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 إىداء
 

أىديك ىذا ، يا من أودعتني هلل ...لذكرك يا من يرتعش قمبي ...يا من أحمل اسمك بكل فخر

 . الغالي تغمده اهلل برحمتوأبي البحث

  بالبياض إلى القمب الناصع...إلى رمز الحب وبمسم الشفاء...إلى من أرضعتني الحب والحنان

 ...أطال اهلل بعمرىابالنجاح  ليالتي باتت داعية الحبيبة  والدتي إلى

زوجي العزيز من بات لي سندًا وارتآني في أعمى القمم ، فبث في نفسي أعمى اليمم  إلى

. فادي بدارنة

ليث :  أبنائي الغوالي إلى رياحين حياتي، والنفوس البريئة ، إلى القموب الطاىرة الرقيقة  

...  ورحاب المذان كانا نورا لسراجي عند الكتابة والبحث

إلى شيخي فضيمة الدكتور موسى البسيط ، عالم الحديث والرجال ،الذي يرتقي كل من نيل 

من عممو، فيو ذا األستاذ الذي يربي عمماء ، مع اتسام الوقار والييبة ، زاده اهلل عمما 

.   ورفعة

عبد .إلى المربي األروع الذي بات يطبب جراح الدعوة ، ويممم كموم الدعاة ، شيخي فضيمة د

 .  الرحيم خميل أدامو اهلل 

 أرواح شيداء األمة وثوراتإخوتي وأخواتي وأىمي أجمع ومشايخي وأساتذتي ، إلى إلى 

 .....النيضة

 .... بحول وال قوة منيبغيركان هلل بو عمي فضل  عمماً ى إلي ىدو أإلى كل من عممني حرفًا أ

... إلى كل ىؤالء أىدي جيدي المتواضع 

                                                                  والحمد هلل حق حمده 



 ب
 

شكر وتقدير 
 

.. بذكرك  والتطيب المحظات إال.. إليي اليطيب الميل إال بشكرك واليطيب النيار إال بطاعتك 

 ...برؤيتك وال تطيب الجنة إال.. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك 

إن حق الشكر والحمد يبدأ وينتيي عند المولى تبارك وتعالى ، فقد سبحانو وفقني إلى إعداد 

. ىذه األطروحة 

تشرفت رسالتي بإشرافو عمييا لما عنده  محمد عساف الذي. مشرفي د إلى شكرومن ثم أمد ال

 ، والسادة المناقشين األطروحة زخمًا وفائدة من خير العموم وأجودىا ، ولمساتو التي زادت

 . لمرسالة جزاىم اهلل خيرا

تعالى  ، وأحمد اهلل أصعدتياومساعدة عمى شتى  مدني بفضلأكل من عمى بالشكر كما أتقدم 

 ...  لي معينًا وداعمًا هأن سخر

عممي األول كمية الدعوة والعموم اإلسالمية التي  ىذا وأخص بالشكر حضني األول ومنيل

األسبق ، ولمكتبتيا عمي فضل ، فأشكر أمينيا جزاه اهلل  لطالما وجدتيا المنقذ األول والمالذ

 . عنا خير الجزاء
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 الممخص

 
 لشروط القياس عمى المسائل الفقيية المعاصرة ، حيث تكثر كانت ىذه الدراسة بمثابة تطبيق

كاممة متكاممة تناسب كل  الشريعة اإلسالمية جاءت، وبما أن الوقائع التي تحتاج لحكم شرعي 

 ن فال بد من معرفة حكم اهلل عز وجل في زمان ومكان وليا استمرارية البقاء إلى يوم الدين

 .كل واقعة مستجدة 

ذا مصادر تشريعية يتوصل من  فال بد من  ،غير محدودة  كانت النصوص محدودة والوقائعوا 

مقابمة النظير بنظيره خالليا إلى أحكام تمك الوقائع ، فجاء مصدر القياس ليتم من خاللو 

لحاق  في التي ال نص فييا باألصول المنصوص عمى أحكاميا ، وىو المصدر األىم  الفروعوا 

مكانية تطبيقسعةىذا المجال ل  .  شروطو عمى النوازل المعاصرة  دائرتو وا 

مجمع الالمسائل المعاصرة الغير منصوص عمى حكميا وال  لذا فإن ىذه الدراسة اىتمت بخدمة

 . كما بين ذلك العمماء المعاصرونمنيا  القياسية بالمسائلالعمماء واختصت   عنداعميو

الوقائع والحوادث نظرًا لمتقدم العممي والتطور الحضاري ، ومدى   الدراسة في كثرةأىميةوتكمن 

 . التوصل إلى حكم اهلل عزوجل في المسألة من صمب الشريعة وقواعدىا اىتمام العمماء في

المسائل القياسية المعاصرة عمى سبيل التمثيل وليس عمى   بحثىذا واعتمدت الدراسة عمى

حجر أساسيا من الفقو المقارن في تأصيميا القديم إن كان  سبيل الحصر لكثرتيا ، واستقت

ال فمن اختالف فقياء العصر والمجامع وما شابو ، ومن ثم تم عرضيا عمى شروط القياس  وا 

 .  اليدف المنشود من الدراسة أال وىو تطبيقيا عمى المسألةإلى األصولية والتوصل

 :  وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا



 ث
 

من أىم مصادر التشريع التي يستعمميا المجتيد لمتوصل إلى أحكام الوقائع أن القياس ىو 

 . عميو عند عرض المسائلبيا  معتبرة يجب االلتزام اوأن لو شروطالتي ال نص فييا ، 

 المجتيد الذي يبحث في جزئيات الشريعة اإلسالمية  أن القائس يجب أن تتوفر فيو شروط

وأصولو التمحيص والتدقيق فيما يطمق في مجال اإلفتاء  وأنو عمى العاممين عمى الفقو

 . والفتوى
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Translation:- 

This study was considered as an application for the conditions related to 

the contemporary doctrinal issues, where facts that need a legitimate 

ruling, are numerous, and since that the Islamic  legislation came as a 

fully integrated one, fitting in every time and place with a continues  

existence till the judgment day, it is a must to know the almighty god's 

judgment in every new incident ( episode).  

And if the texts ( versions ) where limited  and the incidents are 

unlimited, then we must have a legislative sources through which we 

can reach those incidents rules, so the source of equality  to encounter 

the equivalent with the parallel one, for an annexation of the sections 

that has not content related to the original text in rule, which is the most 

important source in this field because of the wide circled field and the 

possibility to implement its conditions on the modern adversities. 

Therefore,  this study emphasized on the services of the contemporary 

issues that  do not have a specific rules  on their contents nor 

collaborated by scientists . it is more specialized in the commensurate 

issues kind which the modern scientists elucidate. The importance of the 

study come in the forms of the abundant  facts and incidents according  

to the scientific improvement  and the civilized development , and the 

attention span of the scientists  into reaching  the almighty god's 

judgment  in the matter  from the core of the religious -Sharia-  rules.  

The study relied on discussing the  modern  relative affairs  on the form 

of representation and not the limited version for its plentiful, and 

derived its foundations  from the jurisprudence  compared to its old 

origin  or from  the difference between the juristsof the era, and so on. 

And then  it was showed on the relative original conditions  and the 

reach to the wanted purpose from the study, which is the application of 

the affair. 

And the study came to a results, and the most important  ones were:   

That the proportionality is considered to be one of the most important 

sources of legislation, used by the jurist  to access the incidents  rules  

with no content, and that it has considered conditions  must be 

committed to when it is related into the representation of the affair.  

The  Islamic scholar  must be found in him  the condition or 
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qualifications of the jurist  that looks into the small particles of the 

Islamic  religion , and that the crew who works in the  jurisprudence  

range and examination when it comes to the- Fatwa- field. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

مفرج   الحمد  ،الحمد  خالؽ السمكات ، الحمد  قاضي الحاجات، الحمد  رفيع الدرجات 

 المتتاليات ، ال شريؾ لو في إلييتو كال في ربكبيتو كال قالكربات ، أحمده سبحانو كأشكره عمى نعـ

 . ق ، المتفرد كحده بالحمؼ كالقسـ بو كتعظيمو في أسمائو كصفات

سبلـ ا كصبلتو عمى سيد األنبياء كالمرسميف كأشرؼ الخمؽ كالعابديف ، الدليؿ اليادم إلى سكاء ك

السبيؿ ، إماـ األمة أجمعيف ، محمد بف عبد ا كعمى كؿ اآلؿ كالصحب كالتابعيف كمف تبعيـ 

 : بإحساف إلى يكـ الديف ، أما بعد 

:  فيذه أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراة في الفقو كالتشريع كأصكلو بعنكاف 

 شروط القياس دراسة أصولية وتطبيقية عمى النوازل المعاصرة

كىنا أبيف أىمية المكضكع كأسباب اختيارم لو ، كمنيجيتي في الدراسة ، كالدراسات السابقة في 

:  المكضكع ، كالخطة التفصيمية لمدراسة ، كىي كما يأتي 

 : أىمية الموضوع وأسباب اختياري لو

تكمف أىمية المكضكع في كثرة النكازؿ المعاصرة التي تنزؿ عمى األمة كتحتاج إلى حكـ شرعي 

فييا ، مما يستكجب عمى عمماء ىذه األمة النظر في المسائؿ كتأصيميا شرعيان كبناء الفركع عمى 

الذم ىك كمصادر التشريع اإلسبلمي ، كمنيا القياس استعماؿ قكاعد الشرع يتـ األصكؿ ، حيث 

 حيث إنو ال بد كأف ، في المسألة تعالى إلى حكـ ا فالقياس يؤدم لمتكصؿ لب البحث كالدراسة ، 
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 ، لكماؿ الشريعة كتماميا مسألة حكـ عممو مف عممو كجيمو مف جيموعز كجؿ في مؿ يككف  

.  مف عند المكلى تبارؾ كتعالى

فكاف اختيارم لممكضكع منبعو مف قربو ألرض الكاقع كمبلمستو لمزمف الحاضر كاستفادة العامي 

.  قبؿ العالـ مف البحث ، كا كلي التكفيؽ

 : الدراسات السابقة لمموضوع 

دراسة تناكلت تطبيؽ شركط القياس عمى النكازؿ المعاصرة ، أما _ حسب اطبلعي _ أجد لـ 

الدراسات عف شركط القياس بشكؿ عاـ ، أك عف العمة كالحكمة كغير ذلؾ مف مباحث القياس فيي 

. كثيرة 

   :  البحثيةمنيج
 

تحميمية استنباطية حيث العمؿ عمى جمع بعض المسائؿ التي   كصفية كانت منيجية البحث

كمف ثـ تحميؿ  (عمى سبيؿ التمثيؿ ال عمى سبيؿ الحصر  )قياسية  اعتبرىا العمماء المعاصركف

ف لـ تنطبؽ عمييا الشركط فيي ، كشركطو تطبيقان عمى المسألة إف صح ذلؾ  عناصر القياس كا 

  كاالعتناء بالفريؽ القائؿ  بقياسية المسألةكجد إفىذا مع االىتماـ بالخبلؼ الفقيي  .ليست قياسية

 . معتبران القياس أحد أدلتو 

التأصيؿ الفقيي القديـ لممسألة ، فقد تـ عرض المسألة قديمان عند   الباحثة لـ تتجاىؿأفعممان 

 . أدلتيـ كاالىتماـ إف كاف أيضان لدييـ االستدالؿ بالقياس األصكلي الفقياء كنقؿ

 .  الأـالمسألة إف كاف يصح اعتبارىا قياسية  كمف ثـ تـ استنباط القكؿ األخير في
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ف جؿ اىتماـ البحث كاف في المسائؿ المعاصرة التي اعتنى بيا عمماء العصر مف مجامع  كا 

 . كغيرىا

:  كقد التزمت في كتابة ىذا البحث باألمكر اآلتية 

دراسة القياس كشركطو دراسة أصكلية تمييدية كمدخؿ لمرسالة ، حيث الرجكع إلى أمات  -

 . الكتب في ىذا ، كذكر الخبلؼ فييا كمف ثـ ترجيح القكؿ األقكل دليبلن 

إذا كاف ليا تأصيؿ  (التطبيقات )الرجكع إلى كتب األئمة القدماء في المسائؿ الخبلفية  -

 . فقيي

الرجكع إلى كتب المعاصريف كأبحاثيـ كالمجامع الفقيية في المسائؿ التطبيقية كمحاكلة  -

 كاالستعانةاإللماـ بأقكاليـ ، كأدلتيـ مع الحرص عمى نزاىة البحث كعدـ التحيز لطرؼ 

 .  أٌيايًا الترجيح في بيـ

وضبطهي بيلرسم  اآلية كرقـ السكرة اسـ بذكر السكر القرآنية الكريمة إلى اآليات عزك -

 .العثمياً 

وأٌث كين الأدٌث  أمكف ما عمييا كالحكـ البحث في كردت التي كاآلثار األحاديث تخريج -

  أدهمي اكتفٌت بذلك ، وإال أكمت على الأدٌث اقالًا من  هل  فً الصأٌأٌن  و

 . االختصيص

 .وتوضٌأهي البحث في الكاردة الغريبة المصطمحات تفسير -

مف -  المشيكريف أك المعاصريف غير مف البحث في ذكرىـ كرد الذيف لؤلعبلـ الترجمة -

أك إذا احتيج لذلؾ مف حيث المناقشة ، أك لو فائدة في الدراسة ، أك ما -  كجية نظرم
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ذلؾ كلـ أكثر مف الترجمة كما لـ أتطرؽ إلى ترجمة الرجاؿ في سمسمة السند ألنو  شابو

 .ليس مف اختصاص رسالة فقيية 

لـ أتعمؽ في تعريؼ القياس كحجيتو في الفصؿ األكؿ حيث إف ذلؾ كاف مدخبلن لمدراسة،  -

نما صمب الدراسة ىك المسائؿ المعاصرة التي يجب تطبيؽ شركط  كليس صمب الدراسة ، كا 

 .القياس عمييا ، كمناقشتيا فقييان 

اعتمدت طبعة مكحدة لمكتب ، تسييبلن عمى القارئ كالباحث ، كحاكلت الكتابة بأسيؿ  -

 . المغات، إذ مف الببلغة أف تصؿ المعمكمة بأسيؿ طريقة ممكنة

 .ومراجع كمصادر ، كأحاديث آيات مف البلزمة العممية المسارد كضع -

:  الخطة التفصيمية 

أسباب اختيارم : اشتممت الرسالة عمى مقدمة كفصميف كخاتمة ، أما المقدمة فبينت فييا 

. لممكضكع كأىميتو كالدراسات السابقة كمنيجيتي في البحث كخطتو

.  مدخل إلى القياس والنوازل ، وفيو مبحثان: الفصل األول 

.  مدخل إلى القياس ، وفيو مطمبان : المبحث األول 

.  تعريف لقياس: المطمب األول 

 . معنى القياس لغة كمعانيو المغكية عند األصكلييف: الفرع األكؿ  -

 . تعريؼ القياس في االصطبلح كالتعريؼ المختار: الفرع الثاني  -

  .أركان القياس وشروطو:  المطمب الثاني 
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 . تعريؼ األصؿ كشركطو: الفرع األكؿ 

 . تعريؼ الفرع كشركطو: الفرع الثاني  -

 . تعريؼ حكـ األصؿ كشركطو: الفرع الثالث  -

 . تعريؼ العمة كشركطيا: الفرع الرابع  -

 .التعميؿ بالحكمة: الفرع الخامس  -

  .حجية القياس: المطمب الثالث 

 .تحرير محؿ النزاع في المسألة : الفرع األكؿ  -

 . أقكاؿ العمماء في المسألة : الفرع الثاني  -

 . أدلة العمماء في المسألة: الفرع الثالث  -

المناقشة كالترجيح  : الفرع الرابع  -

.  مدخل إلى النوازل ، وفيو مطمبان: المبحث الثاني 

.  تعريؼ النكازؿ كحكـ التصدم ليا: المطمب األكؿ 

 . تعريؼ النكازؿ لغة: الفرع األكؿ  -

 . تعريؼ النكازؿ اصطبلحان : الفرع الثاني  -

 . حكـ التصدم لمنازلة الكاقعة: الفرع الثالث  -

.  أصكؿ بحث النازلة كالمسائؿ االفتراضية: المطمب الثاني 

 . أصكؿ بحث النازلة : الفرع األكؿ  -

 . البحث في المسائؿ االفتراضية: الفرع الثاني  -
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: في التطبيق عمى النوازل المعاصرة ، وفيو ستة مباحث  :لفصل الثاني ا

قياس نقل الدم عمى مسألة التداوي بالمحرمات في حالة الضرورة عند من  : المبحث األول  -

.  يقول بنجاسة الدم

جواز التبرع بالدم لمعصوم الدم المسمم أو الكتابي بناء عمى القياس عمى : المبحث الثاني  -

. اليبة واليدية 

ن تعددت ، وشدىا بو إذا : المبحث الثالث  - اتخاذ السن من ذىب لمن قمعت سنو بدليا ، وا 

. تخمخمت أو تزلزلت 

اتخاذ وصالت أو مسامير من الذىب والفضة تشد بيا العظام المكسورة ، : المبحث الرابع  -

. إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة ، وأشار بيا طبيب حاذق

.  فسخ نكاح من أصيب بمرض اإليدز : المبحث الخامس  -

 . قياس األم البديمة عمى األم المرضعة: المبحث السادس  -

 .قياس نقل الدم عمى المبن الناشر لمحرمة : المبحث السابع  -

 . قياس وضع المولب في الرحم عمى العزل: المبحث الثامن  -

.  الخاتمة وفييا أىم النتائج والتوصيات

 .                                                                   واهلل ولي التوفيق
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 :الفصل األول 

 مدخل إلى القياس والنوازل

 مدخل إلى القياس: المبحث األول 

مدخل إلى النوازل : المبحث الثاني 
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مدخل إلى القياس : المبحث األول 

تعريف القياس : المطمب األول 

القياس باب كاسع عند عمماء األصكؿ ، كىك مصدر لمكصكؿ إلى حكـ المسائؿ المستجدة ؛ حيث 

إف كؿ مسألة ال بد أف يككف فييا حكـ  عز كجؿ ، عممو مف عممو كجيمو مف جيمو ، كما أنو 

 :  1الجكيني: مصب لبلجتياد كالكصكؿ لمحكـ ، فقد قاؿ 

القياس مناط االجتياد كأصؿ الرأم ، كمنو يتشعب الفقو كأساليب الشريعة ، كىك المفضي إلى " 

.  2"االستقبلؿ بتفاصيؿ أحكاـ الكقائع مع انتفاء الغاية كالنياية

فيك المرشد لعمؿ األحكاـ ، كالكسيمة إلى اإلحاطة بمقاصد الشريعة الغراء مف جمب المصالح " 

 . 3"كدرء المفاسد عف األناـ ، تمؾ المقاصد التي شرع ا سبحانو كتعالى 

                                                             
إماـ الحرميف عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الجكيني ، ركف الديف ، أعمـ المتأخريف مف : ىك  1

أصحاب الشافعي ، كلد في جكيف كرحؿ إلى بغداد فمكة حيث جاكر أربع سنيف ، كذىب إلى المدينة فأفتى كدرس 
لو مصنفات . فييا " المدرسة النظامية" ، جامعان طرؽ المذاىب ، ثـ عاد إلى نيسابكر فبنى لو الكزير نظاـ الممؾ 

.  كثيرة 
 1، مكتبة الصفا ، ط [4593] ، 11/239الذىبي ، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ، سير أعبلـ النببلء ، 

 17: لبناف ، ط -  ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت4/160الزركمي ، خير الديف ، األعبلـ ، . ـ 2003-ىػ1424، 
 .ـ2007، 

صبلح :  ، تعميؽ 2/3إماـ الحرميف ، أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ ، البرىاف في أصكؿ الفقو ،  2
 . ـ1997- ىػ1418 ، 1لبناف ، ط- عكيضة ، دار الكتب العممية ، بيركت

 ، مطبعة التضامف 1 ، ط1/6منكف ، عيسى منكف ، نبراس العقكؿ في تحقيؽ القياس عند عمماء األصكؿ ،  3
 .األخكم
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 . معنى القياس لغة ، ومعانيو المغوية عند األصوليين: الفرع األول 
معنى القياس لغة : المسألة األولى 

القياس في المغة مف قاس كقيس ، قاس الشيء يقيسو قيسان كقياسان ، كاقتاسو كقيسو إذا قدره   -

 .1عمى مثالو

ليو قيسان كقياسان  - رد الشيء إلى : قدره عمى مثالو ، القياس : قاس الشيء بغيره كعمى غيره كا 

 .2نظيره

:  كجاء في معجـ مقاييس المغة -

القاؼ كالكاك كالسيف أصؿ كاحد يدؿ عمى تقدير شيء بشيء ثـ ُيصّرؼ فتقمب كاكه ياء :  قكس 

الذراع ، كسميت بذلؾ ؛ ألنو يقدر بيا المذركع ، كتقمب الكاك : كالمعنى في جميعو كاحد ، فالقكس 

كىك تقدير الشيء : قدره ، كمنو القياس : بيني كبينو قيس رمح ، أم : لبعض العمؿ ياء ؛ فيقاؿ 

 . 3قايست األمريف مقايسة كقياسان : مقياس ، تقكؿ : بالشيء ، كالمقدار 

                                                             
 3قيس ، دار صادر ، بيركت ، ط: ابف منظكر ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ، لساف العرب ، مادة  1
.  ـ2004، 

القاؼ ، دار : قاس  ، باب : الزيات كآخركف ، إبراىيـ مصطفى الزيات كآخركف ، المعجـ الكسيط ، مادة  2
 . الدعكة

عبد السبلـ ىاركف ، دار الفكر ، : قكس ، تحقيؽ : ابف فارس ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، مادة  3
 .ـ1979-ىػ1399
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.  معاني القياس المغوية عند األصوليين : المسألة الثانية 

نقؿ بعض األصكلييف معاني لغكية : " معاني كثيرة لمقياس عند األصكلييف فقاؿ 1نقؿ الزركشي

. 2"أخرل لمقياس كالتمثيؿ كالتشبيو كاالعتبار كالمماثمة كاإلصابة 

. 3قدره بو: قس النعؿ بالنعؿ أم : التقدير ، يقاؿ : تفسير صيغة القياس كىك : المعنى األكؿ  -

.  4إذا قدرتيا: قس األرض بالقصبة : كمنو يقاؿ 

اعتبار الشيء : حد القياس ىك : االعتبار كىذا ما نقؿ عف المعتزلة ، فقالكا : المعنى الثاني  -

 . 5بالشيء بجامع

: قس النعؿ بالنعؿ أم : المساكاة حيث استعمؿ بمعنى المساكاة أيضان ، فقيؿ : المعنى الثالث  -

 يساكيو كال: يقاس فبلف بفبلف كال يقاس بفبلف ، أم : أحدىما سكىا بصاحبتيا ، كمنو يقاؿ 

                                                             
 ، األصؿ تركي أديب ، محدث أصكلي فقيو ، الشافعي ، الزركشي المصرم ا عبد بف بيادر بف محمد : ىك 1

 كأفتى كدرس ، كغيرىا بدمشؽ الحديث كسمع حمب إلى كرحؿ ، كالبمقيني ، اإلسنكم عف أخذ ، المكلد مصرم
إسماعيؿ  ، البغدادم . التنبيو شرح ، الجكامع جمع شرح : تصانيفو مف . بالقرافة كجفف رجب في بالقاىرة كتكفي

-هـ1410 لباين ، –، دار الفكر ، بٌروت  2/174 أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، العارفيف باشا ، ىدية

 ذىب، مف أخبار في الذىب شذرات ، الحنبمي العماد بف الحي عبد الفبلح أبك ، الحنبمي العماد ابف.    .م1990
   .لبناف- بيركت ، الجديدة اآلفاؽ دار،  8/572

عبد الستار أبك :  ، تحرير 5/6الزركشي ، بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد ا الشافعي ، البحر المحيط ،  2
. ـ1988-ىػ1409 ، 1غدة ، كزارة األكقاؼ ، ط

أبك الكفا األفغاني ، :  ، تحقيؽ 2/143السرخسي ، أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ، أصكؿ السرخسي ،  3
 .لجنة إحياء المعارؼ ، اليند

إبراىيـ : اآلمدم ، سيؼ الديف أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، ضبطو  4
السبكي كابف السبكي ، عمي . ـ1985-ىػ1405 ، 1لبناف ، ط-  ، دار الكتب العممية ، بيركت3/164عجكز ، 

- ىػ1404 ، 1لبناف ، ط-  ، دار الكتب العممية ، بيركت3/3بف عبد الكافي كابنو ، اإلبياج في شرح المنياج ، 
 . ـ1984

عبد المجيد أبك زنيد ، . د:  ، تحقيؽ 2/217البغدادم ، أحمد بف عمي بف برىاف ، الكصكؿ إلى األصكؿ ،  5
.  ـ1984-ىػ1404 ، 1مكتبة المعارؼ، الرياض ، ط
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 . 1يساكيو

فبلف ال يقاس بفبلف بمعنى ال يقدر : التقدير كالمساكاة كالمجمكع منيما ، يقاؿ : المعنى الرابع  -

ال يساكم ؛ كذلؾ ألف األكثر لـ يزيدكا في تفسير القياس لغة عمى مجرد التقدير، : بفبلف ، أم 

 أراد إدراج المعاني التي تفيـ مف مكارد استعماؿ لفظ القياس في المغة المشار إلييا بالتقدير 

كالمساكاة كالمجمكع تحت مفيكمو الكمي ، ففسر القياس في المثاؿ بالتقدير ، ثـ فسر التقدير 

 . 2بالمساكاة تنبييان عمى االتحاد بينيما ،فالقياس إذف مشترؾ معنكم في المغة

 . 3إنو التشبيو بيف الشيئيف: التشبيو ، فمنيـ مف قاؿ : المعنى الخامس  -

 . 4المماثمة: المعنى السادس  -

 . 5اإلصابة: المعنى السابع  -

كيبلحظ عمى ىذه المعاني أف معظميا متقارب ، فاالعتبار كالتسكية كالتمثيؿ كالتشبيو كالمماثمة تكاد 

ذا كاف كذلؾ؛ فبل حرج عمينا أف نعدىا معنى كاحدان ، ثـ نضيؼ معنى  تككف بمعنى كاحد ، كا 

                                                             
 ، الفاركؽ لمطباعة 3/267البخارم ، عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد ، كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم ،  1

 . ـ1995-ىػ1416 ، 2كالنشر ، ط
الشككاني ، محمد . لبناف -  ، دار الكتب العممية ، بيركت3/264أمير باد شاه ، محمد أميف ، تيسير التحرير ،  2

أبك مصعب محمد سعيد البدرم ، :  ، تحقيؽ 337بف عمي بف محمد ، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ ، 
.  ـ1992-ىػ1412 ، 1لبناف ، ط- دار الفكر ، بيركت

عبد المجيد بف عمي أبك . د:  ، تحقيؽ 1/361البصرم ، أبك الحسيف محمد بف عمي بف الطيب ، شرح العمد ،  3
 .ىػ1410 ، 1زنيد ، ط

 .5/6الزركشي ، البحر المحيط ،  4
. 5/6الزركشي ، البحر المحيط ،  5



12 

 

.  1التقدير كالتسكية كاإلصابة:  التقدير كمعنى اإلصابة ؛ فيجتمع لدينا ثبلثة معاف 

كالبحث في سر الخبلؼ ليس مف حيثيات الدراسة ، إال أف المعاني الكثيرة تنصب في ىذه المعاني 

 .الثبلثة كما تبقى خبلؼ لفظي

                                                             
 .1/12منكف ، نبراس العقكؿ ،  1
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. تعريف القياس في االصطالح والتعريف المختار : الفرع الثاني 

ىل يحد القياس أم ال ؟ : المسألة األولى 

.  بداية جدير بالذكر أف العمماء قد اختمفكا فيما ىؿ يحد القياس بحد أـ ال 

: فانقسمكا إلى فريقيف 

يرل أف مف المتعذر أف يحد القياس حدان حقيقيان ، كما قيؿ في تعريفو فكميا رسكـ؛ : الفريؽ األكؿ 

كذلؾ الشتمالو عمى حقائؽ مختمفة ، كالحكـ ؛ فإنو قديـ ، كالفرع كاألصؿ ؛ فإنيما حادثاف ، 

لى ىذا ذىب إماـ الحرميف كما نقمو الزركشي كغيره. كالجامع فإنو عمة    .1كا 

 حدان ، فإف الكفاء بشرائط الحدكد شديد ، 2إذا أنصفنا لـ نر ما قالو القاضي: " قاؿ إماـ الحرميف 

ككيؼ الطمع في حد يتركب مف النفي كاإلثبات ، كالحكـ كالجامع؟ فميست ىذه األشياء مجمكعة 

نما المطمب األقصى رسـ ُيؤنس الناظر بمعنى  تحت خاصية نكع ، كال تحت حقيقة جنس ، كا 

ال فالتقاسيـ التي ضمنيا القاضي كبلمو تجانب صناعة الحد مما البد التنبو لو . 3"المطمكب ، كا 

 . 4يمكف تحديده: كىـ جميكر األصكلييف ، حيث قالكا: الفريؽ الثاني 

كلعؿ مرادىـ أنو يحد حدان اسميا فإنو مف األمكر االصطبلحية االعتبارية التي تككف حقائقيا عمى " 

 حسب االصطبلح كاالعتبار ، كال يمكف أف يحد حدان حقيقيان كبذلؾ يصح الحكـ بأف ىذا الخبلؼ 

                                                             
 .1/13منكف ، نبراس العقكؿ ،  . 5/7الزركشي ، البحر المحيط ،  1
 . أبك بكر الباقبلني: المقصكد القاضي  2
 .2/6إماـ الحرميف ، البرىاف ،  3
 .1/13منكف ، نبراس العقكؿ ،  4
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 .1"لفظي

. تعريف القياس اصطالحًا : المسألة الثانية 

اختمؼ العمماء في أف القياس مف فعؿ المجتيد ، أك أنو دليؿ مستقؿ ، فمنيـ مف اعتبره 

.  2دليبلن مستقبلن ، كمنيـ مف اعتبره فعبلن لممجتيد

:  تعريؼ القياس باعتباره فعبلن لممجتيد : القكؿ األكؿ 

حمؿ معمكـ عمى معمكـ في إثبات حكـ ليما أك نفيو عنيما بأمر جامع بينيما مف إثبات " 

". حكـ أك صفة أك نفييما

.                                                                                                         كجميكر األصكلييف فيما نقمتو كتب األصكؿ3ىذا ما ذىب إليو الباقبلني

.  4"كاختاره جميكر المحققيف منا: "فجاء في المحصكؿ 

 

                                                             
 .1/13منكف ، نبراس العقكؿ ،  1
-  ، دار البشائر اإلسبلمية ، بيركت22السعدم ، عبد الحكيـ عبد الرحمف أسعد ، مباحث العمة في القياس ،  2

. ـ2000-ىػ1424، 2لبناف ، ط
( بكر أبك )، بالباقبلني المعركؼ ، البغدادم ثـ ، البصرم القاسـ جعفر بف محمد بف الطيب بف محمد : ىك 3

 كالخكارج كالشيعة المعتزلة عمى كرد ، الحديث بيا كسمع ، بغداد كسكف بالبصرة كلد ، األشعرم مذىب عمى متكمـ
 ، الدالئؿ كتمخيص األكائؿ تمييد : تصانيفو مف ، القعدة ذم مف بقيف لسبع ببغداد كتكفي ، كغيرىـ كالجيمية

.  كغيره
 كمريـ طكيؿ يكسؼ.د: تحقيؽ ، 98-4/99 ، خمكاف بف بكر أبي بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد ، خمكاف ابف

 .  ـ1998-ىػ1419 ،1ط ، لبناف- بيركت العممية، الكتب دار ، طكيؿ
  . لبناف- بيركت ، العربي التراث إحياء دار ، 10/109 ، المؤلفيف معجـ ، كحالة رضا عمر ، كحالة

 ، مؤسسة الرسالة ، 5/5الرازم ، فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف ، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو ،  4
.  ـ1992-ىػ1412، 2بيركت ، ط
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.  1"كقد كافقو عميو أكثر أصحابنا:"كجاء في اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ 

 . أف أقرب العبارات ما ذكره الباقبلني2كجاء في البرىاف

:  تعريؼ القياس باعتباره دليبلن مستقبلن : القكؿ الثاني 

كىك منقكؿ عف الشيخ أبي منصكر . 3"إبانة حكـ أحد المذككريف بمثؿ عمتو في اآلخر"

. 4الماتريدم

 : شرح التعاريف 

 :  التعريؼ األكؿ فأسيب فيو كبيف أف فيو خمسة قيكد كىي 5شرح اإلماـ اآلمدم

 .حمؿ معمكـ عمى معمكـ : قكلو  .1

                                                             
كىك المكافؽ لما جاء في المستصفى ، الغزالي ، محمد بف محمد بف محمد ، المستصفى في . 3/167اآلمدم ،  1

لبناف ، -  ، تصحيح محمد بف عبد السبلـ عبد الشافي ، دار الكتب العممية ، بيركت280عمـ األصكؿ ، 
. ـ2000-ىػ1420

 .2/5إماـ الحرميف ،  2
. 3/268البخارم ، كشؼ األسرار ، . 3/269أمير بادشاه ، تيسير التحرير ،  3
عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ التغمبي اآلمدم الحنبمي ، ثـ الشافعي سيؼ الديف ، فقيو : الماتريدم كىك  4

أصكلي متكمـ منطقي ، حكيـ ، كلد بآمد كأقاـ ببغداد ثـ انتقؿ إلى الشاـ ثـ إلى الديار المصرية كتكفي بدمشؽ في 
غاية المراـ في عمـ الكبلـ ، الحقائؽ في الحكمة ، إحكاـ األحكاـ في : مف تصانيفو .  صفر كدفف بجبؿ قاسيكف 3

 . مجمديف
طاش كبرل زاده ، أحمد بف مصطفى ، مفتاح السعادة كمصباح الزيادة ، . 7/154كحالة ، معجـ المؤلفيف ، 

/ 5البغدادم ، إسماعيؿ باشا ، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، .  ، دار الكتب العممية 2/160
.  ـ1982-ىػ1402 ، دار الفكر ، 707

 ثـ ، الحنبمي اآلمدم ، التغمبي سالـ بف محمد بف عمي أبي بف عمي : كاآلمدم ىك. 168-3/167اإلحكاـ ،  5
 ثـ ، الشاـ إلى انتقؿ ثـ ، ببغداد كأقاـ ، بآمد كلد ، حكيـ ، منطقي متكمـ ، أصكلي ، فقيو ، الديف سيؼ الشافعي

 الكبلـ عمـ في المراـ غاية : تصانيفو مف ، قاسيكف بجبؿ كدفف . صفر 3 في بدمشؽ كتكفي المصرية، الديار إلى
  . األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ ، الحكمة في الحقائؽ دقائؽ ،
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 . في إثبات حكـ ليما أك نفيو عنيما : قكلو  .2

 . بناء عمى جامع بينيما : قكلو  .3

 . مف إثبات حكـ أك صفة ليما : قكلو  .4

 . أك نفيو عنيما: قكلو  .5

:  كمف ثـ قاـ بشرحيا كبياف سبب ذكر القاضي ليا

فيستدعي بياف معنى الحمؿ كبياف فائدة إطبلؽ لفظ المعمكـ ، كفائدة حمؿ المعمكـ : أما القيد األكؿ 

.  عمى المعمكـ

نما أطمؽ لفظ المعمكـ ألنو ربما : أما الحمؿ  فمعناه مشاركة أحد المعمكميف لآلخر في حكمو كا 

كانت صكرة المحمكؿ كالمحمكؿ عميو عدمية ، كربما كانت كجكدية ، فمفظ معمكـ يشمؿ 

نما قاؿ ...ليما حمؿ معمكـ عمى معمكـ ؛ ألف القياس يستدعي المقايسة ؛ كذلؾ ال يككف إال : كا 

بشيئيف ، كألنو لكاله لكاف إثبات الحكـ أك نفيو في الفرع غير مستفاد مف القياس ، أك كاف معمبلن 

.  بعمة غير معتبرة ؛ فيككف بمجرد الرأم كالتحكـ كىك ممتنع

فإنما ذكره ؛ ألف حمؿ الفرع عمى األصؿ قد باف أف معناه التشريؾ في الحكـ : كأما القيد الثاني 

كحكـ األصؿ ، كىك المحمكؿ عميو قد يككف إثباتان كقد يككف نفيان ، ككانت عبارتو بذلؾ أجمع لمنفي 

 . كاإلثبات 

ال كاف حمؿ : كأما القيد الثالث  فإنما ذكره ؛ ألف القياس ال يتـ إال بالجامع بيف األصؿ كالفرع ؛ كا 

 .   الفرع عمى األصؿ في حكمو مف غير دليؿ ، كىك ممتنع
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ألف الجامع بيف األصؿ كالفرع قد يككف تارة حكمان شرعيان ، كما لك : فإنما ذكره : كأما القيد الرابع 

قاؿ في تحريـ بيع الكمب نجس ، فبل يجكز بيعو كالخنزير ، كقد يككف كصفان حقيقيان كما لك قاؿ في 

 .النبيذ مسكر ؛ فكاف حرامان كالخمر

فإنما ذكره ؛ ألف الجامع مف الحكـ أك الصفة قد يككف إثباتان كقد يككف نفيان ، : كأما القيد الخامس 

كما لك قاؿ في الثكب النجس إذا غسؿ بالخؿ غير طاىر ؛ فبل تصح الصبلة : كأما في الحكـ 

فيو، كما لك غسمو بالمبف كالمرؽ ، كأما في الصفة ، فكما لك قاؿ في الصبي غير العاقؿ ؛ فبل 

  .يكمؼ كالمجنكف 

:  ىذا وقد جاء من المناقشات عمى التعريف ما جاء ، فاعترض عميو بما يأتي 

إثبات مثؿ " : حمؿ أحد المعمكميف عمى اآلخر : " إف كاف المراد ب : االعتراض األكؿ  -

إعادة لعيف " في إثبات حكـ ليما أك نفيو عنيما : "حكـ أحدىما لآلخر فالقكؿ بعد ذلؾ 

ف كاف عمى سبيؿ التقدير المراد شيئان آخر ؛ فبل يجكز . ذلؾ كيككف تكرارا مف غير فائدة  كا 

ذكره في تعريؼ القياس ؛ ألف ماىية القياس تتـ بإثبات مثؿ معمكـ لمعمكـ آخر بأمر جامع 

ذا تمت الماىية بيذا القدر ككاف ذلؾ المعمكـ الزائد خارجان ؛ فبل يجكز ذكره .  1، كا 

  االعتبار كالتسكية كالتشريؾ بينيما، : إف المقصكد مف الحمؿ : كأجيب عمى ىذا االعتراض

 . 2ىك بمثابة التفصيؿ لذلؾ المشترؾ" في إثبات حكـ أك نفيو: " كعمى ىذا فيككف قكلو بعد ذلؾ 

 مشعر بأف الحكـ في األصؿ كالفرع مثبت " في إثبات حكـ ليما: " إف قكلو : الثاني  -

 

 

                                                             
. 39/ 1منكف ، نبراس العقكؿ ،.  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  1
 .29السعدم ، مباحث العمة في القياس ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  . 1/39منكف ، نبراس العقكؿ ،  2
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 .1بالقياس؛ كىك باطؿ ، فإف القياس فرع عمى ثبكت الحكـ في األصؿ

  2بأنو ال يسمـ بذلؾ ، بؿ يشعر بأف الحكـ ثابت فييما بالكصؼ الجامع: كأجيب عمى ىذا . 

أ : "إنو كما يثبت الحكـ بالقياس فقد تثبت الصفة أيضان بالقياس ، كقكلو : كالثالث  -

قياسان عمى الشاىد كال نزاع في أنو قياس ؛ ألف القياس أعـ مف : ؛ فيككف لو عمـ "عالـ

ذا كاف كذلؾ ، فإما أف تككف الصفة مندرجة في الحكـ . القياس الشرعي كالقياس العقمي  كا 

 . أك ال تككف 

تكراران ..." بأمر جامع بينيما مف حكـ أك صفة : " كاف تتمة التعريؼ بقكلو : فإف كاف األكؿ 

ف كاف الثاني  ما ناقص: كا  .3فيذا التعريؼ إما زائد كا   

  كأجيب عمى ىذا مف كجييف  : 

. أنو مبني عمى القياس في غير الشرعيات كىك غير مسمـ: األكؿ 

عمى فرض التسميـ في تصكر القياس في غير الشرعيات ، فإف الكبلـ ىنا إنما كقع : كالثاني 

في تحديد القياس الشرعي فقط ؛ لذلؾ اقتصر عمى الحكـ فقط دكف الصفة ؛ فخرج القياس 

.  4العقمي عف الحد المذككر لمقياس الشرعي ، فبل يككف مكجبان لنقصانو كقصكره

إف المعتبر في ماىية القياس ىك إثبات مثؿ حكـ معمكـ لمعمكـ آخر بأمر جامع ، : كالرابع  -

فأما أف ذلؾ الجامع تارة يككف حكمان ، كتارة يككف صفة ، كتارة يككف نفيان لمحكـ ، كتارة 

                                                             
 .40-1/39منكف ، نبراس العقكؿ ، .  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  1
 .1/39منكف ، نبراس العقكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  2
 .1/40منكف ، نبراس العقكؿ ، .  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  3
. 3/170اآلمدم ، اإلحكاـ ،  4
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يككف نفيان لمصفة ؛ فذلؾ إشارة إلى ذكر أقساـ الجامع ، كالمعتبر في تحقؽ ماىية القياس 

 .1الجامع مف حيث إنو جامع ال أقساـ الجامع 

  إف ذكر أقساـ الجامع مف المبالغة في الكشؼ كاإليضاح ، ال عمى أنو ال : كأجيب عمى ذلؾ

 .2بد مف منو في تحقؽ الماىية

 . 3لئلبياـ ، كماىية كؿ شيء معينة ، كاإلبياـ ينافي التعييف " أك"إف كممة : كالخامس  -

  ىنا تفيد التنكيع ال اإلبياـ ، كأيضان قد باف أف التحديد كالتعريؼ " أك" إف : كأجيب عمى ذلؾ

نما ذكر لزيادة البياف كاإليضاح  .4غير متكقؼ عميو كا 

 . 5إف القياس الفاسد ىك قياس ، كىك خارج عف ىذا التعريؼ: كالسادس  -

  6إف المطمكب ىك تحديد القياس الشرعي ، كالفاسد ليس مف ىذا القبيؿ: كأجيب عمى ذلؾ  .

 : شرح التعريؼ الثاني 

: جاء في كشؼ األسرار 

إنو اختار لفظ اإلبانة دكف اإلثبات ألف القياس مظير كليس مثبتان ، بؿ المثبت ىك ا  "  -

 .عز كجؿ 

                                                             
 .1/40منكف ، نبراس العقكؿ ، .  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  1
. 1/40منكف ، نبراس العقكؿ ،  . 3/170اآلمدم ، اإلحكاـ ،  2
. 1/40منكف ، نبراس العقكؿ ، .  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  3
 .1/40منكف ، نبراس العقكؿ ،  . 3/170اآلمدم ، اإلحكاـ ،  4
 .1/40منكف ، نبراس العقكؿ ، .  5/11الرازم ، المحصكؿ ،  . 3/169اآلمدم ، اإلحكاـ ،  5
 . 3/170اآلمدم ، اإلحكاـ ،  6



20 

 

مثؿ الحكـ كمثؿ العمة احترازان عف لزكـ القكؿ بانتقاؿ األكصاؼ ، فإنو لك لـ يذكر : كذكر  -

كألف العمة المكجكدة في الفرع ليست عيف العمة في األصؿ لككف . 1"لفظ المثؿ ؛ يمـز ذلؾ

 .2كؿ منيما عرضان شخصيان قائمان بمحمو الشخصي ، كما أف حكـ كؿ كاحد منيما كذلؾ

المذككريف ؛ ليشتمؿ القياس بيف المكجكديف كبيف المعدكميف كقياس عديـ : "كذكر لفظ  -

 العقؿ بسبب الجنكف عمى عديـ العقؿ بسبب الصغر في سقكط الخطاب عنو بالعجز عف 

 . 3"فيـ الخطاب

األصؿ كالفرع ، كمذككرية : ىذا كقد بيف صاحب تيسير التحرير أف المراد بالمذككريف  -

 األصؿ ظاىر لككنو منصكصان عميو مف حيث الحكـ ، كأما مذككرية العرؼ فباعتبار أف 

ذكر األصؿ محككمان عميو بحكـ معمؿ بعمة مكجكدة في الفرع يستمـز الفرع ضمنان بأحد 

 .4"األصؿ كالفرع: المذككريف 

  كيرد عمى تعريؼ الماتريدم بما يأتي : 

ىذا التعريؼ ليس بتعريؼ الدليؿ نفسو الذم ىك القياس ، كال بد مف صحة الحمؿ بيف  -

 .المعّرؼ كالمعّرؼ ، بؿ ذلؾ أمر مرتب عمى النظر الصحيح فيو أم في الدليؿ عادة 

؛ ألف حكـ الفرع ىك حكـ " مثؿ حكـ أحد المذككريف: " في قكلو " مثؿ"كيجب حذؼ  -

األصؿ ، فإف حكـ الخمر كالنبيذ مثبلن شيء كاحد ، كىك الحرمة كخصكصية المحؿ غير 

منظكر في ككنيا حكمان غير أنو نص عميو في الفاصؿ ، كالقياس يفيد أف الحكـ ثابت في 

                                                             
. 3/286البخارم ، كشؼ األسرار ،  1
 .3/269أمير بادشاه ، تيسير التحرير ،  2
 .3/286البخارم ، كشؼ األسرار ،  3
 .3/269أمير بادشاه ، تيسير التحرير ،  4
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كىك الفرع ، يعني أف حكـ كؿ مف األصؿ كالفرع كاحد لو إضافتاف إلى األصؿ : غيره 

لى الفرع كذلؾ ؛ فبل يتعدد في ذاتو  .باعتبار تعمقو بو ، كا 

فإف العمة المثيرة لمحكـ في األصؿ بعينيا المثيرة " بمثؿ عمتو: " في " مثؿ " كيجب حذؼ  -

 .1لو في الفرع

                                                             
. 3/269أمير بادشاه ، تيسير التحرير ،  1
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:  القول المختار في تعريف القياس 

يبلحظ بعد عرض التعاريؼ أف مف العمماء مف جمع بيف الحمؿ كالتسكية ، أم جمعكا بيف ككنو 

:  فعبلن لممجتيد أك دليبلن مستقبلن فقالكا 

. 1"ىك إثبات حكـ معمكـ في معمكـ آخر الشتراكيما في عمة الحكـ عند المثبت " -

 .2"مساكاة فرع ألصؿ في عمة الحكـ أك زيادتو عميو في المعنى المعتبر في الحكـ "  -

بعد أف شرح التعريؼ كبيف التشكيكات فيو عدؿ عنو _ كىك شارح أحد التعريفيف _إال أف اآلمدم ، 

كالمختار في حد القياس أف يقاؿ أنو عبارة عف االستكاء بيف الفرع كاألصؿ في العمة : " كقاؿ 

ىذه عبارة جامعة مانعة كافية بالغرض عرية عما يعترضيا : " كقاؿ .3"المستنبطة مف حكـ األصؿ

. 4"مف التشكيكات العارضة لغيرىا

تعريؼ القاضي الباقبلني الذم عميو المحققكف كأكثر : لذلؾ فإف الراجح مف تعاريؼ العمماء ىك 

 .  ، كا أعمى كأعمـ5أىؿ العمـ كاألصكليكف

                                                             
. 3/3السبكي ، اإلبياج ،  1
. 5/7الزركشي ، البحر المحيط ،  2
. 3/171اآلمدم ، اإلحكاـ ،  3
. 3/171اآلمدم ، اإلحكاـ ،  4
 .38السعدم ، مباحث العمة في القياس ،  5
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. أركان القياس وشروطو: المطمب الثاني 

األصؿ الفرع كالعمة كالحكـ ، كال بد مف ىذه األركاف في كؿ : أما عف أركاف القياس ، فيي أربعة 

.  قياس 

 . تعريف األصل وشروطو: الفرع األول 

. تعريؼ األصؿ : المسألة األكلى 

قمعو : األصؿ أسفؿ كؿ شيء كجعو أصكؿ ال يكسر عمى غير ذلؾ ، كاستأصمو أم : أما لغة 

.   1مف أصمو

:  كأما اصطبلحان ، فعرفو العمماء بما يأتي 

 . 2"ىك محؿ الحكـ المشبو بو : " قاؿ الفقياء  -

ىك النص الداؿ عمى ثبكت الحكـ في محؿ الكفاؽ ، كخبر الكاحد في : " كقاؿ المتكممكف  -

 . 3"تحريـ الربا

:  كقيؿ أيضان 

. 4"ىك نقيض الحكـ الثابت بالخبر"  -

. 5"ىك ما ثبت بو حكـ نفسو"  -

 .6"ىك الحكـ الثابت في محؿ الكفاؽ"  -

                                                             
 . أصؿ: ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  1
. 348الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ،  2
. 3/301البخارم ، كشؼ األسرار ، . 5/74الزركشي ، البحر المحيط ،  3
. 5/74الزركشي ، البحر المحيط ،  4
 .5/74الزركشي ، البحر المحيط ،  5
. 5/17الرازم ، المحصكؿ ،  6
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ىك محؿ الحكـ المنصكص عميو كما إذا قيس األرز عمى البر في تحريـ بيعو بجنسو "  -

. 1"كاف األصؿ ىك البر

ف النزاع في ىذه المسألة لفظي يرجع إلى االصطبلح ؛ فبل مشاحة فيو أك إلى المغة فيي  ىذا كا 

 كذلؾ ألنو إذا كاف معنى األصؿ ما يبنى عميو غيره فالحكـ أمكف أف . 2تجكز إطبلقو عمى ما ذكر

، كإلمكاف إطبلؽ األصؿ عمى كؿ كاحد 3"يككف أصبلن لبناء الحكـ في الفرع عميو عمى ما تقرر

 . 4منيما

.  شروط األصل : المسألة الثانية 

 :  5ال يككف القياس صحيحان إال بشركط ال بد مف اعتبارىا في األصؿ

أف يككف الحكـ الذم أريد تعديتو إلى الفرع ثابتان في األصؿ غير منسكخ حتى يمكف بناء  .1

ال فبل يككف معتبران   .الفرع عميو ، كا 

 .أف يككف دليؿ ثبكتو شرعيان ؛ ألف ما ال يككف دليبلن شرعيان ال يككف حكمان شرعيان  .2

 .أف ال يككف حكـ األصؿ متفرعان عف أصؿ آخر .3

 . أف ال يككف الدليؿ الداؿ عمى إثبات حكـ األصؿ داالن عمى إثبات حكـ الفرع .4

الخارج عف القياس ال : أف ال يككف معدكالن بو عف قاعدة القياس ، كىذا معنى قكؿ الفقياء  .5

 .يقاس عميو

                                                             
. 3/301البخارم ، كشؼ األسرار ،  1
 .348الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ،  2
. 3/172اآلمدم ، اإلحكاـ  ،  3
 .3/301البخارم ، كشؼ األسرار ،  4
 .324الغزالي ، المستصفى ، . 351-349الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ، . 178-3/173اآلمدم ، اإلحكاـ ،  5
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: فمنيـ مف قاؿ : أف يككف الحكـ في األصؿ متفقان عميو ، كقد اختمفكا في كيفية االتفاؽ  .6

ال يكفي ذلؾ بؿ ال : يكفي أف يككف ذلؾ متفقان عميو بيف الفريقيف ال غير ، كمنيـ مف قاؿ 

ال فبل يصح عميو القياس كسمكه   .قياسان مركبان : بد أف يككف متفقا عميو بيف األمة ، كا 

كاختمؼ األصكليكف في اشتراط قياـ الدليؿ عمى تعميؿ حكـ األصؿ كجكاز القياس عميو نفيان  .7

ثباتان ، كالمختار  أنو إذا أريد بالدليؿ الداؿ عمى ذلؾ أف يككف دليبلن خاصان بذلؾ األصؿ : كا 

ف أريد بو أنو ال بد مف قياـ دليؿ عمى ذلؾ  مف كتاب أك سنة أك إجماع ؛ فيك باطؿ، كا 

 .  بجية العمكـ كالشمكؿ ؛ فيك حؽ

 .أف يككف الطريؽ إلى معرفتو سمعية ؛ ألف ما لـ تكف طريقو سمعية ال يككف حكمان شرعيان  .8

أف ال نككف متعبديف في ذلؾ الحكـ ، فإف تعبدنا فيو بالقطع لـ يجز فيو القياس ؛ ألنو ال  .9

 . يفيد إال الظف

أف ال يككف الحكـ في الفرع ثابتان قبؿ األصؿ ؛ ألف الحكـ المستفاد متأخر عف المستفاد  .10

  .منو

كيبلحظ مما سبؽ أنو ليس مف شركط الفقياء أف يككف منصكصان في الكتاب كالسنة أك اإلجماع 

نما قالكا  إف مدرؾ ككف القياس حجة إنما ىك إجماع الصحابة ، كمف : عمى عمة حكـ األصؿ ، كا 

تتبع أحكاليـ في مجارم اجتياداتيـ أنيـ كانكا يقيسكف الفرع عمى األصؿ عند كجكد ما ُيظف ككنو 

ف لـ يقـ دليؿ خاص عمى كجكب تعميؿ حكـ ذلؾ  عمة لحكـ األصؿ فُظف كجكده في الفرع ، كا 

.  األصؿ كجكاز القياس عميو
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حتى قاسو بعضيـ عمى الطبلؽ ، كبعضيـ عمى " أنت عمي حراـ : " اختمفكا في قكلو : مثؿ 

الظيار كبعضيـ عمى اليميف ، كلـ ينقؿ نص خاص كال إجماع عمى تمؾ األصكؿ كال عمى جكاز 

. تعميميا

 . 1كىذا ما بينو اآلمدم 

                                                             
 .3/173اآلمدم ، اإلحكاـ  ،  1
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.  تعريف الفرع وشروطو: الفرع الثاني 

.  تعريف الفرع لغة واصطالحاً : المسألة األولى 

.  1أعبله: أعمى الشيء ، كفرع كؿ شيء : أما لغة فيك 

.  3 أك الحكـ الثابت فيو بالقياس كىك أكلى2المشبَّو: كأما اصطبلحان فيك 

. شروط الفرع : المسألة الثانية 

: كأما ما يشترط فيو فأربعة شركط 

. مساكاة عمتو لعمة األصؿ: األكؿ 

.  مساكاة حكمو لحكـ األصؿ: الثاني 

.  أف ال يككف منصكصان عميو: الثالث 

.  4أف ال يككف متقدمان عمى حكـ األصؿ: الرابع 

: كأضاؼ الغزالي شرطان فقاؿ 

ف لـ يثبت تفصيمو: الخامس  .  5أف يككف الحكـ في الفرع مما ثبتت جممتو بالنص كا 

 

 

 

                                                             
.  فرع: ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  1
. 3/301البخارم ، كشؼ األسرار ، . 349الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ،  2
. 3/301البخارم ، كشؼ األسرار ،  3
أمير بادشاه ، تيسير التحرير ، . 328-327الغزالي ، المستصفى ، . 356 الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ، 4
3/295-301. 
. 328الغزالي ، المستصفى ،  5
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.  تعريف حكم األصل وشروطو: الفرع الثالث 

.  1حكـ األصؿ ىك الحكـ الذم ثبت لؤلصؿ بدليؿ شرعي كيراد إثباتو لمفرع 

كلو شركط أيضان ، كمف العمماء مف دمج شركط األصؿ بشركط حكـ األصؿ فاعتبركه يحمؿ نفس 

.   كغيرىـ 3 كالزركشي2الشركط كاآلمدم

.  4"كشرطو أف يككف حكمان شرعيان لـ يتعبد فيو بالعمـ: " كقاؿ الغزالي 

. 5كأف يككف مثؿ العمة في النفي كاإلثبات أم تابعان لو

 :  6كيمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي

.  أف يككف حكمان شرعيان عمميا ثبت بالنص أك باإلجماع الذم ذكر مستنده كعرفت عمتو .1

.  أف يككف حكـ األصؿ مما لمعقؿ سبيؿ إلى إدراؾ عمتو  .2

أف يككف حكـ األصؿ غير مختص بو ؛ فبل يككف مف األحكاـ التي دؿ دليؿ عمى أنيا مختصة  .3

 .  بالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أك الصحابة رضكاف ا عمييـ

 

 

 

 

                                                             
 .349الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ،  1
 .178-3/173اآلمدم ، اإلحكاـ  ،  2
 .94-5/81لزركشي ، البحر المحيط ، י 3
 .328الغزالي ، المستصفى ،  4
حساـ الديف عفانة ، .د:  ، ت 208المحمي ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد ، شرح الكرقات في أصكؿ الفقو ،  5
  .ـ1999-ىػ1420، 1ط

6
  .ـ1978- ىػ1398 ، 2 ، ط63-61خبلؼ ، عبد الكىاب خبلؼ ، عمـ أصكؿ الفقو ،  
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.  تعريف العمة وشروطيا : الفرع الرابع 

.  تعريف العمة لغة : المسألة األولى 

المرض ، كىي أيضا الحدث يشغؿ صاحبو عف حاجتو ، كأف تمؾ العمة صارت شغبَل ثانيان : العمة 

.  1أم سبب: منعو عف شغمو األكؿ، كقد اعتؿ الرجؿ ، كىذه عمة ليذا 

كىذا أقرب المعاني ؛ ألف العمة اصطبلحان تككف سببان لكجكد الحكـ ؛ فالعمة تدكر مع الحكـ كجكدان 

ال فبل .  كعدمان ، أم إذا  كجدت العمة كجد الحكـ ، كا 

. تعريف العمة اصطالحاً : المسألة الثانية 

:  نقؿ الزركشي أقكاؿ العمماء في تعريؼ العمة ؛ فقاؿ 

 :  2"أما اصطبلحان فقد اختمفكا فييا عمى خمسة أقكاؿ"

ُجعمت عممان عمى الحكـ إف كجد المعنى كجد الحكـ، كىك قكؿ : المعرؼ لمحكـ ، أم : ىي  -

 .3صاحب اإلبياج

  . 4المكجبة لمحكـ عمى معنى أف الشارع جعميا مكجبة لذاتيا، كىك قكؿ الغزالي: ىي  -

 المكجبة لمحكـ بذاتيا ال بجعؿ ا ، كالعمة كصؼ ذاتي ال يكقؼ عمى جعؿ جاعؿ: ىي  -

 

  
                                                             

 . عمؿ: ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  1
 .5/111الزركشي ، البحر المحيط ،  2
 .5/111الزركشي ، البحر المحيط ، . 3/39السبكي ، اإلبياج ،  3
 .5/111الزركشي ، البحر المحيط ، . 336-335الغزالي ، المستصفى ،  4



30 

 

 . 1كىك قكؿ منقكؿ عف المعتزلة.        كيعبركف عنو تارة بالمؤثر

كاختاره اإلماـ فخر : " كىك قكؿ الرازم كما نقمو الزركشي فقاؿ . المكجبة بالعادة : ىي  -

 .2"الديف الرازم في الرسالة البيائية في القياس

الباعث عمى التشريع بمعنى أنو ال بد أف يككف الكصؼ مشتمبلن عمى مصمحة : ىي  -

قد ثبت أف : " كىك قكؿ اآلمدم حيث قاؿ . 3صالحة ، أف تككف مقصكدة مف شرع الحكـ

ما اشتمؿ : العمة المستنبطة مف الحكـ ال بد كأف تككف بمعنى الباعث ال األمارة ، كالباعث 

.  4"عمى تحصيؿ مصمحة أك تكميميا ، أك دفع مفسدة ، أك تعميميا

.  شروط العمة :  المسألة الثالثة 

 . أف تككف مؤثرة في الحكـ ، فإف لـ تؤثر فيو لـ يجز أف تككف عمة  .1

أف يككف تأثيرىا لحكمة مقصكدة لمشارع ال حكمة مجردة : أف تككف كصفان منضبطان ، أم  .2

 . لخفائيا، فبل يظير إلحاؽ غيرىا بيا 

ال لـ يمكف إثبات الحكـ بيا في الفرع عمى تقدير أف تككف أخفى  .3 أف تككف ظاىرة جمية ، كا 

 . منو أك مساكية لو

 . أف تككف سالمة بحيث ال يردىا نص كال إجماع .4

                                                             
 ، 4/55اإلسنكم ، جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف ، نياية السكؿ ،  .5/111الزركشي ، البحر المحيط ،  1

 . عالـ الكتب
 .5/111الزركشي ، البحر المحيط ،  2
 .5/111الزركشي ، البحر المحيط ،  3
 .3/183اآلمدم ، اإلحكاـ ،  4
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أف ال يعارضيا مف العمؿ ما ىك أقكل منيا ، حيث إف األقكل أحؽ بالحكـ ، كما أف النص  .5

 .أحؽ بالحكـ مف القياس 

 . أف تككف مطردة ؛ لتسمـ مف الكسر كالنقص ، فإف عارضيا نقص أك كسر بطمت .6

 . أف ال تككف عدمان في الحكـ الثبكتي ، أم ال يعمؿ الحكـ الكجكدم بالكصؼ العدمي  .7

 .أف ال تككف العمة المتعدية ىي المحؿ أك جزء منو .8

أف ينتفي الحكـ بانتفاء العمة ، كالمراد انتفاء العمـ أك الظف بو إذ ال يمـز مف عدـ الدليؿ  .9

 . عدـ المدلكؿ 

 . أف تككف أكصافيا مسممة أك مدلكالن عمييا .10

أف يككف األصؿ المقيس عميو معمبلن بالعمة التي يعمؽ عمييا الحكـ في الفرع بنص أك  .11

 . إجماع

 .أف ال تككف مكجبة لمفرع حكمان كلؤلصؿ حكمان آخران  .12

 . أف ال تكجب ضديف .13

 . أف ال يتأخر ثبكتيا عف ثبكت حكـ األصؿ .14

 . أف يككف الكصؼ معينان ؛ ألف رد الفرع إلييا ال يصح إال بيذه الكاسطة .15

 . أف يككف طريؽ إثباتيا شرعيان كالحكـ .16

 . أف ال تككف كصفان مقدران  .17
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أف ال ترجع عمى األصؿ بإبطالو أك إبطاؿ بعضو إف كانت مستنبطة ؛ ألال يفضي إلى  .18

ترؾ الراجح إلى المرجكح إذ الظف المستفاد مف النص أقكل مف الظف المستفاد مف 

 . االستنباط

 .أف ال تعارض بمعارض مناؼ مكجكد في األصؿ ، إف كانت مستنبطة .19

 .أف ال تتضمف زيادة عمى النص ، أم حكمان غير ما أثبتو النص إف كانت مستنبطة .20

 . أف ال تككف معارضة لعمة أخرل تقتضي نقيض حكميا .21

 . أف ال تككف العمة مكجبة إلزالة شرط في األصؿ .22

أف ال يككف الدليؿ الداؿ عمييا متناكالن لحكـ الفرع ال بعمكمو كال بخصكصو لبلستغناء  .23

 . حينئذ عف القياس 

أف ال تككف مؤيدة لقياس أصؿ منصكص عميو باإلثبات عمى أصؿ منصكص عميو  .24

 . بالنفي

ىذه شركط العمة نقميا صاحب إرشاد الفحكؿ عف العمماء ، كاقتصر عمى أربعة كعشريف 

 .1شرطان، إال أنو قاؿ أف ىناؾ شركطان أخرل سماىا غير معتبرة 

 

 

 
                                                             

 .355-353الشككاني ، إرشاد الفحكؿ  1
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 التعميل بالحكمة: الفرع الخامس 

.  تعريف الحكمة لغة واصطالحاً : المسألة األولى  -

: معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمكـ ، كيقاؿ لمف يحسف دقائؽ الصناعات كيتقنيا: الحكمة لغة 

حكيـ ، كالحكيـ يجكز أف يككف بمعنى الحاكـ مثؿ قدير بمعنى قادر ، كعميـ بمعنى عالـ ، كقيؿ 

. 1الحكمة مف العمـ؛ فيككف الحكيـ بمعنى العالـ

:  الحكمة اصطالحًا 

 أك ىي المصمحة مف جمب نفع أك دفع ضرر التي أراد 2ىي الحاجة لجمب مصمحة أك دفع مفسدة

. 3الشارع تحقيقيا بتشريع ىذا الحكـ

. 4أك ىي المصمحة مف جمب نفع أك دفع ضرر أراد الشارع تحقيقيا بتشريع ىذا الحكـ

كىما إما أف : مف ىذيف التعريفيف يتبيف أف كبلـ العمماء عف الحكمة يتمحكر حكؿ أمريف اثنيف 

ما أنيا الحاجة لجمب المصمحة .  5تككف الحكمة ىي ذات المصمحة ، كا 

 

                                                             
 . حكـ : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  1
عبد الحميد أبك الزنيد ، :  ، ت 2/224اآلرمكم ، سراج الديف محمكد بف أبي بكر ، التحصيؿ مف المحصكؿ ،  2

الشككاني ،  . 5/133الزركشي ، البحر المحيط ، . ـ1988-ىػ1408 ، 1لبناف ، ط- مؤسسة الرسالة ، بيركت
. 5/287الرازم ، المحصكؿ ، . 353إرشاد الفحكؿ 

 ، 5لبناف ، ط–  ، مؤسسة الرسالة ، بيركت 202زيداف ، عبد الكريـ زيداف ، الكجيز في أصكؿ الفقو ،  3
.  ـ1996-ىػ1417

 ، 5لبناف ، ط–  ، مؤسسة الرسالة ، بيركت 202زيداف ، عبد الكريـ زيداف ، الكجيز في أصكؿ الفقو ،  4
.  ـ1996-ىػ1417

السعدم ، عبد الحكيـ عبد الرحمف أسعد ، مباحث العمة في القياس عند . 4/178السبكي ، رفع الحاجب ،  5
,  ـ2000-ىػ1421 ، 2لبناف ، ط–  ، دار البشائر اإلسبلمية ، بيركت 105األصكلييف ، 
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.  الفرق بين العمة والحكمة : المسألة الثانية  -

:  مما سبؽ يتبيف أف الفرؽ بيف الحكمة كالعمة ىك 

إف العمة ىي الكصؼ الظاىر المنضبط الذم بني عميو الحكـ ، حيث ربط الشارع بو الحكـ كجكدان 

، 1كعدمان ، بناء عمى أنو مظنة لتحقيؽ المصمحة المقصكدة لمشارع مف تشريع الحكـ

فيي ال تتغير بتغير األشخاص كاألحكاؿ كاألزماف ، أم أنيا تتحقؽ عند جميع األفراد بالقدر ذاتو 

اإلسكار ، فكؿ مف شرب : كبالكمية ذاتيا بالتساكم ، كما في الخمر فإف العمة في تحريميا ىي 

.  الخمر يسكر ، أم تتكافر فيو صفة العمة المنضبطة بالقدر ذاتو

أما الحكمة التي ىي المصمحة بعينيا فقد تتفاكت درجاتيا في الكضكح كاالنضباط ، كقد تخفى فبل 

تككف معمكمة لمعباد أصبلن ؛ كلذلؾ نشأ الخبلؼ في صحة التعميؿ بالحكمة أـ ال الختبلؼ األحكاؿ 

. 2كاألشخاص كاألزماف فييا

ذا كانت العمة لدل عمماء األصكؿ ىي الكصؼ الظاىر المنضبط المعرؼ لمحكـ ؛ فإنيا "  كا 

تتضمف مف خبلؿ ككنيا معرفة لمحكـ كمناسبة لو تحقيؽ المصمحة كدرء المفسدة ، كىنا ظيرت 

. 3"العبلقة بينيا كبيف الِحَكـ كالمصالح ، كأثر التعميؿ بالِحَكـ كالمصالح

 

 
                                                             

. 106السعدم ، مباحث العمة ،  . 203زيداف ، الكجيز ،  1
 .106السعدم ، مباحث العمة ،  2
 .العمة كالحكمة كالتعميؿ: بعنكاف .بحث لمقرة داغي في مكقع عمى الشبكة العنكبكتية  3

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=category
&id=9:2009-04-11-15-09-29&layout=blog&Itemid=7. 
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.  شروط الحكمة : المسألة الثالثة 

نما كاف ذلؾ في طيات الكبلـ عف  لـ يتحدث العمماء قديمان عف شركط الحكمة بصكرة مباشرة ، كا 

القياس ، كالتعميؿ بالحكمة كالعمة القاصرة ، فذكركا خبلؿ ذلؾ شركطان لمحكمة المناسبة لمتعميؿ كما 

:  ينبغي أف يشترط فييا حتى تككف صالحة لمتعميؿ ، مثؿ 

حاصؿ الكبلـ : "  في كتابو شفاء الغميؿ بعد كبلمو عف العمة المنقكضة ، فقاؿ 1ذكر الغزالي -

راجع إلى أف العمة المنقكضة ال يصمح االعتماد عمييا ؛ كىذا مسمـ فميبطؿ الحكـ بالنقض ال 

بككنو حكمة ، كليسمـ أف الحكمة إذا عقمت كلـ تنتقض جاز التعميؿ لؤلسباب بيا حتى يرتفع 

. 2..."الخبلؼ المتعمؽ بالنظر األصكلي 

يتبيف مف كبلـ الغزالي أنو يشترط بالحكمة حتى يصح التعميؿ بيا أف تككف معقكلة المعنى غير 

.  منقكضة

 

                                                             
ىػ ،  حكيـ متكمـ 505محمد بف محمد بف محمد بف أحمد الطكسي الشافعي المعركؼ بالغزالي ، كلد سنة : ىك  1

، فقيو أصكلي صكفي ، مشارؾ في أنكاع مف العمـك ، كلد بالطابراف إحدل قصبتي طكس بخراساف ، كطمب الفقو 
لتحصيؿ القكت ، ثـ ارتحؿ إلى أبي نصر اإلسماعيمي بجرجاف ، ثـ إلى إماـ الحرميف ، فاشتغؿ عميو كالزمو ثـ 

جمس لؤلقراء ، كحضر مجمس نظاـ الممؾ ، فأقبؿ عميو نظاـ الممؾ ، فعظمت منزلة الغزالي كندب لمتدريس 
بنظامية بغداد ، ثـ أقبؿ عمى العبادة كالسياحة ، فخرج إلى الحجاز فحج ، كرجع إلى دمشؽ فاستكطنيا عشر سنيف 

ياء عمـك الديف ، حإ: ػ، مف تصانيفو 505: كتكفي بطابراف سنة ... ثـ إلى القدس كاالسكندرية ثـ عاد إلى كطنو 
تغرم . 11/266رضا كحالة ، معجـ المؤلفيف ، . الحصف الحصيف في التجريد كالتكحيد ، تيافت الفبلسفة كغيرىا

 ، المؤسسة المصرية 203/ 5بردم ، جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، 
 .العامة لمتاليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر

. 616الغزالي ، شفاء الغميؿ ،  2
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 : 1كذكر اآلمدم في طيات كبلمو عف التعميؿ بالحكمة شركطان لمحكمة ، أىميا -

أف تككف ظاىرة منضبطة غير مضطربة ، كىذا شرط اعتماده عمى التعميؿ بيا ، فإف لـ تكف 

.  كذلؾ؛ فبل يعمؿ بيا ، كأف تككف مقصكدة مف شرع الحكـ

أما إذا كانت الحكمة ظاىرة منضبطة غير مضطربة ، فؤلننا أجمعنا عمى أف الحكـ : "قاؿ اآلمدم 

إذا اقترف بكصؼ ظاىر منضبط مشتمؿ عمى حكمة غير منضبطة بنفسيا أنو يصح التعميؿ بو ، 

ف لـ يكف ىك المقصكد مف شرع الحكـ . 2"كا 

كمف العمماء مف شمميا مف جممة شركط العمة عند الكبلـ عف تعدم العمة أك العمة المتعدية، أك  -

.  عند ذكره لشرط الظيكر كاالنضباط في العمة فمنيا يتطرؽ إلى الحكمة كما يشترط فييا

 : فأكردكىا عند ذكرىـ لشركط العمة ، فقاؿ 

 " 3...أف تككف كصفان ضابطان لحكمة ال حكمة مجردة ، لخفائيا أك لعدـ انضباطيا: كمنيا " 

لعدـ "كلذلؾ شرطت الصيغ لمعقكد ؛ لككنيا ظاىرة منضبطة ، : "  ، فقاؿ 4كعمؽ عمى ذلؾ السبكي

كالمشقة فإنيا ليا مراتب ، كىي تختمؼ باختبلؼ األشخاص كاألحكاؿ اختبلفان شديدان " انضباطيا 

. 5"ألننا نعمـ قطعان أنيا ىي المقصكدة مف لمشارع... فنيطت بالسفر النضباطو 

                                                             
 .3/180اآلمدم ، اإلحكاـ ،  1
. 3/180اآلمدم ، اإلحكاـ ،  2
. 4/178السبكي ، رفع الحاجب ،  3
هو عبد الوهيب بن علً بن عبد الكيفً السبكً ،  بو اصر قيضً قضية المؤرخ البيأث ، ولد فً القيهرة ساة  4

هـ ، كين طلق اللسين ، قوي الأجة ، ااتهى 771: هـ ، وااتقل إلى دمشق مع والده ، فسكاهي وتوفً فٌهي ساة  727

إلٌه قضيء القضية فً الشيم ، وعزل وتعصب علٌه شٌوخ عصره فيتهموه بيلكفر واستأالل شرب الخمر و توا به 
طبقيت : من تصياٌفه . مقٌدا مغلوالًا من الشيم إلى مصر ، ثم  فرج عاه ، وعيد إلى دمشق فتوفً بيلطيعون

. 4/184الزركلً ، األعالم ، .... الشيفعٌة الكبرى ، وجمع الجوامع ، وماع الموااع ، واألشبيه والاظيئر وغٌرهي 

 .4/178السبكي ، رفع الحاجب ،  5



37 

 

أنو يشترط في الحكمة أف تككف ظاىرة منضبطة ال خفية ، كأف تككف : مفيكـ الكبلـ كالشاىد فيو 

مقصكد الشارع في الحكـ ؛ مبينان أف ىذا أمران بدىيان قطعان ، فذكر شركط الحكمة مف خبلؿ شركط 

". الظيكر كاالنضباط" العمة 

 .التعميل بالحكمةاألقوال واألدلة في مسألة  : رابعةالمسألة ال

.  أقكاؿ العمماء في المسألة: الغصف األكؿ 

اختمؼ األصكليكف في حكاية المذاىب في التعميؿ بالحكمة ، فمنيـ مف ذكر مذىبيف في المسألة 

.  ، حيث جاء بالمنع كالجكاز ، كلـ ينسب أحدىما ألحد مف العمماء كقد اختار الجكاز1كالرازم

، حيث أضاؼ مذىبان ثالثان ، أال كىك التفصيؿ 2كمنيـ مف أكرد ثبلثة مذاىب في المسألة كاآلمدم

: فأصبح في المسالة ثبلثة أقكاؿ 

 ذىب أصحابو إلى عدـ جكاز التعميؿ بالحكمة مطمقان ، سكاء كانت منضبطة أـ غير :القول األول 

 ..3كنسب اآلمدم ىذا القكؿ إلى األكثريف. منضبطة ، ظاىرة أـ خفية 

 .4"ذىب األكثركف إلى امتناع تعميؿ الحكـ بالحكمة المجردة عف الضابط: "فقاؿ 

 مطمقان سكاء كانت ظاىرة أـ خفية ، التعميؿ بالحكمة  ذىب أصحابو إلى جكاز :القول الثاني 

 

                                                             
.  5/287الرازم ، المحصكؿ ،  1

محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بف عمي التيمي ، البكرم الطبرستاني الرازم الشافعي المعركؼ بالفخر : ىك 
مفاتيح الغيب في : الرازم ، مفسر متكمـ فقيو أصكلي حكيـ أديب شاعر طبيب مشارؾ في عمـك كثيرة ، مف تآليفو 

البغدادم ، ىدية . ق606: ىػ ػ كتكفي سنة 534تفسير القرآف ، الدالئؿ في عيكف المسائؿ ، كغيرىا ، كلد سنة 
. 11/79كحالة ، معجـ المؤلفيف ، . 2/107العارفيف ، 

 . 3/180اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  2

.  3/180اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
. 3/180اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  4
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 .3 كالغزالي2 كالرازم1نضبطة أـ غير منضبطة ، كىذا ما اختاره البيضاكمـ

إف كانت الحكمة ظاىرة منضبطة :  كالذم ذىب أصحابو إلى التفصيؿ اآلتي فقالكا :القول الثالث 

ال فبل لصفي  كا6 كالسبكي5 كابف الحاجب4كىذا ما اختاره اآلمدم. بنفسيا جاز التعميؿ بيا ، كا 

، 7اليندم

                                                             
  .4/263البيضاكم ، نياية السكؿ ،  1

عبد ا بف عمر بف محمد بف عمي البيضاكم الشيرازم الشافعي ، ناصر الديف أبك سعيد ، قاض : ىك كالبيضاكم 
منياج الكصكؿ إلى : ، عالـ بالتفسير كالفقو كاألصميف كالعربية كالمنطؽ كالحديث ، تكفي بتبريز ، مف مصنفاتو 

كحالة ، معجـ المؤلفيف ، ... عمـ األصكؿ ، شرح المطالع في المنطؽ ، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ في التفسير 
. 463-1/462البغدادم أ ىدية العارفيف ، . 6/97-98
 .5/287 الرازم ، المحصكؿ ، 2
:  ، ت613-612الغزالي ، محمد بف محمد بف محمد ، شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ ،  3
.  ـ1971- ىػ1390الكبيسي ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، .د
.  3/180اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  4
عمي :  ، ت 4/178السبكي ، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي ، رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ،  5

. ـ1999-ىػ419 ، 1لبناف ، ط- معكض كأحمد عبد المكجكد ، عالـ الكتب ، بيركت
لبناف -  ، دار الكتب العممية ، بيركت3/141السبكي ، عمي بف عبد الكافي كابنو ، اإلبياج في شرح المنياج ،  6

.  ـ1984-ىػ1404 ، 1، ط
 . 8/3498اليندم ، نياية الكصكؿ ،  7

محمد بف بف عبد الرحيـ بف محمد ، كاف مف أعمـ الناس بمذىب الشيخ أبي الحسف ، : ىك كالصفي اليندم 
كأدراىـ بأسراره ، متضمعان باألصميف ، اشتغؿ عمى القاضي سراج الديف صاحب التحصيؿ ، سمع مف الفخر بف 

النياية ، كالفائؽ كالرسالة : الزبدة ، كفي أصكؿ الفقو : البخارم ، كركل عنو الذىبي ، مف تصانيفو في عمـ الكبلـ 
مكلده بببلد اليند سنة أربع كأربعيف كستمائة ، كرحؿ إلى اليمف سنة سبع كستيف ثـ حج كقدـ إلى مصر ، . السيفية

السبكي ، تاج الديف أبك نصر .تكفي بدمشؽ سنة خمس عشرة كسبعمائة. ثـ سار إلى الرـك كاجتمع بسراج الديف
محمكد محمد الطناحي ، كعبد :  ، تحقيؽ 9/162عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي ، طبقات الشافعية الكبرل 

ابف العماد ، شياب الديف أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي ، شذرات . الفتاح محمد الحمك
-ىػ1413 ، 1محمكد األرناؤكط ، دار ابف كثير ، بيركت ، ط:  ، تحقيؽ 8/68الذىب في أخبار مف ذىب ، 

 . ـ1992
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.  1 كغيرىـ

. أدلة العمماء في المسألة: الغصن الثاني 

:  استدل المانعون مطمقًا بما يأتي 

:  ذكر الرازم أدلة المانعيف عمى سبيؿ االعتراضات ترد عميو فقاؿ 

.   إف الحكـ إما أف يعمؿ بالحاجة المطمقة ، أك بالحاجة المخصكصة :الدليل األول  -

.  أما األكؿ فباطؿ لما يترتب عميو مف اعتبار كؿ حاجة 

فباطؿ أيضان ؛ ألف الحاجة أمر باطني فبل يمكف الكقكؼ عمى مقاديرىا المعتبرة  : كأما الثاني 

ذا تعذر تعيينو فقد تعذر التعميؿ بذلؾ المتعيف .  2شرعان، كالفرؽ بيف كؿ مرتبة مف مراتبيا ، كا 

 لك جاز التعميؿ بالحكمة لما جاز التعميؿ بالكصؼ ، كالتعميؿ بالكصؼ جائز ؛ فمـز :الدليل الثاني  -

 .3مف ذلؾ عدـ جكاز تعميؿ الحكـ بالحكمة

:  بياف المبلزمة مف كجكه 

 "إال فرعو إلى عنو ال يعدؿ األصؿ ألف بالكصؼ، التعميؿ جاز لما بالحكمة التعميؿ جاز لك أنو 

 التعميؿ سقط بيا عمؿ كمتى بيا، فيعمؿ عنيا العدكؿ يجكز فبل متعذرة، ليست كالحكمة تعذره، عند

                                                             

محمد :  ، ت4/47ابف النجار ، محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي ، شرح الكككب المنير ،  1
التممساني ، محمد بف أحمد الحسيني ، مفتاح . ـ1997-ىػ1418زحيمي كنزيو حماد ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، 

 ، 1لبناف ، ط- محمد فرككس ، مؤسسة الرياف ، بيركت:  ، ت 679الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ ، 
 .ـ1998-ىػ1419

. 5/288الرازم ، المحصكؿ ،  2
. 5/288الرازم ، المحصكؿ ،  3
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 الكصؼ مف المنع لكف بالكصؼ، التعميؿ المتنع بالحكمة التعميؿ صح لك أنو فظير بالكصؼ،

 .1"القائسيف إجماع خبلؼ

  ذا فسرت العمة إف العمة بمعنى الداعي إلى الحكـ ، أك المؤثر فيو ، أك بمعنى المعرؼ ، كا 

بالمعرؼ فدؿ ذلؾ عمى اعتبار المناسبة فييا ، فالتعميؿ بالكصؼ إنما ىك الشتمالو عمى الحكمة ؛ 

فكانت الحكمة بمثابة أصؿ لمكصؼ فبل يصح العدكؿ إلى الفرع مع كجكد األصؿ ، فمك جاز 

التعميؿ بالحكمة مطمقان لما جاز التعميؿ بالكصؼ ؛ ألف كؿ ما يقدح في األصؿ يقدح في الفرع مف 

 .2غير عكس

  إف التعميؿ بالكصؼ مع إمكانية التعميؿ بالحكمة ىك سبب لتكثير إمكاف الغمط مف غير حاجة ، مع

زيادة الحرج كالمشقة في البحث عنيا ، ككؿ ىذا ينافي مقتضى نصكص الشارع التي تنفي الحرج 

 . 3كالمشقة عف العباد

:  ويرد عمى ىذا 

إف التعميؿ بالحكمة إذا كاف راجحان عمى الكصؼ مف ىذه الكجكه ، فإف الكصؼ أيضان راجح عمييا 

مف كجكه أخرل ، كذلؾ ألنو ظاىر منضبط يسيؿ االطبلع عميو بخبلؼ الحكمة حيث صعكبة 

البحث عنيا كاالطبلع عمييا ، فكؿ منيما راجح مرجكح ؛ فأصبح كؿ منيما صالحان لمتعميؿ ، فإنيا 

ف ترجحت ألصالتيا ، فالكصؼ ترجح لظيكره   . 4كا 

                                                             
محمد :  ، تحقيؽ 379القرافي ، شياب الديف أحمد بف إدريس ، شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ ،  1

. بف عبد الرحمف الشاغكؿ ، المكتبة األزىرية 
. 8/3496اليندم ، نياية الكصكؿ ،  2
 .5/289الرازم ، المحصكؿ ،  .8/3496اليندم ، نياية الكصكؿ ،  3
 .5/291الرازم ، المحصكؿ ،  . 2/225اآلرمكم ، التحصيؿ مف المحصكؿ ،  4
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إف العمة يمـز مف كجكدىا الكجكد كمف عدميا العدـ ، فإذا جاز التعميؿ بالحكمة  : الدليل الثالث -

. 1تخمؼ الحكـ عف عمتو كلـز دكراف الحكـ مع الحكمة كجكدان كعدمان كىذا خبلؼ األصؿ

أف الممؾ المرفو في السفر يجكز لو الترخص بالفطر في رمضاف كبقصر الصبلة كلك : كمثاؿ ذلؾ 

. 2كانت المشقة مندفعة عنو كالتي ىي الحكمة في ىذا الترخص

 

: يرد عميو 

 ، بؿ إنو ثبت 3إف ىذا يعني امتناع التعميؿ بالكصؼ مطمقان ، كلـ يقؿ بيذا أحد مف أىؿ القياس

. إجماع أىؿ القياس عمى التعميؿ بالكصؼ

. ؟4 إف الحكمة متأخرة عف الحكـ في الكجكد فكيؼ التعميؿ بيا كقد جاءت بعد الحكـ:الدليل الرابع  -

الحكمة ىي نتيجة لمحكـ قصد الشارع تحصيميا ، كالحكـ ىك كسيمة لمكصكؿ إلى :  كبياف التبلـز

 . 5ىذه النتيجة ، كالنتيجة متأخرة في الكجكد فكيؼ يعمؿ بيا

: ويرد عميو 

إنيا متأخرة عنو الحكـ في الكجكد الخارجي ال في الذىف بؿ ىي عمة في الكجكد الذىني ألنيا عمة 

. 6بمعنى الباعث

فإف الحكمة تتبادر إلى الذىف إال أف كجكدىا عمى أرض الكاقع يتأخر بعض الشيء لكنيا مف حيث 

. الكجكد الذىني قريبة
                                                             

  379القرافي ، شرح تنقيح الفصكؿ ،  1
 . حسف خضر . أطركحة ماجستير ، اشراؼ د ، 87 ، التعميؿ بالحكمة ، سبتي يكسؼ سميماف رائد سبتي ، 2
  .109السعدم ، مباحث العمة ،  3
  .8/3498 ، اليندم ، نياية الكصكؿ ، 3/183اآلمدم ، اإلحكاـ ،  4
 .  88سبتي ، التعميؿ بالحكمة ،  5
 8/3500اليندم، نياية الكصكؿ ،  6
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 إف استقراء أحكاـ الشرع يدؿ عمى أف األحكاـ معممة باألكصاؼ المشتممة عمييا :الدليل الخامس  -

. ال بالِحكـ إذ أننا لك فرضنا حصكؿ تمؾ الِحكـ بدكف تمؾ األكصاؼ لـ تترتب تمؾ األحكاـ عمييا

 .1كالعكس صحيح ؛ فإف فرضنا تمؾ األكصاؼ بدكف الِحكـ ترتب عمييا أحكاـ

: كيرد عميو

. 2إف التعميؿ باألكصاؼ صحيح أنو أكثر ، ألنيا أقرب إلى الضبط كسيكلة االطبلع عمييا

إف ىنالؾ تبلزما في التعريؼ بيف الحكـ كالحكمة ، فالحكـ معرؼ لحكمة فمنو يظير كجو " كأيضا 

 . 3"الحكمة فحكـ األصؿ معرؼ لمحكمة ، الحكمة يعرؼ بيا حكـ الفرع

ف التعميؿ بالحكمة حاصؿ في صكر كثيرة مثؿ  التكسط في إقامة الحد بيف الميمؾ كالزاجر : ىذا كا 

. 4ككذا الفرؽ بيف العمؿ اليسير كالكثير

.  لك جاز التعميؿ بالحكمة لعيد مف الشارع التعميؿ بيا:الدليل السادس  -

إال أنو ثبت باالستقراء أف التعميؿ يككف بالكصؼ الظاىر ال بالحكمة ، دؿ عمى أف الشارع لـ يعمؿ 

. بيا إذف فمـ يعتبرىا في التعميؿ

مف جية أخرل لقد عيد الشارع اعتبار المظنة بسبب ظيكرىا كانضباطيا كلك انتفت عنيا الحكمة؛ 

فإف السفر ىك عمة الترخيص في القصر كالفطر كلك انعدمت المشقة كما في سفر الجك، كالعكس 

لـ تعتبر الحكمة كما في األعماؿ  (العمة  )غير صحيح ، حيث إف ثبتت الحكمة كانتفت المظنة 
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الشاقة في الحضر فبل رخصة فييا لمفطر أك القصر، فإف دؿ ذلؾ عمى شيء يدؿ عمى اعتبار 

. 1الشارع لمعمة كالكصؼ الظاىر المنضبط ال الحكمة

 إف الحكمة إذا كانت خفية مضطربة مختمفة باختبلؼ الصكر كاألشخاص كاألزماف :الدليل السابع  -

ف االستقراء مف ذات  كاألحكاؿ فإنو ال يمكف معرفة مناط الحكـ إال بالبحث الشديد كالنظر الدقيؽ، كا 

الشارع ، كالناس في مثؿ ىذا إلى المظاّف الظاىرة الجمية دفعان لمحرج كالمشقة كالعسر ، كعدـ 

. 2التخبط كالى التخميط

:  استدل المعممون مطمقًا بما يأتي 

 إف اإلجماع منعقد عمى أف الكصؼ الحقيقي يككف عمة بسبب اشتمالو عمى :الدليل األول  -

ف كانت ىذه الحكمة خفية ؛ إذف كاف الكصؼ عمة ؛ ألنو اشتمؿ عمى الحكمة فعميتو  الحكمة ، كا 

.  3لعمية الحكمة ، أم عمة العمة ؛ فيي أكلى أف تككف عمة لمحكـ

فإف الحكمة تككف شرطان مف اعتبار الكصؼ الظاىر عمة ، فإذا لـ يكف ىذا التبلـز لـ يعتبر 

الكصؼ عمة لمحكـ ، سكاء الحكمة المخصكصة خفية أـ ظاىرة منضبطة ؛ فجاز التعميؿ بيا ، 

.  فيي المؤثر في الحكـ كليس الكصؼ الظاىر ؛ فإسناد الحكـ إلييا أكلى مف إسناده إلى الكصؼ

 إف حصكؿ الظف في استناد الحكـ في مكرد النص إلى الحكمة المخصكصة، :الدليل الثاني  -

ثـ حصكؿ الظف في حصكؿ تمؾ الحكمة في صكرة أخرل ؛ تكلد ال محالة ظف حصكؿ الحكـ 

 . 4في تمؾ الصكرة كالعمؿ بالظف كاجب
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. فإنو لك لـ يجز التعميؿ بيا لككنيا غير معمكمة ؛ لما جاز بالكصؼ المشتمؿ عمييا باالتفاؽ

كالسفر مثبلن فإنو عمة لجكاز القصر الشتمالو عمى المشقة ال لككنو سفران ، فإذا حصؿ الظف 

بأف الحكـ في األصؿ لتمؾ المصمحة أك المفسدة المقدرة كحصؿ الظف أيضان بأف قدر المصمحة 

أك المفسدة حاصؿ في الفرع ؛ لـز بالضركرة حصكؿ الظف بأف الحكـ قد كجد في الفرع كالعمؿ 

.  1بالظف كاجب

إنما أعطى األمير لدفع حاجة الفقير، : إف التعميؿ بالحكمة جائز عرفان ، فيقاؿ : الدليؿ الثالث  -

نما فعؿ كذا لمصمحة كذا أك لدفع مفسدة  .2كا 

. إال أف ىذا الكبلـ في العادات ال في العبادات فبل كجو لمقياس فيو

.  استدل القائمون بجواز التعميل بالحكمة الظاىرة المنضبطة دون غيرىا

إنو إذا كانت الحكمة ظاىرة منضبطة غير مضطربة ؛ فذلؾ النعقاد اإلجماع عمى أف الحكـ  -

إذا اقترف بكصؼ ظاىر منضبط مشتمؿ عمى حكمة غير منضبطة بنفسيا فإنو يصح التعميؿ 

ف لـ يكف ىك المقصكد مف شرع الحكـ ، بؿ اشتمؿ عميو مف الحكمة الخفية ، فإف  بو ، كا 

.  3كانت الحكمة مساكية لمكصؼ بالظيكر كاالنضباط كانت أكلى بالتعميؿ مف الكصؼ الظاىر

. 4فإذا قاـ الدليؿ عمى جكاز التعميؿ بالِحكـ التي ال تنضبط ؛ فمف باب أكلى إف كانت منضبطة

ف كانت مضطربة أك  فإف عمية الكصؼ لعمية الحكمة ، فبل يككف عمة إال الشتمالو عمى الحكمة ، كا 

نما يقكـ الكصؼ مقاميا لخفائيا كعدـ انضباطيا ، فإذا زاؿ المانع الذم ىك   غير منضبطة ، كا 
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.  1االضطراب كالخفاء ؛ كاف التعميؿ بيا أكلى مف الكصؼ ذاتو لتأثيرىا عمى الحكـ دكف الكصؼ

  نيا : يعترض عميو أف الحكمة إنما ىي راجعة إلى الحاجات كالمصالح كدفع المفاسد ، كا 

ف سممنا فإنيا ال تككف كذلؾ إال  لتخفى كتزيد كتنقص ، فبل تككف ظاىرة كال منضبطة ، كا 

نادران، كمعرفتيا في صكر مخصكصة أك آحادىا لتعييف القميؿ منيا فيو عسر كحرج ، كىذا 

. 2مرفكع في الشريعة

  إف كانت الحكمة ىي المقصكدة مف شرع الحكـ مساكية لمكصؼ في الظيكر : كيرد عميو

. 3كاالنضباط ؛ كانت أكلى بالتعميؿ بيا

فإف مبنى التعميؿ بيا ىك الظيكر كاالنضباط فقد زاؿ المانع فكجب التعميؿ بيا ، كخاصة إف كانت 

ىي السبب في ككف الكصؼ عمة لمحكـ ، فأصبحت أكلى منو إف حممت نفس الصفات كتساكت 

.  معو في االنضباط كالظيكر

:  كردكا عمى المعمميف بالحكمة الخفية المضطربة الغير منضبطة بما يأتي

يعسر الكقكؼ عمى مناط الحكـ كيصعب التكصؿ إليو إال بحرج إذا كانت الحكمة مضطربة  .1

نما ىدؼ الشارع في ىذا كدأبو  خفية ، فيي تختمؼ باختبلؼ األشخاص كالصكر كاألزماف ، كا 

 . رد الناس إلى المظاف الظاىرة الجمية ؛ دفعان لمتخبط في األحكاـ كالعسر عمى الناس

مف ىنا رخص الشارع القصر كالفطر في السفر الطكيؿ دفعان لممشقة المضبكطة ، لـ يعمقيا بنفس 

ف ظف أف المشقة تفكؽ مشقة   المشقة ، كلذلؾ لـ يرخص الفطر كالقصر لمحماؿ في الحضر ، كا 
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.  1المسافر كخاصة إف كاف مرّفيا

  إف كاف ىناؾ عسر كصعكبة في البحث عف الحكمة ، فإنو أيضان في البحث : يعترض عميو

 عف الكصؼ ىنالؾ صعكبة كعسر ؛ ألف الكصؼ حتى يككف عمة يشترط أف يشتمؿ عمى

. 2 حكمة ، كلكال اشتمالو عمييا لما كاف عمة لمحكـ

  إنيا إذا كانت ظاىرة منضبطة كالكصؼ ؛ فبل تفاكت: كيرد عميو .

 فإف البحث عف الحكمة المجردة يختمؼ عف البحث عف الحكمة المنضبطة الغير مضطربة ؛ ألنو 

عند البحث عف المجردة عف الضابط الخفية البد مف معرفة كميتيا كخصكصيتيا ، حتى نأمف 

االختبلؼ بيف األصؿ كالفرع ، كال يكفي فييا مجرد معرفة احتماليا ، بينما إف كانت مضبكطة 

.   3بضابط فيكفي معرفة الضابط كمعرفة أصؿ احتماؿ الحكمة ال غير

إف اإلجماع منعقد عمى صحة التعميؿ باألكصاؼ المنضبطة الظاىرة المشتممة عمى احتماؿ  .2

 .الِحكـ

. تعميؿ كجكب القصاص بالقتؿ العمد العدكاف لحكمة الزجر أك الجبر: مثؿ 

. تعميؿ صحة البيع بالتصرؼ الصادر مف األىؿ في المحؿ لحكمة االنتفاع

يجاب الحد لحكمة دفع المفسدة الناشئة منو .  تعميؿ تحريـ شرب الخمر كا 

فمك جاز التعميؿ بالحكمة المجردة غير المنضبطة لما احتيج إلى التعميؿ بضكابط ىذه الحكـ كالنظر 

.   4إلييا لما فيو مف صعكبة في البحث عف الحكمة كعف ضابطيا مع إمكانية االستغناء عف أحدىما
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  إف غاية ما في ىذا الكبلـ ىك جكاز التعميؿ بالضابط المشتمؿ عمى الحكمة : يعترض عميو

كليس االمتناع عف التعميؿ بالحكمة المجردة ، أما أنو ال حاجة لمتعميؿ بالضابط ؛ فبل يسمـ لو 

.  1لسيكلة االطبلع عميو بخبلؼ الحكمة

  إذا كاف الكقكؼ عميو أسيؿ مف الكقكؼ عمى الحكمة المجردة ؛ فيمـز مف ذلؾ : كيرد عميو

 امتناع التعميؿ بالحكمة ، إذ فيو تأخير إلثبات الحكـ ، إلى حيث إمكانية االطبلع عمى 

 .  2الحكمة، مع إمكانية إثباتو بالضابط في زمف أقرب ، كىذا غير مقبكؿ بؿ ممتنع

إف في البحث كاالطبلع عمى الحكمة الخفية مشقة كحرجان لمتكصؿ إلييا ، مما يفضي إلى  .3

العسر في حؽ المكمؼ ، كىذا منفي في نصكص الشارع ، بينما يسيؿ االطبلع عمى الكصؼ 

 . 3الظاىر المنضبط كيخالؼ نصكص الحرج كالعسر في حؽ المكمؼ لككف المشقة أدنى فيو

  4إف المشقة قد تكاجدت في الطرفيف فيما متساكياف: قد يعترض عميو . 

  أف الحكمة إذا كانت منضبطة ظاىرة فقد تساكت مع الكصؼ الظاىر ، فيما سكاء : كأيضان

 .بسكاء ، بؿ ىي بالتعميؿ أكلى منو

  إف في البحث عف الحكمة المجردة مشقة أكبر كأشد مف تمؾ التي في البحث عف : كيرد عميو

الحكمة المنضبطة لما في األكلى مف بحث عف كمية كخصكصية كأمف التفاكت بيف الفرع 

كاألصؿ ، كليس األمر كذا في المنضبطة فبل تحتاج إال لمعرفة الضابط كأصؿ احتماليا فذلؾ 

 .5ال شؾ أنو أسيؿ
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:  الترجيح : الغصن الثالث 

.  يذكر الرازم أف الحكمة ىي عمة لعمية العمة ؛ فأكلى أف تككف عمة الحكـ

أك دفع  (نفع)إف تأثير الكصؼ بالحكـ ال يككف إال إذا اشتمؿ عمى جمب مصمحة : بياف المبلزمة 

، كالتي ىي الحكمة ، فإذا لـ يكف العمـ بتمؾ الحكمة المخصكصة استحاؿ التكصؿ  (مفسدة)مضرة 

ف أمكف ذلؾ كاف إسناد الحكـ إلى الحكمة التي ىي المؤثر  بو إلى جعؿ الكصؼ عمة لمحكـ، كا 

.  1أكلى مف إسناده إلى الكصؼ الذم ىك في الحقيقة ليس بمؤثر

يتضح مف كبلـ الرازم أف الحكمة ىي أصؿ عمية العمة ، كال يككف الكصؼ عمة إال الشتمالو عمى 

حكمة مخصكصة ؛ ألنيا ىي المقصكدة ، دؿ ىذا عمى أنو لك كانت الحكمة مستكفية لمشركط ؛ 

لجاز التعميؿ بيا كما الكصؼ ، حيث تساكت في الظيكر كاالنضباط ؛ فجاز التعميؿ بيا ال بؿ 

. كانت منو أكلى بالتعميؿ

لذا يترجح لدم بعد عرض أدلة العمماء كمناقشتيا قكؿ القائميف بجكاز التعميؿ بالحكمة الظاىرة 

المنضبطة أم قكؿ المفصميف ، كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا مف االعتراضات ، كلمناسبتو مع 

مستجدات العصر الكثيرة كالنكازؿ المعاصرة ، كما كيدعـ ىذا القكؿ كجكد الكثير مف التعميؿ 

.  كا أعمى كأعمـ. بالحكمة في الكتاب كالسنة كعند الفقياء

: كمف أمثمة التعميؿ بالحكمة في الكتاب كالسنة نعرض ما يأتي 
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:  من الكتاب 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مِّْن ﴿ : قكلو جؿ كعبل 

َنُكُم اْلَعَداَوَة * َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن  ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ

 1﴾َواْلبَ ْ َ اا ِف  اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّ ْم َعن ِ ْ ِر الّلِو َوَعِن الصََّ ِة فَ َهْل َأنُتم مُّنتَ ُهونَ 

إف النيي عف شرب الخمر في اآلية كاف لما فيو مفاسد دينية كدنيكية ، فقد عممت ذلؾ اآلية بإيقاع 

العداكة كالبغضاء بيف المقامريف كالسكارل ، كأف الخمر كالميسر سبباف لمصد عف ذكر ا، كىذا 

.  2نكع مف التعميؿ بالحكمة

:  ومن السنة 

:  األحاديث التي عممت بدفع المشقة عف الناس ، مثؿ 

. 3(لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صبلة  ): قكلو صمى ا عميو كسمـ  -

أعتـ النبي صمى ا عميو كسمـ ذات ليمة حتى : : كما جاء عف عائشة رضي ا عنيا قالت  -

إنو لكقتيا لكال أف أشؽ  ): ذىب عامة الميؿ ، كحتى ناـ أىؿ المسجد ثـ خرج فصمى فقاؿ 

 . 4(عمى أمتي

.  5فيذا كأمثالو يدؿ عمى داللة كاضحة عمى التعميؿ بالحكمة في السنة كاعتبارىا
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كبناء عمى ىذا الترجيح ، فإف العمة في المسائؿ التطبيقية في الفصؿ الثاني مف ىذه األطركحة قد 

يراد بيا الكصؼ الظاىر المنضبط المشتمؿ عمى الحكمة ، كقد يراد بيا نفس الحكمة الظاىرة 

.  المنضبطة التي ترجح جكاز التعميؿ بيا
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. حجية القياس : المطمب الثالث 

 . تحرير محل النزاع في المسألة : الفرع األول 

 : يعكد النزاع في ىذه المسألة إلى تحديد نكع القياس الجائز ، فيتبيف أف 

 . القياس في المسائؿ الدنيكية ليس محؿ خبلؼ كال عبلقة لو في النزاع المطركح  -

ككذا في األمكر العقمية  فيذا مف األمكر التي ال خبلؼ عمييا ، فقست الرجؿ بالرجؿ أم  -

، ىذا كالقياس العقمي ىك الذم يتـ بو معرفة درجة الذكاء لفرد ... شبيتو بو طكالن أك كزنان 

بيف مجمكعة أفراد ، بكضع مقاييس معينة لفحص القدرات حسب شركط معينة ، فميس ىذا 

 . المكضع الذم اختمؼ فيو عمماء األصكؿ

إعراب المضارع : ككذا في األمكر المغكية ، فيك ليس محؿ النزاع في ىذه الدراسة ، مثؿ  -

 .، فميس ىذا ما نبحث عنو1لمشابيتو االسـ ، كبناء بعض األسماء لمشابيتيا الحركؼ

إنما القياس في الشرعيات ىك محؿ النزاع في الدراسة كلبيا ، فقد اختمؼ العمماء في قياس  -

العدس عمى البر الشتراكيما في عمة المطعكمية ، ككذا قياس البيرة عمى الخمر التحادىما 

في عمة اإلسكار ، فيذا ىك القياس الذم اختمفكا في حجيتو ؛ إذ يتكقؼ حكـ الفرع فيو 

عمى اشتراكو مع األصؿ في العمة ، كال بد أف يككف قد نص عمى األصؿ حتى يقاس عميو 

ال فإنو ال يصح القياس الشرعي، فإلحاؽ فرع  الفرع، كالنص يككف مف الكتاب أك السنة، كا 

 .بأصؿ يكجب أف يككف األصؿ منصكصان عميو

                                                             
-ىػ1426 ، دار المعرفة الجامعية ، 258السيكطي ، جبلؿ الديف السيكطي ، االقتراح في أصكؿ النحك ،  1

 . ـ2006
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فمحؿ اختبلؼ األصكلييف في القياس يككف في الشرعيات ال في المغة كال في العقؿ  -

  1...كغيره

 :  أف القياس المبحكث فيو يتكقؼ عمى أمريف 2كقد جاء في مجمة البحكث اإلسبلمية -

 . ككف األصؿ معمبلن بعمة معينة بطريؽ مف طرؽ إثبات العمة في األصؿ  .1

 . إقامة الدليؿ عمى كجكد تمؾ العمة في الفرع  .2

كىذاف األمراف قد يثبتاف بطرؽ تفيد القطع كقد يثبتاف بطرؽ ظنية ، كقد يثبت األكؿ بدليؿ قطعي 

 . كالثاني بظني ، كقد يحدث العكس 

إلحاؽ جميع أكجو التأنيب كالعنؼ مع الكالديف بالتأفيؼ كخاصة الضرب ، : كمثاؿ األكؿ 

األذل الثابت ككنيا : فالتأفيؼ أصؿ كباقي أنكاع التعنيؼ فرع ، كالحكـ التحريـ ، كالعمة الجامعة 

عمة لمنيي في األصؿ بطريؽ اإلجماع المستند إلى النص ، كىذا النكع مف القياس ليس بمكضكع 

ف خالفكا  نزاع ؛ فإف المنكريف لحجية القياس ال ينازعكف في تحريـ الضرب لداللة النص عميو كا 

 . في تسمية ذلؾ ، فيطمقكف عميو داللة النص أك قياس األكلى أك فحكل الخطاب

كىك ما كاف فيو األمريف المذككريف ظنييف ، فيك كقياس الرز عمى البر ، كالزبيب : كأما الثاني 

عمى التمر ، في تحريـ التفاضؿ بينيما التحادىما في الطعـ كغيره ، فيحتمؿ أف يككف العمة 

الجامعة ىي الطعـ كأيضان يحتمؿ أف يككف الكيؿ أك االدخار كغيره ،كىذا القياس يتجمى بمعظـ 

 . أقيسة الفقياء 

                                                             
. 46منكف ، نبراس العقكؿ ،  1
الرئاسة ) ،ىػ 1404مف رجب إلى شكاؿ ، :  ، اإلصدار 10/198كث اإلسبلمية ، العدد العاشر ، حمجمة الب 2

 .52-46 كينظر منكف ، نبراس العقكؿ ، ..(العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء ، المممكة العربية السعكدية 



53 

 

كىك أف يككف األكؿ قطعيان كالثاني ظنيان كالقياس في مسألة قضاء القاضي كىك جائع : كالثالث 

أك عطش عمى حالة ككنو غضبانان ، كذلؾ عمى اعتبار أف عمة منع القاضي مف القضاء ىي 

 . التشكيش الذم يحصؿ لو

كىك أف يككف األكؿ ظنيان كالثاني قطعيان كقياس الكمثرم عمى الشعير في حرمة : كالرابع 

 .1التفاضؿ بعمة الطعـ

                                                             
الرئاسة ). ىػ 1404مف رجب إلى شكاؿ ، :  ، اإلصدار 10/198مجمة البحكث اإلسبلمية ، العدد العاشر ،  1

 .(العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء ، المممكة العربية السعكدية 
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 . أقوال العمماء في المسألة : الفرع الثاني 

ذىب  الصحابة كمف بعدىـ مف التابعيف كالصالحيف كالماضيف مف أئمة : القكؿ األكؿ  -

الديف إلى القكؿ بجكاز القياس بالرأم عمى األصكؿ التي ثبتت أحكاميا بالنص لتعدية حكـ 

 .1النص إلى الفركع ، كىك مدرؾ مف مدارؾ أحكاـ الشرع

ال : " ذىب أىؿ الظاىر إلى إبطاؿ القكؿ بالقياس في الديف جممة ، كقالكا: القكؿ الثاني  -

يجكز الحكـ البتة في شيء مف األشياء كميا إال بنص كبلـ ا تعالى ، أك نص كبلـ 

النبي صمى ا عميو كسمـ ، أك بما صح عنو صمى ا عميو كسمـ مف فعؿ أك إقرار أك 

إجماع مف جميع عمماء األمة كميا ، متيقف أنو قالو كؿ كاحد منيـ ، دكف مخالؼ مف أحد 

 . 2"منيـ ، أك بدليؿ مف النص أك اإلجماع المذككر الذم ال يحتمؿ إال كجيان كاحدان 

براىيـ النظاـ لى ىذا ذىب بعض المتكمميف في بغداد كالشيعة ، كا   كغيره كما نقؿ أصحاب كتب 3كا 

  . 4األصكؿ

                                                             
أبك الكفا األفغاني ، لجنة إحياء :  ، المحقؽ2/118السرخسي ، أحمد بف أبي سيؿ ، أصكؿ السرخسي ،  1

 . المعارؼ النعمانية، اليند 
ابف قدامة ، مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد المقدسي ، . 3/272اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، 

 . عبد الكريـ النممة ، مكتبة الرشد ، الرياض :  ، تحقيؽ 3/808ركضة الناظر في أصكؿ الفقو ، 
محمكد .  د:  ، تحقيؽ 975-7/974ابف حـز ، عمي بف أحمد بف سعيد  ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  2

 . ـ2005-ىػ1426عثماف، دار الحديث ، القاىرة ، 
إبراىيـ بف سيار بف ىانئ النظاـ ، كاف أحد فرساف أىؿ النظر كالكبلـ عمى مذىب المعتزلة ، كلو تصانيؼ : ىك  3

عدة ككاف متأدبان كلو شعر جمع بخمسيف كرقة كىك دقيؽ المعاني عمى طريقة المتكمميف كالجاحظ كثير الحكايات 
الصفدم .  لبناف– ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت 7/154كحالة، عمر رضا كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  . عنو

دكركتيا كرافكلسكي ، المعيد األلماني لؤلبحاث : ، باعتناء 6/15، صبلح الديف خميؿ ابف أيبؾ ، الكافي بالكفيات ، 
 ـ2009-ىػ1430الشرقية ، بيركت ، 

الشككاني ، إرشاد . 3/272اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  . 2/118السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  4
  . 338الفحكؿ ، 



55 

 

 . أدلة العمماء في المسألة : الفرع الثالث 

 . أدلة الفريق األول : المسألة األولى 

 .من الكتاب: أواًل 

فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِل   ُيْخرِبُوَن بُ ُيوتَ ُهْم بِ َْيِديِهْم َوَأْيِد  اْلُمْ ِمِنينَ   ﴿ :قكلو جؿ كعبل  .1

 .1﴾األْبَصارِ 

 : كجو االستدالؿ مف اآلية 

؛ النتقاليا مف العيف " عبرة: "االعتبار مأخكذ مف العبكر كالمجاكزة ؛ كلذلؾ سميت الدمعة  -

؛ ألنو يحصؿ االنتقاؿ بيا ، كسمي تأكيؿ المناـ " معبران : " إلى الخد ، كسميت السفينة 

كسمي االعتبار اعتباران؛ ألف . ؛ ألنو ينتقؿ مف ذلؾ المتخيؿ في النكـ إلى معناه 2" تعبيران "

الرجؿ ينتقؿ فيو مف حاؿ غيره إلى حاؿ نفسو ؛ فثبت أف االعتبار عبارة عف العبكر ، 

كالقياس يشتمؿ عمى معنى العبكر ؛ ألف الرجؿ يعبر مف معرفة حكـ األصؿ إلى معرفة 

 . حكـ الفرع 

 . 3فثبت أف القياس دخؿ تحت حكـ االعتبار ؛ فكاف األمر باالعتبار أمران بالقياس

                                                             
. 2: سكرة الحشر ، آية  1
. عبر : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  2
 ، 257-2/258ابف التممساني ، عبد ا بف محمد بف عمي شرؼ الديف ، شرح المعالـ في أصكؿ الفقو ،  3

 . ـ 1999-ىػ1419 ، 1لبناف ، ط- عادؿ عبد المكجكد ، كمحمد عكض ، عالـ الكتب ، بيركت: تحقيؽ 
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رد الشيء إلى نظيره ، كمنو يسمى األصؿ الذم يرد إليو : ثـ إف االعتبار في المغة ىك  -

، أم تدبركا كانظركا فيما نزؿ .1﴾فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِل  األْبَصارِ   ﴿: النظائر عبرة ، كمف ذلؾ 

اعتبرت : كالرجؿ يقكؿ . 2بقريظة كالنضير ، فقايسكا فعاليـ كاتعظكا بالعذاب الذم نزؿ بيـ

سكيت بو في التقدير ، كىذا ىك حد القياس؛ فظير أنو مأمكر بو بيذا : ىذا الثكب أم 

 . 3النص

: ، أم 4﴾ِإْن ُ ْنُتْم لِلرُّْؤيَا تَ ْعبُ ُرونَ ﴿ :التبييف ، كمنو قكلو تعالى : االعتبار : كقيؿ  -

إعماؿ الرأم في معنى المنصكص ليتبيف :  ، كالتبييف الذم يككف مضافان إلينا ىك 5تبينكف

 .6بو الحكـ في نظيره

االنتقاؿ مف الشيء إلى غيره كذلؾ متحقؽ في القياس ؛ حيث إف فيو : كأيضان االعتبار ىك  -

ذا ثبت أف القياس  نقؿ الحكـ عف األصؿ إلى الفرع ، كاألصؿ في اإلطبلؽ الحقيقة ، كا 

مأمكر بو ؛ فاألمر إما أف يككف لمكجكب أك لمندب ، كعمى كبل التقديريف ؛ فالعمؿ بالقياس 

 . 7يككف مشركعان 

                                                             
. 2: سكرة الحشر ، آية  1
  .عبر : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  2
 .2/125السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  3
. 23: يكسؼ ، آية : سكرة  4
سيد إبراىيـ ، دار الحديث ، القاىرة ، :  ، المحقؽ 3/39الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد ، فتح القدير ،  5

 . ـ2003-ىػ1423
. 2/125السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  6
ابف التممساني ، شرح المعالـ في أصكؿ الفقو ، . 3/291اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  7
السرخسي ، أصكؿ السرخسي ، . 3/815ابف قدامة ، ركضة الناظر ، . 340الشككاني ، إرشاد الفحكؿ ، .2/258
2/125 .
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ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن و﴿ :قكلو جؿ كعبل  .2 َلْو رَدُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِل  اأَلْمِر ِمن ْ

ُهْم   . 1﴾َيْسَتنِبُطونَُو ِمن ْ

 : كجو االستدالؿ مف اآلية 

استخراج المعنى مف المنصكص بالرأم ، أم يستخرجكنو بتدبيرىـ كصحة : االستنباط ىك 

 .2عقكليـ

كاستنباط المعنى مف المنصكص بالرأم إما أف يككف مطمكبان لتعدية حكمو إلى نظائره، كىك 

عيف القياس ، أك أف يحصؿ بو طمأنينة القمب ، كطمأنينة القمب إنما تحصؿ بالكقكؼ 

 .   3عمى المعنى الذم ألجمو ثبت الحكـ بالمنصكص

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِل  اأَلْمِر ﴿ :قكلو جؿ كعبل  .3

 .4﴾ِمنُكْم فَِ ن تَ َناَزْعُتْم ِف  َ ْ ٍا فَ ُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسولِ 

 : كجو االستدالؿ مف اآلية 

إف المنازعة بيف المؤمنيف في أحكاـ الشرع قمما تقع فيما فيو نص مف كتاب أك سنة؛  -

المنازعة فيما ليس في عينو نص ، كأف المراد ىك األمر بالرد إلى : فعرفنا أف المراد بو 

                                                             
 .83: النساء ، آية : سكرة  1
 ، 1/425 الصابكني ، محمد عمي الصابكني ، مختصر تفسير ابف كثير ، .1/656الشككاني ، فتح القدير ،  2

 . ـ1996-ىػ1417 ، 1دار السبلـ ، ط
 .3/128السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  3
 .59: النساء ، آية : سكرة  4
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نما تعرؼ ىذه  الكتاب كالسنة بطريؽ التأمؿ فيما ىك مثؿ ذلؾ الشيء المنصكص، كا 

 . 1المماثمة بإعماؿ الرأم كطمب المعنى فيو

إنو أمر بطاعة ا كرسكلو ، كالمراد مف ذلؾ إنما ىك امتثاؿ أمرىما كنيييما ، : كأيضان  -

كالظاىر مف الرد . 2﴾فَِ ن تَ َناَزْعُتْم ِف  َ ْ ٍا فَ ُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسولِ ﴿ :فقكلو ثانيان 

ىك القياس ؛ ألنو لك أراد اتباع أكامرىما كنكاىييما لكاف ذلؾ تكراران؛ فمـ يبؽ إال أف يككف 

 . 3المراد بو الرد إلى ما استنبط مف األمر كالنيي

  .4﴾ِ﴾ َفَجَزاٌا ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعم﴿ :قكلو جؿ كعبل  .4

أمرىـ بالمثؿ ، كجعؿ المثؿ إلى عدليف يحكماف فيو ، فمما حـر : كجو االستدالؿ مف اآلية 

 . 5مأككؿ الصيد عامان كانت لدكاب الصيد أمثاؿ عمى األبداف

 . من السنة : ثانيًا 

: " ما ركم في قصة معاذ رضي ا عنو عندما بعثو النبي صمى ا عميو كسمـ إلى اليمف قاؿ  .1

فإف لـ تجد في كتاب : " أقضي بكتاب ا ، قاؿ : قاؿ " كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟

 اجتيد رأيي كال آلك ، : قاؿ " فإف لـ تجد بسنة رسكؿ ا كال في كتاب ا ؟: ، قاؿ " ا ؟

                                                             
 .3/129السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  1
 .59: النساء ، آية : سكرة  2
 .3/287اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
 .95: المائدة ، آية: سكرة  4
 ، 3أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاىرة ، ط:  ، تحقيؽ 483الشافعي ، محمد بف إدريس ، الرسالة ،  5

 .ـ2005-ىػ1426
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. 1"الحمد  الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ ا لما يرضى رسكؿ ا: "فضرب رسكؿ ا صدره كقاؿ 

فصكبو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، فمك لـ يكف اجتياد الرأم فيما ال نص فيو مدركان مف 

 . 2مدارؾ أحكاـ الشرع لما أقره رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

ال كاف مرسبلن ، كالرأم  كاجتياد الرأم ال بد كأف يككف مردكدان إلى أصؿ كذلؾ ىك القياس، كا 

 . 3المرسؿ غير معتبر

ف أخطأ فمو : " قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ  .2 إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو أجراف ، كا 

 .4"أجر

لـ يجعؿ لممخطئ أجران عمى  إف النبي صمى ا عميو كسمـ ،: "كجو االستدالؿ مف الحديث 

نما جعؿ لو أجرا عمى اجتياده ، خطئو   كأما المصيب فمو ، كعفا عف خطئو ألنو لـ يقصده ،كا 

كالقياس مف جممة االجتياد ؛ فيحمؿ الخبر عمى  ... إصابتو  كأجر عمى،أجر عمى اجتياده 

  5".الجميع

                                                             
، كأحمد في مسنده،   [3592]اجتياد الرأم في القضاء ، : األقضية ، باب : أخرجو أبك داككد في سننو ، كتاب  1
إسناده ضعيؼ إلبياـ أصحاب معاذ  كجيالة الحارث بف عمر ، لكف ماؿ إلى : "كقاؿ شعيب األرناؤكط .[22007]

القكؿ بصحتو غير كاحد مف المحققيف مف أىؿ العمـ ، منيـ أبك بكر الرازم كأبك بكر بف العربي كالخطيب البغدادم 
، ك  [1327]ما جاء في القاضي كيؼ يقضي ، : األحكاـ ، باب : كالترمذم في سننو ، كتاب".  كابف قيـ الجكزية 
 .ضعفو األلباني

 .3/131السرخسي ، أصكؿ السرخسي ،  2
 .3/293اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
 [. 1716]بياف أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب أك أخطأ، : األقضية ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب  4
عادؿ بف يكسؼ :  ، تحقيؽ 1/475البغدادم ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب ، الفقيو كالمتفقو ،  5

 ـ1996-ىػ1417 ، 1الغزاكم ، دار ابف الجكزم ، ط
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ما جاء عف ابف عباس رضي ا عنيما ؛ أف امرأة أتت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  .3

" أرأيت لك كاف عمييا ديف  أكنت تقضينو ؟: " فقاؿ . إف أمي ماتت كعمييا صكـ شير : فقالت

 .1"فديف ا أحؽ بالقضاء :" نعـ ، قاؿ : قالت 

أنو ألحؽ ديف ا بديف اآلدمي في كجكب القضاء كنفعو ، كىك عيف القياس كما : كجو االستدالؿ 

 . 2مثؿ ىذا يسميو األصكليكف التنبيو عمى أصؿ القياس

 .اإلجماع : ثالثًا 

 . 3كما بيف اآلمدم في اإلحكاـ" كىك أقكل الحجج في ىذه المسألة "

 فأما التعبد بو شرعان فالدليؿ عميو إجماع الصحابة رضي ا عنيـ  : " 4كقاؿ ابف قدامة

.5"عمى الحكـ بالرأم في الكقائع الخالية عف النص  

كىذا الدليؿ ىك الذم عكؿ عميو جميكر األصكلييف ، فالقياس مجمع عمى العمؿ بو بيف 

فقد ثبت العمؿ بو أك القكؿ بو . الصحابة ، كلما كاف كذلؾ ؛ فيك حجة يجب العمؿ بمقتضاه 

مف بعض الصحابة كلـ يظير اإلنكار عمى ذلؾ مف أحد منيـ ، فيك مجمع عمى العمؿ بو 

                                                             
 [. 1148]قضاء الصياـ عف الميت ، : الصياـ ، باب: أخرجو مسمـ ، كتاب  1
 .3/294اآلمدم ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  2
 . كيذكر أدلة  كثيرة عمى ذلؾ يصعب اإلحاطة بيا . 3/300اآلمدم ،  3
عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر ، شيخ اإلسبلـ مكفؽ الديف ، أبك محمد المقدسي : ىك  4

الجماعيمي الدمشقي الصالحي الحنبمي ، صاحب التصانيؼ ، كلد بجماعيؿ في شعباف سنة إحدل كأربعيف 
كخمسمائة ، كتكفي سنة عشريف كستمائة ، حفظ القرآف ، كاشتغؿ في صغره كارتحؿ إلى بغداد ، كسمع بالببلد مف 

البرىاف في : المشايخ ، ككاف إمامان كحجة ، مصنفان متفننان محرران متبحران في العمـك كبير القدر ، كمف تصانيفو 
 ....القرآف ، االعتقاد ، ذـ التأكيؿ ، المغني في الفقو ، فضؿ عاشكراء 

  .30/ 5كحالة ، معجـ المؤلفيف ،  . 17/37الصفدم ، الكافي بالكفيات ، 
 .  ، كيكرد أدلة كثيرة عمى ذلؾ3/809ابف قدامة  ، ركضة الناظر ،  5
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 إضافة إلى أف بعض الصحابة ذىب إلى العمؿ بالقياس ؛ فالدليؿ عمييا ما نقؿ عف 1بينيـ

الصحابة مف الكقائع التي حكمكا فييا بالقياس ، كىذا كثير الكركد يتعسر اإلحاطة بو ، بؿ ىي 

 :عمى ثبلثة أقساـ 

  مسائؿ كقع التصريح منيـ فييا بالقياس ، أك ما يقرب منو. 

  مسائؿ كقع فييا خبلؼ بينيـ كليس فييا نص مف الشارع ؛ فيتعيف أف يككف مدرؾ كؿ كاحد فيما

 . ذىب إليو ىك القياس 

 2مسائؿ صرح كؿ كاحد بأنو أفتى فيو بالرأم الذم ىك القياس . 

 .من المعقول : رابعًا 

 . 3إف العمؿ بالقياس يكجب دفع الضرر المظنكف ؛ فيككف حجة  -

ثبات ما ال نياية لو بالمتناىي محاؿ ؛ فبل بد  - إف األحكاـ غير متناىية ، كالنصكص متناىية ، كا 

 . 4مف طريؽ آخر سكل النصكص ؛ كىك القياس

 . كأدلة أخرل كثيرة يصعب إحصاؤىا ، بؿ قمنا بجمع أىميا كبا التكفيؽ

                                                             
 .2/265ابف التممساني ، شرح المعالـ ،  1
 .pdf . 92منكف ، نبراس العقكؿ ،  2
 .2/270ابف التممساني ، شرح المعالـ ،  3
 .2/270ابف التممساني ، شرح المعالـ ،  4
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 . أدلة الفريق الثاني : المسألة الثانية 

َيانًا   َونَ زَّْلَنا َعَلْيَ  اْلِكَتابَ ﴿ و.1﴾ مَّا فَ رَّْطَنا ِف  الِكَتاِب ِمن َ ْ اٍ ﴿:قكلو تعالى  .1 تِب ْ

 .2﴾ِلُكلِّ َ ْ اٍ 

 . 3ما ليس في القرآف ليس بمشركع فيبقى عمى النفي األصمي: كجو االستدالؿ مف اآليات الكريمة 

نَ ُهْم ِبَما َأنزَل اللَّوُ ﴿: قكلو تعالى  .2 القياس حكـ :  ، كجو االستدالؿ 4﴾ َوَأِن اْاُكْم بَ ي ْ

، كىذا رد إلى 6 ﴾فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسولِ ﴿: ككذلؾ قكلو جؿ كعبل . 5بغير المنزؿ

 . 7الرأم 

 .8﴾اْليَ ْوَم َأْ َمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت ﴿: قكلو تعالى  .3

أنو ليس شيء اختمؼ فيو إال كىك في القرآف ؛ فصح بنص القرآف أنو ال شيء : " كجو االستدالؿ 

.  9"مف الديف كجميع أحكامو إال كقد نص عميو ؛ فبل حاجة بأحد إلى القياس

                                                             
 .38: األنعاـ ، آية :سكرة  1
 .89: النحؿ آية : سكرة  2
 .3/823ابف قدامة ، ركضة الناظر ،  3
 .49: المائدة آية : سكرة  4
  .3/823ابف قدامة ، ركضة الناظر ،  5
 .59: النساء آية : سكرة  6
 .3/823ابف قدامة ، ركضة الناظر ،  7
 .3: المائدة ، آية : سكرة  8
 .8/1092ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  9
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دعكني ما تركتكـ ، إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ سؤاليـ  ): قكلو صمى ا عميو كسمـ  .4

ذا أمرتكـ بشيء فأتكا منو ما  كاختبلفيـ عمى أنبيائيـ ، فإذا نييتكـ عف شيء فاجتنبكه ، كا 

 . 1(استطعتـ 

أنو إذا نيى عف شيء ؛ فكاجب أف يجتنب ، كأنو إذا أمر : "كجو االستدالؿ مف الحديث الشريؼ 

بأمر ؛ فكاجب أف يؤتى منو حيث بمغت االستطاعة ، كأف ما لـ ينو عنو كال أمر بو ؛ فكاجب أال 

ذا ىذه صفتو ففرض عمى كؿ مسمـ أال يحرمو كال  يبحث عنو في حياتو صمى ا عميو كسمـ ، كا 

ذا لـ يكف حرامان كال كاجبان ؛ فيك مباح ضركرة إذ ال قسـ إال ىذه األقساـ الثبلثة   . 2"يكجبو ، كا 

  : 3ومن المعقول .5

لك جاز كركد التعبد بالقياس في إثبات الفركع الشرعية ؛ لجاز التعبد في إثبات أصكليا ، فإف  -

 . لـ يجز إثبات األصكؿ الشرعية مف طريؽ القياس لـ يجز أيضان إثبات الفركع

 .إف القياس فعؿ اإلنساف كال يصح التكصؿ إلى مراد ا بفعؿ اإلنساف  -

لك جاز إثبات األحكاـ الشرعية التي ىي مصالح العباد بالقياس ؛ لجاز أف يعمـ ما يحدث  -

 . بالمستقبؿ مف طريؽ القياس ، كىذا ال يصح لذلؾ لـ يصح األكؿ 

 . لك صح أف يعمـ بعض األحكاـ الشرعية مف جية القياس لصح أف يعمـ جميعيا مف جيتو  -

إف القياس مبني عمى االستنباط كاالستدالؿ ، كالمصالح إنما يصح معرفتيا مف جية النص  -

 . دكف االستدالؿ كاالستنباط

                                                             
االقتداء بسنف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، : االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب : أخرجو البخارم  ، كتاب  1
[7288.] 
 .1102/ 8ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  2
عبد . د:  ، تحقيؽ 289-1/287البصرم ، أبك الحسف البصرم محمد بف عمي بف الطيب ، شرح العمد ،  3

 .ىػ1410 ، 1الحميد الزنيد ، ط
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 .ال يجكز إثبات الفرع في األحكاـ الشرعية إال بمثؿ ما يجكز إثبات األصؿ بو -

 .إف القياس لك كاف دليبلن في الشرعيات لكجب أف تعـ داللتو حتى يككف دليبلن في األصكؿ  -

 . كأدلة أخرل كثيرة اقتصرنا عمى أىميا كأشمميا
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  .المناقشة والترجيح: الفرع الرابع 

 : مناقشة أدلة الفريق األول 

   يعترض عمى الدليؿ األكؿ مف الكتاب بكجييف : 

ىك التفكر في عظيـ قدرتو تبارؾ كتعالى في خمؽ السمكات : إف المقصكد في االعتبار : األكؿ 

َلَقْد َ اَن ِف  ﴿: كاألرض كما أحؿ بالعصاة كما قاؿ تعالى في قصة يكسؼ عميو السبلـ 

َرٌة ألُوِل  األَْلَبابِ   . فأم قياس في قصة يكسؼ عميو السبلـ 1﴾َقَصِصِهْم ِعب ْ

ُيْخرِبُوَن بُ ُيوتَ ُهْم بِ َْيِديِهْم َوَأْيِد  اْلُمْ ِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِل  ﴿ أيف القياس في: كالثاني 

ىؿ األمر ىنا أف نخرب بيكتنا بأيدينا قياسان عمى ما أمرنا ا تعالى أف نعتبر بو مف  2﴾األْبَصارِ 

 .3ىدـ بيكتيـ بأيدييـ كأيدم المؤمنيف؟؟ 

  أف أكؿ اآلية مبطؿ لبلستنباط ؛ ألنيا أمرت بالرد :  يعترض عمى الدليؿ الثاني مف الكتاب

 . 4إلى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حيث اقتصركا عمى بعض اآلية كأضربكا عف سائرىا

  أف ليس فيو الرد إال إلى ا كالرسكؿ ، كلـ يذكر : يعترض عمى الدليؿ الثالث مف الكتاب

 القياس ، كما أف القياس أصؿ ليس مف القرآف الكريـ كال مف الحديث الشريؼ ؛ فبل يحؿ الرد 

 

 
                                                             

 .111: يكسؼ  1
 .2: الحشر  2
 .990-7/991ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
 .7/977ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  4
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 . 1إليو أصبلن ؛ فصح أف ما عدا القرآف كالحديث ال يحؿ الرد إليو عند التنازع

  بأف ىذه اآلية ىي نص ال قياس ، فإف ا تعالى أمر : يعترض عمى الدليؿ الرابع مف الكتاب

 . 2ذكم عدؿ مف المؤمنيف أف يحكما في الصيد المقتكؿ بما يشبيو مف النعـ

  3بأنو حديث ساقط كأف فيو قكمان مجيكليف لـ يسمكا: يعترض عمى الدليؿ األكؿ مف السنة . 

  أنو ليس لمقياس ذكر فيو ، ال ظاىران كال باطنان سكاء : كيعترض عمى الدليؿ الثاني مف السنة

نما فيو إباحة االجتياد فقط  .بدليؿ أك بنص كا 

نما استفراغ الكسع في طمب حكـ النازلة مف الكتاب كالسنة فمف قرأ  كاالجتياد ليس قياسان كال رأيان كا 

أجر القراءة كأجر : في القرآف الكريـ كالسنة الشريفة ؛ فكجد حكميا منصكصان ؛ فمو أجراف 

كمف قرأ في القرآف كالسنة كلـ يجد أك يفيـ مكضعيا كفاتت إدراكو فقد اجتيد كأخطأ ؛ فمو . اإلصابة

 .4أجر

  أف القائميف بيذا الحديث كالقياس فيو ال يطبقكنو في : كيعترض عمى الدليؿ الثالث مف السنة

 .5أصكليـ

  يعترض عمى دليؿ اإلجماع : 

.  6أنو قد كقع ذـ القياس مف بعض الصحابة كلـ يحصؿ مف الباقي إنكار ذلؾ

 

                                                             
 .7/1021ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  1
 .7/984ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  2
 .7/1020ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
 7/1021 ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، 4
 .7/1013ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  5
 . 152منكف ، نبراس العقكؿ ،  6
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 مناقشة أدلة الفريق الثاني 

  إف القرآف دؿ عمى جميع األحكاـ ، كلكف ، إما بتمييد طريؽ : يعترض عمى الدليؿ األكؿ

ما بالداللة عمى اإلجماع كالسنة ، كىما قد دال عمى القياس   . االعتبار ، كا 

ال  فأيف في الكتاب مسألة الجد كاإلخكة كمسألة العكؿ ، كغير ذلؾ مف المسائؿ ، ثـ حرمتـ !  كا 

 . 1القياس كليس في القرآف تحريمو

  إف القياس ثابت باإلجماع كالسنة ، كقد دؿ عمييما القرآف : يعترض عمى الدليؿ الثاني 

المنزؿ ، كال يرده إال إلى العمة المستنبطة مف كتاب ا تعالى كنص رسكلو ، فالقياس تفيـ 

معاني النصكص بتجريد مناط الحكـ ، كحذؼ ما ال أثر لو ، ثـ أنتـ رددتـ القياس ببل نص كال 

 .2رد إلى معنى نص

  إنو لك كاف ىذا صحيحان في الفركع لما كاف حكمان شرعيان لممسائؿ : يعترض عمى الدليؿ الثالث

المستجدة ، كليس مف المعقكؿ أف يككف كتاب ا طكيبلن ليذا الحد حتى يحكم ما يجرم في 

كؿ زماف مف األزمنة ، لذلؾ فقد احتكل عمى القكاعد كاألصكؿ التي تمكف المجتيد مف 

الكصكؿ إلى األحكاـ الشرعية ، كاالستنباط كغيرىا كمنيا القياس حيث بناء الفرع عمى األصؿ 

 .  عند اشتراكيما في العمة 

  يعترض عمى الدليؿ الرابع كما اعترض عمى الثالث فضبلن عف أف النبي صمى ا عميو كسمـ

لـ يتحدث عف أمكر كثيرة في زماننا أك ما بعد زمانو ألنيا لـ تكف مكجكدة ، ال ألنو أراد أف 

 .يسكت عنيا ، فسككتو صمى ا عميو كسمـ لعدـ كجكده ال إلقراره كا تعالى أعمى كأعمـ
                                                             

 .3/825ابف قدامة ، ركضة الناظر ،  1
 .3/826ابف قدامة ، ركضة الناظر ،  2
 



68 

 

 : القول المختار في المسألة 

بعد اإلطبلع عمى كبلـ الفقياء فييا نرل أف الحؽ في قكؿ القائميف أف القياس حجة في 

الشريعة اإلسبلمية كال بد مف المجكء إليو لمتكصؿ إلى حكـ ا جؿ كعبل في النازلة أك المسألة 

، كالكصكؿ إلى حكـ ا في المسائؿ الدنيكية كاجب عمى عمماء األمة ، كما ال يتـ الكاجب إال 

بو فيك كاجب ، فاتضح أف في قكليـ كجاىة ، كأف أدلتو أكضح كأصرح كأصح مف أدلة الفريؽ 

الثاني ، فأصحاب القكؿ األكؿ كانكا في قكليـ أقكل كفي حجتيـ أشد ، كىذا ما عميو أىؿ 

.  األصكؿ كعامتيـ
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مدخل إلى النوازل  : المبحث الثالث 

 .تعريف النوازل وحكم التصدي ليا : المطمب األول 

 .تعريف النوازل لغة : الفرع األول 

 . 1النكازؿ جمع نازلة كىي مف نزؿ كالنزكؿ الحمكؿ ، كقد نزليـ كنزؿ بيـ كينزؿ نزكالن كمنَزالن كمنِزالن 

 أك المصيبة الشديدة تنزؿ 2الشدة مف شدائد الدىر: الشديدة تنزؿ بالقكـ ، كىي : كالنازلة ىي 

  .3بالناس

نزلت بيـ نازلة كنائبة ، حادثة ثـ آبدة كداىية كباقعة ثـ بائقة كفاقرة ثـ غاشية ككاقعة : كيقاؿ 

 . 4كقارعة

                                                             
. نزؿ : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  1
. نزؿ : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة . نزؿ : ابف فارس ، معجـ مقاييس المغة ، مادة  2
: الفيكمي ، أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، كتاب  3

.   لبناف – نزؿ ، المكتبة العممية ، بيركت : النكف ، مادة 
 .  ، دار الفكر لمطباعة 3مصطفى السقا كآخركف ، ط: الثعالبي ، أبك منصكر ، فقو المغة كسر العربية ، تحقيؽ  4
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 . تعريف النوازل اصطالحًا : الفرع الثاني 

 :  1"نكازؿ " يتبادر لؤلذىاف عند سماع كممة 

الشديدة التي تصيب القكـ أك المصيبة كما تبيف في المعنى المغكم ، كىي التي يشرع ليا  -

.  قنكت النكازؿ كما بيف الفقياء ، كىك المعنى األكثر شيكعان بيف أىؿ العمـ

كال قنكت في شيء مف الصمكات إال الصبح إال أف تنزؿ نازلة فُيقنت في الصمكات : " قاؿ الشافعي 

.  2"كميا إف شاء اإلماـ 

كأيضان ما كاف مستجدان مف حادثات ككقائع حدثت في عصر حديث لـ يكف ليا حكـ  -

حادثة فقيية جديدة تحتاج لحكـ شرعي لمبت : شرعي؛ فأخذت مفيكـ النازلة ؛ فيي بمعنى 

 . فييا كتتطمب بحثان عميقان لمكصكؿ إليو

كالنكازؿ بيذا المعنى تشمؿ جميع الحكادث التي تحتاج لفتكل أك اجتياد ليتبيف حكميا الشرعي، 

سكاء كانت ىذه الحكادث متكررة أك نادرة ، قديمة أك جديدة ، كالنكازؿ بيذا المعنى ترادؼ أك تقابؿ 

.  3مصطمح كقائع الفتكل

 رسكلو أك ا أحكاـ مف غيره في أك فيو داللة عميو كجدت لرسكلو أك  حكـ كؿ: " قاؿ الشافعي 

  المحككـ النازلة حكـ فييا حكـ: حكـ نص فييا ليس نازلة فنزلت المعاني، مف لمعنى بو حكـ بأنو

 
                                                             

.  ، بحث عمى الشبكة العنكبكتية 8صالضكيحي ، أحمد بف عبد ا بف محمد ، النكازؿ األصكلية ، : ينظر  1
– خيرم سعيد ، المكتبة التكقيفية ، القاىرة :  ، المحقؽ 350/ 1الشافعي ، محمد بف إدريس الشافعي ، األـ ،  2

 . مصر 
أبك البصؿ كمجمكعة عمماء ، عبد الناصر أبك البصؿ ، عمر سميماف األشقر ، محمد عثماف شبير ، عارؼ  3

.   ـ2001-ىػ 1421 ، 1األردف ، ط-  ، دار النفائس ، عماف2/602عمي عارؼ، قضايا طبية معاصرة ، 
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. 1"معناىا في كانت إذا فييا

كالشاىد مف كبلـ اإلماـ الشافعي أنو أطمؽ كممة النازلة عمى كؿ مسألة أك كاقعة ، ألنو عبر عنيا 

  . 2الجديدة التي تحتاج لحكـ شرعي ، كالقديمة التي سبؽ أف بت فييا: بالمفيكميف 

 يكـ إلى الديف أحكاـ مف يقع ما كؿ لنا بيف تعالى ا بأف نقطع أننا حسبنا لكف": كقاؿ ابف حـز 

. 3..."القيامة يكـ إلى تقع أك كقعت نازلة كؿ فيو كاحد بنص نأتيكـ كنحف فكيؼ القيامة

عمى أف النازلة تطمؽ عمى العبارة فدلت ىذه " نازلة كقعت أك تقع : " قكلو : كالشاىد مف كبلمو 

 . القديمة كالجديدة 

ذا نزلت النازلة بالمفتي أك الحاكـ فعميو أف ينظر أكالن  : " ... 4كقاؿ ابف القيـ ىؿ فييا اختبلؼ : كا 

أـ ال ؟ فإف لـ يكف فييا اختبلؼ ؛ لـ ينظر في كتاب كال في سنة ، بؿ يفتي كيقضي فييا 

ف كاف فييا اختبلؼ اجتيد إلى أقرب األقكاؿ إلى الدليؿ فأفتى بو كحكـ بو  . 5"باإلجماع ، كا 

                                                             
. 2/500الشافعي ، الرسالة ،  1
.  8 صالضكيحي ، النكازؿ األصكلية ، 2
 .  8/1095ابف حـز ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،  3
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي  ( ـ1350 - 1292=  ق 751 - 691)ابف قيـ الجكزية : ىك  4

مكلده ككفاتو في دمشؽ ، . مف أركاف اإلصبلح اإلسبلمي، كأحد كبار العمماء: الدمشقي، أبك عبد ا، شمس الديف
تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شئ مف أقكالو، بؿ ينتصر لو في جميع ما يصدر عنو ، كىك 

الذم ىذب كتبو كنشر عممو، كسجف معو في قمعة دمشؽ، كأىيف كعذب بسببو، كطيؼ بو عمى جمؿ مضركبا 
بالعصى ، كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية ، ككاف حسف الخمؽ محبكبا عند الناس، أغرم بحب الكتب، فجمع منيا 

إعبلـ المكقعيف ك الطرؽ الحكمية في : كألؼ تصانيؼ كثيرة منيا . عددا عظيما، ككتب بخطو الحسف شيئا كثيرا
السياسة الشرعية  ك شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ ك كشؼ الغطاء عف حكـ سماع الغناء 

ابف كثير ، البداية . 6/56الزركمي ، األعبلـ ، .... ك مفتاح دار السعادة ك زاد المعاد كغيرىا مف المؤلفات الغزيرة 
 . 14/252كالنياية ، 

. 2/221ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  5
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أف النازلة التي ىي محكر حديثو ىي التي كقعت سابقان كقد بحثيا الفقياء : فمفيكـ كبلمو رحمو ا 

 . كأفتكا فييا كاستنبطكا حكميا الشرعي

انصرافو إلى كاقعة أك حادثة مستجدة لـ " النازلة " كما كيخطر عند إطبلؽ ىذا المصطمح  -

كىك المعنى المنشكد الذم تبحثو ىذه . 1تعرؼ في السابؽ بالشكؿ الذم كقعت فيو اآلف

 . الدراسة

فميست تنزؿ بأحد مف أىؿ ديف ا نازلة إال كفي كتاب ا : " كفي ىذا قاؿ الشافعي في الرسالة 

. 2"الدليؿ عمى سبيؿ اليدل فيو 

أفرأيت إذا قاؿ الحاكـ كالمفتي في النازلة ليس فييا : " كقاؿ في األـ في كتاب إبطاؿ االستحساف 

.  3..."أستحسف : نص خبر كال قياس كقاؿ 

 .4"أف تنزؿ نازلة تحتمؿ أف تقاس فيكجد ليا في األصميف شبو : كقاؿ أيضان 

فدؿ كبلـ اإلماـ الشافعي عمى أف النازلة ىي التي ليس فييا نص خبر كال قياس ، أم لـ تنزؿ مف 

قبؿ كلـ يكف فييا سابؽ اجتياد كال استنباط حكـ شرعي ليا ، كىي التي تحتاج إلى اجتياد ليعمـ 

.  حكميا الشرعي ، كتمؾ ىي المسألة المستجدة

 

                                                             
 ، دار ابف حـز ، بيركت 88القحطاني ، مسفر عمي بف محمد ، منيج استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة ،  1
. ـ2003-ىػ1424 ، 1لبناف ، ط– 

. 1/110 الرسالة ، الشافعي ، 2
. 8/51األـ ، الشافعي ،  3
. 8/53الشافعي ، األـ ،  4
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 في صدد الكبلـ عف ذـ القكؿ في أحكاـ شرائع الديف باالستحساف كالظنكف 1كقاؿ ابف عبد البر

كرد الفركع كالنكازؿ بعضيا عمى بعض قياسان دكف ردىا عمى : " كاالشتغاؿ بحفظ األغمكطات 

  2..."أصكليا كالنظر في عمميا كاعتبارىا

" فدؿ كبلمو عمى أف النكازؿ ىي مف الفركع التي ترد عمى األصكؿ أم يطبؽ فييا القياس ، كقكلو 

 . دؿ عمى أنيا جديدة أك مستجدة ، أم لـ تقع سابقان " : كالنظر في عمميا كاعتبارىا 

ىي تمؾ الحكادث كالكقائع اليكمية التي تنزؿ بالناس فيتكجيكف لمفقياء لمبحث عف : فالنكازؿ الفقيية 

الحمكؿ الشرعية ليا ، كالتي ىي مدعاة إلى اجتياد الفقياء الستنباط األحكاـ الشرعية المبلئمة ليا 

، حيث إف الحكادث 3عف طريؽ استقراء النصكص الفقيية القديمة كاستنطاقيا كمقارنتيا كتأكيميا

الفقيية كالمسائؿ التي تحدث اآلف ال بد أف يككف  تعالى حكـ فييا ، عرفو مف عرفو كجيمو مف 

جيمو ، إما نصان أك استنباطان بالقكاعد الفقيية كاألصكؿ المعتمدة ، فكذا يتعرؼ المجتيد عمى 

 . األحكاـ الشرعية المخفية مف خبلؿ بناء الفركع عمى األصكؿ 

الحادثة أك المسألة الجديدة التي ال نص فييا كال إجماع تنزؿ باألمة ، كلـ يسبؽ أف أفتى : فيي إذان 

 . فييا عالـ أك حكـ فييا حاكـ

                                                             
يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر النمرم  ( ـ1071 - 978=  ق 463 - 368)ابف عبد البر : ىك  1

. كلد بقرطبة. يقاؿ لو حافظ المغرب. مف كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة: القرطبي المالكي، أبك عمر
طمب العمـ بعد التسعيف كثبلث .  ككلي قضاء لشبكنة كشنتريف. كرحؿ رحبلت طكيمة في غربي األندلس كشرقييا

كتكفي ... مائة ، كأدرؾ الكبار ، كطاؿ عمره ، كعبل سنده كتكاثر عميو الطمبة ، كجمع كصنؼ ككثؽ كضعؼ 
 ، 11/75الذىبي ، محمد بف أحمد بف عثماف ، سير أعبلـ النببلء ، . 8/240الزركمي ، األعبلـ ، . بشاطبة

 . ـ2003-ىػ1424 ، 1محمد بف عيادم بف عبد الحميـ ، مكتبة الصفا ، القاىرة ، ط: ، اعتنى بو  [4436]
  .1/170ابف عبد البر ، أبك عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي ، جامع بياف العمـ كفضمو ،  2
 ، دار الكتب العممية ، 36مختارم كالرامي ، حسيف كىشاـ ، تقريب األمؿ البعيد في نكازؿ األستاذ أبي السعيد ،  3

.  ـ2004-ىػ1424لبناف ، - بيركت
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عف تعريؼ النكازؿ كمصطمح فقيي ، أك حتى _فيما بحثت _ عممان أنو لـ يتحدث العمماء قديمان 

نما ذكرت ذكران ، كما عند ابف تيمية إذا نزلت بالمسمـ نازلة فإنو : "  حيث قاؿ 1النازلة المفردة ، كا 

.  2..."يستفتي مف اعتقد أنو يفتيو بشرع ا كرسكلو مف أم مذىب كاف

كرد الفركع كالنكازؿ بعضيا عمى بعض قياسان دكف ردىا : " ككذلؾ عند ابف عبد البر حيث فقاؿ 

  3..."عمى أصكليا كالنظر في عمميا كاعتبارىا

 كتكمـ ابف القيـ عنيا مسميان إياىا بالحكادث المستجدة دكف التعريؼ بيا بأنيا ىي النازلة ، كما 

 . 4" اجتياد المفتي في الحكادث المستجدة " عنكف في كتابو إعبلـ المكقعيف ، 

                                                             
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف عبد ا بف  ( ـ1328 - 1263=  ق 728 - 661)ابف تيمية : ىك  1

. اإلماـ، شيخ اإلسبلـ: أبي القاسـ الخضر النميرم الحراني الدمشقي الحنبمي، أبك العباس، تقي الديف ابف تيمية
كلد في حراف كتحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ كاشتير كطمب إلى مصر مف أجؿ فتكل أفتى بيا، فقصدىا، فتعصب 

 ق، كاعتقؿ بيا سنة 712ثـ أطمؽ فسافر إلى دمشؽ سنة . عميو جماعة مف أىميا فسجف مدة، كنقؿ إلى اإلسكندرية
كاف كثير البحث في فنكف .  كأطمؽ، ثـ أعيد، كمات معتقبل بقمعة دمشؽ، فخرجت دمشؽ كميا في جنازتو720

كفي الدرر . آية في التفسير كاألصكؿ، فصيح المساف، قممو كلسانو متقارباف. في الديفالحكمة، داعية إصبلح
ابف كثير ، أبك الفداء ، . 1/144الزركمي ، األعبلـ ، . كالتفسيرالكامنة أنو ناظر العمماء كاستدؿ كبرع في العمـ 

 ، 6أحمد عبد الكىاب فيتح ، دار الحديث ، القاىرة ، ط:  ، تحقيؽ 152-148،  42-14/40البداية كالنياية ، 
 .ـ2002-ىػ1423

.   ، دار عالـ الكتب 20/208ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  2
  .1/170ابف عبد البر ، أبك عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي ، جامع بياف العمـ كفضمو ،  3
/ 4ابف القيـ ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ الجكزية ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،  4

- ىػ1418 ، 2لبناف ، ط- محمد المعتصـ با البغدادم ، دار الكتاب العربي ، بيركت: ، ضبط كتعميؽ 235
.  ـ1998
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. حكم التصدي لمنازلة : الفرع الثالث 

إذا حدثت حادثة ليس فييا قكؿ ألحد مف العمماء ، فيؿ يجكز االجتياد فييا : " قاؿ ابف القيـ 

. 1"باإلفتاء كالحكـ أـ ال ؟ 

:  في المسألة ثبلثة أقكاؿ 

  يجكز اإلفتاء فييا : القكؿ األكؿ . 

  ال يجكز اإلفتاء كال الحكـ ، بؿ يتكقؼ المفتي حتى يظفر فييا بقائؿ : القكؿ الثاني . 

  ينظر في المسألة : القكؿ الثالث  :

 . إذا كانت في الفركع ؛ فجاز ذلؾ  -

ذا كانت في األصكؿ ؛ فبل يجكز -  . 2كا 

  إذا اجتيد الحاكـ فأصاب فمو :" كيستدؿ عمى القكؿ األكؿ بقكلو صمى ا عميو كسمـ

ذا اجتيد فأخطأ فمو أجر  . 3"أجراف ، كا 

أنو يعـ ما عرؼ حكمو سابقان كما لـ يعرؼ ، كيشمؿ كؿ ما اجتيدكا فيو كما : الشاىد مف الحديث 

.  4لـ يجتيدكا فيو ، كلـ يحدد حدثت الحادثة أـ لـ تحدث ، كعمى ىذا درج السمؼ كالخمؼ

  كيستدؿ أيضان عميو بإجابات األئمة كفتاكييـ ، فإنيـ كانكا يسألكف عف حكادث لـ تقع

 . 5فيجتيدكف

                                                             
 .4/235ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  1
 .2/605 ، أبك البصؿ ، قضايا طبية فقيية معاصرة  ، 4/235ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  2
[ 7352]أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب أك أخطأ ، : االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب : البخارم ، كتاب أخرجو  3
 .[ 1716]بياف أجر الحاكـ إذا اجتيد ، : األقضية ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب ك.
 .4/236ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  4
 .2/605أبك البصؿ ، قضايا طبية فقيية معاصرة  ، . 4/236ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  5
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  كيدعـ ىذا القكؿ أيضان كاقع الحياة المتجدد المتغير ، ككثرة الحكادث الكاقعة التي تنزؿ بالناس

يكميان مما يستمـز الفقيو أف يقؼ مكقؼ الباحث المسؤكؿ في البحث كالتنقيب عف الحكـ 

الشرعي في ىذه النكازؿ كالكقائع ، حيث تتعيف عميو ىذه الميمة كي ال تكصؼ الشريعة الغراء 

بالقصكر كالعياذ با ، أك عدـ االستيعاب لكؿ األحكاـ ، حيث إف الشريعة كاممة شاممة لكؿ 

اليوم َأْ َمْلُت َلُكْم ﴿: ما جرل كيجرم كسكؼ يجرم مع الناس ، كما بيف تبارؾ كتعالى 

ما ،1﴾ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتى   أم أف األحكاـ مكجكدة في الشريعة إما نصان كا 

استنباطان ، كحكـ ا عز كجؿ في المسألة مكجكد عممو مف عممو كجيمو مف جيمو ، بؿ إف 

الكقائع ال تنحصر في النصكص لذا ال بد مف كجكد باب يفتح آفاؽ العمماء كفي ىذا الصدد 

الكقائع في الكجكد ال تنحصر ؛ فبل يصح دخكليا تحت األدلة  : " 2يقكؿ اإلماـ الشاطبي

المنحصرة ، كلذلؾ احتيج إلى فتح باب االجتياد مف القياس كغيره ؛ فبل بد مف حدكث كقائع ال 

. 3"تككف منصكصان عمى حكميا ، كال يكجد لؤلكليف فييا اجتياد

  أما القكؿ الثاني فيغمب عميو طابع الكرع ، حيث نيج اإلماـ أحمد ىذا المنيج في الفتيا

ككاف شديد الكرع في البت في مسألة ليس فييا قكؿ سابؽ ككاف شديد الكراىة كالمنع 

                                                             
 .3: سكرة المائدة ، آية  1
إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ، مف أىؿ غرناطة ، أصكلي حافظ كاف : ىك  2

المقاصد الشافية :  ، شرح األلفية  سماه شريعةالمكافقات في أصكؿ اؿ: مف أئمة المالكية ، لو مؤلفات كثيرة منيا 
الزركمي ، األعبلـ ، . ـ1388- ىػ 790في شرح خبلصة الكافية ، اإلفادات كاإلنشادات كغيرىا ، تكفي في 

1/75 .
مشيكر آؿ :  ، ضبط كتعميؽ 5/38الشاطبي ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي ، المكافقات ،  3

. ـ2006-ىػ1427 ، 2سمماف ، دار ابف القيـ ، الرياض المممكة العربية السعكدية ، ط
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إياؾ أف : " لئلفتاء في مسألة ليس فييا أثر عف السمؼ ،كنقؿ أنو قاؿ لبعض أصحابو 

  . 1"تتكمـ في مسألة ليس فييا إماـ

  ذا كانت كذلؾ فإف الحاجة تقتضي : أما القكؿ الثالث فدليمو أف الفركع تتعمؽ بالعمؿ ، كا 

النظر فييا ، كما أف خطر الخكض في مسائؿ الفركع أقؿ منيا في مسائؿ األصكؿ التي 

  . 2ال عبلقة ليا بالعمؿ

 3كالراجح في المسألة عمى التفصيؿ اآلتي  : 

 . إذا كاف المفتي أىبلن كاقتضت الحاجة ذلؾ ؛ فيجكز ، بؿ يستحب أك يجب  -

ذا كجد المفتي األىؿ دكف الحاجة ؛ احتمؿ الجكاز كالمنع ، كال يجكز عند انعداـ المفتي  - كا 

 . األىؿ

 . إذا عدـ األمراف فبل يجكز -

كىذا يعني أف األىـ ىك كجكد المفتي األىؿ أم كجكد العالـ أك المجتيد الذم يتمكف مف 

التمحيص كالتفتيش ، كىك الذم يقرر الخكض في المسألة أـ ال ، كليست الحاجة فقط ىي 

الداعية لمبحث فالشريعة اإلسبلمية ال تعتمد عمى أىكاء أك تيارات ، بؿ ىي راسخة في أىؿ 

العمـ كال يحؽ إال ألىؿ العمـ التصدم لجزئياتيا كالبحث بيف طيات دقائؽ حركفيا ، فيي 

شريعة تعتمد عمى المنيج القكيـ مف عيد السمؼ كامتدت إلى الخمؼ محافظة عمى نفس 

 . المنيج

                                                             
عبد ا بف :  ، تصحيح 119ابف بدراف ، عبد القادر بف بدراف الدمشقي ، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد ،  1

 . ـ1985-ىػ1405 ، 3لبناف ، ط- عبد المحسف التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيركت
 .2/607أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،  2
 .4/236ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  3
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.  أصول بحث النازلة ، والبحث في المسائل االفتراضية : المطمب الثاني 

.  أصول بحث النازلة: الفرع األول 

.  منيج التصدي وأىمية المتصدي الذي يبحث في حكم النوازل : المسألة األولى 

إذا كقعت في ىذا العصر نازلة تحتاج إلى حكـ شرعي فبل بد أف يتصدل ليا مف ىـ أىؿ لذلؾ، 

فباإلضافة لمشركط العامة لبلجتياد ، ال بد مف شركط أخرل تتكافر في المجتيد الذم يبحث في 

: حكـ النكازؿ ، فمنيا 

إخبلص النية  عز كجؿ في التكجو إليو متجردان مف كؿ أمر دنيكم قد يحكؿ بينو كبيف  .1

الكصكؿ إلى الصكاب محاربان كؿ قاطع طريؽ يعترض طريقو مف ىكل أك معصية أك حتى 

أصغر الصغائر ، فيك كارث األنبياء الذم يعمؿ في البحث عف أحكاـ ا في أرضو 

.   ليككف أىبلن لحمؿ ىذا اإلرث

االفتقار كالمجكء إلى ا عز كجؿ ، كسؤالو التكفيؽ كالسداد كالفتح عميو مف بركاتو فتح  .2

ينبغي لممفتي المكفؽ إذا نزلت بو المسألة أف " العارفيف إلى حكـ ا جؿ كعبل فييا ، 

ينبعث مف قمبو االفتقار الحقيقي الحالي ال العممي المجرد إلى مميـ الصكاب، كمعمـ الخير 

كىادم القمكب أف يميمو الصكاب كيفتح لو طريؽ السداد كيدلو عمى حكمو الذم شرعو 

 . 1"لعباده في ىذه المسألة

                                                             
.  4/152ابف القيـ  ، إعبلـ المكقعيف ،  1
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اإلكثار مف االستغفار كالتكبة كاإلكثار مف ذكر ا عز كجؿ أيضان ، فإف العمـ نكر كنكر  .3

ا ال يؤتاه عاص ، يقذفو ا في قمب عبده ، كاليكل كالمعصية رياح عاصفة تطفئ ىذا 

 . 1النكر أك تكاد كال بد أف تضعفو

أما الخطكات العممية التي ينبغي أف يتبعيا المجتيد في النكازؿ ليككف حكمو مكافقان 

 :  2لمصكاب ؛ فيي عمى النحك اآلتي

فيـ مكضكع القضية المعاصرة فيمان دقيقان يمكف معو إصدار الحكـ بثقة ، كيككف ذلؾ عف  .1

 : طريؽ

جمع المعمكمات المتعمقة بمكضكع القضية ، مف حيث الزماف كالمكاف ، كالظركؼ  -

 . المحيطة بيا ، فإف ىذه مف المتغيرات التي تتأثر بيا الفتكل 

التكجو إلى أىؿ االختصاص إف كانت المسألة تتعمؽ بمكضكع عممي آخر ، كالطب  -

، إلزالة اإلشكاالت التي قد تعترض المفتي في طريؽ معرفتو ... كالزراعة كاالقتصاد 

 . لمحكـ

تحميؿ المسألة إف كانت مركبة إلى عناصرىا األساسية ؛ لسيكلة فيميا كتصكرىا ، فإف  -

 . الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره

عرض النازلة عمى النصكص الشرعية مف الكتاب كالسنة النبكية كاإلجماع ػ كما فعؿ  .2

 . الصحابة كالتابعكف

 . عرض النازلة عمى أقكاؿ الصحابة كاجتياداتيـ .3

                                                             
 .4/152ابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ،  1
 ، 45شبير ، محمد عثماف شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ، . 2/615أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،  2

القرة داغي كالمحمدم ، عمي محيي الديف ك عمي يكسؼ . ـ2001-ىػ1422 ، 4األردف ، ط-دار النفائس ، عماف
 . ـ2008-ىػ1429 ، 2لبناف ، ط-  ، دار البشائر ، بيركت50-41، فقو القضايا الطبية المعاصرة ، 
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عرض النازلة عمى اجتيادات أئمة المذاىب الفقيية ، كذلؾ بالبحث عف مظانيا في كتب  .4

 . الفقو المعتمدة ، إما بكجكد نص مباشر أك بطريؽ التخريج

ف كقعت الكاقعة لـ يصادؼ النقمة فييا مذىبان : " كفي ىذا الصدد يقكؿ إماـ الحرميف  كا 

منصكصان عميو لئلماـ المتقدـ ، كقد عرم الزماف عف المجتيديف ، فيذا مقاـ يتعيف صرؼ 

:  فما يعر عف النص ينقسـ إلى قسميف ... االىتماـ إلى الكقكؼ عمى المغزل منو كالمراـ 

أف يككف في معنى المنصكص عميو كال يحتاج في ذلؾ إلى فضؿ نظر كسبر عبر : أحدىما 

نعاـ فكر ، فبل يتصكر أف يخمك عف اإلحاطة بمدارؾ ىذه المسالؾ مف يستقؿ بنقؿ الفقو ،  كا 

. 1"فميمحؽ في ىذا القسـ غير المنصكص عميو بالمنصكص عميو

 .2ىذا كقد بيف أف السبب في ذلؾ أف مذاىب األئمة قد حكت المسائؿ مف كؿ باب

عرض النازلة عمى كتب الفتاكل الفقيية القديمة كالمعاصرة ، الحتماؿ كجكد سكابؽ فقيية  .5

 . كنكازؿ أفتى بيا عمماء السمؼ 

نما قريبة منيا ، فبل "  ذا لـ تكف الحادثة السابقة في مكضكع القضية المستجدة نفسيا ، كا  كا 

يمكف االستغناء عنيا إذ بكاسطتيا نفيـ األكلى ، كيقترب الباحث مف الكصكؿ إلى الحكـ 

. 3"المطمكب

عرض النازلة عمى قرارات المجامع الفقيية كالندكات الجماعية كالمجبلت العممية التي تعقد  .6

 . عمى شكؿ دكرات فيي تكاكب جميع المستجدات التي تطرأ عمى األمة اإلسبلمية 

 : كيمكف الرجكع إلى ما يأتي  -

                                                             
: ، ت 420إماـ الحرميف ، أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا الجكيني ، الغياثي غياث األمـ في الِتياث الُظَمـ ،  1
.  ىػ 1401 ، 2عبد العظيـ الديب ، ط. د
 .420إماـ الحرميف ، الغياثي ،  2
 .47شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ،  3
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  مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التي تصدر في جدة . 

  أعماؿ ندكات بيت التمكيؿ الككيتي كبنؾ البركة . 

   مجمة االقتصاد اإلسبلمي التي تصدر في دبي 

  مجمة البحكث الفقيية التي تصدر في الرياض . 

  1مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي التي تصدر في جدة . 

البحث في الرسائؿ العممية المتخصصة كرسائؿ الدكتكراة كالماجستير في الشريعة  .7

اإلسبلمية ، كىذا يستمـز مراجعة فيارس المكتبات المتخصصة في جمع الرسائؿ العممية 

 . 2كممخصات الرسائؿ 

إذا لـ يجد فيما سبؽ ؛ نظر ىك فييا كأعاد النظر مف حيث مكضكعيا كما يترتب عمييا  .8

مف مصالح كمفاسد ، كمف ثـ يقكـ بعرضيا عمى الحكـ التكميفي كأقسامو حيث الكجكب 

 .3كالندب كاإلباحة كالكراىة كالتحريـ ، فالحكـ الناتج يتراكح بيف الحظر كاإلباحة 

يمكف استنباط حكـ النازلة بطريؽ االفتراض كاختبار كؿ فرضية ، ثـ : كبناء عمى ما تقدـ 

:  الكصكؿ إلى نتيجة عمى ىذه الكيفية 

 . افتراض الجكاز ثـ البحث عما يترتب عميو مف مصالح كمفاسد  -

 . افتراض المنع أك الحظر ككذلؾ البحث عما يترتب عميو مف مصالح كمفاسد -

 إجراء مكازنة بيف نتائج المرحمة األكلى كالثانية مع عدـ إىماؿ قكاعد الترجيح المعتمدة في  -

 

                                                             
. 47شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ،  . 2/614أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،   1
 .47شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ،  . 2/614أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،   2
. 49شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ،  3
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 . 1أصكؿ الفقو

 .كبذلؾ ينتج حكـ المسألة أك النازلة المنشكدة

ذا لـ يتكصؿ إلى حكـ في النازلة ؛ فإنو يعيد االجتياد كالبحث حتى يصؿ بإذف ا  .9 كا 

ذا لـ يصؿ فبل حرج أف يقكؿ  ، كيتكقؼ عف اإلفتاء في 2"ال أدرم : " تعالى إلى الحكـ ، كا 

.  تمؾ المسألة لعؿ ا يييء مف العمماء مف يتصدل ليا كيشرح صدره فييا 

  .3ضوابط يحتاجيا المجتيد في النوازل أثناء الحكم عمى النازلة: المسألة الثانية 

مف أجؿ بمكغ المراـ كالتكصؿ إلى الحكـ المنشكد في النازلة كتكصؿ المجتيد إلى أعمى درجات 

الفيـ كالتدقيؽ في المسألة كظركفيا كأحكاليا المحيطة بيا ، فإنو يحتاج إلى ضكابط أثناء الحكـ 

:  عمييا، منيا 

.  االجتياد في البحث عف الحكـ الشرعي لمنازلة: أكالن  -

كيتمركز ذلؾ في استفراغ المجتيد كسعو في البحث عف الحكـ المنشكد عف طريؽ تتبعو طرؽ 

االستنباط المعركفة كفقان لسبؿ النظر المعيكدة ، فإما أف يجد الحكـ منصكصان عميو أك قريبان منو أك 

يستعمؿ القياس لمكصكؿ إليو ، أك التخريح عمى أقكاؿ األئمة ، مع االىتماـ بعدـ معارضة 

.  النصكص أك اإلجماعات كما شابو

:  كمف اآلداب التي ينبغي لمناظر مراعاتيا في ىذا الصدد 

                                                             
 .2/625أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،   1
 .47القرة داغي ، فقو القضايا الطبية المعاصرة ،  2
 .324القحطاني، منيج استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة ،  3
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كذكر الدليؿ في الفتكل يرجع إلى حاؿ السائؿ كطبيعة : ذكر دليؿ الحكـ في الفتكل النازلة  .1

الفتكل أك النازلة ، فإف كاف السائؿ مف أىؿ العمـ فإنو يذكر لو الدليؿ ليطمئف لو قمبو 

ف كاف السائؿ أميان فبل حاجة ألف يذكر لو الدليؿ ألنو مضيعة لمكقت   .  كيثبت لو عممو ، كا 

كذلؾ لما تتعرض لو األمة مف غزك فكرم : تبييف البديؿ المباح عند المنع مف المحظكر  .2

كتقميد لمغرب ال تبرير لو ، كالتطكرات التكنكلكجية التي أصبحت عمى قدـ كساؽ كميا 

مدعاة لتبييف البديؿ المباح مقابؿ الحكـ عمى الحرمة في شيء ما ، كذلؾ لصيانة العمـ 

 . كالديف مف اليجمات الشرسة 

كأيضان التمييد في بياف حكـ النازلة ، كخاصة إذا كاف الحكـ مما تعافو األنفس أك غير  .3

مقبكؿ عمى الناس فبل بد مف التدريج في عرض الحكـ لتمؾ النازلة الجديدة ، لتتمقاه النفكس 

 . بالقبكؿ كلكف بالتمييد

.  مراعاة مقاصد الشريعة : ثانيان  -

كىذا البند لو مف األىمية ما لو حيث مف غير مراعاة مقاصد الشريعة ال يمكف الحفاظ عمى 

الشريعة الغراء ، فالمقاصد أسرار كغايات كضعت الشريعة ألجميا ، مف حفظ لمضركريات 

صبلح ألحكاؿ العباد ، فبل بد مف معرفتيا دائمان ، إذ المجتيد يحتاج إلييا عند استنباط  كا 

.  األحكاـ كفيـ النصكص كما يحتاجيا غير المجتيد لمعرفة أسرار التشريع

.  فقو الكاقع المحيط بالنازلة : ثالثان  -

أم أف يراعي الباحث عند اجتياده الظركؼ الزمانية كالمكانية كما شابو المحيطة بالنازلة ، 

 عمى العالـ يككف أف بذلؾ كالمراد"، لما ليا مف تأثير عمى إصدار الحكـ الشرعي في المسألة 
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 فرع الشيء عمى الحكـ ألف كذلؾ حكميا، يستنبط أف يريد التي القضية أك بالكاقعة دقيقة معرفة

 .1"تصكره عف

مراعاة العكائد كاألعراؼ ، كالمقصكد باألعراؼ التي ال تخالؼ نصان شرعيان ، : رابعان  -

 . كالمطردة أك الغالبة كالتي ال يعارضيا تصريح

 أك أصميا في شرعية كانت شرعان  االعتبار ضركرية الجارية العكائد" :يقكؿ اإلماـ الشاطبي 

 .2" شرعية غير

إف العكائد لك لـ تعتبر ألدل إلى تكميؼ ما ال يطاؽ ، كىك غير جائز أك غير  " :كيقكؿ أيضان 

. 3"كاقع 

في تغير الفتكل كاختبلفيا : " كفي ىذا الصدد صنؼ اإلماـ ابف قيـ الجكزية فصبلن سماه 

كبيف فييا أف األىمية العظمى لو ىك " بحسب تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد

 .4أف الشريعة مبنية في األساس عمى الحكـ كمصالح العباد 

:  (الفتاكل )كقد نص مجمع الفقو اإلسبلمي في قراراتو بشأف سبؿ االستفادة مف النكازؿ   

مراعاة فقو الكاقع كاألعراؼ كمتغيرات  البيئات كالظركؼ الزمانية التي ال تصادـ أصبل "

. 5"شرعيان 

                                                             
 .38الضكيحي ، النكازؿ األصكلية ،  1
 2/493الشاطبي ، المكافقات ،  2
 .2/459الشاطبي ، المكافقات ،  3
. 6-3/5ابف القيـ ،إعبلـ المكقعيف ،   4
قرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي ، المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرة انعقاد مؤتمره الحادم عشر  5

 .ـ1998 (نكفمبر) تشريف األكؿ 19- 14ىػ، المكافؽ 1419 رجب 30-25بالمنامة في مممكة البحريف، مف 
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أم أف يككف اإلخبار بالحكـ المنشكد بينان كاضحان ال : الكضكح كالبياف في اإلفتاء : خامسان  -

 يكلد أم التباس أك غمكض أك إبياـ  ، كما يجب مخاطبة الناس عمى قدر عقكليـ كبالمغة 

 . 1التي يفيمكنيا

؛ إذ 2كالنظر البحث استكماؿ عمى تعيف التي الحديثة كالتقنيات بالكسائؿ  المعرفة:سادسان  -

أننا نعيش اليكـ في عصر التكنكلكجيا كالتطكر كال بد لمباحث مف مكاكبة العصر في 

التكصؿ إلى حكـ المسألة المنشكد؛ ليعينو عمى الكصكؿ بأسرع طريقة ممكنة مع إمكانية 

جمع كؿ ما يتعمؽ فييا مف أقكاؿ كمعمكمات كأدلة ، عف طريؽ الكسائؿ الحديثة كالشبكة 

العنكبكتية التي تحكم آالؼ الكتب كتسيؿ طريؽ البحث فييا ، كأيضان البرامج األخرل 

كاآلالت الحاسبة لممكاريث، كاألقراص التي تحتكم عمى الكتب الكثيرة مع محرؾ بحث 

كالمكتبة الشاممة ، فالمجتيد النشيط ىك الذم يكاكب ىذه التطكرات كيستثمرىا في األبحاث 

 . 3العممية الشرعية كال يقؼ أماميا مكتكؼ األيدم

مكاكبة    : "(الفتاكل )كقد نص مجمع الفقو اإلسبلمي في قراراتو بشأف سبؿ االستفادة مف النكازؿ 

  .4"أحكاؿ التطكر الحضارم الذم يجمع بيف المصمحة المعتبرة كااللتزاـ باألحكاـ  الشرعية

 

 

                                                             
 .343-323القحطاني، منيج استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة ،  1
 .42الضكيحي ، النكازؿ األصكلية ،  2
. 42الضكيحي ، النكازؿ األصكلية ،  3
قرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي ، المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرة انعقاد مؤتمره الحادم عشر  4

 .ـ1998 (نكفمبر) تشريف األكؿ 19- 14ىػ، المكافؽ 1419 رجب 30-25بالمنامة في مممكة البحريف، مف 
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.  البحث في المسائل االفتراضية : الفرع الثاني 

اختمؼ العمماء في مسألة البحث في المسائؿ االفتراضية ، أك ما سمي بالفقو االفتراضي ، فذىبكا 

:  إلى قكليف 

.  1كراىة الخكض في مسائؿ لـ تقع كراىة شديدة : القكؿ األكؿ 

.  2جكاز البحث في المسائؿ االفتراضية: القكؿ الثاني 

:  كمف أدلة القكؿ األكؿ 

أحرِّج با عمى كؿ امرئ سأؿ : ما ركم عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو أنو قاؿ  -

 . 3"عف شيء لـ يكف ، فإف ا قد بيف ما ىك كائف 

ال تسألكا عما لـ يكف ، فإني سمعت عمر رضي : " عف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ  -

 . 4"ا عنو يقكؿ ، لعف السائؿ عما لـ يكف

ال تعجمكا بالبمية قبؿ : " قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : عف معاذ بف جبؿ قاؿ  -

 نزكليا ، فإنكـ إف ال تفعمكا أكشؾ أف يككف فيكـ مف إذا قاؿ سدد أك كفؽ ، فإنكـ إف 

                                                             
. 2/634أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،   1
. 2/634أبك البصؿ ، قضايا طبية معاصرة ،   2
كراىية :  ، كتاب العمـ ، باب 1/63الدارمي ، عبد ا بف عبد ا بف عبد الرحمف السمرقندم ، سنف الدارمي ، 3

ـ ، كقاؿ 1987-ىػ1407 ، 1فكاز أحمد زمرلي ، كخالد العممي ، دار الرياف ، القاىرة ، ط: ، ت  [124]الفتيا ، 
ابف عبد البر ، جامع بياف العمـ كفضمو ، .حديث طاككس عف عمر بف الخطاب منقطع فإنو لـ يدركو : المحققاف 

2/173 .
الحديث إسناده : كقاؿ في فتح المناف  . [121]كراىية الفتيا ، : الدارمي ، سنف الدارمي ، كتاب العمـ ، باب  4

الغمرم ، أبك عاصـ نبيؿ بف ىاشـ ، فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب : مقبكؿ ، في تحقيؽ سنف الدارمي ، ينظر 
ابف رجب الحنبمي ، أبك الفرج .  ـ1999-ىػ1419 ، 1السعكدية ، ط-  ، المكتبة المكية ، مكة2/81الدارمي ، 

محمد األحمدم ، دار السبلـ ، .د:  ، ت1/259عبد الرحمف بف شياب الديف بف أحمد ، جامع العمـك كالحكـ، 
.  ـ1998- ىػ 1419 ، 1مصر ، ط- القاىرة
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 .1"عجمتـ تشتت بكـ السبؿ

 .  2كىذا فعؿ أىؿ الكرع كالمشفقيف عمى دينيـ -

:  كمف أدلة القكؿ الثاني 

إننا نمقى العدك غدان : قمت لمنبي صمى ا عميو كسمـ : ما جاء عف رافع بف خديج قاؿ  -

 .  3"ما أنير الدـ كذكر اسـ ا فكمكه ، ما لـ يكف سف كال ظفر: كليس معنا مدل ، فقاؿ 

لـ يعب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ المسألة عما لـ ينزؿ بعد ، حيث : الشاىد مف الحديث 

لـ سألت عما لـ يكف : ، كلـ يقؿ لو النبي صمى ا عميو كسمـ حكـ " غدان : " قاؿ السائؿ 

.  4بعد

إنا نستعد لمببلء قبؿ نزكلو ، فإذا ما كقع عرفنا الدخكؿ فيو كالخركج : "قاؿ أبك حنيفة  -

 . 5"منو

 

 

 
                                                             

ما يكره مف كثرة : االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب :  ، في كتاب 13/323 ابف حجر في فتح البارم ، ذكره 1
أبك داككد ، سميماف ك[ . 123] ، كتاب العمـ ، 1/61الدارمي ، سنف الدارمي ،كأخرجو . السؤاؿ ، كقاؿ عنو مرسؿ 

 ، 1شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط: ، ت  [457] ، 322بف األشعث السجستاني ، المراسيؿ، 
.  رجالو ثقات إال أف طاككسان لـ يدرؾ معاذان ، فركايتو عنو مرسمة : ـ، كقاؿ شعيب األرناؤكط 1988-ىػ1408

 ، 1  ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط10/432كأكرده األلباني ، محمد ناصر الديف ، في السمسمة الضعيفة ، 
كقد ركاه الخطيب البغدادم مكقكفان . 1/174كذكره ابف عبد البر ، جامع بياف العمـ كفضمو ، . ـ2002-ىػ1422

. 2/23عمى معاذ  في الفقيو كالمتفقو ، 
. 2/23الخطيب البغدادم ، الفقيو كالمتفقو ،  2
[ . 5543]إذا أصاب قـك غنيمة ، : الذبائح كالصيد ، باب : أخرجو البخارم ، كتاب  3
 .2/18الخطيب البغدادم ، الفقيو كالمتفقو ،  4
.  لبناف -  ، دار الكتب العممية ، بيركت13/348البغدادم ، أبك بكر احمد بف عمي ، تاريخ بغداد ،  5
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:  المناقشة كالترجيح 

نما ىك فقو مستقؿ سماه العمماء : " ليس ىناؾ حرج في السؤاؿ عما لـ يكف كما تبيف في األدلة ، كا 

، بؿ ىك مف عبلمات إبداع كنباغة الفقيو المسؤكؿ كآفاؽ " أرأيت " أك فقو " الفقو االفتراضي 

.  السائؿ الكاسعة ، كىذا ما بينو المصطفى عميو الصبلة كالسبلـ 

أما تحريج عمر بف الخطاب رضي ا عنو في السؤاؿ عما لـ يكف كلعنو فعؿ ذلؾ ، فيحتمؿ أف 

. 1يككف قصد بو السؤاؿ عمى سبيؿ التعنت كالمغالطة ال عمى سبيؿ التفقو كابتغاء الفائدة

كقد ركم عف عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب كغيرىما مف الصحابة رضي ا عنيـ أنيـ 

تكممكا في أحكاـ الحكادث قبؿ نزكليا كتناظركا في عمـ الفرائض كأحكاميا ؛ فدؿ ذلؾ عمى أنو 

 .كا أعمى كأعمـ . 2جائز غير مكركه كمباح غير محظكر

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2/19الخطيب البغدادم ، الفقيو كالمتفقو ،  1
 .2/19لخطيب البغدادم ، الفقيو كالمتفقو ، ا 2
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 ي التطبيق عمى النوازل المعاصرةف: الفصل الثاني 

  قياس نقل الدم عمى مسألة التداوي بالمحرمات في حالة : المبحث األول

.  الضرورة عند من  يقول بنجاسة الدم

  جواز التبرع بالدم لمعصوم الدم المسمم أو الكتابي بناء عمى : المبحث الثاني

. القياس عمى اليبة واليدية 

  ن تعددت ، : المبحث الثالث اتخاذ السن من ذىب لمن قمعت سنو بدليا ، وا 

. وشدىا بو إذا تخمخمت أو تزلزلت 

  اتخاذ وصالت أو مسامير من الذىب والفضة تشد بيا العظام : المبحث الرابع

. المكسورة ، إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة ، وأشار بيا طبيب حاذق

  فسخ نكاح من أصيب بمرض اإليدز : المبحث الخامس  .

 

  قياس األم البديمة عمى األم المرضعة: المبحث السادس  .

 

  قياس نقل الدم عمى المبن الناشر لمحرمة: المبحث السابع .

 

  قياس وضع المولب في الرحم قياسًا عمى : المبحث الثامن : المبحث الثامن
.  العزل
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  قياس نقل الدم عمى مسألة التداوي بالمحرمات في حالة الضرورة عند من : المبحث األول

 . يقول بنجاسة الدم 

مسألة نقؿ الدـ تعد مف المسائؿ المعاصرة التي لـ يتحدث عنيا العمماء سابقان  عمى كجو التحديد 

بشكؿ مباشر ، إال أنيا ال بد أف تككف مندرجة في سجؿ ىذا الديف العظيـ الذم حفظ فقيو جؿ 

المسائؿ كالمشكبلت كأكجد ليا حكمان شرعيان عمى يد جيابذة العمـ األكليف ، فيذه المسألة ال بد كأف 

يككف ليا تأصيؿ شرعي في الفقو اإلسبلمي ، إذ إف المسائؿ إما أف تككف نصان في كتب الفقو أك 

 . تخريجان عمى أصكؿ المذاىب أك بناء عمى قكاعد المذاىب المعتمدة 

 . كالمسألة التي بيف أيدينا كالتي ىي مسألة نقؿ الدـ ، يعكد تأصيميا إلى مسألة التداكم بالمحرمات

 . التعريف بالمسألة: المطمب األول 

 . 1ىك سائؿ أحمر يسرم في عركؽ اإلنساف كىك عماد الحياة : الدـ 

أصمو َدميه عمى َفعؿه بالتسكيف ؛ ألنو يجمع عمى دماء ، كدمي مثؿ ظبي : تعريؼ الدـ لغة 

 . كظباء، كلك كاف كقفان كعصان لما جمع عمى ذلؾ 

نما قيؿ دمي يدمي لحاؿ الكسرة قبؿ الكاك كما قالكا : كقيؿ أصمو  رضي : دَمكه بالتحريؾ ، كا 

 . يرضى كىك مف الرضكاف 

كدمي الشيء يدمى دميا كَدِمّيان فيك دـ ، كالمصدر متفؽ عميو أنو بالتحريؾ كأدميتو كدّميتو تدمية 

 .    2إذا ضربتو حتى خرج منو الدـ

                                                             
االجتياد الفقيي لمتبرع بالدـ . ـ1989-ىػ1409مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، العدد الثالث  السنة الثانية ،  1

.   ، مناع خميؿ القطاف 53كنقمو ، 
 . دمي : ابف منظكر ، لساف العرب ، مادة  2
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عطاؤىا إلنساف آخر حقنان في : معنى نقؿ الدـ  ىك أخذ  كمية مف دـ إنساف فصدا مف العرؽ كا 

 .1العرؽ كذلؾ بشركط معينة كفي حاالت محدكدة ككميات مقدرة

نما ىك عبارة عف حالة إسعاؼ لممريض ؛ حيث  كنقؿ الدـ ليس دكاء يتخذ فيشفى بو المريض ، كا 

إف حاجتو لمدـ تككف سببان لعرقمة عممية العبلج إذ ال يتمكف الطبيب مف استيفاء عممية العبلج إذا 

لـ يتكفر لممريض الكمية الكافية مف الدـ في جسمو ليككف جاىزان لتمقى العبلج المطمكب ، إذان ىك 

كسيمة لمتكصؿ إلى الغاية ، كنظران لمدل أىميتو في الجسـ إذ ىك الرئيس في استمرارية حياة 

اإلنساف فإنو قد تتكقؼ عميو حياتو إذ يفقدىا لمجرد فقدانو لمدـ  ، كما أنو يككف في بعض حاالتو 

فقر  )كالنزيؼ مثبلن ، كاألنيميا : ىك العبلج الرئيس كالمطمكب النتظاـ الدكرة الدمكية عند اإلنساف 

 . ، كغيره مف األمراض التي يتكقؼ الشفاء فييا عمى كمية الدـ في الجسـ (الدـ

بناءن عمى ىذا تندرج المسائؿ المتعمقة بنقؿ الدـ تحت مسألة التداكم بالمحرمات عند االضطرار 

 : ككنو مف المحرمات كما بيف تبارؾ كتعالى في محكـ تنزيمو

ُقْل اَل َأِجُد ِف  َما ُأوِاَ  ِإَل َّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما ﴿ .1

َر بَاٍغ  َمْسُفوًاا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِ نَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِل َْيِر اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 .2﴾ َواَل َعاٍد فَِ نَّ رَبََّ  َغُفوٌر رَِايمٌ 

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَم  ُأِىلَّ ِل َْيِر اللَِّو ِبوِ ﴿ .2  .3﴾ ُارَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ

                                                             
. 169عطية ، مكسكعة الدماء ،  1
 .  145: األنعاـ ، آية : سكرة  2
 .3: المائدة ، آية : سكرة  3
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َم َوَلْحَم اْلِخنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِل َْيِر الّلِو َفَمِن اْضطُرَّ  .3 ﴿ِإنََّما َارََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َف  ِإْثَم َعَلْيِو ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّايٌم ﴾  .1َغي ْ

فقد كرد تحريـ الدـ عمى صيغة اإلطبلؽ في آيات التحريـ إال في آية سكرة األنعاـ فقد كرد 

، فيحمؿ المطمؽ عمى المقيد كال يحـر الدـ إال " أك دمان مسفكحان " التعبير عنو في صيغة التقييد 

 . 2في حاؿ ككنو مسفكحان 

ف عممية نقؿ الدـ تدخؿ في إطار التداكم كمف دكنو ال يتـ العبلج إذا احتيج إليو ؛ كلذلؾ  كا 

فيي تقاس عمى مسألة التداكم بالمحرمات حيث يعكد تأصيميا فقييان إلييا ، فكاف ال بد مف 

. التعرض إلى أقكاؿ الفقياء في المسألة األصمية بإيجاز

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

. 115: النحؿ ، آية : سكرة  1
االجتياد الفقيي لمتبرع بحث . ـ1989-ىػ1409مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، العدد الثالث  السنة الثانية ،  2

. مناع خميؿ القطاف ؿ،  54بالدـ كنقمو، 
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 .أقوال العمماء في مسألة التداوي بالمحرمات : المطمب الثاني 

قد تكمـ العمماء سابقان عف التداكم بالمحرمات كاختمفكا كفصمكا في المسألة ككانت أقكاليـ عمى 

 : النحك التالي 

الذم )فقد جاء في فتح القدير أنو ال يحؿ عند أبي حنيفة شرب أبكاؿ اإلبؿ : أما الحنفية  -

لمتداكم كال لغيره ؛ ألنو ال يتيقف بالشفاء فيو ؛ فبل يعرض عف  (ىك حراـ كمف النجاسات 

كعند أبي يكسؼ يحؿ لمتداكم ، كعند محمد بف الحسف يحؿ لمتداكم كغيره، أم . الحرمة 

مطمقان لطيارتو عنده ، كأجاب اإلماـ عمى األحاديث الكاردة ، بأف النبي صمى ا عميو 

 .  2 ، كلـ يتيقف شفاء غيرىـ ؛ ألف المرجع فيو األطباء1كسمـ عرؼ شفاءىـ بو كحيان 

كال يتعالج بالخمر كال : " فقد جاء في الفكاكو الدكاني عمى رسالة أبي زيد : كأما المالكية  -

: ، كأيضان جاء فييا " بالنجاسة كال بما فيو ميتة كال بشيء مما حـر ا سبحانو كتعالى 

 .3"كلمضركرة ما يسد غير آدمي كخمر إال لغصة "...

كمف غص بمقمة : " فقد جاء في نياية المحتاج حكؿ التداكم بالخمر : كأما الشافعية  -

كخشي ىبلكو منو إف لـ تنزؿ جكفو كلـ يتمكف مف إخراجيا أساغيا حتمان بخمر إف لـ يجد 

 أما مستيمكة ... كاألصح تحريميا صرفان لدكاء ... غيرىا إنقاذان لنفسو مف اليبلؾ 

                                                             
[.  5686 ]الدكاء بأبكاؿ اإلبؿ ، : الطب ، باب : أخرجو البخارم ، في كتاب  1
 ، دار الكتب العممية 1/107الكماؿ بف اليماـ ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ، شرح فتح القدير ،  2

ابف عابديف ، محمد أميف ، رد المحتار عمى الدر المختار شرح . ـ1995- ىػ1415 ، 1لبناف ، ط- ، بيركت
. ـ2000-ىػ1421لبناف ، – ، إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات ، دار الفكر ، بيركت 1/226تنكير األبصار ، 

 . ـ1995-ىػ1415لبناف ، - ، دار الفكر ، بيركت2/340 النفراكم ، أحمد بف غنيـ بف سالـ ، الفكاكو الدكاني ، 3
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مع دكاء آخر ؛ فيجكز التداكم بيا كصرؼ بقية النجاسات إف عرؼ أك أخبره طبيب عدؿ 

كلك أشرؼ عمى اليبلؾ مف عطش جاز لو ... بنفعيا كتعيينيا بأف ال يغني عنيا طاىر 

 .1"شربيا

كمف خاؼ عمى نفسو مكتان أك مرضان مخكفان : " كجاء فييا حكؿ التداكم بالمحرمات غير الخمر 

أك غير مخكؼ أك نحكىا مف كؿ محذكر يبيح التيمـ كلـ يجد حبلالن كىك معصكـ غير عاص 

 .2"بسفره كنحكه ، ككجد محرمان غير مسكر كميتة كلك مغمظة كدـ لزمو أكمو

ف أمكف اتخاذه : " كجاء في زاد المحتاج  إال األنؼ إذا جدع فإنو يجكز أف يتخذ مف الذىب كا 

مف فضة ألف عرفجة بف سعد قطع أنفو فاتخذ لو أنفان مف فضة فأنتف عميو فأمره صمى ا 

 ، كالحكمة في الذىب أنو ال يصدأ إذا كاف خالصان بخبلؼ 3عميو كسمـ أف يتخذه مف ذىب

 .4..."الفضة 

فأما لبس الحرير كالديباج عند الضركرة لمفاجأة الحرب أك لعمة داعية إلى : " كجاء في الحاكم 

 .5"فإف استعمؿ الذىب لضركرة داعية ؛ جاز كلـ يحـر عميو...لبسو فبل بأس

                                                             
 14-8/13الرممي ، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،  1

.  ـ1993-ىػ1414لبناف ، - ، دار الكتب العممية ، بيركت
 .8/159مصدر سابؽ ،  2
أنو أصيب أنفو يـك الكبلب في الجاىمية فاتخذ أنفان مف كرؽ فأنتف عميو فأمره النبي " ،  [5070]أخرجو النسائي ،  3

، كقاؿ  [20273]ك  [20269ك [19006]أحمد في مسنده ، " . صمى ا عميو كسمـ أف يتخذ أنفان مف ذىب
ما جاء في شد : المباس ، باب : الترمذم ، سنف الترمذم ، كتاب . إسناده حسف: األرناؤكط محقؽ مسند أحمد 

 .  ، تحقيؽ األرناؤكط [1868]األسناف بالذىب ، 

عبد ا بف :  ، تحقيؽ 1/460الككىجي ، عبد ا بف الشيخ حسف الحسف ، زاد المحتاج بشرح المنياج ،  4
. إبراىيـ األنصارم ، المكتبة العصرية 

عمي معكض كعادؿ :  ، تحقيؽ 2/479الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب ، الحاكم الكبير ،  5
 . ـ1999-ىػ1419لبناف ، - أحمد عبد المكجكد ، دار الكتب العممية ، بيركت
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 : خبلصة كبلـ الشافعية 

 . ال يجكز شرب الخمر إال إذا غص كلـ يجد غيرىا 

 .ال يجكز التداكم بالخمر إف كانت صرفان ، كيجكز إف كانت مستيمكة مع دكاء آخر

 . يجب إقرار طبيب عدؿ بأف الشفاء تعيف بالخمر كال بديؿ ليا كال نفع إال فييا

 . يجكز شربيا لمف أشرؼ عمى اليبلؾ مف عطش حفظان لنفسو 

ذا خاؼ عمى نفسو مف المكت أك مف المرض الشديد لو أف يتناكؿ المحـر غير المسكر  كالميتة : كا 

 . كالدـ ال بؿ يمزمو ذلؾ حفظان لمنفس 

ألباف : كال يجكز التداكم بمحـر كال شيء فيو محـر ، مثؿ" فقد جاء في المغني : كأما الحنابمة  -

 .1"األتف كلحـ شيء مف المحرمات كال شرب الخمر لمتداكم بو 

كال يجكز التداكم بشيء محـر أك بشيء فيو محـر كألباف األتف كشيء : " كجاء في كشاؼ القناع 

 .2"مف المحرمات كال بشرب مسكر

  : 3ىذا كقد بيف ابف رشد سبب اختبلؼ العمماء في المسألة

َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َارََّم َعَلْيُكْم ِإال َما اْضطُِرْرُتْم ﴿: قكلو جؿ عبل : األصؿ في ىذا الباب 

.   كالنظر ىينا في السبب المحمؿ ، كفي جنس الشيء المحمؿ ، كفي مقداره 4﴾ِإلَْيوِ 

 

                                                             
 .13/105ابف قدامة ، المغني ،  1
. 6/200البيكتي ، كشاؼ القناع ،  2
أحمد أبك :  ، خرج أحاديثو 1/584ابف رشد ، أبك الكليد القرطبي األندلسي ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ،  3

 . ـ2004-ىػ1425 ، 1المجد ، دار العقيدة ، القاىرة ، ط
 .119: سكرة األنعاـ ، آية  4
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 . ىك ضركرة التغذم ، أم إذا لـ يجد شيئان حبلالن يتغذل بو ، كىك ال خبلؼ فيو: أما السبب األكؿ 

طمب البرء ، كىذا المختمؼ فيو ، فمف أجازه احتج بإباحة النبي صمى ا عميو كسمـ : كأما الثاني 

إف : " ، كمف منعو ؛ فمقكلو صمى ا عميو كسمـ 1الحرير لعبد الرحمف بف عكؼ كالزبير لحكة بيما

 .  2"ا لـ يجعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ 

 . فيك كؿ شيء محـر مثؿ الميتة كغيرىا : كأما جنس الشيء المستباح 
                                                             

: كمسمـ في كتاب  . [2922]ك [2921]الحرير في الحرب ، : الجياد كالسير ، باب : أخرجو البخارم في كتاب  1
[.  2076]إباحة لبس الحرير لمرجؿ إذا كانت بو حكة ، : المباس كالزينة ، باب 

.  أخرجو الطبراني  مف ركاية حساف بف مخارؽ عف أـ سممة 2  
. حمدم السمفي ، مكتبة ابف تيمية : ، تحقيؽ  [749] ، 23/327 أبك القاسـ سميماف بف أحمد ، المعجـ الكبير ، 

شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، : ، تحقيؽ  [1391] ابف حباف ، أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد البستي ، 
ركل عنو اثناف ، كترجـ لو : حساف بف مخارؽ : كقاؿ شعيب األرناؤكط . ـ1988-ىػ1408 ، 1بيركت ، ط

، كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديبلن ،  [136] ، 2/33البخارم ، إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ، التاريخ الكبير ،  
 ، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ ، 4/163كأيضان ذكره ابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد البستي ، في الثقات ، 

.  انتيى كبلـ المحقؽ األرناؤكط. كباقي رجالو رجاؿ الشيخيف  . 1ط
إسناده جيد ، حساف بف مخارؽ ترجمو البخارم في التاريخ : كأخرجو أيضان أبك يعمى في مسنده ، كقاؿ المحقؽ 

: حساف بف مخارؽ : ، كلـ يكرد فيو جرحان كال تعديبلن ، كأما ابف حباف جعميما اثنيف  [136] ، 2/33الكبير ،  
، كحساف بف مخارؽ  (أم كثقو ابف حباف  )كىك مف ثقات التابعيف كالذم ركل عف أـ سممة كىك المقصكد معنا 

أبك يعمى ، أحمد بف عمي بف المثنى التميمي . 4/163ابف حباف ، الثقات ، .   الشيباني كىك مف أتباع التابعيف
 ، 1988-ىػ1408 ، 1حسيف سميـ أسد ،  دار المأمكف لمتراث ، ط: ،تحقيؽ  [6966 ] ، 12/402

كقاؿ ابف حجر الييثمي في مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، كقاؿ رجاؿ أبي يعمى رجاؿ الصحيح خبل حساف بف 
النيي عف :  ، باب 5/89ابف حجر الييثمي ، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ، . مخارؽ كقد كثقو ابف حباف 

. ـ1986-ىػ1406التداكم بالمحـر ، مؤسسة المعارؼ ، بيركت ، 
النيي أف يتداكم بخمر ، دار :  ، باب 2/355السندم ، أبك الحسف الحنفي ، شرح سنف ابف ماجو القزكيني ، 

. الجيؿ ، بيركت
مف أصابو شيء مف األدكاء فبل يفزعف إلى شيء مما حـر : " ذكر اإلماـ األلباني الحديث في ركاية أخرم نصيا 
إف الحديث بمجمكع الطرؽ : ، كبعد إيراد طرؽ الحديث كميا قاؿ " ا ، فإف ا لـ يجعؿ في شيء مما حـر شفاء 

األلباني ، محمد ناصر الديف . حسف عمى أقؿ تقدير ، كال سيما كقد ثبت النيي عف التداكم بالحراـ كالدكاء الخبيث
. ـ1996-ىػ1417 ، 1 ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط6/892، سمسمة األحاديث الصحيحة ، 

كقاؿ  . 15:البخارم ، صحيح البخارم ، كتاب األشربة باب . كأخرجو البخارم معمقا عف ابف مسعكد في السكر ،
 . 10/96ابف حجر سنده صحيح عمى شرط الشيخيف ، ابف حجر ، فتح البارم ، 
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كاالختبلؼ في الخمر عندىـ ىك مف ِقبؿ التداكم بيا ال مف ِقبؿ استعماليا في التغذم ، كلذلؾ 

 . أجازكا لمعطشاف أف يشربيا إف كاف منيا رم ، كلمشرؽ أف يزيؿ شرقو بيا
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 .أدلة العمماء في مسألة التداوي بالمحرمات : المطمب الثالث 

التداكم بالمحرمات ننقؿ أدلة العمماء المانعيف : كلقكة ارتباط مسألة نقؿ الدـ بالمسألة األصمية 

 : كالمجيزيف عمى سبيؿ اإليجاز حيث يظير فييا القياس 

 : استدؿ المانعكف  -

  . 1نيى النبي صمى ا عميو كسمـ عف التداكم بخبيث .1

 . 2"ما جعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ : " قكلو صمى ا عميو كسمـ  .2

 . كغيرىا مف أدلة النيي . 3"تداككا كال تتداككا بمحـر : " قكلو صمى ا عميو كسمـ  .3

كقالكا إف ىذه أدلة صحيحة صريحة في النيي عف التداكم بالمحرمات ، كأنيا ال شفاء فييا كليست 

نما حكمو  ف ترؾ المحرمات كاجب كالتداكم مف المرض ليس بكاجب ، كا  الجكاز ؛ : دكاء ، ىذا كا 

فبل يرتكب محـر ألمر جائز ، فضبلن عف أف الحرمة قطعية ، كمسألة الشفاء ظنية كليست أكيدة أك 

 . 4قطعية

ثـ إف الخمر أمر محـر لعينو ؛ فبل يباح إال لمضركرة ، كليس منيا التداكم ، كألف : "قاؿ أبك زىرة 

الضركرة إذا كانت في التداكم ضركرة ال تتعيف الخمر طريقان لمعبلج ، بؿ ىناؾ غيرىا مما ىك 

                                                             
،  [2045]ما جاء فيمف قتؿ نفسو بالسـ أك غيره ، : الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة  ، كتاب الطب ، باب  1

.  كقاؿ األلباني صحيح.ـ2002-ىػ1422 ، 2محمد ناصر األلباني ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط: تحقيؽ 
[ . 2802]النيي عف الدكاء الخبيث ، : ابف ماجو ، باب 

[. 2881] ، في ىامش حديث 6/380لباني ، السمسمة الصحيحة ، األ كذكره 
. 96 صفحة سبؽ تخريجو 2
شعيب األرناؤكط ك : ، تحقيؽ  [3874]أبك داككد ، سميماف بف األشعث األزدم السجستاني ، سنف أبي داككد ،  3

.  صحيح لغيره: كقاؿ المحقؽ . ـ2009-ىػ1430محمد كامؿ قره بممي ، دار الرسالة العالمية ، 
: النيي عف التداكم بالحراـ ، كقاؿ : ابف حجر الييثمي ، مجمع الزكائد ، باب   . [649] ، 24/354الطبراني ، 
.  رجالو ثقات

 .195سالـ ، عطية محمد سالـ ، مكسكعة الدماء ،  4
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أنجع كأطير ، كما قاؿ طبيب منذ نشأة الطب إلى اليكـ أف في الخمر فائدة طبية ال تكجد في 

. 1"غيرىا

 : كاستدؿ المجيزكف  -

 : بالنصكص الصريحة التي جاءت في استثناء المضطر عف غيره مف المكمفيف ، كمف ذلؾ .1

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َف  ِإْثَم َعَلْيِو ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّايٌم﴾: قكلو تعالى   .2﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

  .3﴾َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َارََّم َعَلْيُكْم ِإال َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيوِ ﴿: كقكلو جؿ كعبل 

أف ىناؾ حكمان مستثنى مف الحكـ األصمي ، أال كىك عند حالة االضطرار : كالشاىد مف اآليات 

 .كالتي منيا حفظ لمنفس مف ىبلؾ 

كفييا داللة أيضان عمى نفي اإلثـ عمف اضطر إلى المحـر ، كالمريض مضطر إلى التداكم؛ فيعتبر 

 .4داخبلن في ىذا االستثناء

 . اإلجماع عمى جكاز دفع الغصة بالخمر  .2

 . 5إباحة الحرير لمحكة .3

 . 6إباحة الذىب لمحاجة .4

                                                             
مصر ، -  ، دار الفكر ، القاىرة162أبك زىرة ، محمد أبك زىرة ، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي ،  1

. ـ2006
. 115: النحؿ ، آية : سكرة  2
 .119: سكرة األنعاـ ، آية  3
 .  ، مكتبة الصحابة ، جدة2/582الشنقيطي ، محمد بف محمد مختار ، أحكاـ الجراحة الطبية ،  4
 96سبؽ تخريجو ، صفحة  5
أنو أصيب أنفو يـك الكبلب في الجاىمية فاتخذ أنفان مف كرؽ فأنتف عميو فأمره " ،  [5070]أخرجو النسائي ،  6

، كقاؿ  [20273]ك  [20269ك [19006]أحمد في مسنده ، " . النبي صمى ا عميو كسمـ أف يتخذ أنفان مف ذىب
ما جاء في شد : المباس ، باب : الترمذم ، سنف الترمذم ، كتاب . إسناده حسف: األرناؤكط محقؽ مسند أحمد 

 .  ، تحقيؽ األرناؤكط [1868]األسناف بالذىب ، 
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 : بعد عرض أقكاؿ العمماء في المسألة كأدلتيـ نرل ما يأتي و

إف أقكاؿ العمماء اجتمعت عمى القكؿ بأف المحرمات مباحة في الضركرة حاؿ الجكع كالعطش ، 

ال فيك آثـ يمقي بنفسو إلى التيمكة ،  كأنو يجب عمى المسمـ إنقاذ حياتو إذا شارؼ عمى المكت كا 

 .1﴾ َواَل تُ ْلُقوا بِ َْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ ﴿: عمبلن بقكؿ ا تبارؾ كتعالى 

 كلكف اختمفكا حاؿ المرض كالتداكم ، فمنيـ مف اعتبرىا حالة اضطرار كمنيـ مف لـ يعتبرىا 

كذلؾ ، كىذا مف باب أف الحرمة آكدة كمقطكع بيا بينما الشفاء إثر التداكم ليس بآكد كال مقطكع 

 . 2بو

كأجاب اإلماـ أبك حنيفة عمى األحاديث الكاردة ، بأف النبي صمى ا عميو كسمـ عرؼ شفاءىـ بو 

 .  3كحيان ، كلـ يتيقف شفاء غيرىـ ؛ ألف المرجع فيو األطباء

كأجاب المجيزكف عف أحاديث المنع بأنيا مخصكصة بحاالت االضطرار ، كما خصت تمؾ 

المحرمات بحاالت االضطرار جمعان بيف األدلة ، كبقياس االضطرار في التداكم عمى االضطرار 

في األكؿ بجامع دفع المضرة في كؿ منيما ، كأف المرض كالجكع كالعطش، كبأف إباحة الحرير 

 .  4نص في حالة المرض ؛ ألف الحكة مرض

كيرد عمى الحنفية أف ليس ىناؾ دليؿ عمى التخصيص ، كاألصؿ بقاء العاـ عمى عمكمو حتى 

. يثبت دليؿ التخصيص، فكاف ىذا حكمان لؤلمة أجمع دكف استثناء أك تخصيص 

 

                                                             
. 195: سكرة البقرة ، آية  1
. 197سالـ ، مكسكعة الدماء ،  2
ابف عابديف ، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار . 1/107الكماؿ بف اليماـ ، شرح فتح القدير ،  3
 ،1/226 .
. 196سالـ ، مكسكعة الدماء ،  4
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 : كقاؿ ابف تيمية في ىذا الصدد 

إف المضطر يحصؿ مقصكده يقينان بتناكؿ المحرمات ، فإنو إذا أكميا سدت رمقو كأزالت ضركرتو، 

كأما الخبائث بؿ كغيرىا فبل يتيقف حصكؿ الشفاء بيا ، فما أكثر مف يتداكل كال يشفى، كليذا أباحكا 

 .1"دفع الغصة بالخمر لحصكؿ المقصكد بيا ، كتعينيا لو 

ف التداكم ليس بكاجب عند جماىير األئمة ، كألف خمقان مف الصحابة لـ يككنكا يتداككف ، بؿ  ىذا كا 

 .2اختاركا المرض ؛ فمـ ينكر عمييـ ترؾ التداكم

أف ما عمى المسمـ إال األخذ باألسباب ، كمف ثـ يتككؿ عمى ا فيك ال يضمف : كيرد عمى ىذا 

نما يككف ذلؾ غمبة ظف  الشفاء في المحـر كما ال يضمف الشفاء المحمؿ أك الجائز تناكلو ، كا 

 . بتقدير ذكم الخبرة ، نظران لككف الكاصؼ لمدكاء ىك طبيب ثقة حاذؽ 

كما إننا نعمؿ بغمبة الظف في أكثر التكاليؼ ، كلـ نكمؼ تحرم اليقيف ، كما في إقامة الحدكد 

كالقصاص فإنو يحكـ بقتؿ إنساف معصكـ الدـ بشيادة شاىديف ؛ فيي تؤدم إلى غمبة الظف ال إلى 

اليقيف ؛ ألنو مف المعقكؿ تكاطؤىما عمى الكذب ، كعمى ىذا المنيج يسير األطباء في العمميات 

ف كاف قد باشرىا عمى  الجراحية ، فإذا مات المريض تحت العممية ال يؤاخذ الطبيب عمى ذلؾ كا 

 . 3أساس يقيني

                                                             
. 24/268ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  1
 .24/269ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  2
 .197سالـ ، مكسكعة الدماء ،  3



102 

 

 .تطبيق شروط القياس في المسألة : المطمب الرابع 

بعد النظر كالتمحيص في المسألة يتبيف أف مسألة نقؿ الدـ ىي مسألة قياسية  عمى اعتبار األدلة 

 ، 1القكية في ترخيص رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ الحرير لعبد الرحمف بف عكؼ لحكة كانت بو

فيك دليؿ صحيح صريح عمى جكاز التداكم بالمحرمات كقياسان عميو يجكز التداكم بالدـ نقبلن 

كاعتباره مف الضركرات المبيحة لممحـر ، كأيضان جكاز الذىب لعرفجة عندما رخص لو أف يضع 

 ، كما لـ يثبت ىناؾ دليؿ صحيح صريح عمى خاصية ىذه 2منو أنفان بعد ما أنتف عميو أنؼ الفضة

نما جاءت عامة فالحكـ لمجميع  .كا أعمى كأعمـ.  األحاديث بأصحابيا كا 

 : عندىا تككف مسألة قياسية كأركانيا 

 . ىك التداكم بالمحرمات  كالذىب كالحرير : المقيس عميو 

 .  نقؿ الدـ : كالمقيس ىك 

 .  دفع الضرر كحفظ النفس: اإلباحة حالة الضركرة ، كالعمة الجامعة ىي : كحكـ األصؿ 

 :فمف ناحية األصؿ  -

 . إف األصؿ في ىذه المسألة منصكص عميو ، كىك غير متفرع عف أصؿ آخر

 . كحكمو ثابت غير منسكخ ، أال كىك حديث الحرير كأنؼ الذىب

كالحكـ ثابت فيو قبؿ الفرع حيث إف ىذه المسألة معاصرة حديثة ، كمسألة التداكم بالمحرمات 

 .ىي مسألة قديمة منذ عيد النبي صمى ا عميو كسمـ

 

 
                                                             

 96: سبؽ تخريجو ص  1
 99: سبؽ تخريجو ص  2
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 : كمف ناحية الفرع  -

فإف عمتو مساكية لعمة األصؿ ، أال كىي االضطرار لدفع الضرر كحفظ النفس؛ فكبل 

.  األمريف يتـ بيما دفع الضرر 

فتككف النتيجة ىي أف يعطى الفرع نفس حكـ األصؿ كىك الجكاز عند القائميف بالجكاز في 

.    حالة االضطرار

كالتي ىي الجامع الذم ألحؽ الفرع باألصؿ فيي الضركرة لدفع الضرر كحفظ : كأما العمة  -

 .النفس

ذا انعدمت انعدـ الحكـ ،  فالحكـ يدكر مع العمة كجكدان كعدمان ، فإذا كجدت كجد الحكـ كا 

 .نظران لكجكد العمة في مسألة نقؿ الدـ فيباح نقمو لمضركرة

التداكم بالمحـر قياسان عمى إباحة  كأما لك نظرنا لمسألة نقؿ الدـ مف جية القياس عمى جكاز

المحرمات كالميتة كالدـ  لممضطر لؤلكؿ بجامع دفع المضرة في كؿ منيما ، كأف المرض كالجكع 

كالعطش؛ فيتبيف مف ىذه الجية أف المسألة األصمية المقيس عمييا ىي عبارة عف فرع كليست 

 : أصبلن كما ينبغي أف يككف كفقان لشركط القياس المتبعة أصكليان ، فينتج 

 . تناكؿ المحرمات عند الضركرة : أف األصؿ فييا 

.  التداكم بالمحرمات : كالفرع 

 . اإلباحة: كحكـ األصؿ 

 .الضركرة ، لحفظ النفس كدفع الضرر:العمة 
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فيتبيف أف األصؿ متفرع عف أصؿ آخر إذ إف مسألة التداكم كميا مقيسة عمى مسألة إباحة 

المحرمات لممضطر فيككف التداكم متفرعان عف أصؿ أم ىك فرع ،  كنقؿ الدـ ىك فرع مبني عمى 

 . كليس ىذا مف شركط القياس الصحيحة كما بينا في الشركط آنفان . فرع مبني عمى أصؿ 

كقد تكمـ العمماء كثيران حكؿ الفرؽ بيف المسألتيف ، عممان أف التداكم ليس بكاجب كما بينا آنفان ، 

 كأكؿ المحـر عمى المضطر كاجب ، فإف كاف أكؿ الميتة كاجبان كالتداكم ليس بكاجب لـ يجز 

  . 1قياس أحدىما عمى اآلخر

كلكف يرد عمى مف اعتبرىا فرعان كليست أصبلن بأف النصكص صريحة في إباحة التداكم بالمحرمات 

عند الضركرة كما ذكر آنفان ، في الحرير الذم أجيز لمحكة كالتي ىي مرض ، كالذىب الذم أبيح 

عندما أنتنت الفضة في كضع األنؼ منيا كالذم ىك أيضان مرض كيدخؿ تحت باب التداكم ، فيذه 

النصكص بحد ذاتيا أصؿ كليست بفرع  مبني عمى األصؿ الذم يقكؿ بجكاز تناكؿ المحرمات عند 

االضطرار كالميتة كالتمفظ بالكفر ، كالتي تحمؿ في طياتيا أحكامان خاصة فييا ، إذ ىنالؾ أصبلن 

تفريؽ بيف ىاتيف المسألتيف ، حيث إف حرمة تناكؿ الميتة عند االضطرار تسقط كتصبح كاجبة ، 

كلك لـ يتناكليا لقتؿ نفسو ، فمف ألجأتو الضركرة إلى أكؿ شيء مما حـر ا تعالى بأف لـ يجد 

غيره كخاؼ عمى نفسو اليبلؾ ، كلـ يكف راغبان فيو لذاتو ، كلـ يتجاكز قدر الحاجة ؛ فبل إثـ عميو 

 . 2لمحفاظ عمى النفس ؛ ألف اإلشراؼ عمى المكت جكعان أشد مف أكؿ الميتة كالدـ

 

  

                                                             

. 24/269ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل ،  1
-ىػ1411 ، 1لبناف ، ط-  ، دار الفكر المعاصر ، بيركت2/79الزحيمي ، كىبة الزحيمي ، التفسير المنير ،  2

. ـ1991
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كىذا كمو عمى أساس التداكم أك اعتبار نقؿ الدـ مف باب التداكم بو في الجراحات كغيرىا، أما لك  -

اعتبرناه مف باب تناكلو كتناكؿ غيره مف المحرمات ؛ فيذا يتكقؼ عمى مسألة تناكؿ المحرمات في 

االضطرار كقد رأينا اتفاؽ العمماء عمى ىذه الجية مف المسألة حيث إنيا مف النصكص المتبعة ، 

كالمخمصة كغيرىا ، فإنو يككف جائزان قياسان عمى تناكؿ المحرمات في حالة االضطرار كالميتة 

كلحـ الخنزير كغيرىا ، أم يقاس النقؿ عمى الشرب كتناكؿ المحـر حيث تبيف مف أقكاؿ الفقياء 

سابقان أنيـ قد اتفقكا عمى جكاز تناكؿ المحـر عند االضطرار ، كيككف الجكاز قياسان عمى التناكؿ 

نما تناكلو لمضركرة كدفع الضرر ، فقد اعتبرنا النقؿ كالتناكؿ ، فتصبح  عمى أنو لـ يتداكل بو كا 

 : المسألة قياسية كأركانيا

 . المحرمات حاؿ الضركرة : األصؿ يككف 

 . نقؿ الدـ : كالفرع 

.   دفع المخمصة أك غيرىا أم الضركرة: كالعمة 

 : حيث بينكا كجو الداللة مف آيات االضطرار : كىذا ما جاء في فتكل ىيئة كبار العمماء 

نقاذ حياتو عمى نقؿ الدـ إليو مف آخر بأف ال " أنيا أفادت أنو إذا تكقؼ شفاء المريض أك الجريح كا 

نقاذ حياتو  جاز نقؿ ىذا الدـ إليو ، كىذا في الحقيقة - يكجد مف المباح ما يقكـ مقامو في شفائو كا 

 . 1"مف باب الغذاء ال مف باب الدكاء

 

 

                                                             
. مف الضركرات التي تبيح نقؿ الدـ : ىيئة كبار العمماء ، فتكل  1

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=317&PageNo
=1&BookID=16 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=317&PageNo=1&BookID=16
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=317&PageNo=1&BookID=16
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 .الترجيح: المطمب الخامس 

بعد النظر في أقكاؿ العمماء كأدلتيـ نرل جكاز نقؿ الدـ قياسان عمى التداكم بالمحرمات نظران لكجكد 

الضركرة الداعية ليذا النقؿ كتطبيقان لقكاعد الضرر ، كحفاظان عمى النفس مف اليبلؾ عندما تصؿ 

كما بيف المجمع . إلى مرحمة أنيا تيمؾ أك تقترب مف اليبلؾ إف لـ يتـ إسعافيا بالدـ الذم تفتقده

 . 1الفقيي في بحث الشيخ مناع القطاف كالشيخ الشنقيطي

ىذا كيترجح القكؿ بالجكاز أيضان قياسان عمى تناكؿ المحرمات حاؿ الضركرة كما تبيف ، كقد استثنى 

ِإنَّ اللََّو ال يَ ْ ِفُر َأْن ُيْشَرَك  ﴿ :فقد قاؿ  ا تبارؾ كتعالى حالة االضطرار مف عمكـ الشرؾ با

َمْن َ َفَر بِاللَِّو ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِو ﴿ :؛ كقاؿ تبارؾ كتعالى  2﴾ِبِو َويَ ْ ِفُر َما ُدوَن َ ِلَ  ِلَمْن َيَشاُا 

فإذا كاف المضطر باإلكراه في أكثر القضايا خطكرة  ؛ ﴾ِإال َمْن ُأْ رَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِ نٌّن بِاِايَمانِ 

كحساسية لو أف يتمفظ في الكفر كقمبو مطمئف باإليماف ؛ فمماذا ال يتناكؿ المريض المحـر كقمبو 

 .مطمئف بأنو لك كجد البديؿ لما أقدـ عمى المحـر كال قربو 

ككذا في استثناء ما أىؿ لغير ا بو ، فإف حرمتو عمى البدف ماديان ليست كحرمة الميتة كال 

 . 3الخنزير، كمع ذلؾ أبيح مع ما أبيح حالة االضطرار

 : ، أال كىي 4   كال بد مف شركط لجكازه 

 . أف يككف المريض محتاجان إلى نقؿ الدـ ، بتكصية طبيب حاذؽ ثقة  .1

 . أف يتعذر البديؿ الذم يمكف إسعافو بو .2
                                                             

. 2/580الشنقيطي ، أحكاـ الجراحة الطبية ،  1
. 48: النساء ، آية : سكرة  2
. 198عطية ، مكسكعة الدماء ،  3
 .2/583الشنقيطي ، أحكاـ الجراحة الطبية ،  4
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 . أف ال يتضرر الشخص المنقكؿ منو الدـ بأخذه منو .3

ما أبيح لمضركرة يتقدر : "أف يقتصر في نقؿ الدـ عمى مقدار الحاجة ، لمقاعدة الفقيية  .4

  .1"بقدرىا

                                                             
عبد الكريـ الفضيمي ، المكتبة :  ، تحقيؽ 107ابف نجيـ ، زيف العابديف بف إبراىيـ بف نجيـ ، األشباه كالنظائر ،  1

.  ـ2003-ىػ1424صيدا ، -العصرية ، بيركت
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بناء عمى : جواز التبرع بالدم لمعصوم الدم المسمم أو الكتابي : المبحث الثاني 

 . القياس عمى اليبة واليدية 

 

 .معنى المسألة: المطمب األول 

 التبرع بالدـ ىك عبارة عف بذؿ كمية مف دمو الخاص عمى سبيؿ العطية دكف مقابؿ إلنقاذ شخص 

مف اليبلؾ أك لمف ىك بحاجة لذلؾ الدـ ، أك حتى لبنكؾ الدـ في المشافي كغيرىا ، كيككف ىذا 

مف باب اإلحساف بيف الناس كتقكية العبلقة بيف البشر لحفظ العنصر اإلنساني الذم يميزه عف 

 . غيره مف المخمكقات أال كىك اإلحساس بالغير كاالنتماء لعرؽ اإلنسانية

ف اليبة مف الكسائؿ التي تعيف النفس عمى التخمص مف الشح كالبخؿ كتركيضيا عمى الكـر  ىذا كا 

كالسخاء كالبذؿ كالعطاء ، فضبلن عف أنيا مف مكاـر األخبلؽ كمف فعميا ناؿ شرفان بأف أصبح مف 

 . أىؿ الجكد كالكـر

 عدـ 1كال يجكز إال عمى سبيؿ العطية ، حيث بيف المجمع الفقيي التابع لرابطة عمماء المسمميف

ف كاف كذلؾ فآخذ العكض ىك اآلثـ ، أما مكضكع ىذه المسألة  جكاز بيع الدـ كأخذ العكض عميو كا 

 .2فيك التبرع بو عمى سبيؿ اليبة لمعصكـ الدـ المسمـ كالكتابي مف الييكد كالنصارل أما الحربي فبل

                                                             
 فبراير مف 26–  فبراير 19قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي ، في دكرتو الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ،  1

! حكـ نقؿ الدـ مف امرأة إلى طفؿ دكف سف الحكليف ىؿ يأخذ حكـ الرضاع المحـر أك ال : ـ ، بشأف 1989: عاـ 
.  كىؿ يجكز أخذ العكض عف ىذا الدـ أك ال 

االجتياد الفقيي لمتبرع بالدـ . ـ1989-ىػ1409مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، العدد الثالث  السنة الثانية ،   2
. ،  مناع خميؿ القطاف 59كنقمو، 
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العطية الخالية عف : ىي تمميؾ العيف ببل عكض، كعبر عنيا أيضان باليبة الحقيقية كىي : كاليبة 

 . 2ما ال يقصد لو بدؿ: ىي بالمعنى األخص :  ، أك 1األعراض كاألغراض

 .3ىي ما يؤخذ ببل شرط اإلعادة: كاليدية 

فالتبرع بالدـ كاليبة كاليدية في عدـ العكض كالمقابؿ حيث بينا قرار المجمع الفقيي في ذلؾ ، 

فينبغي اعتبارىا عطية بغير مقابؿ ؛ فينطبؽ عمييا شركط اليبة كأدلتيا ، كالتي منيا جكاز إعطائيا 

 : لمكتابي غير الحربي ، كمنيا 

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُ ْم ِمْن ِديَارُِ ْم َأْن ﴿  .1 َهاُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُ ْم ِف  الدِّ اَل يَ ن ْ

َهاُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن  (8)تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ِإنََّما يَ ن ْ

يِن َوَأْخَرُجوُ ْم ِمْن ِديَارُِ ْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُىْم َوَمْن  قَاتَ ُلوُ ْم ِف  الدِّ

 .4﴾يَ تَ َولَُّهْم فَ ُولَِ َ  ُىُم اللَّاِلُمونَ 

كالشاىد مف اآلية يتضح في معناىا أف ا سبحانو كتعالى ال ينيى عف بر أىؿ العيد مف 
 . كاليدية مف البر. 5الكفار الذيف عاىدكا المؤمنيف عمى ترؾ القتاؿ

ما جاء عف النبي صمى ا عميو كسمـ كسا عمر رضي ا عنو حمة فأرسؿ بيا عمر إلى  .2
 . 6أخ لو مف أىؿ مكة قبؿ أف يسمـ

                                                             
محمد عبد ا مرعشمي ، دار .د:  ، المحقؽ 340الجرجاني ، عمي بف محمد الشريؼ الحسيني ، التعريفات ،  1

.   ـ2003-ىػ1424لبناف ، - النفائس ، بيركت
 ، دار الحديث ، 5/241ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ،  2

.  ـ1998- ىػ1419 ، 1مصر ، ط
 .340الجرجاني ، التعريفات ،  3
 .  8،9: سكرة الممتحنة ، آية  4
 . 5/254الشوكياً ، فتح القدٌر ،  5
ىدية ما : اليبة ، باب : ك في كتاب  [5981]الػأدب ، باب صمة األخ المشرؾ ، : أخرجو البخارم في كتاب  6

[. 2619]،  [2612]يكره لبسيا، 
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أتتني أمي راغبة في عيد النبي صمى : أسماء بنت أبي بكر رضي ا عنيما قالت عف  .3

قاؿ ابف عيينة .نعـ : آصميا ؟ قاؿ : ا عميو كسمـ فسألت النبي صمى ا عميو كسمـ 

ينِ ﴿ :فأنزؿ ا فييا  َهاُ ْم اللَُّو َعْن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُ ْم ِف  الدِّ  .1﴾ اَل يَ ن ْ

فيو أف الرحـ الكافرة تكصؿ مف : قاؿ الخطابي : " كحكؿ ىذا الحديث جاء في فتح البارم 

 .2"الماؿ كنحكه كما تكصؿ المسممة 

أف ييكدية أتت النبي صمى ا عميو كسمـ بشاة مسمكمة فأكؿ منيا : " عف أنس بف مالؾ  .4

  .  3"أال نقتميا ؟ قاؿ ، فما زلت أعرفيا في ليكات رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: فقيؿ 

عطائيـ ، كمما سبؽ  كغيرىا مف األدلة التي تدؿ عمى جكاز قبكؿ اليدية مف المشركيف كا 

. يظير أف معظـ األحاديث كردت في البخارم دليبلن عمى صحتيا كقكة االستدالؿ بيا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

. 8: كاآلية في سكرة الممتحنة ، آية  . [5980]األدب ،  باب صمة الكالد المشرؾ ، : أخرجو البخارم في كتاب  1
 [.2620]اليدية لممشركيف ، : اليبة ، باب : كفي كتاب

. 5/286ابف حجر ، فتح البارم ،  2
 [.2617]قبكؿ اليدية مف المشركيف ، : اليبة ، باب : أخرجو البخارم في كتاب  3
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 .تطبيق شروط القياس في المسألة: المطمب الثاني 

 : أما أركانو فيي 

 . اليبة كاليدية : األصؿ 

. التبرع بالدـ : الفرع 

 .إباحة أك استحباب البذؿ لمعصكـ الدـ: حكـ األصؿ 

 .الصمة  كاإلحساف بيف الناس لتقكية األكاصر االجتماعية : العمة 

 : أما األصل 

فيك منصكص عميو في السنة كما سبؽ آنفان ، بأحاديث صحيحة معظميا كردت في  -

 .البخارم 

 . كحكمو غير منسكخ بؿ ثابت كلـ يرد أف ثبت حكـ مخالؼ لو بعده  -

كحكمو ثابت قبؿ الفرع إذ المسألة األصمية ىي اليبة ، كقد بت فييا قديمان ، كىي حتمان قبؿ  -

 .الفرع الذم ىك التبرع بالدـ 

ىذا كطريؽ معرفة الحكـ سماعية كما سبؽ كىي أحاديث نبكية كىذا يعتبر مف النقؿ  -

 .السماعي 
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 : وأما الفرع 

الصمة  كاإلحساف بيف الناس لتقكية األكاصر : فإف عمتو مساكية لعمة األصؿ ، أال كىي  -

 .االجتماعية 

كما إف حكـ الفرع غير منصكص عميو بداية بؿ ىك بالقياس عمى المسألة األصمية ؛  -

 . فيأخذ نفس حكـ األصؿ كىك اإلباحة كاالستحباب

ف حكمو لـ يتقدـ عمى األصؿ بؿ جاء متأخران عنو ؛ ألنيا مسألة معاصرة  -  . كا 

 : وأما العمة 

 .فإنيا منضبطة ظاىرة كىي الصمة كاإلحساف بيف الناس -

 . كىي مطردة حيث إنيا تدكر مع الحكـ كجكدان كعدمان ، حيثما كجدت كجد الحكـ -

 . لـ يعارضيا ما ىك أقكل منيا بؿ أدلة القائميف بالجكاز كانت كميا صحيحة  -

نما بالمعنى اإلجمالي ، حيث جاء في معنى  - كىي عمة غير منصكص عمييا بالحرؼ كا 

 . 1كصؿ الرحـ بالماؿ كغيره مسممة كانت أك غيرىا: اآلية 

                                                             
سٌد إبراهٌم ، دار الأدٌث ، القيهرة ، :  ، تأقٌق 255/ 5الشوكياً ، مأمد بن علً بن مأمد ، فتح القدٌر ،  1

. م2003-هـ1423
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 .الترجيح : المطمب الثالث 

يتبيف مما سبؽ أف الراجح في المسألة ىك جكاز التبرع بالدـ مف مسمـ إلى مسمـ أك إلى كتابي 

غير حربي ، كمف كافر كلك كاف حربيان لمسمـ ، لما ظير مف جكاز ذلؾ في اليبة ، كقياس 

 . التبرع بالدـ عمى اليبة 

ذا مرض إنساف كاشتد ضعفو كال سبيؿ إ: " كفي ىذا الصدد جاء في أبحاث ىيئة كبار العمماء 

لتقكيتو أك عبلجو إال بنقؿ دـ مف غيره إليو ، كتعيف ذلؾ طريقا إلنقاذه ، كغمب عمى ظف أىؿ 

المعرفة انتفاعو بذلؾ فبل بأس بعبلجو بنقؿ دـ غيره إليو ، كلك اختمؼ دينيما ، فينقؿ الدـ مف 

كافر كلك حربيا لمسمـ ، كينقؿ مف مسمـ لكافر غير حربي ، أما الحربي فنفسو غير معصكمة 

فبل تجكز إعانتو ، بؿ ينبغي القضاء عميو إال إذا أسر فئلماـ المسمميف أك نائبو أف يفعؿ بو ما 

 .1"يراه مصمحة لممسمميف 

                                                             
ف اختمؼ دينيما ،  1 ىيئة كبار العمماء ، فتكل نقؿ الدـ مف إنساف إلى آخر كا 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=320&PageNo
=1&BookID=16 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=320&PageNo=1&BookID=16
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=320&PageNo=1&BookID=16
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ن تعددت ، وشدىا : المبحث الثالث  اتخاذ السن من ذىب لمن قمعت سنو بدليا ، وا 

 . بو إذا تخمخمت أو تزلزلت 

 

 . تأصيل المسألة: المطمب األول 

ىذه المسألة معاصرة حيث تعرض في زماننا ، إال أنيا عرضت في عصر األئمة السابقيف أيضان، 

كبحثكىا فأتكا إلينا بأقكاليـ فييا ، لذا فتعكد ىذه المسألة قديمان إلى ما تكمـ عنو العمماء في مسألة 

 . شد السف بالذىب كربطيا ، ككذا ربط األنممة عند الشافعية 

 . نعرض إلى المسألة القديمة ، بعرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

 : عرض أقوال العمماء في المسألة 

 كمحمد بف الحسف كأبك يكسؼ في 3 كالحنابمة2 كالشافعية1ذىب جميكر العمماء مف المالكية -

ف تعددت ، كلو : 4أحد قكليو مف الحنفية إلى جكاز اتخاذ السف لمف قمعت سنو بدليا كا 

 . أيضان شد السف عند تزلزليا 

ال ربط سف تخمخؿ أك سقط بشريط مطمقان بذىب أك فضة : "قاؿ المالكية  . 5"كا 

                                                             
 ، دار الكتب العممية ، 1/107الدسكقي ، محمد بف أحمد بف عرفة ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،  1

الحطاب ، أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغربي ، . ـ1996- ىػ1417 ، 1لبناف ، ط- بيركت
 .  ـ1995- ىػ1416 ، 1لبناف ، ط-  ، دار الكتب العممية ، بيركت1/181مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ، 

الخطيب الشربيني ، شمس الديف محمد بف محمد ، مغني المحتاج إلى معرفة  . 3/91الرممي ، نياية المحتاج ،  2
الككىجي ، ، زاد . ـ1994- ىػ1415 ، 1لبناف ، ط-  ، دار الكتب العممية ، بيركت2/97معاني ألفاظ المنياج ، 

. 1/460المحتاج بشرح المنياج ، 
. 3/536ابف قدامة ، المغني ،  . 2/238البيكتي ، كشاؼ القناع ،  3
لبناف ، -  ، دار األرقـ ، بيركت4/412المكصمي ، عبد ا بف محمكد بف مكدكد ، االختيار لتعميؿ المختار ،  4
. 10/26ابف اليماـ ، فتح القدير ، . 6/679ابف عابديف ، رد المحتار ، .ـ1999-ىػ1420 ، 1ط
 . 1/107الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  5
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ال السف فإنو يجكز لمف قمعت سنو اتخاذ سف مف ذىب: " قاؿ الشافعية  . 1"كا 

كشد سف ، ... كيباح لو مف ذىب ما دعت إليو ضركرة كلك أمكف مف فضة : " كقاؿ الحنابمة 

. 2"كألنيا ضركرة فأبيح كاألنؼ

كلك لكؿ أصبع أنممة، كأردفكا . كقد جكز الشافعية أيضان اتخاذ األنممة مف الذىب قياسان عمى األنؼ 

 . 3أف كؿ ما جاز مف الذىب فيك بالفضة أكلى

خبلفان ألبي حنيفة كأبي يكسؼ في أحد قكليو ، حيث قالكا بعدـ جكاز شد األسناف بالذىب  -

. 4كيجكز بالفضة

 : عرض أدلة العمماء في المسألة 

 : استدؿ المجيزكف 

 عندما قطع أنفو يكـ الكبلب فأنتف عميو 5 القياس عمى األنؼ ، الثابت بحديث عرفجة .1

 . 6فاتخذ أنفان مف فضة فأنتف عميو فأمره النبي صمى ا عميو كسمـ فاتخذ أنفان مف ذىب

 

                                                             
 .2/97الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ،  1
لبناف -  ، دار الكتب العممية ، بيركت1/529البيكتي ، منصكر بف يكنس بف إدريس ، شرح منتيى اإلرادات ،  2

.  ـ2005-ىػ1426 ، 1، ط
 .2/97الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، . 3/91الرممي ، نياية المحتاج ،  3
ابف اليماـ ، فتح القدير ، . 6/679ابف عابديف ، رد المحتار ، .4/412المكصمي ، االختيار لتعميؿ المختار ،  4

10/26 .
 .99سبؽ تخريجو صفحة  5
 ، دار إحياء التراث  4/235الزيمعي ، جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ الحنفي ، نصب الراية ألحاديث اليداية ،  6

ابف حجر العسقبلني ، .3/275الماكردم ، الحاكم الكبير ، . ـ1987- ىػ1407 ، 3لبناف ، ط- العربي، بيركت
شياب الدف أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر الكناني ، تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 

 ، 1لبناف ، ط- عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض ، دار الكتب العممية ، بيركت:  ، تحقيؽ2/386الكبير ، 
. 3/536ابف قدامة ، المغني ، . ـ1998-ىػ1419
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 .1"يجكز بالذىب أيضان قياسان عمى األنؼ... كأما شد األسناف: " جاء في االختيار  -

 .2"كربط األسناف بالذىب كالفضة صحيح بحسب القياس" -

يجكز اتخاذ السف لمف قمعت سنو بدليا مما ذكر قياسان عمى : " جاء في نياية المحتاج  -

 . 3"األنؼ

 . 4الضركرة لما فيو مف الخاصية كىي عدـ النتف دكف الفضة .2

عف عبد ا بف عمر أف أباه سقطت ثنيتو فأمره النبي : باآلثار الكاردة في المسألة مثؿ  .3

  ، 6كأف عثماف بف عفاف ضبب أسنانو بالذىب. 5صمى ا عميو كسمـ أف يشدىا بالذىب

 : كاستدؿ المانعكف 

بأف األصؿ فيو التحريـ كاإلباحة لمضركرة ، كقد اندفعت بالفضة ، فبقي الذىب عمى التحريـ ، 

، أم أف الضركرة تندفع في األسناف في 7كالضركرة فيما ركم لـ تندفع في األنؼ دكنو حيث أنتف

.  8األدنى كىك الفضة ، كال كذلؾ في األنؼ ؛ فافترقا

 

                                                             
. 4/413المكصمي ، االختيار ،  1
 .1/107الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  2
. 3/91الرممي ، نياية المحتاج ،  3
 .2/238البيكتي ، كشاؼ القناع ، . 1/107الدسكقي ، حاشية الدسكقي ، . 4/413المكصمي ، االختيار ،  4
ما رخص في : ، باب 5/153ابف حجر الييتمي ، نكر الديف عمي بف أبي بكر ، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،  5

 . كقاؿ عنو متركؾ. ـ1986-ىػ1406الذىب ، مؤسسة المعارؼ ، بيركت ، 
كقاؿ عنو فيو راك لـ يسـ كبقية رجالو . ما رخص مف الذىب:  باب 5/153ابف حجر الييتمي ، مجمع الزكائد ،  6

ما رخص مف الذىب ، كمعظميا أك كميا : كغيرىا مف اآلثار عف الصحابة في شد أسنانو بالذىب في باب . ثقات
.  إف صح الكبلـ لـ تثبت

ابف اليماـ ، فتح القدير ، .4/412المكصمي ، االختيار لتعميؿ المختار ،  . 6/679ابف عابديف ، رد المحتار ،  7
10/26. 

 4/412المكصمي ، االختيار لتعميؿ المختار ،  8
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 : مناقشة المسألة 

بيف اإلماـ أبك حنيفة الفرؽ بيف شد السف كاتخاذ األنؼ ، فجكز األنؼ مف الذىب لضركرة  -

نتف الفضة ؛ ألف المحـر ال يباح إال لضركرة ، كقد اندفعت في السف بالفضة ؛ فبل حاجة 

 .2 ، كالضركرة فيما ركم لـ تندفع في األنؼ دكنو حيث أنتف1إلى األعمى كىك الذىب

كيرد عمى اإلماـ أبي حنيفة أنو ليس ىنالؾ دليؿ عمى أنو ما جاز لؤلنؼ ال يجكز لمسف أك  -

نما الكبلـ عمى إباحة الحراـ حالة الضركرة ، كالسف الذىبية قد تصؿ إلى درجة  غيرىا ، كا 

فإذا أباح النبي صمى ا عميو كسمـ الذىب لـ يفرؽ بيف . الضركرة كال ينكب عنيا الفضة 

ال  ال فعمى ىذا كؿ ما أنتف جاز كا  األنؼ كالسف ، كليس ىنالؾ دليؿ عمى التخصيص ، كا 

 . فبل

ىذا كنرل أف العمماء قد بينكا الحكمة مف اتخاذ الذىب مع إمكانية االتخاذ مف الفضة ، أال  -

 3كىي أنو ال يصدأ إذا كاف خالصان بخبلؼ الفضة ، كىذا ما نقمو عمماء الشافعية

 عمى حد سكاء ، كاتفاقيما في مثؿ ىذا المبدأ دؿ عمى أنيـ كانكا عمى دراية 4كالحنابمة

بتعييف الشفاء بالذىب كال يقكـ مقامو غيره مف المعادف ، كىذا يعتبر مسمكان مف مسالؾ 

 . ، ردان عمى أكلئؾ الذيف يقكلكف بخصكصيتو5تفسير حديث عرفجة

 

 

                                                             
 6/679ابف عابديف ، رد المحتار ،  1
 10/26ابف اليماـ ، فتح القدير ،  2
. 3/91الرممي ، نياية المحتاج ،  3
. 2/238البيكتي ، كشاؼ القناع ،  4
 99: سبؽ تخريجو صفحة 5
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. تطبيق شروط القياس في المسألة: المطمب الثاني 

إف ىذه المسألة مف المسائؿ التي بني فييا الحكـ عمى القياس ، حيث إنيا فرع بني عمى أصؿ ، 

.  كىنا نبيف الفرع كاألصؿ كحكـ األصؿ كالعمة الجامعة 

.  ىك اتخاذ أنؼ مف ذىب ف كحكـ األصؿ ىك الجكاز : فيككف األصؿ فييا 

.  إعادة تركيب السف مف ذىب إذا قمعت كشدىا بالذىب إذا تخمخمت: كالفرع 

.  1حفظ النفس كمنع تضررىا حيث إف الذىب ال يصدأ إذا كاف خالصان بخبلؼ الفضة: كالعمة ىي 

:  أما األصل 

إف األصؿ في ىذه المسألة كاضح جمي ، أال كىك إباحة الذىب حالة الضركرة كالتي ىي  -

 . مف باب التداكم لعرفجة في الحديث الثابت أعبله

.  إف حكمو ثابت في األصؿ غير منسكخ  -

.  كدليؿ ثبكتو شرعي ، أال كىك حديث عرفجة في إجازة الذىب لو عندما أنتف عميو بالفضة -

.  كحكمو غير متفرع عف أصؿ آخر ، بؿ ىك األصؿ كيبنى عميو -

نما حكـ الفرع ثبت بالقياس  - كالدليؿ الداؿ عمى إثباتو ال يدؿ عمى إثبات حكـ الفرع ، كا 

.  عمى دليؿ األصؿ

.  كحكـ األصؿ ىنا متفؽ عميو -

 كالحكـ في األصؿ ثابت قبؿ الفرع  -

 

 

                                                             
 .3/91الرممي ، نياية المحتاج ، . 2/238البيكتي ، كشاؼ القناع ،  1
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:  وأما الفرع 

كالذم ىك مسألة تركيب األسناف كشدىا إذا تخمخمت بالذىب فإف الشركط فييا متكفرة ،   -

. حيث إف عمتو مساكية لعمة األصؿ

. كحكمو مساك لحكـ األصؿ كىك الجكاز في المسألتيف  -

نما بنيت عمى األصؿ كما بيف الفقياء ،  - كليس الفرع مف المسائؿ المنصكص عمييا كا 

" .  قياسان عمى األنؼ: " بالنصكص الدالة حيث قالكا بالتصريح 

كليس الفرع بالمتقدـ عمى األصؿ ال بؿ كانت حادثة عرفجة كأنفو في زمف رسكؿ ا صمى  -

ا عميو كسمـ كمف ثـ اتخاذ السف مف ذىب كشدىا إذا تخمخمت ، فمـ يكف لرسكؿ ا 

 . صمى ا عميو كسمـ فييا حكـ 

 

فقد تحققت في الفرع فثبت لو حكـ األصؿ ، كىي تحصيؿ المنفعة لمتداكم  :  وأما العمة

.  بالذىب عمى التعييف ، فضبلن عف الضركرة التي أكجبت ذلؾ 

. فقد كانت مؤثرة في الحكـ 

كليا تأثيرىا لحكمة مقصكدة لمشارع أال كىي أف الذىب ال يصدأ بخبلؼ الفضة ، كأيضان حفظ 

.  النفس حيث التداكم الذم ىك مقصد مف مقاصد الشريعة 

 . إال أنيا سالمة ال يردىا نص كال إجماع -

كال يعارضيا مف العمؿ ما ىك أقكل منيا ، كليس ىنالؾ نص ، كلك كاف لبطؿ القياس، فيك  -

 . أكلى عندىا بالحكـ مف القياس
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كىي مطردة عمى كؿ ما شابو ىذه المسألة مف مسائؿ ، كالحكـ يدكر مع العمة كجكدان  -

 . كعدمان 

كاألصؿ المقيس عميو معمؿ بالعمة التي عمؽ عمييا الحكـ ، كىي الضركرة كتحصيؿ  -

 ..."أنتف عمي : "المنفعة بالتعييف ، حيث قاؿ عرفجة 

 . كال تعارض عمة أخرل ، كال تكجب ضديف  -

كىي مكجبة لمفرع كاألصؿ حكمان كاحدان ، كىك جكاز اتخاذ الذىب لمتداكم عند الضركرة  -

 . كالتعييف
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. الترجيح : المطمب الثالث 

ال لـ يشر صمى ا عميو كسمـ عمى عرفجة أف  يتبيف مما سبؽ أف لمذىب أفضمية في التداكم ، كا 

يضع منو أنفان ، فحينيا تعيف الذىب لمتداكم ، إذ يبدك أف الذىب ال يتفاعؿ مع ما يسيؿ مف مكقع 

.  1زرع قطعة المعدف مف الذىب ، كمنو أخذ العمماء إباحة أنؼ الذىب

ىذا كقد حرصت الشريعة عمى حماية األنفس مف األمراض كاألكبئة حفاظان عمييا سميمة ، لذا 

يترجح قكؿ القائميف بجكاز تركيب سف ذىبية إذا قمعت ، كشدىا بالذىب بعد أف يكصي بذلؾ طبيب 

ف قامت الفضة مقاـ الذىب فيي عندىا أكلى  حاذؽ كيتعيف فيو الحفاظ عمى السف دكف غيره ، كا 

.  خركجان مف خبلؼ أبي حنيفة 

عممان أف ىذا الخبلؼ إذا كانت السف قد قمعت كيجب استبداليا بغيرىا ، أك شدىا بو ، أما إذا كاف 

 .  مف باب الزينة فإنو ال يجكز لحرمة الذىب األصمية حيث انعدمت الضركرة ، كا أعمى كأعمـ 

                                                             
" الشريؼ مف عمماء األزىر"أجاب عمييا الشيخ ، جعفر الطمحاكم 1

http://www.egyig.com/muntada/showthread.php?p=14300  
 

http://www.egyig.com/muntada/showthread.php?p=14300
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اتخاذ وصالت أو مسامير من الذىب والفضة تشد بيا العظام : المبحث الرابع 

.  المكسورة ، إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة ، وأشار بيا طبيب حاذق

 

مع تقدـ السف كالتغيرات التي تحصؿ لئلنساف في حياتو ، قد تحدث بعض التغيرات في جسمو 

كأعضائو ، كقد تنكسر عظامو كما شابو ، لذا ال بد أف يعمـ كيؼ لو أف يتعامؿ مع ىذه الحاالت ، 

ف الشريعة الغراء ما تركت جانبان مف ىذه الجكانب  إال طرقتو ، حفظان لئلنساف كحفاظان عميو،  كا 

مبينة لو ما يترب عميو كما يجب ، كما يجكز لو كما ال يجكز ، حتى أنيا أباحت المحظكرات عند 

الضركرات في جانب التداكم مثبلن ، كىك محؿ نقاشنا في ىذه المسألة التي بينت فييا الشريعة 

جكاز اتخاذ الذىب كالتداكم بو عند كسر العظاـ باتخاذ كصبلت أك مسامير تشد بيا العظاـ ، إذا 

.  دعت لذلؾ حاجة أك ضركرة كأشار بيا طبيب حاذؽ

تأتي ىذه المسألة المعاصرة فرعان آخر يبنى عمى نفس األصؿ السابؽ ، الذم ىك جكاز اتخاذ أنؼ 

.  ، عممان أف الذىب حراـ في األصؿ عمى رجاؿ ىذه األمة  (أنؼ عرفجة )مف ذىب 

 أعضاء جسمو ال يجكز لمرجؿ أف يستعمؿ الذىب في حالة الضركرة مثؿ عبلج عضك مفؼ

 . كقد تكممنا في المبحث السابؽ عف اتخاذ السف الذىبية كتركيبيا كاألنؼ كذلؾ إال الذىبصمحو م

 : بكمية الشريعة كالقانكف بالقاىرة الفقو المقارف يقكؿ األستاذ الدكتكر عبد الفتاح إدريس أستاذ

التعكيضية  كألنو إذا جاز اتخاُذ األنؼ مف الذىب بالسنة المطيرة فيجكز اتخاذ الكصبلت كاألجزاء"

احتاج ىذه الكصبلت  مف الذىب قياسنا عمى اتخاذ األنؼ منو؛ التحادىا معو في المعنى، كألف مف

الفقياء، فمو أف يتخذىا كذلؾ مف  كاألجزاء التعكيضية في بدنو لو أف يتخذىا مف الفضة باتفاؽ

غي أف يقيَّد استعماؿ ىذه نبعمى السكاء، كلكف م الذىب، ألف كبلِّ مف الَمعِدَنيف في حرمة االستعماؿ
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ىذيف الَمعِدَنيف بحاجة اإلنساف إلى اتخاذىا منيما، بمعنى أاّل  الكصبلت أك األجزاء التعكيضية مف

 .1"مباحه أك مادة مباحة يمكف اتخاذ ىذه األجزاء منيا يكجَد َمعِدفه آخرُ 

كالببلتيف  كقد صدرت فتكل مف دار اإلفتاء تفيد جكاز اتخاذ األجزاء السابقة مف الذىب كالفضة،

  :كذلؾ إذا دعت إليو الضركرة، كمما جاء في ىذه الفتكل

اف كاألضراس أك غطائو، جائز فكالفضة كالببلتيف كنحك ذلؾ في حشك األس استعماؿ الذىب"

 كقد جاء. كلما ُركم أف كثيرنا مف األئمة قد شد أسنانو بالذىب... َعرَفجة الكنانيّ  لمضركرة، لحديث

أخرل، فعند أبي  إذا ُجدع أنفو أك أذنو أك سَقط سنُّو، فأراد أف يتخذ سنِّا: في بعض كتب الحنفية

ا   .حنيفة يتخذ ذلؾ مف الفضة، كعند محمد يتخذ ذلؾ مف الذىب أيضن

بف  فقد أبيح مف الذىب كالفضة ما دعت إليو الضركرة، بؿ حكى ابف قدامة عف أصحاب أحمد

أك  فالحشك كالغطاء كالسمؾ مف الذىب. حنبؿ إباحة يسير الذىب، كيقاس الذىب عمى الفضة

ُركم عف  الفضة جائز، سكاء أخذنا بما ُركم عف أصحاب أحمد مف إباحة اليسير منيما أك بما

كنحكه مف  كالببلتيف. محمد صاحب أبي حنيفة، أك أخذنا بجية الضركرة المبيحة الستعماليا

  .2"المعادف غير الذىب كالفضة لـ َيِرْد فييا ما يمنع جكاز استعماليا

 

 

 
                                                             

1 http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-
01%2017-37-04.html . 

2 http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-
01%2017-37-04.html  . 

 
 

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8308/8303/47516-2004-08-01%2017-37-04.html
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 . وأركان القياس في ىذه المسألة ىي نفس األركان المسألة السابقة

 .  ، كحكـ األصؿ ىك الجكاز(أنؼ عرفجة) اتخاذ أنؼ مف ذىب: فيككف األصؿ فييا 

.   مف الذىب كالفضة ىك تركيب كصبلت أك مسامير بيف العظاـ: كالفرع 

  .الضركرة كتحصيؿ المنفعة بالتداكم: العمة 
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 .فسخ نكاح من أصيب بمرض اإليدز: المبحث الخامس 

تحدث العمماء قديمان عف مسألة الفسخ بيف الرجؿ كالمرأة بسبب العيكب ، كقد حددكا العيكب التي 

.  تبيح الفسخ ، فيعكد تأصيؿ المسألة إلى العيكب التي تبيح الفسخ بيف الزكجيف 

. أقكاؿ العمماء في المسألة: المطمب األكؿ 

 إلى أف الزكجة إذا كجدت في زكجيا عيكبا خمسة كاف بإمكانيا طمب التفريؽ مف 1ذىب الحنفية

 ، كال يتخير أحدىما أم الزكجيف بعيب 2الجب كالعنة كالتأخذ كالخصاء كالخنكثة: القاضي ، كىي 

ذا كاف بالزكجة عيب فبل خيار لمزكج. اآلخر فاحشان كجنكف كبرص كجذاـ كرتؽ كقرف ، أم 3كا 

 .  4تقتضي عدـ خيار الزكج عندىـ إذا كانت ىذه العيكب بالزكجة

كؿ عيب ال يمكنيا المقاـ معو إال بضرر : كقاؿ محمد بف الحسف أحد أصحاب أبي حنيفة 

. 5كالجنكف كالجذاـ كالبرص يمكنيا الفسخ

 .  إلى أف العيكب المبيحة لمفسخ ثبلثة عشر في الرجؿ كالمرأة6كذىب المالكية -

 
                                                             

. 3/550ابف عابديف ، رد المحتار ، . 3/595الكاساني ، بدائع الصنائع ،  1
ىك الذم ال يصؿ النساء أك يصؿ الثيب دكف األبكار ، أك يصؿ : كالعنيف . ىك الذم قطع ذكره : المجبكب  2

كالعنيف لو آلة تنتصب : كالخصي ىك .  غير زكجتو كال يصؿ إلييا ، كتككف العنة لمرض أك ضعؼ أك كبر سف
المكصمي ، . المؤخذ كالخصي كالعنيف كما جاء في البدائع . كيجامع بيا غير أنو ال يحبؿ ، كىك الذم سمت أنثياه

 . 3/595الكاساني ، بدائع الصنائع ، . 143-3/141االختيار ، 
 .4/272الكماؿ بف اليماـ ، شرح فتح القدير ،  3
. 3/551ابف عابديف ، رد المحتار ،  4
ىك بياض في : كالبرص . يتشقؽ بو الجمد كينتف كيقطع المحـ: الجذاـ ىك . 3/593الكاساني ، بدائع الصنائع ،  5

. 3/550ابف عابديف ، رد المحتار ، . ظاىر الجمد يتشاءـ بو 
 .150-5/146الحطاب ، مكاىب الجميؿ ، . 105-103/ 3الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  6
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:  أربعة يشتركان فييا 

. 1الجنكف ، البرص ، الجذاـ ، العذيطة

:  وأربعة خاصة بالرجل ، وىي 

.   كالعنة2الجب كالخصاء كاالعتراض

:  وخمسة خاصة بالمرأة ، وىي 

. 3الرتؽ ، القرف ، العفؿ ، اإلفضاء كالبخر

كذىب الشافعية إلى أف العيكب المبيحة لمفسخ كيثبت ألجميا الخيار في النكاح خمسة ،  -

لك كجد أحد الزكجيف باآلخر جنكنان أك جذامان أك برصان ، أك كجدىا رتقاء أك : " فقالكا 

 .4"قرناء، أك كجدتو عنينان أك مجبكبان يثبت الخيار في فسخ النكاح

 :  ثبلثة يشترؾ فييا الزكجاف كينفرد كؿ كاحد منيما باثنيف 

.  الجنكف كالبرص كالجذاـ:  المشترؾ بيف الرجؿ كالمرأة 

                                                             

. 5/146الحطاب ، مكاىب الجميؿ ، . كىك حصكؿ الحدث مف أحد الزكجيف عند الجماع كيقاؿ لمرجؿ عذيكط 1
. 3/105الدسكقي ، حاشية الدسكقي ، . ىك عدـ انتشار الذكر 2
شيء يبرز في فرج المرأة يشبو قرف : كالقرف ىك . ىك انسداد مسمؾ الذكر بحيث ال يمكف معو الجماع : الرتؽ  3

لحـ يبرز في فرج المرأة ، : العفؿ ىك . غالبان يمكف عبلجو ، كتارة مف عظـ ال يمكف عبلجو ـ الشاة يككف مف لح
اختبلط مسمكي الذكر كالبكؿ ، كأكلى منو اختبلط مسمكي : اإلفضاء ىك . كقيؿ رغكة في الفرج تحدث عند الجماع

 .3/105الدسكقي ، حاشية الدسكقي ، . نتف فرج المرأة ألنو منفر: البخر ىك . الذكر كالغائط 
الرممي ، نياية المحتاج ، . 3/256ابف حجر الييتمي ، تحفة المحتاج ، . 4/340الشربيني ، مغني المحتاج ،  4
6/310-312 .
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 . بالجب كالعنة : كينفرد الرجؿ 

.  1بالرتؽ كالقرف: كتنفرد المرأة 

 :  إلى تقسيـ العيكب إلى ثبلثة أقساـ 2كذىب الحنابمة -

 :  3قسـ يختص بالرجؿ

 أف يككف قد قطع ذكره كمو أك بعضو كلـ يبؽ منو ما يمكف جماع بو . 

  أف يككف قد قطعت خصيتاه أك ُرضت بيضتاه أم عرقيما حتى ينفسخ ؛ ألف فيو نقصان

 .يمنع الكطء أك يضعفو

 أف يككف عنينان ال يمكنو كطء كلك بكبر أك مرض ال يرجى برؤه . 

:  4قسـ يختص بالنساء

  ككف فرجيا مسدكدان ال يسمكو ذكر ، فإف كاف ذلؾ بأصؿ الخمقة فيي رتقاء ، كالرتؽ ىك

ف لـ يكف ذلؾ في أصؿ الخمقة فيي قرناء كعفبلء ، كىما شيء  تبلحـ الشفريف خمقة ، كا 

كـر يككف في : مف نبت في فرجيا لحـ زائد فسده ، كالعفؿ ىك : كاحد ، فالقرناء ىي 

المحمة التي بيف مسمكي المرأة فيضيؽ منو فرجيا ؛ فبل ينفذ فيو الذكر ، كقيؿ القرف عظـ 

 . كالعفؿ رغكة

 أف يككف في الفرج بخر أم نتف يثكر عند الكطء . 
                                                             

. 17/253محمد نجيب المطيعي ، المجمكع ،  1
الرحيباني ، مصطفى السيكطي ، مطالب أكلي النيى في  . 440-3/443البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  2

. 105-5/110البيكتي ، كشاؼ القناع ، . ـ2000- ىػ1421 ، 3 ، ط143-7/150شرح غاية المنتيى ، 
. 440-3/441البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  3
 .442-3/443البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  4
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  أف يككف في الفرج قركح سائمة ، أك ككنيا فتقاء بانخراؽ ما بيف سبيمييا أك بانخراؽ ما بيف

 . مخرج بكؿ كمني

 ككنيا مستحاضة . 

 :  1قسـ مشترؾ بيف الرجؿ كالمرأة

الجنكف كالجذاـ كالبرص ، كبخر فـ أم نتنو ، كاستطبلؽ بكؿ كاستطبلؽ غائط كباسكر كناصكر، 

.  كقرع رأس ، كلو ريح منكرة كككف أحدىما خنثى مشكؿ

 : خالصة أقوال الفقياء في المسألة  -

 متفقكف عمى جكاز الفسخ مف قبؿ الرجؿ 4 كالحنابمة3 كالشافعية2جميكر الفقياء مف المالكية

كالمرأة إف كجد أحدىما عيكبان معينة عند اآلخر ، كقد قسمكا العيكب إلى عيكب خاصة بالرجؿ 

. كأخرل خاصة بالمرأة كأخرل بكمييما معان 

 الذم يرل أنو ال يحؽ لمزكج طمب الفسخ إذا كجد عيبان في زكجتو أيان كاف؛ 5خبلفان  ألبي حنيفة

ف شاء طمؽ .  ألنو بيده الطبلؽ إف شاء أمسؾ كا 

                                                             

الرحيباني ، . كقد اختمؼ الحنابمة فيما دكف الجذاـ كالبرص كالجنكف . 3/443البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  1
 ، فيصؿ عيسى البابي 3/42ابف قدامة ، مكفؽ الديف ، الكافي في الفقو ، . 150/ 7مطالب أكلي النيى ، 

.  الحمبي
. 150-5/146الحطاب ، مكاىب الجميؿ ، . 105-103/ 3الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  2
الرممي ، نياية المحتاج ، . 3/256ابف حجر الييتمي ، تحفة المحتاج ، . 4/340الشربيني ، مغني المحتاج ،  3
6/310-312 .
الرحيباني ، مصطفى السيكطي ، مطالب أكلي النيى في  . 440-3/443البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  4

. 105-5/110البيكتي ، كشاؼ القناع ، . ـ2000- ىػ1421 ، 3 ، ط143-7/150شرح غاية المنتيى ، 
. 3/551ابف عابديف ، رد المحتار ، . 4/272الكماؿ بف اليماـ ، شرح فتح القدير ،  5
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أما العيكب المبيحة لمفسخ المختصة بالرجؿ فقد اتفؽ جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية 

 الخصاء كاالعتراض 1الجب كالعنة ، كأضاؼ المالكية: كالحنابمة عمى أنيما عيباف كىما 

.  كالعفؿ

 ، كيتضح أف العيكب ىي 3 كما سبؽ ككذا الحنابمة2كأما المختصة بالمرأة فقد فصؿ المالكية

ذاتيا إال أف المصطمحات قد اختمفت ، كطريقة التعبير عنيا ، كال عبرة باألسماء إنما العبرة 

.  بالمسميات

، 4الجنكف كالبرص كالجذاـ: كأما ما اشترؾ بيما الرجؿ كالمرأة فقد اتفقكا عمى أف العيكب ىي 

.  العذيطة5كزاد المالكية

 

 

 

 

 

                                                             
. 3/103الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  1
. 150-5/146الحطاب ، مكاىب الجميؿ ، . 105-103/ 3الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  2
الرحيباني ، مصطفى السيكطي ، مطالب أكلي النيى في  . 440-3/443البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،  3

. 105-5/110البيكتي ، كشاؼ القناع ، . ـ2000- ىػ1421 ، 3 ، ط143-7/150شرح غاية المنتيى ، 
.  مصادر المذاىب السابقة 4
 .3/104الدسكقي ، حاشية الدسكقي ،  5
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.  أدلة العمماء في المسألة: المطمب الثاني 

:  استدؿ الفريؽ القائؿ بجكاز الفسخ بيف الزكج كالزكجة بسبب العيكب بما يأتي 

:  مف السنة 

امرأة مف مزينة _ أبك ركانة _ نكح عبد يزيد : عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ  .1

إف عبد يزيد ال : فجاءت إلى النبي صمى ا عميو كسمـ ، فأخذت شعرة مف رأسيا كقالت 

يغني عني إال كما تغني ىذه الشعرة ، ففرؽ بيني كبينو ، فأخذت رسكؿ ا صمى ا عميو 

 .1"، ففعؿ" طمقيا... "كسمـ الحمية 

:  كجو الداللة مف الحديث 

أفاد الحديث أف النبي صمى ا عميو كسمـ أقر امرأة عبد يزيد عمى طمبيا كفرؽ بينيا كبيف 

زكجيا إلصابتو بالعنة ، فدؿ ذلؾ عمى إمكانية فسخ الزكاج إف كاف بالزكج عيب تتضرر بو 

. 2الزكجة

 . 3"فر مف المجذكـ كما تفر مف األسد: " قكلو صمى ا عميو كسمـ  .2

أف النبي صمى ا عميو كسمـ أمر بالفرار مف المجذكـ لخكؼ انتقاؿ : الشاىد مف الحديث 

العدكل بيذا المرض إلى الصحيح كىذا يقتضي أف لمزكجة طمب فسخ النكاح إذا كاف الزكج  

 

                                                             

البييقي . إسناده ضعيف : شعيب األرناؤوط وقال : ، تحقيق  [2196] ، 3/518 أخرجو أبو داوود في سننو 1
الصنعاني ، عبد الرزاق . لبنان-   ، دار المعرفة ، بيروت7/339 السنن الكبرى ،  أحمد بف الحسيف بف عمي ، ،

- ىـ1403 ، 2حبيب الرحمن األعظمي ، المكتب اإلسالمي ، ط: ، تحقيق  [11334] ، 6/390بن اليمام ، 
.  م1983

  .م1993- ىـ1414 ، 1 ، ط89 إدريس ، عبد محمود إدريس ، قضايا طبية من منظور إسالمي ، 2
[ .  5707]الجذاـ ، : الطب ، باب :  أخرجو البخارم في صحيحو بسنده ، كتاب 3
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.  1مصابان بالجذاـ فراران مف ىذا الداء

إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ تزكج مف امرأة مف بني غفار فمما دخؿ عمييا فكضع  .3

خذم : " ثكبو كقعد عمى الفراش ، أبصر بكشحيا بياضان ، فانحاز عف الفراش ثـ قاؿ 

 . 2كلـ يأخذ مما آتاىا شيئان " عميؾ ثيابؾ 

ركم عف عمر أنو أثبت الخيار ألحد الزكجيف الصحيحيف إف كجد عيبان مف عيكب ثبلثة  .4

 . 3الجنكف كالجذاـ كالبرص

.  4كثبكت ذلؾ عنو ال يككف إال تكقيفان ألنو ال مدخؿ لمرأم فيو

:  كمف المعقكؿ 

الجذاـ كالبرص فيما يزعـ أىؿ الطب كالتجارب تعدل الزكج كثيران كىك داء : " قاؿ الشافعي  .5

مانع لمجماع ، ال تكاد نفس أحد أف تطيب بأف يجامع مف ىك بو كال نفس امرأة أف يجامعيا 

مف ىك بو فأما الكلد فبيِّف كا تعالى أعمـ أنو إذا كلده أجذـ أك أبرص أك جذماء أك برصاء 

ف سمـ أدرؾ نسمو  . 5"قمما يسمـ الكلد كا 

                                                             

 .90قضايا طبية من منظور إسالمي ، ،  إدريس 1

البييقي ، السنف . إسناده ضعيؼ: ، كقاؿ االرناؤكط  [16032] ، 25/417أخرجو أحمد ، المكسكعة الحديثية ،  2
إسالم منصور : تحقيق ،  [14488]جماع أبكاب العيب في المنككحة ، :  ، كتاب النكاح ، باب 7/443الكبرل، 

[. 829] ، 1/247منصكر ، السنف ، . كقاؿ المحقؽ ، ضعيؼ . عبد الحميد ، دار الحديث ، القاىرة 
  .حبيب الرحمن األعظمي : ، تحقيق  [819] ، 1/245 منصور ، سعيد بن منصور ، كتاب السنن ، 3

 .90 قضايا طبية من منظور إسالمي ، ، إدريس4

. 5/163الشافعي ، األـ ،  5
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إذا كاف الجنكف كالبرص كالجذاـ ال يمنعاف مف الكطء كالجب كالعنة ، فإنيما يكجباف نفرة  .6

تمنع قربانو بالكمية كمسو ، كيخاؼ مف التعدم إلى نفسو كنسمو ، كالمجنكف منو الجناية 

.  1مضار كالمانع الحسي

:  كاستدؿ الحنفية عمى عدـ خيار الزكج بالفسخ بما يأتي 

أيما رجؿ تزكج مجنكنة أك جذماء أك بيا برص أك بيا قرف ، فيي : " قاؿ عمي رضي ا عنو 

ف شاء طمؽ . كغيره مف اآلثار التي بيف صحتيا العمماء. 2"امرأتو ، إف شاء أمسؾ كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. 9/398، ، المغني  ابف قدامة 1
شعيب األرناؤوط وآخرون ، مؤسسة :  ، تحقيق 2/412أخرجو الدارقطني  ، عمي بن عمر  ، سنن الدارقطني ،  2

 ، 1/245منصور ، السنن ، . إسناد ىذا األثر صحيح: م ، وقال األرناؤوط 2004-ىـ1424 ، 1الرسالة، ط
 ، دار الفكر 8/3957وصححو صاحب إعالء السنن ، التيانوي ، ظفر أحمد العثماني ، إعالء السنن ، . [820]

. م2001-ىـ1421 ، 1لبنان، ط– ، بيروت 
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.  المناقشة والترجيح: المطمب الثالث 

بناء عمى ما سبؽ مف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ يتضح أنو عند الحنفية ليس لمزكج إف كجد في زكجتو 

ف شاء طمؽ ، سكاء كاف العيب جنسيان أك منفران ، إال أف تجد ىي  عيبان الفسخ بؿ إف شاء أمسؾ كا 

.  بو عيبان كقد خصكىـ بخمسة عيكب ال أكثر ، كال مجاؿ لمقياس عندىـ

أما بناء عمى ما جاء عف جميكر الفقياء فإنيـ ذكركا الجذاـ كالبرص كالجنكف كىي مف األمراض 

.  المعدية كالمنفرة ، كالتي قد يتفؽ معيـ مرض اإليدز مف حيث التنفير كالعدكل

:  حيث إننا لك قسمنا العيكب التي أجاز العمماء التفريؽ ألجميا يتبيف أنيا عمى ضربيف 

 . العيكب الجنسية : األكؿ  -

.  العيكب الضارة المنفرة: الثاني  -

كذلؾ عمى فرض أف ىذه العيكب التي ذكرت عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر كالتحديد ، 

ألنو قد ثبت أنيا تحمؿ ضابطان معينان ؛ فحيثما كجد المانع مف الكطء جاز التفريؽ ، ككذا في 

.  الضارة المنفرة

ف الشافعية  لـ يتكقفكا عند عدد معيف مف العيكب التي ذكركىا فحسب ، بؿ قالكا إنو يقاس 1ىذا كا 

، 2بالعنيف كبير اآللة بحيث ال تسع حشفتو امرأة ، كما كعدكا مف عيكب الرجؿ ككنو مشعر اإلحميؿ

.  كينبغي عمى قياسو ككف المرأة خشنة المدخؿ بحيث يتأذل المدخؿ

نما كانت ىذه العيكب  إف دؿ ذلؾ فإنو يدؿ عمى عدـ االقتصار عمى عدد معيف مف العيكب ، كا 

كعدىا مف باب التمثيؿ ال مف باب الحصر كالتحديد ، حيث ما شابيو مف عيكب دخؿ في إمكانية 

                                                             
. 4/342الشربيني ، مغني المحتاج ،  1
2  
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الفسخ بيف الزكجيف ، ككانت ىذه نظرة طبية ثاقبة مستقبمية مف الشافعية ، حيث إمكانية حدكث 

.  أمراض أخرل في أزماف متقدمة ، كىذا ما يثبتو المنطؽ كالزمف

كأما االقتصار عمى عيبيف أك ستة أك سبعة أك ثمانية دكف ما ىك : " يقكؿ ابف القيـ في زاد المعاد 

أكلى منيا أك مساك ليا ؛ فبل كجو لو ، فالعمى كالخرس كالطرش ، كككنيا مقطكعة اليديف أك 

الرجميف أك أحدىما ، أك ككف الرجؿ كذلؾ مف أعظـ المنفرات ، كالسككت عنو مف قبؿ التدليس 

. 1"كالغش ، كىك مناؼ لمديف ، كاإلطبلؽ إنما ينصرؼ إلى السبلمة ، فيك كالمشركط عرفان 

كالقياس أف كؿ عيب ينفر الزكج اآلخر منو كال يحصؿ بو مقصكد النكاح مف الرحمة كالمكدة " 

يكجب الخيار ، كىك أكلى مف البيع ، كما أف الشركط المشترطة في النكاح أكلى بالكفاء مف شركط 

البيع ، كما ألـز ا كرسكلو مغركران قط ، كال مغبكنان بما غر بو كغبف بو ، كمف تدبر مقاصد الشرع 

في مصادره كمكارده كعدلو كحكمتو كما اشتمؿ عميو مف المصالح ، لـ يخؼ عميو رجحاف ىذا 

.  2"القكؿ ، كقربو مف قكاعد الشريعة

كمف تأمؿ فتاكل السمؼ كالصحابة ، عمـ أنيـ لـ يخصكا الرد بعيب دكف عيب إال ما ندر كقؿ ، 

أما إذا اشترط السبلمة أك شرط الجماؿ فبانت شكىاء أك شرطيا شابة حديثة السف ؛ فبانت عجكزان 

.  3شمطاء ، أك شرطيا بيضاء فبانت سكداء ، أك بكرا فبانت ثيبان ؛ فمو الفسخ في ذلؾ كمو

دؿ كبلـ ابف القيـ عمى أىمية السبلمة بيف الزكجيف كعدـ كجكد العيكب أيان كانت ضارة منفرة أك 

جنسية تمنع الكطء أك تضر بالسبلمة أك الجماؿ، أم أنو ال خاصية لعيب عمى آخر ، كينبغي 

.  عدـ التحديد بضابط أك عدد أك خصكصية معينة
                                                             

محمد عبد القادر عطا ، دار :  ، تحقيؽ 4/85ابف القيـ ، ابف قيـ الجكزية ، زاد المعاد في ىدم خير العباد ،  1
. ـ2000-ىػ1420 ، 1التقكل ، ط

. 4/85ابف القيـ ، زاد المعاد ،  2
 .4/86ابف القيـ ، زاد المعاد ،  3
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كالقياس أف كؿ عيب ينفر الزكج اآلخر : " كترل الباحثة أف المجاؿ عند ابف القيـ كاسع ، فقكلو 

، كضع خبللو ضابطيف " منو كال يحصؿ بو مقصكد النكاح مف الرحمة كالمكدة يكجب الخيار

: لصحة القياس ىما 

. العيكب المعدية المنفرة -

.  كالمانعة مف الجماع كالحاجزة لو -

فكؿ عيب دخؿ تحت ىذيف الضابطيف صح التفرؽ كالفسخ بسببو ككاف كحكـ العيكب المنصكص 

.  عمييا

كفي ىذا يدخؿ مرض اإليدز تحت ىذيف الضابطيف ، فيك مرض منفر حيث يظير عمى المريض 

آثار تسبب لو نفكر الغير منو ، كما أنو معد لغيره مف الناس كتككف العدكل باالتصاؿ الجنسي ، 

.  فينتقؿ الفيركس إلى الصحيح سكاء كاف رجبل أك امرأة

فمرض كيذا كاف أكلى التفريؽ بسببو مف غيره مف األمراض ، كيتكقؼ عميو أيضان نقؿ العدكل مف 

ف سمـ ال يسمـ نسمو ، ىذا كيعتبر مانعان مف  األـ إلى جنينيا حيث إف الكلد ال يسمـ غالبا ، كا 

االستمتاع الذم ىك مقصكد النكاح ، فيك شبيو بالجذاـ كالبرص مما يجعؿ احد الزكجيف يخاؼ مف 

.  قرباف اآلخر خكفان مف انتقاؿ العدكل
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.  تطبيق شروط القياس في المسألة: المطمب الرابع 

إف ىذه المسألة مف المسائؿ التي بني فييا الحكـ عمى القياس ، حيث إنيا فرع بني عمى أصؿ ، 

.  كىنا نبيف الفرع كاألصؿ كحكـ األصؿ كالعمة الجامعة فييا 

كحكـ األصؿ ىك جكاز . (البرص كالجذاـ كالجنكف )العيكب المنصكص عمييا : فيككف األصؿ ىك 

.  التفريؽ بيف الزكجيف 

.  مرض اإليدز الذم يحمؿ نفس الصفات: كالفرع 

. دفع الضرر مف العيكب المنفرة أك المعدية: العمة كىي 

:  أما بالنسبة لؤلصؿ 

 . فقد كاف منصكصان عميو كما تبيف -

 .غير مبني عمى أصؿ غيره ، كغير متفرع عف أصؿ آخر -

نما حكمو قائـ -  . غير منسكخ األصؿ كا 

 . الدليؿ الداؿ عمى إثبات حكمو ال يدؿ عمى إثبات حكـ الفرع -

 . الدليؿ في الفرع غير ثابت قبؿ األصؿ -

:  كالفرع 

 . غير منصكص عميو -

 . عمتو مساكية لعمة األصؿ -

 . حكمو مساك لحكـ األصؿ  -

 . غير متقدـ عمى حكـ األصؿ -
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ف لـ ينص عمى  - ف لـ يثبت تفصيمو فمجممو أنو مضر منفر كا  قد ثبتت جممتو بالنص كا 

.  اسمو أك تفصيمو

:  العمة 

يتبيف مف خبلؿ بحث المسألة أف العمة فييا ىي حكمة  منضبطة ظاىرة  كىي دفع الضرر كرفعو 

بعاده كتفاديو ؛ كذلؾ ألف ىذا المقصكد مف شرع الحكـ حيث التساكم في الكصؼ مف حيث  كا 

.  الظيكر كاالنضباط 
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 . قياس األم البديمة عمى األم المرضعة : المبحث السادس 

 . صورة المسألة : المطمب األول 

 : تأجير األرحاـ أك الرحـ الظئر أك األـ المستعارة ، أك تأجير البطكف ىك 

تقدـ امرأة تستطيع الحمؿ كالكالدة مف أسرة ال تستطيع فييا الزكجة أف تمد ألسباب معينة ، إما لعدـ 

ما حفاظان عمى رشاقتيا كجسدىا  كجكد الرحـ أصبلن ، أك لعدـ إمكانية حمؿ الجنيف كاحتضانو ، كا 

ما لعدـ الرغبة بالحمؿ كالكالدة ترفيان عف التعب كالمشقة البلتي  مف آثار الحمؿ كالكالدة ، كا 

يحصبلف مف الكالدة ، فتأتي ىذه المرأة القادرة عمى الحمؿ كالكالدة كتسعى إلتماـ ىذه العممية إما 

، كغالبان ما يككف ىناؾ عقد مبـر كاتفاؽ يقر عميو محامكف ليأخذ  (تبرعان  )بأجر أك بغير أجر 

 . 1أبعاده القانكنية

  : 2كقد صاغيا العمماء بالصكر اآلتية

ثـ تعاد  (األنبكب  )تؤخذ البكيضة مف الزكجة كتمقح بماء زكجيا في الطبؽ : الصكرة األكلى 

 . المقيحة إلى امرأة أخرل تستأجر لذلؾ

يجرم تمقيح خارجي في أنبكب اختبار بيف نطفة رجؿ كبكيضة مف امرأة ليست : الصكرة الثانية 

 . زكجة لو يسمكنيما متبرعيف أك مانحيف ، ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة متزكجة كتحمؿ المرأة كتمد

                                                             
 ، 1لبناف ، ط–  ، دار البيارؽ ، بيركت 123سبلمة ، زياد أحمد سبلمة ، أطفاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة ،  1

.  ـ1996-ىػ1417
عمييا  تكافدتىذا كنمفت النظر إلى أف ىذا أمر منتشر في الغرب ، كىي مف الميف التي يتقاضكف عمييا أجران ، ك

.  العائبلت الغير قادرة عمى اإلنجاب بسبب العقـ كما شابو
. ـ1986-ىػ1407 ، 1/298مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثانية ، العدد الثاني ،  2
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يجرم تمقيح خارجي مف أنبكب االختبار بيف نطفة مأخكذة مف زكج كبكيضة : الصكرة الثالثة 

مأخكذة مف مبيض امرأة ليست زكجتو ، تدعى متبرعة ، أك مانحة ، ثـ تزرع المقيحة في رحـ 

 . زكجتو

كىي صكرة نظرية لـ تحدث حتى اآلف كىي أف يجرم تمقيح خارجي في كعاء : الصكرة الرابعة 

االختبار بيف بذرتي زكجيف ، ثـ تعاد المقيحة في رحـ زكجة أخرل لمرجؿ متبرعة بذلؾ ؛ ألف 

.  ضرتيا ال تستطيع الحمؿ لمرض في رحميا
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 . أقوال العمماء في المسألة : المطمب الثاني 

حرمة المجكء إلى طريؽ الرحـ البديؿ سكاء أكاف بالتبرع أـ باألجرة ، كىذا ما ذىب :  القكؿ األكؿ

 بجمستو 1إليو جماىير العمماء المعاصريف ، كبو صدر قرار مجمع البحكث اإلسبلمية بمصر رقـ 

، كقرار المجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقد بمقر رابطة 1ـ2001 بمارس 29المنعقدة بتاريخ الخميس 

 . 2العالـ اإلسبلمي بمكة

عبد .يرل أصحاب ىذا القكؿ جكاز تأجير األرحاـ ، ككاف عمى رأس ىذا الفريؽ د: القكؿ الثاني 

 .3(عضك مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر كعميد سابؽ لكمية أصكؿ الديف )المعطي بيكمي 

كيرل أصحابو جكاز صكرة تأجير رحـ الضرة دكف غيرىا كىك قكؿ المجمع الفقيي : القكؿ الثالث 

 .4في دكرتو الثالثة كقد عاد عنو فيما بعد في الدكرة السابعة

، رحميا منزكع كضرتيا (لذات الرجؿ  ) فقد بيف المجمع في دكرتو الثالثة لك أف إحدل الزكجتيف 

رحميا سميـ كاألكلى مبيضيا سميـ ممكف أف تؤخذ البكيضة منيا أم مف الضرة منزكعة الرحـ ، 

كزرعيا بعد تمقيحيا في كعاء االختبار في رحـ ضرتيا ، كقرر المجمع أف ال مانع مبدئيان منيا 

 .5باعتبار أف االثنتيف زكجتاف لرجؿ كاحد

 
                                                             

1 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 
قرار حكؿ . ـ1986-ىػ1407  ، 335-1/332مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثانية ، العدد الثاني  2

.  التمقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب
. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19، 41802البيكمي ، عبد المعطي ، صحيفة األىراـ ، العدد  3
 ربيع اآلخرة سنة 16-11كىذا رأم  المجمع الفقيي في دكرتو السابعة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة مف  4

 . ىػ1404
. ـ1987-ىػ1408 ، 498-1/497مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، لدكرة الثالثة ،  5
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 .أدلة العمماء في المسألة: المطمب الثالث 

 : استدؿ الفريؽ األكؿ بما يأتي 

 ِإال * َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َااِفُلوَن *َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّ اِة فَاِعُلوَن ﴿: قكلو جؿ كعبل  .1

ُر َمُلوِميَن   َفَمِن ابْ تَ َ ى َورَاَا َ ِلَ  *َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهْم فَِ ن َُّهْم َغي ْ

 .1﴾*فَ ُولَِ َ  ُىُم اْلَعاُدوَن 

أنو ال فرؽ في كجكب حفظ الفرج بيف الرجاؿ كالنساء ، كحفظ الفرج مطمؽ : الشاىد مف اآليات 

 . 2يشمؿ حفظو عف فرج اآلخر ككذلؾ عف منيو

كنت مع النبي صمى ا عميو كسمـ حيف  ): ما ركم عف ركيفع بف ثابت األنصارم قاؿ  .2

ال يحؿ المرئ يؤمف با كاليكـ اآلخر أف يسقي ماء : افتتح حنينان ، فقاـ فينا خطيبان فقاؿ 

 . 3(غيره

 : الشاىد مف الحديث 

أف المرأة صاحبة الرحـ المستأجرة إذا كانت ذات زكج كباشرىا زكجيا ، فإنو يسقي ماء غيره حيث 

 .4إف الجنيف يتغذل مف مائو كما يتغذل مف المرأة الحامؿ عبر المشيمة

                                                             
 .  7-4سكرة المؤمنكف ، آية  1
2 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 
صحيح لغيره : ، كقاؿ المحقؽ األرناؤكط [ 2158]في كطء السبايا ، : النكاح ، باب : ركاه أبك داككد في كتاب  3

ما جاء في الرجؿ : النكاح ، باب : الترمذم ، كتاب . . ـ2009-ىػ1430، الرسالة العالمية طبعة خاصة ، 
صحيح بطرقو كشكاىده ، الرسالة العالمية ، : ، كقاؿ المحقؽ األرناؤكط  [1161 ]يشترم الجارية كىي حامؿ ، 

. ـ2010-ىػ1431 ، 2الحجاز ، ط- دمشؽ
4 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 
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إف األصؿ في األبضاع التحريـ ، كال يباح منيا إال ما نص عميو الشارع ، كالرحـ تابع  .3

لُبضع المرأة ، فكما أف الُبضع ال يحؿ إال بعقد شرعي صحيح ككذا الرحـ ال يجكز شغمو 

 . 1بغير حمؿ الزكج ، فيبقى عمى أصؿ التحريـ

إف الرحـ غير قابؿ لمبذؿ كاإلباحة ؛ حيث حـر الشارع استمتاع غير الزكج ببضع المرأة؛  .4

ألنو يؤدم إلى شغؿ رحـ ىذه المرأة التي استمتع فييا بنطفة ال يسمح الشرع بكضعيا فييا 

إال بعقد شرعي كعبلقة زكجية يقرىا الشرع ، كذلؾ لممحافظة عمى صحة األنساب كنقائيا، 

عقد عمى منفعة " كما ال يقبؿ البذؿ كاإلباحة ال تصح ىبتو ، ككذلؾ إجارتو ؛ ألف اإلجارة 

، كقد نص الفقياء أف قكليـ في " مقصكدة معمكمة قابمة لمبذؿ كاإلباحة بعكض معمكـ

لبلحتراز عف منفعة البضع ، فإنيا غير قابمة لمبذؿ " قابمة لمبذؿ كاإلباحة : " التعريؼ 

 . 2كاإلباحة

منع شبية اختبلط األنساب ، كذلؾ الحتماؿ أف تفشؿ عممية التمقيح بعد كضع المقيحة في  .5

الرحـ المؤجر ، عندىا يحصؿ الحمؿ عف طريؽ مباشرة الزكج لزكجتو ، فيظف أف الحمؿ 

 .3كالكليد لممستأجر ، إال أف الكاقع يحقؽ غير ىذا

ف اإلجارة ال يجكز التكسع فييا بالقياس ؛ ألنيا شرعت عمى خبلؼ األصؿ ، فإف  .6 ىذا كا 

األصؿ في التممؾ ىك تممؾ األعياف كالمنافع معان ، كليس تممؾ المنافع دكف األعياف ، 

كاإلجارة عقد عمى تممؾ المنافع فقط فكانت مشركعيتيا عمى خبلؼ األصؿ ، كعميو فإذا 

                                                             
1 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 
2 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525  
3 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 .  مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، لعبد

. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19 ، 41802: القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد 

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
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كانت اإلجارة بصفة عامة ال يجكز التكسع فييا بالقياس عمييا فإجارة المرأة لمرضاع ال 

 . 1يجكز التكسع فييا بالقياس عمييا مف باب أكلى

ما غير متزكجة ،  .7 الضرر الذم سيقع عمى المرأة المؤجرة لرحميا ، فإما أف تككف متزكجة كا 

ف كانت الثانية عرضت نفسيا لمقذؼ  فإف كانت األكلى جاءت شبية اختبلط األنساب ، كا 

إفساد :  ، أضؼ إلى ذلؾ غمبة المفاسد المترتبة عمى ىذه العممية ، كمنيا 2كقالة السكء

معنى األمكمة كصبغيا بالصبغة التجارية ، كىذا المعنى ال يتككف مف مجرد بكيضة أفرزىا 

مبيض امرأة كلقحيا حيكاف منكم مف رجؿ إنما تتككف مف شيء آخر بعد ذلؾ ىك الكحـ 

كالغثياف كالكىف في مدة الحمؿ ، كالتكتر كالقمؽ كالطمؽ عند الكالدة كىك الضعؼ كالتعب 

 .3بعد الكالدة ، ىذا ىك جكىر األمكمة بذؿ كعطاء صبر كاحتماؿ كمكابدة كمعاناة

كما إف تاجير األرحاـ يفتح باب النزاع كالخبلؼ بيف المرأتيف صاحبة الرحـ المؤجر  .8

كصاحبة البكيضة الممقحة ، بؿ كبيف األسرتيف في حاؿ ما كلدت صاحبة الرحـ الظئر كلدان 

جميبلن كلو حقكؽ مالية كرغبت المؤجرة االحتفاظ بو أك كلدت كلدا معاقان كرفض المستأجر 

 ... 4أخذه ، أك تكأما أحدىما معاؽ كاآلخر سميـ ، أك كلدت كلدان سميمان بعد كفاة أمو 

 

 

 
                                                             

1 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525 .  مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، لعبد
. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19 ، 41802: القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد 

2 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525.  
.   ، دار العمـ ، الككيت1/569القرضاكم ، يكسؼ القرضاكم ، فتاكل معاصرة ،  3
 مايك 19 ، 41802: مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، لعبد القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد  4

 .ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2525
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 : استدل الفرق الثاني بما يأتي 

بقياس الرحـ عمى الثدم بجامع التغذية في كؿ منيما ، فكما تتـ التغذية عف طريؽ الفـ في 

الرضاع ، تتـ بالرحـ بمكاد مستخمصة مف الطعاـ الميضكـ في أحشاء األـ بكاسطة الحبؿ 

السرم ، فيي مصدر الغذاء الضركرم الستبقاء حياة الجنيف في الحالتيف ، فينا عف طريؽ 

المبف كىنا عف طريؽ الدـ ، ككبل مف المبف كالدـ يتجدداف ، بؿ إف الغذاء مف الدـ أبمغ مف 

غذاء المبف ، كبالتالي فالصمة بالدـ أقكل مف الصمة بالمبف ككنو أصؿ تككيف المبف ، كأيضان 

فإف العاطفة كاالرتباط النفسي بيف األـ البديمة كجنينيا أقكل كأشد مف العاطفة كاالرتباط النفسي 

 . 1بيف الطفؿ كمرضعتو ، كأضؼ إلى ذلؾ المتاعب عمى مؤجرة الرحـ أكثر مف المرضعة

 –كقد أسندكا القياس أيضان إلى القرآف الكريـ ، حيث جعؿ ا عز كجؿ الحمؿ كالفصاؿ 

، مرحمة كاحدة 2﴾ َوَاْمُلُو َوِفَصالُُو َث ثُوَن َ ْهًرا﴿:  مرحمة كاحدة ، فقاؿ تعالى –الرضاع 

قدرىا سبحانو بثبلثيف شيرا ، تأخذ إحداىما ما تأخذ مف األخرل ؛ ألنيما يكمبلف بعضيما 

نشاز العظـ مف الرحـ ثـ الثدم مرحمة  بعضان ، فيي مرحمة تككف اإلنساف مرحمة إنبات المحـ كا 

نشاز العظـ  . 3متكاصمة يؤدياف كظيفة كاحدة ىي التغذية إلنبات المحـ كا 

 . 4أك بجامع اإلجارة حيث كما يتـ تأجير الثدم يؤجر الرحـ

                                                             
البيكمي ، عبد المعطي ،  . 515-2/514،  (األـ البديمة  )عارؼ عمي عارؼ ، قضايا  طبية  معاصرة  1

 .ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19، 41802صحيفة األىراـ ، العدد 
 .15: سكرة األحقاؼ ، آية  2
ـ 2001 مايك 19، 41802البيكمي ، عبد المعطي ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، صحيفة األىراـ ، العدد  3
 .ىػ1422 صفر 25، 
 مايك 19 ، 41802: مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، لعبد القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد  4

البيكمي ، عبد المعطي ، صحيفة األىراـ ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، . ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001
 .ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19، 41802العدد 
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 . استدل الفريق الثالث بما يأتي 

بأنو إذا تـ الحمؿ ككلدت الضرة ىذا الكلد المزركع مف بذرة ضرتيا يككف نسب الكلد الحقيقي 

لصاحبة البييضة ، أم لضرتيا ، كتككف الضرة التي زرع برحميا تأخذ حكـ األـ المرضعة باألكلكية 

 .1؛ ألنيا أكثر مف رضاع

 : كسبب الرجكع عف القرار ىك 

ثبت مف الناحية الطبية عند بعض أعضاء المجمع أنو في ىذه الحالة ما بيف الفترة الفاصمة بيف  .1

أخذ بكيضة مف الضرة المعطمة الرحـ كتمقيحيا ببذرة الزكج في كعاء اختبار ثـ زرعيا في رحـ 

ضرتيا األخرل ، في ىذه الفترة مف الممكف أف يككف حصؿ اتصاؿ جنسي بيف الزكج كبيف 

الضرة التي ستزرع المقيحة في رحميا ، عندىا إذا نجحت العممية كعمقت المقيحة ككلدت ، كقد 

اتصؿ الزكج بيذه الضرة قبؿ ذلؾ فما الذم يحكـ أف الحمؿ حصؿ مف اتصاؿ الزكج بالطريؽ 

الطبيعي أك أنو لـ يحصؿ منو حمؿ ، كلكف الحمؿ حصؿ مف زرع المقيحة ، كىنا يحصؿ 

 . 2اشتباه

إنو في ىذه الحالة يكضع ماء امرأة أجنبية في رحـ امرأة أخرل كىذا ال يصح ، صحيح أف ماء  .2

الرجؿ بيف الزكجتيف لكف إذا اختمط بو ماء زكجتو كنقؿ إلى ماء الزكجة األخرل ما العبلقة بيف 

 . 3ماء الضرتيف، إذا كاف السحاؽ ال يصح فيذا ال ينبغي أف يككف

إنو في ىذه الحالة يمكف أف يحدث اختبلط في النسب فيما إذا تصكرنا أف البكيضة مف إحدل  .3

الضرتيف التي أخذت كلقحت في أنبكب االختبار بمني زكجيا كبعد التمقيح في أنبكب االختبار 

                                                             
. ـ1987-ىػ1408 ، 498-1/497مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثالثة ،  1
 .498-1/497مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثالثة ،  2
. 500-1/499مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثالثة ،  3
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زرعت المقيحة في الضرة األخرل المتبرعة بالحمؿ ، كىي أيضان زكجة لمرجؿ نفسو ففي ىذه 

ف كاف عمى بعد أف يحصؿ اتصاؿ بيف الزكج كالضرة الظئر التي تبرعت  الحالة يحتمؿ كا 

بالحمؿ في مرحمة بعد مرحمة الزرع في الرحـ ، كعندىا ال يعمـ إذا عمؽ الطفؿ ككبر ككلد ، ىؿ 

ىك مف الزرع مف بكيضة ضرتيا أك ىك مف بكيضة ذاتية منيا نتيجة اتصاؿ زكجيا بيا ، كقد 

ف كاف عمى بعد كبير إال أنو حالة محتممة نادرة  . 1أقر األطباء إمكاف ىذا ، كا 
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 .المناقشة والترجيح: المطمب الرابع 

 : بما يأتي  (رجكع المجمع عف القرار  )يرد عمى القائميف بعدـ جكاز رحـ الضرة 

بأف الماء مف نفس الزكج حيث كضع في رحـ مباحة لمزكج ، كاإلشكاؿ ىك إمكانية مكاقعة الزكج 

لمزكجة األخرل فيشتبو األمراف ، فيمكف أف يشترط عمى الزكج أف ال يتصؿ بزكجتو إال بعد تبيف 

 . 1الحمؿ بشكؿ طبيعي ، فانقطع عندىا المحذكر

قد يفترض أف العمـ يتكصؿ إلى كضع رحـ صناعية ، كىذه الرحـ الصناعية ليست لمجرد : كأيضان 

نما تحتضف طفبلن مف المقيحة كحتى الكالدة ، قد يمكف أف يتكصؿ لذلؾ ، فيجب أف ال  أنبكب كا 

 .نغمؽ األبكاب تمامان كبعد ذلؾ نضطر لفتحيا مف جديد

فإف المحاذير التي ذكرت ثانكية كميا كلكنيا كاقعية يجب أف تمحظيا بعيف االعتبار ، كيجب 

االحتياط لمديف كلمنسؿ ، كلكف االحتياط يجب أف يككف احتياطان طبيعيان ، االحتياط المضيؽ قد 

 .  2يؤدم إلى تحريـ حبلؿ

 : مناقشة أدلة المبيحيف 

 :عبد القادر أبك العبل أدلة المبيحيف بما يأتي . د.ناقش أ

قمتـ بإباحة تػأجير األرحاـ قياسان عمى تأجير المرأة لمرضاع ، كالقياس كما قاؿ عمماء األصكؿ  .1

أصؿ كفرع كعمة مشتركة بينيما ، كحكـ األصؿ الثابت بدليؿ ، فأيف العمة في ىذا : يقكـ عمى 

 القياس ؟ 

 العمة ىي اإلجارة ؟ : فإف قمتـ 

                                                             
. 1/370مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثانية ، العدد الثاني ،  1
. 1/370مجممة المجمع الفقيي اإلسبلمي ، الدكرة الثانية ، العدد الثاني ،  2
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إف اإلجارة ال تصمح أف تككف عمة ؛ ألف العمة كصؼ ظاىر منضبط يمـز مف كجكده كجكد : نقكؿ 

 . الحكـ ، كيمـز مف عدمو عدـ الحكـ 

إباحة تأجير المرأة لمرضاع : إذف العمة المشتركة التي يتعدل الحكـ بسببيا مف األصؿ الذم ىك 

 . 1إلى الفرع الذم ىك تأجير الرحـ ليست مكجكدة ؛ فبل يصح القياس

إف العمة ىي المنفعة في كؿ كليس اإلجارة كما زعـ ، كىي حكمة ظاىرة : كيرد عميو  -

منضبطة ، بؿ منفعة كاحدة كىي التغذية ، كىذه المنفعة المتشابية بيف العضكيف تتجمى 

في القرآف الكريـ حيث ربط ا عز كجؿ الرضاع بالحمؿ بأداء كظيفة كاحدة أال كىي 

نبات المحـ ، كما بينا في األدلة  .2إنشاز العظـ كا 

مف شركط صحة القياس أال يككف الحكـ المقيس عميو قد ثبت عمى خبلؼ األصؿ ، فيذا ال  .2

يصح القياس عميو ، كتأجير المرأة لمرضاع مف ىذا القبيؿ ، حيث ثبت جكازه عمى خبلؼ األصؿ 

لمضركرة ، كىي المحافظة عمى حياة الرضيع مف اليبلؾ كحفظ النفس مف الضركرات الخمس 

ف لـ يأذف ليا الزكج إذا رفض الرضيع الغذاء بأم طريؽ آخر غير  الشرعية ، بؿ قد يجب كا 

 . 3الرضاع مف ىذه المرضعة ، كال يصح القياس إال عمى مكرد النص

                                                             
 مايك 19 ، 41802: مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، عبد القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد  1

. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001
ـ 2001 مايك 19، 41802البيكمي ، عبد المعطي ، صحيفة األىراـ ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، العدد  2
 .ىػ1422 صفر 25، 
 مايك 19 ، 41802: مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، لعبد القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد  3

. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001
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نما يجعؿ دليؿ الرضاع أصبلن : كيرد عميو  - إف الفقو ال يجعؿ الرضاع استثناء مف اإلجارة ، كا 

: قاؿ تعالى . كدليبلن إلباحة اإلجارة ، فالرضاعة ليست استثناء بؿ ىي ثابتة في القرآف الكريـ

 .1﴾﴿﴿َف ِ﴾ ْن  َفوْن َف ْن َف  َف ُك ْن ﴿َف آُك وُك َّن  ُك ُك وَفوُك َّن 

ف اإلجارة شرعت عمى خبلؼ األصؿ ؛ ألف األصؿ في التممؾ ىك تممؾ األعياف كالمنافع  ىذا كا 

معان ، كليس تممؾ المنافع دكف األعياف ، كاإلجارة عقد عمى تممؾ المنافع فقط ، فكانت مشركعيتيا 

عمى خبلؼ األصؿ ، كما شرع عمى خبلؼ األصؿ ال يجكز التكسع فيو بالقياس عميو ، بؿ 

يقتصر فيو عمى مكرد النص ، كعميو فإذا كانت اإلجارة بصفة عامة ال يجكز التكسع فييا بالقياس 

.  2عمييا ؛ فإجارة المرأة لمرضاع ال يجكز التكسع فييا بالقياس عمييا مف باب أكلى

 . 3إف ىذا زيادة عمى ديف ا كعمى كتابو كسنتو كتشدد مرفكض: كيرد عميو  -

تأجير )كالمقيس عميو  (تأجير الرحـ  )مف شركط صحة القياس أيضان عدـ كجكد فرؽ بيف المقيس  .3

، ، كثمة ىنا فرؽ بينيما ؛ فبل يصح القياس ، حيث أبيح تأجير المرأة لمرضاع  (المرأة لمرضاع 

ف كاف  لمضركرة كحفظ النفس لمرضيع بينما تأجير األرحاـ لبناء حياة جديدة كال ضركرة فييا ، كا 

ىنالؾ رغبة شديدة لمزكجيف باإلنجاب فيي ليست مف الضركرات التي تبيح مخالفة األصؿ ، فيك 

 .4ىبة مف ا لمف يشاء

كأجيب عف ىذا االعتراض بأنو بدالن مف إجراء القياس بيف اإلرضاع كالحمؿ تجرم القياس كالتشابو  -

بيف الجنيف كالرضيع ، كالصحيح أف تأجير الثدم أبيح لحاجة الناس كالرحـ أيضان أبيح لحاجة الناس 
                                                             

. 6: سكرة الطبلؽ ، آية  1
 . مصدر سابؽ 2
ـ 2001 مايك 19، 41802البيكمي ، عبد المعطي ، صحيفة األىراـ ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، العدد  3
 .ىػ1422 صفر 25، 
 
. مصدر سابؽ 4
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؛ فحاجة الرضيع لمبف كحاجة الجنيف إلى الحمؿ بؿ الداعي كاحد كاألـ التي تحتاج لمبف غيرىا 

 . 1كالتي تحتاج لرحـ غيرىا

كمف الفركؽ األخرل بيف المقيس كالمقيس عميو أف الرضاع تناكؿ أمران ظاىران كمحبلن غير محؿ 

النكاح ، فبل يفكت االستمتاع عمى الزكج ، بخبلؼ تأجير األرحاـ فقد تناكؿ محبل متمثبلن بمحؿ 

 . 2النكاح فيفكت استمتاع الزكج بزكجتو

ف حدث ىذا مع صاحبة الرحـ المستأجرة  إضافة إلى أنو مف حؽ الزكج مباشرة زكجتو متى شاء كا 

فقد يحصؿ حمبلن آخر بالطريؽ المباشر فتمد المرأة صاحبة الرحـ الظئر تكأمان ؛ فبل يعرؼ االبف 

األصمي عف طريؽ المباشرة الزكجية كابف البكيضة الممقحة ؛ فذلؾ اختبلط أنساب، أك أف عممية 

التمقيح قد تفشؿ بعد كضعيا في الرحـ المؤجر ، كيحدث الحمؿ عف طريؽ مباشرة الزكج لزكجتو ، 

 . 3فيظف الجميع أف الحمؿ كالكليد لممستأجر مع أنو في الكاقع ليس لو

 : الترجيح 

بعد النظر في أقكاؿ العمماء كأدلتيـ يتضح أف ما ىك لمكرع أقرب كلمديف أحكط ،  كخاصة أف ذلؾ 

في األبضاع كيحتاط في األبضاع ما ال يحتاط بغيرىا ، ىك القكؿ بحرمة تأجير األرحاـ بمختمؼ 

. صكرىا كأنكاعيا ، كىذا ما أفتى بو غالبية العمماء المعاصريف كما أقره المجمع الفقيي اإلسبلمي

 . كا أعمى كأعمـ

                                                             
ـ 2001 مايك 19، 41802البيكمي ، عبد المعطي ، صحيفة األىراـ ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، العدد  1
 .ىػ1422 صفر 25، 
 مايك 19 ، 41802: مقاؿ تأجير األرحاـ حراـ حراـ ، عبد القادر محمد أبك العبل ، صحيفة األىراـ ، العدد  2

. ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001
 . مصدر سابؽ 3
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ىذا كبحسب الترجيح يتبيف أف المسألة ال تنطبؽ فييا شركط القياس لذلؾ فيي ليس مسألة قياسية 

كلـ تتكفر فييا شركط القياس األصكلية ، فتككف مف المسائؿ التي قاؿ عنيا بعض العمماء 

المعاصريف أنيا قياسية كلـ يثبت ىذا ؛ لكجكد فكارؽ بيف المقيس كالمقيس عميو ، كال قياس مع 

 .الفارؽ
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قياس نقل الدم عمى المبن الناشر لمحرمة   : المبحث السابع

:  في المسالة قكالف 

.  1(الرضاعة )أنو يقاس نقؿ الدـ عمى المبف : القكؿ األكؿ 

. 2(الرضاعة )ال يقاس الدـ عمى المبف : القكؿ الثاني 

:  استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بما يأتي 

إف اختبلط دـ إنساف مع دـ إنساف آخر ليفعؿ في الجسـ نفس فعؿ دمو األصمي في التغذية كالنمك 
. 3كدكاـ الحياة

 ، فكبلىما  يدخؿ في الجسـ كىك حاؿ فيو ، فتقمب إلى 4نستطيع تشبيو الدـ بالحميب بقياس الشبو"
.  جزء منو، ال يمكف تفرقتو عنو 

أما مف جية قياس العمة ، فإذا كانت ىي قياـ الجزئية كالبعضية في الرضاع ، فيي في الدـ مف 
. 5"باب أكلى
كىك الحميب ال يدخؿ في تككيف الرضيع إال بعد حيف ، كبعد استحالة معينة في : فاألكؿ  -

:  التككيف كليس مباشرة ، بؿ اشترط الكثير 
.  أم يرضع الرضيع في كؿ مرة حتى يتركو بنفسو: اإلشباع 

                                                             
األعظمي ، محمد محركس األعظمي ، ظيكر الفضؿ كالمنة في بعض المسائؿ المستحدثة في نقؿ األعضاء  1

. ـ2000- ىػpdf  ،1421 ، 38كعمـ األجنة ،
كعميو جميكر المعاصريف ، المجمع الفقيي التابع لرابطة عمماء المسمميف في دكرتو الحادية عشرة المنعقدة بمكة  2

.  ـ1989ىػ فبراير 1409المكرمة في الفترة مف يـك األحد رجب 
الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء ، 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=315&PageNo
=1&BookID=16 

.  38األعظمي ، ظيكر الفضؿ كالمنة ،  3
الغزالي ، المستصفى ، . الجمع بيف الفرع كاالصؿ بكصؼ مع االعتراؼ بأف ذلؾ الكصؼ ليس عمة لمحكـ: كىك  4

317. 
 .39األعظمي ، ظيكر الفضؿ كالمنة ،  5

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=315&PageNo=1&BookID=16
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=315&PageNo=1&BookID=16
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.  أم عددا معينا مف الرضعات : العدد 
. أم مدة الفصاؿ كىي السنتيف المتيف حددىما الشرع كمدة قصكل لئلرضاع: الظرؼ 
 . 1كىك الدـ ؛ فدخكلو في تككيف اإلنساف فيو قطع كجـز كمباشرة كال شؾ كال ريب: الثاني  -

فالقكؿ بحرمة دمكية اشبو بالحرمة الرضاعية أمر كاضح ، إذا كاف الدـ مف المعمكـ لممعمكـ 
.  2حيان أك ميتان كىذا ال يبعد عف ظكاىر النصكص كحكمة التشريع التي ىي مظنة العمة

:  استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بما يأتي 

َوُأمََّهاُتُكُم ال َِّت  ﴿ :إف الرضاع قد حـر بالنص الذم كرد فيو خصيصان فقاؿ جؿ كعبل  -
 .3﴾َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ 

 انتقاؿ الدـ مف شخص آلخر ال يسمى رضاعا لغة كال شرعا كال عرفا؛ فميذا ال يثبت لو" -
إف أصؿ : شيء مف أحكاـ الرضاع مف نشر الحرمة كثبكت المحرمية كغيرىا، فإف قيؿ

ا  ال نسمـ بيذا؛ ألنو قد تغير باالستحالة، كانقمب بقدرة: مف الدـ فيعطى حكمو، قمنا المبف
فيو؛  مف دـ إلى لبف فاختص بو الحكـ دكف أصمو، كأيضا فالرضاع مما ال مجاؿ لبلجتياد

مف كجكد  ألنو مف المقدرات، فأشبو األمر التعبدم، فميذا ال يصح القياس عميو مما ذكرتـ
حتى كرد  التغذية بالدـ؛ كألف األصؿ فيو قبؿ الشرع أنو ال يترتب عميو شيء مف األحكاـ

لبنا  النص بذلؾ فتقتصر عمى ما كرد فيو النص، كىك الرضاع المستجمع لمشركط بككنو
 .4"مف ثدم امرأة ثاب عف حمؿ، كقد استكمؿ خمس رضعات فأكثر في الحكليف

 :ألمريفكقالكا ال يقاس أيضا  -
 .أف الدـ ليس مغذيا كالمبف: أحدىما
 :بمكجب النص ىك رضاع المبف بشرطيف أف الذم تنتشر بو الحرمة: الثاني

                                                             
  .40األعظمي ، ظيكر الفضؿ كالمنة ،  1
. 40األعظمي ، ظيكر الفضؿ كالمنة ،  2
.  23: سكرة النساء ، آية  3
4 http://www.al-eman.com 
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 .فأكثر أف يبمغ الرضاع خمس رضعات: أحدىما
 .1أف يككف في الحكليف: الثاني

ال اجتياد في مكضع النص ، فبل يقاس عمى ىذا ما فيو غذاء لمجسـ حتى كلك كاف  -
رضاعا مف غير امرأة ، فمك ارتضع طفبلف مف بييمة كاحدة لـ يككنا أخكيف كال يترتب 
عمى ىذا حرمة ، فكيؼ بغير الرضاع كالناس يأكمكف مف أطعمة كاحدة ، كذلؾ الشأف 

.  2بالنسبة عمى نقؿ الدـ
:  المناقشة كالترجيح 

إف الذيف اعتبركا الدـ يقاس عمى الحميب مف باب أف الحميب أصمو دـ ؛ فيعطى حكمو ؛ إال أنو 
:  يرد عمييـ بما يأتي 

إف ىذا غير مسمـ بو ؛ ألنو قد تحكؿ باالستحالة كانقمب بقدرة ا مف دـ إلى لبف فاختص  -
 . 3بو الحكـ دكف أصمو

إف الرضاع ال مجاؿ لبلجتياد فيو ؛ ألنو مف المقدرات فأشبو األمر التعبدم ؛ فميذا ال  -
 . 4يصح القياس عميو مف كجكد التغذية بالدـ

ألف األصؿ فيو مف قبؿ الشرع أنو ال يترتب عميو شيء مف األحكاـ حتى كرد النص بذلؾ؛  -
 فتقتصر عمى ما كرد فيو النص ، كىك الرضاع المستجمع بككنو لبنا مف ثدم امرأة ثاب 

                                                             
 http://www.alifta.com. مصدر سابؽ  1
االجتياد الفقيي لمتبرع بالدـ ، مناع : مجمة المجمع الفقيي التابع لمنظمة العالـ اإلسبلمي ، العدد الثالث ، بحث  2

.  ابف خميؿ لقطاف
3 

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=3&Pa
geID=8040 

4 
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=3&Pa

geID=8040 
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 . 1عف حمؿ ،كقد استكمؿ خمس رضعات فأكثر في الحكليف
ف جميع الناس يتشارككف في أربعة فصائؿ لمدـ كىي  -  ، فمك كاف  A. B. AB. O: ىذا كا 

 . الدـ ناشران لمحرمة لكانت جميع الناس أخكة كأخكات العتبارىـ مف نفس الفصيمة الدمكية 
 

:  تطبيق شروط القياس في المسألة 
تبيف مما سبؽ أف المسالة ال ينطبؽ عمييا شركط القياس فيي ليست مسألة قياسية كلـ يتحد الفرع 

.  باألصؿ ال بعمة كال بغيرىا لذلؾ ردىا العمماء كلـ يعتبركىا مسألة قياسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=3&Pa
geID=8040 
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 . قياس وضع المولب في الرحم عمى العزل: المبحث الثامن 
. تأصيل المسألة : المطمب األول 

:  لمبت في ىذه المسألة ال بد مف بياف أقكاؿ العمماء في مسألة العزؿ عمى التفصيؿ اآلتي 
:  قاؿ الحنفية  -

كيكره لمزكج أف يعزؿ عف امرأتو الحرة بغير رضاىا ؛ ألف الكطء إنزاؿ سبب : " جاء في البدائع 
ف كاف  لحصكؿ الكلد ، كليا في الكلد حؽ ، كبالعزؿ يفكت الكلد ؛ فكأنو سببا لفكات حقيا ، كا 

.  1"العزؿ برضاىا ال يكره ؛ ألنيا رضيت بفكات حقيا
.  2"كيعزؿ عف الحرة بإذنيا لكف في الخانية أنو يباح في زماننا لفساده: " كجاء في الدر المختار 

مفيكـ كبلـ الحنفية أف العزؿ جائز كاألصؿ فيو اإلباحة إال أف الخبلؼ في رضا الزكجة أك عدمو 
.  عندىا تدخؿ الكراىة

:  كقاؿ المالكية  -
كلزكجيا العزؿ إذا أذنت كسيدىا كالحرة لزكجيا العزؿ إذا أذنت مجانا :" جاء في حاشية الدسكقي 

.   3"أك بعكض
:  كقاؿ الشافعية  -

حضرت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فسألكه : كيكره العزؿ لما ركت جذامة بنت كىب قالت " 
فإف كطأ . 4﴾َوِإَ ا اْلَمْوُاوَدُة ُسِ َلْت بَِ  ِّ َ ْنٍب قُِتَلتْ  ﴿: ذلؾ الكأد الخفي : عف العزؿ ، فقاؿ 

ف لـ تأذف ففيو كجياف ، األكؿ  ال : زكجتو كىي حرة ، فإذا كاف بإذنيا جاز ؛ ألف الحؽ ليما ، كا 
يحـر ؛ ألنو يقطع النسؿ مف غير ضرر : يحـر ؛ لف حقيا في االستمتاع دكف اإلنزاؿ ، كالثاني 

.  5"يمحقو
 

                                                             
 .3/614الكاساني ، ، بدائع الصنائع ،  1
 . 191/ 3ابف عابديف ، الدر المختار ،  2
  .3/86 ، حاشية الدسكقي  ، دسكقياؿ 3
 [. 1442]الغيمة ككراىية العزؿ : النكاح ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب . 8: سكرة التككير ، آية  4
لبناف ، - ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت18/74المجمكع ، تكممة  ، المطيعي ، محمد نجيب المطيعي 5

 .ـ2001ىػ1422
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:  كقاؿ الحنابمة 
نيى رسكؿ : كيحـر العزؿ عف الحرة إال بإذنيا ، لما ركم عف عمر قاؿ : "جاء في كشاؼ القناع 

كألف ليا في الكلد حقا كعمييا في العزؿ ... 1ا صمى ا عميو كسمـ أف يعزؿ عف الحرة إال بإذنيا
. 2"ضرر فمـ يجز إال بإذنيا

إال أف يككف لحاجة مثؿ أف يككف في دار الحرب فتدعك ...كالعزؿ مكركه : " كجاء في المغني 
 .  4"كال يعزؿ عف زكجتو الحرة إال بإذنيا: " ثـ قاؿ . 3"حاجتو إلى الكطء فيطأ كيعزؿ

محمكؿ عمى العزؿ بدكف إذنيا ، كقكؿ صاحب الكشاؼ " كالعزؿ مكركه : " فقكؿ صاحب المغني 
مفيكمو انو ال يحـر إف كاف بإذنيا أم يباح ، كىذا يدؿ عمى أف ..." كيحـر العزؿ عف الحرة : "

.  5فقياء الحنابمة يركف تحريـ العزؿ كليس كراىتو بغير إذف الزكجة
أف األصؿ في العزؿ ىك اإلباحة بشرط رضاء الزكجة كذلؾ لما كرد مف : كالذم يترجح ىك 

:  أحاديث تدؿ عمى جكازه مع الكراىة كا أعمـ ، كمنيا 
ال عميكـ أف ال تفعمكا ، ما كتب ا خمؽ نسمة ىي كائنة : " قكلو صمى ا عميو كسمـ  -

 .6"إلى يكـ القيامة إال ستككف
ال عميكـ أف ال تفعمكا ذاكـ ، فإنما : " سئؿ النبي صمى ا عميو كسمـ عف العزؿ ؟ فقاؿ  -

 .7"ىك القدر 
 

 

                                                             
األلباني، . ضعيؼ : كقاؿ األلباني  .[1958]: العزؿ ، حديث رقـ : النكاح ، باب : أخرجو لف ماجو ، كتاب  1

-ىػ1417 ، 1 ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط148محمد ناصر الديف األلباني ، ضعيؼ سنف ابف ماجو ، 
 .ـ1997

 .189/ 5البيكتي ، كشاؼ القناع ،  2
.  9/600ابف قدامة ف المغني ،  3
 . مصدر سابؽ 4
–  ، مؤسسة الرسالة ، بيركت 7/251زيداف ، عبد الكريـ زيداف ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ،  5

.  ـ2000- ىػ1420 ، 3لبناف ، ط
 . 1438حكـ العزؿ ، حديث رقـ ، : النكاح ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب  6
 . 1438حكـ العزؿ ، حديث رقـ ، : النكاح ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب  7
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  .1"كنا نعزؿ كالقراف ينزؿ: " عف جابر قاؿ  -
أنيا محمكلة عمى الجكاز ال : كغيره الكثير مف األحاديث الدالة عمى الجكاز ، كجاء في شرحيا 

عمى التحريـ ، كما كرد في النيي محمكؿ عمى كراىة التنزيو ، كما كرد في اإلذف في ذلؾ  
 . 2محمكؿ عمى انو ليس بحراـ ، كليس معناه نفي الكراىة

:  ويتفرع عمى ىذه المسألة مسألة وضع المولب نعرض فييا أقوال العمماء المعاصرين 

.  3الجكاز عند الضركرة أك الحاجة الشديدة، كىك قكؿ ابف باز: القكؿ األكؿ  -

. د . كأ أحمد محمد كنعاف.د، 4الجكاز كىك قكؿ أحمد الحجي الكردم: القكؿ الثاني  -
.  5 مصطفى ديب البغا

:  أدلة العمماء في المسالة 

 :  6استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بما يأتي

إف كضع المكلب في الرحـ ال بد لو مف كشؼ العكرة المغمظة ، كىذا ال يجكز حتى لك كاف  -
 . الكاشؼ امرأة إال عند الضركرة أك الحاجة الممحة

إف المكلب لو مضاعفاتو الطبية عمى المرأة كاضطراب الدكرة ، كزيادتيا ككثرة النزيؼ  -
الدمكم مف الرحـ ، كالذم يؤدم عمى فقر الدـ ، كيسبب المكلب أيضان االلتيابات في 

 .الجياز التناسمي لممرأة كغير ذلؾ

  

                                                             
. 1440حكـ العزؿ ، حديث رقـ ، : النكاح ، باب : أخرجو مسمـ ، كتاب  1
.  5/267النككم ، شرح صحيح مسمـ ،  2
3   www.binbaz.org.sa  
   .خبير في المكسكعة الفقيية، كعضك ىيئة اإلفتاء في دكلة الككيتأحمد الحجي الكردم . د .كىك أ 4

http://www.aslein.net/showthread.php?t=5492 
5 http://www.aslein.net/showthread.php?t=5492 .
كضع المكلب في الرحـ لمنع الحمؿ ، يكسؼ بف عبد ا األحمد :  بحث فقيي  6
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 ، فاألكالد مطمكبكف كالذرية 1إف األصؿ ىك اإلنجاب كالمكاثرة كالمكلب يقمؿ اإلنجاب -
. 2مطمكبة فبل ينبغي لمزكج كال لمزكجة منع ذلؾ إال لعمة شرعية

:  كاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني بما يأتي 

 . 3كىك أف األصؿ في األشياء غير الضارة ىك الحؿ كاإلباحة : استصحاب األصؿ  -

ف كاف مع الكراىة4قياسان عمى العزؿ -  .  كالراجح في العزؿ ىك الجكاز كما تبيف أعبله كا 

:  المناقشة كالترجيح 

:  يرد عمى أدلة القائميف بالجكاز عند الحاجة اك الضركرة بما يأتي  -

بالنسبة النكشاؼ العكرة ؾ فإف استعماؿ المكلب ىك لمحاجة فقط ، كانعداـ مناسبة الكسائؿ 
. األخرل 

أما عف كجكد مضاعفات فإف ىذا في معظـ كسائؿ منع الحمؿ ال في المكلب خاصة ، بؿ 
.  حتى العزؿ قد يككف لو بعض اآلثار السميبة

كأما أف المكلب يقمؿ اإلنجاب ، فيذا أيضا كارد في أم كسيمة مف كسائؿ منع الحمؿ كىك شأف 
.   5العزؿ كذلؾ

 
 
 

                                                             
كضع المكلب في الرحـ لمنع الحمؿ ، يكسؼ بف عبد ا األحمد :  بحث فقيي  1

ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6249 
2 www.binbaz.org.sa 
عبد الكريـ الفضيمي ، المكتبة العصرية :  ، تحقيؽ 87ابف نجيـ ، زيف العابديف بف إبراىيـ ، األشباه كالنظائر  ،  3

 . ـ2003- ىػ1424لبناف ، - ، بيركت
كضع المكلب في الرحـ لمنع الحمؿ ، يكسؼ بف عبد ا األحمد :  بحث فقيي  4

ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6249 
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:  كيرد عمى أدلة القائميف بالجكاز بما يأتي 
أنو : بالنسبة الستصحاب األصؿ ؛ فإنو قد كرد ما ثبت ما ينقمنا مف أصؿ اإلباحة كالحؿ كىك 

ىنالؾ محاذير شرعية يمكف الكقكع فييا حيث انكشاؼ العكرات كما شابو ككذا اضطراب الدكرة 
.  كغيرىا 

كأما القياس عمى العزؿ ، فيك قياس مع الفارؽ ؛ ألف في العزؿ منع لمحمؿ دكف الكقكع في 
.  1المحاذير الشرعية كما في المكلب ، حيث انكشاؼ العكرات كغيرىا 

:  تطبيق شروط القياس في المسألة 
بعد النظر كالتمحيص في المسالة يتبيف أف مسألة المكلب ىي مسألة قياسية عمى مسألة العزؿ 
عمى اعتبار نفس المصمحة المرجكة  مف كبل العمميتيف حيث اتحادىما في النتيجة كىي عممية 
:  تنظيـ النسؿ أك تأجيمو لمدة محددة مف الزمف ، أما عف شركط القياس فعمى التفصيؿ اآلتي 

.  ىك العزؿ : األصؿ المقيس عميو 
. كضع المكلب :  الفرع المقيس ىك 

.  اإلباحة مع اشتراط رضا الزكجة: حكـ األصؿ 
.   تنظيـ النسؿ ، الخكؼ مف كلد السكء ، دفع الضرر عف المرأة: العمة الجامعة 

 : من ناحية األصل  -

.  إف األصؿ في ىذه المسألة منصكص عميو كغير متفرع عف أصؿ آخر 
.  كحكمو ثابت غير منسكخ 

كالحكـ ثابت فيو قبؿ الفرع ، فمسألة المكلب مسألة معاصرة كمسألة العزؿ قديمة منذ عيد النبي 
.  صمى ا عميو كسمـ

.  ىذا كطريؽ معرفة الحكـ سماعية كما سبؽ ، كىي أحاديث نبكية كىذا يعتبر مف النقؿ السماعي
 
 
 

                                                             
كضع المكلب في الرحـ لمنع الحمؿ ، يكسؼ بف عبد ا األحمد :  بحث فقيي  1

ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6249 



161 

 

 : ومن ناحية الفرع  -

فإف عمتو مساكية لعمة األصؿ ، أال كىي الخكؼ مف كلد السكء كتنظيـ النسؿ ، فكبل األمريف فييما 
.  دفع لمضرر كاألذل

ف حكـ الفرع غير منصكص عميو بداية ، بؿ ىك بالقياس عمى المسالة األصمية .  ىذا كا 
ف حكمو لـ يتقدـ عمى األصؿ بؿ جاء متأخرا عنو ؛ ألنيا مسألة معاصرة .  كا 

أف يعطى الفرع نفس حكـ األصؿ كىك الجكاز عند القائميف بالجكاز مف : فتككف النتيجة ىي 
.  العمماء
 : وأما العمة فإنيا  -

.  تنظيـ النسؿ كالخكؼ مف كلد السكء أم دفع الضرر: منضبطة ظاىرة كىي 
.  كلـ يعارضيا ما ىك أقكل منيا

نما بالمعنى اإلجمالي ، حيث معاني األحاديث التي  كىي عمة غير منصكص عمييا بالحرؼ ، كا 
.  نصت عمى جكاز العزؿ 

 
:  الترجيح 

كبيذا يترجح لدل الباحثة قكؿ القائميف بجكاز استعماؿ المكلب مع الكراىة ، لما يترتب عميو مف 
محاذير شرعية ، كأعراض جانبية مؤذية لممرأة ، كلفساد الزماف ، فينبغي االحتياط في ىذه األمكر، 

.   كالمجكء إلى المكلب كحّؿ أخير بعد انعداـ كعدـ مناسبة جميع الكسائؿ األخرل
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 الخاتمة
كعمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،  كجمؿ الحؽ بأبيى صكره  ،فأحسف خمقو  كؿ شيء خلقالحمد  الذم

ككانكا ىـ الرابط بينو كبيف عباده بنقؿ ، فكقعكا عف رب العالميف ، األنبياء  فسمـ العمماء ميراث، 
 . سبحانو كتعالى عممو ،

 : بما يأتي  فاستطيع أف أجمؿ نتائج ىذه الدراسة
كالتي ينبغي التمحيص في البحث ، الشريعة الكاسعة جدا  إف القياس ىك أصؿ مف أصكؿ .1

 ، كالتبحر بمحيطاتو يحتاج لكثير مف الصفحات الكثيرة لكثرة شائكيتو كجزئياتو؛ فيو 
 .  كالكتب بؿ أميات الكتب ، فيذه األطركحة المتكاضعة ما ىي إال جزء مف كؿ 

المستجدة لسرعة التطكر ، كمسابقة كالحكادث  الحاضر مميء بالنكازؿ ف عصرناإ .2
 تحتاج لمبت فييا التكنكلكجيا ؛ مما يستكجب عمى أىؿ العمـ النظر كالبحث فييا؛ إذ

ال يعادلو عمـ مف العمكـ  الذم، كتأصيميا شرعيان عمى يد خبراء ىذا العمـ الثميف 
 . الدنيكية

كالتأكد مف عممو ككرعو في إطبلؽ الفتكل أك الحكـ ،  ينبغي الحذر في األخذ عف العالـ .3
 ، كال بد لممفتي أف يككف أىبل لئلفتاء ، حامبل شركط االجتياد األساسية ، كالتي لمنازلة

عمما أف . تعطيو األىمية في النظر كالبحث كالتكصؿ عمى حكـ ا عز كجؿ في النازلة
دراكيا إلتقاف البحث .  ىنالؾ أصكال لبحث النازلة كمنيجا ال بد مف مراعاتيا كا 

، كانت بمثابة تطبيؽ شركط القياس عمييا كمدل الدراسة  أما المسائؿ التي نكقشت في ىذه .4
صحة تسمية المسألة قياسية ، كقد كانت عمى سبيؿ التمثيؿ ال عمى سبيؿ الحصر ف 
فالقياس في أيامنا كثير ف بؿ ىك األكثر استعماال عند فقياء العصر إللحاؽ الفركع 

باألصكؿ ف كلكثرة تكاجد المسائؿ النظيرة لمسائؿ قديمة قد نص عمى حكميا ، أك نظر 
فمنيا ما انطبؽ عمييا شركط القياس كمنيا لـ ينطبؽ ، كقد عرضت .  عمماء السمؼ فييا

. كبينت ىذا كفقا لمعايير كضعتيا ألساسيات األطركحة
قياس نقؿ الدـ عمى مسألة التداكم بالمحرمات في حالة الضركرة ، : فكانت المسألة األكلى  .5

كثبت أنيا مسألة قياسية مف جية اعتبارىا قياس مباشر عمى التداكم بالمحـر ، كالحرير 
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لمحكة كما شابو ، كليست قياسية مف جية قياسيا عمى جكاز التداكم بالمحـر قياسا عمى 
إباحة المحرمات كالميتة كالدـ لممضطر لؤلكؿ بجامع دفع المرض ، كأف المرض كالجكع 

 .فيتبيف أف المسألة األصمية المقيس عمييا ىي عبارة عف فرع كليست أصبل . كالعطش
جكاز التبرع بالدـ لمعصكـ الدـ المسمـ أك الكتابي قياسا عمى اليبة ، كثبت : كالثانية كانت  .6

 . أنيا مسألة قياسية
اتخاذ سف الذىب لمف قمعت سنو بدليا ، كثبت أنيا أيضا قياسية ، كمثميا : كالثالثة كانت  .7

كالتي ىي اتخاذ كصبلت مف الذىب كالفضة تشد بيا العظاـ المكسكرة حيث إنيا : الرابعة 
 . مف النظائر ليا أيضا 

 .كالخامسة كانت فسخ نكاح مف أصيب بمرض اإليدز كثبت أنيا قياسية .8
قياس األـ البديمة عمى األـ المرضعة ، كبعد مناقشة المسألة لـ : أما السادسة فكانت  .9

 . تنطبؽ شركط القياس عمييا ؛ فثبت أنيا ليست قياسية
، كتبيف  (الرضاعة  )قياس نقؿ الدـ عمى المبف الناشر لمحرمة : كالسابعة كانت  .10

 . أنيا ليست قياسية
قياس كضع المكلب في رحـ المرأة قياسا عمى العزؿ ، كتبيف أنيا : كالثامنة كانت  .11

 .  قياسية
  

كاف مف صكاب فيك مف ا جؿ كعبل مف غير حكؿ كال قكة مني،  فيذا جيد المقؿ ، فما: كأخيران 
حؽ الشيطاف ، كالحمد  عمى التكفيؽ فقد فاز مف نالو ، كالحمد   كما كاف مف خطأ فمني كمف

 .  كصمى الميـ عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو الطيبيف األطياركآخران   كثيران أكالن حمده
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  القرآنية الكريمةمسرد اآليات

 

 الصفحة السكرة اآلية

: البقرة ﴾ َواَل تُ ْلُقوا بِ َْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ ﴿

195 

100 

ِإنَّ اللََّو ال يَ ْ ِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْ ِفُر َما ُدوَن َ ِلَ   ﴿
﴾ ِلَمْن َيَشاُا 

 106 48: النساء 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِل  ﴿

اأَلْمِر ِمنُكْم فَِ ن تَ َناَزْعُتْم ِف  َ ْ ٍا فَ ُردُّوُه ِإَلى الّلِو 

 ﴾َوالرَُّسولِ 

النساء  

59 

58 ،57 ، 
62 

 153 23:النساء  ﴾َوُأمََّهاُتُكُم ال َِّت  َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ ﴿

ُهْم َلَعِلَمُو و﴿ َلْو رَدُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِل  اأَلْمِر ِمن ْ

ُهْم  ﴾ الَِّذيَن َيْسَتنِبُطونَُو ِمن ْ

النساء  

83 

57 

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَم  ُأِىلَّ ﴿ ُارَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ

 ﴾ ِل َْيِر اللَِّو ِبوِ 

 91 3: المائدة 
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 76، 62 3: المائدة  ﴾اْليَ ْوَم َأْ َمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت ﴿

نَ ُهْم ِبَما َأنزَل اللَّوُ ﴿  62  49: المائدة  ﴾ َوَأِن اْاُكْم بَ ي ْ

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب ﴿
َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 

َنُكُم اْلَعَداَوَة * تُ ْفِلُحوَن  ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ
َواْلبَ ْ َ اا ِف  اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّ ْم َعن ِ ْ ِر الّلِو 

 ﴾َوَعِن الصََّ ِة فَ َهْل َأنُتم مُّنتَ ُهونَ 

المائدة  

90-91. 

48  

 58 95: المائدة  ﴾ِ﴾ َفَجَزاٌا ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعم﴿

 62 38:األنعاـ  ﴾ مَّا فَ رَّْطَنا ِف  الِكَتاِب ِمن َ ْ اٍ ﴿

 99 ، 95 119:األنعاـ  ﴾َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َارََّم َعَلْيُكْم ِإال َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيوِ ﴿

ُقْل اَل َأِجُد ِف  َما ُأوِاَ  ِإَل َّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم ﴿

َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًاا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر 

َر  فَِ نَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِل َْيِر اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 ﴾ بَاٍغ َواَل َعاٍد فَِ نَّ رَبََّ  َغُفوٌر رَِايمٌ 

: األنعاـ 
145 

91 ، 99 

 55 23: يكسؼ ﴾ ِإْن ُ ْنُتْم لِلرُّْؤيَا تَ ْعبُ ُرونَ ﴿

َرٌة ألُوِل  األَْلَبابِ ﴿  65 111:يكسؼ ﴾ َلَقْد َ اَن ِف  َقَصِصِهْم ِعب ْ
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َيانًا ِلُكلِّ َ ْ اٍ ﴿  62  89:النحؿ  ﴾تِب ْ

َمْن َ َفَر بِاللَِّو ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِو ِإال َمْن ُأْ رَِه َوقَ ْلُبُو ﴿

 ﴾ُمْطَمِ نٌّن بِاِايَمانِ 
: النحؿ 
106 

106 

َم َوَلْحَم اْلِخنزِيِر َوَما ُأِىلَّ  ﴿ِإنََّما َارََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َف  ِإْثَم َعَلْيِو  ِبِو ِل َْيِر الّلِو َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّايٌم ﴾

: النحؿ 
115 

92 

 َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم *َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّ اِة فَاِعُلوَن ﴿

 ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهْم *َااِفُلوَن 

ُر َمُلوِميَن   َفَمِن ابْ تَ َ ى َورَاَا َ ِلَ  فَ ُولَِ َ  ُىُم *فَِ ن َُّهْم َغي ْ

﴾ *اْلَعاُدوَن 

: المؤمنكف 
4-7 

141 

 144 15:األحقاؼ ﴾ َوَاْمُلُو َوِفَصالُُو َث ثُوَن َ ْهًرا﴿

 56، 55  2: الحشر  ﴾فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِل  األْبَصارِ   ﴿

ُيْخرِبُوَن بُ ُيوتَ ُهْم بِ َْيِديِهْم َوَأْيِد  اْلُمْ ِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَا ﴿ 
 ﴾ُأوِل  األْبَصارِ 

 55 ، 65 2: الحشر 

يِن َوَلْم ﴿  َهاُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُ ْم ِف  الدِّ  109: الممتحنة اَل يَ ن ْ
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ُيْخرُِجوُ ْم ِمْن ِديَارُِ ْم َأْن تَ بَ رُّوُىْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ 

َهاُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن  (8)اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ِإنََّما يَ ن ْ

يِن َوَأْخَرُجوُ ْم ِمْن ِديَارُِ ْم َوظَاَىُروا َعَلى  قَاتَ ُلوُ ْم ِف  الدِّ

ِإْخَراِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُىْم َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم فَ ُولَِ َ  ُىُم 

 ﴾اللَّاِلُمونَ 

9-8 

 149 6:الطبلؽ ﴾﴿فَِ ْن َأْرَضْعَن َلُكْم فَ ُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ 

 156 8: التككير  ﴾َوِإَ ا اْلَمْوُاوَدُة ُسِ َلْت بَِ  ِّ َ ْنٍب قُِتَلتْ  ﴿
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  النبوية الشريفة واآلثار مسرد األحاديث

 الصفحة  الحديث 
  99 ، 96 إباحة الحرير لمحكة 
 ، 102  ، 99،94إباحة الذىب لمحاجة 

115 ، 117  
 93أبكاؿ اإلبؿ  

أتتني أمي راغبة في عيد النبي صمى ا عميو كسمـ فسألت 

.... نعـ  : آصميا ؟ قاؿ: النبي صمى ا عميو كسمـ 

109 

 58 أجتيد رأيي
أحرِّج با عمى كؿ امرئ سأؿ عف شيء لـ يكف ، فإف ا قد 

 بيف ما ىك كائف
85 

ف أخطأ فمو أجر   74، 59إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو أجراف ، كا 
 60... أرأيت لك كاف عمييا ديف  أكنت تقضينو ؟
 96إف ا لـ يجعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ 

إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ تزكج مف امرأة مف بني غفار 
فمما دخؿ عمييا فكضع ثكبو كقعد عمى الفراش ، أبصر بكشحيا 

... بياضا

131 

 116كأف عثماف بف عفاف ضبب أسنانو بالذىب 
أف عمر أثبت الخيار ألحد الزكجيف الصحيحيف إف كجد عيبان 

... مف عيكب ثبلثة الجنكف كالجذاـ كالبرص
131 

أف عمر سقطت ثنيتو فأمره النبي صمى ا عميو كسمـ أف 
يشدىا بالذىب 

116 

أف ييكدية أتت النبي صمى ا عميو كسمـ بشاة مسمكمة فأكؿ 
أال نقتميا ؟ قاؿ ، فما زلت أعرفيا في ليكات رسكؿ : منيا فقيؿ 

 ا صمى ا عميو كسمـ

109 
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 49 إنو لكقتيا لكال أف أشؽ عمى أمتي
 98تداككا كال تتداككا بمحـر 

دعكني ما تركتكـ ، إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ سؤاليـ كاختبلفيـ 
 ...عمى أنبيائيـ 

63 

 130 فر مف المجذكـ كما تفر مف األسد
 157كنا نعزؿ كالقراف ينزؿ 

كنت مع النبي صمى ا عميو كسمـ حيف افتتح حنينان ، فقاـ فينا 
... خطيبان فقاؿ

141 

 85... ال تعجمكا بالبمية قبؿ نزكليا ، فإنكـ إف ال تفعمكا أكشؾ
ال تسألكا عما لـ يكف ، فإني سمعت عمر رضي ا عنو يقكؿ 

 ....
85 

 157 ال عميكـ أف ال تفعمكا ذاكـ ، فإنما ىك القدر
ال عميكـ أف ال تفعمكا ، ما كتب ا خمؽ نسمة ىي كائنة إلى 

 يكـ القيامة إال ستككف
157 

 49 لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صبلة
 86 ما أنير الدـ كذكر اسـ ا فكمكه ، ما لـ يكف سف كال ظفر

 98 ما جعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ
امرأة مف مزينة فجاءت إلى النبي _ أبك ركانة _ نكح عبد يزيد 

... صمى ا عميو كسمـ ، فأخذت شعرة مف رأسيا كقالت
130 

النبي صمى ا عميو كسمـ كسا عمر رضي ا عنو حمة فأرسؿ 
بيا عمر إلى أخ لو مف أىؿ مكة قبؿ أف يسمـ 

109 

 157نيى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أف يعزؿ عف الحرة إال 
 98 نيى النبي صمى ا عميو كسمـ عف التداكم بخبيث
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 مسرد األعالم 
 

الصفحة العمـ 

 15اآلمدم 

 14الباقبلني 

 38البيضاكم 

 74ابف تيمية 

 8الجكيني 

 38ابف الحاجب 

 37الرازم 

 9الزركشي 

 38السبكي 

 76الشاطبي 

 38الصفي اليندم 

 73ابف عبد البر 

 59ابف قدامة 

 71ابف قيـ الجكزية 
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مسرد المصادر والمراجع  

 

عبد الحميد : اآلرمكم ، سراج الديف محمكد بف أبي بكر ، التحصيؿ مف المحصكؿ ، ت  .1
 ـ1988-ىػ1408 ، 1لبناف ، ط- أبك الزنيد ، مؤسسة الرسالة ، بيركت

 
اآلمدم ، سيؼ الديف أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد ، اإلحكاـ في أصكؿ  .2

 ، 1لبناف ، ط- إبراىيـ عجكز ، دار الكتب العممية ، بيركت: األحكاـ ، ضبطو 
 . ـ1985-ىػ1405

 
 . اإلسنكم ، جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف ، نياية السكؿ ، عالـ الكتب .3

 
 ، 1األلباني ، محمد ناصر الديف ، السمسمة الضعيفة ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط .4

 .ـ2002-ىػ1422
 

األلباني، محمد ناصر الديف األلباني ، ضعيؼ سنف ابف ماجو ، مكتبة المعارؼ ،  .5
 .ـ1997-ىػ1417 ، 1الرياض ، ط

 
إماـ الحرميف ، أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ ، البرىاف في أصكؿ الفقو ،  .6

- ىػ1418 ، 1لبناف ، ط- صبلح عكيضة ، دار الكتب العممية ، بيركت: تعميؽ 
 .ـ1997

  
- ىػ1414 ، 1ط ، إسبلمي منظكر مف طبية قضايا ، إدريس محمكد عبد ، إدريس .7

  .ـ1993
 

إماـ الحرميف ، أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا الجكيني ، الغياثي غياث األمـ في  .8
 . ىػ 1401 ، 2عبد العظيـ الديب ، ط. د: الِتياث الُظَمـ ، ت 



173 

 

-  ، دار الكتب العممية ، بيركت3/264أمير باد شاه ، محمد أميف ، تيسير التحرير ،  .9
 . لبناف 

 
البخارم ، عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد ، كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم ،  .10

 . ـ1995-ىػ1416 ، 2 ، الفاركؽ لمطباعة كالنشر ، ط3/267
 

 ، 119ابف بدراف ، عبد القادر بف بدراف الدمشقي ، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد ،  .11
 ، 3لبناف ، ط- عبد ا بف عبد المحسف التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيركت: تصحيح 
 . ـ1985-ىػ1405

 
 ، 3/29أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ ، البحر الزخار المعركؼ بمسند البزار ،  ، البزار .12
 . ـ1988-ىػ1409 ، 1، مكتبة العمكـ كالحكـ ، ط [778]

 
. د: البصرم ، أبك الحسف البصرم محمد بف عمي بف الطيب ، شرح العمد ، ، تحقيؽ  .13

 .ىػ1410 ، 1عبد الحميد الزنيد ، ط
 

عبد المجيد . د: البصرم ، أبك الحسيف محمد بف عمي بف الطيب ، شرح العمد ، تحقيؽ  .41
 ىػ1410 ، 1بف عمي أبك زنيد ، ط

 
أبك البصؿ كمجمكعة عمماء ، عبد الناصر أبك البصؿ ، عمر سميماف األشقر ، محمد  .15

 ، دار النفائس ، 2/602عثماف شبير ، عارؼ عمي عارؼ، قضايا طبية معاصرة ، 
 .  ـ2001-ىػ 1421 ، 1األردف ، ط- عماف

 
. د:  ، تحقيؽ 2/217البغدادم ، أحمد بف عمي بف برىاف ، الكصكؿ إلى األصكؿ ،  .16

 . ـ1984-ىػ1404 ، 1عبد المجيد أبك زنيد ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط
 

عادؿ بف : البغدادم ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب ، الفقيو كالمتفقو ، تحقيؽ  .17
 ـ1996-ىػ1417 ، 1يكسؼ الغزاكم ، دار ابف الجكزم ، ط
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البغدادم ، إسماعيؿ باشا ، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف مف كشؼ  .18
 . ـ1982-ىػ1402لبناف ، - الظنكف ، دار الفكر ، بيركت

 
البيكتي ، منصكر بف يكنس بف إدريس ، شرح منتيى اإلرادات ، ، دار الكتب العممية ،  .19

 . ـ2005-ىػ1426 ، 1لبناف ، ط- بيركت
 

  .القاىرة ، الحديث دار ، الحميد عبد منصكر إسبلـ : تحقيؽ ، البييقي ، السنف الكبرل .20
 

البيكمي ، عبد المعطي ، مقاؿ تأجير األرحاـ حبلؿ حبلؿ ، صحيفة األىراـ ، العدد  .21
 ىػ1422 صفر 25ـ ، 2001 مايك 19، 41802

 
محمد ناصر األلباني ، مكتبة المعارؼ ، : الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة ، تحقيؽ  .22

 .ـ2002-ىػ1422 ، 2الرياض ، ط
 

تغرم بردم ، جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ ، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،  .23
 .المؤسسة المصرية العامة لمتاليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر

 
التممساني ، محمد بف أحمد الحسيني ، مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ ، ،  .24

 .ـ1998-ىػ1419 ، 1لبناف ، ط- محمد فرككس ، مؤسسة الرياف ، بيركت: ت 
 

 – بيركت ، الفكر دار ، السنف إعبلء ، العثماني أحمد ظفر ، التيانكم ، إعبلء السنف .25
 .ـ2001-ىػ1421 ، 1ط لبناف،

 
 3مصطفى السقا كآخركف ، ط: الثعالبي ، أبك منصكر ، فقو المغة كسر العربية ، تحقيؽ  .26

 ، دار الفكر لمطباعة 
 

محمد عبد ا .د: الجرجاني ، عمي بف محمد الشريؼ الحسيني ، التعريفات ، المحقؽ  .27
 .ـ2003-ىػ1424لبناف ، - مرعشمي ، دار النفائس ، بيركت
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 ، كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ ، ا عبد بف مصطفى ، خميفة حاجي .28
  . بغداد ، المثنى مكتبة ، 1/112

 
شعيب األرناؤكط ، : ابف حباف ، أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد البستي ، تحقيؽ  .29

 .ـ1988-ىػ1408 ، 1مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
 

محمد بف حباف بف أحمد البستي ، في الثقات ،مطبعة مجمس دائرة أبك حاتـ  ابف حباف ،  .30
 . 1المعارؼ ، ط

 
محمكد .  د: ابف حـز ، عمي بف أحمد بف سعيد  ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، تحقيؽ  .31

 . ـ2005-ىػ1426عثماف ، دار الحديث ، القاىرة ، 
 

حمد بف عمي بف محمد بف حجر الكناني ، تمخيص الحبير في أابف حجر العسقبلني ،  .32
عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض ، دار الكتب : تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تحقيؽ

 ـ1998-ىػ1419 ، 1لبناف ، ط- العممية ، بيركت
 

ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ، دار  .33
 .ـ1998- ىػ1419 ، 1الحديث ، مصر ، ط

 

، كمنبع الفكائد ابف حجر الييثمي ، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ، مجمع الزكائد   .34
 .ـ1986-ىػ1406مؤسسة المعارؼ ، بيركت ، 

 
الحطاب ، أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغربي ، مكاىب الجميؿ لشرح  .35

 . ـ1995- ىػ1416 ، 1لبناف ، ط- مختصر خميؿ ،دار الكتب العممية ، بيركت
 

 طكيؿ يكسؼ.د: تحقيؽ ، خمكاف بف بكر أبي بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد ، خمكاف ابف .63
  . ـ1998-ىػ1419 ،1ط ، لبناف- بيركت العممية، الكتب دار ، طكيؿ كمريـ
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الخطيب الشربيني ، شمس الديف محمد بف محمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  .73
 .ـ1994- ىػ1415 ، 1لبناف ، ط- ألفاظ المنياج ، دار الكتب العممية ، بيركت

 
 ، كآخركف األرناؤكط شعيب : تحقيؽ ، الدارقطني سنف ،  عمر بف عمي ،  الدارقطني .38

 . ـ2004-ىػ1424 ، 1ط الرسالة، مؤسسة
 

الدارمي ، عبد ا بف عبد ا بف عبد الرحمف السمرقندم ، سنف الدارمي ، كتاب العمـ،  .39
، 1فكاز أحمد زمرلي ، كخالد العممي ، دار الرياف ، القاىرة ، ط: كراىية الفتيا ، ت : باب 

  .ـ 1987-ىػ1407
 

شعيب : أبك داككد ، سميماف بف األشعث األزدم السجستاني ، سنف أبي داككد ، تحقيؽ  .40
 . ـ2009-ىػ1430األرناؤكط ك محمد كامؿ قره بممي ، دار الرسالة العالمية ، 

 
شعيب األرناؤكط ، مؤسسة : أبك داككد ، سميماف بف األشعث السجستاني ، المراسيؿ، ت  .41

 .ـ1988-ىػ1408 ، 1الرسالة ، بيركت ، ط
 

لدسكقي ، محمد بف أحمد بف عرفة ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ، دار الكتب ا .42
 .ـ1996- ىػ1417 ، 1لبناف ، ط- العممية ، بيركت

 
الذىبي ، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ، سير أعبلـ النببلء ، مكتبة الصفا ،  .43

. ـ 2003-ىػ1424 ، 1ط

الرازم ، فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف ، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو ،  .44
.  ـ1992-ىػ1412 ، 2مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

ابف رجب الحنبمي ، أبك الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف بف أحمد ، جامع العمكـ  .45
- ىػ 1419 ، 1مصر ، ط- محمد األحمدم ، دار السبلـ ، القاىرة.د: كالحكـ، ت

 . ـ1998
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-7/150الرحيباني ، مصطفى السيكطي ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ،  .46
 . ـ2000- ىػ1421 ، 3 ، ط143

 
: ابف رشد ، أبك الكليد القرطبي األندلسي ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ، خرج أحاديثو .47

 . ـ2004-ىػ1425 ، 1أحمد أبك المجد ، دار العقيدة ، القاىرة ، ط

الرممي ، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف ، نياية المحتاج إلى شرح  .48
 . ـ1993-ىػ1414لبناف ، - المنياج ، دار الكتب العممية ، بيركت

: الزركشي ، بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد ا الشافعي ، البحر المحيط ، تحرير  .49
 .ـ1988-ىػ1409 ، 1عبد الستار أبك غدة ، كزارة األكقاؼ ، ط

 
 ، 1لبناف ، ط- الزحيمي ، كىبة الزحيمي ، التفسير المنير ، دار الفكر المعاصر ، بيركت .50

 .ـ1991-ىػ1411
 

 ، 17: لبناف ، ط - الزركمي ، خير الديف ، األعبلـ ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت 50
 .ـ2007

 
- أبك زىرة ، محمد أبك زىرة ، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي ، دار الفكر ، القاىرة 51

 .ـ2006مصر ، 
 

 . الزيات كآخركف ، إبراىيـ مصطفى الزيات كآخركف ، المعجـ الكسيط ، دار الدعكة  52
 

لبناف، – زيداف ، عبد الكريـ زيداف ، الكجيز في أصكؿ الفقو ، مؤسسة الرسالة ، بيركت  53
 . ـ1996-ىػ1417 ، 5ط

 
الزيمعي ، جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ الحنفي ، نصب الراية ألحاديث اليداية ، دار  54

 . ـ1987- ىػ1407 ، 3لبناف ، ط- إحياء التراث  العربي، بيركت
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. سبتي ، رائد سبتي يكسؼ سميماف ، التعميؿ بالحكمة ، أطركحة ماجستير ، اشراؼ د 55
 . حسف خضر 

 
السبكي كابف السبكي ، عمي بف عبد الكافي كابنو ، اإلبياج في شرح المنياج ، دار الكتب  56

 .ـ1984- ىػ1404 ، 1لبناف ، ط- العممية ، بيركت
 

السبكي ، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي ، رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب،  57
-ىػ419 ، 1لبناف ، ط- عمي معكض كأحمد عبد المكجكد ، عالـ الكتب ، بيركت: ت 

 .ـ1999
 

محمكد : السبكي ، عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي ، طبقات الشافعية الكبرل تحقيؽ  58
 . محمد الطناحي ، كعبد الفتاح محمد الحمك

 
أبك : السرخسي ، أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ، أصكؿ السرخسي ، تحقيؽ  59

 .الكفا األفغاني ، لجنة إحياء المعارؼ ، اليند
 

السعدم ، عبد الحكيـ عبد الرحمف أسعد ، مباحث العمة في القياس ، دار البشائر  60
 .ـ2000-ىػ1424، 2لبناف ، ط- اإلسبلمية ، بيركت

 
– سبلمة ، زياد أحمد سبلمة ، أطفاؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة ، دار البيارؽ ، بيركت  61

 . ـ1996-ىػ1417 ، 1لبناف ، ط
 

النيي أف يتداكم : السندم ، أبك الحسف الحنفي ، شرح سنف ابف ماجو القزكيني ، باب  62
 .بخمر ، دار الجيؿ ، بيركت

 
السيكطي ، جبلؿ الديف السيكطي ، االقتراح في أصكؿ النحك ، دار المعرفة الجامعية ،  63

 . ـ2006-ىػ1426
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: الشاطبي ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي ، المكافقات ، ضبط كتعميؽ  64
-ىػ1427 ، 2مشيكر آؿ سمماف ، دار ابف القيـ ، الرياض المممكة العربية السعكدية ، ط

 .ـ2006
 
خيرم سعيد ، المكتبة التكقيفية ، : الشافعي ، محمد بف إدريس الشافعي ، األـ ، المحقؽ  65

 . مصر – القاىرة 
 

أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث، :  ، تحقيؽ 483الشافعي ، محمد بف إدريس ، الرسالة ،  66
 .ـ2005-ىػ1426 ، 3القاىرة ، ط

 
األردف، -شبير ، محمد عثماف شبير ، المعامبلت المالية المعاصرة ، دار النفائس ، عماف 67

 . ـ2001-ىػ1422 ، 4ط
 

 . الشنقيطي ، محمد بف محمد مختار ، أحكاـ الجراحة الطبية ، مكتبة الصحابة ، جدة 68
 

: الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد ، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ ، تحقيؽ  69
 . ـ1992-ىػ1412 ، 1لبناف ، ط- أبك مصعب محمد سعيد البدرم ، دار الفكر ، بيركت

 
سيد إبراىيـ ، دار الحديث : الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد ، فتح القدير ، المحقؽ  70

 . ـ2003-ىػ1423، القاىرة ، 
 

 ، 1الصابكني ، محمد عمي الصابكني ، مختصر تفسير ابف كثير ،دار السبلـ ، ط 71
 . ـ1996-ىػ1417

 
دكركتيا كرافكلسكي : الصفدم ، صبلح الديف خميؿ ابف أيبؾ ، الكافي بالكفيات ، باعتناء  72

 ـ2009-ىػ1430، المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية ، بيركت ، 
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 اإلسبلمي المكتب ، األعظمي الرحمف حبيب : تحقيؽ ، اليماـ بف الرزاؽ عبد ، الصنعاني 37
 . ـ1983- ىػ1403 ، 2ط ،

 
الضكيحي ، أحمد بف عبد ا بف محمد ، النكازؿ األصكلية ، ، بحث عمى الشبكة  74

 العنكبكتية
 

طاش كبرل زاده ، أحمد بف مصطفى ، مفتاح السعادة كمصباح الزيادة ، دار الكتب  75
 . العممية 

 
حمدم السمفي ، مكتبة : أبك القاسـ سميماف بف أحمد ، المعجـ الكبير ، تحقيؽ الطبراني ،  67

 ابف تيمية 
 

ابف عابديف ، محمد أميف ، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار ، إشراؼ  77
 .ـ2000-ىػ1421لبناف ، – مكتب البحكث كالدراسات ، دار الفكر ، بيركت 

 
 .ابف عبد البر ، أبك عمر يكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي ، جامع بياف العمـ كفضمو 78
 
 أخبار في الذىب شذرات ، الحنبمي العماد بف الحي عبد الفبلح أبك ، الحنبمي العماد ابف 97

  .لبناف- بيركت ، الجديدة اآلفاؽ دار ، ذىب مف
 

ابف العماد ، شياب الديف أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي ،  80
محمكد األرناؤكط ، دار ابف كثير ، بيركت : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، تحقيؽ 

 .ـ1992-ىػ1413 ، 1، ط
الغزالي ، محمد بف محمد بف محمد ، شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ  81

 . ـ1971- ىػ1390الكبيسي ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، .د: التعميؿ، ت
 
 الغزالي ، محمد بف محمد بف محمد ، المستصفى في عمـ األصكؿ ، تصحيح محمد بف  82

. ـ2000-ىػ1420لبناف ، - عبد السبلـ عبد الشافي ، دار الكتب العممية ، بيركت
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الغمرم ، أبك عاصـ نبيؿ بف ىاشـ ، فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب الدارمي ، المكتبة  83
 .  ـ1999-ىػ1419 ، 1السعكدية ، ط- المكية ، مكة

 
عبد السبلـ : قكس ، تحقيؽ : ابف فارس ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، مادة  84

 .ـ1979-ىػ1399ىاركف ، دار الفكر ، 
 

الفيكمي ، أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ، المصباح المنير في غريب الشرح  85
 لبناف– نزؿ ، المكتبة العممية ، بيركت : النكف ، مادة : الكبير لمرافعي ، كتاب 

 
القحطاني ، مسفر عمي بف محمد ، منيج استنباط أحكاـ النكازؿ الفقيية المعاصرة ، ، دار  86

 .ـ2003-ىػ1424 ، 1لبناف ، ط– ابف حـز ، بيركت 
 

ابف قدامة ، مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد المقدسي ، ركضة الناظر في أصكؿ  87
 عبد الكريـ النممة ، مكتبة الرشد ، الرياض: الفقو ، تحقيؽ 

 
القرافي ، شياب الديف أحمد بف إدريس ، شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ ،  88

 .محمد بف عبد الرحمف الشاغكؿ ، المكتبة األزىرية :  ، تحقيؽ 379
 

القرة داغي كالمحمدم ، عمي محيي الديف ك عمي يكسؼ ، فقو القضايا الطبية المعاصرة ،  89
 . ـ2008-ىػ1429 ، 2لبناف ، ط- دار البشائر ، بيركت

 
 . القرضاكم ، يكسؼ القرضاكم ، فتاكل معاصرة ، دار العمـ ، الككيت 90

 
القرطبي ، محمد بف أحمد األنصارم ، الجامع ألحكاـ القرآف ، دار الحديث ، القاىرة ،  91

 .ـ1996-ىػ1416 ، 2ط
 

ابف القيـ ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ الجكزية ، إعبلـ المكقعيف عف  92
محمد المعتصـ با البغدادم ، دار الكتاب العربي، : رب العالميف ، ضبط كتعميؽ 

.  ـ1998- ىػ1418 ، 2لبناف ، ط- بيركت
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ابف القيـ ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ الجكزية ، زاد المعاد في ىدم  93
 .ـ2000-ىػ1420 ، 1محمد عبد القادر عطا ، دار التقكل ، ط: خير العباد ، تحقيؽ 

 
أحمد عبد الكىاب فيتح ، دار الحديث ، : ابف كثير ، أبك الفداء ، البداية كالنياية ، تحقيؽ  94

 ـ2002-ىػ1423 ، 6القاىرة ، ط
 

 . لبناف- بيركت ، العربي التراث إحياء دار ، المؤلفيف معجـ ، كحالة رضا عمر ، كحالة 59
 

الكماؿ بف اليماـ ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ، شرح فتح القدير ،  دار  69
 .ـ1995- ىػ1415 ، 1لبناف ، ط- الكتب العممية ، بيركت

 
عبد : الككىجي ، عبد ا بف الشيخ حسف الحسف ، زاد المحتاج بشرح المنياج ، تحقيؽ  97

 .ا بف إبراىيـ األنصارم ، المكتبة العصرية 
 

عمي معكض : الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب ، الحاكم الكبير ، تحقيؽ  98
 . ـ1999-ىػ1419لبناف ، - كعادؿ أحمد عبد المكجكد ، دار الكتب العممية ، بيركت

 
ىػ ، 1404مف رجب إلى شكاؿ ، : مجمة البحكث اإلسبلمية ، العدد العاشر ، اإلصدار  99

 .. (الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء ، المممكة العربية السعكدية )
 

المجمع الفقيي اإلسبلمي ، المنبثؽ عف منظمة المؤتمر مجمة المجمع الفقو  100
 . اإلسبلمي

 
: المحمي ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد ، شرح الكرقات في أصكؿ الفقو ، ت  101
 . ـ1999-ىػ1420 ، 1حساـ الديف عفانة ، ط.د
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مختارم كالرامي ، حسيف كىشاـ ، تقريب األمؿ البعيد في نكازؿ األستاذ أبي  102
 .ـ2004-ىػ1424لبناف ، - السعيد ، دار الكتب العممية ، بيركت

 
  .األعظمي الرحمف حبيب : تحقيؽ ، السنف كتاب ، منصكر بف سعيد ، منصكر 103

 
ابف منظكر ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ، لساف العرب ، دار  104

 . ـ2004 ، 3صادر، بيركت ، ط
 

منكف ، عيسى منكف ، نبراس العقكؿ في تحقيؽ القياس عند عمماء األصكؿ ،  105
 .، مطبعة التضامف األخكم1ط

 
المكصمي ، عبد ا بف محمكد بف مكدكد ، االختيار لتعميؿ المختار ، دار األرقـ  106

 .ـ1999-ىػ1420 ، 1لبناف ، ط- ، بيركت
 

ابف النجار ، محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي ، شرح الكككب  107
 .ـ1997-ىػ1418محمد زحيمي كنزيو حماد ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، : المنير ، ت

 
عبد : ابف نجيـ ، زيف العابديف بف إبراىيـ بف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، تحقيؽ  108

 . ـ2003-ىػ1424صيدا ، -الكريـ الفضيمي ، المكتبة العصرية ، بيركت
 

لبناف، -أحمد بف غنيـ بف سالـ ، الفكاكو الدكاني ، دار الفكر ، بيركت, النفراكم  109
 ـ1995-ىػ1415

 
. مف الضركرات التي تبيح نقؿ الدـ : ىيئة كبار العمماء ، فتكل  110

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&Pa
geID=317&PageNo=1&BookID=16 

 

 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=317&PageNo=1&BookID=16
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=317&PageNo=1&BookID=16
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ف اختمؼ دينيما ،  111 ىيئة كبار العمماء ، فتكل نقؿ الدـ مف إنساف إلى آخر كا 
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&Pa

geID=320&PageNo=1&BookID=16 
 
حسيف سميـ أسد ،  دار : أبك يعمى ، أحمد بف عمي بف المثنى التميمي ،تحقيؽ  112

 .1988-ىػ1408 ، 1المأمكف لمتراث ، ط
 

311 http://www.aslein.net/showthread.php?t=5492 

411 www.binbaz.org.sa 
511 ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6249 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=320&PageNo=1&BookID=16
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=320&PageNo=1&BookID=16
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