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ضوابط النرش يف املجلة

اللغة . ١ وسالمة  املنهج،  واستقامة  األصالة،  صفات  البحث  يف  تتوافر  أن 
واألسلوب.

أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنرش يف وعاء آخر.. ٢
أال يكون مستالً من عمل علمي سابق.. ٣
أال تزيد صفحاته عن مخسني صفحة، ويمكن نرش البحث الطويل يف أكثر . ٤

من عدد.
أن يكون يف ختصص املجلة (الفقه وأصوله).. ٥
أن جتعل حوايش كل صفحة أسفلها.. ٦
أن يتقدم الباحث برغبته يف نرش بحثه كتابة مع التزامه بعدم نرش بحثه قبل . ٧

صدور املجلة إال بعد موافقة خطية من هيئة حترير املجلة.
وملخصاً . ٨  CD مع  احلاسوب  عىل  مطبوعة  نسخ  ثالث  الباحث  يقدم  أن 

موجزاً لبحثه.
جيعل مقاس احلرف يف الصلب (١٦) ويف احلاشية (١٤).. ٩

حيكم البحث من قبل متخصصني اثنني عىل األقل.. ١٠
ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا؛ نرشت أو مل تنرش.. ١١
من . ١٢ نسخ  عرش  مع  املجلة  من  نسخ  ثالث  بحثه  املنشور  الباحث  يعطى 

بحثه.
البحث املنشور يف املجلة يعرب عن رأي صاحبه.. ١٣



٥ 

افتتاحية العدد
لسامحة مفتي عام اململكة العربية السعودية
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
يوم  إىل  هبديه   واهتد سنته  اتبع  ومن  وصحبه  آله  وعىل  والرسل، 

الدين، أما بعد:
فإن الفقه يف الدين له منزلة رفيعة يف دين اهللا تعاىل، قال تعاىل: ( ¹  
  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º
È  Ç)، فجعل الفقه يف الدين قسيامً للجهاد يف سبيله، ويف احلديث 
املتفق عىل صحته أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال: «من يرد اهللا به خرياً يفقه يف الدين».
وملا كان الفقه يف الدين هبذه املنزلة الرفيعة، كان الفقهاء املشتغلون 

بعلم الفقه أيضاً يف منزلة رفيعة؛ لرشف ما حيملونه.
وال شك أن الفقهاء السابقني -رمحهم اهللا تعاىل- قد بذلوا جهوداً 
قواعد  بوضع  وذلك  الرشيعة،  خدمة  يف  املتعاقبة  العصور  عرب  كبرية 
يعتنون  فكانوا  والتبديل،  التحريف  من  وحفظها  نصوصها،  لفهم 
معرفة  يف  وجيتهدون  والسنة،  الكتاب  نصوص  من  الدين  يف  بالتفقه 
وخاصة  والنوازل،  والقضايا  املسائل  من  استجد  ملا  الرشعي  احلكم 
مع اتساع رقعة اإلسالم، وطروء حوادث ونوازل مل تكن معروفة من 

قبل.



 ٦

ومن جهود الفقهاء يف هذا الصدد: التصنيف، فقد صنفوا يف الفقه 
خمتلف  يف  ورشوحاً  ومتوناً  ومطوالت،  خمترصات  بني  ما  خمتلفة  كتباً 
أبواب الفقه، والزال العلامء وطالب العلم يصنفون كتباً ومؤلفات يف 

جمال الفقه مما ينتفع به الناس يف كل عرص.
فيها  العلمية  األقسام  أصبحت  واجلامعات  الكليات  إنشاء  وبعد 

تقوم بتكليف طالهبا بإعداد رسائل جامعية.
ترعى  اململكة،  جامعات  يف  الرشيعة  كليات  الكليات  تلك  ومن 
إعداد الرسائل العلمية يف الفقه وأصوله، وكذلك املؤسسات العلمية 
من هيئات ومجعيات وجمامع فقهية وجلان علمية تسهم بجهود كبرية 

يف هذا املجال. 
أسأل اهللا تعاىل أن يسدد القائمني عليها، وأن يعينهم، وأن يبارك يف 

جهودهم.
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



٧ 

كلمة التحرير
محمد،  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وعلى آله وصحبه، ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد:

المحكمة،  العلمية  المجالت  من  بالعديد  العلمية  الساحة  فتزخر 
المخلصون  يبذلها  التي  الجهود  بفضل  ثم  تعالى،  الله  بفضل  وهذا 
باق  األمة  في  الخير  أن  على  دليل  وهو  اإلسالمية،  األمة  أبناء  من 
نْ  ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ -بحمد الله- إلى قيام الساعة، قال رسول الله : «ال تَزَ
هِ  رُ اللَّ تِيَ أَمْ أْ تَّى يَ ، حَ مْ لَهُ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ رُّ ، ال يَضُ قِّ لَى الحَ ينَ عَ رِ اهِ تِي ظَ مَّ أُ

.« لِكَ ذَ مْ كَ هُ وَ
وخاصة  العلمية،  والدوريات  المجالت  كثرة  من  الرغم  وعلى 
موضوعات  على  وتحوي  والفقهية،  الشرعية  بالدراسات  تهتم  التي 
إلى  الوصول  والباحثين  العلم  طالب  على  يصعب  قد  فإنه  مهمة؛ 
المجال  يتسع  ال  كثيرة  ألسباب  وسهولة؛  بيسر  الموضوعات  هذه 

للخوض فيها.
هذه  على  القائمة  الجهات  تقوم  أن  بمكان  األهمية  فمن  لذا 
هذا  في  الخبرات  وتبادل  بينها،  فيما  والتعاون  بالتنسيق  المجالت 



 ٨

الشأن، والعمل على تقديم آلية معينة؛ من شأنها تيسير الوصول إلى 
موضوعات هذه المجالت بسهولة ويسر.

 الرؤ لتلقي  تام  استعداد  على  الفقهية  الجمعية  مجلة  في  ونحن 
والمقترحات، والتعاون في هذا الشأن من ذوي االختصاص، ومن 
طالب العلم عموماً، مع اإلشارة واإلشادة بالجهود المبذولة في هذا 

الشأن لكنها تبقى جهوداً فردية محدودة.
الجميع  ويوفق  الخطى  ويسدد  الجهود  في  يبارك  أن  أسأل  والله 

لما يحب ويرضى.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

رئيس التحرير



٩ 

مبحث النسخ
يف علم أصول الفقه

ويف علم الناسخ واملنسوخ
(دراسة حتليلية مقارنة)

إعداد
د. حممد بن سليامن العريني

األستاذ املساعد بقسم أصول الفقه
يف كلية الرشيعة يف الرياض





١١ 

املقدمة

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، أما بعد: 

فإن فضل علم أصول الفقه، ورشفه ومكانته يف علوم الرشيعة، مما 
الثناء  يف  أئمة  عبارات  أو  أدلة،  سوق  يف  إلطالة  حيتاج  وال  خيفى،  ال 

عليه، واحلث عىل االهتامم به. 
استفادته  العلم:  هذا  أرباب  يذكرها  التي  املستقرة  األمور  من  وإن 
من علوم عديدة؛ كعلم اللغة العربية، وعلم الكالم، وتصور األحكام 
االستفادة  تلك  ومثل  وغريها،  واحلديث،  القرآن  وعلوم  الرشعية، 
ال ينكرها األصوليون، إال أن استفادهتم من تلك العلوم ال تعني أن 
عملهم كان جمرد مجع لنبذ متفرقة من علوم شتى، وإخراج علم جديد 
حتت مسمى (علم أصول الفقه)، وهو ما يزعمه من حياول التقليل من 

أمهية علم أصول الفقه. 
مثل  عىل  يرد  -وهو  ٧٥٦هـ)  (ت  السبكي(١)  الدين  تقي  يقول 
إال  هو  وهل  الفقه،  أصول  مت  عظّ قد  قلت:  الدعاو-: «فإن  تلك 
(١) هو عيل بن عبدالكايف بن عيل السبكي، كنيته أبو احلسن، ولقبه تقي الدين، من كبار فقهاء 
الشافعية وأصولييهم، وبرع يف التفسري والنحو واجلدل وغريها. من مؤلفاته: التفسري، 

.واالبتهاج يف رشح املنهاج يف الفقه، وشفاء السقام يف زيارة خري األنام، والفتاو
وشذرات   ،(١٧٦/٢) الوعاة  وبغية   ،(٤١٢/١) املفرسين  طبقات  ترمجته:  يف  انظر 

الذهب (١٨٠/٦).



 ١٢

معاين  يف  الكالم  وهي  النحو،  من  نبذةٌ  متفرقة:  علوم  من  عت  مجُ بذٌ  نُ
احلروف التي حيتاج إليها الفقيه، والكالم يف االستثناء، وما أشبه ذلك، 
يف  والكالم  والقبح،  سن  احلُ يف  الكالم  وهي  الكالم،  علم  من  ونبذةٌ 
ونحو  واألفعال،  النسخ  يف  الكالم  وبعض  وأقسامه،  الرشعي  احلكم 
وصيغ  والنهي،  األمر  معنى  يف  الكالم  وهي  اللغة،  من  ونبذةٌ  ذلك، 
يد، وما أشبه ذلك، ونبذةٌ من  العموم، واملجمل واملبني، واملطلق واملقّ

علم احلديث، وهي الكالم يف األخبار. 
والعارف هبذه العلوم ال حيتاج إىل أصول الفقه يف يشء من ذلك، وغري 
العارف هبا ال يغنيه أصول الفقه يف اإلحاطة هبا، فلم يبق من أصول الفقه 
الكالم  وبعض  واالجتهاد  والتعارض  والقياس  اإلمجاع  يف  الكالم  إال 
القياس  يف  الكالم  وبعض  أيضاً،  الدين  أصول  من  وهو  اإلمجاع،  يف 
والتعارض مما يستقلُّ به الفقيه، فصارت فائدة أصول الفقه بالذات قليلة 

 .(١)« د الذي ينفرد به ما كان إال شيئاً يسرياً رِّ جداً، بحيث لو جُ
م السبكي (ت ٧٥٦هـ) مشكوراً جوابه املشهور عن مثل   وقد قدّ
عنها،  اإلجابة  يف  دائامً  نرددها  التي  املشهورة  عبارته  يف   الدعو تلك 
قوا يف فهم أشياء  حيث يقول: «قلت: ليس كذلك، فإن األصوليني دقّ
من كالم العرب مل يصل إليه النحاة وال اللغويون، فإن كالم العرب 
متسعٌ جداً، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط األلفاظ، ومعانيها 
واستقراء  األصويل،  نظر  إىل  حتتاج  التي  الدقيقة  املعاين  دون  الظاهرة، 

زائد عن استقراء اللغوي»(٢).
ثم مثّل عىل ذلك التدقيق الذي امتاز به األصوليون بـ: داللة صيغة 
العموم،  وصيغ  التحريم،  عىل  تفعل)  و(ال  الوجوب،  عىل  (افعل) 

(١) اإلهباج يف رشح املنهاج (٤٥/١-٤٦).
(٢) املصدر السابق (٤٦/١). 



١٣ 

ومعنى االستثناء، التي هي يف األصل من علم اللغة؛ إال أن األصوليني 
اللغة،  كتب  يف  جتدها  ال  وحتقيقات  وإضافات  مباحث  فيها  هلم  كان 
من  خاص  باستقراء  األصوليون  إليها  توصل  وقد  فيها،  فتّشت  مهام 

كالم العرب، وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو(١).
هذه  مثل  ترديد  دائرة  يف  البقاء  عدم  األصوليني  وظيفة  من  إن 
بدراسات  القيام  واجبهم  من  بل  فلكها،  يف  والبقاء  العبارات، 
األصوليني  دراسة  بني  مقارنة  تقديم  حتاول  بحيث  مقارنة،  تطبيقية 
من  استفادها  الفقه  أصول  علم  إن  قيل:  التي  للمباحث  يف مؤلفاهتم 
دور  يتضح  بحيث  العلوم،  تلك  يف  بحثها  وبني   ،األخر العلوم 
عام  املباحث  لتلك  وتدقيقات  إضافات  من  موه  قدّ وما  األصوليني، 
هي عليه يف تلك العلوم، وتربز حينئذٍ أمهية أصول الفقه واستقالله، 
ق الرد عىل من قلّل من أمهيته من خالل دراسات واقعية بعيدة  ويتحقّ

عن جمرد التنظري. 
واحلقيقة أين مل أجد ما يمكن اعتباره دراسة واضحة ومتكاملة تقارن 
بني بحث األصوليني ملوضوع النسخ الذي هو أحد أهم مباحث علم 

أصول الفقه، وبني دراسة علامء الناسخ واملنسوخ هلذا املبحث. 
(مبحث  بعنوان:  هو  الذي  البحث  هذا  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
-دراسة  واملنسوخ  الناسخ  علم  ويف  الفقه،  أصول  علم  يف  النسخ 

حتليلية مقارنة-). 
منذ  الدراسات  هذه  مثل  يف  الكتابة  من  البدّ  أنه   أر كنت  وقد 
زمن، إال أنني بعد تدرييس ملبحث النسخ، ضمن منهج أصول الفقه يف 
املستو الثاين يف كلية الرشيعة، أصبح لدي تصور أوضح للموضوع، 

ورأيت أن أكتب فيه وفق اخلطة اآلتية، وهي:
(١) انظر: املصدر السابق (٤٦/١).



 ١٤

ية املوضوع، وسبب الكتابة فيه.  نت أمهّ املقدمة: وتضمّ
التمهيد: يف تعريف النسخ.

وبعلم  الفقه،  أصول  بعلم  النسخ  مبحث  عالقة  األول:  املبحث 
الناسخ واملنسوخ، وحتته مطلبان:

- املطلب األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه. 
- املطلب الثاين: عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ. 

املبحث الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه، ويف علم 
الناسخ واملنسوخ، وحتته مطلبان: 

- املطلب األول: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه. 
- املطلب الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ. 

املبحث الثالث: املقارنة بني دراسة األصوليني، وبني دراسة علامء 
الناسخ واملنسوخ ملبحث النسخ. 

ن أهم النتائج املستخلصة من البحث.  اخلامتة: وتتضمّ
واهللا تعاىل أسأل أن ينفع هبذا البحث، وصىل اهللا عىل نبينا حممد. 



١٥ 

التمهيد يف تعريف النسخ

نسخ  يقال:  (نسخ)،  الثالثي  الفعل  من  مصدر  اللغة:  يف  النسخ 
ينسخ نسخاً، واسم الفاعل منه: ناسخ، واسم املفعول منه: منسوخ.

والنسخ يف اللغة يأيت عىل معنيني:
واإلعدام، سواء أكان ذلك الرفع إىل بدل،  واإلزالة  األول: الرفع 
الشمس  نسختْ  يقال:  كام  مقامه،  آخر  يشء  وإقامة  اليشء  رفع  أي 
دون  اليشء  رفع  أي  بدل،  غري  إىل  أم  الشباب.  الشيب  ونسخ  الظل، 

إقامة يشء آخر مقامه، ومن هذا املعنى قوهلم: نسختْ الريح األثر. 
الكتاب  نسختُ  قوهلم:  املعنى  هذا  ومن  والتحويل،  النقل  الثاين: 

إذا نقلتُ ما فيه. 
وقد أشارت املعاجم اللغوية هلذين املعنيني من معاين النسخ: 

أصلٌ  واخلاء  والسني  «النون  ٣٩٥هـ):  (ت  فارس(١)  ابن  يقول 
، إال أنه خمتلفٌ يف قياسه».  واحدٌ

قال قوم: قياسه رفع يشء وإثبات غريه مكانه، وقال آخرون: قياسه 
(١) هو أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويني، املعروف بالرازي 
، وكان أكثر مقامه هبا وإليها يُنسب،  اللغوي، ولد بقزوين ونشأ هبمذان ثم انتقل إىل الريّ
شديد  كريامً  جواداً  ورعاً  تقياً  كان  الفارسية،  جييد  كان  إنه  وقيل:  بالعربية،  مولعاً  كان 
التواضع، من مؤلفاته: مقاييس اللغة، واملجمل يف اللغة، والصاحبي، واالتباع واملزاوجة.

الوعاة  وبغية   ،(٩٢/١) الرواة  وإنباه   ،(١٠٠/١) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 
(٣٥٢/١)، ومعجم األدباء (٨٠/٤).



 ١٦

حتويل يشء إىل يشء، قالوا: النسخ: نسخ الكتاب، والنسخ: أمرٌ كان 
يُعمل به من قبل ثم يُنسخ بحادث غريه، كاآلية ينزل فيها أمرٌ ثم يُنسخ 
الشمسُ  وانتسخت  انتسخه،  فقد  شيئاً  خلف  يشء  وكل   ،أخر بآية 
، وتناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة،  ، والشيبُ الشبابَ الظلَّ

وأصل اإلرث قائم مل يُقسم، ومنه تناسخ األزمنة والقرون...»(١).
املعنى  هو  السابقني  املعنيني  أي  يف  العلامء  بني  خالف  وقع  وقد 

احلقيقي للنسخ؟ 
أنه  بمعنى  العكس؛  أو  النقل؟  يف  جمازٌ  الرفع  يف  حقيقةٌ  هو  فهل 
حقيقةٌ يف النقل جمازٌ يف الرفع؟ أو هو مشرتكٌ بينهام، بمعنى أن يكون 
ن لإلزالة،  موضوعاً للقدر املشرتك بينهام، أي أنه بمعنى الرفع املتضمّ

نة للرفع؟(٢) أو اإلزالة املتضمّ
وتلك  كثرية،  بتعريفات  النسخ  رِّف  عُ فقد  االصطالح:  يف  أما 
وأوضحها  أرجحها  أن  إال  ومعناها،  لفظها  يف  متفاوتةٌ  التعريفات 
-يف نظري- هو تعريف ابن قدامة(٣) (ت٦٢٠هـ) يف (روضة الناظر) 
بخطابٍ  مٍ  متقدّ بخطابٍ  الثابت  احلكم  رفع  بأنه:  النسخ  عرّف  حيث 

مرتاخٍ عنه(٤). 
- الصحاح (٤٣٣/١) ولسان العرب (٦١/٣)،  (١) مقاييس اللغة (٤٢٤/٥)، وانظر -أيضاً

مادة (نسخ).
(٢) انظر خالف العلامء يف هذه املسألة يف: أصول اجلصاص (١٩٧/٢)، واملعتمد (٣٦٤/١)، 
وأصول الرسخيس (٥٥/٢)، واملستصفى للغزايل (٢٠٧/١)، واملحصول (٢٨٠/٣)، 

واإلحكام لآلمدي (١٠٢/٣)، واإلهباج (١٠٨١/٢). 
عييلّ املقديس ثم الدمشقي،  (٣) هو أبو حممد، عبداهللا بن حممد بن قدامة العدوي القريش اجلامّ
ة املذهب احلنبيل يف زمانه، من مؤلفاته: روضة الناظر وجنة  امللقب بموفق الدين، من أئمّ

املناظر يف أصول الفقه، وألّف يف الفقه: املغني، والكايف، واملقنع.
انظر يف ترمجته: ذيل طبقات احلنابلة (١٣٣/٢)، وفوات الوفيات (١٥٨/٢)، وشذرات 

الذهب (٨٨/٥). 
(٤) انظر: روضة الناظر (٢٨٣/١)، وهو قريب من تعريف الغزايل يف املستصفى (٢٠٧/١)،= 
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رشح التعريف:
لواله  وجه  عىل  اليشء  إزالة  هو  الرفع  معنى  احلكم»  «رفع  قوله: 
احلكم  تعلّق  قطع  هو  النسخ  باب  يف  بالرفع  املراد  أن  أي  ثابتاً،  لبقي 
تعلّق  مدة  انتهاء  به  املراد  وليس  الناسخ،  بورود  باملكلَّف  الرشعي 
احلكم باملكلَّف(١)، ومثال ذلك يف األحكام الفقهية: رفع حكم اإلجارة 

بالفسخ، فإنه يفارق زوال حكمها بانقضاء مدهتا(٢).
م» بمعنى أن حقيقة النسخ هي رفعٌ  وقوله: «الثابت بخطاب متقدِّ
=وهذا التعريف وما قاربه يف العبارة قائمٌ عىل اعتبار النسخ رفع للحكم الثابت بخطاب 
- كأيب بكر  متقدم بخطاب مرتاخٍ عنه، وهذا ما ذهب إليه طائفةٌ من األصوليني -أيضاً

الصرييف، والباقالين، وأيب إسحاق الشريازي، واآلمدي، وابن احلاجب، وغريهم.
 ،(١٠٤/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(١٢٧) اللمع  ورشح   ،(٢٠٧/١) املستصفى  انظر: 

وخمترص ابن احلاجب (٦٤٨/٢) مع بيان املخترص.
إال أن هناك طائفة أخر من األصوليني ترفض اعتبار ما حيصل يف النسخ رفعاً للحكم 
، وإن اختلفت  السابق، بل هو بيانٌ النتهاء مدة العبادة الثابتة باخلطاب األول بخطاب ثانٍ
عباراهتم يف التعريف والداللة عىل هذا املعنى إال أن هذا التوجه قائمٌ عىل أساس أن ظاهر 
اخلطاب األول بقاء احلكم وتأبيده، ثم جاء الناسخ ليدل عىل انتهاء زمنه، فالنسخ ليس 
رفعاً للحكم السابق؛ ألن الرفع إما أن يكون رفعاً لثابت أو رفعاً ملا ال ثبات له، فالثابت 

ال يمكن رفعه، وما ال ثبات له ال حاجة إىل رفعه.
وقد نسب الغزايل التعريف الثاين للفقهاء دون أن يبنيّ مقصوده هبم، وهو منقولٌ عن أيب 
- إمام احلرمني  منصور املاتريدي، وأيب إسحاق اإلسفراييني، وممن تبنى هذا التوجه -أيضاً
يف الربهان، واختاره القرايف واصفاً إياه بأنه احلق، وقال به بعض احلنفية، واختار بعضهم 

. التوسط فقالوا: هو رفعٌ بالنسبة لعلم العباد لكنه بالنسبة لعلم الرشع بيانٌ حمضٌ
الرسخيس  وأصول   ،(٢٤٦/٢) الربهان  يف:  النسخ  لتعريف  التوجه  هذا  يف  انظر 
 ،(١٥٧/٣) للبخاري  األرسار  وكشف   ،(٣٠٢) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٥٥/٢)

والبحر املحيط (٦٥/٤). 
حصل  ما  اعتبار  قبول  وعدم  النسخ،  عملية  يف  الرفع  حصول  حقيقة  عىل  تأكيد  وهبذا   (١)
يراه  ما  وهو   ، ثانٍ بخطاب  األول  باخلطاب  الثابتة  العبادة  مدة  النتهاء  ؛  بيانٍ عملية  فيها 

أصحاب التوجه الثاين يف تعريف النسخ. 
(٢) انظر: روضة الناظر (٢٨٤/١).
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م سابق، ألن ابتداء العبادات يف الرشع مزيلٌ  حلكمٍ ثبت بخطابٍ متقدِّ
حلكم العقل من براءة الذمة، وليس ذلك بنسخ(١).

ال  النسخ  أن  بمعنى  الثاين،  اخلطاب  هو  وهذا  «بخطاب»  وقوله: 
ألن  األول؛  اخلطاب  حكم  برفع  ثانٍ  خطابٍ  ورود  حال  إال  ق  يتحقّ
ليس  ونحومها  واجلنون  باملوت  باملكلّف  الرشعي  احلكم  تعلِّق  زوال 

.(٢) بنسخ؛ ألن تعلّق احلكم األول باملكلّف مل يرتفع بخطابٍ ثانٍ
أي  الرتاخي،  من  فيه  البدّ  النسخ  أن  بمعنى  عنه»  «مرتاخٍ  وقوله: 
هو  بالرتاخي  واملقصود  األول،  اخلطاب  عن  الثاين  اخلطاب  تراخي 
وجود املدة الزمنية بني اخلطابني؛ إذ لو كان متصالً به لكان بياناً وإمتاماً 

.(٣) ، ولصار اخلطاب واحداً ملعنى الكالم، وتقديراً له بمدةٍ ورشطٍ

(١) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).

(٢) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).

(٣) انظر: املصدر السابق (٢٨٤/١).
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املبحث األول
عالقة مبحث النسخ

بعلم أصول الفقه، وبعلم الناسخ واملنسوخ

املطلب األول
عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه 

الفقه،  أصول  علم  يف  األصيلة  املباحث  أحد  هو  النسخ  مبحث 
بموضوع  النسخ  موضوع  الرتباط  أصويل؛  كتاب  منه  خيلو  يكاد  وال 
االستدالل بالدليل النقيل، ومن أهمِّ رشوط ذلك االستدالل أن يكون 

ذلك الدليل غري منسوخ. 
إال أن األصوليني يتفاوتون يف ترتيب وإيراد ذلك املبحث يف كتبهم، 
يف  وهم  فيه،  أورده  الذي  املوضع  يف  معنيّ  واعتبار  نظرٍ  وجه  ولكلٍ 
عالقة  إىل  ويلمحون  يشريون  املبحث  ذلك  إيراد  ملوضوع  اختيارهم 
عالقة  اإليراد  ذلك  من  يُفهم  وبالتايل  يليه،  أو  يسبقه  بام  املبحث  ذلك 
ح أحياناً  مبحث النسخ بعلم أصول الفقه عموماً؛ بل إن بعضهم يرصّ

بسبب اختياره لذلك املوضع يف اإليراد: 
يف  النسخ  عن  تكلّم  األصوليني  إمام  ٢٠٤هـ)  (ت  فالشافعي(١) 
(١) هو اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع القريش املطلبي، ولد يف غزة 
مالك= وموطأ  القرآن  فحفظ  املكرمة،  مكه  يف  ونشأ  ١٥٠هـ،  عام  فلسطني  بالد  من 
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مواضع عدة، وكتابه (الرسالة) وإن مل يُؤلّف عىل طريقة األصوليني 
سبب  صنيعه  من  أو  كالمه  من  تعرف  أنك  إال  املعروفة؛  نَهم  نَ وسَ
يتحدث  موضع  ففي  املوضع،  ذلك  يف  النسخ  عن  وكالمه  إيراده 
كتاب  من  واملنسوخ  الناسخ  عىل  السنة  داللة  باعتبار  النسخ  عن 
وأنه  بالقرآن،  السنة  عالقة  عن  يتحدث  املوضوع  ذلك  يف  وهو  اهللا، 
موضع  ويف  القرآن(١)،  من  واملنسوخ  الناسخ  معرفة  عىل  هبا  يُستدل 
آخر يتحدث عن اشرتاك القرآن والسنة يف نسخ بعض األحكام(٢)، 
ويف موضع ثالث يتكلّم عن الناسخ واملنسوخ الذي تدل عليه السنة 
ره يف  له وقرّ واإلمجاع(٣)، ويف موضع رابع يعود لتأكيد ما سبق أن أصّ
عىل  تدل  ولكنها  القرآن،  تنسخ  ال  وأهنا  بالقرآن،  السنة  لعالقة  بيانه 

موضع الناسخ منه(٤).
الرتتيب  طابع  ذلك-  -بعد  األصولية  املؤلّفات  أخذت  ملا  ثم 
يف  وختتلف  تفصيالهتا  بعض  يف  تتفق  معينة  مناهج  وفق  والتأليف 
مع  النسخ،  مبحث  إيراد  مكان  يف  تفاوتاً   - –أيضاً وجدنا   ،أخر
الترصيح أو التلميح إىل سبب اختيار ذلك املوضوع يف اإليراد؛ لكن 
عىل كل األحوال ويف كل املواضع فإن عالقة النسخ بعلم أصول الفقه 

واضحة جليّة(٥). 
بغداد  إىل  انتقل  ثم  والزمه،  مالك  اإلمام  يد  عىل  ه  تفقّ وقد  سنني،  عرش  يتجاوز  وملا   =
وأخذ عنه علامؤها، ثم انتقل إىل مرص واستقر هبا إىل أن تويف. من مؤلفاته: الرسالة يف 

أصول الفقه، واألم يف الفقه، واختالف احلديث.
وطبقات   ،(٥/١٠) النبالء  أعالم  وسري   ،(٣٠٥/٣) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 

الشافعية لألسنوي (١١/١)، وشذرات الذهب (٩/٢). 
(١) انظر: الرسالة (١٠٨).

(٢) انظر: املصدر السابق (١٠٧).
(٣) انظر: الرسالة (١٢٣).

(٤) انظر: املصدر السابق (١٦٨).
ليس=  إذ  فحسب؛  التمثيل  قبيل  من  هو  إنام  األصوليني  بعض  صنيع  من  سأذكره  وما   (٥)
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النسخ  مبحث  بني  الوثيقة  العالقة  الحظ  من  األصوليني  فمن 
من  النقيل  الدليل  عىل  وراداً  النسخ  لكون  النقلية؛  األدلة  ومباحث 
إيراد  بعد  النسخ  مبحث  أورد  من  هؤالء  من  أن  إال  وسنة،  كتاب 
فاألجدر  واردٌ عليهام،  النسخ ما دام أنه  والسنة؛ ألن  مبحث الكتاب 
متأخر(١)،  أمرٍ  عىل  إحالة  إىل  حيتاج  ال  حتى  مجيعاً؛  بحثهام  بعد  بحثه 
ومنهم من بحث النسخ بعد مبحث الكتاب وقبل مبحث السنة، وقد 
ح الغزايل(٢) بسبب اختياره ملثل ذلك الصنيع؛ فقال: «وأما النسخ:  رصّ
إىل  ق  يتطرّ النسخ  ألن  األخبار؛  كتاب  بعد  بذكره  العادة  جرت  فقد 
الكتاب والسنة مجيعاً، لكنّا ذكرناه يف أحكام الكتاب ملعنيني: أحدمها: 
ه إىل كالم اهللا تعاىل مع استحالة  قُ أن إشكاله وغموضه من حيث تطرُّ
قه  تعلّ ألجل  طال  قد  األخبار  عىل  الكالم  أن  والثاين:  عليه،  اَء  البَدَ
أثر  عىل  ذكره  فرأينا  ذلك،  وغري  واآلحاد  التواتر  من  طرقها  بمعرفة 

أحكام الكتاب أوىل...»(٣).
من  فريق  عند  الرفع-  -وليس  البيان  من  نوعاً  النسخ  كان  وملا 
=املقصود تتبع مناهج األصوليني يف مكان إيراد مبحث النسخ، إنام املقصود هو وضوح 

عالقة مبحث النسخ ببقية املباحث األصولية أياً كان مكان إيراده. 
- عند اآلمدي يف اإلحكام (١٠١/٣). (١) ونجد هذا التوجه -مثالً

بحجة  واملعروف  الشافعي،  الطويس  أمحد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  هو   (٢)
نيسابور  ونزل  العلم،  لطلب  عنها  ارحتل  ثم  فارس،  أعامل  من  بطوس  ولد  اإلسالم، 
وأخذ عن علامئها، والزم إمام احلرمني اجلويني، ثم نُدب للتدريس يف املدرسة النظامية 
للتصوف.  ه  وتوجّ والعبادة  السياحة  عىل  أقبل  ثم  الناس،  عند  منزلته  وعظمت  ببغداد، 
وشفاء  األصول،  علم  من  واملستصفى  األصول،  تعليقات  من  املنخول  مؤلفاته:  من 
-: هتافت  الغليل، كام ألّف يف الفروع: الوجيز، والوسيط، والبسيط، ومن مؤلفاته -أيضاً

الفالسفة، ومعيار العلوم.
 ،(١٠١/٤)  الكرب الشافعية  وطبقات   ،(٣٥٣/٣) األعيان  وفيات  ترمجته:  يف  انظر 

والوايف بالوفيات (٢٧٧/١)، وشذرات الذهب (١٠/٤).
(٣) املستصفى (٢٠٤/١).
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مبحث  ضمن  النسخ  يبحثون  وجدناهم  -كاحلنفية-  األصوليني 
البيان(١).

مةً يف  واملالحظ يف مثل هذه املناهج أن النسخ كان يشغل مرتبةً متقدّ
كانت  التي  النقلية  باألدلة  قاً  متعلّ باعتباره  األصولية؛  املباحث  ترتيب 
أن  إال  الفقه،  أصول  مباحث  ضمن  م  املتقدّ ترتيبها  حيث  من  كذلك 
ر مبحث النسخ كثرياً،  من األصوليني من الحظ معنى آخر جعله يؤخِّ
وذلك املعنى هو أن النسخ أحد طرق دفع التعارض، وذلك برتجيح 
من  وكان  منسوخاً،  واآلخر  حمكامً  باعتباره  اآلخر  عىل  الدليلني  أحد 
مباحث  ضمن  والرتجيح  التعارض  مباحث  تأخري  األصوليني  عادة 

أصول الفقه(٢).
املطلب الثاين

عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ 
 وهي عالقة واضحة من العنوان: (علم الناسخ واملنسوخ) الذي 
ى بـ: (علوم القرآن)(٣) أو أحد فروعه، وهو الفرع  هو أحد أنواع ما يُسمّ
(١) انظر: تقويم األدلة (٢٢٨)، وأصول اجلصاص (٢٢/٢)، وأصول الرسخيس (٥٥/٢)، 

وكشف األرسار للبخاري (١١٠/٣).
(٢) وهذا هو ظاهر صنيع إمام احلرمني يف الربهان (٢٤٦/٢)؛ حيث بحث النسخ يف آخر 

مسائل كتابه.
امً  لَ امً مستقالً -أي باعتباره عَ لْ (٣) للعلامء عبارات عديدة يف تعريف (علوم القرآن) باعتباره عِ
العرفان  مناهل  يف  الزرقاين  تعريف  هو  نظري-  -يف  أشهرها  أن  إال  -؛  معنيٍ مٍ  لْ عِ عىل 
وترتيبه،  نزوله،  ناحية  من  الكريم  بالقرآن  تتعلّق  مباحث  بأنه:  فه  عرّ حيث  (٢٠/١)؛ 
عنه،  به  الشُّ ورفع  ومنسوخه،  وناسخه  وإعجازه،  وتفسريه،  وقراءته،  وكتابته،  ومجعه، 
قة بالقرآن  ونحو ذلك، أي أن علوم القرآن هو العلم الذي يُعنى بالعلوم والدراسات املتعلّ
- إىل سبب  الكريم، سواء أكانت خادمة له أم معينة عىل فهمه، وقد أشار الزرقاين -أيضاً
تسمية هذا العلم بصيغة اجلمع (علوم القرآن) دون صيغة اإلفراد (علم القرآن)، وهي 

. أن علوم القرآن عبارة عن مجلة من العلوم، وليس علامً واحداً
انظر: مناهل العرفان (٨/١، ٢٥). 
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واملنسوخ  الناسخ  وعلم  منسوخه،  من  القرآن  ناسخ  بمعرفة  اخلاص 
واملنسوخ  بالناسخ  املعرفة  وتلك  النسخ،  مسألة  عىل  ودائرٌ  قائم  علمٌ 
نةٌ عىل فهم القرآن الكريم وتفسريه عىل الوجه الصحيح، ولذلك  يْ عِ مُ
قيل: إن من رشوط أهلية املفرسِّ هي معرفته بالناسخ واملنسوخ، وأن 
من ال يعرف ذلك ال جيوز له أن يفرس القرآن الكريم(١)، ومن هنا كان 
حيتمل  ال  مما  واملنسوخ  الناسخ  وعلم  النسخ  مبحث  بني  العالقة  بيان 

اإلطالة؛ لوضوحه(٢).
(١) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٥/٤).

وهو  ومنسوخه)،  احلديث  ناسخ  (علم  بـ:  ى  يسمّ ما  إىل   - -أيضاً اإلشارة:  من  والبدّ   (٢)
مى بـ: (علوم احلديث) أو أحد أنواعه، وقد أُلفت فيه مؤلفات مستقلة  أحد أفرع ما يُسّ

-، ومن تلك املؤلفات املستقلة فيه:  -أيضاً
ناسخ احلديث ومنسوخه، وهو كتاب منسوب لإلمام أمحد بن حنبل (ت ٢٤١هـ). 

املعروف  احلنبيل،  الطائي  هانئ  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أليب  ومنسوخه؛  احلديث  ناسخ 
باألثرم (ت ٢٦١هـ)، والكتاب مطبوع. 

الناسخ واملنسوخ من احلديث؛ أليب داود السجستاين، صاحب السنن (ت ٢٧٥هـ). 
ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب بكر حممد بن عثامن بن اجلعد الشيباين (ت ٣٠١هـ). 

ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ)، والكتاب مطبوع. 
حازم  بن  عثامن  بن  موسى  بن  حممد  بكر  أليب  اآلثار؛  من  واملنسوخ  الناسخ  يف  االعتبار 

اهلمذاين (ت ٥٨٤هـ)، والكتاب مطبوع.
القرآن  علامء  وبحث  للنسخ  األصوليني  بحث  بني  املقارنة  هو  هذا  بحثي  يف  واملقصود 
وعلامء الناسخ واملنسوخ لذلك املبحث؛ ألن اإلطالق -من وجهة نظري- ينرصف إىل 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  النسخ،  بحث  يُذكر  عندما  القرآن  من  واملنسوخ  الناسخ  علم 
يف  النسخ  مبحث  بني  التأصيلية  النظرية  الناحية  من  فرقٍ  كبري  هناك  ليس  فإنه   أخر
فإن  وهلذا  أيضاً،  هنا  يقال  هناك  يقال  ما  وبالتايل  السنة،  يف  النسخ  مبحث  وبني  القرآن، 
واحد، وإنام خيتلفون يف  والسنة عىل وزن  احلديث عن نسخ القرآن  األصوليني جيعلون 
-كام  مجيعاً  بعدمها  أو  السنة،  وقبل  القرآن  دليل  بعد  يُذكر  هل  النسخ،  مبحث  ترتيب 
م-، ويمكن أن يقال: إن الفرق بني القرآن والسنة يف مبحث النسخ هو ما  ه فيام تقدّ ذكرتُ
أشار إليه مكي القييس عندما حتدث عن أقسام نسخ السنة بالسنة، وأنه عىل أربعة أوجه: 
رَ بأمر عن اجتهاده، ثم ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فنسخ  األول: أن يكون النبي  قد أَمَ

أمره السابق، وهذا الوجه ال جيوز عىل اهللا تعاىل؛ ألنه يعلم ما يكون قبل كونه،=
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= بخالف البرش. الثاين: أن يكون النبي  نو عند أمره وهنيه أن يغريّ ذلك يف وقت 
م علمه بام انطوت عليه نيته من تغيري ما أمر به يف وقت آخر، وهذا مشابهٌ لنسخ  آخر، لتقدّ
؛ لصالح عبادة، ثم نسخه يف وقتٍ آخر لصالح  اهللا تعاىل ما أمر به؛ أو هنى عنه يف وقتٍ
. الثالث: أن يكون النبي  أمر وهنى عن أمر اهللا له بذلك، ثم نسخ ما هنى  عبادة أيضاً
. الرابع: أن يكون  عنه وما أمر به عن أمر اهللا له أيضاً، فيكون كنسخ القرآن بالقرآن أيضاً
به،  وأمر  عنه  هنى  ما  أباح  العلة  تلك  زالت  فلام  ذلك،  أوجبت  لعلةٍ  وهنى  أمر    النبي 
افة، ومثل هذا  خارها بعد أن هنى عن ذلك ألجل الدّ كإباحته أكل حلوم األضاحي وادّ

 . واقعٌ يف القرآن الكريم أيضاً
وللحافظ ابن كثري رأي يف علم ناسخ احلديث ومنسوخه، حيث ير أنه ليس من أنواع 
علوم احلديث، حيث يقول يف النوع الرابع والثالثني من علوم احلديث: «معرفة ناسخ 
الفقه  بأصول  هو  بل  الكتاب،  هذا  خصائص  من  ليس  الفن  وهذا  ومنسوخه،  احلديث 

أشبه» أ. هـ. من اختصار علوم احلديث (١٦١) مطبوع مع الباعث احلثيث. 
وقد ذكر النووي والسيوطي أن بعض أهل احلديث أدخلوا يف هذا النوع ما ليس منه، 
حيث جاء يف تدريب الراوي (٦٤٤/٢): «وأدخل فيه بعض أهل احلديث ممن صنف 

فيه ما ليس منه خلفاء معناه، أي: النسخ ورشطه».
وعىل كل حال فليس ملن ألّف يف علوم احلديث كثري كالم يف هذا النوع، سو التأكيد 
عىل أمهية العلم به، وتعداد طرق معرفته، وما جر من خالف يف بعضها، حيث ذكروا 
من طرقه أن يُنصّ عىل وقوع النسخ، أو أن يعرف ذلك بمعرفة تاريخ كال احلديثني، وقد 

اختلفوا يف حال ذكر الصحايب أن هذا احلديث منسوخ، هل يُقبل أو ال يُقبل؟ 
انظر: مقدمة ابن الصالح (١٣٩)، واختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث (١٦١)، 

وتدريب الراوي (٦٤٣/٢).



٢٥ 

املبحث الثاين
مسائل مبحث النسخ

يف علم أصول الفقه، ويف علم الناسخ واملنسوخ

املطلب األول
مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه

الفقه  أصول  علم  يف  النسخ  مبحث  مسائل  عن  احلديث  يمكن  ال 
حيث  من  عليها  متفق  ومفردات  مسائل  أهنا  أساس  عىل  ومفرداته 
مرت  ما  مع  والسيام  بعض،  مع  بعضها  ترتيب  حيث  ومن  إيرادها، 
وباعتبار  التارخيي،  املسار  بحسب  تغريّ  من  األصولية  املؤلفات  به 
: باعتبار اختالف النظرة األصولية  اختالف املناهج األصولية، وأيضاً
ملبحث النسخ من حيث مكان إيراده وما يُوردُ حتته من مفردات -وقد 
مثل  جتاوز  أردنا  وإذا  السابق-،  املبحث  يف  ذلك  من  يشء  إىل  أرشتُ 
يف  خالف  إىل  العائد  اجلزئيات  يف  واخلالف  الدقيقة  التفاصيل  تلك 
مسائل أخر، وحاولنا البحث عن مساراتٍ كرب أو مسائل مشرتكة 
تسعى  كانت  الدقيقة  والتفاصيل  اجلزئيات  تلك  بأن  القول  يمكن 
لتحقيقها وخدمتها، ولنقف عىل ما يمكن أن يقال: إن األصوليني قد 
اتفقوا عىل بحثه حتت مبحث النسخ، فيمكننا القول: بأن غالب كتب 
األصول كانت تدور حول تعريف النسخ، والنظر يف الناسخ، والنظر 

يف املنسوخ، ثم طرق معرفة النسخ:
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ففي تعريف النسخ: دار اخلالف املشهور بني األصوليني يف حقيقته، 
وهل هو رفعٌ للحكم الثابت بخطابٍ سابقٍ بخطاب ثانٍ مرتاخٍ عنه؟ 
(١)؟ ومن ثمَّ استلزم  أو أنه بيانٌ النتهاء مدة اخلطاب األول بخطاب ثانٍ
كالتفريق  عابرة؛  بإشاراتٍ  إنْ  التعريف،  حمرتزات  عن  احلديث  ذلك 
بني النسخ ورفع الرباءة األصلية بثبوت األحكام يف الذمة، وهل يكون 
(٢)؟ أو كان ذلك عىل وجه التفصيل كالتفريق بني النسخ  املوت نسخاً
اخلالف،  بنصب  ذلك  كان  أو  البيان(٤)،  أنواع  وبقية  والتخصيص(٣) 
وسوق أدلة املختلفني حول بعض القضايا التي ترجع يف حقيقتها إىل 
التمكن  قبل  األمر  نسخ  مسألة  يف  احلال  هو  كام  النسخ،  تعريف  ذات 
من االمتثال(٥)، أو مسألة الزيادة عىل النص(٦)، ونسخ جزء العبادة أو 

رشطها(٧).
(١) انظر: احلاشية رقم (١) يف (ص١٧) من هذا البحث. 

(٢) انظر: املستصفى (٢٣١/١)، وروضة الناظر (٢٨٤/١). 
الناظر (٢٨٩/١)،  وروضة  واملحصول (٨/٣)،  لآلمدي (١١٣/٣)،  اإلحكام  انظر:   (٣)

ورشح تنقيح الفصول (٢٣٠)، والبحر املحيط (٦٩/٤). 
األرسار  وكشف   ،(٢٢/٢) اجلصاص  وأصول   ،(٢٢١-٢٣١) األدلة  تقويم  انظر:   (٤)

للبخاري (١١٠/٣).
يف:  وأدلتها  فيها،  واألقوال  االمتثال،  من  التمكن  قبل  األمر  نسخ  بمسألة  املراد  يف  انظر   (٥)
 ،(١٢٦/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٤٠٩) الفصول  وإحكام   ،(٤٨٥/١) اللمع  رشح 
 ،(٣٦١/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢١٥/١) واملستصفى   ،(٨٠٨/٣) والعدة 

وروضة الناظر (٢٩٧/١)، ورشح تنقيح الفصول (٢٠٧). 
يف:  وأدلتهم  قسم،  كل  يف  العلامء  وأقوال  وأقسامها،  النص،  عىل  الزيادة  مسألة  يف  انظر   (٦)
رشح اللمع (٥١٩/١)، وإحكام الفصول (٤٠٠)، واملستصفى (٢٢٢/١)، واملحصول 

(٣٦٣/٣)، واإلحكام لآلمدي (١٧٠/٣)، وروضة الناظر (٣٠٥/١). 
وعالقتها  فيها،  العلامء  وخالف  رشطها،  أو  العبادة  جزء  نسخ  بمسألة  املراد  يف  انظر   (٧)
 ،(٢٢١/١) واملستصفى   ،(٥٢٤/١) اللمع  رشح  يف:  النص  عىل  الزيادة  بمسألة 
 ،(٢٠٣/٢) العضد  رشح  مع  احلاجب  ابن  وخمترص   ،(٣١١/١) الناظر  وروضة 

واملسودة (٢١٢).
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وال  األصوليني،  بعض  عند  النسخ  حكم  عن  احلديث  نجد  وقد 
عندهم،  باهبا  وانحسام  املسألة  لوضوح  إما  أخر؛  طائفة  عند  نجده 

.(١) أو العتبار بعضهم للخالف احلاصل فيها خالفاً لفظياً
من  اعتباره  اشرتاط  عن  حتته  موا  تكلّ فقد  بالناسخ:  يتعلّق  ما  أما 
جنس املنسوخ، أو بمعنى آخر: هل جيري النسخ بني الكتاب والسنة 

(٢)؟ بحيث ينسخ القرآنُ السنةَ
والسنة-  الكتاب  -غري  األدلة  تكون  هل  العكس(٣):  وكذلك 
سمعاً  ووقوعه  عقالً  جوازه  حيث  من  النسخ؛  حكم  مسألة  األصوليني  أكثر  يورد   (١)
املسلمني،  وبعض  اليهود  من  طائفة  إىل  بإنكاره  القول  وينسبون  النسخ،  مباحث  ضمن 
أن  إىل  األصوليني  من  طائفة  ذهب  وقد  األصفهاين،  مسلم  أليب  اخلصوص  وجه  وعىل 
ه  خالف أيب مسلم األصفهاين خالفٌ لفظي، وأنه مل خيالف يف حقيقته ووقوعه وإنام سامّ
يف  املسألة  هذه  إيراد   - -أصالً املناسب  غري  من  أنه  إىل  الشوكاين  ذهب  بينام  ختصيصاً، 
كتب األصول، حيث يقول يف إرشاد الفحول (٣١٣): «النسخ جائز عقالً ورشعاً، واقع 
سمعاً بال خالف يف ذلك بني املسلمني؛ إال ما يرو عن أيب مسلم األصفهاين، فإنه قال: 
إنه جائزٌ غري واقع، وإذا صحّ هذا عنه فهو دليل عىل أنه جاهل هبذه الرشيعة املحمدية 
جهالً فظيعاً، وأعجب من جهله هبا حكاية من حكى عنه اخلالف يف كتب الرشيعة، فإنه 
عتدّ بخالف املجتهدين ال بخالف من بلغ يف اجلهل إىل هذه الغاية، وأما اجلواز فلم  إنام يُ
كَ اخلالف فيه إال عن اليهود، وليس بنا إىل نصب اخلالف بيننا وبينهم حاجة، وال هذه  حيُ
بأول مسألة خالفوا فيها أحكام اإلسالم حتى يذكر خالفهم يف هذه املسألة، ولكن هذا 

من غرائب أهل األصول».
املستصفى   ،(٢٥١) التبرصة  يف:   ( ووقوعاً جــوازاً  النسخ  (حكم  مسألة:  يف  انظر 
الناظر  وروضة   ،(١٧٢/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٩٤/٣) واملحصول   ،(٢١٣/١)
(٢٩٢/١)، ورشح تنقيح الفصول (٣٠٣)، واإلهباج (١٠٨٤/٢)، ومجع اجلوامع مع 

رشح املحيل (٨٨/٢)، ورشح الكوكب املنري (٥٥٣/٣). 
(٢) انظر هذه املسألة وما جر فيها من كالم بني األصوليني يف: الرسالة (١٠٤)، وتقويم 
 ،(٢٣٦/١) واملستصفى   ،(٢٥٣/٢) والربهان   ،(٨٠٢/٣) والعدة   ،(٢٣٩) األدلة 

واملحصول (٣٤٧/٣)، وروضة الناظر (٢٣١/١)، والبحر املحيط (١٠٩/٤).
(٣) أي نسخ السنة للقرآن، انظر هذه املسألة يف: الرسالة (١٠٤)، واملستصفى (٢٣٦/١)،= 
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كاإلمجاع والقياس والتنبيه ناسخة(١)؟
التواتر  حيث  من  املنسوخ  قوة  يف  الناسخ  اعتبار  وأيضاً 

واآلحاد(٢).
- اخلالف يف جواز إثبات الناسخ حلكم  ومن مسائل الناسخ -أيضاً
نزل  وإذا  بدل(٤)،  غري  إىل  النسخ  وهكذا  املنسوخ(٣)،  احلكم  من  أثقل 

الناسخ فهل يكون نسخاً يف حق من مل يبلغه(٥)؟
مى بـ: (وجوه النسخ)  موا حتته عن ما يُسّ أما ما يتعلّق باملنسوخ: فتكلّ
العضد (١٩٥/٢)،  رشح  مع  احلاجب  ابن  وخمترص  لآلمدي (١٤٦/٣)،  =واإلحكام 

والبحر املحيط (١١٨/٤)، ورشح الكوكب املنري (٥٥٩/٣).
(١) انظر: املستصفى (٢٣٩/١)، واملحصول (٣٥٤/٣-٣٦١)، وروضة الناظر (٣٣٠/١-

٣٣٦)، والبحر املحيط (١٢٨/٤-١٤٢).
(٢) أي: هل يُنسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار اآلحاد؟ بعض األصوليني يذكر هذه املسألة 
أو  املنسوخ  من   أقو الناسخ  يكون  أن  رشوطه  من  إن  ويقول:  النسخ،  رشوط  كأحد 

مثله، فإن كان أضعف فال ينسخ؛ ألن الضعيف ال يزيل القوي وال يرفعه.
 ،(٢٦٤) والتبرصة   ،(٧٨٨/٣) والعدة   ،(٣٩٨/١) املعتمد  املسألة:  هذه  يف  انظر 
 ،(٣٢٧/١) الناظر  وروضة   ،(٢٠٩/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٤٠/١) واملستصفى 

واملسودة (٢٠٢).
 ،(٧٨٥/٣) والعدة   ،(٣٨٥/١) املعتمد  يف:  وأمثلتها  املسألة  هذه  يف  اخلالف  انظر   (٣)
 ،(٣١٥/١) الناظر  وروضة   ،(١٣٧/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٢٧/١) واملستصفى 

ورشح تنقيح الفصول (٣٠٨)، والبحر املحيط (٩٥/٤).
 ،(٢٥٧/٢) والربهان   ،(٤٩٣) اللمع  رشح  يف:  فيها  واخلالف  املسألة  هذه  انظر   (٤)
وروضة  لآلمدي (١٣٥/٣)،  واإلحكام  واملحصول (٣١٩/٣)،  والعدة (٧٨٣/٣)، 
املحيط  والبحر  واملسودة (١٩٨)،  الفصول (٣٠٨)،  تنقيح  ورشح  الناظر (٣١٣/١)، 

.(٩٣/٤)
الربهان  يف:  خالف  من  فيها  بينهم  وقع  وما  املسألة  هذه  يف  األصوليني  كالم  انظر   (٥)
واملستصفى   ،(٣٩٥/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٨٢٣/٣) والعدة   ،(٢٥٦/٢)
واملسودة   ،(٣١٨/١) الناظر  وروضة   ،(١٦٨/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٢٩/١)

(٢٢٣)، وتيسري التحرير (٢١٧/٣).
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وكان حديثهم يف هذا املوضع متوجهاً إىل نسخ القرآن الكريم؛ بحيث 
إنّ النسخ قد يكون نسخاً لتالوة اآلية دون حكمها، أو نسخاً حلكمها 

.(١) دون تالوهتا، أو نسخاً هلا معاً
الكتاب  بغري  الثابت  للحكم  النسخ  ه  توجّ عن  موا  تكلّ وكذلك 

والسنة، أي باإلمجاع أو القياس والتنبيه(٢).
وكذلك نسخ األخبار(٣)، ونسخ املقرون بكلمة التأبيد(٤).

موا حتته عن الطرق، واألوجه  أما ما يتعلّق بطرق معرفة النسخ فتكلّ
بـ: (دالئل  بعضهم  يه  يسمّ ما  أو  املنسوخ  من  الناسخ  هبا  يُعرف  التي 

النسخ)(٥).
وقبل االنتهاء من هذا املبحث جيدر العودة للتنبيه الذي ذكرته أول 
(١) انظر يف مسألة (وجوه النسخ) يف: املعتمد (٣٨٦/١)، والعدة (٧٨٠/٣)، واملستصفى 
الناظر  وروضة   ،(١٤١/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٣٢٢/٣) واملحصول   ،(٢٣٤/١)
احلاجب  ابن  وخمترص   ،(١٩٨) واملسودة   ،(٣٠٩) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٢٩٤/١)

مع رشح العضد (١٩٤/٢)، والبحر املحيط (١٠٣/٤).
(٢) انظر: املستصفى (٢٣٩/١)، واملحصول (٣٥٤/٣-٣٦١)، وروضة الناظر (٣٣٠/١-

٣٣٦)، والبحر املحيط (١٢٨/٤-١٤٢).
(٣) انظر يف مسألة (نسخ األخبار) وتفصيالت األصوليني فيها وما جر بينهم من خالف 
يف بعض جزئياهتا يف: املعتمد (٣٨٧/١)، والعدة (٨٢٥/٣)، واملحصول (٣٢٥/٣)، 
واإلحكام لآلمدي (١٤٤/٣)، ومجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية البناين (٨٥/٢)، 
 ،(٥٤١/٣) املنري  الكوكب  ورشح   ،(٩٨/٤) املحيط  والبحر   ،(١١١٤/٢) واإلهباج 

وتيسري التحرير (١٩٦/٣).
(٤) انظر يف مسألة (نسخ املقرون بكلمة التأبيد) يف: أصول اجلصاص (٢٠٨/٢)، واملعتمد 
املنري  الكوكب  ورشح   ،(٩٨/٤) املحيط  والبحر   ،(١١١٤/٢) والربهان   ،(٣٨٢/١)

(٥٤١/٣)، وتيسري التحرير (١٩٦/٣).
 ،(٨٢٩/٣) والعدة   ،(٤١٦/١) املعتمد  يف:  الطرق  تلك  عن  األصوليني  كالم  انظر   (٥)
 ،(١٨١/٣) لآلمدي  واإلحكام   ،(٣٧٧/٣) واملحصول   ،(٢٤٤/١) واملستصفى 
وروضة الناظر (٣٣٧/١)، ورشح تنقيح الفصول (٣٢١)، واملسودة (٢٣٠)، والبحر 

املحيط (١٥٢/٤)، ورشح الكوكب املنري (٥٦٣/٣).
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املؤلفات  مجيع  يف  وفاق  حمل  تكن  مل  املفردات  هذه  أن  وهو  املبحث، 
األصولية، ال من حيث ترتيبها، وال من حيث عناوينها، وهلذا نجد من 
ى بـ: (رشوط النسخ)، ويُدرج حتته كثرياً من  - ما يُسمّ يضيف -مثالً
املسائل التي بحثها غريه عىل وجه االستقالل والتفصيل، وهكذا نجد 
عنْون بعنوان يشمل أكثر من مسألة، كالعنونة بـ: (وقت النسخ)،  من يُ
ليدخل حتته: مسألة النسخ قبل التمكن من االمتثال، ومسألة: إذا نزل 

الناسخ فهل يكون نسخاً يف حق من مل يبلغه؟ 
املطلب الثاين

مسائل النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ
م أن علم الناسخ واملنسوخ هو أحد العلوم املندرجة حتت ما   تقدّ
لآليات  تفسريهم  يف  املفرسون  كان  وقد  القرآن)،  (علوم  بـ:  مى  يُسّ
تلك  تفسري  عن  حديثهم  ثنايا  يف  النسخ  موضوع  يتناولون  القرآنية 
اآليات، انطالقاً من أنه ال يمكن تفسري اآلية عىل الوجه الصحيح إال 

مع اإلشارة لعروض النسخ هلا. 
 إال أن طائفة من املفرسين رأوا أنه البدّ من إفراد اآليات التي حصل 
عن  مستقلةٍ  خاصةٍ  مؤلفاتٍ  يف  منسوخة،  إهنا  عنها  قيل  أو   ، نسخٌ هلا 
كتب التفسري؛ ليتسنى هلم تصوير النسخ احلاصل يف تلك اآليات مع 
والتوسع  ثبوته،  عىل  املرتتبة  األحكام  بحث  يف  والتوسع  وجهه،  بيان 
- يف عرض األقوال املختلفة يف ثبوت النسخ من عدمه يف بعض  -أيضاً
التفسري  كتب  تتسع  ال  قد  أمورٌ  وهي  املختلفني،  أدلة  وطرح  اآليات، 
اخلاصة  املؤلفات  من  حصل  ما  غرار  عىل  فيها  والتوسع  لطرحها 
بالناسخ واملنسوخ، وهو أمرٌ سلكه املفرسون مع أفرع أخر من فروع 
(علوم القرآن)، وليس مع علم (الناسخ واملنسوخ) بخصوصه، مثل 
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ما أفردوا: (أسباب النزول)(١) و(معرفة إعراب القرآن)(٢) و(الوقف 
واالبتداء)(٣) و(تشبيه القرآن واستعارته)(٤) و(املد والقرص)(٥) وغريها 
من العلوم التي قد ال تكون من صميم تفسري القرآن الكريم إال أهنا 

معينةٌ عليه. 
واملنسوخ  الناسخ  موضوع  أفردت  التي  املؤلفات  يف  نظرنا  وإذا 
، عىل غرار: كتاب (الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه  استقالالً
أسباب  يف  النقول  و(لباب  للواحدي)،  النزول  (أسباب  العلم:  هذا  يف  املؤلفات  ومن   (١)
ومل  األسباب)  بيان  يف  باسم: (العجاب  كتاب  حجر  ابن  وللحافظ  للسيوطي،  النزول) 
حتقيق  من  أفدت  وقد  النساء،  سورة  من  والثامنني  السابعة  اآلية  إىل  وصل  بل  يكمله، 

كتاب اإلتقان بأن الكتاب مطبوع.
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٨٩/١)، وأبجد العلوم (٤٧/٢).

(٢) ومن املؤلفات يف هذا العلم: (كتاب مشكل إعراب القرآن) ملكي بن أيب طالب القييس 
مطبوع-،  -وهو  العكربي  البقاء  أليب  القرآن)  إعراب  يف  و(التبيان  مطبوع-  -وهو 
و(الدرّ املصون يف علوم الكتاب املكنون) لشهاب الدين أمحد بن يوسف احللبي املشهور 
بـ (السمني) -وهو مطبوع-، و(املجيد يف إعراب القرآن املجيد) أليب إسحاق السفاقيس 

بعت-. -وقد أفدت من حتقيق كتاب اإلتقان بأن قطعة من الكتاب قد طُ
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٢١٩/٤)، وأبجد العلوم (٧٠/٢).

وكتاب  النحاس،  جعفر  أليب  واالئتناف)  (القطع  كتاب  العلم:  هذا  يف  املؤلفات  ومن   (٣)
يف  وكتاب (املكتفى  األنباري،  البن  وجل)  عز  اهللا  كتاب  يف  واالبتداء  الوقف  (إيضاح 

الوقف واالبتداء) للداين.
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (٥٣٩/٢) وأبجد العلوم (٤٧١/٢) 

القاسم  أليب  القرآن)  تشبيهات  يف  (اجلامن  كتاب  الفن:  هذا  يف  املفردة  املؤلفات  ومن   (٤)
العلم:  هذا  عن  اإلتقان  يف  السيوطي  وقال  مطبوع-،  البغدادي -والكتاب  ندار  البُ ابن 
«التشبيه نوعٌ من أرشف أنواع البالغة وأعالها». اإلتقان (١٥٣٥/٤)، وقال يف أبجد 
وقال:  التفسري،  علم  فروع  من  اخلري  أبو  «ذكره  العلم-:  هذا  (١٢٧/٢) -عن  العلوم 
ال  كام  البيان  علم  مباحث  من  إذاً  فهو  انتهى،  البالغة».  أنواع  أرشف  من  نوعٌ  التشبيه 

خيفى. 
ران  هْ ران أمحد بن احلسني بن مِ هْ (٥) ومن املؤلفات املفردة يف هذا الفن: كتاب (املدات) البن مِ

النيسابوري. 
انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (٦١٥/٢).
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من الفرائض والسنن) أليب عبيد القاسم بن سالم(١) (ت ٢٢٤هـ)(٢). 
٣٣٨هـ)،  (ت  النحاس(٣)  جعفر  أليب  واملنسوخ)  (الناسخ  وكتاب 
(ت  سالمة  البن  الكريم)  القرآن  يف  واملنسوخ  (الناسخ  وكتاب 
حصل  التي  لآليات  االستقرائي  بالتتبع  عنيت  أهنا  وجدنا  ٤٢٠هـ)، 
فيها النسخ، ودراستها تفسرياً، وكذلك عرض اخلالف والتوصل إىل 
الراجح يف حصول النسخ من عدمه، وإن كانت تلك املؤلفات تتاميز 
وتتفاوت يف اهتاممها ببعض القضايا األخر؛ كاهتامم بعضها بقضية 

األسانيد عند عزو اآلراء يف ثبوت النسخ أو عدمه لقائليها.
ومن هنا يمكن القول بأن املؤلفات اخلاصة بالناسخ واملنسوخ هي 
أشبه ما يكون بتفاسري خاصة باآليات التي عرض هلا النسخ، إال أن تلك 
املؤلفات اهتمت بجانب النسخ أكثر من اهتاممها باجلوانب التفسريية 
والنحو  اللغة  يف  بارع  إمام  عبيد،  بأيب  املشهور  البغدادي،  اهلرويّ  م  سالّ بن  القاسم  هو   (١)
والتفسري والقراءات واحلديث والفقه. من مؤلفاته: كتاب (األموال) و(غريب القرآن) 

و(غريب احلديث) و(فضائل القرآن). 
انظر يف ترمجته: هتذيب األسامء واللغات (٢٥٧/٢)، وبغية الوعاة (٢٥٣/٢)، وطبقات 
النبالء  أعالم  وسري   ،(٢٥٤/١٦) األدباء  ومعجم   ،(٣٢/٢) للداودي  املفرسين 

.(٤٤٩/١٣)
(٢) هبة اهللا بن سالمة بن نرص بن عيل، أبو القاسم الرضير، املقرئ املفرس النحوي، كان من 
أعلم الناس وأحفظهم للتفسري، وكان زاهداً تقياً ورعاً، كانت له حلقة علمية يف جامع 

املنصور. 
انظر يف ترمجته: تاريخ بغداد (٧٠/١٤)، وطبقات املفرسين للداودي (٣٤٨/٢)، وبغية 

الوعاة (٣٢٣/٢)، والبداية والنهاية (٣٤٥/١٢).
(٣) هو أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي املرصي، املشهور بأيب جعفر النحاس، 
أحد أئمة النحو واللغة والتفسري، رو عن أيب عبدالرمحن النسائي، وأخذ النحو عن أيب 

احلسن عىل بن سليامن األخفش. 
من مؤلفاته: (الناسخ واملنسوخ) و(القطع االئتناف) وغريها. 

املفرسين  وطبقات   ،(٢٦٣/١) الوعاة  وبغية   ،(١٠١/١) الرواة  إنباه  ترمجته:  يف  انظر 
(٣٧/١)، وسري أعالم النبالء (٤٠١/١٥).
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األخر كبيان معنى املفردات القرآنية أو احلديث حول القراءات... 
عنَ باجلانب النظري من  ة يف غالبها مل تُ إلخ، كام أن تلك الكتب املستقلّ
جوانب النسخ كتحقيق معنى النسخ االصطالحي، والفرق بينه وبني 

التخصيص ورشوط النسخ ونحوها(١). 
بن  لقتادة  املنسوب  تعاىل)  اهللا  كتاب  يف  واملنسوخ  (الناسخ  فكتاب:  املثال  سبيل  وعىل   (١)
واملنسوخ،  الناسخ  يف  املؤلفة  الكتب  أوائل  من  وهو  ١١٧هـ)،  (ت  السدويس  دعامة 
النسخ  عن  حديثٍ  دون  ونواسخها،  املنسوخة  اآليات  عن  باحلديث  مبارشة  مؤلفه  بدأ 
(البقرة:   (l  k  j  i  h) تعاىل:  بقوله  بدأ  حيث  ومسائله،  ورشوطه  وتعريفه 
 ({ z y x w vu t s) تعاىل:  بقوله  منسوخة  وأهنا   ،(١١٥

(البقرة: ١٤٤).
م: (الناسخ واملنسوخ يف  وال خيتلف احلال كثرياً بالنسبة لكتاب أيب عبيد القاسم بن سالّ
أول كتابه من  استثنينا ما ذكره يف  إذا  إال  والسنن)؛  الفرائض  وما فيه من  القرآن العزيز 
والنسأ  للنسخ  معنى  من  ذكره  وما  ومنسوخه،  القرآن  ناسخ  علم  فضل  حول  حديث 
ذلك  بعد  رشع  ثم  والسنة،  الكتاب  يف  النسخ  أقسام  من   - -أيضاً ذكره  وما  والنيسء، 
، وهو ما يدل عليه عنوان  باحلديث عن النسخ سواء أكان نسخاً آليات أم لفرائض وسننٍ

كتابه. 
ويمكن القول بأن بداية االهتامم باجلوانب النظرية ملوضوع النسخ بدأ يظهر عىل يد أيب 
جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ)؛ حيث ذكر يف مقدمة كتابه (الناسخ واملنسوخ) احلكمة من 
النسخ يف الرشيعة، وناقش منكري النسخ، وذكر خالف العلامء يف جريان النسخ يف األخبار 
ثم  املنسوخة،  اآليات  عن  احلديث  ثنايا  يف  وروده  موضع  عىل  حميالً  اإلمجال،  سبيل  عىل 
ذكر أمهية معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه والرتغيب فيه، ثم ذكر خالف العلامء يف جريان 
النسخ بني القرآن والسنة، وأعقب ذلك بتعريف النسخ، وأرضبه، وأنه قد يكون نسخاً 
حاً  ق بني النسخ والبداء، مرصّ للحكم والتالوة، أو للتالوة دون احلكم، أو العكس، ثم فرّ
بأن غالب كتب الناسخ واملنسوخ مل تذكر هذا الفرق بينهام، وأن عدم التفريق كان سبباً 

لوقوع الكثريين يف الغلط، ثم رشع بعد ذلك يف ذكر ناسخ القرآن ومنسوخه. 
٤١٠هـ)  (ت  سالمة  البن  الكريم)  القرآن  يف  واملنسوخ  (الناسخ  كتاب  يكون  وقد 
- غري بعيد عن كتاب أيب جعفر النحاس من حيث االهتامم بالنواحي  -وهو متأخرٌ أيضاً
النظرية والتأصيلية ملوضوع النسخ؛ حيث ذكر يف مقدمة كتابه أمهية معرفة الناسخ من 
علامء  عن  املعتادة  التقسيم  بعمليات  بدأ  ثم  لغوي،  بتعريفٍ  النسخ  عرّف  ثم  املنسوخ، 
م النسخ إىل نسخ تالوة  الناسخ واملنسوخ وكذلك من ألّف يف علوم القرآن، حيث قسّ
م السور من حيث=  وحكم، ونسخ تالوة دون حكم، ونسخ حكم دون تالوة، ثم قسّ
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ويمكن القول بأن مكي القييس(١) (ت ٤٣٧هـ) هو أول من مجع 
االستقرائي  واجلانب  النسخ،  ملوضوع  التأصييل  النظري  اجلانب  بني 
املشهور:  كتابه  يف  وذلك  ناضجة،  واضحة  منهجية  بصورة  التطبيقي 
(اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ومعرفة أصوله واختالف الناس 
ما  وهو  اجلانبني،  بني  اجلمع  ذلك  عن  معربٌ  الكتاب  فاسم  فيه)، 
هذا  يف  ما  يل  ظهر  قال: «وملا  حيث  كتابه،  مقدمة  يف  املؤلف  به  ح  رصّ
إليه  واحلديث  والقرآن  العلم  بطالب  وما  واملنفعة،  الفائدة  من  العلم 
مني يف علم الناسخ واملنسوخ، مما  من احلاجة، تتبعت أكثر كتب املتقدّ
كتبهم،  يف  ق  تفرّ ما  الكتاب  هذا  يف  فجمعت  إجازة،  أو  رواية  فيه  يل 
فيه  واختلفت  قوهلم،  فيه  تباين  وما  منهم،  واحدٍ  كتاب  عليه  حيتوِ  ومل 
منها  فيه  فجمعت  الفقه،  يف  األصول  أهل  كتب  تتبعت  ثم  روايتهم، 
مات يف الناسخ واملنسوخ، وقد أغفلها أو أكثرها كل من ألّف يف  مقدّ

الناسخ واملنسوخ، فهي أصول ال يُستغنى عنها»(٢).
=وجود الناسخ واملنسوخ فيها، وأن منها ما مل يدخله الناسخ واملنسوخ، ومنها ما يوجد 
فيه الناسخ دون املنسوخ، ومنها ما يوجد فيها املنسوخ دون الناسخ، ثم بعد ذلك حتدث 
عن دخول النسخ لألخبار وخالف العلامء يف ذلك، ثم رشع بعد هذه املقدمة اليسرية يف 

ذكر الناسخ واملنسوخ يف القرآن.
وابن  النحاس  عند  للنسخ  والتأصيلية  النظرية  بالنواحي  االهتامم  هذا  أن  يبقى  ولكن 
ما  عىل  (اإليضاح)  كتابه  يف  القييس  مكي  عند  املوجود  بذلك  مقارنته  يمكن  ال  سالمة 

سيأيت بيانه.
من  كان  املالكي،  القريواين  القييس  حممد  أبو  حممد،  بن  وش  محُّ طالب  أيب  بن  مكي  هو   (١)
القرآن  لناسخ  (اإليضاح  كتاب  مؤلفاته:  من  ومنسوخه.  القرآن  بناسخ  الناس  أعرف 
ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختالف الناس فيه) و(الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ 

التالوة) و(رشح كال وبىل ونعم، والوقف عىل كل واحد منهنّ يف كتاب اهللا عز وجل).
األعيان (٣٦٣/٤)،  ووفيات  للداودي (٣٣٧/٢)،  املفرسين  طبقات  ترمجته:  يف  انظر 

وإنباه الرواة (٣١٣/٣).
(٢) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، (٤٠).
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والنظر والقراءة يف مقدمات الناسخ واملنسوخ التي ذكرها يف أول 
ل عىل ذلك االهتامم ويشهد عىل النضج يف اجلمع بني اجلانبني  كتابه يدّ
النظري والتطبيقي ملوضوع النسخ، وإن كانت طريقته يف ذكره لكثري 
من القضايا األصولية يف تلك املقدمات مل تكن عىل طريقة األصوليني 
يف بحثهم هلا، من حيث عرض املسائل واالستدالل ومناقشة املخالفني، 
وإنام كان يذكرها عىل سبيل اإلجياز واالختصار؛ ألجل أن يبني عليها 
من  كثري  يف  عدمه  أو  النسخ  وقوع  يف  وترجيحاته  اختياراته  من  كثرياً 
اإلشارة  بعد  مواضع  عدة  يف  فيها  األصوليني  كالم  إىل  حميالً  اآليات، 

إليه بإجياز. 
ويكفي القول بأن تلك املقدمات التي ذكرها يف أول الكتاب، والتي 
حوت مجلة كبرية من القضايا التأصيلية استغرقت قرابة ستني صفحة، 

وهذا أمرٌ مل يسبقه إليه النحاس وال ابن سالمة وال غريمها. 
علامء  دراسة  بني  املقارنة  يف  اخلوض  -قبل  اإلشارة  من  والبدّ 
هلذا  واملنسوخ  الناسخ  علامء  دراسة  وبني  النسخ،  ملبحث  األصول 
للنسخ  القرآن  علامء  دراسة  أن  وهي:  أال  مهمة،  مسألة  إىل  املبحث- 

كانت يف ثالثة مواضع، هي: 
التي •  لآليات  تفسريهم  عند  والسيام  عموماً،  التفسري  كتب 

حتدثت عن النسخ. 
كتب علوم القرآن والدراسات القرآنية. • 
كتب الناسخ واملنسوخ. • 

عمل  ترشح  كانت  واملنسوخ  الناسخ  كتب  بأن  القول  ويمكن 
املفرسين، وتعاملهم مع آيات النسخ، أما كتب علوم القرآن والدراسات 
القرآنية فكانت تُعرّف وترشح -وإن عىل سبيل االختصار واإلجياز- 
الناسخ  أدرجت  بحيث  واملنسوخ؛  الناسخ  كتب  أصحاب  عمل 

واملنسوخ كأحد فنون أو أفرع علوم القرآن. 
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قة بموضوع النسخ -بالنسبة  ومن هنا كان غالب املادة العلميّة املتعلّ
وهذا  واملنسوخ،  الناسخ  كتب  يف  موجودة  القرآن-  علامء  لدراسة 
مؤلفاته  بني  مقارنة  لعقد  واملنسوخ  الناسخ  علم  اختياري  سبب  هو 
يف  أين  عىل  النسخ،  موضوع  بحث  حيث  من  الفقه  أصول  ومؤلفات 
التفسري  (كتب  اآلخرين  املوضعني  أغفل  لن  املقارنة  لتلك  عقدي 

عموماً وكتب علوم القرآن) متى ما اقتىض املقام ذلك. 
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املبحث الثالث
املقارنة بني دراسة األصوليني ملوضوع النسخ
وبني دراسة علامء الناسخ واملنسوخ له

ويمكن وضع هذه املقارنة يف النقاط اآلتية:
باالهتامم  النسخ  ملوضوع  بحثهم  يف  األصوليني  طريقة  متتاز   .١
والرتكيز عىل النواحي النظرية والتأصيلية هلذا املوضوع، من حيث كونه 
عارضاً من عوارض الدليل النقيل، ورشطاً من رشوط االستدالل به، 
والشك  الفقه،  أصول  ملوضوعات  بحثهم  يف  األصوليني  عادة  وهذه 
 إىل وجود بعض املسائل  أن مثل هذا الرتكيز عىل النواحي النظرية أدّ
التي قد يتوقف أمامها الناظر من حيث أثرها الكبري يف الفقه الذي هو 
- عن النسخ هل هو رفعٌ  املقصد من عملية التأصيل، كاحلديث -مثالً
يكون  أن  إما  الرفع  ألن  رفعاً؛  ليس  أنه  من  هناك:  قيل  وما  ؟  بيانٌ أو 
لثابت؛ فال يمكن رفعه، أو لغري ثابت؛ فال حاجة لرفعه(١)، وال شك 
- أن مثل هذا التوغل يف التنظري كان من أسبابه تأثر علم أصول  -أيضاً
الفقه بعلم الكالم وطريقة أهله، وهو أمرٌ معروفٌ ومستقرٌ مل يكن أثره 
يف بعض املسائل األصولية بل يف كثري منها؛ إن مل يكن يف أكثرها، بل 
يف طريقة التأليف يف أصول الفقه عموماً؛ والسيام عىل طريقة اجلمهور 

ى بـ (طريقة املتكلِّمني). أو ما تُسمّ
واملستصفى   ،(٥٥/٢) الرسخيس  وأصول   ،(٢٠٠/٢) اجلصاص  أصول  انظر:   (١)

(٢٠٨/١)، واإلحكام لآلمدي (١٠٤/٣).



 ٣٨

باجلوانب  اهتموا  واملنسوخ  الناسخ  علامء  أن  نجد  املقابل  يف  بينام 
القرآنية  لآليات  االستقرائية  الدراسة  أي  النسخ،  ملوضوع  التطبيقية 
ق  التحقّ حماولة  مع  نسخها،  يف  خالف  حصل  التي  أو  املنسوخة 
والتحقيق يف ذلك، مع عدم الرتكيز عىل اجلوانب النظرية التأصيلية، 
مة املؤلّفة يف علم الناسخ واملنسوخ، ولعل  والسيام تلك الكتب املتقدّ
من  كان  النسخ  ملوضوع  والتأصيلية  النظرية  باجلوانب  االهتامم  عدم 
اآليات  من  كثري  يف  النسخ  معنى  ق  حتقّ يف  اخلالف  حصول  أسباب 
ع يف دعو النسخ يف كثري من اآليات التي مل حيصل  القرآنية، أو التوسّ
عندما  ٤٣٧هـ)  (ت  القييس  مكي  إليه  أملح  ما  وهو  النسخ(١)،  فيها 
منها  فيه  فجمعت  الفقه،  يف  األصول  أهل  كتب  تتبعت  ثم  قال: «... 
(١) ومن هذا التوسع: اعتبار بعض علامء الناسخ واملنسوخ لآليات التي أبطلت ما كان عليه 
أهل اجلاهلية من أعامل باطلة من قبيل النسخ، فقد انتقد مكي القييس مثل هذا الترصف 
ع يف دعو النسخ، حيث يقول يف (اإليضاح) (٩٣): «اعلم أن  الذي ترتب عليه التوسّ
أكثر القرآن يف أحكامه وأوامره ونواهيه ناسخٌ ملا كان عليه من كان قبلنا من األمم؛ إال 
نا اهللا عليه مما كانوا عليه، فالواجب أن ال يُذكر يف الناسخ واملنسوخ آية نسخت ما  ما أقرّ
كانوا عليه من دينهم وفعلهم، ولو لزم ذكر ذلك لوجب إدخال أكثر القرآن يف الناسخ؛ 
ألنه ناسخ ملا كانوا عليه من رشكهم، وما أحدثوه من أحكامهم، ولكثري مما فُرض عليهم، 
، وقد أدخل أكثر املؤلّفني يف الناسخ  وإنام حق الناسخ واملنسوخ أن تكون آيةٌ نسخت آيةً

واملنسوخ آياتٍ كثرية... وكان حق هذا أن ال يُضاف إىل الناسخ واملنسوخ». 
وقريب من هذا االنتقاد ما ذكره السيوطي من اعتبار ما أُمر به لسبب ثم زال ذلك السبب 
به  أُمر  ما  «الثالث:  النسخ-:  أقسام  عن  يتكلم  -وهو  قال  حيث  النسخ،  قبيل  من  أنه 
لسبب ثم يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب والصفح، ثم نُسخ بإجياب 
أ، كام قال تعاىل: (& ')  القتال، وهذا يف احلقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم املُنْسَ
(البقرة: ١٠٦)، فاملنسأُ هو األمر بالقتال إىل أن يقو املسلمون، ويف حال الضعف يكون 
احلكم وجوب الصرب عىل األذ، وهبذا يضعف ما هلج به كثريون من أن اآليات يف ذلك 
جيب  ورد  أمرٍ  كل  أن  بمعنى  املنسأ،  من  هي  بل  كذلك،  وليس  السيف،  بآية  منسوخة 
نتقل بانتقال تلك العلة إىل حكمٍ آخر،  امتثاله يف وقتٍ ما لعلةٍ تقتيض ذلك احلكم، ثم يُ
وليس بنسخ، إنام النسخ اإلزالة حتى ال جيوز امتثاله» أ. هـ من اإلتقان يف علوم القرآن 

 .(١٤٣٨/٤)
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مقدمات يف الناسخ واملنسوخ، وقد أغفلها أو أكثرها كل من ألّف يف 
كتب  يف  ووجدت  عنها،  يُستغنى  ال  أصولٌ  فهي  واملنسوخ،  الناسخ 
الناسخ واملنسوخ أشياء دخل فيها وهمٌ ونُقلت عىل حاهلا، وأشياء ال 
يلزم ذكرها يف الناسخ واملنسوخ، وأشياء ال جيوز فيها النسخ....»(١). 
والتطبيقي  النظري  اجلانبني  بني  اجلمع  أن  إىل  إشارة  كالمه  يف  فكأن 
حيقق اخلروج بتصور صحيح ملوضوع النسخ وحتقيق وقوعه يف آحاد 

الصور.
ومع أنه دعا ملثل هذا املزج واجلمع وطبّقه يف كتابه إال أنه -وهذا 
اصطالحياً  تعريفاً  م  يقدّ مل  النظرية-  النواحي  عىل  الرتكيز  عدم  شاهد 

للنسخ، بل اكتفى بتعريفه من الناحية اللغوية(٢). 
(١) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٤٠).

ق الكتاب الدكتور أمحد حسن فرحات (١٧):  (٢) انظر: املصدر السابق (٤١)، ويقول حمقّ
«ونالحظ عىل هذا الباب أن مكياً مل يعرّف فيه النسخ يف االصطالح تعريفاً عاماً، وإنام 
تق منها، وجعل النسخ يف القرآن يدور عىل املعنيني  فه بناء عىل املعاين اللغوية التي اشُ عرّ
م لنا تعريفني للنسخ ال تعريفاً واحداً يضم  اللغويني الثاين والثالث، وبذلك يكون قد قدّ
القسمني، ولعل الذي دعاه لذلك مراعاته للمعنى اللغوي للنسخ، وال نستطيع أن نعترب 
كل  يشمل  للنسخ  عاماً  تعريفاً  م  يقدّ أنه  بعد  فيام   سنر ألننا  منهجياً؛  خطأ  العمل  هذا 
حاالته، وذلك أثناء حديثه عن الفرق بني النسخ والتخصيص واالستثناء»، وعندما جاء 
املنسوخ  حكم  إزالة  قال: «والنسخ:  واالستثناء  والتخصيص  النسخ  بني  للتفريق  مكي 
كله بغري حرف متوسط، ببدل حكم آخر أو بغري بدل يف وقت معني، فهو بيان األزمان 
التي انتهى إليها العمل بالفرض األول، ومنها ابتدأ الفرض الثاين الناسخ لألول» أ. هـ 
اصطالحياً -باملعنى  تعريفاً  اعتبارها  يمكن  ال  العبارة  هذه  ومثل   ،(٧٤) اإليضاح  من 
الدقيق- للنسخ، والسيام أنه ذكرها يف سياق التفريق بني النسخ وغريه، ومل يذكرها يف 
الباب الذي عقده لبيان معنى النسخ (ص٤١ من اإليضاح)، ثم إهنا إىل الرشح والبيان 
أقرب منها إىل التعريف االصطالحي، ومن جهة ثالثة أننا لو اعتربنا هذه العبارة تعريفاً 
معرفة  توقف  جهة  من  التعريفات،  يف  املمنوع  الدور  عليه  لرتتب  للنسخ  اصطالحياً 
د  النسخ يف تعريفه عىل معرفة املنسوخ والناسخ الواردين يف هذه العبارة، وكل هذا يؤكّ

عدم تركيزه عىل اجلانب النظري لتعريف النسخ.
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ه ال يمكن اجلزم بتخطئته ولكنه عىل األقل يُعطي  ومثل هذا التوجّ
بالنواحي  واملنسوخ  الناسخ  علامء  اهتامم  عدم  عىل  واضحاً  تصوراً 
أن  كام  املقارنة،  عملية  من  املقصود  هو  وهذا  للموضوع،  النظرية 
والتطبيقي  النظري  اجلانب  بني  مجع  من  أوائل  من  وهو  العامل،  هذا 
ملوضوع النسخ -بحسب ترصحيه، وهو صاحب مكانةٍ علميةٍ رفيعةٍ 
إال  هو  ما  النسخ  ملوضوع  أصول  من  ذكره  ما  بأن  ح  يرصّ فنه-  يف 
أصول  من  أصل  كل  يف  أتينا  قد   ...» يقول:  حيث   ، يسريةٌ إشاراتٌ 
وتنّبه  العامل  ر  تذكّ بإشارة  واالستثناء  والتخصيص  واملنسوخ  الناسخ 
مع  ورشحناه  بيان،  مع  ذلك  كل  واخترصنا  اجلاهل،  وتفيد  الغافل 

إجياز...»(١).
من  النسخ  موضوع  بحثوا  األصوليني  بأن  القول  يمكن  هنا  ومن 
جانبه النظري التأصييل مستشهدين وممثلني بوقائع حصل فيها النسخ 
املوضوع  جلوانب  أقسام  من  يذكرونه  ما  عىل  التمثيل  قبيل  من  إما 
التأصيلية، أو من قبيل االستدالل هبا يف دائرة دليل الوقوع الذي يعدُّ 
هو  األهمّ  يبقى  حال  كل  وعىل  اخلالفية،  املسائل  يف  األدلة   أقو من 
للموضوع،  واالستقرائية  التطبيقية  اجلوانب  إىل  نظرهم  توجه  عدم 
األصوليني  بعض  استثنينا  إذا  إال  وتكرارها،  أمثلتهم  ة  قِلّ نجد  وهلذا 
يف  توسعه  تلحظ  الذي  ٢٠٤هـ)  (ت  الشافعي  اإلمام  رأسهم  وعىل 
رضب األمثلة والشواهد يف موضوع النسخ حتى خييل إليك يف بعض 
نسخها،  يف  خالف  حصل  التي  أو  املنسوخة  اآلية  يفرس  أنه  املواضع 
ويستنبط أحكامها، وحيكي خالف العلامء يف ذلك احلكم املستنبط(٢)، 
التي  األدلة  تتبع  يقصد  ال  أنه  عىل  التنبيه  عىل  ذلك  مع  حيرص  أنه  إال 
وقع فيها النسخ واحلديث حوهلا وإنام غرضه احلديث عن أصل املسألة 

(١) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (١٠٢).
- املواضع التالية يف الرسالة (ص ١٠٨، ١١٠-١٢٨، ١٨١-١٩٣). (٢) انظر -مثالً



٤١ 

التي سيقت تلك اآلية أو الواقعة لالستدالل أو التمثيل عليها(١)، أي أن 
غرضه اجلانب التأصييل للمسألة ال اجلوانب االستقرائية التطبيقية. 

قٌ يف  ومن ذلك قوله: «... ويف القرآن ناسخٌ ومنسوخٌ غري هذا، مفرّ
مواضعه يف كتاب (أحكام القرآن) (٢)، وإنام وصفت منه مجالً يُستدل 
سكت  مما  األصل  يف  كافيةٌ  أهنا  ورأيت  معناها،  يف  كان  ما  عىل  هبا 

عنه...»(٣). 
ويف موضع آخر قال -بعد أن ساق مجلة من أوجه النسخ وأمثلته-: 
«... ويف هذا داللة عىل ما كان يف مثل معناها، إن شاء اهللا، وكذلك له 
قٌ يف  أشباهٌ يف كتاب اهللا، قد وصفنا بعضها يف كتابنا هذا، وما بقي مفرّ

أحكام القرآن والسنة يف مواضعه...»(٤).
ومفهوم  النسخ،  بمفهوم  اهتموا  األصوليني  أن  م  تقدّ ما  وخالصة 
املسائل املندرجة حتت هذا املبحث، أي أن اهتاممهم كان باملفاهيم، أما 
علامء الناسخ واملنسوخ فاهتموا باملصدقات، أي ما يصدق عليه ذلك 
باجلانب  واهتاممهم  النسخ،  ملوضوع  التطبيقي  اجلانب  وهو  املفهوم، 

التطبيقي أخذ أشكاالً وصوراً عديدة:
- فهم من جهة حاولوا االستفادة من اجلوانب النظرية، أي جانب 
كثرياً  ْرجون  خيُ نجدهم  وهلذا  النسخ،  مفهوم  مناط  حتقيق  يف  املفاهيم 
- ملسألة أن السنة ال تنسخ القرآن، وأن القرآن ال ينسخه إال قرآنٌ مثله،  (١) كتأصيله -مثالً
انظر: الرسالة (١٠٢)، وتأصيله ملسألة أن السنة ال ينسخها إال سنة وال تُنسخ بالقرآن، 
من  الناسخ  موضع  عىل  تدل  قد  السنة  أن  ملسألة  وكتأصيله   ،(١٠٤) الرسالة  انظر: 
القرآن، انظر: الرسالة (١٠٨)، وكتأصيله ملسألة الناسخ واملنسوخ الذي تدل عليه السنة 

واإلمجاع، انظر: الرسالة (١٣٣).
(٢) يقصد كتابه: (أحكام القرآن). 

(٣) الرسالة (١٢٧). 
(٤) الرسالة (١٨٩).



 ٤٢

حصول  باعتبار  النسخ  قبيل  من  مون  املتقدّ اعتربها  التي  الوقائع  من 
هو  كام  اآليات(١)،  تلك  يف  الرفع-  هو  اللغوي -الذي  باملعنى  النسخ 
؛ ألن ذلك  فع من أمور اجلاهلية بأنه نسخٌ هم العتبار ما رُ احلال يف ردّ
(٢)، وهو أمرٌ البد منه يف حقيقة  الرفع مل يرد عىل ما ثبت بخطابٍ سابقٍ
كثري  العتبار  هم  ردّ  - -أيضاً وهكذا  ة،  املستقرّ االصطالحية  النسخ 
أو  التخصيص  من  هلا  واعتبارهم  النسخ،  قبيل  من  بأهنا  الوقائع  من 
لكنه  الرفع،  حتقق  قضية  يف  النسخ  مع  اشرتكت  وإن  وهي  االستثناء، 
كالم  يف  منه  أعمّ  املتقدمني  عند  النسخ  أن  وهو  املعنى  هذا  إىل  الشاطبي  أشار  وقد   (١)
مون النسخ عىل تقييد املطلق، وعىل ختصيص العام، وعىل  األصوليني، فقد يطلق املتقدّ
- عىل رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر،  بيان املبهم واملجمل، كام يطلقونه -أيضاً
وهذا املعنى األخري هو مقصود األصوليني بمصطلح النسخ، وقد بنيّ سبب استسهال 
مرادٍ  غري  أمرٍ  وجود  يف  تشرتك  مجيعاً  األمور  هذه  أن  وهو  اإلطالق،  هذا  ملثل  مني  املتقدّ
بالتكليف، وأمرٍ آخر اقتىض رفع ما جاء يف األمر األول، وهذا موجود يف تقييد املطلق، 

وختصيص العام، وبيان املجمل، وكذلك النسخ بمعناه الضيق عند األصوليني.
مني يف إطالق النسخ،  ع املتقدِّ وقد ساق الشاطبي عدداً كبرياً من األمثلة التي تبنيّ توسّ
 (ª © ¨) تعاىل:  قوله  يف  قال  أنه  عباس   ابن  عن  وي  رُ ما  ذلك  ومن 
 (Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼) تعاىل:  بقوله  منسوخ  أنه   (٢٢٤ (الشعراء: 
(الشعراء: ٢٢٧)، مع أن هذا من قبيل التخصيص وليس من النسخ يف االصطالح األصويل 

 ² ± °) تعاىل:  قوله  يف  الصامت   بن  وعبادة  الدرداء  أيب  عن  وي  ورُ املتأخر، 
μ  ́³) (املائدة: ٥) أنه ناسخ لقوله تعاىل: (W V U T S R Q P) (األنعام: 
وي عن عطاء  - من التخصيص وليس من النسخ، وكذلك ما رُ ١٢١) مع أن هذا -أيضاً
يف قوله تعاىل: (. / 0 1 2) (النساء: ٢٤) أنه منسوخ بالنهي عن نكاح املرأة 

عىل عمتها أو عىل خالتها، وهذا من باب التخصيص وليس من النسخ.
والذي يظهر أن املقصود باملتقدمني الذين نُقل عنهم مثل هذا التوسع يف إطالق النسخ 
ناسخه  عن  واحلديث  الكريم  القرآن  لتفسري  تصدوا  ممّن  مني  املتقدِّ التفسري  ة  أئمّ أهنم 
نقل  حيث  التوسع،  ذلك  عىل  تدل  أمثلة  الشاطبي  عنهم  نقل  فيمن  والنظر  ومنسوخه، 

ي ووهب بن منبه وغريهم.  عن ابن عباس وابن مسعود  وعن عطاء وقتادة والسدّ
يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم   - -أيضاً وانظر   ،(٣٤٤/٣-٣٦٤) املوافقات  انظر: 

جمموع الفتاو (٢٩/١٣، ٢٧٢) حيث أشار إىل معنىً قريبٍ من هذا املعنى. 
(٢) انظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٩٣). 



٤٣ 

ذلك  ومثل  املتأخر(١)،  االصطالحي  النسخ  باب  يف  املراد  الرفع  ليس 
فع مما كان رشعاً ملن قبلنا، وكذلك رفع ما أُمر به لسبب  إخراجهم ملا رُ
ثم  والصفح،  بالصرب  والقلة  الضعف  حني  كاألمر  السبب،  يزول  ثم 
مفهوم  قون  حيقّ احلاالت  هذه  مثل  يف  وهم  القتال(٢)،  بإجياب  نُسخ 
ره األصوليون وإن كان بعض متقدمي املفرسين ومن  النسخ الذي قرّ
ألّف يف الناسخ واملنسوخ مل يتقيد هبذا املفهوم الذي هو يف حقيقته رفعٌ 

 . بمعنى خاصٍ وضيَّقٍ
هو  واملنسوخ  الناسخ  علامء  عمل  يكون  قد   أخر حاالت  ويف   -
املتعلّق  الرشط  وهو  أال  النسخ،  رشوط  أهم  أحد  حتقق  من  التأكد 
بعد  وذلك  املنسوخ،  م  املتقدّ والدليل  الناسخ،  املتأخر  الدليل  بمعرفة 
معرفة التاريخ واملرحلة الزمنية، إما من خالل معرفة املكي واملدين من 
السور، أو من خالل االستناد إىل حوادث وقصص وسياقات معينة، 
مٌ  متقدّ ام  وأهيّ ناسخاً،  فيكون  متأخرٌ  الدليلني  أيُّ  خالهلا  من  يُعرف 

 . فيكون منسوخاً
بحثهم  يف  واملنسوخ  الناسخ  علامء  طريقة  متتاز  املقابل  ويف   .٢
والتفريعات  التقسيامت  بموضوع  الكبري  باهتاممهم  النسخ  ملوضوع 
عىل موضوع النسخ، فال تكاد جتد جزئية من جزئيات هذا املبحث إال 
وهلم فيها تقسيامت وتفريعات، وهي أمورٌ ال يمكن أن جتدها ضمن 
مباحث األصوليني، ومثل تلك التقسيامت نجدها يف املؤلفات املستقلة 
يف  القرآن  بعلوم  اخلاصة  املؤلفات  يف  وكذلك  واملنسوخ،  الناسخ  يف 
مون  يقسّ  - -مثالً فنجدهم  واملنسوخ،  الناسخ  بعلم  اخلاصة  اجلزئية 
النسخ إىل نسخ املأمور به قبل امتثاله، ونسخٍ ملا كان من رشع من قبلنا، 

(١) انظر: املصدر السابق (٧٤). 
(٢) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٨/٤).



 ٤٤

مون الناسخ من  ونسخٍ ملا أُمر به لسبب ثم يزول ذلك السبب(١)، ويقسّ
القرآن إىل ثالثة أقسام:

األول: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاً، وال جيوز فعل 
املنسوخ، نحو قوله تعاىل: (! " # $ %) (النساء: 
، ثم  ١٥)، فرض اهللا فيها حبس الزانية حتى متوت أو جيعل اهللا هلا سبيالً
املنسوخ  األول  فعل  جيوز  وال  النور،  سورة  يف  باحلدود  السبيل  جعل 

بعد نزول الناسخ.
الثاين: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً، ونحن خمريون يف فعل 

 X  W  V) تعاىل:  قوله  نحو  وذلك   ، متلوٌ وكالمها  وتركه،  األول 
 ،(٦٥ (األنفال:   (c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

ثم ننسخ ذلك بقوله: (z y x w v u }| { ~ ے 
¡ ¢ £) (األنفال: ٦٦).

كان  الذي  باملنسوخ  العمل  برتك  أمراً  الناسخ  يكون  أن  والثالث: 
وفعله  وتركه،  املنسوخ  فعل  يف  خمريون  ونحن  بدل،  غري  من  فرضاً 
فنسخه  فرضاً،  كان  وقد  الليل،  قيام  تعاىل  اهللا  كنسخ  وذلك  أفضل، 
باألمر بالرتك ختفيفاً ورفقاً بعباده، ونحن خمريون يف قيام الليل وتركه، 

وفعله أفضل وأرشف وأعظم أجراً (٢).
مون ما جيوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً إىل:  ونجدهم كذلك يقسّ
بالسنة  القرآن  ونسخ  بالقرآن،  السنة  ونسخ  بالقرآن،  القرآن  نسخ 

املتواترة، ونسخ القرآن بالسنة اآلحادية(٣). 
الناسخ  عىل  اشتامهلا  حيث  من  القرآن  لسور  تقسيمهم  ذلك  ومن 

(١) انظر: املصدر السابق (١٤٣٨/٤). 
(٢) انظر: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٦٣-٦٥) 

(٣) انظر: املصدر السابق (٦٧).



٤٥ 

 ، مثالً الفاحتة  كسورة  ومنسوخ  ناسخ  فيها  ليس  سورٍ  إىل:  املنسوخ 
وسورٍ اشتملت عىل الناسخ واملنسوخ كالبقرة واألنفال والتوبة، وسورٍ 
اشتملت عىل الناسخ فقط كالفتح واحلرش والتغابن، وسورٍ فيها املنسوخ 

فقط كاألنعام واألعراف ويونس وهود والرعد واحلجر... إلخ(١). 
األصوليون  كان  التي  والتقسيامت  األقسام  من  ذلك  غري  إىل 
أو   ، ومتثيالً استشهاداً  األصولية  مباحثهم  ثنايا  يف  إليها  يرجعون 
واملنسوخ؛  الناسخ  وعلامء  األدلة،   أقو هو  الذي  بالوقوع  استدالالً 
وكذلك من ألّف يف علوم القرآن إنام كانوا هيتمون بجانب التقسيامت 
ذلك  أن  جهة  من  النسخ  ملوضوع  والتجلية  اإليضاح  حتقيق  أجل  من 
اعرتافهم  مع  وأشكاله،  ورضوبه  وصوره  أقسامه  معرفة  عند  يتمّ  إنام 
بأن ضمن تلك التقسيامت واألقسام مسائل فيها خالفٌ بني العلامء، 
سارع  واعرتاضات  ومناقشة  استدالل  إىل  حيتاج  ما  فيها  وكذلك 
وقضايا  مباحث  بأهنا  اإلقرار  إىل  واملنسوخ  الناسخ  علم  يف  ألّف  من 
 - -مثالً ذلك  ومن  األصول،  علامء  ره  قرّ ما  إىل  فيها  يُرجع  أصولية، 
نجد أن مكي (ت ٤٣٧هـ) عندما تناول التقسيم اخلاص بنسخ القرآن 
بالسنة املتواترة أشار يف ثنايا تقسيمه ملا جيوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً 
إىل منع بعض العلامء من ذلك، ومل يُطل يف سوق األدلة واالعرتاضات 
حيتاج  الباب  يقول: «وهذا  حيث  األصول،  كتب  إىل  باإلحالة  مكتفياً 
، واستجالب أدلةٍ من القولني مجيعاً، يطول ذكر ذلك،  إىل بسطِ عللٍ

وسنذكره يف غري هذا الكتاب -إن شاء اهللا تعاىل-»(٢).
(١) انظر: اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٩/٤).

(٢) اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٦٩)، وقال يف (ص٧٠): «... واملشهور عن مالك 
بالقياس،  والقياس  باإلمجاع،  اإلمجاع  نسخ  ومنع  باإلمجاع،  القرآن  نسخ  منع  وأصحابه 

هكذا ذكر البغداديون املالكيون يف أصوهلم». 



 ٤٦

- عند السيوطي(١) (ت ٩١١هـ)،  ومثل هذا الترصف نجده -أيضاً
نقل  أن  بعد  بالسنة  القرآن  نسخ  يف  العلامء  خالف  عن  يتحدث  وهو 
قال -بعد  حيث  املسألة  هذه  يف  ٢٠٤هـ)  الشافعي (ت  لإلمام  كالماً 
نقله لذلك الكالم-: «وقد بسطتُ فروع هذه املسألة يف رشح منظومة 
عىل  رشحه  إىل  اإلشارة  بذلك  ويريد  األصول)»(٢)،  يف  اجلوامع  (مجع 
منظومته يف أصول الفقه التي أسامها: (الكوكب الساطع يف نظم مجع 

اجلوامع). 
وإذا كان مكي القييس (ت ٤٣٧هـ) هو أول من مجع بني اجلانب 
م-، فإن ما ذكره بخصوص  النظري والتطبيقي ملوضوع النسخ -كام تقدّ
كتابه  مقدمة  يف  ذكرها  التي  األصول  يف  التأصييل  النظري  اجلانب 
ملوضوعات  وإجياز  اختصار  عن  عبارة  احلقيقة  يف  هي  (اإليضاح)، 
ح به، وأحال إليه يف عدة  ومسائل بحثها علامء أصول الفقه، وهذا ما رصّ
(١) هو عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد املرصي اخلضريي السيوطي الشافعي، ولد يف القاهرة 
والفقه  واحلديث  التفسري  منها:  كثرية  علوم  يف  برع  علامئها،  عن  علومه  وتلقى  ونشأ 

والنحو واللغة، اعتزل التدريس واإلفتاء وانرصف إىل التأليف. 
باملأثور)  التفسري  يف  املنثور  و(الدرّ  الشافعية)  فروع  يف  والنظائر  (األشباه  مؤلفاته:  من 
و(حسن  احلفاظ)  و(وطبقات  اللغة)  يف  و(املزهر  القرآن)  علوم  يف  و(اإلتقان 

املحارضة). 
املؤلفني  ومعجم   ،(٦٥/٣) املبني  والفتح   ،(٥١/٨) الذهب  شذرات  ترمجته:  يف  انظر 

 .(١٢٨/٥)
- وهم يفرسون  (٢) اإلتقان يف علوم القرآن (١٤٣٧/٤)، وهكذا نجد أن املفرسين -أيضاً
قة بالنسخ، حييلون إىل كالم أهل أصول الفقه وكتبهم، ومن ذلك عىل سبيل  اآليات املتعلّ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  ") تعاىل:  لقوله  تفسريه  ثنايا  يف  كثري  ابن  أن  املثال 
ورشوطه،  أنواعه  وذكر  النسخ،  أحكام  تفاصيل  وأما   ...» قال:   (١٠٦ (البقرة:   (,
فمبسوطة يف أصول الفقه» أ. هـ، من تفسري ابن كثري (١٣٠/١)، وكذلك الشوكاين وهو 
مباحث  األصول  علامء  جعل  القدير (١٩٧/١): «وقد  فتح  يف  يقول  نفسها  اآلية  يفرس 
االستشفاء  أراد  من  نحيل  بل  بذكره،  ل  نطوّ فال  الفن،  ذلك  مقاصد  مجلة  من  النسخ 

عليه». 



٤٧ 

مواضع، حيث حاول املرور يف تلك املقدمة عىل غالب مسائل النسخ 
التي ذكرها األصوليون لتكون مقدمةً لكتابه، مع إغفاله للحديث عن 
إنكار  عن  كاحلديث  األصولية،  املؤلفات  يف  املذكورة  املسائل  بعض 
النسخ من بعض علامء املسلمني(١)، وهو أمرٌ اختلف يف ذكره وإيراده 

علامء األصول - أيضاً -، واختلفوا يف طريقة التعامل معه(٢).
النظري  اجلانب  يف  -أعني  العامل  هلذا  تسجيله  يمكن  ما  ولكن 
النسخ،  معنى  (بيان  بـ:  املتعلِّق  الباب  يف  ذكره  ما  هو  التأصييل- 
وكيفيته ومن أين جاز ذلك)(٣)، وهو يف هذا الباب يتكلّم عن احلكمة 
من مرشوعية النسخ، حيث أسهب وأطال يف رشح ذلك وبيانه، وقد 

ح بأنه مل يُسبق ملثل هذا البيان. رصّ
للحكمة  وبيانه  رشحه  طريقة  يف  يُسبق  مل  أنه  يل  يبدو  الذي  واألمر 
كالم  يف  موجودةٌ  فهي  الفكرة  هذه  أصل  أما  النسخ،  مرشوعية  من 
إليها  يشريون  كانوا  وإنام  فيها،  يطيلوا  مل  لكنهم  الفقه،  أصول  علامء 
بترشيع  عباده  صالح  لِمَ  عَ أنْ  تعاىل  اهللا  حكمة  من  بأن  حديثهم  عند 
األصوليني  كعادة  لكن  آخر،  زمان  يف  عنهم  ونسخه   ، زمانٍ يف  حكمٍ 
لكن  وضوحها،  يرون  التي  املواضع  بعض  يف  الكالم  خيترصون  أهنم 
يمكن القول بأن مكي القييس قد سلم من كثري من إشكاالت العقيدة 
عالقة  هلا  التي  املواضع  هذه  مثل  يف  األصوليني  بعض  فيها  وقع  التي 

بمسائل عقدية. 
م يظهر األثر الكبري لعلامء أصول الفقه يف مبحث  ومن خالل ما تقدّ
واملنسوخ،  الناسخ  علامء  متأخرو  به  أقرّ  الذي  األثر  وذلك  النسخ، 
اإليضاح  انظر:  الرشائع.  بني  للنسخ  وغريهم  اليهود  إلنكار  إشارةً  أشار  قد  كان  وإن   (١)

.(٥٥)
(٢) انظر: حاشية (٢)، (ص٢٢) يف هذا البحث.

(٣) انظر: اإليضاح (٤٨). 
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قوا عدم وجود النسخ يف كثريٍ  - يف مؤلفاهتم بحيث حقّ وظهر -أيضاً
ره علامء أصول الفقه. من اآليات استناداً إىل ما قرّ

ومن هنا ال يمكن بحال التقليل من دور علامء أصول الفقه يف هذا 
املبحث، أو القول بأن غاية عملهم فيه ما هو إال مجع نبذٍ متفرقةٍ أو ما 
كثريٍ  يف  األصوليني  دور علامء  ظم  عِ ال ترتيض   دعاو من  ذلك  شابه 

من املباحث. 
تلك  مثل  بأن  إقرارهم  األصول  علامء  صنيع  حماسن  من  وإن 
موا فيها  املباحث هي يف األصالة مستفادة من علوم أخر، ولكنهم قدّ
حتقيقات وتدقيقات ال توجد يف علومها األصلية، بل إن حمققي تلك 
العلوم األخر كانوا حييلون عىل كالم علامء األصول وهذا اعرتافٌ 

منهم بعظم دور األصوليني فيها. 
د  يؤكِّ تطبيقياً  بحثاً  اعتباره  يمكن  ما  مت  قدّ البحث  هذا  يف  ولعيل 
بالتحقيق  قيامهم  من  األصوليني  من  كثريٌ  ده  وردّ ده  أكّ ما  عىل  ويدلّل 

 .والتدقيق لكثري من مباحث العلوم األخر



٤٩ 

اخلامتة

من أبرز النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يأيت:
وإن . ١ عديدة،  علوم  من  واستمدّ  استفاد  الفقه  أصول  علم  أن 

أمرٌ  وهذا  آلخر،  علم  من  وكثرةً  ةً  قِلّ االستفادة  تلك  اختلفت 
مستقرٌّ ومعروف. 

أن عمل علامء األصول حيال تلك املباحث املستمدة من العلوم . ٢
األخر مل يكن جمرد مجعها ووضعها يف مباحثهم األصولية بل 

موا حتقيقات وتدقيقات ال توجد يف علومها األصلية.  قدّ
من تلك املباحث مبحث النسخ، الذي هو يف األصل أحد أفرع . ٣

علوم القرآن، وقد استقل ذلك الفرع أو الفن بعلمٍ مستقل هو 
علم (الناسخ واملنسوخ) كانت له كتبه املستقلة، وعلامؤه الذين 

برزوا يف بحثه. 
املؤلفات يف علم الناسخ واملنسوخ كانت أشبه ما يكون بتفاسري . ٤

خمتصة باآليات التي وقع فيها نسخ، أو وقع خالف بني العلامء 
ز عىل حتقيق وقوع النسخ أو  يف نسخها أو إحكامها، وكانت تركّ

عدمه، مع سوق أدلة القائلني بكل قول. 
تصور . ٥ تقديم  هو  النسخ  مبحث  حيال  األصول  علامء  دور  كان 

نظري للمراد بالنسخ يف األدلة الرشعية، حيصل به التفريق بينه 
وبني ما يشرتك معه أو ما يتشابه معه يف وجود القدر املشرتك من 
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رفع لبعض مدلول الدليل الرشعي بواسطة دليل رشعي آخر، 
وبيان  والتقييد  والتخصيص  النسخ  بني  التاميز  حيصل  بحيث 

املجمل ونحوها. 
ملفهوم . ٦ األصول  علامء  مه  قدّ الذي  الصحيح  للتصور  كان 

بالقبول،  واملنسوخ  الناسخ  علامء  متأخرو  اه  تلقّ والذي  النسخ، 
األثر الكبري يف تغريّ التطبيق لدهيم، بحيث ضيّقوا ذلك املفهوم 
مي علامء الناسخ واملنسوخ، عىل وجه ظهر  م له عند متقدّ املتقدّ
- ردّ املتأخرين لكثري  أثره يف مؤلفاهتم وكان من جتلياته -أيضاً

مون من قبيل النسخ.  من الوقائع التي اعتربها املتقدّ
من هنا ال يمكن القول بأن عمل األصوليني يف هذا املبحث هو . ٧

جمرد نقل له من علم الناسخ واملنسوخ، وعلوم القرآن، ووضعه 
من  التقليل   - -أيضاً يمكن  وال  الفقه،  أصول  مباحث  ضمن 

دور وجهد األصوليني فيه.
دراسات . ٨ تقديم  الفقه  أصول  علم  يف  الباحثني  وظيفة  من  إن 

املباحث  مجيع  يف  مقارنةٍ  حتليليةٍ  بدراسةٍ  تقوم  عملية،  تطبيقية 
التي استفادها علم أصول الفقه من العلوم األخر لبيان جهد 
املباحث،  لتلك  وحتقيقات  إضافات  من  موه  قدّ وما  األصوليني 
أو  األصوليني،  دور  من  قلّل  من  عىل  الردّ  أبلغ  بذلك  ليحصل 

قلّل من أمهية علم أصول الفقه.
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فهرس املصادر واملراجع:

أبجد العلوم، صديق بن حسن خان القنوجي البخاري، ووضع حواشيه وفهارسه أمحد . ١
١٤٢٠هـ- األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  الدين،  شمس 

١٩٩٩م.
الدين . ٢ تاج  ابنه  وأمتّه  السبكي،  الكايف  عبد  بن  عيل  الدين  تقي  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

عبدالوهاب، حتقيق: شعبان حممد إسامعيل، طبعة دار ابن حزم، بريوت - لبنان، الطبعة 
األوىل عام ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

مركز . ٣ حتقيق:  السيوطي،  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
النبوية،  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  طبعة  القرآنية،  الدراسات 

طبعة عام ١٤٢٦هـ.
حتقيق: . ٤ الباجي،  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  األصول،  أحكام  يف  الفصول  إحكام 

عام  األوىل  الطبعة  لبنان،   - بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  نرش:  زكي،  عبداملجيد 
١٤٠٧هـ.

طبعة . ٥ عفيفي،  عبدالرزاق  تعليق:  اآلمدي،  حممد  بن  عيل  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 
املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية عام ١٤٠٢هـ.

اختصار علوم احلديث، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن كثري القريش الشافعي، مطبوع . ٦
شاكر،  حممد  أمحد  تأليف:  احلديث)  علوم  اختصار  رشح  احلثيث  (الباعث  رشحه  مع 
اعتنى به بديع السيد اللحام/ مكتبة دار الفيحاء بدمشق ومكتبة دار السالم بالرياض/ 

الطبعة األوىل عام ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
حتقيق: . ٧ الشوكاين،  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األصول،  علم  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد 

عام  الرابعة  الطبعة  بريوت-لبنان،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  نرش:  البدري،  سعيد  حممد 
١٤١٤هـ-١٩٩٣م.

أصول اجلصاص (الفصول يف األصول)، أبو بكر أمحد بن عيل الرازي احلنفي (املشهور . ٨
اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  نرش:  النشمي،  د.عجيل  حتقيق:  باجلصاص)، 

بالكويت، الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
أصول الرسخيس، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيق: د.رفيق . ٩

العجم، طبع ونرش: دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل عام ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
األعالم، خري الدين بن حممود الدمشقي الزركيل، نرش: دار العلم للماليني، بريوت - . ١٠

لبنان، الطبعة اخلامسة، عام ١٩٨٠م.
إنباه الرواة عىل أنباء النحاة، مجال الدين عيل بن يوسف القفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل . ١١

إبراهيم، طبعة دار الكتب، القاهرة، طبعة عام ١٣٧٤هـ-١٩٥٥م.
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اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه، أبو حممد مكي . ١٢
بن أيب طالب القييس، حتقيق: د. أمحد حسن فرحات، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، الطبعة الثانية، عام ١٤١١هـ-١٩٩٠م.
البحر املحيط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي، قام بتحريره . ١٣

وعبدالستار  األشقر  وحممد  العاين  وعبدالقادر  األشقر  سليامن  بن  عمر  ومراجعته: 
عام  األوىل،  الطبعة  بالكويت،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزراة  نرش:  غدة،  أبو 

١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.
املعارف، . ١٤ مكتبة  الدمشقي،  القريش  كثري  بن  إسامعيل  الدين  عامد  والنهاية،  البداية 

بريوت-لبنان، الطبعة الرابعة عام ١٤٠١هـ.
اجلويني (املشهور . ١٥ يوسف  بن  عبداهللا  بن  عبدامللك  املعايل  أبو  الفقه،  أصول  يف  الربهان 

الطبعة  لبنان،   - بريوت  الكتاب،  دار  طبعة  عويضة/  صالح  تعليق:  احلرمني)،  بإمام 
األوىل عام ١٤١٨هـ-١٩٧٧م.

السيوطي، . ١٦ بكر  أبو  عبدالرمحن  الدين  جالل  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة، طبعة عام ١٣٨٤هـ-

١٩٦٥م.
دار . ١٧ حممد،  عبدالرمحن األصفهاين، حتقيق: عيل مجعة  حممد  الدين  املخترص، شمس  بيان 

السالم للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، عام ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.
مطبعة . ١٨ البغدادي)،  باخلطيب  (املشهور  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  بغداد،  تاريخ 

السعادة، القاهرة، طبعة عام١٣٤٩هـ.
حسن . ١٩ حممد  حتقيق:  الشريازي،  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الفقه،  أصول  يف  التبرصة 

هيتو، طبعة دار الفكر، دمشق، طبعة عام ١٤٠٠هـ.
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي/ طبعة . ٢٠

دار املفيد، بريوت-لبنان/ الطبعة األوىل، عام ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م 
تقويم األدلة، أبو زيد عبداهللا بن عمر بن عيسى الدبويس احلنفي، حتقيق: خليل امليس، . ٢١

دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، عام ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
احلنبيل، . ٢٢ الكلوذاين  احلسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ  اخلطاب  أبو  الفقه،  أصول  يف  التمهيد 

حتقيق: مفيد أبو عشمة وحممد إبراهيم عيل، نرش: كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة أم القر، مكة املكرمة، طباعة: دار املدين، جدة، الطبعة األوىل عام ١٤٠٦هـ-

١٩٨٥م.
هتذيب األسامء واللغات، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، إدارة الطباعة املنريية، يطلب . ٢٣

من دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.
تيسري التحرير، حممد أمني احلسيني احلنفي اخلراساين البخاري (املعروف بأمري بادشاه)، . ٢٤

طبع بمطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، طبعة سنة ١٣٥٠هـ.



٥٣ 

الطبعة . ٢٥ مرص،  الكتبي،  مطبعة  السبكي،  عيل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  اجلوامع،  مجع 
األوىل عام ١٣٣١هـ-١٩١٣م مطبوع مع رشح املحيل عليه وحاشية البناين وتقريرات 

الرشبيني.
الفقي، . ٢٦ حامد  حممد  حتقيق:  احلنبيل،  رجب  بن  عبدالرمحن  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل 

نرش: دار املعرفة، بريوت، دون رقم طبعة أو تاريخ.
الرسالة، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: خالد العلمي وزهري شفيق، نرش: دار . ٢٧

الكتاب العريب، بريوت-لبنان، الطبعة الثانية عام ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
احلنبيل، . ٢٨ املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  عبداهللا  الدين  موفق  املناظر،  وجنة  الناظر  روضة 

حتقيق: د.عبدالكريم النملة نرش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل عام ١٤١٣هـ-
١٩٩٣م.

سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد بن أمحد عثامن الذهبي، حتقيق: شعيب األرنؤوط . ٢٩
وحممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة عام ١٤١٣هـ.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو الفالح عبداحلي بن العامد احلنبيل، حتقيق: جلنة . ٣٠
إحياء الرتاث العريب، نرش: دار اآلفاق، بريوت-لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.

رشح الكوكب املنري، حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن عيل الفتوحي (املشهور بابن النجار) . ٣١
حتقيق: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، طبعة عام ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

رشح اللمع، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، حتقيق: عبداملجيد تركي، طبعة دار . ٣٢
الغرب اإلسالمي، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل عام ١٤٠٨هـ.

رشح املحيل عىل مجع اجلوامع، جالل الدين حممد بن أمحد املحيل، مطبعة الكتبي، مرص، . ٣٣
الطبعة األوىل عام ١٣٣١هـ-١٩١٣م (مطبوع مع مجع اجلوامع).

رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول، شهاب الدين أمحد بن إدريس . ٣٤
الطبعة  األزهرية،  الكليات  مكتبة  ونرش:  طبع  سعد،  عبدالرؤوف  طه  حتقيق:  القرايف، 

الثانية، عام ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
الصحاح تاج اللغة وتاج العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور . ٣٥

عطار، دار العلم للماليني، بريوت-لبنان/ الطبعة الثانية، عام ١٣٩٩هـ.
عبداهللا . ٣٦ د.  حتقيق:  اإلسنوي،  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  مجال  الشافعية،  طبقات 

اجلبوري، نرش: دار العلوم للطباعة والنرش، الرياض، طبعة عام ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
عبدالفتاح . ٣٧ حتقيق:  السبكي،  عيل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج   ،الكرب الشافعية  طبقات 

عام  األوىل،  الطبعة  القاهرة،  احللبي،  البايب  عيسى  طبعة  الطناحي،  وحممود  احللو 
١٩٦٤م.

حممد . ٣٨ عيل  حتقيق:  الداودي،  أمحد  بن  عيل  بن  حممد  الدين  شمس  املفرسين،  طبقات 
عام  األوىل،  الطبعة  وهبة،  مكتبة  نرش  القاهرة،   ،الكرب االستقالل  مطبعة  طبع  عمر، 

١٣٩٢هـ-١٩٧٢م.



 ٥٤

العدة يف أصول الفقه، أبو يعيل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل، حتقيق: د. أمحد بن عيل . ٣٩
سري املباركي، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، عام ١٤١٠هـ.

دار . ٤٠ احلراين،  تيمية  بن  عبدالسالم  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  الدين  تقي   ،الكرب  الفتاو
الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل، عام ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.

حممد . ٤١ بن  عيل  بن  حممد  التفسري،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 
لبنان،  بريوت-  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  حممد  سعيد  حتقيق:  الشوكاين، 

الطبعة الثانية، عام ١٤١٤هـ -١٩٩٣م.
الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبداهللا بن مصطفى املراغي، نرش: حممد أمني دمج . ٤٢

ورشكاه، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية عام ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.
صادر، . ٤٣ دار  طبعة  عباس،  إحسان  د.  حتقيق:  الكتبي،  شاكر  بن  حممد  الوفيات،  فوات 

بريوت - لبنان، طبعة عام ١٩٧٤م.
البخاري، . ٤٤ عبدالعزيز  الدين  عالء  البزدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار  كشف 

نرش: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، دون رقم طبعة أو تاريخ.
لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، إعداد . ٤٥

وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشيل، دار لسان العرب، بريوت - لبنان، دون رقم 
طبعة أو تاريخ.

مجع . ٤٦ احلراين،  تيمية  بن  عبدالسالم  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  الدين  تقي   ،الفتاو جمموع 
فهد  امللك  بمجمع  بع  طُ النجدي،  العاصمي  قاسم  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  وترتيب: 

لطباعة املصحف الرشيف باملدينة النبوية، طبعة عام ١٤١٦هـ.
املحصول يف علم األصول، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: د. طه . ٤٧

١٤١٢هـ- عام  الثانية،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  طبعة  العلواين،  فياض  جابر 
١٩٩٢م.

(املشهور . ٤٨ الطويس  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  األصول،  علم  من  املستصفى 
بالغزايل)، حتقيق: د. حممد بن سليامن األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، الطبعة 

األوىل، عام ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
املسودة، تأليف ثالثة أئمة من آل تيمية، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، نرش: دار . ٤٩

الكتاب العريب، بريوت - لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.
خليل . ٥٠ حتقيق:  البرصي،  الطيب  بن  عيل  بن  حممد  احلسني  أبو  الفقه،  أصول  يف  املعتمد 

امليس، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، دون رقم طبقة أو تاريخ.
معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب)، ياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي، . ٥١

١٣٥٧هـ- عام  طبعة  القاهرة،  املأمون،  مطبعة  الرفاعي،  فريد  أمحد  د.  بإرشاف: 
١٩٣٨م.

معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مطبعة الرتاقي، دمشق، طبعة عام ١٩٧٥م.. ٥٢
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مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، حتقيق: عبدالسالم هارون، . ٥٣
دار اجليل، بريوت - لبنان، طبعة عام ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

البايب . ٥٤ عيسى  مطبعة  الزرقاين،  عبدالعظيم  بن  حممد  القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل 
احللبي، طبعة عام ١٣٧٢هـ.

املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، ضبط وتعليق: مشهور بن . ٥٥
حسن آل سلامن، دار ابن عفان، اخلرب، الطبعة األوىل، عام ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

بعناية: . ٥٦ األملانية،  املسترشقني  مجاعة  الصفدي، أصدرته:  الدين  صالح  الوايف بالوفيات، 
مجاعة من العرب واملسترشقني، بريوت، طبعة عام ١٩٦٢م-١٩٨٣م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن خلّكان، حتقيق: حممد حمي الدين . ٥٧
عبداحلميد، مطبعة السعادة، مرص، الطبعة األوىل، عام ١٣٦٧هـ-١٩٤٨م.
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حمتويات البحث:

١١ ............................................................................ املقدمة
١٥ .......................................................... التمهيد يف تعريف النسخ
١٩ .... املبحث األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه، وبعلم الناسخ واملنسوخ
املطلب األول: عالقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه.......................... ١٩
٢٢ ..................... املطلب الثاين: عالقة مبحث النسخ بعلم الناسخ واملنسوخ
املبحث الثاين: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه، ويف علم الناسخ واملنسوخ ٢٥
املطلب األول: مسائل مبحث النسخ يف علم أصول الفقه....................... ٢٥
املطلب الثاين: مسائل النسخ يف علم الناسخ واملنسوخ.......................... ٣٠

علامء دراسة  وبني  النسخ،  ملوضوع  األصوليني  دراسة  بني  املقارنة  الثالث:  املبحث 
٣٧ ............................................................... الناسخ واملنسوخ له
اخلامتة............................................................................. ٤٩
فهرس املصادر واملراجع........................................................... ٥١
حمتويات البحث................................................................... ٥٦



البد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان:
أحدمها: املشافهة. (الثاين) مطالعة كتب املصنفني 

ومدوين الدواوين.
اهللا  جيعلها  خلاصية  إما  أنفع؛  األوىل  والطريق 
زاول  من  كل  يشهدها  واملتعلم،  املعلم  بني  تعاىل 
يف  املتعلم  يقرؤها  مسألة  من  فكم  والعلامء؛  العلم 
كتاب، وحيفظها ويرددها عىل قلبه فال يفهمها، فإذا 
ألقاها إليه املعلم فهمها بغتة، وحصل له العلم هبا 
من  عادي  بأمر  إما  حيصل  الفهم  وهذا  باحلرضة، 
خيطر  مل  إشكال  موضع  وإيضاح  أحوال،  قرائن 
ولكن  معتاد،  غري  بأمر  حيصل  وقد  ببال،  للمتعلم 
املعلم،  يدي  بني  مثوله  عند  للمتعلم  اهللا  هيبه  بأمر 

ظاهر الفقر، بادي احلاجة إىل ما يلقى إليه.
املوافقات ٢٠٨/٢








٥٩ 

قاعدة
املغلوب املستهلك كاملعدوم

( (تأصيالً وتطبيقاً

إعداد
د. عبدالرمحن بن عبداهللا الشعالن
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه

يف كلية الرشيعة يف الرياض
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وتأيت  املهمة،  الفقهية  القواعد  من  قاعدة  يتناول  البحث  هذا 
يف  هلا  احلاجة  وجتدد  السابق،  الزمن  يف  تطبيقاهتا  تعدد  من  أمهيتها 
ومها  والدواء،  الغذاء  جمال  يف  تطبيقاهتا  خالل  من  احلارض،  العرص 
البيان  من  حقها  تأخذ  مل  أمهيتها  مع  القاعدة  وهذه  املسلم،  هيم  مما 
لد من ألف يف القواعد الفقهية، كام أنه مل تسبق دراستها يف بحث 
علمي، ومعظم ما تم الوقوف عليه من دراسات سابقة هو دراساتٌ 
تتعلق باالستحالة، واالستحالة ختتلف عن موضوع القاعدة؛ وذلك 
أن االستحالة تعني انقالب العني نفسها، وحتوهلا من حالة إىل حالة 
أخر، وأما االستهالك فهو تغري يطرأ عىل العني القليلة، ويتمثل يف 

خفائها يف العني الكثرية. 
بعني  قليلة  عني  ختتلط  أن  هو:  باختصار  القاعدة  هذه  ومعنى 
أخر كثرية، وتُستهلك العني القليلة يف العني الكثرية، فتعد العني 
وهي  الكثرية،  للعني  احلكم  ويكون  كاملعدومة،  لذلك  تبعاً  القليلة 
النقل  طريق  من  متعددة  أدلة  عليها  دل  قد  ألنه  صحيحة،  قاعدة 
معتربة  أهنا  القاعدة  هذه  تطبيقات  تتبع  من  وتبني  الصحيح،  والنظر 
هلا  اعتباراً  العلامء  أكثر  من  أن  ظهر  كام  كلها،  األربعة  املذاهب  يف 

وتعويالً عليها ابن حزم وابن تيمية.
كتب  يف  املوجودة  القديمة  التطبيقات  من  عدد  القاعدة  وهلذه 
الطهارة،  أبواب  يف  مبثوثة  األمثلة  وهذه  الفقهاء،  من  املتقدمني 

والصالة، واحلج، والرضاع، واحلدود، واأليامن.
كام أن هلذه القاعدة تطبيقات معارصة يف جمال صناعات األغذية 
واألدوية، وهي تطبيقات كثرية بالنظر آلحاد الصور، ولكن جيمعها 



 ٦٢

أو  مباحة   أخر أعيان  يف  النجسة  أو  املحرمة  األعيان  بعض  دخول 
طاهرة، وذلك بنسب يسرية جداً، مما جيعل العني املحرمة أو النجسة 
مستهلكة يف العني املباحة أو الطاهرة. وقد حرص الباحث عىل ربط 
مجيع األمثلة القديمة واملعارصة بالقاعدة، عن طريق إيراد الشواهد 

من كالم العلامء عىل ما يوضح ذلك.
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل الرسول األمني، نبينا 
حممد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وعىل آله ومن تبعه بإحسان 

إىل يوم الدين، أما بعد:
فإن املسلم مكلف بالنظر فيام يأيت وما يذر، وهذا التكليف واقعٌ عىل 
ضوء ما رشعه اهللا عز وجل، ومما يندرج يف ذلك ما جيب عىل املسلم أن 
حيذره من املحرمات، وهذه املحرمات قد يكون حتريمها بسبب كسبها، 
كاملال املكتسب بالربا أو الرشوة، وقد يكون التحريم بسبب وصفٍ يف 
عينها، كاخلمر وامليتة، وهذا الصنف األخري إن كان خالصاً أو خمتلطاً 
يف  ولكن  وبني،  ظاهر  له  بالنسبة  فالتحريم  غالباً،  كان  ولكنه  بغريه 
املباحة،  األعيان  من  بغريها  املحرمة  العني  ختتلط  قد  احلاالت  بعض 
كةً فيها، فيحتاج املسلم إىل معرفة حكم هذه  وتكون مغلوبةً ومستهلَ
العني املستهلكة أو املنغمرة يف غريها، كام أن العني قد يكون هلا حكمٌ 
تاج إىل النظر يف حكمها يف  خاصٌ وواضحٌ يف حال انفرادها، ولكن حيُ
حال اختالطها بغريها واستهالكها فيها، وهذا البحث معقود لدراسة 
القاعدة التي تبني كثرياً من تطبيقات هذا املوضوع، وهلذا سميته باسم 
كاملعدوم  املستهلك  املغلوب  (قاعدة  عنوانه:  فجعلت  القاعدة،  هذه 
")، وأسأل اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت لتقديم بحث  "تأصيالً وتطبيقاً

نافع إلخواين يف حياهتم.
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أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:
أكان . ١ سواء  الناس،  بني  يتكرر  أمر  ببعضها  األعيان  اختالط  أن 

معرفة  إىل  املسلم  حيتاج  احلالتني  كال  ويف  مقصوداً،  أم  عفوياً 
حكم العني التي اختلطت بغريها واستهلكت فيها.

أن اختالط األعيان بغريها أمر قديم، وبحثه الفقهاء املتقدمون، . ٢
ولكن توسعت تطبيقاته يف هذا الزمان الذي كثرت فيها صناعة 
أصناف األغذية واألدوية وغريها، مما يكون يف أصله مباحاً أو 
طاهراً، ولكن قد خيتلط معه عند التصنيع أعيان حمرمة أو نجسة، 
مما جيعل املسلم يسأل عن حكم هذه املصنوعات، وهذا مما يدل 

عىل أن املوضوعَ متجددُ التطبيقات، وذلك مما يربز أمهيته.
أن هذه القاعدة مع أمهيتها مل تأخذ حقها من البيان لد من ألّف . ٣

يف القواعد الفقهية، كام أنه مل تسبق دراستها -فيام أعلم- يف بحث 
علمي، فرغبت يف مجع املادة العلمية املتعلقة هبا، ودراستها.

الدراسات السابقة:
بعض  عىل  وقفت  ولكن  القاعدة،  هلذه  سابقة  دراسة  عىل  أقف  مل 

الدراسات الفقهية املشاهبة، ومنها ما يأيت:
أحكام اخللط يف عقود املعاوضات يف الفقه اإلسالمي، إعداد: . ١

الرشيعة  كلية  يف  ماجستري  رسالة  الزيلعي،  حممد  بن  عيل 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القر بمكة املكرمة، يف العام 

اجلامعي ١٤٢٣هـ.
وهذه الرسالة دراسة فقهية، فهي بذلك ختتلف عن هذا البحث، 
كام تبني من خطة الرسالة أن اخللط عند الباحث يف الغالب هو 
ضم عني ألخر، دون أن يكون هناك مزج أو استهالك، وهو 
بذلك خيتلف عام أقصده يف هذا البحث، إذ بحثي يتناول اخللط 
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مع  املخلوطة  العني  تكون  بحيث  واستهالك،  مزج  فيه  الذي 
غريها قد استهلكت فيها، وقد عقدت يف البحث مسألة للتمييز 

بني اخللط املشهور عند الفقهاء واالستهالك. 
االستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، إعداد: الدكتور قذايف . ٢

 عزات الغنانيم، وهي يف األصل رسالة علمية (لعلها يف إحد
سنة  األوىل،  الطبعة  كتاب،  يف  طبعت  ثم  األردنية)،  اجلامعات 

١٤٢٨هـ، نرش: دار النفائس باألردن.
هذا  عن  ختتلف  فهي  ولذلك  فقهية،  دراسة  الرسالة  وهذه 
ختتلف  واالستحالة  االستحالة،  هو  موضوعها  أن  كام  البحث، 
فاالستحالة  االستهالك؛  وهو  البحث،  هذا  موضوع  عن 
انقالب العني نفسها، واالستهالك امتزاج العني بغريها حتى ال 
يبقى يشء من صفاهتا، وقد عقدت يف البحث مسألة للتمييز بني 

االستحالة واالستهالك. 
الدكتور . ٣ إعداد:  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  االستحالة 

املجمع  جملة  يف  منشور  بحث  وهو  اخلطيب،  نارص  بن  ياسني 
الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، 
السنة الرابعة عرشة، العدد السادس عرش، سنة ١٤٢٤هـ، ويقع 

يف حوايل مخسني صفحة.
وهذا البحث يتناول االستحالة، واالستحالة ختتلف عن موضوع 

بحثي، وهو االستهالك، كام سبق بيان ذلك يف الدراسة السابقة.
املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق، . ٤

إعداد: الدكتور نزيه محاد، وهو كتاب مطبوع يقع يف حوايل مائة 
التي  والطبعة  ١٤١٦هـ،  سنة  األوىل  طبعته  وكانت  صفحة، 

اطلعت عليها هي الطبعة الثالثة سنة ١٤٢٥هـ.
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تناول املؤلفُ  وتطبيقية؛  نظرية  دراسة  عبارة عن  الكتاب  وهذا 
يمكن  التي  الرشعية  القواعد  من  عدداً  النظرية  الدراسة  يف 
ومنها  والنجسة،  املحرمة  املواد  حكم  بيان  يف  عليها  االعتامد 
الدراسة  يف  وتناول  االستهالك،  نظرية  وسامها  البحث،  قاعدة 

التطبيقية عدداً من التطبيقات الفقهية.
تناول  املؤلف  أن  البحث  وهذا  املذكور  الكتاب  بني  والفرق 
حني  يف  كتابه،  من  جزءاً  لكوهنا  نظراً  خمترص،  بشكل  القاعدة 
الدراسة  أن  كام  القاعدة،  هذه  دراسة  يف  الكالم  بسطت  أنني 
بمجال  املتعلقة  التطبيقات  عىل  اقترصت  عنده  التطبيقية 
أنني  حني  يف  كتابه،  موضوع  هي  لكوهنا  والــدواء،  الغذاء 
الفقه،  أبواب  من  عدداً  فشملت  متنوعة،  التطبيقات  جعلت 
كانت  ها  ذكرَ التي  التطبيقات  من  كثريٍ  حكمِ  يف  العمدة  أن  كام 
قاعدة  عن  ختتلف  االستحالة  وقاعدةُ  االستحالة،  قاعدةَ  هي 
االستهالك التي تناوهلا هذا البحث، كام بينتُ ذلك يف الدراسة 

الثانية.
واأللبسة، . ٥ واألرشبة  األطعمة  من  املحرمة  باألعيان  االنتفاع 

ماجستري  رسالة  األصل  يف  وهي  زيد،  أبو  حممد  مجانة  إعداد: 
سنة  األوىل،  الطبعة  كتاب،  يف  طبعت  ثم  األردنية،  اجلامعة  يف 

١٤٢٥هـ، نرش: دار النفائس باألردن.
وهذه الرسالة دراسة فقهية، فهي خمتلفة عن هذا البحث، وأقرب 
االستحالة  أثر  وموضوعه:  الرابع،  الفصل  هو  لبحثي  فصوهلا 
عىل االنتفاع باألعيان املحرمة، ومع هذا فإن االستحالة ختتلف 
يف  ذلك  بيان  سبق  كام  االستهالك،  وهو  بحثي،  موضوع  عن 

الدراسة الثانية.
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خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  وفيها  املقدمة: 
السابقة، وخطة البحث، واملنهج.

املبحث األول: الدراسة التأصيلية للقاعدة.
وفيه سبعة مطالب:

- املطلب األول: ألفاظ القاعدة وتوثيقها.
- املطلب الثاين: معنى القاعدة اإلفرادي واإلمجايل.

- املطلب الثالث: املوازنة بني ألفاظ القاعدة.
- املطلب الرابع: ضوابط احلكم بأن العني مستهلكة.
- املطلب اخلامس: متييز موضوع القاعدة عام يشبهه.

- املطلب السادس: االستدالل للقاعدة.
- املطلب السابع: عالقة القاعدة بقاعدة (إذا اجتمع احلالل واحلرام 

غلب احلرام).
املبحث الثاين: الدراسة التطبيقية للقاعدة.

وفيه ثالثة مطالب:
- املطلب األول: التطبيقات القديمة عىل القاعدة.
- املطلب الثاين: التطبيقات املعارصة عىل القاعدة.

- املطلب الثالث: املستثنيات من القاعدة.
اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات. 
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منهج البحث:
الباحثني،  معظم   لد املشهور  املنهج  عىل  البحث  هذا  يف  رست 

ومن أبرز عنارصه:
هو . ١ فيه  الباحث  عمدة  كان  فيام  األصيلة،  املصادر  عىل  االعتامد 

النقل أو االقتباس. 
إىل . ٢ وعزوها  أرقامها،  بيان  مع  العثامين،  بالرسم  اآليات  رسم 

سورها. 
احلكم . ٣ وبيان  السنة،  كتب  من  مصادرها  من  األحاديث  ختريج 

عليها إن مل تكن يف الصحيحني، أو أحدمها. 
تعذر . ٤ عند  إال  مبارشة،  لكتبهم  وآرائِهم  العلامء  نصوصِ  عزو 

ذلك فيتم التوثيق بالواسطة. 
بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها املناسبة. . ٥
أسامؤهم . ٦ وردت  الذين  بالنسبة لألعالم  العلم  وفاة  تاريخ  بيان 

يف البحث. 
التطبيقية . ٧ بالدراسة  املتعلق  الثاين  املبحث  مطالب  دراسة  متت 

للقاعدة عىل ضوء العنارص التالية:
بحثاً  بحثه  ال  بالبحث،  تعلقه  جهة  من  الفقهي  املثال  بحث  أ) 

فقهياً عاماً؛ فالبحث العام جماله البحوث الفقهية.
ب) تصوير املثال باختصار.

املثال  تعلق  منها  يتضح  التي  العلامء  نصوص  بعض  إيراد   ( جِ
بالقاعدة.

د) التعليق عىل بعض النصوص إن ظهرت حاجة لذلك. 
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يلتمس  أن  البحث  هذا  يف  نظر  ممن  أرجو  املقدمة  هذه  هناية  ويف 
للباحث العذر عام حصل فيه من نقص أو خلل، فإن مادته يف املصادر 
العلمية كانت شحيحة، كام أنه جهد برشي، واجلهد البرشي ال يكاد 

يسلم من النقص واخللل، واهللا اهلادي للرشاد، واملوفق للصواب.

 الباحث
 ١٤٣٠/١١/٢٠هـ 



 ٧٠

املبحث األول
الدراسة التأصيلية للقاعدة

املطلب األول
ألفاظ القاعدة وتوثيقها

هذه القاعدة تكرر ذكرها يف كتب الفقه يف جمال التعليل لعدد من 
الفروع الفقهية، ومل تربز يف كتب القواعد الفقهية باعتبارها قاعدة إال 
يف بعض كتب القواعد الفقهية، وممن أبرزها وعدها قاعدةً أبو عبداهللا 
رجب  وابن  الفقه)،  (قواعد  كتابه  يف  ٧٥٨هـ)  (ت  املالكي  املقري 
لبيان  معقودٌ  املطلبُ  وهذا  كتابه (القواعد)،  يف  ٧٩٥هـ)  احلنبيل (ت 
األلفاظ التي وردت هبا هذه القاعدة يف كتب الفقه والقواعد الفقهية، 
وأما  فيها،  جاءت  التي  املصادر  من  عدد  من  األلفاظ  هذه  توثيق  مع 
املوازنة بني األلفاظ التي وردت هبا القاعدة فسيأيت يف مطلب مستقل، 
معنى  فهم  عىل  مبنية  املوازنة  لتكون  القاعدة  هذه  رشح  يتم  أن  بعد 

القاعدة.
مالك  عند  األجزاء  اعتبار  يسقط  العني  «استهالك  األول:  اللفظ 

والنعامن، وقال حممد وعبدامللك ال يسقط»(١).
(١) اإلمام مالك تويف سنة ١٧٩هـ، والنعامن هو أبو حنيفة، ووفاته سنة ١٥٠هـ، وحممد هو 
بن  عبدامللك  أنه  الراجح  وعبدامللك:  ٢٠٤هـ،  سنة  ووفاته  الشافعي،  إدريس  بن  حممد 

عبدالعزيز بن املاجشون، املكنى بأيب مروان، من تالميذ مالك، وفاته سنة ٢١٢هـ.
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وهذا اللفظ ذكره املقري عىل أنه قاعدة، وهي القاعدة الثامنة بعد 
اخلمس مئة من قواعده، كام ذكره بعض املالكية(١).

عينه  تنقلب  والنعامن:  مالك  قال  املغلوب:  الثاين: «املخالط  اللفظ 
إىل عني الذي خالطه، وقال حممد: خيفى عن احلس وال ينقلب».

وهذا اللفظ ذكره املقري عىل أنه قاعدة، وهي القاعدة التاسعة بعد 
اخلمس مئة من قواعده، وذكره أيضاً بعض املالكية(٢).

اللفظ الثالث: «العني املنغمرة يف غريها إذا مل يظهر أثرها، فهل هي 
كاملعدومة حكامً، أو ال؟ فيه خالف، وينبني عليه مسائل».

الثانية  القاعدة  وهي  قاعدة،  أنه  عىل  رجب  ابن  ذكره  اللفظ  وهذا 
والعرشون من قواعده(٣).

اللفظ الرابع: املغلوب املستهلك كاملعدوم. 
وهذا اللفظ ورد لد عدد من فقهاء الشافعية يف جمال التعليل ألحد 
لِبَ  وغُ كامءٍ،  طاهرٍ  بامئعٍ  املرضعة  لبنُ  لِطَ  خُ لو  ما  مسألة  يف  األقوال 
، أي ال تثبت  مُ رِّ َ ، فإنه ال حيُ ، بأن زالت أوصافه، ثم رشبه رضيعٌ اللبنُ
مستهلك،  مغلوب  اللبن  بأن  القول  هذا  وعللوا  الرضاع،  حرمةُ  به 
واملغلوب املستهلك كاملعدوم(٤)، فال تتعلق به أحكامه، ومن ذلك قول 
) بضم أوله، بأن زالت أوصافه  لِبَ الرشبيني (ت ٩٧٧هـ): «(فإن غُ
ال  والثاين:  م...  رَّ حَ  ( (الكلَ الرضيعُ   ( بَ ِ (ورشَ وتقديراً  حساً  الثالثة 

م، ألن املغلوب املستهلك كاملعدوم»(٥). رِّ َ حيُ
(١) انظر: قواعد الفقه -رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢)، ورشح املنهج املنتخب (١٢٧).

ورشح   ،(١٤٤) املسالك  وإيضاح   ،(٢٢٦/٢) دكتوراه-  -رسالة  الفقه  قواعد  انظر:   (٢)
املنهج املنتخب (١٢٦).

(٣) انظر: قواعد ابن رجب (٢٩).
(٤) انظر: رشح املحيل ملنهاج الطالبني (٦٣/٤)، ومغني املحتاج (٤١٥/٣)، وهناية املحتاج 

(١٦٤/٧)، وحاشية عمرية عىل رشح املحيل (٦٣/٤).
(٥) مغني املحتاج (٤١٥/٣).
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اللفظ اخلامس: املغلوب يف حكم املستهلك.
وهذا اللفظ ذكره بعض احلنفية يف جمال التعليل لعدد من الفروع(١)، 
هو  الطعام  وكان  النار،  متسه  ومل  طعام،  يف  امرأةٍ  لبنُ  عَ  ضِ وُ لو  منها: 
بأن  لذلك  وعللوا  احلرمة،  به  تثبت  ال  فإنه  صبي،  أكله  ثم  الغالب، 

اللبن مغلوب، واملغلوب يف حكم املستهلك.
قال الرسخيس (ت ٤٨٣هـ): «لو صنع(٢) لبن امرأة يف طعام فأكله 
ال  الغالب  هو  الطعام  كان  فإن  متسه،  مل  النار  كانت  وإن  الصبي، ...، 

تثبت به احلرمة أيضاً، ألن املغلوب يف حكم املستهلك»(٣).
اللفظ السادس: املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه.

من  لعدد  التعليل  جمال  يف  احلنابلة  علامء  بعض  ذكره  اللفظ  هذا 
الفروع، جيمعها: أنه لو حلف ال يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه، 
فيه  يظهر  ال  سمن  فيه  طعاماً  فأكل  سمناً،  يأكل  ال  حلف  لو  ما  مثل: 
طعمه، فإنه ال حينث، وعللوا ذلك بأن املستهلك يف اليشء يصري وجوده 
كعدمه(٤)، قال برهان الدين بن مفلح (ت ٨٨٤هـ): «(وإن حلف ال 
يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه... مل حينث)...، ألن املستهلَك ال 
يقع عليه اسمُ الذي حلف عليه، فلم حينث بأكل املستهلَك فيه، كام لو 
حلف ال يأكل رطباً فأكل متراً، وألن املستهلك يف اليشء يصري وجوده 

كعدمه»(٥). 

(١) انظر: املبسوط (١٤٠/٥)، و(١٨٣/٨)، و(١٤/٢٣)، وبدائع الصنائع (٦٠/٣).
(٢) هكذا يف املصدر املنقول منه، واألوىل أن يقال: (وضع).

(٣) املبسوط (١٤٠/٥).
(٤) انظر: املبدع (٣١٣/٩)، وكشاف القناع (٢٦٥/٦).

(٥) املبدع (٣١٢/٩، ٣١٣).
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املطلب الثاين
معنى القاعدة اإلفرادي واإلمجايل

: معنى القاعدة اإلفرادي: أوالً
هذه القاعدة مكونة من ثالثة ألفاظ، وهذا بيان معناها:

املغلوب:• 
املغلوب اسم مفعول من مادة (غلب)، وهذه املادة أصل صحيح، 
استوىل  أي  البلد،  عىل  تغلب  يقال:  وشــدة(١)،  وقهر  قوة  عىل  يدل 
(٢)، فاملغلوب هو املقهور، وهذا املعنى ينطبق عىل املراد من  عليها قهراً
املاء  وكان  ماء،  خالطه  إذا   - -مثالً فاللبن  القاعدة؛  هذه  يف  املغلوب 
كثرياً جداً بالنسبة للبن، فإنه يصدق عىل اللبن أنه مغلوب، بمعنى أنه 

مقهور.
املستهلَك:• 

الفعل  هذا  ومادة  (استهلك)،  الفعل  من  مفعول  اسم  املستهلَك 
(هلك)، ومعناها الكرس والسقوط(٣)، ومن ذلك يقال للميت هالك 

ألنه قد سقط من هذه احلياة، فاملستهلَك هو الساقط.
لون  املستهلَكة  للعني  يبقى  أال  به  يراد  القاعدة  هذه  يف  واملستهلك 
اللغة؛  يف  املستهلَك  عىل  ينطبق  املعنى  وهذا  رائحة(٤)،  وال  طعم  وال 
اللون  من  صفاته  ذهاب  بسبب  ساقط  كأنه  القاعدة  يف  فاملستهلَك 

(١) انظر: مقاييس اللغة (٣٨٨/٤).
(٢) انظر: الصحاح (١٩٥/١).

(٣) انظر: مقاييس اللغة (٦٢/٦).
املحيط  البحر  وانظر:   ،(٣١٥/٤) الطالب  منهج  عىل  البجريمي  حاشية  انظر:   (٤)

.(٢٥٩/١)
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والطعم والرائحة، فالنجاسة اليسرية مثالً إذا وقعت يف ماء كثري يقال: 
إهنا مستهلَكة فيه، بمعنى أنه سقط اعتبارها، لذهاب عينها.

املعدوم:• 
فقدان  معناها  املادة  وهذه  (عدم)،  مادة  من  مفعول  اسم  املعدوم 
للفقري  ويقال  وقلته،  املال  فقد  عىل  استعامهلا  وغلب  وذهابه،  اليشء 

.(١) معدوم، كأنه من شدة حاجته صار نفسه معدوماً
هذا معنى املعدوم عند علامء اللغة. وعند علامء املنطق: املعدوم ضد 
ال  من الوجوه،  ثبوت بوجه  ليس له  ما  املطلق:  واملعدوم  املوجود(٢)، 
(٣). وهذا املعنى قريب من معنى املعدوم يف اللغة؛ فإن  ذهناً وال خارجاً
أو  مفقود  بأنه  يوصف  أن  يصح  الوجوه  من  بوجه  ثبوت  له  ليس  ما 

ذاهب.
واملعدوم يف هذه القاعدة قريب من املعاين السابقة، فهو اليشء املفقود، 

أو ما ليس له ثبوت، ويرتتب عىل ذلك أال يتعلق به يشء من األحكام.
: معنى القاعدة اإلمجايل: ثانياً

 ،أن العني التي ختتلط بغريها، وهي قليلةٌ جداً بالنسبة للعني األخر
ومن قلتها أهنا مغلوبةٌ ومقهورةٌ هبا ومستهلكةٌ فيها حتى كأهنا ساقطةٌ 
املعدوم،  اليشء  منزلة  تنزل  أهنا  القاعدة  حسب  حكمها  يكون   ، زائلةٌ
التي  األحكام  من  يشء  عليها  يرتتب  ال  ولذلك  هلا،  وجود  ال  فكأنه 
استهلكت  التي  للعني  احلكم  فيكون  انفرادها،  حال  يف  عليها  تبنى 

فيها(٤).
(١) انظر: لسان العرب (٣٩٢/١٢)، والقاموس املحيط (١٥٠/٤).

(٢) انظر: احلدود األنيقة (٧٣/١).
(٣) انظر: دستور العلامء (١٩٨/٣).

(٤) انظر: املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء (١٦).
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وحيث تقرر لد بعض الباحثني يف القواعد الفقهية أن لكل قاعدة 
فإننا  واحلكم(١)،  عليه  املحكوم  أو  واملحمول،  املوضوع  ومها  ركنني، 
نوضح ذلك بالنسبة هلذه القاعدة؛ فنقول: إن موضوعها أو املحكوم 
منزلة  هو (تنزيله  حكمها  أو  وحمموهلا  املستهلك)  هو (املغلوب  عليه 

املعدوم).
فالنجاسة القليلة التي ختتلط باملاء الكثري، وتستهلك فيه، ال يكون 
هلا حكم، بل يكون احلكم للامء الكثري، وحكم املاء الكثري هو الطهارة، 

فيكون حكم هذا املاء الذي وقعت فيه النجاسة هو الطهارة(٢).
وقد تبني من خالل التطبيقات الفقهية أن هذه القاعدةَ معمولٌ هبا 
يف املذاهب األربعة من حيث اجلملة، وإن كانت املذاهب تتفاوت يف 
التطبيقات من باب فقهي لباب فقهي آخر ملدرك معني، كام تبني أن من 
أكثر العلامء اعتباراً هلا وأخذاً هبا ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وسريد طرف من الشواهد عىل ذلك يف املطلب املخصص لالستدالل 

عىل القاعدة. 
املطلب الثالث

املوازنة بني ألفاظ القاعدة
بعد أن تم سياق ألفاظ القاعدة، واتضح معنى القاعدة، أصبح من 
وأن  ألفاظ،  ستة  للقاعدة  أن  تبني  وقد  ألفاظها،  بني  املوازنة  املناسب 
وهلذا تتم  املختار ليكون عنواناً للبحث،  اللفظ  الرابع منها هو  اللفظ 
املوازنة بينه وبني األلفاظ األخر، ولكن قبل املوازنة البد من التذكري 
بأركان القاعدة حسب اللفظ املختار؛ فموضوع القاعدة هو: أن تكون 
العني مغلوبة، وأن تكون مستهلكة يف غريها، فال تكفي الغلبة، بل البد 

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسني (١٦٦).
(٢) انظر: التمهيد البن عبدالرب (٣٢٦/١) فام بعدها.
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مع الغلبة من االستهالك، وخيرج من موضوع هذه القاعدة: املغلوب 
املستهلكة  العني  هذه  أن  هو:  حكمها  أو  وحمموهلا  استهالك،  غري  من 

تنزل منزلة املعدوم، فيكون احلكم للعني التي استُهلِكت فيها. 
املوازنة بني اللفظ األول واللفظ املختار:

اللفظ األول للمقري، ونصه: (استهالك العني يسقط اعتبار األجزاء 
عند مالك والنعامن، وقال حممد وعبدامللك ال يسقط)، فقول املقري: 
(استهالك العني) يقابل يف اللفظ املختار قوهلم: (املغلوب املستهلك) 
وبذلك يتفق هذا اللفظ مع اللفظ املختار يف هذا القدر، ثم عرب املقري 
بأن االستهالك يسقط اعتبار األجزاء، ومراده بذلك أنه يسقط اعتبار 
األجزاء املستهلكة، وذلك يقابل قوهلم يف اللفظ املختار: (كاملعدوم)، 
وسياق  املختار،  اللفظ  يف  اخلالف  إيراد  عدم  يف  اللفظان  خيتلف  ثم 
يف  تبناها  التي  املقري  طريقة  مع  متفق  وذلك  اللفظ،  هذا  يف  اخلالف 
معظم كتابه، وهي التنبيه عىل اخلالف يف القاعدة، وذلك غري جيد يف 

نص القاعدة، إذ األوىل ذكر القاعدة من غري خالف. 
املوازنة بني اللفظ الثاين واللفظ املختار:

مالك  قال  املغلوب،  ونصه: (املخالط  أيضاً،  للمقري  الثاين  اللفظ 
عن  خيفى  حممد:  وقال  خالطه،  الذي  عني  إىل  عينه  تنقلب  والنعامن: 
احلس وال ينقلب)، فقول املقري: (املخالط املغلوب) يقابل يف اللفظ 
املختار قوهلم (املغلوب املستهلك)، ولكن اللفظ املختار زاد مع الغلبة 
االستهالك، وهو قيد مهم؛ إذ ال تكفي الغلبة من غري استهالك العني 
املغلوبة يف العني الغالبة، ثم تكلم املقري يف آخر القاعدة عن تكييف 
طريق  عن  أو  املغلوبة،  العني  انقالب  طريق  عن  هي  هل  الغلبة،  هذه 
وهو  ذلك(١)،  يف  اخلالف  وساق  انقالب،  غري  من  احلس  عن  خفائها 
استهلكت = الذي  باملاء  للقاعدة  يمثل  كان  حيث  البحث،  هذا  لنحو  رجب  ابن  أشار   (١)
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-يف نظري- خالفٌ قد ال يتسم باالجتهاد الفقهي، بل األقرب عده 
من القضايا الطبيعية (الفيزيائية)، وذلك أمر ال يناسب أن يعول عليه 
هو  إذ  خفائها،  أو  العني  ظهور  عىل  التعويل  ينبغي  بل  كثرياً،  الفقيه 

املعول عليه يف احلكم الفقهي. 
املوازنة بني اللفظ الثالث واللفظ املختار:

إذا  غريها  يف  املنغمرة  (العني  ونصه:  رجب،  البن  الثالث  اللفظ 
مل يظهر أثرها، فهل هي كاملعدومة حكامً، أو ال؟ فيه خالف، وينبني 
صفةً  يتضمن   ( املنغمرةُ (العنيُ  رجب:  ابن  فقول  مسائل)  عليه 
تعتمد  القواعد  ولكن  التعبري،  يف  وأكمل  أوضح  وهذا   ، وموصوفاً
يف  املمكن  االختصار  ومن  أمكن،  ما  االختصار  عىل  صياغتها  يف 
العني  بأن  التعبري  تم  كام  املوصوف،  عن  بالصفة  االكتفاءُ  املقام  هذا 
بكلمة  التعبري  ولكن  املستهلكة،  بمعنى  هي  واملنغمرة  (منغمرة) 
مستهلكة أكثر يف استعامالت الفقهاء، بل لعل التعبري عن املراد بكلمة 
اشتهر  بام  التعبري  أن  شك  وال  رجب،  ابن  غري  يستعمله  مل  (منغمرة) 
املنغمرة  قوله: (العني  القاعدة  نص  يف  ورد  كام  أوىل،  الفن  أهل  عند 
التغطية(١)،  بمعنى  ر  مْ الغَ من  تكون  قد  (املنغمرة)  وكلمة  غريها)  يف 
س(٢)، فعىل املعنى األول يكون  امَ ر بمعنى االنْغِ امَ وقد تكون من االنْغِ
معنى العبـارة (العني املغطاة بغريها) وعىل املعنى الثاين يكون معنى 
يف  املراد  هو  األخري  واملعنى  غريها)،  يف  املنغمسة  (العني  العبـارة 
فهي  وإال  حكمها،  سقط  إهنا  يقول:  من  األصحاب  من  «ثم  قال:  ثم  النجاسة،  فيه   =
بل  وجود،  هلا  يبق  فلم  اإلحالة،  قوة  له  ألن  أحاهلا  املاء  بل  يقول:  من  ومنهم  موجودة. 

املوجود غريها؛ فهي عني طاهرة»، قواعد ابن رجب (٢٩).
وسرت»،  تغطية  عىل  يدل  صحيح،  أصل  والراء  وامليم  الغني  «(غمر)  فارس:  ابن  قال   (١)

مقاييس اللغة (٣٩٢/٤). 
العرب  لسان  املاء»،  يف  االنغامسُ   : واالنغامرُ  ، االغتامسُ  : «االغتامرُ منظور:  ابن  قال   (٢)

 .(٣٠/٥)
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القاعدة كام يظهر من األمثلة املذكورة فيها(١)، وبناءً عىل ذلك فقوله: 
(يف غريها) يمكن االستغناء عنه، ألن اليشء ال ينغمر -أي ينغمس- 
وهذا  أثرها،  يظهر  مل  بأنه  املنغمرة  تقييد  تم  كام  غريه،  يف  بل  نفسه  يف 
من مقتىض التعبري بكلمة مستهلكة؛ فإن املستهلك يف كالمهم هو ما 
مل يظهر أثره. ثم عرب ابن رجب عن حكم هذه القاعدة بقوله: (فهل 
)، وهذه طريقة ابن رجب يف القواعد اخلالفية،  هي كاملعدومة حكامً
قال:  ولذلك  فيها،  تندرج  التي  الفروع  يف  احلكم  يطرد  مل  التي  وهي 
اللفظ  ترجيح  يمكن  سبق  ومما  مسائل)،  عليه  وينبني  خالف،  (فيه 
املختار للتعبري به عن القاعدة عىل اللفظ الذي ذكره ابن رجب ملا يف 

املختار من االختصار.
املوازنة بني اللفظ اخلامس واللفظ املختار:

فموضوع  املستهلك)  حكم  يف  (املغلوب  اخلامس:  اللفظ  نص 
أن  املبحث  هذا  أول  يف  بينت  وقد  (املغلوب)،  لفظ  هو  فيه  القاعدة 
هذا  أن  هو  وحمموهلا  االستهالك،  قيد  من  البد  بل  تكفي؛  ال  الغلبة 
مل  املستهلك  حكم  أن  عليه  يؤخذ  وهذا  املستهلك،  حكم  يف  املغلوب 
املستهلك  حكم  عن  البحث  إىل  القاعدة  يستعمل  من  فيحتاج  يتقرر، 
بالنسبة  مرجوح  اللفظ  هذا  أن  يظهر  وبذلك  القاعدة،  حلكم  ليصل 

للفظ املختار.
املوازنة بني اللفظ السادس واللفظ املختار:

نص اللفظ السادس: (املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه)، 
باالختالط،  املستهلك  هو  املستهلك  أن  تقتيض  اليشء)  (يف  فعبارة: 
(١) مما يؤيد ذلك أن املعنى األخري هو املراد النظرُ يف حرف اجلر املستعمل يف التعدية، وهو 
يف  (املنغمسة  يقال:  حيث  األول؛  ال  األخري  املعنى  يناسب  وذلك  غريها)،  (يف  قوله: 

غريها) وال يقال: (املغطاة يف غريها). 
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وحيرتز هبا عن االستهالك بمعنى ذهاب املادة وعدمها، ولكن يالحظ 
اليشءَ  فإن  عنها؛  االستغناء  يمكن  مما  وجوده)  (يصري  عبارة:  أن 
املستهلكَ يف غريه هو موجودٌ حال استهالكه، ولذلك كان باإلمكان 
اليشء  يف  (املستهلك  بعبارة  الزائد  حذف  مع  القاعدة  عن  التعبري 
السادس  اللفظ  عىل  املختار  اللفظ  ترجيح  يمكن  هنا  ومن  كالعدم)، 

بمرجح لفظي، وهو ما يف اللفظ املختار من اختصار.
املطلب الرابع

ضوابط احلكم بأن العني مستهلكة
األلفاظ  من  واالستهالك  االستهالك،  هو  القاعدة  هذه  موضوع 
 ،التي يتبادر للذهن طرف من معناها، وهو امتزاج عني يف عني أخر
، ومع ذلك أر أن من املناسب  حتى ال يبقى للعني القليلةِ املقدارِ أثرٌ
العني  عىل  احلكم  خالهلا  من  يمكن  التي  الضوابط  بعض  يف  البحثَ 
االجتامع،  سبيل  عىل  مطلوبة  ليست  الضوابط  وهذه  مستهلكة،  بأهنا 
املسائل  نوع  حسب  باالستهالك  احلكم  تقريب  منها  املقصود  ولكن 
الفقهية التي جيري فيها االستهالك، وحسب األعيان التي يكون فيها 

االستهالك.
بذهاب  مستهلكة  بأهنا  عليها  حيكم  العني  أن  األول:  الضابط 
ومل  بامء،  نجاسة  اختلطت  فلو  والرائحة،  والطعم  اللون  من  أوصافها 
يبق يشء من لون النجاسة وال طعمها وال رحيها، فإنه حيكم عىل هذه 

النجاسة بأهنا مستهلكة يف هذا املاء.
قال فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ): «من شأن كل خمتلطني كان 
أحدمها غالباً عىل اآلخر أن يتكيف املغلوب بكيفية الغالب؛ فالقطرة 
من اخلل لو وقعت يف املاء الكثري بطلت صفة اخللية عنها، واتصفت 
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بصفة املاء، وكون أحدمها غالباً عىل اآلخر إنام يعرف بغلبة اخلواص 
مهام  جرم  فال  الريح-  أو  اللون  أو  الطعم  املحسوسة -وهي  واآلثار 
املاء  عىل  غالبة  النجاسة  كانت  رحيها  أو  لوهنا  أو  النجاسة  طعم  ظهر 
وكان املاء مستهلكاً فيها، فال جرم يغلب حكم النجاسة، فإذا مل يظهر 
فيه،  مستهلكة  النجاسة  وكانت  املاء،  هو  الغالب  كان  ذلك  من  يشء 

فيغلب حكم الطهارة»(١). 
وهذا الضابط ذكره كثري من الفقهاء(٢)، والظاهر أنه أكثر الضوابط 
االستهالك،  قاعدة  فيها  جتري  التي  الفقهية  لألبواب  بالنظر  اطراداً 

كالطهارة، والرضاع، واأليامن، واألطعمة.
الضابط الثاين: أن العني حيكم عليها باالستهالك بأن تكون أجزاؤها 
مغلوبة بالنسبة للعني التي اختلطت هبا، فلو اختلط لبن بعرشة أضعافه 
من املاء مثالً فإنه حيكم عىل اللبن بأنه مستهلك، من غري نظر لذهاب 

صفاته، ألن أجزاء اللبن مغلوبة باملاء.
 ومن أبرز من قال هبذا الضابط حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة 
باألكثر،  تتعلق  األحكام  أن  الضابط:  لذلك  وتعليله  ١٨٩هـ)،  (ت 
وأما األقل فإنه يكون تبعاً لألكثر(٣). فكأن الضابط عنده هو قلة العني 
التي حيكم عليها باالستهالك وكثرة العني التي اختلطت هبا، والغالب 
أن هذا الضابط يطبق يف باب األيامن من جهة النظر يف بر احلالف يف 
يمينه أو حنثه فيها يف حال ما إذا حلف اإلنسان عىل يشء، ثم تناوله يف 

حال اختالطه بغريه.
(١) التفسري الكبري (٨٣/٢٤).

(٢) انظر: املبسوط (١٨٢/٨)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣)، والعزيز رشح الوجيز (٤٦٧/٣)، 
 ،(٥٢٩  ،٥١٤/٢١) تيمية  ابن   فتاو وجمموع   ،(١٤٢/١) املهذب  رشح  واملجموع 

واملبدع (٣١٢/٩)، ومواهب اجلليل (٦٠/١، ٧٠).
(٣) انظر: املبسوط (١٨٣/٨)، وحتفة الفقهاء (٣١٩/٢)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣).
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باالستهالك  العني  عىل  حيكم  أن  هو  األصل  أن  الثالث:  الضابط 
وال  باملاء،  اللبن  كاختالط  جنسها،  غري  من  بعنيٍ  اختالطها  حال  يف 
حيكم عليها باالستهالك يف حال اختالطها بعني من جنسها، كاختالط 
لبن بلبن آخر، وتعليل هذا الضابط أن اليشء يكثر بجنسه وال يصري 

مستهلكاً به.
ولكن قد حيكم عىل العني باالستهالك يف حال اختالطها بعنيٍ من 
مع  الضأن  كلبن  الوصف،  أو  النوع  اختالف  حال  يف  وذلك  جنسها 
لبن املعز، أو املاء العذب مع املاء املالح، وهذا الضابط قال به حممد بن 

احلسن(١). ويؤخذ به يف باب األيامن.
الذي  االختالط  هو  االستهالك  صور  أظهر  أن  الرابع:  الضابط 
احلكم  يقل  لذلك  وتبعاً  باملاء،  اللبن  كاختالط  املائعات،  يف  يكون 
باالستهالك يف اليابسات، فلو حلف ال يأكل هذه التمرة، ثم اختلطت 
يف  حانثاً  واعترب  باالستهالك،  حيكم  مل  كله،  التمر  ذلك  وأكل   ، بتمرٍ
 ، مترةً مترةً  التمرَ  يأكل  فإنه  حقيقة،  التمرة  تلك  أكل  قد  ألنه  يمينه، 

وجهله بعني ما حلف عليه ال يمنع من احلكم بحنثه(٢).
عندما  الضابط  هذا  ٥٨٧هـ)  (ت  احلنفية  من  الكاساين  قرر  وقد   
يف  ال  املامزجة،  اختالط  يف  االستهالك  توجب  الغلبة  أن  عىل  نص 
هو  املامزجة  اختالط  أن  يبني  كالمه  وسياق  املجاورة(٣)،  اختالط 

اختالط املائعات، واختالط املجاورة هو اختالط اليابسات.
كام  احلاالت،  بعض  يف  اليابسات  يف  باالستهالك  حيكم  قد  ولكن 
شعرياً،  يأكل  ال  حلف  لو  كام  آخر،  حبٍ  مع  حبٍ  طحن  حاالت  يف 

(١) انظر: املبسوط (١٨٣/٨)، وحتفة الفقهاء (٣١٩/٢)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣، ٦٣).
(٢) انظر: املبسوط (١٨٣/٨).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦٠/٣).
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فأكل حنطةً فيها حبات شعري بعد طحنها(١)، ألن دقيق الشعري أصبح 
مستهلكاً بالطحن يف دقيق احلنطة. 

ما  صورة  هي  االستهالك  يف  البينة  الصورة  أن  اخلامس:  الضابط 
املذهب  يف  ورد  ولكن  الطبيعي،  املزج  بمجرد  االختالط  حصل  إذا 
لو  فيام  األعيان  بعض  يف  تثبت  االستهالك  أحكام  بأن  قول  املالكي 
حصل االستهالك بخلط العني مع عني أخر مع الطبخ أو الرتكيب 

حتى تذهب العني املستهلكة أو يذهب رحيها(٢). 
الضابط السادس: تكلم بعض الفقهاء يف حتديد مقدار املائع بالنسبة 
للعني التي حيكم باستهالكها فيه، واألظهر أنه ليس لذلك تقديرٌ يعتمد 
العنيُ  تكون  حتى  العني  عىل  املائع  غلبة  واملعتربُ  رشعي،  حتديدٍ  عىل 
بعض  اجتهد  ذلك  مقابل  ويف  أثر(٣)،  للعني  يبقى  ال  بحيث  مغمورةً 
ذلك  فقدر  باملاء،  البول  باستهالك  بموجبه  حيكم  ما  حتديد  يف  الفقهاء 

اإلمام الشافعي بأن يكون املاء سبعة أضعاف البول أو أكثر(٤).
املطلب اخلامس

متييز موضوع القاعدة عام يشبهه
أن  سبق  مما  تبني  وقد  االستهالك،  هو  القاعدة  هذه  موضوع 
العني  أن  عليه  ويرتتب  بغريها،  العني  باختالط  حيصل  االستهالك 
يف  للبحث  يدعو  وهذا  االستهالك،  بسبب  صفاهتا  تتغري  املستهلكة 

مصطلحني هلام نوع شبه هبذا املفهوم، ومها االستحالة، واخللط.
(١) انظر: الفروع (٤٨/١١)، وقواعد ابن رجب (٣٠)، واملبدع (٣١٣/٩).

(٢) انظر: مواهب اجلليل (١١٩/١).

(٣) انظر: مواهب اجلليل (١٥٩/١).
(٤) انظر: األم (٥٢/١)، وطرح التثريب يف رشح التقريب (١٣١/٢).
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: متييز االستهالك عن االستحالة: أوالً
من  استفعال  وهي  الفقه،  يف  املعروفة  املصطلحات  من  االستحالة 
من  العني  تغريّ  تعني  وهي  زال(١)،  بمعنى  عليه،  كان  عام  اليشء  حال 
حالة إىل حالة أخر(٢)، أو انقالهبا من صفة إىل أخر(٣)، ومن أشهر 
أمثلتها عند الفقهاء: انقالب اخلمر إىل خل، فيقال: استحالت اخلمر 

إىل خل. 
واالستحالة تشرتك مع االستهالك يف مطلق التغري الذي يطرأ عىل 
العني يف كل منهام، وتفرتق االستحالة عن االستهالك يف أنه يف حال 
االستحالة تتغري العني كلها من حالة إىل أخر، وتنقلب صفتها، كام 
حيصل يف اخلمر إذا استحالت إىل خل؛ فإن العني كلها تنقلب من حالةِ 
، وأما يف االستهالك فإن التغريّ  صفِها، إىل حالة كوهنا خالً يّة أو وَ رِ مْ اخلَ
اختالطها  بسبب  صفاهتا  تتغري  حيث  فقط؛  املستهلَكة  للعني  حيصل 
بالعني األخر، كام إذا اختلط لبن قليل بامء كثري، فإن صفات اللبن 

تتغري، بل تتالشى وتذهب، بسبب اختالط اللبن باملاء.
ويمكن أن نصف هذين املصطلحني حسب التعبري العلمي املعارص 
فنقول: إن االستحالة عبارة عن تفاعل كيامئي حيول املادة إىل مركب 
آخر(٤)، واالستهالك عبارة عن تغري طبيعي فيزيائي ختتفي فيه صفاتُ 

مادةٍ قليلة بسبب امتزاجها بامدةٍ أخر كثرية.
(١) انظر: املطلع عىل أبواب املقنع (٣٥).

(٢) انظر: املصباح املنري (١٥٧)، ودستور العلامء (٣٨/١).
(٣) انظر: كفاية األخيار (١٤١/١)، وانظر: االنتفاع باألعيان املحرمة (٢٣٦)، واالستحالة 

وأحكامها (٨٦).
املحرمة  باألعيان  واالنتفاع   ،(١٦) والدواء  الغذاء  يف  والنجسة  املحرمة  املواد  انظر:   (٤)
املنظمة  موقع  عىل  منشورة  وهي  التاسعة،  الطبية  الفقهية  الندوة  وتوصيات   ،(٢٣٧)

اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط التايل:
 http://www.islamset.com/arabic/abioethics/clone.html
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: متييز االستهالك عن اخللط: ثانياً
عند  مستعملة  ألفاظ  أو  مصطلحات  واالختالط  واخللطة  اخللط 
ع  الفقهاء يف عدد من األبواب، منها: اخللطة يف الزكاة، ومنها قيام املودَ
بخلط ما لديه من الودائع، ومنها أن يكون بعض كسب اإلنسان من 

حالل وبعضه من حرام، فيوصف ماله بأنه خمتلط.
مما سبق يتبني أن اخللط واخللطة واالختالط تشرتك مع االستهالك 
أن  يف  وتفرتق   ،أخر بعني  عني  اختالط  عىل  يعتمد  منها  كالً  أن  يف 
االستهالك البد فيه من امتزاج إحد العينني باألخر، حتى ختتفي 
صفات العني القليلة، وليس احلال كذلك يف اخللطة يف الزكاة، ومعظم 
يف  ليس  الزكاة  ففي  املختلط؛  املال  وصور  الوديعة،  يف  اخللط  صور 
اخللطة مزج، فكل من اخلليطني يعرف ما له بعينه، ويف خلط الوديعة 
يمكن متييز العني املخلوطة عن غريها، كام لو كانت الوديعة عبارة عن 
ها من نوعٍ آخر، ويف املال  نقود من نوعٍ معني فخلطها مع وديعةٍ نقودُ
عليه  دخل  قد  أنه  يعرف  املال  وصاحب  امتزاج،  هناك  ليس  املختلط 
بطريق  آخر  معني  قدر  عليه  ودخل  حالل  بطريق  املال  من  معني  قدر 

حرام.
بعض  مع  تشرتك  احلالة  هذه  إن  يقال:  قد  املختلط  املال  حالة  ويف 
صور االستهالك من جهة اختالط احلالل باحلرام يف كل منهام، فالفرق 
بينهام أن احلكم باحلل واحلرمة يف صورة املال املختلط مداره عىل احلل 
واحلرمة يف طريق اكتساب املال، ويف صورة االستهالكِ احلكمُ باحلل 
واحلرمة مداره عىل صفات األعيان نفسها، كصورة استهالك اخلمر يف 

املاء. 



٨٥ 

املطلب السادس
االستدالل للقاعدة

تكون  قد  بل  بينة،  ظاهرة  أدلة  الفقهية  القواعد  لبعض  يكون  قد 
بعض القواعد عبارة عن نصوصٍ ألدلة رشعية، وبعض القواعد قد 
ال يكون هلا أدلة ظاهرة، فيحتاج الباحث لالجتهاد يف االستدالل هلا، 
حمل  هلا  فاالستدالل  األخري،  الصنف  من  هي  البحث  حمل  والقاعدة 

لالجتهاد، ومن األدلة التي يمكن أن يستدل هبا هلذه القاعدة ما يأيت:
يف  فبال  إعرايبٌ  جاء  قال:  مالك   بن  أنس  (عن  األول:  الدليل 
أمر  بولَه،  قىض  فلام   ، النبيُ  فنهاهم   ، الناسُ فزجره  املسجد،  طائفة 

نوب من ماء فأهريق عليه)(١). النبي  بذَ
بإراقة  هي  البول  تطهري  طريقة  أن  بني    النبي  أن  الداللة:  وجه 
 ، النجاسةَ غمر  إذا  الطهور  املاء  أن  عىل  يدل  وهذا  عليه،  املاء  من  دلو 
واستُهلِكت فيه النجاسة، فإهنا تصبح كالعدم وحيكم بطهارة املكان، قال 
الشوكاين (ت ١٢٥٥هـ) يف أثناء رشحه هلذا احلديث: «وفيه دليل عىل 
أن النجاسة عىل األرض إذا استُهلِكت باملاء، فاألرض واملاء طاهران، 
وال يكون ذلك أمراً بتكثري النجاسة يف املسجد»(٢)، وقال ابن عبدالرب 
  يُروَ حديثٍ  أصح  احلديثُ  احلديث: «وهذا  هذا  عن  ٤٦٣هـ)  (ت 
تلحقه  الذي  املاء  مقدار  يف  التحديد  ينفي  وهو  املاء،  يف    النبي  عن 
النجاسة، ويقيض أن املاء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه، وأن كل ما 
املسجد،  يف  البول  عىل  املاء  صب  باب  الوضوء،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
كتاب  يف  مسلم  أخرجه  وبنحوه   ،(٢٢١) رقم  احلديث   (٣٢٤/١) البخاري  صحيح 
وأن  املسجد،  يف  حصلت  إذا  النجاسات  من  وغريه  البول  غسل  وجوب  باب  الطهارة، 
األرض تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها، صحيح مسلم (٢٣٦/١) احلديث رقم 

.(٩٩)
(٢) نيل األوطار (٤٣/١).
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مازجه من النجاسات وخالطه من األقذار ال يفسده، إال أن يظهر ذلك 
فيه، أو يغلب عليه، فإن كان املاء غالباً مستهلِكاً النجاساتِ فهو مطهر 

هلا، وهي غري مؤثرة فيه، وسواء يف ذلك قليل املاء وكثريه»(١).
وهذا احلكم يمكن أن يقاس عليه كل نجاسة استهلكت يف طهارة، 
 ،أخر عني  يف  استهلكت  عني  وكل  طيب،  يف  استهلك  خبيث  وكل 

 . بجامع االستهالك يف كلٍ
الدليل الثاين:

بئر  من  أنتوضأ   : اهللا  لرسول  قيل  أنه  اخلدري   سعيد  أيب  عن 
فقال  ؟  تَنُ والنَ الكالب  وحلمُ  احلِيَضُ  فيها  ح  رَ يُطْ بئرٌ  وهي  اعة،  بُضَ

رسول اهللا : «املاء طهور ال ينجسه يشء»(٢).
وهو  يشء،  ينجسه  ال  املاء  أن  يف  نص  احلديث  هذا  الداللة:  وجه 
وقعت  الذي  املاء  وهو  احلديث،  عليه  ورد  الذي  السبب  عن  جواب 
فيه النجاسة، ويدخل يف ذلك صورتان، األوىل: إذا وقعت فيه نجاسة 
وغريته، والثانية: إذا وقعت فيه نجاسة ومل تغريه، بل استهلكت فيه، 
والصورة األوىل غري مقصودة بإمجاع العلامء؛ قال ابن املنذر: «أمجعوا 
طعامً  املاءَ  فغريت  نجاسة،  فيه  وقعت  إذا  والكثري  القليل  املاء  أن  عىل 
عىل  داالً  احلديث  فيبقى  كذلك»(٣)،  دام  ما  نجس  أنه  رحياً  أو  لوناً  أو 

(١) التمهيد (١٦/٢٤، ١٧).
(٢) هبذا اللفظ أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف بئر بضاعة، سنن أيب داود 
ال  املاء  أن  جاء  ما  باب  الطهارة،  أبواب  يف  والرتمذي   ،(٦٦) رقم  احلديث   (١٧/١)
ينجسه يشء، سنن الرتمذي (٩٥/١) احلديث رقم (٦٦)، وقال الرتمذي: «هذا حديث 
حسن»، والنسائي يف كتاب املياه، باب ذكر بئر بضاعة، سنن النسائي (١٧٤/١)، وقال 
ابن حجر عن هذا احلديث: «صححه أمحد بن حنبل وحييى بن معني وأبو حممد بن حزم» 

التخليص احلبري (١٣/١).
(٣) اإلمجاع البن املنذر (٣٣).
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بل  تغريه؛  ومل  املاء  يف  وقعت  إذا  النجاسة  أن  وهي  الثانية،  الصورة 
بطهارة  حكم  الرشع  أن  بدليل  العدم،  حكم  يف  فإهنا  فيه،  استهلكت 
والنجاسة  املاء  عىل  ويقاس  تغريه،  ومل  النجاسة  فيه  وقعت  الذي  املاء 

غريمها كام سبق يف الدليل األول.
الدليل الثالث:

عن أنس  يف قصة قدوم النبي  املدينة، قال: أمر النبي  ببناء 
املسجد، فأرسل إىل مأل من بني النجار فقال: «يا بني النجار، ثامنوين 
بحائطكم هذا»، قالوا: ال واهللا؛ ال نطلب ثمنه إال إىل اهللا، فقال أنس: 
، وفيه نخل، فأمر  رِبٌ فكان فيه ما أقول لكم؛ قبورُ املرشكني، وفيه خَ
النبي  بقبور املرشكني فنبشت، ثم باخلرب فسويت، وبالنخل فقطع، 
وجعلوا  احلجارة،  عضادتيه  وجعلوا  املسجد،  قبلة  النخل  فصفوا 

ينقلون الصخر وهم يرجتزون... احلديث(١).
  وجه الداللة: أنه قد ثبت من هذا احلديث أن موضع مسجد النبي
كان مقربة، واملقربة تشتمل عىل عذرة املوتى وصديدهم، وهي أعيان 
نجسة، وملا أمر النبي بنبش القبور مل يأمر بنقل الرتاب الذي القى تلك 
األعيان النجسة، وال أمر الصحابة بالتحرز منها، مما يدل عىل أن تلك 
كالعدم،  أصبحت  الطاهر  الرتاب  يف  استهلكت  ملا  النجسة  األعيان 
به  لالستدالل  يصلح  الدليل  وهذا  الطاهر(٢).  للرتاب  احلكم  وصار 
عىل أن االستهالك يعترب رشعاً يف األعيان اليابسة، بمعنى أن تستهلك 
عني يابسة يف عني أخر يابسة، كالقليل من الذرة يطحن مع الكثري 
ويتخذ  اجلاهلية  مرشكي  قبور  تنبش  هل  باب  الصالة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (١)
مكاهنا مساجد؟ صحيح البخاري (٥٢٤/١) احلديث رقم (٤٢٨)، ومسلم يف كتاب 
 (٣٧٣/١) مسلم  صحيح   ، النبي  مسجد  ابتناء  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد 

احلديث رقم (٩).
(٢) انظر: جمموع فتاو ابن تيمية (١٨٢/٢٢).
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ملن  بالنسبة  وعدمه  احلنث  جهة  من  ذلك  حكم  يف  وينظر  القمح،  من 
حلف ال يأكل ذرة فأكل قليالً منها حال كوهنا مطحونةً مع الكثري من 
يابسة،  عني  يف  تستهلك  ثم  تيبس،  ثم  مائعة  العني  تكون  أو  القمح، 

كالعذرة تيبس ثم تستهلك يف الرتاب، كام يف هذا احلديث. 
الدليل الرابع:

أثنائه  يف  وذكر  ٤٥٦هـ)،  (ت  حزم  ابن  ذكره  طويل،  الدليل  هذا 
 ، أمثلة متعددة لتقريره، وحاصله أن ما يف العامل من أعيانٍ هلا صفاتٌ
لتلك  تابعة  واألحكام  األسامء،  ختتلف  الصفات  اختالف  وبحسب 
األسامء، فمتى تغري االسم تغري احلكم، ومما قاله ابن حزم يف تقرير هذا 
الدليل: «العامل كله جوهرة واحدة ختتلف أبعاضها بأعراضها وبصفاهتا 
فقط، وبحسب اختالف صفات كل جزء من العامل ختتلف أسامء تلك 
يقع  وعليها  الديانة،  يف  وجل  عز  اهللا  أحكام  تقع  عليها  التي  األجزاء 
عنب  فالعنب  اللغات؛  بجميع  الناس  مجيع  من  والتفاهم  التخاطب 
وليس زبيباً، والزبيب ليس عنباً، وعصري العنب ليس عنباً وال مخراً، 
الديانة  يف  ذلك  كل  وأحكام  مخراً،  ليس  واخلل  عصرياً،  ليس  واخلمر 
؛  هُ دُّ م حَ ختتلف، والعني احلاملة واحدة، وكل ذلك له صفات منها يقوّ
فام دامت تلك الصفات يف تلك العني فهي ماء، وله حكم املاء، فإذا 
زالت تلك الصفات عن تلك العني مل تكن ماءً ومل يكن هلا حكم املاء، 
صفاتٌ  والبول وكل ما يف العامل؛ لكل نوع منه  واخلمر  وكذلك الدم 
ما دامت فيه، فهو مخر له حكم اخلمر، أو دم له حكم الدم، أو بول له 
حكم البول، أو غري ذلك، فإذا زالت عنه مل تكن تلك العني مخراً وال 
ماءً وال دماً وال بوالً وال اليشء الذي كان ذلك االسم واقعاً من أجل 
الدم  أو  البول  أو  اخلمر  من  ما ذكرتم  سقط  فإذا  عليه،  الصفات  تلك 
الصفات  بطلت  فإن  ذلك،  غري  يف  أو  اللبن  يف  أو  اخلل  يف  أو  املاء  يف 
التي من أجلها سمي الدم دماً واخلمر مخراً والبول بوالً وبقيت صفات 
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بعدُ  الواقع  مُ  رْ اجلُ ذلك  فليس  بحسبها  ذكرنا  ما  فيه  وقع  الذي  اليشء 
احلقيقة،  عىل  لبنٌ  أو  احلقيقة  عىل  ماءٌ  هو  بل   ، بوالً وال  دماً  وال  مخراً 
وهكذا يف كل يشء، فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها 
وبطلت صفات املاء أو اللبن أو اخلل فليس هو ماءً بعدُ وال خالً وال 
لبناً، بل هو بولٌ عىل احلقيقة أو مخرٌ عىل احلقيقة أو دمٌ عىل احلقيقة، فإن 
أو  ومخرٌ  ماءٌ  فهو  فيه  وقع  ما  صفات  تبطل  ومل  الواقع،  صفاتُ  بقيت 
ماءٌ وبولٌ أو ماءٌ ودمٌ أو لبنٌ وبولٌ أو دمٌ وخلٌ وهكذا يف كل يشء، ومل 
حيرم علينا استعامل احلالل من ذلك لو أمكننا ختليصه من احلرام، لكننا 

ال نقدر عىل استعامله إال باستعامل احلرام، فعجزنا عنه فقط»(١).
الدليل اخلامس:

ذلك  ومع  السابق،  الدليل  من  قريب  املعنى  جهة  من  الدليل  هذا 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكره  وقد  قائله،  ملنزلة  بالنظر  ذكره  حيسن 
(ت ٧٢٨هـ) بقوله: «أن اهللا حرم اخلبائث التي هي الدم وامليتة وحلم 
اخلنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه يف املاء أو غريه، واستهلكت، مل 
، كام أن اخلمر إذا استهلكت  يبق هناك دم وال ميتة وال حلم خنزير أصالً

يف املائع مل يكن الشارب هلا شارباً للخمر»(٢).
الدليل السادس:

هذا الدليل ذكره أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: «احلكم إذا 
زال التغري زالت  فإذا  وإذا كانت العلة التغري،  بزواهلا،  زال  ثبت بعلة 
زالت  فإذا  املطربة  الشدة  اخلمر  يف  كانت  ملا  العلة  أن  كام  النجاسة، 

طهرت»(٣).
(١) املحىل (١٦١/١، ١٦٢) وانظر منه: (١٢٨/١).

(٢) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠١/٢١، ٥٠٢).
(٣) املصدر السابق (٥٢٢/٢٠).
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الدليل السابع:
قياس االستهالك عىل االستحالة بجامع حصول التغري يف العني يف 
اختالف  إىل  تؤدي  االستحالة  أن  العلامء  عند  تقرر  وحيث  منهام،  كل 
االستهالك،  حال  يف  للعني  يثبت  احلكم  ذلك  فإن  العني(١)،  أحكام 
- إذا استحالت إىل خل حكم بطهارهتا وحلها،  فكام أن اخلمر -مثالً

فكذلك إذا استهلكت اخلمر يف ماء حيكم بطهارهتا وحلها(٢). 
الدليل الثامن:

أن األعيان الطيبة التي خالطتها أعيان خبيثة، واستهلكت فيها، ال 
األصل  أن  وهو  األصل،  عىل  فتبقى  بخبثها،  احلكم  عىل  دليل  يوجد 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أشار  وقد  اإلباحة،  الطاهرة  األعيان  يف 
األدهانُ  وهذه  الطيبات،  لنا  أباح  قد  تعاىل  (واهللا  بقوله:  الدليل  هلذا 
واخلبيثةُ   ، الطيباتِ من  ها  وغريُ واحلامضةُ  احللوةُ  واألرشبةُ  واأللبانُ 
اهللا  أباحه  الذي  الطيِّب  حيرم  فكيف  فيها،  واستحالت  استهلكت  قد 
تعاىل؟! ومن الذي قال: إنه إذا خالطه اخلبيث واستهلك فيه واستحال 
قد حرم؟! وليس عىل ذلك دليل ال من كتاب وال من سنة وال إمجاع 
وال قياس، وهلذا قال  يف حديث بئر بضاعة ملا ذكر له أهنا يلقى فيها 
احليض وحلوم الكالب والنتن: «املاء طهور ال ينجسه يشء»، وقال يف 
اللفظ  ويف  اخلبث»(٤)،  حيمل  قلتني(٣)مل  املاء  بلغ  «إذا  القلتني:  حديث 
(١) ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخلمر إذا استحالت بنفسها وصارت خالً كانت طاهرة 

.(٥٠٢/٢١) باتفاق العلامء، انظر: جمموع الفتاو
للدكتور  والدواء  الغذاء  يف  والنجسة  املحرمة  املواد  كتاب:  يف  الدليل  هلذا  إشارة  توجد   (٢)

نزيه محاد (٢٩).
القلة  مقدار  أن  واألقرب  تقديرها،  يف  العلامء  اختلف  مما  وهي  الكبرية،  اجلرة  هي  القلة   (٣)
الواحدة قربتان ويشء، فيكون مقدار القلتني باالحتياط مخس قرب، انظر: األم (٥/١)، 

واحلاوي (٣٣٤/١).
(٤) احلديث بلفظ: (إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث) أخرجه الدارمي يف كتاب الصالة،=
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حيمل  «مل  فقوله:  وغريه(١)،  داود  أبو  رواه  يشء»  ينجسه  «مل  اآلخر: 
فيه  اخلبث  يكون  بأن  أي  اخلبث،  حيمل  بأن  تنجيسه  أن  بني  اخلبث» 

، وذلك يبني أنه مع استحالة اخلبث ال ينجس املاء)(٢).  حمموالً

= باب قدر املاء الذي ال ينجس، سنن الدارمي (١٨٧/١)، وأبو داود يف كتاب الطهارة، 
باب ما ينجس املاء، سنن أيب داود (١٧/١) احلديث رقم (٦٣)، والرتمذي يف أبواب 
الرتمذي  سنن  يشء،  ينجسه  ال  املاء  أن  جاء  ما  باب  يقصد  آخر،  منه  بابٌ  الطهارة، 
(٩٧/١) احلديث رقم (٦٧)، والنسائي يف كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املاء، سنن 
ذكرهتا،  التي  املجملة  للفظة  املفرس  اخلرب  ذكر  باب  يف  خزيمة  وابن   ،(٤٦/١) النسائي 
 ،(١٣٣/١) املستدرك  يف  واحلاكم   ،(٩٢) رقم  احلديث   (٤٩/١) خزيمة  ابن  صحيح 
فه علل ذلك بسبب  حه، فمن ضعّ ومن العلامء من ضعّف هذا احلديث، ومنهم من صحّ
أجاب  حه  صحّ ومن   ،(٣٣٥  ،٣٢٩/١) التمهيد  انظر:  ومتنه،  سنده  يف  االضطراب 
صححه  قد  احلديث  هذا  العيد:  دقيق  ابن  حجر: «قال  ابن  قال  اضطراب،  من  ر  كِ ذُ عام 
يف  خمتلفاً  اإلسناد،  مضطربَ  كان  وإن  ألنه  الفقهاء،  طريقة  عىل  صحيح  وهو  بعضهم، 
بعض ألفاظه؛ فإنه جياب عنها بجواب صحيح بأن يمكن اجلمع بني الروايات، ولكني 
: تعينيُ مقدار القلتني»  تركته ألنه مل يثبت عندنا بطريقٍ استقاليل جيب الرجوع إليه رشعاً
صح  «وقد  احلاكم:  قال  واخلطايب؛  احلاكم  صححه  وممن   ،(١٨/١) احلبري  التلخيص 
وثبت هبذه الرواية صحة احلديث» املستدرك (١٣٣/١)، وقال اخلطايب: «يكفي شاهداً 
عىل صحته: أن نجوم أهل احلديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه يف حتديد املاء، وهم 
القيم  ابن  وذهب  للنووي (١١٤/١)  املجموع  الباب»  هذا  يف  املعول  وعليهم  القدوة، 
بتضعيف  فمعارض  احلفاظ  من  صححه  من  تصحيح  «وأما  قال:  حيث  تضعيفه،  إىل 
عنه  أعرض  وهلذا  وغريه،  عبدالرب  ابن  عمر  أبو  املغرب  حافظ  ضعفه  وممن  ضعفه،  من 

» حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود (٧٨/١). أصحاب الصحيح مجلةً
(١) هذا اللفظ أخرجه الدارمي يف كتاب الصالة، باب قدر املاء الذي ال ينجس، سنن الدارمي 
(١٨٧/١)، وابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار املاء الذي ال ينجس، سنن 
ابن ماجه (١٧٢/١)، احلديث رقم (٥١٧)، والدارقطني يف كتاب الطهارة، باب حكم 
 (١٣٢/١) املستدرك  يف  واحلاكم   ،(١٤/١) الدراقطني  سنن  نجاسة،  القته  إذا  املاء 
ومل  رواته،  بجميع  مجيعاً  احتجا  فقد  الشيخني؛  رشط  عىل  صحيح  حديث  «هذا  وقال: 
خيرجاه»، وبنحوه أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء، سنن أيب داود 

(١٧/١) احلديث رقم (٦٥).
(٢) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠٢/٢١).
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املطلب السابع
عالقة القاعدة بقاعدة:

(إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام)
من  عدد  ذكرها  احلرام)  غلب  واحلرام  احلالل  اجتمع  (إذا  قاعدة 
عينان  اجتمعت  إذا  أنه  ومعناها:  الفقهية(١)،  القواعد  يف  املؤلفني 
أو  بينهام،  التمييز  يمكن  مل  بحيث  واختلطتا  واحلرمة،  احلل  حكمهام 
اجتمع يف عني واحدة ما يقتيض احلل وما يقتيض احلرمة، فإنه يرجح 
احلرام عىل احلالل، ويكون احلكم للجميع هو التحريم، وعلة التحريم 
بالنسبة ملا كان حمرماً ظاهرة، وعلة التحريم بالنسبة ملا كان حالالً هو 

أن اجتناب احلرام ال يتم إال باجتنابه(٢).
ومن أمثلة احلالة األوىل: لو اختلطت ميتة بمذكاة، ومل يمكن التمييز 
التحريم،  هو  األصيل  حكمها  ألن  امليتة  فتحرم  مجيعاً؛  حرمتا  بينهام، 

وحتريم املذكاة ألنه ال يمكن اجتناب امليتة إال باجتناهبا(٣).
ومن أمثلة احلالة الثانية: لو اجتمع يف حيوان واحد ما يقتيض حله 
وما يقتيض حتريمه، كام لو تولد بني مأكول وغري مأكول، كالبغل؛ فإنه 
هذه  ويف  حرام،  واحلامر  حالل  والفرس  واحلامر،  الفرس  بني  متولد 

احلالة يغلب التحريم، فيحرم البغل(٤). 
وهذه القاعدة تشرتك مع القاعدة حمل البحث يف بعض الصور، مثل 
 ،(١٢٥/١) للزركيش  واملنثور   ،(١١٧/١) السبكي  البن  والنظائر  األشباه  انظر:   (١)
وترتيب  نجيم (١٠٩)،  البن  والنظائر  واألشباه  للسيوطي (١٠٥)،  والنظائر  واألشباه 

الآليل يف سلك األمايل (٢٩٠/١).
(٢) انظر: البحر املحيط (٢٥٩/١).

(٣) انظر: األشباه والنظائر للسيوطي (١٠٦).
(٤) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (١٠٩).
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ما لو اختلط حالل بحرام، وكان احلرامُ هو الغالب، كام لو اختلط ماء 
بخمر، وكان اخلمر غالباً، فاحلكم هو التحريم بناء عىل القاعدتني معاً؛ 
أما بالنسبة للقاعدة حمل البحث فألن املاء مغلوب مستهلك، فيكون 
للقاعدة  بالنسبة  وأما  التحريم،  وهو  للخمر،  احلكم  ويكون  كالعدم، 
هذا  وجود  ومع  احلرام،  فغلب  وحرام  حالل  اجتمع  فألنه   األخر

االشرتاك بني القاعدتني إال أهنام تفرتقان من عدة وجوه، منها:
الوجه األول: أن جمال قاعدة البحث اجتامع العينني مع قيد اختالط 
من  أوسع   األخر والقاعدة  فيها،  واستهالكها   باألخر إحدامها 
من  العينني  اجتامع  كحالة  غريها،  وتشمل  احلالة  هذه  فتشمل  ذلك، 
غري اختالط واستهالك، كام يف اختالط امليتة باملذكاة، فتكون خمصوصةً 

هبذه القاعدة، أو مقيدةً هبا.
احلل  وصف  باجتامع  ختتص  البحث  قاعدة  أن  الثاين:  الوجه 
والتحريم يف عني واحدة، والقاعدة األخر أوسع؛ حيث تشمل هذه 

الصورة وصورة اجتامع وصف احلل والتحريم يف عينني.
يف  خمتلف  االختالط  صورة  يف  العينني  حكم  أن  الثالث:  الوجه 
باحلل  العينني  اتصاف  يف  ينحرص   األخر القاعدة  ففي  القاعدتني؛ 
واحلرمة، ويف القاعدة حمل البحث يشمل ذلك وغريه، فيشمل اتصاف 
اتصاف  ويشمل  والبول،  املاء  كاختالط  والنجاسة،  بالطهارة  العينني 
إحد العينني بنرش حرمة الرضاع وعدم ذلك يف األخر، كاختالط 

لبن املرضعة باملاء.
يف  خمتلف  االختالط  صورة  يف  العينني  مقدار  أن  الرابع:  الوجه 
العينني  مقدار  تقارب  من  البد   األخر القاعدة  ففي  القاعدتني؛ 
املوصوفتني باحلل واحلرمة، ويف قاعدة البحث البد من تفاوت مقدار 
يف  ومستهلكة  مغلوبة  إحدامها  تكون  بحيث  كبرياً،  تفاوتاً  العينني 
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األخر، ومما يؤكد هذا الفرق أن بعض العلامء ممن رشح هذه القاعدة 
نص عىل أنه خيرج منها صورة االستهالك، ومن ذلك قول السيوطي:

احلرام  يكون  أن  ومنها:   ،... فروع،  القاعدة  هذه  عن  «وخرج 
الطيب  فيه  استهلك  قد  شيئاً  مُ  رِ املُحْ أكل  فلو  منه،  قريباً  أو  مستهلكاً 

فال فدية»(١).
القاعدة  يف  فاحلكم  خمتلف،  القاعدتني  حكم  أن  اخلامس:  الوجه 
القاعدة،  ذلك  عىل  نصت  كام  التحريم  تغليب  هو  دائامً   األخر
كاملعدوم،  املستهلك  جيعل  أن  هو  البحث  حمل  القاعدة  يف  واحلكم 
عدداً  يشمل  وذلك  فيها،  املستهلك  العني  حكم  هو  احلكم  فيكون 
من األحكام؛ فإن كان حكم العني املستهلك فيها هو التحريم فحكم 
اجلميع هو التحريم، وإن كان حكم العني املستهلك فيها هو اإلباحة 
هو  فيها  املستهلك  العني  حكم  كان  وإن  اإلباحة،  هو  اجلميع  فحكم 

الطهارة فحكم اجلميع هو الطهارة، وهكذا.

واألشباه   ،(١٢٦/١) للزركيش  املنثور  وانظر:   ،(١٠٧) للسيوطي  والنظائر  األشباه   (١)
والنظائر البن نجيم (١١٢).
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املبحث الثاين 
الدراسة التطبيقية للقاعدة 

املطلب األول
التطبيقات القديمة عىل القاعدة

للقاعدة،  القديمة  التطبيقات  بعض  بيان  املطلب  هذا  من  املقصود 
بمعنى األمثلة عليها التي وقعت للناس يف أزمنة سابقة، ووردت تبعاً 
وستكون  متعددة،  أمثلة  وهي  الفقهاء،  من  املتقدمني  كتب  يف  لذلك 

األمثلة متنوعة تبعاً ألقسام الفقه:
- املثال األول: 

األشياء  هذه  وكانت   ، عسلٌ أو  لبنٌ  أو  سويقٌ  املاء  يف  رِح  طُ لو 
مستهلكةً يف املاء، بحيث ال يظهر طعم يشء من هذه األشياء، وكان 
دُّ هذا  عَ ، فإن هذا املاءَ طهورٌ جيوز الوضوء به، ويُ لونُ املاء هو الظاهرَ
املاء يف االعتبار الرشعي باقياً عىل حاله(١)، قال اإلمام الشافعي: «وإن 
فيه  مستهلكاً  املاء  فصار  عسلٌ  أو  سويقٌ  أو  لبنٌ  به  فشيب   ، ماءً ذَ  أَخَ
ولبنٍ  سويقٍ  ماءُ  هلذا:  يقال  إنام  فيه،  مستهلك  املاء  ألن  به،  يتوضأ  مل 
من  فيه  طرح  ما  يكون  قليل  يشء  فيه  منه  طرح  وإن   ، مشوبٌ وعسلٍ 
(١) انظر: قواعد الفقه للمقري -رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢)، واملنثور (١٢٦/١)، واملبدع 

(٤١/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٠٨).
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، وال طعم  سويق ولبن وعسل مستهلكاً فيه، ويكون لونُ املاء الظاهرَ
ليشء من هذا فيه: توضأ به، وهذا ماءٌ بحاله، وهكذا كل ما خالط املاءَ 

من طعامٍ ورشابٍ وغريِه»(١). 
- املثال الثاين:

ريِّ شيئاً من صفاته، جاز استعامل  غَ لو وقع يف ماءٍ نجاسةٌ قليلة، ومل تُ
هذا املاء(٢)، ومؤد هذا القول احلكم بطهارة املاء الستهالك النجاسة 
فيه  ووقعت  كثرياً،  املاءُ  كان  «إذا  ٤٥٠هـ):  (ت  املاوردي  قال  فيه، 
، فال خيلو أن يتغري هبا املاء أو ال يتغري، فإن مل  نجاسـةٌ مائعةٌ أو متجسدةٌ
، ثم ال ختلو النجاسة من أن تكون مائعة  يتغري هبا املاء فهو طاهرٌ مطهرٌ
أو متجسدة، فإن كانت مائعة كبول أو مخر أهريق فيه فاستعاملُ مجيعِ املاء 
، وال يلزم استبقاء يشء منه، ...،  شيئاً بعد يشء حتى يستنفد مجيعه جائزٌ

ألن النجاسة ملا مل يظهر هلا أثر صارت مستهلكة، فعفي عنها»(٣).
- املثال الثالث:

وقعت  إذا  واللبن،  واخلل  والسمن  كالزيت  املاء،   سو املائعات 
املائعات،  هذه  صفات  من  شيئاً  تغري  ومل  حمرمة،  عنيٌ  أو  نجاسةٌ  فيها 
فوسيلة  صفاهتا،  من  شيئاً  غريت  وإن  حترم(٤).  وال  تنجس  ال  فإهنا 
تطهريها أن تتم مكاثرة املائع بجنسه، حتى يزول أثر النجاسة(٥)، قال 
بالصفات  واخلبائث  الطيبات  بني  «الفرق  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ 
كان  وإذا  هذا،  وأحل  هذا  حرم  الصفات  تلك  وألجل  بينهام،  املميزة 

(١) األم (٧/١).
 ،(٥٢٩/٢١) تيمية  ابن   فتاو وجمموع   ،(١١٢/١) املهذب  رشح  املجموع  انظر:   (٢)

وقواعد ابن رجب (٢٩).
(٣) احلاوي (٣٣٦/١).

(٤) انظر: املحىل (١٣٥/١).
(٥) انظر: جمموع فتاو ابن تيمية (٥١٤/٢١).
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هذا احلب وقع فيه قطرة دم أو قطرة مخر، وقد استحالت، واللبن باق 
فإن  وجه؛  ذلك  لتحريم  يكن  مل  صفته،  عىل  باق  والزيت  صفته،  عىل 
تلك قد استهلكت واستحالت، ومل يبق هلا حقيقة من األحكام يرتتب 
عليها يشء من أحكام الدم واخلمر، وإنام كانت أوىل بالطهارة من املاء، 
ألن الشارع رخص يف إراقة املاء وإتالفه، حيث مل يرخص يف إتالف 

املائعات»(١).
- املثال الرابع: 

لوقوع  عرضةٌ  القديم-  الزمن  يف  -وخاصة  الشوارع  طنيُ 
وأسندوا  طهارتَه،  الفقهاء  بعض  حكى  ذلك  ومع  فيه،  النجاسات 
طهارته لعددٍ من األصول، منها: أن النجاسات تستهلك يف الطني(٢)، 
قال الزركيش (ت ٧٩٤هـ): «ولطني الشارع أصول يبنى عليها، ...، 
النجاسة  عني  فيه  استهلكت  إذا  باالستحالة  النجاسة  طهارة  ثالثها: 

.(٣)« وصارت طيناً
- املثال اخلامس:

: «ال  قوله  منها  كثرية،  ألدلة  لبسه،  الرجال  عىل  حيرم  مما  احلرير 
وال  والفضة،  الذهب  آنية  يف  ترشبوا  وال  الديباج،  وال  احلرير  تلبسوا 
تأكلوا يف صحافها، فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة»(٤)، وقد وردت 
اخلالص  احلرير  يف  الرخصة  هذه  لكن  احلرير(٥)،  يسري  يف  الرخصة 

(١) املصدر السابق.
(٢) انظر: املصدر السابق (٤٧٩/٢١).

(٣) املنثور يف القواعد (٣٢٦/١، ٣٢٧).
صحيح  مفضض،  إناء  يف  األكل  باب  األطعمة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (٤)
باب  والزينة،  اللباس  كتاب  يف  ومسلم   ،(٥٤٢٦) رقم  احلديث   (٥٥٤/٩) البخاري 
مسلم (١٦٣٨/٣)  صحيح  والنساء،  الرجال  عىل  والفضة  الذهب  إناء  استعامل  حتريم 

احلديث رقم (٥).
فرقد= بن  عتبة  مع  ونحن  عمر،  كتاب  «أتانا  قال:  النهدي،  عثامن  أيب  حديث  يف  كام   (٥)
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املنسوجات  بعض  ولكن  الثوب،  يف  كالعلم  يسري،  بقدر  يكون  الذي 
اختلف  مما  املنسوجات  وهذه  يسرية،  بنسب  نسجها  يف  احلرير  يدخل 
يف حكمها بالنسبة للرجال، ورأ بعض العلامء إباحة لبسها للرجال، 
لكون احلرير مستهلكاً؛ قال املاوردي: «احلرير... جيوز استعامل يسريه 

.(١)« إذا كان مستهلكاً
وغريه،  احلرير  من  املنسوج  «فأما  ٦٢٠هـ):  (ت  قدامة  ابن  وقال 
منهام،  لألغلب  فاحلكم   ،... وإبريسم(٢)،  قطن  من  منسوج  كثوبٍ 

واليسريُ مستهلكٌ فيه»(٣).
- املثال السادس:

لِطَ الطيبُ بطعامٍ واستُهلِك فيه، وتناوله املحرم، فإنه ال فدية  لو خُ
مل  فكأنه  كاملعدوم،  واملستهلك  مستهلك،  الطيب  ألن  فيه(٤)،  عليه 
يتناول الطيب، قال الزركيش: «احلرام إما أن يستهلك أو ال؛ فاألول: 
ال أثر له غالباً، وهذا كالطيب حيرم عىل املحرم، ولو أكل شيئاً فيه طيب 

قد استهلك مل جتب الفدية»(٥).
تليان  اللتني  بأصبعيه  وأشار  هكذا،  إال  احلرير  عن  هنى    اهللا  أن رسول  بأذربيجان:   =
اإلهبام، قال: فيام علمنا أنه يعني األعالم» هبذا اللفظ أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، 
احلديث   (٢٨٤/١٠) البخاري  صحيح  منه،  جيوز  ما  وقدر  للرجال  احلرير  لبس  باب 
رقم (٥٨٢٨)، وبنحوه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب حتريم استعامل إناء الذهب 
مسلم  صحيح  الرجل،  عىل  واحلرير  الذهب  وخاتم  والنساء  الرجال  عىل  والفضة 

(١٦٤٣/٣) احلديث رقم (١٤).
(١) احلاوي (٤٧٩/٢). 

م: بكرس اهلمزة والراء، وفتح السني، وقيل غري ذلك: هو احلرير، انظر: املطلع  يسَ (٢) اإلِبرِ
عىل أبواب املقنع (٣٥٢).

(٣) املغني (٣٠٧/٢). 
عمرية  وحاشية   ،(١٠٧) للسيوطي  والنظائر  واألشباه   ،(١٢٦/١) املنثور  انظر:   (٤)

.(٦٣/٤)
(٥) املنثور (١٢٦/١).
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- املثال السابع:
عذرة بني آدم نجسة، ولذلك رأ بعض العلامء: أنه ال جيوز سامد 
األرض هبا، وال بيعها، ولكن لو استهلكت يف الرتاب فقد رأ بعض 
روايتان؛  فيه  حنيفة  أيب  «عن  الرسخيس:  قال  بيعها،  جواز  العلامء 
خملوط  غري  كان  إذا  األرض  يف  إلقاؤها  جيوز  الروايتني:   إحد يف 
بالرتاب، ويف الرواية األخر: ال جيوز ذلك إال خملوطاً، وهو الظاهر 
من املذهب إذا صار مغلوباً بالرتاب، فحينئذ جيوز إلقاؤها يف األرض، 
 وجيوز بيعها، ألن املغلوب يف حكم املستهلك... وعىل الرواية األخر
وصارت  باألرض،  وخلطها  األرض،  يف  ألقاها  إذا  حنيفة:  أيب  عن 
مستهلكة فيها، جيوز استعامهلا كذلك، ولكن ال جيوز بيعها غري خملوطة 

بالرتاب»(١). 
- املثال الثامن:

مغلوباً،  اللبن  وكان  دواءٍ،  أو  ماءٍ  أو  بطعامٍ  املرضعة  لبنُ  لِطَ  خُ إذا 
ألن  العلامء،  من  كثري  عند  الرضاع  حتريم  به  يثبت  مل  الطفل،  وتناوله 
اللبن صار مستهلكاً، واملستهلك كاملعدوم(٢)، قال الكاساين: «اعتبار 
ما  اعتباره  فيجب  الرشع،  يف  أصل  بالعدم  املغلوب  وإحلاق  الغالب، 
أمكن، كام إذا اختلط (أي لبن املرضعة) باملاء أو بلبن شاة، ...، وإن 
اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعترب فيه الغالب؛ فإن كان اللبن 
م، ألن هذه األشياء ال حتل(٣) بصفة اللبن وصريورته غذاء،  رِّ َ غالباً حيُ

(١) املبسوط (١٣/٢٣، ١٤). 
 ،(٢٢٦/٢) دكتوراه-  -رسالة  للمقري  الفقه  وقواعد   ،(٢٧٦/٤) الذخرية  انظر:   (٢)
للسيوطي (١٠٨)،  والنظائر  واألشباه  رجب (٢٩)،  ابن  وقواعد  واملنثور (١٢٦/١)، 
وإيضاح املسالك (١٤٥)، ورشح املنهج املنتخب (١٢٧)، وهتذيب الفروق والقواعد 

السنية (١٥٠/٣).
أهنا  يظهر-  والصواب -فيام  املهملة،  باحلاء  منه  املنقول  املصدر  يف  الكلمة  هذه  وردت   (٣)

.( باخلاء املعجمة، هكذا (ختِلُ
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ل اللبنُ إىل ما كان ال يصل  بل بقدر ذلك، ألهنا إنام ختلط باللبن ليوصَ
م فمع هذه  رِّ َ إليه بنفسه الختصاصها بقوة التنفيذ، ثم اللبن بانفراده حيُ
األشياء أوىل، وإن كان الدواء هو الغالب ال تثبت به احلرمة، ألن اللبن 
إذا صار مغلوباً صار مستهلكاً فال يقع به التغذي، فال تثبت به احلرمة، 
وكذا إذا اختلط باملاء يعترب فيه الغالب أيضا، فإن كان اللبن غالباً يثبت 

به احلرمة، وإن كان املاء غالباً ال يثبت به»(١).
- املثال التاسع:

شارباً  املائع  هلذا  الشارب  يكن  مل  املائع  يف  استهلكت  إذا  اخلمر 
فيه(٢)،  استهلكت  الذي  املائع  هلذا  الشارب  حيد  ال  ولذلك  للخمر، 
يكن  مل  املائع  يف  استهلكت  إذا  «اخلمر  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

الشارب هلا شارباً للخمر»(٣).
- املثال العارش: 

لو حلف ال يأكل طعاماً أو ال يرشب رشاباً، فتناول ما حلف عليه 
عليه،  املحلوف  من  شيئاً    يَرَ ال  بحيث  غريه  يف  مستهلكاً  كونه  حال 
عليه  حلف  ما  ألن  كلها،  الصور  يف  حينث  ال  فإنه  ه،  طعمَ جيد  وال 
(ت  البهويت  قال  كاملعدوم(٤)،  واملستهلك  غريه،  يف  مستهلكاً  صار 
١٠٥١هـ): «من حلف: ال يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه مثل أن 
حلف: ال يأكل لبناً، فأكل زبداً، ال يظهر فيه طعم اللبن (أو) حلف: 

(١) بدائع الصنائع (٩/٤).
 ،(٢٩) رجب  ابن  وقواعد   ،(١٢٦/١) واملنثور   (١٦٩/١٠) الطالبني  روضة  انظر:   (٢)

ومغني املحتاج (١٨٨/٤)، ورشح منتهى اإلرادات (٣٥٨/٣).
(٣) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠٢/٢١). 

 ،(٦٢/٣) الصنائع  وبدائع   ،(٣١٩/٢) الفقهاء  وحتفة   ،(١٨٢/٨) املبسوط  انظر:   (٤)
ورشح   ،(٣١٢/٩) واملبدع   ،(٣٠) رجب  ابن  وقواعد   ،(١٠٩/٦) الكبري  والرشح 

املنهج املنتخب (١٢٧).
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ال يأكل سمناً، فأكل خبيصاً فيه سمن ال يظهر معه فيه أو حـلف: ال 
(١)، أو ال يأكل شحامً فأكل اللحم األمحر، أو ال  يأكل بيضاً فأكل ناطفاً
يأكل شعرياً فأكل حنطة فيها حبات شعري مل حينث؛ ألن املستهلك ال 
يقع عليه اسم الذي حلف عليه، فلم حينث بأكل املستهلك فيه، وألن 

املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه»(٢).
املطلب الثاين

التطبيقات املعارصة عىل القاعدة
اجلديدة التي عرضت  املقصود بالتطبيقات املعارصة تلك النوازل 
للناس يف األزمنة املتأخرة مع التقدم يف جماالت التصنيع الذي يعتمد 
واألدوية  األغذية  صناعات  جمال  يف  بعضها  مع  العنارص  خلط  عىل 
واألدوات التي يستعملها الناس، وسأذكر عدداً من الفروع التي ظهر 

للقاعدة أثر بيّن يف احلكم عليها.
- املثال األول:

حلم اخلنزير من األطعمة التي حرمها اهللا تعاىل بنص القرآن الكريم، 
   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i) :كام قال تعاىل
واخلنزير   ،(١٤٥ (األنعام:  ے)    ~   }   |    {   z   y   x   w

حمرم كله، حلمه وشحمه وسائر أجزائه.
وملا كان املسلمون يف الزمن املايض يعتمدون عىل أنفسهم يف معظم 
يف  ولكن  الرشع،  مقتىض  وفق  عىل  وهنا  دُّ عِ يُ كانوا  وأدويتهم  أغذيتهم 
األزمان املعارصة تغريت احلال، وصار املسلمون يعتمدون عىل غريهم 
(١) الناطف: نوع من أنواع احللو، يدخل البيض يف صنعه، انظر: املطلع عىل أبواب املقنع 

.(٣٤١)
(٢) كشاف القناع (٢٦٥/٦).
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األطعمة  من  اخلنزير  كان  وملا  واألدوية،  األغذية  من  كثري  تصنيع  يف 
املنترشة عند غري املسلمني دخلت بعض أجزاء اخلنزير يف تصنيع كثري 
تلك  تدخل  بحيث  اخلنزير،  شحوم  وخاصة  واألدوية،  األغذية  من 
أوجب  احلال  وهذا  جداً،  قليلة  بنسب  التصنيع  يف  ونحوها  الشحوم 
وقد  اخلنزير،  من  يشء  فيه  دخل  ما  حكم  بيان  املعارصين  العلامء  عىل 
أفتت بعض اهليئات الرشعية بحرمة ما دخل فيه يشء من اخلنزير، ولو 
، ألن اخلنزير حمرم كل جزء من أجزائه كثر أو قل، ومن ذلك  كان قليالً
عقدهتا  التي  الثامنة  الطبية  الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما 
من  احلجة  ذي  شهر  يف  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة 

عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«املواد الغذائية التي يدخل شحم اخلنزير يف تركيبها دون استحالة 
عينه، مثل بعض األجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد 
وال  حمرمة  هي  كريم،  واآليس  البسكويت والشكوالته  أنواع  وبعض 
حيل أكلها مطلقاً، اعتباراً إلمجاع أهل العلم عىل نجاسة اخلنزير وعدم 

حل أكله، والنتفاء االضطرار إىل تناول هذه املواد»(١).
والظاهر يل -واهللا أعلم- أن حكم هذه األغذية واألدوية يصلح 
من  املأخوذة  العنارص  إن  فيقال:  البحث،  حمل  القاعدة  عىل  خيرج  أن 
ولذلك  جداً،  ضئيلة  بنسب  واألدوية  األغذية  هذه  يف  توجد  اخلنزير 
فال  كاملعدومة،  فتكون  احلالل،  الدواء  أو  الغذاء  يف  مستهلكة  فهي 
كالم  من  لذلك  ويشهد  التحريم،  حكمُ  فيه  استُهلكت  ملا  يثبت 
اخلبائث  حرم  اهللا  «إن  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قولُ  املتقدمني 
يف  هذه  وقعت  فإذا  ذلك،  ونحو  اخلنزير  وحلم  وامليتة  الدم  هي  التي 
خنزير  حلم  وال  ميتة  وال  دم  هناك  يبق  مل  واستهلكت،  غريه  أو  املاء 
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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، كام أن اخلمر إذا استهلكت يف املائع مل يكن الشارب هلا شارباً  أصالً
للخمر»(١). 

واألغذية  األدوية  هذه  قياس  املعارصين   فتاو من  له  يشهد  كام 
املختلطة بيشء من اخلنزير عىل نظريهتا مما اختلط بيشء من الكحول، 
بجامع أن كالً منهام مباح اختلط به حمرم، واستهلك املحرم يف املباح، 
بنسبة  املختلط  والدواء  الغذاء  بإباحة  املعارصين   فتاو جاءت  وقد 

ضئيلة من الكحول، كام سأذكر ذلك يف املثال الثالث. 
- املثال الثاين:

اخلنزير نجس العني، ولذلك فإن سائر أجزائه نجسة، ومؤد ذلك 
صار  اخلنزير  شحم  أن  احلارض  الزمن  يف  ويالحظ  نجس،  شحمه  أن 
فإن  التجميل،  ومواد  والكريامت  األدهان  من  كثري  صناعة  يف  يدخل 
فال  الصالة  فيه  يؤدي  ال  وقت  يف  الشخص  يضعها  املواد  هذه  كانت 
إشكال، وإن كان يضعها يف وقت يصيل فيه، فمعنى ذلك أنه سيصيل 
بعض  أفتت  ولذلك  اخلنزير،  شحم  من  يشء  عىل  املشتملة  املادة  هبذه 
اهليئات الرشعية باملنع من استخدام هذه املواد التي دخل شحم اخلنزير 
الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما  ذلك  ومن  تصنيعها،  يف 
الطبية الثامنة التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت 

يف شهر ذي احلجة من عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«املراهم والكريامت ومواد التجميل التي يدخل يف تركيبها شحم 
استحالة  فيها  حتققت  إذا  إال  رشعاً  استعامله  جيوز  وال  نجسة،  اخلنزير 

الشحم وانقالب عينه»(٢).
(١) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠١/٢١، ٥٠٢). 

(٢) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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وأقول: إن هذا املثال يمكن أن يقال فيه ما قيل يف املثال األول من 
جواز التخريج عىل القاعدة، بل هو أوىل بذلك، ألنه استعاملٌ يف خارج 

اجلسم، وهو أيرس من االستعامل يف داخل اجلسم، كام يف املثال األول.
الطبية  الفقهية  الندوة  يف  الباحثني  رأيَ  أن  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
ثم  ومن  النجاسة،  أو  بالتحريم  احلكمُ  هو  السابقني  املثالني  يف  الثامنة 
عدم جواز استعامل هذه املواد رشعاً، إال إذا حتققت فيها االستحالة، 
شهر  يف  تاسعة  ندوة  عقدت  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  ولكن 
صفر من عام ١٤١٨هـ، يف اململكة املغربية، وانتهى الباحثون إىل جواز 
أو  املحرمة  األعيان  استهالك  أي  االستهالك،  عىل  اعتامداً  املواد  هذه 
النجسة يف األعيان احلالل أو الطاهرة، وهذا الرأي فيه إعامل للقاعدة 

يف هذه املسائل، ومن توصيات الندوة يف هذا الشأن التوصية اآلتية:
الندوة  هذه  فإن  السابقة  الندوة  يف  دراسته  سبقت  ملا  «استكامالً 
وخلصت  املوضوع،  هبذا  املتعلقة  والفقهية  الطبية  اجلوانب  ناقشت 
إىل أن املواد اإلضافية يف الغذاء والدواء التي هلا أصل نجس أو حمرم 

تنقلب إىل مواد مباحة رشعاً بإحد طريقتني:
أ) االستحالة...

بامدة  نجسة  أو  حمرمة  مادة  بامتزاج  ذلك  ويكون  االستهالك:  ب) 
واحلرمة  النجاسة  صفة  عنها  يذهب  مما  غالبة،  حالل  طاهرة   أخر
واللون  الطعم  من  املغلوب  املخالط  ذلك  صفات  زالت  إذا  رشعاً، 
احلكم  ويكون  بالغالب،  مستهلكاً  املغلوب  يصري  حيث  والرائحة، 

للغالب، ومثال ذلك:
كمية  يف الكحول  حملوهلا  من  يستعمل  التي  اإلضافية  املركبات   .١
واملستحلبات  واحلافظات  كامللونات  والدواء،  الغذاء  يف  جداً  قليلة 

ومضادات الزنخ.
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دون  نجسة  أصول  من  املستخرجان  والكوليسرتول  الليستني   .٢
استحالة جيوز استخدامهام يف الغذاء والدواء بمقادير قليلة مستهلكة 

يف املخالط الغالب احلالل الطاهر.
٣. اإلنزيامت اخلنزيرية املنشأ كالببسني وسائر اخلامئر اهلاضمة ونحوها 

املستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة يف الغذاء والدواء الغالب»(١).
- املثال الثالث:

اخلمر حمرمة بإمجاع األمة، والعنرص املؤثر يف اإلسكار يسمى عند 
أهل االختصاص (بالكحول اإلثييل) وهذا العنرص يدخل بنسب قليلة 
جداً يف تصنيع بعض األغذية واألدوية باعتباره مذيباً لبعض العنارص 
الرشعية،  اهليئات  بعض  نظرت  السبب  وهلذا  املاء،  يف  تذوب  ال  التي 
األغذية  هذه  بحل  وأفتوا  األدويــة،  هذه  حكم  يف  العلامء  وبعض 
واألدوية، وعللوا آلرائهم هبذه القاعدة ترصحياً أو إشارة، ومن ذلك 
عقدهتا  التي  الثامنة  الطبية  الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما 
من  احلجة  ذي  شهر  يف  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة 

عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«ملا كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناوهلا، وريثام يتحقق ما يتطلع 
إليه املسلمون من تصنيع أدوية ال يدخل الكحول يف تركيبها وال سيام 
أدوية األطفال واحلوامل، فإنه ال مانع رشعاً من تناول األدوية التي تصنع 
حالياً، ويدخل يف تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض احلفظ، أو 
إذابة بعض املواد الدوائية التي ال تذوب يف املاء مع عدم استعامل الكحول 

فيها مهدئاً، وهذا حيث ال يتوافر بديل عن تلك األدوية»(٢). 
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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:وجاء يف توصية أخر
«املواد الغذائية التي يستعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول 
إلذابة بعض املواد التي ال تذوب باملاء من ملونات وحافظات وما إىل 
ذلك، جيوز تناوهلا لعموم البلو، ولتبخر معظم الكحول املضاف يف 

أثناء تصنيع الغذاء»(١). 
كام جاء ضمن القرار السادس من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي 
يف  املنعقدة  عرشة،  السادسة  دورته  يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  التابع 

مكة املكرمة، يف شهر شوال من عام ١٤٢٢هـ ما نصه:
«بعد النظر يف األبحاث املقدمة عن األدوية املشتملة عىل الكحول 
 -٢  ... ييل:  ما  قرر  حوهلا،...  جرت  التي  واملداوالت  واملخدرات، 
جيوز استعامل األدوية املشتملة عىل الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها 
عدل،  طبيب  يصفها  أن  برشط  عنها،  بديل  ال  التي  الدوائية  الصناعة 
كام جيوز استعامل الكحول مطهراً خارجياً للجروح، وقاتالً للجراثيم، 

ويف الكريامت والدهون اخلارجية»(٢).
وسئل الشيخ حممد بن صالح العثيمني عن هذه األدوية فقال: «... 
وأما ما يكون من مواد الكحول يف بعض األدوية، فإن ظهر أثر ذلك 
مل  إذا  وأما  حرام(٣)،  منه  اإلنسان  يسكر  بحيث  الدواء  هبذا  الكحول 
فإن  حفظه  أجل  من  الكحول  من  مادةٌ  فيه  جعلت  وإنام  األثر،  يظهر 

ذلك ال بأس به، ألنه ليس ملادة الكحول أثر فيه»(٤).
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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) أو (فهو حرام). مَ رُ (٣) هكذا وردت العبارة يف املصدر املنقول منه، ولعل الصواب (حَ
(٤) لقاءات الباب املفتوح (٢٣٠/٣).
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باحلكم  يتعلق  فقال: «فيام  محاد  كامل  نزيه  الدكتور  عنها  حتدث  كام 
الرشعي يف تناول هذه األدوية التي حتتوي عىل نسبة قليلة من الكحول، 
اإلسكار،  لغرض  تتخذ  وال  اجلملة،  يف  هبا  للتداوي  الناس  وحيتاج 
وال كعالج مهدئ أو مفرت، فهناك ثالث طرق لتخرجيه، أحدها: أهنا 
جائزة الرشب يف حالة السعة واالختيار، ألن كمية الكحول الضئيلة 
املوجودة فيها قد استهلكت يف املائع املخالط الغالب، ومل يبق هلا طعم 
وال لون وال ريح، وقد سبق أن تقرر لدينا يف املقدمة الثالثة من البحث 
(نظرية االستهالك) أن املادة املحرمة أو النجسة إذا استهلكت يف ماء 
تصري  فإهنا  رائحة  أو  لون  أو  طعم  هلا  يبق  مل  بحيث  غالب،  مائع  أو 

بذلك حالالً طيباً، عند أكثر الفقهاء»(١).
الفقهية  واألنظار  االجتهادات،  هذه  يف  «وبالنظر   : أيضاً وقال 
بتلك  التداوي  وكيفية  املعارص،  الدوائي  اإلنتاج  وواقع  ومستندها، 
املستحرضات الدوائية املشتملة عىل نسبة قليلة من الكحول لألغراض 
التي سبق التنويه إليها، يرتجح لديَّ القول بجواز رشب تلك األدوية 
بضوابطها  وااللتزام  الرضورة  اشرتاط  غري  من  االستشفاء  بقصد 
الرشعية إذا كان الكحول مستهلكاً يف الدواء، ومل يبق له فيه طعم وال 

لون وال رائحة بناء عىل نظرية االستهالك الرشعية»(٢). 
- املثال الرابع:

العقل،  إفساد  يف  البالغ  ألثرها  نظراً  تناوهلا  حيرم  مما  املخدرة  املواد 
العنارص  بعض  تدخل  أدوية  يوجد  ولكن  أشد،  أو  كاخلمر  فهي 
النفسية،  العالجات  كبعض  يسرية،  بنسب  صناعتها  يف  املخدرة 
كآالم  الشديدة،  اآلالم  لتخفيف  تستعمل  التي  العالجات  وبعض 

(١) املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء للدكتور نزيه محاد (٥٠).
(٢) املرجع السابق (٥٢).
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مرض الرسطان، واآلالم التي تكون بعد بعض العلميات اجلراحية، 
بشأهنا،  املعارصين  للعلامء  واضح  جواب  عىل  أقف  مل  األدوية  وهذه 
جواز  منه  يفهم  أن  يمكن  باز  بن  عبدالعزيز  للشيخ  جواب  وهناك 
لدينا  يوجد  التايل:  السؤال  اهللا  رمحه  سئل  فقد  األدوية،  هذه  تناول 
باملستشفى وكذلك يف مجيع املستشفيات بعض األدوية التي تستعمل 
وهذه  املختلفة،  اآلالم  لعالج  وكذلك  العمليات  بعد  اآلالم  لعالج 
األدوية حتتوي عىل مواد خمدرة وأخر كحولية بنسب متفاوتة، فهل 
من حرج يف استخدامها؟ فأجاب رمحه اهللا بقوله: «األدوية التي حيصل 
هبا  بأس  وال  فيها،  حرج  ال  عنه  لآلالم  وختفيف  للمريض،  راحة  هبا 
قبل العملية وبعد العملية، إال إذا علم أهنا من يشء يسكر كثريه، فال 
ال  كانت  إذا  أما  حرام»(١)  فقليله  كثريه  أسكر  : «ما  لقوله  تستعمل 
والتخدير  التخفيف  بعض  هبا  حيصل  ولكن  كثريها  يسكر  وال  تسكر 

لتخفيف اآلالم فال حرج يف ذلك»(٢).
القاعدة،  هذه  عىل  خيرج  أن  يصح  مما  املثال  هذا  أن  الظاهر  أقول: 
قليلة  نسب  هي  املخدرة  املواد  من  األدوية  هذه  يف  يوجد  ما  إن  حيث 
الرشعي  احلكم  يف  أثر  له  يكون  فال  كاملعدوم،  واملستهلك  مستهلكة، 

عليها، واهللا أعلم. 

داود  أيب  سنن  املسكر،  عن  النهي  باب  األرشبة،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
(٣٢٧/٣) احلديث رقم (٣٦٨١)، والرتمذي يف كتاب األرشبة، باب ما جاء ما أسكر 
الرتمذي:  وقال   (١٨٦٥) رقم  احلديث   (٢٩٢/٤) الرتمذي  سنن  حرام،  فقليله  كثريه 
«هذا حديث حسن غريب»، والنسائي يف كتاب األرشبة، حتريم كل رشاب أسكر كثريه، 
فقليله  كثريه  أسكر  ما  باب  األرشبة،  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،(٣٠٠/٨) النسائي  سنن 

حرام، سنن ابن ماجه (١١٢٥/٢) احلديث رقم (٣٣٩٣). 
(٢) اجلواب منشور عىل شبكة االنرتنت يف موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز، حتت الرابط اآليت: 

 http://www.ibnbaz.org.sa/mat/233
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- املثال اخلامس:
كلها،  االستعامل  وجوه  يف  الرجال  عىل  استعامله  حيرم  مما  الذهب 
فجعله  ذهباً  وأخذ  يمينه،  يف  فجعله  حريراً  أخذ    الرسول  أن  بدليل 
يف شامله، ثم قال: «إن هذين حرام عىل ذكور أمتي»(١). كام أن الرشب 
يف آنية الفضة حمرم عىل الرجل واملرأة، بدليل قول الرسول : «الذي 
يرشب يف آنية الفضة إنام جيرجر يف جوفه نار جهنم»(٢)، وال إشكال فيام 
كان من ذلك خالصاً أو غالباً، ولكن يالحظ يف زماننا أن هناك أدواتٍ 
متعددةً تتعلق بالرجل تصنع من النحاس ونحوه، مع وجود نسبة يسرية 
من الذهب، وال تكاد تظهر، كاخلاتم، والنظارة، والساعة، والقلم، كام 
يالحظ وجود بعض أواين الرشب التي تصنع من بعض املعادن، ومعها 
نسبة ضئيلة من الفضة، وهي غري ظاهرة، وكل منهام حيتاج لبيان حكمه؛ 

األول بالنسبة للرجل، والثاين بالنسبة للرجل واملرأة.
وهذه املسألة مما كانت موجودة يف الزمن السابق(٣)، ولكني ذكرهتا 
ضمن التطبيقات املعارصة نظراً لكثرة وقوعها يف هذا الزمان، وكثرة 
داود  أيب  سنن  للنساء،  احلرير  يف  باب  اللباس،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
(٥٠/٤) احلديث رقم (٤٠٥٧)، والنسائي يف كتاب الزينة، حتريم الذهب عىل الرجال، 
والذهب  احلرير  لبس  باب  اللباس،  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،(١٦٠/٨) النسائي  سنن 
للنساء، سنن ابن ماجه (١١٨٩/٢) احلديث رقم (٣٥٩٥)، وقال ابن امللقن «قال ابن 

املديني: حديث حسن، ورجاله معروفون» البدر املنري (٦٤٣/١).
البخاري  صحيح  الفضة،  آنية  باب  األرشبة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (٢)
حتريم  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  يف  ومسلم   ،(٥٦٣٤) رقم  احلديث   (٩٦/١٠)
مسلم  صحيح  والنساء،  الرجال  عىل  وغريه  الرشب  يف  والفضة  الذهب  أواين  استعامل 

(١٦٣٤/٣) احلديث رقم (١). 
 (٣) ولذلك بني بعض املتقدمني حكم استعامل ما كان مموهاً بالذهب إذا كان يسرياً، ورأ
بعضهم العفو عام كان فيه ذهب يسري مستهلك، ومن ذلك قول النووي: «قال البندنيجي: 
فإن كان املموه مستهلكاً ال حيصل منه يشء بالسبك مل حيرم استدامته ومل جيب فيه زكاة» 

املجموع (٤٣/٦). 
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حدوثها حتى يف األدوات الرخيصة الثمن، حيث ذكر الدكتور صالح 
والفضة  الذهب  من  جداً  ضئيلة  نسب  توجد  أنه  املرزوقي  زابن  بن 
حتى يف بعض األواين الرخيصة، وذلك يف بحثٍ له عن حكم األواين 

ه هبام. وِّ الذهبية والفضية وما مُ
وكان كثري من كالم املتقدمني يف اإلناء ونحوه الذي تم طالؤه أو 
الذهب  يدخل  فقد  احلارض  العرص  يف  أما  الفضة،  أو  بالذهب  متوهيه 
والفضة يف التمويه والطالء، وقد يكون يف مادة اإلناء ونحوه، دون أن 
يكون ذلك عىل سبيل الطالء أو التمويه، وذلك يؤكد كون هذه املسألة 

قريبة من أن تكون من النوازل املعارصة.
عىل  بالذهب  املموه  حتريم  إىل  املعارصين  العلامء  بعض  ذهب  لقد 
الرجل، ومن ذلك أن الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سئل 
عن حكم استعامل القلم أو الساعة أو الكبك املموه بالذهب اليسري، 
فقال: «ال جيوز للرجل أن يلبس الساعة أو الكبك املموهني بالذهب، 
ولو كان ذلك يسرياً، ألن النبي  حرم عىل الرجل التختم بالذهب، 
والساعة املموهة بالذهب والكبك املموه به يشبهان الساعة(١)، وألن 
باب  من  للرجل  جيوز  ال  وكذلك  اخلاتم،  لبس  إىل  وسيلة  لبسهام  يف 
آنية  استعامل  عن  هنى    النبي  ألن  بالذهب،  املموه  القلم  اقتناء  أوىل 

الذهب، والقلم يشبهها من حيث اإلرساف واخليالء»(٢).
العلامء  خالف  املرزوقي  زابن  بن  صالح  الدكتور  الشيخ  وعرض 
بالذهب  املموهة  األواين  استعامل  إباحة  ورجح  املسألة،  يف  املتقدمني 
استعامله  عن  التنزه  أن  بني  أنه  إال  لإلباحة  تقريره  ومع  الفضة،  أو 

(١) هكذا يف مصدر الفتو، والصواب (اخلاتم). 
(٢) اجلواب منشور عىل موقع الشيخ عىل شبكة االنرتنت، السؤال رقم (٤٢٣)، حتت الرابط 
http://alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?View=Page& التايل: 

PageID=1685&PageNo=1&BookID=31&SectionID=1
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مجيع  غطى  قد  التمويه  كان  إذا  وخصوصاً  أوىل،  والرشب  األكل  يف 
كان  ولكن  األدلة،  دراسة  عىل  مبنياً  ترجيحه  وكان  أكثره.  أو  اإلناء 
ذلك  ثبت  كام  والفضة  الذهب  من  األواين  يف  ما  قلة  املرجحات  من 
هبا  بعث  التي  العينات  من  لعدد  املخربي  العلمي  التحليل  خالل  من 

الدكتور ألحد املعامل يف لندن(١). 
أقول: إن قلة نسبة الذهب والفضة وكوهنا مل تكتشف إال بتحليل 
الفرع  هذا  يربط  وذلك  اإلناء،  مادة  يف  استهالكهام  بعلة  تشعر  خمربي 
القاعدة  عىل  الفرع  هذا  بتخريج  ح  رصّ من  أجد  مل  ولكني  بالقاعدة، 
من املعارصين، وإن كان يف كالم بعض املتقدمني ما يشعر بعالقة هذا 
الفرع هبذه القاعدة، فعىل سبيل املثال وجدت أن ابن حزم ربط احلكم 
يف  تقولون  فام   ...» فقال:  منهام،  بالغالب  بغريها  املختلطة  الفضة  يف 
فضة خالطها نحاس، فلم يظهر له فيها أثر وال غريها، أتزكى بوزهنا، 

وتباع بوزهنا فضة حمضة، أم ال؟
قلنا وباهللا تعاىل التوفيق: القول يف هذا كالقول يف املاء سواء بسواء 
فيها  للنحاس  يظهر  ومل  بحسبها،  الفضة  صفات  بقيت  إن  فرق؛  وال 
بأكثر،  وال  بأقل  ال  الفضة،  من  بوزهنا  وتباع  بوزهنا،  تزكى  فإهنا  أثر 
فهو  أثر  للفضة  يبقَ  مل  حتى  النحاس  صفات  غلبت  وإن  نسيئة.  وال 
التي  الفضة  تلك  كثرت  سواء   ، أصالً فيه  زكاة  ال  حمض،  نحاس  كله 
مما  بأقل  ونسيئة،  نقداً  بالفضة  بيعه  وجائز  تكثر،  مل  أو  فيه،  استحالت 

خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثر“(٢).
ه هبام استعامالً وبيعاً ورشاء، للدكتور  وِّ (١) انظر: بحث حكم األواين الذهبية والفضية وما مُ
الرشيعة  لعلوم   القر أم  جامعة  جملة  يف  منشور  البقمي،  املرزوقي  زابن  بن  صالح 
والدراسات اإلسالمية، جملد (١٢) عدد (٢٠)، يف عام ١٤٢١هـ، كام أن البحث منشور 
http://www.dahsha.com/viewarticle. التايل:  الرابط  حتت  دهشة،  موسوعة  موقع  عىل 

php?id= 30813

(٢) املحىل (١٦٤/١). 
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تنبيه:• 
مما حيسن التنبيه عليه أن هناك نوازل معارصة قد يظن بعض الناس 
أهنا مما يدخل يف القاعدة، ولذلك ربام استحسن ذكرها مع التطبيقات 
املعارصة للقاعدة، مثل صناعة مادة اجليالتني من عنارص حمرمة كامليتة 
صناعات  بعض  ضمن  ذلك  بعد  اجليالتني  مادة  واستخدام  واخلنزير، 
لة  األدوية، مثل تغليف الكبسوالت الدوائية، وإنتاج أقراص املص املحمَّ
بالفيتامينات، وحتضري التحاميل الطبية (أي اللبوس الرشجية واملهبلية) 
ولكنني مل أذكر هذه النازلة واستخداماهتا ألن أهل االختصاص ذكروا 
أن صناعة مادة اجليالتني من عنارصها األصلية متر بعدد من املعاجلات 
العني  غري  اجليالتني  يف  املتحصلة  العني  أن  بينوا  ولذلك  الكيميائية، 
قبيل  من  هي  اجليالتني  مادة  صناعة  أن  ذلك  عىل  فيصدق  األصلية، 

االستحالة(١)، والتطبيقاتُ املتعلقةُ باالستحالة غريُ داخلة يف بحثي. 
املطلب الثالث

املستثنيات من القاعدة
املستثنيات من هذه القاعدة قليلة جداً، وهي مستثنياتٌ عند بعض 
التسليم  عدمُ  عندهم  االستثناءِ  وسببُ  بالقاعدة،  قالوا  الذين  العلامء 
القاعدة  هذه  معارضة  أو  ظاهراً،  حصل  وإن  حقيقة  باالستهالك 
بقاعدة أخر هي أوىل بالفرع املستثنى عند املجتهد يف املسألة، وهذا 

بيان باملستثنيات التي تم الوقوف عليها:
املستثنى األول:

فإن  الطفل،  وتناوله  فيه،  واستهلك  بامء،  لِطَ  خُ إذا  املرضعة  لبن 
(١) انظر: املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء للدكتور نزيه محاد (٦٦)، واالنتفاع باألعيان 

املحرمة (٢٥٠) فام بعدها، واالستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي (٢٠٧).
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بعض  ولكن  اللبن،  هبذا  الرضاع  حتريم  يثبت  أال  القاعدة  مقتىض 
العلامء  هؤالء  ومن  اللبن،  هبذا  الرضاع  حتريم  يثبت  أنه  يرون  العلامء 

اإلمام الشافعي، ومطرف بن عبداهللا من املالكية (ت ٢٢٠هـ).
وسبب االستثناء عند الشافعي: أن الرضاع املحرم هو ما وصل فيه 
اللبن إىل جوف الطفل بمقداره ووقته املعترب رشعاً، وذلك حاصل يف 
الذي  املقصود  أن  مطرف:  وعند  غريه(١)،  مع  اللبن  استهالك  صورة 
ألجله يثبت حتريم الرضاع هو حصول التغذية باللبن، وهذا املقصود 

حاصل حتى مع اختالط اللبن بغريه واستهالكه فيه(٢).
املستثنى الثاين:

واستُهلِكت  ماء  فيه  رٍ  قِدْ أو  إناءٍ  يف  مسكر  أو  مخر  قطرة  وقعت  لو 
فيه، بحيث ال يوجد فيه طعم اخلمر أو املسكر، فإن اطراد القاعدة يف 
هذا الفرع يقتيض أال يكون هلذه القطرة املستهلكة أثر يف احلكم؛ ألن 
هذا  يف  يرون  احلنفية  ولكن  كاملعدوم،  املستهلك  أن  القاعدة  مقتىض 
الفرع أن املاء ينجس وال حيل رشبه، ويلحق هبذا الفرع عندهم لو وقع 

يف هذا املاء قطرة دم أو بول(٣). 
وسبب االستثناء عند احلنفية يرجع ألصل قرروه يف باب املياه، وهو 
أن املاء القليل عندهم حيمل اخلبث، ويتأثر بام يقع فيه، وإن مل يتغري، 
واملقدارُ  الكثري،  مقدار  يف  اختلفوا  وقد  الكثري،  دون  ما  هو  والقليل 

الواردُ يف املثال قليلٌ عىل كل تقدير(٤). 
(١) انظر: األم (٢٩/٥)، واحلاوي (٣٧٤/١١). 

للمقري  الفقه  وقواعد   ،(٢٧٦/٤) له  والذخرية   ،(١٢١/٣) للقرايف  الفروق  انظر:   (٢)
-رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢).

(٣) انظر: املبسوط (١٨/٢٤، ٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٤٥٠/٦).
(٤) انظر: العناية رشح اهلداية (١٢/٣).
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املستثنى الثالث:
من  جداً  يسرية  بطبقة  طالؤه  تم  معدن  عن  عبارة  بالذهب  املموه 
ألن  الفرع،  هذا  يف  القاعدة  طرد  العلامء  بعض   ير ولذلك  الذهب، 
الذهب يسري مستهلك يف غريه، فيكون حكمه اإلباحة بالنسبة للرجل، 
ومن العلامء من ير أن هذا الفرع مستثنى من القاعدة، فيكون حكمه 
قال:  حيث  املاوردي،  العلامء  هؤالء  ومن  للرجل،  بالنسبة  التحريم 
أو  منفرداً  خالصاً  وكثريه،  قليله  الرجال،  عىل  فمحرم  الذهب  «فأما 

.(١)« مشوباً خمتلطاً
وسبب االستثناء عنده أن علة التحريم يف الذهب اخلالص متحققة 
يف املختلط بغريه، حيث قال: «الذهب يظهر قليله كظهور كثرية؛ يغلب 

لونه عىل لون ما اختلط به»(٢).

(١) احلاوي (٤٧٩/٢). 
(٢) املصدر السابق.
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اخلامتة
: أهم نتائج البحث باختصار. أوالً

لتعدد . ١ نظراً  مهمة،  قاعدة  كاملعدوم)  املستهلك  قاعدة (املغلوب 
تطبيقاهتا يف الزمن السابق، وجتدد احلاجة هلا يف العرص احلارض، 

من خالل تطبيقاهتا يف جمال الغذاء والدواء، ومها مما هيم املسلم.
هذه القاعدة مع أمهيتها مل تأخذ حقها من البيان لد من ألّف . ٢

علمي،  بحث  يف  دراستها  تسبق  مل  أنه  كام  الفقهية،  القواعد  يف 
يتعلق  سابقة  دراســات  من  الباحث  عليه  وقف  ما  ومعظم 
وهو  القاعدة،  موضوع  عن  ختتلف  واالستحالة  باالستحالة، 

االستهالك.
االستحالة . ٣ مع  االستهالك-  -وهو  القاعدة  موضوع  يشرتك 

عن  ختتلف  االستحالة  ولكن  منهام،  كل  يف  التغري  حصول  يف 
نفسها  العني  انقالب  تعني  االستحالة  أن  وذلك  االستهالك، 
تغري  فهو  االستهالك  وأما   ،أخر حالة  إىل  حالة  من  وحتوهلا 

يطرأ عىل العني القليلة يتمثل يف خفائها يف العني الكثرية. 
كثرية، . ٤  أخر بعني  قليلة  عني  ختتلط  أن  هو  القاعدة  هذه  معنى 

القليلة  العني  فتعترب  الكثرية،  العني  يف  القليلة  العني  وتستهلك 
تبعاً لذلك كاملعدومة، ويكون احلكم للعني الكثرية.

هذه القاعدة قاعدة صحيحة، ألنه قد دل عليها أدلة متعددة من . ٥
طريق النقل والنظر الصحيح.



 ١١٦

أهنا . ٦ األربعة  املذاهب  يف  القاعدة  هذه  تطبيقات  تتبع  من  تبني 
يف  تفاوت  هناك  كان  وإن  كلها،  األربعة  املذاهب  يف  معتربة 
تطبيقها العتبارات معينة، كام ظهر أن من أكثر العلامء اعتباراً هلا 

وتعويالً عليها ابن حزم وابن تيمية.
كتب . ٧ يف  املوجودة  القديمة  التطبيقات  من  عدد  القاعدة  هلذه 

الطهارة،  أبواب  يف  مبثوثة  األمثلة  وهذه  الفقهاء،  من  املتقدمني 
والصالة، واحلج، والرضاع، واحلدود، واأليامن.

األغذية . ٨ صناعات  جمال  يف  معارصة  تطبيقات  القاعدة  هلذه 
ولكن  الصور،  آلحاد  بالنظر  كثرية  تطبيقات  وهي  واألدوية، 
 جيمعها دخول بعض األعيان املحرمة أو النجسة يف أعيان أخر
مباحة أو طاهرة، وذلك بنسب يسرية جداً، مما جيعل العني املحرمة 
حرص  وقد  الطاهرة.  أو  املباحة  العني  يف  مستهلكة  النجسة  أو 
الباحث عىل ربط مجيع األمثلة القديمة واملعارصة بالقاعدة، عن 

طريق إيراد الشواهد من كالم العلامء عىل ما يوضح ذلك. 
: التوصيات. ثانياً

بيان . ١ يف  تفيد  التي  الفقهية  القواعد  بدراسة  الباحثون  يعتني  أن 
أحكام النوازل الفقهية، مع بيان أحكام تلك النوازل من خالل 

تطبيقات القاعدة.
الفقهية، . ٢ القاعدة  حجية  ملسألة  مستفيضٌ  بحثٌ  هناك  يكون  أن 

نظراً ألن بعض النوازل اعتمد بعض املجتهدين يف أحكامها عىل 
القواعد الفقهية، وربام كانت القاعدة هي املدرك الوحيد عنده.
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فهرس املصادر واملراجع:

اإلمجاع. أيب بكر بن إبراهيم بن املنذر، ت ٣١٨هـ، حتقيق: أيب محاد صغري أمحد بن حممد . ١
حنيف، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٢هـ، دار طيبة، الرياض.

االستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي. الدكتور قذايف عزات الغنانيم، الطبعة األوىل، . ٢
ن،  امَّ سنة ١٤٢٨هـ، دار النفائس، عَ

ت . ٣ السبكي،  عبدالكايف  بن  عىل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  اإلمام  والنظائر.  األشباه 
الطبعة  معوض،  حممد  عىل  والشيخ  عبداملوجود  أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق:  ٧٧١هـ، 

األوىل، سنة ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.
األشباه والنظائر. جالل الدين عبدالرمحن السيوطى، ت ٩١١هـ، الطبعة األوىل، سنة . ٤

١٣٩٩هـ، دار الباز، مكة املكرمة.
األشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، ت ٩٧٠هـ، طبع سنة ١٤٠٠هـ، دار . ٥

الكتب العلمية، بريوت.
األم. اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، ت ٢٠٤هـ، تصحيح: حممد زهري النجار، دار . ٦

املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، سنة ١٣٩٣هـ.
االنتفاع باألعيان املحرمة. مجانة حممد عبدالرزاق أبو زيد، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٥هـ، . ٧

ن،  امَّ دار النفائس، عَ
إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك. أيب العباس أمحد بن حييى الونرشييس، ت ٩١٤هـ، . ٨

حتقيق: أمحد بوطاهر اخلطايب، طبع بإرشاف: اللجنة املشرتكة لنرش الرتاث اإلسالمي بني 
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، الرباط، سنة ١٤٠٠هـ.

ت . ٩ الزركشى،  هبادر  بن  عبداهللا  بن  حممد  الدين  بدر  الفقه.  أصول  يف  املحيط  البحر 
سليامن  عمر  والدكتور  العاين،  عبداهللا  عبدالقادر  الشيخ  ومراجعة:  ٧٩٤هـ.حترير 
األوىل،  الطبعة  أبوغدة،  عبدالستار  والدكتور  األشقر،  سليامن  حممد  والدكتور  األشقر، 

سنة ١٤٠٩هـ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، 
٥٨٧هـ، . ١٠ ت  احلنفي،  الكاساين  مسعود  بن  بكر  أيب  الرشائع.  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٦هـ، تصوير: دار الكتب العلمية، بريوت.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري. رساج الدين أيب حفص . ١١

الغيط  أبو  مصطفى  حتقيق:  ٨٠٤هـ،  ت  امللقن،  بابن  املعروف  األنصاري  عيل  بن  عمر 
للنرش  اهلجرة  دار  ١٤٢٥هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  وعبداهللا 

والتوزيع، الرياض.
الطبعة . ١٢ ٥٣٩هـ،  ت  السمرقندي،  الدين  بعالء  املعروف  أمحد  بن  حممد  الفقهاء.  حتفة 

األوىل، سنة ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.



 ١١٨

سنة . ١٣ بعد  ت  زاده،  بناظر  الشهري  سليامن  بن  حممد  األمايل.  سلك  يف  الآليل  ترتيب 
مكتبة  األوىل، سنة ١٤٢٥هـ،  عبدالعزيز السليامن، الطبعة  ١٠٦١هـ، حتقيق: خالد بن 

الرشد، الرياض، 
٦٠٦هـ، . ١٤ ت  الرازي،  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  الغيب.  مفاتيح  املسمى  الكبري  التفسري 

الطبعة األوىل، سنة ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري. احلافظ أمحد بن عيل املعروف بابن . ١٥

حجر العسقالين ت ٨٥٢هـ، تصحيح وتعليق: السيد عبداهللا هاشم اليامين املدين، سنة 
١٣٨٤هـ، معلومات الطبع: دون.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد. أبى عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب، ت . ١٦
٤٦٣هـ، حتقيق: سعيد أمحد أعراب ومجاعة من علامء املغرب، وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية باململكة املغربية، ابتداء من سنة ١٤٠٢هـ، 
هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية. حممد عيل بن حسني، ت ١٣٦٧هـ، . ١٧

مطبوع هبامش كتاب الفروق للقرايف، تصوير: دار املعرفة للطباعة النرش، بريوت.
حاشية ابن عابدين املسامة رد املحتار عىل الدر املختار. حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز . ١٨

سنة  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  ١٢٥٢هـــ،  ت  عابدين،  بابن  املعروف 
١٤٢١هـ، 

حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود. أيب عبداهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي . ١٩
العلمية،  الكتب  دار  ١٤١٥هـ،  سنة  الثانية،  الطبعة  ت٧٥١هـ،  القيم  بابن  املعروف 

بريوت، 
ت . ٢٠ البجريمي،  عمر  بن  حممد  بن  سليامن  الطالب.  منهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية 

١٢٢١هـ، املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا.
بعمرية، . ٢١ امللقب  الربليس  أمحد  الدين  شهاب  للمنهاج.  املحيل  رشح  عىل  عمرية  حاشية 

العربية  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  طبع:  للمنهاج،  املحيل  رشح  مع  مطبوع  ٩٥٧هـ،  ت 
ألصحاهبا عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة.

احلاوي الكبري. أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، ت ٤٥٠هـ، حتقيق: الشيخ . ٢٢
عىل حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٤هـ، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة. زكريا بن حممد األنصاري الشافعي، ت ٩٢٦هـ، . ٢٣

املعارص،  الفكر  دار  ١٤١١هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  املبارك،  مازن  الدكتور  حتقيق: 
بريوت، 

حكم األواين الذهبية والفضية وما موه هبام. بحثٌ من إعداد: الدكتور صالح بن زابن . ٢٤
عدد   ،(١٢) جملد  املكرمة،  بمكة   القر أم  جامعة  جملة  يف  منشورٌ  البقمي،  املرزوقي 

(٢٠)، سنة ١٤٢١هـ.
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دستور العلامء. القايض عبدالنبي بن عبدالرسول األمحدنكري، عرَّب عباراته الفارسية: . ٢٥
حسن هاين فحص، الطبعة األوىل، ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الذخرية. شهاب الدين أمحد بن إدريس القراىف، ت ٦٨٤هـ.حتقيق: الدكتور حممد حجي . ٢٦
واألستاذ حممد بوخبزة، الطبعة األوىل، سنة ١٩٩٤م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

اإلسالمي، . ٢٧ املكتب  ٦٧٦هـ،  ت  النووي،  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  الطالبني.  روضة 
بريوت.

سنن ابن ماجه. اإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥هـ، حتقيق: . ٢٨
حممد فؤاد عبدالباقي، تصوير: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

سنن أيب داود. اإلمام احلافظ أبى داود سليامن بن األشعث السجستايى، ت ٢٧٥هـ، . ٢٩
حتقيق: حممد حميى الدين عبداحلميد، تصوير: دار الفكر، 

شاكر، . ٣٠ أمحد  حتقيق:  ٢٧٩هـ،  ت  سورة،  بن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  الرتمذي.  سنن 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  تصوير:  عوض،  عطوه  وإبراهيم  عبدالباقي،  فؤاد  وحممد 

بريوت.
حتقيق: . ٣١ ٣٨٥هـ،  ت  الدارقطنى،  عمر  بن  عىل  احلافظ  اإلمام  تأليف  الدارقطني.  سنن 

السيد عبداهللا هاشم يامين املدين، دار املحاسن للطباعة، القاهرة، سنة ١٣٨٦هـ.
٢٥٥هـ، . ٣٢ ت  الدارمي،  الفضل  بن  عبدالرمحن  بن  عبداهللا  احلافظ  اإلمام  الدارمي.  سنن 

طبع بعناية: أمحد دمهان، دار إحياء السنة النبوية.
سنن النسائي. اإلمام احلافظ أمحد بن شعيب النسائى، ت ٣٠٣هـ، تصوير: دار الفكر، . ٣٣

بريوت، سنة ١٣٩٨هـ، 
الرشح الكبري عىل متن املقنع. أيب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر بن قدامة، ت ٦٨٢هـ، . ٣٤

توزيع: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرشيعة بالرياض.
مطبوع . ٣٥ ٨٦٤هـ،  ت  املحيل،  حممد  بن  أمحد  الدين  جالل  الطالبني.  ملنهاج  املحيل  رشح 

العربية  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  طبع:  املذكور،  الرشح  عىل  وعمرية  القليويب  بحاشيتي 
ألصحاهبا عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة.

دراسة . ٣٦ ٩٩٥هـ،  ت  املنجور،  عيل  بن  أمحد  املذهب.  قواعد  إىل  املنتخب  املنهج  رشح 
وحتقيق: حممد الشيخ حممد األمني، دار عبداهللا الشنقيطي، دون تاريخ.

رشح منتهى اإلرادات. منصور بن يونس البهويت، ت ١٠٥١هـ، تصوير: دار الفكر، . ٣٧
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). إسامعيل بن محاد اجلوهري، ت ٣٩٣هـ، حتقيق: . ٣٨

أمحد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٩هـ، دار العلم للماليني، بريوت.
حتقيق: . ٣٩ ٣١١هـ،  ت  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  حممد  بكر  أيب  اإلمام  خزيمة.  ابن  صحيح 

اإلسالمي،  املكتب  ١٣٩١هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  األعظمي،  مصطفى  حممد  الدكتور 
بريوت.

صحيح البخاري. اإلمام احلافظ أبى عبداهللا حممد بن إسامعيل البخار، ت ٢٥٦هـ، . ٤٠



 ١٢٠

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي، مطبوعٌ مع رشحه فتح البار، مكتبة 
الرياض احلديثة، الرياض، 

صحيح مسلم. اإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج القشري، ت ٢٦١هـ، حققه وخدمه . ٤١
العلمية  البحوث  إدارات  رئاسة  وتوزيع:  نرش  عبدالباقي،  فؤاد  حممد  وجوه:  عدة  من 

واالفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض.
طرح التثريب يف رشح التقريب. زين الدين عبدالرحيم بن احلسني املعروف بالعراقي، . ٤٢

الكتب  دار  ٢٠٠٠م،  سنة  األوىل،  الطبعة  عيل،  حممد  عبدالقادر  حتقيق:  ٨٠٦هـ،  ت 
العلمية، بريوت، 

العزيز رشح الوجيز. عبدالكريم بن حممد بن عبدالكريم الرافعي، ت ٦٢٣هـ، حتقيق: . ٤٣
عيل حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٧هـ، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
القدير . ٤٤ فتح  هبامش  مطبوع  ٧٨٦هـ،  ت  البابريت،  حممود  بن  حممد  اهلداية.  رشح  العناية 

للكامل بن اهلامم، دار عامل الكتب، الرياض، سنة ١٤٢٤هـ، 
الفروع. شمس الدين حممد بن مفلح املقديس، ت ٧٦٣هـ، حتقيق: الدكتور عبداهللا بن . ٤٥

عبداملحسن الرتكي، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٤هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت 
الفروق. أيب العباس أمحد بن إدريس القراىف، ت ٦٨٤هـ، تصوير: دار املعرفة للطباعة . ٤٦

النرش، بريوت.
تصوير: . ٤٧ ٨١٧هـ،  ت  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط.  القاموس 

املؤسسة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 
قواعد ابن رجب املسمى (تقرير القواعد وحترير الفوائد). احلافظ أبى الفرج عبدالرمحن . ٤٨

سعد،  عبدالرؤوف  طه  عليه:  وعلق  له  وقدم  راجعه  ٧٩٥هـ،  ت  رجب،  بن  أمحد  بن 
الطبعة األوىل، سنة ١٣٩١هـ، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.

ت . ٤٩ (اجلد)،  ري  املقَّ أمحد  بن  حممد  بن  حممد  اهللا  عبد  أيب  اجلامعة  قايض  الفقه.  قواعد 
٧٥٨هـ، دراسة وحتقيق: حممد بن حممد الدردايب، رسالة دكتوراه يف دار احلديث احلسنية 

بالرباط، سنة ١٤٠٠هـ.
سنة . ٥٠ األوىل،  الطبعة  الباحسني،  الوهاب  عبد  بن  يعقوب  الدكتور  الفقهية.  القواعد 

١٤١٨هـ، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض، 
كشاف القناع عن متن اإلقناع. منصور بن يونس البهويت، ت ١٠٥١هـ، راجعه وعلق . ٥١

عليه: هالل مصيلحي مصطفى هالل، مكتبة النرص احلديثة، الرياض.
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار. تقي الدين أيب بكر بن حممد احلصني، ت ٨٢٩هـ، . ٥٢

عني بطبعه ومراجعته: عبداهللا بن إبراهيم األنصاري، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.
لسان العرب. مجال الدين حممد بن مكرم املعروف بابن منظور، ت ٧١١هـ، دار صادر، . ٥٣

بريوت.
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لقاءات الباب املفتوح. للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ت ١٤٢١هـ، طبع دار البصرية، . ٥٤
اإلسكندرية.

املكتب . ٥٥ ٨٨٤هـ،  ت  مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  املقنع.  رشح  يف  املبدع 
اإلسالمي، بريوت، دمشق، سنة ١٩٨٠م.

الطبعة . ٥٦ ت٤٩٠هـ،  الرسخيس،  الدين  شمس  أمحد  بن  حممد  بكر  أيب  اإلمام  املبسوط. 
األوىل، سنة ١٤١٤هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.

جمموع الفتاو. شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم املعروف بابن تيمية، ت . ٥٧
٧٢٨هـ، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد، الطبعة األوىل، سنة ١٣٩٨هـ، 

دار العربية، بريوت.
دار . ٥٨ تصوير:  ٦٧٦هـ،  ت  النووي،  رشف  بن  حييى  اإلمام  املهذب.  رشح  املجموع 

الفكر.
املحىل. أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، ت ٤٥٦هـ، حتقيق: أمحد حممد شاكر، . ٥٩

دار الرتاث، القاهرة.
النيسابوري . ٦٠ عبداهللا  بن  حممد  عبداهللا  أيب  احلافظ  اإلمام  الصحيحني.  عىل  املستدرك 

املعروف باحلاكم، ت ٤٠٥هـ، تصوير: دار املعرفة، بريوت.
ت . ٦١ الفيومي،  عىل  بن  حممد  بن  أمحد  للرافعي.  الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

٧٧٠هـ، تصوير: املكتبة العلمية، بريوت.
٧٠٩هـ، . ٦٢ ت  احلنبيل،  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد  عبداهللا  أيب  املقنع.  أبواب  عىل  املطلع 

املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، سنة ١٤٠١هـ.
املغني. أبى حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، ت ٦٢٠هـ، حتقيق: الدكتور عبداهللا . ٦٣

بن عبداملحسن الرتكى، والدكتور عبدالفتاح حممد احللو، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٨هـ، 
دار هجر للطباعة والنرش، القاهرة.

ت . ٦٤ الرشبيني،  اخلطيب  حممد  الشيخ  املنهاج.  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
٩٧٧هـ، تصوير: دار الفكر، دون تاريخ.

عبدالسالم . ٦٥ حتقيق:  ٣٩٥هـ،  ت  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أبى  اللغة.  مقاييس 
حممد هارون، تصوير: دار الكتب العلمية، إيران، 

املنثور يف القواعد. بدر الدين حممد بن عبداهللا بن هبادر الزركشى، ت ٧٩٤هـ، حتقيق: . ٦٦
الدكتور تيسري فائق أمحد حممود، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٢هـ، طبع: مؤسسة الفليج، 

الكويت، نرش: وزارة األوقاف بالكويت، 
املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق. الدكتور نزيه كامل محاد، . ٦٧

الطبعة الثالثة، وهي طبعة دار القلم األوىل، سنة ١٤٢٥هـ، دار القلم، دمشق.
مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل. أيب عبد اهللا حممد بن حممد احلطاب، ت ٩٥٤هـ، . ٦٨

تصوير: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ.
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٦٩ .http://www.alfawzan.ws/ :التايل العنوان  عىل  الفوزان  صالح  الشيخ  موقع 
alfawzan/default.aspx

٧٠ .http://www.binbaz.org. التايل:  العنوان  عىل  باز  بن  عبدالعزيز  الشيخ  موقع 
sa

٧١ .http://www.themwl.org :موقع رابطة العامل اإلسالمي عىل العنوان التايل
٧٢ .http://www.islamset. :موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل العنوان التايل

com/arabic
الشهري . ٧٣ الرميل  الدين  شهاب  بن  محزة  بن  أمحد  بن  حممد  املنهاج.  رشح  إىل  املحتاج  هناية 

بالشافعي الصغري، ت ١٠٠٤هـ. تصوير: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
نيل األوطار رشح منتقى األخبار. حممد بن عيل الشوكاين، ت ١٢٥٥هـ. الطبعة األوىل، . ٧٤

سنة ١٣٥٧هـ، املطبعة العثامنية املرصية.
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حمتويات البحث:

٦٣ ............................................................................... املقدمة
٧٠ ............................................ املبحث األول: الدراسة التأصيلية للقاعدة
املطلب األول: ألفاظ القاعدة وتوثيقها............................................ ٧٠
املطلب الثاين: معنى القاعدة اإلفرادي واإلمجايل................................... ٧٣
املطلب الثالث: املوازنة بني ألفاظ القاعدة......................................... ٧٥
٧٩ ................................. املطلب الرابع: ضوابط احلكم بأن العني مستهلكة
٨٢ ................................. املطلب اخلامس: متييز موضوع القاعدة عام يشبهه
٨٥ ............................................. املطلب السادس: االستدالل للقاعدة
٩٢ ... املطلب السابع: عالقة القاعدة بقاعدة: (إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام)
املبحث الثاين: الدراسة التطبيقية للقاعدة.............................................. ٩٥
٩٥ .................................... املطلب األول: التطبيقات القديمة عىل القاعدة
املطلب الثاين: التطبيقات املعارصة عىل القاعدة.................................. ١٠١
١١٢ .......................................... املطلب الثالث: املستثنيات من القاعدة
اخلامتة.............................................................................. ١١٥
فهرس املصادر واملراجع............................................................ ١١٧





وليلته،  اجلمعة  يوم  حيرتمون  الفجور  أهل  أكثر 
اهللا  عجل  اهللا  معايص  عىل  فيه  جترأ  من  أن  ويرون 
عندهم،  استقر  قد  أمر  وهذا  يمهله،  ومل  عقوبته 
وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم هذا اليوم ورشفه 
سائر  بني  من  له  سبحانه  اهللا  واختيار  اهللا،  عند 

األيام.
زاد املعاد٥٧/١
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مدة احلمل
يف  الفقه والطب

إعداد
 د. ناهدة بنت عطااهللا الشمروخ

أستاذة الفقه املساعد بكلية الرتبية 
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للبنات
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املقدمة

إن احلمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا 
من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله، 
صىل اهللا عليه ، وعىل آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إىل يوم يبعثون 

وسلم، أما بعد: 
فإن الشارع احلكيم قد علق باحلمل أحكاماً فقهية كثرية، ومن ذلك 
ثبوت النسب، وانقضاء العدة، واستحقاق اإلرث والنفقة، وغريها، قال 
تعاىل: (¼ ½ ¾ ¿ Á À) (الطالق: ٤)، وقال عزوجل: 
من  ذلك  وغري   (٦ (الطالق:   (4  3  2  1  0  /  .  -  ,)
األحكام  من  كثرياً  بيّنت  قد  النبوية  السنة  أن  كام  الكريامت،  اآليات 
املتعلقة باحلمل، ومن هنا تتضح أمهية معرفة مدة احلمل (أقله وغالبه 
وأكثره) سواء عند الفقهاء أم األطباء حتى تبنى تلك األحكام املتعلقة 
به عىل قاعدة سليمة واضحة ترفع كثرياً من اإلشكاالت أو املنازعات 
يكون  ما  أشد  فاإلسالم  الشأن،  هبذا  املتخاصمني  بني  حتدث  قد  التي 
حرصاً عىل حسم مادة النزاع، وإصالح ذات البني، وبناء األرسة عىل 
أساس متني متامسك، إذاً فمعرفة مدة احلمل وما يتعلق به من أحكام 
هو من املوضوعات املهمة يف الفقه اإلسالمي، لذا آثرت أن أكتب يف 
، ولعدم اطالعي  موضوع (مدة احلمل يف الفقه والطب) ألمهيته أوالً
عىل بحث مستقل فيه جيمع بني رأي الفقهاء واألطباء مع بيان الراجح 
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منها -عىل حد علمي- بل مفردات املوضوع متناثرة يف بطون الكتب، 
ولقد واجهت صعوبات مجة يف الكتابة فيه نظراً لقلة املراجع العلمية 
يف الطب، وكذا قلة املادة العلمية سواء يف الفقه أم الطب، وخاصة يف 
مبحث اآلثار املرتتبة عىل أقل احلمل وأكثره، مما يستدعي من الباحث 
ما  واستخالص  املراجع،  من  املزيد  عىل  االطالع  يف  جهده  مضاعفة 

يتعلق منها باملوضوع. 
وأيضاً فإن خمالفة بعض اآلراء الفقهية للمعتاد والغالب من الوقائع 
ما  لرتجيح  عليه،  املتعارف  من  أكثر  للذهن  وإعامالً   ، تأمالً يستدعي 

يُظن أنه راجح. 
األبواب  من  كثري  يف  متفرقة  كانت  للبحث  العلمية  املادة  أن  كام 
وأكثره؛  احلمل  أقل  عىل  املرتتبة  اآلثار  مبحث  يف  وخاصة  الفقهية، 
 أخر بعد  مرة  الفقهية  الكتب  فهارس  إىل  للرجوع  احتجت  حيث 
حلرص أهم تلك اآلثار، وقد رجعت لكتاب الفرائض، وكتاب النكاح، 

وكتاب الطالق، وكتاب العدة، وغريها. 
ومخسة مباحث وخامتة، بينت  هذا وقد قسمت البحث إىل مقدمة 
يف املقدمة أمهية املوضوع والصعوبات التي واجهتني يف أثناء إعداده، 

وخطة البحث ومنهجي يف كتابته، أما املباحث فهي كام يأيت: 
املبحث األول: تعريف احلمل، وفيه ثالثة مطالب. 

املبحث الثاين: عالمات احلمل، وفيه مطلبان. 
املبحث الثالث: الدم التي تراه احلامل، وفيه مطلبان. 

املبحث الرابع: الفرق بني حيض احلامل وحيض غري احلامل. 
املبحث اخلامس: أقل مدة احلمل وأقصاها، وفيه ثالثة مطالب. 

ثم اخلامتة وبينت فيها أهم النتائج املستخلصة من البحث. 
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أما املنهج املتبع يف كتابة هذا البحث فيتلخص يف اآليت: 
-واقترصت  املسألة  يف  اآلراء  أبرز  أعرض  الفقهية  املسائل  يف   .١
ح ما  عىل املذاهب األربعة يف الغالب-، ثم أذكر أدلة كل رأي، ثم أرجّ
أراه راجحاً من خالل مناقشة أدلة الرأي املرجوح، وسالمة أدلة الرأي 
هذه  أحد  اختيار  كثرياً  عيل  يصعب  كان  املسائل  بعض  ويف  الراجح، 
اآلراء؛ لكني استعنت باهللا عز وجل، وحاولت االجتهاد واالستنباط، 
برأي  فقهية  مسألة  كل  أتبعت  ثم  والسداد،  التوفيق  تعاىل  اهللا  وأسأل 
األطباء فيها، وأوضحت كذلك اآلراء املختلفة هلم -إن وجدت- ثم 

بينتُ الراجح منها مع ذكر أسباب الرتجيح. 
٢. عزوت اآليات إىل مواضعها من السور. 

حكم  نقل  مع  البحث  يف  الواردة  واآلثار  األحاديث  جت  خرّ  .٣
علامء التخريج عليها -ما أمكنني ذلك-. 

والطبية  الفقهية  وكذا  الغريبة،  اللغوية  باملصطلحات  التعريف   .٤
وغريها. 

٥. ترمجت لألعالم غري املشهورين ترمجة موجزة. 
٦. ختمت البحث بخامتة موجزة توضح أهم نتائجه. 

إليها  رجعت  التي  واملراجع  للمصادر  فهرسة  بالبحث  أحلقت   .٧
يف كتابة البحث. 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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املبحث األول
تعريف احلمل

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول

تعريف احلمل لغة 
ل،  مْ مل عىل الظهر. وقيل: احلَ : ما حيُ الً ومحالناً له محْ َل اليشء حيمِ محَ
ل، بالكرس: ما كان  بالفتح: ما كان يف بطن أو عىل رأس شجرة. واحلِمْ

عىل ظهر أو رأس. قيل: وهذا هو الصواب(١). 
ال  أمحْ واجلمع:  ونحوه،  الظهر  عىل  مل  حيُ ما  بالكرس:  ل  فاحلِمْ
واألنثى:  حامل،  فأنا   ( بَ َ (رضَ باب  من  الً  ْ محِ املتاع  ومحلتُ  ومحول، 
ال  محِ مجع:  الولد،  من  البطن  يف  حيمل  ما  ل:  مْ واحلَ باهلاء(٢).  حاملة 
 ال(٣)، ومحلت املرأة ولدها، وجيعل محلت بمعنى: علقت فيتعد وأمحْ
قيل:  وربام  هاء،  بغري  حامل  فهي  كذا  ليلة  يف  به  محلت  فيقال:  بالباء، 
بىل. فإذا محلت  لة إذا كانت حُ حاملة باهلاء(٤). ويقال: امرأة حامل وحامِ
محل،  مادة:  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب  وانظر:  ص١٥٥،  محل،  مادة:  الصحاح،  خمتار   (١)

٢٢٥/١، حترير ألفاظ التنبيه، ص١٨٣، املطلع عىل أبواب املقنع، ص٢٣٠.
(٢) املصباح املنري، مادة محل، ص٥٨.

(٣) القاموس املحيط، مادة محل، ص١٢٧٦.
(٤) املصباح املنري: املوضع السابق، وانظر: املغرب، مادة محل، ١٧٨/١.
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شيئاً عىل رأسها أو ظهرها، فهي حاملة ال غري(١). وقال بعضهم: احلبل 
خمتص باآلدميات، وأما غري اآلدميات من البهائم والشجر فيقال: محل 

بامليم(٢).
املطلب الثاين

تعريف احلمل عند الفقهاء
بني تعريف احلمل عند الفقهاء وتعريفه يف اللغة عموم وخصوص، 
كام هي غالب العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي، فاحلمل 
مل سواء عىل الظهر أو الرأس أو عىل  يف اللغة -كام سبق- هو كل ما حيُ

رأس شجرة أو يف البطن.
مل يف البطن من الولد، ويشمل  أما عند الفقهاء فهو خمصوص بام حيُ

ما حتمله املرأة وكذا احليوان.
باالستقراء  لكن  الفقه،  كتب  يف  للحمل  خمصوصاً  تعريفاً  أجد  ومل 
املرأة  به  فيقصدون  احلامل،  كقوهلم:  اللفظ  إطالق  عند  الفقهاء  فإن 
ْل بفتح احلاء أي ولد(٣)، وهكذا قال صاحب املطلع  التي يف بطنها محَ

بىل(٤). ل، بفتح احلاء: ما يف بطن احلُ مْ عىل أبواب املقنع: احلَ
وكتاب  والنفاس  احليض  كتاب  يف  اللفظ  هذا  إطالق  عند  وهكذا 
دة والنسب واملرياث...، وغريها من األحكام التي تتعلق باحلمل  العِ

واملرأة احلامل، وهذا املعنى هو املقصود بالبحث.
(١) خمتار الصحاح: املوضع السابق، املطلع عىل أبواب املقنع ص٣٠٧.

(٢) املصباح املنري، مادة حبل، ص٤٦ وانظر: هتذيب األسامء واللغات ٥٨/٣.
لبة الطلبة، النسفي، ص٥٢. (٣) انظر: طُ

(٤) حممد بن أيب الفتح البعيل، ص٣٠٦. وانظر: هتذيب األسامء واللغات، ٥٨/٣، معجم 
لغة الفقهاء، ص١٨٧.
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املطلب الثالث
تعريف احلمل عند األطباء

املرأة  محل  أي  الفقهاء،  عند  بذاته  املقصود  هو  األطباء  عند  احلمل 
كيفية  يتضمن  األطباء  عند  احلمل  تعريف  أن  إال  بولدها،  أو  ولدها 
حيدث  احلمل  إن  يُقال:  أن  يمكن  لذا  العلمية؛  الناحية  من  حدوثه 
عندما تلتقي بويضة املرأة بحيوان منوي من الرجل ويندجما، وتُسمى 

هذه العملية بعملية اإلخصاب البرشي(١).
بقناة  لتمر  املبيض  من  البويضة  خترج  أن  جيب  ذلك  حيدث  ولكي 
فالوب وهي التي تصل بني الرحم واملبيض -وسميت بذلك نسبة إىل 

عامل الترشيح اإليطايل الذي اكتشفها- ثم تلتقي باحليوان املنوي(٢).
فاخللية اإلنسانية هي ماء الرجل (املني) وخلية املرأة (البييضة). 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3) تعاىل:  اهللا  قال 
A) (الطارق: ٥-٧)، فإذا التقيا واختلطا سميا باألمشاج، وهي األخالط، 

قال تعاىل: (À ¿ ¾ ½ ¼ » º) (اإلنسان: ٢).
ويقول األطباء: احليوان املنوي والبويضة كذراعي املقص كل منهام 
...، فإذا التحام  ال يقص، فإذا اشتبكا كان املقص وكان مكوناً منهام معاً
عدة  هذا  بعد  وتنقسم  اإلنسانية  احلياة  بداية  هي  واحدة  خلية  كانت 
انقسامات، وخالل هذه االنقسامات تتحول البويضة امللقحة إىل علقة 
قة اإلنسان بعد شهرين ثم يأخذ يف النمو  لْ ثم مضغة ثم يكون عىل خِ

حتى متام نضجه وحلول موعد الوالدة(٣).
(١) انظر: أرسار املرأة الطبية، د. حممد قرين، ص٨٧. محل سهل، د. حممد مريس، ص١٦. 

العقم أسبابه وطرق عالجه، د. أليوت فيليب، ص٢٧.
ص٤٤.  شقفة،  مأمون  د.  املكني،  القرار  ص١١.  البار،  حممد  د.  األنبوب،  طفل  انظر:   (٢)

أرسار املرأة الطبية، املوضع السابق. فقه النوازل، د. بكر أبو زيد، ٢٥٧/١.
املرأة،= أرسار  ص١٤٤.  نجيب،  الدين  عز  د.  الزواج،  مرحلة  يف  املرأة  متاعب  انظر:   (٣)
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  p   o   n   m   l    k       j   i   h   g   f   e   d) تعاىل:  قال 
z   y  x  w   vu   t  s  r  q  }  |  {  ~  ے  ¡   

¢) (احلج: ٥).

هكذا إذن يبدأ احلمل ثم يكتمل، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.

= د. عائشة متويل، ص٢٩. علم األجنة العام، د. حممد الرخاوي، ص٢٠. فقه النوازل، 
.٢٥٣/١-٢٥٥
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املبحث الثاين
عالمات احلمل

ملعرفة عالمات احلمل يُرجع ألهل االختصاص، فهم أوىل هبا من 
غريهم، عىل أن بعض كتب الفقه أشارت هلذا األمر يف أثناء احلديث 

عن املعتدة واحلائض وأحواهلام... يف بعض املواضع ومن ذلك: 
احليض  وجود  بأن  احليض:  كتاب  يف  املغني  يف  قدامة  ابن  ذكره  ما 

لَم عىل براءة الرحم، أما انقطاعه فهو علم عىل احلمل.  عَ
وأورد قول اإلمام أمحد: إنام يعرف النساء احلمل بانقطاع الدم(١).

إذاً إحد عالمات احلمل وأمهها: انقطاع احليض، واملقصود عن 
املرأة التي مل تبلغ سن اليأس من احليض واإلنجاب. 

احلمل  ــارات  أم بعض  دد  العِ كتاب  يف  آخر  موضع  يف  وذكر 
البطن-  انتفاخ  -أي  والنفخة  اجلنني-،  حركة  -أي  احلركة  وهي: 

ونحومها(٢).
يف  اللبن  نزول  وهي:   أخر عالمة  القناع  كشاف  صاحب  وزاد 

ثدهيا(٣).
مغني   ،٢٥٥/٢ الدسوقي  حاشية   ،٢٢٩/١ الرائق  البحر  وانظر:   ،٤٤٤/١  (١)

املحتاج٣٨٧/٣.
 ،٢٨٧/٩ اإلنصاف   ،١١٤/٨ املبدع   ،٣٠١/٣ الزرقاين  رشح  وانظر:   ،٢٢١/١١  (٢)

كشاف القناع ٤١٦/٥.
(٣) املوضع السابق.
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وهذه العالمة قد ذكر األطباء أهنا ال تظهر إال يف بداية الشهر الرابع 
من احلمل(١).

أما عالمات احلمل التي ذكرها األطباء فهي مبسوطة يف كتبهم وقد 
استفاضوا يف بياهنا، وقد رجعت لبعض هذه الكتب وسأذكرها بإجياز.

قال الطبيب حممد مريس: ليس صعباً أن تتعرف احلامل عىل محلها، 
وليس صعباً عىل الطبيب أن يكتشف هذا األمر، وذلك بمساعدة ما 
توصل إليه العلم احلديث من أجهزة حديثة جداً ومبتكرة؛ لذلك يتم 

تشخيص احلمل بواسطة: 
١) ظواهر تالحظها احلامل.
٢) ظواهر تالحظها الطبيبة. 

٣) االختبارات املعملية(٢).
فمن أهم الظواهر التي تالحظها احلامل: 

انقطاع احليض: . ١
فإذا انقطع احليض عند زوجة دورهتا منتظمة، فغالباً ما يكون معناه 
حدوث احلمل، لكن انقطاعه ليس دليالً قطعياً عىل حدوث احلمل؛ 
إذ قد توجد أسباب أخر لذلك منها أن تكون املرأة مرضعاً، أو لدهيا 

حالة نفسية تؤثر عىل هرموناهتا األنثوية... ونحو ذلك(٣).
الغثيان والقيء: . ٢

ويكثر حدوثه يف أثناء احلمل يف الشهور األوىل منه، ويكون الغثيان 
يف الصباح الباكر وخيتفي يف أثناء النهار(٤).

(١) انظر: محل سهل، ص٢٧.

(٢) انظر: محل سهل، ص١٩.
(٣) انظر: املرجع السابق، ص٢٠-٢١. أرسار املرأة الطبية، ص٨٨.

(٤) انظر: املراجع السابقة، املواضع نفسها. أرسار املرأة، د. عائشة متويل، ص١٣٨.
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اضطراب املزاج: . ٣
واملزاجية،  العاطفية  االضطرابات  بعض  احلامل  يصاحب  فقد 
وقد تزداد حدةً عند بعض احلوامل، وقد ال حتدث عند بعضهن عىل 

اإلطالق(١).
تعدد مرات التبول: . ٤

وذلك ألن الرحم يزداد يف احلجم بتقدم احلمل ومن ثم يضغط عىل 
املثانة، وهذا خالل األسابيع االثني عرش األوىل من احلمل، وكذا يف 

هناية احلمل لضغط رأس اجلنني عىل املثانة(٢).
كرب البطن: . ٥

وتشعر  البطن،  حجم  يف  زيادة  احلامل  تالحظ  كثرية  حاالت  ففي 
بامتالئه، وخاصة يف بداية احلمل، نظراً النتفاخ األمعاء، وعادة يزداد 

حجم الرحم تدرجيياً حتى يمأل كل جتويف البطن يف هناية احلمل(٣).
حركة اجلنني: . ٦

عادة تالحظ املرأة احلامل وألول مرة حركة اجلنني يف ما بني األسبوع 
بالنسبة  وهذا  احليض  انقطاع  من  العرشين  واألسبوع  عرش  الثامن 

.(٤) للبكر، أما املرأة التي سبق هلا احلمل فإهنا تالحظ ذلك مبكراً
وغري ذلك من العالمات كاإلمساك وتورم القدمني وتقلص الساق 

 .واإلحساس باإلغامء...(٥) وغريه مما قد ختتلف فيه امرأة عن أخر
(١) انظر: محل سهل، ص٢٤. أرسار املرأة، ص١٤٠.

(٢) انظر: محل سهل، ص٢٥. أرسار املرأة، ص١٣٩. أرسار املرأة الطبية، ص٨٨.
(٣) محل سهل، املوضع السابق.

(٤) املرجع السابق، املوضع نفسه.
(٥) انظر: أرسار املرأة ص١٣٩ـ ١٤١.
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امرأة  أي  عند  تتخلف  ال  التي  العالمات  هذه  أبرز  أن  ويالحظ 
وكرب  احليض،  انقطاع  هي:  األطباء،  فيها  الفقهاء  وافق  وقد  حامل، 

البطن، وحركة اجلنني. 
أما الظواهر التي تالحظها الطبيبة فمن أمهها: 

تغريات يف الثدي:. ١
داكنة  مساحات  وجود  احلمل  حلدوث  املؤكدة  العالمات  فمن 
احلمل  هلا  سبق  أو  مرة،  ألول  حتمل  للتي  وخاصة  اهلالة،  حول 

ومل ترضع من قبل. 
إال يف  إفراز سائل لزج يعرف باسم اللباء؛ لكنه ال يظهر  وكذا 

بداية الشهر الرابع ويزداد يف الفرتة األخرية من احلمل(١).
نبضات قلب اجلنني:. ٢

وتسمعها  كلها  احلمل  عالمات  من  واضحة  مميزة  عالمة  وهي 
خافتة  وتكون  البطني،  الفحص  أثناء  يف  معينة  بطريقة  الطبيبة 

تشبه دقات الساعة(٢).
حركة اجلنني يف بطن األم: . ٣

وهو من العالمات التي تالحظها احلامل لكن قد ختطئ هبا، أما 
الطبيبة فإهنا ال ختطئ يف أثناء الكشف عىل احلامل، وذلك عن 
طريق اجلس البطني، وهو عالمة مميزة تبدأ يف الظهور ابتداءً من 

الشهر اخلامس حتى تتم الوالدة(٣).
وغري ذلك من العالمات، وقد ذكرت أمهها فيُكتفى هبا، ومن أراد 

املزيد فلرياجع املراجع املثبتة يف اهلوامش. 
(١) انظر: محل سهل ص٢٧، أرسار املرأة الطبية ص٨٨.

(٢) محل سهل: املوضع السابق.
(٣) املرجع السابق: ص٢٨.
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أما االختبارات املعملية التي جيرهيا الطبيب فهي تعطي نسبة عالية 
بداية  من  أسبوعني  بعد  االختبارات  هذه  إجراء  ويمكن  النتائج،  من 

احلمل(١).
ر بمجرد  بل إن هذه االختبارات قد تطورت حالياً فأصبحت جتُ
عىل  مؤكدة  شبه  نتائج  وتُعطي  معدودة،  أليام  ولو  احليض  انقطاع 

  Ì  Ë  Ê  É) :وجود احلمل أو عدمه، وصدق اهللا تعاىل إذ يقول
Î  Í) (اإلرساء: ٨٥).

(١) املرجع السابق: ص٢٩.
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املبحث الثالث
الدم الذي تراه احلامل

وفيه مطلبان:
املطلب األول

رأي الفقهاء يف الدم الذي تراه احلامل
قال ابن رشد يف بداية املجتهد: اتفق املسلمون عىل أن الدماء التي 
خترج من الرحم ثالثة: دم حيض وهو اخلارج عىل جهة الصحة، ودم 
استحاضة وهو اخلارج عىل جهة املرض، ودم نفاس وهو اخلارج مع 

الولد(١).
ثم اختلفوا يف كثري من مسائل هذه الدماء، ومن ذلك مسألة الدم 
الذي تراه احلامل؛ حيث قال: اختلف الفقهاء قديامً وحديثاً هل الدم 

الذي تر احلامل هو حيض أم استحاضة؟(٢) وذلك عىل قولني: 
القول األول: أن ما تراه احلامل من الدم هو دم حيض، وهو قول 
مالك والشافعي يف أصح قوليه، وذكر ابن تيمية أنه رواية عن أمحد، 

كي أنه رجع إليه(٣). بل حُ
.(١) ٥٢/١

(٢) املرجع السابق٥٦/١.
ص٣١،  الفقهية  القوانني   ،٥٦/١ املجتهد  بداية   ،٥٤/١  الكرب املدونة  انظر:   (٣)
=،٤٤٣/١ املغني   ،١١٨/١ املحتاج  مغني   ،٣٨٤/٢ املجموع   ،٤٥  ،٣٩/١ املهذب 
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القول الثاين: أن احلامل ال حتيض، وما تراه من الدم فهو دم فاسد، 
وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد، وقول الشافعي يف القديم(١).

وقد استدل كل فريق لقوله بأدلة أذكر أمهها: 
من أدلة القول األول: 

١) قوله تعاىل: (v  u  t  sr  q   p) (البقرة: ٢٢٢).
وجه الداللة: إطالق اآلية الكريمة(٢) فلم تقيّد وجود احليض بزمن 

جد ثبت حكمه.  دون زمن، وال بحال دون آخر، بل متى وُ
عن  فلتمسك  الدم  احلبىل  رأت  قالت: «إذا  أهنا  عائشة   عن   (٢

الصالة فإنه حيض»(٣).
ال  حيض  دم  احلامل  تراه  الذي  الدم  كون  يف  الداللة  رصيح  وهو   

دم فساد(٤).
٣) األصل أن كل ما خيرج من الرحم حيض حتى يقوم دليل عىل أنه 
استحاضة، ألن ذلك هو الدم األصيل اجلبيل، وهو دم يرخيه الرحم، ودم 

الفساد دم عرق ينفجر وذلك كاملرض، واألصل الصحة ال املرض(٥).
= جمموع فتاو ابن تيمية ٢٣٩/١٩، اختيارات ابن تيمية ص١٠٩، الفروع ٢٦٧/١، 

زاد املعاد، ابن القيم ٧٣١/٥.
البحر   ،١٦٤/١ القدير  فتح   ،١٨٦/١ احلقائق  تبيني   ،٢١٢  ،١٤٩/٣ املبسوط  انظر:   (١)
الرائق ٢٢٩/١ حاشية ابن عابدين ٢٨٥/١، املجموع ٣٨٤/٢، املغني ٤٤٣/١، رشح 

الزركيش ٤٥٠/١، كشاف القناع ٢٠٢/١، رمحة األمة يف اختالف األئمة ص٣٠.
(٢) مغني املحتاج ١١٨/١.

 .٢٢٦/١ الدم  رأت  إذا  احلبىل  يف  باب  الطهارة،  كتاب  سننه،  يف  بلفظه  الدارمي  رواه   (٣)
ورواه البيهقي بنحوه يف السنن الكرب، كتاب العدد، باب احليض عىل احلمل ٤٢٣/٧. 
ومالك يف املوطأ بالغاً بنحوه يف كتاب الطهارة، باب جامع احليضة، ص٥٠. وقد صحح 

اإلمام أمحد هذا اخلرب كام يف زاد املعاد، ٧٣١/٥. واملغني ٤٥١/١.
(٤) وانظر: احليض والنفاس، الدبيان ١٢٨/١.

(٥) جمموع فتاو، ابن تيمية ١٩/ ٢٣٨. الفروع ٢٦٧/١.



١٤٣ 

ثم إن هذا الدم هو بصفات دم احليض ويف زمن إمكانه، وهو مرتدد 
بني دمي اجلبلة والعلة، واألصل السالمة من العلة(١).

٤) ألنه دم ال يمنعه الرضاع فال يمنعه احلمل(٢).
وكذا  غالباً،  حتيض  ال  املرضع  أن  معناه  املجموع:  يف  النووي  قال 
احلامل، فلو اتفق رؤية الدم حال الرضاع كان حيضاً باالتفاق، فكذا يف 

حال احلمل فهام سواء يف الندور فينبغي أن يكونا سواءً يف احلكم(٣).
من أدلة القول الثاين: 

١) رو أبو سعيد اخلدري عن الرسول  أنه قال يف سبايا أوطاس(٤): 
«ال توطأ حامل حتى تضع، وال حائل حتى تستربأ بحيضة»(٥).

(١) انظر: املجموع ٣٨٦/٢. مغني املحتاج ١١٨/١. املغني ٤٤٤/١.
(٢) املهذب ٣٩/١.

.(٣) ٣٨٤/٢-٣٨٦
طاس: بفتح اهلمزة وإسكان الواو، وهو  (٤) قال النووي يف كتابه هتذيب األسامء ١٨/٣: أوْ
قوهلم:  من  وأوطاس  حنني،  يوم  هوازن    النبي  غزوة  كانت  وبه  هوازن  بالد  يف  وادٍ 
وطست اليشء أوطسه وطساً إذا وطئته وطئاً شديداً، فأوطاس مجع وطس بالتحريك، 

وسمي املكان بذلك ألنه موطأ ملني. 
ويمكن أن يكون من الوطيس وهو حفرة خيتبز فيها فسمي بذلك، ألنه مكان ذاهب يف 

األرض كاهلوة ونحوها. أ.هـ. 
ا.  وحنني: موضع بني مكة والطائف، قاتل عليها نبي اهللا  هوازن وثقيفً

واختلفت األقوال يف حتديد موضعه حاليًا، والصحيح أن حنينًا هو الوادي الذي حياذي 
الرشائع عىل يمني الذاهب من مكة إىل الطائف يبعد عن الرشائع إىل جنوبيه بمسافة ٣كم.

عاتق  اجلغرافية،  املعامل  معجم   .١٩٦ ص  جنيدل،  بن  سعد  األمكنة،  معجم  انظر: 
البالدي، ص٧١.

(٥) رواه أمحد يف مسنده ٦٢/٣، ٨٧. وأبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف وطء السبايا 
٢٤٨/٢. واحلاكم يف مستدركه يف كتاب النكاح ٢١٢/٢، وقال: هذا حديث صحيح 
إسناده   :١٧١/١ احلبري  التلخيص  يف  حجر  ابن  وقال  خيرجاه.  ومل  مسلم  رشط  عىل 
حسن. أما الزيلعي يف نصب الراية ٢٥٢/٤ فقد قال: وأعله ابن القطان. وكذا قاله ابن 

امللقن يف اخلالصة: ٨٣/١.



 ١٤٤

عىل  علامً  احليض  وجود  جعل    أنه  احلديث:  من  الداللة  وجه 
أي  انتفائه(١)،  عىل  علامً  يكن  مل  اجتمعا  ولو  احلبل،  من  الرحم  براءة 
لو تصور اجتامع احليض مع احلمل، مل يكن احليض حينئذٍ عالمة عىل 

انتفاء احلمل.
وأجيب عنه: 

ليس يف قوله : «ال توطأ حامل حتى تضع...» ما ينفي أن يكون 
أرادوا  حني  أوطاس  سبي  يف  ورد  إنام  احلديث  ألن  محل،  عىل  حيض 
وطأهن فأخربوا عن احلامل ال براءة لرمحها بغري الوضع، واحلائل ال 

براءة لرمحها بغري احليض، ال أن احلامل ال حتيض(٢).
٢) عن ابن عمر  أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي 

.(٣)«  فقال: «مره فلرياجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حامالً
أو  طاهراً  إما  امرأته  يطلق  أن  عمر  ابن  أمر    أنه  الداللة:  وجه 
لِم أن احليض ال جيامع  ، مع منعه لطالقه هلا يف حال احليض، فعُ حامالً

احلمل(٤).
وأجاب ابن القيم عن هذا الدليل بقوله: يف حديث ابن عمر إباحة 
هذا  فأين  املسيس،  وعدم  الطهر  برشطني:  حائالً  كانت  إذا  الطالق 
التعرض حلكم الدم الذي تراه عىل محلها... ذلك ألن احلامل ختالف 
املغني   ،١٦٥/١ القدير  فتح   ،١٨٧/١ احلقائق  تبيني  وانظر:   .٤٥٠/١ الزركيش  رشح   (١)

٤٤٤/١، كشاف القناع ٢٠٢/١.
(٢) التمهيد، ابن عبد الرب ٨٧/١٦.

الطالق،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  رواه  فقد  ملسلم،  واللفظ  عليه  متفق  احلديث   (٣)
باب قول اهللا تعاىل: ( !  "  #  $  %...) ٢٠١١/٥. ومسلم يف صحيحه، كتاب 

الطالق، باب حتريم طالق احلائض ١٠٩٥/٢.
(٤) انظر: املغني ٤٤٤/١. رشح الزركيش ٤٥١/١. كشاف القناع ٢٠٢/١.



١٤٥ 

غريها يف الطالق، وأن غريها إنام تطلق طاهراً غري مصابة، وال يشرتط 
رأت  وإن  وتطلق  اإلصابة،  عقيب  تطلق  بل  هذا،  من  يشء  احلمل  يف 

الدم(١).
: «أن احلامل ال حتيض»(٢). ٣) ورد عن عائشة 

اب عنه: بأنه قد ورد عن عائشة  أيضاً بأن احلامل إذا رأت  وجيُ
الدم ال تصيل، ونقل ابن القيم عن اإلمام أمحد بأن هذا اخلرب أصح من 
األول(٣)، وإن كان أصحاب هذا القول محلوا قوهلا الثاين هذا إذا ما 
رأت احلامل الدم قريباً من والدهتا فهو دم نفاس تدع له الصالة(٤)، 

اب عن ذلك بأن قوهلا اآلخر مطلق ال تقييد فيه.  لكن جيُ
بىل وجعل  ٤) عن ابن عباس  أنه قال: «إن اهللا رفع احليض عن احلُ

الدم رزقاً للولد»(٥).
 مل عىل الغالب األعم لد اب عنه: بأن قول ابن عباس  حيُ وجيُ
النساء لكن إن وجد ما خيالف هذا الغالب عىل الصفة املعهودة التي 
املجتهد  بداية  يف  قال  رشد  ابن  إن  حتى  به،  كم  حيُ فإنه  النساء  تعرفها 
ذلك  عىل  الوقوف  عرس  ذلك  يف  اختالفهم  وسبب  املسألة:  هذه  عن 

(١) زاد املعاد ٧٣٦/٥.
كتاب   ،الكرب سننه  يف  والبيهقي   .٢١٩/١ احليض،  كتاب  سننه،  يف  قطني  الدار  رواه   (٢)
عن  عطاء  عن  األثر  هلذا   أخر رواية  وذكر   ،٤٢٣/٧ احلمل  عىل  احليض  باب  العدد، 
ورواه  عطاء.  عن  الروايتني  هاتني  باحلديث  العلم  أهل  ضعف  وقد  قال:  ثم  عائشة 
الدم  رأت  فإذا  حتيض  ال  احلبىل  بلفظ: «إن   ٢٢٨/١ السابق  املوضع  سننه،  يف  الدارمي 

فلتغتسل ولتصل»، وصحح إسناده األلباين يف إرواء الغليل٢٠٢/١.
(٣) زاد املعاد ٧٣١/٥، وكذا قاله ابن قدامة يف املغني ٤٤٣/١.

(٤) انظر: املغني ٤٤٤/١. رشح الزركيش ٤٥١/١.
(٥) أخرجه التهانوي يف إعالء السنن، كتاب احليض، باب أن احلامل ال حتيض..، ٢٥٨/١ 

وقال: رواه ابن شاهني.



 ١٤٦

يُرجع  متيقن  يشء  يوجد  ال  أنه  أي  األمرين(١)،  واختالط  بالتجربة 
جد ذلك حساً حكم به -واهللا أعلم-. إليه، وبالتايل إن وُ

املستمرة  العادة  أي  العادة،  كذا  باحلبل،  ينسد  الرحم  فم  وألن   (٥
احلامل  من  الدم  وخروج  الولد،  بخروج  خيرج  ثم  الدم  خروج  عدم 

ا فيجب أن حيكم يف كل حامل بذلك اعتباراً للمعهود(٢). عدّ نادرً يُ
اب عنه: بأن ذلك فعالً هو الغالب الشائع بني النساء، لكنه قد  وجيُ
- دماً بصفة احليض املعهود،  حيدث أن تر إحداهن -وإن كان نادراً

وبالتايل فال يمكن أن حيكم عليه بغري ذلك اعتباراً باألصل(٣).
هذه أهم أدلة كال القولني، وبعد إيرادها واإلجابة عن أدلة القول 
الثاين يتضح رجحان القول األول القائل بأن الدم الذي تراه احلامل 
دم حيض ال دم فساد إذا كان عىل الصفة املعهودة التي تعرفها النساء 
وذلك لقوة أدلتهم، وإمكان الرد عىل أدلة القول الثاين، كام أن الواقع 
األمر  هذا  حدوث  إمكانية  األطباء  بعض  ذكر  حيث  القول  هذا  يؤيد 
-(٤) وهذا ما سأوضحه يف املطلب  لد بعض احلوامل -وإن كان نادراً

الثاين من هذا املبحث بإذن اهللا.
املطلب الثاين

رأي األطباء يف الدم الذي تراه احلامل
قبل الرشوع يف بيان رأي األطباء أذكر بام جاء يف املبحث السابق عن 
عالمات احلمل التي من أبرزها انقطاع دم احليض، وخللق هذا الدم 

.(١) ٥٦/١
املحتاج  مغني   ،١٦٥/١ القدير  فتح   ،١٨٧/١ احلقائق  تبيني   ،٢١٢/٣ املبسوط  انظر:   (٢)

.١١٩/١
(٣) انظر: مغني املحتاج ١١٩/١، جمموع فتاو ابن تيمية ٢٣٨/١٩، االختيارات ابن تيمية 

ص١٠٩.
(٤) خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، ص١٣٢.



١٤٧ 

حكمة ربانية، حيث أن دم احليض هو عبارة عن زيادة يف حجم جدار 
الرحم وسمكه وتزداد األوعية الدموية معه اتساعاً فتزداد كمية الدم 
املار هبا وما حيمله من غذاء؛ وذلك لتغذية اجلنني الذي سوف يكون 
الرحم مستقراً له منذ بدء ختلقه عند التقاء احليوان املنوي بالبويضة -كام 
-، أما إذا مل حيدث إخصاب فعندها حيدث احليض الشهري؛  مر سابقاً
دم هذا اجلدار، وتنفجر هذه األوعية الدموية، وحيدث نزول  حيث هيُ
أبرز  هو  احليض  نزول  عدم  األطباء  جعل  لذا  الشهرية(١)؛  الدورة  دم 

عالمات احلمل.
لكن قد حيدث أن تر احلامل دماً يف أثناء محلها، فام رأي األطباء به؟ 
بني  اإلنسان  كتابه: (خلق  يف  البار  حممد  الدكتور  ذلك  عن  أجاب 
الطب والقرآن)، فذكر رأيه فيه، بعد أن أورد رأي الفقهاء يف هذا الدم؛ 
يمأل  ال  اجلنني  نجد  فإننا  الطبية  باملعلومات  استعنّا  وإذا  قال:  حيث 
سقوط  فإن  وعليه  احلمل،  من  الثالث  الشهر  بعد  إال  الرحم  جتويف 
يشء من غشاء الرحم -وهو الذي يسقط عادة يف احليض- جيعل هذا 

الدم شبيهاً جداً بدم احليض. 
هذه  عىل  يعترب  أن  يمكن  أنه  إال  الدم(٢)،  هذا  حصول  ندرة  ورغم 
بعد  أما  احلمل،  من  األوىل  الثالثة  األشهر  يف  وذلك  حيضاً،  الصفة 
ذلك فإنه يكون نتيجة إصابة يف املشيمة ويتحول إىل دم سقط، سواء 

.(٤) (٣) أو كامالً كان السقط منذراً
(١) انظر: خلق اإلنسان، ص١٢٦، محل سهل، ص١٩-٢٠.

(٢) حدد نسبة حصوله لد احلوامل خالل األشهر الثالثة األوىل بنصف يف فقط، أي بحدود 
مخس نساء لكل ألف منهن.

(٣) الفرق بني اإلجهاض املنذر واإلجهاض الكامل أن األول حيدث معه نزيف بسيط دون 
أمل أو مع مغص خفيف وقد يستمر احلمل، أما الكامل فإن النزيف مستمر واألمل شديد 

ويسقط اجلنني بإرادة اهللا جل وعال. انظر: أرسار املرأة، ص٨٢. محل سهل، ص٧٤.
(٤) ص١٣١-١٣٢.



 ١٤٨

إذن ير الطبيب حممد البار أن احلامل يمكن أن حتيض وإن كان 
كتبهم-  عىل  اطلعت  األطباء -ممن  من  غريه  أما  احلدوث،  نادر  ذلك 
وا الدم الذي تراه احلامل داللة  فلم يتطرقوا البتة هلذا املوضوع؛ بل عدّ
عىل عارض صحي ينبغي عليها التنبه له، ومراجعة املختص للبتّ يف 

شأنه فوراً، وأال تتهاون حياله(١).
لرأي  املؤيدين  األطباء  وآراء  الفقهاء  آراء  بني  جيمع  ه  علّ رأي  ويل 
بعض الفقهاء يف كون هذا الدم حيضاً واملعارضني له، وهو أن املرأة 
بعضهن(٢)،  أو  نسائها   لد األمر  هذا  بحدوث  تاريخ  لعائلتها  التي 
إلجهاض  يتعرضن  أن  دون  عندهن  طبيعياً  يستمر  احلمل  إن  حتى 
دم  صفة  يعرفن  النساء  وأن  خاصة  حيضاً،  تراه  ما  فيُجعل  ونحوه 

احليض وما يرافقه من عوارض. 
أما إن كانت هذه املرأة مل يسبق ألي من نساء عائلتها حدوث مثل 
هذا األمر بينهن، فعليها مراجعة الطبيبة، والتحفظ بشأن هذا الدم فقد 

شى منه -واهللا أعلم-. يكون داللة عىل أمر خيُ

(١) انظر عىل سبيل املثال: أرسار املرأة، ص٨٢ وما بعدها. محل سهل، ص٧٢ وما بعدها. 
أرسار املرأة الطبية، ص١٠٢. متاعب املرأة، ص٨١. القرار املكني، ص٤٢. 

بل إين اطلعت فيام بعد عىل ما ذكره املؤلف أبو عمر الدبيان يف كتابه (احليض والنفاس) 
مراجعة  وبعد  فيه:  الفقهاء  خالف  ذكر  أن  بعد  نفسه  املوضوع  يف  قال  حيث   ١٢٩/١
املراجع الطبية تبني يل أن احلامل ال يمكن أن حتيض بحال، وأن ما تراه املرأة من الدم ال 
ينطبق عليه أنه حيض... ثم نقل األطباء األسباب التي قد تؤدي لرؤية احلامل الدم يف 
أثناء محلها... فلرتاجع يف موضعها، وأقول: هذا ما رآه ونقله، ولعل اجلمع الذي ذكرته 

بني رأي الفقهاء ورأي األطباء يكون فيه يشء من الصواب.
وهذه  األلف،  يف  نساء  مخس  بحدود  وأنه  األمر  هذا  حدوث  نسبة  قليل  ُمنذ  وأوردت   (٢)

النسبة وإن كانت قليلة إال أنه ال يستهان هبا.



١٤٩ 

املبحث الرابع
الفرق بني حيض احلامل وحيض غري احلامل

وحيض  احلامل  حيض  بني  الفرق  بيان  املبحث  هذا  من  واملقصود 
غري احلامل من حيث األحكام الفقهية ال من حيث الصفة؛ ذلك ألن 
من قال بأن دم احلامل دم حيض، فمراده: إذا كان ذلك الدم عىل صفة 
دم احليض املعهود، وعليه فال فرق بني حيض احلامل وحيض غريها 

من حيث الصفة.
وأما عىل قول من قال بأن دم احلامل دم فساد ال دم حيض، فمعلوم 

الفرق بني دم احليض ودم االستحاضة يف الصفة(١).
وأما من حيث األحكام، فإن حيض احلامل حيرم ما حيرمه حيض 
غري احلامل وال فرق، فيحرم عليها الصالة والصوم والطواف والوطء 
(١) ذكر د. حممد البار هذه االختالفات يف كتابه (خلق اإلنسان) ص١٢٨ ومن أبرزها: أن 
لون دم احليض أسود وهو أشده ثم يدخل فيه احلمرة ثم الشقرة ثم الكدرة ثم الصفرة، 
أما دم االستحاضة فال يكون أسوداً، وإنام يكون يف الغالب أمحر مرشقاً، ودم احليض له 

رائحة مميزة بينام دم االستحاضة ال رائحة مميزة له. 
بطانة  عن  عبارة  احليض  دم  بأن  ص٤٣:  مأمون  د.  املكني)  كتاب (القرار  مؤلف  وذكر 
الرحم التي يتخلص منها إذا مل يكن هناك محل، عىل شكل سائل دموي ميال إىل السواد 
نزف  هو  الذي  االستحاضة  لدم  خالفاً  صغرية...  متفتتة  قطع  عىل  حيتوي  التخثر  قليل 
غري طبيعي آتٍ مبارشة من العروق... وصدق رسول اهللا  إذ قال يف دم االستحاضة: 
صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه  عليه  متفق  احلديث  باحليضة...»  وليس  عرق  ذلك  «إنام 
باب  الطهارة،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،١١٧/١ االستحاضة  باب  احليض،  كتاب 

املستحاضة وغسلها ٢٦٢/١.
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بأن  يقول  من  قول  عىل  وهذا  باحليض،  املتعلقة  األحكام  من  وغريها 
ذلك الدم حيضاً، وأما من قال بأنه استحاضة فال متنع من ذلك كله، 

وهذا يُعد من ثمرة اخلالف بني القولني.
لكن حيض احلامل يفارق حيض غري احلامل يف حكمني مها: 

اإلمجاع:  مراتب  كتابه  يف  حزم  ابن  قال  به.  تنقيض  ال  العدة  أن   .١
وكذا  دهتا(١)،  عِ من  أقراءً  به  يُعتد  ال  احلامل  من  الظاهر  الدم  أن  اتفقوا 
كم  نقل النووي يف املجموع االتفاق عىل ذلك(٢)؛ ذلك ألن من أهم حِ
وجوب العدة هو طلب براءة الرحم، وهي ال حتصل باألقراء مع وجود 

دد بدليل قوله تعاىل: (¼   احلمل، فاحلمل يقيض عىل ما عداه من العِ
عن  رجل  مات  لو  وهلذا   ،(٤ الطالق:   )  (Á   À   ¿   ¾   ½
امرأته وهي حامل ووضعت بعده بقليل فإن عدهتا تنقيض -عىل القول 
.(٣) الراجح- بينام املتوىف عنها زوجها بال محل متكث أربعة أشهر وعرشاً

٢. احلكم اآلخر الذي خيتلف به حيض احلامل عن حيض غريها: 
حمرم  فإنه  احلامل  غري  حيض  بخالف  أثنائه  يف  الطالق  حيرم  ال  أنه 
بدليل حديث ابن عمر املتقدم(٤)، قال ابن عبد الرب يف كتابه اإلمجاع: 
«وأما احلامل فال خالف بني العلامء أن طالقها للسنة من أول احلمل 
إىل آخره»(٥)؛ ذلك ألن حتريم طالق احلائض إنام كان لتطويل العدة، 
وال تطويل هاهنا؛ ألن عدهتا باحلمل(٦)، ومن الفقهاء من قال بتحريم 
طالق احلامل إذا كانت حتيض مع احلمل وهم قلة قليلة بخالف من 

(١) ص١٤٠.
(٢) ٣٨٥/٢، وانظر: املهذب ٣٩/١، مغني املحتاج ١١٨/١.

املمتع  الرشح   ،٧٣٣/٥ املعاد  زاد   ،١١٨/١ املحتاج  مغني   ،٣٨٦/٢ املجموع  انظر:   (٣)
٤٠٤/١

(٤) انظر: ص ١٤٢ من البحث.
(٥) ص٢٦٠، وانظر: اإلرشاف، ابن املنذر ١٤١/١.

(٦) انظر: املهذب ٣٩/١، املجموع، زاد املعاد، الرشح املمتع، املواضع السابقة.
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قال بجواز ذلك وهم أكثر العلامء، وقد قاسوا حتريم الطالق يف هذه 
احلالة عىل حتريم الطالق يف حال حيض غري احلامل(١).

فيه  حيضها  حال  يف  احلامل  طالق  جواز  أن  أعلم-  وأر -واهللا 
نِع طالق  يشء من النظر، ذلك ألن أغلب املحظورات التي من أجلها مُ
احلائض توجد يف هذا الطالق، من ذلك تغري طباع املرأة ومزاجها حال 
من  فهذا  ومتاعبه،  احلمل  منغصات  له  أضيفت  إذا  بالك  فام  احليض، 

شأنه أن يزيد هوة اخلالف بني الزوجني ويفاقمه.
من  يعرتهيا  ملا  وزينتها  شأهنا  يف  هتمل  احليض  فرتة  يف  املرأة  أن  كام 
عوارض احليض؛ وذلك قد يزهد زوجها فيها خاصة مع حرمة الوطء 

يف تلك الفرتة.
دة عىل احلامل ألن عدهتا  الفرق فقط هو من حيث عدم تطويل العِ
تنقيض باحلمل، بينام احلائض تطول عدهتا لو وقع الطالق عليها يف أيام 
احليض، لكن يُالحظ أن هذا الفرق هو يف أيام معدودات مما ال يتأتى 
معه جتويز طالق احلامل يف أثناء حيضها النتفائه، بل أر أهنا تُلحق 

 . بغريها من غري احلوامل ملا ذكرته آنفاً
د  شدّ فقد   « حامالً أو  طاهراً  «فليطلقها   : الرسول  قول  وبدليل 
النكري عىل من طلق حال احليض، وأمره بإرجاء ذلك إىل فرتة الطهر، 
طهرها  حال  أي  أعلم-  -واهللا  واملقصود   ،( حامالً (أو  أضاف  ثم 
ً، بينام وجود احليض مع  كذلك؛ ألن احلمل ينقطع احليض معه عادة 

مل كالمه  عىل ذلك النادر.  (٢)، فال حيُ احلمل نادر جداً
هو  كذلك  احلامل  حيض  أثناء  يف  الطالق  بحرمة  فالقول  وعليه 
األوىل من حيث الدليل والنظر، وهو املوافق ملقاصد الرشيعة يف حفظ 

استقرار األرسة. 
(١) انظر: املنتق، الباجي ٩٦/٤. أحكام املرأة احلامل، حييى بن عبد الرمحن اخلطيب.

(٢) ذكر ابن اهلامم يف فتح القدير ١٦٥/١ بأن خروج الدم من احلامل أندر نادر.
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املبحث اخلامس
أقل مدة احلمل وأقصاها، واآلثار املرتتبة عليها

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول

أقل مدة احلمل وأقصاها عند الفقهاء
وثبوت  كالعدة،  كثرية  أحكاماً  باحلمل  علق  قد  احلكيم  الرشع  إن 
النسب، واإلرث، والنفقة...، وغري ذلك؛ لذا فإن من األمهية بمكان 
أمه  بطن  يف  هبا  يمكث  أن  للجنني  يمكن  مدة  أقل  هي  ما  نوضح  أن 
قبل خروجه؛ ملا هلذا األمر من تعلق بكثري من األحكام الرشعية -كام 

أسلفت-. 
األربعة  املذاهب  أصحاب  من  اهللا-،  -رمحهم  الفقهاء  اتفق  وقد 
وغريهم، عىل أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر(١)، واستدلوا بام روي 
فع إىل عمر بن اخلطاب  أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمّ عمر  أنه رُ

  z) تعاىل:  اهللا  قال  ذلك،  لك  ليس   : عيل  له  فقال  برمجها، 
}  |   {  ~) (البقرة: ٢٣٣)، وقال تعاىل: ( ,  -  

(١) انظر: اإلرشاف، ابن املنذر ٢٥٥/١. رمحة األمة يف اختالف األئمة، ص٣١٤. املبسوط، 
 .١٢١/٢ املجتهد،  بداية   .١١٠/٣  ،الكرب املدونة   .٢٥٧/٣ احلقائق  تبيني   .٤٥/٧
جمموع   ،٢٣١/١١ املغني   ،٣١٥/٧ العلامء  حلية   ،١٤٢/٢ املهذب   ،٢٢٢/٥ األم، 

فتاو ابن تيمية ١٠/٣٤، اإلنصاف ٢٨٣/٩، املحىل ٣١٦/١٠.
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ال  شهراً،  ثالثون  أشهر  وستة  فحوالن   ،(١٥ (األحقاف:   (١)(/   .
رجم عليها، فخىل عمر سبيلها(٢). 

احلمل  أقل  اآلية  يف  فجمع  ذلك(٣)(٤)،  مثل  عباس  ابن  عن  وروي 
-وهو ستة أشهر- ومتام الرضاع -وهو حوالن-(٥).

وروي أن عبد امللك بن مروان(٦) ولد لستة أشهر(٧). 
وأما أقىص مدة للحمل، فقد اختلف فيها الفقهاء عىل عدة أقوال، 

أبرزها: 
القول األول: أن أقىص مدته سنتان.

وهو قول أيب حنيفة ورواية عن أمحد(٨).

املغرب  انظر:  فطمته.   : فصالً رضيعها  املرأة  فصلت  يقال:  الفِطام،  بالكرس:  الفِصال   (١)
١٤٠/٢، املصباح املنري ص١٨٠، النظم املستعذب ٢/ ١٤٢ هبامش املهذب.

الرزاق  وعبد   .٤٤٢/٧ احلمل،  أقل  باب  العدد،  كتاب   ،الكرب سننه  يف  البيهقي  رواه   (٢)
يف مصنفه، كتاب الطالق، باب التي تضع لستة أشهر، ٣٤٩/٧ ومابعدها. وأورده ابن 

امللقن يف اخلالصة، ٢٢٧/٢ عن عيل لكن يف عهد عثامن ال عمر  أمجعني.
املوضع   ، عثامن  وكذا  عمر،  عهد  يف  عباس  ابن  عن  مصنفه  يف  الرزاق  عبد  رواه   (٣)

السابق.
كشاف   ،١٠/٣٤ تيمية  ابن   فتاو جمموع   ،٢٣١/١١ املغني   ١٤٢/٢ املهذب  انظر:   (٤)

القناع ٤١٤/٥.
(٥) جمموع فتاو ابن تيمية، املوضع السابق.

الوليد  أبو  الفقيه،  اخلليفة  أمية  بن  العاص  أيب  بن  احلكم  بن  مروان  بن  امللك  عبد  هو   (٦)
أول  وهو  الزبري،  ابن  وحارب  ومرص  الشام  أبيه  بعد  متلك  ٢٦هـ،  سنة  ولد  األموي، 
النبالء  أعالم  سري  انظر:  هـ.   ٨٦ سنة  تويف  القرآن،  عليها  وكتب  الدنانري  رضب  من 

٢٤٦/٤ومابعدها.
(٧) انظر: املهذب، املغني، كشاف القناع، املواضع السابقة.

القوانني   ،١٨٠/٤ القدير  فتح   ،٢٨٨/٣ احلقائق  تبيني   ،١٧٩/٣ االختيار  انظر:   (٨)
الفقهية، ص١٥٧، حلية العلامء ٣١٥/٧، املغني ٢٣٢/١١، اإلنصاف ٢٨٤/٩، املبدع 

.١١١/٨
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القول الثاين: أن أكثر احلمل أربع سنني.
وهو القول املشهور عن مالك، وقال ابن عبد الرب: روي عنه مخس 

سنني، وأربع سنني، وست وسبع، واألول: أصح عنه(١).
وهو قول الشافعية، وظاهر مذهب احلنابلة(٢).

وقد استدل كل فريق بأدلة أمهها: 
أدلة القول األول: 

يف  السنتني  عىل  ــرأة  امل تزيد  «ال   : عائشة  عن  روي  ما   .١
احلمل»(٣).

٢. وألن التقدير إنام يعلم بتوقيف أو اتفاق، وال توقيف هاهنا وال 
جد من محلت به أمه سنتني(٤). اتفاق، إنام هو عىل ما يوجد، وقد وُ

٣. وألن االتفاق حصل عىل ذلك بخالف غريه(٥).
أي أن كل القائلني اتفقوا بأن احلمل يمكن أن يمكث يف بطن أمه 
األخذ  األوىل  من  فكان  ذلك،  عىل  الزيادة  يف  اختلفوا  لكنهم  سنتني، 

باتفاقهم وطرح ما اختلفوا فيه. 

القوانني   ،١٢٠/٢ املجتهد  بداية   ،٤٤٣/٢  الكرب املدونة  وانظر:  ص٢٩٣  الكايف،   (١)
الفقهية، حلية العلامء، املغني: املواضع السابقة

(٢) انظر: األم ٢٢٢/٥، املهذب ١٤٢/٢، حلية العلامء ٣١٥/٧، مغني املحتاج ٣٩٠/٣، 
املغني ٢٣٢/١١، اإلنصاف ٢٨٣/٩، املبدع ١١١/٨، رمحة األمة ص٣١٤

(٣) رواه الدار قطني يف سننه، كتاب الطالق ٣٢١/٣، والبيهقي يف السنن الكرب، كتاب 
مجيلة  طريق  من   ٣١٦/١٠ املحىل  يف  حزم  وابن   ،٤٤٣/٧ احلمل  أكثر  يف  باب  العدد، 
 ٢٦٤/٣ الراية  نصب  يف  الزيلعي  وأورده  جمهولة.  مجيلة  وقال:  عائشة،  عن  سعد  بنت 

وابن حجر يف الدراية ٨٠/٢
(٤) انظر: تبيني احلقائق ٢٨٨/٣، املغني ٢٣٢/١١

(٥) رشح الزركيش ٥٥٨/٥.
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أدلة القول الثاين: 
جد احلمل ألربع  ١. أن ما ال نص فيه، يُرجع فيه إىل الوجود، وقد وُ
تزيد  املتقدم: «ال  عائشة  حديث  عن  أنس  بن  مالك  ئل  سُ فقد  سنني، 
املرأة عىل السنتني يف احلمل»، فقال: سبحان اهللا، من يقول هذا؟ هذه 

جارتنا امرأة حممد بن عجالن حتمل أربع سنني قبل أن تلد(١).
كم به، وال  قال ابن قدامة يف املغني: وإذا تقرر وجوده، وجب أن حيُ

جد(٢). زاد عليه؛ ألنه ما وُ يُ
ب المرأة املفقود أربع سنني(٣)  َ ٢. وألن عمر بن اخلطاب  رضَ

ومل يكن ذلك إال ألنه غاية احلمل(٤).

 ،(١) هذا األثر رواه الدارقطني يف سننه يف كتاب الطالق ٣٢٢/٣، والبيهقي يف السنن الكرب
كتاب العدد، باب يف أكثر احلمل ٤٤٣/٧، ورو الدارقطني والبيهقي يف املواضع نفسها 
عن املبارك بن جماهد قوله: ثم مشهور عندنا امرأة حممد بن عجالن حتمل وتضع يف أربع 
سنني، وكانت تسمى حاملة الفيل، وأورد األثر أيضاً الزيلعي يف نصب الراية ٢٦٤/٣، 
أورد  أن  بعد  وقال   ١٨٩/٧ الغليل  إرواء  يف  واأللباين   ،٨٠/٢ الدراية  يف  حجر  وابن 
 الكرب املدونة  وانظر:  ثقات.  كلهم  رجاله  مالك،  إىل  صحيح  إسناد  وهذا  األثر:  سند 
 ،٥٥٦/٥ الزركيش  رشح   ،٢٣٢/١١ املغني   ،١٤٢/٢ املهذب   ،١١١/٣  ،٤٤٤/٢

املبدع ١١١/٨، كشاف القناع ٤١٤/٥
(٢) ٢٣٣/١١

(٣) خرب قضاء عمر  يف املفقود رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب عدة التي تفقد 
والبيهقي   ،٣١١/٣ املهر  باب  النكاح،  كتاب  سننه،  يف  والدارقطني  ص٣٩٣،  زوجها 
وعبد   ،٤٤٥/٧ سنني...  أربع  تنتظر  قال  من  باب  العدد،  كتاب   ،الكرب السنن  يف 
الرزاق يف مصنفه، كتاب الطالق، باب التي ال تعلم مهلك زوجها ٨٦/٧، وسعيد بن 
منصور يف سننه، كتاب الطالق، باب احلكم يف امرأة املفقود ٤٠٠/١، وابن أيب شيبة يف 
مصنفه، كتاب الطالق، باب تعتد وتزوج... ٥٢١/٣، وجاء يف التعليق املغني عىل سنن 
الدارقطني، املوضع السابق: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة بأسانيد 

صحيحة.
وانظر:  السابق،  املوضع   ،الكرب سننه  يف  البيهقي  قاله  وكذا  السابق،  املوضع  املغني،   (٤)

رشح الزركيش ٥٥٧/٥.
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هذه هي أهم ما استدل به كل فريق، وعند تأمل أدلتهم نجد أهنم 
قد اتفقوا عىل أمرٍ ال ينكره أيٌ منهم، وهو أن تقدير أكثر مدة احلمل 
ال توقيف فيه وال اتفاق، وبالتايل يُرجع فيه إىل الوجود، فمن قال بأنه 

جد مثل ذلك.  سنتان قالوا: قد وُ
وهكذا قال القائلون بأنه أربع سنني.

لذا فإين أر أنه البد من الرجوع لقول أهل االختصاص يف هذه 
مثل  اآلن  يوجد  وهل  االختالف،  هذا  حلسم  احلايل  واقعنا  يف  املسألة 

هذه املدة؟ وهل يمكن أن حييا هبا اجلنني رغم طول مدهتا؟ 
املطلب الثاين

أقل مدة احلمل وأقصاها عند األطباء
يتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة للحمل، إذ تؤكد الشواهد 
قابالً  يكون  ال  السادس  الشهر  متام  قبل  يولد  الذي  اجلنني  أن  الطبية 

للحياة(١).
يتأخر  ال  احلمل  أن  يرون  األطباء  فإن  للحمل؛  مدة  أكثر  أما 
يف  ثالثة  أو  أسبوعني  عن  تزيد  ال  وجيزة  فرتة  إال  املعتاد  املوعد  عن 
أو  أسبوعاً،  أربعون  هي  األطباء   لد احلمل  مدة  وغالب  الغالب(٢)، 
، وأكدوا أن احلامل التي  تسعة أشهر ميالدية قد تزيد أو تنقص قليالً
حينئذٍ  وينبغي  للخطر،  يتعرض  جنينها  فإن  ذلك  عن  والدهتا  تتأخر 

حتريضها عىل الوالدة بالطرق املعروفة لدهيم(٣).
(١) املوسوعة الفقهية الطبية، أمحد كنعان، ص٣٧٥، نقالً عن موقع اإلسالم اليوم: 

www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-5652.html

(٢) القرار املكني، د. مأمون شفقة، ص٧٣.
بال  محل  ص٧٤.  املكني،  القرار  ص٣٦٧.  والقرآن،  الطب  بني  اإلنسان  خلق  انظر:   (٣)

متاعب، ص١٣. محل سهل ص٩٥. علم األجنة العام، ص٢.
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وجاء يف التوصيات الصادرة عن الندوة الثالثة للفقه الطبي املنعقدة 
يف الكويت عام ١٩٨٧م: 

ومن النادر أن ينجو من املوت جنني بقي يف الرحم مخسة وأربعني 
النادر  والستيعاب  أشهر،  عرشة  اجلنني  إمتام  بعد  أسبوع  أي  أسبوعاً 
ثالثامئة  لتصبح  آخرين  أسبوعني  من  اعتباراً  املدة  هذه  متد  والشاذ 

.(١) وثالثني يوماً
أكثر  البطن  يف  اجلنني  بقاء  إمكانية  عدم  يف  السبب  األطباء  ويرجع 
من مدة غالب احلمل املعروفة إىل أن املشيمة التي تغذي اجلنني تصاب 
بالشيخوخة بعد الشهر التاسع وتقل كمية األكسجني والغذاء املارين 

من املشيمة إىل اجلنني فيموت اجلنني(٢).
منها  عديدة  ألسباب  الشهرية  الدورة  عنها  تنقطع  قد  املرأة  أن  كام 
 ما هو فسيولوجي أو صحي، من ذلك اضطراب احلالة النفسية لد

املرأة ونحو ذلك.
أعراض  بجميع  حتس  املرأة  فإن  الكاذب  احلمل  ا  أيضً ذلك  ومن 

احلمل، ولكن يتبني بالكشف الطبي أنه محل كاذب(٣).
ثم  حقيقيًا  محالً  حتمل  قد  املرأة  أن  باحلمل:  الوهم  أسباب  ومن 
اجلنني  يتكلس  الوقت  وبمرور  ينزل  أن  دون  بطنها  يف  اجلنني  يموت 
ويبقى يف بطنها مدة طويلة إىل أن يتدخل الطبيب، ولكن يف مثل هذه 
ز االعتقاد اخلاطئ أن املرأة يمكن  احلاالت ينزل اجلنني ميتًا. وممّا يعزّ
أن حتمل لسنوات ظهور أسنان عند بعض املولودين حديثًا، فإن كانت 
أعراض احلمل الكاذب قد ظهرت عىل املرأة قبل ذلك ثم محلت محالً 

www.islamest.com/Arabic/abioethies/transp.html :(١) الندوة الثالثة للفقه الطبي
(٢) انظر: أحكام املرأة احلامل، ص٢٧.

(٣) أحكام املرأة احلامل، املوضع السابق.
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ز االعتقاد بأن مدة  حقيقيًا ووضعت طفالً قد نبتت بعض أسنانه تعزّ
من  بصحيح  هذا  وليس  ا  أربعً أو  ا  ثالثً أو  سنتني  فعالً  كانت  محلها 

الناحية الطبيّة(١).
وأنقل كالماً البن اهلامم يرد فيه عىل من قال بأن أكثر احلمل أربع 
أن  األمر  وغاية  قال:  حيث  سنتان؛  بأنه  مذهبه  فيه  ويرجح  سنوات 
يكون انقطع دمها أربع سنني ثم جاءت بولد، وهذا ليس بقاطع يف أن 
األربعة بتاممها كانت حامالً فيها؛ جلواز أهنا امتد طهرها سنتني أو أكثر 
يف  قاطعاً  ليس  وجد-  البطن -لو  يف  مثالً  احلركة  ووجود  حبلت،  ثم 

احلمل جلواز كونه غري الولد. أ. هـ. 
ثم ذكر واقعة توضح احتامل توهم النساء يف مثل هذا األمر(٢).

وأقول: قوله هذا يصلح أن يكون جوابًا عن كل األقوال املخالفة 
كذلك للمعتاد من محل النساء، فقد تتوهم املرأة عند انقطاع حيضها 
احليض  أو  احلمل،  منع  حبوب  استخدام  أو   ، مثالً الرضاعة  بسبب 
ونحوها؛ أن ما هبا هو محل، ثم يتصل به احلمل الواقع فعالً فتلد ألكثر 
من مدة احلمل املعتاد فتظن أن كل تلك املدة منذ أن انقطع عنها احليض 

هو مدة هلذا احلمل رغم ندرة وقوع مثل هذا األمر.
ومل  احلمل،  مدة  أكثر  يف  األربعة  األئمة  أقوال  سابقاً  عرضتُ  وقد 
يكن فيها قول قريب من قول األطباء هذا، إال أن ابن رشد قد نقل قوالً 
عن ابن عبد احلكم املالكي(٣) بأن أكثر مدة احلمل هي سنة، فقوله إذن، 

(١) أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي، د.هشام آل الشيخ، ص٦٣٢.
(٢) فتح القدير، ١٨١/٤.

(٣) هو حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم اإلمام احلافظ الفقيه، أبو عبد اهللا املرصي، ولد سنة 
١٨٢هـ، رو عن ابن وهب والشافعي وغريهم، قال ابن أيب حاتم: ثقة صدوق، أحد 
بأقاويل  أعلم  الفقهاء  يف  رأيت  ما  خزيمة:  ابن  وقال  مالك،  أصحاب  من  مرص  فقهاء 
الصحابة والتابعني منه، تويف سنة ٢٦٨هـ رمحه اهللا تعاىل. انظر: تذكرة احلفاظ، ٥٤٦/٢. 

طبقات املحدثني، ص٧٥.
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قريب من قول األطباء، ويبدو أن قوله هذا قد اعتمده ابن رشد بعد أن 
ذكر أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، حيث قال: وهذه املسألة مرجوع فيها 
إىل العادة والتجربة، وقول ابن عبد احلكم هو أقرب إىل املعتاد، واحلكم 

.(١) إنام جيب أن يكون باملعتاد ال بالنادر، ولعله أن يكون مستحيالً
وكذلك فإن بعض الدول العربية قد اعتمدت قول األطباء يف أكثر 

مدة احلمل يف قوانينها وأنظمتها الرشعية(٢).
أهل  ألهنم  الشأن  هذا  يف  األطباء  برأي  يؤخذ  أن   أر فإين  لذا 

االختصاص به، واحلكم يكون باملعتاد ال بالنادر.
لكن ماذا لو جاءت مثل تلك احلاالت النادرة جداً مما ختالف املعتاد 

والغالب فام احلكم فيها؟ 
أر أن تكون مثل هذه احلاالت قضية عني ينظر يف وقائعها وقرائنها 
ليحكم باحلكم الصائب يف حقها؛ ألن هذه احلاالت -كام سبق- نادرة 
مثل  يف  أفهامهم  ويوافق  الناس  واقع  يساير  بام  األخذ  وينبغي  جداً، 
ليس  ما  إحلاق  أو  األنساب،  يف  االشتباه  عىل  يُقىض  وبه  املسائل،  هذه 
منه به؛ كأن تدعي امرأة غري عفيفة قد محلت بوجه غري رشعي، وهي 
من  احلمل  هذا  بأن  زوجها،  عنها  مات  أو  بعيد،  زمن  منذ  لقت  طُ قد 

زوجها مما يثري الشبهات وأقاويل العامة(٣).
أما لو كانت امرأة عفيفة وادعت مثل هذا األمر؛ فإنه ينظر يف حاهلا 
ونسب الولد، خاصة مع وجود الطرق احلديثة يف إثبات النسب مثل 

 .(DNA) حتليل احلمض النووي

(١) بداية املجتهد، ٣٦١/٢. وانظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، ٤١١/٨.
(٢) انظر: الفقه اإلسالمي، املوضع السابق.

(٣) نقل الرشبيني يف مغني املحتاج ٣٩٠/٣ قول ابن عبد السالم عندما حتدث عن مسألة أكثر 
احلمل، وأنه قد يزيد محلها فيصل ألربع سنوات؛ حيث قال: وهذا مشكل مع كثرة الفساد 

يف هذا الزمان. فامذا نقول نحن يف زماننا هذا مع قلة الدين والورع إال من رحم ريب.
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وقبل ذلك يمكن معرفة عمر اجلنني مع تطور التقنية الطبية بعمل 
تصوير إشعاعي ملون ثالثي األبعاد بجهاز (دوبلر) للموجات فوق 
واألجزاء  الرحم  ر  يصوّ الذي   (Ultrasonics) بـ  واملسمى  الصوتية 
املحيطة به، وحيدد حجم اجلنني، وموقع املشيمة، ويقيس عمر اجلنني 

يف البطن بعدة طرق يعرفها األطباء، وليس هذا جمال ذكرها(١).
هذا ما أراه فإن كان صوابًا فهو من توفيق اهللا تعاىل، وإال يكن ذلك 

فإنني أستغفر اهللا جال وعال من الزلل والتقصري. 
املطلب الثالث

اآلثار املرتتبة عىل أقل مدة احلمل وأقصاها
جهة،  من  املسألة  هذه  يف  الفقهاء  أقوال  بني  اخلالف  ثمرة  تتضح 
الفقهية،  األحكام  من  كثري  يف   أخر جهة  من  األطباء  وبني  وبينهم 
ومنها: ثبوت النسب وانقضاء العدة، واستحقاق املرياث... وغريها. 

١. ثبوت النسب وانقضاء العدة: 
بناءً عىل اختالف الفقهاء يف تعيني أكثر مدة احلمل، كذلك حدث 
عدهتا  تنقيض  وهل  بالزوج  الولد  يُلحق  متى  يف  له  تبعاً  االختالف 

بوضعه؟
فالذين قالوا بأن أكثر مدة احلمل هي أربع سنني، قالوا: بأن املرأة إذا 
ولدت ألربع سنني فام دون، من يوم موت الزوج أو طالقه، ومل تكن 
احلمل،  بوضع  وال  بالقروء  عدهتا  انقضت  وال  وطئت  وال  تزوجت 

فإن الولد الحق بالزوج وعدهتا منقضية به. 

(١) انظر: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، ص٣٦٨. أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي، 
ص٦٣٠.
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أو  بطالق،  منه  بانت  أو  مات  منذ  سنني؛  أربع  بعد  به  أتت  إن  أما 
فسخ، أو انقضاء عدهتا إن كانت رجعية، مل يلحقه ولدها. 

منه،  والبينونة  النكاح  زوال  بعد  به  علقت  أهنا  نعلم  ألننا  قالوا: 
وكوهنا قد صارت أجنبية فأشبهت سائر األجنبيات(١).

أما عىل قول من قال: بأن أكثر احلمل سنتان، فقد قالوا بأن نسب 
الولد يلحق بالزوج إن ولدته حلولني فأقل من موته أو طالقه، وتنقيض 
به العدة؛ ألهنا جاءت به ملدة يتوهم أن العلوق يف حال قيام النكاح، 

أما إن كان أكثر من حولني فال يلحقه(٢).
يُلحق  ال  فإنه  نكحها؛  منذ  أشهر  ستة  من  ألقل  به  أتت  لو  وهكذا 

بالزوج، وهذا باالتفاق. 
أشهر  ستة  من  ألكثر  ولدت  إذا   :الفتاو جمموع  يف  تيمية  ابن  قال 

من حني دخل هبا ولو بلحظة حلقه الولد باتفاق األئمة(٣).
واختلفوا يف انقضاء عدهتا من زوجها إن جاءت به ألقل من ستة 

أشهر من موته أو دخوله هبا عىل قولني:
أحدمها: عدم انقضاء عدهتا من ذلك الزوج هبذا احلمل؛ ألنه منتفٍ 

. عنه يقيناً
وهو قول املالكية والشافعية واملذهب لد احلنابلة. 

واآلخر: انقضاؤها به؛ ألهنا ذات محل فتدخل يف (وأوالت األمحال 
(١) انظر: املدونة الكرب، ٤٤٣/٢-٤٤٤. بداية املجتهد، ١٢١/٢. األم، ٢٢٢/٥. مغني 

املحتاج، ٣٩٠/٣. املغني ٢٣٤/١١ وما بعدها. رشح الزركيش، ٥٥٨/٥.
(٢) انظر: املبسوط، ٤٥/٧. تبيني احلقائق، ٢٥٧/٣. فتح القدير، ١٥١/٤، ١٧٥. حاشية 

الشلبي عىل التبيني، املوضع نفسه. حاشية ابن عابدين، ٥١٢/٣، ٤٥/٧.
الطالبني،  منهاج   .٣٦١/٢ املجتهد،  بداية   .١٦٩/٤ القدير،  فتح  وانظر:   ١٠/٣٤  (٣)

٣٩١/٣ مع رشحه مغني املحتاج.



 ١٦٢

أجلهن أن يضعن محلهن) (الطالق: ٤)، وهو قول احلنفية ورواية عند 
أمحد. 

يقيناً  عنه  منفي  احلمل  هذا  ألن  العدة؛  به  تنقيض  ال  أنه  والصحيح 
املطلقات،  يف  واردة  واآلية  موته،  بعد  ظهر  لو  كام  بوضعه،  تعتد  فلم 
به  علقت  الذي  الوطء  من  احلمل  بوضع  تنقيض  عدهتا  فإن  وبالتايل 
منه، وأما عدة ذلك الزوج فإهنا تستأنفها بعد الوضع؛ ألن العدتني من 

رجلني ال تتداخالن(١). 
وأما عىل قول األطباء يف أكثر مدة احلمل فينبغي أال يثبت نسبه إن 

جاءت به ألكثر من سنة قمرية. 
وقد جاء يف الفقه اإلسالمي وأدلته أن قوانني بعض الدول العربية 
كمرص وسوريا قد أخذت برأي األطباء يف هذه املسألة لكن جيعل مدة 
والفرق   ( يوماً  ٣٥٤) قمرية  سنة  ال   ( (٣٦٥يوماً شمسية  سنة  احلمل 

بينهام قليل(٢).
سبق-،  -كام  النادرة  القضايا  هذه  مثل  يف   يتحر أن  واألوىل 
املرأة  أمر  مل  حيُ أن  ينبغي  كام  أدواته،  وتطور  الطب  تقدم  مع  وخاصة 

.(٣) عىل الصالح، والنتفاء الزنا عن املسلم ظاهراً
٢. من مسائل العدة: 

معلوم أن عدة احلامل تنتهي بوضع احلمل؛ لقوله تعاىل: (وأوالت 
األمحال أجلهن أن يضعن محلهن) (الطالق: ٤) سواء ولدته ألغلب 
احلمل وهو تسعة أشهر، أو ألكثره وهو أربع سنوات عىل قول وسنتان 
مغني   .١٤٥/٢ املهذب،   .٤٤٤/٢  ،الكرب املدونة   .١٤٩/٤ القدير،  فتح  انظر:   (١)

املحتاج، ٣٩١/٣. املغني، ٢٣٦/١١.
.(٢) ٤١١/٨

(٣) وانظر: تبيني احلقائق، ٢٧٧/٣.
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كانت  إن  الزوجة  حكم  ويف  العدة،  يف  تبقى  وأهنا  آخر،  قول  عىل 
متوىف  أم  مطلقة  كانت  سواء  والسكنى  وحلملها  النفقة  وهلا  رجعية، 

عنها زوجها(١). 
اختلفوا  فقد  رفعه،  ما  تدري  ال  حيضها،  ارتفع  املعتدة  أن  لكن لو 

يف عدهتا: 
فمنهم من قال: متكث أكثر احلمل -أربع سنني عىل قول وسنتني عىل 

قول آخر- وهو قول مالك والشافعي يف القديم ورواية عند احلنابلة.
وقيل: بل متكث غالب احلمل وهو تسعة أشهر، فإن تبني أال محل 

هبا اعتدت ثالثة أشهر كعدة اليائسة.
وهو أحد أقوال الشافعي يف القديم، واملذهب لد احلنابلة. 

وقيل: بل متكث أقل احلمل وهو ستة أشهر، وهو قول آخر للشافعي 
يف القديم، أما قوله اجلديد فإهنا ترتبص حتى تصل سن اليأس املعروف 

لد النساء، وهو قول األحناف كذلك(٢).
متكث  بأهنا  القائل  القول  لصحة  املغني  يف  قدامة  ابن  استدل  وقد 
املهاجرين  بني  به  قىض  إنه  وقال   ، عمر  بقضاء  احلمل  غالب 

.(٣) واألنصار، ومل ينكره منكر، وال نعرف له خمالفاً

(١) انظر: املغني ٥٥٤/١٠، ٢٠٥/١١، ٢٩٢ وما بعدها.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ١٩٥/٣. البحر الرائق ١٤٢/٤. املدونة الكرب ٤٤٥/٢. املوطأ 
اإلنصاف   .٢١٤/١١ املغني   .٣٨٧  /٣ املحتاج  مغني   .١٤٣/٢ املهذب  ص٣٩٩. 

.٢٩٥/٩
كتاب  املوطأ،  يف  مالك  اإلمام  عمر   عن  األثر  هذا  أخرج  وقد   .٢١٧/١١ املغني   (٣)
الطالق، باب جامع عدة الطالق، ص٣٩٩، والبيهقي يف السنن الكرب، كتاب العدد، 
باب عدة من تباعد حيضها ٤١٩/٧، وعبدالرزاق يف مصنفه، كتاب الطالق، باب املرأة 
باب  الطالق،  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  وابن   ،٣٣٩/٦ احليض...  يكون  أن  حيسبون 

الرجل يطلق املرأة فرتتفع حيضتها ١٦٧/٤.



 ١٦٤

كام أن هذا القول هو املوافق للعادة، وغالب أحوال النساء يف مدة 
احلمل، وأيضاً مع تطور الطب اآلن يمكن التحقق من خلو الرحم من 
احلمل، فإن ثبت ذلك يقيناً، ومل يرجع إليها احليض ألمر ما، فإهنا تعتد 
عت له العدة، وقد  عدة اآليسات ثالثة أشهر؛ ألن براءة الرحم مما رشُ

عرفته املرأة بيقني فال حاجة لتطويل العدة عليها. 
فتمكث  مرتابة،  وبقيت  احلمل،  من  الرحم  خلو  من  تتيقن  مل  وإن 
سنة، أخذاً بالقول الراجح ملوافقته -كام سبق- لغالب أحوال النساء 

يف احلمل. 
٣. ويف بعض مسائل استحقاق املرياث: 

احلمل ال يرث إال برشطني: 
 . األول: أن تضعه حياً، فإن وضعته ميتاً مل يرث يف قوهلم مجيعاً

الثاين: أن يعلم أنه كان موجوداً حال موت مورثه. 
ويُعلم ذلك بأن تأيت به ألقل من ستة أشهر، فإن أتت ألكثر من ذلك 
ومل تكن قد تزوجت أو وطئت ورث ما مل جياوز أكثر مدة احلمل(١)، 
وهي عىل قول الفقهاء إما أربع سنني أو سنتان، أما عىل قول األطباء 
فإن ولدته ألكثر من سنة هجرية فإنه ال يرث؛ ألن احلمل ال يبقى يف 
بطن أمه حياً بعد هذه املدة، مما يدل عىل أنه حادث بعد وفاة املورث. 

قد  العربية  الدول  بعض  قوانني  بأن  الزحييل:  وهبة  د.  ذكر  وقد 
إذ  احلمل،  ذلك  يرث  فال  سنة  من  ألكثر  ولدت  إذا  املرأة  بأن  ت  نصَّ

يكون علوقه حينئذٍ بعد الوفاة، فال مرياث(٢).

الفقهية  القوانني   ،١٢٥/٤ القدير  فتح   ،١١٣/٥ االختيار   ،٤٥/٧ املبسوط  انظر:   (١)
ص٢٥٩، املهذب ٣١/٢، مغني املحتاج ٢٨/٣، املغني ١٧٩/٩.

(٢) الفقه اإلسالمي وأدلته، ٤١١/٨.
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احلوادث  هذه  مثل  ورود  حال  يف   - سابقاً أسلفت  -كام  وينبغي 
امرأة  تهم  تُ فال  والتحري،  التثبت  بعد  إال  مطلقاً  هبا  حيكم  أال  النادرة 
- ثم جاءت  عفيفة قد مات عنها زوجها -وهي ال تعلم بحملها مثالً
به وقد جاوزت أكثر احلمل سواء عىل قول الفقهاء أم األطباء، ثم ال 
فينبغي  امليت،  لذلك  نسبه  ثبوت  عدم  عن  فضالً  احلمل  ذلك  يرث 
النظر يف هذه القضية بعينها والتحري من صحة نسب هذا املولود ثم 
تثبت  التي  املتقدمة  والتحليالت  األجهزة  خالل  من  وذلك  توريثه، 

 . عمر املولود ونسبه حالياً



 ١٦٦

اخلامتة

يصلح  وأن  علمنا،  وينفعنا بام  ينفعنا،  ما  يعلمنا  اهللا تعاىل أن  أسأل 
نياتنا، وجيعلها يف سبيله، وأسأله -عزوجل- كام وفقني للكتابة يف هذا 
املوضوع أن ينفع به، وأن أكون قد أسهمت فعالً يف جتلية ما خفي من 
جوانبه، ومجع شتات ما تناثر منه يف كثري من الكتب الفقهية والطبية، 

أما أهم نتائجه فهي كام يأيت:
فيعم . ١ (احلمل)  لفظ  أما  باآلدميات،  خمتصة  بىل)  (حُ لفظة  أن 

اآلدميات وغريهن من البهائم والشجر.
أن تعريف احلمل لد الفقهاء هو املقصود بذاته لد األطباء . ٢

مل يف البطن من الولد، إال أن تعريف األطباء يتضمن  وهو ما حيُ
كذلك كيفية حدوث احلمل من الناحية العلمية.

بعض كتب الفقه أشارت لعالمات احلمل، بينام ذكرها األطباء . ٣
بالتفصيل يف كتبهم، وال غرابة يف ذلك؛ فهم أهل االختصاص 

بظواهره وعالماته... وغريه.
اختلف الفقهاء يف الدم الذي تراه احلامل عىل قولني، أحدمها: . ٤

أنه دم حيض، واآلخر: أنه دم فساد، وبعد عرض أدلة كل قول 
ومناقشتها، تبني يل رجحان القول القائل بأن احلامل يمكن أن 
املخالف،  القول  أدلة  عن  اإلجابة  وإمكان  أدلته،  لقوة  حتيض 
وأيضاً ملوافقته الواقع وإن كان نادراً، وملا يقوله بعض األطباء 

هبذا الشأن.
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أغلب األطباء يرون أن الدم الذي تراه احلامل هو دم فساد ال . ٥
دم حيض، لكن منهم من ير إمكانية حيض احلامل، وإن كان 

ذلك نادر احلدوث.
األحكام . ٦ بعض  يف  احلامل  غري  حيض  احلامل  حيض  يفارق 

اآلخر،  بخالف  به  العدة  تنقيض  ال  األول  أن  وهي  الفقهية، 
وأيضاً أن الطالق ال حيرم يف أثنائه بخالف حيض غري احلامل، 
ينبغي  أنه  وبينت  موضعه،  يف  احلكم  هذا  ناقشت  أنني  إال 
حيرم  كام  حيضها  أثناء  يف  احلامل  طالق  بتحريم  كذلك  القول 
أعلم  التحريم -واهللا  علل  من  كثري  يف  ملوافقته  احلمل؛  غري  يف 

بالصواب-.
اتفق الفقهاء عىل أن أقل احلمل هو ستة أشهر، وهذا هو قول . ٧

األطباء كذلك، إال أن الفقهاء اختلفوا يف أكثر مدة احلمل عىل 
تقدير  أن  بينهم  فيام  اتفقوا  لكنهم  أبرزها،  ذكرتُ  أقوال  عدة 
أكثر مدة احلمل مما ال توقيف فيه وال اتفاق بني العلامء، وإنام هو 
إنه  قال:  فمن  اختلفوا،  ذلك  وبسبب  وقوعه،  إلمكانية  يرجع 
أربع سنوات، قال: قد ورد مثل ذلك، وهكذا قال من قال: إنه 
ذهبوا  ما  تؤيد   أخر بأدلة  الستدالهلم  باإلضافة  هذا  سنتان، 

إليه.
وأما األطباء فإهنم قالوا: إن أكثر مدة احلمل هي مخسة وأربعون . ٨

ثالثامئة  إىل  تزيد  وقد  يوماً،  عرش  ومخسة  ثالثامئة  أي  أسبوعاً 
ذلك  عن  يزيد  لن  لكنه  قمرية،  سنة  بحدود  أي  يوماً  وثالثني 
تلك  من  ألكثر  احلمل  استمرار  وأن  األحوال،  من  حال  بأي 

املدة فيه خطر عىل حياة اجلنني.
كام أين بينت اآلثار املرتتبة عىل اختالفهم يف تقدير مدة احلمل، . ٩
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كام يف ثبوت النسب، ويف انقضاء العدة، ويف استحقاق املرياث، 
وغريه.

هذا واهللا تعاىل أعلم وأحكم، واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل 
نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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قال عبداهللا الوراق: كنت يف جملس أمحد بن حنبل 
فقـال: من أين أقبلتم؟ قلنـا: من جملس أيب كريب، 
فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح، فقلنا: إنه يطعن 
عليك، فقال: فأي يشء حيلتي! شيخ صالح قد بيل 

يب!
سري أعالم النبالء ٣١٦/١١
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بعض األحكام الفقهية املتعلقة
بطبيب األسنان ومريضه

إعداد
د. عادل بن مبارك املطريات

األستاذ املساعد يف قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية - جامعة الكويت
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األسنان  بطبيب  املتعلقة  الفقهية  األحكام  عن  البحث  يتحدث 
وتعريف  الطبيب  تعريف  األول  املبحث  يف  تم  حيث  ومريضه، 

األسنان يف اللغة واالصطالح.
ثم كان املبحث الثاين حول حكم خلوة الطبيب باملريضة، وحكم 

مسها والنظر إليها.
ثم املبحث الثالث وفيه بعض األحكام الفقهية املتعلقة بالوضوء، 
من  الدم  بخروج  الوضوء  انتقاض  يف  الفقهاء  اختالف  بيان  وفيه 

األسنان، أو مس املريضة، أو املضمضة مع وجود التقويم.
أما املبحث الرابع فقد تطرق إىل األحكام الفقهية املتعلقة بالصالة، 
وفيه مسائل حول تأثري الدم عىل الصالة إذا خرج من السن، أو مس 

الثوب، أو وجد السن املخلوع يف الثوب يف أثناء الصالة.
هذا وقد كان احلديث يف املبحث اخلامس حول األحكام املتعلقة 
بالصوم وكالم الفقهاء حول بلع الدم أو الدواء أو املخدر أو غسول 

الفم عىل الصوم.
وكان احلديث يف املبحث السادس حول بعض عمليات التجميل 

املتخصصة باألسنان كالتفليج، والتبييض، والتقويم، والتلبيس.
ثم ختم البحث بأهم النتائج املستخلصة من البحث.

The research deals with the Islamic rule pertaining 
the dentist and his patient where the dentist and the 
teethe were defined in the Language in First chapter. 

Then the second chapter was about the Islamic rule 
regarding the dentist seeing the female patient alone, 
touching and looking at her. 
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The third chapter deals also with the Islamic rule 
regarding the ablution where the different opinions of 
the Jurists regarding spoiling the ablution, bleeding in 
the teeth, touching the female patient and washing out 
the mouth with the existence of the teeth bracelet have 
been mentioned. 

 The fourth chapter deals with the Islamic rules 
pertaining the validity of prayer the blood comes out of 
the teeth or spilled on the clothes or the teeth that has 
been pulled was found in the clothes during prayer. 

The fifth chapter deals with the Islamic rules, 
regarding Fasting and the Jurists' opinions about the 
validity of Fasting in case of swallowing blood, medicine 
, numbing liquid and washing mouth.

The sixth chapter deals with the teeth cosmetic 
surgeries like whitening the teeth, putting the teeth 
apart, using bracelet to straighten teeth and bonding. 

The conclusion of the research in clued the most 
important findings in the research. 
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املقدمة

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.. أما بعد، 

فإن كل إنسان يف حياته اليومية حيتاج إىل الذهاب إىل الطبيب للعالج 
والتداوي، وقد حث نبينا حممد  عىل التداوي كام يف احلديث الذي 
أخرجه أصحاب السنن أن النبي  قال: «تداووا عباد اهللا، فإن اهللا مل 

يضع داء إال وضع له دواء، غري داء واحد: اهلرم»(١).
وبسبب تغري أنواع األغذية، واستخدام أنواع من املواد االصطناعية يف 
بعض األطعمة، نتج عن ذلك كثري من األمراض املتعلقة باألسنان، فلجأ 

كثري من الناس إىل العالج يف العيادات املتخصصة لعالج األسنان.
وملا كان املريض يعالج عند طبيب األسنان، فإن احلاجة داعية إىل 
معرفة األحكام املتعلقة بعالقة طبيب األسنان بمريضه، وما جيريه من 
عمليات عالجية قد تؤثر عىل الطهارة، أو الصالة، أو الصيام أو غريها 

من األحكام الرشعية.

احلديث  رقم   يتداو الرجل  يف  باب  الطب،  كتاب   ،(١٩٣/٤) أبــوداود  أخرجه   (١)
(٣٨٥٥)، والرتمذي (٣٣٥/٤)، كتاب الطب، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه رقم 
احلديث (٢٠٣٨)، وابن ماجه (١١٧٣/٢)، كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل 
يف  البوصريي  وقال  صحيح،  حسن  الرتمذي:  وقال   ،(٣٤٣٦) احلديث  رقم  شفاء  له 
يف  احلاكم  وصححه  ثقات)،  رجاله  صحيح  إسناد  الزجاجة (٢٠٥/٢): (هذا  مصباح 

املستدرك (١٩٩/٤).
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فلذا أحببت أن أكتب هذا البحث املوجز املتعلق ببعض األحكام 
الرشعية املتعلقة بطبيب األسنان ومريضه، يف باب الوضوء والصالة 
والصيام، ثم ختمت البحث بمبحث يف حكم بعض عمليات جتميل 

األسنان. 
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة وستة مباحث وخامتة 

عىل النحو التايل:
املقدمة: وفيها أمهية البحث وخطته. 

املبحث األول: تعريف طبيب األسنان، وفيه مطلبان:
- املطلب األول: تعريف الطب، وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: تعريف الطب لغة.
. املسألة الثانية: تعريف الطب اصطالحاً

- املطلب الثاين: تعريف األسنان، وفيه مسألتان:
املسألة األوىل: تعريف األسنان لغة.

. املسألة الثانية: تعريف األسنان اصطالحاً
املبحث الثاين: معاجلة الطبيب للمرأة والعكس، وفيه ثالثة مطالب:

- املطلب األول: حكم خلوة الطبيب باملريضة.
- املطلب الثاين: حكم ملس الطبيب للمريضة.

- املطلب الثالث: حكم نظر الطبيب للمريضة.
ثالثة  وفيه  بالوضوء،  املتعلقة  الفقهية  األحكام  الثالث:  املبحث 

مطالب:
- املطلب األول: خروج الدم من األسنان.

- املطلب الثاين: مس الطبيب للمريضة.
- املطلب الثالث: املضمضة مع وجود التقويم.
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ثالثة  وفيه  بالصالة،  املتعلقة  الفقهية  األحكام  الرابع:  املبحث 
مطالب: 

- املطلب األول: وجود الدم عىل ثوب الطبيب أو املريض.
- املطلب الثاين: خروج الدم من السن يف أثناء الصالة.

ثوب  يف  املخلوع  السن  وجود  مع  الصالة  الثالث:  املطلب   -
الطبيب.

ثالثة  وفيه  بالصوم،  املتعلقة  الفقهية  األحكام  اخلامس:  املبحث 
مطالب: 

- املطلب األول: بلع الدم أو الدواء.
- املطلب الثاين: أثر التخدير عىل الصوم.

- املطلب الثالث: غسول الفم الذي حيتوي عىل الكحول.
أربعة  وفيه  األسنان،  جتميل  عمليات  حكم  السادس:  املبحث 

مطالب: 
- املطلب األول: تفليج األسنان وبردها.

- املطلب الثاين: تبييض األسنان.
- املطلب الثالث: تقويم األسنان.
- املطلب الرابع: تلبيس األسنان.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.
يوفقنا  وأن  الصالح،  والعمل  النافع،  العلم  يرزقني  أن  أسأل  واهللا 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهللا  وصىل  جميب،  سميع  إنه  لطاعته،  مجيعاً 

وصحبه أمجعني.



 ١٨٤

املبحث األول
تعريف طبيب األسنان

املطلب األول
تعريف الطب

: املسألة األوىل: تعريف الطب لغةً
بُّ وطبيب:  الطب، مثلثة الطاء، عالج اجلسم والنفس(١)، رجل طَ

عامل بالطب، واملتطبب الذي يتعاطى علم الطب.
من  احلاذق  والطبيب:  ب  والطَّ الرفيق،  والطبيب  الرفق،  ب:  والطِّ

الرجال، املاهر بعلمه، وكل حاذق بعلمه طبيب عند العرب.
سمي  وبه  هبا،  العارف  باألمور،  احلاذق  األصل:  يف  والطبيب 

الطبيب الذي يعالج املرىض.
حر، قال ابن األسلت: ب السِّ ب والطُّ والطِّ

عني حــســان  مبلغ  مــن  أال 
، كان داؤك، أم جنون؟ أطبِّ

ورواه سيبويه: أسحر كان طبُّك. 
عىل  باً  طُ السحر  سمي  إنام  عبيدة:  أبو  قال  املسحور.  واملطبوب 

(١) القاموس املحيط (٢٤٤/١)، مادة (طبب).



١٨٥ 

التفاؤل بالربء، كام كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم(١)، وعن املفازة وهي 
مهلكة، فقالوا: مفازة، تفاؤال بالفوز والسالمة.

والطب: الطوية، والشهوة، واإلرادة، كام قيل:
البـ فإن  الفراق  طبك  يكن  إن 

ـني أن تعطفي صدور الرجال
أي أن تكن نيتك وإرادتك.

والرمل،  الثوب،  من  املستطيلة  الطريقة  والطبيبة:  والطبابة  به  والطِّ
بب(٢). باب وطِ والسحاب، وشعاع الشمس، واجلمع: طِ

واإلرادة،  الشهوة،  بمعنى  بالكرس  الطب  أن  القاموس:  يف  وذكر 
وشأين.  وعاديت  بدهري  أي:  بطبي،  ذاك  ما  يقال:  والعادة.  والشأن، 

وبالفتح: املاهر احلاذق بعمله(٣).
ومجع الطبيب: أطباء، وأطبة، فاألول مجع كثرة، والثاين مجع حكمة(٤).

: واحلاصل مما سبق أن الطب يطلق يف اللغة عىل معانٍ
عالج النفس واجلسم.. ١
احلذق واملهارة يف اليشء.. ٢
السحر، وهذا عىل سبيل التفاؤل.. ٣
الداللة عىل الشأن والعادة.. ٤
الداللة عىل نية اإلنسان وإرادته. . ٥
الرفق، والطبيب الرفيق(٥).. ٦

(١) انظر: النهاية يف غريب احلديث (١١٠/٣).

(٢) القاموس املحيط (٢٤٤/١)، مادة (طبب).
(٣) لسان العرب (٥٥٣/١–٥٥٦)، مادة (طبب).

(٤) املطلع عىل أبواب املقنع (٢٦٧).
(طبب).=  مادة   ،(١٣٩) املنري  واملصباح   ،(٢٥٨/١٦–٢٦٥) العروس  تاج  انظر:   (٥)



 ١٨٦

وهو:  األول  املعنى  هو  بموضوعنا  املعاين  هذه  من  املتعلق  واملعنى 
عالج اجلسم والنفس.

: املسألة الثانية: تعريف الطب اصطالحاً
اختلف األطباء يف تعريف الطب عىل ثالثة أقوال متقاربة يف املعنى، 

وهي(١):
القول األول: أنه علم يعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما 
األطباء،  لقدماء  القول  هذا  وينسب  وفساد(٢)،  صحة  من  هلا  يعرض 

وينسب أيضاً البن رشد احلفيد.
القول الثاين: هو علم بأحوال بدن اإلنسان، حيفظ به حاصل الصحة، 

ويسرتد زائلها(٣)، وينسب هذا القول جلالينوس وداود األنطاكي(٤).
القول الثالث: هو علم يعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما 
يصح، ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويسرتدها زائلة، 

وهو قول ابن سينا(٥).
علم  فالطب  واملضمون،  املعنى  يف  متقاربة  كلها  األقوال  وهذه 
خيتص بمعاجلة األمراض، ومعرفة أحوال اإلنسان من صحة ومرض، 

وحماولة معاجلة املرض بوسائل العالج املمكنة(٦).

واللغات  األسامء  وهتذيب   ،(٥٤٠/٣–٥٤٢) اخلرقي  ألفاظ  رشح  يف  النقي  =والدر 
.(١٨٥/٣)

(١) انظر: أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي (٣٢–٣٣).
(٢) النزهة املبهجة يف تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة لألنطاكي (٣٤/١).

(٣) املصدر السابق، وانظر: رشح زاد املستقنع للشنقيطي (١١٢/١٣).
(٤) تذكرة أويل األلباب لألنطاكي (٩/١).

(٥) القانون يف الطب (٣/١).
(٦) املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أمحد كنعان (٦٤٤).



١٨٧ 

هذا هو تعريف الطب، أما الطبيب فهو العامل بالطب، الذي يعالج 
املرىض، والذي يعرف العلة، ودواءها، وكيفية العالج(١).

وعرف ابن القيم الطبيب بأنه: (الذي يفرق ما يرض باإلنسان مجعه، 
أو جيمع ما فيه ما يرضه تفرقه، أو ينقص منه ما يرضه زيادته، أو يزيد 
بالشكل  حيفظها  أو  املفقودة،  الصحة  فيجلب  نقصه،  يرضه  ما  فيه 
والشبه، ويدفع العلة املوجودة بالضد والنقيض، وخيرجها أو يدفعها 

بام يمنع من حصوهلا باحلمية)(٢).
وقد جاء يف املوسوعة الطبية الفقهية: (الطبيب هو الشخص املؤهل 
أو  الطبيب  اسم  كان  وقد  املرىض، ...،  ويعالج  الطب،  يامرس  الذي 
اليوم  أما  بالتطبيب،  خربة  لديه  من  كل  عىل  يطلق  املايض  يف  احلكيم 
فقد بات اسم الطبيب حمصوراً فيمن نال شهادة جامعية جتيز له ممارسة 

الطب وفق القواعد العلمية املقررة من قبل أهل هذا العلم)(٣).
املطلب الثاين
تعريف األسنان

: املسألة األوىل: تعريف األسنان لغةً
جريان  وهو  مطرد،  واحد  أصل  والنون  (السني  فارس:  ابن  قال 
اليشء واطراده يف سهولة، واألصل قوهلم سننت املاء عىل وجهي أسنه 
، ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه، كأن اللحم  سناً، إذا أرسلته إرساالً

.(٤)( قد سن عىل وجهه، واحلمأ املسنون من ذلك، كأنه قد صب صباً
وخمتار   ،(٢٦٧) واملطلع   ،(١٧٠/١) والصحاح   ،(٥٥٤/١) العرب  لسان  انظر:   (١)

الصحاح (١٦٣)، مادة (طبب).
(٢) زاد املعاد (٩/٤–١٠) .

(٣) املوسوعة الطبية الفقهية (٦٥١).
(٤) معجم مقاييس اللغة (٦٠/٣).



 ١٨٨

واألسنان مجع سن، والسن تطلق يف اللغة عىل معان منها:
ومجعها . ١ مؤنثة  وهي  الفم،  يف  املعروفة  اجلارحة  وهي  الرضس: 

أسنان، وأسنة، واألخرية نادرة، مثل: قن وأقنان وأقنة، ويقال: 
األسنة مجع اجلمع، مثل: كن وأكنان وأكنة(١).

أسنان . ٢ جاوزت  ويقال:  عمرك،  أي  سنك؟  كم  يقال:  العمر: 
أهل بيتي أي أعامرهم.

الثور الوحيش، قال الراجز:. ٣
يف قصب أجوف مرثعن(٢) حنت حنينا كثؤاج السن 

إذا . ٤ الرعي،  من  سناً  اليوم  اإلبل  أصابت  يقال:  الشديد،  األكل 
.(٣) مشقت منه مشقاً صاحلاً

موضع الربي من القلم، يقال: أطل سن قلمك وسمنها، وحرف . ٥
قطتك وأيمنها(٤).

نّة من ثوم، أي حبة من رأس . ٦ من الثوم: حبة من رأسه، يقال: سِ
ة منه(٥). الثوم، وسنة من ثوم: فِصّ

شعبة املنجل واملنشار، يقال: كلّت أسنان املنجل(٦).. ٧
عىل . ٨ سليم  بني  معدن  وراء  وركية  ركية،  ييل  مما  باملدينة،  جبل 

مخس ليالٍ من املدينة(٧).

(١) املصباح املنري (١١١)، وتاج العروس (٢٢٣/٣٥)، مادة (سنن)
(٢) تاج العروس (٢٢٥/٣٥)، مادة (سنن).

(٣) املصدر السابق نفسه.
(٤) لسان العرب (٢٢١/١٣)، مادة (سنن).

(٥) املصدر السابق نفسه.
(٦) تاج العروس (٢٢٦/٣٥)، مادة (سنن).

 ،(٢٢٠/١٣-٢٢٤) العرب  ولسان   ،(١١١) املنري  املصباح  وانظر:  السابق،  املصدر   (٧)
والصحاح (١٢٢٢/٥)، واملعجم الوسيط (٤٥٦)، مادة (سنن).



١٨٩ 

هيمنا  الذي  واألمر  السن،  يف  قيلت  التي  التعريفات  بعض  هذه 
يف  املعروفة  اجلارحة  وهي  للسن:  األول  املعنى  هو  هذا  بحثنا  يف 

الفم.
: املسألة الثانية: تعريف األسنان اصطالحاً

ال خيرج املعنى االصطالحي لألسنان عن املعنى اللغوي املختار يف 
املسألة السابقة، وسأذكر بعض التعريفات التي قيلت يف األسنان:

األسنان: العضو الصلب من اجلسم يف الفم(١).. ١
السن: العظم الثابت يف فم اإلنسان أو احليوان، الذي أعده اهللا . ٢

تعاىل لألكل(٢).
األسنان: أجسام صلبة تشبه العظم، وتوجد يف الفكني العلوي . ٣

والسفيل عند اإلنسان والعديد من أنواع احليوانات(٣).
انتهاء . ٤ الفقاريات  أفواه  يف  تتواجد  صلبة  بنى  هي  األسنان: 

بالبرش.
جاء يف املوسوعة احلرة: (يمكن التمييز عند اإلنسان وباقي الثدييات 

باألشكال التالية:
 •.(Incisors) األسنان القاطعة أو القواطع
 •.(Canine) األنياب 
 •.(Premolars) الضواحك
 •.(Molars) األرحاء أو الطواحن

(١) األسنان وصحة اإلنسان، د. صاحب القطان (١٢).
(٢) معجم لغة الفقهاء، د. حممد رواس قلعة جي (٢٢٤).

(٣) املوسوعة العربية العاملية (١٢٤/٢).



 ١٩٠

وجيمعها بيت الشعر التايل:
رباعية ثنايا  أسنان  لإلنسان 

أربع الضواحك  كل  وأنياب 
طواحن ضعف الست أربع أخر

نواجذ فاعلمها إذ العلم أرفع(١)
فالقواطع هي األسنان األمامية، وهي الثنايا الرباعيات، واألنياب 
تقع بعد الرباعيات، والضواحك والطواحن هي النواجذ، فالضواحك 

تقع خلف األنياب، والطواحن يف القسم اخللفي من الفم(٢).
تعريف طبيب األسنان:

بعد أن عرفنا معنى الطب ومعنى األسنان اتضح لنا من هو طبيب 
األسنان، وهو الشخص املؤهل الذي يامرس مهنة طب األسنان، فهو 
الذي درس علم طب األسنان دراسة وافية، ثم يقوم بمعاجلة املرىض 
الذين يشكون من أمراض الفم والوجه والفكني واألسنان واألنسجة 

املحيطة هبا، وغريها مما له تعلق بطب األسنان(٣).

.(http://ar.wikwipedia.org) (١) املوسوعة احلرة
(٢) انظر: األسنان وصحة اإلنسان (٢٦)، ومعجم لغة الفقهاء (٢٥٧).

.http://ar.wikipedia.org(٣) انظر: املوسوعة الطبية الفقهية (٦٥١) و
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املبحث الثاين
معاجلة الطبيب للمرأة، والعكس

املطلب األول
حكم خلوة الطبيب باملريضة

اتفق الفقهاء عىل أن خلوة الرجل باألجنبية(١) حمرمة وال جتوز.
مديونة  ملالزمة  إال  حرام  باألجنبية  «اخللوة  املختار:  الدر  يف  جاء 

هربت ودخلت خربة ...»(٢).
وقال النفراوي املالكي: «وال جيوز أن خيلو رجل بامرأة ليست منه 

بمحرم وال زوجة بل أجنبية»(٣).
وجاء يف كفاية األخيار: «حترم اخللوة باألجنبية»(٤).

وقال البهويت: «وحترم اخللوة لغري حمرم عىل الكل -أي من تقدم- 
.(٥)« مطلقاً

(١) األجنبية هي من ليست زوجة وال حمرماً، واملحرم من حيرم نكاحها عىل التأبيد بالقرابة 
أو الرضاعة أو املصاهرة.

(٢) حاشية ابن عابدين (٢٣٥/٥).
للقرايف  والذخرية   ،(٤٨٤) جزي  البن  والقوانني   ،(٤٠٩/٢) الــدواين  الفواكه   (٣)

.(٣١٥/١٣)
(٤) كفاية األخيار (٣٥٠).

(٥) كشاف القناع (١٦/٥)، واإلنصاف (٣١/٨).



 ١٩٢

ودليل ذلك من القرآن، قوله تعاىل: (!  "  #  $  %  &    
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H) (املمتحنة: ١٢).

وال   ، نَ نُحْ يَ ال   :(>  =     <     ;) تعاىل  قوله  يف  قتادة:  قال 
ختلو امرأة منهن إال بذي حمرم(١).

ومن السنة حديث ابن عباس  أن رسول اهللا  قال: «ال خيلون 
رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم»(٢).

وحديث جابر بن سمرة  أن رسول اهللا  قال: «ال خيلون رجل 
بامرأة فإن ثالثهام الشيطان»(٣).

وجه الداللة من احلديثني ظاهر يف حتريم اخللوة باملرأة غري املحرم، 
ولذلك نقل االتفاق عىل ذلك النووي بقوله: «وأما إذا خال األجنبي 
باألجنبية من غري ثالث معهام فهو حرام باتفاق العلامء»(٤). وقال ابن 

حجر: «فيه منع اخللوة باألجنبية وهو إمجاع»(٥).
هذا ما اتفق عليه العلامء وهو حتريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية، أما 

إذا كان هناك امرأة أو أكثر معهام فقد اختلف الفقهاء يف ذلك:

(١) اجلامع ألحكام القرآن (٤٨/٨).
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٥/٣) كتاب النكاح، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم، رقم 
احلديث (٥٢٣٣)، ومسلم (٩٧٨/٢) كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج، 

رقم احلديث (١٣٤١).
احلديث  رقم  اجلامعة،  لزوم  يف  جاء  مما  باب  الفتن،  كتاب  الرتمذي (٤٠٤/٤)  أخرجه   (٣)
يف  األلباين  وصححه  الذهبي،  ووافقه  وصححه   ،(١١٤/١) واحلاكم   ،(٢١٦٥)

السلسلة الصحيحة (٤٣٠).
(٤) رشح صحيح مسلم (١٠٩/٩).

(٥) فتح الباري (٧٧/٤).



١٩٣ 

هبن(١)،  منفرداً  بنسوة  الرجل  خلوة  حتريم  عىل  الشافعي  نص  فقد 
من  بعدد  أجنبي  رجل  خيلو  أن  جيوز  ال  أنه  عىل  احلنابلة  نص  وكذا 
النساء(٢)، ودليلهم يف ذلك عموم حديث ابن عباس  السابق، الذي 
واحدة  غريها،  مع  كانت  إن  للمرأة  املحرم  وجود  وجوب  عىل  ينص 

كانت أم أكثر.
واألمر الذي يظهر يف هذه املسألة ما قاله األحناف(٣)، واملالكية(٤)، 
وهو املشهور عند الشافعية(٥)، وهو جواز خلوة الرجل باألجنبية مع 
وجود أكثر من واحدة إن حصل األمن وانتفت الشبهة، ولذلك يقول 
ابن عابدين: «والذي حيصل من هذا أن اخللوة املحرمة تنتفي باحلائل 

وبوجود حمرم أو امرأة ثقة قادرة»(٦).
رجل  خلوة  جواز  «واملشهور  بقوله:  القول  هذا  النووي  ورجح 
من  يستحني  النساء  ألن  غالباً،  املفسدة  لعدم  فيهن  له  حمرم  ال  بنسوة 

بعضهن بعضاً يف ذلك»(٧).
وكذا ابن حجر حيث قال: «اختلفوا هل يقوم غري املحرم مقامه يف 

هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح اجلواز لضعف التهمة به»(٨).
أكثر  أو  امرأتني  مع  األجنبي  الرجل  يكون  أن  فيجوز  هذا  وعىل 
إن وجدت احلاجة، ألن اخللوة قد زالت بوجود أكثر من واحدة فال 

ينطبق احلديث عىل هذه الصورة.
(١) املجموع (٨٧/٧).

(٢) كشاف القناع (١٦/٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢٣٦/٥).

(٤) حاشية العدوي عىل الكفاية (٣٦٧/٢).
(٥) حاشية اجلمل عىل املنهج (٤٦٦/٤).

(٦) حاشية ابن عابدين (٢٣٦/٥).
(٧) املجموع (٨٧/٧)، ورشح صحيح مسلم (١٠٩/٩).

(٨) فتح الباري (٧٧/٤). وانظر البيان للعمراين (٤١٣/٢).



 ١٩٤

خيلو  أن  األسنان  لطبيب  جيوز  هل  وهي:  مسألتنا  إىل  رجعنا  فإذا 
باملريضة لوحدها من أجل العالج؟

بأجنبية  اخللوة  جيوز  ال  وأنه  املسألة،  هذه  عىل  الفقهاء  نص  أقول: 
بوجود  اخللوة  تنتفى  أن  أو  هلا،  حمرم  بوجود  إال  العالج  لرضورة  ولو 
امرأة ثقة، ففي الفواكه الدواين: «وحمل اجلواز لرؤية الشاهد والطبيب 
الرشبيني  وقال  حرمت»(١).  وإال  باملرأة،  بخلوة  يكن  مل  إذا  واخلاطب 
اخلطيب: «فللرجل مداواة املرأة وعكسه، وليكن ذلك بحرضة حمرم أو 

زوج، أو امرأة ثقة، إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتني، وهو الراجح»(٢). 
وقال ابن مفلح: «وقال القايض: من عرف بالفسق منع من اخللوة 
بأجنبية، كذا قال: واألشهر: حيرم مطلقاً، وذكره مجاعة، قال ابن عقيل: 

.(٣)« ولو إلزالة شبهة ارتدت هبا، أو لتداوٍ
وعىل هذا فال جيوز لطبيب األسنان أن خيلو باملريضة لوحدها إال 
بوجود امرأة أخر أو حمرم، وهذا هو املوجود وهللا احلمد يف عيادات 

األسنان، حيث توجد املمرضة املساعدة للطبيب يف عالج املريضة.
 ، عىل أين أنبه إىل أمر مهم وهو أن األصل هو أن يعالج الطبيبُ املريضَ
، وال يلجأ لعالج املريضة من قبل الطبيب والعكس إال  والطبيبةُ املريضةَ
عند الرضورة وعدم توفر الطبيبة، وهذا ما نص عليه قرار جممع الفقه 
اإلسالمي حيث قرر بأن: «األصل أنه إذا توافر طبيبة متخصصة جيب 
أن تقوم بالكشف عىل املريضة، وإذا مل يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة 
غري مسلمة ثقة، فإن مل يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن مل يتوافر 
طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غري مسلم، عىل أن يطلع من 

(١) الفواكه الدواين (٤١٠/٢).
(٢) مغني املحتاج (١٣٣/٣).

(٣) الفروع (٥٥٩/٥)، وكشاف القناع (١٣/٥).



١٩٥ 

جسم املرأة عىل قدر احلاجة يف تشخيص املرض ومداواته، وأال يزيد عن 
ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معاجلة الطبيب للمرأة 

هذه بحضور حمرم أو زوج، أو امرأة ثقة خشية اخللوة»(١).
وهنا سؤال مهم، وهو ما احلكم فيام لو وجدت طبيبة تعالج املرأة، 
يعالج  طبيب  وجد  لو  وكذا  منها،   مستو أعىل  طبيب  يوجد  ولكن 

رجل، ووجدت طبيبة أعىل مستو منه؟
الظاهر يل هو جواز مثل هذه احلال بالضوابط التي ذكرهتا سابقاً، 
من عدم اخللوة، واللمس بقدر احلاجة، والنظر بقدر احلاجة، ألن هذه 
عثيمني  ابن  الشيخ  بذلك  أفتى  وقد  هذا،  مثل  تبيح  واحلاجة  حاجة، 
-رمحه اهللا- حيث قال: «إذا كان االختصاص واحداً، واحلذق متساوياً 
بني الرجل واملرأة فإن املرأة ال تذهب إىل الرجل، ألنه ال داعي لذلك 
اختصاصه  كان  أو  املرأة،  من  أحذق  الرجل  كان  إذا  أما  حاجة،  وال 
هذه  ألن  امرأة،  هناك  كان  وإن  إليه  تذهب  أن  عليها  حرج  فال  أعمق 

حاجة، واحلاجة تبيح مثل هذا»(٢).
املطلب الثاين

حكم ملس الطبيب للمريضة
اتفق الفقهاء(٣) يف اجلملة عىل عدم جواز ملس الرجل شيئاً من جسد 
رسول  أن  قالت:  عائشة   حديث  ذلك  يف  ودليلهم  األجنبية،  املرأة 

اهللا  مل متس يده يد امرأة قط(٤).

(١) جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن (٩/٣).
(٢) فتاو علامء البلد احلرام (٦٩٣)

(٣) انظر: بدائع الصنائع (١٢١/٥)، وبلغة السالك (٥٢١/٢)، ومغني املحتاج (١٣٣/٣)، 
وروضة الطالبني (٣٧٣/٥)، واإلنصاف (٣٠/٨).

(٤) أخرجه مسلم (١٤٨٩/٣) كتاب اإلمارة، باب كيفية بيعة النساء، رقم احلديث (١٨٦٦).



 ١٩٦

يطعن  «ألن  قال:    اهللا  رسول  أن  يسار   بن  معقل  وحديث 
يف رأس أحدكم بمخيط من حديد خري له من أن يمس امرأة ال حتل 

له»(١).
ووجه الداللة من احلديثني ظاهر يف عدم جواز مس الرجل المرأة 

أجنبية ال حتل له.
وقد أطلق مجهور الفقهاء القول بعدم اجلواز سواء مس الرجل امرأة 
شابة أم عجوزاً، إال أن احلنفية أجازوا مصافحة الرجل للعجوز ومس 
يدها لعدم وجود الفتنة من الطرفني، ويف ذلك يقول الزيلعي: «وهذا 
بأس  فال  تشتهى  ال  عجوزاً  كانت  إذا  وأما  تشتهى،  شابة  كانت  إذا 
بمصافحتها ومس يدها النعدام خوف الفتنة...». ثم ذكر أنه يشرتط 
أن  اللمس  جلواز  يشرتط  أنه  «فحاصله  قال:  ثم  الطرفني،  من  األمن 
يكونا كبريين مأمونني يف رواية، ويف رواية: يكتفى بأن يكون أحدمها 

.(٢)«... كبرياً مأموناً
حكم  األجنبية  للمرأة  الرجل  ملس  جواز  عدم  وهو  احلكم  وهذا 
عام، لكن يستثنى منه حال الرضورة كالعالج، فأجاز الفقهاء مداواة 
الطبيب للمريضة، إذا مل توجد طبيبة، فيعاجلها، وينظر منها، ويلمس 
عدم  عند  للمريض  الطبيبة  ملس  يف  وكذا  ملسه،  إىل  احلاجة  تدعو  ما 
وجود الطبيب. قال الرشبيني اخلطيب: «واعلم أن ما تقدم من حرمة 
النظر واملس هو حيث ال حاجة إليها، وأما عند احلاجة فالنظر واملس 

مباحان لقصد حجامة وعالج»(٣).
والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  وقال  الكبري(٢١١/٢٠)،  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   (١)
الزوائد  جممع  يف  وكذا  الصحيح)،  رجال  ثقات  الطرباين  (ورجــال   :(٦٥٧/٢)

(٣٢٦/٤)، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (٢٢٦).
(٢) تبيني احلقائق (١٨/٦)، وانظر: فتح القدير (٢٥/١٠)، وحاشية ابن عابدين (٢٣٧/٥).

(٣) مغني املحتاج (١٣٣/٣)، وروضة الطالبني (٣٧٥/٥)، واملغني (٧٧/٧).



١٩٧ 

وعىل هذا فيجوز لطبيب األسنان وهو يعالج مريضة أن يمس منها 
ما تدعو احلاجة إليه بقدر احلاجة، وينبغي التنبيه عىل أن هذا احلكم الذي 
نص عليه الفقهاء هو عند الرضورة، وعدم وجود طبيبة تعالج املريضات، 
أما عند وجود الطبيبة تنتفي الرضورة فال جيوز للطبيب معاجلة املريضة. 
ولذلك ملا ذكر الرشبيني اخلطيب هذا احلكم قال: «ويشرتط عدم امرأة 

يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه...»(١). وكذا ذكر النووي(٢).
املطلب الثالث

حكم نظر الطبيب للمريضة
الشابة،  األجنبية  املرأة  إىل  األجنبي  نظر  حرمة  الفقهاء  مجهور   ير
سواء كان النظر بشهوة أم بغري شهوة، أما إذا وجدت الشهوة فاالتفاق 

واقع عىل التحريم.
حرمة  وألن  بدهنا،  من  يشء  إىل  النظر  يباح  «ال  الرسخيس:  قال 
النظر خلوف الفتنة، وعامة حماسنها يف وجهها، فخوف الفتنة يف النظر 

إىل وجهها أكثر منه إىل سائر األعضاء»(٣).
وقال ابن عبدالرب: «وال جيوز ترداد النظر وإدامته إىل امرأة شابة من 
ذوي املحارم أو غريهن، إال عند احلاجة إليه، أو الرضورة يف الشهادة 

ونحوها»(٤).
ينظر  أن  لألجنبي  جيوز  فال  حاجة  غري  من  الشريازي: «وأما  وقال 

إىل األجنبية وال لألجنبية أن تنظر إىل األجنبي»(٥).
(١) مغني املحتاج (١٣٣/٣).

(٢) روضة الطالبني (٣٧٥/٥).
(٣) املبسوط (١٥٩/١٠).

(٤) الكايف (٤١٧/٢)، ومواهب اجلليل (٥٠٠/١).
(٥) املهذب (٣٤/٢).



 ١٩٨

قصداً  األجنبية  املرأة  من  يشء  إىل  النظر  جيوز  البهويت: «وال  وقال 
يف غري ما تقدم ملفهوم ما سبق، وأما النظر من غري قصد فليس بحرام 

.(١)«...
وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك الرميل(٢).

 (R   Q   P    O   N) تعاىل:  قوله  ذلك  يف  ودليلهم 
(النور: ٣٠). ففيه األمر بغض البرص وحفظه عن رؤية األجنبيات.

فإن  النظرة،  النظرة  تتبع  «ال  النبي  قال لعيل:  بريدة أن  وحديث 
لك األوىل، وليست لك اآلخرة»(٣).

وهذا احلكم يف الشابة، أما املرأة العجوز التي ال أرب للرجال فيها 
فقد رصح الفقهاء(٤) بجواز النظر إىل وجهها ألنه يبعد طمع الرجال 
فيهن لكربهن، وقد انعدمت فيهن دوافع الشهوة والفتنة واإلغراء التي 
قد توجد يف املرأة الشابة. ولذلك قال القرطبي يف تفسري قوله تعاىل: 
(7  8  9  :     ;    >   =) (النور: ٦٠): «إنام خص القواعد 
فأبيح  فيهن،  للرجال  مذهب  ال  إذ  عنهن،  األنفس  النرصاف  بذلك 

هلن ما مل يبح لغريهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ املتعب هلن»(٥).
هذا ما ذكره الفقهاء عموماً، وقد رصح الفقهاء(٦) أيضا بجواز نظر 

(١) كشاف القناع (١٥/٥)، واملغني (٧٨/٧).
(٢) هناية املحتاج (١٨٨/٦).

(٣) أخرجه أبو داود (٦١٠/٢) كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البرص، رقم احلديث 
(٢١٤٩)، والرتمذي (٩٤/٥) كتاب األدب، باب ما جاء يف نظرة املفاجأة، رقم احلديث 
(٢٧٧٧)، واحلاكم (١٩٤/٣)، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه األلباين يف حجاب 

املرأة املسلمة (٣٤).
(٤) انظر الكايف البن عبدالرب (٤١٧/٢)، ومواهب اجلليل (٥٠٠/١)، واملغني (٧٨/٧).

(٥) اجلامع ألحكام القرآن (٢٠٣/١٢).
 ،(٣٤/٢) واملهذب   ،(٥٠٠/١) اجلليل  ومواهب   ،(١٢٢/٥) الصنائع  بدائع  انظر:   (٦)

واملغني (٧٧/٧).



١٩٩ 

طبيبة،  وجود  وعدم  الرضورة  أو  احلاجة  عند  املرأة  عورة  إىل  الطبيب 
عىل أن تقدر الرضورة بقدرها.

وعىل هذا فيجوز لطبيب األسنان أن ينظر إىل املريضة دون شهوة 
عىل أن حياول أال ينظر إال إىل ما تدعو احلاجة إليه للعالج.



 ٢٠٠

املبحث الثالث
األحكام الفقهية املتعلقة بالوضوء

املطلب األول
خروج الدم من األسنان

قد حيتاج طبيب األسنان يف أثناء العالج أن جيرح السن أو اللثة أو 
خيلع السن، فيخرج الدم من املريض، فهل يؤثر خروج الدم من املريض 
يف وضوئه فينقض وضوءه؟ وهل جيب عليه الوضوء لتصح صالته؟

تكلم الفقهاء يف هذه املسألة باعتبار خروج الدم ناقضاً من نواقض 
الوضوء أو ليس بناقض.

وقد اتفق الفقهاء(١) عىل أن الدم اخلارج إذا كان يسرياً بحيث إنه مل 
يغلب عىل اللعاب فإنه ال ينقض الوضوء، أما إن غلب الدم اللعاب 

أو ساواه فقد اختلف الفقهاء يف نقضه عىل قولني:
القول األول: أن الدم اخلارج ينقض الوضوء، وهو قول احلنفية(٢)، 
من  أدلة  ذلك  يف  وهلم  الفاحش،  بالكثري  احلنابلة  وقيده  واحلنابلة(٣)، 

أمهها:
 ،(٣٢/١) املحتاج  ومغني   ،(١٩/١) اإلكليل  وجواهر   ،(١٦/١) االختيار  انظر:   (١)

واإلنصاف (١٩٧/١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٩٤/١)، واالختيار (١٦/١).
(٣) اإلنصاف (١٩٧/١)، وكشاف القناع (١٢٤/١).



٢٠١ 

١. حديث أيب أمامة الباهيل  أن رسول اهللا  قال: «إنام الوضوء 
مما خيرج ليس مما يدخل»(١).

٢. حديث عائشة  أن رسول اهللا  قال: «من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس(٢) أو مذي فلينرصف فليتوضأ، ثم ليبن عىل صالته»(٣).

٣. حديث متيم الداري  أن رسول اهللا  قال: «الوضوء من كل 
دم سائل»(٤).

ووجه الداللة من هذه األحاديث ظاهر يف انتقاض الوضوء بخروج 
الدم السائل من رعاف ونحوه.

مناقشة هذه األدلة: 
أدلة  بأهنا  األدلة  هبذه  االستدالل  الثاين  القول  أصحاب  ناقش 

ضعيفة، ذكر ضعفها النووي(٥) وغريه(٦)، فال يصح االستدالل هبا.
قول  وهو  الدم،  بخروج  ينتقض  ال  الوضوء  أن  الثاين:  القول 

املالكية(٧)، والشافعية(٨)، وقول للحنابلة(٩).

الدارقطني،  سنن  عىل  تعليقه  يف  آبادي  العظيم  وضعفه  الدارقطني (١٥١/١)،  أخرجه   (١)
وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة (٩٥٩).

لَس: ما خرج من اجلوف ملء الفم، أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. النهاية  (٢) القَ
البن األثري (١٠٠/٤).

(٣) أخرجه ابن ماجة (٣٨٦/١) كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف البناء عىل الصالة، وضعفه 
البوصريي يف مصباح الزجاجة (٢٢٣/١)، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (٥٤٢٦).

 ،(٣٧/١) الراية  نصب  يف  الزيلعي  وكذا  وضعفه،   (١٥٧/١) الدارقطني  أخرجه   (٤)
واأللباين يف السلسلة الضعيفة (٤٧٠).

(٥) انظر: املجموع (٥٥/٢-٥٦).
(٦) انظر احلوايش السابقة.

(٧) مواهب اجلليل (٢٩٣/١).
(٨) روضة الطالبني (١٨٣/١)، ومغني املحتاج (٣٢/١).

(٩) اإلنصاف (١٩٧/١).



 ٢٠٢

األحاديث  ضعف  ذكروا  أن  –بعد  القول  هذا  أصحاب  واستدل 
الواردة من قبل أصحاب القول األول– بأدلة منها:

حديث جابر  أن رسول اهللا  كان يف غزوة ذات الرقاع فرمي رجل 
من األنصار بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومىض يف صالته(١).

هذا  صالة    النبي  أقر  حيث  احلديث،  من  ظاهر  الداللة  ووجه 
األنصاري مع وجود هذا الدم، مما يدل عىل عدم نقضه للوضوء.

اخلطاب   بن  عمر  عن  منها:  الصحابة  عن  اآلثار  من  ورد  ما 
(٣). وعن ابن عمر أنه عرص  عن وجرحه يثعب(٢) دماً أنه صىل حني طُ
بثرة يف وجهه فخرج منها يشء من دم فحكه بني أصبعيه ثم صىل ومل 

يتوضأ(٤). وعن عبداهللا بن أيب أوىف أنه بزق دما فمىض يف صالته(٥).
وكل هذه اآلثار تدل داللة واضحة عىل أن الدم اخلارج من اإلنسان 

من غري السبيلني ال ينقض الوضوء.
وهذا القول كام هو ظاهر هو األرجح من حيث الدليل، وعليه فإن 
خرج من املريض دم يف أثناء عالج طبيب األسنان له فإنه ال ينتقض 

وضوؤه.
(١) أخرجه البخاري معلقاً (٧٧/١) كتاب الوضوء، باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني، 
ووصله أبو داود يف سننه (١٣٦/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، حديث رقم 

(١٩٨)، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود (١٩٣).
(٢) يثعب: أي جيري. النهاية يف غريب احلديث (٢١٢/١).

(٣) أخرجه الدارقطني (٢٢٤/١).
من  إال  الوضوء  ير  ال  من  باب  الوضوء،  كتاب   (٧٨/١) معلقاً  البخاري  أخرجه   (٤)
البخاري  صحيح  خمترص  يف  كام  صحيح  بسند   (١٤١/١) البيهقي  ووصله  املخرجني، 

لأللباين (٨٠/١).
(٥) أخرجه البخاري معلقا (٧٨/١) كتاب الوضوء، باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني، 
ووصله عبدالرزاق يف املصنف (١٤٨/١) بسند صحيح كام يف خمترص صحيح البخاري 

لأللباين (٨٠/١).



٢٠٣ 

املطلب الثاين
مس الطبيب للمريضة

الطبيب  ملس  حكم  األول  املبحث  من  الثاين  املطلب  يف  ذكرنا 
للمريضة، وأنه ال جيوز للطبيب أن يلمس املريضة إال ما تدعو احلاجة 
وهل  املبارش؟  اللمس  حصل  إذا  احلكم  ما  ولكن  العالج،  عند  إليه 

ينتقض وضوء الطبيب أو ال ينتقض؟
تكلم الفقهاء حول هذه املسألة يف باب نواقض الوضوء، واختلفوا 

هل مس املرأة يعد ناقضاً من نواقض الوضوء عىل ثالثة أقوال:
وهو   . مطلقاً للوضوء  ناقض  للمرأة  الرجل  ملس  أن  األول:  القول 

قول الشافعية(١) ورواية عن أمحد(٢).
ودليلهم يف ذلك عموم قوله تعاىل: (μ  ¶  ¸) (النساء: ٤٣) 

أي ملستم، فدل عىل أن جمرد اللمس ينقض الوضوء(٣).
القول الثاين: أن ملس الرجل للمرأة ال ينقض الوضوء. وهو قول 

احلنفية(٤)، ورواية عن أمحد(٥).
ه ثم صىل ومل  ودليلهم يف ذلك حديث عائشة أن النبي  قبّل نساءَ

يتوضأ(٦).
(١) هناية املحتاج (١١٦/١).

(٢) اإلنصاف (٢١١/١).
(٣) مغني املحتاج (٣٤/١).

(٤) االختيار (١٨/١).
(٥) املغني (١٢٤/١).

رقم  حديث  القبلة،  من  الوضوء  باب  الطهارة،  كتاب   (١٢٣/١) داود  أبو  أخرجه   (٦)
(١٧٨)، والرتمذي (١٣٣/١) كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ترك الوضوء من القبلة، 
عائشة  من  يسمع  مل  التيمي  إبراهيم  مرسل:  وهو  أبوداود:  وقال   ،(٨٦) احلديث  رقم 
معاوية=  احلديث:  هذا   رو (وقد  وقال:   (١٤٠/١-١٤١) الدارقطني  رواه  لكن   .



 ٢٠٤

الوضوء.  ينقض  ال  وتقبيلها  بل  املرأة  مس  أن  يف  ظاهر  دليل  وهو 
يف    اهللا  رسول  يدي  بني  أنام  قالت: «كنت  عائشة   حديث  وكذا 
قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجيل، فإذا قام بسطتها»(١)، ولو كان 

.(٢) املس ناقضاً ملا صحت صالته
القول الثالث: أن ملس الرجل للمرأة ينقض الوضوء إذا كان بلذة 

وشهوة. وهو قول املالكية واحلنابلة(٣).
واألدلة  النقض  عىل  الدالة  األدلة  بني  اجلمع  ذلك  يف  ودليلهم 
عىل  النقض  عىل  الدالة  األدلة  فحملوا  النقض،  عدم  عىل  تدل  التي 
النقض بشهوة، واألدلة الدالة عىل عدم النقض عىل عدم النقض دون 

شهوة(٤).
هذه هي أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، وأدلتهم باختصار، ويظهر يل 
أن الصواب مع القائلني بعدم النقض، ألن الوجوب يأيت من الرشع، 
أما  املرأة،  بمس  الوضوء  نقض  يوجب  رصيح  صحيح  نص  يرد  ومل 
قوله تعاىل: (μ  ¶) فاملقصود هبا اجلامع، ألن اهللا تعاىل ذكره بلفظ 
مثل  اللمس  إن  ثم  اثنني،  من  أقل  من  تكون  ال  واملفاعلة  املفاعلة، 

املس، واملس أريد به اجلامع(٥) كام يف قوله تعاىل: (¯  °  ±  ²  

عائشة، فوصل  التيمي عن أبيه عن  إبراهيم  روق عن  ابن هشام عن الثوري عن أيب   =
إسناده)، وقال ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي (١٢٥/١): (ومعاوية هذا أخرج له مسلم 
يف صحيحه، فزال بذلك انقطاعه). وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (٣١٦/١)، 

وذكر له أكثر من طريق.
احلديث  رقم  املرأة،  خلف  التطوع  باب  الصالة،  كتاب   (١٧٩/١) البخاري  أخرجه   (١)

.(٥١٣)
(٢) بدائع الصنائع (٣٠/١).

(٣) اإلنصاف (٢١١/١).
(٤) املغني (١٢٤/١).
(٥) املغني (١٢٤/١).



٢٠٥ 

تفسري  ذلك  يؤكد  وما  اآليات،  من  وغريها   (٢٣٧ (البقرة:   (´   ³
ترمجان القرآن ابن عباس  بأن اللمس يف اآلية: اجلامع(١).

وينبغي اإلشارة إىل أن أكثر أهل العلم يرون عدم النقض إذا كان 
اللمس من وراء حائل(٢)، وعىل هذا فإن مس طبيب األسنان املريضة 
من وراء حائل –وهو الواقع فعالً حيث يلبس الطبيب القفازين– فال 
ولو  مطلقاً  وضوؤه  ينتقض  ال  الراجح  القول  وعىل  وضوؤه،  ينتقض 

دون حائل.
املطلب الثالث

املضمضة مع وجود التقويم
قد حيتاج املريض إىل وضع تقويم لألسنان(٣)، بحكم الطبيب بأمهية 
من  يمنع  إنه  بحيث  الوضوء  صحة  يف  التقويم  هذا  يؤثر  فهل  ذلك، 
وصول املاء إىل األسنان، أم أن هذا ال يؤثر ويصح الوضوء بوجوده؟

من ير من الفقهاء استحباب املضمضة يف الوضوء -وهو قول 
من  وضوء  بصحة  احلال  بطبيعة  حيكمون  فإهنم  الفقهاء(٤)–  مجهور 
مل  وإن  حتى  صحيح  وضوءه  فإن  أسنانه،  عىل  التقويم  هذا  وضع 
وليست  سنة  األصل  يف  املضمضة  ألن  األسنان،  مجيع  إىل  املاء  يصل 

واجبة.
احلنابلة(٥)–  –وهم  الوضوء  يف  املضمضة  بوجوب  القائلون  أما 

(١) انظر تفسري ابن كثري (٣١٤/٢).
(٢) املغني (١٢٥/١)، وانظر: املجموع (٣٠/٢).

حوله  الكالم  وسيأيت  وتعديلها،  لتثبيتها  األسنان  عىل  يوضع  يشء  عن  عبارة  التقويم   (٣)
وحول حكمه يف املبحث السادس.

(٤) تبيني احلقائق (٤/١)، وحاشية الدسوقي ٩٧/١)، والوسيط للغزايل (٢٨٢/١).
(٥) اإلنصاف (١٥٢/١).



 ٢٠٦

فإهنم ال يشرتطون –يف رواية– وصول املاء إىل مجيع أجزاء الفم، وقد 
رصح بذلك ابن قدامة حيث يقول: «وال جيب إدارة املاء يف مجيع الفم، 
يف  مستحبة  مبالغة  ذلك  وإنام  األنف،  باطن  مجيع  إىل  املاء  إيصال  وال 

حق غري الصائم»(١).
وقال السامري: «وصفة املضمضة وضع املاء يف الفم ودورانه وجمه 

بعد ذلك أو بلعه»(٢).
اإلدارة  جتب  ال  تابعه:  ومن  املوفق  الشيخ  «قال  املرداوي:  وقال 
جممع  يف  وقال  األنف...،  باطن  مجيع  إىل  اإليصال  وال  الفم،  مجيع  يف 
البحرين وغريه: وقدر املجزئ وصول املاء إىل داخل، قال يف املطلع: 

املضمضة يف الرشع وضع املاء يف فيه وإن مل حيركه»(٣).
وقال هباء الدين املقديس: «ويف املضمضة وهي إدارة املاء يف أقىص 

الفم، وهو مستحب»(٤).
يشرتط  ال  ألنه  التقويم،  وجود  مع  الوضوء  فيصح  هذا  وعىل 
الفم  مجيع  إىل  املاء  يصل  أن  بوجوهبا–  القول  –عىل  املضمضة  يف 

واألسنان.
من  اخلاتم  إزالة  بمسألة  شبيهة  املسألة  هذه  بأن  يقال  أن  ويمكن 
عند  نزعه  جيب  الراجح– ال  القول  –عىل  فاخلاتم  الوضوء،  عند  اليد 
عند  ينزعه  كان  أنه  يثبت  ومل  يلبسه،  كان    النبي  ألن  الوضوء(٥)، 
الوضوء، أما ما ورد يف سنن ابن ماجة عن أيب رافع عن أبيه أن رسول 

(١) املغني (٨٣/١).
(٢) املستوعب (١٤٦/١).

(٣) تصحيح الفروع (١٤٦/١).
(٤) العدة رشح العمدة (٣٦/١).

(٥) انظر: جواهر اإلكليل (١٤/١)، والرشح املمتع البن عثيمني (٢٠٩/١).



٢٠٧ 

اهللا  كان إذا توضأ حرك خامته(١). فهو حديث ضعيف، ضعفه ابن 
حجر(٢)، والبوصريي(٣) وغريمها(٤).

وعىل هذا فمن توضأ وغسل كفيه مع وجود اخلاتم، وكونه مانعاً من 
وصول املاء إىل مجيع األصبع فوضوؤه صحيح، والقول بصحة وضوء 
من متضمض وعليه التقويم من باب أوىل، ألنه يشق نزع التقويم بعد 

وضعه بخالف اخلاتم.
كام يمكن القول بأن هذا مما عفي عنه ملشقة التحرز منه، وقد رصح 
احلطاب بذلك عند احلديث عن نزع اخلاتم عند الوضوء حيث يقول: 
وليسارة  مطلوباً،  لبسه  لكون  عنه  عفي  إنه  يقال  أن  والظاهر  «قلت: 

حمله»(٥).
وهذا تؤكده القاعدة الفقهية املتبعة عند الفقهاء وهي: املشقة جتلب 

التيسري، واألمر إذا ضاق اتسع، واملستنبطة من قوله تعاىل: (§  ¨   
   ~  }   |   {  z) :(البقرة: ٢٨٦)، وقوله تعاىل (¬  «  ª  ©

ے  ¡) (احلج: ٧٨).
وضع  من  األسنان  عالج  عند  حيصل  ما  املسألة  هبذه  يلتحق  ومما 
بعض املواد التي تلتصق باألسنان أو اللثة يف أثناء الرتكيب، فاملضمضة 
القول  عىل  حتى  املــادة،  هذه  بوجود  صحيح  والوضوء  صحيحة 
بوجوب املضمضة ملا ذكرنا من وجود املشقة، وأن هذا مما عفي عنه، 

وأن وصول املاء إىل مجيع الفم ليس بواجب.
(١) أخرجه ابن ماجة (١٥٣/١) كتاب الطهارة، باب ختليل األصابع، رقم احلديث (٤٤٩)، 
الزجاجة  مصباح  يف  البوصريي  وقال   ،(٢٦٧/١) الباري  فتح  يف  حجر  ابن  وضعفه 

(١١٧/١): هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه حممد بن عبد اهللا.
(٢) فتح الباري (٢٦٧/١).

(٣) مصباح الزجاجة (١١٧/١).
(٤) كاأللباين يف مشكاة املصابيح (١٣٤/١).

(٥) مواهب اجلليل (١٩٧/١).



 ٢٠٨

وكذا احلكم بوجود األسنان الصناعية، فإن الوضوء مع وجودها يف 
الفم صحيح، وال جيب نزعها، قياساً عىل مسألة خلع اخلاتم السابقة. 
كان  إذا  السؤال:  هذا  اهللا-  -رمحه  عثيمني  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
املضمضة؟  عند  نزعها  عليه  جيب  فهل  صناعية،  أسنان  لإلنسان 
فأجاب: «إذا كان عىل اإلنسان أسنان مركبة، فالظاهر أنه ال جيب عليه 
أن يزيلها، وتشبه هذه باخلاتم، واخلاتم ال جيب نزعه عند الوضوء، بل 
األفضل أن حيركه، لكن ليس عىل سبيل الوجوب، ألن النبي  كان 
يلبسه، ومل ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعاً 
من وصول املاء من هذه األسنان، السيام أن بعض الناس تكون هذه 

الرتكيبة شاقاً عليه نزعها ثم ردها»(١). 

(١) جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني (١٤٠/١١).



٢٠٩ 

املبحث الرابع
األحكام الفقهية املتعلقة بالصالة

املطلب األول
وجود الدم عىل ثوب الطبيب أو املريض

من األمور التي حتصل يف أثناء عالج طبيب األسنان ملريضه خروج 
الدم من فم املريض، وهذا الدم قد يصيب ثوب املريض أو الطبيب، 
فال  نجس  وهل الدم  الدم عىل الثوب؟  هذا  الصالة بوجود  حكم  فام 

تصح الصالة بوجوده عىل الثوب؟
نقل مجع من العلامء االتفاق عىل نجاسة الدم، منهم: العيني حيث 
أن  خالف  عبدالرب: «وال  ابن  وقال  باإلمجاع»(١).  نجس  يقول: «الدم 
عىل  العلامء  العريب: «اتفق  ابن  وقال  نجس»(٢).  رجس  السفوح  الدم 
أن الدم حرام نجس»(٣). وقال النووي: «واحلديث فيه داللة عىل أن 
سئل:  عندما  أمحد  اإلمام  وقال  املسلمني»(٤).  بإمجاع  وهو  نجس  الدم 
الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: «الدم مل خيتلف الناس فيه، والقيح قد 

اختلف الناس فيه»(٥).
(١) عمدة القارئ (١٤١/٣).

(٢) االستذكار (٢٠٤/٣).
(٣) أحكام القرآن (٥٣/١).

(٤) رشح صحيح مسلم (٢٠٠/٣).
(٥) رشح العمدة (١٠٥/١).



 ٢١٠

الفقهاء،  مجهور  قول  أنه  والصحيح  نظر،  فيه  اإلمجاع  هذا  ونقل 
فقد ذكر النووي يف معرض كالمه عن فضالت النبي  أن الصحيح 
عند اجلمهور نجاسة الدم والفضالت، وبه قطع العراقيون، وخالفهم 
القايض حسني فقال: األصح طهارة اجلميع . ونص بعض الفقهاء عىل 

عدم نجاسة دم الشهيد(١).
يسري  عن  يعفى  أنه  ذكروا  الفقهاء  من  كثرياً  فإن  النقل؛  هذا  ومع 
منه  خيرج  من  صالة  بصحة  وحكموا  اإلنسان،  من  خيرج  الذي  الدم 
الدم اليسري، وإن اختلفوا يف حد اليسري، إال أهنم يف اجلملة صححوا 

.(٢) صالة من خيرج من بدنه الدم وكان يسرياً
وهذا يبني يرس الرشيعة، ورفعها احلرج عن املكلف، ولذلك ذكر 
يف  التخفيف  أسباب  أن  التيسري  جتلب  املشقة  قاعدة  حتت  السيوطي 
مع  «كالصالة  قال:   ،البلو وعموم  العرس،  منها:  سبعة  العبادات 

النجاسة املعفو عنها، كدم القروح والدمامل والرباغيث...»(٣).
التخفيف،  أنواع  من  السادس  السبب  ذكر  حيث  نجيم  ابن  وكذا 
كام  عنها  املعفو  النجاسة  مع  كالصالة   ،البلو وعموم  وقال: «العرس 

دون ربع الثوب من خمففة، وقدر الدرهم من املغلظة»(٤).
صحة  تبني  التي  الكثرية  واآلثار  األحاديث  احلكم  هذا  يؤكد  ومما 
صالة من خيرج منه دم فيصيب ثوبه وبدنه، ومنها حديث األنصاري 
(٥)، وما ورد من آثار عن الصحابة منهم عمر  الذي صىل وهو ينزف دماً

(١) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (١٦٧/١) واملجموع (٢٣٤/١) اإلنصاف (٣٢٨/١).
(٢) انظر مراقي الفالح (٨٥)، ورشح اخلريش (٨٧/١)، وحاشية قليويب وعمرية (١٨٤/١)، 

وتصحيح الفروع (٢٥٤/١).
(٣) األشباه والنظائر للسيوطي (٧٨).

(٤) األشباه والنظائر البن نجيم (٧٦).
(٥) تقدم خترجيه ص٢٠٠.



٢١١ 

ذلك  ذكرنا  كام  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  من  وغريمها  عمر  وابن 
يف املطلب األول من املبحث الثالث. وعىل هذا فام يصيب املريض أو 

الطبيب من الدم عىل ثوبه أو بدنه ال يؤثر يف صحة الصالة.
وهذا يؤكد عىل أن القول الراجح هو أن دم اإلنسان طاهر، قلّ أو 

كثر، وليس بنجس، ويدل عىل ذلك أمور:
أن القاعدة املقررة هي أن األصل يف األعيان الطهارة ما مل يثبت . ١

أمر  أنه    النبي  عن  ينقل  ومل  بنجاستها،  رصيح  صحيح  دليل 
من  اإلنسان  يصيب  ما  كثرة  مع  احليض،  دم  إال  الدم  بغسل 

جروح، ألن احلاجة تدعو إىل ذلك .
أن أجزاء اآلدمي طاهرة ولو قطعت، وهو قول مجهور الفقهاء(١)، . ٢

حيث يرون أن حكم أجزاء اآلدمي وأبعاضه حكم مجلته، سواء 
انفصلت يف حياته أو بعد موته، ولذلك فإن اإلنسان لو قطعت 
فإذا  كثريا،  يكون  وربام  دما،  حتمل  أهنا  مع  طاهرة  لكانت  يده 
كان اجلزء من اآلدمي الذي يعترب ركنا يف بنية البدن طاهرا فالدم 

الذي ينفصل منه وخيلفه غريه من باب أوىل.
يف . ٣ يصلون  الناس  زال  ما  قوله:  البرصي  احلسن  عن  ثبت  أنه 

النبي  عن  يرد  ومل  الكثري،  الدم  منهم  يسيل  وقد  جراحاهتم(٢)، 
 األمر بغسله، ومل يرد أهنم كانوا يتحرزون عنه حترزا شديدا، 
بحيث حياولون التخيل عن ثياهبم التي أصاهبا الدم متى وجدوا 

غريها(٣).

(١) االختيار (٢٥/١)، وحاشية الدسوقي (٥٤/١)، واإلقناع للرشبيني اخلطيب (٢٤/١)، 
واملغني (٦٣/١).

(٧٨/١) كتاب الوضوء باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني  (٢) أخرجه البخاري تعليقاً
من القبل والدبر.

(٣) انظر: الرشح املمتع البن عثيمني (٤٤١/١-٤٤٣).



 ٢١٢

املطلب الثاين
خروج الدم من السن يف أثناء الصالة

األسنان  طبيب  عند  املريض  عالج  بعد  غالباً  تقع  التي  األمور  من 
الصالة،  أثناء  يف  اخلروج  هذا  حيصل  وقد  األسنان،  من  الدم  خروج 
األسنان  من  الدم  خروج  يعد  وهل  املريض؟  صالة  يف  هذا  يؤثر  فهل 
هذا  املريض شيئاً من  بلع  وهي: لو   أخر مبطالً للصالة؟ ثم مسألة 

الدم اخلارج، فهل هذا مبطل الصالة؟
الفقهاء،  ذكرمها  مسألتني  عن  متفرع  املسألتني  هاتني  عىل  والكالم 
األوىل يف حكم الرعاف(١) يف أثناء الصالة، والثانية يف حكم من أكل 

شيئاً ما بني أسنانه يف أثناء الصالة.
أما املسألة األوىل: وهي حكم الرعاف يف الصالة، وهل هو مبطل 
للصالة؟ فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة حيث ير احلنفية واملالكية 
يف ظاهر عباراهتم عدم بطالن الصالة بالرعاف، وقد نقل الباجي عن 

القايض أيب حممد إمجاع الصحابة عىل ذلك(٢).
وذكر الكاساين أن مذهب احلنفية عدم بطالن الصالة بام خيرج من 

.(٣) البدن من بول أو غائط أو ريح أو رعاف استحساناً
الراعف  صالة  بطالن  بعدم  رصحوا  حيث  املالكية؛  مذهب  وكذا 

ن رشحه من الرشاح(٤). كام يف خمترص خليل ومَ
«ومن  قال:    اهللا  رسول  أن  عائشة   حديث  ذلك  يف  ودليلهم 

(١) الرعاف: هو الدم الذي خيرج من األنف. املطلع (٤٤).
(٢) املنتقى للباجي (٨٣/١).

املبسوط  انظر  الصالة.  بطالن  وهو  آخر  قول  املذهب  ويف   ،(٢٢٠/١) الصنائع  بدائع   (٣)
.(٣٢٤/١)

(٤) جواهر اإلكليل (٣٨/١)، ومواهب اجلليل (٤٨٤/١).



٢١٣ 

عىل  ليبن  ثم  فلينرصف  مذي  أو  قلس  أو  رعاف  أو  قيء  أصابه 
صالته»(١). ووجه الداللة ظاهر يف عدم بطالن الصالة بالرعاف، ألنه 

 قال: «ليبن» ومل يقل ليعد الصالة(٢).
قول  وهو  بالرعاف،  الصالة  بطالن  عىل  نصوا  فقد  الشافعية  أما 
الشافعي يف اجلديد كام ذكر املاوردي(٣). وهو قول احلنابلة أيضاً، كام 
وا عليه يف باب اإلمامة حيث قال البهويت: «وال تصح إمامة من به  نصّ
حدث مستمر، كرعاف وسلس وجرح ال يرقأ دمه ... ألن يف صالته 

خلالً غري جمبور»(٤).
وكأهنم حكموا ببطالن صالة الراعف؛ ألن الدم نجس وال تصح 

الصالة بوجود النجاسة عىل الثوب أو البدن.
بطالن  عدم  وهو  األول  القول  هو  الصواب  القول  أن  يل  ويظهر 

الصالة بالرعاف ألمور:
أنه ال يثبت نص صحيح يوجب بطالن الصالة بالرعاف.. ١
ذكر . ٢ ولذلك  بذلك،  نص  يأتِ  مل  ما  النقض  عدم  األصل  أن 

النووي يف مسألة عدم نقض الوضوء بخروج الدم قاعدة نافعة 
فقال: «وأحسن ما أعتقده يف املسألة أن األصل أن ال نقض حتى 

يثبت بالرشع ومل يثبت»(٥).
منه . ٣ خرج  من  صالة  صحة  تثبت  صحيحة  أحاديث  وردت  أنه 

الدم كام يف حديث األنصاري الذي مر(٦)، حيث أكمل صالته 
(١) تقدم خترجيه ص١٩٩.

(٢) بدائع الصنائع (٢٢٠/١).
(٣) احلاوي (٣٨٤/٢)، وانظر: البيان (٤٧٠/٢)، وفتح العزيز للرافعي (٢٣١/٢).

(٤) رشح منتهى اإلرادات (٢٥٨/١).
(٥) املجموع (٥٥/٢).

(٦) انظر ص ٢٠٠.



 ٢١٤

مع وجود الدم الكثري الذي هو أكثر من الرعاف، فعدم بطالن 
الصالة بالرعاف من باب أوىل.

صحة . ٤ تفيد  والتابعني  عنه  الصحابة   عن  آثار  وردت  أنه 
آثار  وهي  صالته،  عىل  ليبن  ثم  يتوضأ  وأنه  الراعف،  صالة 
جبري  بن  وسعيد  والنخعي  عمر  وابن  وعيل  عمر  عن  كثرية 

وغريهم(١).
فصالته  يصيل  وهو  املريض  أسنان  من  الدم  خرج  فإن  هذا  وعىل 
الصالة  بطالن  عىل  يدل  رصيح  صحيح  دليل  ورود  لعدم  صحيحة 

بخروج الدم، وألن األصل عدم النقض.
اخلارج  الدم  من  شيئاً  املصيل  بلع  إذا  فيام  وهي  الثانية:  املسألة  وأما 

من أسنانه فهل تبطل صالته بذلك؟
يف  األكل  حكم  عن  حديثهم  عند  املوضوع  هذا  يف  الفقهاء  تكلم 
الصالة، وقد اتفقوا عىل أن األكل املتعمد مبطل للصالة(٢)، ثم اختلفوا 
يف اليشء اليسري من الطعام الذي يعلق باألسنان، هل إذا بلعه بطلت 

صالته بذلك؟ 
أو  احلمصة  قدر  كان  إذا  الطعام  أن  واملالكية(٤)،  احلنفية(٣)،   فري

أكثر فبلعه املصيل فإن صالته تفسد.
ودليلهم يف ذلك أن ما دون احلمصة ليس بأكل فال يبطل الصالة، 
ويأخذ  وقوعه،  ويغلب  يعم  مما  وهو  يسرياً،  يكون  احلمصة  دون  فام 

–١٤٨/١) لعبدالرزاق  واملصنف   ،(٢٦١/٤–٢٦٥) شيبة  أيب  البن  املصنف  انظر:   (١)
.(١٤٩

(٢) نقل اإلمجاع ابن املنذر يف كتاب اإلمجاع (٣٧)، وابن حزم يف مراتب اإلمجاع (٢٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤١٨/١).

(٤) بلغة السالك (١٣٩/١).



٢١٥ 

حكم التبع للريق، وال يمكن التحرز من ذلك املقدار، والقول بفساد 
تبطل  فال  احلرج،  بنفي  جاء  والدين  للناس،  حرج  فيه  ببلعه  الصالة 

الصالة ببلعه(١).
أما الشافعية(٢)، واحلنابلة(٣) فريون عدم بطالن الصالة ببلع اليسري 

الذي يكون بني األسنان بحيث جيري جمر الريق.
ودليلهم يف ذلك أن ما جيري جمر الريق يكون يسرياً، وال يمكن 
االحرتاز منه، فهو مما عفي عنه، كام أن هذا اليسري ال يسمى أكالً فال 

تبطل الصالة به.
فال  بينهام،  واضحاً  فرقاً  جيد  ال  وأدلتهم  القولني  هذين  يف  والناظر 
دليل رصيح يدل عىل بطالن الصالة ببلع اليسري من الطعام مما يبقى 
بني األسنان، مما يدل عىل أن هذا من املعفو عنه رشعاً، كام أن هذا ال 

يعد أكالً حتى يقال ببطالن الصالة به(٤).
وعىل هذا فإن بلع املريض شيئاً من الدم اخلارج من أسنانه فإن هذا 

ال يعد مبطالً للصالة ألمور:
أن هذا ال يعد أكال فتبطل الصالة به.. ١
أن هذا مما عفى عنه الرشع، ألنه من اليسري الذي ال حكم له.. ٢
عن . ٣ احلرج  برفع  القاضية  العامة  الرشيعة  قواعد  يوافق  هذا  أن 

املكلف.

(١) انظر: فتح القدير (٤١٢/١)، والقوانني الفقهية (٨٩).
(٢) مغني املحتاج (٢٠٠/١).

(٣) اإلنصاف (١٣١/٢).
(٤) حاشية البيجرمي عىل املنهج (٢٤٩/١)، وكشاف القناع (٣٩٩/١).



 ٢١٦

املطلب الثالث
الصالة مع وجود السن املخلوع يف ثوب املريض أو الطبيب

أو  سناً  خيلع  أنه  ملريضه  األسنان  طبيب  عالج  أثناء  يف  حيصل  قد 
به  حيتفظ  أو  الطبيب،  ثوب  يف  السن  هذا  فيكون  أسنانه،  من  أكثر 
ثوبه  يف  والسن  املريض  صالة  فهل  به،  يصيل  ثم  ثوبه،  يف  املريض 
صحيحة باعتبار طهارة هذا السن، أم أهنا باطلة باعتبار نجاسة هذا 

السن؟
هل  احلي  اآلدمي  من  املخلوعة  السن  حكم  يف  الفقهاء  اختلف  قد 

هي نجسة أو طاهرة عىل ثالثة أقوال:
مسلامً  طاهرة،  احلي  اآلدمي  من  املخلوعة  السن  أن  األول:  القول 

كان اآلدمي أم كافراً، وهو قول مجهور الفقهاء(١).
 ،(٧٠ (_  `        b  a) (اإلرساء:  تعاىل:  قوله  ذلك  يف  ودليلهم 
ومقتىض  اإلنسان،  كرم  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أن  اآلية  يف  الداللة  ووجه 
هذه  ضمن  ويدخل  طاهرة،  أعضائه  مجيع  تكون  أن  التكريم  هذا 
ال  املؤمن  «إن   : قوله  ذلك  عىل  يدل  ومما  املخلوع.  السن  األعضاء 

.(٣) ينجس»(٢). فهو طاهر حياً وميتاً
كان  سواء  احلي  اآلدمي  من  املخلوعة  السن  نجاسة  الثاين:  القول 

. مسلامً أم كافراً

الطالبني  وروضة   ،(٥٤/١) الدسوقي  وحاشية   ،(١٠٥/٤) عابدين  ابن  حاشية   (١)
(١٢٤/١)، واملغني (٤٢/١).

رقم  السوق،  يف  ويميش  خيرج  اجلنب  باب  الغسل،  كتاب  البخاري (١١٠/١)  أخرجه   (٢)
ال  املسلم  أن  عىل  الدليل  باب  احليض،  كتاب   (٢٨٢/١) ومسلم   ،(٢٨٥) احلديث 

ينجس، رقم احلديث (٣٧١).
(٣) املغني (٤٢/١).



٢١٧ 

وهو قول لألحناف(١)، وقول للاملكية(٢)، وقول للشافعية(٣)، وقول 
للحنابلة(٤).

ودليلهم يف ذلك أن حرمة بدن اإلنسان إنام تثبت جلملته ال ألبعاضه، 
ولذلك جاء يف احلديث: «ما أبني من حي فهو ميت»(٥). وهذا يشمل 

السن املخلوعة فتكون نجسة(٦).
نوقش هذا االستدالل من وجهني:

الوجه األول: أنه مل يثبت حديث هبذا اللفظ، والثابت هو حديث: 
يف  ظاهر  هو  كام  وهذا  ميتة»(٧)،  فهو  حية  وهي  البهيمة  من  قطع  «ما 

احليوان وليس يف اإلنسان.
الوجه الثاين: أن حرمة بدن اإلنسان ألبعاضه كام هي جلملته، بدليل 
أن كرس عظم امليت ككرس عظم احلي، وألنه يصىل عىل أجزاء اإلنسان 

فكانت طاهرة كجملته(٨).
(١) حاشية ابن عابدين (١٣٨/١).

(٢) حاشية الدسوقي (٥٤/١).
(٣) روضة الطالبني (١٢٤/١)، والبيان (٤٢٤/١).

(٤) املغني (٤٢/١).
(٥) احلديث جاء بلفظ: "ما قطع من حي فهو ميت"، أخرجه ابن ماجة (١٠٧٣/٢) كتاب 
الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، رقم احلديث (٣٢١٧)، وقال البوصريي يف 
الزوائد (١٦٨/٢): (هذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر اهلذيل السلمي)، قال ابن حجر 
عنه يف التقريب (٨٠٠٢): (مرتوك احلديث)، وفيه أيضا شهر بن حوشب، قال عنه ابن 
حجر يف التقريب (٢٨٣٠): (صدوق كثري اإلرسال واألوهام)، وأعله احلاكم باإلرسال 

كام يف املستدرك (١٢٤/٤).
(٦) البيان (٤٢٤/١–٤٢٥).

احلديث  رقم  قطعة،  منه  قطع  صيد  يف  باب  الصيد،  كتاب  داود (٢٧٧/٣)  أبو  أخرجه   (٧)
(٢٨٥٨)، والرتمذي (٦٢/٤) كتاب األطعمة، باب ما قطع من احلي فهو ميت، رقم 
احلديث (١٤٨٠)، وأخرجه احلاكم يف املستدرك (١٢٤/٤) وقال: هذا حديث صحيح 

اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
(٨) املغني (٤٢/١)، ورشح صحيح مسلم للنووي (٦٦/٤).



 ٢١٨

القول الثالث: السن املخلوع من املسلم طاهرة، ومن الكافر نجسة. 
وهو قول الظاهرية(١).

   3   2) تعاىل:  لقوله  نجس  الكافر  أن  ذلك  يف  ودليلهم 
4) (التوبة: ٢٨)، وبعض النجس نجس، وعىل هذا فالسن املخلوعة 
طاهرة  فهي  مؤمن  من  املخلوعة  أما  الكافر،  لنجاسة  نجسة  كافر  من 

لطهارة املؤمن(٢).
نوقش االستدالل هبذا االستدالل بأن املقصود من اآلية ليس نجاسة 
ابن  قال  األبدان،  نجاسة  ال  االعتقاد  نجاسة  املراد  بل  املرشك،  عني 
كثري: «ودلت هذه اآلية الكريمة عىل نجاسة املرشك كام ورد يف احلديث 
الصحيح «املؤمن ال ينجس»، وأما نجاسة بدنه فاجلمهور عىل أنه ليس 

بنجس البدن والذات، ألن اهللا تعاىل أحل طعام أهل الكتاب»(٣).
وقال الشوكاين: «وذهب اجلمهور من السلف واخللف، ومنهم أهل 
سبحانه  اهللا  ألن  الذات،  بنجس  ليس  الكافر  أن  إىل  األربعة  املذاهب 
وتعاىل أحل طعامهم، وثبت عن النبي  يف ذلك من فعله وقوله ما 
يفيد عدم نجاسة ذواهتم، فأكل يف آنيتهم ورشب منها، وتوضأ فيها، 

وأنزهلم يف مسجده»(٤).
اآلدمي  سن  طهارة  هو  املسألة  هذه  يف  الراجح  فالقول  هذا  وعىل   

مطلقاً حياً وميتاً، سواء كان مسلامً أم كافراً ألمور:
وال . ١ النجاسة،  عىل  يدل  دليل  يثبت  حتى  الطهارة  األصل  ألن 

دليل عىل ذلك.

(١) املحىل (١٨٣/١).

(٢) املحىل (١٨٣/١).
(٣) تفسري ابن كثري (١٣١/٤).

(٤) فتح القدير للشوكاين (٣٤٩/٢).



٢١٩ 

اجلزء . ٢ يشمل  والتكريم  وميتاً،  حياً  اإلنسان  كرم  اهللا  أن 
والبعض.

اآلدمي . ٣ أجزاء  نجاسة  عىل  يدل  رصيح  صحيح  دليل  يثبت  مل 
حال حياته.

السن  بوجود  صحيحة  الطبيب  أو  املريض  فصالة  هذا  وعىل 
املخلوع، ألنه طاهر وليس بنجس.



 ٢٢٠

املبحث اخلامس
األحكام الفقهية املتعلقة بالصوم

املطلب األول
بلع الدم أو الدواء

الدم  من  شيئاً  املريض  يبلع  ملريضه  األسنان  طبيب  عالج  أثناء  يف   
هذا  الدواء، فهل يؤثر  اخلارج من األسنان أو اللثة، أو يبلع شيئاً من 

البلع عىل صحة الصوم؟
بني  الذي  اليسري  ببلع  الفطر  عدم  عىل  الفقهاء  بني  واقع  االتفاق 
ابن  قال  وإخراجه،  متييزه  يمكن  ال  بحيث  الطعام،  بقايا  من  األسنان 
املنذر: «وأمجعوا عىل أن ال يشء عىل الصائم فيام يزدرده(١) مما جيري مع 

الريق مما بني أسنانه فيام ال يقدر عىل االمتناع منه»(٢).
أما اخلالف فهو فيام إذا أمكن متييز ما خيرج من األسنان ولفظه خارج 

الفم، هل يبطل الصوم إذا بلعه املريض أو ال يبطل؟ فيه قوالن:
قول  وهو  يفطر،  فإنه  فابتلعه  لفظه  أمكنه  إن  أنه  األول:  القول 

اجلمهور(٣).
(١) زرد اللقمة وازدردها: أي بلعها. القاموس املحيط (٥٧٥/١) مادة (زرد).

(٢) اإلمجاع البن املنذر (٤٧).
واملبدع   ،(١٩٨/٣) العزيز  وفتح   ،(١٣٦) جزي  البن  القوانني   ،(١٥٧/٣) املبسوط   (٣)

.(٢٨/٣)



٢٢١ 

ودليلهم يف ذلك كام يقول ابن قدامة: (أنه بلع طعاماً يمكنه لفظه 
باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كام لو ابتدأ األكل)(١).

القول الثاين: أنه لو ابتلعه فإنه ال يفطر ما مل يبلغ قدر احلمصة فيفطر. 
وهو قول احلنفية(٢). ونص مالك يف املدونة(٣)، وقول للشافعية(٤).

احلمصة  دون  هو  مما  األسنان  بني  يكون  ما  أن  ذلك  يف  ودليلهم   
يعترب يسرياً ال يمكن التحرز منه، وما ال يمكن التحرز منه فهو عفو، 
ونظريه الصائم إذا متضمض فإنه يبقى يف فمه بلة ثم تدخل بعد ذلك 
حلقه مع ريقه، وال يفطر بذلك. أما ما كان مثل احلمصة فال يبقى عادة 

بني األسنان ويمكن االحرتاز منه، فبلعه متعمداً يفطر الصائم(٥).
الفطر  عدم  وهو  الثاين،  القول  رجحان  هو  يل  يظهر  الذي  والقول 
بابتالع ما بني األسنان وبقايا الطعام، لكن ال حيدد باحلمصة؛ وذلك 

ألمور:
أن هذا ال يسمى طعاماً وغذاءً فيفطر به الصائم.. ١
أنه يشء يسري غري مقصود فهو معفو عنه.. ٢
أن القول بالفطر به فيه حرج عىل املكلف، ألنه أمر متكرر عمت . ٣

عن  احلرج  رفع  الرشيعة  يف  املقررة  القواعد  ومن   ،البلو به 
املكلف.

إن  الطعام  بقايا  ابتالع  عدم  هو  الصائم  عىل  ينبغي  الذي  أن  عىل 
أحس هبا وبطعمها.

(١) املغني (١٩/٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٩٨/٢).

(٣) املدونة (١٧٩/١).
(٤) روضة الطالبني (٢٢٤/٢).

(٥) املبسوط (١٥٧/٣)، وحاشية ابن عابدين (٩٨/٢).



 ٢٢٢

هذا ما يتعلق ببلع ما بني األسنان من بقايا الطعام، أما مسألتنا فهي 
عند  اخلارج من األسنان  الدواء أو الدم  املريض شيئا من  ابتلع  إذا  ما 

العالج، أو عند خلع السن فهل يفطر بذلك؟
اتفق الفقهاء عىل أن من خلع سنه، ومل يصل إىل حلقه يشء مما خيرج 
من السن من دم ونحوه، فصومه صحيح، واتفقوا عىل أنه إن خرج من 

أسنانه دم ودخل جوفه، وكان كثرياً، فإنه يفسد الصيام(١).
أما اخلالف فهو يف حد القليل والكثري، وهناك قوالن يف ذلك:

كثرياً،  أم  كان  قليالً  الدم  هذا  ببلع  يبطل  الصوم  أن  األول:  القول 
وهو قول اجلمهور(٢).

ودليلهم يف ذلك أن الفم يف حكم الظاهر، واألصل حصول الفطر 
بكل واصل منه، لكن الرشع عفى عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، 

فام عداه يبقى عىل األصل(٣).
يفطر،  فإنه  أكثر  أو  للريق  مساوياً  الدم  هذا  كان  إن  الثاين:  القول 
قول  وهو  به.  يفطر  فال  حكمه  يأخذ  فإنه  للريق  الغلبة  كانت  إن  أما 

احلنفية(٤).
ودليلهم يف ذلك أن الدم إذا كان دون الريق، والغلبة للريق؛ فهو 
يأخذ حكمه يف عدم الفطر به، ألنه قليل ال يمكن االحرتاز منه، فصار 

بمنزلة ما بني أسنانه، وما يبقى من أثر املضمضة(٥).

الطالبني  وروضة   ،(١٤٧/١) اإلكليل  وجواهر   ،(٩٨/٢) عابدين  ابن  حاشية   (١)
(٢٢٣/٢)، وكشاف القناع (٣٢٩/٢).

(٢) رشح اخلريش (٢٤٤/٢)، ومغني املحتاج (٤٢٩/١)، والكايف البن قدامة (٣٥٣/١).
(٣) املغني (١٧/٣)، وكشاف القناع (٣٢٩/٢).

(٤) حاشية ابن عابدين (٩٨/٢).

(٥) حاشية ابن عابدين (٩٨/٢).



٢٢٣ 

الفطر  عدم  وهو  الثاين،  القول  هو  رجحانه  يل  يظهر  الذي  والقول 
، وكانت الغلبة للريق ألمور: بابتالع الدم إذا كان قليالً

ببلع . ١ الفطر  عدم  عىل  اجلميع  اتفق  وقد  الريق،  حكم  يأخذ  ألنه 
الريق.

أنه ال يمكن االحرتاز منه ألنه قليل.. ٢
عند . ٣ والقاعدة  املكلف،  عىل  حرجاً  يسبب  به  بالفطر  القول  أن 

العلامء أن احلرج مرفوع عن املكلف.
إال أين أقول: إن األخذ بالقول األول أحوط خصوصاً وأن الطبيب 
لشفط  أداة  يضع  كام  احللق،  إىل  الدم  نزول  يمنع  شيئاً  يضع  ما  عادة 
الدم، وعىل هذا فينبغي عىل املريض التحرز من ذلك، فإن ابتلع شيئا 

يسرياً من غري تعمد فال يشء عليه.
العارشة؛  دورته  يف  ذكرت  ما  إىل  اإلسالمي  الفقه  جممع  وأشار 
حيث ذكر األمور التي ال تفطر ومنها: «حفر السن، أو قلع الرضس، 
أو تنظيف األسنان، أو السواك وفرشاة األسنان، إذا اجتنب ابتالع ما 

نفذ إىل احللق»(١).
ونقل الرشبيني اخلطيب عن األوزاعي تعليالً جيداً يف هذا املسألة، 
عمت  من  يقال:  أن  يبعد  وال  األوزاعي:  «قال  يقول:  حيث  وأيده؛ 
بلواه بدم لثته بحيث جيري دائامً أو غالباً أنه يسامح بام يشق االحرتاز 

منه، ويكفي بصقه الدم، ويعفى عن أثره، وهذا ال بأس»(٢).

(١) جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد العارش (٤٥٤/٢)، قرار رقم (٩٣) (١٠/١)، صفر 
١٤٠٨هـ/ يوليو ١٩٩٧م.

(٢) مغني املحتاج (٤٢٩/١).



 ٢٢٤

املطلب الثاين
أثر التخدير عىل الصوم

التخدير  استخدام  إىل  حيتاج  قد  ملريضه  األسنان  طبيب  عالج  عند 
املوضعي، والتخدير الذي يستخدم يف طب األسنان نوعان:

األول: التخدير باستخدام الدهون عن طريق املس، أو رشاش عن 
طريق الرذاذ.

الثاين: التخدير باستخدام حقن التخدير.
عىل  الفقهاء  كالم  من  يظهر  فيام  واقع  فاالتفاق  األول،  النوع  أما 
من  حيرتز  أن  برشط  املخدر  الدواء  من  النوع  هذا  مثل  استعامل  جواز 

وصول يشء إىل جوفه، أما إذا تعمد فإنه يفطر(١).
واستدلوا لذلك بأمور منها:

أن العربة بوصول الداخل إىل احللق، فإذا مل يصل إىل احللق فال . ١
يفطر به، لعدم وصول يشء منه إىل جوفه.

مع . ٢ باملضمضة  الصوم  يبطل  ال  فكام  املضمضة،  عىل  قياساً 
دخول املاء الفم وعدم جتاوزه إىل احللق، فكذا يف هذا النوع من 

التخدير.
هذا ما أفتى به جممع الفقه اإلسالمي يف دورته العارشة؛ حيث . ٣

وبخاخ  والغرغرة،  (املضمضة  تفطر:  ال  التي  األمور  من  ذكر 
العالج املوضعي للفم إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق) (٢).

(١) الفتاو اهلندية (٢٠٣/١)، وحاشية الدسوقي (٥١٧/١)، وروضة الطالبني (٢٢١/٢)، 
واإلنصاف (٢٩٩/٣).

(٢) جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة العارشة، العدد العارش (٤٥٤/٢).



٢٢٥ 

وهذا احلكم فيام إذا مل يصل يشء من هذا املخدر إىل اجلوف، فإن 
يفسد  ما  بذلك  حصل  ألنه  يفطر،  فإنه  تعمد  عن  اجلوف  إىل  وصل 

الصوم من دخوله إىل اجلوف.
اجلوف،  إىل  يشء  يصل  مل  إذا  فيام  فهو  الفقهاء،  فيه  اختلف  ما  أما 
ذلك  يف  للفقهاء  صيامه؟  يبطل  فهل  احللق،  يف  طعمه  وجد  ولكن 

قوالن:
القول األول: أنه يبطل صيامه. وهو قول املالكية(١)، واحلنابلة(٢).

ودليلهم يف ذلك القياس عىل فساد الصوم بوجود طعم الكحل يف 
احللق، فكام يبطل الصوم به فكذا هنا، واجلامع وجود الطعم يف احللق، 
فتحقق  اجلوف،  إىل  وصوله  عىل  أمارة  احللق  يف  الطعم  وجود  إن  ثم 

اإلفطار لذلك(٣).
لعدم  بالكحل  اإلفطار  نسلم  ال  بأننا  بذلك  االستدالل  ونوقش 
وجود دليل رصيح بذلك، فليس هو أكالً وال بمعنى األكل، ثم وجود 

الطعم ال يعني وصوله إىل احللق، وهو جمرب يف ذوق الطعام(٤).
القول الثاين: ال يبطل صيامه. وهو قول احلنفية، والشافعية(٥).

ودليلهم يف ذلك أن ال دليل صحيح يدل عىل بطالن الصوم بحصول 
الطعم، فإن األدلة تدل عىل بطالن الصوم بوصوله إىل احللق، وفرق 

بني جمرد حصول الطعم، وبني الوصول إىل اجلوف.

(١) بداية املجتهد (٣٣٩/١)، وحاشية اخلريش (٢٥٠/٢).
(٢) املغني (١٦/٣)، واإلنصاف (٢٩٩/٣).

(٣) املغني (١٦/٣).
(٤) حاشية الدسوقي (٥٢٤/١).

ومغني   ،(٣٥٤/٦) واملجموع   ،(٧٢/٣) واملبسوط   ،(٩٨/٢) عابدين  ابن  حاشية   (٥)
املحتاج (٤٢٨/١).



 ٢٢٦

ثم إن األدلة دلت عىل عدم فساد الصوم بذوق الطعام فكذا بالنسبة 
للدواء، وهو قول عامة الفقهاء(١)، ويدل لذلك ما رو البخاري تعليقاً 
ويف  اليشء»(٢).  أو  القدر  يتطعم  أن  بأس  قوله: «ال  عباس   ابن  عن 
لفظ: «ال بأس أن يذوق اخلل أو اليشء ما مل يدخل حلقه وهو صائم»(٣). 
وورد ذلك عن عائشة  وعروة بن الزبري وعطاء واحلسن واحلكم(٤).

وعىل هذا فإن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين، فال 
ضع له دواء التخدير لعالج أسنانه، وإن وجد طعمه ما مل  يفطر من وُ
يصل إىل جوفه، ألن األصل عدم الفطر، وألن الطعم يفارق الوصول 

. إىل احللق، وال يسمى أكالً وال رشباً
أما النوع الثاين: وهو التخدير باستخدام حقنة التخدير، فهذه املسألة 
من املسائل احلادثة التي مل تكن يف عرص الفقهاء القدامى، فهذه احلقنة 
املخدرة أمر جديد حادث، أما احلقن التي يذكرها الفقهاء فيقصدون 
احلقن  ختالف  وهي  عرصهم،  يف  موجودة  وهي  الرشجية،  احلقن  هبا 

املخدرة املوجودة اليوم.
أهنا  عىل  بعضهم  نص  الرشجية  احلقن  عىل  الفقهاء  تكلم  وحني 
منفذه  من  اجلوف  إىل  وصل  ما  هو  يفطر  الذي  ألن  الصائم،  تفطر  ال 

املعتاد، عىل خالف بينهم يف ذلك(٥).
واملجموع   ،(٥١٧/١) الدسوقي  وحاشية   ،(١٠١/١) عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (١)

(٣٥٤/٦)، وكشاف القناع (٣٢٩/٢).
ابن  ووصله  الصائم،  اغتسال  باب  الصوم،  كتاب  تعليقاً،   (٣٨/٢) البخاري  أخرجه   (٢)
أيب شيبة يف املصنف (٩٣٧٠/٦)، وفيه رشيك القايض، قال عنه ابن حجر يف التقريب 

.( (٢٧٨٧): (صدوق خيطئ كثرياً
(٣) أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (٢٠٢/٦)، رقم (٩٣٦٩).

(٤) انظر: مصنف ابن أيب شيبة (٢٠٣/٦).
(٥) انظر: الفتاو اهلندية (٢٠٤/١)، وحاشية اخلريش (٢٥٨/٢)، واملجموع (٣١٣/٦)، 

واملغني (٢٩٩/٣)، وجمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٣/٢٥-٣٣٥).
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وعىل هذا فاحلقن املخدرة ال تبطل الصوم، ألهنا ختدر العضو املراد 
ختديره، دون أن يكون هناك أكل أو رشب أو يشء يف معنى األكل أو 

الرشب دون أن يصل الطعم اجلوف.
 وإىل هذا ذهب مجع من الفقهاء املعارصين، حيث أفتوا بعدم الفطر 

باحلقن العالجية عموماً، ومنها حقنة التخدير املوضعي.
فقد أخذ بذلك جممع الفقه اإلسالمي يف دورته العارشة حيث نصوا 
عىل األشياء التي ال تفطر وذكروا منها: (احلقن العالجية أو العضلية 

أو الوريدية، باستثناء السوائل واحلقن املغذية)(١).
 وأخذت به أيضاً هيئة الفتو بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
وسيد  عثيمني(٤)،  وابن  باز(٣)،  ابن  الشيخ  اختيار  وهو  الكويتية(٢)، 

سابق(٥) وغريهم(٦). 
والتعليل هلذا القول من عدة وجوه:

أن األصل عدم الفطر، وال دليل يوجب الفطر باحلقنة العالجية . ١
املخدرة.

أن تأثري هذه احلقنة املخدرة موضعي ال كيل، فال تتسبب يف إفقاد . ٢
املريض وعيه، إنام تتسبب يف ختدير العضو املراد ختديره.

(١) جملة جممع الفقه اإلسالمي (٤٥٤/٢).
(٢) فتاو هيئة الفتو التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية (٨٦–٨٧).

(٣) فتاو ابن باز (٢٥٩/١٥).
(٤) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢١٣/١٩).

(٥) فقه السنة (٤٦١/١).
(٦) انظر: أحكام األدوية، د. حسن الفكي (٦٣٦–٦٣٧)، فتاو مصطفى الزرقا، اعتنى هبا 
جمد أمحد مكي (١٧٣)، فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٢٤٩/١٠–
املتعلقة  الفقهية  واألحكام   ،(١٠٤) الطيار  عبداهللا  د.  وآداب،  أحكام  الصيام   ،(٢٥٠

باألسنان ملروان خلف الضمور (٢١٦).
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الطعام . ٣ بمعنى  وال  رشاباً،  وال  طعاماً  ليست  احلقنة  هذه  أن 
والرشاب، فال يقال بالفطر هبا.

شعر . ٤ وإن  اجلوف،  إىل  يشء  وصول  تسبب  ال  احلقنة  هذه  أن 
املريض بيشء من ذلك فإن هذا ال يؤثر، ألنه مل يصل إىل اجلوف 

من املكان املعتاد.
املطلب الثالث

غسول الفم الذي حيتوي عىل الكحول
مادة  عىل  حيتوي  للفم  غسوالً  األسنان  أطباء  بعض  يستخدم 
الكحول، وقد ذكر باحثون متخصصون أسرتاليون أن وجود الكحول 

يف غسول الفم يرفع من خماطر اإلصابة برسطان الفم.
وأفاد الباحثون بأنه يمنع استخدام غسول الفم دون وصفة طبية، 
تطور  إمكانية  من  يرفع  الفم  غسول  يف  الكحول  وجود  أن  مؤكدين 

الرسطان، إذ أنه يدفع املركبات املختلفة إىل مهامجة بطانة الفم(١).
يؤثر  فهل  للمريض  الغسول  من  النوع  هذا  الطبيب  استخدم  فإذا 

هذا عىل صيامه؟
تستدعي  ال  احلاجة  فإن  املتخصصون  الباحثون  يذكره  ما  بحسب 
- استخدام الكحول لغسول الفم، وعىل هذا فال جيوز للطبيب  –غالباً
استخدام هذا النوع من الغسول املحتوي عىل الكحول املحرم رشعاً 
ما مل تكن احلاجة داعية لذلك، لكن لو استخدم املريض غسول الفم 
املحتوي عىل الكحول؛ فإن احلكم هو كام ذكرنا يف املطالب السابقة: 
إن استطاع املريض أال يدخله إىل حلقه فهذا هو الواجب، أما إذا كان 

 www.asnanaka.com , www.wikpedia.org :(١) انظر
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يغلب عىل ظنه أنه سيدخل إىل احللق؛ فإنه يفطر بذلك إن دخل يشء 
منه، ألنه دخل إىل اجلوف من املنفذ املعتاد فيبطل صيامه بذلك.

استخدام  عدم  عليهام  جيب  والطبيب  املريض  أن  إىل  أنبه  أين  عىل 
بديل  يتوافر  وال  إليه،  احلاجة  تدعُ  مل  ما  العالج،  عند  حرمة  فيه  ما 
فيه  الفم  لغسول  الكحول  استعامل  أن  األسنان  أطباء  ذكر  وقد  عنه، 
من  وغريه  للرسطان  مسبب  أنه  عىل  ونصوا  املريض،  عىل  بالغ  رضر 
من  صغرية  ملعقة  استعامل  منها   أخر بدائل  وذكروا  األمراض، 
الصودا (بيكرونات الصوديوم) و ملعقة صغرية من امللح، توضع يف 
كوب من املاء الدافئ، ويتم مضمضة الفم هبا، ثم مضمضة مرة أخرية 

باملاء العادي وتكرر ٣–٤ مرات يوميا(١).
عىل  حيتوي  أن  دون  الفم،  لغسول  بدائل  وجود  عىل  يدل  وهذا 
التحريم  وهو  ذلك،  يف  الرشعي  احلكم  معرفة  فينبغي  الكحول، 
(٢)، ما مل تدع احلاجة إليه فيجوز  لوجود الرضر، ولكونه كحوالً حمرماً

بقدر احلاجة.

 www.sehha.com :(١) انظر
(٢) أصل الكحول اخلمر، وير مجهور الفقهاء نجاسة اخلمر، مستدلني بأدلة من أقواها قوله 
تعاىل: (!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  .  /)، 
أن  األول:  وجهني:  من  اخلمر  نجاسة  عىل  اآلية  هذه  يف  داللة  وال  النجس.  والرجس 
باالجتناب  األمر  أن  كام  النجاسة،  ذلك  من  يلزم  وال  القذر،  اللغة:  أهل  عند  الرجس 
كانت  فلو  طاهرة،  أشياء  بثالثة  قرنت  اآلية  هذه  يف  اخلمر  أن  الثاين:  النجاسة .  يلزم  ال 
بطهارة  القول  هو  الراجح  القول  أن  يظهر  وهبذا  األشياء.  تلك  بطهارة  لقلنا  نجسة 
اخلمر، وهو قول ربيعة شيخ مالك، وقول داود الظاهري، واختيار الشوكاين، ودليلهم 
التمسك باألصل وهو طهارة األعيان، فال يوجد دليل رصيح يدل عىل نجاسة اخلمر. 
انظر: حاشية ابن عابدين (٢٨٩/٥)، وجواهر اإلكليل (٩/١)، واملجموع (٥٦٤/٢)، 

واملغني (٥١٤/١٢)، والسيل اجلرار للشوكاين (٣٥/١-٣٦).
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املبحث السادس
حكم عمليات جتميل األسنان

بتجميل  املتعلقة  العمليات  بعض  عن  املبحث  هذا  يف  سأتكلم 
نظراً  العمليات،  هذه  أنواع  مجيع  لذكر  املجال  يتسع  وال  األسنان، 

لطبيعة هذا البحث املخترص.
وسيكون ذلك يف املطالب التالية:

املطلب األول
تفليج األسنان وبردها

من األمور القديمة احلديثة التي يطلبها كثري من الناس، مما يتعلق 
بتجميل األسنان ما يسمى بتفليج األسنان، أو برد األسنان الذي هو 

الورش.
فالتفليج هو مباعدة األسنان عن بعضها عندما تتقارب وترتاص، 
وهو  الورش(١)،  فهو  األسنان  برد  أما  فرجة،  األسنان  بني  ما  جعل  أي 

حتديد األسنان، وترقيقها وحتديد أطرافها.
باملعنى  فرسه  من  ومنهم  بالربد،  فرسه  من  ومنهم  بالتفليج،  الورش  فرس  من  العلامء  من   (١)
األسنان  بتقصري  يكون  وقد  الربد،  طريق  عن  التفليج  بمعنى  الورش  يكون  فقد  األعم، 
 ،(٣٦٣/٥) القرآن  ألحكام  واجلامع   ،(٣٧٣/٦) عابدين  ابن  حاشية  انظر:  الطويلة. 
 ،(٣٧٢/١٠) الباري  وفتح   ،(٨١/١) القناع  وكشاف   ،(٢٧٦/١) الطالبني  وروضة 

وتفسري الطربي (٢٢٧/٩).
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ما  وغالباً  واجلامل،  احلسن  طلب  هو  والربد  التفليج  من  والغاية 
األسنان  تظهر  حيث  األسنان،  ومجال  للحسن  إظهاراً  الكبرية  تطلبه 

بشكل مرتب وتكون لطيفة حسنة املظهر(١).
لذلك  واستدلوا  والورش(٢)  التفليج  حتريم  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 

بأدلة منها:
قوله تعاىل عن الشيطان: (¡  ¢   £  ¤  . ١

¥  ¦  §   ¨  ©  ª) (النساء: ١١٩).
أمر  يف  وفعله  الشيطان  ذم  تعاىل  اهللا  أن  اآلية  من  الداللة  وجه 
املعنى  هذا  يف  داخل  والورش  والتفليج  اهللا،  خلق  بتغيري  الناس 

.(٣) فيكون حمرماً
الواشامت . ٢ اهللا  «لعن  قــال:  مسعود   بن  عبداهللا  حديث 

خلق  املغريات  للحسن  واملتفلجات  واملتنمصات  واملتوشامت 
  p) :وهو يف كتاب اهللا  اهللا تعاىل. مايل ال ألعن من لعنه النبي

.(٤)«(w  v    u   t  s  r  q
الطالبة  التفليج  فاعلة  لعن  يف  ظاهر  احلديث  من  الداللة  وجه 
ملا  التحريم  عىل  يدل  وهو  اهللا،  رمحة  من  طرد  واللعن  للحسن، 

فيه من تغيري خللق اهللا(٥).

السنن  ومعامل   ،(١٠٧/١٤) للنووي  مسلم  صحيح  ورشح   ،(٣٧٢/١٠) الباري  فتح   (١)
.(٣٢٥/٤)

واملجموع   ،(٣١٤/٢) الدواين  والفواكه   ،(٣٧٣/٦) عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (٢)
(١٤٦/٣)، واملغني (٦٧/١).

(٣) انظر اجلامع ألحكام القرآن (٢٥١/٥-٢٥٢).
احلديث  رقم  للحسن،  املتفلجات  باب  اللباس،  كتاب   (٧٨/٤) البخاري  أخرجه   (٤)

.(٥٩٣١)
(٥) فتح الباري (٣٧٢/١٠–٣٧٣).
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عن . ٣ عرش:  عن    اهللا  رسول  هنى  قال:  رحيانة   أيب  حديث 
الورش والوشم ...(١).

والنهي  الورش،  عن  النهي  يف  ظاهر  احلديث  من  الداللة  وجه 
يفيد التحريم. 

أن يف التفليج والورش تدليساً، حيث تصنعه الكبرية لتوهم أهنا . ٤
الفعلية،  حقيقتها  غري  عىل  لألشياء  إظهار  ذلك  ويف  صغرية، 
الناس؛  عىل  والتدليس  والتغرير  واخلداع  الغش  من  هذا  وكل 
رم. قال النووي: «ومنه لعن الوارشة واملستورشة، وهذا  فلذا حُ
وألنه  األحاديث،  هلذه  هبا  واملفعول  الفاعلة  عىل  حرام  الفعل 

تغيري خللق اهللا تعاىل، وألنه تزوير، وألنه تدليس»(٢).
الذي . ٥ الرضر  من  فيه  ما  والورش  التفليج  حتريم  عىل  يدل  ومما 

برد  بأن  املتخصصني  من  كثري  رصح  فقد  األسنان،  عىل  يعود 
األسنان يؤثر عىل الطبقة اخلارجية الواقية، فبربد السن قد تتلف 
هذه الطبقة، ولذا ينصح بعض األطباء بعدم املبالغة والشدة يف 

االستياك كي ال تزول هذه الطبقة(٣).
ومما سبق يتضح حتريم هذا النوع من عمليات التجميل التي يراد 
منها احلسن واجلامل، أما إذا كانت العملية التجميلية يراد هبا العالج 
وإرجاع العضو إىل وضعه الطبيعي الذي خلقه اهللا، بسبب حادث أو 

 ،(٤٠٤٩) احلديث  رقم  كرهه،  من  باب  اللباس،  كتاب   (٣٢٥/٤) داود  أبو  أخرجه   (١)
 ،(٥١١٠) احلديث  رقم  بالصفرة،  اخلضاب  باب  الزينة،  كتاب   (١٤٩/٨) والنسائي 
واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود (٤٠١–٤٠٢)، وأشار ابن حجر إىل ثبوت 

النهي عن الورش من طرق كام يف فتح الباري (٣٧٢/١٠ و٣٧٩).
(٢) رشح صحيح مسلم (١٠٧/١٤).

 ،www.ssfc.org (٣) انظر: عرش فوائد للمسواك، اجلمعية السعودية لطب األرسة واملجتمع
والفروع (١٢٧/١).
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نحوه، فهذا النوع من العمليات جائز لوجود احلاجة، وقد رصح بذلك 
بعض العلامء كالنووي حيث يقول: «وأما قوله: «املتفلجات للحسن» 
فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إىل أن احلرام هو املفعول 
ونحوه  السن  يف  عيب  أو  لعالج  إليه  احتاجت  لو  أما  احلسن،  لطلب 

فال بأس»(١).
يفهم  للحسن»  يقول: «قوله: «واملتفلجات  حيث  حجر  ابن  وكذا 
منه أن املذمومة من فعلت ذلك ألجل احلسن، فلو احتاجت إىل ذلك 

ملداواة مثالً جاز»(٢).
املفعول  هو  احلرام  أن  «للحسن»  قوله:  «ومفهوم  اآليب:  وقال 

للحسن، فلو احتيج إليه لعالج أو عيب فال بأس به»(٣).
تشويه،  فيها  األسنان  كانت  إذا  الفوزان: «أما  صالح  الشيخ  وقال 
من  هذا  ألن  بأس؛  فال  التشويه،  هذا  إلزالة  تعديل  عملية  إىل  وحتتاج 

باب العالج وإزالة التشويه»(٤).
وعىل هذا فال جيوز للمريض الطلب من طبيب األسنان أن جيري له 
عملية التفليج أو الربد لألسنان لكونه حمرماً ومن كبائر الذنوب، ملا فيه 
من تغيري خلق اهللا، وتدليس وغش وتزوير، أما إذا كانت هذه العملية 
للعالج أو إلصالح عيب يف السن فهذا ال بأس فيه، ألنه ال يدخل يف 
التدليس أو تغيري خلق اهللا، بل هو من باب إرجاع العضو إىل وضعه 

الطبيعي الذي خلقه اهللا.

(١) رشح صحيح مسلم (١٠٧/١٤).
(٢) فتح الباري (٣٧٣/١٠).

كفاية  عىل  العدوي  حاشية  وانظر:  اآليب (٥٣٨)،  لصالح  املعاين  تقريب  يف  الداين  الثمر   (٣)
الطالب الرباين (٣٦٨/٢).

(٤) فتاو الشيخ صالح الفوزان، كتاب الدعوة (١٤٠/٣).
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املطلب الثاين
تبييض األسنان

من األمور التي يطلبها املريض من طبيب األسنان ما يسمى بتبييض 
األسنان؛ حيث يتغري لون األسنان إىل األصفر أو غريه، فيضع الطبيب 
فام  البياض(١)،  ناصعة  جيعلها  مما  األسنان  عىل  الكيميائية  املواد  بعض 

حكم هذه العملية؟
الشك بأن هذه العملية التي جيرهيا طبيب األسنان مل تكن معروفة 
يمكننا  لكن  املستحدثة،  األمور  من  وهي  السابق،  يف  العلامء   لد
وقواعد  العامة،  الرشيعة  نصوص  خالل  من  حكمها  استخراج 
املطالب  يف  ذكرناها  التي  العلل  معرفة  خالل  ومن  الكلية،  الرشع 

السابقة.
ويمكننا أن نقسم هذه املسألة إىل مسألتني:

لون  يتغري  ملن  األسنان  تبييض  من  النوع  هذا  استخدام  األوىل: 
حتى  حسن  بمظهر  يظهر  أن  فيحب  السن،  يف  التقدم  بسبب  أسنانه 

تكون أسنانه ناصعة البياض كام كانت من قبل.
معني،  مرض  نتيجة  التبييض  من  النوع  هذا  استخدام  الثانية: 

فيستخدم التبييض كعالج هلذا املرض.
ويظهر يل أن كال املسألتني جائز فيها التبييض، وذلك ملا يأيت:

وال . ١ تفليجاً  ليس  فالتبييض  رشعي،  حمذور  فيه  يوجد  ال  أنه 
برداً لألسنان، وليس فيه تغري خللق اهللا تعاىل، فيبقى عىل أصل 

اإلباحة.
 www.dubaiesthetics.com (١) انظر للتفصيل يف عملية تبييض األسنان موقع د. أنس نعنوع الطبي

.www.asnanaka.comو
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أن هذا النوع من التبييض يوافق القواعد العامة يف الرشيعة التي . ٢
األوساخ  من  األسنان  تنظيف  باب  من  فهو  النظافة،  إىل  تدعو 
واألصباغ التي تؤثر عىل لوهنا، ولذلك جاءت الرشيعة بترشيع 
 : السواك الذي فيه تنظيف وتنقية لألسنان، كام جاء يف قوله

«السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»(١).
وقد نص الفقهاء عىل استحباب السواك عند اصفرار األسنان، 
اصفرار  مواضع:  مخسة  يف  «ويستحب  القدير:  فتح  ففي 
السن...»(٢). وقال النووي: «السواك سنة... ويستحب يف ثالثة 
اصفرار  عند  والثاين:  للصالة...  القيام  عند  أحدمها  أحوال: 
األسنان»(٣). وقال البهويت: «ويتأكد السواك عند كل صالة ... 

وعند اصفرار األسنان»(٤).
لون  تغري  عند  السواك  استحباب  يتبني  النصوص  هذه  فمن 
األسنان، فيستفاد منه جواز تغيري لون األسنان بالتبييض، وهذا 

من باب النظافة والطهارة.
إن تغري لون األسنان فيه تشويه ملنظرها، مما يسبب حرجاً بالغاً . ٣

عىل  نفيس  رضر  ذلك  ويف  التبسم،  أو  الكالم  عند  عند بعضهم 
هلذا  دفعاً  التبييض  من  النوع  هذا  استخدام  جاز  فلذا  اإلنسان، 

الرضر(٥).
(١) أخرجه النسائي (١٠/١) كتاب الطهارة، باب الرتغيب يف السواك، رقم احلديث (٥)، 
سواك  باب  الصوم،  كتاب   (٤٠/٢) صحيحه  يف  البخاري  وعلقه   ،(٤٧/٦) وأمحد 
يف  واأللباين   ،(٢٦٨/١) املجموع  يف  النووي  وصححه  للصائم.  واليابس  الرطب 

اإلرواء (٦٦).
(٢) فتح القدير (٢٥/١)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٧٧/١).

(٣) املجموع (٢٧٢/١)، وانظر: روضة الطالبني (١٦٧/١).
(٤) كشاف القناع (٧٣/١)، وانظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي (١٦٦/١).

(٥) انظر: اجلراحة التجميلية، د. صالح الفوزان (٤٩٨–٤٩٩).
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ومما جيدر التنبيه عليه أنه مع قولنا بجواز هذا النوع من تبييض األسنان؛ 
بعض  نص  فقد  الرضر،  وجود  بعدم  مرشوطاً  ذلك  يكون  أن  فالبد 
املتخصصني أن من األشخاص من ال يتوافق معهم مثل هذا النوع من 
التبييض، وقد ينتج من فعله هتيج باألغشية املحيطة، وآالم بالعصب أو 
اللثة، وذوبان أو تآكل بجذر السن، وقد يؤدي إىل موت عصب السن، 
كام أن حملول التبييض قد يؤدي إىل حرقان باملعدة، وقد يؤدي أيضاً إىل 

جعل اللثة حساسة فتتهيج عند مالمسة مكونات التبييض(١).
يقوم  أن  األسنان  طبيب  من  اإلنسان  يطلب  أن  فيجوز  هذا  وعىل 
الشخص  هذا  أن  من  الطبيب  يتأكد  أن  عىل  األسنان،  تبييض  بعملية 
رضر  بوجود  املريض  أخرب  فإن  رضر،  دون  العملية  هذه  معه  تتوافق 
الرضر،  حرم  الرشع  ألن  عندئذ،  فعلها  جيز  مل  العملية  هذه  جراء  من 

فقد قال : «ال رضر وال رضار»(٢).
املطلب الثالث

تقويم األسنان(٣)
تقويم األسنان هو عالج يتم فيه إرجاع األسنان إىل وضع طبيعي 
وصحي وظيفياً ومجالياً، وهذه العملية تعنى بتصحيح مظهر األسنان 
والفكني، من أجل صحة الفم، وإعادة املظهر الطبيعي لوجه املريض 
وفمه الذي يشكو من مظهر األسنان املائلة أو املتزامحة، أو بروز الفك 

العلوي، أو اضطرابات مفاصل الفك.

د.  املستشار   www.islamonline.net األسنان،  تبييض   www.ALhayat.net موقع  انظر:   (١)
http//dr-atamni.8m.com ،خلدون أبو عفيفة

(٢) أخرجه ابن ماجة (٧٨٤/٢) كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، رقم 
احلديث (٢٣٤٠)، وأمحد (٢٥١/٦)، وصححه األلباين يف اإلرواء (٤٠٨/٣).

 www.sehha.com. - www.asnan.upp.cc :(٣) انظر
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حارصات،  وطقم  أسالك  بوضع  عادة  األسنان  تقويم  ويتم 
عىل  تعمل  حيث  األسنان؛  طبيب  قبل  من  األسنان  عىل  (براكيت) 

تسوية األسنان.
ويذكر الدكتور كامل وهبي أنه غالباً ما يكون سوء تطابق األسنان 
هو الدافع لعالج التقويم، إال أن هناك حاالت تشمل تشوه الفكني أو 

: الوجه، ونستعرض هنا بعض احلاالت األكثر حدوثاً
التزاحم الشديد بني األسنان األمامية أو اخللفية.. ١
وجود فراغات كبرية بني األسنان األمامية.. ٢
وجود عضة أمامية مفرتقة.. ٣
وجود عضة أمامية عميقة بحيث تغطي األسنان األمامية العلوية . ٤

واألسنان األمامية السفلية تغطية كاملة أو قريبة من الكاملة.
األمامية . ٥ األسنان  تكون  حيث  معكوسة  أمامية  عضة  وجود 

السفلية متقدمة عىل األسنان األمامية العلوية.
عدم أو سوء تطابق األسنان اخللفية.. ٦
بروز األسنان األمامية.. ٧
تشوهات الفكني مثل تقدم الفك السفيل عىل الفك العلوي.. ٨
التشوهات اخللقية كأرنبة احللق أو الشفة أو املتالزمة كمتالزمة . ٩

داون وغريها(١).
يظهر  كام  وهو  ودواعيه،  األسنان  تقويم  تفسري  هو  باختصار  هذا 
عيب  إلصالح  األسنان  عىل  جتري  التي  العالجات  من  عالجاً  يعترب 

فيه، ويذكر املتخصصون أن تقويم األسنان له فوائد مهمة منها:
حتسني القدرة عىل مضغ الطعام، وتاليف سوء التغذية.. ١

 .www.dr-dahabi.com :(١) انظر
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حتسني القدرة عىل التنفس الصحي عن طريق األنف.. ٢
حتسني القدرة عىل الكالم، وإخراج احلروف من خمارجها.. ٣
حتسني مظهر الفم واألسنان، وإبعاده عن التشوه.. ٤
الوقاية من الفقد املبكر لألسنان.. ٥
املفصل . ٦ وأمراض  اللثة،  والتهاب  األسنان،  تسوس  من  الوقاية 

الفكي الصدغي.
تعزيز ثقة الشخص بنفسه، وحتسني حالته النفسية(١).. ٧

حكمه  فام  املهمة،  وفوائده  األسنان  تقويم  أمهية  لنا  ظهر  سبق  مما 
رشعاً؟

بحسب ما يذكره املتخصصون من أمهية هذا النوع من العالج، فإن 
احلكم الرشعي فيام يظهر يل هو اجلواز لعدة أمور:

أن هذه العملية ليست تغيرياً خللق اهللا، بل هي نوع من العالج . ١
التداوي  ضمن  فيدخل  األسنان،  يف  حادث  عيب  إلصالح 

املباح.
مل . ٢ إن  الناس  بعض  عىل  الرضر  وقوع  املتخصصني  عند  تبني  أنه 

الرضر  أن  الرشيعة:  يف  العامة  والقاعدة  العملية،  هبذه  يقوموا 
يزال؛ فلذا جاز فعل هذه العملية دفعاً للرضر.

أنه قد سبق وأن بينا أن ما عده الرشع تغيرياً خللق اهللا كالتفليج . ٣
والورش املحرم يف األصل قد أبيح من باب العالج والتداوي، 
فكذا ما يتعلق بتقويم األسنان، مع أننا قررنا بأنه ليس من باب 

التغيري بل من باب العالج، فلذا جاز.
وعىل هذا فيجوز للمريض أن يطلب من طبيب األسنان عمل مثل 

 www.asnanaka.com, www.arabicsmile.com, www.asnaan.org (١) انظر
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هذه العملية إلرجاع األسنان إىل وضعها الطبيعي الذي خلقه اهللا عليه، 
الناس  بعض  أن  بعضهم–  من  سمعت  –كام  فرضنا  لو  أقول:  لكني 
يطلب من طبيب األسنان إجراء عملية تقويم األسنان من أجل طلب 
احلسن واجلامل فقط دون أي حاجة معتربة، فعند ذلك خيتلف احلكم، 

ويكون احلكم بالتحريم، ألنه يعترب تغيرياً خللق اهللا، وهو حمرم(١).
املطلب الرابع
تلبيس األسنان

يلجأ بعض أطباء األسنان إىل إجراء عملية تلبيس األسنان للمريض، 
والدافع الذي يستدعي إجراء مثل هذه العملية هو وجود كرس يف السن، 
أو وجود صدع فيه، أو عند تركيب اجلسور، ويكون حلامية األسنان من 

الكرس والتهشم، وكذلك لتجميل شكل األسنان وحتسينه.
تسمى  خزفية  معينة  بامدة  تغطيته  طريق  عن  السن  تلبيس  ويتم 
األسنان  لرتميم  يستخدم  للسن  كامل  غطاء  عن  عبارة  وهو  (التاج)، 
شكله  وإعادة  ومحايته،  السن  تقوية  عىل  ويعمل  وإصالحها،  التالفة 

وحجمه الطبيعيني، باإلضافة إىل حتسني مظهره(٢).
وهلذا النوع من العملية فوائد وأرضار، أما فوائده فهي: إعادة السن 
إىل شكلها الوظيفي األصيل، ومحاية اجلزء املتبقي من السن من الكرس، 

كام يمكن التحكم بلوهنا، لكي تصبح كلون باقي األسنان.
أما أرضاره: فإنه قد ينتج ترسيع التهاب اللثة حوهلا إذا مل يتم عمل 
لعمل  خمتلفة  مواد  هناك  أن  كام  جيدة،  بصورة  وصناعتها  التلبيسة 
التلبيسة، ولكل مادة مساوؤها، وال يوجد مادة تطابق خصائص مادة 

(١) انظر: اجلراحة التجميلية (٤٨٠–٤٨١).
(٢) انظر: www.asnanaka.com, www.asnaan.com، واجلراحة التجميلية (٤٨٨).
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السن  سطح  من  جزء  إزالة  العالج  عند  جيب  وكذا  الطبيعية،  السن 
لعملية التلبيسة(١).

لعمل  والدواعي  األسنان،  تلبيس  بمعنى  يتعلق  ما  باختصار  هذا 
مثل هذه العملية، وحتى نعرف احلكم الرشعي البد أن نقسم املسألة 

إىل ثالث مسائل:
املسألة األوىل: أن يكون الدافع إلجراء مثل هذه العملية هو العالج، 
نتيجة لوجود تشوه يف السن، أو لضعف فيه حيتاج إىل تقوية، أو حلامية 
السن من التآكل والكرس، أو إلزالة تشوه حادث، أو غريها من األمور 

التي يراد منها العالج، وهذا النوع حكمه اجلواز ألمور:
أن هذا من باب العالج والتداوي، وقد قال : «تداووا فإن اهللا عز . ١

وجل مل يضع داء إال وضع له دواء غري داء واحد، اهلرم»(٢). فكل 
ما كان من باب التداوي وإزالة التشوهات والعيوب فهو جائز.

أن هذا ال يعد من تغيري خلق اهللا املحرم، بل هو من باب العالج . ٢
وإرجاع العضو إىل وضعه الطبيعي الذي خلقه اهللا عليه، وكل 
الذي خلقه اهللا عليه  إىل وضعه  ما كان من باب إرجاع العضو 

فهو باق عىل أصل اإلباحة واجلواز.
أن يف عدم عمل مثل هذه العملية رضراً عىل املريض، ألن عدم . ٣

تآكله  إىل  يؤدي  قد  السن،  يف  مضاعفات  إىل  يؤدي  قد  فعلها 
وهتدمه، والرشع جاء بدفع الرضر ورفعه، وقد جاء يف احلديث: 

«ال رضر وال رضار»(٣).
يلحق . ٤ قد  الذي  النفيس  إزالة لألمل  العملية  هذه  مثل  يف عمل  أن 

(١) انظر: األحكام الفقهية املتعلقة باألسنان، ملراد خلف الضمور (١٢٥).
(٢) تقدم خترجيه ص١٧٩.
(٣) تقدم خترجيه ص٢٣٤.
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املريض، نتيجة لوجود التشوهات يف أسنانه، وال شك بأن املريض 
يترضر نفسياً من التشوهات احلاصلة يف أسنانه التي قد متنعه من 
الكالم أو االبتسامة، ومراعاة الرضر النفيس مما جاءت به الرشيعة 

. الداعية إىل رفع الرضر مطلقاً سواء كان بدنياً أم نفسياً
املحرمة . ٥ األمور  بعض  بجواز  الفقهاء  قول  سابقاً  ذكرنا  قد  أننا 

قال  والتداوي،  العالج  املقصود  كان  إذا  والتفليج،  كالورش 
الشوكاين: «التحريم املذكور إنام هو فيام إذا كان لقصد التحسني 
ال لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم»(١). وإذا كان فعل هذه األمور 
املحرمة جائز للتداوي والعالج، فإن تلبيس األسنان جائز من 
قلنا  ولو  األصل،  يف  حتريمه  عىل  يدل  دليل  ال  ألنه  أوىل،  باب 

بالتحريم فإنه جيوز، ألنه من باب التداوي والعالج.
جمرد  العملية  هذه  مثل  إلجراء  الدافع  يكون  أن  الثانية:  املسألة 
التحسني وطلب اجلامل وحسن املظهر، ال للعالج والتداوي، وحكم 
والورش  التفليج  بحكم  ملحق  ألنه  التحريم،  سبق  كام  املسألة  هذه 
وحفره  السن  وبرد  الورش  من  فيه  البد  األسنان  فتلبيس  املحرمني، 
لتهيئة السن للتلبيس، وإذا كان جمرد الربد اليسري حمرماً ألنه من تغيري 
من  فيه  ملا  أوىل  باب  من  حمرماً  يكون  للجامل  التلبيس  فإن  اهللا،  خلق 

الربد الكثري الذي قد يذهب بأكثر السن.
املسألة الثالثة: أن تكون املادة املستخدمة يف التلبيس حمرمة أو مرضة 
باألسنان، كأن تكون املادة املستخدمة يف التاج ذهباً بالنسبة للرجال، 
ال  العملية  من  النوع  فهذا  الذهب،  لتلبيس  داعية  حاجة  هناك  وليس 
جيوز مطلقاً، سواء كان للعالج أو للتحسني، ألنه مل يبلغ حد الرضورة، 
ويمكن استخدام غري الذهب من املعادن، ألن األصل حتريم الذهب 

(١) نيل األوطار (٢١٧/٦) .
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عىل الرجال، كام قال : «إن هذين -أي احلرير والذهب- حرام عىل 
ذكور أمتي حل إلناثهم»(١). ويدخل يف ذلك التحيل بالذهب للرجل 
وتركيب سن ذهبية، أو التلبيس باستخدام مواد فيها ذهب، أما ما ورد 
يف حديث عرفجة بن أسعد أن النبي  أمره أن يتخذ أنفاً من ذهب(٢)، 
فهذا من باب الرضورة والعالج، وليس من باب التحسني، ومل يكن 
اليوم،  الواقع  بخالف  الذهب  مقام  يقوم  ما  املعادن  من    عهده  يف 
حيث تطور طب األسنان بام مكن األطباء من استعامل مواد كثرية غري 

الذهب، بل قد يكون مفعوهلا وأثرها أفضل من الذهب.
استعامل  جواز  األصل  ألن  فجائز،  العالج  يف  الفضة  استعامل  أما 
الفضة بالنسبة للرجال عىل قول مجهور العلامء(٣). بل قد نقل ابن تيمية 
االتفاق عىل ذلك حيث يقول: «أما خاتم الفضة فيباح باتفاق األئمة 
الصحابة  وأن  فضة،  من  خامتاً  اختذ  أنه    النبي  عن  صح(٤)  قد  فإنه 

اختذوا خواتيم»(٥).

رقم  والذهب،  احلرير  يف  جاء  ما  باب  اللباس،  كتاب   (١٨٩/٤) الرتمذي  أخرجه   (١)
احلديث (١٧٢٠)، والنسائي (١٦٠/٨) كتاب الزينة، باب حتريم الذهب عىل الرجال، 
والذهب  احلرير  باب  اللباس،  كتاب  ماجة (١١٨٩/٢)  وابن  احلديث (٥١٤٤)،  رقم 
للنساء، رقم احلديث (٣٥٩٥)، وصححه النووي يف املجموع (٢٥٤/١)، واأللباين يف 

اإلواء (٣٠٥/١).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٤/٤) كتاب اخلاتم، باب ما جاء يف ربط األسنان بالذهب، رقم 
األسنان  شد  يف  جاء  ما  باب  اللباس،  كتاب  والرتمذي (٢١١/٤)  احلديث (٤٢٣٢)، 
أصيب  من  باب  الزينة،  كتاب  والنسائي (١٦٣/٨)  احلديث (١٧٧٠)،  رقم  بالذهب، 
املجموع  يف  النووي  وحسنه   ،(٥١٦١) احلديث  رقم  ذهب،  من  أنفا  يتخذ  هل  أنفه 

(٢٥٤/١)، واأللباين يف صحيح أيب داود (٣٥٦١).
املنهاج  عىل  املحىل  رشح   ،(١٠/١) اإلكليل  وجواهر   ،(٢١/١٠) القدير  فتح  انظر:   (٣)

(٢٤/٢)، واإلنصاف (١٤٢/٣).
(٤) أخرجه البخاري (٦٨/٤) كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، رقم احلديث (٥٨٦٦).

(٥) جمموع الفتاو (٦٣/٢٥)، وانظر: املجموع (٤٤٤/٤).
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وعىل هذا جيوز أن يطلب املريض من طبيب األسنان إجراء عملية 
تلبيس األسنان برشوط:

أن يكون هذا من باب العالج والتداوي وإزالة التشوهات.. ١
أال يكون من باب التحسني وطلب اجلامل فقط.. ٢
أمكن . ٣ وقد  ذهب،  فيها  مواد  للرجل  الطبيب  يستخدم  أال 

االستعاضة عنها بغريها من املعادن.
أال تسبب هذه العملية رضراً عىل املريض.. ٤



 ٢٤٤

اخلامتة

ومريضه  األسنان  بطبيب  املتعلقة  املسائل  عرض  من  االنتهاء  بعد 
توصلت إىل النتائج التالية:

عدم جواز خلوة الطبيب باملريضة، وتنتفي هذه اخللوة بوجود . ١
شخص ثالث رجالً كان أم امرأة.

عدم جواز ملس الطبيب للمريضة من غري حائل إال لرضورة . ٢
العالج، وتقدر هذه الرضورة بقدرها، وال يتجاوزها الطبيب 

بام ال تدعو احلاجة إليه برشط انتفاء الريبة .
ال جيوز للطبيب أن ينظر إىل املريضة الشابة نظر شهوة، وجيوز . ٣

أن ينظر إليها بغري شهوة عىل أال ينظر إال إىل ما تدعو احلاجة 
إليه للعالج.

ينقض . ٤ ال  أسنانه  عالج  أثناء  يف  املريض  من  الدم  خروج 
وضوؤه، ألن خروج الدم من البدن -عىل القول الراجح- ال 

ينقض الوضوء.
ال جيوز للطبيب أن يمس بدن املريضة بغري حاجة العالج، فإن . ٥

مسها فإن هذا املس ال ينقض وضوءه، ألن القول الراجح هو 
. أن ملس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً

ال . ٦ ألنه  األسنان،  عىل  التقويم  وجود  مع  املضمضة  تصح 
واألسنان،  الفم  مجيع  إىل  املاء  يصل  أن  املضمضة  يف  يشرتط 
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وكذا احلكم مع وجود املواد التي تلتصق باألسنان أو اللثة يف 
أثناء الرتكيب.

الصالة، . ٧ يبطل  ال  املريض  أو  الطبيب  ثوب  عىل  الدم  وجود 
ألن األدلة تدل عىل صحة صالة من خرج منه الدم يف أثناء 

الصالة.
إذا بلع املريض شيئاً من الدم اخلارج من أسنانه يف أثناء الصالة . ٨

، وهو  بغري تعمد؛ فإن هذا ال يبطل الصالة، ألنه ال يعد أكالً
مما عفى عنه الشارع احلكيم.

إن وجود السن املخلوع يف ثوب الطبيب أو املريض ال يؤثر يف . ٩
صحة الصالة، ألن السن من اإلنسان طاهر وليس بنجس.

إذا بلع املريض الدم أو الدواء بعد التحرز، ودون تعمد؛ فإن . ١٠
هذا ال يؤثر يف صحة الصوم، ألنه يأخذ حكم الريق الذي ال 

يفطر الصائم ببلعه، وألنه ال يمكن االحرتاز منه ألنه قليل.
التخدير الذي يستخدمه الطبيب لعالج مريضه ال يفطر املريض . ١١

الصائم، سواء كان باستخدام الدهان عن طريق املس أم عن 
من  يشء  وصول  يتعمد  أال  برشط  ذلك  كل   ، الرذاذ  طريق 
هذا املخدر إىل جوفه، فإن وصل إىل جوفه بغري تعمد مل يفسد 
صومه. وكذا احلكم يف التخدير باحلقن، فإن احلقن العالجية ال 
تفطر الصائم لعدم وجود دليل رصيح يدل عىل اإلفطار. فهذه 

اإلبر ليست طعاما وال رشابا وال بمعنى الطعام والرشاب.
ال جيوز للطبيب أن يستخدم غسول الفم الذي حيوي الكحول، . ١٢

املريض، وكل ما فيه رضر فهو  هذا قد ثبت رضره عىل  ألن 
حمرم، كام أن احلاجة ال تدعو إليه، فالبدائل موجودة كام يقرره 

املتخصصون.



 ٢٤٦

ال جتوز عملية التفليج وبرد األسنان ألنه من باب تغيري خلق . ١٣
العالج  باب  من  هذا  كان  إن  إال  وتغرير،  تدليس  وفيه  اهللا 
فيجوز لذلك، فكل ما كان من باب العالج وإرجاع العضو 

إىل وضعه الذي خلقه اهللا عليه فهو جائز.
عملية . ١٤ إجراء  األسنان  طبيب  من  املريض  يطلب  أن  جيوز 

تبييض األسنان، فالتبييض ال يعد من تغيري خلق اهللا، فيبقي 
األسنان  وتنقية  النظافة،  باب  من  هو  بل  اإلباحة،  أصل  عىل 
والنزاهة  بالنظافة  أمرت  والرشيعة  واألصباغ،  األوساخ  من 

من األوساخ.
األسنان . ١٥ تقويم  برتكيب  يقوم  أن  األسنان  لطبيب  جيوز 

اهللا؛  خلق  تغيري  باب  من  ليست  العملية  هذه  ألن  للمريض؛ 
بل هي نوع من العالج إلصالح عيب حادث يف األسنان.

جيوز إجراء عملية تلبيس األسنان إذا كان الدافع من إجرائها . ١٦
هو العالج، ومحاية السن من التآكل والكرس، أو إلزالة تشوه 
حادث، ألن هذا من باب العالج والتداوي املرشوع، عىل أال 
يستخدم فيها أمر حمرم كالذهب بالنسبة للرجال. أما إذا كان 
الدافع جمرد التحسني وطلب اجلامل وحسن املظهر فال جتوز 

هذه العملية، ألنه من باب تغيري خلق اهللا، وهو أمر حمرم.
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فهرس بأهم املصادر واملراجع:

: القرآن الكريم وعلومه: أوالً
أحكام القرآن: حممد بن عبداهللا العريب، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت.. ١
تفسري القرآن العظيم: إسامعيل بن حممد بن كثري الدمشقي، حتقيق سامي حممد السالمة، . ٢

دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.
جامع البيان من تأويل القرآن: ملحمد بن جرير الطربي، حتقيق د. عبداهللا الرتكي، دار . ٣

هجر، مرص
اجلامع ألحكام القرآن: حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية، بريوت، . ٤

الطبعة األوىل، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري: حممد بن عيل الشوكاين، . ٥

دار املعرفة، بريوت.
: كتب احلديث ورشوحه: ثانياً

املكتب . ٦ األلباين،  الدين  نارص  ملحمد  السبيل:  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
اإلسالمي، بريوت.

سنن ابن ماجة: للحافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة، حتقيق، حممد فؤاد . ٧
عبدالباقي، املكتبة العلمية، بريوت.

سنن أيب داود: للحافظ سليامن بن األشعث السجستاين، ومعه معامل السنن: للخطايب، . ٨
حتقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار احلديث، محص - سورية.

سنن الرتمذي: أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر، دار . ٩
الكتب العلمية، بريوت.

دار . ١٠ يامين،  هاشم  عبداهللا  السيد  تصحيح  الدارقطني،  عمر  بن  لعيل  الدارقطني:  سنن 
املعرفة، بريوت.

السنن الكرب: أليب بكر حممد بن احلسني بن عيل البيهقي، دار الفكر، بريوت.. ١١
سنن النسائي برشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية السندي، حتقيق: عبدالفتاح . ١٢

أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
رشح صحيح مسلم: أليب زكريا حييى بن رشف النووي، املطبعة املرصية.. ١٣
صحيح البخاري (اجلامع املسند من حديث رسول اهللا ، وسننه وأيامه): أليب عبداهللا . ١٤

حممد بن إسامعيل البخاري، املطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة األوىل، ١٤٠٠هـ.
صحيح مسلم: أليب احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد . ١٥

عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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فتح الباري رشح صحيح البخاري: البن حجر العسقالين، ترقيم: حممد فؤاد عبدالباقي، . ١٦
دار املعرفة، بريوت.

املستدرك عىل الصحيحني: أليب عبداهللا احلاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص: للحافظ . ١٧
الذهبي، دار املعرفة، بريوت.

اخلامسة، . ١٨ الطبعة  ــريوت،  ب اإلسالمي،  املكتب  حنبل،  بن  أمحد  ــام  اإلم مسند 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

العلمية، . ١٩ الكتب  دار  شاهني،  عبدالسالم  حممد  حتقيق:  شيبة،  أيب  ابن  مصنف 
١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار: ملحمد بن عيل الشوكاين، . ٢٠
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة األخرية.

: كتب الفقه: ثالثاً
أ) الفقه احلنفي:

االختيار لتعليل املختار: لعبداهللا بن حممود املوصيل، حتقيق زهري اجلعيد، دار األرقم.. ٢١
الكتاب . ٢٢ دار  الزيلعي،  عيل  بن  عثامن  الدين  لفخر  الدقائق:  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

اإلسالمي، مطابع الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة الثانية.
دار الكتب العلمية، . ٢٣ الرشائع: أليب بكر بن مسعود الكاساين،  الصنائع يف ترتيب  بدائع 

بريوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. 
رد املحتار عىل الدر املختار (حاشية ابن عابدين)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت .. ٢٤
دار . ٢٥ اهلامم،  بابن  املعروف  عبدالواحد،  بن  حممد  الدين  لكامل  اهلداية:  عىل  القدير  فتح 

الفكر، بريوت، الطبعة الثانية .
املبسوط: لشمس الدين الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.. ٢٦

ب) الفقه املالكي:
التاج واإلكليل ملخترص خليل: ملحمد بن يوسف العبدري الشهري باملواق، دار الفكر، . ٢٧

بريوت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
حاشية اخلريش عىل خمترص خليل: ملحمد اخلريش املالكي، دار الفكر، بريوت.. ٢٨
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: لشمس الدين حممد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، . ٢٩

بريوت.
حاشية عىل كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين: لعيل الصعيدي العدوي، . ٣٠

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م.
املدونة الكرب: لسحنون بن سعيد التنوخي، مكتبة الرياض احلديثة، دار الفكر، بريوت.. ٣١
املعونة عىل مذهب عامل املدينة: للقايض عبدالوهاب البغدادي، حتقيق: محيش عبداحلق، . ٣٢

مكتبة نزار مصطفى الباز.
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جـ) الفقه الشافعي:
األم: ملحمد بن إدريس الشافعي، مكتبة املعارف، الرياض، دار املعرفة، بريوت.. ٣٣
قاسم . ٣٤ به:  اعتنى  العمراين،  سامل  اخلري  أيب  بن  ليحيى  الشافعي:  اإلمام  مذهب  يف  البيان 

حممد النوري، دار املنهاج، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
احلاوي الكبري رشح خمترص املزين: أليب احلسني عىل بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق: . ٣٥

عيل حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود، مكتب دار الباز، مكة، دار الكتب العلمية، 
بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

وعيل . ٣٦ عبداملوجود  عادل  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  زكريا  أليب  الطالبني:  روضة 
حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

وعادل . ٣٧ معوض  حممد  عيل  حتقيق:  الرافعي،  حممد  بن  لعبدالكريم  الوجيز:  رشح  العزيز 
أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

املجموع رشح املهذب: أليب زكريا حييى بن رشف النووي، دار الفكر، بريوت.. ٣٨
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: ملحمد الرشبيني اخلطيب، رشكة ومطبعة . ٣٩

مصطفى البايب احللبي، مرص ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م.
هناية املحتاج: ملحمد بن أيب العباس الرميل، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص.. ٤٠

د) الفقه احلنبيل:
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عنـد وقـوع اخلـالف بـني العلـامء يف مسـألة من 
املسـائل فإن مـن خواص القـول الراجح: سـهولة 
فهمـه، وسـهولة تطبيقـه، وانضبـاط مسـائله عـىل 
األصول الرشعية، وقلة االستثناءات الواردة عليه، 
-: صعوبة  ومـن خواص القـول املرجـوح -غالبـاً
فهمـه، وصعوبة تطبيقه، وقد يوجـد فيه تناقض أو 
عدم اطراد، أو عدم انبنائه عىل أصل متفق عليه، أو 

كثرة االستثناءات الواردة عليه.
ر: املختارات اجللية للسعدي، ص١٥١
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عقد التأمني التجاري
للتعويض عن الرضر

 حقيقته وحكمه

إعداد
د. حممد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه - كلية الرشيعة 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل سيد املرسلني والناس 
يوم  إىل  هبديه   واقتد بسنته،  استن  ومن  وصحبه،  آله  وعىل  أمجعني، 

الدين. وبعد:
مسألة  به  حظيت  ما  بمثل  املعارص  الفقه  قضايا  من  قضية  حتظ  مل 
التأمني؛ فمنذ أكثر من مائة عام(١) واملسألة ال تزال موضع بحث ونقاش 
لد هيئات الفتو واملجامع الفقهية، وقد طال اجلدل حوهلا وتشعب، 
وتعددت االستدالالت والردود، واألخطر من هذا أن املسألة ارتقت 
عند بعضهم إىل مسائل األصول التي ال جيوز اخلالف فيها؛ وإن كان هذا 

اخلالف مبنياً عىل االجتهاد املرشوع، مستكمالً أدواته ورشوطه.
الفقهاء  عىل  اقترص  املسألة  هذه  طرح  بداية  يف  االهتامم  كان  وإذا 
واقعاً  -اآلن-  أضحت  املسألة  فإن  واالقتصاد؛  املال  يف  والباحثني 
معاشاً لد عامة الناس ويف أغلب املجتمعات؛ ذلك أن التأمني -من 
حيث غاياته- أصبح أداة اقتصادية واجتامعية مهمة لتلبية احتياجات 

معاشية، وجتارية، وصحية ملحة.
وأنظمته؛  وتطبيقاته  التأمني  بقضايا  عهد  حديث  جمتمعنا  كان  وملا 
فإن احلكم فيه مل يستقر، وال يزال موضع خالف بني من ير حتريمه 

. بإطالق، ومن جييز بعض أنواعه، ومن ير جواز التأمني عموماً

ديسمرب   ٤ يف   الكرب الرشعية  مرص  حمكمة  يف  تأمني  قضية  يف  رشعي  حكم  أول  صدر   (١)
١٩٠٦م. ينظر: التأمني اإلسالمي للقره داغي، ص١٤٩.
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وقد اقترصت يف بحثي هذا عىل التأمني التجاري ألمرين:
األول: أن من أسباب اخللط يف االستدالل والردود يف حكم عقد 
التأمني هو دمج الكالم عن أنواع التأمني(١) يف سياق واحد؛ فربام يعمد 
األنواع؛  بقية  عىل  يعممه  ثم  منها  نوع  يف  وجده  حمظور  إىل  الباحث 
وهلذا فإن الطريقة األسلم -يف نظري- هي إفراد كل نوع بالبحث عىل 

حدة.
الثاين: أن املتفحص ألنواع التأمني املطروحة للنقاش جيد أن الفيصل 
جاز  فإذا  التجاري؛  التأمني  وهو  منها  واحد  نوع  إىل  يعود  حكمها  يف 
هذا النوع انسحب اجلواز إىل بقية أنواع التأمني بال إشكال، ومن أجاز 
بعض أنواعه كالتأمني التعاوين مثالً فيتمسك ببعض الفوارق بينه وبني 
التأمني التجاري الذي ال جييزه؛ وعليه فإن املدخل الصحيح لدراسة 
بينه  التفريق   دعو يف  والنظر  التجاري  التأمني  من  يبدأ  التأمني  عقد 

.وبني أنواع التأمني األخر
ونظراً هلذه األمهية التي يمثلها عقد التأمني التجاري لتقرير حكم 
خالل  من  املهم  املوضوع  هذا  يف  بدلوي  أدلو  أن  أردت  عامة  التأمني 
عن  للتعويض  التجاري  التأمني  (عقد  بـ  عنونته  الذي  البحث  هذا 
الرضر)، وكام يتضح من العنوان فإن البحث يقترص عىل التأمني عن 
األرضار؛ فال يدخل التأمني املقصود به االدخار أو ما يسمى بالتأمني 

عىل احلياة.
ويف نظري أن موضوع التأمني ال يزال حمالً للنقاش واألخذ والرد 
حتى وإن كثرت الكتابات فيه وتعددت؛ فربام تأيت اإلضافة من خالل 
دليل مل يفطن له، أو مناقشة مل يسبق إليها، وهذا ما حاولت استفراغ 

(١) ينقسم التأمني باعتبارات خمتلفة، واملقصود بأنواع التأمني -هنا- باعتبار طبيعة التأمني 
وأساسه، وينقسم إىل: التأمني التجاري، والتعاوين، واالجتامعي.
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الوسع والطاقة فيه، بتتبع األدلة واملناقشات مضيفاً إليها ما فتح الباري 
-عز وجل- به عيلّ يف املسألة.

وقدمت بني يدي البحث متهيداً عرضت فيه حقيقة التأمني ووظيفته 
وأنواعه، والتعريف بالتعويض والرضر.

وختاماً؛ فإين أسأل اهللا تعاىل أن يلهمني الصواب، وأن يريني احلق 
سميع  إنه  وقارئه،  كاتبه  البحث  هبذا  ينفع  وأن  اتباعه،  ويرزقني  حقاً 

جميب.
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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التمهيد
حقيقة التأمني والتعويض عن الرضر

املبحث األول: حقيقة التأمني ووظيفته وأنواعه:
املطلب األول: حقيقة التأمني.

املطلب الثاين: وظيفة التأمني وفوائده.
املطلب الثالث: أنواع التأمني.

املبحث الثاين: حقيقة التعويض عن الرضر:
املطلب األول: تعريف التعويض.

املطلب الثاين: تعريف الرضر.
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املبحث األول
حقيقة التأمني، ووظيفته، وأنواعه

املطلب األول
حقيقة التأمني

: تعريف التأمني يف اللغة: أوالً
 ( نَ التأمني لغة: مشتق من األمن، واألمن مصدر للفعل الثالثي (أَمِ
م، واألمن ضد اخلوف، وهو يعني سكون القلب واطمئنانه  هِ من باب فَ
قال  إليه(١).  واطمأن  فيه  وثق  كذا..  عىل  فالناً  فالنٌ  ن  أمّ يقال:  وثقته، 
الراغب: «أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن واألمانة 
واألمان يف األصل مصادر، وجيعل األمان تارة اسامً للحالة التي يكون 

عليها اإلنسان يف األمن، وتارة اسامً ملا يؤمن عليه اإلنسان»(٢).
: تعريف التأمني يف االصطالح القانوين: ثانياً

اقتصادي  أثر  ذات  وطريقة  فكرة  باعتباره  التأمني  نظام  خيتلف 
طرفني  بني  حقوقاً  ينشئ  ترصفاً  باعتباره  التأمني  عقد  عن  واجتامعي 

متعاقدين(٣).
ص١٥١٨.  املحيط  القاموس   ،٢١/١٣ العرب  لسان   ،١٣٣/١ اللغة  مقاييس  ينظر:   (١)

مادة (أمن).
(٢) معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص٣٣.

(٣) نظام التأمني للزرقاء، ص٢١.
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فالتأمني كنظام يقصد به: «تعاون منظم تنظيامً دقيقاً بني عدد كبري 
بالنسبة  اخلطر  حتقق  إذا  حتى  واحد.  خلطر  مجيعاً  ضني  معرّ الناس  من 
إىل بعضهم تعاون اجلميع يف مواجهته، بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم، 

يتالفون هبا أرضاراً جسيمة حتيق بمن نزل اخلطر به منهم»(١).
املادة  يف  املرصي  املدين  القانون  فه  عرّ فقد  كعقد،  التأمني  وأما 
ن له، أو إىل  ن بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمَّ (٤٧) بأنه: «عقد يلتزم املؤمِّ
املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغاً من املال، أو إيراداً مرتباً، 
املبني  اخلطر  حتقق  أو  احلادث،  وقوع  حالة  يف  آخر  مايل  عوض  أيّ  أو 
ن له  بالعقد؛ وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة مالية أخر يؤدهيا املؤمَّ

ن»(٢). للمؤمِّ
وهذا التعريف يربز عنارص التأمني وأركانه، ويوضح العالقة بني 
ن له، كام يوضح أن العالقة بينهام عالقة معاوضة، وأن  ن واملؤمَّ املؤمِّ

مبلغ التأمني يف مقابل األقساط.
إال أنه قد أمهل جانباً مهامً فيه، وهو االحتاملية؛ فلم يذكر أن اخلطر 
فه  أو احلادث احتاميل، ثم إنه فيه طوالً ال يناسب التعريفات؛ وهلذا عرّ
ومقوماته  التأمني  أركان  أبرز  تضمنت  موجزة  بعبارة  الباحثني  بعض 
حيث قال: «التأمني: التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له أو ملن 
يعيّنه، عند حتقق حادث احتاميل مبني يف العقد، مقابل ما يدفعه له هذا 

اآلخر من مبلغ نقدي يف قسط أو نحوه»(٣).
التأمني  عىل  تنطبق  أهنا  التأمني  لعقد  التعريفات  هذه  عىل  ويلحظ 
(١) حكم الرشيعة يف عقود التأمني حلسني حامد حسان، ص١٦. وينظر: الوسيط للسنهوري 

.١٠٨٦/٧
(٢) الوسيط للسنهوري ١٠٨٤/٧، التأمني اإلسالمي للقره داغي، ص١٦.

(٣) التأمني للثنيان، ص٤٠.
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الذي  وهو  السائد،  هو  التأمني  من  النوع  هذا  أن  ذلك  التجاري؛ 
تنرصف إليه كلمة التأمني عند إطالقها(١).

التأمني  يشمل  عام  تعريف  صياغة  الباحثني  بعض  حاول  وقد 
بني  «االتفاق  بأنه:  التأمني  فعرّف  واالجتامعي،  والتعاوين،  التجاري، 
طرفني أو أكثر عىل تفتيت خماطر وتوزيع آثارها عىل أكثر من واحد، 

سواء كان االتفاق عن طريق املعاوضة، أم عن طريق التربع»(٢).
املطلب الثاين

وظيفة التأمني، وفوائده
واملجتمع،  للفرد  مهمة  فوائد  عنه  وينتج  بوظائف،  التأمني  يقوم 

ويمكن إمجال هذه الوظائف والفوائد فيام ييل:
: األمان: إن أهم وظيفة يؤدهيا التأمني للمؤمن له، هي األمان،  أوالً
فهو يؤمن الشخص ضد ما قد حييق به من خسائر وكوارث هتدده يف 
بعض  عرّف  فقد  للتأمني  الوظيفة  هذه  ألمهية  ونظراً  ماله.  أو  نفسه، 
الباحثني التأمني بقوله: «التأمني هو رشاء األمن... ذلك أن املستأمن 
ن  -مدفوعاً بالرغبة يف محاية نفسه ضد خطر ما- فإنه يشرتي من املؤمِّ

حق التعويض إن وقع الرضر بسبب ذلك اخلطر»(٣).
االقتصادية  األنشطة  عىل  التأمني  االقتصادي:  النشاط   : ثانياً
جمال  يف  وتنشيطهم  الناس  ترغيب  إىل  أدعى  وهذا  اخلسائر،  من  حيد 
األعامل، فيقدمون عىل املرشوعات االقتصادية املفيدة بيشء من الثقة 

(١) نظرية التأمني لزكي السيد، ص٤٧.
(٢) التأمني اإلسالمي لعيل قره داغي، ص١٨.

القانون  شارح  (سلوتر)  عن  نقالً  ص٣٥،  علوان،  لعبداهللا  التأمني  يف  اإلسالم  حكم   (٣)
التجاري يف إنجلرتا.
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واالطمئنان.
: الوظيفة االجتامعية: وتتمثل يف محاية املستأمن من الفقر، فال  ثالثاً
يصبح عالة عىل املجتمع يف حالة إصابته يف جسده أو ماله، فيستغني 
بمبلغ التأمني الذي يعطى له عن مدِّ يده للزكوات والصدقات، وهذا 

يؤدي عن مصارف التربعات وتوفريها للفقراء والضعفاء(١).
املطلب الثالث
أنواع التأمني

ينقسم التأمني إىل أقسام خمتلفة باعتبارين اثنني، يمكن إجيازمها فيام 
ييل:

: باعتبار طبيعة التأمني أو املؤسسات القائمة عليه(٢): أوالً
١. التأمني االجتامعي: وهو الذي تقوم به الدولة ملصلحة املوظفني 
ويسهم  والشيخوخة،  والعجز  املرض،  إصابة  من  فتؤمنهم  والعامل، 
والتأمني  والدولة،  األعامل  وأرباب  والعامل  املوظفون  إيراداته  يف 

االجتامعي يتخذ أشكاالً منها: 
 ( أ) نظام التقاعد: وهيدف إىل رصف مرتبات دورية (شهرية غالباً
للموظف بعد بلوغه سناً معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري.

إىل  تعويضات  دفع  إىل  وهيدف  االجتامعية:  التأمينات  نظام  ب) 
شيخوخة،  أو  حادث  أو  بمرض  العمل  عن  العجز  حالة  يف  العامل 
(١) ينظر: التأمني اإلسالمي لعيل قره داغي، ص١٤٠، نظرية التأمني لزكي السيد، ص٦٠، 
اخلطر والتأمني لرفيق املرصي، ص٣٨، حكم الرشيعة يف عقود التأمني حلسني حسان، 

ص٣١.
(٢) ينظر: املعامالت املالية لشبري، ص٩٤، التأمني التجاري للشنقيطي، ضمن كتاب: دراسة 

رشعية ألهم العقود املالية املستحدثة ٤٧٦/٢، التأمني وأحكامه للثنيان، ص٨٠.
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مقابل اقتطاع جزء من راتبه باإلضافة إىل ما تدفعه املؤسسة التي يعمل 
فيها من اشرتاكات.

تقدير  من  الدول  بعض  به  تتكفل  ما  وهو  الصحي:  التأمني   .٢
العالج الالزم ملن يصاب من مواطنيها بمرض مقابل ما يدفعه املواطن 

من قسط دوري.
٣. التأمني التباديل: وهو الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية والتعاونية، 
حيث يشرتك فيها أصحاب املهنة الواحدة ضد خطر معني، فيدفعون 
اشرتاكات سنوية تزيد وتنقص حسب احلاجة، وفيها يكون املؤمنون 

هم املؤمن هلم، ويديرها متربعون من األعضاء دون مقابل.
مجعيات  به  تقوم  متطور؛  تباديل  تأمني  وهو  التعاوين:  التأمني   .٤
كرب، أو رشكات متخصصة تؤمن ضد مجيع األخطار، ولكل الناس، 
فهي ال تقرص تأمينها عىل األعضاء وال عىل نوع حمدد من األخطار، كام 

هو احلال يف التأمني التباديل البسيط.
٥. التأمني التجاري: وسيأيت بيانه، وحكمه.

املصلحة  طبيعة  أو  األخطار  طبيعة  باعتبار  التأمني  ينقسم   : ثانياً
املقصودة من التأمني إىل األقسام التالية(١):

ن منه يتعلق بامل  ١. تأمني املمتلكات: وهو ما يكون فيه اخلطر املؤمَّ
من  التأمني  أشهرها:  من  كثرية  أنواعاً  ويضم  بشخصه،  ال  له  ن  املؤمَّ
السيارات،  وتأمني  الرسقة،  من  والتأمني  البحري،  والتأمني  احلريق، 
من  باإلنسان  يلحق  ما  كل  تشمل  عديدة   أخر أنواع  إىل  باإلضافة 

الرضر يف ماله.
ن  ن املؤمَّ ن -بموجبه- املؤمِّ ٢. التأمني من املسؤولية: وهو عقد يؤمِّ

(١) ينظر: نظرية التأمني لزكي السيد ص٤٩، التأمني التجاري للشنقيطي، ص٤٨٠/٢.
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له من األرضار التي تلحق به من جراء رجوع غريه عليه باملسؤولية، 
مسؤوليته  منها:  كثرية،  نفسه  منها  اإلنسان  يؤمن  التي  واملسؤوليات 
مسؤوليته  من  أو  احلريق،  عن  مسؤوليته  من  أو  سيارته،  حوادث  عن 

املهنية كالتأمني عن األخطاء الطبية أو اهلندسية، وغريها.
بشخص  اخلطر  فيه  يتعلق  الذي  وهو  األشخاص:  عىل  التأمني   .٣
إصابات  من  والتأمني  الطبي،  التأمني  أنواعه:  وأشهر  له،  ن  املؤمَّ

العمل.
٤. التأمني بقصد االدخار: تتابعت كتابات الباحثني يف التأمني عىل 
عىل  التأمني  أنواع  من  نوعاً  واعتربوه  قبله،  بالذي  النوع  هذا  إحلاق 
األشخاص، وأسموه: التأمني عىل احلياة(١)، واألمر الذي أراه أن هذا 
التصنيف هلذا النوع من التأمني غري وجيه؛ ذلك أن ما يسمى بالتأمني 
عىل احلياة ليست له الصفة التعويضية وهي الركيزة األساس يف عقود 
ن له يستحق فيه مبلغ التأمني املتفق عليه دون حاجة إىل  التأمني، فاملؤمَّ
إثبات رضر أصابه، وال حيتاج إىل إثبات أن ما أصابه من رضر يعادل 
ن  مبلغ التأمني املتفق عليه، وإنام غاية ما فيه أن تتعهد رشكة تسمى املؤمِّ
ن له أو لورثته أو املستفيد املبنيَّ يف العقد مبلغاً معيناً أو  بأن تدفع للمؤمَّ
مرتباً، وذلك عند حدوث الوفاة أو البقاء حياً لفرتة معينة، مقابل قيام 
ن له بدفع مبلغ من املال دفعة واحدة أو عىل دفعات دورية. وهذا  املؤمَّ

العقد ال خيرج عن كونه قرضاً إىل أجل جمهول بفائدة حمددة.
وألجل ذلك فقد أخرجت هذا النوع عن نطاق البحث؛ ألنه وإن 

سمي تأميناً فإنه ال يدخل يف سلك التأمني -حقيقة-(٢) ملا يأيت:
(١) له أنواع كثرية، منها: التأمني حلالة الوفاة، والتأمني حلالة البقاء، والتأمني املختلط. ينظر: 
حسان،  حامد  حلسني  التأمني  عقود  يف  الرشيعة  حكم  ص٣٤،  عليان،  لشوكت  التأمني 

ص٥٤٣.
(٢) ولو من حيث التناول الفقهي عىل األقل.
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خسارة . ١ أو  رضر  عن  تعويض  عقد  كونه  التأمني  حقيقة  أن 
حقيقية، بينام ما يسمى بالتأمني عىل احلياة ال يتضمن هذه الصفة 

وإنام هيدف إىل االدخار.
أن التعويض يف التأمني يقترص عىل الرضر احلقيقي دون زيادة، . ٢

عن  التعويض  مقدار  أما  اإلثراء(١)،  إىل  سبيالً  يكون  ال  حتى 
الوفاة فليس له حد موضوعي، وال قيمة سوقية معلومة، فيكون 

هدفه االدخار واإلثراء وليس التأمني.

(١) الوسيط للسنهوري ١٥٣٠/٧.
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املبحث الثاين
حقيقة التعويض عن الرضر

املطلب األول
تعريف التعويض

: تعريف التعويض يف اللغة: أوالً
أو  فالناً  عضت  تقول:  أعواض،  واجلمع  البدل،  هو  العوض: 

عوضته وأعضته: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه(١).
وجاء يف تاج العروس: «العوض -كعنب-: اخللف، ويف العباب: 

.(٢)« كل ما أعطيته من يشء فكان خلفاً
ومن اشتقاقات مادة (عوض): التعويض، جاء يف لسان العرب بعد 

ذكر اشتقاقات كثرية للفظ العوض: «... واملستقبل التعويض»(٣).
وعليه فالعوض يف اللغة هو مطلق البدل أو اخللف، والتعويض هو 

البدل أو اخللف داالً عىل االستقبال.
: التعويض يف االصطالح: ثانياً

مل تذكر كتب الفقه لفظ التعويض، واستعملت بدله لفظ الضامن، 
(١) لسان العرب ١٩٢/٧ مادة (عوض).

(٢) تاج العروس ١٠٦/١٠ مادة (عوض).
(٣) لسان العرب ١٩٢/٧.
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فمصطلح التعويض مصطلح حديث؛ وهلذا جاء تعريفه عند الفقهاء 
الرضر  جرب  معنى:  حول  تدور  للتعويض  وتعريفاهتم  املعارصين، 
الذي  الرضر  جرب  «هو  للتعويض:  التعريفات  هذه  ومن  وتغطيته. 

يلحق املصاب»(١).
رضر  جيرب  ن  املؤمِّ ألن  البحث  ملوضوع  مناسب  التعريف  وهذا 
ن له (املصاب) بدفع مبلغ التأمني املتفق عليه عند وقوع الرضر،  املؤمَّ

وهذه حقيقة التعويض.
إال إنه حيسن إضافة قيد يف التعريف بقرص جرب الرضر عىل اجلرب باملال 
جمال  ألن  والتعازير؛  بالقصاص  اجلرب  ذلك  يف  يدخل  فال  سواه،  دون 
عمل التأمني هو اجلرب باملال فقط، وعليه فيمكن تعريف التعويض يف 

ن». ن له بام يدفعه املؤمِّ جمال التأمني بأنه: «جرب الرضر الذي يلحق املؤمَّ
املطلب الثاين
تعريف الرضر

: تعريف الرضر يف اللغة: أوالً
الرضر: ضد النفع، والرضُّ بالضم: اهلزال وسوء احلال.

اء: النقص يف األموال واألنفس(٢). وقيل: الرضّ
: تعريف الرضر يف االصطالح: ثانياً

رشحهم  أثناء  يف  بالتعريف؛  الرضر  لفظ  الفقهاء  من  كثري  تناول 
حلديث: «ال رضر وال رضار»(٣).

(١) النظرية العامة للموجبات للمحمصاين ١٥٨/١.
(٢) لسان العرب ٤٨٢/٤ مادة (رضر).

=٣٠٦٠ برقم  سننه  يف  والدارقطني   ،(٦٦/٢)  ٢٣٤٥ برقم  املستدرك  يف  احلاكم  رواه   (٣)
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ومن تعريفاهتم:
- «أن ينقص الرجل أخاه شيئاً من حقه»(١).

- «ما ترض به صاحبك وتنتفع به أنت»(٢).
.(٣)« - «إحلاق مفسدة بالغري مطلقاً

ومن  الرضر  بفعل  اعتنت  أهنا  يلحظ  التعريفات  هذه  إىل  وبالنظر 
وليس  الفعل  نتيجة  هو  البحث  هذا  يف  يعنينا  الذي  أن  غري  به؛  يقوم 

ذات الفعل.
ونتيجة الفعل: هي األذ الذي يلحق بمن وقع عليه الرضر، إما 

يف بدنه أو يف ماله.
وهبذا املعنى فإن تعريف الرضر االصطالحي -املتفق مع موضوع 
البحث- ال يبعد كثرياً عن ما ذكره ابن منظور يف التعريف اللغوي بأن 

معنى الرضر: النقص يف األموال واألنفس.
كلمة  من  أعم  ألهنا  التعريف؛  يف   األذ كلمة  استعامل  ويمكننا 
من  له  ن  املؤمَّ يلحق  «ما   : اصطالحاً الرضر  تعريف  يف  فيقال  النقص؛ 

أذ يف جسده أو ماله».
وقد ذكرت يف املقدمة أن البحث يقترص عىل التأمني عن األرضار 
ن له؛ فال يدخل التأمني املقصود به االدخار أو  احلادثة مع حياة املؤمَّ
النووي  وحسنه  الذهبي.  ووافقه  مسلم،  رشط  عىل  صحيح  احلاكم:  قال   .(٦٤/٣) =
بتعدد طرقه يف األربعني النووية ص١١٥، ووافقه ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 

.٢١٠/٢
(١) النهاية يف غريب احلديث البن األثري ٧٥/٣ مادة (رضر).

(٢) املصدر السابق.
(٣) رشح الطويف حلديث «ال رضر»، ص١٥، ملحق بكتاب: املصلحة يف الترشيع اإلسالمي 

ملصطفى زيد.
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ما يسمى بالتأمني عىل احلياة، كام بيّنتُ سبب إخراجي هلذا النوع من 
التأمني عن نطاق البحث عند ذكر أنواع التأمني(١).

(١) ينظر ص٢٦٦.
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حقيقة ا لتأمني التجاري، وحكمه
املبحث األول: حقيقة التأمني التجاري، وخصائصه.

املطلب األول: حقيقة التأمني التجاري.
املطلب الثاين: خصائصه.

املبحث الثاين: حكم عقد التأمني التجاري.
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املبحث األول
حقيقة التأمني التجاري، وخصائصه

املطلب األول
حقيقة التأمني التجاري

تقدم معنا القول بأن التأمني التجاري هو األصل يف التأمني، وأنه 
الذي تنرصف إليه كلمة التأمني عند إطالقها(١). وهلذا فإن التعريفات 
املتداولة للتأمني تنطبق عىل التأمني التجاري؛ ومع هذا فإنه يمكن بيان 
حقيقة التأمني التجاري بشكل أدق بأنه: التأمني الذي يكون بعقد بني 
املستأمن  يدفع هلا  املستأمن واجلهة املؤمنة (رشكة يف الغالب) عىل أن 
مبلغاً معيناً عن كل دورة زمنية؛ وهو قسط التأمني، يف مقابل تعهدها 
ن عنه، وما يزيد عن  بتعويض الرضر الذي يصيبه إذا وقع اخلطر املؤمَّ
األقساط املدفوعة عن تعويضات األرضار الواقعة يكون ربحاً للجهة 

املؤمنة نظري قيامها هبذه املهمة(٢).
وتتضح من تعريف التأمني التجاري أركان العقد، وتتمثل فيام ييل(٣):

ن: وهو الطرف الذي يقوم بالتعويض عن الرضر للطرف  ١. املؤمِّ
ن عنه. اآلخر عند وقوع احلادث املؤمَّ

(١) ينظر: ص٢٥٨.
(٢) ينظر: الوسيط للسنهوري ١٠٨٤/٧، نظام التأمني للزرقاء، ص١٢٧.

(٣) ينظر: التأمني لشوكت عليان ص١٩، التأمني للقره داغي، ص٣١.
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٢. املستأمن: وهو الطرف الذي يتمتع بتعويضه عن الرضر الذي 
ن. يصيبه مقابل التزامه بدفع قسط التأمني للمؤمِّ

األموال  التأمني  حمل  يكون  الرسقة  عىل  التأمني  يف  العقد:  حمل   .٣
تكون  السيارات  تأمني  ويف  ذلك،  ونحو  والبضائع  عليها  ن  املؤمَّ
املسؤولية نحو الغري الناشئة عن استخدام السيارات هي حمل التأمني، 

ويف احلريق يكون حمل التأمني إما السكن أو املصنع... إلخ.
ن،  املؤمِّ من  والقبول  املستأمن،  من  اإلجياب  وهي  الصيغة:   .٤
والصيغة تتم باللفظ والكتابة، ونحوها من وسائل التعبري عن اإلرادة، 
بمجرد  يتم  ال  قد  التعاقد  التأمني عىل أن  وجر العرف بني رشكات 

االتفاق الشفهي، وإنام من خالل وثيقة موقعة من الطرفني.
العقد  يف  واملبني  عنه  ن  املؤمَّ االحتاميل  احلادث  وهو  اخلطر:   .٥

كاحلريق والرسقة.
ن مقابل  ٦. القسط: وهو املقابل املايل الذي يدفعه املستأمن للمؤمِّ

ن عنه. حتمل اآلخر تعويضه عن اخلطر املؤمَّ
٧. مبلغ التأمني: وهو املبلغ املتفق عليه مقدماً ليكون أساساً للتعويض 

ن عنه. ن إىل املستأمن يف حالة وقوع اخلطر املؤمَّ الذي يقوم بدفعه املؤمِّ
املطلب الثاين

خصائص عقد التأمني التجاري
يتميز عقد التأمني التجاري بام ييل(١):

أعطى،  ملا  مقابالً  يأخذ  العقد  طريف  من  فكل  معاوضة:  عقد   .١
ص٢٨،  حلسان،  التأمني  عقود  يف  الرشيعة  حكم  ص١٠١،  لشبري،  املالية  املعامالت   (١)

التأمني التجاري للشنقيطي ٤٧٠/٢.



٢٧٩ 

فاملستأمن من حيظى باألمان، ويستحق مبلغ التأمني عند وقوع اخلطر 
مقابل  الرضر  عن  التعويض  يتحمل  ن  واملؤمِّ األقساط،  دفع  مقابل 

أخذه أقساط التأمني.
٢. عقد إلزام: فال جيوز ألحد الطرفني فسخه بعد انعقاده إال برضا 

العاقد اآلخر.
٣. عقد احتاميل: فكال العاقدين ال يعرف عند إبرام العقد جمموع ما 
سيأخذ من املال، وال مقدار ما سيدفع؛ ألن ذلك متوقف عىل وقوع 
اخلطر أو عدم وقوعه؛ وعليه فال يصح أن يكون اخلطر متعلقاً بإرادة 

أحد طريف العقد النتفاء عنرص االحتامل -حينئذ- فيبطل العقد.
ألنه  ن؛  املؤمِّ جانب  يف  هو  إنام  اإلذعان  واعتبار  إذعان(١):  عقد   .٤
األقو، فرشكات التأمني تتمتع بمركز مايل قوي، ويف قدرهتا أن تقرر 
إىل  مضطراً  نفسه  جيد  واملستأمن  ملصاحلها.  حمققاً  تراه  ما  الرشوط  من 
كان  إذا  أما  فرداً؛  املستأمن  كان  إذا  وخاصة  العقد،  رشوط  كل  قبول 
التأمني  رشكة  مع  باسمهم  يتفاوض  طرف  يمثلها  جمموعة  املستأمن 

ل يف بعض الرشوط ملصلحتهم(٢). فبإمكانه أن يعدَّ

(١) عقود اإلذعان: صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد عىل استخدام أنموذج نمطي للعقد، 
يعده أحد طريف العالقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه عىل الطرف اآلخر الذي ليس 
له إال املوافقة عليه كام هو، أو رفضه دون أن يكون له أن يغري يف العبارات الواردة فيه أو 
الرشوط واألحكام التي يتضمنها، وال أن يدخل يف جماذبة أو مساومة حقيقية عىل رشوطه 

مع الطرف املعد هلذا العقد. املوجز يف النظرية العامة لاللتزام للسنهوري ص٦٨.
تأمني  إىل  تسعى  التي  املؤسسات  موقف  فإن  الطبي،  بالتأمني  لذلك  التمثيل  يمكن   (٢)
موظفيها مع رشكات التأمني أقو من املوظف إذا فاوض بمفرده فيام يتعلق بالقسط، 

وجمال التغطية، ومقدار حتمل التكاليف وغريها.
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املبحث الثاين
حكم التأمني التجاري

قبل البدء بذكر األقوال يف حكم التأمني التجاري وأدلتها، واملناقشات 
التي ترد عليها، أر أنه من املناسب التمهيد بذكر األمور التالية:

وال . ١ بحل  نص  فيها  يرد  مل  التي  املستجدة  املسائل  من  التأمني 
حرمة وقت نزول الترشيع؛ وعليه فإن البحث فيه قابل للمناقشة 
يف  معني  لرأي  للتعصب  راً  مربِّ  أر ال  ولذلك  والرد،  واألخذ 

حكمه، ورمي اآلخرين إما بالتساهل أو التشدد.
التأمني كغريه من مسائل املعامالت ال حيتاج إىل التكلف يف إيراد . ٢

عليه  املتفق  األصل  لوجود  وذلك  حلها،  لبيان  االستدالالت 
عند مجهور أهل العلم وهو: األصل يف املعامالت احلل(١)، وإنام 
الذي ينبغي هو البحث عن ما قد يوجد من أدلة تفيد حتريمها، 

ثم النظر بعد ذلك يف مد صحة االستدالل هبا عند املناقشة.
املصائب، . ٣ آثار  ودرء  املخاطر،  تفتيت  مبدأ  حيث  -من  التأمني 

وهذا  املعارصين(٢)،  الفقهاء  عند  جائز  امللامت-  عند  والتكافل 
. يعني أن املصلحة الناجتة عنه مصلحة معتربة رشعاً

 ،١٧٠/٩ للنووي  املجموع   ،٥٤٨/٢ رشد  البن  املقدمات   ،٥/٤ احلقائق  تبيني  ينظر   (١)
املغني ٣٦٠/٦.

 ،٥٠٢/٢ للشنقيطي  التجاري  التأمني  ص١٣٧،  داغي  للقره  اإلسالمي  التأمني  ينظر:   (٢)
حكم الرشيعة يف عقود التأمني حلسان ص٤٤.
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لم هذا؛ فإن فقهاء العرص اختلفوا يف حكم التأمني التجاري  إذا عُ
عىل قولني:

القول األول: حتريم التأمني التجاري، ومن القائلني به: ابن عابدين 
احلنفي(١)، وحممد بخيت املطيعي(٢)، وأمحد إبراهيم، وحممد أبو زهرة، 
الفقهية  املجامع  بعض  أصدرت  كام  وغريهم،  القلقييل(٣)...  وعبداهللا 

قرارات -باألغلبية- بتحريم هذا النوع من التأمني(٤).
القول الثاين: إباحة التأمني التجاري، ومن أبرز القائلني به: مصطفى 
عيسى،  وعبدالرمحن  مدكور،  سالم  وحممد  اخلفيف،  وعيل  الزرقا، 

وعبداهللا بن زيد آل حممود(٥)... وغريهم.
أدلة القول األول:

مفسد  والغرر  الغرر،  عىل  ينطوي  التأمني  عقد  األول:  الدليل 
للعقود، واألصل يف ذلك ما رواه أبو هريرة  أن النبي : هنى عن 
إبرام  وقت  ن  املؤمِّ ألن  التأمني  عقد  يف  يدخل  والغرر  الغرر(٦).  بيع 
ذلك  إن  إذ  يعطي؛  ما  مقدار  وال  يأخذه  ما  مقدار  يعرف  ال  العقد 
بالنسبة  احلال  وكذلك  وقوعه،  عدم  أو  اخلطر  وقوع  عىل  متوقف 

(١) حاشية ابن عابدين ٢٤٥/٣.
(٢) ينظر: رسالة السوكرتاه، ص٢٤.

(٣) ينظر: التأمني التجاري للشنقيطي ٤٩٨/٢.
(٤) قرار جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة ذو الرقم ٥٥ يف ١٣٩٧/٤/٤هـ، وقرار املجمع 
الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف ١٣٩٨/٨/١٠هـ، وقرار املجمع الفقهي التابع 
للمؤمتر اإلسالمي يف ١٤٠٦/٤/١٦هـ. ينظر: جملة املجمع الفقهي يف جدة، العدد الثاين 

٧٣١/٢، التأمني التجاري للشنقيطي ٥٩٧/٢، املعامالت املالية لشبري ص١٠٦.
التأمني  نظام   ،٤٩٩/٢ للشنقيطي  التجاري  التأمني  ص٨،  للزرقا  التأمني  نظام  ينظر:   (٥)

ملولوي، ص٧٩.
ص٦١٤  غرر،  فيه  الذي  والبيع  احلصاة  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  يف  مسلم  رواه   (٦)

.(١٥١٣)
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عند  العقد  لطريف  بالنسبة  جمهول  العوضني  من  فكل  للمستأمن، 
إبرامه(١).

التجاري،  التأمني  بتحريم  القائلني  أدلة   أقو هو  الدليل  وهذا 
ونظراً ألمهيته اقترص عليه جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف نص قراره 
ذي  التجاري  التأمني  «عقد  فيه:  جاء  حيث  التأمني،  بحكم  املتعلق 
القسط الثابت الذي تتعامل به رشكات التأمني التجاري عقد فيه غرر 

.(٢)« كبري مفسد للعقد، ولذا فهو حرام رشعاً
املناقشة: نوقش هذا الدليل بام ييل:

١. الغرر املنهي عنه يف احلديث ليس هو املدعى وجوده يف التأمني؛ 
ذلك أن احلديث ليس نصاً قولياً من النبي ؛ بل هو حكاية عن النهي 
وال يستبعد أن يكون فهامً فهمه الصحايب -الذي رو احلديث- من 

جمموع املناهي التفصيلية، ومنها:
وعن  حتلب،  أن  قبل  املاشية  رضوع  يف  ما  بيع  عن    النبي  هنى   -
اجلنني يف بطون األنعام، وعن بيع السمك يف املاء، وعن املضامني وعن 

املالقيح، وعن حبل احلبلة(٣)(٤).
- هنى النبي  عن رضبة الغائص(٥).

(١) ينظر: الغرر وأثره يف العقود للرضير، ص٦٦٢، التأمني لشوكت عليان، ص١٦٣.
حلسان،  التأمني  عقود  يف  الرشيعة  حكم  وينظر:   .٧٣١/٢ الثاين  العدد  املجمع،  جملة   (٢)

ص٩٤.
ثم  بطنها،  يف  ما  الناقة  تنتج  أن  احلبَلة:  بَل  حَ إىل  اجلزور  حلم  يتبايعون  اجلاهلية  أهل  كان   (٣)

حتمل التي نتجت. فتح الباري البن حجر ٤١٩/٤.
(٤) رواه مالك يف املوطأ مرسالً عن ابن املسيب يف كتاب البيوع - باب بيع الغرر ٢١٩/٣ 
كتاب  يف  عاصم  بن  بكر  أيب  إىل  احلبري (٧/٣)  التلخيص  يف  حجر  ابن  وعزاه   ،(٧٧٥)

البيوع، من رواية عمران بن حصني.
(٥) رواه ابن ماجه يف كتاب التجارات - باب النهي عن رشاء ما يف بطون األنعام، ص٢٣٧= 
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- هنى النبي  عن بيع الثامر قبل بدو صالحها، وقال: «أرأيت أن 
منع اهللا الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه»(١).

وكل تلك املناهي تطبيق لنهي النبي  عن الغرر، وهي من طبيعة 
واحدة تدل عىل املقصود، وهو النهي عن بيع األشياء املعدومة أو غري 
الفاحش  الغرر  من  نوع  وهذا  العقد،  زمن  يف  تسليمها  عىل  املقدور 
الذي جيعل العقد كالقامر املحض اعتامداً عىل احلظ املجرد يف خسارة 

واحد وربح آخر دون مقابل(٢).
واألمر الذي يؤيد أن النهي الوارد عن الغرر هو ما فهمه الصحابة 
من مجلة ما سبق من املناهي التفصيلية هو جواز كثري من العقود رغم 
اشتامهلا عىل نوع من الغرر كالسلم وبيع املغيبات يف األرض والعرايا 
واالستصناع واجلعالة؛ إذ لو كان هذا النهي صادراً عن النبي  لتناول 
اجلمع  وهذا  العقود،  هذه  من  يشء  جاز  وملا  وكثريه،  قليله  غرر  كل 
العقود  هذه  بجواز  القول  عن  املتكلفة  اإلجابات  من  كثري  عن  يعفينا 
مع ما اشتملت عليه من غرر، وخصوصاً إذا علمنا أن قول الصحايب: 

هنى النبي  عن كذا، ال يدل عىل العموم عند أكثر األصوليني(٣).
ن أم  ٢. ال نسلم بوجود الغرر يف عقود التأمني سواء بالنسبة للمؤمِّ
للمستأمن؛ ألن التأمني له غاية حمققة النتيجة فور إبرام عقده، حيث 
إن نظامه يرتكز عىل أساس إحصائي ينفي عنرص االحتامل؛ بحيث ال 
تتعرض رشكة التأمني خلطر يزيد عىل اخلطر الذي تتحمله الرشكات 
=(٢١٩٦). عن أيب سعيد اخلدري. وقد ضعفه األلباين ألنه من رواية شهر بن حوشب، 

قال عنه ابن حجر: «صدوق، كثري اإلرسال واألوهام». تقريب التهذيب ص٤٤١.
ص٤١٠  صالحها  يبدو  أن  قبل  الثامر  باع  إذا  باب:   - البيوع  كتاب  يف  البخاري  رواه   (١)

(٢١٩٨). ومسلم يف كتاب املساقاة - باب: وضع اجلوائح ص٦٣٦ (١٥٥٥).
(٢) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٥٠.

(٣) ينظر: الربهان ٣٤٨/١، اإلحكام لآلمدي ٢٥٥/٢، روضة الناظر ٦٩٨/٢.
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بالنسبة  أما  التأمني.  أعامل  غري   األخر التجارة  أعامل  يف  عادة 
للمستأمن فإن االحتامل فيه معدوم؛ وذلك ألن املعاوضة احلقيقية يف 
التأمني بأقساط إنام هي بني القسط الذي يدفعه املستأمن وبني األمان 
الذي حيصل عليه، وهذا األمان حاصل للمستأمن بمجرد العقد دون 

ن منه بعد ذلك(١). توقف عىل اخلطر املؤمَّ
أم  جمهوالً  كونه  عن  يسأل  حتى  مالني  بني  معاوضة  ليس  فالتأمني 
عليه؛  حيصل  الذي  األمن  تقابل  املستأمن  يدفعها  التي  فاألقساط  ال؟ 
ن ليس عوضاً يف املعاملة بل العوض هو نفس  واملال الذي يدفعه املؤمِّ

التأمني.
ن غري  اإلجابة: أجيب عن ذلك بأن زوال االحتامل بالنسبة للمؤمِّ
ما  جمموع  يعرف  ال  أنه  يبقى  إحصاءاته  دقة  بلغت  مهام  ألنه  دقيق؛ 
سيأخذه وجمموع ما سيعطيه يقيناً، وإنام كل الذي ستفعله اإلحصاءات 
بالنسبة  أما  فحسب.  الواقع  من  قريبة  بصورة  ذلك  إىل  تشري  أهنا 
للمستأمن فإن املعاوضة إنام هي بني القسط ومبلغ التأمني وكل منهام 
للعقد  حمالً  األمان  يكون  أن  يصح  وال  التعاقد،  عند  املقدار  جمهول 

ولكنه الباعث عليه(٢).
يف  اشرتط  ولو  اليقني،  إىل  سبيل  ال  بأنه  يقال  أن  يمكن  الرد: 
املعامالت ملا جاز كثري منها، فإذا وجد فرق بني اإلحصاءات الدقيقة 
يغتفر  اليسري  والغرر  يسرياً،  فرقاً  يكون   - -غالباً فإنه  الواقع  وبني 
-حتى يف املعاوضات- باالتفاق. يقول النووي: «أمجع املسلمون عىل 

جواز أشياء فيها غرر حقري»(٣).
(١) ينظر: الوسيط للسنهوري ١٠٨٦/٧، نظام التأمني للزرقا، ص٥٢.

(٢) ينظر: عقود التأمني ملحمد بلتاجي، ص٨٣.
(٣) ينظر: رشح صحيح مسلم للنووي ١٥٦/١٠. وينظر: بداية املجتهد ١٥٨/٢.
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التأثري  يف  واملحل  الباعث  بني  التفرقة  فإن  للمستأمن  بالنسبة  أما 
ليست مسلمة، خصوصاً إذا علمنا أن األمور املعنوية كاحلقوق الفكرية 
من  واألمان  الطائلة،  باملبالغ  عنها -اآلن-  ويعتاض  مالية(١)  قيمة  هلا 

هذا القبيل(٢).
٣. سلمنا بوجود الغرر يف عقود التأمني، ولكن الغرر ال ختلو منه 
أعامل اإلنسان وترصفاته املرشوعة، فهذه التجارة والزراعة والكفالة 
من  قدر  عىل  مقدم  فاعلها  كون  مع  املذاهب  باتفاق  مرشوعة  أعامل 
اخلطر ال ختلو منه طبيعة األشياء، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: «أما 
املخاطرة فليس يف األدلة الرشعية ما يوجب حتريم كل خماطرة، بل قد 

لم أن اهللا ورسوله مل حيرما كل خماطرة»(٣). عُ
احلاممات  كدخول  الغرر  من  قدر  يكتنفها  عقوداً  الفقهاء  أقرّ  وقد 
املستعمل،  املاء  وكمية  البقاء  بمدة  اجلهل  مع  البدء  يف  حمدد  غري  بأجر 
بيع  وأجازوا  املحدد،  غري  ورشاهبا  بطعامها  املرضع  استئجار  وا  وأقرّ

الثامر املتالحقة عىل أشجارها(٤).
بل إن بعض العقود اجلائزة يكتنفها الغرر الكثري كعقد اجلعالة حيث 
ومع  مدته،  يف  وغرراً  مقداره  يف  وغرراً  العمل  إنجاز  يف  غرراً  فيه  إن 
ذلك أجازه مجهور أهل العلم للحاجة إليه، يقول ابن قدامة يف معرض 
فإن  ذلك،  إىل  تدعو  احلاجة  وألن  اجلعالة: «...  عقد  جلواز  استدالله 
تنعقد  وال  ذلك،  ونحو  والضالة  اآلبق  كرد  جمهوالً  يكون  قد  العمل 
اإلجارة فيه، واحلاجة داعية إىل ردمها، وقد ال جيد من يتربع به، فدعت 
(١) صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل. ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 

اخلامس ٢٥٨١/٣.
(٢) ينظر: اخلطر والتأمني لرفيق املرصي، ص٦٨.

(٣) خمترص الفتاو املرصية، ص٥٠٤.
املغني   ،٣١١/٩ املجموع   ،١٥٨/٢ املجتهد  بداية   ،٢٧٠/٣ للمرغيناين  اهلداية  ينظر:   (٤)

.٤٨٠/٢٩ ٦٨/٨، جمموع الفتاو
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احلاجة إىل إباحة بذل اجلعالة فيه مع جهالة العمل»(١). ويقول الشيخ 
ز للحاجة»(٢). وِّ زكريا األنصاري عن السلّم: «عقد غرر جُ

وكذلك أجاز فقهاؤنا ضامن السوق رغم ما فيه من احتامل وغرر، 
ح به شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث يقول: «وضامن السوق  وممن رصّ
هو أن يضمن الضامن ما جيب عىل التاجر من الديون وما يقبضه من 
األعيان املضمونة، وهو ضامن ما مل جيب وضامن املجهول، وهو جائز 

عند اجلمهور كأيب حنيفة ومالك وأمحد»(٣).
وإن  الضامن  ألن  املجهول؛  يف  فيجوز  تربع  الضامن  إن  يقال:  وال 
كان يف مبدئه تربعاً إال أنه فور انعقاده يرتتب عليه التزام الضامن جتاه 
املضمون. وهذا االلتزام جيب الوفاء به وإن كان جمهوالً للضامن عند 

تربعه بالضامن.
وهلذا؛ فإن الفقهاء ملا وجدوا أن الرشع أجاز البيع يف بعض الصور 
التي يوجد فيها غرر؛ اتفقوا عىل أن الغرر منه ما هو مؤثر ومنه ما ليس 
كذلك، ثم اختلفوا يف ضابط الفرق بني املؤثر وغري املؤثر، ومن أهم 

أقواهلم يف ذلك:
الضابط  هذا  عىل  ويرد  القليل(٤)،  دون  مؤثر  الكثري  الغرر  إن  قيل 

عدم انضباط الكثرة والقلة.
وقيل: إن الغرر التابع ال يؤثر، دون الغرر املقصود لنفسه(٥)، ومن 
القواعد املقررة: أنه يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها(٦)، ولعل مما 

(١) املغني ٣٢٣/٨. وينظر: املعونة للقايض عبدالوهاب ١١١٤/٢، املهذب ٥٧٠/٣.
(٢) أسنى املطالب ١٢٢/٢.

الدسوقي  حاشية   ،٩٩/٣ للمرغيناين  اهلداية  وينظر:   .٥٤٩/٢٩  الفتاو جمموع   (٣)
٣٣٤/٣، املغني ٧٢/٧.

(٤) ينظر: بداية املجتهد ١٦٨/٢، الفروق ٢٦٥/٣، املجموع ٢٥٨/٩.
(٥) ينظر: املنتقى للباجي ٤١/٥، املجموع ٣٢٦/٩.

(٦) ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم، ص١٣٥، األشباه والنظائر للسيوطي، ص١٥٦.
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يدل عىل ذلك قوله يف احلديث: (بيع الغرر)، فإنه مشعر بأن املراد به 
ما مقصوده وأعظمه غرر، الستعامله لفظ العموم يف املنع دون ألفاظ 

اإلطالق.
املتضمنة  اجلائزة  العقود  عىل  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أطلق  وقد 
غرراً غري مقصود بأهنا من جنس املشاركات ال من جنس املعاوضات؛ 
حيث يقول يف معرض رده عىل من ير أن املزارعة واملساقاة واملضاربة 
أجيزت عىل خالف القياس: «ظنوا أن هذه العقود من جنس اإلجارة 
ألهنا عمل بعوض، واإلجارة يشرتط فيها العلم بالعوض واملعوض، 
معلوم،  غري  فيها  والربح  معلوم،  غري  العقود  هذه  يف  العمل  رأوا  فلام 
جنس  من  العقود  هذه  فإن  غلطهم،  من  وهذا  القياس  ختالف  قالوا: 
العلم  فيها  يشرتط  التي  اخلاصة  املعاوضات  جنس  من  ال  املشاركات 
قيل  وإن  املعاوضات؛  جنس  غري  من  جنس  واملشاركات  بالعوضني، 

إن فيها شوب معاوضة»(١).
وقيل: إن ما احتيج إليه من بيع الغرر جائز، دون ما ال حيتاج إليه(٢)، 
وممن ذهب إىل هذا النووي؛ حيث يقول: «قال العلامء: مدار البطالن 
بسبب الغرر، والصحة مع وجوده هو أنه إذا ادعت احلاجة إىل ارتكاب 
جاز  حقرياً  الغرر  كان  أو  بمشقة  إال  عنه  االحرتاز  يمكن  وال  الغرر، 
البيع، وإال فال»(٣). كام ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن أقواله 
يف ذلك: «ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيام تدعو إليه 
ويقول   ،(٤)« غرراً كونه  رضر  من  رضراً  أشد  حتريمه  فإن  منه،  احلاجة 
: ولعل عقد التأمني التجاري أشبه يشء بام أسامه شيخ  (١) جمموع الفتاو ٥٠٦/٢٠. قلتُ

اإلسالم بعقود املشاركات التي ال يشرتط فيها العلم بالعوضني عىل وجه التحديد.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١٧٤/٥، املغني ٣٠١/٦.

(٣) املجموع ٢٥٨/٩.
(٤) القواعد النورانية ص١٤٠.
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: «وأما الغرر: فأشد الناس فيه قوالً أبو حنيفة والشافعي... لكن  أيضاً
أصول الشافعي املحرمة أكثر من أصول أيب حنيفة يف ذلك، وأما مالك: 
ز بيع مجيع ما تدعو إليه احلاجة  فمذهبه أحسن املذاهب يف هذا فيجوِّ
أو يقل غرره... وأمحد قريب منه يف ذلك»(١) إىل أن قال: «وهذا القول 
غريمها:  أصول  وبعض  أمحد  وأصول  مالك  أصول  عليه  دلت  الذي 
هو أصح األقوال، وعليه يدل غالب معامالت السلف، وال يستقيم 
أمر الناس يف معاشهم إال به، وكل من توسع يف حتريم ما يعتقده غرراً 
مه: فإما أن خيرج عن مذهبه الذي  فإنه ال بد أن يضطر إىل إجازة ما حرّ

يقلده يف املسألة، وإما أن حيتال»(٢).
حاجة  موضع  جماالته  بعض  يف  أصبح  التأمني  عقد  أن  ومعلوم 
للكثري من الناس، فام يوجد فيه من غرر يعد مغتفراً أمام املصلحة التي 
يقدمها، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: «وإذا كانت مفسدة بيع الغرر 
فمعلوم  بالباطل:  األموال  وأكل  والبغضاء  العداوة  مظنة  كونه  هي 
كام  عليها،  قدمت  الراجحة  املصلحة  عارضتها  إذا  املفسدة  هذه  أن 
أن السباق باخليل والسهام واإلبل؛ ملا كانت فيه مصلحة رشعية جاز 

بالعوض، وإن مل جيز غريه بعوض»(٣).
الدليل الثاين: عقد التأمني يشتمل عىل القامر املحرم، ألن املستأمن 
قد يدفع أقساط التأمني طيلة مدة العقد، وال حيدث أي خطر فتذهب 
ن يف أول النهار وحيصل اخلطر يف آخره، فتدفع  أمواله سد، وقد يؤمِّ

الرشكة أضعاف ما دفع من القسط بال مقابل(٤).
(١) القواعد النورانية ص١٤٣، ١٤٤.

(٢) املصدر السابق ص١٥٢.

(٣) املصدر السابق ص١٥٢.
(٤) ينظر: التأمني لشوكت عليان ص١٧٠، حكم التأمني حلسان ص٧٤، التأمني التجاري 

والبديل اإلسالمي لغريب اجلامل ص٦.
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من  والقامر  التأمني  بني  الفرق  ببيان  الدليل  هذا  نوقش  املناقشة: 
وجوه:

والتأمني  وهلو،  لعب  القامر  ألن  قامراً؛  ليس  التأمني  األول:  الوجه 
جد ونشاط؛ والقامر خلق للمخاطر، والتأمني حتصن منها؛ فاملقامر ال 
يتحصن من اخلطر، بل يوقع نفسه فيه؛ بخالف املستأمن فإنه يتحصن 

من اخلطر قبل وقوعه، وينشد التعويض بعد وقوعه.
فقط  اقتصادياً  عامالً  ليس  القامر  يف  الرشعي  التحريم  عامل  إن  ثم 
والعنرص  املايل  العوض  حيث  من  التأمني  وبني  بينه  املوازنة  تتم  حتى 
االحتاميل، وإنام العامل يف حتريم القامر رشعاً هو عامل خلقي واجتامعي 

يف الدرجة األوىل(١) كام قال اهللا تعاىل: (1 2 3 4 5 6 7 
E D C BA @ ? > = < ; : 9 8) (املائدة: ٩١).

غري  واقعة  عىل  يكون  والتأمني  القامر  من  كل  يف  التعاقد  اإلجابة: 
حمققة، وهذا هو العنرص األساس يف القامر حيث يبدو عنرص املخاطرة 
يكن  مل  وجد  فمتى  احلرمة،  مناط  وهو  منهام،  كل  يف  واضحاً   الكرب

.(٢) التعاقد الذي يتضمنها مرشوعاً
الرد: الغايات واملقاصد وإن مل تكن مناط احلكم إال أهنا تؤثر فيه، 
وقد اعتمدها العلامء يف اعتبار كثري من األحكام، يقول أبو عبيد معلقاً 
األمران؟  هذان   يتساو قامر: »«كيف  اخلرص  بأن  قال  من  قول  عىل 
مواضعها،  يف  احلقوق  ووضع   ،والتقو الرب  باخلرص  قصد  وإنام 
وقصد بالقامر الفجور، والزيغ عن احلق، واجتياح األموال بغري حلها، 

 الغي بالرشاد؟»«(٣). فام أكرب الفرق بينهام؟ وهل يُسوّ
(١) ينظر: الغرر وأثره يف العقود للرضير ص٦٤٩، نظام التأمني للزرقا ص٤٨.

(٢) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي ص٩٣.
(٣) ينظر: األموال ص٥٩٤.
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ملجرد  قامراً  العقد  من  جتعل  ال  وحدها  املخاطرة  الثاين:  الوجه 
جانب  إىل  تتطلب  القامر  طبيعة  إذ  اخلسارة؛  مع  الكسب  تناسب  عدم 
املخاطرة سعي املقامر إىل إيقاع املتعاقد اآلخر يف اخلطر، وهو ما يسمى 

بعنرص املغالبة، وعقد التأمني خالٍ من هذا املعنى(١).
أما  بنفسه،  يصنعه  املقامر  يتحمله  الذي  اخلطر  أن  الثالث:  الوجه 
االقتصادي  النشاط  من  ينشأ  فإنام  املستأمن؛  له  يتعرض  الذي  اخلطر 

وطوارئه(٢).
الوجه الرابع: يمكن القول باشتامل عقد التأمني عىل القامر لو كان 
التي  العقود  جمموع  إىل  بالنظر  أما   ، مثالً واحدٍ  مستأمن  عىل  مقترصاً 
يعتمد  إنه  حيث  الشبهة  هذه  نفي  إىل  يؤدي  ذلك  فإن  ن  املؤمِّ جيرهيا 
فإنه  املستأمن  جانب  يف  أما  االحتامل،  عنرص  تنفي  إحصائية  أساليب 
بدفعه لألقساط -ولو مل حيصل عىل مبلغ التأمني- فإنه ينتفع بالشعور 
باألمان لعلمه بأنه سيستفيد من التعويض إذا وقع احلادث، والشعور 
اختاذ  من  يمنع  ما  الرشيعة  يف  ليس  لإلنسان  فطري  مطلب  باألمان 
األسباب للوصول إليه ولو بعوض، حتى وإن كان أمراً معنوياً بدليل 
والشعارات  الفكرية  امللكية  كحقوق   األخر املعنوية  األمور  أن 
كذلك  األمر  كان  وإذا  األثامن،  بأغىل  عنها  يعتاض  أن  جيوز  التجارية 

م املال ألجل حصوله(٣). قدّ فإن الشعور باألمان من باب أوىل أن يُ
من  به  حييط  حيث  الربا،  عىل  يشتمل  التأمني  عقد  الثالث:  الدليل 

وجهني:
للمستأمن،  يدفعه  ما  مع  ن  املؤمِّ يأخذه  ما  تفاوت  األول:  الوجه 

(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص١٣٦.
(٢) ينظر: املصدر السابق.

(٣) ينظر: الوسيط للسنهوري ١٠٨٦/٧، التأمني اإلسالمي للقره داغي، ص١٧٦، التأمني 
لعليان، ص١٤٤.



٢٩١ 

التأمني  مبلغ  النسيئة؛ ألن  يوجد معه ربا  الذي  وذلك هو ربا الفضل 
نقد يتأخر دفعه عن العوض املقابل له، وهو األقساط.

املناقشة: نوقش بام ييل:
١. التأمني ليس من ربا النسيئة وال الفضل؛ ألن أحد العوضني ليس 
ن تبعة حتقق اخلطر، وال يتحقق  نقداً بل هو منفعة حتصل يف حتمل املؤمِّ
ربا الفضل الختالف جنس البدلني، ثم إن الزيادة يف الربا مضمونة، أما 

التأمني فالزيادة فيه غري مضمونة، فقد حتصل، وقد ال حتصل(١).
واألرضار  املصائب  جرب  عىل  التعاون  فكرة  عىل  يقوم  التأمني   .٢
الناشئة عن مفاجآت األخطار بخالف الربا القائم عىل الظلم واجلور، 
وال شك أن للباعث دوراً مهامً يف احلكم بدليل جواز قرض النقدين 
ألنه من باب الرب واإلحسان رغم أن القياس يقتيض منعه ألن صورته 
منه  املقصد  إىل  استناداً  فجاز  البدلني  أحد  لتأخر  النسيئة  ربا  صورة 

وكذلك التأمني.
٣. إذا قيل بتحريم التأمني التجاري ملا فيه من الربا؛ لوجب القول 
عندئذ بحرمة التأمني التعاوين، ألن املستأمن فيه يدفع أقساطاً ويتلقى 
ن منه، وكذلك لوجب  اخلطر املؤمَّ يف مقابله تعويضاً أكرب عند وقوع 
حتريم نظام معاشات التقاعد؛ ألن املوظف يقتطع من راتبه نسبة معينة 
يكون  شهرياً  راتباً  وفاته  عند  أرسته  تتلقى  أو  تقاعده  عند  ويتلقى 

بمجموعه أقل أو أكثر مما اقتطع من راتبه مدة الوظيفة.
التعاوين  التأمني  يف  الزيادة  وجود  بأن  ذلك  عن  أجيب  اإلجابة: 
ال  والربا  التربعات  عقود  من  ألهنام  مؤثرة؛  غري  التقاعد  ومعاشات 

جيري فيها؛ بل جيري يف عقود املعاوضات، ومنها التأمني التجاري.
(١) ينظر: اخلطر والتأمني لرفيق املرصي، ص٩٩.
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الرد: ال يُسلّم بأن التعاونيات من عقود التربعات، بل إهنا قائمة عىل 
أساس: أتربع لك برشط أن تتربع يل، وهذان تربعان متقابالن بالرشط 

.(١) أو االتفاق، والتربع إذا قابله تربع صار معاوضة، ومل يعد تربعاً
من  املدفوعة  األقساط  تستغل  التأمني  رشكات  الثاين:  الوجه 
املستأمنني يف معامالت ربوية كاإلقراض بفائدة، وتعامل الناس معها 

هبذا الوصف إعانة هلا عىل سلوك سبل حمرمة يف استثامر املال(٢).
األساليب  مجيع  إقرار  يعني  ال  التأمني  بمرشوعية  احلكم  املناقشة: 
التعاملية واالقتصادية التي تلجأ إليها رشكات التأمني، فقد حيكم عىل 
رشعاً  مقبول  غري  لرشط  الصحة  بعدم  طرفني  بني   جر تأمني  عقد 
ورد فيه، متاماً كام قد تُبطل بعضُ الرشوط العقود املسامة املرشوعة يف 
ذاهتا كالبيع واإلجارة، وال يعني ذلك أن العقد يف ذاته من حيث نوعه 

وموضوعه غري مرشوع(٣).
أدلة القول الثاين:

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها:
الدليل األول: عقد التأمني يشبه إىل حدٍ كبري مجلة من العقود املعروفة 
يف الفقه اإلسالمي، والتي تلقاها العلامء بالقبول، وهذه العقود تصلح 
وهذه العقود  واضحاً يف جواز عقد التأمني،  مستنداً قياسياً  أن تكون 

هي:
: عقد املواالة: ومعنى هذا العقد هو قول الرجل لآلخر: ترثني  أوالً
إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. وهو يشبه عقد التأمني من حيث اشتامل 

(١) ينظر: اخلطر والتأمني، ص٥٩.
عليان،  لشوكت  التأمني  ص٢٤١،  عبده،  لعيسى  والبديل  األصيل  التأمني  ينظر:   (٢)

ص١٥٨.
(٣) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٥٦.
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كل منهام عىل التزام باملوجب املايل الناشئ عن مسؤولية أحد عاقديه، 
ويتضح هذا باستعراض أركان التأمني وما يقابلها يف عقد املواالة(١):
ن منه، وهو يقابل اجلناية التي يعقلها موىل املواالة. ١. اخلطر املؤمَّ

ن من املستأمن، وهو يقابل  ٢. قسط التأمني الذي حيصل عليه املؤمِّ
املال الذي يرثه موىل املواالة إذا مات املعقول عنه.

٣. مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن للمستأمن، ويقابل الدية التي 
يتحملها موىل املواالة.

٤. املصلحة القابلة للتأمني، وتقابل مصلحة املعقول عنه.
املناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه(٢):

الوجه األول: ال يصح االستدالل بصحة عقد املواالة عىل صحة 
بالنسبة  وأحكامه  نسخه  يف  خمتلف  املواالة  عقد  ألن  التأمني،  عقد 

لإلرث به.
اإلجابة: الذين يستدلون لعقد التأمني بوالء املواالة يرجحون صحة 
قول من قال بجواز املواالة، وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود 

وابن عباس(٣)، وهو مذهب احلنفية(٤)، ورواية عن اإلمام أمحد(٥).
الوجه الثاين: عىل فرض صحة عقد املواالة إال أنه ال يناظر التأمني 
األول  فالقصد  املواالة  عقد  بخالف  اجلهالة  وفاحش  بالغرر  املشوب 
فيه التعاون يف الشدة والرخاء، وما نتج عنه من كسب مادي فالقصد 

فيه بالتبع(٦).
(١) ينظر: التأمني التجاري للشنقيطي ٥٤٦/٢، التأمني التجاري لغريب اجلامل، ص١٦٥.

(٢) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١١٦.
(٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٢٦/٢.

(٤) ينظر: املبسوط ٩١/٨، االختيار لتعليل املختار ٤٣/٤.
(٥) ينظر: الرشح الكبري البن قدامة ٤/٧.

(٦) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١١٦.
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اإلجابة: عقد املواالة ال خيلو من الغرر الفاحش، حيث إن املقاصة 
بني اإلرث والعقل تؤدي إىل ربح أحدمها أو خسارته، ثم إنه ال يُعلم 
هل يتوىف هذا الشخص قبل مواله أم بعده؟ وال يعلم متى يتوىف؟ وهل 
سيرتك ماالً يورث عنه أم ال؟ وكم سيكون إرثه إذا ورث؟ كذلك يف 
العقل (الدية) ال يعلم هل سريتكب جناية أم ال؟ ومتى؟ وكم سيكون 
نصيبه من الدية؟ وإذا كان كل هذا الغرر ال يؤثر عىل صحة عقد املواالة 

ألن القصد منه التعاون؛ فكذلك التأمني ألنه ال خيلو من هذا القصد.
واحد  نوع  جواز  عىل  إال  يدل  ال  االستدالل  هذا  الثالث:  الوجه 
من أنواع التأمني، وهو التأمني ضد املسؤولية، واملدعى جواز التأمني 

.مطلقاً، فال مطابقة بني الدليل والدعو
ضد  التأمني  جواز  عىل  املواالة  بعقد  االستدالل  صح  إذا  اإلجابة: 
إليه  احتيج  إذا  التأمني  أنواع  من  سواه  ما  جاز  الغري،  عن  املسؤولية 

بطريق القياس.
: ضامن خطر الطريق: والقول بضامن خطر الطريق هو مذهب  ثانياً
احلنفية(١). وصورته: أن يقول شخص آلخر: اسلك هذا الطريق فإنه 
آمن، فإن كان خموفاً وأُخذ مالك فأنا ضامن، فإذا سلكه وأُخذ ماله؛ 
ن بضامن  فإنه يضمن. والتزام القائل هنا بالضامن هو نفس التزام املؤمِّ

املستأمن عند وقوع اخلطر(٢).
املناقشة: القياس عىل ضامن خطر الطريق قياس من غري علة جامعة؛ 
أما  اإلتالف،  يف  املتسبب  التغرير  هي  الطريق  خطر  ضامن  علة  ألن 
هيئات التأمني فإهنا ال تغر من يتعاقد معها، وال تعلم خطراً جيهلونه؛ 

فليس فيها تغرير يشبه تغرير الضامن لصاحب املال(٣).
(١) ينظر: جممع األهنر ١٤٦/٢، حاشية ابن عابدين ٢٧١/٣.

(٢) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٦٠.
(٣) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي ص١٢٤.
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اإلجابة: يمكن أن جياب عن ذلك بأن التغرير ليس الزماً يف ضامن 
بسلوك  التغرير  يقصد  وال  ناصحاً  الضامن  يكون  فقد  الطريق،  خطر 
هذا الطريق ألنه يغلب عىل ظنه أنه آمن، ومع ذلك يقع اخلطر املخوف 

راً، وكذلك التأمني. فيضمن وإن مل يكن مغرِّ
: االستئجار عىل احلراسة: فاألجري احلارس، وإن كان مستأجراً  ثالثاً
عىل عمل يؤديه وهو احلراسة، نجد أن العمل املستأجر عليه ليس له 
املحروس،  اليشء  عىل  للمستأجر  األمان  حتقيق   سو نتيجة  أو  أثر 
واطمئنانه إىل استمرار سالمته، فهو ليس كعمل الصانع فيام استؤجر 
الناقل  وعمل  عليها،  املستأجر  اخلدمة  يف  اخلادم  وعمل  صنعته،  عىل 
يف نقل األشياء التي استؤجر عىل نقلها، فكل هذه أعامل منتجة ألمر 
 سو نتيجة  أي  لعمله  فليس  احلارس  أما  األجري،  هبا  يقوم  حمسوس 
هذا األمان الذي بذل املستأجر ماله للحصول عليه، وهكذا احلال يف 
عىل  احلصول  سبيل  يف  ماله  من  جزءاً  املستأمن  فيه  يبذل  التأمني  عقد 

األمان من نتائج األخطار التي خيشاها(١).
العقد،  حمل  هو  وليس  العقد،  عىل  الباعث  هو  األمان  املناقشة: 
فمن يشرتي عقاراً يكون حمل العقد فيه هو العقار، والباعث عليه هو 
السكنى، وال تعد السكنى حمالً للعقد، واألمان أمر معنوي ال يباع وال 

.(٢)يشرت
عقد  وغاية  ونتائجها،  غاياهتا  ألجل  رشعت  إنام  العقود  اإلجابة: 
احلراسة  هذه  أن  إىل  واطمئنانه  املستأجر  أمان   سو ليس  احلراسة 
ستحقق له سالمة اليشء املحروس من السطو والتعدي ونحو ذلك، 
دون أن حيدث عمل احلارس أي أثر يف ذلك اليشء يزيد يف قيمته، أو 

(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٥٣، التأمني التجاري لغريب اجلامل، ص١٣٨.
(٢) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١٣٢.
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حتويل يف مكانه ينتج فرقاً يف السعر، أو غري ذلك، فهذا دليل عىل أن 
األمان من الطوارئ جيوز رشعاً أن يبتغى بعوض.

أما القول بأن األمان: ليس حمل معاوضة، فيجاب عنه: بأن األمان 
من أعظم املصالح يف احلياة، وهو الذي امتن اهللا به عىل قريش بقوله: 

  +   *   )   (    '   &   %   $   #   "   !)
 ،(٣-٤ (قريش:   (5   4   3   2   1   0    /   .  -   ,
وإن اإلنسان يسعى ويكد ويكدح ويبذل أغىل األثامن من ماله وراحته 
الرشع  يف  دليل  فأي  وألرسته.  لنفسه  األمان  عىل  احلصول  سبيل  يف 

يثبت أنه ال جيوز احلصول عليه لقاء مقابل؟
له  األمان  أن  عىل  يدل  ما  العلم  أهل  كالم  يف  وجدت  إنني  بل 
بتحريم  القول  إىل  العلم  أهل  مجهور  ذهب  حيث  عنها؛  يعتاض  قيمة 
خطر  أمن  املقرض  به  يستفيد  قرض  بأهنا:  ذلك  وعللوا  السفتجة(١) 
يف  املشرتطة  الزيادة  قبيل  من  الطريق  خطر  أمن  فاعتربوا  الطريق(٢). 
القرض التي جتر نفعاً للمقرض وال يقابلها عوض(٣)، مما يدل عىل أن 

األمان من اخلطر له قيمة مالية يمكن االعتياض عنها.
ت املجامع الفقهية(٤) جواز االعتياض عن أمور أقل من  وقد أقرّ
أن  يمكن  فكيف  التجارية:  واألسامء  التأليف  حقوق  مثل  األمان 
يكون  وال  املعاوضات،  عقود  يف  عليه  يتعاقد  حمالً  املتجر  اسم  يكون 
(١) السفتجة: كتاب لصاحب املال إىل وكيله يف بلد آخر، ليدفع إليه بدله. املطلع، ص٢٦١.

البحر   ،٢٠٤/٣ اهلندية   الفتاو ينظر:  عندهم،  املعتمد  يف  األربعة  املذاهب  قول  وهذا   (٢)
الكبري  احلاوي   ،٢٢٦/٣ الدسوقي  حاشية   ،٥٣٢/٦ اجلليل  مواهب   ،٤٢٦/٦ الرائق 

٤٦٧/٦، املهذب للشريازي ١٨٧/٣، املغني ٤٣٦/٦، اإلنصاف ٤١٥/٥.
أمن  مالية  اعتبار  يف  امللحظ  هلذا  تفطن  من  عىل  أقف  مل  التأمني  عن  كتب  من  كثرة  وعىل   (٣)

اخلطر لتحريم السفتجة، فاحلمد هللا عىل توفيقه.
(٤) ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، العدد اخلامس ٢٥٨١/٣ 

قرار رقم (٥).
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لقاء  للتعاقد  قابالً  حمالً  األخطار  عواقب  من  االقتصادي  األمان 
عوض؟

: الوعد امللزم: فيقاس التأمني عىل الوعد امللزم عند املالكية(١)؛  رابعاً
حيث إن من وعد غريه بقرض أو حتمل خسارة أو نحو ذلك مما ليس 
ن ما التزم  بواجب عليه يف األصل؛ فإنه يلزم به، فكذلك يتحمل املؤمِّ
امللزم،  الوعد  بطريق  الوقوع  حمتمل  معني  حادث  يف  للمستأمن  به 

فيجوز التأمني كام جاز الوعد(٢).
املناقشة: نوقش هذا القياس من وجهني(٣):

الوجه األول: الوعد امللزم من قبيل التربعات، والتأمني معاوضة 
فال يصح القياس.

غري  منه  املؤمن  اخلطر  يكون  أن  التأمني  يف  يشرتط  الثاين:  الوجه 
حمقق الوقوع، وغري متعلق بإرادة أحد طريف العقد، أما يف الوعد امللزم 
عمل  عىل  بناء  إال  الوعد  يلزم  ال  به  القائلني  عند  الراجح  الرأي  فعىل 
إرادي مقصود من املوعود، وهو دخوله يف السبب املذكور يف الوعد، 

فال يصح القياس.
الدليل الثاين: قياس التأمني عىل العاقلة:

به  وأخذت  الصحيحة،  النبوية  السنة  به  وردت  العاقلة  نظام 
املذاهب، يقول الشافعي: «مل أعلم خمالفاً أن رسول اهللا  قىض بالدية 
عىل العاقلة»(٤). وإذا كان الشارع ألزم العاقلة بتحمل دية اخلطأ ملا يف 
ذلك من املصلحة والتعاون، فام املانع من فتح باب تنظيم مثل ذلك، 

(١) ينظر: التمهيد البن عبدالرب ٢٠٨/٣، الفروق ٢٥/٤.
(٢) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٦٠، التأمني األصيل والبديل لعيسى عبده، ص١٧٥.

(٣) ينظر: التأمني لشوكت عليان، ص١٢٩، عقود التأمني لبلتاجي، ص١٢١.
(٤) األم ١٠١/٦. وينظر: اإلمجاع البن املنذر، ص١٠٩.
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وجعله إلزامياً بطريق التعاقد واإلرادة احلرة، كام ألزم الشارع به دون 
تعاقد، وهل املصلحة التي ألزم هبا الشارع لعظمها تكون مفسدة إذا 

حققها الناس عىل نطاق واسع بطريق التعاقد واملعاوضة؟(١). 
رشعاً  إليه  املندوب  دائرة  يف  داخل  التوسع  هذا  أن  مالحظة  مع 
دون  وتركه  بذله  جيوز  ما  «كل  القيم:  ابن  يقول  إلزامية،  غري  بصورة 

اشرتاط فهو الزم بالرشط»(٢).
من  بينهام  لالختالف  فاسد  العاقلة  عىل  التأمني  قياس  املناقشة: 

وجوه(٣):
الوجه األول: العاقلة ليست عقداً؛ بل نظام تنارص بني العصبات، 
فرض عليهم جزاء تقصريهم يف مراقبة اجلاين، أما التأمني فليس ضامناً 

يلتزم به املؤمن إزاء تقصري حصل منه.
يف  تقصريهم  ألجل  العاقلة  عىل  الدية  فرض  بأن  القول  اإلجابة: 
م؛ بل فرض من أجل ختفيف أثر املصيبة عن اجلاين  مراقبة اجلاين ال يُسلّ

املخطئ، وكذلك التأمني خيفف أثر املصيبة عن املستأمن.
الوجه الثاين: نظام العاقلة ليس من باب املعاوضة فعصبة اجلاين مل 
تتلق منه أقساطاً تلتزم بعدها بتسليم دية املجني عليه، وقصد التعاون 
ظاهر فيها، أما املستأمنون فليست بينهم هذه الرابطة، ومل يكن قصد 

التعاون وارداً لد تعاقدهم مع رشكة التأمني.
دفع  عليهم  فيجب  العاقلة  يف  الزماً  ليس  التعاون  قصد  اإلجابة: 
بني  فاجلامع  املستأمنون  وكذلك  التعاون،  قصدهم  يكن  مل  وإن  الدية 
العاقلة والتأمني ختفيف أثر املصيبة عن اجلاين املخطئ واملستأمن، وهو 

متحقق يف النظامني.
(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٦٢.

(٢) إعالم املوقعني ٣٩٠/٣.
(٣) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١٢٨.
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وال  والفقر،  بالغنى  خيتلف  العاقلة  فرد  حيمله  ما  الثالث:  الوجه 
اعتبار لذلك يف التأمني فافرتقا.

املقيس  احتاد  يعني  ال  العاقلة  عىل  التأمني  بقياس  القول  اإلجابة: 
إلجراء  داعية  احلاجة  كانت  ملا  وإال  وجه،  كل  من  عليه  واملقيس 
يدخل  عليه  املقيس  أفراد  من  فرداً  عندئذ  املقيس  يكون  إذ  القياس؛ 
بل  عليه؛  املقيس  يف  احلكم  يقرر  الذي  الرشعي  النص  حتت  مبارشة 
ارتكاز  نقطة  يف  عليه  واملقيس  املقيس  بني  التشابه  القياس  يف  يكفي 
عن  املصيبة  أثر  ختفيف  العاقلة:  يف  وهي  العلة  وهي  ومناطه؛  احلكم 
اجلاين املخطئ واملستأمن، وهذا متحقق يف التأمني كام هو متحقق يف 

العاقلة(١).
الدليل الثالث: قياس التأمني عىل نظام معاشات التقاعد:

ال فرق بني التأمني التجاري وبني نظام التقاعد الذي أباحه العلامء(٢) 
رغم ما فيه من الغرر واجلهالة، ألن املوظف يدفع قسطاً ضيئالً دورياً، 
وال يدري كم يستمر يف دفعه؟ وكم يبلغ أضعاف ما دفعه، فام الفرق 
بني هذا النظام وبني التأمني؟ وإذا كان من أجاز نظام معاشات التقاعد 
ير فيه مصلحة عامة ال بد منها إلعانة املوظفني بعد تقاعدهم؛ فكيف 
حيسن وجود هذا النظام بني الدولة وموظفيها وال جيوز نظريه تعاقداً 

ملزماً بني الناس؟(٣)
(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٩٤.

الثاين:  مؤمتره  مقررات  يف  جاء  حيث  اإلسالمية  البحوث  جممع  من  قرار  بذلك  صدر   (٢)
«ب- نظام املعاشات احلكومي، وما يشبهها من نظام الضامن االجتامعي املتبع يف بعض 
الدول، ونظام التأمينات االجتامعية املتبع يف دول أخر كل هذا من األعامل اجلائزة». 
ص٧١،  جيب،  أبو  لسعدي  التأمني  ص٣٠،  داغي،  للقره  اإلسالمي  التأمني  ينظر: 

اإلسالم والتأمني للفنجري، ص٦٨.
(٣) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص٦٤، التأمني التجاري للشنقيطي ٥٧٨/٢.
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املناقشة: قياس التأمني عىل نظام معاشات التقاعد ال يصح لالختالف 
بينهام من وجوه(١):

الوجه األول: احلكومات ال تقصد من هذا النظام ربحاً جتنيه من 
جمموع املوظفني؛ ألنه من املعلوم أهنا تدفع ملجموعهم أكثر مما حتصله 
منهم فهي ال تقصد التجارة والربح بدعو توفري األمن كام هو املقصد 

األسايس املبتغى من إنشاء رشكات التأمني.
التقاعد،  نظام  من  ربحاً  جتني  ال  احلكومات  أن  يُسلّم  ال  اإلجابة: 
لنظام  املجيزون  يمنع  مل  ذلك  ومع  كبري،  فائض  لدهيا  يتحصل  قد  بل 

التقاعد العمل به إذا حققت احلكومات ربحاً من ورائه.
من  لطائفة  محالً  يكون  أن  يعدو  ال  التقاعد  نظام  الثاين:  الوجه 
تعاوين  نظام  يف  تدخل  أن  عىل  تقاعدها  بعد  كسبها  ينقطع  املواطنني 
يأخذ  فيام  غرر  عىل  اشتمل  وإن  وهو  أمجعني،  لصاحلهم  الدولة  تديره 
ال  ما  فيها  يغتفر  التربعات  ألن  عنه  معفو  أنه  إال  يعطي  وما  املوظف 

يغتفر يف املعاوضات كالتأمني التجاري.
اإلجابة: 

١. ال يُسلّم بأن نظام التقاعد من باب التربعات؛ بل هو معاوضة 
الراتب  (كذوي  التقاعد  بنظام  املشمولني  غري  املوظفني  أن  بدليل 
أقساطاً  مرتباهتم  من  يقتطع  ال  ألنه  مزاياه  من  يستفيدون  ال  املقطوع) 
يف  هو  التقاعد  بعد  الصندوق  يدفعه  ما  أن  فيتبني  التقاعد،  لصندوق 

مقابل األقساط، وهذه حقيقة املعاوضة وليس التربع.
فام  املوظفني،  مصلحة  هو  التقاعد  نظام  إلقرار  احلافز  كان  إذا   .٢
املانع من وجود املصلحة يف نظام شبيه بنظام التقاعد ويلبي احتياجات 

أخر للموظف، وهذا النظام هو التأمني.
(١) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١٦٩.
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الدليل الرابع: قياس التأمني التجاري عىل التأمني التعاوين: حيث 
فرق  ال  إذ  التجاري؛  التأمني  جييز  أن  التعاوين  التأمني  أجاز  من  يلزم 
بينهام، ألن املحاذير التي أوردوها عىل التأمني التجاري كالغرر والربا 
قد  التعاوين  التأمني  ففي  التعاوين،  التأمني  يف  موجودة  هي  والقامر 
يأخذ املصاب أكثر مما أد للصندوق املشرتك، وأخذه هذا التعويض 
متوقف عىل إصابته باخلطر الذي يتعاونون ضده، فعىل الذين ينادون 
بتحريم التأمني التجاري أن حيرموا التعاوين ليخرجوا من التناقض أو 

يسووا بينهام يف اإلباحة(١).
التعاوين  التأمني  بني  الفرق  بوجود  الدليل  هذا  نوقش  املناقشة: 
والتجاري، ويتمثل هذا الفرق بأن التأمني التعاوين من باب التربعات 
فيغتفر فيه ما ال يغتفر يف املعاوضات ومنها التأمني التجاري، وكذلك 
فإن الغرض من التأمني التعاوين هو املساعدة واإلحسان، أما التأمني 
للقول  كافٍ  الفرق  وهذا  والتجارة،  الربح  منه  فالغرض  التجاري 

بتحريم التأمني التجاري، ويف التأمني التعاوين غنية عنه(٢).
اإلجابة: أجيب عن هذه املناقشة من وجوه:

الوجه األول: التأمني التعاوين ليس من باب التربعات؛ إذ إن عنرص 
املعاوضة موجود فيه كام يف التأمني التجاري، ألن املساهم يف صندوق 
التأمني التعاوين إنام يقدم مبلغ مسامهته ليخفف الرضر الذي يلحق به، 
، كام أنه يساهم عىل أساس عدم  ولوال أنه مشمول هبذا ملا ساهم أصالً
تعترب  التي  العوض  برشط  اهلبة  حقيقة  وهذه  املشرتكني،  غري  تعويض 

كالبيع وتأخذ أحكامه(٣).
(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص١٧٦.

(٢) ينظر: عقود التأمني لبلتاجي، ص١٩١.
(٣) ينظر: املبسوط ٧٥/١٢، حاشية الدسوقي ١١٤/٤، مغني املحتاج ٤٠٤/٢، الروض 

املربع، ص٣٢٦.
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الوجه الثاين: الطريقة االسرتباحية يف التأمني ال يوجد ما يمنع منها 
جداً،  واسع  نطاق  عىل  النظام  هذا  انتشار  مقتضيات  من  ألهنا  رشعاً 
األعداد  وهذه  املاليني،  ربام  بل  باآلالف  فيه  املشرتكون  أصبح  حيث 
وأجوراً  ونفقات  تفرغاً  تستلزم  إدارة  إىل  حتتاج  املشرتكني  من  اهلائلة 
ترميم  عن  األقساط  وفر  من  للرشكة  حيصل  ربح  إىل  تغطيتها  حتتاج 
األرضار الواقعة، ومن املقرر رشعاً أن من يتفرغ للعمل ملصلحة غريه 
يستحق أن يأخذ أجراً من هذا العمل الذي تفرغ له، حتى ويص اليتيم 

ومتويل الوقف(١).
الوجه الثالث: القول بأن التأمني التعاوين يغني عن التجاري غري 

مسلّم ألمور:
١. أن التأمني التجاري يوفر اطمئناناً وأماناً للمشرتكني فيه أعظم 

مما حيققه التأمني التعاوين.
٢. أن التأمني التجاري أكفأ اقتصادياً من التأمني التعاوين.

التربع  حافز  من   أقو التجاري  التأمني  يف  املعاوضة  حافز  أن   .٣
ينبني  التي  هي  املصالح  عىل  املبنية  والدوافع  التعاوين،  التأمني  يف 
عليها النشاط االقتصادي، بخالف الدوافع األخر حيث ال يمكن 
االعتامد عليها. يقول العز بن عبدالسالم: «كذلك متنن اهللا عىل عباده 
واجلعاالت  اإلجارات  من  زه  جوّ وبام  والرشاء،  البيع  من  أباحه  بام 
والوكاالت... وال عربة باهلبات والوصايا والصدقات ألهنا نادرة ال 

.(٢)« جيود هبا مستحقها إال نادراً

(١) ينظر: نظام التأمني للزرقا، ص١٣٤.
(٢) قواعد األحكام ١٧٠/١.



٣٠٣ 

املوازنة والرتجيح:
إىل  أخلص  مناقشات،  من  عليها  ورد  وما  الفريقني  أدلة  ذكر  بعد 

النتائج التالية:
١. كان أقو األدلة للقائلني بتحريم التأمني التجاري هو اشتامله 
عىل الغرر الكثري املفسد لعقود املعاوضات، ووجود الغرر يف التأمني 
للحاجة  اغتفروه  ولكنهم  بجوازه  القائلني  عند  حتى  سلّم  مُ التجاري 
الظئر  واستئجار  اجلعالة  عقد  يف  اغتفر  كام  التأمني،  من  النوع  هذا  إىل 

للحاجة إليها.
٢. استدل القائلون بجواز التأمني التجاري بأدلة كثرية لعل أقواها 
القياس عىل نظام العاقلة الذي هو حمل اتفاق عند املذاهب مجيعها، وقد 
عجزت املناقشات التي وردت عليه أن تؤثر عىل االستدالل به، فكل 
كل  عن  الرضر  أثر  ختفيف  فكرة  عىل  يقوم  والتأمني  العاقلة  نظام  من 
من اجلاين املخطئ واملستأمن، وال يؤثر بعد ذلك االختالف يف بعض 
الفروق الصغرية بعد أن اتفق النظامان يف نقطة ارتكاز احلكم ومناطه.

عاماً  معنى   استقر «إذا  املجتهد:  عمل  واصفاً  الشاطبي  يقول 
عىل  خاص  دليل  إىل  يفتقر  مل  املعنى؛  ذلك  له  رد  واطّ خاصة،  أدلة  من 
خصوص نازلة تَعن؛ بل حيكم عليها -وإن كانت خاصة- بالدخول 
حتت عموم املعنى املستقر؛ من غري اعتبار بقياس أو غريه، إذا صار 
حيتاج  فكيف  عامة،  بصيغة  كاملنصوص  املعنى  عموم  من  استقرئ  ما 

مع ذلك إىل صيغة خاصة بمطلوبه»(١).
٣. مل يظهر يل فرق مؤثر بني التأمني التجاري من جهة ونظام التقاعد 

.(٢)والتأمني التعاوين من جهة أخر
(١) املوافقات ٢٢٦/٣.

(٢) وقد أقرّ هبذا حتى الذين ال يرون جواز التأمني التعاوين؛ يقول أحدهم: «نظراً ملا حدث= 
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الرتجيح:
 الراجح -واهللا أعلم- هو جواز التأمني التجاري، وفقاً للضوابط 

التالية:
ن مما هو مباح رشعاً، فال جيوز التأمني عىل  ١. أن يكون اليشء املؤمَّ
أصوات املغنني، وال اآلالت املوسيقية، وال جتارة اخلمور واملخدرات، 

ونحو ذلك من املحرمات.
٢. أن يكون جمال التأمني مما هو موضع احلاجة العامة التي تنزل منزلة 
الرضورة كالتأمني عىل البضائع املستوردة والتأمني الطبي، والتأمني ضد 
يشتمل  التأمني  ألن  وذلك  املركبات،  تأمني  مثل  الغري  عن  املسؤولية 

الغرر، والغرر ال يتجاوز عنه إال فيام تدعو إليه احلاجة. 
٣. القول بجواز التأمني ليس حكامً بجواز كل ما تقوم به رشكات 
التأمني من عقود، وكل ما يشرتطه الطرفان يف هذه العقود من رشوط، 
فكل  أمواهلا،  الستثامر  وسائل  من  التأمني  رشكات  إليه  تلجأ  ما  وكل 
وما  العقد  حمل  يف  الرشعية  لألحكام  خيضع  التأمني  جواز  بعد  ذلك 
يعترب  أن  يستلزم  ال  رشعاً  البيع  جواز  أن  كام  رشوط؛  من  فيه  يشرتط 

معه كل يشء حمالً صاحلاً للبيع، وال كل رشط مقبوالً فيه.
أسباب الرتجيح:

بأدلة  استدلوا  وإن  وهم  املجيزون،  هبا  استدل  التي  األدلة  قوة   .١
=للتأمني التباديل (التعاوين) من تطورات وتوسعات وتطلعات يف مجيع املجاالت، فقد 
أصبح من العسري التفريق بينه وبني التأمني التجاري إال يف فروق شكلية، ال أثر هلا وال 
مساس يف وحدة احلقيقة، فاملقومات األساسية يف النوعني واحدة: فكل منهام عقد يدور 
فلكه حول اخلطر، ومها عقد احتامل وإذعان وإلزام واستمرار. وأركاهنام واحدة: وهي 
واحد: وهو حتقيق أكرب قدر من األرباح مهام  اخلطر والقسط، ومبلغ التأمني. وهدفهام 

كانت الوسائل إىل ذلك». التأمني وأحكامه للثنيان، ص٢٧٨.
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فيها ضعف إال أن أكثر أدلتهم قوية ويصعب ردها، يف مقابل ما ورد 
عىل أدلة من ير التحريم من مناقشات.

٢. ظهور املصلحة العامة يف إباحة التأمني التجاري؛ إذ إن املصلحة 
التي حيققها راجحة، ويف حتريمه حرج عىل الناس يف هذا الزمان، ففي 
يف  كام  ظاهرة  املصلحة  تبدو   - الغري -مثالً عن  املسؤولية  ضد  التأمني 
وال  الفقراء  من  السائقني  من  الكثري  إن  حيث  املركبات؛  عىل  التأمني 
أصبحت  وقد  خصوصاً  املال،  ببيت  الديات  جتحف  وقد  له،  عاقلة 
السيارات تتسع للعرشات من األشخاص، والطائرات تتسع للمئات، 
والسفن لآلالف، فلو مل نقل بجواز التأمني لربام ذهب كثري من احلقوق 
والديات، وكذلك القول يف التأمني الطبي خصوصاً مع ارتفاع تكاليف 
العالج وعجز كثري من احلكومات عن توفري احلد األدنى من العناية 
الطبية يف مقابل الغالء الفاحش للخدمات الطبية اخلاصة، فليس من 
خمرج هلذا األمر إال بإجازة التأمني التجاري السيام عند عدم وجود ما 

يسمى التأمني التعاوين مع أنه ال فرق بينهام عند التحقيق.
وقد رأينا الشارع احلكيم يعترب مثل هذه املصالح يف كثري مما حيتاج 
يف  العامة  لألصول  خمالفتها  مع  العقود  بعض  يف  فرخص  الناس،  إليه 

لم واالستصناع. املعامالت كام يف العرايا والسَّ
جلب  يف  الرشع  مقاصد  تتبع  «من  عبدالسالم:  بن  العز  يقول 
عرفان  أو  اعتقاد  ذلك  جمموع  من  له  حصل  املفاسد،  ودرء  املصالح 
قرباهنا؛  جيوز  ال  املفسدة  هذه  وأن  إمهاهلا،  جيوز  ال  املصلحة  هذه  بأن 
وإن مل يكن فيه إمجاع وال نص وال قياس خاص؛ فإن فهم نفس الرشع 

يوجب ذلك»(١).
(١) قواعد األحكام ٣٢٧/٢.
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٣. ظهور احلاجة العامة هلذا النوع من املعامالت؛ وقد قرر الفقهاء: 
الواحد  حق  يف  الرضورة  منزلة  تنزل  كافة  الناس  حق  يف  احلاجة  أن 
املضطر. يقول ابن العريب: «إن اعتبار احلاجة يف جتويز املمنوع كاعتبار 
م»(١) ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: «جيوز  الرضورة يف حتليل املحرّ

للحاجة ما ال جيوز بدوهنا، كام جيوز بيع العرايا خرصاً بالتمر»(٢).
٤. حث الرشيعة عىل التعاون ومساعدة اآلخرين، وحقيقة التعاون 
- ما دام موضوع عقوده  ال يمكن نفيها عن التأمني -وإن كان جتارياً
به،  املصاب  عىل  الواقع  اخلطر  رضر  حتمل  يف  ممكن  عدد  أكرب  إرشاك 
وكون اجلهة التي تتفرغ للقيام هبذه العملية تربح منها هو أمر مرشوع، 
فال بأس أن يربح من العمل من ينرصف إليه ويقوم به، وهذا ال ينايف 

املعنى التعاوين املوجود يف أساسه ومبناه وهو موضوعه األصيل.

(١) القبس رشح املوطأ ٧٩٠/٢.
.٤٨٠/٢٩ (٢) جمموع الفتاو
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اخلامتة

عىل  أمحده  كله،  األمر  يرجع  وإليه  كله،  اخلري  بيده  الذي  هللا  احلمد 
البحث،  هذا  إمتام  من  يرس  ما  عىل  وأشكره  عطائه،  وجزيل  فضله 
وصحبه،  آله  وعىل  عبداهللا  بن  حممد  رسله  خاتم  عىل  وأسلم  وأصيل 

وبعد:
فيام  إليها  انتهيت  التي  النتائج  أهم  أذكر  البحث؛  هذا  خامتة  ففي 

ييل:
خيتلف نظام التأمني باعتباره فكرة وطريقة ذات أثر اقتصادي . ١

بني  حقوقاً  ينشئ  ترصفاً  باعتباره  التأمني  عقد  عن  واجتامعي 
طرفني متعاقدين.

يقوم التأمني بوظائف، وينتج عنه فوائد مهمة للفرد واملجتمع؛ . ٢
واحلامية  املخاطر،  من  واألمان  االقتصادي،  بالنشاط  تتعلق 

االجتامعية.
ينقسم التأمني إىل أقسام خمتلفة باعتبار طبيعته، ونوع املصلحة . ٣

املقصودة منه.
املتفحص ألنواع التأمني جيد أن الفيصل يف حكمها يعود إىل . ٤

نوع واحد منها وهو التأمني التجاري.
عقد . ٥ أنه  منها:  بخصائص،  التجاري  التأمني  عقد  يتميز 

معاوضة، وإلزام، وإذعان، وأنه عقد احتاميل.
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املصائب، . ٦ آثار  ودرء  املخاطر  تفتيت  مبدأ  حيث  من  التأمني 
والتكافل عند امللامت؛ حمل اتفاق عند الفقهاء املعارصين.

يعترب دليل الغرر أقو أدلة املانعني للتأمني التجاري.. ٧
ما . ٨ أن  املؤثر:  وغري  املؤثر  الغرر  بني  التفريق  يف  ضابط  أصح 

احتيج إليه من بيع الغرر جائز؛ دون ما ال حيتاج إليه.
ثبوت الفارق الواضح بني التأمني وكل من القامر والربا.. ٩
اإلسالمي: . ١٠ الفقه  يف  املعروفة  العقود  من  بجملة  التأمني  شبه 

كعقد املواالة، واالستئجار عىل احلراسة.
معرض . ١١ يف  وذلك  اخلطر،  أمن  ماليّة  وا  أقرّ السابقون  الفقهاء 

استدالهلم لتحريم السفتجة.
كل . ١٢ يقوم  حيث  العاقلة؛  نظام  عىل  التأمني  قياس  مالءمة 

منهام عىل فكرة ختفيف أثر الرضر عن كل من اجلاين املخطئ 
واملستأمن.

ونظام . ١٣ جهة،  من  التجاري  التأمني  بني  مؤثر  فرق  يظهر  مل 
.التقاعد والتأمني التعاوين من جهة أخر

ظهور املصلحة العامة يف إباحة التأمني التجاري؛ وهو الذي . ١٤
- وفقاً للضوابط املذكورة  ح عندي -بعد طول بحث وتروٍ ترجّ

يف الرتجيح.
صواب،  من  فيه  كان  فام  البحث؛  نتائج  أهم  من  مجلة  فهذه  وبعد، 

فاحلمد هللا عىل توفيقه، وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر اهللا منه.
حممد  نبينا  عىل  اهللا  وصىل  العاملني،  رب  هللا  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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فهرس املصادر واملراجع:

بيضون، . ١ حسام  حممد  وتقديم:  اعتناء  إبراهيم؛  بن  حممد  بكر  أبو  املنذر:  البن  اإلمجاع، 
الطبعة األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ١٤١٤هـ.

عفيفي، . ٢ عبدالرزاق  تعليق:  عيل؛  أيب  بن  عيل  لآلمدي:  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 
الطبعة األوىل، ١٣٨٧هـ.

أحكام القرآن، للجصاص: أمحد بن عيل، املطبعة البهية املرصية، ١٣٤٧هـ.. ٣
أبو . ٤ حممود  تعليق:  مودود؛  بن  حممود  بن  عبداهللا  للموصيل:  املختار،  لتعليل  االختيار 

دقيقة، دار الكتب العلمية، بريوت.
دار . ٥ بريوت،  األوىل،  الطبعة  الدين،  رشف  بن  حييى  للنووي:  النووية،  حديثاً  األربعون 

الفكر، ١٤٠٩هـ.
جدة، . ٦ عكاظ،  مكتبات  األوىل،  الطبعة  الفنجري،  شوقي  ملحمد  والتأمني،  اإلسالم 

١٤٠٤هـ.
أسنى املطالب رشح روض الطالب، لألنصاري: زكريا أبو حييى، القاهرة.. ٧
األشباه والنظائر، للسيوطي: جالل الدين عبدالرمحن؛ حتقيق: خالد أبو سليامن، الطبعة . ٨

األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ١٤١٥هـ.
األشباه والنظائر، البن نجيم: زين الدين بن إبراهيم؛ حتقيق: حممد مطيع احلافظ، الطبعة . ٩

األوىل، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ.
إعالم املوقعني، البن القيم: حممد بن أيب بكر؛ حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار اجليل، . ١٠

بريوت، ١٩٧٣م.
األم، للشافعي: حممد بن إدريس، كتاب الشب، القاهرة.. ١١
األموال أليب عبيد: القاسم بن سالم، حتقيق: حممد عامرة، الطبعة األوىل، دار الرشوق، . ١٢

بريوت، ١٤٠٩هـ.
اإلنصاف، للمرداوي: عالء الدين عيل بن سليامن؛ تصحيح: حممد حامد الفقي، الطبعة . ١٣

األوىل، دار الرتاث العريب، بريوت.
وختريج: . ١٤ ضبط  إبراهيم؛  بن  الدين  زين  نجيم:  البن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

زكريا عمريات، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٨هـ.
بدائع الصنائع، للكاساين: عالء الدين بن مسعود، دار الكتاب العريب، ١٩٧٤م.. ١٥
بداية املجتهد، البن رشد: حممد بن أمحد، املكتبة التجارية، القاهرة.. ١٦
الربهان، للجويني: عبدامللك بن عبداهللا؛ حتقيق: عبدالعظيم الديب، الطبعة الثانية، دار . ١٧

األنصار، القاهرة، ١٤٠٠هـ.
عيل . ١٨ حتقيق:  احلسيني؛  مرتىض  حممد  للزبيدي:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

شريي، بريوت، دار الفكر، ١٤١٤هـ.
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التأمني اإلسالمي، لعيل حميي الدين القره داغي، الطبعة الثانية، دار البشائر اإلسالمية، . ١٩
بريوت ١٤٢٦هـ.

التأمني األصيل والبديل، لعيسى عبده، دار البحوث العلمية، الكويت.. ٢٠
التأمني بني احلظر واإلباحة، لسعدي أبو جيب، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ.. ٢١
التأمني التجاري، ملحمد مصطفى الشنقيطي -ضمن كتاب: دراسة رشعية ألهم العقود . ٢٢

املالية املستحدثة- الطبعة الثانية، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ١٤٢٢هـ.
التأمني التجاري والبديل اإلسالمي، لغريب اجلامل، دار االعتصام، ١٩٧٩م.. ٢٣
الرياض، . ٢٤ الشواف،  دار  الثالثة،  الطبعة  عليان،  لشوكت  والقانون،  الرشيعة  يف  التأمني 

١٤١٦هـ.
بريوت، . ٢٥ حزم،  ابن  دار  األوىل،  الطبعة  الثنيان،  إبراهيم  بن  لسليامن  وأحكامه،  التأمني 

١٤٢٤هـ.
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، للزيلعي: فخرالدين عثامن بن عيل، الطبعة الثانية، دار . ٢٦

الكتاب اإلسالمي، القاهرة.
تقريب التهذيب، البن حجر: أمحد بن عيل العسقالين؛ حتقيق: أبواألشبال صغري أمحد . ٢٧

الباكستاين، الطبعة األوىل، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٦هـ.
املدينة، . ٢٨ اليامين،  هاشم  عبداهللا  حتقيق:  عيل؛  بن  أمحد  حجر:  البن  احلبري،  التلخيص 

١٣٨٤هـ.
التمهيد، البن عبدالرب: يوسف بن عبدالرب، مطابع الشويخ، تطوان.. ٢٩
األرناؤوط، . ٣٠ شعيب  حتقيق:  أمحد؛  بن  عبدالرمحن  رجب:  البن  واحلكم،  العلوم  جامع 

وإبراهيم باجس، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١٤١٣هـ.
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين: حممد أمني، مطبعة احللبي، القاهرة.. ٣١
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، للدسوقي: حممد عرفة، دار الفكر، بريوت.. ٣٢
وعادل . ٣٣ معوض،  عيل  حتقيق:  حبيب؛  بن  حممد  بن  عيل  للاموردي:  الكبري،  احلاوي 

عبداملوجود، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٤هـ.
حكم التأمني يف اإلسالم، لعبداهللا ناصح علوان، الطبعة الرابعة، دار السالم، القاهرة، . ٣٤

١٤١٦هـ.
حكم الرشيعة يف عقود التأمني، حلسني حامد حسان، دار االعتصام، ١٣٩٦هـ.. ٣٥
اخلطر والتأمني، لرفيق املرصي، الطبعة األوىل، دار القلم، دمشق، ١٤٢٢هـ.. ٣٦
رسالة السوكرتاه، ملحمد بخيت املطيعي، مطبعة النيل، القاهرة، ١٣٢٤هـ.. ٣٧
الروض املربع، للبهويت: منصور بن يونس؛ حتقيق: بشري عيون، الطبعة الثانية، مكتبة دار . ٣٨

البيان، دمشق، ١٤٢٠هـ.
روضة الناظر، البن قدامة: عبداهللا بن أمحد؛ حتقيق: د.عبدالكريم النملة، الطبعة الثانية، . ٣٩

مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٤هـ.



٣١١ 

سنن ابن ماجه، البن ماجه: حممد بن يزيد؛ حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.. ٤٠
األوىل، دار . ٤١ سنن الدارقطني: عيل بن عمر؛ تعليق: جمدي بن منصور الشور، الطبعة 

الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٧هـ.
املصلحة . ٤٢ كتاب  ضمن  عبدالقوي،  بن  سليامن  للطويف:  رضار»«،  »«ال  حديث:  رشح 

دار  األوىل،  الطبعة  زيد،  مصطفى  للدكتور  الطويف  الدين  ونجم  اإلسالمي  الترشيع  يف 
الفكر، القاهرة، ١٩٥٤م.

رشح صحيح مسلم، للنووي: حييى بن رشف، دار الريان، القاهرة.. ٤٣
الرشح الكبري، البن قدامة: عبدالرمحن بن أيب عمر، دار الفكر، ١٤١٤هـ.. ٤٤
الرياض، . ٤٥ الدولية،  األفكار  بيت  إسامعيل،  بن  حممد  للبخاري:  البخاري،  صحيح 

١٤١٩هـ.
صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج، بيت األفكار الدولية، الرياض، ١٤١٩هـ.. ٤٦
عقود التأمني، ملحمد بلتاجي، الطبعة األوىل، مكتبة البلد األمني، القاهرة، ١٤٢١هـ.. ٤٧
الغرر وأثره يف العقود، للصديق الرضير، الطبعة الثانية، دار اجليل، بريوت، ١٤١٠هـ.. ٤٨
العريب، . ٤٩ الرتاث  إحياء  دار  الرابعة،  الطبعة  اهلند،  علامء  من  ملجموعة  اهلندية،   الفتاو

بريوت.
ترقيم . ٥٠ العسقالين؛  عيل  بن  أمحد  حجر:  البن  البخاري،  صحيح  برشح  الباري  فتح 

وتبويب: حممد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الثانية، دار الريان، القاهرة، ١٤٠٩هـ.
الفروق، للقرايف: أمحد بن إدريس، عامل الكتب، بريوت.. ٥١
مؤسسة . ٥٢ الثالثة،  الطبعة  يعقوب،  بن  حممد  جمدالدين  آبادي:  للفريوز  املحيط،  القاموس 

الرسالة، بريوت، ١٤١٣هـ.
القبس برشح موطأ مالك بن أنس، البن العريب: حممد بن عبداهللا؛ حتقيق: حممد عبداهللا . ٥٣

ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١٩٩٢م.
قواعد األحكام يف مصالح األنام، للعز بن عبدالسالم: عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم . ٥٤

السلمي، مؤسسة الريان، بريوت.
الفقي، . ٥٥ حامد  حممد  حتقيق:  عبداحلليم؛  بن  أمحد  تيمية:  البن  الفقهية،  النورانية  القواعد 

الطبعة الثانية، مكتبة املعارف، الرياض، ١٤٠٤هـ.
صادر، . ٥٦ دار  الثالثة،  الطبعة  مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور:  البن  العرب،  لسان 

بريوت، ١٤١٤هـ.
املبسوط، للرسخيس: حممد بن أيب فضل، دار املعرفة، بريوت، ١٤١٤هـ.. ٥٧
جملة األحكام العدلية، ملجموعة من العلامء، دار اجليل، بريوت، ١٤١١هـ. مطبوع مع . ٥٨

رشح عيل حيدر.
جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، لداماد أفندي: عبداهللا بن حممد، دار إحياء الرتاث . ٥٩

العريب، بريوت.
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املجموع رشح املهذب، للنووي: حييى بن رشف، مكتبة اإلرشاد، جدة.. ٦٠
الكتب، . ٦١ عامل  دار  قاسم،  بن  عبدالرمحن  مجع:  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ   فتاو جمموع 

الرياض، ١٤١٢هـ.
خمترص الفتاو املرصية، البن تيمية: أمحد بن عبداحلليم احلراين؛ تصنيف: حممد بن عيل . ٦٢

البعيل، دار القلم، بريوت.
حتقيق . ٦٣ النيسابوري؛  عبداهللا  بن  حممد  أبوعبداهللا  للحاكم:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

مصطفى عطا، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١١هـ.
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أخبار اجلمعية الفقهية السعودية.• 
لقاء العدد.• 

مع فضيلة الشيخ الدكتور/ وهبة مصطفى الزحييل.
ملخص رسائل علمية.• 

. رصد لبعض الرسائل العلمية التي نوقشت حديثاً
 •. صدر حديثاً

رصد آلخر ما صدر من كتب الدراسات الفقهية واألصولية 
والسياسة الرشعية.
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أخبار اجلمعية
أبرز  تقدم  أن  السعودية  الفقهية  اجلمعية  جملة  يسعد 
العام  بداية  من  اعتباراً  السعودية  الفقهية  اجلمعية  أخبار 

اجلامعي١٤٣١-١٤٣٢هـ:

حمارضة علمية بعنوان: (الوسطية يف اإلسالم، وواجب طالب العلم) ملعايل • 
لإلفتاء،  الدائمة  اللجنة  عضو  الفوزان،  فوزان  بن  صالح  الدكتور  الشيخ 
سامحة  قاعة  يف  ١٤٣١/١١/٢٤هـ،  بتاريخ  العلامء،  كبار  هيئة  وعضو 

الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رمحه اهللا- بكلية الرشيعة بالرياض.
الدكتور •  لألستاذ  الفقهية)  القواعد  يف  (االستثناء  بعنوان:  علمية  حمارضة 

بكلية  الفقه  أصول  قسم  يف  األستاذ  الشعالن،  عبداهللا  بن  عبدالرمحن 
الشيخ  سامحة  قاعة  يف  ١٤٣٢/١/١٥هـ،  بتاريخ  الرياض،  يف  الرشيعة 

عبدالعزيز بن باز –رمحه اهللا- يف كلية الرشيعة يف الرياض.
حمارضة بعنوان: (املنهج الفقهي ألئمة الدعوة) للدكتور صالح بن حممد • 

آل الشيخ، مدير إدارة تقنية املعلومات احلرضية باهليئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض، بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٢هـ، يف قاعة سامحة الشيخ عبدالعزيز بن 

باز -رمحه اهللا- يف كلية الرشيعة يف الرياض.
اعتمدت إذاعة القرآن الكريم من اململكة العربية السعودية برنامج اجلمعية • 
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١٤٣٢هـ)،  (حمرم  اإلذاعية  الدورة  يف  فقهية)  (قضايا  السعودية  الفقهية 
العارشة  الساعة  متام  يف  الربنامج  ويبث  التوايل،  عىل  الثاين  للعام  وذلك 

وعرش دقائق مساء كل سبت، ويعاد الساعة الواحدة ظهراً كل إثنني.
تم تفعيل موقع اجلمعية الفقهية وهو اآلن يعمل عىل هذا الرابط:• 

wwwalfiqhiaorgsa 
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لقاء العدد
مع فضيلة الشيخ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

الوقت  يف  الشام  فقهاء  أبرز  من  يعدُّ  جليل،  عامل  العدد  هذا  ضيف 
للكثري  وبعضويته  وأصوله،  الفقه  يف  الكثرية  بمؤلفاته  اشتُهر  احلارض. 
اللقاء  هذا  الفقهية  اجلمعية  جملة  أَجرتْ  وقد  العلمية،  املؤسسات  من 

معه.

 نود يف البداية أن تعطوا نبذة عن سريتكم الذاتية من حيث: امليالد، والنشأة، 
وطلبكم للعلم، وأبرز مشاخيكم، وعملكم الوظيفي؟

وهبة مصطفى الزحييل من مدينة ديرعطية التابعة للعاصمة دمشق.
امليالد: ١٩٣٢/١٠/٥م، نشأت يف هذه املدينة، وأكملت الدراسة االبتدائية فيها، 
ثم انتقلت إىل معهد رشعي يف دمشـق يسـمى سـابقاً (الكلية الرشعية)، وأمتمت 

دراستي الرشعية، وحصلت عىل شهادهتا بدرجة امتياز، وبرتتيب األول. 
أبرز مشـاخيي: الشـيخ حسـن حبنكة امليداين، الشـيخ صالح فرفور، الشيخ 

هاشم اخلطيب، الشيخ حسن الشطي.
وبعـد إمتام دراسـتي اجلامعية يف القاهـرة (يف األزهر بكليـة الرشيعة، وكلية 
اللغـة العربية، وشـهادة احلقوق من جامعة عني شـمس، والدكتوراه بمرتبة 
ينت  الـرشف األوىل مع التوصية بتبادل الرسـالة مع اجلامعات األجنبية )، عُ

يف كلية الرشيعة بدمشق.
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 الشـيخ وهبة الزحييل عضو يف العديد من املؤسسـات العلمية، فام أبرز هذه 
املؤسسات؟

أنـا عضـو يف املجامـع الفقهيـة املختلفـة: يف مكـة املكرمـة، وجـدة، واهلند، 
والسودان، وأمريكا، وعضو مؤسسة آل البيت يف األردن.

 ما أبرز نتاجكم العلمي؟ وما آخر ما صدر لكم؟
أبرز إنتاجي العلمي الشامل خلمسة وسبعني كتاباً موسوعات أربع: 

. ١. الفقه اإلسالمي وأدلته يف أحد عرش جملداً
. ٢. التفسري املنري يف سبعة عرش جملداً

٣. أصول الفقه يف جملدين.
٤. موسوعة الفقه اإلسالمي املعارص يف ثامنية جملدات.

وصـدر يل منـذ أسـبوع كتـاب (العـامل اإلسـالمي يف مواجهـة التحديـات 
الغربية).

 يالحظ غزارة نتاجكم العلمي، فام الرسّ يف ذلك؟
السـبب يف غزارة إنتاجي ( مخسـون ألف صفحة، ومائة وعرشون جملداً ) هو 
اسـتغالل كامل الوقت، ومالزمة القراءة والتأليف، وتلبية حاجة املسـلمني، 
واالستعانة باهللا تعاىل من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة والنصف 

، صيفاً وشتاء. مساءً
 مـن خالل مسـريتكم العلميـة، وخربتكم الطويلة يف تعلـم العلم، وتعليمه 

ونرشه، ما نصيحتكم لطالب العلم املبتدئ؟
نصيحتـي لـكل طالب علـم: مالزمة العلـم والعلامء، واالطـالع عىل كتب 
اإلسـالم، والثقافـة اإلسـالمية القديمـة واحلديثـة، والعمـل بقولـه تعاىل: 
(واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا )، ومالزمة القرآن، وكتب السـنة والسـرية النبوية 

والراشدين. 
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 مـن خالل عنايتكم بالنوازل، والقضايا املعارصة، بحثاً وتأليفاً ومناقشـة يف 
املجامع الفقهية، ما رؤيتكم لكيفية تعامل طالب العلم معها؟

عـىل طالب العلم متابعة قرارات املجامـع الفقهية وتوصياهتا، وأبحاث جملة 
كل جممع.

 وأنـت عضو يف العديد من املجامع الفقهية، ما تقييمك لواقعها احلايل؟ وما 
الذي تؤمله منها؟

 املجامـع الفقهيـة أفضل ظاهـرة معـارصة لالجتهاد اجلامعـي، وثروة كرب
يف احلفـاظ عـىل األصالـة واملعارصة، وحتقيـق تطلعات األمة اإلسـالمية أو 
طموحاهتـا، يف بيـان أحكام الرشيعـة يف العقائد، والعبـادات، واملعامالت، 
واملسائل الطبية، واالقتصادية، واالجتامعية، وبيان أحكام األرسة، وأحكام 
املصارف اإلسـالمية، والتأمني التعـاوين... إلخ. أؤمل املزيـد من عطاءات 

هذه املجامع، وتفعيلها لتغطية خمتلف القضايا واألحداث املعارصة.
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ملخص رسائل علمية
رسالة ماجستري بعنوان:

أحكام التعامل مع أجهزة الرصاف اآليل
الباحث: عبد اهلادي بن عيل اخلضري

قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء - جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية.

إرشاف: د. يوسف بن عبد اهللا الشبييل
عضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء

العام اجلامعي ١٤٢٩-١٤٣٠هـ

الوصف العام للرسالة:• 
تقع الرسـالة يف مئتني واثنتني وسبعني صفحة، وتتكون من مقدمة، ومتهيد، 

وستة فصول، وخامتة، وفهارس.
أبواب الرسالة وفصوهلا:• 

املقدمة؛ وضمن فيها الباحث: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات 
السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

وحكـم  ونشـأته،  اآليل،  الـرصاف  بجهـاز  التعريـف  التمهيـد  وتضمـن 
استخدامه.
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أما الفصل األول فقد كان معقوداً لبيان األحكام الفقهية املتعلقة بعني جهاز 
الرصاف اآليل، من خالل املسـائل اآلتية: تأجري العقار عىل مرصف إسـالمي؛ 
إلقامة جهاز رصاف آيل عليه، وتأجري العقار عىل مرصف ربوي؛ إلقامة جهاز 
رصاف آيل عليه، واسـتخدام جهاز رصاف آيل غـري تابع للبنك املصدر لبطاقة 

الرصاف. 
وأمـا الفصـل الثـاين فقـد تناول فيـه الباحـث: األحـكام الفقهيـة املتعلقة 
بالسـحب مـن جهـاز الـرصاف اآليل مـن خـالل املسـائل التالية: السـحب 
مـن الرصيد بالعملة املسـتخدمة يف الرصيد نفسـها، والسـحب بغـري العملة 
االئتامنيـة،  البطاقـة  بواسـطة  النقـدي  والسـحب  الرصيـد،  يف  املسـتخدمة 

والعمولة املرصفية عىل عملية السـحب من الرصيد.
وحتدث يف الفصل الثالث عن األحكام الفقهية املتعلقة بالتسديد عن طريق 
جهـاز الـرصاف اآليل من خالل املسـائل التالية: تسـديد الرسـوم واخلدمات 
احلكومية عن طريق الرصاف اآليل، وتسديد رسوم رشكات اخلدمات العامة، 
وفواتريها، ومسـتحقاهتا عن طريق الرصاف اآليل، وتسديد التمويل املرصيف، 
وطرق تسديد الرسوم واملستحقات كالتسديد عن طريق اخلصم من الرصيد، 
والتسـديد عـن طريق اإليـداع النقدي املبارش، والتسـديد عن طريـق البطاقة 

االئتامنية.
الفصل الرابع: األحكام الفقهية املتعلقة بالتحويل عن طريق جهاز الرصاف 
اآليل، حتدث فيه الباحث من خالل أربعة مباحث عن: التحويل حلسـاب آخر 
يف نفـس البنـك املالك جلهاز الرصاف اآليل، والتحويل حلسـاب يف غري البنك 
املالك جلهاز الرصاف اآليل، والتحويل إىل حسـاب خـريي، والتحويل بعملة 

أخر غري العملة املستخدمة يف الرصيد.
الفصـل اخلامـس: األحكام الفقهيـة املتعلقـة باخلدمات املاليـة األخر يف 
جهاز الرصاف اآليل، وتناول فيه الباحث: اإليداع يف احلسـاب، واالكتتاب يف 
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الرشكات املسـامهة، ورشاء البطاقات مسـبقة الدفع عن طريق جهاز الرصاف 
اآليل.

الفصل السادس: األحكام الفقهية املتعلقة باخلدمات غري املالية األخر يف 
جهاز الرصاف اآليل.

اخلامتة، واشتملت عىل أبرز النتائج.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأيت:

التعريف املختار يف تعريف جهاز الرصاف اآليل هو: «أنه عبارة عن آلة . ١
خاصة يمكن بوساطتها تقديم خدمات للعمالء، وتسهيلها هلم».

إن حكم جهاز الرصاف اآليل داخل حتت قاعدة: (األصل يف األشـياء . ٢
اإلباحة) ما مل يعارض هذا األصل ما خيصصه. 

حكم إجراء العقد من خالل الرصاف اآليل جائز، وذلك ملا حيتويه من . ٣
الدقة، وأخذ احليطة، والتثبت من هوية املستخدم. 

األصـل يف اإلجارة هو اجلواز واإلباحـة، وال يوجد ما ينقلها عن هذا . ٤
األصـل يف حالـة تأجري العقـار عىل مرصف إسـالمي؛ إلقامـة جهاز 

رصاف آيل عليه.
أن إجـارة العقار عىل مـرصف ربوي إلقامة جهاز رصاف آيل عليه أمر . ٥

حمـرم، والناقل له عن أصل اإلجارة الذي هو اجلواز واإلباحة، أن فيه 
إعانة للمرصف عىل اإلثم والعدوان.

إذا استخدم حامل البطاقة جهاز رصاف آيل غري تابع للمرصف املصدر . ٦
للبطاقة؛ فإنه ينشـأ عن هذا االستخدام عمولة، فإن كان أخذ العمولة 
مـن العميل، فإن العقـد وكالة، والعمولة أجر عـىل الوكالة، وإن كان 

أخذ العمولة من املرصف؛ فإن العقد جعالة والعمولة جعل.
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أن الودائـع حتت الطلب (احلسـابات اجلارية) هي قـرض من العميل . ٧
للمرصف، وهذا التكييف هو األقرب يف حقائقها، وهو مؤيد للعرف 

املرصيف. 
إذا سـحب العميـل حامـل البطاقـة من رصيـده بالعملة نفسـها، فهو . ٨

اسـتيفاء مـن العميـل باملثـل وهـو املتعـني يف القـرض، وإن كان بغري 
العملة، فال بأس به برشط أن يكون بسعر يومها وأن يتقابضا يف جملس 
العقـد، وحتميـل العميـل عمولة السـحب من أجهزة املصـدر خمالف 

لقواعد القرض يف الرشيعة. 
إذا سـحب العميـل حامل البطاقة اإلئتامنية؛ فإمـا أن يكون من أجهزة . ٩

مصدر البطاقة فهو قرض، وإن كان من غري أجهزة البطاقة فهو ضامن 
يـؤول إىل القـرض، وال بـأس أن يأخذ املرصف رسـوماً مـن العميل 
عند السـحب بواسـطة البطاقة االئتامنيـة إذا كانت يف حـدود التكلفة 

الفعلية.
إذا سـدد اإلنسـان من خالل جهاز الرصاف خمالفـة مرورية أو غرامة . ١٠

ن املرصف من اسـتيفاء املال املقـرر معاقبته به،  حكوميـة، فهو قـد مكّ
واملرصف وكيل عن ويل األمر يف االستيفاء، وهو توكيل جائز.

إذا سدد اإلنسان من خالل جهاز الرصاف اآليل رسوماً أو مستحقات . ١١
عـىل العميـل لصالـح الدولـة أو رشكات اخلدمات العامـة، فإنه وفاء 
للديـن الثابت يف ذمته، ومـا يأخذه املرصف من عمولة فهي جعل عىل 

الوكالة لكن يشرتط أال يكون يف أمر حمرم.
إذا سـدد العميـل ما عليه عن طريق اخلصم مـن رصيده، فهي حوالة، . ١٢

وإن كان عـن طريـق اإليـداع النقـدي، فهـي وفـاء للوكيل الـذي له 
حـق القبـض، وإن كان عن طريـق البطاقات االئتامنيـة، فهي إقراض 

ووكالة.
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إذا حول العميل حلساب آخر، فإن كان بالعملة املستخدمة يف الرصيد . ١٣
نفسـها فهـي سـفتجة، وإن كان بغري العملـة املسـتخدمة يف الرصيد، 
فقـد انضم إليها رصف، فيجري كل عقد منهـام عىل حدة، فإذا أجري 

الرصف وتم التقابض، أجريت عملية التحويل. 
إذا حول العميل إىل بنك حميل أو دويل، فإن املرصف يؤخذ عمولة عىل . ١٤

عمليـة التحويل، وهذه العمولة ال بأس هبا سـواء كانت بقدر التكلفة 
الفعليـة أم ال، إال أنـه يشـرتط يف عمليـة التحويل أال يسـتخدم املبلغ 

 . استخداماً حمرماً
إذا وكل العميـل املـرصف يف رشاء اهلـدي أو األضاحـي عـن طريـق . ١٥

جهـاز الرصاف، فهو توكيل جائـز برشط أن يكون املرصف موثوقاً يف 
ذالـك، وأن من يتوىل الذبح يصـح ذبحه، وأن يكون كل من اهلدي أو 

األضاحي خالية من العيوب املانعة من اإلجزاء.
إذا حول العميل من خالل جهاز الرصاف اآليل إىل اجلمعيات اخلريية، . ١٦

فإنه توكيل هلا إذا مل تكن مكلفة بذلك من قبل اإلمام. 
إذا أودع العميـل يف حسـابه بالعملـة املودعة نفسـها، فهو إقراض من . ١٧

العميل للمرصف مالك اجلهاز، وإن كان بغري العملة املودعة فهي من 
قبيل اجتامع عقد الرصف مع عقد القرض املنهي عنه.

للمـرصف أن يأخـذ عمولة من أصحاب الودائـع؛ ألهنا مقابل عمل، . ١٨
لكن األوىل أال يفرق بني أصحاب احلساب نظراً ألرصدهتم.

اكتتاب العميل يف أسـهم الرشكات املسامهة من خالل جهاز الرصاف . ١٩
اآليل هو إجراء لعقد املشاركة، وهو أمر جائز برشط أال تكون املشاركة 

يف حمرم. 
للعميل أن يوكل املرصف من خالل جهاز الرصاف اآليل ببيع أسـهمه . ٢٠
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يف الرشكات املسامهة، وله أن حيدد السعر الذي يبيع به األسهم، أو أن 
حيدده بسـعر السـوق، والعمولة التي يأخذها املرصف من العميل إنام 

هي أجرة عىل الوكالة.
رشاء العميل للبطاقات املسبقة الدفع من خالل جهاز الرصاف اآليل؛ . ٢١

إنـام هو رشاء للمنفعـة التي يف البطاقـة عن طريق وكيـل البائع إال أنه 
يشرتط أن ال حتتوي املنفعة عىل أمر حمرم.
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صدر حديثًا
كتب الدراسات الفقهية واألصولية والسياسة الرشعية

رشح املقدمة املنطقية يف الروضة املقدسية.• 
تأليف: د. عيل سعيد الضوحيي.

النارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
موسوعة أحاديث وأحكام املعامالت املالية.• 

تأليف: د.مهام عبد الرحيم سعيد، ود. حممد مهام عبد الرحيم.
النارش: دار الكوثر للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.

فتاو ابن سحنون.• 
تأليف: أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي املشهور بابن سحنون، 

حتقيق: مصطفى حممود األزهري
النارش: دار ابن القيم بالرياض، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.

فقه املمسوحات يف الرشيعة اإلسالمية.• 
تأليف: د. عيل بن سعيد الغامدي.

النارش: دار ابن القيم، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
دفع املسؤولية املدنية وتطبيقاهتا القضائية.• 

تأليف: حممد بن عبيد الدورسي.
النارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
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الفروق يف أصول الفقه.• 
تأليف: د.عبد الطيف بن أمحد احلمد.

النارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
النوازل الطبية عند املحدث حممد بن نارص األلباين.• 

مجع وتقديم وعرض ومناقشة: د.إسامعيل بن غازي مرحبا.
النارش: مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.

من روائع الترشيع اإلسالمي يف عقوبات (احلدود واجلنايات).• 
تأليف: د.عيسى بن عواض العضياين.

النارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، ١٤٣١ هـ.
إسـهام مالكية املغرب األقـىص يف القراءات وعلوم القـرآن وانعكاس ذلك • 

عىل الدرس الفقهي.
تأليف: األستاذ الدكتور. عبد اهلادي محيتو.

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.

االجتهـاد الذرائعـي يف املذهـب املالكـي وأثـره يف الفقـه اإلسـالمي قديـامً • 
. وحديثاً

تأليف: د. حممد التمسامين اإلدرييس.
النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 

للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.
ق نـارص الدين حممد بن •  ـول يف أركان اإلسـالم، لإلمام العالمـة املحقّ صُ الفُ

اين املالكي، (ت٩٥٨هـ). قَ احلسن اللَّ
كيل، مراجعة: د. عبد اللطيف اجليالين. دراسة وحتقيق: د. مصطفى عَ

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.
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يعة واالجتهاد يف املغرب احلديث•  مقاصد الرشّ
تأليف: د. إسامعيل احلسني.

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.

اإلمام القرطبي املفرس.. سريته من تآليفه.• 
تأليف: األستاذ الدكتور. حممد بنرشيفة.

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.

.. رائد املدرسة املالكية باملغرب األقىص.•  غريِّ أبو احلسن الصُّ
تأليف: د. ملني الناجي.

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.

املستوعب لتاريخ اخلالف العايل ومناهجه عند املالكية.• 
تأليف: د. حممد العلمي.

النـارش: مركز الدراسـات واألبحـاث وإحياء الـرتاث التابع للرابطـة املحمدية 
للعلامء باملغرب، الطبعة األوىل، ٢٠١٠م.

أحكام الزيارة يف الفقه اإلسالمي.• 
تأليف: حممد بن عبد الرحيم.

أصله رسـالة ماجسـتري بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 
٢٠١٠م.

املهذب من الفقه املالكي وأدلته.• 
تأليف: حممد مسكحال املجاجي.

النارش: دار الوعي – دار القلم، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
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ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف.• 
تأليف: عيل حيدر أفندي

النارش: مؤسسة الريان، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.
إبراء الذمة من حقوق العباد.• 

تأليف: د. نوح عيل سلامن القضاة.
النارش: دار الفتح، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ.

مذكرة الفقه املالكي.• 
تأليف: د. حممد األمني بن مزيد املوريتاين.

النارش: دار الكتب العلمية.
الكليات األساسية للرشيعة اإلسالمية.• 

تأليف: د.أمحد الريسوين.
النارش: دار ابن احلزم.
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