لغير أىؿ بما اهلل كتاب في مفسر الذبيحة في كالفسؽ فسقا، الذبح
 المشركيف أف: اآلية نزكؿ سبب في ركم ما بدليؿ الميتة، عميو: اهلل اسـ يذكر لـ بما
 قالكا الميتة، يستحمكف ككانكا لممذكاة، كتحميمو الميتة، كرسكلو اهلل تحريـ سمعكا فحي

 قتؿ ما تأكمكف كال قتمتـ، ما أتأكمكف: برىاف كال حجة بغير كمحاكلة كرسكلو هلل معاندة
 .(ُ)الميتة بذلؾ يعنكف اهلل،

 ليست ىناؾ الحرمة ألف المشركيف؛ كذبائح الميتة عمى اآلية حمؿ رد األكلكف: بفساد
ف أنو حتى تعالى، اهلل ذكر لعدـ  فيما عامة اآلية يحؿ، كبأف لـ تعالى اهلل اسـ ذكر كا 
 المفظ بعمـك التسمية؛ كالعبرة كمتركؾ اهلل لغير ذبح مما غيره كفي النزكؿ سبب بو كرد
عميو، كأما القكؿ بالتبايف التاـ  دليؿ ال تحكـ البعض عمى السبب، فحممو بخصكص ال

 أف عمى مبني ألنو تحتو؛ طائؿ ال بما تشبث جممتيف الخبرية كاإلنشائية، فيكبيف ال
 بما عمييا كالعطؼ كالبلـ، بأف تأكيدىا: ألمريف متعذر حاؿ؛ كىك ژڈ ڈژ جممة
ژ ڑ ڑ ک       ک کک ژ : تعالى قكلو في الحاؿ عمى حمميا يتعذر

 كحي اؿبح النيي لتقييد معنى ال أنو يدرؾ ذكؽ ذم فكؿ ،(ِ)ژگ گ گ گ
 يفيد الجمؿ بيف كالعطؼ الحكـ، ىذا في المؤمنيف بمجادلة أكليائيـ إلى الشياطيف
 المعطكفة تككف أف فبلبد حاالن، عمييا المعطكؼ الجممة كانت فإف حكميا، في اشتراكيا
 عند بنفسو الذىف إليو يمتفت ال أمر ذكركه ما أف عمى التقييد، مف تفيده ما كتفيد مثميا،

                                                           
 .ُِٕص السعدم ، كتفسيرُُٕ/ٕ الطبرم تفسير -ُ

 .ُُِاآلية : سكرة األنعاـ -ِ
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 عمييا يذكر لـ ذبيحة استحبلؿ عمى مقدمان  نفسو اإلنساف كطد إف آلية إالا ىذه تبلكة
 .(ُ)اآلية عمى المعنى ىذا خمع يتكمؼ عندئذ فإنو اهلل، اسـ
﮲ ژقكلو تعالى:  -ب ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶  ﮷   يعني ژے ۓ ۓ﮲ ژ، فقكلو: (ِ)ژ﮳﮴﮵ 
 تفسيرىا: في عباس ابف قاؿأم: سقطت،  ژ﮵﮶  ﮷  ژقكلو:  بدليؿ النحر، عند
  أكبر. كاهلل اهلل بسـ الطعف: عند يقكؿ أف اهلل اسـ ذكر
منطكقيا فيو ، (ّ)ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ    مئ ىئژ  قكلو تعالى: -ج

األمر باألكؿ مما ذكر اسـ اهلل عميو، كاألمر لمكجكب، كمفيكميا يدؿ عمى أف ما لـ 
 يذكر اسـ اهلل عميو فإنو ال يأكؿ منو.

 عند التسمية ، كالمراد(ْ)ژہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ےژو تعالى: قكل -د
 الحؿ.  شرائط مف كىي لمكجكب، األمر كمطمؽ بيا، مأمكر التسمية أف بو فثبت اإلرساؿ،

 باألحاديث الدالة عمى كجكب ذكر اسـ اهلل تعالى، كمنيا: -ِ
، كىٍمبىؾى  أىٍرسىٍمتى  "إذا : حاتـ بف لعدم  قكلو -أ ـى ذى  اٍلميعىم  ـى  كىٍرتى كى  عميو، الم وً  اٍس
 كمبان  معو فكجد كمبو أرسؿ بقكلو لو إذا ذلؾ كأكد شرط، الشرط عمى ، كالمعطكؼ(ٓ)فىكيٍؿ"
، عمى سىم ٍيتى  إنما فىًإن ؾى  تىٍأكيٍؿ؛ "ال آخر: ِـّ  كلـ كىٍمًبؾى " عمى تيسى رى  لـ بأنو لمحرمة ، فعمؿآخى
يفرؽ بيف عامد  كلـ نفسو، كمب عمى ـيس لـ إذ الحرمة؛ دليؿ فيك غيره، كمب عمى يسـ

.  أك ناسو
                                                           

بباكستاف، بحث قدمو ككرقة  عمياال النقض محكمة العثماني قاضي تقي المستكردة لمحمد كالمحـك الذبائح أحكاـ -ُ
  .ُِٕٗٗعمؿ لمجمع الفقو اإلسبلمي، انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد العاشر، الجزء الثاني، ص 

 .ّٔاآلية : سكرة الحج -ِ

 .ُُٖسكرة األنعاـ: اآلية  -ّ
 .ْاآلية : سكرة المائدة -ْ

 ، كىك في الصحيحيف.سبؽ تخريجو -ٓ
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، "ما أىٍنيىرى : قكلو  -ب ـى ذيًكرى  الد  ـي  كى ، كالذم عمؽ فيو اإلذف بمجمكع (ُ)فىكيٍؿ" الم ًو، اٍس
أمريف: اإلنيار، كالتسمية، كالمعمؽ عمى أمريف ال ييكتفى فيو بأحدىما، غير أنو قد 

مطمقان، أك حاؿ النسياف، فردكا بأف  نكقش: بأنو عاـ يخصصو عدـ اشتراط التسمية
األحاديث التي ادعي تخصيصيا لو، كما جاء في معناه مف أحاديث صحيحة، ليست 

 مف القكة في درجة ىذه األحاديث حتى تقكل عمى تخصيصيا.
 كانا أنيما أجؿ مف التنزيو؛ عمى محمكؿ األمر كنكقش كبل الحديثيف أيضان: بأف

 كمندكبو؛ فرضو كالذبح، الصيد أمر  النبي فعمميما الجاىمية، مذىب عمى يصيداف
 األمكر. بأكمؿ كليأخذا ذلؾ، في شبية يكافقا لئبل
 يمنع ال ألنو النسياف؛ حاؿ فكذا العمد، حاؿ كاجبة كانت لما التسمية بأف -ّ

 استكل كليذا عقبلن، المؤاخذة كالخاطئ جائز الناسي كاف حتى كالخطأ، كالحظر الكجكب
 كالطيارة. االفتتاح تكبيرة ترؾ في ككالسي العمد

 لئبل كجكده؛ يغمب فيما كالمؤاخذة التكميؼ مف مانعان  عذران  جعؿ نكقش: بأف النسياف
 كاشتغالو تركو، في يعذر فعبلن، نفسو يعكد لـ مف أف فيو كاألصؿ الحرج، في الناس يقع

 العادة مجرل ىعم الذبح ألف نفسو؛ الذابح يعكده لـ اهلل أمر اسـ كذكر سيكا؛ بضده
 سيكان  منيـ التسمية فترؾ اهلل، ذكر أنفسيـ يعكدكا لـ الذيف كالصبياف القصابيف مف يككف
 لمحرج. دفعان  عذران؛ فجعؿ يغمب، بؿ كجكده، يندر ال

 إف إلى (ِ)المشيكر في كالحنابمة كالمالكية، ذىب فقياء الحنفية، القكؿ الثالث:
ككذا الجاىؿ عند المالكية -الذبيحة  تحؿ ال مدان ع تركت فمك كاجبة عند الذبح، التسمية
ف -كالحنابمة عمى كجكب التسمية بنفس أدلة  كاستدلكا منيا، األكؿ حؿ نسيانان  تركت كا 

 القكؿ الثاني، كأما تفريقيـ بيف العامد كالناسي فمما يمي:

                                                           
 في الصحيحيف.، كىك سبؽ تخريجو  -ُ
 الدسكقي ، كحاشيةِّٖ/ُ الدكاني ، كالفكاكوْٕ/ٓ الصنائع ، كبدائعِّٕ، ِّٔ/ُُ لمسرخسي المبسكط -ِ
 .َُّ/ٗ ، كالمغنيَِٗ/ٔ القناع ، ككشاؼَُٔ/ِ
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ةي  قكلو:  عنو ركم -ُ ، اٍلميٍسًمـً  "ذىًبيحى ؿه الى ف لـ حى ِـّ، ما كا   ، كىذا(ُ)تىعىم ٍد"يى  لـ ييسى
 نص، غير أنو ضعيؼ.

ـي يىٍكًفيًو اٍسميوي " قاؿ:  النبي عف عنيما اهلل رضي عباس ابف لحديث -ِ  ،اٍلميٍسًم
ٍليىٍأكيٍموي  ،ًحيفى يىٍذبىحي  يفىًإٍف نىًسىى أىٍف ييسىمِّ  ـى الم ًو كى  . (ِ)"فىٍميىٍذكيًر اٍس

زى  الم وى  "ًإف  :  قكلو -ّ اكى طىأى، يأيم تً  عف تىجى ، اٍلخى  .(ّ)"عميو اٍستيٍكرًىيكا كما كىالنٍِّسيىافى
 استكل كليذا كالحظر، الكجكب يمنع ال نحكه، كالنسياف أك اإلثـ رفع نكقش: بأف المراد

 كالطيارة. االفتتاح تكبيرة ترؾ في كالسيك العمد
 اكؿتتن ألف النصكص القرآنية كالنبكية الدالة عمى كجكب التسمية عند الذبح ال -ْ

 الذبح عند التسمية متركؾ كصؼ تعالى أنو لكجييف: أحدىما: التسمية نسيانان  متركؾ
 اختبلؼ كفييا اجتيادية، المسألة ألف فسقا؛ يككف ال سيكان  التسمية بالفسؽ، كترؾ

 يترؾ لـ الناسي أف عمدان، كثانييا: التسمية متركؾ اآلية مف المراد أف فدؿ الصحابة،
 كالمسمـ ذاكر بالقمب، يككف كقد بالمساف، يككف قد كالذكر اهلل، اسـ ترؾ ذكر بؿ التسمية،

 اآلية. تتناكليا فبل التسمية، مذككر فييا ذبيحتو فكانت ، عباس ابف عف ركم كما بقمبو
 : اختمؼ الفقياء في صيغة التسمية عمى قكليف رابعان:

 ىك، حيث مف اهلل ذكر بيا أف المراد إلى كالمالكية فقياء الحنفية، ذىب القكؿ اْلكؿ:
كقالت المالكية: ال يزيد الرحمف  أكبر، كاهلل اهلل بسـ ، كاألفضؿ(اهلل بسـ) خصكص ال

                                                           
 كما كالذبائح الصيد الييثمي، كتاب الديف نكر الحافظ/أسامة أبي بف الحارث، لمحارث مسند زكائد عف الباحث بغية -ُ

 حجر بف الثمانية ال المسانيد العالية بزكائد ، كالمطالبَُْبرقـ:  ْٖٕ/ُ الذبح عمى التسمية باب بقتمو، رأم
 ضعيؼ؛ مرسؿ إسناد ىذا»، قاؿ البكصيرم: ُِّٕبرقـ:  َِٓ/َُ العسقبلني، كتاب األضحية، باب التسمية

 كالذبائح، باب الصيد لمبكصيرم، كتاب العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة ، إتحاؼ«حكيـ بف األحكص لضعؼ
 . ُْٕٔ برقـ: َُٕ/ٓ الذبح عند يقاؿ كما التسمية

برقـ:  ِّٗ/ٗ في السنف الكبرل، كتاب الصيد كالذبائح، باب مف لـ يسـ ممف تحؿ ذبيحتو أخرجو البييقي -ِ
 بف عف عكرمة كىك يفع عف زيد بف جابر عف دينار بف عمرك عف كذا ركاه مرفكعان، ركاه غيره»، كقاؿ: ُٖٗٔٔ
 .ْٕٓ/ّ التعميؽ أحاديث تحقيؽ تنقيح« خطأ رفعو الحديث كىذا»، كقاؿ ابف عبد اليادم: «مكقكفا عباس

 .َِّْبرقـ:  ٗٓٔ/ُ كالناسي المكره طبلؽ ماجو، كتاب الطبلؽ، باب ابف أخرجو -ّ
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الرحيـ؛ ألف في الذبح تعذيبان كقطعان، كالرحمف الرحيـ اسماف رقيقاف، كال قطع مع الرقة، 
اردة كدليميـ عمـك النصكص الك  ، النبي عمى الصبلة كال عذاب مع الرحمة، كال يزيد

 . (ُ)في التسمية مف غير تفريؽ بيف اسـ كاسـ
 اهلل، بسـ: الفعؿ عند يقكؿ أف صيغتيا أف إلى فقياء الشافعية ذىب القكؿ الثاني:

 أكبر، كاهلل اهلل باسـ: قاؿ كعند الحنابمة لك الرحيـ، الرحمف اهلل بسـ: كاألكمؿ عند الشافعية
 كًقيس لؤلضحية، الذبح في الشيخاف ركاه لما لكركده، كتعيينيـ التسمية ببسـ اهلل؛ بأس فبل

 بنا، الرحمة في غاية لنا ذلؾ تحميؿ ذلؾ، كألف إلى ينصرؼ التسمية إطبلؽ بو غيره، كألف
 فيو لما لمحيكاف؛ كرحمة لآلكميف، رحمة الذبح لو، ففي رحمة الحيكاف في ذلؾ كمشركعية

 قالت الذبح، عند اهلل مىس إذا الذابح أف العمماء: بعض ركحو، كعف خركج سيكلة مف
 بو، كيسف أف كتمذذت تعالى، اهلل ذكر مع الذبح استطيبت أنيا أخ، كذلؾ أخ الذبيحة:
 .(ِ) نبيو ذكر فيو فشرع اهلل، ذكر فيو شرع محؿ ألنو ذلؾ؛ عند  النبي عمى يصمي

ة، التسمية عمى الصيد ليا نفس حكـ التسمية عند الذبح عند الحنفية، كالمالكي خامسان:
 في كقع الذبح التسمية؛ ألف في كالصيد الذبح أما فقياء الحنابمة ففرقكا بيف، (ّ)كالشافعية
 في يتسامح فبل الصيد، بخبلؼ التسمية، لنسياف بالنسبة فيو يتسامح أف فجاز محمو،
نقؿ النسياف كيكثر تكثر كالذبيحة خاصة، نصكصان  الصيد في كألف فيو، نسيانيا  فييا، كى

 نسييا إف: أىيضان  كعنو كيؤكؿ، يباح الصيد عند التسمية نسي إف أنو: حمدأ اإلماـ عف
ف أبيح، السيـ عمى مى نسييا كا   حقيقة آلة السيـ أف بينيما يبح، كالفرؽ لـ الجارحة عى
 .(ْ)باختياره يفعؿ فإنو الحيكاف بخبلؼ اختيار، لو كليس

                                                           
، ِّٖ/ُ الدكاني لفكاكو، كاُِٗ/ّ الجميؿ ، كمكاىبَُّ/ٔ عابديف ابف ، كحاشيةْٖ/ٓبدائع الصنائع  -ُ

 .ُٗ/ٖ الككيتية الفقيية كالمكسكعة
، ّٖٓ/ّ المربع ، كالركضِّٕ/ْ المحتاج ، كمغنيَّّ-َُّ/ٖ ، كالمجمكعّْٔ/ِ الطالبيف إعانة -ِ

 .ُٗ/ٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِّٗ/ٗ كالمغني
 . ِِٕ/ْ المحتاج كمغني ،َُّ/ٖ ، كالمجمكعِّٖ/ُ الدكاني ، كالفكاكؤِّ/ُُ لمسرخسي المبسكط -ّ
 .َُّ/ٗ ، كالمغنيُِٓ/ٗ المبدع -ْ
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 الف اُلو٢ٜاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخل
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

إلى اكتشاؼ عممي يبيف أف  تكصؿ فريؽ مف كبار الباحثيف كأساتذة الجامعات بسكريا 
المكبَّر عميو كغير المكبَّر عميو،  ىناؾ فرقان كبيران مف حيث العقامة الجرثكمية بيف المحـ 

 . (ُ)أم الذم قيؿ عند ذبحو: )بسـ اهلل، اهلل أكبر(
أستاذان باختصاصات مختمفة في مجاؿ الطب  َّفقد قاـ فريؽ طبي يتألؼ مف 

، كالباثكلكجيا  المخبرم،  كالجراثيـ، كالفيركسات، كالعمـك الغذائية، كصحة المحـك
الحيكاف، كاألمراض اليضمية، كجياز اليضـ، بأبحاث مخبرية  التشريحية، كصحة 

؛ لدراسة الفرؽ بيف الذبائح المذككر اسـ اهلل ثبلث سنكات جرثكمية كتشريحية، عمى مدل 
   الذبائح المذبكحة بنفس الطريقة بدكف ذكر اسـ اهلل عمييا. عمييا، ك

 طريقة البحث العممي التي اتبعيا الفريؽ المخبرم كالطبي
ضمف كؿ النقاط التي يتكضع جدكؿ أعماؿ جدكؿ األعماؿ، إذ قاـ الفريؽ الطبي ب -أ

بإعداد  الفريؽ ـاق يوكفؽ أرقى األساليب العممية الحديثة، كبناءن عم كدراستيا يمكف بحثيا
عمؿ الكتشاؼ ىذا األمر بنتائجو كتحقيقو بصكرة عممية مخبرية تنسؼ كتبدد كؿ  برنامج
 .كتنيي كؿ جدؿ الشككؾ

خطة عمؿ تتضمف عدة خطكات تشمؿ كتتكافؽ مع غرض بكضع  قاـ الفريؽ -ب
 ، كىي: عمميان  البحث
متعددة لذبح األنعاـ كالطيكر عمى أرض الكاقع، حيث تجرم عمميات  مسالخ زيارة -ُ

 .كالطيكر الذبح لؤلنعاـ
 كغير - مذككر عمى ذبائحيا اسـ اهلل ،عديدة مف المحـك المختمفة أخذ عينات -ِ

 .كؿ عينة تسجيؿ نكع كرقـ، ك اهلل مذككر عمى ذبائحيا اسـ
                                                           

-http://www.alنقبل عف مكقع:  ،المحـ المذبكح مع التسمية كالتكبير خاؿ مف الجراثيـ -ُ

watan.com/data/20060420/index.asp?content=var1#1. 
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رية التي تؤمف طريقة السير بالبحث الكتشاؼ المعالجة العممية المخب ة العيناتمعالج -ّ
 .اهلل كبالمقابؿ غير المذككر عميو اسـ ،المحـ المذككر عميو اسـ اهلل الفرؽ بيف نكعي

 ،يف الدكتكر نبيؿ الشريؼب ، إذ الجرثكمية العممية لمدراسة المخبرية المراحؿ -ج
سة الجرثكمية المطبقة عمى بالدراسة النسيجية كالدرا طريقة العمؿ ،كالدكتكر فايز الحكيـ

 .نكعي المحـ
عمى نماذج  بإجراء دراسة عممية جرثكميةالفريؽ ـ اقفقد : الناحية الجرثكمية مفأما 

 مف لحـ العجكؿ غير أخرلكنماذج  ،مف لحـ العجكؿ المذبكح شرعان كالمكبر عميو

ككذا  ،كجبإجراء دراسة جرثكمية مماثمة عمى طيكر الفر  الفريؽ ـاالمكبر عميو، كما ق
 ، كالتالي:لمخرفاف األمر
، الجرثكمي النماذج كاقتطع منيا عينات صغيرة حسب الففقاـ الفريؽ بأخذ  -ُ
 .قطع المحـ مف بطف العضمة كليس مف السطح الخارجي لمدراسة الجرثكمية تؤخذك 

كذلؾ لتعقيـ السطح  ؛%(َُعينة في مزيج مف الديتكؿ ) كضع كؿقاـ الفريؽ ب -ِ
 .بالسطح أتى مف الجراثيـ المحيطة ال يقاؿ بأف الجرثـككامبلن حتى 

 أخذ ىذه القطع، ب%(َُبعد حكالي ساعة كاممة مف النقع بالديتكؿ )قاـ الفريؽ  -ّ

كطيكر الفركج  ا،كالعجكؿ غير المكبر عميي ا،المحمية العائدة لمعجكؿ المكبر عميي
كزرعت فنيان عمى كسط  ،رفافككذا الخ ا،كطيكر الفركج غير المكبر عميي ا،المكبر عميي
مدة ل مئكية  درجة  ّٕمحمـ جاؼ بحرارة  ثـ كضعت جميع العينات في، ثيكغميككالت

 أف كؿ أنكاع لحـ العجكؿ كالفركج كجدـ مكبعد استخراج العينات مف المح، ساعة ِْ

إطبلقان، كبدا الكسط عقيمان  عمييا أم نمك جرثكمي كالخرفاف المكبر عمييا لـ يبلحظ
جرثكمي  فيو نمك ظيرالمكبر عمييا فقد  أما الفركج كالخرفاف كالعجكؿ غير-، ئقان كرا

 .جدان  االكسط المستنبت )ثيكغميككالت( معكر  غزير، كبدا
 ساعة بإجراء نقؿ مف ىذه المستنبتات فنيان عمى ثبلثة أكساط 24 بعد الفريؽ ـاق -ْ

، EMB) ) ية الغراـكسط تشخيصي لمعصيات السمب، ك المغذم الغراءىي:  تشخيصية
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عمييا  ساعة مف إجراء عمميات النقؿ أف المستنبتات التي نقؿ ْٖ فتبيَّف بعد، بالدـ غراءك 
 ،ككذا الخركؼ ،كالفركج المكبر عميو ،محصكؿ الزرع اآلتي مف العجؿ المكبر عميو

 %.ٗٗ قد تزيد عف كانت عقيمة تمامان، يعني بعقامة
نمكات  اعميي فبدت ،الخركؼ ككذا، ج غير المكبركالفرك  ،أما العجؿ غير المكبر عميو

المككرات  مف الجراثيـ اغزير  اعمى الغراء بالدـ نمك  الفريؽ الحظ، ك جدان  جرثكمية غزيرة
لمدـ، كمككرات  العقدية أيضان الحالة كالمككرات كالحالة لمدـ بصكرة خاصة، العنقكدية
 لجراثيـ سمبية الغراـ اكبير  انمك   (EMB) عمى كسط، كالحظ الفريؽ أيضان أخرل عديدة

 .بالككلكنية كالعصيات الككلكنية كالعصيات المشبية
 ،المكبر عميو لمفركج غير غزيران  مغذمجرثكمي عمى الغراء الالنمك الفي حيف بدا 

في حيف أف لحـ العجؿ كالخركؼ المكبر ، كالخركؼ غير المكبر عميو محـ العجؿلك 
كسط  نمك جرثكمي إطبلقان ال عمى أمعميو بلحظ المكبر عميو لـ ي عميو كلحـ الفركج

 .المغذم ، كال عمى كسط الغراء EMB كال عمى كسط ،الغراء بالدـ
 :العيانية مف الناحية

فقد  كالمحـ غير المكبَّر عميو، ،المكبَّر عميو في المكف بيف المحـ ان اختبلفالفريؽ حظ ال
 اأحمر لكنا المكبَّر عميو  لكف المحـ غير بينما كاف، فاتحان  المكبَّر عميو زىريان  كاف المحـ

 .الزرقة يميؿ إلى اقاتم
 :النسيجية مف الناحية

 ،البيض االلتيابية في النسيج العضمي كجكد عدد أكبر مف الكرياتالفريؽ حظ ال
 كذلؾ في العينات غير المكبَّر ،الحمر في األكعية الدمكية كعدد أكبر مف الكريات

 .الدمكية مف ىذه الكريات ـك الذبائح المكبَّر عمييا تقريبان بينما خمت نيسج لح، عمييا
أف  عممية التكبير عممية تقرب أف تككف إعجازية كتقرب بأف الفريؽ: ستنتجاكبذلؾ 

كيؼ يككف ليذا الحيكاف الذم كبر عميو كذبح كأصبح بعد  ،لمدىشة العممية تككف الحقيقة
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لـ يكبر عميو بقيت  في حيف أف الحيكاف الذم، معقمان تقريبان لحمان  كالتكبير عممية الذبح
 .كصريح بشكؿ كاضح كبالتالي كانت ىذه المحـك غالبان مجرثمة ،دماؤه محصكرة فيو

، عند عمؿ المقاطع التشريحية ككٍضعيا عمى الببلكات: كيضيؼ الدكتكر فايز الحكيـ
غير المكبَّر عميو  ، أما لكف المحـافاتح ابدا لكف المحـك المكبَّر عمييا عند الذبح زىري

 كأتت الدراسات الجرثكمية لتيظير الجراثيـ الممرضة، الزرقة يميؿ إلى اقاتم افكاف أحمر 

رعت عمييا المحـك غير المكبَّر عمييا، بينما خمت  بأعداد كبيرة في أكساط االستنبات التي زي
يجي تبيَّف كجكد كذلؾ بعد الفحص النس، تمامان  المحـك المكبَّر عمييا مف الجراثيـ الممرضة

 .(ُ)عمييا الكريات الحمر كالبيض في األكعية الدمكية لمحـك غير المكبَّر عدد أكبر مف
كقاؿ مسئكؿ اإلعبلـ عف ىذا البحث الدكتكر خالد حبلكة: إف التجارب المخبرية 

أثبتت أف نسيج المحـ المذبكح بدكف تسمية كتكبير مف خبلؿ االختبارات النسيجية   
الجرثكمية مميء بمستعمرات الجراثيـ، كمحتقف بالدماء؛ بينما كاف المحـ  كالزراعات  
المسمى كالمكبر عميو خاليان تمامان مف الجراثيـ، كمعقمان، كال يحتكم نسيجو عمى الدماء،   

يمثؿ   ككصؼ حبلكة في حديثو لككالة األنباء الككيتية )ككنا( أف ىذا االكتشاؼ الكبير 
مجاؿ صحة اإلنساف كسبلمتو المرتبطة بصحة ما يتناكلو مف ثكرة عممية حقيقية في 

لحـك األنعاـ، كالتي ثبت بشكؿ قاطع أنيا تزكك كتطير مف الجراثيـ بالتسمية كالتكبير   
  .(ِ)عمى الذبائح عند ذبحيا 

 

                                                           

، كالفمـ (سمى عميو كغير المسمى عميوالمحـ الم)فمـ كثائقي لقناة الجزيرة بعنكاف انظر لكؿ ما ذكر سابقان:  -ُ
 ،، كالمحـ المذبكح مع التسمية كالتكبير خالي تمامان مف الجراثيـفي سكريا ف طبيبان كعالمان ك نتيجة تكصؿ ليا ثبلث

(، كاإلعجاز في http://ar.islamway.com/article/321?ref=searchنقبلن عف مكقع طريؽ اإلسبلـ: )
 (،http://www.jameataleman: )مكقع جامعة اإليماف عمى النعيمي إبراىيـ قسطاس بحث لمدكتكرالتذكية 

 .http://www.ozkorallah.net/subject.asp?hit=1&la: مكقع أذكر اهللك 
المحـ المذبكح مع التسمية كالتكبير خالي تمامان مف الجراثيـ، مكقع طريؽ اإلسبلـ:  -ِ
(http://ar.islamway.com.) 

http://www.jameataleman/
http://ar.islamway.com/
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 اهلل عمييا اسـ يذكر لـ التي الذبائح لحـك في كالجراثيـ الدـ بقاء أضرار
 اهلل عمييا، اسـ يذكر لـ التي الذبائح لحـك في الجراثيـك  الدـ بقاء أضرار كحكؿ
 البيطرم الدكتكر الطب كمية في المحـك صحة أستاذ قاؿ اإلنساف، صحة عمى كتأثيرىا

اهلل  اسـ ذكر يكلده الذم الحيكاف كعضبلت أعضاء كاختبلج ىيجاف إف»نعمة:  فؤاد
 عدـ حاؿ ذبيحة، كفيال جسد مف الدماء مف كمية أكبر باعتصار يكفؿ الذبح عند

 الممرضة الجراثيـ مف لكثير مما يسمح جسده في الدـ ىذا مف كبيرة نسبة تبقى التكبير
 طبيعي، غير بشكؿ كالتكاثر مسبؽ بالنمك بشكؿ الحيكاف جسـ في المكجكدة االنتيازية

 جميع إلى كتدخؿ لممعدة، المخاطي تعبر الغشاء فإنيا المحـك ىذه المستيمؾ تناكؿ فإذا
ف الجسـ، عضاءأ  في كالتيابان  القمبية، العضمة في نخران  تسبب قد كالجراثيـ ىذه السمـك كا 

%، َِ إلى فييا الكفيات نسبة تصؿ قد شديدة دمكية كتحدث إنتانات القمب، شغاؼ
 .(ُ)«عديدة غذائية تسممات كذلؾ إلى كتؤدم

في كقتنا ىذا كمف جانبو قاؿ الباحث عبد القادر الديراني: إف عدـ إدراؾ الناس 
عف   لمحكمة العظيمة المنطكية كراء ذكر اسـ اهلل عمى الذبائح أدل إلى إىماليـ كعزكفيـ   

ىذا   التسمية كالتكبير عند القياـ بعمميات ذبح األنعاـ كالطيكر، مما دفعني لتقديـ 
المكضكع بأسمكب أكاديمي عممي يبيف أىمية كخطكرة المكضكع عمى المجتمع اإلنساني 

ناء عمى ما شرحو األستاذ العبلمة محمد أميف شيخك في دركسو القرآنية كما كاف يمقيو ب  
  عمى أسماعنا مف أف الذبيحة التي ال يذكر اسـ اهلل عمييا يبقى دميا فييا كال تخمك مف  

كأشار الديراني إلى أف فريؽ البحث أخذ أمر التكبير عمى الذبائح   المكركبات كالجراثيـ، 
اية بشيء مف البركد كالتردد؛ كلكف ما إف بدأت النتائج األكلية بالظيكر حتى البد  في 

ذىؿ الفريؽ كأخذ طابع الجدية كاالىتماـ الكبير، كلـ يتكقؼ سيؿ المفاجآت طيمة فترة 
كالدراسة، كلقد كاف لذلؾ أثر إعجازم عظيـ، بدا مف خبلؿ العقامة الجرثكمية   البحث 

                                                           
(، http://ar.islamway.comالمحـ المذبكح مع التسمية كالتكبير خالي تمامان مف الجراثيـ، مكقع طريؽ اإلسبلـ: ) -ُ

 (.http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=295005كشبكة أنا المسمـ: )

http://ar.islamway.com/
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عمييا أثناء الذبح كخمك نسيجيا مف الدماء، بعكس المحـك التي التي ذكر اسـ اهلل   لمحـك 
 .(ُ)يذكر اسـ اهلل عمييا عند الذبح  لـ 

 :  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخصب٤ٗب 
يظير أثر ىذه المستجدات في ترجييا لمقكؿ بكجكب التسمية عند الذبح، كيقكيو ظاىر 

–مت الذبيحة، غير أف الباحث يرل حر  نصكص الكتاب كالسنة، كعميو لك ترؾ التسمية
أف تقييد ذلؾ بالعمد، قكؿ كجيو؛ ألف ىذه التجارب التي تـ إجراؤىا  -كالعمـ عند اهلل

حصؿ فييا ترؾ التسمية عمدان؛ لممقارنة بيف الذبائح المذككر عمييا اسـ اهلل، كالغير 
مييا ذكر اهلل مذككر عمييا اسمو، كإلصدار الحكـ بتحريـ األكؿ مف الذبيحة المتركؾ ع

نسيانان بناء عمى الجانب العممي، كاف ال بد مف إجراء تجارب عمى ذبائح ترؾ اسـ اهلل 
عمييا نسيانان، كلعؿ مثؿ ىذا أمر عسير، كمعمـك مف نصكص الشريعة أف النسياف مما 

، كلعؿ ىذا يقكم االستدالؿ بالنصكص (ِ)يستدعي التخفيؼ كرفع الحرج عف األمة
ف كانت ضعيفة مف جية الصناعة الحديثية، كلعؿ المفرقة بيف الع مد كالنسياف ىنا، كا 

القكؿ بتحريـ الذبائح المتركؾ عمييا اسـ اهلل سيكان ييدخؿ الحرج، كىك مرفكع، كقد قرر 
 اهلل اسـ مجمع الفقو اإلسبلمي بعد دراستو لمكضكع الذبائح: أف عمى المذكي أف يذكر

 ترؾ مف أف إال التسمية، لذكر تسجيؿ آلة ماؿباستع يكتفى كال التذكية، عند تعالى
ف كانت بحاجة لدراسات (ّ)حبلؿ فذبيحتو ناسيان  التسمية ، كمع ىذا فإف ىذا الدراسات كا 

أعمؽ كأدؽ، ال بد أف تأخذ بعيف االعتبار، كيعمؿ عمى نشرىا، كتكعية الناس خصكصان 
لغافميف، كالحمدهلل رب أىؿ المينة؛ كلعؿ ذلؾ مما يشحذ اليمـ، كيكقظ الفكر، كينبو ا

 أعمـ. العالميف، كاهلل 

                                                           
، (http://www.alnahwi.com/portal/default) الذبائح التي لـ يكبر عمييا تككف مميئة بالجراثيـ، مكقع: -ُ

 (.http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=295005كشبكة أنا المسمـ: )
 . ييا نسيانان كالمسمى عمييا أك قريبان منياالقكؿ إف مف فضؿ اهلل أف يجعؿ لحـ الذبيحة الغير مسمى عم كال يبعد -ِ

 . ّٓٔ، ِٓٔمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد العاشر، الجزء األكؿ، الدكرة العاشرة، ص -ّ
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 ادلـِت اُضبُش: حلّٞ اجلٞاهػ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

بذلؾ؛  سميت كالطير كالًكبلب، السباع الصيد مف كذكات الجكارح: الككاسب، أكالن: 
 مف سب،الك كالجرح جمع جارحة، ليـ، تكسب أم: ألىميا بأنفسيا، تجرح ككاسب ألنيا

كاكتسب، كمنو  بيده عمؿ إذا كاجترح جرح يقاؿ ،(ُ)ژٻ پ پ پژ قكلو تعالى:
 .(ِ) الجراحة مف بيدىا، كأصمو تكتسب ألنيا جكارح؛ كالسباع الطير لككاسب قيؿ

 اختمؼ الفقياء في حكـ أكؿ لحـك الجكارح عمى قكليف: ثانيان:
،عند جميكر (ْ)الطير، كمخمب مف (ّ)يحـر كؿ ذم ناب مف السباع القكؿ اْلكؿ:

 ؛ لآلتي:(ٓ)الفقياء
 مف نىابو  ًذم كؿ أىٍكؿً  عف  رسكؿ اهلل"نيى قاؿ:  أبي ثعمبة الخشني  لحديث -ُ

 ًذم كؿ عف "نيى :اهلل  رسكؿ أفكفي ركاية ابف عباس رضي اهلل عنيما  ،(ٔ)"السِّبىاعً 
                                                           

 .َٔاآلية : سكرة األنعاـ -ُ
 ، كالتبيافَّّ/ُ الكميات ، ككتابُُٓص الكسيط ، كالمعجـّّٖ/ٔ العركس ، كتاجٓٗ/ُ المنير المصباح -ِ

 .ُّٖ/ُلممطرز  المعرب ترتيب في ، كالمغربُٕٗ/ُلممصرم  القرآف غريب تفسير في
الناب السف التي خمؼ الرباعية كجمعيا أنياب، كالسبع: المفترس مف الحيكاف الذم لو ناب يعدك عمى الناس  -ّ

سمي بذلؾ  ؿ: السبع مف البيائـ العادية ما كاف ذا مخمب، كفي المفرداتيكيتقكل بنابو، كق ،كالدكاب فيفترسيا
لساف السباع،  مف كالسنكر عنده كاليربكع كالضبع الفيؿ حتى المحـ، أكؿ ما كؿ حنيفة أبي ، كالسبع عندلتماـ قكتو
المعجـ الكسيط ، ك ُِٖ/ّمقاييس المغة كمعجـ ، ُٖٔ/ُِتاج العركس ، ك ُّٖ/ٖ، كالعيف ٕٕٔ/ُالعرب 

 .ِٕ/ْ السبلـ ، كسبؿّّْ/ُ يدالمجت ، كبدايةِّٓ/ٗالمغني ، ك ّّْ/ِفتح الكىاب ك  ،ُْْ/ُ
 كىك الخمب، مف مفعؿ كىك بو كيصيد، سبلح يعدك ىك مخمب بو كالمراد لئلنساف، كالظفر لمطائر المخمب -ْ

 إلى الشيء بو يختمب ألنو نفسؾ، كسمي المخمب مخمبان؛ إلى الشيء كانتزاعو، كالخمب إمالة بالناب الجمد مزؽ
 . ِٖٖ/ٓ ، كاالستذكارِّٔ/ٗ ، كالمغنيَِٓ/ِ المغة ، كمقاييسِّٔ/ُ بالمعر  ترتيب في نفسو، انظر: المغرب

 المحتاج ، كمغنيُْ/ٗ ، كالمجمكعِْٖ/ِ ، كاألـَِِ/ُُ لمسرخسي ، كالمبسكطٕٔ/ْ البداية شرح اليداية -ٓ
 .ِٖٓ/ٖ األكطار ، كنيؿّٕ/ْ السبلـ ، كسبؿِّٔ، ِّٓ/ٗ ، كالمغنيْٖٗ/ُ حنبؿ ابف فقو في ، كالكافيََّ/ْ
 مسمـ،، ك َُِٓبرقـ:  َُِّ/ٓ السباع مف ناب ذم كؿ أكؿ ، كتاب الذبائح كالصيد، بابأخرجو البخارم -ٔ

 ، كالمفظ لمسمـ.ُِّٗبرقـ:  ُّّٓ/ ّ ...كؿ ذم ناب مف السباعكتاب الصيد كالذبائح، باب تحريـ أكؿ 
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كىذا النيي لمتحريـ بدليؿ حديث  ،(ُ)"الط ٍيرً  مف ًمٍخمىبو  ًذم كؿ كىعىفٍ  السِّبىاًع، مف نىابو 
ـه  فىأىٍكميوي  السِّبىاعً  مف نىابو  ًذم كيؿ  "قاؿ:  عف النبي  رضي اهلل عنوأبي ىريرة  رىا ، (ِ)"حى

 أيضان؛ جمعان  الكراىة عمى غير أنو قد نكقش بأف النيي لمكراىة، كحديث التحريـ محمكؿ
 ىك الناب ذك فيككف المفعكؿ، مف أكلى الفاعؿ إلى المصدر إضافة الدليميف، كبأف بيف

 بو.  نقكؿ كنحف افترسو، ما عمينا فيحـر اآلكؿ،
ـه  "فىأىٍكميوي : كيناقش: بأف حمؿ قكلو  رىا عمى الكراىة فيو تعسؼ؛ ألف الحرمة شيء  "حى

 كالكراىة شيء آخر.
 ظيكر مف بد فبل كاالنتياب، االختطاؼ، طبعيما مف فإف فييما؛ الخبث لمعنى -ِ
ڌ ڎ ژ ، كاهلل تعالى يقكؿ:ذلؾ في األثر مف لمغذاء المتناكؿ مؽخ في ذلؾ أثر

 العرب. يستطيبيا الجيؼ، كال تأكؿ كألنيا، (ّ)ژڎ ڈ ڈ  ژ
 ، فإف قيؿ: يقدح في ذلؾ ما كرد مف النصكص في إباحة بعض المستخبثات كالثـك
ذا كجد خبيث غير محـر كاف ذلؾ نقضان في العمة ال تخصيصا ، ككسب الحجاـ، كا 

 كاب باآلتي: فالج
بأف ما أخرجو الدليؿ يخصص بو عمـك النص كيبقى حجة فيما لـ يخرجو دليؿ،  -ُ

يخرج عف ككنو  ،فما ثبت أنو خبيث كاف ذلؾ دليبلن عمى تحريمو، كما أخرجو دليؿ
محرمان كالثـك ككسب الحجاـ، كيبقى النص حجة فيما لـ يقـ دليؿ عمى إخراجو، كما ىك 

كتاب كالسنة، كيخرج منيا بعض األفراد بمخصص، كتبقى الحكـ في جؿ عمكمات ال
 حجة في الباقي.

 .(ْ)الذم عميو أكثر العمماء عمى أف النقض تخصيص لمعمة ال إبطاؿ ليا -ِ
                                                           

 .  ُّْٗبرقـ:  ُّْٓ/ ّ ...كؿ ذم ناب مف السباعكتاب الصيد كالذبائح، باب تحريـ أكؿ  أخرجو مسمـ، -ُ
 .ُّّٗبرقـ:  ُّْٓ/ّ ...كؿ ذم ناب مف السباعكتاب الصيد كالذبائح، باب تحريـ أكؿ  أخرجو مسمـ، -ِ
 .ُٕٓاآلية  األعراؼ:سكرة  -ّ
 .ّٕٓ،ّٔٓ/ُأضكاء البياف لمشنقيطي  -ْ
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ذىب فقياء المالكية في المشيكر إلى أف أكؿ كؿ ذم ناب مف السباع  القكؿ الثاني:
ث أبي ثعمبة عمى كراىة ؛ كحممكا النيي في حدي(ُ)كذم مخمب مف الطير ال يحـر

 التنزيو؛ لآلتي:
ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ژلقكلو تعالى:  -ُ

﮵  ﮴  ﮳  ، إذ حصرت المطعكمات (ِ)ژہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ﮲ 
المحرمة، كليس مف جممتيا كؿ ذم ناب مف السباع، ككؿ ذم مخمب مف الطير، 

 حبلؿ. اآلية ىذه في المذككر عدا ما فخرجت عف المحرمات؛ ألف
الحصر،  فيبطؿ المستقبؿ، فيبقى الكحي، مف الماضي عف إخبار ىذا نكقش: بأف

 لمماضي صرفيا فميس الماضي، دكف المستقبؿ لنفي )ال( بأف غير أف اآلخريف ردكا:
 الماضي، عمى المشتممة المستمرة الحالة إلى أرجى ىك الذم الماضي صرؼ مف بأكلى

 محؿ ألنو الحرؼ؛ مف أكلى الفعؿ في التصرؼ ألف أكلى؛ ىذا بؿ كاالستقباؿ، كالحاؿ،
 التصريؼ، غير أف اآلخريف قد أجابكا بما يمي: 

  حؽ. السبلـ عميو كخبره المستقبؿ، في عاـ ژڱ ڱ  ژ بأف قكلو: -أ
 ژڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻژ )ما( في قكلو: كمفيـك مكية، األنعاـ سكرة بأف -ب
 المائدة كنزلت محرمة، أشياء عف نيي فيو كثير، قرآف بعدىا نزؿ كقد محرمان، شيئا أم

 ذكرنا كالمنخنقة، كما الخمر، كالمكقكذة، تحريـ كفييا نزؿ، ما آخر مف كىي بالمدينة،
 عف النبي  بالمدينة، ركاه كاف إنما السباع مف ناب ذم كؿ أكؿ عف معيما، كالنيي

 بالمدينة. إال يصحبكه ـل ككميـ ثعمبة، كأبي عباس، كابف ىريرة، كأبي أصحابو متأخرك

                                                           
 الرباني الطالب ، ككفايةََُ/ْ ، كالذخيرةِٖٗ/ِ الدكاني جبير، انظر: الفكاكو بف كسعيد بو: الشعبي، كقاؿ -ُ

 .ِٖٓ/ٖ األكطار ، كنيؿِّٓ/ٗ ، كالمغني البف قدامةِٓٓ/ِالقيركاني  زيد أبي لرسالة
 .ُْٓاآلية  األنعاـ:سكرة  -ِ
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 أنزؿ فيما أجد ، أم الژڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻژ تعالى: قكلو معنى قيؿ -ج
 ىذا إال الكقت ذلؾ في محرمان  يجد ال بأنو يخبر أف ذلؾ، فأمر غير ىذا كقتي إلى

 فيما أجد ال بو، كقيؿ: فأخبر السباع، بتحريـ آخر كحي كرد ثـ اآلية، في المذككر
 سائؿ جكاب عمى خرجت إنيا العرب، كقيؿ: يريد تأكمكنو كنتـ امم محرمان  إلي أكحي
 يسألكا كلـ كذا، إال محرمان  شيئا عنو سألتـ فيما أجد ال قاؿ: كأنو المأكؿ، مف أشياء عف
 الخنزير، كلحـ كالدـ، الميتة، يحمكف الذيف الكفار في كردت الناب، كقيؿ: اآلية ذم عف
 بياف اآلية مف الغرض ككاف الشرع، أباحو مما ان كثير  كيحرمكف بو، اهلل لغير أىؿ كما

 عمييـ. الرد في مبالغة أحممتمكه؛ ما إال حراـ ما قيؿ: فكأنو الحؽ، يضادكف كأنيـ حاليـ،
كحديث أبي  ،صحيحفي ال ةثابتكحديث أبي ثعمبة كابف عباس  عامة، بأف اآلية -د

لعمـك  فتككف مخصصة ة كخاصة،صريح كصنص يمجمع عمى صحتو، كىثعمبة 
 كمعمـك أف الخاص مقدـ عمى العاـ.، (ُ)اآلية
 كانكا أنيـ الجاىمية عف حكاية قبميا تقدـ ألنو األنعاـ؛ ببييمة خاصة األنعاـ آية بأف -ىػ

  المذككرات. أم: مف ژڳ ڱ ڱ ژ اآلية: فنزلت بآرائيـ، الثمانية األزكاج مف أشياء يحرمكف
 السبب. كصبخص ال المفظ بعمـك االعتبار كيناقش: بأف

گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ      ڱ ںں ژ لقكلو تعالى:  -ِ

، إذ ذكرت المطعكمات المحرمة، (ِ)ژڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ
 كليس مف جممتيا كؿ ذم ناب مف السباع.

كبأف اآلية  لعمـك اآلية، فتككف مخصصة خاصة،كاألحاديث  عامة، نكقش: بأف اآلية
 كفييا نزؿ، ما آخر مف كىي بالمدينة، كرة المائدة نزلتفي سكرة النحؿ، كىي مكية، كس

 أشياء أخرل غير المذككرة في اآلية، ككذلؾ األحاديث مدنية كما مر. تحريـ

                                                           
 .ِّٓ/ٗالمغني البف قدامة ، ك َِٗ/ٓ ، كاالستذكارََُ/ْ انظر: الذخيرة -ُ
 .ُُٓاآلية  النحؿ:سكرة  -ِ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

فترسة بالشدة كالقساكة؛ لشدة العضبلت في تتميز لحـك الحيكانات الجارحة كالم
جسميا، ككبر حجميا، كذلؾ لتتناسب مع حاجتيا في مبلحظة، كمياجمة الحيكانات، 

 كمصارعتيا، كالتغمب عمييا.
أثبت عمـ التغذية الحديثة أف الشعكب تكتسب بعض صفات الحيكانات التي كقد 
كتنتقؿ إلى  ،سرم في الدماءت ،الحتكاء لحكميا عمى سميات كمفرزات داخمية ؛تأكميا

فقد تبيف أف الحيكاف المفترس عندما ييـ باقتناص  ،فتؤثر في أخبلقياتيـ ،معدة البشر
 . (ُ)تفرز في جسمو ىرمكنات كمكاد تساعده عمى القتاؿ كاقتناص الفريسة ؛فريستو

ي إف ىذه اإلفرازات تخرج ف»ليبج(:  يقكؿ أستاذ عمـ التغذية في بريطانيا الدكتكر )س
كيعمؿ  ،«عندما تقدـ لو قطعة لحـ لكي يأكميا ،جسـ الحيكاف حتى كىك حبيس في قفص

كتمقى نظرة عمى النمر  ،ما عميؾ إال أف تزكر حديقة الحيكانات مرة»نظريتو ىذه بقكلو: 
فترل صكرة الغضب  ،قطعة المحـ كمضغيا وفي حركاتو العصبية اليائجة أثناء تقطيع

ا مثـ ارجع ببصرؾ إلى الفيؿ كراقب حالتو الكديعة عند ،كجيوكاالكفيرار المرسكمة عمى 
كقارف بطشو كشراستو بالجمؿ  ،كانظر إلى األسد ،يأكؿ كىك يمعب مع األطفاؿ كالزائريف

 .(ِ)«ككداعتو
أك غيرىا مف المحـك التي حـر اإلسبلـ  ،كقد لكحظ عمى الشعكب آكبلت لحـك الجكارح

كلك بدكف سبب إال الرغبة في  ،كالميؿ إلى العنؼ أنيا تصاب بنكع مف الشراسة ،أكميا
كقد تأكدت الدراسات كالبحكث مف ىذه الظاىرة عمى القبائؿ المتخمفة التي ، سفؾ الدماء

                                                           
، كاإلعجاز العممي في الطب الكقائي ْٖصلمحمد كامؿ  (السنة النبكية)في اإلسبلـ  العممياإلعجاز  -ُ

 .ِّٖلمسنباني ص

، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة المطيرة ْٖص (السنة النبكية)في اإلسبلـ  العممياإلعجاز  -ِ
 .َٔٔليكسؼ الحاج ص
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، فيأكؿ لحـك البشر ،أف بعضيا يصاب بالضراكة تىح ،تستمرئ أكؿ مثؿ تمؾ المحـك
كىي إصابتيا بنكع  ،ائؿكما انتيت تمؾ الدراسات كالبحكث إلى ظاىرة أخرل في ىذه القب

عف عدـ احتراـ نظاـ  فضبلن  ،كانعداـ الغيرة عمى الجنس اآلخر ،مف الفكضى الجنسية
 ،كىي حالة أقرب إلى حياة تمؾ الحيكانات المفترسة ،كمسألة العرض كالشرؼ ،األسرة

إلى أف  ،لكي يحظى بإناثو ؛حيث إف الذكر ييجـ عمى الذكر اآلخر مف القطيع كيقتمو
 .(ُ)كحيكية كقكة فيقتؿ الذكر المغتصب السابؽ كىكذا كر آخر أكثر شبابان يأتي ذ
أبي ثعمبة كأبي التي أشار إلييا حديث  ،بأنيا ذات الناب تعرؼ آكبلت المحـك عمميان ك  

كىذا ال يقتصر عمى  ،ألف ليا أربعة أنياب كبيرة في الفؾ العمكم كالسفميىريرة؛ 
إذ تنقسـ إلى آكبلت العشب كالنبات كالدجاج  ،ضان الحيكانات كحدىا بؿ يشمؿ الطيكر أي

لى آكبلت ال ،كالحماـ كلمتمييز العممي بينيما يقاؿ: إف الطائر  ،حـك كالصقكر كالنسكرمكا 
كمف  ،كال يكجد ىذا المخمب في الطيكر المستأنسة الداجنة ،آكؿ المحـك لو مخمب حاد

الطيكر آكمة  أكحـ الحيكانات المعمـك أف الفطرة اإلنسانية بطبيعتيا تنفر مف أكؿ ل
 .(ِ)المحـك

:   أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
الذم يراه الباحث أف ىذه المستجدات تبيف رجحاف القكؿ األكؿ، كبيعد تأكيؿ الفريؽ 
ف كاف ذلؾ في نظر الباحث كاضح الظيكر مف خبلؿ حديث أبي ىريرة  الثاني، كا 

 .المصرح بالتحريـ
 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ْٖص (السنة النبكية)في اإلسبلـ  العممياإلعجاز  -ُ

، كاإلعجاز العممي في ٖٔص لمحمد كامؿ عبد الصمد (السنة النبكية)في اإلسبلـ  العمميعجاز اإلانظر:  -ِ
، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ِّٗالطب الكقائي لمسنباني ص

 .ِٔٔص
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 رب٤٘ي ادلُٞٞك ادلـِت اُواثغ:
 اُلوع األٍٝ: ٓب مًوٙ اُلوٜبء يف ادلَأُخ

داخؿ  وبحنك ياكحك اثـ دلكي ،في فـ الصبي اكجعمي ة،مضغ التمر  :التٍَّحًنيؾ أكالن:
نٍَّكتيو فيك  :يقاؿ منو ،(ُ)شيء اينزؿ إلى جكفو منيك  ،تحمؿ في حنكولت ؛فمو نىٍكتيو كحى حى

نَّؾ ىك األسفؿ في طرؼ مقدـ  :كقيؿ ،باطف أعمى الفـ مف داخؿ :نؾح، كالمىٍحنكؾ كميحى
 .(ِ)كالجمع أحناؾ ،المحييف مف أسفميما

ككف كي ،(ّ)باإلجماعكىك سنة  ،عند كالدتو يككفتحنيؾ المكلكد ذكر الفقياء أف  ثانيان:
، كلكف التمر أفضؿ كأكلى ،كلك حنؾ بغيره حصؿ التحنيؾ ،كىك مستحب ،التحنيؾ بتمر

ال فشيء حمك ،فإف لـ يتيسر فالرطبقالكا:  ثـ ما لـ  ،كعسؿ النحؿ أكلى مف غيره ،كا 
ثـ يفتح فـ  ،حتى تصير مائعة بحيث تبتمع ةالتمر  (ْ)مضغ المحنؾ، كيككف بتمسو النار

   .(ٓ)وليدخؿ شيء منيا جكف ؛المكلكد كيضعيا فيو
 .كؿ فيقكل عميويتمرف عمى األالمكلكد أف  تحنيؾ مفالحكمة ذكر الفقياء أف  ثالثان:

 رسكؿ اهلل ألف التمر ثمرة الشجرة التي شبييا ؛الحكمة فيو أنو يتفاءؿ لو باإليماف قيؿ:ك 

 كالعمماء كالصالحيف الفضؿ أىؿ مف المحنؾ إذا كاف سيما ال أيضان  كبحبلكتو بالمؤمف(ٔ). 

                                                           
 .ٖٖٓ/ٗ فتح البارم أم التمر. «حتى ينزؿ جكفو ؛كينبغي عند التحنيؾ أف يفتح فاه»قاؿ ابف حجر:  -ُ
 لمعيني شرح البخارم ، كعمدة القارمُْٗ/ّمسمـ عمى صحيح ، كشرح النككم ُْٔ/َُ لساف العرب -ِ
مضغ التمر كدلؾ الحنؾ فالتحنيؾ: ، َُُ/ْ لمصنعاني ، كسبؿ السبلـّّٓ/ٖ لمنككم لمجمكع، كأَُ/ٗ
 .[َُْصالقامكس الفقيي ]يث يبتمعبح حتى يصير مائعان  التمر غض، أك ىك م[ُِْصمعجـ لغة الفقياء ]بو
؛ التحنيؾ خاص بالرسكؿ إف ؿ: ك قالالعمماء ىكذا نقؿ اإلماـ النككم كغيره، إال أنو قد نقؿ عف بعض  -ّ

 .ِّْ/ِٓ ابف عثيميفمجمكع فتاكل كرسائؿ  ،غيره ال يساكيوريؽ ك  ،بركة  ألف ريقو
، أحمد بف حنبؿ كلد لو مكلكد فأمر امرأة بتحنيكواإلماـ أكرد ابف القيـ أف كقد ، تحنيؾ رجؿ أك امرأةاليتكلى  -ْ

 .ِٕٕ/َُعة الفقيية الككيتية المكسك ك  ،ّٕٔ/ٗحكاشي الشركاني ، ك ّّص تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكدانظر: 
عانة، ك ّٖ/ُِ، كعمدة القارم ُِّ/ ُْمسمـ لمنككم شرح  -ٓ  .ِٗ/ّكشاؼ القناع ، ك ّّٖ/ِالطالبيف  ا 
 .ْٖ/ُِعمدة القارم  -ٔ
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 .(ُ)اكثير  األف فيو خير  طعـ التمر؛ توأف يككف أكؿ ما يصؿ إلى معدؿ: الحكمة يقك 
 حصؿ الخبلؼ بيف الفقياء في اختصاص التحنيؾ بالذككر عمى قكليف: رابعان:

ذىب جميكر الفقياء إلى أف التحنيؾ يستحب لمذككر كاإلناث مف غير  القكؿ اْلكؿ:
 ؛ لؤلحاديث الكاردة في التحنيؾ، كقد كرد في تحنيؾ المكلكد أحاديث عدة:(ِ)تخصيص

أىف  رىسيكؿى "ا: مرضي اهلل عنيبكر الصديؽ بنت أبي  ائشةحديث أـ المؤمنيف ع -ُ
ٍبيىافً  الم ًو  ـٍ  ،(ّ)فىييبىرِّؾي عمييـ ،كاف ييٍؤتىى ًبالصِّ نِّكييي ييحى   .(ْ)"كى
ـه " :قاؿ أبي مكسى  حديث -ِ ًلدى لي غيالى  ،فىسىم اهي إبراىيـ، فىأىتىٍيتي ًبًو النبي  ،كي

ن كىوي ًبتىٍمرىةو  دىعىا لو ًباٍلبىرى  ،فىحى دىفىعىوي إلي ،كىةً كى لىًد أبي ميكسىى ،كى  .(ٓ)"ككاف أىٍكبىرى كى
 لو:  طمحة يؿ أبك ق، ك بف أبي طمحةفي تحنيؾ ا  بف مالؾ أنسحديث  -ّ

 فأخذه النبي  ،كأرسؿ معو بتمرات، فأتى بو النبي ، احفظو حتى تأتي بو النبي 
ذىىى  ،نعـ تىمىرىاته : قالكا ؟أىمىعىوي شىٍيءه " :فقاؿ غىيىا ،ا النبي فىأىخى ذى مف فيو ،فىمىضى  ،ثيـ  أىخى

ًبيِّ  عىمىيىا في في الص  ن كىوي ًبوً  ،فىجى حى ٍبدى الم وً  ،كى سىم اهي عى  .(ٔ)"كى

                                                           
 .ِّْ/ِٓمجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف  -ُ
، ِٔٗ/ْ، كمغني المحتاج ٓٗٓ/ِ، كاإلقناع لمشربيني ّّٓ/ٖ، كالمجمكع ِٕٓ/ّمكاىب الجميؿ انظر:  -ِ

، ُِٗ/ٓ، كفيض القدير ّٖ/ُِ، كعمدة القارم ُِِ/ُْصحيح مسمـ النككم عمى ، كشرح َِّ/ّكالمبدع 
 .ِّكد صدكتحفة المك 

 .ُْٗ/ّـ، كيمسح عمييـ، كأصؿ البركة ثبكت الخير ككثرتو، شرح النككم لصحيح مسمـ أم يدعك لي -ّ
 .ُِْٕبرقـ  ُُٗٔ/ّأخرجو مسمـ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد... -ْ
برقـ:  َُِٖ/ٓأخرجو البخارم، كتاب العقيقة، باب تسمية المكلكد غداة يكلد لمف لـ يعؽ عنو كتحنيكو  -ٓ

 ، كالمفظ لمبخارم.ُِْٓبرقـ:  َُٗٔ/ّـ في كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد... ، كمسمَُٓٓ
رقـ:  َِِٖ/ٓأخرجو البخارم، كتاب العقيقة، باب تسمية المكلكد غداة يكلد لمف لـ يعؽ عنو كتحنيكو  -ٔ

حنكو كجكاز تسميتو ، كمسمـ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد عند كالدتو كحممو إلى صالح يُّٓٓ
براىيـ كسائر أسماء األنبياء عمييـ السبلـ  ىذا ، ك ُِْْرقـ:  ُٖٗٔ/ّيـك كالدتو كاستحباب التسمية بعبد اهلل كا 

 المفظ لمبخارم.



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

865 

أنيا  ارضي اهلل عني -ذات النطاقيف–بنت أبي بكر الصديؽ  أسماءحديث  -ْ 
رىٍجتي كأنا مي  :بمكة قالت بف العكاـ حممت بعبد اهلل بف الزبير ـ  فىخى ًدينىةى ، (ُ)ًت  ،فىأىتىٍيتي اٍلمى

لىٍدتيوي ًبقيبىاءو  ،فىنىزىٍلتي ًبقيبىاءو  ٍجرًهً ، رىسيكؿى الم ًو بو ثيـ  أىتىٍيتي  ،فىكى عىوي في حى ضى ثيـ  دىعىا  ،فىكى
غىيىا ،ًبتىٍمرىةو  ٍكفىوي ًريؽي رسكؿ الم ًو  ،ثيـ  تىفىؿى في فيو ،فىمىضى ؿى شىٍيءو دخؿ جى ثيـ  ، فىكىافى أىك 

ن كىوي ًبالت ٍمرىةً  بىر ؾى عميو ،ثيـ  دىعىا لو ،حى ـً  ،كى ٍسالى ًلدى في اإلًٍ ٍكليكدو كي ؿى مى ككاف أىك 
ففرحكا بو ، (ِ)

في جميعيا داللة ك ، (ّ)"ْلنيـ قيؿ ليـ إف الييكد قد سحرتكـ فال يكلد لكـ؛ شديدان  فرحان 
ال دليؿ ك ؛ ريؽ بيف الذككر كاإلناثعمى مشركعية التحنيؾ لممكلكد، كذلؾ يقضي عدـ التف

   .يمنع مف ذلؾ في حؽ اإلناثعمى 
 ؛ لآلتي:(ْ)الذككر دكف اإلناثبالتحنيؾ خاص  القكؿ الثاني:

 .لـ يجئ في السنة تحنيؾ اإلناثألنو  -ُ
 .تخصيص التحنيؾ بالصبيافمنو يفيـ  كغيره ظاىر حديث عائشة -ِ

 ،العتنائيـ بيـ دكف اإلناث؛  لى النبيإنما كانكا يحممكف الصبياف إنكقش: بأنيـ 
 .(ٔ)(ٓ)تسكية بينيف كبيف الذككر ؛فالظاىر أنيـ كانكا يحنككنيف في البيكت

                                                           

، إذا أتمت أياـ حمميا ككلدت لتماـ، كالمراد أتممت مدة الحمؿ الغالب كىي تسعة  -ُ ـ  ًت أتىٌمًت الحبمى فيي مي
 .ُٓ/ُٕ، كعمدة القارم ِْٖ/ٕم أشير، فتح البار 

كاف عبد اهلل بف الزبير أكؿ مكلكد كلد في اإلسبلـ بالمدينة مف المياجريف ال مطمقان، فأما مف كلد بغير  -ِ
المدينة مف المياجريف فقيؿ عبد اهلل بف جعفر بالحبشة، كأما مف األنصار بالمدينة فكاف أكؿ مكلكد كلد ليـ 

، كعمدة ِْٖ/ٕما ركاه بف أبي شيبة، كقيؿ النعماف بف بشير، فتح البارم بعد اليجرة مسممة بف مخمد ك
 .ُٓ/ُٕالقارم 

برقـ:  َُِٖ/ٓة، باب تسمية المكلكد غداة يكلد لمف لـ يعؽ عنو كتحنيكو أخرجو البخارم، كتاب العقيق -ّ
 البخارم.، كالمفظ ُِْٔبرقـ:  َُٗٔ/ّ، كمسمـ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيؾ المكلكد عند كالدتو ُِٓٓ

 .َٓٓ/ُ، كحاشية الرممي ِٔٗ/ْذىب إليو البمقيني، انظر: مغني المحتاج  -ْ
 .َٓٓ/ُحاشية الرممي  -ٓ
سبؽ الحديث عف التخفيؼ في تطيير بكؿ الرضيع بمجرد الرش ما لـ يأكؿ الطعاـ، كسنية  تنبيو: -ٔ

 ال يخرج بو الطفؿ عف ككنو ال يطعـ. ذلؾ، أم أف التحنيؾمف  هالتحنيؾ في حؽ المكلكد تقتضي استثاء
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ

 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :
األطفاؿ اليافعيف كالبالغيف كشؼ العمـ الحديث بأف مستكل سكر الجمكككز في دـ 

ممميمتر مف الدـ في حالة الصياـ، كيرتفع بعد ََُممميجراـ لكؿ َُِ-َٕيتراكح ما بيف 
ممميجراـ خبلؿ ساعة، ثـ يعكد لييبط  َُٖاألكؿ أك شرب مكاد سكرية إلى أقؿ مف

 لمستكاه خبلؿ ساعتيف. 
ف منخفضان، ككمما كاف أما بالنسبة لممكلكديف حديثان فإف مستكل السكر في الدـ يكك 

الذيف  –كزف المكلكد أقؿ كمما كاف مستكل السكر منخفضان، كبالتالي فإف مكاليد الخداج 
يككف مستكل السكر لدييـ منخفضا جدان، بحيث يككف في  -كجـٓ.ِكزنيـ أقؿ مف 

ممميمتر مف الدـ، كأما المكاليد أكثر مف  ََُممميجراـ لكؿ  َِكثير مف األحياف
ممميجراـ، كيعتبر ىذا  َّمستكل السكر في الدـ لدييـ يككف عادة فكؽ  كجـ فإفٓ.ِ

ممميجراـ  َِكجـ، أك ٓ.ِممميجراـ أك أقؿ عند مف يككف كزنيـ أكثر مف  َّ-المستكل 
ىبكطا شديدا في مستكل سكر الدـ، كيؤدم ذلؾ إلى أعراض  -أك أقؿ عند المكاليد الخداج

صكؿ ارتخاء في العضبلت، أك تكقؼ متكرر في عدة، كأف يرفض المكلكد الرضاعة، أك ح
 عممية التنفس كحصكؿ ازرقاؽ في الجسـ، أك حصكؿ اختبلجات كنكبات مف التشنج. 

كقد يؤدم ذلؾ إلى مضاعفات خطيرة مزمنة كىي: تأخر في النمك، كتخمؼ عقمي، 
صابة السمع، أك البصر، أك كمييما، كنكبات صرع متكررة )تشنجات(.   كشمؿ دماغي، كا 
ذا لـ يتـ معالجة الحالة في حينيا قد تنتيي بالكفاة، رغـ أف عبلجيا سيؿ كىك  كا 
إعطاء سكر الجمكككز مذابان في الماء إما بالفـ إذا كاف المكلكد قادران عمى البمع، أك 
بكاسطة الكريد إذا لـ يكف قادران عمى البمع، مع معالجة اإلنتانات كاألمراض األخرل 

 .(ُ)األكسجيف بالحضانات كخاصة لدل مكاليد الخداجالمصاحبة، مع تكفير 
                                                           

مجمة اإلعجاز العممي التابعة لمييئة بلمحمد البار، منشكر  تحنيؾ المكلكد كما فيو مف إعجاز عمميانظر:  -ُ
 =الطفكلة في اإلسبلـ تحنيؾ المكلكد، كمف رعاية ْٔ، العدد الرابع، صالعالمية لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

867 

ثـ  ،في فيو بتحنيؾ األطفاؿ المكاليد بالتمر بعد أف يأخذ التمرة  قياـ الرسكؿ إف
عمى  فالتمر يحتكم ،فيو حكمة بالغة ،يحنكو بما ذاب مف ىذه التمرة بريقو الشريؼ

 لذم يحتكم عمى أنزيماتبالريؽ ا إذابتوكخاصة بعد  ،بكميات كافرة -الجمكككز–السكر 
كما أف الريؽ  ،-جمكككز-إلى سكر أحادم -سكركز–اصة تحكؿ السكر الثنائي خ

 . كبالتالي يمكف لمطفؿ المكلكد أف يستفيد منيا، K  ييسر إذابة ىذه السكريات
فإف  ،بعد كالدتيـ مباشرة -الجمكككز– كبما أف معظـ أك كؿ المكاليد يحتاجكف لمسكر

كالتي  ،نقص السكر الخطيرة ر المذاب يقي الطفؿ مف مضاعفاتإعطاء الطفؿ التم
 ذكرىا. سبؽ
كىك إعجاز طبي  ،استحباب تحنيؾ الطفؿ بالتمر ىك عبلج كقائي ذك أىمية بالغة إف
ف المكلكد كخاصة إذا كاف أالبشرية تعرفو كتعرؼ مخاطر نقص السكر، ك ف لـ تك

كقد دأبت  ،سكريا يعطى محمكالن ريب بعد كالدتو مباشرة إلى أف  خداجا، يحتاج دكف
ليرضعو المكلكد بعد  ؛محمكؿ الجمكككز دلياكاألطفاؿ عمى إعطاء المك  مستشفيات الكالدة

 بعد ذلؾ تبدأ أمو بإرضاعو.  ثـ ،كالدتو مباشرة
في كقاية  ميمة جدان  اآفاق إف ىذه األحاديث الشريفة المتعمقة بتحنيؾ األطفاؿ تفتح

بسبب إصابتيـ بنقص ؛ مف أمراض خطيرة جدان ( مبستريفال)األطفاؿ كخاصة الخداج 
، ميضكمة جاىزة د مادة سكريةيلاالمك  ءإعطا ترشد إلىك  ،سكر الجمكككز في دمائيـ

 ،في األزمنة التي تمتو كال، لـ يكف معركفا في زمنو  طبيان  تكضح إعجازان كعميو فيي 
 .(ُ)العشريف الحكمة مف ذلؾ اإلجراء في القرف اتضحتحتى 

                                                                                                                                                                  
، كثبت عمميان لمحمد www.nooran.org/O/4/4O11.htmز عممي لمبار، نقبلن عف مكقع: كما فيو مف إعجا=

كمكقع أىؿ ، ََُُ، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية صُٔد صكامؿ عبد الصم
 .(http://www.islamweb) اإليماف: جامعة كمكقع(، www.ahlalhdeeth.com) :الحديث

، كمف رعاية ْٔ، ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد الرابع، صمبارل  تحنيؾ المكلكد كما فيو مف إعجاز عممي -ُ
، www.nooran.org/O/4/4O11.htmمكقع:  عف نقبلن  عممي، إعجاز مف فيو كما المكلكد تحنيؾ اإلسبلـ في الطفكلة

 . ََُِ، ََُُكالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ص

http://www.islamweb/
http://www.nooran.org/O/4/4O11.htm
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:ص  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ب٤ٗب 
يظير أثر ىذه المستجدات في بياف بطبلف القكؿ الثاني، كرجحاف ما ذىب إليو 
جميكر الفقياء مف عمـك نصكص التحنيؾ لمذككر كاإلناث مف غير اختصاص 

 .أعمـ كاهلل ، (ُ)لمذككر
                                                           

كذلؾ يظير أثر ىذه المستجدات في بيانيا لحكمة تشريع تحنيؾ المكلكد كالمتمثمة في إعطاء المكلكد مادة  -ُ
 يتمرفأف الحكمة إف  :مف قاؿ، كعميو فإف عمى السكر بكميات كافرة التمر يحتكمك ميضكمة جاىزة، سكرية 

كىك حيف يكلد  ،كأيف كقت األكؿ مف كقت التحنيؾ»، غير صحيح، عمى األكؿ فيقكل عميو المكلكد بذلؾ
 [،ْْٔ/َّعمدة القارم ]«بعد سنتيف أك أقؿ أك أكثر كاألكؿ غالبان 

بالمؤمف  ا رسكؿ اهلل ألف التمر ثمرة الشجرة التي شبيي ؛الحكمة أف يتفاءؿ لو باإليمافككذلؾ مف قاؿ: إف 
، فتعميمو غير صحيح بناء ال سيما إذا كاف المحنؾ مف أىؿ الفضؿ كالعمماء كالصالحيف، كبحبلكتو أيضان 

عمى المعطيات العممية، كيقاؿ ليـ إف حنؾ مف لـ يجد تمران برطب أك غيرىا جاز لو ذلؾ كخرج بذلؾ عف 
ألحاديث عمى مشركعية التبرؾ بالصالحيف؛ فقد ظير كعميو يندفع استدالؿ البعض بيذه امقتضى التشبيو، 

لنا جميان مف خبلؿ المعطيات العممية أف الحكمة مف ذلؾ كصكؿ السكر إلى جسد المكلكد كالتمر أفضؿ 
ر إذابة ىذه ييسكتإلى سكر أحادم ؿ السكر الثنائي يتحك مخزكف لو، كال عبلقة لمريؽ غير ترطيب التمر ك 

يدعي اختصاص ريؽ يظير بجبلء الرد عمى مف في كؿ ريؽ، كعميو ، كىذا أمر مكجكد السكريات
إلى أبي بكر أك  الصالحيف بشيء في ذلؾ، لذا لـ ينقؿ عف الصحابة الكراـ أنيـ جاؤكا بأبنائيـ بعد النبي 

عمر أك عثماف أك عمي أك أحد مف العمماء أك الصالحيف؛ كما ذلؾ إال ألنيـ قد تكاتر لدييـ تححؽ التبرؾ 
مك كاف اعتقادىـ ف ،عمى الترؾ كاقطبخبلفان آلثار غيره، فأ -ككاف ذلؾ مف دالئؿ نبكتو- النبي  بآثار

ما  ،إما كقكفا مع أصؿ المشركعية ،أك عممكا بو كلك في بعض األحكاؿ ،التشريع لعمؿ بو بعضيـ بعده كا 
لتالي يتكلى التحنيؾ مف ىك [، كباَُ/ِلمشاطبى  االعتصاـ]بناء عمى اعتقاد انتقاء العمة المكجبة لبلمتناع

قريب مف المكلكد، فإف كجد أحد الصالحيف فدفع إليو لتحنيكو فبل بأس، كال يتكمؼ في حممو ألحد؛ ألف 
 اليدؼ الذم مف أجمو شرع التحنيؾ حاصؿ مف أم أحد.

؛ الرد عمى مف ادعى اختصاص التحنيؾ بالنبي مف خبلؿ المعطيات العممية يظير بجبلء كمقابؿ ىذا 
ف كاف صحيحان إال أف حكمة مشركعية  غيره ال يساكيوريؽ ك  ،بركة  ريقوعمميف بأف م ، كىذا التعميؿ كا 

كصكؿ السكر الميضـك لجكؼ المكلكد، كىذا األمر حاصؿ مف تحنيؾ كؿ ليست كصكؿ الريؽ، بؿ  التحنيؾ
ال لما احتاج  عمى  فاستعمالو لمتمر يدؿ إلى استعماؿ التمر؛ ألف بركة ريقو الشريؼ حاصمة بدكنو، أحد، كا 

 ، كىك مقصكد حاصؿ لكؿ مكلكد، كمعمـك مف خبلؿ قكاعد الشرع أف األصؿ العمـك كعدـ الخصكصية.المقصكد
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 ادلـِت اخلبٌٓ: اُزجؾ
 خاُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُ

 كىك العربية، المغة مجمع أقره كقد ير،تغي دكف العربية دخؿ أجنبي لفظ التَّبىغي  أكالن:
اًنيَّة، الفصيمة مف نبات  لمزينة، يزرع نكع كمنو كمضغان، كسعكطان، تدخينان، يستعمؿ اٍلبىاًذٍنجى
لت ٍنبىاؾ، كىا كىالت تيف، الدخاف،: أسمائو القدماء، كمف العرب يعرفو كلـ أمريكي، أصؿ مف كىك
 .(ُ)بالمفائؼ ال بالنارجيمة يدخف ،كثيؼ التبغ مف خاص نكع عمى األخير ىذا إطبلؽ الغالب لكف

 القرف كأكائؿ اليجرم العاشر القرف أكاخر يف الدخاف حدث إف الفقياء قاؿ ثانيان:
 أنو زعـ ييكدم المغرب كألرض اإلنكميز، الرـك ألرض جمبو مف كأكؿ عشر، الحادم
ًمب ثـ حكيـ،  .(ِ)اإلسبلـ ببلد كغالب كاليند كالحجاز مصر إلى جي

 عمى ثبلثة أقكاؿ: -ًلمتَّبىغً  المشيكر االسـ كىك- الدخاف اختمؼ الفقياء في ثالثان:
 :؛ كذلؾ لما يمي(ّ)الدخاف شرب يحـر القكؿ اْلكؿ:

مف  كالدخاف ،(ْ)ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژلقكلو تعالى:  -ُ
، (ٓ)ژٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ژ في قكلو تعالى:، ك الخبائث

 .كىك ما غمب ضره عمى نفعو ،إشارة إلى عدـ حؿ الخبيث
                                                           

 .َُُ/َُ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِٖ/ُ الكسيط المعجـ -ُ
 .َُُ/َُ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُُّ/ُ( عميش ابف فتاكل) المالؾ العمي فتح -ِ
، قاؿ بو: -ّ ، كصاحب الش ريٍنبيبلىًلي  ًسيًرم   مكركه أنو عابديف ابف كاستظير الحنفية، المنتقى مف فقياء الدر كىاٍلمى

، كمف فقياء المالكية: سالـ الرحمف عبد الشيخ عند تحريمان  اًدمٍّ ، اٍلًعمى براىيـ السٍَّنييكًرم  ، كا   عبد بف كمحمد المَّقَّاًني 
، كعبد كابف أحمد، بف كخالد ،اٍلفىك كفي  الكريـ ٍمديكفى  الديف اليدكاف، كمف فقياء الشافعية: نجـ كأحمد الحداد، اهلل حى
، ، اٍلغىزٍّم  ، ، كمف فقياء الحنابمة: أحمدعىبلَّف كابف كىاٍلقىٍمييكًبي   فقياء الحنابمة، النجدييف مف العمماء كبعض اٍلبيييكًتي 

لباعمكم  المسترشديف ، كبغيةُُّ/ُ( عميش ابف فتاكل) المالؾ العمي حفت، ك ْٗٓ/ٔ عابديف ابف انظر: حاشية
، ُِٖ/ٔ النيى أكلي ، كمطالبِّٕ/ْ الشركاني ، كحكاشيَُٕ/ُ المنيج شرح عمى الجمؿ ، كحاشيةّٓٓص
 .ُٖٓ/ّكمكسكعة الفقو اإلسبلمي المعاصر ، َُِ/َُ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِٗ

 .ُٕٓية اآل :األعراؼسكرة  -ْ

 .ِّاآلية  :سكرة األعراؼ -ٓ
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 الكريمة باآلية النزاع، كاالستدالؿ محؿ ىك الخبائث مف الشجرة ىذه نكقش: بأف ككف
 إلى بالنسبة كاف إف كاالستخباث المذككر المطمكب، عمى مصادرة شكب فيو ذلؾ عمى
 ال الطيبات مف عنده ىي يستعمميا مف باطؿ؛ فإف فيك يستعمميا ال كمف يستعمميا مف
ف المستخبثات، مف  مف منيـ كجد فقد اإلنساني النكع ىذا بعض بالنسبة إلى كاف كا 

 الضب، يأكؿ لـ  اهلل رسكؿ أف صح كقد أطيب الطيبات، مف كىك العسؿ استخبث
 مف كمف أنصؼ ، منو كمسمع بمرأل الصحابة بعض فأكمو ؛(ُ)"أىًجديًني أىعىافيوي " :كقاؿ
 حبلالن  أك كانت كغيرىا، الحيكانات مف الشارع أحميا التي األمكر مف كثيران  كجد نفسو

 مف كفييـ يستخبث بعضيا، مف اإلنساني النكع ىذا في األدلة، كعمـك األصمية، بالبراءة
 الشيء ذلؾ لتحريـ البعض مقتضيان  استخباث مجرد كاف فمك غيره، يستخبثو ما يستطيب

 في ألف المحرمات؛ مف كالبقر، كالدجاج اإلبؿ، كلحـك العسؿ، لكاف غيره، عمىك  عميو
 االستدالؿ أف بيذا فنقرر مثمو، باطؿ، فالممزـك كالبلـز كيعافو، ذلؾ يستخبث مف الناس
 .(ِ)مغالطة أك يستخبثو غمطنا البعض لككف التكتكف تحريـ عمى
": بقكلو  -ِ رى كال ًضرىارى رى  كالدخاف يترتب، مف أشير المحرمات المضار، ك (ّ)"ال ضى
 كيغير كيضعؼ القكل، القمب، يفسد فيك كالماؿ، كالعقؿ، البدف، في شربو ضرر عمى
 المؤدم كالسعاؿ كالعمؿ، األمراض الجكؼ في دخانو تكاثؼ مف كيتكلد بالصفرة، المكف
- ميمكان، ان مزمن داءن  فتككف الحرارة، منو بو، كتتكلد يتعمؽ ما يسكد كتكراره السؿ، لمرض
 كصكؿ فيتعطؿ العركؽ، مجارم كيسد -(ْ)ژڃ چ چژ: تعالى قكلو فيشممو

                                                           

، كمسمـ، كتاب الصيد كالذبائح ُِٕٓبرقـ:  َُِٓ/ٓ ، كتاب الذبائح كالصيد، باب الضبأخرجو البخارم -ُ
 . ُْْٗبرقـ:  ُّْٓ/ّ كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب إباحة الضب

 .ُٓ، َٓانظر: إرشاد السائؿ إلى دالئؿ المسائؿ لمحمد بف عمي الشككاني ص -ِ
، كأحمد في ُِّْبرقـ:  ْٖٕص/ِ بجاره ما يضر حقو في بنى مف باب ماجو، كتاب األحكاـ، ابف رجوأخ -ّ

 ، كالحديث قكم بمجمكع طرقو.ِٕٖٔبرقـ:  ُّّ/ُالمسند، مسند ابف عباس 

 .ِٗاآلية : سكرة النساء -ْ
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 عمى ضرره، مجمعكف فجأةن، كاألطباء مستعممو فيمكت البدف، أعماؽ إلى منيا الغذاء
 أطبائيـ إجماع بعد إال اإلسبلـ جمبكه لببلد ما أنيـ اإلنكميز مخالطي بعض أخبر كقد
 رجبلن  لتشريحيـ يضر، ال الذم اليسير عمى باالقتصار ـكأمرى مبلزمتو، مف منعيـ عمى
 عظامو، مخ كمسكدان  كعصبو، عركقو في ساريان  فكجدكه مبلزمو، كىك كبده باحتراؽ مات
 إلضرارىـ، كلك لممسمميف ببيعو كأمركىـ مداكمتو، مف فمنعكىـ يابسة، إسفنجة مثؿ كقمبو
الؿى  "ًإف  : كقد قاؿ رسكؿ اهلل  و،اجتناب عمى لمعقؿ باعثان  لكاف ىذا إال فيو يكف لـ  اٍلحى

، ف   بىيِّفه ـى  كىاً  رىا ، اٍلحى بىٍينىييمىا بىيِّفه ، كى  ات قىى فىمىفٍ  الناس، مف كىًثيره  يىٍعمىميييف   ال ميٍشتىًبيىاته
مىفٍ  كىًعٍرًضًو، ًلًديًنوً  اٍستىٍبرىأى  الش بييىاتً  قىعى  كى قىعى  الش بييىاتً  في كى ، في كى رىاـً  يىٍرعىى كىالر اًعي اٍلحى

ٍكؿى   ضرره. يثبت ما الحديثة المراجع ، كفي(ُ)فيو" يىٍرتىعى  أىفٍ  ييكًشؾي  اٍلًحمىى، حى
 يضره مف عمى كيحـر لذاتو، ال عىارض أمر الناس لبعض إضراره فرض نكقش: بأف

 أمرضيـ، كربما الناس، بعض يضر كالعسؿ أحد، كؿ عمى تحريمو يمـز كال غيره، دكف
 بالنص القطعي. ءشفا أنو مع
 كؿ في يزاؿ ال ثـ تامة، بغيبة سريعان  إسكاران  تعاطيو ابتداء في يسكر الدخاف بأف -ّ
 كطربان  نشكة يجد لكنو بو، يحس ال جدان، فيصير األمد يطكؿ حتى فشيئان  شيئان  ينقص مرة

ف لمعقؿ، المغطي مطمؽ: باإلسكار المراد أف أك السكر، مف عنده أحسف  معو يكف لـ كا 
 .مرة أكؿ يتعاطاه لمف حاصمة أنيا ريب كال المطربة، شدةال

 أـ قالت كقد نشكتو، في الخمر أكلية فيشارؾ ًلشاربو، كخدران  تفتيران  بأنو يحدث -ْ
ميفىتِّرو  ميٍسًكرو  كؿ عف الم ًو  رسكؿ نيى": عنيا اهلل رضي سممة  ما: كالمفتر ،(ِ)"كى

                                                           
، كمسمـ، ُْٔٗبرقـ:  ِّٕ/ِمشبيات  كبينيما بيف كالحراـ بيف الحبلؿ البخارم، كتاب البيكع، باب أخرجو -ُ

 .ُٗٗٓبرقـ:  ُُِٗ/ّالشبيات  كترؾ الحبلؿ أخذ كتاب المساقاة، باب
 َّٗ/ٔ، كأحمد في المسند ّٖٔٔبرقـ:  ِّٗ/ّ داكد، كتاب األشربة، باب النيي عف المسكر أبك أخرجو -ِ

 سممة أـ كحديث»، كقد اختمؼ في صحتو؛ ألف في سنده شير ابف حكشب، قاؿ ابف حجر: ِٕٔٔٔبرقـ: 
 أبا ألف بو؛ لبلحتجاج صالح حديث ىذا»، كقاؿ الشككاني: ْْ/َُ البارم فتح« حسف بسند داكد أبك أخرجو
 =مف جماعة ذلؾ بمثؿ كصرح بو، لبلحتجاج صالح ىك عما إال يسكت ال أنو عنو ركم كقد عنو، سكت داكد



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

872 

 مف العقكؿ كحفظ كانكسار، كىف لىإ كصيركرتيا األطراؼ في كالخدر الفتكر يحدث
 عمييا. المجمع الخمس الكميات

 اإلسكار ألف صحيحة؛ تخديره غير أك إسكاره دعكلبأف  نكقش ىك كالذم قبمو: 
 ككبلىما ،األعضاء فتكر مع العقؿ غيبكبة كالتخدير األعضاء، حركة مع العقؿ غيبكبة

 تغييب مف كليس غشياف، كعن شربو إذا لو يحصؿ يعتده لـ مف نعـ لشاربو، يحصؿ ال
ف شيء، في العقؿ  المسكر ألف قطعا؛ المسكر مف فميس العقؿ يغيب مما أنو سمـ كا 
 عقمو، يغيب ال لمف استعمالو فيجكز كحينئذ كذلؾ، ليس كالدخاف كفرح، نشكة معو يككف
 عقؿ يغيب كال شخص عقؿ يغيب فقد كالكثرة، كالقمة األمزجة، باختبلؼ يختمؼ كىذا
 .القميؿ دكف الكثير استعماؿ مف يغيب دكق آخر،

 إف السفو :القائمكف- الفقياء سئؿ كلك لمماؿ، كضياع كتبذير إسراؼ التدخيف في -ٓ
 لما الدخاف، استعماؿ مبلـز عف -كالشيكات المذات في الماؿ تبذير لمحجر المكجب
 يف،كالمساك الفقراء عمى كفي الدخاف تضييؽ كسفيو، عميو الحجر كجكب في تكقفكا

 بو. المترفييف عمى الدخاف أفسده مما بشيء عمييـ الصدقة مف كحرمانيـ
 ىك اإلسراؼ ألف بسرؼ؛ ليس الكجو ىذا عمى المباحات في الماؿ نكقش: بأف صرؼ

 في اإلنفاؽ كاف فإذا حقو، غير في الماؿ إنفاؽ بأنو التبذير مسعكد ابف كفسر التبذير،
 بسرؼ. فميس مباحان  كلك حقو
 مف أشد كالدخاف ممنكعة، فيي مؤذية رائحة ككؿ مؤذية، منتنة الدخاف رائحة -ٔ

 الرائحة بيف كفرؽ المسجد، دخكؿ مف تناكليما مف منع كرد كقد الرائحة، في كالثـك البصؿ
  .منتف ريحو كالدخاف منتنا، كليس مكركه ريحيما كالثـك كالبصؿ الكريية، كالرائحة المنتنة

                                                                                                                                                                  
محمد شمس ، كقاؿ َُٔ/َُ المعبكد ، عكف«كغيرىـ كالنككم، العراقي، الديف كزيف الصبلح، ابف مثؿ الحفاظ=

ذا: »الحؽ العظيـ آبادم  بف شير إال فيو متكمـ ىك مف منيـ فميس إسناده، رجاؿ حقيقة عف الكشؼ أردنا كا 
 شير حديث أحكاؿ فأقؿ معيف... بف كيحيى أحمد اإلماـ فكثقو كالتعديؿ، الجرح أئمة شأنو في اختمؼ كقد حكشب،
 . َُٔ/َُ المعبكد عكف «حديثو يصحح ذمكالترم حسنان، يككف أف المذككر
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 عمماء فتاكل عمى بناء- كقتو في العثماني خميفةال مف سمطاني أمر قد صدر -ٕ
 كجكه مف فيعتبر منو، كجد ما كحرؽ شاربيو، كمعاقبة الدخاف استعماؿ بمنع -عصره
 ما غير في كاجب أمره امتثاؿ فإف السمطاف في المعركؼ، طاعة عف الخركج: تحريمو
 .محرمة كمخالفتو تحريمو، عمى أجمع

 اإلجماع أف ىذا يعني ال المسألة في الخبلؼ يرفع الحاكـ حكـ يناقش: بأف القكؿ إف
نما فييا، كقع قد  .(ُ)يخالفو أف ألحد يكف فمـ بو؛ كعمؿ القكؿ، ىذا الحاكـ اختار أف كقع كا 

 :؛ كذلؾ لما يمي(ِ)الدخاف يباح شرب :القكؿ الثاني
ألف األصؿ الذم يشيد لو القرآف كالسنة ىك أف كؿ ما في األرض حبلؿ، كال  -ُ
كالسـ القاتؿ، كما فيو ضرر عاجؿ أك آجؿ، كما  ،مسكركالشيء إال بدليؿ خاص  يحـر

 الشرع قكاعد عمى جريان لـ يرد فيو دليؿ خاص فيك حبلؿ؛ استصحابان لمبراءة األصمية، ك 
 :، كقكلو (ّ)ژەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژكقكلو تعالى:  كعمكماتو،

                                                           

، ُُٔ-ُُّ/ُ( عميش ابف فتاكل) المالؾ العمي فتح، ك ْٗٓ/ٔ عابديف ابف : حاشيةاألكؿ انظر ألدلة القكؿ -ُ
 ، كالمكسكعةِّٕ/ْ الشركاني ، كحكاشيَُٕ/ُ المنيج شرح عمى الجمؿ ، كحاشيةّٓٓص المسترشديف كبغية
 يسألكنؾ ، كفتاكلّّٖ، كالفتاكل لشمتكت صٕٕكالحراـ في اإلسبلـ ص ، كالحبلؿَُِ/َُ الككيتية الفقيية

، كتحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف َِّ-ُُِف ص، كالتدخيف في اإلسبلـ لمحمد أميف عثماُٗٓ/ِ لمشرباصي
، كبذيمو التعميقات الحساف )كفييا ثبت بأسماء ِٔالذم يشربو الناس اآلف لمرعي بف يكسؼ الكرمي الحنبمي ص

 .ألبي عبيدة مشيكر بف حسف آلسممافائؿ المؤلفة في الدخاف( الرس
مىًكم   الميدم، العباسي كمحمد عابديف، كابف المختار، الدر كصاحب النابمسي، الغني قاؿ بو عبد -ِ مف  كىاٍلحى

 عمى كتابعو ،المذاىب األربعة أئمة مف عميو يعتمد عمف بحمو اإلفتاء كنقؿ األىٍجييكًرم  مف المالكية الحنفية، كعمي
،: الفركؽ، كمف الشافعية تيذيب كصاحب كاألمير، كالصاكم، كالدسكقي، المالكية، متأخرم أكثر الحؿ  اٍلًحٍفًني 

، مىًبي  ، كىاٍلحى ًشيًدم  ، كىالرَّ ٍمًسي  ، كىالش ٍبرىامى  الحنابمة: الطبرم، كمف الحسيني يحيى بف محمد بف القادر كعبد كىاٍلبىاًبًمي 
 المسترشديف ، كبغيةْٗٓ/ٔ عابديف ابف الشككاني، انظر: حاشية الطالب، كقاؿ بو دليؿ صاحب ي  اٍلكىٍرمً 
رشاد ُِٗ، ُِٖ/ٔ النيى أكلي ، كمطالبِّٕ/ْ الشركاني ، كحكاشيَُٕ/ُ الجمؿ ، كحاشيةّٓٓص ، كا 

  .َُْ/َُ الككيتية ، كالمكسكعةُٓ، َٓالسائؿ إلى دالئؿ المسائؿ لمحمد بف عمي الشككاني ص

 .ِٗية اآل بقرة:سكرة ال -ّ
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ڱ  ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ ژ كقكلو تعالى: ،(ُ)ژيئ جب   حب خب مب ىب يب  جت    حت ختژ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ 

﯀  ﮿  ﮾  ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷  ﮶ ﮵  ﮴  ﮳   األشياء في فاألصؿ، (ِ)ژ﮲
 بإثبات تعالى اهلل عمى االفتراء في ليس االحتياطك  بالتحريـ، نص يرد حتى اإلباحة
 األصؿ، ىي التي باإلباحة القكؿ في بؿ دليؿ، مف ليما بد ال المذيف الكراىة أك الحرمة

 عميو نزؿ حتى -الخبائث أـ الخمر تحريـ في المشرع ىك أنو مع  النبي تكقؼ كقد
 .شرعا ال طبعا مكركه فيك الطباع، تستكًرىيا رائحتو لكف القطعي، النص

األصؿ  قاعدةبعدىا، ك  كما قبميا ما نكقش: بأف الصحيح أف اآليات لبلعتبار بدليؿ
، بؿ معارضة بقكؿ مف قاؿ إنيا عمييا أك محؿ اتفاؽ ليست مجمعان  ،في األشياء اإلباحة

ذا تعارض حاظر كمبيح قدـ  عمى الحظر أك الكقؼ كىـ أكثر الفقياء كاألصكلييف، كا 
ليست عمى  قاعدة، بؿ الكدليؿ قكمالقاعدة  كبالتالي ال تصمحالحاظر؛ ألنو أحكط، 

فؽ عميو أف األصؿ في المتإطبلقيا؛ ألف أىؿ العمـ قيدكىا بما ال ضرر في استعمالو، ف
ككؿ  ،يسبب الكثير مف األضرار المتنكعة كالدخافاألشياء الضارة ىك المنع كالحظر، 

فالشريعة ال تأتي بإباحتو، ككذلؾ فإف األصؿ في كؿ  ،أك مساكم ،ما فيو ضرر راجح
، كاالستدالؿ باالستصحاب األصمي أك البراءة األصمية عمى اإلباحة (ّ)مستخبث التحريـ

 يستقيـ عند عدـ الدليؿ في المسألة المختمؼ فييا.إنما 
لـ الشارع، زمف مكجكد غير ما ىك حادث ألف كؿ -ِ بخصكصو  نص فيو يكجد كى
الؿي : ؛ لقكلو عنو اهلل عفا مما فيك السنة، أك القرآف في ؿ   ما "اٍلحى  ًكتىاًبًو، في اهلل أىحى

ـي  رىا ـى  ما كىاٍلحى ر   .(ْ)عنو" عىفىا ًمم ا فىييكى  عنو كماسكت ًكتىاًبًو، في اهلل حى
                                                           

 .ُ اآلية :سكرة الجاثية -ُ
 .ُْٓية اآل :سكرة األنعاـ -ِ
 .ُُّصالح بف حميد صلرفع الحرج في الشريعة اإلسبلمية ، ك ُُّ/ٔ ، كالمحصكؿُٓٓ/ُ الذخيرة -ّ
 سبؽ تخريجو، كىك عند الترمذم كابف ماجو. -ْ
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نكقش: بأف عدـ ذكر الدخاف ال يدؿ عمى أنو مف المسككت عنو؛ ألف في القرآف 
 الكريـ كالسنة النبكية قكاعد عامة كقضايا كمية تتناكؿ كؿ ما دخؿ فييا.

 كمعرفة اشتياره، بعد ذلؾ عرؼ كقد إضراره، كال تخديره، كال إسكاره، يثبت لـ -ّ
 بو. الناس
ققكف ألنو قد اتفؽ -ْ  إذ باطؿ، شرعي مستند ببل كالرأم العىقؿ تحكيـ أف عمى المحى
نما بتحريمو، الصبلح ليس  تغيير ببل الكاردة لؤلحكاـ باالتباع المحافظة كالديف الصبلح كا 
 كالطغياف عمييـ بالفسؽ كالحكـ ،كالديف اإليماف أىؿ مف الناس أكثر في الطعف كىؿ ،تبديؿ كال

 فساده؟ أـ صبلحه  ،الخاصة عف فضبلن  األمة ىذه مف العامة كفي ،الدخاف يـشرب بسبب
 فتحميمو بتناكلو، يبتمكف كثيرا منيـ فإف المسمميف؛ عف الحرج دفع فيو بحمو اإلفتاء -ٓ
 فيك الطبائع ببعض ييضر إال أف كاف عسير، أمر حرمتو فإثبات تحريمو، مف أيسر
 الناس يحمؿ أف ينبغي ال الكجكه مف بكجو كاستعمالو شربو مف اهلل عافاه فمف حراـ، عميو
 التغيير شرط مف إذ دينيـ، في كحيرة أنفسيـ، في حرجان  عمييـ فيدخؿ مختاره، عمى
 ألف الدخاف؛ شرب بحرمة أفتى مف تقميد يجب إنكاره، كال عمى متفقان  يككف أف ما ألمر
ف االجتياد، شركط فرتكا لعدـ بثابت؛ ليس فاجتيادىـ اجتياد عف كانت إف فتكاىـ  كا 
 ذلؾ. عمى يدؿ ما ينقؿ لـ ألنو كذلؾ؛ بثابت فميس آخر، لمجتيد تقميد عف كانت
 مرغكبا في استعمالو. فيككف لمتداكم، فيقصده البعض، بأنو قد ينفع -ٔ

 حد إلى بو كخرج األدكية، استعماؿ يستعممو لـ تداكيان  استعمالو زعـ بأف مف نكقش:
 مف باطنة أغراض إلى بو كصؿ حتى كتستران، تمبيسان  التداكم اءكادع كالتمذذ، التفكو
 غرض لغير فعؿ بأنو: العبث كعرفكا حرمتو، الحنفية كمذىب كاالستطاؿ، كالميك العبث

 .(ُ)لذة فيو فعؿ: كالمعب أصبل، فيو غرض ال فعؿ بأنو: صحيح، كالسفو

                                                           
 النيى أكلي ، كمطالبِٖٓ/ُ المالؾ العمي فتح، ك ْٗٓ/ٔ عابديف ابف : حاشيةالثاني انظر ألدلة القكؿ -ُ
 .َُٕ-َُٓ/َُ الككيتية ، كالمكسكعةُِٗ، ُِٖ/ٔ
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 :؛ كذلؾ لما يمي(ُ)يكره شرب الدخاف القكؿ الثالث:
، النيئ، البصؿ عمى قياسان  فيكره رائحتو، لكراىة -ُ  .كنحكىا كالكراث، كالثـك
 فيقتصر الشؾ، بمجرد شيء يحـر كال الشؾ، تكرث فيي التحريـ، أدلة ثبكت لعدـ -ِ
 .بالحرمة القائمكف أكرده لما الكراىة؛ عمى

 هضرر  ثبت إذا بأنو يحـر الدخاف المكسكعة الفقيية الككيتية لجنة ترل القكؿ الرابع:
 أك البدف، أك العقؿ في الضرر أكاف سكاء المنافع، مف خاليان  صرفان  ضرران  الناس لبعض
 يكف لـ فإف األساسية، عيالو كحاجات حاجاتو في ثمنو صرؼ إلى مضطران  شاربو كاف
 سيما كال ضرر، نكع مف يخمك ال كألنو منتنة، كريية رائحتو ألف مكركه؛ فيك كذلؾ

 الكثير، إلى يجر منو كالقميؿ محقؽ، حينئذ كالمالي حيالص ضرره فإف منو، اإلكثار
 التي كالمالية كالنفسية، الصحية، مضاره أىكف ىك سكاىا يشبييا ال التي رائحتو كخبث

 البيكت ىكاء كيفسد المدخف الشخص حكؿ مف يزعج الذم دخانو مف مبتدئة تحصى، ال
 الذم البطيء التسمـ بفعؿ شديدال كالسعاؿ الرئة قصبات التيابات إلى المغمقة، كاألمكنة
 التحميؿ كشفيا التي السمية كبالمادة القطراف، مف فيو ما بفعؿ الجسـ في يحدثو

 الذم المميت الشنيع المرض ىذا الرئة سرطاف إلى ،(بالنيككتيف) المسماة فيو الكيماكم
 تركيز بسبب أثمانو غبلء إلى باإلضافة ىذا حيرانا، عاجزان  تجاىو اليـك حتى الطب يقؼ

 قد ككانت األصمية، قيمتو أضعاؼ تبمغ قد التي الباىظة بالضرائب عميو الحككمات
 طريؽ مف الماؿ جباية استمرأت الحككمات لكف عنو، الناس صرؼ بغية أصبلن  كضعتو
 معيا يتمكف ال ضراكة مف فييا كما الناس، بيف التدخيف آفة بذلؾ فنشرت انتشاره،

                                                           

، كمف فقياء كأبك عابديف، ابف: الحنفية مف فقياء قاؿ بو -ُ ، كمف  يكسؼ: المالكية السعكد، كىالمٍَّكنىًكم  ٍفًتي  الصَّ
، كمف فقياء: الشافعية فقياء ،: الحنابمة الشٍٍّركىاًني  ، اٍلبيييكًتي  ٍنقيكري  محمد بف كأحمد كىالرًَّحيبىاًني  ،  اٍلمى التًَّميًمي 
، َٖ/ِ العديدة كالفكاكو ،ِّٕ/ْالشركاني  كحكاشي ،ُِٗ/ُ ، كتيذيب الفركؽُْٔ/ٔ عابديف ابف حاشية

 .َُٕ/َُ الككيتية الفقيية كالمكسكعة
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 أحدىـ ينفؽ أف المدخنيف ببعض األمر يبمغ لقد حتى نادرا، إال التدخيف ترؾ مف المعتاد
 .(ِ)(ُ)متكسطة أسرة إعاشة يكفي ما التدخيف عمى
 

                                                           
 .َُٕ/َُ الككيتية الفقيية المكسكعة -ُ

 حتكل الفتكل في الحديث عف ضرر الدخاف كأف قميمو يجر إلى كثيره، إف ذلؾ يقتضيأقكؿ: إف م -ِ
 .مطمقان  بتحريـ الدخاف القكؿ

(، فإنو تقييد ضعيؼ؛ لمخالفتو لما دؿ عميو المنصكص المنافع مف خاليان  صرفان أما تعميؽ الضرر بككنو )
ائ         ائ  ەئ  ەئ   ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى ژ مف اعتبار األغمب؛ إذ يقكؿ اهلل تعالى: 

[، فاآلية صريحة في أف لمخمر كالميسر منافعا، كليست مضارىما ُِٗالبقرة:]ژوئ   وئ  ۇئ  ۇئ
صرفة خالية مف المنافع، كمع ىذا فقد ألغى الشارع الحكيـ اعتبار ىذه المنافع؛ لما كاف الضرر المترتب 

ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ژعمييما أكبر، فنزؿ تحريميا بعد ذلؾ في قكلو تعالى: 

نما ذلؾ في الجنة إذ  ميس في الدنيا خير محضف[، َٗالمائدة:]ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ كا 
نما ذلؾ في النار إذ شركر الدنيا يخالطيا كجكه مف  كال شر محض لذائذ الدنيا تشكبيا منغصات، كا 

في ، ك يغمب فيو جانب الحؿف حكـ عمى الشيء ًبخيريتو إذا كاف غالبو الخيربالتالي فإنو يي ك  ،الخير
فيغمب فيو جانب الحرمة، كعميو فإف كاف في  ًبشريَّتو إذا كاف غالبو الشر حكـ عمى الشيءالمقابؿ يي 
التي فيو، كالتي ليا تأثيرىا عمى مقاصد  شركر كاألضرار الكثيرةلمنسبة بال ه يسيرمقدار إف ف ،خير الدخاف

ف كانت متفاكتة القدر.الشريعة الكمية الخمسة، كغالب ىذه األضرار      مشاىدة كمممكسة في الكاقع، كا 
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

، كابتداء العمماء (ُ)يظمت أضرار التدخيف مجيكلة حتى الثبلثينات مف القرف الحال
شيئان فشيان في اكتشاؼ األضرار كاألمراض التي يسببيا التدخيف، ليجدكا أف التبغ يفتؾ 
بصحة المدخف فتكان ذريعان ككأنو مبيد بشرم؛ لكثرة السمـك التي فيو، كاحتكائو عمى نحك 

اد ، تكجد في القطراف الناتج مف الدخاف، كأكثر مف عشر مك (ِ)ألفي مركب كيميائي
مسببة لمسرطاف، كاحتكائو عمى مادة النيككتيف اإلدمانية السامة التي لك تناكؿ إنساف ال 
يدخف نصؼ جراـ منيا لمات في أقؿ مف دقيقة؛ بسبب شمؿ في عضبلت التنفس، كمع 
أف الكمب أقكل تحمبلن لمسمـك مف اإلنساف إال أنا لك كضعنا قميبلن مف النيككتيف عمى 

؛ لشمؿ عضبلت التنفس، إال أف جسـ المدخف يتعكد عميو؛ ألف لسانو لمات في لحظات
أم سـ مؤثر عمى الجسد إذا تعكد عميو اإلنساف تدريجيان فإنو يحدث في جسـ صاحبو 

، كتخرج كمية منو مع البكؿ كالعرؽ فتقؿ الخطكرة، -اإلطاقة المكتسبة-زيادة تحمؿ 
% فقط َُاف المتطاير، فيصؿ كيفقد معظـ النيككتيف عند احتراؽ السيجارة، كفي الدخ

                                                           
ألنيـ كانكا  ؛في القرف السادس عشر بدأ الكثير مف األكركبييف التدخيف»تذكر المكسكعة العربية العالمية أنو  -ُ

يعرض  عمى أف التدخيف فمقد كجد العمماء خبلؿ القرف العشريف دليبلن متزايدان  ...يعتقدكف بأف لمتبغ فكائد طبية
كجو الجراح العاـ األمريكي أكؿ تحذير رسمي بأخطار التدخيف عمى  ـُْٔٗكفي عاـ ، صحة اإلنساف لمخطر

 .ُٖٔ، ُٕٔ/ٔالمكسكعة العربية العالمية  «الصحة
 ،التي تـ الربط بيف الكثير منيا كبيف حدكث األمراض جائر عمى آالؼ المكاد الكيميائيةيحتكم دخاف الس -ِ

دخاف  ، كمف الغازات المكجكدة فيلكيميائية في دخاف السجائر في شكؿ غازات أك جسيمات دقيقةكتكجد المكاد ا
يف، كبكجو خاص أكؿ أكسيد سيانيد الييدركجيف، كأكاسيد النيتركج :لمصحة ان عظيم ان السجائر كالتي تشكؿ تيديد

 ،-األكسجيف إلى أنسجة الجسـ تنقؿ كىك مادة في الدـ-ع الييمكجمكبيف يتحد بسيكلة م غاز ساـ كىك ،الكربكف
 ككجكد أكؿ أكسيد الكربكف في الدـ يمنع األكسجيف مف الكصكؿ إلى الدماغ، كالقمب، كالعضبلت األخرل. 

ت عمى كتشتمؿ ىذه الجسيما ،عادة باسـ القطراف ييايشار إلفالجسيمات الدقيقة المكجكدة في دخاف السجائر كأما 
المكسكعة انظر:  ،لمصحة، التي يعتبر النيككتيف أخطرىا عمى اإلطبلؽمف المكاد المدمرة  مجمكعة متنكعة
  .ُٖٔ/ٔالعربية العالمية 
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مككنات  % مف الكمية المستنشقة، كتصؿُ-،.ٓمنو إلى الرئة، كيمتص الجسـ منو فقط 
 .(ُ)الدخاف مف الفـ كالرئتيف كالمعدة إلى الدـ، كبالتالي إلى المخ في أقؿ مف عشر ثكاف

 ضرار صحية عمى أجيزة الجسـ المختمفة:أ كلمتدخيف عدة
از التنفسي، كمف ذلؾ: تسببو في اإلصابة بسرطاف الرئة، فممتدخيف أثره عمى الجي

المزمف، كاالنتفاخ الرئكم،  -الشعبي لتياباال-بات صكسرطاف الحنجرة، كالتياب الق
كالربك، كالسؿ، كتجمع اإلفرازات المخاطية في الشعب اليكائية مما يؤدم إلى سعاؿ 

اضح في الكظائؼ متكرر، كتخريب الغشاء المبطف لمرئة مما يؤدم إلى نقص ك 
التنفسية، كالتأثير المباشر عمى الغشاء المخاطي لمقصبات اليكائية فيحدث تبدالت 
انتكاسية مما يفقده أىدابو التي تشكؿ عامبلن دفاعيان ضد دخكؿ الميكركبات كاألجساـ 
الغريبة إلى الرئة، كالمدخنكف أكثر عرضة مف غير المدخنيف لئلصابة باألنفمكنزا الحادة، 

طفاؿ الذيف يتعرضكف بصفة منتظمة لمدخاف الذم ينبعث مف مدخنيف حكليـ ألاك 
 .(ِ)الجياز النفسي يككنكف عرضة لئلصابة بأمراض

كلمتدخيف أثره عمى الجياز اليضمي، كمف ذلؾ: أنو يتمؼ بعض أعضائو، أك يقمؿ 
، مف أدائو الكظيفي، أك يغيره باتجاه الفساد، كيسبب سرطاف الحنجرة، كالفـ، كالب معـك

مف أشد األنكاع فتكان  كالشفة، كالمرمء، كاألمعاء الدقيقة، كالبنكرياس كالذم يعد
باإلنساف، كيغير لكف األسناف، كيصيبيا بالتقرحات مع المثة، كيفسد المعاب كالذكؽ، 
كيقمؿ الشيية، كيثير الغثياف، كيسبب عسر اليضـ، كالتياب غشاء الفـ كالمثة، كيزيد مف 

                                                           

التدخيف ىذا المخدٍّر ك ، ّٓ، ِٓانظر: المحرمات كصحة اإلنساف كالطب الكقائي ألحمد شكقي إبراىيـ ص -ُ
المكسكعة العربية ، ك َّص اآلف، كتحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس ِّالميشىرَّع لزيداف كـر ص

  .ُٖٔ/ٔالعالمية 
، كثبت عمميان لمحمد ّٖ، كتحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف صُٖ-ٗٔانظر: التدخيف في ميزاف اإلسبلـ ص -ِ

، ٓٔ/ّالقرآني لسمير عبد الحميـ  ، كالمكسكعة العممية الشاممة في اإلعجازُُٔ/ْكامؿ عبد الصمد 
، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف َُِٕالقرآف الكريـ كالسنة النبكية صالمكسكعة الذىبية في إعجاز ك 

   .ُٖٔ/ٔالمكسكعة العربية العالمية ، ك ُّْ، ُّّالكضعي ص
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لمكاد الغذائية، كيكرث اليزاؿ كالضعؼ، كيسبب قرحة المعدة كاالثني عممية احتراؽ ا
عشر، كالتياب المعدة، كتأخر التئاـ القركح المعكية كازدياد ًحدة األلـ، كيسبب قصكر 

 .(ُ)الكبد كتشمعو، ثـ سرطاف الكبد
كلمتدخيف أثره عمى الجياز العصبي، كمف ذلؾ: أنو يسبب عصبية المزاج، كقمة 

الصداع، كالدكار، كضعؼ الذاكرة؛ لتأثيره المنبو عمى الدماغ، كييٍحًدث نقصان التركيز، ك 
في القدرة الكيربائية لمدماغ، كتصمبان في شرايينو بفعؿ المركبات القطرانية الثقيمة، كقد 
يظير نكبات صرعية كامنة، كينقص تركية األعصاب بما يحدثو مف تقبض كعائي، 

لمسيانيد  ُِكيمتيب العصب البصرم لنقص فيتاميف ب كلتأثيره السمي المباشر عمييا،
التي يحتكييا دخانو، كالتي تتمؼ كتفسد ىذا الفيتاميف، كيضعؼ السمع، كقد يصاب 
المدخف بمرض ضعؼ األعصاب، كربما يصاب بشمؿ األعصاب الجزئي إذا كاف 

 .(ِ)المدخف مفرطان فيو
مرض تصمب الشراييف،  ؤدم إلىيلتدخيف بأمراض القمب كجمطة المخ، ك اكيرتبط 

سبب حدكث نزيؼ كجمطات دماغية، كيزيد التدخيف مف معدؿ الكفيات مف الذبحة يك 
سبب التيابان في األكعية الدمكية يسمى )حكض برجير( يصيب الشراييف يالصدرية، ك 

كاألكردة كاألعصاب، كىذا االلتياب يتميز بحدكث جمطة دمكية، كيؤدم إلى انسداد 
لـ  إذاكيسبب ىذا المرض الغرغرينا  ،تد إلى الجياز الدمكم بأكمموكامؿ لؤلكعية، كيم

رطاف الدـ، كيسبب التدخيف زيادة ضربات القمب، كارتفاع سيبادر إلى مداكاتو، ك 
الضغط، كأمراض التركية الدمكية القمبية كالذبحة الصدرية، كالسكتة القمبية، كالجمطة، 

                                                           
البرىاف في ، كتحقيؽ َُِ-ٕٗ، كالتدخيف في ميزاف اإلسبلـ صْٖر الميشىرَّع صانظر: التدخيف ىذا المخد -ُ

المكسكعة الذىبية ، ك ٗٔ/ّالشاممة في اإلعجاز القرآني لسمير عبد الحميـ ، كالمكسكعة العممية ّٖشأف الدخاف ص
 .ُّّ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صَُِٗفي إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ص

 ، كتحقيؽ البرىاف فئٖ-ِٖ، كالتدخيف في ميزاف اإلسبلـ صْٖالتدخيف ىذا المخدٍّر المشرَّع صانظر:  -ِ
، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز ٕٔ/ّ، كالمكسكعة العممية الشاممة في اإلعجاز القرآني ّٗشأف الدخاف ص

 . َُِٗ، َُِٖالقرآف الكريـ كالسنة النبكية 
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دخاف السجائر عمى آالؼ المكاد كيسبب نقص تركية الدماغ كاألطراؼ، كيحتكم 
الكيميائية، بعضيا فقط يبقى عالقان في الرئتيف، كباقييا يذىب إلى القمب ثـ جميع أجزاء 

 كالتي التاجية، إلمراض الشراييف المسببة الرئيسية العكامؿ مف التدخيف ، كيعتبر(ُ)الجسـ

 .(ِ)المفاجئ لو كالتكقؼ القمب عضمة احتشاء إلى تكدم قد بدكرىا
كلمتدخيف أثره عمى الجياز التناسمي كالبكلي، إذ يسبب نقصان في الحيكانات المنكية 
عند الرجاؿ مما قد يسبب العقـ، كنقصان في تركية عضبلت القضيب مما يؤدم إلى 

األنكثة  عدـ القدرة عمى االنتصاب، كيسبب ضعفا في القدرة الجنسية، كيعطؿ عمؿ ىرمكف
دد البييضات مما قد يسبب العقـ، كيسبب العجز عند المرأة، كيسبب نقصا في ع

المثانة  الجنسي، كالعنة، كالخمؿ بكظيفة الغدد التناسمية، كيخفؼ مف انتاجيا، كيسبب أكراـ
و آثاره السمبية عمى الحمؿ، كالتي تتفاكت مف لالحميدة، كسرطاف المثانة، كالكمى، ك 
الجنيف  الكالدة قبؿ األكاف، ككفاةجياض المفاجئ، ك نقص كزف الكليد، إلى زيادة حاالت اإل

 .(ّ)لرحـا بب سرطاف عنؽسعند الكالدة أك بعدىا، كتأخر نمك الطفؿ الجسمي كالذىني، كي
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

يظير أثر ىذه المستجدات في ترجييا لمقكؿ األكؿ القائؿ بالتحريـ، كيدعـ ىذا القكؿ 
 تقتصر عمى المدخف فحسب، بؿ إف ضرر التدخيف يتعدل أف األضرار اآلنفة الذكر ال

                                                           
، كتحقيؽ البرىاف في شأف ٓٗ-ٖٖ، كالتدخيف في ميزاف اإلسبلـ صُْانظر: مكسكعة صحة العائمة ص -ُ

 ، كالقات بيف الفقؤٔ/ّالشاممة في اإلعجاز القرآني لسمير عبد الحميـ ، كالمكسكعة العممية ّٖالدخاف ص
   .ُٖٔ/ٔالمكسكعة العربية العالمية ك  ،ُّّاإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص

القمب  بعضمة الذاتية المكصمة األعصاب اتزاف عمى التدخيف تأثير بكاسطة القمب نبضات في الحادثة المتغيرات -ِ
 انتشرم، دراسة قاـ بيا الباحث في كمية الطب كالعمـك الطبية بجامعة الممؾ عبدالعزيز، ليلمحمد أحمد محمد الم

 .ّٔىػ، صُِْٗ، جماد اآلخر، َّمخمص منشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد 
، كالمكسكعة العممية ّٗ، كتحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف صَُٓانظر: التدخيف في ميزاف اإلسبلـ ص -ّ

، كمكسكعة المرأة ُّّ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صٖٔ/ّي اإلعجاز القرآني الشاممة ف
عة يلمسكرات كالمخدرات بيف الشر ا، ك ّٕ-ِٕلتدخيف ألحمد الحضراني صا، ك ْٕٖالطبية لسبيرك فاخكرم ص
 .ُْ، كمكسكعة صحة العائمة صُْْ-ُِٖكالقانكف لعزت حسيف ص
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المدخف إلى غيره؛ ألف الدخاف المتصاعد مف السجائر أك النرجيمة يحمؿ األذل معو 
أينما حؿ، كقد ثبت عمميان أف المخالط لممدخف يتأثر مثمو، كربما أكثر، كىذا ىك السر 

ة المنتنة لمدخاف، كالتي تؤذم مف كراء منع شركات النقؿ لمتدخيف، باإلضافة إلى الرائح
، كما كاف ىذا شأنو فإف الشريعة (ِ)، كبالتالي يككف ضرره متعديان (ُ)المخالطيف لممدخف

 ال تقره، كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ.
 : الحمدهلل كالصبلة كالسبلـ »كقد جاء في فتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك

 كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد: عمى رسكؿ اهلل، كعمى آلو كصحبو أجمعيف
فإف مجمع الفقو اإلسبلمي، كمف قبمو مجمس اإلفتاء الشرعي سبؽ ليما أف أفتيا 
بحرمة السجاير، كالتبغ، كما يعرؼ بالشيشة، كذلؾ بسبب األضرار الصحية، كالمالية 

 .  (ٓ)(ْ)«، كاستنادان إلى قاعدة: )ال ضرر كال ضرار(...(ّ)المترتبة عمى استعماليا

                                                           
 .   ُٗ، ُٖلسمير مكاكم ص كالتدخيف انظر: الشباب -ُ
غير المدخنيف،  كتشير األدلة المتزايدة عمى أف دخاف السيجارة يضر أيضان : »جاء في المكسكعة العربية -ِ

مف المدخنيف، يعانكف مف انخفاض في كفاءة  أف غير المدخنيف الذيف عممكا عمى مقربة جدان  كييظير البحث
كاج غير المدخنيف المتزكجيف بمدخنات تككف معدالت إصابتيـ إلى أف األز  كتشير الدراسات أيضان  ،الرئة

ككذلؾ  ،بسرطاف الرئة كنكبات القمب أعمى بكثير عنو بيف األزكاج غير المدخنيف المتزكجيف بغير مدخنات
فإف األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عاـ كاحد كتدخف أمياتيـ يصابكف بأمراض في الرئة تبمغ ضعؼ 

 .تدخف أمياتيـ يف الإصابات األطفاؿ الذ
الحكامؿ البلتي يدخف يتعرضف لئلجياض السيدات ف ؿ،بمضاعفات متنكعة أثناء الحم ارتبط التدخيف أيضان 

كاألطفاؿ الذيف يكلدكف ألميات مدخنات يتكقع أف  ،بمعدؿ أعمى مما تتعرض لو األميات غير المدخنات
 .ُٗٔ، ُٖٔ/ٔالمكسكعة العربية العالمية  .«صحتيـ عمى يككف كزنيـ أقؿ مف المعدؿ الطبيعي مما يعتبر خطران 

كالشؾ أف التدخيف تيمكة لمماؿ »ربية العالمية بعد الحديث عف التدخيف كأضراره: عجاء في المكسكعة ال -ّ
 .ُٗٔ/ٔ «كتبذير في غير محمو ،كالجسـ

، الكتاب األكؿ، ص -ْ  .ّْٓفتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك

ثبت بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف التدخيف سبب ألمراض »: س األكركبي لئلفتاء كالبحكثفتاكل المجمكفي  -ٓ
 =متعددة قاتمة، كقد اتجيت فيو كؿ المنظمات الصحية في العالـ إلى التحذير مف أضراره، كتابعتيا في ذلؾ
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ضرره متعد إلى أغمب دكؿ العالـ لمحد منو كالتضييؽ عمى تعاطيو كالمتاجرة بمادتو، كما ثبت أيضان أف =
ڌ  ژ: الغير بما يسمى بػ)التدخيف القسرم(، فيك مف باب الخبائث، كاهلل تعالى يقكؿ في كصؼ نبيو 

[، كلبلتفاؽ عمى أف تناكؿ اإلنساف ما يضره محـر ُٕٓ]األعراؼ:ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ
منيي عنو، كما أف كذلؾ ىك ضرب مف إضاعة الماؿ بما ال ينفع اإلنساف في دنياه كال أخراه، كىك  ،شرعان 

كالذم يقرره المجمس بناء عمى اعتبار  ،فيو ضرران نفسيان مؤكدان بما يصير إليو مف استعباد إرادة متعاطيو
 .«كذلؾ لقاعدة: ال ضرر كال ضرر، كقاعدة: الضرر يزاؿ ؛مقاصد الشرع كأصكلو ىك تحريـ تعاطيو كالمتاجرة بو

كضرره بالمدخف، كأذيتو لمف حكؿ  ،لخبثو ؛أنكاعو كأشكالو محـرالتدخيف بكؿ »كفي فتاكل الشبكة اإلسبلمية: 
رى كال ": كقاؿ  ،[ُٕٓ]األعراؼ:ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ،المدخف رى ال ضى
 «.كاهلل أعمـ [أخرجو مالؾ في المكطأ كابف ماجة كالدار قطني كحسنو السيكطي كصححو األلباني]"ًضرىارى 

 ؟ىؿ كرد ما يحـر التدخيف في حياة النبي س/»كفي فتاكل المجنة الدائمة لئلفتاء بالسعكدية: 
ڈ ڈ ژ: لـ يرد فيو نص باسمو خاصة، كلكنو مف الخبائث، فدخؿ في عمـك قكلو تعالى /ج

رى كال ًضرىارى "كىك ضار ، فدخؿ في حديث :  [ُٕٓ]األعراؼ:ژژ رى  (،َِّْسنف ابف ماجو األحكاـ )]"ال ضى
نفاؽ الماؿ ف[(ِّٕ/ٓمسند أحمد بف حنبؿ ) ، فدخؿ في عمـك قكلو و تبذيران ؛ لككنحراـ ضاران  ي ما كاف خبيثان ، كا 

كىك مف إضاعة الماؿ ،  [،ِٕاإلسراء:]ژىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئژ: تعالى
فتاكل ، «، كصمى اهلل عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كسمـكباهلل التكفيؽ، عف إضاعة الماؿ كقد نيى النبي 
 .َِٖ/ِِ المجنة الدائمة

كيتبيف مف ىذا التمحيص الذم »عف الدخاف:  -فتاكل معاصرةفي -يقكؿ الدكتكر القرضاكم بعد كبلـ طكيؿ ك 
ذكرناه: أف إطبلؽ القكؿ بإباحة التدخيف ال كجو لو، بؿ ىك غمط صريح، كغفمة عف جكانب المكضكع كمو، 

لرائحة المؤذية، كما فيو مف كما يصحبو مف نتف ا ،كيكفي ما فيو مف إضاعة لجزء مف الماؿ بما ال نفع فيو
ف كاف ليذا القكؿ كجو فيما مضى، ضرر بعضو محقؽ، كبعضو مظنكف أك محتمؿ عند ظيكر استعماؿ  كا 

ىذا النبات في سنة ألؼ مف اليجرة، بحيث لـ يتأكد عمماء ذلؾ العصر مف ثبكت ضرره، فميس لو أم كجو 
ف أضراره، كسٌيئ آثاره، كعمـ بيا الخاص كالعاـ، في عصرنا بعد أف أفاضت الييئات العممية الطبية في بيا

كحسبنا ما جاء في السؤاؿ مف إحصاءات، تضمنيا تقرير أكبر ىيئة طبية محترمة في ، كأيدتيا لغة األرقاـ
ذا سقط القكؿ باإلباحة المطمقة ،العالـ كقد اتضح لنا مما ، لقكؿ بالكراىة أك القكؿ بالتحريـلـ يبؽ إال ا ،كا 
كذلؾ لتحقؽ الضرر البدني كالمالي كالنفسي  ،ذا ىك رأيناكى ،بالتحريـ أكجو كأقكم حجة ف القكؿسبؽ أ

 .«باعتياد التدخيف
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 ادلـِت اَُبكً: اُوبد
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

جرة برية، أك شجرة معمرة، دائمة الخضرة، كثيرة األغصاف، ال ثمر شالقات:  أكالن:
اقو بيضاكية الشكؿ، مسننة الحكاؼ، بعنؽ ر أمتار، أك  ٖسـ إلى  َٕليا، ارتفاعيا مف 

بة بحمره، كالعرؽ الكسطي لمكرقة بارز مف قصير، لكنيا أخضر فاتح، كالمعة مشك 
 أسفؿ، كاألزىار تتجمع في نكرات راسيمية، بمكف مخضر، تخرج مف أباط األكراؽ،

 .(ُ)كتشبو شجرة القات كثيران في شكميا شجرة الشام
 اختمؼ الفقياء في حكـ تناكؿ القات: ثانيان:

 ا يمي:؛ لم(ِ)إطبلؽب القائمكف بو تناكؿ القات جيزيالقكؿ اْلكؿ: 
يئ جب   حب خب ژ ، كقكلو:(ّ)ژەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژلقكلو تعالى:  -ُ

الدالة عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة، كأف كؿ ما ، (ْ)ژمب ىب يب  جت    حت خت
خمقو اهلل مف نبات كحيكاف مما ليس فيو نص فيك حبلؿ عمى البراءة األصمية، كالقات 

 اآلتي:كذلؾ فيك عمى اإلباحة األصمية، غير أنو نكقش ب
 بأنو ال يستقيـ االستدالؿ بيذه اآليات عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة؛ ألنو -أ

 كتصريؼ كالقدرة العمـ طريؽ عمى كالتنبيو الداللة معرض في ذكرىا إنما تعالى
اإلرادة،  بحكـ كالتأخير التقديـ في كجريانيا بالعمـ، كاإلتقاف التقدير بمقتضى المخمكقات

 .(ٓ)بعدىا كما قبميا ما بلعتبار، كبدليؿفالصحيح أنيا ل

                                                           
 . ِْؾ حسيف الحيمي صانظر: القات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي لعبدالمم -ُ

، انظر: ـُِٖٗعاـ  اليمف كبو أفتى مجمكعة مف مجمس القضاء األعمى كمحكمة النقض كاإلقرار العميا في -ِ
  . ُِْ-ُِْالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص

 .ِٗية اآل بقرة:سكرة ال -ّ
 .ُ اآلية :سكرة الجاثية -ْ
 .ِِٓ/ُ القرطبي ، كتفسيرِْ/ُ العربي البف القرآف أحكاـ -ٓ
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، بؿ معارضة بالقكؿ إنيا ليست محؿ اتفاؽ ،األصؿ في األشياء اإلباحة قاعدة -ب
ذا تعارض حاظر كمبيح قدـ  عمى الحظر، أك الكقؼ كىـ أكثر الفقياء كاألصكلييف، كا 

 ، ككذلؾ ليست القاعدة عمىكدليؿ قكم كبالتالي ال تصمحالحاظر؛ ألنو أحكط، 
 المنافع في إطبلقيا؛ لتقييد أىؿ العمـ ليا بما ال ضرر في استعمالو، كقالكا: األصؿ

 .(ُ)المنع، كاألصؿ في األشياء التي ال ضرر فييا الحؿ كاإلباحة المضار كفي اإلذف،
أف االستدالؿ باالستصحاب األصمي عمى اإلباحة أك البراءة األصمية إنما يستقيـ  -ج

 .(ِ)المسألة المختمؼ فييا، أما القات فتشممو أدلة تحريـ المسكر عند عدـ كرد الدليؿ في

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ژ لقكلو تعالى: -ِ

﮽    ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷  ﮶ ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ

﯀  ﮿  حصرت المطعكمات المحرمة، كليس مف جممتيا القات؛ ، فاآلية (ّ)ژ﮾
 حبلؿ. ةاآلي ىذه في المذككر عدا ما ألف

نكقش: بأف اآلية ليس فييا حصر المحرمات، بدليؿ أف أشياء قد حرمت في الكتاب 
كالسنة كلـ تذكر في اآلية، كبأف اآلية عامة كتحريـ المسكر أك ما فيو ضرر خاص، 

 .  (ْ)كالخاص مقدـ
قد فصؿ  ؛ الدالة عمى أف اهلل تعالى(ٓ)ژڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺژ لقكلو تعالى: -ّ

فيك مف  ،المحرمات كلـ يذكر القات مف ضمف، ما حـر عمينا بيو في كتابو كسنة ن
 .المسككت عنو

ؿ لنا، كؿ مسكر، أك مفتر، أك ضار، كالقات ال يخمكا مف ذلؾ.  نكقش: بأف مما فيصٍّ
                                                           

 .ُُّرفع الحرج في الشريعة اإلسبلمية ص، ك ُُّ/ٔ ، كالمحصكؿُٓٓ/ُ الذخيرة -ُ
 .َُٕحث المفسر عف كؿ مسكر كمفتر صالب -ِ

 .ُْٓية اآل :سكرة األنعاـ -ّ
 .َٖص الفحكؿ إرشاد -ْ

 .ُُٗسكرة األنعاـ : اآلية  -ٓ
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ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں  ڻ ژلقكلو تعالى:  -ْ

التي نيى ، كالقات ليس فيو نص عمى تحريمو، فيككف مف الطيبات (ُ)ژڻ ڻ
 اهلل عف تحريميا.

نكقش: بأف المراد بالطيبات في اآلية ما التذه آكمو كشاربو، كلـ يكف فيو ضرر في 
 إال يىٍقبىؿي  ال طىيِّبه  الم وى  ًإف   الناس "أىي يىا: الدنيا كاآلخرة، كالقات ليس كذلؾ، بدليؿ قكلو 

ف   طىيِّبان، ، ًبوً  أىمىرى  ًبمىا اٍلميٍؤًمًنيفى  أىمىرى  الم وى  كىاً  ًميفى ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ژ فقاؿ: اٍلميٍرسى

، فإذا كاف القات يأنؼ منو آحاد البشر، فكيؼ (ّ)"(ِ)ژہ ہہ ہ ھ    ھ ھ
بالرسؿ، كبدليؿ سبب النزكؿ الكارد في تحريـ بعض الصحابة شيئا مف الطيبات، كأيضان 

 فإف القات محـر بأدلة الشرع ال بأىكاء البشر.
أك قياس، كمف  ،أك إجماع ،أك سنة ،دليؿ عميو مف كتابالقكؿ بتحريمو ال  -ٓ

دخؿ في مسمى يال ك الجيؿ،  (ْ)يقيسكف دكف عمة جامعة فإنما يضربكف في مرت
مف باب التقكؿ عمى اهلل، كحمؿ المباحات عمى تفسير الخبائث  وتحريم دَّ عي ، بؿ الخبائث

قاؿ  ،ئؽ بذكم العمـتحامؿ كتيافت خطر غير ال ، كفيومف تفسيرىـ غير ما فسره اهلل
﮺    ژتعالى:  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ   ے ے  ۓ ۓ

﯁  ﯀    ﮿   ﮾  ﮽  ﮼  نما  ،التحميؿ كالتحريـ ليس ألحد مف الخمؽ، ف(ٓ)ژ﮻ كا 
لى رسكلو ، ىما مردكداف إلى اهلل تعالى  كما سكتا عنو سكتنا عنو، كجانب التحميؿ ،كا 

 .ستند إليو كيعكؿ عميويؿ يي بيما مف غير دل ـشديد الجز  ،عظيـ أمرىما كالتحريـ
                                                           

 .ٕٖ اآلية :سكرة المائدة -ُ
 .ُٓسكرة المؤمنكف: اآلية  -ِ

 .َُُٓبرقـ:  َّٕ/ِ مسمـ، كتاب الزكاة، باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا أخرجو -ّ

: ا -ْ ف مطرتلمىٍرتي  تاج ،المفازة ببل نبات، كقيؿ: الذم ليس بو قميؿ كال كثير، كقيؿ: األرض التي ال كؤل بيا كا 
 . ِٗ/ٓ العركس

 .ُُٔاآلية : سكرة النحؿ -ٓ
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سكار، أك تفتير، كمشغمة، ىك  نكقش: بأف القكؿ بحؿ القات مع ما فيو مف ضرر، كا 
مف التقكؿ عمى اهلل بغير عمـ، كاآلية إنما جاءت ردان عمى الكفار في تحميميـ لما حرمو 

 اهلل عمييـ مما نص عميو في اآليات.
الؿي  :بقكلو  -ٔ ؿ   ما "اٍلحى ـي  ًكتىاًبًو، يف اهلل أىحى رىا ـى  ما كىاٍلحى ر   ًكتىاًبًو، في اهلل حى

نصان كال  مـ يحرمو اهلل ، كالقات مسككت عنو، ف(ُ)عنو" عىفىا ًمم ا فىييكى  عنو كماسكت
 ، فيككف مف المعفكات.(ِ)إيماءن 

نكقش: بأف في القرآف الكريـ كالسنة النبكية قكاعد عامة كقضايا كمية تتناكؿ كؿ ما 
، كقد جاء في السنة تحريـ المسكر كالمفتر، كذىب الفقياء إلى تحريـ دخؿ فييا

الحشيشة كاألفيكف مع أنيا ليست مف المنصكصات، فالقات ليس مسككتا عنو، بؿ أقؿ 
 أحكالو أنو مف المشتبيات.

ال يحـر منيا شيء إال ك  ،باإلجماع كالحؿ اإلباحةألشجار ا األصؿ فيبأف  -ٕ
 .محافظة عمى الكميات الخمس ؛فإنو يحـر تعاطيو ،عقؿأك ضار بالبدف كال ،مسكر

 كبالتالي تككف مف المحرمات.، شجرة القات قد ثبت ضررىا عمى العقؿ كالبدف بأف: يناقش
 ان،حدث ليـ نشاطمف أحكاؿ آكميو أنو يي  ، فإف المشاىدمشاىدةاالستناد إلى ال -ٖ
معكنة ك  ،ة عمى األعماؿكتقكي ،لمركح كالعقؿ ان شانعكا   ،كقتك كطيب خاطر  ،ركحنةك 

فيتجو أف لو حكمو، فإف كاف العمؿ طاعة فتناكلو طاعة، أك مباحان فتناكلو  تيا،عمى زياد
 .(ّ)فإف لمكسائؿ حكـ المقاصد ؛مباح

                                                           

كسألت  أصح، المكقكؼ الحديث ككأف»الترمذم:  اإلماـ ماجو، قاؿ سبؽ تخريجو، كىك عند الترمذم، كابف -ُ
 سمماف عف عثماف أبي التيمي عف سميماف عف سفياف ركل محفكظان، أراه ما فقاؿ: يث؟الحد ىذا عف البخارم
 سنف« الحديث ذاىب عاصـ عف محمد بف كسيؼ الحديث، مقارب ىاركف بف كسيؼ البخارم: قاؿ مكقكفان،
 .َِِ/ْ الترمذم

 الغير المنطكؽ أقساـ مف كى األصكلييف: كعند بحاجبؾ، أك بيدؾ، أك برأسؾ، تشير كأف التنبيو، ىك اإليماء: -ِ
 .ُٗٗص الفقو لمبركتي جدا، قكاعد بعيدا لكاف لمتعميؿ نظيره أك ىك يكف لـ لك بحكـ االقتراف أم: الصريح

 .ْ/ّ ىكامشو مع الفركؽ -ّ
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 مرجكعكال ،ف عمى أحكاـ اهلل تعالىيمؤتمنالقكؿ بحمو قكؿ جماعة مف أىؿ العمـ ال -ٗ
، غير أنو يمكف مناقشتو: بأف كبلن يأخذ لكف القاتأعبلـ اليمف كانكا يتناك ، ك إلييـ في زمنيـ

 بأضراره كمفاسده. متعاطية مف جماعة مع إقرار، كليسكا بمعصكميف مف الخطأ، كيرد مف قكلو
 ،كزراعو ،كتجاره ،كقادتو ،كأعياف الشعب ،عمماء مفعمى حمو  تكافؽ الناس -َُ

تحرج كتأثـ، كال  رمف غيككؿ طبقات الشعب يأكمكنو منذ مئات السنيف  ،كمكظفيو
 الفقياء.ك كفييـ أكابر العمماء  ،في حمو كفشكي

 ،عمماء كأعياف الشعبمف ال يناقش: بعدـ صحة دعكل التكافؽ؛ ألف ىناؾ جماعات
 ان،تحرجإما  ؛يأكمو ، مف الكؿ طبقات الشعبمف ك  ،كمكظفيو ،كزراعو ،كتجاره ،كقادتو

 ،ورمتشؾ في حبؿ منيـ مف ال ي سده،أك خكفان مف ضرره أك مفا ،ان، أك تكرعان تأثم كأ
 كفييـ أكابر العمماء كالفقياء.

يقطع فإنو : منافع مقاتل ، كقد ذيكرالتحميؿ الكيماكم مف كثير مف المختصيف -ُُ
 كال يصد عف الطاعة،، كيحفظ األسرار ،الكسكاس، كييـز جنكد النعاس، كيظير األنكار

 ة،ذلؾ داعي الشيك لفيقؿ  ،بغير شيكةكخركجو  ،يقمؿ شيكة النكاح ألجؿ سمسة المنيك 
فإف أرباب الميف  ،فكائد اجتماعيةكلو  ،كيبقى صاحبو فارغ القمب عف التعمؽ بالنكاح

ىدار الكقت  كالشركات يجتمعكف كيتدارسكف أحكاؿ مجتمعاتيـ بدالن عف النـك كا 
تعيش  كالقات يعكد عمى الريؼ بفكائد اقتصادية ىامة، بالمغريات التي ال تعكد بفائدة

 .(ُ)اقتصادم كمصدر ،كمصدر ثقافي ،مصدر اجتماعيىك ك  ،عميو األسر الكبيرة كالعشائر

                                                           
، كتنبيو ذكم األفياـ لعبد اهلل ِِٓ/ْكأدلتو: الفتاكل الفقيية الكبرل البف حجر الييثمي  األكؿ انظر لمقكؿ -ُ

، كالجكاب المحرر ألحكاـ ُُّدم الصديقي ضمف كتاب القات في األدب اليمني كالفقو اإلسبلمي صالعمك 
)ضمف كتاب مجمكعة بغية السائؿ عف الفكائد كالرسائؿ كالمسائؿ ألحمد ميقرل  –ابف زياد–المنشط كالمخدر 

كالطباؽ كالقات ليحيى بف ، كالمستخرجات البينات عمى تحميؿ األشياء المستعمبلت مف القيكة ََِاألىدلي( ص
حمد أل تركيح األكقات في المناظرة بيف القيكة كالقاتك  ،ٕٓالحسيف )ضمف كتاب ثبلث رسائؿ في القات( ص

 =، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكفالمعممي )رسالة ضمف كتاب القات في األدب اليمني كالفقو اإلسبلمي(



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

889 

ف كاف  ألنو يعيف عمى قياـ الميؿ، كيعطي  ؛إلى رتبة المندكبو بعض قد رقى بالكا 
 . (ُ)نشاطان لمعبادة

 ؛ لما يمي:(ِ)يحـر تناكؿ القات بإطبلؽالقكؿ الثاني: 
پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     ژ: لقكلو  -ُ

ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ  ×ٺ ٺ 

، كالخمر ىك ما خامر العقؿ كغطاه كخالطو كغيره عف (ّ)ژڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ
حالتو المعتادة إلى حالة لـ تكف قبمو، كالخمر عند الجميكر كؿ ما أسكر؛ ألف مداره 

عة كالعارفيف بأحكاؿ عمى السكر كتغطية العقؿ، كلقد ثبت عند كثير مف عمماء الشري
الطب كالنبات أف القات مسكر، كمتعاطيو ينشك عنو، كىك ما يظير عميو مف لذة 
، كسركر النفس، كعنده يكثر اليرج،  كسركر كطرب، كيقصده مستعممكه لتفريج اليمـك
كتتكلد األفكار، كتككف الحركة كالشكؽ، كيغمب السركر عمى متعاطيو في بادئ األمر، 

حالة الصحة، فبل يتصرؼ عمى القانكف الذم خمقو اهلل عميو في  كيغير العقؿ عف
شخص كقحان الالتحريـ أنو ما يككف معو  فيؤثر ، كقد ذكر العمماء في السكر الماألصؿ

 ، كليسكثرثاران بعد االكتفاء، كذلؾ معمـك متيقف مع آكمي ىذا العقار ،بعد الحياء
دخؿ في حكـ المسكرات السكر الشرعي ي القات، فاإلسكار ذىاب العقؿ كاختبللو بالكمية

 .العرفي
                                                                                                                                                                  

، كحكـ القات في الشريعة اإلسبلمية لعمي بف ُٖٔ/ِاكم ، كفتاكل معاصرة لمقرضُِْ-ُِْالكضعي ص =
 .ٓٓٓ، ْٓٓ/ّ، كمكسكعة الفقو اإلسبلمي المعاصر ُْٖ-َْْمكسى الحكمي ص

انظر: القات بيف األدب اليمني كالفقو اإلسبلمي ، ك ٖالبحث المسفر عف تحريـ كؿ مسكر كمفتر )التمييد( ص -ُ
 .ُُٗص

-ُٖٔ/ِ، كالفتاكل المعاصرة لمقرضاكم ِّٗ-ُِٓالقانكف الكضعي صانظر: القات بيف الفقو اإلسبلمي ك  -ِ
 الدائمة المجنة ، كفتاكلْْٕ/ٕ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقوّْٗ، كحكـ القات في الشريعة اإلسبلمية صِِٔ
ِِ/ُٓٗ. 
 .ُٗ، َٗاآلية : سكرة المائدة -ّ
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 ،دعكل إسكاره غير صحيحة، كالمشاىد مف أحكاؿ آكميو بخبلؼ ذلؾالمناقشة: بأف 
اإلسكار عف تجربة  مف القات ليس فيو شيءكقياسو عمى المسكر مع الفارؽ؛ ألف 

 .كمعرفة باالستعماؿ المستمر
 :في قكلو ك  ،مف الخبائث كالقات ،(ُ)ژڈ ڈ  ژژ: لقكلو  -ِ

 ،إشارة إلى عدـ حؿ الخبيث (ِ)ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ
 .كىك ما غمب ضره عمى نفعو

 المناقشة: ال يسمـ الفريؽ اآلخر أف القات مف الخبائث، بؿ جعمو البعض مف الطبيات.
، (ّ)ژڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑژ: لقكلو  -ّ

 بالصحة كالبدف. كاإلضرار، عف الصبلة، كتبذير الماؿ الصد إثمو كمف، إثـ فيك كالقات مسكر
 المناقشة: ال يسمـ القائمكف بحمة بإسكاره، فبل يككف إثمان.

چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ژ  لقكلو تعالى: -ْ

 الفحش كالمنكر. مف كمفاسد يعد كمضغ القات مع ما فيو مف أضرار، (ْ)ژڎ ڎ
ؿ بغمبة الضرر كالمفاسد في القات، فبل يعد مف المناقشة: ال يسمـ القائمكف بالتحمي

 الفحش كالمنكر.
ىئ ىئ    *وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژلقكلو تعالى:  -ٓ

، اآلمرة باالشتغاؿ ببر األقارب، األقرب (ٓ)ژىئ ی   یی ی جئ حئ مئ
فاألقرب، كمدمف القات يقصر في ذلؾ؛ الستيبلؾ مالو فيو، مع ما في اإلنفاؽ عمى 

 كالتبذير المنيي عنو.القات مف اإلسراؼ، 
                                                           

 .ُٕٓسكرة األعراؼ: اآلية  -ُ
 . ِّسكرة األعراؼ: اآلية  -ِ
 .ّّاألعراؼ: اآلية سكرة  -ّ
 .َٗسكرة النحؿ: اآلية  -ْ
 .ِٕ، ِٔاآلية  :سكرة اإلسراء -ٓ
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المناقشة: إف اإلسراؼ كالتبذير منيي عنو عمكمان حتى في المباحات، ككجكد اإلسراؼ 
، ككذلؾ التقصير باإلنفاؽ الكاجب كالمندكب باالشتغاؿ  في المباح ال يقمبو إلى محـر

   .  بمباح ال يقبمو إلى محـر
" :لقكلو  -ٔ  رى كال ًضرىارى رى ، كالقات لو أشير المحرماتالمضار مف ، ك (ُ)"ال ضى

 ،لما فيو مف ضياع الماؿ، كذىاب األكقات ؛قريب مف ضرر الخمر كالميسرال ضرره
، كلو كالجناية عمى الصحة، كبو يقع التشاغؿ عف الصبلة، ككثير مف الكاجبات الميمة

 سرقة لتكفير ثمنو، أك سرقة القات نفسو، كىذا قد يترتب عميو، كانتشار الاألمنية هأضرار 
ٌراس القات، كقد تزىؽ في ذلؾ األنفس ككؿ مضر بصحة ، مكاجية بيف الس راؽ كحي

 طيابتع ال يمكف أف تأذف الشريعة؛ ألف اإلنساف في بدنو أك عقمو، أك مالو فيك حراـ
 ، كأخؼ ضرران.ةمع تحريميا لما ىك أقؿ منو مفسد القات

بالخبرة  البتة،نو ضرر يتأتى م وعمـ بأنيكال  ،ضرر القات ال ينشأ عفنكقش: بأنو 
ر ك صعال ركرمبالعقكؿ كاألبداف، مع  ان شجرة القات إضرار ل أف فما عمـ، كالتجربة عند آكميو

كأبدانيـ  ،مع كثرة مف يستعمميا مف العامة كاألنظار، فإف عقكليـ زاكيةك  ،كاألزماف
ف سمـ بكجكد ضرر فيحمؿ صحيحة ليست سقيمة كاىية  ،سائرهعمى نكع منو دكف ، كا 

كمف ضرره أنو يسبب السير كاألرؽ إذا أكثر  ،ىك النكع المعركؼ عند آكميو بأنو ضارك 
 كالعسؿ ،كالضرر اليسير مع اختبلؼ الطبائع ال يقتضي التحريـ أصبلن ، منو ال السكر

 ،و يفسد المنيإنؿ: ك قالك ، كال يحـر عمى جميع الناس ،عمى مف أضر بو كحده ـحر ي
 كيكلد ليـ كغيرىـ. ،تكف النساءأكي ،اىد آكميو يتزكجكفشي إذمجرد دعكل يكذبيا الحس، 

؛ لحديث ما أسكر كثيره فقميمو حراـك  ،كؿ مفتر مسكر، ككؿ مسكر حراـك  ه،ر يفتلت -ٕ
ميفىتِّرو  ميٍسًكرو  كؿ عف الم ًو  رسكؿ نيى"أـ سممة رضي اهلل عنيا:  المفتر فيو ، ك (ِ)"كى
في القات كمستعممو كسائر المسكرات، كذلؾ معمـك مشاىد  ،حرارة في الجسد كانكسار

                                                           
 .ُّْ/ّ الغميؿ ماجو، كأحمد ، كىك صحيح بمجمكع طرقو، إركاء ، كىك عند ابفسبؽ تخريجو -ُ
 ، كىك حديث صالح لبلحتجاج بو كما قاؿ الشككاني. داكد، كأحمد ، كىك عند أبيسبؽ تخريجو -ِ
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ف كاف يحصؿ معيا تكىـ النشاط أك تحققو فإف ذلؾ مما يحصؿ منو االنتشاء كالسمك  ،كا 
 . الحاصؿ مف التخدير لمجسد

كتخديره غير صحيحة، كالمشاىد مف أحكاؿ آكميو  ،مويكتخب ،دعكل إسكاره نكقش: بأف
يغير  فبل أك تغيير، ،شاع مف تخديرال يشعركف بما يذاع أك ي هتناكلك فم ،بخبلؼ ذلؾ

نما فيو بركدة مما  ،كال تخديران  ،كال تخييبلن  ،كال يحدث ليـ إسكاران  ، كال يفتره،العقؿ كا 
عرؼ ال محالة أنو غير  الفقياءكمف تأمؿ حد اإلسكار المعتبر في كبلـ  ،يستعدم الماء

القات ليس فيو شيء ف ، كبأف قياس القات عمى المسكر كالمفتر قياس مع الفارؽ؛ ألمسكر
، كالمسكرات عف تجربة كمعرفة باالستعماؿ المستمر ،أك اإلسكار ،أك التفتير ،مف التخدير

قكم، منشط ك كم ،الشام كالبفككالمخدرات منيكات لمعقؿ كالحس كاإلدراؾ، كالقات منبو 
يعمـ ما  القات يأكؿ ، كالذمكمرخيات لؤلعصاب ،كالمخدرات منكمات كمفترات لمبدف

نعاش  ،كاستجماع الفكر ،بؿ إف القات كسيمة إلى زيادة الفيـ، لو قكؿ، كيفيـ ما يقاؿي كا 
 القات، ك كال يتجاكز في تنبييو مستكل البف كالشام، بؿ ال يصؿ إلى مستكاىا، النفس

قد اعترض كثير مف ، ك نص كالقياس الصحيحالحبلؿ، كالمسكرات كما يساكييا حراـ ب
 .المؤتمر العالمي لمحاربة المسكرات بإجماع دراصالرار اليمف عمى الق ةعمماء كقضا

دفع كعمى أف  ،أف الشريعة اإلسبلمية بنيت عمى جمب المصالح كدرء المفاسد -ٖ
ف كاف لو بعض  ،لو آثاره كنتائجو المختمفة، كالقات المضار مقدـ عمى جمب المنافع كا 

مصالح كمفاسد ك  أكبر كأعظـ، لكف ضرره كمفاسده كسمبياتو ،الفكائد كالمزايا كاإليجابيات
جية المصمحة فيي المصمحة المفيكمة  تغمبف غمب، فإاألالدنيا تفيـ عمى مقتضى 

 المقصكدك غمبت الجية األخرل فيي المفسدة المفيكمة عرفان  فكا   ،كالمقصكدة شرعان  عرفان 
 القات مضغ، كالغالب في الحكـ في الشريعة عمى األغمب كاألرجح، ف(ُ)رفعيا شرعان 

 كتركيا. درؤىايجب ف ،مفسدةالزراعتو ك 

                                                           
 .َّْ/ُلمشاطبي المكافقات  -ُ
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، كالمحـر مثبت لمحكـ، كالمحمؿ ينفيو، فالمثبت أكلى؛ (ُ)المثبت مقدـ عمى النافي -ٗ
 ألنو تيقف زيادة، كألنو ناقؿ، كالمحمؿ مبؽو، كالناقؿ أكلى؛ ألنو يفيد حكمان شرعيان. 

 النافي عمى مقدـ بتالمناقشة: لممحمؿ القكؿ: إف القاعدة ليست عمى إطبلقيا، بؿ المث
 الذمة؛ براءة فيقدـ، كالنافي قد صحبو الدليؿ، كاألصؿ نفيو دليؿ النافي يصحب أف إال
 .(ِ)الحقكؽ مف بحؽ مشغكلة غير بريئة خمقت الذمـ ألف

المحرمكف دلكا عمى حكـ القات كعمتو، كالداؿ عمى العمة أكلى؛ ألنو أقرب إلى  -َُ
ال يسمـ اآلخركف بالعمة، كمف شركط صحة القياس و بأنالمناقشة: ، ك اإليضاح كالبياف

 مكافقة الفرع لؤلصؿ في العمة.
شدد اإلسبلـ عمى حماية ، فقد مع مقاصد الشريعة وتعارض القات كتصادم -ُُ

الضركريات كىي: الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالماؿ، كالعرض، كحـر كؿ ما يؤدم إلى 
دراسة كب، عرض ليا بأم شيء مف األذلبؿ شرع الحدكد لمزجر عف الت ،اإلضرار بيا

 ،كالمختصيف مف أطباء وكاستطبلع آراء الكثير مف ماضغي ،آثار القات المختمفة
يصادـ  -تناكالن زراعةن ك - وأن ، تبيفكغيرىـ ،كدعاة ،كعمماء ،كاقتصادييف ،كمفكريف

كالضركريات الخمس، كيؤثر مف قريب أك بعيد،  ،مف مقاصد الشريعة اكيعارض كثير 
 ، كما يمي:أك بصكرة غير مباشرة عمييا ،باشرةم

بيف تارؾ لمصبلة، أك  وماضغي؛ ألف القات سمبان عمى مقصد حفظ الديف يؤثر -أ
صبلة تفكتيـ الكثير منيـ ك لغير عذر شرعي، بيف تأخير، كتقديـ، كجمع مخؿ بكقتيا 

 ،فكنيؿ مف أعراض المسممي ،كنميمة ،يبةكمجالسو بيف غ، الجماعة في المساجد
 تو،يمجؤكف إلى ارتكاب كسائؿ غير مشركعة لمحصكؿ عمى قيمو بعض ماضغيك 

حتى  ،تراكـ الديكف الكثيرةكيؤدم إلى  ،كنيب الماؿ العاـ ،كاالختبلس كة،كالرش ،كالسرقة
الكثير مف الحقكؽ  ويضيع كثير مف ماضغيك ، بعض إلى بيع أثاث بيتواليضطر 

                                                           
 .َُّٓ/ّ التحرير شرح التحبير -ُ

 .َُٓالفقيية ص القكاعد ، كشرحِٕ/ُ البارم فتح -ِ
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 ،مما يجعميـ عرضة لئلىماؿ، كاألسرة ،األكالدك  ،الزكجةك  ،كحؽ النفس ،الكاجبة األداء
 .إخبلؿ بمقصد الديف ذلؾكألىؿ السكء، ك 

باعتراؼ كثير مف يسبب بعض األمراض إذ  ،سمبان عمى مقصد حفظ النفس يؤثر -ب
ببعض الظكاىر  وخاصة مع اقتراف مضغ ،ضارةالسيئة ك الصحية ال هكلو آثار  ماضغيو،

 و،كشرب الكحكؿ، كاستعماؿ المبيدات الكيماكية لرشالتدخيف بأنكاعو، كالسيئة األخرل 
كتسبب لو الكثير مف  ،(ُ)كما يترتب عف ىذه الظكاىر مف آثار سيئة كأضرار صحية

 ةصابكاإل ،كىبلكيايا إتبلفأك  التأثير في النفس، األمراض التي يمكف أف تؤدم إلى
، كىزالة سنافألالضعؼ العاـ، كضعؼ الشيية، كاإلمساؾ المزمف، كالسير، كتحطـ اب

 ،يمـك، كالكالشككؾ ،كثرة الكساكسك الجسـ، كاصفرار الكجو، كالسمس البكلي )الكدم(، 
خبلؽ، كالخركج عف األكسكء  ،كالضجر، كالعجز، كالكسؿ ،كالذىكؿ ،الشركدك  ،غمـككال

 تمفيا.ي فظ النفس مف أم شيء يؤذييا أكلحكىذا مخالؼ الطبع، 
كخاصة عمى المدل ، يؤثر في الجياز العصبيذ إ، سمبان عمى حفظ العقؿ يؤثر -ج

كما ثبت  و،كثار مف مضغلئلكقد كجدت بعض الحاالت التي أصيبت بالجنكف  ،الطكيؿ
ثبت أف بعض أنكاع القات تؤثر عمى ك يسبب بعض األمراض النفسية،  وأف مضغ

يصابكف بأمراض انفصاـ الشخصية، كىذه كميا تتعارض مع  والعقؿ، كبعض ماضغي
 .أك مآالن عقؿ مف أم شيء يؤثر عميو حاالن حفظ ال
أك -أثبتت كثير مف الدراسات أف القات ، إذ القات سمبان عمى حفظ النسؿ يؤثر -د
 ،كيضعؼ الباءة، مف الناحية الجنسية وتؤثر عمى كثير مف ماضغي -ا منوأنكاع

ع بعض قد يدفكالذم  ،خطيرةكالسمبية ال هآثار  األمر يذالك  و،ؼ كثير مف ماضغيااعتر ب
، خاصة مع ضعؼ اإليماف ،الزكجات إلى الخطأ إلشباع رغباتيف كحاجتيف الجنسية

 ،كيصيبيـ المرض ،مف أكزانيـ صينق إذ المكاليد، كعمى جنةاأليؤثر عمى  وكما ثبت أن
 ،فينشأ نتيجة لذلؾ جيؿ ىزيؿ البنية ال يصمح لمقياـ بالمياـ الجساـ في بناء أكطانيـ

                                                           
 سيأتي في المطمب الثاني الكقكؼ عمى ذلؾ إف شاء اهلل تعالى. -ُ
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كىذا مخالؼ لحفظ  ،يترتب عمى ذلؾ مف مفاسد كآثار سيئة كما ،كالدفاع عف دينيـ
يجاد نسؿ قكم قادر عمى حمؿ األمانة. ،النسؿ  كا 
نفاؽ األمكاؿ ، إذ القات سمبان عمى مقصد حفظ الماؿ يؤثر -ىػ يؤدم إلى تبديد كا 

فيك يستيمؾ جزء  ،عمى اقتصاد األفراد كاألسر ان كجمي ان أصبح ضرره كاضح حتى ،الكثيرة
ضرره عمى ، كلو كما يترتب عمى ذلؾ مف مشاكؿ كآثار ،يـ كعائداتيـتدخكالممف  ان كبير 

مف الحبكب  افأثر بصكرة ممحكظة ككبيرة عمى إنتاج البمد إذ ،اقتصاد األمة كالكطف
 -خاصة القمح-كأصبح الكطف معتمدان اعتمادان كميان عمى االستيراد مف الخارج  ،الغذائية

ككذلؾ نافس القات كبشكؿ كبير  ،إلى كقت قريب بعد أف كاف مكتفيان في غذائو
كالتي  ،كالتي تدر عمى خزينة الدكلة كعمى المكاطنيف العممة الصعبة ،المحاصيؿ النقدية

 ،كالتدىكر الرىيب الذم يبلحقيا و،ذىا مف التخبط الذم تعيشقتحتاج إلييا الدكلة لتن
يـ مف كارثة الفقر التي عمت ذكا حاليـ كأنفسقكيحتاج إلييا المكاطنكف ليحسنكا بؿ لين

ككذلؾ استنزؼ الكثير مف المكارد ات المتناكلة لمقات، معظـ طبقات كفئات المجتمع
استكلى عمى معظـ األراضي الخصبة، ، ك المائية التي تحتاج إلييا البمد إنسانان كأرضان 

كأىدرت بسببو مبلييف مف  ،عمى حساب المزركعات األخرلتو كالتكسع مطرد في زراع
ف كانت لو بعض الفكائد االقتصادية لكنيا  ،لساعاتا كأثر عمى اإلنتاج بصكرة كبيرة، كا 

 ، كعميوأما األكثرية الساحقة فمتضررة مف ذلؾ ،فقط لمصمحة قميمة جدان مف السكاف
 .(ُ)حمايتو كرعايتوك مقصد حفظ الماؿ ل ةخالفالممقات أضراره االقتصادية فم

                                                           
صبلح ،ِِٔ/ْ حجر الييثميالبف : الفتاكل الكبرل الثاني ألدلة القكؿ انظر -ُ ، ّٗٗمبيحاني صلالمجتمع  كا 

 ،ّْٗ/ٓ، كتكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ لمبساـ ِٖ/ٓ، كالفقو عمى المذاىب األربعة لمحزيرم َْٗ، َْٕ
ممعممي )رسالة ضمف كتاب القات في األدب اليمني كالفقو ل تركيح األكقات في المناظرة بيف القيكة كالقاتك 

يحيى بف لقيكة كالطباؽ كالقات المستخرجات البينات عمى تحميؿ األشياء المستعمبلت مف ال، ك ِْص اإلسبلمي(
-ُِٓ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صٕٓالحسيف )ضمف كتاب ثبلث رسائؿ في القات( ص

 .ّٓٗ-ّٕٓ، كحكـ القات في الشريعة اإلسبلمية صِِٔ-ُٖٔ/ِ، كالفتاكل المعاصرة لمقرضاكم ِّٗ
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إف الدائرة »سبلمي في الخرطـك نصيا: كقد صدرت فتكل عف مجمع الفقو اإل
المختصة بالمجمع قد تدارست ىذا األمر مف جميع جكانبو، حيث ثبت ليا عمميان بأف 
ىذا النبات يحتكم عمى مكاد كيميائية ضارة بصحة اإلنساف، كعميو فبل يجكز شرعان 

 .(ُ)«تعاطيو
، أك (ِ)ك التفتيرأ ،تبمغ إلى حد السكر القات بعض أنكاع تإذا كان: القكؿ الثالث

ذاتكجو الحكـ بتحريـ ذلؾ النكع بخصكصو (ّ)التخدير كاف يضر بعض الطباع مف  ، كا 
ال فاألصؿ الحؿ ،دكف إسكار كتفتير حـر إلضراره كما يدؿ عمى ذلؾ عمكمات  ،كا 

مف القات يبمغ بمستيمكو إلى السكر حـر عميو ككذلؾ إذا كاف الكثير  ،القرآف كالسنة
ف كاف يؤثر ذلؾ التأثير مع بعض المستعمميف لو دكف قميمة كما يحـر ع ميو كثيرة، كا 

رد في االك ؛ ألف مف يحصؿ معو األثر دكف مف عداهبالبعض كاف التحريـ مختصان 
ميفىتِّرو  ميٍسًكرو  كؿ عف الم ًو  رسكؿ نيى"؛ لحديث: تحريـ كؿ مسكر مفتر ىك الشرع ، "كى

أك اإلسكار عف تجربة كمعرفة  ،يرأك التفت ،القات ليس فيو شيء مف التخديرك 
باالستعماؿ المستمر، كأنو ال يزيد عف مفعكؿ الشام كالبف كأمثاليما مف تنبيو البعض 

كال يخفى أف أم حكـ يصدر بتحريـ أم شيء، كيرفع اإلباحة ، لمنشاط عمى العمؿ

                                                           

ـ( بتاريخ: ََِٗ/ِٗلنبات القات نمرة)ـ ؼ إ/ـ أ/ فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك عف الحكـ الشرعي -ُ
 /.ََِٗ/مارس/ِّىػ المكافؽ َُّْ/ربيع أكؿ/ِٔ

كفتره تفتيران، كفتر الماء سكف  ،فتر يفتر فتكران كفتاران: سكف بعد حدة، كالف بعد شدة عمى أف التفتير مف -ِ
-الضعؼ، كالفتار  :-حركةم-جسمو فتكران النت مفاصمو كضعؼ، كالفتر فتر حره فيك فاتر كفاتكر، ك 

يقاؿ:  ،كصار فيو فتكر كىك ضعؼ كانكسار ،المفتر الذم إذا شرب أحمى الجسد، ك : ابتداء النشكة-كغراب
 كالخكر الفتكر يكرث شراب كؿ المفتر:» الخطابي: ، قاؿأفتر الرجؿ فيك مفتر، إذا ضعفت جفكنو كانكسر طرفو

 .ّٓ/ْ السبلـ ، كسبؿَْٖ/ّفي غريب الحديث كاألثر  النيايةك  ،ّٖٓالقامكس المحيط ص، «األعضاء في
 مقدمة األطراؼ، كىك في ، فالخدرمذالؿ يغشى األعضاءا ، كىكىك فتكر مع زيادةك  :الخدرعمى أنو مف  -ّ

، خدر كفرح فيك خدر كأخدره، كفتكر العيف أك ثقؿ فييا مف لمسكر ذريعة يككف لئبل شربو؛ عف كنيى السكر،
 .ِٗ/َُ المعبكد ، كعكفَْٗط صالقامكس المحي، قذل
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ك أ ،بطريؽ النص، أك سنة رسكلو ،بدليؿ مف كتاب اهلل إالال يككف صحيحان  ،األصمية
 .(ُ)أك القياس الصحيح ،العمـك

 كال ،ولقكت عياضر بي كال ،يضر الفرد في صحتوبأال  كقيد القاضي العمراني فتكاه
 .(ِ)فيك حبلؿ ، فإذا لـ يكف ذلؾيضيع صبلتو

كلكنيـ  ،كعابكه ،كقدحكا فيو ،أضراران كثيرة ذكركا لوىؤالء ، ك (ّ)التكقؼ القكؿ الرابع:
التي ينبغي عمى المؤمف  ،(ْ)بياتتأكثرىـ جعمو مف المشك  ،يصرحكا بتحريمو كمنعو

التي فسرىا العمماء بكؿ ما ليس بكاضح الحؿ كالحرمة ، ك لوتجنبيا اتقاءن لدينو كحفظان 
الحتمالو الحؿ كالحرمة عمى السكاء، أك  ،مما تنازعتو األدلة كتجاذبتو المعاني كاألسباب

 مع قرينة أك قرائف تدؿ ألحدىما.

                                                           
الفتح الرباني مف  و، ضمف كتابانظر: البحث المسفر عف تحريـ كؿ مسكر كمفتر لمشككاني، الشككانيقاؿ بو  -ُ

 .ِْٗ-ِّْ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صُُِْ/ٖفتاكل الشككاني 
أال يككف في ضركرة إلى ثمنو، انظر: القات بيف ـ(، كزاد: بُٓٗٗكمحمد بف نافع الشامي مف عمماء سكريا) -ِ

 .ُِْالفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص

عبد (، ك ىػُّّٓ)عمكم بف أحمد السقاؼ(، ك ىػّٕٗ)بف حجر الييتميقاؿ بو جماعة مف الفقياء، كمنيـ: ا -ّ
فتاح الحازمي مف أحمد عبد ال(، ك ىػُُْٗ)محمد بف عمي األككع الحكاليك  (،ىػُّٕٗ)الكاسع بف يحيى الكاسعي

ىبلؿ ، ك عبد المجيد عزيز الزندانيك  ،عمر أحمد سيؼ، ك حمكد عباس المؤيدك  المعاصريف، عمماء السعكدية
أك مف جية اإلسراؼ كالتبذير، كال  ،يمكف أف يتناكؿ القات التحريـ مف جية الضرر»: األخير قاؿك  ،الكبكدم

كربما بدكف  ،كيترؾ أىمو كأكالده بدكف مصاريؼسيما عمى محدكدم الدخؿ بحيث يصرؼ النقكد في القات، 
ألني  ؛فبل أستطيع أف أقكؿ ذلؾ ،كما يزعـ البعض ان،أما تحريـ القات لذاتو، أك لككنو مسكر  ،طعاـ كلباس

، ِِٖ، ِِٓ، ِِْ/ْ، انظر: الفتاكل الكبر«أك أدنى أثر ،كلـ أشعر بأم اختبلؿ في العقؿ ،أكمت القات كثيران 
 .َّٓ-ِٔٗ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صُْٕ/ُمييثمي لالكبائر  ؼاقترا عف كالزكاجر

ف لـ أجـز بتحريمو عمى اإلطبلؽ لما عممت مما قررتو ككضحتو كبينتو »مي: تيقكؿ ابف حجر اليي -ْ إني كا 
كماؿ مف أك زىد أك تطمع إلى لكني أرل أنو ال ينبغي لذم مركءة أك ديف أك كرع  ،كبرىنت عميو باألدلة العقمية كالنقمية

الحتمالو الحؿ كالحرمة عمى السكاء أك مع قرينة أك قرائف تدؿ  ،ألنو مف الشبيات ؛الكماالت أف يستعممو
فإنو ال يتعاطى  ...كما كاف كذلؾ فيك مشتبو أم اشتباه فيككف مف الشبيات التي يتأكد اجتنابيا ،ألحدىما

 .ِِٖ/ْالفتاكل الفقيية الكبرل  «بالنصيب األقكل الكماالت كال تمسؾ مف قكليتحقؽ بحقيقة الت مف لـ إال المشتبيات
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جـز فيو الحجـ عف الجاعؿ لمعقؿ يك  ،مفكرل المحيراالختبلؼ كالتنافي  ؼفسبب التكق
ؼ تأثيره كعدـ تأثيره باختبلؼ الطباع ختبلو اسبب كالذم ،بتحميؿ أك تحريـ عمى اإلطبلؽ

، كبعد كذبيـ ،يايمع عدالة قائم ،المتناقضة قكاؿف التكفيؽ بيف األامكإ كعدـ ،األبدافك 
 ،ر األمر عميوادي ،ي كال أغمبي مف الضرر أك عدموكصؼ ذات لمقاتلـ يثبت  نوكأل
عف  عنيا في حديث أبي ثعمية  تربما كاف مف األشياء المسكك ، ك حكـ بقضيتويك 

يِّعيكىىا، فىال فىرىاًئضى  فىرىضى  الم وى  كجؿ عز اهلل "إفقاؿ:  رسكؿ اهلل   فىال حرمات كحـر تيضى
د   ،تىٍنتىًيكيكىىا حى ديكدنا كى ٍيرً  مف أىٍشيىاءى  كسكت عف ،ديكىىاتىٍعتى  فىال حي ثيكا فىال ًنٍسيىافو  غى  .(ُ)عنيا" تىٍبحى
في القركف المتأخرة ، بؿ ىك حادث بعده، ك عيد النبي  نازلة لـ تكف عمى فالقات
 ،كتاب نص مففييا ، فكاف شأنو شأف كثير مف المسائؿ المحدثة التي ال يكجد خصكصان 

اآلف ، كحتى أك باإلباحة كالمنع ،حؿ أك الحرمةأك سنة يبيف حكميا حكمان صريحان بال
ماىية مف األطباء كالمختصيف كحتى قكانيف الدكؿ ال يزالكف عمى خبلؼ في  ان كثير فإف 

بينما ذىب ، إلى أف شجرة القات تحتكم عمى مكاد مخدرة يـفذىب فريؽ من، ىذه الشجرة
كبالتالي يككف القات مف  ،بؿ ىي مكاد منبية ،آخركف إلى أنيا ال تحتكم عمى مكاد مخدرة

" ماال إلى يىًريبيؾى  ما "دىعٍ : النبي  ؛ لقكؿينبغي تجنبياالمشتبيات التي  ، كقكلو (ِ)يىًريبيؾى
 : ٍمىفٍ  كىًعٍرًضًو، ًلًديًنوً  اٍستىٍبرىأى  الش بييىاتً  ات قىى "فىمىف قىعى  كى قىعى  الش بييىاتً  في كى " في كى رىاـً اٍلحى

(ّ) ،
" أىي يىا تىٍدًرم ال فىًإن ؾى  تىٍأكيٍؿ؛ "فال جد مع كمبو كمبان آخر:إذا ك لعدم  كقكلو   .(ْ)قىتىؿى

                                                           

، ٖٗٓبرقـ:  ِِِ/ِِ الكبير ، كالطبراني في المعجـِْبرقـ:  ُْٖ/ْ أخرجو الدار قطني، كتاب الرضاع -ُ
 العمـك ، كانظر: جامعُِّٖبرقـ:  ّّٔص الصالحيف كالحديث مختمؼ في صحتو، فحسنو النككم في رياض

، كضعفو ُْٔ/ُِ العالية المطالب« منقطع أنو إال ثقات رجالو»، كقاؿ ابف حجر: ِٕٔلحكـ البف رجب صكا
، كأخرجو البييقي في الكبرل مكقكفان، كتاب الضحايا، باب ما لـ يذكر تحريمو كال ُٕص المراـ األلباني في غاية

 .َُٗٓٗبرقـ:  ُِ/َُ كاف في معنى ما ذكر تحريمو مما يؤكؿ أك يشرب

 .«صحيح حسف حديث كىذا»، كأحمد، قاؿ الترمذم: النسائي، ك الترمذمسبؽ تخريجو، كىك عند  -ِ

 كمسمـ. سبؽ تخريجو، كىك في البخارم -ّ
، كمسمـ، ُٕٔٓبرقـ:  َِٖٗ/ٓ ثبلثة أك يكميف عنو غاب إذا الصيد باب البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، أخرجو -ْ

 .ُِٗٗبرقـ:  ُُّٓ/ّ المعممة بالكبلب الصيد لحيكاف، بابا مف يؤكؿ كما كالذبائح الصيد كتاب
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

 ىب فريؽ إلى أف لمقات فكائد صحية تعكد عمى المتعاطي، كمنيا:ذ -أ
بة عبلج نفسي يتعاطاه الفرد بيدؼ الحصكؿ عمى الراحة كالسعادة القات بمثا -ُ

 نشراح. رتياح اإليجابي كاالالكقتية، كيؤدم بالمرء إلى حالة مف اال
 نفع الشباب الذيف ال يستطيعكف الزكاج حيث يضعؼ الباءة.ي -ِ
 .بلج ضد السمنة، كيناسب مف يريد خفة الكزفع -ّ
ي تفرز مادة األدريناليف المفيدة لؤلكردة، كأف عنصر الت ت يثير الغدة الكظريةالقا -ْ

يثير غدة البنكرياس التي تفرز مادة األنسكليف مما يقمؿ نسبة  (CATHINE)الكاثيف 
 .السكر بالدـ، كبالتالي فيمكف اعتباره مف عبلجات مرض السكر

أما ضد المبلريا )الحمى(، ككذلؾ السعاؿ، ك  ف المعتقد أنو يشكؿ عبلجان فعاالن م -ٓ
استخبلص جذكره بكاسطة الغمي فيعتبر عبلجان لمضعؼ العاـ، كأما األكراؽ كالجذكر معان 

-بينما تستعمؿ الجذكر لكحدىا ضد مرض السيبلف  -نزاك نفماإل–فتستعمؿ ضد الزكاـ 
كتمضغ األكراؽ منبيان، كمضعفان لشيية الطعاـ، كلمشعكر  -مف األمراض التناسمية

( بالجكع، كمكقظان يؤدم إلى  .األرؽ )فيك مانع لمنـك
يخفؼ اآلالـ الناتجة عف القرحة، كلعؿ السبب أف أكراؽ القات تخفض الحمكضة  -ٔ

 في المعدة.
دـ إصابة متعاطي القات بالضغط كتصمب الشراييف، كلعؿ السبب عدـ ع -ٕ

 .إصابتيـ بالسمنة
زيادة  ، معنتعاشقظة كااليمقات أثر عمى الجياز العصبي يتمثؿ في زيادة الل -ٖ

نعاش النفس، كاستجماع الفكر، كيزيد ا  النشاط الحيكية، كما أنو يبعث الفرحة كالسركر ك 
لتذكر لممنسيات، كينبو النشاط الذىني؛ لتأثير القات المنشط، كلكجكد اك  الذكاء، كالفيـ،

 القمكيات بشكؿ أساسي. 
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لتأثير  مقات تأثير في تيدئة األلـ؛ الحتكائو عمى الكاثبيتكف كىك مشابول -ٗ
االبفيتاميف، كلكف الجرعة المطمكبة أكبر، كلذا يجب عدـ اعتبار الكاثينكف كميدئ 

 .(ُ)حقيقي لؤللـ
 يرل فريؽ آخر أف لمقات عدة أضرار صحية كنفسية تصيب ماضغيو، كمنيا: -ب
أضرار تصيب الجياز العصبي: إذ يسبب السير، كاألرؽ، كزيادة التكتر العصبي،  -أ
ف التركيز، كضعفو، كالرعاش، كاليمكسة، كالخياالت، كاألكىاـ، كالقمؽ، لتخدير، كفقدااك 

ه بثبلث مراحؿ: مرحمة تنبيو ر كالنرفزة، كتجنب االتصاؿ االجتماعي أحيانان، كيمر تأثي
حساس بالسعادة، كالنشكة، كالتفاؤؿ، كالخياؿ الخصب، كالنشاط إالحس كاإلدراؾ، مع 
كء دفترة الي-مة تخدير كشؿ اإلدراؾ كالعقؿ ك ثبلث، ثـ مرحأالعقمي لمدة ساعتيف 

يرافقيا تكتر ككآبة، ثـ مرحمة ضعؼ كىبكط كخمكؿ القكل العقمية؛ حيث فقداف  -كالكيؼ
 .(ِ)القدرة عمى االنتباه، كضعؼ في الذاكرة، كتعطؿ التركيز، كالقدرات األخرل

بب آثار تصيب الجياز اليضمي: إذ يؤثر القات عمى الفـ، كاألسناف؛ بس -ب
ستخداـ المكاد الكيماكية مع اك  مارسة مضغو لفترات طكيمة، كقد يسبب التياب الفـ،م

صابة القات يؤدم إلى تقرحات في الفـ، كالمداكمة عمى ذلؾ يقدـ الحتماالت اإل
سبب بعض األمراض في المرمء، كيسبب يبسرطاف المساف كالتجكيؼ الفمكم، ك 

مراض سكء التغذية أذم يترتب عميو انتشار االضطرابات اليضمية، كفقداف الشيية، كال
كمضاعفاتيا، كيسبب قرحة المعدة خاصة المعي االثني عشر، كاإلمساؾ المزمف الذم 
يشكؿ أحد األسباب التي تقكد إلى االنسداد المعكم الذم يستدعي في حاالتو الحادة 

كقد تصؿ  رطة،فالتدخؿ الجراحي، كيسبب التياب القناة النفسية المصحكب بإفرازات م

                                                           
، كالقات ُّٓالقات تركيبو الكيميائي كآثار الصحية لعبد الرحمف ثابت، مجمة الثكابت، عدد الثامف، ص -ُ

 .َُْو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص، كالقات بيف الفقْٗربو أميف ص دكمككناتو كآثار الصحية ألفندم عب
، ِٔٔ، كحكـ القات في الشريعة اإلسبلمية صَُٖ-َُٔالفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص القات بيف -ِ

ِٖٔ ،ِٔٗ. 
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ات لتيابصاب المعدة باالتعشر، ك  ياألضرار إلى حاالت نزيؼ حاد في المعدة كاالثن
نسداد يادة اإلصابة باالز سبب البكاسير، ك يفرازاتيا، كيحدث شمؿ في األمعاء، ك إكقمة 

ؤدم إلى ارتخاء في عضبلت يمعكم المصاحب الرتخاء عضبلت األمعاء الدقيقة، ك لا
لتسمـ بالمكاد ايظة مما يسبب عدـ قياـ األمعاء بكظيفتيا، ك األمعاء الدقيقة كالغم

الكيماكية التي تستخدـ في رش القات، كال يغسؿ جيدان، كضعؼ المناعة ضد األمراض، 
لقات مف أىـ الكسائؿ الناقمة لؤلمراض الطفيمية كالديداف المسببة لمضعؼ كاليزاؿ، اك 

 .(ُ)صابة باألمراضكاإل

يث إف مركباتو تمر عبر الكبد؛ ليتـ تكزيعيا كتحكيميا حد؛ مقات أثره عمى الكبلك  -ج
إلى مركبات أخرل، كالقات يحتكم عمى العديد مف المركبات كمادة التنيف كالمكاد 

ي البرىاف طلقات يزيد ناقؿ األميف األلنيف، كينقص مجمكع البركتيف، مما يعاالقمكية، ك 
لقات مف العكامؿ المؤثرة في تميؼ االكيمائي عمى اضطراب كظيفة الكبد عند ماضغيو، ك 

الكبد كتضخمو، كيؤدم إلى اضطراب في كظائؼ الكبد في شكمو الحاد، كربما يسبب 
ف المؤكد أف العديد مف المتغيرات منقصان في المناعة، أك اضطرابان في خبليا الكبد، ك 

تصحبيا  تحدث في خبليا الجسـ نتيجة مضغ القات، كىذه المتغيرات المجيرية في الخبليا
عض الحاالت المرضية بدائيا لكظيفتيا الفيزيكلكجية، ك أتغيرات كيماكية مما يؤثر في 

 .(ِ)مثؿ التيابات الكبد يطكؿ معدؿ الشفاء منيا عند ماضغي القات عنو عند غيرىـ

                                                           
-، كالقات )الظاىرةْٓ، كالقات مككناتو كآثار الصحية ألفندم عبد ربو صٔدراسة طبية حكؿ القات ص -ُ

تمع اليمني لعباس فاض ية في المجس، كالقات مبلحظات حكؿ تأثيراتو الجسمية كالنفُٕكاآلثار( ص-كمةشالم
، كالقات كاليضـ كانفصاـ الشخصية لناصر عبد اهلل عكض َُّ، صُِعدد عدم، مجمة دراسات يمنية، الس
، ِْْ، كدنيا المخدرات كعالـ اليمكسة لفؤاد القسكس صُٖٖ، كالقات في حياة اليمف كاليمنييف صَٕص

، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ُٔٗكالمسكرات كالمخدرات بيف الشريعة كالقانكف دراسة مقارنة ص
 . ِّ، ُِ، كالقات كالمجتمع صَِٕ، ِٖٔ، كحكـ القات في الشريعة اإلسبلمية صُُٓ-َُٗص

، كأثر القات عمى كظائؼ الكبد كالكمى ٖٓ، ٕٓانظر: القات مككناتو كآثاره الصحية ألفندم عبد ربو ص -ِ
 .ُُٔ، ُُٓف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص، كالقات بئٖ، ّٖلمحمد عكض باجبير ص
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كية نمقات أثر سمبي كبير عمى تركيب كخكاص ككظائؼ خبليا البنكرياس الغدية القلك  -د
 .(ُ)زدياد فترة المضغاإلنزيمات الياضمة، كيزداد ىذا األثر السمبي بالتي تقـك بإفراز ا

كلمقات أثره عمى الجياز القمبي الكعائي، فتأثيره عمى القمب كاضح لكثير مف  -ىػ
ؤدم القات إلى االضطراب في يماضغيو، فيـ يشعركف باضطراب نبضات القمب، ك 

ص أك تغذية القمب قلصدرية كأمراض نالدكرة الدمكية، كىك أحد العكامؿ المسببة لمذبحة ا
ؤثر عمى الدكرة الدمكية حيث يشعر متعاطكه بالبرد كالقشعريرة، كيتبع ذلؾ سرعة يبالدـ، ك 

عضبلت القمب  القمب، كسرعة ضرباتو كارتجافو، كتنبو مركبات القات ففي التنفس كخفقا
( Tْرمكف )رفع القات ىينياؾ ىذه العضبلت، ك إكتحممو فكؽ طاقتو مما يؤدم إلى 

ضربات قية، كيؤدم ذلؾ إلى زيادة درجة حرارة الجسـ، كزيادة ر الذم تفرزه الغدة الد
 .(ِ)يادة ىرمكف اإلدريناليف كالنكرادريناليف كيؤدم ذلؾ إلى زيادة ضغط الدـز القمب، كيسبب 

المنكية  تمقات أثره عمى الجياز البكلي: إذ يسبب صعكبة التبكؿ، كاإلفرازالك  -ك
ية بعد التبكؿ كبالذات عند مضغ القات؛ لآلثار السمبية لمقات عمى البركستات البلإراد

كؿ بكالحكيصمة المئكية كما يسببو مف احتقاف كتقمص، كما أف المعدؿ اليكمي لتدفؽ ال
%، كالقات يؤثر عمى عضبلت المثانة الممساء مما يسبب ْْينخفض بمقدار 

ىذا األثر لدل المسنيف، كيمكف أف يعزل  انقباضيا، كبالتالي احتباس البكؿ، كقد لكحظ
ارتفاع نسبة األمبلح، كبالتالي تككف الحصكات، كما أنو نتيجة لفقداف الجسـ سكائمو  إليو

لقات يؤثر عمى االقات مف خبلؿ العرؽ فإف ذلؾ يؤدم إلى نفس النتيجة، ك  ةأثناء جمس
از العصبي السمبثاكم كظيفة المثانة، كيقمؿ مف تيار البكؿ عبر تنشيط مستقببلت الجي

 .(ّ)في المثانة

                                                           
 .ُُٕالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص -ُ
، ُٔٗ، كالمكسرات كالمخدرات بيف الشريعة كالقانكف صُّ، َّالقات كالطب لمحمد عكض باجبير ص -ِ

 .َِٕاإلسبلمية ص ، كحكـ القات في الشريعةُُٗ، ُُٖكالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص
 .َُِ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صْٗ، صٖعددبت، االقات اآلثار الصحية، مجمة الثك  -ّ
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مقات أثره عمى الجياز التناسمي: إذ يشعر معظـ ماضغي القات برغبة جنسية لك  -ز
عارمة بعد مضغ القات، ثـ يتبعيا حالة مف الفتكر الجنسي، مع ضعؼ في قكة 

طالة العممية الجنسية، كما أف عممية القذؼ تتأثر؛ إلفراز البعض المني ا  نتصاب، ك اال
صابة العضبلت بنكع مف ب عد عممية التبكؿ؛ كيعكد ذلؾ لتثبيط عممية القذؼ، كا 

االرتخاء، كيتسبب في حدكث السيبلف المنكم)السمس(، كيشعر أكثر ماضغي القات أنو 
بشكؿ عاـ، كقد أظيرت البحكث أف مستكل التستكستيركف  ان يسبب فتكران جنسي

(Testosteron)-في الببلزما ينقص  -ككراليرمكف الجنسي األساسي في الذ
بصكرة ممحكظة بعد المعالجة بمادة الكاثينكف الفاعمة الرئيسية في القات، كالقات يؤدم 
إلى نقص في عدد الحيكانات المنكية كحركتيا، كزيادة في عدد الحيكانات المنكية غير 

ذلؾ الطبيعية، كيحدث تشكىات في الحيكانات المئكية، كنقص القدرة الجنسية كالعنة، كك
 .(ُ)نجاب، كاالضطراب الجنسينقص القدرة عمى اإل

كجاع العمكد أكيسبب القات أضراران كبيرة بالييكؿ العظمي، كالتيابات المفاصؿ، ك  -ح
العمكد الفقرم،  الفقرم، كانزالقاتو الناتجة عف طكؿ مدة الجمكس متكأ، مما يثقؿ عمى

 .(ِ)كيحممو ماال طاقو لو بو
الحامؿ كالمرضع؛ فمكاد القات المضرة تصؿ إلى الجنيف  مقات أثره عمى األـلك  -ط

المشيمة التي قد تؤدم إلى تشكىات الجنيف، كالتسمـ الحممي، كيقمؿ شيية  مف خبلؿ
عض مككنات القات تفرز في حميب األـ بالحكامؿ لؤلكؿ أثناء حاجتيف الممحة لمطعاـ، ك 

 زيادة نسبة المرض عندنقص في كزف المكلكد، كسكء تغذيتو، ك  المرضع، كيؤدم إلى
يادة أكجاع الحمؿ كآالمو كمعاناتو، كالنساء المكاتي يتزكجف في سف ز الجنيف، كضعفو، ك 

                                                           
ت كيميائيان ا، كالقّٗ-َٗ، كدراسات طبية حكؿ القات لممندعي اليافعي صَِالقات كالطب لباجبير ص -ُ

، كحكـ ُِِ، ُُِاإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص ، كالقات بيف الفقوِٕ-ِِكطبيان لخالد يحيى العبيدم ص
 .ِٖٔالقات في الشريعة اإلسبلمية ص

 .ُِّالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص -ِ
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صغيرة كيتناكلف القات يكف أكثر عرضة لمكفاة المرتبطة بالكالدة، كالقات يسبب قمة 
، كبعض المشاكؿ األخرل في المعدة كاألمعاء، ما يزيد مف فرصة كالدة المرأة  النـك

 ؼكمف ثـ يغدكا أضع ،فؿ ضعيؼ الكزف، يظؿ يعاني مف سكء التغذية في طفكلتولط
مف المعتاد عندما يبمغ سف الرشد، كالبقاء ساعات في غرفة مغمقة رديئة التيكية مع 

 .(ُ)الدخاف الذم تتناكلو النساء يؤثر كال شؾ عمى الجسـ كيعكد بمضاعفات خطيرة
ذ أجريت دراسة نفسية ميدانية لمعرفة عبلقة مقات أثره النفسي عمى متعاطيو: إلك  -م

عصابية، كأظيرت كجكد عبلقة مباشرة بيف االكتئاب لباالضطرابات ا تعاطي القات
ؽ كتعاطي القات، بغض النظر عف الفترة الزمنية لتعاطيو، كأف مكتعاطي القات، كبيف الق

ف الفترة ليا عبلقة ترة التعاطي ليا عبلقة مباشرة باالضطرابات العصابية األخرل، أك أف
جكد عبلقة بيف عصاب الفكبيا ك مباشرة في إبراز االضطرابات العصابية بشكؿ عاـ، ك 

)الخكاؼ( كعصاب اليستيريا كفترة التعاطي كذلؾ بمستكل داللة إحصائية، ككجكد 
شير تعبلقة كبيرة بيف االكتئاب كالقمؽ كتكىـ المرض كالكسكاس القيرم كفترة التعاطي، ك 

اب كالقمؽ فقط، االكتئساعات أكثر ارتباطان بعصابي  ٓلى أف المتعاطيف لفترة النتائج إ
–االكتئاب–لقمؽاساعات فإف العصاب األكثر ارتباطان فيما بينيـ:  َُأما المتعاطكف لفترة 

 الفكبيا )الخكاؼ(. -الكسكاس القيرم
ستخدميف مف الذككر الم% ّٓكقد كجد أف لمقات دكران كبيران في زيادة القمؽ، كأف 

ناؾ عبلقة بيف االضطرابات العصبية كالسمككية ىلمقات تعرضكا لعكاقب اليمكسة، كأف 
ضغ القات يؤدم إلى حدكث قمؽ كاضطرابات عصبية كنفسية مع مكتعاطي القات، كأف 

األرؽ كالسياد، كحدكث النرفزة كاالنفعاالت النفسية، كتجنب االتصاؿ االجتماعي في 
االنكفاء ك الشركد في التفكير،  لو يصاب متعاطيو بحالة مفبعض األحياف، كبعد تناك 

عمى النفس، كالشعكر بتراكـ أسباب اإلحباط كاليأس مف حياتو، كقد يدفع التخاذ أم 
قرار تككف لو آثار سمبية عمى حياتو الشخصية، أك العممية، أك في سياؽ عبلقاتو مع 

                                                           
 .ُِّ، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي صَُٔالمرأة اليمنية كمجالس القات لنجاة صائـ ص -ُ
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جمت ثبلث حاالت في سسبب مرض الكسكاس، كقد ياآلخريف، أك محيطو األسرم، ك 
ـ سميت بالجنكف التفاعمي ُٖٗٗالممكي بمندف عاـ  ىقسـ األمراض النفسية بالمستشف

حالة ىكس بسبب القات في نفس المستشفى ُِبسبب تناكؿ كميات كبيرة مف القات، ك
 .ـُٖٗٗحتى العاـ 

س لقات عامؿ رئيسي في عممية فشؿ عبلج المصابيف نفسيان، بؿ إنو يسيـ بدكر رئياك 
ال إ إليودكر المرض النفسي، كالذم ال يصؿ ك في إرتكاس الحالة النفسية بعد شفائيا، 

مف كاف مدمناي عمى القات كلديو القابمية الشخصية، كبالتالي فقد يصاب فقط باليمكسات 
بجميع أنكاعيا: الفكرية، كالبصرية، كالسمعية، كالجنسية، كغيرىا بحيث تؤدم في النياية 

 .(ُ)كمف ثـ إلى محاكلة االنتحارفصاـ، نإلى اال
كىك مف  ؤدم تناكؿ القات بمقادير كبيرة في بعض الحاالت إلى انفصاـ الشخصية،يك 

نان عند الكثير، كيصاحبو اضطراب شديد في ماألمراض العقمية الكظيفة، كيكاد يككف مز 
ؿ، كعدـ الرغبة رادة، كاإلدراؾ، كالمبادرة، فيك أكثر ميبلن إلى االنطكاء كالكسالتفكير، كاإل
خريف، رتياب في اآلالمريض، كقد يصاب بمرض الشؾ كاال ؾتغير في سمك ك  في العمؿ،

 .(ِ)ماغدككؿ ذلؾ راجع لزيادة تركيز ناقبلت االستشعارات العصبية األمينية في ال
 ،يؤثر عمى أدكية الضغطإذ  ،أنكاع مف األدكية خمسةيؤثر القات عمى حكالي  -ؾ

فإذا كاف  ،ير مف المضادات الحيكية، كيؤثر عمى امتصاصياكالسكر، كيؤثر عمى كث
، فإف القات يمنع امتصاص النصؼ أك أكثر مف ( جراـ مثبلن ََٓالمضاد الحيكم )

 .(ّ)النصؼ مف ىذا الدكاء
                                                           

 ، كحقيقةْٗ، كالقات مككناتو كآثاره الصحية صُِٖ-ُِٓف الكضعي صالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانك  -ُ
، كحكـ َٔ/ِٕ المنكرة بالمدينة اإلسبلمية الجامعة المجذكب، ضمف مجمة كالديف لمحمد العمـ ضكء في القات

 .ِٔٔالقات في الشريعة اإلسبلمية ص
 .ُِٗكالقانكف الكضعي ص، كالقات بيف الفقو اإلسبلمي ِّ-ِٖالقات كالعقـ كانفصاـ الشخصية ص -ِ
في كممة ألقاىا في ندكة لمقات نظمتيا  الجكشعي عميد كمية الطب بجامعة العمـك بصنعاء يحسن الدكتكر -ّ

 .ٗ( صأضراره كالحكـ الشرعي فيو اتػػػػػػالقجامعة اإليماف بعنكاف: )
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ناؾ بعض الظكاىر تصاحب تعاطي القات تؤدم إلى مزيد مف األضرار ى -ؿ
كىي: تدخيف التبغ، كجمسات ، والصحية، بؿ قد تككف أكثر خطكرة مف القات نفس

كالتي ىي عبارة عف سـ يرش عمى أشجار  (المبيدات)القات، كالكحكؿ، كبكدرة القات 
القات، بغرض القضاء عمى اآلفات، كتنشيط نمك األغصاف، كيظير خطر ىذه البكدرة 
عمى اإلنساف إثر تناكؿ القات المعامؿ بيذا السـ إما مباشرة كعمى الفكر، أك في صكرة 

ف أىـ مسببات السرطاف، كانتشار األمراض ماض مختمفة عمى المدل البعيد، إذ ىي أمر 
 ي.جالسرطانية، كتشكه األجنة، كالتخمؼ العقمي، كاليبلؾ كالمكت التدري

ما شبو اكالتسمـ إما حاد: تظير أعراضو بصكرة فكرية، كقد يؤدم إلى الكف ة مباشرة، كا 
كالدكرة الدمكية، ككظائؼ الكمية، كينتج عنو مزمف: ينتج عنو اختبلؿ في كظائؼ الكبد، 

ما أكذلؾ تأثير عصبي في األطراؼ، ك  حيانان في الجياز العصبي المركزم لممخ، كا 
عصبي متأخر ينتج عنو شمؿ مزمف، كعجز عف الحركة؛ بسبب عطب في العصب 

ما سيتكلكجي مزمف كينتج عنو تداخؿ في  يالسبات كالذم يتحكـ في حركة األرجؿ، كا 
مكاف حدكث اضطرابات كراثية غير إظائؼ الكراثية لمخبليا الحية مما يؤدم إلى الك 

مرغكب فييا، أك ظيكر تشكىات في األجنة أك مكتيا، أك حدكث تأثير ضار عمى 
ينتج عف تحكؿ الخمية الجسمية إلى خمية سرطانية  رالحيكانات المنكية، كقد يحدث تأثي

ية جنينية، كىذا النكع مف التسمـ يحتاج إلى كراـ سرطانأسريعة االنقساـ ينتج عنيا 
 .عراضوأسنكات لتظير 

بيد الديمفكيت لو تأثيراتو عمى الجياز العصبي المركزم، حيث مكقد ثبت عمميان أف 
ككليف استريز(، كيعتبر مف المبيدات الجيازية  نزيـ )االيستايؿإيعمؿ عمى تقميؿ نشاط 

 .(ُ)عو عممية الغسؿ بالماء كلك لعدة مراتأم أنو يذكب في عصارة القات، كال تفيد م

                                                           
ـ، ُٖٖٗ، ِّعدد ة دراسات يمنية، مبكدرة القات خطر ييدد صحة المجتمع لمحمد يحيى الغشـ، مج -ُ

، كالقات بيف الفقو ّ، صِٖٓ، كآثار مدمرة لممبيدات لعبد الرحمف ثابت، جريدة الصحكة، عدد ِْٖ-ِْٓص
 .ُُْ-ُّٓ، َُّاإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص
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ثبت بالدليؿ القاطع  لكنو قدساعد عمى نمك القات بسرعة، يكجكد المبيدات الحشرية  إف
، أنيا مكاد ميسىٍرًطنة، كيسبب تناكليا مع القات كلك بكميات بسيطة عددان مف األمراض

  .(ُ)كتنتقؿ إلى اإلنساف ،ألنيا تدخؿ داخؿ أنسجة القات؛ المبيدات ال يمكف غسميا كىذه
 دالكميات العممية بجامعة صنعاء كجك  إحدلثبت كفقان لتحميبلت معممية قامت بيا ك 
ثابت كفقان لبعض تقارير األمـ ، ك المخدرات في القات بنسب مختمفة ( صنفان مفُِ)

لمحاربة  قد أدخمو المؤتمر العالمي، ك %َِالمتحدة أف نسبة التحذير في القات يصؿ إلى
 .(ِ)بالمخدرات كألحقيا ،مسكرات كالمخدرات كالتدخيف ضمف المكاد المشمكلة بالمنعال

 المؤتمر ، كقرر(ّ)كضار مخدر أنو المتحدة األمـ في اليكنيسكك قرار في كجاء
 بحكث مف إليو قدـ ما استعراضو بعد كالمخدرات المسكرات لمكافحة العالمي اإلسبلمي

 مف أنو كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالخمقية، ،كالنفسية الصحية، القات أضرار حكؿ
 اإلسبلمية العقكبة بتطبيؽ اإلسبلمية الدكؿ يكصي فإنو كلذلؾ شرعان، المحرمة المخدرات
 .(ْ)الخبيث النبات ىذا يتناكؿ أك يركج، أك يزرع، مف عمى الرادعة الشرعية
:   أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

دات في ترجييا لمقكؿ الثاني القائؿ بالتحريـ، كيقكيو ضرر يظير أثر ىذه المستج
القات المتعدم إلى الغير، خصكصان مف يعكليـ المخزنكف، ككذلؾ تأثيره عمى مقاصد 
الشريعة الكمية الخمسة، كقد سبؽ ذكر جزء مف تأثير القات عمييا، كيؤكد الباحث أف 

يككف ىناؾ اندفاع، فمثبلن نجد  المسألة بحاجة إلى النظر بعيف اإلنصاؼ كالتجرد، فبل
قكما يحرمكف القات، كيجعمكنو مع الخمر في دائرة كاحدة، بؿ منيـ مف يحكـ عمى مف 
يقكؿ: إف القات ال يذىب العقؿ بأنو فاقد لمعقؿ مف األصؿ، كىؤالء رد عمييـ الشككاني 

                                                           
أضراره كالحكـ الشرعي  اتػػػػػػالقفي كممة ألقاىا في ندكة لمقات نظمتيا جامعة اإليماف بعنكاف: )الجكشعي  يحسن -ُ

 .ٗ( صفيو
 .ِِٗالقات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ص -ِ

 .ْْٕ/ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو  -ّ
 .ُٔ/ِٕحقيقة القات في ضكء العمـ كالديف لمحمد المجذكب، ضمف مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  -ْ
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ذلؾ أثران في كأما القات فقد أكمت منو أنكاعان مختمفة، كأكثرت منيا، فمـ أجد ل»بقكلو: 
، كأما التنشيط كالتنبيو فإف القيكة الشديدة التركيز أك (ُ)«تفتير، كال تخدير، كال تغيير

الشام المركز، يظير منيما ذلؾ، بؿ ىناؾ بعض أنكاع القيكة كالمعركفة في السكداف 
بنة( ليي أشد في تنشيطيا مف القات، حتى أف بعض متناكلييا ممف ال يعتادىا  )بالجى

بالسير كاألرؽ، كيفارقيـ النـك لميمة أك أكثر، كلعؿ ىذا ما جعؿ البعض يحكـ  يصابكف
 بحرمة القيكة.

مكنو مف الطيبات، كيرقى عند بعضيـ عكفي المقابؿ نجد آخريف يحمكف القات، كيج
إلى رتبة المندكبات، كىذا أمر مبالغ فيو، كيتنافى مع التقارير كالدراسات العالمية، 

ف كجدت فكائد لمقات؛ الحتكائو عمى فيتامينات المطبقة عمى أضرار  (ِ)كمعادف القات، كا 

                                                           
  .ُُِْ/ٖف فتاكل الشككاني البحث المسفر عف تحريـ كؿ مسكر كمفتر، ضمف كتاب الفتح الرباني م -ُ
 مككنات القات الكيميائية كثيرة، كلكف أشيرىا كأكثرىا تأثيران ىي: الكاثينكف، كالكاثيف، كالتانيف. -ِ

: كيتركز في براعـ النباتات، كأكراقو الصغيرة التي يكجد بيا أعمى نسبة، كىك مركب فعاؿ، كذك خصائص الكاثينكف
ي الدىكف التي تساعده في الكصكؿ إلى الجياز العصبي، كىك المادة الفعالة منشطة، كلديو ميؿ إلى الذكباف ف

الرئيسية عمى الجياز العصبي المركزم لمعينة الطازجة مف القات، كلو تأثير مسكف لؤللـ، حيث يبدأ تأثيره بعد 
فترة أثرىا  مركر ساعة مف تناكؿ القات، كمادة الكاثينكف تمتص كتختزؿ كتغرز في الجسـ بسرعة، كليذا فإف

قصيرة، كليذا يستمر المتعاطي في مضغ القات لبضع ساعات ليحافظ عمى التأثير المطمكب، كيفقد القات الكثير 
أياـ؛ كذلؾ لتحمؿ كتناقص مادة الكاثيبكف الفعالة، كقد صنؼ الكاثينكف حديثان في  ّ-ِمف فعاليتو بعد حكالي 

ألقصى درجات الرقابة كممنكعية التداكؿ في أمريكا، كقد المستكل األكؿ ضمف المكاد المصنفة كالتي تخضع 
 ـ.َُٖٗ( في قانكف العبلجات المخدرة عاـ ُكضع في المجمكعة )

: كىي مادة )نكرسيدكافبدرمف(، كيعرؼ بالمادة الفعالة في القات؛ حيث ليا آثار مييجة لمجياز العصبي الكاثيف
الكاثينكف عف األعراض السمبثاكية التي تحدث عند تناكؿ  كالتنفسي، كتدؿ الدراسات الحديثة أنيا مسؤكلة مع

فراز العرؽ، كاحتقاف البكؿ، كجفاؼ الحمؽ.  القات كتكسع حدقة العيف، كزيادة ضربات القمب، كضغط الدـ، كا 
كتعسر عمؿ المعدة، كما أف ليذه المادة القابمية عمى امتصاص الحديد  : مادة قابضة تسبب اإلمساؾ،كالتانيف

في غذاء اإلنساف كعدـ االستفادة منو، كىذا ما يسبب مرض فقر الدـ الذم يرافقو صفرة الكجو كنحكؿ  المكجكد
كالضعؼ، كىي سمات بارزة لدل متناكلي القات، كما أف ليذه المادة بعض  ،كالكىف ،البدف، كالفقر الجسمي

 =اآلثار الضارة عمى الجياز اليضمي.
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، كالثريكنيف (Asparagin)بعض األحماض األمينية كحامض االسبرجيف باإلضافة إلى ما سبؽ تكجد في القات =
(Threonin) كالفاليف ،(Valin) كالسيريف ،(Serin) كالنربكنيف ،(Prolin) كاأللينيف ،(Alanin) كالقمكتميف ،
(Glutamin) كالجميسيف ،(Gelisin) كالميكسيف ،(Alleosin) كاألحماض األمينية تتكفر بكميات قميمة في ،

%، كلـ تثبت الدراسات حتى الكقت الحاضر كجكد فائدة غذائية لمبركتينات المكجكدة في ٓالقات تقدر بحكالي 
 القات، بؿ قد ذىب بعض الباحثيف إلى أنو ليس ليا قيمة غذائية معينة؛ نظران لندرة تكفرىا في القات.

مركبا كيمائيا، كلكف  َْكيبيا أكثر مف كتحتكم أكراؽ القات الطرية عمى بعض الزيكت الطيارة التي يدخؿ في تر 
كمركبات تربينية، كيعتقد أنيا مسؤكلة عف الرائحة الخاصة  ،نسبة ىذه الزيكت قميمة جدان، كتحتكم عمى األيستركؿ

 كالطعـ العطرم الخفيؼ الخاص بالقات، كما أف ىناؾ احتماؿ كجكد قيمة غذائية ليذه المركبات.
ميا: الكاركتيف كىك طميعة فيتاميف )أ( مف النباتات، كنجد أف ىذا الفيتاميف يدخؿ كيحتكم القات عمى فيتامينات أى

في تككيف كحماية خبليا الجسـ الخاصة باإلنساف، كيمعب دكران في عممية اإلبصار، كما يساعد في تنظيـ كظائؼ 
كثير مف بعض أعضاء الجسـ، كيساعد عمى تقكية الجياز المناعي، كفيتاميف )ب(، كيدخؿ في تركيب 

األنزيمات التي تمعب دكران كبيران في عمميات األيض لممكاد السكرية، كما أف لو ارتباطان بكظائؼ األعصاب 
 كالعضبلت، كيدخؿ في عمميات التنفس لمخبليا.

، ، كيمعب دكران في العمميات الكيماكية في الجسـ لممكاد البركتينية كغيرىا، ككذا في النمك عند األطفاؿِكفيتاميف ب
كعمى انتظاـ لكف ككظيفة الجمد، كدكره أيضان في عممية اإلبصار، كفيتاميف ث، كىك عامؿ كسيط في الحصكؿ 

 عمى الطاقة كيقـك بتنظيـ كظائؼ الجياز العصبي كالجمد كاألغشية المخاطية، كيقي مف مرض الببلجرا ) البرص(.
لو مف دكر في الكقاية مف األمراض كمرض كفيتاميف ج حمض األسككربيؾ، كىك أكثر الفيتامينات أىمية لما

األسقربكط، كتساقط األسناف، كما يعمؿ عمى منع نزيؼ الدـ مف األكعية الدمكية، كيزيد مف مقاكمة الجسـ ضد 
العدكل، كيقاؿ مؤخران بأنو يقمؿ مف اإلصابة بالسرطاف، كقد عممت دراسات أخرل في معامؿ األمـ المتحدة 

 القات اليمني كلـ تنجح في إثبات كجكد فيتاميف)ج(.لممخدرات ألنكاع طرية مف 
، كتكاجد ىذه المكاد بنسبة ضئيمة تجعميا ذات قيمة غذائية ليست ذات فعالية تستحؽ الذكر، (V.C)كفيتاميف سي 

كال يمكف لمجسـ االستفادة منيا، كتكجد في القات بعض المعادف التي تدخؿ في العمميات الحيكية لئلنساف 
،  كالحديد، كالمغنيزيـ، لكنيا جميعيا تككف بنسب ضئيمة جدان ال يمكف لمجسـ االستفادة منيا. كالكالسيـك

، Celastrol، كسببلستركؿ (Triterpenes)، كالترايتربينز (Sterols)مركبات كمكاد أخر مثؿ: االستيركؿ 
، كىك مركب منتج (Glycoside)، كما يحتكم القات عمى ألياؼ، كعمى الغمكككسيد Priatimerinكبريستماريف 

لسكر الجمكككز، كيتكاجد بنسب ضئيمة في القات، كما يحتكم القات عمى مركبات الييدرككسيميتد 
(Hydroxylated) كلجكستريف ،(Lguesterin) كمركبات التمنجينكف ،(Tingenone) كتكاجد ىذه المكاد ،

 ر. بنسبة ضئيمة تجعميا ذات قيمة غذائية ليست ذات فعالية تستحؽ الذك
 =]ممخص مف القات بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف(، Sugers (Glycosides) Galactoseكسكريات كالجبلكتكز)
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خير ميس في الدنيا فإنو يقابميا مضار أكثر، كىنا تأتي المكازنة بيف المصالح كالمفاسد، ف
نما يي كال شر محض، ك  ،محض  حكـ عمى الشيء ًبخيريتو باعتبار األغمب إذا كاف غالبوا 

 كالخير، و كذلؾ بالنسبة لؤلغمب إذا كاف غالبو الشرًبشريَّت حكـ عمى الشيءيي الخير، ك 
كمعنى ىذا أف أم شيء في ىذه الدنيا تناكؿ ، كالشر المحض في النار ،المحض في الجنة

كالشيء الذم  يغمب فيو جانب الحؿ،الناس دراستو كفٍحصو، كعممكا أف الخير فيو أغمب، 
ه فمقدار  ،ف القات فيو خيركاا فإذيغمب فيو جانب الحرمة، يعممكف أف الشر فيو أغمب، 

، كالتي ليا تأثيرىا عمى مقاصد الشريعة (ُ)تمؾ الشركر كاألضرار الكثيرةلنسبة بال يسير
ف كانت متفاكتة.  الكمية الخمسة، كغالب ىذه األضرار مشاىدة كمممكسة في الكاقع، كا 

مقدكر أما األخرل كاالقتصادية فإف ب-كيبقى التساؤؿ حكؿ تفاكت األضرار الطبية 
ىؿ يعكد الختبلؼ الطباع بحيث يتأثر بعضيا دكف بعض، أـ  -متعاطي القات ضبطيا

الختبلؼ األنكاع، بحيث يؤثر بعضيا دكف بعض، أـ أف لئلدماف دكره ىنا، بحيث يككف 
الضرر كاقعان عمى المدمف دكف مف يتناكلو بصكرة نادرة، كىؿ ىذه التأثيرات المكجكدة 

ـ لممكاد الكاردة عميو كالمبيدات؟ كلعؿ الجكاب عنيا يجمي في القات راجعة لذاتو، أ
الحكـ في المسألة، كال يعني ىذا التقميؿ مف شأف األضرار المكجكدة، إال أنو يمكف 
معرفة ما إذا كاف المنع مف تناكلو لذاتو أك لغيره؛ ألف األضرار الكاردة آنفا ترجح 

ان مبلزما لمقات ال تنفؾ عنو، كيككف الحرمة، فإف كاف التحريـ لذاتو صارت الحرمة حكم
إلى األجساـ كمناعتيا، بحيث يككف تأثير القات حاصبل لكؿ مف  تفاكت الضرر راجعان 

نما يختمؼ ظيكر الضرر ككقكعو مف جسـ آلخر، فبعضيا ال تقكل فيسرع  يتعاطاه، كا 
ر أك فييا المرض، كالبعض اآلخر يككف متماسكا كيقاـك الضرر لفترة مف الزمف قد تقص

                                                                                                                                                                  
كيحتكم القات في تركيبو عمى مادتي األفدريف كالبنزيدريف: فأما اإلفدريف فيؤثر في ، [ّٔ-ْٕالكضعي ص=

البدء منبيان عصبيان، كمنشطان قكيان، كىذا ما يخدع البدء تأثيران منبيان لمجممة العصبية، كأما البنزيدريف فيؤثر في 
 .[َُٖ-َُٔص المصدر نفسوالمدمف، كلكف االستمرار في )تعاطيو( يؤدم إلى فقداف تأثيره تدريجبان ]

أضراره  اتػػػػػػالقفي كممة ألقاىا في ندكة لمقات نظمتيا جامعة اإليماف بعنكاف: ) ينظر: الدكتكر عبدالكىاب الديممي -ُ
 .َُ( صكـ الشرعي فيوكالح
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ف كاف محرما لغيره، فيذا  تطكؿ، ثـ يظير الضرر عمى الجسـ بعد ذلؾ ال محالة، كا 
يعني أنو متى انتفت األسباب المؤدية إلى حرمتو، زاؿ التحريـ، فإف كاف ىذا اآلخر فإنو 
بدكره يقكم القكؿ الثالث، كلعؿ ذلؾ بحاجة إلى تدقيؽ كتمحيص عممي، ليشمؿ كؿ 

مؿ بكجيييا، الكجو العادم لمقات الذم ال يحمؿ أم سمـك أك أنكاع القات، لتختبر كتح
، كتشمؿ الدراسة عددا كبيرا مف الطباع  مبيدات، كالكجو اآلخر لو الممتمئ بالسمـك
المتفاكتة، كاألجساـ المختمفة، كتضـ الدراسة مجمكعة ممف يتناكلكف القات بصكرة نادرة 

، كىذا بدكه ال (ُ)اسمة كمقنعة لمجميعكالمدمنيف عميو، لمخركج بنتيجة يمكف أف تككف ح
 يقمؿ مف األخطار اآلنفة الذكر لسببيف: 

األكؿ: أف الغالب عمى متعاطي القات اإلدماف عميو، كىذه أىـ مشكمة يصاب بيا 
 و، مما يجعؿ حصكؿ الضرر منو شبو متأكد.يمتعاط

ا زراعتو مف الثاني: طبيعة زراعتو، إذ يرش بالسمـك كالمبيدات الضارة، كقؿ أف تخمك 
ذلؾ؛ الستعجاؿ ثمرتو، كمف زرعو ببل سمـك كمبيدات فإنما يصنع ذلؾ لنفسو، دكف ما 

 يبيعو لمناس، كبالتالي فضرره مؤكد مع ىذه السمـك كالمبيدات.
ىذه إطبللة سريعة عمى ىذا المكضكع الذم أشرت إلى أنو بحاجة لتمحيص عممي 

قرار صريح أك ـ كطـ، دقيؽ، كآخر ما أذكره ىنا أف ضرر القات قد ع كباعتراؼ كا 
، كالجانب الطبي ىنا يؤيد المنع، كالترجيع لممنع بالجانب الطبي (ِ)كاقعي مف متعاطيو

 ىك المسمؾ الذم أخذ بو مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك كما مر، كاهلل أعمـ.

                                                           

كالظاىر أف سبب »ألف سبب الخبلؼ راجع إلى تحقؽ ثبكت الضرر مف عدمو، يقكؿ ابف حجر الييثمي:  -ُ
ال ففي الحقيقة ال خبلؼ بينيـ ،اختبلفيـ ما أشرت إليو مف اختبلؼ المخبريف ألف مف نظر إلى أنو  ؛كا 

ضرر  فيـ متفقكف عمى أنو إف تحقؽ فيو ،يحرموكمف نظر إلى أنو غير مضر لـ  ،مضر بالبدف أك العقؿ حرمو
ال لـ يحـر ،حـر  .ِِٓ/ْالفتاكل الفقيية الكبرل  «فرجع اختبلفيـ إلى الكاقع ،بؿ في سببو ،فميسكا مختمفيف في الحكـ ،كا 
 في إني رأيت مف أكميا الضرر»نقؿ عف الفقيو أبكبكر بف إبراىيـ المقرئ الحرازم في مؤلفو في تحريـ القات:  -ِ

كيطرب،  بدني كديني فتركتيا، فقد ذكر العمماء أف المضرات مف أشير المحرمات، فمف ضررىا أف آكميا يرتاح
 «.كسكء أخبلؽ كتطيب نفسو، كيذىب حزنو، ثـ يعتريو بعد ساعتيف مف أكمو ىمـك متراكمة، كغمـك متزاحمة،
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 كفيو خمسة مطالب:
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 .ادلـِت اُضب٢ٗ: اُؼلٟٝ
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 .: اُزلا١ٝ ثأثٞاٍ اإلثَواثغادلـِت اُ

 .ادلـِت اخلبٌٓ: اُزلا١ٝ ثبخلٔو
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

903 

 ادلـِت األٍٝ: اُوه٤خ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 .(ُ)ذة التي يرقى بيا المريضالعك في المغة:  الرقية أكالن:
ٍقية: بضـ الراء كسككف القاؼ العكذ ييتمفظ بيا لممريض، فإذا  كفي االصطبلح: الري

، أك ىي ما يستشفى بو الممسكع كالمريض مف الكبلـ (ِ)كتبت كعمقت عميو فيي تميمة
 .(ّ)المعد لذلؾ، كمنو آيات الشفاء

 اختمؼ الفقياء في الرقية عمى أقكؿ: ثانيان:
ذىب جميكر الفقياء إلى جكاز الرقي مف كؿ داء يصيب اإلنساف قكؿ اْلكؿ: ال

 بشركط ثبلثة: 
 األكؿ: أف يككف بكبلـ اهلل تعالى، أك بأسمائو كصفاتو. 

 الثاني: أف يككف بالمساف العربي، أك بما يعرؼ معناه مف غيره. 
؛ لحديث (ْ)كقدرتوالثالث: أف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاتيا، بؿ بإذف اهلل تعالى 

قاؿ: كنا نرقي في الجاىمية، فقمنا: يا رسكؿ اهلل، كيؼ  عكؼ بف مالؾ األشجعي 
كاترل في ذلؾ؟ فقاؿ:  مىي   "اٍعًرضي ، عى ـٍ " فيو يىكيفٍ  لـ ما ًبالر قىى بىٍأسى  ال ريقىاكي ، (ٓ)ًشٍرؾه

اءى  الر قىى، عف  الم وً  رسكؿ "نيىقاؿ:  كحديث جابر ٍزـو  بف كعىٍمرً  آؿي  فىجى  إلى حى
ن ؾى  اٍلعىٍقرىًب، مف بيا نرقى ريٍقيىةه  ًعٍندىنىا كانت إنو الم ًو، رىسيكؿى  يا فىقىاليكا:  الم وً  رسكؿ  كىاً 
ـٍ  اٍستىطىاعى  مف بىٍأسنا؛ أىرىل ما فقاؿ: عميو، فىعىرىضيكىىا قاؿ: الر قىى؟ عف نىيىٍيتى   يىٍنفىعى  أىفٍ  ًمٍنكي
اهي  أف يعرضكا عميو رقاىـ، فمما عرضكىا، ككانت  ، فقد أمرىـ النبي (ٔ)فىٍميىٍنفىٍعوي" أىخى

                                                           
 .ّٕٔ/ُ، كالمعجـ الكسيط  ِّّ/ُْلساف العرب  -ُ
 .ِِٔء ص معجـ لغة الفقيا -ِ
 .ُْٔ/ ِٗركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لؤللكسي  -ّ
 .ٕٗ/ِّ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية ِّٕ/َُ، فتح البارم ِّٗ/ُْشرح صحيح مسمـ  -ْ
 . ََِِبرقـ:  ُِٕٕ/ ْأخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، باب ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ  -ٓ
 .ُِٗٗبرقـ:  ُِٕٔ/ْكتاب السبلـ، باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة  أخرجو مسمـ، -ٔ
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ال لـ يكف لعرضيا  مفيكمة، كمكافقة لمشرع، أقرىـ عمييا، فدؿ عمى اشتراط ذلؾ؛ كا 
 .(ُ)معنى، كما ال يعقؿ معناه ال يؤمف أف يؤدم إلى الشرؾ فيمتنع احتياطان 

بكتاب اهلل، أك بما يعرؼ مف  ال بأس إف رقي»لما سيئؿ الشافعي عف الرقى؟ قاؿ: ك 
 .(ِ)«ذكر اهلل

 .(ّ)«كما يدريؾ لعميا تككف كفرا»كلما سئؿ مالؾ عف الرقى باألسماء العجمية؟ قاؿ: 
كمقتضى ذلؾ أف ما جيؿ معناه ال يجكز الرقية بو؛ مخافة أف يككف فيو كفر، أك 

 .(ْ)سحر، أك غير ذلؾ
؛ (ٓ)ز الرقية إال مف العيف كالمدغةذىب بعض الفقياء إلى أنو ال تجك  القكؿ الثاني:

مىةو ال ريٍقيىةى إال مف ": لقكؿ النبي  عىٍيفو أك حي
الرقية فييما، فدؿ  ، فحصر النبي (ٕ)"(ٔ)

 عمى منع غيرىما.
، كمعنى (ٖ)نكقش: بأف المراد بو ال رقيو أشفى كأكلى مف رقية العيف كذم الحمة

فيمتحؽ بالعيف جكاز رقية مف بو خبؿ  الحصر فيو أنيما أصؿ كؿ ما يحتاج إلى الرقية،
أك مس كنحك ذلؾ؛ الشتراكيا في ككنيا تنشأ عف أحكاؿ شيطانية مف إنسي أك جني، 
كيمتحؽ بالسـ كؿ ما عرض لمبدف مف قرح كنحكه مف المكاد السمية، كالدليؿ عمى عدـ 

                                                           
 .ِّٕ/َُفتح البارم  -ُ
 المصدر نفسو. -ِ
 .ِٕٔ/ُالسنف كالمبتدعات المتعمقة باألذكار كالصمكات لمحمد عبد السبلـ خضر الشقيرم  -ّ
 .ٕٗ/ ِّالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ْ
 . ٕٗ/ِّ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية ِّٕ/ َُفتح البارم  -ٓ

بضـ الحاء كتخفيؼ الميـ ىي: سـ العقرب، كقيؿ ىي: شككة العقرب ككذا قاؿ ابف سيده: بأنيا اإلبرة التي  -ٔ
تضرب بيا العقرب كالزنبكر، كقاؿ الخطابي: الحمة كؿ ىامة ذات سـ مف حية أك عقرب، انظر: فتح البارم 

َُ/ُُٗ ،ُِٗ. 

، ّٖٕٓبرقـ:  ُِٕٓ/ٓ جو البخارم، كتاب الطب، باب مف اكتكل أك ككل غيره كفضؿ مف لـ يكتكً أخر  -ٕ
 . َِِبرقـ: ُٗٗ/ُ ائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب...كمسمـ، كتاب اإليماف، باب الدليؿ عمى دخكؿ طك 

 .ٖٖ/ّشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ٖ
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مىةً  عىٍيفً الٍ  مف الر ٍقيىةً  في  الم وً  رسكؿ "رىخ صى قاؿ:  الحصر فييما حديث أنس   كىاٍلحي
، فذكر النممة في ىذا الحديث، كىي غير مكجكدة في الحديث األكؿ، كلك (ِ)"(ُ)كىالن ٍممىةً 

كاف في الحديث األكؿ حصر لما رخص في ىذا الحديث بالرقية مف النممة، قاؿ النككم 
نما معناه سيئؿ عف ىذ»في ىذا الحديث:  ه ليس معناه تخصيص جكازىا بيذه الثبلثة، كا 

 الثبلثة فأذف فييا، كلك سيئؿ عف غيرىا ألذف فيو، كقد أذف لغير ىؤالء، كقد رقى ىك 
 .(ّ)«في غير ىذه الثبلثة
 "مف: ؛ لقكلو (ْ)تجكز كؿ رقية جربت منفعتيا كلك لـ يعقؿ معناىاالقكؿ الثالث: 

ـٍ  اٍستىطىاعى  اهي  يىٍنفىعى  أىفٍ  ًمٍنكي اهي  يىٍنفىعى  "أىفٍ : فالعمـك في قكلو، فىٍميىٍنفىٍعوي" أىخى يعـ فىٍميىٍنفىٍعوي"  أىخى
يناقش: بأف ىذا العمـك مخصكص بما لـ ييعقؿ؛ ألنو قد ، إال أنو حتى ما ال ييعقؿ معناه

 يككف شركان، أك شعكذة، أك سحران، أك كيانة، كىذا حراـ.
ف كانت بكتاب اهلل، أك القكؿ الرابع:  ذىب بعض الفقياء إلى أنو تكره الرقى حتى كا 
ن ةى  "يىٍدخيؿي : قكلو ، ل(ٓ)أسمائو كصفاتو ، ًبغىٍيرً  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  أيم ًتي مف اٍلجى  ىيـٍ  ًحسىابو

، الى  ال ًذيفى  ، كال يىٍستىٍرقيكفى كفى مىى يىتىطىي ري بًِّيـٍ  كىعى " رى ك ميكفى الداؿ عمى أف الرقية قادحة ، (ٔ)يىتىكى
نيي عف الرقى تمؾ التي ىي مف كبلـ نكقش: بأف المراد بالفي التككؿ، غير أنو قد 

الكفار، كالرقى المجيكلة، كالتي بغير العربية، كماال يعرؼ معناىا، فيذه مذمكمة 
الحتماؿ أف تككف كفرا أك قريبا منو أك مكركىة، كما جاء مف المدح في ترؾ الرقي فيك 

 . (ٕ)لؤلفضمية كبياف التككؿ، كالذم فعؿ الرقى كأذف فييا لبياف الجكاز
                                                           

 .ِّٕ/ َُفتح البارم  قركح تخرج في الجنب كغيره مف الجسد، انظر: -ُ
 .ُِٔٗبرقـ:  ُِٕٓ/ْأخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، باب استحباب الرقية مف العيف كالنممة كالحمة كالنظرة  -ِ
 .ِّٕ/ َُ، كفتح البارم َْٔ/ُْشرح صحيح مسمـ  -ّ
 .ِّٕ/ َُفتح البارم  -ْ
 . ٕٗ/ِّالفقيية الككيتية  ، كالمكسكعةٖٓ/ ّكبو قاؿ سعيد بف جبير، انظر: شرح صحيح مسمـ لمنككم  -ٓ
 . ُِٖبرقـ:  ُٖٗ/ُ ، كمسمـ، كتاب اإليمافُٕٓٔرقـ:  ِّٔٗ/ٓأخرجو البخارم، كتاب الرقاؽ  -ٔ

 .ِّٗ/ ُْشرح النككم عمى صحيح مسمـ  -ٕ
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المنيي عنو مف الرقي ما يككف قبؿ كقكع الببلء، كالمأذكف فيو ما  لقكؿ الخامس:ا
، الر قىى، "ًإف  : ، ككأنو مأخكذ مف قكلو (ُ)كاف بعد كقكعو ـى اًئ لىةى  كىالت مى "( ِ)كىالتِّكى  (ّ)ًشٍرؾه
نكقش: بأف ذلؾ إنما كاف مف الشرؾ؛ ألف أىؿ الجاىمية كانكا ، كقد (ْ)كلمحديث قصة

دكف أف ذلؾ يدفع اآلفات، فأرادكا دفع المضار كجمب المنافع مف عند غير اهلل، كال يعتق
 . (ٓ)يدخؿ في ذلؾ ما كاف بأسماء اهلل ككبلمو

ككأنيـ كاهلل أعمـ أخذكا ذلؾ مف معنى ، (ٔ)كراىة الرقي إال بالمعكذات القكؿ السادس:
 كاف "أىف  رىسيكؿى الم ًو  الرقية، كربما استدلكا عمى ذلؾ بحديث عائشة رضي اهلل عنيا:

ذىاًت، نىٍفًسوً  عمى يىٍقرىأي  اٍشتىكىى إذا ، ًباٍلميعىكِّ يىٍنفيثي عيوي  اٍشتىد   فمما كى جى  كىأىٍمسىحي  عميو أىٍقرىأي  كنت كى
اءى  بيده؛ بىرىكىًتيىا" رىجى

 ًبالر قىى بىٍأسى  "الى يناقش: بأف ىذا مفيـك يعارض منطكؽ حديث: ، ك (ٕ)
" يوف يىكيفٍ  لـ ما ـٍ  اٍستىطىاعى  "مف، كحديث: ًشٍرؾه اهي  يىٍنفىعى  أىفٍ  ًمٍنكي  .فىٍميىٍنفىٍعوي" أىخى

                                                           
 .ٖٔ/ّكشرح مسمـ لمنككم، ِّٕ/َُقالو الداكدم، كذكره ابف عبد البر كالبييقي، فتح البارم -ُ
كىي خرز أك قبلدة تعمؽ في الرأس كانكا في الجاىمية يعتقدكف أف ذلؾ يدفع اآلفات، كالتكلة:  التمائـ: جمع تميمة -ِ

 .ِّٖ/َُشيء كانت المرأة تجمب بو محبة زكجيا كىك ضرب مف السحر، فتح البارم بكسر المثناة كفتح الكاك كالبلـ مخففان 
، كابف ماجو، كتاب الطب، باب تعميؽ ّّٖٖقـ: بر  َِْ/ِأخرجو أبك داكد، كتاب الطب، باب في تعميؽ التمائـ  -ّ

 . ُِٖٔبرقـ:  ُُٖ/ّ، صححو األلباني في صحيح سنف ابف ماجة َّّٓبرقـ:  ُُٔٔ/ ِالتمائـ 
عف ابف أخت زينب امرأة عبد اهلل عف زينب قالت: كانت عجكز تدخؿ عمينا ترقي مف الحمرة، ككاف لنا سرير  -ْ

خؿ تنحنح كصكت، فدخؿ يكمان فمما سمعت صكتو احتجبت منو، فجاء فجمس إلى طكيؿ القكائـ، ككاف عبد اهلل إذا د
جانبي، فمسني فكجد مس خيط فقاؿ: ما ىذا؟ فقمت: رقى لي فيو مف الحمرة، فجذبو كقطعو فرمى بو، كقاؿ: لقد 

، الر قىى، "ًإف  يقكؿ:  أصبح آؿ عبد اهلل أغنياء عف الشرؾ؛ سمعت رسكؿ اهلل  ـى اًئ لىةى كى  كىالت مى " التِّكى قمت: فإني  ًشٍرؾه
ذا تركتيا دمعت، قاؿ:ذاؾ الشيطاف  خرجت يكمان فأبصرني فبلف، فدمعت عيني التي تميو، فإذا رقيتيا سكنت دمعتيا، كا 
ذا عصيتو طعف بإصبعو في عينؾ، كلكف لك فعمت كما فعؿ رسكؿ اهلل كاف خيران لؾ، كأجدر أف  إذا أطعتو تركؾ، كا 

ينؾ الماء، كتقكليف أذىب البأس رب الناس اشؼ أنت الشافي الشفاء إال شفاؤؾ شفاء اليغادر تشفيف، تنضحيف في ع
 .َّّٓرقـ:  ُُٔٔ/ِسقما، أخرجو ابف ماجو، كتاب الطب، باب تعميؽ التمائـ 

 .ِّٖ/ َُفتح البارم  -ٓ
 . ٕٗ/ِّالمكسكعة الفقيية الككيتية  -ٔ

، كمسمـ، كتاب السبلـ، باب ِْٖٕبرقـ:  ُُٔٗ/ْؿ المعكذات أخرجو البخارم، كتاب فضائؿ القرآف، باب فض -ٕ
 .ُِِٗبرقـ:  ُِّٕ/ْرقية المريض بالمعكذات كالنفث 
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

حدل ى ذه لقد ظيرت حديثان بعض الطرؽ البديمة لمعبلج فيما يعرؼ بالطب البديؿ، كا 
، باعتبار أف الصكت اىتزاز،  (sound healing)الطرؽ تسمى عمميان العبلج بالصكت

حيث أثبت العمماء أف كؿ خمية مف خبليا الدماغ تيتز بتردد  ،كخبليا الجسـ تيتز
محدد، كأف ىنالؾ برنامجان دقيقان داخؿ كؿ خمية ينظـ عمميا طيمة فترة حياتيا، كيتأثر 

لخارجية مثؿ الصدمات النفسية، كالمشاكؿ االجتماعية، كلذلؾ ىذا البرنامج بالمؤثرات ا
فإف ىذه الخبليا لدل تعرضيا لمثؿ ىذه التأثيرات سكؼ يختؿ عمؿ البرنامج الخاص 
بيا، مما يؤدم إلى االضطرابات المختمفة، كقد يؤدم إلى خمؿ في نظاـ عمؿ الجسـ 

كيؤكد العمماء أف أفضؿ  بالكامؿ، فتظير األمراض عمى أنكاعيا النفسية كالعضكية،
كأسيؿ طريقة لمعالجة معظـ األمراض يككف بإعادة برمجة ىذه الخبليا، أم إعادة 
التكازف ليا، كتعديؿ اىتزازاتيا إلى الحدكد الطبيعية؛ ألنيـ كجدكا أف الخمية المتضررة 
تككف أقؿ اىتزازان مف الخمية السميمة، كمف ىنا يحاكؿ العمماء البحث عف الذبذبات 
الصكتية الصحيحة التي تؤثر لدل سماعيا عمى الخبليا المتضررة كتعيد التكازف إلييا، 
، كلكف عمماء الغرب يعتمدكف عمى العبلج  كال تزاؿ التجارب العممية جارية حتى اليـك
بالمكسيقى، كأصكات الطبيعة، كالذبذبات الثابتة، كىذا ما لدييـ، كىنا يأتي دكر العبلج 

األدعية المأثكرة، فإف الصكت يصؿ إلى الدماغ مف خبلؿ األذف، بالقرآف الكريـ، ك 
كالصكت ىك عبارة عف ذبذبات، كعندما يستمع المريض إلى تبلكة اآليات، فإف الذبذبات 
القرآنية التي تصؿ إلى دماغو تحدث تأثيران إيجابيان في اىتزاز الخبليا، فتجعميا تيتز 

يا؛ ألف القرآف يتميز بتناسؽ فريد مف نكعو ال بالترددات المناسبة التي فطرىا اهلل عمي
يتكافر في أم كبلـ آخر، كلذلؾ فإف العبلج بالقرآف ىك أفضؿ كأسيؿ طريقة إلعادة 
التكازف لمخمية المتضررة، فاهلل تعالى ىك خالؽ الخبليا، كىك الذم أكدع فييا ىذه البرامج 

ارؾ كتعالى بأف القرآف شفاء الدقيقة، كىك أعمـ بما يصمحيا، كليذا يخبرنا المكلى تب
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ڍ ڍ ڌ ژ  كقكلو تعالى، (ُ)ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھژبقكلو: 

كىذا يعني أف تبلكة ، (ِ)ژڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ   ڑ ک ک
القرآف ليا تأثير مؤكد عمى إعادة تكازف الخبليا، كلذلؾ فإننا نرل كثيران مف الحاالت التي 

في ىذه األمراض بإذف اهلل؛ ألف العبلج استعصت عمى الطب، يأتي العبلج القرآني ليش
بالقرآف ببساطة ىك إعادة لبرمجة الخبليا في الدماغ لتتحكـ بالعمميات األساسية عند 
اإلنساف، كتعيد الجسـ لحالتو الطبيعية، كتزيد مف مناعتو كقدرتو عمى مقاكمة ىذه 

اغ المسؤكلة عف األمراض، فالعبلج بالقرآف كالرقية الشرعية عممية تنشيط لخبليا الدم
 قيادة الجسـ، كرفع مستكل الطاقة فييا، كجعميا تيتز بالطريقة الطبيعية.

عبارة عف مجمكعة  -كيمحؽ بيا الرقية بالسنة؛ ألنيا كحي بالمعنى–تبلكة القرآف  إف
مف الترددات الصكتية التي تصؿ إلى األذف، كتنتقؿ إلى خبليا الدماغ، كتؤثر فييا مف 

بائية التي تكلدىا في الخبليا، فتقـك الخبليا بالتجاكب مع ىذه خبلؿ الحقكؿ الكير 
الحقكؿ، كتعدؿ مف اىتزازىا، ىذا التغير في االىتزاز ىك ما نحس بو، كنفيمو بعد 
التجربة كالتكرار، فصكت القرآف كالرقية بو، كبالسنة النبكية، يؤدم إلى تغيير المعمكمات 

فاءتيا في مقاكمة الفيركسات، كالخمؿ الناتج عف التي تحمميا ىذه الخمية، بما يزيد مف ك
الفيركسات كالجراثيـ تيتز كتتأثر كثيران باالىتزازات الصكتية، كأكثر األمراض الخبيثة، ك 

ما يؤثر فييا صكت القرآف، فيبطؿ مفعكليا، كبنفس الكقت فإف صكت القرآف يزيد مف 
فتصبح جاىزة لمقاكمة  ،اكيحيي البرنامج المعطؿ بداخمي ،فاعمية الخبليا الصحيحة

 .(ّ)الفيركسات كالجراثيـ بشكؿ كبير

                                                           

 .ِٖسكرة اإلسراء: اآلية  -ُ
 .ٕٓسكرة يكنس: اآلية  -ِ
 ،http://www.kaheel7.comقكة العبلج بالقرآف بيف العمـ كاإليماف، نقبلن عف مكقع عبد الدائـ الكحيؿ  -ّ

  .http://www.kaheel7.comكآفاؽ العبلج بالقرآف، نقبلن عف مكقع عبد الدائـ الكحيؿ 

http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
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لقد أثبت العمـ الحديث أف الصكت صكرة مف صكر الطاقة، كينتقؿ عمى شكؿ 
مكجات، كعند كصكؿ الصكت إلى األذف، تبدأ إرىاصات اإلدراؾ السمعي، كالتي تنتيي 

مشاعر اإلنسانية المرتبطة بالفيـ، كالتخيؿ، كالرغبة، كالرىبة، كالحب، كالبغض، ككافة ال
بالمؤثر الصكتي، سكاء كاف لو معنى في ذاتو، أك أثار في نفسؾ قصصان كذكريات، 
كتنشأ عف ذلؾ الفكرة، كالنية، كالعزيمة، كاإلرادة، كالفعؿ، كذلؾ كفقان لما يمكف أف يحمؿ 

س الصكت المسمكع مف معاني، كمفاىيـ، كنغـ، كىدير، مما يككف لو تأثيره عمى النف
 ، كتذكر بعض الدراسات تأثر جزيئات الماء المرقي فيو.(ُ)كالجسد

إلثبات ما إذا كاف لمقرآف تأثير عمى اإلنساف فيزيكلكجيا كنفسيا،  (ِ)كقد أجريت تجربة
كاستعمؿ لذلؾ أجيزة المراقبة اإللكتركنية المزكدة بالكمبيكتر لقياس أم تغيرات 

ستماعيـ لتبلكة القرآف، كقد تـ تسجيؿ كقياس فسيكلكجية عند عدد مف المتطكعيف أثناء ا
أثر القرآف عند عدد مف المسمميف المتحدثيف بالمغة العربية كبغير العربية، ككذلؾ عند 
عدد مف غير المسمميف متحدثيف بالعربية أك غير متحدثيف بيا، كتميت عمييـ مقاطع مف 

اإلنجميزية، كفي كؿ ىذه  القرآف الكريـ، كما تميت عمييـ ترجمة ليذه المقاطع بالمغة
التجارب  % فيٕٗالمجمكعات أثبتت التجارب المبدئية كجكد أثر ميدئ مؤكد لمقرآف في 

المجراه، كىذا األثر ظير في شكؿ تغيرات فسيكلكجية تدؿ عمى تخفيؼ تكتر الجياز 
العصبي التمقائي، كقد ظير مف الدراسات المبدئية أف تأثير القرآف الميدئ لمتكتر يمكف 
أف يعزل إلى عامميف: األكؿ: صكت الكممات القرآنية بالمغة العربية، بغض النظر عما 

معنى المقاطع آمف بيا أـ لـ يؤمف بيا، كالثاني: ، إذا كاف المستمع قد فيميا أـ لـ يفيميا
 القرآنية كلك كانت مقتصرة عمى الترجمة اإلنجميزية بدكف االستماع إلى تبلكة القرآف الكريـ.

                                                           
، كالمعجزة الصكتية لمقرآف الكريـ ِّٓالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية صانظر:  -ُ

كتكر محمكد يكسؼ عبده، نقبلن عف مكقع الييئة العالمية لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة: لمد
(http://www.nooran.org/ShowArticle.aspx?ArtID=97.) 
عيادة أجراىا د. أحمد القاضي رئيس مجمس إدارة معيد الطب اإلسبلمي لمتعميـ كالبحكث في أمريكا، كمستشار  -ِ

 فمكريدا األمريكية.)بنما سيتي( بكالية 
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أجرل بحكث المرحمة الثانية التي تضمنت دراسات مقارنة لمعرفة إذا ما كاف كلذلؾ 
أثر القرآف الميدئ لمتكتر كما يصاحبو مف تغيرات فسيكلكجية عائدا لتبلكة القرآف في حد 
ذاتو، كليس لعكامؿ أخرل، كالصكت، أك رنة القراءة القرآنية العربية، أك معرفة السامع 

مف كتاب مقدس، أم أف ىدؼ الدراسة تحقيؽ االفتراض بأف ما يقرأ عميو ىك جزء 
القائؿ بأف الكممات القرآنية في حد ذاتيا ليا تأثير فسيكلكجي بغض النظر عما إذا كانت 

( جمسة عبلجية، تضمنت كؿ ِْمفيكمة لدل السامع، كقد أجريت ىذه التجارب خبلؿ )
، تميت عمى المتطكعيف ( تجربةَُِ( تجارب، كبمغ المجمكع الكمي لمتجارب )ٓجمسة )

( تجربة، كما تميت عمييـ قراءات عربية غير قرآنية بالمغة ٖٓفييا قراءات قرآنية خبلؿ )
العربية مجكدة لتطابؽ القراءات القرآنية مف حيث الصكت، كالمفظ، كالكقع عمى األذف 

( تجربة، بحيث َْ( تجربة أخرل، كلـ يستمع المتطكعكف ألم قراءة خبلؿ )ٖٓخبلؿ )
انكا جالسيف جمسة مريحة، كأعينيـ مغمضة خبلؿ تجارب الصمت، كىي نفس الحالة ك

التي كانكا عمييا أثناء التجارب السابقة، كلقد ظير بكضكح أف التجارب الصامتة لـ يكف 
% مف تجارب القراءات ٓٔليا أم تأثير ميدئ لمتكتر، ككانت النتائج إيجابية في

% فقط مف تجارب القراءات غير ّّر إال في القرآنية، بينما لـ يظير ىذا األث
، مما يدؿ بشكؿ قاطع عمى أف القرآف الكريـ ييٍحًدث تأثيران، ميدئان، يؤدم إلى (ُ)القرآنية

، كمف (ِ)تنشيط كرفع كفاءة الجياز المناعي، ليقاـك بدكره األمراض، كيعجؿ بالشفاء
                                                           

، www.jameataleman، كمكقع جامعة اإليماف: َُِبينات الرسكؿ كمعجزاتو لعبد المجيد الزنداني ص -ُ
، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ُٕٗ، َٕٗ/ِكاإلعجاز العممي في السنة النبكية ألحمد صالح رضا 

مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة ، ك ُٓثبت عمميان لمحمد كامؿ ص، ك َّٔ-ٖٗٓالمطيرة ص كالسنة
 .ِْٓ، المكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية صّٕٗالنبكية الشريفة ص

نكمو في الميؿ يأتيو أرؽ كقد ذكر لي أحد كبار المسئكليف في اليمف أنو إذا أكقظ مف »يقكؿ الشيخ الزنداني  -ِ
، كيمكف لكؿ شخص  يمنعو مف النـك ثانية، فيمجأ إلى سماع القرآف إلذىاب ما أصابو مف تكتر كالعكدة إلى النـك
ف كثيران مف المجيديف بالتكتر العصبي إذا استمعكا إلى كبلـ  يقع في مثؿ ىذه الحالة أف يعالج نفسو بنفس العبلج، كا 

 يت النعاس يداعب أجفانيـ، إف ىذه القكة المؤثرة في األعصاب تدؿ عمى مصدرىا اإلليياهلل ارتخت أعصابيـ، كرأ
 .َُِكمعجزاتو ص بينات الرسكؿ ، «العظيـ

http://www.jameataleman/
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ض الخبيثة ىك كفاءة الجياز الثابت عمميان أف أحد العكامؿ الرئيسية لمشفاء مف األمرا
 .(ُ)المناعي في جسـ اإلنساف

ذا أدل القرآف الكريـ إلى إنقاص التكتر فبالتالي يؤدم إلى عبلج األمراض  كا 
المصاحبة لمتكتر كتقكية جياز المناعة، ككما يحصؿ الشفاء بقراءة آيات مف كتاب اهلل 

ر ما يجد كيحاذر، فيعيذه يحصؿ أيضاء بدعاء يقـك بو المريض، يستعيذ بو باهلل مف ش
 .(ِ)اهلل تعالى كيشفيو بمنو ككرمو

كقد أجريت تجربة إلثبات أثر القرآف في النبات، فنصب الباحث أربعة بيكت 
ببلستيكية مكحدة في حجميا، كزرع فييا قمحان مف نكع كاحد، كمؤلىا بكميات متساكية 

يدىا جميعان بكميات مف التراب، كغرس فييا بذكر الحنطة عمى عمؽ كاحد، كتـ تسم
متساكية مف سماد معيف، كسقيت جميعان بذات العدد مف السقيا، كبكميات متماثمة مف 

الحجـ، كالتربة، كنكع البذار، كالسقيا، كزمف السقيا، كنكع –الماء؛ لتكحيد كؿ شيء 
يس، كالفاتحة، كاإلخبلص، كآية -ثـ اختار إحدل طالباتو لتقرأ سكر قرآنية  -السماد
مرتيف في األسبكع عمى البيت األكؿ، كفي البيت الثاني كمؼ طالبة أف تأتي  -الكرسي

بنبات كتمزقو أماـ بقية النبات، كتعذبو، كتقطع أكصالو، كتذكر كممات قاسية نابية أماـ 
ىذا النبات، كذلؾ مرتيف في األسبكع، ككمؼ طالبة ثالثة بضرب النبات الثالث، ككٌيو، 

ا البيت الرابع فترؾ ينمك نمكان طبيعيان، كأطمؽ عميو اسـ كتعريض كريقاتو لمقص، كأم
البيت الضابط، فكانت النتيجة كالتي تـ عرضيا في مؤتمر عممي: أف نبات البيت الذم 

% مف طكؿ النبات الضابط في البيت الرابع، ْْاستمع لمقرآف الكريـ ازداد طكلو 
لبيت الثاني كالثالث المذاف % مف غمة البيت الرابع الضابط، أما اَُْكازدادت غمتو 

%، كىذا َٖ%، كىبط إنتاجيا إلى ّٓتحمبل التعذيب، أك رأياه، فقد تدنى طكؿ نباتيما 
تفسير عممي لمبركة، فحينما يزرع المؤمف يقرأ القرآف بنفس طيبة، كيذكر اهلل دائمان، فيذا 

                                                           
 .ُٓثبت عمميان لمحمد كامؿ عبد الصمد ص -ُ
 .ُْٖاإلعجاز العممي في السنة النبكية ألحمد صالح رضا ص/ -ِ
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حدكث ذلؾ التأثير ، كيؤثر في النبات، فميس بالبعيد (ُ)الذكر أماـ النبات يزيد في الغمة
 في اإلنساف جسديان كنفسيان.

 كالتراب الشفائية:  (ِ)خكاص المعاب
أف لمعاب خكاصا قاتمة كحالة لمكثير مف (Osdich) ( ك (Barneshأثبت كؿ مف

الجراثيـ، كأف المعاب الطرم يصد المككرات العقدية الحالة لمدـ مف نكع بيتا، كيمنع 
فممنغ( كجكد مادة حالة لمجراثيـ في المخاط األنفي، تكاثر جراثيـ الكزاز، كما أثبت )

كالمعاب اإلنساني تسمى )بالميسكزيـ(، كىي فعالة ضد المككرات السحائية كالدقيقة 
(micrococcus ،كضد المككرات العقدية كالعنقكدية المسؤكلة عف تقيحات الجمد ،)

يد الماء األككسجيني ذك كثبت أف الجراثيـ اليكائية المكجكدة في المعاب تساعد عمى تكل
الخكاص المطيرة، كأثبت )فكلكر( أف المعاب اإلنساني يسرع مف تخثر الدـ بدليؿ أف 
األعماؿ الجراحية في الفـ تمتئـ بأسرع مما لك كانت خارجو، كيرل الدكتكر العطار أف 
المعاب يختمؼ مف فـ لفـ، كأف المعاب بصكرة عامة يساعد عمى شفاء الجركح، كيخفؼ 

تأثير المكاد المسرطنة، كيقضي عمى الكثير مف الجراثيـ الممرضة، كأثبت )دكجكف( مف 
كزمبلؤه كجكد نمطيف قاتميف لمجراثيـ في المعاب النكفي، يتككف األكؿ مف سيانات 
الكبريت مع عنصر بركتيني، كيتككف الثاني مف الماء األككسجيني مع سيانات 

لمعاب اإلنساني يخفؼ بصكرة كبيرة مف تطكر الكبريت، كأكد )مارؾ ىيؿ( ك)تكتك( أف ا
السرطاف التجريبي عند الفئراف، كما يكجد في لعاب اإلنساف نكعان مف األجساـ المضادة 

(IgA التي تمتصؽ بالبكتيريا كالفيركسات، كتمنع التصاؽ تمؾ الميكركبات الضارة )
                                                           

، كاإلعجاز التأثيرم َْٔكالسنة المطيرة ليكسؼ الحاج أحمد ص مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ -ُ
، نقبلن عف مكقع جامعة اإليماف: ُّ/ِلمقرآف الكريـ لمباحث عبد الكـر عمي الفيدم 

www.jameataleman.not. 
اب، فإذا»يقكؿ الثعالبي:  -ِ ًمؾ فيك عىًصيب، فإذا ساؿ فيك لعاب، فإذا  ماداـ في فـ اإلنساف فيك ريؽ كريضى عى

، كالعصب كالعصيب في الفـ: الريؽ َُٓلمثعالبي ص، فقو المغة كأسرار العربية «رمي بو فيك بساؽ كبصاؽ
 الجاؼ اليابس، نفس المصدر في الحاشية.

http://www.jameataleman/
http://www.jameataleman/
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نساف يحتكم عمى بالخبليا الطبلئية لؤلغشية المخاطية، ككجد الباحثكف أف لعاب اإل
 .(ُ)عكامؿ مضادة لمبكتيريا كالكتكفيريف، كالثيكسيانات، كانزيـ المكتتكيرككسيداز

أما التراب: فقد ثبت أف البكتيريا المكجكدة في التراب تعمؿ عمى مقاكمة أك مضادة 
الميكركبات كاألكليات المكجكدة في اإلنساف، أك الحيكاف، أك النبات، كقد قامت باحثة 

مف التربة اليمنية، كقد  -المنتج لممضادات الحيكية–عزؿ الجنس ستربتكميسس يمنية ب
عزلة ليا نشاط ضد األنكاع البكتيرية المكجبة كالسالبة لصبغة  ّْأثبتت الدراسة كجكد 

جراـ، كركزت الدراسة عمى إحدل تمؾ الكائنات المعركفة في استخبلص المضاد الحيكم 
و بعمكد الفصؿ الكركماتكجرافي بعدة أنظمة لممذيب، كتـ بكاسطة اإليثيؿ اسيتات ثـ تنقيت

الحصكؿ عمى بمكرات بيضاء المكف، كما تـ تجريب النشاط الضد مكركبي عمى العديد 
مف البكتيريا، ككجدت لو فاعمية، بالذات عمى الجنس باسمس، كما درست الخكاص 

المركب ىك مف مجمكعة  الكيميائية كالفيزيائية لممركب الضد ميكركبي لتعريفة، فكجد أف
 (.neomycinالمضاد الحيكم نيكميسيف)

’’ "Kكما نجح باحث عراقي في إنتاج نكع جديد مف المضادات الحيكية أطمؽ عميو 
يتككف مف البكتيريا الخيطية المعزكلة مف تربة جنكب العراؽ، كاستطاع ماجد سيد أحمد 

ربة تبكؾ، كاستخبلص مف عزؿ بكتيريا خيطية مف التربة المصرية، كعينة مف ت
، كيعد ىذا المضاد ذك ُّٔاالتثراسيكميف مف الجنس ستربتكميسسيتس نكجاالتر ب

نشاط مثبط لمخبليا المسببة لؤلكراـ، باإلضافة إلى المدل الميكركبي الكاسع، حيث كجد 
 .(ِ)لو أثر فعاؿ في تثبيط األحماض النككية كالبركتينات لمبكتيريا في كقت قياسي

ف كانت تجارب طبية مستجدة، إال أنو قد سبؽ في السنة النبكية ذكر  ككؿ ما سبؽ كا 
ًريقىةي  أىٍرًضنىا، "تيٍربىةي  الرقية: في يقكؿ  النبي كاف قالت عائشة ذلؾ، فعف  بىٍعًضنىا، كى

                                                           
ثامف لئلعجاز العممي إعجاز الشفاء في الريؽ كالتراب ألركل عبد الرحمف أحمد، بحث قدـ لممؤتمر العالمي ال -ُ

 .ُُٖ، صِجزء جاز العممي، العمـك الطبية، في القرآف كالسنة، نقبلن عف أبحاث المؤتمر العالمي الثامف لئلع

 .ُّٖ، ُِٖ، ُٖٕ، صِإعجاز الشفاء في الريؽ كالتراب، أبحاث المؤتمر الثامف لئلعجاز، عمـك طبية، جزء -ِ
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بِّنىا" ًبًإٍذفً  سىًقيمينىا، ييٍشفىى رى
 نفسو ريؽ مف يأخذ أنو الحديث: كمعنى»يقكؿ النككم: ، (ُ)

 عمى بو فيمسح شيء، منو بيا فيعمؽ التراب، عمى يضعيا ثـ السبابة، أصبعو عمى
 بركة مف فيو لما ؛(ِ)«المسح حاؿ في الكبلـ ىذا العميؿ، كيقكؿ أك الجريح؛ المكضع

 آخر، إلى العبلجيف أحد فينضـ عميو، كالتككؿ إليو، األمر كتفكيض اهلل، اسـ ذكر
 كىي المركب، النافع الميسر السيؿ العبلج فم ىذا»، كيقكؿ ابف القيـ: (ّ)التأثير فيقكل
 األدكية؛ مف غيرىا عدـ عند السيما الطرية كالجراحات القركح بيا يعالج لطيفة معالجة

 مجففة يابسة باردة الخالص التراب طبيعة أف عمـ كقد أرض، بكؿ مكجكدة كانت إذ
 ال اندماليا، ةكسرع فعميا، جكدة مف الطبيعة تمنع التي كالجراحات القركح لرطكبات

 أكثر في يتبعيا كالجراحات القركح فإف الحارة، األمزجة كأصحاب الحارة، الببلد في سيما
 باردة الخالص التراب كطبيعة كالجراح، كالمزاج، البمد، حرارة فيجتمع حار، مزاج سكء األمر
 ال المرض، حرارة التراب بركدة فتقابؿ الباردة، المفردة األدكية جميع بركدة مف أشد يابسة
 كالسيبلف، الرديئة الرطكبات كثرة أيضان  كيتبعيا كجفؼ، غسؿ قد التراب كاف إف سيما

 كيحصؿ برئيا، مف المانعة الرديئة لمرطكبة كتجفيفو يبسو، لشدة مزيؿ؛ ليا مجفؼ كالتراب
 المدبرة، قكاه قكيت العضك، مزاج اعتدؿ كمتى العميؿ، العضك مزاج تعديؿ ذلؾ مع بو

 ، كىذا ما أثبتتو ىذه الدراسات العممية الحديثة.(ْ)«اهلل بإذف األلـ وعن كدفعت
 معمكمان  فاشيان  أمران  كاف ذلؾ كأف اآلالـ، كؿ مف الرقي جكاز عمى داللة كالحديث فيو

 يستعممكف كثيران  كمستسقيف، مطحكليف، باألسكندرية رأيت» :جالينكس ، يقكؿ(ٓ)بينيـ
                                                           

، كمسمـ، كتاب السبلـ، باب استحباب ُْْٓبرقـ:  ُِٖٔ/ٓ لنبي البخارم، كتاب الطب، باب رقية ا أخرجو -ُ
ٍنسىافي  اٍشتىكىى إذا "كافلفظ مسمـ:  ا، كىذا لفظ البخارم، أمُِْٗبرقـ:  ُِْٕ/ْالرقية مف العيف...   منو الش ٍيءى  اإلًٍ

ةه  ًبوً  كانت أك ، أك قىٍرحى عى - ىىكىذىا ًبًإٍصبىًعوً   النبي قاؿ جيٍرحه ضى كى  تيٍربىةي  الم ًو، ًباٍسـً  -رىفىعىيىا ثيـ   ًباٍْلىٍرضً  سىب ابىتىوي  في سيٍفيىا كى
بِّنىا" ًبًإٍذفً  سىًقيمينىا، ًبوً  ًلييٍشفىى بىٍعًضنىا، ًبًريقىةً  أىٍرًضنىا،  .رى

 .ُْٖ/ُْ مسمـ صحيح شرح -ِ

 .ُٕٖ/ْ المعاد زاد -ّ
 .ُْٓص النبكم الطب -ْ
 .َِٖ/َُ البارم فتح -ٓ
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 كأضبلعيـ، كظيكرىـ، كسكاعدىـ، أفخاذىـ،ك  سكقيـ، عمى بو كيطمكف طيف مصر،
 كالترىمة العفنة، لؤلكراـ الطبلء ىذا يقع فقد النحك ىذا بينة... كعمى منفعة بو فينتفعكف

ني  انتفعكا أسفؿ، مف الدـ استفراغ كثرة مف كميا أبدانيـ ترىمت قكمان  ألعرؼ الرخكة... كا 
 بعض في متمكنة كانت مزمنة اعان ج أك بو شفكا آخريف كقكمان  بينان، نفعان  الطيف بيذا

 قكة المسيحي: الكتاب صاحب كقاؿ أصبلن، كذىبت فبرأت، شديدان، تمكنان  األعضاء
 المحـ كتنبت تغسؿ، أك تجمك، قكة -المصطكى جزيرة كىي- كنكس مف المجمكب الطيف
 .(ُ)«القركح كتختـ القركح، في

ينما يرل بعض الفقياء أف ب-كالحديث دليؿ عمى مشركعية التداكم بالتراب كالريؽ، 
 اهلل رسكؿ "بىٍعًضنىا" لبركتيا، كبقكلو: خاصة؛ المدينة أرض في الحديث "أىٍرًضنىا"المراد بػ
 مخصكصا، كعميو فذلؾ مف خصائص تراب المدينة،  ذلؾ فيككف ريقو، لشرؼ

كريقو
مع التنبو إلى أف نفع الدكاء معمؽ بالمشيئة اإلليية، فقد تقاـك بعض  -(ِ)

مراض، كالبعض اآلخر قد يتمنع عمى تمؾ المضادات، فبل يككف نفعيا إال بإذف اهلل األ
أف يككف لمدكاء قكة فعالة، فمتى تخمؼ الشفاء كاف ذلؾ إما لقمة  تعالى، كبتقديره 

تركيز الدكاء، أك لعدـ قبكؿ المريض، أك لمانع قكم فيو يمنع مف أف ينجح فيو الدكاء، 
الطبيعة النفسية لذلؾ الدكاء، فإف الطبيعة إذا أخذت الدكاء كقد يككف ذلؾ لعدـ قبكؿ 

بقبكؿ تاـ كاف انتفاع البدف بو بحسب ذلؾ القبكؿ، لذلؾ يستحيؿ النفع إال بالتقدير 
، كمف ىنا كاف اشتراط أف يعتقد اإلنساف أف الرقية إنما تنفع بإذف اهلل تعالى (ّ)اإلليي
 كتقديره.

                                                           
 المسيح بعد ككاف عصره، في األطباء إماـ يكناني، كفيمسكؼ حكيـكجالينكس  ،ُْٔ، ُْٓص النبكم الطب -ُ

 العمـك سنة، أبجد ََِ بنحك ّ/ُُْ. 

 .ُْٖ/ُْ مسمـ صحيح عمى النككم شرح -ِ

إعجاز الشفاء في الريؽ كالتراب، ضمف أبحاث المؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة،  -ّ
 .ُٕٕ، ُٕٓ، ُْٕلطبية، الجزء الثاني، ص العمـك ا
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:  يف ادلَأُخأصو ادلَزغلاد اُـج٤خ  صب٤ٗب 
ف كانت ال  إف األبحاث حكؿ أثر القرآف كالرقى عمى العبلجات المختمفة لئلنساف كا 
تزاؿ في بداياتيا إال أنيا تدؿ عمى أف ليا تأثيرىا عمى اإلنساف، كىذا يدؿ عمى رجحاف 

، باإلضافة إلى قكة جميكر بجكاز الرقي مف كؿ داء يصيب اإلنساف بشركطوقكؿ ال
 نىاسان  "أىف   : سعيد الجميكر مف الناحية الشرعية أيضان حديث أبي أدلتيـ، كيدؿ لقكؿ

ابً  مف ، في كىانيكا  الم وً  رسكؿ أىٍصحى كا سىفىرو يٍّ  فىمىر   اٍلعىرىًب، أىٍحيىاءً  مف ًبحى
، ـٍ افيكىي ، فمـ فىاٍستىضى ـٍ ـٍ  ىؿ ليـ: فىقىاليكا ييًضيفيكىي يِّ  سىيِّدى  فإف رىاؽو؛ ًفيكي  أك لىًديغه  اٍلحى

؟ ابه ةً  فىرىقىاهي  فىأىتىاهي، نعـ، منيـ: رىجيؿه  فقاؿ ميصى ، فىبىرىأى  اٍلًكتىاًب، ًبفىاًتحى ؿي  قىًطيعان  فىأيٍعًطيى  الر جي
، مف  ذلؾ فذكر ، النبي ، فىأىتىى ًلمن ًبيِّ  ذلؾ أىٍذكيرى  حتى كقاؿ يىٍقبىمىيىا، أىفٍ  فىأىبىى غىنىـو
ةً  إال رىقىٍيتي  ما كاهلل الم ًو، رىسيكؿى  يا فقاؿ: لو، ، اٍلًكتىاًب، ًبفىاًتحى ـى  أىٍدرىاؾى  كما كقاؿ: فىتىبىس 
ذيكا ثيـ   ريٍقيىةه؟! أنيا " ًبسىٍيـو  لي كىاٍضًربيكا منيـ، قاؿ: خي ـٍ مىعىكي

عىؿى  ، كفي ركاية:(ُ)  أيـ   يىٍقرىأي  "فىجى
يىٍجمىعي  اٍلقيٍرآًف، ، بيزىاقىوي، كى يىٍتًفؿي " فىبىرىأى  كى ؿي  .(ّ)(ِ)الر جي

                                                           
، كمسمـ، كتاب َْٓٓبرقـ:  ُِٔٔ/ٓ الغنـ مف بقطيع الرقية في الشرط أخرجو البخارم، كتاب الطب، باب -ُ

 .َُِِبرقـ:  ُِٕٕ/ْ كاألذكار بالقرآف الرقية عمى األجرة أخذ جكاز السبلـ، باب
 ، كمسمـ، كتاب السبلـ، بابَْْٓبرقـ:  ُِٔٔ/ٓ كتابال بفاتحة الرقى البخارم، كتاب الطب، باب أخرجو -ِ

 .َُِِبرقـ:  ُِٕٕ/ْ كاألذكار بالقرآف الرقية عمى األجرة أخذ جكاز
ذىاًت،  أىف  رىسيكؿى الم ًو " حديث عائشة رضي اهلل عنيا كقد سبؽ في -ّ كاف إذا اٍشتىكىى يىٍقرىأي عمى نىٍفًسًو ًباٍلميعىكِّ

" يىٍنفيثي ذىاًت  "كىافى رىسيكؿي الم ًو  عند مسلم:، وفي رواية كى مىٍيًو ًباٍلميعىكِّ ده ًمٍف أىٍىًمًو نىفىثى عى كالنفث: ، "ًإذىا مىًرضى أىحى
التفؿ شبيو بالبزؽ، كىك أقؿ منو، أكلو البزؽ، ثـ ك  ،التفؿفيك  النفخ معو ريؽ، فإف كاف نفخ ليس معو ريؽ

فكؿ مف التفؿ كالنفث كالنفخ قد  [،ٕٕ/ُُلساف العرب ، ك َّّ/ٓالصحاح لمجكىرم ]التفؿ، ثـ النفث، ثـ النفخ
 رضي اهلل عنياعائشة أـ المؤمنيف كسئمت ، [ِّ/ُّالمكسكعة الفقيية الككيتية ]يككف مف مبلبسات التعاكيذ

، ]النسائي كابف ماجة كأحمد كالحميدم كابف حباف[«كما ينفث آكؿ الزبيب» :في الرقية فقالت نفث النبي عف 
كالاعتبار بما يخرج عميو مف بمة »، [ُّٗ/ّ حاشية السندم عمى ابف ماجو]إلقاء البزر مف الفـ عند :أم

فيو  ،نفخ لطيؼ ببلريؽ :كالنفث»، قاؿ اإلماـ النككم: [ُِٖ/ُْ شرح النككم عمى مسمـ]«كاليقصد ذلؾ
 =،بعدىـ ابعيف كمفكاستحبو الجميكر مف الصحابة كالت ،كقد أجمعكا عمى جكازه ،استحباب النفث فى الرقية
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كيظير أثر ىذه المستجدات أيضان في بياف رجحاف القكؿ بعمـك التداكم بالريؽ 
، كيستأنس لذلؾ بطيكرية كالتراب كعدـ اختصاص ذلؾ بتربة المدينة، كال بريقو 

 أف اهلل  عبد بف جابر نجس، فعف ينجسو لـ ما طيارتو الريؽ في التراب، كأف األصؿ
ًعمىتٍ  قاؿ:  النبي جي طىييكرنا" مىٍسًجدنا ضي اْلىرٍ  لي "كى كى

 أف المصمي الشارع أمر ، كقد(ُ)
 عمى بعضو رد ثـ ردائو طرؼ في النبي  كبزؽ ،(ِ)قدميو تحت أك شمالو، عف يبزؽ

 المصمي يقـك أف يجكز ال ألنو طيارتو؛ في ظاىر كىذا ،(ّ)ىكذا تفعؿ أك كقاؿ بعض،
  نجاسة. ثكبو كفي يصمي أف كال نجاسة، عمى

 ، مع سبلمة التربة.(ْ)ألمراض المعديةى اجتناب ذلؾ مف أصحاب امع التنبيو عم
 أعمـ كاهلل 

 
 

                                                                                                                                                                  

، [ُِٖ/ُْ صحيحشرح ]«كأجازكا فييا النفخ ببل ريؽ ،كأنكر جماعة النفث كالتفؿ فى الرقى :قاؿ القاضي=
كفي النفث كالتفؿ استعانة بتمؾ الرطكبة كاليكاء كالنفس »ابف القيـ: ؿ ك قي، النفث لو تأثير في دفع المرضك 

فإذا صاحبيا شيء مف أجزاء باطنو  ،رج مف قمب الراقي كفموفإف الرقية تخ ؛المباشر لمرقية كالذكر كالدعاء
كيحصؿ باالزدكاج بينيما كيفية مؤثرة شبيية  ،كنفكذان  كأقكل فعبلن  ،كانت أتـ تأثيران  كالنَّفىسمف الريؽ كاليكاء 

 ،ة نفسوالراقي تقابؿ تمؾ النفكس الخبيثة كتزيد بكيفي سي كبالجممة فنفٍ ، بالكيفية الحادثة عند تركيب األدكية
كاستعانتو  ،كانت الرقية أتـ كتستعيف بالرقية كبالنفث عمى إزالة ذلؾ األثر، ككمما كانت كيفية نىفىس الراقى أقكل

كفي النفث سر آخر فإنو مما تستعيف بو األركاح الطيبة كالخبيثة  ،بنفثو كاستعانة تمؾ النفكس الرديئة بمسعيا
كالمقصكد أف الركح إذا كانت قكية كتكيفت بمعاني الفاتحة ... فكليذا تفعمو السحرة كما يفعمو أىؿ اإليما

 .[ُْٔ/ْزاد المعاد ]«كاستعانت بالنفث كالتفؿ قابمت ذلؾ األثر الذم حصؿ مف النفكس الخبيثة فأزالتو
 .ُِٓبرقـ:  َّٕ/ُ ، كمسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلةِّٖبرقـ:  ُِٖ/ُأخرجو البخارم، كتاب التيمـ  -ُ

، كمسمـ، َّْبرقـ:  َُٔ/ُ اليسرل تحت قىدمو أك يساره عف ليبزؽ رجو البخارم، كتاب الصبلة، بابأخ -ِ
 .ُٓٓبرقـ:  َّٗ/ُكتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب النيي عف البصاؽ في المسجد في الصبلة كغيرىا 

، كمسمـ، ّٕٗبرقـ:  ُٗٓ/ُ المسجد مف يدبال البزاؽ حؾ المساجد، باب البخارم، كتاب الصبلة، أبكاب أخرجو -ّ
 .َٓٓبرقـ:  ّٖٗ/ُ كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب النيي عف البصاؽ في المسجد في الصبلة كغيرىا

 فيما لك طمب اإلنساف الرقية مف غيره.  -ْ
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 ادلـِت اُضب٢ٗ: اُؼلٟٝ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 مف كأعداه الحد، جاكز إذا يعدك عدا مف اإلعداء، كأصمو مف اسـ: لغة العدكل أكالن:
ميًقو، كأعداه كَّزىه بو ًعمًَّتو كخي  مخالطتو فتتقى مثبلن  جرب ببعير يككف أف: كالعدكلإليو،  جى

: أصابو، كاصطبلحا ما فيصيبيا إلييا، الجرب مف بو ما يتعدل أف حذران  أخرل؛ بإبؿ
 .(ُ)غيره إلى صاحبيا العمة مجاكزة
  :عمى أقكاؿ نفييا أك العدكل إثبات في الفقياء اختمؼ ثانيان:

 العدكل؛ لما يمي: بإثبات ؿالقك  إلى الفقياء مف فريؽ ذىب :القكؿ اْلكؿ
ًفر  أنو قاؿ:  عف النبي  لحديث أبي ىريرة  -ُ ا اٍلمىٍجذيكـً  ًمفى  "كى  ًمفى  تىًفر   كىمى

، فكؿ لـ تكف العدكل ىي سبب الفرار لما حصؿ بالفرار فائدة، كلما حث عميو (ِ)اٍْلسىًد"
 .النبي 

لمكجكب، بدليؿ  ال االحتياطك  االستحباب عمى منو كالفرار باجتنابو نكقش: بأف األمر
؛ خاطر رعاية عمى المجذـك مف بالفرار األمر أك حمؿ، (ّ)مع المجذـك أكمو   المجذـك
 كنحكه حسرتو، كتزداد مصيبتو، تعظـ اآلفة، مف السميـ بدف، صحيح رأل إذا ألنو

" إلى الن ظىرى  تيًديميكا "ال حديث: اٍلمىٍجذيكًميفى
 العدكل باب مف ليس بالفرار ، كقيؿ: األمر(ْ)

 كالمخالطة، بالمبلمسة، لجسد جسد مف الداء انتقاؿ كىك طبيعي، ألمر ىك بؿ شيء، في
 إلى المريض مف الداء انتقاؿ العادة في األمراض مف كثير في يقع كلذلؾ الرائحة، كشـ

 المخالطة. بكثرة الصحيح
                                                           

 .ّّٗ/ٖ، كمرقاة المفاتيح ُٖٗ/ٓ، كتحفة األحكذم ُِٗ/ّ، كالنياية في غريب األثر ّٗ/ُٓلساف العرب  -ُ
 .َّٖٓبرقـ:  ُِٖٓ/ٓخرجو البخارم، كتاب الطب، باب الجذاـ أ -ِ

 في جاء ما ، كالترمذم، كتاب األطعمة، بابِّٓٗبرقـ:  َِ/ْ داكد، كتاب الطب، باب في الطيرة أبك أخرجو ّ-
، ضعفو ِّْٓبرقـ:  ُُِٕ/ِ ماجو، كتاب الطب، باب الجذاـ ، كابفُُٕٖبرقـ:  ِٔٔ/ْالمجذـك  مع األكؿ

 .ِّْٓ برقـ: ِْ/ٖ ماجة ابف سنف ي ضعيؼاأللباني ف
 .ُٖٓرقـ:  ٖٕ/ُ، كأحمد في المسند ّّْٓرقـ:  ُُِٕ/ِأخرجو ابف ماجو، كتاب الطب، باب الجذاـ  -ْ
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 ه لو بالرجكع،ثقيؼ بالمبايعة، كأمر  كفد في لمرجؿ المجذـك الذم كاف إلرسالو  -ِ
ال  ، فأٍمره (ُ)فىاٍرًجٍع" بىايىٍعنىاؾى  قىدٍ  "ًإن ا : فقاؿ لو بالرجكع دليؿ عمى إثبات العدكل، كا 

مع  بدليؿ أكمو  التمؼ، أسباب مف التكقي نكقش: بأنو مف باب، كقد لما أمره بذلؾ
 . اهلل عمى المجذـك تككبلن 

 .(ِ)أكلى إلييا فالمصير طرقا، كأكثر رج،مخا أكثر االجتناب عمى الدالة أف األخبار -ّ
 العدكل؛ لآلتي: بنفي القكؿ إلى ،(ّ)السمؼ مف ، كجماعة عمر ذىب :القكؿ الثاني

ـى  عىٍدكىل، "الى لقكلو  -ُ ، فىقىا ًبؿى  أىرىأىٍيتى  فقاؿ: أىٍعرىاًبي   أىٍمثىاؿى  الرِّمىاؿً  في تىكيكفي  اإلًٍ
،ا اٍلبىًعيري  فىيىٍأًتييىا الظِّبىاًء، ، ٍْلىٍجرىبي " أىٍعدىل : فىمىفٍ النبي  قاؿ فىتىٍجرىبي ؿى كىك  ،(ْ)اٍْلىك 

 صريح في نفييا.
 ال بطبعو يعدم المرض أف عميو مف اعتقاد الجاىمية كانت نكقش: بأف النفي لما

يراد النيي بصيغة النفي يدؿ  اهلل بفعؿ ، أك أف النفي بمعنى النيي عف إيقاعو، كا 
ي، كيككف فيو نيي عف مباشرة األسباب التي تؤدم إلى سراية عمى المبالغة في الني

المرض إلى اآلخريف، كمف كانت إبمو مصابة بالجرب فعميو أاٌل يضعيا إلى جانب إبؿ 
 النيي عف االعتداء. عىٍدكىل" "الى سميمة، فيككف معنى قكلو: 

ًفر  : حديث عف سألتيا امرأة أف عنيا اهلل رضي عائشة عف ركم كبما -ِ  ًمفى  "كى
 "فىمىفٍ  :، كقاؿعىٍدكىل" "الى : قاؿ كلكنو ذلؾ، قاؿ ما: فقالت ،اٍْلسىًد" ًمفى  تىًفر   كىمىا اٍلمىٍجذيكـً 
ؿ أىٍعدىل ، مكلى لي كاف كقالت:، "اٍْلك   في كيأكؿ فراشي، عمى يناـ فكاف مجذـك

 .(ٓ)ذلؾ عمى كاف عاش كاف كلك صحافي،
                                                           

 .ُِِّبرقـ:  ُِٕٓ/ْأخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، باب اجتناب المجذـك كنحكه  -ُ
 .َُٔ/َُ، كفتح البارم ِِٖ/ُْشرح النككم لصحيح مسمـ  -ِ
 .ُِٔ، ُٗٓ، ِِْ/ َُقاؿ بو عيسى بف دينار مف المالكية، فتح البارم ك  -ّ
، كمسمـ، كتاب السبلـ، باب ال عدكل... ّْٗٓرقـ:  ُِٕٕ/ٓال عدكل البخارم، كتاب الطب، باب  أخرجو -ْ
 .َِِِرقـ:  ُِْٕ/ْ

 .ُِْْٓرقـ:  ُِْ/ٓ ـك، األكؿ مع المجذأخرجو ابف أبي شيبة، «...مكلى لي كاف»رضي اهلل عنيا: قكؿ عائشة  -ٓ
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، كما لـ تطمع عمىيمكف مناقشتو: بأنيا لـ تطمع عمى حديث ا صبلتو  لفرار مف المجذـك
 .لمضحى، كمف سمع كعمـ حجة عمى مف لـ يسمع كلـ يعمـ، كالميٍثًبت مقدـ عمى النافي 

 مف شيء لممخالط يحدث لئبل الذريعة؛ كسد المادة حسـ عمى بالمجانبة األمر كحممكا
 نفاىا التي كلالعد ذلؾ، كيثبت في كيتشكؾ فيفتتف المخالطة، بسبب أنو فيظف ذلؾ،

 كبيف العدكل، بإثبات التصديؽ مف ليسممكا كرحمة؛ منو شفقة ذلؾ بتجنب الشارع، فأمرىـ
، مع  أكمو ىذا كيؤيد شيئا، شيء يعدم ال أنو ليـ  .(ُ)عميو كتككبل باهلل، ثقة المجذـك

نما بطبعو، يعدم ال المرض أف إلى جميكر الفقياء ذىب الثالث: القكؿ  اهلل بفعؿ كا 
 كىالى  عىٍدكىل، "الى : أنو قاؿ  عنو ثبت تو؛ كذلؾ جمعان بيف النصكص؛ ألنو قدكقدر 
ًطيىرىةى 
ىىامىةى  كىالى  ،(ِ)

فىرى  كىالى  ،(ّ) صى
ًفر   ،(ْ)  ثبت ، كما(ٓ)اٍْلسىًد" ًمفى  تىًفر   كىمىا اٍلمىٍجذيكـً  ًمفى  كى

مىى ميمىر ضه  ييكرىدي  "الى : قكلو  عنو " عى ميًصحٍّ
 الجمع حيحاف، كطريؽص ، كىما حديثاف(ٔ)

                                                           
  .ُٗٓ/َُ البارم ، كفتحِِٖ/ُْ مسمـ لصحيح النككم انظر: شرح -ُ
فإف  ،فإذا خرج أحدىـ ألمر ،أنيـ كانكا في الجاىمية يعتمدكف عمى الطير التطير كأصؿىي التشاـؤ بالشيف،  -ِ

ف رآه طار يسرة تشاءـ بو كرجع، كربما ك اف أحدىـ يييج الطير ليطير رأل الطير طار يمنة تيمف بو كاستمر، كا 
كأخبر أنو ال تأثير لو في جمب نفع  فجاء الشرع بالنيي عف ذلؾ،  ،فيعتمدىا، فكاف يصدىـ ذلؾ عف مقاصدىـ

 .ٕٕ/ُة السندم عمى ابف ماجو حاشي، ك ُِِ/َُ فتح البارم، أك دفع ضر
 ،كقيؿ ىي البكمة ،ؼ مف طير الميؿامة كىى الطائر المعرك ليأف العرب كانت تتشاءـ با :أحدىما :يو تأكيبلفف -ّ

أف العرب كانت تعتقد أف  :كالثانى ،بعض أىمو كانت اذا سقطت عمى دار أحدىـ رآىا ناعية لو نفسو أك :قالكا
كيجكز أف يككف المراد  ،كىذا تفسير أكثر العمماء كىك المشيكر ،عظاـ الميت كقيؿ ركحو تنقمب ىامة تطير

 .ُِٓ/ُْشرح النككم عمى مسمـ  ،بطاؿ ذلؾ كضبللةإ فبيف النبى  ،نيما جميعا باطبلفإف ،النكعيف
أف  :كالثانى ،ء الذل كانكا يفعمكنوخيرىـ تحريـ المحـر إلى صفر كىك النسيأالمراد ت :أحدىما :فيو تأكيبلف -ْ

 ،ياكربما قتمت صاحب ،ككانكا يعتقدكف أف فى البطف دابة تييج عند الجكع ،دكد يكى ،الصفر دكاب فى البطف
 ،كيجكز أف يككف المراد ىذا كاألكؿ جميعااألنسب لمسياؽ، كىذا التفسير  ،ككانت العرب تراىا أعدل مف الجرب

 .ُِٓ، ُِْ/ُْمسمـ لشرح النككم ، كالتصريح عمى كاحد منيما ،أصؿ ليما كأف الصفريف جميعا باطبلف ال
 .َّٖٓبرقـ:  ُِٖٓ/ٓ البخارم، كتاب الطب، باب الجذاـ أخرجو -ٓ
، كمسمـ، كتاب السبلـ، باب ال عدكل كال ّْٕٓبرقـ:  ُِٕٕ/ٓىامة  ال البخارم، كتاب الطب، باب أخرجو -ٔ

 .ُِِِبرقـ:  ُّْٕ/ْعمى مصح طيرة كال ىامة كال صفر كال نكء كال غكؿ كال يكرد ممرض 
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 المرض أف كتعتقده تزعمو الجاىمية كانت ما نفي عىٍدكىل" "الى : المراد بحديث بينيما أف
مىى ميمىر ضه  ييكرىدي  "الى حديث:  كأما ،(ُ) اهلل بفعؿ ال بطبعيا تعدم كالعاىة " عى ، ميًصحٍّ

 في فنفى ه،كقدر   اهلل بفعؿ العادة في عنده الضرر يحصؿ ما مجانبة إلى فأرشد فيو
لـ بطبعيا، العدكل اأٍلكؿ الحديث  كفعمو،  اهلل بقدر ذلؾ عند الضرر حصكؿ ينؼ كى
رادتو اهلل بفعؿ الضرر عنده يحصؿ مما االحتراز إلى الثاني في كأرشد  كقدره. كا 
ًفر  :  كقاؿ ،  أنو  ، معاٍْلسىًد" ًمفى  تىًفر   كىمىا اٍلمىٍجذيكـً  ًمفى  "كى  ليبطؿأكؿ مع المجذـك

 ليـ ليبيف منو الدنك عف كنياىـ كيشفي، يمرض الذم ىك اهلل أف ليـ كيبيف اعتقادىـ،
 إثبات نييو ففي مسبباتيا، إلى تفضي بأنيا العادة اهلل أجرل التي األسباب مف ىذا أف

 فبل قكاىا سمبيا شاء إف الذم ىك اهلل بؿ تستقؿ، ال أنيا إلى إشارة فعمو كفي األسباب،
ف تؤثر  .(ِ)فأثرت أبقاىا شاء شيئا، كا 

                                                           

بؿ تككف في الرماؿ أمثاؿ أرأيت اإلكليذا لما قاؿ األعرابي: يا رسكؿ اهلل، كانكا يعتقدكف أنيا تعدم كالبد،  -ُ
ؿى ": ؟! فقاؿ النبي فيأتيو البعير األجرب فتجرب -يعني ليس فييا أم شيء-الظٍّبىاًء  ]متفؽ "فىمىٍف أىٍعدىل اْلىك 
أكجد ذلؾ  متعترفكف أف اهلل تعالى ىك الذك مف أجربو كأنتـ تعممكف  بجر  معناه أف البعير األكؿ الذم عميو[

نما جرب بفعؿ اهلل تعالى إكالثالث كما بعدىما  يفاعممكا أف البعير الثان ،مف غير مبلصقة لبعير أجرب
رادتو فمـ يبؽى  م،لعدـ المعد ؛كلك كاف الجرب بالعدكل بالطبائع لـ يجرب األكؿ ،البعدكل تعدل بطبعيا ،كا 
 أمر اهللفالعدكل التي انتقمت مف األجرب إلى الصحيحات كاف ب فأف الذم جعؿ فيو الجرب ىك اهلل، إذإال 
، كأما ، بطاؿ قكليـ فى العدكل بطبعياففى الحديث بياف الدليؿ القاطع إل، فالكؿ بأمر اهلل تبارؾ كتعالى

ًفر  : قكلو  " ًمفى  "كى ، فيذا أمر بالبعد عف أسباب العطب؛ ألف الشريعة اإلسبلمية تمنع أف يمقي اٍلمىٍجذيكـً
 .ُُِ/ُُ البف عثيميفالشرح الممتع ، ك ُِٕ/ُْعمى مسمـ شرح النككم انظر: اإلنساف بنفسو إلى التيمكة، 

 عمى كاإلثبات بالنفي الخطاب حمؿ كذكر ابف حجر أف مف مسالؾ أىؿ العمـ في الجمع بيف األحاديث: -ِ
 أف يستطيع بحيث تككمو، كصح يقينو قكم مف بذلؾ المخاطب كاف عدكل( )ال جاء فحيث مختمفتيف، حالتيف
 ال اليقيف القكم أحد، لكف كؿ نفس في يقع الذم التطير يدفع أف يستطيع كما لعدكل،ا اعتقاد نفسو عف يدفع
 مف المجذـك أكؿ في جابر حديث يحمؿ ىذا فتبطميا، كعمى العمة الطبيعة قكة تدفع ما مثؿ كىذا بو، يتأثر

( مف )فر جاء جنسو، كحيث مف كرد ما كسائر القصعة،  كلـ و،يقين ضعؼ مف بذلؾ المخاطب كاف المجذـك
 =عنو، العدكل اعتقاد باب سد بذلؾ فأريد العدكل، اعتقاد دفع عمى قكة لو يككف فبل التككؿ، تماـ مف يتمكف
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 يعدم ال يسير أمر بو كاف أنو المجذـك مع  أكمو يككف أف أيضان  قالكا: كيحتمؿ
 ال بؿ جميعيـ، مف العدكل تحصؿ كال سكاء، كميـ الجذمى ليس إذا العادة، في مثمو

 بقية يعد فمـ ككقؼ ذلؾ مف شيء أصابو كالذم أصبلن، عدكل العادة في منو يحصؿ
 .(ُ)يعدم فبل جسمو،

 "الى  قد نسيو الراكم كىك أبك ىريرة، كحكي أف حديث:عىٍدكىل"  "الى المناقشة: حديث 
مىى ميمىر ضه  ييكرىدي  " عى ذ ثبت فيك لمتأذم كليسعىٍدكىل" "الى  بحديث ، منسكخميًصحٍّ  .لمعدكل ، كا 

ال  ركاه الذم لمحديث الراكم نسياف الجكاب: رد الجميكر بعدـ تأثير ىذا النسياف؛ ألف
 مف ثابت المفظ ىذا كألف بو، العمؿ يجب بؿ العمماء، جماىير عند صحتو في يقدح
 .معمكال ككنو لدعكل معنى ، فبل(ِ)ىريرة أبى طريؽ غير

مىى ميمىر ضه  ييكرىدي  "الى كأما ما حكي مف نسخ حديث:  " عى  النسخ ألف غمط؛ ، فيكميًصحٍّ
 فيو يشترط ف غير متعذر، كألنوكالجمع ىنا ممك الحديثيف، بيف الجمع تعذر فيو يشترط
 .(ّ)ىنا مكجكدا ذلؾ كليس الناسخ، كتأخر التاريخ، معرفة

 العدكل، نفي عمـك مف مخصكص كنحكه الجذاـ في العدكل إثبات القكؿ الرابع:
 قاؿ: فكأنو مثبلن، كالجرب كالبرص، الجذاـ، مف إال أم: عىٍدكىل" "الى  قكلو: معنى فيككف

 .(ْ)العدكل فيو أف لو تبييني تقدـ ام إال شيئا شيء يعدم ال
، فيككف المعنى ال عدكل إال في األمراض (ٓ)كيمكف أف يمحؽ بذلؾ األمراض السارية

 السارية؛ كذلؾ منيـ جمعان بيف األدلة. 
                                                                                                                                                                  

 مف كبلن   ىك فعؿ فيو، كقد إذنو مع الكي  كراىيتو ىذا مف كقريب إلثباتيا، سببا يككف ما يباشر ال بأف=
 .َُٔ/َُ البارم الطائفتيف، فتح مف كؿ بو ليتأسى األمريف؛

 .ُُٔ، َُٔ/َُ البارم ، كفتحُِّ/ُْ مسمـ لصحيح النككم شرح -ُ
 كغيرىـ. كقاص أبي بف كسعد عائشة عف عمر، كصح كابف كأنس كجابر يزيد بف السائب ركاية مف مسمـ ذكره -ِ
 .َُٔ/َُ البارم ، كفتحُِْ/ُْ مسمـ لصحيح النككم شرح -ّ
 .َُٔ/َُ البارم ا، فتحأيض بطاؿ ابف الباقبلني، كحكاه بكر أبك قالو -ْ

 ./http://www.alda3wa.orgالعدكل كمشركعية الكقاية بحث لمدكتكر محمكد ناظـ النسيمي:  -ٓ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

: تعني دخكؿ العكامؿ الممرضة إلى جسـ اإلنساف، كنمكىا (Infection) العدكل
كتكاثرىا فيو، كتفاعؿ الجسـ معيا، كىذه العكامؿ الممرضة التي تسبب العدكل ىي: 
الجراثيـ، كالفيركسات، كالطفيميات، كيكجد مف كؿ منيا آالؼ األنكاع، كقد يكجد في 

مة التي تسبب أنكاعان عديدة جدان مف النكع الكاحد عشرات أك مئات األنماط المصي
 .(ُ)األمراض السارية كالمعدية

 كتنقسـ األمراض التي تصيب جسـ اإلنساف إلى قسميف:
أمراض غير معدية، كتشمؿ مجمكعة كبيرة مف األمراض، كأمراض  القسـ اْلكؿ:

األمراض الدـ الكراثية، كاألمراض الغذائية الناتجة عف نقص البركتينات أك الفيتامينات، ك 
اليرمكنية الناتجة عف زيادة أك نقص إفراز إحدل الغدد الصماء، كأكراـ تصيب اإلنساف 
سكاء كانت حميدة أك خبيثة، ككثيران ما تتفاعؿ البيئة، كالكراثة، كالغذاء، مسببة مرضان 

 معينان، كضغط الدـ، كأمراض شراييف القمب.
سبب المرض مف مريض آلخر  أمراض معدية، كىي التي ينتقؿ فييا القسـ الثاني:

سميـ، بإحدل طرؽ العدكل، كرذاذ التنفس كما في أمراض الجياز التنفسي كاألنفمكنزا، 
كالفـ كما في أمراض الجياز اليضمي كالزحار األميببي، كالجياز التناسمي كاإليدز، 
 كالمبلمسة كالجذاـ كالجدرم، كآالت الحقف بالكريد، ككخز الحشرات كالبعكضة الناقمة
لممبلريا، كأىـ أسباب األمراض المعدية الميكركبات )الفيركسات كالبكتيريا( كالطفيميات، 

 .(ِ)كالفطريات التي ال تراىا العيف المجردة

                                                           
 .ٔٔ، كفي الطب اإلسبلمي لمحمكد النسيمي صَُٕالمكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ
 .ُِّ-ُِِ، كالمحرمات كصحة اإلنساف كالطب الكقائي صّٔانظر: الطب الكقائي لمسنباني ص -ِ
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إف كمية الميكركبات الغازية لمجسـ إف كانت قميمة، فإف الجسـ يقضي عمييا بسيكلو، 
ة الميكركبات كبيرة نسبيان، فقد إال إذا كاف جياز المناعة ضعيفان جدان، أما إف كانت كمي

يختفي الميكركب في الجسـ لفترة معينة تسمى بفترة الحضانة، كفييا يتكاثر الميكركب 
في الجسـ بدرجة كبيرة دكف أف يظير عمى الشخص المصاب أم آثار لممرض، كتعتبر 

يي ىذه الفترة عادة مف أكثر الفترات المعدية، كفترة الحضانة تختمؼ مف مرض آلخر، ف
، (Bبضعة أياـ في بعض األمراض كاألنفمكنزا، كتصؿ إلى ستة أشير في فيركس الكبد)

كبضع سنكات في فيركس اإليدز كالجذاـ، كعند انتياء فترة الحضانة تظير آثار 
 المرض، كيككف الشخص مريضان، كيصبح معرضان لبلحتماالت التالية:

 (ُ)المريض، كتزداد المناعةيتغمب الجسـ عمى الميكركب، كيقضي عميو، فيشفى  -ُ
 لدية ضد ىذا الميكركب، فيما عدا ميكركبات األمراض الجنسية.

 يتغمب الميكركب عمى الجسـ، كينتشر بكثرة تفضي إلى القضاء عمى حياة المريض. -ِ
في بعض الحاالت قد يشفى المريض، كتظؿ الميكركبات مختفية في جسمو،  -ّ

زات ىذا الشخص، كقد يككف بذلؾ معديان لآلخريف، كتفرز ىذه الميكركبات مع بعض إفرا
 كيسمى ىذا الشخص حامبلن لمميكركب، رغـ عدـ كجكد أعراض مرضية عمى المصاب.

في بعض الحاالت قد يدخؿ الميكركب إلى الجسـ كيتكاثر فيو دكف حدكث  -ْ
المرض؛ ألف كسائؿ المقاكمة تدافعو كتمانعو، فبل ينتصر عمييا، كال تنتصر عميو، 
كتبقى الحرب بينيما سجاالن، كيبقى الشخص في ىذه الحالة سنكات طكيمة حامبلن 

 .(ِ)لمميكركب، كمعديان لغيره، دكف ظيكر أعراض المرض عميو
كقد كشؼ الطب كجكد ببلييف البكتيريا في جسـ اإلنساف، في فمو، كأنفو، كعمى 

ذك نفع كفائدة، إال  سطح جمده، كأمعائو دكف أف تحدث لو أم ضرر، بؿ إف كثيران منيا

                                                           
، مقدرة الجسـ عمى مقاكمة مكاد معينة ضارة مثؿ البكتيريا كالفيركسات التي تسبب األمراض :المناعة -ُ

   .ُِٔ/ِْالمكسكعة العربية العالمية 

 .ٓٔ، ْٔانظر: الطب الكقائي لمسنباني ص  -ِ
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المقاكمة  أنيا قد تتحكؿ إلى عدكانية ككحشية دكف سابؽ إنذار، ككؿ ذلؾ يعتمد عمى درجة
 بيا عمى اإلنساف ىي: كالمناعة في جسـ اإلنساف، كعكامؿ المناعة التي أنعـ اهلل 

بيا عمى جسـ اإلنساف؛ لمقاكمة  المناعة الفطرية: كىي كسائؿ دفاعية أنعـ اهلل  -أ
األمراض المعدية، كالجمد، كاألغشية المخاطية، كاإلفرازات الخاصة في الجياز البكلي، 

في جسـ اإلنساف  كاليضمي، كىناؾ جياز خاص خمقو اهلل كالتناسمي، كالتنفسي، 
، كيتككف مف (ُ)المعدية ، كاألمراضالضارة التي تغزك الجسـك  لمقاكمة األجساـ الغريبة
كالخبليا البيضاء ذات األنكية المتعددة األشكاؿ، كالخبليا ذات  الخبليا البالعة الكبيرة،

النكاة الكاحدة، كجميعيا تعرؼ باسـ الخبليا اآلكمة، كىناؾ الخبليا الممفاكية كىي الجياز 
كمصدرىا مخ  (Tإلى نكعيف مف الخبليا: األكؿ: خبليا)المناعي المتخصص، كتنقسـ 

، ككظيفتيا -عضك في أعمى الصدر– مكسية(عترية )التيصال العظاـ، كتنمك في الغدة
االلتحاـ بالمكاد الغريبة كالميكركبات، مسببة قتميا كتحمميا، كىذا ما يعرؼ بالمناعة 

، ككظيفتيا صنع القذائؼ المضادة كمصدرىا مخ العظاـ (Bبكاسطة الخبليا، كخبليا)
بالقدرة عمى  لؤلجساـ الغربية كالميكركبات، كتعرؼ باسـ الخبليا الخبلئطية، كتختص

الميكركب كالجسـ إنتاج مجمكعة منيا تممؾ ذاكرة تستطيع بكاسطتيا التعرؼ عمى 
 بالمرصاد. الغريب المياجـ لمجسـ مف قبؿ، فإذا عاكد اليجـك كانت لو

المناعة المكتسبة: كىي كسائؿ الدفاع التي تكتسب صفة المقاكمة لنكع معيف مف  -ب
 العناصر الغريبة، كىي عمى نكعيف: 

                                                           

األمراض التي لدفاع عف الجسـ ضد كا لمكافحة العدكل جياز مف أجزاء عديدة تعمؿ معان ىذا اليتألؼ  -ُ
 ،أك السمـك لمجسـ البشرم -الكائنات المسببة لممرض مثؿ البكتيريا كالفيركسات-تنتج عف غزك الممرضات 

كتسمى  ،كيستجيب جياز المناعة ضد المكاد الغريبة عبر سمسمة مف الخطكات تسمى االستجابة المناعية
نقي العظـ كىك حشكة إسفنجية  الجياز الميمةمف أجزاء ، ك المكاد التي تحفز االستجابة المناعية المستضدات

ككتؿ  ،األكعية الممفاكية كشبكة مف األكعية تسمى ،داخؿ عظاـ معينة؛ كالتكتة كىي عضك في الصدر
المكسكعة ، في المناعة دكران  كتؤدم المكزتاف كالطحاؿ أيضان  ،العقد الممفاكية صغيرة مف األنسجة تسمى

 .ُِٔ/ِْالعربية العالمية 
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األكؿ: مناعة مكتسبة نشطة، تتحقؽ نتيجة لدخكؿ ميكركب أك جسـ غريب إلى 
الجسـ بصكرة طبيعية، كما يحدث في مختمؼ األمراض المعدية، فيتعرؼ جياز المناعة 

عمى ىذا الجسـ، كيختزف ذلؾ في ذاكرة ىذه  -(B) كخاصة الخبليا الممفاكية مف نكع-
، كتتحقؽ المناعة المكتسبة النشطة الخبليا؛ لتككف بالمرصاد ليا عند معاكد ة اليجـك

أيضان نتيجة إدخاؿ ميكركب ميت، أك ضعيؼ، أك جزء مف غبلؼ الميكركب إلى الجسـ 
بكاسطة التطعيـ، كبذلؾ تنتبو الخبليا الممفاكية، كتتككف لدييا ذاكرة تمكنيا مف معرفة 

ـ، كجد أجيزة نكع ذلؾ الميكركب، كصنع المضادات الخاصة بو، فإذا ىجـ عمى الجس
 المناعة لو بالمرصاد، كفي أتـ االستعداد.

الثاني: مناعة مكتسبة سمبية، كىي كسيمة دفاع مستعجمة، حيث يعطى المصاب أك 
المتكقع إصابتو بمرض معيف مضادات ليذا الميكركب، تيجمع في العادة مف الناقييف 

المثيرة كالميكركب مف ذلؾ المرض، كقد تجمع مف أمصاؿ الخيكؿ التي تحقف بالمادة 
 .(ُ)أك السـ، ثـ يؤخذ المصؿ مف بعد تككف المضادات لتمؾ األجساـ الغريبة

كىناؾ عكامؿ إلضعاؼ المناعة في جسـ اإلنساف، تتمثؿ في عكامؿ كراثية، كخاصة 
(، كعكامؿ T( أك نكع )Bتمؾ المرتبطة بنقص في تككيف الخبليا الممفاكية مف نكع )

يخكخة، كالحمؿ، كعكامؿ التغذية، كخاصة نقص البركتينات طبيعية، كالطفكلة، كالش
كالفيتامينات المؤدية إلى إضعاؼ جياز المناعة، كعامؿ األمراض المعدية، كاإليدز، 
كعامؿ األمراض غير المعدية كالبكؿ السكرم، كأنكاع السرطاف، كاألمراض الخبيثة، 

العقاقير، كأىميا الككرتيزكف  كعكامؿ خارجية، كالتدخيف، كالخمكر، كالفاحشة، كاستخداـ
كمشتقاتو، كالمضادات الحيكية، كأدكية تخفيض المناعة، كاإلجياد الشديد، كارتفاع درجة 
الحرارة، أك انخفاضيا الشديد، كتمكث البيئة، باإلضافة إلى عكامؿ ال تزاؿ مجيكلة، فقد 

                                                           
، ُِٖ-ُِٕ، كالمحرمات كصحة اإلنساف كالطب الكقائي صٕٔ-ٓٔر: الطب الكقائي لمسنباني ص انظ -ُ
 .َِِ-ُِٔ/ِْالمكسكعة العربية العالمية ك 
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عمى شخص يصاب الرجؿ القكم المكفكر الصحة بالميكركب، فيصرعو مع أنو ال يؤثر 
 .(ُ)آخر ىزيؿ، كىناؾ عكامؿ متشابكة متداخمة ال يعمـ منيا إال اليسير

كتتفاعؿ عكامؿ الميكركبات المؤدية إلى المرض مع عكامؿ المناعة في الجسـ مؤدية 
 إلى ما يمي:

تغمب الجسـ عمى الميكركب، فيسمـ الجسـ مف المرض، فبل يحممو، كال يظير  -ُ
 عميو.
ى الجسـ، كظيكر المرض، كيككف المصاب في ىذه الحالة تغمب الميكركب عم -ِ

معديان لمف حكلو في الغالب، كتككف النياية إما لصالح الجسـ بمساعدة العقاقير أك 
 بدكنيا، أك لصالح الميكركب.

التعايش بيف الجسـ كالميكركب، كعدـ تغمب أحدىما عمى اآلخر، ليككف الشخص  -ّ
قيقة يككف حامبلن لممرض معديان لغيره، كالحامؿ في الظاىر سميمان معافى، كفي الح

 .(ِ)الرغـ مف عدـ حدكث أم مرض ظاىر فيو مف البقاء في المجتمع عمى يمكنو لمميكركب
فدخكؿ الميكركب، أك الطفيمي، أك الفطر إلى جسـ اإلنساف ال يككف كافيان لحدكث 

س ليا مف المرض، كليس ذلؾ ىك المسئكؿ عف ظيكر المرض المعدم كحده، إذ لي
األمر شيء، كالعدكل كحدىا ال تساكم العمة كالسقـ، كىناؾ عكامؿ أخرل عديدة مجيكلة 
غير ظاىرة ىي المسئكلة في األخير عف ظيكر المرض، باإلضافة إلى أف حصكؿ 

خاصة  العدكل يحتاج لشركط معقدة، ككؿ مرض مف األمراض المعدية يعدم بطريقة
العدكل إال بدخكؿ عدد معيف مف تمؾ العكامؿ  بو، كلكؿ مرض جرعة معدية ال تحصؿ

لمجسـ، مع اختبلؼ االستعداد لمعدكل مف شخص آلخر، كمف ًعرؽ بشرم آلخر، 
كلمظركؼ الجكية كغيرىا مف الظركؼ أثرىا في حصكؿ العدكل، مع العمـ أف العدكل 
ة نادران ما تحصؿ مف مبلمسة كاحدة، أك مخالطة عابرة، بؿ تحتاج في الغالب لمخالط

                                                           
 .ِِِ-َِِ/ِْالمكسكعة العربية العالمية ك ، ٖٔ، ٕٔطب الكقائي لمسنباني صانظر: ال -ُ

 .ٗٔص طب الكقائي لمسنبانيالانظر:  -ِ
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حميمة طكيمة األمد، فممعدكل شركط معقدة ال تحصؿ بدكنيا، كليذا ال تصيب العدكل 
% ممف يدخؿ َٗ، فيناؾ ما ال يقؿ عف كؿ مف دخؿ العامؿ الممرض إلى أجساميـ

إلى أجساميـ ميكركب الككليرا، كشمؿ األطفاؿ، كالحمى الشككية، ال يصابكف بأم 
ف كانكا يحممكف الم يكركب في أجساميـ، كينقمكنو إلى غيرىـ، مرض عمى اإلطبلؽ، كا 

%( ممف دخؿ الميكركب إلى أجساميـ ال يشككف المرض ٓ,ٗ%( ك)َ،ٓكما بيف )
ف ما بيف ) نما مف أعراض خفيفة جدان تشبو نزلة البرد ك الزكاـ، كا  %( َ،ٓالخطير، كا 

%( ىـ الذيف تظير عمييـ أعراض المرض الخطير، ثـ ىؤالء منيـ مف ييمكو ُإلى )
 .(ُ)شيء لمرض، كمنيـ مف يتعافى بمساعدة العقاقير، كمنيـ مف يتعافى ىكذا بدكف أما

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
جميكر يظير لمباحث أثر المستجدات في ىذه المسألة في ترجيح ما ذىب إليو 

نما بطبعو، يعدم ال المرض أف مف الفقياء االحتراز  لىكقدرتو؛ مع اإلرشاد إ اهلل بفعؿ كا 
كعميو فبل عدكل بذاتيا، كقدره،   اهلل بفعؿ العادة في عنده الضرر يحصؿ ما كمجانبة

نما العدكل بأمر اهلل  كمشيئتو، مع اعتبار األسباب كاألخذ بيا، كاالعتقاد أنيا ال  كا 
 ال بؿ جميعيـ، مف العدكل تحصؿ كال سكاء، كميـ الجذمى ، كليستضر كتنفع بذاتيا

 بقية يعد فمـ ككقؼ ذلؾ مف شيء أصابو كالذم أصبلن، عدكل العادة في منو يحصؿ
 فحصكؿ العدكل أمر ثابت ال ريب فيو، كذلؾ مقيد بمشيئة اهلليعدم،  فبل جسمو
 .كقدرتو

 أعمـ كاهلل 
                                                           

، كالمحرمات كصحة اإلنساف ِٕ، كالطب الكقائي لمسنباني صَِٕطبية الفقيية صانظر: المكسكعة ال -ُ
، كالمكسكعة الذىبية َُٕ، كاإلعجاز العممي في السنة النكية ألحمد مرسي جكىر صُِْكالطب الكقائي ص

، كاإلعجاز الطبي في السنة ْٕ، كفي الطب اإلسبلمي صَُْٔفي إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ص
، ْٕ، كانظر لممكضكع: اإلعجاز الطبي في اإلسبلـ ألحمد المرسي صِٓ-ِّنبكية لكماؿ المكيمصال

، كاألربعكف العممية لطيماز ُِٔ، ُُٔكمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ص 
 ./http://www.aldaّwa.org، كالعدكل كمشركعية الكقاية لمحمكد النسيمي: ْٔص
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 ٓ٘ٚ ٝاخلوٝط اُـبػٕٞ ثِل ئىل ادلـِت اُضبُش: اُولّٝ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 األمزجة لو فتفسد اليكاء، لو يفسد مالذ كالكباء العاـ المرض: لغة فالطاعك  أكالن:
 البراغيث ، كتنقموالفئراف يصيب مكركب سببو كبائي كرمي داء: المعجـ ي، كف(ُ)كاألبداف

لى ،أخرل فئراف إلى  .(ِ)اإلنساف كا 
 ،األيدم أك ،اآلباط أك ،المرافؽ في فتككف ،الجسد في تخرج قركح: االصطبلح يكف
د   لييب، مع القركح تمؾ كتخرج شديد، كألـ كـر معو كيككف ،البدف كسائر األصابع،أك  يىٍسكى كى

 .(ّ)كالقيء القمب خفقاف معو كىًدرىةن، كيحصؿ بنفسجية حمرة يحمر أك ،يخضر أك ما حكاليو،
 الطاعكف، آثار ىي كالجراحات، كاألكراـ، القركح، أف ىذه (ْ)قيـال ابف ذكر ثانيان:
نفس  الظاىر، جعمكه األثر إال منو تدرؾ لـ الم األطباء كلكف اعكف نفسو،الط كليست

 :أمكر ثبلثة عف بو يعبر الطاعكف، كالطاعكف
 األطباء. ذكره مالذ كىك الظاىر األثر اىذ: اأحدى
ميٍسًمـ" ًلكيؿ شىيىادىةه  "الط اعيكفي  :بحديث المراد كىك ،عنو الحادث المكت: يالثان

(ٓ). 
 أيٍرًسؿى  عىذىابه  أك ًرٍجزه  "الط اعيكفي : الحديث في كرد كقد الداء، ليذا الفاعؿ السبب: الثالث

" بىًني عمى ًإٍسرىاًئيؿى
ٍخزي أنو:  ، ككرد(ٔ) ـٍ  "كى " ًمفى  أىٍعدىاًئكي " "دىٍعكىةي  أنو: ، كجاء(ٕ)اٍلًجفِّ ـٍ نىًبيِّكي

(ٖ). 
                                                           

 .ُِٕ/ّ األثر غريب في ، كالنيايةِٕٔ/ُّ لعربا لساف -ُ

 .ٖٓٓ/ِ الكسيط المعجـ -ِ
 .َِْ/ُْ مسمـ لصحيح النككم شرح -ّ

 .َّص النبكم في الطب -ْ

، كمسمـ، كتاب ِٕٓٔبرقـ:  َُُْ/ّ البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب الشيادة سبع سكل القتؿ أخرجو -ٓ
 .ُُٔٗ برقـ: ُِِٓ/ّ اإلمارة، باب بياف الشيداء

، ّٕٓٔبرقـ:  ِٕٓٓ/ٔالطاعكف  مف الفرار في االحتياؿ مف يكره ما باب البخارم، كتاب الحيؿ، أخرجو -ٔ
 .ُِِٖبرقـ:  ُّٕٕ/ْ كنحكىا كالكيانة كالطيرة الطاعكف كمسمـ، كتاب السبلـ، باب

 .ُْٔٓٗبرقـ:  ّٓٗ/ْ حديث أبي مكسى األشعرم مسند الككفييف، حنبؿ،  بف أحمد أخرجو -ٕ
 .ُٕٗٔبرقـ:  ُٔٗ/ُ حديث أبي عبيدة ، مسند باقي العشرة المبشريف بالجنةأحمد،  أخرجو -ٖ
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 ى قكليف:منو عم كالخركج الطاعكف بمد ىإل اختمؼ الفقياء في القدـك ثالثان:
 مف فراران  منو الخركج كمنع ،الطاعكف بمد عمى القدـك منع الجميكر يرل القكؿ اْلكؿ:

 فىًإذىا ًعبىاًدًه، ًمفٍ  أينىاسان  ًبوً   الم وي  اٍبتىمىى الرٍِّجًز، آيىةي  "الط اعيكفي :  النبي ؿ؛ لقك (ُ)ذلؾ
ـٍ ًبوً  ميكا فىالى  سىًمٍعتي مىٍيًو، تىٍدخي ذىا عى قىعى  كىاً  كا فىالى  ًبيىا كىأىٍنتيـٍ  أىٍرضو بً  كى : ، كقكلو (ِ)ًمٍنوي" تىًفر 

مىوي  ًرٍجزه  أىكٍ  عىذىابه  "ىيكى  مىى الم وي  أىٍرسى ، كىانيكا نىاسو  أىكٍ  ًإٍسرىاًئيؿ، بىًني ًمفٍ  طىاًئفىةو  عى ـٍ  فىًإذىا قىٍبمىكي
ميكىىا فىالى  ًبأىٍرضو  ًبوً  سىًمٍعتيـٍ  مىٍيًو، تىٍدخي ذىا عى مىيى  كىاً  ـٍ  ادىخى مىٍيكي ًفرىارا" ًمٍنيىا تىٍخريجيكا فىالى  عى

 ولك ق، ك (ّ)
 ـي  ،اإًلًبؿً  كىغيد ةً  "غيد ةه  الطاعكف: في  ًمفى  كىاٍلفىارِّ  منيا كاٍلفىار   ،كىالش ًييدً  فييا اٍلميًقي

 كاف إذا حتى ،الشاـ ىأنو خرج إل  ابالخط بف ، كبما ركم عف عمر(ْ)الز ٍحًؼ"
 فقاؿ ،بالشاـ كقع قد الكباء أف فأخبركه كأصحابو،  الجراح بف ةعبيد أبك لقيو ،بسرغ
 ،فاستشارىـ فدعكتيـ،: قاؿ األكليف، المياجريف لي ادع: عنيما اهلل رضي عباس البف

 أف نرل فبل ألمر، خرجت: بعضيـ لو فقاؿ فاختمفكا، بالشاـ، كقع قد الكباء أف كأخبرىـ
 تقدميـ أف نرل فبل،  اهلل رسكؿ كأصحاب ،الناس بقية معؾ: آخركف كقاؿ عنو، ترجع
 ،لو فدعكتيـ األنصار، لي ادع: قاؿ ثـ عني، ارتفعكا: عمر فقاؿ الكباء، ىذا عمى

: قاؿ ثـ عني، ارتفعكا: فقاؿ كاختبلفيـ، كاختمفكا المياجريف، سبيؿ فسمككا فاستشارىـ،
 عميو يختمؼ فمـ لو، فدعكتيـ الفتح، مياجرة مف قريش مشيخة مف ىاىنا مف لي ادع
 في عمر فأذف الكباء، ىذا عمى تقدميـ كال ،بالناس ترجع أف نرل: قالكا رجبلف، منيـ
 أمير يا:  الجراح بف عبيدة أبك فقاؿ عميو، فأصبحكا ظير، عمى حمصب إني: الناس

                                                           

 المعبكد ، كعكفُْٗ/ْ األحكذم ، كتحفةٖٓ/ُٔ القارم ، كعمدةَِٕ-َِٓ/ُْ لمسمـ النككم شرح -ُ
 .ّٔٗ/ُ قميكبي ، كحاشيةِٓٓ/ٖ
 الطاعكف ، كمسمـ، كتاب السبلـ، بابِّٖٔرقـ:  ُُِٖ/ّ البخارم، كتاب األنبياء، حديث الغار أخرجو -ِ
 .ُِِٖرقـ:  ُّٕٕ/ْ
، ّٕٓٔبرقـ:  ِٕٓٓ/ٔالطاعكف  مف الفرار في االحتياؿ مف يكره ما باب البخارم، كتاب الحيؿ، أخرجو -ّ

 .ُِِٖبرقـ:  ُّٕٕ/ْ كنحكىا كالكيانة كالطيرة الطاعكف كمسمـ، كتاب السبلـ، باب
 «.جيد إسناده»، قاؿ األرنؤكط: ِِِٓٔبرقـ:  ِٓٓ/ٔ  عنياأحمد، حديث عائشة رضي اهلل أخرجو -ْ
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 اهلل قدر مف نفر نعـ عبيدة، أبا يا قاليا غيرؾ لك: قاؿ اهلل؟ قدر مف أفرارا المؤمنيف
 إحداىا عدكتاف، لو كاديا فيبطت ؿ،إب لؾ كاف لك أرأيت تعالى، اهلل قدر إلى تعالى
ف تعالى، اهلل بقدر رعيتيا الخصبة رعيتيا إف ألست ة،جدب كاألخرل ،ةخصب  رعيتيا كا 
 بعض في متغيبان  ككاف عكؼ بف الرحمف عبد فجاء: قاؿ تعالى؟ اهلل بقدر رعيتيا الجدبة

 ًبأىٍرضو  كىافى  "ًإذىا: يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت ،عممان  ىذا في عندم إف: فقاؿ حاجاتو،
ذىا ًمٍنوي، ًفرىارنا تىٍخريجيكا فىالى  ،ًبيىا كىأىٍنتيـٍ  مىٍيًو" تىٍقدىميكا فىالى  ًبأىٍرضو  ًبوً  سىًمٍعتيـٍ  كىاً  ، كعمى ىذا (ُ)عى

 حديث في  قكلو عميو كيدؿ ،لمتحريـ الطاعكف مف الفرار عف النييالقكؿ يككف 
 .(ِ)الز ٍحًؼ" ًمفى  كىاٍلفىارِّ  الط اعيكفً  ًمفى  فىار  "الٍ : عائشة

ألنو  فرارا؛ منو كالخركج الطاعكف بمد عمى القدـك بعض الفقياء جكز القكؿ الثاني:
 مكسى أبي كعف سرغ، مف رجكعو عمى ندـ كأنو ، الخطاب بف عمر عف ىذا ركم

: العاص بف عمرك كقاؿ الطاعكف، مف فركا أنيـ ىبلؿ بف كاألسكد ،كمسركؽو  ،األشعرم
 شيادة ىك بؿ: معاذ فقاؿ ،الجباؿ كرؤكس ،كاألكدية ،الشعاب في الرجز ىذا عف فركا

 أف مخافة منو كالخركج عميو الدخكؿ عف ينو لـ أنو عمى النيي ىؤالء كيتأكؿ كرحمة،
 إنما القادـ ىبلؾ أف يظنكا لئبل ؛الناس عمى الفتنة مخافة لكف المقدر، غير يصيبو
 ،الطيرة عف النيي نحك مف كىك: كقالكا بفراره، كانت إنما الفار كسبلمة قدكمو،ب حصؿ
، مف كالقرب  كالفار، المقيـ عمى فتنة الطاعكف»: قاؿ مسعكدو  ابف عف جاء كقد المجذـك

نما فمت، أقمت: فيقكؿ المقيـ كأما فنجكت، فررت: فيقكؿ الفار أما  يأت لـ مف فر كا 
  .(ّ)«أجمو حضر مف كأقاـ أجمو،

 .لمتنزيو منو الفرار عف النييكعمى ىذا القكؿ يككف 

                                                           
 ، ككتاب السبلـ، بابّٕٗٓبرقـ:  ُِّٔ/ٓالطاعكف  يذكر في ما البخارم، كتاب الطب، باب أخرجو -ُ

 .ُِِٗبرقـ:  َُْٕ/ْ الطاعكف
 .ِِْٖٓ برقـ: ْٕ/ُْ امرضي اهلل عنيبنت الصديؽ عائشة مسند الصديقة  مسند النساء، أحمد، أخرجو -ِ
 .ِٔٓ/ٖ المعبكد ، كعكفٖٓ/ُٔ القارم ، كعمدةَِٕ-َِٓ/ُْ مسمـ لصحيح النككم شرح -ّ
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 في سبب المنع: منو الخركج كمنع الطاعكف بمد عمى القدـك بمنع اختمؼ القائمكف رابعان:
أك  الطاعكف بيا كقع التي البمد مف الخركج عف منييل يرل قائمكه أف القكؿ اْلكؿ:
 التي بالعافية األخذ، ك منيا كالبعد ذيةالمؤ  األسباب تجنب، كمنيا: اًحكىمى  الدخكؿ إلييا

، المرض فيصيبيـ كفسد عفف قد الذم اليكاء يستنشقكا ال أف، ك كالمعاد المعاش مادة ىي
 جنس مف بمجاكرتيـ ليـ فيحصؿ بذلؾ، مرضكا قد الذيف المرضى يجاكركا ال أفك 

 مف عمى ةالطير  فإف بيما، تتأثر فإنيا كالعدكل؛ الطيرة عف منفكسل حماية، ك أمراضيـ
 كالنيي كالحمية، بالحذر األمر أرضو في الدخكؿ عف النيي ففي كبالجممة بيا، تطير
 ،كالتسميـ ،بالتككؿ األمر منو الفرار عف النيي كفي التمؼ، ألسباب التعرض عف

 الغالب في الطاعكف أف، ك كتسميـ تفكيض كالثاني كتعميـ، تأديب: فاألكؿ كالتفكيض،
 يفيده فبل بيا، ىك لمف سببو مداخمة فالظاىر كقع فإذا ،بو يقع ذمال البمد في عامان  يككف
 يميؽ فبل ،عبثا الفرار كاف -عنيا االنفكاؾ يقع ال حتى- تعينت إذا المفسدة ألف الفرار،
 أك المذككر المرض- عنو عجز مف لصار الخركج عمى تكاردكا لك الناس أف، ك بالعاقؿ
 فخرج ،الخركج شرع لك كأيضان  ،كميتا حيان  يتعيده مف لفقد ؛المصمحة ضائع -بغيره

دخاؿ ،يفر لـ مفك  الضعفاء قمكب كسر ذلؾ في لكاف ،األقكياء  ـعميي الرعب كا 
 .(ُ)ـبخذالني

 كقد ،بو مأمكر الميالؾ مف الفرار ألف ؛تعبدم لنييا يرل قائمكه أف القكؿ الثاني:
 .(ِ)معناه عمـيي  ال فيو لسر فيك ،ىذا عف نيي

 صريح كدليمو ،الفرار غير كغرض بشغؿ الخركج جكاز ىفقياء إلذىب ال خامسان:
  .(ّ)األحاديث

                                                           
 .ُٖٗ/َُ البارم ، كفتحْْ/ْ المعاد زاد -ُ

 .ِٗٗ/ْ الزرقاني شرح -ِ
 ، كالذخيرةِٔ/ْ الكبرل الفقيية ، كالفتاكلِٗٓ/ُِ القارم ، كعمدةَِٕ/ُْ مسمـ لصحيح النككم شرح -ّ

ُّ/ِّٓ. 
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، محالة ال النيي يتناكلو فيذا ،محضان  الفرار لقصد خرج مف :ثبلث الصكركقيؿ: إف 
 مف لمرحيؿ تييأ فيمف ذلؾ صكرتكي ،أصبلن  الفرار لقصد ال متمحضة لحاجة خرج كمف
 ،تجييزه أثناء في كقكعو فاتفؽ ،كقع الطاعكف يكف كلـ مثبل إقامتو بيا كاف بمد إلى بمد
 فأراد حاجة لو عرضت مف :لث، كالثاالنيي في يدخؿ فبل ،أصبلن  الفرار يقصد لـ فيذا

 ،الطاعكف بيا كقع التي بالبمد اإلقامة مف الراحة قصد أنو ذلؾ إلى كانضـ ،إلييا الخركج
 إلييا يتكجو التي كاألرض ،كخمة بيا كقع التي األرض تككف كأف ،النزاع محؿ فيذا

 كمف، الجممةن  في الفرار صكرة إلىنظر  منع فمف ،إلييا القصد بيذا فيتكجو ،صحيحة
نما ،لمفرار القصد يتمحض لـ أنو إلى نظر أجاز  .(ُ)كمالتدا لقصد ىك كا 

 اختمؼ الفقياء في اختصاص الحكـ بالطاعكف أك تعديو: سادسان:
، كال يتعداه إلى غيره؛ لؤلحاديث السابؽ ذكرىا الحكـ يختص بالطاعكف القكؿ اْلكؿ:

 ، ككأنيـ رأكا األمر فيو لمتعبد.لطاعكفاقتضي التخصيص بتكالتي 
ال يختص الحكـ بالطاعكف، بؿ يتعداه إلى غيره مف األمراض المعدية؛  القكؿ الثاني:

ف، الطاعك  خصكص المكت ال منو يكثر ما كؿ كىك الكباء، قكعك لمراكيات المذككر فييا 
 .(ِ)ككأنيـ رأكا تحقؽ عمة النيي في المعدم كتحققيا في الطاعكف

                                                           
 .َُّ/ْ لزرقانيا شرح -ُ
 .ُّْ/ِ الدكاني انظر: الفكاكو -ِ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف افزالف اُلوٜبء
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

 اليرسنية تسمى العصية بشكؿ جرثكمة عاممو كبائي، إنتاني مرض الطاعكف
 تستمر كال ،(ُ)باسمو فسميت ،ـُْٖٗ سنة( ييرسيف) العالـ اكتشفيا ،الطاعكنية
 تجتاح جائحات بشكؿ يأتي ككاف، اجد عالية بو الكفاة معدؿ كلكف طكيبلن، بو اإلصابة
 أكبئة اجتاحت العصكر أقدـ كمنذ الناس، مف األلكؼ طريقيا في كتحصد ،كالعباد الببلد
فريقيا كآسيا أكركبا مف كبلن  الطاعكف مف خطيرة  مف نكع تسبب عشر الرابع القرف ففي ،كا 

 بيذا المرض سمي كقد ،أكركبا سكاف ربع ىبلؾ في األسكد المكت باسـ عرؼ الطاعكف
 كيسبب ،الجمد تحت األسكد المكف إلى تتحكؿ الدـ مف بقع تككيف إلى يؤدم ألنو ؛االسـ

تو بالطاعكف تسمي جاءت كمنو الدبؿ، يسمى الذم الممفاكية الغدد انتفاخ الطاعكف
ـ قاـ العالـ الفرنسي )بكؿ لكيس سيمكف( بتجارب أثبت فييا أف ُٖٖٗالدبمي، كفي عاـ 

، فإذا ما ابتدأ الكباء انتقؿ بكاسطة البراغيث (ِ)الميكركب ينتقؿ عف طريؽ برغكث الفئراف
كالحشرات إلى الفئراف المنزلية، كمنيا إلى اإلنساف، كما ينتقؿ الميكركب لئلنساف 

اخر التي تعيش في مخازف السفف، كيتكاثر الميكركب في معدة بكاسطة جرذاف البك 
البرغكث حتى يسدىا، فيزاد إحساسو بالجكع، كنيمو، كقرصو، كعضو، فيمص الدـ 
فتدخؿ الميكركبات محؿ الكخزة كالقرصة، كينتقؿ الميكركب بكاسطة األكعية الممفاكية، 

أما إذا كانت  -الفخذ بالبطفالمنطقة األربية عند اتصاؿ -كأىما المكجكدة في المراؽ 
                                                           

ـ كقبؿ )ييرسيف( بأشيير أف ُْٖٗيذكر الطبيب البار أف العالـ الياباني )شيبا سابكر كيتاسك( استطاع عاـ  -ُ
( التي تصطبغ سمبان بصبغة Cicco bacilliيعرؼ سبب الطاعكف، كأنو نكع مف البكتيريا العضكية العنقكدية )

(، فتبدكا حمراء قانية تحت المجير، انظر: الطاعكف بيف الطب كأحاديث المصطفى Gram Negativeجراـ)
 . ُّٕ، صُُلمبار، منشكر ضمف مجمة مجمع فقو الرابطة، عدد 

ـ بأف الطاعكف ينتقؿ ُٕٖٗيذكر الطبيب البار أف العالـ الياباني )مسانكرم أكجاتا( كضع نظريتو عاـ  -ِ
سبؽ )بكؿ لكيس سيمكف( الذم نسبت إليو ذلؾ الدكائر الغربية، انظر: المصدر  بكاسطة البراغيث، فيككف قد

 .ُٕٔالسابؽ ص
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العضة في اليد أك الذراع فتنتقؿ الميكركبات إلى غدة اإلبط الممفاكية، فإذا كانت العضة 
 في البمغمية العقد فتصيبفي الكجو أك العنؽ انتقمت الميكركبات إلى غدة في العنؽ، 

 كالدمامؿ، تصبحف تتقرح ثـىذه الغدد كتمتمئ بالصديد،  فتتكـر كالمراؽ، كالمغابف اآلباط
 مع الرئتيف يصيب كقدكىذا النكع األكؿ مف الطكاعيف كىك الطاعكف الغددم)الدبمي(، 

، كىك الطاعكف الرئكم الناتج مف استنشاؽ جدان  خطران  فيصبح ،بدكنيا أك البمغمية العقد
اليكاء الممكث بميكركب الطاعكف، كىك أشد فتكان مف الطاعكف الغددم، كال يكاد ينجك 

حد إال إذا عكلج بسرعة فائقة بالمضادات الحيكية، كاألكسجيف كأدكية ىبكط القمب منو أ
كقد يتحكؿ  ،الدبمي الطاعكف إلى الحاالت أرباع ثبلثة حكالي كينتمي عند حدكثو،

الطاعكف الغددم إلى الرئتيف فيصيبيا، فينفث المصاب دما ممتمئا قيحا، كىك خصب 
، مما يزيد الخطر عمى المحيطيف بالمريض، بجراثيـ الطاعكف، كيعدم باالستنشاؽ

 ىذا كخطكرة ،الطاعكف انتشار عدـ في كالنظافة ،الفئراف انتشار في التحكـ يساعدك 
 طريؽ عف أخرل إلى دكلة مف الكباء انتشار يسيؿ حيث المكانئ، في عالية الكباء
مبادئ  ةريفالشالنبكية  ديثاحاأل، كقد حددت كالقطارات السفف في تنتقؿ التي الفئراف
 ربض في بمد الطاعكف كقع فإذا العشريف، القرف في إال ييعرؼ لـ الذم الصحي الحىجر
، كال يخرج منو أحد، كمنع السميـ مف الدخكؿ أحد إليو يدخؿ فبل ،(ُ)صحي حجر عميو

إلى بمد الطاعكف أمران يسيؿ فيمو، كلكف منع سكاف البمدة المصابة مف الخركج خاصة 
ر غريب قد ال تستكعبو العقكؿ البشرية؛ ألف المنطؽ يفرض أف يفر األصحاء منيـ أم

السميـ الذم يعيش في بمد الكباء إلى أخرل سميمة؛ لئبل يصاب، غير أف مستجدات 
العمـك الطبية أثبتت أف الشخص السميـ في منطقة الكباء قد يككف حامبلن لمميكركب دكف 

                                                           

(: يعني الحد مف تحركات األصحاء الذيف اختمطكا بمف أصيب بمرض Quarantineالحجر الصحي) -ُ
ألف  لمجتمع؛سار خبلؿ فترة القابمية لمعدكل، كاليدؼ مف ىذا اإلجراء ىك الحد مف انتشار المرض السارم في ا

ىؤالء المخالطيف الذيف يبدكف بصحة جيدة قد تككف العدكل بالمرض أصابتيـ كلكف األعراض لـ تظير عمييـ؛ 
 .   ّٔكاإلعجاز الطبي في اإلسبلـ ص، َْٕألنيـ مازالكا في فترة الحضانة لممرض، المكسكعة الطبية الفقيية ص
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دخؿ الميكركب إلى جسمو يصبح ، فميس كؿ مف (ُ)أف تظير عميو أية آثار لممرض
مريضان، كفي فترة الحضانة كىي الفترة الزمنية التي تسبؽ ظيكر األمراض منذ دخكؿ 
الميكركب إلى الجسـ، في ىذه الفترة يككف انقساـ الميكركب كتكاثره عمى أشده، كمع 
ذلؾ ال يظير في ىذه الفترة عمى الشخص أنو يعاني مف أم مرض، كلكنو بعد فتره قد 

طكؿ أك تقصر عمى حسب نكع المرض كالميكركب الذم يحممو تظير عميو أعراض ت
المرض الكامنة في جسمو، كمف المعمـك أف فترة حضانة التياب الكبد الفيركسي قد 
تطكؿ لمدة ستة أشير، كما أف السؿ قد يبقى كامنان في الجسـ لمدة عدة سنكات، 

الحضانة  ريض الذم ال يزاؿ في فترةكالشخص السميـ الحامؿ لمميكركب، أك الشخص الم
لذا جاء المنع الشديد، ككاف -يعرض اآلخريف لمخطر دكف أف يشعر ىك أك اآلخريف 

 أف بعد إال شخص أم بخركج يسمح بل، كعميو ف-الذنب كبيران كذنب الفار مف الزحؼ
 نةحضا مدة فيو ليمضي( الكرنتينا) منعزؿ مكاف في كيكضع الكباء، ىذا جراثيـ ضد يمقح
 الداء يظير لـ فإذا غيره، عف تختمؼ بو خاصة حضانة مدة كباء كلكؿ الكباء، ىذا
 الحجر مدة كتتكقؼ، آخر بمد إلى بالخركج ذلؾ عند لو كيسمح ،سميـ فيك الشخص عمى

 .(ِ)بعينيا أمراض انتشار خطر مكاجية في الحماية، لتكفير الضركرم الكقت عمى الصحي
                                                           

ىؤالء الباقكف يحممكف الجرثكمة في »ي ككبنياجف: يقكؿ جكف الرسكف كبير أطباء المستشفى الرسمي ف -ُ
أجسادىـ، لكف جياز المناعة عندىـ يتغمب عمى الجراثيـ، فتبقى في الجسـ بأجساـ مضادة، فإذا بقي ىذا 
الصحيح في البمدة التي فييا الطاعكف فبل خكؼ عميو؛ ألف ممقح، كألف عنده مقاكمة مف جياز المناعة تدفع 

رج مف ىذه المدينة أك البمدة، فإنو يخرج حامبلن ليذه الجرثكمة، فينتقؿ ذلؾ المرض عنو المرض، أما لك خ
إلى مدينة جديدة، كقد ينشأ عف ذلؾ ىبلؾ المبلييف مف البشر، بسبب خركج ىذا المصاب بالجرثكمة مف 

لعدد حكار مع جكف الرسكف، منشكر في مجمة اإلعجاز العممي، ا ،«بيف أىؿ المدينة المصابيف بالطاعكف
 .ِٕالرابع، ص

اإلسبلمي برابطة فقو في مجمة مجمع المنشكر بحث انظر: الطاعكف بيف الطب كأحاديث المصطفى لمبار،  -ِ
األربعكف العممية ، ك َِٔ-ُٖٗ، ُٖٕ-ُّٕـ، صُٖٗٗ-ىػُُْٗ، الحادم عشرعدد العالـ اإلسبلمي، ال

 اآليات مف ، كنماذجَْٕلطبية الفقيية ص، كالمكسكعة اّْٖ/ُٓالعالمية  العربية كالمكسكعة ،ٕٔطيماز صل
 =، كمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآفََُص اإلسبلـ في الطبية ، كالحقائؽِ/ُ اإلعجاز المشتممة عمى
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:  اُـج٤خ يف ادلَأُخ أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ صب٤ٗب 
 :كما يمي المسألةيظير أثر المستجدات الطبية في 

 الخركج كمنع ،الطاعكف بمد عمى القدـك منع بياف رجحاف قكؿ جميكر الفقياء مف -أ
 الفتنة مخافةل أنو عمى عف الدخكؿ كالخركج منييل الفريؽ اآلخر تأكؿ ؛ كضعؼفراران  منو
بية تقضي برفع الخبلؼ، كمنع القكؿ بجكاز ، بؿ إف مستجدات العمـك الطالناس عمى

 الخركج مف بمد الطاعكف، أك القدـك إليو.
بياف الحكمة مف النيي عف الدخكؿ إلى بمد الطاعكف كالخركج منو، ليظير بذلؾ  -ب

ًحكىـ،  لو منو الخركج كالنيي عف الطاعكف بمد لىإ القدـكرجحاف القكؿ بأف النيي عف 
ف كاف المكمؼ بامتثالو ل متكجيو النبكية مأجكر كمتعبد هلل بذلؾ، إال أف السر فيو مما كا 

 .معناه يعمـ
عدـ جكاز الخركج مف بمد الطاعكف عاـ، سكاء كاف لمفرار أك لغيره، كبالتالي فما  -ج

ذكره الفقياء مف جكاز الخركج بشغؿ كغرض غير الفرار، ال يكافقو ما جاء في الطب 
 .الحديث

، كالذم (ُ)الفرار في الحديث، فيك مف العمؿ بالمفيـك كأما استدالؿ الفقياء بذكر
يقتضي جكاز الخركج لغير الفرار؛ كجكابو أنو ذكر الفرار؛ ألنو الغالب في سبب 

 مخرج خرج قد يككف ال الخركج، كأىؿ العمـ ذكركا مف شركط العمؿ بمفيـك المخالفة أف
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ژاألغمب، كذلؾ كقكلو تعالى: 

                                                                                                                                                                  
، كالمكسكعة الذىبية ُِٖ-ُِّ، كاإلعجاز العممي في السنة النبكية صَُٔ-َٖٔالمطيرة صالكريـ كالسنة =

، كاإلعجاز الطبي في ْٖ، كاإلعجاز الطبي في اإلسبلـ صَُْْنبكية صفي إعجاز القرآف الكريـ كالسنة ال
 .ِٔالسنة النبكية ص

مفيـك المخالفة، كذلؾ حيث يككف المسككت عنو مخالفا لممذككر في الحكـ، إثباتان كنفيا، فيثبت لممسككت  -ُ
الخطاب داؿ عنو نقيض حكـ المنطكؽ بو، كيسمى دليؿ الخطاب؛ ألف دليمو مف جنس الخطاب، أك ألف 

 .ّٖ/ِانظر: إرشاد الفحكؿ عميو، 
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 حكـ ألف ال لذلؾ، بو فقيد الحجكر، في الربائب ككف الغالب فإف، (ُ)ژڱ ں
 .(ِ)بخبلفو الحجكر في لسف البلتي
رجحاف عدـ اختصاص الحكـ بالطاعكف، كأنو يتعداه إلى غيره مف األمراض  -د

 كسببو عمتو مع يدكر الحكـ كألف المعدية؛ كليذا جاء في بعض الراكيات ذكر الكباء،
 .أثبت الطب الحديث كجكد أمراض معدية كفتاكة غير الطاعكف ، كقد(ّ)كعدما كجكدان 

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ِّسكرة النساء: اآلية  -ُ
 .ِْ/ِإرشاد الفحكؿ  -ِ
 .َُٖ/ْ المكقعيف إعبلـ -ّ
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 ادلـِت اُواثغ: اُزلا١ٝ ثأثٞاٍ اإلثَ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف اُزلا١ٝ ثأثٞاٍ اإلثَ

 :قكليفعمى  اختمؼ الفقياء في حكـ التداكم بأبكاؿ اإلبؿ
اء كشرط الفقي، (ُ)بأبكاؿ اإلبؿ ذىب جميكر الفقياء إلى جكاز التداكم اْلكؿ: قكؿال

 .شركط التداكم بالمحـر كالنجسبيا لجكاز التداكم  (ِ)الذيف يركف نجاستيا
                                                           

، كالبياف كالتحصيؿ ال بف ِِٗ/ّ، كالتاج كاإلكميؿ ُْْ/ُ، كالعناية شرح اليداية َّْ/ٔحاشية ابف عابديف  -ُ
، ككشاؼ القناع ُٖٖ/ْ، كمغني المحتاج ْٓ/ٗكع لمنككم ، كالمجمِٖٓ/ّكركضة الطالبيف  ،ِّّ/ُٖرشد 

 .ْٗ/ٗ، كنيؿ األكطار ُٕٓ، ُٖٔ/ُ، كالمحمى البف حـز ِٔٓ/ُِ، كمجمكع فتاكل ابف تيمية ََِ، ُٖٗ/ٔ
 اختمؼ الفقياء في بكؿ كركث الحيكاف مأككؿ المحـ: - ِ

صاحب البياف كجيان لمشافعية، إلى ذىب فقياء المالكية، كالحنابمة، كبعض الحنفية، كحكاه  القكؿ اْلكؿ:
لكفد العرنييف بالشرب مف  طيارتيما؛ ألف األشياء عمى الطيارة حتى تثبت النجاسة، كلحديث إذف النبي 

، كمسمـ، كتاب القسامة، باب حكـ ُِّرقـ: ِٗ/ُ]أخرجو البخارم، كتاب الكضكء، باب أبكاؿ اإلبؿ أبكاؿ اإلبؿ
]أخرجو البخارم، في مرابض الغنـ ك كاف نجسان لما أمرىـ بذلؾ، كلصبلتو كل، [ُُٕٔرقـ: ُِٔٗ/ّالمحاربيف 

 ، كمسمـ، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي ُْٗرقـ: ُٔٔ/ُكتاب الصبلة، باب الصبلة في مرابض الغنـ 
كألنو لك كىي ال تخمك مف أبعارىا كأبكاليا، فدؿ عمى أنيـ كانكا يباشركنيا في صبلتيـ، ، [ِْٓرقـ: ّّٕ/ُ

كاف بكؿ كركث الحيكاف مأككؿ المحـ نجسان لتنجست الحبكب التي تدكسيا البقر؛ فإنيا ال تسمـ مف أبكاليا، 
فيتنجس بعضيا كيختمط النجس بالطاىر فيصير حكـ الجميع حكـ النجس، كألنو متحمؿ معتاد مف حيكاف 

، ُْْ/ُ، كالمغني َٔٓ/ِ، كالمجمكع ِٕلفقيية ص، كالقكانيف أُ/ُ]بدائع الصنائع يؤكؿ لحمو فكاف طاىران كالمبف
سبؽ ]""ال بىٍأسى ًببىٍكًؿ ما ييٍؤكىؿي لىٍحميوي كاستدلكا أيضان بحديث: ، [ُٗ/َْ، كالمكسكعة الككيتية ِٔ/ُكنيؿ األكطار 

 ليـ بشرب أبكاؿ اإلبؿ كاف فرد المخالؼ بضعفو، كأما حديث العرنييف: فأمره  [،الدارقطنيتخريجو، كىك عند 
إال خالص الخمر، فأبيح لمضركرة، فرد اآلخركف: بأنو لك أبيح  ،لمتداكم كىك جائز بالنجس عند فقد الطاىر

 ضركرة ألمرىـ بغسؿ أثره إذا أرادكا الصبلة.  
إلى أف بكؿ كركث الحيكاف المأككؿ المحـ نجس؛ لحديث ابف  ذىب فقياء الشافعية كالحنفية القكؿ الثاني:
ٍيًف، كىاٍلتىمىٍستي الث اًلثى فمـ  بي "أتى النمسعكد قاؿ:  رى جى ٍدتي حى جى ، فىكى ارو ثىًة أىٍحجى اٍلغىاًئطى، فىأىمىرىًني أىٍف آًتيىوي ًبثىالى

" ٍكثىةى، كقاؿ: ىذا ًرٍكسه ٍيًف، كىأىٍلقىى الر  رى جى ذى اٍلحى ٍكثىةن، فىأىتىٍيتيوي بيا، فىأىخى ٍذتي رى ]أخرجو البخارم، كتاب أىًجٍدهي، فىأىخى
فعمؿ تركيا بأنيا ركس، كالركس القذر، كقيؿ: الرجيع، فكاف [، ُٓٓبرقـ: َٕ/ُء، باب االستنجاء بالحجارة الكضك 

 =فكاف نجسان كالغائط، كىذا يشمؿ ركث المأككؿ -ليخرج الدكد-نجسان، كألنيا خارج مف الدبر أحالتو الطبيعة
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 :(ُ)كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي
كالتداكم بمنزلة ، (ِ)ژڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ بقكلو تعالى: -ُ

 .كقت تناكلو ال يسمى حرامان  كما أبيح لمضركرة ،ضركرة
ٍينىةى ": ؿقا أنس بحديث -ِ ـى أينىاسه مف عيٍكؿو أك عيرى قىًد

ًدينىةى ،(ّ) ٍكا اٍلمى فىاٍجتىكى
(ْ) ،

ـٍ النبي  بيكا مف أىٍبكىاًليىا كىأىٍلبىاًنيىا،(ٓ)ًبًمقىاحو  فىأىمىرىىي كا ،فىاٍنطىمىقيكا ،كىأىٍف يىٍشرى ح  قىتىميكا  ،فمما صى
                                                                                                                                                                  

المحـ كأركاثيا مما استحاؿ بالباطف، ككؿ كغيره، كقياسو عمى الغائط؛ ألنو مجمع عميو، كألف أبكاؿ مأككؿ =
لحاؽ غيرىا بيا إنما كنكقشما استحاؿ بالباطف نجس،  : بأنو ليس فيو إال النص عمى نجاسة الركثة فقط، كا 

 [.ِٗ/َْ، كالمكسكعة الفقيية الككيتية َٕٓ، َٔٓ/ِ، كالمجمكع لمنككم ِٔ، ُٔ/ُ]بدائع الصنائع ىك بالقياس
[، َٕٓ/ِ]المجمكع كمحمد بف الحسف أف بكؿ المأككؿ طاىر دكف ركثو ،ميث بف سعدركم عف ال القكؿ الثالث:

ككأنيـ أرادكا الجمع بيف حديث العرنييف الذم فيو شرب أبكاؿ اإلبؿ، كحديث النيي عف الركثة، فأخذكا مف 
لركثة كالحكـ اإلذف بشرب أبكاليا كىي مأككلة المحـ الطيارة ألبكاؿ مأككلة المحـ، كعممكا حديث النيي عف ا

 عمييا بأنيا ركس في جميع األركاث.
أف يعمـ أف فيو شفاء بإخبار طبيب مسمـ لو، كأف ال يجد  :ىيعند الحنفية  شركط التداكم بالمحـر كالنجس -ُ

: أف يككف المتداكم عارفان بالطب، يعرؼ أنو ال يقكـ ىي مف الدكاء المباح ما يقـك مقامو، كعند الشافعية
، كلك كاف فاسقان في نفسو، أك أخبره بذلؾ طبيب مسمـ عدؿ، كيكفي كاحد، كأف يتعيف ىذا غير ىذا مقامو

(، كحاشية ابف ِّٗ/ّ(، )ُِِ، ُُِ/ُالبحر الرائؽ )الدكاء، فبل يغني عنو غيره، كال يقـك مقامو طاىر، 
 .ِْٕ/ْ، كمغني المحتاج  ْٔ، ْٓ/ ٗ، كالمجمكع ِِٖ/ٓعابديف 

 .ُُٗسكرة األنعاـ: اآلية  ِ-
عيٍكؿ: قبيمة مف تيـ الرباب تستحمؽ يقكلكف لمف يستحمقكنو عكمي، كىك اسـ امرأة حضنت بني عكؼ بف كائؿ  -ّ

ينة: حي مف قضاعة كحي مف بجيمة كالمراد ىنا الثاني، كالفرؽ بيف عكؿ  فغمبت عمييـ كسمكا باسميا، كعيرى
 .ّّٕ/ُ، كفتح البارم ُّْ/ْكعرينة أف عكؿ مف عدناف كعرينة مف قحطاف. معجـ البمداف 

أم كرىكا المقاـ فييا لضجر كنكع مف سقـ تضرركا باإلقامة معو، كقيؿ: لـ يكافقيـ طعاميا، يقاؿ: اجتكيت  -ْ
ف كنت في نعمة، كأصمو مف الجكل كىك المرض كداء الجكؼ إذا تطاكؿ، كفي ركاية  البمد إذا كرىت المقاـ بو كا 

، كلساف ُُّ/ِ، كشرح النككم لمسمـ ّّٕ/ُىكاؤىا أبدانيـ، فتح البارم  )استكخمكىا(: أم استثقمكىا كلـ يكافؽ
 .ُٖٓ/ُْ، ُّٔ/ُِالعرب 

، كعكف المعبكد ّّٖ/ُالنكؽ ذكات األلباف، قيؿ: يقاؿ ليا ذلؾ إلى ثبلثة أشير، ثـ ىي لبكف، فتح البارم  - ٓ
ُِ/ُْ. 
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ـى  ،رىاًعيى النبي  بىري  ،كىاٍستىاقيكا الن عى اءى اٍلخى ًؿ الن يىارً  فىجى فمما  ،فىبىعىثى في آثىارًًىـٍ  ،في أىك 
ـٍ  ،فىأىمىرى  ،اٍرتىفىعى الن يىاري ًجيءى ًبًيـٍ  مىيي ـٍ كىأىٍرجي ـٍ  ،فىقىطىعى أىٍيًديىيي سيًمرىٍت أىٍعيينييي أيٍلقيكا في  ،(ُ)كى كى

ر ةً  بيا، كصحت بالتداكم  ، حيث أذف ليـ النبي (ّ)"يىٍستىٍسقيكفى فال ييٍسقىٍكنىك (ِ)اٍلحى
 أجسادىـ، فعمـ أنيا دكاء، إال أنو قد نكقش بالتالي: 

كلـ يذكر  ،أنو رخص ليـ في شرب ألباف اإلبؿقد جاء مف طريؽ آخر ب بأنو -أ
سقط  ،أك ال يككف حجة ،فإذا دار بيف أف يككف حجة ،كالحديث حكاية حاؿ، األبكاؿ

 .االحتجاج بو
 بت، كمف حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ. يمكف الرد عميو: بأف الترخيص باألبكاؿ ثا

عرؼ مف طريؽ الكحي أف  رسكؿ اهلل  بأف التداكم بيا مخصكص بيـ؛ ألف -ب
بمبس الحرير لحكة أك  كما خص الزبير  ،كال يكجد مثمو في زماننا ،شفاءىـ فيو

عمى  يـعمـ مف طريؽ الكحي مكت، أك أك ألنيـ كانكا كفاران في عمـ اهلل كرسكلو ،لمقمؿ
 .(ْ)يبعد أف يككف شفاء الكافر بالنجس كال ،دةالر 

تقرير أىؿ العمـ  بأف دعكل الخصكصية تحتاج إلى دليؿ، بدليؿ: رد اآلخركف
، فرد المانعكف: استعماؿ الناس أبكاؿ اإلبؿ في أدكيتيـ قديمان كحديثان، كعدـ إنكارىـ ذلؾ

  .(ٓ)المختمؼ فيو ال يجب إنكارهبأف 

                                                           
نى )سمؿ( نقاىا كأذىب ما فييا؛ ألف السمؿ فؽء كفي ركاية: )سىمىر( بالتخفيؼ، ك)سىمَّر( بتشديد الميـ، كمع - ُ

العيف، كمعنى سمر كحميا بمسامير محمية كال يخالؼ ذلؾ ركاية السمؿ؛ ألنو فؽء العيف بأم شيء كاف، مرقاة 
 .ٕٗ/ٕالمفاتيح 

نما ألقكا فييا ،أرض ذات حجارة سكد معركفة بالمدينة -ِ تح ألنيا قرب المكاف الذم فعمكا فيو ما فعمكا، ف ؛كا 
 .ُٓٓ/ُُ، كشرح النككم عمى صحيح مسمـ َّْ/ُالبارم 

 ُِٔٗ/ّ، كمسمـ، كتاب القسامة ّٓٗٓ ،ِّٔٓ :برقـ ُِّٔ،ُِّٓ/ٓأخرجو البخارم، ككتاب الطب  -ّ
 .ُُٕٔ: برقـ

 .ْٓ/ُ، المبسكط لمسرخسي ُٓٓ/ّعمدة القارم  -ْ
 .َٔ/ُنيؿ األكطار  -ٓ
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ف في أىٍبكىاًؿ اإًلًبًؿ كىأىٍلبىاًنيىا ًشفىاءن "إ: قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ  بف عباسحديث ا -ّ
ـٍ  (ُ)ًلمذ ًربىةً  فيذا الحديث يرشد إلى استعماؿ أبكاؿ اإلبؿ في التداكم مف  ،(ِ)"بيطيكنييي

 أمراض المعدة كالكبد.
 ؛ لآلتي:(ّ)منع بعض أىؿ العمـ التداكم بأبكاؿ اإلبؿ الثاني: قكؿال
ـٍ  يىٍجعىؿٍ  لـ الم وى  "ًإف  : لقكلو  -ُ ـى  ًفيمىا ًشفىاءىكي ر  " حى ـٍ مىٍيكي عى

ًإف  الم وى ": ، كقكلو (ْ)
عىؿى ًلكيؿِّ دىاءو دىكىاءن  جى ؿى الد اءى كىالد كىاءى، كى ٍكا ،أىٍنزى رىاـو  ،فىتىدىاكى ٍكا ًبحى تناكؿ أبكاؿ ، ك (ٓ)"كال تىدىاكى

لحديث أبي كال يجكز التداكم بيا، ك ، شفاء كبالتالي ليس فيوالشرع، بحـر مالحيكانات 
ًبيًث" الد كىاءً  عف  الم وً  رسكؿ "نيىىريرة:  نو النجس ه إكقد قيؿ في تفسير ، (ٔ)اٍلخى

                                                           
فساد المعدة، كقيؿ: الداء الذم يعرض  -بفتحتيف-، كالذرب الذربة: بفتح المعجمة ككسر الراء جمع ذرب -ُ

: دىاءه يككفي في الكىًبًد بىًطيءي البيٍرًء، فالذرب: اإلسياؿ  لممعدة، فبل تيضـ الطعاـ، كيفسد فييا كال تمسكو، أىك الذٍٍّربي
لسنف ي ، كشرح السيكطُّْ/َُ، كفتح البارم ِْٗ/ِ، كتاج العركس ّٖٓ/ُأك االستسقاء، لساف العرب 

 . ٖٗ/ْلنسائي ا
، كالطبراني في الكبير، كتاب ِٕٕٔرقـ:  ِّٗ/ُأخرجو أحمد، مسند بني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عباس  -ِ

، كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة، ُِٖٔٗرقـ  ِّٖ/ُِبف عباس عبد اهلل العيف، أحاديث 
فيو ابف لييعة، كحديثو حسف كفيو ضعؼ، » :لييثمي، قاؿ آُٔرقـ:  َُٖ/ُباب حكـ بكؿ ما يؤكؿ لحمو 

حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ؛ لضعؼ »، كقاؿ شعيب األرنؤكط: ُْْ/ٓمجمع الزكائد « كبقية رجالو ثقات
 «.ابف لييعة

، كمجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ُْْ/ُكىك قكؿ أبي حنيفة، ككجو عند الشافعية، العناية شرح اليداية  -ّ
 .ْٓ/ٗ، كالمجمكع ِٖٓ/ّكركضة الطالبيف  ،ُُٖ/ْ
، ُّْٔٗبرقـ:  ٓ/َُأخرجو البييقي في السنف الكبرل، كتاب الضحايا، باب النيي عف التداكم بالمسكر  -ْ

سحاؽ بف راىكيو في مسنده، مسند أـ سممة  في إسناده »، قاؿ عبد الغفكر البمكشي: ُُِٗ-ٖٗبرقـ:  ُّٗ/ْكا 
، كىك في البخارم مف كبلـ ابف مسعكد، صحيح «ف، كبقية رجالو رجاؿ الصحيححساف بف مخارؽ، كثقة ابف حبا

 . ُِِٗ/ٓالبخارم، كتاب األشربة، باب شراب الحمكل كالعسؿ 
ركاه أبك داكد »، قاؿ النككم: ّْٕٖبرقـ:  ََْ/ِأخرجو أبك داكد، كتاب الطب، باب في األدكية المكركىة  -ٓ

 .ِِٗ/ِفي ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ لمنككم األحكاـ ، خبلصة «بإسناد فيو ضعيؼ كلـ يضعفو
، كالترمذم، كتاب الطب، باب ما َّٕٖرقـ:  ٔ/ْأخرجو أبك داكد، كتاب الطب، باب في األدكية المكركىة  -ٔ

 =باب النيي عف الدكاء الخبيث، كتاب الطب، كابف ماجو، َِْٓ: برقـ ّٕٖ/ْجاء فيمف قتؿ نفسو بسـ أك غيره 
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الحراـ، أك ما تنفر عنو الطباع، فدؿ الحديث عمى حرمة التداكم بأبكاؿ الحيكانات 
 أك تعافيا النفس، كىي عمى كبل الحاليف خبيثة. ،ألنيا نجسة ؛عامة

 نكقشت باآلتي:
ف صحبضعفيا، ك  -أ حديث أـ  ؛ ألفحمؿ عمى النيي عف التداكم بالمسكرفإنيا ت تا 

سممة كقع جكابان لمف سأؿ عف التداكم بالخمر كغيره مف سائر المسكرات، فبل يجكز 
عمى التداكم بكؿ محـر في غير حاؿ الضركرة إلى  يحمؿ أك ،إلحاؽ غير المسكر بو

أف يككف ىناؾ مف األدكية ؿ الضركرة ال يككف حرامان حينئذ، أك ؛ ألنو في حاالتداكم بو
 .المباحة ما يقـك مقاـ المحـر في التداكم بو

قكؿ ابف رد اآلخركف: بصحة الحديث األكؿ كالثالث، فاألكؿ ثبت في الصحيح مف 
يا خصكص كلدع، ك ىذا ال يككف منو إال عف تكقيؼ؛ ألنو ال مدخؿ لمرأم فيوك  ،مسعكد

قصر لمعاـ عمى السبب بدكف مكجب، كالمعتبر تحتاج إلى دليؿ؛ ألف في ذلؾ بالمسكر 
 ،بدليؿ أىنو ال يجب ،بأف التداكم ليس حاؿ ضركرة، ك عمـك المفظ ال خصكص السبب
 .فكيؼ يباح الحراـ لما ال يجب

 . أبكاؿ اإلبؿ يمنع الخصـ اتصافيا بأنيا حراـ أك نجسبأف  -ب
التداكم بالحراـ، كبيف الخاص كىك اإلذف بالتداكم الجمع بيف العاـ كىك تحريـ  -ج

 .بأبكاؿ اإلبؿ، بأف يقاؿ: يحـر التداكم بكؿ حراـ إال أبكاؿ اإلبؿ
ـٍ  يىٍجعىؿٍ  "لـ :إف معنى -د ـى  ًفيمىا ًشفىاءىكي ر  " حى ـٍ مىٍيكي يحتمؿ أف يككف قاؿ ذلؾ في داء  عى

؛ ألنو حينئذ يستغني بالحبلؿ عف  الحراـ، كيجكز أف يقاؿ عرؼ لو دكاء غير المحـر
نما يككف بالحبلؿ  .(ُ)تنكشؼ الحرمة عند الحاجة، فبل يككف الشفاء بالحراـ، كا 

                                                                                                                                                                  
، صححو األلباني في صحيح َّْٖرقـ:  َّٓ/ِ، كأحمد في المسند، مسند أبي ىريرة ّْٗٓقـ: ر  ُُْٓ/ِ=

 .ُٕٔٔبرقـ:  َِّ/ِالترمذم 
 .ّّ/ٔتبييف الحقائؽ انظر:  - ُ
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لككف ؛ ف ىذه األبكاؿ ال يتيقف الشفاء في تناكليا، فبل يعرض عف الحرمةبأ -ِ
فالشفاء في غيرىـ  ،شفاء العرنييف بالكحي كقد عمـ النبي  ،حرمةالاألصؿ في البكؿ 

 . فبقي عمى األصؿ ،غير معمـك
إنما دليـ عمييا؛ لما فييا مف الحرافة، كفييا منفعة ألدكاء البطف  نكقش: بأف النبي 

كخاصة االستسقاء، كفي الحديث أنيـ اجتككا المدينة، كالجكم داء البطف، فكاف بكؿ 
الخركج إلى  تذكر بعض الركايات أنيـ طمبكا مف رسكؿ اهلل ك ، (ُ)البعير مف منافعو

قد جاء بناء عمى طمبيـ؛ لما ألفكه مف التداكم ، فالخركج بالتالي (ِ)فإذف ليـح، المقا
 .(ّ)بمثؿ ذلؾ

                                                           
 . ُٕٗ/ٖالترمذم البف عربي المالكي عارضة األحكذم بشرح صحيح  -ُ
 .َُٖ/ّرجبلن كيؼ يقتؿ  شرح معاني اآلثار لمطحاكم، كتاب الجنايات، باب الرجؿ يقتؿ -ِ
 .ِِْحكـ التداكم بالمحرمات لعبد الفتاح محمكد إدريس ص -ّ

بأبكاؿ اإلبؿ قبؿ اإلسبلـ في بعض أشعار لبيد بف ربيعة، ككاف العرب قبؿ اإلسبلـ يغمكف بكؿ  جاء التداكم
 فيجففكف بكؿ اإلبؿ بف البيطار عف الزىراكم أف أىؿ اليمف كانكا ياألمراض الباطف، كنقؿ  ؛اإلبؿ كيشربكنو

آنية نحاسية خاصة تحت الشمس، كيجعمكنو في شكؿ أقراص، ثـ تباع في مكسـ الحج بمكة لتداكل بيا 
القركح الطرية بدميا، ككصؼ الرازم االستسقاء كصفان دقيقا، ثـ أكضح أف أفضؿ عبلج لبلستسقاء ىك بكؿ 

اف منيـ: إبزيميا، جكرجيس، ديسقكريدكس أنيـ اإلبؿ، كترجـ أبك بكر الرازم عف بعض أطباء اإلغريؽ كاليكن
كانكا يعالجكف مرضى االستسقاء )الحبف( ببكؿ اإلبؿ مخمكطان أحيانان بمبف اإلبؿ، كأحيانا أخرل ببعض 

جالينكس بالتداكم ببكؿ اإلبؿ كيقكؿ: إف  ياألعشاب كالنباتات الطبية، كحكى مثؿ ذلؾ عف الييكدل، كيكص
رب قبؿ انظر: المفصؿ في تاريخ العة جدان في عبلج االستسقاء كأمراض الكبد، ألباف اإلبؿ كأبكاليا مفيد

، كالحاكم في الطب لمرازم ُّٕ/ُية كاألغذية البف البيطار، كالجامع لمفردات األدك ّٕٗ/ٖاإلسبلـ لجكاد عمي 
ِ/َْٓ. 
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف أثٞاٍ اإلثَ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف أثٞاٍ اإلثَ أٝال :

طيع التحكـ في حبس أف الكميتيف تست مف الحقائؽ العممية في الجياز البكلي لئلبؿ
الماء كعدـ خركجو مع البكؿ إال بالنسبة التي تقررىا حسب حاجة الجسـ لمماء، كتطرح 
البكؿ بعد ذلؾ مركزان جدان باألمبلح، كتعيد الماء إلى الدـ الذم ىك بأشد الحاجة إليو؛ 

حبس  يتافليبقى حجمو ثابتان، كسيكلتو كجريانو في األكعية الدمكية عاديان، كما تستطيع الكم
اليكريا عند الحاجة كتمنع خركجيا مع البكؿ في حالة الجكع الشديد، كتعيدىا إلى المعدة 
عف طريؽ الدـ؛ لتقـك المعدة بتصنيع تمؾ اليكريا إلنتاج  البركتيف؛ ألف الحيكاف يككف 

نتيجة بأشد الحاجة إلى البركتيف في حالة الجكع الشديد، كىذه القدرة العجيبة عند اإلبؿ 
اإلبؿ أكبر  لتككيف النسيجي كالفسيكلكجي لمكميتيف، حيث إف النسيج الحشكم بالكمية عندا

الذم ىك عبارة عف أنابيب - كقد يككف النسيج الحشكم، بأربع مرات مف نسيج القشرة بالكمية
  .(ُ)في حبس الماء كاليكريا كمنع خركجيا مع البكؿ القدرة عمى التحكـ صاحب ىك -ىانؿ

يتيف في اإلنساف كسائر الحيكاف إخراج فضبلت الجسـ الضارة عف إف ميمة الكم
طريؽ التبكؿ، كتعتبر )اليكريا( مف مخمفات الجسـ الضارة التي تطرحيا الكميتاف في 

إخراج  البكؿ، بينما يختمؼ األمر كميان في اإلبؿ؛ ألف كميتيا ليا القدرة عمى التحكـ في
ىي أف الكميتيف ال تكتفي بمنع خركج اليكريا مع  اليكريا مع البكؿ، كالقدرة األكثر عجبان 

البكؿ فقط، بؿ تخمصانيا مف البكؿ، كتعيدانيا إلى الدـ؛ حتى تعكد إلى المعدة بآلية 
نتاج البركتيف، كىذه الصفة خاصة باإلبؿ، كليا  عجيبة؛ ليتـ تصنيعيا داخؿ المعدة، كا 

لسامة )اليكريا( مصدران غذائيان أىمية كبيرة في تحمؿ اإلبؿ لمجكع، كبذلؾ تصبح المادة ا
جيدان عند اإلبؿ؛ حيث يضاؼ ذلؾ البركتيف المصنع في المعدة إلى النباتات الفقيرة 

كعند ، بالبركتيف كالتي ال يكجد غيرىا في المراعي، كخاصة في سنكات القحط كالجفاؼ

                                                           
 .ُٗة في اإلبؿ لمحمد مصطفى مراد صنظرات كحقائؽ عممية مدىش -ُ
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الركث كال زيادة كمية اليكريا عف حاجة اإلبؿ فإف الكمية الزائدة مف اليكريا تخرج مع 
تعكد إلى الكميتيف، كىذا األمر يجعؿ بكؿ اإلبؿ خاليان مف األضرار الناتجة عف تناكؿ 

 .(ُ)المادة السامة )اليكريا(
 كمف اْلمكر التي يتميز بيا بكؿ اإلبؿ:

حيث يتميز بكؿ اإلبؿ عف سائر األبكاؿ األخرل بارتفاع نسبة  الممكحة العالية:
بيا أثناء التذكؽ لو، حيث كضحت إحدل المراجع بأف  حسيي ممكحتو إلى درجة عالية، ك 

اإلبؿ تستطيع تككيف بكؿ أكثر تركيزان مف الحيكانات األخرل، باإلضافة إلى قدرتيا عمى 
طرح األمبلح بتركيز يفكؽ تركيز أمبلح ماء البحر كقد يصؿ إلى الضعفيف، كما 

بة طرح البكؿ، كضحت إحدل المراجع أنو يمكف تقميص كمية بكؿ اإلبؿ ألصغر نس
حيث تصؿ إلى درجة نقاط عمى شكؿ بمكرات مف الممح، كعميو فإف ممكحة بكؿ اإلبؿ 

 كالفطريات. المرتفعة تؤدم دكران فعاالن في القضاء عمى بعض مسببات األمراض كالبكتريا
: يتميز بكؿ اإلبؿ بانخفاض اليكريا بدرجة تفكؽ بكؿ سائر الحيكانات انخفاض اليكريا

ث أكضحت المراجع بأف اإلبؿ تمتمؾ خاصية إعادة تدكير اليكريا بدرجة األخرل، حي
عالية، حيث تعيدىا إلى أجساميا لبلستفادة منيا مف جية، كمف جية أخرل حتى ال 

 تضر اليكريا المستخدميف لبكؿ اإلبؿ بشربو لمعبلج. 
البكتريا تـ عزؿ بكتيريا مف بكؿ اإلبؿ، كأثبتت التجارب البحثية بأف تمؾ  البكتريا:

تمتمؾ قدرة عالية عمى مكافحة بعض الميكركبات الممرضة شممت البكتريا الفطريات 
كالخميرة الممرضة، كىذه البكتريا ستضفي عمى أبكاؿ اإلبؿ دكران في العبلج، سكاء عف 

 .حيكية طريؽ المكافحة الحيكية لمسببات األمراض، أك عف طريؽ ما تفرزه مف مضادات

                                                           
، كاإلعجاز العممي في تميز اإلبؿ في خمقيا عف سائر ُِية مدىشة في اإلبؿ صنظرات كحقائؽ عمم -ُ

الحيكانات لحامد عطية محمد، بحث قد لممؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، عمـك الحياة، 
اإليماف:  ادؿ الصعدم، نقبلن عف مكقع جامعةعل، كالتداكم بأبكاؿ اإلبؿ ُٖ/ْ

http://www.jameataleman.org. 

http://www.jameataleman.org./
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أف اإلبؿ تتغذل عمى النباتات بطريقة مختمفة عف سائر  كمف الحكمة اإلليية
الحيكانات األخرل؛ بسب خمقيا المتميز، لذا فإنيا تتغذل عمى نباتات مختمفة، باإلضافة 
إلى أف خفافيا تحمميا إلى مناطؽ بيا نباتات ال تستطيع غيرىا مف الحيكانات الكصكؿ 

قضمة أيضان ييظير حكمة إليية إلييا، كما أف طريقة تغذيتيا بقضميا مف كؿ نبات 
إلظيار تنكع المكاد الفعالة المتكاجدة في النباتات في أبكاليا، كسيحصؿ عمييا اإلنساف 

 .(ُ)جاىزة في أبكاليا بدالن مف محاكلة فصميا بالطرؽ الشاقة كالمكمفة
كأكضحت التحاليؿ المخبرية أف بكؿ اإلبؿ يشبو مستكدعان لؤلدكية؛ ألنو يحتكم عمى 

طبية فعالة كثيرة، إضافة إلى تركيز عالي مف األمبلح المعدنية، كخاصة عندما  مكاد
أمبلح –تتعرض اإلبؿ لمعطش الشديد، فاإلبؿ تستطيع أف ترعى النباتات العالية الممكحة 

مثؿ األتربمكس، كالرمث، كما تستطيع اإلبؿ أف تشرب ماء البحر كالمياه  -معدنية
كىذا مفيد في معالجة أمراض اإلنساف الناتجة مف  -أمبلح معدنية–العالية الممكحة 

 .   (ِ)نقص األمبلح المعدنية
كقد استطاع العمـ أف يتكصؿ إلى كثير مف الحقائؽ العممية التي كانت غائبة عف 
أذىاف الناس، كعف معارفيـ إلى كقت ليس بالبعيد، فمف خبلؿ االكتشافات الطبية 

كثير مف الفكائد العبلجية في أبكاؿ اإلبؿ، كال يزاؿ كالنتائج المخبرية تكصؿ العمماء إلى 
 :البحث مستمران إلى يكمنا ىذا، كمما جاء في ذلؾ

أبحاث عممية كمخبرية عمى أبكاؿ  أجريتإذ  :بكؿ اإلبؿ يعالج أنكاعان مف السرطاف -
اإلسبلمي في الككيت  اإلبؿ في كمية الزراعة بجامعة الككيت بالتعاكف مع مكتب الطب

ـ، تمخصت ىذه التجربة في حقف نباتات مسرطنة بتراكيز مختمفة مف بكؿ ُٖٖٗعاـ 
                                                           

عجائب كأسرار العبلج بأبكاؿ اإلبؿ ألحبلـ أحمد العكضي، كمناؿ القطاف، كمضاكم السحيباني، كتكليف العكضي  -ُ
عادؿ الصعدم، ، بحث مقدـ لممؤتمر العالمي السابع لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، كالتداكم بأبكاؿ اإلبؿ لٔص

، كاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء كمخزف /http://www.jameataleman.orgمنشكر في مكقع جامعة اإليماف 
 . ُْٖاستراتيجي لمغذاء لمحمد مصطفى مراد ص

 .َُّاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء كمخزف استراتيجي لمغذاء ص -ِ

http://www.jameataleman.org/
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اإلبؿ بغرض إمكانية تثبيط نمك الخبليا السرطانية ببكؿ اإلبؿ، كالدراسة استندت إلى أف 
البدك في الككيت كالصحراء العربية يعالجكف السرطاف ببكؿ اإلبؿ، كقد خمصت الدراسة 

استعمالو، كأنو  لخبليا السرطانية بعد عدة أسابيع مفإلى أف بكؿ اإلبؿ قد أكقؼ نمك ا
 .(ُ)يمكف أف يفيد في عبلج سرطاف الجياز اليضمي، كسرطاف الدـ

تجمع السكائؿ الحرة في الفراغ - بكؿ اإلبؿ عالج نافع ْلمراض االستسقاء -
 إذ كشؼ عميد كمية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرةكأكراـ الكبد:  -البريتكني لمبطف

السكدانية البركفسير أحمد عبد اهلل أحمداني عف تجربة عممية باستخداـ بكؿ اإلبؿ لعبلج 
أمراض االستسقاء كأكراـ الكبد، فأثبتت نجاحيا لعبلج المرضى المصابيف بتمؾ 
األمراض، كقاؿ في ندكة نظمتيا جامعة الجزيرة: إف التجربة بدأت بإعطاء كؿ مريض 

إلبؿ مخمكطان بمبنيا حتى يككف مستساغان، كبعد خمسة يكميان جرعة محسكبة مف بكؿ ا
عشر يكمان مف بداية التجربة انخفضت بطكف أفراد العينة كعادت لكضعيا الطبيعي، 
كشفكا تمامان مف االستسقاء، كذكر أنو جرل تشخيص ألكباد المرضى قبؿ بداية الدراسة 

في حالة تشمع،  (ِٓ( مريضان مف )ُٓبالمكجات الصكتية، كتـ اكتشاؼ أف كبد )
كبعضيـ كاف مصابان بتميؼ الكبد بسبب مرض البميارسيا، كقد استجاب جميع المرضى 
لمعبلج باستخداـ بكؿ اإلبؿ، كبعض أفراد العينة مف المرضى استمركا برغبتيـ في شرب 
جرعات بكؿ اإلبؿ يكمٌيان لمدة شيريف آخريف، كبعد نياية تمؾ الفترة أثبت التشخيص 

مف تميؼ الكبد، كقاؿ: إف بكؿ اإلبؿ يحتكم عمى كمية كبيرة مف  شفاءىـ جميعان 
، إذ إف اإلبؿ ال تشرب في فصؿ الصيؼ  ، كما يحتكم عمى زالؿ كمغنسيـك البكتاسيـك
سكل أربع مرات فقط، كمرة كاحدة في الشتاء، كىذا يجعميا تحتفظ بالماء في جسميا 

                                                           
ميائية مقارنة كتجارب سريرية لعبلج االستسقاء بأبكاؿ اإلبؿ لمحمد أكىاج محمد، بحث مقدـ في تحميبلت كي - ُ

، كاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء كمخزف استراتيجي ِٔ، ٗالمؤتمر السابع لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، ص
، كمكقع جامعة  http://weqa.hawaaworld.com/modules.php?name ، كمكقع كقاء:ُٗٓلمغذاء ص
  . /http://www.jameataleman.orgاإليماف 

http://weqa.hawaaworld.com/modules.php?name
http://www.jameataleman.org/
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، إذ إف الصكديـك يجعميا  ال تدر البكؿ كثيران؛ ألنو يرجع الماء الحتفاظو بمادة الصكديـك
 ، إلى الجسـ، كأكضح أف مرض االستسقاء ينتج عف نقص في الزالؿ، أك في البكتاسيـك
كبكؿ اإلبؿ غني بيما، كأشار إلى أف أفضؿ أنكاع اإلبؿ التي يمكف استخداـ بكليا في 

 .(ُ)العبلج ىي اإلبؿ البكرية
خميفة حمد مصطفى أسناء دكتكرة إذ أجرت العالج أمراض الجياز اليضمي:  -

المرضية في أمعاء األرانب، كالتي تظير  النسيجية تجربة قامت عمى دراسة التغيرات
 Bactrimثـ دراسة تأثير عقار الباكتريـ ، عند إصابة الحيكانات ببكتريا القكلكف

(TMP-SMZكأيضان أبكاؿ اإلبؿ عمى األنسجة المصابة؛ ،)  لمعرفة القيمة العبلجية
، كذلؾ مف خبلؿ تتبع التغيرات عينات مف براز الحيكانات أخذتكما  ،منيما بلن لك

النسيجية كالخمكية كالكيمياء نسيجية بتمؾ األنسجة، كلمعرفة القيمة العبلجية لكؿ منيا، 
يقاؼ  كأظيرت ىذه التجربة المقدرة العالية لبكؿ اإلبؿ في القضاء عمى ىذه البكتريا، كا 

دـ كجكد أم آثار جانبية سمبية عمى األرانب التي عكلجت ببكؿ اإلسياؿ، مع مبلحظة ع
بكؿ اإلبؿ لو فعالية عالية ضد اإلبؿ، كخمصت سناء خميفة في نياية تجربتيا إلى أف 

الميكركبات الممرضة، كالتي تسبب أمراضان مختمفة لئلنساف، كالحيكاف، كالنبات، كأنو 
ؿ لئلنساف، كالحيكاف، كما ذكرت يمكف استخداـ بكؿ اإلبؿ كمضاد فعاؿ ضد اإلسيا

بعض المراجع بأف أىؿ البادية مازالكا يستخدمكف أبكاؿ اإلبؿ كألبانيا خاصة عندما 
كما أف في بكؿ  يشعركف بالخمكؿ، كاضطرابات الجياز اليضمي، كاصفرار في الكجو،

 .(ِ)اإلبؿ عبلجان ألكجاع البطف كخاصة المعدة كاألمعاء
                                                           

يماف محمد  -ُ مضاد حيكم ببتيدم فريد يكشؼ النقاب عف سر التداكم بأبكاؿ اإلبؿ لمحمد محمكد شييب، كا 
بحث منشكر ضمف بحكث المؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة، العمـك الطبية،  حمكاني،

، كمكقع ُّ، كتحميبلت كيميائية مقارنة كتجارب سريرية لعبلج االستسقاء بأبكاؿ اإلبؿ صُّْالجزء الثاني، ص
 .http://www.islam-qa.com :اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب

تأثير أبكاؿ اإلبؿ عمى كمى األرانب الصغيرة المصابة ببكتيريا القكلكف لمدكتكرة سناء خميفو، انظر: مكقع  -ِ
 =،www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID، كمكقع:/http://skhalifa.kau.edu.saالدكتكرة: 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://skhalifa.kau.edu.sa/
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فأبكاؿ اإلبؿ ناجعة في عبلج األمراض ض الجمدية: بكؿ اإلبؿ كعالج اْلمرا -
الجمدية، إذ قامت الدكتكرة أحبلـ العكضي باستخداـ بكؿ اإلبؿ في عبلج األمراض 
الجمدية، كذكرت أف بكؿ اإلبؿ استخدـ لعبلج السعفة )التينيا(، كالدمامؿ، كالجركح التي 

ضافة إلى عبلج القركح تظير في جسـ كشعر اإلنساف، سكاء في الرأس، أك الكجو، باإل
التي تككف يابسة أك رطبة يسيؿ منيا الصديد، كيمكف معالجة بعض اإلصابات الجمدية 
بمرىـ يحتكم عمى بكؿ اإلبؿ، كلبكؿ اإلبؿ ميزة فريدة؛ حيث يمكنو منع حدكث طفرات 

 .(ُ)سرطانية؛ لككنو مادة مضادة لؤلكسدة
تكصمت مناؿ القطاف مف  بؿ:اكتشاؼ مضاد حيكم ذك فعالية عالية مف بكؿ اإل -

ـ إلى مستحضر طبي ََِِخبلؿ أطركحتيا التي أشرفت عمييا أحبلـ العكضي عاـ 
مف بكؿ اإلبؿ، كتمت تسميتو )أكزريف(، كأثبتت التجارب المعممية بأف بكؿ اإلبؿ في 
صكرتو الطبيعية حتى لك صيغ في صكرة مستحضر طبي ظيرت لو فعالية عالية في 

كأثبتت الدراسة بأف ريات كالبكتريا كالخميرة المسببة لؤلمراض الجمدية، القضاء عمى الفط
، كأثبت المستحضر يعد مضادان حيكيان فعاالن ضد البكتريا، كالفطريات، كالخمائر مجتمعة

متطكعا )مف الرجاؿ، كالنساء، ّٗ-المستحضر فعالية في عبلج العديد مف المتطكعيف
ح معيـ العبلج الطبي بصكرة فعالة، كىي حاالت خاصة أف منيـ مف لـ يفم -كاألطفاؿ(

إصابة األظافر بالفطريات كالخميرة، كما كاف لممستحضر دكر فعاؿ في عبلج الجركح، 
مزايا المستحضر أنو غير مكمؼ، كيسيؿ  كمفكالشقكؽ الشرجية، كالحساسية، كالدمامؿ، 

ح، كالحركؽ، كحب تصنيعو، كيعالج األمراض الجمدية: كاإلكزيما، كالحساسية، كالجرك 
                                                                                                                                                                  

، كالتداكم بأبكاؿ اإلبؿ لمصعدم نقبلن عف مكقع: جامعة اإليماف: ِكعجائب كأسرار العبلج بأبكاؿ اإلبؿ ص=
http://www.jameataleman.org/ . 

مؤتمر العالمي الثامف مضاد حيكم ببتيدم فريد يكشؼ النقاب عف سر التداكم بأبكاؿ اإلبؿ، ضمف بحكث ال -ُ
، كاإلبؿ مصنع ٓ، كعجائب كأسرار العبلج بأبكاؿ اإلبؿ صُّْلئلعجاز، العمـك الطبية، الجزء الثاني، ص

-http://www.islam، كمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب: ُٔٓحيكم لمدكاء كمخزف استراتيجي لمغذاء ص
qa.com :كمكقع مكىكبيف ،http://www.mawhopon.net. 

http://www.jameataleman.org/
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=406
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صابات األظافر، كالسرطاف، كالتياب الكبد الكبائي، كحاالت االستسقاء، ببل  الشباب، كا 
-أضرار جانبية، كيحتكم بكؿ اإلبؿ عمى عدد مف العكامؿ العبلجية كمضادات حيكية 

، فاإلبؿ تحتكم عمى جياز مناعي مييأ بقدرة -البكتيريا المتكاجدة فيو، كالممكحة، كاليكريا
 الية عمى محاربة الفطريات، كالبكتريا، كالفيركسات، كذلؾ عف طريؽ احتكائو عمىع

أجساـ مضادة، كقد أثبتت التجارب العممية بأف بكؿ اإلبؿ لو تأثير قاتؿ عمى 
الميكركبات المسببة لكثير مف األمراض؛ الحتكائو عمى مادة جديدة فعالة ثابتة حراريان، 

تيرم، ال تتأثر بنكعية الغذاء النباتي، تفسد بالتخزيف في يعزل إلييا معظـ التأثير ضد بك
حاؿ عدـ تعقيـ البكؿ، كىذه المادة تستطيع بنجاح إيقاؼ تكقؼ نشاط البكتيريا المعكية 

 Camel(، كىي مضادات ببتدية )CPA.ME1سالبة كمكجبة الجراـ، كأطمؽ عمييا )

Peptide Antibiotic.Mohammed Eman 1)(ُ). 
حيث كجد أف أكثر نساء يطيؿ الشعر كيمنع تساقطو كيزيؿ القشرة: بكؿ اإلبؿ  -

البدك في المغرب العربي يغسمف شعكرىـ بأبكاؿ اإلبؿ؛ كذلؾ إلزالة القشرة، كلمنع 
التساقط، كيعتقدكف أنو يطيؿ الشعر، ككجد أف أبكاؿ اإلبؿ تحتكم عمى قدر عالي مف 

الشامبك، كمنظفات الشعر، فبعض  مركبات الكبريت كالثيكسمفيت، كىي مف أىـ مككنات
كسابيا الشقرة، كالممعاف، كالكثافو ، (ِ)النساء يستخدمنيا في غسؿ شعكرىف إلطالتيا، كا 

كأبيٍّف في ىذا الصدد ما ينفع بكؿ »يقكؿ األستاذ الدكتكر عبد الفتاح محمكد إدريس: 
يؿ إنو ق–اإلبؿ في عبلجو مف األمراض... كبكؿ اإلبؿ يفيد في عبلج مرض الحزاز 

كخاصة بكؿ الناقة -، كقد استخدمت أبكاؿ اإلبؿ -كجع في القمب مف غيظ كنحكه
                                                           

مضاد حيكم ببتيدم فريد يكشؼ النقاب عف سر التداكم بأبكاؿ اإلبؿ، ضمف بحكث المؤتمر العالمي الثامف  -ُ
، كعجائب ُْٔع حيكم لمدكاء كمخزف استراتيجي لمغذاء ص، كاإلبؿ مصنُّٔ، صِالعمـك الطبية، جزء  ،لئلعجاز

، كمكقع مكىكبيف: http://www.islam-qa.com، كمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب: ٕكأسرار العبلج بأبكاؿ اإلبؿ ص
http://www.mawhopon.net :كمكقع ،http://www.khayma.com/hawaj .نقبلن عف مكقع الحكاج 

، كاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء َُستسقاء بأبكاؿ اإلبؿ صتحميبلت كيميائية مقارنة كتجارب سريرية لعبلج اال - ِ
 .  http://weqa.hawaaworld.com/modules.php ، كمكقع كقاء:ُٖٓكمخزف استراتيجي لمغذاء ص

http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=406
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=406
http://www.khayma.com/hawaj
http://weqa.hawaaworld.com/modules.php
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كمادة مطيرة لغسؿ الجركح، كالقركح، كلنمك الشعر، كتقكيتو، كتكاثره، كمنع  -البكر
باإلضافة إلى تجربة عممية لعبلج  ،(ُ)«تساقطو، ككذا لمعالجة مرض القرع، كالقشرة

اإلبؿ، تكصمت إلى نتائج مذىمة في إنبات الشعر في  مرض الجرب في الًجمىاؿ ببكؿ
 .(ِ)الجماؿ التي أصابيا الجرب

، إذأثبتت إحدل الدراسات أف لبكؿ اإلبؿ مادة فعالة لمقضاء عمى مضاد لمبكتيريا -
مسببات التسمـ الغذائي، كيستطيع القضاء عمى بكتيريا )سالمكنيبل تيفيميكريـ( المسببة 

%، َِ-َُساعة، كيكقفيا عند تركيز  ُِ-ِساعات تتراكح بيف لمتسمـ الغذائي في عدة 
 .(ّ)كيمكف كصفو بذلؾ أنو مادة مضادة لمبكتيريا الممرضة

، كلكف ال (الفيركسمايد)يعمؿ بكؿ اإلبؿ كمدر بطيء مقارنة بمادة ، إذ مدر لمبكؿ -
اإلبؿ  ف بكؿكاألمبلح األخرل التي تؤثر فييا المدرات األخرل، إذ إ، يخؿ بممح البكتاسيـك

، كبذلؾ يتـ التخمص مف الماء كأمبلح يحتكم عمى نسبة عالية مف البكتاسيـك كالبركتينات
 .(ْ)الصكديـك الزائدة

كتذكر أحبلـ العكضي أف في بكؿ اإلبؿ عبلجا ألمراض الربك،  فكائد أخرل: -
كضيؽ التنفس، كانخفاض نسبة السكر في المرضى بدرجة ممحكظة، كعبلج الضعؼ 

ي، كيساعد عمى تنمية العظاـ عند األطفاؿ، كيقكم عضمة القمب، كيستخدـ كمادة الجنس
مطيرة لغسؿ الجركح كالقركح، كخاصة بكؿ الناقة البكر، كما يستخدـ في مكافحة 
األمراض بسبلالت بكتيرية معزكلة منو، كقد عكلجت بو فتاة كانت تعاني مف التياب 

                                                           
 ، كمكقع:http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب:  -ُ

www.alkhaldi.8k.com  :كمكقع ، http://www.mzayan.com/vb/archive/index.php 
بأبكاؿ اإلبؿ لمصعدم  ، كالتداكمَُتحميبلت كيميائية مقارنة كتجارب سريرية لعبلج االستسقاء بأبكاؿ اإلبؿ ص ِ-

 ./http://www.jameataleman.orgنقبلن عف مكقع جامعة اإليماف: 
مضاد حيكم ببتيدم فريد يكشؼ النقاب عف سر التداكم بأبكاؿ اإلبؿ، بحكث المؤتمر الثامف لئلعجاز، العمـك  - ّ

 .ُّٔ، صِالطبية، جزء 
، كاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء كمخزف ِٓت كيميائية مقارنة كتجارب سريرية لعبلج االستسقاء بأبكاؿ اإلبؿ صتحميبل -ْ

 .http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423 ، كمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب: ُْٕاستراتيجي لمغذاء ص

http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
http://www.alkhaldi.8k.com/
http://www.alkhaldi.8k.com/
http://www.jameataleman.org/
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83423
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، مع كجكد شقكؽ كجركح مؤلمة، كما خمؼ األذف يصاحبو صديد كسكائؿ تصب منيا
عكلجت بو فتاة لـ تكف تستطيع فرد أصابع كفييا بسبب كثرة التشققات كالجركح، ككاف 
كجييا يميؿ إلى السكاد مف شدة البثكر، كأثبتت األبحاث التي أجرتيا عمى أبكاؿ اإلبؿ 

 .(ُ)يافاعميتيا في القضاء عمى األحياء الدقيقة كالفطريات، كالخمائر، كالبكتر 
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ: صب٤ٗب 

بيذا السرد ليذه الفكائد العبلجية التي تكصؿ إلييا العمـ الحديث في مجاؿ التداكم 
ىناؾ مكاف ألدنى شؾ في أف أبكاؿ اإلبؿ  بأبكاؿ اإلبؿ كألبانيا، نعمـ يقينا بأنو لـ يبؽى 

ددة، كخصكصان أمراض الجياز كألبانيا ليا قدرة عبلجية فعالة عمى مستكيات متع
اليضمي، كالكبد، كاألمراض الجمدية، كىذا كمو يتكافؽ مع التكجييات النبكية كالتي 

 بانيا ليا قدرة عبلجية، كلـ تكتؼً كأل -مف دكف سائر األبكاؿ-أشارت إلى أف أبكاؿ اإلبؿ
 األحاديث باإلشارة إلى ذلؾ فقط، بؿ نجدىا تصؼ بكؿ اإلبؿ لعبلج حاالت مرضية
معينة، كما أشارت بعض ركايات األحاديث إلى كصؼ تمؾ الحالة المرضية التي كانكا 

، كبيـ ىزاؿ (ِ)إذ ذكرت أف النفر كانت بطكنيـ متضخمة، كألكانيـ مصفرة ،فييا
، كىذه األعراض أشبو ما تككف بأعراض مرض االستسقاء أك التيابات الكبد، (ّ)شديد

يذه الحالة كىك أف يشربكا مف ألباف اإلبؿ العبلج المناسب ل فكصؼ ليـ النبي 
شفكا، كصحت أجساميـ، كفي تكجيو نبكم آخر نجد أف النبي  ،كأبكاليا، فمما فعمكا ذلؾ

                                                           
كاإلبؿ مصنع حيكم لمدكاء كمخزف (، http://www.islam-qa.com) اؿ كجكاب:مكقع اإلسبلـ سؤ  -ُ

 .ُْٔاستراتيجي لمغذاء ص
ٍينىةى إلى النبي قاؿ:  حديث أنس  -ِ ـى أىٍعرىابه مف عيرى ـٍ  "قىًد ًدينىةى حتى اٍصفىر ٍت أىٍلكىانييي ٍكا اٍلمى فىأىٍسمىميكا فىاٍجتىكى

" ـٍ ، قاؿ األلباني: َّٔبرقـ:  َُٔ/ُائي، كتاب الطيارة، باب بكؿ ما يؤكؿ لحمو ، أخرجو النسكىعىظيمىٍت بيطيكنييي
 «.صحيح اإلسناد»
مىى رىسيكًؿ الم ًو حديث أنس بف مالؾ:  -ّ ـى عى ـٍ أىٍف يىكيكنيكا ًفي ًإًبًؿ  "قىًد ـٍ ىيزىاؿه شىًديده، فىأىمىرىىي ٍينىةى ًبًي اؿه ًمٍف عيرى ًرجى

بيكا ًمفٍ  يىٍشرى دىقىًة، كى ، أخرجو أبك عكانة، كتاب الحدكد، باب بياف إقامة الحد عمى مف يرتد عف أىٍلبىاًنيىا" الص 
 .َُْٔ[ رقـ: ِٖ/ْ] ...اإلسبلـ
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يصؼ بكؿ اإلبؿ ألصحاب البطكف الذربة، كتشير المعاجـ إلى أف )الذرب(  الكريـ 
لغدد، كقيؿ: ىك اإلسياؿ، كبعضيا تقكؿ إنو مرض في الكبد بطيء البرء، كقيؿ: إنو ا

كفي عصرنا الحاضر يمكف تفسير الذرب عمى ضكء ما الجركح التي ال تقبؿ الدكاء، 
كالتي منيا النزالت  -األمراض الباطنية–ذكره السابقكف بأمراض الجياز اليضمي 

المعكية بكؿ مسبباتيا، كتقرحات المعدة كاألمعاء، كأمراض الكبد، كاالستسقاء، كقد تتسع 
 . (ُ)جياز اليضميلتشمؿ سرطانات ال

كعميو يظير أثر ىذه المستجدات في بياف رجحاف القكؿ األكؿ، كالذم يراه الباحث 
عدـ تقييد ذلؾ؛ ألف الدراسات قد أثبتت عمـك نفعو، كاختبلؼ صفاتو عف صفات 
األبكاؿ، كبالتالي فالذم يراه الباحث جكاز االستشفاء بأبكاؿ اإلبؿ، كلك كاف ذلؾ عمى 

 ، كاهلل أعمـ.(ِ)لكقايةسبيؿ الحمية كا
                                                           

يماف محمد  - ُ مضاد حيكم ببتيدم فريد يكشؼ النقاب عف سر التداكم بأبكاؿ اإلبؿ لمحمد محمكد شييب، كا 
، العمـك الطبية، الجزء الثاني، از العممي في القرآف كالسنةحمكاني، نقبلن عف بحكث المؤتمر العالمي الثامف لئلعج

 .ِٕٓ/ُ، كرائع الطب اإلسبلمي ُّْص
 تجمي المعجزة يدمغ الشبية:  ختامان: -ِ

كالطاعنيف في نبكة سيدنا محمد  ،كالمستيزئيف ،إف أعظـ شيء في ىذه المعجزة أنيا بتجمييا تخرس المكذبيف
 أماـ شاشات اإلعبلـ، كيذكر حديث التداكم بأبكاؿ اإلبؿ متيكمان ، فيذا أحد قساكسة النصارل يقؼ

، فتأتي ىذه األبحاث كالكشكؼ العممية لتمقمو حجرا، كتسكتو كأشياعو كأمثالو مف مستيزأن ساخران ضاحكان 
 ، كيزيد في دمغ الشبية ما يمي: كنبكة سيد األناـ  ،الطاعنيف في اإلسبلـ

تب السماكية ككبلـ األنبياء كالرسؿ حرمة لما قاؿ ىذه القسيس ما قاؿ؛ ألنو لك كاف ىؤالء يراعكف لمك أكالن:
لماذا تنظر القذل الذم في عيف أخيؾ، كأما الخشبة التي »مكتكب عندىـ في إنجيؿ لكقا أف المسيح قاؿ: 

اؿ( بأكؿ كتبيـ التي حرفكىا كبدلكىا أف الرب أمر نبيو )حزقي [، ألـ يرد فيُْلكقا:«]في عينؾ فبل تفطف ليا
 ،ُِ-ْ]حزقياؿ:«كعكان مف الشعير عمى الخرء الذم يخرج مف اإلنساف، كتخبزه أماـ عيكنيـ كتأكؿ»البراز: 

فسبحاف اهلل كيؼ يسخركف مف كبلـ رسكؿ اهلل الذم أكحاه اهلل إليو، كأثبت الطب الحديث صدقو بعد  [،ُّ
ؿ الطبية الحديثة، كالتي بدكنيا يستحيؿ أربعة عشر قرنان مف الزماف بعد أف اكتشؼ اإلنساف كؿ الكسائ

يسكتكف عما حرفكه كبدلكه ك الكصكؿ إلى مثؿ ىذه المشاىدات التي ناؿ عمييا مكتشفكىا براعات االختراع، 
 =؟!كالعقؿ المستقيـ، بؿ كالطبع السميـ، كغيركه مف الباطؿ الكاضح الذم ينكره الشرع كالعمـ الحديث بمكتشقاتو
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 ادلـِت اخلبٌٓ: اُزلا١ٝ ثبخلٔو
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 تؤنث العرب عند كالخمر كخالطو، قاربو أم: الشيء خامىر ما :لغة الخمر أكالن:
 يككف األشياء، كعميو سائر مف كاف ما دكف العنب عصير مف أسكر ما كتذكَّر، كحقيقتو

 مف فييا المغكم؛ لما القياس باب مف المسكرة األنبذة سائر عمى رالخم اسـ إطبلؽ
 .العقؿ مخامرة
 خمر بالمدينة كما حرمت ألنيا شيء؛ كؿ عصير مف أسكر ما الخمر: آخركف كقاؿ 

 العقؿ، كغيبكبة السكر عمى المدار ، كألف(ُ)كالتمر البسر إال شرابيـ كاف كما عنب،
 اختيار الجميكر.

                                                                                                                                                                  

لؤلعرابييف بشرب ألباف اإلبؿ كأبكاليا، كلـ  ا القسيس الخبيث يطعف في نصح الرسكؿ العجب أف ىذ ثانيان:=
بيذه األلباف كاألبكاؿ، كلـ يبدكا اعتراضان ليذا األمر، فقد جاء في  يتكمـ عمى أف أكلئؾ النفر تـ شفائيـ فعبلن 

"الحديث:  ـٍ ٍت أىٍبدىانييي مىحى كا" ، كفي راكية:"حتى صى ح   ."فمما صى
أف الطب شاىد بصحة ىذا الحديث، كليس في الحديث إلزاما لئلنساف بشرب أبكاؿ اإلبؿ؛ ألف اإلنساف  ثالثا:

أباح أكؿ الضب كلـ يأكمو،  أنو لـ يؤمر بأكؿ ما تعافو نفسو كال بشرب ما تعافو نفسو كما ثبت عف النبي 
ال يأكؿ حتى  خارم، كتاب األطعمة، باب ما كاف النبي ]أخرجو الب""لـ يىكيٍف ًبأىٍرًض قىٍكًمي، فىأىًجديًني أىعىافيوي كقاؿ: 

، كمسمـ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب إباحة الضب َٕٔٓرقـ:  ََِٔ/ٓيسمى لو فيعمـ ما ىك 
 مع مبلحظة أف بكؿ اإلبؿ لك تعيف لمتداكم مف مرض قاتؿ صار كاجبان.  [ُْٓٗبرقـ:  ُّْٓ/ّ

 يتماثمكا لمشفاءليقدـ عمى قكؿ شيء مف عند نفسو؛ ألف أكلئؾ النفر مف األعراب لك لـ  ما كاف النبي  رابعان:
، لكنيـ كانكا كنبكة محمد  ،لكاف في ىذه الحادثة فرصة لممشركيف مف كفار قريش لمطعف في اإلسبلـ

مى صدقو أحكـ مف ىذا القسيس الخبيث؛ ألنيـ عندما شاىدكا المعجزة بشفاء أكلئؾ النفر، دليـ ذلؾ ع
 أعمـ. ، كاهللكنبكتو، كلـ يجرؤ عمى الطعف في ذلؾ، مع أنيـ يبحثكف عف أدنى شيء يطعنكف فيو بنبكتو 

ٍمري  حيرٍّمىتٍ  يـك اٍلقىٍكـً  سىاًقيى  كنت» قاؿ:  أنس حديث -ُ ةى  أبي بىٍيًت  في- اٍلخى - اٍلفىًضيخي  إال شىرىابيييـٍ  كما -طىٍمحى
، فىاٍنظيٍر، اٍخريجٍ  فقاؿ: ينادل، نىادو مي  فإذا -كىالتٍَّمري  اٍلبيٍسري  رىٍجتي ٍمرى  ًإفَّ  أال يينىاًدم: مينىادو  فإذا فىخى مىٍت، قد اٍلخى  قاؿ حيرٍّ
رىتٍ  ًدينىًة، ًسكىؾً  في فىجى ةى: أبك لي فقاؿ اٍلمى ٍقتييىا فىاٍىًرٍقيىا، اٍخريجٍ  طىٍمحى  نزؿ باب البخارم، كتاب األشربة، أخرجو]«فىيىرى

 أنيا كبياف الخمر تحريـ ، كمسمـ، كتاب األشربة، بابُِٔٓبرقـ:  ُُِِ/ٓكالتمر  البسر مف كىي تحريـ الخمر
 =إفَّ » :أنس  كحديث، [ُٖٗبرقـ:  َُٕٓ/ّ يسكر مما كغيرىا كالزبيب كالبسر التمر كمف العنب عصير مف تككف
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أىٍدرىكىٍت  حتى تركت ألنيا أك كتستره، العقؿ تخمر ألنيا مران،خ الخمر كسمي
كىاٍختىمىرىتٍ 
(ُ). 

 المغة، في حقيقتيا في اختبلفيـ عمى تعريفيا بناء في الفقياء فاختمؼ :أما اصطالحان 
طبلؽ   الشرع. كا 
 إلى الشافعية كبعض كالحنابمة، الحديث، كأىؿ الحجازييف، كسائر المدينة، أىؿ فذىب

 أك التمر، أك العنب، مف اتخذ سكاء كثيره، أك قميمو يسكر ما عمى تطمؽ رالخم أف
، ميٍسًكرو  "كيؿ  :  النبي لقكؿ ،(ِ)غيرىا أك الشعير، أك الحنطة، ٍمره كيؿ   خى  ميٍسًكرو  كى

ـه" رىا حى
 مف: خمسة مف كىي الخمر، تحريـ نزؿ إنو: الناس أييا»:  عمر ، كلقكؿ(ّ)

 لما ، كالقرآف(ْ)«العقؿ خامر ما كالخمر كالشعير، لحنطة،كا كالعسؿ، العنب، كالتمر،
 في يدخؿ خمرا يسمى شيء كؿ أف -المساف أىؿ كىـ- الصحابة فيـ الخمر بتحريـ نزؿ

 أف عمى العنب، مف بالمتخذ ذلؾ يخصكا كلـ كالرطب، التمر، مف المتخذ فأراقكا النيي،
، المغة حيث مف الراجح  مف المتخذ بالخمر المراد بأف يـالتسم تقدير عمى ثـ ىك العمـك

                                                                                                                                                                  
ٍمرى = ٍمري  اٍلخى مىٍت، كىاٍلخى ًئذو  حيرٍّ  مف كىي تحريـ الخمر نزؿ باب البخارم، كتاب األشربة، ، أخرجو«كىالتٍَّمري  اٍلبيٍسري  يىٍكمى

ٍمري  حيرٍّمىتٍ  لقد« :، كقكلو َِٔٓبرقـ:  ُُِِ/ٓكالتمر  البسر كىانىتٍ  اٍلخى امَّةي  كى ميكًرًىـٍ  عى ًئذو  خي ًميطى  يىٍكمى  اٍلبيٍسرً  خى
 ُُٕٓ/ّ التمر... كمف لعنبا عصير مف تككف أنيا كبياف الخمر تحريـ كتاب األشربة، باب مسمـ، أخرجو«]كىالتٍَّمر
 .[َُٖٗبرقـ: 

 :  ،ثـ رطب ،ثـ بسر ،ثـ بمح ،ؿبلى ثـ خى  ،أكؿ ثمر النخؿ طمع ككافكرشيء، قاؿ أىؿ المغة:  كؿ مف الغض كالبيٍسري
 .ِٕٗلمنككم ص التنبيو ألفاظ ، كتحريرٖٓ/ْ العرب ، كلسافُّٕ/َُ العركس تاج ،ثـ تمر

 الفقيية ، كالمكسكعةَِٗ/ُُ العركس ، كتاجْٓٗص المحيط ، كالقامكسِٓٓ/ْ العرب انظر: لساف -ُ
 .ُِ/ٓ الككيتية

 العسؿ، أك الحبكب، أك التيف، أك الريطىب، مف المتخذ ذلؾ في كيدخؿ كغطاه، العقؿ خالط ما فالخمر كؿ -ِ
 حقيقة يغير ال ماءاألس فاختبلؼ كغيرىا، كالشمبانيا، كالبيرة، كالبراندم، كالكيسكي، كالككنياؾ، :األجنبية كاألسماء

 .ُِٔ/َُ العالمية العربية الخمر، المكسكعة

 .ََِّبرقـ:  ُٕٖٓ/ّخمر كأف كؿ خمر حراـ كؿ مسكر كتاب األشربة، باب بياف أف  مسمـ، أخرجو -ّ
 ، كمسمـ، كتاب التفسير، باب في نزكؿ تحريـ الخمرّّْْرقـ:  ُٖٖٔ/ْأخرجو البخارم، كتاب التفسير،  -ْ
 .َِّّرقـ:  ِِِّ/ْ
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 كىي شرعية، حقيقة كاف الشرع مف خمران  مسكر كؿ تسمية خاصة، فإف العنب عصير
 مف المسكرات أنكاع جميع عمى الخمر اسـ فإطبلؽ المغكية، كعميو الحقيقة عمى مقدمة
 .(ُ)خمر مسكر فكؿ الحقيقة، باب

 الخمر أف إلى المالكية كبعض الحنفية، مف كمحمد يكسؼ كأبك الشافعية، أكثر كذىب
 .(ّ)ال أـ (ِ)بالزبد أقذؼ سكاء اشتد، إذا العنب عصير مف المسكر ىي

 أبك كقيده اشتد، إذا العنب عصير ىي الخمر أف إلى الشافعية كبعض حنيفة أبك كذىب
 . (ْ)نيئا ككنو العنب عصير في الحنفية اشتداده، كاشترط بعد بالزبد يقذؼ بأف كحده حنيفة

 مف باب المجاز األشربة مف غير عصير العنب عمى القكليف األخيريف فإطبلقو كعمى
 .الحقيقة ال

 كالجميع متفؽ عمى أف كؿ ما أسكر فيك حراـ.
 الحبكب بعض تخمر بطريؽ المعدة المعركفة السكائؿ تمؾ ىي : فالخمرأما في الطب

 حية كائنات بعض بكاسطة غكؿ، إلى تحتكيو الذم السكر أك النشا كتحكؿ الفكاكو، أك
 .(ٓ)التخمر عممية في ضركريا كجكدىا يعد خاصة، مكاد إفراز عمى قدرة ليا

شرب الخمر حراـ كالدليؿ عمى ذلؾ: الكتاب، كالسنة، كاإلجماع، فأما الكتاب:  ثانيان:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ژفقكلو تعالى: 

                                                           
 الفقيية ، كالمكسكعةُّٔ/ٗ ، كمغني ابف قدامةِّٔ/ُٔ الكبرل ، كالمدكنةُٓ-ْٔ/َُالبارم انظر: فتح -ُ

 .ُّ، ُِ/ٓ الككيتية

بىد بو، مسكرا، كقذؼ بالزبد: رمي يصير بحيث قكم اشتد: -ِ عانةْْٖ/ٔ عابديف ابف كالرغكة، حاشية كالزى  ، كا 
 .ُٓٓ/ْ الطالبيف

 المحتاج كنياية ،ِّٓ/ْ الدسكقي ، كحاشيةّٖ/ْ عابديف ابف ، كحاشيةُٔٔ/ُِ القارم انظر: عمدة -ّ
 .ُّ، ُِ/ٓ الككيتية ، كالمكسكعةُٓ-ْٔ/َُالبارم ، كفتحُُ/ٖ

 الفقيية ، كالمكسكعةُٓ-ْٔ/َُالبارم ، كفتحُٖٓ/ْ المطالب ، كأسنىّٖ/ْ عابديف ابف انظر: حاشية -ْ
 .ُّ، ُِ/ٓ الككيتية

 .ّٕٔ/ِ السنة فقو -ٓ
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، ميٍسًكرو  كيؿ  ": ، كأما السنة: فأحاديث كثيرة منيا قكلو (ُ)ژٺ ٺ ٍمره كيؿ   خى  كى
ـه" ميٍسًكرو  رىا حى

 .(ّ)، كقد أجمعت األمة عمى تحريمو(ِ)
 في حكـ التداكم بالخمر: اختمؼ الفقياء  ثالثان:

الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة، –ذىب جميكر الفقياء  القكؿ اْلكؿ:
 بما يمي:  إلى تحريـ التداكم بالخمر، مستدليف عمى ذلؾ -(ْ)كغيرىـ
فنياه أك كره أف  عف الخمر؟ حيف سأؿ النبي  بحديث طارؽ بف سكيد الجعفي -ُ

لىًكن وي  ًبدىكىاءو  ليس "إنو: إنما أصنعيا لمدكاء فقاؿ  يصنعيا، فقاؿ:  .(ٓ)دىاءه" كى
ًبيًث" الد كىاءً  عف  الم وً  رسكؿ "نيىبحديث أبي ىريرة:  -ِ ، كالخمر أـ (ٔ)اٍلخى

 .(ٕ)كر بعض أىؿ العمـ أف المراد بو في الحديث الخمرالخبائث، كذ
ـٍ  يىٍجعىؿٍ  لـ الم وى  "ًإف  : بقكلو  -ّ ـى  ًفيمىا ًشفىاءىكي ر  " حى ـٍ مىٍيكي عى

، كالخمر محرمة (ٖ)
 بالكتاب، كالسنة، كاإلجماع، فبل شفاء فييا؛ ألنيا مف جممة المحرمات. 

                                                           

 .َٗسكرة المائدة: اآلية  -ُ
 .ََِّبرقـ:  ُٕٖٓ/ّخمر كأف كؿ خمر حراـ كؿ مسكر كتاب األشربة، باب بياف أف  مسمـ، أخرجو -ِ
 .ُّٓ/ٗانظر: المغني البف قدامة  -ّ

، كحاشية الدسكقي َْٓ/ٔ، كحاشية ابف عابديف ِّٔ/ّ، كتحفة الفقياء لمسمرقندم ِٕٕ/ْبدائع الصنائع  -ْ
، ُُٔ/ٔ، ككشاؼ القناع ِْٕ/ْ، كمغني المحتاج ْٔ/ٗ، كالمجمكع لمنككم َٓٓ/ِالعدكم ، كحاشية ّّٓ/ْ

 . ْٗ، ّٗ/ٗ، كنيؿ األكطار ِٕٔ/ِْ، كمجمكع الفتاكل ّّٕ/ٗكالمغني البف قدامة 
 .ُْٖٗبرقـ:  ُّٕٓ/ّأخرجو مسمـ، كتاب األشربة، باب تحريـ التداكم بالخمر  -ٓ

، كالترمذم، كتاب الطب، باب ما َّٕٖرقـ: ب ٔ/ْفي األدكية المكركىة  أخرجو أبك داكد، كتاب الطب، باب -ٔ
 عف الدكاء الخبيث، كابف ماجو، كتاب الطب، باب النيي َِْٓبرقـ:  ّٕٖ/ْجاء فيمف قتؿ نفسو بسـ أك غيره 

، صححو األلباني في صحيح َّْٖرقـ: ب َّٓ/ِ، كأحمد في المسند، مسند أبي ىريرة ّْٗٓرقـ: ب ُُْٓ/ِ
 .ُٕٔٔبرقـ:  َِّ/ِرمذم الت

 .َِٖٔبرقـ:  ٓٓ/ْقاؿ اإلماـ الحاكـ: الدكاء الخبيث ىك الخمر بعينو ببل شؾ فيو، انظر: المستدرؾ  -ٕ
، ُّْٔٗبرقـ:  ٓ/ َُأخرجو البييقي في السنف الكبرل، كتاب الضحايا، باب النيي عف التداكم بالمسكر  -ٖ

سحاؽ بف راىكيو في مسنده، مسند أـ سممة   =الحؽ عبد بف الغفكر عبد ، قاؿ المحقؽُُِٗ-ٖٗبرقـ:  ُّٗ/ْكا 
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نكف، فبل يقكل المظنكف عمى بأف تحريميا مقطكع بو، كحصكؿ الشفاء بيا مظ -ْ
 إزالة المقطكع بو، فيبقى تحريميا.

 بأف الخمرة محرمة لعينيا، فمـ تبح لمتداكم كمحـ الخنزير. -ٓ
  فمـ يبح كالتداكم بيا فيما ال تصمح لو. ،بأف الضركرة ال تندفع بو -ٔ
 سدان لمذريعة؛ ألف قميمو يدعك إلى كثيره، كىذا مف خكاص الخمر. -ٕ

ذىب بعض الفقياء إلى جكاز التداكم بالخمر، كىك قكؿ لمحنفية، كقكؿ  اني:القكؿ الث
، كغيرىـ  ، كلكف بشركط، كىي: (ُ)لمشافعية، كقكؿ ابف حـز

 أف ال يجد غيرىا يغنى عنيا. -ُ
 أف يككف بقدر قميؿ ال يسكر.  -ِ
 إخبار طبيب مسمـ عدؿ بذلؾ. -ّ
 يصح حؿ لو التناكؿ. معرفتو لمتداكم بو، فإف كاف يعمـ يقينان أنو -ْ

 مستدليف عمى ذلؾ بما يمي:
، فأبيح لو لمضركرة (ِ)ژٺٺ ٿ ٿژبأنو مضطر، كاهلل تعالى يقكؿ:  -ُ

 كغيرة مف المحرمات. 
قياسان عمى بقية النجاسات كالمحرمات، إذ يجكز شربيا لمضركرة، كإلساغة المقمة  -ِ
 بيا. 

                                                                                                                                                                  

، كىك في البخارم مف «في إسناده حساف بف مخارؽ، كثقة ابف حباف، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح»البمكشي: =
 . ُِِٗ/ٓالبخارم، كتاب األشربة، باب شراب الحمكل كالعسؿ  كبلـ ابف مسعكد، صحيح

، كاألشباه كالنظائر البف نجيـ ص َْٓ/ٔبمخ، انظر: حاشية ابف عابديف كىك المركم عف جماعة مف أئمة  -ُ
، ّْٓ، كالسراج الكىاج عمى متف المنياج لمغمراكم صُٖٖ/ْ، كمغني المحتاج ّٓٓ/ٓ، كالفتاكل اليندية ٕٓ

، كاإلفصاح عف معاني الصحاح في مذىب األئمة األربعة البف ىبيرة َُٓكاألشباه كالنظائر لمسيكطي ص 
 .ُٕٔ/ُ، كالمحمى البف حـز َُٓ/ٗ

 .ُُٗسكرة األنعاـ: اآلية  -ِ
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 ي تمؾ الحاؿ بخبيث، بؿ يعتبر مفبأف ما أىباحو اهلل تعالى عند الضركرة فميس ف -ّ
 الحبلؿ الطيب؛ ألف الحبلؿ ليس خبيثان. 

كالخبلؼ عند الشافعية في صرؼ الخمر، أما إذا اختمطت بغيرىا كاستيمكت فيو، 
 إخبار شفاء، بشرط لتعجيؿ بذلؾ التداكم كاف فيجكز إذا لـ يقـ غيرىا مقاميا، كلك

 .بو لمتداكم معرفتو أك بذلؾ، عدؿ مسمـ طبيب
 عند بو التداكم فيجكز فيو، تستيمؾ مما كنحكه بيا، المعجكف (ُ)الترياؽ أما»قالكا: 

 حية كمحـ بنجس كالتداكم الطاىرات، مف التداكم بو يحصؿ مما مقامو يقـك ما فقد
 أك بذلؾ، عدؿ مسمـ طبيب إخبار بشرط شفاء، لتعجيؿ بذلؾ التداكم كاف كلك كبكؿ،
 .(ِ)«بو لمتداكم معرفتو

                                                           
، مختار دكاء التاء بكسر الترياؽ: -ُ  .ِّص الصحاح السمـك

 .ِّٓ/ِ لمشربيني ، كاإلقناعُٖٖ/ْمغني المحتاج لمشربيني  -ِ
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 وع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜاُل
 أٝال : ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ

إف لممسكرات تأثيرىا الضار عمى جسـ اإلنساف؛ الحتكائيا عمى نسبة مف 
، تختمؼ انخفاضان كارتفعان باختبلؼ نكع السائؿ، ككمما ارتفعت نسبة (ُ)الكحكليات

ا السيئ، كأشتد ضررىا، لذا يسمى الكحكؿ بركح الخمر، كيطمؽ عميو الكحكؿ زاد تأثيرى
أىؿ العربية الغكؿ؛ ألنو يغتاؿ العقكؿ، كيفتؾ بيا، كالذم اتضح مف خبلؿ الدراسات 
الكيميائية أنو يفتؾ بكثير مف أجيزة جسـ اإلنساف، بؿ بكؿ أجيزة الجسـ، مع تفاكت 

شر كالفكرم أكؿ ما يظير عمى العقكؿ، نسبة الضرر مف جياز آلخر، لكف تأثيره المبا
، كقد نشرت الكميات الممكية لؤلطباء (ِ)كتؤثر الخمر عمى الجراحة، كاألدكية، كالتخدير

الداخمييف كالنفسييف كاألطباء الممارسيف تقارير أجمعت كميا عمى خطر الكحكؿ)الغكؿ(، 
ي مجمة النست ، كجاء ف(ّ)كأف الكحكؿ ال يترؾ عضكان مف أعضاء الجسـ إال أصابو

البريطانية مقاؿ بعنكاف )الشكؽ إلى الخمر( كفيو إذا كنت مشتاقان إلى الخمر فإنؾ حتمان 
ألؼ شخص يمكتكف سنكيان بسبب الكحكؿ في  ََِستمكت بسببو، كذكرت أف 

إف أىـ سبب النخفاض درجة حرارة الجسـ، كحدكث »، كيقكؿ الطبيب البار: (ْ)انجمترا

                                                           

 مرةكز  األلكيؿ، مجمكعة ىما: شقيف مف تتككف كيميائية مركَّبات عمى الكحكؿ اسـ الكيميائيكف يطمؽ -ُ
 الخمر في الكحكليات كتتككف العقؿ، يغير ما كىك الغىٍكؿ األغكاؿ مف تيسمى المركَّبات كىذه اليايدرككسيؿ،

 كالعنب، الفكاكو في المكجكدة السكرية المكاد بتحميؿ تقـك الخميرة، يسمى فطر في مكجكدة خمائر بكساطة
 كيصنفيا كحكؿ، إلى كتحكليا كالقمح، رة،كالذ الشعير، في المكجكدة النشكية كالمكاد كالتيف، كالرطب،

 .ُْٓ/ُٗالعالمية  العربية المكسكعة الس مٍّيَّة، المكاد ضمف الكيميائيكف

، كالخمر داء كليست بدكاء ُْٖ، ُْٕارنة لفكرم أحمد عكاز صانظر: الخمر في الفقو اإلسبلمي دراسة مق -ِ
، كالطب الكقائي في ُُٗتكر السيد الجميمي صرآف لمدك، كاإلعجاز الطبي في القملشبيب بف عمي الحاضر 

 .َُُ - َُٖالقرآف الكريـ لخميؿ محمد قدكر شكماف ص

 . ، جمع كتخريج ـ. نايؼ منير فارسُُٓاإلعجاز العممي في القرآف كالسنة ص -ّ
 ، نقبلن عنيا. ُُٓالعممي في القرآف كالسنة ص اإلعجاز -ْ
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ا تقكؿ المجمة الطبية ألمريكا الشمالية في عددىا الصادر في اإلغماء، كالكفيات، كم
رئيس قسـ األمراض النفسية -، كيقكؿ أكبرل لكس(ُ)«ـ ىك شرب الخمرُْٖٗيناير 

إف الكحكؿ ىك السـ الكحيد المرخص بتناكلو عمى نطاؽ كاسع مف »: -بجامعة لندف
كلذا يتناكلو بكثرة كؿ العالـ كمو، كيجده تحت يده كؿ مف يريد أف ييرب مف مشاكمو، 
 .(ِ)«مضطربي الشخصية، كيؤدم ىك إلى اضطراب الشخصية كيمرضيا

إف جرعة كاحدة مف الكحكؿ قد تسبب التسمـ، كتؤدم إلى الييجاف، أك الخمكد، كقد 
تؤدم إلى الغيبكبة، أما شاربك الخمكر المدمنكف فيتعرضكف لمتحمؿ األخبلقي الكامؿ مع 

 .(ّ)الجنكف
 سريعة عمى تأثير الخمر عمى أجيزة الجسـ المختمفة:  كىذه إطبللة 

فمع أف الخمر تنتشر في الدـ كاألنسجة، كتحدث ضرران  الخمر كالجياز العصبي:
عامان لمجسـ، إال أنو يشتد تأثيرىا عمى الجياز العصبي؛ ألنو يتككف مف مكاد بركتينية 

مكاد الدىنية بؿ إذابتيا، دىنية، كبركتينية فكرية، كالكحكؿ لو خاصية االتحاد مع ال
كتؤثر الكحكؿ تأثيران تخديريان كتثبيطيان عمى خبليا الجياز العصبي، كأكؿ ما تتأثر 
بالكحكؿ ىي خبليا التفكير كاإلرادة، حيث يبدأ اإلنساف بالشعكر بتنبيو عاـ في الحكاس 

بية عمى إدارة كالدكرة الدمكية، ثـ يزداد ىذا التنبيو، كلكف يزكؿ تحكـ المخ كمراكزه العص
جسـ اإلنساف، كبيذا يفقد اإلنساف حاسة التعقؿ كالتفكر، فأىـ تأثير لمكحكؿ تخديره 
لخبليا المخ كاممة، كلكف أىـ الخبليا التي تصاب ىي خبليا القشرة كالتي ىي الخبليا 
المتحكمة باإلرادة )التعقؿ(، كيفقد اإلنساف قكة التحكـ فيما يأتي مف أفعاؿ، كفيما ينطؽ 

يتكمـ بو اإلنساف، كيفقد القدرة عمى األعماؿ التي تحتاج إلى دقة كالطباعة، كقيادة ك 
السيارة، كقد أثبتت الفحكص أف المقدرة كالكفاءة تنخفض لدل الشخص المتعاطي 

                                                           
 عنو. ، نقبلن ْْانظر: الخمر داء كليست بدكاء ص -ُ
 .ِٕبلـ لمدكتكر أحمد فتحي بينسى صالخمر كالمخدرات في اإلس -ِ
 .ِٕالخمر كالمخدرات في اإلسبلـ ص -ّ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

973 

لمكحكؿ كلك كاف متعكدان عمييا، كلك كانت الكمية قميمة، كيؤثر الكحكؿ عمى دقة النظر، 
تكازف العضبلت، مع عدـ المقدرة عمى اتخاذ القرار، ميما  كالسمع الجيد، كالشـ، كعمى

كانت الكمية المتعاطاة قميمة، كاإلدماف يؤدم إلى التياب األعصاب الطرفية، كضعؼ 
الذاكرة، كالشمؿ أحيانان، كتسبب مادة الكحكؿ اإلدماف نتيجة تأثير الخمر عمى الجياز 

داء بالنكاة التي ىي مركز الخمية، العصبي، كتأثيرىا عمى مككنات الخمية العصبية ابت
كىك جسـ صغير  -جبمة الخمية–كانتياء بالبشيمات الصغيرة المكجكدة في البركتكببلـز 

 -كاحد مف األلؼ مف المميمتر أم كاحد مف المميكف مف المتر-جدان ال يبمغ الميكركف
جدان كمسئكؿ ككظيفتو طرد المكاد الغريبة ككنسيا، كمنيا الميتككنداريا كىي جسـ صغير 

كيميائية  إلى طاقة كماء عبر أربعيف عممية -الجمكككز-عف تنفس الخميو، كتحكؿ السكر
معقدة أشد التعقيد، كمنيا الريبكزـك كىك جسـ صغير كظيفتو صنع البركتينات الضركرية 
الستمرار بقاء الخمية، كتؤثر الخمر في الجسيمات اليامة، كتحدث تغيرات مرضية في 

، كىذه التغيرات -اليزكزـك-الميتكككندريا كفي الركميزـك في الجسـ المذيبالنكاة كفي 
أمكف مشاىدتيا بكاسطة المجير االلكتركني، فالخمر تحدث دماران كبيران في العقكؿ أشبو 
ما يككف بإلقاء قنبمة شديدة االنفجار في قمب بيت ىش البناء، كيعتبر الصداع كالتييج 

مف األمراض غكلي العديد، كاعتبلؿ العصب الكاحد، العصبي، كاعتبلؿ األعصاب ال
األذيات الدماغية  العصبية الغكلية، كيعتبر داء الصرع المتأخر، كاالعتبلؿ الدماغي، مف

 الناتجة عف تعاطي الخمر، كتسبب الخمر القمؽ، كاألرؽ، ككثرة األكىاـ، كالكسكاس،
االنتحار، كبالتالي فالقكؿ:  ت إلىكاليبلكس، كفقد التركيز، كاليذياف، كالشككؾ، كربما قاد

 .(ُ)إف الخمر تنشط الذىف، إنما يككف ذلؾ بشكؿ مؤقت ليعقبو اإلضرار البالغ بو

                                                           
مجميمي ل، كاإلعجاز الطبي في القرآف ُٔٓ، ُٓٓ، ُْٗ، ُْٖانظر: الخمر في الفقو اإلسبلمي ص -ُ

از القرآف الكريـ كالسنة ، كالمكسكعة الذىبية في إعجِٖٕ، كالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ لشحركر صُُِص
، ُِٗفي سكرتي المائدة كاألنعاـ ص، كاإلعجاز التشريعي كالعممي في آيات الطعاـ كالشراب ََُْالنبكية ص

 .ُُْ-ُٕ، ّٗفقو لمبار ص، كالخمر بيف الطب كالُِٓ-ُُٕ، ِٔكالخمر داء كليست دكاء ص
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تؤثر الخمر عمى الجمد مف نكاح عدة، إذ تسبب مشكبلت جمدية  الخمر كالجمد:
خاصة نتيجة اإلدماف، كتزيد مف تفاقـ تأثير األمراض الجمدية المكجكدة أصبلن عند 

منيف، كتتسبب في ظيكر أمراض جمدية نادرة، كتسبب األمراض الجمدية المعدية، المد
كأثبتت المكتشفات الطبية أف إحساس متعاطي الكحكليات بالدؼء إحساس كاذب؛ ألف 
تناكؿ الكحكؿ يؤدم إلى تكسع في األكعية الدمكية لمجمد؛ نتيجة لشمؿ مؤقت في المركز 

زداد كمية الماء في الدـ مما يترتب عميو احتقاف الدمكم الحركي لمنخاع المستطيؿ، كت
كجو الشارب كتحمر كجناتو، كتحتقف الممتحمة في عينيو، فيحس الشخص بالدؼء بعد 
تناكؿ الكحكؿ، كفي حقيقة األمر قد فقد جسمو حرارتو، لذا قد يمكت الشارب مف البرد 

دمكية التي في الجمد، كىك يشعر بالدؼء، كرغـ أف الكحكليات تؤدم إلى تمدد األكعية ال
كفي الجسـ عامة إال أنيا ال تؤدم إلى تمدد األكعية التاجية المغذية لمقمب، كظمت ىذه 
الحقيقة مجيكلة عند كثير مف األطباء إلى عيد قريب حتى كشفت مستجدات العمـك 
الطبية عف زيفيا، كاتضح اآلف أف األطباء الذيف يصفكف الخمر لممرضى المصابيف 

راييف التاجية عمى أمؿ أف يحسف ذلؾ مف الدكرة التاجية ىـ مخطئكف، بؿ بتصمب الش
قد أثبت الطب الحديث عكس ذلؾ، إذا أثبت أف الخمر تتسبب في تصمب الشراييف 
التاجية لمقمب، كىذا يؤدم إلى الذبحات الصدرية كجمطات القمب، كبذلؾ يتضح أف ما 

كالكحكليات عامؿ مف عكامؿ التدفئة  كاف يعتقده بعض الناس بؿ كاألطباء مف أف الخمر
كتزيد في قكة اإلنساف كنشاطو، لذا فإف شاربيا تتكرد خدكده، كيكاد الدـ المتدفؽ مف كجيو 

 .(ُ)أف يتدفؽ مف كجنتيو، يتضح زيؼ ذلؾ كبطبلنو
نظران لتخدير الخمر لممناطؽ المخية العميا فإف الحياء كاألخبلؽ  الخمر كالجنس:

اب عقؿ السكراف، كتزيد الرغبة في الجنس في المراحؿ األكلى مف الكريمة تذىب مع ذى
الشرب عند الرجاؿ، فتجعؿ الشارب يرتكب جرائـ جنسية شاذة؛ لعدـ كجكد الكازع 
األخبلقي، كلشمؿ تاـ في التفكير بالعكاقب، كاالستمرار في شرب الخمر يؤدم إلى 

                                                           
 .ْٔ، كالخمر بيف الطب كالفقو صُِِء ص، كالخمر داء كليست دكآُِ، ُُٓالخمر في الفقو اإلسبلمي ص -ُ
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، بؿ اإلكثار مف شرب الخمكر ضعؼ بؿ انعداـ القدرة عمى أداء الكظيفة الجنسية تمامان 
الرديئة يسبب العمى الكامؿ، كيؤدم في حاالت إلى المكت؛ لعدـ القدرة عمى إنقاذىا، 
كتكجد في الخمكر الرديئة مادة تسبب الصرع كالتشنجات، كتسبب الخمرة تأثيران سمبيان 
ى عمى الحيكانات المنكية مما يؤدم إلى تشكىيا، كتؤثر عمى الخصية مما يؤدم إل

ضمكرىا، كتسبب احتقاف الجياز التناسمي، كاضطرابان في الدكرة الطمثية لممرأة المدمنة 
لتصؿ إلى سف اليأس كالشيخكخة مبكران، كضمكران في المبيضيف كقنكاتيما مما يسبب 
العقـ، كزيادة في نسبة اإلجياض التمقائي، كبالتالي فالظف أف الخمكر تؤدم إلى زيادة 

 .(ُ) صحيح القدرة الجنسية غير
إذ بات معركفان لدل األكساط الطبية أف الخطر عمى الحمؿ ينشأ مع  الخمر كالجنيف:

كؿ قطرة خمر تحتسييا األـ قبؿ الحمؿ بستة أشير كحتى يـك الكالدة، كقد كجد الباحث 
ـ أف شرب الخمر كلك بشكؿ معتدؿ أثناء الحمؿ يساعد ُٖٓٗ)باريسكف( كزمبلؤه عاـ 

إلجياض التمقائي، ككالدة أطفاؿ مشكىيف، أك ميتيف، أك تأخر في عمى ارتفاع نسبة ا
نمك األطفاؿ الذيف يكلدكف أحياء، كأكدت الدراسات أف ىذه التشكىات ناجمة عف عامؿ 
مكجكد في الكحكليات نفسيا، كذلؾ لقدرة الكحكؿ الفائقة عمى النفاذ خبلؿ المشيمة، 

 .(ِ)كالكصكؿ إلى مستكل عاؿ في دـ الجنيف
إذ يعتبر الجياز اليضمي ثاني أىـ األجيزة عرضة ر كالجياز اليضمي: الخم

ألضرار الخمكر، فيصاب الفـ بنقص فيتاميف ب المركب كالنياسيف، مما يرتب عميو 
إصابة لساف المدمف، فتتراكـ عمييا الميكركبات كالفطريات، كيصاب المساف بضمكر 

اكؿ المكاد الحارة كالساخنة، كيصاب الحممات المسانية، كالتشقؽ، كااللتياب، فيصعب تن
المدمنكف بالبخر، كااللتيابات الشديدة، كتقرحات مؤلمة، كربما السرطاف، كيصاب 

                                                           
، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف الكريـ كالسنة النبكية ُْٓ، ُّٓالخمر في الفقو اإلسبلمي ص -ُ

 .ُٓ، كالخمر بيف الفقو كالطب صَِْ-َِِ، ْٔ، كالخمر داء كليست دكاء صََُْص

 . ُْٓبلمي ص، كالخمر في الفقو اإلسُِّ، َِٖالخمر داء كليست دكاء ص -ِ
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المساف كالمثة؛ لتراكـ األكساخ، كالفضبلت، كبقايا الطعاـ؛ بسبب التشققات، كنقص 
حادان، كالتيابا  الفيتامينات، كيمتيب البمعـك التيابان حادان، كيصحب ذلؾ انتفاخان كالتيابان 

غمفكنيا ينتيي بغرغرينا، كسبب ذلؾ مكركبات سبحية تكجد في الفـ ال تؤذم اإلنساف 
العادم؛ لقكة المقاكمة المناعية بخبلؼ المدمف عمى الخمر مما يسبب لو اليبكط 
المفاجئ لمقمب؛ نتيجة تسمـ عضمة القمب، كيصاب المرمء بالتيابات تجعمو يفرز مكادان 

ع مسببة الغثياف، ككثيرا ما يصاب المدمف بالقيء، كالغثياف، كفقداف مخاطية تتجم
 الشيية، كقد يصاب المرمء بقرحة مزمنة، أك سرطاف؛ نتيجة اإلفراط في الشرب.

أما المعدة فقد شاع أف الخمر تفتح الشيية كتساعد عمى اليضـ؛ ألف الخمر تييج 
كالمكاد الياضمة، إال أف ىذا ال  األغشية المخاطية حتى المعدة فيزداد إفراز المعاب،

يظؿ طكيبلن، بؿ تظير التيابات األغشية المخاطية لمجياز اليضمي ابتداء بالفـ، 
 -كمكر الماء–كانتياء باألمعاء، فتفقد المكاد الياضمة، كيقؿ إفراز المعدة لمييدرككمكريؾ 

أك قرحة  كتككف النتيجة فقداف الشيية، كسكء اليضـ، كتسبب الخمكر قرحة المعدة،
األنثى عشر، كما تييج الخمر األمعاء الغميظة كالدقيقة فينتج عنو نكبات مف اإلسياؿ 

 .(ُ)كاإلمساؾ المضاد، فيتسبب بسكء اليضـ كامتصاص الغذاء
إف استيبلؾ الكحكؿ يعتبر مف عكامؿ الخطر في أنكاع »قاؿ ستيفف ىافاس: 

، كالحنجرة ، كالمرمء، كالكبد، كغيرىا، كقد السرطاف التي تصيب تجكيؼ الفـ، كالبمعـك
لكحظ أف كؿ مف تعاطى الكحكؿ، كدخاف السجائر، قد قكل مف فرض إحداث ىذه 

 .(ِ)«السرطانات بطريقة مضاعفة

                                                           
، كاإلعجاز الطبي في َُٔ-ُٕٓ، كالخمر في الفقو اإلسبلمي صَُْ-ُُٓالخمر بيف الطب كالفقو ص -ُ

، ّٕ، كالخمر عقكبتيا كآثارىا لعمي بف راشد الدبياف، نقبلن عف مجمة العدؿ، العدد ُُِالقرآف لمجميمي ص
 ، التشريعي في آيات الطعاـ  ، كاإلعجازُِٔ، ِْ، كالخمر داء كليست دكاء صِْٓـ، صُِْٗمحـر

 . ُّّ، ُِّكالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ ص

 ، نقبلن عنو.َُٗانظر: الطب الكقائي في القرآف الكريـ ص  -ِ
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يصيب تميؼ الكبد مدمني الخمر أكثر مف غيرىـ، ففي مقابؿ كؿ  الخمكر كالكبد:
لمدمنيف، مصابيف بو مف ا ٖ-ٔشخص مصاب بالتميؼ مف غير المدمنيف نجد أف 

صابة الكبد كتحطميا يعتمد عمى الكمية المعطاة، كالكقت، كبكاسطة المجير  كا 
ساعة مف تناكؿ الخمر رؤية تغيرات ىامة في كؿ  ِْااللكتركني نستطيع خبلؿ 

متغيرات الخمية الكبدية، كذلؾ بمجرد شرب جرعة كاحد مف أم أنكاع الخمكر، 
ساعة مف  ِْد قدرتيا عمى العمؿ خبلؿ فالميتكككندريا تصاب بتغيرات مرضية، كتفق

تناكؿ جرعة كاحدة مف الخمكر، كما أف شرب جرعة كاحدة مف الخمكر يصيب النكاة، 
صابة ىذا الحمض مف أكبر األخطار التي تمحؽ اإلنساف،  كبالذات الحمض النككم، كا 
ة كالحمض النككم ىك المسئكؿ عف انقساـ الخمية، كمعمـك أف مبلييف الخبليا الكبدي

تمكت، كتستبدؿ كؿ ساعة، كلف يككف ىذا الغير إال بعد عممية االنقساـ، كبالتالي فإف 
جرعة كاحدة مف الخمر تؤدم إلى ىبلؾ كثير مف الخبليا، كيصبح الكبد عاجزان عف 
استبداؿ الخبليا المستيمكة بخبليا جديدة، مما يجعؿ الكبد يستبدؿ الخبليا الكبدية بألياؼ 

طيع القياـ بشيء مف كظائؼ الكبد، كبعد ثبلثة أياـ مف شرب جرعة جامدة ميتة ال تست
كاحدة مف الخمر تظير التغيرات الدىنية في الخبليا الكبدية، كىذا لو أثر خطير كضار 
بالكبد، كيتسبب الكحكؿ في أمراض عديدة تصيب الكبد: كتشحمو، كالتيابو، كتميفو، 

 .(ُ)كتسرطنو، كتشمعو، كتراكـ الحديد في أنسجتو
إف كؿ قطرة مف الكحكؿ يحتسييا الشارب تمر عف  الخمر كالقمب كالجياز الدكرم:

تأثر القمب، فيزداد نبضو ليعمؿ فكؽ طاقتو، مما  االجتياز يزداد طريؽ القمب، كمع ىذا
كلقد كاف االعتقاد السائد إلى عيد قريب أف الخمر ، كتعبو يؤدم في النياية إلى إرىاقو
كارتفاع ، -خناؽ الصدر-مثؿ الذبحة الصدرية  ،القمب اضتنفع في عبلج بعض أمر 

تكشؼ العبلقة بيف اإلدماف  لكف األبحاث الطبية الحديثة بدأت، كغيرىا ،الضغط
                                                           

، كاإلعجاز التشريعي ُّٓ، ُِٓ، كالخمر داء كليست دكاء صُِٔ-َُٔالخمر في الفقو اإلسبلمي ص  -ُ
 . ُْٓ، كالخمر بيف الطب كالفقو صُّْكاألنعاـ ص في آيات الطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة
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 أكؿ مف أثبت أف  (wood)كقد كاف العالـ ككد ،القمب المختمفة كاإلصابة بأمراض

، كتكالت األبحاث ـُٖٓٓفي اإلصابة بيبكط القمب عاـ  رئيسيان  الكحكؿ يعتبر عامبلن 
ـ كأحد األمراض َُٔٗعاـ  مرض يعرؼ باعتبلؿ عضمة القمب الكحكلير إلى أف ظي

 . (ُ)الخمكر الناتجة عف إدماف
الميكانيكية كالخكاص الكيربائية  إف تناكؿ الكحكؿ يسبب إحداث تغيرات في الكظائؼ

تأثيره عمى خبلؿ  ، كذلؾ مفعمى االستقبلب في القمب هتأثير  مف خبلؿ كالكيميائية لمقمب
تعاطي الكحكؿ كلك لمرة كاحدة يؤدم  أثبتت التجارب العممية بأف، فقد استقبلب الدىكف

الجميسريف، كالتي تمر بعدة مراحؿ: حيث  إلى زيادة فكرية في محتكل خبليا القمب مف
مف الدـ، ثـ تحفز خبليا القمب  ثبلثية الجميسريف باستقطاب الدىكف يبدأ القمب أكالن 

كما كجد ، فيكثر بذلؾ مخزكف القمب مف الدىكف ،مف الدىكف بنفسيا يف ىذا النكعلتكك 
فترتفع بذلؾ نسبتيا في الدـ  ،عمى امتصاص الدىكف مف األمعاء ساعدتأف الكحكؿ 

ككؿ تمؾ العكامؿ تساعد عمى تصمب الشراييف، حيث تتجمع ، كخصكصا الككليستركؿ
كمف  ،كعية الدمكية، مما يؤدم إلى تصمبياالككليستركؿ عمى جدراف األ الدىكف كبخاصة

جمطة دمكية، كالتي تؤدم إلى فقداف العضك لكمية الدـ التي  كتككف ،ثـ تضيقيا
 بعض بأف الكحكؿ يزيد نسبة الدىنياتالكيحتج ، باالحتشاء ثـ المكت فيصاب ،يحتاجيا

ية، إال أف مخاطر اإلصابة بفقر التركية القمب كالتي تقمؿ مف نسبة، عالية الكثافة في الدـ
جعؿ مما ي ،متأثير السمي الكحكليل ؛القمب كمنياجمة تتعرض ليا بقية أعضاء الجسـ 

 .عبلج كقائي مف اإلصابة بفقر التركية القمبيةكعدـ الحكمة كصؼ الكحكؿ  مف
كلك لمرة كاحدة  تعاطي الكحكؿ، فعمى استقبلب المعادف في القمبكيؤثر الكحكؿ 

تركيز  كما يزداد البكتاسيـك كالفكسفات مف خبليا عضمة القمب، يؤدم إلى انسحاب عنصرم

                                                           
، كأضرار الخمر عمى القمب كاألكعية الدمكية لشبيب الحاظرم، منشكر ُٕٓالخمر داء كليست دكاء ص -ُ

، كاإلعجاز العممي ِٓ، ِْىػ، صُِْٕضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد الرابع كالعشركف، جماد األكلى، 
 .َُّٗ، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القرآف كالسنة النبكية صٖٗص  لمحمد كامؿ سبلـ)السنة النبكية(في اإل
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أف اإلدماف عمى  الصكديكـ داخؿ ىذه الخبليا مما يؤدم الختبلؿ في كظيفة القمب، كما كجد
 .كذلؾ الكحكؿ يتسبب في نقص عنصر الزنؾ مما يؤدم إلى اختبلؿ في كظيفة القمب

مف التأثير المباشر لمكحكؿ عمى  بالرغـ عمى استقبلب البركتيناتكيؤثر الكحكؿ 
تحطيميا كمف ثـ إحداث خمؿ كبير في  المصكرة الحيكية )الميتكككندريا( مما يؤدم إلى
 الحزمة المحفزة النقباض العضبلت عمميات االستقبلب، إال أف تأثير الكحكؿ عمى

لغة با يؤدم إلى إصابتيا إصابة تساعد في عممية انقباض عضمة القمب كالبركتينات التي
الناتجة عنو عمى عممية  االسيتالدىايد خصكصان  كذلؾ، كيرجع ذلؾ إلى تأثير الكحكؿ

 .(ُ)عف ىذه العضبلت االنقباضية مما يؤدم إلى نقص البركتيف، تككيف البركتينات
في قدرة القمب عمى  أف الكحكؿ يحدث خمبلن مف خبلؿ العديد مف الدراسات ظير ك 

أعراض  و لمدـ حتى في حالة عدـ كجكد أمكمف ثـ انخفاض معدؿ ضخ ،االنقباض
كجكد اعتبلؿ في عضمة  يزداد إذا صاحبو كىذا التأثير التثبيطي، مرضية في القمب
تثبيط قدرة  يتسبب الكحكؿ في»يقكؿ بركف ككلد: ، فقر التركية القمبية القمب كخصكصان 

 .(ِ)«معتدلة عضمة القمب عمى االنقباض بشكؿ حاد أك مزمف حتى لك أخذ بكميات
ثـ  ،الكحكؿ شرب كمية مف  قد أجريت تجارب عمى متطكعيف أصحاء، طمب منيـك 

تأثير منعكسات القمب،  يتعرفكا عمى مدلل قاـ األطباء بتعريضيـ ألنكاع مف التكترات
الطرفية  األكعية الدمكية كانقباض شديد في ،فكانت النتيجة ارتفاع معدؿ ضربات القمب

كقد يعتبر ىذا األمر ، الخمكر غيرىـ مف الذيف ال يشربكف بزيادة ممحكظة تفكؽ استجابة
عند الذيف يعانكف مف اعتبلؿ في  بالنسبة لؤلصحاء غير ذم باؿ، إال أف خطكرتو تزداد

 .(ّ)قمكبيـ

                                                           
، كأضرار الخمر عمى القمب كاألكعية الدمكية لشبيب الحاضرم، ُٕٕ-ُٕٓالخمر داء كليست دكاء ص -ُ

 .ُٕٔ، كالخمر بيف الطب كالفقو صِٓ، صِْمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد 

 .ُٕٕدكاء ص الخمر داء كليست -ِ

 .ِٔ، صِْ، كأضرار الخمر عمى القمب كاألكعية الدمكية، مجمة اإلعجاز، عدد ُٕٕالخمر داء كليست دكاء ص -ّ
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كما أنيا  ،بعضيا مميتان  قد يككف يؤدم تناكؿ الكحكؿ إلى اضطرابات في نظـ القمبك 
أف تعاطي الدراسات قد أثبتت ، ك بي الخمرتعتبر مف أىـ أسباب مكت الفجأة عند شار 

يككف ذلؾ ك  ،في ميكانيكية القمب كخكاصو الكيربائية خمبلن  الكحكؿ كلك لمرة كاحدة تحدث
يؤدم تناكؿ الكحكؿ إلى ، ك باعتبلؿ في قمكبيـ عند أكلئؾ المصابيف الخمؿ خطيران 

ؼ المرض بالضع كتصاب عضمة القمب في ىذا ،اإلصابة باعتبلؿ عضمة القمب
انخفاض  مما يؤدم إلى -البطيف األيسر كخصكصان -كاالسترخاء فتتكسع حجيرات القمب 

كيفقد  قدرتو عمى ضخ الدـ إلى بقية أجزاء الجسـ، فيصاب المريض باإلعياء الشديد،
 كأحيانا بآالـ في الصدر، ،كما يشعر بضيؽ في التنفس ،القدرة عمى الحركة البسيطة

ككف النياية بإصابة القمب بما يعرؼ باليبكط كقد تضطرب ضربات قمبو، كقد ت
كعند ، قدماه كتتكـر ،كيكبر حجـ كبده ،االحتقاني، فتتجمع السكائؿ في رئتي المريض

بينما  ،تتسع تشريح قمكب المصابيف بيذا المرض بعد الكفاة، كجد أف حجرات القمب كميا
ما يككف لو أعظـ م عمى جدار القمب، يزداد سمؾ البطيف األيسر، كما تتككف جمطات

 ،الدماغ كخصكصان  الخطر إذا انفصؿ جزء مف ىذه الجمطة كسار إلى أماكف مف الجسـ
فتككف  ،الدـ كمف ثـ يقؿ إركاء ذلؾ العضك مف ،فإنيا حينذاؾ تسد األكعية الدمكية

 .(ُ)العاقبة كخيمة
ألف  ؛المعركؼ بالثياميف ُب نقص في فيتاميفكيسبب الخمر مرض بربرم نتيجة 

الجسـ، حيث كجد أف احتراؽ جراـ كاحد مف  حكؿ شره في استيبلؾ ىذا الفيتاميف فيالك
الفيتاميف الحيكم، مما يؤدم إلى نقصو  الكحكؿ يحتاج إلى ثمانية ممميجرامات مف ىذا

عدـ قدرة الخبليا عمى استخداـ نقص ىذا الفيتاميف إلى  يؤدمك مف جسـ شارب الخمر، 
ىك الجياز العصبي حيث إف الجمكككز  تأثران  األجيزة كأكثر ،الجمكككز كمصدر لمطاقة

                                                           
، كأضرار الخمر عمى القمب كاألكعية الدمكية، مجمة اإلعجاز العممي، ُٕٗ، ُٖٕالخمر داء كليست دكاء  -ُ

، كالخمر بيف الطب َُّٗآف كالسنة النبكية ص، كالمكسكعة الذىبية في إعجاز القر ِٕ، ِٔ، صِْالعدد 
 . ُٕٗكالفقو ص
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كفقداف  ،فمذا يصاب المدمف بحالة مف اليذياف يمثؿ بالنسبة لو المصدر الكحيد لمطاقة،
نقص ىذا  يؤدم، ك كما تصاب األعصاب الطرفية باالعتبلؿ، كغيرىا ،كالترنح ،التركيز

زيادة في ضخ الدـ مف القمب ك  ،تراكـ كمية كبيرة مف حامض البيركفيؾالفيتاميف إلى 
األكعية الدمكية ، كتصاب األخير ىبكطو كفي ،بكميات كبيرة مما يؤدم إلى إرىاؽ القمب

فتصبح جدرانيا ، فتفقد بذلؾ مركنتيا ،نتيجة لتراكـ الدىكف عمييا ؛بالتصمب كالضيؽ
 ،كما يسبب الكحكؿ ارتفاعا في ضغط الدـ ،تنقصؼ ألكؿ كىمةلكقابمة  ،كثيفة كصمبة

كداء الشراييف اإلكميمية، إذ يؤدم الكحكؿ إلى تصمب كضيؽ في شراييف القمب تظير 
بذبحة صدرية عند قياـ المصاب بأم مجيكد، كيعمؿ الكحكؿ عمى زيادة دىنية الدـ، 
مما يصيب األكعية الدمكية بالتصمب كالضيؽ نتيجة لتراكـ الدىكف عمييا مما يؤدم إلى 

 .(ُ)العضك المصاب، كينتيي بالتمؼ انسدادىا فيقؼ كصكؿ الدـ إلى
كشرب الخمر مف أىـ أسباب فقر الدـ الخبيث، كمعدة مدمف الخمر ال تستطيع 

المكجكد في الطعاـ، كىذا يفقد النخاع قدرتو عمى إنتاج  ُِامتصاص فيتاميف ب
األعداد الكفيرة مف كرات الدـ الحمراء، مما يؤدم إلى نقص عددىا مف خمسة مميكف 

أك مميكف كنصؼ، مما ينقصيا قدرتيا عمى حمؿ األكسجيف إلى القمب،  إلى مميكف
كالمخ، كالجياز العصبي، كأعضاء الجسـ المختمفة، فيؤدم إلى تضخـ عضمة القمب 

 كىبكطو، كيصاب الجياز العصبي إصابات بالغة ابتداء بالجنكف، كانتياء بالشمؿ.
لدفاع عف الجسـ، كتفقدىا كالخمر تسكر كريات الدـ البيضاء التي تقـك بكظيفة ا

أماـ  قدرتيا عمى الحركة، كاالندفاع، كاالنطبلؽ نحك اليدؼ، كىذا يكقع الجسـ فريسة سيمة
 .(ِ)الميكركبات الغازية لجميع أجيزة الجسـ، كأشد ىذه األجيزة إصابة ىك جياز التنفس

                                                           
، كاإلعجاز التشريعي في آيات ُُٗ، ُّٕ، كالخمر بيف الطب كالفقو صُٕٗالخمر داء كليست دكاء ص -ُ

 . ُُّالطعاـ كالشراب في سكرتي المائدة كاألنعاـ ص

، كاإلعجاز الطبي ُُٕ-ُّٔي ص ، كانظر: الخمر في الفقو اإلسبلمُٖٔ-ُْٖالخمر داء كليست دكاء   -ِ
 .ٖٗ، كاإلعجاز العممي في اإلسبلـ)السنة النبكية( لمحمد كامؿ عبد الصمد ص ُِِفي القرآف لمجميمي ص 
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، كالسكر ينشر في الدـ جميع سمـك الكحكؿ، كمنو تنتشر إلى جميع أنسجة الجسـ
كتؤثر الخمر سمبان في نمك الجسـ، كتؤخر اكتماؿ نشاطو، يقك أحد األطباء األلماف: 

إف السكير ابف األربعيف يككف نسيج جسمو كنسيج جسـ ابف الستيف، كيككف كاليـر »
 .(ُ)«جسمان كعقبلن 
 جد أف اإلدماف عمى تعاطي الخمكر يضعؼ حاسةفقد ك  :الجياز التنفسيك الخمر 
سبب الخمر إصابة األنؼ بالكـر يكما ىا، م في النياية إلى فقدقد يؤد ممااألنؼ 
 أك بمقمة ،نجد شارب الخمر كثيران يغص بريقوك السكير،  أك ما يعرؼ بأنؼ الفقاعي

 ؛ ألف البمعـككربما المكت ،صغيرة مما يؤدم إلى إصابتو باالختناؽ كالسعاؿ الحاد
عدـ قدرة الجياز العصبي عمى  ينتج عنوكالسكر  يستميـ أكامره مف الجياز العصبي،

،إرساؿ األكامر إلى ذلؾ  كتتسبب الخمر بإصابة متو، يقـك بمي فبل يستطيع أف البمعـك
كر الكحكؿ في اإلصابة د كثبت، ب البمع بشكؿ دائـعيصف البمعـك بااللتيابات المتكررة

ف المدمفيصاب  ،تمتيب الحنجرة مف طعـ الكحكؿ البلذع كالحاد، ك بسرطاف البمعـك
األمر  ،نتيجة لبللتياب ؛الصكتية تكـر الحباؿل ؛كخشكنة في صكتو ،كبحة ،بسعاؿ دائـ

كما ، الجراثيـ خصكصان بكتريا السؿ الذم يؤدم في النياية إلى ضعؼ مقاكمتيا تجاه
 .يؤثر الكحكؿ في اإلصابة بسرطاف الحنجرة

بات المزمف التياب القصبيتسبب الكحكؿ في إصابة القصبة اليكائية كتفرعاتيا ك 
 رصدال ضيؽ في مع ،مصحكبان في غالب األحياف ببمغـ قد يككف مخمكطان بدـ أحيانان 

 .التنفس بشكؿ طبيعي عيؽي

 ،لتكرر إصابة المدمف بااللتيابات الرئكية ؛تكسع القصباتفي يتسبب الكحكؿ ك 
ا يؤدم التي تؤدم إلى انسداد القصبات، كمف ثـ إصابتيا باإلنتانات مم كتراكـ اإلفرازات
فتتكسع تكسعان ال يمكف بعده  ،كفقدانيا لقكاميا ،تأثر تمؾ القصبات في النياية إلى

                                                           
، ّٕالخمر عقكبتيا كآثارىا لعمي بف راشد الدبياف، منشكر ضمف مجمة العدؿ، العدد  -ُ ـ، ُِْٗ، محـر

 .ِْْص
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حدة  حيث تزداد نكبات السعاؿ ،يؤدم إلى عدة مشكبلتمما  ،األكلى لحالتيا تياعكد
دـ،  كتكرران، كما يزداد إفراز البمغـ مف المريض بشكؿ كثيؼ، كقد يرافؽ السعاؿ خركج

 .متكرر ض لئلصابة بالتياب القصبات بشكؿكيتعرض معيا المري

يبكط في عممية التنفس عند المصابيف باعتبلؿ الرئة االنسدادية بيتسبب الكحكؿ ك 
 متأثير السمي المباشر لمكحكؿ عمى مراكز التنفس في الدماغ مما يؤدم إلى؛ لالمزمف

 كلتعرض ،دكر الكحكؿ في إصابة المدمف بااللتيابات الرئكية المتكررة، كلتثبيطيا
 في هالصدرم مما يؤدم إلى إعاقة دكر  لمكسكر التي تصيب أضبلع القفص يفمدمنال

تحتاجو  الذم تعرض عضبلت التنفس لمضعؼ نتيجة لنقص الفكسفات، كلعممية التنفس
نسداد الحنجرة الذم ينتج عف اعتبلؿ العصب الحرقفي العاشر )المبيـ( كال العضبلت،

  .عند المدمنيف بلؿ المخيخ الحادكالذم يصاحب انح، الكحكلي عند
يتسبب الكحكؿ بتأثيره الساـ في تقميؿ كمية ك الخمر اعتبلؿ الرئة الكحكلي،  كيسبب
نسبة ثاني أكسيد الكربكف، كما يتسبب الكحكؿ في العديد مف  كرفع ،في الدـ األكسجيف

الرئتيف  تأثر كسائؿ تطيير؛ لالتياب الرئة االستنشاقي، كاألمراض التي تصيب الرئتيف
كتفيد المصادر الطبية أف نسبة حدكث الكفيات  ،تأثران بالغان بالكحكؿ (ُ)كالدفاع عنيما

 عند المدمنيف تفكؽ ثبلثة أضعاؼ النسبة عند غير بسبب االلتيابات الرئكية البكتيرية
كما يذكر التقرير الصادر عف الكمية الممكية لؤلطباء في بريطانيا عاـ ، المدمنيف
الرئكية، ىؿ أنت ممف  كؿ المرضى االلتياباتلالبد أف يكجو األطباء سؤاالن أنو ـ ُٕٖٗ

 يتعاطى الكحكؿ أـ ال؟

                                                           

كجو  حركة الشعيرات التي تمتد عمى طكاؿ الجياز التنفسي فيك ، غريبالجسـ لمرد اطال السعاؿكىي:  -ُ
لساف المزمار ، ك لفظيا إلى الخارجك حد مف تقدـ ىذه األجساـ ي الذم السائؿ المخاطيك  األجساـ الغريبة،

كالتي تستطيع  كالبالعات الحكيصمية الكبيرة خاصية البمع التي تتمتع بيا كريات الدـ البيضاء، ك كالحنجرة
 .ُٕٔانظر: الخمر داء كليست دكاء ص ، م جسـ غريب يصؿ إلى الرئتيفتحطيـ أ
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 يتسبب الكحكؿ في نقص األحماض الدىنية التي تعتبر مصدران لتككيف الدىكفك 

كبذا يمكف أف يحدث تحطـ ال رجعي في الييكؿ  ،لمحكيصبلت اليكائية )األنساخ(
 .لمرئتيف البنيكم

كفي ، حصاءات الطبية أف الكحكؿ ىك المسؤكؿ األكؿ عف تككف خراج الرئةكتفيد اإل
اإلصابة  عدة دراسات أجريت في العديد مف بمداف العالـ ثبت بالدليؿ القاطع ارتفاع نسبة

مضاعفات  تحدث نتيجة تميؼ الكبد الكحكليك بمرض السؿ لدل متعاطي الخمكر، 
مما ، التنفسية نتيجة نكبات التنفس السريعالقمكية ، ك نقص األكسجيف في الدـمف رئكية 

في  كالذم يمعب دكران ميمان  ينتج عف ذلؾ طرد كمية كبيرة مف غاز ثاني أكسيد الكربكف،
األمر  ،كالماغنسيـك ،كالكالسيـك ،كتككف نتيجة ذلؾ نقص الصكديـك، تعادؿ قمكية الدـ

 .المريض بالتشنج كالتكزز الذم يؤدم إلى إصابة

، ارتفاع ضغط الدـ في الدكرة الدمكية الرئكية، ك بلت اليكائية التميفيالتياب الحكيص
 %( مف مدمنيُّ-ٗيتسبب التياب البنكرياس الناتج عف تعاطي الخمكر في إصابة )ك 

التنفس عند الكبار، كالتي قد  كالتي تعرؼ بمتبلزمة إعاقة، الخمكر بكذمة الرئتيف الحادة
التي تحررت في - تأثير أنزيمات البنكرياس؛ لتؤدم إلى ىبكط كفشؿ في عممية التنفس

كالتي تقـك بتدمير كؿ نسيج يقؼ في طريقيا كمف  -البنكرياس الدـ نتيجة اللتياب
 .(ُ)ضمنيا أنسجة الرئتيف

فممكحكؿ دكره المباشر في التأثير عمى القدرة المناعية،  الخمر كجياز المناعة:
تاج الغمكبيف المناعي، كانخفاض إنتاج بانخفاض القدرة عمى قتؿ البكتيريا، كتأثر إن

المكاد المناعية المتممة، كالتي تؤثر عمى قدرة االنجذاب الكيميائي لكريات الدـ البيضاء، 
كتتأثر كريات الدـ البيضاء متعددة األنكية بانخفاض عددىا، كتتأثر حركتيا كمف ثـ 

ي، كقدرتيا عمى حبسيا عف مجابية العدك، كتتأثر قدرتيا عمى االنجذاب الكيميائ
                                                           

، لشبيب عمى الحاضرم، أضرار الخمر عمى الجياز التنفسي، ك ُّٕ-ُِٔانظر: الخمر داء كليست دكاء ص -ُ
 ،  .ِْ-ّٖىػ، ص ُِْٔمنشكر ضمف مجمة اإلعجاز العممي، العدد العشركف، محـر
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االلتصاؽ بالعدك كمف ثـ تدميره، كانخفاض إنتاج الخبليا المناعية الممفاكية كخصكصان 
(، كالتي تستطيع تدمير أعتى األعداء، كتتأثر الخبليا البالعة Tتمؾ الخبليا مف نكع)

أحادية النكاة، كالتي تمعب دكران كبيران في تنقية الرئتيف بابتبلع كؿ جسـ غريب يصؿ 
ييا، كقد ثبت طبيان أف الشخص الذم يتعاطى الخمر أكثر استعدادان لممرض، كأقؿ إل

مقاكمة لو مف الذم ال يتعاطاه، ككذلؾ يككف أقؿ تحمبلن ألف تجرم في جسده 
 .(ُ)العمميات

كيدعي البعض بأف الكحكؿ ليا القدرة عمى إدرار البكؿ، لذؿ تستخدـ لعبلج الحصى  
بمعرفة أف الكحكؿ ليا دكر في التأثير عمى الكمية مف الكمكية، كيظير بطبل ف ىذا 

خبلؿ تأثيره عمى الجزء الخمفي مف الغدة النخامية، ما يؤدم إلى منعيا مف إفراز 
(، فيزداد لذلؾ إدرار البكؿ، كىذا ال يساعد عمى ADHاليرمكف المضاد إلدرار البكؿ )

ضرارىا الكبيرة عمى الكمى، التخمص مف األمبلح الزائدة كالسمـك كالحصى؛ ألف لمخمر أ
إذ يتسبب الكحكؿ في رفع نسبة الدىكف في الدـ، مما يسبب إرىاؽ الكميتيف في التخمص 
صابتيما بالفشؿ، فتتراكـ  مف تمؾ الدىكف، األمر الذم يؤدم في النياية إلى إضعافيما كا 

لدـ ككريات ا-السمـك في الجسـ، كيزداد طرح المكاد الحيكية التي يحتاجيا الجسـ 
مع البكؿ،  -الحمراء، كالبيضاء، كالصفائح الدمكية، كالبركتينات، كبعض األمبلح اليامة

كتصاب الكمية نتيجة اإلدماف بنكع مف االلتياب المزمف، كما تتسبب البيرة في إصابة 
الكمية بالضمكر الحبيبي، كتعرؼ بالكمية الكحكلية، كما يمكف أف تصاب الكمية 

خصكصان النبيذ –الدىكف عمييا كالتميؼ، كيتسبب الكحكؿ  بالتشحـ؛ نتيجة لتراكـ
في اإلصابة بالمغص الكمكم، كذلؾ مع ترافؽ كجكد الحصى في المسالؾ  -األبيض

البكلية، كيتسبب الكحكؿ في تخريش غشاء اإلحميؿ المخاطي؛ نتيجة لما يضاؼ إلى 
 .   (ِ)الكحكؿ مف مكاد حافظة كحمض الساليسيميؾ

                                                           
 .ُٓٓ، كاإلعجاز الطبي في اإلسبلـ صِِٗ، ِِٖالخمر داء كليست دكاء ص -ُ
 .ٖٓالخمر داء كليست دكاء ص -ِ
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:  زغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أصو ادلَ صب٤ٗب 
ما سبؽ ذكره في المستجدات العميمة الطبية يدؿ بكضكح عمى ترجيح القكؿ بتحريـ 

في الخمر:  التداكم بالخمر مطمقان، بؿ بطبلف القكؿ بذلؾ، مع التنبيو عمى أف قكلو 
، ليس "إنو لىًكن وي  ًبدىكىاءو كمف  في المسألة، ، نص صحيح صريح مف رسكؿ اهلل دىاءه" كى

أجاز التداكم بيا مف الفقياء شرط لذلؾ عدـ كجكد ما يغنى عنيا، أما اآلف فالبدائؿ 
، كقد (ُ)الطبية متكفرة في مجاؿ الطب مما ال يدع لمضركرة مقامان في استخداميا معيا

شرط جماعة ممف أجازكا التداكم بيا أف يخبره طبيب مسمـ عدؿ بأف فييا شفاء، كال 
بؿ  ان مسممان عدالن يقكؿ إنيا دكاء، بؿ كال طبيبان أمينان ييكديان أك نصرانيا،أعتقد اآلف بأف طبيب

قد ثبت طبيان أف الخمر داء كليست بدكاء، كأف ما كاف يظنو بعض األطباء مف أف الخمر 
 ، فقد بطؿ استخداـ الخمر كترياؽ كدكاء في الطب الحديث.فييا نفع ال كجو لو مف الصحة
، كىنا يمكف الرجكع إلى ما (ِ)ذيب لبعض األدكية كالعقاقيربقي استعماؿ الكحكؿ كم

فيو، فيجكز بشرط أال يقـك  تستيمؾ في الترياؽ المعجكف بيا كنحكه مماقالو الشافعية 
غيرىا مف المذيبات مقاميا، ككذلؾ أال يظير تأثيرىا في ىذه األدكية كالعقاقير، كأف 

ع االقتصار عمى قدر الحاجة، يقكؿ يرشد إلى ذلؾ أىؿ الخبرة كاالختصاص العدكؿ، م
إذا نظرنا إلى األدكية المكجكدة التي بيا شيء مف الغكؿ، نجدىا عمى »الطبيب البار: 

ضربيف: األكؿ: مكاد قمكية أك دىنية تفتقر في إذابتو إلى الغكؿ، كالثاني: مكاد يضاؼ 
نما إلعطاء الشراب نكية خاصة كمذا  .(ّ)«خاصان  قان إلييا شيء مف الغكؿ ال لمضركرة، كا 

 ألف استخدامو ىنا ال لضركرة أك حاجة.؛ كالنكع الثاني الذم ذكره البار يبقى عمى الحرمة

كمف المبلحظ أف الفقياء الذيف أجازكا التداكم بيا بنك ذلؾ عمى ما كاف يظنو بعض 
كلك أف »األطباء، كجاء التصريح بذلؾ في بعض كتبيـ، كمف ذلؾ قكؿ فقياء الحنفية: 

                                                           
 .ُّٖانظر: االستحالة كأحكاميا في الفقو اإلسبلمي لقذافي عزات الغنانيـ ص  -ُ
 .ِِْ، كحكـ التداكم بالمحرمات لعبد الفتاح محمكد إدريس صّٕالخمر كالمخدرات في اإلسبلـ ص -ِ
 .ُّّـ، صُْٗٗ-ىػُُْٓ(، ّالجزء )، (ٖالدكرة )، (ٖالعدد )، ة مجمع الفقومجم، التداكم بالمحرمات لمبار -ّ
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أنو ينظر إف  (ُ)أشار إليو الطبيب بشرب الخمر، ركم عف جماعة مف أئمة بمخ مريضان 
 .(ِ)«كاف يعمـ يقينا أنو يصح حؿ لو التناكؿ

 كقد عممنا يقينان في ىذا الزماف بأنو ال يصح دكاء، كعميو فبل يحؿ لو تناكلو.
اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي:  كقد جاء في قرارات مجمع الفقو

 خاؿ دكاء يتيسر لـ إذا الكحكؿ مف نسبة عمى المشتممة األدكية تناكؿ المسمـ لممريض»
 .(ّ)«مينتو في أميف ثقة طبيب الدكاء ذلؾ ككصؼ منيا،

-ِِمف  كصيات الندكة الثامنة لممنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية بالككيتكجاء في ت
 مادة الكحكؿ كاف لما»ما يمي:  ـِْ/ٓ/ُٓٗٗ-ِِىػ المكافؽ لػ ِْ/ُِ/ُُْٓ
 ال يدخؿ أدكية تصنيع مف المسممكف إليو ما يتطمع يتحقؽ كريثما تناكليا، فيحـر مسكرة
 تناكؿ مف شرعان  مانع ال فإنو كالحكامؿ، األطفاؿ أدكية كالسيما تركيبيا في الكحكؿ
 الحفظ، لغرض الكحكؿ، مف ضئيمة نسبة تركيبيا في كيدخؿ حاليان، تصنع التي األدكية

 فييا الكحكؿ يستعمؿ أال عمى الماء في ال تذكب التي الدكائية المكاد بعض ابةإذ أك
 األدكية. تمؾ عف بديؿ ال يتكافر حيث كىذا كميدئ،

 ضئيمة، كانت ميما الخمكر مف نسبة عمى تحتكم التي الغذائية المكاد تناكؿ ال يجكز
 اآليس- المثمجات كاعأن كبعض الشكككالتو، كبعض الغربية، الببلد في الشائعة كالسيما
 ما أف في الشرعي لؤلصؿ اعتباران  الغازية، المشركبات كبعض -البكظة الجيبلتي، كريـ،

 .فييا لمترخيص استثنائي شرعي مكجب قياـ كلعدـ حراـ، فقميمو أسكر كثيره
 بعض إلذابة الكحكؿ مف ضئيمة نسبة تصنيعيا في يستعمؿ التي الغذائية المكاد
 لعمـك تناكليا يجكز ذلؾ، إلى كما كحافظات ممكنات مف بالماء بال تذك  التي المكاد
 .(ْ)«الغذاء تصنيع أثناء المضاؼ الكحكؿ معظـ كلتبخر البمكل

                                                           
 .ْٕٗ/ُبمخ: مدينة مشيكرة بخراساف، انظر: معجـ البمداف  -ُ
 .ّٓٓ/ٓالفتاكل اليندية  -ِ

 .ْٓاإلسبلمي الدكلي ص الفقو مجمع كتكصيات قرارات -ّ
 .ُٔكالنجسة في الغذاء كالدكاء( صتكصيات الندكة الفقيية الطبية الثامنة )المكاد المحرمة  -ْ
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 ادلجؾش اُضبُش: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلرياس
 كفيو أربعة مطالب:

 ادلـِت األٍٝ: ػالٓبد ادلٞد.
 .ادلـِت اُضب٢ٗ: ٓرياس احلَٔ

 .ٓرياس اُـوه٠ ٝاحلوه٠ادلـِت اُضبُش: 
 .ادلـِت اُواثغ: ٓرياس اخل٘ض٠
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 ادلـِت األٍٝ: ػالٓبد ادلٞد
 اُلوع األٍٝ: رؼو٣ق ادلٞد ٝػالٓبرٚ ػ٘ل اُلوٜبء

مات،  فقد سكف ما فكؿ الحياة، كيطمؽ عمى السككف، ضد: المغة المكت في أكالن:
، مىيٍّته  فيك يمكت مات: يقاؿ مىٍيته ،الٍ : أسمائو كمف كى ًنيَّةي، كىاٍلمىنىا، مىنيكفي ، كىاٍلمى  كىالشَّعيكبي

ـي، ـي، كىالسَّا ا ، كىاٍلًحمى ٍيفي ، كىالرَّدىل، كىاٍلحى فىاةي، كىالث ٍكؿ، كىاٍليىبلىؾي بىاؿ كىاٍلكى كىاٍلخى
(ُ). 

كذىاب القكة كقد ذكر عمماء المغة في تعريفو عبارات تتكارد عمى ذىاب الحركة، 
بت القكة المحركة سكف الشيء الذم ذىبت منو، كزالت عنو المحركة كزكاليا، فإذا ذى

 .(ِ)الحياة، فبقي ساكنان 
 .(ّ)كاصطبلحان: مفارقة الركح لمجسد

مؽ فقد المكت، كنو إدراؾ لتعذر نظران  ثانيان:  ميوالمترتبة ع الشرعية األحكاـ الفقياء عى
 الي:البدف، كىذه اإلمارات عند الفقياء عمى النحك الت في أمارتو بظيكر

 كانخساؼ األنؼ، كتعكج تنتصباف، فبل القدميف عند فقياء الحنفية: استرخاء
 .(ٓ)جمدتيا كتتدلى بالمكت تتعمؽ الخصية ألف الخصية؛ جمدة كامتداد ،(ْ)الصدغيف

                                                           
، ُِّالفقياء ص ، كأنيسِّٖ/ٓ المغة ، كمعجـ مقاييسِٗ/ِ العرب ، كلسافَِٔص المحيط القامكس -ُ

 .ِْٖ/ّٗ الككيتية الفقيية كالمكسكعة
 .ُٕداهلل بف صالح الحديثي صالكفاة كعبلماتيا بيف الفقياء كاألطباء لعب -ِ
 . َّٕص كالحكـ العمـك جامع -ّ
إحياء ]«عف طاعتيا انقطاع تصرفيا عف الجسد بخركج الجسد كمعنى مفارقتيا لمجسد»اؿ اإلماـ الغزالي: ق

 ،مكت النفكس ىك مفارقتيا ألجسادىا كخركجيا منيا»كقاؿ اإلماـ ابف القيـ: [، ْْٗ، ّْٗ/ْعمـك الديف 
ف أريد أنيا تعدـ كتضمحؿ  ،فإف أريد بمكتيا ىذا القدر فيي ذائقة المكت فيى ال  محضان  كتصير عدمان كا 

 [.ّْصالركح ]«بؿ ىي باقية بعد خمقيا في نعيـ أك في عذاب ،تمكت بيذا االعتبار
ٍدغي  -ْ  المحاظ بيف كقيؿ: ما كاألذف، العيف بيف ما كقيؿ: المحييف، مركب إلى الرأس مف انحدر ما :-بالضـ- الص 

 في التي كىي الدكارة كفيو القرنيف مف أسفؿ إلى رأسكال المحية بيف ما مكصؿ ىما زيد: أبك كقاؿ األذف، كأصؿ
لييا الدائرة يدعكنيا الرأس، كسط  .ِْٓ/ِِ العركس فرك الرأس، تاج ينتيي كا 

 . ُٕٓ/ُ اليندية ، كالفتاكلَُّ/ِ القدير فتح ، كشرحِّْ/ُ الحقائؽ تبييف -ٓ
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حداد كعند فقياء المالكية: انقطاع النفس،  ينطبقاف، الشفتيف فبل كانفراج البصر، كا 
 .(ُ)ينتصباف القدميف فبل كسقكط
 كميبلف ،(ِ)زنداه كانفصاؿ القدميف فبل تنتصباف، كعند فقياء الشافعية: استرخاء 
 الجمدة، أك تدلي مع خصيتاه كتتقمص صدغاه، كينخسؼ كجيو، جمدة كامتداد أنفو،
 أمارات ظيرت أك سكتة، عركض احتمؿ بأف مكتو في شؾ فإف ذراعيو، مف كفاه تنخمع
 .(ّ)غيره أك الرائحة، بتغيير بمكتو العمـ إلى التأخير كجب غيره، أك فزع

 كجيو، جمدة كامتداد أنفو، كميؿ كفيو، كانفصاؿ رجميو، كعند فقياء الحنابمة: استرخاء
 في عينيو سكاد الجمدة، كغيبكبة تدلي مع فكؽ إلى كتقمص خصيتيو صدغيو، كانخساؼ
ف أقكاىا، كىك البالغيف  تردل أك ع،سب أك حرب، مف خائفان  أك كالمصعكؽ، فجأة مات كا 

 سكتة لو عرض يككف أف مكتو؛ الحتماؿ يتيقف حتى العبلمات ىذه بو انتظر جبؿ، مف
 .(ْ)كليالييا أياـ ثبلثة بعد يفيؽ كقد كنحكىا،

 فيذه عبلمات المكت التي ذكرىا الفقياء، كىي كالتالي:
 ما اتفؽ عميو فقياء المذاىب األربعة: كاسترخاء القدميف.

قياء الحنفية، كالشافعية، كالحنابمة: كميؿ األنؼ، كانخساؼ كمنيا ما تكافؽ عميو ف
 الصدغ، كتمدد جمدة الخصية.

 كمنيا ما تكافؽ عميو فقياء الشافعية، كالحنابمة: كتمدد جمدة الكجو.
حداد البصر، كانفراج الشفتيف.  كمنيا ما انفرد بو المالكية: كانقطاع النفس، كا 

 زندم يديو، كتغير الرائحة. كمنيا ما انفرد بو الشافعية: كانفراج
                                                           

 .ّٕٔ/ُ السالؾ ، كبمغةِّٖ/ُ الدكاني الفكاكو -ُ
ٍندي  -ِ  يمي الذم الزند فطرؼ زنداف: الككع، كالكرسكع، كىما الكؼ، في طرؼ الذراع : مكصؿ-حبالفت– الزَّ

 العركس تاجانظر:  الزنديف، مجتمع كالرسغ كرسكع، الخنصر يمي الذم الزند كطرؼ الككع، ىك اإلبياـ
ٖ/ُْٓ، ُْٔ.. 
 .ُِّص رسبلف ابف زبد شرح البياف ، كغايةَُُ/ٓ ، كالمجمكعِْٕ/ُ األـ -ّ

 .ٖٓ، ْٖ/ِ القناع ، ككشاؼُِٔ/ِ غنيالم -ْ
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 كمنيا ما انفرد بو الحنابمة: كغيبكبة سكاد العيف.
كحاصؿ ما ذكره الفقياء عف المكت كعبلماتو: أف الشخص يعتبر حيان حتى يحصؿ 
يقيف بزكاؿ حياتو، مف خبلؿ ظيكر عبلمات كأمارات ال تحصؿ إال في شخص 

قيف بزكاؿ حياتو، فإنو يعتبر حيان ، كأما مف قربت نفسو مف الزىكؽ فمـ يحصؿ ي(ُ)ميت
عند الفقياء، كىـ يصرحكف بيذا في مكاضع كثيرة عند عرضيـ لؤلحكاـ المترتبة عمى 
المكت، كتجييز الميت، كابتداء العدة في المتكفى عنيا، كتقسيـ التركة، كحمكؿ الديكف، 

 عند عرضيـ لمباحث القتؿ، كأف مف اعتدل عمى شخص في -أيضان -كيذكركف ىذا 
 .(ِ)مثؿ ىذه الحالة فإنو يككف قد اعتدل عمى حي لو مف الحرمة ما لؤلحياء

 ركحو، قبض عمى ظاىرة عبلمة المحتًضر بصر أف شخكص  النبي ذكر كقد ىذا
كحى  "ًإف  : قاؿ أنو  عنو ثبت فقد لجسده، كمفارقتيا " تىًبعىوي  قيًبضى  إذا الر  ري  .(ّ)اٍلبىصى

                                                           
مكت بعمة، أك تظير أمارات يستحب المبادرة إلى غسمو كتجييزه إذا تحقؽ مكتو، بأف ي»قاؿ اإلماـ النككم:  -ُ

ف ...المكت ات فزع أك غيره، أخر إلى شؾ بأف ال يككف بو عمة، كاحتمؿ أف يككف بو سكتة، أك أظيرت أمار  كا 
 ؛كيستحب المسارعة إلى تجييزه إذا تيقف مكتو»ابف قدامة:  اإلماـ قاؿ[، كُِٔ/ُ ركضة الطالبيف]«التيقيف

كال بأس أف ينتظر بيا مقدار ما يجتمع ليا جماعة  ...كأحفظ مف أف يتغير كتصعب معافاتو ،ألنو أصكب لو
ف اشتبو أمر المي... ما لـ يخؼ عميو أك يشؽ عمى الناس ،لما يؤمؿ مف الدعاء لو إذا صمى عميو اعتبر  تكا 

ف مات فجأة ...بظيكر أمارات المكت  .[َّٕ/ِالمغني ]«انتظر بو ىذه العبلمات حتى يتيقف مكتو ...كا 
  .ِْالكفاة كعبلماتيا بيف الفقياء كاألطباء ص -ِ

 : مة كميا في أف مف قربت نفسو مف الزىكؽ بعمة أك بجراحة أك ال يختمؼ اثناف مف األ»قاؿ اإلماـ ابف حـز
ف إنو أك  ...حرارنو يرثو كرثتو مف األإفاعتؽ ف بدان ف كاف عا  ك  ،نو يرثوإفمات لو ميت ف ،ك خطأبجناية بعمد أ

نو قد استحؽ الكصية إفس كاحد فمات مف أكصى لو بكصية فن الإيكف بينو كبيف المكت  ـف كشخص كلعاي
ـ في أنو ليس إال الشريعة كغيرىثناف مف أىؿ اإذ ال يختمؼ  ؛بعد ببلشؾ يفصح أنو ح ،كيرثيا عنو كرثتو

عجاؿ مكتو إى قد حـر فإذ ىك كذلؾ ككنا عمى يقيف مف أف اهلل تعال ،كال سبيؿ إلى قسـ ثالث ،أك ميت يح
فيك  فمف قتمو في تمؾ الحاؿ عمدان  ،ف قاتمو قاتؿ نفس ببل شؾأ مفبيقيف كضركرة ندر  ،كغمو كمنعو النفس
كعمى المخطئ  ،لعامد القكد أك الدية أك المفاداةكعمى ا ،كمف قتمو خطأ فيك قاتؿ خطأ ،قاتؿ نفس عمدان 

 .ُٖٓ/َُالمحمى  «ككذلؾ في أعضائو القكد في العمد ،الكفارة كالدية عمى عاقمتو
 .َِٗبرقـ:  ّْٔ/ِ حضر إذا لو كالدعاء الميت إغماض في باب مسمـ، كتاب الجنائز، أخرجو -ّ
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 ج٤خ ٝأصوٛب يف ث٤بٕ ؽو٤وخ ادلٞداُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ أٝال :

كشؼ الطب الحديث أف المكت يمر بعدة مراحؿ، ففي األحكاؿ العادية تبدأ ظاىرة  -أ
المكت بتكقؼ القمب كالتنفس، مما يؤدم إلى تكقؼ كركد الدـ المحمؿ باألكسجيف إلى 

يعرؼ  ضاء مكتان مف جراء ذلؾ مابقية األعضاء، فيسرم فييا المكت بالتدريج، كأكؿ األع
خبلؿ دقائؽ  بالجممة العصبية، كىي المخ، كالمخيخ، كجذع الدماغ، كىذه األعضاء تمكت

ثـ يسرم معدكدة مف تكقؼ كركد الدكرة الدمكية، كبالتالي كركد األكسجيف إلييا، كمف 
يا جميع خبل المكت إلى بقية األعضاء عمى مراحؿ تتفاكت مف عضك آلخر، حتى تمكت

 .(ُ)الجسـ، كيحصؿ ما يسمى بالمكت الخمكم، كىي المرحمة الختامية مف مراحؿ المكت
 أما ، كأخرل استداللية ،عبلمات أساسيةكتنقسـ عبلمات المكت عند األطباء إلى 

 تكقفان الدكرة الدمكية تكقؼ ك  ،القمبتكقؼ ك  ،تكقؼ النفس :عبلمات المكت األساسية فيي
كأما العبلمات  ، ت المميزة كالفارقة بيف الحياة كالمكتال رجعة فيو، كىى العبلما

 ،ال رجعة فيو تكقفان الدمكية  كالدكرة ،االستداللية: فيي التي يستدؿ بيا عمى تكقؼ القمب
حسي، كبركز حدقة  وكعدـ استجابة الجثة ألم تنبي ،ارتخاء العضبلت  :كتتمخص في

                                                           
 .ْٕٖانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ

 األنكاع ىذه مف نكع ككؿالنيائي،  الخمكم المكت ثـ البيكلكجي، المكت إلى اإلكمينيكي، المكت مف تدرج ىناؾ
 جيازا يتكقؼ حيث األكلى، المرحمة ىك اإلكمينيكي فالمكت الطبية، الناحية مف المكت مراحؿ مف مرحمة يمثؿ

 مف دقائؽ بضع بعد( المخ ياخبل بمكت) الدماغ يتكقؼ ثانية، مرحمة كفي كظائفيما، أداء عف كالقمب التنفس،
 خبليا تظؿ لكف -الصناعي اإلنعاش أجيزة كبسرعة تستعمؿ لـ ما- لممخ باألكسجيف المحمؿ الدـ دخكؿ تكقؼ
 خبليا تمكت لممكت كاألخيرة الثالثة المرحمة كفي آلخر، عضك مف تختمؼ كلمدة جدان، قصيرة لفترات حية الجسـ
 كالكامؿ التاـ المكت الخمكم، كىك بالمكت يسمى ما فيحدث دريجيان،كت فشيئان  شيئان  الجسـ كأنسجة أعضاء
 غياب أم- العميؽ السبات أك الطكيؿ، كاإلغماء طالت، ميما المؤقتة الغيبكبة حاالت فإف ثـ كمف لئلنساف،
 لبعض أك لمجسد، الجزئي كالمكت المخية، القشرة عمؿ كتعطؿ اإلكمينيكي، كالمكت ،-الزمف طاؿ ميما الكعي

جذعو، انظر:  مكت الدماغ بما فيو تشخيص إثبات يتـ ما لـ كالطبي، الشرعي بالمفيـك مكتان  تعد ال عضائو،أ
 .ِٗاألحكاـ الشرعية كالطبية لممتكفى في الفقو اإلسبلمي ص
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ة عف تكقؼ الدكرة الدمكية كخاصة كىى زرقة ناتج -الرمية-ما يعرؼ بالزرقة ، ك العيف
عادة ما يبدأ في عضبلت الفؾ األسفؿ كالذم التيبس  ، كفي األجزاء العميا مف الجثة

، في األرجؿ كأخيران  ،كالجذع ،كالذراعيف ،كالصدر ،كالعنؽ ،ثـ ينتشر في الكجو ،كالجفنيف
كيبدأ في  ،اءكخاصة في األحش ،تحمؿ أنسجة الجسـ بكاسطة ميكركبات التعففب التعفف ك

 .(ُ)كيتأخر عف ذلؾ في الجك البارد ،ساعة( مف الكفاة  ِْالجك الحار بعد مركر )
فمع التقدـ العممي، كالتقنية الحديثة في عمـ الطب، كبعد معرفة الدكرة الدمكية، تبيف  

أف المكت ىك تكقؼ ال رجعة فيو في الدكرة الدمكية، كأف الدماغ ال يستطيع البقاء حيان 
نقطاع التركية الدمكية سكل بضع دقائؽ فقط، فالدماغ أكؿ األعضاء تأثران كمكتان عند ا

نتيجة تكقؼ القمب عف النبض، كتكقؼ الدـ عف الجرياف في األكعية الدمكية، كلذا فإف 
القمب عندما يكقؼ في العمميات الجراحية التي تجرل لو لمدة ساعتيف أك أكثر، يتـ 

عمؿ عمى استمرار الدكرة الدمكية دكف تكقؼ، كذلؾ المحافظة عمى حياة الشخص بال
بضخ الدـ مف الكريد األجكؼ السفمي كالكريد األجكؼ العمكم بعد أف يمر في جياز 
يقـك بكظيفة الرئة، ثـ يعاد إلى الشرياف األكرطي الذم يقـك بتكزيع الدـ بيف بقية أعضاء 

ع، كىك ما يعرؼ بعمميات القمب الجسـ، ليبقى الدماغ متمقيان لمدكرة الدمكية دكف انقطا
المفتكح، كالتي يتـ فييا االستغناء عف القمب، ككذلؾ الرئتيف مع أىميتيما لمدة معينة، 
بؿ يمكف استبداؿ القمب التالؼ بقمب شخص آخر تكفي دماغيان، كلكال عمميات الرفض 

عممية لمجسـ الغريب ألمكف نقؿ القمكب مف الحيكانات إلى اإلنساف مما يجعؿ ىذه ال
كبالذات القردة –محفكفة بالمخاطر، كىناؾ تجارب متعددة عمى قمكب الحيكانات 

كمحاكلة تغيير جيازىا المناعي بتطعيميا جينات إنسانية، كالذم سيتضح  -كالخنازير
 .(ِ)نجاحيا مف فشميا مستقببل كما أكضحت ذلؾ كثير مف الدراسات الطبية المتخصصة

                                                           
  .ُّٗ، َُٗ، كالطبيب أدبو كفقيو صٓالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي دراسة فقيية طبية مقارنة لممطيرم ص -ُ
ع لمرابطة، محمد البار، منشكر ضمف مجمة مجمع اإلسبلمي التابلظر: المكت اإلكمينيكي كالمكت الشرعي ان -ِ

 .www.islamonline.net//httpمبار عمى مكقع: لكفتكل طبية  ،ُِْـ، صُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُُعدد 

http://www.islamonline.net/http
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ا أف المكت بسبب تكقؼ القمب، كالتنفس، كالدكرة إذف في الحاالت التي يعمف فيي
الدمكية، ىك بعبارة أخرل انقطاع التركية الدمكية عف الدماغ، كأنو إذا أمكف إيصاؿ 
التركية الدمكية لمدماغ حتى مع تكقؼ القمب فإف الشخص يعتبر حيان، بخبلؼ العكس، 

اليقظة، –حيكية فتيشـ الدماغ كبالذات جذع الدماغ الذم يحتكم عمى المراكز ال
كمكتو مكتان ال رجعة فيو، فإف اإلنساف يعتبر ميتان  -كالتنفس، كالتحكـ في الدكرة الدمكية

كلك كاف قمبو ال يزاؿ ينبض بمساعدة بعض العقاقير كاألجيزة  -عند جماىير األطباء–
ال  الطبية، كىذه الحالة التي تطرأ عمى الدماغ فتؤدم إلى تعطيؿ كظائفو تعطيبلن نيائيان 

 .(ُ)رجعة فيو، تعرؼ كتسمى بمكت الدماغ
يفيد بعض استشارم الطب الشرعي أف العبلمات التي ذكرىا الفقياء تعد مف  -ب

عبلمات المكت طبيان، كتحصؿ لجميع المكتى، كانقطاع النفس، كانفراج الشفتيف، 
ؾ يعكد كارتخاء القدميف، كانخساؼ الصدغيف، كانفصاؿ الكفيف، كامتداد جمدة الكجو، كذل

الرتخاء العضبلت، كالذم يحدث بعد المكت مباشرة، كيستمر مف نصؼ ساعة إلى 
ساعتيف، ثـ يبدأ بالتيبس التدريجي، كمنيا تغير الرائحة، كىك مف أحد التغيرات الرمية 
التي تحصؿ بعد الكفاة بفترة زمنية متأخرة، أما إحداد البصر فالذم يحصؿ ىك ذىاب 

ف عمى حالو، كأما ميؿ األنؼ، كتقمص الخصيتيف مع تدلي لزكجة العيف، كيبقى الجف
الجمدة، كغيبكبة سكاد العينيف، فميس مف الدقيؽ جعميا مف عبلمات المكت، ثـ ىذه 
العبلمات التي ذكرىا الفقياء تعتبر مف قبيؿ األمكر الظاىرة التي يستدؿ بيا عمى مفارقة 

 . (ِ)الركح لمجسد، كقد تتعرض لمخطأ

                                                           
 .ُّْ، صُُالشرعي لمبار، منشكر ضمف مجمة مجمع الرابطة، العدد  انظر: المكت اإلكمينيكي كالمكت -ُ
الدكتكر أسامة محمد المدني استشارم الطب الشرعي بمستشفى الدماـ المركزم، نقبلن عف أحكاـ نقؿ أعضاء  -ِ

 .ُُسبلمي منو لمحمد إبراىيـ سعد ص، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلُِٕ/ُاإلنساف في الفقو اإلسبلمي 
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 ؽٓٞد اُلٓب -ط
فيناؾ رأياف ألىؿ االختصاص الطبي في تحديد حقيقة أما حقيقة مكت الدماغ، 

 المكت الدماغي:
يرل أف مكت الدماغ ىك تكقؼ جميع كظائؼ الدماغ )المخ، كالمخيخ،  اْلكؿ:الرأم 

 كجذع الدماغ( تكقفان نيائيان ال رجعة فيو، كىذا رأم المدرسة األمريكية.
تكقفان  -فقط–ماغ ىك تكقؼ كظائؼ جذع الدماغ يرل أف مكت الد الثاني:الرأم 

نيائيان ال رجعة فيو، كىذا رأم المدرسة البريطانية، كعميو لك بقي في الدماغ إشارات 
عصبية قميمة بسبب كجكد خبليا عصبية حية في المخ فذلؾ كفاة، بخبلؼ المدرسة 

ا التكقؼ التاـ لنشاط األمريكية التي ال تحكـ بالكفاة الدماغية في ىذه الحالة؛ الشتراطي
 .(ُ)جميع خبليا الدماغ

كتحدث كفاة الدماغ نتيجة ألسباب مختمفة كالرضكض العنيفة عمى الرأس بسبب 
الحكادث، كبعض األمراض الحادة التي تصيب الدماغ، كاألكراـ، كااللتيابات، كخراج 

نفس تك الأ ،تكقؼ القمبالدماغ، كالسحايا، كنزؼ داخمي في الدماغ بمختمؼ أسبابو، ك 
، كيعتبر الدماغ أنبؿ أعضاء جسـ اإلنساف؛ ففيو مراكز اإلدراؾ، كاإلحساس، الفجائي

كالتعمـ، كالذاكرة، كمركز التنفس الذم ترتبط بو الحياة، كىك أىـ المراكز الحيكية، 
 .(ِ)كيتحكـ الدماغ بحركات الجسـ كيكجييا

 
                                                           

كبناء عمى ىذيف التعريفيف، فإنو ال يمـز ، ِِّ/ُأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ظر: ان -ُ
لثبكت الكفاة الدماغية تكقؼ بقية أجزاء اإلنساف كأعضائو عف العمؿ، لذلؾ فإف األعضاء يمكف أف تقـك 

كالجياز اليضمي، كلذلؾ فإنو ينمك، بكظائفيا، كالقمب، كالكبد، كالكميتيف، كالنخاع الشككي، كالغدة النخامية، 
كيتغكط، كيتبكؿ، كيتعرؽ في الجك الحار، كينمك شعره، كيزيد كزنو أك ينقص، كربما يتحرؾ حركة غير 

 . ِِْ/ُالمصدر نفسو إرادية، 
، كالمكت اإلكمينيكي كالمكت الشرعي لمبار، ُٗٗ، ُٖٗانظر: الطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي ص  -ِ

 .َٖٖ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صُْٓ-ُّْ، ص ُُجمة مجمع الرابطة، العدد منشكر ضمف م
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 كالدماغ يتككف مف ثبلثة أجزاء:
الدماغ، كيتككف مف طبقتيف: خارجية كىي قشرة المخ،  المخ: كىك أكبر جزء في

ككظائفو: الذكاء، كالذاكرة، كاالستيعاب،  كداخمية كالمسماة بمب المخ، أك المادة البيضاء،
كالحركة، كاإلرادة، كاإلحساس، كالشـ، كالسمع، كالبصر، كالكبلـ،  كالفيـ، كالتفكير،

 رىا.كالتحكـ في األعضاء، كالقراءة، كالكتابة، كغي
الجسـ،  حفظ تكازف المخيخ: كىك جزء صغير دائرم الشكؿ في مؤخرة الدماغ، كظيفتو

 كتنظيـ الحركات اإلرادية، كالسيطرة عمييا.
جذع الدماغ: كىك معقد لمغاية مف الناحية التشريحية، كيتككف مف النخاع المستطيؿ، 

 محياة، كىي التنفس،ل األساسية مركز التحكـ بالمراكز كالجسر، كالدماغ األكسط، كىك
 الدمكية. القمب، كالدكرة في كالتحكـ

% مف كزف الجسـ، ِجراـ( أك حكالي ََُِكيزف الدماغ في اإلنساف البالغ نحك)
كيتككف مف مئات المميارات مف الخبليا العصبية التي تشكؿ فيما بينيا شبكة اتصاالت 

بية بالخبليا النبيمة؛ لنبؿ متكاممة تؤدم كافة كظائؼ الدماغ، كيطمؽ عمى الخبليا العص
كظائفيا، كألنيا ال تتكاثر، كال تتجدد، كترافؽ اإلنساف مف بداية خمقو إلى نيايتو، كالخمية 

 . (ُ)التي تمكت منيا بسبب الرضكض أك األمراض ال تعكض
كقد كاف مكت الدماغ في الماضي يعني تكاصؿ مراحؿ المكت دكف تكقؼ حتى 

؛ ألف المركز العصبي الذم يتحكـ في التنفس يقع في تمكت بقية األعضاء كالخبليا
الدماغ، كبالتحديد في جذع الدماغ، فإذا مات الدماغ تكقؼ التنفس كالقمب، كانتيت 
األحداث بالمكت المحقؽ، كمع التقدـ العممي في مجاؿ الطب، كتقنيات اإلنعاش، أصبح 

 .(ِ)ت الدماغمف الممكف المحافظة عمى بقية أعضاء الجسـ عمى الرغـ مف مك 

                                                           
، ِِِ، ُِِ/ُ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي َٖٖانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ

 .َِص ، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منوََٓكاألساسيات في تشريح اإلنساف لمحمكد بدر عقؿ ص
 .ُٖٖ، َٖٖالمكسكعة الطبية الفقيية ص -ِ
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 اْلسس العممية التي يثبت بيا مكت الدماغ
نظران لخطكرة الحكـ عمى الشخص بالمكت، كلما لمحكـ عميو مف تبعات، فقد قاـ 
المختصكف بكضع أسس عممية لمتأكد مف حصكؿ مكت الدماغ، كىي مكضحة في 

 الخطكات التالية: 
لدماغ، كالمتمثمة في: الخطكة األكلى: التثبت مف كجكد المظاىر األكلى لمكت ا

 عميقة، كعدـ كجكد أم حركة تمقائية، كعدـ التنفس إال بكاسطة المنفسة، كأف غيبكبة
 ست كمضي كجكد إصابة بالغة في جذع الدماغ تؤدم إلى تمفو، الغيبكبة سبب يككف

 .غيبكبة في المصاب دخكؿ مف األقؿ عمى ساعات
يبكبة المؤقتة، كالمتمثمة في: انخفاض الخطكة الثانية: التثبت مف عدـ كجكد أسباب الغ

درجة مئكية، كجراحة كبيرة في الدماغ، كتعاطي المريض  ّّدرجة حرارة الجسـ دكف 
لمكحكؿ، أك العقاقير المخدرة، أك الميدئة، أك المنكمة، أك المرخية لمعضبلت، كنقص 

صكؿ اليرمكنات أك زيادتيا في الجسـ، كنقص السكر أك زيادتو في الجسـ، كنقص ك 
األكسجيف إلى الدماغ لغرؽ، أك غازات سامة، كالصدمة القمبية الكعائية، كاالضطرابات 

أك الغذائية، كمرض فصؿ المخ، أك فصؿ قشرة المخ الذم  -األيضية-االستقبلبية 
يجعؿ المريض في كضع جسماني معيف كغريب، كمرض أـ الدـ في الدماغ، أك نزيؼ 

فة السبب الحقيقي لئلغماء أصعب نقطة، كتحتاج إلى تحت األـ العنكبكتية، كيعتبر معر 
فريؽ طبي متكامؿ، كمجيز بكثير مف األجيزة الحديثة، كيظؿ المصاب تحت المنفسة 

 كاإلنعاش الصناعي.
الخطكة الثالثة: القياـ بالفحص السريرم )اإلكمينيكي(، كالذم يثبت تكقؼ كظائؼ 

بيات الخارجية المؤلمة، كفحص جذع الدماغ، كذلؾ بفحص االستجابة الحركية لممن
منعكسات جذع الدماغ، إذ البد مف غياب كامؿ لمنعكسات جذع الدماغ، بحيث ال 
تكجد استجابة لمنعكس حدقة العيف لمنكر، أك منعكس قرنية العيف لممس، أك المنعكس 
العيني الرأسي حيث يفتح الطبيب عيني المريض كيحرؾ رأسو فجأة إلى اليميف ثـ 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

998 

مراقبة العينيف بحيث ال تتحركاف، بؿ تبقياف في اتجاه الرأس، كيتجنب ىذا  اليسار، مع
االختبار عند االشتباه بكسكر في العمكد الفقرم الرقبي لممريض المصاب إصابة حديثة، 

مممتر مف الماء َٓكأف ال تكجد استجابة لمنعكس الدىميز العيني إذ يحقف الشخص بػ
السمع الظاىر لؤلذف اليمنى ثـ اليسرل؛ لمتأكد مف البارد، بدرجة حرارة صفر في مجرل 

 عدـ كجكد حركة لمعيف اتجاه االختبار، كأف ال تكجد استجابة لمنعكس السعاؿ كالتقيؤ.
فإذا تبيف عدـ نجاح كاحد مف ىذه االختبارات في ثبكت المكت الدماغي، فإنو ال 

 الدماغ. حاجة إلتماـ باقي االختبارات؛ ألف االستجابة دليؿ حياة جذع 
ساعة بتحديد  ِْالخطكة الرابعة: إعادة الفحص السريرم مرة أخرل بعد مضي 

المدرسة األمريكية، كست ساعات بتحديد المدرسة البريطانية لمبالغيف، كيفضؿ أف يككف 
ساعة، كيجب أف تككف الفترة بيف الفحصيف ىي فترة مراقبة لممريض، كاعتمد  ِْبعد 

ساعة( مف  ُِساعات( لمبالغيف، ك) ٔعضاء في التحديد )المركز السعكدم لزراعة األ
ساعة( لمف عمرة سبعة أياـ إلى  ْٖيكما، ك) َٔساعة( لعمر  ِْسنة إلى البمكغ، ك)

 ستيف يكما.
الخطكة الخامسة: إجراء االختبارات التأكيدية بأحد أمريف: أكليما: التخطيط الكيربائي 

ير صمتان دماغيان كيربائيان، كيجب أال تقؿ (، كيككف االختبار ناجحان إذا أظEEGلممخ)
دقيقة، كثانييما: تصكير تدفؽ الدـ إلى الدماغ، كيككف االختبار  َّمدة التسجيؿ عف 

ناجحان إذا ثبت انقطاع التركية الدمكية عف الدماغ، كىذه االختبارات الزمة في المدرسة 
ترل المدرسة البريطانية أنو األمريكية كيؤيدىا المركز السعكدم لزراعة األعضاء، بينما 

اختيارم غير الـز إال عند الضركرة كيؤيدىا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية، مع العمـ 
أف ىذيف االختباريف يجرياف مف باب التأكيد، كيرل بعض أىؿ االختصاص بالطب أف 

حينئذ جياز تخطيط الدماغ الكيربائي إنما يستشعر النشاط الكيربائي لقشر المخ فقط، ك 
فإنو ال يدؿ عمى تكقؼ النشاط الكيربائي في جذع الدماغ، كيرل آخركف أف تصكير 
جرياف الدـ في الشراييف األربعة المغذية لمدماغ غير كاؼو لتأكيد تكقؼ جميع كظائؼ 
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الدماغ، فقد أظيرت إحدل الدراسات استمرار إفراز اليرمكف المضاد لئلدرار عند ثبلثة 
الرغـ مف انقطاع جرياف الدـ في تصكير شراييف الدماغ، ككذلؾ مف ثمانية أطفاؿ عمى 

فإف كجكد جرياف الدـ في تصكير الشراييف ال ينفي يقينان مكت الدماغ؛ ففي مكت الدماغ 
الناجـ عف زيادة الضغط داخؿ القحؼ، كنقص التركية الدمكية عنو، فإف التطكر 

غ، كما أف حديثي الكالدة قد المتكقع ىك عكدة جرياف الدـ بعد أياـ مف مكت الدما
يحافظكف عمى جرياف الدـ عمى الرغـ مف كجكد كؿ العبلمات األخرل لمكت الدماغ، 
كلذلؾ فإف أصحاب ىذا االتجاه ال يركف دقة ثبكت الكفاة لمدماغ أك حياتو بتصكير 

 شراييف الدماغ باألشعة.
حدة، مف خبلؿ أعطاء الخطكة السادسة: اختبار انقطاع التنفس التمقائي، كيتـ مرة كا

% بكاسطة المنفسة، كلمدة عشر دقائؽ قبؿ فصميا، ََُالمريض األكسجيف المركز 
كباستثارة مركز التنفس في جذع الدماغ عف طريؽ رفع ضغط ثاني أكسيد الكربكف في 

مـ زئبقي( عند فصؿ المنفسة، كعند فصؿ المنفسة يزكد  َٔ-َٓالدـ حتى يصؿ إلى )
%(، ثـ تفصؿ المنفسة مدة مف ََُجارم المرطب )أكسجيف المريض باألكسجيف ال

 الزمف يتـ خبلليا مراقبة المريض لرؤية أم محاكلة لمتنفس.

كبعد االنتياء مف جميع ىذه الخطكات، إذا كانت النتيجة مكافقة لتشخيص مكت 
الدماغ، فإنو حينئذ يثبت طبيان مكت المريض دماغيان، كيقـك الفريؽ المختص بتعبئة 

 .   (ُ)ارة ثبكت المكت الدماغياستم
 

                                                           
انظر: المكت كالحياة بيف األطباء كالفقياء لعصاـ الديف الشربيني، منشكر ضمف أبحاث ندكة الحياة اإلنسانية  -ُ

-قَُْٓبدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي، كالتي نظمتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية بالككيت عاـ 
، كالطبيب فقيو كأدبو لمبار ِّٔ-ِِٕ/ُ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ّٓٓص ـ، ُٖٓٗ

، كالمكت اإلكمينيكي كالمكت الشرعي لمدكتكر محمد عمى البار، منشكر ضمف مجمة َُِ-ُٕٗكالسباعي ص 
مكت الدماغ ، ك ِٓ، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو صُْٔ، ُْٓ، ص ُُمجمع الرابطة، العدد 

 .  ٔٓمحمد  نعيـ الدقر صبيف الطب كاإلسبلـ لندل 
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 :الدماغ مكت تقرير إليو المخكؿ الفريؽ مكاصفات
 حاالت تشخيص في الخبرة ذكم مف األقؿ، عمى مختصيف طبيبيف مف الفريؽ يتككف

الدماغ، كالمختصيف باألعصاب، أك جراحتيا، أك الطب الباطني، أك العناية  مكت
أم طبيب مختص يممؾ الخبرة الكافية  المركزة، أك التخدير، أك طب األطفاؿ، أك

 أحد يككف لتشخيص مكت الدماغ، كرأت المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية أنو ينبغي أف
 أك كاألعصاب، الدماغ جراحة أك العصبية، باألمراض مختصان  األقؿ عمى الطبيبيف
 .حاجةال عند العصبية األمراض في مختص ثالث طبيب استشارة المركزة، كيفضؿ العناية
 أم الفريؽ ىذا مف يستبعد القرار، عمى تؤثر قد خاصة مصمحة أك شبية ألية كدرء

 لو آخر فرد المصاب، أك أم عائمة مف فرد األعضاء، أك أم زرع فريؽ مف فرد
 ، ككؿ(مثبل كصية، أك إرث، لو يككف كأف) المصاب مكت إعبلف في خاصة مصمحة

 .(ُ)المصاب تجاه لمينيا التصرؼ بإساءة المصاب ذكك عميو ادعى مف
 الفرؽ بيف مكت الدماغ كمكت المخ:

مكت المخ أك ما يسمى بالحياة النباتية المستمرة: حالة تحدث عند تمؼ قشرة المخ 
بشكؿ دائـ، فتتمؼ مع ذلؾ مراكز اإلرادة كالكعي، إال أف جذع الدماغ يككف سميمان، 

كالحرارة، -حيكية في الجسد كبالتالي فإف المراكز العصبية التي تنظـ العمميات ال
، كتربط أعضاء الجسـ مع بعضيا البعض تبقى -كالضغط، كالتنفس، كنبض القمب

عاممة كسميمة، فيككف الشخص المصاب في غيبكبة دائمة كعميقة ال يستجيب ألم 
شكؿ مف أشكاؿ المنبيات، كال يكجد لديو أم شكؿ مف أشكاؿ الكعي أك اإلدراؾ، 

، كييغىٌذل عف طريؽ أنبكب يدخؿ إلى المعدة مف أنفو، كلديو كيتنفس بشكؿ عفكم كحده
منعكسات خاصة ببعض األعصاب التي تنشأ مف الدماغ )القحيفة( كالمنعكسات 
المتعمقة بالعيف، كال يحتاج المريض إلى عناية مركزة، كلكنو يحتاج إلى عناية طبية 

ريبان؛ لمنع تقرح الفراش، مستمرة بالجمد، كتقميب الجسد، كتغيير أكضاعو كؿ ساعتيف تق
                                                           

 . ِّٔ/ُانظر: أحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي  -ُ
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ككذلؾ العناية بتصريؼ البكؿ كالبراز، فيك مريض فيو كؿ مقكمات الحياة البيكلكجية 
)الحيكية(، إال أنو مف جية أخرل جسد انعزؿ عف المحيط الخارجي، فاقد لكؿ أشكاؿ 
اإلدراؾ كالكعي، كىذا المريض يأخذ عند األطباء جميع الحقكؽ الطبية لمحي، فبل يجكز 
إىمالو، كال أخذ عضك منو، كمع ذلؾ فإف ليذه الحاالت معاناة شديدة اجتماعية عمى 
األىؿ، كالفريؽ المعالج، ككذلؾ الكمفة المادية، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما حصؿ 
لؤلمريكية )كاريف ككنيبلف( التي مكثت في مكت لممخ لمدة عشر سنكات كشيريف مف 

 ّٕعامان، كمكثت أخرل  ُِميا( التي مكثت ـ، كاإليطالية )سيسسيُٖٓٗـ إلى ُٕٓٗ
 .   (ُ)عامان في غيبكبة لتدخؿ بذلؾ في كتاب األكائؿ في العالـ

فيبلحظ مما سبؽ بأنو مف الميـ التفريؽ بيف مكت الدماغ، كمكت المخ، أما األكؿ 
عمى التفصيؿ السابؽ بيف المدرستيف –فيك تكقؼ جميع كظائؼ الدماغ تكقفان نيائيان 

؛ كأما الثاني فيك غيبكبة ربما يتغمب عمييا بالمعالجة الطبية بعد -ية كالبريطانيةاألمريك
تشخيص أسبابيا، كمف ثـ فإف مكت المخ ال خبلؼ في أنو ليس مكتان، كيككف أصحابيا 
أحياء تظير فييـ مظاىر الحياة المختمفة، كأف الطب الحديث يسعى حاليان إلى تطكير 

ف كاف الرأم تقنيات جديدة إلصبلح قشرة ا لمخ بزرع الخبليا الدماغية بدؿ تمؾ التالفة، كا 
الراجح عند األطباء أنو ال يمكف تبديؿ القشرة الدماغية الميتة، كال الدماغ الميت، ىذا 
كمف الممكف أف يتكقؼ قمب إنساف عف العمؿ كلكف خبليا القمب تظؿ حية، فإف مكت 

 يتكقؼ أف يمكف الجياز العصبي، فالقمب ىذا اإلنساف ليس إال مكتان ظاىريان؛ لعدـ مكت
 .(ِ)حيان  الدماغ ماداـ إسعافو كيمكف مرات، عدة
 

                                                           
، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي َُٗ، ُٖٗمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ ص انظر:  -ُ
ُ/ِْٖ ،ِْٗ. 
، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في ُّ-ِٗممتكفى في الفقو اإلسبلمي صاألحكاـ الشرعية كالطبية لانظر:  -ِ

 .ِْٖ/ُالفقو اإلسبلمي 
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 المكقؼ الطبي مف مكت الدماغ
 اعتبار مكت الدماغ مكتان لئلنساف كنياية لحياتو:اختمؼ األطباء في   

 إلى أف -بؿ عده القائمكف بو محؿ اتفاؽ عالمي– كثر األطباءأ: ذىب اْلكؿاالتجاه  
، كعميو بياف المنظمة اإلسبلمية لمعمـك (ُ)دماغ ىك مكت لئلنساف كنياية لحياتوال مكت

 عندىـ عميو المعتمد األطباء أف عرضو ما بعد لمندكة كضح»الطبية، كالذم جاء فيو: 
 الحياتية الكظائؼ بيا المنكطة المخ منطقة خمكد ىك اإلنساف، مكت تشخيص في

 المنظمة حرص مف المخ]الدماغ[... كانطبلقان  ذعج بمكت عنو يعبر ما كىك األساسية،
 منيا كحرصان  كاإلقميمية، العالمية الساحة عمى العممية المستجدات جميع متابعة عمى
 الصحؼ في نشر عما األخيرة اآلكنة في نجمت التي الشبيات بعض جبلء عمى

 الميان،ع عميو المتفؽ المفيـك في تشكيؾ مف التمفزيكف شاشات عمى كأذيع السيارة،
 أساسان  فيو، رجعة ال كميان  مكتان  جذعو مكت مع ((brain الدماغ مكت باعتبار كالقائؿ
 رأت فقد متحركة، ساحة بطبيعتيا العممية الساحة كانت المكت، كلما لحظة لتحديد

 مف الضكء كتسميط الحقيقة، تحرم كاجبيا مف أف( الطبية لمعمـك اإلسبلمية المنظمة)
 :بخطكتيف ذلؾ أجؿ مف فقامت فيو، الحؽ لكجو استجبلء كع؛المكض ىذا عمى جديد
 )لشبكة السنكم الدكلي المؤتمر في المنظمة مشاركة في فتمثمت: األكلى الخطكة أما
 المتحدة بالكاليات فرنسيسكك ساف بمدينة انعقد الذم المكت( كتحديد الدماغ مكت

 تأكد كقد المكضكع، في مستجدات أية عمى لمتعرؼ ـ،ُٔٗٗ نكفمبر في األمريكية
                                                           

نياية الحياة اإلنسانية لمختار الميدم، منشكر ضمف أبحاث ندكة الحياة اإلنسانية بدايتيا كنيايتيا في المفيـك  -ُ
، كنياية ّْٔـ، صُٖٓٗ-قَُْٓ اإلسبلمي، كالتي نظمتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية بالككيت عاـ

الحياة البشرية ألحمد شكقي إبراىيـ، منشكر ضمف أبحاث ندكة الحياة اإلنسانية بدايتيا كنيايتيا في المفيـك 
، كمتى تنتيي الحياة لحساف حتكت، منشكر ضمف أبحاث ندكة الحياة اإلنسانية بدايتيا ّٕٔاإلسبلمي ص

، كغرس األعضاء ُّكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو ص، كمَّٖكنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي ص
، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في ّْ، كحكـ نقؿ األعضاء مف الميت إلى الحي صُْفي جسـ اإلنساف ص

 .ُٖ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي صَِٔ/ُالفقو اإلسبلمي 
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 عميو، المتفؽ المفيـك عمى تعديؿ أم يطرأ لـ أنو المؤتمر ىذا في المنظمة لممثمي
 المكت، لحظة لتحديد أساسان  فيو رجعة ال كميان  مكتان  كجذعو الدماغ مكت باعتبار كالقائؿ
 مف كما الحياة، إلييا عادت كجذعو الدماغ مكت تشخيص فييا صح حالة مف ما كأنو
 كجذعو، الدماغ مكت لتشخيص األساسية الشركط فييا تكفرت الحياة إلى ادتع حالة
 بحتة فمسفية أمكر في انحصرت إنما المناقشات أثناء ظيرت التي االختبلفات كؿ كأف
 .المكت لحظة تحديد في ليا أثر ال

 ضمت ـ،ُٔٗٗ ديسمبر ُٗ-ُٕ مف بالككيت ندكة إقامة فكانت: الثانية الخطكة كأما
كالتخدير،  األعصاب، كجراحة العصبية، األمراض في المختصيف األساتذة مف نخبة

 األطفاؿ، كطب الباطني، كالطب األعضاء، كزرع القمب، كجراحة المركزة، كالعناية
 المممكة مف كفدكا الطبي، التشريع في كمختصيف العامة، كالجراحة النسائية، كاألمراض
 كما األمريكية، المتحدة كالكاليات كتركيا، ،كلبناف كمصر، كالككيت، السعكدية، العربية
ؿ العالمية، كقد الصحة لمنظمة اإلقميمي المدير حضرىا  تفصيبلن  الندكة خبلؿ األمر فيصٍّ
 ما أنو لممجتمعيف كتبيف أياـ، ثبلثة مدل عمى لممكضكع كاؼ طكيؿ نقاش كدار كامبلن،
 حالة مف كما الحياة، إلييا كعادت كجذعو الدماغ مكت تشخيص فييا تأكد حالة مف

الدماغ كجذعو، كأف كؿ  مكت تشخيص شركط فييا تكفرت بعدما الحياة إلى عادت
الحاالت التي استشيد بيا مىٍف شكؾ في ىذا المفيـك كانت إما حاالت لـ يتـ االلتزاـ 
ما حاالت نجمت عف خطأ في التشخيص، أك  فييا بمعايير التشخيص التزاما صارما، كا 

 .(ُ)«االستدالؿاالستنتاج، أك 
ميما استمر  -المنفسة-فمكت الدماغ يعني مكت اإلنساف؛ ألف تنفسو بكاسطة اآللة 

ال يعد ذك قيمة، كال يعطي الحياة لئلنساف، ككذلؾ استمرار نبض القمب، كاستمرار تدفؽ 
ال يعد عبلمة عمى الحياة طالما أف الدماغ  -ما عدا الدماغ–الدـ في الشراييف كاألكردة 

                                                           
 الطبي المؤتمر لممكت، منشكر ضمف أبحاث بيالط التعريؼ الطبية حكؿ لمعمـك اإلسبلمية المنظمة مف بياف -ُ

 .ّ/ُٓالدماغي،  لممكت
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تحديد الكفاة بمكت الدماغ قد ك  ،(ُ)قفت حياتو كدكرتو الدمكية تكقفان ال رجعة فيوقد تك 
كحقيقة المكت كاحدة ، ساد العمؿ بو في معظـ البمداف المتقدمة خبلؿ العقكد السابقة

كضعت عبلمات كاضحة لمكفاة قد باختبلؼ البمداف؛ ألنو  تختمؼلئلنساف، يجب أف ال 
الجسد، كأنو لـ يرجع أحد استكفى شركط التشخيص إلى  الدماغية، كأنيا تعادؿ كفاة

اسات عمى در الحياة، كقد كانت الدراسات كاضحة في مصداقية ىذا المبدأ، سكاء ال
جو لشركط التشخيص إذا كاف فييا خمؿ، ك الحيكانات أك اإلنساف، كأف النقد يجب أف ي

ي عف اعتبارات االحتراـ )المكت الدماغي( ال يعنى التخم، ككليس لمبدأ الكفاة الدماغية
 .(ِ)يتنفس إنسانان كالتعامؿ الكقكر المناسب مع جسد الميت، فبل ندفف 

 في تحديد حقيقة المكت الدماغي: -كما سبؽ–ثـ ىؤالء اختمفكا 
فيرل فريؽ أف مكت الدماغ ىك تكقؼ جميع كظائؼ الدماغ )المخ، كالمخيخ، كجذع 

رأم المدرسة األمريكية، كذلؾ باعتبار الدماغ  الدماغ( تكقفان نيائيان ال رجعة فيو، كىذا
ىك مركز الحياة ال القمب، فإذا تحقؽ تشخيص مكت الدماغ، يبدأ بعدىا جذع الدماغ 

 كالنسيج الشككي بالتحمؿ إلى مادة سائمة يستحيؿ بعده الحياة. 
تكقفان نيائيان ال  -فقط–الثاني: يرل أف مكت الدماغ ىك تكقؼ كظائؼ جذع الدماغ 

 ة فيو، كىذا رأم المدرسة البريطانية، كعميو لك بقي في الدماغ إشارات عصبية قميمةرجع
                                                           

كىذا يشبو تمامان ما يحدث عندما تقـك الدكلة بتنفيذ حكـ اهلل تعالى في القصاص، أك قتؿ المفسديف في  -ُ
 األرض، كفي ىذه الحالة يضرب السياؼ العنؽ، فتتكقؼ الدكرة الدمكية عف الدماغ، كيمكت الدماغ خبلؿ دقائؽ

دقيقة، كيتحرؾ المذبكح، كىك أمر  َِإلى  ُٓبينما يبقى القمب يضخ الدـ لمدة  -ثبلث إلى أربع دقائؽ-معدكدة
نشاىده عند ذبح الدجاج، أك الخركؼ، كلكف ىذه الحركات ليست بذاتيا دليبلن عمى الحياة طالما أف الدماغ قد 

قؼ الدكرة الدمكية عف الدماغ، بينما يستمر القمب مات، كاألمر ذاتو يحدث في الشنؽ، فعندما يشنؽ اإلنساف تتك 
في الضخ لعدة دقائؽ قد تبمغ ربع إلى ثمث ساعة، كفي ىذه الفترة ال شؾ أف الشخص قد مات رغـ أف قمبو ال 
يزاؿ ينبض؛ ألف الدكرة الدمكية قد انقطعت عف الدماغ، كأف الدماغ قد مات بالفعؿ، انظر: المكت اإلكمينيكي 

 .ُْْ، ُّْ، ص ُُي لمبار، منشكر ضمف مجمة مجمع فقو الرابطة، العدد كالمكت الشرع
انظر: المكت اإلكمينيكي كالمكت الشرعي لمبار، منشكر ضمف مجمة مجمع فقو الرابطة، العدد الحادم عشر،  -ِ

 .ُٗ، ُٖ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ص ُّْص
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 بسبب كجكد خبليا عصبية حية في المخ فذلؾ كفاة، بخبلؼ المدرسة األمريكية التي ال
 .(ُ)الشتراطيا التكقؼ التاـ لنشاط جميع خبليا الدماغ؛ تحكـ بالكفاة الدماغية في ىذه الحالة

ف كاف  اغمديرل أف مكت ال :ينالثا االتجاه   أشد خطران ليس نياية لحياة اإلنساف كا 
تو؛ ألف كسائؿ تشخيص مكت الدماغ ليست قطعية في ثبكت الكفاة عمى حيا
، كمكت الدماغ يعني مكت عضك مف أعضاء الجسـ، كىذا ال يعني مكت (ِ)الدماغية

لـ يثبت بنتيجة  اإلنساف بأكممو؛ ألف ما يخص الجزء ال ينسحب عمى الكؿ، كألنو

                                                           

 .   ِِّ/ُاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ، كأحكُّمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو ص -ُ
عمى أف الخطأ كارد في  -أستاذ الجراحة في كمية الطب بجامعة األزىر–دلؿ الدكتكر رؤكؼ محمكد سبلـ  -ِ

تشخيص مكت الدماغ، كأف داللة التشخيص ظنية ليست قطعية الداللة: باختبلؼ معايير التشخيص مف مركز 
ف يعتبر ميتان بمعايير أحد المراكز يعتبر حيان بمعايير مركز آخر كبفارؽ يصؿ إلى طبي آلخر إلى حد أف م

% في نفس البمد، كفي دراسة تعاكنية كبرل بالكاليات المتحدة كجد أف التكافؽ بيف نتائج االختبار غير تاـ، َُ
%( مف ْ-ّقؿ في )كأف اختيار أم مجمكعة مف اختبارات كظائؼ المخ العشرة المطبقة ستككف قاصرة عمى األ

الحاالت، بؿ ىناؾ حاالت عاد إلييا نشاط جذع المخ بعد أف أظيرت االختبارات تكقؼ ىذا النشاط، بؿ شفي 
البعض تمامان، كبأف ىناؾ مراكز في المخ ال نعرؼ كيؼ نختبرىا، بؿ ىناؾ كظائؼ لممخ ال نعرؼ أيف مراكزىا، 

ياس اليرمكنات التي يفرزىا المخ، كأف مفيـك مكت المخ مبني كال كيؼ تعمؿ أك تختبر، كلـ تتضمف االختبارات ق
عمى أساس أنو قد أصيب باحتشاء كامؿ، غير أف الدراسات التي أجريت بتشريح المخ في حاالت مكت المخ 
كفحصو مجيريان كعينيان قد أثبتت أف التغيرات المتكقعة ال تحدث كاممة، كال تحدث دائمان، كأف كظائؼ أخرل ميمة 

ر دكف تعطؿ، فمثبلن تستمر الغدة النخامية في إفراز ىرمكنات البركالكتيف، كىرمكف النمك، كىرمكف تنشيط تستم
الغدة الدرقية، كىرمكنات أخرل، كمعمـك أف الغدة النخامية تتحكـ بنشاط غدد الجسـ األخرل، كاستمرار عمميا 

مؿ بصفة منتظمة ليك دليؿ إيجابي عمى أف يضمف استمرار عمؿ ىذه الغدد، فاستمرار جزء ىاـ مف المخ في الع
المخ لـ يمت، كىي جزء يقع داخؿ الجمجمة، كمرتبطة بالدكرة الدمكية لممخ، كتتصؿ بباقي أجزاء المخ باتصاالت 
عصبية عديدة، كقد أكضح االتحاد الدكلي لجمعيات رسـ المخ الكيربائي كالفسيكلكجيا العصبية اإلكمينيكية أف 

فقداف الدائـ لكظائؼ كؿ ما احتكتو الجمجمة فكؽ الثقبة العظمى، كىك مخرج الجمجمة مكت المخ يتضمف ال
حيث يبدأ النخاع الشككي كينتيي المخ، كالغدة النخامية جزء مف المخ فكؽ الثقبة العظمى، كعميو يمكف القكؿ: 

الدمكية عنو غير كامؿ، إف المعايير المحددة لمكت المخ غير سميمة، فالمخ لـ يمت، بدليؿ أف انقطاع الدكرة 
كأف تغييرات المكت ال تعد كاممة، كتستمر بعض كظائؼ المخ بالعمؿ بصكرة طبيعية، أحكاـ نقؿ أعضاء 

 .ِٕٓ-ِْٓ/ُاإلنساف في الفقو اإلسبلمي 
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األشخاص الذيف ك  ألبحاث طبية مؤكدة أف ىذا المكت بمعنى خركج الركح مف الجسد، 
ستمرار كاتنطبؽ عمييـ معايير المكت الدماغي تظير عمييـ عبلمات مختمفة لمحياة، 
النشاط ، ك األفعاؿ المنعكسة مف سعاؿ كقيء، بؿ كيحافظ بعضيـ عمى درجة حرارتو

المنعكسة في النشاط الدمكم عمى  ، كاالستجابةرتعاشات العضميةالعصبي العضمي، كاال
استجابة لمتحدم في حالة االختناؽ، أك  ؛ضغط الدـ يشكؿ ارتفاع في معدؿ النبض كف

استمرار الحياة الخاممة، فيطكؿ شعره ، ك استجابة لممثير الجراحي خبلؿ حصد األعضاء
فات مكت الدماغ تختمؼ عند كؿ تعري، ك كيمتصو، كغير ذلؾ كأظافره، كييضـ الطعاـ 

بحيث يمكف  ،الكاليات المتحدة األمريكية، ككندا، كالمممكة المتحدة )انجمترا(، كفرنسا :مف
في بمد كليست كذلؾ في بمد آخر، كلذلؾ رفضت بعض  يااغدم اأف تعد الحالة مكت

الجدؿ دائر  ف، كألمة كالياباف كالدنمارؾ فكرة المكت الدماغي كحقيقة لمكفاةدالببلد المتق
بيف األطباء بشأف صحة أحدث الكسائؿ كالطرؽ الفنية لتشخيص المكت الدماغي، 

ثبت  ،فالرسـ االلكتركني لمدماغ الذم كاف يستخدـ في أكؿ األمر لتشخيص مكت الدماغ
أنو غير مبلئـ لتشخيصو، كاختبار االختناؽ الذم شاع استخدامو لتشخيص  مؤخران 

لجدؿ شديد بصدد تطبيقاتو، سكاء بالنسبة لمدة استمرار  المكت الدماغي يتعرض اآلف
ؼ تمكسيد الكربكف، أك المدة السابقة عمى األكسجة، فيي تخأاالختناؽ، أك مستكل ثاني 

أف  -أستاذ التخدير بجامعة كمبردج -ىيؿ-يفد دكتكر دالأفاد  آلخر، كقدمف مركز 
، يككف اإلنساف كذلؾ يكانات، فأكلى أفحفي مكت ال بو المكت الدماغي ال يعتد

كـ بمكتيا الدماغي، كتـ  باإلضافة إلى أف الحياة ثابتة بيقيف، كقد شفيت حاالت حي
التخطيط لو رفعا لمحرج عف المعاًلجيف لمرضى تمؼ الدماغ الشديد تخمصا مف أعبائيـ، 
كلمحصكؿ عمى األعضاء بطريقة سميمة، كلتيدئة كتمطيؼ مشاعر القمؽ كالخكؼ، كالتي 

  .(ُ)غيرىـ الخبلؼ كالجدؿ القائـ بشأف انتزاع األعضاء مف المتكفيف لزرعيا في نتجت مف
                                                           

، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي ِٓٔ-ُِٔ/ُأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي انظر:  -ُ
 =.ُِ-ُٗلمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ص، كاِّمنو ص
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 الدماغ كتممف  شرعيال المكقؼ

 ثبلثة أقكاؿ:إلى في الحكـ بمكت الشخص المحكـك بمكتو دماغيان  المعاصركفؼ تماخ 

، كعميو قرار مجمع الفقو (ُ)حقيقة شرعي: يرل أف المكت الدماغي مكت القكؿ اْلكؿ 
قاـ بدراسة مفصمة لمكضكع مكت إلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كالذم ا

                                                                                                                                                                  
 حجج ىذا الفريؽ: تيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبيةدجميكر األطباء المشاركيف في الندكة التي عق كقد ناقش=

ال  يرجع إلى خطأ في التشخيص ان اغيدم مكتان ظيكر عبلمات الحياة عمى بعض المرضى المشخص حالتيـ بأف 
الجميع متفؽ عمى تحقؽ الكفاة بالمكت الدماغي، كال تكجد فركؽ ، كبأف كت الدماغيإلى حقيقة التسميـ بالم

جكىرية في معايير المكت الدماغي بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ األكربية، كادعاء كجكد اختبلفات يرجع 
فيـ  ءسك ، كالثاني: ت الحالياالعتماد عمى المراجع القديمة التي ال يمكف تطبيقيا في الكق األكؿ: إلى أمريف: 

الشركط كالمستكيات اإلكمينيكية، كىك ما يسمى  يتبن أكحقيقة ىذه االختبلفات، فيي اختبلفات في الصيغ، 
ما ادعاء عدـ أخذ الياباف كالدانمارؾ بالمكت الدماغي فبل يرجع إلى إنكار حقيقتو ، كأببركتكككالت مكت المخ

نماالعممية،  ، كمع ذلؾ فقد بحتان  عائميان  شأنان لى تقاليدىا المكركثو، فاليابانيكف يركف المكت يرجع في الياباف إ كا 
إليجاد الصيغ  قريبان ر قرارات قادمة دستص أنياـ  ُٔٗٗسجمت الياباف في مؤتمر ساف فرانسيسكك في نكفمبر 

تشخيص المكت الدماغي ؿ ئف كساقريبان، كبأالقانكنية المناسبة لمفيـك مكت الدماغ، ككذلؾ سيحدث في الدنمارؾ 
لتقريره أف  ؛ـ يعتمد المكت الدماغئُٖٗف مرسـك الحيكاف عاـ ، كبأ، كلـ يعد ىناؾ جدؿ بشأنياجدان  تقد تطكر 

كالظاىر  ،حتى يحدث تكقؼ دائـ لدكرة الدـ، أك تدمير لدماغو، فيذا اعتراؼ بالمكت الدماغي حيان الحيكاف يعتبر 
ف إالقكؿ دماغيان، ك سرقة األعضاء مف األحياء الفقراء، كليس ممف ماتكا مف اعتراض الدكتكر ىيؿ أنو يياجـ 

الجسـ، كنحك  أعضاءكف مكتو، كأف المخ ليس أىـ داختبارات كظائؼ المخ غير قطعية كتدؿ عمى تعطؿ المخ 
ىذا، قكؿ ظاىر الفساد، كيدؿ عمى قمة خبرة صاحبو في العناية المركزة، كيعتمد صاحبو عمى الصحؼ 

 .ِْ-ُٕ، انظر: المكت الدماغي كتكييفو الشرعي صكف البحكث العممية كمراجعيادت كالمجبل
 إف: التي كانت تقكؿ اإلنجميزية الطريقة التشخيص، كأف سبب اإلشكاؿ شركط صرامة كذكر الطبيب البار أف الميـ

 المناقشة. ،ُِْٖ، صِجزء  ،ّالفقو، عدد  الشيء، مجمة مجمع بيذا يقـك أف ممكف ممرضة حتى طبيب أم
كالمعطيات الطبية لمحمد نعيـ ياسيف، ضمف أبحاث ندكة نياية الحياة اإلنسانية في ضكء اجتيادات العمماء  -ُ

الحياة اإلنسانية بدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي، كالتي نظمتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية بالككيت، 
، ِْ، كأبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة صَُٓ/ُاصرة ، كدراسات فقيية في قضايا طبية معِْْص

، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو ُٕٔ، كمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ صّْْكأحكاـ الجراحة الطبية ص
، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ِْٗ/ُ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ّٕاإلسبلمي منو ص

 .ّّْص، كقضايا فقيية معاصرة لمبكطي ّٔص اإلسبلمي الفقو في لممتكفى كالطبية يةالشرع ، كاألحكاـِٓص



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0118 

يعتبر شرعان أف الشخص »الدماغ، استغرقت دكرتيف، كصدر قرار المجمع، كالذم نصو: 
قد مات، كتترتب جميع األحكاـ المقررة شرعان لمكفاة عند ذلؾ، إذا تبينت فيو إحدل 

قمبو كتنفسو تكقفان تامان، كحكـ األطباء بأف ىذا التكقؼ ال العبلمتيف التاليتيف: إذا تكقؼ 
إذا تعطمت جميع كظائؼ دماغو تعطبلن نيائيان، كحكـ األطباء  ]ك[، رجعة فيو

 االختصاصيكف الخبراء بأف ىذا التعطيؿ ال رجعة فيو، كأخذ دماغو في التحمؿ، كفي
 األعضاء، بعض كاف فكا   الشخص عمى المركبة اإلنعاش أجيزة رفع يسكغ الحالة ىذه

كىذا القكؿ ىك الذم عميو ، (ُ)«المركبة األجيزة بفعؿ آليان  يعمؿ يزاؿ ال مثبلن، كالقمب
، كالتي نصيا:  مكضكع المكت الدماغي نكقش باستفاضة شديدة »فتكل مجمع الخرطـك

مف جانب األطباء كالفقياء داخؿ كخارج السكداف، كالرأم الراجح عند جميكر العمماء 
المكت الدماغي يعتبر مكتان، كتجرم عمى المتكفى أحكاـ المكت... بالشركط  ىك أف

 . (ِ)«المحكمة المتفؽ عمييا بيف العمماء
 كقد استدؿ القائمكف بأف المكت الدماغي يعد مكتان بما يمي:

ف األطباء ىـ أىؿ االختصاص كالخبرة في ىذا الفف، كىـ مؤتمنكف في ىذا بأ -ُ
المكت  أفـ كقبكؿ قكليـ فيما يختص بكظيفتيـ، كقد قرركا تصديقي المجاؿ، فينبغي
مكت لممراكز الحيكية فيو، أك  رجعة ال كالذم لمدماغ كالنيائي الكامؿ التمؼالدماغي ىك 

 األعضاء ألف؛ ميتان يعد  اإلنساف المنطقة فإفالكاقعة في جذع الدماغ، فإذا ماتت ىذه 
 عف تمامان  تكقؼ قد الدماغ جذع يف التنفس مركز كيككف مكت، إلى حتمان  األخرل
عادتو لمكت كذلؾ فيو، رجعة ال نيائيان  تكقفان  العمؿ  التنفس جياز إلى خبلياه، كا 

 منيا االستفادة المراد األعضاء داخؿ الدـ دكراف عمى لممحافظة فقط ىك إنما الصناعي
 عبلجية. أك عممية ألغراض

                                                           
 .ّٔص اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي الفقو مجمع كتكصيات قرارات -ُ
ىػ ُُّْ/شكاؿ/ُْ/فتاكل( بتاريخ ٕٔفتكل مجمع الخرطـك بشأف المكت الدماغي، رقـ الفتكل: )ـ ؽ إ/ـ أا  -ِ

 ـ. ََُِ/ٗ/ِْ المكافؽ لو
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قكؿ بعضيـ حجة عمى  نكقش: باختبلؼ أىؿ االختصاص عمى رأييف، فبل يككف
اآلخر، كلك سممنا بذلؾ فإف ىناؾ إشكاالن في المفيـك الشرعي لممكت عند كثير مف 
األطباء، فإنيـ في الكقت الذم يجزمكف فيو بأف مكت الدماغ مكت لئلنساف، فإنيـ 
يحتاركف في الجـز بخركج الركح مف الجسد بمكت الدماغ، كالمكت الشرعي ىك خركج 

 الحسية. كال نحكـ بو إال لمف جزمنا بخركج ركحو يقينان بظيكر العبلمات الركح مف الجسد،
 مف ذلؾ غير أك حية، خبلياىا كمية أك ينبض، قمب كجكد فرد اآلخركف: بأف مجرد

 كجكدىا؛ عدـ أك الركح كجكد عمى قرينة ليس الدماغ، سكل اإلنساني الجسد أعضاء
العبلمات  غيابيا، أيضان  كمع الركح كجكد مع الحية بخبلياىا األعضاء ىذه قياـ إلمكاف كذلؾ

 عند األطباء. بؿ بعضيا محؿ نظر، الحسية التي ذكرىا الفقياء لمدالة عمى المكت اجتيادية
ؿ عمى مفارقة الركح ديمما  ،عجز األعضاء عف خدمة الركح كاالنفعاؿ ليال -ِ

ت الركح، الجسد، كىذا متحقؽ في مكت الدماغ، فإف األعضاء ال تستجيب لتصرفا
عبلقة ليا بالركح،  كالحركة المكجكدة في بعض األحياف إنما ىي حركة اضطرارية ال 

 :معنى مفارقة الركح لمجسد أيدكا ذلؾ بما ذكره الفقياء مف أفكليست ناشئة عنيا، ك 
، فركح اإلنساف مرتبطة بالدماغ ف الجسد بخركج الجسد عف طاعتياعانقطاع تصرفيا 

ضع الدكتكر محمد نعيـ ياسيف جدكالن قارف فيو بيف رأم عمماء كجكدان كعدمان، كقد ك 
 الشريعة مع رأم األطباء في الركح، كالدماغ مع النتيجة، كىك كما يمي:

 النتيجة عمماء الطب عمماء الشرع
الركح ىي التي تدرؾ مختمؼ 

 المدركات
عمميات الحس كاإلدراؾ تتـ في مخ 

 اإلنساف
الركح تدرؾ المدركات 

 المخ باستعماؿ
الركح ىي التي تتصرؼ بالجسد 

 جميع حركاتو االختيارية في
المخ ىك الذم يسيطر عمى بقية 

 الجسد في حركتيا االختيارية أعضاء
الركح ىي التي تتصرؼ 

 بكاسطة المخ باْلعضاء
عالمة اتصاؿ الركح بالجسد 

 كالحركة االختيارية الحس،
 عالمة صالحية المخ الحس،

 كالحركة االختيارية
عالمة اتصاؿ الركح بالجسد 

 المخ صالحية
 عالمة مفارقة الركح لمجسدعالمة مكت المخ غياب كمي نيائي  عالمة مفارقة الركح لمجسد غياب
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 مكت المخ بصكرة نيائية كالحركة الختيارية لمحس، كالحركة االختيارية لحس،ا
 الحركة االضطرارية ال تدؿ عمى

 اتصاؿ الركح بالجسد
ارية ال تدؿ عمى الحركة االضطر 

 المخ ال كميان كال جزئيان  صالحية
الحركة االضطرارية ال تدؿ 

 حياة أك مكت اإلنساف عمى
ال تتصؿ الركح بالجسد في الدنيا 

مركر أربعة أشير عمى  إال بعد
 ]سبؽ الحديث عنيا[ تككف الجنيف

إمكاف فصؿ كثير مف أعضاء 
عمى حياة  الجسد مع المحافظة
 ذه اْلعضاءالخاليا المككنة لي

حياة الخاليا الجسدية غير 
مكاف  حياة الركح كا 

 اتصاليما كانفصاليما
ثـ ذكر الدكتكر أف ىذه النتيجة ال يمكف االدعاء بأنيا قطعية يقينية بحيث ال تقبؿ 
ف كاف بعضيا قطعيان إال أف  نما مبناىا عمى غمبة الظف؛ ألف مقدمتيا كا  إثبات خبلفيا، كا 

يد العجز الكامؿ النيائي لممخ بما كصؿ إليو العمـ الحديث قد بعضيا ظني، ذلؾ أف تحد
ف كاف رئيسيا، كليس ىك الركح  يدخمو بعض الشؾ؛ ألف المخ عضك مف األعضاء كا 

نتيجة  بعينيا، كلـ يقـ دليؿ شرعي كال عممي عمى حمكؿ الركح فيو دكف غيره، كتعطمو يككف
لشفاء، كقد يتقدـ العمـ أضعاؼ ما أمراض معينة، ككؿ مرض كجد أك سيكجد فيو قابمية ا

ىك عميو اآلف، كيكشؼ األطباء أف العبلمات التي يقررىا أطباء اليـك لمكت المخ ليست 
كعمى الرغـ أف قطعية، كأف معالجة المخ بالرغـ مف ظيكر تمؾ العبلمات عميو ممكنة، 

يف عمماء ىذه النتيجة ظنية إال أنو يمكف بناء الحكـ عمييا؛ ألنو ليس ىناؾ خبلؼ ب
 .     (ُ)اإلسبلـ بأف األحكاـ العممية تبنى عمى غمبة الظف المحصمة باألمارات كالدالئؿ

عدـ التسميـ بعجز كؿ األعضاء في حالة مكت الدماغ، بؿ : بكقد نكقش ىذا الدليؿ
الحركة  ، كبأف الزاؿ بعضيا يستجيب: كالقمب كالرئتيف، كىذا كاؼ في إبطاؿ الدليؿ

كتعطؿ باقي األعضاء دليؿ عمى  ،دليؿ عمى كجكد الركح -ي ذكركىاالت-االضطرارية 
 يـذلؾ أن ، كأما ما ذكركه عف الفقياء فشاىد عمييـ؛ؾ األعضاءتمضعؼ الركح أك فساد 

العبرة بفساد األعضاء كميا، كمعمـك أنو في حالة مكت الدماغ لـ تفسد كؿ  كاجعم
 بناه عمى مجمكعة مف المقدمات لعؿ، كما ذكره الدكتكر محمد نعيـ ياسيف قد األعضاء

أىميا ما ذكره عف فقياء اإلسبلـ بأف عبلمة مفارقة الركح لمجسد غياب الحس كالحركة 
                                                           

 ، كفيو الجدكؿ.ّْ، ِْفقيية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيـ ياسيف ص أبحاث -ُ
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؛ ألف الباحث لـ يبيف معنى الحركة  االختيارية بصكرة نيائية، كىذه المقدمة محؿ نظرو
عنى ال يككف إال مع االختيارية ىنا، كىؿ المراد بيا ما يقابؿ اإلكراه، كاالختيار بيذا الم

ف لـ يكف  كعي اإلنساف، أـ أنو الحركة الذاتية، كىي التي تصدر مف اإلنساف ذاتو كا 
، كلعؿ األظير أف المراد ىك المعنى الثاني، كاألكؿ بعيد؛ ألنو يمـز مف القكؿ (ُ)بكعيو

بو الـز فاسد، كىك الحكـ بالمكت عمى المغمى عميو، أك مف كصؿ لحاؿ المكت 
ىك يتنفس بذاتو، كمف ىذه حالو فيك مف أىؿ الحياة عند أىؿ االختصاص الدماغي ك 

الطبي، كىذا البلـز ظاىر الفساد فيعكد عمى أصمو بالفساد، كبناء عمى المعنى المختار 
فإف الحس كالحركة االختيارية باقية في الميت، كأعضاؤه تقـك بكظائفيا، كحرارتو قد 

فسة قد يرتفع ساعديو كعضديو إلى أعمى، كربما درجة، كعند رفع المن ّٕتككف مستقرة 
كليس  تعرؽ جسده، كارتفعت نبضات قمبو، كمع أف ىذه الحركة تصدر مف النخاع الشككي

مف الدماغ خصكصان عند تمفو التاـ، إال أف مف كاف ىذا حالو فإنو ال يمكف القكؿ إنو قد 
في بدف دؿ عمى بقاء الركح فقد الحس كالحركة االختيارية، كما نقؿ عف عمماء اإلسبلـ ي

نكعاف: منيا ما  الميت دماغيان؛ ألف أعضاؤه ال تزاؿ تعمؿ كالقمب كالكبد كالكمى، كاألحكاـ
 .(ِ)يكفي فيو غمبة الظف كىك األكثر، كمنيا ما البد فيو مف اليقيف، كثبكت الكفاة منيا

إلى نفاذ المقاتؿ، بأف الفقياء قد حكمكا بمكت اإلنساف في مسائؿ الجنايات التفاتان  -ّ
كىك ما عبركا عنو بحركة المذبكح، كلـ يكجبكا القصاص عمى مف جنى عميو في تمؾ 
الحالة، مع كجكد الحركة االضطرارية، فدؿ عمى عدـ اعتبارىـ ليا، كأف الحكـ بالمكت 

 الجسد، في الركح تككف أف ىي المستقرة كالحياة»ليس مقيدان بانتفائيا، قاؿ الزركشي: 
 .(ّ)«االضطرارية دكف االختيارية لحركةا كمعيا

                                                           
كمثمكا لمحركة االختيارية بحركة القمب، كالجياز اليضمي، كسائر األعضاء؛ فإنيا تتحرؾ حركة اختيارية مف  -ُ

 ب التنفس الصناعي.الجسد ذاتو، كأما الحركة غير االختيارية فكحركة الرئة التي تتحرؾ بسب

 .ِٔ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي صََّ-ِٖٗ/ُأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي  -ِ

 .َُٓ/ِالمنثكر في القكاعد  -ّ
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نكقش: بأف ىذا الستدالؿ مبني عمى اعتبار أف الميت دماغيان بحاؿ كصؿ إلى حركة 
المذبكح، كىذا غير مسمـ بو؛ ألف حياتو مستقرة، كقمبو كدكرتو الدمكية ال تزاؿ تعمؿ، 

الحركات،  كقد يتحرؾ أثناء رفع المنفسة، كعند فتح صدره كبطنو، كلذا يحقف بمشمؿ
كيتفجر دمو عند قطع الكعاء الدمكم الكبير، كلك سممنا بأنو كصؿ إلى حركة المذبكح، 
فإف الفقياء لـ يكجبكا القصاص عمى المعتدم عمى مف كصؿ إلى حركة المذبكح 
بالجناية عميو مف آخر؛ ألنو لـ يتسبب في قتمو، كأف كجكب القصاص عمى المتسبب 

 يمـز مف حكميـ بعدـ القصاص عمى الثاني أف المجني الحقيقي كىك األكؿ، كعميو ال
عميو كاف ميتان حقيقة كىك يتحرؾ حركة المذبكح، بدليؿ تصريحيـ بعدـ كجكب القصاص 
عمى الثاني؛ ألنو اعتدل عمى مف ال يعيش مثمو، أك أنو كما لك جنى عمى ميت، أك أنو 

ف كصؿ إلى حركة ميت حكمان، بؿ إنيـ قد أكجبكا القصاص عمى مف أجيز عمى م
المذبكح مف غير جناية، كمف كصؿ إلييا بسبب مرض؛ ألف المريض لـ يسبؽ فيو فعؿ 
يحاؿ إليو القتؿ، كتجاكزه لمرحمة عيش المذبكح إلى المكت غير محقؽ، ككصكلو إلى 
ىذه الحالة غير مقطكع بو، كال يكفي فيو الظف، كىذا صريح في أنيـ ال يركف مكت مف 

ذبكح، ثـ إف الفقياء قد بينكا عبلمات المكت التي ال يحكـ عمى كصؿ إلى حركة الم
شخص بالمكت إال بعد ظيكرىا، كمف كصؿ إلى مرحمة عيش المذبكح ال تظير عميو 
ىذه العبلمات، كىذا مؤكد قكم عمى أف الفقياء ال يركف مكت مف كصؿ إلى ىذه 

 .(ُ)المرحمة
ؿ إلى حركة المذبكح، ففي حيف أيضان: فقد اختمؼ الفقياء في الجناية عمى مف كص

إلى كجكب القصاص عمى  (ِ)ذىب الحنفية، كالمالكية في المشيكر، كالشافعية، كالحنابمة
إلى كجكبو عمى الثاني؛ ألنو جنى عميو  (ّ)األكؿ، ذىب أىؿ الظاىر كالمالكية في قكؿ

                                                           
 .ِٔ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي صَّٖ-َُّ/ُأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي  -ُ

 .ِّٗ/ٖ ، كالمغنيِِِ/ِ الكىاب ، كفتحِّْ/ْ الدسكقي كحاشية ، ٔٓٓ/ٔ عابديف ابف حاشية -ِ
 .ُٖٓ/َُ ، كالمحمى البف حـزٕ/ٖ خميؿ الخرشي عمى مختصر  -ّ
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في  ؛ الشتراكيما(ُ)كىك حي يرث كيكصي، كنيقؿ القكؿ بكجكب القصاص عمييما جميعان 
 قتمو، كبالتالي فمف كصؿ إلى حركة المذبكح ال يعتبر ميتا عند بعض الفقياء.     

كىذا  محددان، تعريفان سنة يعرؼ المكت كعبلماتو  كأ يكجد نص مف قرآف ألنو ال -ْ
مع  كالخبرة البشرية القابمة لمتطكر م،معناه أف الشارع بحكمتو قد تركيا لبلجتياد البشر 

 ية.تطكر المعرفة البشر 
نما، نيائيان  مكتان ف مكت القمب ال يعد أل -ٓ المكت النيائي ىك مكت جذع الدماغ؛  كا 
، كال أحد يعد مكتان عد يليؿ أف عممية زرع القمب بعد استئصاؿ القمب األصمي ال دب

قمبو األصمي قد مات، ككذا مف أخذ القمب منو فإف قمبو ال  أفالمريض قد مات، مع 
 د مات منذ زمف. مع أف صاحبو ق حيان يزاؿ 

الكبلـ عنو ىك مف  دكر خارج عف محؿ النزاع؛ ألف ما نحف بصدذبأف ما  :كنكقش
بعد مكت جذع دماغو كقبؿ تكقؼ القمب  شرعان اغو كتحمؿ، كالخبلؼ في كفاتو دممات 

اغو حي، فميس مما دمليؿ جذع دكالتنفس المذيف يعمبلف بسبب اآللة، كما ذكر في ال
 نحف فيو.

اإلنساف تنتيي بعكس ما بدأت بو، فإذا كانت قد بدأت بتعمؽ مخمكؽ  ف حياةأل -ٔ
فإف انتياء ىذه الحياة ال بد كائف  ،سماه اهلل الركح بالبدف بناء عمى أمر اهلل كقدره

بمفارقة ىذا المخمكؽ لمجسد الذم تعمؽ بو، كىذه نتيجة منطقية أصميا قاعدة السببية 
 المتحكمة في ىذا الكجكد.

، (ِ)أك تحرؾ ،أك باؿ ،كلك تنفس حيان، د  عى المكلكد إذا لـ يصرخ ال يي  أف يرل مالؾ -ٕ
استجابة لتنظيـ الدماغ ال يعد أمارة حياة، كىذا كاقع فيمف  إراديان فما لـ يكف الفعؿ كعميو 

 و.مات دماغو، فيأخذ حكم

                                                           
، كمف الباحثيف المعاصريف مف ذىب إليو، مكت الدماغ كمكقؼ الفقو ٖ/ٖ خميؿ الخرشي عمى مختصر -ُ

 .ّٓاإلسبلمي منو ص
 .ِٗٓص الفقيية يف، كالقكانٓٔ/ٓ القرطبي انظر: تفسير -ِ
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ما  كىذا بخبلؼ ،ة مختمؼ فييا، ثـ إف المكلكد مشككؾ في حياتوألبأف المس :نكقش
 . حف فيو، فاألصؿ حياة المريض، فبل ينتقؿ عف ىذا األصؿ إال بيقيفن

 مكت في متكافرة اإلسبلـ فقياء ذكرىا التي لممكت المؤكدة الجسدية العبلمات أف -ٖ
 القدامى. الفقياء مف أحد يتناكلو لـ شرط كىك كالنبضاف، القمب تكقؼ إال الدماغ
حاـ عمييا، ككجكد الحاجة لنقؿ التكاليؼ الباىظة لئلنعاش مع كجكد االزد -ٗ

 األعضاء التي ال يمكف نقميا إال مف مكتى الدماغ. 
نكقش: بأف مكضكع أجيزة إلنعاش خارج عف محؿ النزاع، الذم ىك اعتباره مكت 

، كأما نقؿ (ُ)شرعي مف عدمو، أما االزدحاـ عمييا فترجح فيو المصالح كالمفاسد
  .(ِ)الضطرار ال يبطؿ حؽ الغير(األعضاء فإف )الضرر ال يزاؿ بالضرر، كا

، بؿ ال بد مف تكقؼ حقيقة شرعيان  مكتان يرل أف المكت الدماغي ليس  :القكؿ الثاني 
 ، لآلتي:(ّ)القمب
ہ ہ ہ ھ  *ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ژقكلو تعالى: ل -ُ

فييا  اآلياتكىذه  ،أيقظناىـ :أم ژہژ:  قكلو ، ف(ْ)ژھ  ھ ھ ے ے
لمحكـ  كافيان  حساس كالشعكر كحده ال يعتبر دليبلن ليؿ كاضح عمى أف مجرد فقد اإلد

 اآلية.كما دلت عميو  ميتان بككف اإلنساف 

                                                           
، كأحكاـ نقؿ ِّٓ-َّٓ، كأحكاـ الجراحة الطبية صْٓ-َّانظر: أبحاثا فقيية في قضايا طبية معاصرة ص-ُ

، كمكت ِٕ-ِٓ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي صَّٗ-ِْٗ/ُأعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي 
 .َٓالدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو ص

 ، كشرحَٔص الفقو لمبركتي ، كقكاعدٖٔكنظائر السيكطي ص ، كأشباهُِّ/ِ مزركشيالمنثكر في القكاعد ل -ِ
 .ُِّص الفقيية لمزرقا القكاعد

، كمكت الدماغ ّّٔ، ّّّ، كفتاكل فقيية معاصرة صّْْ، كأحكاـ الجراحة الطبية صِِّ/ُ النكازؿ فقو -ّ
، كالمكت الدماغي ِِٗ/ُبلمي ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسُٓٓبيف الطب كاإلسبلـ ص

 .ٕالدماغ ص مكت ، كتيافتِٕكتكييفو الشرعي ص
 .ُِ، ُُ يةاآل :الكيؼ سكرة -ْ
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كىذا لـ ، الدماغ إنما ىك زكاؿ الشعكر كاإلحساس تعمى أف مك  يمبننكقش: بأنو 
نمايقؿ بو أحد قط،  ر الحياتية لئلنساف بما ال يبقى بو حياة بعد مىك تعطؿ مركز األكا كا 
نو ال أمؿ في إعادة حياة مف ثبت أعاش، فإف األطباء مجمعكف عمى رفع أجيزة اإلن

الحياة فيو، أال ترل أنو إذا فصمت تمؾ  أسبابالعتبار ارتباط  ؛تشخيص مكت دماغو
خارج عف محؿ النزاع؛ ألف ما  االستدالؿ ىذا، ك كف رجعةداألجيزة يتكقؼ التنفس ب

كال مف المكت،  ،اإلغماءكليس فيو شيء مف  ،حصؿ ألصحاب الكيؼ ىك نـك طبيعي
 .(ُ)كىك كرامة ليؤالء الفتية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   ژلقكلو تعالى:  -ِ

ميت الدماغ محكـك  بمكتو شرعان مع ترتب اآلثار الشرعية ليذا ، فإذا قيؿ إف (ِ)ژڀ
الحكـ، كمنيا عدة الكفاة فكاف البد مف أحد أمريف: إما أف تدخؿ الزكجة في عدة الكفاة 

ما أف ال تدخؿ فييا حتى يتكقؼ القمب كالتنفس كترفع بمجرد الح كـ بمكت الدماغ، كا 
األجيزة، كقد تطكؿ المدة، فأما األكؿ فمـ يقؿ أحد مف أىؿ العمـ أف الزكجة تدخؿ في 
العدة كفي صدر زكجيا قمب ينبض، كدـ يجرم، مع أنو مف الـز الحكـ بمكت الشخص 

تد زكجتو، كبالتالي يككف قكالن بيف الفساد، بمجرد ثبكت التشخيص بمكتو دماغيان أف تع
فاسد أيضان، كال مندكحة عف  -الحكـ بمكت الشخص لمكت دماغو–كيككف الممزـك 

القكؿ بالدخكؿ في العدة بتكقؼ التنفس كالقمب كحصكؿ المكت حقيقة، كىذا ينقض 
 دعكل ترتب حكـ الكفاة كالمكت شرعا عمى الحكـ بمكت الدماغ.

﮷ ژقكلو تعالى:  -ّ ﮶    ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے  ۓ ۓ

﮻  ﮺  ﮹   يكجب األعضاء عمى االعتداء عمى أف الدالة (ّ)ژ﮸

                                                           
 .ِٖالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ص -ُ
 .ِّْسكرة البقرة: اآلية  -ِ
 .ْٓسكرة المائدة: اآلية  -ّ
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 المريض كىذا حيؼ، دكف القصاص استيفاء يمكف لـ إف األرش أك بشركطو، القصاص
 عمى يزاؿ كىك ال عميو شخص اعتدل لك حية أعضاؤه باقي تزاؿ كال دماغو مات الذم
 أراد إف المعتدم عيف بقمع يحكـ أف مافإ عينو، كأف قمع الصناعي، التنفس جياز

 بمكت المصاب ككف ينقض ىذا فإف بالقصاص حكـ فإف ال، أك القصاص، األكلياء
 منو أتمؼ أك بجراحة عميو اعتدل الذم الحي مف لو يقتص ال الميت ألف ميتان؛ الدماغ
ف عضكان،  مات مف أعضاء بأف يصرحكف ألنيـ التحكـ؛ محض كاف بذلؾ لو يحكـ لـ كا 
 اآلية حكـ عف كييخرج حي، عضك إتبلؼ يييدر فكيؼ نباتية، حياة حية تزاؿ ال دماغو
 زرعت ثـ بمكتو، الحكـ عمى بناء دماغو مات مف عيف استؤصمت لك كذلؾ دليؿ، بدكف
 أفبل فأتمفيا، العيف ىذه عنده زرعت مف عمى أحد اعتدل ثـ حي، آخر شخص في

 كبو ميدر، غير الحي العضك ىذا فإف عميوك  نعـ، مف بد ال فينا بالقصاص؟ لو يحكـ
 الحكـ إال يبؽ فمـ -بو أفتى أحد كال ييعمـ– بالقصاص الحكـ بعدـ القكؿ بطبلف يتأكد

 منو يمـز بمكتو القكؿ ألف حيان؛ دماغو مات مف يككف أف الحكـ ىذا كالـز بالقصاص،
 أتمؼ ممف قتصي ال إذ عميو، كالمجني الجاني تكافؤ مف بد ال القصاص؛ ألنو بطبلف
 بالمكت الحكـ كىك الممزـك فبطؿ تقدـ، كما باطؿ كالبلـز عضكه، بإتبلؼ ميت عضك
 .ت دماغومي عمى
 حتى تىميكتى  لىفٍ  نىٍفسنا فإف الط مىًب؛ في كىأىٍجًمميكا الم وى  ات قيكا الناس "أىي يىا : قكلو -ْ

فٍ  ًرٍزقىيىا، تىٍستىٍكًفيى  ذيكا الط مىًب، في الم وى، كىأىٍجًمميكا كافىات قي  عنيا، أىٍبطىأى  كىاً  ، ما خي ؿ  دىعيكا حى  كى
" ما ـى ري حى

 فالرزؽ األجؿ، حمكؿ مع كاستيفاؤه بالحياة، الرزؽ ارتباط ، كالداؿ عمى(ُ)
 الدنيا، في رزقو انقطع كقد إال ميت مف فميس بالمكت، كينقطع الحياة، حد عمى مكتكب
 ييغذل كىك الدماغ مكت حالة في المريض اىدتش كأنت لؤلحياء، يككف إنما فالرزؽ
 األنبكب عبر ييعطى كالذم السائؿ، بشكمو المحضر كبالغذاء بؿ المغذية، بالسكائؿ

                                                           
، كالحاكـ في ُِْْبرقـ:  ِٕٓ/ِباب االقتصاد في طمب المعيشة ماجو، كتاب التجارات،  ابف أخرجو -ُ

 .«يخرجاه كلـ اإلسناد صحيح حديث»، كقاؿ: ِْٕٗبرقـ:  ُّٔ/ْ المستدرؾ، كتاب الرقاؽ
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 ال كالرزؽ ييرزؽ، المريض فيذا كيستقمبو، الغذاء، يتقبؿ كجسده الكريد، عبر أك المعدم،
 ييستكفي الرزؽ أف ىعم يدؿ الذم الشرع دليؿ لتناقض ميتان  كاف فمك المكت، بعد يككف
، أف الشرع دليؿ كحاشا بالمكت، كينقطع الحياة، في  ييرزؽ الذم أف ىذا كحاصؿ ينخـر

 .يمت لـ حي كالغذاء الماء
 النفس، إمساؾ عمى المكت حكـ عمقت قد بأف كثيران مف نصكص الكتاب كالسنة -ٓ 
ـ، كتمفو الجس أعضاء مف عضك مكت مف يمـز كال ىذا، بغير عبرة الركح، كال كىي
 تفرؽ إلمكاف الجسـ؛ كامؿ مف الركح بو، خركج الركح لتعمؽ صالحان  يعكد ال بحيث
 إلى تنحاز الركح فإف رجمو أك يده أيبينت فيمف كاضح الجسد، كىذا في أك انحيازىا الركح
ف الجسد، باقي  مف عضك ىك الذم الدماغ مكت عمى بناء اإلنساف بمكت الحكـ كا 

 الشرع. يعمقو لـ بما المكت لحكـ تعميؽ اإلنساف، أعضاء
يمكف مناقشتو: بأف سنة اهلل تعالى في خمؽ الكائف الحي المتعدد الخبليا كاإلنساف، 
، بؿ كؿ لحظة، كيخمؽ اهلل بدالن  أك الحيكاف، أك النبات أف تمكت مبلييف الخبليا كؿ يـك

ا العصبية الخبليفي خمؽ  منيا، دكف أف يمكت الكائف الحي بأكممو، غير أف سنتو 
أنيا ال تتكاثر، كال تتجدد، كترافؽ اإلنساف مف بداية خمقو إلى نيايتو، كالخمية التي تمكت 

جذع الدماغ مركزان لمخبليا  منيا بسبب الرضكض، أك األمراض ال تعكض، كجعؿ 
الحيكية في الجسـ، كعميو يككف قياس تمؼ ىذه الخبليا مف ىذه األعضاء الحيكية كالتي 

 النفس أف العمـ مف يرجح ، كبأف مف أىؿ(ُ)الفارؽى غيرىا قياس مع ال تعكض عم
 .(ِ)الركح غير شيء البشرية

رد اآلخركف: بأف التقنية الطبية المتسارعة قد تصؿ إلى عبلج لمثؿ ىذه الحاالت، 
ف كاف ييظف أنو مف غير الممكف حاليان، كما ىك الشأف في مجمكع القضايا الطبية  كا 

 الطبية مف عبلجيا بعد أف كاف ذلؾ مف ضركب المستحيؿ.  التي مكنت التقنية
                                                           

 .:www.islamonline.net//httpكفتكل طبية لمبار عمى مكقع:  ،َٖٖانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ
 .َّْ/ٖ البارم حانظر: فت -ِ

http://www.islamonline.net/http
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اليقيف في ىذه الحالة المختمؼ فييا ىك حياة ، ك (ُ)ليقيف ال يزكؿ بالشؾألف ا -ٔ
ف دماغو ميت، فكجب أل ؛ينبض، كالشؾ في مكتو قمبو كألف ؛المريض باعتبار األصؿ

 . بمكتو يكجب عمينا الحكـ مثمو عمينا اعتبار اليقيف المكجب لمحكـ بحياتو، حتى نجد يقينان 
، في بقاء الحياة أمؿدماغ لـ يعد لو الت يبأف م عمميان بت اثالأف اليقيف ىك نكقش: ب

ظنية، ليست بيقينية، بخبلؼ ما لدل  الفقياء لدلىرة لممكت لظاالعبلمات اكبأف 
ض كر في بعالعبلمات الظنية، بدليؿ ما ذي  مف دقة  أكثرية صاألطباء مف كسائؿ تشخي

بؿ   ،كتب الفقياء مف دفف أحياء عمى أنيـ أمكات، بناء عمى تمؾ العبلمات الظاىرة
تحديد المكت، كىك ما يقرره الفقياء حتى القائميف منيـ بعدـ  يقة فدكثر أأصبح الطب 

 المكت الدماغي. 

مى عاألصؿ ىك الحياة، فيبقى األمر ، ك (ِ)كاف كاف عمى ما األصؿ بقاء ماألف  -ٕ
 .ىذا األصؿ

فيستصحب  ،ف المريض قبؿ مكت دماغو متفؽ عمى أنو حيفإ ،(ّ)ستصحابلبل -ٖ
بما كرد في مناقشة  كالذم قبمو ىذا فييا، كنكقش ىذا الحكـ إلى ىذه الحالة التي اختمؼ

 قاعدة اليقيف. 

، غير أنو قد مف عبلمات المكت ال تتحقؽ في ميت الدماغ ءأف ما ذكره الفقياب -ٗ
الفقياء مف عبلمات لممكت ليست تكقيفية مع ظنيتيا، كيعطي اهلل نكقش بأف ما ذكره 

 ألىؿ كؿ عصر مف العمـ ما يسير حياتيـ.
حفظ النفس مقصد مف مقاصد الشريعة، كال شؾ أف الحكـ باعتبار بأف  -َُ

خصكصان مع احتماؿ الخطأ في  فيو محافظو عمى النفس حيان المريض في ىذه الحالة 
 تشخيص مكت الدماغ.

                                                           
 .ٕٗص الفقيية القكاعد ، كشرحُّْص الفقو لمبركتي قكاعد -ُ

 . ٕٖص الفقيية القكاعد ، كشرحٗٓص الفقو لمبركتي قكاعد -ِ

 .ّّٗ/ُ المكقعيف منفيا، إعبلـ كاف ما نفي أك ثابتان، كاف ما إثبات استدامة كىي الصحبة، مف استفعاؿ -ّ
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عند  نفسان بأف حفظ النفس معتبر في حاؿ حياتيا، كمف مات دماغو لـ يعد : نكقش
 مف قاؿ بالمكت الدماغي.

 بعد كعاش دماغيان، مكتان  مات قد صاحبيا أف عمى شخصت كثيرة حاالت ألف -ُُ
 كتظير كالغذاء، الدكاء يقبؿ الجسد أف األطباء عند ، كمعمـك(ُ)الحياة بو كاستمرت ذلؾ
 لكسائؿ تستجيب ال البشرية كاألعضاء دماغيان، بكفاتو يحكمكف عندما كالنم آثار عميو
 النيائي المكت عمى إال الكفاة أحكاـ يرتباف ال كالسنة ماتت، كالكتاب قد كانت إذا الحياة
 معمكمنا. في

 يناقش باآلتي:
 التزامان  التشخيص بمعايير فييا االلتزاـ يتـ لـ حاالت إما كانت ىذه الحاالتبأف  -أ

 .االستدالؿ أك االستنتاج، أك التشخيص، في خطأ عف أك نجمت صارما،
 ال لمحياة، قابمية حالة في أك الحياة، قيد عمى األعضاء مف عضك بقاء بأف -ب

 التنفس يتكقؼ ككحدة أكالن  يمكت الجسـ أف األطباء كيقرر صاحبو، مكت مع يتعارض
 كيعبر األخرل، تمك الكاحدة تدريجية ئةبيي فشيئنا شيئنا فتمكت األنسجة كأما القمب، كحركة
 تعطي العضمية األنسجة بعض إف :كيقكلكف الجزيئي، المكت أك الخمية، بمكت عنو

 استمرار يبلحظ الكفاة، كأنو بعد الكيربائية التيارات لتنبييات تقمص ىيئة عمى استجابة
 في تصؿ أف إلى المميزة غير األكلية الخصية خمية مف المتتابع النمك في الخصية تدرج

                                                           
 بريطانيان  عالمان  أف ََُِ يكنيك َّ بتاريخ اإللكتركنية نسختيا يف األكسط الشرؽ صحيفة ذكرت فقد -ُ

 حتى اإلنساف كعي استمرار عمى تدؿ دالئؿ ىناؾ أف إلى تكصؿ القمبية بالنكبات المصابيف بدراسة متخصصان 
كىـ كقد لمحياة، عادكا ثـ سريريان  ماتكا أصحابيا األطباء اعتبر حاالت درس أنو كذكر الدماغ، تكقؼ بعد  جمع حى
 منو، األعضاء بعض انتزاع عمى كأكشككا لديو، الدماغ جذع لمكت بالكفاة مرمكقة شخصية عمى األطباء مف
 بتاريخ ِِّ: رقـ عددىا في" المسممكف" جريدة الحياة، كنشرت لو اهلل كتب ثـ ذلؾ، مف منعكا كرثتو لكف
 الخبر كقت إلى كبمغ أسبكعيف، مف ثرأك يعيش ال أنو األطباء كقرر مخ، بدكف كلد طفبلن  ىػ أفَُْٗ/ُِ/ُُ

 كالثانية سنة، عشرة اثنتي الخبر نشر كقت عمى صاحبيا بمغ: األكلى أخرييف حالتيف ذكرت ثـ سنكات، خمس
 .ّّٓسنكات، أحكاـ الجراحة الطبية ص ثبلث عمره يبمغ
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 خبليا ساعات، كأف بضع لمدة الكفاة بعد المميز اإلنساني المنكم الحيكاف إلى نضكجيا
 يتـ أف إلى بساعات الكفاة بعد جميكككجيف إلى العادم السكر تخزيف في تستمر الكبد

 عقب تبقى التي الغريزية الحرارة بآثار الفقياء عنو يعبر ما الحياة، كىذا كتفقد نيككيا
تنطفئ، فكيؼ كالجسد تحت أجيزة اإلنعاش التي  أف تمبث ال البدف، ثـ الركح رقةمفا

 تعمؿ عمى استمرار التنفس كجرياف الدكرة الدمكية لممحافظة عمى حياة األعضاء.
كيقرر األطباء أف بعض المنعكسات النخاعية الشككية يمكف أف تبقى حتى بعد 

ت الدماغ، كأف كضعيات التشنج حدكث المكت، كال تتعارض مع اكتماؿ تشخيص مك 
(، ككذلؾ (decerebration(، أك فصؿ المخ decorticationsالمميزة لفصؿ القشرة)
 ال تتكافؽ مع تشخيص مكت الدماغ. (seizures)االختبلجات الصرعية

 بأف كسائؿ تشخيص المكت الدماغي قد تطكرت جدان، كلـ يعد ىناؾ جدؿ بشأنيا. -ج
 إال فيو يبؽ لـ مف كبيف مستقرة، حياة يف الجناية عمى مف فيوأف الفقياء يفرقكف بب -د
 عميو يجرم حي فاألكؿ اختيار، كحركة كنطؽ، إبصار، يبؽ فيو لـ المذبكح بأف حركة مثؿ
 ميت ىك أك كالحنابمة، الحنفية عبر كما الميت حكـ في فيك الثاني أما األحياء، حكـ
 كلك الحاؿ، تمؾ في قريب لو مات لك يرث ال بأنو حقو في نأخذ كلذا الشافعية، عبر كما

 لئلساءة، التعزير الثاني عمى كيككف األكؿ، فالقاتؿ الحاؿ، في أقعصتو ضربة آخر ضربو
 تتحرؾ، كأعضاءه يعمؿ، قمبو مع أف االنتياؾ، الغرض يكف لـ إف تعزير ثمة يككف ال كقد
 الحاصؿ لميقيف إال ذلؾ كما الحي، بحكـ لو يحكـ كال الحي، معاممة يعامؿ فبل ذلؾ كمع
 .(ُ)بو يعتد ما حياتو مف يبؽ كلـ البلعكدة، نقطة تجاكز قد كأنو سائر، المكت إلى بأنو

                                                           
اإلسبلمي منو  ، كمكت الدماغ كمكؼ الفقوَّٓ-ّْٔانظر ألدلة ىذا القكؿ: أحكاـ الجراحة الطبية ص -ُ

، كأحكاـ نقؿ ُٓٓ، كمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ صّّٔ، ّّّ، كفتاكل فقيية معاصرة صْٓ-ّٗص
، كتيافت مكت الدماغ ِٕ، كالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي صِِٗ/ُأعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي 

لقكؿ بأكثر مف ثبلثيف دليبل، ، كقد أطاؿ صاحب تيافت مكت الدماغ في االستدالؿ كاالنتصار ليذا اٗص
 فتراجع ىناؾ، كلعؿ الباحث أتى عمى أىميا. 
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كقد كجاء في قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي أف: 
 جميع تعطمت إذا رفعيا، يجكز اإلنعاش، أجيزة جسمو عمى ركبت الذم المريض»

 أف خبراء، اختصاصييف أطباء ثبلثة مف لجنة كقررت ،نيائيًّا تعط بلن  غودما كظائؼ
ف ،فيو رجعة ال التعطؿ  ،المركبة األجيزة بفعؿ آليًّا، يعمبلف يزاالف ال كالتنفس القمب كاف كا 

 . (ُ)«ىذه األجيزة رفع بعد تامان  تكقفان ، كالقمب التنفس إذا تكقؼ إال ،يحكـ بمكتو شرعان  ال لكف
كليس ما يمنع مف استعماؿ أدكات طبية »فتاكل دار اإلفتاء المصرية:  كجاء في

بمعنى زكاؿ -لمتحقؽ مف مكت الجياز العصبي، لكف ليس ىذا كحده آية المكت 
، بؿ إف استمرار التنفس، كعمؿ القمب، كالنبض، ككؿ أكلئؾ، دليؿ عمى الحياة، -الحياة

ف دلت األجيزة الطبية عمى فقداف الجياز العصب ي لخكاصو الكظيفية، فإف اإلنساف ال كا 
يعتبر ميتان بتكقؼ الحياة في بعض أجزائو، بؿ يعتبر كذلؾ شرعان كتترتب آثار الكفاة مف 

 .(ِ)«تحقؽ مكتو كمية، فبل يبقى فيو حياة ما؛ ألف المكت زكاؿ الحياة
يككف بمكت الدماغ، كىذا يرتب عمى صاحبو  :لممكت مستكييف: األكؿ: الثالثالقكؿ  

يككف بمكت الدماغ كتكقؼ سائر األجيزة الرئيسة بالجسد،  :الثاني، ك بعض أحكاـ المكت
ليو ذىبت المنظمة اإلسبلمية لمعمـك ، (ّ)كىذا يرتب عمى صاحبو بقية أحكاـ المكت كا 

 اتجو»المنظمة:  ـ، إذ جاء في بيافُٔٗٗـ، كالتاسعة ُٖٓٗالطبية في ندكتيا الثانية 
 إلى يصؿ الذم اإلنساف أف إلى -األطباء مف العرض ىذا ىعم تأسيسان - الفقياء رأم

 ألف صالحان  كأصبح الحياة، استدبر قد يعتبر المخ، جذع مكت ىي مستيقنة مرحمة
 الفقو في كرد ما عمى -معركؼ فارؽ مع- قياسا المكت، أحكاـ بعض عميو تجرل
 فقد عميو لمكتا أحكاـ بقية تطبيؽ المذبكح، أما حركة إلى كصؿ الذم بالمصاب خاصان 
 بأف الندكة الرئيسية، كتكصي األجيزة تتكقؼ حتى تأجيمو إلى الحاضركف الفقياء اتجو

                                                           
 .ْٗقرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي لمرابطة ص -ُ
/ّٔٓ/ٕفتاكل دار اإلفتاء المصرية  -ِ  ـ.ُٕٗٗ/ديسمبر/ٓ-ىجريةََُْ، محـر
 .ُٔٔ، كمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ صَّالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ص -ّ
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عمى ، كاستدلكا (ُ)«األحكاـ مف يؤجؿ كما يعجؿ ما لتحديد أخرل تفصيمية دراسة تجرل
 بما يمي:ذلؾ 
ىمدلة القكليف السابقيفألجمع بيف ا -ُ اؿ ، كالجمع بيف األدلة أكلى مف الترجيح كا 
 .(ِ)أحدىا
فيناؾ الحياة  :مف الحياة الجسـ البشرل يحتكل عمى مستكيات متعددةألف  -ِ

الخمكية، كالحياة الجنينية، كالحياة المستقرة، كالحياة غير المستقرة، فكذلؾ المكت يككف 
 .الخاصة أحكاموعمى نفس تمؾ المستكيات، كيككف لكؿ مستكل منيا 

مكت نيائي ال رجعة  -قيقةدالطبية ال ولضكابط ان كفق-ف المكت الدماغي بأ نكقش:
عمى الحياة؛ ألف ىذا  دليبلليس  وكرة الدمكية معدكما يحدث مف تنفس كحركة ال ،وفي

مقائية الجسـ، فإذا ما رفعت تكليس ب نعاشاإل أجيزةؾ الحركة إنما ىي بتأثير تمالتنفس ك 
مستكييف؛ إذ ال كاسطة بيف فبل كجو لتقسيـ المكت إلى  تمامان،تمؾ األجيزة سكف الجسد 

 .(ّ)النفي كاإلثبات
:  أصو ادلَزغلاد يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

نظران إلى أف عبلمات المكت قد تمتبس ببعض الحاالت األخرل كاإلغماء، فإف  -أ
األصؿ أف يترؾ تقرير الكفاة لؤلطباء؛ ألنيـ أعمـ مف غيرىـ بعبلمات المكت، كىذا ما 

ـ، كقد كرد في ُٖٖٓىػ المكافؽ َُْٓانية في الككيت عاـ انتيت إليو ندكة الحياة اإلنس
 الدكاـ عمى كاف عميو الدالة كالعبلمات المكت تشخيص ألف كنظران »تكصياتيا ما يمي: 

 .(4)«الشرعية أحكاميـ الفقياء بمقتضاه يبني طبيان، أمران 

                                                           
ثبت كامؿ ألعماؿ ندكة الحياة اإلنسانية بدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي المنعقدة بتاريخ  -ُ

 .ٕٕٔـ، صُٖٓٗ/ُ/ُٓ-ىػَُْٓ/ّ/ِْ
 .   ّّٓ/ِحمد اآلمدم اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لعمي بف م -ِ
 .ُّ، َّالمكت الدماغي كتكييفو الشرعي ص -ّ
 . ٕٖٓانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ْ
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 اتالعبلم ىذه أف شؾ كال»يقكؿ الطبيب البار في العبلمات التي ذكرىا الفقياء: 
 أنفسيـ الفقياء اعترؼ كلذا فيو، رجعة ال نيائيان  تكقفان  التنفس تكقؼ عدا ما يقينية، ليست
ال  المكت تشخيص فإف ... كليذا(ُ)بعد تمت لـ حاالت في المكت يشخصكف كانكا أنيـ
 فأككمت ذلؾ، إلى أجمع العالـ في الحككمات تنبيت كقد الناس، كلعامة لمفقياء، يترؾ
 الخطكرة األطباء... كمف كىـ المجاؿ ىذا في الذكر أىؿ إلى كانتياء دءان ب الحياة تحديد
 عبلمة كيعتبركنيا بيا، يأخذكف الفقياء كاف التي البسيطة العبلمات بيذه نأخذ أف بمكاف

 كيمكف عارضان  يككف قد لممكت ىامة عبلمة كىك لدييـ التنفس تكقؼ إف بؿ لممكت...
 .(ِ)«كافيان  كقتان  استمر إذا إال لممكت مةعبل يككف ال كقد بو، المصاب إنقاذ

كعميو إذا كجد الطبيب ترؾ لو التقرير بكفاة الشخص، كىذا ىك اإلجراء المتبع اليـك 
في مختمؼ القكانيف الطبية التي تقيد التصريح بالدفف كشيادة الكفاة بالتقرير الطبي 

االنتظار ريثما  الصادر عف الطبيب، فإذا لـ يكف ىناؾ طبيب كقت الكفاة، كأمكف
يحضر، فقد قيؿ يتعيف ذلؾ، لمكشؼ عف الجثة، كالتيقف مف الكفاة، أما إذا خيؼ عمى 
الجثة الفساد، أك كانت في مكاف ناءو أك منقطع، كال يكجد فيو أطباء، فيمكف حينئذ 

، (ّ)االعتماد في تقرير الكفاة عمى العبلمات المعركفة مف تكقؼ القمب كالتنفس كنحكه
كما نبو عمى ذلؾ كؿ باألفضمية أكلى مف التعييف، إال في حاالت االشتباه؛ كلعؿ الق
، كألف إلزاـ الناس بذلؾ قد يككف يدخؿ الحرج عمييـ، خصكصان مع تكسع دائرة (ْ)الفقياء

 الفقر، كالمتاجرة الطبية، كاهلل أعمـ.
                                                           

 إدراؾ يعسر ألنو أحياء؛ يدفنكف ظاىران  بالسكتة يمكتكف ممف كثيريف إف األطباء: قاؿ كقد»قاؿ ابف عابديف:  -ُ
 ابف ، حاشية«التغير بنحك اليقيف ظيكر إلى فييا التأخير فيتعيف األطباء، أفاضؿ عمى إال بيا الحقيقي المكت
 .ُّٗ/ِ عابديف

 .َُٗ، كالطبيب فقيو كأدبو صُّٓ، صُُمبار، مجمة مجمع الرابطة، عددالمكت اإلكميني كالمكت الشرعي ل -ِ

 . ٕٖٓانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ّ
، ككشاؼ ُِٔ/ِالمغني ، ك ُِّ، كغاية البياف شرح زبد ابف رسبلف صَُُ/ٓ، كالمجمكع ِْٕ/ُاألـ  -ْ

 .ٖٓ، ْٖ/ِالقناع 
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سكاء في حقيقتو، أك في –شأف مكت الدماغ بيرل الباحث أف الجدؿ الطبي  -ب
لو أثره في تقكية القكؿ بعدـ اعتبار المكت الدماغي مكتان  -مف عدمو عتباره مكتان ا

شرعيا، بؿ ال بد مف تكقؼ لمقمب كالتنفس تكقفان تمقائيان، كلعؿ ىذا الجدؿ الطبي ىك أحد 
أىـ األسباب المؤثرة عمى الجانب القانكني كالقضائي، فترل قكانيف الدكؿ، كمحاكميا 

فيـك المكت الدماغي، كيسند ىذا الجانب مف الجية الشريعة أف تتفاكت في أخذىا بم
األصؿ بقاء الحياة، كىذا يقيف، كالمكت الدماغي يقضي برفعيا، كالجدؿ الطبي في 

ذكره الفقياء عف المكت اعتبار مكت الدماغ يكرث الشؾ في ذلؾ، كالمتأمؿ فيما 
يقيف بزكاؿ حياتو، مف  الشخص يعتبر حيان حتى يحصؿيراىـ يراعكف ذلؾ، ف كعبلماتو

مف قربت نفسو مف  أماخبلؿ ظيكر عبلمات كأمارات ال تحصؿ إال في شخص ميت، 
مف اعتدل  اعتبركاحيان، ك  ه الفقياءعتبر ا كبالتالي فمـ يحصؿ يقيف بزكاؿ حياتو، ،الزىكؽ

فإنو يككف قد اعتدل عمى حي لو مف الحرمة ما  ،عمى شخص في مثؿ ىذه الحالة
مف كصؿ إلى حركة المذبكح، فقد عده بعض الفقياء حي، يقتص ممف ، حتى لؤلحياء

  .(ُ)أجيز عميو

كذلؾ فإف قرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كالذم يعتبر 
أنو ال يخمك مف  مكت الدماغ مكتان شرعيان لـ يسـ مف النقد كاالعتراض؛ إذ أيخذ عميو

 غمكض يكتنفو ألمريف: 
ف»ا: عبارة: أكالىم  بفعؿ آليان  يعمؿ يزاؿ ال مثبلن  كالقمب األعضاء، بعض كاف كا 
، ىذه الجممة فييا اعتراؼ مف كاضعي القرار بأف ىذه الفتكل خاصة «المركبة األجيزة

بما إذا ثبت أف عمؿ القمب متكقؼ ذاتيان، كلكنو مستمر آليان بفعؿ األجيزة المركبة، كال 
ىذه الحالة محؿ إجماع، إذ يككف قد اجتمعت عمى شؾ أف الحكـ بكقكع المكت في 

 مكتو العبلمتاف المتاف ذكرىما القرار، كىما مكت القمب، كسككف الدماغ معان.
                                                           

، كالمحمى البف ٖ،ٕ/ٖ خميؿ ، كالخرشي عمى مختصرِْصالكفاة كعبلماتيا بيف الفقياء كاألطباء انظر:  -ُ
 .ُٖٓ/َُ حـز
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؛ ذلؾ أف محؿ البحث «كأخذ دماغو في التحمؿ»ثانييما: القيد الكارد في القرار: 
لكيربائية  كالنظر ىك الحالة التي انتيى فييا التشخيص الطبي كما قد يتبعو مف فحص

الدماغ إلى قرار قاطع بتمؼ كؿ مف قشرة المخ، كجذع الدماغ، بقطع النظر عف مركر 
زمف بدأ الدماغ عمى أعقابو بالتحمؿ، بؿ إف مف الثابت أف الدماغ إذا بدأ بالتحمؿ كظير 
بكسائؿ التشخيص كنحكىا، فإف القمب ىك اآلخر قد انتيى إلى سككف تاـ، كبالتالي فإف 

 الحاالت بعض ييخرج ض، كيناقض أكلو آخره، باإلضافة إلى أف ىذا القيد قدالقرار غام
 تشخيص معايير ألف القرار؛ بو جاء الذم الحكـ ترتب عف -منيا كثيرا يكف لـ إف-

 الذم القيد بيذا ييخؿ مما تشممو، ال األطباء يستعمميا التي الدماغ جذع أك الدماغ مكت
 . (ُ)القيكد مف هغير  مع استيفائو عمى الفتكل ترتبت

تظير ثمرة الخبلؼ بيف الفقياء في اعتبار المكت الدماغي مكتان حقيقان مف  ثالثان: 
 عدمو في اآلثار المترتبة عمى ذلؾ، كمنيا ما يمي:

مف الشخص  -الكبد ككامؿ كالرئتيف، كالقمب،– استقطاع كنقؿ األعضاء الحيكية *
ف مكت الدماغ بشركطو مكتان شرعيان، المحكـك عميو بمكت الدماغ، فعند القائميف بأ

كتترتب عميو أحكامو، يجكز نقؿ األعضاء مف المتكفى دماغيان كفاة ال رجعة فييا؛ ألنو 
في عداد المكتى، كلما فيو مف إنقاذ لممرضى الذيف يعانكف مف فشؿ نيائي في 

 أعضائيـ الحيكية اليامة مف مكت شبو محقؽ، كالحي أبقى مف الميت.
يرل ىذه الكفاة شرعيو فبل يجيز نقؿ األعضاء خصكصان الحيكية منيا؛ كأما مف ال 

ألف نقؿ األعضاء الحيكية ال بد أف يتـ كالقمب ال يزاؿ يقـك بضخ الدـ، كالدكرة الدمكية 
ال تزاؿ تعمؿ؛ ألف تكقؼ القمب كالدكرة الدمكية عف ىذه األعضاء يؤدم إلى مكتيا، 

يا مف الشخص المحكـك بمكتو دماغيان يعد مف كعدـ صبلحيتيا لمعمؿ، كبالتالي فنقم
 ينتقد الذم القمب أخصائي- ايفانز كاينبرايث ديفيد قبيؿ الجناية عميو، يقكؿ الدكتكر

                                                           
      . ٓاهلل ص فتح لكسيـ الدماغ مكت ، كتيافتّّٓانظر: قضايا فقيية معاصرة لمبكطي ص -ُ
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 قد يككف ال المانح بكضكح أف يكشؼ اآلف القائـ الدليؿ إف» :-الدماغية مفيـك الكفاة
 الحقائؽ، مف جممة عمى المعنييف قمؽ ، كيرتكز«الكفاة يستبؽ الجراح كأف فعبلن، مات
 يحدث حيف حادة فعؿ ردكد تصدر األعضاء منيا تستأصؿ الجثة التي أف بينيا مف

يغرز  حيف دفاعي فعؿ رد في الجثة ساقي إحدل ترتفع فمثبلن  فييا، أكؿ قطع الجراح
 عممية نحك يعطؿ كعمى بشدة البطف عضبلت كتنقبض فييا، مرة ألكؿ مشرطو الجراح

 في شمبلن  تحدث العقاقير التي الجثة يعطي أف الجراح عمى فكيتعي االستئصاؿ،
 جثة المانح في القمب خفقاف كمعدؿ الدـ ضغط تقكؿ: إف ثانية حقيقة العضبلت، كثمة

 الخفقاف كمعدؿ االستئصاؿ، كارتفاع الضغط عممية تبدأ حيف حادان  ارتفاعان  يرتفعاف قد
 .(ُ)حي لشخص اديةعممية ع يجرم كاف إذا ميمان  مؤشران  لمجراح يعطي
رفع أجيزة اإلنعاش، فعند القائميف بأف مكت الدماغ بشركطو مكت ال رجعة فيو،  *

 يرجى عبلجان  ال يكقؼ يجكز رفع أجيزة اإلنعاش عنو؛ ألنو في عداد المكتى، كرفعيا
نما المريض، شفاء منو  كعمؿ محتضر، شخص في كرائو مف طائؿ ال إجراء يكقؼ كا 

نما إليو، ىذه األجيزة ال ينسب المذبكح،  كحركة إرادية ال حركة فيي لؤلجيزة، كا 
فاإلنعاش الصناعي ال يعيد لمحياة اإلنسانية مقكماتيا مف إدراؾ، كشعكر، كقدرة عمى 
االتصاؿ بالعالـ الخارجي بعد مكت دماغو، فبل يعد رفعيا حرمانا لو مف حياة قد فقدىا 

ف ينتفع بيا، مع ما في ذلؾ مف تحميؿ أصبل، كاإلصرار عمى إبقائيا قد يحـر غيره مم
 .(ِ)أىمة التكاليؼ كالنفقات الباىظة

 ىذا أما مف ال يرل ىذا المكت كفاة فمنيـ مف يمنع مف رفع أجيزة اإلنعاش؛ ألف
 معتبرة حياة فيو مف عمى اإلجياز بمثابة كىك الركح، إزىاؽ في المباشرة بمثابة ىك الرفع

                                                           
، كالمكت الدماغي ََّ-ِٖٗ/ُ، كأحكاـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ِّٔ/ُ النكازؿ فقو -ُ

 .ِٔكتكييفو الشرعي ص

، كمكت الدماغ ُِٔ، كمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ صٔ/ ِِ المعاصرة الفقيية النكازؿ لبعض بحكث -ِ
 .َٕ، ٕٔكمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو ص
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فكس كلذا كاف مف مقاصده الكمية حفظ النفس، كمثؿ شرعان، كالشرع متطمع إلحياء الن
ذلؾ ال يؤخذ فيو بالشؾ، مع اعتبار أصؿ الحياة في اإلنساف، كالمريض في مثؿ ىذه 
المرحمة في حالة احتضار ميما اشتدت عميو السكرات، كالمحتضر ال يعتبر ميتا 

 .(ُ)شرعا
منة في الداخؿ، بؿ تبعث كمنيـ مف يرل بأنو إذا تـ التأكد مف أنيا ال تكقظ حياة كا

فيو اىتزازات آلية آتية إليو مف الخارج، فإنو يجكز نزعيا؛ ألف الحياة الحقيقة ليست تمؾ 
، كأيدىـ (ِ)التي تنبعث مف ىذه األجيزة، كمف ثـ ال يعد ذلؾ قتبلن لو، كال تسببان في مكتو

 يؤكسالشخص م أف غرض أم مف المتجرد المختص الطبيب قرر آخركف بالقكؿ: إذا
نما شفاء المريض، منو يرجى عبلجان  يكقؼ ال ألنو الطبيب؛ آلة رفع جاز منو  يكقؼ كا 

 الطبيب آلة إبقاء ينبغي ال أنو بؿ يتكجو محتضر، شخص في كراءه مف طائؿ ال إجراء
 بالكفاة يحكـ ال كاالحتضار، لكف النزع حالة يؤلمو مف ما عميو يطيؿ ألنو ىذه؛ كالحالة
 اآللة، رفع بمجرد منو عضك نزع أك كالتكارث كنحكه، الشرعية األحكاـ عمييا ترتب التي
 مف الحالة ىذه في عمى أف الحكـ األعضاء، جميع البدف عف الركح مفارقة بيقيف بؿ
 غير الشخص أف الطبيب قرر إذا كثيرة، أما الشرع في كلو نظائر األحكاـ تبعض باب

 حد إلى يصؿ حتى اآللة رفع عدـ جويت فالذم لديو األمراف، استكل أك منو، ميؤكس
، في حيف يرل آخركف أف التداكم إنما يجب أك يسف (ّ)السبلمة يرقى إلى أك اليأس

ذا كاف (ْ)عندما يتيقف الشفاء بو أك يترجح، أما إذا لـ يكف ىذا كال ذاؾ فبل يشرع ، كا 
جياز ىناؾ مريضاف كؿ منيما يحتاج حاجة أكيدة إلى جياز اإلنعاش، كال يكجد إال 

كاحد، فيجب في ىذه الحالة ترجيح المصمحة في أييما يستفيد مف ىذا الجياز الكحيد، 

                                                           
 .ٖٔ، ٕٔ، كمكت الدماغ كمكقؼ الفقو اإلسبلمي منو صٕٓص الدماغ مكت تيافت -ُ
 .ُِٔ، كمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ صِّٗقضايا فقيية معاصرة ص -ِ

 .ِّْ/ُ النكازؿ فقو -ّ
 .ُِٕمكت الدماغ بيف الطب كاإلسبلـ ص -ْ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0128 

فإذا ما كصؿ أحد المريضيف فعبلن إلى مرحمة مكت الدماغ، كأصبح في حكـ الميت، 
بينما المريض الثاني ترجى حياتو، جاز حينئذ رفع أجيزة اإلنعاش عف المريض األكؿ 

ض الثاني، كىكذا في الحاالت المشابية عمى أف يككف الستخداميا في إنعاش المري
القرار بمشكرة فريؽ طبي متخصص؛ لما يترتب عمى إيقافو مف مصالح متداخمة 
عبلف الكفاة، كحفاظان  لممرضى كذكييـ كغيرىـ ممف ليـ مصمحة في إيقاؼ األجيزة كا 

الحاالت  عمى حياة المريض، كصكنان ليا مف التبلعب، أك المتاجرة، كخاصة في بعض
، كقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ (ُ)المرشحة ألخذ األعضاء منيا

ـ: بأف ُٕٖٗىػ المكافؽ َُْٖاإلسبلمي في دكرتو العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة عاـ 
المريض الذم ركبت عمى جسمو أجيزة اإلنعاش، يجكز رفعيا، إذا تعطمت جميع 

نيائيًّا، كقررت لجنة مف ثبلثة أطباء اختصاصييف خبراء، أف كظائؼ دماغو تعط بلن 
ف كاف القمب كالتنفس ال يزاالف يعمبلف آليًّا، بفعؿ األجيزة  التعطؿ ال رجعة فيو، كا 
المركبة، لكف ال يحكـ بمكتو شرعان، إال إذا تكقؼ التنفس كالقمب، تكق فان تامان بعد رفع ىذه 

 .(ِ)األجيزة
 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .ُِٓ، ُِْالمكسكعة الطبية الفقيية ص -ُ

 .ْٗتابع لرابطة العالـ اإلسبلمي صقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي ال -ِ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0129 

 ت اُضب٢ٗ: ٓرياس احلَٔادلـِ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

ـي  كاألىٍمري  ،كاألىٍصؿي  ،لميراثي ا في المغة: بالكسر رثاإلً  أكالن:  عف اآلًخري  تىكىارثىو القدي
ؿً   الشارع قدره نصيب، كفي االصطبلح: (ُ)شيء كؿٍّ  مف كالبىًقيةي  ،كالرَّمادي  ،األىكَّ
   .(ِ)لمكارث
 مكت عند البطف في مكجكدان  كاف بأنو عمـ إذا ،الكرثة جممة مف الحمؿبر يعت ثانيان:
 مدة ألقؿ بو جاءت إذا البطف في كجكده كيعمـ ،مستقرة حياة حيان  كانفصؿ ،المكرث
، (ّ)سكاء كانت أمو فراشان، أك غير فراش المكرث، مكت منذ أشيرو  ستة كىي الحمؿ،

كانت حياتو مستقرة، دؿ عمى أنو كاف فإذا كلد ألقؿ منيا مف حيف مكت المكرث، ك 
كذلؾ إذا ك مكجكدان في الرحـ قبؿ مكت المكرث؛ ألنيا لـ تمض عميو أقؿ مدة الحمؿ، 

عمى خبلؼ في أكثرىا عند -كثر مدة الحمؿ فأقؿ مف مكت المكرث ألجاءت بو 
كبشرط أف ال تككف أمو فراشان؛ ألنو يككف قد كلد في مدة الحمؿ، كلـ يكجد  -الفقياء

 .(ْ)المكرث بب آخر لحدكثو، كاألصؿ عدـ حدكثو، فدؿ عمى أنو كاف مكجكدان قبؿ مكتس
 ف أمو ثبلث حاالت:طلمحمؿ عند خركجو مف ب ثالثان:

عند جميع الفقياء، غير أف الحالة ال يرث ىذه في ، ك أف يخرج ميتان  الحالة اْلكلى:
خرج ميتان بجناية فإنو يرث الحنفية يقيدكف ذلؾ بما إذا خرج ميتان بنفسو، بخبلؼ ما لك 

 .(ٓ)كيكرث
                                                           

 .َُِص المحيط القامكس -ُ
 .ُّٗص الكىاج السراج -ِ
، ِْٔ/ِ السبيؿ ، كمنارّٔٔ/ِ لمشربيني ، كاإلقناعُٕٓ/ُ الجميؿ ، كمنحُُِ/ّ الصنائع انظر: بدائع -ّ

 .ُْْ ،ُّْ/ُٖ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِٓٔص المكلكد ، كتحفةَُ/ّْ الفتاكل كمجمكع
ض ، كالفرائُِٖالمباحث الفرضية لمفكزاف ص  ، كالتحقيقات المرضية فيٓٔ/ّ الككيتية انظر: المكسكعة -ْ

 .  ُّْ، ُِْلعبد الكريـ البلحـ ص 
 .ُٖٔ/ٔاألكطار  ، كنيؿَِٔ/ٔ ابف قدامةكمغني ، ََٖ/ٔ عابديف ابف ، كحاشيةٓٔ/ٓ القرطبي تفسير -ٓ
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، كفي ىذه الحالة ثـ يمكت قبؿ خركج بقيتو، أف يخرج بعضو كىك حي الحالة الثانية:
، أما عند لو حكـ الدنيا قبؿ انفصاؿ جميعو يثبت ألنو الالفقياء؛ ال يرث عند جميكر 

ا خرج أكثره ألنو لم؛ لـ يرث وخرج أقمو كىك حي ثـ مات قبؿ خركج باقي الحنفية فإف
ف خرج أكثره كىك حي ثـ مات قبؿ خركج باقيو، ك كما لك خرج كمو ميتان فميتان  فإنو  ،ا 
 .(ُ)ألف لؤلكثر حكـ الكؿ ؛يرث

حيان حياة مستقرة، بأف يستيؿ صارخان؛ كبالتالي يرث  الحالة الثالثة: أف يخرج
 االستيبلؿ عمى قكليف: سكل ، كاختمفكا فيما(ِ)باتفاؽ

كجماعة مف  ،كأحمد في ركاية ،غير االستيبلؿ مقامو عند مالؾ  يقـكال القكؿ اْلكؿ:
ٍكليكدي  اٍستىيىؿ "ًإذىا:  لوقك ل؛ (ّ)أىؿ العمـ " اٍلمى ًرثى  يرث ال الداؿ بمفيكمو عمى أنو ،(ْ)كى

 .يح غير مف تككف كالحركة ،حي مف إال ال يككف ؿاالستيبل كألف ؿ،االستيبل بغير
 لو كثبتت كرث غيره أك رضاع، أك حركة، أك بصكت، توحيا عممت اإذ القكؿ الثاني:

كأصحابو، كالشافعي، كأحمد في  حنيفة أبيكىك قكؿ  حي، ألنو ؿ؛المستي أحكاـ
 .(ٓ)ركاية

الجنيف في بطف أمة يتردد بيف الكجكد كالعدـ؛ ألنو إف كلد حيان استندت حياتو  رابعان:
ف كاف ميتان اعتبر معدكمان  كقت الكفاة، كيتردد كذلؾ بيف  إلى كقت مكت المكرث، كا 

الذككرة، –الذككرة كاألنكثة، كاإلفراد كالتعدد، مما يسبب اختبلؼ النصيب باختبلؼ ذلؾ 
، كما أنو قد يككف احظ في بعض الصكر ذكرا كاف أك أنثى، -كاألنكثة، كاإلفراد، كالتعدد

و، لذلؾ فإف الفقياء قد مما أثر عمى تكزيع التركة التي فييا جنيف تكزيعان نيائيان قبؿ كالدت
                                                           

 .َِِ، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لصالح الفكزاف ص ِٓ/َّ لمسرخسي المبسكط -ُ
 .َِِلفكزاف ص ، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لصالح أَِ/ٔالبف قدامة  المغني -ِ
 .َِٔ/ٔ ، كالمغني البف قدامةٓٔ/ٓ القرطبي انظر: تفسير -ّ

، صححو األلباني َِِٗبرقـ:  ُِٖ/ّ يمكت ثـ يستيؿ المكلكد في داكد، كتاب الفرائض، باب أبك أخرجو -ْ
 .ِّٖبرقـ:  ُُِ/ُ الصغير الجامع في صحيح

 .َِٔ/ٔ ني البف قدامة، كالمغَُِ/ٓ ، كالمجمكع لمنككمُٓ/َّ لمسرخسي المبسكط -ٓ
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كضعكا قكاعد تقسيـ التركة التي فييا حمؿ، مع االحتياط لمصمحة الحمؿ ما أمكف 
 :(ِ)، فجعمكا لمجنيف في تكريثو أحكاالن خمسو(ُ)االحتياط لذلؾ

كيعتبر  ،ةتقسـ التركة عمى المكجكديف مف الكرث، فطمقان أال يرث م الحالة األكلى:
فإف  كزكجة أب حامؿ، ،كأـ ،كأختيف شقيقتيف ،رجؿ عف زكجة ما لك تكفيك ،كجكده كالعدـ

الجنيف ىنا ال يرث عمى فرض الذككرة كال عمى فرض األنكثة، ألنو إف كاف ذكران فسيككف 
 ،مزكجة الربعلأخان ألب يأخذ الباقي كليس في المسألة باؽو بعد أصحاب الفركض، إٍذ 

 ؽو افبل ب ُّكتعكؿ إلى ، ُِسألة مف فيككف أصؿ الم س،كاألـ السد ،كاألختاف الثمثيف
ف في ، فييا  ،الثمثيفكىي محجكبة الستحقاؽ الشقيقيف  ،ض أف الجنيف أنثى فستككف أختان ألبرً كا 

 . كعدـ كجكد مف يعصبيا
ال يرث معو أحد مطمقان، فيككف اإلرث لو كحده، كأف ييمؾ رجؿ أف : الحالة الثانية

 عف زكجة عـ حامؿ.
الحمؿ مف يككف كاف  كبل التقديريف،رث الجنيف قدران معينان عمى أف يالحالة الثالثة: 

أختان ك  ،أختان شقيقةالمتكفى، ك أيمان حامبل مف غير أبي  كمثاؿ ذلؾ أف يككف الكرثة ،أكالد األـ
كفي  ،فبل فرؽ في ذلؾ ،سكاء ذكر أـ أنثى (كلد أـ)ففي ىذه الحالة يككف الجنيف ، ألب

، كيبقى احتماؿ أف يككف الحمؿ أكثر عطى الكرثة أنصبتيـىذه الحالة يحفظ لو السدس كي
؛ ألف المسألة ستعكؿ مف كاحد فيككف نصيبو الثمث، كىك بذلؾ سيغير سياـ الكرثة اآلخريف

 مف ستة إلى ثمانية فيدخؿ النقص عمى الجميع.
أف يرث عمى أحد التقديريف دكف اآلخر، كما لك ىمكت امرأة عف زكج،  الحالة الرابعة:

، كأختيف ألـ، كزكجة أب حامؿ، فعمى تقدير الحمؿ ذكرا ال يرث؛ ألف لمزكج النصؼ، كأـ
كلؤلختيف ألـ الثمث، كلؤلـ السدس، كاألخ ألب عصبة، إال أف الفركض قد استغرقت التركة 
كلـ يبؽ شيء، كعمى تقدير أنو أنثى يرث؛ ألف لمزكج النصؼ، كلؤلـ السدس، كلؤلختيف 

 (.ٗ( إلى )ٔالنصؼ، فتعكؿ مف )ألـ الثمث، كلؤلخت ألب 
                                                           

 .ٔٓٔ/ُانظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ
 .ِٓ/َّ لمسرخسي انظر: المبسكط -ِ
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، كيختمؼ نصيبو في أحدىما عف اآلخرالحالة الخامسة: أف يرث عمى كبل التقديريف، 
ذكرا يككف لؤلب السدس كأف ييمؾ رجؿ عف زكجتو الحامؿ كأبيو، فعمى تقدير الحمؿ 

كالباقي لبلبف، أما إف كانت أنثى، فميا النصؼ فرضان، كلؤلب السدس فرضان، كالباقي 
 .(ُ)تعصبيان 

إذا رضي الكرثة بتأجيؿ القسمة إلى كضع الحمؿ فذلؾ أكلى؛ لمخركج مف  خامسان:
الخبلؼ، كاحتياطان لنصيب الحمؿ، كألف القسمة حؽ لمكرثة كقد رضكا بتأجيميا، كلتككف 

 .(ِ)القسمة مرة كاحدة
 أقكاؿ: أما إف لـ يرضكا كطالبكا بالقسمة، فاختمؼ الفقياء في تمكينيـ مف قسمتيا عمى

، إلى تمكينيـ (ّ)ذىب فقياء الحنفية، كالشافعية في المعتمد، كالحنابمة القكؿ اْلكؿ:
الكرثة  إضرار مف منعان مف القسمة، كعدـ إجبارىـ عمى الصبر حتى كضع الحمؿ؛ 

بالتأخير، كىـ أكلى بدفع الضرر عنيـ، كضررىـ كاقع كضرر الحمؿ محتمؿ كالكاقع 
ة الحمؿ متأخرة، كالحاضر مقدـ، كقد يطكؿ الحمؿ فيطكؿ مقدـ، كحاجتيـ حاضرة كحاج

 االنتفاع مف المالؾ الضرر، كقد يتعرض الماؿ لمتمؼ بسبب تأخير القسمة، كلئبل يمنع
 .الضياع مف الحمؿ لحؽ احتياطان  الكرثة، مف كفيؿ كيؤخذ بممكو،

 ال لتركةا أفذىب فقياء المالكية في المعتمد، كبعض الشافعية، إلى  القكؿ الثاني:
 قسمة فيكقؼ الكضع، إلى الماؿ بو ييكقؼ سببان  الحمؿ كيعد حمؿ،ال كجكد حاؿ تقسـ
 كفي بو، كالتصرؼ الماؿ أخذ عمى لمكرثة تسميطان  القسمة في ألف؛ الكالدة حتى التركة
، كألنو ال يعمـ نصيب كؿ كارث إال بعد كضع الحمؿ، خطر منيـ حقو الحمؿ استرداد

                                                           
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ِٔٔ-ٕٓٔ/ُانظر: المكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ

 .ّٔٔ-ّّٔص
في المباحث  ، كالتحقيقات المرضيةُّْض لعبد الكريـ البلحـ ص، كالفرائُْٔ/ْ القناع كشاؼانظر:  -ِ

 .ُِِالفرضية ص
الشنشكرم عمى متف  ، كحاشية الباجكرم عمى شرحِْٔ/ْ النيى أكلي ، كمطالبََٖ/ٔ عابديف ابف حاشية -ّ

 .ِِِ، كالتحقيقات المرضية صُْْبلحـ ص، كالفرائض لُٔٓ/َُ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقؤَِالرحبية ص



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0133 

ذا كجد فيؿ ىك كاحد أـ متعدد، ذكر أـ كلمشؾ في كجكد الكار  ث مف الحمؿ أـ ال، كا 
 .(ُ)أنثى أـ مختمؼ، كلكي تككف القسمة مرة كاحدة قطعان لمنزاع

كعدـ ، ال يدفع لمكرثة شيء إال مف كاف لو فرض ال يتغير بتعدد الحمؿ القكؿ الثالث:
ؿ ك ق، بدليؿ (ِ)ألف الحمؿ مما ال ينضبط؛ كيترؾ الباقي إلى أف ينكشؼ الحاؿ، تعدده

فجاءه خمسة كيكؿ فسممكا  ،دخمت عمى شيخ باليمف ألسمع منو الحديث: »الشافعي
، ثـ جاءه خمسو شباب فسممكا عميو كقبمكا رأسو، ثـ جاءه خمسة فتياف رأسوعميو كقبمكا 

فسممكا عميو كقبمكا رأسو، ثـ جاءه خمسة صبياف فسممكا عميو كقبمكا رأسو، فقمت مف 
 .(ّ)«كفي الميد خمسة أطفاؿ ،الدم كؿ خمسة منيـ في بطفأك  :قاؿ ؟ىؤالء

كالدة الظير الحاؿ بعد ي ألنو قد ؛انت الكالدة قريبة فتكقؼ القسمةإف ك القكؿ الرابع:
ف كانت بعيدة ال تكقؼ، ةمقسالعمى خبلؼ  كلـ  الكرثة،بإضرار في ذلؾ مف  لما ؛كا 

 .(ْ)كقيؿ ما دكف الشير قريب، ةحدان معينان بؿ أحيؿ عمى العاد يعينكا لمقرب كالبعد
اختمؼ جميكر الفقياء القائمكف بتمكيف الكرثة مف القسمة، كعدـ إجبارىـ  :سادسان 

عمى الصبر حتى كضع الحمؿ؛ في مقدار ما يكقؼ لمحمؿ؛ ذلؾ أف الحمؿ في البطف 
ده، ، كتتجاذبو احتماالت كثيرة مف حياتو كمكتو، كتعدده كانفراال يعمـ حقيقتو إال اهلل 

رث مف معو يختمؼ غالبان باختبلؼ ىذه االحتماالت ، (ٓ)كذككرتو كأنكثتو، كككف إرثو كا 
 لذلؾ كمو اختمفكا في مقدار ما يكقؼ مف التركة إلى أقكاؿ ثبلثة:

                                                           
، ُٔٓ/َُ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقؤَِ، كحاشية الباجكرم عمى شرح الشنشكرم صْٕٖ/ْ الكبير الشرح -ُ

 .ِِِ، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ُْْكالفرائض لعبد الكريـ البلحـ ص 
 .َُٗ/ُٔالمجمكع شرح الميذب تكممة المطيعي  -ِ
 المصدر نفسو. -ّ
 .ُٓٔ/ُة لؤلجنة كاالستنساخ البشرم انظر: المكسكعة الفقيي -ْ
 .ِِِالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص  -ٓ
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ذىب فقياء الحنفية إلى أنو يكقؼ لمحمؿ األحظ مف نصيب ذكر كاحد  القكؿ اْلكؿ:
 لمغالب، كالحكـ مكىـك منو الدة، كاألكثرأك أنثى كاحدة؛ ألف ذلؾ ىك الغالب في الك 

 .(ُ)كيؤخذ كفيؿ عمى مف يصير المشككؾ بيده؛ الحتماؿ أف تمد أكثر مف كاحد
  كنكقش ىذا القكؿ مف كجييف:

 .فيأخذ حكـ الغالب ،األكؿ: أف كالدة أكثر مف كاحد كثير
كاحد؛ الثاني: أف االكتفاء بكقؼ نصيب كاحد فيو إضرار بالحمؿ إذا ظير أكثر مف 

 لتفرؽ نصيبو في أيدم الكرثة، كقد يتعرض لمتمؼ باإلفبلس.
 دة أكثر مف كاحد مدفكع بأخذ الكفيؿ.أجابكا عف ذلؾ: بأف احتماؿ الضرر في كال

 .    (ِ)قد يفمس أك يمكت، فيتعذر أخذ حؽ الحمؿ منو ورد المعترضكف: بأن
نصيب ذكريف أك ذىب الحنابمة إلى أنو يكقؼ لمحمؿ األحظ مف  القكؿ الثاني:

 زاد كالكاحد، كما نصيبيما قسـ يجكز معتادة، فبل كثيرة التكأميف كالدة أنثييف؛ ألف
 .(ّ)شيء لو يكقؼ فمـ نادر، عمييما

 يناقش مف أكجو:
 إال تككف ال مشككؾ فيو، كالكاحد يقيف، كقسمة الميراث مف كاحد األكؿ: كالدة أكثر

 المتيقف. باعتبار
كثر مف كاحد فيو إضرار بالكرثة إذا ظير الحمؿ كاحدا، الثاني: أف كقؼ نصيب أ

كدفع الضرر الكاقع مقدـ عمى دفع ضرر محتمؿ، كحاجة الكارث حاضرة، كحاجة 
 الحمؿ متأخرة، كالحاجة الحاضرة مقدمة.
 الثالث: أف المكقكؼ قد يتعرض لمتمؼ.

                                                           
 .ْٕٓ/ٖ الرائؽ ، كالبحرِٓ/َّ لمسرخسي المبسكط -ُ

 .ُْٔ، ُْٓالفرائض لعبد الكريـ البلحـ ص  -ِ
 .ِٗٓ/ٔ ، كالمغنئِْ/ْ القناع كشاؼ -ّ
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كيعامؿ مف  ذىب فقياء الشافعية إلى أنو يكقؼ لمحمؿ األحظ مطمقان، القكؿ الثالث:
معو مف الكرثة باألضر مطمقان، فمف كاف منيـ يرث في بعض التقادير دكف بعض، أك 

جميع التقادير متفاضبلن يعطى في كاف نصيبو غير مقدر، فبل يعطى شيئا، كمف يرث 
 الباقي ككقؼ ،نصيبو كامبلن األنقص، كمف ال يختمؼ نصيبو في جميع التقادير يعطى 

 . (ُ)لؾ ألنو ال ضبط لعدد الحمؿ؛ كذالحمؿ ينكشؼ أف إلى
 كنكقش ىذا القكؿ مف كجييف:

 كالنادر ال حكـ لو. ،نادرأما أكثر مف ذلؾ ف ،اثنيفالغالب كالدة كاحد أك األكؿ: أف 
ضرار بو، فيككف ضرره كاقع كضرر إالثاني: بأف كقؼ نصيب مشارؾ الحمؿ فيو 

اجة الحمؿ متأخرة، كحالكاقع مقدـ، كحاجتيـ حاضرة رفع الضرر ك  ،الحمؿ محتمؿ
 .(ِ)كالحاضر مقدـ

كالمتأمؿ في جميع األقكاؿ السابقة يجدىا تمحظ االحتياط لجانب الحمؿ، مع دفع 
ف اختمفت طريقة ذلؾ لدل كؿ مذىب  .(ّ)الضرر عف الكرثة في تأخير القسمة، كا 

فعمى قكؿ الحنفية  يككف لمحمؿ ثبلثة تقديرات: عمى  فرض أنو ميت، كعمى فرض 
كر، كعمى فرض أنو أنثى، كعمى قكؿ الحنابمة يككف لمحمؿ ستة تقديرات: عمى  أنو ذ

فرض أنو ميت، كعمى فرض أنو ذكر، كعمى فرض أنو أنثى، كعمى فرض أنو ذكراف، 
كعمى فرض أنو أنثياف، كعمى فرض أنو ذكر كأنثى، أما الشافعية فالتقديرات عندىـ 

 كثيره لربما يصعب حصرىا.

                                                           
 المطالب ، كأسنىَِٔنشكرم عمى متف الرحبية ص، كحاشية الباجكرم عمى شرح الشُّ/ِ انظر: الميذب -ُ

 .ِِّات المرضية في المباحث الفرضية ص، كالتحقيقُٗ، ُٖ/ّ الطالب ركض شرح في
 .ُْٓالفرائض لعبد الكريـ البلحـ ص -ِ
 .ِِْالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص -ّ
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 َزغلاد اُـج٤خ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜاُلوع اُضب٢ٗ: ادل
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

مف يمكف مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة معرفة ما إذا كانت المرأة حامبلن أك ال،  -أ
 الحمؿ. خبلؿ عبلمات ظنية عدة، أك مف خبلؿ كسائؿ أخرل تعتبر نتائجيا جازمة بحدكث

 يمكف مف خبلليا معرفة كجكد الحمؿ، فيي كالتالي: أما العبلمات الظنية التي
ف كانت مف أشير  -ا انقطاع الدكرة الشيرية، خاصة إف كانت منتظمة، غير أنيا كا 

العبلمات إال أنيا ال تدؿ داللة كافية عمى كجكد الحمؿ؛ ألف ىذا االنقطاع قد يككف لو 
ية، أك بسبب اختبلؿ أسباب أخرل غير الحمؿ، كذلؾ مثؿ: األمراض النفسية، كالعصب

التكازف اليرمكني في الجسـ، ككذلؾ بسبب بعض التكرمات السرطانية، كالضعؼ العاـ، 
 كنقص التغذية، كااللتيابات الحادة، كغيرىا مف األسباب.

تغيرات الثدييف، فيصبح الثدم أكبر حجمان، كأكثر ثقبلن، مع الشعكر بألـ خفيؼ  -ِ
تصبح الحممة كاليالة المحيطة بيا أكثر سكادان مف  في الحممة كالثدم، كمع تقدـ الكقت

ذم قبؿ، كأكبر حجمان، مع ظيكر غدد الحميب التي تنمك كتكبر إلى أف تظير بكضكح 
بعد شيريف مف الحمؿ، كيصاحب كؿ ذلؾ تضخـ في األكعية الدمكية المكجكدة في 

ص الحمؿ الثدييف، كالتي لـ تكف لتظير قبؿ الحمؿ، كىي عبلمات تساعد عمى تشخي
 إذا كاف ألكؿ مرة، كليس ليا أىمية تذكر بعد الحمؿ األكؿ.

 كثرة التبكؿ، كذلؾ بسبب ضغط الرحـ النامي عمى المثانة. -ّ
الغثياف كالتقيؤ، كالذم يظير عادة بعد أسبكعيف مف انقطاع الحيض األخير،  -ْ

 يما ندر.كيستمر إلى نياية الشير الثالث مف الحمؿ، كال يتجاكز ىذا الحد إال ف
، كتتفاكت فيو النساء حسب االستعداد التبدالت النفسية كالعصبية كالمعركفة بالكحـ -ٓ

 النفسي كالجسدم.
انتفاخ البطف، كالذم ال بد أف يككف بطيئان كمستمران، بخبلؼ االنتفاخ المفاجئ  -ٔ

 غير الطبيعي.
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كالخامس لمحمؿ، حركة الجنيف، لكنيا عبلمة متأخرة تبدأ عادة مف الشير الرابع  -ٕ
كتعد ىذه العبلمات مف أىـ العبلمات عند األطباء؛ ألنيا تدؿ عمى سبلمة الجنيف 

 كرفاىيتو، كتستعمؿ اآلف ككسيمة لمتابعة حالة الجنيف في الشيكر األخيرة مف الحمؿ.
نما ىي إرىاصات  ككؿ ىذه العبلمات ال تدؿ عمى الحمؿ دالالت قاطعة، كا 

 ى زيارة طبية لمطبيبات المختصة لمتأكد مف ذلؾ.كمقدمات، كيحتاج األمر إل
 كأنتجت التقنية الطبية الحديثة كسائؿ أخرل تعتبر نتائجيا جازمة بحدكث الحمؿ، كىي:

( كالذم B-HCGتشخيص الحمؿ عف طريؽ فحص الدـ؛ لمتعرؼ عمى ىرمكف ) -ُ
لشيرية ال يظير عند المرأة إال عند حدكث الحمؿ، كيظير حتى قبؿ انقطاع الدكرة ا

التشخيص مؤكدة، إال إذا كانت المرأة تعاني مف كشعكر المرأة بعبلمات الحمؿ، كنتائج ىذا 
 (.B-HCGحاالت نادرة، ككـر عمى المبيض يفرز ىرمكف )

-Bتشخيص الحمؿ عف طريؽ البكؿ، إذ أف البكيضة تفرز ىرمكف الحمؿ ) -ِ

HCGينة مف البكؿ لتجرم ( الذم يظير في بكؿ المرأة، كيمكف معرفة كجكه بأخذ ع
عميو تجربة بسيطة، بأخذ نقطة مف البكؿ بعد تصفيتو، كتضاؼ إلييا نقطة مف مادة 
كيميائية محضرة خصيصان ليذا الغرض، كتمزج النقطتاف معان، كتظير النتيجة خبلؿ 

 دقيقتيف، كيكجد أجيزة صغيرة تباع في الصيدليات الختبار الحمؿ.    
الصكتية،  لممكجات فكؽ -دكبمر-لتصكير اإلشعاعي تشخيص الحمؿ عف طريؽ ا -ّ 

 .(ُ)مف عدمو كالذم يصكر الرحـ كاألجزاء المحيطة بو، كيتبيف مف خبللو حصكؿ الحمؿ

                                                           

، َُٖ، كمكسكعة المرأة الطبية صُٓ-ٖانظر: أسرار الحمؿ دليؿ الحمؿ كالكالدة إللياس األسمر ص  -ُ
كالمكسكعة  ،ِْ-ُّ، كطفمؾ مف الحمؿ إلى الكالدة لسبيرك فاخكرم صَُِكصحة المرأة مف جديد ص
، كالجامع في أمراض النساء لنكفاؾ ٕٔٓ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صُُٗالصحية لضحى بابممي ص

كالمكجات فكؽ الصكتية في أمراض النساء كالحمؿ ، ِْ-ُٗ، كسيدتي الحامؿ لعبداهلل باسبلمة صُٖٓ/ِ
عية ألسامة ، كالجرائـ الجنسية كالحمؿ كاإلجياض مف الكجية الطبية الشر ُٗكاإلخصاب لمكسى المعطي ص 

، كأحكاـ الجنيف في الفقو اإلسبلمي ِْْ-ّْٕ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية صٖٔ-ٓٔرمضاف الغمرم ص
 .ّٕٕ-ّّٕثة في الخبلؼ الفقيي ص ، كأثر التقنية الحديُِٕ، َِٕص
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يمكف مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة التعرؼ عمى جنس الجنيف مف خبلؿ  -ب
 اآلتي:
ؽ لممكجات فك  -دكبمر-تشخيص الحمؿ عف طريؽ التصكير اإلشعاعي  -ُ

الصكتية، كالذم يصكر الرحـ كاألجزاء المحيطة بو، كيتبيف مف خبللو جنس الجنيف 
بكضكح تاـ إذا كانت الطبيبة متقنة لعمميا، ككاف الجنيف في كضع يسمح برؤية 

 أعضائو التناسمية.
أخذ عينة مف السائؿ األمينكسي المحيط بالجنيف، كالذم يسبح فيو داخؿ الرحـ،  -ِ

عف طريؽ البطف إلى داخؿ الرحـ، إذ في ىذا السائؿ تتساقط خبليا  كيتـ بإدخاؿ إبرة
مف جمد الجنيف، كيمكف استخبلصيا منو، كمف ثـ فحصيا لمتعرؼ عمى جنس الجنيف؛ 
الختبلؼ خبليا الجنيف الذكر عف األنثى، كاألطباء يمجئكف إلى مثؿ ىذه الفحكص 

 أمراض كراثية. لمتعرؼ عمى جنس الجنيف قبؿ الكالدة عند الشؾ في كجكد
تنظير الجنيف )البالفيتكسككب(، كتتـ ىذه الطريقة باستعماؿ المنظار الداخمي  -ّ
 .(ُ)لمرحـ
يمكف مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة التعرؼ عمى عدد الحمؿ مف خبلؿ  -ج

، بؿ يمكف لمطبيب الكقكؼ عمى (ِ)لممكجات فكؽ الصكتية -دكبمر-التصكير اإلشعاعي 
 . (ّ)ي رحـ أمو، بؿ سماع دقات قمبوحياة الجنيف ف

                                                           
، كطفمؾ مف الحمؿ إلى ُِّ، كأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا صُِٗ، ُِٖانظر: مكسكعة المرأة الطبية ص -ُ

 .ّٕٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُّٗالكالدة لسبيرك فاخكرم ص
ممعطي لالنساء كالحمؿ كاإلخصاب ، المكجات فكؽ الصكتية في أمراض ُِٖمكسكعة المرأة الطبية ص -ِ

، َِٔ، ُٖٔ، كطفمؾ مف الحمؿ إلى الكالدة لسبيرك فاخكرم صُِّ، كأحكاـ المرأة الحامؿ كحمميا صُٗص
 .ْٓٔ/ُ، كالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم ّٕٔكأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص

 الجامعة مجمةفي ىنية، منشكر  إسماعيؿ الحمؿ لمازف راثمي ضبط المعاصرة في العممية الحقائؽ دكر -ّ
ـ، كمكسكعة المرأة الطبية ََِٓ، يناير، ْٕص ،ُ العدد ،ُّالمجمد -الشرعية الدراسات سمسمة-اإلسبلمي 

 .ُٖٔ، كطفمؾ مف الحمؿ إلى الكالدة صُِٖص
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تنقسـ إلى عبلمات أساسية كأخرل سبؽ في الحديث عف عبلمات المكت بأنيا  -د
كأما  أما األساسية: فتكقؼ النفس، كالقمب، كالدكرة الدمكية تكقفان ال رجعة فيو،  استداللية، 

ال رجعة فيو،  االستداللية كالتي يستدؿ بيا عمى تكقؼ القمب كالدكرة الدمكية تكقفان 
فارتخاء العضبلت، كعدـ استجابة الجثة ألم تنبيو حسي، كبركز حدقة العيف، كما 

كىي زرقة ناتجة عف تكقؼ الدكرة الدمكية كخاصة في األجزاء  -الرمية-يعرؼ بالزرقة 
التيبس كالذم عادة ما يبدأ في عضبلت الفؾ األسفؿ كالجفنيف، ثـ  العميا مف الجثة، ك

التعفف  جو، كالعنؽ، كالصدر، كالذراعيف، كالجذع، كأخيران في األرجؿ، كينتشر في الك 
بتحمؿ أنسجة الجسـ بكاسطة ميكركبات التعفف، كخاصة في األحشاء، كيبدأ في الجك 

 .(ُ)ساعة( مف الكفاة كيتأخر عف ذلؾ في الجك البارد  ِْالحار بعد مركر )
، (ِ)لمحياة عبلمة تحرؾال أك ،ؿك بككذلؾ ال الطبيعي، تنفسكذكر الدكتكر البار أف ال

 .(ّ)فالكائف الحي يتنفس، كيتغذل، كينمك، كيتكاثر، كيتحرؾ
لكؿ  ٔٓتتفاكت معدالت كالدة التكائـ مف بمد آلخر، فتبمغ في بعض البمداف  -ىػ

لكؿ عشرة آالؼ كالدة، أما كالدة  ُْٓعشرة آالؼ كالدة، كترتفع في بمداف أخرل إلى 
 تزيد عف )كاحد لكؿ عشرة آالؼ كالدة(، أما كالدة أربعة فيي أكثر التكائـ الثبلثية فبل

ندرة، كىكذا كمما زاد العدد انخفض المعدؿ، كلعؿ أكبر عدد سجؿ في التاريخ لتكائـ 
ـ، ُُٕٗإناث( عاـ  ٓذككر ك َُحممتيا امرأة في بطف كاحد ىك خمس عشر تكأمان )

كرت بالتكائـ، فإف فرصة حمميا مرة أخرل كتدؿ الشكاىد السريرية عمى أف المرأة إذا ما ب
بالتكائـ تتضاعؼ خمس مرات عف المرأة التي تبكر بكلد كاحد، كأكبر عدد لمرات كالدة 

-ـَُٕٕالتكأـ مف أـ كاحدة ىك الذم حصؿ لزكجة الفبلح الركسي فيكدكر فازيمياؼ )

                                                           
  .ُٓٗ-َُٗانظر: الطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي ص -ُ
 .ُّْٕ/ِ، جّع اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة -ِ
  .ُٕٖانظر: الطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي ص -ّ
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ـ الثبلثية، أزكاج مف التكائٕزكجان مف التكائـ، الثنائية، ك ُٔـ( كالتي كضعت ُِٖٕ
 .(ُ)كلدا ٗٔكأربعة أزكاج مف التكائـ الرباعية، أم ما يعادؿ 

:  أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
لما كانت اجتيادات الفقياء في ميراث الحمؿ صادره عف اجتياد كاحتياط لمحمؿ  -أ

أكمكا ما كالكرثة ال عف ىكل كتشو؛ لئبل يضيع حؽ الحمؿ، كال يزيد نصيب الكرثة في
ليس ليـ، كفي المقابؿ لما كانت التقنية الطبية الحديثة في ىذا المجاؿ يقينية النتائج، 
فإف أثر ىذه التقنية سيظير في تأثيرىا عمى قسمة الميراث، غير أف ىذا التأثر نسبي، 

ككاحد مثبلن، فيكقؼ  ،كعدده ،التقنية الطبية الحديثة بالقطع جنس الجنيف فإف أثبتت
أك االستيبلؿ، كبالتالي تنخفض  ،ا الجنيف؛ الحتماؿ مكتو قبؿ الكالدةنصيب ىذ

التقديرات التي ذكرىا الفقياء لمحمؿ، فمف ثبلثة عند الحنفية، كستة عند الحنابمة، إلى 
تقديريف فقط، عمى تقدير الجنس الذم يظيره الطب الحديث، كعمى تقدير أنو ميت، 

، كال (ِ)ة الحسابية، كال عناء كمشقة مف قسمتياكعميو فبل إطالة في المسألة مف الناحي
 خكؼ عمى نصيب الحمؿ أك الكرثة. 

مع األخذ بعيف االعتبار إمكانية الخطأ الكاردة في العممية الطبية، أك في مصدر 
النتائج كإعطاء امرأة نتيجة أخرل، كعميو يجب أف تحاط النتائج بالعناية كاالىتماـ 

  .الفائقيف
ـ آؿ الشيخ ضركرة أال تصدر ىذه النتائج إال مف طبيبيف مسمميف كيرل الدكتكر ىشا

 .(ّ)الجية المصدرة ليذه النتيجة ةيقبؿ رأييما، مع مسؤكلي
فإني ال أرل مانعان مف استعانة القاضي، أك المحٌكـ الذم سيقـك »يقكؿ سعيد مكفعة: 

ال مانع مف بناء بقسمة التركة بمثؿ ىذه الكسائؿ الحديثة، كىي أغمبية في معطياتيا، ك 
                                                           

 .ِِٓالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف ص -ُ
 . ّٖٕانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص  -ِ
 المصدر نفسو.  -ّ
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األحكاـ عمى الظف، فإذا تبيف غير ىذا الظف فالقاعدة تقكؿ: ال عبرة بالظف البيف 
خطؤه، فيمكنو أف يعرؼ مف خبلؿ التحاليؿ الطبية المتكررة في أكثر مف مختبر ما إذا 
كانت حامبلن أك ال، كلو أف يستأنس باألشعة الحديثة في معرفة الذككرة كاألنكثة، كعدد 

في ذلؾ ضرر عمى األـ، كالمكجات فكؽ الصكتية، كالتحاليؿ يكف ة، إذا لـ األجن
ال فبل تجبر، كلك لـ يضرىا إجراء مثؿ ىذه  المخبرية، فالغالب فييا أنيا ال تضر، كا 

 .(ُ)«الفحكصات االختبارية
كأرل أنو يفضؿ في ىذا الزماف حسمان لمادة الخبلؼ »كيقكؿ عبد الرشيد قاسـ: 

 .(ِ)«كر الطب كأجيزتواالستفادة مف تط
أف نسبة كالدة التكائـ في الحاالت العادية قميمة، فإذا ما أضيؼ إلى ذلؾ نسبة  -ب

 .(ّ)كالدة تكائـ مات المكرث فييا فيذا يككف أقؿ مف القميؿ
معمميف  ،يقـك غير االستيبلؿ مقاموما ذىب إليو اإلماـ مالؾ كغيره مف أنو ال  -ج
ىذا بعيد عف ما يثبتو  تنفس، كلكبؿ زاد البعض  ،يح غير مف تككف الحركة بأف

عبلمات الحياة، كبالتالي يككف ىذا القكؿ األطباء مف ككف الحركة، كالتنفس مف 
 .امرجكح

 أعمـ كاهلل 
 

                                                           
 .ٓٓٔ، ْٓٔ/ُالمكسكعة الفقيية لؤلجنة كاالستنساخ البشرم  -ُ
 .ُِّة الحامؿ كحمميا صأحكاـ المرأ -ِ
 المصدر نفسو. -ّ
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 ادلـِت اُضبُش: ٓرياس اُـوه٠ ٝاحلوه٠
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

، كالحرقى جمع حريؽ، كالمراد مف الغرقى جمع غريؽ، كىك مف مات بالغرؽ أكالن:
مات بالحرؽ، كمراد الفقياء في ىذا الباب: المكتى الذيف التبس زمف مكتيـ، كعمي، 
كمف ماتكا بحادث عاـ: كالغرؽ، كاليدـ، كالحرؽ، أك بكباء عاـ كالطاعكف، أك ماتكا في 

ادث التي غربة، أك في معركة، أك حكادث السيارات، كالطائرات، كما أشبو ذلؾ مف الحك 
 .(ُ)تفتؾ بجمع مف البشر

ذكر أىؿ العمـ لمغرقى كالحرقى مف حيث معرفة المتأخر منيـ مكتان مف عدمو  ثانيان:
 حاالت خمس:

الحالة األكلى: أف يعمـ مكتيـ جميعان في آف كاحد، كعميو فبل تكارث بينيـ إجماعان؛ 
 ىنا. ألف شرط اإلرث تحقؽ حياة الكارث بعد مكت المكرث، كىذا مفقكد

الحالة الثانية: أف يعمـ تأخر مكت أحدىـ بعينو كلـ ينس، فالمتأخر يرث المتقدـ 
 باإلجماع.

     .الحالة الثالثة: أف يعمـ المتأخر بعينو ثـ ينسى
 الحالة الرابعة: أف يعمـ المتأخر ال بعينو.

 .(ِ)الحالة الخامسة: أف ال يعمـ المتأخر مف المتقدـ، بؿ يجيؿ األمر
اختمؼ الفقياء في تكريث أصحاب الثبلث الصكر األخيرة بعضيـ مف بعض  ثالثان:

 عمى قكليف:
 كرثتو لباقي كؿو  كماؿي  ذىب الجميكر إلى عدـ التكارث بينيـ، القكؿ اْلكؿ:

 ؛ لما يمي:(ّ)األحياء
                                                           

 .ِّٔ، كالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية صَُٕالفرائض لبلحـ ص -ُ
 .ِّٔ، كالتحقيقات المرضية صَُٕ، كالفرائض لبلحـ صِّ/ٔ الطالبيف ، كركضةٖٕٗ/ٔ عابديف ابف حاشية -ِ

 .ِٓٓ/ٔ ابف قدامة ، كمغنيِّ/ٔ البيفالط ، كركضةْٕٖ/ْ الدسكقي ، كحاشيةِٕ/َّ لمسرخسي المبسكط -ّ
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 ،(ُ)اليمامة أنيـ لـ يكرثكا قتمى لما ركم عف الصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف -ُ
 .(ْ)األحياء عصبتيـ ككرثكا بعض، مف بعضيـ (ّ)ةكالحر  ،(ِ)كصفيف
، غير كىك المكركث، مكت بعد الكارث حياة التكريث شرط ألف -ِ  يثبت كال معمـك

 شرطو. في الشؾ مع التكارث
 ميتا. كضعتو إذا كالحمؿ يرثو فمـ مكركثو، مكت حيف حياتو تعمـ لـ ألنو -ّ
  بالشؾ. نثبتو فبل التكارث، عدـ األصؿ ألف -ْ
 أك معان، مكتيما يككف أف مف يخمك ال ألنو يقينا؛ خطأ منيما كاحد كؿ تكريث ألف -ٓ
 .(ٓ)لئلجماع مخالؼ يقينان  خطأ معو كالميت بالمكت السابؽ كتكريث بو، أحدىما سبؽ

 ما كطارفو ىك ،(ٔ)طارفو دكف مالو تبلد مف بعض مف بعضيـ يرث القكؿ الثاني:
 ؛ لما يمي: (ٕ)بمةمعو، كىك مذىب الحنا ميت مف كرثو

                                                           
 عنكة، ثـ الكليد بف خالد كفتحيا ىػ،ُِ سنة  الصديؽ بكر أبي أياـ في الكذاب مسيممة كقتؿ فتحيا كاف -ُ

 جكا، اليمامة كتسمى حجر، كقاعدتيا نجد، مف معدكدة كىي أياـ، عشرة كالبحريف اليمامة كبيف صكلحكا،
 .ِْْ/ٓ البمداف طسـ، معجـ بف سيـ بنت باليمامة اليمامة فسميت جكا قديمان  ااسمي العيف، ككاف بفتح كالعىركض

 كبالس، الرقة بيف الغربي الجانب مف الفرات شاطئ عمى الرقة بقرب مكضع الفاء: كتشديد بكسرتيف ًصفٍّيف -ِ
 .ُْْ/ّ البمداف صفر، معجـ غرة في ىػّٕ سنة في  كمعاكية  عمي بيف صفيف كقعة ككانت

، ةحر  -ّ  مف أطـ اسـ كاقـ كقيؿ: كاقـ، اسمو العماليؽ مف برجؿ سميت الشرقية، كىي المدينة، حرتي إحدل كىاًقـو
 ىػّٔ سنة معاكية بف يزيد أياـ في المشيكرة الحرة كقعة كانت الحرة ىذه كفي الحرة، تضاؼ إليو المدينة آطاـ

 المدينة، معجـ أىؿ إليو كخرج كاقـ حرة ذم نزؿال -مسرفا صنيعو لقبيح كسمكه- المرم عقبة بف مسمـ بيف أميره
 .ِْٗ/ِ البمداف

الرزاؽ  ، كعبدََُِّرقـ:  ِِِ/ٔ مكتو عمي مف ميراث في الكبرل، كتاب الفرائض، باب أخرجو البييقي -ْ
في سننو،  منصكر بف ، كسعيدُُٕٔٗ، ُُٓٔٗرقـ:  ِْٗ/َُالغرقى  في المصنؼ، كتاب الفرائض، باب

 .َِْبرقـ:  َُٕ/ُ الغرقى كالحرقى كتاب الفرائض، باب
 .ِٔٓ، ِٓٓ/ٔ انظر: المغني البف قدامة -ٓ
 لمحمد المقنع أبكاب عمى ، المطمعالماؿ المستحدث :كالطريؼ كالطارؼ األصمي، القديـ الماؿ كالتالد: التبلد -ٔ

 .َّٗص الحنبمي البعمي الفتح أبي بف
 .ّٔٓ/ُّ الفتاكل ، كمجمكعِٓٓ/ٔ ، كالمغنيِِٖ/ٔ المبدع -ٕ
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 بعضيـ يرث فقاؿ: بيت عمييـ كقع قـك عف أنو سئؿ  النبي ركم عف لما -ُ
 .(ُ)بعضا

 أثر مكقكؼ ال مرفكع. ىك إنما ىذا نكقش: أف
 بأنو قكؿ جمع مف الصحابة. -ِ

نكقش: بأف قكؿ بعضيـ ليس بأكلى مف قكؿ البعض اآلخر، فقد ركم عف جمع مف 
 الصحابة خبلفو.

 آخرىـ، مف يمكتكف البيت أىؿ فجعؿ عمكاس، عاـ بالشاـ الطاعكف كقع لما -ّ
 .(ِ)بعض مف بعضيـ كرثكا أف عمر: فكتب عمر، إلى ذلؾ في فكتب

 نكقش: بأنو قد ركم عف عمر خبلفو، كليس أحد قكليو بأكلى مف اآلخر.
 أف في منع التكارث قطع تكريث المسبكؽ مف السابؽ كىك خطأ قطعان. -ْ

، مع احتماؿ أف ال يككف نكقش: بأف تأخ ر مكت أحدىما مجيكؿ، كالمجيكؿ كالمعدـك
 ىناؾ متأخر، كمع االحتماؿ يحصؿ الشؾ، كال ميراث مع الشؾ.

أف األصؿ حياة كؿ منيما، كمكتو بعد صاحبو مشككؾ فيو، فبل يترؾ األصؿ  -ٓ
 المتيقف ألمر مشككؾ فيو.

ـ التكارث، كسبب نكقش: بأف ىذا األصؿ معارض بأصؿ آخر ىك أف ألصؿ عد
التكارث كىك تأخر حياة أحدىما عف اآلخر مشككؾ فيو، فبل يعدؿ عف األصؿ المتيقف 

 .  (ّ)ألمر مشككؾ فيو، كليس أحد األصميف بأكلى مف اآلخر
                                                           

 ، كسعيدَُِّٖبرقـ:  ِِِ/ٔ مكتو عمي مف ميراث في السنف الكبرل، كتاب الفرائض، باب أخرجو البييقي -ُ
في مصنفو، كتاب  الرزاؽ ، كعبدِّْبرقـ:  َُٔ/ُ في سننو، كتاب الفرائض، باب الغرقى كالحرقى منصكر بف

 مف نفو مصنؼ، كتاب الفرائض، الغرقىفي مص شيبة أبي ، ابفُُٗٓٗبرقـ:  ِٕٗ/َُالفرائض، باب الغرقى 
، َِبرقـ:  ْٕ/ْسننو، كتاب الفرائض  ، كالدار قطني فيُّّّٖبرقـ:  ِْٕ/ٔ بعض مف بعضيـ يكرث كاف

سناده»جميعيـ ركاه مكقكفان عمى إياس المزني، قاؿ األلباني:   .ُُّٕبرقـ:  ُْٓ/ٔ الغميؿ إركاء« صحيح كا 
 .ِِّبرقـ:  َُٔ/ُ ب الفرائض، باب الغرقى كالحرقىفي سننو، كتا منصكر بف أخرجو سعيد -ِ
 .ِٔٓ/ٔ ، كالمغني البف قدامةِٖ/َّ لمسرخسي المبسكط -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

الممكف مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة معرفة زمف الكفاة بشكؿ تقريبي أصبح مف  
 مف خبلؿ مبلحظة أىؿ االختصاص لمتغيرات التي تحدث في الجثة، كمف ىذه التغيرات:

تبرد الجسـ: إذ تنخفض درجة حرارة األحشاء الداخمية بشكؿ تدريجي بعد كفاة  -ُ
محيط بيا؛ ألف مركز الحرارة في قاعدة اإلنساف، حتى تتبلئـ مع درجة حرارة الجك ال

المخ يتكقؼ بسبب الكفاة، لتككف الجثة أشبو بجسـ معدني يتأثر بالحرارة المحيطة بو، 
( درجة مئكية عبر فتحة َٓ( إلى )َكيتـ قياس الحرارة بكاسطة ترمكمتر مقسـ مف )

مد، كمتكسط الشرج؛ لقياس حرارة األحشاء التي تحتفظ بالحرارة مدة طكيمة عف سطح الج
( درجة مئكية، يتـ فقدىا في الحاالت العادية بمعدؿ ثابت، ّٕحرارة الجسـ عند الكفاة )

ىك ثبلث درجات فيرنيايت لكؿ ساعة مف الساعات الثبلث األكلى، كبمعدؿ درجتيف 
فيرنيايت في كؿ ساعة مف الساعات الثبلث التالية، لتصؿ الجثة إلى درجة حرارة 

ؿ تسع ساعات مف الكفاة، غير أنو قد تكجد عكامؿ أخرل تساعد الكسط المحيط بيا خبل
عمى أف ال تككف الحرارة منتظمة في االثنتي عشرة ساعة األكلى بعد الكفاة؛ ترجع 

 لؤلسباب التالية:    
مكاف كجكد الجثة: إذ تيبط حرارة الجثة إذا كانت بالعراء في مدة أقؿ مما إذا  -أ

ذ، كما أف األغطية تعتبر عامبلن مساعدان عمى سرعة كانت داخؿ حجرة مغمقة النكاف
بركدة الجثة، كتبرد الجثة بسرعة بسبب تيارات اليكاء الباردة، أك بسبب كجكدىا في 
الماء، كما أف نكع كطبيعة السكائؿ تؤثر في فقداف الجثث لحرارتيا، فالماء العادم 

لجثة أكثر مف السكائؿ يساعد عمى سرعة بركدتيا بخبلؼ سكائؿ المجارم التي تحفظ ا
النظيفة، كضابط ذلؾ كمو: بأف الحرارة تفقد بسرعة كمما زاد الفرؽ بيف حرارة الجثة 

 كالكسط الذم تكجد فيو مف ىكاء أك ماء أك مادة أخرل تحيط بيا.
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حالة الجثة: فاألجساـ النحيفة مكصؿ جيد لمحرارة بخبلؼ البدينة بطيئة التكصيؿ  -ب
أسرع  ة األجساـ النحيفة سريعان، كما أف جثث الشيكخ كاألطفاؿ تبردليا، كلذلؾ تنخفض حرار 

 الكفاة. مف جثث الشباب، كما أف األمراض المنيكة تسبب سرعة ىبكط حرارة الجثث بعد
األمراض المسببة لمكفاة: إذ تكجد حاالت مرضية مصحكبة بتشنجات كالتيانكس،  -ج

لعفف كالتياب البريتكني في الككليرا، أك التسمـ باإلستركنيف، أك في حاالت التسمـ ا
 .(1)الحرارة حيث ترتفع حرارة الجثة بفعؿ الجراثيـ، مما يعني مبلحظة ىذه الحالة في قياس

الزرقة الرمية )الرسكب الدمكم، أك التمكف المكتي، أك االزرقاؽ الجيفي(: كىك  -ِ
كعية الدمكية المكجكدة تمكف الجمد بعد الكفاة كتكقؼ القمب، الناتج عف ترسب الدـ في األ

في األجزاء المنخفضة مف الجثة بفعؿ الجاذبية األرضية، مما يسبب ظيكر زرقة ببشرة 
الجمد فيما عدا مكاضع االتكاء بالجثة، كيتمكف الجمد كاألنسجة في السطح السفمي مف 
الجسـ بمكف الدـ، كيختمؼ ىذا التمكف باختبلؼ سبب الكفاة، كيشاىد ىذا التمكف في 

جساـ الفاتحة، أما األجساـ السكداء فمف الصعكبة مبلحظة الزرقة الرمية فييا بسبب األ
لكنيا، كيظير المكف حكالي بعد نصؼ ساعة إلى ساعة مف حيف الكفاة عمى ىيئة بقع 
مرقشة في الجمد تتسع تدريجيان، كيندمج بعضيا ببعض لتشكؿ بقعة كاحدة كاسعة أكثر 

-ٔد إلى الجنبيف كاألماـ، كيكتمؿ انتشارىا بعد حكالي )ما تبتدئ مف ناحية الظير كتمت
( ساعات، حيث يثبت المكف، كال يتحكؿ مف مكانو بتغير كضع الجثة؛ نتيجة تكسر ٖ

كريات الدـ كتسربيا مف األكعية الدمكية إلى األنسجة المحيطة، كثبات المكف باألنسجة، 
مكت، تساعد شدتو كانتشاره عمى كتظير قيمة االزرقاؽ الجيفي بأنو عبلمة أكيدة عمى ال

                                                           
انظر: الطب الشرعي كالبكليس الفني الجنائي ليحيى شريؼ، كمحمد عبد العزيز سيؼ النصر، كعثماف محمد  -ُ

، كالتحقيؽ الجنائي كمياـ ّٓ، ِٓ، كالطب الشرعي في التحقيقات الجنائية صِٕٓ، ِْٕ/ُعدلي مشالي 
دئ ، كالطب الشرعي مبأ، ٓ، كالطب الشرعي كالبحث الجنائي صَُُ، َُٗالمحقؽ في جريمة القتؿ ص
، كالمكجز في الطب الشرعي كعمـ ُّ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية صِٗ، ِٖكحقائؽ لحسيف شحركر ص

كمكسكعة الفقو كالقضاء في الطب الشرعي ، ُّٗ، كالطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي صِٓالسمـك ص
 .ُّٗ-ّٖٗ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُِٕ/ُ
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احتساب زمف الكفاة، كيعطي دليبلن عمى الكضعية التي كاف عمييا الجسـ عند المكت، 
ذا ما قد أيحدث تغيير في كضعية الجثة  .(1)كا 

التيبس الرمي: كيسمى بتخشب المكتى، كيقصد بو تصمب العضبلت اإلرادية  -ّ
(، P.T.Aمادة ثالث فسفات األدينكزيف ) كالبلإرادية لمجثة نتيجة تحمؿ كيمائي، كتمؼ

كيحدث ذلؾ بشكؿ تدريجي بعد فترة االرتخاء األكلي لمعضبلت، كيبدأ التيبس بعد 
ساعتيف مف الكفاة في عضبلت الكجو، بحيث يصعب إغبلؽ الجفكف كالفكيف، 
كالعضبلت الصغيرة بالفكيف كاألصابع كالقدميف، ثـ ينتشر تدريجيان مف أعمى إلى أسفؿ، 

ساعات يشمؿ عضبلت الصدر، كبعد  ٔساعات يشمؿ عضبلت الرقبة، كبعد  ْبعد ك 
ساعات يشمؿ عضبلت الطرفيف العمكييف، فبل يمكف ثني الككع، أك تحريؾ الذراعيف  ٖ

ساعات يشمؿ  ُِساعات يشمؿ عضبلت البطف، كبعد  َُعند الكتفيف، كبعد 
ضبلت الجسـ كمو، ثـ يظؿ عضبلت الطرفيف السفمييف، كبذلؾ يككف التيبس قد شمؿ ع

ساعة يبدأ التيبس في الزكاؿ تدريجيان  ِْساعة أخرل، كبعد  ُِالجسـ متيبسان لمدة 
ساعة أخرل حتى يزكؿ تمامان، حيث يصبح  ُِبنفس الترتيب الذم ظير بو، كيستغرؽ 

ساعة مف الكفاة، غير أف ىناؾ  ّٔبعد  -االرتخاء الثنكم–الجسـ مرتخيان بالكامؿ 
ثر في التيبس الرمي كاكتمالو، كبالتالي يؤدم إلى عدـ معرفة الكقت الذم عكامؿ تؤ 

مضى عمى الكفاة، كتحريؾ الجثة مف مكانيا، كرفعيا مف أطرافيا، كالذم يؤدم إلى 
زكاؿ التيبس كعدـ عكدتو ليحؿ االرتخاء مكانو، ككحرارة الجك التي تؤثر في التيبس 

ا زادت درجة الحرارة المحيطة بالجثة إلى حد الرمي، حيث يسرع في الزكاؿ كالظيكر كمم
                                                           

، ٓٓ، كالطب الشرعي في التحقيقات الجنائية صِٖٕ-ِٕٓ/ُانظر: الطب الشرعي كالبكليس الفني الجنائي  -ُ
، ٖٓعي النظرم كالعممي صكالطب الشر  ُُِ، ُُُ، كالتحقيؽ الجنائي كمياـ المحقؽ في جريمة القتؿ صٔٓ
، كالمكجز ُٖ، ُٕ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية صُّ-ِٗطب الشرعي مبادئ كحقائؽ لشحركر ص، كالٗٓ

الجنائية  ، كالمكسكعةُّٗ، كالطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي صّٓفي الطب الشرعي كعمـ السمـك ص
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ ِّٓالعتيبي ص سعكدالسعكدية ل بيا في المعمكؿ باألنظمة المقارنة اإلسبلمية
 .ُّٗالفقيي ص
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معيف، لدرجة أنيا تتكقؼ إذا كاف الجك قريبان مف درجة الصفر فما دكنيا، كالبنية كأف 
يككف المتكفى رياضيان، كلو عضبلت مفتكلة، إذ يبطؤ ابتداء التيبس، ككأف يبذؿ المتكفى 

ع في ظيكر التيبس كاكتمالو، مجيكدان بدنيان قبؿ كفاتو مباشرة، فيذا مف شأنو أف يسار 
كيؤثر السف أيضان في التيبس الرمي، فعند حديثي الكالدة يبدأ سريعان في بضع ساعات، 

 .(1)ككذا في حالة الشيكخ المتقدمي السف
 الخبليا مف المتحررة األنزيمات بفعؿ الجسـ أنسجة تحمؿ التعفف الرمي: كىك -ْ

فيك حالو تطرأ  كأمبلح، كسكائؿ غازات لىإ األمعاء في معظميا يعيش التي كالجراثيـ
عمى الجثة نتيجة الغزك الميكركبي التعفني، سكاء مف داخؿ الجثة أك مف خارجيا، مما 
يؤدم إلى تدرج تحمؿ أنسجتيا الرخكة كاألحشاء، كالدـ ىك أكؿ ما يتعفف في الجسـ؛ 

كره كاخضرار في لتكاثر الميكركبات المكجكدة أساسان في الجسـ كفي األمعاء، كيبدأ ظي
أسفؿ جدار البطف مف الجية اليمنى، كتشجر األكعية الدمكية السطحية بالبطف، ثـ في 
كافة الجسـ، كىنا تبدأ الميكركبات في الظيكر نتيجة تعفف الجثة كتخمرىا ال سيما ناحية 

جة البطف؛ لكجكد بعض بقايا األطعمة، كغالبان ما ينتفخ البطف تدريجيان بفعؿ الغازات النات
عف البكتيريا، كينتقؿ االنتفاخ إلى بقية األجزاء حتى تصبح الجثة كالبالكف، لتفكح منيا 
رائحة كريية، لتدؿ عمى تكاثر الميكركبات فييا، كأف الجثة قد مضى عمى كفاتيا في 
حدكد الثبلثة األياـ في الصيؼ، كخمسة أياـ في الشتاء، مع إمكاف تأثر ذلؾ بزيادة أك 

دة، كيككف ظيكر التعفف بشكؿ اخضرار في جدار البطف مف األسفؿ نقص عكامؿ متعد
ساعة شتاء،  ِْساعة إلى  ُِساعات صيفان، كمف  ٖساعات إلى  ٔكاليميف في 

                                                           
، كالتحقيؽ الجنائي كمياـ المحقؽ في جريمة القتؿ ٗٓ، ٖٓانظر: الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ص -ُ

، ِٖٕ/ُ، كالطب الشرعي كالبكليس الفني الجنائي ُُ-ٖ، كالطب الشرعي كالبحث الجنائي ص ُُُص
، ٔٓ، كالمكجز في الطب الشرعي كعمـ السمـك ص ّّ-ُّي مبادئ كحقائؽ لشحركر ص كالطب الشرع

 ، كالمكسكعةُٔ، ُٓ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية ص ُْٗ، ُّٗكالطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي ص
لخبلؼ الفقيي ، كأثر التقنية الحديثة في آِّالسعكدية ص بيا في المعمكؿ باألنظمة المقارنة الجنائية اإلسبلمية

 .ُّٕ/ُ، كمكسكعة الفقو كالقضاء في الطب الشرعي ّّٗ، ِّٗص
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ساعة في  ِٕإلى  ْٖساعة في الصيؼ، كمف  ّٔإلى  ِْكتظير شجرة التعفف مف 
الجثة مبلصقان  الشتاء، كبظيكر اليرقات المتطكرة مف البيض الذم تضعو الحشرات فكؽ

أك  ٔأياـ صيفان، ك ٓأك  ْلؤلماكف المتفسخة نستطيع تقدير الكفاة بمضي ما يقارب مف 
كالتي نتجت عف تغذم اليرقات عمى -أياـ شتاء، كبكجكد الحشرات أك الديداف  ٕ

أياـ صيفان، كتطكؿ المدة فترة الشتاء،  ٕحكؿ الجثة نستطيع تقدير الكفاة بمضي  -الجثة
يكما في الشتاء تككف ىذه الحشرات قادرة عمى  ِْيكما في الصيؼ، ك ُٖكبعد مركر 

الطيراف، كينتيي التعفف الرمي بامتصاص جميع األنسجة المتحممة بتأثير الديداف 
كالبكتيريا كالحشرات التي تتغذل عمى ىذه الجثث،  كأما أجساد الغرقى فتبقى دكف تعفف 

يضطرد فييا التعفف بشكؿ سريع يفكؽ  طالما كانت في الماء، كلكف بعد انتشاليا
أياـ كذلؾ بعد  ٕأك  ٓالتصكر، فقد تبدكا الجثة بمظير تعفف متقدـ يشبو التعفف بعد 

 .(1)ساعة أك ساعتيف مف انتشاليا مف الماء
 كلكنان  دىنيان، مممسان  كأخذىا الجثة، ثقؿ ازدياد بو التصبف الرمي )التشمع(: كيقصد -ٓ
 مادة إلى بالجثة الدىنية األنسجة تحكؿ نتيجة العفف؛ الجبف كرائحة رائحة ذا أصفرا
 فيتحكؿ بالييدركجيف، المشبعة غير الدىنية األحماض تشبع بسبب صمبة صفراء شمعية
الشحـ، ففي ىذه الظاىرة يتحكؿ الجسـ تحت البشرة كداخمو  حمض إلى الزيت حمض

تجمد يكقؼ التعفف مف المظير الدىني الطرم سيؿ التحمؿ إلى قكاـ جبني دىني م
كاضطراده بالجسـ، كيقي الجسـ مف التحمؿ ليحتفظ بمظير الجثة كامبلن دكف تغيير، 
كيتـ ىذا التغير الدىني تحت ظركؼ ثبلثة مقاكمة الضطراد التعفف، فيستمـز األمر 
لظيكره أف تككف الجثة مطمكرة طمران تامان تحت سطح الماء، بحيث ال يصؿ إلييا أم 

                                                           
، كالتحقيؽ الجنائي كمياـ المحقؽ في جريمة القتؿ ِِٖانظر: الطب الشرعي كالبكليس الفني الجنائي ص -ُ

، ٗٓ، كالمكجز في الطب الشرعي كعمـ السمـك ص ُٖ-ُِ، كالطب الشرعي كالبحث الجنائي ص ُُْ، ُُّص
، كالطبيب أدبو ّٓ-ّّ، كالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ لشحركر ص َِ، ُٗب الشرعي كأدلتو الفنية ص كالط

، ِّٓالسعكدية ص بيا في المعمكؿ باألنظمة المقارنة الجنائية اإلسبلمية ، كالمكسكعةُْٗكفقيو لمبار كالسباعي ص
 .ّٓٗ -ّّٗكأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص
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ف مستمرة بييئة رطبة، كحرارة منخفضة مدة أسابيع كشيكر حتى يتـ ىكاء، كأف تكك 
التحكؿ الدىني الذم يكجد في ىذا التغير، ففي الجثث المطمكرة في الماء يقؼ التعفف 
بعد طركئو ببضعة أياـ، ثـ يبدأ التصبف بعد ثبلثة أسابيع في الظيكر، كيستكمؿ في 

 .(1)أشير كيتـ في مجمكع الجثة في ستة مدة تتراكح ما بيف شير كنصؼ إلى ثبلثة أشير،
التحنط )التحكؿ إلى مكمياء(: ىك تغير رمي يطرأ تحت ظركؼ خاصة بعد  -ٔ

الكفاة، كينتج عنو أف تحتفظ الجثة بشكميا مقددان جافان دكف تحمؿ بأنسجتيا، كيساعد 
ة، عمى حصكلو عكامؿ عدة، كمنيا: أف تككف الجثة معراة، كمعرضة لتيارات ىكائية قكي

كلحرارة مرتفعة، كألشعة الشمس، كأف تككف عمى سطح يسيؿ منو امتصاص السكائؿ 
 كسط في المكجكدة الجثث في التعفف مف تحدث بدالن  الظاىرة العفنة المتساقطة، فيذه

كيتكرمش الجمد  الجثة، مف السكائؿ فتتبخر الصحراء، مثؿ كالحرارة، الجفاؼ شديد
 الجثة كتتحكؿ البكتيريا، العضبلت الجافة، كتمكتعمييا، كيندبغ، كيمتصؽ بالعظاـ ك 

 بني بمكف كيتمكف كمتجعدان، كصمبان، رقيقان، جافان  الجثة جؿ يصبح بأف مكمياء، إلى
 يحافظ لـ إف لمكسر قابمة قاسية تصبح كما كحجمان، كزنان  أقؿ الجثة كتصبح غامؽ،
طكيمة، كيبدأ التحكؿ  فلسني تبقى عمييا المحافظة كعند الخارجية، المؤثرات مف عمييا

إلى مكمياء مف أسبكعيف بعد التعرض لمعكامؿ السابقة، كيكتمؿ عمى حسب عكامؿ 
 .(2)الجفاؼ فيما بيف ثبلثة كستة أشير

                                                           
، َِ-ُٖ، الطب الشرعي كالبحث الجنائي ص ُِٗ، َِٗلشرعي كالبكليس الفني الجنائي صانظر: الطب ا -ُ

، كالطب الشرعي مبادئ ِٕ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية ص ٖٔ، ٕٔكالطب الشرعي النظرم كالعممي ص
، كالطبيب أدبو كفقيو لمبار ِٔ، كالمكجز في الطب الشرعي كعمـ السمـك ص ّٔ، ّٓكحقائؽ لشحركر ص

، كأثر ِّٓالسعكدية ص بيا في المعمكؿ باألنظمة المقارنة الجنائية اإلسبلمية ، كالمكسكعةُْٗلسباعي صكا
 .ّٔٗ، ّٓٗالتقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص

، ُٗ، الطب الشرعي كالبحث الجنائي صِِٗ، ُِٗانظر: الطب الشرعي كالبكليس الفني الجنائي ص -ِ
، كالطب الشرعي ّٔ، كالمكجز في الطب الشرعي كعمـ السمـك صٖٔكالطب الشرعي النظرم كالعممي ص

 =الجنائية اإلسبلمية ، كالمكسكعةُْٗ، كالطبيب أدبو كفقيو لمبار كالسباعي صّٔمبادئ كحقائؽ لشحركر ص
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 تكقيت الكفاة عمى ضكء التغيرات الكيميائية بالجسـ:
نظران ألىمية تحديد كقت الكفاة في الطب الشرعي، فقد حاكؿ األطباء تعييف كقت 

ة عمى أسس ال تتدخؿ فييا عكامؿ كثيرة كالتي تؤثر في التغيرات الرمية التي تمي الكفا
الكفاة، فابتدأ البحث في حؿ ىذا المكضكع عمى أساس كيميائي، فشرع ماسكف 

(Mason عاـ )ُُٗٓ ،ـ بإجراء أبحاث عف كمية ممح البكتاسيـك في السائؿ النخاعي
ة كجكد ذلؾ العنصر في السائؿ النخاعي كقاـ بتجارب عمى حيكانات، كذلؾ بتحميؿ نسب

حسب الساعات التي تعقب الكفاة، فتمكف بذلؾ مف إيجاد عبلقة بيف زيادة ىذا العنصر 
في السائؿ النخاعي كالساعات التي تمي الكفاة إلى ثبلثة أياـ، كرسـ لذلؾ رسمان بيانيان، 

ىذا العنصر ال كعند تطبيؽ ىذا الرسـ عمى متكفيف في غضكف ىذه المدة، كجد بأف 
يمكف االعتماد عميو في تحديد لحظة حصكؿ الكفاة، كظير الخطأ في حدكد زيادة أك 

ساعات عف الكقت الحقيقي لمكفاة، كلـ تثبط ىذه النتائج عزيمة باحثيف آخريف،  ٖنقص 
( أبحاثان عمى السائؿ النخاعي مستكشفان مدل تأثير Shoarupفقد أجرل شكرب )

مكجكدة في ىذا السائؿ، كىي: حمض المبنيؾ، كنتركجيف عناصر أخرل كيميائية 
البلبركتيني، كاألحماض األمينية، فكجد أف ىذه العناصر تزيد بمعدؿ مضبكط في 
غضكف المدة ما بيف كقت الكفاة إلى مركر خمس عشرة ساعة، ككانت النتائج مشجعة 

يتعدل الساعة  عند تطبيقيا عمى حاالت الكفاة، بحيث كاف الخطأ في ىذه األحكاؿ ال
كالنصؼ زيادة أك نقصان، كأمكنو الكصكؿ بطريقة حسابية إلى معادلة لتحديد كقت 

 .  (1)الكفاة

                                                                                                                                                                  
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ِْٓ، ِّٓالسعكدية ص بيا في المعمكؿ باألنظمة المقارنة=

 .ُْٖ/ُالفقو كالقضاء في الطب الشرعي  ، كمكسكعةّٔٗص
 .ْٔانظر: الطب الشرعي كأدلتو الفنية كدكره الفني في البحث عف الجريمة لعبد الحميد المنشاكم ص -ُ
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:  أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
لما كانت التقنية الطبية الحديثة لـ تتكصؿ بعد لتحديد لحظة الكفاة بدقة تامة، بؿ إف 

يسيرة، كىذا مف دكف شؾ سيؤثر في الحكـ، إذ الشؾ ال ىناؾ فرقان في حدكد الساعات ال
يزاؿ في بعض المسائؿ قائمان في احتمالية تقدـ كتأخر الكفاة في حدكد ساعة كنصؼ 
تقريبان بناء عمى تحديد أىؿ التخصص في الطب الشرعي، كيرل الدكتكر ىشاـ آؿ 

البيانات الكاردة الشيخ القكؿ باعتماد تقرير الطب الشرعي في ذلؾ إذا شيد عمى صحة 
فيو اثناف مف أخصائي الطب الشرعي أماـ القاضي الشرعي في تحديد كفاة اثنيف مف 
األقارب الذيف يرث بعضيـ بعضا، فتخرج المسألة مف ككنيا اعتمادان عمى التقنية الطبية 
الحديثة التي ىي عبارة عف تقرير الطب الشرعي، إلى مسألة شيادة أماـ القاضي في 

رب عمـ السابؽ منيـ مف البلحؽ، فيككف تكريث البلحؽ مف السابؽ بشيادة تكريث أقا
 .(ُ)العدكؿ

كالباحث يؤيده في ذلؾ، كعميو يمكف االعتماد عمى التقنية الطبية الحديثة ىنا بشرط 
صدكر تقرير الطب الشرعي عف اثنيف مف األطباء العدكؿ المختصيف، كإلحاطة األمر 

يتـ أخذ شيادتيما عمى ما في التقرير الطبي مف الحاكـ  بالعناية كاالىتماـ الفائقيف
الشرعي، أما الحالة التي تمتبس أك يصعب فييا تحديد لحظة الكفاة ألم سبب مف 
األسباب، فيبقى االعتماد عمى ما ذكره الفقياء، كلعؿ رأم الجميكر ىك األقرب 

 ت بما يكىنيا.لمصكاب؛ لما ذكركه مف األدلة؛ كألف أدلة الفريؽ الثاني قد عكرض
 أعمـ كاهلل 

 
 
 

                                                           
 . ّٖٗأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص  -ُ
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 ادلـِت اُواثغ: ٓرياس اخل٘ض٠ ادلشٌَ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

جميعان، أك ىك الذم ال يخمص لذكر كال  كالنساء لمرجاؿ ما لو مف: لغة الخنثى أكالن:
 ؿالرجا آلتا لو مف: االصطبلح كفي، الميف كىك الخنث ، مفكخناث خناثى جمعو أنثى،

 . (ُ)البكؿ كيككف لو ثقب في مكاف الفرج يخرج منو أصبل، منيما شيء لو ليس أك كالنساء،
 ينقسـ الخنثى مف حيث الظيكر كعدمو إلى قسميف:  ثانيان:

القسـ األكؿ: خنثى غير مشكؿ: كىك الذم يتبيف فيو عبلمات الذككرة أك األنكثة، 
 مقة زائدة.فيعمـ أنو رجؿ فيو خمقة زائدة، أك امرأة فييا خ

القسـ الثاني: خنثى مشكؿ: كىك الذم ال يتبيف فيو عبلمات الذككرة أك األنكثة، كال 
يعمـ أنو رجؿ أك امرأة، أك تتعارض فيو العبلمات، كبالتالي فالمشكؿ ينقسـ مف حيث 

نما لو  -الذككرة كاألنكثة–اآللة إلى قسميف: مف لو اآللتاف  كمف ليس لو كاحدة منيما، كا 
 .(2)ؿ منو، إال أنو قيؿ: إف النكع الثاني نادر الكجكدثقب يبك 
 يبكؿ حيث مف باؿ إف يبكؿ، حيث مف يرث الخنثى أف عمى أجمع الفقياء ثالثان:
ف الرجاؿ، ميراث كرث الرجاؿ  خركج ؛ ألف(3)المرأة ميراث كرث المرأة تبكؿ حيث مف باؿ كا 
 الكبر. بعد تكجد إنما العبلمات ركسائ كالكبير، الصغير مف لكجكدىا العبلمات؛ أعـ البكؿ

الخنثى إما أف يرث بالذككة فقط، أك أف يرث باألنكثة فقط، أك يرث بيما  رابعان:
متفاضبل، أك يرث بيما متساكيا، فإف كرث بالذككرة كاألنكثة متساكيان، فإنو يعطى نصيبو 

اختمؼ الفقياء في ، أما إف اختمؼ إرثو، فقد (4)كامبلن؛ ألنو ال فرؽ بيف ذككريتو كأنكثتو
 إرثو عمى أقكاؿ:

                                                           
 .ُِِ/ٔ، كالمغني البف قدامة ُّٕص ، كالتعريفاتِِْ/ٓ العركس ، كتاجُْٓ/ِ العرب لساف -ُ

 .ُِِ/ٔ، كالمغني ُٖٔ/ٖ، كالحاكم الكبير ْٖٗ/ْ، كحاشية الدسكقي ْٕٔ/ُانظر: ممتقى األبحر  -ِ
 .ُِِ/ٔ ، كالمغنيٖٓ/ِ ، كالمجمكعُُْ/ْ السالؾ ، كبمغةِّٕ/ٕ الصنائع ، كبدائعُٕاإلجماع البف المنذرص -ّ
 .ُٓٓانظر: الفرائض لبلحـ ص -ْ
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ذىب فقياء الحنفية إلى أف الخنثى يعامؿ كحده باألضر، فيعطى أقؿ  القكؿ اْلكؿ:
 األقؿ ما يرثو في التقديريف، كال يكقؼ شيء، سكاء ركجي انكشاؼ حالو أك ال؛ ألف

ف األكثر، فمو ذكران  كاف إف ألنو شؾ؛ األكثر كفي بيقيف، ثابت  األقؿ، فميا أنثى كاف كا 
 مع االستحقاؽ يثبت فبل شؾ، األكثر استحقاؽ كفي بيقيف، ثابتا األقؿ استحقاؽ فكاف
 سبب بالشؾ، كألف يثبت ال أنو بيقيف الثابت غير في المعيكد األصؿ عمى الشؾ،

نما المعركؼ غير الخنثى، لبلبف ثابت الماؿ كؿ استحقاؽ  بمزاحمة حقو ينتقص كا 
 عمى الزيادة عف حقو سقكط في الشؾ كقع أنثى أنو احتمؿك  ذكر أنو احتمؿ اآلخر، فإذا

 .(1)الثابت بيقيف أنو ال يسقط بالشؾ في المعيكد األصؿ عمى بالشؾ يسقط فبل الثمث،
نكقش: بأف نصيب الكارث غير الخنثى مشككؾ فيو؛ ألنو يزيد أك ينقص مع تبيف حاؿ 

ى، بأف نعطييـ اليقيف كىك األقؿ، الخنثى، كعميو فبل يقيف إال بأف نعامؿ الكرثة مثؿ الخنث
 . (2)إشكالو كبأف نصيب الكارث ال يعرؼ إال بعد معرفة نصيب الخنثى، كذلؾ ال يعرؼ مع

ذىب فقياء المالكية إلى أف الخنثى يعطى ىك كمف معو نصؼ ما  القكؿ الثاني:
لو ؛ ألف أسكء أحكا(3)يستحقو في كؿ تقدير، سكاء كاف يرجى اتضاح أمر الخنثى أـ ال

أف يككف أنثى، كما زاد عمييا فتنازع بينو كبيف بقية الكرثة، كليس ألحد الفريقيف مزية 
 .(4)عمى صاحبو؛ ألف اإلشكاؿ قائـ، فكجب أف يقسـ بينيـ كالتداعي

نكقش: بأف إعطاء الكرثة نصؼ ما يستحقكنو في كؿ تقدير، كلك كاف يرجى اتضاح 
مف أعطيو، ثـ ال يمكف رده إذا اتضح  حاؿ الخنثى يعرض حؽ بعض الكرثة لمتمؼ بيد

 .  (5)أمر الخنثى

                                                           
 .ِّٗ، ِّٖ/ٕ صنائعال ، كبدائعِٗ/َّ لمسرخسي المبسكط -ُ

 . َْْ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ُٔٓالفرائض لبلحـ ص  -ِ

 .ْٖٗ/ْ الدسكقي ، كحاشيةَِٔص الفقيية القكانيف -ّ

 .ّٗٓ، ّٖٓ/ِالمعكنة لمقاضي عبد الكىاب  -ْ

 . ُٔٓالفرائض لبلحـ ص  -ٓ
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ذىب فقياء الشافعية إلى أف الخنثى يعامؿ ىك كمف معو باألضر،  القكؿ الثالث:
سكاء رجي انكشاؼ حالو أـ ال، كيكقؼ الباقي إلى أف يتضح أمر الخنثى، أك يصطمح 

 المشككؾ فيو، فيكقؼ مشككؾ كغيره ذلؾ ىك اليقيف، الكرثة عمى المكقكؼ فيقسمكه؛ ألف
 .(1)حالو يتبيف حتى فيو

نكقش: بأف كقؼ المشككؾ فيو يمـز عميو أحد أمريف: األكؿ: بقاء الماؿ مكقكفان، كىذا 
يمنع مف االنتفاع بو، كيعرضو لمتمؼ، كالثاني: حمؿ الكرثة عمى الصمح عمى المكقكؼ 

 .(2)مف غير رضا بو، ككبلىما غير كجيو
 في الخنثى حاؿ اتضاح يرجى كاف إفاء الحنابمة إلى أنو ذىب فقي القكؿ الرابع:

كيكقؼ الباقي إلى أف يتضح أمر الخنثى، ، كمف معو باألضرىك  يعامؿ فإنو المستقبؿ،
فأك يصطمح الكرثة عمى المكقكؼ فيقسمكه، كالشافعية تمامان،   حالو، اتضاح يرجى  لـ كا 

 ألنو دير، كلـ يكقؼ شيء؛ما يستحقو في كؿ تق نصؼ أعطي كؿ مف الخنثى كمف معو
 سيـ، كىك ابف نصيب فمو ذكران  كاف فإف أنثى، يككف أف كيحتمؿ ذكران، يككف أف يحتمؿ
ف سيـ، المعركؼ كلبلبف  كلبلبف سيـ، نصؼ كىك بنت نصيب فمو أنثى كاف كا 

نما سيـ، نصؼ حاؿ كفي تاـ، سيـ حاؿ في فمو سيـ، المعركؼ  حالة عمى يستحؽ كا 
 كذلؾ حالتيف، في يستحقو ما نصؼ فيعطي األخرل، مف بأكلى ىماإحدا كليست كاحدة،
 أسيـ، سبعة عمى بينيما الميراث فيككف تاـ، سيـ المعركؼ كلبلبف سيـ، أرباع ثبلثة
تساكتا، فكجبت التسكية بيف  حالتيوثبلثة، كألف  كلمخنثى أربعة، المعركؼ لبلبف

 أحكالو بأسكأ تكريثو كليس ليما، بينة كال بأيدييما، داران  نفساف حكمييما، كما لك تداعى
 إلى سبيؿ كال عميو، دليؿ ال تحكـ بيذا فتخصيصو بذلؾ، معو مف تكريث مف بأكلى
 .(3)لو استحقاقيـ يقيف مع الماؿ تضييع كفيو تنتظر، لو غاية ال ألنو الكقؼ؛

                                                           
 .ِّ/ٔ المحتاج ، كنيايةَّ/ِ الميذب -ُ

 . ُٔٓصالفرائض لبلحـ  -ِ

 .ِِِ/ٔ ، كالمغني ِّٗ/ٕ الصنائع بدائع -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 دلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخا أٝال :

يذكر األطباء أف جنس الجنيف يتحدد عادة مف النطفة التي تأتي مف األب؛ ذلؾ أف 
(، Yالنطؼ بحسب ما تحممو مف الصبغيات تنقسـ إلى قسميف: نطؼ تحمؿ الصبغي )

(، بخبلؼ البكيضة كالتي ال تحمؿ إال نكعان كاحدان مف Xكنطؼ تحمؿ الصبغي )
( كاف Y، فإذا ما تمقحت البكيضة بالنطفة التي تحمؿ الصبغي )(Xالصبغيات ىك )

( Xالجنيف ذكران بإذف اهلل تعالى، كأما إذا تمقحت البكيضة بالنطفة التي تحمؿ الصبغي )
كاف الجنيف أنثى، غير أف الجنيف يبقى حتى نياية األسبكع السادس مف الحمؿ مزدكج 

يبدأ  -يكما ِْأم بعد –بكع السابع الجنس بحيث ال يمكف تحديده، كبعد دخكؿ األس
الجياز التناسمي باالتجاه نحك الذككرة أك األنكثة كفقان لمصيغة الصبغية التي تمت في 

ىذا السر، كىك رجؿ أمي، عاش في بيئة  ، فسبحاف مف عمـ محمدان (ُ)عممية التمقيح
إليو األطباء أمية، كفي زمف يستحيؿ فيو التعرؼ عمى مثؿ ىذا األمر، كالذم لـ يتكصؿ 

إال في عصر التقنية الطبية الحديثة، كذلؾ بعد تكفر الكسائؿ التي أتاحت ذلؾ، إذ يقكؿ 
رىىىا، مىمىكنا، ًإلىٍييىا اهلل بىعىثى  لىٍيمىةن، كىأىٍربىعيكفى  اثنتاف ًبالن ٍطفىةً  مىر   "إذا :النبي  ك  مىؽى  فىصى خى  كى

رىىىا، سىٍمعىيىا، بىصى ًجٍمدىىىا، كى لىحٍ  كى  فيقضى أيٍنثىى؟ أىـٍ  أىذىكىره  رىبِّ  يا قاؿ: ثيـ   كىًعظىامىيىا، مىيىا،كى
ب ؾى  يىٍكتيبي  شىاءى، ما رى ، كى ميوي؟ رىبِّ  يقكؿ: يا ثيـ   اٍلمىمىؾي ب ؾى  فيقكؿ أىجى يىٍكتيبي  شىاءى، ما رى ، كى  اٍلمىمىؾي
ب ؾى  فيقضى ًرٍزقيوي؟ رىبِّ  يا يقكؿ: ثيـ   يىٍكتيبي  شىاءى، ما رى ،الٍ  كى ًحيفىةً  اٍلمىمىؾي  يىٍخريجي  ثيـ   مىمىؾي  ًبالص 
" كال أيًمرى  ما عمى يىًزيدي  فال يىًدًه، في  .(ِ)يىٍنقيصي

كيذكر األطباء أنو قد يحصؿ في حاالت نادرة خمؿ أثناء انقساـ النطؼ، فيضـ 
( بدؿ صبغي كاحد، بينما يبقى البعض اآلخر XXبعضيا صبغيف جنسييف مف نكع)
                                                           

 ضكء في األجنة ، كعمـّْٖ، كالمكسكعة الطبية الفقيية صُِٗعمـ الجنيف العاـ لكنعاف كشكشرة ص  -ُ
 . ِْٗ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف صْٖص كالسنة القرآف

 .ِْٓٔبرقـ:  َِّٕ/ْرزقو...  كتابةك  أمو بطف اآلدمي في الخمؽ كيفية القدر، باب مسمـ، كتاب أخرجو -ِ
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غي جنسي، فيككف الناتج أربعة أصناؼ مف النطؼ عند الرجؿ ىي: خاليان مف أم صب
(X,Y,XX,O كتككف ىناؾ فرصة إلنجاب أربع تركيبات مف حامؿ ىذه التركيبات ،)-

 كالتالي: -بعضيا خنثى
ُ- (YO.كىذا ال يعيش عادة ) 
ِ- (XOكيطمؽ عميو طبيان بمتبلزمة تكرنر )(Turner Syndrome،) ظاىره  كىك إنساف

 كال يحيض، أك ينجب، كيككف مصابان بعدد مف التشكىات البدنية. ، كلكنو ببل مبيضيفأنثى، 
ّ- (XXY(كيعرؼ طبيان بمتبلزمة كبلينفمتر )Klein Filter Syn ،كىك رجؿ عقيـ ،)

 شاذ الطباع، عديـ الرجكلة تقريبان.  
ْ- (XXX(كيعرؼ طبيان بمتبلزمة فرط األنكثة )Super Female Syn كىي أنثى ،)

يكرثيا فرط الزيادة في الصبغي األنثكم تخمفان عقميان، كربما أصيبت بندرة الطمث، أك 
 .(1)انقطاعو، كقد تككف بعض المصابات بيذه المتبلزمة طبيعيات تمامان 

كقد دلت المشاىدات السريرية عمى أف كجكد الخصية في الجنيف الـز لتكجيو الجنيف 
 .(2)ـز لتكجييو نحك األنكثةنحك الذككرة، أما كجكد المبيض فميس ببل

كيفرؽ األطباء بيف نكعيف مف الخنكثة: الخنكثة الحقيقية، كالتي تجمع بيف الخصية 
ما  كالمبيض، كىي نادرة، كالخنكثة الكاذبة، كالتي تككف فييا الغدد التناسمية إما مبيض كا 

تناسمية خصية، كتككف األعضاء التناسمية الظاىرة غامضة، كتخالؼ ما عميو الغدة ال
 . (3)ألؼ كالدة ِٓالتي في الداخؿ، كتكجد بنسبة كاحد مف كؿ 

كمع التقنية الطبية الحديثة يمكف لؤلطباء أف يميزكا بيف حاالت الخنكثة المختمفة، 
كدرجاتيا، كمعرفة األسباب التي تحدث مف خبلليا حاالت الخنكثة غير الحقيقة التي 

 أصميا أنثى كظاىرىا ذكر، كالتي ىي:

                                                           
 .ّْٖالمكسكعة الطبية الفقيية لكعناف ص  -ُ

 .  ِْٗ، كخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف صّْٗالمكسكعة الطبية الفقيية ص  -ِ

 .َْْ، ّْٗ، كالمكسكعة الطبية الفقيية لكنعاف صُٕ، ُٔالطبيب فقيو كأدبو لمبار كالسباعي ص -ّ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0158 

نشاط ىرمكني غير طبيعي بالغدة الكظرية، أك خمؿ في إنزيماتيا المؤدية إلى  -ُ
تككف اليرمكنات في حاؿ الجنيف، كذلؾ نتيجة لنقص أك انعداـ الييدرككسيبلز 

(Hydroxylase 21 كالذم يؤدم إلى زيادة كبيرة في ىرمكف الذككرة، أك إنزيـ ،)
لى زيادة ىرمكف الذككر كذلؾ، (، كالذم يؤدم إ Hydroxylaseُُالييدرككسيبلز )

 فينتج عف ذلؾ تذكير األعضاء التناسمية الظاىرة عند اإلناث، كضغط الدـ.
تعاطي األـ الحامؿ ليرمكنات الذككرة أك البركجستركف، ألم سبب مف األسباب  -ِ

مما يؤدم إلى نمك األعضاء التناسمية الظاىرة نحك الذككرة حتى كلك كاف الجنيف أنثى 
 ل الصبغيات، كعمى مستكل الغدة التناسمية، بؿ عمى مستكل األعضاءعمى مستك 

التناسمية، ليكلد الجنيف بأعضاء تناسمية ذكرية ظاىرة، أما األعضاء التناسمية الداخمية 
 .(1)فيي أنثكية طبيعية

ككذلؾ تمكف األطباء مف معرفة األسباب التي تحدث مف خبلليا حاالت الخنكثة غير 
ف كانت حاالتيا نادرة جدان -يا ذكر كظاىرىا أنثى الحقيقة التي أصم  كالتي ىي: -كا 

عدـ تأثر األعضاء في الجنيف بكجكد ىرمكف الذككرة التستستركف كلدييا مناعة  -ُ
لفعمة، فتسير األعضاء التناسمية الظاىرية إلى أعضاء أنثكية، مع كجكد ميبؿ لكف 

ء أنثى لكنيا ال تحيض، كعند الرحـ غير مكجكد، كتنمك األثداء عند البمكغ كأثدا
التشخيص يجد الطبيب الخصية، فيككف العبلج ىك إزالة ىذه الخصية التي لـ يعد منيا 
فائدة، بؿ يحتمؿ تحكليا إلى كـر خبيث، كتعطى اليرمكف األنثكم لتسير حياتيا الطبيعية 

 عمى أنيا أنثى ال تنجب.
ىذا عف كـر نادر كخبيث  نشاط ىرمكني غير طبيعي مف الغدة الكظرية، كينتج -ِ

في الغالب في الغدة الكظرية، كتفرز فيو الغدة الكظرية زيادة في ىرمكف األنكثة 
األستركجيف، مما يتسبب في غياب أعضاء الذككرة الظاىرة، فيظف أنو أنثى، كعند 

 البمكغ تظير عبلمات الذككرة.
                                                           

 .ْٖٗب كالقرآف لمبار صخمؽ اإلنساف بيف الط -ُ
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كاف ذلؾ في  تعاطي األـ الحامؿ ليرمكف األنكثة عند الحمؿ، خصكصان إذا -ّ
األشير الثبلثة األكلى، مما يؤدم إلى عدـ اكتماؿ نزكؿ الخصيتيف، كصغر حجـ 
القضيب جدان، ككجكد فتحة البكؿ أسفؿ القضيب، كيتـ إعادتو إلى الكضع الطبيعي 

 .(1)بالجراحة الطبية
 ي:كييتـ األطباء حاليان بالجنس المبيـ عند المكاليد، كيشخصكف الحالة كيقكمكنيا كالتال

يبدأ األطباء بأجراء دراسة خمكية كغدية، كيستخدـ المسبار لكشؼ الكثير مف  -أ
 االضطرابات الكراثية.

يعاير األطباء كاألخصائيكف بعض اليرمكنات كنسبتيا في الجسـ، كيراقب  -ب
، كفرط البكتاسيك.  المكلكد لمنع نقص الصكديـك

قناة مكلمر؛ ألنو يرتفع في يعاير األطباء كاألخصائيكف اليرمكنات المضادة ل -ج
 الذككر، كال يمكف كشفو في اإلناث في  السنكات األكلى مف العمر.

 .(2)تحميؿ الكركمكسكمات -د
كمف خبلؿ التحاليؿ الطبية كالمخبرية أصبح مف الممكف التعرؼ عمى جنس الخنثى 

عادتو إلى كضعو الطبيعي المقارب لحالتو، كالجـز بذككريتو كأن كثتو، دكف المشكؿ، بؿ كا 
االنتظار لسف البمكغ، أما في حالة عدـ اكتشاؼ الحالة إال بعد سف البمكغ، فإف صفات 
الذككرة أك األنكثة تظير بكضكح، كيبقى إجراء عممية جراحية إلزالة المبس الحاصؿ في 
ف كاف حاصبلن مف الناحية الظاىرية؛  الجنس، كمف المستبعد طبيان استمرار ىذا المبس، كا 

التقنية الطبية الحديثة تستطيع بياف جنس الجنيف في البطف، فضبلن عما بعد ذلؾ أف 
 .(3)كالدتو
  

                                                           
 .ِِّ-َِّ، كالطبيب فقيو كأدبو لمبار كالسباعي صََٓ، ْٗٗخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص -ُ

 .ُِْ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُٗٓ/ِالجامع في أمراض النساء نكفاؾ  -ِ

 .ُّْأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ّ
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:  أصو َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
لما كانت اجتيادات الفقياء في ميراث الخنثى صادره عف اجتياد كاحتياط لو كلمكرثة؛ 

ليس ليـ، كفي المقابؿ لما كانت لئبل تضيع الحقكؽ، كال يزيد نصيب الكرثة فيأكمكا ما 
التقنية الطبية الحديثة في ىذا المجاؿ يقينية النتائج، فإف أثر ىذه التقنية يظير في 
األخذ بيا، كتقديميا عمى األقكاؿ المبنية عمى االجتياد القائـ عمى الظف كاالحتماؿ، 

ىشاـ آؿ الشيخ فتقسـ المسألة مرة كاحدة بعد تحديد جنس الخنثى طبيان، كيرل الدكتكر 
االعتماد عمى قكؿ اثنيف مف األطباء العدكؿ المختصيف في ىذا الشأف بعد أخذ 

، كالباحث يكافقو في ذلؾ؛ سدان لباب التبلعب، (ُ)شيادتيـ الشرعية مف الحاكـ الشرعي
مكانية الخطأ الكاردة في العممية الطبية، أك في مصدر النتائج، كإلحاطة  كالتزكير، كا 

 .ية كاالىتماـ الفائقيفاألمر بالعنا
 أعمـ كاهلل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
 . ُْْديثة في الخبلؼ الفقيي صقنية الحأثر الت -ُ
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 ادلجؾش اُواثغ: أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف اجل٘ب٣بد ٝاحللٝك
 كفيو ستة مطالب:

 .ادلـِت األٍٝ: ئصجبد اجل٘ب٣خ ثبجلبئلخ
 .ادلـِت اُضب٢ٗ: اجل٘ب٣خ ػ٠ِ اجل٘ني يف اُجـٖ

 .ادلـِت اُضبُش: اُوظبص يف اُؼظبّ
 .٤َ اُؼوٞثخ ثبدلوعادلـِت اُواثغ: رأع

 .ادلـِت اخلبٌٓ: أكاح اُوظبص
 .ادلـِت اَُبكً: اُوؼبء ثبُووائٖ يف احللٝك
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 ادلـِت األٍٝ: ئصجبد اجل٘ب٣خ ثبجلبئلخ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

، كفي الشرع: كؿ الذنب أما الجنايات: فجمع جناية، كىي في المغة أكالن:  فعؿ كالجـر
 الجرح، عمى الفقياء ألسنة في غيرىا، كغمبت أك النفس عمى ضرران  ضمفيت محظكر
 عقكبة الشرع: كفي المنع، المغة: في كىك حد، فجمع كأما الحدكد، (ُ)كالقطع كالقتؿ،
 .(ِ)تعالى هلل حقان  كجبت مقدرة

الجكؼ: ىك الباطف، كمنو الجائفة: الطعنة التي تبمغ الجكؼ أم الباطف،  ثانيان:
اف بطنو، فباطف البطف جكؼ، كالجكؼ أيضان: ما انطبقت عميو الكتفاف كجكؼ اإلنس

، كالجمع األىجيٍكؼ أك األجكاؼ، كاألجكفاف: البطف (ّ)كالعضداف كاألضبلع كالصقبلف
، كالجكؼ: الخبلء، ثـ استعير لما يقبؿ الشغؿ كالفراغ، فقيؿ: (ْ)كالفرج التساع أجكافيما

  .(ٓ)جكؼ الدار لداخميا كباطنيا
 اختمؼ الفقياء في كجكب القصاص بالجناية عمدان تصؿ إلى الجكؼ عمى قكليف: :الثان ث 

 ؛ لما يمي:(6)في الجناية عمدان تصؿ إلى الجكؼال قصاص عند جميكر الفقياء اْلكؿ: 
 كالمماثمة، المساكاة ىك كالقصاص ،(7)ژڭ ڭ ڭ ۇژتعالى:  لقكلو  -ُ

  .(8)متعذر ذلؾ في المساكاة كاعتبار

                                                           
 .ِٓٓص ، كالتعاريؼ لممناكمَُٕص لمجرجاني ، كالتعريفاتُْٓ/ُْ العرب لساف -ُ
 .ُّٕص الفقياء ، كأنيسُُّص التعريفات -ِ
قبلفً  -ّ ٍنب، القىٍرناف مف كؿٍّ دابَّةو : الص  ٍقؿ الجى ٍقؿ ،كالص  قىؿي انًيضاـ الص  ٍقؿ الخفيؼ مف الدكاب ،كالصَّ ، كالص 

 . ْٔ/ٓالعيف ، ك َّٖ/ُُلساف العرب انظر: 
 .ُِْ، ُِّ/ُِ، كتاج العركس ّٓ، ّْ/ ٗانظر: لساف العرب  -ْ
 . ِٖٓ/ ُ، كالتعاريؼ ْٓٗ/ ُمعجـ مقاييس المغة  -ٓ
 . ِٔٓ/ٖ ابف قدامة مغني، ك ِِْ/ُِ الكبير ، كالحاكمِٖٓ/ٔكاإلكميؿ ، كالتاجُْٔ/ِٔ لمسرخسي المبسكط -ٔ
 .ُٕٗ اآلية :سكرة البقرة -ٕ
 .ٓٔ/ٖ الكبرل البييقي سنف -ٖ
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دى  "ال :كؿ النبي لق -ِ اًئفىًة، كال اٍلمىٍأميكمىًة، في قىكى اٍلمينىقِّمىةً  كال اٍلجى
(1)"(2). 

 .(3)نكقش: بأنو حديث ضعيؼ
ف كاف ضعيفان إال أنو يقكيو غيره مف اآلثار التي  في اجتمعت معو يجاب عنو: بأنو كا 

 .(4)المعنى
 العظاـ. كسرك قصاص فييا يجب فمـ فييا، الزيادة يؤمف ال جراح ألنيا -ّ
 .(5)لئلجماع الحاصؿ عمى عدـ القصاص مف الجائفة  -ْ

 .(6)نكقش: بأنو قد ثبت خبلفو عف ابف حـز الظاىرم، كخبلؼ أىؿ الظاىر معتد بو
؛ (7)يثبت القصاص في الجناية عمدان عدكانان عمى الجكؼ عند ابف حـزالقكؿ الثاني: 

 لما يمي:
گ گ گ  ژ ڑڑ ک ک ک ک   گژ  تعالى: لقكلو  -ُ

 .(10)ژ﮼﮽ ژ :كقكلو تعالى، (9)ژمح جخ مج جحژ :كقكلو تعالى، (8)ژڳ
 لنا أجمؿ لما مماثمة فيو تمكف ال ذلؾ مف شيئا لك عمـ أف تعالى كالداللة فييا: أف اهلل

 منو القصاص مف بالمنع الجركح شيئا مف يخص كلـ جممة، الجركح في أمره بالقصاص
                                                           

 الجكؼ، إلى كصمت التي ىي كالجائفة: الدماغ، فييا التي الغشاء كىي الدماغ، بأـ تصؿ التي ىي المأمكمة: -ُ
 .َُٗ/ُ ماجو ابف سنف الكسر، شرح بعد العظـ نقمت التي الجراحة كالمنقمة:

 .ِّٕٔبرقـ:  ُٖٖ/ِ وماجو، كتاب الديات باب ما ال قكد في ابف أخرجو -ِ
 .ُِْ/ّ الزجاجة انظر: مصباح -ّ
 .َُٗ/ٔ كاآلثار السنف معرفة -ْ
 العمـ أىؿ مف أحد عند قصاص فييا كليس الجكؼ، إلى تصؿ التي كىي البدف، في كالجائفة»قاؿ ابف قدامو:  -ٓ

 .ُْٕ/ِ، كانظر: اإلشراؼ عمى مذىب أىؿ العمـ البف المنذر ِٔٓ/ٖ ، المغني«نعممو
عبلـُّّ/ٓ المعاد انظر: زاد -ٔ  .ِٕٕ/ِ المكقعيف ، كا 
 . ُْٔ/َُ المحمى  -ٕ
 .ُْٗاآلية  سكرة البقرة: -ٖ
 .ْٔاآلية  سكرة مريـ: -ٗ
 .ْٓ اآلية :سكرة المائدة -َُ
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:  لكؿ تبيانان  أنزؿ كتابو الىتع فإنو بو؛ االعتداء في العمد إال في شيء، يقكؿ ابف حـز
 الجركح مف شيء تخصيص قط أراد ما تعالى أنو بران  قسمان  تعالى باهلل نقسـ فنحف»

 .(1)«االعتداء بو فيالقصاص إال  مف بالمنع
، كقكلو تعالى: ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژلقكلو تعالى:  -ِ 

، كقكلو (2)ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ  ائ   ەئ ەئژ 
 .(3)ژھ ھ ے ےژتعالى: 

 كسر؛ أك جرح مف بعمد كاف ما كؿ في اهلل تعالى أكجب القصاص كالداللة فييا: أف
 السنف ككركد سيئة، كؿ كفي عقكبة، كؿ كفي حرمة، كؿ كفي تعد، كؿ في ذلؾ إليجابو
اهلل  رسكؿ عف الثابتة

(4). 
 ىنا متعذرة.نكقش: بأف اآليات تتحدث عما يمكف فيو المماثمة في القصاص كىي 

                                                           
 .ُْٔ/َُ المحمى -ُ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ِ
 .َْ اآلية :سكرة الشكرل -ّ
 .َّْ/َُ المحمى -ْ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

تمكف األطباء مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة كمكتشفات العمـك الطبية التعرؼ عمى 
، مف خبلؿ المناظيرك ، كذلؾ مف خبلؿ التصكير الطبي بأنكاعو، أجزاء الجسـ البشرم بأكممو

مما نتج عنو سيكلو التشخيص كالتعرؼ عمى المرض، كيمكف مف خبلؿ التصكير بالرنيف 
 اإلصابات كاألمراض. مف كمدل سبلمتيا، الجكؼ داخؿ مناطؽ التعرؼ عمى المغناطيسي

كيعد استخداـ المكاد المشعة أك النظائر المشعة في المجاؿ الطبي مف أحدث 
ديثة، كيسمى بالطب النككم؛ نسبة لنكاة الذرة، كالتي ىي مصدر التطكرات الطبية الح

اإلشعاع المنبعث مف ىذه المكاد المشعة، كيعد الطب النككم مف أحدث تطبيقات 
التكنكلكجيا في المجاؿ الطبي، كيعد استعماؿ المكاد المشعة في حاالت المسح 

كيستفاد منو في الكشؼ اإلشعاعي ألعضاء الجسـ ىك األكثر شيكعان في الكقت الحالي، 
عمى األعضاء الداخمية لمجسـ، كذلؾ بإعطاء المريض المادة المشعة الخاصة لفحص 

كيختمؼ كؿ عضك عف اآلخر في نكع -العضك، إما عف طريؽ الفـ، أك الحقف الكريدم 
مادتو المشعة المستخدمة، أك المادة الكيميائية التي تضاؼ إلى المادة المشعة قبؿ 

ليمتص الجسـ ىذه المادة، كتمتقط بالعضك المراد فحصو مف الدـ،  -يضإعطائيا لممر 
ثـ يتـ تصكير ىذا العضك عف طريؽ جياز متصؿ بكاميرا اللتقاط أشعة جاما، كيسمى 
ىذا الجياز بجياز المسح اإلشعاعي، كيتـ مف خبللو الحصكؿ عمى صكرة فكتغرافية 

ية لمعضك المراد فحصو، كبالتالي عمى أفبلـ، أك أم نكع خاص مف أفبلـ األشعة العاد
 . (1)يتـ تحميؿ الصكر، كمعرفة أم األعضاء حصمت عميو الجناية، كمدل تأثره بيا

إف جسـ اإلنساف يتككف مف أجيزة رئيسية عدة ىي: الجياز التنفسي، كيتككف مف   
الرئتيف، كالقصبة اليكائية، كالجياز الدكرم، كيتككف مف القمب، كاألكعية الدمكية، 

                                                           
  WWW.Shhha.com.، كمكقع الصحة: ِّٔبابممي ص  المكسكعة الصحية لضحى -ُ
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، كالمرمء، كالمعدة كاألمعاء الدقيقة كالغميظة،  كالجياز اليضمي، كيتككف مف البمعـك
كأعصاب، كالجياز البكلي أك  شككي كنيخاغ دماغ العصبي، كيتككف مف كالجياز

 التناسمي: كيتككف مف الكميتيف، كالمثانة، كالرحـ.
اليبلؾ، كالقمب  بعض ىذه األجيزة يككف تأثرىا باإلصابات بالغ قد يصؿ بيا إلى حد

مثبلن، كبعضيا مف الممكف االستغناء عف جزء منيا، إذ يستطيع اإلنساف العيش بربع 
%( مف كبده، كالكبد يمكنو العكدة َٔكمية في ظركؼ طبيعية، كيمكنو التبرع بحكالي )

إلى الكضع الطبيعي في غضكف شير كاحد، كيمكف االستغناء عف بعض األعضاء 
كيمكف االستغناء عف الطحاؿ بالتعكيض بالعقاقير الطبية، كيمكف  بزراعة غيرىا كالقمب،

أيضان االستغناء عف المرارة كبعض األمعاء الدقيقة أك الغميظة، كيمكف االستغناء عف 
الرحـ كتعيش المرأة في كضع طبيعي مف غير حمؿ، في حيف تكجد أعضاء ال يمكف 

تيف كالبنكرياس، كالمثانة، كيذكر عدد االستغناء عنيا؛ لعدـ إمكانية التعكيض عنيا كالرئ
مف األطباء أف القصاص في بعض األجيزة المكجكدة في جكؼ اإلنساف أمر غير 

 .(1)متصكر مف الناحية الطبية؛ لعدـ انضباط المماثمة، كخكفان مف التعدم كالحيؼ
 :  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
القصاص في الجناية عمدان عدكانان عمى الجكؼ لك تأممنا في قكؿ ابف حـز نراه يثبت  

و اعتداء بو، كالطب الحديث يثبت أف بعض األعضاء في الجكؼ ال فيإال ما كاف 
يمكف حصكؿ القصاص منيا كتصكره، غير أنو مف الممكف حصكؿ ذلؾ في عضك 

، كمف الممكف مف خبلؿ التشخيص معرفة نكع اإلصابة، كمدل إمكانية (2)كالطحاؿ
 .مف عدمو، كبالتالي يككف الذم عميو ابف حـز ىك الراجح مع األخذ بشرطو االقتصاص

 أعمـ كاهلل 
                                                           

، كالطب الشرعي مبادئ ِْٗ ،ُٖٔ، ُْْ، َُٔانظر: مكسكعة الطب الجراحي إلسماعيؿ الحسيني ص -ُ
 .ِْٕ، ُْٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صُُٓكحقائؽ لحسيف شحركر ص

 .ّْٕانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ِ
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 اجل٘ني يف اُجـٖ ػ٠ِ ادلـِت اُضب٢ٗ: اجل٘ب٣خ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 عضك أك ،رأسيا أك ،جنبيا أك ظيرىا، أك ،بطنيا عمى حامبلن  امرأة إنساف ضرب ذاإ
 ألقت أك ،فأجيضت ،عمييا الصياح أك ،القتؿ أك ،بالضرب ياأخاف أك أعضائيا، مف

ما أف تمقيو حياك  ،ميتان  تمقيو أف إماف جنينيا،  :(ُ)ا 
 كدية الجنيف، دية ىي الجاني فعقكبة ميتان، أمو عف الجنيف نفصؿي أف :ىكلالحالة اْل 

 إلبؿ،ا مف خمس قيمتيا أمة، أك عبد، كىي غرة ،خطأ أك عمدان  أنثى، أك ذكران  الجنيف
 عند درىـ ئةام خمس أك ،ديناران  خمسكف كىك يعادليا ما أك الدية، عشر نصؼ أم

؛ (ِ)بالدراىـ الدينار تقكيـ في الخبلؼ عمى الجميكر، عند درىـ ئةام ست أك ،الحنفية
، مف اٍمرىأىتىافً  "اٍقتىتىمىتٍ : قاؿ  ىريرة لحديث أبي ،ًبحى  اٍْليٍخرىل ًإٍحدىاىيمىا فىرىمىتٍ  ىيذىٍيؿو رو  جى

ميكا بىٍطًنيىا، في كما فىقىتىمىٍتيىا ًنيًنيىا ًديىةى  أىف   ، فىقىضىى النبي إلى فىاٍختىصى ٍبده - غير ةه  جى  أك عى
ًليدىةه  قىضىى ،-كى اًقمىًتيىا" عمى اٍلمىٍرأىةً  ًديىةى  أىف   كى  .(ّ)عى

تمؼ كىنا اخ عمدان، الجناية بسبب يمكت ثـ، حيان  الجنيف ينفصؿ أف الحالة الثانية:
 عمى قكليف: الضارب مف الفقياء في كجكب القصاص

 يرث يرل جميكر الفقياء بأف ذلؾ يكجب الدية كاممة ال القصاص، كالالقكؿ اْلكؿ: 
 ، كذلؾ لآلتي:(ْ)شيئان  منيا الضارب

                                                           
 .ْٕٔ/ٕ كأدلتو اإلسبلمي الفقو -ُ
 ، كالمغنيُٖٗ/ِ ، كالميذبَُّ/ْ المحتاج ، كمغنئِٖ/ْ الكبير ، كالشرحِّٓ/ٕ الصنائع انظر: بدائع -ِ
 . ْٕٔ/ٕ كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقوُُّ/ِ المجتيد ، كبدايةُّٔ/ٖ
 ِِّٓ/ٔ الكلد عمى ال الكالد عصبةك  الكالد عمى العقؿ كأف المرأة جنيف أخرجو البخارم، كتاب الديات، باب -ّ

 العمد كشبو الخطأ قتؿ في الدية ككجكب الجنيف دية بابـ، كتاب القسامة كالمحاربيف...، ، كمسمُِٓٔبرقـ: 
 .ُُٖٔبرقـ:  َُّٗ/ّالجاني  اقمةع عمى

، َُّ/ْ المحتاج ، كمغنيِٗٔ/ْ الكبير ، كالشرحٖٖٓ/ٔ عابديف ابف ، كحاشيةٖٖ/ِٔ لمسرخسي المبسكط -ْ
 .َِّ/ٖ ، كالمغنيُٖٗ/ِ كالميذب
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نما عمدان، تككف ال الجنيف عمى الجناية ألف -ُ  ال ألنو خطأ؛ أك عمد شبو ىي كا 
 كجكد مع أك بالشؾ، يجب ال يقصد، كالقصاص حتى كحياتو الجنيف كجكد يتحقؽ
 .(ُ)الدية فيو الكاجب فيككف شبية،

يناقش: بأف ىذا محتمؿ كممكف التسميـ بو في بداية الحمؿ كأشيره األكلى، أما 
األشير المتقدمة مف الحمؿ خصكصان األخيرة، فإف كجكده معمـك كمتحقؽ إال ما ندر، 

 كأما حياتو فإنيا األصؿ.
 سان كاممة، بؿ ىك نفسفي القصاص تماثؿ النفسيف، أما الجنيف فميس نف يشترط -ِ
كلو ذمة، كىك أىؿ  ،، فمف كجو أنو آدمي منفرد بالحياة فيك نفسكجو دكف كجو مف

ككصية، كمف كجو أنو لـ ينفصؿ عف أمو كقت  ،كنسب ،لكجكب الحؽ لو مف أرث
لكجكب الحؽ عميو، فميس بنفس  أىبلن  فالجناية، كليس لو ذمة كاممة في بطنيا، كال يكك 

 .(ِ)كاممة مف ىذا الكجو
 إلى الغالب في الفعؿ أدل إذا قصاصيرل بعض المالكية كجكب ال القكؿ الثاني:

 ،نتيجة إلى غالبان  الفعؿ يؤد لـ إذا الدية كتجب ،الظير أك البطف عمى كالضرب المكت
، كالقكد (ّ)األحياء ممةج مف صار استيؿ إذا الجنيف ألف الرجؿ؛ أك اليد عمى كالضرب

 الصادؽ  خبر الرسكؿ حي بنص نفخ الركح فيو بعد قكؿ الظاىرية؛ ألف الجنيف
ـٍ  "ًإف   :كؽً المصد دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى مىقىةن  يىكيكفي  ثيـ   يىٍكمان، أىٍربىًعيفى  أيمِّوً  بىٍطفً  في خى  ذلؾ، ًمٍثؿى  عى

                                                           
العجبلف، منشكر ضمف  العزيز عبد بف اهلل مقارنة لعبد فقيية دراسة (اإلجياض) الجنيف عمى الجناية حكـ -ُ

 .ِٖٕ/ّٔ اإلسبلمية البحكث مجمة
 .ْٕٕ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ِّٓ/ٕ الصنائع انظر: بدائع -ِ
 يد ضرب كتعمد مالو في الدية الرأس تعمد كفي القصاص، الظير أك البطف تعمد في اجحالر »قاؿ الدردير:  -ّ

 ثـ حيان  فنزؿ بطف أك ظير بضرب ككانت تعمدىا إف كأما»، كقاؿ الدسكقي: ِٗٔ/ْ الكبير الشرح «رجؿ أك
 كقاؿ شيكر،الم كىك الحاجب: ابف قاؿ بقسامة، الجاني ماؿ في تجب الدية بؿ فيو، قكد ال أشيب: فقاؿ مات،
 ، انظر: حاشية«بقسامة، قاؿ في التكضيح: كىك مذىب المدكنة، كالمجمكعة القصاص يجب القاسـ: ابف

 .ِٗٔ/ْ الدسكقي
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، ًبأىٍربىعً  فىييٍؤمىري  مىمىكنا اهلل ٍبعىثي يى  ثيـ   ذلؾ، ًمٍثؿى  ميٍضغىةن  يىكيكفي  ثيـ   ييقىاؿي  كىًممىاتو  اٍكتيٍب: لو كى
ًرٍزقىوي، عىمىمىوي، مىوي، كى شىًقي   كىأىجى " فيو ييٍنفىخي  ثيـ   سىًعيده، أك كى كحي  قتيؿ فيك حي فإذا كاف ،(ُ)الر 

 تحت خبلن دا الجاني فيككف بشرية، نفس عمى اعتداء الجناية تمؾ ألف؛ (ِ)شؾ ببل قتؿ قد
  .(ّ)لمقصاص المكجبة كاألحاديث اآليات عمـك

                                                           
 .َّّٔبرقـ:  ُُْٕ/ّ البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة أخرجو -ُ

 .َِٖ/ّٔ اإلسبلمية البحكث ، كمجمةّّ/ُُ المحمى البف حـز -ِ

 الركح.  فيو نفخت قد الجنيف يكف لـ إذا ما حالة عمى لمغرة المكجبة ية النصكصكحمؿ الظاىر  -ّ
 باآلتي: غير أف ذلؾ نكقش

بأف كبلميـ ىذا مخالؼ لمنصكص الكاردة في ىذا الشأف، فينبغي أال يمتفت إليو، كال يمكف حمؿ األحاديث  -أ
لؾ تحكـ ال دليؿ عميو، بؿ تعميـ إيجاب المكجبة لمغرة عمى حالة ما إذا لـ تنفخ في الجنيف الركح؛ ألف ذ

االستفصاؿ في ىذا المقاـ، كترؾ االستفصاؿ ينزؿ منزلة  الغرة في إسقاط الجنيف مطمقان أكلى؛ لترؾ النبي 
 العمـك في المقاؿ.

بأف حياة الجنيف في بطف األـ فييا شؾ؛ إذ قد تككف الحركة المكجكدة في البطف حركة ريح، كذلؾ شبية  -ب
 لقصاص؛ ألف الحدكد تدرأ بالشبيات. تدرأ ا

أف الجنيف ليس نفسان مستقمة يمكف االعتداء عمييا، بؿ ىك جزء مف األـ؛ ألنو يتحرؾ بحركتيا كيقر  -ج
 .بقرارىا

مجمة البحكث اإلسبلمية  ة مقارنة لعبد اهلل العجبلف، ضمفانظر: حكـ الجناية عمى الجنيف )اإلجياض( دراسة فقيي
ّٔ/َِٖ ،ُِٖ. 
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

مف مراقبة تمكف األطباء مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثة كمكتشفات العمـك الطبية 
قة، كيمكف لؤلطباء مف خبلؿ االعتماد عمى عمـ التشريح، الجنيف، كمتابعة نمكه بكؿ د

كتحديد نكعيا، كتحديد سبب  أك الطب الشرعي، التعرؼ عمى الجناية عمى الجنيف،
الكفاة إف كجدت، كيبدأ الطبيب الشرعي بالفحص الخارجي بحثان عف عبلمات الحمؿ؛ 

رم لمتأكد مف عبلمات لمتأكد مف أف المرأة كانت حامبلن بالفعؿ، كمف ثـ الكشؼ السري
العنؼ، ثـ تفحص األعضاء التناسمية لمبحث عف اإلفرازات كالكدمات، كالتمزقات، 
كاألجساـ الغريبة في الميبؿ، كالرحـ، كعنؽ الرحـ، ثـ تفحص المرأة لمتعرؼ عمى أم 
أمراض عامة أخرل، أك مكضعية يمكف أف تككف ىي المسببة لئلجياض، كفي حالة 

عبلمات الدالة عمى اإلجياض الجنائي تظير بعناية بتشريح الحكض مكت المرأة فإف ال
قطاعات كمحتكياتو، كبخاصة الرحـ، بحثان عف بقايا مشيمية، أكجنينية، كمف ثـ تفحص 

مف الرحـ، أك الميبؿ مجيريان بكاسطة المكرسككب اإللكتركني، ثـ يفحص المبيضاف 
، فإذا ، كما يتـ فحص المعدة ك (1)بحثان عف الجسـ األصفر األمعاء بحثان عف آثار سمـك

كجدت بعض متحصبلت اإلجياض، تكجب العناية بفحصيا جيدان؛ لمعرفة حقيقتيا، 
كتميز الجمطات الدمكية بكضعيا في الماء فترة تكفي إلذابة الدـ، أما األنسجة الجنينية 
فتبقى سميمة، كتظير بكضكح بعد ذكباف ما عمؽ بيا مف دـ متجمط، كمتى تحقؽ 

بيب الشرعي مف طبيعة الجنيف، فإنو يبحث في أغشيتو عف الثقكب كالتمزقات، الط
كيقـك بشرح كصفيا، كشكميا، كطكليا، ثـ يبحث في جسـ الجنيف عف آثار الجركح التي 
تكجد في الجسـ غالبان عمى ىيئة نقط مسكدة محتكية عمى دـ متجمد؛ ليعرؼ بتشريحيا 

                                                           
األصفر، فتقـك  الجسـ عندئذ كيسمى لكنو، كيصفر جرحو، يندمؿ جراؼ حكيصمة مف البكيضة تخرج عندما -ُ

الغدة النخامية بتنمية ىذا الجسـ األصفر، الذم لو ميمة كبيرة، كىي إفراز ىرمكف البركجستركف الذم يييئ الرحـ 
 .ُٓلمحمؿ، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص
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أك نافذة إلى التجكيؼ مسببة مقتمة، كنتائج ىذا  ما إذا كانت كخزية مقتصرة عمى الجمد،
         .(1)الفحص ظنية مقاربة لميقيف

:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ: صب٤ٗب 
الذم يظير أف المكشفات الطبية الحديثة كتقنيتيا يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى نكع 

فاصيؿ كنكع الجناية، الجناية كتفاصيميا، مما سيككف لو دكر في رفع النزاعات في ت
كذلؾ لو تأثير في األحكاـ، كيمكف في المرحمة األكلى مف خبلؿ التقنية الطبية معرفة ما 
إذا كاف خركج الجنيف ميتان ناتجان عف الجناية أك ال، ككذلؾ فإف ىذه التقنية قد دعمت 
ع كقكت كجية القكؿ بالقصاص في العمد العدكاف؛ ذلؾ أف قصد الجناية عمى الجنيف م

كجكد ما يدؿ عمى ذلؾ، كاآللة الصالحة لمقتؿ، متحقؽ فعبلن بناء عمى ما تكصمت إليو 
تقنية الطب الحديث، كاعتبر بعض المعاصريف أف ذلؾ قرينة عمى العدكاف عمى الجنيف 
إذا كانت مبنية عمى تقرير طبي مكثكؽ مف مستشفى رسمي، كمكقع مف اثنيف مف 

المجاؿ، غير أنو صكب قكؿ الجميكر؛ ألف الجنيف األطباء العدكؿ المختصيف في ىذا 
، كذلؾ جريان (2)ماداـ في البطف، فالجناية مقصكدة في حؽ األـ، خطأ في حؽ الجنيف

                                                           
، كأصكؿ الطب الشرعي كعمـ السمـك لمحمد سميماف ُٓٓمبادئ كحقائؽ لشحركر ص انظر: الطب الشرعي  -ُ

، كالدستكر المرعي في الطب َٔٓ، كالطب الشرعي في خدمة األمف كالعدالة لصبلح الديف مكاـر صِٓٔص
، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ ْٕٔ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية صُّّ، ِّْالشرعي إلبراىيـ باشا ص

 . َٕٓ، ْٕٗالفقيي ص
 .َٕٓانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ِ

كمف الباحثيف مف يرل أف التقرير الطبي كسيمة إثبات؛ ألف الطبيب الشرعي بفعمو يقـك بالشيء المادم مف عممية 
ىاـ،  الفحص الطبي؛ لمكصؿ إلى نتيجة معينة ككاضحة، كىذا ىك شأف كسيمة اإلثبات التي ىي كؿ أكر

كضركرم، كنشط، يتجو نحك كشؼ حادثة، أك كاقعة، أك حالة، أك شخص ما، أك شيء ما يفيد في عممية 
اإلثبات، فتككف الكسيمة ذات عبلقة بالركف المادم المكصؿ إلى عممية اإلثبات، كىذا متغير حسب تغير كسيمة 

لدليؿ: الكقائع، أك األشخاص، أك غيرىا التي اإلثبات، يعني أف كسيمة اإلثبات تقـك عمى الركف كالنتيجة، بينما ا
تكشؼ عنيا كسائؿ اإلثبات، كتنقميا إلى مجاؿ الدعكل، أم إلى أطراؼ الرابطة اإلجرائية، كالتي تفيد تككيف 

 =كالقرينة: أمارة نص عمييا الشارع، أكفالدليؿ يشكؿ المحؿ الذم تقع عميو كسيمة اإلثبات، عقيدة القاضي، كعميو 
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عمى الظاىر، غير أنو عمى اعتبار التقنية الطبية ىنا قرينة، فيي أقكل مف قرينة 
 عمى كالضرب تالمك  إلى الغالب في الفعؿ أدل إذا قصاصالمالكية الذيف أكجبكا ال

ذلؾ أف الضرب فيو قرينة عمى تعمد القتؿ، كبالتالي فقكؿ بعض  ،الظير أك البطف
 البطف في المكجكدة الحركة قد تككف إذ شؾ؛ فييا األـ بطف في الجنيف حياة : إفالفقياء
في  لوالقصاص؛ ألف الحدكد تدرأ بالشبيات، ال اعتبار  تدرأ شبية كذلؾ ريح، حركة

كالتي يمكف مف خبلليا معرفة ذلؾ، كرفع الشؾ باليقيف، مع ، ةبية الحديثظؿ التقنية الط
جياض األجنة بعد  ما ينظـ إلى ىذا القكؿ مف سده ألبكاب التحاليؿ عمى إسقاط كا 

 .(1)تخمقيا كنفخ الركح فييا
 أعمـ كاهلل 

                                                                                                                                                                  

عمماء الشريعة باجتياد، أك استنبطيا القاضي مف الحادثة كظركفيا كما يكتنفيا مف األحكاؿ، استنبطيا =
فالكقائع المادية كالتصرفات البشرية تتألؼ مف أمكر ظاىرة ثابتة، كتنطكم عمى أمكر باطنة يستدؿ عمييا 

عتبر الكسائؿ مف باألمارات المصاحبة ليا، كيختمؼ الفقياء في اعتبار القرائف قكة كضعفا، كعميو ت
اإلجراءات التي تفضي إلى األدلة عمى اختبلؼ أنكاعيا، كبالتالي فيناؾ تمييز بيف تقديـ الدليؿ كالبحث عف 

، َُٗ، ُٖٗ، انظر: شيادة أىؿ الخبرة كأحكاميا دراسة فقيية مقارنة أليمف "محمد عمي" محكد حتمؿ صالدليؿ
 ـ. ََِٖ: ُدار الحامد، األردف، ط

 .َٕٓية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صأثر التقن -ُ
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 ادلـِت اُضبُش: اُوظبص يف اُؼظبّ
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

اًص في المغة عمى تتبع األثر، يقاؿ: :أكالن  كيطمؽ  تتبعتو، األثر قصصت يطمؽ اٍلًقصى
 جرحو فبلف: مف كأقصو قكدان، إقصاصان: قتمو فبلنان  السمطاف القكد، يقاؿ: أقص عمى
  .(1)يقصو أف سألو كاستقصو: جرحو، مثؿ

    .(2)فعؿ ما مثؿ بالفاعؿ يفعؿ أف ىك القصاصكفي االصطبلح: 
، كعمى أف عظاـ الرأس ال (3)لسف فيو القصاصافؽ الفقياء عمى أف قمع ات ثانيان:

 .(5)، كعمى أف الجناية بقطع العظاـ مف المفاصؿ فييا القصاص(4)قصاص فييا
 اختمؼ الفقياء في القصاص بقطع العظـ مف غير مفصؿ عمى ثبلثة أقكاؿ: ثالثان:

 قصاص بقطع العظـ مف غير إلى أنو ال فقياء الحنفية، كالحنابمةذىب القكؿ اْلكؿ: 
رىبى  رىجيالن  "أىف   : بف ظيفير جارية لحديث ؛(6)مفصؿال  ًبالس ٍيًؼ، سىاًعًدهً  عمى رىجيالن  ضى

، غىٍيرً  مف فىقىطىعىيىا  رىسيكؿى  يا فقاؿ: ًبالدِّيىًة، لو فىأىمىرى  ، النبي عميو فىاٍستىٍعدىل مىٍفًصؿو
، أيًريدي  إني الم ًو، اصى ذٍ  فقاؿ: اٍلًقصى اًص" لو يىٍقضً  كلـ فييا، لؾ اهلل بىارىؾى  الدِّيىةى  خي ، (7)ًباٍلًقصى
  الحؽ. مف أكثر يستكفي أف يؤمف كال حيؼ، فيو مف غير المماثمة تيٍمًكف ال كألنو

                                                           
 .َٔٓ، َٓٓ/ِ المنير انظر: المصباح -ُ
 .ِِٓالتعريفات لمجرجاني ص -ِ
 ، كركضةُٖٓ/ٖ ، كاالستذكارَّٖ/ٕ الصنائع ، كبدائعِِْ/ُِ البارم ، كفتحُّٖص اإلجماع مراتب -ّ

 .َٓٓ/ٓ القناع ، ككشاؼُٖٗ/ٗ الطالبيف
 .ِِْ/ُِ رمالبا ، كفتحَِِ/ٔ القرطبي تفسير -ْ
 .َّٖ/ٖ ، كالمبدعِٕ/ْ المحتاج ، كمغنيُٖٓ/ٖ ، كاالستذكارَِّص الفقيية كالقكانيف، َّٖ/ٕ الصنائع بدائع -ٓ
 .ِٓٓ/ٖ ، كالمغنيَّٖ/ٖ ، كالمبدعّْٓ/ٖ الرائؽ ، كالبحرِٖٗ/ٕ الصنائع انظر: بدائع -ٔ
 إسناد كىذا»، قاؿ األلباني: ِّٔٔبرقـ:  َٖٖ/ِ فيو قكد ما ال ماجو، كتاب الديات، باب ابف أخرجو -ٕ

مجيكؿ، : حجر ابف الحافظ كقاؿ ال يعرؼ، جارية بف نمراف: الذىبي قاؿ الجيالة،: األكلى: عمتاف كلو ضعيؼ،
 ليس: النسائي بشيء، كقاؿ ليس: داكد أبك كقاؿ متركؾ،: أحمد قاؿ: الذىبي لدىثـ، قاؿ الضعؼ: كاألخرل

 .ِٔٗ، ِٓٗ/ٕ الغميؿ إركاء «بثقة
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قصاص بقطع ال ييمَّكىف المجني عميو مفإلى أنو  المالكية ذىب فقياءالقكؿ الثاني: 
 مع المماثمة ألف ؛(1)خكفان  أك القصاص خطران  ثدً حٍ يي  أف إال، مفصؿالالعظـ مف غير 

﮽ ژتعالى: لقكلو ؛ تركيا يجكز ال هلل حؽ اإلمكاف ، كلقكلو تعالى: (2)ژ﮼
ۅ ۉ ژ، كقكلو تعالى: (3)ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژ

، الدالة (5)ژھ ھ ے ےژ، كقكلو تعالى: (4)ژۉ ې ې ې ې
ؿ شيء، كيدخؿ فيو اهلل تعالى جعؿ طمب المماثمة يككف في ك جميعيا عمى أف

مف  التمؼ، أك الحيؼ، كألف القصاص منو يخاؼ أف القصاص مف غير مفصؿ، إال
غير مفصؿ يمكف فيو المماثمة، كيؤمف مف الحيؼ، كليس مدعاة لسراية الجرح، أك عدـ 

 .(6)اندمالو، كال يخاؼ مع القصاص ىبلؾ الجاني، فكجب فيو القصاص
 الجناية محؿ إلى مفصؿ أقرب مف يقتص نوأ الشافعيةفقياء  يرل القكؿ الثالث:

مكانو  القصاص لتعذر الباقي؛ -تعكيض-حككمة  عميو المجني كيعطى دكنو، فيو، كا 
 الجكر-حيؼ ببل االستيفاء إمكاف عدـ، كمف مكانع استيفاء القصاص (ٕ)مف المفصؿ

 .(8)المفاصؿ مف القطعيككف ب الحيؼ مف، كاألمف زيادة كال -كالظمـ
 ؼ الفقياء في القصاص مف كسر العظاـ عمدان عمى ثبلثة أقكاؿ:اختم رابعان:

                                                           
 .ِٗٓص عبد البر البف ، كالكافيَِّص الفقيية انظر: القكانيف -ُ
 .ْٓ اآلية :سكرة المائدة -ِ
 .ُْٗاآلية  سكرة البقرة: -ّ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ْ
 .َْ اآلية :سكرة الشكرل -ٓ
 .ٖٖ/ٕانظر: المنتقى لمباجي  -ٔ
 ركض شرح في المطالب ، كأسنىُٖٓ/ُِ، كالحاكم الكبير ِٗ/ْ المحتاج مغنيك ، َُٖ/ِ الميذبانظر:  -ٕ

 .ِْ/ْ الطالب
 .َٓٔ/ٕ كأدلتو اإلسبلمي انظر: الفقو -ٖ
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 لما يمي: ؛(1)العظاـ كسر يف قكد ال أنو ىإلجميكر الفقياء  ذىب القكؿ اْلكؿ:
الى فيما ركم عنو:  لقكلو  -ُ  .(2)عىٍظـ" في ًقصىاصى  "ى

 .يناقش: بعدـ ثبكتو عف النبي 
عباس  ابف كعف ،(3)«العظاـ فم نقيد ال إنا» قاؿ: عمر أنو بما ركم عف  -ِ
: «كذلؾ مركم عف غيرىما مف التابعيف.(4)«قصاص العظاـ في ليس ، 

 نكقش: بأف في األكؿ انقطاع، كالثاني ضعيؼ.
 ال ألنو ؛العظـ كسر في المساكاة تتحقؽ كال ،المساكاة عمى ينبني القصاص ألف -ّ
 .كسره يراد الذم المكضع مف رسينك
 سائر في فكذلؾ ،الرأس عظـ في قصاص ال أنو عمى ااتفقك ألف الفقياء  -ْ

 .(5)العظاـ
نكقش: بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألنو قد ثبت القصاص في عظـ السف، كألف عظـ 

 .(6)الرأس يتمؼ اإلنساف بكسرىا، كيككف في ذلؾ تعد كحيؼ، بخبلؼ سائر العظاـ
 ،ـسالج جراحات ائركس القكد افيي ميجر  ذىب فقياء المالكية إلى أنو القكؿ الثاني:

 ،الفخذ، ك العنؽ كعظاـ ،كالصمب ،الصدر كعظـ ا، ككاف مخكفان،مني خطره عظـ ام إال
                                                           

، ُّٖ/ٗ الطالبيف ، كركضةِٔ/ْ المحتاج ، كمغنيُُُ/ٔ الحقائؽ ، كتبييفُّٓ/ِٔ لمسرخسي المبسكط -ُ
 حنبؿ بفا فقو في ، كالكافيْٖٓ/ٓ القناع ، ككشاؼِٗٓص عبد البر البف ، كالكافيِْٕ/ٔكمكاىب الجميؿ 

ْ/َِ. 
حديث »، كقاؿ الزيمعي بعد ذكره لو: ِٗٔ/ِ اليداية أحاديث تخريج في ، الدراية«أجده لـ»قاؿ ابف حجر:  -ِ

 . َّٓ/ْ الراية ، نصب«غريب
برقـ:  ّْٗ/ٓقصاص  فييا ليس قاؿ مف شيبة في مصنفو، كتاب الديات، باب العظاـ أبي ابف أخرجو -ّ

 .ِٗٔ/ِ اليداية أحاديث تخريج في ، الدراية«منقطع يؼضع إسناد»، قاؿ ابف حجر: َِِّٕ
برقـ:  ّْٗ/ٓقصاص  فييا ليس قاؿ مف شيبة في مصنفو، كتاب الديات، باب العظاـ أبي ابف أخرجو -ْ

 .ِٗٔ/ِ اليداية أحاديث تخريج في ، الدراية«ضعيؼ إسناد»، قاؿ ابف حجر: َِّّٕ
 .ِِْ/ُِ البارم ، كفتحَِِ/ٔ القرطبي تفسير -ٓ
 .ِٕٔ، كأثر التقنية في الخبلؼ الفقيي صَُٕ/ٕ األكطار نيؿ -ٔ
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 ،كالعضديف ،كالذراعيف ،كالزنديف ،القكد ففيو فيو، القصاص إجراء يف خطر ال ام اأم
 ؛ لما يمي:(1)اكنحكى ،كالساقيف

 كقكلو تعالى: ،(2)ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژلقكلو تعالى:  -ُ
كالداللة عمى اعتبار المماثمة في كؿ  ،(3)ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ

 كيستثنى المخكؼ حفاظان عمى النفس.
بىيِّعي  "كىسىرىتٍ  :قاؿ  أنس لحديث -ِ اًريىةو  ثىًني ةى  -مىاًلؾو  بف أىنىسً  عىم ةي  كىٍىيى - الر   جى
اًر، مف ، اٍلقىٍكـي  فىطىمىبى  اٍْلىٍنصى اًص،  النبي فىأىمىرى   النبي فىأىتىٍكا اٍلًقصىاصى  فقاؿ ًباٍلًقصى
ـ  - الن ٍضر بف أىنىسي  اًلؾو  بف أىنىسً  عى  رسكؿ فقاؿ الم ًو، رىسيكؿى  يا ًسن يىا تيٍكسىري  الى  كاهلل ال :-مى
، يا : الم وً  " الم وً  ًكتىابي  أىنىسي اصي  .(4)اٍلًقصى

 ،العظاـ سائر فكذلؾ ،عظـ كىي ،السفكجو الداللة: أف الحديث ذكر القصاص في 
 .منو النفس ذىاب لخكؼ فيو قصاص ال أنو عمى أجمعكا عظمان  إال

ألف المماثمة في كسر العظاـ ممكنة، فالنظر الصحيح يقتضي كجكب القصاص  -ّ
في العظاـ، إذا أمف الحيؼ كالتعدم كالزيادة، بخبلؼ ما يتعذر فيو اعتبار المماثمة، أك 

 .(5)فيويفضي إلى اليبلؾ غالبان، فبل قصاص 
 ؛ لآلتي:(6)ذىب ابف حـز إلى أف القصاص يجرم في كؿ كسر لمعظاـ القكؿ الثالث:

 . ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژلقكلو تعالى:  -ُ
 .(7)ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژلقكلو تعالى:  -ِ

                                                           
 .ِٗٓص عبدالبر البف ، كالكافيِْٕ/ٔ الجميؿ مكاىب -ُ
 .ُْٗاآلية  سكرة البقرة: -ِ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ّ
 .ّّْٓبرقـ:  ُٖٓٔ/ْ[ ْٓ: ]المائدةژ﮼﮽ ژالبخارم، كتاب التفسير، باب:  أخرجو -ْ
 .ْٕٔ، ّٕٔثة في الخبلؼ الفقيي صقنية الحديأثر الت -ٓ
 .َّْ/َُ المحمى -ٔ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ٕ
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 .(1)ژھ ھ ے ےژلقكلو تعالى:  -ّ
 مف بعمد كاف ما كؿ في كاجب القصاصاهلل تعالى جعؿ  أفكالداللة فييا جميعان: 

 كؿ كفي عقكبة، كؿ كفي حرمة، كؿ كفي تعد، كؿ في ذلؾ وإليجاب كسر؛ أك جرح
 بذلؾ.  اهلل  رسكؿ عف الثابتة السنف ككركد ،سيئة

نكقش: بأف اآليات تتحدث عما يمكف فيو المماثمة في القصاص، كليست كؿ العظاـ 
 في ذلؾ سكاء.

 ليف:اختمؼ الفقياء في القصاص مف كسر السف عمى قك  خامسان:
ذىب جميكر الفقياء إلى أف القصاص يجرم في كسر السف كقمعيا، القكؿ اْلكؿ: 

 ؛ لآلتي:(2)عميو المجني سف مف الذاىب الحد إلى الجاني سف تبرد كذلؾ بأف
، كقكلو تعالى: (3)ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژلقكلو تعالى:  -ُ

 .(5)ژھ ھ ے ےژكقكلو تعالى:  ،(4)ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ
 أك جرح مف بعمد كاف ما كؿ في كاجب القصاصاهلل تعالى جعؿ  أفييا: كالداللة ف

فيدخؿ  سيئة، كؿ كفي عقكبة، كؿ كفي حرمة، كؿ كفي تعد، كؿ في ذلؾ وإليجاب كسر؛
 فيو القصاص مف كسر السف.

غير أف ىذه المماثمة  نكقش: بأف شرط القصاص المماثمة، كذلؾ ما تدؿ عميو اآليات،
 غير ممكنو ىنا.

 : بأف المماثمة ممكنة ببرد السف.بأيجي

                                                           
 .َْ اآلية :سكرة الشكرل -ُ
 .َُْ/َُ ، كالمحمىِْٔ/ٖ ، كالمغنيَُٖ/ِ ، كالميذبُٔ/ٗ الجميؿ ، كمنحَٖ/ِٔ لمسرخسي المبسكط -ِ
 .ُْٗاآلية  سكرة البقرة: -ّ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ْ
 .َْ اآلية :رلسكرة الشك  -ٓ
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بىيِّعي  "كىسىرىتٍ  :قاؿ  أنس لحديث -ِ اًريىةو  ثىًني ةى  -مىاًلؾو  بف أىنىسً  عىم ةي  كىٍىيى - الر   جى
اًر، مف ، اٍلقىٍكـي  فىطىمىبى  اٍْلىٍنصى اًص،  النبي فىأىمىرى   النبي فىأىتىٍكا اٍلًقصىاصى  فقاؿ ًباٍلًقصى
 فقاؿ الم ًو، رىسيكؿى  يا ًسن يىا تيٍكسىري  الى  كاهلل الى  :-مىاًلؾو  بف أىنىسً  ـ  عى - الن ٍضرً  بف أىنىسي 
، يا : الم وً  رسكؿ ، الم وً  ًكتىابي  أىنىسي قىًبميكا اٍلقىٍكـي، فىرىًضيى  اٍلًقصىاصي ، كى  فقاؿ رسكؿ اٍْلىٍرشى
ـى  لك مف الم وً  ًعبىادً  مف : ًإف  الم و ً  ىبى  الم وً  عمى أىٍقسى  .ر هي"ْلى

 .(1)نكقش: بأف المراد بالكسر في الحديث القمع، ال الكسر مف بعضيا
؛ ألف الكسر شيء كالقمع شيء آخر، بؿ في السياؽ ىذا مف بعيدرد اآلخركف: بأنو 

   .(2)ىذا الحمؿ تعسؼ
 بالمبرد. كسر ما مثؿ الكاسر سف مف الكسر في يؤخذ بأف ،فيو المثؿ استيفاء يمكف بأنو -ّ
 القصاص كيككف ،أمكف إذا بعضو في جرل ،جممتو في القصاص جرل ما ألف -ْ

 أك ،تنقمع أك ،تنصدع أف نأمف لـ بالكسر أخذناىا لك فإنا ،الزيادة أخذ ليؤمف بالمبرد
 .القصاص مكضع غير مف تنكسر

يجرم في كسر ال  إلى أف القصاصالشافعية فقياء أكثر ذىب  القكؿ الثاني:
 لآلتي: ؛(ّ)السف
 ناف منيا.، كاألسجب القصاص في كسر العظاـي ال ونأل -ُ

 كألىؿ الجكانب، أكثر مف مشاىد عظـ السف ألف القصاص؛ فييا يمكف نكقش: بأنو
لمحديث الكارد ك  ،العظاـ كسائر يكف فمـ ،الضبط في عمييا يعتمد قطاعة آالت الصنعة

 في الصحيح.
 ألف القصاص بالكسر ال يجب باتفاؽ األمة. -ِ

 االتفاؽ المذككر يرده الخبلؼ في المسألة، كالحديث الصحيح. يناقش: بأف
                                                           

 .ُْٔ/ُٖتكممة المجمكع لممطيعي  -ُ
 .َُٕ/ٕ األكطار ، كنيؿِِٓ/ُِ البارم فتح -ِ
 .ّٓ/ْ المحتاج ، كمغنيُٖٗ/ٗ الطالبيف ركضة -ّ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

كاف الطب الشعبي يعالج الجراح، كالكسكر، كالعظاـ بالطرؽ البدائية، مما قد يسبب 
 تشكىات، أك نزؼ، أك تمؼ في العضك، مما يتطمب بتره، مضاعفات خطيرة قد تسبب

كمكتشفات العمـك الطبية  ،تمكف األطباء مف خبلؿ التقنية الطبية الحديثةأما اليـك فقد 
مف الدخكؿ إلى جسـ اإلنساف، كالتعرؼ عمى طبيعة األمراض التي تصيبو، مما سيؿ 

ة الحديثة، فمثبلن نجد أف عمى األطباء تشخيص األمراض، كالمعالجة بالكسائؿ الطبي
عيادات األسناف مجيزة بأحدث التقنيات الطبية، مف التصكير التمفزيكني لؤلسناف إلى 
أصغر أنكاع المبارد االلكتركنية، كقد كاف األطباء إلى كقت قريب يستخدمكف خمع السف 

شكاالتو في كقت يسير، أما اليـك فيمكف إزالة مسببات ذلؾ األلـ ، سكاء إلزالة آالمو كا 
كانت متصمة باألعصاب المتصمة باألسناف، أك ما يسمى بتزاحـ األسناف، مع بقائيا 
ف احتيج في الحاالت القميمة إلى خمع السف، فيمكف تعكيضو  عمى خمقتيا األصمية، كا 
بالسف الصناعية، كفي الحاالت الجنائية فإف طبيب األسناف يستطيع تحديد سف المجني 

قمع ما يطابقو مف أسناف المعتدم، دكف حدكث حيؼ أك تمؼ، عميو المخمكع، كمف ثـ 
ككذلؾ في حاالت كسكر األسناف، فإف التصكير الكمبيكترم ألسناف المجني عميو، أك 

األسناف، تمكف الطبيب مف تحديد نكع الكسر كطكلو، كمف ثـ كسر ما  بصمةعمؿ 
مؿ بقكة ضغط يطابقو مف أسناف الجاني، كذلؾ عف طريؽ المبرد الصغير الذم يع

اليكاء، كأما باقي عظاـ الجسـ فإنيا تختمؼ عف عظاـ األسناف؛ نظران الستتارىا بالجمد 
كالمحـ، مما يجعؿ التعرؼ عمى الجراح كالكسكر الكاقعة عمييا بحاجة إلى إجراء 

( كالذم يعمؿ عمى بياف نكع الكسر، ككصؼ X-Rayالتصكير اإلشعاعي إكس )
نو عند تسميطو عمى جسـ اإلنساف لفترة زمنية متناىية مستكاه، كالذم مف خصائصو أ

في القصر، تنفذ األشعة مف خبلؿ الجسـ الذم يغمب عميو الماء، فيظير غبشان بسيطان 
، كعناصر أخرل،  في الصكرة بعكس العظاـ الشديدة الكثافة؛ الحتكائيا عمى الكالسيـك
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ي تصيب العظاـ، أما في فيمكف تصكير العظاـ، كليذا تستخدـ في تشخيص الكسكر الت
الحاالت الجنائية فيستطيع الطبيب المختص كبكؿ سيكلة تحديد نكع الكسر كمكانو، كقد 

(، مرتبط X-Rayتكصمت التقنية الطبية الحديثة إلى صنع جياز لمتصكير اإلشعاعي )
بالكمبيكتر، إلرساؿ صكر األشعة إلى ممؼ المريض مباشرة، ليمكف الطبيب مف 

مف غرفة الكشؼ الخاصة بو، كيستطيع مف خبلؿ الكمبيكتر تحميؿ  االطبلع عمييا
 .(1)الصكرة، كزيادة نقائيا، كقمبيا، كتكبيرىا

كيفيد بعض أخصائي العظاـ بأف بعض العظاـ ال يمكف كسرىا مف الناحية الطبية 
ألجؿ القصاص، كعظاـ الرأس، كعظاـ الظير، كأف ىناؾ عظامان يمكف كسرىا لذلؾ، 

شقان لمجمد كالعضؿ، كعظاـ الفخذ، مع ما في التئاـ العضؿ مف صعكبة قد كيتطمب ذلؾ 
تسبب مضاعفات كثيرة، كأما بقية العظاـ، كالذراع، كالعضد، كالساؽ، فإف كسرىا يككف 
سيبلن، كيفيد أىؿ االختصاص أف لدل أطباء جراحة العظاـ إمكانية بتر أم عضك مف 

ده الطبيب، خاصة مع كجكد المعقمات األعضاء مف غير المفصؿ، كمف أم مكقع يحد
أك  كالمكاد المانعة لمنزيؼ، كيحرص الجراحكف المختصكف بالعظاـ عمى عدـ بتر أم عضك

 .(2)أخرل أك المسببات ألمراض، كسره إال بعد التأكد مف خمك ذلؾ مف المضاعفات الخطيرة
:  أصو ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ: صب٤ٗب 

 في التالي: ية في المسألةالمستجدات الطبيظير أثر 
أف  مفلسف فيو القصاص، ك اأف قمع  يو مفاتفؽ الفقياء عمالتأكيد عمى ما  -ُ

؛ إلمكاف ذلؾ مف الناحية الطبية ألجؿ الجناية بقطع العظاـ مف المفاصؿ فييا القصاص
القصاص بسيكلة، كأف عظاـ الرأس ال قصاص فييا؛ ألنو ال يمكف كسرىا مف الناحية 

 جؿ القصاص.الطبية أل
                                                           

، كمكسكعة طب العظاـ كالمفاصؿ إلسماعيؿ ُٕٕ-ٕٗٔانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ
 .ُٕٗ، ُٕٖ، ُُٕالحسيني ص 

 .ِٕٕ، ُٕٕر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صانظ -ِ
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بالنسبة لقطع العظـ مف غير مفصؿ، فإف التقنية الطبية الحديثة كمكتشفاتيا  -ِ
، مفصؿالبقطع العظـ مف غير  ترجح ما ذىب إليو فقياء المالكية مف إمكاف القصاص

 إلمكانية بتر أم عضك مف األعضاء مف غير المفصؿ، كمف أم مكقع يحدده الطبيب.
ظـ، فإف التقنية الطبية الحديثة كمكتشفاتيا ترجح ما الع لمقصاص بكسربالنسبة  -ّ

 عظـ ام إال ،ـسالج جراحات كسائر القكد افيي ميجر  مف أنوذىب إليو فقياء المالكية 
ألف  القكد؛ ففيو فيو، القصاص إجراء يف خطر ال ام اأم ا، ككاف مخكفان،مني خطره

ص، كعظاـ الرأس، كعظاـ بعض العظاـ ال يمكف كسرىا مف الناحية الطبية ألجؿ القصا
 الظير.
فإف التقنية الطبية الحديثة كمكتشفاتيا ترجح بالنسبة لمقصاص مف كسر السف،  -ْ

؛ ذلؾ أف في كسر السف كقمعيا يجرم القصاص مف أنوجميكر الفقياء  ما ذىب إليو
تطكرت تطكران كبيران كممحكظان، كأمكف مف خبلليا استيفاء التقنية الطبية في األسناف 

 لقصاص في كسر السف، مع أمف الحيؼ، كالتمؼ.ا
 ال بد مف مبلحظة أف تحاط ىذه التقنية أثناء استعماليا في تنفيذ القصاص -ٓ

بالعناية كالحيطة كالحذر، كذلؾ يتطمب حضكر تنفيذ الحكـ بالقطع مختص جراح في 
 العظاـ، مع األخذ بمكانع سراية القطع إلى األجزاء األخرل.

في ىذا المجاؿ قد يسرت استيفاء القصاص  ية الحديثة كمكتشفاتياالطبالتقنية  -ٔ
 . (1)سراية، كىذا يتناسب مع العدؿ المأمكر بو. أكمف غير خكؼ تمؼ، 

الذم يظير أف المكشفات الطبية الحديثة كتقنيتيا يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى  -ٕ
 .تفاصيؿ كنكع الجنايةنكع الجناية كتفاصيميا مما سيككف لو دكر في رفع النزاعات في 

 أعمـ كاهلل 

 
 

                                                           
 .ْٕٕ، ّٕٕانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ
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 ادلـِت اُواثغ: رأع٤َ اُؼوٞثخ ثبدلوع
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 ؿفع ابم ؿالرج تيٍجًزمى  أف: كالمعاقبة العقكبة في المغة اسـ مف الًعقاب، كالعقاب أكالن:
 ذمال األلـ: االصطبلح ية فكالعقكب ،(1)بو أخذه: ان كعقاب معاقبة بذنبو ، كعاقبوالس كءً  مف

 ا؛بي سمي ا،كنحكىم القطع، أك بالضرب، كعيرٍّفت: الجناية، ىعم ان مستحق اإلنساف يمحؽ
 .(2)وتبع اإذ :تعقبو مف ،الذنب كتتم األني

  كىي: ،رئيسية أقساـ ثبلثة ىإل اأنكاعي باعتبار العقكبة تنقسـ  ثانيان:
الجناية عمى النفس : ، كأسبابوؿفع ما مثؿ بالفاعؿ يفعؿ أف ىكك  القصاص: -ُ
زالة كالشجاج، كالجرح، ، أك الجناية عمى ما دكنيا بالقطع،ؿبالقت   .(3)األعضاء يمعان كا 
ق تجب ان شرع مقدرة كىك عقكبة الحد: -ِ  ؿتقب ال محددة معينة كىي ى،تعال هلل ان حى
 بلؼاخت حسب تختمؼ لكنيا معمكمة، عقكبة ةحدي ةجريم كلكؿ ،كالتغيير يؿالتعد

 كقطع كالسرقة، الخمر، كشرب كالقذؼ، ،الزنا: ىي الجرائـ كىذه الحدكد، جرائـ مف مكجبيا
 .(4)فييما اختبلؼو  مع كالبغي الردة ككذلؾ الفقياء، باتفاؽ -الحرابة– الطريؽ
 يف شرع كقد لؤلفراد، أك ىتعال هلل احق شرعت مقدرة، غير عقكبة التعزير: كىك -ّ

صبلحو، كزجره ،يالجان كفارة؛ لردع كال حدكد اييف يككف ال تيال يالمعاص  .(5)كتأديبو كا 
أمكف؛ ألف القصاص مكجب  إذا الفكر عمى استيفاؤه القصاص لمستحؽ ثالثان:

 .(6)العفك الحتماؿ أكلى كالتأخير، اإلتبلؼ، فيتعجؿ، كقيـ المتمفات

                                                           
 .ُٗٔ/ُ العرب لساف -ُ

 .ّ/ْ عابديف ابف ، كحاشيةِٖٖ/ِحاشية الطحطحاكم عمى الدر المختار  -ِ
 .ُِٔ/ّّ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةِِٓانظر: التعريفات لمجرجاني ص -ّ
 .ُِٕ/َّ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُُّانظر: التعريفات لمجرجاني ص -ْ
 .ُِٕ/َّ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُِِ/ُ العمماء انظر: دستكر -ٓ

 .ّْ/ْ المحتاج ، كمغنيِٗٔ/َُمرافعي العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشح الكبير ل -ٔ
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 . (1)فقياء عمى أنو يقتص مف المريض في جنايتو عمى النفسالاتفؽ  رابعان:
دكف النفس  في الجناية عمى ماسبب المرض اختمؼ في تأجيؿ العقكبة ب :خامسان 

 عمى قكليف:
ذىب جميكر الفقياء إلى كجكب تأخير القصاص فيما دكف النفس القكؿ اْلكؿ: 
المكت؛ لئبل  معو القطع مف خيؼ كقيده المالكية بمرض عميو، المجنيلممرض حتى يبرأ 

 فتؤخذ ،النفس ىعم جرحو يأتي أف اؿكالحتم دكف نفس، يمكت فيككف في ذلؾ أخذ لنفس
 .(2)ادكني افيم النفس

عمى  القصاص فيما دكف النفساستيفاء إلى  الشافعية فقياءذىب  القكؿ الثاني:
 عمى مبنية العباد كحقكؽ ذلؾ حؽ مف حقكؽ اآلدمي، ألف ؛كال يؤجؿ لممرض الفكر،

 .(3)تخفيؼال عمى بنيةمال ىتعال حقكقوبخبلؼ  ،المضايقة
 عمى قكليف:سبب المرض بعقكبات الحدكد في تأجيؿ  الفقياء اختمؼ خامسان:

سبب المرض الذم يرجئ برؤه، إذا خيؼ بعقكبات الحدكد تأجيؿ يجب  القكؿ اْلكؿ:
 :قاؿ ؛ لحديث عمي (4)التمؼ مف إقامتو عند الحنفية، كالمالكية، كىك كجو لمشافعية

ـٍ  عمى أىًقيميكا الناس أىي يىا "يا د   أىًرق اًئكي فى  ،مف اٍلحى مىفٍ  منيـ، أىٍحصى  أىمىةن  فإف ييٍحًصٍف؛ لـ كى
ًديثي  ًىيى  فإذا أىٍجًمدىىىا، أىفٍ  فىأىمىرىًني زىنىٍت،  الم وً  ًلرىسيكؿً  ، عىٍيدو  حى ًشيتي  ًبًنفىاسو  أنا إف فىخى
مىٍدتييىا " حتى اٍتريٍكيىا ،ٍحسىٍنتى أى  :فقاؿ  ًلمن ًبيِّ  ذلؾ فىذىكىٍرتي  أىٍقتيمىيىا، أىفٍ  جى تىمىاثىؿى

 كالنفاس، (5)

                                                           
 .ِٖ/ٔ القناع ، ككشاؼّْ، ِْ/ْ المحتاج ، كمغنئِّ/ِؿ ، كجكاىر اإلكميٗٓ/ٕ الصنائع بدائع -ُ
، كالشرح ِّٔ/ِ، كجكاىر اإلكميؿ ِٗٓ/ْ الدسكقي ، كحاشيةٗٓ/ٕ الصنائع ، كبدائعُْٕ/ِ اليندية الفتاكل -ِ

، ُٔٓ/ٓ القناع ، ككشاؼَِٕ/َُ، كالعزيز شرح الكجيز ِِٓ/ٗ الطالبيف ، كركضةّّٔ/ْالصغير لمدردير 
 .ِٖٗ/ّ اداتاإلر  منتيى كشرح

 .َِٕ/َُ، كالعزيز شرح الكجيز ِِٓ/ٗ الطالبيف ركضة -ّ

، ٗٗ/َُ الطالبيف ، كركضةِّٓ/ٔ كاإلكميؿ ، كالتاجُُ/ٓ الرائؽ ، كالبحرٗٓ/ٕ الصنائع انظر: بدائع -ْ
 .ُْٓ/ْ المحتاج كمغني

 .َُٕٓبرقـ:  َُّّ/ّ النفساء عف الحد تأخير باب مسمـ، كتاب الحدكد، أخرجو -ٓ
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 الحد كألف اليبلؾ، فيخاؼ الضرب، كألـ المرض كجع عميو ، كلئبل يجتمعضمر  نكع
 .القتؿ إلى حينئذ يفضى كقد، اميمك ال ان زاجر  شرع

سبب المرض، كلك كاف يرجئ برؤه بعقكبات الحدكد تأجيؿ ال يجكز  القكؿ الثاني:
اىرية، كالحنابمة إال أنيـ قالكا بتخفيؼ صفتو، كىك عند الشافعية كجو عند الحنفية، كالظ
الرجؿ الضعيؼ الذم زنا بأمة مف اإلماء، فرفع شأنو لمنبي  ؛ لحديث(1)في القتؿ العمد

 فأمرىـ بحده مائة ضربة، فأخبره بضعفو، فأمره أف يأخذكا عثكاالن فيو مائو ،
الحد، كلك جاز لفعمو؛ غير  ـ يؤخر النبي ، فم(3)كاحدة ة، فيضربكه بو ضرب(2)خاشمر 

 كاف إذا أف المخالؼ أجاب: بأف جمع األدلة أكلى، فيحمؿ ىذا الحديث عمى المريض
 .(4)ال يرجى برؤه، كحديث إقراره لعمي في تأخيره الحد عمى مريض يرجى شفاؤه مرضو

  .(5)كىك مريض  قدامة بف مظعكفكاستدلكا أيضان بأف عمر أقاـ الحد عمى 

                                                           
 حنبؿ ابف فقو في ، كالكافيُْٓ/ْ المحتاج ، كمغنيٗٗ/َُ الطالبيف ، كركضةُٕٓ/ُُ ظر: المحمىان -ُ
 .ْٖ/ٗ ، كالمغنيُُِ/ْ

شمراخا، انظر:  يسمى األغصاف ىذه مف كاحد ككؿ كثيرة، أغصاف فيو يككف الذم النخؿ مف العثكاؿ: العنقكد -ِ
 .ِٖٓ/ٕ األكطار نيؿ
ماجو، كتاب  ، كابفِْْٕبرقـ:  ُُٔ/ْ المريض عمى الحد إقامة في باب داكد، كتاب الحدكد، أبك أخرجو -ّ

 سعد بف سعيد حديث ، كأحمد في المسند،ِْٕٓبرقـ:  ٖٗٓ/ِ الحد عميو يجب كالمريض الكبير باب الحدكد،
سناده»، قاؿ ابف حجر:ُِٖٓٗبرقـ:  ِِِ/ٓ  عبادة بف رسالو كصمو في اختمؼ حسف، لكف كا   ، بمكغ«كا 

، ميٍخدىجه  رىجيؿه  أىٍبيىاًتنىا بيف "كاف، عف سعيد بف سعد بف عبادة قاؿ: ُِْ/ُ األحكاـ أدلة مف المراـ ًعيؼه  فمـ ضى
اءً  مف أىمىةو  عمى كىك إال ييرىعٍ   اٍجًمديكهي  فقاؿ: ، الم وً  رسكؿ إلى عيبىادىةى  بف سىٍعدي  شىٍأنىوي  فىرىفىعى  بيا، يىٍخبيثي  الد ارً  ًإمى

ٍربى  ٍبنىاهي  لك ذلؾ، مف أىٍضعىؼي  ىك الم ًو، نىًبي   يا قالكا: ،سىٍكطو  ًمائىةً  ضى رى ، سىٍكطو  ًمائىةى  ضى ذيكا قاؿ: مىاتى  ًعٍثكىاالن  لو فىخي
، ًمائىةي  فيو ٍربىةن  فىاٍضًربيكهي  ًشٍمرىاخو  .كىاًحدىةن" ضى

 .ُّْالشككاني ص عمي بف البيية لمحمد الدرر شرح المضية الدرارم -ْ
برقـ:  ُّٓ/ٖ سنف الكبرل، كتاب األشربة، باب مف كجد منو ريح شراب أك لقي سكراففي ال أخرجو البييقي -ٓ

 .ِّٖٓٔبرقـ:  ِٓٓ/ٓ عميو ما الخمر قاء في مصنفو، كتاب الحدكد، باب  مف شيبة أبي ، كابفُِّٕٗ
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 كليذا ،الكماؿ عمى الحد إقامة مف يمنع ال خفيفان  مرضان  كاف أنو يحتمؿنكقش: بأنو 
نما ،السكط في عنو خفؼ أنو عنو ينقؿ لـ  بو يضرب كالذم كسطان  سكطان  لو اختار كا 

يقدـ عمى فعؿ  ثـ إف فعؿ النبي ، أك يككف مرضو مما ال يرجى برؤه، الصحيح
 .(1)عمر

                                                           
 .ْٖ/ٗ المغني البف قدامة -ُ
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 د اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜاُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلا
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

أصبح مف الممكف في ظؿ التقنية الطبية الحديثة، كمكتشفات العمـك الطبية، تحديد 
ما نتج عف التقنية الطبية الحديثة، كمكتشفات العمـك نكع المرض الذم يصيب اإلنساف؛ لً 

عدة لتشخيص األمراض، كاألشعة المقطعية، كالمعامؿ  الطبية، مف كجكد كسائؿ
كالمختبرات الممتمئة باألجيزة الطبية بأنكاعيا المختمفة، مما مكف أىؿ االختصاص مف 
سيكلة كسرعة التشخيص ألمراض كانت في السابؽ تتطمب كقتان كجيدان كبيريف، فيتـ 

قكبة، مف زيادة لممرض، تحديد نكع المرض، كتحديد مضاعفاتو المترتبة عمى تنفيذ الع
أك تأخر في شفائو، أك تعديو إلى مرض آخر، أك ىبلؾ المريض، كيمثؿ لذلؾ بمرض 

(، كالمسمى بالنقرس أك داء المفاصؿ، Arthralgiaالتياب المفاصؿ المزمف أك الحاد )
ؿ زيادة المرض، أك تمؼ المريض عند تنفيذ عقكبة احتممف الكارد جدان فيو اكالذم 

 .(1)في حالتو المتأخرة أك القطع إلنساف مصاب بيذا الداء ،ا دكف النفسالقصاص فيم
: (Medical Report) كيتـ في الطب الحديث إثبات ذلؾ فيما يعرؼ بالتقرير الطبي

 حالة المريض دراسة كافية، كتشخيصل توكالذم يعد مستندان يحرره الطبيب بعد دراس
يشمؿ فترة العبلج، أك بعد الجراحة، ك  أك بعد انتياءلمرض الذم يشكك منو المريض، ا

التقرير عمى كصؼ شككل المريض، كاألعراض كالعبلمات التي ظيرت عميو، كنتائج 
 ،شعاعية كغيرىا، مع تشخيص المرض، كالصكر الالفحكصات السريرية كالمخبرية

كقت كتابة الصحية كالدكاء المعطى لممريض، كمدل استجابتو لو، كحالة المريض 
 لطبي، مع التكصية ببرنامج عبلجي محدد، أك اتباع حمية غذائية، أك تماريفالتقرير ا

كتحديد برنامج كمكاعيد المتابعة المستقبمية لممريض،  محددة، أك غيرىا مف التكصيات،
 .        (2)كتحديد فترة النقاىة أك الراحة ريثما يتماثؿ لمشفاء

                                                           
 .َٖٓ، َْٖالخبلؼ الفقيي ص  ، كأثر التقنية الحديثة فئَٓانظر المكسكعة الصحية لضحى بابممي ص -ُ
 .ُِْانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص  -ِ
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:  أصو ادلَزغلاد يف ادلَأُخ صب٤ٗب 
، يظير كجكد أمراض يككف ية الطبية الحديثة، كمكتشفات العمـك الطبيةالتقنمف خبلؿ 

المجني عميو، كبالتالي يظير أثر ىذه استيفاء القصاص معيا مسببان لمضرر عمى 
كلكف بشرط صدكر التقرير الطبي  التقنية ىنا في ضركرة الرجكع إلييا، كاالستناد عمييا،
اص، مع اإلشراؼ الكامؿ منيا، كأف مف العدكؿ المختصيف، كبطمب مف جية االختص

يككف التقرير قد تـ بمراعاة التقنية الطبية الحديثة، مع االلتزاـ بضكابط كشركط التقرير 
الطبي، فإذا ركعي كؿ ذلؾ، فإنو يتـ االعتماد عمى التقرير الطبي في تأخير العقكبة، 

تنفيذ العقكبة، فإف فإذا ما صدر التقرير الطبي مف أىمو كبشرطو، كأفاد تضرر الجاني ب
جية اإلشراؼ عمى التنفيذ تكصي بتأجيؿ تنفيذ العقكبة إلى زمف محدد يذكره طبيب 
مشرؼ عمى الحالة في التقرير الخاص بذلؾ، كالصادر مف العدكؿ المختصيف، ثـ بعد 
ذلؾ يمـز الحصكؿ عمى تقرير طبي آخر قبؿ تنفيذ العقكبة يفيد بزكاؿ المرض، أك 

 .(1)كبة مع أمف حصكؿ التمؼ لمجانيإمكاف تنفيذ العق
ترتب عمى  ما إذاف ،العقكبات جكابر كزكاجرؤلف فأما االستناد إلى التقنية الحديثة؛  
 ، فإف ذلؾ تعد كحيؼ ال تقره الشريعة المباركة.إضرار بالجاني ىاتنفيذ

كلعؿ ىذا األمر ال يشكؿ في األمراض التي يرجى شفاؤىا، أك يمكف ليا التحسف إلى 
ؿ ال يضر معو استيفاء العقكبة كلك كاف المرض مزمنا، كيبقى الحاالت المزمنة، حا

كالتي ال يرجى ليا الشفاء، أك الكصكؿ إلى حاؿ يمكف فيو تنفيذ العقكبة دكف أم 
مضاعفات، فإذ ما ثبت ذلؾ بالتقرير الطبي الصادر مف أىمو كبشرطو، فينا يرجع فيو 

بعقكبات القصاص في األطراؼ، أك عقكبات  األمر إلى القضاء لمنظر فيما يتعمؽ
 .الحدكد التي فييا بتر كالسرقة

 أعمـ كاهلل 

                                                           
 .َٖٔانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ
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 ادلـِت اخلبٌٓ: أكاح اُوظبص
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

 :عمى قكليف التي يقتص بيا مف الجاني داةاختمؼ الفقياء في األ
 ؿالقات أف ىإل ةركاي في بمة،كالحنا كالشافعية، فقياء المالكية، ذىب القكؿ اْلكؿ:

 يثبت كأف ،محرمة الطريقة تككف أف إال ا،بي ؿقت يالت ةكاآلل ةالطريق ؿبمث منو يقتص
ف ،عندىـ ؼبالسي فيقتص بخمر، ؿالقت  بالسيؼ فيقتص بسحر أك بمكاط، ؿالقت ثبت كا 
 عند أيضان  السيؼ يتعيف كما ،(1)ةالشافعي عف األصح يف اككذ ،كالحنابمة المالكية، عند

 كاختمؼ بالقسامة، القصاص ثبت أك فعمو، بمثؿ الجاني تعذيب طاؿ إذا المالكية
 بالسيؼ، يقتؿ: فقيؿ بيما، قتؿ القاتؿ كاف إذا كالسـ بالنار القتؿ في رأييف عمى المالكية
 .(2)المالكية مذىب مشيكر ىك كىذا بو، قتؿ بما يقتؿ: كقيؿ

 :كالمعقكؿ ،سنةكال ،بالقرآفكاستمكا عمى ما ذىبكا إليو 
 : تعالىفقكلو  :أما القرآف -ُ

ۅ ۉ ژ، كقكلو تعالى: (3)ژک ک ک ک   گ گ گ گ ڳژ

، كجميعيا (5)ژھ ھ ے ےژ، كقكلو تعالى: (4)ژۉ ې ې ې ې
 .االستيفاء في معتبرة المماثمة فيدؿ عمى أ

                                                           
 بيا، مغني كيقتؿ آلتو، مف قريبة خشبة دبره في يدس المكاط كفي ماء، أك كخؿ مائعان  يكجر الخمر كمقابمو: في -ُ

 .ْٓ/ْ المحتاج
 خميؿ مختصر ، كشرحُّٕ-ّٗٔ/ْ، كالشرح الصغير ِِٕص الفقيية ، كالقكانيفِٓٔ/ْ الكبير الشرح -ِ
 عمى الفقو في ، كالمحررَِْ/ٖ ، كالمغني البف قدامة ْٓ، ْْ/ْ المحتاج ، كمغنئُٖ/ِ ، كالميذبِٗ/ٖ

 .ُِّ/ِ أحمد اإلماـ مذىب
 .ُْٗاآلية  سكرة البقرة: -ّ
 .ُِٔ اآلية :سكرة النحؿ -ْ
 .َْ آليةا :سكرة الشكرل -ٓ
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ؽى  "مىفٍ :  قكلوف أما السنة: -ِ ر  ر ٍقنىاهي  حى مىفٍ  ،حى ؽى  كى  بف أىنىسً كلحديث  ،(1)"غىر ٍقنىاهي  غىر 
اًريىةن  قىتىؿى  يىييكًديًّا "أىف   : مىاًلؾو  احو  عمى جى ، فىقىتىمىيىا ،(2)ليا أىٍكضى رو جى  إلى بيا فىًجيءى  ًبحى
ًبيىا النبي ، أىقىتىمىؾً  ليا: فقاؿ رىمىؽه، ، كى  الث اًنيىةى، ليا قاؿ ال، ثيـ   أىفٍ  ًبرىٍأًسيىا فىأىشىارىتٍ  فيالفه

 الم وً  رسكؿ فىقىتىمىوي  ًبرىٍأًسيىا، كىأىشىارىتٍ  نعـ، فقالت: الث اًلثىةى  سىأىلىيىا ثيـ   ال، أىفٍ  ًبرىٍأًسيىا فىأىشىارىتٍ 
 ٍيًف" بيف رى جى حى

(3). 
 كقد ،كقتؿ الماؿ أخذ لما ،حدان  قتمو يككف أف جائزنكقش: بضعؼ األكؿ، كأما الثاني ف

 .المثمة عف بالنيي نسخ ثـ ،عرنييفالب صنع كما ،المثمة كجو عمى جائزان  ذلؾ كاف
 في بالسيؼ يقتؿ اإنم العيد ناقض ألف العيد؛ لنقضو ليس رد اآلخركف: بأف قتمو

 .(4)النسخ عمى يدؿ سبب كال تاريخ فيو ليس ألنو ؛النسخ دعكل صحي كالالعنؽ، 
 مف يستكفى أف فكجب الفعؿ، في المماثمة معناه القصاص فإف: المعقكؿأما  -ّ

 إال المطمكب يكمؿ كال التشفي، ىك القصاص مف المقصكد إف ثـ فعؿ، ما ثؿم الجاني
 قتمو، كجب مف عمى فمحمكؿ المثمة عف النيي حديث كأما، قتؿ ما بمثؿ القاتؿ قتؿ إذا
 .المكافأة كجو عمى ال

                                                           
الكبرل، جماع أبكاب صفة قتؿ العمد كشبو العمد، باب عمد القتؿ بالحجر كغيره  أخرجو البييقي في السنف -ُ

ركاه البييقي مف ركاية عمراف بف »، قاؿ ابف الممقف: ُُٕٕٓبرقـ:  ّْ/ٖ مما األغمب أنو ال يعاش مف مثمو
 عف يثبت ال الجكزم: ابف كقاؿ يجيؿ، مف بعض سنادهإ في المعرفة: في يزيد بف البراء عف أبيو عف جده، كقاؿ

 .ِٓٔ/ِ المنير البدر ، خبلصة«خطبتو في زياد قالو ، إنما اهلل رسكؿ
ح: جمع -ِ ًميان  يريد كىضى  لبياضيا، عكف بيا سميت الفضة مف يعمؿ الحمي مف نكع ىي النياية ليا، كفي حي

 .ُٕٔ/ُِ المعبكد
، ِْٖٔبرقـ:  َِِٓ/ٔ الحدكد في كاإلقرار يقر حتى القاتؿ سؤاؿ ابأخرجو البخارم، كتاب الديات، بى  -ّ

 بالمرأة الرجؿ كقتؿ كالمثقبلت المحددات مف كغيره بالحجر القتؿ في القصاص ثبكت كمسمـ، كتاب القسامة، باب
 .ُِٕٔبرقـ:  ُِٗٗ/ّ
عبلـَُِ/ُ لمجصاص القرآف أحكاـ -ْ  .ُٕٔ/ُِ المعبكد ، كعكفِّٕ/ُ المكقعيف ، كا 
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 يككف ال القصاص أف ىإل كالحنابمة في المذىب فقياء الحنفية، ذىب القكؿ الثاني:
 ؿقت يالت كالطريقة اآللة كانت اميم ؽالعن يف يككف أف ىعم الحنابمة كنص ،بالسيؼ إال
 .(1)ابي

 :كالمعقكؿ ،السنةبكاستمكا عمى ما ذىبكا إليو 
دى  ال" قاؿ:  اهلل رسكؿ أف  بشير النعماف بفأما السنة: فحديث  -ُ  إال قىكى

ٍحسىافى  كىتىبى  الم وى  "ًإف  ، كحديث: (3)ًبالس ٍيًؼ" اٍْليم ةً  ىىًذهً  "عيقيكبىةي  ، كحديث:(2)ًبالس ٍيًؼ"  اإلًٍ
، كؿ عمى ذا اٍلًقٍتمىةى، فىأىٍحًسنيكا قىتىٍمتيـٍ  فإذا شىٍيءو ، فىأىٍحًسنيكا ذىبىٍحتيـٍ  كا  ٍلييًحد   الذ ٍبحى  أحدكـ كى

تىوي" فىٍمييًرحٍ  شىٍفرىتىوي،  .(4)ذىًبيحى
 كالمراد ، قالكا:السيؼ بغير ئوكاستيفا القكد كجكب نفي عمى تنصيصففي األكؿ 

- الصحابة ألف ذلؾ ىك ما فيمو ؛ذلؾ كىغير كىالخنجر السكيف خؿفيدالسبلح  بالسيؼ
 بغير يحصؿ ال القتؿ، كذلؾ كأمر في األخير بإحساف المفظ، ىذا مف -عنيـ اهلل رضي
 قتمو، ادأر  مف عنؽ بضرب يأمر  كاف اكليذ بو، يحصؿ كما بالسيؼ، العنؽ ضرب
 يا قائميـ: قاؿ القتؿ، يستحؽ رجبلن  ارأك  فإذا أصحابو، في معركؼال ىك ذلؾ صار حتى

                                                           
 ، كألفُِٗ/ٖ ، كالمبدعِْ/ْ حنبؿ ابف فقو في ، كالكافيّّٖ/ٖ الرائؽ ، كالبحرِْٓ/ٕ الصنائع بدائع -ُ

 .َِْ/ٖ الطرؼ، كالمغني فدخؿ النفس بدلي أحد القصاص
 ابف ركاه»، قاؿ ابف الممقف: ِٕٔٔبرقـ:  ٖٖٗ/ِ بالسيؼ قكد إال ال ماجو، كتاب الديات، باب ابف أخرجو -ِ

 كقاؿ بالقكم، ليس البييقي: كقاؿ منكر، حاتـ: أبك كقاؿ كاه، بإسناد بكرة، كأبي بشير، بف لنعمافا ركاية مف ماجو
 .ِٓٔ/ِ المنير البدر خبلصة «الحسف عف يرسمكف الحؽ: الناس عبد

 رجالو إسناد ىذا»، قاؿ األلباني: ُّٕ/ُ بغداد البغدادم في تاريخ الخطيب بكر أبك عمي بف أخرجو أحمد -ّ
 لو يشيد لكف الحفظ، سيء صدكؽ: الحافظ البصرم، قاؿ إسماعيؿ ابف كىك المؤمؿ، غير مسمـ، ؿرجا ثقات
 مف رجؿ إلى فجمست شديدة، عقكبة يعاقب فرأيتو زياد، بف اهلل عبيد مف عند خرجت: قاؿ بردة أبي حديث

 .ُِْ/ّ الصحيحة السمسمة «: فذكره اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ  أصحاب النبي
 الشفرة كتحديد كالقتؿ الذبح بإحساف األىمر ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، بابمسمـ أخرجو -ْ
  .ُٓٓٗبرقـ:  ُْٖٓ/ّ
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 ،ةمثم بالسيؼ العنؽ ضرب بغير ؿالقت إف قيؿ: حتى عنقو، أضرب يدعن اهلل، رسكؿ
 .عنيا النيي ثبت كقد

 .(1)بسيؼ كاف إذا القتؿ عمى محمكؿنكقش: بأنو 
 ألفك  ،المرتد كقتؿ بالسيؼ فيستكفى ،شرعان  مستحؽ قتؿ نوكأما المعقكؿ: فإ -ِ

 بإتبلؼ تعذيبو يجكز فبل ،عنقو بضرب أمكف كقد ،جممتو إتبلؼ القكد مف القصد
 .(ِ)كاؿ بسيؼ كقتمو ،أطرافو

 غير أنو يناقش: بأنو قياس في مقابؿ النص الداؿ عمى عدـ اشتراط السيؼ.

                                                           
 .ُٓٔ/ٕ األكطار ، كنيؿَُْ/ُِ الكبير ، كالحاكمُِِ/ِٔ لمسرخسي المبسكط -ُ
 .ّٖٓ/ِ المنير قاطع، المصباح غير أم: -ِ
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 َزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخادل أٝال :

استخداـ كسائؿ عدة ، عممية الحديثة، كمكتشفاتياأصبح مف الممكف في ظؿ التقنية ال
 إلزىاؽ الركح، كمنيا:

الرمي بالرصاص: كىذه الطريقة مستخدمة في كثير مف دكؿ العالـ، حيث يطمؽ  -ُ
 عمى الجاني عدة طمقات نارية مف مسدس حتى يفارؽ الحياة. 

الكيربائي: كىك آلة لتنفيذ عقكبة اإلعداـ، اكتشفو طبيب األسناف )ىيركلد  الكرسي -ِ
ـ، كيستخدـ في بعض الدكؿ الكبرل كالكاليات المتحدة، كالصيف ُٖٖٖبراكف( عاـ 

 المكت، غرفة تيسمى خاصة غرفة إلى محكـك عميوال يقاد إذ ،كغيرىا مف دكؿ العالـ
 رأس قمة إلى كيربائية أقطاب تيسمى يةمعدن ألكاح كتكصؿ كيربائي، كرسي في كيربط

لى السجيف،  عبر اآلخر إلى األقطاب أحد مف كيربائي تيار ييمررك  رجميو، إحدل جمد كا 
 األمريكية المتحدة الكاليات في كالية أكؿ نيكيكرؾ أصبحت ـَُٖٗ في، ك السجيف جسـ
 استخدمت العشريف، قرفال مف الثامف العقد أكاخر الكيربائية، كفي بالٌصدمة مجـر بإعداـ تقـك
 .المكت عقكبة لتنفيذ ككسيمة اإلعداـ، في الطريقة ىذه أخرل كالية ُٓ
الخنؽ بالغاز: إذا يتـ في ىذه الطريقة إدخاؿ الجاني إلى غرفة محكمة اإلغبلؽ،  -ّ

يتسرب فييا غاز خانؽ مف فتحات داخميا، كيضاؼ مع الغاز بعض الركائح 
شاقو أمران غير منفر، كيراعى في ىذا الغاز سرعة المستحسنة، كالتي تجعؿ مف استن

مما يسبب فاعميتو، كتأثيره في الجياز التنفسي، حيث يعطؿ خبليا الرئة التنفسية، 
احتباس الغاز الساـ كثاني أكسيد الكربكف في خبليا الجسـ، كيؤدم إلى المكت السريع، كيتـ 

 تطبيقيا في كالية كاليفكرنيا األمريكية.
 ،ان ىكائي معزكلة حجرة كرسي في عمى المحكـك عميو يكثؽالطريقة بأف أك تتـ ىذه 

 يحتكم إناء في فتتكسر ،الكرسي تحت مف (السيانيد) عمى تحتكم زجاجية كرات كتيسقط
 (الييدركسيانيؾ) حمض غاز كيتككف ،الكيميائيتاف المادتاف فتمتزج ،كبريتي حمض عمى
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 في تـ كقد، دقائؽ خمس خبلؿ عادة يمكت ثـ ثكاف، في كعيو الشخص يفقد ،القاتؿ
 .ـُِْٗ عاـ قاتؿ غاز باستخداـ إعداـ أكؿ األمريكية المتحدة بالكاليات نيفادا كالية
الحقنة المميتة: كىي أحدث ما تكصمت إليو التقنية الطبية في ىذا المجاؿ، حيث  -ْ

اتؿ، مما يسبب يتـ حقف كريد المحكـك عميو بالقتؿ بمادة مخدرة، كمادة أخرل ليا تأثير ق
مفارقة المحكـك عميو بالقتؿ لمحياة، كىك فاقد لمكعي، كيعتبرىا البعض أحسف الطرؽ؛ 
ألف المحكـك عميو لف يحس بغير كخز اإلبرة فقط، ليتخدر بعدىا بثكاف، كيفارؽ الحياة، 
كىي طريقة تراعي الحاضريف لمعقكبة؛ إذ يركف المحكـك عميو باإلعداـ يمكت عمى 

 .    (1)ألـ يصدر عنوفراشو، دكف 
:  أصو ادلَزغلاد يف ادلَأُخ صب٤ٗب 

لـ تتفؽ كممة المعاصريف تجاه ىذه التقنية الطبية في ىذا الجانب، فحيف يرل فريؽ 
منيـ عدـ جكاز استخداـ ىذه التقنية في تنفيذ العقكبة؛ النعداـ التشفي مف أكلياء المجني 

دـ خمكىا مف المحظكر، فأما الرصاص عميو، كخمكىا مف الردع كالزجر لممفسديف، كلع
فإنو مع سرعة نتائجو إال أنو ال يؤمف معو الحيؼ؛ ألف كثرة الرصاصات المكجية 
لمجاني قد تصيبو في غير مقتؿ مما يسبب لو األلـ الشديد، كالتعذيب، كفييا أيضان 
تشكيو؛ إذ إف الطمقات تسبب تمزقات في الجسـ، كخركجا لؤلشبلء منو، كىذا شبيو 

التمثيؿ المنيي عنو، كأما الكرسي الكيربائي فبل يجمب مكتان سريعان؛ فالمكت الحادث ب
مف جرائو إنما يحدث بعد الصعقة الكيربائية الثالثة، أما األكلى فتصيب الشخص بألـ 
عضمي حاد يشعر بو، كىك في كامؿ كعيو، كالصعقة الثانية تستمر فييا المعاناة مف 

تاـ لمكعي، كفي الصعقة الثالثة يغيب الكعي، كتزىؽ الركح بعد اآلالـ مع عدـ الفقداف ال
حكالي ربع ساعة مف بداية عمميو الصعؽ الكيربائي، كفي ىذه الفترة يسرم الصعؽ 
الكيربائي في الجسـ بأكممو، مما يسبب تشكىات محرقة لجسد الجاني في غالبية 

                                                           
العالمية  العربية ، كالمكسكعةِِِ،ُِٖ-ُِٓؼ عبد العاؿ صانظر: عقكبة اإلعداـ لمحمد عبد المطي -ُ
 . َٕٗ-ٕٖٕ(، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص ُِٓ/ُٗ(، )َٗ/ٗ(، )َِٖ/ِ)
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ليست آمنة؛ فقد حدث مرة  األعضاء، مما يجعمو منتف الرائحة بعد مكتو، كىذه الطريقة
أثناء تنفيذ ىذه الطريقة بأف المكمفيف بتنفيذ الحكـ لـ يتمكنكا مف فصؿ التيار الكيربائي 
إال بعد أكثر مف ساعة، مما سبب احتراؽ جسـ الجاني، كتحكؿ إلى كتمة صغيرة 

 متفحمة.
در، فيككف كأما الخنؽ بالغاز، كالحقنة المميتة، فيشتمؿ استخداميا عمى استخداـ المخ

، كال يجكز تطبيؽ الشرع بأمر محـر  .(1)في ذلؾ تنفيذ لمعقكبة بمحـر
 في أسرع أنو لمقصاص أداة السيؼ اختيار في األصؿفي المقابؿ يرل آخركف بأف 

 كأقؿ ،السيؼ مف أسرع أخرل أداة كجدت فإذا ،كالعذاب األلـ لتفادم كسيمة كأيسر ،القتؿ
 مف شرعان  مانع فبلكعميو  استعماليا، مف شرعان  مانع فبل الميٍثمة، عف كأبعد ،إيبلمان 
 إلى يفضي مما ، كغيرىا،كالشنؽ ،الكيربائي الكرسيك  ،(2)بالمقصمة القصاص استيفاء
سراع بسيكلة المكت  كال ،بالقاتؿ تمثيؿ عميو يترتب كال ،عادة عنو المكت يتخمؼ كال ،كا 

 ال الكيربائي كالكرسيالمحدد،  السبلح قبيؿ مف فؤلنيا المقصمة أما ،تعذيبو مضاعفة
 عميو يترتب أف دكف ،بالقاتؿ التمثيؿ كعدـ ،السرعة زيادة مع ،عادة عنو المكت يتخمؼ

 ان كمكت ،لمكعي ان فكري ان فقد يسبب بحيث ان قكي التيار يككف أف البد؛ ألنو التعذيب مضاعفة
 بيذه إعدامو دعن بألـ، يشعر ال الشخص أف الطبيكف الخبراء كيعتقد ،ان تقريب ان فكري

بو، كذلؾ  القمب إيقاؼ عمى كاالعتماد فيو، الدـ إسالة معدـف الشنؽ، كأما (3)الطريقة

                                                           
 .ُٕٗ-ٕٖٕانظر: أثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص  -ُ
 في استخدمت قديمة ىي آلةه ـ، ك ُِٕٗ عاـ مرة ألكؿ استخداميا جيمكتيف جكزيؼ الفرنسي الطبيب اقترح -ِ

 في اإلعداـ لتنفيذ الرسمية الكسيمة المقصمة كأصبحت ـ،ُِٕٗ عاـ الرأس بقطع اإلعداـ حكـ تنفيذ في فرنسا
 عف رحمة كأكثر أسرع بطريقة بالمكت عمييـ المحكـك إعداـ اقترح قد جيمكتيف ككاف الفرنسية، الثكرة خبلؿ فرنسا
 حد ذك الثقيؿ الفكالذ مف سكيفه  جييز كقد القمة، عند عارضةه  بينيما تربط فقائما اآللة، كلممقصمة ىذه طريؽ
 يقطع اإلعداـ منفذ كاف مكضعو، كعندما في السكيف ييبقي حبؿ ىناؾ كاف كقد القائميف، بيف تجكيؼ في مائؿ

 .ٕٓٓ/ِّ العالمية العربية باإلعداـ، المكسكعة عميو المحكـك رأس كيقطع يسقط السكيف كاف الحبؿ،
 .َِٖ/ِ العالمية العربية المكسكعة -ّ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0195 

، كتقـك بعض الدكؿ المستخدمة لئلعداـ بالرصاص (1)يحقؽ مبدأ العدالة في القصاص
خراج أحشائو.  بكضع تخطيط عمى قمب الجاني، ليتـ استيدافو مباشرة تحاشيان لتعذيبو، كا 

 عمى المتفؽ الصحيح الحديث مف أخذان  نرل كنحف»: شمتكت محمكد يخشيقكؿ ال
ٍحسىافى  كىتىبى  الم وى  "ًإف  : كالسبلـ الصبلة عميو قكلو كىك ،صحتو ، كؿ عمى اإلًٍ  فإذا شىٍيءو
ذا اٍلًقٍتمىةى، فىأىٍحًسنيكا قىتىٍمتيـٍ  ، فىأىٍحًسنيكا ذىبىٍحتيـٍ  كا  ٍلييًحد   الذ ٍبحى تىوي" فىٍمييًرحٍ  ،شىٍفرىتىوي  أحدكـ كى  ذىًبيحى
نما القصاص، الستيفاء خاصة آلة تعيف لـ اإلسبلمية الشريعة أف  إحساف) طمبت كا 

حسانيا ،(القتمة  التنفيذ يجب ذلؾ كعمى ألـ، مضاعفة كال ،مثمة يحدث ال ما بكؿ يككف كا 
 حساف كسائؿ ابتكار في الحياة تقدمت ككمما الكجو، ىذا عمى اإلحساف تحقؽ آلة بكؿ
 .(2)«بو التنفيذ إلى المصير شرعان  كجب ،الكجو ىذا عمى القتمة في

 كأيسر القتؿ، في أداة أسرع ككنو السيؼ استعماؿ مف القصد أف بما»كيقكؿ الزحيمي: 
 السيؼ، مف أسرع أخرل أداة استعماؿ مف شرعان  مانع فبل كالعذاب، األلـ لتفادم كسيمة
 المحدد، السبلح قبيؿ مف ىي التي لًمٍقصمةا مثؿ الميٍثمة، عف كأبعد إيبلمان، كأقؿ

 عمى كاالعتماد فيو، الدـ إسالة لعدـ كالشنؽ الصعؽ، في تسرع التي الكيربائي كالكرسي
 .(3)«بالمخدر شبيو معيف بغاز كاإلعداـ بو، القمب إيقاؼ

فكما رأينا خبلؼ بيف السابقيف كالبلحقيف، كبالنظر في األدلة أكالن يظير قكة أدلة مف 
ل جكاز المثمية في القصاص دكف تقيد بالسيؼ، كعميو يرل الباحث أف ىذه التقنية ير 

محؿ اعتبار إف كاف القصاص بيا مف باب المثمية، كأف يقتص ممف رمى بالرصاص 
بمثؿ ذلؾ، كممف قتؿ بالسـ بالخنؽ بالغاز أك اإلبرة المميتة، كىذا يتكافؽ مع األظير 

                                                           
 كأدلتو اإلسبلمي ، كالفقوُْٓ/ِ اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي لعبد القادر عكدة الجنائي انظر: التشريع -ُ
 لمدراسات المقريزم ، مركزّٗ، ِٗالسباعي ص المقارف( لياني الجنائي الفقو في ، كالقصاص )دراسةََٔ/ٕ

ـ، كالفقو ََِٕ، ِٕاـ القضاء ألحمد محمد شحاتو صفي ميزاف الشريعة كالقانكف كأحك التاريخية، كاإلعداـ
 . ِٖٕالجنائي في الشرع اإلسبلمي )فقو العقكبات( لمحمد عبد القادر أبك فارس، ص

 .ّٗص ، كالقصاصِٓٓاإلسبلـ عقيدة كشريعة ص  -ِ
 .ََٔ/ٕ كأدلتو اإلسبلمي الفقو -ّ
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و مف المعاصريف الزحيمي، كممف أحرؽ كعذب عند المالكية في جكاز ذلؾ، كصرح ب
بالنار حتى المكت بالكرسي الكيربائي، كذلؾ مف باب المماثمة التي تشفي غميؿ أكلياء 

ف اختار   فمو ذلؾ. بالسيؼ القكد الدـ كليالمجني عميو، كا 
أما إف كانت الدكؿ تستبدؿ السيؼ بغيره دكف مراعاتيا لممثمية، فإنو ال بد مف مراعاة 

 كأبعد ،إيبلمان  كأقؿ في المكت، سرعت داةتككف األ ابط التي ذكرىا الفريؽ الثاني، بأفالضك 
الميٍثمة، كأال تككف محرمة، كاالقتصاص ممف قتؿ بالخمر بذلؾ، أما الخنؽ بالغاز،  عف

كالحقنة المميتة، فالمخدر فييا إلفقاد المحكـك عميو باإلعداـ لمكعي خبلؿ الفترة التي 
في الجسد؛ لئبل ييعذب خبلؿ ىذه الفترة، فإف أمكف استخداـ مكاد سريعة  يسرم فييا السـ

المفعكؿ، دكف إيبلـ، كال ميثمة، كال تحتكم عمى مخدر فيك أكلى؛ خركجان مف الخبلؼ، 
 .(1)كالخركج مف الخبلؼ مستحب

كختامان: سبؽ ذكر الحكمة مف إقامة الشريعة اإلسبلمية المباركة لمحدكد بأنيا زكاجر 
الناس عف اإلقداـ عمى األفعاؿ التي استحؽ أصحابيا ىذه العقكبات، كبالتالي  تزجر

جيعؿ السيؼ أداة لمقصاص؛ لما فيو مف ردع، مع ما فيو مف سرعة اإلزىاؽ لؤلركاح، 
زىاؽ سريع، كعميو ال قيمة لتشكيو المبطميف، مع أف  فجمع بيف أمريف، ردع قكم، كا 

، يككف غالبان بمشيد مف الناس، كىذا يحقؽ استخداـ السيؼ، كالرمي بالرصاص مثبلن 
 الزجر فييـ، بخبلؼ اإلبرة المميتة، كالخنؽ بالغاز، كالكرسي الكيربائي.

ابى  "مف: كفي المقابؿ فالحدكد جكابر تكفر عف صاحبيا كما قاؿ النبي  ـٍ  أىصى  ًمٍنكي
دان  مىتٍ  حى ال   كىف ارىتيوي، فىييكى  عيقيكبىتيوي  لو فىعيجِّ  .(2)الم ًو" إلى ريهي فىأىمٍ  كىاً 

 أعمـ اهلل 
 

                                                           
 . ُٕٔص األشباه كالنظائر لمسيكطي  -ُ
 ، صححو األلباني في صحيح سنفَِّٔبرقـ:  ٖٖٔ/ِ كفارة الحد باب ماجو، كتاب الحدكد، ابف أخرجو -ِ

 .َِّٔبرقـ:  َُّ/ٔ ماجة ابف
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 ادلـِت اَُبكً: اُوؼبء ثبُووائٖ يف احللٝك
 اُلوع األٍٝ: اخلالف اُلو٢ٜ يف ادلَأُخ

القرينة: فعمية بمعنى المفاعمة، مأخكذ مف المقارنة، كفي االصطبلح: أمر يشير  أكالن:
 .(ُ)إلى المطمكب، مف غير ككنو صريحا

 أك ،البينة كجكد حاؿ في سكاء الشرع، أصكؿ مف ؿأص بالقرائف القضاء ثانيان:
 ،الدعكل سماع القرينة تمنع فقد ،اإلثبات دالئؿ مف دليؿ أم فقد حاؿ في أـ اإلقرار،
 التيمة، كجكد حاؿ اإلقرار أك ،البينة ترد كقد مكسر، غني إقراض معسر فقير كادعاء
 القرينة تستخدـ كقد ت،المك  مرض في اإلقرار ككف أك لو، لممشيكد الشاىد قرابة مثؿ
 كحيدان  دليبلن  القرينة تعتبر كقد كنحكه، اليد كضع مثؿ البينات تعارض أثناء مرجحان  دليبلن 

 اإلنفاؽ بعدـ زكجيا مع القاطنة الزكجة دعكل رد مثؿ سكاىا، دليؿ يكجد لـ إذا مستقبلن 
 كالعبلمات اراتاألم أىدر فمف»: القيـ ابف يقكؿ ،(ِ)كالحنابمة المالكية رأم في عمييا،

 .(3)«الحقكؽ مف كثيران  ككضع األحكاـ، مف كثيران  عطؿ فقد ًباٍلكيمٍّيَّة، الشرع في
 .(ْ)اراإلقر  أىكالشيادة ب تثبت الحدكد أف يف الفقياء خبلؼ بيف ال ان:لثثا

 القضاء بالقرائف في الحدكد، عمى قكليف: فياختمؼ الفقياء  :رابعان 
ليو ذىب مالؾجكاز القضاء بال القكؿ اْلكؿ: كجماعة مف  ،قرائف في الحدكد، كا 

 عمى ذلؾ بما يمي:   ، كاستدلكا(ٓ)أصحابو، كأحمد في ركاية، كابف تيمية، كابف القيـ

                                                           

 .ِْٖص الفقو لمبركتي ، كقكاعدِِّلمجرجاني ص انظر: التعريفات -ُ

 .ْْٔ/ٔ كأدلتو اإلسبلمي الفقو -ِ
 .ُْٓص الحكمية الطرؽ -ّ

 .ُّٔ/ُٕ الككيتية الفقيية ، كالمكسكعةُْٓ -ُْٕص  حـز بف ال في اعاإلجم مراتب -ْ
 القناع ، ككشاؼَُٓ/ْ، كالشرح الصغير ُِْ/ّ، كالمنتقى شرح المكطأ ُّٗ/ْ الدسكقي انظر: حاشية -ٓ
 ، كالطرؽٖٖص الشرعية ، كالسياسةَُّ/ِ الحكاـ ، كتبصرةُّٖ، ّٕ/ٗ ، كالمغنيُٖ/ٔ ، كالفركعُُٖ/ٔ

عبلـ، ْص الحكمية  .ٗ/ّ المكقعيف كا 
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 شراب نوأ فزعـ شراب، ريح فبلف مف كجدت إني» :الخطاب  بف بقكؿ عمر -ُ
 .(2)«ان متا الحد عمر فجمده جمدتو، يسكر كاف فإف شرب، اعم سائؿ كأنا ،(1)ءالطبل
 :قاؿ ثـ ركعتيف، الصبح صمى قد (3)بالكليد أيتي عفاف  بف بأف عثماف -ِ

 يتقيأ، رآه أنو آخر كشيد الخمر، شرب أنو ،حمراف أحدىما رجػػبلف وػعمي فػػشػػيػد أزيػدكػػـ،
، كصنيعيما كاف «فاجمده قـ عمي، فقاؿ: يا شربيا، حتى يتقيأ لـ إنو» عثماف: فقاؿ

 إجماعا. فكاف ينكر، كلـ كسادتيـ، الصحابة، عمماء مف بمحضر
كلك كجب ذلؾ لبادر إليو ، بالرائحة جمد أنو التصريح عمر قصة في ليسبأنو  نكقشا:

 يجمده لـ ألنو ؛البينة أك اإلقرار عمى ذلؾ في اعتمد أنو يقتضى سياقو ظاىر بؿ، عمر
حدىما، كجعميا مقكية سأؿ، كعثماف فعؿ ذلؾ استنادان عمى الشيادة التي أدلى بيا أ حتى

 .(4)لجانب مف شيد بتقيئو ليا
 ، كيناقش بأف في سنده ضعؼ.(5)الخمر رائحة منو كجد رجبلن  جمد مسعكد ابف بأف -ّ
 تشبييان ك  ،بشربيا عميو البينة قامت لك ما فأشبو ،شربيا بعد إال يككف ال ذلؾ أفب -ْ

 الصكت. عمى بالشيادة الرائحة عمى لمشيادة
ؽٌّ  المَّوً  ًكتىابً  في كىالرٍَّجـي »: بقكؿ عمر  -ٓ نىى مف عمى حى اؿً  مف أيٍحًصفى  إذا زى  الرٍّجى

، كاف أك اٍلبىيٍّنىةي، قىامىتٍ  إذا كىالنٍّسىاًء، بىؿي قسيمة  ، حيث جعؿ قرينة الحمؿ(6)«االٍعًترىاؼي  أك اٍلحى
 قضاء بيا.لئلقرار كالشيادة في القضاء بيا، فدؿ عمى اعتبارىـ القرائف في الحدكد، كال

                                                           
 .َِْ/ْ الزرقاني ، شرحالجرب بو يطمى الذم القطراف كىك اإلبؿ بطبلء كشبو يغمظ، حتى العصير مف طبخ ما ىك -ُ
، كالنسائي، كتاب األشربة، ذكر األخبار ُِّٓبرقـ:  ِْٖ/ِالخمر  في الحد األشربة، باب أخرجو مالؾ، كتاب -ِ

 .ٓٔ/َُ البارم فتح« صحيح كسنده»، قاؿ ابف حجر: َٖٕٓبرقـ:  ِّٔ/ٖ التي اعتؿ بيا مف أباح شراب السكر
 صحبة. لو معيط أبي بف عقبة بف الكليد -ّ
 .َُٗ/ٖ خميؿ مختصر ، كشرحٓٔ/َُ البارم انظر: فتح -ْ
 السنف الكبرل، كتاب األشربة، باب ما جاء في إقامة الحد في حاؿ السكر أك حتى يذىب سكره أخرجو البييقي في -ٓ
 .«ضعيؼ»، في سنده أبك ماجد الحنفي، قاؿ الييتمي: ِٕٖٓرقـ:  َُٗ/ٗ ، كالطبراني في الكبيرَُّٕٓرقـ:  ُّٖ/ٖ
، ّْْٔبرقـ:  َِٓٓ/ٔ البخارم، كتاب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، باب البكراف يجمداف كينفياف أخرجو -ٔ

 .ُُٗٔبرقـ:  ُُّٕ/ّ كمسمـ، كتاب الحدكد، باب رجـ الثيب في الزنى
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 الذم العظيـ األمر ىذا مثؿ بو يثبت ال ذلؾ كمثؿ عمر، قكؿ مف ىذا نكقش: بأف
 اإذ الحبؿ أف المراد أف عمى ذلؾ بتأكيؿ الطحاكم أجاب كقد النفكس، ىبلؾ ىإل ييفض
 جعؿ ذلؾ ىيأب بأنو كتعقب ،ازن مف ككنو ثبكت مف بد الك  الرجـ فيو كجب ازن مف كاف

 .(1)كاالعتراؼ لمبينة مقاببلن  الحبؿ
 فبمغ ،برجميا فيـ ،أشير لستة كلدت قد بامرأة تىأي  أنو  عمربما ركم عف  -ٔ
 :فقاؿ ؟فسألو إليو فأرسؿ ، عمر ذلؾ فبمغ ،رجـ عمييا ليس :فقاؿ  عميان  ذلؾ

﮴ ژ ﮳  ﮲  ڀ ڀ ژ :كقاؿ ،(2)ژھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ

 قاؿ: عمييا، رجـ ال قاؿ: أك عمييا، حد ال تماـ، حكليف حممو أشير فستة ،(3)ژٺ ٺ
 عثماف فأمر أشير، لستة كضعت أتي بامرأة عثماف  أف ، كركم(4)كلدت ثـ عنيا، فخمى

ڀ ژ : اهلل قاؿ ،فخصمتكـ اهلل بكتاب خاصمتكـ إف عباس: ابف لو فقاؿ برجميا،

، كىما (5)عنيا فدرأ :قاؿ ،سنتاف كالرضاع ،أشير ستة فالحمؿ، ژڀ ٺ ٺ
الكالدة  عنيما قد ىما بالرجـ بالحمؿ لمستة األشير لظنيما عدـ يدالف عمى أنيما رضي اهلل

تماـ مدة بمثؿ ذلؾ، كىميما بالرجـ كاف بسبب قرينة الحمؿ، حيث فيما أف كضعيا قبؿ 
الحمؿ قرينة عمى أنيا حممت بو قبؿ زكجيا، فدؿ عمى عمميـ بالقرائف في الحدكد، 

 نو تبيف ليما أف أقؿ الحمؿ ستة أشير.كتراجعيما عف الحد ال ألنو ثابت بالقرينة، بؿ أل
 فزنا ،عبلنية كزنا ،سر زنا ،زناءاف الزنى إف ،الناس أييا يا» :قاؿ  عمي عف -ٕ
 العبلنية كزنا الناس، ثـ اإلماـ، ثـ يرمي، مف أكؿ الشيكد فيككف الشيكد يشيد أف السر

                                                           
 .ِّٕ/ٕ األكطار نيؿ -ُ
 .ِّّاآلية : سكرة البقرة -ِ
 .ُٓاآلية  :سكرة األحقاؼ -ّ
 ، كسعيدُِّٔٓبرقـ:  ِْْ/ٕ الكبرل، كتاب الًعدد، باب ما جاء في أقؿ الحمؿ أخرجو البييقي في السنف -ْ

 .َِْٕبرقـ:  ّٗ/ِمنصكر في سننو  بف
 .ُّْْٕبرقـ:  ُّٓ/ٕ اب التي تضع لستة أشيرالرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، ب عبد أخرجو -ٓ
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يمكف أف يناقش: ، كىذا (1)«يرمي مف أكؿ اإلماـ فيككف االعتراؼ، أك الحبؿ يظير أف
 لعمؾ قاؿ ،ال :قالت ،نائمة كأنت عميؾ كقع رجبلن  لعؿ كيمؾ» :ليا قاؿ  اعمي بأف

 عميو، تدلي أف تكرىيف فأنت أتاؾ ىذا عدكنا مف زكجؾ لعؿ قاؿ ،ال :قالت ،استكرىؾ
عمى تمقينيا ما يدرأ عنيا ، فمك اكتفى بقرينة الحمؿ لما عمؿ (2)«نعـ تقكؿ لعميا يمقنيا
 بالقرينة. ، فيككف الرجـ باإلقرار ال(3)كفي ركاية أنيا اعترفتالحد، 
 ،فعمكا بما بينة يطمب كلـ ،الحاؿ شاىد عمى بناء بالعرنييف  رسكؿ اهلل ما فعمو -ٖ
 .(4)إقرارىـ عمى األمر كقؼ كال

 كىذه المتيـ، مع المسركؽ الماؿ كجد اإذ بالقطع يحكمكف كالخمفاء األئمة يزؿ لـ -ٗ
 ككجكد كالكذب، الصدؽ إلييما يتطرؽ خبراف فإنيما كاإلقرار؛ البينة مف قكلأ القرينة
 .(5)شبية إليو يتطرؽ ال صريح نص معو الماؿ
 .(6)إجماعا فيككف ،مخالؼ عصرىـ في ليـ يظير كلـ ،الصحابة سادة قكؿىذا  -َُ

 جتياداال مسائؿ في اركاإلن ألف ؛ان إجماع يككف أف يستمـز النكقش: بأف عدـ اإلنكار 
 صدكر في الميابة مف بمنزلة كىك كعمر، بذلؾ كالقائؿ اسيم الك  لممخالؼ، الـز غير

يمكف الرد عمى ذلؾ: بأف اإلقرار بأف ىذه المسألة مف باب ، ك (7)كغيرىـ الصحابة
                                                           

 .ُِٖٖٖبرقـ:  ْْٓ/ٓ شيبة في مصنفو، كتاب الحدكد، فيمف يبدأ بالرجـ أبي أخرجو ابف -ُ

في السنف الكبرل، كتاب الحدكد، باب مف اعتبر حضكر اإلماـ كالشيكد كبداية اإلماـ بالرجـ  البييقي أخرجو -ِ
 .َُْٕٔبرقـ:  َِِ/ٖاية الشيكد بو إذا ثبت بشيادتيـ إذا ثبت الزنا باعتراؼ المرجـك كبد

 .ٖٕٗبرقـ:  ُُِ/ُ في المسند أخرجو أحمد -ّ
 .َُّ/ِ الحكاـ تبصرة -ْ
 .ٖص الحكمية الطرؽ -ٓ
 المرأة برجـ معو، ، كالصحابة الخطاب عمر بف حكـ كىذا»، كقاؿ ابف القيـ: ّٕ/ٗ المغني البف قدامة -ٔ

، بيا ظير التي بىؿي  القرينة عمى اعتمادان  ركايتيو؛ أصح كأحمد في مالؾ إليو كذىب سيد، كال ليا، زكج الك  اٍلحى
 قيئو أك الرجؿ، في مف الخمر برائحة الحد بكجكب -مخالؼ ليما يعرؼ كال- مسعكد كابف عمر كحكـ الظاىرة،
 ٖالحكمية ص ، الطرؽ«الظاىرة القرينة عمى اعتمادان  خمران،

 .ِّٕ/ٕ األكطار نيؿ -ٕ
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االجتياد يعطي القكؿ اآلخر قكة، ثـ إف المانعيف مف ذلؾ يركف أف القرائف ال ترقى 
الحدكد، فكيؼ يسكغ لمصحابة السككت عف ىتؾ ىذا األمر كلؤلخذ بيا في أمر عظيـ 

العظيـ، أما ككف القائؿ عمر كىـ ييابكنو، فقد اعترضت عميو امرأة كغمبتو فأقر ليا عمى 
 رؤكس األشياد، بؿ عدـ اعتراضيـ عميو حتى لك رأكا خبلفو لمما يدؿ عمى قكة حجتو. 

بالشيادة كاإلقرار فقط، بؿ كؿ ما في القرآف كالسنة محصكرة  ألف البينة لـ تأتً  -ُُ
ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژيبيف الحؽ كيظيره فيك بينة، يقكؿ تعالى: 

 ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ×ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ    ڤ ڤ   ڤ ڤ       ڦ ڦ×ٿ

كبالجممة فالبينة اسـ لكؿ ما يبيف »يقكؿ ابف القيـ:  ،(1)ژڃ ڃ چ چ چ   چ×
الشاىد لـ يكؼ مسماىا حقو، كلـ الحؽ كيظيره، كمف خصيا بالشاىديف، أك األربعة، أك 

نما أتت مرادان بيا الحجة، كالدليؿ،  تأت البينة قط في القرآف مرادان بيا الشاىداف، كا 
كالبرىاف، مفردة كمجمكعة... كالبينة، كالداللة، كالحجة، كالبرىاف كاآلية، كالتبصرة، 

 كدالالت كاألمارات، ،القرائف يمغ لـ كالعبلمة، كاألمارة، متقاربة في المعنى... فالشارع
 ان مرتب باالعتبار، ليا ان شاىد كجده كمكارده، مصادره، في الشرع استقرأ مف بؿ األحكاؿ،

كأعبلمو  أعمـ، كأحكـ، كأعدؿ، أف يخص طرؽ العدؿ، كأماراتو، األحكاـ... كاهلل  عمييا
كال يحكـ  بشيء، ثـ ينفي ما ىك أظير منيا، كأقكل داللة، كأبيف أمارة، فبل يجعمو منيا،

ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ  ژ :تعالى ، كيقكؿ(2)«عند كجكدىا كقياميا بمكجبيا

ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ   ۆ ×ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے

 قد ، فمكضع(3)ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې   ې ېې ى ى ائ×ۈ
 .(4)شيادة ذلؾ اهلل كسمى اآلخر، كتبرئة أحدىما صدؽ عمى دليبلن  اعتبر القميص

                                                           
 .َُٖ، َُٕ، َُٔ، َُٓكرة األعراؼ: اآليات س -ُ
 .ُٗ-ُٔالطرؽ الحكمية ص -ِ
 .ِٖ ،ِٕ، ِٔاآليات  :سكرة يكسؼ -ّ
 .ِٔ، صُِْٓ، رجب، ِّالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد لرشيد محمد أميف قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد -ْ
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 يمتفت ال النادرة كاالحتماالت الشريعة، بأصكؿ األشبو ىكألف األخذ بالقرائف  -ُِ
؛ ألف الشيادة كالتي ىي كسيمة إلثبات الحد (1)الشيكد ككذب ،كذبيا كاحتماؿ ،إلييا

باتفاؽ تبنى عمى غمبة الظف، كيكفي فييا االستفاضة كالشيرة، مع كجكد االحتماؿ 
يككف باطبلن، كيقع لغرض  بالخطأ، كتطرؽ الكىـ كالكذب إلييا، ككذا اإلقرار يمكف أف

مف األغراض، كمع ىذا تعتبر الشيادة كاإلقرار بينة شرعية يؤخذ بيما؛ لككنيما مبنيتاف 
 .(2)عمى غمبة الظف

كىك قكؿ لبعض المعاصريف، إذ صرحكا بمشركعية األخذ بالبصمة الكراثية في 
 إذا سيما ال ؿ،المسائ تمؾ ىعم قياسان ؛ لما سبؽ ذكره مف األدلة، ك (3)الحدكد كالقصاص

 الحاكـ، للد قطعان  النتائج صحة يؤكد ما األحكاؿ قرائف مف الحاؿ أك بالقضية ؼَّ حى 
 التجارب كتكرار كتطكرىا، المخبرية، المعامؿ كدقة البصمة، خبراء كميرة بأمانة كمعرفتو

 كخبرتيـ أمانتيـ، إلى الحاكـ يطمئف آخريف خبراء أيدم كعمي مختبر، مف أكثر في سيما
 ىمع االطمئناف ىإل الشرعي الحاكـ تحمؿ التي كاألحكاؿ القرائف مف ذلؾ كغير مميزة،ال

 عف أثرت ما البينة إذ الكراثية، بالبصمة عنده كبيانو الحؽ ظيكر كترجح النتائج، صحة
العممية القطعية ، قالكا: كلماذا ال نعترؼ بيذه الحقيقة (4)كسيمة بأم كبينتو الحؽ كجو

بالقرائف تمانع باألخذ  ركط، كالشريعة اإلسبلمية ىي الشريعة الحؽ، كالضمف الضكابط كالش
 .(5)العمؿ كاألمارات، كبأيدم خبراء ميرة معركفيف بالخمؽ الحسف، كاألمانة، كاإلتقاف في

                                                           
 الحبؿ، في شبية تدع كلـ سيد، كال زكج، الي يكف كلـ حبمى، كجدت إذا المرأة في كاختمفكا»قاؿ ابف تيمية:  -ُ

 بكطء أك بتحمؿ، أك مكرىة، حبمت أف تككف يجكز ألنو ليا؛ حد ال قيؿ: كغيره، أحمد مذىب في قكالف ففييا
 أىؿ مذىب كىك الشريعة، بأصكؿ األشبو كىك الراشديف، الخمفاء عف المأثكر ىك كىذا تحد، بؿ كقيؿ: شبية،
 .ٖٖ، ٕٖص الشرعية ، السياسة«الشيكد ككذب كذبيا، كاحتماؿ إلييا، يمتفت ال لنادرةا االحتماالت فإف المدينة،

 .ّٔ، صُِْٓ، رجب، ِّالبصمة الكراثية كحجيتيا لعبد لرشيد محمد أميف قاسـ، ضمف مجمة العدؿ، العدد -ِ
 كعميو يمكف أف يمحؽ بيا غيرىا مف القرائف القكية. -ّ
 .ّٖ، صُٓدد لرابطة، ع، مجمة مجمع فقو افي النسب كالجناية لعمر السبيؿ البصمة الكراثية كمدل استخداميا -ْ
 .ِْٗمستجدات طبية معاصرة مف منظكر فقيي ص -ٓ
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ليو ذىب فقياءجكز القضاء بالقرائف في الحدكدال ي القكؿ الثاني:  الحنفية، ، كا 
 ؛ لمتالي:(1)كالحنابمة كالشافعية،

ؾى  فقاؿ: طىيٍِّرًني، الم وً  رىسيكؿى  "يا :فقاؿ  النبي إلى مالؾ بف ماعز جاء -ُ ٍيحى  كى
تيبٍ  الم وى  فىاٍستىٍغًفرٍ  اٍرًجعٍ  عى  قاؿ: إليو، كى ، غير فىرىجى  الم وً  رىسيكؿى  يا فقاؿ: جاء ثيـ   بىًعيدو

ؾى  : الم وً  رسكؿ فقاؿ طىيٍِّرًني، ٍيحى تيبٍ  لم وى ا فىاٍستىٍغًفرٍ  اٍرًجعٍ  كى عى  قاؿ إليو، كى  غير فىرىجى
،  كانت إذا حتى ذلؾ، ًمٍثؿى   النبي فقاؿ طىيٍِّرًني، الم وً  رىسيكؿى  يا فقاؿ: جاء ثيـ   بىًعيدو
؟ : فيما الم وً  رسكؿ لو قاؿ الر اًبعىةي   أىًبوً   الم وً  رسكؿ فىسىأىؿى  الزِّنىى، مف فقاؿ أيطىيِّريؾى
؟ نيكفه ، ليس ن وي أى  فىأيٍخًبرى  جي ٍمرنا؟ أىشىًربى  فقاؿ: ًبمىٍجنيكفو ـى  خى  منو يىًجدٍ  فمـ فىاٍستىٍنكىيىوي  رىجيؿه  فىقىا

، ًريحى  ٍمرو ؟ الم وً  رسكؿ فقاؿ قاؿ خى ... ًبًو، فىأىمىرى  نعـ، فقاؿ: ، أىزىنىٍيتى ـى اءىٍتوي  ثيـ   فىريًج  جى
اًمدو  مف اٍمرىأىةه  ؾً  فقاؿ: طىيٍِّرًني، وً الم   رىسيكؿى  يا فقالت: (2)اْلىٍزدً  مف غى ٍيحى  فىاٍستىٍغًفًرم اٍرًجًعي كى
تيكًبي الم وى  ، بف مىاًعزى  رىد ٍدتى  كما تيرىدِّدىًني أىفٍ  تيًريدي  أىرىاؾى  فقالت: إليو، كى  ذىاًؾ؟ كما قاؿ: مىاًلؾو

ٍبمىى ًإن يىا قالت: ًعي حتى ليا: فقاؿ نعـ، قالت: آٍنًت؟ فقاؿ: الزِّنىى، مف حي  في ما تىضى
ارً  مف رىجيؿه  فىكىفىمىيىا قاؿ بىٍطًنًؾ، عىٍت، حتى اٍْلىٍنصى ضى عىتٍ  قد فقاؿ:  النبي فىأىتىى قاؿ كى ضى  كى

مييىا ال ًإذنا فقاؿ: اٍلغىاًمًدي ةي، نىدىعي  نىٍرجي لىدىىىا كى ًغيرنا كى ـى  ييٍرًضعيوي، مف لو ليس صى  مف رىجيؿه  فىقىا
ارً  اعيوي  إلي فقاؿ اٍْلىٍنصى مىيىا" قاؿ الم ًو، نىًبي   يا رىضى فىرىجى

لـ يقـ الحد  ، كفيو أف النبي (3)
 لـ يقًض في الحدكد إال بالبينة، أك إلقرار. عمييما إال باعترافيما، كعميو فالنبي 

يناقش: بأف استنكاىو لمتأكد مف عدـ شربو الخمر ىك عيف العمؿ بالقرائف، ككاف ذلؾ 
ىك لمشؾ في حالو، كطمب التأكد، كما ىك  كلـ ينكره، كرده إنما الفعؿ بحضكر النبي 

 الحاؿ في أمر الغامدية. 
                                                           

 الطالبيف ، كركضةِّّ/ٕ الصنائع ، بدائعُٕٗ/ّ الحقائؽ ، كتبييفُّ، ُُ/ِْ لمسرخسي انظر: المبسكط -ُ
، ْٔ/ْ قميكبي ، كحاشيةَُٗ/ْ المحتاج يكمغن ،َُّ/ْ الطالب ركض شرح في المطالب ، كأسنىَُٕ/َُ

 .ُّٗ، ُّٖ، ّٕ/ٗ ، كالمغني البف قدامةُُٖ/ٔ القناع ، ككشاؼَِٔ/ْ حنبؿ ابف فقو في كالكافي
 .ِٗٔ/ٕمندة، اإلصابة  ابف ذكرىا القرشية، سبيعة -ِ
 .ُٓٗٔبرقـ:  ُِّّ/ّ مسمـ، كتاب الحدكد، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى أخرجو -ّ
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ٍميىا،  اٍعتىرىفىتٍ  فىًإفٍ  ىذا، اٍمرىأىةً  إلىى أينىٍيسه  يا "كىاٍغدي : قكلو  -ِ قاؿ: فىغىدىا عمييا فىاٍرجي
فىريًجمىٍت"  فىاٍعتىرىفىٍت فىأىمىرى بيا رسكؿ الم وً 

 انماالعتراؼ، كا   مجرد عمى الرجـ فعمؽ ،(1)
 بقكلو اإلقرار ككصؼ ؟جنكف أبؾ لو: قاؿ اكليذ عقمو، في شؾ ألنو ماعز؛ عمى كرره
 أمكف. ما الفاحشة ستر في كسعيان  لمحد، كاحتياطان  كالشيادة، ميفىسَّر

بأنو عمؽ الرجـ ىنا عمى مجرد اإلقرار؛ ألنو المتيسر ىنا؛ ألف ىذه يمكف مناقشتو: 
ـ البينة قً يككف في حقو إقرار، كعمييا دعكل، كلـ يي المرأة قد ادعى األجير الزنا بيا، ف

إذ ليس فيو ذكر قرائف دلت عمى عمييا، فبقي اإلقرار، كليس في ىذا رد العمؿ بالقرائف، 
  زناىا كأعرض عف العمؿ بيا.

دان  رىاًجمان  كنت "لك : قكلو -ّ ٍمتي  بىيِّنىةو  ًبغىٍيرً  أىحى  في يبىةي الرِّ  منيا ظىيىرى  فىقىدٍ  نىةى؛فيال  لىرىجى
ٍنًطًقيىا، مىفٍ  كىىىٍيئىًتيىا، مى  القرائف؛ لعدـ كجكد البينة. ، حيث ترؾ النبي (2)عمييا" يىٍدخيؿي  كى

ف كانت قرائف عمى  يمكف مناقشتو: بأف الريبة في منطقيا كىيئتيا كمف يدخؿ عمييا كا 
ة كحمؿ مف ال الزنا إال أنيا ليست قكية في داللتيا عمى الزنا، كذلؾ بخبلؼ القرائف القكي

زكج ليا، كفرؽ ىنا بيف العمؿ بالقرائف القكية كالضعيفة، فالقرينة القكية تعتبر مف نكع 
 البينات. 

                                                           
، كمسمـ، َْْٔبرقـ:  َِِٓ/ٔبالزنا  االعتراؼ باب البخارم، كتاب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، أخرجو -ُ

 .ُٕٗٔبرقـ:  ُِّْ/ّ كتاب الحدكد، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى
 البارم صحيح، فتح ، سندهِٗٓٓبرقـ:  ٖٓٓ/ِالفاحشة  أظير مف ماجو، كتاب الحدكد، باب ابف أخرجو -ِ

برقـ:  َِّْ/ٓبينة  بغير راجمان  كنت لك : النبي قكؿ رج البخارم، في كتاب الطبلؽ، بابكأخ، ُُٖ/ُِ
 فقاؿ  النبي عند التبلعف ذكر أنو عباس ابف ، عفُْٕٗبرقـ:  ُُّْ/ِ ، كمسمـ، كتاب المعافََْٓ
 فقاؿ رجبلن، وامرأت مع كجد قد أنو إليو يشكك قكمو مف رجؿ فأتاه انصرؼ، ثـ قكالن، ذلؾ في عدمٍّ  بف عاصـ
 الرجؿ ذلؾ ككاف امرأتو، عميو كجد بالذم فأخبره ، النبي إلى بو فذىب لقكلي، إال بيذا ابتميت ما عاصـ:
ٍدالن  أىمو عند كجده أنو عميو ادعى الذم ككاف الشعر، سبط المحـ، قميؿ مصفران،  النبي فقاؿ كثير المحـ، آدـ، ،خى
: "اءىتٍ  بىيٍِّف، الميـ ٍكجييىا ذىكىرى  الذم ًبالر جيؿً  شىًبيينا فىجى دىهي، أىن وي  زى جى ا،  النبي فىالعىفى  كى  البف رىجيؿه  قاؿ بىٍينىييمى

ٍمتي  لك  النبي قاؿ التي ًىيى  اٍلمىٍجًمسً  في عىب اسو  دان  رىجى ٍمتي  بىيِّنىةو  ًبغىٍيرً  أىحى  كانت اٍمرىأىةه  ًتٍمؾى  ال؛ فقاؿ: ىذه، رىجى
ـً  في تيٍظًيري  ٍسالى  .َُّ/َُ مسمـ صحيح عمى النككم الساؽ، شرح الممتمئ ، كالخدؿ: ىكس كءى"ال اإلًٍ
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 : المَّوً  رسكؿ فقاؿ متاع، معو يكجد كلـ ،ان اعتراف اعترؼ قد بمص النبي  أيًتيى  -ْ
، أخالؾ "ما ًجيءى  فىقيًطعى، ًبوً  فىأىمىرى  ،ثىالثنا أك مىر تىٍيفً  عميو فىأىعىادى  بىمىى، قاؿ: سىرىٍقتى  ًبًو، كى

تيبٍ  الم وى، اٍستىٍغًفرٍ  فقاؿ:  عميو تيبٍ  الميـ فقاؿ: إليو، كىأىتيكبي  الم وى، أىٍستىٍغًفري  فقاؿ: إليو، كى
 ، كمثمو ال يحتج بو.ناقش: بأف في إسناده مقاال، كيحيث لقنو ما يدرأ الحد عنو، (1)ثىالثنا"
ديكدى  "اٍدرىءيكا:  اهلل رسكؿ قاؿ :قالت عنيا لحديث عائشة رضي اهلل -ٓ  عف اٍلحي

، ما اٍلميٍسًمًميفى  ـٍ م كا مىٍخرىجه  لو كاف فىًإفٍ  اٍستىطىٍعتي ـى  فإف سىًبيمىوي؛ فىخى مىا  في ييٍخًطئى  أىفٍ  اإلًٍ
ٍيره  اٍلعىٍفًك،  أعطؿ لئف: » الخطاب بف عمر قاؿ، ك (2)اٍلعيقيكبىًة" في ييٍخًطئى  أىفٍ  مف خى
؛ الشبية مع يقاـ ال الحد، ف(3)«بالشبيات أقيميا أف مف إلي أحب ،بالشبيات دالحدك 

 ،بيا تمضمض؛ الحتماؿ أنو الخمر غير مف كجدت فقد كىي مكجكدة في رائحة الخمر؛
 أك ،مضطران كاف  أك ،تسكر ال ظنيا أك ،مجيا فيو في صارت فمما ،ماء حسبيا أك

 أكؿ مف استكثر أك ،التفاح شراب شرب أك ،بالغان  نبقان  أكؿ أك ،مكرىا أك مخطئان،
 أك إكراه كطء مف أنو يحتمؿ، ككذلؾ الحمؿ (4)زكر شاىد الخمر ريحلذا فإف  ،السفرجؿ

                                                           
، كالنسائي، كتاب قطع َّْٖبرقـ:  ُّْ/ْ الحد في التمقيف في داكد، كتاب الحدكد، باب أبك أخرجو -ُ

برقـ:  ٖٔٔ/ِالسارؽ  تمقيف ماجو، كتاب الحدكد، باب ، كابفْٕٕٖبرقـ:  ٕٔ/ٖ السارؽ تمقيف السارؽ، باب
 مقاؿ، إسناده في» الخطابي: ، قاؿُِِٔٓبرقـ:  ِّٗ/ٓ  أمية أبي في المسند، حديث ، كأحمدِٕٗٓ
 .ٔٔٔ/ٖ المنير ، كالبدرٔٔ/ْ الحبير ، تمخيص«بو الحكـ يجب كلـ حجة، يكف لـ مجيكؿ ركاه إذا كالحديث

الكبرل،  لبييقي في السنف، كاُِْْبرقـ:  ّّ/ْ الحدكد درء في جاء ما الترمذم، كتاب الحدكد، باب أخرجو -ِ
 عمى ، كالحاكـ في المستدرؾُّْٖٔبرقـ:  ِّٖ/ٖ كتاب الحدكد، باب ما جاء في درء الحدكد بالشبيات

، ٖبرقـ:  ْٖ/ّ ، كالدار قطني في سننو، كتاب الحدكد كالدياتُّٖٔبرقـ:  ِْٔ/ْ الصحيحيف، كتاب الحدكد
 .ٔٓ/ْ الحبير ضعيؼ، تمخيص ىكك  الدمشقي، زياد بف يزيد إسناده صححو الحاكـ، كفي

، كالبييقي ِّْٖٗبرقـ:  ُُٓ/ٓبالشبيات  الحدكد درء في شيبة في مصنفو، كتاب الحدكد، أبي أخرجو ابف -ّ
، كقاؿ البييقي: ُّٖٖٔبرقـ:  ِّٖ/ٖ الكبرل، كتاب الحدكد، باب ما جاء في درء الحدكد بالشبيات في السنف

 عميو مكقكفان  عمر حديث مف اإليصاؿ كتاب في حـز بف محمد أبك كركاه»، قاؿ ابف حجر: «كمكقكؼ منقطع»
 .ٔٓ/ْ الحبير تمخيص« صحيح بإسناد

 .ُّ/ِْ لمسرخسي المبسكط -ْ
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 إما ؛فرجيا في الرجؿ ماء يدخؿ بأف ؛كطء غير مف تحمؿ المرأة إف :قيؿ كقد ،شبية
لمسركؽ ككذلؾ ا، (1)ذلؾ كجد فقد البكر حمؿ تصكر كليذا ،غيرىا فعؿ أك ،بفعميا

 يحتمؿ أنو اشتراه مف سارقو، كنحك ذلؾ.
يمكف مناقشتو: بأف درء الحدكد بالشبيات معمكؿ بو حتى عند المخالؼ، كسيأتي في 
أدلو ىذا الفريؽ درء عمر الحد بالشبية، مع أنو كاف يقضي بالقرائف، مما يدؿ عمى عدـ 

كية كقريبة مف القطع، لقرائف حيث كانت قباالتعارض بينيما، كبالتالي يمكف حمؿ عممو 
فمثميا ال ينبغي أف تيمؿ، كحيث درء الحد بالشبية، فحيث قكيت الشبية كضعفت 

احتماؿ كذبيـ، إلييا د يتطرؽ ك لـز درء الحد بأدنى شبية، فإف شيادة الشي كالقرينة، كل
 كيمكف عد ذلؾ شبية، إال أنيا ضعيفة، كمثؿ ذلؾ ال يمتفت إليو.

ـٍ تىعىاف كا ا": قكلو  -ٔ ديكدى ًفيمىا بىٍينىكي جىبى  ،ٍلحي دٍّ فىقىٍد كى ، الداؿ عمى (2)"فما بىمىغىًني مف حى
تشكؼ الشارع لدرء الحدكد، فحث عمى التعافي فييا قبؿ رفعيا إلى السمطاف؛ ألنيا إذا 

 رفعت كجبت.
 فمـ نائمة، كنت إني قالت: بغت، قالكا: اليمف، أىؿ مف بامرأة  عمر أيتي -ٕ

 عنيا، فخمى شابة، نؤمة يمانية  عمر فقاؿ الشياب، مثؿ فيَّ  رمى جؿبر  إال أستيقظ
 أنيا فادعت حامؿ، بامرأة أتيَّ  أنو عنو  ، فدرأ عنيا الحد لمشبية بؿ ركم(3)كمتعيا"
كأتي ، (4)بإذنو إال أحد يقتؿ ال أف األجناد أمراء إلى ككتب سبيميا، خؿ فقاؿ: أكرىت،

                                                           
 .ّٕ/ٗ المغني البف قدامة -ُ
، كالنسائي، ّْٕٔبرقـ:  ُّّ/ْ السمطاف تبمغ لـ ما الحدكد عف العفك داكد، كتاب الحدكد، باب أبك أخرجو -ِ

 كسنده الحاكـ، صححو»، قاؿ ابف حجر: ْٖٖٓبرقـ:  َٕ/ٖ ؽ، ما يككف حرزان كما ال يككفكتاب قطع السار 
 .ٕٖ/ُِ البارم فتح« صحيح شعيب بف عمرك إلى
 أبي كابف ،ُِْٖٔبرقـ:  ِّٓ/ٖ سنف الكبرل، كتاب الحدكد، باب مف زنى بامرأة مستكرىة أخرجو البييقي -ّ

 كىذا»، قاؿ األلباني: ََِٖٓبرقـ:  ُِٓ/ٓ لحدكد بالشبياتشيبة في مصنفو، كتاب الحدكد، باب في درء ا
 .ِِّٔبرقـ:  َّ/ٖ الغميؿ إركاء «ثقات رجالو صحيح إسناد

 .ّٕ/ٗ المغني -ْ
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 كلـ ،الغمماف فضرب ،اإلمارة غمماف مف غمماف يفاستكرى اإلمارة إماء مف بإماء 
 أف فأبى ،فاستسقت ،راع عمى فمرت ،العطش جيدىا بامرأة  أتى، ك (1)اإلماء يضرب
 ىذه : عمي فقاؿ ،رجميا في الناس فشاكر ،ففعمت ،نفسيا مف تمكنو أف إال يسقييا
درؤكف الحدكد ي صحابة رسكؿ اهلل ، فيؤالء (2)ففعؿ ،سبيميا تخمي أف أرل ،مضطرة

 بالشبيات، كالجيؿ، كاإلكراه، كاالضطرار.
 فيك ،كعسى لعؿ الحد في كاف إذا قاال: أنيما عباس كابف عمي عف ركم -ٖ

 .(3)معطؿ
رضي اهلل – عامر بف كعقبة ،جبؿ بف كمعاذ ،مسعكد بف اهلل عبدركم عف  -ٗ
 .(4)استطعت" ما فادرأ ،الحد عميؾ اشتبو إذا قالكا: أنيـ -عنيـ
 عمـي كالعمى المدعى عميو كحقكؽ اآلدمييف،  يميف فييا تشرع ال الحدكدألف  -َُ
 ال فؤلف ،يميف غير مف كخمي ،منو قبؿ إقراره عف رجع ثـ أقر لك ألنو خبلؼ؛ ىذا في

 عف بالرجكع بة لممقر يضر كالتع ستره يستحب كألنو ،أكلى اإلقرار عدـ مع يستحمؼ
 .(5)عميو ستركال ،الشيادة بترؾ كلمشيكد ،إقراره

كقد جاء في قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو 
 التحقيؽ في الكراثية البصمة عمى االعتماد مف ان شرع مانع ال»السادسة عشرة بأنو: 

 قصاص؛ كال شرعي حد فييا ليس التي الجرائـ في إثبات كسيمة كاعتبارىا الجنائي،

                                                           
 .ُِِْٖبرقـ:  َٓٓ/ٓشيبة في مصنفو، كتاب الحدكد، باب في المستكرىة  أبي أخرجو ابف -ُ
، قاؿ ُِٕٖٔبرقـ:  ِّٔ/ٖ ف زنى بامرأة مستكرىةالكبرل، كتاب الحدكد، باب م البييقي في السنف أخرجو -ِ

 ، إركاء«صدكؽ كىك العبسي، اهلل عبد بف إبراىيـ غير الشيخيف، رجاؿ ثقات، رجالو جيد، إسناد كىذا»األلباني: 
 .ُِّْبرقـ:  ُّْ/ٕ الغميؿ

 .ُِّٕٕبرقـ:  ِْٓ/ٕ الرزاؽ في مصنفو، كتاب الطبلؽ، باب التعريض أخرجو عبد -ّ
شيبة في مصنفو، كتاب  أبي ، كابفَُبرقـ:  ْٖ/ّ دار قطني في سننو، كتاب الحدكد كالديات كغيرهأخرجو ال -ْ

 .ِْْٖٗبرقـ:  ُُٓ/ٓالحدكد، باب في درء الحدكد بالشبيات 
 .ُِٖ/َُ انظر: المغني البف قدامة -ٓ
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ؤكا": لخبر ديكدى  اٍدرى  نيؿ إلى كيؤدم لممجتمع، كاألمف العدالة يحقؽ كذلؾ ،"بالش بيياتً  الحي
 .(1)«الشريعة مقاصد مف ميـ مقصد كىذا المتيـ، كتبرئة عقابو المجـر

كجاء في نص مشركع قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك حكؿ مكضكع البصمة 
إدخاؿ تقنية البصمة الكراثية في يرل مجمع الفقو اإلسبلمي أنو ال مانع مف »الكراثية: 

مجاؿ التحقيقات الجنائية، ككسيمة مف كسائؿ اإلثبات في الجرائـ التي ليس فييا حد 
 .(3)(2)«شرعي كال قصاص؛ درءن لمحدكد بالشبيات، كتحقيقان ألمف المجتمع كسبلمتو

                                                           

 .  ٓٗالمكرمة ص بمكة اإلسبلمي العالـ لرابطة التابع اإلسبلمي الفقيي المجمع قرارات -ُ
/ربيع ِٖمشركع قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في الخرطـك حكؿ مكضكع البصمة الكراثية، بتاريخ  -ِ

، الكتاب األكؿ، ََِٓ/ٔ/ٓىػ المكافؽ ُِْٔاآلخر/  .ّّٕـ، كفتاكل مجمع الفقو اإلسبلمي بالخرطـك
 : ( عمى التاليالمستجدات)ات بشأف اإلثبات بالقرائف كاألمار  (عشريف ةدكر الفي )مجمع الفقو الدكلي  راقر نص ك  -ّ
 تعريؼ القرينة: أمر ظاىر ييستفاد منو في استنباط أمر مجيكؿ.أكالن: »

إف لمقرينة مفيكمان كاسعان، يستكعب أنكاعان متعددة، باعتبارات مختمفة، كقد استجدت قرائف كثيرة؛  ثانيان: أنكاع القرائف:
مختمفة، كالتصكير، كالتسجيؿ الصكتي، كالتكقيع اإللكتركني، تبعان لتطكر الحياة العممية، كالبصمة بأنكاعيا ال

 كالرسائؿ اإللكتركنية، كنحكىا.
األصؿ أف ال ييقضى إال بحجة شرعية تبيف الحؽ مف: إقرار، أك شيادة، أك يميف، فإف لـ  ثالثان: العمؿ بالقرائف:

 مى ذلؾ:يكجد شيء مف ذلؾ جاز العمؿ بالقرائف القطعية نصية كانت أك قضائية، كع
يجكز االعتماد عمى القرائف القطعية المستجدة في إثبات الحقكؽ المالية، كالجرائـ المختمفة، ما عدا الحدكد،  -ُ

 كالقصاص.
 يجكز االعتماد عمى القرائف في إثبات العقكد، ما لـ يرد عمييا ما يبطميا. -ِ
 دالئؿ أخرل يطمئف إلييا القضاء. يستأنس بالقرائف غير القطعية إلثبات الحقكؽ كنحكىا، إذا كجدت -ّ

البصمة الكراثية مف الناحية العممية كسيمة ال تكاد تخطئ في التحقؽ مف الكالدية : رابعان: البصمة الكراثية
البيكلكجية، كالتحقؽ مف الشخصية، كال سيما في مجاؿ الطب الشرعي، كىي ترقى إلى مستكل القرائف القكية التي 

في غير قضايا الحدكد الشرعية، كتمثؿ تطكران عصريان ضخمان في مجاؿ القيافة الذم تعتد يأخذ بيا أكثر الفقياء 
 بو جميرة المذاىب الفقيية في إثبات النسب المتنازع فيو، عمى أف تؤخذ ىذه القرينة مف عدة مختبرات.

ثـ ذكر القرار ، «...اب أكلىكيمكف االستئناس بالبصمة الكراثية في مجاؿ إثبات النسب، فيما يؤخذ فيو بالقيافة مف ب
حاالت ضياع األطفاؿ ك ، أطفاؿ األنابيبك  االشتباه في المكاليد حاالتك ، مجيكؿ النسب حاالت التنازع عمى

  أك غيرىا.، بسبب الحركب؛ ككذا عند كجكد جثث لـ يتمكف مف معرفة ىكيتيا، كالككارث، كاختبلطيـ بسبب الحكادث
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 اُلوع اُضب٢ٗ: ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ ٝأصوٛب يف اخلالف اُلو٢ٜ
 ادلَزغلاد اُـج٤خ يف ادلَأُخ أٝال :

النيضة العممية كمكتشفات العمـك عمكمان كالطبية منيا خصكصان قرائف لقد أفرزت 
معاصرة ليا ارتباط كثيؽ بمسرح الجريمة، كالتي أخذت بالتطكر تبعان لمتطكر العممي، 
كتقـك عمى أساس أسمكب االستشارات الفنية، كالبحكث، كالخبرة في مجاؿ اإلثبات 

لبحث الجنائي، كلقد عمؽ القضاء عمييا أىمية كبيرة في حصر التيمة كالتكصؿ إلى كا
 ، كمف ىذه القرائف التي ليا ارتباط في مكضكع بحثنا ما يمي:(ُ)الجاني
كتقرير الطبيب، كذلؾ عف طريؽ الطب الشرعي، كالذم ىك فرع  الطبي الفحص -ُ

نكنية كالمسائؿ الجنائية، كىك فرع مف فركع الطب المتعددة، كلو ارتباط بالقضايا القا
 كالمحقؽ القاضي تيـ التي الطبية النكاحي في الرأم بإبداء يختصشديد الصمة بالفقو، ك 

، كتيدؼ الجثة كتشريح الطبية بالفحكصات إثباتيا يمكف كالتي ،الدعاكل بعض في
نفييا، التشريعات القضائية مف االستعانة بالطب الشرعي إلى إثبات كقكع الجرائـ أك 

كبياف دكر كؿ طرؼ مف أطراؼ الجريمة في التسبب بكقكعيا، كبياف ما ترؾ كؿ طرؼ 
مف أطراؼ الجريمة، كربط كؿ منيما بأداة كمسرح الجريمة، كبياف مدل كجكب المبلحقة 

مدة القضائية بإقامة دعكل الحؽ العاـ، أك إقامة دعكل الحؽ الشخصي مف خبلؿ 
يك الكسيمة العممية التطبيقية التي تيدؼ إلى خدمة العطؿ، أك تخمؼ عاىة دائمة، ف

العدالة مف خبلؿ الكشؼ عف المسائؿ الطبية المتعددة سكاء أكانت متعمقة بالحياة أك 
المكت، كألىميتو صار ىك كالتحقيؽ كتكأميف، أك كجييف لعممة كاحدة ال ينفصبلف، كىما 

 .(2)جديان لمكصكؿ إلى الحؽ كالعدالة كحدتاف ال تتجزآف أبدا، ليتحتـ تعاكنيما معان تعاكنان 

                                                           
القضاء  في المعاصرة اإلثبات ، ككسائؿِص الحمكد ناصر بف رة إلبراىيـالمعاص بالقرائف انظر: القضاء -ُ

 .ُِ/ْٔكالمأمكؿ  الحاضر الكاقع العصر في الشرعي القضاء ندكة الصالح، ضمف بحكث أحمد بف لمحمد
 الشرعي القضاء القضاء، ندكة في المعاصرة اإلثبات ، ككسائؿْٔٔانظر: المكسكعة الطبية الفقيية ص -ِ

 .ّْ، ّّ، كأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ صُٕ-ُٓلطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ص، كاُِ/ْٔ
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 أـ الجنايات مجاؿ في كاف سكاء اإلثبات، مجاؿ في بارز دكر كلمطب الشرعي
 في الصمة ذات الطبية، كالعمـك العمـك لجميع تطبيؽ كغيرىا، فيك الشخصية األحكاؿ

 كالصيدلة، الطب مينة أخطاء لمقضاء، كقضايا تعرض التي كالمشكبلت المسائؿ حؿ
 ؛الطبيب ضد قضائية دعكل أىمو أك المريض رفع إذا كالمريض الطبيب بيف ـكى الحى  فيك

 إليو كصؿ ما بأحدث عممية دراية عدـ أك العبلج، في خطا أك ،التشخيص في إلىماؿ
 مع يتعارض بمرض مريض بأنو مسجكف ادعاء حالة في المسجكنيف الطب، ككفحص

 أصحابيا المتيـ الجنكف حاالت بعض لمتثبت مف صحة الدعكل، كفحص ؛سجنو
 الذيف األحياء مف المجيكليف عمى الجنكف، ككالتعرؼ المجـر كيدعي ،جنائية بقضايا
 فتفحص األمكات مف المجيكليف عمى كالتعرؼ مبلمحيـ، كيغيركف ،العدالة مف ييربكف
 كتحميؿ األصابع، بصمات طريؽ عف عمييـ التعرؼ كيتـ ،كفاتيـ سبب لمعرفة ؛جثثيـ
DNAمادة بتناكؿ اتيـ كالمكاط كمف الزنا جرائـ في عميو كالمجني المتيـ ص، كفح 
ثبات أك مسكرة  ال كالتي الزكجيف، بيف العيكب مخدره، كىذا لو ارتباط بجرائـ الحدكد، كا 
 فصيمة بمقارنة نسبو في المشتبو الشخص الطبي، كفحص بالفحص إال معرفتيا يمكف
 .(ُ)لو المدعيف بدـ دمو

، كىك شيادة مكتكبة تتعمؽ مفصؿ طبي تقرير في رأيو بإبداء الشرعي الطبيب كيقـك
بحادث قضائي جنائي، كتعالج أسباب ذلؾ الحادث كظركفو كنتائجو، يحرره خبير 

كيتككف مف مقدمة  الطب الشرعي بناء عمى طمب السمطات القضائية أك مف يمثميا،
لعممية، ككظيفتو، كمصدر تتضمف اسـ الطبيب الفاحص كمعاكنيو إف كجدكا، كمؤىبلتو ا

طمب الفحص مع رقمو كتاريخو، كمكضكع الفحص، ككيفية إرسالو، كطبيعة الفحص 
المطمكب، مع تسجيؿ النقاط المطمكب اإلجابة عمييا، كالمحؿ الذم أجرم فيو الفحص، 
كساعة كتاريخ إجرائو، كمتف التقرير كالذم يتضمف كؿ مشاىداتو خبلؿ فحص الكاقعة 

                                                           
 في الشرعي القضاء ندكة الصالح، ضمف بحكث أحمد بف القضاء لمحمد في المعاصرة اإلثبات انظر: كسائؿ -ُ

 .ّص الحمكد اصرن بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف ، كالقضاءِِ-َِ/ْٔكالمأمكؿ  العصر الحاضر الكاقع
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المناقشة )صمب التقرير(، كالذم بيا مف نتائج فحكص تكميمية، كمف ثـ كما لو عبلقة 
يصؼ الحالة التي كجد فييا المصاب أك الجثة كصفان كامبلن دقيقان، كتفسير النتائج 
كربطيا ببعض، كمف ثـ النتيجة التي يذكر فييا سبب اإلصابات كتاريخ حدكثيا، كاآللة 

لعبلج التي تحتاجو كؿ إصابة، مراعيان المستخدمة في الحادث، كمدل خطكرتيا، كا
كضكح األسمكب، كيختمو بإمضائو، كأحيانان تناقش التقارير الطبية أماـ المحاكـ، إما 
شفييان، أك كتابيان؛ لتكضيح ما بيا؛ حتى يمكف لمقاضي إصدار حكـ صحيح بناءن عمى 

 .(ُ)حقائؽ طبية عممية ثابتة
 الصفات معرفة عمى القائمة اثيةالكر  البصمة كىك: (DNA) النككم الحمض -ِ

، كتستعمؿ ىذه البصمة في االستعراؼ عمى األشخاص، كفي البشرم لمجنس الكراثية
تحديد األبكة، كفي تشخيص األمراض الكراثية، كتطكير العبلج ليذه األمراض، كدراسة 
ؿ االختبلفات الجينية بيف األعراؽ المختمفة، كالتعرؼ عمى الجنس ذكر أـ أنثى، كالعم

الجنائي لمكشؼ عف العديد مف الجرائـ مف خبلؿ تحميؿ أم جزء مف أنسجة الجسـ 
، كقد سبؽ في النسب الحديث عف البصمة الكراثية (2)لمتعرؼ عمى ىكية الجاني

 بالتفصيؿ، فينظر في مكضعو.
 أدلة لتككف ؛خفية أـ ظاىرة كانت سكاء، الجريمة لماديات المعممية التحاليؿ -ّ
الحديثة  طبيةمف الممكف في ظؿ التقنية الأصبح ، إذ كمرتكبيا جريمةال لكشؼ عممية

 مف خبلؿ فحص اآلثار الجنائية؛ ألف كؿ ؛كمكتشفاتيا التعرؼ عمى أصحاب الجرائـ
 الفاعؿ، كقد معرفة إلى بيا يتكصؿ ما كالعبلمات الدالئؿ مف كراءىا تترؾ جريمة
 ككشؼ الجريمة إلثبات الحديثة ؿالكسائ مف االستفادة إلى الحديثة الدراسات اتجيت

                                                           
، كالطب ِٓ، كأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ صُٕانظر: الطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ص  -ُ

القضاء، ضمف  في المعاصرة اإلثبات ، كسائؿٖٔٔ، كالطب الشرعي كأدلتو الفنية صُٖالشرعي لمحمادم ص
 .ِِ/ْٔكالمأمكؿ  الحاضر الكاقع العصر في الشرعي القضاء ندكة بحكث

 .ِِْ، كالطب الشرعي لنبيؿ الحمادم صِْٔ، ِِٔانظر: الطب الشرعي مبادئ كحقائؽ لشحركر ص -ِ
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الجريمة سكاء كانت ىذه  مكاف في الجاني يتركيا التي المادية اآلثار خبلؿ مف مرتكبييا
 ، كمف ىذه اآلثار ما يمي:(1)خفية أـاآلثار ظاىرة 

 جكد، كالتي يستفيد مف كجكدىا الخبير بالحكادث الجنائية؛ ألف ك الشعر آثار -أ 
 معرفة عمى المحقؽ كيساعد ،مبلبساتيا تفسير عمى ساعدي الجريمة مكاف في الشعر
 لما ؛كالفاعؿ الجريمة عمى التعرؼ في عجيبة خاصية كلمشعر، بالجريمة كعبلقتو نكعو

 عمى تساعد امتصاص صفة كلو ،الصمبة باألجساـ االلتصاؽ صفة مف بو يختص
 الشعر عينة عمى المحافظة يستكجب مما، الجسـ في بقائو كمدة المشركب نكع معرفة
كفي جرائـ العنؼ قد يتساقط نتيجة ، عمييا كجدت التي طبيعتيا عمى تبقى حتى

المقاكمة، كقد يضبط في مبلبس الجاني أك المشبو بو، أك في الفراش، أك في أداة 
الجريمة، كقد يعمؽ بالشعر آثار تساعد في الكشؼ عمى معالـ الجريمة، كبقع دـ، أك 

أنابيب اختبار إلى المعمؿ الجنائي؛ لمتحقيؽ فييا، ثـ  دىكف، أك مساحيؽ، كترسؿ في
تقارف مع شعر المجني عميو، كالمشتبو بو ميكرسككبيان، كقكة ىذا األثر ال تتجاكز أنو 
مقارنة فقط؛ ألف تشابو الشعر ليس دليبلن عمى تشابو المصدر، كفي حاالت االغتصاب 

 كيمكف معرفةعض السائؿ المنكم، يتـ نتؼ بعض شعيرات عانة المرأة إذ قد يعمؽ فييا ب
 التحميؿ طريؽ عف أك ،كالمقارنة الشعر مف الدـ فصيمة طريؽ عف الشعر صاحب

 بعد، ك أكبر بدقة الجاني تحديد يمكف حتى الدراسات مف مزيد إلى كيحتاج ،اإلشعاعي
 الشعر مف المأخكذة الدـ فصيمة طريؽ عف المتيـ بشعر تشابو فإف الشعر فحص

 البد الشؾ ىذا يزكؿ كلكي ،المتيـ في الشؾ يزيد ىذا فإف ،الشعر في مكجكدال كالبركتيف
 ،المتيـ كشعر عميو المعثكر الشعر مف لكؿ DNA النككم الحمض فحص استخداـ مف
 الحمض بصمة ألف ؛المتيـ يخص الشعر ىذا بأفالمختصكف  جـزي المطابقة حاؿ ففي

، كيمكف مف خبلؿ آثار الشعر الشؾ ؿتقب ال النفي أك اإلثبات في قكية قرينة النككم
 التعرؼ عمى أمراض الشخص إذا كجد بالشعر جذكر، كتحديد عمر الشخص؛ ألف ذكباف

                                                           
 .ٓص الحمكد ناصر بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف انظر: القضاء -ُ
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الشعر في محمكؿ )البكتاس ككستيؾ( يختمؼ بالنسبة لمعمر، فيك أسرع كمما قؿ 
 .(1)العمر
 ، التيالبارزة الرفيعة كالنتكءات الخطكط تمؾ ىي: البصمة، ك البصمات آثار -ب

 في تكجد ، تأخذ أشكاال مختمفة، كتجاعيد متعددة،صغيرة قنكات كيصيبيا يتخمميا فراغ
 مبلمستيا عند آثاران  كتترؾ، القدميف كباطف ،اليديف كراحة ،كالقدميف اليديف أصابع
 عمى كيعثر، الجنائي التحقيؽ مجاؿ في باىران  نجاحان  أثبتتكقد  ،المصقكلة السطكح
 النافذة، كزجاج ،قدمو أك بيده الجاني المسيا التي األشياء عمى غالبان  البصمات كجكد
 يحمميا كاف التي اآلالت عمى أك فتحيا، التي الخزانة أك الدكالب، أك الباب، مقبض أك

 مكاف لمعاينة ؛متخصصيف خبراء إلى معرفتيا كتحتاج، الحادث مكقع في كتركيا
 حيث مف اآلثار ىذه بلؼاخت االعتبار في كيؤخذ ،البصمات آثار لرفع ؛الجريمة
 :ثبلث طرؽ بإحدل الخفية البصمات إظيار كعدمو، كيتـ الكضكح

 مستكيان  كاف إذا الفحص مكضع عمى االلتصاؽ عمى قدرة ليا مساحيؽ بكاسطة -ُ
 .فيو نتكءات ال

 بمادة تمتصؽ بمادة رشو بعد ألكاف ذا السطح كاف إذا البنفسجية، فكؽ األشعة -ِ
 .ذلؾ بعد تصكيرىا كيتـ ،خطكطو ظيركتي  ،األثر
 تككف كغالبان  ،طكيؿ زمف البصمات عمى مضى إذا خاصة ،الكيميائية الطرؽ -ّ

 .(2)كالمستندات كالكرؽ، مسامية نصؼ لؤلسطح
كقد كشؼ العمـ الحديث عف أىمية فحص بصمات األصابع، فيي مف أىـ كسائؿ 

ف احتماؿ تطابؽ االستعراؼ، كأقكل الدعائـ التي بني عمييا تحقيؽ الشخصية؛ أل

                                                           
 ، كالتحقيؽ الجنائي الفني كالبحثُُٓ، َُٓ، َٗانظر: أثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص -ُ

 ، كاإلجراءاتٓص الحمكد ناصر بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف ، كالقضاءُِٕلعبد الفتاح مراد صالجنائي 
 .َُ/ٖزكزك، ضمف بحكث ندكة القضاء  النسب لفريدة إثبات مسائؿ بالقرائف في لمقضاء الميدانية

 . ُٓالفنية ص ، كالطب الشرعي كأدلتؤص الحمكد ناصر بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف انظر: القضاء -ِ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0004 

بصمات يد أم شخص مع آخر مف سكاف العالـ يعتبر بعيدان، قيدر بكاحد في ستة آالؼ 
مميكف(، بؿ ال تتشابو  ََْ,ٔفي  ُ( )ََْٔ،َََ،َََفي  ُكأربعمائة مميكف )

حتى بصمة اإلصبع الكاحدة مع باقي أصابع اليد الكاحدة، كنظران لخاصية عدـ تغيرىا 
فقد اعتبرت كسيمة ثابتة مؤكدة لتحقيؽ الشخصية، كتمييز أم فرد  كبقائيا عمى حالتيا،

 التعامؿ في الخبرة تكفرت إذا مف غيره، كتعتبر دليبلن قاطعان في اإلثبات أماـ القضاء
، كلك لـ تدعميا أدلة أخرل، كال تقبؿ النقض كالطعف؛ إذ لـ يعثر عمى بصمتيف معيا

البصمة بطرؽ عممية استحالة تطابؽ  ـ، كقد أثبت عمماءُِّٖمتطابقتيف منذ سنة 
بصمتيف لشخصيف مختمفيف، أك ألصبعيف مختمفيف لشخص كاحد، كذلؾ ألف احتماؿ 

 .(1)التطابؽ عندىـ ال يحصؿ إال في مبلييف أضعاؼ عدد سكاف الكرة األرضية
كيمكف مف خبلؿ أصابع األقداـ معرفة عدد األشخاص الذيف كانكا في الحادث، 

ـ إذا كانت بحذاء، أك جكرب، أك عارية، مما يمكف مف تميز عبلمات كمعرفة حالة القد
الحذاء، كمعرفة حالة صاحب األثر، كىؿ كاف كاقفا أك سائرا، سميما أك مصابا بجراح، 
ف كاف يحمؿ حمبلن ثقيبلن، كمعرفة اتجاىو، كنظران ألف األثر فييا قد يككف مجرد قرينة  كا 

ت المميزة التي ال يمكف القطع بممكية صاحبيا ضد المتيـ في حالة كجكد بعض العبلما
فإنيا ال تعتبر دليبلن قاطعان بالنسبة لرجاؿ القضاء،  -بخبلؼ كجكد خطكط البصمة–لو 

بؿ قرينة عمى كجكد صاحبيا، كال بد مف التحقيؽ مع صاحبيا؛ لمتأكد مف كجكده 
 .(2)كاشتراكو فعبلن، كاألمر في ذلؾ متركؾ لمقاضي

 المحقؽ يجدىا التي المادية اآلثار أىـ مف الدمكية البقع ، إذ تعتبرالدـ بقع آثار -ج
مف  وتقدمما ل ؛فحصياك  االىتماـ بالبحث عنيا عميو ينبغي كالتي الحادث، مكضع في

، عميو المجني دـ أك ،دمو مف ىي كىؿ ،الجاني عف الكشؼ في تفيدهىامة  معمكمات
 كقت المصاب عميو كاف الذم الكضعك  ،الجريمة مكاف معرفة في الدمكية البقع كتفيد

                                                           
 .َٓكالطب الشرعي كأدلتو الفنية ص ،ُٗٔ-ُٔٔانظر: أثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص -ُ
 .ُِٔكالبحث الجنائي ص كالتحقيؽ الجنائي الفني، ُْٕ-ُِٕص كالجرائـالحقكؽ  إثبات في الطب الشرعي أثر -ِ
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0005 

 تعتبر، ك عميو كالمجني الجاني بيف المسافة، ك المصاب سير اتجاه تحديد، ك إصابتو
 المجني لفضيمة المطابقة الدمكية البقعة كجدت إذا المتيـ ضد قكية قرينة الدمكية البقعة
 لمبقعة دـال ببلزما بركتيف تحميؿ بكاسطة ككذا ،بو يتعمؽ ما أك ،المتيـ عمى عميو

 تكفر عدـ حاؿ كفي جدان، قميؿ النكع ىذا في التشابو ألف ؛عميو المجني كدـ ،الدمكية
 جسمو عمى البقعة بكجكد اتيامو كاف إذا التيمة نفي عمى قاطعة قرينة تككف فإنيا ذلؾ
 النككم الحمض بصمة بكاسطة كاإلثبات النفي في قاطعة تككف ككذا، بو يتعمؽ ما أك

 .DNA(1) المسماة
، البدف أك ،المباس عمى المنكية اآلثار تحميؿ المعاصرة القرائف فمفالمني،  آثار -د

 قرينة كانت المتيـ بفصيمة مطابقتيا ثبتت فإذا فصيمتيا، كتحديدأك الفراش، أك األرض، 
 مما المنكم الحيكاف فصيمة في األشخاص بعض يتفؽ قد، ك منو الزنا حصكؿ إثبات في

 في القرينة بيذه األخذ يضعؼ مما ،المخبرم الفحص نتائج إلى يتطرؽ االحتماؿ يجعؿ
 براءة عمى قكية قرينة المنكم التحميؿ فيككف التيمة نفي حاؿ في أما، الزنا جريمة إثبات
، كيمكف المجكء إلى أنكاع كفصائؿ الدـ، كيفيد ذلؾ في نفي التيمة إليو نسب مما المتيـ

ال تؤدم إلى معرفة أنكاع كفصائؿ دـ الشخص ال إثباتيا، كما أف ىذه الفحكصات قد 
% مف الناس ال يفرزكف أنكاع كفصائؿ ِٓالجاني مف البقعة المنكية أك المسحة؛ ألف 

فرازاتو المختمفة إال في الدـ،   ثبكت مف التأكد يمكف فإنو لذلؾدميـ في سكائؿ الجسـ كا 
 النككم الحمض بصمة تكافؽ حالة كفي ،لممني النككم الحمض بصمة بطريؽ التيمة

 ،المتيـ إدانة يؤكد مما فيذا ،المتيـ لمني النككم الحمض بصمة مع المنكية لمتمكثات
ثباتان  نفيان  أقكل النككم الحمض بصمة فإف ، كتفيد دراسة شكؿ األخرل الفصائؿ مف كا 

                                                           
القضاء  في المعاصرة اإلثبات ، ككسائؿٔص لحمكدا ناصر بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف انظر: القضاء -ُ

 كالمأمكؿ التي الحاضر الكاقع العصر في الشرعي القضاء ندكة ، ضمف بحكثِٕ/ْٔالصالح أحمد بف لمحمد
ىػ، ََِٔ/إبريؿ ىػ المكافؽُِْٕ األكؿ ربيع الشارقة، بجامعة اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية نظمتيا

 .ِّٔالبحث الجنائي صكالتحقيؽ الجنائي الفني ك 
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0006 

الحيكاف المنكم كحركتو؛ ألف مبلحظة حركة المنكم بإمكانيا تحديد الكقت الذم مر 
 ّألف حيكانا منكيا كامؿ الحركة يمكف أف يظؿ في القناة الميبمية حتى  عمى الحادثة؛

% مف الحاالت يمكف كشؼ حيكانات ٗٗساعة، كفي  ُٔساعات، كيظؿ ىكذا لغاية 
، كفي حاؿ االدعاء عمى شخص (1)ساعة ْٖك ّٔمنكية ناقصة الحركة ما بيف 

ثبات ذلؾ بشيء مف مبلبسو، أك متاعو التي عميي ا آثار منيو، يجب عمى باالغتصاب كا 
المحقؽ مبلحظة اآلثار األخرل عمى المشتبو بو؛ ألف ىذه البقع قد تككف آثار احتبلـ، 

 . (2)أك مكاقعة أخرل، فيجب التنبو إلى آثار العنؼ كالمقاكمة
كلمشفاه بصمة تضاىي بصمة األصابع، ترفع عمى بصمات الشفاه كالمعاب،  -ىػ

ثر عمييا كبقعة عمى شرشؼ، أك أثاث، أك عقب أككاب المياه المستخدمة، كقد يع
سجارة، كبقايا الطعاـ، إذ يحتكم جمد الشفاه عمى انثناءات دقيقة تشكؿ ارتفاعات 
كانخفاضات خطية تأخذ أشكاالن مختمفة، كمساحات ال تتغير مدل الحياة لمشخص 

فاحص الكاحد، كما يمكف الكقكؼ عمييا عند مف يرسمكف كشمان عمى الشفاه، كيعمد ال
المختبرم القضائي إلى تحرم الخبليا القشرية المنفردة المميزة لمبطانة الفمكية التي تكثر 
مشاىدتيا في المعاب مجيريان، أك يتحرؾ عف إحدل الخمائر اليضمية المكجكدة في 
المعاب، كأكثرىا شيكعان في الكقت الحاضر خميرة األميميز البشرية كىي أقؿ في 

ألميميز النباتية، كفي ألمانيا أمكف مف خبلؿ استخبلص الحمض تفاعبلتيا مف خميرة ا
النككم مف المعاب الذم كضع عمى طابع بريد أرسؿ فيو خطاب تيديد إلى مدير أحد 

                                                           
، كأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ ٕص الحمكد ناصر بف المعاصرة إلبراىيـ بالقرائف انظر، القضاء -ُ

، كالطب ُّّتو الفنية ص، كالطب الشرعي كأدلُُْ-ُّٓ، كالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ صٕٗكالجرائـ ص
 .ِّٖ، َِٖالشرعي لمحمادم ص

  .ُٗي إثبات الحقكؽ كالجرائـ صانظر: أثر الطب الشرعي ف -ِ
كتظؿ ىذه االختبارات عمى البقع المنكية فرضية ما لـ يتـ كشؼ الحيكاف المنكم، كيكفي مشاىدة حيكاف منكم 

 .ِٔالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ص كاحد لتأكيد األمر، كطبيعة البقعة،
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0007 

المصانع، كبمقارنتو مع الحمض النككم في لعاب خمسة متيميف، أمكف تحديد المتيـ 
 . (1)بتزازالذيف أديف أماـ المحاكـ األلمانية بجريمة التيديد كاال

تتـ عممية المضاىاة في بصمة األذف بعد تحديد صكرتيا، بصمة األذف كالعيف،  -ك
كبياف رسـ الخطكط المطمكبة، ثـ تمصؽ عمى نماذج االستعراؼ الذم يتبيف منو 
أكصاؼ األذف مف حيث الشكؿ، أك المقاييس البشرية، كبصمة األذف غير معركفة؛ 

رائـ، كالعيف ليا بصمة ابتكرتيا إحدل الشركات ألنيا غير مستخدمة في تنفيذ الج
األمريكية لصناعة األجيزة الطبية، كالتي تؤكد عدـ كجكد عينيف متشابيتيف في كؿ 
شيء، كيتـ أخذ البصمة عف طريؽ النظر في عدسة الجياز، كالذم يقـك بدكره بالتقاط 

بالجياز،  صكرة لشبكة العيف، كعند االشتباه بأم شخص يتـ الضغط عمى زر معيف
فتتـ مقارنة صكرتو بالصكرة المخزنة في ذاكرة الجياز، كال يزيد كقت ىذه العممية عف 

 .  (2)ثانية كنصؼ
فقد يترؾ الجاني في مكاف الجريمة إما مكرىان بسبب آثار البكؿ كالبراز،  -ز

د االضطراب كاليمع، أك باختياره كمف يريد احتقار المجني عميو، كالتعرؼ عمى ىذه المكا
كالتحفظ عمييا يفيد في االستدالؿ بيا عمى انزعاج الجاني، كنفسية المجـر كطبيعتو، 
كيمكف بالفحص عمييا معرفة أمراض الجياز اليضمي كالبكلي لمجاني، كبالتالي تككف 

 . (3)أمارة عمى صاحبيا
فاإلنساف معرض لحمؿ األتربة عمى مبلبسو، أك مقتنياتو مف آثار األتربة،  -ح

التي يتكاجد بيا، أك يتردد عمييا، كيمكف مف خبلؿ األتربة التعرؼ عمى األماكف 
األماكف التي أتى منيا الجاني، كيستخدـ الميكرسككب لمتعرؼ عمى عينة األتربة، أك 
حرؽ التراب كاستخداـ )االسبكتركجراؼ(، كىك جياز يكشؼ عف محتكيات عينة األتربة 

                                                           
 .ِّٖلطب الشرعي لمحمادم ص، كآُٔ، ُْٔانظر: أثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص  -ُ
 .ٕٔ، كاألدلة الجنائية كالتحقيؽ الجنائي صُْٕانظر: أثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص -ِ
 .ُِٕ، كالطب الشرعي لمحمادم صُٓٔأثر الطب الشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص -ّ
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0008 

الجـز  المكاد المكجكدة بيا، ككميتيا، كمف السيؿالناتجة عف حرؽ العينتيف، كمعرفة أنكاع 
بأف عينة التراب المعثكر عمييا في مكاف الجريمة ليست التراب المكجكد عمى مبلبس 
المجني عميو، أك حذائو، أك المكاف الذم يقيـ فيو، أما الجـز بأف ىذه العينة ىي نفس 

يسر إال عندما تتميز عينات التراب المأخكذ مف مبلبس المجني عميو، أك الجاني، فبل يت
يعني التراب بميزات معينة، كأف تككف ذرات التراب ذات رائحة، أك لكف مميز، كىذا ال 

المضاىاة، بؿ  أف عينات التراب ال تفيد المحقؽ إال في حاالت التبايف عندما تختمؼ نتائج
ذا كاف مف العسير جـز  إنيا تفيد في حاالت التماثؿ، عندما تتشابو نتائج المضاىاة، كا 

الخبير أف نكعي التربة مف مصدر كاحد، فإف في كسعو أف يقرر أنيما متشابياف، 
 .  (1)كبذلؾ يزداد الدليؿ قكة مف جية، كتضيؽ دائرة البحث إلثبات الجاني مف جية أخرل

 أقؼ عمى مثاليف لتطبيؽ القرائف المعاصرة في الحدكد: ثانيان:
مف خبلؿ ثبلث طرؽ  ، كذلؾحالة السكرمتعرؼ عمى ، لسكربال المتيـ فحص -أ

 أساسية:
)بالكف النفخ(: كىك عبارة عف جياز ميكانيكي جياز مقياس الشرب الطريقة اْلكلى: 

صغير، أسطكاني الشكؿ، كتقـك فكرتو عمى أف المادة المسكرة تتكزع في ببلستيكي 
كريية التي الجسـ بنسبة كاحدة، كتخرج مع ىكاء الزفير عند التنفس، كىي الرائحة ال

طرؼ يتعرؼ مف خبلليا عمى حالة شرب المسكر، فيطمب مف المشتبو بو إدخاؿ 
الجياز في فمو، ثـ النفخ فيو، فيتبيف مف خبلؿ مؤشر أحمر صغير قكة زفير الشخص، 
كبمعادلة حسابية يمكف التعرؼ عمى نسبة المسكر في ىكاء الزفير، كبالتالي في الدـ، 

 ا الشخص بالمتر. كتقدير الكمية التي تناكلي

                                                           
حقيؽ الجنائي الفني كالبحث الجنائي ، كالتُِٔ، ُُٔشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ صأثر الطب ال -ُ

المنياكم، منشكر  بدر المعاصرة لمحمد القانكنية الدراسات ضكء اإلسبلمي عمى الفقو في ، كالقرائفُِٕص
، كالتحقيؽ الجنائي الفني كالبحث ُُِّْ، الجزء الثاني، صُِضمف مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد 

 .ِِْالجنائي لعبد الفتاح مراد ص
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0009 

أك المسكر في  ،كذلؾ مف خبلؿ تقدير تركيز المخدر ،تحميؿ الدـة: الطريقة الثاني
الدـ، أك البكؿ، كىي طريقة أدؽ بكثير مف سابقتيا، كال يمكف القياـ بيا إال في المختبر 
المزكد بأجيزة التحميؿ، كتستغرؽ عممية التحميؿ عادة مف دقيقة كاحدة إلى ثمث ساعة، 

اء عمى كجكد األجيزة الطبية المزكد بيا المستشفى، إال أف أحدث تقنية طبية في بن
مجاؿ الكشؼ عف نسبة المخدر في الدـ ال تستغرؽ الدقيقة الكاحدة، كيجب أف تككف 
عممية التحميؿ المخبرم في أسرع كقت؛ ألف مدة بقاء المسكر أك المخدر في الدـ 

مف المنكمات المتناىية  كنكعو؛ ألف ىناؾ أنكاعان  تختمؼ تبعان لكمية المخدر أك المسكر،
القصر في المفعكؿ كاالنترافاؿ، كالذم يستمر كجكده في الدـ لمدة خمس دقائؽ فقط، 

بينما بعض كبعد ذلؾ يحترؽ المخدر في العضبلت  كالدىكف، كيزكؿ تأثيره تمامان، و
كيمكف الكشؼ المنكمات طكيمة المفعكؿ، حيث يستمر مفعكؿ بعضيا ست عشر ساعة، 

% مف َِعنيا في الدـ كالبكؿ، ذلؾ أف المعدة عند كصكؿ الكحكؿ إلييا تمتص حكالي 
كميتو، كالباقي يمتص مف قبؿ األمعاء الدقيقة، كخاصة االثني عشر، كيخرج قرابة 

% مع البكؿ مف دكف تغير، كما أف آثار الكحكؿ تظير في العرؽ، كالزفير، كحميب َُ
 يمتصيا الجسـ مف الكحكؿ تصؿ إلى الدـ، كتجرم فيو. المرضع، كالكمية التي

 معرفة عمى تساعد امتصاص صفة لوتحميؿ عينة مف الشعر، إذ  الطريقة الثالثة:
، ككجد أف المدمنيف عمى الشرب كالمخدرات، تترسب الجسـ في بقائو كمدة المشركب نكع

التعرؼ عمى حاالت  المادة المخدرة في شعكرىـ، كتثبت كال تزكؿ منو، كبالتالي يمكف
 .(1)السكر حتى كلك لـ يكجد في الدـ أك البكؿ

نما قد يقاؿ: إف  كجكد الكحكؿ في الدـ ليس منحصران في المكاد المسكرة فحسب، كا 
 . تكجد في غيرىا، كاألدكية التي تعتبر الكحكليات مف العناصر المككنة ليا

                                                           
المعاصرة  بالقرائف ، كالقضاءُّٔ، كالطب الشرعي لمحمادم صّٖنظر: الخمر بيف الطب كالفقو لمبار صا -ُ

 .َِٖ-ُٖٖ، كأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي صٓص الحمكد إلبراىيـ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0021 

ألدكية قميؿ جدان، بحيث جكابو: أف نسبة الكحكؿ في الدـ كالبكؿ نتيجة لتناكؿ ا
يصعب اكتشافو، كلذا حدد األطباء النسبة التي يمكف اعتبار الشخص المتناكؿ ليا 

، بحيث لك أك البكؿ مف الكحكؿ في الدـ%( َُ)متناكالن لمادة مسكرة بكجكد نسبة 
 (1)نقصت ىذه النسبة عف ىذا الحد فبل يعد الشخص متناكالن لمادة مسكرة

 :األدلة التاليةمف خبلؿ  كقكعيا، كذلؾمتعرؼ عمى لزنا، لالكشؼ عف جريمة ا -ب
التأكد مف سبلمة غشاء البكارة، كىذا الدليؿ إنما يستخدـ في األبكار؛ ألف  -ُ

اإليبلج في الفرج يككف سببان لتمزؽ غشاء البكارة، كبالتالي يعتبر تمزقو دليبلن عمى 
شاء قد ال يتمزؽ أحيانان، حصكؿ الكطء، غير أف أىؿ االختصاص يذكركف أف ىذا الغ

إما لعدـ اإليبلج التاـ لمقضيب، أك ألف نسيج الغشاء يككف مطاطيا، كقد يتمزؽ أحيانان 
بفعؿ آخر، كإدخاؿ األصبع، أك الحؾ، أك إدخاؿ جسـ غريب إلى فكىة الغشاء، أك 
بسبب معاينة نسائية خاطئة، أك خبلؿ ممارسة بعض أنكاع الرياضة، أك بسبب السقكط 

أماكف مرتفعة حيث تسقط األنثى كترتطـ ناحية العجاف بجسـ صمب، أك حتى في مف 
حاالت السقكط العنيؼ عمى القدميف، أك بسبب حالة مرضية تظير عمى شكؿ تآكؿ 
بسبب تقرحات، أك غيرىا، كيصعب بؿ يتعذر إعطاء رأم قاطع عما إذا كانت تمزقات 

أك نتيجة المكاقعة إذا مضى كقت غشاء البكارة نتيجة السقكط، أك أم حادث عرضي، 
طكيؿ عمى حدكثو، كشفيت تمؾ التمزقات، بخبلؼ الكشؼ عقب الحادث كالذم يظير 
كجكد كدمات أك رضكض بالجسـ، يؤيد حصكؿ السقكط، كينفي ارتكاب الجريمة، 

 . (2)كبالتالي قد يككف ىذا الدليؿ قاصران عف إثبات جريمة الزنا بمفرده
مني بالفرج، أك المبلبس، أك الفراش، أك المكاف، كقد سبؽ كجكد ال التعرؼ عمى -ِ

 الحديث عنو في األدلة المادية.

                                                           
 .ِّٖ، ِِٖأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقيي ص -ُ
، كأثر الطب ُّٖ، ُّٕالشرعي أدلتو الفنية ص، كالطب ُِٓنظر: الطب الشرعي حقائؽ كمبادئ صا -ِ
 .ٕٕشرعي في إثبات الحقكؽ كالجرائـ صال



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0020 

انتقاؿ عدكل األمراض التناسمية كالجمدية، كالزىرم، كالسيبلف، كالقرحة الرخكة،  -ّ
كاإليدز، كمف األمراض الجمدية قمؿ العانة، كالجرب، كاإلصابة بطفيؿ التينيا الجمدم، 

األمراض تحتاج إلى مدة تفريخ مختمفة عمى حسب المرض، فإنو في كلما كانت ىذه 
حيف ظيكر المرض عمى أحدىما دكف اآلخر، فإنو يجب معاكدة فحص السميـ بعد 
مضي فترة التفريخ البلزمة لممرض، كتعتبر العدكل كانتقاليا مف الدالئؿ المؤيدة لكقكع 

 . (1)الزنا أك االغتصاب
ذلؾ عند ادعاء المرأة لبلغتصاب، فيقـك المختص آثار العنؼ كالمقاكمة، ك  -ْ

بفحص المبلبس التي كانت عمى المتيـ أك المجني عمييا أثناء الحادثة فحصان دقيقان؛ 
لمبحث عف آثار المقاكمة، كالتمزقات أك قطع اإلزار، أك كجكد آثار أخرل كالطيف، أك 

تيا ممزقة، أك األعشاب، كفحص مبلبس المجني عمييا لمتأكد مما إذا كانت عقد
مفكككة، كيقـك بفحصيما معان لمبحث عف الكدمات، كالسحجات، كالرضكض، أك 
التسمخات حكؿ الفـ، كالعنؽ، كالمعصميف، كالفخذيف، كقد يبلحظ تسمخات بسيطة في 
األعضاء التناسمية لممتيـ، أك بقعان دمكية في مبلبسو، أك أم آثار أخرل تدؿ عمييا، 

ممكف عند تفاكت بنية الجاني كالضحية، أك عند تخدير  غير أف غياب ىذه اآلثار
 .(ِ)الضحية، أك خضكع المرأة لذلؾ خكفا

الحمؿ، كأف يظير حمؿ بامرأة غير ذات زكج، أك تتيـ ذات الزكج بالزنا، كيمكف  -ٓ
التثبت مف كقكع الحمؿ ممف اتيمت بو المرأة عف طريؽ إجراء تحاليؿ فصائؿ الدـ، أك 

الدـ قد يككف ذا أىمية كبرل في إنياء القضية كفحص فصائؿ  فحص الحمض النككم،
دكف الحاجة إلى المجكء إلى فحص الحمض النككم؛ نظران إلى  النفيإيجابيان في حالة 

ي حالة التكمفة المادية المرتفعة جدان، كالتقنية المتقدمة التي تحتاج إلى دقة بالغة، أما ف
طريؽ ذلؾ؛ نظران لكجكد العديد مف األشخاص  تكافؽ الفصائؿ فإنو ال يمكف اإلثبات عف

                                                           
 .ُّْانظر: الطب الشرعي كأدلتو الفنية ص -ُ
 .ُِٔ، كالطب الشرعي مبادئ كحقائؽ صُّٔانظر: الطب الشرعي كأدلتو الفنية ص -ِ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0022 

ليـ الفصائؿ نفسيا، كىنا يمكف المجكء إلى البصمة الكراثية، فمثبلن إذا اتيـ رجؿ فصيمتو 
(O( بطفؿ فصيمتو )AB فمف المستحيؿ أف يككف ىذا الرجؿ أبان ليذا الطفؿ، ككذلؾ ،)

القضية دكف رجكع  (، كبذلؾ تنتييO( ال يمكف أف يككف لو طفؿ )ABرجؿ فصيمتو )
(، كالطفؿ فصميتو Aإلى تحميؿ البصمة الكراثية، بخبلؼ ما إذا كاف الرجؿ فصميتو )

(A فيناؾ احتماؿ بأنو أبكه، كبالتالي يمكف المجكء إلى البصمة الكراثية لئلثبات ،)
كالجدكؿ التالي يكضح متى تككف الحاجة إلى البصمة الكراثية بعد تحديد ، اليقيني

 :(1)فصائؿ الدـ
 فصمية دـ اْلبكيف فصيمة دـ الطفؿ الممكنة فصيمة دـ الطفؿ غير الممكنة

A,B,AB O O × O 

B,AB O,A A× O 
B,AB O,A A× A 
A,AB O,B O ×B 
A,AB O,B B× B 
..... O,A,B,AB B× A 

O,AB A,B AB× O 
O A,B,AB AB× AB 

:  أصو ادلَزغلاد يف ادلَأُخ  صب٤ٗب 
الحديثة في ىذا الباب مبمغان كبيرا حتى صارت عمدة عند أىؿ  لقد بمغت التقنية -أ

القانكف كالقضاء في ببلد الغرب، حتى أصبح الطبيب الشرعي كالمحقؽ الجنائي 
كالكجييف لمعممة الكاحدة ال يستغني أحدىما عف اآلخر، فأصبحت ىذه التقنية مرجعان 

ا كممة الفصؿ، خصكصان ميمان كأساسيان ألىؿ القضاء، بؿ كاف ليا في بعض القضاي
تقنية البصمة الكراثية، التي كصمت نتائجيا إلى اليقيف القاطع؛ نظران لمتطكر الكبير 

                                                           
 .ُٖفي إثبات الحقكؽ كالجرائـ ص، كأثر الطب الشرعي ِٗٓانظر لمجدكؿ: الطب الشرعي مبادئ كحقائؽ ص -ُ



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0023 

العالية المتبعة فييا، كفي المقابؿ لـ تحضى ىذه التقنية بالعناية، كاالىتماـ، كالتقنية 
ية، كفي كالدخكؿ إلى حيز التنفيذ كالتطبيؽ في الكاقع إال في القميؿ مف الدكؿ العرب

بعض صكرىا، حتى أف بعض الدكؿ ال تكلي ىذه التقنية اىتمامان في كاقعيا العممي 
   كالذيؿ. فضبلن عف الكاقع التطبيقي، كما ىك الحاؿ في كاقع أمتنا الرضا بالقبكع في المؤخرة

القرائف المعاصرة كغيرىا مف القرائف، منيا القكم الذم يكرث القطع كاليقيف عند  -ب
تصاص كبصمة الحمض النككم، كاألصابع، فيي في ذاتيا قرائف قكية تصؿ أىؿ االخ

، كمنيا المحتمؿ الذم يتطرؽ إليو معيا التعامؿ في الخبرة تكفرإلى القطع في حاؿ 
االحتماؿ، كبقدر االحتماؿ تتردد بيف الضعؼ كالقكة، كبصمة القدـ التي ال تظير فييا 

د أىؿ االختصاص تتطمب دليبلن آخر، أك خطكط البصمة، كبالتالي ىي مجرد قرينة عن
تستمـز التحقيؽ مع المتيـ لمتحقؽ مف كجكده كاشتراكو، كبالتالي ليست جميعيا في منزلة 
كاحدة، فالضعيؼ منيا كما يكثر تطرؽ االحتماؿ إليو ال يصح أف يككف دليبلن مستقبلن 

عمماء الشريعة، كعميو يعتمد عميو في ىذا الباب، كىذا ما يسير عميو المحققكف فضبلن عف 
 فالقرائف الضعيفة خارجة عف محؿ النزاع. 

 -معيا التعامؿ في الخبرة تكفرفي حاؿ –الذم يراه الباحث أف أثر ىذه التقنية  -ج
في الحدكد،  يظير في اعتبارىا قرائف قكية ييستأنس بيا لمكصكؿ إلى الحقيقة كالصكاب

مى االعتراؼ بجريمتو؛ ألف قرينة قكية كييعتمد عمييا في التحقيؽ مع المتيـ لحممو ع
ثبات قكم ، كيرل الباحث أنو يصعب إطبلؽ (1)كالبصمة الكراثية تعتبر عامؿ دامغ كا 

القكؿ بإقامة الحدكد بمجرد القرائف المعاصرة ميما كانت في قكتيا؛ ألف االحتماؿ 
بىر مف قبؿ يتطرؽ إلييا ال في ذاتيا، بؿ فيما قد يحيط بيا؛ ألف صاحب البصمة قد ييجٍ 

عمى كضع بصمتو تحت التيديد بالقتؿ، أك يجبر في  -فرد أك جماعة–المجـر الحقيقي 
حاالت السرقة عمى فتح الخزانة إما لككنو الخبير بيا، أك إلخفاء معالـ الجريمة، 
خصكصان في حاؿ ادعاء المتيـ ذلؾ، كالبصمة الكراثية، قد يتطرؽ إلييا احتماالت أك 

                                                           
 .ُٖ، ُٕالبصمة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا لكىبة الزحيمي ص -ُ



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0024 

تيا أك نتائجيا، بؿ في الظركؼ المحيطة إما بمسرح الجريمة، أك اشتباىات ال في ذا
بالتحميؿ كالطبيب كاآللة كنحكىما؛ ألف البصمة تتطمب خبرة عالية، كمخبران دقيقان جدا 
جدا، كمع تطكر كسائؿ اإلجراـ، كتفنف المجرميف، فقد يعمد أحدىـ إلى محك آثار 

في مسرح الجريمة؛ لرفع التيمة الجريمة، كالكيد لشخص ماء بكضع شيء مف آثاره 
لصاقيا بغيره، كالشأف في الحدكد أنيا تدرأ بالشبيات ، ليذا كاف كاضحان (1)عنو، كا 

عف ماعز كالغامدية، كمع ىذا فإف الباحث يرل ضركرة العمؿ عمى  إعراض النبي 
مف دب االستفادة مف الكسائؿ كالقرائف المعاصرة في جرائـ الحدكد، كأنو يمـز الدكؿ أف تنت
أساس  أفرادىا األقكياء األمناء العدكؿ مف يتفرغكف ألخذ ىذا الفف، كيككف اختيارىـ عمى

 .كاهلل أعمـتائجيا لممجرميف تمجئيـ لبلعتراؼ، عممي سميـ؛ ألف ىذه القرائف إذا أظيرت ن
                                                           

ف لـ تسمـ مف  كعميو العمؿ عندىـ، ،ىذا ىك الذم اشتير بيف الفقياء -ُ كاألحاديث المرفكعة الكاردة في ذلؾ كا 
كما في »ره لما كرد في درء الحدكد بالشبيات: الشككاني بعد ذكاإلماـ قاؿ  فييا، إال أف ليا ما يعضدىا، مقاؿ

ف كاف فيو المقاؿ المعركؼ فيصمح بعد ذلؾ لبلحتجاج بو عمى مشركعية  ،فقد شد مف عضده ما ذكرناه ،الباب كا 
زنى في  كقد أخرج البييقي كعبد الرزاؽ عف عمر أنو عذر رجبلن  ،ال مطمؽ الشبية درء الحدكد بالشبيات المحتممة

ككذا ركم عنو كعف عثماف أنيما عذرا جارية زنت كىي أعجمية كادعت أنيا لـ  ،لجيؿ بتحريـ الزناالشاـ كادعى ا
 ، كالذم ذكره[ْٕٓ/ْتحفة األحكذم في ]، كمثؿ ذلؾ قالو المباركفكرم ُٔٓ/ٕنيؿ األكطار « تعمـ التحريـ
ىي المرأة التي قاؿ رسكؿ  :فقاؿ شداد بف الياد ،"وً العىفى بىٍيفى اٍلعىٍجالًنيِّ كىاٍمرىأىتً  اهلل  كؿى سي رى  فى أى "ىك  الشككاني

 :""ٍمتييىا ا ًبغىٍيًر بىيِّنىةو لىرىجى ، كفي ركاية: "تمؾ امرأة كانت قد أعمنت في اإلسبلـ ؛ال :ابف عباس قاؿ؟ لىٍك كيٍنتي رىاًجمن
-ؾ ببينة كال اعتراؼأم كانت تعمف بالفاحشة كلكف لـ يثبت عمييا ذل-]متفؽ عميو[كانت تظير في اإلسبلـ السكء

ـ  بىيِّفٍ ": لما شكى إليو الرجؿ أنو كجد مع امرأتو رجبلن قاؿ  ، كفيو أف رسكؿ اهلل  بالرجؿ  فكضعت شبييان ، "الم يي
لىيىا شىٍأفه ": ، فقاؿ رسكؿ اهلل الذم ذكر زكجيا أنو كجده عندىا ى ًمٍف ًكتىاًب اهلًل لىكىافى ًلي كى  ية:، كفي ركا"لىٍكالى مىا مىضى

لىيىا شىٍأفه "  رىاًجمان  كنت "لك: قاؿ رسكؿ اهلل  :عباس قاؿكحديث ابف ، ]أحمد كأبك داككد["لىٍكالى اْلىٍيمىافي لىكىافى ًلى كى
دان  ٍمتي  بىيِّنىةو  ًبغىٍيرً  أىحى يبىةي  منيا ظىيىرى  فىقىدٍ  فيالنىةى؛ لىرىجى ٍنًطًقيىا، في الرِّ مىفٍ  كىىىٍيئىًتيىا، مى ]ابف ماجة كسنده "عمييا يىٍدخيؿي  كى

إضرار بمف ال يجكز اإلضرار  فيو مف لما ،أنو ال يجب الحد بالتيـدليبل عمى كذكر الشككاني أف في ذلؾ  صحيح[،
 ؛بعد حصكؿ اليقيف ،فبل يجكز منو إال ما أجازه الشارع كالحدكد كالقصاص كما أشبو ذلؾ ،كشرعان  كىك قبيح عقبلن  ،بو

ضراره ببل  ،كما كاف كذلؾ فبل يستباح بو تأليـ المسمـ ،نة لمخطأ كالغمطألف مجرد الحدس كالتيمة كالشؾ مظ كا 
[، كخرج ٗٔات]اإلجماع صدرأ بالشبييد أف الح[، كذكر ابف المنذر اإلجماع عمى ُٔٓ-ُْٓ/ٕيؿ األكطار ن]خبلؼ

 .ُّٓ/ُُ البف حـز ، المحمىبيةبشعندىـ الحدكد يحؿ أف تدرأ عف ىذا اإلجماع أىؿ الظاىر فبل 
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 فبسبخ
كبعد أف تـ بحمد اهلل سبحانو كتعالى، كتكفيقو، كعكنو، كسداده، كلطفو، كرحمتو، 

كرمو، االنتياء مف ىذا البحث، كحط الرحاؿ، كبمكغ المقصد، فإف فضمو، ك ، ك كمنو
 يمكف إجماؿ أىميا فيما يمي: ،الباحث قد تكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات

 أكالن: أىـ النتائج:
عمـ الطب مف العمـك الدنيكية التي تحتاجيا البشرية جمعاء، كىك مف أشرؼ  -ُ

مف جممة ما راعتو الشريعة حاجة اإلنساف ك قو باألجساد البشرية، العمـك الدنيكية؛ لتعم
لمتطبب كالتداكم كالمعالجة، فجعمت مف تعمـ الطب كاستخدامو االستخداـ الذم تحفظ بو 
، النفس البشرية أمران مباحا، لذلؾ كاف عمـ الطب مف الفركض الكفائية التي ال بد منيا

 .كتعميمو وقد حث اإلسبلـ عمى تعممك 
عبلقة عمـ الطب بالفقو عبلقة كثيقة؛ ألف ىناؾ مجمكعة مف المسائؿ الفقيية  -ِ
قكاؿ أىؿ الخبرة كاالختصاص في الطب، كمف القكاعد كالتعاليـ ألإلى الرجكع  ةحاجب

ليستطيع الفقيو إعطاء فتكل ؛ التي أرساىا اإلسبلـ النظر في رأم أىؿ الخبرة كالمعرفة
 ميو المجامع الفقيية المعاصرة.، كىذا ما تسير عمف رؤية كاضحة

أف لتغير األكضاع كاألحكاؿ الزمنية تأثيران كبيران اإلسبلمية في الشريعة  رمف المقر  -ّ
ما يتغير كذلؾ في ،كاالجتياد ،كالعادة ،في كثير مف األحكاـ الشرعية المبنية عمى العرؼ

ىؿ العمـ الجمكد كحاالن، كىي التي ذـ أ ،كمكانان  ،بحسب اقتضاء المصمحة لو زمانان 
كتكطيدىا بنصكصيا األصمية  ،جاءت الشريعة لتأسيسيا األحكاـ التي ، بخبلؼعمييا

تغير عف حالة كاحدة، ال بحسب األزمنة، كال األمكنة، كال اجتياد تبل ، فاآلمرة الناىية
األئمة، ككجكب الكاجبات، كتحريـ المحرمات، كالحدكد المقدرة بالشرع عمى الجرائـ كنحك 

 .كال اجتياد يخالؼ ما كضع عميو ،، فيذا ال يتطرؽ إليو تغييرذلؾ
مستجدات العمـك الطبية: ىي ما استجد مف عمـك كمعارؼ في مجاؿ الطب  -ْ

نتيجة التقنية الطبية كالتي أعقبت اكتشاؼ المجير كاألجيزة كاآلالت الطبية كالتي مكنت 
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نساف، كتطبيبو كمداكاتو، أما األطباء مف التعرؼ عمى دقائؽ األمكر، كأسرار جسـ اإل
 المتعمقة بالعمـك الطبية. النكازؿ كالكقائع لفظ المستجدات فيشمؿ 

مستجدات العمـك الطبية ليا تأثيرىا في فركع الفقو اإلسبلمي، سكاء كاف ذلؾ في  -ٓ
 العبادات أـ في غيرىا.

شريع في مف أثر مستجدات العمـك الطبية في الفقو اإلسبلمي بيانيا لحكمة الت -ٕ
مجمكعة مف مسائؿ الفقو اإلسبلمي، سكاء كاف ذلؾ في باب العبادات، كبيانيا لحكمة 
، أـ في غير العبادات، كبيانيا لحكمة تحريـ مباشرة  تشريع الكضكء، كالغسؿ، كالصـك

كاستثناء الكبد  لنمص، كالتفمج، كحكمة تحريـ الدـالحائض، كحكمة تحريـ الكشـ، كا
 .مف ذلؾ كالطحاؿ

مف أثر مستجدات العمـك الطبية في الفقو اإلسبلمي أنيا سبب لنشؤ الخبلؼ  -ٖ
الفقيي بيف الفقياء المعاصريف، كالباحثيف في ىذه النكازؿ، كاختبلفيـ في التمقيح 

نشاء بنكؾ الحميب، كالمني، كاألجنة.  الصناعي، كزراعة األعضاء، كا 
ية لممتقدميف، كذلؾ يظير مف لمستجدات العمـك الطبية أثرىا في الخبلفات الفقي -ٗ

 خبلؿ ما يمي:
كأف أكثر النفاس أنيا قد تككف مرجحة، كترجييا لنجاسة لعاب الكمب كأجزائو،  -أ

أربعكف يكمان، كعدـ الفطر بالتقطير في األذف في حاؿ سبلمة الطبمة، كأف التفريؽ 
 الماء أفك بالعيب لكبل الزكجيف، كعدـ حصر العيكب فيما نص عميو فقياء المذاىب، 

، كتحريـ أكؿ (ُ)باإلخصاب كحدكث الحمؿ لو دخؿ ال الجماع عند المرأة تنزلو الذم
نما طبعوب يعدم ال المرض لحـك الجكارح، كتناكؿ التبغ، كأف كقدرتو؛ مع  اهلل بفعؿ كا 

العادة، كعمـك جكاز التداكم  في عنده الضرر يحصؿ ما االحتراز كمجانبة اإلرشاد إلى

                                                           
أف المقصكد أف الماء الذم تنزلو المرأة عند الجماع ال تتكقؼ عميو عممية اإلخصاب، فيمكف سبؽ التنكية إلى  -ُ

في أحد  اء الذم تنزلو المرأة عند الجماعالم ذا الماء، كىذا ال يمنع مف تأثيرمف غير كجكد ى -اإلخصاب-حدكثو 
 لشبو، كالثاني التذكير كالتأنيث.أمريف: األكؿ ا
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و فيثبكت القصاص في الجناية عمدان عدكانان عمى الجكؼ إال ما كاف ك بأبكاؿ اإلبؿ، 
 اعتداء بو.

 منو الخركج كمنع الطاعكف بمد عمى القدـك منع كالخبلؼ مفأك رافعة لمخبلؼ،  -ب
أك القدـك إليو، ككجد عالميان ما يعرؼ  منع جكاز الخركج مف بمد الطاعكف إذ بينت ؛فراران 

اشتراؾ أكثر مف كاطئ في جنيف كاحد، كالخبلؼ في بالحجر الصحي، كالخبلؼ في 
الحمؿ مف مقطكع الخصيتيف، كقسمة التركة مف غير كقؼ في حاؿ بياف نكع الخنثى 

 .الحديثة المشكؿ مف خبلؿ التقنية الطبية
، كالتأكيد أك مؤكدة لما ذىب إليو الفقياء، كتأكيدىا أف أقؿ الحمؿ ستة أشير -ج

مف أف قمع السف فيو القصاص، كمف أف الجناية بقطع عمى ما اتفؽ الفقياء عميو 
العظاـ مف المفاصؿ فييا القصاص؛ إلمكاف ذلؾ مف الناحية الطبية، كأف عظاـ الرأس 

 ال قصاص فييا؛ ألنو ال يمكف كسرىا مف الناحية الطبية ألجؿ القصاص.
 عدده عرفةإذا مكنت المستجدات الطبية مف م، كذلؾ كميراث الحمؿ، تحجيـ الخبلؼ أك -د

 . كىذا يخفؼ مف االحتماالت الكاردة عمى القسمة، كيبقى احتماؿ المكت قبؿ الكضع، كجنسو
أك قرينة يستأنس بيا لتقكية أحد القكليف، أك األخذ بو، كالقكؿ بعدـ كراىة الماء  -ق

كأف النيي عف البكؿ في الماء الراكد لمتحريـ، سكاء كاف الماء قميبلن أك كثيرا؛  المشمس،
كالداللة عمى البمكغ في حقكؽ اآلدمييف حاؿ كالداللة عمى عمدية االعتداء عمى الجنيف، 

عماؿ البصمة الكراثية في النسب كالحدكد.االختبلؼ كالتنازع  ، كا 
أك مبقية لمخبلؼ عمى قكتو في حيف قصكرىا عما يتطمع إليو الناس؛ كأف تككف  -ك

كر كامؿ، كمزـك فحص كؿ امرأة مصابة فردية النتائج، كال يمكف مف خبلليا إعطاء تص
بنزيؼ عند العدة عمى حدة؛ لمعرفة النتائج الخاصة بحالتيا فقط، كال يعمـ سبب ذلؾ 

 النزيؼ عمى جميع المصابات؛ ألف األسباب تختمؼ مف امرأة ألخرل.
أك في حاؿ الخبلؼ الطبي في ىذه المستجدات، مما يجعؿ لكؿ قكؿ مستنده الطبي، 

 ؿ في األشير األكلى، كاعتبار مكت الدماغ.كإمكانية الحم
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العمؿ بالمستجدات كالتقنية الطبية الحديثة غير ممكف في بعض األماكف  -ٗ
فتككف التقنية الحديثة الزمة في حؽ مف تيسر لو كاألزماف، كقد ال يتكفر لبعض الناس، 

 .لكصكؿ إلييااألخذ بيا، بخبلؼ مف يتعذر عميو ذلؾ؛ لعدـ تكفرىا، أك عدـ القدرة عمى ا
ىناؾ جممة مف المسائؿ التي ظير أثر لممستجدات الطبية فييا ال تزاؿ بحاجة  -َُ

، كالتسمية عند محكمان  إلى دراسة متأنية كفاحصة، ليككف بناء الحكـ عمييا بناء قكيان 
 .الذبح، كحيض الحامؿ خبلؿ األشير األكلى

 ثانيان: التكصيات
فتائيـ.أف يجعؿ العمماء كالمفتكف المستج -  دات العممية الطبية نصب أعينيـ في تعميميـ كا 
أف تعتني المجامع الفقيية بدراسة شاممة كعميقة لممسائؿ التي أشار الباحث في  -

ف كاف بعضيا كالبصمة كمكت الدماغ قد تـ  مظانيا إلى حاجتيا لمدراسة كالتعمؽ، كا 
مرة أخرل لعمة يجدم، نظران تناكليا، كأصدرت فييا القرارات، لكف طرحيا لمنقاش كالبحث 

لمتقدـ العممي المتسارع، مع قدرة ىذه المجامع عمى الحشد العممي، كاستقداـ كاالستفادة 
 مف الخبراء، كالمختصيف...

أف تيتـ الدكؿ اإلسبلمية كالعربية بالعمـك التطبيقية، كتسعى لؤلخذ بكؿ كسائؿ  -
كالطبية منيا خصكصان؛ لمبلمسة التقنية العممية الحديثة كمستجدات العمـك عمكمان 

الجانب الطبي لكاقع كحياة الناس؛ كعدـ انفكاؾ ذلؾ عف كاقعيـ، كألثر ىذه التقنية الميـ 
 في الفقو اإلسبلمي.

القاضي  أف تأخذ المحاكـ بالمستجدات العممية الطبية ذات الصمة بالقضاء، كيجعميا -
تدريس القضاء كتخريج القضاة نصب عينيو في النظر في القضايا، كأف تمتـز معاىد 

ف لـز األمر فمف الممكف جعميا في قكانيف مقيدة كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.     بذلؾ، كا 
العناية بعمـ الطب الشرعي نظريان كعمميان، كتأىيؿ األطباء الشرعييف؛ لما ليذا العمـ  -

 مف دكر ميـ في خدمة األمف كالعدالة.
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قيية التي تربط بيف الفقو اإلسبلمي كالتقنيات العممية الحديثة، العناية بالدراسات الف -
باستكماؿ دراسة تأثير المستجدات العممية األخرل كالفمؾ، كالبحار، كاالتصاالت، 

 كالمكاصبلت، في الفقو اإلسبلمي.
أف تسعى مراكز األبحاث العممية إلخراج مكسكعة عممية تتناكؿ تأثير المستجدات  -

 البحث. و اإلسبلمي، دراسة متكاممة كشاممة لكؿ جانب تمت اإلشارة إليو فيالطبية في الفق
العناية بدراسة أثر المستجدات العممية عمكمان كالطبية منيا خصكصان في عمـ  -

ألف عمـ األصكؿ ىك الذم  أصكؿ الفقو اإلسبلمي، لتشكؿ رؤية أصكلية فقيية متكاممة؛
 المتكاثرة. تشتد الحاجة إلييا في عصر المستجدات يرسـ قكاعد االستنباط كاالجتياد، كالتي

أف تقـك الدكؿ بإنشاء مراكز متخصصة لمعمؿ بشتى التقنيات الطبية الحديثة،  -
كتقـك بتزكيدىا باألجيزة الطبية المتطكرة ذات التقنية العالمية العالية، كبالككادر الطبية 

س في السفر إلى الخارج، كأف المتخصصة التي تتسـ بالقكة كاألمانة؛ لتسد حاجة النا
جية ل تقـك بإنشاء ىيئات رقابية في ىذه المراكز يشرؼ عمييا قضاء الدكلة، بتخكيمو

، كيشرؼ عمييا التبلعبمركزية مكثكقة، تعتمد إجراءات مكثكقة كمضمكنة تكفؿ عدـ 
ر قانكف مف الدكلة ينظـ ىذه العممية بحيث اصدكا  أشخاص ثقات في دينيـ كعمميـ، 

، كتحقيؽ ذلؾ يحؿ الكثير مف عمى المخالفيف كالمتبلعبيف عقكبات رادعة يترتب
 المشكبلت التي جعمت جماعة مف عمماء الشريعة يحجمكف عف األخذ بيذه التقنيات. 

أف تعطي الجامعات كالمؤسسات العممية ىذه المكاضيع حيزان في منيجيا العممي  -
تكجد فييا كميات لمشريعة كأخرل  النظرم، كالتطبيقي، كأقترح عمى الجامعات التي

لمطب، بتشكيؿ فرؽ عممية تضـ طمبة قسـ الفقو كاألصكؿ مع طمبة الطب لمقياـ 
 بدراسات مشتركة.

أكصي جميع الدكؿ أف تكلي الجانب الصحي عناية كبيرة، كتجعمو في أساسيات  -
كم عمى عباء الباىظة لمتدامياميا، كأف تسعى لدعمو مع السمع األساسية؛ لتخفؼ األ

 المكاطنيف مف جية، كلمحد مف التجارة الطبية التي تيدد أركاح البشر مف جية أخرل.
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أكصي األطباء كالخبراء عمكمان كأطباء كخبراء الطب الشرعي خصكصان بتقكل اهلل  -
تعالى، كتحرم األمانة كالصدؽ في أعماليـ، كالتجرد هلل، كالخكؼ مف اهلل، كالتقيد 

بية، كبأحكاـ كضكابط الشريعة اإلسبلمية، كأف يجعمكا نصب بأخبلقيات المينة الط
 أعينيـ خدمة اإلنسانية.

 عمبلن  يجعمو كأف مني، يتقبمو كأف ،العمؿ ىذا يبارؾ أف  كفي الختاـ أساؿ المكلى
العمؿ  كأف يعممنا ما ينفعنا، كأف ينفعنا بما عممنا، كيرزقنا ،الكريـ لكجيوخالصان ك  صالحان 

 .عميو  أمة اإلسبلـ، كيبمغو ما بمغ الميؿ كالنيار، إنو كلي ذلؾ كالقادر بو، كأف ينفع بو
كال ينسى القارئ الكريـ أف ىذا جيد بشرم، ال تنفؾ عنو صفات البشر مف نقص، كعدـ 
كماؿ، كىك جيد ميًقؿ، فما كاف فيو مف خمؿ فقد أكتي الباحث مف جية قصكره، أك 

 كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ.، اهلل المستعافف، كرسكلو منو بريئاف تقصيره، كاهلل 
ف ت  (ُ)الػػػػػػػػو كعػػيػػػب فػػػػيػػػػػف ال عػػػػؿ مػػػػػجػػػفػػػػال   مػػػػخػػػػد الػػػػسػػػػان فػػػبػػيػػػػد عػػػػػجػػػػػػػكا 

ػػػػػػػػػاًمعىيىا سى  ًبػػػػػػػػػاهلًل يىػػػػػػػػػا قىاًرئنػػػػػػػػػا كيتيًبػػػػػػػػػي كى

مىٍييىػػػػػػػػػا ًردىاءى الٍ    ـً أىٍسػػػػػػػػػًبٍؿ عى ػػػػػػػػػرى ـى كاٍلكى ٍكػػػػػػػػػ  حي

   
طىػػػػػػػاءو  ػػػػػػػا تىٍمقىػػػػػػػاهي ًمٍنخى  كىاٍسػػػػػػػتيٍر ًبميٍطًفػػػػػػػؾى مى

ٍنوي تيثىػػػػػػػٍب ًإٍف كيٍنػػػػػػػتى ذىا فىيىػػػػػػػـً     أىٍك أىٍصػػػػػػػًمحى

   
ػػػػػػػػكادو كىبىػػػػػػػػى كالس ػػػػػػػػٍبؽي عىادىتيػػػػػػػػو ـٍ جى ػػػػػػػػ  فىكى

ػػػػػػػػادى ذيك ثيٍمػػػػػػػػـو    ػػػػػػػػاـو نىبىػػػػػػػػا أىٍك عى سى ـٍ حي ػػػػػػػػ كى  كى

   
طىػػػػػػػػػ ءي ذيك زىلىػػػػػػػػػؿو  كيم نىػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػا أىًخػػػػػػػػػي خى  كى

ػػػػػػػػيىـً ك     اٍلعيػػػػػػػػٍذر يىٍقبىميػػػػػػػػوي ذيك اٍلفىٍضػػػػػػػػًؿ كالشِّ

   
  ([َُ/ُ]مكارد الظم ف لدركس الزماف )

ٝط٠ِ اهلل ٍِْٝ ػ٠ِ ٗج٤٘ب زلٔلٍ ٝػ٠ِ آُٚ ٝطؾجٚ ، ٗب إٔ احلٔلهلل هة اُؼبدلنياٝآفو كػٞ
 ٝاحلٔل هلل اُن١ ث٘ؼٔزٚ رزْ اُظبحلبد، ر٤َِٔب  ًضريا ٍِْٝ

                                                           
لى العماد إكقد كتب أستاذ البمغاء القاضي الفاضؿ عبد الرحيـ البياني ، و الحريرم في ختاـ ممحتوقال -ُ

نا أخبرؾ أكىا  ؟كقع لؾ أـ الأكما أدرم  ،نو قد كقع لي شيءإ» قائبلن: عف كبلـ استدركو عميو األصفياني معتذران 
كلك زيد لكاف  ،لك غير ىذا لكاف أحسف :غده ال قاؿ فيإنساف كتابو في يكمو إنو ال يكتب أني رأيت أكذلؾ  ،بو

كىك دليؿ عمى استيبلء  ،كىذا مف أعظـ العبر ،كلك ترؾ ىذا لكاف أجمؿ ،كلك قدـ ىذا لكاف أفضؿ ،يستحسف
قمت: بؿ إنؾ كمما  .القسطنطينيمصطفى لكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف  ،«النقص عمى جمة البشر

ف صكبت فيو، كىكذا يضؿ الخطأ مكجكدا، الـ مف الخطأراجعت فيما كتبتو كجدتو غير س  ليؤكد ضعؼ البشر.، كا 
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 كٜوً ادلٞػٞػبد
 الصفحة .المكضكع
 ْ .مقدمة

 ٓ .الفصؿ التمييدم
 ٕ .تكطئة

 ٗ .المبحث األكؿ: الفقو كالطب
 َُ .المطمب األكؿ: عبلقة الطب بالفقو

 ُّ .المطمب الثاني: االستدالؿ بالطب في مسائؿ الفقو
 ُٖ .المطمب الثالث: تغير األحكاـ بتغير األزماف
 َِ .أسباب تغير األحكاـ في الشريعة اإلسبلمية

 ُِ .األحكاـ بالنسبة لمتأثر بتغير الزماف كالمكافأنكاع 
 ِْ .ضكابط تغير األحكاـ

 ِٔ .ضابط العرؼ المؤثر في تغيير األحكاـ
 ِٗ .المطمب الرابع: الضركرة كالحاجة

 َّ .الفرؽ بيف الضركرم كالحاجي كالتحسيني
 َّ .العمؿ عند تعارض الضركرم كالحاجي كالتحسيني

 ُّ .كراتالضركرات تبيح المحظ
 ُّ .الضركرات تقدر بقىٍدًرىىا

 ِّ .ما جاز لعذر بطؿ بزكالو
 ِّ .االضطرار ال يبطؿ حؽ الغير

 ِّ .الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة
 ّْ .المبحث الثاني: مصطمحات البحث كنشأة الخبلؼ كأسبابو

 ّٓ .المطمب األكؿ: التعريؼ بمصطمحات البحث

 ّٓ .لغة كاصطبلحان  تعريؼ األثر
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 ّٔ .تعريؼ المستجدات لغة كاصطبلحان 
 ّٕ .تعريؼ العمكـ لغة كاصطبلحان 
 ّٖ .تعريؼ الطبية لغة كاصطبلحان 
 ّٖ .تعريؼ مستجدات العمـك الطبية
 ّٖ .تعريؼ الخبلؼ لغة كاصطبلحان 
 ّٗ .تعريؼ الفقيية لغة كاصطبلحان 

 َْ .تعريؼ الخبلؼ الفقيي
 ُْ .: نشأة الخبلؼ الفقييالمطمب الثاني

 ْٓ .المطمب الثالث: أسباب اختبلؼ الفقياء
 ْٔ .أكالن: األسباب المتعمقة بركاية السنف

 ْٗ .ثانيان: األسباب المتعمقة بمغة النصكص
 ُٓ .ثالثان: األسباب المتعمقة بالتفاكت العقمي بيف المجتيديف

 ٔٓ .كمة التشريعالمبحث الثالث: أثر المستجدات الطبية في بياف ح
 ٕٓ .المطمب األكؿ: أثر مستجدات العمـك الطبية في بياف حكمة تشريع الكضكء
 ُٔ .المطمب الثاني: أثر مستجدات العمـك الطبية في بياف حكمة تشريع الغسؿ
 ْٔ .المطمب الثالث: أثر مستجدات العمـك الطبية في بياف حكمة تشريع الصكـ

 َٕ .العمـك الطبية في بياف الحكمة مف تحريـ جماع الحائض المطمب الرابع: أثر مستجدات
 ٕٓ .المطمب الخامس: أثر مستجدات العمـك الطبية في بياف حكمة تحريـ الكشـ كالنمص كالتفمج

المطمب السادس: أثر مستجدات العمكـ الطبية في بياف حكمة تحريـ الدـ كاستثناء 
 .الكبد كالطحاؿ

ُٖ 

 ْٖ .دات العمـك الطبية في نشأة الخبلؼ الفقييالفصؿ األكؿ: أثر مستج
 ٖٓ .تمييد

 ٖٔ .المبحث األكؿ: التمقيح الصناعي
 ٕٖ .المطمب األكؿ: التعريؼ كالنشأة
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 ٕٖ .الفرع األكؿ: تعريؼ التمقيح الصناعي
 ٖٖ .الفرع الثاني: نشأة التمقيح الصناعي

 ُٗ .الفرع الثالث: أسباب المجكء لمتمقيح الصناعي
 ّٗ .لفرع الرابع: أنكاع التمقيح الصناعي كطرائقوا

 ّٗ .أكالن: أنكاع التمقيح الصناعي
 ْٗ  .ثانيان: طرؽ التمقيح الصناعي كأساليبو
 ٔٗ .المطمب الثاني: حكـ التمقيح الصناعي
 ٔٗ .الفرع األكؿ: التمقيح بكجكد طرؼ أجنبي

 ََُ .الفرع الثاني: التمقيح بيف الزكجيف
 ُُْ .الث: تأجير األرحاـالفرع الث

 ُُْ .أكالن: استئجار رحـ الضرة
 َُِ .ثانيان: استئجار الرحـ األجنبية

 ُّٓ .المطمب الثالث: مسائؿ تتعمؽ بالتمقيح الصناعي
 ُّٓ .الفرع األكؿ: حكـ التمقيح الصناعي بعد الكفاة كفي أثناء العدة

 َُْ .بعد انتياء عدة الكفاة أك طبلؽالفرع الثاني: حكـ التمقيح في أثناء عدة الطبلؽ ك 
 َُْ .أكالن: حكـ التمقيح بعد الطبلؽ كفي أثناء العدة

 ُّْ .حكـ التمقيح بعد انتياء العدة مف كفاة أك طبلؽثانيان: 
الفرع الثالث: إذا حدثت كفاة أك طبلؽ في عممية التمقيح الصناعي الخارجي بعد أف تـ 

 .بييضة كلـ يبؽ إال الغرس كالزرع في رحـ الزكجةالتمقيح بيف الحيكاف المنكم كال
ُْْ 

 ُُٓ .متى يبدأ الحمؿ في عممية التمقيح الصناعي الخارجي
 ُّٓ .الفرع الخامس: طريقة جفت كزفت

 ُٓٓ .المبحث الثاني: تجميد األجنة كبنكؾ المني كالحميب
 ُٔٓ .المطمب األكؿ: تعريؼ كنشأة تجميد األجنة

 ُٔٓ .صكد بتجميد األجنةالفرع األكؿ: المق
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 ُٖٓ .شتؿ األجنة في المصطمح العممي الطبي
 ُٗٓ .الفرع الثاني: كيفية تجميد األجنة كمدتيا

 َُٔ .الفرع الثالث: تاريخ األجنة المجمدة
 ُُٔ .الفرع الرابع: أنكاع كأصناؼ األجنة الفائضة
 ُّٔ .المطمب الثاني: الحكـ الشرعي لتجميد األجنة

 ُُٕ .الثالث: حكـ االستفادة مف األجنة المجمدة في القضايا الطبيةالمطمب 
 ُٖٕ .المطمب الرابع: بنكؾ المني

 ُٖٕ .الفرع األكؿ: التعريؼ ببنكؾ المنٌي كبنشأتيا
 َُٖ .الفرع الثاني: حكـ بنكؾ المني

 ُٖٓ .الفرع الثالث: حكـ التعامؿ مع بنكؾ المني
 ُٕٖ .المطمب الخامس: بنكؾ الحميب
 ُٕٖ .الفرع األكؿ: التعريؼ كالنشأة

 ُٖٗ .الفرع الثاني: حكـ إنشاء بنكؾ الحميب كالرضاع منيا
 َِٔ .المبحث الثالث: نقؿ األعضاء كزراعتيا

 َِٕ تمييد.
 َِٖ .المطمب األكؿ: التعريؼ كالنشأة كاألنكاع

 َِٖ .الفرع األكؿ: تعريؼ نقؿ األعضاء كزراعتيا
 َُِ .نقؿ األعضاء كزراعتيا الفرع الثاني: نشأة

 ُِّ .الفرع الثالث: تصنيؼ نقؿ األعضاء كزراعتيا
 ُِٓ .المطمب الثاني: حكـ نقؿ األعضاء كزراعتيا

 ِْٓ .المطمب الثالث: نقؿ األعضاء التناسمية كزراعتيا
 ِْٓ .الفركع األكؿ: الجياز التناسمي لمذكر
 ِْٔ .الفرع الثاني: الجياز التناسمي لممرأة

 ِْٖ .الفرع الثالث: تاريخ نقؿ األعضاء التناسمية
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 َِٓ .المطمب الرابع: حكـ نقؿ األعضاء التناسمية التي تحمؿ الصفات الكراثية
 ِْٔ .تػػػػػػذيػػػػػيػػػػؿ

 ِٓٔ .المطمب الخامس: نقؿ األعضاء التناسمية التي ال تحمؿ الصفات الكراثية
 ِِٕ .الطبية في العباداتالفصؿ الثاني: أثر مستجدات العمـك 

 ِّٕ .المبحث األكؿ: أثر المستجدات الطبية في الطيارة
 ِْٕ .المطمب األكؿ: الماء المشمس

 ِْٕ .الفرع األكؿ: حكـ استعماؿ الماء المشمس في الطيارة
 ُِٖ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في الماء المشمس كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ِٕٖ .: البكؿ في الماء الدائـالمطمب الثاني 
 ِٕٖ .الفرع األكؿ: األحكاـ الفقيية المتعمقة بأحاديث الماء الدائـ
 َّٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثر في اختبلؼ الفقياء

 َُّ .المطمب الثالث: بكؿ الرضيع كالجارية
 َُّ .يةالفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في تطيير بكؿ الغبلـ الرضيع كالجار 

 ُّٖ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في بكؿ الرضيع كالجارية كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ِّّ .المطمب الرابع: لعاب الكمب كأجزاؤه

 ِّّ .الفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في لعاب الكمب كأجزائو
 ّّٕ .ؼ الفقياءالفرع الثاني: المستجدات الطبية في لعاب الكمب كأجزائو كأثرىا في اختبل

 ّّْ .المطمب الخامس: تطيير ما كلغ فيو الكمب
 ّّْ .الفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في تطيير ما كلغ فيو الكمب

 ّّٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في التطيير مف كلكغ الكمب كأثره في الخبلؼ الفقيي
 ّٔٓ .المطمب السادس: سؤر اليرة كالتطير بو

 ّٔٓ .كؿ: مذاىب الفقياء في سؤر اليرة كالتطير بوالفرع األ
 ّّٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في اليرة كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

.المبحث الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في الحيض  ّٖٔ 
.المطمب األكؿ: حيض المبتدأة  ّٔٗ 
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 ّٗٔ .أةالفرع األكؿ: األحكاـ الفقيية المتعمقة بحيض المبتد
 ّٕٕ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في حيض المبتدأة كأثره في اختبلفات الفقياء

 ِّٖ .المطمب الثاني: أقؿ الحيض كأكثره
 ِّٖ .الفرع األكؿ: األحكاـ الفقيية المتعمقة بأقؿ الحيض كأكثره

 ّٖٗ .الفقييالفرع الثاني: المستجدات الطبية في أقؿ الحيض كأكثره كأثره عمى الخبلؼ 
 ِّٗ .المطمب الثالث: الصفرة كالكدرة

 ِّٗ .الفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في الصفرة كالكدرة
 ّٔٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في الصفرة كالكدرة كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ََْ .المطمب الرابع: مدة النفاس
 ََْ .سالفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في أكثر مدة النفا

 َْٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في مدة النفاس كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 َْٖ .المطمب الخامس: حيض الحامؿ

 َْٖ .الفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في حيض الحامؿ
 ُْٕ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في حيض الحامؿ كأثره في اختبلؼ الفقياء

 ِْٕ .المستجدات الطبية في الصبلة كالصـك المبحث الثالث: أثر
 ِْٖ .المطمب األكؿ: عبلمات البمكغ

 ِْٖ .الفرع األكؿ: مذاىب الفقياء في عبلمات البمكغ
 ِْْ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في عبلمات البمكغ كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ْْٕ .أثر البمكغ في الصبلة
 ْْٗ .ائـالمطمب الثاني: استعاط الص

 ْْٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في استعاط الصائـ
 ْْٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في استعط الصائـ كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ْٕٓ .التقطير في األنؼ
 ْٖٓ .بخاخ األنؼ

 ْٗٓ .مداكاة جفاؼ األنؼك  ،غاز األككسجيف
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 َْٔ .كالغبار حكـ التداكم بالدخاف كالبخار
 ُْٔ .قسطرة األنؼ

 ِْٔ .المطمب الثالث: اكتحاؿ الصائـ
 ِْٔ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في اكتحاؿ الصائـ

 ْٔٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في العيف كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ْٖٔ .قطرة العيف

 َْٕ .المطمب الرابع: التقطير في األذف
 َْٕ .فقيي في التقطير في األذفالفرع األكؿ: الخبلؼ ال

 ّْٕ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في األذف كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ْٕٔ .غسكؿ األذف

 ْٕٕ .المطمب الخامس: مداكاة اإلحميؿ
 ْٕٕ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في مداكاة اإلحميؿ

 ْٕٗ .أثرىا في اختبلؼ الفقياءالفرع الثاني: المستجدات الطبية في مداكاة اإلحميؿ ك 
 ُْٖ .المطمب السادس: مداكاة فرج المرأة

 ُْٖ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في مداكاة فرج المرأة
 ّْٖ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ْٖٔ .المطمب السابع: الحقنة الشرجية
 ْٖٔ الخبلؼ الفقيي في الحقنة الشرجية.

 ْٖٖ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
صبع الفحص الطبي  ْٖٗ .منظار الدبر كا 

 َْٗ التحاميؿ الشرجية.
 ُْٗ .مرىـ البكاسير

 ِْٗ .المطمب الثامف: مداكاة الجائفة كالمأمكمة
 ِْٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في مداكاة الجائفة كالمأمكمة

 ْٓٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0038 

 ْٕٗ .منظار البطف
 ْٖٗ .الغسيؿ الكمكم

 ََٓ .الفصؿ الثالث: أثر المستجدات الطبية في )عيكب النكاح، كالحمؿ، كالعدة كالنسب(
 َُٓ .المبحث األكؿ: أثر المستجدات الطبية في عيكب النكاح

 َِٓ .طمب األكؿ: ثبكت الخيار بالعيب كتقسيماتوالم
 َِٓ .الفرع األكؿ: ثبكت الخيار بالعيب

 َُٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ُْٓ .قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف استفادة المسمميف مف عمـ اليندسة الكراثية

 ُٕٓ .معرفة عيكب النكاح بالفحص الجيني
 ُٕٓ .حكـ إجراء الفحص الجيني

 ُّٓ .فسخ عقد النكاح بالمرض الكراثي
 ّٕٓ .المطمب الثاني: أثر المستجدات الطبية في العيكب التي ذكرىا الفقياء

 ّٕٓ النكاح التي ذكرىا الفقياء. بعيك 
 ّٕٓ .العيكب المشتركة بيف الزكجيف

 ّْٓ .العيكب الخاصة بالزكج
 ْٖٓ .زكجةالعيكب الخاصة بال

 ُٓٓ .الفرع الثاني: مستجدات العمـك الطبية كأثرىا في الخبلؼ الفقيي في عيكب النكاح
 ٖٔٓ .المطمب الثالث: العقـ

 ٖٔٓ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في ثبكت حؽ التفريؽ بالعقـ
 ُٕٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في العقـ كتأثيرىا في الخبلؼ الفقيي

 ٕٗٓ .الثاني: أثر المستجدات الطبية في الحمؿ المبحث
 َٖٓ .المطمب األكؿ: أقؿ الحمؿ كأقصاه

 َٖٓ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في أقصى الحمؿ
 ٕٖٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في أقصى مدة الحمؿ كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ٗٗٓ .المطمب الثاني: الحمؿ باالستدخاؿ

 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0039 

 ٗٗٓ .كؿ: أقكاؿ الفقياء في الحمؿ باالستدخاؿالفرع األ
 َِٔ .الفرع الثاني: مستجدات العمـك الطبية كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 َٖٔ .المطمب الثالث: الحمؿ مف مقطكع الذكر أك الخصيتيف أك ىما معا
 َٖٔ .الفرع األكؿ: أقكاؿ الفقياء في الحمؿ مف مقطكع الذكر أك الخصيتيف أك ىما معا

 ُِٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ُٕٔ .المطمب الرابع: الحمؿ مف كاطئيف

 ُٕٔ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في الحمؿ مف كاطئيف 
 ِْٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في الحمؿ مف كاطئيف كأثرىا في اختبلؼ الفقياء

 ِٗٔ .مس: مراحؿ تخمؽ الجنيفالمطمب الخا
 ِٗٔ .الفرع األكؿ: أطكار الجنيف األكلى )النطفة، كالعمقة، كالمضغة( عند الفقياء

 ْٔٔ .الفرع الثاني: مستجدات العمـك الطبية كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 َٔٔ .نفخ الركح

 ُٕٔ .أثر السقط في تغسيؿ الجنيف كتكفينو كالصبلة عميو كدفنو
 ّٕٔ .في طيارة أمو كالعدة كالطبلؽ أثر السقط

 ٕٔٔ .المطمب السادس: إجياض الجنيف المشكه
 ٕٔٔ .الفرع األكؿ: تعريؼ اإلجياض كحكمو

 ٓٗٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 َِٕ .المبحث الثالث: أثر المستجدات الطبية في العدة كالنسب

فقيي في عدة المعتادة ينزؿ الدـ منيا في غير كقتو بسبب ال الفرع األكؿ: الخبلؼ ال
 .تعممو أك ارتفاع حيضيا بغير سبب

َّٕ 

 َٕٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ُٖٕ .المطمب الثاني: إثبات النسب كنفيو

 ُٖٕ .الفرع األكؿ: إثبات النسب كنفيو عند الفقياء
 ُٕٗ .طء بشبية حؿ الفعؿ أك شبية حؿ العقدالك 

 ِِٕ .الزنا بالمرأة الخمية

 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0041 

 ِْٕ .النككؿ عف اليميف بعد االستحبلؼ
 ِٕٕ القرعة.
 ِٖٕ .القيافة

 ّْٕ .أثر المعاف في أثبات النسب أك نفيو
 ّٕٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ْٕٗ .ة الكراثية بيف أدلة النسب الشرعيةمنزلة البصم
 ِٕٔ .االكتفاء بالبصمة الكراثية عف المعاف

 َٖٕ .المطمب الثالث: ما يتعمؽ بنسب المكلكد مف التمقيح الصناعي
 َٖٕ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في نسب المكلكد مف التمقيح الصناعي

 َٖٕ .التمقيح الذم يككف بيف الزكجيف
 َٖٕ .يح بمنكيات الزكج  بعد كفاتو كفي أثناء العدةنسب التمق

 ْٖٕ .التمقيح الصناعي في عدة الطبلؽ الرجعي
 ٖٕٓ .عند إجراء التمقيح الصناعي في عدة الطبلؽ البائف

 ٖٕٓ .عند إجراء التمقيح الصناعي بعد انتياء عدة الكفاة كالطبلؽ البائف
تمقيح الصناعي الخارجي بعد أف تـ التمقيح إذا حدثت الكفاة أك حدث الطبلؽ في عممية ال

 .بيف الحيكاف المنكم كالبييضة كلـ يبؽ إال الغرس كالزرع في رحـ الزكجة
ٕٖٓ 

 ٖٕٔ .عند تخصيب الزكجة بحيكانات منكية مف متبرع
 ُٕٗ .عند تخصيب امرأة أجنبية داخميان بماء الزكج ثـ تتنازؿ لو كلزكجتو

م لمزكج مع بييضة زكجتو أثناء قياـ الزكجية تمقيحان خارجيان في حالة تمقيح الحيكاف المنك 
 .كيتـ غرس المقيحة في رحـ الزكجة الثانية

ّٕٗ 

في حالة تمقيح الحيكاف المنكم لمزكج مع بييضة زكجتو أثناء قياـ الزكجية تمقيحان خارجيان 
 .كيتـ غرس المقيحة في رحـ امرأة أجنبية عف الزكج

ّٕٗ 

 ٕٔٗ .الرحـ أـ صاحبة البييضة مف ىي األـ صاحبة
 َُٖ .عبلقة صاحبة البييضة بالمكلكد

 ُّٖ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في خبلؼ الفقياء

 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0040 

الفصؿ الرابع: أثر المستجدات الطبية في )األطعمة كالتداكم كالميراث كالجنايات 
 .كالحدكد(

ُٖٓ 

 ُٖٔ .لطبية في األطعمةالمبحث األكؿ: أثر المستجدات ا
 ُٕٖ .المطمب األكؿ: حقيقة التذكية

 ُٕٖ الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 ِٖٔ الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ّْٖ الحكـ الشرعي لمحـك المستكردة
 ِْٖ المطمب الثاني: التسمية عند الذبح

 ِْٖ .الخبلؼ الفقيي في المسألةالفرع األكؿ: 
 ُٖٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ٕٖٓ .المطمب الثالث: لحـك الجكارح
 ٕٖٓ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 ُٖٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ّٖٔ .تحنيؾ المكلكد طمب الرابع:الم

 ّٖٔ .الفرع األكؿ: ما ذكره الفقياء في المسألة
 ٖٔٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ٖٗٔ .المطمب الخامس: التبغ
 ٖٗٔ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 ٖٕٖ .لمسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقييالفرع الثاني: المستجدات الطبية في ا

 ْٖٖ .المطمب السادس: القات
 ْٖٖ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 ٖٗٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ُِٗ .المبحث الثاني: أثر المستجدات الطبية في التداكم

 ُّٗ .المطمب األكؿ: الرقية
 ُّٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 



   َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

 

0042 

 ُٕٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ِٖٗ .المطمب الثاني: العدكل

 ِٖٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 ّّٗ .ييالفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفق

 ّٗٗ .المطمب الثالث: القدـك إلى بمد الطاعكف كالخركج منو
 ّٗٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 ْْٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في اختبلؼ الفقياء
 ْٗٗ .المطمب الرابع: التداكم بأبكاؿ اإلبؿ
 ْٗٗ .تداكم بأبكاؿ اإلبؿالفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في ال

 ٓٓٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في أبكاؿ اإلبؿ كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ٓٔٗ .المطمب الخامس: التداكم بالخمر

 ٓٔٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 ُٕٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 ٖٖٗ .بحث الثالث: أثر المستجدات الطبية في الميراثالم
 ٖٗٗ .المطمب األكؿ: عبلمات المكت

 ٖٗٗ .الفرع األكؿ: تعريؼ المكت كعبلماتو عند الفقياء
 ِٗٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في بياف حقيقة المكت

 ٓٗٗ .مكت الدماغ
 َُِٗ .المطمب الثاني: ميراث الحمؿ

 َُِٗ .األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألةالفرع 
 َُّٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 َُِْ .المطمب الثالث: ميراث الغرقى كالحرقى
 َُِْ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 َُْٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 َُّٓ .المطمب الرابع: ميراث الخنثى

 



  َٓزغلاد اُؼِّٞ اُـج٤خ ٝأصوٛب يف االفزالكبد اُلو٤ٜخ 
 

0043 

 َُّٓ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 َُٔٓ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 َُُٔ .المبحث الرابع: أثر المستجدات الطبية في الجنايات كالحدكد
 َُِٔ .ئفةالمطمب األكؿ: إثبات الجناية بالجا

 َُِٔ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 َُٓٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 َُٕٔ .المطمب الثاني: الجناية عمى الجنيف في البطف
 َُٕٔ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 ََُٕ .ي المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقييالفرع الثاني: المستجدات الطبية ف
 َُّٕ .المطمب الثالث: القصاص في العظاـ

 َُّٕ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 َُٕٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 َُِٖ .المطمب الرابع: تأجيؿ العقكبة بالمرض
 َُِٖ .خبلؼ الفقيي في المسألةالفرع األكؿ: ال

 َُٖٔ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 َُٖٖ .المطمب الخامس: أداة القصاص

 َُٖٖ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة
 َُِٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي

 َُٕٗ .لمطمب السادس: القضاء بالقرائف في الحدكدا
 َُٕٗ .الفرع األكؿ: الخبلؼ الفقيي في المسألة

 َُُٗ .الفرع الثاني: المستجدات الطبية في المسألة كأثرىا في الخبلؼ الفقيي
 ُُِٓ .خاتمة

 ُُُّ .فيرس المكضكعات
 


