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  من القرآن الكرمي
  )١١من اآلية: النساء(﴿ يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم ﴾ :تعاىلقال 
واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم  ﴿:تعاىلقال 

 ﴾بنِني وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللَّه هم يكْفُرونَ
  )٧٢:النحل(

  
  من السنة املطهرة

رواه )( كل غالم وهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وحيلق رأسه:( قال 
  )اخلمسة وصححه الترمذي

ولو كنت مؤثرا ألحد آلثرت النساء على ، سووا بني أوالدكم يف العطية:( قال 
  )سعيد يف سننهرواه ( )الرجال
  
  



 ٤

  مقدمة اموعة 
الكربى من الزواج، والفرع األوفـر يف   تتناول هذه اموعة البحث املقاصدي عن الثمرة

األسرة، وهم األوالد، فال ميكن ملن يبحث يف فقه األسرة أن مير بـاألوالد دون أن يبحـث يف   
  .أحكامهم، وما راعاه الشرع من املقاصد حنوهم

ذلك أن الشرع احلكيم أعطى األوالد أمهية كربى، باعتبارهم مـن املستضـعفني الـذين    
الهم ويكفلهم وحيفظ حقوقهم، وحسبنا من القرآن الكرمي داللة على أمهية حيتاجون إىل من يتو
  )١١من اآلية: النساء( ﴾يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم  ﴿:تعاىلحقوق األوالد قوله 

ـ حبسب ما يتصـوره مـن     ١والعامل، وإن تصور أنه توجه اآلن إىل حفظ حقوق الطفولة
من حقوق للطفولة، وجبنب ما ألفت إليه االنتباه منـها،  حقوق ـ فإنه جبنب ما ضمن الشرع  

  .مقصر جدا
ولن نتحدث يف هذه املقدمة املختصرة عن أدلة هذا، ألن كل ما سنورده يف هذه اموعـة  

  .أدلة عليه
  :وقد رأينا أن حقوق الطفولة حبسب ما تدل عليه النصوص، ترجع إىل احلقوق التالية

اعاة اجلوانب النفسية للطفل، حىت يشب شخصا سويا خاليا ونريد ا مر: احلقوق النفسية
  .من العقد اليت قد تؤثر يف توجهات حياته، وأدائه لوظيفته

ونريد ا احلقوق اليت تضمن سالمة األوالد اجلسدية، بدءا من حقهم يف : احلقوق الصحية
  .من نفقاتاحلياة، وانتهاءا حبفظهم من العلل، وحقهم يف كل ما حتتاجه سالمة جسدهم 
  .وقد مجعنا احلقوق املرتبطة ذين اجلانبني يف هذا اجلزء األول من اموعة

وفق األساليب الصحيحة اليت ال تؤثر يف شخصيتهم نفسيا مـن  : حقهم يف التربية السليمة
  .جهة، كما أا تؤدي دورها يف حتقيق األبعاد اليت تتكون منها الشخصية السوية

  )األساليب الشرعية يف تربية األوالد(اجلزء الثاين وقد خصصنا هذا احلق ب
وهو من أهم احلقوق، وقد : حقهم يف التربية على ما تستلزمه الشخصية السوية من أبعاد

  )األبعاد الشرعية لتربية األوالد(خصصناه ـ ألمهيته ـ بأطول أجزاء هذه السلسلة، ومسيناه 
                                                

تم العامل ومنذ بروز التكتالت الدولية بالطفولة وعمل على إصدار الكـثري مـن التوصـيات والقـرارات بشـأا      اه   )١(
يـوم  ، و م ١٩٧٩العام الدويل للطفـل  ، و م ١٩٨٤ميثاق حقوق الطفل العريب ، و م ١٩٥٩اإلعالن العاملي حلقوق الطفل  :منها

ختصيص اجلوائز العامليـة  ، و إنشاء اهليئة العاملية لبحوث أدب األطفال ، و لطفولة العاملية اليونسيف إنشاء منظمة ا، و الطفل العاملي 
 . إقامة املعارض الدولية لكتب الطفل، و ألدب األطفال 



 ٥

هلم أسرة كاملة، سواء بفقد األب واألم ونريد م من ليس : حقوق القاصرين من األوالد
مجيعا من غري أن يعرف أحد منهما، وهم اللقطاء، أو بفقد أحدمها، وهم اليتامى، أو بانفصـال  

  .األبوين، وهم أوالد املطلقات
احلقوق الشرعية لألوالد : (وقد خصصنا هؤالء جبزء خاص، هو اجلزء الرابع، الذي أمسيناه

   )القاصرين
ه اموعة حبسب ما نتصوره من املعىن الشامل للفقه، ال املعىن احملـدود  وسنتحدث يف هذ

  .الذي اشتهرت به كتب املتأخرين، واليت مل تتحدث من هذه اجلوانب إال على الرتر اليسري
القرآن الكرمي الذي : ولذلك ستكون أكثر مراجعنا يف هذه اموعة زيادة على كتب الفقه

  .ة املطهرة، وشروحهاهو األصل، وتفاسريه، والسن



 ٦

  حق األوالد يف احلياة ـ أوال
سنتناول يف هذا الفصل بعض اجلوانب التشريعية اليت حتفظ حق األوالد يف الوجود واحلياة، 

  .وقد سبق احلديث عن اجلانب التوجيهي املرتبط ذا اجلانب يف حمله من اجلزء األول
وال تقْتلُـوا   ﴿:تعاىلعن قتل األوالد، قال  ويدل هلذا احلق النصوص الكثرية، فاهللا تعاىل ينهى

 ماهإِيو قُكُمزرن نحالقٍ نإِم نم كُمالدـاىل ، )١٥١من اآلية: األنعام( ﴾أَو وال تقْتلُـوا   ﴿:وقالتع
  )٣١:االسراء( ﴾بِرياًأَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَ

مل جيز إقامة ونفسها بغري ضرورة، املرأة أن جتهض بل إنه حرم قتلهم قبل أن يولدوا، فحرم 
تقر على   جاءت املرأة الغامدية إىل النيب فقد احلد على املرأة القاتلة أو الزانية إذا ثبت زناها، 

، اذهيب حىت تلدي: احلد وقال هلا يب نفسها بأا زنت وأا حبلى من الزنا، فلم يقم عليها الن
وأن تتطهر من  ،وجاءت به على يديها تريد أن ترجم ،ذهبت املرأة أشهراً حىت وضعت طفلهاف

  ..اذهيب حىت تفطميه: الفاحشة اليت ارتكبتها، فقال هلا
  .بل شرع العقوبات اخلطرية الرادعة عن أي تسب يف قتل اجلنني أو إعاقته

ل أن حتدث عن ثالثة جوانب، خصصنا كل واحد منها مببحـث  وسنحاول يف هذا الفص
  :خاص، وهي

  .أحكام االمتناع عن اإلجناب، وهو ما يتسبب يف منع الولد من حق الوجود •
  .أحكام التخلص من اجلنني بعد وجوده •
  .التشريعات الرادعة عن التخلص من اجلنني •



 ٧

  أحكام االمتناع عن اإلجنابـ  ١
وخاصة إذا ارتبط بذلك النية الصاحلة، فعـن أيب  كثرة النسل،  يفرغبت الشريعة اإلسالمية 

قال سليمان بن داود ألطوفن الليلة على سـبعني  : قال عن النيب   -رضي اهللا عنه  -هريرة 
إن شاء اهللا، فلم يقل ومل حتمل : امرأة حتمل كل امرأة فارسا جياهد يف سبيل اهللا فقال له صاحبه

   ١)لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهللا:(قيه فقال النيب شيئا إال واحدا ساقطا أحد ش
جاء رجل إىل :(حيث على الزواج من الودود الولود، فعن معقل بن يسار قال وقد كان 

إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إال أا ال تلد أفأتزوجها فنهاه مث أتاه : فقال رسول اهللا 
  ٢)تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم :الثانية فنهاه مث أتاه الثالثة فنهاه فقال

والبحث يف هذه الناحية يستدعي احلديث عن احلكم الشرعي لالمتناع عن اإلجناب، سواء 
  :كان امتناعا كليا أو جزئيا، وسنعرف أحكام ذلك يف هذا املبحث

  االمتناع الكلي عن اإلجناب: أوال
ة على اإلجنـاب، وقـد اختلفـت    اتفق الفقهاء على حرمة التسبب يف كل ما يعطل القدر

  :عبارام يف ذلك، وسننقل هنا بعض ما قالوا
وحيرم ما يقطع احلبل من أصله، أما ما يبطئ احلبل مدة وال يقطعه : (جاء يف حاشية اجلمل

   ٣(وإال كره ، من أصله، فال حيرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد مل يكره أيضا 
رجل واملرأة دواء ملنع احلبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال ال أما استعمال ال:(وفيها 

جيوز للمرأة ذلك وظاهره التحرمي وبه أفىت العماد بن يونس فسئل عما إذا تراضـى الزوجـان   
وقد يقال هو ال . احلران على ترك احلمل هل جيوز التداوي ملنعه بعد طهر احليض أجاب ال جيوز

سوى سد باب النسل ظنا وأن الظن ال يغين من احلق شـيئا وعلـى   يزيد على العزل وليس فيه 
القول باملنع فلو فرق بني ما مينع بالكلية وبني ما مينع يف وقت دون وقت فيكون كالعزل لكـان  

  ٤)متجها
، وحيرم استعمال ما يقطع احلبل من أصله كما صرح به كـثريون  :(وجاء يف اية احملتاج 

مث الظاهر أنه ، مل مدة وال يقطعه من أصله فال حيرم كما هو ظاهر وهو ظاهر، أما ما يبطل احل
                                                

 . ٢/٢٧٥: ، أمحد١٠/٤٤: ، البيهقي٤/١٠٨: الترمذي ٣/١٢٧٥: ، مسلم٣/١٢٦٠ :البخاري   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٤/٤٤٦:اشية اجلملح   )٣(
 . ٥/٤٩٢:حاشبة اجلمل   )٤(



 ٨

  ١)إن كان لعذر كتربية ولد مل يكره  أيضا وإال كره
  ٢(ال جيوز استعمال دواء ملنع احلمل  :(وقال الشيخ عليش

وكذا جيوز للمـرأة أن تفعـل   (: ويف مقابل ذلك أجاز الزيدية، كما يف التاج املذهب قال
والظاهر ٣)احلبل وإن مل يرض زوجها ألنه مل يثبت له حق يف محلها إال بعد وجوده بنفسها ما مينع

  .أن املراد ذا ما مينع احلمل منعا جزئيا، ولو أن العبارة ال تدل عليه
ومن األساليب اليت حيصل ا االمتناع الكلي عن اإلجناب، واليت نصت عليهـا األحكـام   

عطل إال ت، وال ا، أو القدرة عليهيةاجلنستتعلق بالناحية ال  عملية جراحية، وهو ٤السابقة التعقيم
وقد نص العلماء املعاصرون على حرمة هذه العملية ألدائها إىل عدم احلمل ، اإلجنابالقدرة على 

  .كلية
  االمتناع املؤقت عن اإلجناب: ثانيا

ق ملعرفة مواقف انطالقا من أن الوسيلة املستخدمة لتنظيم النسل قدميا هي العزل، فإن الطري
الفقهاء من حكم هذا النوع من االمتناع عن اإلجناب يرتبط مبعرفة حكم العـزل، وإن كـان   
الفقهاء قد ذكروا وسائل أخرى سنعرض هلا هنا كوضع خرقة، وهي بديل للـواقي املسـتعمل   

  .اآلن، أو استعمال الدواء، أو استعمال ما خيرج املين من الرحم، وغريها من الوسائل
ن من خالل االطالع على أقوال الفقهاء يف هذه املسألة حصر اخلـالف يف القـولني   وميك

  :٥التاليني

                                                
 . ٧/١٣٦:اية احملتاج   )١(
 . ١/٣٩٩:فتح العلي املالك   )٢(
 . ٢/٧٨:التاج املذهب   )٣(
غالقهمـا  إوب، وللمرأة قناتـا فـالوب  ،  وبالعملية تسدانني ملويتنيللرجل قناتوالصور العلمية املبسطة هلذه العملية أن    )٤(

رمبا يبقـى  هذه العملية دائما، فنجح وال تبفتح القناتني يف الرجل واملرأة ، وهو عكس هذه العملية فأما رفع التعقيم، محيصل التعقي
   .الرجل أو املرأة عقيماً أبداً

ورمبا حيصـل  ، مث التعقيم قد يكون بربط األنابيب وقد يكون بقطعها أو بطرق خمتلفة يركب عليها حلقة من املطاط  
 . املرأةبإزالة رحم 

اختلف العلماء يف إباحته وكراهتـه علـى أربـع     «:فقال، يل أن اخلالف يف املسألة على أربعة مذاهباوقد ذكر الغز   )٥(
مذاهب، فمن مبـيح مطلقاً بكل حال، ومن حمرم بكل حال، ومن قائل حيل برضاها وال حيل دون رضاها، وكأن هذا القائـل  

، وما سنذكره هنا من القولني حياول حصر اخلالف يف هـذين  »يباح يف اململوكة دون احلرةحيرم اإليذاء دون العزل، ومن قائل 
 . القولني



 ٩

لكن ، فقد حرمه طائفة من العلماء ، أما العزل  :(حرمة العزل، قال ابن تيمية: القول األول
م، فقد ، ومن العلماء الذين قالوا حبرمة العزل ابن حز١(مذهب األئمة األربعة أنه جيوز بإذن املرأة 

، ومن األدلة اليت استدل ا على ذلك ما رواه عن ٢(وال حيل العزل عن حرة وال عن أمة :(قال
يف  حضرت رسـول اهللا  : عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني عن جدامة بنت وهب قالت

 ﴾ةُ سئلَتوإِذَا الْموؤود ﴿: وقرأ، ذلك الوأد اخلفي : أناس فسألوه عن العزل فقال رسول اهللا 
  ٤)هذا خرب يف غاية الصحة :(، قال ابن حزم٣))٨:التكوير(

وقد اعترب ابن حزم هذا احلديث أصال، واعترب ما عداه إما مفهوما على غري وجهة، أو غري 
 :()ال عليكم أن ال تفعلـوا (صحيح، أو صحيحا منسوخا، فقال يف حديث أيب سعيد الذي فيه 

  (ذلك قال ابن سريين وك، هذا خرب إىل النهي أقرب 
هو املوءودة الصغرى، وبغريه من األحاديث : قول اليهود أما احتجاجهم بتكذيب النيب 

وقد ، يعارضها خرب جدامة الذي أوردنا  :(الدالة على إباحة العزل، فقد رد عليه ابن حزم بقوله
لَق لَكُم ما في الْـأَرضِ  هو الَّذي خ ﴿: تعاىلعلمنا بيقني أن كل شيء فأصله اإلباحة لقول اهللا 

وقَد فَصلَ  ﴿: تعاىلوعلى هذا كان كل شيء حالال حىت نزل التحرمي قال )٢٩:البقرة(﴾جميعا 
 كُملَيع مرا حم فصح أن خرب جدامة بالتحرمي هو الناسخ جلميع اإلباحات )١١٩:األنعام( ﴾لَكُم

أنه الـوأد   ألنه أخرب ، وهذا أمر متيقن ، وبعد البعث املتقدمة اليت ال شك يف أا قبل البعث 
فقد نسخ اإلباحة املتقدمة بيقني، فمن ادعى أن تلك اإلباحة املنسوخة قد ، والوأد حمرم ، اخلفي 
وأتى مبا ال دليل ، وقفا ما ال علم له به ، وأن النسخ املتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل ، عادت 
  ٥(له عليه

، أن ابن عمر كان ال يعـزل  : املنع منه عن مجاعة من السلف، فعن نافع وقد ذكر أنه صح
ال جيوز أن ينكل على شيء مباح  :(لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته، قال ابن حزم: وقال
كان يكره العزل، وعـن    -رضي اهللا عنه  -، وعن زر بن حبيش أن علي بن أيب طالب (عنده 

مسعت أبا : هي املوءودة اخلفية، وعن سليمان بن عامر قال: العزل عبد اهللا بن مسعود أنه قال يف
: ما كنت أرى مسلما يفعله، وعن ابن عمر قال: أمامة الباهلي يقول وقد سئل عن العزل ؟ فقال
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 ١٠

وعثمان ، كان عمر بن اخلطاب: ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وعن سعيد بن املسيب قال
  .١بن عفان ينكران العزل

  : عدم حرمة العزل، وهو قول مجهور العلماء، ومن األدلة على ذلك: اينالقول الث
  :النصوص النبوية الدلة على إباحة العزل، وهي كثرية، منها: الدليل األول

وأنا أكره أن ، وأنا أعزل عنها ، إن يل جارية ، يا رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري أن رجال قال •
كذبت (: قال. وإن اليهود  حتدث أن العزل املوءودة الصغرى،  وأنا أريد ما يريد الرجال، حتمل 
  ٢)لو أراد اهللا أن خيلقه ما استطعت أن تصرفه، يهود 

يا رسـول اهللا إن يل  : رجل من األنصار فقال  أتى النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن جابر  •
. نعم فاعزل  هللا أفأعزل ؟ فقال رسول ا، جارية تسري تستقي على ناضحي، وأنا أصيب منها 

ما :( فقال رسول اهللا . يا رسول اهللا قد عزلت عنها فحملت: فلم يلبث الرجل أن جاء فقال
  ٣)قدر اهللا عز وجل لنفس أن خيلقها إال وهي كائنة

كنا نعزل على عهـد  : أذن يف العزل، وعنه قال أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن جابر  •
  .٤ذلك فال ينهانا عن  رسول اهللا 

خيرب أصبنا نساء، فكنا نطـؤهن، فنعـزل    ملا افتتح رسول اهللا : قال، عن أيب سعيد اخلدري  •
فسألوه عن : قال. إىل جنبكم ال تسألونه ؟ عنهن، فقال بعضنا لبعض أتفعلون هذا ورسول اهللا 

فـال  ، يء إن اهللا إذا أراد أن خيلق شيئا مل مينعه ش، ليس من كل املاء يكون الولد :(ذلك فقال 
  ٥)عليكم أال تعزلوا

اإلجابة على ما أورده املخالفون من أصحاب القول األول، وقـد أجـاب   : الدليل الثاين
الطحاوي على ذلك برد التعارض الذي قد يبدو يف هذه األحاديث، بل قد ورد اجلواب عـن  

لسـلف  ، وسنذكر هنا كلتا اإلجابتني إجابـة ا  -رضي اهللا عنهم  -ذلك من السلف الصاحل 
  :وإجابة اخللف

العزل فاختلفوا فيه   - رضي اهللا عنه  - تذاكروا عند عمر بن اخلطاب  أن أصحاب رسول اهللا  •
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 ١١

قد اختلفتم وأنتم أهل بدر اخليار فكيف بالناس بعدكم، إذ تناجى :  - رضي اهللا عنه  - فقال عمر 
رضي  - ة الصغرى فقال علي ما هذه املناجاة ؟ قال إن اليهود تزعم أا املوءود: رجالن فقال عمر

إا ال تكون موءودة حىت متر بالتارات السبع ﴿ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة مـن  :  - اهللا عنه 
جزاك اهللا : من قوله  وقال  - رضي اهللا عنه  - إىل آخر اآلية فعجب عمر )١٢:املؤمنون(طنيٍ﴾
 .خريا

ه أتاه ناس من أهل العراق يسألونه عن العزل، وهم يرون أنه أن  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
أخربوهم كيف أصنع، فكأن استحيني، فقال إين ألصبه يف الطست، مث : املوءودة فقال جلواريه

إنه يكون نطفة مث : انظري ال تقولني إن كان شيء، مث قال: أصب عليه املاء، مث أقول إلحداهن
ظما مث يكسى حلما، مث يكون ما شاء اهللا حىت ينفخ فيه الروح مث دما مث علقة مث مضغة مث يكون ع

﴾نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش ١٤:املؤمنون(تال هذه اآلية ﴿ ثُم( 
ذلك يف البدء قد يكون لسماعه إياه من اليهود، فاعتقد صـحته، قـال    أن قول رسول اهللا  •

قال ذلك ملا كان عليه من اتباع اليهود على شريعتهم  د جيوز أن يكون رسول اهللا ق(:الطحاوي
ما مل حيدث اهللا يف شريعته ما ينسخ ذلك إذ كانوا أهل كتاب مقتدين بالذي جاءهم بكتام وإذ 

من أنبيائه يعين من تقدم )٩٠:األنعام(أنزل عليه فيما أنزل ﴿ أُولَئك الَّذين هدى اللَّه ﴾ تعاىلكان 
 هداقْت ماهدإمنا كان يصل إىل ذلك مما كان جيده يف التوراة وفيما سواها  )٩٠:األنعام(﴾  ﴿ فَبِه

اليت كان أنزل على أنبيائه قبله صلوات اهللا عليه وعليهم فجاز أن يكون ملـا   تعاىلمن كتب اهللا 
فقال ما قال مما . ى وكذبوهكشفهم عن ذلك كيف هو يف كتام ذكروا له أنه املوءودة الصغر

 ١)بكذم وأن األمر يف احلقيقة خبالف ذلك تعاىلترويه عنه جدامة مث أعلمه اهللا 
وضرب مثاال لذلك وهو أنه ملا سأهلم عن حد الزىن يف كتام ذكروا له أنه اجللد والفضيحة 

عبد اهللا بن سـالم  وأنه ال رجم فيه وأتوه بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم حىت أعلمه 
فقامت عليهم احلجة بـأن   ٢أم قد كذبوه وأمر ذلك اليهودي رفع يده عن آية الرجم فرفعها

عند ذلك من زىن منهم ممن أتوه به حمكمني له فيه، فمثل   الرجم يف كتام فرجم رسول اهللا 
كذم   ني ألمته كذم يف ذلك ب لرسول اهللا  تعاىلذلك ما كان منهم يف العزل ملا بني اهللا 

﴿ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ : تعاىلفيه وأنزل عليه يف كتابه ما أوضح له ما يستعمل الوأد فيه وهو قوله 
إىل قوله ﴿ ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبـارك اللَّـه أَحسـن    ). ١٢:املؤمنون(من سلَالَة من طنيٍ﴾
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 ١٢

﴾نيقالفأعلمه اهللا تعاىل بذلك الوقت الذي يكون املخلوق من النطفة فيه احلياة )١٤:نوناملؤم(الْخ
فيجوز أن يوأد حينئذ فيكون ميتا وأما قبل ذلك فليس حبي وإمنا هي كسائر األشياء اليت ال حياة 

  .فيها فمحال أن يكون ما كان ذلك موءودا
كانوا قالوه يف العـزل   على كذب اليهود فيما فلما وقف رسول اهللا  :(قال الطحاوي

واستحالته أكذم فيه وأعلم الناس أنه ال يكون إن عزلوا أو مل يعزلوا إال ما قدر اهللا عز وجل فيه 
  ١(من كون ولد منه  أو من انتفاء ذلك منه 

  :وقد اختلف أصحاب هذا القول يف كراهته وعدمها على الرأيني التاليني
، مثل أن يكـون يف دار احلـرب   ، ن يكون حلاجة إال أ، أن العزل مكروه : الرأي األول

أو ، فيخشى الرق على ولـده  ، فيطأ ويعزل، أو تكون زوجته أمة ، فتدعوه حاجته إىل الوطء 
، وعلي ، فيحتاج إىل وطئها وإىل بيعها، وقد رويت كراهته عن أيب بكر وعمر ، تكون له أمة 

  .  -رضي اهللا عنهم  -وابن مسعود ، وابن عمر 
ئل ابن تيمية عن امرأة تضع معها دواء وقت اامعة متنع بذلك نفوذ املين يف جمـاري  وقد س

، ومل خيرج ، فهل ذلك جائز حالل أم ال ؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد اجلماع ، احلبل 
أما صومها وصالا فصحيحة إن كان ذلك  :(جيوز هلا الصالة والصوم بعد الغسل أم ال؟ فأجاب

  ٢(واألحوط أنه ال يفعل ، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بني العلماء ، يف جوفها الدواء 
العزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه املعزول عنها حرة كانت أو )وأفىت الشافعية بأن

  ٣(أمة ألنه طريق إىل قطع النسل 
  : ومن األدلة على ذلك

  .وقطع اللذة عن املوطوءة، أن فيه تقليل النسل  •
   ٤)تكثروا، تناسلوا ، تناكحوا  :(فقال، حث على تعاطي أسباب الولد  لنيب أن ا •

وسعد بن أيب وقاص ، ورويت الرخصة فيه عن علي   :(اإلباحة، قال ابن قدامة: الرأي الثاين
، وخباب ابن األرت ، واحلسن بن علي ، وابن عباس ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وأيب أيوب ، 

 )وأصحاب الرأي، والشافعي ، ومالك ، والنخعي ، وعطاء، طاوس و، وسعيد بن املسيب 
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 ١٣

وأما وضع شيء كخرقة يف الفرج حال اجلمـاع متنـع    :(وقال الشيخ عليش من املالكية
  ١(وصول املاء للرحم فأحلقه عبد الباقي بالعزل يف اجلواز بشرطه 

فلما انتفى املعـىن    :(ومن أشهر املدافعني عن هذا الرأي الطحاوي والغزايل، قال الطحاوي
ما قد  وثبت عن رسول اهللا ، وما ذكر من ذكر يف ذلك أنه من املوءودة، الذي به كره العزل 

ثبت أن ال بأس بالعزل ملن أراده على الشرائط اليت ذكرناها وفصـلناها  ، ذكرناه عنه من إباحته 
  ٢(هللا عليهم أمجعني رمحة ا، وأيب يوسف وحممد ، وهذا قول أيب حنيفة ، يف أول هذا الباب 

والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإا تطلق لنهي التحرمي ولنهي (: وقال الغزايل
يكره للقاعد يف : الترتيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه باملعىن الثالث أي فيه ترك فضيلة، كما يقال

 مكة مقيماً ا أن ال حيـج  املسجد أن يقعد فارغاً ال يشتغل بذكر أو صالة، ويكره للحاضر يف
كل سنة، واملراد ذه الكراهية ترك األوىل والفضيلة فقط، وهذا ثابت ملا بـيناه من الفضيلة يف 

   ٣)الولد
وهو بذلك بكاد يقترب من الرأي األول، ولكن ما ذكره من أدلة جينح إىل اجلواز، واألصح 

عض الوجوه اليت استدل ا أصحاب هذا يف رأيه هو التفصيل كما سنرى يف حمله، وسنذكر هنا ب
  :٤القول على اجلواز

أن إثبات النهي إمنا ميكن بنص أو قياس على منصوص وال نص وال أصل يقاس عليه، بل ههنـا   •
أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصالً أو ترك اجلماع بعد النكاح أو ترك اإلنزال بعد اإليالج، 

 ي وال فرق، إذ الولد يتكون بوقوع النطفة يف الرحم، فكل ذلك ترك لألفضل وليس بارتكاب
النكاح، مث الوقاع، مث الصرب إىل اإلنزال بعد اجلماع، مث الوقوف لينصب املين يف : وهلا أربعة أسباب

الرحم، وبعض هذه األسباب أقرب من بعض فاالمتناع عن الرابع كاالمتناع عن الثالث، وكذا 
  .لالثالث كالثاين، والثاين كاألو

أنه ال يصح قياس العزل على اإلجهاض والوأد، ألن ذلك جناية على موجود حاصل، خبـالف   •
  .العزل، فإنه وجود متوهم

واليت يفهم منها اجلواز بادئ الـرأي، قـال     - رضي اهللا عنهم  - اآلثار الواردة عن الصحابة  •
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 ١٤

يف جـواز    - عنهم  رضي اهللا - الطحاوي بعد إيراده ما ذكرنا من اآلثار الواردة عن الصحابة 
وتابع ، على ما ذكرنا ، قد اجتمعا يف هذا ،   - رضي اهللا عنهم  - فهذا علي وابن عباس  :(العزل

ومن كان حبضرما من أصحاب رسول اهللا ، عليا على ما قال من ذلك عمر رضي اهللا عنهما 
 ١(، ففي هذا دليل على أن العزل غري مكروه من هذه اجلهة  

ألنه قد ، ومل مينعه عزل وال غريه ، كان ذلك الولد ، ا كان قد قدر أنه يكون ذلك إذ تعاىلأن اهللا  •
، فيكون منه ولـد  ، أن يكون منه ولد  تعاىليكون مع العزل إفضاء بقليل املاء الذي قد قدر اهللا 

فضال، وقد يكون اهللا عز وجل ، ويكون ما بقي من املاء الذي قد ميتنعون من اإلفضاء به بالعزل 
فيكون اإلفضاء بذلك املاء والعزل سواء يف أن ال يكون منـه  ، قدر أن ال يكون من ماء ولد  قد

فكان اإلفضاء باملاء ال يكون منه ولد إال بأن يكون يف تقدير اهللا عز وجل أن ال يكون من . ولد
  .فيكون كما قدر، ذلك املاء ولد 

  : الترجيح
غريه من وسائل تنظيم النسل يتوقف علـى  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم العزل و

  :جانبني
الوسيلة اليت يتم ا تنظيم النسل، فقد تكون عزال أو غريه، فلذلك يشترط : اجلانب األول

فيها ـ كما يشترط يف كل الوسائل ـ أن ال يكون فيها ضرر، فبعض األدوية املسـتعملة اآلن    
جة كبرية من اخلطورة، بل ألفت الكتب مثال يصيب كثريا من النساء بأضرار صحية قد تصل در

املتخصصة اليت حتذر من استعمال بعض تلك األدوية، وحىت الوسائل األخرى قد حتوي بعـض  
  .املخاطر، ولو مل تكن آنية

وقد ذكر حممد علي البار بعض املخاطر الصحية من استعمال الوسائل املختلفة ملنع احلمل، 
ولكل جمموعة من هذه اموعـات مسـاوئها   :(قوله ومما ذكره من خماطر حبوب منع احلمل 

وأضرارها، وأشهر هذه املساوئ هي زيادة اجللطات يف الساقني والرئتني والقلب وزيادة اإلصابة 
مبرض السكر، وإصابة الكبد وضغط الدم واالضطرابات النفسية واحتمال زيادة يف سرطان عنق 

من استعمال احلبوب خاصة تلك اليت ا هرمـون  الرحم وسرطان الثدي، ومتنع املرأة يف العادة 
اإلستروجني ومشتقاته إذا كانت تعاين من ضغط الدم أو مرض يف الكبد أو مرض يف الكلى، أو 
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 ١٥

هبوط يف القلب، أو هلا تاريخ قدمي للجلطات يف الساقني وغريمها أو مرض البول السـكري او  
  ١)شديدةفوق سن األربعني أو تعاين من أمراض نفسية أو كآبة 

الرتف املتكرر من املرأة اليت تضع يف رمحها ن وثانيهـا  :(وذكر من خماطر استعمال اللولب 
اآلالم اليت قد تكون مربحة، وثالثها اختراق هذا اللولب للرحم، مما يسبب انثقاب الرحم، وهو 

صـحب  أمر خطري جدا، أو أن اللولب ينغرز يف جدار الرحم، ورابعها اإلنتان املتكرر الـذي ي 
إدخال اللولب وبقائه يف الرحم، وخامسها أن الرحم يقوم بطرد هذا اجلسم الغريب، وسادسها 
زيادة يف حدوث احلمل ي قناة الرحم، وسابعها حدوث احلمل وذلك بسبة تصـل إىل سـتة   

  ٢).باملائة
فلذلك ال يصح استعمال أي وسيلة إال بعد التأكد التام من عدم املضرة وإال كانت حرامـا  

  .ضرر الذي ورد النهي عنه أىن وجد وكيف وجد، وإباحة املقصد ال تبيح الوسيلةلل
املقصد الذي يراد من هذه العملية، ونرى أن األرجح يف هذا هو عدم إطالق : اجلانب الثاين

القول فيه، بل خيتلف حكمه باختالف األحوال، فلذلك ميكن القول بأنه ترد عليـه األحكـام   
  .لكراهة واحلرمة والندب والوجوباخلمسة من اإلباحة وا

وقد أشار الغزايل إىل هذا االعتبار الذي ميكن بواسطته التوفيق بني األقـوال املختلفـة يف   
يف :  األوىل(:املسألة، فذكر أن النيات الباعثة على العزل مخس، ثالثة منها حكم بإباحتها، وهي 

د استبقاء امللك بترك اإلعتاق ودفع السراري وهو حفظ امللك عن اهلالك باستحقاق العتاق وقص
استبقاء مجال املرأة ومسنها دوام التمتع واستبقاء حياا خوفاً من :  الثانية.  أسبابه ليس مبنهي عنه

اخلوف من كثرة احلرج بسبب كثـرة األوالد  :  الثالثة.  خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه
ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غري منهي عنـه،   واالحتراز من احلاجة إىل التعب يف الكسب

: فإن قلة احلرج معني على الدين، نعم الكمال والفضل يف التوكل والثقة بضمان اهللا حيث قـال 
وال جرم فيه سقوط عن ذروة الكمـال وتـرك     ﴾وما من دابة يف األرضِ إالَّ علَى اهللا رِزقُها﴿

ب وحفظ املال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل ال نقول إنـه  األفضل، ولكن النظر إىل العواق
  ٣(منهي عنه

                                                
 . ٥٠٨: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن   )١(
 . ٤٩٥: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن   )٢(
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 ١٦

اخلوف مـن  :  الرابعة  :(أما النيتان الباقيتان، فأفىت فيهما باحلرمة، ومها كما يذكر الغزايل
األوالد اإلناث ملا يعتقد يف تزوجيهن من املعرة كما كانت من عادة العرب يف قتلهم اإلنـاث،  

لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أمث ا ال بترك النكاح والوطء، فكذا فهذه نية فاسدة 
أشد، ويرتل مرتلة امرأة تركت النكاح   يف العزل، والفساد يف اعتقاد املعرة يف سنة رسول اهللا 

. استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، وال ترجع الكراهة إىل عني ترك النكـاح 
أن متتنع املرأة لتعززها ومبالغتها يف النظافة والتحرز من الطلق والنفـاس والرضـاع،   :  ةاخلامس

وكان ذلك عادة نساء اخلوارج ملبالغتهن يف استعمال املياه، حىت كن يقضني صلوات أيام احليض 
وال يدخلن اخلالء إال عراة، فهذه بدعة ختالف السنة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منـهن  
على عائشة رضي اهللا عنها، ملا قدمت البصرة فلم تأذن هلا، فيكون القصد هو الفاسد دون منع 

  ١)الوالدة
هذا ما ذكره الغزايل على سبيل احلصر الذي ال نوافقه عليه، فهناك أسباب أخرى ختتلـف  

  .ألةباختالف األحوال واألزمان واألشخاص، وسنذكر بعض أمثلتها يف املسألة التالية هلذه املس
  الدوافع الشرعية لتنظيم النسل

  :ميكن تصنيف الدوافع الشرعية الباعثة على تنظيم النسل إىل الدوافع التالية
  :مالدوافع اخلاصة باأل

أو صحتها من احلمل أو الوضـع، إذا عـرف    ااخلشية على حيا من الدوافع اخلاصة باألم
، )١٩٥:البقرة(﴾ا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة ولَ ﴿: تعاىل تطبيقا لقوله بتجربة أو أخبار طبيب ثقة

 )٢٩:النساء(﴾ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما ﴿: تعاىلوقوله 
  :الدوافع اخلاصة باألوالد

، وقد ورد عن السلف ما يدل علـى هـذا   اخلشية على األوالد أن تسوء صحبتهمومنها 
يا رسول : فقال أن رجال جاء إىل رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  - عن أسامة بن زيد، فالقصد

أشفق على ولدها : مل تفعل ذلك؟ فقال الرجل: فقال له رسول اهللا . اهللا، إين أعزل عن امرأيت
  ٢)لو كان ضارا لضر فارس والروم: (فقال رسول اهللا  ،على أوالدها -أو قال-

                                                
 . ٢/٥٢: اإلحياء   )١(
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ة شرعا اخلشية على الرضيع من محل جديد ووليد جديد، وقد مسى ومن الضرورات املعترب
الوطء يف حالة الرضاع وطء الغيلة ملا يترتب عليه من محل يفسد اللنب ويضعف الولد،   النيب 

 .وإمنا مساه غيال أو غيلة؛ ألنه جناية خفية على الرضيع فأشبه القتل سرا
لَقَد هممت أَن أَـى  (ه التعارض، فقال ما قد يفهم من ظاهر وقد ورد يف احلديث عنه 

، ومن حديث أمسـاء  ١)عن الغيلَة حىت ذَكَرت أَن الروم وفارس يصنعونَ ذلك فال يضر أَوالَدهم
: ، قـال )٢ُالَ تقتلُوا أَوالَدكُم سراً، فَوالذي نفسي بـيده إنه لَيدرك الفَارس فَيدعثره: (بنت يزيد

  .٣يأيت الرجلُ امرأته وهي ترضع: الغيلة: ؟ قالتما يعين: قلت
الَ تقتلُـوا  (إن قولـه   : وقد يقـال  :(قال ابن القيم يف اجلمع بني اآلثار املختلفة يف الباب

ى أن يتسبب إىل ذلك، فإنه شبه الغيل بقتل الولد، وليس بقتل حقيقة، وإال كان )أَوالَدكُم سراً
راك باهللا، وال ريب أن وطء املراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على من الكبائر، وكان قرين اإلش

الرجل الصرب عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين، وكـان  
بـيانه من أهم األمور ومل مله اُألمةُ، وخري القرون، وال يصرح أحد منهم بتحرميه، فَعلـم أن  

على وجه اإلرشاد واالحتياط للولد، وأن ال يعرضه لفساد اللنب باحلمل الطـارىء   حديث أمساء
عليه، وهلذا كان عادةُ العرب أن يسترضعوا ألوالدهم غري أمهام، واملنع منه غايته أن يكون من 
 باب سد الذرائع اليت قد تفضي إىل اإلضرار بالولد، وقاعدةُ باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة

 ٤)راجحة، قُدمت عليه
  :الدوافع اخلاصة باحلياة الزوجية

: قال تعاىلكما من أجل األوالد، الوقوع يف ضيق مادي قد يلجئه إىل احلرام، ومنها خشية 
﴿  رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدـ  ﴿ تعاىل، وقال )١٨٥:البقرة(﴾ي عجيل اللَّه رِيدا يلَ م

  )٦:املائدة(﴾علَيكُم من حرجٍ
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إن املرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها وك الولد أي هزل الولد إذا اغتذى بذلك اللنب فيبقى ضاويا فاذا صار :هذا احلديث 
رجال وركب اخليل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متوا فكان ذلك كالقتل له إال أنه سر ال  يـرى وال يشـعر   
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ومنها ما ذكره الغزايل من استبقاء مجال املرأة ومسنها دوام التمتع واستبقاء حياا خوفاً من 
 .خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه



 ١٩

  أحكام التخلص من اجلننيـ  ٢
كـام الشـرعية   ، وسنتناول يف هذا املطلب األح]اإلجهاض[وهو ما يطلق عليه اصطالحا 

  :املتعلقة به باعتباره الوسيلة الوحيدة للتخلص من اجلنني
  :التعريف

أَلقت ولدها لغري متام، والــجمع  : أَجهضت الناقةُ إِجهاضاً، وهي مـجهِض: يقال: لغة
يقال ذلك للناقة خاصة، واالسم الـجِهاض، والولد جهِيض؛ وقال : مـجاهيض؛ قال اَألزهري

. اِإلزالق: إِذا أَلقت الناقة ولدها قبل أَن يستبِـني خـلقُه قـيل أَجهضت، واِإلجهاض: دِأَبو زي
وأَجهضـه عـن اَألمـر    . السقـيط، وقد يكون أَجهضته عن كذا مبعىن أَعجلْته: والـجهِيض

أَزلْتـه  : لْته عنه، وأَجهضته عن مكانهوأَجهضته عن أَمره وأَنكَصته إِذا أَعج. وأَجهشه أَي أَعجلَه
  . ١عنه

وقد أطلق جممع اللغة العربية كلمة االجهاض على خروج اجلنني قبل الشهر الرابع وكلمـة  
  .لقائه ما بني الشهر الرابع والسابعإاالسقاط على 
  :عرف تعريفات خمتلفة منها: اصطالحا

م علميا بأنه إخـراج  ١٩٧١يف الرباط عام مؤمتر اإلسالم وتنظيم الوالدية، الذي عقد عرفه 
أن مجيع فقهاء املسلمني يتفقون على : احلمل من الرحم، بقصد التخلص منه، وأصدر قرارا مفاده

، فقد عرف اإلجهاض أنه بعد الشهر الرابع حيرم اإلجهاض، إال إذا كانت هناك ضرورة قصوى
  .ذا على انه إسقاط اجلنني قبل الشهر الرابع

انتهاء احلمل قبل حيوية اجلنني، وتقدر هذه احليوية بثمانيـة وعشـرين   ألطباء بأنه عرفه ا
  .أسبوعا، وهي تساوي سبعة أشهر يكون فيها اجلنني مكتمل األعضاء، وله القدرة على احلياة

طرد مكونات الرحم احلامل يف أي وقت، قبل اية تسعة : وأهل الطب الشرعي يعرفُونه بأنه
  .٢أشهر

   ـ دوافع اإلجهاضأوال
أهم ركن من أركان احلكم على اإلجهاض هو النظر يف الدافع إليه، فبحسب الدافع يكون 

 األم إنعلى حيـاة  احلكم، وقد بدأت الدعوة لإلجهاض أول ما بدأت يف الغرب مبربر احلرص 
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مث  ،صحتها اجلسمية أو النفسيةتطور إىل اخلوف على على صحتها، مث  اخلوفاستمر احلمل، مث 
اخلوف على مستقبلها الصحي أو اجلمايل، مث تطور ليشمل اخلوف على األسرة مث على اتمع، 

  .وتطور أخريا ليدعى إىل السماح باإلجهاض حسب الطلب
هذا بالنسبة للمناهج اليت تصنعها األهواء، وتدعو هلا اجلاهلية، لكـن أحكـام الشـريعة    

ريا، فهي منضبطة بضوابط ال خترمها العصـور، وال  اإلسالمية فإا ختتلف عن ذلك اختالفا جذ
تؤثر فيها البيئات، فلذلك ميكننا بسهوله انطالقا من مصادر الدين األصلية، وانطالقا من األسس 

  .اليت تبىن عليها األحكام الشرعية متييز الدوافع الشرعية من الدوافع غري الشرعية
ثالثة أنواع كربى تندرج حتتـها الفـروع    وميكننا حصر الدوافع حسبما نراه يف الواقع إىل
  :الكثرية، وهذه األصول اليت تبىن عليها الدوافع هي

  :الدوافع اخلاصة باألم
إذا كان احلمل أو الـوالدة  من أهم الدوافع يف هذا وأكثرها اعتبارا اخلوف على حياة األم 

إذا ثبت من طريـق  نه وقد اتفق الفقهاء على أخطراً على حياا أو على صحتها إىل حد كبري، 
إسقاطه يف تلك  فإنمنقذ سوى إسقاطه، ومل يكن هلا موثوق به أن بقاءه يؤدي إىل موت األم، 

ال يضحي ا يف سبيل إنقاذه؛ ف ،الشريعة تأمر بارتكاب أخف الضررين ألنمتعينا، يصبح احلالة 
، ا وذاك عماد األسرةألا أصله، وقد استقرت حياا، وهلا حظ مستقل يف احلياة، وهي بعد هذ

ا يف سبيل حياة جلنني مل تستقل حياته، ومل حيصل على شيء من احلقوق وال يعقل أن يضحى 
 .زيادة على كون حياته متومهة خبالف حياة األم والواجبات

لتفادي التحايل على هذا بـدعوى  حتت إشراف طبيب مسلم عدل، ذلك يتم ويشترط أن 
وال أعلم أن هنـاك  :(ال حممد علي البار املتخصص يف هذا اال احملافظة عل صحة األم، وقد ق

من األمراض ما جيعل هالك األم حمققا إذا هي استمرت يف احلمل إال حالة واحدة هي تسـمم  
احلمل، وحىت يف هذه احلالة ال حيتاج الطبيب إىل قتل اجلنني، بل إىل إجراء الوالدة قبل املوعـد  

األوكسيتوسن أو الربوستاجالندين أو بإجراء عملية قيصرية، وأغلـب   احملدد إما حبقن األم مبادة
  ١)هذه احلاالت تسلم ويسلم وليدها معها

وبناء على هذا، فإن اعتبار هذا الدافع يف عصرنا حمدود جدا خاصة مع توفر الوسائل الـيت  
اجلنني إلنقاذ األم  ونتيجة للتقدم الطيب اهلائل، فإن قتل:(حتمي األم وجنينها، قال حممد علي البار 

                                                
 . ٤٣٩:خلق اإلنسان بني الطب والقرآن    )١(
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يصبح لغوا ال حاجة له يف أغلب احلاالت املرضية، ولكن هناك حاالت مرضية عديدة يتعـرض  
فيها اجلنني للمخاطر، ويتعني يف بعض تلك احلاالت إخراج اجلنني رمحة باجلنني ذاتـه، ولـيس   

انية، فإن احتمال شفقة ورمحة باألم، ومثال ذلك إصابة األم يف أشهر احلمل األوىل باحلصبة األمل
باملائة، إذا كات إصابة األم يف الشهر الثاين مـن   ٧٠إصابة اجلنني بالتشوهات اخللقية ترتفع إىل 

احلمل، مث تقل النسبة بعد ذلك، كا أن تعرض األم للعالج باألشعة أو بالعقاقري املضادة للسرطان 
احلاالت ينصح بإجراء اإلجهاض  يؤدي إىل تشوهات اجلنني، ويف أحيان كثرية إىل قتله، ويف تلك

ال ألن بقاء اجلنني يؤدي إىل موت األم ال حمالة، بل ألن بقاء اجلنني يؤدي إىل تشوهات خلقيـة  
  ١)خطرية أو إىل وقاة اجلنني ذاته، ويتعني عندئذ إخراجه من الرحم حىت ال يننت ويتعفن

  :الدوافع اخلاصة باتمع
الجتماعية املختلفة، ومن هذه الدوافع ختفيف حـدة  وهي الدوافع اليت تفرضها األعراف ا

السكاين، وقد كان هذا هو الدافع الذي مررت به الدول القوية هذه األفكار للـدول   جاراالنف
  .املستضعفة، بل مورس ذلك، ومورس معه التعقيم اإلجباري يف اهلند وغريها
انوا يتسترون علـى  ومنها اإلجهاض حسب الرغبة، وهو ما يطبق اآلن يف الغرب، وإن ك

  . ذلك، بل حياولون تقنينه وتعميمه، وليس ذلك ببعيد
ومنها، وهو أمهها، ورمبا يكون أكرب أسباب اإلجهاض اخلوف من آثار الفـواحش، وقـد   
زخرت وثيقة مؤمتر السكان والتنمية بتعبريات فضفاضة، وعبارات مطلقة، توحي تارة، وتؤكد 

  . ٢غري املشروعةواملشروعة،  اتعالقاإلجهاض يف ظل العلى السماح ب أخرى
أما عن موقف الشريعة اإلسالمية من هذه الدوافع، فإنه عدم االعتبار، فلم يفصل الفقهـاء   
حلمل الشرعي، وغري الشرعي، بل إم نصوا على حرمة اإلسقاط للجنني، ولو كان مثرة لزنا بني ا

 -جاء عن عمران بـن حصـني،    ماوقد ورد يف السنة ما يؤيد ذلك، ومن ذلك أو اغتصاب، 
يا نـيب اهللا،  : وهي حبلى من الزنا، فقالت أن امرأة من جهينة أتت النيب ،  -رضي اهللا عنه 

، )أحسن إليها، فإذا وضعت فأتين ا(: وليها، فقال أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسولُ اهللا 
  .، ويف يده كسرة خبزأن أتت به النيب  رمجها حىت فَطَمت وليدها، بعد  أجلَوقد 

                                                
 . ٤٣٩:خلق اإلنسان بني الطب والقرآن    )١(
 . ١٤٠ :وثيقة مؤمتر السكان   )٢(
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ويدل على هذا زيادة على هذا النص الصريح النصوص الدالة على أنه ال تكسب نفـس إال  
ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّـا   ﴿: تعاىلما فعلت، فليس البن الزنا أي ذنب حىت جيهض، كما قال 

  )١٦٤:األنعام(﴾ علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى
أما العوارض االجتماعية اليت تنتاب الزانية احلامل من سفاح، كخوف العار، فاملقطوع بـه  

  .١أا تصيب املرأة بالضرر، لكن الضرر األشد إجهاض جنني علق برمحها
قاعدة يتعارض مع الإن القول حبلية إسقاط الزانية محلها املتكون من الزنا وزيادة على هذا، ف

سد الذرائع، وذلك ألن من أهم العقبات املانعة للمرأة من اإلقدام على الزنا، نشـوء  ة لالشرعي
احلمل، الذي يعرضها للمعرة واملضرة معا، فإذا أزالت عن طريقها هذه العقبة، كان ذلك دعوة 

  .للفاحشةصرحية 
ه الغـرب  اإلجهاض، فإن الواقع الذي يصلى بنارإباحة  وزيادة على هذا املخاطر الناجتة عن

  :يدل على ضرورة التشديد يف هذا الباب، ومن املخاطر
 األطبـاء املستشفيات ومن وقت  أسرةلدرجة شغلت من  اإلجهاضزيادة مضطردة يف حاالت  •

 أمريكايف أنه مت هنا إىل  اإلشارةوجتدر ، األخرى باألمراضاالختصاصيني ما عطل عالج املريضات 
. ١٩٨٣ عام واحد كما أوردت بعض االت عام مليون محل يف ٢٥جهاض أكثر من إوحدها 

اجلنائي أو املتعمد قد  اإلجهاضحاالت  أن ١٩٨٤ارت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها عام أشو
مليون جنني كل عام يف العـامل   ٤٠ وقيل انه يتم قتل. ٢مليون حالة سنوياً ٢٥بلغت أكثر من 

اجلنائي نصفهم ـ   اإلجهاضليه يف املاضي احملدث، وهو الذي كان يطلق ع اإلجهاضبواسطة 
صابة مئـات اآلالف  إـ بصورة غري قانونية ويؤدي ذلك إىل وفاة مائيت ألف امرأة و  األقلعلى 

  .خمتلفة، وجعل عدد كبري منهن يعانني من العقم الدائم بأمراض
 مناقية فكانت املائة الب ٥٦باملائة فقط متزوجات وأما الـ  ٤٤كان من بني النساء اهضات  أنه •

، ويف أمريكا بلغت نسبة محل السفاح )باملائة ٩( وأراملأو مطلقات )باملائة ٣٧(سفاح يف بنات 
  .يليب احلاجة إىل السفاح إمنا اإلجهاض ذا، فقانون إباحة ٣من ذلك بني اهضات درجة أعلى

رية الغربيـة أو  كانت ثالث مستشفيات خاصة يف لندن ـ وبطبع احلال يف مجيع املدن الكب أنه  •
أكثر مما جتريه مستشـفيات منطقـة لنـدن اانيـة      عمليات اإلجهاضمعظمها ـ جتري من  

                                                
 . ١٤٨: وثيقة مؤمتر السكان رؤية شرعية: انظر   )١(
 . ١٨٣ :الرؤية االسالمية لزراعة بعض االعضاء البشرية   )٢(
 . ٢٤٦: االجناب يف ضوء االسالم   )٣(
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  .لإلجهاض، وهذا يدلّ على مدى االستغالل التجاري ...احلكومية
والدات السفاح إىل الـوالدات   فقد زادت نسبة اإلجهاضرغم إباحة موانع احلمل وإباحة أنه  •

  .اجلنسية اإلباحيةهو تفشي  الذريعة الوحيدة لذلك كلهيدلّ على أنّ  مما... احلالل زيادة كبرية
  :الدوافع اخلاصة بالولد

وهو إسقاط اجلنني لكونه مشوها أو به مرض من األمراض اخلطرية، من غري إضـرار منـه   
بصحة األم، وقد نص الفقهاء على حرمة اإلجهاض يف هذه احلالة إذا نفخ يف اجلنني الروح، ألن 

  .يف احلياة كحق السليم له حقا
ولكن مع ذلك يلزم احلذر من حصول مثل هذا احلمل بتجنب أسبابه ما أمكن، وقد ذكرنا 

  .بعض تلك األسباب يف خصال الكفاءة، وسنذكر بعضها يف هذا اجلزء
  ثانيا ـ وقت اإلجهاض

وهو إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعدها، وقد اختلف الفقهاء يف حكم اإلجهـاض يف  
  :هاتني احلالتني كما يلي

  :ـ اإلجهاض قبل نفخ الروح ١
  :اختلف الفقهاء يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح على قولني

وهو قول اإلمامية، وقـد  حيرم االجهاض مطلقاً قبل ولوج الروح أو بعده،  : القول األول
 جيوز للمـرأة أن  ال:(نص عليه املالكية على خالف بينهم يف ذلك، فقد جاء يف الفواكه الدواين 

ولو قبل األربعني وقيل ، تفعل ما يسقط ما يف بطنها من اجلنني، وكذا ال جيوز للزوج فعل ذلك 
والذي ذكره الشيخ عن أيب . يكره قبل األربعني للمرأة شرب ما يسقطه إن رضي الزوج بذلك

يستعمل ما يقلل  احلسن  أنه جيوز قبل األربعني وال جيوز للرجل أن يتسبب يف قطع مائه وال أن
  ١)ألن قطع مائها يوجب قطع نسلها أم ال؛ نسله قاله ح وانظر هل املرأة كذلك فيهما 

وإذا أمسك الرحم املين فـال جيـوز   :(وقال الشيخ عليش وهو من علماء املالكية املتأخرين 
فاقـا  للزوجني وال ألحدمها وال للسيد التسبب يف إسقاطه قبل التخلق على املشهور وال بعده ات

وهو من قتل النفس والتسبب يف قطـع  ، والتسبب يف إسقاطه بعد نفخ الروح فيه حمرم إمجاعا 
أو تقليله حمرم واملتسبب يف إبقاء علقة فأعلى عليه الغرة واألدب سواء كان أما أو غريها ، النسل 

نعه مطلقا إال السيد يف أمته فعليه، أما استخراج ما حصل من املاء يف الرحم فمذهب اجلمهور م
                                                

 . ٣/٢٢٥:الفواكه الدواين   )١(
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وأحفظ للخمي أنه جيوز قبل األربعني ما دام نطفة كما له العزل ابتداء واألول أظهـر إذ زعـم   
  ١)بعضهم أنه من املوءودة

ونقله احلطاب ونقل عن ابن ناجي يف شرح املدونة :(وذكر خالف املالكية يف ذلك بقوله 
وطء فقال اللخمي جائز وقال ابن وأما التسبب يف إسقاط املاء قبل األربعني يوما من ال: ما نصه

وحكى عياض يف اإلكمال قولني يف ذلك للعلماء وظاهره أما ، العريب يف القبس ال جيوز باتفاق 
  ٢)خارج املذهب

حالة قبل الوجود ينقطـع فيهـا   : للولد ثالث أحوال:(مث نقل عن أيب بكر بن العريب قوله 
ين فال جيوز ألحد حينئذ التعرض له بالقطع من وهو جائز وحالة بعد قبض الرحم على امل، بالعزل

التولد كما يفعله سفلة التجار من سقي اخلدم عند استمساك الرحم األدوية اليت ترخيه، فيسـيل  
وهذا أشـد مـن   ، بعد اخنالقه قبل أن ينفخ فيه الروح : املين منه فتقطع الوالدة، واحلالة الثالثة
ال : على باب اجلنة يقول ٣األثر من أن السقط يظل حمبنطئااألولني يف املنع والتحرمي ملا روي من 

   ٥)فأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل النفس بال خالف،  ٤أدخل اجلنة حىت يدخل أبواي
وانفرد اللخمي فأجاز استخراج ما يف داخل الرحم مـن املـاء قبـل    :(قال الشيخ عليش 

فت على هذا التحقيق الذي تقدم جلبه مـن  فإذا وق، األربعني يوما، ووافق اجلماعة فيما فرقها 
كالم القاضي احملقق أيب بكر رمحه اهللا تعاىل علمت قطعا أن اتفاق الزوج والزوجة على إسقاط 

وعلى األم ، اجلنني يف املدة اليت ذكرت وتواطأمها على ذلك حرام ممنوع ال حيل بوجه وال يباح 
  ٦)يف الغرة بعد اإلسقاطيف إسقاطه الغرة واألدب إال أن يسقط الزوج حقه 

اختلفوا يف التسبب إلسقاط :(وقد نص على هذا القول بعض الشافعية، قال يف اية احملتاج 
والذي يتجه وفاقا البن العماد وغريه ، ما مل يصل حلد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما 

ل نزوله حمض مجـاد مل  احلرمة وال يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما  بأن املين حا
وأخذه يف مبادئ التخلـق ويعـرف ذلـك    ، يتهيأ للحياة بوجه خبالفه بعد استقراره يف الرحم 

                                                
 . ١/٣٩٩:العلي املالكفتح    )١(
 . ١/٣٩٩:فتح العلي املالك   )٢(
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 . ٣٣: اإلفصاح

 . ٣/١١: جممع الزوائد   )٤(
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 ٢٥

وأربعني ليلة أي ابتداؤه كما مر يف الرجعـة  ، باألمارات ويف حديث مسلم أنه يكون بعد اثنني 
   ١)وحيرم استعمال ما يقطع احلبل من أصله كما صرح به كثريون وهو ظاهر

ا القول هو ظاهر قول ابن حزم، فقد ذكر عند حديثه عن املرأة تتعمد إسقاط ولدها ؟ وهذ
وإن كان قد نفخ ، إن كان مل ينفخ فيه الروح فالغرة عليها :(وحكم وجوب الغرة عليها، قال 

وإن كانـت  . والكفارة عليهـا ، فالغرة أيضا على عاقلتها . فإن كانت مل تعمد قتله: فيه الروح
فإن ماتت هي يف كل ذلك قبل إلقاء اجلـنني مث  . أو املفاداة يف ماهلا، فالقود عليها عمدت قتله 

وكذلك  -هي كانت أو غريها  -يف اخلطأ على عاقلة اجلاين ، فالغرة واجبة يف كل ذلك : ألقته
وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على اجلاين إن كـان  . يف العمد قبل أن ينفخ فيه الروح

وماله قد ، ألنه ال حكم على ميت ؛ وال شيء ، وال غرة ، وأما إن كانت هي فال قود  .غريها
  ٢)صار لغريه

وهو كذلك ظاهر قول الغزايل، فقد تعرض عند بيان موقفه من العزل، وأنه ال كراهة فيـه  
وليس هذا كاإلجهاض والوأد، ألن ذلك جنايـة علـى   :(إىل الفرق بينه وبني اإلجهاض، فقال 

وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرحم وختتلط مبـاء  . اصل، وله أيضاً مراتبموجود ح
املرأة وتستعد لقبول احلياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت اجلناية أفحش، 
وإن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش يف اجلناية بعـد  

وإمنا قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع املين يف الرحم ال من حيث اخلروج . اًاالنفصال حي
  ٣)من اإلحليل، ألن الولد ال خيلق من مين الرجل وحده بل من الزوجني مجيعاً إما من مائه ومائها

وقد ذكرنا أن اإلمامية هم الذين اشتهروا ذا القول، فلذلك ال بأس من ذكر أدلتهم على 
  : ذلك هنا

قلت الَيب احلسن عليه السالم، املرأة ختـاف احلبـل   : معتربة اسحاق املروية يف الفقيةما جاء يف  •
  . ٤إنّ أول ما خيلق نطفة: إمنا هو نطفة، فقال: ال، فقلت: فتشرب الدواء فتلقي ما يف بطنها، قال

ري اجلارية فرمبـا  اشت: قلت الَيب عبداهللا عليه السالم: صحيح رفاعة املروي يف الكايفما جاء يف  •
ال : احتبس طمثها من فساد دم أو ريح يف رحم فتسقى دواء لذلك، فتطمث من يومها؟ فقال يل

                                                
 . ٧/١٣٦:اية احملتاج   )١(
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منا كان نطفة كنطفة إارتفع طمثها منها شهراً، ولو كان ذلك من حبل  إمنا: تفعل ذلك، فقلت له
 إىل مضغة مث إىل ما إنّ النطفة إذا وقعت يف الرحم تصري إىل علقة مث: الرجل الذي يعزل، فقال يل

شاء اهللا، وإنّ النطفة إذا وقعت يف غري الرحم مل خيلق منها شيء فال تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها 
  .١شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه

 أنه ال منافاة بني هذه احلياة وبني احلياة احلادثة بعد االَربعة االَشهر من احلمل، فإنّ االَُوىل حياة غري •
  - رضي اهللا عنه  - نسانية ناشئة عن الروح االنسانية، وقد اشار االمام الباقر إانسانية والثانية حياة 

إىل هاتني احلياتني معاً، وقد أشار إليه يف رواية سعيد بن املسيب عن االمام زين العابدين علي بن 
ن فإ:(  - ي اهللا عنه رض - احلسني حينما شرح مراحل اجلنني وحدودها ومقدار الدية، حىت قال 

ن عليه ديـة  إطرحته وهي نسمة خملقة له عظم وحلم مرتب اجلوارح وقد نفخ فيه روح العقل ف
 .٢كاملة

  .اجلواز، وهو قول مجهور العلماء غري من ذكرنا: القول الثاين
  : الترجيح

  :نرى أن األرجح يف املسألة هو احلكم باجلواز على ما ذهب إليه اجلمهور بشرطني
داء ذلك إىل مضرة شديدة باملرأة خاصة فيما يتعلق بقدرا على اإلجنـاب بعـد قيامهـا    عدم أ •

  .باإلجهاض
أن يكون ذلك باتفاق الزوجني، حبيث ال ينفرد طرف من األطراف بالقرار يف ذلك، ألن الولـد   •

للزوجني مجيعا، فال يصح أن يفرض الزوج على زوجته اإلجهاض لعدم رغبته يف احلمل، وال جيوز 
  .للزوجة أن جتهض من غري استئذان الزوج

  :ـ بعد نفخ الروح ٢
بعد نفخ الروح يف اجلنني، إال إذا دعت الضـرورة إىل  اتفق الفقهاء على حرمة اإلجهاض 

  :وقد اختلفوا يف الوقت الذي تنفخ فيه الروح، وحيرم عنده اإلجهاض على قولنيذلك، 
فلذلك حيرم اإلسقاط قبله، وهو قـول   أن نفخ الروح يكون عند األربعني،: القول األول

حرمة اإلسقاط قبل األربعني، ويكفي لسريان هذه احلُرمة كما ذكرنا الراجح عندهم املالكية، بل 
   .استقرار النطفة يف الرحم

أنه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وهو قول اجلمهور، وقد ذكر ابن رجـب  : القول الثاين
                                                

 . ٢/٢٣٨: الوسائل   )١(
 . ٧٨: :للشيخ حممد آصف احملسين، الفقه واملسائل الطبية   )٢(
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وبىن اإلمام أمحد مذهبه املشهور عنه علـى ظـاهر   :(ك، فقالالقائلني ذا ومستندهم على ذل
حديث ابن مسعود وأن اجلنني ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وأنه إذا سقط بعد متـام أربعـة   
أشهر صلى عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح مث مات، وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن املسيب 

إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا : د عن أمحد أنه قالوهو أحد قويل الشافعي وإسحاق وروى غري واح
تكون النسمة نطفة أربعني ليلة : ففي تلك العشر ينفخ فيه عليه وقال يف رواية أليب احلارث عنه

وعلقة أربعني ليلة ومضغة أربعني ليلة مث تكون عظما وحلما، فإذا مت أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه 
خ فيه الروح إال بعد متام أربعة أشهر وعشر كما روي عن الروح، وظاهر هذه الرواية أنه ال ينف

ابن عباس، والروايات اليت قبل هذه عن أمحد أا تدل على أنه ينفخ فيه الروح يف مدة العشر بعد 
متام األربعة وهذا هو املعروف عنه، وكذا قال ابن املسيب ملا سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 

  ١)قال ينفخ فيه الروح أربعة أشهر وعشرا ما بال العشر
وهـل يبـاح   (: وقد ذكر ابن عابدين أن هذا هو قول احلنفية مع خمالفته للمشاهدة، فقال

قالوا وال يكون ذلك إال بعد مائة وعشـرين  .. اإلسقاط بعد احلبل يباح ما مل يتخلق شيء منه ؟
لتخليـق يتحقـق   يوما، وهذا يقتضى أم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإال فال فهو غلط ألن ا

  ٢)باملشاهدة قبل هذه املدة
اختلفوا يف التسبب إلسقاط ما مل يصل حلد :(ونص على ذلك الشافعية، قال يف اية احملتاج 

  .، وقد سبق ذكر قوله٣)نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما
 ومـا مل :(  -رضي اهللا عنه  -وهو قول ابن حزم، فقد قال بعد روايته حلديث ابن مسعود 

وال جيوز أن نقطع له ، يوقن متام املائة والعشرين ليلة جبميع أيامها فهو على ما تيقناه من مواتيته 
  ٤)بانتقاله إىل احلياة عن املواتية املتيقنة إال بيقني
: قـال   -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود  وقد استدلوا على هذا بظاهر ما روي

إن أحدكم يجمع خلْقُه يف بطن أمه أربعني يوما  :(املصدوقوهو الصادق  حدثنا رسول اهللا 
نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه املَلَك، فينفُخ فيه الروح، 

   ٥)ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد
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تأخري نفخ الـروح يف اجلـنني    وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على:(قال ابن رجب
وكتابة امللك ألمره إىل بعد أربعة أشهر حىت تتم األربعون الثالثة، فأما نفخ الـروح فقـد روي   

أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كمـا دل عليـه     -رضي اهللا عنهم  -صرحيا عن الصحابة 
متت النطفة أربعة أشهر إذا : ظاهر حديث ابن مسعود فروى زيد بن على عن أبيه عن على قال

 ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخـر   ﴿:تعاىلبعث اهللا إليها ملكا فينفخ فيها الروح يف الظلمات فذلك قوله 
  ١)١٤:املؤمنون(

  -رضي اهللا عنه  -حتديد ميقات النفخ بثمانني يوما، وقد روى ابن مسعود : القول الثالث
وعن ابن مسعود وعن   -رضي اهللا عنه  -ن ابن عباس أنه ال تصوير قبل مثانني يوما، وروي ع

آل (﴾هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشـاُء   ﴿:تعاىليف قوله  ناس من أصحاب النيب 
إذا وقعت النطفة يف األرحام طارت يف اجلسد أربعني يوما مث تكون علقة أربعني : قالوا)٦:عمران

بعني يوما، فإذا بلغ أن ختلق بعث اهللا ملكا يصورها، فيأيت امللك بتـراب  يوما مث تكون مضغة أر
أذكر أم أنثى شـقي أم  : بني أصبعيه فيخلطه يف املضغة مث يعجنه ا مث يصورها كما يؤمر فيقول

سعيد وما رزقه وما عمره وما رجاء وما مصائبه فيقول اهللا تبارك وتعاىل، فيكتب امللك، فـإذا  
   ٢فن حيث أخذ ذلك الترابمات ذلك اجلسد د

وقد أخذ طائفة من الفقهاء بظاهر هذه :(وقد ذكر ابن رجب من أخذ ذا من العلماء فقال
الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود املرفوع عليها، وقالوا أقل ما يتبني فيه خلق الولد أحد ومثانون 

تصور قبل أن يكون مضغة، وقال يوما ألنه ال يكون مضغة إال يف األربعني الثالثة، وال يتخلق وي
أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا األصل إنه ال تنقضي العدة وال قومـا أم الولـد إال   

  ٣)باملضغة املخلقة، وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور يف أحد ومثانني يوما
  : الترجيح

احية، والناحية الشرعية نرى أن األرجح يف املسألة هو أا ترتبط بالناحية العلمية الطبية من ن
من ناحية أخرى، ولذلك سنتكلم عن هاتني الناحيتني للتوصل إىل العمـر احلقيقـي للجـنني،    

  :وبالتايل القول حبرمة إجهاضه قبل تلك املدة
  :الناحية الشرعية
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وردت النصوص الكثرية اليت حتدد املراحل اليت مير ا اجلنني يف رحم أمه، ومـن خالهلـا   
  .الشرعية للوقت الذي تدب فيه احلياة للجنني سنعرف النظرة

أما النصوص القرآنية فلم تتعرض للوقت الذي تدب فيه احلياة للجنني مطلقا بل اكتفت بعد 
  :املراحل دون تفاصيلها الزمانية، ومن أهم النصوص القرآنية املتعلقة ذه الناحية

ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من ياأَيها الناس إِنْ كُنتم في  ﴿: تعاىلقوله  •
أَجلٍ مسمى ثُم  علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاُء إِلَى

 ).٥: احلج( ا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم﴾نخرِجكُم طفْلً
ثُم )١٣(ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ)١٢(﴿ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ: تعاىلقوله  •

ا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنلْقًا خخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغض
نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت ر١٤ـ ١٢: املؤمنون( ﴾)١٤(آخ.(  

أما السنة، فقد وردت فيها األحاديث املفصلة لألزمان املرتبطة ذه املراحل، وقد أسيئ فهم 
األخطاء يف األحكام املرتبطة باإلجهاض، وسنذكر هنا األحاديث  بعضها، ونتج عن ذلك بعض

  :املتعلقة باملوضوع لنستنتج منها ما تدل عليه السنة من بدء حياة اجلنني
إن أحدكم يجمع خلْقُه يف بطن أمه أربعني يومـا  (: فمنها احلديث السابق، وهو قوله 

ك، مث يرسل إليه املَلَك، فينفُخ فيه الروح، نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذل
  ١)ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها :( ومنها قوله 
ك ما شاء ويكتـب  وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها مث قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضى رب

امللك مث يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب امللك مث يقول يا رب رزقه فيقضى ربك 
ما شاء ويكتب امللك مث خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على مـا أمـر وال يـنقص إذا    

  ٢)استقرت النطفة يف الرحم أربعني يوما أو أربعني ليلة
ختالف والتعارض، وبناء على هذا حاول العلماء تأويـل أحـد   فهذان احلديثان ظاهرا اال

احلديثني مجعابينه وبني اآلخر، واملنهج العلمي يف ذلك يقتضي تغليب مـا دل عليـه الواقـع،    
وصححه احلس، مث تأويل املخالف، ولكن ما فعله ما استطعنا التعرف عليه من أقوال الشـراح  

أويل كال احلديثني، تأويل احلديث األول لينسجم والفقهاء هو خالف ذلك حبيث اضطروا إىل ت
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مع الواقع، وهو تأويل متكلف، وتأويل احلديث الثاين ليسجم مع احلديث األول، ومن ذلك ما 
ومحل هذا علـى ظـاهره ال يصـح، الن    :(ذكره ابن حجر بقوله نقال عن القاضي عياض قال

وال معهود، وامنا يقع التصوير يف آخر  التصوير بأثر النطفة وأول العلقة يف أول األربعني موجود
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما  ﴿:تعاىلاألربعني الثالثة كما قال 

اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ظَاما الْعنوفَكَس نيقالالْخ نسقـال )١٤:املؤمنـون (﴾أَح :
فيكون معىن قوله فصورها اخل أي كتب ذلك، مث يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد اذكر أو أنثـى  

وخلقه مجيع األعضاء والذكورية واالنثوية يقع يف وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من : قال
ورة مث يكون للملك فيه تصور آخـر وهـو   اجنة احليوان وهو الذي تقتضيه اخللقة واستواء الص

وقت نفخ الروح فيه حني يكمل له أربعة اشهر كما اتفق عليه العلماء ان نفخ الروح ال يكـون  
  ١)اال بعد أربعة اشهر

فالقاضي عياض حاول تأويل احلديث الثاين ليتناسب مع احلديث األول ومثله كما يـذكر  
ل به إعراض البخاري عن احلديث الثـاين، فقـال   ابن حجر ما قال ابن الصالح يف فتاويه وعل

أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن اسيد إما لكونه من رواية أيب الطفيل عنه وإما لكونه مل :(
يره ملتئما مع حديث ابن مسعود، وحديث بن مسعود ال شـك يف صـحته، وأمـا مسـلم     

امللك على التعدد، فمـرة يف  فأخرجهما معا، فاحتجنا اىل وجه اجلمع بينهما، بان حيمل إرسال 
ابتداء األربعني الثانية، وأخرى يف انتهاء األربعني الثالثة لنفخ الروح، وأما قوله يف حديث حذيفة 
يف ابتداء األربعني الثانية فصورها فان ظاهر حديث بن مسعود أن التصوير امنا يقع بعد ان تصري 

وكتبا ال فعال أي يذكر كيفيـة تصـويرها   مضغة فيحمل األول على ان املراد انه يصورها لفظا 
  ٢)ويكتبها بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى امنا يكون عند املضغة

فقد جنح ابن الصالح كذلك إىل التأويل، وتغليب احلديث األول على احلديث الثاين، وقد 
يف احلديث أدرك ابن حجر املنافاة الواقعية ملا فهم من احلديث األول، وحاول تأويلها ال مبا ورد 

وقد نوزع يف أن التصوير حقيقة امنا يقع يف األربعني الثالثة بأنه شـوهد يف  :(األول، وإمنا بقوله 
كثري من االجنة التصوير يف األربعني الثانية ومتييز الذكر على األنثى فعلى هذا فيحتمل ان يقـال  
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د استكمال العلقة، ففـي  أول ما يبتدي به امللك تصوير ذلك لفظا وكتبا، مث يشرع فيه فعال عن
  ١)بعض االجنة يتقدم ذلك، ويف بعضها يتأخر ولك

وقد رجع ابن حجر يف هذا إىل أقوال األطباء الذين أيد ظاهر كالمهم احلديث الثاين ومـع  
نقل الفاضل علي بن أعطى احلموي الطبيـب  :(ذلك جنحوا إىل احلديث األول، قال ابن حجر 

 يف الرحم يكون يف حنو األربعني وفيها تتميز أعضـاء الـذكر   اتفاق األطباء على ان خلق اجلنني
دون األنثى حلرارة مزاجه وقواه واعبد اىل قوام املىن الذي تتكون اعضاؤه منه ونضجه فيكـون  
اقبل للشكل والتصوير مث يكون علقة مثل ذلك والعلقة قطعة دم جامد قالوا وتكون حركة اجلنني 

مث يكون مضغة مثل ذلك أي حلمة صغرية وهـي االربعـون    يف ضعف املدة اليت أصحهما فيها
  )واتفق العلماء على ان نفخ الروح ال يكون اال بعد أربعة اشهر: الثالثة فتحرك قال

وال ميكننا هنا إحصاء ما ذكره العلماء يف احلديثني، ولكنا نقول بأن ترجيح أحد احلـديثني  
ب، فال منافاة بينهما، ولذلك سنذكر هنا رأي ينبغي أن يعول بالدرجة األوىل على ما يقوله الط

  .العلم، لنستنتج منه ما ميكن االعتماد عليه يف معرفة وقت نفخ الروح يف اجلنني
  :من الناحية العلمية

يوما، تكون النطفة قد بلغـت   ٤٢يذكر حممد علي البار أنه يف اية األسبوع السادس أي 
حلة احلرجة املمتدة من األسبوع الرابع حىت الثامن مث أوج نشاطها لتكوين األعضاء، وهي قمة املر

بعد ذلك حيدد جنس اجلنني ذكر أم أنثى حسب ما يؤمر به، فيحول الغدة إىل خصية أو مبيض، 
والدليل على ذلك ما يشاهد يف السقط حيث ال ميكن متييز الغدة التناسلية قبل انتهاء األسـبوع  

  .٢السابع وبداية الثامن
ا، فإن األرجح الذي نراه هو أن نفخ الروح يكون يف املدة الـيت حـددها   انطالقا من هذ

حديث مسلم واليت أيدها العلم احلديث، أما احلديث األول الذي ذهب إىل القول بـه أكثـر   
العلماء، فما أسهل تأويله من حيث اللغة، وليس حمل ذلك هنا، زيادة على احتمال كون الراوي 

ديث الثاين الذي ذكر املدة بدقة أضاف هلا العلم احلـديث تأكيـدا   قد رواه باملعىن، خبالف احل
  .وقوة

والقول ذا ينفي احلرج الذي يقع فيه من يرى املنافاة الواقعية اليت تفهم من ظاهر احلديث 
وهل يباح اإلسقاط بعد احلبل؟ يباح ما مل يتخلق شيء (: األول كما نقلنا عن ابن عابدين قوله

                                                
 . ١١/٤٨٤: فتح الباري   )١(
 . ٣٩٥: ان بني الطب والقرآنخلق اإلنس   )٢(



 ٣٢

يكون ذلك إال بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضى أم أرادوا بالتخليق نفخ قالوا وال .. منه ؟
 ١)الروح وإال فال فهو غلط ألن التخليق يتحقق باملشاهدة قبل هذه املدة

                                                
 . ٣/٢١٥: ، البحر الرائق٣/٤٠٢: شرح فتح القدير: ، وانظر٣/١٧٦: حاشية ابن عابدين   )١(



 ٣٣

  التشريعات الرادعة عن التخلص من اجلننيـ  ٣
 :ميكن حصر التشريعات اليت نص عليها الفقهاء للردع عن التخلص من اجلنني بتشـريعني 

أحدمها له عالقة بالعباد بتعويض الضرر احلاصل من اجلناية، واآلخر تعبدي بالكفارة، وسنتعرض 
يف هذا املطلب لتفاصيل كال النوعني من العقوبة، منبهني إىل أن هلذا املوضوع عالقـة بالفقـه   

  .اجلنائي، فلذلك لن نتطرق إال للتفاصيل املتعلقة باجلانب الذي نبحث فيه
  املالية العقوبة: أوال

ووقت جنايته، وميكـن  ، باختالف نتائج فعل اجلاين، إلسقاط احلملختتلف العقوبة املقررة 
  :إمجاال يف احلالتني التاليتني حصر ذلك

  :موت اجلنني بعد سقوطه حيا: احلالة األوىل
، اتفق الفقهاء على أنه إن حصلت اجلناية على األم بأن ضرب بطنها مثال، فألقت جنينا حيا

وذلك بأن يكـون  ، أن فيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش ملثله ، ات من الضربة مث م
أمجع كل من حنفظ عنه من (: لستة أشهر فصاعدا، وقد نقل اإلمجاع على ذلك، قال ابن املنذر

، زيد بن ثابـت  ؛ منهم ، دية كاملة ، يسقط حيا من الضرب ، على أن يف اجلنني ، أهل العلم 
وأبـو  ، وإسحاق، والشافعي ،  ١ومالك، وابن شربمة ، وقتادة ، والشعيب ، زهري وال، وعروة 

فأشـبه  ، يف وقت يعيش ملثله، وذلك ألنه مات من جنايته بعد والدته  ٢)وأصحاب الرأي، ثور 
  .قتله بعد وضعه

  :شروط اجلاين ونوع اجلناية
كان أمه أو أبـاه، فلـو    اتفق الفقهاء على أن العقوبة املقدرة للجاين تشمل كل جان، ولو 

وهو حمل اتفاق بـني  ، ال ترث منها شيئا ، فعليها غرة ، فألقت به جنينا ، شربت احلامل دواء 
وذلك ألا أسقطت اجلنني ، ٣(ليس هناك اختالف بني أهل العلم نعلمه  :(العلماء، قال ابن قدامة

                                                
ألن ؛ قال أشهب عمده كاخلطـإ  و اختلف قول املالكية إن كان الضرب عمدا فاملشهور من قول مالك أنه ال قود فيه،   )١(

عمد اجلنني بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه يصيب به ففيه القود بقسـامة،  إذا ت: وقال ابن القاسم، موته بضرب غريه
ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه غري قاصد إىل قتله كمن رمى ، فأما إذا ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية بقسامة 

لقاسم أنه قاصد إىل قتله حني قصد بالضرب موضـعا  ووجه قول ابن ا، يريد قتل إنسان فأصاب غريه ممن مل يرده فإن فيه الدية 
 . ٧/٨١: املنتقى، وال يصدق أنه مل يرده ، يصل فيه الضرب إليه 

 . ٨/٣٢٨: املغين   )٢(
 . ٨/٣٢٧: املغين   )٣(



 ٣٤

؛ وال ترث من الغرة شـيئا  ، ها كما لو جىن عليه غري، فلزمها ضمانه بالغرة ، بفعلها وجنايتها 
  .وتكون الغرة لسائر ورثته، ألن القاتل ال يرث املقتول 

ال يرث منها ، فعليه غرة، أو غريه من ورثته ، ومثلها ما لو كان اجلاين املسقط للجنني أباه 
  .شيئا

و يصح أن يكون فعـالً ماديـاً أ  فال يشترط فيه شكال معينا، بل الفعل املكون للجناية، أما 
وقد ورد ما يدل على عدم اقتصار وجوب الدية على الفعـل  معنوياً، بل ميكن أن يكون قوالً، 

  .املباشر الذي هو الضرب، بل يكفي فيه جمرد التسبب، كالتخويف مثال
، فأنكر ذلـك  ، أرسل عمر إىل امرأة مغنية كان يدخل عليها : فقد روي عن احلسن قال

، فبينما هي يف الطريـق فزعـت   : ويلها ماهلا ولعمر ؟ قاليا : أجييب عمر ؟ فقالت: فقيل هلا
فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصيب صيحتني فمـات ؟ فاستشـار عمـر    ، فضمها الطلق 
: قـال ، ومؤدب ،  إمنا أنت وال ، أن ليس عليك شيء : فأشار عليه بعضهم أصحاب النيب 

، نوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهـم إن كا: ما تقول ؟ فقال: وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال
وألقت ، أرى أن ديته عليك ألنك أنت أفزعتها ، وإن كانوا قالوا يف هواك ؟ فلم ينصحوا لك 

  .١فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش، ألنه أخطأ، ولدها يف سبيلك 
أمـريا    -رضي اهللا عنه  -وقد صحح ابن حزم قول مجهور الصحابة بناء على كون عمر 

ق له أن ميارس سلطته يف الرعية، فقال بعد سرده للنصوص الدالة على وجوب األمر باملعروف حي
فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر :(والنهي عن املنكر 

ومن احملال أن يفترض اهللا تعاىل على األئمة أو غريهم أمـرا  . أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر
، بعث فيها حبق : إن مل يعملوه عصوا اهللا تعاىل مث يؤاخذهم يف ذلك ؟ ووجدنا هذه املبعوث فيها

وإمنا كان يكون عليه دية ولدها لـو باشـر   ، ومل يباشر الباعث فيها شيئا أصال فال شيء عليه 
حجرا  وبني من رمى، وال فرق بني هذا . ضرا أو نطحها، وأما إذا مل يباشر فلم جين شيئا أصال

، وكذلك من بىن حائطا فادم  -فهذا ال شيء عليه ، إىل العدو ففزع من هويه إنسان فمات 
  ٢)ففزع إنسان فمات

مع ذلك له قيمته، وله تأثريه يف سد ذرائع هذا الباب،   -رضي اهللا عنه  -ولكن قول علي 
أة ظاملا معتـديا،  وهو يتوافق مع مقاصد الشريعة من حرمة اجلنني، وهلذا، فلو أفزع شخص امر

                                                
 . ٤/٣٩٨: نصب الراية: ، وانظر٩/٤٥٨: مصنف عبد الرزاق   )١(
 . ١١/٢٢٨: احمللى   )٢(



 ٣٥

كان عليه الدية، ألنه ال فرق يف النتيجة   -رضي اهللا عنه  -فأسقطت جنينها كما يف رواية عمر 
  .بني أن يضرا أو يفزعها، أو يتسبب يف أي شيء يسقط به محلها

  :شروط ثبوت الدية كاملة
  :يشترط لوجوب الدية كاملة الشروط التالية

  :التحقق من حياته
  :ء يف كيفية التعرف على حياة اجلنني بعد إسقاطه على قولنياختلف الفقها
أو عطاسه ، أو بنفسه ، أو ارتضاعه ، سواء ثبتت باستهالله ، إذا وضعته حيا : القول األول

فال يثبت به حكم ، أما احلركة واالختالج املنفرد ، أو غريه من األمارات اليت تعلم ا حياته،  ، 
واخلرب ، فأشبه املستهل ، وأمحد، ومن األدلة على ذلك أنه علمت حياته احلياة وهو قول الشافعي 

ألن شربه اللـنب أدل  ؛ الذي استدل به املخالفون يدل مبعناه على ثبوت احلكم يف سائر الصور 
  .وعطاسه صوت منه كصياحه، على حياته من صياحه 

، وقتـادة  ، ول الزهـري أنه ال يثبت له حكم احلياة إال باالستهالل، وهو ق: القول الثاين
وجابر  ، واحلسن بن علي ، وابن عباس ، وإسحاق وأمحد، وروي معىن ذلك عن عمر ، ومالك 

ورث ، إذا اسـتهل املولـود   :( ، ومن األدلـة علـى ذلـك قولـه      -رضي اهللا عنهم  -
 ،وقد فسر االستهالل بالصياح كما قال ابن عباس . ،ومفهومه أنه ال يرث إذا مل يستهل١)وورث

فيستهل صارخا ، إال مسه الشيطان ، ما من مولود يولد :(قال  والنخعي ألن النيب ، والقاسم 
  ٢)إال مرمي وابنها، 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على أن العربة حبياته، أما االستهالل فهـو  

ف إىل تقرير الطبيب الشرعي، ملـا  عالمة من عالماا، وميكن االستناد يف حال الشك واالختال
  .يترتب عن ثبوت حياته أو موته من نتائج

  :أن ميوت بسبب الضربة
وذلك ، وقد نص الفقهاء على انه ال جتب الدية إال إذا علم بأن موته حصل بسبب الضربة 

فـيعلم  ، أو بقاء أمه متأملة إىل أن تسقطه ، بسقوطه يف احلال وموته أو بقائه متأملا إىل أن ميوت 
  . أو بقي ضمنا حىت مات، كما لو ضرب رجال فمات عقيب ضربه ، بذلك موته باجلناية

                                                
 . ٢/٩١٩: ، ابن ماجة٤/٧٧: ، النسائي٣/١٢٨: ، ابو داود٤/٨: قي، البيه٢/٤٨٥: الدارمي   )١(
 . ٢/٢٣٣: ، أمحد١٤/١٢٩: ، ابن حبان٣/١٢٦٥ :البخاري، ٤/١٨٣٨: مسلم   )٢(



 ٣٦

فعلى الثاين القصاص إذا كـان  ، وكان فيه حياة مستقرة ، فجاء آخر فقتله ، فإن ألقته حيا 
، بل كانت حركته كحركة املـذبوح  ، وإن مل يكن فيه حياة مستقرة ، أو الدية كاملة ، عمدا 

مث بقي زمنا ، وعلى الثاين األدب، وإن وقع اجلنني حيا ، وعليه الدية كاملة ، و األول فالقاتل ه
ألن الظاهر أنه مل ميت من جنايته، ولكن هذا فيمـا نـرى   ؛ ساملا ال أمل به مل يضمنه الضارب 

  .متوقف على تقرير الطبيب الشرعي، ألن املقتل قد يصاب دون أن تظهر العالمات الدالة عليه
  :قط لستة أشهر على األقلأن يس

  :وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
فـإن  ، أن الدية الكاملة إمنا جتب فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعدا :  القول األول
كما لو سقط متأملا وهو قول أمحد واملزين، ألنه مل تعلم فيه حياة ، ففيه غرة ، كان لدون ذلك 

 كما لو ألقته ميتا، فلم جتب فيه دية ، ا يتصور بقاؤه.  
أنه يستحق الدية كاملة، إذا علمت حياته، ولو كان دون ستة أشهر، وهـو  :  القول الثاين

  . وقد تلف من جنايته، ألننا علمنا حياته ؛ قول الشافعي
  : الترجيح

تعمد، ألنه قد نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني حاليت العمد واخلطأ، فيشدد على امل
يتخذ من ذلك ذريعة إلجهاض اجلنني قبل بلوغ ستة أشهر، حىت ال جتب عليه الدية كاملة، وقد 
نصت الشريعة على أن من كان حاله هذا يعامل خبالف مقصوده، والنماذج الفقهية الدالة على 

  .ذلك كثرية ال ميكن ذكرها هنا
يف هذه السن ال متكن حياته، فـإن قـال    أما إن كان خمطئا، فتجب عليه الغرة، ألن اجلنني

األطباء بإمكاا، وأن اجلناية هي سبب موته وجبت عليه الدية كاملة، بناء على ما سـبق مـن   
  .التفريق بني موته بسبب الضربة أو بغريها

  :سقوط اجلنني ميتا: احلالة الثانية
  :ويتعلق ذه احلالة املسائل التالية

  : نوع الدية الواجبة وحكمها



 ٣٧

اتفق الفقهاء على أن الواجب يف اجلناية على اجلنني إذا سقط ميتا دية خاصة به أطلق عليها 
وهذا قول :(، وقد ذكر ابن قدامة القول بوجوا عن أكثر العلماء، فقال١الشرع مصطلح الغرة

، والنخعـي  ، والشعيب ، وعطاء   -رضي اهللا عنه  -منهم عمر بن اخلطاب ، أكثر أهل العلم 
، وال فرق ٢)وأصحاب الرأي، وأبو ثور ، وإسحاق ، والشافعي ، والثوري ، ومالك ، هري والز

، وبه يقول الشافعي . ألن السنة مل تفرق بينهما؛ يف هذا الوجوب بني كون اجلنني ذكرا أو أنثى 
  .وعامة أهل العلم، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور ، وإسحاق

فطرحـت  ، ني من هذيل رمت إحدامها األخـرى ومن األدلة على وجوا ما ورد أن امرأت
  . ٣بغرة عبد أو وليدة  فقضى فيه رسول اهللا ، جنينها 

فـالغرة واجبـة   :(والعجيب أن الكاساين مع هذا النص الدال على وجوب الغرة، قـال  
والقياس أن ال شيء على الضارب ألنه حيتمل أن يكون حيا وقت الضرب وحيتمل ، استحسانا 

وهلذا ال جيب يف جنني البهيمة ، مل ختلق فيه احلياة بعد، فال جيب الضمان بالشك  أنه مل يكن بأن
  ٤)إال أم تركوا القياس بالسنة، كذا هذا ، شيء إال نقصان البهيمة 

وكأن القياس هو الذي يتحكم يف السنة ال أن القياس يعرف بالسنة، فكل ما قاله رسول اهللا 
  اختصم إليه يف إمالص املرأة اجلـنني    -رضي اهللا عنه  -حمض القياس، وقد روي أن عمر

يف ذلك شيئا ؟  أنشدكم اهللا تعاىل هل مسعتم من رسول اهللا  :( -رضي اهللا عنه  -فقال عمر 
فقام عم اجلنني : كنت بني جاريتني وذكر اخلرب وقال فيه: فقال  -رضي اهللا عنه  -فقام املغرية 

كيف ندي من ال صاح وال استهل وال شـرب وال  : بة فقالوقام والد الضار، إنه أشعر : فقال
فيه ، وروي كسجع األعراب . أسجع كسجع الكهان :(ودم مثل ذلك يطل ؟ فقال ، أكل 

من شهد معك ذا ؟ فقام حممد بن سـلمة  : -رضي اهللا عنه  -فقال عمر ، (غرة عبد أو أمة 
ا برأينا وفيها سنة عن رسـول اهللا  كدنا أن نقضي فيه(: -رضي اهللا عنه  -فقال عمر ، فشهد 
(٥  

                                                
وتطلق أيضا على ما جيب يف اجلنايـة  ، تطلق الغرة يف الصطالح الشرعي على ما فوق الواجب من الوجه يف الوضوء    )١(

وقيـل  ، اد هنا، وتطلق الغرة يف أصلها اللغوي على الشيء النفيس آدميا كان أو غريه ذكرا كان أو أنثـى  وهو املر، على اجلنني 
 . ١٢/٢٤٩: فتح الباري: فإن حمل الغرة الوجه والوجه أشرف األعضاء، انظر، أطلق على اآلدمي غرة ألنه أشرف احليوان 

 . ٨/٣١٦:املغين   )٢(
: ، أبـو داود ٤/٢٣: الترمـذي  ٣/٦٦٦، احلـاكم  ١٣/٣٧٣: ، ابن حبـان ٣/١٣٠٩: ،مسلم٥/٢١٧٢: البخاري   )٣(

 . ٤/٧٩: ، أمحد٢/٨٨٢: ، ابن ماجة٤/٢٣٧: ، النسائي٤/١٩٢
 . ٧/٣٢٥: بدائع الصنائع   )٤(
 . ٤/٢٤٦: ، أمحد٤/٢٣٩: ، النسائي٤/١٩٠: أبو داود   )٥(



 ٣٨

وهذا نص ثابت صحيح :(قال ابن عبد الرب معلقا على هذا احلديث مثبتا توافقه مع القياس 
يف موضع اخلالف يوجب احلكم، وملا كانت دية املضروبة على العاقلة كان اجلنني أحرى بذلك 

  ١)يف القياس والنظر
، بأن اجلنني إن كان حيا فقد فوت الضارب حياتهوقد استدل هلذا الوجوب بالدليل العقلي 

وإن مل يكن حيا فقد منع من حدوث احلياة فيه فيضمن كاملغرور ملا منـع  ، وتفويت احلياة قتل 
 وسواء استبان خلقه أو بعض خلقـه ألنـه   ، من حدوث الرق يف الولد وجب الضمان عليه

  .قضى بالغرة ومل يستفسر فدل أن احلكم ال خيتلف
  :غرةنوع ال

  :اختلف الفقهاء يف نوع الغرة الواجبة يف هذه احلالة على األقوال التالية
، ومـن  ٢(وهذا قول أكثر أهل العلم  :(أن الغرة عبد أو أمة، قال ابن قدامة: القول األول
  :األدلة على ذلك

  .قاضية على ما خالفها ، وسنة رسول اهللا ٣يف إمالص املرأة بعبد أو أمة قضاء رسول اهللا  •
فالظاهر أنه ، عن سائر الرواة ، أن ذكر الفرس والبغل يف احلديث وهم انفرد به عيسى بن يونس  •

وهذا احلديث الذي ذكـر  ، وكذلك يف الفرس ، وهو متروك يف البغل بغري خالف ، وهم فيه 
 فال يلتفت إىل ما خالفه، قال، وقد قال به أكثر أهل العلم ، وهو متفق عليه ، أصح ما روي فيه 

روي هذا احلديث عن حممد بن عمر ومحاد بن  سلمة وخالد  بن  عبد اهللا مل يـذكرا  : أبو داود
، وقال ٥ومل يذكره أيضا الزهري عن أيب سلمة وسعيد بن  املسيب:، وقال البيهقي٤فرسا وال بغال

ة وقد أما ما جاء يف بعض الروايات الصحيح بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطل:(النووي 
  ٦)أخذ ا بعض السلف

وقول رسول اهللا ، وكذلك قتادة ، حتكم بتقدير مل يرد به الشرع ، أن قول عبد امللك بن مروان  •
 أحق باالتباع من قوهلما . 

                                                
 . ٦/٤٨٦: التمهيد   )١(
 . ٧/٣١٨:املغين   )٢(
  .سبق خترجيه   )٣(
 . ٤/١٩٣: أبو داود   )٤(
 . ٨/١١٥: البيهقي   )٥(
 . ١١/١٧٦: شرح النووي على مسلم   )٦(



 ٣٩

وقد نص أصحاب هذا القول على أن أقل ما جيزئ من العبد واألمة ما سلم من العيوب اليت  •
  :س من اخليار، واشترط بعض الفقهاء زيادة على ذلكيثبت ا الرد يف البيع ألن املعيب لي

فال جيزئ يف دية اجلنني سوداء، وهو قول أيب عمـرو بـن   ، أن يكون عبدا أبيض أو أمة بيضاء  •
قال ابن ، العالء، واستدل عل ذلك بأنه لو مل يكن يف الغرة معىن زائد ملا ذكرها ولقال عبد أو أمة 

وأجابوا بـأن  ، لفقهاء على اإلجزاء فيما لو أخرج سوداء ويقال إنه انفرد بذلك وسائر ا:(حجر
  ١)املعىن الزائد كونه نفيسا فلذلك فسره بعبد أو أمة ألن اآلدمي أشرف احليوان

أن يكون منتفعا به، وهو قول الشافعي، فلذلك شرط أن ال ينقص عن سبع سنني، ألن مـن مل   •
وأخذ بعضهم ، ربية فال جيرب املستحق على أخذهيبلغها ال يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إىل التعهد بالت

ومنهم من جعل احلد ، من لفظ الغالم أن ال يزيد على مخس عشرة وال تزيد اجلارية على عشرين 
ما بني السبع والعشرين، وذهب ابن دقيق العيد إىل أنه جيزئ ولو بلغ الستني وأكثر منها ما مل يصل 

  .إىل عدم االستقالل باهلرم
وجماهد،  ألن الغرة اسـم  ، وطاوس ، عبد أو أمة أو فرس، وهو قول عروة : ينالقول الثا

يف اجلنني بغرة عبد أو أمة أو فرس  قضى رسول اهللا : وقد جاء يف حديث أيب هريرة، لذلك 
  . ٢أو بغل

ملا روي عن النيب ؛ والشعيب ، عبد أو أمة أو مائة شاة، وهو قول ابن سريين: القول الثالث
  يف ولدها مائة شاةأنه جعل.  

  :اختالف التقدير حبسب اجلناية، وقد روي من ذلك رأيان:  القول الرابع
فـإذا  ، فأربعي، فإذا كان مضغة ، قضاء عبد امللك بن مروان يف اجلنني إذا أملص بعشرين دينارا  •

فإن مت خلقه وكسي شعره فمائـة  ، فإذا كان العظم قد كسي حلما فثمانني ، كان عظما ستني 
  . ناردي

  .وإذا كان مضغة فثلثي غرة، إذا كان علقة فثلث غرة : قول قتادة •
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول بناء على احلديث الوارد 
يف ذلك، أما تطبيق هذا يف عصرنا، فقد نص الفقهاء على جواز دفع البدل املايل عن الرقبة، قال 

                                                
 . ١٢/٢٤٩: فتح الباري   )١(
 . ٤/١٩٣: ، أبو داود٨/١١٥: البيهقي   )٢(



 ٤٠

فجاز ما تراضـيا  ، ألنه حق آدمي ؛ جاز ، فإن أراد دفع بدهلا ورضي املدفوع إليه  :(ابن قدامة
  ١)فال يقبل بدهلا إال برضامها، ألن احلق فيها ؛ فله ذلك ، عليه وأيهما امتنع من قبول البدل 

  :أما قيمة البدل املايل للرقبة، فسنعرفه يف املسألة التالية
  :قيمة الغرة

وميكن تقييمها إما باإلبل أو بالذهب أو ، ة الغرة نصف عشر الدية نص الفقهاء على أن قيم
  :بالفضة، كما يلي

، وبـه قـال النخعـي    ، وزيد ، وهي مخس من اإلبل، وقد روي ذلك عن عمر : اإلبل
وأصحاب الرأي، ومن األدلة على ، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، وقتادة ، وربيعة ، والشعيب

  .٢وهو أرش املوضحة ودية السن، الشرع يف اجلناياتذلك أن ذلك أقل ما قدره 
مثلما لو كانت قيمة اإلبل أربعني ، فنصف عشر الدية من غريها ، فإن اختلفت قيمة اإلبل 

وعلـى  :(ألا األصل، قال ابن املواز ؛ دينارا أو أربعمائة درهم، فاختلف فيه فقيل تقوم باإلبل 
، قـال  )وجذعة، وحقة ، وابن لبون ذكر ، لبون وبنت ، بنت خماض : أهل اإلبل مخس فرائض

وقـال ال  ، ووقف عنه ابن القاسـم  ، وقاله ربيعة ومل يبلغنا عن مالك يف ذلك شيء :(لباجي ا
وقال أصبغ وال أحسبه إال . وقال أصحابه باإلبل، وإن كان من أهل اإلبل ، مدخل لإلبل فيها 

وقال أشهب ال يؤخذ من أهل الباديـة  . ه قالهوروى عنه أبو زيد أن، وقد قاله ابن القاسم أيضا 
، وقد وجه قول ابن القاسم بنفي االعتبار باإلبل بأن الدنانري والدراهم هي قـيم  ٣)فيها إال اإلبل

ولذلك ، املتلفات فلذلك قومت ا الغرة، واإلبل ليست بقيم املتلفات فلذلك مل تعترب ا الغرة 
وملـا ورد  ، وما كان أصله العني ال يرد إىل اإلبل ، العني كان أصل الدية اإلبل لكنها ردت إىل 

وهو العني دون ما ، واحتيج إىل تقديرها قدرت مبا يقع به التقومي ، الشرع يف دية اجلنني بالغرة 
ووجه قول أشهب بأن اإلبل أصل يف الدية فاعترب به يف دية اجلنني كـالورق  ، ال يقع به التقومي 

 .والذهب
، فتصري قيمتها مخسني دينارا أو ستمائة درهم ، تقوم بالذهب أو الورق : الذهب والفضة

الغرة تقوم مخسني دينارا أو ستمائة : وقد روى مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه كان يقول

                                                
 .  ٨/٣١٨: املغين  )١(
 . ٨/٣١٩: املغين: انظر   )٢(
 . ٧/٨١: املنتقى   )٣(



 ٤١

،  يعين أن العبد أو األمة ال يكفي إال أن يساوي ذلك، ودية املرأة احلرة املسلمة مخسمائة ١درهم
هل الذهب أو ستة آالف درهم على أهل الورق ألا على النصف من الذكر، قـال  دينار على أ

فدية جنني احلرة املسلمة عشر ديتها، والعشر مخسون دينارا أو ستمائة    درهم، وـذا  : مالك
 .٢قال الزهري وسائر أهل املدينة، وقال أبو حنيفة والكوفيون قيمة الغرة مخسمائة درهم

هذا فرع أصل ما ذكرنـاه ألـم   :(ى قيمة دية املرأة، قال الكاساين وهذا اخلالف مبين عل
اتفقوا على أن الواجب نصف عشر الدية، لكنهم اختلفوا يف الدية، فالدية من الدراهم عنـدنا  
مقدرة بعشرة آالف، فكان نصف عشرها مخسمائة، وعنده مقدرة باثين عشر ألفا فكان نصف 

  ٣)عشرها ستمائة
فإن كان من أهل الذهب ، وعلى أهل الورق به ، على أهل الذهب به  قومت، فإن اختلفا 
ألن اخلرية إىل اجلاين يف دفع ما شـاء مـن   ؛ قومها من هي عليه مبا شاء منهما ، والورق مجيعا 

  .األصول
  :نوع اجلناية املسببة للعقوبة

  :قولني اختلف الفقهاء يف حمل وجوب الغرة، هل هي قتل اجلنني أم سقوطه بعد قتله على
، وقتـادة  ، وهو قـول مالـك   ، إن الغرة إمنا جتب إذا سقط من الضربة : القول األول

أو ، وابن املنذر، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضـرب  ، وإسحاق ، والشافعي ، واألوزاعي 
أو ضرب من يف جوفها حركة أو ، ببقائها متأملة إىل أن يسقط، ولو قتل حامال مل يسقط جنينها 

  : مل يضمن اجلنني، ومن األدلة على ذلك، فسكن احلركة وأذهبها ، انتفاخ 
  .ولذلك ال تصح له وصية وال مرياث، أنه ال يثبت حكم الولد إال خبروجه  •
 .وال جيب الضمان بالشك، أن احلركة جيوز أن تكون لريح يف البطن سكنت  •

  :اء فيه على قولنيفقد اختلف الفقه، ومل خيرج باقيه ، فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه 
أو جزءا من أجـزاء  ، أو رأسا ، أو رجال ، فيه الغرة، ومثله ما لو ألقت يدا : الرأي األول

  : وهو قول الشافعي وأمحد،  ومن األدلة على ذلك، اآلدمي 
  .كما لو ظهر مجيعه، فلزمته الغرة ، أنه قاتل جلنينها  •
  . يقن قتله وال وجودهألنه مل يت، أنه خيتلف على ما لو مل يظهر منه شيء  •

                                                
 . ٢/٨٥٥: املوطأ   )١(
 . ٤/٢٢٦: الزرقاينشرح    )٢(
 . ٧/٣٢٥: بدائع الصنائع   )٣(



 ٤٢

إمنـا   ألن الـنيب  ؛ وابن املنذر، ال جتب الغرة حىت تلقيه، وهو قول مالك : الرأي الثاين
  .فأشبه ما لو مل يظهر منه شيء، وهذه مل تلق شيئا ؛ أوجب الغرة يف اجلنني الذي ألقته املرأة 

لشافعي، ألن الظاهر وبه قال أشهب وا؛ أن عليه الغرة، وقد حكي عن الزهري: القول الثاين
إن قتلت :(، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم ١كما لو أسقطت، فلزمته الغرة ، أنه قتل اجلنني 

ملا ذكرنا من أنـه  ؛ فسواء طرحت جنينها ميتا أو مل تطرحه فيه غرة وال بد ، حامل بينة احلمل 
يف اجلـنني    اهللا مل يشترط رسول :(، وقد رد على أصحاب القول األول بقوله )جنني أهلك

ففيه الغرة  -ألقي أو مل يلق  -كيفما أصيب )يف اجلنني غرة عبد أو أمة:( ولكنه قال ، إلقاءه 
  ٢)وإذا قتلت احلامل فقد تلف جنينها بال شك. املذكورة

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اجلناية تتحقق بقتله بغض النظر عـن سـقوطه وعـدم    

  .ل امرأة حامال مل يقتل نفسا واحدة، بل قتل نفسني فلذلك وجبت عليه ديتنيسقوطه، ومن قت
  :من له احلق يف الغرة

  :اختلف الفقهاء فيمن يستحق الغرة على األقوال التالية
، وبدل عنـه  ، ألا دية له؛ كأنه سقط حيا ، أن الغرة موروثة عن اجلنني :  القول األول

وأصحاب الرأي، وأمحد، ، والشافعي ، ، وهو قول مالك ٣لوالدةكما لو قتل بعد ا، فريثها ورثته 
  :وأمحد، ومن األدلة على ذلك

، كيدها ، ألنه لو كان عضوا لدخل بدله يف دية أمه ؛ أن القول بأنه عضو من أعضائها ال يصح  •
وملا صح ، وملا وجبت الكفارة بقتله ، وإقامة احلد عليها من أجله ، وملا منع من القصاص من أمه 

  .وال تصور حياته بعد موا، وال عتقها دونه ، دوا  عتقه
وبدل النفس يكون مرياثا كالدية، والدليل على أا بدل نفس اجلنني ، أن الغرة بدل نفس اجلنني  •

وال . ال بدل جزء من أجزاء األم أن الواجب يف جنني أم الولد ما هو الواجب يف جنني احلـرة 
و كان يف حكم عضو من أعضاء األم لكان جزءا مـن األم  خالف يف أن جنني أم الولد جزء ول

                                                
 . ٧/٨١: املنتقى: انظر   )١(
 . ١١/٢٣٤: احمللى   )٢(
مث يرثها ورثته، وإن ماتـت  ، فإا ترث نصيبها من ديته ، مث ماتت ، فإا إذا أسقطت جنينا ميتا ، وباعتبار هذا القول   )٣(

 .مث يرثها ورثتها، فإا ترث نصيبها من ديته ، مث ماتت ، وإن خرج حيا مث مات قبلها ، قبله مث ألقته ميتا مل يرث أحدمها صاحبه 
أو ماتت مث خرج حيا مث مـات  ، مث ماتت قبله مث مات ، وإن خرج حيا  .مل يرث أحدمها صاحبه، مث ألقته ميتا ، وإن ماتت قبله 

 . ٨/٣٢٠:فحكمهما حكم الغرقى، املغين، وإن اختلف وراثهما يف أوهلما موتا  .مث يرثه ورثته، ورثها ، 



 ٤٣

 .وهذا ال جيوز، وبقية أجزائها أمة ، حرا 
ولو كان يف معىن أجزاء األم ملا أفرد اجلنني حبكم ، قضى بدية األم على العاقلة وبغرة اجلنني  أنه  •

 .يف النفسبل دخلت الغرة يف دية األمة كما إذا قطعت يد األم فماتت أنه تدخل دية اليد 
أندي من ال صاح وال استهل وال شرب وال : أنه ملا أنكرت عاقلة الضاربة محل الدية إياهم فقالت •

إين أوجبت ذلك جبناية الضاربة على املرأة ال جبنايتها : أكل ومثل دمه يطل ؟ مل يقل هلم النيب 
 .على اجلنني

يب عبـدالرمحن، والليـث،   ال تورث، بل تكون ألمه، وهو قول ربيعة بـن أ : القول الثاين
واحلنفية، ألا ليست دية وإمنا هي مبرتلة جناية جىن عليها، فقطع عضو من أعضائها، ومن أدلتهم 
على أا ليست دية أنه مل يعترب فيها هل هو ذكر أو أنثى كما يلزم يف الديات فدل على أن ذلك 

  .ك كانت ميتةكالعضو وهلذا كانت ذكاة الشاة ذكاة ملا من األجنة ولوال ذل
اجلنني إن تيقنا :(وهو قول ابن حزم إذا كان اجلنني أقل من مائة وعشرين يوما، قال ابن حزم

فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج ، أنه قد جتاوز احلمل به مائة وعشرين ليلة 
يلة وعشرين ليلة فالغرة وإن مل يوقن أنه جتاوز احلمل به مائة ل، على حكم املواريث ، حيا فمات 

  ١)ألمه فقط
وقد استدل له بإبطال ما ذهب إليه املخالفون من قياس ألن بناء قوهلم عليـه، ألن حكـم   

ال فيما فيه النص،  وأما النص فإمنا جاء يف الدية املوروثة ، القياس إمنا يكون فيما عدم فيه النص 
، نني الذي مل ينفخ فيه الروح مل يقتل قط واجل، ال فيمن مل يقتل أحدا ، فيمن قتل عمدا أو خطأ 

  .ألنه قياس الشيء على ضده؛ على دية من قتل باطل، فقياس دية من مل يقتل 
ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنـة   ﴿:تعاىلواستدل لذلك من القرآن الكرمي بقوله 

من قتل له بعد مقاليت هذه قتيل (: وبقوله )٩٢:النساء(﴾ا أَنْ يصدقُوا وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّ
، أو املفاداة، فصـح بـالقرآن   ، أو الدية ، القود  فذكر :(ن حزم ، قال اب)فأهله بني خريتني

والقتيل ال يكون إال يف حي نقلـه  ، والسنة  أن دية القتيل يف اخلطأ والعمد مسلمة ألهل القتيل 
وا خاطبنا رسـول  ، بال خالف من أهل اللغة اليت ا نزل القرآن ، ن احلياة إىل املوت القتل ع

وإذ هو  ، واجلنني بعد مائة ليلة وعشرين ليلة حي بنص خرب الرسول الصادق املصدوق اهللا 
فالغرة اليت هي ديته واجبة أن تسلم ، وإذ هو قتيل بال شك ، فهو قتيل قد قتل بال شك ، حي 

                                                
 . ١١/٢٤١: احمللى   )١(



 ٤٤

وقد اتفقت األمة على أن الورثة الذين يسلم هلم الدية أم يقتسـموا  ، هله بنص القرآن إىل أ
  ١)على سنة املواريث بال خالف

وال ، فإذا مل حييا قط ، مل حييا قط :(أما إن مل يبلغ اجلنني هذا العمر فإنه كما يقول ابن حزم 
، أو عظام ، أو مضغة من عضل ، م أو علقة من د، وإمنا هو ماء ، وال قتل ، كان له روح بعد 

، ألنه ال يقتل مـوات  ، فلم يقتل ، فإذ ليس حيا بال شك ، وحلم، فهو يف كل ذلك بعض أمه 
  ٢)فليس لديته حكم دية القتيل، فليس قتيال ، وإذ مل يقتل ، وال ميت 

كـان   أن ديته ألبويه خاصة، ألبيه ثلثاها وألمه ثلثها،  من كان منهما حيا: القول الثالث
ذلك له، فإن كان أحدمها قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما ال يرث اإلخوة منها شيئا، 

  . ٣وهو قول ابن هرمز
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بأن الغرة حق األم، باعتبارها أكرب متضرر ملا حصـل  
سمها كعضو من أعضائها، أما يف حـال  هلا، زيادة على أن اجلنني يف تلك الفترة يتعامل معه ج

  .وفاة األم، فإن األرجح هو القول الثالث بناء على حق األب يف ولده
ويستثىن من هذا األب إن كان جانيا، فإنه ال يرث منه شيئا، بل جتب عليه الغـرة دون أن  

  .يأخذ منها، وكذلك األم إن كانت هي اجلانية
  : من جتب عليه الغرة
  :٤الذي جتب عليه الغرة على قولني اختلف الفقهاء يف

جتب على اجلاين، وتؤخذ من ماله، وهو قول املالكية، وقول احلسن بن حي، : القول األول
  : ومن األدلة على ذلك

وهذا يدل على أن الذي قضى )كيف أغرم ؟(:رواية من روى هذا احلديث فقال الذي قضى عليه •
 .عليه معني وأنه واحد،  وهو اجلاين

ان جان جنايته عليه إال ما قام خبالفه الدليل الذي ال معارض له مثل إمجـاع ال جيـوز   أنه إن ك •
خالفه أو نص أو سنة من جهة نقل اآلحاد العدول ال معارض هلا فيجب احلكم ا وقد قال اهللا 

                                                
 . ١١/٢٤١: احمللى   )١(
 . ١١/٢٤١: احمللى   )٢(
 . ٦/٤٨٧: التمهيد: انظر   )٣(
 . ٦/٤٨٤: التمهيد   )٤(



 ٤٥

  )١٦٤:األنعام(﴾﴿ ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : تعاىل
الغرة على العاقلة، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك احلديث السابق، :  القول الثاين

وهذا نـص ثابـت   :(قال ابن عبد الرب )فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة املرأة:(فقد جاء فيه 
نني أحرى صحيح يف موضع اخلالف يوجب احلكم، وملا كانت دية املضروبة على العاقلة كان اجل

  ١)بذلك يف القياس والنظر
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لصحة احلديث الوارد يف ذلك، ويف ذلك مـن  
املقاصد الشرعية أن تأخذ العاقلة بيد اجلاين، فال متكنه من جنايته، باعتبارها ستتحمل مسـؤولية  

  .جنايته
  :تعدد الغرة

ففي كل واحد غرة، وهو قول ، فألقت أجنة ، ا ضرب بطن امرأة اتفق الفقهاء على أنه إذ
وال أحفظ عن غريهم خالفهم، :(وابن املنذر، وقال، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، الزهري 

  ٢)كالديات، فتعدد بتعدده ، وذلك ألنه ضمان آدمي 
ـ ، ومثل ذلك ما لو ألقتهم أحياء يف وقت يعيشون يف مثله مث ماتوا  دة ديـة  ففي كل واح

ويف امليت غرة، وذلك ألن ، ففي احلي دية، وبعضهم ميتا ، كاملة، وإن كان بعضهم حيا فمات 
كمـا   -الواجب املايل من غرة أو دية يتعدد بتعدد األجنة، والقائلون بوجوب الكفارة مع الغرة 

  .يرون أا  تتعدد بتعدد اجلنني أيضا -سنرى 
  العقوبة التعبدية: ثانيا

أمجع الفقهاء :(ء وجوب الكفارة على اجلناية يف احلالة األوىل، قال ابن عبد الرباتفق الفقها
، واختلفـوا يف  ٣)أن اجلنني إذا خرج حيا مث مات، وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الديـة 

  :على قولني٤وجوب الكفارة مع الغرة
جلنني حيا أو ميتا، قال سواء كان ا، أن الكفارة واجبة، وهي عتق رقبة مؤمنة : القول األول

، ومالك ، واحلكم ، والزهري ، وعطاء ، منهم احلسن ، هذا قول أكثر أهل العلم  :(ابن قدامة
                                                

 . ٦/٤٨٦: التمهيد   )١(
 . ٨/٣٢٠: املغين   )٢(
 . ٦/٤٨٦: التمهيد   )٣(
 . فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، ؤمنة والكفارة هنا هي عتق رقبة م   )٤(



 ٤٦

كل من حنفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن : قال ابن املنذر. وإسحاق، والشافعي 
ومن األدلة علـى  ١(  -رضي اهللا عنه  -وروي ذلك عن عمر . املرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة

  : ذلك
﴿ وإِنْ كَانَ من : ، وقال)٩٢:النساء(﴿ ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة ﴾: تعاىلقوله  •

﴾ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بإن ، ،وهذا اجلنني )٩٢:ءالنسا(قَو
وال يرث الكافر ، يرثه ورثته املؤمنون ، فهو حمكوم بإميانه تبعا ، أو أحد أبويه، كان من مؤمنني 

  .فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وإن كان من أهل الذمة ، منه شيئا 
  .فوجبت فيه الرقبة كالكبري، أنه نفس مضمون بالدية  •
، وذكر الدية ٢)يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل(: كقوله ، وجوا أن ترك ذكر الكفارة ال مينع  •

  .ومل يذكر الكفارة، يف مواضع 
 .وهي واجبة، ومل يذكر كفارة ، قضى بدية املقتولة على عاقلة القاتلة  أن النيب  •
  .فاكتفي ا، أن اآلية أغنت عن ذكر الكفارة يف موضع آخر  •

مل يوجب الكفارة حـني   ألن النيب ؛ هو قول أيب حنيفةال جتب الكفارة، و: القول الثاين
مل يأت بإجياب الكفارة يف ذلك نـص عـن   :(أوجب الغرة، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم 

  ٣)القول ا -على العموم  -فال جيوز أن يطلق ، على العموم  رسول اهللا 
قبل األربعة األشهر  فإن كان، وتفصيل مذهبه يف ذلك أن من ضرب حامال فأسقطت جنينا 

 واستدل على ذلك بأن رسـول اهللا  ؛ لكن الغرة واجبة فقط ، قبل متامها فال كفارة يف ذلك 
ال  -لكن أسقطها جنينا فقط، ومبا أنه مل يقتل أحـدا  ، وألن اجلاين مل يقتل أحدا ، حكم بذلك

،  يقتل إال ذو روح وال، إذ ال كفارة إال يف قتل اخلطأ ، فال كفارة يف ذلك  -خطأ وال عمدا 
  .وهذا مل ينفخ فيه الروح بعد

وشهد بذلك أربع  قوابل ، وتيقنت حركته بال شك ، أما إن كان بعد متام األربعة األشهر 
والكفارة واجبة بعتق ، فهذه هي ديته ، ألنه جنني قتل ؛ فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط ، عدول 

  .ألنه قتل مؤمنا خطأ؛ )٩٢:النساء( ﴾رينِ متتابِعينِ فَمن لَم يجِد فَصيام شه ﴿رقبة 
  : الترجيح

                                                
 . ٨/٣٢٦:املغين   )١(
 . ٢/٢٦٨: خالصة البدر املنري: رواه النسائي وصححه ابن حبان واحلاكم، انظر   )٢(
 .  ١١/٢٣٦: احمللى  )٣(



 ٤٧

نرى أن األرجح يف املسألة بناء على مقصد الشرع يف التشديد على الذرائع املؤدية هلذا هو 
القول بوجوب الكفارة زيادة على العقوبة املالية، فال تغين إحدامها عن األخرى، فالعقوبة املالية 

رر احلاصل للمجين عليه، بينما العقوبة التعبدية تطهري لنفس اجلاين، حىت ال يعود تعويض عن الض
جلنايته، واقتران كال األمرين مالحظ يف كثري من الفروع الشرعية، ومن بينـها فـروع الفقـه    

  .اجلنائي



 ٤٨

  حق األوالد يف النسب ا ـ ثاني
حق الولد يف االنتساب نتناول يف هذا الفصل احلديث عن أهم حق من حقوق األوالد، وهو 

  .لوالديه، وذلك ألن كل ما يتعلق باألوالد من حقوق مادية ومعنوية مرتبط ذا احلق
  :تعريف

والنسب . االسم: القَرابةُ؛ والنسبةُ مصدر االنتساب؛ والنسبةُ: النسبةُ والنسبةُ والنسب: لغة
وانتسـب  . د، ويكون فـي الصناعة ؛ ومجع النسب أَنسابيكون باآلباِء، ويكونُ إِلـى البال

بسنتبه: واسسن به. ذَكَرسلَ عن نئلنـا حتــى   : يقال للرجل إِذا س ِسبتلنا أَي ان ِسبنتاس
. شرِكَه فـي نسـبِه : اسبهون. سأَله أَن ينتِسب: عزاه ونسبه: ونسبه ينسبه وينِسبه نسباً. نعرِفَك

ِسيبِسيبه أَي قَريبـه : والنفالناً، فهو ن بِسباُء؛ وفالنٌ يناسباُء وأَنسوالـجمع ن ،بناسالـم .
ورجـل   . القَريب من تقَرب، ال مـن تنسـب  : وفـي الـمثل. وتنسب أَي ادعى أَنه نِسيبك

العالـم بالنسب، ومجعـه نسـابونَ؛ وهـو    : والنساب. حسبٍ ونسبٍذو : نِسيب   منسوب
  .١النسابةُ

هو عبارة عن مزج املاء بني الذكر واألنثى على وجـه  : عرفه ابن العريب بقوله: اصطالحا
  .٢ومل يكن نسبا حمققا، الشرع، فإن كان مبعصية كان خلقا مطلقا 

نسب بالطول كاالشتراك : هة أحد األبوين، وذلك ضربانوعرفه املناوي بأنه اشتراك من ج
  .٣بني اآلباء واألبناء، ونسب بالعرض كالنسب بني بين اإلخوة وبين األعمام

                                                
 . ١/٧٥٤:لسان العرب   )١(
 . ٣/٤٤٧:أحكام القرآن البن العريب   )٢(
 . ٦/٦٩٦:التعاريف   )٣(



 ٤٩

  شروط ثبوت النسب ـ  ١
من خالل كالم الفقهاء يف الشروط اليت يثبت ا النسب ميكن تصنيفها لشـرطني تـدخل   

نسب، وهذان الشرطان تقتضيهما القسمة العقليـة،  فيهما مجيع الفروع املتعلقة بشروط ثبوت ال
فاحلمل له إثبات واقعي يدل عليه الواقع ويشهد له احلس، وإثبات شرعي وهو اعتبار ما اعتـربه  

  :الشرع منه، ونفي ما نفاه،  وتفصيل هذين الشرطني، وما يتعلق ما من أحكام فيما يلي
  ثبوت النسب من الناحية الواقعية: الشرط األول

  :ن الشروط اليت ميكن وضعها لثبوت النسب من الناحية الواقعيةم
  عدم جتاوز املدة الشرعية للحمل  ـ ١

والتحقق من هذا الشرط يقتضي التعرف على فترة احلمل بطرفيها األدىن واألقصى، وذلك 
  :كما يلي

  :دىن مدة احلمل أ
لدت امرأتـه عقيـب   اتفق الفقهاء على  أن أدىن مدة للحمل هي ستة أشهر، فلذلك من و

لليقني بأا علقت به قبـل أن  ، فال يلحق به ، لدون ستة أشهر من حني تزوجها ، نكاحه هلا 
  : ، ومن األدلة على ذلك١يتزوجها

فصـالُه  ﴿ ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه و: تعاىلقوله  •
فأخرب تعاىل أن مدة احلمل والفطام ثالثون شهرا وأخرب يف آية البقرة أن )١٥:لقمان(ثَلَاثُونَ شهرا ﴾

  .مدة متام الرضاع حولني كاملني فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر
رحام وما تزداد وكُـلُّ شـيٍء عنـده    ﴿ اللَّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض الْأَ: تعاىلقوله  •

وما تغيض األرحام ما تنقص عن تسعة (  - رضي اهللا عنه  - ،قال ابن عباس )٨:الرعد(بِمقْدارٍ﴾
 .٢ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبري(أشهر وما تزداد وما تزيد عليها

فقد روي أن عمر أيت بامرأة قد ولدت لسـتة    - رضي اهللا عنهم  - اآلثار الواردة عن الصحابة  •
ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر : فقال  - رضي اهللا عنه  - أشهر فهم عمر برمجها فبلغ ذلك عليا 

 ﴿ والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ: فأرسل إليه فسأله فقال
                                                

فإن هناك خالفا يف املسألة نعرض له عند احلـديث  ، أما إن تزوجها وهي حامل منه بزنا، ذا إن كان احلمل من غريهه   )١(
 . عن ثبوت النسب بالعالقة غري الشرعية

 . ٢/٥٠٣: ابن كثري   )٢(



 ٥٠

فستة أشهر محله وحوالن  )١٥:لقمان(﴿ وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا ﴾: ، وقال)٢٣٣:البقرة(﴾
  .متام الرضاعة ال حد عليهما فخلى عنها

أنه كان يقول إذا ولدت املرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
ر كفاها من الرضاع ثالثة وعشرون شـهرا وإذا  أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشه

﴿ :  - رضي اهللا عنه  - وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال 
 )١٥:لقمان(وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا ﴾ 

اق، أما أقل احلمل فيتفق فيه الطب والشرع، وكالم الفقهاء متام االتف:(قال حممد علي البار 
فالطب يقرر أن أقل احلمل الذي ميكنه العيش بعده ستة أشهر، ويف الواقع قليال ما يعيش هـذا  

 ١)املولود
وقد ذكر الفقهاء هنا فرضيات أجابوا عليها حبسب فهومهم، وهي تفتقـر إىل املصـداقية   

مضي مث ولدت آخر قبل ، فوضعت ولدا ، العلمية، منها اعتبارهم أن من طلق امرأته وهي حامل 
، أنه من الزوج بناء على أما محل واحد، أما إن كان بينهما أكثر من ستة أشـهر  ، ستة أشهر 

فعلم أـا  ، ألنه ال ميكن أن يكون الولدان محال واحدا وبينهما مدة احلمل ، فال يلحق الزوج 
  . ٢وكوا أجنبية، وانقضاء العدة ، علقت به بعد زوال الزوجية 
  : املطلقة اليت تلد قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها على قولنيوقد اختلف الفقهاء يف

أنه يلحقه النسب، وهو قول احلنابلة وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا : القول األول
  : يلي

كما لـو  ، فلم يلحقه ، يف وقت ميكن أن ال يكون منه ، أا أتت به بعد احلكم بانقضاء عدا  •
  .ملانقضت عدا بوضع احل

وإمنـا  ، فال يكتفى باإلمكان للحاقه ، وأما بعدمها ، أن اإلمكان يعترب مع بقاء الزوجية أو العدة  •
  .يكتفى باإلمكان لنفيه

فإذا انتفى  السـبب  ، ومع وجود السبب يكتفى بإمكان احلكمة واحتماهلا ، أن الفراش سبب  •
  .كانوال يلتفت إىل جمرد اإلم، فينتفي احلكم النتفائه ، وآثاره 

والولـد يلحـق   ، يلحق به، وهو قول الشافعية، ألنه ميكن أن يكون منـه  : القول الثاين
  .باإلمكان

                                                
 . ٤٥١: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن   )١(
 . ٨/٦٥: املغين   )٢(



 ٥١

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أا من املسائل اليت حيتاج فيها يف حال الشـك إىل حتقيـق   

ألصل هو حلـوق  املختصني بالوسائل العلمية، كما سنرى، فإن مل تتوفر الوسائل اجلازمة، فإن ا
الولد بأبيه، ألن الولد للفراش، وليس هناك دليل صريح على اعتبار أدىن مدة احلمل ستة أشهر، 
ولو اعتربت اآلية دليال فإا تنص على األعم األغلب، ولذلك، فإن األوىل يف هذا حفاظا علـى  

  .األنساب توكيل األمر للمختصني
  :أقصى مدة احلمل 

  : ١دة احلمل على أقوال كثرية ميكن حصرها يف ثالثة أقوالاختلف الفقهاء يف أقصى م
أن أقصى احلمل ميكن أن تكون أكثر من تسعة أشهر، وهـو قـول أكثـر    : القول األول

اللَّه يعلَم ما تحملُ  ﴿: تعاىلالفقهاء، بناء على مساع كالم النساء يف ذلك، وبناء على فهم لقوله 
، قال ابـن كـثري   )٨:الرعد(﴾لْأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍكُلُّ أُنثَى وما تغيض ا

وذلك أن من النساء من حتمل عشرة أشهر ومن حتمل تسعة أشهر، ومنهم من تزيد يف احلمل :(
وقـال  ..ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة اليت ذكر اهللا تعاىل، وكل ذلك بعلمه تعـاىل 

  ٢)وضعتين أمي وقد محلتين سنتني وولدتين وقد نبتت ثنييت: الضحاك
مسعت أبا ذر يقول ألن أحلـف  : واستدل الطحاوي لذلك مبا روي عن زيد بن وهب قال

عشرا إن ابن صياد هو الدجال أحب إيل من أن أحلف ميينا واحدة إنه ليس هو، وذلك لشـيء  
سلها، كـم محلـت بـه؟    : ن صياد فقالإىل أم اب بعثين رسول اهللا  مسعته من رسول اهللا 

فكان يف هذا إخبار أيب ذر رسول :(قال الطحاوي  ٣)محلت به اثين عشر شهرا: فسألتها فقالت
دفع لـذلك،   عن أم ابن صياد أا محلت به اثين عشر شهرا، فلم يكن من رسول اهللا  اهللا 

ل أن احلمل قد يكون أكثر من ولو كان حماال ألنكره عليها، ودفعه من قوهلا، ويف ذلك ما قد د
تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء األمصار يف ذلك من أهل املدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من 

  ٤)فقهاء أهل األمصار
  :وقد اختلفوا يف احلد األقصى على آراء كثرية منها

                                                
 . ٨/٩٨: املغين، ٤/٢٩٠: مشكل اآلثار، ١/٣١٧: ، معتصر املختصر٢٦٥:فة املودودحت:انظر هذه األقوال يف    )١(
 . ٢/٥٠٣: ابن كثري   )٢(
 . ٦/١٧٣: ، فتح الباري٨/٢: رواه الطرباين يف األوسط ورجال أمحد رجال احلارث بن حصرية وهو ثقة، جممع الزائد   )٣(

 . ٤/٢٩٠: مشكل اآلثار   )٤(



 ٥٢

أقصى مدته سنتان، وقد وروي هذا القول عن عائشة وروي عن الضـحاك  : الرأي األول
هرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام يف بطن أمه سنتني ،وهو قول سفيان الثوري، وروايـة  و

  : عن أمحد، وهو قول احلنفية، ومن األدلة النقلية على ذلك
وهي  - أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتني فجاء : عن أيب سفيان عن أشياخ هلم عن عمر •

، إن يك السبيل لك عليها ، يا أمري املؤمنني : ذ بن جبلفقال له معا، فهم عمر برمجها  - حبلى 
فال سبيل لك على ما يف بطنها ؟ فتركها عمر حىت ولدت غالما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها 

  .١لوال معاذ هلك عمر، عجز النساء أن تكون مثل معاذ : فقال عمر، شبهه 
تزيد املرأة يف احلمل على سنتني قدر ما  :(عن مجيلة بنت سعد عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت  •

، وهو من أعظم أدلتهم، ووجه داللتهم عندهم كما يقول أبو احلسن ٢(ما يتحول ظل هذا املغزل
ملا مل يكن لنا سبيل إلثبات هذه املقادير من طريق االجتهاد واملقاييس وكان طريقه التوقيف أو :(

ألنه ال ، دل ذلك من أمره على أنه قاله توقيفا ، مث وجدنا الصحايب قد قطع بذلك وأثبته ، االتفاق 
فصار ما كان هذا وصفه من املقادير إمنا يلزم قبول قول ، جيوز أن يظن م أم قالوه ختمينا وتظننا 

 ٣)وجيب اتباعه من حيث كان توقيفا، الصحايب الواحد فيه 
صال ثالثني شهرا ال وقد أجاب الطحاوي على ما ورد يف القرآن الكرمي من أن احلمل والف

إذا وضعت املرأة يف تسعة أشـهر  (: قال  -رضي اهللا عنه  -أكثر منها مبا روي عن ابن عباس 
كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضـاع ثالثـة   

وفصالُه  وحملُه ﴿:قال تعاىلوإذا وضعت لستة أشهر فحوالن كامالن، ألن اهللا ، وعشرون شهرا 
  )١٥:لقمان(﴾ثَلَاثُونَ شهرا 

مل خيـرج احلمـل     -رضي اهللا عنـه   -ففي هذا احلديث أن ابن عباس :(قال الطحاوي 
والفصال عن الثالثني شهرا، ويف ذلك ما قد دل على أن احلمل كان عنده ال خيرج عن الثالثني 

  ٤)ن الثالثني شهرا ستة أشهروإذا كان ذلك كذلك وكان احلمل حولني كان الباقي م، شهرا 

                                                
 »وهـم جمهولـون  ، عـن أشـياخ هلـم     -وهو ضـعيف   -ألنه عن أيب سفيان ، ذا باطل وه «: قال ابن حزم   )١(
 . ١٠/١٣١:احمللى
 . ١٠/١٣١:ال يدرى من هي احمللى: مجيلة بنت سعد جمهولة: قال ابن حزم   )٢(
 . ٣/٣٦٥: الفصول يف األصول   )٣(
 . ٤/٢٩٦: مشكل اآلثار   )٤(



 ٥٣

وقد أجاب على القول بأن أبدان الصبيان ال تقوم ا، ألم حيتاجون من الرضاع إىل مـدة  
قد حيتمل أن يكون املولودون بعد مضي تلك الستة األشهر يرجعون إىل :(هي أكثر منها بقوله 

  ١)لطيف الغذاء فيكون ذلك عيشا هلم وغىن هلم عن الرضاع
من ذكر  تعاىلغري أنا تأملنا ما يف كتاب اهللا :(يؤول اآليات وفق قوله فقال  وقد حاول أن

ووجدنا منه قول . احلمل والفصال، فوجدنا منه اآلية اليت قد تلوناها فيما تقدم منا يف هذا الباب
. فجعل الفصال يف هذه اآلية من املـدة عـامني  )١٤:لقمان( ﴾وفصالُه في عامينِ  ﴿:تعاىلاهللا 

  والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضـاعةَ  ﴿:تعاىلووجدنا منه قوله 
واهللا  -فكان يف هاتني اآليتني األخريتني إثبات احلولني للفصال فاحتمل عنـدنا  )٢٣٣:البقرة( ﴾

لفصال ثالثني شهرا ال أكثر منها على مـا يف اآليـة   جعل احلمل واتعالىأن يكون اهللا  -أعلم 
عز وجل  -األوىل، مما قد حيتمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إىل ستة أشهر مث زاد اهللا 

يف مدة الفصال متام احلولني باآليتني األخريتني فرد حكم الفصال إىل جهته من الثالثني شهرا  -
ني األخريني وبقي مدة احلمل على ما يف اآليـة األوىل فلـم   وعلى تتمة احلولني على ما يف اآليت

خيرجه من الثالثني شهرا وأخرج مدة الفصال من الثالثني شهرا إىل ما أخرجها إليـه بـاآليتني   
  ٢)األخريني

محلـت  : أن مدة احلمل قد تكون ثالث سنني، فعن الليث بن سعد أنه قـال : الرأي الثاين
  .  نني، وقد روي بأن مالكا ولد لثالثة أعوامموالة لعمر بن عبد اهللا ثالث س

أن أقصى مدته أربع سنني وهو قول الشافعي، ورواية عن أمحد واختلف فيه : الرأي الثالث
عن مالك فاملشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي وحكى ابن املاجشون عنه ذلـك مث  

ما ال نـص  :(دل له ابن قدامة بقوله، وقد است٣رجع ملا بلغه قصة املرأة اليت وضعت خلمس سنني
، ، مث ساق بعض ما يدل على ذلك٤)وقد وجد احلمل ألربع سنني، يرجع فيه إىل الوجود ، فيه 

ال تزيد : عن عائشة، حديث مجيلة بنت سعد : قلت ملالك بن أنس: فروى الوليد بن مسلم قال
هذا ؟ هذه جارتنا امرأة حممـد   من يقول، سبحان اهللا : قال مالك. املرأة على السنتني يف احلمل

  .بن عجالن حتمل أربع سنني قبل أن تلد
                                                

 . ٤/٢٩٦: مشكل اآلثار   )١(
 . ٤/٢٩٦: ثارمشكل اآل   )٢(
أكثر أمد احلمل اختلف فيه قول املالكيني فقال العراقيون منهم أربعة أعوام وبه قال أصـبغ والشـافعي   « :قال الباجي    )٣(

 . ٤/٨٠: املنتقى »وقال ابن وهب وأشهب سبع سنني ، وقاله ابن القاسم وسحنون
 . ٨/٩٨: املغين   )٤(



 ٥٤

نساء بين : وقال أمحد. بقي حممد بن عجالن يف بطن أمه أربع سنني: ونقل عن الشافعي قوله
وبقي حممد . كل دفعة أربع سنني، عجالن حيملن أربع سنني وامرأة عجالن محلت ثالث بطون 

وهكذا إبـراهيم بـن جنـيح    . ن بن علي يف بطن أمه أربع سننيبن عبد اهللا بن احلسن بن احلس
  .العقيلي

، ضرب المرأة املفقود أربع سنني   -رضي اهللا عنه  -واستدل على ذلك كذلك بأن عمر 
  .وروي ذلك عن عثمان وعلي وغريمها، ومل يكن ذلك إال ألنه غاية احلمل 

عباد بن العوام أنه قال ولدت أن مدة احلمل قد تكون مخس سنني حكي عن : الرأي الرابع
فولدته وشعره يضرب إىل هاهنا وأشار إىل العنق قال ومر : امرأة معنا يف الدار خلمس سنني، قال

  .هش، وقد حكي عن ابن عجالن أن امرأته كانت حتمل مخس سنني: به طري فقال
نها قال أن املرأة حتمل ست سنني وسبع سنني، فيكون ولدها خمشوشا يف بط: الرأي اخلامس

  . وقد أتى سعيد بن مالك بامرأة محلت سبع سنني، وهو قول الزهري
عدم التحديد والتوقيت بالرأي، وهو قول أيب عبيد، واستدل على ذلك مبـا  : القول الثاين

  :يلي
أنا وجدنا ألدىن احلمل أصال يف تأويل الكتاب وهو األشهر الستة فنحن نقول ذا ونتبعه ومل جند  •

  .آلخره وقتا
  .ن حديث عائشة املروي يف ذلك ال يصح، ألن املرأة اليت روته عنها جمهولةأ •
اإلمجاع على أن املرأة إذا جاءت بولد ألقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غري ال  •

  .حق به فان جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له
قول ابن حزم، وقد نسبه لعمر بـن   أن أقصى مدة احلمل تسعة أشهر، وهو: القول الثالث

ومجيع الظاهرية، وهو قول اإلمامية، ، وأيب سليمان ، اخلطاب وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم 
مث ، وهي تسعة أشهر ، صرب عليها أقصى احلمل ، لو طلقت فادعت احلمل (فقد نصوا على أنه 

  ١)ويف رواية سنة وليست مشهورة، ال يقبل دعواها 
وال جيوز أن يكون محل أكثر من تسعة :(لظاهرية، فقد نص عليه ابن حزم بقوله أما قول ا

).  ١٥:لقمـان (﴾وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا ﴿: تعاىللقول اهللا ؛ أشهر وال أقل من ستة أشهر 
 أَراد أَنْ يـتم الرضـاعةَ   والْوالدات يرضعن أَولَادهن حـولَينِ كَـاملَينِ لمـن    ﴿: تعاىلوقال 

                                                
 . ٣/٢٦: شرائع اإلسالم   )١(



 ٥٥

فمن ادعى أن محال وفصاال يكون يف أكثر من ثالثني شهرا، فقد قـال الباطـل   )٢٣٣:البقرة(﴾
  ١(ورد كالم اهللا عز وجل جهارا ، واحملال 

أميا رجل طلق امرأته فحاضت  :(قوله  -رضي اهللا عنه  -وقد روى عن عمر بن اخلطاب 
فإن مل يستنب محلـها يف  ، فلتجلس تسعة أشهر حىت يستبني محلها حيضة أو حيضتني مث قعدت 

  (تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة األشهر ثالثة أشهر عدة اليت قد قعدت عن احمليض 
فإن كان وضعها ألقل من تسعة أشهر من  :(وقال يف كيفية تطبيق رأيه على ثبوت النسب

. فالولد لألول بال شك: حيث وطئها الثاينأو ألقل من ستة أشهر من ، حني أنكر األول وطأها 
فـإن  . فالولد للثاين بال شك: إن ولدته ألكثر من تسعة أشهر بطرفة عني من حني وطئها الثاين

وألقل من ستة أشهر من حني وطئها ، ولدته ألكثر من تسعة أشهر من حني أمكن األول وطأها 
  ٢(فهو غري الحق باألول وال بالثاين : الثاين

على األقوال األخرى يف املسألة أا تفتقر إىل الدليل النصي اجلازم، وأا جمرد أخبار وقد رد 
وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إىل من ال  :(وحكايات ال أساس هلا من الصحة، قال ابن حزم

  ٣)وال يعرف من هو ؟ ال جيوز احلكم يف دين اهللا تعاىل مبثل هذا، يصدق
إال أن الولد قد ميوت يف بطن أمـه،   :(لفقهاء علميا بقوله وقد حاول أن يفسر ما ذكره ا

، ولكن احلمل ذه الصفة ال يلحقه أي حكم من )فيتمادى بال غاية حىت تلقيه متقطعا يف سنني
فإن صح هذا فإنه محل صحيح ال تنقضي عدا إال بوضعه كلـه   :(أحكام احلمل، قال ابن حزم
ولو سعت عنـد  ، ألنه ال سبيل إىل أن يولد حيا ؛ أصال  وال يلحق، إال أنه ال يوقف له مرياث 

   ٤)ألنه ميت بال شك؛ تيقن ذلك يف إسقاطه بدوا لكان مباحا 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه مل يرد يف النصوص املعصومة التصريح ذا األمر، فلذلك 
  .ينبغي ترك املسألة للمختصني

يقينية ال ميكن ختلفها على صحة القول الثالث، وهو دليـل  وقد نص هؤالء بناء على أدلة 
على انسجام العقل الصحيح مع النص الظاهر الصريح، فابن حزم يف هذا القول أخذ بظـواهر  

                                                
 . ١٠/١٣٠:لىاحمل   )١(
 . ١٠/١٣٠:احمللى   )٢(
 . ١٠/١٣٠:احمللى   )٣(
 . ١٠/١٣١:احمللى   )٤(



 ٥٦

النصوص بينما سائر األقوال ـ كما رأينا مع الطحـاوي ـ حاولـت أن تتـأول النصـوص       
  .دقني أم كاذبنيلالنسجام مع األخبار واحلكايات اليت حيكيها الناس صا

حيدث نتيجة احتاد احليوان املنوي الناضج مـع  فقد نص العلم يف هذه املسألة على أن احلمل 
وينمو ، يف منتصف الدورة الشهرية البويضة الناضجة اليت خترج من املبيض اثناء ظاهرة التبويض

ة الشهرية، ومـدة  الغشاء املبطن للرحم أكثر ليحتضن ويغذي اجلنني القادم، وبذلك تنقطع العاد
  .يوماً من أول آلخر الطمث ٢٨٠احلمل الطبيعي هي 

أُسبوعاً، فتكون والدة قبل التمام  ٤٢فتكون حوايل  ،لكن يوجد خالف كبري يف مدة احلمل
أُسبوعاً ويسمى الولد خـدجياً، ووالدة جـنني    ٣٧أُسبوعاً وقبل إمتام  ٢٨اليت حتدث بعد إمتام 

  .أُسبوعاً ٤٢أُسبوعاً وقبل إمتام  ٣٧ كامل النمو حتدث بعد إمتام
أُسبوعاً وال يوجد موعد حمدد للوالدة بعد التمـام الَن   ٢٤الوالدة بعد التمام حتدث بعد و

من احلوامـل يلـدن يف   % ٢٥تبني أنه  اإلحصائياتيوم التقليح غري حمدود بالضبط، ويف بعض 
من احلوامل % ٣و)يوماً ٣٠١( ٤٣ األسبوعيف % ١٢و)يوماً ٢٩٤( واألربعنيالثاين  األسبوع
  ).يوماً ٣٠٨( ٤٤ األسبوعيلدن يف 

تبين أنّ وفاة املواليد حول امليالد تزيد وتتضاعف بازدياد مدة احلمل  اإلحصائياتوكذلك 
تعـذر   وإذاأُسبوعاً لسبب تليف املشيمة، ولذلك جيب التأكد من موعد آخر طمـث،  ٤٢عن 
  .١جلنني داخل الرحميوجد وسائل حديثة ملعرفة عمر اف ،ذلك

ألن املشيمة ال ، وقد نص األطباء بناء على هذا على استحالة ما ذكره الفقهاء من تلك املدة
  .٢ميكن أن حتمله كل هذه املدة

: وقد بني حممد علي البار علة احلمل الكاذب الذي بىن الفقهاء عليه أقواهلم يف املسألة بقوله
يت يبحثن عن اإلجناب دون أن ينجنب، فتنفخ الـبطن  واحلمل الكاذب حالة تصيب النساء الال(

بالغازات، وتتوقف العادة الشهرية، وتعتقد املراة اعتقادا جازما بأا حامل رغم تأكيـد مجيـع   
الفحوصات املخربية والفحوصات الطبية بأا غري حامل، وقد حيدث إلحدى هؤالء الوامهـات  

سنينا قد حيدث اا حتمل فعال، فتضـع طفـال    باحلمل الكاذب الذي تتصور انه بقي يف بطنها

                                                
 . ٤٣٦: الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية   )١(
 . ٦٨٢: الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية   )٢(



 ٥٧

طبيعيا يف فترة محله، ولكنها نتيجة ومهها وإهامها من حوهلا من قبل تتصور أا قد محلته ملـدة  
  ١)ثالث أو أربع سنوات

ومع ذلك فهؤالء الفقهاء معذورون يف ذلك بال شك، ألن هذه املسألة من املسـائل الـيت   
، وقد كان واقعهم يقول بذلك، فلم يكن هلم من مناص من اإلفتـاء  حيتاج فيها إىل معرفة الواقع

إال على أساسه، وهم يقرون بأن هذا خالف الظاهر، ولكن الذي دفعهم إليه هو احلرص علـى  
إن هذا احلمل اآليت بعد مخس سنني دائر بـني أن  :(إثبات األنساب ودرء احلدود، قال القرايف 

ني أن يكون من الزىن، ووقوع الزىن يف الوجـود أكثـر   يكون من الوطء السابق من الزوج وب
هاهنا النادر على الغالب، وكان مقتضى تلك  ٢وأغلب من تأخر احلمل هذه املدة، فقدم الشارع

شرع حلوقه بالزوج لطفـا   تعاىلالقاعدة أن جيعل زىن ال يلحق بالزوج عمال بالغالب، لكن اهللا 
لباب ثبوت الزىن، كما اشترط تعاىل يف ثبوته أربعة بعباده وسترا عليهم وحفظا لألنساب وسدا 

وإذا حتملناها أمرنا ، جمتمعني سدا لبابه حىت يبعد ثبوته، وأمرنا أن ال نتعرض لتحمل الشهادة فبه 
بأن ال نؤدي ا، وأن نبالغ يف الستر على الزاين ما استطعنا، خبالف مجيع احلقوق كـل ذلـك   

عليهم، فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القواعد، شرع طلبا للستر على العباد ومنة 
  ٣)وإال فهي على خالف اإلحلاق بالغالب دون النادر

ذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنني مـن حـني   :(وقريب منه قول العز بن عبد السالم 
لد ال يتأخر إىل طلقها الزوج بعد انقضاء عدا باألقراء فإنه يلحقه، مع أن الغالب الظاهر أن الو

قلنا وقوع ، إمنا حلقه ألن األصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة واإلكراه : فإن قيل. هذه املدة
الزنا أغلب من تأخر احلمل إىل أربع سنني إال ساعة واحدة وكذلك اإلكراه والوطء بالشبهة وال 

نساب فإن فيه مفاسد خبالف إحلاق األ، يلزم على ذلك حد الزنا فإن احلدود تسقط بالشبهات 
ومنها إجياب النفقة والكسـوة  ، عظيمة منها جريان التوارث ومنها نظر الولد إىل حمارم الزوج 

  ٤)ومنها اإلنكاح واحلضانة، والسكىن 
ولكن الذي ال نرى عذره هو التعصب أو التشنيع على املخالف، كما قال ابن العريب عـن  

يؤيده الواقع الصحيح ال واقع احلكايات والعجـائز،   بعض املالكية ممن الح هلم من النصوص ما

                                                
 . ٤٥٤:خلق اإلنسان بني الطب والقرآن   )١(
 . فقهاء ال النصوص لعدم داللة النصوص على شيء من ذلكاملراد بالشارع هنا أقوال ال   )٢(
 . ٣/٢٠٤: فروق القرايف   )٣(
 . ٢/١٢٢: قواعد األحكام   )٤(



 ٥٨

وهذا ما ، نقل بعض املتساهلني من املالكيني أن أكثر مدة احلمل تسعة أشهر :(فقال عنهم حبدة 
وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر احلمل يف الرحم الكواكـب  : مل ينطق به قط إال هالكي
  ١)السبعة تأخذه شهرا شهرا

مسـتحيل  زوجها مات، وبعد أربع سنني ولدت،  بأناليت تقول اء على أن وقد نص األطب
  .٢ألن املشيمة ال ميكن أن حتمله كل هذه املدةعلمياً، 
  قدرة الزوج على اإلجناب  ـ ٢

ألن عجزه عن اإلجناب دليل على عدم ثبوت النسب له، والعجز إما أن يكون لصـغر أو  
 الذي مل يبلغ، واملصاب بعاهـات تناسـلية،   مرض، ولذلك حبث الفقهاء ثبوت النسب للصيب

  :وسنبحث حكم املسألتني فيما يلي
  :الصيب الذي مل يبلغ 

نسب فيه الولد إىل الزوج إن كان طفـال علـى   ياختلف الفقهاء يف  العمر الذي ميكن أن 
  :قولني

قـول  ب،واستدلوا على ذلك  ٣حتديد العمر بعشر سنوات، وهو قول احلنابلة: القول األول
بالتفريق   ،وأمر النيب ٤)وفرقوا بينهم يف املضاجع، واضربوهم على الصالة لعشر : ( لنيب ا

  .دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الوالدة، بينهم 
وال ، حتديد العمر بالبلوغ، واستدلوا على ذلك بأن الولد إمنا يكون من املـاء : القول الثاين
    :ومن األدلة على ذلكيرتل حىت يبلغ، 

  .كالبالغ، فيلحقه الولد ، أنه زمن ميكن البلوغ فيه  •
 .مل يكن بينهما إال اثنا عشر عاما، وابنه عبد اهللا ، ما روي أن عمرو بن العاص  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن احلمل ال يثبت إال بالبلوغ، وخيتلف البلوغ من فـرد إىل  

شك يف حصول احلمل منه إال بتحر من املختصني، فإن  فرد، فلذلك ال يصح اجلزم باحلمل ممن
  .شكوا، فإن احلمل ثابت منه ال ميكن صرفه بالشك، ألن األصل هو أن الولد للفراش

                                                
 . ٣/٨٠: أحكام القرآن البن العريب   )١(
 . ٦٨٢: الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية   )٢(
واستدلوا على ذلك بالقياس على املرأة حيـث  ، مدة احلملونصف عام ، وهلم قول آخر، وهوحتديد العمر بتسعة أعوام   )٣(

 . ميكن أن يولد هلا لتسع
 . ٢/١٨٠: ، أمحد١/١٣٣: ، أبو داود١/٢٣٠: ، الدارقطين٢/٢٢٩: ، البيهقي١/٣١١: احلاكم   )٤(



 ٥٩

  :املصاب بعاهات تناسلية 
مل يلحق نسبه بـه، ألنـه   ، أنه إن ولدت امرأة مقطوع الذكر واألنثيني  اتفق الفقهاء على

، وقد اختلفوا فيمن قطعت أنثياه دون ذكره أو ذكره دون أنثيـاه  ١يستحيل منه اإلنزال واإليالج
  :على قولني

ال خيلق منـه  بأنه ال يلحقه النسب، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك : القول األول
وال اعتبار بإيالج ال خيلق منـه  ، فأشبه ما لو قطع ذكره معهما ، وال وجد ذلك ، ولد عادة ال

  .إصبعهكما لو أوجل ، الولد 
يلحقه النسب، وهو قول عند احلنابلة فيما يتعلق بقطع األنثيني، وقول عنـد  : القول الثاين

وقول احلنفية يف املمسـوح، قـال    الشافعية فيما يتعلق بقطع الذكر، إلمكان نزول املين منهما
ألن ثبـوت  ؛ وال تبطل تلك الفرقة ، إذا جاءت بولد إىل سنتني يثبت النسب منه :(السرخسي

  ٢(النسب باعتبار اإلنزال بالسحق
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو احتمال ثبوت النسب يف حال قطع الذكر دون األنثـيني إذا  
أمكن اإلنزال، ويتوقف ذك كما ذكرنا سابقا على اإلثبات الطيب بقدرة املصاب على اإلجناب، 

  .إمكان اإلنزال أما مقطوع األنثيني فيستحيل منه اإلجناب بال شك، لعدم
  :حصول االتصال بني الزوجني ـ ٣

  :اختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على قولني
  :اعتبار هذا الشرط، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

أو كما لو ولدته ، كزوجة ابن سنة ، فلم يلحق به الولد ، أنه مل حيصل إمكان الوطء ذا العقد  •
  .دون ستة  أشهرل

فلم حيز إحلاقه ، ألنه إذا انتفى حصل اليقني بانتفائه عنه ، أنه ال جيوز حذف اإلمكان عن االعتبار  •

                                                
، رأة مـين الرجـل   له بأنه ميكن أن تستدخل امل واستدل، ذكر ابن قدامة قوال يف اعتبار الفراش دون إمكانية اإليالج   )١(

وإذا استدخلت املين بغري مجاع ، ولذلك يأخذ الشبه منهما ، وقد رد عليه بأن الولد خملوق من مين الرجل واملرأة مجيعا ، فتحمل
، ولو صح ذلك لكان األجنبيان الرجل واملرأة إذا تصادقا أا استدخلت منيـه  ، فال خيتلط نسبهما ، مل حتدث هلا لذة متين ا ، 
  .٨/٦٥:املغين: انظر، وما قال ذلك أحد، يلحقه نسبه ، ن الولد من ذلك املين وأ

ولكن إثبات ذلك حيتاج إىل حتقيق علمي يثبـت  ، ونرى صحة هذا القول وإمكان اإلنزال الرتباطه باملين ال باإليالج  )٢(
 . ألن بويضة املرأة ال تفتقر حلصول احلمل للذة ، وما قاله ابن قدامة من تعليل غري صحيح من الناحية العلميةنسبة الولد إىل أبيه

 . ٥/١٠٤:املبسوط   )٢(



 ٦٠

  .  به مع يقني كونه ليس منه
واستدلوا على ذلك بان األصل يف عدم اعتبار هذا الشرط، وهو قول احلنفية، : القول الثاين

نسب الولد من الرجل  :(لشرع بالفراش، قال الكاساينثبوت النسب هو الزوجية اليت كىن عنها ا
الولد للفراش وللعاهر احلجـر،   :( ال يثبت إال بالفراش، وهو أن تصري املرأة فراشا له لقوله 

، وقد استدل باحلديث من ١(واملراد من الفراش هو املرأة فإا تسمى فراش الرجل وإزاره وحلافه
  :الوجوه التالية

الكالم خمرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش واحلجر للزاين، فاقتضى أن أخرج  أن النيب  •
  .ال يكون الولد ملن ال فراش له، كما ال يكون احلجر ملن ال زنا منه، إذ القسمة تنفي الشركة

ألن مثل هـذا  (وللعاهر احلجر:(جعل الولد لصاحب الفراش، ونفاه عن الزاين بقوله  أنه  •
  .نفيالكالم يستعمل يف ال

أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد ملن ليس بصاحب الفراش مل يكن  •
  .كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خالف النص

وقد بنوا على هذا كثريا من الفروع منها أنه لو تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من  •
  .فراش لهفالن ال يثبت النسب منه، ويثبت من الزوج ألن ال

مث أتت امرأته بولد ، مث طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، لو تزوج رجل امرأة يف جملس  ومنها أنه
فإن   ،وأتت بولد، مث مضت ستة أشهر ، أو تزوج مشرقي مبغربية ، لستة أشهر من حني العقد 

دون ، مل ومدة احل، الولد يلحقه يف كل ذلك، واستدلوا على ذلك بأن الولد إمنا يلحقه بالعقد 
  .االعتبارات األخرى

ونكحـت  ، فاعتدت ، ومثل ذلك ما لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة، فبلغتها وفاته 
وردت ، وكان هلا منه أوالد، فإنه إذا قدم األول ، ودخل ا الثاين ، نكاحا صحيحا يف الظاهر 

، الف يف ذلك أبو حنيفـة  ألم ولدوا على فراشه، وخ؛ إليه فإن اجلمهور على أن واألوالد له 
ونكاح الثاين غري ثابت ، ألن نكاحه صحيح ثابت ، ألنه صاحب الفراش ؛ وجعل الولد لألول 

  . فأشبه األجنيب، 

                                                
 . ٦/٢٤٢:بدائع الصنائع   )١(



 ٦١

فزفت كـل واحـدة   ، فغلط ما عند الدخول ، ومثله كذلك ما لو تزوج رجالن أختني 
واطئ عند احلنفيـة خالفـا   ومحلت منه، فال يكون الولد لل، فوطئها ، منهما إىل زوج األخرى 

  .للجمهور
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا الشرط، ألن الشرع مع تشوفه إلثبات األنساب، 
فإنه تشوف كذلك لتحقيقها، وأن تكون صحيحة للمنتسبني إليها، فشرع لذلك حترمي الـزىن،  

باعتبار أنه ال مصـلحة لالبـن يف     والعدة واالسترباء وحرم التبين، وغري ذلك من التشريعات،
  .االنتساب لغري أبيه، وال مصلحة لألب يف أن ينسب إليه غري ابنه

  الشرط الثاين ـ ثبوت النسب من الناحية الشرعية
اتفق الفقهاء على ثبوت النسب من العالقة الشرعية الصحيحة اليت يدل عليها العقد الشرعي 

ديدا، وحلساسية املسألة من الناحية الواقعية حناول هنا أن الصحيح، واختلفوا يف غريها اختالفا ش
  :نفصل كالم الفقهاء يف هذا املوضوع مبا تقتضيه أمهيته وواقعيته من تفصيل

  :ثبوت النسب بالزوجية
اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالزوجية سواء كان عقد الزواج صحيحا أو فاسدا، قال 

الصحيح والفاسد إذا اتصل به الوطء، ألن النكاح الفاسد ينعقد ويستوي فيه النكاح  :(الكاساين
يف حق احلكم عند بعض مشاخينا لوجود ركن العقد من أهله يف حمله، والفاسد ما فاته شرط من 
شرائط الصحة، وهذا ال مينع انعقاده يف حق احلكم كالبيع الفاسد إال أنه مينع من الوطء لغـريه،  

  ١(الوطء يف حالة احليض والنفاسوهذا ال مينع ثبات النسب ك
ويستوي يف ذلك كون املنكوحة حرة أو أمة، ألا املقصود من فراش الزوجية، اليت يكـىن  

فأمـا ثبـوت     :(عنها كما رأينا بالفراش، وقد نقل اإلمجاع على ذلك العلماء، قال ابن القيم
  ٢)النسبِ بالفراش، فأمجعت عليه األمة

العلماء يف إثبات النسب بالفراش ما روته عائشة رضي اهللا عنها،  ولعل أهم دليل يستند إليه
هذا يا رسولَ اهللا ابن : اختصم سعد بن أبـي وقاص، وعبد بن زمعة يف غالم، فقال سعد: قالت

هذا أخي يـا  : أخي عتبة بن أبـي وقاص عهِد إيل أنه ابنه، انظُر إىل شبهه، وقال عبد بن زمعة

                                                
 . ٦/٢٤٣: بدائع الصنائع   )١(
 . ٥/٤١٠:  زاد املعاد   )٢(



 ٦٢

فنظر رسولُ اهللا رسولَ اهللا و ،هتليدن وراش أبـي معلى ف دلتبة، فقالفرأى شبهاً بـيناً بع ، :
، فلـم تـره   )هو لَك يا عبد بن زمعةَ، الولَد للفراشِ، وللعاهرِ احلَجر واحتجِبـي منه يا سودةُ(

  .١سودةُ قَطُّ
فهذا احلكم النبوي أصلٌ يف ثبوت النسب :(احلديثقال ابن القيم مبينا مواضع االستدالل ب

 ،راشعليه الف راش، قُدمالف اشاً بالوطء، ويف أن الشبه إذا عارضربالفراش، ويف أن األمة تكون ف
ويف أن أحكام النسب تتبعض، فثُبت من وجه دونَ وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكماً 

  ٢)لقافةَ حق، وأا من الشرعبـني حكمني، ويف أن ا
  :وقد اختلف الفقهاُء فيما تصري به الزوجة فراشاً، على األقوال التالية

أنه نفس العقد وإن علم أنه مل جيتمع ا، بل لو طلقها عقبه يف الس، وهو : القول األول
  .قول احلنفية، وقد ذكرنا أقواهلم يف الشرط األول

  .مع إمكان الوطء، وهو قول اجلمهور أنه العقد: القول الثاين
أنه العقد مع الدخول احملققِ ال إمكانه املشكوك فيه، وهو رواية عن أمحـد،  : القول الثالث

  .واختيار ابن تيمية، وابن القيم
  : الترجيح

وهذا هو الصحيح ازوم به،  :(نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، قال ابن القيم
وهل يعد أهلُ . ف تصري املرأة فراشاً ومل يدخل ا الزوج، ومل ينبِ ا رد إمكان بعيدوإال فكي

العرف واللغة املرأة فراشاً قبل البناء ا، وكيف تأيت الشريعةُ بإحلاق نسبٍ مبن مل ينبِ بامرأته، وال 
بانتفائه عادة، فال تصـري  دخلَ ا، وال اجتمع ا مبجرد إمكان ذلك؟ وهذا اإلمكانُ قد يقطع 

  ٣(املرأة فراشاً إال بدخول حمقق
  .ويف حال الشك يعرض األمر على املختصني كما يف كل املسائل اليت يشك فيها

  :ثبوت النسب بالتسري
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار التسري فراشا على قولني

وهو قـول مجهـور   أنه فراش مثل فراش الزوجية، فلذلك يثبت به النسب، : القول األول

                                                
: ، البيهقـي ٢/٤٨٢: ، الـدارمي ٣/٤٦٣: ، الترمـذي ٣/٧٣١: ، احلـاكم ٢/١٠٨٠: ، مسلم٢/٧٢٤ :البخاري   )١(
 . ١/٦٥: ، أمحد٢/٧٣٩: ، املوطأ١/٦٤٦: ، ابن ماجة٣/٣٧٩: ، النسائي٢/٢٨٢: داود، أبو ١٠/٢٦٦

 . ٥/٤١٠:  زاد املعاد   )٢(
 . ٥/٤١٥:  زاد املعاد   )٣(
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  : ٢، ومن األدلة على ذلك١الفقهاء
قضى بالولد لزمعة، وصرح بأنه صاحب الفراش،  صريحِ حديث عائشة الصحيح، وأن النبـي  •

وجعل ذلك علة للحكم بالولد له، فسبب احلكم وحملُّه إمنا كان يف األمة، فال جيوز إخالءُ احلديث 
ر مطلقا، وإمنا كان احلكم يف غريها، فإن هذا يستلزِم إلغاَء مـا  منه ومحلُه على احلرة اليت مل تذك

  .اعتربه الشارع وعلق احلكم به صرحياً، وتعطيلَ حمل احلكم الذي كان ألجله وفيه
التسويةُ بـني املتماثلني، فإن السرية فراش حساً وحقيقةً وحكماً، كما أن احلُرةَ كذلك، وهـي   •

زوجةُ من االستمتاع واالستيالد، ومل يزلِ الناس يرغبون يف السراري، والزوجةُ إمنا تراد ملا تراد له ال
  .سميت فراشاً ملعىن تشترك فيه مع السريةُ

•  نة، وال أثرٍ عن صاحب، وال تقتضيهأن ما ذكره احلنفية من تفصيلِ ليس له أصلٌ يف كتابٍ وال س
  . قواعد الشرع وأصوله

طوءة، فهي فراش حقيقة وحكماً، واعتبار وِالدا السابقة يف صريورا فراشاً إذا كانت األمةُ مو •
 ما ال دليل على اعتباره شرعاً، والنبـي اعتبار ه حتكمة، فاعتبارمعراش زمل يعتربه يف ف.  

ورثـة، مل  أن القول بأنه إمنا أحلقه باألخ ألنه استلحقه؛ باطل، فإن املستلحق إن مل يقر به مجيع ال •
يلحق باملقر إال أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش امليت، وعبد مل يكن يقر له مجيع الورثة، 

أخته، وهي مل تقر به، ومل تستلحقه، حىت ولو أقرت به مع أخيهـا   فإن سودة زوجة النبـي 
صرح عقب حكمه بإحلـاق   عبد، لكان ثبوت النسب بالفراش ال باالستلحاق، فإن النبـي 

  . النسب، بأن الولد للفراش، معلالً بذلك منبهاً على قضية كُلية عامة تتناولُ هذه الواقعةَ وغريها
هو لك، : (أن القول بأنه مل يلحقه به أخاً، وإمنا جعله عبداً، يرده ما رواه البخاري يف هذا احلديث •

الولَد : (ليك، وإمنا هي لالختصاصِ، كقوله وليست الالم هنا للتم)هو أخوك يا عبد بن زمعة
  .، فرواية باطلة ال تصح أصالً)هو لك عبد: (فأما لفظة قوله). للفراشِ

أن أمره سودة باالحتجاب منه، فإما أن يكونَ على طريقِ االحتياط والورعِ ملكان الشبهة الـيت   •
للشبهنيِ وإعماالً للدليلني، فإن الفراش دليلُ حلوق  أورثها الشبه البـني بعتبة، وإما أن يكون مراعاةً

النسب، والشبه بغري صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إىل املدعي لقوته، وأعمل الشبه 

                                                
اختلف القائلون ذا فيما تصري به األمةُ فراشاً، فاجلمهور على أا ال تصري فراشاً إال بالوطء، وذهب بعض املتـأخرين     )١(

ية إىل أن األمة اليت تشترى للوطء دونَ اخلدمة، كاملرتفعة اليت يفهم من قرائن األحوال أا إمنا تراد للتسـري، فتصـري   من املالك
 . ٤/٢٧: شرح الزرقاين: فراشاً بنفس الشراء، والصحيح أن األمة واحلرة ال تصريان فراشاً إال بالدخول، انظر

 . ٤/٢٧:، شرح الزرقاين٧/٧٧: ، نيل األوطار١٢/٣٧: ري، فتح البا٥/٤١٥:زاد املعاد: انظر   )٢(



 ٦٤

بعتبة بالنسبة إىل ثبوت احملرمية بـينه وبـني سودة، ومثله يف ذلك الزاين يثبت النسب منه بـينه 
  .لتحرمي والبعضية دون املرياث والنفقة والوِالية وغريهاوبـني الولد يف ا

تناقض املخالفني يف املسألة حيث جيعلُون الزوجة فراشاً رد العقد، وإن كان بـينها وبــني   •
  .الزوج بعد املشرقني، وال جيعلونَ سريته اليت يتكرر استفراشه هلا ليالً واراً فراشاً

ألمة فراشاً بأول ولد ولدته من السيد، فال يلحقُـه الولـد إال إذا   ال تكونُ ا: القول الثاين
استلحقه، فيلحقه حينئذ باالستلحاق، ال بالفراش، فما ولدت بعد ذلك لَحقه إال أن ينفيه، وهو 

ضعيف، وهو فراش األمة ال يثبـت  : ، فقد نصوا على أن للنسب أربع مراتب هي١قول احلنفية
، ومتوسط، وهو فراش أم الولد، فإنه يثبت فيه بال دعوة، لكنـه ينتفـي   النسب فيه إال بالدعوة

بالنفي، وقوي، وهو فراش املنكوحة ومعتدة الرجعي، فإنه فيه ال ينتفي إال باللعـان، وأقـوى   
كفراش معتدة البائن، فإن الولد ال ينتفي فيه أصال، ألن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان 

  :على ذلك ، ومن األدلة٢الزوجية
أن وطء األمة ال يقصد به حصول الولد عادة، ألا ال تشترى للوطء عادة، بل لالستخدام ولو  •

وطئت فال يقصد به حصول الولد عادة، ألن الولد ال حيصل إال بترك العزل، والظاهر يف اإلماء هو 
  .ة الدعوةالعزل، والعزل بدون رضاهن مشروع فال يكون وطؤها سببا حلصول الولد إال بقرين

أن فراش األمة ضعيف، وهي فيه دونَ احلرة، فاعتربنا ما تعتق به بأن تلد منه ولداً فيستلحقه، فما  •
  .ولدت بعد ذلك، حلق به إال أن ينفيه، وأما الولد األول، فال يلحقه إال باالستلحاق

وطء واالستفراش فيه تابع، أن عقد النكاح إمنا يراد للوطء واالستفراش، خبالف ملك اليمني، فإن ال •
  .وهلذا جيوز وروده على من حيرم عليه وطؤها خبالف عقدالنكاح

•  ثبت، وإمنا أحلقه النبـيجةَ فيه، ألن وطء زمعة مل يأن احلديث ال ح  ،عبد أخاً، ألنه استلحقهل
 .فأحلقه باستلحاقه، ال بفراش األب

  : الترجيح

                                                
ال حيل له النفي «هذا يف حال كونه يعزل عنها كما نص على ذلك الكاساين، أما إذا مل يعزل عنها فقد نصوا على أنه    )١(

له نفيه فيما بينـه وبـني اهللا   بل تلزمه الدعوى واإلقرار به ألنه إذا كان كذلك، فالظاهر أنه ولده فال حيل  فيما بينه وبني اهللا 
تعاىل بال خالف بني أصحابنا رضي اهللا تعاىل عنهم واختلفوا فيما إذا وطئها  وحصنها، ولكن عزل عنها أو مل يعزل عنها ولكنه 

ـ :حيل له النفي وقال أبو يوسف رمحه ال: مل حيصنها قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه زل له أحب إيل أن يدعو إذا كان وطئها ومل يع
بـدائع  : انظـر  »أحب إيل أن يعتق ولدها ويستمتع بأمه إىل أن يقرب موته فيعتقها: عنها وإن مل حيصنها وقال حممد عليه الرمحة

 . ٦/٢٤٣:الصنائع
 . ٣/٥٥٠: حاشية ابن عابدين   )٢(



 ٦٥

اجلمهور لنص احلديث يف ذلك، وألن مقاصد الشريعة  نرى أن األرجح يف املسألة هو قول
يف إثبات األنساب تقتضي ذلك، زيادة على أن أمر الشرع باسترباء األمة يؤكد حقيقة نسبته إىل 
صاحب األمة، وال نرى كذلك صحة املراتب اليت وضعها احلنفية، ألن كل امرأة صارت فراشا 

 .ثبت نسبها بأي جهة كانت
  :قة املشتبه فيهاالعالثبوت النسب ي

اختلف الفقهاء يف  العالقة اليت ليست بزواج صحيح، وال زواج فاسد، وال زنا حمضا، بـل  
  :احلد عن صاحبها، على قولني تدرأهي مؤسسة على شبهة 

فإنه يلحقه ، فأتت بولد ، يلحق النسب، فمن وطئ امرأة ال زوج هلا بشبهة : القول األول
كل من درأت عنه احلد أحلقت بـه  : نيفة واحلنابلة، قال أمحدنسبه، وهو قول الشافعي وأيب ح

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي١الولد
  . كالوطء يف النكاح الفاسد، فلحق به النسب ، أنه وطء اعتقد الواطئ حله  •
  . ألنه ال يعتقد احلل فيه، أنه خيتلف عن الزنا  •

  : واستدلوا على ذلك مبا يليال يلحق النسب، وهو قول عند احلنابلة ،: القول الثاين
ومل يوجد شيء ، أو شبهة ملك ، أو ملك ، أو فاسد ، أن النسب ال يلحق إال يف نكاح صحيح  •

  .من ذلك
 . كالزنا، فلم يلحق الولد فيه بالوطء ، أنه وطء ال يستند إىل عقد  •

  : الترجيح
بات األنسـاب،  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على مقصد الشرع من إث
  . خاصة مع كون فراش الشبهة فراشا مل ينازعه فيه أحد، فصار النسب خمتصا به

  :االشتراك يف معاشرة الزوجة 
  :فإن لذلك حالتان  ،إن حصل اشتراك يف الزوجة بعالقة مشتبه فيها

االشتراك غري احلقيقي، وهو عدم حصول االشتراك يف طهر مل ميسها الزوج : احلالة األوىل
  :ه ،مع عدم معاشرة الزوج زوجته بعده، وقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على قولنيفي

وينتفي عن  الزوج من غري لعان بشرط أن تأيت ، أن النسب يلتحق بالواطئ : القول األول
، فالقول قوله بغري ميني ، به ألكثر من ستة أشهر، وهو قول اجلمهور، أما إن أنكر الواطئ الوطء 

                                                
 . ٨/٦٦: املغين   )١(



 ٦٦

وال تقبل دعوى الزوج يف قطع نسب ، ألنه ال ميكن إحلاقه باملنكر ؛ د بالزوج ويلحق نسب الول
  .الولد

ناء علـى أن  بأن الولد يلحق بالزوج، وهو قول احلنفية وقول عند احلنابلة، : القول الثاين
  .الولد للفراش
  : الترجيح

فإن شـك   نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول يف حال حصول االسترباء احلقيقي،
كان األرجح هو القول الثاين، ألن األصل هو نسبة الولد لفراش الزوج، فإن اسـتمر الشـك،   
ترجح التحري بالوسائل العلمية الدقيقة، ويثبت ا النسب ألحدمها بشرط اجلزم بذلك، ألن بقاء 
النسب مع الشك يف صحته ضرر للولد، فقد ينتسب لغري أبيه، وضرر للزوج، فقد يـريب غـري   

  .ولده
االشتراك احلقيقي، وهو حصول االشتراك إما بسبب طهر مسها الزوج فيه، أو : احلالة الثانية

وقد أمكن كونه منه، أما ، معاشرة الزوج زوجته بعده، فقد اتفق الفقهاء على أن الولد للفراش 
  :إن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على األقوال التالية

، فإن أحلقته بالواطئ حلقه ، يعرض على القافة معهما فيلحق مبن أحلقته منهما : ل األولالقو
ومل ميلك نفيه ، وإن أحلقته بالزوج حلقه ، وانتفى عن الزوج بغري لعان ، ومل ميلك نفيه عن نفسه 

  .٢وهو قول احلنابلة، ١باللعان
ومل ميلك الواطئ نفيـه عـن   ، ما حلق ، يعرض على القافة فإن أحلقته ما : القول الثاين

  .نفسه، وللزوج نفيه باللعان، وهو قول عند احلنابلة
وداللة الفـراش  ، ألن داللة قول القافة ضعيفة ؛ أنه يلحق الزوج بكل حال : القول الثالث

  .٣فال جيوز ترك داللته ملعارضة داللة ضعيفة، وهو ما رجحه ابن قدامة، قوية 
قرعة يف إثبات النسب، وهو قول إسحاق بن راهويـه، وكـان   استعمال ال: القول الرابع

أتى علي بن أبــي  : الشافعي يقول به يف القدمي، ويستدل هلذا مبا روي عن زيد بن أرقم، قال
: طالب بثالثة وهو باليمن وقعوا على امرأة يف طُهرٍ واحد، فسأل اثنني أتقران هلذا بالولَد؟ قـاال 

                                                
ألن املقتضي للحاق النسب ؛ فإنه يلحق بالزوج ، ة أو اشتبه على القاف، أو أنكر الواطئ الوطء ، أما إن مل توجد قافة    )١(

 . ٨/٦٧: املغين، فوجب إثبات حكمه، ومل يوجد ما يعارضه ، به متحقق 
 . ٨/٦٧: املغين، ٥/٤٠٨: كشاف القناع: انظر   )٢(
 . ٨/٦٧:املغين   )٣(
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ال، فأقرع بـينهم، فأحلق الولـد بالـذي   : ، فجعل كلما سأل اثننيِ قاالال، حتى سأهلم مجيعاً
، فضحك حىت بدت فذكر ذلك للنبـي : صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال

اجِذُهو١ن .  
  : الترجيح

نرى أن األرجح هو استعمال القافة، والذي منع بعض الفقهاء من استعماهلا هو عدم دقتها 
فية إلثبات األنساب، وهي اآلن أدق ألن الذي ميارسها خمتصون وبأجهزة دقيقة، فلـذلك  الكا

  .كانت أوىل الوسائل كما سنرى
أما استعمال القرعة، فقد يصح يف حال االشتباه التام الذي ال تستطيع القافة متييزه، فحينذاك 

القرعـة،   :(، قال ابن القيمميكن اللجوء للقرعة، ألا وضعت عند التنازع فيما ال ميكن تقسيمه
فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بـينة أو إقرار، أو قافة، وليس ببعيد تعيـني املستحق 
بالقرعة يف هذه احلال، إذ هي غايةُ املقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، وهلـا دخـولٌ يف   

لُها يف النسب الذي يثبـت مبجـرد   دعوى األمالك املرسلة اليت ال تثبت بقرينة وال أمارة، فدخو
  ٢)الشبه اخلفي املستند إىل قول القائف أوىل وأحرى

  :ثبوت النسب بالعالقة غري الشرعية
  :اختلف الفقهاء يف حكم ثبوت النسب بالعالقة غري الشرعية وهي الزنا على قولني

ل اتفقـت  ثبوت نسب ابن الزنا ألمه دون أبيه، وهو قول مجهور العلماء، ب: القول األول
على القول به املذاهب الفقهية املختلفة، حىت اعترب  عند بعضهم من اإلمجاع الذي ال يرقى إليه 

فنفى أن يلحق يف اإلسالم ولد الزىن، وأمجعت األمة على ذلك نقال عن :(شك، قال ابن عبد الرب 
ىل أن كل ولد يولد على فراش لرجل الحقا به على كل حـال إ  وجعل رسول اهللا  نبيها 

  ٣)ينفيه بلعان على حكم اللعان
وسننقل هنا بعض النصوص املثبتة هلذا القول من املذاهب الفقهية املختلفة، واملبينة ألسباب 

  :القول بعدم الثبوت

                                                
ـ  ٣/٣٧٩: ، النسائي٢/٢٨١: ، أبو داود١٠/٢٦٦: ، البيهقي٢/٢٢٥: احلاكم   )١( قـال ابـن   .٢/٧٨٦: ة، ابـن ماج
يف إسناده حييـى بن عبد اهللا الكندي األجلح وال حيتج حبديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كُلُّهم ثقات إىل عبد «:القيم

 . ٥/٤٢٩:  زاد املعاد: خري، وقد أعل هذا احلديث بأنه روي عن عبد خري بإسقاط زيد بن أرقم، فيكون مرسالً، انظر
 .  ٥/٤٣١:  ادزاد املع  )٢(
 . ٨/١٨٣: التمهيد   )٣(
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إذ ليس بعض الزناة أوىل به حلاقه به ؛ الزانية ال نسب لولدها من قبل األب  :(قال اجلصاص
ا يتعلق ا من احلرمات يف املواريث واملناكحات وصـلة  ففيه قطع األنساب ومنع م، من بعض 

، األرحام وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى جمرى ذلك من احلقوق اليت تبطل مع الزنـا  
الولد للفراش وللعاهر احلجر  :( وذلك قبيح يف العقول مستنكر يف العادات ولذلك قال النيب 

راش وما هو يف حكم الفراش ملا كان صاحب الفراش ألنه لو مل يكن النسب مقصورا على الف(
بأوىل بالنسب من الزاين وكان ذلك يؤدي إىل إبطال األنساب وإسقاط ما يتعلق ا من احلقوق 

  ١(واحلرمات 
ومع الشبهة وال يثبت مـع  ، وقد نص اإلمامية على أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح 

  .٢مل ينتسب إليه شرعا، اجلزم  فلو زىن فاخنلق من مائه ولد على، الزنا 
أي ال يلحق مبن زىن بأمـه يف  ، إن ولد الزىن ال يلحق بأبيه يف اإلسالم :(قال يف شرح النيل

الولـد   :( قال ، اإلسالم إن زىن يف اإلسالم ا ومساه أبا ألن الولد حبسب الظاهر من مائه 
  ٣(الزاين: والعاهر، (للفراش وللعاهر احلجر 

  :القيم أن هلذا القول زيادة على احلديث السابق دليالن من السنة مهاوقد ذكر ابن 
الَ مساعاة يف اِإلسالمِ، مـن  : (قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •

والَ يرِثُ وفَالَ ي ،ةن غَريِ رشدلَداً من ادعى ومو ،هتصببِع قية فَقَد لَحلاعى يف اجلَاه٤)رثُس ،
واملساعاة هي الزىن، وكَان األصمعي جيعلُها يف اإلماء دون احلرائر، ألن يسعني ملـواليهن،  

املساعاة يف اإلسـالم، ومل   فيكتِسنب هلم، وكانَ عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبـي 
  . ٥يلحق النسب ا، وعفا عما كان يف اجلاهلية منها، وأحلق النسب به

، قضى أن كُل مستلحق أن النبـي (بن شعيب، عن أبـيه، عن جده  روي حديث عمرو •
 كُها يومميل ةن أمن كَانَ مه، فقضى أن كُل مدعى له، ادعاه ورثتبعد أبـيه الذي ي قلحاست
أصابها فقد لَحق مبن استلحقَه، وليس له مما قُِسم قَبله من املرياث، وما أَدرك من مـرياث مل  

                                                
 . ٣/٢٩٥:أحكام القرآن للجصاص   )١(
 . ٢/٢٢٥:شرائع اإلسالم   )٢(
 . ١٥/٤٩٢:شرح النيل   )٣(
 . ١/٣٦٢: ، أمحد٢/٢٧٩: ، أبو داود٦/٢٥٩: ، البيهقي٤/٣٨٠: احلاكم   )٤(
 :وهن البغايا اللوايت ذكرهن اهللا تعاىل يف قولـه   إن أهل اجلاهلية كانت هلم إماء يساعني« :قال يف عون املعبود    )٥(

إذا كان سادن يلمون ن وال جيتنبوهن فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيدها يطؤها وقـد    ﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء
اش السيد كاحلرة ونفـاه عـن   بالولد لسيدها، ألن األمة فر  فحكم النيب ، وطئها غريه بالزنا، فرمبا ادعاه الزاين وادعاه السيد

 . ٦/٢٥٢: املعبودعون » الزاين
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م، فله نصيبه، وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة مل ميلكها، يقس
أو من حرة عاهر ا، فإن ال يلحق وال يرثُ، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو مـن  

و أمة، وهو ولد زىن ألهل أمه من كانوا حرةً أ: (، ويف رواية١)ولد زنية من حرة كان أو أمة
  )وذلك فيما استلحق يف أولِ اإلسالم، فما اقتسم من مال قبل اإلسالم، فقد مضى

أن املولود من الزىن إذا مل يكن مولوداً على فراش يدعيه صـاحبه، وادعـاه   : القول الثاين
الزاين، أُحلق به، وهو قول إسحاق بن راهويه، واحلسن البصري، فقد قال يف رجل زىن بامرأة، 

يجلد ويلزمه الولد، وهو قول عروة بن الزبـري وسليمانَ بن يسار : ت ولداً، فادعى ولدهافولد
أيما رجل أتى إىل غالم يزعم أنه ابن له، وأنه زىن بأمه ومل يدعِ ذلك : فقد روي عنهما أما قاال

 يطُ أوالدله،  واحتج سليمان، بأن عمر بن اخلطاب كان يأحد، فهو ابن اجلاهليـة مبـن   الغالم
  .٢ادعاهم يف اإلسالم

وهذا املذهب كما تراه قوة ووضوحاً، وليس مـع   :(وقد انتصر هلذا القول ابن القيم، فقال
، (وصاحب هذا املذهب أولُ قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه)الولد للفراش(اجلمهور أكثر من 

  :ومن األدلة اليت ذكرها ابن القيم لذلك
عليه، فاألب أحد الزانيـني، وقد وجِد الولد من ماء الزانيـني، وقد اشتركا أن القياس يدل  •

فيه، فلماذا يلحق بأمه، وينسب إليها،وترثه ويرثُها، ويثبت النسب بـينه وبـني أقارب أمه 
  . مع كوا زنت به،، ومينع من حلوقه باألب إذا مل يدعه غريه

فـالن  : من أبوك يا غالم؟ قال: لراعي حيث قال لهحديث جريج للغالم الذي زنت أمه با •
وهذا إنطاق من  :(الراعي، فهذا القول من الغالم يدل على صحة النسب للزاين، قال ابن القيم

مكن فيه الكذباهللا ال ي) 
ولكن يف إسناد هذا احلـديث  :(عدم صحة حديث املساعاة الذي استدلوا به، قال ابن القيم •

كـان قـوم يف   ، وسببه مينع االستدالل به على هذا، فقد (ه حجةرجل جمهول، فال تقوم ب
اجلاهلية هلم إماء بغايا، فإذا ولَدت أمةُ أحدهم وقد وطئها غريه بالزىن، فرمبا ادعاه سـيدها،  

 ورمبا ادعاه الزاين، واختصما يف ذلك، حىت قام اإلسالم، فحكم النبـي   ،بالولد للسـيد
ى الزاين، أما احلديثُ الثاين فهو صحيح يف الداللة لكنه ضعيف ألنه صاحب الفراش، ونفاه عل

لكن فيه حممد بن راشد، وحنن حنتج بعمرو بن شعيب، فال يعلل  :(يف الثبوت، قال ابن القيم
                                                

 . ٦/٢٥٣: ، أمحد٢/٩١٧: ، ابن ماجة٢/٢٧٩: ، أبو داود٦/٢٦٠: ، البيهقي٢/٤٨٣: الدارمي   )١(
 . ٢/٧٤٠: ، املوطأ١٠/٢٦٣: البيهقي   )٢(
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احلديثُ به، فإن ثبت هذا احلديثُ، تعني القولُ مبوجبه، واملصري إليه، وإال فـالقولُ قـول   
 ١)إسحاق ومن معه

  : الترجيح
رى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت نسب ابن الزنا ألمه وأبيه، ونرى أن سبب ثبوت نسبه ن

ألمه شرعا هو دليل ثبوت نسبه ألبيه، ألنه من كليهما حصل الزنا، فال معىن لثبوته من أحدمها 
  .ونفيه عن اآلخر، مث تعليل ذلك بكونه من زنا

على عدم ثبوت نسب ابن الزىن من الـزاين،  فإذا انتفت هذه العلة، واليت ا يعتقد اإلمجاع 
بقي أن نبحث عن علة ثبوت نسبه ألمه، وهي ـ كما مر معنا ـ تتلخص يف كون نسبته إليها   
حمققة، فهي اليت ولدته، وال شك يف نسبه منها خبالف ابن الزنا، فقد ينتسب هلذا الزاين أو ذاك، 

ن نفي نسب ابن الزنا عن الزاين هي عـدم  فلذلك ينفى عنهم مجيعا لعدم التحقيق، فالعلة إذن م
  .٢التحقق من صحة نسبته ال كونه ابن زنا

فلذلك إذا انتفت هذه العلة، واستطعنا أن نتعرف على نسبه إما بادعاء أبيه له، أو بوسـائل  
  .أخرى جازمة، فإن نسبه يثبت إىل الزاين بال شك

ألصل، وحرص فهو بناء على ا)شالولد للفرا:( وليس يف النصوص ما ينفي هذا، أما قوله 
 -على إثبات األنساب، ولكن حديثنا هنا على امرأة ليست فراشا، ولذلك كان عمـر   منه 

وقد ظن أن عمـر بـن   :(يلحق األنساب اليت ال فراش هلا، قال ابن عبد الرب   -رضي اهللا عنه 
جهل وغباوة وغفلة  اخلطاب كان يليط أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم كان هناك فراش أم ال، وذلك

مفرطة، وإمنا الذي كان عمر يقضي به أن يليط أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم إذا مل يكـن هنـاك   
  ٣)فراش

وعلة ذلك هي حاجة الولد لنسب ينتمي إليه، فإن كان الفراش نسبا، فهو أشرف األنساب، 
التنازع، فـإن  فلذلك إذا تنازع الزاين وصاحب الفراش قدم صاحب الفراش، لكن يف حال عدم 

قال هذا احلديث يف حال  الولد ألبيه سواء كان صاحب الفراش أو غريه، ودليل ذلك أن النيب 
  . ممارسته القضاء عند التنازع

                                                
 . ٥/٤٢٩:  زاد املعاد   )١(
إذ ليس بعض الزناة أوىل به حلاقه به مـن  ؛ ب لولدها من قبل األب الزانية ال نس «: ويدل هلذا قول اجلصاص السابق   )٢(
 . » بعض
 . ٨/١٩٣: التمهيد   )٣(
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هذا عن الدليل الذي نراه كافيا إلثبات نسب ابن الزىن، وال نرى االكتفاء بـالثبوت عنـد   
مر أن يبحث يف أنساب أبناء الزىن بـالطرق  االدعاء، لقلة من يدعي ابن الزنا، بل نرى لويل األ

املختلفة بشرط كوا جازمة، مث إحلاقهم بآبائهم، خاصة مع توفر الوسائل العلمية اليت تؤكـد  
  .ذلك، رعاية ملقصد الشرع من حفظ األنساب، وإحلاقها بأصحاا

سـد  بل هو : وقد يقول البعض بأن يف هذا فتحا ملفسدة الفواحش، ونقول إجابة عن ذلك
  :هلذه املفسدة، وسد ألخطر آثارها

أما كونه سدا للمفسدة، فإن الرجل إن علم بأن زناه قد يالحقه بابن ينسب إليه قد يفتضح 
به أمره رمبا يرعوي عن الفاحشة، فإن فعلها اجتهد يف الوسائل اليت متنع حصول احلمل، فيكون 

  .ذلك درءا ملفسدة أخرى
حيملون املرأة، وهي طرف يف هذه اخلطيئة جريرة ما فعلـت  مث إن الذين يعترضون ذا ملاذا 

وحدها، ويرتهون الرجل، فوصمة العار تبقى يف املرأة طول الدهر، ولو أصبحت كرابعة تقـى  
  .وورعا، بينما يتمسح بالرجل إن تلفظ باالستغفار الذي حيتاج إىل استغفار

اخـتالط األنسـاب، وإنتـاج    أما كوا سدا ألخطر آثارها، فهو أن أخطر آثار الزىن هو 
املشردين الذين قد يصبحون عالة على اتمع، ويكون اتمع سبب ما حيصل هلم، فكيف نرجو 
من ولد ندعوه ابن زنا، وحنرمه من أبسط حقوقه، وهو النسب، أن يرضى عن جمتمع ينظر إليه، 

  .وكأنه هو اخلطيئة بعينها، مع أنه ال عالقة له ا، وال إمث له فيها
فلذلك كان أكرب ما يقدم هلؤالء املظلومني واملشردين والباحثني عن أصوهلم هو متكينهم من 
ذلك، بل توفري ذلك هلم، فينتسبون إىل آبائهم، ويعوهلم آباؤهم شاءوا أم أبوا، أمـا االكتفـاء   
برعايتهم رعاية مادية، فإن ذلك ال يسد اجلوع الذي يف نفوسهم ملعرفة جذورهم، وال يالمـون  

  . ذلك فهو جبلة كل إنسانيف
فإن مل يفعل ويل األمر هذا، فإنا نرى أن الواجب على من انتسب إليه ولد ذا الطريـق أن  
يضمه إليه ويلحقه به، وال تكمل توبته إال بذلك، فال معىن ألن يعمر املسجد، ويطقطق املسابح 

  . إليه، وال بيتا حيميه بيده، وولده يعمر املواخري، ويتيه يف الشوارع، ال جيد أبا ينسبه
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  ـ نفي النسب وشروطه ٢
فهو ولده يف احلكم لقـول  ، تفق الفقهاء على أن الزوجة إذا ولدت ولدا ميكن كونه منه ا
الذي اجتمعـت شـروطه   ، وال ينتفي عنه إال أن ينفيه باللعان التام ). الولد للفراش: ( النيب 

  : فيما يتعلق بنفي الولد الشروط التالية واليت سنفصلها يف الفصول القادمة، ويضاف إليها
  :أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة  ـ ١

  :وقد اختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على قولني
إال أن يعيد اللعـان ويـذكر   ، مل ينتف ، اعتبار هذا الشرط،  فإذا مل يذكر : القول األول
ألا من لفظات ؛ ومع اللعن يف اخلامسة ، كل لفظة  ال بد من ذكر الولد يف، نفيه، وعلى هذا 

  : اللعان، وهو قول الشافعية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .كاملرأة، كان ذكره شرطا ، أن من سقط حقه باللعان  •
ت أو قام، كما لو أقرت به ، وذلك ال يوجب نفي الولد ، أن غاية ما يف اللعان أن يثبت زناها  •

  .به بينة
  ١)فأنكر محلها، وكانت حامال :(ورد فيه، أن حديث سهل بن سعد  •
وانتفى من ولدها   أن رجال العن امرأته يف زمن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

  .، والزيادة من الثقة مقبولة٢)وأحلق الولد باملرأة، بينهما   ففرق رسول اهللا ، 
ألنه ينتفي بـزوال  ، ر هذا الشرط، وال حيتاج إىل ذكر الولد ونفيه عدم اعتبا: القول الثاين

  : الفراش، وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
ففرق رسول اهللا : وقال فيه، مل يذكر فيه الولد ، أن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان  •

   ولدهاوال يرمى ، وقضى أن ال يدعى ولدها ألب ، بينهما.  
 .٣وأحلق الولد بأمه، بينهما   ففرق النيب   أن رجال العن امرأته على عهد رسول اهللا  •

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على األدلة الصحيحة الواردة فيـه، أمـا   

رد يف األحاديث اليت استدل ا أصحاب القول الثاين، فهي مطلقة فتحمل علـى التقييـد الـوا   
                                                

 . ٣/٢٦٦: ، النسائي٢/٢٧٥: ، أبو داود١٠/١١٤: ، ابن حبان٤/١٧٧٢ :البخاري: انظر   )١(
: ، أمحـد ١/٦٦٩ :، ابن ماجـة ٢/٢٧٨: ، أبو داود٧/٤٠٢: ، البيهقي١٠/١٢٢: ، ابن حبان٥/٢٠٣٦ :البخاري   )٢(

٢/٧. . 
 . ٢/٦٤: ، أمحد٣/٣٧٦: ، النسائي٧/٤٠٩: ، البيهقي٢/١١٣٢: مسلم   )٣(
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أحاديث أصحاب القول األول، وقد أجاب ابن حجر على احلديث الثاين من أدلة القول الثـاين  
فإن أراد أن املالعنة سـبب ثبـوت   :(على اعتبارهم الفاء سببية أي املالعنة سبب االنتفاء بقوله 

ض لنفـي  االنتفاء فجيد، وإن أراد أن املالعنة سبب وجود االنتفاء فليس كذلك، فإنه أن مل يتعر
  ١)الولد يف املالعنة مل ينتف، واحلديث يف املوطأ بلفظ وانتفى بالواو ال بالفاء

زيادة على أن رمي الزوجة بالزىن ال يدل على انتفاء ولده منها، ألنـه خـالف األصـل،    
فاألصل أن الولد للفراش، فلذلك ال يصح اخلروج عن األصل إال بدليل  ،وهو التصريح بنفـي  

  .ولده
ع ذلك ـ واهللا أعلم ـ أن هذا التصريح يفيد يف حال الشك يف كون ابن اللعان   بل نرى م

من الزوج أو من الزاين، أما يف حال توفر الوسائل الكفيلة بإزالة الشك، فإنه ال يصح اللعان بنفي 
الولد، إن ثبت نسبه من أبيه، ويبقى اللعان لدرء احلد، فاحلد يدرأ باللعان، سواء حد القذف أم 

  .لرجم، أما النسب، فيمكن إثباته بالوسائل الكفيلة بذلكحد ا
يف هذا احلديث مل يعمل  دليل على ذلك، فرسول اهللا )ميانلوال األ(: ونرى أن يف قوله 

  :الشبه يف نسبة ابن اللعان ألبيه لسببني
أن الشبه وحده ليس دليال كافيا، بل هو حمتمل، فلذلك مل يلحقه بناء على هذا االحتمـال   •

، وهو رسول اهللا، قد ال يصدق مع غـريه،  لذي قد يتخلف، وإن صدق مع رسول اهللا ا
 .مشرع ألمته، فلذلك مل ينب هذا احلكم على علمه، خشية االقتداء به يف ذلك والرسول 

أخرب عن هذا بعد حصول اللعان، فلذلك لو أن التحري الدقيق بالوسائل  أن رسول اهللا  •
لى نسبة االبن قبل اللعان، صح ذلك، وكان فيه إثبات نسب قبل احلديثة أدت إىل التعرف ع

  .اللعان
زيادة على أن نفي األب البنه قد يكون لغلبة شكه، فلذلك إن أزيل هذا الشك مبا ينفيه نفيا 
جازما مل يستطع أن يتربأ منه، بل قد يكون ذلك سببا لترك اللعان مطلقا، وعودة الزوج لزوجته، 

  .ها، وهو من املقاصد الشرعية يف اللعان كما سنرى يف حملهأو االكتفاء بتطليق
وقد تعرض ابن القيم هلذا التجاذب بني اللعان الذي يقتضي نفي النسب، وبني الشبه الذي 

قد حكم بعد اللعان، ونفى الولد بأنه إن جاء يشبِه  فالنبـي : فإن قيل:(يقتضي إثباته، فقال 
وإن جاء يشبه الذي رميت به، فهو له، فما قولُكم يف مثل هذه  الزوج صاحب الفراش فهو له،

                                                
 .  ٩/٤٦٠: فتح الباري  )١(
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الواقعة إذا العن امرأته وانتفى من ولدها، مث جاء الولد يشبهه، هل تلحقُونه به بالشـبه عمـالً   
  ١)بالقافة، أو حتكمون بانقطاع نسبه منه عمالً مبوجب لعانه؟
بارات فيه ممكنة، فقال جوابـا عـن   وأجاب مبا يبني حقيقة هذا التعارض، وأن كل االعت

هذا جمال ضنك، وموضع ضيق جتاذب أعنته اللعانُ املقتضي النقطاع النسب، :(اإلشكال السابق
وانتفاء الولد وأنه يدعى ألمه وال يدعى ألب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، وأنـه  

فالولد له، وأنه كذب عليها، فهـذا  بأا إن جاءت به على شبهه،  ابنه، مع شهادة النبـي 
مضيق ال يتخلص منه إال املستبصر البصري بأدلة الشرع وأسراره، واخلبـري جبمعه وفرقه الـذي  

  ٢)سافرت به همته إىل مطلع األحكام، واملشكاة اليت منها ظهر احلاللُ واحلرام
ج من اعتبار ما ذكرناه، فهو ومرادنا من هذا أن املسألة حمتملة لكال الوجهني  فلذلك ال حر

والذي يظهر يف هـذا،  :(من الوجوه احملتملة، ولو أن ابن القيم رجح وجها آخر عرب عن بقوله 
واهللا املستعان وعليه التكالن، أن حكم اللعان قطع حكم الشبه، وصار معه مبرتلة أقوى الدليلني 

مل يخبِر  أحكامه، والنبـي  مع أضعفهما، فال عربة للشبه بعد مضي حكم اللعان يف تغيـري
عن شأن الولد وشبهه ليغري بذلك حكم اللعان، وإمنا أخرب عنه، ليتبـني الصادق منـهما مـن   
 اللعنة والغضب، فهو إخبار عن أمر قدري كوين يتبـني به الصادق الكاذب الذي قد استوجب

الولد دليالً على ذلك، ويـدل  من الكاذب بعد تقرر احلكم الديين، وأن اهللا سبحانه سيجعل يف 
إِن جاَءت بِه كذا وكذا، فَلَا أُراه إِال صدق : (قال ذلك بعد انتفائه من الولد، وقال عليه أنه 

، فجاءت به على النعت املكـروه،  )علَيها، وإِن جاَءت بِه كَذَا وكَذَا، فَلَا أُراه إِال كَذَب علَيها
ومل يعرِض هلا، ومل يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليها حبكم الزانية مـع   فعلم أنه صدق عليها،
  ٣)العلم بأنه صدق عليها

وما ذكره ابن القيم من عدم انتفاء اللعان صحيح ألن من مقاصد اللعان درء احلد، فلذلك 
ال يفسخ اللعان، وال يقام على الرجل أو املرأة احلد حىت لو ثبت صدق أحدمها، وإمنـا الـذي   

رناه هو أمر له عالقة بالنسب حرصا على إثباته ألهله لتشوف الشرع إلثبات األنساب، وهو ذك
أمر تبعي للعان وأثر من آثاره، فلذلك ميكن ختلفه، بل يتحرى القاضي إلزالته، فهو أخطر آثـار  

  .اللعان
                                                

 . ٥/٣٨١:  زاد املعاد   )١(
 . ٥/٣٨١:  زاد املعاد   )٢(
 . ٥/٣٨١:  زاد املعاد   )٣(
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فـإن  ولو أن ابن القيم اطلع على دقة الوسائل احلديثة يف إثبات األنساب لقال مبا ذكرنـا،  
النصوص الشرعية جعلته حمتمال الحتمال الوسائل اليت كانت موجودة حينذاك، فإذا زال الوهم 
عن الوسيلة وحتقق ا املقصود حتققا يقينيا، عاد احلكم إىل أصله، واألصل يف هذا الباب عـودة  

  .األنساب إىل أصحاا
  : أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان ـ ٢

وتبني له خطؤه، فإن ولده  اللعان،الزوج املالعن إن كذب نفسه بعد  اتفق الفقهاء على  أن
  :يلحق به، وقد اختلف يف حقه يف استلحاق الولد بعد موته على قولني

غنيا كان أو فقريا، وهو ، حيا كان الولد أو ميتا ، يلحقه نسب الولد مطلقا : القول األول
  :ذلك مبا يلي وأيب ثور واحلنابلة، واستدلوا على، قول الشافعي 

 .أو كان له ولد، كما لو كان حيا ، فكان له استلحاقه ، أن هذا ولد نفاه باللعان  .١
، لزمه ، فأقر بابن، بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه ، أن النسب ال متنع التهمة حلوقه  .٢

فهو متـهم يف  ، فاستلحقه ، واألب فقري ، ولو كان االبن حيا وهو غين ، وسقط مرياث أخيه 
  . فكذلك هاهنا، ومع ذلك يقبل قوله ، جياب نفقته على ابنه إ

إذا استلحق الولد امليت :(يلحقه نسب الولد بقيود معينة، فقيده الثوري بقوله: القول الثاين
  )حلقه، وإن مل يكن ذا مال ، ألنه إمنا يدعي ماال ؛ مل يلحقه ، فإن كان ذا مال ؛ نظرنا 

وتبعه نسـب  ، ثبت نسبه من املستلحق ، د امليت ترك ولدا إن كان الولبأنه وقيده احلنفية 
؛ وال يرث منه املدعي شيئا، ومل يثبت نسبه ، مل يصح استلحاقه ، وإن مل يكن ترك ولدا ، ابنه 

  .فلم يصح استلحاقه، ألن نسبه منقطع باملوت 
  : الترجيح

 حملها من هذا نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت النسب باالستلحاق بشروط نعرفها يف
  .الفصل
  :أن ال تكون الزوجة مكرهة على الزنا ـ ٣

  :ولو يف طهر مل ميسها فيه، وقد اختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على قولني
فأتت بولد ميكـن أن  ، إن أكرهت زوجته على الزنا يف طهر مل يصبها فيه : القول األول
ا بالزنا، وهو قول احلنفية ورواية عند احلنابلة، وليس للزوج قذفه، فهو منه ، يكون من الواطئ 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
 .أن هذا ليس بزنا منها •



 ٧٦

 .ومن شرط اللعان القذف، أن نفي الولد ال يكون إال باللعان  •
ألا ال تكذب الـزوج يف  ؛ وال يصح اللعان من املرأة هنا ، أن اللعان ال يتم إال بلعان املرأة  •

  . لكإكراهها على ذ
أن له نفيه باللعان، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك : القول الثاين

  : مبا يلي
 .كما لو طالبته، فشرع له اللعان طريقا إليه ، أنه حمتاج إىل نفيه  •
كما لو طالبت باللعان ورضـيت  ، فال يسقط برضاها به ، أن نفي النسب الباطل حق له  •

 .بالولد
  : يحالترج

نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري بالوسائل الدقيقة يف حال الشك، كما ذكرنا سابقا، 
حىت ال ينسب االبن لغري أبيه، وحىت يزول أمل الشك عن األب بربد الـيقني، ألن األب الـذي   
 يشك يف نسبة ابنه إليه ال ميكنه أن يتعامل معه معاملة أبوية حمضة، فلذلك حيتاج إلزالـة هـذا  

  .الشك إما بإثباته له أو بإثباته ألبيه من الزنا
  : أن تضع احلمل ـ ٤

األقـوال  فال يصح نفي احلمل قبل الوضع، وقد اختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على 
  :التالية

فإن ، وال ينتفي حىت يالعنها بعد الوضع ، ال ينتفي  احلمل بنفيه قبل الوضع : القول األول
ومل يتمكن من نفيه، وهو قول أيب حنيفة وقول عند ، مث أتت بالولد لزمه ،  العنها وهي حامل

  : احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
وال جيوز ، فيصري نفيه مشروطا بوجوده ، أن احلمل غري مستيقن، فيمكن أن يكون محال ومهيا •

 . تعليق اللعان بشرط
وهي قد ، ان ال يكون إال بني الزوجني ثبوت الولد له إن العنها حال احلمل بسبب أن اللع •

  .بانت منه بلعاا يف حال محلها
ومن األدلة على والشافعي، ، وينتفي عنه، وهو قول مالك ، يصح نفي احلمل : القول الثاين

  : ذلك
وال خفاء بأنه كان . وأحلقه باألول ما ورد يف حديث هالل من أنه نفى محلها فنفاه عنه النيب  •



 ٧٧

   ١)فإن جاءت به كذا وكذا، انظروها : ( قال النيب وهلذا ، محال 
 .اآلثار الكثرية الدالة على ذلك من السلف •
وسد باب االنتفاء من أوالد الزنا، مع أن اهللا ، أن عدم القول بذلك فيه إلزام الزوج ولدا ليس منه  •

  .فال جيوز سده، تعاىل قد جعل له إىل ذلك طريقا 
، من النفقة : وهلذا ثبتت للحامل أحكام ختالف ا احلائل، ليه أن احلمل مظنون بأمارات تدل ع •

، وتأخري القصاص عنها وصحة استلحاق احلمـل  ، وترك إقامة احلد عليها ، والفطر يف الصيام 
 .فكان كالولد بعد وضعه

إن كانت املرأة املالعنة حامال فبتمام االلتعان منهما مجيعا ينتفي عنه احلمـل  : القول الثالث
ه أو مل يذكره، إال أن يقر به فيلحقه وال حد عليه يف قذفه هلا مع إقراره بأن محلها منـه إذا  ذكر

وال ينتفي عنه ما ولدت ، ويف أن احلمل ليس منه حدث ، التعن، فلو صدقته هي فيما قذفها به 
ما بل هو الحق به، فإن مل يالعنها حىت وضعت محلها فله أن يالعنها لدرء احلد عن نفسه، وأ، 

  .٢ما ولدت فال ينتفي عنه بعد أصال، وهو قول ابن حزم، وهو املوضع الوحيد لنفي الولد عنده
فصح أن كل من ولد علـى  :(، قال ابن حزم )الولد للفراش:( وقد استدل لذلك بقوله 

، أو حيث يوقن بال شك أنه على لسان رسوله  تعاىلفراشه ولد فهو ولده إال حيث نفاه اهللا 
فيبقى ما عدا ذلـك علـى حلـاق    ، إال وهي حامل باللعان فقط  ومل ينفه ، ده ليس هو ول

  )النسب
وهلذا االعتبار قال بأن الزوجة إن صدقته يف أن احلمل ليس منه، فإن تصديقها له ال يلتفت 

بناء على تغليب اعتبار النسب، فهو حق متعد، ليس قاصرا على األبوين، فلذلك ال حـق  ، إليه 
ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تـزِر وازِرةٌ وِزر   ﴿:تعاىل، واستدل لذلك بقوله هلما يف نفيه

فيكـون  ، فوجب أن إقرار األبوين ال يصدق على نفي الولـد  :(، قال )١٦٤:األنعام(﴾أُخرى 
فـال  ، الزوج فقـط  الولد إن كذبته األم والتعنت هي و تعاىلوإمنا نفى اهللا ، كسبا على غريمها 

  ٣)ينتفي يف غري هذا املوضع
  :الترجيح 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٩/٣٣٢: احمللى   )٢(
 . ٩/٣٣٢: احمللى   )٣(
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نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت حق الزوج يف اللعان لنفي الولد الذي شك فيه سواء 
كانت زوجته حامال أو غري حامل بالشروط اليت ذكرناها سابقا من تقدمي التحري، واللعـان يف  

حلد، إال إذا مل تفلح الوسائل يف التعرف على صـحة  هذه احلالة، ال يكون لنفي الولد بل لدرء ا
  .النفي، أو مل توجد، فحينذاك ميكن االلتعان لنفي الولد

وهذا القـول هـو   :(قال ابن قدامةفلذلك فإن القول الثاين هو األرجح لتصريح األدلة به، 
   ١)ملوافقته ظواهر األحاديث وما خالف احلديث ال يعبأ به كائنا ما كان؛ الصحيح 

هذا موضع تفصيل ال بد منـه،  :(وقد فصل ابن القيم موضع االلتعان يف هذه احلالة بقوله 
وهو أن احلملَ إن كان سابقاً على ما رماها به، وعلم أا زنت وهي حامل منه، فالولد له قطعاً، 

ت فراشاً لـه،  وال ينتفي عنه بلعانه، وال يحلُّ له أن ينفيه عنه يف اللعان، فإا ملا علقت به، كان
وكان احلملُ الحقاً به، فزناها ال يزيل حكم حلوقه به، وإن مل يعلم محلَها حالَ زناها الذي قـد  
قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت به ألقل من ستة أشهر من الزىن الذي رماها به، فالولد له، 

ذي رماها به، نظر، فإمـا أن  وال ينتفي عنه بلعانه، وإن ولدته ألكثر من ستة أشهر من الزىن ال
يكون استربأها قبل زناها، أو مل يستربئها، فإن كان استربأها، انتفى الولد عنه مبجـرد اللعـان،   
سواء نفاه، أو مل ينفه، وال بد من ذكره عند من يشترط ذكره، وإن مل يستربئها، فهاهنا أمكـن  

اللعان، انتفى، وإال حلق به، ألنه أمكـن  أن يكون الولد منه، وأن يكون من الزاين، فإن نفاه يف 
 ٢)كونه منه ومل ينفه

وما ذكره ابن القيم من التفصيل يدل على تشديد الشرع يف اللعان املتعلق بنفـي الولـد،   
خبالف اللعان لدرء احلد، الختالف املقصد يف كليهما، وهو يؤيد بذلك ما ذكرناه سابقا مـن  

  .تقدمي التحري على اللعان
  :يح بنفيه عند الوضعالتصر ـ ٥

مع إمكانـه، فقـد   ، فإن سكت عن نفيه وهو أن يصرح بنفيه حال اللعان وبعد الوضع، 
  :األقوال التاليةاختلف الفقهاء يف  ذلك على 

له تأخري نفيه مدة، وقد اختلفوا يف تقدير هذه املدة، فقدرها أبو حنيفة باليوم : القول األول
فقدر  باليومني لقلته، وقدرها أبو يوسف وحممد مبدة ، ة يشق واليومني، ألن النفي عقيب الوالد

                                                
 . ٨/٦١: املغين   )١(
 . ٥/٣٨٠:  زاد املعاد   )٢(
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أن له نفيـه مـا مل   ، وجماهد ، ألا جارية جمرى الوالدة يف احلكم، وحكي عن عطاء ؛ النفاس 
  .كحالة الوالدة، يعترف به فكان له نفيه 

له نفيـه  ومل يكن ، مع إمكانه التصريح بنفيه لزمه نسبه ، إن سكت عن نفيه : القول الثاين
بل هو على ما جرت به ، بعد ذلك، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وال يتقدر ذلك عندهم بزمن 

وإن كان جائعا أو ظمآن فحـىت يأكـل أو   ، إن كان ليال فحىت يصبح وينتشر الناس ، العادة 
ه مل يكن ل، فإن أخره بعد هذا كله ، أو ينام إن كان ناعسا، وأشباه ذلك من أشغاله ، يشرب 

  : نفيه، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .كخيار الشفعة، فكان على الفور ، أنه خيار لدفع ضرر متحقق  •
وبقي ما عداه على ، عام خرج منه ما وردت به السنة الثابتة  ١)الولد للفراش: ( أن قول النيب  •

  .عموم احلديث
 .أن ما ذكره املخالفون من آجال حتكم ال دليل عليه •

أنه ليس له نفيه بعد الوضع، وهو قول ابن حزم، وقد سبق ذكـر أدلتـه يف   : القول الثالث
  .املسألة السابقة
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن التأخر عن نفيه بعد الوضع، وبعد توفر األسباب الكافية 
  .للعانه مة تقتضي املزيد من التحري، زيادة على التحري الذي ذكرناه سابقا

  : أخر عن التصريح بالنفي وأحكامهاأعذار الت
على احلاالت الـيت ميكـن   تعلله باجلهل،  القائلون باشتراط الفورية يف اعتبار ٢الفقهاء نص

  :٣اعتبارها وعدم اعتبارها، وهذه خالصة ما ذكروا من ذلك
فيصدق إن كان يف موضع خيفى عليه ، فيتعلل بأنه مل يعلم بالوالدة : تعلله باجلهل بالوالدة

ألن األصل عدم العلم، أما إن كان ؛ فالقول قوله مع ميينه ، مثل أن يكون يف بلدة أخرى ، ك ذل
  .معها يف الدار فال يقبل منه ذلك، ألنه ال يكاد خيفى عليه

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٨/٦١:املغين   )٢(
، ٢/١٢٢: ، املهـذب ٨/٦٢: املغين، ٥/٤٠٤: ، كشاف القناع٩/٢٥٦:  ، اإلنصاف للمرداوي٨/٩٦: املبدع: انظر   )٣(

 . ٣/٣٩٠: إعانة الطالبني
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ومل أعلم أن يل نفيه، أو علمت ذلك ، علمت والدته : بأن يقول: تعلله باجلهل حبقه يف نفيه
، كعامة الناس ، ر إىل علمه وفقهه، فإن كان ممن خيفى عليه ذلك ومل أعلم أنه على الفور، فينظ، 

  .إال إذا خفيت عليه مثل هذه األحكام؛ فال يقبل ذلك منه ، قبل، أما إن كان فقيها 
كاملرض أو العمل، ويف هذه احلالة ينظر إىل مدة :تعلله بالعذر الذي مينعه من احلضور لنفيه

ه، أما إن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إىل احلاكم ليبعـث  تأخره، فإن كانت قصرية مل يبطل نفي
سقط نفيه إال إذا أشهد على نفسه أنه ناف لولد ، فلم يفعل ، إليه من يستويف عليه اللعان والنفي 

  .بطل خياره، فإن مل يشهد ، امرأته 
خلرب وينظر يف هذه احلالة إىل مدى استفاضة ا: تعلله بعدم تصديق املخرب له بوالدة زوجته

وكان املخـرب  ، أما إن مل يكن مستفيضا ، مل يقبل قوله ، وانتشاره، فإن كان مستفيضا منتشرا 
  .غري عدل فإنه يقبل منه هذا العذر

إن ادعى تأخري نفيه رجاء موت الولد ليستر عليـه  : تعلله بالستر على نفسه وعلى زوجته
  .عذر وعلي نفسه مل يقبل عذره، ألنه أخر نفيه مع اإلمكان لغري

  :التصريح بالقذف مع نفي النسب ـ ٦
فإذا وجد نفي النسب وحده دون القذف، فإن له يف ذلك أحكاما خاصة ترجع إىل تعبريه 

ليس هذا الولد مين، :يف نفي ولده، ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء لعدم التصريح قوله عن ولده 
أو غـري  ، أو من وطء بشبهة ، زوج آخر فال حد عليه يف هذه احلالة الحتمال أنه يريد أنه من 

ذلك، وهلذا يسأل عن مراده، ويصدق يف إخباره عن نفسه، وال حيد أو يطالب باللعـان إال يف  
ألنـه  ؛ بل أردت قذيف، فالقول قوله : حالة واحدة، وهي أن يصرح بزناها،  فإن قالت الزوجة

  .أعلم مبراده
  :وقد اختلف الفقهاء هنا يف املسائل التالية

  :ادعاء حصول اإلكراه للزوجة على الزنا
، فهل يالعن ألجل نفي ولده منها ،أم ال يالعـن، وقـد   ١لو ادعى أا أكرهت على الزنا

  : اختلف الفقهاء يف  هذه املسألة على قولني
ويلحقه نسب ، ومن شرط اللعان القذف، ال يطالب باللعان ألنه مل يقذفها : القول األول

  : فية وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يليالولد، وهو قول احلن
والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم :﴿  يف قوله ، أن اللعان إمنا ورد به الشرع بعد القذف  •

                                                
 . نه ليس قذفامع اتفاقهم على أنه ال حد عليه يف ذلك أل   )١(



 ٨١

نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاُء إِلَّا أَنفُسدهش ﴾نيقاد٦:النور(الص(  
وكذلك ملا العن بني عومير العجالين ، بني هالل وامرأته كان بعد قذفه إياها   ملا العن النيب  •

  .١وامرأته كان بعد قذفه إياها
  . وال يتحقق اللعان من املرأة هاهنا، أن نفي اللعان إمنا ينتفي به الولد بتمامه منهما  •

  .وهو قول الشافعي وقول عند احلنابلةأن له اللعان، : القول الثاين
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اللعان، مع التحري يف نسب الولد، ألن مقصد اللعـان  
درء احلد، ويف هذه احلالة يدرأ احلد عنها إن نكلت عن اللعان باعتبارها مكرهة، أما التحقق من 

  .نسب الولد، فلنفي الشك كما ذكرنا سابقا
  :اء حصول الوطء بشبهةادع

لو صرح بأا موطوءة بشبهة مع ادعائه علمها بذلك، وقد اتفق الفقهاء على  أنه قد قذفها 
  : بذلك، ولكنهم اختلفوا يف حقه يف لعاا لنفي نسب ولدها على قولني

ليس له نفيه باللعان، وهو قول الشافعية وقول عند احلنابلة، ألنه ميكنه نفـي  : القول األول
  .به بعرضه على القافةنس

أن له اللعان لنفي نسب الولد منها، وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا : القول الثاين
  : يلي

﴿ والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِلَّا :تعاىل فيدخل يف عموم قوله، أنه رام لزوجته  •
  )٦:النور(أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه إِنه لَمن الصادقني﴾أَنفُسهم فَشهادةُ 

 .فال ينتفي الولد، أو يغيب أو ميوت ، وقد ال يعترف الرجل مبا نسب إليه ، أنه قد تتعذر القافة  •
  : الترجيح

لك وسائل نرى أن األرجح يف املسألة أنه ليس له نفي الولد باللعان، بل له أن يستعمل يف ذ
  .التتحقق الشرعية، وهي متيسرة ويقينية يف عصرنا

  :ادعاء عدم والدة الزوجة
ما ولدته وإمنا التقطته أو استعرته، وخالفته املرأة يف ذلك، وقـد اختلـف   : لو قال لزوجته

  :الفقهاء يف  أيهما يصدق، واختلفوا بناء على ذلك يف حقه يف لعاا لنفي النسب على قولني
تشـهد  ، القول قول الرجل، وال يقبل قول املرأة إال ببينة وهي امرأة مرضية : ولالقول األ

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
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والولد للفراش ،وهو قول ، ألنه ولد على فراشه ؛ حلقه نسبه ، بوالدا له، فإذا ثبتت والدا له 
ة أن الوالدة ميكن إقامة البينبالشافعي وأيب ثور واحلنفية وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك 

  .كالدين، فلم تقبل دعواها من غري بينة ، واألصل عدمها ، عليها 
  : أن القول قول املرأة، وهو قول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي:  القول الثاين

وحتـرمي   ،)٢٢٨:البقرة(﴿ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن ﴾ :تعاىل قول اهللا •
  .كتمانه دليل على قبول قوهلا فيه

  .كاحليض، فقبل قوهلا فيه ، تنقضي به عدا ، أنه خارج من املرأة  •
  :وعلى هذا القول فإن النسب الحق به إال أن ينفيه باللعان، فقد اختلف فيه على وجهني  •
ألنه ،  يقبل إنكاره لذلكفال، إقرار بأا مل تلده من زنا ، ألن إنكاره لوالدا إياه ؛ ليس له نفيه  •

  . تكذيب لنفسه
 . كغريه، فكان له نفيه باللعان ، وناف لولدها ، ألنه رام لزوجته ؛ أن له نفيه  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن القول يف هذه احلالة هو قول البينة، وهي التأكد من صحة 

لعان مرتبط بالقذف، والزوج مل يقذفها، وإمنا نسبة الولد ألبيه، وال يصح اللعان يف هذا، ألن ال
  .امها، فإن تعذرت البينة أو مل تكن جازمة، فإن الولد للفراش



 ٨٣

  ـ مسائل معاصرة تتعلق بنسب الولد ٣
لقد حدثت يف عصرنا بسبب التقدم العلمي والتقين كثري من الوسائل اليت يـتم بواسـطتها   

عي البحث عن أحكامها يف ضوء الضوابط الشرعية احلمل، وهلا عالقة ذا اجلانب، وذلك يستد
  :إلثبات األنساب، وهذا ما سنحاول طرحه يف هذا املطلب

  :شتل اجلننيـ  ١
شفط البويضة من مبيضها خالل منظار خيتـرق جـدار   والصورة العلمية هلذا هو أنه يتم 

االنقسام إىل عديد  من الزوج يلتحم ا ليكونا بيضة تشرع يف مث تلقيح هذه البويضة مبين،البطن
من اخلاليا مث إيداع هذه الكتلة من اخلاليا أي اجلنني الباكر رحم امرأة أخـرى بعـد إعـداده    

يف رحم هذه السيدة املضيفة حىت تلـده وتسـلمه    منوهفيكمل اجلنني ، هرمونيا الستقبال جنني
 .لوالديه اللذين منهما تكون

ى واقعيته حاليا، نوعان من األحكام، يرتبط ويتعلق ذا النوع من احلمل بغض النظر عن مد
أحدمها بالتكليف الشرعي، ويتعلق اآلخر بأثر هذا النوع من احلمل يف حال حصوله، وبيامـا  

 :فيما يلي
  :احلكم التكليفي

الظاهر من النصوص الشرعية واألدلة العقلية حرمة هذا النوع من احلمل، وقد قـال ـذه   
عـن هـذه    ١ن الشيخ يوسف القرضاوي الذي سئل منذ فترة طويلةاحلرمة من العلماء املعاصري

  :املسألة فأجاب بالقول باحلرمة، وعلل فتواه مبا نلخصه فيما يلي
  : ملعىن األمومة اإفسادأن فيها 

هي صاحبة البويضة امللقحة، اليت منها يتكـون  ـ حسب هذه املسألة ـ  ألم احلقيقية  ألن ا
طفل، وهي األحق حبضانته، وهي اليت تناط ا مجيـع أحكـام   هي اليت ينسب إليها الفاجلنني، 

وكل دور هذه األم يف صلتها بالطفل ، األمومة وحقوقها من احلرمة والرب والنفقة واملرياث وغريها
 .أا أنتجت بويضة أفرزا بغري اختيارها، وبغري مكابدة وال مشقة عانتها يف إفرازها

حىت غدا بضعة منها، واحتملت يف ها، حشائها وغذته من دمأما املرأة اليت محلت اجلنني يف أ
جمرد مضيفة أو حاضنة حتمل وتتأمل وتلد، فتأيت صاحبة  فال تعدو أن تكونذلك مشقات احلمل، 

                                                
 . حسن حتحوت، عرب جملة العريب.وذلك يف جمموعة أسئلة علمية وجهها له د   )١(
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البويضة، فتنتزع مولودها من بني يديها، دون مراعاة ملا عانته من آالم، وما تكون لـديها مـن   
  .ال إنسان ذو عواطف وأحاسيس يبكأا جمرد أنبوب من األنابومشاعر، 

أعباء احلمل، ومتاعـب  وقد دلت النصوص على أن حق األمومة ناتج عما تتحمله األم من 
ووصـينا   ﴿: تعـاىل ، كما قال هي اليت نوه ا القرآن الكرمي، وأحاديث الرسول فالوضع، 

هكُر هأُم هلَتما حانسإِح هيدالانَ بِوا      الْإِنسرـهثَلَـاثُونَ ش ـالُهصفو لُـهمحـا وهكُر هتعضوا و
 )١٥:لقمان(﴾

 : لغة وشرعا األم هي الوالدةأن 
ومسى األب  ،وعن حقيقة صلتها بطفلها هو الوالدةها وصف يعرب عنففي اللغة يعرب عن األم ب

لدة احلقيقية، أما األب فهو يف الوالد مشاكلة لألم، ومسيا معا الوالدين على سبيل التغليب لألم الوا
  . احلقيقة مل يلد، إمنا ولدت امرأته

القرآن الكرمي حيصر حقيقة األمومة يف الوالدة بنص حاسـم، فيقـول يف   ويف الشرع نرى 
من الْقَـولِ  إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا  ﴿: ختطئة املظاهرين من نسائهم
 )٢:اادلة(﴾وزورا وإِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور

يا رسول اهللا، : أن امرأة قالت  -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن عمرو ي روومن السنة 
إن ابين هذا كان بطين له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقين وزعم أنـه  

   ١)أنت أحق به ما مل تنكحي: (فقال ! ينتزعه مين
وجعلها أحق بطفلها منه،  ،أعطى الشرع حق احلضانة لألم وقدمها على األب وألجل هذا

ملا ذكرته هذه املرأة الشاكية من أسباب وحيثيات جتعلها أحىن على الطفل وأرفق به وأصرب على 
كرها ووضـعته   حضانته من أبيه، فقد صربت على ما هو أشد وأقسى من احلضانة، حني محلته

 .كرها
  :مراعاة القواعد الشرعية النافية للضرر

إذا طبقنا ، فن الضرر ال يزال بالضرر، وأإن الضرر يزال بقدر اإلمكان: وخاصة قاعدتني مها
بضرر  -هي احملرومة من احلمل-هاتني القاعدتني على الواقعة اليت معنا، جند أننا نزيل ضرر امرأة 

فنحن حنل مشكلة . وتلد، مث ال تتمتع بثمرة محلها ووالدا وعنائها امرأة أخرى، هي اليت حتمل
 .خبلق أخرى

                                                
، وسيأيت احلديث عنه بتفصيل يف الفصل اخلاص بآثار حل العصمة ٢/٢٨٣: ، أبو داود٨/٤: البيهقي ٢/٢٢٥: احلاكم   )١(

 . الزوجية من اجلزء الثالث
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  : سد الذرائع
دخله كل ذات مال من ربات اجلمال والدالل، ممـن تريـد أن   سيباب إذا فتح، ألن هذا ال

حتافظ على رشاقتها، فما أيسر عليها أن تستأجر مضيفة حتمل هلا، وتلد عنها، وترضع بـدهلا،  
ا بعد ذلك ولدا جاهزا تأخذه بيضة مقشورة، ولقمة سائغة، مل يعرق هلا فيه جبني، وال وتسلم هل

 . تعبت هلا ميني، وال انتفض هلا عرق
ليكـون منـها    -بعد التلقيح-بويضة صاحلة  وإذا كان مبيض األنثى يفرز كل شهر قمري

ـ  هر طفـال مـادام   طفل، فليت شعري ما مينع املرأة الثرية أو زوجة الثري أن تنجب يف كل ش
 .اإلجناب ال يكلفها محال وال جيشمها والدة

ويستطيع الرجل الثري أيضا أن يكون له جيش من األوالد بعد أن يتزوج من النساء مـثىن  
مخسمائة من البنني والبنات بعدد مـا   ٥٠٠وثالث ورباع، ميكن لكل واحدة أن تنجب حوايل 

  .األربعني عاما من سن البلوغ إىل سن اليأستنتج من البويضات، طوال مدة تبلغ أو تتجاوز 
هذا خالصة ما ذكره الشيخ القرضاوي يف حكم هذه املسألة من الناحية التكليفية، وال شك 
يف هذه احلرمة، ولكنها مع ذلك قد تنتفي يف أحوال خاصة تدعو إليها الضرورة ومتـس إليهـا   

ينها وبني احلمل مع الرغبة الشـديدة  احلاجة، وذلك مثل أن يكون باملرأة عيب يف رمحها حيول ب
فيه، ووجدت امرأة سليمة تقبلت استضافة محلها بدون استغالل هلا، وإمنا تطوعت به رعاية هلا، 
وكان ذلك عند طبيب ثقة خبري فال حرج يف هذه احلالة من هذا علـى أن يبقـى يف حـدود    

  .هليةالضرورة امللحة، واألوىل اجتناب هذا السبيل والرضى بالقسمة اإل
وقد ذكر الشيخ يوسف القرضاوي مجلة من الشروط يف حال احلاجة إىل مثل هذا النوع من 

  :احلمل احملرم، وهذه الشروط هي
جيب أن تكون احلاضنة امرأة ذات زوج، إذ ال جيوز أن تعرض األبكار واأليامى للحمل بغـري   •

 . زواج، ملا يف ذلك من شبهة الفساد
ج، ألن ذلك سيفوت عليه حقوقا ومصاحل كثرية، نتيجـة احلمـل   جيب أن يتم ذلك بإذن الزو. •

والوضع، وإذا كان احلديث ينهى املرأة أن تصوم تطوعا إال بإذن زوجها، فكيف حبمل يشغل املرأة 
 تسعة أشهر ونفاس قد يستغرق أربعني يوما؟ 

حة، فال بد أن جيب أن تستويف املرأة احلاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون برمحها بويضة ملق •
 . تضمن براءة رمحها، منعا الختالط األنساب

نفقة املرأة احلاضنة وعالجها ورعايتها، طوال مدة احلمل والنفاس، على أب الطفل ملقح البويضة  •
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يف شـأن   أو وليه من بعده، ألا تغذيه من دمها، فال بد أن تعوض عما تفقد، وقد قال تعاىل- 
وقـال يف  )٦:الطالق(﴾الت حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهنوإِنْ كُن أُو﴿ : املطلقات

: مث قـال )٢٣٣:البقرة(وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ﴾  ﴿: شأن املرضعات
﴾كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوع٢٣٣:البقرة(و( 

آثارها تثبت هنا من باب قياس األوىل، ألن هذا إرضاع وزيادة، إال فيما مجيع أحكام الرضاعة و •
يتعلق بزوج املرأة احلاضنة، فهناك يف الرضاع يعترب أبا ملن أرضعته أمه إذا كان اللنب من قبله، ألن 
التغريات اليت حتدث جبسم املرأة أثناء احلمل، وبعد الوضع من إدرار اللنب وحنوه بسبب الولد أو 

 .ني الذي كان ملاء الرجل دخل أساسي يف تكوينهاجلن
 . زوج املرأة احلاضنة أو املضيفة ليس له أي عالقة باجلنني أو الوليد نأ •
إن من حق هذه األم احلاضنة أن ترضع وليدها إن متسكت بذلك، فإن ترك اللنب يف ثديها دون  •

أن جيري اهللا له احلليب امتصاص قد يضرها جسميا، كما يضرها نفسيا، وليس من مصلحة الطفل 
وقد جعل اهللا الرضاع مرتبطا بـالوالدة   ،يف صدر أمه، مث يترك عمدا ليغذى باحلليب الصناعي

 )٢٣٣:البقرة(﴾  والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ: فقال
ومن ذلك إجياب نفقة  ،جيب أن تكون هلا مزايا فوق أمومة الرضاع - تإن حدث- أن هذه األمومة  •

  .هذه األم على وليدها إذا كان قادرا واحتاجت هي إىل النفقة
  :احلكم الوضعي

الولد  وهو البحث يف نسب الولد هل هو ألمه أم ملضيفته، وقد يقال هنا بادئ الرأي أن أم
ف يرث خصائص البييضة، وصاحبة الـرحم ال  صل الولد منها، وسوأ ألنهي صاحبة البييضة، 

، ولكـن األدلـة الشـرعية    تعطيه إال غذاء كاملرضعة وال تعطيه أي توريث ألي صفة وراثيـة 
  :والكشوفات العلمية تنفي هذا االعتبار الذي يدل عليه ظاهر املسألة، وينفيه باطنها

 وتوريـث جلـنني  عدم تأثري الـرحم يف حـال ا  يقطع ب دليل فقد نص العلماء على أنه ال
إن الولد يف (: األطباءبعض  قال، بل يوما ما على نوع ذلك التأثرياخلصائص، فرمبا يقف الطب 

يضة ليس فقط نتاج الكروموزمات الوراثية فقد ثبت طبياً اآلن ياحلقيقة بصرف النظر عن أصل الب
مع البيئـة احمليطـة،    نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها اإلنسانن أالطيب اجلديد ـ   هـ وهو االجتا

مه، فبصرف النظر عن الكروموزومات اليت حتمل الشفرة أشد هذه البيئات التصاقا به هو رحم أو
يكون الطفل حيمل كروموزومات  أنفيمكن ... الوراثية، إال أن هذا السلوك الوراثي يتأثر بالبيئة
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جسمياً ـ وقد يكـون   الذي استنبط منه، ولكن وجوده وتكونه وتغريه صحياً و األصلاملبيض 
  ١)واهللا أعلم نفسياً ـ متأثر بالرحم الذي محل فيه

الكـثري مـن    اهرزيادة على هذا الدليل العلمي الذي ال يزال حيتاج إىل تأكيد أكثر، فإن ظ
وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُـون   ﴿: كقوله تعاىل يدل على اعتبار كون األم هي الوالدة قرآنيةاليات اآل
أُم كُماتثَلَاثُونَ  ﴿: ، وقوله تعاىل)٣٢:النجم(﴾ه الُهصفو لُهمحا وهكُر هتعضوا وهكُر هأُم هلَتمح

وقوله ، )٧٨:النحل(﴾واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم  ﴿: وقوله تعاىل، )١٥:لقمان(﴾شهرا 
 ﴿: ، وقوله)٦:الزمر(﴾ون أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْقٍ في ظُلُمات ثَلَاث يخلُقُكُم في بطُ ﴿:تعاىل

 مهنلَدي وإِلَّا اللَّائ مهاتهادلة(﴾إِنْ أُماألخرية ملكان أوضح داللة من غريهـا   اآليةهذه و، )٢:ا
  .فقد حصرت األمهات يف الوالداتعلى املطلوب، 

زواج املظـاهرين ال  ألإمنا هو بالنسـبة إىل ا  هناأن املراد باحلصر من توهم ي هناك منولعل 
واألصل يف املطلق أن يبقـى علـى   ، اآلية طالقإاألخذ بهذا يتناىف مع  ، لكنغريهمبالنسبة إىل 

  .إطالقه
ومع ذلك تبقى املسألة موضع حبث فيما يتعلق بالنسب فيما لو تنازعته صاحبة البييضة واألم 

أما احلرمة، فال شك فيها قياسا على احلرمة بسبب الرضاع، وهي هنا من بـاب أوىل،   املضيفة،
  .فاجلنني ال يتغذى من لبنها فقط، وإمنا يتغذى من حلمها ودمها

  :ـ أطفال األنابيب  ٢
هو انسداد البـوقني،  ـ كما يقرر األطباء ـ  يف املرأة  اإلجناب سية لعدم يالرئ األسباب من

، ومنذ سنوات بدأت حماوالت يف التغلب على مشكلة انسداد باملئة ٤٠ وحيدث ذلك يف حدود
  : ٢وذلك بطريقتنيالبوقني يف املرأة، 

سليمة وطبيعية ومفتوحة من امرأة أخرى،  بأخرىاملسدودة  األنبوبة استبدال: الطريقة األوىل
 الدموية األوعيةسطة باحملاليل بوا األنبوبةاليت تستغرق ساعات طويلة يتم تغذية  النقلويف عملية 

  .٣اليت تتصل ا وتغذيها
  .يف اجنلترا ١٩٧٨اليت جنحت يف  األنابيبطفل  عملية: الطريقة الثانية

                                                
 . ٢٣١:ضوء االسالم  االجناب يف   )١(
 . ٨٥:الفقه واملسائل الطبية: انظر   )٢(
 . ٤٥٣: رؤية إسالمية لزراعة بعض العضاء البشرية   )٣(
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وهلذه الطريقة الثانية من احلمل أحوال خمتلفة، حبسب نسبة احليوان املنوي أو البييضة، وهلذا 
  :تكليفية والوضعية فيما يليعالقة بأحكام النسب،، وسنتكلم عن هذه األحوال وعن أحكامها ال

من احليوان املنوي للزوج وبييضة الزوجة، فهذا مما ال  األنبوبن يكون طفل أ: احلالة األوىل
  .يلحق الولد بالزوجني، وسواء كانت لنقص يف املرأة أو بغري عذرشرعا، يف جوازه خالف 

، إىل رمحها األنبوبةنقلها من مث  أجنبية،لتحام احليوان املنوي مع بيضة امرأة ا: احلالة الثانية
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز هذه العملية، وقد استدل بعض العلماء على ذلك من القـرآن  

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمـانهم  )٥(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ﴿: الكرمي بقوله 
ــو  ــر ملُ غَي مهــإِن ــون(﴾منيفَ ــه )٦، ٥:املؤمن ــروجهم :﴿  وقول ــافظني فُ الْحو 

ظَاتافالْحبناًء على عدم الفرق يف حفظ الفرج بني الرجال والنساء، وحفـظ  )٣٥:األحزاب(﴾و
  .١ومنيه اآلخرالفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج 

ـا صـاحبة   ة ألاملرأ ن الولد ولد، وهو احلكم الوضعي هلذه احلالة، فإلنسبلبالنسبة أما 
م، أمـا بالنسـبة إىل   ألوهي الوالدة فيترتب عليهما مجيع أحكام الولد وا، يضة وهي احلامليالب

فالولد ولد الزوج لقول رسول اهللا  األجنيب،، فإن اشتبه احلال بني استناد الولد إىل الزوج األبوة
 :)٢)الولد للفراش وللعاهر احلجر   

كما إذا األجنيب بوبة املفروضة أا من ألنالولد من نطفة ا أنبل علم  ،إن مل يشتبه احلالأما 
شك ن كان حاضراً أو كانت املرأة غري مزوجة  فال إكان الزوج غائباً أو علم عدم قربه منها و

  .هنا يف عدم ثبوته له، بل نسبه يثبت لصاحب النطفة واقعا وشرعا كما رجحنا ذلك سابقا
أو من  احلالة األوىللقحة ـ سواء كانت من الزوجني كما يف  البييضة امل نقل: احلالة الثالثة
ـ غريمها كما يف  إىل رحم امرأة غري صاحبة البييضة، سواء كانت مزوجة أو خلية،  احلالة الثانية 

  .من هذا املبحث)شتل اجلنني(وقد حتدثنا عن هذه احلالة يف مسألة خاصة حتت عنوان 
حدامها هلا إخرى هلذا الزوج بأن تكون أ إىل زوجة لنطفة من الزوجنينقل ا: احلالة الرابعة

وحكمها التكليفي هـو نفـس   خرى هلا رحم وال تعطي بيضة، مبيض وليس هلا رحم مثال واأل

                                                
لعدم تعـارف  ، الحتمال انصرافهما إىل خصوص الزنا، لكن يف االستدالل باآليتني حبثاً «:لكنه عقب على ذلك بقوله   )١(

،ولكن هذا التعقيب يتناىف مع داللة القـرآن  ٨٩: الفقه واملسائل الطبية» عصار حىت نادراًنقل املين من غري عمل الزنا يف تلك اال
 . ألن الواقع القرآين هو واقع مجيع األجيال اليت أنزل هلا، الكرمي الدائمة اليت تتجاوز حدود الزمان

 . سبق خترجيه   )٢(



 ٨٩

مقتضى ما ثابتة ال شك فيها، أما األم فبوة الزوج أأما احلكم الوضعي فحكم مسألة شتل اجلنني، 
  .يضةيالبصاحبة مع مومة احلامل الوالدة أمر من االستدالل هو 

، لكن بعد وفاة زوجها احلالة األوىل،نقل نطفة الزوجني إىل الزوجة كما يف : احلالة اخلامسة
جمد إىل فترة بعـد سـنة أو   لتيف ثالجة تؤخذ احليوانات املنوية من الزوج، وتوضع يمكن أن ف

  . ١لرحممرة أخرى يف ا األجنةسنتني أو ميكن حىت بعد وفاة الزوج، وميكن أن توضع هذه 
واحلكم التكليفي هلذه احلالة يرتبط باعتبار امليت زوجا أم ال، ألنه إذا اعترب أجنبيا كما لـو  

شرعا ألن العرف الشرعي على اعتبـار ارتبـاط   ال يبعد طلق صار منيه كمين األجنيب، وذلك 
 حـال  الزوجية باحلياة، بدليل إجازة زواج املتوىف عنها زوجها، وجواز زواج الزوج بأختها يف

  . وفاا
ال جيوز نقل تلك النطفة إىل رحم الزوجة بعد موت يف هذه احلالة بناء على بطالن الزوجية و
، وخاصة إن بانت منه، ألنه حيل هلا الزواج ويلحق مبوت الزوج يف احلكم طالق الزوجة، زوجها

  .من غريه
كن يف إرثه من أبيـه  لنا سابقا، الولد ولدمها كما عرفأما احلكم الوضعي للمسألة فهو أن 

ن يكون احلمل أالظاهر املستفاد من النصوص لزوم (أن ذكر بعض املعاصرين  وقدامليت إشكاال، 
مانع ـ ظاهراً ـ أن يرث هـذا     نعم ال  ٢يف إرثه منه، فال يرث مثل هذا الولد األبحال حياة 
  .أبيه إذا ماتوا بعد استقراره يف الرحم لإلطالق أقرباءالولد من 
يف دورة مؤمتره الثالث بعمـان   املنعقدجملس جممع الفقه اإلسالمي هذه املسألة بقرار  وخنتم

أكتـوبر   ١٦إىل  ١١/ هــ  ١٤٠٧ صـفر  ١٣إىل  ٨عاصمة اململكة األردنية اهلامشية مـن  
وذلك باإلطالع على  ]أطفال األنابيب[ملوضوع التلقيح الصناعي  استعراضه بعدفقد قرر ١٩٨٦

  :ما يلي ستماع لشرح اخلرباء واألطباءواال املقدمةالبحوث 
  : وهيالصناعي املعروفة يف هذه األيام سبع،  التلقيحطرق  أنللمجلس  تبني

من امرأة ليست زوجته مث تـزرع   مأخوذةأن جيري تلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبويضة  •
  . اللقيحة يف رحم زوجته

وجة مث تزرع تلك اللقيحـة يف رحـم   جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبويضة الز أن •
  . الزوجة

                                                
 . ١٩٤ :االجناب يف ضوء االسالم   )١(
 . ١٩٤ :االسالماالجناب يف ضوء    )٢(



 ٩٠

  . حبملهاجيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة  أن •
جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحـة يف رحـم    أن •

  . الزوجة
  . األخرىللقيحة يف رحم الزوجة جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع ا أن •
تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً مث تزرع اللقيحـة يف رحـم    أن •

 . الزوجة
  .داخلياًتؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاً  نأ •

لها حمرمة شرعاً وممنوعة منعـاً  األوىل ك اخلمسةالطرق  أنوقد قرر بناء على هذه األقسام ب
األنساب وضياع األمومة وغري ذلك مـن احملـاذير    اختالطيترتب عليها من  اأو مل ،باتاً لذاا
  . الشرعية

  .وال خيرج ما ذكره هذا القرار على ما سبق ذكره من أحكام



 ٩١

  إحلاق النسب بالقيافة ـ ٤
مر يف النسب حال الشك، ويف أحوال نظرا ملا تكلمنا عنه يف املسائل املاضية من إرجاع األ

كثرية أخرى، للمختصني للتحقيق يف نسب الولد، فإن هذا يستدعي التعرف علـى األحكـام   
، فلذلك ١املتعلقة بذلك وضوابطها، وقد طرح الفقهاء هذه املسألة فيما يسمى اصطالحا بالقيافة

  .سنتعرض يف هذا املطلب ألحكامها، وضوابطها
  :تعريفها

قُفْت أَثره إِذا اتبعتـه مثـل   : يقال. هو الذي يعرف اآلثار، والـجمع القافةُ: فالقائ: لغة
  :قَفَوت أَثَره؛ قال الشاعر

قائف يقةسآثار الو قُوفُنـي،      كما قافزالُ تـيك ال ت   كذَبت عل
للذي ينظـر   فالن يقُوف اَألثر ويقْتافه  قـيافة مثل قفا اَألثر واقتفاه، ومنه قـيل: ويقال

وفالن يتقَوف علــي مالــي أَي   . الـمصدر: قائف، والقـيافة: إِلـى شبه الولد بأبـيه
يحجر علـي فـيه، وهو يتقَوفُنـي فـي الـمـجلس أَي يأْخذ علـي فــي كالمـي،   

  .٢القَذْف، والقَوف مثل القَفْو: والقَفْو. ويقول قل كذا وكذا
  .٣النسب بغريه عند االشتباه مبا خصه اهللا تعاىل به من علم ذلك من يلحق: اصطالحا

  :حكم إثبات النسب بالقيافة
  :اختلف الفقهاء يف صحة إثبات النسب بالقيافة على قولني

  : ١صحة ثبوت النسب بالقيافة، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك: القول األول
                                                

)١(         ،نص الفقهاء على أن النسب يثبت من أربع جهات، اختلفوا يف اعتبار بعضـها، وهـذه اجلهـات هـي الفـراش
واالستلحاق، والبـينةُ، والقَافَةُ، أما ثبوت النسب بالفراش، فقد سبق احلديث عنه يف املطالب املاضية، أما ثبوت النسب بالبينـة،  

  :شهود، وقد سبق احلديث عنها يف فصل خاص يف اجلزء األول، أما االستلحاق فهذا تعريف خمتصر بهفله عالقة بأحكام ال
  .استلحقه ادعاه: يقال، مصدر استلحق : لغة

  .٣٣٤: عرفه ابن عرفة بأنه ادعاء املدعي أنه أب لغريه، شرح حدود ابن عرفة: اصطالحا
ويعد من ، ومع الكذب يف ثبوته ونفيه حرام ، عند الصدق واجب اتفق الفقهاء على أن حكم االستلحاق : حكمه التكليفي

ولن يدخلها اهللا ، فليست من اهللا يف شيء ، أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم  «:لقوله ، ألنه كفران النعمة ، الكبائر 
  »ولني واآلخرين يوم القيامةوفضحه على رؤوس األ، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا تعاىل منه ، جنته 

قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له فقـد حلـق مبـن     وقد جاء يف حديث عمرو بن شعيب أن النيب 
وأال يكذبه ، وأن يكون جمهول النسب ، أن يولد مثله ملثله : منها، ويشترط الفقهاء لصحة االستلحاق شروطا معينة   »استلحقه 

 . من أهل اإلقرار، وغريها املقر له إن كان
 . ٩/٢٩٣: لسان العرب   )٢(
 . ٤/٤٣٨: مغين احملتاج   )٣(



 ٩٢

تضمنت هذه :(، قال ابن خويزمنداد )٣٦:اإلسراء(ك بِه علْم ﴾﴿ ولَا تقْف ما لَيس لَ:تعاىلقوله  •
﴿ ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد :تعاىلاآلية احلكم بالقافة، ألنه ملا قال 

به علم، فكل ما علمه اإلنسان أو دل على جواز ما لنا )٣٦:اإلسراء(كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا﴾
فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما (:، قال القرطيب)غلب على ظنه جاز أن حيكم به

 ٢)كما يلحق الفقيه الفرع باألصل من طريق الشبه
أمل : فقـال ، مسرورا تربق أسارير وجهه  دخل علي النيب : أن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت •

عليهما قطيفة قد غطيا ا رءوسها وقد بدت  ٣ززا املدجلي دخل علي فرأى أسامة وزيداتري أن جم
على ذلك يدل على أن القافة   ، فإقراره ٤)إن هذه األقدام بعضها من بعض(: فقال، أقدامهما 

ال يقر على خطأ وال يسـر إال   وهو ، فلو مل يعترب قوله ملنعه من اازفة :(قال الشافعي . حق
ولو كانت كما يقول املُنازِعونَ من أَمر اجلاهلية كالكهانة وحنوها ملا سر :(، قال ابن القيم ٥)قباحل

 ٦)وقد صح عنه وعيد من صدق كاهناً. ا، وال أُعجِب بِها، ولكانت مبرتلة الكَهانة
جاَءت بِه  إن: (صرح يف احلديث الصحيح بصحتها واعتبارِها، فقال يف ولد املالعنة أن النيب  •

، فلما جاءت به )كَذَا وكَذَا فَهو لهالَل بنِ أُميةَ، وإن جاَءت به كَذَا وكَذَا فَهو لشرِيك بنِ سحماَء
وهل هذا إال اعتبار للشبه وهو  ٧)لَوالَ األميانُ لَكَانَ لي ولَها شأنٌ: (على شبه الذي رميت به قال

 .ئف يتبع أَثر الشبه، وينظُر إىل من يتصلُ، فيحكم به لصاحب الشبهعني القافة، فإن القا
مم يكُـونُ  : (أو حتتلم املرأة، فقال: اعترب الشبه وبـني سببه ملا قالت له أم سلمة أن النبـي  •

ه٨)الشب.  
ذا سبق ماؤها يف احلديث الصحيح، أن ماء الرجل إذا سبق ماَء املرأة، كان الشبه لَه، وإ أخرب  •

                                                                                                                                 
 . ٣/١٢٦: ، فروق القرايف٥/٤١٨:  ، زاد املعاد١٠/٢٥٨: ، القرطيب١٨٤: الطرق احلكمية   )١(
 . ١٠/٢٥٨: القرطيب   )٢(
: انظـر ، بقول جمزز القائف رسول اهللا  روي أن زيدا كان شديد البياض، وكان ابنه أسامة أسود، ولذلك أعجب   )٣(

 . ١/٢٢٢: سري أعالم النبالء
: ، الـدارقطين ١٠/٢٦٢: ، البيهقي٤/٤٤٠: ، الترمذي٩/٤١٣: ، ابن حبان٢/١٠٨٢: ، مسلم٣/١٣٦٥ :البخاري   )٤(

 . ٢/٧٨٧: ، ابن ماجة٣/٣٨١: ، النسائي٢/٢٨٠: ، أبو داود٤/٢٤٠
 . ٤/٤٣٨: مغين احملتاج   )٥(
 . ٥/٤١٨:  د املعادزا   )٦(
 . سبق خترجيه   )٧(
 . ١/١٠٩: ، النسائي٣/١٢١١ :البخاري   )٨(



 ٩٣

فدل هذا احلديث على أن مين املرأة ومين الرجل حيـدث  :(، قال القرايف ١)ماَءه، كان الشبه لَها
 ٢)شبها يف الولد باألبوين، فيأيت يف اخللقة واألعضاء واحملاسن ما يدل على األنساب

ا رجالن يف طهرٍ، فقال يف امرأة وطئَه  - رضي اهللا عنه  - أن السلف حكموا بالقيافة، فعن عمر  •
هو ابنهما، ومهـا  : وعلي يقول: القائف، قد اشتركا فيه مجيعاً، فجعله بـينهما،  قال الشعبـي

أبواه يرثانه، وعن سعيد بن املسيب، يف رجلني اشتركا يف طُهرِ امرأة، فحملت، فولَدت غُالمـاً  
نراه يشبِههما، فأحلقـه  : ، فنظروا، فقالوايشبههما، فرفع ذلك إىل عمر بنِ اخلطاب، فدعا القافة

ما، وجعلَه يرثُهما ويرثانه، وال يعرف قطُّ يف الصحابة من خالف عمر وعلياً رضي اهللا عنهما يف 
  .ذلك، بل حكم عمر ذا يف املدينة، وحبضرته املهاجرون واألنصار، فلم ينكره منهم منكر

له القافة، ومن ذلك ما ورد يف مغين احملتاج عن بعض التجار أنه ورث أن الواقع يثبت كثريا ما يقو •
فكنت يف بعض أسفاري راكبا على بعري، واململوك يقـوده،  : من أبيه مملوكا أسود شيخا، قال

فرجعت إىل : ما أشبه الراكب بالقائد، قال: فاجتاز بنا رجل من بين مدجل فأمعن فينا نظره، مث قال
إن زوجي كان شيخا كبريا ذا مال، ومل يكن له ولد فزوجين ذا : فقالتأمي فأخربا بذلك، 

وقد روينا أن رجال شريفا شك يف ولد :(، قال ابن قدامة ٣اململوك، فولدتك مث فكين واستلحقك
: فقـال ، وهو ال يعرفه ، فمر به إياس بن معاوية يف املكتب ، وأىب أن يستلحقه ، له من جاريته 

هو : من أين علمت أنه أبوه ؟ قال: قال. فالن: ومن أبو هذا ؟ قال: له املعلمفقال . ادع يل أباك
فخرج الرجـل  ، فأعلمه بقول إياس ، فقام املعلم مسرورا إىل أبيه . أشبه به من الغراب بالغراب

وهل خيفى ولدك على ، سبحان اهللا : من أين علمت أن هذا ولدي ؟ فقال: فقال، وسأل إياسا 
 ٤)واستلحق ولده، فسر الرجل . بك من الغراب بالغراب إنه ألشبه، أحد 

فمر ، وأىب أن يستلحقه ، وقد روينا أن رجال شريفا شك يف ولد له من جاريته :(قال ابن قدامة  •
ومن أبو هذا ؟ : فقال له املعلم. ادع يل أباك: فقال، وهو ال يعرفه ، به إياس بن معاوية يف املكتب 

فقـام املعلـم   . هو أشبه به من الغراب بالغراب: مت أنه أبوه ؟ قالمن أين عل: قال. فالن: قال
من أين علمت أن هذا : فقال، فخرج الرجل وسأل إياسا ، فأعلمه بقول إياس ، مسرورا إىل أبيه 

. إنه ألشبه بك من الغراب بـالغراب ، وهل خيفى ولدك على أحد ، سبحان اهللا : ولدي ؟ فقال
                                                

: ، أمحـد ١/١٩٧: ، ابـن ماجـة  ١/١٦٩: ، البيهقـي ١٤/٦٢: ، ابن حبان١/٢٥٠: ، مسلم٣/١٤٣٣ :البخاري   )١(
٣/١٠٨ . 

 . ٣/١٢٦: فروق القرايف   )٢(
 . ٤/٤٣٩: مغين احملتاج   )٣(
 . ٦/٤٧: املغين   )٤(



 ٩٤

  ١)واستلحق ولده، فسر الرجل 
أن وجود الشبه بـني األجانب، وانتفاؤه بـني األقارب، وإن كان واقعاً، فهو نادر، واألحكام  •

 .إمنا هي للغالب الكثري، والنادر يف حكم املعدوم
أن الفراش الصحيح إذا كان قائماً، ال يعارض بقافة وال شبه، فمخالفةُ ظاهر الشبه لدليلٍ أقـوى   •

  .ر، وإمنا املستنكر خمالفةُ هذا الدليل الظاهر بغري شيءمنه، وهو الفراش غري مستنك
أن تقدمي اللعان على الشبه، وإلغاُء الشبه مع وجوده، هو من تقدمي أقوى الدليلني على أضعفهما،  •

وذلك ال مينع العملَ بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبـينة تقدم على اليد والرباءة األصلية، ويعمل 
  .ما عند عدمهما

عدم اعتبار القافة يف إثبات األنساب، وهو قول احلنفية، ومن األدلـة علـى   : القول الثاين
  : ٢ذلك

نعم : هل لك من إبل؟ قال: ، بعد أن قال له)لعله نرعه عق:(للذي أنكر ولده من لونه  قوله  •
: ق؟ قالفمن أين ذلك األور: نعم قال: هل فيها من أورق؟ قال: بيض قال: فما ألواا ؟قال: قال

و يشري إىل أن صفات األجداد وأجداد األجداد ، وه٣)لعله عرق نزع:( لعله عرق نزع قال له 
 .واجلدات قد تظهر يف األبناء فيأيت الولد يشبه غري أبويه، وقد يأيت يشبه أبويه وليس منهم

 :٤أن حديث أسامة ال يصح االعتماد عليه للوجوه التالية •
ال يتعني أن يكون سر لكون القيافة حقا، بل جيوز أن  أن رسول اهللا : الوجه األول

يسر لقيام احلجة على اجلاهلية مبا كانوا يعتقدونه وإن كان باطال، واحلجة قد تقوم علـى  
اخلصم مبا يعتقده وإن كان باطال، وقد يؤيد اهللا احلق بالرجل الفاجر ومبا شـاء، فإمخـال   

 .الباطل ودحضه يوجب السرور بأي طريق كان
سر بوجوده آية الرجم يف التـوراة، وهـو ال يعتقـد     أن رسول اهللا : وجه الثاينال

 .صحتها، بل لقيام احلجة على الكفار وظهور كذم وافترائهم فلم ال يكون هنا كذلك
أن املنافقني كانوا يطعنون يف نسبه من زيد ملخالفة لونه لون أبـيه، ومل : الوجه الثالث

وحكم اهللا ورسولُه يف أنه ابنه، فلما شهد به القـائف وافقـت   يكونوا يكتفون بالفراش، 
                                                

 . ٦/٤٧: املغين   )١(
 . ٣/١٠٣: شرح معاين اآلثار: انظر   )٢(
: ، النسـائي ٢/٢٧٨: ، أبـو داود ٨/٢٥٢: ، البيهقي٩/٤١٧: ، ابن حبان٢/١١٣٧: ، مسلم٥/٢٠٣٢ :البخاري   )٣(

 . ١/٦٤٥: ، ابن ماجة٣/٣٧٦
 . ٣/١٢٦: فروق القرايف   )٤(
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ملوافقتها حكمه، ولتكذيبها قولَ املنافقني، ال  شهادته حكم اِهللا ورسوله، فسر به النبـي 
  .أنه أثبت نسبه ا، فأين يف هذا إثبات النسب بقوله القائف؟

ة، ومل حيتج إىل اللعان، ولكان ينتظر والدتـه، مث  أنه لو كان للشبه أثر، الكتفي به يف ولد املالعن •
يلحق بصاحب الشبه، ويستغين بذلك عن اللعان، بل كانَ الَ يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج، 

 وقد دلت السنةُ الصحيحةُ الصرحية على نفيه عن املالعن، ولو كان الشبه له، فإن النبـي قال :
، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسـب  ١)ه كَذَا وكَذَا، فَهو لهِالل بنِ أُميةأَبصروها فإن جاَءت بِ(

عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه املذكور، مل يثبت نسبه منه، وإمنا كان جميئه على شبهه دليالً على 
  .كذبه، ال على حلوق الولد به

اعتربت فيه الشبه بنسب ثابت بغري القافة، وحنن أن معىن األحاديث اليت ذكر فيها اعتبار الشبه، إمنا  •
  . ال ننكر ذلك

أنه حزر وختمني، فال جيوز، وشبهوه باالعتماد على النجوم وعلى علم الرمل والفأل والزجر وغري  •
ذلك من أنواع احلزر والتخمني، ألن االستدالل باخللق على األنساب من باب احلزر البعيد، فمع 

 .خص من ال يشبههما يف خلق وال يف خلقطول األيام يولد للش
أن الواطئ الزاين بأمه قد يشبه أباه أو جدا من أجداده أو خاال من أخواله يشبه أباه الذي أحلقته به  •

 .القافة، وإذا مل يطرد ومل ينعكس مل جيز االعتماد عليه، ألنه من باب احلزر والتخمني البعيد
  : الترجيح

القول بالقيافة يف حال كون داللتها جازمة، ومـا ذكـره    نرى أن األرجح يف املسألة هو
  .الفقهاء من الشروط اليت سنراها تبني دقة املسلك يف ذلك، وانتفاء ما ميكن توقعه من مفاسد

ونرى أن القيافة يف عصرنا انتفى عنها كثري مما وصفه احلنفية من كوا حزرا وختمينا، وذلك 
يت ال يرقى الشك إىل نتائجها، وخاصة إذا كانت االحتماالت بتدخل الوسائل العلمية الدقيقة، ال

  .حمدودة، وهي يف القيافة حمدودة جدا، حبيث ال تعدو املدعيان أو الثالثة
ونرى أن احلنفية الذين قالوا هذا لو اطلعوا على انتفاء احلزر والتخمني لـذهبوا مـذهب   

  .اجلمهور، والنتفى اخلالف
  فة شروط صحة إثبات النسب بالقيا

  :نص الفقهاء القائلون بالقيافة على أن القيافة يشترط فيها الشروط التالية
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
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  :انتفاء املانع الشرعي
ملا ، فال يعترب الشبه إذا تعارض مع الفراش ، وهو عدم قيام مانع شرعي من اإلحلاق بالشبه 

ـ (: فقد قال ، يف قصة سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة  ه يـا  الولد للفراش، واحتجيب عن
  .الشبه، وأحلق النسب بزمعة صاحب الفراش ، فقد ألغى النيب )سودة

فإنه يالعنها وال يلتفت إىل إثبات الشـبه بقـول   ، ومثله ما لو نفى نسب ولده من زوجته 
وإلغاء الشبه باللعان من ، شرع إجراء اللعان بني الزوجني عند نفي النسب  تعاىلألن اهللا ؛ القافة 

  .لدليلني على أضعفهماباب تقدمي أقوى ا
وقد ذكرنا سابقا أن األرجح فيما نرى اعتماد القيافة يف هذا الباب أيضا، حرصا على إثبات 
نسب ابن اللعان، ورعاية لتشوف الشرع إلثبات األنساب، وخاصة مع ثبوت دقتها وجزمهـا،  

  .احلدوهو ال ينفي اللعان كما ذكرنا، بل يقتصر دور اللعان يف هذه احلالة على درء 
  :وقد اختلفوا هل يؤخذ بالقيافة يف أوالد احلرائر واإلماء أو خيتص بأوالد اإلماء على قولني

يؤخذ بالقيافة يف أوالد احلرائر واإلماء، وهو قول الشافعي ومالك يف روايـة  : القول األول
، واستدلوا على ذلـك بـأن   ١)والصحيح ما رواه ابن وهب عنه(:ابن وهب عنه، قال القرطيب

حلديث الذي هو األصل يف الباب إمنا وقع يف احلرائر، ألن أسامة وأباه حران، فكيـف يلغـى   ا
  .السبب الذي خرج عليه دليل احلكم ،وهو الباعث عليه

  .خيتص بأوالد اإلماء فقط،  وهو مشهور مذهب مالك: القول الثاين
  : الترجيح

يه احلديث، ومن العجيب أن نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، وهو الذي دل عل
يشتهر القول الثاين عند املالكية مع عدم ورود احلديث يف األمة ووروده يف احلرة، فهي معاكسة 

  .واضحة للحديث
مث ملاذا يفرق بني احلرة واألمة مع أن كليهما من الفراش الذي اعتربه الشرع؟ وهل ابن األمة 

وال نرى إجابة على هذا إال تدخل األعـراف يف  أقل حاجة يف نسبه إىل الفراش من ابن احلرة؟ 
  .األحكام الشرعية ومزامحتها للنصوص

  :وقوع التنازع يف الولد نفيا أو إثباتا مع عدم البينة

                                                
 . ١٠/٢٥٩: القرطيب   )١(
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كمـا إذا ادعـاه   ، وهو أن يوجد التنازع يف الولد مع عدم وجود دليل يقطع هذا التنازع 
، وأمكن أن يكون الولد من أحـدمها   وكما إذا وطئ رجالن امرأة بشبهة، رجالن أو امرأتان 

  .فإن الترجيح يكون بقول القافة كما سبق بيانه، وكل منهما ينفيه عن نفسه 
وال يقوم التنازع حقيقة فيما بينـهما إذا تعـني الولـد    ، أما إذا ادعاه واحد فإنه يكون له 

فـإن كـان   ، بنيت : وقال اآلخر، هو ابين : وقال أحدمها، فلو ادعى اللقيط رجالن ، ألحدمها 
ألن كل واحد منهما ال يستحق غري مـا  ؛ وإن كانت بنتا فهي ملدعيها ، اللقيط ابنا فهو ملدعيه 

  . ادعاه
  :مصادقة احلاكم على قول القائف

وال : على أنه ١فلذلك ال يلزم قول القائف إال بعد مصادقة احلاكم عليه، فقد نص الشافعية
وإذا أحلقه اشترط تنفيذ القاضي إن مل يكن قد حكم بأنه ، يصح إحلاق القائف حىت يأمر القاضي 

وإال فـإن  ، ورأوا أن القائف إن أحلقه بأحدمها فإن رضيا بذلك بعد اإلحلاق ثبت نسبه ، قائف 
وإال فال يثبت النسب ، ونفذ حكمه مبا رآه ، كان القاضي استخلفه وجعله حاكما بينهما جاز 

  . بقوله وإحلاقه حىت حيكم احلاكم
ونرى اعتبار هذا الشرط نفيا ملا قد حيصل من تالعب يف هذا الباب، فلذلك نقترح إنشـاء  
هيئة مكلفة بإثبات األنساب يف أي حالة من حاالت الشك فيها كما سبق بيانه، على أن تضـم  
خرباء يف امليدان العلمي والشرعي باإلضافة إىل القضاة، فأمر النسب أخطر من أن يتواله فرد أو 

  . أفراد
  :حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة

أا إن وضعته متاما ميتا فـال قافـة يف   (وقد نص املالكية على هذا الشرط، فقد نصوا على 
: قال احلطـاب ، إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة : ونقل الصقلي عن سحنون، األموات 

وقول سحنون فيمـا  ، لد ميتا فيمن و)أي البن القاسم(ألن السماع ؛ وحيتمل ردمها إىل وفاق 
  .٢ولد حيا

فإذا كان ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة ما مل يـتغري أو  ، ومل يشترط الشافعية حياة املقوف 
  .يدفن

                                                
 . ١٠/٣٥٠: حواشي الشرواين: انظر   )١(
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ونرى أن األرجح يف هذا هو قول الشافعية إن متكن اخلرباء من التعرف على العالقة النسبية 
معرفة ذلك بعد موته ودفنه وتغريه، كتحليل عينة  بينهما يف هذه احلالة، بل نرى أنه لو متكنوا من

  .من عظامه مثال، صح ذلك بشرط اجلزم والتحقيق
  :حياة من يلحق به النسب

  :وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
فعن سحنون وعبد امللك أنه ، اعتبار هذا الشرط، وهو قول كثري من املالكية: القول األول

فإن مات فال قول للقافة يف ذلك من جهة قرابته إذ ال تعتمد ، ة الولد إال بأب حي ال تلحق القاف
وجيوز عند كثري من املالكية عرض األب على القافة إن مات ومل يـدفن  ، على شبه غري األب 

لو مات أحد األبوين، فقد روى ابن حبيب عن :(،وقد خلص الباجي أقوال املالكية يف ذلك بقوله
ورواه ابن سحنون عن أبيه ينظر القافة إىل الولد والباقي من األبوين، فإن أحلقوه به  ابن املاجشون

حلق وإن مل يلحقوه به فقد روى ابن حبيب عن ابن املاجشون أنه ال يلحق به وال بامليت، قـال  
ألن امليت أقر بالوطء فلوال وطء اآلخر للحق به من غـري  ؛ ابن حبيب عن أصبغ يلحق بامليت 

  ١)فإذا بطل أن يكون من وطء احلي وجب أن يكون للميت، قافة 
وقد علل الباجي سر الفرق بني وفاة االبن ووفاة األب، بأن األب من شرط إحلاق االبن به 

فإذا مات فقد عدم ذلك فلـم يصـح   ، أن يدعيه، فيجب أن يكون حني اإلحلاق به مدعيا له 
  .فجاز أن يكون حني اإلحلاق به حال موته، اإلحلاق به، واالبن ليس من جهة إقرار وال إنكار

أما على قول ابن املاجشون فقد علله بأن امليت من األبوين لو كان حيا جلاز أن ينفيه عنـه  
فيصح أن يريد بذلك أن األب ملا مل يصح اإلحلاق به بالقافة دون دعواه مل يصح أن ينفى ، القافة 

ادعاء األب على مذهب ابن املاجشون جيب أن وحترير ذلك والذي يتحقق منه أن ، عنه بالقافة 
  .وعلى قول أصبغ جيوز أن يلحقه القافة به بدعوى متقدمة، يكون مقارنا إلحلاق القافة االبن به 

  .٢عدم اعتبار هذا الشرط، وهو قول الشافعية واحلنابلة: القول الثاين
  : الترجيح

النسب مـن حاجـات اإلنسـان     نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على أن
األساسية بغض النظر عن عالقته باملنتسب إليه، وهلذا ينتسب الناس لألموات، بـل يفتخـرون   

  .باالنتساب إليهم، وال حيق أن حيرم أي إنسان من هذا احلق
                                                

 . ٦/٥: املنتقى   )١(
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وقد ذكرنا يف املسألة السابقة أنه ميكن البحث يف األنساب ولو يف الرمم، إن دلـت علـى   
، ولكنا نرى أن حرمة احلي ١نية، وقد أنكر ذلك الشافعية بناء على حرمة املوتىالنسب داللة يقي

 .أوىل من حرمة امليت
  : شروط القائف

نص الفقهاء القائلون بإحلاق النسب بالقيافة على أنه يشترط يف القائف الشروط التالية مـع  
  :٢اختالف بينهم يف تفاصيلها

  :اخلربة والتجربة
وقد نصوا ، يوثق بقول القائف إال بتجربته يف معرفة النسب عمليا  نص الفقهاء على أنه ال

أن يترك الصيب مع عشرة من الرجال غري من :(على طرق الختباره يف ذلك، ومنها قول القاضي 
وإن مل يلحقـه  ، ألنا نتبني خطـأه  ؛ فإن أحلقه بواحد منهم سقط قوله ، ويرى إياهم ، يدعيه 

ولو اعترب بأن يرى صبيا ، فإن أحلقه به حلق ، عشرين فيهم مدعيه  أريناه إياه مع، بواحد منهم 
وإن أحلقه بغريه ، علمت إصابته ، فإذا أحلقه بقريبه ، معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه 

وإن مل ، وهذه التجربة عند عرضه على القائف لالحتياط يف معرفة إصـابته  . جاز، سقط قوله 
  ٣)جاز، ن يكون مشهورا باإلصابة وصحة املعرفة يف مرات كبريةبعد أ، جتربه يف احلال 

وميكن تطبيق ذلك على ما ذكرناه بعرض العينة على خرباء متعددين، أو على هيئة خـرباء  
  .لنفي كل حمل للشك

  :العدالة
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني

، وروي عن ابن ٤واه ابن وهب عن مالكعدم اعتبار العدالة يف القائف، وقد ر: القول األول
  .القاسم

اعتبار العدالة يف القائف، وهو قول الشافعية واحلنابلة، ورواية عند املالكيـة،  : القول الثاين
  .٥ألنه حكم فتشترط فيه
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  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إذا اعتربنا العدالة ما ذكره الفقهاء من االلتـزام  

، ألنه قد ال يكون يف هؤالء اخلرباء هذا النوع من االلتزام، لكن يشترط فيهم أن يكونـوا  الديين
ثقاة، وهو ما قلنا عنه يف الفصول املاضية بأن العدالة متعددة الوجوه، فلكـل حالـة عدالتـها    

  .اخلاصة
  :التعدد

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
ورواه ، وقاله ابن دينار ، وهي رواية عن أشهب عن مالك  يشترط التعدد،: القول األول

وظاهر كالم أمحد كما جاء يف املغين أنه ال يقبـل  ، قياسا له على الشهادة ، ابن نافع عن مالك 
ظاهر كالم أمحد أنه ال يقبل إال قول اثـنني،  :(إال قول اثنني تشبيها له بالشهادة، قال ابن قدامة 

ال يقبـل  : إذا قال أحد القافة هو هلذا وقال اآلخر هو هلذا قال: قيل لهفإن األثرم روي عنه أنه 
واحد حىت جيتمع اثنان فيكونان شاهدين فإذا شهد اثنان من القافة أنه هلذا فهو هلذا ألنه قـول   

  ١)يثبت به النسب، فأشبه الشهادة
قائف واحد، ويكتفى بقول ، ال يشترط التعدد إلثبات النسب بقول القائف : القول الثاين

، ألنه حكـم  ؛ يقبل قول الواحد : وهو قول اجلمهور، إحلاقا له بالقاضي واملخرب، قال القاضي
والراجح يف ، ومحل كالم أمحد على ما إذا تعارض قول القائفني ، ويقبل يف احلكم قول واحد 

ألنه ؛ فيكفي جمرد خربه ، وهو كحاكم ، املذهب االكتفاء بقول قائف واحد يف إحلاق النسب 
  .٢وهو الراجح عند الشافعية كذلك، ينفذ ما يقوله خبالف الشاهد 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول باشتراط تعدد اخلرباء كما ذكرنا سابقا نفيا للتهمـة،  
فقد خيطئ اخلبري الواحد، أو ختطئ أجهزته، فلذلك حيتاج إىل تدقيق أكثر يف هذا األمر اخلطـري،  

الفقهاء القائلون بعدم اشتراط التعدد قوهلم على اعتبار هذا روايـة ال شـهادة، قـال     وقد بىن
وفيه خالف لتردده بني الرواية والشهادة، واألصح االكتفاء بالواحد تغليبا :(السيوطي عن القائف

  ٣)لشبه الرواية، ألنه منتصب انتصابا عاما إلحلاق النسب
                                                

 . ٦/٤٧: املغين   )١(
 . ٦/٤٧: املغين   )٢(
 . ٣٩١: األشباه والنظائر   )٣(



 ١٠١

ا سينتج حكما يظل ساريا مدى احليـاة، وقـد   وهو اعتبار ال يصح، ألن حكم القائف هن
تتوقف عليه مصاحل كثرية، فكيف يبىن على جمرد الرواية، مث رواية اآلحاد، فإذا مل نعترب العدالـة  

  .كما ذكرنا دخل الفساد العظيم
القائف يف إثبات األنساب باخللق هل يشترط فيه العدد :(قال القرايف مرجحا هذا االعتبار 

صول الشبهني من جهة أنه خيرب أن زيدا ابن عمر وليس ابن خالد، وهو حكـم  أم ال قوالن حل
جرى على شخص معني ال يتعداه إىل غريه فأشبه الشهادة، فيشترط العدد، ومن جهة أن القائف 
منتصب انتصابا عاما للناس أمجعني، أشبه الرواية فيكفي الواحد، غري أن شبه الشهادة هنا أقوى 

  ١)وتوقع العداوة والتهمة يف الشخص املعني للقضاء على املعني،
  :اإلسالم

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
وهو الراجح يف املـذهب  ، اعتبار هذا الشرط، وهو قول الشافعية واحلنابلة : القول األول

  .املالكي
  .للمالكية واحلنابلة، عدم اعتبار هذا الشرط، وهو قول : القول الثاين

  : يحالترج
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا الشرط يف حال وجود اخلرباء املسلمني، فإن عدم 
وجودهم جاز للضرورة اعتماد غريهم بشرط التحري والتدقيق يف مدى صدقهم بالطرق الـيت  

  .ذكرناها سابقا، وما يقلل من احتمال كذم أن األمر كما ذكرنا يعرض على خرباء خمتلفني
  :واحلرية الذكورة

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار هذين الشرطني على قولني
  .وهو الراجح عند احلنابلة، اعتبارمها، وهو األصح يف املذهب الشافعي: القول األول
  .عدم اعتبارمها، وهو قول عند الشافعية واحلنابلة: القول الثاين

  : الترجيح
عصرنا، ألن الذي يقرر ليس القائف، نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين خاصة يف 

وإمنا الوسائل اليت يستخدمها، وقد سبق ذكر أن شهادة املرأة جتوز يف كل شـيء إال يف حمـال   
  . حمصورة جدا ال تتناسب مع طبيعتها

  :اختالف القافة
                                                

 . ١/٨: فروق القرايف   )١(



 ١٠٢

نص الفقهاء القائلون بصحة العمل بالقيافة على كيفية التعامل مع خالف القافة، وهـو ال  
  :حلاالت التاليةخيلو من ا

كما لو أحلق أحد القائفني نسب اللقـيط  ، وذلك فيما لو أمكن اجلمع بينها: اجلمع بني أقواهلم
  .وأحلقه اآلخر بامرأة فإنه ينسب إليهما، برجل 

فإن الراجح هـو  ، وذلك فيما لو مل ميكن اجلمع بينهما، فيترجح أحدمها : الترجيح بينهما
كبيطارين خالفهما بيطار ، ول قائفني اثنني خالفهما قائف ثالث الذي يؤخذ به، فلهذا  يؤخذ بق

ويثبت النسب، ألما شاهدان فقوهلما مقدم على ، يف عيب وكطبيبني خالفهما طبيب يف عيب 
  .قول شاهد واحد

كأن يلحق القائف املقوف ، إذا مل ميكن اجلمع وال الترجيح : عدم إمكان اجلمع والترجيح
  :فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني، يلحقه اآلخر بغريه و، بأحد املتنازعني 

ويؤخر الولد إذ قضى القافة باشتراك رجلني ، ال يلحق الولد إال برجل واحد : القول األول
بناء على ما ينعقد مـن ميـل   ، فيخري يف االلتحاق مبن يشاء منهم ، أو أكثر فيه إىل حني بلوغه 

  .على التعرف عليه، وهو قول املالكية والشافعيةفطري بني الولد وأصله قد يعينه 
إن أحلقه القافة باثنني فأكثر، أو مل تكن قافة، أو كانت فلم تعرف مل يكن :(قال املاوردي 

ابن واحد منهم حىت يبلغ فينتسب إىل أيهم شاء، فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى اآلخـرين ومل  
  ١)يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه

وهو قول احلنابلة، فإن أحلقوه بواحد من املتنازعني ، إطالق العمل بقول القافة : القول الثاين
ومن ؛ وإن أحلقوه بأكثر من اثنني التحق م، وإن كثروا ، وإن أحلقوه باثنني حلق ما ، حلق به 

  : ٢األدلة على ذلك
، م أنه ابنـه  يف رجلني ادعيا ولدا كالمها يزع  - رضي اهللا عنه  - ما روي عن عمر بن اخلطاب  •

ما، وجعله   - رضي اهللا عنه  - نراه يشبههما، فأحلقه عمر : فدعا عمر هلما بالقافة فنظروا وقالوا
  .يرثهما ويرثانه

 .أن املعىن الذي ألجله أحلق باالثنني موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه •
  : الترجيح

                                                
 . ٢٠٤: للماوردياإلقناع    )١(
 . ٦/٤٩: املغين   )٢(



 ١٠٣

عن هذا ينفي الكالم عن  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن االهتمام بالبحث لدرجة كافية
هذه احلالة، ألن ما ذكره الفقهاء، وخاصة الشافعية، مبين على رأيهم يف اعتبار القيافة نوعا مـن  
الرواية، لكنها لو اعتربت الشهادة، واختذت للتحقق منها كل وسائل التحري لزال اإلشـكال،  

  .وانتسب الولد ألبيه
هم، فإنه مع حتقق مصاحل االنتساب حتدث مضـار  أما ما ذكره احلنابلة من انتسابه إىل مجيع

توزع الولد بني آباء متعددين قد خيتلفون يف مشارم وأفكارهم مما يؤثر يف الولد تأثريا سلبيا قد 
فقد يكون ملصلحة رآهـا يف تلـك     -رضي اهللا عنه  -ال يقل عن ضياع نسبه، أما فعل عمر 

ويل األمر، ولويل األمر العادل أن خيالف ما هو  احلالة، فغلب املصلحة، وهو باإلضافة إىل ذلك
  .عام إن ارتبطت بذلك مصاحل الرعية



 ١٠٤

  حق األوالد يف الرعاية الصحيةا ـ ثالث
  حق اجلنني يف الرعاية الصحيةـ  ١

يبدأ اهتمام الشريعة اإلسالمية بالعناية الصحية باألوالد، من فترة كوم أجنـة يف بطـون   
مام من خالل احلث على العناية باحلامل، باعتبار صحة اجلنني مرتبطة أمهام، ويتجلى هذا االهت

  .بصحة أمه
ووصينا الْأنسانَ بِوالديه  ﴿: تعاىلأن فترة احلمل فترة شاقة متعبة، قال  تعاىلوهلذا أخرب اهللا 

وصينا الْأنسانَ بِوالديه إِحساناً و  ﴿: تعاىل، وقال ١٤من اآلية: ٍلقمان﴾حملَته أُمه وهناً علَى وهن 
  ١٥من اآلية: حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً االحقاف

وهذا التنبيه القرآين املتكرر خلطر فترة احلمل ال يشري فقط إىل ضرورة اإلحسـان إىل األم  
رة رعاية احلامل والوفاء مبا تتطلبه بسبب حتملها هذه املشاق، وإمنا يشري من جهة أخرى إىل ضرو

  .هذه الفترة من عناية وراحة وتغذية وعالج
ففي فترة احلمل يتكون مشروع إنسان اجلديد، ولذلك فإن أي خطأ تتعرض له احلامل قد 

  .حيمل آثار املستقبلية اخلطرية على ولدها
فصل منه جسد مسألة جسد، تتولد فيه روح جديدة، وينـ بالدرجة األوىل  فاحلمل هو ـ  

تتطلب احلرص على أن يسلم اجلسدان من كل أنواع األذى، وأن يكونـا يف   وهي لذلكجديد 
منأى من األخطار، واألضرار اخلارجية اليت قد تتسبب بإاء حالة احلمل بفجيعة إذا ما حـدثت  

يـة  صدمة مباشرة كالوقوع أو الصدام، أو بوضع مولود غري مكتمل النمو يف حالة إمهال الناح
 .الغذائية

العمل علـي راحتـها،   واملرأة احلامل، وبناء على هذا ورد يف النصوص احلث على رعاية 
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم وال تضاروهن لتضيقُوا  ﴿: وتوفري الغذاء هلا، قال تعاىل

لٍ فَأَنمح أُوالت إِنْ كُنو هِنلَيع   نوهفَـآت لَكُـم نعضفَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عف
  ٦:الطالق ﴾أُجورهن وأْتمروا بينكُم بِمعروف وإِنْ تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى

املتكرر ذكرها وسننطلق من هذه اآلية التشريعية، ومن قصة محل مرمي ـ عليها السالم ـ   
وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِيـاً   ﴿: تعاىليف القرآن الكرمي، وخاصة قوله 

أُكَلِّم  لَنفَكُلي واشربِي وقَري عيناً فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحداً فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَ
لنستنبط منها ما تستلزمه العناية باحلامل من متطلبات، راجعني يف ذلك )٢٦:مرمي( ﴾الْيوم إِنِسياً



 ١٠٥

فَاسأَلْ بِـه خـبِرياً    ﴿: تعاىلإىل ما يقوله العلم احلديث من أقوال يف هذه املسألة من باب قوله 
  )٥٩من اآلية: الفرقان(﴾

ليت ننقلها عن األطباء أو علماء التغذية قد ختضع للمناقشة أو وننبه هنا إىل أن هذه النقول ا
للمخالفة من بعض األطباء، وإمنا ذكرناها هنا من مصادر موثوقة باعتبار هؤالء اخلـرباء هـم   
املفتون يف مثل هذه املسائل، فلذلك إذا طالبوا احلامل بغذاء معني، أو بتصرف معني، قد يضـر  

ال ضرر (: الوجوب الشرعي الذي ال خالف فيه، فقد قال  تركه اجلنني، فإن حكم ذلك هو
  )وال ضرار

  أوال ـ تغذية احلامل
فقد ورد األمر اإلهلي باالهتمام بتغذية احلامل والنفقة عليها إىل أن تضع محلها حـىت لـو   

   ﴾فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن  ﴿: تعاىلكانت هذه احلامل مطلقة، قال 
وقد ذكرنا يف اجلزء اخلاص باحلقوق املالية للزوجة أن نوع النفقة يتعني حبسـب حاجـة   

  .الزوجة، واحلامل أوىل من ينطبق عليها هذا الكالم
ألن حالتها الصحية، وحاجتها الغذائية من احلساسية حبيث تتطلب برناجما خاصا، وقد أشار 

هزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تسـاقطْ علَيـك   و  ﴿:يف حكاية مرمي ـ عليها السالم ـ    تعاىلقوله 
  ﴾رطَباً جنِياً فَكُلي واشربِي

الرطب مرتبطا بالفترة اليت تستعد فيها املرأة للوضع، وهو غذاء متناسب  تعاىلفقد ذكر اهللا 
  .١مع حاجيات تلك الفترة كما أثبت ذلك العلم احلديث

                                                
مث توقيته مع خماض الوالدة من ، يات تتعلق باختيار مثار النخيل دون سواه من ناحيةهناك حكم طبية معجزة يف هذه اآل   )١(

  : ناحية أخرى
وي عمـل عضـالت   تق، أا حتوي مادة مقبضة للرحم، ـ تبني يف األحباث اراة على الرطب أي مثرة النخيل الناضجة  ١

  .الرحم يف األشهر األخرية للحمل فتساعد على الوالدة من جهة كما تقلل كمية الرتف احلاصل بعد الوالدة من جهة أخرى
مثل سكر الغلوكوز  ومن املعروف أن هذه ، االمتصاصو ـ الرطب حيوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة اهلضم  ٢

تقـوم بعمـل   و عضلة الرحم من اضخم عضالت اجلسم، وهي الغذاء املفضل للعضالتو يةالسكاكر هي مصدر الطاقة األساس
 كتلك اليت يف الرطـب ، نوعية خاصة سهلة اهلضم سريعة االمتصاصو جبار أثناء الوالدة اليت تتطلب سكاكر بسيطة بكمية جيدة

لقد نصت اآليـة الكرميـة علـى    و بشكل سوائلالسكر و هي حبالة املخاض املاءو نذكر هنا بأن علماء التوليد يقدمون للحاملو
   .هذا إعجاز آخرو) اشريبو فكلي: (إعطاء السوائل أيضاً مع السكاكر بقوله تعاىل

ـ إن من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فترة ليست طويلة مث يعود لطبيعة ،و هذه اخلاصة مفيـدة ألنـه     ٣
  .فةباخنفاض ضغط الدم تقل كمية الدم الناز

ومن املعلوم طبياً أن امللينات النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية الـوالدة   ، ـ الرطب من املواد امللينة اليت تنظف الكولون  ٤
أحبـاث   : انظـر  .لتنظيف الكولون )حقنة(لنتذكر بأن الوالدة جيب أن يسبقها رمضة شرجية ، وبتنظيفها لألمعاء الغليظة خاصة



 ١٠٦

ما للنفساء عندي :( قال الربيع بن خيثمنبهوا إىل هذا،   - رضي اهللا عنهم -بل إن السلف 
 قالوا، و)خري من الرطب هلذه اآلية، ولو علم اهللا شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء ألطعمه مرمي

إذا عسر والدها مل يكن هلـا  :( وقيل، )التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك:(
  )من العسلخري من الرطب وال للمريض خري 

ويف هذا إشارة إىل ضرورة االهتمام بتغذية احلامل مبا يتناسب مع حاجيات جسمها وجسم 
  .جنينها

ومبا أن املرجع يف هذا هم علماء التغذية، فال بأس من ذكر ما قالوه هنا باعتبـارهم أهـل   
  .اجها احلاملالفتوى يف هذا اال، وقوهلم هو املعترب يف حتديد نوع النفقة الغذائية اليت حتت

احلامل حتتاج إيل تناول غذاء كامل حيتوي علي مجيع العناصر الغذائية حـىت  فقد ذكروا أن 
  .ينمو جنينها قويا صحيحا؛ ألا هي املصدر الوحيد لغذائه

بـل  إىل مرحلة احلمل على أا مرحلة عاديـة،  ومعهم األطباء ال ينظرون علماء التغذية ف
عة شهور طوارئ تستوجب االستنفار واملراقبة اجلدية، كما تتطلـب  يعتربون أشهر احلمل التس

مل يتوقفوا حىت اآلن عن دراستها، وحماولة رسـم اخلطـط   ، وهلذا منهم كل عناية ورعاية ممكنة
تأمني صحة جيدة لألم وبنيـة قويـة   ، وذلك ل١الغذائية للمرأة يف هذه املرحلة الدقيقة من حياا

   .للجنني
ـ قبل استعراض ما يقوله العلم ـ إىل أن الكثري من العادت السائدة عند    وحنب أن ننبه هنا

بعض النسوة على اعتبار الوحام هو املنبه األساسي ملا حتتاجه املرأة من غذاء يف فتـرة محلـها،   
 حالة احيائية خارجيةوخاصة يف الشهور األساسية األوىل منه فكرة خاطئة، بل هي أحيانا كثرية 

فيليـب  (الشـهري  الطبيب النسـائي الفرنسـي   مبا تتطلبه احلامل من غذاء، يقول ال عالقة هلا 
ن ما يسمى عند عامة الناس  وحاماً  ندعوه حنن  انطالق الشهية عند احلامل ، ولسنا إ:()بودون

 . هنا لنختلف على التسمية وإمنا على األسلوب يف مواجهة تلك احلالة
ع معينة من الطعام، تتزايد الرغبة فيها إذا كانت احلامل فالوحام عبارة عن اشتهاء املرأة ألنوا

 . حتبها سابقاً، أو أا ترغب ا بعد أن كانت قبل فترة احلمل متجها وتنفر منها

                                                                                                                                 
للدكتور عبد العزيز باشا : الطب احلديثو اإلسالمو، ٧العدد  ١٨ود احلراكي ـ حضارة اإلسالم ـ السنة   املهندس الزراعي اج

 . حوار مع صديقي امللحد للدكتور مصطفى حممودو، إمساعيل
العلم يف  وقد يتغري باجلديد الذي يأيت به، وهلذا فإن بعض ما سنذكره  من التفاصيل هنا قد خيضع لآلراء الطبية املختلفة   )١(

 . املستقبل
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وقد يكون الوحام حالة نفسية عند بعض النساء حيث يقبلن على التهام مواد غري مغذيـة  
وقشور الفستق والبطـيخ اال أن هـذه   وغريبة بعض الشيء عن املألوف مثل الفحم والصابون 

  )حاالت نادرة جداً، ولذا فإا لن تستوقفنا كثرياً
عند بعـض  اليت تتطلب التهام كميات كبرية من الطعام  -حالة الوحام هذا يدل على أن و
هي حاالت إحيائية خارجية، تستقر يف العقل الباطن للمرأة ليس يف فترة احلمل فقـط،   -النساء 

  .فترة اليت تسبقها بكثريوإمنا يف ال
وقد تعود هذه الفترة اإلحيائية إىل سن الطفولة والصبا، حيث ختتزن الفتاة يف عقلها كل أمر 

منا ميضـغ  إضرورة تناول الطعام بكثرة، ألن ذلك الفم الواحد ، متصورة يتعلق بالزواج وتوابعه
هول اآلخر ميضي أشـهراً بعـد   وتلك املعدة عليها أن ضم إلثنني، متناسية أن ذلك ا، إلثنني

ويف حالة عدم توافر الغذاء يف ثديها يكتفى ، والدته يتغذى من حليب أمه مقادير متقطعة وقليلة
 .خبمس رضعات صغرية من احلليب الدافئ املعقم

التركيز على الثقافة الغذائية لكل امرأة حامل، وذلـك  حيثون على وهلذا جند علماء التغذية 
اعريف مـاذا  ( لى أنواع الطعام اليت تفيد يف تغذيتها وتغذية جنينها، حتت شعارلتعرف وتتعرف ع

 .لتتخلص من األوهام اليت متليها عليها أحيانا كثرية حالة الوحام)تأكلني
وهذا يعين أن توجه احلامل جلّ اهتمامها إىل األصناف الغنيـة باملـادة األساسـية مثـل     

ها يراعى في عن طريق إعداد خطة غذائية أسبوعية مدروسة)املعادن(و)الفيتامينات(و)الربوتينات(
حسن االختيار والتنويع، حبيث ال يقتصر العقل الباطن وما اختزنه من أفكار مشوشة على الغاية 

 . واهلدف من عملية احلمل واإلجناب
تطفئ ل -فال جيوز أبداً أن تترك احلامل شرب احلليب رد أا ال حتبه أو ألا تفضل عليه 

املسألة هنا جيب أن ترتبط مببدأ املسؤولية ومـدى االسـتعداد   ألن شرب املرطبات،  -ظمأها 
لتحملها وليس هناك درس يف املسؤولية والنصيحة ميكنه أن يسبق درس التخطيط ملـا سـوف   

 . يكون عليه غذاء إلثنني من حيث النوعية ال الكمية
ن إجناب طفل قوي البنية، وأما حكاية األكل تتمكن احلامل م -ال الكمية  -ألنه بالنوعية 

 .عن إثنني فإا نظرية قدمية بالية، وبالتايل مؤذية ألا تدفع باحلامل حنو االجتاه اخلطأ واخلطر أيضا
وذلك ألن احلامل ال جتين من وراء مضاعفة كمية طعامها سوى البدانة، فبعد تسعة أشـهر  

ويف غرفـة  ة، نفسها امرأة مسينة مريضة وثقيلة احلرك من األكل املتواصل واملضاعف جتد احلامل
 . الوالدة جتد نفسها تواجه آالماً جسدية حادة لعسر يف والدا سببته الزيادة املفتعلة يف وزا
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بعد هذه املقدمة األساسية حول أمهية الثقافة الغذائية الصحيحة للحامل نورد هنـا بعـض   
  :جها احلامل يف هذه الفترة، وهيالعناصر الغذائية األساسية اليت حتتا

حاجة احلامل إىل املواد الزاللية تزداد، ولذا جيب مضاعفتها ألا تعمل على ف: املواد الزاللية
ن النقص يف هذه املواد قد يعرض احلامـل  ، وألتقوية عضالت الرحم، وتساعد يف تكوين اجلنني

قبل احلمل ضد الرشوحات والـرتالت   إىل املرض، وقد يزيل عنها املناعة اليت كانت تتحصن ا
  .الصدرية وسواها

، ١من العناصر األساسية جـداً للحامـل   يعترب الكالسيوم والفسفور: الكالسيوم والفسفور
ما أإضافة إىل ، ألما ميدان رئتيها بقوة حتتاجها، كما أما ينقذان أسناا من التلف والتسوس

تها، ويف حال نقصهما يتعرض الطفل ملرض الكساح يساعدان اجلنني على تكوين عظامه وصالب
   .كما تتأخر أسنانه بالظهور، بعد الوالدة
من املعادن الثـرية بالقـوة أيضاً  وهو يتوفر يف بعض أنواع اخلضار، وحتتاج هو و: احلديد

 .احلامل إىل تناول كمية كبرية من احلديد يف األشهر األخرية من محلها
نواعها جيب أن تكون مدرجة يف غذاء احلامل، ولذا فإن عليهـا  على أوهي : الفيتامينات

فعليها معرفة كمية ما حتتاجه منه ولـو  ، معرفة مكامن كل فيتامني على حدة وأين جتده كذلك
معرفة نسبية، ألن هذه املعرفة تسهل عليها وضع نظامها الغذائي بنفسها، مما يترك هلـا حريـة   

 .االختيار
هي حاجة كبرية، ولذا   Dو  Cو  Bو  Aن حاجتها للفيتامينات  فمثالً عليها أن تعرف أ

 :، وهذ بعض األمثلة عن فوائدها ومصادر وجودهافإن غذاءها جيب أن ال خيلو من أحدها
ميكن للحامل أن تأخذ حاجتها منه إذا ما تضمن غذاؤها  اجلزر  نيئاً ومبشـوراً    A فيتامني •

يته يف كونه يبعد محى النفـاس كمـا حيفـظ    وتكمن أمه، ومسلوقاً، أو على شكل  عصري
 .للحامل نشاطها وقوة بصرها

يف القمح املسلوق، ويتوفر أيضاً يف الفاكهـة علـى   ويتوفر يف اخلبز األمسر، و  Bفيتامني   •
من أخطار نقصانه عند احلامل، أنه يؤدي إىل ألن أنواعها، وجيب أن تأخذه بوفرة وانتظام، 

ت الرحم، وبرودة تقلصاا، وكلنا يعلـم أن هـذه   عسر يف الوالدة بسبب ضعف عضال
 . التقلصات هي اليت تؤدي إىل الطلق ومن مث الوالدة

                                                
والفسفور  اللتني  أجبان  هي ينبوع تلك املادتني املهمتني  الكالسيومو ومشتقاما من لبنة، لعل احلليب  واللنب الرائب   )١(

 . وغريها، الفاصولياو تتوفران أيضا يف  اخلضر  والبيض  والكبد 
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الفواكه، واألطعمـة،  ور ضكثري من اخلوهو من الفيتامينات اليت توجد بوفرة يف  C  فيتامني •
ولكي تستفيد احلامل منه عليها أن تركز على تناول  الطماطم  النية، وتكثـر مـن أكـل     

 . لربتقال ، وأن تكثر من تناول السلطاتا
هذا الفيتامني حيول دون تعرض احلامل للرتيف الدموي أثناء احلمل وبعد الوالدة، كما مينع و

  .حدوث االلتهابات يف األغشية املخاطية
مما يدخل يف الثقافة الصحية للحامل التعرف على أنواع األغذية الضـارة،  و: أغذية ممنوعة
كمية امللح اليت تضـيفها إىل  ا، فعلماء التغذية مثال ينبهون احلوامل إىل إنقاص وكميات استعماهل

 .غذائها، واليت جيب أن ال تتجاوز  ستة غرامات  يوميا
لسكرية  علـى  ااألطعمة اففة  واألطعمة : ويذكرون بعض األطعمة املمنوعة، ومنها مثال

احلوامض  واملشروبات الغازيـة  ، ومساك اململحةاألمساك اففة  واألمساك املقلية  واألوأنواعها، 
الشـاي   ة، واحللويات  إال حبذر شديد ويف املناسبات القليلة وملشروبات الكحولي، واواملرطبات

وغريها من .. يوالقهوة ، فال جيوز أن تشرب احلامل أكثر من فنجانني يف اليوم من القهوة والشا
  .ليت قد خيتلف األطباء يف شأاأنواع األغذية اليت تذكر يف مصادرها وا
  الراحة النفسية للحامل: ثانيا

ن االنفعال أو التوتر النفسي يؤثر علي اجلنني ألأمهية عن راحة البدن،  يةراحة النفسال تقل ال
  .تأثريا سلبيا، فالراحة النفسية للحامل من األمور املهمة اليت ال تقل يف أمهيتها عن الراحة البدنية

يف اآلية السابقة خماطبا  تعاىلهذا العنصر األساسي يف العناية الصحية باجلنني قوله ويشري إىل 
ودمعـة   ،وهو مأخوذ من القر والقرة ومها الـربد ، ﴾وقَري عيناً  ﴿:مرمي ـ عليها السالم ـ   

  .السرور باردة ودمعة احلزن حارة
فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحداً  ﴿:خماطبا مرمي ـ عليها السالم ـ    تعاىلويشري إليها كذلك قوله 

مل يترك  تعاىل، فاهللا )٢٦من اآلية: مرمي)(فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسياً
ـ مرمي   لوساوسها وكيفية مواجهتها لقومها، بل أخربها بأنه قد عزهلـا عـن    ـ عليها السالم 

  .بقدرته ذلك تعاىلة قومها ليتوىل هو مواجه
إِذْ قَالَت الْمآلئكَةُ يا مريم إِنَّ اللّـه يبشـرك    ﴿:يف تبشريه هلا  تعاىلبل يشري إىل هذا قوله 

قَرالْم نمو ةراآلخا ويني الدجِيهاً فو ميرم نى ابيسع ِسيحالْم هماس هنم ةمبِكَل اسالن كَلِّميو بِني
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 نيحالالص نمالً وكَهو دهي الْمذكر حماسن هذا الولد  تعاىل، فاهللا )٤٦ـ   ٤٥:آل عمران(﴾ف
  .الذي بشرها به لتمتلئ نفسها أمال وفرحا وسروا

ـ وعندما تعجبت مرمي   من حصول احلمل منها، مع أنه مل ميسسها بشر،  ـ عليها السالم 
املالك عن شبهتها، مث استأنف يصف حماسن هذا اجلنني العجيب، ليمحو بالتأمل يف حماسنه أجاا 

قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسـنِي   ﴿: تعاىلما قد تشعر به من آالم حنو قومها، قال 
فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ويعلِّمـه الْكتـاب   بشر قَالَ كَذَلك اللّه يخلُق ما يشاُء إِذَا قَضى أَمراً 

 كُمبن رم ةكُم بِآيجِئْت ي قَديلَ أَنائرنِي إِسوالً إِلَى بسريلَ  واِإلجناةَ وروالتةَ وكْمالْحو  لُـقي أَخأَن
 رِ فَأَنفُخالطَّي ئَةيالطِّنيِ كَه نيِــي  لَكُم مأُحو صرواَألب هاألكْم رِئأُبو اللّه راً بِإِذْنكُونُ طَيفَي يهف

ةً لَّكُمآلي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تئُكُم بِمبأُنو اللّه ى بِإِذْنتوم  الْمإِن كُنـت 
نِنيمؤ٤٩ـ  ٤٧:آل عمران(﴾م(  
يف  الشيباين، على ما ذكره ﴾وقَري عيناً  ﴿: تعاىلشري إىل هذا ـ من جهةأخرى ـ قوله   وي

أقر :( قال أبو عمرو، )نامي حضها على األكل والشرب والنوم:(تفسريها، فقد ذكر أن معناها 
  )اهللا عينه أي أنام عينه، وأذهب سهره

للتغلـب علـي   ك ينصحها األطباء ولذلاحلامل يصيبها األرق أثناء فترة احلمل، ذلك ألن و
أن تسري يف اهلواء الطلق قبل وقت النوم، وأن تتناول كوبا من اللنب الدافئ، وأن تتكئ علي  ذلك

  .وسائد عند نومها، فإن ذلك يساعد علي ارختاء ومرونة عضالت اجلسم ويهيئ هلا نوما مرحيا
ص علي أن يكون جو البيـت  جيب علي احلامل ومن يعيشون معها احلروانطالقا من هذا 

ممتلئًا بالسعادة واالنشراح، حيث إن احلالة النفسية من فرح أو حـزن هلـا تأثريهـا يف إفـراز     
  .اهلرمونات يف جسم األم، ويتأثر اجلنني ذه اهلرمونات منذ الشهور األويل

ـ   وهلذا ورد يف القرآن الكرمي  ة اإلخبار عن وهن احلامل، وهو يشـري إىل حاجتـها الغذائي
أي ، )١٥من اآليـة : االحقاف)(حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً ﴿: تعاىل قولهوالصحية، وورد 

كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُـم وعسـى أَنْ    ﴿: تعاىل، وهو إذا ضم مع قوله بكره ومشقة
 لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْريشري إىل احلالة النفسية اليت تعانيها احلامل)٢١٦من اآلية: البقرة( ﴾ت.  

وهي إشارة إىل ضرورة حماولة رفع بعض ما تعانيه من كره بالتطمني النفسي، وزرع األمل 
  .يف نفسها، كما يرفع الوهن عنها بتغذيتها وعالجها

  ثالثا ـ صحة احلامل
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ليها الفقهاء من جواز فطر احلامـل،  ويشري إىل هذه الناحية من املصادر الشرعية ما اتفق ع
وتركها لركن من أركان اإلسالم حفاظا على صحة جنينها، وذلك إن خافت ضررا بغلبة الظن 

وعليها القضاء ، وجيب ذلك إذا خافت على نفسها هالكا أو شديد أذى، على نفسها وولدها 
ة إذا أفطـرت احلامـل   وهذا باتفاق الفقهاء، واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدي، بال فدية 

  .١ألا مبرتلة املريض اخلائف على نفسه؛ خوفا على نفسها 
وانطالقا من هذا االهتمام الشرعي بصحة احلامل، وارتباط صحتها بصحة اجلنني، حناول هنا 
أن نذكر أهم املبادئ الصحية اليت حتتاجها احلامل، وهي كما ذكرنا فتوى األطباء اليت تـدخل  

فاألحكام فيها أحكام شرعية إال ما رجع العلم فيه عن بعض ما أقره، أو إجياد ضمن نفي الضرر، 
  . البدائل اليت متنع حصول ما خيف من حصوله

  : لعوامل الوراثيةـ جتنب ا ١
هناك بعض ألن إجراء الفحوص الطبية علي الزوجني قبل زواجهما،  وهذا يستدعي ضرورة 

ثريا سلبيا علي اجلنني، سواء كان هذا التأثري يف تكوينـه  األمراض والعوامل الوراثية اليت تؤثر تأ
أنيميا البحر املتوسط، واهليموفيليا مرض سيولة الدم الوراثي، ولذلك : اجلسماين أو العقلي، مثل

، ومـن أسـباب   ينصح بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج لتجنب هذه احلاالت والوقاية منها
  .R.hاختالف دم األم واألب أو عامل ذه الناحية االعتالل الصحي للجنني املرتبطة 

سـالب،   Rh -وهو مرض دموي يصيب الوليد، ويظهر هذا املرض عندما تكون الزوجة 
، فيولد الطفل +R.hموجب، ويف هذه احلالة يكون نوع دم األبناء دائما موجبا  Rh+ والزوج 

ا، حيث إنه عند والدة الطفل األول األول بدون مشاكل، وتظهر املشكلة مع الطفل الثاين دائم
خيتلط بعض من دمه بدم األم، فيكون دم األم أجساما مضادة للدم املوجب، وعند اخـتالط دم  

تسبب األجسام املضادة هدم اخلاليا الدموية للجنني، وبذلك قد يولد الطفل . األم بالطفل الثاين

                                                
  . واختلفوا فيما لو أفطرت خوفا على ولدها   )١(

  : ال جيب عليها الفدية، وهو قول احلنفية واملالكية وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي: ولالقول األ
  .فاخلوف عليه كاخلوف على بعض أعضائها، أن احلمل متصل باحلامل .١
خلوف على الولد لـيس  والفطر بسبب ا، أن الفدية ثبتت على الشيخ الفاين خبالف القياس ألنه ال مماثلة بني الصوم والفدية.٢

  .يف معناه
إذا أفطرت احلامل خوفا على ولدها فعليها مع القضاء الفدية، وهو قول احلنابلة والشافعية يف األظهر عندهم، ملا : القول الثاين

أنه نسخ حكمـه إال يف  ١٨٤من اآلية: البقرة)(وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ  :يف قوله  روي عن ابن عباس 
 . حق احلامل واملرضع إذا خافتا على أوالدمها
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أو غريها، وقد تنتج عن ذلك وفاة الطفـل  وهو يعاين من فقر الدم األنيميا، والريقان االصفرار 
  .بنسبة حالة يف كل ثالثني حالة، أو قد يتسبب ذلك يف الضعف العقلي لألطفال

وقد أتاح الطب احلديث اكتشاف الوسائل التشخيصية والعالجية هلذا املـرض اخلطـري،   
ضـادة لفتـرة   ويتلخص االحتياط والوقاية منه يف إعطاء األم حقنة خاصة ضد إنتاج األجسام امل

  .احلمل التالية احملتملة
  .وقد فصلنا يف هذه املسألة يف حملها من الفصل اخلاص بالكفاءة يف اموعة األوىل

  :ـ جتنب األم ملسببات أمراض اجلنني ٢
  :وذلك باالحتراس يف فترة محلها من كل ما قد يؤثر يف اجلنني، ومما ذكره األطباء من ذلك

غذاء األم غري كاف،سواء من حيث نوعه أو كميته، فإن ذلك  فعندما يكون: سوء التغذية
  .،وقد ذكرنا بعض تفاصيل ذلك يف حملها من هذا املبحثيضر باجلنني 
وقد لـوحظ أن  . فالتدخني يسبب زيادة خطر حوادث اإلجهاض أو موت اجلنني: التدخني

ا يعرض صحة املولود للخطر، السيدات الاليت يدخن يضعن عادة مواليد أوزاا أقل من املعتاد؛ مم
  .باإلضافة إيل أن نسبة املواليد املُشوهني من السيدات املدخنات تكون كبرية باملقارنة بغريهم

يؤدي إيل عيوب وراثية يف اجلنني، ينشأ عنها طفل يعاين من خلل يف جزء أو فهو : اإلدمان
؛ ولذا حرص الشرع احلنيف علي  أكثر من أجزاء جسمه، وقد يؤدي إيل اإلعاقة العقلية والبدنية

حترمي تعاطي املخدرات، وحذَّر من الوسائل اليت تؤدي إيل إسقاط اجلنني أو إضعافه وتشويهه، بل 
هي عبد أو أمة، أو : فرض علي األم عقوبة إن فعلت ذلك، وذلك يعتق رقبة، ودفع غرة والغرة

  .جم تقريبا ٢١٢ر٥قيمتها بالذهب مخسمائة درهم أو مائة شاة أو مخس من اإلبل، أو : قيمتها
دعض األم لإلصابة ببعض األمراض املعدية كاحلصبة األملانية أثناء : إصابة األم مبرض مفتعر

الشهور الثالثة األويل من احلمل، أو أصابتها باألمراض التناسلية كالزهري والسيالن؛ يؤدي إيل 
  .حدوث منو شاذ للطفل
اإلسربين، واملهـدئات، واملنومـات،   : ام األدوية والعقاقري مثلفاستخد: األدوية والعقاقري

  .واملضادات احليوية دون استشارة الطبيب يشكل خطرا علي السيدة احلامل، وعلي صحة اجلنني
فتعرض السيدة احلامل لإلشعاع يعرض اجلنني للتشوه، أو االضطرابات : التعرض لإلشعاع

  .العصبية والضعف العقلي وفقدان البصر
من العوامل ذات التأثري القوي علي اجلنني مـن حيـث اسـتجابته    : احلالة االنفعالية لألم

حالة األم االنفعالية، فقد ثبت أنَّ الضطراب غدد األم أثرا يف نقص أو زيـادة إفـراز   : وتطوره
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اهلرمونات، وقد يؤدي هذا إيل نقص يف منو العظام أو الضعف العقلي، كما ثبـت أن اخلـوف   
التوتر والقلق عند األم يؤدي إيل إفراز الغدد وتغري التركيب الكيميائي للدم؛ مما يؤثر والغضب و

  .بدوره يف منو اجلنني
حيث يعترب عمر األم هاما لصحة الوليد، فاألم اليت يزيد سنها علـي اخلامسـة   : عمر األم

ريات السن قـد  والثالثني قد تكون أكثر عرضة لألخطار عن غريها ؛كما أن احلمل بالنسبة لصغ
  .سنة ٣٠إيل  ٢٠يشكل خطورة عليهن، لذلك فإنَّ أفضل عمر للحامل يكون ما بني 

وهو اخلطر األول واألكرب علي األم احلامل واجلنني، وهو يعين والدة اجلنني قبل : اإلجهاض
  .نضج تكوينه اجلسماين، وأول عالمة تنذر حبدوث اإلجهاض هي خروج الدم من املهبل

ض نتيجة األمراض، فقد حيدث بسبب إصابة األم مبرض الزهري، أو أمراض وحيدث اإلجها
الكلي، أو البول السكري،أو احلميات املعدية والتسمم، أو التهابات اجلهاز التناسلي، كمـا أن  

  .االنفعاالت النفسية والصدمات العصبية واحلزن واخلوف هلا تأثري كبري يف إحداث اإلجهاض
كالوقوع علي :  تسبب اإلجهاض وقوع ضرر جسماين علي األمومن العوامل األخري اليت

  .األرض، أو محل أشياء ثقيلة، أو القيام مبجهود شاق
فانقطاع البول أو االخنفاض يف كميته يعين عالمة خطر جيب أن تنتبه : تلوث ااري البولية

ن يسبب ذلك مضاعفات هلا السيدة احلامل، وعليها يف هذه احلالة اإلسراع مبراجعة الطبيبة قبل أ
  .قد تكون خطرة

قد يبدأ التسمم فجأة ويتضاعف، ويسبب صداعا مستمرا أو زيادة حمسوسة : تسمم احلمل
يف الوزن، أو اخنفاضا يف كمية البول، وميكن اكتشاف التسمم عن طريق مالحظـة االرتفـاع   

  .املفاجئ يف ضغط الدم وزيادة الزالل يف البول
سائل اليت تقضي علي تسمم احلمل بسهولة، ولكن اكتشاف التسمم وهناك العديد من الو

  .يف مراحله األويل أفضل كثريا ؛ حىت ال يسبب أضرارا للحامل واجلنني
ومن الطبيعي أنُ تصاب املرأة احلامل باإلمساك، والذي ميكن أن يضر األم واجلنني، حيـث  

 امتصاص الـدم للسـموم؛ فتضـار األم    إنَّ استمرار الرباز داخل اجلسم ملدة طويلة يؤدي إيل
  .وجنينها

وذلك إذا  -قدر املستطاع-وميكن تفادي اإلمساك بالطرق الطبيعية دون االستعانة باألدوية 
أكثرت احلامل من شرب اللنب وأكل الفواكه اليت تساعد علي تليني الرباز، كذلك اخلضـروات  

  .الطازجة النيئة واملطبوخة
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لاليت مل حيملن من قبل قد تظهر عليهن األعـراض األويل للحمـل،   االنساء والكثريات من 
واليت ميكن أن تتشابه مع أعراض مرضية، وخصوصا أمراض اجلهاز اهلضمي أو البويل أو بعـض  
احلميات، ولعدم معرفتهن بأعراض احلمل ؛ فقد يتناولن األدوية والعقاقري، أو جيـرين فحوصـا   

طة الطبيبة املختصة أن غري حوامل قبل تنـاوهلن أي دواء ؛  باألشعة، لذلك عليهن التأكد بواس
  .حىت ال يسبب ذلك ضررا جسيما للجنني يف الشهور األويل من احلمل

  :ـ احلفاظ على الصحة ٣
أن ـتم  ذلك باالهتمام بكل ما تتطلبه فترة احلمل من رعاية صحية، فلذلك على احلامل و

تحمل مسئولية اإلجناب، وتربية الطفل والعناية به وإرضـاعه،  اهتماما كبريا بصحتها، استعدادا ل
فتهتم بنظافتها وتغسل ثدييها، وال يفوا أن تكون مالبسها فضفاضة بقدر ما تسمح به حالـة  

وأال تكون ضاغطة علي جزء ما من جسـمها،   -مع مراعاة اجلانب الشرعي يف املالبس-اجلو 
؛ ألا ترفع اجلسم، وتلقي بالثقل علـي الكعـبني   وأن تتجنب استعمال األحذية عالية الكعب

وأصابع القدمني؛ مما قد يسبب آالما يف الظهر والساقني، ويفضل زيارة احلامل للطبيبة بصـورة  
  .دورية إذا أمكنها ذلك، حىت تطمئن علي صحتها وسالمة محلها من آن آلخر

ك بتجنبها ما يضر محلـها  وميكن للحامل يف كثري من األحيان أن تكون طبيبة نفسها، وذل 
  .الوقاية خري من العالج: عمال مببدأ

من كل ما سبق يتضح أن برنامج رعاية األم احلامل جيب أن يشمل االهتمـام بـالنواحي   
الغذائية والطبية، واليت جيب أن تقوم بدورها الوقائي، فاإلشراف الكامل علي صحة األم احلامل 

هلا أثناء الوالدة وتقلِّل آثار العوامـل الـيت ال ختضـع     حيميها من االضطرابات اليت قد تتعرض
  .للتحكم

وهزي إِلَيك بِجِذْعِ  ﴿:ملرمي ـ عليها السالم ـ    تعاىلوميكن أن نستنبط هذا املعىن من قوله 
ز اجلذع، وهو يتطلب حركـة   تعاىل، فقد أمرها )٢٥:مرمي()النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِياً

املشـي، والقيـام بـبعض    رياضية معينة، وهو نفس ما ينصح به األطباء احلامل قبل الوضع من 
   .عملية الوالدةلتيسري التمرينات الرياضية البسيطة، يف الشهر أو الشهرين األخريين من احلمل؛ 

ومما يزيد يف تأكيد هذه اإلشارة أن مرمي ـ عليها السالم ـ كان يأتيها رزقها مهيئا رغدا   
كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا  ﴿: تعاىلن غري أن تتكلف أي حركة يف سبيل احلصول عليه، كما قال م

ري إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقاً قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحالْم  ـنم قز
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، فإيراد األمر بتلك احلركة يف القرآن الكرمي داللة )٣٧من اآلية: آل عمران(﴾بٍيشاُء بِغيرِ حسا
  . على أمهية الرياضة اجلسمية للحامل قبل وضع محلها
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  حق الرضيع يف الرعاية الصحيةـ  ٢
لعل أحرج الفترات اليت مير ا األوالد هي الفترة اليت تلي ميالدهم، أو ما يسمى بفترة الرضاعة، 

د انتقل من عامل الرحم إىل عامل جديد، فيحتاج للتأقلم، وهذا التأقلم يستدعي عناية خاصة، ألن الول
  .أولتها الشريعة اهتماما شديدا بذكر بعض ما يرتبط ا من أحكام قد تشري إىل غريها

وهلذا جند فقهاء املسلمني يتحدثون عن هذه املسائل باعتبارها أحكاما شرعية، يقول ابن القيم عند 
وينبغي أن يقتصر م على اللنب وحده إىل نبات أسنام لضعف معـدم  :(يان ما جيب حنو الرضيع ب

وقوم اهلاضمة عن الطعام، فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام فإن اهللا سبحانه أخر إنباا 
   ١)ضه الولد بأسنانهإىل وقت حاجته إىل الطعام حلكمته ولطفه ورمحة منه باألم وحلمة ثديها فال يع

وينبغي تدرجيهم يف الغذاء، فأول ما يطعموم :(ويتحدث عن كيفية تغذيتهم بعد الفطام، فيقول 
الغذاء اللني فيطعموم اخلبز املنقوع يف املاء احلار واللنب واحلليب، مث بعد ذلك الطبيخ واألمراق اخلالية 

حكام مضغه أو رضه رضا ناعما، فإذا قربوا من من اللحم، مث بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد إ
وقت التكلم وأريد تسهيل الكالم عليهم فليدلك ألسنتهم بالعسل وامللح االندراين ملا فيهما من اجلالء 

  )للرطوبات الثقيلة املانعة من الكالم، فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
فإذا حضر وقت نبات األسـنان  :(معهم عند منو األسنان، فيقول  ويتحدث عن كيفية التعامل

فينبغي أن يدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن وميرخ خرز العنق مترخيا كثريا، وحيذر عليهم كل احلذر 
وقت نباا إىل حني تكاملها وقوا من األشياء الصلبة، ومينعون منها كل املنع ملا يف التمكن منها من 

  )سنان لفسادها وتعوجيها وخللهاتعريض األ
وال ينبغي أن يشق على األبوين بكاء الطفل وصراخه :(ويتحدث عن فوائد بكاء الصيب، فيقول 

وال سيما لشربه اللنب إذا جاع، فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيما،  فإنه يروض أعضاءه ويوسـع  
رته الغريزية وحيرك الطبيعة لدفع ما فيها أمعاءه ويفسح صدره ويسخن دماغه وحيمي مزاجه ويثري حرا

  )من الفضول ويدفع فضالت الدماغ من املخاط وغريه
وينبغي أن ال يهمل أمر قماطه ورباطه ولو شق عليه :(ويتحدث عن كيفية مترينه وتدريبه، فيقول 

قليال إىل أن يصلب بدنه وتقوى أعضاؤه وجيلس على األرض فحينئذ ميرن ويدرب على احلركة والقيام 
  )قليال إىل أن يصري له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه

وهكذا يتحدث عن التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا اجلانب، وحنن مل ننقلها هنا على اعتبار تطبيق ما 
                                                

 . ٢٣٠: حتفة املودود   )١(
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ذكره، فذلك قد خيتلف من بيئة إىل بيئة ومن عصر إىل عصر، وإمنا على اعتبار بيان ارتباط هذه األمور 
  .باألحكام الشرعية

وانطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املبحث الطويل عما يرتبط بالرعاية الصحية من أحكام شرعية، 
  :وقد قسمنا احلديث عنها إىل ثالثة مطالب

  .وقاية األوالد من األمراض احملتملة •
  .الرضاعة، باعتبارها غذاء ودواء •
 .اخلتان، باعتباره من األحكام الشرعية اليت شرعت حلفظ الصحة •

أن ننبه إىل أن ما سنذكره خارج األحكام الشرعية من األمور الطبية مأخوذ من جهة من وحنب 
ثقات األطباء، ومن جهة أخرى نريد به التنبيه إىل ضرورة االهتمام ذه اجلوانب ال أن عني ما سنذكره 

  .من أحكام الشرع
ا عالقتها باألحكـام  وقدوتنا يف ذلك ابن القيم، فقد نقل معارف عصره الطبية، ليبني من خالهل

  .الشرعية
  وقاية األوالد من األمراض احملتملة: أوال

وهو من أهم أصول احلفاظ على األوالد من اجلانب الصحي، ذلك ألن الصيب معرض كـثريا  
  .لألمراض بسبب اختالف اجلو الذي ولد فيه عن اجلو الذي كان فيه

كن الصحي، والراحة والنوم اجليـد  الغذاء اجليد واملسه جسمه من حيتاجفلذلك يوفر له ما 
يلعب دوراً هاما يف منو الطفل، فهو يزود اجلسـم  اجليد الصحي واحلصانة من األمراض، فالغذاء 

ام يف تكوين اخلاليا وزيادة مناعة اجلسم ضد اهل هله دوروبالطاقة اليت حيتاج إليها للقيام بنشاطه، 
  . األمراض ووقايته منها

مناعة الوليد اجلديد الذاتية ضعيفة بشكل اعته من األمراض وحتصينه منها، فزيادة على هذا يهتم مبن
عام ألن أجهزة هذه املناعة ال تتطور يف جسمه بعد الوالدة، أما املناعة اليت وصلته مما يف دم أمه مـن  

  .العناصر املناعية فهي غري كافية، وال تقيه إال من بعض األمراض البسيطة
م تعرض الوليد ملا يسبب له االلتهابات واملرض، وبالتايل أمهية اعتنـاء األم  وهذا يوضح أمهية عد

  .البالغ بنظافة مكان الطفل وكل ما حييط به من سريره، وغرفته، وشراشفه، وثيابه وغريها
وعندما تكون األم يف املستشفى ويؤتى إليها بطفلها لترضعه، عليها أن متنع كثرة التحركات من 

  .ه من يد إىل يد، ومتنع أحداً من تقبيلهحوله، وانتقال



 ١١٨

  .وقبل أن ترضعه عليها بالتأكد من كوا غسلت يديها وصدرها أو املصاصة بالصابون املعقم
فعلى األم أن تعلم أن أفضل وسيلة لتطوير مناعة الطفل هي إرضاعه، أي مده بالعناصر الوقائيـة  

صائيون أن امتناع األم عن اإلرضاع هو خطأ كبري إال إذا كان املنتقلة إليه عرب حليبها، لذلك يعترب األخ
  .السبب طبياً

أما الوسيلة الثانية لزيادة هذه املناعة ومحاية الوليد من األمراض اخلطرية اليت دد حياتـه فهـي   
  .اللقاح

تقع  ينالوالدوتعترب مرحلة اللقاحات إحدى أهم احملطات الصحية يف حياة الطفل والولد، فعلى 
مسؤولية حصول الطفل على اللقاحات الالزمة يف الوقت املناسب، فتوفِّر عليه خماطر قد جتعله معوقاً 

  .طوال عمره، أو تودي حبياته وتوفِّر على نفسها الندم بعد فوات األوان
حثُّ اجلسم على تشكيل مناعة ذاتية ضد العناصر املمرضة واألمراض : اللقاح كلمة عامة تعينو

  .شديدة اخلطر، وخطرة: قد تصيب الطفل، وصنفت كاآليت اليت
، وشلل األطفال، واجلدري، والشاهوق، واحلمـرياء،  )كزاز(الشديدة اخلطر كالِسلِّ والتيتانس 

  .واخلناق، ويعترب اللقاح ضد هذه كلِّها إجبارياً
راء، والكَلَب، فيتم أما األمراض اخلطرة كالتهاب السحايا، والكولريا، والتيفوئيد، واحلمى الصف

تلقيح الطفل ضدها يف حال الضرورة، أي يف حال انتشار وبائي يف البيئة احمليطة، أو إصابة واحد من 
  .املقربني، أو يف حال السفر واالنتقال إىل مناطق قد تكون موبوءة

ثُّ جهـاز  واللقاح قد يعطي اجلسم جراثيم مضعفة خمربياً، أو ميتة، أو مسوم اجلراثيم، وكلها حت
املناعة على تكوين العناصر املناعية الذاتية اجلاهزة والقادرة على مهامجة أسباب املرض لدى دخوهلـا  

  .اجلسم
ويستغرق تكون املناعة نتيجة للقاح اجلرثومي أسبوعني أو ثالثة حبسب كل لقاح، وقد يعطـى  

نات، كاحلصان مثالً، فيلقح احلصان اجلسم أمصاالً حتوي مواد مانعة يتم احلصول عليها من دم احليوا
  .باجلراثيم، وتؤخذ العناصر املناعية من دمه، ونتيجة للقاح املصل حتصل املناعة على الفور

قائمة باللقاحات املهمة والضرورية اليت يعترب إمهاهلا جرمية يف بعض الدول املتقدمة،  وسنذكر هنا
األمر أن يوفرها بسهولة من جهة، ويـوعي   ونرى أن على ويلوتقاضي األهل بسبب هذا اإلمهال، 

اتمع بأدائها يف أوقاا من جهة أخرى، فإن حصل تقصري بعد ذلك عاقب عليه مبا يراه من وسائل 
  :الردع

  :) D. T. P(اللقاح الثالثي 
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وحيقن يف العضل، هو لقاح مضاد للكزاز، ودفترييا، والشاهوق، ويتألَّف هذا اللقاح من جراثيم 
  .أو مسومها، ويعطى بثالث حقنات بفارق زمين بني احلقنة واألخرى يبلغ أربعة أسابيع مضعفة

وتعطى احلقنة األوىل ما بني الشهر الثالث والرابع من عمر الوليد، بعد احلقنات الثالث تـؤمن  
  .الوقاية للطفل مدة عامني فقط، والبد من إعطاء الطفل حقنة داعمة بعد عام

لطفل يف سن السادسة والثانية عشرة بلقاح ثنائي ضد الدفترييا والكـزاز، مث  وجيب إعادة تلقيح ا
  .إعطاءه حقنة داعمة ضد الكزاز كل ست إىل مثاين سنوات

  :أما اللقاح الثالثي فيتضمن 
وهو املضاد للشاهوق، وهو يعطي مناعة غري كاملة، فقد يصاب الولد باملرض بعد : اللقاح األول

  ..ابة تأيت خفيفةأن يلقَّح، لكن اإلص
والشاهوق هو أحد األمراض القاتلة لألطفال يف عمر مبكِّر، لذلك جيب تلقيح الطفل قبل بلوغه 

  .شهره الثالث بلقاح الشاهوق من ضمن اللقاح الثالثي
مث يعطى جرعة داعمة من لقاح الشاهوق وحده بعد مخسة أشهر، مث بعد ثالث سنوات مـن  

  .اللقاح األول
وهو املضاد للدفترييا، واملؤلَّف من مسوم اجلراثيم املضعفة خمربياً، ويعطى بـأربع   :اللقاح الثاين

احلقنة األوىل مع اللقاح الثالثي يف الشهر الثالث، مث جرعة داعمة بعد مثانية أشهر، مث عند بلوغ : حقن
  .الولد عامه السادس، وأخرياً عند بلوغه الثانية عشرة من عمره

ضاد للكزاز، واملؤلَّف من جراثيم مضعفة، وهو مينح اجلسم مناعة تـدوم  وهو امل: اللقاح الثالث
  .عدة سنوات

وتتشكل هذه املناعة تدرجياً، وال تصل إىل درجة الوقاية التامة إال بعد احلقنة الثانية، وحتتـاج إىل  
  .سنة)١٢(سنوات، وبعد )٣(جرعات داعمة بعد مخسة عشر شهراً، وبعد 

لى األرض، ويف حال تعرض الطفل جلرح ناتج عن احتكاك جلـده  وجراثيم الكزاز موجودة ع
  .بالتراب أو املعادن، ينصح األطباء بإعطائه مصالً مضاداً للكزاز دعماً ملناعته، حىت ولو كان ملقَّحاً

  :لقاح شلل األطفال 
شكل ويتألف من ثالثة أنواع من الفريوس املضعفة، تقاوم أنواع الشلل الثالثة، ويعطى اللقاح ب

  .نقاط يف الفم
ويستوجب هذا أن يأخذه الطفل بعد انتهائه من األكل بثالث ساعات على األقل، حىت ال يتفاعل 

  .الفريوس مع بقايا الطعام يف فم الطفل
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ولتسريع امتصاص اجلسم للقاح يعطى اللقاح على عدة جرعات تتم يف الشهر الثاين، والرابـع،  
  .فلوالسادس، والثامن عشر من عمر الط

  .ويعطى الولد جرعة داعمة عند دخوله املدرسة ما بني الرابعة والسادسة من عمره
  :اللقاح ضد احلصبة 

وهو عبارة عن فريوس حي مضعف، ويعطى للطفل عندما يبلغ السنة من عمره، ألنه قبل هـذا  
  .التاريخ يكون مكتفياً باملناعة اليت اكتسبها من أمه

بية هلذا املرض أصبحت متيسرة، ينصح بإعطاء اللقاح ألنه يقـي  وبالرغم من كون املعاجلة الط
  .املصاب باحلصبة من املضاعفات، خصوصاً منها التهاب الدماغ

  :اللقاح ضد جدري املاء 

وال يعطى لألطفال إال يف حاالت جداً استثنائية، ومن خطر هذا املرض يكمن يف كونه يصيب 
أمه بتشويهات خطرية، ولذلك يعطى هذا اللقاح للفتيات البالغات احلوامل، فيصاب اجلنني داخل رحم 

  .الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة، واللوايت مل يصنب جبدري املاء يف صغرهن
وزرع العلماء فريوس اجلدري يف أنسجة كلية السعدان، وأضعفوه خمربياً، واستعملوه لقاحـاً،  

  .تدوم ما بني ست أو سبع سنواتويعطى هذا اللقاح حبقنة واحدة ويؤمن وقاية 
  :اللقاح ضد اجلدري 

  .، يولِّد ردة فعل مرضية غري خطرة، ويضمن الوقاية ضد اجلدري)الفاكسني(وهو فريوس مرض 
هذا اللقاح إجباري، ويعطى للطفل ما بني بلوغه عامه األول والثاين، ألن خطر االشـتراكات  

  .املرضية غري موجود يف هذه املرحلة
سبة إىل األطفال الضعفاء البنية يستحسن تأخري موعد اللقاح، كما يستحسن عدم إعطاء هذا وبالن

اللقاح يف طقس شديد احلرارة، وأيضاً أثناء تفشي أي وباء مرضي، ويضع الطبيب نقطة من اللقـاح  
  .على جلد الطفل ويغرز فيها حقنة

بقعة محراء مكان اللقاح، وتزداد تورماً  وردة فعل اجلسم على اللقاح تبدأ بعد ثالثة أيام، فتظهر
وامحراراً حىت اليوم التاسع، وقد ال تظهر على الطفل عوارض الوهن واالنزعاج، أو قد تظهر هـذه  

  .العوارض ويرافقها ارتفاع يف احلرارة وفقدان للشهية
ول العـوارض  وعلى األم أن متنع الطفل من حك مكان اللقاح، وعليها أالَّ تغسل الطفل حىت تز

  .الناجتة عن اللقاح
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وإذا حصل ومتدد االلتهاب الناتج عن اللقاح، وارتفعت حرارة الطفل ارتفاعاً كبرياً، ودامـت  
  .األعراض ألكثر من عشرة أيام، فمن األفضل أن يعرض الطفل على الطبيب

الطفل الوقاية الالزمة، وقد فهذا ال يعترب ضمانة الكتساب  ،وأخرياً، إذا مل تتبع اللقاح أي ردة فعل
يعين أن اللقاح املعطى إليه فاقد فعاليته، أو أنه مل يتسرب عرب اجللد إىل الدم، ويف هذه احلالة البد من 

  .تكرار تلقيح الطفل
  اخلتان : ثانيا

  :تعريف
كما يطلق اخلتـان  ، وهو قطع القلفة من الذكر ، اخلتان واخلتانة لغة االسم من اخلنت : لغة

  .ى موضع القطع،  يقال خنت الغالم خيتنه وخيتنه ختنا، ويقال غالم خمتونعل
  ـ مشروعية اخلتان ١

مع أن اخلتان من األحكام البديهية اليت تعارفت عليها اتمعات اإلسالمية من بداية عهدها، 
ومل تتعرض للنقد والتشكيك، إال أن بعض املشاغبني يف هذا العصر حاول التشكيك فيها مـن  

  :هتنيج
  .من جهة عالقتها بصحة الطفل، وسالمته اجلسدية •
  .من جهة ارتباطها بالديانة اليهودية، أو باألعراف اجلاهلية اليت كانت سائدة يف عهد النبوة •

جريـدة  )قضايا سـاخنة (القضية اليت أثارا يف صفحة ومن أمثلة التشكيك الوارد يف هذا 
رته مع أحد الباحثني املدرسني ملـادة القـانون   يف إطار احلوار الذي أج)األحداث املغربية(

  .     ١بسويسرا، واملتخصصني يف العالقة بني الدين والقانون
ذو القعـدة   ٢٨ ،٢٧وهو منشور بتاريخ )ختان األطفال: (وقد دار احلوار حول موضوع

ختان األطفال عادة متس احلـق يف  : (م، حتت عنوان٢٠٠٠مارس عام  ٥ ٤هـ املوافق ١٤٢٠
  ). مة األبدان، وإلغاؤه جزء من حترير اإلنسانسال

ن كتاب ألفه الباحث نفسـه يف  ملخص معن املقال املنشور، واملقال ذا العنوان ملخص هو
املوضوع ذاته، ومن خالل العنوان تتضح أهداف صاحب املقال ومقاصده ومراميـه وطبيعـة   

  .دعوته

                                                
 . جملة البيان، أبو أنس ميمون باريشكتبه ، اخلتان من اإلسالم حق من حقوق اإلنسان   )١(
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يـدعي أنـه    وهون والقضاء عليها، الباحث املذكور يدعو بصراحة إىل حماربة عملية اخلتاف
نتهت به إىل تأليف كتابه املطبوع اقضى ست سنوات من الدراسة والبحث والتنقيب والتفتيش 

  )ختان الذكور واإلناث يف الديانات السماوية الثالث: (املتداول
أن عملية اخلتان عادة ضارة وخمالفة حلقوق اإلنسان من حيث إا عنف وهو يف سبيل بيان 

اضطهاد، وتعد على سالمة األبدان عمد إىل نفي الطابع الشرعي هلذه العملية اجلراحية مـدعياً  و
أا عرف يهودي سيئ نقله من أسلم من اليهود وفرضوه على اتمع اإلسالمي فرضاً ؛ هذا مع 

ص تأكيده على أن القرآن الكرمي مل يذكر اخلتان بتاتاً وال نص عليه، وأنه على خالف ذلك يـن 
وعلى هذا األساس فسكوت القرآن عن : (على كمال اخللقة، ويدعو إىل احترام األبدان مث يقول

اخلتان ليس عبثاً ؛ فاخلتان بوصفه تعدياً على سالمة جسد اإلنسان يعترب خرقاً للمفهوم الفلسفي 
  ). للقرآن بأن اخللق كامل

ول يائساً كذلك نفـي الشـرعية   مث بعد حماولته هذه لنفي الشرعية القرآنية على اخلتان حيا
وهناك املصدر الثاين للشريعة اإلسالمية وهي السنة ؛ فبعد متحيصي لكـل  : (السنية عنه فيقول

إن كل هذه النصـوص ضـعيفة، وكـل    : النصوص اليت صدرت يف ختان الذكور ميكن القول
اليهود، إىل درجة  األحاديث اليت وردت يف ختان الذكور خمتلقة، وما روي منها أكثره عن الرواة

، غري معروف ؛ فهناك أربع روايات متضاربة متاماً خبصوص ختـان الـنيب    أنَّ ختان النيب 
  )وأكثر الظن أنه مل خينت

وانطالقا من هذه احملاوالت التشكيكية اليت ال تستحق أن تعترب قوال ثانيا يف املسـألة لـه   
التشكيك وعدم صحة األسس اليت يعتمد  اعتباره واستحقاق طرحه حناول أن نبني هنا خطأ هذا

  :عليها
  : مشروعية اخلتان من القرآن الكرمي

على مجيع جزئيات الشرع ؛ بـل  صرحيا القرآن الكرمي مل ينص تنصيصاً مما ال شك فيه أن 
ذكر بعضها بصيغة اإلام، وبعضها اآلخر باإلطالق، وبعضها بالعموم تاركاً اال واسعاً للسنة 

  .ريفة لتبيني امل وتقييد املطلق وختصيص العامالنبوية الش
ال جند يف القرآن الكرمي ذكراً لعدد ركعات الصبح أو الظهر أو العصر أو غريها، وال فلذلك 

جند ذكراً لنصاب املال الذي جتب فيه الزكاة وال ملقدار ما جيب يف املال منـها، إال أن السـنة   
  .عن النصوص نفت به اإلمجالفصلت ذلك تفصيالً 
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ال ختتلف عن القرآن الكرمي يف كوا أحكام جديدة باعتبار بل إن يف السنة زيادة على ذلك 
  .يوحى بلغة صاحب الشرع الذي ال ينطق عن اهلوى اوحي

يف مناظرام مـع مـن أنكـر      -رضي اهللا عنهم  -كان من منهج السلف الصاحل وقد 
تنصيصاً، أن يقيموا عليه الدليل بنص من النصـوص   مشروعية أمر لعدم وروده يف القرآن الكرمي

   .١واالقتداء به يف أفعاله وأقواله وتقريراته القرآنية الداعية إىل ضرورة اتباع حممد 
وهذا املنهج هو الذي سنبني من خالله شرعية اخلتان من القرآن الكرمي، ويقـال حينـها   

قراءة تأمل وتدبر وإمعان وإنصاف لوجدت  لو قرأت فعالً القرآن:(للمنكر ما قال السلف ملثله 
، وسنكتفي هنـا  )فيه ذكراً صرحياً للختان وما يف معناه من مظاهر الفطرة اليت فطر الناس عليها

  :من القرآن الكرمي   -رضي اهللا عنهم  -بإيراد دليلني من جنس ما كان يستدل به السلف 
ثُم أَوحينا   ﴿: تعاىل، قال إبراهيم  يدعو إىل اتباع ملةالكرمي القرآن أن : الدليل األول

 نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كاملُإِلَي نيرِكـن   ﴿: تعاىل، وقال )١٢٣: النحل(﴾شمو
ي الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفن سإِالَّ م يماهرإِب لَّةن مع غَبري نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنا وين

  )١٣٠: البقرة(﴾
واليت ال يستطيع أحد التشكيك فيها سواء من املسلمني أو مـن  ومن مظاهر ملة إبراهيم، 

اختنت (: قال اختنت،  ة أن إبراهيم يدورد يف نصوص شرعية عد، فقد )االختتان(غريهم 
  ٢)انني سنة بالقدومإبراهيم عليه السالم وهو ابن مث

يف هذه السن املتقدمة دليل على أنه أمر إهلي، وليس عـادة اعتادهـا    واختان إبراهيم 
براهيم باخلتان، فاختنت بقدوم إأُمر (قومه، فجرى على العمل ا، ويدل هلذا ما روي من أنه ملا 

! يا رب : (فقال. بآلته فاشتد عليه، فأوحى اهللا إليه أن عجلت قبل أن نأمرك)وهي آلة النجارة(
  ٣)كرهت أن أؤخر أُمرك

                                                
، عن اهللا الوامشات واملستومشاتل« :قال أبو داود عن عبد اهللا بن مسعود و مسلمو ما رواه البخاري: من أمثلة ذلك   )١(

وكانت تقرأ ، فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب، »واملتفلِّجات للحسن املغيرات خلق اهللا ، والنامصات واملتنمصات
خلـق   واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات، ما حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات واملستومشات: فقالت، القرآن فأتته

لقد قرأت مـا بـني لـوحي    ، فقالت املرأة .وهو يف كتاب اهللا! ؟ وما يل ال ألعن من لعن رسولُ اهللا : فقال عبد اهللا! اهللا ؟ 
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  :قال اهللا ! لئن كنت قرأته لقد وجدته : فقال! ! املصحف فما وجدته 

 . )٧: احلشر(﴾
 . البخاري ومسلم   )٢(
 . أبو يعلى من طريق علي بن أيب رباح   )٣(
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فاخلتان إذن مظهر من مظاهر امللة اليت أمر إبراهيم اخلليل بإظهارها واليت أمرنا باتباعه فيها، 
قد تقدم أن إبراهيم أول مـن  : قلت:(واألمر يفيد حكماً شرعياً يقتضي االمتثال، يقول القرطيب 

معموالً ا يف ذريته وأهل األديان املنتمني إىل دينـه، وهـو   اختنت، وأن ذلك مل يزل سنة عامة 
  )حكم التوراة على بين إسرائيل كلهم

 قال أبو شامة، أظهرها احلج على بقية من دين إبراهيم  العرب قبل اإلسالم وقد كان
أي غري املختون ـ يف أشعارهم،   -إن القلفة من املستقذرات عند العرب، وقد كثر ذم األقلف:(
   )ان للختان عندهم قدر، وله وليمة خاصة به، وأقر اإلسالم ذلكوك

، كما قـال  حيث على ضرورة االقتداء بسنة رسول اهللا أن القرآن الكرمي  :الدليل الثاين
يد وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا واتقُـوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه شـد      ﴿: تعاىل

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمـن   ﴿: تعاىلوقال ،، )٧من اآلية: احلشر(﴾الْعقَابِ
الـيت ال ميكـن    ومن سنته ، )٢١:األحزاب( ﴾كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثرياً

   .اخلتاناجلدال يف ثبوا 
بغـض  ـ فالذي ترشد إليه هذه الروايات  ، ختانه  تضارب الروايات يفزعم من  أما ما

أن التضارب مل حيصل يف إثبات ختانه أو نفيـه،  ـ هو النظر عن درجتها يف الصحة أو الضعف  
يوم شـق صـدره ؟ أم أن    هل ولد خمتوناً؟ أم ختنه جربيل : وإمنا وقع يف بيان طبيعة ختانه

  ؟  ١ي توىل األمرجده عبد املطلب هو الذ
قد توىل هذه العملية يف حياته، ومـن   أن الرسول ورد يف النصوص من ويلحق ذا ما 
عـن احلسـن واحلسـني     عق رسول اهللا : (أنه قال  -رضي اهللا عنه  -ذلك حديث جابر 
  )وختنهما لسبعة أيام

  .يف حملها بعد هذا فسنورد ما ورد فيها من أدلةخبصوص سنته الفعلية، أما سنته القولية،  هذا
  :من السنة النبوية الشريفة

                                                
  :علي أقوال ختان النيب  اختلف يف   )١(
  وهذا ال يصح، ورد أنه ولد خمتونا   -١
  وهذا أيضا ال يصح. قيل أن جربيل ختنه حني شق صدره   -٢
  .ه مأدبة ومساه حممدا علي عادة العرب يف ختان أوالدهموقيل أن جده عبد املطلب ختنه يوم سابعه وجعل ل   -٣

  .انتهي. قال ابن القيم رمحه اهللا عن هذا القول قال ابن العدمي وهو علي ما فيه أشبه بالصواب، وأقرب إىل الواقع
صدوق . سريوهذا القول ليس علي اليقني لكنه األقرب لالختيار أن سنده أقل األحاديث ضعفا حيث أن فيه حممد بن أيب ال

 . عارف له أوهام
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، ١)اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظافر، ونتف اآلباط: الفطرة مخس(: قوله  •
فجعل اخلتان رأس خصال الفطرة، وإمنا كانت هذه اخلصال من الفطرة ؛ : (ابن القيم رمحه اهللاقال 

ذه اخلصال أُمر ا إبراهيم وهي الكلمات اليت ابتاله ربه ألن الفطرة هي احلنيفية ملة إبراهيم، وه
  )ن

   )اخلتان، والتعطر، والسواك، والنكاح: أربع من سنن املرسلني(: قوله  •
   ٢)ألقِ عنك شعر الكفر، واختنت: (ملن أسلم جديدا قوله  •

  ـ احلكمة من اخلتان ٢
فيعتربه منافيا حلقـوق اإلنسـان   تكملة للكالم السابق يف الرد على من يشكك يف اخلتان، 

مضرا بصحته خاليا من أي مصلحة معتربة نورد هنا بعض ما أثبتته الدراسات من وجوه املصاحل 
املعتربة يف اخلتان، واليت تزيد يف تأكيد مشروعيته اليت سبق ذكر النصوص الدالة عليها، وهي يف 

  :٣ر ما تقنعهم الدراسات العلميةنفس الوقت أكرب رد على من ال تقنعهم النصوص الشرعية بقد
  :اخلتان وقاية من االلتهابات املوضعية يف القضيب 

فالقلفة اليت حتيط برأس القضيب تشكل جوفاً ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها، إذ تتجمـع   
فيه مفرزات القضيب املختلفة مبا فيها ما يفرز سطح القلفة الداخلي من مادة بيضاء ثخينة تدعى 

وبقايا البول واخلاليا املتوسفة واليت تساعد على منو اجلراثيم املختلفة مؤديـة   Smegmaاللخن 
  . ٤إىل التهاب احلشفة أو التهاب احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن

  :اخلتان يقي من اإلصابة بالتهاب ااري البولية 
غاراً وكبـاراً،  ثبت يف عديد من الدراسات الطبية أن التهابات اجلهاز البويل يف الذكور، ص

تزداد نسبتها زيادة ملحوظة يف غري املختونني، وأن عدوى األمراض املنقولة جنسياً كـالزهري  
  .والسيالن وعلى اخلصوص مرض اإليدز تكون يف غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني

غـري  من التهابات ااري البولية عند األطفال حتدث عنـد  % ٩٥وجد جرت برغ أن وقد 
و يؤكد أن جعل اخلتان أمراً روتينياً جيري لكل مولود يف الواليات املتحدة منع حدوث .املختونني
  .٥ألف حالة من التهاب احلويضة والكلية سنوياً ٥٠أكثر من 

                                                
 . البخاري ومسلم وغريمها من أهـل السنن   )١(
 . أمحد وأبو داود بسند حسن   )٢(
 . عبد احلميد حممود طهماز، األربعون العلمية، قبسات من الطب النبوي باختصار   )٣(
 .  دار املنار، اخلتان  ،حممد علي البار .د  )٤(
 . الشريعة  ابن النفيس  دمشقو ار اخلتان تتجلى يف الطبأسر: حسان مشسي باشا. د   )٥(



 ١٢٦

شد أعـداء اخلتـان   ألقد كنت من :(يقول  ١٩٩٠الربوفسور ويزويل يف عام وهلذا كتب 
ضد إجرائه، إال أنه يف بداية الثمانينـات أظهـرت    ١٩٧٥وشاركت يف اجلهود اليت بذلت عام 

وادث التهابات ااري البولية عند األطفال غري املختـونني،  حالدراسات الطبية زيادة يف نسبة 
وبعد متحيص دقيق لألحباث اليت نشرت، فقد وصلت  إىل نتيجة خمالفة وأصبحت من أنصـار  

  ١)مولودجعل اخلتان أمراً روتينياً جيب ان جيري لكل 
  :اخلتان واألمراض اجلنسية 

أكد الربوفسور وليم بيكوز الذي عمل يف البالد العربية ألكثر من عشرين عاماً، وفحـص   
ألف امرأة ندرة األمراض اجلنسية عندهم وخاصة العقبول التناسـلي والسـيالن    ٣٠أكثر من 

امني ندرة الزىن وختـان  والكالميديا والتريكوموناز وسرطان عنق الرحم ويرجع ذلك لسببني ه
  .٢الرجال

  :اخلتان والوقاية من السرطان 
ميكن القول وبدون مبالغة بأن اخلتان الذي جيري للـذكور يف  :(يقول الربفسور كلو دري 

  )سن مبكرة خيفض كثرياً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم
مقاالً عـن   ـبية  هي من أشهر االت الطـ و BMGوقد نشرت الة الطبية الربيطانية 

إن سرطان القضيب نادر جداً عند : ، جاء يف هذا املقال١٩٨٧سرطان القضيب ومسبباته عام 
اليهود ويف البلدان اإلسالمية، حيث جيري اخلتان أثناء فترة الطفولة، وأثبتت اإلحصائيات الطبية 

  .لهأن سرطان القضيب عند اليهود مل يشاهد إال يف تسعة مرضى فقط يف العامل ك
التهاب احلشفة، وملا كان اخلتان يزيل هـذه  : ومن العوامل املهيئة حلدوث سرطان القضيب

القلفة من أساسها فإن املختونني ال حيدث لديهم تضيق يف القلفة، كما أنه يندر جداً أن حيـدث  
التهاب احلشفة عندهم، ويبدو أن تضيق القلفة ينجم عن احتباس اللخن وهي مفرزات تتجمـع  

  .ني حشفة القضيب والقلفة عند غري املختونني، وقد ثبت أن هلذه املواد فعالً مسرطناًب
ونشرت جملة املعهد الوطين للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقـل عـرب   

كما . االتصال اجلنسي، وأشارت إىل أن االتصال اجلنسي املتعدد بالبغايا يؤدي إىل حدوث هذا
إن اخلتان هو الوسيلة الفعالة للوقاية من : ته األكادميية ألمراض األطفال جاء فيهورد يف تقرير نشر

                                                
 . Amer.Famil J. Physicianالربوفسور ويزويل عن جملة    )١(
)٢(   Pikers W: Med. Dijest jour.April ١٩٧٧ . 



 ١٢٧

وأكدت الة األمريكية ألمراض األطفال أن العوامل الدينية عنـد املسـلمني   . سرطان القضيب
   .تلعب عامالً أساسياً يف حث هؤالء على األخذ ذه الفطرة: واليهود اليت تقرر اتباع اخلتان

  :رىحكم أخ
  :باإلضافة إىل هذه احلكم الصحية هناك حكم أخرى منها 

أن األقلف أي الذي مل خيتنت يف حكم من به سلس البول أو غريه الحتباس البول يف القلفة ؛ إذ إن  •
األقلف معرض لفساد طهارته وصالته ؛ فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول، وال ميكـن  (

   )ارة والصالة موقوفة على اخلتانالستجمار هلا، فصحة الطه
هذا مع ما يف اخلتان من : (يقول ابن القيم. اخلتان يساهم يف حتقيق التوازن اجلنسي عند بين آدمأن  •

الطهارة، والنظافة، والتزيني، وحتسني اخللقة، وتعديل الشهوة اليت إذا أفرطت أحلقت اإلنسـان  
  )ات ؛ فاخلتان يعدهلاباحليوانات، وإذا عدمت بالكلية أحلقته باجلماد

  ـ أحكام اخلتان ٣
  :احلكم التكليفي

  :اختلف الفقهاء يف حكم اخلتان بعد االتفاق على مشروعيته على األقوال التالية 
اخلتان سنة يف حق الرجال وليس بواجب، وهو قول احلنفية واملالكية، وهو : القول األول

فلـو  ، نه من الفطرة ومن شعائر اإلسـالم  إ: ورواية عن أمحد، وقالوا، وجه شاذ عند الشافعية
  .كما لو تركوا األذان، اجتمع أهل بلدة على تركه حارم اإلمام 

  :وقد استدلوا على هذا مبا يلي
   ١)اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء:(أنه قال  عن النيب   - رضي اهللا عنه  - حديث ابن عباس  •
وقـص  ، وتقليم األظفـار  ، ونتف اإلبط ،  واالستحداد، مخس من الفطرة اخلتان (: قوله  •

  .، فقد اقترن اخلتان يف احلديث بقص الشارب وغريه، مع أنه ليس واجبا٢)الشارب
  .أن اخلتان قطع جزء من اجلسد ابتداء، فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص األظفار •

                                                
 . أمحد   )١(
، ١/٦٥: نسائي، ال٤/٨٤: ، أبو داود١/١٤٩، البيهقي ١٢/٢٩٣: ، ابن حبان١/٢٢١: ، مسلم٥/٢٢٠٩: البخاري   )٢(

 . ٢/٤١٨: ، مسند احلميدي٢/٢٣٩: ، أمحد١/١٠٧: ابن ماجة
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ربيعـة،  قـال الشـعيب، و  :( قال ابن القـيم اخلتان واجب على الرجال،، : القول الثاين
وشدد فيه مالك ، هو واجب: والشافعي وأمحد ١واألوزاعي، وحيىي بن سعيد األنصاري، ومالك

  :، وقد استدلوا على ذلك مبا يلي٢)من مل خيتنت مل جتز إمامته ومل تقبل شهادته: حىت قال
، )١٢٣:النحل()وما كَانَ من الْمشرِكني﴿ ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً : تعاىلقوله  •

، وهويدل على أن فعل تلك األمور اليت كان يفعلها هي من شرعنا فقد أمرنا باتباع إبراهيم 
اختنت :(قال  أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - وواجبة علينا، وقد جاء يف حديث أيب هريرة 

  )موهو ابن مثانني سنة بالقدو إبراهيم النيب 
   ٣)ألق عنك شعر الكفر  واختنت:( قال له(: من حديث كليب أن النيب ما روي  •
   ٤)اختنت إبراهيم عليه السالم وهو ابن مثانني سنة بالقدوم(: قوله  •
وملا جاز نظر اخلاتن إليها وكالمها ، أن اخلتان لو مل يكن واجبا ملا جاز كشف العورة من أجله  •

  .حرام
 .لمني فكان واجبا كسائر شعارهمأن اخلتان من شعار املس •
اخلتان مما جرى عليه املسلمون وعملوا به، وتوارثوه كابراًعن كابر، بقضهم وقضيضهم، وال أن  •

  . ميكن أن يكون ذلك إال يف أمر واجب
  . أن القلفة حتبس النجاسة فتمنع صحة الصالة، كمن أمسك جناسة •
 . واجباً كقطع اليد يف السرقة من اجلسد، تعبداً، فيكون - ال يستخلف - أنه قطع عضو •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بالوجوب اعتبارا لألدلة الكثرية على ذلك، زيادة على املنافع  

  .احلاصلة للمختنت، زيادة على كون اخلتان من األمور الضرورية اليت تعارفت ا األمة
                                                

 ،القوانني الفقهية« روي عن اإلمام مالك القوالن، وإن كان املذهب على أنه سنة مؤكدة كم ذكر ذلك ابن جزي يف    )١(
معها وهى غري واجبـة    ذكرأما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأىب حنيفة كسائر خصال الفطرة الىت« : قال»  ١٢٩ص 

  » اتفاقاً 
االختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكـن السـنة   : ونقل كثري من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حىت قال القاضي عياض

 وإال فقد صرح مالك بأنه ال تقبل شهادة األقلف، وال جتـوز ، عندهم يأمث بتركها، فهم يطلقوا على مرتبة بني الفرض والندب
 . .إمامته
 . ١٦٢: حتفة املودود   )٢(
: ، والسنن الكربى١/٢٢٣: ، والكامل البن عدي٣٥٦برقم  ١/١٤٨: داوود ، وسنن أيب٣/٤١٥: مسند أمحد :انظر   )٣(

١/١٧٢ . 
 . ٤/١٧٠/١٧١: البخاري كتاب أحاديث األنبياء   )٤(
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 يكلف الكبري الذي أسلم باخلتان، واحلديث ولكن هذا احلكم مع ذلك قد يصدق مع الصغري، فال
للكبري باخلتان ضعيف، ال يصح االستدالل به، فلذلك ميكن القول بسنيته للكبري  املروي يف أمر النيب 

  .يف حال عدم تضرره به
  :مقدار ما يقطع يف اخلتان

  :اختلف الفقهاء يف مقدار ما يقطع يف اخلتان على األقوال التالية
، وتسـمى القلفـة   ، يكون ختان الذكور بقطع اجللدة اليت تغطي احلشفة  :القول األول

  .حبيث تنكشف احلشفة كلها، والغرلة 
  .إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز، وهو قول عند احلنابلة:  القول الثاين

يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، : القول الثالث
  .بن كج من الشافعيةوهو قول ا

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أا من املسائل الطبية اليت يرجع فيها لألطباء ليفتـوا فيهـا    

حبسب املصلحة الصحية للمختون، ألن اخلتان ال يعدوا أن يكون عملية جراحية جتميلية هلا فوائد 
  .هصحية، وهو أشبه ما يكون بقطع احلبل السري لالستغناء عن

  :وقت اخلتان
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب اخلتان على أن وقت الوجوب هو ما بعد البلوغ، ألن اخلتان 

  :وهي ال جتب عليه قبله، واختلفوا يف الوقت املستحب لذلك على قولني، من أجل الطهارة 
عه، الوقت الذي يستحب فيه اخلتان هو اليوم السابع، وحيتسب يوم الوالدة م: القول األول

عن احلسن واحلسني  عق رسول اهللا :(  -رضي اهللا عنه  -وهو قول للشافعية، حلديث جابر 
  ١)وختنهما لسبعة أيام

  .أنه اليوم السابع بعد يوم الوالدة، وهو ما عليه األكثرون: القول الثاين
ـ ،إن املستحب ما بني العام السابع إىل العاشر من عمره : القول الثالث ة وهو قول للحنابل

  .واملالكية، ألا السن اليت يؤمر فيها بالصالة
                                                

والبيهقي من وراية جابر عن ، يهقي من حديث عائشةأخرجه احلاكم والب[ : ٨٣/  ٤: "التلخيص " حجر يف ابن قال    )١(
عن زهري بن ، من طريق الوليد بن مسلم ٣٢٤/ ٨: "الكربى" وأخرجه البيهقي يف : قلت .]-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
وزهري بـن   ." وختنهما لسبعة أيام، عن احلسن واحلسني rعق رسول اهللا " : قال، عن جابر، عن حممد بن املنكدر، حممد املكي

فما حـدث  ، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، حمله الصدق ويف حفظه سوء: حممد املكي قال أبو حامت
 . ٤١٧/  ٩: للمزي" التهذيب " وانظر  .١٦٢مات سنة  .وما حدث من كتبه فهو صاحل، من حفظه ففيه أغاليط
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  .وهو رواية عن مالك، إذا سقطت أسنانه ، أنه وقت اإلثغار : القول الرابع
وهو األشبه ، أن العربة بطاقة الصيب إذ ال تقدير فيه، فيترك تقديره إىل الرأي: القول اخلامس

  .عند احلنفية
   :الترجيح

خضوعها حلكم الطبيب املختص الثقة الذي ينظر إىل مدى  نرى أن األرجح يف املسألة هو 
استعداد الصيب للختان، وأشبه األقوال ذا هو القول اخلامس، ونرى أن يقدم بقـدر اإلمكـان   

  .مراعاة للفورية يف تنفيذ األحكام الشرعية، وملصلحة الصيب الصحية
  ـ مسقطات وجوب اخلتان ٤

  :هاءمن مسقطات اخلتان اليت نص عليها الفق
  :ختان من يضعف عن اخلتان

مل جيز أن خينت حىت عند القائلني بوجوبه ، من كان ضعيف اخللقة حبيث لو خنت خيف عليه 
؛ ألنه ال تعبد فيما يفضـي إىل التلـف   ، بل يؤجل حىت يصري حبيث يغلب على الظن سالمته ، 

  . ل إن اخلتان سنةوهذا عند من يقو، وألن بعض الواجبات يسقط خبوف اهلالك فالسنة أحرى 
وال ، ملخصه أن وجوب اخلتان يسقط عمن خاف تلفـا  ، وللحنابلة تفصيل يف مذهبهم 

أما من يعلم أنه يتلف به وجزم بذلك فإنه حيـرم عليـه   ، حيرم مع خوف التلف ألنه غري متيقن 
  )١٩٥ن اآليةم: البقرة( ﴾وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة ﴿: تعاىلاخلتان لقوله 
  :املوت

  :اختلف الفقهاء يف حكم من مات من غري اختتان، هل خيتنت أم ال على قولني
  : ال خينت امليت األقلف الذي مات غري خمتون، واستدلوا على ذلك مبا يلي :القول األول

  .وقد زال باملوت، أن اخلتان كان تكليفا  •
  .لت احلاجة مبوتهوقد زا، أن املقصود من اخلتان التطهري من النجاسة  •
أو القصاص وهي ال تقطع مـن  ، كيده املستحقة يف قطع السرقة ، أنه جزء من امليت فال يقطع  •

  .امليت
وامليت يشارك ، ألما يزاالن يف  احلياة للزينة ؛ أنه ال يصح قياس اخلتان على قص الشعر والظفر  •

  .باملوتوقد زال ، وأما اخلتان فإنه يفعل للتكليف به ، احلي يف ذلك 
أنه خينت، وهو قول ثان للشافعية، ألنه كالكبري والصغري، ألنه كالشعر والظفر : القول الثاين

  .وهي تزال من امليت
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   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخلتان حكم معقول املعىن، يـرتبط بصـحة اإلنسـان     

  . د املوتوطهارته، وهذه احلكمة تنتفي بعد املوت، فال حاجة للختان بع
  :عدم القلفة

  :اختلف الفقهاء يف حكم ختان من من ولد خمتونا بال قلفة على قولني
فإن وجد من ، من ولد خمتونا بال قلفة فال ختان عليه ال إجيابا وال استحبابا  :القول األول

فإنه جيـب  ، وجب قطعه كما لو خنت ختانا غري كامل ، القلفة شيء يغطي احلشفة أو بعضها 
  .ه ثانيا حىت يبني مجيع القلفة اليت جرت العادة بإزالتها يف اخلتانتكميل

  .فإن كان فيه ما يقطع قطع، وهو قول عند املالكية، إنه جترى عليه املوسى  :القول الثاين
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن اخلتان عملية جراحية جتميلية هلا قصد  
تنتفي بكل ما يرفع عنها هذه احلكمة، زيادة على ذلك، فهو من خصال الفطرة، صحي، فلذلك 

ومل يقل أحد من الفقهاء بأن من مل تنموا أظفاره عليه أن جيري عليها املوسى ليقوم بسنة قـص  
  .األظفار
  ـ ختان اإلناث ٥

بعض بلدان بأشكاله املختلفة يف )ختان اإلناث(من األحكام اليت تلقى جدال كبريا يف الواقع 
العامل اإلسالمي، وهو بتطبيقاته الواقعية يف أكثر هذه البلدان ضرر حمض مل تأت به الشريعة وال 
نص عليه الفقهاء، بل هو من العادات اليت قد تكون متوارثة يف هذه البلدان من غري حرص منها 

  .ضررعلى تطبيق الشرع يف املسألة، وإال فإن للتطبيق الشرعي شروطه اليت تنفي ال
والكالم عن حكم ختان اإلناث يستدعي الكالم على نوعني منه، نوع قد يعترب شرعيا لوجـود  

وهو عادة مصرية )اخلفاض الفرعوين(اخلالف فيه، ونوع ال حظ له من الشرعية به كما مساه بعضهم 
  .وسودانية قدمية

  اخلتان الشرعي  
ما ينطلق عليه االسم من اجللدة  قطع(وهو اخلتان الذي حتدث عنه الفقهاء، وصفته تتم بـ 

ويستحب أن يقتصر يف املرأة على شـيء  :(، قال النووي )اليت كعرف الديك فوق خمرج البول
ملا ورد يف حديث أم عطية رضي اهللا عنها، أن امرأة كانت ختنت باملدينة )يسري وال يبالغ يف القطع
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بفـتح  )تنهكي(، ومعىن ) البعلال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إىل:(فقال هلا النيب 
  .ال تبالغي يف القطع: التاء واهلاء

هذه اجللدة يف :(على هذا فقالعلق الدكتور حممد هيثم اخلياط ويذكر الشيخ سليم العوا أن 
التشريح تسمى قلفة البظر، فإذا كانت هي املقصودة بالقطع، وكان النهك منهاً عنه، فإن قطـع  

وواضح أن القطع . بظر نفسه يدخل يف حد حترمي النهك ويأمث فاعلهأي شىء ولو قليل جداً من ال
. ليس معناه االستئصال، كما ذكر املاوردي حبق، فحىت هذه اجلليدة ال تستأصل وإمنا يقتطع منها

فليت شعري أي جراح جتميل هـذا الـذي   )قطع أدىن جزء من اجللدة(وانظر إىل قول النووي 
   )يستطيع ذلك؟

  :ء يف مدى مشروعية هذا النوع من اخلتان على قولنيوقد اختلف الفقها
أنه مشروع، وهو قول مجاهري العلماء، واستدلوا لذلك باألدلة اليت سـريد   :القول األول

  .ذكرها عند بيان اختالفهم يف نوع مشروعيته
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف نوع احلكم املرتبط به، والذي يفهم من األدلـة الـيت   

  :ى اآلراء التاليةأوردوها عل
اخلتان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال :(أنه واجب، قال النووي : الرأي األول

، ورى عن الشـافعي وجهـان   )وممن أوجبه أمحد، كذا حكاه اخلطايب ، كثريون من السلف 
كى وح، سنة يف حق اجلميع وحكاه الرافعي وجها لنا : وقال مالك وأبو حنيفة:(آخران، فقال 

واملذهب الصـحيح  ، وهذان الوجهان شاذان ، وجها ثالثا أنه جيب على الرجل وسنة يف املرأة 
، )املشهور الذي نص عليه الشافعي رمحه اهللا وقطع به اجلمهور أنه واجب على الرجال والنساء

وىف النساء عنه روايتـان أظهرمهـا الوجـوب،    . وقال اإلمام أمحد هو واجب ىف حق الرجال
  : ا على ذلك مبا يليواستدلو

  .لو كان اخلتان سنة ملا كشفت العورة احملرم كشفها له •
فإن قطعها إذا كانت سليمة ال ، فلو مل جيب مل جيز كقطع األصبع ، أن اخلتان قطع عضو سليم  •

 .جيوز إال إذا وجب بالقصاص
، نص وقد حاول الشيخ جاد احلق على جاد احلق أن ينتصر هلذا القول يف فتوى من فتاويه

ن له بنتني صغريتني إحدامها ست سنوات واألخرى سنتان وأنه قد سأل بعـض  أ(سائلها على 
فهل أمر اإلسـالم  ، األطباء املسلمني عن ختان البنات، فأمجعوا على أنه ضار ن نفسيا وبدينا

  )خبتان أو أن هذا عادة متوارثة عن األقدمني فقط
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ه ملا ورد يف املصنفات الفقهية من أقوال العلماء فأجاب الشيخ ـ رمحه اهللا ـ بعد استعراض  
ملا كان ذلك كان املستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء علـى  :(يف حكم اخلفاض 

النحو املبني والثابت ىف كتب السنة والفقة أن اخلتان للرجال والنساء من صفات الفطرة الىت دعا 
ى ما يشري إليه تعليم رسول اهللا كيفية اخلتان، وتعبريه ىف إليها اإلسالم وحث على االلتزام ا عل

  )بعض الروايات باخلفض، مما يدل على القدر املطلوب ىف ختان
ومن :(وأضاف بعد استدالله بكون املراد بالفطرة سنة اإلسالم، ال السنة اليت تقابل الفرض 

من فطرة اإلسالم وشعائره، وأنه هنا اتفقت كلمة فقهاء املذاهب على أن اخلتان للرجال والنساء 
القول  -أمر حممود، ومل ينقل عن أحد من فقهاء املسلمني فيما طالعنا من كتبهم الىت بني أيدينا 

مبنع اخلتان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره باألنثى، إذا هو مت على الوجـه الـذى   
أما االختالف ىف وصف حكمه، بني واجب  ألم حبيبة ىف الرواية املنقولة آنفا، علمه الرسول 

وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختالفا ىف االصطالح الذى يندرج حتته احلكم، يشري إىل هذا مـا  
وىل (نقل ىف فقه اإلمام أىب حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك اخلتان، قاتلهم اإلمـام  

ه أيضا أن مصدر تشريع اخلتان هو اتباع ، كما يشري إلي١ألنه من شعائر اإلسالم وخصائصه)األمر
من خصال الفطرة، وأميل  ملة إبراهيم، وقد اختنت، وكان اخلتان من شريعته، مث عده الرسول 

بأا السنة الىت هى طريقة اإلسالم ومـن   -حسبما سبق  -إىل تفسريها مبا فسرها به الشوكاىن 
  )شعائره وخصائصه، وكما جاء ىف فقه احلنفيني

وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات :(قا من هذا رد على االستفتاء السابق بقوله وانطال
، فإنه ال يصـح أن  املسئول عنه من فطرة اإلسالم وطريقته على الوجه الذى بينه رسول اهللا 

يترك توجيهه وتعليمه إىل قول غريه ولو كان طبيبا، ألن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته 
ياته دائما، ولذلك جند أن قول األطباء ىف هذا األمر خمتلف، فمنهم من يرى تـرك ختـان   ونظر

النساء، وآخرون يرون ختان، ألن هذا يهذب كثريا من إثارة اجلنس ال سيما ىف سن املراهقـة  
الىت هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبري بعض روايات احلديث الشريف ىف ختان النسـاء  

ة يهدينا إىل أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك اإلفرازات الدهنية الىت بأنه مكرم
تؤدى إىل التهابات جمرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك لألمراض اخلبيثة، هذا ما قاله 
 األطباء املؤيدون خلتان النساء، وأضافوا أن الفتاة الىت تعرض عن اخلتان تنشأ مـن صـغرها وىف  

                                                
 . ٢/١٢١: االختيار شرح املختار   )١(



 ١٣٤

مراهقتها حادة املزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه ىف عصرنا من تـداخل  
وتزاحم، بل وتالحم بني الرجال والنساء ىف جماالت املالصقة والزحام الىت ال ختفى على أحـد،  

ـ  -فلو مل تقم الفتاة باالختتان لتعرضت ملثريات عديدة تؤدى ا   ا مع موجبات أخرى، تذخر
   ١)إىل االحنراف والفساد -حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه 

  : أنه سنة، واستدلوا على ذلك مبا يلي :الرأي الثاين
  . ، ففيه بيان أن النساء كن خيتنت٢)إذا التقى اخلتانان وجب الغسل(: قوله  •
   )أبقي منه شيئا إذا خفضت:(فقال ، إن ختانة ختنت :  - رضي اهللا عنه  - حديث عمر  •
  .وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه،   ٣)ومكرمة للنساء، اخلتان سنة للرجال (: قال  •
ختانة : ، واخلفض٤)وأسرى للوجه، فإنه أحظى للزوج ، أمشي وال تنهكي :(للخافضة  قوله  •

  .املرأة
  .أنه مكرمة: الرأي الثالث
كرمة، وال حـظ لـه مـن    عدم مشروعية ختان األنثى، وأنه ال سنة وال م :القول الثاين

، وسنقتبس هنا من ٥املشروعية، وهو قول بعض الفقهاء املعاصرين، ومن بينهم األستاذ سليم العوا
كالمه ما استدل به هلذا القول حماولني التصرف معه حبسب الطريقة اليت جرينا علهيا يف هـذه  

  :السلسلة من تصنيف األدلة
حكم الشريعة اإلسـالمية يؤخـذ مـن     أن:(وهو كما ينص األستاذ سلم : االستصحاب

وهي القرآن الكرمي، والسنة النبوية الصحيحة، واإلمجاع بشروطه : مصادرها األصلية املتفق عليها
  . املقررة يف علم أصول الفقه، والقياس املستويف لشروط الصحة

حكام أما فقه الفقهاء، فهو العمل البشري الذي يقوم به املتخصصون يف علوم الشرع لبيان أ
وال يعد كالم . أن يعرفوا حكم الشريعة فيه -بل الناس أمجعني -الشريعة يف كل ما يهم املسلمني

الفقهاء شريعة، وال حيتج به على أنه دين، بل حيتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية، وإنزال هلا 
                                                

 . م١٩٨١يناير  ٢٩ -هجرية  ١٤٠١فضيلة الشيخ جاد احلق على جاد احلق، ربيع األول : ختان البنات، املفىت   )١(
 . حديث حسن صحيح: وقال) ١٠٩و ١٠٨(رقم :الترمذي    )٢(
 . سيأيت ختريج احلديث مفصال   )٣(
 . سيأيت ختريج احلديث مفصال   )٤(
أنه ال واجب وال سنة، ومل يـدل  : وهكذا يتبني حكم الشرع يف ختان األنثى «:ل قال بعد سرده لألدلة على هذا القو   )٥(

بل هو عادة، وهي عادة ليست عامـة يف كـل   . على واحد منهما دليل، وليس مكرمة أيضاً لضعف مجيع األحاديث الواردة فيه
اعه بإنسان دون سبب مشروع، وهـو  وهي عادة ضارة ضرراً حمضاً ال جيوز إيق. بالد اإلسالم بل هي خاصة ببعضها دون بعض

 » ضرر ال يعوض ال سيما النفسي منه



 ١٣٥

صوماً، ويقع على الواقع، وهو سبيل إىل فهم أفضل هلذه النصوص وكيفية إعماهلا، لكنه ليس مع
واتهد املؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حني يصيب ؛ ومأجور . يف اخلطأ كما يقع يف الصواب

  . أجراً واحداً حني خيطىء
فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة اإلسالمية يف مسألة ختان اإلناث، فإننا نبحث يف 

وقد جند يف الفقه ما يعيننا فنطمـأن بـه إىل    القرآن الكرمي مث السنة النبوية مث اإلمجاع مث القياس،
فهمنا ونؤكده، وقد ال جند فيه ما ينفع يف ضوء علم عصرنا وتقدم املعارف الطبية خاصة، فنتركه 

  . وشأنه وال نعول على ما هو مدون يف كتبه
. وقد خال القرآن الكرمي من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إىل ختـان اإلنـاث  

  . إمجاع على حكم شرعي فيه، وال قياس ميكن أن يقبل يف شأنه وليس، هناك
أما السنة  النبوية فإا مصدر ظن املشروعية، ملا ورد يف مدوناا من قريب أو منسـوبة إىل  

يف هذا الشأن احلق أنه ليس يف هذه املرويات دليل واحد صحيح السـند جيـوز أن     الرسول
  . ة اخلطورة على احلياة االنسانية كهذه املسألةيستفاد منه حكم شرعي يف مسألة بالغ

نقلها، إذ احلجة فيما صح سنده  حيف األحاديث اليت مل يص -وال حجة ــ عند أهل العلم
  . دون سواه

وقال ، ١)ليس يف اخلتان خرب يرجع إليه وال سنة تتبع:(وملثل هذا الفهم قال اإلمام ابن املنذر 
   ٢)ث ال يصلح لالحتجاج به فهو ال حجة فيه على املطلوبومع كون احلدي:( اإلمام الشوكاين

وأن ما حيتج به . وهكذا يتبني أن السنة الصحيحة ال حجة فيها على مشروعية ختان األنثى
وأن األمر ال يعـدو أن  . من أحاديث اخلتان لإلناث كلها ضعيفة ال يستفاد منها حكم شرعي

  . تقدم العلم الطيب أمر ذيبياً أو إبطاهلايكون عادة من العادات، ترك اإلسالم للزمن ول
  : عدم صحة ما استدل به املخالفون من السنة

ليس يف : يتفق مجيع العلماء على تضعيف األحاديث الواردة يف ختان اإلناث، قال ابن املنذر
أحاديث األمر خبتـان املـرأة   :(قال الشيخ سيد سابق ، و٣وال سند يتبع، اخلتان خرب يرجع إليه 

    ٤)يفة مل يصح منها شيءضع
  :وسنورد ما ذكر احملدثون عن النصوص اليت وردت يف ختان اإلناث 

                                                
 . ١٢٦/ ١٤مشس احلق العظيم آبادي يف شرحه لسنن أيب داوود، : نقله عنه   )١(
 . ١/١٣٩:نيل األوطار   )٢(
 . ١٥٤\٤: التلخيص احلبري   )٣(
 . ١/٣٣ :فقه السنة   )٤(



 ١٣٦

، وقد توجه له النقد )مكرمة يف النساء، اخلتان سنة يف الرجال (: قوله : احلديث األول
  :التايل يف السند واملنت

نص احلافظ ابن ونص احلافظ العراقي يف تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه، : السند
، ١أحاديث الرافعي الكبري، على ضعف هذا احلـديث  جتلخيص احلبري يف ختري: حجر يف كتابه

  . إنه ضعيف منقطع :ونقل قول اإلمام البيهقي فيه
   .٢إنه يدور على رواية راوٍ ال حيتج به:()التمهيد(ل ابن عبد الرب يف اوق

واحتج من جعل اخلتان سـنة  :(ذكور نصه وكالم احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب يف كتابه امل
   ٣)حبديث أيب املليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن حيتج مبا انفرد به

وعلى ذلك فليس يف هذا النص حجة، ألنة نص ضعيف، مداره على راو الحيتج بروايتـه،  
أقل أحواهلا أن تكون فكيف يؤخذ منه حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من املكرمات و

  . مستحبة، واالستحباب حكم شرعي ال يثبت، إال بدليل صحيح
وال يرد على ذلك بأن هلذا احلديث شاهداً أو شواهد من حديث أم عطيـة، فـإن مجيـع    
الشواهد اليت أوردها بعض من ذهب إىل صحته، معلولة بعلل قادحة فيها، مانعة من االحتجاج 

  .ا
فإنه ليس فيه التسوية بني  -وهو ليس كذلك - ديل أن احلديث صحيحعلى الفرض اجل :املنت

بل فيه التصريح بأن ختان اإلناث ليس بسنة، وإمنا هو  ،ختان الذكور وختان اإلناث يف احلكم
  . يف مرتبة دوا

وكأن اإلسالم حني جاء وبعض العرب خيتنون اإلناث أراد ذيب هذه العـادة بوصـف   
الذي يف الرواية الضعيفة )أمشى وال تنهكى(الدقة، الرقيقة غاية الرقة، بلفظ الكيفية البالغة منتهى 

سـنة  (األوىل، وأراد تبيني أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعـراف النـاس بـذكر أنـه     
                                                

عن أيب امللـيح  ، رواه أمحد والبيهقي من حديث احلجاج بن أرطاة « :ديث هذا النص الكامل لكالم ابن حجر يف احل   )١(
وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعـد والـد أيب   ، فتارة رواه كذا ، واحلجاج مدلس وقد اضطرب فيه ، عن أبيه به ، بن أسامة 

عن أيب أيوب أخرجه أمحـد  ، ة رواه عن مكحول أخرجه ابن أيب شيبة وابن أيب حامت  يف العلل والطرباين يف الكبري وتار، املليح 
وقال البيهقـي  ، عبد الواحد بن زياد ، أو من الراوي عنه ، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج ، وذكره ابن أيب حامت يف العلل 

ـ  .وليس مبن حيتج به، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد هذا احلديث يدور على حجاج بن أرطاة ، هو ضعيف منقطع  ولـه  : تقل
وضـعفه البيهقـي يف   ، فقد رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ، طريق أخرى من غري رواية حجاج 

ورواتـه  ، عنه ، عن عكرمة ، عن ابن عجالن ، عن ابن ثوبان ، وهو من رواية الوليد ، ال يصح رفعه : وقال يف املعرفة، السنن 
 . ١٥٣\٤: التلخيص احلبري: ، انظرموثقون إال أن فيه تدليسا

 . ١٤/١٢٤عون املعبود يف شرح سنن أيب داوود لشمس احلق العظيم آبادي،    )٢(
 . ٢١/٥٩: تمهيدال   )٣(



 ١٣٧

يف الرواية الضعيفة  -هنا  مبعىن العادة ال باملعىن األصويل للكلمة ـأي السنة  ـ وهي )...للرجال
  . الثانية

 ولو أراد النيب . تمل الروايتان على الفرض اجلديل بصحتهما تأويالً سائغاً فوق هذاوال حت
اخلتـان  :(أو لقـال  ، )إن اخلتان سنة الرجـال والنسـاء   :( التسوية بني الرجال والنساء لقال

. وسكت؟ فإنه عندئذ يكون تشريعاً عاماً ما مل يقم دليل على خصوصيته ببعض دون بعض)سنة
باملعىن  -فإن احلكم يكون خمتلفاً، وكونه سنة -لو صحت الرواية -بينهما يف اللفظ أما وقد فرق

وهذا هو ما فهمه اإلمام ابن عبد الـرب  . األعم هلذه الكلمة ــ يكون يف حق الرجال فحسب
العتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبني أن اإلمجـاع  )سنة(عرض بالذين قالوا إنه . القرطىب حني

  . ن الرجالمنعقد على ختا
  : احلديث الثاين

أمشي وال تنهكي، فإنه أسرى للوجه  يا أم عطية:(قال ألم عطية وكانت خافضة  أن النيب 
  )وأحظى عند الزوج

  :وهذا احلديث أشهر أحاديث ختان اإلناث وقد تعرض للنقد التايل
ووه بأسانيد هذا احلديث رواه احلكم والبيهقي وأبو داوود بألفاظ متقاربة، وكلهم ر: السند

  . ١ضعيفة كما بني ذلك احلافظ زين الدين العراقي يف تعليقه على إحياء علوم الدين للغزايل
روي عن عبيد اهللا  بن عمرو عن عبد امللك :(على هذا احلديث بقوله  وقد عقب أبو داوود

   ٢)وهذا احلديث ضعيف... وليس هو بالقوي، وقد روي مرسالً. مبعناه وإسناده
حـىت   ٣عض املعاصرين طرق هذا احلديت، وكلها طرق ضعيفة ال تقوم ا حجةوقد مجع ب

فانظر رعاك اهللا إىل هـذين اإلمـامني   :( قال العالمة حممد الصباغ يف رسالته عن ختان اإلناث

                                                
 . ١٤٨/ : اإلحياء: انظر   )١(
 . ١٣/١٣٥سنن أىب داوود مع شرحها عون املعبود،   )٢(
عن عبد امللـك بـن   ، عن زيد بن أيب أسيد ، عبيد اهللا بن عمرو  رواه احلاكم يف املستدرك من طريق: قال ابن حجر   )٣(

حدثين رجل من أهل الكوفة : عن عبيد اهللا بن عمرو قال، والبيهقي من هذا الوجه ، ورواه الطرباين وأبو نعيم يف املعرفة ، عمري 
الضحاك بن قـيس هـذا  لـيس    : السألت ابن معني عن هذا احلديث فق: وقال املفضل العالئي، عن عبد امللك بن عمري به ، 

: وقيل، فقيل عنه كذا ، وقد اختلف فيه على عبد امللك بن عمري ، وأبو نعيم يف ترمجة الفهري ، أورده احلاكم : قلت، بالفهري 
عـن أم   ،عنه : وقيل، رواه أبو نعيم يف املعرفة ، فذكره ، أم عطية : كانت باملدينة خافضة يقال هلا: قال، عنه عن عطية القرظي 

، وتبعه ابن عدي يف جتهيلـه والبيهقـي   ، إنه جمهول ضعيف : فقال، وأعله مبحمد بن حسان ، رواه أبو داود يف السنن ، عطية 
، وأورد هذا احلديث من طريقه يف ترمجته من إيضاح الشـك  ، هو حممد بن سعيد املصلوب : وخالفهم عبد الغين بن سعيد فقال

 .  » عدي من حديث سامل بن عبد اهللا بن عمر  رواه ابن، وله طريقان آخران 



 ١٣٨

اجلليلني أيب داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف، وال تلتفت إىل مـن صـححه مـن    
  )املتأخرين

  .منه. بكل طرقه ال خري فيه وال حجة تستفاد -إذن -فحديث أم عطية
  : احلديث الثالث

فإنـه  ، وال تنـهكن  ، واخفضن ، يا نساء األنصار اختضنب غمسا(: ما روي من قوله 
  )وإياكن وكفران النعم، أحظى عند أزواجكن 

  :وقد توجه له النقد التايل
ويف إسناد ابـن  ، ضعيف هذا احلديث رواه البزار، ويف إسناده مندل بن علي وهو : السند

ورواه الطرباين يف الصغري وابن عـدي  ، خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل : عدي
عـن  ، عن ثابت ، عن زائدة بن أيب الرقاد ، عن حممد بن سالم اجلمحي ، أيضا عن أيب خليفة 

تفرد به : ينوقال الطربا، عن ثابت ، تفرد به زائدة : قال ابن عدي، أنس حنو حديث أيب داود 
رأيت حيىي بن معني يف مجاعة بني يدي حممد بن سالم فسأله عن : وقال ثعلب، حممد بن سالم 

  .١إنه منكر احلديث: وقد قال البخاري يف زائدة، هذا احلديث 
التوجيه الوارد فيه ال يتضمن أمراً خبتان البنات، وإمنا يتضمن حتديد كيفيـة هـذا   أن : املنت

وصفه العلماء بأنه كإمشام  الطيب، يعىن أخذ جزء يسري ال يكـاد  )إمشام(ا اخلتان إن وقع، وأ
وهو كما قال اإلمـام  ، )القلفة(حيس من اجلزء الظاهر من موضع اخلتان وهو اجللدة اليت تسمى 

  )قطع أدىن جزء مها:( النووي
علي لة مسألة طبية دقيقة حتتاج إىل جراح متخصص يستطيع حتديد هذا اجلزء املسـت أاملسف

على أيدي األطباء العاديني فضـالً   -الذي هو أدىن جزء منها، وال ميكن أن تتم لو صح جوازها
عن غري املتخصصني يف اجلراحة من أمثال القابالت والدايات وحالقي الصحة، كما هو الواقع يف 

  . بالدنا وغريها من البالد اليت جترى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات
  :عاحلديث الراب

  )إذ التقى اخلتانان فقد وجب الغسل(: قوله 
مالك يف املوطأ، ومسلم يف صحيحه، والترمذي وابن ماجـة يف  هذا احلديث صحيح رواه 

  . سننهما، وغريهم من أصحاب مدونات احلديث النبوي

                                                
 . ١٥٤\٤: التلخيص احلبري   )١(
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إذ فيه تصريح مبوضع ختان الرجل واملرأة، مما قـد  )اخلتانان(:  وموضع الشاهد هنا قوله
  . ا الناس حجة على مشروعية ختان النساءيراه بعض

ألن اللفظ هـنا جاء مـن بـاب تسـمية    . وال حجة يف هذا احلديث الصحيح على ذلك
  . الشيئني أو الشخصني أو األمرين باسم األشهر منهما، أو باسم أحدمها على سبيل التغليب

، )أبو بكر عمـر (ران العم: قد وقع مثل هذا كثريا يف الغة العربية، ومنه على سبيل املثالو
مها أيضاً، وليس يف القمر نور بل انعكاس نـور الشـمس   (والنريان )الشمس والقمر(والقمران 

  )الظهر، العصر(والظهران )املغرب والعشاء(والعشاءان )عليه
ومهـا أب  )األبوان: (والعرب تغلب األقوى واألقدر يف التثنية عادة ولذلك، قالوا للوالدين

 ، أو األعظم شأناً كما يف قوله تعاىل)أليب بكر وعمر(ألخف نطقاً يف العمرين وقد يغلبون ا. وأم
:﴿ اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائس اتفُر ذْبذَا عه انرحوِي الْبتسا يم١٢من اآليـة : فاطر)(و( ،

: ومـن ذلـك قـوهلم   فاألول النهر والثاين البحر احلقيقي، وقد يغلبون األنثى يف هذه التثنيـة  
وكل ذلك مشهور معروف عند أهـل  . يريدون جبلي الصفا واملروة يف مكة املكرمة)املروتان(

   .١العلم بلسان العرب
  :الرد على ما تومهه املخالفون من سد الذريعة

يهذب كثرياً من إثارة اجلـنس، ال  اخلتان  أنفقد نص املخالفون ـ كما مر معنا ـ على   
وهذا أمر قد يصوره لنا، وحيذر من آثاره ما صرنا إ إيـه يف  :(إىل أن قالوا )سيما يف سن املراهقة

عصرنا مدى تداخل وتزاحم بل، وتالحم بني الرجال والنساء يف جماالت املالصقة اليت ال ختفى 
لتعرضن ملثريات عديدة تؤدي ن مع موجبات أخرى تزخر ا ... على أحد فلو مل ختنت الفتيات

  )ماش الضوابط فيه إىل االحنراف والفسادحياة العصر وانك
ألن موضع اخلتان ال تتحقـق اإلثـارة   وقد رد على هذا االستدالل بأن ذلك غري صحيح، 

اجلنسية فيه إال باللمس اخلاص املباشر، الذي ال يقع قطعاً يف حاالت التداخل والتزاحم وجماالت 
وهذه ااالت جيرى فهـا  . حدثون عنهاالىت يت)الىت أظهرها وسائل املواصالت العامة(املالصقة 

تالمس غري جائز بني الرجال والنساء يف أجزاء شىت من اجلسم البشري، فهل تعاجل هذه األجزاء 
  بقطع هذه األجزاء من أجسام الناس مجيعاً ؟

ومعلوم أن كل عفيف وكل صائبة نفسها يكونان يف غاية األمل واألسى إذا وقع شيء مـن  
اليت يكون فيها األسوياء من  -ومع هذه احلالة النفسية. ة دون قصد أو تعمدذلك، وهو يقع عاد

                                                
 . ١١٩ -١/١١٨النحو الوايف لعباس حسن، : انظر   )١(
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ال تقع استثارة جنسية أصالً، ألن  -الناس، نساء ورجاال، تعساء آسفني  مستغرقني حياًء وخجالً
مراكز اإلحساس يف املخ تكون معنية بشأن آخر، غري هذا الشأن الذي ال يكون إال يف طمأنينـة  

  . ملة واستعداد راض، اللهم إال عند املرضى والشواذ، وهم ال حكم هلمتامة وراحة كا
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم قيام األدلة على حسب ما ذكر األستاذ سـليم العـوا   
  .وغريه على اعتبار هذا النوع من اخلتان واجبا وال سنة وال مكرمة

البيئة العربية، فلم ينكرها، بل أرشد إىل  بل هو عرف من األعراف اليت وجدها اإلسالم يف
  .ما خيفف أضرارها، فلم تشرع ابتداء

لوال أن قومك حديثو عهد جباهلية ألنفقت (:لعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ    ويدل هلذا قوله 
من جتديد  ، فقد امتنع ١)كرت الكعبة يف سبيل اهللا وجلعلت باا باألرض وألدخلت فيها من احلجر

  .بة خشية فتنة من أسلم حديثابناء الكع
 وهكذا هذا األمر، فإنه كان سائدا يف بعض اتمعات، كعرف من األعراف، فلذلك أرشد 

  .إىل تصليحه، ومل ينه عنه يا كليا
واألمر الثاين هو ما ذكرنا سابقا من أن اخلتان عملية معقولة املعىن، فلذلك يرجع األمر فيه إىل أهل 

صحة هذه العملية وجدواها ومنفعتها كان القول قوهلم، وإن رأوا عكس ذلك  االختصاص، فإن رأوا
  .كان القول قوهلم كذلك
  اخلفاض الفرعوين 

كانت عادة اخلفاض الفرعوين عند الفراعنة القدماء، وباألخص يف عصر رمسيس قبل امليالد 
الد النوبة، كما بأكثر من ألف سنة، ودخلت على السودان من طريق الفتوحات الفرعونية على ب

  . أن ملوك بالد النوبة قد استولوا على مصر، فانتشرت عادة اخلفاض الفرعوىن يف وادي النيل
  . الصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسياوهو ميارس اآلن يف السودان و

دلل املسح الدميوغرايف الصادر عن منظمة الصحة العاملية أن مليوين فتاة يف العامل خيضعن وقد 
دولة أفريقية  ٢٨مليون فتاة وامرأة، يف  ١٣٨وتقول التقارير أن هناك حنو . ليات اخلتان سنوياًلعم

وحبسب . وبعض بلدان آسيا والشرق األوسط، شوهت أعضائهن التناسلية، وبدرجات متفاوتة
  .، يف قائمة تلك الدول%٩٧منظمة العفو الدولية حتتل مصر الصدارة، مبعدل 

  :يتهكيف
                                                

 . مسلم   )١(
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واستئصال الشـفرين   ١بتر اجلزء األكرب من الشفرين الكبريينفاض الفرعوين بتتم علمية اخل
مث وضع عود ثقاب صغري يف  فتحة الشفرين الكبريين، حىت إذا اندمل  ،متاماً ٣والبظر ٢الصغريين

اجلرح بقي ثقب صغري خيرج منه البول، فإذا بلغت الفتاة احللم صار خمرجاً أيضاً لـدم العـادة،   
ع عود الثقاب يف اية هذه العملية، تربط رجال البنت مع بعضهما ملدة أربعني يوماً وبعد أن يوض

  . للتأكد من التصاق اجلرح
  :آثاره النفسية والصحية

  :من اآلثار النفسية والصحية اليت تنتج عن هذه العملية
ة أما الصـدم ، صدمة االخنفاض املفاجىء يف وظائفه اجلسم مجيعهاوهي : الصدمة اجلراحية

اخلارجية فتنتج غالباً من اجلراحة بدون ختدير، وهذا ما حيدث يف اخلفاض الفرعوين، ورمبا يودي 
أو يـورث  . هذا حبياة البنت نتيجة لالخنفاض الشديد يف ضغطها الدموي، ويف نشاط تنفسـها 

وبالتايل تصبح خائفة من اجلنس وال تشـعر  . البنت ذكرى نفسية حادة ال تنساها طوال حياا
وه بشيء إال اإلحساس بالرذيلة، إذ إن الفكرة بأن أعضاءها هذه زوائد، وفرحة أهلها الشديدة حن

  . بإزالتها، ستغرس متاماً هذه الفكرة يف رأسها الربيء
خطر املضاعفات اليت حتدث نتيجة إلجراء هذه العملية وهو إما أيعترب من و: ف الدموييالرت

لتقليدية الغري طبية اليت متهد حلدوث االلتـهابات مثـل   نزف بسيط ميكن التحكم فيه بالوسائل ا
استعمال تراب الفرن أو مسحوق النب أو كما حيدث يف بعض األحوال حيث تستعمل بعـض  

مبا فيها من أتربة وتلوث ويف بعض األحيان يكون الرتف شديدا )القرض(األعشاب القابضة مثل 
احلالة إىل املستشفى وإجراء جراحة عاجلـة   نتيجة لقطع شريان كبري أثناء اخلتان ويستدعى نقل

وقد حتتاج الطفلة إىل نقل دم مبا له من خطورة كذلك فان بعض احلاالت اليت تعاىن من أمراض 

                                                
وتتكونان مـن  ، مها طبقتان من اجللد طويلتان، متتدان من العانة إىل موضع العجان حيث تذوبان فيه: الشفران الكبريان   )١(

والشفران الكبريان يتلقيان كميـة  ". غدد بارثولني " حمية وعظمية، وشبكات من األعصاب احلساسة، وغدد إفرازية أنسجة ش
 . هائلة من الدم

ومها أيضاً يتلقيان كمية من الدم ال بأس . مها طبقتان من اجللد الرقيق، تقعان بني الشفرين الكبريين: الشفران الصغريان   )٢(
 . وتقع بينهما فتحة البول وفتحة، مع غشاء البكارة، ويلتقيان من األمام حيث يغلفان البظـر ا، ويلتقيان خلفياً

وهذا عضو قابل لالنتصاب، كالقضيب عند الرجل متاماً، وهو حساس غاية يف احلساسية، ويتلقى شبكة غزيرة : البظر   )٣(
ويقع كما قلنا عند التقاء الشفرين الصـغريين  ، جداً من الدم من األعصاب، وتكونه األنسجة اإلسفنجية،؟ أنه يتلقى كمية  كبرية

والبظر مل خيلق عبثا بل له وظيفة طبيعية هامة، فكما ينتصـب  . وتقع قاعدته على مدى بوصة واحدة أمام فتحة البول. من األمام
إلفراز يف إفرازاا لتسهيل العمليـة  مث بعد ذلك ينساب الدم يف الشفرين الكبريين، وتبدأ غدد ا. عضو الرجل، ينتصب أيضاً البظر

 . اجلنسية وتوفري اللذة للمرأة
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الدم قد ال تكتشف إال نتيجة حلدوث الرتف وقت اخلتان ويف احلاالت اليت تفشل فيها احملاوالت 
األسرة لوقف الرتيف يعود ويتكـرر مـرات أخـرى    الغري طبية اليت يقوم ا القائم بالعملية أو 

  .ويسمى هذا الرتف نزفا ثانويا ويكون عالجه اصعب وخطورته اشد رمبا يؤدي إىل الوفاة
وهذا حيدث عن جهل بأبسط قواعد الصحة، فالتعفن تسببه املكروبات  :االلتهاب والتعفن

ء التناسلية هي أكثر املناطق الـىت  بل إن منطقة األعضا. الىت تعيش حية معنا يف أجسامنا وأدواتنا
  . كما أن املوسى غري املعقمة أو شبه املعقمة حتمل نفس السم واألذى.تعشعش فيها امليكروبات

رمبا حتدث يف أثناء هذه العملية إصابة فتحة البول لقرـا مـن    :حبس البول ودم العادة
وقد يضيق الثقـب، عنـد   . لعمليةموضع البظر، فيتأتى من ذلك احنباس للبول يف األيام األوىل ل

  . اندمال اجلرح بدرجة يتعذر معها خروج البول ودم العادة
يتحتم يف كل حالة والدة أن يستعمل املشرط لتوسيع فتحة املهبـل خلـروج    : محى النفاس

هذا نفسه يتسبب يف آثـار  ، وألخطار محى النفاس القاتلةاملرأة وهذا فيه الكفاية ليعرض . اجلنني
وال  أظننا جنهل أن . ساسها األمل الذي تستشعره املرأة ين كل والدة، وذا يظهر التعسرنفسية أ

تقلصات الرحم هي العامل األويل يف خروج اجلنني، وعند اخلوف ختتفي هذه التقلصات أو تقل 
  . لدرجة بعيدة، مما يضع احلامل حتت رمحة العملية القيصرية

من حاالت العقم يف % ٢٥ -٢٠على أن ما بني دلت اإلحصائيات داللة واضحة  :العقم
  . السودان ناتج من جراء هذه العملية الرهيبة، واليت تستلزم تضييق فتحة الفرج إىل أقصى حد

يصعب يف بعض احلاالت حىت فحص السيدة فحصا نسائيا نظرا  :مشاكل متعلقة بالوالدة
كما أن الوالدة قـد  ... جلننيوبالتايل يصعب حتديد وضعها ووضع ا... لوجود فتحة ضيقة جدا

تسبب متزقات وتكات خارجية تشمل فتحة البول وفتحة الشرج، ولذا البد من فتح اخلياطة مث 
وقد تؤدى الوالدة املتعسرة إىل وفاة اجلنني أثناء الوالدة أو إىل والدة طفل ... إعادا بعد الوالدة

مدة الـوالدة أو بسـبب التـدخل     متخلف عقليا نتيجة للضغط الزائد على الرأس بسبب طول
  .الستخراج اجلنني الذي تعسر والدته باآلالت

حيث يلتئم اجلرح بنسيج ليفي حمدثا تشويها باملكان وقد حتدث نـدب   :التشوه اخلارجي
مؤملة نتيجة حلدوث االلتهابات ويف بعض األحول حيدث التشويه نتيجة لعدم إزالة أجزاء متساوية 

أو نتيجة ترك زوائد جلدية تنمو وتتدىل بعد ذلك مما يسـتدعى تكـرار   من على جانيب املنطقة 
أجراء العملية يف وقت قريب أو يستدعى أعادا ومن ناحية أخرى جند إن بعض األورام تظهر يف 
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يف منطقة البظر نتيجة لدخول خاليا اجللد يف املناطق حتت اجللد أثناء التئام اجلرح  اخلفاضمكان 
  .املكان وتأخذ يف الكرب ويزداد حجمها مع الوقت وتستدعى جراحة إلزالتها وهذه األورام تشوه

  :األضرار اجلنسية

نتيجة الستئصال اجلزء األكرب من جهاز املرأة التناسلي، فإن هناك آثارا خطرية على صـحة  
  :املرأة اجلنسية، منها

صـحوبة بـآالم   ن تعرض األنثى لعملية اخلتان بطريقة ال إنسانية مأل :فض غشاء البكارة
مـن هـذه   وشديدة يف أعضائها التناسلية له مضاعفات خطرية على هذا اجلهـاز ووظائفـه،   

املضاعفات تكرار حدوث الصدمة النفسية مرة أخرى يف ليلة الزفاف حيث يصعب فض البكارة 
يف بعض احلاالت نتيجة للخوف الشديد من االقتراب من هذه املنطقة، ويف حاالت أخرى يؤدى 

كارة إىل حدوث نزيف شديد سبة التئام اجلرح بنسيج ليفي مما يستدعى نقل العروس اىل فض الب
  .املستشفى إلجراء جراحة عاجلة لرىف التمزق

نتيجة ضيق فتحة املهبل يصبح هناك أمل شديد وقت اجلمـاع ووجـود    :أمل عند اجلماع
  .ني الزوجنيااللتصاقات وااللتهابات يزيد من هذا األمل مما يؤثر على العالقة ب

من ضعف التجـاوب  يزيد املختلفة  هن التبلد اجلنسي بصورأل :ضعف التجاوب اجلنسي
اجلنسي أو عدم حدوث الشبق هو النتيجة احلتمية الستئصال أجزاء هامة هلا دور رئيسي وفعال 
ة أثناء اللقاء اجلنسي مثل البظر والشفريني الصغريين ونتيجة لذلك تعاىن الزوجة من مشاكل عديد

مثل حدوث احتقان يف احلوض وظهور اإلفرازات املهبلية إىل جانب التوتر العصـيب والنفسـي   
  .الذي يؤدى إىل الربود اجلنسي

  :حكمه الشرعي
نتيجة لألخطار الكثرية اليت ال شك يف مصداقيتها، فإن احلكم الشرعي يف هذا النوع مـن  

، بل إنه من اجلرائم اليت يعاقب ١ن الكبائرالعمليات ال يتوقف عند القول حبرمته، أو كونه كبرية م

                                                
إِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثاً وإِنْ   :كماقال  ، وهو يدخل بذلك يف ما ورد يف النصوص من حترمي تبديل خلق اهللا   )١(

ذَانَ الْأَنعـامِ  لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبـتكُن آ يدعونَ إِلَّا شيطَاناً مرِيداً لَعنه اللَّه وقَالَ 
فَقَد اللَّه وند ناً ميلطَانَ ويالش ذختي نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمبِيناً واناً مرسخ ِسر١١٩ـ  ١١٧:النساء( ﴾خ (  

وهذه األمور املذكورة يف احلديث حمرمة كلها وما ماثلها، ويدخل فيها ، »املغريات خلق اللة .. .لعن اهللا الوامشات «: وقال  
 . ألا من تغيري خلق اهللاخلفاض الفرعوين بل هو أوىل منها باحلرمة، وقد شهدت األحاديث بلعن فاعلها وأا من الكبائر 



 ١٤٤

فاعلها بكل ما يراه اإلمام من صنوف التعزير زيادة على تعويض الفتاة على ما أصباها من أضرار 
  .نتيجة هذه العملية

واألمر يف ذلك ال خيتلف عما ذكره الفقهاء من تضمني اخلاتن إذا ما تسبب يف اإلضـرار  
  .باملختون

أو إذا ، ى تضمني اخلاتن إذا مات املختون بسبب سراية جرح اخلتـان  فقد اتفق الفقهاء عل
  . جاوز القطع إىل احلشفة أو بعضها أو قطع يف غري حمل القطع

وللفقهاء بعض التفاصيل اليت ميكن االستفادة منها هنا يف وضع أنواع العقوبات التعزيريـة  
  :املرتبطة ذا النوع من العمليات

فعلـى عاقلـة   ، اخلاتن إذا خنت صبيا فقطع حشفته ومات الصيب  فقد نص احلنفية على أن
: وذلك ألن املوت حصـل بفعلـني  ، وإن مل ميت فعلى عاقلته الدية كلها ، اخلاتن نصف ديته 

فيجب نصـف  ، واآلخر غري مأذون فيه وهو قطع احلشفة ، أحدمها مأذون فيه وهو قطع القلفة 
وقطع احلشـفة غـري   ، هو املأذون فيه كأن مل يكن أما إذا برئ فيجعل قطع اجللدة و. الضمان

ألن احلشفة عضو مقصود ال ثاين لـه يف  ؛ مأذون فيه فوجب ضمان احلشفة كامال وهو الدية 
  .النفس فيقدر بدله ببدل النفس كما يف قطع اللسان

ونص املالكية على أن اخلاتن إن كان من أهل املعرفة باخلتان  وأخطأ يف فعله فالدية علـى  
: ويف كون الدية على عاقلته أو يف مالـه قـوالن  ، فإن مل يكن من أهل املعرفة عوقب ، قلته عا

ألن فعله عمد والعاقلة ال . وعن مالك وهو الراجح إا يف ماله، فالبن القاسم إا على العاقلة 
  . حتمل عمدا

حيتملـه  كأن ختنه يف سـن ال  ، ونص الشافعية على أن اخلاتن إذا تعدى باجلرح املهلك 
فإن ظن كونه حمتمال فاملتجه عدم القود ، لضعف وحنوه أو شدة حر أو برد فمات لزمه القصاص 

وتلزمه دية مغلظة ، ألنه ال يقتل بولده ؛ ويستثىن من حكم القود الوالد وإن عال . النتفاء التعدي
فال ضـمان  ، أو قيم فمات ،  أو وصي، فإن احتمل اخلتان وختنه ويل . يف ماله ألنه عمد حمض

إذ هو أسهل عليه ما دام صغريا خبالف األجنيب لتعديه ولو مع قصد ، يف األصح إلحسانه باخلتان 
  . ومل ير الزركشي القود يف هذه احلالة على األجنيب أيضا ألنه ظن أنه يقيم شعرية. إقامة الشعار

؛ ومل جتن يـده  ، حذق الصنعة  ونص احلنابلة على أنه ال ضمان على اخلاتن إذا عرف منه
وكذلك ال ضمان إذا كان اخلتان بإذن ، ألنه فعل فعال مباحا فلم يضمن سرايته كما يف احلدود 

ألنه ال حيل له مباشـرة  ؛ فإن مل يكن له حذق يف الصنعة ضمن . أو ويل غريه أو احلاكم، وليه 
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إذا أذن له الويل وكان حاذقا  وكذلك يضمن، فإن قطع فقد فعل حمرما غري مأذون فيه ، القطع 
أو غري حمـل  ، مثل أن جاوز قطع اخلتان فقطع احلشفة أو بعضها ، ولكن جنت يده ولو خطأ 

أو يف وقت ال يصلح القطع فيه، وكذلك يضمن إذا قطع بغري ، أو قطع بآلة يكثر أملها ، القطع 
  .إذن الويل

والدية ، الشفرين الدية الكاملة على أن يف قطعخبصوص هذه املسألة ـ  ـ قد نص الفقهاءو
وعللوا ذلك بأنه ذين الشفرين يقع االلتذاذ باجلماع، . عقوبة ملن يدفعها وتعويض ملن يستحقها

فكل فوات هلذا االلتذاذ أو بعضٍ منه يوجب هذه العقوبة التعويضية، ومنع سببه جائز قطعاً، بل 
  . ١لههو أوىل من انتظار وقوعه مث حماولة تعليله أو حتلي

  
  

                                                
حيث نقل آراء الفقهاء يف ذلك وخالفهم إىل إجيـاب القصـاص علـى    ، ٤٥٨/ ١٠نظر احمللى البن حزم الظاهري،ا   )١(

 . ١١/٥٤٦و ١٢/١٥٨املتعمد، ونفى الدية عن املخطىء ؛ واملغين البن قدامة، 
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  حق األوالد يف الرضاعة  ـ ٣
  :التعريف

مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفـتح  : يف اللغة -بكسر الراء وفتحها  -الرضاع : لغة
وأرضعت ولدها فهي مرضع . رضعا ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه

  .وهو رضيع، ومرضعة 
  .ل من لبنها يف جوف طفلهو اسم لوصول لنب امرأة أو ما حص: اصطالحا

  حكم اإلرضاع 
وما دام يف سن الرضـاع،  ، اتفق الفقهاء على أنه جيب إرضاع الطفل ما دام يف حاجة إليه 

واختلفوا فيمن جتب عليه، هل األم أو األب، أي هل ميكن لألم أن ترفض رضاعة ولدها حبيث 
  :ليةيضطر األب إىل استرضاع امرأة  أخرى أم ال، على األقوال التا

ولـيس  ، وال جيب على األم اإلرضـاع  ، جيب على األب استرضاع ولده  :القول األول
إال إذا ، يف عصمة األب كانت أم بائنـة منـه   ، دنيئة كانت أم شريفة ، للزوج إجبارها عليه 

أو مل يكن لـألب  ، أو مل يقبل الطفل ثدي غريها ، تعينت بأن مل جيد األب من ترضع له غريها 
واحلنابلة، قال الشافعي معربا عن هذا  ١وهو قول الشافعية، فيجب عليها حينئذ، مال  وال للطفل

أو مل تكن إال إن شاءت وسواء كانت ، ال يلزم املرأة رضاع  ولدها كانت عند زوجها :(القول 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢)أو معسرة، أو موسرة ، أو دنية ، شريفة 

  .، وإن اختلفا فقد تعاسرا)٦من اآلية: الطالق)(اسرتم فَسترضع لَه أُخرىوإِنْ تع ﴿: تعاىلقوله  •
حممول على حال االتفاق  ٣)٢٣٣من اآلية: البقرة)(والْوالدات يرضعن أَوالدهن ﴿: تعاىلأن قوله  •

                                                
ألن ؛ واللبأ ما يرتل بعد الوالدة مـن اللـنب   ، ن وجد غريها جيب على األم إرضاع الطفل اللبأ وإ: لكن الشافعية قالوا   )١(

 . ويرجع يف معرفة مدة بقائه ألهل اخلربة، الطفل ال يستغين عنه غالبا 
 . ١/٢٦٥:أحكام القرآن للشافعي   )٢(
قدمي يف كوـا   مبا أن هذه اآلية هي األصل الذي يعتمد عليه فقه هذا الباب، كما سنرى، حنب أن ننبه إىل أن اخلالف   )٣(

  : عامة يف مجيع الوالدات ؟ أو ختتص باملطلقات ؟ على قولني
  . وآخرين، ومقاتل ، والسدي ، والضحاك ، وجماهد ، أا خاصة باملطلقات، وهو قول سعيد بن جبري : القول األول
  .آخرينالعموم جلميع النسوة، وهو قول أيب سليمان الدمشقي والقاضي أيب يعلى يف : القول الثاين

، هلا أن تؤجر نفسها لرضاع ولـدها  : وهلذا نقول: وقد حصل بسبب هذا اخلالف يف كثري من املسائل، منها ما قال القاضي
  . أو مطلقة، سواء كانت مع الزوج 

: انظـر . كما ذكر يف سورة الطالق وهذا خمـتص باملطلقـة  ، فالذين خصوه باملطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع 
 . ٣/٣٦٩: ى الكربى البن تيميةالفتاو
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  . وعدم التعاسر
أو هلما، وال جيوز ، أو حلق الزوج  ،إما أن يكون حلق الولد : أن إجبار األم على الرضاع ال خيلو •

وال على خدمة نفسه ، ألنه ال ميلك إجبارها على رضاع ولده من غريها ، أن يكون حلق الزوج 
  .ألنه لو كان حلقه للزمها بعد الفرقة ومل يقله أحد؛ وال جيوز أن يكون حلق الولد . فيما خيتص به

أو كما بعد الفرقـة، وال  ، ى اخلصوص كالنفقة فلزم األب عل، أن الرضاع مما يلزم الوالد لولده  •
  .ألن ما ال مناسبة فيه ال يثبت احلكم بانضمام بعضه إىل بعض؛ جيوز أن يكون هلما 

  .أنه لو كان هلما لثبت احلكم به بعد الفرقة •
جيب على األم ديانة ال قضاء، وهو قول احلنفية، قال الكاساين بعـد إيـراده    :القول الثاين

، )وهذا يف احلكم، وأما يف الفتوى فتفىت بأـا ترضـعه  :(بار املرأة على اإلرضاع ألدلة عدم إج
  :  وميكن هلذا تصنيف أدلتهم إىل نوعني

  :وقد استدل هلا الكاساين مبا يلي: أدلة الفتوى
ال  أي: قيل يف بعض تأويالت اآلية)٢٣٣من اآلية: البقرة(ال تضار والدةٌ بِولَدها ﴾  ﴿: تعاىلقوله  •

تضار بولدها بأن ترميه على الزوج بعد ما عرفها وألفها وال ترضعه فيتضرر الولد ومىت تضرر الولد 
مـن  : البقـرة (﴿ وال مولُود لَه بِولَده﴾ :تعاىلوقد قال اهللا ، ألنه يتأمل قلبه بذلك ؛ تضرر الوالد 

  .ال يضار املولود له بسبب اإلضرار بولده: أي)٢٣٣اآلية
اح عقد سكن وازدواج وذلك ال حيصل إال باجتماعهما على مصاحل النكاح ومنها إرضاع أن النك •

  .الولد
  : ١وقد استدل هلا اجلصاص مبا يلي: أدلة القضاء

، فقـد  )٢٣٣من اآلية: البقرة(وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴾  ﴿: تعاىلقوله  •
  .فكيف جيوز إلزامها ذلك بغري بدل، ذاء ما أوجب هلا من النفقة والكسوة جعل عليها الرضاع حب

أن لزوم النفقة لألب بدال من الرضاع يوجب أن تكون تلك املنافع يف احلكم حاصلة لألب ملكا  •
وقد أوجبها اهللا تعاىل على األب بإلزامها بدهلا ، فاستحال إجياا على األم، باستحقاق البدل عليه 

  .ة والكسوةمن النفق
ليس فيه إجياب الرضـاع  )٢٣٣من اآلية: البقرة)(والْوالدات يرضعن أَوالدهن)﴿: تعاىلأن قوله  •

ألنه ال خالف أا ال جترب على الرضاع إذا أبت وكـان  ؛ وإمنا جعل به الرضاع حقا هلا ، عليها 

                                                
 . ١/٥٥٦: أحكام القرآن للجصاص   )١(
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: الطالق)(عاسرتم فَسترضع لَه أُخرىوإِنْ ت)﴿: تعاىلوقد نص اهللا على ذلك يف قوله ؛ األب حيا 
وهو مل ، ، فال يصح االستدالل باآلية على إجياب الرضاع عليها يف حال فقد األب )٦من اآلية

  .وهو املنصوص عليه يف اآلية، يقتض إجيابه عليها يف حال حياته 
واجب أن يكون ذلـك  ف، أا إن كانت منافع الرضاع مستحقة عليها للولد يف حال فقد األب  •

وإن مل تكن منـافع  . كما وجب على األب استرضاعه، عليها يف ماهلا إذا تعذر عليها الرضاع 
وما الفرق بني لزومها منافع الرضاع ؛ فغري جائز إلزامها الرضاع ، الرضاع مستحقة عليها يف ماهلا 

  وبني لزوم ذلك يف ماهلا إذا تعذر عليها؟ 
أيت عبد اهللا بن عتبة بن مسعود يف رجل تزوج امرأة وهلا ولد ترضعه : لعن أيب إسحاق الشيباين قا •

  فأىب الزوج أن ترضعه ؟ فقضى عبد اهللا بن عتبة أن ال ترضعه ؟ 
وكانـت يف  ، جيب الرضاع على األم بال أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها: القول الثالث

لشريفة اليت ال يرضع مثلها فـال  وا، أما البائن من األب ، ولو حكما كالرجعية ، عصمة األب 
إال إذا تعينت األم لذلك بأن مل يوجد غريها، وهو قول املالكية، الشريعة ، جيب عليها الرضاع 

فأخرجها من ، ال يلزمها إرضاعه : فقال، إال أن مالكا دون فقهاء األمصار استثىن احلسيبة ، فيها 
   )اآلية

ووجههـا ـ كمـا    ، هذا إىل العمل باملصلحة  واستدل ابن العريب لذلك بأن مالكا جلأ يف
وجاء اإلسالم عليه فلم ، هو أن هذا أمر كان يف اجلاهلية يف ذوي احلسب (يذكر ابن العريب ـ  

ومتادى ذوو الثروة واألحساب على تفريغ األمهات للمتعة بدفع الرضعاء إىل املراضع إىل ؛ يغريه 
  ١)افحققناه شرع؛ وإىل زماننا، فقال به ، زمانه 

والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن  ﴿: تعاىلأما النص الوارد يف ذلك وهو قوله 
أنه لفظ حمتمل (، فقد ألغوا االستدالل به على لـ )٢٣٣من اآلية: البقرة(﴾أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ 

وما جرى بـه  ، إال أن تكون شريفة ، ضي بأنه عليها لكن العرف يق، لكونه حقا عليها أو هلا 
العرف فهو كالشرط حسبما بيناه يف أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة 

   ٢)إذا كانت شريفة أال ترضع فال يلزمها ذلك] والعادة [ يقضى به يف األحكام 
هو قول الظاهرية، وقد نسبه الرضاعة على األم ديانة وقضاء، و هو وجوب: القول الرابع

قال ابن حزم معربا عـن  ، وأيب سليمان ، وأيب ثور ، واحلسن بن حي ، ابن حزم البن أيب ليلى 
                                                

 . ١/٢٧٨: أحكام القرآن البن العريب   )١(
 . ٤/٢٤٨: أحكام القرآن البن العريب   )٢(
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يف عصمة زوج أو يف  -حرة كانت أو أمة  -الواجب على كل والدة :(مذهبه يف هذه املسألة 
أن ترضـع   - يلحق حلق ولدها بالذي تولد من مائه أو مل -أو كانت خلوا منهما ، ملك سيد 

  )–وجترب على ذلك إال أن تكون مطلقة -ولو أا بنت اخلليفة ، أحبت أم كرهت  -ولدها 
ويف حال كوا مطلقة ال جترب على إرضاع ولدها من الذي طلقها إال أن شاءت هي ذلك  

أحب الذي تزوجهـا  ، أحب أبوه أم كره  -هلا ذلك (ويف هذه احلالة ينص ابن حزم على أن ، 
  )بعده أم كره

ويف حال عدم وجوب الرضاع عليها وتعاسرت هي وأبو الرضيع فإنه يؤمر الوالـد بـأن   
فتجرب :(يسترضع لولده امرأة أخرى، فإن رفض قبول ثديها جترب أمه على إرضاعه، قال ابن حزم 

  )–أحب زوجها إن كان هلا أم كره ، أحبت أم كرهت  -حينئذ 
أو إفالسه، أو غيابه حبيث ال يقدر على طلـب  ، يع ونفس الشيء يف حال موت أيب الرض

أو كـان  ، إال أن ال يكون هلا لنب (الرضاع له، فإن ابن حزم ينص على إجبار أمه على إرضاعه 
  )ويتبع األب بذلك إن كان حيا وله مال، فإنه يسترضع له غريها : هلا لنب يضر به

امرأة أخرى إذا قبل ثديها، يقول وينص ابن حزم على جواز اتفاقا الوالدين على استرضاع 
، فإن مل تكن مطلقة لكن يف عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد جبهل :(يف ذلك 

  )فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غري ثديها فذلك جائز
وهذا بشرط اتفاق الطرفني، فلذلك لو أراد أبوه ذلك فأبت هي إال إرضاعه فلها ذلـك،  

وأجربت على ، مل يكن هلا ذلك : لو أرادت هي أن تسترضع له غريها وأىب الوالدومثل ذلك ما 
: أو كان لبنها يضر بـه ، إال أن يكون هلا لنب  -قبل غري ثديها أو مل يقبل غري ثديها  -إرضاعه 

  . فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غريها
، أو لعان ، ابن زنا، أو إكراه وإذا مل يكن هلذا الرضيع أب إما بسبب فساد الوطء ككونه 

إال أن ال ، فاألم جترب على إرضـاعه  (أو مبوت والده، ، أو حبيث ال يلحق بالذي تولد من مائه
: أو غابت حيـث ال يقـدر عليهـا   ، أو ماتت أمه ، أو كان هلا لنب يضر به ، يكون هلا لنب 

واستدل على ذلك مبـا   ،)سواء يف كل ذلك كان للرضيع مال أو مل يكن، فيسترضع له غريها 
  : يلي

: البقرة(والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾ ﴿: تعاىلقول اهللا  •
، وهذا عموم ال حيل ألحد أن خيص منه شيئا إال ما خصه نص ثابت وإال فهـو  )٢٣٣من اآلية

، وال يرد االستدالل ذه اآلية ورودها بصيغة اخلرب ال األمر، قال ابن حزم كذب على اهللا تعاىل
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فمخالف خربه ساع ، بذلك  تعاىلإذ أخرب ، هذا أشد عليكم : هذا خرب ال أمر ؟ قلنا: فإن قيل:(
 )ويف هذا ما فيه تعاىليف تكذيب ما أخرب اهللا 

، وقوله )١٤٠من اآلية: األنعام(الدهم سفَهاً بِغيرِ علْمٍ ﴾قَد خِسر الَّذين قَتلُوا أَو ﴿: تعاىلقول اهللا  •
، وقوله )٢من اآلية: املائدة)(وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان ﴿: تعاىل
، وهذه هي املضارة )٢٣٣من اآلية: البقرة(ولَده ﴾ال تضار والدةٌ بِولَدها وال مولُود لَه بِ ﴿: تعاىل

  )من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا(: حقا، وقوله 
فإن شاءت هي ذلك (دليل عدم إجبار املطلقة على إرضاع ولدها من الذي طلقها إال أن تشاء هي  •

عتـدات  يف سورة الطالق بعد ذكـر امل  تعاىلقول اهللا )فذلك هلا أحب ذلك الذي طلقها أو أىب
:﴿(    لَـه ـعضرتفَس متـراسعإِنْ تو وفرعبِم كُمنيوا برمأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَإِنْ أَر

، فلم خيص تعاىل ذات زوج من غريها وال جعل يف ذلك خيارا لألب )٦من اآلية: الطالق)(أُخرى
  .توال للزوج بل جعل اإلرضاع إىل األمها

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الرابع، ألن اآلية واضحة يف الداللة على ذلـك مـن   
وجوه كثرية لعل أمهها، وبسببه جاءت اآلية بصيغة اخلرب ال بصيغة اإلنشاء أن عملية الرضـاع  

  .عملية فطرية للمرأة سواء بتوفر اآلالت الكفيلة بذلك، أو بالدواعي النفسية له
ا مل تأت بصيغة اإلنشاء ألن الطبيعة السليمة للمرأة جتعلها تقبل عليها من غري شعور بأن وإمن

  .يف ذلك كلفة أو مشقة، بل هي بالنسبة هلا كاألكل والشرب
وهلذا، فإن تكليف الرجل بالبحث عن مرضعة البنه قد ال يتوافق لبنها معه، فيه من املشقة ما 

جبل اهللا به نفس الصيب من احلنني إىل أمه أكثر من حنينـه إىل  ال يصح تكليفه به، زيادة على ما 
وحرمنا علَيه الْمراضع من قَبلُ فَقَالَت هلْ أَدلُّكُم علَى  ﴿: تعاىلغريها، وإىل ذلك اإلشارة بقوله 

مه كَي تقَر عينها وال تحزنَ ولـتعلَم أَنَّ  أَهلِ بيت يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصحونَ فَرددناه إِلَى أُ
  )١٣ـ  ١١:القصص( ﴾وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

فاآليات وإن وردت إخبارا عن قصة معينة ففيه داللة على ما جبل اهللا عليه نفس الصيب من 
  .إال بشدةاحلنني إىل أمه وعدم ارتياحه لغريها 

مـن   -أن الرضاعة من ثـدي األم  وهذا ما يثبته علماء النفس احلديث، فهم يتفقون على 
ذلك ألا توجد رابطة ال أو من غريها، أفضل بكثري من الرضاعة بالزجاجة،  -الناحية النفسية 

  .تنفصم بني الطفل وأمه، فالطفل يشعر بلذّة ال توصف من التغذية بالثدي
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تقدمي الوليد إليها يف ، فينصحون ب١ن بإنشاء هذه العالقة النفسية منذ والدابل إم ينصحو
غرفة الوالدة باملستشفى، أو عندما تتم الوالدة يف املرتل، والسماح هلا حبضنه حىت قبل تغسـيله،  

  .هذا إن مل تكن هناك معاجلات فورية ينبغي إخضاع الوليد هلا
ى خواص أمه، فهو يشم رائحة جسمها، وحيس حبرارته، يتعرف بسرعة علالوليد اجلديد و

ثبت أن األطفال احلـديثي الـوالدة الـذين    ، وقد كما يتعرف على اخلواص األخرى لسلوكها
حتضنهم أمهام إىل صدروهن يقلُّ بكاؤهم، ويتكيفون بصورة أسرع، ويتميزون مبزاجٍ هادئ، 

  .من األطفال الذين يبقون بعيدين عن أمهام ويصبحون أقلُّ عرضةً لإلصابة باألمراض
أنَّ مخس عشر دقيقة حىت عشرين دقيقة من االتصال بني األم وطفلها تعد كافيـة  وقد ثبت 

  .لتوطيد عالقة صحية سليمة بينهما
يفسر سبب تعلق الطفل بأمه دون املربية، كما يفسر كذلك سبب العاطفة الـيت  وهذا كله 

  .أمه اليت تقوم مبداعبته، وتوليه اهتماماً بالغاً يبديها الطفل حنو
مع منو الطفل تزداد قدراته احلسية احلركية، ويزداد تبعاً لذلك احتمـال مواجهتـه   ولكنه 

ألشياء ومواقف جديدة توسع دائرة عالقاته االجتماعية، فيصبح وجود األم غري ضروري، لتوفري 
  .تلفةاحلوافز للطفل، بل ألداء وظائف خم

                                                
 ينبغي أن يكون رضاع املولود من غري أمه بعد وضعه يومني أو ثالثة وهـو « وهلذا ال يصح ما ذكره ابن القيم من  أنه    )١(

األجود ملا يف لبنها ذلك الوقت من الغلظ واألخالط خبالف لنب من قد استقلت على  الرضاع   وكل العرب تعتين بذلك حـىت  
  ]٢٣٠: حتفة املودود[ » يف بين سعد  تسترضع أوالدها عند نساء البوادي كما استرضع النيب 

العناصـر  و حيوي أضعاف ما حيوي اللنب من الـربوتني  الذي Colostrmاللنب يفرزان  يف األيام األوىل نيالثديوذلك ألن 
  .هو الغذاء املثايل للوليد، له فعل ملني، وكما حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد، السكرو لكنه فقري بالدسم، املعدنية

رمبـا كـان    - بعد تنظيفه وإلباسه: أي -أن إرضاع الطفل من الثدي بعد الوالدة مباشرة  فقد ثبت، أما من الناحية النفسية
  .أفضل طريقة إلجياد ثقة متبادلة من الناحيتني النفسية واجلسمية بني الطفل وأمه
واألم حتقِّق بذلك غرضـاً  ، وهي تبدأ منذ الوالدة، فهذه الرابطة القائمة على القرب واحلنان هي من أقوى الغرائز االجتماعية

  .واضحاً ميليه عليها وضع طفلها العاجز الضعيف
وهو يبدي أنواعاً من السلوك تعبـر عـن رغبتـه يف االتصـال     ، ل حيتاج إىل رعاية ومحاية وإىل تغذية كافية ومؤانسةفالطف

وذه الصـلة الوثيقـة   ، أو جمرد اإلمساك بذراعهم، وتتبعهم بعينيه أو بكامل جسمه، كالبكاء والتعلُّق م، واالقتراب من الكبار
  .يسد حاجاتهويستطيع أن ، يتحقَّق هدف الطفل

ويشرع الطفل بتمييـزه فـور مساعـه عـن     ، مينح الطفل الدفء واألمنـ مع أنه ال عالقة له بتغذيته ـ  صوت األم  بل إن 
  .األصوات األخرى مجيعاً

 . ومن احلقائق املعلومة كذلك أن الفترة الرئيسية يف االتصال األويل بني األم وطفلها هي فترة االثنيت عشرة ساعة األوىل
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وانطالقا من هذه احلقائق العلمية ـ املؤيدة باألدلة الكثرية اليت ال حمل لذكرها هنـا ـ ال    
يصح ما ذكر عن مالك من التفريق بني الشريفة والدنيئة، ألن املتضرر األكرب بشرف الشريفة هو 

  .ابنها الذي هو فلذة كبدها
وقد رد ابن حزم بلهجته على هذا  فالرضاعة حقه قبل أن تكون واجبا عليها أو على والده،

فرب هامشية أو عبشمية ، ألن الشرف هو التقوى ؛ وهذا قول يف غاية الفساد :(ردا عنيفا، فقال
  )أو أمة، ورب زجنية أو بنت غية قد صارت حرمة مالك ، بنت خليفة متوت هزال 

ا، وال بأس أن بل إن هناك زيادة على هذا مصاحل كثرية تتحقق لألم نتيجة إلرضاعها لولده
  :نسوق هنا بعض ما ذكر املختصون من فوائد تعود على األم بسبب الرضاعة

يفيد بعملية إنطمار الرحم بعد الوالدة، نتيجة منعكس يثريه مص احللمة من قبل الرضاع الطبيعي  •
  . الطفل، فيعود حجم الرحم بسرعة أكرب حلجمه الطبيعي وهذا يقلل من الدم النازف بعد الوالدة

لنساء املرضعات أقل إصابة بسرطان الثدي من النساء غري املرضعات، فمن قواعد سرطان الثدي ا •
أنه ـ يصيب العذارى أكثر من املتزوجات املرضعات، فمن قواعد سرطان الثدي أنه ـ يصيب   

ـ ويصيب املتزوجات غري املرضعات أكثر من املرضعات، ويصيب ، العذارى أكثر من املتزوجات
فكلما أكثرت املرأة من اإلرضاع، قل تعرضـها  .قليالت الوالدة أكثر من الوالداتاملتزوجات 

  .لسرطان الثدي
اإلرضاع من الثدي، هو الطريقة الغريزية املثلى لتنظيم النسل، إذ يؤدي اإلرضاع النقطاع الدورة  •

ـ   اطر الطمثية بشكل غريزي، ويوفر على املرأة اليت ترغب يف تأجيل احلمل أو تنظم النسـل، خم
أما آلية ذلك، فهي أن مص حلمـة  ...الوسائل اليت قد تلجأ إليها كاحلبوب ،و احلقن، واللولب

الثدي ن حيرض على إفراز هرمون الربوالكتني من الفص األمامي للغدة النخامية ،و الربوالكتني 
لوظيفة اإلفرازية ينبه الوظيفة اإلفرازية لغدة الثدي ،و يؤدي لنقص إفراز املنميات والربوالكتني ينبه ا

املسؤلة عن الـتغريات    Gonadotrophinلغدة الثدي ،و يؤدي لنقص إفراز املنميات التناسلية 
  .من النساء املرضعات% ٦٠الدورية يف املبيض،  وهذا ما حيصل عند 

إلرضاع األمي يقوي الرابطة الروحية والعاطفة بني األم  ووليدها، وجيعل األم أكثر عطفاً بطفلها،   •
فهو ليس جمرد عملية .هذه الرابطة هي الضمان الوحيد الذي حيدو باألم لالعتناء بوليدها بنفسهاو

مادية، بل هو رابطة مقدسة بني كائنني، تشعر فيه األم بسعادة عظمى ألا أصبحت أماً، تقـوم  
  .على تربية طفل صغري، ليكون غرساً يف بستان احلياة
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ى املطلقة إال إذا تطوع من تشاء مـن النسـاء   ونرى كذلك أن األصل وجوب الرضاع عل
إلرضاعه، حىت لو تزوجها زوج آخر، وقد قال ابن حزم ردا على من تعلل بعدم الوجوب بسبب 

فحـق  ، فكان ماذا ؟ وإمنا ولدته لترضعه ، نعم : إمنا تزوجها للوطء ؟ قلنا: فإن قالوا:(زواجها 
  )نعه إرضاعها ولدها من وطئه هلاوال مي، الصيب قبل حق الذي تزوجها بعد أن ولدته 

  :حق األم يف الرضاع
اختلف الفقهاء ـ بناء على ما سبق ـ فيما لو رغبت األم يف إرضاع ولدها، هل متكن من   

  :ذلك أم ال على قولني
أم يف عصـمة  ، سواء أكانت مطلقـة . أن هلا احلق يف ذلك، فتجاب وجوبا :القول األول

  : استدلوا على ذلك مبا يلياألب، وهو قول مجهور الفقهاء، و
 .، واملنع من إرضاع ولدها مضارة هلا)٢٣٣من اآلية: البقرة)(﴿ ال تضار والدةٌ بِولَدها: تعاىلقوله  •
وهذا خرب )٢٣٣من اآلية: البقرة)(والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ ﴿: تعاىلقول اهللا  •

  .وهو عام يف كل والدة، يراد به أمر 
  . ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا، أا أحىن على الولد وأشفق  •

وهـو قـول   ، للزوج منعها من اإلرضاع سواء كان الولد منه أو من غريه  :القول الثاين
  : الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  . القياس على حقه يف منعها من اخلروج من مرتله بغري إذنه •
  .فأشبه ما لو كان الولد من غريه، استمتاعه منها أنه خيل ب •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على ما ذكرنا سابقا، بل ال يصح طـرح   

هذه املسألة إطالقا، فاالبن ابنها كما أنه ابن زوجها، فال يصح استئثار أحدمها به، بل لو صـح  
يف ذلك احلني ـ أحوج إليها من أبيه، ويدل على ذلك مـا   ذلك لكان لألم بدل األب، ألنه ـ 

  .سنراه من أحكام احلضانة
  اإلرضاع الصناعي حكم 

وهي من املسائل املعاصرة، واليت تتطلب اجلواب الشرعي، ونقول فيها ابتداء ـ وعلى احلالة 
ولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يـتم  والْوالدات يرضعن أَوالدهن ح ﴿:تعاىلالعامة ـ انطالقا من قوله  

ضا ال تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفال ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضةٌ الردالو ار
لُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَال بِولَدها وال مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْ
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متيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَال ج كُمالدوا أَوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنج وفرعبِالْم 
، وهي اآلية اليت تشـرع أحكـام   )٢٣٣:البقرة( ﴾لَّه بِما تعملُونَ بصريواتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ال

الرضاع، أن الرضاع واجب ال يكفي فيه أي بديل إال إذا حكم الطبيب املختص بعدم صالحية 
  .لنب األم للرضاعة أو عدم استعداد الرضيع لرضاعتها

تدل على هـذا، وال  اع الصناعي الرضاع الطبيعي واإلرضزيادة على هذا، فإن املقارنة بني 
  : ١بأس أن نسوق بعض املقارنات هنا، كأدلة على ما ذكرنا

  :مع حاجة الرضيع احلليبتناسب 
يتطور تركيب حليب األم من يوم آلخر مبا يالئم حاجة الرضيع الغذائية، وحتمل جسـمه،  

الصـناعي الثابـت    ومبا يالئم غريزته وأجهزته اليت تتطور يوماً بعد يوم ن وذلك عكس احلليب
الذي حيوي أضعاف ما حيـوي   Colostrmفمثالً يفرز الثديان يف األيام األوىل اللنب : التركيب

اللنب من الربوتني والعناصر املعدنية، لكنه فقري بالدسم والسكر، كما حيوي أضدادا لرفع مناعـة  
  .الوليد، وله فعل ملني، هو الغذاء املثايل للوليد

 من ثدي األم، أو خيف تركيزه بني فترة وأخرى بشكل غريزي وذلك كما خيف إدرار اللنب
  .إلزاحة اجلهاز اهلضمي عند الوليد، مث يعود بعدها مبا يالئم حاجة الطفل

  : اهلضم سهولة
لنب األم أسهل هضماً الحتوائه على مخائر هاضمة تساعد مخائر املعدة عند الطفـل علـى   

منه بعد ساعة ونصف، وتبقى محوضـة املعـدة طبيعيـة     اهلضم، وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها
بينما يتأخر هضم خثرات اجلنب يف حليـب البقـر،    . ومناسبة للقضاء على اجلراثيم اليت تصلها

لثالثة أو أربع ساعات، كما تعدل األمالح الكثرية املوجودة يف حليب البقر محوضة املعـدة ،و  
  . بالتكاثر مما يؤدي لإلسهال واإلقياء تنقصها مما يسمح للجراثيم وخاصة الكولونية

يسبب لنب البقر مضاعفات عدم حتمل وحتسس، ال تشاهد يف اإلرضاع  وباإلضافة إىل هذا
الطبيعي كاإلسهال والرتف املعوي والتغوط األسود ومظاهر التجسس الشائع، كما إن اإللعاب 

  .واملغص واإلكزما البنيوية أقل تواجداً يف اإلرضاع الطبيعي
  : لتعقيما

                                                
، لدكتور عبـد احلميـد ديـاب   ل»  مع الطب يف القرآن الكرمي« رجعنا للمعلومات العلمية يف هذا املطلب إىل كتاب    )١(

 . دمشق، مؤسسة علوم القرآن، الدكتور أمحد قرقوزو
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حليب األم معقم، بينما يندر أن خيلو احلليب يف الرضاع الصناعي من التلوث اجلرثـومي،  
  .وذلك حيدث إما عند عملية احللب، أو باستخدام اآلنية املختلفة أو بتلوث زجاجة اإلرضاع

  :درجة احلرارة
 اإلرضـاع  درجة حرارة لنب األم ثابتة ومالئمة حلرارة الطفل، وال يتوفر ذلـك دائمـاً يف  

  . الصناعي
  . اإلرضاع الطبيعي أقل كلفة، بل ال يكلف أي شيء من الناحية االقتصادية

  :تقوية املناعة
حيوي لنب األم أجسام ضدية نوعية، تساعد الطفل على مقاومة األمراض،   وتواجد بنسبة 

لذين يرضعون من أقل بكثري يف حليب البقر، كما أا غري نوعية، وهلذا فمن الثابت أن األطفال ا
  .أمهام أقل عرضة لإلنتان ممن يعتمدون على اإلرضاع الصناعي

اإلرضاع الطبيعي يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف األمعاء ذات الدور الفعال يف امتصاص و
  . الفيتامينات وغريها من العناصر الغذائية، بينما يسبب اإلرضاع الصناعي اضطراب هذه الزمرة

ضاع الطفل لإلصابة أكثر، بأمراض خمتلفة، كالتهابات الطرق التنفسية، وحتدد يهيء اإلرو
الرئة املزمن الذي يرتبط بترسب بروتني اللنب يف بالمسا الطفل وحذف لنب البقر من غذاء الطفل 

وكذلك التهاب األذن الوسطى، ألن الطفل يف اإلرضاع الصـناعي  . يؤدي لتحسنه من املرض
طجع على ظهره، فعند قيام الطفل بأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفـتح  يتناول وجبته وهو مض

  . نفري أوستاش ويدخل احلليب واللعاب إىل األذن الوسطى مؤدياً اللتهاا
وتزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن بنسبة ثالثة أضـعاف، عـن الـذين    

األطفال الذين يعتمدون على رضـاعة  أما تشنج احلنجرة، فال يشاهد عند . يرضعون من الثدي
  .الثدي
هذه الفروق وغريها، تفسر لنا نسبة الوفيات عند األطفال الذين يعتمـدون اإلرضـاع   و

الصناعي عن نسبة وفيات إخوام الذين من الثدي مبقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسـينات  
  .. يقة إعطائه للرضيعاليت أدخلت على طريقة إعداد احلليب يف الطرق الصناعية، وعلى طر

  :الفوائد النفسية واالجتماعية
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قد أكـد علمـاء   زيادة على هذه الفوائد الصحية، هناك فوائد نفسية واجتماعية كثرية، ف
ليست جمرد إشباع حاجة عضوية إمنا هو موقف نفسي اجتماعي شـامل،  (أن الرضاعة  ١النفس

   )تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتماعي
يف الرضاعة يشعر الطفل باحلنان واحلب والطمأنينة وحيدث اندماج يف املشاعر بني الطفل وأمه و

وهذا حيدث من التصاقه بأمه أثناء الرضاعة وخصوصا الرضاعة لفترة طويلة وبذلك تقوي العالقة بني 
الصناعية  الطفل واالم من خالل الرضاعة الطبيعية عكس الطفل الذي يأخذ غذاءه عن طريق الرضاعة

فهو حمروم من احلب واحلنان والشعور باألمن فهو دائما خائف وتكون العالقة بينه وبني أمه مضطربة 
  .اىل حد كبري مما يؤدي فيما بعد أو أثناء فترة الطفولة اىل االستعداد لإلصابة باألمراض النفسية املختلفة

فسي والعقلي سواء يف فترة الطفولة أو مناعة الطبيعية ضد حدوث املرض النتعد الرضاعة الطبيعية و
باقي مراحل احلياة وعلى اثر ما نشر من األحباث يف تأثري الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية علـى  
الصحة النفسية والعقلية للطفل فقد وجد أن األطفال الذين مت تغذيتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية أكثر 

التعامل مع اآلخرين والتفاعل اجليد والسليم مع املواقف والتفكري ذكاء وميتازون بسلوكيات سوية مثل 
السليم واملشاعر االجتماعية النبيلة ودرجة االنتباه اجليدة وقدراته على التقاط املعلومات اجليدة، أيضا 
كان لديهم بصرية قوية عن أنفسهم عما يدور من حوهلم أما من األطفال الذين كانوا يتعاطون عـن  

ضاعة الصناعية كانوا أقل ذكاء وأكثر توترا وأقل تعاونا مع اآلخرين وكانوا يعانون من بعض طريق الر
التخلف يف بعض منهم والتردد واإلصابة بالرتعات العصـبية   أواألمراض النفسية مثل احلركة الزائدة 

ـ   ابا واألزمات وكذلك األنانية والتمركز حول الذات والعنف واالندفاعية والبعض منهم كـان مص
باألفعال القهرية وعدم الثبات يف املشاعر والقلق املستمر واالكتئاب واملخاوف العديدة واضـطراب  
التفكري واضطراب الكالم مثل التلعثم وغريها وعدم التركيز وقلة االنتباه والبعد عن الواقع وقلة البصرية 

دة يف السلوك والتصـرفات  وقلة احلصول على املعلومات العامة واصابة بعضهم باالضطرابات العدي
  .املضادة للمجتمع

  :الفوائد االقتصادية
زيادة على هذا، فإن يف الرضاعة الطبيعية فوائد اقتصادية كبرية، ال على األسرة وحدها بل 
على اتمع مجيعا، وهلذا نرى حرص الشركات الكربى املمونة للرضاعة الصناعية على إشـهار  

خطـر .. معونات األلبان الصناعية(ورد يف مقال حتت عنوان  منتوجات حتت ألبسة خمتلفة، وقد
  :، قولهحممد مصطفى كامل مروان: للدكتور)يهدد أطفال العامل

                                                
 . جامعة القاهرة –طب القصر العيين ، أستاذ الطب النفسي، فاطمة موسى ٠أ   )١(
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يعترب مسحوق اللنب الصناعي صنفا حمببا من أصناف الغذاء الذي تقدمه الدول الغنيـة إىل   
ات تتزايد ألـا تعيـق   الدول اليت تعاين من كوارث وجماعات، ولكن املعارضة على هذه املعون

استمرار الرضاعة الطبيعية اليت تعترب أفضل وسيلة حلماية الطفل، فاستخدام قارورة الرضاعة مرة 
واحدة قد جيعل الطفل يعاف الرضاعة من الثدي مرة أخرى، كما تتعرض هذه املساحيق بسهولة 

املنكوبة، وهذا كله يعـرض  إىل التلوث أثناء حتضريها نتيجة لتدين مستويات النظافة يف املناطق 
األطفال يف تلك اتمعات الفقرية للخطر، ويهدد بانتشار أوبئة اإلسهال والـرتالت الشـعبية   

  .والرئوية القاتلة
وعلى الرغم من توصيات خرباء التغذية بعدم التوسع يف استخدامها، مازالـت اتمعـات   

الصليب األمحر أكرب املنظمات اليت توزع  الدولية تقدم األلبان الصناعية كمعونات، وتعترب منظمة
األلبان الصناعية يف العامل، وأحد األسباب اهلامة وراء اخنفاض معدالت الرضاعة الطبيعية كـان  

  .بسبب برامج املساعدات الدولية يف فترة األربعينيات واخلمسينيات
وحده، ميكن  م١٩٨٦وقد كان فائض إنتاج اللنب الصناعي عن حاجة الدول الغربية يف عام 

كيلو مترا يف السماء، ولذا تقبل الدول الغربية  ٤١أن ميأل استاد الكولوسيوم يف روما إىل ارتفاع 
بشغف على توزيعه كمعونات حىت تتخلص من املختزن لديها، وهي يف نفس الوقـت تشـعر   

  .يدبالراحة ألا توزعه على احملتاجني، واللنب عند أغلب الناس رمز للغذاء الصحي املف
وعلى اجلانب اآلخر، ينظر املستقبلون للمعونات بعني الرضاء إىل اللنب الصناعي، على سبيل 
املثال طلبت الربازيل ـ عقب إصابتها بفيضانات مدمرة ـ إمدادها مبعونات اللـنب وقـوارير     
الرضاعة واحللمات الصناعية، وعلى الفور نصحها املختصون بالرابطة املشتركة للهالل والصليب 
األمحر بعدم جدوى هذا، ومع هذا أصرت حكومة الربازيل على طلبها، وحصلت على ما تريده 
من فروع منظمة الصليب األمحر األورويب، وساهم الصليب األمحر الفرنسي يف توزيع أقـراص  

  .مصنعة من مسحوق اللنب افف، وذلك على الرغم من سياسة متنع توزيعها
األلبان اففة على البالغني، فاللنب ال يعترب غذاء رئيسيا علـى  مل ينفع توزيع .. يف إثيوبياو

موائدهم، وكان من املمكن أن يوزع أصناف أخرى من أغذية معروفة لديهم، واملختصون يرون 
أن مع اعتياد الناس على هذه الوجبات اجلديدة يزداد الطلب عليها، ويتناقص املخـزون منـها،   

  .وبالتايل ترتفع أسعارها
إحدى املختصات عن منظر أهلها عقب زيارا إحـدى منـاطق الكـوارث يف     وحتكي

بنجالديش، وهو منظر أم وابنتها يعيشان يف العراء دون مأوى، ومها ترضعان أحد األطفال من 
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قارورة ـ حصلت عليها من املعونات األجنبية ـ وحتت ظروف قاسية ال جتد فيها ماء صـاحلا    
  .لغسل القارورة وختفيف اللنب

وتستورد سرياليون األلبان من الواليات املتحدة األمريكية وتوزعها اجلماعـات املسـيحية   
الكاثوليكية على الفقراء، اللنب مع الزيت يوزعان على األمهات الاليت يـراجعن العيـادات يف   
املستشفيات، وهلذا تفضل األمهات الذهاب إىل العيادات سعيا وراء املعونات اانية، بينمـا ال  

رى األطباء أي جدوى من هذه املواد، ونتيجة لذلك اخنفضت نسبة األمهات الاليت يرضـعن  ي
م، ويف اجلزء الغريب من سرياليون ال يرضع ١٩٨٩عام % ٥٣م إىل ١٩٧٩عام % ٥٧طبيعيا من 

فقط من األطفال، والباقني أغلبهم يعانون من سوء التغذيـة، وأثنـاء   % ٣١من الثدي سوى 
م استوردت منظمـة اليونيسـيف   ١٩٨٤م ـ  ١٩٨٣بت جواتيماال عامي الفياضانات اليت ضر

وقتها ألبانا جمففة ووزعتها على األطفال، وعلى الرغم من نصحها األمهات بعـدم اسـتخدام   
قارورة الرضاعة يف إطعام األطفال، استخدمت األمهات القوارير، وتلوثت عبوات األلبان فـور  

  .ويف النهاية فشل برنامج املساعدة وتوقف فتحها، وتسبب ذلك يف انتشار األمراض،
وأثناء احلرب األهلية بنيكاراجوا، ويف أعقاب زلزال املكسيك، وصلت مساعدات األلبـان  

  .الصناعية، وعلى الفور تناقصت معدالت الرضاعة الطبيعية
ل إن معونات األلبان الصناعية دد الرضاعة الطبيعية، وتوجد اعتمادا مستمرا عليها من الدو

احملتاجة، ويف النهاية يقع الضرر على احملتاجني بينما ينتفع من ذلك الدول املتربعة الـيت يـزداد   
  .الطلب والشراء على منتجاا

  أحكام استئجار املرضع
 :(على جواز استئجار املرضع، بل وقع اإلمجاع على ذلك، قال ابن قدامـة  ١اتفق الفقهاء

  :  ، ومن األدلة على ذلك٢)املرضعة: وهي، ئر أمجع أهل العلم على جواز استئجار الظ
فَـإِنْ أَرضـعن لَكُـم فَـآتوهن      ﴿: تعـاىل ورود النص على ذلك يف القرآن الكرمي، قـال   •

نهور٦من اآلية: الطالق)(أُج(  
  . استرضع لولده إبراهيم أن النيب  •
وقد يتعذر ، ة إمنا يعيش بالرضاع ألن الطفل يف العاد، أن احلاجة تدعو إليه فوق حاجتها إىل غريه  •

                                                
: ، حاشية ابن عابـدين ٥/٢٨٧: ، املغين٥/٦٦: ، املبدع٢/١٠٦: اجلصاص: املراجع التالية انظر يف مسائل هذا الباب   )١(

 . ١١/٤٤١: ، املدونة٤/١٠٣: ، خمتصر اختالف العلماء١٥/١١٨: ، املبسوط٣/٤٥٦
 . ٥/٢٨٧: املغين   )٢(
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 .فجاز ذلك  كاإلجارة يف سائر املنافع، رضاعه من أمه 
وبناء على هذا اعترب الفقهاء الرضاع نوعا من أنواع اإلجارة، فلذلك خصوه ببعض املسائل 
اليت تشترك مع اإلجارة يف أركاا وشروطها وتفاصيلها، وسنذكر أهم املسائل هنـا مصـنفة   

  :اإلجارة حبسب أركان
  املعقودعليه: الركن األول

هل هو خدمة الصيب ومحله ووضع الثـدي يف  ، اختلف الفقهاء يف املعقود عليه يف الرضاع 
  :أم أن اللنب هو املعقود عليه واخلدمة تبع، على قولني، فمه، واللنب تبع 

 إجارة كالصبغ يف، هو خدمة الصيب ومحله ووضع الثدي يف فمه واللنب تبع  :القول األول
كلنب غري ، فال يعقد عليه يف اإلجارة ، ألن اللنب عني من األعيان ؛ وماء البئر يف الدار ، الصباغ 
  . اآلدمي

  : هو اللنب، ومن األدلة على ذلك :القول الثاين
ولو خدمته بدون ، استحقت األجرة ، أنه املقصود دون اخلدمة، وهلذا لو أرضعته دون أن ختدمه  •

  .تحق شيئامل تس، الرضاع 
، فجعل األجر مرتبا على )٦من اآلية: الطالق)(فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن ﴿: تعاىلقوله  •

  .فيدل على أنه املعقود عليه، اإلرضاع 
  .ملا لزمها سقيه لبنها، أن العقد لو كان على اخلدمة  •
والضرورة تـدعو إىل  ، يقوم مقامه  ألن غريه ال؛ جاز كونه عينا يف اإلجارة من باب الرخصة  •

واحلاجة إىل ، للضرورة إىل حفظ اآلدمي ، وإمنا جاز هذا يف اآلدميني دون سائر احليوان ، استيفائه 
  .إبقائه

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذا خيضع ملا تراضى عليه الطرفان، فإن مل ينصا علـى   

ارفوا عليه عرفا، فإن مل يكن هناك عرف حتاكموا إىل حكـام  ذلك يف العقد عاد األمر إىل ما تع
  .عدول ليحكموا بقدر ما يتطلبه عملها من جهد

  :عالقة احلضانة بالرضاعة يف االستئجار
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، أو للحضانة دون الرضاع ، اتفق الفقهاء على جواز استئجار الظئر للرضاع دون احلضانة 
هل تدخل فيه احلضانة، أم ال علـى  ، على الرضاع ، واختلفوا فيما لو أطلق العقد ١أو هلما معا

  :قولني
وابن املنذر، وقـول للحنابلـة   ، ال تدخل فيه احلضانة، وهو قول أيب ثور  :القول األول

  . ألن العقد ما تناوهلا؛ والشافعية 
وقول للحنابلة والشافعية، ألن ؛ تدخل فيه احلضانة، وهو قول أصحاب الرأي  :القول الثاين

  . فحمل اإلطالق على ما جرى به العرف والعادة، ر بأن املرضعة حتضن الصيب العرف جا
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما دل عليه العرف، وهو ما ذهب إليه أصـحاب القـول    
واملرجع يف ذلك إىل العرف يف كل موضع وهو أصل كبري يف اإلجارة :(الثاين، قال السرخسي 
  )ابع غري مشروط يف العقد يعترب فيه العرف يف كل بلدةفإن ما يكون من التو

إن الزنبيل وامللنب على صـاحب  : يف استئجار اللبان: حىت قيل:(وضرب مثال لذلك، فقال 
والسلك واإلبرة على اخلياط باعتبار العرف والدقيق على صاحب الثوب ، اللنب بناء على عرفهم 

  )ذلك فهو على ما يتعارفوندون احلائك فإن كان عرف أهل البلدة خبالف 
فأما عمل الصيب وغسل ثيابه ومـا  : (وال بأس من إيراد بعض مناذج عن عرف زمنه، قال

.. ألن هذا من عمل الظئورة ؛ يصلحه مما يعاجل به الصبيان من الدهن والرحيان فهو على الظئر 
التزمت تربيته بلبنـها  ألا ؛ وإن كان الصيب يأكل الطعام فليس على الظئر أن تشتري له الطعام 

ألن ذلك من عمل الظئورة فقد جعل ؛ دون الطعام ولكن ذلك كله على أهله وعليها أن يئه له 
  )خبالف الطعام وهذا بناء على عادة أهل الكوفة، الدهن والرحيان عليها 

  :ما تطالب به املرضعة
، ويصـلح بـه   ، انص الفقهاء على أن املرضعة مطالبة بأن تأكل وتشرب ما يدر به لبنـه 

  . ويف تركه إضرار بالصيب، ألنه من متام التمكني من الرضاع ؛ وللمستأجر مطالبتها بذلك 
ألا مل توف املعقـود  ؛ أو أطعمته على أنه ال أجر هلا ، واتفقوا على أا لو سقته لنب الغنم

  .فلم ختطه، وذلك كما لو اكتراها خلياطة ثوب ، عليه 
                                                

أو نالت أجرا عنه، قـال  ، ت بهاتفق الفقهاء على أن املرضع املستأجرة ال يدخل يف عملها خدمة البيت إال إذا تطوع   )١(
، ألا التزمت بالعقد الظئـورة  ؛ أو خبزا ، أو طبخا ، وليس عليها من عمل أبوي الصيب شيء إن كلفوها عجنا « :السرخسي 

 . ، املبسوط»وهذه األعمال ال تتصل بالظئورة فال يلزمها إال أن تتطوع به 
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  :يرضعه بدهلا، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولنيأما إذا دفعته إىل من 
، وهو قول أيب ثور وأمحد، واستدلوا على ذلك بأا مل ترضعه ؛ ال أجر هلا  :القول األول

  .فأشبه ما لو سقته لنب الغنم
  .هلا أجرها، وهو قول احلنفية، ألن رضاعه حصل بفعلها :القول الثاين

   :الترجيح
ألة هو النظر يف مصلحة الصيب، فإن حتققت املصلحة، اسـتحقت  نرى أن األرجح يف املس 

  .األجر على ذلك، وإال مل تستحق شيئا
ونرى أن يبقى األولياء على اتصال دائم باملرضع  للنظر يف أدائها ملا كلفت به، وملا حتتاجه 

  .حىت يسد الضرر قبل أن يستفحل
  :أمانة املرضع

يما ندبت له من إجارة، فلذلك ال تتهم فيما لو ضاع نص الفقهاء على اعتبار املرضع أمينة ف
  .أو من ثيابه شيء، أو سرق من حلي الصيب ، أو وقع فمات ، الصيب من يدها 

فال تضمن الظئر شيئا من ذلك، وذلك ألا مبرتلة األجري اخلاص فإن العقد ورد على منافعها 
  .وال تؤاجر نفسها من غريهم، يب يف املدة، فلذلك ال تشغل نفسها يف تلك املدة عن رضاع الص

  . واألجري اخلاص أمني فيما يف يده خبالف األجري املشترك على قول من يضمنه
  األجري: الركن الثاين

  :استئجار األم
إرضاع ابنها بأجرة مثلها، هل متكن من ذلك، أم ال على  ١اختلف الفقهاء فيم لو طلبت األم

  :األقوال التالية
وسواء وجـد األب  ، سواء كانت يف حال الزوجية أو بعدها ، به  هي أحق :القول األول

فـأراد  ، فطلبت أجر املثل ، مرضعة متربعة أو مل جيد، وهو قول احلنابلة، أما إن كانت مطلقة 
أو ، وإن وجد متربعة ، مل يكن له ذلك ، انتزاعه منها ليسلمه إىل من ترضعه بأجر املثل أو أكثر 

ووجـد  ، أما إن طلبت األم أكثر من أجر مثلها ، فله انتزاعه منها ،  من ترضعه بدون أجر املثل
جاز انتزاعه منها وإن مل جيد مرضعة إال مبثل تلـك  ، أو متربعة ، األب من ترضعه بأجر مثلها 

  :فاألم أحق، واستدلوا على هذه التفاصيل مبا يلي، األجرة 
                                                

وسائر األقارب لرضاع الولد، مـن غـري خـالف يف    ، والبنت ، واألخت  ،اتفق الفقهاء على أنه جيوز استئجار األم   )١(
 . املسألة
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والْوالدات  ﴿: تعاىللى املتربعة هو قوله ع، إذا طلبت أجر مثلها ، الدليل على وجوب تقدمي األم  •
نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متأَنْ ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهالدأَو نعضري  نهتـوسكو 

لَكُـم فَـآتوهن أُجـورهن     فَإِنْ أَرضعن ﴿: تعاىل، وقوله )٢٣٣من اآلية: البقرة(بِالْمعروف﴾
  )٦من اآلية: الطالق(﴾

كما لو طلبـت  ، فكانت أحق به من غريها ، ولبنها أمرأ من لنب غريها ، أن األم أحىن وأشفق  •
  .األجنبية رضاعه بأجر مثلها

وال جيوز تفويـت حـق   ، وإضرارا بالولد ، أن يف رضاع غري األم تفويتا حلق األم من احلضانة  •
 .واإلضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه اهللا تعاىل على األب، ة الواجب احلضان

 .كالبيع، يصح أن تعقده معه ، أن كل عقد يصح أن تعقده مع غري الزوج  •
بدليل أنه ال ميلك إجبارها على حضـانة  ، أن منافعها يف الرضاع واحلضانة غري مستحقة للزوج  •

 .كثمن ماهلا، فجاز هلا أخذه منه ، من غريه وجيوز هلا أن تأخذ عليها العوض ، ولدها 
ال يصح ما قاله املخالفون من أا استحقت عوض احلبس واالستمتاع، ألن استحقاق منفعة من  •

  .كما لو استأجرها أوال مث تزوجها، ال مينع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ، وجه 
، تفويت حق األم يف إرضاعه لبنها و، أن القول الثالث يفضي إىل تفويت حق الولد من لنب أمه  •

  .كما لو تربعت برضاعه، فلم جيز ذلك 
، فجاز مع الزوج ، أنه عقد إجارة جيوز من غري الزوج إذا أذن فيه، يدل على جواز االستئجار  •

  .كإجارة نفسها للخياطة أو اخلدمة
مللك إجبارها ، احلضانة ألنه لو ملك منفعة ؛ اعتبار املخالفني بأن املنافع مملوكة للزوج غري صحيح  •

وإمنا امتنع إجارة نفسها ألجنيب ، ولكانت األجرة له ، ومل جتز إجارة نفسها لغريه بإذنه ، عليها 
، وإذا استأجرها ، وهلذا جازت بإذنه ؛ ملا فيه من تفويت االستمتاع يف بعض األوقات ، بغري إذنه 

  .نيبكما يصح من األج، فصح ، فقد أذن هلا يف إجارة نفسها 
وطلبها ما ، ألا أسقطت حقها باشتطاطها ؛ إن طلبت األم أكثر من أجر مثلها جاز انتزاعه منها  •

  )٦من اآلية: الطالق)(فَسترضع لَه أُخرى ﴿: تعاىلفدخلت يف عموم قوله ، ليس هلا 
، نت األم أحق فكا، ألما تساوتا يف األجر ؛ فاألم أحق ، إن مل جيد مرضعة إال مبثل تلك األجرة  •

  .كما لو طلبت كل واحدة منهما أجر مثلها
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فلزوجها منعها من إرضاعه، وهو قول بعـض  ، إن كانت يف عصمة الزوج  :القول الثاين
أصحاب الشافعي، ألنه يفوت حق االستمتاع ا يف بعض األحيان، وإن استأجرها على رضاعه 

  . ر منها ما هو أو بعضه حق لهفال جيوز أن يستأج، ألن املنافع حق له ؛ مل جيز ، 
، وال يسقط حقها من احلضـانة  ، مل يلزم األب بذله هلا ، إن طلبت األجر : القول الثالث

فلـم جيـز   ، ألنه أمكن اجلمع بني احلقـني  ؛ وتأيت املرضعة ترضعه عندها، وهو قول أيب حنيفة
  .اإلخالل بأحدمها

   :الترجيح
ا سابقا من أن الرضاعة واجبة علـى األم ديانـة   نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرن 

وقضاء، فلذلك تستحق األجرة عليها، واآلية واضحة يف الداللة على وجوب النفقة وحدها، قال 
ال زيادة ؛ فإا أوجبت للمرضعات رزقهن وكسون باملعروف ؛ اآلية حجة عليهم :(ابن تيمية 
بل إذا كانت ؛ واآلية ال تدل على هذا . فقةتؤجر نفسها بأجرة غري الن: وهو يقول، على ذلك 

كما لو كانت حامال فإنه ينفق ، اآلية عامة دلت على أا ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها 
ألن الولد يتغذى بغذاء أمـه، وكـذلك يف حـال    ؛ عليها وتدخل نفقة الولد يف نفقة الزوجية 
   ١)فال منافاة بني القولنيوعلى هذا . الرضاع فإن نفقة احلمل هي نفقة املرتضع

  : إجارة الزوجة
، فقد حتدث الفقهاء عن حكم ذلك، بنـاء  ٢مبا أن املستأجرة للرضاع عادة تكون متزوجة

  :على عالقة هذا األمر بزوجها، وميكن تقسيم األحوال يف املسألة إىل احلالتني التاليتني
  :حصول اإلجارة قبل الزواج

وال ميلك ، صح زواجها، أجرت نفسها للرضاع مث تزوجت اتفق الفقهاء على أن املرأة إن 
وال منعها من الرضاع حىت تنقضي املدة، واختلفوا يف حق ويل الصيب يف ، زوجها فسخ اإلجارة 

  :منعه من معاشرا اجلنسية على قولني
ليس لويل الصيب منع هذا الزواج، وال منعه من معاشرا، وهو قول الشافعي  :القول األول

  : د، واستدلوا على ذلك مبا يليوأمح
أو دارا مشغولة ، فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ، أن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه  •

                                                
 . ٣/٣٦٩: الفتاوى الكربى البن تيمية   )١(
بل يدخل فيها املطلقـة واملتـوىف   ، ألن غري املتزوجة ال يراد ا البكر فقط، وال يعترض هنا بأن غري املتزوجة ال لنب هلا   )٢(

 . عنها زوجها
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  وليس لويل الصيب منعه ، فللزوج االستمتاع ، أو اشتغل بغريها ، فإن نام الصيب 
  .لويل فيهكما لو أذن ا، فال يسقط بأمر مشكوك فيه ، أن وطء الزوج مستحق بالعقد  •
، ألنه ليس للويل اإلذن فيما يضـر الصـيب   ؛ فجاز مع عدمه ، أنه جيوز له الوطء مع إذن الويل  •

  .ويسقط حقوقه
واستدلوا على ذلك بأنـه  ؛ ليس له وطؤها إال برضاء الويل، وهو قول مالك :القول الثاين

  .يؤدي إىل نقص اللنب
   :الترجيح

الزوج والزوجة، واملرضـعة وويل  : عليه الطرفان نرى أن األرجح يف املسألة هو ما تراضى 
الرضيع، وهو ما سبق ذكره يف الشروط املقيدة للعقد، فإن اشترطت الزوجة استمرار إرضاعها مل 

  .يكن له احلق يف منعها
  .وإن اشترط الويل عدم زواجها كان له أن يفسخ عقد الرضاع بزواجها

اء الويل، فال دليل عليه، وإال ملنع الزوج مـن  أما قول املالكية بأنه ليس له وطؤها إال برض
  . وطء زوجته حال الرضاع، وهو ال يصح

لقد مهمت أن أى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هـم يغيلـون   (: بل قد قال 
   ١)أوالدهم فال يضر أوالدهم

  :حصول اإلجارة بعد الزواج
ولزم ، جاز ، بإذن زوجها ، ا للرضاع اتفق الفقهاء على أن املرأة املزوجة إن أجرت نفسه 
وال خيرج عنهما، واختلفوا فيما لو أجرت نفسها بغري إذن زوجها على ، ألن احلق هلما ؛ العقد 

  :قولني كالمها وجهان للجنابلة والشافعية
فلم ، ألنه عقد يفوت به حق من ثبت له احلق بعقد سابق ؛ ال تصح اإلجارة  :القول األول

  .ملستأجركإجارة ا، يصح 
  : ومن األدلة على ذلك؛ تصح اإلجارة، لكن للزوج فسخه :القول الثاين

  .أنه تناول حمال غري حمل النكاح •
 .أنه يفوت به االستمتاع •

   :الترجيح

                                                
 . مسلم   )١(
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على أن للرضاعة تأثريا يف احلياة الزوجيـة،   
سرة، وهو يتطلب خدمات كثرية قد متنع الزوج مـن احليـاة   ألا تستلزم وجود الرضيع يف األ

  .الطبيعية
  . فلذلك يرجع األمر إىل موافقته، فإن وافق صح العقد وإال بطل

  املكلف بدفع أجرة الرضاع: الركن الثالث
فَإِنْ أَرضعن  ﴿:تعاىل، لقوله ١اتفق الفقهاء على أن أجرة الرضاع كالنفقة واجبة على الوالد

 لَكُمنهورأُج نوهفعلى اآلباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنأي )٦من اآلية: الطالق)(فَآت .  
هل جيرب وارثه على نفقته ودفع اجرة رضاعه، أم ال ، واختلفوا يف الصيب إذا مل يكن له أب 

  :على األقوال التالية
، ل احلسـن  أن النفقة وأجر الرضاعة جتب على كل وارث ملوروثه، وهو قو :القول األول

وأيب ثور وقول احلنابلـة يف  ، وابن أيب ليلى ، واحلسن بن صاحل ، وقتادة ، والنخعي ، وجماهد 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، ٢ظاهر املذهب

، مث قال )٢٣٣من اآلية: البقرة)(وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ﴿: تعاىلقول اهللا  •
مث ، ، فأوجب على األب نفقة الرضاع )٢٣٣من اآلية: البقرة)(وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك ﴿: عاىلت

  . فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، عطف الوارث عليه 
: ، ويف لفظ)وأختك وأخاك، أمك وأباك : من أبر ؟ قال: فقال ما روي أن رجال سأل النيب  •

ألزمه الصلة  ألن النيب ؛ ، وهذا نص )ورمحا موصوال، حقا واجبا ، اك وموالك الذي هو أدن
  .حقا واجبا بل جعلها ، والرب والنفقة من الصلة 

 وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه ﴾ ﴿: تعاىلأنه ال يصح االحتجاج بقول اهللا  •
عام يف كل ذي رحم، فيكون حجة على املخلفني يف  عداد  ألن اللفظ، )٧٥من اآلية: ألنفال(

  .وقد اختصت بالوارث يف اإلرث فكذلك يف اإلنفاق، الرحم احملرم 
حيتمل أنه مل يكن له غري من أمر ، أن ما اجتج به أصحاب القول الرابع من احلديث قضية يف عني  •

                                                
كمـا بينـا   ، حال قيام النكاح بينهما ـ عند من ال يقول باستحقاق األم لألجر ، وهذا خبالف كون املستأجرة زوجة   )١(

ألن يف حال بقاء النكاح يعد الرضاع ؛ وإن استأجرها، ذلك سابقا ـ ألا ـ عندهم ـ ال تستوجب األجر على إرضاع الولد    
 . د الفرقة فليس ذلك مبستحق عليها دينا وال دنيامن األعمال املستحقة عليها دينا، أما بع

فإن كان اثنان يرث أحدمها اآلخـر وال  ، وال يتناول ذوي األرحام، وهذا خيتص عندهم بالوارث بفرض أو تعصيب    )٢(
  . رث دون املوروثفالنفقة على الوا، واملرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها ، كالرجل مع عمته أو ابنة عمه وابنة أخيه ، يرثه اآلخر 

 . العمة واخلالة ال نفقة هلما: لقول أمحد؛ وهناك رواية أخرى على أنه ال جتب النفقة على الوارث هاهنا 
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  . الدوهلذا مل يذكر الوالد واألجداد وأوالد األو؛ باإلنفاق عليه 
، أن نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء، وهـو قـول األوزاعـي    : القول الثاين

  : وإسحاق، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
روي : أنه قضى على بين عم منفوس بنفقته، قال ابن املنذر  - رضي اهللا عنه  - ما روي عن عمر  •

  . الرجال دون النساءعن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صيب 
  . كالعقل، فاختصت ا العصبات ، أا مواساة ومعونة ختتص القرابة  •

وال جتب على غريهم، وهـو قـول   ، جتب النفقة على كل ذي رحم حمرم : القول الثالث
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي١احلنفية

، فقد اعترب صفة الوراثة يف حق غري )٢٣٣يةمن اآل: البقرة)(وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك ﴿: تعاىلقوله  •
األب، فدل ذلك على أنه يكون على الورثة حبسب املرياث، ولكن بعد أن يكون ذا رحم حمرم ملا 

، )وعلى الوارث ذي الرحم احملرم مثل ذلك:(  - رضي اهللا عنه  - ثبت ذلك بقراءة ابن مسعود 
  .فإن قراءته ال ختتلف عن روايته عن رسول اهللا 

  )وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه ﴿: تعاىلل اهللا قو •
وابـن  ، والشافعي ، ال نفقة إال على املولودين والوالدين، وهو قول مالك : القول الرابع

  : املنذر، واستدلوا على ذلك مبا يلي
: عندي آخر ؟ قـال : لى نفسك، قالأنفقه ع: عندي دينار ؟ قال: قال لرجل سأله أن النيب  •

أنفقه على : عندي آخر ؟ قال: قال. أنفقه على أهلك: عندي آخر ؟ قال: قال. أنفقه على ولدك
                                                

  :وهذا تفصيل قوهلم يف املسألة حبسب الترتيب الذي وضعوه    )١(
موسرين، فأما الرضاع فإنـه كلـه   إن مل يكن للصيب أب وكان له أم وعم فالرضاع عليهما أثالثا على قدر مرياثهما إن كانا 

قدرة العم على حتصيل ذلك مباله جيعله موسرا فيه : ألا موسرة باللنب والعم معسر يف ذلك ولكن يف ظاهر الرواية قال؛ على األم 
لنفقـة علـى   فإن كان العم فقريا واألم غنية فالرضاع وا، فلهذا كان عليهما إثالثا واألم أحق أن يكون عندها حىت يبلغ ما وصفنا

ألن النفقة على العم مستحقة يف ماله ال يف كسبه واملعسر ليس له مال فال يلزمه شيء من النفقة بل هو كاملعدوم فكانـت  ؛ األم 
  النفقة على األم

؛ فإن كان له أم وأخ ألب وأم وعم وهم أغنياء فالرضاع على األم واألخ أثالثا حبسب املرياث وال شيء من ذلك على العـم  
ه ليس بوارث مع األخ والغرم مقابل بالغنم وإمنا يستحق على من يكون الغنم له إذا مات الولد واحلاصل أن بعد األب النفقـة  ألن

  على كل ذي رحم حمرم إذا كانوا أغنياء على حسب املرياث ومن كان منهم فقريا مل جيرب على النفقة فإن تطوع بشيء فهو أفضل
ألن األم الفقـرية  ؛ ة وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثالثا على العمة الثلثان وعلى اخلالة الثلث فإن كانت األم فقرية وللولد عم

كاملعدومة وبعدها املرياث بني العمة واخلالة أثالثا فكذا النفقة عليهما وعلى هذا لو كان له ابن عم هو وارثه فإن ابن العم لـيس  
هو يف حق النفقة كاملعدوم وتكون النفقة على العمة واخلالة أثالثا  وإن كـان   بذي رحم حمرم فال شيء عليه من النفقة بل جيعل

أال ترى أن موىل العتاقة عصبة ، وإن كان املرياث له ، وكذلك كل عصبة ليس بذي رحم حمرم فال نفقة عليه ، املرياث البن العم 
 . املبسوط :فكذلك من ليس مبجرد من األقارب، انظر، يف حق املرياث وال نفقة عليه 
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  .ومل يأمره بإنفاقه على غري هؤالء)أنت أعلم: عندي آخر ؟ قال: قال. خادمك
، لوالدة وأحكامها ومن سواهم ال يلحق م يف ا، أن الشرع إمنا ورد بنفقة الوالدين واملولودين  •

  .فال يصح قياسه عليهم
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بوجوب أجرة الرضاع على كل وارث ملا صرحت به  
، )٢٣٣من اآلية: البقرة)(وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ﴿:تعاىلاآلية، وهي قوله 

، فأوجب علـى األب نفقـة   )٢٣٣من اآلية: البقرة)(وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك ﴿: تعاىلمث قال 
  .فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، مث عطف الوارث عليه ، الرضاع 

فإن مل يكن له وارث، فإن ذلك واجب على كل قريب له، بناء على صراحة النصوص الدالة على 
وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى  ﴿: تعاىلاملتظافرة الواردة يف قوله  هذا، فهذه األوامر اإلهلية

واعبدوا اللَّه وال  ﴿:وقوهلتعاىل، )١٧٧من اآلية: البقرة((والْمساكني وابن السبِيلِ والسائلني وفي الرقَابِ
والدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربـى والْجـارِ   تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْ

ـ   تخكَـانَ م نم  بحال ي إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ وناالً الْج
ال (وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ وال تبذِّر تبذيراً ﴿: تعاىل، وقوله )٣٦:ءالنسا((فَخوراً

  .يصح التساهل فيها، خاصة مع وروده بصيغة األمر اليت ال تفيد يف أصلها إال الوجوب
اصيل ذلك يف حملها فإن مل يكن له قريب، فذلك واجب كفائي على املسلمني مجيعا، وسنرى تف

  .من اجلزء الرابع من هذه اموعة
  العوض: الركن الرابع

اتفق الفقهاء على أن الوالد أو الوارث إذا استأجر مرضعا ترضع صبيا له سنتني حىت تفطمه 
  .ألنه استأجرها بعمل معلوم ببدل معلوم؛ بأجر معلوم فهو جائز 

ألا شرطت عليهم األجر ؛ على نفسها واتفقوا على أن األصل هو كون طعامها وكسوا 
املسمى مبقابلة عملها، واتفقوا أا ترضعه يف بيتها إن شاءت وليس عليها أن ترضعه يف بيت أبيه 

ألا بالعقد التزمت فعل اإلرضاع وما التزمت املقام يف بيتهم وهي تقدر على إيفاء ما التزمت ؛ 
  .يف بيت نفسها

، ا كل سنة، أو اشترطت عند الفطام دراهـم مسـماة   واختلفوا فيما لو اشترطت كسو
  :وفراشا وطعاما، هل يصح هذا الشرط، فيوىف هلا به، أم ال يصح على قولني، ومسحا ، وقطيفة 
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جواز ذلك، وهو قول أيب حنيفة يف هـذا املوضـع خاصـة دون سـائر      :القول األول
  : ، ومن األدلة على ذلك١اإلجارات

يعين أجرا )٢٣٣من اآلية: البقرة(لْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ﴾وعلَى ا ﴿: تعاىلقوله  •
مـن  : البقـرة (وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك ﴾  ﴿: تعاىلعلى اإلرضاع بعد الطالق، ويؤيده قوله 

  .وهو أجر الرضاع ال نفقة النكاح، )٢٣٣اآلية
•  ذا العقد ذه الصفة وليس  يف عينه نص يبطلهأن الناس تعارفوا.  
ألم يعدون الظئر من أهل بيتهم فالظاهر أم يستنكفون ؛ أن يف الرتوع عن هذا العرف حرج  •

  .عن تقدير طعامها وكسوا كما يستنكفون عن تقدير طعام الزوجات وكسون
م ال مينعون الظئـر  أل؛ أن هذا مل جيوز يف سائر اإلجارات لتمكن املنازعة، وهو ال يوجد هنا  •

ألن منفعة ذلك ترجع إىل ولدهم ورمبا يكلفوا أن تأكل فوق الشبع ليكثر ؛ كفايتها من الطعام 
  .وكذلك ال مينعوا كفايتها من الكسوة لكون ولدهم يف حجرها، لبنها 

عني  أن أحد العوضني يف هذا العقد يتوسع فيه ما ال يتوسع يف سائر العقود حىت أن اللنب الذي هو •
فكذلك يتوسع يف العوض اآلخر يف هذا العقد مـا ال  ، حقيقة يستحق ذه اإلجارة دون غريها 

  .يتوسع يف غريه
ال جيوز إال أن يسموا هلا ثيابا معلومة اجلنس والطـول والعـرض والرقعـة     :القول الثاين

يف سـائر   ويضربوا لذلك أجال ويسموا هلا كل يوم كيال من الدقيق معلوما فحينئذ جيوز كمـا 
وهـو  ، وقول أيب ثور وابن املنذر ، اإلجارات والبيوع، وهو قول أيب يوسف وحممد والشافعي

ألا وفت املعقود عليه حبكم عقد فاسـد،  ؛ فإن أقامت العمل فلها أجر مثلها ،رواية عن أمحد 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

والطعام جمهول اجلنس ، ئر اإلجارات أن هذا عقد إجارة فال يصح إال بإعالم األجرة كما يف سا •
وهذه اجلهالة متنع صحة التسمية كما يف سائر اإلجارات ، والكسوة كذلك هنا ، واملقدار والصفة 

  .ألا تفضي إىل املنازعة فكذلك هنا؛ 
  )من استأجر أجريا فليعلمه أجره(: أن هذ القياس يشده األثر وهو قوله  •

                                                
ألا ال تستحق ذلك مبطلق التسمية يف عقد املعاوضة ؛ وإذا جاز العقد عنده كان هلا الوسط من املتاع والثياب املسماة    )١(

ألن يف تعيني الوسط نظر من اجلانبني ولو اشترطوا ؛ أو ثوبا هرويا وهذا ، فينصرف إىل الوسط كما يف الصداق إذا مسى هلا عبدا 
؛ رضع الصيب يف مرتهلم فهو جائز كما يف سائر اإلجارات إذا اشترط املستأجر على األجري إقامة العمل يف بيته وهـذا  عليها أن ت

ورمبا ال يتحمل قلبهما غيبة الولـد عنـهما   ، ألم ينتفعون ذا الشرط فإا تتعاهد الصيب يف بيتهم ما ال تتعاهده يف بيت نفسها 
 . والشرط املفيد يف العقد معترب
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   :الترجيح
سألة هو ما تراضى عليه الطرفان ـ كسائر العقود ـ فإن مل يتراضوا على نرى أن األرجح يف امل 

شيء حكموا العرف، فإن مل يكن هناك عرف حكموا من يقدر اجلهد املبذول ليضع له األحر املعلوم، 
  .بشرط عدالته وخربته

  :إكرام املرضعة 
طام عبـدا أو  نص الفقهاء على أنه ـ من باب الكرم والفضل ـ أن تعطى املرضع عند الف  

  . من غري إجياب لذلك، أمة 
يا رسول : قلت: قال، عن أبيه ، واستدلوا لذلك مبا روي عن حجاج بن حجاج األسلمي 

  ٣)العبد أو األمة ٢الغرة: الرضاع ؟ قال ١ما يذهب عين مذمة، اهللا 
فـإين إن مل  ، أي ما يذهب عين احلق الذي تعلق يب للمرضعة ألجل إحساا إيل بالرضاع

واملعـىن أي شـيء   : ، قال القاضي٤كافئها على ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب املكافأةأ
يسقط عين حق الرضاع حىت أكون بأدائه مؤديا حق املرضعة بكماله ؟ وكانت العرب يستحبون 

  . وهو املسئول عنه يف احلديث، أن يرضخوا للظئر بشيء سوى األجرة عند الفصال 
، ألن فعلها يف إرضاعه وحضانته ؛ لرقبة باازاة ا دون غريها وقد علل العلماء ختصيص ا
ليناسب ما بـني النعمـة   ، فاستحب جعل اجلزاء هبتها رقبة ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته 

: النساء)(وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضعنكُم ﴿: تعاىلفقال ، ، وهلذا اعترب اهللا تعاىل املرضعة أما٥والشكر
  )٢٣اآلية من

                                                
املذمة : املذمة والذمام بالكسر والفتح احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فالن ومذمته، وقال ابن اجلوزي   )١(

وبوب عليه ، باب يف الرضخ عند الفصال : وبفتحها من الذم، وقد بوب أبو داود على هذا احلديث، من الذمام ، بكسر الذال ، 
 . ة الرضاعباب ما يذهب مذم: الترمذي

الغرة اململوك وأصلها البياض يف جهة الفرس مث استعري ألكرم كل شيء كقوهلم غرة القوم سيدهم ،وملـا  : قال الطييب   )٢(
إا قد خدمتك وأنت طفل : يقول: ، وقال اخلطايب٤/٢٦٤: حتفة األحوذي: انظر. كان اإلنسان اململوك خري ما ميلك مسي غرة

 . وجزاء هلا على إحساا )أي حلقها(قضاء لذمامها ، افئها خبادم خيدمها ويكفيها املهنة فك، وحضنتك وأنت صغري ، 
 . هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي بعد إخراجه، رواه اخلمسة إال ابن ماجه   )٣(
 . ٦/٣٧٩: نيل األوطار   )٤(
: حتفـة األحـوذي  : يت جبنس فعلها،انظرملا جعلت الظئر نفسها خادمة جوز: ، وقيل١/١٧٣: مشكل االثار: انظر   )٥(

٤/٢٦٤ . 
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وحتصل به ، ألنه حيصل أخص الرقاب ا ؛ استحب إعتاقها ، وإن كانت املرضعة مملوكة 
إال أن ، ال جيزي ولد والده (: جمازاة للوالد من النسب، كما قال  اازاة اليت جعلها النيب 

   ١)جيده مملوكا فيعتقه
 الوقت احلاضر، وذلك لعـدم  ونرى انطالقا من عدم إمكانية التطبيق احلريف هلذا احلكم يف

وجود الرقيق أن يعطى للمرضع أي عطية ذات قيمة أو هلا تأثري مهم يف حياا، فقد كانت الغرة 
  .من العبيد واإلماء عندهم من أفضل أمواهلم

وزيادة على هذه العطية املادية يستحب إكرامها واحترامها وإظهار ذلك هلا، ويدل على هذا 
: يقسم حلما باجلعرانة ـ قال أبو الطفيل  رأيت النيب : أبو الطفيل قال فقد روى فعل النيب 

فبسط هلـا رداءه   وأنا يومئذ غالم أمحل عظم اجلزور ـ إذ أقبلت امرأة حىت دنت إىل النيب  
   ٢)هذه أمه اليت أرضعته: من هي ؟ فقالوا: فقلت، فجلست عليه 

لكل من له عالقة رضاعة، وقد روى عمر وهذه املعاملة ال ختتص فقط باملرضع، بل تتعداها 
كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض  أن رسول اهللا : بن السائب أنه بلغه

مث أقبل أخوه ، مث أقبلت أمه فوضع هلا شق ثوبه من جانبه اآلخر فجلست عليه ، ثوبه فقعد عليه 
  .٣فأجلسه بني يديه فقام له رسول اهللا ، من الرضاعة 

  ما تنفسخ به إجارة املرضعة
نص الفقهاء على ما ميكن أن تنفسخ به إجارة الرضاعة، كما تنفسخ به سائر اإلجـارات،  

  :ومما ذكروه
  :ـ موت املرضعة ١

  :اختلف الفقهاء يف انفساخ اإلجارة مبوت املرضعة أو عدم انفساخها على قولني
  :  دلة على ذلكومن األ؛ تنفسخ اإلجارة مبوت املرضعة  :القول األول

  . فوات املنفعة الك حملها .١
  .وذلك يشبه ما لو هلكت البهيمة املستأجرة، أنه هلك املعقود عليه 

  .وجيب يف ماهلا أجر من ترضعه متام الوقت، ألنه كالدين، أا ال تنفسخ  :القول الثاين
   :الترجيح

                                                
 . مسلم وأبو داود والترمذي   )١(
 . أبو يعلى وابن حبان   )٢(
 . أبو داود   )٣(
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ه بأي طـرف مـن   نرى أن األرجح يف املسألة هو ما عرف يف العرف بشرط عدم إضرار 
  .األطراف، وخاصة طرف املرضعة باعتبارها أضعف الطرفني، ألا مل ترضعه إال للحاجة

  :ـ موت الطفل ٢
ألنه ال ، ألنه يتعذر استيفاء املعقود عليه ؛ نص الفقهاء على أنه إن مات الطفل انفسخ العقد 

فإنه قـد  ، لنب باختالفهم واختالف ال، الختالف الصبيان يف الرضاع ، ميكن إقامة غريه مقامه 
  .يدر على أحد الولدين دون اآلخر

وإن ، ورجع املستأجر باألجر كلـه  ، بطلت اإلجارة من أصلها ، وإذا انفسخ العقد عقيبه 
  .رجع حبصة ما بقي، كان يف أثناء املدة 

فإن هلك الصيب بعد سنة فلها أجر ما مضى وهلا مما اشترطت من الكسوة :(قال السرخسي 
ألا أوفت املعقود عليه يف املدة املاضية فتقرر حقها فيمـا   ؛ اهم عند الفطام حبساب ذلك والدر

   ١)مث يتحقق فوات املقصود فيما بقي فال جيب ما خيصه من البدل، يقابل ذلك من البدل 
  :ـ األعذار املبيحة إلقالة املرضع ٣

األجل ليس هلم ذلك إال من  نص الفقهاء على أن أهل الصيب إذا أراد أن خيرجوا الظئر قبل
  :باعتبار العقد الزما من اجلانبني، ومن األعذار اليت ذكرها السرخسي؛ عذر 

؛ أن ال يأخذ الصيب من لبنها فيفوت به ما هو املقصود، ومثل ذلك ما لو تقايأ لبنها  .٢
  .ألن ذلك يضر بالصيب عادة  فاحلاجة إىل دفع الضرر عنه عذر يف فسخ اإلجارة

  .ن لبنها يفسد بذلك ويضر بالصيب فإذا خافوا على الصيب من ذلك كان هلم عذرمحلها، أل
فإم خيافون على متاعهم إن كانت يف بيتهم وعلى متاع الصيب وحليته ؛ إن كانت سارقة 

  .إذا كان معها
ألا تشـتغل بـالفجور   ؛ إن كانت فاجرة بينة فجورها فيخافون على أنفسهم فهذا عذر 

قيامها مبصاحل الصيب ورمبا حتمل من الفجور فيفسد ذلك لبنها وهذا خبالف ما وبسببه ينقص من 
  .٢ألن كفرها يف اعتقادها وال يضر ذلك بالصيب؛ إذا كانت كافرة 

ألنه ال يتعذر اخلروج للسفر عند احلاجة ملا ؛ إذا أرادوا سفرا فأبت أن خترج معهم فهذا عذر 
ألا ما التزمت حتمل ضرر السفر ؛ اخلروج معهم عليهم من ذلك من الضرر وال جترب هي على 

                                                
 . ١٥/١١٩: املبسوط   )١(
، قد كان يف بعض نساء الرسل كافرة كامرأة نوح ولوط عليهما السالم، فعيب الفجور يف هذا فوق عيب الكفر ألن   )٢(

 . امرأة نيب قطوما بغت 
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ألن غيبتهم عن الولد توحشهم فلدفع الضرر يكـون هلـم أن   ؛ وال ميكنهم ترك الصيب عندها 
 .يفسخوا اإلجارة

  أحكام الفطام 
  :تعريف

، وفطمت األم ولدها فطمـا  ، قطعه : فطم العود يفطمه فطما وفطاما: يقال، القطع : لغة
  .وكل دابة تفطم، واألنثى فطيم وفطيمة ، فهو فطيم ومفطوم ،  فصلته عن رضاعها

الفصال والفصل، وأصله التفريق، فهو تفريق بني الصيب والثدي، ومنـه مسـي   ومن أمسائه 
  .الفصيل، ألنه مفصول عن أمه

االغتذاء بلنب أمـه إىل غـريه مـن    فطام الصيب هو فصاله عن أمه، ومنعه من  :اصطالحا
  .األقوات

  الفطام شروط صحة
انطالقا من احلاجة إىل تنظيم عملية الرضاع حبيث ال تصبح شكلية ال أثر هلا يف احملافظة على 
صحة ومنو الرضيع، وضعت الشريعة، بنص القرآن الكرمي الشرطان التاليان ليصح فطام الصيب يف 

  :الوقت املناسب بعيدا عن الرتاع
  :وقت الفطام: الشرط األول

يني من عمر الرضيع هي أهم املراحل يف حياته الصحية واجلسمية، ملـا  مبا أن السنتني األول
وهي مرحلة اإلجنـازات  ، باالستمرار، فهي تعترب مرحلة انطالق القوى الكامنةه يتسم فيها منو

ملحوظا يف السيطرة على تزايدا حسيا وحركيا  ويتزايدمنوا جسميا سريعا ينمو الطفل فالكبرية، 
اإلضافة إىل تعلم بات القدمني مث اجللوس فاحلبو فالوقوف مث املشي  احلركات  حيث تبدو حرك

الطفل الكالم واكتساب اللغة ومنو االستقالل واالعتماد النسـيب علـى الـنفس واالحتكـاك     
  .االجتماعي بالعامل اخلارجي

والْوالـدات    ﴿: تعـاىل ، قال ١وهلذا حددت الشريعة أكمل فترة للرضاع حبولني كاملني
رةَ ياعضالر متأَنْ ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهالدأَو نعفاآليـة  ، )٢٣٣من اآليـة : البقرة(﴾ض

                                                
فإن احلول املطلق هو اثنا عشر شـهرا  ؛ أي إذا كان من عاشر احملرم كان الكمال يف عاشر احملرم يف مثل تلك الساعة    )١(

  ) ٣٦اآليةمن : التوبة(إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللَّه ﴾:تعاىلكما قال ، من الشهر اهلاليل 
  :وللفقهاء هنا قوالن آخران مها
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ألن حىت ال يتوهم أما حول وبعض حول،  بالكمال ماقيدالكرمية مل تكتف بذكر احلولني بل 
 ﴿: تعاىلقال كما حول آخر، أقمت عند فالن حولني وهو يريد حوال وبعض : القائل قد يقول

هلَيع نِ فَال إِثْميموي يلَ فجعت ن١، وإمنا يتعجل يف يوم وبعض الثاين)٢٠٣من اآلية: البقرة)(فَم.  
: لقمان)(وفصالُه في عامينِ ﴿: تعاىلوصرح يف آية أخرى بأن الفطام يكون بعد سنتني فقال 

  )١٤من اآلية
وقد أثبت البحـوث الصـحية   ن أكمل الرضاع هو سنتان كاملتان، ويف هذا دليل على أ

والنفسية يف الوقت احلاضر أن فترة عامني ضرورية لنمو الطفل منوا سليما من الوجهتني الصحية 
والنفسية، فالطفل يف أيامه األوىل، وبعد خروجه من حمضنه الدافئ الذي اعتاد عليه فترة طويلـة  

  . والنفسية ليعوض ما اعتاده وألفه وهو يف وعاء أمهاج إىل التغذية اجلسمية تحي
  :بشرطني إنه جيوز الفطام قبل احلولني، بل ٢واجبان إرضاع احلولني ليس حتما ومع ذلك، فإ

، كما أراد األب الفطم قبل هذه املدة ومل ترض األم مل يكن له ذلكالتراضي على ذلك، فلهذا لو  •
ملا جعل مدة الرضاع حولني بني أن فطامها هـو  :(عريبقال ابن السنرى ذلك يف الشرط الثاين، 

إال أن يتفق األبوان على أقل من ذلـك  ، وليس ألحد عنه مرتع ، وفصاهلا هو الفصال ، الفطام 
 )فذلك جائز ذا البيان، العدد من غري مضارة بالولد 

إن :( -  عنه رضي اهللا - أن ال يكون يف ذلك ضرر على املولود، ولعله ألجل هذا قال ابن عباس  •
ومهما وضعت ألكثر من ستة أشهر نقص ،  ٣إرضاع األم احلولني خمتص مبن وضعت لستة أشهر

                                                                                                                                 
وعلى هذا القول تزيد املدة . فيكون احلوالن ثلثمائة وستني، إذا كان يف أثناء الشهر كان مجيع الشهور بالعدد : القول األول

  .اثين عشر يوما
 . ٣/٣٦٩: الفتاوى الكربى البن تيمية: انظر. وسائرها باألهلة، منها واحد بالعدد : القول الثاين

ملا جـاز أن  : قال الفراء والزجاج وغريمها، لفالن عشرون عاما إذا أكمل ذلك: يقال، وهذا معروف يف كالم العرب    )١(
تلْك عشـرةٌ   :تعاىلوهذا مبرتلة قوله  .ليبني أنه ال جيوز أن ينقص منهما ﴾كاملني  : قال، ويريد أقل منهما " حولني " : يقول
. وإن مل يكملها. مأقمت عشرة أيا: فيقال .يقع على تسعة وبعض العاشر" العشرة " فإن لفظ ،  )١٩٦من اآلية: البقرة(﴾كَاملَةٌ

 . ﴾كاملني  مبرتلة قوله هنا  ﴾كاملة  فقوله هناك 
  لـه كان الرضاع واجبا يف احلولني وكان حيرم الفطام قبله، مث خفف وأبيح الرضاع أقل من احلولني بقو: قال قتادة   )٢(

: اهِملَيع احنرٍ فَال جاوشتا ومهناضٍ مرت ناالً عصا فاد٢٣٣من اآلية: البقرة)(فَإِنْ أَر(   
الناس جممعون على العامني يف مدة الرضاع يف بـاب  « :وقد أمجع العلماء على عدم اشتراط احلولني يف الرضاعة ،قال القرطيب

العامان وما اتصل ما من الشـهر  : وقالت فرقة. رمي اللنب فحددت فرقة بالعام ال زيادة وال نقصاألحكام والنفقات، وأما يف حت
 إن فطم الصبي قبل العامني وترك اللنب فإن ما شرب بعد ذلك يف احلولني ال حيـرم : وقالت فرقة. وحنوه إذا كان متصل الرضاع

« . 
أي ستة أشهر وستة عشر ) أُسبوعاً ٣٧أُسبوعاً وقبل إمتام  ٢٨بعد إمتام (يام أُسبوعاً بزيادة يوم أو أ ٢٨أقل مدة احلمل    )٣(

. لزوم رعاية طبية وأجهزة حديثـة   وستة أشهر على قول آخر، لكن مع: يوماً، بل أكثر ان كان بعض الشهور ناقصاً على قول
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حدد يف القرآن الكرمي مدة احلمل والرضاع  تعاىلمستنبطا هذا املعىن من أن اهللا )من مدة احلولني
، مث نص يف )١٥من اآلية: قافاالح)(وحملُه وفصالُه ثَالثُونَ شهراً ﴿: تعاىلبثالثني شهرا، فقال 

والْوالدات يرضـعن أَوالدهـن حـولَينِ     ﴿: تعاىلاآلية األخرى على مدة الرضاع فقط فقال 
، وهو معىن صحيح، فالصيب كلما كان ناقصا يف منوه كان أكثر )٢٣٣من اآلية: البقرة)(كَاملَين

 .حاجة للرضاعة خبالف مكتمل النمو
رط الثاين حيتاج يف بعض األحوال إىل استشارة املختصني، فهم الذين حيددون ونرى أن الش

  .مدى حاجة الصيب إىل استكمال الرضاعة أو توقفها
وحنب أن ننبه هنا إىل أن هؤالء، وإن كان الشرع قد حـث علـى احتـرامهم ومراعـاة     

 كل ما يـأيت مـن   إال أن االستغراق يف الثقة يف)أنزلوا الناس منازهلم(: ختصصهم، كما قال 
الغرب من دراسات، أو سوء الظن مبا تتطلبه حياتنا من فطرية وتلقائية، جيعلهم غـري مـؤهلني   

  .١أحيانا لالستنصاح يف هذا اال
  :تشاور الزوجني: الشرط الثاين

فَـال   فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشـاورٍ  ﴿: تعاىلوقد نص على هذا الشرط قوله 
اتفق والد الطفل على فطامه قبل احلولني، ورأيا يف أي إذا )٢٣٣من اآلية: البقرة(﴾جناح علَيهِما 

  .ذلك مصلحة له، وتشاورا يف ذلك وأمجعا عليه، فال جناح عليهما يف ذلك
فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخر ال يكفي، وال جيوز لواحد منهما أن يستبد 

فأراد األب فصاله دون ، أو أم ، فإن كان له أب:(قال ابن حزم  ن غري مشاورة اآلخر،بذلك م
 -فليس ذلك ملن أراده منهما قبل متام احلولني : أو أرادت األم فصاله دون رأي األب، رأي األم 

  )–كان يف ذلك ضرر بالرضيع أو مل يكن 
ك، بل يكفي رأي أحـدمها إذا مل  أما بعد احلولني فال يشترط اتفاق الوالدين مجيعا على ذل

فإن أرادا التمادي على إرضاعه بعد احلـولني  :(يكن يف ذلك مضرة على الرضيع، قال ابن حزم 
فإن كان يف ذلـك  ، فصاله وأىب اآلخر منهما  -بعد احلولني  -فإن أراد أحدمها ، فلهما ذلك 

كان ال ضرر على الرضيع وإن . وكذلك لو اتفقا على فصاله، ضرر على الرضيع مل جيز فصاله 

                                                                                                                                 
 ٢٥٩دة جنني كامل النمو حتـدث بعـد   وتقدم عن بعضهم احتمال انقاذ اجنة عمرها ما يقل عن مخسة أشهر بعشرة أيام، ووال

 . يوماً ٢٩٣يوماً اىل 
بل إن بعض األطباء قد يتسببون يف أخطار كـثرية يف صـحة   ، فالواقع يدل على ذلك، وال نرى حمال لذكر األدلة هنا   )١(

 . ها اجلسم ويقاومهااألوالد بإعطائهم أدوية قد تضر مبستقبلهم الصحي ألجل تفادي عرض من األعراض البسيطة اليت قد يتحمل
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هذا حق الرضيع ، فله ذلك  -بعد متام احلولني  -فأي األبوين أراد فصاله : يف فصاله بعد احلولني
  )واحلق على األب واألم يف إرضاعه، 

وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر يف أمره، وهو من رمحة اهللا بعباده، حيث حجر على  
  .أرشدمها إىل ما يصلحهما ويصلحهالوالدين يف تربية طفلهما، و

ولكن اتفاق الوالدين على فطام الرضيع يبقى موقوفا على عدم تضرره بذلك، كما ذكرنـا  
فإن كـان يف  ، فإن أرادا مجيعا فصاله قبل احلولني :(سابقا، قال ابن حزم معربا عن هذا الشرط 

مل جيز ذلك هلمـا  : الطعام أو ألنه ال يقبل، أو لضعف بنيته ، ذلك ضرر على الرضيع ملرض به 
  )فإن كان ال ضرر على الرضيع يف ذلك فلهما ذلك

  .وهذا ـ كما ذكرنا سابقا ـ يستدعي مشاورة أهل الثقة من أهل االختصاص
  : حكم تأخري احلد إىل الفطام

بناء على حرص الشريعة اإلسالمية السمحة على احلفاظ على صحة األوالد، وارتباط ذلك 
  .١تفق الفقهاء على وجوب تأخري احلد على احلامل حىت تضعبالتغذية، فقد ا

أو قصاصا، فقد اختلف الفقهاء يف إقامة احلد عليها، هـل   ٢فإذا وضعت، وكان احلد رمجا
  :يكون مباشرة، أم ينتظر فطام صبيها إذا مل جتد من خيلفها يف رضاعه على قولني

                                                
وهو حمل إمجاع، قال ابن ، سواء كان احلمل من زىن أو غريه، اتفق الفقهاء على أنه ال يقام احلد على حامل حىت تضع    )١(

، وقد روي أن امرأة »أمجع أهل العلم على أن احلامل ال ترجم حىت تضع « :وقال ابن املنذر ، »ال نعلم يف هذا خالفا « :قدامة 
 .فليس لك سبيل علـى محلـها  ، إن كان لك سبيل عليها : فقال له معاذ، فهم عمر برمجها وهي حامل  أيام عمر  زنت يف

  .مثله ومل يرمجها، وعن علي  .عجز النساء أن يلدن مثلك: فقال
رى إىل نفـس  ورمبا س، ألنه ال يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، ويستوي يف هذا ما لو كان احلد رمجا أو غريه 

 . فيفوت الولد بفواته، واملقطوع املضروب 
وإن ، أقيم عليها احلـد  ، وكانت قوية يؤمن تلفها ، وانقطع النفاس ، فإنه إذا وضعت الولد ، أما إن كان احلد جلدا    )٢(

  :فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني، أو ضعيفة خياف تلفها ، كانت يف نفاسها 
قم عليها احلد حىت تطهر وتقوى، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة، وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلـك  مل ي: القول األول

  :  مبا يلي
فخشـيت  ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فأمرين أن أجلدها ، زنت  إن أمة لرسول اهللا : أنه قال ما روي عن علي . ١

أفرغـت ؟  ، يـا علـي   : فقال، فأتيته « :، ويف رواية »أحسنت : فقال  فذكرت ذلك لرسول اهللا، إن أنا جلدا أن أقتلها 
  » مث أقم عليها احلد ، دعها حىت ينقطع عنها الدم : فقال. أتيتها ودمها يسيل: فقلت
فتطهري من ، انطلقي : فقال هلا فجاءت به النيب ، فولدت غالما ، أن املرأة انطلقت : ما ورد يف حديث أيب بكرة . ٢
  .الدم

  .مل يستوف الثاين حىت يربأ من األول، فاستوىف أحدمها ، أنه لو تواىل عليه حدان . ٣
  .فكان أوىل، من غري إتالف ، أن يف تأخريه إقامة احلد على الكمال . ٤
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مث إذا سقته اللبأ فإن كان له من يرضعه  ،ال يقام عليها احلد حىت تسقيه اللبأ   :القول األول
الشافعي ليزول عنه الضرر، وهو قول ، وإال تركت حىت تفطمه ، أو تكفل أحد برضاعه رمجت 

  . وأمحد وإسحاق واملشهور من مذهب مالك
. طهرين، يا رسول اهللا : أن امرأة من بين غامد قالت، واستدلوا على ذلك مبا روى بريدة 

ارجعـي حـىت   : فقال هلا. نعم: أنت ؟ قالت: قال. إا حبلى من زىن: لتوما ذاك ؟ قا: قال
: فقال فأتى النيب : قال، فكفلها رجل من األنصار حىت وضعت ، قال . تضعني ما يف بطنك
فقام رجل . وندع ولدها صغريا ليس له من ترضعه، إذا ال نرمجها : فقال. قد وضعت الغامدية

  .فرمجها: قال، ه يا نيب اهللا إيل إرضاع: فقال، من األنصار 
حنيفة ومالك يف وهو قول أيب إذا وضعت رمجت وال ينتظر حصول مرضعة،  :القول الثاين

  .رواية عنه
الرفـق ـا   تها وهذا األنصاري الذي كفلها قصد مصـلح قد أولوا احلديث السابق بأن و

  .تعجيل ذلك ومساعدا على تعجيل طهارا باحلد ملا رأى ا من احلرص التام على
   :الترجيح

ملـا  نرى أن األرجح يف املسألة هو تأجيل احلد واحلديث يدل على ذلك، فقد روي أنـه   
إذاً ال نرمجها وندع ولدها صغرياً ليس له من (: وضعت قيل قد وضعت الغامدية فقال النيب 

  )فرمجها: قال)إىل رضاعة يا نيب اهللا:(فقام رجل من األنصار فقال )يرضعه
أا ملا ولدت جاءت بالصيب يف خرقة قالت هذا رواية أخرى خالف هذا، فقد روي ويف  

: قد ولدته، قال فاذهيب فأرضعيه حىت تفطميه فلما فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز فقالت
  )يا نيب اهللا هذا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر ا فرمجوها

فهاتان الروايتان ظاهرمها إِالختالف، فإن الثانية صرحية يف أن رمجها كان بعد :(ووي قال الن
فطامه وأكله اخلبز، واألوىل ظاهرها أنه رمجها عقب الوالدة، وجيب تأويل األوىل ومحلها علـى  

ألا قضية واحدة والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صرحية ال ميكـن تأويلـها،    ،وفق الثانية

                                                                                                                                 
أقيم  ،وهو قول عند احلنابلة، فإن خيف عليها من السوط ، بسوط يؤمن معه التلف ، يقام عليها احلد يف احلال : القول الثاين

، خذوا له مائة مشـراخ  « :فقال ، أمر بضرب املريض الذي زىن ألن النيب ؛ وأطراف الثياب ، بالعثكول، وهو مشراخ النخل 
  » فاضربوه ا ضربة واحدة 

، نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ال تتضرر به املرأة ضررا شديدا، أشد من الضرر العادي، ولعل يف القول الثاين  :الترجيح
 . وهو الذي يطبق احلد خمففا أوىل من تركها مع ترقبها ملا ينتظرها من العقاب
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ألوىل ليست صرحية فيتعني تأويل األوىل، ويكون قوله يف الرواية األوىل قام رجل من األنصار وا
   ١)فقال إىل رضاعه إمنا قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته ومساه رضاعاً جمازاً

مث ويف حديثه املذكور يف هذا الباب أنه كفلها رجل من األنصار حىت وضعت :(وقال الشوكاين 
إيلّ :( فقام رجل مـن األنصـار فقـال   )ال نرمجها وندع ولدها صغريا:( فقال أتى فأخرب النيب 

ويف حديث عمران بن حصني املذكور أا ملا أقرت ، وقد قال باإلشكال بني الروايتني فرمجت)رضاعه
هلها إىل الفطام وليها وأمره باإلحسان إليها حىت تضع مث جاء ا عند الوضع فرمجت ومل مي دعا النيب 

وميكن اجلمع بأا جاءت عند الوالدة وجاء معها وليها وتكلمت وتكلم ولكن يبقى اإلشـكال يف  
رواية أنه رمجها عند الوالدة ومل يؤخرها ورواية أنه أخرها إىل الفطام وقد قيل أما روايتان صحيحتان 

لها فيتعني تأويل الرواية القاضية بأا والقصة واحدة ورواية التأخري رواية صحيحة صرحية ال ميكن تأوي
عند الوالدة فأمر  رمجت عند الوالدة بأن يقال فيها طي وحذف التقدير أن وليها جاء ا إىل النيب 

  )بتأخريها إىل الفطام مث أمر ا فرمجت
 اخل يف رواية بريدة املتقدمة يف الباب األول لو تاا صاحب مكس" لو قسمت بني سبعني: "قوله

وال مانع من أن يكون ذلك قد وقع مجيعه منه صلى اللّه عليه وآله وسلم وفيه دليل على أن احلدود ال 
تسقط بالتوبة وإليه ذهب مجاعة من العلماء منهم احلنفية واهلادي وذهب مجاعة منهم إىل سقوطها ا 

ىت تضع مث حىت ترضع ومنهم الشافعي واستدل بقصة الغامدية على أنه جيب تأخري احلد على احلامل ح
وتفطم وعند اهلادوية أا ال تؤخر إىل الفطام إال إذا عدم مثلها للرضاع واحلضانة فإن وجد من يقوم 

  :بذلك مل تؤخر ومتسكوا حبديث بريدة املذكور
  :آداب الفطام

من أهم اآلداب اليت نص عليها العلماء، واملتعلقة بالفطام، أن خيتار للفطام الوقت املناسـب  
يتطلب من األم التـدرج والصـرب   ذي ال يتضرر به الرضيع، وأن يكون ذلك بالتدريج، وهو ال

واحللم وعدم القيام ذه العملية فجأة، إذ أن ذلك يسبب للطفل صدمة نفسية قاسية السيما إذا 
  . جلأت األم إىل استخدام الوسائل البدائية يف عملية الفطام

يقة أكثر فعالية، كأن تستبعد رضعة أو رضعتني خالل ومن املمكن أن تتم عملية الفطام بطر
  .األسبوع وحتل مكاا وجبة غذائية

وأمحد أوقات العظام إذا كان الوقت معتدال يف احلر والربد وقد تكامل نبات :(قال ابن القيم 
أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه، ففطامه عند ذلك الوقت أجود له، ووقـت  

                                                
 . ١١/٢٠٢: شرح النووي على مسلم   )١(
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اخلريفي أنفع يف الطعام من وقت االعتدال الربيعي، ألنه يف اخلريف يسـتقبل الشـتاء   االعتدال 
   ١)واهلواء يربد فيه واحلرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو واهلضم يزداد قوة وكذلك الشهوة

وينبغي للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمـه علـى   :(ونص على التدريج يف الفطام بقوله 
بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده إياه ومترنه عليه ملضرة االنتقال عن اإللـف  التدريج وال تفاجئه 

استعمال الكبري بغتة مما ميأل البدن أو يستفرغه أو :(والعادة مرة واحدة كما قال بقراط يف فصوله 
يسخنه أو يربده أو حيركه بنوع آخر من احلركة أي نوع كان فهو خطر، وكلما كان كثريا فهو 

  ٢)ة وكلما كان قليال فهو مأمونمعاد للطبيع

                                                
 . ٢٣٥: حتفة املودود   )١(
 . ٢٣٥: حتفة املودود   )٢(
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  التهيئة االجتماعية لألوالدا ـ رابع
نريد بالتهيئة االجتماعية يف هذا الفصل ما يهيئ الوليد للحياة االجتماعية، وذلك بأن يتعرف عليه 

  .اتمع، ألن لذلك التعرف قيمته بعد ذلك يف حياته االجتماعية
، واليت جتعل ميالد الولد فأال طيبا يف اتمـع،  وقد شرع الشرع هلذا التعريف أحسن األحكام

  .حيث ربط به وليمة خاصة هي العقيقة، وأمر بتحسني امسه، ألنه به يعرف يف اتمع
وللتهيئة االجتماعية ميادين أخرى تتعلق بالتربية خصصنا هلا فصال خاصا يف اجلزء الثالث من هذه 

   .اموعة، باعتبارها بعدا من أبعاد التربية
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  حق األوالد يف االسم احلسنـ  ١
من أهم احلقوق اليت تتطلبها التهيئة االجتماعية لألوالد اختيار األمساء احلسنة اليت يدعون ا 

إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم :(يف اتمع، بل يدعون ا يوم القيامة، كما قال رسول اهللا 
   ٢)فأحسنوا أمساءكم ١وأمساء آبائكم
الد يف األمساء احلسنة ليس حقا ثانويا أو من النوافل اليت ال يضر تركها، بل هي مـن  وحق األو

أن حيث أصحابه عليها، بل حيث األمة مجيعا عليها، قال  الواجبات األساسية اليت حرص رسول اهللا 
ونرشد أن نسمى أوالدنا باألمساء احلسنة،  أخذ علينا العهد العام من رسول اهللا :(الشيخ الشعراين 

  )مجيع إخواننا إىل ذلك
فلذلك (عليها، هلا داللة األمساء قوالب للمعاين، ووسر ذلك، كما يذكر ابن القيم، هو أن 

اقتضت احلكمة أن يكون بـينها وبـينها ارتباطٌ وتناسب، وأن ال يكون املعىن معهـا مبرتلـة   
ك، والواقع يشهد خبالفه، بـل  األجنبـي احملض الذي ال تعلّق له ا، فإن حكمة احلكيم تأىب ٰذل

لألمساء تأثري يف املسميات، وللمسميات تأثّر عن أمسائها يف احلسن والقبح، واخلفـة والثقـل،   
  :واللطافة والكثافة، كما قيل

  ٣)إال ومعناه إن فكرت يف لقبه وقلما أبصرت عيناك ذا لقبٍ
لكها امسه اخلاص الذي ال يهتم باألمساء، بل كان لكل شيء من أشيائه اليت مي وهلذا كان 

  . ٤زال إىل اآلن يعرف به

                                                
مبن ليس لـه ذنـب   ليس كل الناس يدعى بأبيه يوم القيامة، وإمنا ذلك خاص أنه  بعض العلماءوقد نقل الشعراين عن    )١(

 . ، واهللا أعلم مبدى صحتهيفتضح به، أما من له ذنب يفتضح به فينادى باسم أمه سترا له
واألشهر أنه مسـع  ، وهو من رواية عبد اهللا بن زيد بن إياس بن أيب زكريا عن أيب الدرداء  .رواه أبو داود بإسناد جيد   )٢(

 . يكون مرسالمل يسمعه ف: وقال البيهقي وطائقة، أبا الدرداء 
 . ٢/٣٣٦: زاد املعاد   )٣(
: عمامـة تسـمى  فقد كان هلا : ال بأس من التربك بذكر بعض ذلك هنا، وقد ذكر علماء الشمائل أمساء ممتلكاته  )   )٤(

فيـه   واملُرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد وهو أول فرس ملكه،: قيل. السكْب: من اخليلوكان له  السحاب، كساها علياً،
أهداها له فروة . »فضة«: يقال هلا. وبغلة أخرى. وكان له من البغال دلْدل، وكانت شهباء، أهداها له املقوقس ،خزمية بن ثابت

  .وهي اليت هاجر عليها، والعضباء، واجلدعاء: اجلذامي، ومن احلمري عفري، ومن اإلبل القصواء، قيل
والعضب، وذو الفقار، بكسر الفاء، وبفتح الفاء، وكان ، لكه، ورثه من أبيهمأثور، وهو أول سيف م :كان له تسعة أسيافو

  .ال يكاد يفارقه، والقلعي، والبتار، واحلتف، والرسوب، واملخذَم، والقضيب، وكان نعلُ سيفه فضةً، وما بني ذلك حلق فضة
وذات الوِشـاح، وذات   على شعري لعيالـه،  وهي اليت رهنها عند أيب الشحم اليهودي: ذات الفضول :وكان له سبعة أدرع

  .احلواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء واخلرنِق
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وانطالقا من هذا، سنبحث يف هذا املبحث أنواع األمساء من حيث استحسان الشرع هلـا  
وحضه عليها، أو من حيث استقباحه هلا وتنفريه منها، وقبل ذلك نعرض لبعض املسائل املتعلقة 

  .ذا الباب
 :وقت التسمية

مع نصهم على ، اب تسمية املولود يف اليوم السابع أو يف اليوم األولاتفق الفقهاء على استحب
  : جواز ذلك قبله أو بعده، ومن األدلة على ذلك

  :أما ما ورد من سنة التسمية يف اليوم السابع، فمنه النصوص التالية
ضـعِ  أمر بتسمية املولود يوم سابعه، وو  أن النيب :(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  •

١)األذى عنه، والعق    
   ٢)كُلُّ غُالمٍ رهني بِعقيقَته تذْبح عنه يوم سابِعه، ويحلَق، ويسمى(: قوله  •
  : أما ما ورد من االستحباب يف يوم الوالدة فمنها النصوص التالية •
: لَةَ غُالم فَسميته باسـمِ أيب ولد يل اللَّي :)قال رسول اللّه : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •

                                                                                                                                 
سيق يوم أحد، فأخذها قتادة بـن النعمـان،   : وكانت له ست توحاء، والصفراء، والبيضاء، والكَتوم، كُِسرالزوراء، والر

  .والسداد
  .لفُتقا: الزلوق، وترس يقال له: وكان له ترس يقال له

البيضـاء،  : النبعة، وأخرى كبرية تـدعى : املُثْنِي، وحربة يقال هلا: املُثْوِي، واآلخر: وكانت له مخسة أرماح، يقال ألحدهم
العنزة ميشي ا بني يديه يف األعياد، تركز أمامه، فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان ميشي ا : وأخرى صغرية شبه العكاز يقال هلا

  .أحياناً
  .ذو السبوغ: السبوغ، أو: املوشح، وشح بِشبه ومغفَر آخر يقال له: وكان له مغفَر من حديد يقال له

جبة سندسٍ أخضر، واملعر واملعروف أن عروة بن الزبري كان له يلمق من : قيل فيها. وكان له ثالث جِباب يلبسها يف احلرب
  .واإلمام أمحد يف إحدى روايتيه يجوز لبس احلرير يف احلربديباج، بطانته سندس أخضر، يلبسه يف احلرب، 

الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول ميشي به ويركب به، : وكان له فُسطاط يسمى .العقاب: وكانت له راية سوداء يقال هلا
وهو الذي كان يتداولـه  : لقي. املمشوق: العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى: ويعلقه بني يديه على بعريه، ومخصرة تسمى

  .اخللفاء
وكان له قدح من قوارير، وقدح مـن  ، .الريان، ويسمى مغنياً، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة: وكان له قدح يسمى

وتور من حجارة يتوضأ منه، ومخضب من شبه، وقعب : الصادر، قيل: عيدان يوضع حتت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى
وكان املُشط من عاج، وهو الذَّبلُ، ومكحلـة  : قيل. السعة، ومغتسل من صفْر، ومدهن، وربعة جيعل فيها املرآة واملشط: ىيسم

  .يكتحل منها عند النوم ثالثاً يف كل عني باإلمثد، وكان يف الربعة املقراضان والسواك
 . ١/١٣٠: عادزاد امل: حمتلفة، انظر وهذه اجلملة قد رويت متفرقة يف أحاديث

 . حديث حسن: قال الترمذي   )١(
حـديثٌ  : قال الترمـذي   بأسانيد الصحيحة، عن مسرة بن جندب ، سنن أيب داود والترمذي والنسائي وابن ماجه   )٢(

 . حسن صحيح



 ١٨٢

   ١)إبراهيم 
فحنكَه، ومساه عبد  ولد أليب طلحةَ غالم، فأتيت به النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •

  .٢)اللّه
 أيت باملنذر بن أيب أُسيد إىل رسول اللّه : قال  - رضي اهللا عنه  - عن سهل بن سعد الساعدي  •

بشيء بني يديه، فأمر أبو  على فخذه وأبو أُسيد جالس، فلَهِي النيب  فوضعه النيب حني ولد، 
 ل من على فخذ النيبمتأُسيد بابنه فاح النيب وه، فاستفاقفأقلب ،  ؟:(فقالبِيالص نفقال  )أي

  ٣)ال، ولَكنِ اسـمه املُنـذر  :(فالن، قال : قال)ما اسمه؟:(قال )أقلبناه يا رسول اللّه:(أبو أُسيد 
  .فسماه يومئذ املنذر

وقد ذكر النووي أن السنة تتحقق بتسميته يوم السابع أو يوم الوالدة، مسـتدال باألدلـة   
السابقة، لكن البخاري محل أخبار يوم الوالدة على من مل يرد العق، وأخبار يوم السابع على من 

  )وهو مجع لطيف مل أره لغريه:(قال أراده، وقد أيده ابن حجر شارحه، ف
فقد مساه يف يـوم   ٤)إبراهيم : ولد يل اللَّيلَةَ غُالم فَسميته باسمِ أيب(: ويرد عليه بقوله 
  .ميالده مع أنه عق عنه

   :الترجيح
البخاري من محل أخبار يوم الوالدة على من نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه  

وهو مجـع  :(رد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده، وهو أيده ابن حجر شارحه، فقال مل ي
  )لطيف مل أره لغريه

وسر ذلك أن الوالدين يف العادة يكونان قد حضرا امسا خاصا بابنهما، مث يؤخران التصريح 
  .به إىل العقيقة، فإن مل تكن هناك عقيقة صرحا به، وهو ما قد جتمع به النصوص

، وهو ال يصح االعتراض به، فالسنة القولية مقدمة على د يعترض على هذا بفعل النيب وق
  .الفعلية

  :تسمية السقط ومن مات قبل تسميته
نص الفقهاء على استحباب تسمية السقط، ومن مات قبل تسميته، فإن مل يعلم أذكر هو أو أنثى، 

للذكر واُألنثى كأمساء وهند وه صلحي باسم يمعة وحنو ذلكسرمرية وزنيدة وخارجة وطلحة وع .  
                                                

 . مسلم   )١(
 . البخاري ومسلم   )٢(
 . البخاري ومسلم   )٣(
 . مسلم   )٤(



 ١٨٣

ولو مات املولود قبل : قال أصحابنا:(، قال النووي )يستحب تسميةُ السقط:(قال اِإلمام البغوي 
  )تسميته استحب تسميته
ال يبعـث  (إىل أنه ال يسمى إال بعد أربعة أشهر، معللني ذلـك بأنـه    ١وقد ذهب بعضهم

  )يبعث قبلها:(املعتمد فقال  وخالف القاضي يف)قبلها
 وهذه مسألة أخروية لذلك نرى األحوط هو التسمية مطلقا ،حرصا على تنفيذ ما أمرنا 

  .بتنفيذه، مث ال يضرنا بعد ذلك إذا بعث أو مل يبعث
  

  :حكم التصرف يف االسم
كراهة أو اتفق الفقهاء  على جواز التصرف يف االسم مبا ال يؤثر يف معناه تأثريا خيرجه إىل ال

  .احلضر بالشروط اليت سنذكرها، وأمهها أن ال يتأذى بذلك صاحبه
وقد كان من أساليب العرب يف التصرف يف األمساء ترخيم االسم املنتقص، وقد ثبـت أن  

رضي  -، فقال أليب هريرة  -رضي اهللا عنهم  -رخم أمساء مجاعة من الصحابة  رسول اهللا 
  )يا أجنش:(وألجنشة )يا عائش:(ل لعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ، وقا)٢يا أبا هر:(  -اهللا عنه 

  األمساء املستحبة
، وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن ، تسموا بأمساء األنبياء (: انطالقا من قوله 

حناول هنا أن نذكر بعض مواصفات األمسـاء   ٣)وأقبحها حرب ومرة، وأصدقها حارث ومهام 
  :ليها غريهااملستحبة ليقاس ع

  :ـ ارتباط االسم بأمساء اهللا ١
أفضل األمساء وأجلها وأكثرها حرمة وأنفعها لصاحبها إذا ما عرف كيف حيترمهـا هـي   

  )وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن(: األمساء املرتبطة باهللا، وهلذا قال 
 -من األمساء، فعن جابر ذا النوع   -رضي اهللا عنهم  -يشري على الصحابة  وقد كان 
رضي اهللا عنه  -، وعن أنس ١)سم ابنك عبد الرمحن:(قال لرجل  أن النيب   -رضي اهللا عنه 

  مسى ابن أيب طلحة عبد اهللا  أن النيب   -
                                                

 . أمحد نقله اجلماعة عن اإلمام   )١(
ليس من الترخيم وإمنا هو نقل اللفظ من التصغري والتأنيث إىل التكـبري  « :فقال ، نازع ابن بطال يف اعتبار هذا ترخيما   )٢(

 . »والتذكري وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة تصغري هرة فخاطبه بامسها مذكرا فهو نقصان يف اللفظ وزيادة يف املعىن 
 . د والنسائي وغريمهارواه أبو داو   )٣(



 ١٨٤

ملا كان االسم مقتضياً ملسماه، ومؤثراً :(قال ابن القيم معلال حمبة اهللا هلذا الصنف من األمساء 
   ٢)إىل اهللا ما اقتضى أحب األوصاف إليه، كعبد اهللا، وعبد الرمحن مساء إىلفيه، كان أحب األ

بل إن هذه األسامي تتفاضل فيما بينها حبسب الصفة اليت يرتبط ا االسم، وإن كانت أمساء 
وإضافة العبودية إىل اسم اهللا، واسم الرمحن، أحب إليـه مـن   :(اهللا كلها حسىن، قال ابن القيم 

مها، كالقاهر، والقادر، فعبد الرمحن أحب إليه من عبد القادر، وعبد اهللا أحـب  إضافتها إىل غري
    ٣)إليه من عبد ربه

أن التعلق الذي بـني العبد وبـني اهللا إمنا هـو  (وسر ذلك ـ كما يذكر ابن القيم ـ هو   
ن وجـوده  العبودية احملضة، والتعلّق الذين بـني اهللا وبـني العبد بالرمحة احملضة، فربمحته كـا 

وكمال وجوده، والغاية اليت أوجده ألجلها أن يتألّه له وحده حمبةً وخوفاً، ورجـاًء وإجـالالً   
 وتعظيماً فيكون عبداً هللا وقد عبده ملا يف اسم اهللا من معىن اإلهلية اليت يستحيل أن تكون لغـريه، 

أحب إليه مـن  وملا غلبت رمحته غضبه وكانت الرمحة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرمحن 
  ٤)عبد القاهر

  :وحنب أن ننبه هنا إىل أمرين كالمها ينبغي التشديد يف النهي عنه
يف بعض )عبد القادر(حتريف بعض أمساء اهللا احلسىن بالتصغري والتغيري، وهو حرام، كتحريفهم اسم  •

ـ )عبدقة(أو )قادة(أو )قدور(مناطق اجلزائر بـ  كل ذلك ، وغريها، و)عزوز(، واسم عبد العزيز ب
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِهـا وذَروا الَّـذين    ﴿: تعاىلحرام الرتباطه بأمساء اهللا، وقد قال 

، فهذا التصرف ال خيتلف كثريا )١٨٠:ألعراف(يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ﴾ 
  . ٥ي وقع فيه املشركونعن اإلحلاد يف أمساء اهللا الذ

من بعض أمساء اهللا، حبيث تنتفي احلكمة من استحباا، بل قد تصـبح مـن   )عبد(حذف كلمة  •
ب )عبـد الـرمحن  (األمساء احملرمة إن محلت ما ال ينبغي وصف غري اهللا به، كما يسمي البعض 

                                                                                                                                 
 . رواه البخاري ومسلم   )١(
 . ٢/٣٤٠: زاد املعاد   )٢(
 . ٢/٣٤٠: زاد املعاد   )٣(
 . ٢/٣٤٠: زاد املعاد   )٤(
  :من وجوه اإلحلاد اليت ذكرها العلماء   )٥(
شتقوا الالت من اهللا، والعـزى  التغيري فيها كما فعله املشركون، وذلك أم عدلوا ا عما هي عليه فسموا ا أوثام؛ فا. ١

  . من العزيز، ومناة من املنان قاله ابن عباس وقتادة
النقصان منها؛ كما يفعله اجلهال الذين خيترعون أدعية يسمون فيها اهللا تعاىل بغري أمسائه، ويذكرون بغري ما ، وبالزيادة فيها. ٢

 . يذكر من أفعاله؛ إىل غري ذلك مما ال يليق به



 ١٨٥

 )الرمحاين(أو )رمحن(
ئز مع كون األوىل هو ربطها باسم بالوصف به، فإنه جا تعاىلأما إذا مل يكن مما خيتص اهللا 

ومننع بعضهم من تسمية بأمسـاء اهللا  :(يف األمساء الشعراين عند ذكر ما سنه رسوله اهللا، قال 
تعاىل، كنافع ومالك ومؤمن وعزيز وحكيم وعدل وجليل وحليم ووكيل وحنوهم مما ورد، لكن 

  )ظواهر الشريعة تشهد باجلواز لورودها يف السنة
  :السم بالصاحلنيـ ارتباط ا ٢ 

وقد وردت النصوص الكثرية الدالة على التسمية بأمساء األنبياء والصاحلني، ومن ذلـك قولـه   
:)م كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم والصاحلني قبلهم(:، وإخباره مقررا ١)..تسموا بأمساء األنبياء٢)أ ،

  .احلديث ٣)يوسف مساين النيب  يوسف بن عبد اهللا بن سالم قالوعن ابنه إبراهيم،  مسى بل إنه 
ملا كان األنبـياء سادات بين آدم، وأخالقهـم  :(وسر ذلك ـ كما يذكر ابن القيم ـ أنه  

فندب النبـي أمتـه  . أشرف األخالق، وأعماهلم أصح األعمال، كانت أمساؤهم أشرف األمساء
   ٤)إىل التسمى بأمسائهم

ولو مل يكن :(ني ما عرب عنه ابن القيم بقولهومن املصاحل املقصودة يف التسمي بأمساء الصاحل
يف ذلك من املصاحل إال أن االسم يذكر مبسماه، ويقتضي التعلّق مبعناه، لكفى به مصلحةً مع ما 
يف ذلك من حفظ أمساء األنبـياء وذكرها، وأن ال تنسى، وأن تـذكر أمسـاؤهم بأوصـافهم    

   ٥)وأحواهلم
من أهل بيت فيهم اسم حممد إال رزقوا رزق خري،  مسعت أهل املدينة يقولون ما: قال مالك
  ٦)حيتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم يف ذلك أثر:(قال ابن رشد 

  :وحنب أن ننبه هنا كذلك إىل أمرين
 ابن عباسروي عن حبيث ذكر نفعه يف اآلخرة، ومن ذلك ما : املبالغة يف اعتبار تأثري االسم

وأول من خيرج مـن  ، إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار: أنه  -رضي اهللا عنه  -

                                                
 . يف األدب املفرد والبخاريود والنسائي أبو دا   )١(
 . مسلم   )٢(
 . البخاري يف األدب املفرد وسنده صحيح وأخرجه الترمذي يف الشمائل   )٣(
 . ٢/٣٤٢: زاد املعاد   )٤(
 . ٢/٣٤٢: زاد املعاد   )٥(
 . ٤/١٠٠: سبل السالم: وانظر.٩/٣٧٣: حواشي الشرواين: انظر   )٦(



 ١٨٦

أنـتم  : وافق امسه اسم نيب، حىت إذا مل يبق فيها من يوافق امسه اسم نيب قال اهللا تعاىل لبـاقيهم 
   .١املسلمون وأنا السالم، وأنتم املؤمنون وأنا املؤمن، فيخرجهم من النار بربكة هذين االمسني

: أنه  -رضي اهللا عنه  -عن ابن عباس )كتاب اخلصائص البن سبع(يف  ومن ذلك ما ورد
  .إذا كان يوم القيامة نادى مناد أال ليقم من امسه حممد فليدخل اجلنة كرامة لنبيه حممد 

ألن هلذه األمساء داللتها اخلاصة اليت ينبغي أن ال : خطورة تعرض هذه األمساء للعن والسب
مثال يعقب بالصالة والسالم عليه، فلـذلك   بدالئل االحترام، فامسه متر يف األذهان إال مكللة 

  .كان يف تعريضه لالمتهان خطر عظيم
من أهان يل وليا (:يف احلديث القدسي اجلليل ومثل ذلك أمساء األنبياء واألولياء، وقد قال 

غضب الليـث  فقد بارزين باحملاربة، وإين ألسرع شيء إىل نصرة أوليائي، إين ألغضب هلم كما ي
   ٢)احلرب

كتـب إىل  قد روي أنه ويف هذا، منبها إىل عظيم خطره،   - رضي اهللا عنه  - وهلذا اشتد عمر 
الكوفة ال تسموا أحداً باسم نيب، وأمر مجاعة باملدينة بتغيري أمساء أبنائهم حممد حىت ذكر له مجاعة أن 

يغري أمساء أوالد طلحة وكان مساهم  أنه أراد أن، وروي أذن هلم يف ذلك ومساهم به فتركهم النيب 
   .٣بأمساء األنبياء

أنه مسع رجالً يقول حملمد بن زيـد بـن     -رضي اهللا عنه  -سبب ي عمر  قد ذكر أنو
يسب بك واهللا ال تدعى  أرى رسول اهللا :( فدعاه عمر فقال)فعل اهللا بك يا حممد:( اخلطاب

 .ومساه عبد الرمحن)حممداً ما بقيت
، وقد استدل ـذا  ٤)يسموم حممدا ويلعنوم(هو  ضعيفهذا املعىن حديث وقد ورد يف 

بعضهم على النهي عن التسمية ذا، وهو ال يصح ألن النصوص متواترة جبـوازه، وقـد أول   
ال حجة فيه للمنع، بل فيه النهي عن لعن مـن يسـمى   (احلديث السابق على تقدير صحته بأنه 

  )حممدا
على أن مراده النهي عن التسمية تعظيما لألنبيـاء    -اهللا عنه رضي  -وقد أول فعل عمر 

هذا إعظام   -رضي اهللا عنه  -واألشبه أن فعل عمر :( قال القاضيوالصاحلني أن ان أمساؤهم، 
                                                

 . ١٨/٤٧ :القرطيب   )١(
 . ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء واحلكيم وابن مردويه وابن عساكر )   )٢(
ويقال أن طلحة قال للزبري أمساء بين أمساء األنبياء وأمساء بنيك أمساء الشهداء فقال أنا أرجو أن يكون بين شهداء وأنت    )٣(

 . فعله طلحة ال ترجو أن يكون بنوك أنبياء فأشار إىل أن الذي فعله أوىل من الذي
 . وهو ضعيف ألنه من رواية احلكم بن عطية عن ثابت عنه: الطربي قال   )٤(
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يف هذه األحاديث جواز التسمية بأمسـاء  :(بن بطال اقال و، )لئال ينتهك االسم  السم النيب 
ن املسيب أنه قال أحب األمساء إىل اهللا أمساء األنبياء وإمنا كره عمر األنبياء وقد ثبت عن سعيد ب

  )ذلك لئال يسب أحد املسمى بذلك فأراد تعظيم االسم لئال يبتذل يف ذلك وهو قصد حسن
  :ـ صدق االسم ٣

بأن يدل على معاين صحيحة، وهلذا ـ كما سنرى ـ ي عن األمساء اليت حتمـل معـاين     
  )وأصدقها حارث ومهام(: ا الباب قوله التزكية، واألصل يف هذ

ملا كان كلّ عبد متحركاً بـاإلرادة،  :(وقد بني ابن القيم سر الصدق يف هذه األمساء، فقال 
واهلم مبدأ اإلرادة، ويترتب على إرادته حركته وكسبه، كان أصدق األمساء اسم مهـام واسـم   

   )حارث، إذ ال ينفك مسمامها عن حقيقة معنامها
ملك امللـوك، وسـلطان   : كان أخنع اسم وأوضعه عند اهللا، وأغضبه له اسملعلة وهلذه ا

السالطني، فإن ذلك ليس ألحد غري اهللا، فتسمية غريه ذا من أبطـل الباطـل، واهللا ال حيـب    
  .الباطل

، رسـول اهللا  خاص بذلك  ألنسيد الناس، وسيد الكل، : ومن هذا الباب التسمية بـ
:  جيوز ألحد أن يقول عن غريههذا ال، فل)د آدم يوم القيامة وال فخرأنا سيد ول(:  كما قال

  .إنه سيد ولد آدم: إنه سيد الناس وسيد الكل، كما ال جيوز أن يقول
ليس قاضي القضاة إال من يقضي احلق : وقال)قاضي القضاة(وقد أحلق بعض أهل العلم ذا 

  .كن فيكون: هوهو خري الفاصلني، الذي إذا قضى أمراً فإمنا يقول ل
وهذا )الكرم قلب املؤمن: (عن تسمية العنب كرماً وقال رسول اهللا ومن هذا الباب ي 

ألن هذه اللفظة تدلّ على كثرة اخلري واملنافع يف املسمى ا، وقلب املؤمن هو املستحق لـذلك  
  .١دون شجرة العنب

  األمساء القبيحة

                                                
  :النهي عن ختصيص شجرة العنب ذا االسمباملراد اختلف يف    )١(

» الرقوب«و »املسكني«أن قلب املؤمن أوىل به منه، فال مينع من تسميته بالكرم كما قال يفإن ذلك من باب اإلخبار ب: فقيل
  .»املفلس«و

أن تسميته ذا مع اختاذ اخلمر احملرم منه وصف بالكرم واخلري واملنافع ألصل هذا الشراب اخلبـيث احملـرم، وذلـك   : وقيل
  ذريعةٌ إىل مدح ما حرم اهللا ويـيج النفوس إليه؟ 

 . ر النصحفاظا على ظاه األوىل أن ال يسمى شجر العنب كرماًونرى مع صحة احتمال املعىن األول إىل أن 
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ى كراهتها أو حترميها، نظرا للمعـاين الـيت   وهي األمساء اليت دلت األدلة ونص الفقهاء عل
  .حتملها ،واليت سنتحدث عنها يف هذا املطلب

  :وقد عرفنا هذه األسامي عن طريقني
 ١أن ينهى عن أن يسمى بيعلـى أراد النيب : جابر قالكما روي عن : النهي املباشر عنها

يقل شيئاً، مث قبض رسول  وبربكة وبأفلح وبيسار وبنافع وحنو ذلك، مث رأيته سكت بعد عنها فلم
  )مث أراد عمر أن ينهى عن ذلك مث تركه ،ومل ينه عن ذلك اهللا 

إن عشت إن شاء اهللا أي أمـيت  (: قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -عن جابر و
   ٢)أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة

وأما  ،ا ي حترمي فلم ينهأراد أن ينهى عنهأنه أن ينهى عن هذه األمساء  النيب ومعىن إرادة 
  .النهي الذي هو لكراهة الترتيه فقد ى عنه يف األحاديث الباقية

 .وهذا يشبه يف عصرنا ـ مع الفارق العظيم ـ قرارات بعض لدول مبنع أمساء معينة
ألن التغيري ال يكون إال عن اسم مكـروه إىل  : -رضي اهللا عنهم  -تغيري أمساء الصحابة 

، بل أمساء األمساء  -رضي اهللا عنهم  -بعض أمساء الصحابة  ري رسول اهللا وقد غاسم حسن، 
وهو أعم من  ٣)إذا مسع االسم القبيح حوله إىل ما هو أحسن منه(كان  األماكن، بل روي أنه 

  .ذلك كله
أن النيب   -رضي اهللا عنه  -ومن النماذج اليت نقلها لنا الرواة، ما روي عن سهل بن سعد 

 ٥)٤ال، ولكن امسه املنذر: ما امسه ؟ قال فالن قال: ه أبو أسيد ابنا له فقالمحل إلي  
أن زينب كان امسها برة، فقيـل تزكـي     -رضي اهللا عنه  -ومنها ما روي عن أيب هريرة 

مسيت : ، ويف حديث آخر عن زينب بنت أيب سلمة قالت٦زينب نفسها، فسماها رسول اهللا 

                                                
هكذا وقع هذا اللفظ يف معظم نسخ صحيح مسلم اليت ببالدنا أن يسمى بيعلى ويف بعضها مبقبل بـدل  « :قال النووي    )١(

: مبقبل ويف بعضها بيعلى، قـال . للحميدي بيعلى، وذكر القاضي أنه يف أكثر النسخ رواه البخاري ومسلميعلى، ويف اجلمع بني 
ملعروف مبقبل، وهذا الذي أنكره القاضي ليس مبنكر بل هو املشهور وهو صحيح يف الروايـة ويف  وا: واألشبه أنه تصحيف، قال

 . » املعىن
 . أبو داود يف سننه   )٢(
 . وقد وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه، بن أيب شيبة من مرسل عروةا   )٣(
 . لم ينذر بهقال الداودي مساه املنذر تفاؤال أن يكون له ع   )٤(
 . رواه البخاري ومسلم   )٥(
 . رواه البخاري ومسلم   )٦(
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ودخلت عليه زينب بنت جحش وامسهـا بـرة   : قالت. زينبمسوها  فقال رسول اهللا . برة
  ١)فسماها زينب

الذي كان معروفا حينها باسم ثابـت هـو   )برة(ذا وضع بديال السم  وكأن الرسول 
  .ليسهل التعرف عليه)زينب(

كانت جاريـة  :(قال   -رضي اهللا عنه  -وإن كان هذا قد يعارض مبا روي عن ابن عباس 
  ٢)امسها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة اهللا امسها برة فحول رسول 

  ٣)بل أنت زرعة: أصرم قال: ما امسك ؟ قال: قال لرجل ومنها ما روي أن النيب 
إن اهللا هو احلاكم فما لك من الولد ؟ قال : قال لرجل يكىن أبا احلكم ومنها ما روي أنه 
  )سريج قال فأنت أبو سريج فمن أكربهم ؟ قال: قال. سريج ومسلم وعبد اهللا

أنت : غري اسم عاصية وقال أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -ومنها ما روى ابن عمر 
  )مجيلة

اسم العاص وعزيـز   وغري النيب :( قال أبو داود يذكر األمساء اليت غريها رسول اهللا 
سماه هامشـا  ف، وشيطان واحلاكم وغراب وحباب وشهاب  -بإسكان التاء وفتحها  -وعتلة 

وشـعب  ، ومسى املضطجع املنبعث وأرضا يقال هلا عقرة مساها خضـرة  ، ومسى حربا سليما 
  )ومسى بين مغوية ببين رشدة. الضاللة مساه شعب اهلدى وبنو الدنية مساهم بين الرشد

 وملا قدم النبـي  ملا زال عنها (املدينة، وامسها يثرب ال تعرف بغري هذا االسم، غريه بطيبة
ا يف لفظ يثرب من التثريب مبا يف معىن طيبة من الطيب، استحقت هذا االسم، وازدادت بـه  م

  )طيباً آخر، فأثر طيبها يف استحقاق االسم وزادها طيباً إىل طيبها
: فقال ومنها ما روي عن سعيد بن املسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا جاء إىل النيب 

فما زالـت  :(ال أغري امسا مسانيه أيب، قال ابن املسيب : الما امسك ؟ قال حزن قال أنت سهل ق
   ٦)٥فينا بعد ٤احلزونة

                                                
 .  مسلم )  )١(
 . مسلم   )٢(
 . سنن أيب داود بإسناد حسن   )٣(
 . احلزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة   )٤(
يدونه وقـال الـداودي يريـد    وقال بن التني معىن قول بن املسيب فما زالت فينا احلزونة يريد اتساع التسهيل فيما ير   )٥(

الصعوبة يف أخالقهم إال أن سعيدا أفضى به ذلك إىل الغضب يف اهللا وقال غريه يشري إىل الشدة اليت بقيت يف أخالقهم فقد ذكـر  
 . أهل النسب أن يف ولده سوء خلق معروف فيهم ال يكاد يعدم منهم

 . البخاري   )٦(
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على وجه املنع من التسمي ـا  (له بأن ذلك التغيري ليس  وقد استنبط العلماء من إجازة 
بل على وجه االختيار، ومن مث أجاز املسلمون أن يسمى الرجل القبيح حبسن، والفاسد بصـاحل  

مل يلزم حزنا ملا امتنع من حتويل امسه إىل سهل بذلك، ولو كان ذلك الزما ملا ويدل عليه أنه 
فيه أن األمر بتحسني األمسـاء وبتغـيري   :( قال بن بطال، و)أقره على قوله ال أغري امسا مسانيه أيب

  )االسم إىل أحسن منه ليس على الوجوب
ق اجلرب، وليس هو كـذلك  وال نرى صحة هذا التعليل ألن هذا ال ميكن النهي عنه عن طري

على االسم اجلديد، بل تركه وما  من األمور اليت رتب عليها الشرع احلدود والتعازير، فيجربه 
  .اختاره ولو كان فيه كراهة أو إمثا

بل نرى أن يف فعل هذا الصحايب خطأ عظيما، والصحابة خمتلفوا املراتب والدرجات، ففرق 
  -رضي اهللا عنه  -، وبني علي يه على تسمية رسول اهللا عظيم بني هذا الذي اختار تسمية أب

، فعن سهل كانت أحب كنيته إليهفبأبـي احلسن، جبوار بأبـي تراب  كناه رسول اهللا الذي 
إن ، وإن كـان ليفـرح   ، أمساء علي إليه ، وكانت أحب :(قال   -رضي اهللا عنه  -بن سعد 
   ١)يدعى ا

وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ  ﴿: تعاىلزيادة على هذا، فقد قال 
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهتعاىل، مث عقب على ذلك بقوله ))٣٦من اآلية: األحزاب)(ي :﴿  نمو

  )٣٦من اآلية :األحزاب)(يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً
  ..بعد هذا

عنها، أو طالب بتغيريها مناذج عن األمساء املنهي  فقد اعترب العلماء هذه األمساء اليت ى 
يكره التسـمية ـذه   : قال أصحابنا:(عنها، فلذلك جوزوا القياس يف هذا الباب، قال النووي 

وحدها وهي كراهة ترتيـه ال  األمساء املذكورة يف احلديث وما يف معناها وال ختتص الكراهة ا 
  )حترمي

  :وانطالقا من هذا حناول حصر علل النهي يف العلل التالية
  :ـ األمساء الشركية ١

هي اليت حتمل طابع العبودية هللا مرتبطة بصـفته   تعاىلكما أن أفضل األمساء وأحبها إىل اهللا 
اء اليت حتمل معاين الشرك، وأمسائه احلسىن، فإن أبشع األمساء وأقبحها، وأعظمها حرمة هي األمس

  .فتصف اخللق بصفات اخلالق
                                                

 . رواه البخاري ومسلم   )١(
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هو الَّذي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة    ﴿: تعاىلوقد أشار إىل هذا النوع من األمساء  قوله 
 بِه تريفاً فَمفالً خمح لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجا  وـوعد ا أَثْقَلَتفَلَم

 رِيناكالش نم نكُونحاً لَنالا صنتيآت نا لَئمهبر ـا   اللَّهيمكَاَء فـرش ال لَهعحاً جالا صماها آتفَلَم
  )١٩٠:ألعراف()آتاهما فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ

ملا ولدت حواء طاف ا إبليس، وكان (:من قوله  فمما ورد يف تفسريها ما نسب إليه 
فإنه يعيش، فسمته عبد احلارث فعاش، وكان ذلك )عبد احلارث(مسيه : ال يعيش هلا ولد، فقال

  ١)من وحي الشيطان وأمره
وهذا ال يصح، فأمنا حواء ـ عليها السالم ـ كانت أعرف باهللا من أن جيرها الشيطان إىل   

كان يف بعض أهل امللل ومل يكن بآدم، وعن من أن هذا عن احلسن مثل هذا، واألصح ما روي 
  ٢)هم اليهود والنصارى رزقهم اللّه أوالداً فهودوا ونصروا: قتادة قال كان احلسن يقول

عند اهللا رجل تسـمى باسـم ملـك     ٣أخنع األمساء(: وبدل هلذا النوع من السنة قوله 
  )األمالك
فيه، قـال  حترمي التسمي ذا االسم لورود الوعيد الشديد  ذا احلديث علىالعلماء استدل قد و

فكان املسمى باسم من أمسائه عز وجل متكربا فرده اهللا عز  تعاىلاملراد مبلك األمالك اهللا :(الطحاوي 
إذ كان أكرب أمسائه عز وجل إمنا هي صفاته اليت يبني ا عز وجل ، وجل بذلك إىل اخلضوع والذلة 

ومما سوى ذلك عز وجل فكان مبا سوى ، ومن العزة ومن العظمة ومن اجلالل  عن خلقه من الرمحة
، ذلك من أمسائه عز وجل كامسه األعظم مما قد قال عز وجل هل تعلم له مسيا فقصر باخللق عن ذلك 

  )وتفرد به عز وجل وأضاف أمساءه إليه فقال عز وجل وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا
ا يف معناه مثل خالق اخللق وأحكم احلاكمني وسلطان السالطني وأمري مويقاس على هذا االسم 

                                                
وهذا احلديث معلول وقد رجح كونه موقوفاً على الصحايب : د والترمذي واحلاكم يف املستدرك قال ابن كثريرواه أمح   )١(

 . ٢/٢٧٥: ، ابن كثريوبين أنه غري مرفوع وضعف ما ورد من آثار
ا محلـت  أنه فسر اآلية بذلك، وهو من أحسن التفاسري، وأوىل م وهذه أسانيد صحيحة عن احلسن : قال ابن كثري   )٢(

ملا عدل عنه هو وال غريه، فهذا يدلك على أنه موقوف على   عليه اآلية، ولو كان هذا احلديث عنده حمفوظاً عن رسول اللّه 
 . ٢/٢٧٥: ابن كثري .الصحابني

السم ألن ا؛ عن االسم وأراد املسمى، ألن اخلضوع والذلة إمنا تقع على  ذي االسم ال االسم نفسه  عرب رسول اهللا    )٣(
، ألن التسبيح للمسمى ال لالسـم،  )١:األعلى) (سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  :ال يلحقه ذم وال مدح وإمنا ذلك من باب قوله 

ونجينـاه مـن الْقَريـة الَّتـي كَانـت تعمـلُ         :يف قصة نبيه لـوط   ومثل هذا كثري يف القرآن الكرمي، ومنه قوله 
بثَالْخفإنه مل يرد بذلك القرية نفسها، وإمنا أراد أهلها الذين كانوا يعملون اخلبائث)٧٤من اآلية: االنبياء)(ائ ،.  

مِ اللَّه فَأَذَاقَها أَنعوضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِ) :ومثل ذلك قوله 
 . ، فإنه أراد بذلك أهلها ال هي نفسها)١١٢:النحل) (اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ



 ١٩٢

   .بشيء من أمساء اهللا اخلاصة به كالرمحن والقدوس واجلباربل أحلق به بعضهم التسمية األمراء، 
وهي من املصطلحات )حاكم احلكام(أو )قاضي القضاة:(وقد اختلف الفقهاء هنا يف إحلاق اسم 

  :العصور السابقة على قولنياإلدارية املستعملة يف 
عقب كالم بن ردا على تعلم الدين العراقي وأيده الزخمشري عدم اجلواز، وهو قول  :القول األول

يلتحق مبلك :(قال أبو حممد بن أيب مجرة، وأيدهم الشيخ املنري فصوب ما ذكره الزخمشري من املنع، 
دمي الزمان إطالق ذلك على كبري القضاة األمالك قاضي القضاة وان كان اشتهر يف بالد الشرق من ق

  )وقد أسلم أهل املغرب من ذلك فاسم كبري القضاة عندهم قاضي اجلماعة
أي أعـدل احلكـام   :()٤٥من اآلية: هود)(أَحكَم الْحاكمني ﴿: تعاىلقال الزخمشري يف قوله 

 اجلهل واجلور مـن  ورب غريق يف :قال، )وأعلمهم إذ ال فضل حلاكم على غريه إال بالعلم والعدل
  )مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم احلاكمني فاعترب واستعرب

التفضيل يف ذلك وقع يف  بأن)أقضاكم على(: وقد ردوا على ما استدل به املخالفون من قوله 
  .حق من خوطب به ومن يلتحق م فليس مساويا إلطالق التفضيل باأللف والالم

، )أقضـاكم علـى  (:قوله : ، ومن األدلة على ذلكبن املنريهو قول اوجلواز، ا :القول الثاين
فيستفاد منه أن ال حرج على من أطلق على قاضي يكون أعدل القضاة أو أعلمهم يف زمانه أقضـى  

  .بني قاضي القضاة وأقضى القضاةمع أن هناك فرقا القضاة أو يريد إقليمه أو بلده، 
بل هو الذي يترجح عندي فإن التسمية بقاضي القضـاة  :(قال وقد رجح هذا القول ابن حجر، 

وجدت يف العصر القدمي من عهد أيب يوسف صاحب أيب حنيفة وقد منع املاوردي من جواز تلقيب 
امللك الذي كان يف عصره مبلك امللوك مع أن املاوردي كان يقال له أقضى القضاة وكأن وجه التفرقة 

  )إرادة العهد الزماين يف القضاةبينهما الوقوف مع اخلرب وظهور 
   :الترجيح

أخنع األمساء عند اهللا رجل تسمى (: نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اإلعمال احلقيقي لقوله  
  .يقتضي القول حبرمة هذا االصطالح، ألنه ال فرق بينهما يف الداللة)باسم ملك األمالك

عرض مثله مللك امللوك، بل قيل ذلك حـىت رد  زيادة على أن التأويل الذي ذكره ابن املنري قد ي
ويف احلديث مشروعية األدب يف كل شيء، :(بعض العلماء على ذلك بقوله تعليقا على احلديث السابق

ألن الزجر عن ملك األمالك والوعيد عليه يقتضي املنع منه مطلقا سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك 
حمقا يف ذلك أم مبطال مع أنه ال خيفى الفرق بني من قصد على ملوك األرض أم على بعضها سواء كان 

  )ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا



 ١٩٣

أنه رأى أبـاه يف   ذكر أن القاضي عز الدين بن مجاعةومما يروى من ترته القضاة عن هذا اللقب 
ن ال يكتبـوا لـه يف   فأمر املوقعني أ، )ما كان علي أضر من هذا االسم:(املنام فسأله عن حاله فقال 

  .١السجالت قاضي القضاة، بل قاضي املسلمني
  :ـ األمساء املسببة للتطري ٢

وهي األمساء اليت قد حتمل يف معانيها التشاؤم واحلزن واألمل وحنو ذلك، ملا تتركه يف نفـس  
  .اإلنسان وجمتمعه من اآلثار

أن يكون حسن االسـم،   يستحب االسم احلسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريداً كان وهلذا 
وكان يأخذ املعاين من أمسائها يف املنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه يف دار عقبة بن رافـع،  
فأتوا برطبٍ من رطب ابن طاب، فأوله بأن هلم الرفعة يف الدنيا، والعاقبة يف اآلخرة، وأن الدين 

  .الذي قد اختاره اهللا هلم قد أرطب وطاب
  .يوم احلديبـية من جميـىء سهيل بن عمرو إليهوتأول سهولة أمرهم 

: مـرة، فقـال  : (قال)ما امسك؟: (وندب مجاعة إىل حلب شاة، فقام رجلٌ حيلبها، فقال
مـا  : (، فقام آخر فقال)اجلس: (أظنه حرب، فقال: قال)ما امسك؟: (، فقام آخر فقال)اجلس(

  ).احلبها: (يعيش، فقال: فقال)امسك؟
نكرة األمساء، ويكره العبور فيها، كما مر يف بعض غزواته بـني يكره األمكنة امل وكان 

  .فاضح وخمزٍ، فعدل عنهما، ومل جيز بـينهما: جبلني، فسأل عن امسيهما فقالوا
  :وللنهي عن هذا النوع من األمساء سببان

ألن األمساء ـ كما ذكرنا ـ تدخل يف التهيئة االجتماعيـة السـليمة     : أثرها االجتماعي
والناس ينفرون من األمساء اليت حتمل دالالت غري مرغوبة هلم، فلذلك قد يصبح االسم  لإلنسان،

  .سببا لتأذي الناس من املسمى
وأقبحهـا  (: عن هذا النوع من األمساء، مشريا إىل بعض مناذجها، فقـال   وهلذا ى 

   ٢)حرب ومرة
ان أقـبح األمسـاء   كفمسمى احلرب واملرة أكره شيء للنفوس وأقبحها عندها، وذلك ألن 

  .٣حرباً ومرة
                                                

وفهم من قول أبيه أنه أشار إىل هذه التسمية مع احتمـال أنـه أشـار إىل    « :فقال ، وقد خطأ ابن حجر هذا التأويل   )١(
 . » هو الذي يترجح عنديبل ، الوظيفة

 . رواه أبو داود والنسائي وغريمها   )٢(
 . ٢/٣٤٢: زاد املعاد   )٣(



 ١٩٤

  )حنظلة، وحزن، وما أشبههما(ويلحق ذا 
مع كون معانيها من الفأل احلسن، وذلك ألا قد )يسار وأفلح وجنيح ورباح(بل يلحق ا 

: أعندك يسار، أو رباح، أو أفلح؟ قال: كما إذا قلت لرجل(تؤدي إىل التطري من جهة أخرى، 
  )ال، تطريت أنت وهو من ذلك

ال تسمني غالمك أفلح وال جنيحا :( وقد أشار إىل هذا ما ورد يف احلديث من قول النيب 
   ١)أمث هو ؟ قالوا ال: فإنك إذا قلت، وال يسارا وال رباحا 

والشر ع ـ مع حترميه للتطري ـ إال أنه راعى مشاعر الناس حبيث ال يقع على أمساعهم مـا    
ة الشارع، الرؤوف بأمته، الرحيم م، أن مينعهم من اقتضت حكم:(قد يؤذيهم، قال ابن القيم 

أسبابٍ توجب هلم مساع املكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إىل أمساء حتصل املقصود من غـري  
  )مفسدة

بأن يسمى يساراً من (ومن جهة أخرى، فإن هذه األمساء قد تصبح حمل سخرية من الناس، 
   ٢)ده، ورباحاً من هو من اخلاسرينهو من أعسر الناس، وجنيحاً من ال جناح عن

  :وقد قال الشاعر هاجيا
  واهللا ما فيك من سداد      مسوك من جهلهم سديداً
  يف عامل الكون والفساد       أنت الذي كونه فساداً

  . فتوصل الشاعر ذا االسم إىل ذم املسمى به
  : وقال اآلخر

  بضد امسه يف الورى سائراً    ومسيته صاحلاً فاغتدى
ألوصافه فغدا شاهراً            وظن بأن امسه ساتر  

وهذا كما أن من املدح ما يكون ذماً :(قال ابن القيم معلال سر حتول االسم إىل سبب للذم  
وموجباً لسقوط مرتبة املمدوح عند الناس، فإنه ميدح مبا ليس فيه، فتطالبه النفوس مبا مدح بـه،  

ب ذما، ولو ترك بغري مدح، مل حتصل له هـذه املفسـدة،   وتظنه عنده، فال جتده كذلك، فتنقل
   ٣)ويشبه حاله حال من ويل والية سيئة، مث عزل عنها

                                                
 . هل هذه الزيادة من متام احلديث املرفوع، أو مدرجةٌ من قول الصحابـياختلف    )١(
 . ٢/٣٤٢: زاد املعاد   )٢(
 . ٢/٣٤٢: زاد املعاد   )٣(



 ١٩٥

ويشري إىل هذا ما روي عن سعيد بن املسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا : التأثري النفسي
نيه أيب، قال ابن ال أغري امسا مسا: ما امسك ؟ قال حزن قال أنت سهل قال: فقال جاء إىل النيب 

  . فسعيد ابن املسيب أقر بتأثري هذا االسم يف مسماه، ٣)٢فينا بعد ١فما زالت احلزونة:(املسيب 
ملا كان بـني األمساء واملسـميات مـن االرتبـاط    :(وقد علل هذا التأثري ابن القيم بقوله 

األجسام، عرب العقل والتناسب والقرابة، ما بـني قوالب األشياء وحقائقها، وما بـني األرواح و
  )من كل منهما إىل اآلخر

ومن أمثلة العبور من املسمى إىل االسم، أو العبور من حال الشخص إىل التعرف على امسه، 
ينبغي أن يكون امسه كيت وكيت، فال يكـاد  : ى الشخص، فيقولأن إياس  بن معاوية كان ير

  .خيطىء
رجالً سأل   -رضي اهللا عنه  -اخلطاب  عمر بنأن العبور من االسم إىل مسماه، ومن أمثلة 
: من احلرقة، قـال : ممن؟ قال: شهاب، قال: واسم أبـيك؟ قال: مجرة، فقال: عن امسه، فقال
اذهـب فقـد احتـرق    : قال: بذات لظى: فأين مسكنك؟ قال: حبرة النار، قال: فمرتلك؟ قال

  .مسكنك، فذهب فوجد األمر كٰذلك
ومعانيها، كما عرب النبـي من اسم سهيل إىل سـهولة   فعرب عمر من األلفاظ إىل أرواحها

  .أمرهم يوم احلديبـية، فكان األمر كذلك
لبعض قبائـل   وملا كان االسم احلسن يقتضي مسماه، ويستدعيه من قرب، قال النبـي 

يا بين عبـد اهللا إن اهللا قـد حسـن امسكـم واسـم      : (العرب وهو يدعوهم إىل اهللا وتوحيده
فانظر كيف دعاهم إىل عبودية اهللا حبسن اسم أبـيهم، ومبا فيه مـن  :(قيم قال ابن ال)أبـيكم

   ٤)املعىن املقتضى للدعوة
أمساء الستة املتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أمسـائهم  وضرب مثاال على هذا ب
ه بدايـة  شيبة، وعتبة، والوليد، ثالثة أمساء من الضعف، فالوليد ل: ألحواهلم يومئذ، فكان الكفار

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد  ﴿:تعاىلالضعف، وشيبة له اية الضعف، كما قال 
                                                

 . وةاحلزونة غلظ الوجه وشيء من القسا   )١(
وقال بن التني معىن قول بن املسيب فما زالت فينا احلزونة يريد اتساع التسهيل فيما يريدونه وقـال الـداودي يريـد       )٢(

الصعوبة يف أخالقهم إال أن سعيدا أفضى به ذلك إىل الغضب يف اهللا وقال غريه يشري إىل الشدة اليت بقيت يف أخالقهم فقد ذكـر  
 . خلق معروف فيهم ال يكاد يعدم منهم أهل النسب أن يف ولده سوء

 . البخاري   )٣(
 . ٢/٣٣٩: زاد املعاد   )٤(



 ١٩٦

، وعتبة من العتب، فدلت )٥٤من اآلية: الروم(﴾ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفاً وشيبةً 
علـي، وعبــيدة،   : عف يناهلم، وكان أقرام من املسلمنيأمساؤهم على عتبٍ حيلّ م، وض

ثالثة أمساء تناسب أوصافهم، وهي العلو، والعبودية، والسـعي    -رضي اهللا عنهم  - واحلارث
  . ١الذي هو احلرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم يف حرث اآلخرة

وصـفه امسـان    مـن  تق للنبـي شوتأمل كيف ا:(، قال ابن القيم ومثل ذلك امسه 
مطابقان ملعناه، ومها أمحد وحممد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات احملمـودة حممـد، ولشـرفها    
وفضلها على صفات غريه أمحد، فارتبط االسم باملسمى ارتباط الروح باجلسد، وكذلك تكنيته 

نية، ألبـي احلكم بن هشام بأبـي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق اخللق ذه الك
وكذلك تكنية اهللا عز وجل لعبد العزى بأبـي هلب، ملا كان مصريه إىل نار ذات هلب، كانـت  

   ٢)ٰهذه الكنية أليق به وأوفق، وهو ا أحق وأخلق
  :ـ أمساء التزكية ٣

التقي، واملتقي، واملطيع، وهي األمساء اليت حتل أوصافا مبالغا فيها من الصالح ملسمياا، ك
  .، وغريهاضي، واحملسن، واملخلص، واملنيب، والرشيد، والسديدوالطائع، والرا

علـي  (قال الشيخ الشعراين نقـال عـن شـيخه    ومثل ذلك األلقاب الدالة على هذه املعاين، 
وينبغي اجتناب األلقاب الكاذبة كشمس الدين، وقطب الدين وبدر الدين :(مستنكرا واقعه )اخلواص

ويل، كأن يقال املراد أنه مشس دين نفسه، أو قطب دين نفسه، وحنوها وإن كان هلا معىن صحيح بالتأ
أو بدر دين نفسه وهكذا، وهذا أمر قد عم غالب الناس حىت العلماء والصاحلني، وصاروا يستنكرون 

ومـن أراد  . النداء بأمسائهم اردة عن األلقاب كمحمد وعمر وعلي وحنو ذلك، واتباع السنة أوىل
ليخاطبه بلفظ السيادة، كسيدي حممد، وسيدي عمر، وحنو ذلك، فإنه أبعد عن التفخيم لعامل أو صاحل ف

  )الكذب من قطب الدين وحنوه
أما تسمية الكفار بذلك، فال نص الفقهاء على كراهة التسمية ذا التوع من األمساء، وقد 

عز وجـل  جيوز التمكني منه، وال دعاؤهم بشيٍء من هذه األمساء، وال اإلخبار عنهم ا، واهللا 
  .يغضب من تسميتهم بذلك

مما تعم به البلوى ووقع يف الفتاوى التسمية بست الناس أو ست العـرب أو  :(قال النووي 
وتسـتنبط  ، شديدة ، أنه مكروه كراهة : ست القضاة أو بست العلماء ما حكمه ؟  واجلواب

                                                
 . ٢/٣٣٩: زاد املعاد   )١(
 . ٢/٣٣٩: زاد املعاد   )٢(



 ١٩٧

وألنـه  ،  زينب ومن حديث تغيري اسم برة إىل)أخنع اسم عند اهللا:(كراهته مما سبق يف حديث 
ألم يريدون بست الناس ؛ مث اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة يف حلن العوام . كذب

  )وال يعرف أهل اللغة لفظة ست إال يف العدد، ، سيدم 
ال تزكّوا أنفسكم اهللا أعلم بأهل (: وقد دل على النهي على هذا النوع من األمساء قوله 

أن زينب كان امسها برة، فقيل تزكي نفسـها،    -رضي اهللا عنه  -هريرة  ، وعن أيب)الرب منكم
  .١زينب فسماها رسول اهللا 

  :ـ أمساء الظاملني ٤
وغريها من األمساء اليت عرف ا الظاملون والكفار، ملا هلا من )النمروذ(و)قارون(و)فرعون(كاسم  

  .ء ألمساء ينبغي إماتتها وإهانتهاأثر نفسي واجتماعي ـ كما ذكرنا ـ زيادة على أن فيها إحيا
هكذا بإطالق، )أنا أحب فرعون:(مثال، هل يقول )فرعون(فكيف خيرب شخص عن حبه ملن امسه 

أم يكتب امسه مباء الذهب ليعلقه يف بيته وذاكرته وينقشه يف قلبه، مع أن اسم فرعون ال ينبغي يف األصل 
  . رآن الكرميان يرد على اخلاطر إال مهانا ذليال كما وصفه الق

وقد ورد النص على النهي عن التسمية ذا النوع من األمساء يف بعض األحاديث الضعيفة، ومنها 
   ٢)أن يسمى الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا من حديث بن مسعود ى رسول ما روي 

خي أم سلمة ولد أل :قال  - رضي اهللا عنه  - وورد فيه أيضا حديث آخر عن سعيد بن املسيب 
مسيتموه بأمساء فراعنتكم، ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له (: ولد فسماه الوليد فقال رسول اهللا 

غريوا امسـه  :(ويف رواية بشر بن بكر من الزيادة  ٣)الوليد هو أشر على هذه األمة من فرعون لقومه
  )فسموه عبد اهللا

انوا يرونه الوليد بن عبد امللك مث رأينا أنه الوليد فك:(قال الوليد بن مسلم يف روايته قال األوزاعي 
بن يزيد لفتنة الناس به حني خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفنت على األمة بسبب ذلك وكثر فـيهم  

   ٤)القتل
                                                

 . رواه البخاري ومسلم   )١(
 . »سنده ضعيف جدا « قال ابن حجر ، الطرباين   )٢(
يف الدالئل من طريقه قال حدثنا حممد بن خالـد بـن العبـاس    مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان يف تارخيه والبيهقي    )٣(

السكسكي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو األوزاعي وأخرجه البيهقي يف الدالئل أيضا من رواية بشر بـن بكـر عـن    
 . األوزاعي وأخرجه عبد الرزاق يف اجلزء الثاين من أماليه عن معمر كالمها عن الزهري

ه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده عن إمساعيل بن أيب إمساعيل عن إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عـن  وهكذا أخرج   )٤(
الزهري عن سعيد بن املسيب أخرجه أبو نعيم يف الدالئل من رواية احلارث وأخرجه أمحد عن أيب املغرية عن إمساعيل بن عيـاش  

 . بن املسيب عن عمر به فزاد فيه عمر فادعى بن حبان أنه ال أصل لهفزاد فيه قال حدثين األوزاعي وغريه عن الزهري عن سعيد 
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ومننع بعضهم من تسمية . :(.ويدخل يف هذا األمساء اليت اختص ا غري املسلمني، قال الشعراين 
مها كشموال، من حيث كوا صارت من أمساء اليهود والنصارى، كما مننع ميخائيل وغربيان وحنو

املسلم من لبس العمامة الصفراء والزرقاء، من حيث كوما صارا شعارا ألهل الكتابني، ويؤيد ذلك 
  )من تشبه بقوم فهو منهم:( حديث

ـ  (وقد سئل الشيخ يوسف القرضاوي عن  ها امرأة مسلمة، وزوجها مسلم، حتمل وتضـع طفل
ليعيش فهـل  " عبد املسيح"مسيه : فقال هلا بعض الناس. بسالم، ولكن بعد الوالدة بقليل ميوت الطفل

وهل توجد عالقة بني اسم املولود وبني حياته  جيوز التسمية ذا االسم الذي ليس من أمساء املسلمني؟
  )أو موته؟

  :جهات ثالثوقد أجاب الشيخ على حرمتها من 
سواء كان هذا املضاف إليه . عبد لغري اهللا حترم التسمية به بإمجاع املسلمنيأن كل اسم م: األوىل

عبد النيب أو عبد الرسول : فال جيوز أن يسمى املسلم. نبيا أم صحابيا أو وليا من الصاحلني أم غري ذلك
  .أو عبد احلسني أو عبد الكعبة أو غريها

ا غري املسلمني، واليت ينبئ جمرد ذكرها عن أن هذا االسم خاصة من األمساء اليت يتميز : الثانية
فهو اسم نصراين صرف، والتسمي به من خصائص النصارى ومسام الدينية . اهلوية الدينية لصاحبها

 )من تشبه بقوم فهـو منـهم  :( وهلذا كان التشبه م يف ذلك داخال يف دائرة احلديث القائل. املميزة
  .م الدينية خاصةالتشبه م فيما هو من مسا: واملراد

أن التسمية ذا االسم للسبب املذكور يف السؤال، وذا الدافع بالذات، ضرب من الشرك : الثالثة
وذلك ملا فيه من اعتماد على غري اهللا تعاىل، وعلى غري األسباب والسنن الكونية . الذي حياربه اإلسالم

مية شأن تعليق الودع، وحنو ذلك مما عده اليت وضعها وأقام عليها نظام هذا الوجود، فشأن هذه التس
  .شركا، وحذر منه أشد التحذير النيب 

  الكىنأحكام 
وهي ختتلف عن االسم يف أن الغرض منها تكرمي املكىن والتنويه به واحترامه، وهي عـرف  

  :كما قال الشاعرعريب قصدوا به هذا القصد، فاستحب عندهم 
  اللقب  لسوءةوال ألقبه وا  كرمهأكنيه حني أناديه أل
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واستحبابه يف الشرع ـ كما نرى ـ منوط حبصول هذا القصد، وحتقق هذا الغرض، فإن   
خال منه، أو كان من األعراف من ال يعترب الكنية تشريفا أو تنويها أو أن فيها نوعا من االحترام، 

  .فإن حكمها حينذاك ال يصل إىل مرتبة االستحباب
، ضل من الرجال والنساء، سواء كان له ولـد أم ال  يستحب تكنية أهل الف:(قال النووي 

الرجل بأيب فالن أو أيب فالنة، وسواء كنيت املرأة بأم ، بولده أو بغريه وسواء كين ، وسواء كين 
كأيب هريرة وأيب املكارم وأيب الفضائل وأيب ، فالن أو أم فالنة، وجيوز التكنية بغري أمساء اآلدميني 

تكنية الصغري، وإذا كين من له أوالد كين بأكربهم، وال بأس مبخاطبة  احملاسن وغري ذلك، وجيوز
الكافر والفاسق واملبتدع بكنيته إذا مل يعرف بغريها أو خيف من ذكره بامسه مفسدة، وإال فينبغي 

   )١أن ال يزيد على االسم
وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة :(أما أدلة ذلك، فهي أكثر من أن حتصى، قال النووي 

  )من أن تذكر فيه أحاديث اآلحاد، فأما أصل الكنية فهو أشهر . ا ذكرتهمب
صهيباً بأبـي حييـى، وكىن على أصحابه، فقد كىن  كىن إطالق ال فقد كان من هديه 

  .بأبـي احلسن، وكانت أحب كنيته إليهجبوار بأبـي تراب   -رضي اهللا عنه  -علياً 
ذي ذكرنا ـ الرجال والنساء، وقـد ذكرنـا    ويستوي يف استحباب التكنية ـ بالقصد ال 

فاكْتنِي بابنِك : "كلُّ صواحيب هلن كُىن، قال! يا رسول اللّه(حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 
  .أيضاً كىن كأم حبـيبة، وأم سلمة وكان لنسائه ، )عبد اللّه

  :تكنية من ال ولد له
يا رسـول  : قالت ـ رضي اهللا عنها ـ  ة  عن عائشأنه يكين من ال ولد له، ف كان من هديه 

  ٢)فاكْتنِي بابنِك عبد اللّه: "كلُّ صواحيب هلن كُىن، قال! اللّه

                                                
، وقد رد علـى  )١:املسد) (تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب : وقد استدل الفقهاء جلواز تكنية الكافر من النصوص قوله    )١(

  .هذا بأن هذا كراهة المسه حيث أن امسه هو عبد العزى
يريد عبـد اهللا  ، قال لسعد بن عبادة أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب  أن النيب  اه البخاري ومسلمروومن السنة ما ورد يف 

  .وكان أبو رغال كافرا» هذا قرب أيب رغال « : بن أيب ابن سلول املنافق، ويف الصحيح قوله 
ال إذا كان يف ذلك نوعا من تأليف وقد ذكر العلماء شرط ذلك، وهو أن ال يكون من باب االحترام، وإمنا من باب التعريف إ

 . قلبه
، قال النووي يعين عبد اللّه بن الزبري، وهو ابن أختها أمساء بنت أيب بكر، وكانت عائشةُ تكَنى أُم عبد اللّه: قال الراوي   )٢(

سقْطاً  قطت من النيب أس: ن عائشة رضي اللّه عنها قالتع وأما ما رويناه يف كتاب ابن السين، هذا هو الصحيح املعروف« :
 . » فهو حديث ضعيف، » فسماه عبد اللّه، وكناين بأُم عبد اللّه
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   .١كناه أبا عبد الرمحن قبل أن يولدله عن علقمة عن بن مسعود أن النيب و
، مجاعات هلم كىن قبل أن يولد هلم، كأيب هريـرة   - رضي اهللا عنهم  - وقد كان من الصحابة 

كان :( عن الزهري قالوأنس، وأيب محزة، وخالئق ال يحصون من الصحابة والتابعني فمن بعدهم، 
    ٢)رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد هلم

  .  ألن القصد ـ كما ذكرنا ـ هو االحترام ال ذكر الواقعوال كراهةَ يف ذلك، 
ن إ:(قال ، ف)با حيىي وليس لك ولدمالك تكىن أ:(قال له   - رضي اهللا عنه  - أن عمر وقد روي 

    ٣)كناين النيب 
إين أكىن أبا النضر وليس يل ولد وأمسـع النـاس   :(قلت إلبراهيم  :فضيل بن عمرووروي عن 

كان علقمة يكىن أبا شبل، وكان عقيما ال :(فقال إبراهيم )يقولون من اكتىن وليس له ولد فهو أبو جعر
قـال  : عن هالل الوزان، و٥)عبد اهللا بن مسعود قبل أن يولد يلكناين :(عن علقمة قال ، و٤)يولد له

   ٦)كناين عروة قبل أن يولد يل:(
  : وقد كان ذلك مستعمال عند العرب، قال الشاعر

  وليس هلا عمرو    هلا كنية عمرو
  :تكين الصبيان
قد من باب العطف على الصغري تكنيته لرييب فيه معاين الرجولة من صغره، و كان من هديه 

أحسن الناس خلقاً، وكان يل أخ يقال له أبو  كان النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - أنس روي عن 
  )ما فَعلَ النغير! يا أبا عميرٍ:( إذا جاَءه يقول أحسبه قال فَطيم ـ وكان النيب : عمري ـ قال الراوي

ل بأنه سيعيش حىت يولـد لـه،   تفاؤوقد كان ذلك من عادة العرب، وكانوا يقصدون بذلك ال
ولألمن من التلقيب، ألن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن ال يذكره بامسه اخلاص به، فـإذا  أ

بادروا أبناءكم بـالكىن قبـل أن تغلـب عليهـا     :(كانت له كنية أمن من تلقيبه، وهلذا قال قائلهم 
  )الكنية للعرب كاللقب للعجم:(وقالوا )األلقاب

  :اثالتكين باإلن
                                                

 . الطرباين وسنده صحيح   )١(
 . بن أيب شيبةا   )٢(
 . بن ماجة وأمحد والطحاوي وصححه احلاكما   )٣(
 . سعيد بن منصور   )٤(
 . يف األدب املفرد البخاري   )٥(
 .  لبخاريا  )٦(
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  .نص العلماء على جواز التكين بالذكور واإلناث، وإن كان الغالب على التكين أن يكون بالذكور
فمـن    - رضي اهللا عنهم  - تكنى مجاعات من أفاضل سلف األمة من الصحابة والتابعني وقد 

عبد اللّه،  أبو عمرو، وأبو: له ثالث كىن  - رضي اهللا عنه  - بعدهم بأيب فالنة، فمنهم عثمان بن عفان 
  الدرداء الكربى صحابية امسها خرية، وزوجته األخـرى أُم وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء وزوجته أُم

امسها هجيمة، ومنهم أبو ليلى والد عبد الرمحن بن أيب ليلى، وزوجته أُم ليلى، وأبو  ١الدرداء الصغرى
ومنهم أبو ريحانة، وأبو رمثة، وأبو . صحابةومنهم أبو أُمامة ومجاعات من ال. ليلى وزوجته صحابيان

رِيمة، وأبو عمرة بشري بن عمرو، وأبو فاطمة الليثي، قيل امسه عبد اللّه بن أنيس، وأبو مرمي األزدي، 
  .وأبو رقَية متيم الداري، وأبو كرمية املقدام بن معد يكرب، وهؤالء كلُّهم صحابة

  .ألجدع وخالئق ال يحصونأبو عائشة مسروق ا: ومن التابعني
 وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة تكنية النيب أبا هريرة بأيب هريرة.  

  :بأيب القاسم التكين
  : على األقوال التالية)القاسمأبو (، وهي اختلف الفقهاء يف حكم التكين بكنية النيب 

كان ذلـك يف  ، ٢ا بهال جيوز التكين بكنيته مطلقاً، أفردها عن امسه، أو قر  :القول األول
، وهو قول الظاهرية، ومـن  عن الشافعي هذا القولحكى البـيهقي قد وبعد مماته، وأ حمياه 

  : األدلة على ذلك
  .، وهو صريح يف النهي)تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت: (أنه قالمن  صح عنه ما  •
واهللا ال :(  شار إىل ذلك بقولهأن النهي إمنا كان ألن معىن هذه الكنية والتسمية خمتصةٌ به، وقد أ •

  ).أعطي أحداً، وال أمنع أحداً، وإمنا أنا قاسم، أضع حيث أمرت
  .أن هذه الصفة ليست على الكمال لغريه •

  :على رأينيواختلف هؤالء يف جواز تسمية املولود بقاسم،  
وهذا فيما اختص به من الكنية،  ن العلة عدم مشاركة النبـي أل، اجلواز: الرأي األول

  .غري موجود يف االسم
ن املعىن الذي ى عنه يف الكنية موجود مثله هنا يف االسم سـواء، أو  أل املنع،: الرأي الثاين
  .إشعار ذا االختصاص، فهو )إمنا أنا قاسم(: ويدل على هذا قوله هو أوىل باملنع، 

                                                
 . وكانت جليلة القدر فقيهة فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر وهي تابعية   )١(
ينهى عن التسمية بالقاسم لئال يكىن أبوه بأيب القاسم، وقد غري مروان بن احلكم اسم ابنـه  بل هناك من ذهب إىل أنه ي   )٢(

 . القاسم وفعله بعض األنصار أيضاًعبد امللك حني بلغه هذا احلديث فسماه عبد امللك وكان مساه أوالً 
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أو أمحد وال بأس بالكنية أن النهي عن التكين بأيب القاسم خمتص مبن امسه حممد : القول الثاين
واستدلوا على ذلك مبـا  قول مجاعة من السلف، وهو وحدها ملن ال يسمى بواحد من االمسني، 

  : يلي
، ويف )من تسمى بامسي فال يتكن بكنييت، ومن تكىن بكنييت فال يتسم بامسي: (قال أن النبـي  •

ع أحد بـني امسـه وكنيتـه،   ى رسول اهللا أن جيم:(  - رضي اهللا عنه  - رواية عن أيب هريرة 
  .عن التكين بكنيته من يه )الصحيحني(فهذا مقيد مفسر ملا يف، ١)ويسمي حممداً أبا القاسم

أن يف اجلمع بـينهما مشاركةً يف االختصاص باالسم والكنية، فإذا أفرد أحدمها عن اآلخر، زال  •
  .االختصاص

ليوم بأيب القاسم لكل أحد سواء مـن  جواز اجلمع بـينهما، فيباح التكين ا: القول الثالث
وبه قال مجهور السلف وفقهـاء  : امسه حممد وأمحد وغريه، وهو منقول عن مالك، قال القاضي

األمصار ومجهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن مجاعة تكنوا بأيب القاسم يف العصر األول وفيما بعد 
  :  دلة على ذلك، ومن األذلك إىل اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم اإلنكار

يا رسول اهللا إن ولد يل ولد من بعدك أمسيه بامسـك  : قلت: قال  - رضي اهللا عنه  - عن علي   •
   ٢)نعم: (وأكنيه بكنيتك؟ قال

يا رسول اهللا إين ولدت غالماً فسميته حممداً : جاءت امرأة، إىل النبـي فقالت: عن عائشة قالت •
ما الذي (أو)ما الذي أحل امسي وحرم كنييت: (فقال وكنيته أبا القاسم، فذكر يل أنك تكره ذلك؟

   ٣)حرم كنييت وأحل امسي
  .احلديثني السابقنيأحاديث املنع منسوخة بأن  •

، وهو جائز بعد أن التكين بأبـي القاسم كان ممنوعاً منه يف حياة النبـي : القول الرابع
  : ومن األدلة على ذلكوفاته، 

رضي اهللا عنه  - من حديث أنس )الصحيح(ياته، فإنه قد ثبت يفسبب النهي إمنا كان خمتصاً حبأن  •
يا رسول اهللا إين مل : فقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول اهللا : نادى رجل بالبقيع: قال  - 

  .)تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت:( أعنك، إمنا دعوت فالناً، فقال رسول اهللا 
                                                

: ورواه الترمذي وقـال ، مث ذكر حديث أبـي الزبـري عن جابر»باب من رأى أن ال جيمع بـينهما«: قال أبو داود   )١(
ه عن أبــي هريـرة   من حديث حممد بن عجالن عن أبـي حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث حممد بن

 . حسن صحيح: وقال
 . حديث حسن صحيح: والترمذي من حديث حممد بن احلنفية، قال الترمذي رواه أبو داود،   )٢(
 . سنن أبـي داود   )٣(



 ٢٠٣

إن ولد يل من بعدك ولد، ومل يسأله عمن يولد له يف (: حديث علي إشارة إىل ذلك بقولهأن يف  •
  )وكانت رخصة يل: (، ولكن قال علي رضي اهللا عنه يف هذا احلديث)حياته

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اجلمع بني االسم والكنية خشية االلتباس، وهـو قـد    

  .أو بعد مماته حيصل يف حياته 
 استحباب التسمي بامسه ال التكين بكنيته، ملا ورد من النهي عنها، ملا واألرجح من جهة أخرى هو

يا أبا القاسم، فالتفت : نادى رجل بالبقيع: قال  - رضي اهللا عنه  - من حديث أنس )الصحيح(ثبت يف
تسموا :( يا رسول اهللا إين مل أعنك، إمنا دعوت فالناً، فقال رسول اهللا : فقال إليه رسول اهللا 

  ). تكنوا بكنييتبامسي وال
والصواب أن التسـمي  :(، قال ابن القيم برسول اهللا  ١زيادة على أن لكنيته داللة خاصة

بامسه جائز، والتكين بكنيته ممنوع منه، واملنع يف حياته أشد، واجلمع بــينهما ممنـوع منـه،    
يف   -رضي اهللا عنه  -وحديث عائشة غريب ال يعارض مبثله احلديث الصحيح، وحديث علي 

إا رخصة له، وهذا يدل : صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل يف التصحيح، وقد قال علي
   ٢)على بقاء املنع ملن سواه

  :التكين بأبـي عيسى
  :على قولني)أيب عيسى(اختلف الفقهاء يف حكم التكين بـ 

مهم، ولعل ومل يسمن السلف واخللف،  قومالكراهة، وقد نسبه ابن القيم إىل  :القول األول
  . ، وهو ال والد لهإمنا مسي به باعتباره اسم املسيح )عيسى(دليلهم يف ذلك أن هذا االسم 

  : اجلواز، ومن األدلة على ذلك :القول الثاين
  .٣عن زيد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب ضرب ابناً له يكىن أبا عيسى •
: ك أن تكىن بأبـي عبد اهللا؟ فقالأما يكفي: أن املغرية بن شعبة تكىن بأبـي عيسى، فقال له عمر •

                                                
من يرد اهللا به خـرياً  : ويف رواية للبخاري يف أول الكتاب يف باب» فإمنا أنا قاسم أقسم بينكم«: قوله ويدل لذلك    )١(

هذا يشعر بأن الكنية إمنا تكون بسبب وصف صحيح يف املكىن : قال القاضي عياض» طيوإمنا أنا قاسم واهللا يع«يفقهه يف الدين 
معناه أين مل أستأثر من مال اهللا تعاىل شيئاً دونكم، وقالـه تطييبـاً   : وقال ابن بطال يف شرح رواية البخاري. أو لسبب اسم ابنه

منا أنا قاسم فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قلـيالً كـان أو   اهللا هو الذي يعطيكم ال أنا وإ: لقلوم حني فاضل يف العطاء فقال
 . كثرياً
 . ٢/٣٤٧: زاد املعاد   )٢(
 . أبو داود   )٣(



 ٢٠٤

قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا    - رضي اهللا عنه  - إن رسول اهللا : إن رسول اهللا كناين، فقال
 .تأخر، وإنا لفي جلجتنا فلم يزل يكىن بأبـي عبد اهللا حىت هلك

   :الترجيح
، وال دليـل يف  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن األصل هو اجلواز، وال يعارض إال بدليل 

من هذا كون عيسى بـن  ، وال يتخيل ، واألصل عدم النهي حىت يثبت :(املسألة، قال النووي 
  )ألن املكىن ليس أبا حقيقة؛ ال أب له  مرمي 

  :تعريف اإلنسان نفسه بكنيته
مبا أن القصد من الكنية هو االحترام، وهو اليكون إال من طرف آخر حنو الشخص، فقـد  

ن من األدب عند تعريف اإلنسان بنفسه أن يعرفها باالسم ال بالكنية إال إذا كان ال ذكر العلماء أ
  .يعرف بغريها أو كانت أشهر

  :ويف هذه احلالة يصح التعريف ا من غري كراهة، ومن أدلة ذلك
من :(فقال  أتيت النيب : هند ـ قالت : وقيل، فاطمة : وقيل، عن أم هانئ ـ وامسها فاختة   •

   ١)أنا أم هانئ:( فقلت)هذه ؟
يف ظل  جعلت أمشي خلف النيب : ـ وامسه جندب ـ قال    - رضي اهللا عنه  - عن أيب ذر  •

    ٢)أبو ذر: من هذا ؟ فقلت: فالتفت فرآين فقال، القمر 
   ٣)أبو قتادة:(من هذا ؟ قلت : قال يل النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أيب قتادة  •
   ٤)ل اهللا ادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة يا رسو: قلت: عن أيب هريرة قال •

  أحكام األلقاب
 :األلقاب املكروهة

وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس  ﴿: تعاىلاتفق الفقهاء على حترمي تلقيب اإلنسان مبا يكره، قال اهللا 
  )١١من اآلية: احلجرات( ﴾الاسم الْفُسوق بعد الْأميان
باأللقاب يف معرض النهي عـن السـخرية واللمـز وكـل      ١ن التنابزفقد ي يف اآلية ع

  .السلوكيات اليت قد تضر بالعالقات االجتماعية
                                                

 . رواه البخاري ومسلم   )١(
 . رواه البخاري ومسلم   )٢(
 . مسلم   )٣(
 . مسلم   )٤(



 ٢٠٥

كان الرجل منا يكون له االمسني :( عن أيب جبرية بن الضحاك قالوقد ورد يف سبب نزوهلا 
  ٢)والثالثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكره، فرتلت هذه اآلية

وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم  ﴿:نا نزلت هذه اآلية، يف بين سلمة في: عنه قالويف رواية 
وليس منا رجل إال وله امسان أو قدم رسول اهللا ، )١١من اآلية: احلجرات)(الْفُسوق بعد الْأميان

ـ  :(قول يا فالن فيقولون  يثالثة، فجعل رسول اهللا  ذا مه يا رسول اهللا، إنه يغضب مـن ه
    ٣)"وال تنابزوا باأللقاب: "فرتلت هذه اآلية، )االسم

، احلسن وجماهد، وهو قول )يا يهودي يا نصراين(إن املراد من ذلك مناداة املسلم بـ : وقيل
قتادة وأيب ، ومثله قول )كان الرجل يعري بعد إسالمه بكفره يا يهودي يا نصراين، فرتلت:(قاال 

  )للرجل يا فاسق يا منافق هو قول الرجل:( العالية وعكرمة
من قال ألخيه يا :(يف املعىن الثاين وكال املعنيني صحيح، ومن التنابز باأللقاب، وقد قال 
   ٤)كافر فقد باء ا أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت عليه

فنازعه رجل  كان عند النيب   -رضي اهللا عنه  -أن أبا ذر وقد روي من التشديد يف هذا 
، )ما ترى ها هنا أمحر وأسود ما أنت بأفضل منه(: يا ابن اليهودية فقال النيب : أبو ذر فقال له
  .اآلية السابقة ونزلت

التنابز باأللقاب أن يكون الرجـل  :(  -رضي اهللا عنه  - ابن عباسومنه أو قريب منه قول 
  )قد عمل السيئات مث تاب، فنهى اهللا أن يعري مبا سلف

هاء على جواز خماطبة اإلنسان من يتبعه من ولد ومتعلم وحنـوهم  ومع هذا، فقد نص الفق
  .باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة إذا احتيج إىل ذلك

يـا  : قال البنه عبـد الـرمحن    -رضي اهللا عنه  -ومما يروى يف ذلك أن أبا بكر الصديق 
   ٦)٥غنثر

  :التلقيب الوصفي

                                                                                                                                 
وفـالن ينبـز   . نبزه ينبزه نبزا، أي لقبـه : در، تقولاملص) بالتسكني(والنبز . اللقب، واجلمع األنباز) بالتحريك(النبز    )١(

 . أي لقب بعضهم بعضا: وتنابزوا باأللقاب. ويقال النبز والرتب لقب السوء. بالصبيان أي يلقبهم، شدد للكثرة
 . هذا حديث حسن :قالو ،لترمذيا   )٢(
 . داود وأب   )٣(
 . الترمذيو مسلم   )٤(
 . ومعناه البهيم، نون ساكنة مث ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة  بغني معجمة مضمومة مث -غنثر    )٥(
 . رواه البخاري ومسلم   )٦(



 ٢٠٦

ه من باب التعريف له بشرط عدم نص الفقهاء على جواز تلقب اإلنسان بوصف يغلب علي
  )وغريها األعرج واألحدب(كراهة امللقب للقبه، وذلك كالتلقيب بـ 

، )جوزته األمة وأتفق على قول أهل امللة:(وهو مما اتفق الفقهاء على جوازه، قال القرطيب 
طويـل  وعلى هذا املعىن ترجم البخاري رمحه اهللا يف يف باب ما جيوز من ذكر الناس حنو قوهلم ال

  )ما يقول ذو اليدين(: وقال النيب : قال، والقصري ال يراد به شني الرجل
الصفة ال العيب ولكن الغرض منه ظاهره الكراهة، ومثل ذلك مما نص على جوازه ما كان 

حميد الطويـل، وسـليمان   : وقد سئل عبداهللا بن املبارك عن الرجل يقولمن باب الضرورة، 
  . إذا أردت صفته ومل ترد عيبه فال بأس به: مروان األصغر، فقالاألعمش، وحميد األعرج، و

يف   ١)يقبـل احلجـر   -يعين عمر  -رأيت األصلع : عن عبداهللا بن سرجس قالوقد روي 
  .رواية األصيلع

ويستوي يف ذلك ما لو كان صفة كاألعمش واألعمى واألعـرج واألحـول واألصـم     
واملقعـد  ، واألشتر واألثرم واألقطع والـزمن   واألبرص واألصفر واألحدب واألزرق واألفطس

  .أو غري ذلك مما يكرهه، أو كان صفة ألبيه أو ألمه . واألشل
، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف ملن ال يعرفه إال بذلك :(قال القرطيب 

  )مشهورة حذفتها لشهرا، ودالئل كل ما ذكرته 
يه، يصرف عن األمساء الشرعية املستحبة، زيادة على ونرى أن هذا، وخاصة بعد ما بولغ ف

أن احلياء قد يغلب على بعض الناس، فيستحيي من إظهار كراهته ملا لقب به، بل هو يف حـال  
إظهاره للغضب قد يصري حمال للسخرية منه به، فلذلك تبدو منه الالمباالة اليت ال تعرب عن شعوره 

  .احلقيقي
وقد ورد لعمر اهللا من ذلـك يف  :(زمانه املبالغة يف هذا، قال  على أهل ابن العريبوقد أنكر 

وكذلك قوهلم يف حممد بـن  ، فلقب ا)خرزة(كتبهم ما ال أرضاه يف صاحل جزرة، ألنه صحف 
ألنه وقع يف طني وحنو ذلك مما غلب على املتأخرين، وال أراه سائغا ، )مطني( سليمان احلضرمي

  )يف الدين
ال أجعل أحدا صغر اسم أيب يف حـل،  :( ن رباح املصري يقولوقد كان موسى بن علي ب 

  )وكان الغالب على امسه التصغري بضم العني

                                                
 . مسلم   )١(



 ٢٠٧

ويدخل يف هذا الباب ـ مع االتفاق على جوازه للضرورة، ان ينادي شخصا ال يعرف امسه  
  )وحنو  ذلك، يا أخي يا فقري يا فقيه يا صاحب الثوب الفالين (بعبارة ال يتأذى ا كـ 

يا صاحب  السبتيتني وحيـك  :(قال لرجل ميشي بني القبور  روي من ذلك أن النيب  وقد
   ٢)يا ابن عبد اهللا:(كان إذا مل حيفظ اسم الرجل قال  بل روي أن النيب ، ١)ألق سبتيتيك

  :األلقاب املستحبة
يف اتفق الفقهاء على استحباب خماطبة اإلنسان باللقب الذي حيبه بالشروط اليت سبق ذكرها 

، وحمبتهم  -رضي اهللا عنهم  -األمساء، وذلك ملا ورد من النصوص الدالة على ألقاب الصحابة 
  .لتلك األلقاب

ولقبه ، بالعتيق، ألن امسه عبد اهللا بن عثمان   -رضي اهللا عنه  -ومن ذلك تلقيب أيب بكر 
ـ رضي اهللا ومن األقوال يف سبب تسميته عتيقا ما روي عن عائشة  ، وهو لقب خري ،  ٣عتيق

  .فمن يومئذ مسي عتيقا)أبو بكر عتيق اهللا من النار:(قال  عنها ـ أن رسول اهللا 
، وهو وإن كان يف ظاهره كنية إال أن له حكم اللقب، وهو لقب علي بن )أبو تراب(ومنها 
أن رسـول اهللا  :(وقد ورد يف سبب تلقيبه به ، كنيته أبو احلسن   -رضي اهللا عنه  -أيب طالب 

 فلزمه هذا اللقب احلسن، وقـد   ٤)قم أبا تراب: ده نائما يف املسجد وعليه التراب فقالوج
وإن كـان  ، وكانت أحب أمساء علي إليه :(قال   -رضي اهللا عنه  -روي عن سهل بن سعد 

  )إن يدعى ا، ليفرح 
 - وآخره قـاف ، بكسر اخلاء املعجمة وبالباء املوحدة  -وامسه اخلرباق )ذو اليدين(ومنها 

  .كان يدعوه ذا اليدين كان يف يده طول، فقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 
وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسـوق   ﴿: تعاىليف قوله  قال أبو عبداهللا بن خويز منداد

ا يكره، وجيـوز  تضمنت اآلية املنع من تلقيب اإلنسان مب:()١١من اآلية: احلجرات)(بعد الْأميان
لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمـان بـذي    تلقيبه مبا حيب، أال ترى أن النيب 

  .النورين، وخزمية بذي الشهادتني، وأبا هريرة بذي الشمالني وبذي اليدين، يف أشباه ذلك

                                                
 . داود أبو   )١(
 . ابن السين   )٢(
امسـه عتيـق حكـاه    " وقيل " هذا هو الصحيح الذي عليه مجاهري العلماء من احملدثني وأهل السري والتواريخ وغريهم    )٣(

 . والصواب األول" األطراف " سم بن عساكر يف كتابه احلافظ أبو القا
 . .البخاري، مناقب علي : انظر قريبا منه   )٤(



 ٢٠٨

مـن   وقل من املشاهري يف اجلاهلية واإلسالم ،وقد لقب محزة بأسد اهللا، وخالد بسيف اهللا
جتـري يف   -من العرب والعجم  -ومل تزل هذه األلقاب احلسنة يف األمم كلها . ليس له لقب

. فأما مستحب األلقاب ومستحسنها فال يكره: قال املاوردي. خماطبام ومكاتبام من غري نكري
  .عددا من أصحابه بأوصاف صارت هلم من أجل األلقابوقد وصف رسول اهللا 

نا ـ على أنه يستحب للولد والتلميذ أن ال يسمي أبـاه ومعلمـه    وقد نص الفقهاء ـ ه 
رضي  -وسيده بامسه، بل يناديه وخياطبه مبا يعرب عن احترامه له من لقبه أو كنيته، فعن أيب هريرة 

ال :(أيب قـال  : من هذا ؟ قال: فقال للغالم، أنه رأى رجال معه غالم  عن النيب   -اهللا عنه 
يقال :(، وعن عبد اهللا بن زحر قال ٢)له وال جتلس قبله وال تدعه بامسه ١متش أمامه وال تستسب

  )وأن متشي أمامه، من العقوق أن تسمي أباك

                                                
 . أي ال تفعل فعال تتعرض فيه ألن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا   )١(
 . ابن السين   )٢(



 ٠٩

  حق األوالد يف العقيقة ـ ٢
  :التعريف

  : تطلق العقيقة يف اللغة على: لغة
  .وقد تكون صفراء أو بيضاء، اخلرزة احلمراء من األحجار الكرمية  •
  .الناس والبهائم ينبت وهو يف بطن أمهعلى شعر كل مولود من  •
حلق : عق فالن يعق بضم العني أيضا: على الذبيحة اليت تذبح عن املولود عند حلق شعره، ويقال •

  .ذبح عنه: وعق فالن عن مولوده يعق بضم العني أيضا، عقيقة مولوده 
  . أجل املولودهي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من : وقيل، الذبيحة اليت تذبح عن املولود 

ومنها ، ومجعها عقائق ، واألصل فيها ـ كما قال أبو عبيد ـ هو الشعر الذي على املولود  
  :قول الشاعر 

  أيا هند ال تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا
على عادام يف تسمية الشيء باسـم  ، مث إن العرب مست الذبيحة عند حلق شعره عقيقة 

، وصارت احلقيقة مغمورة فيه ، حىت صار من األمساء العرفية  مث اشتهر ذلك، سببه أو ما جاوره 
  .فال يفهم من العقيقة عند اإلطالق إال الذبيحة

، ووجهه أن أصل العق القطع . إمنا العقيقة الذبح نفسه: وقال، وقد أنكر أمحد هذا التفسري 
  .والذبح قطع احللقوم واملريء والودجني. إذا قطعهما، ومنه عق والديه 

  .ما يذكى عن املولود شكرا هللا تعاىل بنية وشرائط خمصوصة: الحااصط
: وقد كره بعض الفقهاء تسميتها عقيقة وقـالوا وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح، 

  .نسيكة أو ذبيحة: يستحب تسميتها
  :حكمها

  :اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة على األقوال التالية
هو قول بريدة بن احلصيب واحلسن البصري وأيب الزناد وداود وأا واجبة، : القول األول

العقيقة فرض واجب جيـرب  :(الظاهري ورواية عن أمحد، بل قال ابن حزم بأنه جيرب عليها، قال 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي)اإلنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها

أمره عليـه  :(، قال ابن حزم ١)وا عنه األذىمع الغالم عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميط(: قوله  •
                                                

 . رواه اجلماعة إال مسلما   )١(
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السالم بالعقيقة فرض ال حيل ألحد أن حيمل شيئا من أوامره عليه السالم على جواز تركهـا إال  
إذا :( وإال فالقول بذلك كذب وقفو ملا ال علم هلم به، وقـد قـال   ، بنص آخر وارد بذلك 

 )أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  .١)كل غالم وهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وحيلق رأسه:( قال رسول اللّه  •
عن الغالم شاتان مكافأتان وعـن  :( قال رسول اللّه : قالتـ رضي اهللا عنها ـ  عن عائشة   •

   ٣)أن نعق عن اجلارية شاة وعن الغالم شاتني أمرنا رسول اللّه :(ويف لفظ ، ٢)اجلارية شاة
• ا سألت رسول اللّه عن أم كرز الكعبية، أ  نعم عن الغالم شاتان وعـن  :(عن العقيقة فقال

 ٤)األنثى واحدة وال يضركم ذكرانا كن أو أناثا
إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصـلوات  : عن بريدة األسلمي •

 .- رضي اهللا عنهم  -  ومثله عن فاطمة بنت احلسني - اخلمس 
، وابن عمـر  ، منهم ابن عباس ؛ ن العقيقة سنة، وهو قول مجهور الفقهاء أ: القول الثاين

وذهب املالكيـة إىل أـا   ، إال احلنفية والظاهرية ، وأئمة األمصار ، وفقهاء التابعني ، وعائشة 
  : مندوبة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

ال ال أحب العقوق عن العقيقة فق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول اللّه  •
وكأنه كره االسم فقالوا يا رسول اللّه إمنا نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحـب مـنكم أن   

يقتضـي عـدم   ، وهو ٥)ينسك عن ولده فليفعل عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة
 .دبقرينة صارفة لألوامر وحنوها عن الوجوب إىل النوهي الوجوب لتفويضه إىل االختيار، 

وعن الصحابة والتابعني ،وهو أمر معمول به باحلجـاز قـدميا    األخبار الثابتة عن رسول اهللا  •
وقال حيىي األنصاري ، وحديثا، وقد ذكر مالك يف املوطأ أنه األمر الذي ال اختالف فيه عندهم 

كان يـرى  وممن : قال ابن املنذر. أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغالم واجلارية: التابعي
العقيقة ابن عمر وابن عباس وفاطمة بنت رسول اهللا وعائشة وبريدة األسلمي والقاسم بن حممد 
وعروة بن الزبري وعطاء والزهري وأبو الزناد ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وآخرون 

يف ذلك ما مبتغني ، وانتشر عمل ذلك يف عامة بلدان املسلمني : قال. من أهل العلم يكثر عددهم
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  .١ سنه هلم رسول اهللا 
  .كالوليمة والنقيعة، فلم تكن واجبة ، أا ذبيحة لسرور حادث  •

  : أا مباحة، وهو قول احلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثالث
نسخت األضحية كل دم كان قبلها ونسخ صوم رمضان :(أنه قال  ما روي عن رسول اهللا  •

، والعقيقة كانت قبـل األضـحية   )سخت الزكاة كل صدقة كانت قبلهاكل صوم كان قبله ون
فصارت منسوخة ا كالعترية والعقيقة ما كانت قبلها فرضا بل كانت فضال وليس بعد نسـخ  
الفضل إال الكراهة خبالف صوم عاشوراء وبعض الصدقات املنسوخة حيث ال يكره التنفل ا بعد 

  .٢فرضية ال خيرجه عن كونه قربة يف نفسهالنسخ ألن ذلك كان فرضا وانتساخ ال
عن العقيقة فقـال ال أحـب    سئل رسول اهللا : عن عمرو بن شعيب عن أبيه  عن جده قال •

من أحب أن :(قال )يا رسول اهللا إمنا نسألك عن أحدنا يولد له:(العقوق، وكأنه كره االسم، قال 
، قـال الطحـاوي   )جلارية شاةينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغالم شاتان مكافأتان وعن ا

من ولد له مولـود  (: فكان ما يف هذين احلديثني قد دل أن أمرها قد رد إىل االختيار لقوله :(
، وكان ما قد رويناه قبل ذلك يف توكيد أمرها هو علـى  )فأراد أو أحب أن ينسك عنه فليفعل

عليه يف اجلاهلية فعقلنا  مث جاء اإلسالم فأقرت على ما كانت، حسب ما كانت عليه يف اجلاهلية
  ٣)مما قد خالف ذلك كان طارئا عليه وناسخا له بذلك أن ما روي عن النيب 

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن العقيقة خاضعة لالستطاعة، فمن كان مستطيعا وجبت عليه، 

إن كـان  ومن مل يكن مستطيعا، لكن يستطيع أداءها ببعض التكلف الذي ال يضره سنت له، ف
  .ذلك بتكلف يضره ي عنها، فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

وقد اشتد ابن احلاج على من يسرفون يف العوائد مع التقصري فيما تتطلبـه السـنن مـن    
ويتكلف ، ويعتل به على ترك سنة العقيقة ، مث العجب ممن يدعي الفقر منهم :(التمكاليف، فقال

فمن ذلك ما يفعله بعضـهم يف  . د على مثن العقيقة الشرعيةلبعض العوائد اليت أحدثوها ما يزي
أو شرائها وشراء ما تؤكل به ما مثنه أضعاف ما يفعل به العقيقة ، اليوم السابع من عمل الزالبية 

بل ، هذا ما يفعله بعضهم يف اليوم السابع مع وجود النفقة الكثرية فيه لغري معىن شرعي . الشرعية
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وبعضـهم  . وبعضهم يفعل ذلك أيضا يف اليوم الثاين من الوالدة. والقال للبدعة والظهور والقيل
وبعضهم يقتصر على أحـدمها  . يفعل ذلك يف اليوم السابع ويف اليوم الثاين والثالث من الوالدة

والعقيقة الشرعية مثنها أيسر وأخف من ذلك ، ويعتلون يف ذلك بكوم ال يقدرون على العقيقة 
  )ك ما أحدثوه يف العصيدة من البدعة لكان فيه مثن العقيقة الشرعية وزيادةبل لو  اقتصر على تر

  :احلكمة منها
ونشر النسـب   ،هي إظهار البشر والسرور بالنعمةمن العقيقة كمة اتفق العلماء على ان احل

تفك الرهـان  ، وأا ا قربان يقرب عن املولود يف أول خروجه إىل الدنيا، زيادة على أباملولود
إن اهللا جعل  العقيقة عن املولود سببا لفك رهانه من حـبس  :(قال ابن القيم رن به املولود، امل

الشيطان الذي يعلق به حني خروجه إىل الدنيا، فكانت العقيقة فداء وختليصا لـه مـن حـبس    
إن مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه (: الشيطان له وسجنه يف أسره وهلذا قال 

    ١)ذىاأل
وإمخـاد  ، امتثال السـنة  : منها: ويف فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثرية:(قال ابن احلاج 

، ولو مل يكن فيها من الربكة إال أا حرز للمولود من العاهات واآلفـات كمـا ورد   ، البدعة 
وقد حكي عن بعضـهم  . والبدعة بضد ذلك، فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خري وبركة 

وأوالده ذاهبـون  ، ه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثـورين يف بيتـه   أن
وأين : بل هي يف حرز قالوا له: قال، أما هذا إضاعة مال ، يا سيدنا : فقالوا له، وراجعون عليها 

فهـو يف  ، فكذلك فيما حنن بسبيله من عق عنه ، وذلك حرزها ، هي مزكاة : قال هلم، احلرز 
وأقل آفة تقع باملولود حيتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية ، لعاهات واآلفات حرز من ا

، ألا مجعت بني حرز املال والبدن ؛ فمن كان له لب فليبذل جهده على فعلها ، أو أكثر منها 
 فـإن ، وأما كوا حرزا للمال . أما البدن فسالمة املولود سيما من اآلفات والعاهات كما تقدم

وغريهـا مـن   ، النفقة يف العقيقة نزر يسري بالنسبة إىل ما يتكلفونه من العوائد املتقدم ذكرهـا  
وفيها كثرة الثواب اجلزيل ألجـل  ، النفقات فيما يتوقع على املولود من توقع العاهات واآلفات 

لقولـه  . اعلهافإن فيها األجر الكثري لقلة ف، امتثال السنة يف فعلها وتفريقها سيما يف هذا الزمان 
 :)فقد شهد ، )من أحيا سنة من سنين قد أميتت فكأمنا أحياين ومن أحياين كان معي يف اجلنة
  ملن أحيا سنة من السنن إذا أميتت باملعية معه ٢)يف اجلنة   
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وقد وقع لسيدي أيب حممد رمحه اهللا وهو مبدينـة  :(وقد حكى يف ذلك عن بعضهم، فقال 
السـنة أوىل  : وقال، له مولود طالبوه ببعض عوائدهم اجلارية فأيب عليهم تونس أنه ملا أن ازداد 

فلما أن عزمت على العقيقة وجزمت ا رأيت فيما ، وكنت مريضا ال أقدر على احلركة : قال
فبينما حنن منشي يف الطريـق وإذا جبيفـة قـد    ، يرى النائم أين ماش على طريق ومعي شخص 

عسى أنك تعينين علـى زوال  : ذلك الشخص الذي كان معيفقال يل ، عرضت لنا يف وسطها 
نعم فأزلنا اجليفة عن : فقلت له: يعرب من هاهنا الساعة قال ألن النيب ؛ هذه اجليفة عن الطريق 

وعليك السالم يا فقيه ورمحة : فقال يل، قد أقبل فسلمت عليه  وإذا بالنيب ، الطريق ونظفناه 
فأصبحت وخرجت واشـتريت  ، فوجدت العافية يف الوقت ، ي فانتبهت من نوم، اهللا وبركاته 

فلما أن عملتها مجعت بعض اإلخوان وحدثتهم مبا جرى فاشتهر األمر ، الذبيحة للعقيقة بنفسي 
وكانت العقيقة إذ ذاك قد دثرت عند بعض الناس حىت كأا ال تعرف فاشتهرت بعد ذلك يف ، 

   ١)إزالتها وتنظيف الطريق على امتثال السنةفأولت اجليفة على العوائد وأولت .. البلد
  :العقيقة عن امليت

  :اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة عن امليت على قولني
وإن مات قبل السابع :(استحباب العقيقة، وهو قول الشافعي، قال ابن حزم  :القول األول

  : ومن األدلة على ذلك)عق عنه
أن  :، من التفاسري اليت فسر ا هـذا )وم سابعه ويدمىالغالم مرن بعقيقة تذبح عنه ي(: قوله  •

أن العقيقة الزمة البد منها فشبه ، ومنها معناه أنه إذا مات وهو طفل ومل يعق عنه مل يشفع البويه
  .لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون يف يد املرن

  )ذىوأميطوا عنه األ، يف الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما (: ظاهر قوله  •
فلم يقيد )عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة:(قال  عن أم كرز اخلزاعية أن رسول اهللا  •

 ذلك حبياته. 
أنه مرهون وهو قول احلسن البصري ومالك، وقد فسروا معىن ، ال تستحب :القول الثاين

  .بالعقيقة مبعىن أنه ال يسمى وال حيلق شعره إال بعد ذحبها
   :الترجيح

أن األرجح يف املسألة هو ارتباطها باحلياة، ألن هلا حكما معلومة معقولة املعىن، وأمهها نرى  
  .إظهار الفرح واالستبشار، وهو ال حيصل بعد املوت، بل حيصل عكسه
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  . مث ال يصح تكليفه من أصيب هذه املصيبة مبا يرهقة من التكاليف
  :العقيقة عن األنثى

  :اإلناث على قولني اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة عن
أن األنثى تشرع العقيقة عنها كما تشرع عن الذكر، وهو مذهب مجـاهري   :القول األول 

الفقهاء، بل يكاد يكون إمجاعا، ومن األدلة على ذلك حديث أم كرز اخلزاعية ـ رضي اهللا عنها 
وعن اجلارية  ،عن الغالم شاتان مكافئتان :(يقول يف العقيقة  مسعت رسول اهللا : ـ أا قالت

   ١)شاة
  .ال عقيقة عن اجلارية، وهو قول احلسن وقتادة، وال نعرف ما استدلوا به هلذا: القول الثاين

   :الترجيح
  . نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول لظهور دليله 

  :وقت العقيقة
حصل فهـو   فإن، اتفق الفقهاء على أن وقت ذبح العقيقة ال يصح قبل متام انفصال املولود 

  :ذبيحة عادية، واختلفوا يف وقت العقيقة بعد ميالده على األقوال التالية
فإن فات ففي إحدى  ،فإن فات ففي أربع عشرة، السنة أن تذبح يوم السابع  :القول األول

  .، وهو قول احلنابلةإسحاقـ رضي اهللا عنها ـ، وهو قول يروى عن عائشة ، ووعشرين
م خالفا بني أهل العلم القائلني مبشروعيتها يف استحباب ذحبها يوم وال نعل:(قال ابن قدامة 

  )السابع
كل غالم  :(  أنه قال --عن النيب   ،   -رضي اهللا عنه  - ديث مسرةواستدلوا على ذلك حب

  ) رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه وحيلق رأسه
ـ رضي اهللا عنها ـ  قول عائشة  ا له بفاستدلوأما كونه يف أربع عشرة مث يف أحد وعشرين 

  .إال توقيفا االظاهر أا ال تقوهلو  ، وهو من التقديرات
وقت العقيقة يكون يف سابع الوالدة وال يكون قبله، وهـو قـول احلنفيـة     :القول الثاين

  .واملالكية
   :الترجيح

  .نرى أن األرجح يف املسألة هو أن كل ذلك جمزئ 
  :بداية حساب السابع

                                                
 . أبو داود كتاب األضاحي   )١(



 ٢١٥

  ف الفقهاء يف اليوم الذي يبدأ فيه حساب اليوم السابع على اختل
بل حيسـب  ، وال حتسب الليلة إن ولد ليال، يوم الوالدة حيسب من السبعة  :القول األول

  .اليوم الذي يليها، وهو قول مجهور الفقهاء
أو  وأما من ولد مع الفجر، ال حيسب يوم الوالدة يف حق من ولد بعد الفجر   :القول الثاين

  .قبله فإن اليوم حيسب يف حقه، وهو قول املالكية
   :الترجيح

  .نرى أن األرجح يف املسألة هو أن كل ذلك جمزئ 
  :قضاء العقيقة

  :اختلف الفقهاء يف حكم قضاء العقيقة بعد فوات وقتها على األقوال التالية
مجهور العلمـاء  وهو قول ، أن العقيقة ال تفوت بتأخريها عن اليوم السابع  :القول األول

أنه قد وجب الذبح يوم السـابع ولـزم   : ومن األدلة على ذلك، منهم عائشة وعطاء وإسحاق 
  . إخراج تلك الصفة من املال فال حيل إبقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه

  إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع، وهو قول مالك   :القول الثاين
ء يف حق األب وحنوه ينتهي ببلوغ املولـود، وهـو قـول    إن وقت اإلجزا: القول الثالث

الشافعية، وقد نصوا على أن العقيقة ال تفوت بتأخريها، لكن يستحب أال تؤخر عن سن البلوغ، 
، فإن أخرت حىت يبلغ سقط حكمها يف حق غري املولود وهو خمـري يف العقيقـة عـن نفسـه     

  .أنه ال يفعل ذلك واستغربوه: يف البويطيونقلوا عن نصه ، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها
فإن فـات  ، إن فات ذبح العقيقة يف اليوم السابع يسن ذحبها يف الرابع عشر  :القول الرابع

ذحبها فيه انتقلت إىل اليوم احلادي والعشرين من والدة املولود فيسن ذحبها فيـه، وهـو قـول    
عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ واستدلوا   ، وهو قول ضعيف عند املالكية، وهو مروي عن ١احلنابلة

  :  على ذلك مبا يلي
  ٢)قال العقيقة تذبح لسبع وألربع عشرة وإلحدى وعشرين)عن النيب  •
أم يستحبون أن تذبح العقيقة يف السابع فان مل ميكن ففي الرابع :(نقل الترمذي عن أهل العلم  •

                                                
وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه ألن املقصـود  « :قال ابن قدامة ، وعند احلنابلة يف اعتبار األسابيع بعد ذلك روايات   )١(

  ، فيجعله يف مثانية وعشرين فإن مل يكن ففي مخسـة وثالثـني    ، حيصل وإن جتاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب يف كل سابع
 . » فلم يتوقف كقضاء األضحية وغريها  ، وعلى هذا قياسا على ما قبله واحتمل أن جيوز يف كل وقت ألن هذا قضاء فائت

 . البيهقي   )٢(



 ٢١٦

   ١)عشر فان لن ميكن فيوم أحد وعشرين
  :الترجيح

رجح يف املسألة هو القول األول باعتبار العقيقة من األمور اليت توحد بني أفراد اتمع نرى ان األ
  .زيادة على كوا من إطعام الطعام الذي وردت النصوص باستحبابه مطلقا

زيادة على أن الشخص قد مير بظروف معينة حتول بينه وبني أداء العقيقة بالصفة الشرعية، فيؤخر 
  .رهأداءها إىل وقت يسا
  :طبخ العقيقة

  :اختلف الفقهاء يف حكم طبخ العقيقة على قولني
يستحب طبخ العقيقة كلها حىت ما يتصدق به منها، وهو قـول مجهـور     :القول األول

ـ   السنة شاتان مكافئتان عن :(الفقهاء، ومن األدلة على ذلك حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها 
ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يـوم  ، يكسر عظما تطبخ جدوال وال ، الغالم وعن اجلارية شاة 

   ٢)السابع
  .جيوز يف العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة، وهو قول احلنفية  :القول الثاين

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هوأن تراعى مصلحة من تفرق له، فإن كانت مصلحته يف طبخهـا  

  .طبخت، وإال تركت نيئة
  .العقيقة، فقد ال يكون له من أهله من يطبخها، فيفرقها نيئةومثل ذلك تراعى قدرة صاحب 

  :كسر عظام العقيقة
، ال يكسر هلا عظم،  ٣يستحب أن ال تكسر عظام العقيقة، وإمنا تطبخ جدوال :القول األول

  :والشافعي، ومن األدلة على ذلك، وهو قول عائشة وعطاء وابن جريج 
، السنة شاتان مكافئتان عن الغالم وعن اجلارية شاة :(حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ السابق  •

 )ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع، تطبخ جدوال وال يكسر عظما 
 )كانوا يستحبون أن ال يكسر هلا عظم:(عن عطاء  •
بعث من عقيقة احلسن واحلسني إىل  أن النيب   - رضي اهللا عنهم  - عن جعفر بن حممد عن أبيه  •

                                                
 . وتعقبه احلافظ بأنه مل ينقل ذلك صرحيا اال عن أيب عبد اللّه البوشنجي ونقله صاحل بن أمحد عن أبيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . وهو اجلدل، كله واحد أي عضوا عضوا، والعضو والوصل ، والشلو ، إلرب هو وا   )٣(



 ٢١٧

  ١)ال تكسروا منها عظما: وقال، القابلة برجلها 
 ٢)تكسر عظامها ورأسها وال ميس الصيب بشيء من دمها:(عن الزهري يف العقيقة قال  •
  .فاستحب فيها ذلك تفاؤال بالسالمة، ألا أول ذبيحة ذحبت عن املولود ؛ إمنا فعل ا ذلك  •

رية، قال ابن يرخص يف كسرها، وهو قول الزهري ومالك، وهو قول الظاه :القول الثاين
   ٣)مل يصح يف املنع من كسر عظامها شيء:(حزم 

ألنه من رواية ؛ هذا ال يصح :(أما حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ، فقال فيه ابن حزم   
ألنه عمـن دون  ؛ مث لو كان صحيحا ملا كانت فيه حجة  -عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي 

  )النيب 
هذا مرسل :(، فقال فيه ابن حزم  -رضي اهللا عنهم  - أما حديث جعفر بن حممد عن أبيه

وعطاء ، ويلزم من قال باملرسل أن يقول ذا ال سيما مع قول أم املؤمنني ، وال حجة يف مرسل 
  )وغريمها بذلك، 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين من باب التيسري ورفع احلـرج، وألن العقيقـة    

لطعام، زيادة على أن عدم كسر عظمها حيتاج إىل أواين خاصة قد ال تتوفر لعامة طعام كسائر ا
  . الناس

  :لطخ رأس املولود بدم العقيقة
  :اختلف الفقهاء يف حكم لطخ رأس املولود من العقيقة على قولني

وهو قول الزهري ومالك والشـافعي  ، كراهة لطخ رأس املولود بدم العقيقة  :القول األول
  : ومن األدلة على ذلك، سحاق وابن املنذر وداود وأمحد وإ

كانوا يف اجلاهلية إذا عقوا عن الصيب خضبوا بطنه بدم :(قالت ـ رضي اهللا عنها ـ  عن عائشة   •
 ٤)اجعلوا مكان الدم خلوقا:( العقيقة فإذا حلقوا رأس املولود وضعوها على رأسه، فقال النيب 

  )ود بدموى ان ميس رأس املول:(زاد أبو الشيخ 

                                                
 . ابن أيب شيبة   )١(
 . بن أيب شيبةا   )٢(
 . ٦/٢٤٠: احمللى   )٣(
 . ابن حبان يف صحيحه   )٤(



 ٢١٨

   ١)يعق عن الغالم وال ميس رأسه بدم:(قال  عن يزيد بن عبد اللّه املزين أن النيب  •
   )وأميطوا عنه األذى، مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما :(قال  حديث مسرة أن النيب  •
بل ، هذه اللفظة ال تصح :(تصحيف، قال أبو داود يف سننه وغريه من العلماء )ويدمى(أن لفظة  •

  )ويسمى: تصحيف والصواب هي
يستحب ذلك مث يغسل، وهو قول احلسن وقتادة، وابن حزم، واستدلوا على  :القول الثاين

  ذلك 
كل غالم رهينة بعقيقته حىت :(قال  ما رواه ابن حزم عن قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب  •

  )تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويدمى
إذا ذحبت العقيقة :(ـ كان إذا سئل عن الدم كيف يصنع ؟ قال  أن قتادة ـ وهو راوي احلديث  •

مث توضع على يافوخ الصيب حىت يسيل على رأسه مثل ، أخذت منها صوفة فاستقبلت ا أوداجها 
   )مث يغسل رأسه بعد وحيلق، اخليط 

مهاما  ألن؛ بل وهم أبو داود :(بقوله )أخطأ مهام إمنا هو يسمى:(رد ابن حزم على قول أيب داود  •
  )ثبت وبني أم سألوا قتادة عن صفة التدمية املذكورة فوصفها هلم

  )الغالم مرن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى:(قال  حديث مسرة أن النيب  •
ويذبح يوم السابع ويتصدق ، حيلق رأسه ويلطخه بالدم :(قال   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

  )بوزنه فضة
   :الترجيح

ألرجح يف املسألة هو القول األول، ألن الثاين كان من فعل اجلاهلية، زيادة على نرى أن ا 
  .أن العقيقة هلا حكم معقولة املعىن، وهذا ال داللة له على شيء، زيادة على جناسة الدم املسفوح

فيه دليل على تلطيخ رأس املولود بالدم من عمل اجلاهلية :(وقد رجح هذا الشوكاين، فقال 
خ كما تقدم وأصرح منه يف الداللة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان وابـن  وانه منسو

 قولـه  ، و)أن جيعلوا مكان الدم خلوقا فأمرهم النيب :(السكن وصححاه كما تقدم بلفظ 
فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصيب بالزعفران أو غريه من اخللـوق  )ونلطخه بزعفران(:

  ٢)وركما يف حديث عائشة املذك
                                                

د قيل إنه عن وهذا مرسل ألن يزيد ال صحبة له وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال عن أبيه ومع هذا فق، ابن ماجه   )١(
 . أبيه مرسل

 . ٥/١٦٠:نيل األوطار   )٢(



 ٢١٩

  :املكلف بالعقيقة
  :اختلف الفقهاء يف املكلف بالعقيقة على األقوال التالية

فيؤديها ، أن العقيقة تطلب من األصل الذي تلزمه نفقة املولود بتقدير فقره   :القول األول
وال يفعلها من ال تلزمه النفقة إال بإذن من تلزمه، وهو قول ،  من مال نفسه ال من مال املولود 

  :، واستدلوا على ذلك مبا يلي١عيةالشاف
  . أن األصل هو أن املكلف باإلنفاق هو املكلف بالعقيقة •
مع أن الذي تلزمه نفقتـهما هـو   ، واحلسني، قد عق عن احلسن  ال يرد على هذا بأن النيب  •

عق  وحيتمل أنه ، ال على والديهما  ألنه حيتمل أن نفقتهما كانت على الرسول ؛ والدمها 
  . إذن أبيهماعنهما ب

باعتباره املكلف احلنابلة، ، وهو قول املالكية وأنه يتعني األب اال ان ميوت أو ميتنع :القول الثاين
  .بالنفقة يف احلالة العادية

فإن فعلها غري األب مل ، وقد نص احلنابلة على أنه ال يعق غري أب إال إن تعذر مبوت أو امتناع 
. ألنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم؛ عن احلسن واحلسني ا عق النيب وإمن، تكره ولكنها ال تكون عقيقة 

إذا :(قال أمحد . ويقترض إن كان يستطيع الوفاء، وصرحوا بأا تسن يف حق األب وإن كان معسرا 
  )ألنه أحيا سنة رسول اهللا ؛ مل يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن خيلف اهللا عليه 

، وقـد رجحـه الشـوكاين،     غري األب مع وجوده وعدم امتناعهأا تصح من  :القول الثالث
  .عق عن احلسن واحلسني واستدل له بأن النيب 

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أداء العقيقة بغض النظر عمن أداها، هل أبوه أم قريبه، أم تطوع أي 

حب يف أحكامه التوسعة ال شخص لذلك، فذلك من التراحم الذي قصده الشرع بني املسلمني، ويست
  .التضييق

وهذا كله زيادة على عدم الدليل يف املسألة، فالفعل وحده ال يدل على شيء، بل قد يدل على 
  .أداء العقيقة بغض النظر عمن حصلت منه

  :عقيقة اإلنسان عن نفسه
  :اختلف الفقهاء فيمن مل يعق له يف صغره، هل يستطيع العق عن نفسه يف كربه على قولني

                                                
ويشترط يف املطالب بالعقيقة عندهم أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي    )١(

 . فإن قدر عليها بعد ذلك مل تسن له، أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما



 ٢٢٠

ذلك   : وسئل أمحد عن هذه املسألة فقالوهو قول اجلمهور، ال عقيقة عليه،  :القول األول
أا مشروعة يف : ، ومن األدلة على ذلكعلى الوالد يعىن ال يعق عن نفسه ألن السنة يف حق غريه

    . فال يفعلها غريه كاألجنىب وكصدقة الفطر  ، حق الوالد
وقول للشافعية، واستدلوا علـى    واحلسن  ، عطاءو قول وهيعق عن نفسه،   :القول الثاين

  :ذلك مبا يلي
 . ١عق عن نفسه بعد البعثة ن النيب أ  - رضي اهللا عنه  - عن أنس روي ما  •
  .أا مشروعة عنه وألنه مرن ا فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه •

   :الترجيح
احلديث، وإمنا بناء علـى كـون    نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ال بناء على 

  .العقيقة من مظاهر التراحم والتواصل االجتماعي
  :مصرف العقيقة

  :اختلف الفقهاء يف مصرف العقيقة على األقوال التالية
وهو قـول الشـافعي   ، أا كاألضحية يف األكل واهلدية والصدقة سبيلها  :القول األول

، ألا نسيكة مشروعة غـري واجبـة   ؛ األضحية  واألشبه قياسها على:(وأمحد، قال ابن قدامة 
. فأشبهتها يف مصرفها، وألا أشبهتها يف صفاا وسنها وقدرها وشروطها ، فأشبهت األضحية 

  )فحسن، ودعا إخوانه فأكلوها، وإن طبخها 
اصنع بلحمهـا كيـف   : أن صاحبها حر يف كيفية صرفها،  وقال ابن سريين :القول الثاين

فحكى قول ابن سريين ،وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وسئل هـل  ، عنها  شئت، وسئل أمحد
  .  وال يتصدق منها بشيء، مل أقل يأكلها كلها : يأكلها كلها ؟ قال
وهو ، وال يتصدق منها بشيء ، ودى اجلريان والصديق ، تطبخ مباء وملح  :القول الثالث

  .قول ابن جريج
   :الترجيح

                                                
ال انه منكر وفيه عبد اللّه بن حمرر مبهمالت وهو ضعيف جدا كما قال احلافظ وقـال عبـد   ولكنه ق ،أخرجه البيهقي   )١(

وأخرجه أبو الشيخ . قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة عن انس وليس بشيء. الرزاق إمنا تكلموا فيه الجل هذا احلديث
عبد اللّه بن املثين عن مثامة بن عبد اللّه عن أنس عـن  من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضا ابن أمين يف مصنفه واخلالل من طريق 

 . أبيه به وقال النووي يف شرح املهذب هذا حديث باطل وأخرجه أيضا الطرباي والضياء من طريق فيها ضعف



 ٢٢١

هو القول الثاين، ألن العقيقة خيتلف تطبيقها باختالف البيئـات  نرى أن األرجح يف املسألة 
وظروف الناس، وال ميكن تكليف الناس مجيعا يئة واحدة، بل الغرض هو حتقيق السنة بغـض  

  .النظر عن كيفية أدائها
  قدر العقيقة

  :اختلف الفقهاء يف قدر العقيقة على قولني
وهو قول مجهور العلماء منهم ابن عباس ، شاة عن الغالم شاتني وعن اجلارية  :القول األول

  . األحاديث السابقة: ومن األدلة على ذلك، وعائشة وأمحد وإسحاق وأيب ثور
وبه قال أبو جعفـر  ، يعق عن الغالم واجلارية شاة شاة، وهو قول ابن عمر  :القول الثاين

  .ومالك
ألن العقيقة شـكر للنعمـة   ال عقيقة عن اجلارية، وهو قول احلسن وقتادة، : القول الثالث

  .فال يشرع هلا عقيقة، واجلارية ال حيصل ا سرور ، احلاصلة بالولد 
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن األصل هو التسوية بني األبناء يف العقيقة من غري تفريـق   
  . بني الذكر واألنثى إال إذا صحت األحاديث خبالف هذا

  :ما جيزئ يف العقيقة 
  :ختلف الفقهاء يف أجناس األنعام ازئة يف العقيقة على قولنيا

وهو األنعام من إبل وبقر ، جيزئ يف العقيقة اجلنس الذي جيزئ يف األضحية  :القول األول
وهو أرجـح  ، والشافعية واحلنابلة ، وهو قول أنس بن مالك واحلنفية، وال جيزئ غريها ، وغنم 

  .ألرجح أا ال تكون إال من الغنمالقولني عند املالكية ومقابل ا
ال جيزئ إال الغنم، وقد حكاه ابن املنذر عن حفصة بنت عبد الرمحن بـن أيب   :القول الثاين

ال جيزئ يف العقيقة إال ما :(، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم  -رضي اهللا عنه  -بكر الصديق 
وال جيزئ يف ذلك من غري ما ذكرنا  - وإما من املاعز فقط، إما من الضأن  -يقع عليه اسم شاة 

وال ، وال جتزئ يف ذلك جذعـة أصـال   . وال من غري ذلك، ال من اإلبل وال من البقر اإلنسية 
وجيزئ املعيـب  ؛ وجيزى الذكر واألنثى من كل ذلك . جيزئ ما دوا مما ال يقع عليه اسم شاة

، ومن األدلة علـى  )والسامل أفضل ،سواء كان مما جيوز يف األضاحي أو كان مما ال جيوز فيها 
  : ذلك

عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وقد ولدت للمنذر بن  •



 ٢٢٢

: معاذ اهللا كانت عميت عائشة تقول: هال عققت جزورا على ابنك ؟ قالت: الزبري غالما فقلت هلا
  . وعلى اجلارية شاة، على الغالم شاتان 

ومحر ، اإلطالق يف اللغة أصال على غري الضأن واملعز وإمنا يطلق ذلك على الظباء ال يقع اسم شاة ب •
  . ١ال على اإلطالق أصال، وبيانا وإضافة ، استعارة ،  وبقر الوحش ، الوحش 

يستحب العقيقة ولو بعصفور، وقد رواه ابن حزم عن عن حممد بن إبراهيم :  القول الثالث
ن وهب عن مالك عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بـن  روينا من طريق اب: التيمي، قال

  .مسعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور: إبراهيم التيمي قال
   ٢)أريقوا عنه دما:(  -رضي اهللا عنه  -وقد يستدل هلذا حبديث سلمان بن عامر 

   :الترجيح
ج، وحتقق هذه نرى أن األرجح يف املسألة هو أن كل ذلك جيوز من باب التيسري ورفع احلر 

  .السنة من مجيع أصناف املؤمنني، فقريهم وغنيهم، فال حيرم من فضلها أحد
ولكن املستحب لألغنياء هو أدء أفضل ما ذكر الفقهاء وأكثره لتحقيق أكـرب قـدر مـن    

  .التواصل
  : العقيقةيفمقدار اجلائز 
أو السبع مـن  ، ة جيزئ فيها املقدار الذي جيزئ يف األضحية وأقله شاة كامل :القول األول

  بدنة أو من بقرة، وهو قول الشافعية
ال جيزئ يف العقيقة إال بدنة كاملة أو بقرة كاملة، وهـو قـول املالكيـة     :القول الثاين 

  .واحلنابلة
                                                

   :قال األعشى يصف ثورا وحشيا، أن اسم الشاة يقع على الضانية واملاعزة بال خالف إطالقا بال إضافة « :ابن حزم    )١(
  فلما أضاء الصبح ثار مبادرا وكان انطالق الشاة من حيث خيما

أيا ظبية الوعساء بني جالجل وبني النقا أأنت أم أم سامل فأجابه أخو هشام وكالمها عريب أعرايب : وقال ذو الرمة خياطب ظبية
فبينـا نبغـي    : سلمى يصف محري وحشفلو حتسن التشبيه والشعر مل تقل لشاة النقا أأنت أم أم سامل وقال زهري بن أيب : فصيح

الوحش جاء غالمنا يدب وخيفي شخصه ويضائله فقال شياه رائعات بقفرة مبستأسد القريان حو مسائله ثالث كأقواس السـراء  
ومسحل قد اخضر من لس الغمري جحافله وقد خرم الطراد عنه جحاشه فلم يبق إال نفسه وحالئله مث مضى يف الوصـف إىل أن  

آثار الشياه وليدنا كشؤبوب غيث حيفش األكم وابله فرد علينا العري من دون إلفه على رغمه يدمى نساه وفائله فسمى فتبع : قال
 . وأا عري وأتانه" مسحال وجحاشا " مث فسرها بأن هلا " الشياه " 

 شاء ؟ حلديث سلمان بـن  فهال أجزمت أن يعق مبا شاء مىت: فإن قيل .«:وقد رد ابن حزم على هذا االستدالل بقوله    )٢(
تذبح يوم السـابع   ، وعن اجلارية شاة ، عن الغالم شاتان { فسره الذي فيه ، ذلك خرب جممل : ؟ قلنا» أريقوا عنه دما « :عامر 

وكان من عق ذه الصفة موافقا ، وهذا ال جيوز وال حيل ، وكان من عق خبالفها خمالفا هلذا النص ، فكانت هذه الصفة واجبة ، 
 . »  سلمان بن عامر غري خارج عنه وهذا هو الذي ال حيل سواه 
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   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه سابقا من أن كل ذلك وغريه جمزئ، من بـاب   

  . التيسري ورفع احلرج
  :حب قولهما يست

، )اللهم لك وإليك هذه عقيقة فـالن :(نص الفقهاء على أنه يستحب أن يقول عند الذبح 
: قولوا:(عق عن احلسن واحلسني، وقال  وذلك حلديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب   
  )بسم اهللا واهللا أكرب اللهم لك وإليك هذه عقيقة فالن

  :حلق شعر املولود
  :حلق شعر املولود يوم السابع من ميالده على قولنياختلف الفقهاء يف حكم 

والتصدق بزنة شعره، وهـو  ، استحباب حلق شعر رأس املولود يوم السابع   :القول األول
احلقـي رأسـه   :(قال لفاطمة ملا ولدت احلسن  قول املالكية والشافعية واحلنابلة، ألن النيب 

   )وتصدقي بزنة شعره فضة على املساكني واألوفاض
وهو قول احلنفية، بنـاء  ، ليس بسنة وال واجب ، أن حلق شعر املولود مباح  :القول الثاين

ال حيـب اهللا  :(سئل عن العقيقة فقـال   ألن رسول اهللا ، على أصلهم يف أن العقيقة مباحة 
العقوق، من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغالم شاتني مكافأتاه وعن اجلاريـة  

   .علق العق باملشيئة وهذا أمارة اإلباحة ي كون العقيقة سنة ألنه وهذا ينف)شاة
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على النص الوارد يف ذلـك إال إذا كـان    
  . هناك مضرة

  :ما يتصدق به
  :اختلف الفقهاء فيما يتصدق به على قولني

واستدلوا على ذلك مبـا روي  ، لكية والشافعية ذهب أو فضة، وهو قول املا: القول األول
سبعة من السنة يف الصيب يوم السابع يسـمى وخيـنت   :(قال   -رضي اهللا عنه  -عن ابن عباس 

ومياط عنه األذى وتثقب أذنه عنه وحيلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو 
   ١)فضة

                                                
ويف ، وبقية رجاله ثقـات  ، ويف إسناده رواد بن اجلراح وهو ضعيف « :قال الشوكاين ، أخرجه الطرباين يف األوسط   )١(

 . »لفظه ما ينكر وهو ثقب األذن والتلطيخ بدم العقيقة 



 ٢٢٤

  : لوا على ذلك مبا يليفضة، وهو قول احلنابلة، واستد: القول الثاين
  - رضـي اهللا عنـه    - ملا ولدت احلسن ـ رضي اهللا عنها ـ  قال لفاطمة   أن النيب   ملا روى  •

  .يعين أهل الصفة   ١) احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على املساكني واألفاوض:(
    ٢ عق عن احلسن واحلسني بكبش كبش وأنه تصدق بوزن شعورمها ورقا - - أن رسول اهللا   •
 .حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا  ، كانت إذا ولدت ولداـ رضي اهللا عنها ـ أن فاطمة  •

   :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو خضوع ذلك لقدرة الويل، فإن قدر على الـذهب، فهـو    

  .أفضل، وإن مل يقدر تصدق بالفضة، وإال سقطت عنه السنية
غالء الذهب، وألنه قد يصرف الناس عن هذه السنة ونرى أنه عموما يفىت بالتصدق بالفضة ل

الروايات كلها متفقة على التصدق بالفضة وليس يف شيء منها :(لشدا، وقد قال يف التلخيص 
  . وقد سبق ذكر بعضها ٣)ذكر الذهب

  

                                                
 . رواه أمحد   )١(
 . عن حممد بن على يف سننه  ،سعيد   )٢(
 . ٤/٢٧٢: التلخيص   )٣(
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  حق األوالد يف املعاملة العادلةخامسا ـ 
إن لبنيك (:لنعمان بن بشري يف حديث ا  عن هذا احلق النفسي لألوالد بقوله  وقد عرب 

عن هذا احلق بلهجة شديدة جازمة مؤكـدة بكـل    ، وعرب ١)عليك من احلق أن تعدل بينهم
   ٢)اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم(: أنواع التأكيد، فقال 

إىل جانبه فقـال  أن رجال جاءه ابنه فقبله وأجلسه يف حجره مث جاءته ابنته فأجلسها وروي 
   ٣)فما عدلت:( النيب 

، يستحبون أن يعدلوا بني األوالد حىت يف القبلـة أم كانوا السلف عن  ابن القيموقد ذكر 
ن اهللا سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل إ:(قوله  بعض أهل العلمونقل عن 

  )بن علي أبيه حقالولد عن والده، فكما أن لألب حق علي ابنه، فان لإل
ووصينا الْأنسانَ بِوالديـه   ﴿: تعاىل فكما قالوقد عدل الشارع يف خطاب كال املكلفني، 

: التحرمي)(يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً ﴿:قال ، )٨من اآلية: العنكبوت)(حسناً
  )٦من اآلية

اعـدلوا بـني   (: قـال  ، )٨٣من اآلية: البقرة)(وبِالْوالدينِ إِحساناً  ﴿: تعاىل وكما قال
  )أوالدكم

وال تقْتلُوا أَوالدكُم  ﴿: قال تعاىل، األوالد بآبائهم ةباء سابقة علي وصيوصية اهللا لآلبل إن 
كَانَ خ ملَهإِنَّ قَت اكُمإِيو مقُهزرن نحالقٍ نةَ إِميش٣١:االسراء( ﴾طْئاً كَبِرياًخ(  

وسنكتفي هنا بذكر األحكام الفقهية املرتبطة مبظهرين من مظاهر حرص الشرع على حفظ 
  :هذا احلق لألوالد

                                                
إن زوجته سألته أن يعطـي  « :فقال  أن رجال امسه بشري جاء إىل النيب ونص احلديث هو ، ٤/٢٦٩أمحد يف املسند    )١(

ـ   « : قال. نعم: أله إخوة؟ قال« : فقال له رسول اهللا ، » ويشهد رسول اهللا، ابنها غالماً عبدا ا أفكلهم أعطيتـه مثـل م
ال تشهدين علـي جـور، إن    «:قال ويف رواية ، » فليس يصلح هذا وإين ال أشهد إال علي حق« : قال. ال: قال، »أعطيته؟

 . » لبنيك عليك من احلق أن تعدل بينهم
 . رواه أبو داود   )٢(
 . البيهقي وإسناده حسن   )٣(
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  العدل يف املعاملة املاديةـ  ١
  :التعريف

إذا مل : واستوى القوم يف املال مـثال ، واجلور أو الظلم ضد العدل ، العدل والنصفة : لغة
: وتساوت األمور -من األضداد  -غريه ومثله : وسواء الشيء. منهم غريه يف املاليفضل أحد 

  .متاثال: واستوى الشيئان وتساويا، متاثلت 
  .هو إعطاء كل فرد مثل الفرد اآلخر: اصطالحا

  : احلكم التكليفي
اتفق الفقهاء على أن من مقتضيات العدل بني األوالد التسوية بينهم يف العطية، حبيـث ال  

أو مكـروه ؟ علـى   ، خيص بعضهم ا دون غريه، وقد اختلف الفقهاء يف هذا، هل هو حمرم 
  :قولني

وهو قول مجاهري الفقهاء، لألدلة الكثرية اليت سنفيض فيها عنـد  ، أنه حمرم : القول األول
  :احلديث عن احلكم الوضعي للمسألة، ومنها 

  .إياه جورا، وأمره بالرجوع فيه تسميته  •
فـإن  . والصدقة على الولد ال جيوز الرجوع فيهـا ، حلديث يدل على أنه كان صدقة أن ظاهر ا •

  .حىت نقضت بعد لزومها، الرجوع ههنا يقتضي أا وقعت على غري املوقع الشرعي
أن هذا التفضيل مكروه ال غري، وهو مذهب الشافعي ومالك، وسنفيض يف :  القول الثاين

 :(احلكم الوضعي، ومنها استدالهلم بالرواية اليت قيل فيهـا ذكر أدلتهم يف حملها عند الكالم عن 
وال يباح إشهاد الغري إال علـى أمـر   ، ، ألا تقتضي إباحة إشهاد الغري )أشهد على هذا غريي

  .من  الشهادة على وجه الترته ويكون امتناع النيب . جائز
  :الترجيح

شديد الوارد يف ذلك، إال إذا ترتبت نرى ان األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على الت
بعض املصاحل من ذلك التفضيل، كما سنرى،  قال ابن دقيق العيد بعد ذكراخلالف يف املسألة ـ  

ـ  إال  -ألن الصيغة وإن كان ظاهرها اإلذن ؛ وليس هذا بالقوي عندي :(يرد على القول الثاين 
، من املباشرة هلذه الشهادة  الرسول حيث امتنع ، أا مشعرة بالتنفري الشديد عن ذلك الفعل 

وقد استعملوا مثل هذا اللفظ يف . معلال بأا جور، فتخرج الصيغة عن ظاهر اإلذن ذه القرائن



 ٢٢٧

فإنه يؤذن بأن خالف التسوية )اتقوا اهللا(: ومما يستدل به على املنع أيضا قوله . مقصود التنفري
  ١)وأن التسوية تقوى، ليس بتقوى 

  :ضعياحلكم الو
اختلف الفقهاء القائلون حبرمة عدم التسوية بني األوالد يف العطية يف أثر هذا احلكم، هـل  

  :أن يرد ما أعطى لبعضهم، أو يسوي بينهم على قولني ٢يبقى حكما أخرويا حمضا، أم على األب
أو ، فإن خص بعضهم بعطيتـه  ، أمر برده ، إذا فاضل بني ولده يف العطية : القول األول

وإما إمتام ، إما رد ما فضل به البعض ؛ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ، بينهم فيها أمث  فاضل
، وعثمـان  ، وعمر ، فهؤالء أبو بكر :(نصيب اآلخر، قال ابن حزم يذكر القائلني ذا القول 

ال يعرف هلم منهم   -رضي اهللا عنهم  -وعائشة أم املؤمنني حبضرة الصحابة ، وقيس بن سعد 
، والشعيب ، وهو قول النخعي  -وابن جريج ، وعروة ، وعطاء ،  ٣وطاوس، مث جماهد ، لف خما

، وأمحد بـن حنبـل   ، وسفيان الثوري ، وابن شربمة ، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد ، وشريح 
، وعزاه ابن قدامة إىل أمحد، وابن املبارك ٤)ومجيع أصحابنا، وأيب سليمان ، وإسحاق بن راهويه 

وال رغيف حمترق، ومن األدلـة  ، ال جيوز ذلك : وعروة، قال طاوس، معناه عن جماهد وروي 
  :على ذلك

ال : فقالت أمي عمرة بنت رواحة، تصدق علي أيب ببعض ماله :(ما روى النعمان بن بشري قال  •
، ليشهده على صـدقته    فجاء أيب إىل رسول اهللا .  أرضى حىت تشهد عليها رسول اهللا 

فرجع أيب : قال. واعدلوا بني أوالدكم، فاتقوا اهللا : قال. ال: ولدك أعطيت مثله ؟ قالأكل : فقال
ال تشهدين :(، ويف لفظ )فأرجعه:(، ويف لفظ قال )فاردده:(، ويف لفظ قال )فرد تلك الصدقة، 

؛ وهو دليل على التحرمي ، ، وهو حديث صحيح )فأشهد على هذا غريي:(، ويف لفظ )على جور
  .واألمر يقتضي الوجوب، واجلور حرام ، وامتنع من الشهادة عليه ، وأمر برده ، جوراألنه مساه 

كتزويج املرأة على ، فمنع منه، أن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم  •
                                                

 . ٢/١٥٥: إحكام األحكام   )١(
وألـا أحـد   »  واعدلوا بني أوالدكـم ، اتقوا اهللا« :  لقول النيب ؛ ة بني األوالد كاألب واألم يف املنع من املفاضل   )٢(

يوجد مثله يف ختصـيص  ، وألن ما حيصل بتخصيص األب بعض ولده من احلسد والعداوة ، فمنعت التفضيل كاألب ، الوالدين 
 . فثبت هلا مثل حكمه يف ذلك، األم بعض ولدها 

، هو من عمل الشيطان ، النحل باطل ، ال يفضل أحد على أحد بشعرة« :اووس أنه قال يف الولد نقل ابن حزم عن ط   )٣(
للذي حنله مثله من مـال أبيـه   : هلك بعض حنلهم مث مات أبوهم ؟ قال: قلت له: قال ابن جريج، اعدل بينهم كبارا وأبنهم به 

 . ٨/٩٥: احمللى»
 . ٢/٩٥:احمللى   )٤(
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  .عمتها أو خالتها
أنه حيتمل أن وال حيتج به معه، مع   ال يعارض قول النيب   - رضي اهللا عنه  - أن قول أيب بكر  •

مـع  ، خصها بعطيته حلاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه   - رضي اهللا عنه  - أبا بكر 
وغري ذلك من فضائلها، وحيتمل أن   وكوا أم املؤمنني زوج  رسول اهللا ، اختصاصها بفضلها 

وت قبل فأدركه امل، أو حنلها وهو يريد أن ينحل غريها ، يكون قد حنلها وحنل غريها من ولده 
وأقل ، ألن محله على مثل حمل الرتاع منهي عنه ؛ ويتعني محل حديثه على أحد هذه الوجوه . ذلك

  .والظاهر من حال أيب بكر اجتناب املكروهات، أحواله الكراهة 
ألن أدىن أحوال األمر االستحباب والندب ؛ ليس بأمر )فأشهد على هذا غريي:(  أن قول النيب  •

، وتسميته إياه جورا ، مع أمره برده ، وكيف جيوز أن يأمره بتأكيده . هة هذاوال خالف يف كرا، 
بإشهاد   ولو أمر النيب . على التناقض والتضاد  ومحل احلديث على هذا محل حلديث النيب 

 .فيفيد ما أفاده النهي عن إمتامه، وإمنا هذا ديد له على هذا ، ومل يرد ، المتثل بشري أمره ، غريه 
ما : سعد بن عبادة قسم ماله بني بنيه يف حياته فولد له بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال لهأن  •

فانطلق بنا ، وأنا واهللا : منت الليلة من أجل ابن سعد هذا املولود مل يترك له شيء ؟ فقال أبو بكر
، فال أرده أبدا أما شيء أمضاه سعد : فأتيناه فكلمناه فقال قيس، إىل قيس بن سعد نكلمه يف أخيه 

وإقرار أيب بكر لتلـك  ، قد زاد قيس على حقه :(قال ابن حزم . ولكن أشهدكما أن نصييب له
  )القسمة دليل على صحة اعتداهلا

وإين أخـاف أن  ، إين حنلتك خنال من خيرب ، يا بنية :(أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم املؤمنني  •
لـو  ، يا أبتاه : فرديه على ولدي ؟ فقالت، تزتيه وإنك مل تكوين اح، أكون آثرتك على ولدي 

  )كانت يل خيرب جبدادها ذهبا لرددا
وكان له مال كثري فجعله ، عن معاوية بن حيدة أن أباه حيدة كان له بنون لعالت أصاغر ولده  •

فخري عثمان ، فخرج ابنه معاوية حىت قدم على عثمان بن عفان فأخربه بذلك ، لبين علة واحدة 
  .فلما مات تركه األكابر إلخوم، بني أن يرد إليه ماله وبني أن يوزعه بينهم ؟ فارتد ماله  الشيخ

ال يصح، ملا ورد يف بعـض روايـات   )وهبه مجيع ماله(أن تأويل املخالفني حلديث النعمان بأنه  •
  )بعض املوهبة من ماله:(، ويف بعض الروايات الثابتة)بعض ماله:(احلديث 

فَإِنْ شهِدوا فَـال   ﴿: تعاىلجاء من باب الوعيد كقول اهللا )على هذا غرييأشهد (: أن قوله  •
 ﴾مهعم دهشبل هو ، ، فهو ليس على إباحة الشهادة على اجلور والباطل )١٥٠من اآلية: األنعام(ت
، وقولـه  )٢٩من اآلية: الكهف(فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر﴾  ﴿: تعاىلمن باب قوله 
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أن يبيح ألحد  وحاش له :(، قال ابن حزم )٤٠من اآلية: فصلت(اعملُوا ما شئْتم ﴾ ﴿:تعاىل
  )هذا ما ال جييزه مسلم، وأن ميضيه وال يرده ، الشهادة على ما أخرب به هو أنه جور 

إىل قسم تلك العطية والصدقة أحق جائز هي أم باطل غري جائز، وال سبيل : أن يقال للمخالفني •
أىب أن يشهد على احلق، وهـو   إذ أخربوا أنه ، حق جائز ؟ أعظموا الفرية : ثالث؟ فإن قالوا

: ، وإن قالوا)٢٨٢من اآلية: البقرة(وال يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا﴾  ﴿: تعاىلالذي نزل عليه قوله 
وأمر ، وأنفذ اجلور ، حكم بالباطل   إذ أخربوا أن النيب ، إا باطل غري جائز؟ أعظموا الفرية 

  .وال بد من أحدمها، وكال القولني خمرج إىل الكفر بال مرية، باإلشهاد على عقده 
  : بأنه إمام واإلمام ال يشهد غري صحيح من جهتني أن تعليل بعضهم عدم شهادة رسول اهللا  •

  .يف تقويله ما مل يقل  أنه كذب على رسول اهللا : األوىل
ألنه أحد املسـلمني  ؛ إن اإلمام ال يشهد غري صحيح، بل اإلمام يشهد : ن قوهلمإ: الثانية

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء )﴿: تعاىلوبقوله ، املخاطبني بأن ال يأبوا إذا دعوا 
، فهذا أمر لألئمة بال شك وال )١٣٥من اآلية: النساء)(قْربِنيللَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَ

  . مرية
أن تعليل بعضهم بأن النعمان كان كبريا ومل يكن قبض النحل، وهذا غري صحيح، ألن  صـغر   •

وقد بـني  ، وأنه ولد بعد اهلجرة بال خالف من أحد من أهل العلم ، النعمان أشهر من الشمس 
، وال تطلق هذه اللفظة على )وأنا يومئذ غالم:(شعيب عن النعمان  ذلك يف حديث أيب حيان عن ال

  .رجل بالغ أصال
أن تعليل بعضهم بأن النحل مل يكن قد مت، وإمنا كان استشارة، غري صحيح، ألن روايات احلديث  •

يا رسول اهللا حنلت ابين :(ويف وسطه )حنلين أيب غالما:(تدل على أنه حنله،كما يف أول احلديث 
، فإنه )فإن أذنت يل أن أجيزه أجزته:(، أما قول بشري ـ كما يف بعض الروايات ـ   )ماهذا غال

، على ظاهره بال تأويل   وهو قول مؤمن ال يعمل إال ما أباحه له رسول اهللا ، قول صحيح 
  .رده بشري ومل جيزه كما فعل  وإن مل جيزه ، أجازه بشري   إن أجازه النيب ، نعم 

وما :()ال يصح هنا، ألن اهللا تعاىل قال )كل ذي مال أحق مباله(: لفني بقوله أن استدالل املخا •
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤال منٍ ومؤممن : األحزاب)(كَانَ ل

، فالذي حكم )٦من اآلية: األحزاب)(مؤمنِني من أَنفُِسهِمالنبِي أَولَى بِالْ ﴿: تعاىل، وقال )٣٦اآلية
، وبيع الربا ، وبيع أم الولد ، وبيع اخلمر ، وحلوان الكاهن ، وفسخ أجر البغي ، بإجياب الزكاة 

ولو أم اعترضوا أنفسهم ، هو الذي فسخ الصدقة والعطية املفضل فيها بعض الولد على بعض 
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  .طاهلم النحل والصدقة اليت مل تقبض لكان أصح وأثبتذا االعتراض يف إب
ما أعرف مما :(  - رضي اهللا عنه  - أن استدالل بعض املخالفني بالعرف ال يصح، وقد قال أنس  •

  )أدركت الناس عليه إال الصالة
ألنه ال حجة يف أحـد دون  ؛ ال حجة هلم فيه   - رضي اهللا عنهم  - أن ما نسبوه إىل الصحابة  •

قد ورد خبالف ما أوردوه،   - رضي اهللا عنه  - ، زيادة على أن حديث أيب بكر  رسول اهللا 
، ، فنحن مل مننع حنل الولد وإمنا منعنا املفاضـلة  )من حنل ولده حنال:(وعثمان ، وأما قول عمر 

كما ليس فيه إباحة بيع اخلمر واخلنازير، زيادة على أنه قـد  ، وليس يف كالمهما إباحة املفاضلة 
ا املنع منها، أما الرواية عن ابن عمر فليس فيها أنه مل ينحل اآلخرين قبل وال بعد مبثل صح عنهم

فأحلقه ، فصح أنه مل يكن حنله بعد كما حنل إخوته ، واقد ابين مسكني : بل فيها أنه قال، ذلك 
  .زيادة على أا من طريق ابن هليعة وهو ساقط، وأخرجه عن املسكنة ، م 

، والليـث  ، مل يؤمر برده، وهو قول مالـك ، ذا فاضل بني ولده يف العطية إ: القول الثاين
، وجـابر بـن زيـد    ، وأصحاب الرأي، وروي معىن ذلك عن شريح ، والشافعي ، والثوري 

  :واحلسن بن صاحل، ومن األدلة على ذلك
  .دون سائر ولده، حنل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا   - رضي اهللا عنه  - أن أبا بكر  •
، فأمره )أشهد على هذا غريي:(  - رضي اهللا عنه  - يف حديث النعمان بن بشري   ل النيب قو •

  .بتأكيدها دون الرجوع فيها
 .كما لو سوى بينهم، فكانت جائزة ، أا عطية تلزم مبوت األب  •
  . قول عمر من حنل ولدا له •
قطع ثالثة أرؤس أو من طريق ابن وهب عن ابن هليعة عن بكري بن األشج عن نافع أن ابن عمر  •

  .أربعة لبعض ولده دون بعض
عن القاسم بن عبد الرمحن األنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ اشترى أرضا من رجل من األنصار  •

  . حنله إياها دون ولده، فإنه مسكني ، هذه األرض البين واقد : مث قال له ابن عمر، 
ن بن عوف حنل ابنته من أم كلثوم بنت أن عبد الرمح: وبلغين عن عمرو بن دينار: قال ابن وهب •

  .عقبة بن أيب معيط أربعة آالف درهم وله ولد من غريها
  )كل ذي مال أحق مباله(: قوله  •

  :الترجيح
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على ما سبق من أدلة، زيادة على أن املصاحل 
ا القول، قال ابن حزم بعد نقله الطرق الكـثرية  الشرعية من العدل بني األوالد ال تتحقق إال ذ

، وعروة بـن الـزبري   ، الشعيب : فكانت هذه اآلثار متواترة متظاهرة:(حلديث النعمان بن بشري 
ورواه عن هؤالء احلفالء . كلهم مسعه من النعمان، ومحيد بن عبد الرمحن ، وحممد بن النعمان 

وبـني  ، بفسخ تلك الصدقة والعطيـة وردهـا     من األئمة كلهم متفق على أمر رسول اهللا 
ولو جاز ، واجلور ال حيل إمضاؤه يف دين اهللا تعاىل ، أخرب أا جور  وأنه ، بعضهم أا ردت 

   ١)وهذا هدم اإلسالم جهارا، ذلك جلاز إمضاء كل جور وكل ظلم 
  ولكن ما معىن العدل بني األوالد يف العطية؟

سوية بينهم يف العطية، بل املراد منه إعطاء كل واحد منهم نرى أن العدل ليس مقصودا به الت
  .قدر ما حيتاجه، فقد تكون حاجة بعضهم لظروف خاصة كمرض وحنوه أكرب من حاجة اآلخر

وهذا ما فهمه ابن حزم ـ وهو أكرب املدافعني عن العدل يف هذه الناحية ـ من معىن العدل، 
دق على أحد من ولده إال حىت يعطي أو يتصدق وال أن يتص، وال حيل ألحد أن يهب :(فقد قال

فـإن  ، وال أنثى على ذكر ، على كل واحد منهم مبثل ذلك، وال حيل أن يفضل ذكرا على أنثى 
، وأما يف النفقات الواجبات فال  -وإمنا هذا يف التطوع ، فعل فهو مفسوخ مردود أبدا وال بد 

وينفق على الفقـري  ، م حبسب حاجته لكن ينفق على كل امرئ منه. وكذلك الكسوة الواجبة
   ٢)منهم دون الغين

إال أنه ال يكون عدال سواء كان :(وهذا ما ذهب إليه املتأخرون من احلنفية، قال الكاساين 
احملروم فقيها تقيا أو جاهال فاسقا على قول املتقدمني من مشاخينا وأما على قول املتأخرين منهم 

    ٣)قهني دون الفسقة الفجرةال بأس أن يعطي املتأدبني واملتف
مثل اختصاصـه  ، فإن خص بعضهم ملعىن يقتضي ختصيصه :(وقد عرب عن هذا ابن قدامة بقوله

أو صرف عطيته ، أو اشتغاله بالعلم أو حنوه من الفضائل ، أو كثرة عائلة ، أو عمى ، أو زمانة ، حباجة 
فقد ، أو ينفقه فيها ، ه على معصية اهللا أو لكونه يستعني مبا يأخذ، أو بدعته ، عن بعض ولده لفسقه 

ال بأس بـه إذا كـان   : لقوله يف ختصيص بعضهم بالوقف؛ روي عن أمحد ما يدل على جواز ذلك 
وحيتمل ظاهر لفظه املنع من التفضيل أو . والعطية يف معناه. وأكرهه إذا كان على سبيل األثرة، حلاجة

                                                
 . ٢/٩٥:احمللى   )١(
 . ٢/٩٥:احمللى   )٢(
 . ٦/١٢٧: بدائع الصنائع   )٣(
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؛ ل بشريا يف عطيته واألول أوىل إن شـاء اهللا  مل يستفص لكون النيب ؛ التخصيص على كل حال 
كما لو اخـتص  ، فجاز أن خيتص ا ، وألن بعضهم اختص مبعىن يقتضي العطية ، حلديث أيب بكر 

االستفصال جيوز أن يكون لعلمه  وترك النيب ، وحديث بشري قضية يف عني ال عموم هلا . بالقرابة
   ١)باحلال

  :ىكيفية التسوية بني الذكر واألنث
  :اختلف الفقهاء يف كيفية القسمة إن كان يف األوالد ذكور وإناث على قولني

أن يقسم بينهم على حسـب قسـمة اهللا تعـاىل    هي التسوية املستحبة أن : القول األول
وحممد بـن  ، وإسحاق ، وشريح، عطاء وهو قول فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني، ، ٢املرياث

. ارددهم إىل سهام اهللا تعـاىل وفرائضـه  : م ماله بني ولدهقال شريح لرجل قس وأمحد،احلسن، 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يليما كانوا يقسمون إال على كتاب اهللا تعاىل: وقال عطاء

  .وأوىل ما اقتدى بقسمة اهللا، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ، أن اهللا تعاىل قسم بينهم  •
  .كحالة املوت، عل للذكر منها مثل حظ األنثينيفيج، أن العطية يف  احلياة أحد حايل العطية  •
كما أن معجل الزكـاة  ، فينبغي أن تكون على حسبه ، أن العطية استعجال ملا يكون بعد املوت  •

  .وكذلك الكفارات املعجلة، قبل وجوا يؤديها على صفة أدائها بعد وجوا 
صداق والنفقة ونفقة األوالد على من قبل أما إذا تزوجا مجيعا فال، أن الذكر أحوج من األنثى  •

  .لزيادة حاجته؛ فكان أوىل بالتفضيل ، واألنثى هلا ذلك ، الذكر 
                                                

 . ٥/٣٨٨: املغين   )١(
  :ومثل هذا االختالف اختالفهم يف سائر األقارب، فقد اختلفوا على قولني   )٢(

كـإخوة  ، وال إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة ، ليس عليه التسوية بني سائر أقاربه : القول األول
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يليكبنات وأخوات وغريهم، أو من جهات ، وأعمام وبين عم ،  وأخوات

  .كما لو كانوا غري وارثني، فلم جتب عليه التسوية ، أا عطية لغري األوالد يف صحته .١
  .غريهم يف معناهم وليس، وإمنا وجبت التسوية بني األوالد باخلرب ، أن األصل إباحة تصرف اإلنسان يف ماله كيف شاء .٢
. نعم: أيسرك أن يستووا يف برك ؟ قال«  النيب كما قال فاستووا يف عطيته، ، استووا يف وجوب بر والدهم  األوالد أن.٣
  .ومل يوجد هذا يف غريهم، »فسو بينهم : قال

  . ميكن ذلك يف غريهموال، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم ، أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده .٤
وال ، ويشتد علـيهم تفضـيل بعضـهم    ، يتنافسون يف ذلك . وصرف ماله إليهم عادة، أن األوالد لشدة حمبة الوالد هلم .٥

  .وال نص يف غريهم، فال يصح قياسه عليهم ، يباريهم يف ذلك غريهم 
ومل يسأله هل لك وارث غري ، بالتسوية بني أوالده ومل يأمره بإعطائها شيئا حني أمره ، قد علم لبشري زوجة   أن النيب .٦

  ولدك ؟ 
فعليه أن يرجـع  ، فإن خالف وفعل ، أن يعطيهم على قدر مرياثهم ، املشروع يف عطية األوالد وسائر األقارب : القول الثاين

 . مهمفثبت فيهم مثل حكألم يف معناهم، ، األوالد ، قياسا على اخلطابوهو قول أيب ويعمهم بالنحلة، 
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ويتعدى ذلك إىل العطية يف ، ففضل الذكر مقرونا ذا املعىن فتعلل به ، قسم املرياث أن اهللا تعاىل  •
  . احلياة

، زيادة حكمها فيما ماثلها وإمنا ثبت، وحكاية حال ال عموم هلا ، حديث بشري قضية يف عني أن  •
قد علم أنه ليس له   هل كان فيهم أنثى أو ال ؟ ولعل النيب ، ال أوالد بشري على عدم علمنا حب

التسوية على القسمة على كتاب اهللا تعاىل، وحيتمل أنه أراد التسوية إنه يصح محل مث ، إال ولد ذكر
  .التسوية من كل وجهفإن القسمة ال تقتضي ، ال يف صفته ، يف أصل العطاء 

  .خرب عن مجيعهم وهو. ما كانوا يقسمون إال على كتاب اهللا تعاىل: قول عطاء •
  .أنه مرسلالذي استدلوا به أن الصحيح من خرب ابن عباس  •

، ومالـك  ، حنيفـة  وهـو قـول أيب   تعطى األنثى مثل ما يعطى الذكر،  : القول الثاين
  : مبا يليواستدلوا على ذلك وابن املبارك، ، والشافعي

. أيسرك أن يستووا يف برك ؟(: وعلل ذلك بقوله )سو بينهم:( قال لبشري بن سعد  أن النيب  •
  .وكذلك يف عطيتها، والبنت كاالبن يف استحقاق برها ، )فسو بينهم: قال. نعم: قال

ولو كنت مؤثرا ألحد ، سووا بني أوالدكم يف العطية :( قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال •
    ١)ثرت النساء على الرجالآل

 .كالنفقة والكسوة، فاستوى فيها الذكر واألنثى ، أا عطية يف احلياة  •
   :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه سابقا من مراعاة حاجة كل واحد منهم بغـض   
 بعض البالد النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، صغريا أو كبريا، بل إنه احيانا تكون حاجة األنثى يف

  .أكرب من حاجة الذكر، فيعطيها األب بقدر حاجتها
أما املرياث، فقد خصه اهللا تعاىل مبا بعد املوت، وال يصح قياس ما بعد املوت على احلياة، بل 

  . ال يصح القياس يف املرياث مطلقا
 وقد ذكر ابن القيم خالف هذا الترجيح، مبينا املقاصد الشرعية املتحققـة بـذلك، ومـن   

  :٢الوجوه اليت ذكرها
أن اهللا تعاىل منع مما يؤدي إىل قطيعة الرحم والتسوية بني الذكر واألنثى خمالفة ملا وضعه الشرع من  •

  .التفصيل فيفضي ذلك إىل العداوة
                                                

 . سعيد يف سننه   )١(
 . ٣/٦٧٢: بدائع الفوائد   )٢(
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  .أن الشرع أعلم مبصاحلنا فلو مل يكن األصلح التفضيل بني الذكر واألنثى ملا شرعه •
  .حاجة األنثىأن حاجة الذكر إىل املال أعظم من  •
أن اهللا تعاىل جعل األنثى على النصف من الذكر يف الشهادات واملرياث والديات ويف العقيقـة   •

  .بالسنة
أن اهللا تعاىل جعل الرجال قوامني على النساء فإذا علم الذكر أن األب زاد االنثى علىالعطية اليت  •

والقطيعة كما إذا فضل عليه من  أعطاها اهللا وسواها مبن فضله اهللا عليها أفضى ذلك إلىالعداوة
سوى اهللا بينه وبينه   فأي فرق بني أن يفضل من أمر اهللا بالتسوية بينه وبني أخيه ويسوى بني من 

  .أمر اهللا بالتفضيل بينهما
وال يبعد ما ذكره ابن القيم بشرط أن تكون حاجة األنثى أقل من حاجة الذكر، وبذلك يـؤول  

  .األمر إىل مراعاة احلاجة
  :ت اجلائر يف العطيةمو

إذا كان ذلك  ،أو خص بعضهم بعطية، فاضل بني ولده يف العطايا اختلف الفقهاء فيما لو 
لبقية الورثة أم أن ، لزم يو،  ثبت ذلك للموهوب له هل ي، مث مات قبل أن يسترده ، ١يف صحته

  :سترداد ما أعطاه على قولنيا
، مالـك  لورثة استردادها، وهـو قـول   ثبتت العطية ولزمت، وال ميكن ل: القول األول

يف رواية حممد بن ، املنصوص عن أمحد وهو ، وأكثر أهل العلم ، وأصحاب الرأي ، والشافعي 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يليوصاحبه أيب بكر، وهو اختيار اخلالل ، وامليموين ، احلكم 

وددت لو أنـك  :(حنلها حنال  ملاـ رضي اهللا عنها ـ  لعائشة    - رضي اهللا عنه  - قول أيب بكر  •
  .فدل على أا لو كانت حازته مل يكن له الرجوع، )كنت حزتيه

  )ال حنلة إال حنلة حيوزها الولد دون الوالد:(  - رضي اهللا عنه  - قول عمر  •
  . أا عطية لولده فلزمت باملوت كما لو انفرد •

، ٢وإسـحاق ، روة بن الزبريوهو قول ع، أن لسائر الورثة أن يرجتعوا ما وهبه: القول الثاين
، واستدلوا على ذلك مبا اختاره ابن بطة وأبو حفص العكربيانوقد ، رواية أخرى عن أمحد وهو 
  : يلي

                                                
يف أا تعتـرب مـن   ، ألن العطايا يف مرض املوت مبرتلة الوصية ؛ نفذ يال فإنه يف مرض موته بعض ورثته أما إن خص    )١(

أن ، حفظ عنه من أهل العلم أمجع كل من أ« :قال ابن املنذر ، فكذلك ال تنفذ يف حق الوارث، الثلث إذا كانت ألجنيب إمجاعا 
 . »حكم الوصايا ، حكم اهلبات يف املرض الذي ميوت فيه الواهب 

 . ال يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته، إذا مات الرجل فهو مرياث بينهم : إال أنه قال   )٢(
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، واجلور حرام ال حيل للفاعل فعله ، )ال تشهدين على جور:(مسى ذلك جورا بقوله   أن النيب  •
  .وال للمعطى تناوله

وال ، ومل يكن علم به ، يرد قسمة أبيه حني ولد له ولد  أن، أن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد  •
أن سعد بن عبادة . بإسناده من طريقني، فروى سعيد ، وكان ذلك بعد موت سعد ، أعطاه شيئا 

مث ولد بعد ذلك ولد فمشى أبو بكر وعمر ، فمات ا ، وخرج إىل الشام ، قسم ماله بني أوالده 
وإنا نرى ، ومل يدر ما يكون ، إن سعدا قسم ماله : فقاال ،إىل قيس بن سعد ، رضي اهللا عنهما 

  .ولكن نصييب له، مل أكن ألغري شيئا صنعه سعد : فقال قيس. أن ترد هذه القسمة
 .فيجب رده، املوت ال يغريه عن كونه جورا حراما أن  •

  :الترجيح
 املال خبـالف  نرى أن األرجح يف املسألة النظر إىل علة التفضيل، فإن كانت حاجة املفضل إىل

املفضل عليه، فإنه ال يرد، خبالف ما لو كان التفضيل جائرا، فإنه يرد، وهذا ما ميكن أن جيمع به بني 
  .القولني
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  العدل يف املعاملة النفسية  ـ ٢
من العدل الذي أمرت به الشريعة اإلسالمية يف حق األوالد عدم التفريق بينهم على أساس 

جنس على اآلخر، سواء يف املعاملة النفسـية أو يف احلقـوق   جنس كل منهما، فال يفضل أي 
  :املادية، وقد سلكت النصوص الشرعية لتعميق هذه املعاين يف النفوس املؤمنة املسالك التالية

  : تعاىلاعتبار البنات هبة من اهللا 
هو الذي خلق كال اجلنسني، وهو الواهب ما يشاء منهم ملن يشاء، رمحة منـه   تعاىلفاهللا 

للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاُء يهب لمن يشاُء إِناثاً ويهـب   ﴿: تعاىل قالضال، وف
يرقَد يملع هيماً إِنقاُء عشي نلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي أَو اُء الذُّكُورشي نم٤٩:الشورى()ل 

  )٥٠ ـ
ففي هاتني اآليتني الكرميتني مجيع األسس اليت متأل نفس اإلنسان قناعة ورضا وإميانا خبرييـة  

  :قضاء اهللا وهباته خللقه
قدم لآليات ببيان أنه املالك للسموات واألرض، وأنه هو اخلالق ملا يشاء، فلذلك  تعاىلفاهللا 

جهة، ومعارضة مللك اهللا ومالكيته كان االعتراض على شيء من خلق اهللا اعتراضا على اهللا من 
  .لألشياء من جهة أخرى

مث إن التأمل يف السموات واألرض، والذي قدم به هلذه القضية، كاف يف اإلذعان هللا والثقة 
 ﴿، فالكون مؤسس على أحسن نظام وأعظمه دقة فال تفاوت فيه وال فطـور   تعاىليف تقسيمه 

اً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من الَّذي خلَق سبع سماوات طباق
  )٣:امللك()فُطُورٍ

ومن كُلِّ الثَّمـرات   ﴿: تعاىلوكما أن البناء الكوين مؤسس على أساس الزوجية، كما قال 
ومن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم  ﴿:اىلتع،، وقال )٣من اآلية: الرعد)(جعلَ فيها زوجينِ اثْنينِ

، فإن حياة اإلنسان واستمرار نوعه يستلزم وجود هذه الزوجية يف نوع )٤٩:الذريات()تذَكَّرونَ
وحكمة اهللا، وقاعدة احلياة، اقتضت أن تنشأ احلياة من زوجني ذكر :(يقول سيد قطب اإلنسان، 

. نظام احلياة أصالة الذكر ؛ بل رمبا كانت أشد أصالة ألـا املسـتقر   فاألنثى أصيلة يف. وأنثى
فكيف يغتم من يبشر باألنثى، وكيف يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ونظام احلياة ال يقوم 

   ١)إال على وجود الزوجني دائما ؟
                                                

 . ٢١٧٨: الظالل   )١(
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وتربطـه   وبعد هذه املقدمة اليت خترج اإلنسان من قفص أنانيته إىل رحابة الكون الواسـع، 
حبكمته وعلمه وقدرته وجوده هو الواهـب هلـذه    تعاىلباخلالق املالك خترب تتمة اآلية بأن اهللا 

الزوجية يف نوع اإلنسان ،كما أنه هو الواهب هلا يف مجيع الكون، فهو واهب اإلناث كما أنـه  
  .واهب الذكور، كما أنه الواهب مبنع كل ذلك على من يشاء

، ومن سوء ١اإلناث بصيغة اهلبة، مسويا هلم يف ذلك مع الذكور عن إعطائه تعاىلوقد عرب 
قسم سبحانه حال الـزوجني إىل  :(األدب االعتراض على هبة الكرمي، وازدرائها، قال ابن القيم 

أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخرب أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفـى  
   ٢)ط ما وهبهبالعبد تعرضا ملقته أن يتسخ

قدم اإلناث يف الذكر على الذكور، ليبني أن رمحته بإعطاء األنثىقد تكون  تعاىلبل إن اهللا 
  .، ملن عرف كيف يتعامل مع هبة اهللا٣أعظم من رمحته بإعطائه الذكور

ويف التعبري باهلبة داللة أخرى هلا أمهيتها الواقعية، وهي أن الكثري من العامة يتصـورون أن  
بـأن   تعـاىل ، فرد اهللا ٤لود سببه األم، فلذلك قد يطلق الرجل امرأته إن ولدت له إناثاجنس املو

  .جنس املولود هبة منه ال عالقة له بأحدمها
ويف التعبري داللة أخرى أعمق من ذلك كله لتعلقها باجلنس البشري مجيعا، وهو أن األمر لو 

إىل )املوضـة (هواء قد متيل حبسـب  ألن األترك لألهواء النقرض اجلنس البشري من زمن بعيد، 
                                                

عتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَـيس الـذَّكَر   فَلَما وض : وقد يتعلل البعض هنا بقوله    )١(
ألن هـذه  ، وهو حتميل لآلية ما ال حتتمله، وهذا خطأ كبري، ، فاعترب الذكورة خريا من األنوثة)٣٦من اآلية: آل عمران)(كَالْأُنثَى
ا نذرت خدمة املسجد يف ولدها، فلما رأته أنثى ال تصلح وأا عورة اعتذرت إىل رـا  أ«  الصاحلة إمنا قصدت بكالمهااملرأة 

 . »من وجودها هلا على خالف ما قصدته فيها
 . ٢٠: حتفة املودود   )٢(
  :من األسرار اليت ذكرها العلماء لتقدمي األنثى على الذكر يف اآلية   )٣(
  .انجربا هلن ألجل استثقال الوالدين ملك.١
إمنا قدمهن ألن سياق الكالم أنه فاعل ما يشاء ال ما يشاء األبوان فان األبوين ال يريدان إال الذكور غالبا وهو سبحانه قد . ٢

  .وهذا أحسن من الذي قبله، أخرب أنه خيلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء وال يريده األبوان
أي هذا النوع املؤخر عندكم مقدم عنـدي  « من أمر البنات حىت كانوا يئدوهن أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره اجلاهلية .٣

 . وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم واختاره» يف الذكر 
  :فقالت، فهجر البيت وصار يف بيت زوجته األخرى، ذكر القرطيب عن بعض العرب أن امرأته ولدت بنتا   )٤(

  د البنيناما أليب محــزة ال يأتيـــنا غضـبان أال نـل
  يظل يف البيت الذي يليــــنا تاهللا ما كان ذلك يف أيدينا
  بل حنن كاألرض لزارعـينــا يلبث ما قد زرعوه فيـنا

 .وإمنا نأخذ ما أعطينا
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هذا القدر الذي :(جنس معني مما ينشأ عنه اختالل التوازن الذي حيفظ النوع، يقول سيد قطب 
جيريه اهللا يف كل مرة، فيهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور، حيافظ على توازن دائـم يف  

فال يقع . جيري م ليكونوا ذكورا األرض كلها بني عدد من جيري م ليكونوا إناثا، وعدد من
الذي عن طريقـة يـتم اإلخصـاب    . يف هذا التوازن -على مستوى البشرية كلها  -اختالل 

ذلك أن األخصاب واإلكثار وحده قد .. واإلكثار، وتتم به حياة زوجية مستقرة يف الوقت ذاته
ذا ليس هو غاية االلتقاء بني ولكن اهللا قدر يف احلياة اإلنسانية أن ه.. يتم بأقل عدد من الذكور
هي استقرار احلياة الزوجية بني ذكر  -اليت متيز اإلنسان من احليوان  -الذكر واألنثى ؛ إمنا الغاية 

وأمهها استقرار الذرية يف كنف أبـوين  . ملا وراء هذا االستقرار من أهداف ال تتم إال به.. وأنثى
فوق إعـدادها لتحصـيل    -اخلاص " اإلنساين"يف حميط أسرة، ليتم إعداد هذه الذرية لدورها 

اخلاص حيتاج إىل االستقرار بني أبـوين يف  " اإلنساين"والدور  -القوت ومحاية النفس كاحليوان 
   ١)أسرة فترة أطول جدا مما حتتاج إليه طفولة احليوان

ني، والقرآن الكرمي يذكر منوذج البنت اليت تلقت تربية صاحلة جعلتها من سيدات نساء العامل
وقـد  ، اليت اصطفاها اهللا وطهرها واصطفاها على نساء العاملني وهي مرمي ـ عليها السالم ـ    

كما قال ويكون من الصاحلني، ، كانت أمها عندما محلت ا تتمىن أن تكون ذكراً خيدم اهليكل 
نِي محرراً فَتقَبلْ مني إِنك أَنـت  إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْ﴿: تعاىل

يملالْع يعم٣٥:آل عمران()الس(  
وهب لتلك األم بتلك الفتاة الطاهرة أعظم مما متنت، ألن أمنيتها كانت جمرد  تعاىلولكن اهللا 

من : املائدة(﴾ وأُمه صديقَةٌ ﴿: تعاىلخادم خيدم اهليكل، فإذا ا ترزق بالصديقة أم املسيح، قال 
  )٧٥اآلية

  :اعتبار تسخط البنات من اجلاهلية
اجلاهلية يف املفهوم الشرعي ال تتوقف عند فترة معينة أو بقعة حمدودة من العامل، بـل هـي   
تعبري عن االحنراف العقدي الذي يسم احلياة بوسم معينة، تنبعث منه مجيع االحنرافـات، ومـن   

م حقيقة الفضل اإلهلي بة املولود سواء كان ذكرا أو أنثى االحنراف العقدي الناتج عن عدم فه
  :احندرت سالالت كثرية من االحنرافات، منها

  :ـ تسخط البنات ١

                                                
 . ١١٦٠: الظالل   )١(
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 -حىت قال أحد اآلباء ، ويضيقون به ، كان العرب يف اجلاهلية يتشامتون مبيالد البنات فقد 
  )١وبرها سرقة، رها بكاءنص، واهللا ما هي بنعم الولد: (-وقد بشر بأن زوجه ولدت أنثى 

 تعاىلوقد وردت النصوص القرآنية الكثرية خترب عن كيفية استقبال أهل اجلاهلية للبنات، قال 
:﴿ شا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروتي يمكَظ وهاً ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشإِذَا بو بِه ر

  )٥٩ـ  ٥٨:النحل()ه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَال ساَء ما يحكُمونَأَيمِسكُ
فاآليات الكرمية تصف رجال قد ترسخت فيه قيم اجلاهلية وتصوراا حىت مألت صـدره  

  .ظلمة، انبعث منها سواد كاحل غمر وجهه
يرشد إليها القرآن الكـرمي،   ومبا أن عقله قد حجب يف تلك اللحظة عن النظر للحقيقة اليت

وميتلئ جبماهلا قلب املؤمن، بل تركه لتصورات اتمع تنقش فيه ما تشاء، فإن تلك التصـورات  
وكأنه قد أجرم جرما عظيما يكره أن يراه الناس، جعلته إنسانا سلبيا منكمشا على نفسه كظيما 

  .خياف عقابه
والظالم يعيش بصحبة الشيطان الذي ميلي  وهو يف تلك اللحظة اليت غرق فيها يف حبر السواد

  )٥٩من اآلية: النحل( ﴾أَيمِسكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ  ﴿عليه ما سيفعله 
ويف كال احلالني يرضى الشيطان الذي زين له هذه التصورات مث عذبه ا، فهو إن قتل حتمل 

ثها وال يعتين ا، ويفضل أوالده الذكور عليهـا،  أبقاها مهانة ال يورجرم قتلها، وإن أمسكها 
  .ويذيقها فوق ذلك من العذاب النفسي ما يفوق قتله هلا

ذه الصورة ترسم اآليات الكرمية كيفية استقبال اجلاهلي لألنثى، وهي ال تصـفه واقعـا   
حظا  جغرافيا أو تارخييا، وإمنا تصف حالة نفسية قد تعرض يف أي زمان وألي شخص ال زال فيه

وكلما احنرفت اتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات :(من اجلاهلية، يقول سيد قطب 
فاألنثى ال . ويف كثري من اتمعات اليوم تعود تلك التصورات إىل الظهور.. اجلاهلية تطل بقروا

ـ     ة يرحب مبولدها كثري من األوساط وكثري من الناس، وال تعامل معاملـة الـذكر مـن العناي
وهذه وثنية جاهلية يف إحدى صورها، نشأت من االحنراف الذي أصـاب العقيـدة   . واالحترام
    ٢)اإلسالمية

  :ـ قتل البنات ٢
                                                

ن تأخذ من مال زوجها وال أن تربهم إال بأ، يريد أا ال تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إال بالصراخ والبكاء ال بالقتال    )١(
 . ألهلها
 . ٢١٧٨: الظالل   )٢(
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وهو سلوك جاهلي ناتج عن النظرة اخلاطئة للمرأة، وهو قمة ما يبعثه االحنراف من سلوك، 
ذَلك زيـن لكَـثريٍ مـن    وكَ ﴿: تعاىلوهو قمة تزيني الشيطان لإلنسان، أو هيمنته عليه، قال 

علُوه فَذَرهم الْمشرِكني قَتلَ أَوالدهم شركَاؤهم ليردوهم وليلْبِسوا علَيهِم دينهم ولَو شاَء اللَّه ما فَ
  )١٣٧:األنعام()وما يفْترونَ

، وكانوا يفتنـون يف قتلـها   ١ن حيةوقد كان الوأد يتم يف صورة قاسية إذ كانت البنت تدف
بشىت الطرق، فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حىت تكون يف السادسة من عمرهـا، مث  

طيبيها وزينيها حىت أذهب ا إىل أمحائها، وقد حفر هلا بئرا يف الصحراء، فيبلغ ـا  :يقول ألمها
اب عليها، وعند بعضهم كانت الوالدة إذا مث يدفعها دفعا ويهيل التر. انظري فيها:البئر، فيقول هلا

جاءها املخاض جلست فوق حفرة حمفورة، فإذا كان املولود بنتا رمت ا فيها وردمتـها، وإن  
  :كانوا يرددون مفتخرينوكان ابنا قامت به معها، 

  والقرب صهر ضامن زميت مسيتها إذ ولدت متوت 
و كلبه، فعاتبهم اهللا على ذلك، وتوعدهم كانت اجلاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذ: قال قتادة

  )٩ـ  ٨:التكوير()وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت بِأَي ذَنبٍ قُتلَت ﴿: تعاىل بقوله
  :ـ إهانة البنات ٣

، فقـد كـان   )٥٩من اآلية: النحل(﴾أَيمِسكُه علَى هون ﴿: تعاىلوهو ما أخرب عنه قوله 
أمسكها مهينة إىل أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف  بعضهم إذا نوى أال يئد الوليدة

أو شعر ويرسلها يف البادية ترعى له إبله، فأما الذين ال يئدون البنات وال يرسـلون للرعـي،   
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جـاء  .. فكانت هلم وسائل أخرى إلذاقتها اخلسف والبخس

فإن أعجبته تزوجهـا،  نعها من الناس فال يتزوجها أحد، ومعىن هذا أن مي. وليه فألقى عليها ثوبه
أو أن تفتدي نفسها منه . وإن مل تعجبه حبسها حىت متوت فريثها! العربة برغبتها هي وال إرادا 

  .مبال يف هذه احلالة أو تلك
إال أن تفتدي نفسـها  . وكان بعضهم يطلق املرأة ويشترط عليها أال تنكح غريه إال من أراد

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصيب فيهم حىت يكرب .. كان أعطاها منه مبا

                                                
  :وقد كان ذوو الشرف منهم ميتنعون من هذا، ومينعون منه، حىت افتخر به الفرزدق، فقال   )١(

  ومنا الذي منع الوائدات     فأحيا الوئيد فلم يوأَد
 . دةفجاء اإلسالم وقد أحيا سبعني موؤو. يعين جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن



 ٢٤١

وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره يلي أمرها، فيحبسها عن الـزواج، رجـاء أن   .. فيأخذها
  .. أو يزوجها من ابنه الصغري طمعا يف ماهلا أو مجاهلا! متوت امرأته فيتزوجها 

 -وبعضـها اآلخـر   ، تعطي األب احلق يف بيع ابنته إذا شاء وكانت بعض الشرائع القدمية 
جتيز له أن يسلمها إىل رجل آخر ليقتلها أو ميلكها إذا قتل األب ابنه الرجل  -كشريعة محورايب 

  .اآلخر
فهذه كانت نظرة اجلاهلية إىل املرأة :(يقول سيد قطب تعليقا على هذه السلوكات اجلاهلية 

م يشنع ذه العادات ويقبحها وينهى عن الوأد ويغلـظ فعلتـه،   على كل حال حىت جاء اإلسال
وجيعلها موضوعا من موضوعات احلساب يوم القيامة، يذكره يف سياق هذا اهلول اهلائج املائج، 

فكيـف  .. إن املوءودة ستسأل عن وأدها:كأنه حدث كوين من هذه األحداث العظام، ويقول
  ! بوائدها ؟

مة املرأة من البيئة اجلاهلية أبدا ؛ لوال أن تترتل ا شـريعة اهللا  وما كان ميكن أن تنبت كرا 
الذكر واألنثى ؛ ويف رفعه إىل املكان الالئـق  :وجه يف كرامة البشرية كلها، ويف تكرمي اإلنسان

فمن هذا املصدر انبثقت كرامة املرأة اليت جاء ا . بكائن حيمل نفخة من روح اهللا العلي األعلى
    ١)من أي عامل من عوامل البيئة اإلسالم، ال

  :ـ تناقض وأوهام ٤
والقرآن الكرمي يذكر حالة أخرى مناقضة هلذه احلالة، أو قد تكون هروبا من هذه احلالـة،  
حيث أن اجلاهلي الذي يستقبل ابنته هذا االستقبال، ويعاملها هذه املعاملة ال يأنف مـن نسـبة   

بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَالً ظَلَّ وجهه مسوداً وهو وإِذَا  ﴿: تعاىلاإلناث إىل اهللا، قال 
يمـا        ﴿: تعـاىل ،، وقال )١٧:الزخرف()كَظم ـملَهو هانحـبس ـاتنالْب لَّـهلُـونَ لعجيو

  )٥٧:النحل()يشتهونَ
بنات اللّه، واعتربوهم إناثاً، عة ـ  ـ وهم يف نظرهم يف منتهى العلو والرفاملالئكة  بل جعلوا 

يف فعبدوها معه، فنسبوا إليه تعاىل الولد وال ولد له، مث أعطوه أخـس القسـمني مـن األوالد    
أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى تلْك إِذاً  ﴿: تعاىل وهو البنات وهم ال يرضوا ألنفسهم، قالتصورهم، 

  )٢١،٢٢:النجم()قسمةٌ ضيزى
مثل هذا التناقض تقع فيه مجيع اجلاهليات، ففي عصرنا احلديث نرى التفاوت العظيم بني و

اخلطاب النظري والسلوك العملي يف التعامل مع املرأة، فبينما يدافعون عن املرأة وينتصرون هلـا،  
                                                

 . ٣٨٤٠: الظالل   )١(
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 وينصبون أنفسهم حمامني عن مصاحلها إذا م يزجون ا يف املواخري واحلانات وجيعلوا لوحـة 
إشهارية على سلعهم ومنتجام، يبتذلون كرامتها ويهينوا بكل صنوف اإلهانات، ويعتـربون  

  .بعد ذلك هذا السلوك حضارة ورقيا وحتررا
  :اجلزاء على اإلحسان هلا

فقد ورد يف النصوص اإلخبار باجلزاء العظيم الذي أعده اهللا ملن رزق ببنات، فأحسن تأديبـهن  
  :اب املذكورةوتعليمهن، ومن أنواع الثو

  : احلجاب من النار
من كانت له بنت فأدا فأحسن أدا وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من (: فقد قال 

   ١)نعم اهللا اليت أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار
ين جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا، فسألت: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و جاء يف احلديث 

فلم جتد عندي غري مترة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شـيئا، مث  
من ابتلي من البنات (: فحدثته حديثها، فقال النيب  قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النيب 

   ٢)بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار
يناله من رزق إناثا، فأحسن إليهن، وبرهن، وهو أن هؤالء إخبار بأول جزاء ففي هذا احلديث 

  .البنات يقفن حجابا بينه وبني النار
وقد عرب يف احلديث عن هبة اإلناث بأن ذلك من البالء، وهذا مما قد يساء فهمه، خاصة مع أن 

  : ذلك، ومن األقوال يف٣النص القرآين عرب عن هذا باهلبة، وقد تكلم العلماء يف توجيه هذا اللفظ
أن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب يف إبقائهن وترك قتلهن مبا ذكر  •

  .من الثواب املوعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه يف الصرب عليهن
معىن االبتالء هنا االختبار أي من اخترب بشيء من البنات لينظر ما يفعل أحيسن إليهن أو يسيء أن  •

فإن من ال يتقي اهللا ال يأمن أن يتضجر مبن وكله اهللا إليه  ،حديث أيب سعيد بالتقوى وهلذا قيده يف
 .أو يقصر عما أمر بفعله أوال يقصد بفعله امتثال أمر اهللا وحتصيل ثوابه

ـ مقام بالء   ونرى أن املقام الذي وقفت فيه هذه املرأة الفقرية ـ اليت كانت سببا لقوله  
  .لك بلفظ البالءعن ذ وفتنة، فلذلك عرب 

                                                
 . أبو نعيم   )١(
 . مسلم   )٢(
واختلف يف املراد باالبتالء هل هو نفس وجودهن أو ابتلى مبا يصدر منهن وكذلك هل هو على العموم يف البنـات أو     )٣(

 . املراد من اتصف منهن باحلاجة إىل ما يفعل به



 ٢٤٣

يف القرآن الكرمي عرب عن نعمه بكوا بالء من اهللا وفتنة، كما قـال   تعاىلزيادة على أن اهللا 
، فالبالء قد يكـون  )٣٥من اآلية: االنبياء)(ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ  ﴿: تعاىل

  .خريا وقد يكون شرا
واعلَمـوا   ﴿: تعاىلعن نعمة األموال واألوالد بأا من الفتنة والبالء، قال  عاىلتبل عرب اهللا 

يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُمالدأَوو الُكُموا أَمممعربا بصـيغة   تعاىل، وقال )٢٨:ألنفال( ﴾أَن
  )١٥:التغابن( ﴾ةٌ واللَّه عنده أَجر عظيمإِنما أَموالُكُم وأَوالدكُم فتن ﴿:احلصر

  :دخول اجلنة
ال يكون ألحد ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان (: وقد ورد يف ذلك حديث حسن، قال 

   ١)أو أختان فيتقي اهللا فيهن وحيسن إليهن إال دخل اجلنة
فصـرب  ، ث بنات من كان له ثال(: عن سول اهللا   -رضي اهللا عنه  - أىب هريرة وعن

واثنتان يا رسول : فقال رجل). أدخله اهللا اجلنة برمحته إياهن، على ألوائهن وضرائهن وسرائهن
  ٢)وواحدة: (وواحدة؟ قال، يا رسول اهللا : قال رجل). واثنتان: (اهللا ؟ قال

يعـين   -ومل يؤثر ولده ، من كانت له أنثى فلم يئدها ومل يهنها (وروى ابن عباس مرفوعاً 
  ).أدخله اهللا اجلنة، عليها  -ذكور ال

  :يف اجلنة مرافقة رسول اهللا 
من (: عن هذا اجلزاء اجلزيل بقوله  وهذا أعظم جزاء فوا إليه قلوب املؤمنني، وقد عرب  

  .هوضم أصابع  ٣)عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو
ه إال من بالغ يف اإلحسان إليهن، ويف اتقاء وهذا اجلزاء األخري الذي هو قمة اجلزاء، ال ينال

، يتقي اهللا يف بناته وحيسن إليهن، وقد روي من ذلك الكـثري  اهللا فيهن، كما كان رسول اهللا 
  ٤)فاطمة بضعة مين، فمن أغضبها أغضبين:(يقول فيها فقد كان 

وإن فاطمة بضعة مين، يقبضين ما يقبضها، ويبسـطين مـا يبسـطها،    :(وكان يقول فيها 
 )األنساب تنقطع يوم القيامة غري نسيب وسبيب وصهري

  ٥)فاطمة أحب إيل منك، وأنت أعز إيل منها:(  -رضي اهللا عنه  -وقال لعلي 
                                                

 . أبو داود   )١(
 . قاخلرائطي يف مكارم األخال   )٢(
 . مسلم   )٣(
 . حسن صحيح :وقال ٣٨٦٩رقم ... الترمذي كتاب املناقب باب فضل فاطمة   )٤(
 . الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة   )٥(



 ٢٤٤

األنبيـاء كـانوا آبـاء    :(كان أيب إذا ولد له ابنة يقـول  : وألجل هذا قال صاحل بن أمحد
  )قد جاء يف البنات ما قد علمت:(ويقول )بنات

ولد يل سبع بنات فكنت كلما ولد يل ابنة دخلت على أمحد بـن  :(خبتان  وقال يعقوب بن
   )فكان يذهب قوله مهي)يا أبا يوسف األنبياء آباء بنات:(حنبل،  فيقول يل 

كان لعبد اهللا ... ويذهب اإلسالم بعد ذلك إىل كراهة اإلساءة إليها وضرا وإساءة معاملتها
عليها فأكل واحدة منها، فضرا عبد اهللا على وجهها بن رواحة جارية تتعاهد غنمه فعدا ذئب 

غضباً شديداً حىت امحر وجهه وهـاب    مبا فعل، فغضب الرسول  مث ندم، فأخرب الرسول
ضربت وجه مؤمنة؟ وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب؟ وما : أصحابه أن يكلموه وقال لعبد اهللا

  . عسى الصبية أن تفعل بالذئب؟ وما زال يكرر ذلك
ما : فقال، ثمان بن عفّانعمرض عبد اللّه مرضه الذي تويف فيه، فعاده : عن أيب ظبية قالو

الطبيب : أال آمر لك بطبيب؟ قال: رمحة ريب، قال: فما تشتهي؟ قال: ذنويب، قال: تشتكي؟ قال
: يكون لبناتك من بعدك، قـال : ال حاجة يل فيه، قال: أال آمر لك بعطاء؟ قال: أمرضين، قال

  ى على بنايت الفقر؟ إين أمرت بنايت يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإين مسعت رسول اللّه أختش
   ١)من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً:( يقول

جلوس إذا خرج علينا رسـول اهللا    بينما حنن على باب رسول اهللا : عن أيب قتادة قالو
  ربيع، وأمها زينب بنت رسول اهللا جيمل أمامة بنت أيب العاص بني ال   وهي صبية فصلى

    ٢)وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، حىت قضى صالته
 تعـاىل، وكانـت   هكذا ينبغي أن يكون األب مع البنت حىت يف العبادة بني يدي اهللا     

فأخذ بيدها فقبلها وأجلسـها يف  فاطمة بنت الرسول إذا دخلت على أبيها رحب ا وقام إليها 
  . جملسه

  :ى بناتهلحتديد سلطات األب ع
وذلك يف مقابل السلوك اجلاهلي الذي يفرض على املرأة سلطة من كل اجلهات، فهي حتت 

  .استبداد أبيها، وتسلط أخيها، وهيمنة قبيلتها، فجاء اإلسالم ليخلصها من كل ذلك
فَجاَءته إِحداهما تمشي علَى استحياٍء قَالَت إِنَّ أَبِي  ﴿: تعاىلوإىل هذا التحرر اإلشارة بقوله 

قَومِ يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاَءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ ال تخف نجوت من الْ
                                                

 . فكان أبو ظبية ال يدعها: ابن عساكر وأبو يعلى، وقال بعده   )١(
 . البخاري   )٢(



 ٢٤٥

تاس تا أَبا يماهدإِح قَالَت نيمالظَّالنيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هـ   ٢٥:القصص()أْجِر
٢٦(  

فهاتني اآليتني ترسم صورة لبنات الصاحلني، فهي خترج من بيتها، ولكن علـى اسـتحياء،   
وهي تشري على أبيها ال مينعها استبداده، وال تقف عقدة اخلجل بينها وبني إبداء رأيهـا، بـل   

  .والربهنة عليه والدفاع عنهاالستدالل له 
مـن    -رضي اهللا عنـه   - عبداهللا بن مسعودوكان رأيها فيه يف قمة الصحة، حىت اعتربه 

عسى أَنْ ينفَعنا  ﴿: العزيز حني تفرس يف يوسف فقال :أحسن الناس فراسة ثالثة:(الفراسة، فقال 
استأْجِره  ﴿:حني قالت ألبيها يف موسى  وبنت شعيب، )٢١من اآلية: يوسف( ﴾أَو نتخذَه ولَداً 

نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريوأبو بكر حني استخلف عمر)٢٦من اآلية: القصص( ﴾إِنَّ خ ،(  
وهكذا ميهد القرآن الكرمي األرضية اإلميانية اليت تقبل املرأة كائنا اجتماعيا له رأيه وشخصيته 

  .يف قليل أو كثري اليت ال ختتلف عن الرجل
التأديب والرعاية وانطالقا من هذا مل جتعل الشريعة لألب أي سلطة على بناته سوى سلطة 

، فيأمرها بالصالة إذا بلغـت سـبع سـنني    ، إخواا الذكور مثل ، والتهذيب الديين واخللقي 
يلزمهـا أدب  و، ويفرق حينئذ بينها وبني إخوا يف املضـجع  ، ويضرا عليها إذا بلغت عشراً 

  .عليها واجبة ديناً وقضاًء حىت تتزوجوينفق اإلسالم يف اللباس والزينة واخلروج والكالم، 
يبطل زواج من أجربها أبوها مبن ال ترضاه، وقد سبق يف األجـزاء املاضـية    قد كان و

فأتت ، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ( منخنساء بنت خدام األنصارية معرفة قصة 
  )فرد نكاحها اهللا  رسول

  .وقد ذكرنا التفاصيل الكثرية لذلك يف أجزاء هذه السلسلة
  حكم اختيار جنس اجلنني

  )اختيار جنس اجلنني(من املسائل املعاصرة املرتبطة ذا الباب ما يسمى بـ 
فالتطور العلمي الكبري يف هذا العصر جعل من هذه املسألة يف حيز املمكن يف نواح كثرية، 

  وز أن خيتار األبوان جنسا معينا ملولودمها؟فهل جي



 ٢٤٦

وقد أجاب الشيخ القرضاوي على هذا منذ سنوات طويلة، وقبل سوق خالصة جوابه، حنب 
أن نعطي الصورة العلمية للمسألة ـ كما يراها املختصون؟ مع العلم أن هناك تطورات أخـرى   

  .١كبرية يف هذا امليدان
أما الذي يف بويضة املرأة فهو دائما مـن النـوع   .. هناك نوعان من كروموزومات اجلنسف

وكالمها موجود بأعداد .. Yواآلخر حيمل  Xوأما منويات الرجل فبعضها حيمل .. Xاملسمى 
كـان   Xفإن قدر أن يلقح البويضة منـوي حيمـل   .. وفرية خمتلطني يف القذيفة املنوية الواحدة

  ..وهذا اجلنني ذكر XYوإال فهما .. نثىوهذا اجلنني أ XXكروموزوما اجلنس يف اجلنني الناتج 
مـن   Yعن تلـك حاملـة    Xدار البحث وال يزال عما ختتلف فيه املنويات حاملة وقد 

وثبت أما خيتلفان يف الكتلة ويف سرعة احلركة ويف األثر الكهريب ويف القدرة علـى  .. خصال
.. ائي للبيئـة احمليطـة  اقتحام وسط لزج واجتيازه ويف درجة نشاطها باختالف التفاعل الكيمي

واستخدمت هذه الفروق يف إتاحة الفرصة ألحدمها دون اآلخر يف أن يكون السابق إىل تلقـيح  
  .البويضة ومن مث اختيار جنس اجلنني الناتج

حيث تتم يئة الظروف املرغوبة وإجـراء  . وقد مت تطبيق ذلك فعال يف صناعة تربية احليوان
  .ل على مواليد من اجلنس املنشود إن مل يكن دائما فبنسبة عاليةالتلقيح الصناعي لإلناث واحلصو

وقد أجاب الشيخ يوسف القرضاوي على هذا، خالصة جوابه، بغض النظر عـن جانبـها   
يف عملية اختيار اجلنس، ولكنها جيب أن تكـون رخصـة   (يرخص  العقدي، هي أن الدين قد

 ﴿األسلم واألوىل تركها ملشيئة اهللا وحكمته للضرورة أو احلاجة املرتلة مرتلة الضرورة، وإن كان 
   ٢)٦٨من اآلية: القصص)(وربك يخلُق ما يشاُء ويختار

                                                
، وقد أجاب الشيخ يوسف القرضاوي عن األسئلة اليت طرحهـا  وتللدكتور حسان حتح، من مقال جملة العريب: انظر   )١(

 . هذا الطبيب
 . فتاوى معاصرة، الشيخ يوسف القرضاوي   )٢(



 ٢٤٧

  الفهرس
  

  ٤  مقدمة اموعة

  ٦  أوال ـ حق األوالد يف احلياة

  ٧  متناع عن اإلجنابـ أحكام اال ١

  ٧  اإلجناب عن الكلي االمتناع :أوال
  ٨  اإلجناب عن املؤقت االمتناع :ثانيا

  ١٦  الدوافع الشرعية لتنظيم النسل
  ١٦  :مباألالدوافع اخلاصة 

  ١٦  :الدوافع اخلاصة باألوالد
  ١٧  :الدوافع اخلاصة باحلياة الزوجية

  ١٩  ـ أحكام التخلص من اجلنني ٢

  ١٩  :التعريف
  ١٩  اإلجهاض دوافع ـ أوال

  ٢٠  :الدوافع اخلاصة باألم
  ٢١  :الدوافع اخلاصة باتمع
  ٢٣  :الدوافع اخلاصة بالولد

  ٢٣  اإلجهاض وقت ـ ثانيا
  ٢٣  :ـ اإلجهاض قبل نفخ الروح ١
  ٢٦  :ـ بعد نفخ الروح ٢

  ٢٨  :الترجيح
  ٢٩  :الناحية الشرعية

  ٣١  :من الناحية العلمية

  ٣٣  ـ التشريعات الرادعة عن التخلص من اجلنني ٣

  ٣٣  املالية العقوبة :أوال
  ٣٣  :موت اجلنني بعد سقوطه حيا: احلالة األوىل

  ٣٣  :يةشروط اجلاين ونوع اجلنا



 ٢٤٨

  ٣٥  :شروط ثبوت الدية كاملة
  ٣٥  :التحقق من حياته

  ٣٥  :أن ميوت بسبب الضربة
  ٣٦  :أن يسقط لستة أشهر على األقل

  ٣٦  :سقوط اجلنني ميتا: احلالة الثانية
  ٣٦  :نوع الدية الواجبة وحكمها

  ٣٨  :نوع الغرة
  ٤٠  :قيمة الغرة

  ٤١  :نوع اجلناية املسببة للعقوبة
  ٤٢  :من له احلق يف الغرة
  ٤٤  :من جتب عليه الغرة

  ٤٥  :تعدد الغرة
  ٤٥  التعبدية العقوبة :ثانيا

  ٤٨  نسبثانيا ـ حق األوالد يف ال

  ٤٨  :تعريف

  ٤٩  ـ شروط ثبوت النسب ١

  ٤٩  الواقعية الناحية من النسب ثبوت :األول الشرط
  ٤٩  ـ عدم جتاوز املدة الشرعية للحمل ١

  ٤٩  :أدىن مدة احلمل 
  ٥١  :أقصى مدة احلمل 

  ٥٨  ـ قدرة الزوج على اإلجناب ٢
  ٥٨  :الصيب الذي مل يبلغ 

  ٥٩  :املصاب بعاهات تناسلية 
  ٥٩  :ـ حصول االتصال بني الزوجني ٣
  ٦١  الشرعية الناحية من النسب ثبوت ـ الثاين الشرط

  ٦١  :ثبوت النسب بالزوجية
  ٦٢  :ثبوت النسب بالتسري

  ٦٥  :ثبوت النسب يالعالقة املشتبه فيها
  ٦٥  :االشتراك يف معاشرة الزوجة 

  ٦٧  :ثبوت النسب بالعالقة غري الشرعية



 ٢٤٩

  ٧٢  ـ نفي النسب وشروطه ٢

  ٧٢  :ـ أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة  ١
  ٧٥  :ـ أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان ٢
  ٧٥  :ـ أن ال تكون الزوجة مكرهة على الزنا ٣
  ٧٦  :ـ أن تضع احلمل ٤

  ٧٧  :الترجيح 
  ٧٨  :ـ التصريح بنفيه عند الوضع ٥

  ٧٩  :أعذار التأخر عن التصريح بالنفي وأحكامها
  ٨٠  :ـ التصريح بالقذف مع نفي النسب ٦

  ٨٠  :ادعاء حصول اإلكراه للزوجة على الزنا
  ٨١  :ادعاء حصول الوطء بشبهة

  ٨١  :ادعاء عدم والدة الزوجة

  ٨٣  ـ مسائل معاصرة تتعلق بنسب الولد ٣

  ٨٣  :ـ شتل اجلنني ١
  ٨٣  :احلكم التكليفي

  ٨٣  :أن فيها إفسادا ملعىن األمومة
  ٨٤  :أن األم هي الوالدة لغة وشرعا

  ٨٤  :الشرعية النافية للضرر مراعاة القواعد
  ٨٥  :سد الذرائع

  ٨٦  :احلكم الوضعي
  ٨٧  :ـ أطفال األنابيب  ٢

  ٩١  ـ إحلاق النسب بالقيافة ٤

  ٩١  :تعريفها
  ٩١  :حكم إثبات النسب بالقيافة

  ٩٥  بالقيافة النسب إثبات صحة شروط
  ٩٦  :انتفاء املانع الشرعي

  ٩٦  :باتا مع عدم البينةوقوع التنازع يف الولد نفيا أو إث
  ٩٧  :مصادقة احلاكم على قول القائف
  ٩٧  :حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة

  ٩٨  :حياة من يلحق به النسب



 ٢٥٠

  ٩٩  :شروط القائف
  ٩٩  :اخلربة والتجربة

  ٩٩  :العدالة
  ١٠٠  :التعدد

  ١٠١  :اإلسالم
  ١٠١  :الذكورة واحلرية
  ١٠١  :اختالف القافة

  ١٠٤  ثالثا ـ حق األوالد يف الرعاية الصحية

  ١٠٤  ـ حق اجلنني يف الرعاية الصحية ١

  ١٠٥  احلامل تغذية ـ أوال
  ١٠٩  للحامل لنفسيةا الراحة :ثانيا
  ١١٠  احلامل صحة ـ ثالثا

  ١١١  :ـ جتنب العوامل الوراثية ١
  ١١٢  :ـ جتنب األم ملسببات أمراض اجلنني ٢
  ١١٤  :ـ احلفاظ على الصحة ٣

  ١١٦  ـ حق الرضيع يف الرعاية الصحية ٢

  ١١٧  احملتملة األمراض من األوالد وقاية :أوال
  ١١٨  ): D. T. P(اللقاح الثالثي 

  ١١٩  :لقاح شلل األطفال 
  ١٢٠  :اللقاح ضد احلصبة 

  ١٢٠  :اللقاح ضد جدري املاء 
  ١٢٠  :اللقاح ضد اجلدري 

  ١٢١  اخلتان :ثانيا
  ١٢١  :تعريف

  ١٢١  ـ مشروعية اخلتان ١
  ١٢٢  :مشروعية اخلتان من القرآن الكرمي

  ١٢٤  :من السنة النبوية الشريفة
  ١٢٥  ـ احلكمة من اخلتان ٢

  ١٢٥  :اخلتان وقاية من االلتهابات املوضعية يف القضيب 



 ٢٥١

  ١٢٥  :اخلتان يقي من اإلصابة بالتهاب ااري البولية 
  ١٢٦  :اخلتان واألمراض اجلنسية 

  ١٢٦  :اخلتان والوقاية من السرطان 
  ١٢٧  :حكم أخرى

  ١٢٧  ـ أحكام اخلتان ٣
  ١٢٧  :احلكم التكليفي

  ١٢٩  :مقدار ما يقطع يف اخلتان
  ١٢٩  :وقت اخلتان

  ١٣٠  ـ مسقطات وجوب اخلتان ٤
  ١٣٠  :ختان من يضعف عن اخلتان

  ١٣٠  :املوت
  ١٣١  :عدم القلفة

  ١٣١  ـ ختان اإلناث ٥
  ١٣١  اخلتان الشرعي

  ١٣٥  :عدم صحة ما استدل به املخالفون من السنة
  ١٣٧  :احلديث الثاين

  ١٣٨  :احلديث الثالث
  ١٣٨  :ابعاحلديث الر

  ١٣٩  :الرد على ما تومهه املخالفون من سد الذريعة
  ١٤٠  :الترجيح

  ١٤٠  اخلفاض الفرعوين
  ١٤٠  :كيفيته
  ١٤١  :النفسية والصحية آثاره

  ١٤٣  :األضرار اجلنسية
  ١٤٣  :حكمه الشرعي

  ١٤٦  ـ حق األوالد يف الرضاعة ٣

  ١٤٦  :التعريف

  ١٤٦  اإلرضاع حكم

  ١٥٣  :حق األم يف الرضاع
  ١٥٣  الصناعي اإلرضاع حكم



 ٢٥٢

  ١٥٤  :تناسب احلليب مع حاجة الرضيع
  ١٥٤  :سهولة اهلضم

  ١٥٤  :التعقيم
  ١٥٥  :درجة احلرارة
  ١٥٥  :تقوية املناعة

  ١٥٥  :الفوائد النفسية واالجتماعية
  ١٥٦  :الفوائد االقتصادية

  ١٥٨  املرضع استئجار أحكام
  ١٥٩  املعقودعليه :األول الركن

  ١٥٩  :عالقة احلضانة بالرضاعة يف االستئجار
  ١٦٠  :ما تطالب به املرضعة

  ١٦١  :عأمانة املرض
  ١٦١  األجري :الثاين الركن

  ١٦١  :استئجار األم
  ١٦٣  :إجارة الزوجة

  ١٦٣  :حصول اإلجارة قبل الزواج
  ١٦٤  :ارة بعد الزواجحصول اإلج

  ١٦٥  الرضاع أجرة بدفع املكلف :الثالث الركن
  ١٦٧  العوض :الرابع الركن

  ١٦٩  :إكرام املرضعة
  ١٧٠  املرضعة إجارة به تنفسخ ما

  ١٧٠  :ـ موت املرضعة ١
  ١٧١  :ـ موت الطفل ٢
  ١٧١  :ـ األعذار املبيحة إلقالة املرضع ٣

  ١٧٢  الفطام أحكام
  ١٧٢  :تعريف

  ١٧٢  الفطام صحة شروط
  ١٧٢  :وقت الفطام: الشرط األول
  ١٧٤  :تشاور الزوجني: الشرط الثاين

  ١٧٥  :حكم تأخري احلد إىل الفطام
  ١٧٧  :آداب الفطام



 ٢٥٣

  ١٧٩  رابعا ـ التهيئة االجتماعية لألوالد

  ١٨٠  ـ حق األوالد يف االسم احلسن ١

  ١٨١  :وقت التسمية
  ١٨٢  :ل تسميتهتسمية السقط ومن مات قب

  ١٨٣  :حكم التصرف يف االسم
  ١٨٣  املستحبة األمساء

  ١٨٣  :ـ ارتباط االسم بأمساء اهللا ١
  ١٨٥  :ـ ارتباط االسم بالصاحلني ٢
  ١٨٧  :ـ صدق االسم ٣

  ١٨٧  القبيحة األمساء
  ١٩٠  :ـ األمساء الشركية ١
  ١٩٣  :ـ األمساء املسببة للتطري ٢
  ١٩٦  :ـ أمساء التزكية ٣
  ١٩٧  :ـ أمساء الظاملني ٤

  ١٩٨  الكىن أحكام
  ١٩٩  :تكنية من ال ولد له

  ٢٠٠  :تكين الصبيان
  ٢٠٠  :التكين باإلناث

  ٢٠١  :التكين بأيب القاسم
  ٢٠٣  :التكين بأبـي عيسى

  ٢٠٤  :تعريف اإلنسان نفسه بكنيته
  ٢٠٤  األلقاب أحكام

  ٢٠٤  :كروهةاأللقاب امل
  ٢٠٥  :التلقيب الوصفي
  ٢٠٧  :األلقاب املستحبة

  ٢٠٩  ـ حق األوالد يف العقيقة ٢
  ٢٠٩  :التعريف
  ٢٠٩  :حكمها
  ٢١١  :الترجيح

  ٢١٢  :احلكمة منها



 ٢٥٤

  ٢١٣  :العقيقة عن امليت
  ٢١٤  :العقيقة عن األنثى

  ٢١٤  :وقت العقيقة
  ٢١٤  :بداية حساب السابع

  ٢١٥  :قضاء العقيقة
  ٢١٦  :الترجيح

  ٢١٦  :طبخ العقيقة
  ٢١٦  :كسر عظام العقيقة

  ٢١٧  :لطخ رأس املولود بدم العقيقة
  ٢١٩  :املكلف بالعقيقة

  ٢١٩  :عقيقة اإلنسان عن نفسه
  ٢٢٠  :مصرف العقيقة

  ٢٢١  قدر العقيقة
  ٢٢١  :ما جيزئ يف العقيقة 

  ٢٢٢  :مقدار اجلائز يف العقيقة
  ٢٢٣  :ما يستحب قوله
  ٢٢٣  :حلق شعر املولود

  ٢٢٣  :ما يتصدق به

  ٢٢٥  خامسا ـ حق األوالد يف املعاملة العادلة

  ٢٢٦  ـ العدل يف املعاملة املادية ١
  ٢٢٦  :التعريف

  ٢٢٦  :احلكم التكليفي
  ٢٢٧  :وضعياحلكم ال
  ٢٣٠  :الترجيح

  ٢٣٢  :كيفية التسوية بني الذكر واألنثى
  ٢٣٤  :موت اجلائر يف العطية

  ٢٣٥  :الترجيح

  ٢٣٦  دل يف املعاملة النفسيةـ الع ٢

  ٢٣٦  :اعتبار البنات هبة من اهللا تعاىل 
  ٢٣٨  :اعتبار تسخط البنات من اجلاهلية



 ٢٥٥

  ٢٣٨  :ـ تسخط البنات ١
  ٢٣٩  :ـ قتل البنات ٢
  ٢٤٠  :ـ إهانة البنات ٣
  ٢٤١  :ـ تناقض وأوهام ٤

  ٢٤٢  :اجلزاء على اإلحسان هلا
  ٢٤٢  :احلجاب من النار

  ٢٤٣  :نةدخول اجل
  ٢٤٣  :يف اجلنة مرافقة رسول اهللا 

  ٢٤٤  :حتديد سلطات األب على بناته
  ٢٤٥  حكم اختيار جنس اجلنني

  ٢٤٧  الفهرس

  
  
  


