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  بيان احلكم الرشعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
  .ونوازل وقضايا مستجدة

 نرش الثقافة الفقهية املؤصلة بني أفراد املجتمع.  
  نرش املنهج الوسطي بني أفراد املجتمع, وذلك بتناول خمتلف

  .اإلسالم وسامحته القضايا اإلسالمية بام يتفق مع روح
 إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم عىل أساس تنوع االجتهاد, 

  .وتعدد اآلراء يف املسائل املختلفة
  تثقيف األئمة واخلطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم لإلجابة

  .عىل أسئلة اجلمهور  واستفساراهتم
 لك مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملواسم, وذ

والتي تتناول هذه  ,من خالل إصدار املطويات وغريها
  .املناسبات من الوجهة الرشعية

 وهتم  ,إصدار املطويات يف القضايا التي تطرأ عىل الساحة
كم احلوبيان  ,وتدعو احلاجة إىل معرفتها ,املجتمع وتشغله

  .الرشعي فيها
 هم ؤوإهدا ,االعتناء باملهتدين اجلدد من حيث إشهار إسالمهم

  .الكتب النافعة بلغاهتم
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احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني, حممد 
 :بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة والتسليم, وبعدا

فيرسُّ إدارة اإلفتاء أن تقدم لطلبة العلم وحمبّيه هذا اإلصدار العلمي املوسوم 
, الذي هو ثمرة من ثامر وحدة البحث العلمي, التي IòîàÜÈÛa@Ýöb¾a@åß@óÔnä¾aHبـ 

آلت عىل نفسها أن تقدم من خالل بحوثها ما هو متميز يف الفقه والدعوة; من 
 .املستطاع ريكون عملها تكراراً بقدحيث املوضوع واألسلوب, وأن ال 

فمن بني العرشات من البحوث التي قام بكتابتها الباحثون انتقينا املجموعة 
عىل التنوع يف  فيه حرصنا الذيالعلمية األوىل, وقدمناها يف هذا اإلصدار, 

املوضوعات, واجلودة يف العرض, والسهولة يف األسلوب; حتى تبلغ الفائدة 
 .حيوز عىل الرىض بإذن اهللا تعاىلكتاب, ومداها من هذا ال

 :وقد شارك يف هذا العمل كل من
 .رئيساً       تركي عيسى املطريي/ الشيخ
 .عضواً         أيمن حممد العمر/ الدكتور
 .عضواً     نور الدين عبد السالم مسعي/ الشيخ
 .عضواً       أمحد عبد الوهاب سامل/ الشيخ

 .أن يغفر لنا الزللأن يتقبل هذا العمل, و سائلني املوىل 
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, 
ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له,  
  .صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم تسليامً كثرياً 

  :أما بعد
منبثقة من  أهنا يةرشيعة اإلسالمحكام الأمن أعظم ما ختتص به فإن 

تطورات الو ,الوحي اإلهلي الذي ال حيول يشء دون إدراكه للحقائق الكونية
وتغري  مهام اختلف الزمان , وإجياد احللول املناسبة ملشكالهتا املختلفةالبرشية
راسخة,  مناهجيقوم عىل  وقد كان هلذه األمة عىل مرِّ التاريخ فقهٌ متنيٌ  املكان,

, وال تتلكأ يف اإلجابة عام يطرأ من والفساد وأصول متينة, ال يعرتهيا البىل
,   .مهام تقادم الزمان املسائل يف كلِّ آنٍ
 اطستنبال يستنفرون مهمهميف كل عرصٍ ومرصٍ  الرشيعة ومل يزل فقهاء



 ) د(

 ;واألصولاملناهج  تلكوادث يف ضوء الوقائع واحلاألحكام ملا يستجد من 
وللعلامء فيها بحث  فال تكاد جتد مسألة من املسائل أو واقعة من الوقائع إال

واعده املحكمة, قبثروته اهلائلة, وغنيا الفقه اإلسالمي  صارحتى  ونظر,
  .وعطائه املتواصل

وقد تنوعت مناهج العلامء وتعددت طرائق الفقهاء يف التصنيف يف 
علم الفقه; فمنهم من صنف عىل األبواب الفقهية املعروفة, ومنهم من 
عرضه عىل طريقة السؤال واجلواب, ومنهم من أفرد مسائل معينة برسالة 
مفردة لكل مسألة, وقد كثر يف هذا الزمان حتى أصبح من خصائص هذا 

ورسد  الفقه املقارن; بذكر املسألة وتصويرها, ةاملسائل عىل طريق العرص مجع
ثم يبدي الباحث أقوال العلامء فيها, مع ذكر أدلة تلك األقوال ومناقشتها; 

  .اختياره يف املسألة
فتاء يف نرش العلم وانطالقاً من أهداف وحدة البحث العلمي بإدارة اإل

املسلمني بعرضه  تقريب الفقه لعامة, واستكامالً ملسريهتا يف الرشعي الصحيح
ه ـل يف فقـالتسهي(يف كتاب  كام ;ى طريقة الرتتيب عىل األبواب الفقهيةـعل

 طريقة ه عىلضِ هم يف خدمة الفقه بعرْ سْ , أحببنا يف هذا اإلصدار أن نُ )العبادات
بداية  هوالذي  الفقه املقارن التي استحسنها أهل العرص; فكان هذا الكتاب

אF:أسميناها لسلسلة متتابعة −بإذن اهللا تعاىل− مباركة   א
אEK 
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ت إىل وحدة البحث العلمي إحاال − يف األصل− املسائل غالبها وهذه 
األوقاف  بوزارة بحوث الرشعيةلافتاء وجلاهنا يف قطاع اإلفتاء وئة اإلمن قِبَلِ هي

  .نصوص الفقهاء فيها ونقل ,لدراستها ;ون اإلسالميةوالشؤ
 ;وفرائد من فوائد يف هذه املسائل األمة بامورغبة يف تعميم الفائدة ونفع 

  :وفق املنهج التايل ;قمنا بنرشها يف هذه السلسلة
بالقرآن  تب العلوم الرشعية; فبدأناترتيب املسائل يف الكتاب وفق رُ  − ١

  .وتفسريه, ثم احلديث ورشحه, ثم الفقه مرتباً عىل أبوابه الفقهية 
لكل موضوع, ثم بيان املسألة اً بالتوطئة ءترتيب فقرات املسائل بد −٢

, − غالباً − املبحوثة, ثم أقوال الفقهاء فيها, ثم عرض أدلتهم, ثم مناقشة األدلة 
  .اختياره فيهاثم خامتة املسألة التي يبني الباحث 

  .ختريج اآليات واألحاديث الواردة يف الكتاب −٣
مصادرهم  ذكر أقوال الفقهاء يف كل مذهب من املذاهب بالرجوع إىل − ٤

  .املعتمدة, مع عدم إغفال ما كتبه املعارصون من أهل العلم يف املسائل املبحوثة
مراعاة الرتتيب الزمني ملا ينقل من نصوص الفقهاء بحسب تاريخ  − ٥

  .وفيات مؤلفيها
بالرجوع  ;− إذا اقتىض املقام− التعريف ببعض املصطلحات املبهمة  − ٦

  .ةإىل املعاجم وكتب التعريفات االصطالحي
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  :)١( ؒوأخرياً نقول كام قال ابن القيم 
له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها املزجاة مسوقة  ئفيا أهيا القار«
 ,لك غنمه وعىل مؤلفه غرمه ;وهذا فهمه وعقله معروض عليك ,إليك

  دم منك ـفال يع ,وشكراً  دم منك محداً ـفإن ع ;هـرته وعليه عائدتـولك ثم
  .» عذراً 

ويف اخلتام نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, 
  .وينري به درب املتقني, وجيعله ذخراً لنا يوم الدين, وينفع به عباده املؤمنني

אא 
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﴿~ _  ` a b c d e f g    ﴾ 

W 
, ومن  ه  مظاهرِ القرآنُ الكريمُ كتابٌ معجزٌ بليغٌ ; جوهٍ وُ  محّالٌ ذوأنّه إعجازِ

من معنى, وترمي إىل أكثر فتجد اآليةَ الواحدةَ من آياتِه الكريمةِ تدلُّ عىل 
ون  ه, وجيتهدُ املفرسِّ أكثر من مغز; يتنافسُ العلامءُ يف استنباطِه واستخراجِ
عٍ  ه, وكثرياً ما يكون اختالفُهم يف التّفسريِ اختالفَ تنوّ ه وإبرازِ   يف إظهارِ

; فيعرب كلُّ الحتاملِ اآليةِ جلميعِ تلك املعاين لغةً ورشعاً  ;ال اختالفَ تضادٍّ 
ادِ املعنى, واح ين عن املرادِ بعبارةٍ غريِ عبارة صاحبِه, مع احتّ   دٍ من  املفرسّ

, ال عىل  أو يذكرُ كلٌّ منهم من املعنى العام بعض أفرادِه عىل سبيلِ التمثيلِ
 .سبيلِ احلرصِ 

, وخالفُهم «: وهلذا قال ابنُ تيمية لفِ يف التّفسريِ قليلٌ اخلالفُ بني السّ
, وغالبُ ما يصحُّ عنهم من يف األحكامِ أكثرُ من  خالفِهم يف التّفسريِ

عٍ ال اختالفِ تضادٍّ   .)١(»اخلالفِ يرجعُ إىل اختالفِ تنوّ
                                                 

 ). ١١ص( مقدمة يف أصول التّفسري) ١(
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ت بعضُ األقوالِ يف التّفسريِ عن هذا األصلِ    ; الغالبِ  غريَ أنّه ربّام ندَّ
ر يف العقيدةِ  قواعدِ , أو لالعربيّةِ  غةِ للّ  فجاءت خمالفةً  , أو ملا تقرّ يعةِ الرشّ

حيحةِ ا والضوابط الّتي ينبغي عىل املفرسِّ  صولِ غري ذلك من األل, أو لصّ
ا  .مراعاهتُ

אW 
 a b c d e `  _ ~﴿: من هذه اآلياتِ قولُه تعاىلو

f g  h i j k l m n    o p q      r s 
t﴾)ين; )١ ها موافقاً فقد اختلفت فيه أقوالُ املفرسِّ ; فجاء بعضُ

, وجاء بعضُ  ها; فجاء هذا البحثُ لتفصيلِ ذلك لتلك األصولِ ها خمالفاً لبعضِ
 .وبيانِه

אאW 
عىل  ﴾ :﴿c d e f gاختلفتْ أقوالُ العلامءِ يف تفسريِ قولِه 

 : أوجهٍ 

لُ  وإليه ذهب . عليه يف بطن احلوتِ  قيِّ ضَ فظنّ أن لن نُ : نّ معناهأ: األوّ
ين  .مجهورُ املفرسّ

                                                 
 .٨٧: األنبياء )١(
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ناه فظن أن لن مع: وقال عطاء وكثري من العلامء« :)١(قال اإلمام البغويُّ 
 . »نضيّق عليه احلبسَ 

ق عليه ضيِّ نُ : ﴾ أي   c d e f g ﴿«: )٢(وقال احلافظُ ابنُ كثريٍ 
 نحو هذا عن ابن عباس, وجماهد, والضحاك, . يف بطن احلوت يُروَ

 .»وغريهم 
فظنّ أن : الامءِ أنّ معناهوذهب مجهورُ الع«:  )٣(وكاينُّ الشّ  اإلماموقال 

 .»ضيّق عليهلن ن

وي عن ابن عبّاس, . قيض عليهِ العقوبةَ ن نفظنّ أن ل: أنّ معناه: الثّاين رُ
ه اءُ وغريُ  .وقتادة, واختارهُ الفرّ

لن : ﴾ أي    :﴿ c d e f gقوله « :)٤(قال اإلمام البغويُّ 
, وهو رواية ال اكُ والكلبيُّ عويف نقيض بالعقوبة; قاله جماهدٌ وقتادةُ والضحّ

 .»عن ابن عباس
ر الذي هو القضاءُ : وقيل«: )٥(وكاينُّ الشّ  اإلماموقال  ;  هو من القدَ واحلكمُ

                                                 
 .)٥/٣٥١( معامل التّنزيل )١(
 .)٥/٣٦٦(تفسري القرآن العظيم  )٢(
 .)٣/٦٠١(فتح القدير  )٣(
 .)٥/٣٥١(معامل التّنزيل  )٤(
 .)٣/٦٠١(فتح القدير  )٥(
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اءُ . قيض عليه العقوبةَ ن نفظنّ أن ل: أي قاله قتادة وجماهد, واختاره الفرّ
اجُ    .» والزجّ

. )ن نقدر عليه?أفظنّ أن ل(:  االستفهام; ومعناهأنّ ذلك عىل: الثّالثُ  
 ., وسليامن التيميُّ زيدٍ  وبه قال ابنُ 

 نىـل ذلك بمعـب: ال آخرونـوق«: )١(ر الطربيُّ ـامُ ابنُ جريـال اإلمق
 .»أفظنّ أن لن نقدر عليه?: تأويله االستفهام; وإنام

 c d ﴿: وذكر من قال ذلك; فرو بإسناده عن ابن زيد أنّه قال يف قوله
e f g   هذا استفهام« : ﴾ قال« . 

﴾    c d e f g إن معنى ﴿ :وقد قيل«: )٢(وقال اإلمام القرطبيُّ 
وهو قول  ,; فحذف ألف االستفهام إجيازاً )أفظن?( :وتقديره ,االستفهام
  .)٣(»املعتمر سليامن أبو
ابعُ  عجِ ف: أنّ معناه: الرّ رُ عليه زُ ظنّ أنّه يُ وي عن احلسنِ . ربَّه; فال يقدِ رُ

مها , وغريِ  .وسعيدِ بن جبريٍ
فظنّ : بل معنى ذلك: وقال آخرون« :)٤(ربيُّ قال اإلمامُ ابنُ جرير الط

                                                 
 .)١٨/٥١٥(جامع البيان  )١(
 .)١١/٣٣٢( اجلامع ألحكام القرآن )٢(
 ). ٣/٤٦٦(للاموردي  ,النكت والعيون: وانظر) ٣(
 .)١٨/٥١٥(جامع البيان  )٤(
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 . »أنّه يُعجزُ ربَّه; فال يقدرُ عليه 
  أنّه وقع يف ظنّه أنّ اهللا تعاىل : فقيل معناها«  :)١(وكاينُّ الشّ  اإلماموقال 

كي هذا القولُ عن احلسنِ وسعيدِ بن جبري. ال يقدر عىل معاقبته , )٢(وقد حُ
, ومثل ذلك ال يقع من األنبياء عليهم وهو قولٌ مردودٌ فإنّ هذا الظنَّ ب اهللا كفرٌ

 .»الصالة والسالم 

אאW 
  :دليلُ القولِ األولِ 

فظنّ أن لن نضيّق عليه يف بطن : استدلّ القائلون بأنّ معنى اآليةِ 
; بأ : ; أي)٣(﴾¸    ¶   µ ́ ³ ² ﴿: تعاىلكقوله  هذا نّ احلوتِ

; : يقال. )٤(﴾l m n o ﴿ :ق, ومنه قولهيضيّ  ر, وقَرتَ وقُرتِ ر وقُدِ قَدَ
                                                 

 .)٣/٦٠١(فتح القدير  )١(
أنّ الثعلبيَّ حكى عن سعيد بن جبري ) ١١/٣٣١( اجلامع ألحكام القرآنذكر القرطبيُّ يف : قلتُ ) ٢(

ين, وقال   . »وهذا األشبه بقول سعيد واحلسن«: واحلسن قوالً آخر هلام كقولِ مجهورِ املفرسّ
 .ومل أجد ما ذكره يف تفسري الثّعلبيّ املطبوع, واهللا أعلم

كتور حممد األشقر  "زبدة التفسري من فتح القدير"ذا القول يف كتاب جاء ذكر ه :تنبيه*  للدّ
أنّه وقع يف ظنّه أنّ اهللا تعاىل ال يقدر : معناها: قيل«: ; حيث قال)م١٩٨٨: سنة − ٢ط− ٤٢٩ص(

رة; فإنّه قال»عىل معاقبته يخ يف الطّبعات املتأخّ معناها أنّه ظنّ أن : قيل«: , وقد تراجع عن ذلك الشّ
 ).م٢٠٠٧:سنة− طبعة وزارة األوقاف القطريّة(من ) ٣٢٩ص: (انظر» ... ر معاقبتهلن نقدّ 

 .٢٦ :الرعد )٣(
 .٧ :الطالق )٤(
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 . )١(ضيّق: أي

 :دليلُ القولِ الثّاين
; بفظنّ أن لن ن: بأنّ معنى اآليةِ استدلّ القائلون   أنّه قيض عليهِ العقوبةَ

مُ  , وهو احلكْ رِ هو من التّقدير ليس : قال أمحد بن حييى ثعلب. مأخوذٌ من القدَ
درة; يُقال منه ر اهللاُ لك ا: من القُ , وأنشدقدّ راً ره قدَ  : خلريَ يقدّ

تْ عشيّاتُ اللّو برواجعٍ  ليسَ  فَ
مَ السـَّ لنا أبداً مـا ُ لَ ـأبـرَ  مُ النَّرضْ

 وال عائدٌ ذاك الزمانُ الذي مىض
رُ  كْ ر مع ذلك الشُّ  )٢(تباركْتَ ما تقْدِ

ه وتقيضِ به :أي  رُ  . ما تقدِّ
فَظَنَّ أَن لَّن (: يِّ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ والزهر قراءةِ وأيّدوا مذهبهم ب

يْهِ  لَ رَ عَ ال من التّقديرِ ; )نُّقدِّ عبيدِ بن عمريٍ  قراءةِ وب.بضمِّ النّون وتشديد الدّ
رَ ن لَّ أَ : (وقتادةَ واألعرجِ  دَّ قَ  .  )٣(بضمِّ الياءِ والتّشديدِ مبنيا للمفعولِ ) ن يُّ

                                                 
 ).٣/٦٠١(, فتح القدير )١٨/٥١٤(جامع البيان : انظر) ١(
رُ : (كذا يف املطبوع, ولعلّ الصواب) ٢( كْ لَكَ الشُّ عْ وَ قَ رْ يَ دِ ا تَقْ  ; كام يف اجلامع ألحكام القرآن)مَ

, واألوىل ما جاء يف تفسري ابن كثري)١١/٣٣٢( رْ : (, وتكون رواية ثانية للبيتِ دِ تباركت ما تَقْ
رُ  نْ فَلَكَ األمْ  .واهللا أعلم ,)يَكُ

 ).٣/٦٠١(, فتح القدير )٥/٣٦٦( القرآن العظيم, تفسري )٥/٣٥١( معامل التّنزيل: انظر) ٣(
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  :دليلُ القولِ الثّالثِ 
قدر ن نأن ل أفظنَّ (: م; ومعناهااستدلّ القائلون بأنّ اآليةَ عىل االستفها

 )فظنآ( :رأـأن بعضهم ق: حكى القايض منذر بن سعيدد ـه قـَّبأن; )عليه?
 .)١(باأللف

ابع   :دليلُ القولِ الرّ
رُ عليه; : استدلّ القائلون بأنّ معنى اآليةِ  زُ ربَّه; فال يقدِ بام فظنّ أنّه يُعجِ

: قال ,بن أيب احلسنبإسنادِه عن سعيد اإلمامُ ابنُ جرير الطربيُّ رواه 
;  بلغني أنّ يونس ملّا أصاب الذنب, انطلق مغاضباً « ه الشيطانُ لربّه, واستزلَّ

أن  وكان له سلف وعبادة وتسبيح; فأبى اهللا: قدر عليه, قالن نحتّى ظنّ أن ل
عن احلسن البرصي, وإياس بن  يرو, ونحو ذلك »...يدعه للشيطان

 .)٢(معاوية املدينّ 

אW 
ين يف هذه السابق لِ العرضِ من خال هناك  اآليةِ يتبنيّ لنا أنّ  ألقوالِ املفرسِّ

ة , وتشهد هلام اللّغةُ  اآليةُ ام حتتملهقولني مقبولنيِ  , وروي القولُ هبام عن أئمّ
                                                 

التحرير , )٤/٤٦٩(البن عطيّة  ر الوجيزاملحرّ , )١١/٣٣٢( اجلامع ألحكام القرآن: انظر) ١(
, ومل أجد هذا القارئ فيام وقفت عليه من كتب القراءات, )١٧/٩٦(البن عاشور  والتّنوير

 . واهللا أعلم
 ).١٨/٥١٥(جامع البيان : انظر) ٢(
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لف  :; ومهاالتّفسري من السّ
لُ  فظنّ أن لن نضيّق عليه يف بطن : ; الّذي جعل معنى اآليةالقولُ األوّ

 .احلوتِ 
فظنّ أن لّن نقيض عليه العقوبة, : لثّاين; الّذي جعل معنى اآليةِ والقول ا

 ;وهلذا جعلهام اإلمامُ ابنُ جريرٍ قوالً واحداً  ;ومها قوالن متقاربان يف املعنى
واب قول م« : فقال نَى : ن قالوأوىل هذه األقوال يف تأويل ذلك عندي بالصّ عَ
 .)١(» هه عىل مغاضبته ربّ حبسه ونضيّق عليه; عقوبة لفظنّ يونس أن لن ن: به

مها أحدُ  بُ فيه وجهان من التفسري ال يكذّ «: وقال العالمة الشنقيطيُّ 
 .)٢(»اآلخرَ 

ا  فه ابنُ جريرٍ وأمّ القولُ الثّالث; الّذي جعل اآلية عىل االستفهام; فقد ضعّ
ا «: بقوله  ما قاله ابن زيد; فإنّه قول لو كان يف الكالم دليلٌ عىل أنّه استفهامٌ وأمّ

, ولكنّه ال داللةَ فيه عىل أنّ ذلك كذلك, والعربُ ال حتذف من الكالم  حسنٌ
 .)٣(»شيئاً هلم إليه حاجةٌ إالّ وقد أبقت دليالً عىل أنّه مرادٌ يف الكالم

 ; ابع فهو قولٌ فاسدٌ مردودٌ ا القولُ الرّ  :األمر كام قال ابن جريرٍ  إذوأمّ
ه بأنْ ظنّ أنّ ألنّه ال جيوز أن ينسب إىل الكفر وقد اختار« ه لنبوته, ووصفُ

                                                 
 ).١٨/٥١٥(جامع البيان ) ١(
 ).٤/٢٤٠(أضواء البيان )  ٢(
 ).١٨/٥١٥(جامع البيان ) ٣(
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ل قدرةَ  ; وذلك اهللاربَّه يعجز عامّ أراد به وال يقدر عليه; وصفٌ له بأنّه جهِ
ه بذلك  .)١(» وصفٌ له بالكفر, وغريُ جائزٍ ألحدٍ وصفُ

وكاينُّ وقال العالّ  , «  :مةُ الشّ ; فإنّ هذا الظنَّ باهللا كفرٌ وهو قولٌ مردودٌ
 .»اء عليهم الصالة والسالم ال يقع من األنبي ومثل ذلك

ه ين يف نقد هذا القول وردِّ ةُ املفرسِّ  .)٢(وعىل هذا النّسق جر عامّ
 

د, وعىل آله, وصحبه, وسلّم  واهللا أعلم, وصىلّ اهللا عىل نبيّنا حممّ
 

 

                                                 
 ).١٨/٥١٦(جامع البيان ) ١(
 ).٤/٢٤١( , أضواء البيان)٣/٤٦٦(, النكت والعيون )١١/٣٣١(امع ألحكام القرآن اجل: انظر) ٢(
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א 
FאאE 

W  
هم  هم وفالحُ اإلسالمُ دينٌ متكاملٌ جاء هلدايةِ النّاسِ إىل ما فيه صالحُ
ةً وشاملةً جلميعِ مناحي  ه عامّ م; وهلذا جاءت أحكامُ م وأخراهُ يف دنياهُ

, خصيّةِ , واألحوالِ الشّ , واملعامالتِ ; يف العباداتِ ,  احلياةِ اإلنسانيّةِ واألخالقِ
ها, وما من بابٍ م  بٌ بِ إال وقد وردت فيه أحكامٌ وآدان هذه األبواوغريِ

; ترشدُ املسلمَ إىل التميّز يف مجيعِ شؤونِه,  ةِ يف الكتابِ الكريمِ أو يف السنّةِ النّبويّ
يه ليكون حالُه أكملَ حالٍ وأحسنَه, بعيد اً عن حالِ من تنكّب عن رشع وهتدِ

كاهللا ه; من املرشِ ه ظهرَ  . نيلِّ ايهم, والضّ ني, أو من املغضوبِ عل, ووالّ
يف يشءٍ من  يف النّهيِ عن التّشبُّه بأولئكَ  وهلذا تواترتْ نصوصُ الوحينيِ 

م,  هم, أو عباداهتِ ةِ هبم; سواء كانت راجعةً إىل عقائدِ أو األمورِ اخلاصّ
م وأخالقِهم, هم; الّتي ختالفُ عاداتِ أهلِ  معامالهتِ م وتقاليدِ أو حتّى إىل عاداهتِ

, والّتي ها اخلطريةُ  اإلسالمِ ها وآثارُ  .)١(عىل الفردِ واملجتمعِ املسلم هلا أرضارُ
                                                 

 .فام بعدها) ٩٣ص(اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية : راجع) ١(
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غري أنّ بعضَ ما وردتْ به النّصوص من ذلك ربام اختلف فيه أهل العلم; 
ه, وهل  ا من حيثُ داللتُه وفقهُ ه, وإمّ تُه عن مصدرِ ا من حيثُ ثبوتُه وصحّ إمّ

? , أو خاصٌّ بحالٍ دون حالٍ  هو عامٌّ يف مجيعِ األحوالِ

אW 
مسألةُ : ومن هذه األمورِ الّتي كانت حملَّ بحثٍ عند أهلِ العلمِ وطلبتِه

دٍ  يْ وَ نِ سُ يدِ بْ ِ لْسةِ املغضوبِ عليهم; حيث أخرج أمحد وغريه عن الرشَّ جِ
الَ  ÷ ولُ اهللا : قَ سُ رَّ يبِ رَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصمَ دِ تُ يَ عْ ضَ دْ وَ قَ ا; وَ ذَ كَ الِسٌ هَ ا جَ أَنَ وَ

لْفَ ظَهْ   خَ َ يُرسْ يَةِ الْ لْ ىلَ أَ أْتُ عَ اتَّكَ ي, وَ الَ  )١(رِ قَ ي; فَ ةَ «: يَدِ دَ دُ قِعْ عُ قْ أَتَ
مْ  يْهِ لَ وبِ عَ زاق وغريه عن ابن عمر »املَغْضُ : قال ^, وأخرج عبد الرّ

ولُ اهللا« سُ َى رَ ْ  ملسو هيلع هللا ىلص هنَ هِ أَن جيَ يْ دَ ىلَ يَ دٌ عَ تَمِ عْ وَ مُ هُ ةِ وَ الَ لُ يفِ الصَّ جُ ; فهل »لِسَ الرَّ
وهل النّهيُ الواردُ خاصٌّ  ?ملسو هيلع هللا ىلصن يف هذا ثابتانِ عن النّبيِّ احلديثان الواردا

الةِ  الةِ وخارجِ بالصّ  ها?, أو هو عامٌّ يف الصّ

اح احلديث يف هذين احلديثني; نذكر  وقبل أن نذكر أقوال العلامء ورشّ
 .خترجيهام وحكم املحدثني

                                                 
ية) ١( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح : انظر .بفتح اهلمزة اللَّحمة الّتي يف أصل اإلهبامِ : األَلْ

 ).٨/٥٢٦(اري للق
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אW 
ل )١ باب يف : اب األدبكت(, وأبو داود )١(أخرجه أمحدُ  :احلديثُ األوّ

لسة املكروهة كتاب ) (السنن الكرب(ومن طريقه البيهقيُّ يف  −)٢()اجلِ
باب ما يكره ) (كتاب اآلداب(, ويف )٣()باب ما يكره من اجللوس: اجلمعة

باب : كتاب احلظر واإلباحة) (صحيحه(وابنُ حبّان يف  ,− )٤()من اجللوس
ء املرء عىل يده اليرس ذكر الزجر عن اتّكا: التّواضع والكرب والعجب
, واحلاكم يف )٦()املعجم الكبري(والطرباينُّ يف  ,)٥()خلف ظهره يف جلوسه

اوي(, واخلطيب يف )٧( )كتاب األدب( )املستدرك( وآداب  اجلامع ألخالق الرّ
امع ل− من طرق عن عيسى بن يونس )٨()السّ نْدَ أيضاً عند  )٩(ومن طريق مِ

                                                 
 .)١٩٤٧٢, ح٤/٣٨٨( )١(
 .)٤٨٥٠, ح٤/٤١٣( )٢(
 .)٥٧١٣, ح٣/٢٣٦( )٣(
 .)٣٣٢ص( )٤(
 .)٥٦٧٤, ح١٢/٤٨٨( )٥(
 .)٧٢٤٢, ح ٧/٣١٦( )٦(
 .)٧٧٠٣, ح ٤/٢٩٩( )٧(
 .)٩٤٥, ح ١/٤٠٢( )٨(
 ميزان االعتدال: انظر .ضعيف; كام قال اإلمام أمحد −عنزيوهو ابن عيل ال −ولكنْ مندلٌ ) ٩(

هبيّ لل م برسقة احلديث)٤/١٨٠(ذّ ين عىل حفظه إال أنّه اهتّ اوي عنه حييى احلامّ : انظر. , والرّ
 . ا; فهي متابعةٌ ضعيفةٌ جد )٧٥٩١: رقم( تقريب التّهذيب
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, , عن ابنِ − )١(الطرباين يْجٍ رَ ن جُ , عَ ةَ َ يْرسَ يمَ بنِ مَ اهِ ن إِبْرَ و  عَ رِ مْ ي بنِ عَ ِ , دِ ـالرشَّ
ي ِ ن أَبِيهِ الرشَّ يْ دِ بـعَ وَ الَ ـنِ سُ ولُ اهللا : دٍ قَ سُ رَّ يبِ رَ ا;  ملسو هيلع هللا ىلصمَ ذَ كَ الِسٌ هَ ا جَ أَنَ وَ

الَ  قَ ي; فَ لْيَةِ يَدِ ىلَ أَ أْتُ عَ اتَّكَ ي, وَ رِ لْفَ ظَهْ  خَ َ يَ الْيُرسْ دِ عْتُ يَ ضَ دْ وَ قَ  :وَ
تَ « مْ أَ يْهِ لَ وبِ عَ ةَ املَغْضُ دَ دُ قِعْ عُ واللفظ ألمحد وأيب داود, وعند ابن حبّان . »قْ

اء وضع راحتيه عىل األرض ور :قال ابن جريج«: نحوه, وزاد يف آخره
دَ «: , وزاد البيهقيُّ »ظهره اوُ الَ أَبُو دَ مُ : قَ اسِ قَ الَ الْ فِّ : قَ يَةُ الْكَ لْ لُ أَ : أَ صْ

تَهُ  ْ ا حتَ مَ َامِ وَ هبْ  . »اإلِ
هذا حديثٌ صحيحُ «: كت عنه أبو داود, وقال احلاكمواحلديث س 

, وأشار إىل تصحيحه عبد احلق اإلشبييلُّ يف »اإلسنادِ  هبيُّ به الذّ , ومل يتعقّ
)ح إسنادَه النّووي يف )٣(بسكوته عليه )٢()األحكام الكرب رياض (, وصحّ

 . )٤()الصاحلني
زاقوقد خولف عيسى بن يونس يف هذا احلديث; إ  )٥(ذ أخرجه عبد الرّ

                                                 
 .)٧٢٤٣ح( )١(
)٣/١٢٥( )٢(. 
وهو عىل رشط «: وقد قال يف احلكم عىل احلديث. لأللباينّ ) ٣/٨٣٧(أصل صفة الصالة : انظر) ٣(

سم بالتّدليس; إال  ;»يخنيالشّ  وذلك ألنّ رجاله كلّهم من رجاهلام, وابن جريج وإن كان قد وُ
امع عند −)٥/٢٠٠(كام ذكر احلافظ يف فتح الباري −أنّ تدليسه قليلٌ  , ثمّ إنّه ورد ترصحيه بالسّ

زاق; كام سيأيت  . عبد الرّ
 .)٨٢٤ح( )٤(
 .)٣٠٥٧, ح٢/١٩٨( )٥(
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الة( )املصنّف(يف   :)الصالة باب الرجل جيلس معتمداً عىل يديه يف: كتاب الصّ
أخربين إبراهيم بن ميرسة أنّه سمع عمرو بن الرشيد : عن ابنِ جريج قال

يف  سَ لَ ا جَ ذَ إِ  هُ لَ امَ شِ  لِ جُ الرَّ  عِ ضْ يف وَ  ولُ قُ يَ  انَ كَ  هُ نَّ أَ «: ملسو هيلع هللا ىلصخيرب عن النبي 
فأرسل احلديث, ومل يصله; ألنّ . »ميهِ لَ عَ  وبِ ضُ غْ املَ  ةُ دَ عْ قِ  يَ هِ : الةِ الصَّ 

, وجعل النّهي خاص  يد تابعيٌّ الةِ عمرو بن الرشّ  .ا بالصّ
أتيته قبل املئتني «: , وقال )١()املختلطني(وعبد الرزاق ذكره العالئيُّ يف 

. »وهو صحيح البرص, ومن سمع منه بعدما ذهب برصه فهو ضعيف السامع
ه فتغريّ « :  )٢(و قال عنه احلافظ , عمِي يف آخر عمرِ  . »ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهريٌ

بَريّ عنه  كام بيّنته رواية ابن حزم  − وهذا احلديث من رواية إسحاق الدَّ
; فقـن سمع من عبـو ممّ ـ, وه− )٣( )ىلّ ـاملح(يف  زاق بعد التغريّ   د قال ـد الرّ

الح وي عن «: )٤(ابنُ الصّ جدتُّ فيام رُ الطرباين عن إسحاق بن إبراهيم قد وَ
ها عىل ذلك ; فأحلْتُ أمرَ اً دّ ا جِ   الدبريّ عن عبد الرزاق أحاديثَ استنكرهتُ

د − التّغريّ : يعني −  رٌ جِ تأخّ بَريِّ منه مُ  .)٥(»ا; فـإنّ سامعَ الدَّ

                                                 
 .)٧٤ص( )١(
 .)٤٠٦٤ :رقم(ب التهذي تقريب )٢(
)٤/١٩( )٣(. 
 ).٢٤٨ص( مقدمة ابن الصالح) ٤(
زاق, ) ٥( ا من عبد الرّ اجح أهنّ زاق, والرّ بريّ ال من عبد الرّ وال تلحق وبعضهم جيعل هذه املناكري من الدّ

بريَّ تبعتُها, واهللا أعلم  ). ١/٣٤٩(لسان امليزان البن حجر : انظر. الدّ
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د هذا وقوعُ    زاق لـ ويؤكّ عيسى بن ): الثّقة املأمون(املخالفةِ من عبد الرّ
اجحُ رواية عيسى بن يونس املسندة  يونس يف سند هذا احلديث ومتنه; فالرّ

الةِ ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبيّ   . , املطلقة عن التّقييد بالصّ
الة حمفوظٌ من حديثِ ابنِ عمر,  ولكنّ النّهيَ عن هذه اجللسة يف الصّ

يد هذا  .وهو حديثٌ آخرُ غريُ حديثِ عمرو بن الرشّ
زاق يف  :احلديث الثّاين )٢ الة) (فاملصنّ (أخرجه عبد الرّ باب : كتاب الصّ

  , ومن طريقه )٢(وعنه أمحد − )١()الرجل جيلس معتمداً عىل يديه يف الصالة
الة(و داود ـأب الةـاب كراهية االعتامد عـب: كتاب الصّ   , )٣()ىل اليد يف الصّ

الة) (صحيحه(وابنُ خزيمة يف  باب الزجر عن االعتامد عىل اليد : كتاب الصّ
اج يف , وا)٤()يف اجللوس يف الصالة  كتاب اإلمامة(, واحلاكم )٥()مسنده(لرسّ

كتاب ( )السنن الكرب(, والبيهقي يف )٦()باب الـتأمني: وصالة اجلامعة
ن ـن معمر عـع − )٧()ىل األرض إذا هنضـه عـباب االعتامد بيدي: الةـالصّ 

                                                 
 .)٣٠٥٤, ح٢/١٩٧( )١(
)٢/١٤٧( )٢(. 
 .)٩٩٢, ح١/٣٢٥( )٣(
 .)٦٩٢, ح١/٣٤٣( )٤(
 .)١٦٩, ح١/٨٦( )٥(
 .)٨٣٧, ح ١/٣٥٣( )٦(
 .)٢٦٣٣, ح٢/١٣٥( )٧(
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َ «: بن أميّة عن نافع عن ابن عمر قال إسامعيل ْ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ ى رَ هنَ  سَ لِ جيَ
وسكت أبو داود عن احلديث, وقال . »هِ يْ دَ  يَ ىلَ عَ  دٌ مِ تَ عْ مُ  وَ هُ وَ  الةِ يف الصَّ  لُ جُ الرَّ 

يخني«: احلاكم هبيُّ بيشء»هذا حديثٌ صحيحٌ عىل رشطِ الشّ به الذّ  ., ومل يتعقّ
زاق يف   اج , وأمحد)املصنّف(واللّفظُ املذكور لفظُ رواية عبد الرّ ّ    )١(والرسّ

 ).عىل يده: (اود عن أمحدويف رواية أيب د). املسند(يف 
لمي   ويف رواية أمحد ابن شبُّويه عند أيب داود, وأمحد بن يوسف السّ

الَةِ «: عند البيهقيّ  هِ يفِ الصَّ دِ ىلَ يَ لُ عَ جُ دَ الرَّ تَمِ عْ َى أَنْ يَ  .»هنَ
بْدِ املَلِكِ عند أيب داود ويف رواية ابْنِ  يْ «: عَ دَ ىلَ يَ لُ عَ جُ دَ الرَّ تَمِ عْ َى أَنْ يَ هِ هنَ

الَةِ  َضَ يفِ الصَّ ا هنَ  .»إِذَ
, وحممد بن سهل بن عسكر  ويف رواية أمحد عند احلاكم والبيهقيّ

َ «: واحلسني بن مهدي عند ابن خزيمة, وإسحاق ابن راهويه عند احلاكم ى هنَ
َ اليُ  هِ دِ  يَ ىلَ عَ  دَ مِ تَ عْ ن يَ أَ  الةِ لُ يف الصَّ جُ الرَّ  سَ لَ ا جَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ   . »رسْ

واياتُ األخر وهذه  ها, والرّ واياتِ وأوضحُ واية هي أبنيُ الرّ   الرّ
                                                 

زاق, ورواية أيب داود عن ) ١( مادي عن عبد الرّ د بن منصور الرّ اج عن حممد بن رافع وحممّ رواه الرسّ
د بن رافع بلفظ تَمِ «: حممّ عْ وَ مُ هُ لُ وَ جُ َ الرَّ يلّ َى أَنْ يُصَ هِ هنَ دِ ىلَ يَ  .»دٌ عَ

ا ما رواه أبو داود  الة(وأمّ الة: كتاب الصّ , ١/٣٢٦) (باب كراهية االعتامد عىل اليد يف الصّ
سألتُ نافعاً عن الرجل يصيل وهو مشبّك : عن عبد الوارث عن إسامعيل بن أمية قال) ٩٩٣ح

. آخر, واهللا أعلمه حديث ; فالظّاهر أنّ »تلك صالة املغضوب عليهم«: قال ابن عمر: يديه? قال
 .لأللباين) ١٤٩−٤/١٤٨(صحيح أيب داود : وانظر
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ها ا جمملةٌ − ال ختالفُ ; كام قال − ألهنّ ا وهمٌ ; عدا رواية ابن عبد امللكِ فإهنّ
وايات, وقد  , وهي خمالفة لرواية الثّقات; كام يظهر من سياقِ الرّ البيهقيّ

ل الكالم عليها شمس احلق العظيم آبادي يف  ود رشح سنن عون املعب(فصّ
 .)١( )أيب داود

وايةَ األخريةَ هي املرادةُ يف حديث ابنِ  عمر;  وقد استدلّ البيهقيُّ عىل أنّ الرّ
زاق عـاً لعبـمتابع لحديثِ لن يوسف ـة هشامِ بـبرواي  ظـمعمر بلف نـدِ الرّ

; وذلك كتاب اإلمامة وصالة ) (املستدرك(ما أخرجه احلاكم يف  مقاربٍ مفرسِّ
نن الكرب(ومن طريقه البيهقي يف  − )٢()منيباب الـتأ: اجلامعة كتاب ) (السّ
الة من طريق إبراهيم بن  − )٣( )باب االعتامد بيديه عىل األرض إذا هنض: الصّ

موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن إسامعيل بن أمية عن نافع عن 
ىلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ « :ابن عمر ا عَ دً تَمِ عْ الِسٌ مُ وَ جَ هُ الً وَ جُ َى رَ  يفِ هنَ َ هِ الْيُرسْ دِ  يَ

الَ  قَ , وَ الَةِ ودِ  :الصَّ الَةُ الْيَهُ َا صَ هذا حديثٌ صحيحٌ عىل «: وقال احلاكم. »إِهنَّ
يخني هبيُّ بيشء, ولكن هشام بن يوسف »رشطِ الشّ به الذّ   , ومل يتعقّ

نعاينّ −  ج لـه مسلمٌ  −هـو الصّ , ومل خيـرّ ج لـه البخاريّ كـام يف −  خـرّ
يّ  )هتـذيب الـكامل(  .; فاحلديث عىل رشط البخاريّ − , وفروعه)٤(للمزّ

                                                 
)١٩٩−٣/١٩٨( )١(. 
 .)١٠٠٧, ح١/٤٠٦( )٢(
 .)٢٦٣٦, ح٢/١٣٦( )٣(
)٣٠/٢٦٥( )٤(. 
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: كام أيّد البيهقيُّ ما ذهب إليه برواية أخر موقوفةٍ عن ابن عمر
الة(أخرجها أبو داود  الة باب كراهية االعتامد عىل اليد يف: كتاب الصّ , )١()الصّ

نن الكرب(والبيهقي يف  الة) (السّ باب االعتامد بيديه عىل : كتاب الصّ
 :ق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمريمن طر − )٢()رض إذا هنضاأل

الَةِ « دٌ يفِ الصَّ اعِ وَ قَ هُ  وَ َ هِ الْيُرسْ دِ ىلَ يَ تَّكِئُ عَ الً يَ جُ أَ رَ هُ رَ نَّ ونُ  − أَ ارُ الَ هَ قَ وَ
دٍ ا يْ ِ : بْنُ زَ هِ األَيْرسَ قِّ ىلَ شِ اقِطًا عَ الَ لَهُ  − سَ قَ إِنَّ هَ : فَ ا; فَ ذَ كَ لِسْ هَ ْ االَ جتَ ذَ ْلِسُ  كَ جيَ

بُونَ  ذَّ عَ ينَ يُ  .واللّفظ أليب داود. »الَّذِ
واهد ال يف األصول,  وهشام بن سعد هو املدين; أخرج له مسلم يف الشّ

; فاإلسناد حسن, −  )٣()تقريب التّهذيب(كام يف − » صدوق له أوهام«وهو 
 .وليس عىل رشط مسلم

رقاء زيدُ : وقد اختلف فيه عىل هشام; فرواه هكذا موقوفاً  بن أيب الزّ
 .− عند البيهقيّ −, وجعفرُ بنُ عونٍ − عند أيب داود−وابنُ وهبٍ 

بري; فرواه عن هشام مرفوعاً  د بن عبد اهللا بن الزّ أخرجه : وخالفهم حممّ
عن  − ابن سعد: يعني−ثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري ثنا هشام : )٤(أمحد

; الةِ يف الصَّ  هُ دَ طاً يَ اقِ الً سَ جُ  رَ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاولَ سُ رَ  نَّ أَ « :نافع عن ابن عمر
                                                 

 .)٩٩٤, ح١/٣٢٦( )١(
 .)٢٦٣٦, ح٢/١٣٦( )٢(
 .)٧٢٩٤: رقم( )٣(
)٢/١١٦( )٤(. 
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ْ الَ : الَ قَ فَ  لْ  هِ ذِ  هَ امَ ـنَّ ا; إِ ذَ كَ سْ هَ لِ  جتَ  . »ونَ بُ ذَّ عَ يُ  ينَ ذِ ةُ الَّ سَ جِ
ا مجاعةٌ من  − من هذا الوجه− ولعلّ األرجحَ  ; ألنّ رواهتَ روايةُ الوقفِ

, واجلامعةُ أوىل باحلفظِ من الواحدِ   .الثقاتِ
الن; أخرجه عبد: ثِهوتابع هشامَ بن سعد عىل حدي جْ دُ بنُ عَ زاق  حممّ الرّ

الة) (املصنّف(يف  عىل يديه يف  باب الرجل جيلس معتمداً : كتاب الصّ
هِ يَ داً بِ مِ تَ عْ ساً مُ الِ الً جَ جُ  رَ أَ رَ  هُ نَّ أَ «عنه عن نافع عن ابن عمر  )١( )الصالة  دِ

لْسَ سْ لَ جَ  كَ نَّ إِ : الَ قَ فَ  ضِ رْ  األَ ىلَ عَ  ذِّ وْ ةَ قَ تَ جِ الةِ . »وابُ مٍ عُ  .ومل يقيّده بالصّ
واهد, ويف روايته عن  وابنُ عجالن صدوق, أخرج له مسلم يف الشّ

كان «: −  )٢()ميزان االعتدال(كام يف − نافع كالم; حتّى قال حييى القطّان
 ., ولكنّها هنا متابعة; فهي ال بأس هبا يف اجلملة»مضطرباً يف حديث نافع

ذا ـوابنَ عجالن يف متن ه ن سعدـنُ جريج هشامَ بـنْ خالف ابـولك
زاق يف  الة) (املصنّف(احلديث; فقد أخرجه عبد الرّ الرجل  باب: كتاب الصّ

 أَ رَ  رَ مَ عُ  نَ ابْ  نَّ أَ «: عنه عن نافع )٣()عىل يديه يف الصالة جيلس معتمداً 
ْ مَ  :الَ قَ فَ  هِ يْ دَ  يَ ىلَ داً عَ مِ تَ عْ ساً مُ الِ الً جَ جُ رَ  كَ لِ ا جيُ لُ  التِكَ يف صَ  سُ وسَ جُ
 .»?ميهِ لَ وبِ عَ ضُ غْ املَ 

يخني, وهو من األثبات يف نافع;   وابنُ جريج سبق أنّه من رجال الشّ
                                                 

 .)٣٠٥٦, ح٢/١٩٨( )١(
)٣/٦٤٤( )٢(. 
 .)٣٠٥٥,  ح ٢/١٩٧( )٣(
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ابن جريج أثبت يف نافع «: − )١( )رشح العلل(كام يف − القطّان ىحتّى قال حيي
ة »من مالك ; فروايته أرجح من رواية هشام وابن عجالن جمتمعَني, وخاصّ

 . )٢(ملسو هيلع هللا ىلصع عن النّبيّ أنّ روايته هي املوافقة حلديثه املرفو

אאאאW 
ابق, وسياق روايات احلديث أنّ جلسة املغضوب : يتبنيّ من التّخريج السّ

 : عليهم جاء فيها حديثان خمتلفان
يد بن سويد; ينهى عن هذه اجللسة دون تقييدٍ : أحدمها حديث الرشّ

الةِ   . بالصّ
الة حديث ابن عمر; ينهى عنها داخل: والثّاين   .الصّ

 :وهلذا اختلف العلامء يف هذه اجللسة عىل قولني
لُ  يدِ بن سويد,  :القولُ األوّ كاً بحديثِ الرشّ ; متسّ لسةِ مطلقاً كراهةُ هذه اجلِ

احِ  هم, وعملُ رشّ نوه فقهَ ثني يف تبويبِهم الذي ضمّ وعىل هذا دلّ صنيعُ املحدّ
                                                 

)١/١٦٥( )١(. 
يظهر من التّخريج أنّ رواية ابن جريج جاءت خمالفةً لرواية إسامعيل بن أميّة; حيث  :ملحوظة) ٢(

من قوله, يف حني أنّ ابن جريج رواه   ملسو هيلع هللا ىلصرواه إسامعيل عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إىل النّبيِّ 
ام حديثان خمتلفان;  ,عن نافع موقوفاً عىل ابن عمر جيح بينهام; والّذي يظهر أهنّ ال جمال للرتّ

ة وأنّ إسامعيل من األثباتِ كذلك  , خاصّ مها واحداً الختالف سياقهام وألفاظهام, وإن كان مدارُ
; فيكون احلديثُ املوقوفُ −)١/١٦٥( البن رجب رشح العلل :انظر −من أصحابِ نافع

, واهللا أعلم ^تطبيقاً وعمالً من ابنِ عمر   .باحلديثِ املرفوعِ
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هم  .احلديث وغريِ
يدِ  باب يف : كتاب األدب(أبو داود يف اإلمامُ : فقد أخرج حديثَ الرشّ

لسة املكروهة ه من اجللوس: كتاب اجلمعة(, والبيهقيُّ يف )اجلِ , )باب ما يُكرَ
ه من اجللوس: كتاب اآلداب(ويف  التّواضع  باب(, وابنُ حبّان يف )باب ما يُكرَ

ذكر الزجر عن اتّكاء املرء عىل يده اليرس خلف ظهره : والكرب والعجب
كتاب (, واخلطيب التّربيزي يف )كتاب األدب(حلاكمُ يف , وا)يف جلوسه
 .)١()مشكاة املصابيح(من كتابه ) باب اجللوس والنّوم وامليش: اآلداب

ث يف جملسه يف كتابه  بيلَ وقال اخلطيبُ قُ   إيراده احلديثَ يف آدابِ املحدِّ
اوي( ه, ويتّكِئَ «): اجلامع ألخالق الرّ هُ وراءَ ظهرِ  . »عليهاويُكره أن جيعلَ يدَ

دة(عيلّ  منكراً  :أي) فقال(«: )٢(وقال املالّ عيلّ القاري املغضوب  أتقعدُ قِعْ
عدة) عليهم أنّ عكسَ فعلِه أيضاً يتعلّق : والظاهرُ . بالكرس للنوع واهليئة: القِ

ين,  د املتكربّ عُ ه متّكئاً عليهام من قُ , وكذا وضعُ اليدينِ وراءَ ظهرِ به اإلنكارُ
دٍ لكن يف أخذه من احل  .ديث حملُّ تردُّ

واملراد باملغضوب عليهم اليهود, ويف التخصيص بالذكر : قال الطِّيبي 
ه اهللاُ تعاىل: إحدامها: فائدتان دةَ ممّا يبغضُ عْ أنّ املسلم : واألخر. أنّ هذه القِ

 ..اهـ .ممّن أنعم اهللا عليه; فينبغي أن جيتنب التّشبّه بمن غضب اهللا عليه ولعنه
                                                 

 .)٤٧٣٠, ح٣/٢٤( )١(
 .)٥٢٧− ٨/٥٢٦( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )٢(
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وتتوقّف  ود هم املرادُ من املغضوب عليهم ها هنا حملُّ بحث,ويف كون اليه 
تُه عىل أن همي صحّ  .كونَ هذا شعارَ

ين أن يُ : واألظهرُ   , املتكربّ ارِ , والفجّ رادَ باملغضوبِ عليهم أعمّ من الكفارِ
ب والكِربْ عليهم من قعودِهم ين ممّن تظهر آثارُ العُجْ ومشيِهم  املتجربّ

مها, نعم الفاحتة  أنّ املغضوب عليهم يف سورة:  حديث صحيحورد يف! ونحوِ
 .»هم اليهود 

عون (احلقّ العظيم آبادي يف  من االختصار شمسُ  ه بيشءٍ ونقل كالمَ 
 .)١( )املعبود رشح سنن أيب داود

كِئ أحدٌ عىل يده اليرس من وراء ـتَّ ويُكره أن ي«: )٢(وقال ابنُ مفلح
 ., ثّم أورد احلديث»ظهره

ارينيُّ  فّ ا لِكيهُ أريُك) و(« :)٣(وقال السّ هُ (دٍ حلِّ أضً اؤُ  يف اناءٌ كوس) اتِّكَ
هِ (هِ ريِ غ وأ ,لِ كةِ األالح دِ ىلَ يَ هِ دِ نَفي يأ) عَ اءَ (ا هنوك الح) يُرسال(سِ رَ ) وَ
هِ (فَ لخ يأ رِ لهنَّ ; أل)ظَهْ  . ذكر احلديث , ثمّ » مهيلوبِ عضغةُ املسا جِ

يوطيُّ  ; ملّا سئل عن املراد باملغضوب عليهم يف احلديث, )٤(وقال السّ
 وهل هم املذكورون يف سورة الفاحتة?

                                                 
)١٣/١٣٥( )١(. 
 .)٣/١٤٦(اآلداب الرشعية  )٢(
 .)٢/٧٦(غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب  )٣(
 .)١/٢٨٧(احلاوي للفتاوي  )٤(
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نعم املراد باملغضوب عليهم يف احلديث املذكورون يف سورة «: فأجاب
مستدالً به  )١()رشح املهذب(الفاحتة; وهم اليهود, وقد أورده النّوويُّ يف 

هذه القعدة; لفعل اليهود هلا, وأورد بعده حديث البخاري عن عىل كراهة 
ا كانت تكره أن جيعل الرجل يده يف خارصته, وتقول إن اليهود « :عائشة أهنّ

 . »; فدلّ عىل أنّ املقصود كراهة التشبّه باليهود يف كيفية قعودهم »تفعله 
هم بتحريمِ −كراهةُ  :القولُ الثّاين لسةِ املغضوبِ  − وقال بعضُ عليهم  جِ

كاً بحديثِ ابنِ عمر, وعىل هذا دلَّ صنيعُ  الةِ فحسب; متسّ داخلَ الصّ
هم زاق يف : طائفةٍ من أهلِ احلديثِ وغريِ كتاب (فقد أخرجه عبد الرّ

الة , وأبو داود يف )باب الرجل جيلس معتمداً عىل يديه يف الصالة: الصّ
الة( ال: كتاب الصّ , وابنُ خزيمة يف )ةباب كراهية االعتامد عىل اليد يف الصّ
الة( , )باب الزجر عن االعتامد عىل اليد يف اجللوس يف الصالة: كتاب الصّ

الة(, والبيهقي يف )كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة(واحلاكم يف  : كتاب الصّ
 ).باب االعتامد بيديه عىل األرض إذا هنض

ة ومن تعمد يف الصال: مسألة(حتت  )٢()املحىلّ (وأخرجه ابنُ حزمٍ يف  
داً  وضع يده عىل خارصته بطلت صالته, وكذلك من جلس يف صالته  متعمّ

                                                 
يوطيُّ جاء عنده يف املجموع رشح امل) ١( ) ٤/٣٩٩(هذّب استدالل اإلمام النّوويّ الّذي أشار إليه السّ

كاً وحمتبياً  إلخ, وحتت نحو هذا الباب ...عند ذكره مسألة يف جواز القعود مرتبعاً ومفرتشاً ومتورِّ
احلني   ).١/٤٣٧(أورده يف رياض الصّ

)١٩−٤/١٨( )٢(. 
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 !).د عىل يده أو يديهمِ تعأن ي
معنى : قيل: قال مريك نقالً عن األزهار« :)١(قال املالّ عيلّ القاري

د أن يَ ) الصالة وهو معتمد عىل يده أن جيلس الرجل يف( ه يف التّشهّ ضع يدَ
جلُ يف الصالة ويرسلَ : وقيل .عىل األرض ويتكئ عليها هو أن جيلس الرّ

هو أن توضع عىل األرض قبل : وقيل. اليدين إىل األرض من فخذيه
لُ . ضعَ يديهِ عىل األرض عند القيامهو أن يَ : وقيل. اهلوي الركبتني يف واألوّ

واألخري هو يف غاية من البعد يف اللفظ واملعنى; إذ : أقربُ إىل اللفظ; يعني
لو محل عىل املعنى األخري : يالئم النهي عن اجللوس, وأيضاً معناه ال 

 .»لتناقضت الروايتان عن راو واحد 
عون (ونقل كالمَ صاحب األزهار شمسُ احلقّ العظيم آبادي يف 

 .ومل يتعقبه بيشء; كاملقر له .)٢()املعبود
 بجميع − يعني حديث ابن عمر− واحلديث األول « :)٣(وقال الشوكاين

 اليدين عند اجللوس, وعند النّهوض, يدلُّ عىل كراهة االعتامد عىل )٤(ألفاظه
                                                 

 .)٣/٤٥٥(مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  )١(
)٣/١٩٩( )٢(. 
 .)٢/٣٨٤(نيل األوطار  )٣(
بثبوت مجيعها وعدم رجوع بعضها إىل بعض, وقد علمت من التخريج سابقاً ما هو  هذا عىل القول) ٤(

وكاينِّ ونقَل كالمَه. الراجح يف ذلك, وخاصة أن خمرجها واحد  :السهارنفوريُّ يف :وقد أيّد قولَ الشّ
 ).٣٢٦−٥/٣٢٥(بذل املجهود يف حل أيب داود 
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الة كذلك;  وظاهر النّهي التّحريم, وإذا كان االعتامدُ عىل اليد .ويف مطلق الصّ
 .»فعىل غريها باألوىل
أنه رأ رجالً يتكئ : (^عن ابن عمر : وأيضاً « :)١(وقال ابن تيمية

ذا ال جتلس هكذا فإن هك«: عىل يده اليرس وهو قاعد يف الصالة; فقال له
, ويف »تلك صالة املغضوب عليهم«: ويف رواية) »جيلس الذين يعذبون

الصالة وهو معتمد عىل  أن جيلس الرجل يف :ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا «: رواية
 .رواهن أبو داود» يده

بني, : ففي هذا احلديث لةً بأهنا جلسة املعذّ النهي عن هذه اجللسة معلّ
 .»وهذه مبالغةٌ يف جمانبة هدهيم

אW  
اهات العلامء حول حديث جلسةم املغضوب  ن خالل هذا العرض الجتّ

عليهم; يظهر أنّ األقرب هو القولُ بعمومِ النّهيِ عن هذه اجللسة داخلَ 
ها; وذلك ألمور الةِ وخارجَ  :الصّ

هم من −كأيب داود والبيهقيّ − أنّ صنيعَ أهلِ احلديثِ : لاألو , وغريِ
 ّ , يثُ أوردوا كلَّ حديثٍ يف بابِهديثني; حاحِ احلديث يدلُّ عىل إعاملِ احلرشُ

رِ  نْ أهلِ العلمِ مَ  يفومل أجد  مها عىل اآلخَ  .نصَّ عىل محلِ أحدِ
                                                 

 .)٤/١٢٩(اقتضاء الرصاط املستقيم  )١(
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ةٍ تفيد أنّ النّهي الواردَ يف احلديثني عن هذه ا: اينثال جللسة معلّلٌ بعلّ
الةِ وخارجِ  وتقتيض عدمَ التّفريقِ بني داخلِ  ,لعمومَ ا ه الصّ ها; وذلك قولُ

ر عند مجهورِ األصوليّ »هي قِعدة املغضوبِ عليهم« :ملسو هيلع هللا ىلص أنّ  : ني, وقد تقرّ
 ; ةٍ تفيدُ العمومَ عُ حكامً عىل علّ ارِ ا; بحيث إذا علَّقَ الشّ مُ معلوهلَ ةَ تعمِّ العلّ

; حتّى يوجدَ بوجودِ   .)١(ها يف كلِّ صورةٍ فإن احلكمَ يعمُّ
ر يف أصولِ الفقهِ عند مجهورِ األصوليّني: الثالث أنّ ذكرَ : أنّه قد تقرّ

; )٢(بعضِ أفرادِ العامِّ املوافقِ له يف احلكمِ ال يقتيض ختصيصَ النّصِّ العامِّ 
; ال يلزم منه ختصيصَ  الةِ فكون هذه اجللسةِ ورد النّهيُ عنها داخلَ الصّ

هاالنّصِّ العامِّ  الةِ وخارجَ الِّ عىل النّهيِ عنها مطلقاً داخلَ الصّ  .الدّ
         

د وعىل آله وصحبه وسلّم  واهللا أعلم, وصىلّ اهللا عىل نبيّنا حممّ

 

                                                 
عود )١/٣٣٧(للشوكاين إرشاد الفحول : هذه القاعدة انظر لرشح) ١( , نثر الورود رشح مراقي السّ

نقيطي   ).٢/٤٧٣(للشّ
ركيشّ : انظر لرشح هذه القاعدة) ٢(  ).١/٣٣٦(, إرشاد الفحول )٢/٥٣٥(البحر املحيط للزّ
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א 
אאא 

W 
; ذلك ألنه  موليَّة واتِّساعاً عيَّة شُ يُعدُّ الفقهُ اإلسالميُّ من أكثر العلومِ الرشَّ
مرتبطٌ بمختلف جوانب احلياة البرشية التي تعرتهيا الكثري من األحداث 

ات; مما يتطلب بياناً ألحكامها من حيث اجلواز أو املنع, والناظر يف و املستجدَّ
تسارع وقوع األحداث وظهور املستجدات يدرك أن النُّصوص الرشعيَّة ال 
يمكن أن تستوعب كل حادثة أو واقعة بدليل خاص, إال أنه مع التدبُّرِ 

, والنظر يف مقاصد النصوص وعللها  .باط األحكام هلايمكن استن ;واالجتهادِ
ية ما يتصل دومن أكثر األبواب الفقهية التي تتجىل فيها العقلية االجتها

الدماء اخلارجة من النساء; حيث إن كثرياً من فروعه ومسائله قد باب ب
وقلة أدلَّتها النَّصيَّة,  ,تستعيص عىل أجلَّة العلامء; لدقة وصعوبة مسائلها

, واختالف أحوال النساء, وما يَعرتهي , أو بُلُوغٍ وإِياسٍ ةٍ ومَرضٍ   نَّ من صحَّ
رٍ ونسيانٍ  , أو تذكُّ ةٍ الدَ لٍ ووِ وغري ذلك من األحوال; ويف هذا يقول  ,أو محَ

 : النووي
اعلم أن باب احليض من عويص األبواب, ومما غلط فيه كثريون من «
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 . )١(»الكبار لدقة مسائله 
 : ويقول ابن تيمية

  .)٢(»ة من أشكل أبواب الطهارةفإن مسائل احليض واالستحاض«
 : ويقول أيضاً 

والعلامء هلم يف االستحاضة نزاع; فإن أمرها مشكل; الشتباه دم «
 . )٣(»احليض بدم االستحاضة; فال بد من فاصل يفصل هذا من هذا

אW 
 .خروج الدم من فرج املرأة التي استؤصل رمحها

فقه اإلسالمي, بالنظر إىل وهذه املسألة من املسائل املستجدة يف ال
استحداث مثل هذا النوع من العمليات اجلراحية التي مل تكن معروفة يف 
الزمن السابق, لذا فإنك ال جتد يف املصادر الفقهية املتقدمة أو املتأخرة بياناً 

ولكن يمكن للباحث أن يتلمَّس طريقه من خالل  ,حلكم هذه املسألة بعينها
ئل احليض واالستحاضة; للخروج بحكم فقهي يف تقريرات الفقهاء يف مسا

  .هذه املسألة

                                                 
 .)٢/٣٥٢(املجموع رشح املهذب ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)٢١/٢٢(. 
)٣ ( جمموع الفتاو)٢١/٦٣٠(. 
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אאW 
ماء التي خترج من املرأة تنقسم إىل ثالثة أقسام  الفقهاءاتفق  عىل أن الدِّ

 .)١(دم النفاس, ودم احليض, ودم االستحاضة :هي
ةِ  :دم النفاس: أوالً  الدَ بُل املرأة عند الوِ مُ اخلارجُ من قُ  .)٢(هو الدَّ

م عند املرأة; ألنه الوعاء الذي  حِ ةَ أمرٌّ يرتبط بوجود الرَّ الدَ وبام أن الوِ
حيمل اجلنني, ومسألتنا تتناول املرأة التي استؤصل رمحها; فعليه نعلم يقيناً 
أن هذا الدم ال يمكن أن يكون دم نفاس, النتفاء قدرهتا عىل احلمل 

 .نطاق بحثنا والوالدة, فيكون هذا النوع من الدماء خارجاً عن

التوافق  إن املتأمل لكالم فقهاء املذاهب األربعة يلحظ :دم احليض: ثانياً 
نِهِ  مَ , وزَ بَبِهِ , وسَ هِ ; من حيث بيانُ حملِّ هِ دِّ  .بينهم يف تعريف احلَيضِ وبيان حَ

  :تعريف احلنفية) ١
ف احلنفية دم احليض بأنه مُ « :عرَّ , املُمتَدُّ الدَّ مِ حِ ىل وقتٍ إ اخلارجُ من الرَّ

علومٍ    .)٣(»مَ

                                                 
 .)١/١٤٣( لتقي الدين احلصني كفاية األخيار يف حل غاية االختصار :انظر) ١(
املجموع  ,)١/٣٧٥(, حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )٣/٢١٠(املبسوط للرسخيس : انظر) ٢(

 .)٣٨ص(, عمدة الفقه البن قدامة )٢/٤٧٤(للنووي 
 للكاساين وبدائع الصنائع ,)٣/١٤٧(املبسوط  :وانظر .)١/٣٣( للسمرقندي حتفة الفقهاء) ٣(

)١/١٥٢(. 
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  :تعريف املالكية) ٢
فوه بقوهلم ف« :أما املالكية فعرّ ; كصُ هِ مِن هو دمٌ جَ بنفسِ رَ , خَ ةٍ رَ دْ ةٍ أو كُ رَ

ةً  فعَ لُ عادةً وإنْ دَ مِ بُلِ مَن حتَ وإن خرج يف زمن يسري; سواء خرج : أي. )١(»قُ
 .)٢(مرة واحدة أو دفقة واحدة

فَة رَ مٌ ا« :وقال ابن عَ عتادٌ محَ  حلَيضُ دَ مٌ مُ حِ يهِ رَ لقِ ; مخسةَ تُ ةٍ الدَ ونَ وِ لُها دُ
ْلٍ  رشَ يوماً يف غري محَ  .)٣(»عَ

  :تعريف الشافعية) ٣
فَ الشافعية احليضَ فقالوا مُ « :عرَّ بيلِ اخل هو الدَّ جِ املرأةِ عىل سَ ارجُ مِن فَرْ

ةِ  الدَ ببِ الوِ ريِ سَ نْ غَ , مِ ةِ حَّ م اخلارجُ « :ثم قالوا .»الصِّ حم إن كان الدَّ من الرَّ
بِلَّةً  لَّة بل جِ ليمة− خروجه بال عِ   .)٤(»فهو دم حيض − أي تقتضيه الطِّباعُ السَّ

 :تعريف احلنابلة) ٤
فون احليض بقوهلم يهِ الرَّ « :أما احلنابلة فيُعرِّ رخِ , دمٌ يُ لَغتِ املرأةُ مُ إذا بَ حِ

ها يف أوقاتٍ  عتادُ مَّ يَ  .)٥(»معلومةٍ  ثُ

                                                 
 .)١/٣٥٦( للحطاب مواهب اجلليل) ١(
 .)١/١٦٧(لعلّيش  رشح خمترص خليل منح اجلليل: انظر) ٢(
 .)٦٧ص( للرصاع رشح حدود ابن عرفة) ٣(
 .)١/١٤٣(ألخيار يف حل غاية االختصار كفاية ا) ٤(
 .)٢/٣٨٦(املغني البن قدامة ) ٥(
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حم, إال لحظ أن الفقهاء فيُ  متَّفقون عىل أن أصل دم احليض ينشأ يف الرَّ
حم بصورةٍ أدق; فيقولون ه من الرَّ دون موضعَ دِّ دمُ  :أن الشافعية واحلنابلة حيُ

ة  حَّ ها, عىل سبيل الصِّ مِ املرأةِ بعد بلوغِ حِ ةٍ أو طبيعة خيرجُ من أقىص رَ بِلَّ جِ
 .)١(من غري سببِ والدة

ر  بُلال(أو ) فرج املرأة(أما ذِكْ لبيان  ; فهو الشافعيةاملالكية ويف تعريف ) قُ
حم; كام هو ظاهر من  حملِّ ظهوره, ال لبيان أصل مصدره الذي هو الرَّ

 .كالمهم بعد تعريف احليض
م أيضاً  حِ  ىومعن ,وبناء عليه نعلم أن وجود دم احليض مرتبط بوجود الرَّ

مِ  حِ , ويؤدي أن املرأة تُصبحُ غريَ قادرَ : أن يتمَّ استئصال الرَّ ةٍ عىل احلَملِ
ورة الشهرية لدهيا  .)٢(أيضاً إىل توقف الدَّ

ال نحكم  ,فإذا رأت املرأة التي استؤصل رمحها دماً خارجاً من الفرج
حم  .بأنه دم حيض لتعذر حملِّه; وهو الرَّ

 :اختلف العلامء يف تعريف االستحاضة عىل قولني :دم االستحاضة: ثالثاً 
 :مذهب احلنفية: األول

رْ «: ف احلنفية االستحاضة بأهناعرِّ يُ  مِ فيهِ قٍ دمُ عِ حِ لَ للرَّ دخَ  .)٣(», وال مَ
                                                 

 .)١/١٩٦( للبهويت كشاف القناع ,)١/١٠٨( للرشبيني مغني املحتاج :انظر) ١(
 www.medsy.net/women/women :انظر) ٢(
 .)١٤٨ص( للرشنباليل مراقي الفالح ,)١/٥٢( لشيخي زاده جممع األهنر) ٣(
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 . )١(»اسم لدم خارجٍ من الفرج دون الرحم: دم االستحاضة«: وقالوا أيضاً 
قَ الذي يتسبب انقطاعه بخروج الدم إنام هو  رْ فاحلنفية يرون أن هذا العِ

 .حم; أي أنه يف الفرجفيام دون الرَّ 
 :مذهب اجلمهور: الثاين

االستحاضة دمُ أنَّ اتفق اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة عىل 
حمِ يقال له  قٍ يف الرَّ رْ رضٍ يسيل يف غري أيام احليض والنفاس, من عِ لّة ومَ عِ

اذِلُ   .العَ
فوا االستحاضة بقوهلم منِ «: فاملالكية عرّ مٍ يف غري أيامِ زَ يالن دَ احليضِ  سَ

ن هُ يف أ والنَّفاسِ مِ مُ قٍ فَ رْ اذِلَ عِ ى العَ ; يُسمَّ مِ حِ  .)٢(»دنى الرَّ
فوه بقوهلم مِ املرأةِ « :والشافعية عرّ حِ ةٍ خيرجُ من أَدنَى رَ لَّ قٍ دمُ عِ رْ ن عِ , مِ

اذِلُ  قالُ له العَ  .)٣(»يُ
فه احلنابلة بأنه ى«: وعرّ مِ يُسمَّ حِ قٍ يف أَدنَى الرَّ رْ مِ عِ يالنُ دَ اذِلَ  سَ  . )٤(»العَ

قِ الذي خيرج منه دم االستحاضة« :و عبيدقال أب رْ  .)٥(»العاذلُ اسم العِ
فاجلمهور يرون أن حملَّ هذا العرق املسبب خلروج دم االستحاضة هو 

                                                 
 ).١/٢٢٦(البن نجيم  البحر الرائق) ١(
 .)١/١١٨(حاشية العدوي , )٢٢ص(لآليب األزهري الثمر الداين  )٢(
 .)١/٩٨(حاشية قليويب وعمرية  ,)١/١٠٨(مغني املحتاج ) ٣(
 .)١/١٩٦(كشاف القناع  ,)١/٢٧٤( البن مفلح املبدع رشح املقنع) ٤(
 .)٤/٢٣٤(غريب احلديث ) ٥(
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حم  .أدنى الرَّ
, بينام  ةِ حم يف دمِ االستحاضَ وعليه; فإن احلنفية يرون أن ال مدخل للرَّ

حم مدخالً يف االستحاضة;  عندهم دمٌ ناشئٌ  هوإذ ير اجلمهور أن للرَّ
رقٍ يف أدنى الرحم رِ عِ  .عن تفجُّ

 Wא
نر أهنا بيَّنت أن  ;عند النظر يف النصوص الواردة يف دم االستحاضة

سبب خروج هذا الدم هو انقطاع ذلك العرق املسمى بالعاذل; ففي حديث 
ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش التي اشتكت إىل النبي  ’عائشة 

أن ذلك الدم ليس من قبيل دم ملسو هيلع هللا ىلص الدم عليها; بنيَّ هلا النبي استمرار نزول 
 ; قٍ رْ حم, وإنام هو لسبب آخر يتعلق بانفجار عِ احليض املعتاد اخلارج من الرَّ

يْضٍ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  لَيْسَ بِحَ قٌ وَ رْ لِكِ عِ امَ ذَ ويؤيد هذا ما جاء يف حديث  ;)١(»إِنَّ
ةً  أَنَّ « − أيضاً − ’عائشة  اضَ تَحَ سْ ةً مُ أَ رَ ولِ اهللا امْ سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ ا ملسو هيلع هللا ىلص عَ قِيلَ هلَ

انِدٌ  قٌ عَ رْ هُ عِ نَّ  .)٢(احلديث »...أَ
إال أنه جاء يف حديث محنة بنت جحش التي اشتكت أيضاً من غزارة 
نزول الدم عليها, بيان لسبب آخر من أسباب االستحاضة; وفيه أن النبي 

                                                 
 .)٣٣٣(, ومسلم )٢٢٦(رواه البخاري ) ١(
 ).٣٦٠, ٢١٣(النسائي , و)٦/١٧٢(أمحد  رواه) ٢(
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اتِ الشَّ «: قال هلاملسو هيلع هللا ىلص  كَضَ ةٌ من رَ كْضَ هِ رَ ذِ امَ هَ َا « :ويف رواية. )١(»يْطَانِ إِنَّ إِهنَّ
مِ  حِ نَ الرَّ ةٌ مِ ضَ كْ لَكِنَّها رَ , وَ ةِ يْضَ تْ بِاحلَ  . )٢(»لَيْسَ

والركضة الدفعة; إنه ال خيلو من أحد «: ومعنى ذلك كام يقول ابن قتيبة
معنيني; إما أن يكون الشيطان يدفع ذلك العرق فيسيل منه دم االستحاضة 

نقض طهورها, وليس بعجيب أن يقدر عىل ليفسد عىل املرأة صالهتا ب
جيري من ابن آدم جمر الدم, أو تكون تلك  نْ إخراج ذلك الدم بدفعته مَ 

الدفعة من الطبيعة; فنسبت إىل الشيطان; ألهنا من األمور التي تفسد 
ي,  ة عىل الرأس دون التَّلحِّ الصالة, كام نسب إليه األكل بالشامل, والعِمَّ

ة رَ  .)٣(»...واحلُمْ
ند ع− أن هذا السبب ) ركضة من الشيطان(وظاهرٌ من تفسري هذه اجلملة 

قِ وانفجاره − من حيمل املعنى عىل احلقيقة ينفجر  فقد ;مرتبط بانقطاع العِرْ
رضيَّة لَّة مَ  .أو بسبب ركضة الشيطان ,لعِ

ة هلا  إال أن الطب احلديث ير أن خروج دم االستحاضة له أسباب عدَّ
, )الفرج( أي نزف من نوع آخر يصيب الرحم أو املهبلارتباط باحليض, أو ب

 .)٤(أو ينتج عن عوامل موضعية أو نفسية
                                                 

 .)٢٨٧(وأبو داود  ,)٦/٤٣٩(رواه أمحد ) ١(
 ). ٣٥٦, ٢٠٩(النسائي , و)٦/١٢٨(أمحد  رواه) ٢(
 ).٣٢٨ص(بن قتيبة الدينوري التأويل خمتلف احلديث ) ٣(
  .)٧/١٢٧٨( ملجموعة من األطباء املوسوعة الطبية) ٤(
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ويؤيد القول بتعدد أسباب االستحاضة ما جاء يف الندوة الثالثة للفقه 
ت يف توصياهتاطبي املنعقدة يف الكويت ال يضٍّ غري  حيث نصّ رَ مٍ مَ عىل أن كل دَ

يٍّ يُسمَّ  وِ   .)١(ىابه شتَّ وأن أسب ,ى استحاضةسَ
 ?ما حملُّ خروج هذا الدم عىل اختالف أسبابه :والسؤال هنا

عىل أن االستحاضة سببها تفجر ذلك العِرق;  انإن كال الفريقني متفق
م فيه, يف حني أن حِ رجُ وال مدخل للرَّ اجلمهور  لكن احلنفية يرون أن حملَّه الفَ

م حِ  .يرون أن حملَّه أدنى الرَّ
 :وذلك ملا ييل ;تعارض بني كال الفريقني والذي يظهر أنه ال

بينت أن دم االستحاضة  ’ أن بعض روايات حديث عائشة) ١
حم; فعند النسائي أن النبي حملُّ  تْ « :قال للمستحاضةملسو هيلع هللا ىلص ه الرَّ َا لَيْسَ إِهنَّ

مِ  حِ نَ الرَّ ةٌ مِ كْضَ لَكِنَّها رَ , وَ ةِ يْضَ فلعل معنى «: يقول اإلمام السندي. »بِاحلَ
ح حم :أي ;ممن الرَّ جل يف الرَّ حم, واملراد أن الشيطان رضب بالرِّ حتى  يف الرَّ

 .)٢(»فتق عرقها
االستحاضة;  وهذا يتوافق مع ما ذكره األطباء من أن للرحم مدخالً يف دم

عادهتا;  ذلك أن من صوره ما يكون من استمرار نزول الدم عىل املرأة بعد أيام
ون ذلك ,أليام ة, وليس من ة املرضيَّ لَّ من قبيل العِ  وربام أسابيع; فهم يعدُّ

                                                 
 .)٣٥ص(عمر األشقر لواحلمل احليض والنفاس : انظر) ١(
 .)١/١٢١(حاشية السندي عىل النسائي ) ٢(
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 . )١(قبيل احليض
أن الطب احلديث يثبت أن دم االستحاضة قد ينزل عىل املرأة لسبب آخر ) ٢

 . أو املهبل غري تفجر ذلك العرق; وأن هذا الدم قد يكون مصدره عنق الرحم
مِ قد حيدثُ «: يقول الدكتور حممد حممد احلناوي حِ بعد استئصال الرَّ

ألسباب تتعلق باملهبل نفسه, أما يف بعض حاالت استئصال الرحم نزيفٌ 
حمِ  كُ عنقُ الرَّ ففي هذه احلالة فإن أي نزيفٍ حيدثُ قد  ,جزئياً حيث يُرتَ

 .)٢(يكون نتيجة عنق الرحم أو املهبل
وهذا يتوافق مع ما ذكره احلنفية من أن دم االستحاضة حمله الفرج; وهو 

اجلمهور القائل بأنه دم  رأي, ويتوافق أيضاً مع )لاملهب(ما يطلق عليه طبيا 
 .)عنق الرحم(خيرج من عرق يف أدنى الرحم, وهو ما يطلق عليه طبيا 

ها ستئصال الرحم تتخذ عدة صور; أشدِّ وإذا علمنا أن عمليات ا
وأعظمها االستئصال اجلذري الذي يتم فيه استئصال الرحم, وعنق الرحم, 

القول  ; فعندها يمكن)٣(وب, وجزء يسري من املهبلالـڤايت نواملبيضني, وق

                                                 
 ).٥٤ص( للدكتور أمني روحيه املرأة يف سن اإلخصاب واليأس: انظر) ١(
 www.geocities.com/hennawyobgynnet/hysterectomy.htm :انظر) ٢(
 : تتخذ عمليات استئصال الرحم عدة صور هي) ٣(

  .ـالوبڤ اوقنات عنق الرحم واملبيضان ويُرتك الرحم, صلأستي; ياستئصال رحم جزئ: األوىل  
  .ـالوبڤ اوقنات املبيضان ويرتك ,وعنق الرحم الرحم لصأستي ;استئصال رحم كيلِّ  :الثانية  
 =وجزء  ـالوب,ڤ اوعنق الرحم واملبيضني وقنات الرحم صلأتيساستئصال رحم جذري; : الثالثة  
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 .بأن الدم الذي تراه املرأة التي استؤصل رمحها هو دم استحاضة
 

אW 
 :يف ضوء ما سبق عرضه يمكننا القول

, وإ :أوالً  مُ حِ دارِ بطانة حتديداً ن مصدرَ دمِ احليضِ هو الرَّ الداخيل  اجلِ
 .ىص الرحم أو قعرهحم, وهو ما عرب عنه الفقهاء بأقللرَّ 

ن سبب دم االستحاضة عند اجلمهور من املالكية والشافعية إ: ثانياً 
عنق (واحلنابلة هو تفجر عرق يف منطقة أدنى الرحم والتي تسمى طبيا بـ 

 .)الرحم
ن مصدر دم االستحاضة عند احلنفية هو تفجر عرق يف منطقة إ :ثالثاً 

بلاملِ (الفرج, والتي يطلق عليها طبياً بـ   .)هْ
ن لالستحاضة أسباباً متعددة يرجع بعضها إىل تفجر عرق يف إ: رابعاً 

 .منطقة أدنى الرحم, ويرجع بعضها إىل غري ذلك
ن استئصال الرحم بجميع صوره يمنع نزول دم احليض عىل إ :خامساً 

 .)١(املرأة; بسبب انعدام حمله وهو الرحم
                                                 

 .يسري من املهبل= 
  .www.geocities.com/hennawyobgynnet/hysterectomy.htm: انظر

www.tabeebe.com/doctor/medical/hysterectomy.htm. 
 .فقيهلاعبد اهللا . ة اإلسالمية بإرشاف دفتو ملركز الفتو يف الشبك: انظر ما يؤيد ذلك) ١(
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ة; ن الطب احلديث يُرجع أسباب دم االستحاإ :سادساً  ضة إىل أمور عدَّ
 .منها ما يتعلق بالرحم, ومنها ما يتعلق بغريه; كعنق الرحم أو املهبل

ال متنع من احلكم  ,ن عمليات استئصال الرحم بجميع صورهاإ: سابعاً 
 .بأن الدم الذي تراه املرأة واحلالة هذه يأخذ حكم دم االستحاضة

 
 آله وصحبه وسلموصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل واهللا أعلم, 
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אא 

W 
إن املتأمل ألحكام الرشيعة اإلسالمية يلحظ مد عنايتها باجلنس 

 a b c  d e f  ̀ _ ﴿ :وتكريمه; قال تعاىل البرشي
g h i j k  l m n o﴾)١( ,

ا من وجوده وتتجىل مظاهر هذا التكريم اإلهلي لإلنسان يف  صور متعددة; بدءً
حه, وأمر آلدم عليه السالم بيده, والنفخ فيه من رو املتمثل يف خلق اهللا 

له , ورزقه الذرية مه ما مل تعلمه املالئكة, ووهب علّ املالئكة بالسجود له, و
من طيبات األرض, ومحّله عبء األمانة التي عجزت الساموات واألرض عن 

 .هر التكريم التي ال تعدُّ وال حتىصمحلها, وغري ذلك من مظا
وال يقترص التكريم اإلهلي لإلنسان عىل حال احلياة, بل يتعداه أيضاً إىل 

بغسله وتطييبه وتكفينه  املسلم حال املامت; حيث رشع اهللا تعاىل إكرام امليت
 .ودفنه والصالة عليه, وجعل ذلك من شعائر دين اإلسالم املؤكدة

لإلنسان أن حفظ عليه حياته ونفسه من أن تتعرض ومن تكريم اهللا تعاىل 
                                                 

 .٧٠: اإلرساء )١(
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التلف, وجعل ذلك مقصداً من مقاصد الدين, ورشع الوسائل  للهالك أو
اإلنسان يف سعة من األمر; يتنقل بينها التي حتقق هذا املقصد العظيم, وجتعل 
 .حتقيقاً ألمر اهللا تعاىل, وابتغاء مرضاته

אW 
بأمراض  املصابونثامني التي تويف أصحاهبا ما حكم استعامل التيمم مع اجل

التغسيل  دون فتح الكفن أو الكيس أو التابوت املحفوظة فيه, بدالً من معدية
مغاسل  عند جتهيزها? وذلك حرصاً عىل سالمة املتعاملني مع هذه اجلثامني يف

 .املوتى
 :ولإلجابة عىل هذا التساؤل ال بد من مناقشة مسألتني

 .امليت حكم تغسيل: األوىل
 .ما يفعل بامليت عند تعذر غسله: الثانية

אא 
א 

אאW 
 :اختلف الفقهاء يف حكم تغسيل امليت عىل قولني

أن غسل امليت فرض عىل الكفاية إذا قام به البعض سقط  :القول األول
 . عن الباقني
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ذهب الشافعية واحلنابلة مو, )١(قولواملالكية يف  ,احلنفيةوهو مذهب 
 .بل إن بعض الفقهاء نقل اإلمجاع عىل وجوب ذلك وفرضيته. أيضاً 

.. .الغُسل فرض عىل املسلمني عىل الكفاية ألجل امليت« :يقول ابن نجيم
فإنه خمتلف  ,إال أن يكون امليت خنثى مشكالً  ,إنه باإلمجاع :ويف فتح القدير

 .)٢( »...فيه
م ا«: وقال البابريت وهو  ,− أي امليت− لغُسل ألنه أول ما يصنع به وقدّ

 .)٣(»واجب عىل األحياء باإلمجاع
سلُ امليِّتِ املسلمِ واجبٌ « :وقال القايض عبد الوهاب املالكي   .)٤(»وغَ

نَّةٌ « :وقال ابن عبد الرب واراتِهِ  ,إغامضُ امليِّت سُ اجبٌ مثل مُ لُه وَ سْ وغَ
الةِ عليهِ   .)٥(»والصَّ

حق عىل الناس غسل امليت والصالة عليه ودفنه « :عيوقال اإلمام الشاف
  .)٦(»تعاىل ال يسع عامتهم, وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ إن شاء اهللا

 ومعنى ,وغسل امليت فرض كفاية بإمجاع املسلمني« :وقال النووي
                                                 

أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب, وابن حمرز, وابن «): ٤/٩٤(قال الدسوقي يف حاشيته   ) ١(
 ).٧/٤٢٥(حاشية العدوي عىل كفاية الطالب : وانظر. »عبد الرب, وشهره ابن رشد وابن فرحون

 ).٢/١٠٥(رشح فتح القدير  :وانظر حكاية ابن اهلامم لإلمجاع .)١/٦٨(البحر الرائق ) ٢(
 .)٢/٤٦٤(العناية رشح اهلداية ) ٣(
 .)١٤١ص(التلقني ) ٤(
 .)١/٢٧٠(الكايف ) ٥(
 .)١/٣١٢(األم ) ٦(
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وإن تركوه  ,فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط احلرج عن الباقني
واعلم أن غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه  ,أثموا كلهمكلهم 

 .)١( »فروض كفاية بال خالف
غسل امليت ودفنه وتكفينه والصالة عليه «: وقال ابن أيب عمر احلنبيل

  . )٢( »فرض كفاية
سل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه فرض غَ  :قوله« :وقال املرداوي

الصحيح  قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه عىلكفاية, بال نزاع, فلو دُفن 
 .)٣(»من املذهب

 . وهو قولٌ عند احلنفية واملالكية.أن غسل امليت سنة مؤكدة :القول الثاين
سكنيٌ من قوله« :قال ابن نجيم نَّةوقيل غَ  :وما نقله مِ لُ امليِّت سُ مؤكدة;  سْ

, اللهمَّ إالَّ أن يكون ق لِ اإلمجاعِ قْ فال يقدح  ,والً غري معتدٍّ بهففيه نظر بعد نَ
 .)٤(»يف انعقاد اإلمجاع

الكفاية,  إنه فرض عىل :فإنه قيل فيه ;فأما حكم الغُسل« :ويقول ابن رشد

                                                 
 .)٥/١٢٨(املجموع ) ١(
 .)٢/٣٠٩(الرشح الكبري ) ٢(
 .)٢/٤٧٠(اإلنصاف ) ٣(
 .)١/٦٨(البحر الرائق ) ٤(
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نَّة عىل الكفاية, والقوالن كالمها يف املذهب: وقيل  .)١(»سُ

אאW 
 :أدلة القول األول: أوالً 

 :استدل القائلون بفرضية غسل امليت بام ييل
يْنَا « :قالت ’أم عطية األنصارية  حديث) ١ لَ لَ عَ خَ ولُ اهللا دَ سُ ملسو هيلع هللا ىلص رَ

يَتِ  فِّ وُ نيَ تُ الَ  حِ قَ نَتُهُ فَ تُنَّ : ابْ أَيْ ; إِنْ رَ لِكَ نْ ذَ ثَرَ مِ ا, أَوْ أَكْ ْسً ا, أَوْ مخَ ثً ا ثَالَ نَهَ لْ سِ اغْ
ا, أَوْ شَ  ورً افُ ةِ كَ رَ خِ لْنَ يفِ اآلْ عَ اجْ , وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ ; بِامَ لِكَ ا ذَ إِذَ ; فَ ورٍ افُ نْ كَ يْئًا مِ

نِي آذِنَّ تُنَّ فَ غْ رَ الَ . فَ قَ هُ فَ وَ قْ ا حِ طَانَ أَعْ ; فَ اهُ نَّ نَا آذَ غْ رَ امَّ فَ لَ اهُ : فَ َا إِيَّ هنَ عِرْ نِي −  أَشْ عْ تَ
هُ  ارَ  .)٢(»−إِزَ
نْ «: قال ^ابن عباس  حديث) ٢ عَ عَ قَ ; إِذْ وَ ةَ فَ رَ اقِفٌ بِعَ لٌ وَ جُ يْنَامَ رَ بَ

 ; تِهِ لَ احِ تْهُ رَ صَ قَ وَ الَ − فَ تْهُ : أَوْ قَ قَصَ أَوْ الَ  − فَ , : ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  قَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ وهُ بِامَ لُ سِ اغْ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ ; فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ , وَ نِّطُوهُ َ الَ حتُ , وَ ِ بَنيْ نُوهُ يفِ ثَوْ فِّ كَ وَ

بِّيًا لَ  .)٣(»مُ
; »اغسلوه« :, وقوله»اغسلنها«: ملسو هيلع هللا ىلص أن قوله: ووجه الداللة من احلديثني

                                                 
ما سنيته; فحكاها وأ« :)٤/٩٤(ويف حاشية الدسوقي  .)١/١٨١(بداية املجتهد وهناية املقتصد ) ١(

 ).٧/٤٢٥( حاشية العدوي: وانظر. »ابن أيب زيد, وابن يونس, وابن اجلالب, وشهره ابن بزيزة
 .)٩٣٩(ومسلم  ,)١١٩٥(رواه البخاري ) ٢(
 .)١٢٠٦(, ومسلم )١٢٠٦(رواه البخاري ) ٣(
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 .)١(صيغة أمر تفيد الوجوب; فدل عىل أن املأمور به واجب
ملا  |قال يف خرب آدم ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ÷يبِّ بن كعب أُ  حديث) ٣

نَّطُوهُ « :حرضته املالئكة لقبض روحه حَ لُوهُ وَ سَّ , ثُمَّ غَ هُ وحَ وا رُ بَضُ قَ ,  فَ نُوهُ فَّ كَ وَ
لُّ  مَّ صَ , ثُ ثُ يهِ لَ الُواوا عَ مَّ قَ , ثُ نُوهُ فَ مَّ دَ , ثُ وا لَهُ رُ فَ مْ يف : مَّ حَ نَّتُكُ هِ سُ ذِ مَ هَ ا بَنِي آدَ يَ

لُوا عَ افْ مْ فَ اكُ ذَ كَ , فَ مْ اكُ تَ وْ  .)٢(»مَ
 .وقد حكاه ابن اهلامم والنووي ,اإلمجاع عىل وجوب غسل امليت) ٤
ر, وكذا ملا ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ) ٥ هُ أصحابه وهو طاهر مطهّ لَ سَّ مات ملا مات غَ

ومل يُعرف عنهم تركه إال  ,أبو بكر بعده, وما زال الناس يغسلون موتاهم
 .)٣(يف الشهيد

 :أدلة القول الثاين: ثانياً 
 :استدل القائلون بأن غسل امليت سنة بام ييل

مُ  ,بالقول ال بالفعل أن الغُسل نُقِل ) ١ هِ فْ والفعل ليس له صيغة تُ
جوبَ   .)٤(الوُ

                                                 
 .)١/١٨١(بداية املجتهد وهناية املقتصد  :انظر) ١(
وهو إسناد حسن; فيه . »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: وقال) ١٢٧٥(رواه احلاكم ) ٢(

, − )١/١٦) (املغنى يف الضعفاء(يف  كام قال الذهبي−جعفر القطيعي, صدوق مقبول بن أمحد 
 .وبقية رجاله ثقات

 ).٣/٥٠٤(املسالك يف رشح موطأ مالك البن العريب  ,)٢/١٠٦(رشح فتح القدير  :انظر) ٣(
 ).١٨٢, ١/١٨١( بداية املجتهد :انظر) ٤(
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وحديث ابن عباس;  ,امليت يف حديث أم عطية أن األمر النبوي بغسل) ٢
  مستحبٌّ  خرج خمرج التعليم لصفة الغسل; فكان ذلك قرينة عىل أن الغسل

  .)١(بٌ ال واج
» إن رأيتن ذلك« :يف حديث أم عطية األنصاريةملسو هيلع هللا ىلص أن قول النبي ) ٣

إن رأيتن الغسل, وإن رأيتن  :ري يعود إىل الغسل والعدد; فيكون املعنىيخت
 .)٢(يف العدد الزيادة

אW 
  اعرتض القائلون بسنيَّة الغسل عىل استدالل املوجبني بحديث ) ١

) اغسلنها( بأن صيغة األمر الواردة يف احلديثني: أم عطية وحديث ابن عباس
ليست للداللة عىل األمر الواجب; ألهنا وردت مقرتنة ببيان ) اغسلوه(و

 .)٣(نيَّةصفة الغسل; فدلَّ ذلك عىل أهنا للس
 :وجياب عنه من وجهني

ما مل تقرتن  ,أن األصل يف صيغة األمر أن حتمل عىل الوجوب: األول
; فدل عىل أنه جاء بقرينة تدل عىل االستحباب, ويف احلديثني  األمر مطلقاً

 .للوجوب
                                                 

 ).٣/٤٦٦(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ,)١٨٢, ١/١٨١(بداية املجتهد  :انظر) ١(
 ).٣/٣٠٧(, إكامل املعلم رشح صحيح مسلم )٣/٥٠٤(املسالك يف رشح موطأ مالك : انظر) ٢(
 .كام سبق يف استدالل القائلني بسنيَّة غسل امليت) ٣(
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 بيان الصفة, ليس قرينة لرصف األمر عنبأن األمر املقرتن : الثاين
, االستحباب; إذ  الوجوب إىل األمر املقرتن ببيان صفة; منه ما يكون واجباً

; كاألمر بالقراءة جهراً يف الصالة; فاملأمور به  وهو − ومنه ما يكون مستحباً
بالطمأنينة  , يف حني أن األمرةمسنون − وهي اجلهر− واجب, والصفة  − القراءة

والسجود  يف الركوع والسجود أمر وجوب, والصفة املقرتنة به وهي الركوع
 . )١(ة أيضاً واجب

وعليه فإن احلكم بكون األمر ورد للوجوب أو لالستحباب ال يعرف 
لم الوجوب من  من جهة اقرتانه بالصفة, وإنام لقرينة أخر; ويف مسألتنا عُ

 .األمر به مع املداومة عليه سلفاً وخلفاً من غري ترك له
ثابت  فاعرتض عليه من جهة أن اخلالف يف املسألة ;أما دليل اإلمجاع) ٢

; يقول ابن حجر  :عن احلنفية واملالكية; فكيف يقال إن يف املسألة إمجاعاً
ن القرطبي إوهو ذهول شديد; فإن اخلالف مشهور عند املالكية; حتى «

نَّة, ولكن اجلمهور عىل وجوبه ح يف رشح مسلم أنه سُ  .)٢(»رجَّ

                                                 
للحاجيني البيان امللمع عن ألفاظ اللمع  ,)٢/١٤٣( ,)١/١٨٦(يش البحر املحيط للزرك: انظر) ١(

 ).٣٣ص(
 ). ٣/١٢٥(فتح الباري البن حجر ) ٢(

 هذا هذا ذهول أشد من: قلت«: وقد اعرتض بدر الدين العيني عىل كالم ابن حجر هذا فقال
. »الواجب  قوةسنة; أي سنة مؤكدة, وهي يف: القائل; حيث مل ينظر إىل معنى الكالم; فإن معنى قوله

 =                  .األصولب العلمال يستقيم عند أهل  إال أن كالم العيني ;)١٢/٣٦( يعمدة القار
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الفعل لقول, وبا الالفعل بالغسل نقل  ة بأنأما قول القائلني بالسنيّ ) ٣
أن الوجوب مل يفهم من جمرد الفعل,  :فاجلواب عنه ;ال يفهم منه الوجوب

وإنام عرف من طريق القول; كام يف حديث أم عطية وحديث ابن عباس من 
 .األمر الرصيح بغسل امليت

ختيري يعود إىل األمر » إن رأيتن ذلك«أما قوهلم يف حديث أم عطية ) ٤
; فكان ذلك قر ينة لرصف األمر عن الوجوب إىل بالغسل والعدد معاً
 :االستحباب; فيجاب عنه من وجهني

                                                 
وهذا الذي ذكره العيني من املصطلحات التي استعملها احلنفية واملالكية للتعبري عن الواجب; = 

 .سنة مؤكدة, أي واجب: فيقولون
وملا مل تكن من «: دةلفرق بني سنن الزوائد والسنن املؤكّ يقول ابن عابدين عند كالمه عىل ا  

; وهي السنن املؤكدة يدْ نة اهلَ نة الزوائد, وهذا بخالف سُ ين وشعائره سميت سُ الت الدِّ مكمّ 
 ).١/٢٣٠(حاشية ابن عابدين  .»القريبة من الواجب, التي يضلل تاركها

 :ويف مراقي السعود قوله  
 عليه, والظهور فيه وجبـا    د قـد واظبــاـوسنـة مـا أمحـ

 منها بواجب فخذ ما قيدا    ى الذي قد أكداوبعضهم سمّ 
يعني أن بعض املالكية يسمي السنة املؤكدة واجبة, « :)١/٥٦(قال الشنقيطي يف نثر الورود   

 .»سنة واجبة: وهو اصطالح صاحب الرسالة; حيث يقول
. اجب; فاملسألة جممع عليها كام نقل غري واحدوعليه; إذا كان املراد بالسنة املؤكدة هنا معنى الو  

ولكن يعكر عليه أن املالكية يقررون اخلالف يف املسألة بني الوجوب والسنية, وأهنام قوالن 
واحلنفية . هنم يريدون بقوهلم سنة مؤكدة معنى الواجبإ :مشهوران يف املذهب, فال يقال حينئذ

ون السنة املؤكدة قسيامً للواجب, ول  .كنها قريب منه كام قال ابن عابدينال يعدُّ
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إذا احتجتن للزيادة أكثر  :معناه» إن رأيتن«أن قوله يف احلديث : األول
 .)١(وليس معناه التخيري ,من مخس
, والسابق للفهم واألظهر : الثاين أن ردّ التقييد إىل األمر بالغسل فيه بُعدٌ

 :يعود هذا الرشط إىل أقرب مذكور; وهو قوله أن − )٢(كام يقول القرطبي − 
 ).أو أكثر من ذلك(

 . )٣(إن الرشط يعود إىل التخيري يف األعداد السابقة :أو يقال

אW 
يف ضوء ما سبق من عرض ألقوال املذاهب وأدلتهم يتبني قوة ما ذهب 

 :وذلك ملا ييل ;ن بوجوب غسل امليتوإليه اجلمهور القائل
م من االعرتاض يف اجلملة; يف حني أن ما استدل به سالمة أدلته) ١

                                                 
 ).٣/٧٦( لسليامن اللهيميد إيقاظ األفهام رشح عمدة األحكام: انظر) ١(
 .)٢/٥٩٢(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

استدل به عىل وجوب غسل امليت, وهو مبني عىل أن «): ٣/١٢٨(ويقول ابن حجر يف الفتح   
 .»فثبت املدعى ;هل يرجع إىل الغسل أو العدد? والثاين أرجح) إن رأيتن ذلك(قوله فيام بعد 

 .)٢/٥٩٢(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :انظر) ٣(
يتوقف عىل مقدمة : واالستدالل بصيغة هذا األمر عىل الوجوب عندي«: يقول ابن دقيق العيد  

غري ) ثالثاً : (قوله وهي جواز إرادة املعنيني املختلفني بلفظة واحدة من حيث إن: أصولية
مستقل بنفسه; فال بد أن يكون داخالً حتت صيغة األمر; فتكون حممولة فيه عىل االستحباب, 

إحكام األحكام . »ويف أصل الغسل عىل الوجوب; فرياد بلفظ األمر الوجوب بالنسبة لإليتار
)٢/١٦٤.( 
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مٍ من حيث الداللة  .القائلون بسنية الغسل غري مسلَّ
; فسواء −عىل اختالف املذاهب فيها−إذا نظرنا إىل علَّة غسل امليت ) ٢

الغسل  كانت تعبديَّة, أو كانت للتنظيف وإزالة النجاسة; ففيها داللة عىل أن
 : واجب; ويتضح ذلك باآليت

ن العلَّة هي إزالة النجاسة; فإزالة النجاسة أمر واجب, إ :لو قلنا − أ 
 .وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

ة; وهي رفع احلدث; فإن رفع احلدث  :ولو قلنا − ب إن العلَّة تعبُّديَّ
 .أيضاً واجب

له أصحابه مع  − وهو أطهر اخللق− ملسو هيلع هللا ىلص ومن جهة أخر; فإن النبي  سَّ غَ
 .الغسل; فدلّ ذلك عىل أن غسل غريه من املسلمني أوىل وآكد عدم حاجته إىل

אא 
 

مثل أن  ;قد يتعذر يف بعض األحوال تغسيل امليت لسبب من األسباب
خ ل باملاء لتفسَّ سِّ أو أنه احرتق حتى صار  ,يكون امليت حمرتق اجلسد, ولو غُ

والطاعون  من األمراض املعدية; كاجلذام اً وفاته مرض أو ربام كان سبب ,رماداً 
لِهِ  سِّ غَ ل لربام انتقل املرض إىل مُ سِّ فكيف  ;وغريها من األمراض, بحيث لو غُ

 يفعل بامليت واحلالة هذه مع القول بوجوب غسله?



 
 
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٦٠

אאW 
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال

ر غس :القول األول فإنه يصبُّ عليه صبا من غري  ;له باملاءأن من تعذَّ
يمم ,ك, فإن خيش عليه التفسخ والتحلل باستعامل املاءلْ دَ   .فإنه يُ

موسى  واختاره ابن أيب ,وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية
 .من احلنابلة

رَ غ«: يقول البابريت هُ من تَعذَّ لُ بهل سلُ مِ ما يُغسَ مُ بِالصَّ  ;عدَ يُيَمَّ  .)١( »عيدِ فَ
 .)٢( »عليه املاء صبُّ يُ  هُ ر مسُّ عذَّ الذي تَ  خُ نتفِ واملُ « :ويقول الرشنباليل
ئلَ مالكٌ « :وقال سحنون وتُ وقد  وسُ وحُ فيَمُ رُ يبُهُ القُ عن الذي تُصِ

ت القُ  رَ مَ افونَ غَ غَ , وهم خيَ هُ دَ سَ وحُ جَ عَ رُ لَّ تَزَ هُ أنْ يَ لَ بُّ عليه املاءُ  :قال .سْ يُصَ
با عىل رِ طاقتهمصَ دْ  . قَ
يِّتٌ إال رجلٌ مع نساءٍ أو امرأةٌ مع  :قلت عيد مَ مُ بالصَّ يَمَّ أليس قول مالك ال يُ

اء ?رجلٍ  ورٌ أو غري ذلك ممن هبم الدَّ ْدُ بُ أو جمَ ا جمروحٌ أو أَجرَ ونَ  ,فأمَّ مُ فال يُيَمَّ
َنَّطُونَ عىل قَدويُغَ  لُونَ وحيُ تَ سَّ لَّعُون منه وال يَ تَزَ ونرِ ما ال يَ خُ  .)٣( »نعم :قال ?فَسَّ

بُّ  روحٍ  جمَ ىلَ عَ  بَّ صُ وَ « :ويقول الدردير يف رشحه ن عليه مِ  أمكن الصَّ

                                                 
 .)١٦/٢٦١(العناية رشح اهلداية ) ١(
 .)٢٢٤ص(مراقي الفالح ) ٢(
 .)١/٤٧٢(املدونة  )٣(
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 فيُصبُّ املاءُ  ,ونحوه دورٍ جْ كمَ  ;كلْ دَ عٍ ماءٌ من غري زلُّ قطُّعٍ أو تَ تَ  شيةِ ري خَ غَ 
َفْ تزلُّعه أو تقطُّعه مِّ .. .عليه إن مل خيَ رَ يُ كَ  .)١(» مَ فإن مل يُمكن بأن خيف ما ذَ

 عُ ضَّ بَ واملُ  ذومُ جْ واملَ  قُ رتَ حْ املُ : وقال ابن أيب موسى« :ويقول ابن مفلح
 .)٢( »يكفن يُصبُّ عليه صبا ثم

يَمم :القول الثاين ر غسله باملاء; فإنه يُ   .أن من تعذَّ
ونص الشافعية  .وهذا مذهب الشافعية, والصحيح من مذهب احلنابلة

مأيضاً عىل أنه إذا خيف عىل املُ  يمَّ ل رضر من غسل امليت; فإنه يُ  .غسِّ
ل «: قال النووي سِّ قَ بحيث لو غُ ر غسل امليت لفقدِ املاءِ أو احرتَ إذا تعذَّ

 رَّ م ;لتَهَ يَمَّ ل بل يُ ألنه تطهري ال يتعلَّق بإزالة  ;وهذا التَّيممُ واجبٌ  ,مل يُغَسَّ
جزِ عنِ املاءِ إىل  ;نجاسةٍ  جبَ االنتقالُ فيه عندَ العَ سلِ اجلنابةِ فوَ مِ كغُ ولو  ,التَّيمُّ

لدوغاً بحيث لو سِّ  كان مَ م ملاغُ ل يُمِّ يفَ عىل الغاسِ  أو خِ رَّ  .)٣(»ذكرناه ل لتَهَ
من تعذر غسله لعدم املاء, وللخوف عليه من «: وقال ابن أيب عمر املقديس

 التقطع بالغسل كاملجدور والغريق واملحرتق, يُمم إذا أمكن, كاحلي العادم للامء
مَ للباقي كاحلي ,أو الذي يؤذيه املاء, وإن أمكن غسل بعضه ل ويُمِّ سِّ  . غُ

                                                 
 ).٤/٤١٠(الرشح الكبري ) ١(
: انظر. نيحممد بن قدامة وعبدالرمحن بن أيب عمر املقدسي و هو اختيار أيب). ٢/٢٤٠(املبدع ) ٢(

 ).٢/٣٣٨(الرشح الكبري  ,)٢/٤٠٥(املغني 
 ).٢/١٢٧( للدمياطي إعانة الطالبني :وانظر ,)٥/١٧٨(رشح املهذب املجموع ) ٣(
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تمل أال يُ  ألن  ;ويصىل عليه عىل حسب حاله, ذكره ابن عقيل ,ميمَّ وحيُ
املقصود بغسل امليت التنظيف وال حيصل ذلك بالتيمم, واألول أصح إن 

 .)١( »واهللا أعلم ,ل كذلكسِّ أمكن غسله بأن يصب عليه املاء صبا وال يمس غُ 
م وكفن وصيل عليه, مثل اللديغ مِّ ومن تعذر غسله يُ « :وقال املرداوي

 .)٢(»ونحوه, وهذا الصحيح من املذهب وعليه أكثر األصحاب
يمم, ويصىلَّ عليه من غري  :القول الثالث ر غسله باملاء ال يُ أن من تعذَّ
 .غسل وال تيمم

 .)٣(لة; حكاها ابن عقيلوهذا القول هو الرواية األخر عند احلناب

אאW 
 :)٤( استدل أصحاب القول األول والثاين بام ييل

                                                 
 .)٢/٣٣٧(بري عىل املقنع الرشح الك) ١(
 ).٢/٣٣٧(الرشح الكبري عىل املقنع  :وانظر). ٢/٥٠٥(اإلنصاف ) ٢(
 .»ألن املقصود التنظيف ;ال ييمم :وعنه«: قال املرداوي. املرجعني السابقني :انظر) ٣(
يفهم إال أنه  ;نصَّ دليل أو تعليل للحنفية واملالكية يف هذه املسألة −فيام اطلعت عليه−مل أجد ) ٤(

 :)١/٤٠٠( يف اجلوهرة النريةالزبيدي ; قال  التي ستأيتمن سياق بعض كالمهم أهنم أرادوا املعاين
ألجل احلدث ال لنجاسة ثبتت باملوت; : واختلف املشايخ ألي علة غسل امليت; قال بعضهم«

ل ألن النجاسة التي ثبتت باملوت ال تزول بالغسل كام يف سائر احليوانات, واحلدث مما يزو
 ; بالغسل حال احلياة, فكذا بعد الوفاة, واآلدمي ال ينجس باملوت كرامة له, ولكن يصري حمدثاً

 .»ألن املوت سبب السرتخاء املفاصل وزوال العقل قبل املوت, وهو احلدث
ف تقطُّعه وال تزلُّعه«): ٣/٨٨(منح اجلليل الشيخ علّيش يف وقال     =...الصبُّ عليه بأن مل خيُ
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أن العلة من غسل امليت رفع احلدث احلاصل باملوت; ورفع احلدث ) ١
إنام يكون باملاء; سواء كان مع الدلك, أو صبا من غري دلك; فإن تعذر 

 .)١(اجلنابةاستعامله انتقل إىل التيمم; قياساً عىل رفع حدث 
أن املقصود هو املحافظة عىل بدن امليت من التفسخ أو التزلع; فإذا ) ٢

كان استعامل املاء مع الدلك يؤدي إىل ذلك انتقلنا إىل الصب برفق من غري 
 . )٢(دلك, وإال انتقلنا إىل التيمم

أما أصحاب القول الثالث القائلون بإسقاط الغسل والتيمم عند تعذر 
إن القصد من غسل امليت هو تنظيف بدنه,  :ذلك بقوهلم الغسل; فعللوا

ال يصار إىل  ,والتنظيف إنام يتحقق بالغسل باملاء; فإن تعذر استعامل املاء
 .)٣(تيميمه بالرتاب; ألنه ال حيقق معنى التنظيف

אאW 
يتضح من خالل العرض السابق لتعليالت املذاهب أن اخلالف بينهم 

                                                 
أي ميت باجلدري بعد تقيُّحه ) كمجدور(ك, وشبَّه يف صبِّ املاء بال دلك فقال ويسقط الدل= 

ه, ومفهوم  عُ ه وال تزلُّ ره, فيصب املاء عليه بال دلك إن مل خيف تقطُّعُ إن مل خيف (, و)أمكن(وتفجُّ
ه عُ  .», وهو كذلكممَّ يَ عه أو تزلُّعه يُ وخيف تقطّ  املاءِ  بُّ أنه إن مل يُمكن صَ  )تزلُّ

, الكايف البن قدامة )٣/٢٠(للرميل , هناية املحتاج )٣/١٨٤(للهيتمي حتفة املحتاج : ظران) ١(
 ).٢/٢٤٠(, املبدع البن مفلح )١/٢٥٤(

 ).٣/٢٠(هناية املحتاج  : انظر) ٢(
 ).٢/٣٣٨(الرشح الكبري عىل املقنع : انظر) ٣(



 
 
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb٦٤

 :تالف يف العلَّة التي ألجلها رشع غسل امليتاالخعىل مبناه 
كام هو مذهب احلنفية والشافعية −)١(فمن قال إن العلَّة هي احلدث − 

أقام غسل امليت الذي تعذر استعامل املاء يف حقه مقام اجلنب;  −واحلنابلة
هو التيمم بالرتاب, إال أن ومن حيث االنتقال من استعامل املاء إىل بدله 

النتقال من الغسل مع الدلك إىل التيمم مبارشة; كام هو بعضهم قال با
مذهب الشافعية واحلنابلة, ومنهم قال باالنتقال من الغسل مع الدلك إىل 

كان  ;فإن تعذر ,كام هو مذهب احلنفية واملالكية ;الصب من غري دلك
 .االنتقال إىل التيمم

والنقاء  ومن ير أن املعنى يف غسل امليت إنام هو حتقيق النظافة − 
ر استعامل املاء سقط الغسل, ومل يقم التيمم تعذّ  إنْ : وإزالة النجاسة; قال

 .بالرتاب بدالً عنه; ألن الرتاب ال يتحقق به معنى النظافة
   ثِ ع احلدَ ـد برفـي التعبُّ ـة هـني أن العلَّ ـن هذين التعليلـح مـوالصحي

 :جاسة; وذلك ملا ييلذر والنّ ف بإزالة القَ ال التنظّ 
ر, ومع ذلك غسّ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ) ١ له أصحابه ملا مات; هو الطاهر املطهّ

ل للنجاسة التي طرأت عىل بدنه; يقول ابن عباس  سِّ : ^فال يقال إنام غُ
                                                 

م الغسل السنية عىل ما شهر, وحك« :عرب املالكية عن علة الغسل بالتعبُّد; قال اآليب األزهري) ١(
وال حيتاج إىل نية, وقيل واجب وصحح, أي كفائي, وهو الراجح, وهو تعبدي ال للنظافة عىل 

اق). ٢٦٧ص(الثمر الداين » املشهور أما صفة غسل امليت; فإنه يف صب املاء «: وقال املوَّ
 ).٢/٢١٠(التاج واإلكليل » والتدليك عىل حكم غسل اجلنابة تعبُّداً 
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لو كان « :÷وقال سعد بن أيب وقاص . »املسلم ال ينجس حيا وال ميتاً «
 .)١(»نجساً ما مسسته

إنام كان  ÷ عامرأيب بن  املالئكة حلنظلة ما ورد من تغسيلأن ) ٢
, ولو كان تغسيل امليت لقيام )٢(ملعنى قيام احلدث الناشئ عن كونه ُجنباً 

 .النجاسة لرشع تغسيل الشهداء من دمائهم هلذا املعنى

אW 
لك إىل : األظهر أنّ  ومما سبق يتبنيّ  القول باالنتقال من الغسل مع الدَّ

; بناء عىل صب املاء بدون دلك, ثم التيمم عند تعذر اس أن تعامل املاء مطلقاً
ث إن رفع احلدث يتحقق غسل اجلنابة موجود يف غسل امليت; من حياملعنى يف 

أو صب املاء وتعميمه عىل بدن املحدث ولو مل يكن معه  ,املاءيف باالنغامس 
                                                 

; باب غسل امليت )١/٤٢٢(أخرجه البخاري يف صحيحه معلقاً  ^أثر ابن عباس وسعد ) ١(
 .ووضوئه باملاء والسدر

أما أثر سعد  ,−)٣/١٢٧(فتح الباري كام يف −وقد وصل أثرَ ابن عباس سعيدُ بن منصور   
 ).١٥٤−٣/١٥٣(فوصله ابن أيب شيبة يف مصنفه 

الرشعي; فإن تغسيل الشهيد اجلنب مما اختلف فيه  هذا من حيث املعنى, أما من حيث احلكم) ٢(
العلامء; فذهب احلنفية, وسحنون من املالكية, وابن رسيج من الشافعية, واحلنابلة يف الصحيح 
, وقال صاحبا أيب حنيفة, واملالكية, والشافعية, واحلنابلة  نباً من املذهب إىل أنه يُغسل إذا كان جُ

 .لشهداءإنه ال يُغسل كبقية ا: يف رواية
, املجموع )١/٤٢٦(, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٥٧(املبسوط للرسخيس : انظر  

 ).٢/٢٣٥(, املبدع )٥/٢٦٠(رشح املهذب 
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استعامل  وال جيوز للمحدث أن ينتقل من الغسل إىل التيمم إال عند تعذر ,دلك
 .املاء مطلقاً 

يأخذ امليت حكم فاقد الطهورين;  ;ال أنه عند تعذر الطهارتني معاً إ
فيصىلَّ عليه من غري غسل وال تيمم; كام هو احلال يف حق من احرتق فصار 

 .رماداً 
ن حكم تغسيل امليت بمرض يمكن القول بأ: وتأسيساً عىل ما سبق

له; حيكم فيه بناء عىل قول أمعه انتقال  ىمعدٍ خيش هل اخلربة مرضه إىل مغسِّ
 .عدمه من حيث تأكيد انتقال املرض أو

د اخلرباء أنه يمكن غسل امليت املصاب بمرض معدٍ من غري رضر  فإذا أكَّ
ل; فيجب تغسيله, ولو كان من فوق الثياب, أو الكفن الذي  يلحق باملغسِّ

 .فيه; يف حال إذا خيش انتقال املرض بنزعها فَّ لُ 
دوا خطورة غسل امليت امل صاب بالدلك; فإنه ينتقل إىل ما يقوم وإذا أكَّ

يلِّ المقام الغسل من صب للامء أو   ذلك صُ تيمم, فإن كانت اخلطورة تتعدَّ
واملشقة, ودفعاً للرضر املتحقق; إذ يكون عليه من غري غسل; رفعاً للحرج 
 .املحظور املقام مقام رضورة; والرضورة تبيح

قبل االنتقال من حكم الغسل كام ينبغي عىل اجلهات املعنية بغسل املوتى 
 :إىل التيمم أو غريه مراعاة أمرين مهمني

امليت  اختاذ التدابري الوقائية التي متنع من انتقال املرض املعدي من: األول
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إىل مغسله; سواء كانت الوقاية بأخذ اللقاح الواقي من اإلصابة بالعدو, 
 .الالزمةأو غري ذلك من التدابري  ,أو ارتداء املالبس الواقية

بني عىل التعامل مع : الثاين العمل عىل تكوين فريق من املغسلني املدرَّ
املرضية; ليتسنى التعامل معها بالطريقة الصحيحة التي مثل هذه احلاالت 

 .باألمراض املعدية تضمن الوقاية من اإلصابة
 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلمواهللا أعلم, 
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אאא 
א 

W 
لقد أوىل اإلسالم فريضة الزكاة عناية كبرية; ملا هلا من مكانة تعبُّدية; 

 ;أحكامها ل يففهي الركن الثالث من أركان اإلسالم, ونظراً ألمهيتها فإنه فصَّ 
 .د مصارفها أركاهنا ورشوطها, وحدَّ فبنيَّ 

وقد ندب اإلسالم من وجبت فريضة الزكاة يف أمواهلم أن يبادروا إىل 
وحتقيقاً ملبدأ التكافل  ,إخراجها ملستحقيها بأنفسهم; طلباً ملرضاة اهللا تعاىل

يتعذر والتحابب والتوادد بني أفراد املجتمع, إال أن املزكي قد تعرتيه أحوال 
 نْ معها إخراج الزكاة بنفسه; كوجوده يف مكان ال يعلم فيه من الفقراء مَ 

هُ الذي وجبت فيه الزكاة يف بلد آخر,  هأو وجود ,يستحق الزكاة أو يف بلد ومالُ
غري ذلك من األعذار; فجاز له أن يوكِّل غريه ليدفع زكاة املال إىل مستحقيها; 

 .بعلم صاحب املال ورضاهرشيطة أن يكون إخراج الوكيل للزكاة 

אW 
ل دفع الوكيل يف الزكاةِ الزكاةَ  صهم املوكِّ  .لغري من خصَّ
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وهذه املسألة مما مل يتناوله الفقهاء بالبحث والدراسة عند احلديث عن 
; إال أن املستقرئ  مسائل الزكاة, ومل خيصصوا هلا ذكراً يف باب الوكالة أيضاً

ل يرتكز يف مباحث لكتبهم ير أن كالمهم حول خما لفة الوكيل لنص املوكِّ
معتربين ذلك أصالً لغريه من صور خمالفة الوكيل ملا نص عليه  ;املعامالت

املوكل يف األبواب الفقهية األخر. 

אאW 
ل;  اتفق الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم أن الوكيل يتقيَّد بام قيَّده به املوكِّ

   ,لِّ ـأو املحَ  ,ق باألشخاصـء كان القيدُ يتعلَّ واـس ;ي القيدَ ما أمكنـفرياع
فه, وكان ضامناً  لَ بترصُّ مُ املوكِّ لزِ ; فإنه ال يُ أو اجلنس; فإذا خالف الوكيلُ
ه; فإن كانت  دِّ فه, أو رَ ل اخليارُ بني إمضاء ترصُّ يه; ويكون للموكِّ بسبب تعدِّ

ل, أو مل ي ل خمالفة الوكيل ملقتىض القيد تصبُّ يف مصلحة املوكِّ كن للموكِّ
فَ  غرضٌ    .يكون نافذاً  الوكيل صحيح من التقييد; فإن ترصُّ

 :وإليك أقوال كل مذهب من املذاهب يف هذه املسألة

 :مذهب احلنفية: أوالً 
ه يِّدت الوكالةُ بقيدٍ فليس للوكيل « : جاء يف جملة األحكام ما نصُّ إذا قُ

بقى املال الذي ل, ويفإن خالف ال يكون رشاؤه نافذاً يف حق املوكِّ  ,خمالفته
 عدُّ ل فال تُ اشرتاه له, ولكن إن خالف لصورة فائدهتا أزيد يف حق املوكِّ 
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 . )١(».. .خمالفة معنى
ا وإما أن «: يقول الكاساينو طلقً فالتَّوكيلُ بالبيع ال خيلو إما أن يكون مُ

يدُ باإلمجاع, حتَّى إنه إذا خالف  ا يُراعى فيه القَ ا, فإن كان مقيَّدً قيَّدً يكون مُ
ل ولكن يتوقف عىل إجازتهقيد كِّ نفذ عىل املُوَ إال أن يكون خالفه إىل  ;ه ال يَ

نَ  يَيل مِ , فَ لِ كِّ نْ قِبَلِ املُوَ ف بواليةٍ مستفادةٍ مِ كيل يترصَّ رَّ أن الوَ ; ملا مَ خريٍ
ذَ ألنَّهُ إنْ كان خالفًا  ه, وإن كان اخلالفُ إىل خريٍ فإنّامَ نَفَ الَّ رَ ما وَ التَّرصفِ قَدْ

ورَ  لِيَةصُ فًا بتَوْ , فكان مترصِّ عنًى; ألنَّه آمرٌ به داللةً فَاقٌ مَ لِ  ةً فهو وِ كِّ املُوَ
ذَ  نَفَ  . )٢(»فَ

اء ال خيلو إما إن كان  ,وأما الوكيل بالرشاء«  :ثم قال فالتَّوكيل بالرشِّ
قيَّداً  طلقاً أو مُ قيَّداً يُراعى فيه القيد إمجاعاً  ,مُ سواء كان  ,ملا ذكرنا ;فإن كان مُ

لزم ,القيد راجعاً إىل املشرتي أو إىل الثمن اء )٣(حتى إنه إذا خالف يَ  ,الرشِّ
الفاً إىل خري كِّل ,إال إذا كان خِ  .)٤(»فيَلزم املُوَ

اجلنس  دت الوكالة فليس للوكيل املخالفة يفيِّ ـإذا قُ « :ويقول عيل حيدر
 سواء أكان ذلك العقد راجعاً  ,ف إىل رشٍّ صْ ر والوَ دْ ويف القَ  ,عىل اإلطالق

                                                 
 .)١٤٧٩: املادة(جملة األحكام العدلية ) ١(
 ).٦/٢٧(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٣/٥٧٤(عة الفتاو اهلندية للشيخ نظام ومجا: انظر. يلزم الوكيل املشرت: أي) ٣(
 ).٦/٢٩(بدائع الصنائع ) ٤(
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 .)١(»إىل الثمن أم إىل املشرتي 

 :مذهب املالكية: ثانياً 
ل أو ما قضت «: قال اخلريش الوكيل عىل بيع إذا خالف ما أمره به املُوكِّ

دِّ إن كانت السلعة قائمة  ريَّ يف إجازة البيع والرَّ له خيُ ثم  ,»العادة به, فإن موكِّ
خمالفة يتعلق هبا  وإنام يوجبه ,وليس مطلق املخالفة يوجب خياراً « :قال

  .)٢(»غرض صحيح
لَ عليه«: قال الدسوقيو كِّ كِيل ما وُ عيَّناً  ,ال يتجاوز الوَ بالنَّص  سواء كان مُ

صاً  صَّ ف ,أو خمُ رْ هُ بالعُ الُّ قيَّداً دَ  .)٣(»أو مُ

 :مذهب الشافعية: ثالثاً 
له يف البيع من رجلٍ « :يقول الشريازي  ;مل جيز أن يبيع من غريه ,وإن وكَّ

فال يكون اإلذن بالبيع منه إذناً يف البيع من  ,ه قد يؤثر متليكه دون غريهألن
 .)٤(»غريه 

وإن رغب  ,ال جيوز أن يبيع الوكيل عىل غري املعني« :وقال النووي
                                                 

 ).٣/٦٠٤(درر احلكام ) ١(
 ).٦/٧٤(رشح اخلريش عىل خمترص خليل ) ٢(
 ).٣/٣٨١(حاشية الدسوقي ) ٣(
 .)١/٣٥٢(املهذب للشريازي ) ٤(
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ألنه ال عربة هبذه الزيادة المتناع البيع  ;بزيادة ثمن املثل الذي دفعه املعني
كطيب  ;ل غرض يف ختصيصهووجه تعيينه أنه قد يكون للموك ,لدافعها
 .)٢(»عمالً بإذنه ;)١(يكن له غرض أصالً  بل وإن مل ,ماله

املوافقة يف  :األول ;واعلم أن للوكالة أربعة أحكام« :وقال الرشبيني
 .)٣(»ترصف الوكيل املقتيض اللفظ الصادر من املوكل أو القرينة

ختصيصه  أما الشخص فألنه قد يقصد « :ثم قال معلالً ومقيِّداً املنع
نعم إن دلت قرينة عىل إرادة  .وربام كان ماله أبعد عن الشبهة ,بتلك السلعة

 − كام قال الزركيش− الربح وأنه ال غرض له يف التعيني إال ذلك; فاملتجه 
 .)٤(» جواز البيع من غري املعني

 :مذهب احلنابلة: رابعاً 
   ,فالناً  بعه :إن عنيَّ له املشرتي فقال« :يقول ابن أيب عمر يف رشحه

                                                 
اختلف الشافعية يف صحة ترصف الوكيل بخالف قيد املوكل إذا مل يكن له غرض ظاهر عىل ) ١(

 :وجهني
 .والقايض أيب حامد, والزركيش ,يصح ترصفه, وهو اختيار الغزايل أنه :األول  
وصححه ابن القطان, . أنه ال يصح ترصفه; ألنه ربام يكون له فيه غرض ال يطلع عليه: الثاين  

 ,)٥٤٧, ٣/٥٤٦(روضة الطالبني, للنووي : انظر. وصاحب التهذيب, واملاوردي, والرافعي
 ).٢/٢٢٧(, مغني املحتاج )٥/٢٣٨(العزيز رشح الوجيز للرافعي 

 .)٣/٩٣(روضة الطالبني ) ٢(
 .)٢/٢٢٣( للرشبيني مغني املحتاج) ٣(
 .)٢/٢٢٩(, وانظر أيضاً )٢/٢٢٧(مغني املحتاج ) ٤(
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ر له الثمن أو ال ,الف علمناهخمل يملك بيعه لغريه بغري    ألنه  ;سواء قدَّ
إال أن يعلم بقرينة أو رصيح  ,قد يكون له غرض يف متليكه إياه دون غريه

 .)١(»أنه ال غرض له يف عني املشرتي
مل يصح بغري  ,فباعه من غريه ,بعه لزيد :وإن قال« :وقال ابن مفلح

 .)٢(»فال جتوز خمالفته  ,نه قد يقصد نفعهأل ;خالف نعلمه
مل فباعه الوكيل من غريه  ,بعه من زيد :وإن قال املوكل« :وقال البهويت

قال يف املغني  .فال جتوز خمالفته ,ألنه قد يقصد نفعه ,يصح البيع; للمخالفة
 .)٣(»إال أن يعلم بقرينة أو رصيح أنه ال غرض له يف عني املشرتي ,والرشح

אאW 
استدل اجلمهور عىل عدم إجازة ترصف الوكيل يف الوكالة املقيدة 

 :ل بام ييلده به املوكِّ بخالف ما قيّ 
ل قد يكون له غرض من متليك الشخص املنصوص عليه أن املوكِّ ) ١

 .)٤(دون غريه; فيكون اإلذن بتمليكه ليس إذناً بتمليك غريه

                                                 
 ).٥/٢٣٦(الرشح الكبري عىل املقنع ) ١(
 ).٤/٣٧٥(املبدع رشح املقنع ) ٢(
 ).٣/٤٨٠(كشاف القناع ) ٣(
, الرشح الكبري عىل )٢/٢٢٧(, مغني املحتاج )١/٣٥٢(هذب , امل)١٩/٢٦٩(املبسوط : انظر) ٤(

 ).٤/٣٧٥(, املبدع )٥/٢٣٦(املقنع 
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لهمقيَّدةً فري تاإلمجاع عىل أن الوكالة إذا كان) ٢  ;اعي الوكيل قيد موكِّ
ل, وهو مل يرض  ألنه ال يملك الترصف بملك الغري إال بمقتىض إذن املوكِّ

ياً  ف بخالف ما أذن به كان متعدِّ بخروج ملكه عىل ذلك الوجه; فإن ترصَّ
فه; فإن أجازه مىضوتوقف احلكم عىل إجازة املوكِّ  وإال كان  ,ل لترصُّ

 .)١(الوكيل ضامناً 
الوكيل قيد الوكالة لغرض صحيح, أو لفائدة أما إذا خالف ) ٣

ل; فإنام صح ترصفه ل متحقق يف ترصف الوكيل  ;املوكِّ ألن ما أراده املوكِّ
 .)٢(معنىً وإن خالفه صفة
ل غرض مل يطلع عليه الوكيل; بأنه قد يكون للموكِّ  :وقد اعرتض عليه

 .)٣(ل وقصدهفيكون خمالفاً إلذن املوكِّ 
فِ الوكيلِ حالَ خمالفتهِ مقتىض قيد تصحيحَ ترصُّ : وجياب عنه بأن

ح بأن ال غرض له من التقييد,    الوكالة; إنام يكون إذا دلَّت القرينة أو رصَّ
ل من التقييد, فيكون ال عىل إطالقه; الحتامل أنه مل يطلع عىل غرض املوكِّ 

 .ترصفاً بغري إذن صاحب احلق

                                                 
مغني  ,)٣/٩٣(إعانة الطالبني  ,)٢/٢٦٩(, حاشية ابن عابدين )٦/٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ١(

 ).٥/٢٣٦(, الرشح الكبري عىل املقنع )٢/٢٢٩(املحتاج 
 ).١٤٧٩ :املادة(األحكام العدلية  , جملة)٦/٢٧(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 ).٥/٢٣٨(العزيز رشح الوجيز : انظر) ٣(
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אW 
 :آليتبعد هذا العرض ألقوال املذاهب وأدلتهم يتبني ا

لأن ) ١ ل,  املوكَّ بدفع الزكاة جيب عليه أن يدفعها إىل من عيَّنهم املوكِّ
ل قد يكون له غرض من قصد  وال جيوز له خمالفة مقتىض الوكالة; ألن املوكِّ

لُ بأنْ ختصيص املعيَّنني بتلك الزكاة, فإن  حَ املوكِّ   دلَّت القرينةُ أو رصَّ
إذا كان يف  لـالوكي فُ رُّ ـتص حَّ ـص ;د أو التخصيصـال غرضَ له من التَّقيي

ل  .مصلحة املوكِّ
ف الوكيل بخالف مقتىض الوكالة; فرصف الزكاة إىل غري ) ٢ إذا ترصَّ

ل; فينفذ ترصفه إذا قصد املوكِّ  نْ مَ  ل تعيينهم; توقف ترصفه عىل إجازة املوكِّ
 .إال كان ضامناً و ,أجازه
 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلمواهللا أعلم, 
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א 
א 

W 
يُعدُّ نظام العقود يف الرشيعة اإلسالمية من أبرز ما يميز الفقه اإلسالمي; 
ألنه نظام مرتبط بمصالح الناس وحاجاهتم املختلفة; ومبني عىل حتديد دقيق 

عالقة بني املتعاقدين; من خالل بيان ما عليهم من واجبات, وضامن ما هلم لل
ولذا فإنك . من حقوق, وقطع كل ما من شأنه أن يؤدي إىل التنازع والتخاصم

أهلية املتعاقدين عند إنشاء العقود;  أجتد أن الفقه اإلسالمي يؤكد عىل مبد
 .حلفظ احلقوق, وصيانة األموال من الضياع

  ام العقود يف الفقه اإلسالمي أنه كام الحظ هذا الوصف ومن دقة نظ
إذ قد  ;الحظه أيضاً بعد إنشاء العقد وقيامه ,يف ابتداء العقد − وهو األهلية − 
  ون عاجزاً جزئياً ـر يف أهليته حتى يكـرأ عىل أحد املتعاقدين عارض يؤثـيط

 .أو كليا عن تنفيذ العقد أو االستمرار فيه

אW 
هل  ;املوكِّل أهليته بسبب اجلنون أو اخلرف أو السفه أو الفلس إذا فقد
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 ل? تبطل الوكالة وينعزل املوكَّ 
 :ولبحث هذه املسألة يمكننا تقسيمها إىل ثالث مسائل

 
אא 

אא 

אאW 
, إال أن مع وجود قدرٍ من االتفاق يف هذه املسألة بني املذاهب األربعة

فيها  فكانت املذاهب ,خيتلف فيه عن غريه لكل مذهب من املذاهب تفصيالً 
 :هي ;أربعة

 :مذهب احلنفية: القول األول
سواء طرأ اجلنون عىل الوكيل  ذهب احلنفية إىل أن اجلنون مبطل للوكالة,

واشرتطوا لبطالن . أو املوكل, وال تعود الوكالة بعدها ولو أفاق املجنون
 :بجنون املوكل أمرينالوكالة 
ل فيه عزل وكيله; كالوكالة أن ال تكون الوكالة فيام ال يملك املوكِّ ) ١

ألنه  ;ببيع الرهن; فإهنا ال تبطل عندهم بالعزل وال باخلروج عن األهلية
 .تعلق هبا حق الغري

; فإن كان جنونه أو ذهاب عقله لساعة ثم ) ٢ أن يكون اجلنون مطبقاً
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  ع به الوكالة, ـال تنقط ,ومـذا بمنزلة النـكالته; ألن هاد, فالوكيل عىل وـع
 .وال حيتاج معه إىل ويل

 .املطبق ومع اتفاقهم عىل هذا الرشط, إال أهنم اختلفوا يف تقدير حدِّ اجلنون
 . فذهب أبو يوسف إىل تقديره بام يستوعب الشهر −أ 

ر به أن الشهر هو أدنى ما يسقط به قضاء الصوم; فكان التقدي: ووجهه
 .أوىل

ه بأكثر من يوم وليلة − ب  . وروي عن أيب يوسف أيضاً أنه حدَّ
 ,أن اجلنون إذا زاد عىل يوم وليلة كان مسقطاً لقضاء الصالة :ووجهه

ر به احتياطاً   .فقدِّ
وذهب حممد بن احلسن إىل أن حدَّ اجلنون املطبق ما يستوعب  −ج
 .التقدير هبا أوىلفكان  ,ألن استيعاهبا مسقط للعبادات كلها ;السنة

وإذا وكَّل وكيالً يف بيع أو رشاء أو خصومة فذهب « :الرسخيس يقول
كان  , وهذا يف موضعٍ ...زماناً فقد خرج الوكيل من الوكالة املوكِّلعقل 

رجه من الوكالة, فأما يف كلِّ موضعٍ فَلَمْ يكن له أن خيرجه منها;  للموكِّل أن خيُ
 نَّ اليد والعدل إذا كان مسلَّطاً عىل البيع فجُ فال تبطل بجنونه; مثل األمني ب

اهن نَّ املوكِّل ...الرَّ   , فأما الوكيل باخلصومة إذا كان بالتامس اخلصم فجُ
 .)١(».. أو مات بطلت الوكالة

                                                 
 ).٦/٥٣٢( املبسوط ) ١(
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ا ودتُ أحومو: (قوله«: ويقول ابن نجيم طْبِقً نونُه مُ تَدا قُهوحلُ مها وجُ رْ ) مُ
بطُلُ هبذه األشياء  .)١(» أي تَ

كالةَ تَبطُلُ بِفَ «: قال ثم لِمَ أنَّ الوَ لِ يف حقِّ التَّرصُّ وهبذا عُ دِ املُوكِّ   فِ قْ
فظِ  ةٍ تَبطُلُ بموتِ وظاهر إطالق املؤلِّف رمحه اهللا تعاىل أنَّ كلَّ و. ال احلِ كالَ

كِّ  نونهِ املُوَ ةِ وليس كذلك; ففي ال. لِ وجُ يَّ ازِ لِ : بَزَّ كِّ نونِ املُوَ لُ بجُ ُم يَنعزِ قوهلُ
لَ  هنِ فإذا وكَّ ا يف الرَّ , فأمَّ كيلِهِ زلَ وَ لُ عَ كِّ عِ الذي يَملِكُ املُوَ يَّدٌ باملوضِ قَ وموتِهِ مُ

لَ  دْ نُ العَ اهِ ِنَ  الرَّ ه أو املُرهتَ لببَيعِ الرَّ , ونِ عند حُ كيلَ باألَمرِ باليَدِ لِ أو الوَ لِ األجَ
, والوكيلُ باخلُ  نَّ لُ أو جُ كِّ لُ وإن مات املُوَ زِ لُ ال ينعَ زِ مِ ينعَ سِ اخلَصْ تِامَ ةِ بِالْ ومَ صُ

لِ استحسانًا  وتِ املُوكِّ لُ بمَ زِ , والوكيلُ بالطَّالق ينعَ وتِهِ لِ ومَ كِّ نُونِ املُوَ   بجُ
ا  .)٢(»اهـ. ال قياسً

 :مذهب املالكية: القول الثاين
له إال إذا طال ذهب املالكية إىل أن الوكيل ال ينعزل بمجرد جنون موكِّ 

 .بحيث حيتاج إىل نظر القايضا, جنونه جد 
, إال أن يطول «: قال الدسوقي لِهِ ال ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكِّ

 .)٣(» جنون املُوكِّل جدا فينظر له احلاكم
                                                 

 ).٧/١٨٨( البحر الرائق ) ١(
 ).٧/١٨٩(البحر الرائق ) ٢(
 ).٣/٣٩٦(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ) ٣(
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يف حكم عزل الوكيل األول والثاين إذا جن − ويقول أبو احلسن التسويل 
نظر القايض يف  وكذا ينعزالن بطول جنونه بحيث يفتقر معه إىل« :− املوكِّل
 .)١(»ماله

 :مذهب الشافعية: القول الثالث
ذهب الشافعية إىل أن الوكالة تبطل بجنون املوكِّل وذهاب عقله إذا كان 
ىلَّ عليه, وكذلك إذا كان جنونه قريباً    جنونه يطول حتى يصري إىل حال يُوَ

 .ال يطول به ويفيق منه رسيعاً قبل أن يُوىلَّ عليه
 فذهب إىل صحة ;س ابن رسيج يف اجلنون القريبوخالف أبو العبا

ل ال يطول الوكالة وعدم  .بطالهنا إذا كان جنون املوكِّ
ن« :قال املاوردي لَ عَ كَّ اقِلُ إِذا وَ ا العَ نَّ بَعدَ تَوكنَف فأمَّ هِ ثُمَّ جُ ; فَلَهُ سِ يلِهِ

تَانِ  الَ   :حَ
ا َ ىلَّ عليه; فالإىل حالٍ يُ  ريى يصنونُ حتلَ بِهِ اجلُ وطأَن يَ : إحدامهُ ةُ قدوَ كالَ  وَ

  ....بَطَلَت
ا قَبلَ أَننونُ حتلَ به اجلُ وطال يَ  أَن :لُ الثَّانيةُ ااحلو يعً يقَ منه رسَ فِ ىلَّ  ى يُ يُوَ

افعيِّ بُطالنُ ال   , وسواءٌ صارَ مألُوفًا ...كالةِ وعليه; فالظَّاهرُ من مذهب الشَّ
ألُوفٍ  وأ  . غري مَ

                                                 
 ).١/٣٣٨(البهجة يف رشح التحفة ) ١(
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ي بنُ ابو العبَّاس أ وقال َ كالةُ صحيحةٌ ال تَب: جٍ رسُ صار  إذا امطُلُ ال سيَّ الوَ
أ  .)١( »...لُوفًامَ

 .مذهب احلنابلة :القول الرابع
خرج  ل أو الوكيل إذاذهب احلنابلة يف الصحيح من املذهب إىل أن املوكِّ 

طبِ عن أهلية الترصف ب ; وهو تأكد زوال العقل ودوامه; فإن جنونٍ مُ قٍ
 . م البطالن باملوتالوكالة تبطل; ويكون حكمه حك

 .)٢(أن الوكالة ال تبطل باجلنون: ويف قول آخر  يف املذهب
 ثلُ ; مِ فِ رصُّ التَّ  أهلِ  منْ  هِ مها عن كونِ أحدُ  ومتى خرجَ « :يقول ابن قدامة

كمُ املَوتِ  هُ حُ كمُ ; فحُ هٍ فَ رَ عليه لسَ ْجَ َنَّ أو حيُ  .)٣(»... أن جيُ
 .)٤( »...قٍ بِ طْ مَ  ونٍ نُ أو جُ  تٍ وقود بمَ هذه العُ  لُ بطُ وتَ « :وقال البهويت

אאW 
 :استدل القائلون بأن اجلنون املطبق مبطل للوكالة بام ييل) ١
أن عقد الوكالة يعتمد يف صحته عىل وجود األهلية يف املتعاقدين,  − أ 

                                                 
 ).٨/١٩٦(الكبري احلاوي ) ١(
 ).٥/٣٦٨( اإلنصاف: انظر) ٢(
 ).٥/٢٤٣(املغني ) ٣(
 ).٢/١٩١(رشح منتهى اإلرادات ) ٤(
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 .)١(فإذا انتفت هذه األهلية انتفت صحته; النتفاء ما تعتمد عليه
يصح  ; فيكون لدوامه حكم ابتدائه; فإذا ملأن الوكالة عقد غري الزم − ب

 . )٢(بطل دوامه هبذه العوارض ;إنشاؤه مع وجود عوارض األهلية
بأنه  :أما تعليلهم لعدم بطالن الوكالة باجلنون إذا كان غري مطبق − ج 

كاملغمى  ;وال حيتاج إىل تعيني ويلٍّ يقوم عىل شأنه ,ال يؤدي إىل تعطّل املهامت
فيصح  رصف غري معدومة هنا; بل هي موجودة حال اإلفاقة;عليه; فأهلية الت

 .)٣(ترصفه يف الوكالة
وعلل احلنفية بطالن الوكالة برشط أن ال تكون فيام ال يملك فيه  − د

بأن هذا األمر الذي ال يملك فيه العزل قد ثبت فيه حق : وكيله املوكل عزل
ل; فال يبطل ذلك احلق ب اجلنون أو املوت, أما الغري, وصار الزماً عىل املوكِّ

فإن الوكالة فيه مل تكن  −كالوكالة باخلصومة;− ما مل يتعلق به حق الغري 
ل, فتبطل بجنونه أو موته  .)٤(الزمة عىل املوكِّ

, فعللوا ذلك بأن اجلنون يف ) ٢ أما القائلون ببطالن الوكالة باجلنون مطلقاً
فكذلك لو طرأ  ,انعقاده منع من ,لو كان مقارناً إلنشاء العقداملتعاقدين  أحد

                                                 
 ).٥/٢٤٣(, املغني )٨/١٩٦( الكبري ,  احلاوي)٦/٥٣٢(املبسوط : انظر) ١(
 .)٢/٣٦٤(لعيل حيدر ام , درر احلك)٧/١٨٨(البحر الرائق : انظر) ٢(
 ).٥/٢٤٣(, املغني )٤/٣٣٠( للنووي روضة الطالبني: انظر) ٣(
 ).٦/٥٣٢(املبسوط : انظر) ٤(
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 .)١(مبطالً وقاطعاً له; إذ املعنى يف كليهام واحد اجلنون بعد العقد, يكون

אW 
يظهر مما سبق عرضه من أدلة الفريقني أن مجهور الفقهاء من احلنفية 

وكان  لواملالكية والشافعية واحلنابلة; متفقون عىل أن اجلنون إذا أصاب املوكِّ 
بقاً دائامً أنه يبطل عقد الوكالة; ذلك أن العقود تتطلب وجود جنوناً مط

العقل الذي هو عنوان القدرة عىل الترصف بام يظن أنه حيقق املصلحة 
 .للمتعاقدين, وفقد العقل يبطل الترصف

فإن انعدام العقل  ,طبقاً نوناً مُ جُ  نَّ ل إذا جُ فإن املوكِّ  ;ومن ناحية أخر
عمل الوكيل أو خمالفته; فكان احلكم  ال يمكنه من احلكم عىل صحة

 .ببطالن الوكالة أحفظ ملاله من التعدي والضياع
ل وهذا املعنى السابق متحقق أيضاً يف الوكالة التي ال يملك فيها املوكِّ 

عزل الوكيل; كالتوكيل ببيع الرهن, ومع كون املال املرهون قد تعلق به حق 
ل فيه كِّ ف الوكيل يف غري ما وُ الغري, إال أن مظنة ضياع حق الراهن بترص

. ل عىل إدراك ذلك بسبب جنونهموجودة, ال سيام مع عدم قدرة املوكِّ 
القول ببطالن الوكالة وإن كانت يف ما ال يملك  :− واحلالة هذه− فاالحتياط 

 .ل عزل الوكيل فيهاملوكِّ 

                                                 
 .)٢/٢٣٢(للرشبيني , مغني املحتاج )٨/١٩٦( الكبري احلاوي: انظر) ١(
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ل غري املطبق أما قول الشافعية القايض ببطالن الوكالة حال جنون املوكِّ 
ل املوكِّ  و القريب الذي يفيق منه; فالظاهر أن الوكالة ال تبطل به; ألنّ أ

واحلالة هذه حمكوم بصحة ترصفه يف حال اإلفاقة, وال يعتد بترصفه حال 
اجلنون; أشبه بذلك املغمى عليه; فإذا كان قد أنشأ عقد الوكالة وهو كامل 

لية حتى يقال إنه األهلية; فإن احلكم بنفيها يتطلب إثبات زوال العقل بالك
; ولذا فإن ما قيَّد به املالكية قوهلم من احلكم باجلنون  فاقد األهلية مطلقاً

 .الذي يقيض به احلاكم أو القايض قيد دقيق; كونه يقطع اخلالف يف ذلك
 

אא 
אא 

فُ   . )١(رمُ دم يف العُ بفتح اخلاء والراء; فساد العقل بسبب الكرب والتق :اخلَرَ
ل عىل املوكِّ ما يبني حكم الوكالة إذا طرأ عىل  − فيام اطلعت−مل أقف 

حول اخلرف, يظهر أهنم  الفقهاء أنه من خالل البحث يف كالم ; إال فٌ رَ خَ 
باجلنون من حيث احلكم واألثر; بجامع فقد كليهام للعقل  لحقون اخلرفَ يُ 

ف فاقدٌ  لألهلية, تسقط يف حقه التكاليف  الذي هو مناط التكليف; فاخلَرِ
 .الرشعية من صالة وصيام وحج
                                                 

, املصباح املنري )٩/٦٢(البن منظور , لسان العرب )٥/٣٥(للجوهري الصحاح : انظر) ١(
 .)١٩٤ص(لقلعجي , معجم لغة الفقهاء )٨٩ص(للفيومي 
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 :−يف مسألة قتل الشيخ الفاين إذا كان حربياً أو مرتداً − جيم يقول ابن نُ 
العقل نقتله, ومثله نقتله إذا ارتد, والذي ال نقتله الشيخ الفاين إذا كان كامل «

ينئذ يكون الذي خرف وزال عقله وخرج عن حدود العقالء واملميزين, فح
 . )١(»ارتد وال إذا ,بمنزلة املجنون, فال نقلته

باملجنون;  رصيح يف إحلاق اخلرف» فحينئذ يكون بمنزلة املجنون« :فقوله
 .لفقده العقل الذي هو مناط التكليف

أن الشيخ الفاين إن كان  :فصار احلاصل« :ويقول ابن عابدين أيضاً 
املجنون,  ونسل; ألنه يف حكم )٢(ياحقتل, وإن كان له صخرفاً زائل العقل ال يُ 

 .)٣( »...قتل أيضاً إن مل يقدر عىل القتال ونحوهوإن كان عاقالً ال يُ 
اسقيني, وملا : يش عمن قال لزوجته يف شدة مرضهوقد سئل ابن علّ 

مل يلزمه الطالق الذي ... « :قال.. .تغيبي عيل تكوين طالقاً : أتته باملاء قال
لزومه,  وهو رشط يف ,لعدم تكليفه إذ ذاك ;عور بهأوقعه يف مرضه من غري ش

كأن  :وعبارة املجموع .أو هذ ملرض :وقد رصح يف املخترص بذلك فقال
ف ملرض رَّ  .)٤( »...خَ

                                                 
 .)٥/٨٤(البحر الرائق ) ١(
ض عىل القتال بصياحه عند التقاء الصفني: أي) ٢(  ).٤/٣٠٧(حاشية رد املحتار . حيرّ
 ).٤/٣٠٧(حاشية رد املحتار ) ٣(
 .)٣/٣١٠(فتح العيل املالك ) ٤(
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وأما سقوط التكليف عن اخلرف الذي زال « :وقال تقي الدين السبكي
; ألن القاسم )١(عقله, فال شك فيه, وإن كان احلديث الوارد فيه مل  منقطعاً

 .»..., لكنه يف معنى املجنون, كام أن املغمى عليه يف معنى النائم)٢(يدرك علياً 
ألن اجلنون يفسد  ;وملا مل يكن النائم يف معنى املجنون« :ثم قال بعدها

 ,مل جيعل يف معناه ;شاغل له فقط, فبينهام تباين كثريوالنوم  ,العقل بالكلية
ا شيئني وأحكامهام خمتلفة,  دّ اخلرف واجلنون أحكامهام واحدة  بخالفوعُ

 ,متوسطة بني اإلغامء واجلنون وليس بينهام تفاوت, ويظهر أن اخلرف رتبة
 .)٣(»واهللا تعاىل أعلم .وهي إىل اإلغامء أقرب

واجلنون,  فالسبكي رمحه اهللا مع كونه يعدُّ اخلرف رتبة متوسطة بني اإلغامء
رِف أحكاموأنه إىل اإلغامء أقرب, إال أنه يقرر من غري ت املجنون,  ردد أن للخَ

 .وليس بينهام تفاوت

اخلرف,  إىل بيان حكم − فيام اطلعت عليه من كتبهم− ومل يتطرق احلنابلة 
ف الشيخ الفاين قال يلَّ عْ إال أن اإلمام البَ  فإذا ذهب عقله من الكرب « :ملا عرَّ

                                                 
الصبي  ن النائم حتى يستيقظ, وعنع: رفع القلم عن ثالثة: (قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ÷أي حديث عيلّ ) ١(

رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن : ; قال أبو داود)حتى حيتلم, وعن املجنون حتى يعقل
 )٤/٢٤٥(سنن أيب داود ). واخلرف: (زاد فيه. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ÷عيلّ 

 ).٢/١٢٩(, مصباح الزجاجة للبوصريي )٦/٢٣٢(خمترص السنن للمنذري : انظر) ٢(
 .)٩٨ص( كم من حديث رفع القلمإبراز احل) ٣(
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ف رِ ونه من ;)١(»فهو خَ بنيِّ أن احلنابلة يعدُّ قبيل  فوصفه بذهاب العقل يُ
 . وبالتايل يكون حكمه كحكمه ,اجلنون

وتأسيساً عىل ما سبق نعلم أن من أصابه اخلرف حتى صار غري مميِّز, 
 ;وال يعقل ما يقول ويفعل, فإنه يأخذ حكم املجنون حيث إنه فاقدُ األهلية

 .فال يصح منه التعاقد, ويبطل بذلك عقد الوكالة
 

אא 
אאא 

אאW 
لَ  ; فاختلف الفقهاء يف  ,فَلَسٌ  أما إذا أصاب املُوكِّ فهٍ رَ عليه لسَ جِ أو حُ

 :حكم الوكالة عىل أربعة أقوال
; فإن  :القول األول ذهب احلنفية إىل أنه إذا طرأ عىل املوكِّل عجزٌ أو سفهٌ

ين واقتضائه ال تبطل يف , وواخلصومات الوكالة تبطل يف العقود قضاء الدَّ
 . وقبض الوديعة

هُ لو مأْذُونًا: (قوله« :قال ابن نجيم جرُ حَ بًا وَ اتَ كَ لِهِ لو مُ كِّ وَ جزُ مُ ملا ) وعَ
لِمَ أو  , عَ جزِ , وقد بَطَلَ باحلَجرِ والعَ ةِ يعتمدُ قيامَ األمرِ كالَ   ذكرنا أنَّ قيامَ الوَ

                                                 
 ).١٥٠ص( املطلع عىل أبواب املقنع) ١(
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هُ . مل يَعلَم يَّدٌ  ,أطْلَقَ قَ ا  وهو مُ , وأمَّ وماتِ كِيالً يف العقودِ واخلُصُ بام إذا كان وَ
ِام لُ هبِ زِ نعَ ائِهِ فال يَ اقتضَ ين وَ بضِ ...الوكِيلُ يف قضاءِ الدَّ كيلُ بقَ , وكذا الوَ
, كام يف كايف احلاكم هِ رِ جْ هِ وحَ زِ جْ ةِ مل ينعزل بعَ ديعَ  .)١(» الوَ

ل إذا جْ باحلَ ذهب املالكية إىل أن الوكالة تبطل  :القول الثاين ر عىل املوكِّ
, وال  لَسِ األَخصِّ كم عليه بالفَ مِّ حُ لَسِ األَعَ  . تبطل بالفَ

لَسَ والفرق بني ال لَسِ األخص واألعم, أن الفَ كم فَ احلاكم  األخص هو حُ
ين الذي  بخلع ما بيد املُفلِس لغرمائه إذا طلبوا تفليس املدين, وكان الدَّ

ين يزيد عىل ,عليه حاال   .ما بيد املدين من املال ويكون الدَّ
لَسُ أما  ,  الفَ تقٍ ين بامله من التربع بعِ ائن من أحاط الدَّ األعم فهو منع الدَّ

الً  ين حاال أو مؤجَّ , سواء كان الدَّ ةٍ َالَ , أو محَ قْفٍ , أو وَ ةٍ قَ دَ , أو صَ بَةٍ  ,أو هِ
 .)٢(فاملنع هنا من الدائن ال بحكم احلاكم

 وتِ مَ بِ  لَ زَ عَ وانْ : (حه لقول املصنفعند رش − قال الصاوي يف حاشيته 
 .)٣(»ماءِ رَ للغُ  قِّ احلَ  الِ قَ ; النتِ صِّ خَ األَ  هِ سِ لَ فَ ذا بِ كَ وَ : يأَ «: قال −)هِ لِ كِّ وَ مُ 

; فإنه جيوز له أن  :القول الثالث ذهب الشافعية إىل أن املوكِّل إذا أصابه سفهٌ
 تبطل الوكالة به, يف الطالق واخللع والرجعة وقبول الوصية واهلبة, وال لَ يوكِّ 

                                                 
 .)٧/١٨٩(البحر الرائق ) ١(
 .)٢/٢٣٩(للنفراوي الفواكه الدواين : انظر) ٢(
 .)٢/١٨٩(حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ) ٣(
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فه بعد التوكيل فيام  أما ترصفه وتوكيله فيام سو ذلك فال جيوز; فإذا طرأ السَّ
 .سو ما ذكر, فإن الوكالة تبطل

املحجور عليه فيه, وجيوز فيام سواه  وأما املفلس فال جيوز توكيله يف املال
والطالق من املال الذي ليس يف يده; فيجوز توكيله يف عقود البيع والنكاح 

 .واخللع وغريها
نفردَ بالطَّالقِ و« :املاورديقال  ; فيَجوزُ أن يَ فيهُ ا السَّ ةِ اخلُ فأمَّ جعَ لْعِ والرَّ

بولِ الوَ  بصوقَ لَ ميَّةِ واهلِ كِّ وَ , فيجوزُ أن يُ نوبُ ع نْ ةِ وزُ  ,لكَ  ذنهُ يفيَ وال جيَ
ُوزُ أ , وال جيَ هُ فيام سواهُ فُ ُّ لَ فيه نتَرصَ كِّ وَ   .يُ

ا ا وزُ تَرصُّ وأمَّ ; فيجُ  املَالِ الملُفلِسُ هُ فيام سوَ ;ي يف يذفُ هِ ذا عىلَ هف.. .دِ
لَ يف امل كِّ وَ ُوزُ أن يُ ورِ عليهال جيَ ُوزُ أن البُط; لفيه الِ املحجُ فِهِ فيه, وجيَ ن تَرصُّ

كِّ  وَ يعٍ أو نِكاحٍ ع لَ فيام سواهُ منيُ هِ أو غقدِ بَ  .)١(»ريِ

ل إذا ذهب احلنابلة إىل  :القول الرابع أن الوكالة تبطل باحلَجرِ عىل املوكِّ
هٌ  فَ لَسٌ  أصابه سَ , إذا كانت الوكالة يف أعيان ماله, أما إذا كانت يف أو فَ

ة, أو الطالق, أو اخللع, أو القصاص, فال اخلصومات, أو الرشاء يف الذمَّ 
 .تبطل الوكالة عندهم

ف; رصُّ التَّ  أهلِ  ه منْ ا عن كونِ مهُ دُ حَ أَ  جَ رَ ومتى خَ « :ابن قدامة املقديسقال 

                                                 
 .)٨/١٩٦( الكبري احلاوي) ١(
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كمُ امل أنْ  مثلُ  هُ حُ كمُ ; فحُ هٍ فَ رَ عليه لسَ جَ َنَّ أو حيُ  ...وتِ جيُ
لِ وكانت الوَ  وإنْ  رَ عىل املُوكِّ جِ الِهِ بطَ كالَ حُ طاع ت; النقِ لَ ةُ يف أعيانِ مَ

ُّ تَ  , أو الرشِّ كانَ  وإنْ , هِ الِ مَ  ه يف أعيانِ فِ رصَ ةِ , أوت يف اخلُصومَ ةِ مَّ , الطَّ  اءِ يف الذِّ القِ
; فالوَ أو اخلُلْ  , أو القِصاصِ  .)١(»احاهلِ ة بِ كالَ عِ

ل يلٍ كِ  وَ ىلَ عَ  هٍ فَ سَ لِ  رٍ جْ حَ بِ  ةٌ كالَ وَ  لُ بطُ تَ وَ « :البهويتوقال  وكِّ  يثُ حَ  ;أو مُ
َ اعتُ  ُّ ه; كالتَّ شدُ رُ  ربِ , هٍ فَ سَ بِ  لْ بطُ مل تَ  ةٍ عَ جْ ورَ  القٍ طَ  حوِ كَّل يف نَ وَ  , فإنْ املايلِّ  فِ رصَ

  ....حوهونَ  اءٍ مَ  قاءِ سْ تِ أو اسْ  طابٍ تِ احْ  حوِ كَّل يف نَ وَ  وذا لَ كَ وَ 
رَ عليه فيه; كأعيان مَ لِ  ةٌ كالَ وَ  لُ بطُ تَ وَ  جِ لٍ فيام حُ وكِّ لَسِ مُ  طاعِ ; النقِ هِ الِ فَ

   ,امنٍ ضأو يف  ,هتِ يف ذمَّ  ءٍ يش اءِ يف رشِ  لَ كَّ فيها, بخالف ما لو وَ  هِ فِ رصُّ تَ 
 .)٢(»اضٍ رتِ أو اقْ 

אאW 
 ببطالن الوكالة إذا أصابملا ذهبوا إليه من القول استدل احلنفية ) ١

جِ  عجزٌ  لَ املوكِّ  قيام الوكالة يعتمد عىل قيام أهلية أمر  بأنّ : فهٍ عليه لسَ  رَ أو حُ
 .فتبطل الوكالة ,املوكِّل; فإذا بطلت أهلية أمره بالترصف يف املال, بطل األمر

ن واقتضائه وقبض الوديعة; فألن يأما عدم بطالن الوكالة يف قضاء الدَّ 

                                                 
 ).٥/٢٤٣(املغني ) ١(
 ).٢/١٩١(رشح منتهى اإلرادات ) ٢(
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ه, فليس من ؤين واقتضاعن ترصفه يف ماله, أما قضاء الدَّ ر إنام يكون جْ احلَ 
 .)١(واستهالكه قبيل الترصف يف ماله

ن بالتفريق بني بطالن الوكالة يف الفلس األخص وأما املالكية القائل) ٢
تقل فيه احلق أن الفلس األخص ين :دون الفلس األعم; فوجه التفريق عندهم

إىل الغرماء; ألن احلاكم هنا يأمر بخلع ما يف يد املفلس من املال لغرمائه الذين 
طلبوا تفليسه, وهذا بخالف الفلس األعم الذي يمنع الغرماء فيه املفلس من 

 .)٢(الترصف بامله, مع بقاء املال يف يده
حجور عليه ل املاملوكِّ  بطالن الوكالة يف حقِّ ب القولالشافعية  لوعلّ ) ٣

 يف يده ااحلجر إنام تناول م أنّ بلفلس إذا كان ترصفه يف املال الذي حتت يده, 
 .)٣(; فيمنع من الترصف فيه بيعاً ورشاءً وهبةً من املال
يملك  ال السفيه بأن :لوعلل احلنابلة قوهلم ببطالن الوكالة بسفه املوكِّ ) ٤

 .ملّكه لغريه أيضاً الترصف يف ماله; فال يُ 
احلال لو حجر عليه لفلس; النقطاع ترصفه يف أعيان ماله, أما يف وكذا 

  ة والطالق والقصاص, ونحوها; فإن الوكالة اء يف الذمَّ اخلصومة والرشِّ 
 .)٤(ال تنقطع لعدم انقطاع أهليته فيها; إذ إهنا ال تتعلق بعني ماله 

                                                 
 ).٧/١٨٩(البحر الرائق : انظر) ١(
 ).٢/١٨٩(حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري : انظر) ٢(
 ).٨/١٩٦(احلاوي : انظر) ٣(
 ).٢/١٩١(, رشح منتهى اإلرادات )٥/٢٤٣(املغني  :انظر) ٤(
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אW 
املالكية أن  سألة يتبنيهذه املعند التأمل يف تعليالت املذاهب الفقهية يف 

بني بطالن  ونفرقمن جهة أهنم ي بعض الصور; خيتلفون مع اجلمهور يف حكم
لَسِ  لَسِ األعمِّ  الوكالة بالفَ   .األخصِّ دون الفَ

احلكم بأهلية الترصف أظهر من  قَ تعلُّ  بأنَّ : هذا التفريق جياب عنو
د تعلقه بانتقال حق الغري يف ذلك املال; وهذا املعن  − أي نقص األهلية− ى جمرَّ

; بدليل أن للغرماء منع املفلس  ظاهر يف حالتي الفلس األخص والفلس األعمِّ
من الترصف يف ماله باهلبة, أو العتق, أو الصدقة, أو الوقف, أو احلاملة; سواء 

 . أو مؤجالً  أكان الدين حاال 

אW 
, ومناقشتها لتهمبعد هذا العرض ألقوال الفقهاء يف املسألة وبيان أد

هه أو فَ سَ  ن الوكالة تبطل بعجز املوكِّل أومن أاجلمهور  قوة ما ذهب إليهيتبني 
, إذا كان توكيله متعلقاً بعني مالهسِ لَ فَ   :وذلك ملا ييل ;)١(ه مطلقاً

ام باألهلية, فال يصح ترصفهم  فيه واملفلس ناقصوالعاجز والسَّ  أن )١
    ¨  §  ¦ ¥ ¤﴿:  تعاىل كام يدل له قول اهللا يف أيدهيم من املال,

© ª «    ¬ ® ¯ ° ± ² ³      ´  ﴾)والتوكيل نوع ; )٢
                                                 

 .ةللحنابل مع اختالفهم يف بطالهنا يف اخلصومات, فاحلنفية والشافعية يبطلون الوكالة فيها, خالفاً ) ١(
 .٥: النساء) ٢(
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من الترصف يف املال; حيث يقوم الوكيل بمقتضاه بالترصف وفق ما يمليه 
ل من بي أو غري ذلك من أنواع  ,ارةٍ ـأو إج ,ةٍ ـأو هب ,راءٍ ـأو ش ,عٍ ـعليه املوكِّ

 .الترصفات
ل الذي هو مظنة سوء الترصف يف إدارة أن السفه نوع من نقص العق) ٢

 .ال وإتالفه بال فائدةاملضياع ل شؤون احلياة, فكان مظنة
أن عقد الوكالة يتطلب من املوكِّل متابعة الوكيل يف ترصفاته, ووجود ) ٣

 .العجز أو السفه مانع من حتقق هذه املتابعة أو سالمتها
ترصفه  صحة ع منيمنيف مال الشخص ) الغرماء(أن تعلق حق الغري ) ٤

فيه جتاوز حلق أولئك الغرماء, لترصف يف املال الذي بيده با والتوكيليف ماله; 
 .فيمنع من ذلك حفظاً حلقهم

ل أو عجزه أو فَ , فال تبطل بسَ غري املاليف رصف أما الوكالة يف التّ  ه املوكِّ
ه; لعدم تعلّ  لَسِ ; كعقد وألنه ملا جاز ترصفه يف غري املال ابتدا, باملال اقهفَ ءً

 .النكاح, أو إيقاع الطالق, أو اخللع; جاز توكيله فيها
 

 واهللا أعلم, وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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W 
; تعودُ  , ومقاصدَ جليلةٍ عىل األرسةِ رشع اهللاُ تعاىل الطّالقَ حلكمٍ عظيمةٍ

وجيّة الّتي قامتْ لتكونَ استمراراً  ; ذلك ألنّ احلياةَ الزّ واملجتمع بكل خريٍ
, ومصدرَ سكنٍ وطمأن  ينةٍ واستقرارٍ لألرسةِ وللمجتمعِ للنّوعِ اإلنساينِّ

ها ها ويمنعُ دوامَ ; ربّام عرضَ هلا ما يفسدُ ,  كانحرافِ أحدِ  ;اإلسالميِّ وجنيِ الزّ
جلِ ع بني  والتباغضلقيامِ بحقِّ أهلِه, أو وقوعِ التنافرِ ا نأو عجزِ الرّ

, وكثرةِ اخلالفاتِ واملشكالتِ بينهام, أو غريِ ذلك من األسبابِ الّتي  وجنيِ الزّ
وجنيِ  ; فرشع اهللا الطّالقَ ليكونَ خمرجاً للزّ جلِ واملرأةِ متنعُ دوامَ العالقةِ بني الرّ

ابطةِ املضطّر , والرّ ن هو خريٌ له; من هذه احلياةِ القلقةِ بة, وليبحثَ كلٌّ منهام عمّ
; كام قال  ةٍ مطمئنّةٍ ̀   _ ~ {   | }﴿: الستئنافِ حياةٍ أرسيّ

ab c d e f  ﴾)١(. 
وجنيِ أحكاماً  وقد رشعَ اإلسالمُ إلهناء هذا امليثاقِ الغليظِ بني الزّ

                                                 
 .١٣٠: النساء)  ١(
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ةِ املر ;عديدةً  ه, وعدّ , وصورِ , تتعلّق بكيفيّة إهنائِه, وألفاظِ الطّالقِ أةِ املطلّقةِ
ا; حتّى تنتهي  وجني مراعاهتُ ة الّتي ينبغي عىل الزّ وغري ذلك من املسائلِ املهمّ

ابطةُ عىل الوجهِ الالئقِ هبا  .هذه الرّ
ة للمجتمع املسلمِ  وقد أخذت صورُ الطّالقِ عىل امتدادِ احلياةِ األرسيّ

; منها ما كان موجوداً عىل عهدِ النّبيّ  تهر وقوعُ , واشملسو هيلع هللا ىلصأشكاالً عديدةً
 .الطّالقِ به, ومنها ما حدث بعد ذلك, واختلف العلامءُ يف وقوع الطالقِ بهِ 

  Wא
ة , وكثر وقوعها يف النّاس, من صور الطّالق الّتي حدثت بعد عرصِ النّبوّ

قِ يعرف بالطّال ما: وجرت هبا ألسنتهم, واختلف العلامءُ يف وقوعِ الطّالقِ هبا
جلُ لزوجتِه ; كام لو قال الرّ , )إذا خرجتِ من البيتِ فأنتِ طالقٌ (: املعلَّقِ

  , ومل يستثن; فهل يقع طالقُه )إذا ذهبتِ إىل بيتِ أهلِك فأنتِ طالقٌ (: أو
اجعِ عن طالقه; بأن يأذن هلا بعد ذلك, أم ليس  وأ ال?, وهل له احلقُّ يف الرتّ

 له ذلك?
 :تان من مسائل كتاب الطّالقوهذا البحث يتعلّقُ به مسأل

 ?قُ املعلَّقُ هل يقعُ الطال: األوىل
?: الثانية اجعُ عن الطالقِ املعلَّقِ  هل يصحُّ الرتّ
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אא 
אא؟ 

אאW 
 :اختلف العلامء يف وقوع الطّالق املعلّق عىل ثالثة أقوال

ل لِّق عليه أنّ الطالق إذ :القول األوّ لِّق عىل رشط يقع إن حصل ما عُ ا عُ
 .لفظ الطالق, وال عربة بنيّة صاحبه أو قصده; سواء قصد التّهديد أو غريه

 .احلنفيّة, واملالكيّة, والشافعيّة, واحلنابلة: وإليه ذهب مجهور العلامء
 :نصوصهم يف ذلكإليك و
 :مذهب احلنفية )١

ط وقع إىل رش − الطالق: أي− وإذا أضافه«: قال الربهانُ املرغيناينُّ 
 .)١(»إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ : عقيب الرشط; مثل أن يقول المرأته

 :مذهب املالكية )٢
ا ما يلزمه باتّفاق: فصل« :قال ابنُ رشدٍ    .)٢(فاليمني بالطّالق: فأمّ

أنّ الرجل لو حلف بطالق امرأته عىل نفسه : ال اختالف بني أحد من العلامء
                                                 

 ).٣/٣٧٤(حاشية ابن عابدين : وانظر). مع رشحه اهلداية −١/٢٥١(بداية املبتدي )  ١(
: إحدامها :قد عرف أنّ احللف بالطالق له صيغتان«): ٣/٨٣(قال ابن القيم يف إعالم املوقّعني ) ٢(

وأن اخلالف يف الصيغتني . الطالق يلزمني ال أفعل كذا: والثانية. إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق
 . »قديامً وحديثاً 
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الطالق  أن اليمني الزمة له, وأن: ال يفعله أو أن أو عىل غريه أن يفعل فعالً 
واقع عليه يف زوجته إذا حنث يف يمينه; ألن احلالف بالطالق أن ال يفعل 

أو أن يفعله إنّام هو مطلق عىل صفة ما; فإذا وجدت الصفة التي علق  فعالً 
هبا طالق امرأته لزمه ذلك, إال ما روي عن أشهب يف احلالف عىل امرأته 

فتفعله قاصدة لتحنيثه أن ال يشء عليه, وهو   تفعل فعالً بطالقها أن ال
أنت حر إن فعلت كذا : (شذوذ, وإنّام االختالف املعلوم فيمن قال لعبده

 .)١(» ففعله, وباهللا سبحانه التوفيق) وكذا
 :مذهب الشافعيّة )٣

ريازيُّ   ,ول الدارـل كدخـال يستحي القُ برشطٍ ـلِّق الطـإذا عُ «: قال الشِّ
 .)٢(»فإذا وجد الرشط وقع, وإذا مل يوجد مل يقع ;تعلّق به ;وجميء الشهر

 :مذهب احلنابلة )٤
ط−قال ابنُ قدامةَ  وكلّها إذا كانت مثبتةً «: − بعد أن ذكر أدوات الرشّ

: إن قمتِ فأنتِ طالقٌ فقامت: ثبت حكمها عند وجود رشطها; فإذا قال
 .)٣(»طلقت, وانحلَّ رشطُه

                                                 
 ).٢/٣٨٩(الرشح الكبري عىل خمترص خليل للدردير : وانظر). ١٢٠ − ٢/١١٩( املمهدات املقدمات) ١(
ب ) ٢( مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ  :وانظر). مع رشحه املجموع للنووي −١٧/١٥٢(املهذّ

 .فام بعدها) ٣/٣١٣(املنهاج للخطيب الرشبيني 
 ). ٨/٤٢٠(الرشح الكبري البن قدامة : وانظر). ١٣٢ص(عمدة الفقه ) ٣(
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, سواء الطالقُ املعلَّ  :القول الثاين قُ إذا وجد املعلَّقُ عليه ال يقعُ أصالً
د به احلثُّ عىل فعل يشء أو تركه أو تأكيد  أكان عىل وجه اليمني; وهو ما قُصِ

د به وقوعُ الطالقِ عند حصولِ  اخلرب, أم مل يكن عىل وجه اليمني; وهو ما قُصِ
 .املعلَّقِ عليه

; فقد قال ابنُ حزم الظاهريُّ  ةُ ا تعليقُ ذلك «: وإليه ذهب الظاهريّ وأمَّ
لُّ ذلك باطِلٌ  ها فكُ ها, أو متلِيكِها أمرَ , أو ختيِريِ تاقٍ , أو بعَ هِ بطالقٍ ليس ...كلِّ

  إذا جاءَ : من قال«: بل قال. )١(»تعاىل, والتَّوبةُ فقط اهللافيه إالّ استِغفارُ 
, أو ذكر وقتاً ما; فال تكونُ طالقاً بذلك ال اآلنَ  هرِ فأنتِ طالقٌ , رأسُ الشّ

هرِ   .)٢(»وال إذا جاءَ رأسُ الشّ

, أما إن  :القول الثالث الطّالقُ املعلَّقُ يعترب طالقاً إذا قُصد به الطالقُ
; تلزمُ فيها كفارةُ اليمنيِ  ; فيعتربُ يميناً  .قُصد به احلثُّ أو املنعُ

, وتلمي نُ ـه ذهب ابـ, وإلي)٣(ةِ ـن املالكيّ ـال أشهبُ مـه قـوب ه ـتيميّةَ ذُ
 . )٤(نُ القيِّمِ ـاب

إن دخلتِ الدارَ فأنتِ  :والثالث صيغة تعليق; كقوله«: قال ابن تيمية
                                                 

 ).٩/٥١٨(املحىلّ ) ١(
 ).١٠/٢١٣(املحىلّ ) ٢(
 ). ١٢٠ −٢/١١٩( املمهدات املقدمات: انظر) ٣(
 ).٤/١٢٠(العاملني إعالم املوقّعني عن ربّ : انظر) ٤(
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; وهو  ,طالقٌ  ا أن يكونَ قصدُ صاحبِه احلَلِفَ ى هذا طالقاً بصفة; فإمّ ويسمّ
فةُ كْ يَ  ه إيقاعَ الطالقِ  ,رهُ وقوعَ الطالقِ إذا وجدت الصِّ ا أن يكونَ قصدُ وإمّ

فةِ  قِ الصِّ  .عند حتقّ
لُ  ه حكمُ : فاألوّ إن  :, ولو قال)١(احلَلِفِ بالطّالقِ باتّفاقِ الفقهاءِ  حكمُ

حنث بال نزاع نعلمه بني : وحلف بالطالق ,عتق رقبة فعيلَّ  حلفت يميناً 
إن  :كقوله ,وكذلك ما يعلّق بالرشط لقصد اليمني ,العلامء املشهورين

أو عيلّ صوم   ,كذا فعيلّ عتق رقبة, أو فعبيدي أحرار, أو فعيلّ احلج فعلتُ 
العتق  :فإن هذا بمنزلة أن يقول ;ونحو ذلك ,أو هدي ,أو فاميل صدقة ,رشه

لكن املؤخر يف  ,أو نحو ذلك ,أو عيل احلج ال أفعل كذا ,يلزمني ألفعل كذا
واملنفي يف هذه الصيغة مثبت يف هذه  ,صيغة الرشط مقدم يف صيغة القسم

 .الصيغة
يقع به عند الصفة فهذا  وهو أن يكون قصد إيقاع الطالق: والثاين

                                                 
الطالق يلزمني : فهو أن يقول: وأما صيغة القسم« : صيغة القسم الّتي قال فيها قبل هذا: يعني) ١(

ألفعلن كذا, وال أفعل, فيحلف به عىل حض لنفسه أو لغريه أو منع لنفسه أو لغريه, أو عىل 
يمني باتفاق أهل اللغة  تصديق خرب أو تكذيبه; فهذا يدخل يف مسائل الطالق واأليامن, فإن هذا

ى يميناً  فإهنا صيغة قسم, وهو يمني أيضاً  , ولكن يف عرف الفقهاء; مل يتنازعوا يف أهنا تسمّ
تنازعوا يف حكمها; فمن الفقهاء من غلّب عليها جانب الطالق فأوقع به الطالق إذا حنث, 

  : فارة يمني, أو قالعليه ك: ومنهم من غلّب عليها جانب اليمني فلم يوقع به الطالق; بل قال
 . »لال يشء عليه بحا
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واخللف,  الطالق إذا وجدت الصفة; كام يقع املنجز عند عامة السلف
وقد ذكر  ,أنت طالق عند رأس الشهر: بوقت كقولهت الطالق وكذلك إذا وقَّ 

 ,غري واحد اإلمجاع عىل وقوع هذا الطالق املعلّق, ومل يعلم فيه خالف قديم
  مع أن  ,, وهو قول اإلمامية)١(لكن ابن حزم زعم أنه ال يقع به الطالق

إمجاع العلامء عىل أنه يقع به الطالق, وذكر  )٢()كتاب اإلمجاع(ابن حزم ذكر يف 
ال  نّ اخلالف إنّام هو فيام إذا أخرجه خمرج اليمني; هل يقع الطالق, أووذكر أ

 . )٣(»...مكفرة عىل ثالثة أقوال يقع, أو ال يشء عليه? أو يكون يميناً 

אאW 
ل )١  :أدلة القول األوّ

ل القائل ن بوقوع الطّالق املعلّق عند وقوع واستدلّ أصحاب القول األوّ
تهم وأظهرهارشطه املعلّق عليه  ة كثرية, ومن أقو أدلّ  : بأدلّ

هُ لٌ امرَ جُ رَ  طلّقَ «: عن نافع قال − معلّقاً − )٤(ما رواه البخاري − أ   تّةَ البَ  أتَ
ْ ملَ  نْ إِ , وَ هُ نْ بُتَّت مِ  دْ قَ ت فَ جَ رَ خَ  نْ إِ  :رَ مَ عُ  ابنُ  الَ قَ , فَ تْ جَ رَ إن خَ   يسَ لَ ج فَ رُ  ختَ

 .»ءٍ يشَ بِ 
                                                 

 ).١٠/٢١٣(املحىلّ : انظر) ١(
 ).٧٣ص(مراتب اإلمجاع : انظر) ٢(
)٣ ( جمموع الفتاو)٤/١١٧(إعالم املوقّعني عن ربّ العاملني : وانظر). ٣٣/٤٥.( 
 ).٥/٢٠١٨(صحيح البخاري )  ٤(
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من طريق سفيان الثوري عن الزبري بن عدي  )١(ما رواه البيهقي − ب
 إن فعلتْ : يف رجل قال المرأته ÷عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 

َ  قُّ حَ أَ  وَ هُ , وَ ةٌ دَ احِ وَ  يَ هِ «: كذا وكذا فهي طالق, فتفعله, قال  .»اهبِ
ثنا ابن أيب الزناد  :)٢(ما أخرجه البيهقي − ج من طريق ابن أيب أويس حدّ

أنت : أيّام رجل قال المرأته«: عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون
طالق إن خرجت حتّى الليل فخرجت, أو قال ذلك يف غالمه فخرج غالمه 

  غالمه; ألنه ترك أن يستثني, طلقت امرأته, وعتق : قبل الليل بغري علمه
 .»فإنام جيعل تفريطه عليه ;ط يف االستثناءإال بإذين لكنه فرّ : لو شاء قال

أن يف القرآن والسنة وأشعار العرب وكالم الفصحاء من التعليقات  − د
التي فيها احلث أو املنع ما ال حيىص مع القطع بحضور املرشوط فيها عند 

 . الرشط
ح اسم التطليق ملا تقدم; فيندرج حتت قوله أنّه عند الرشط يص − هـ
   .)٣(﴾ × Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö﴿: تعاىل

ضٌ إىل العبد بقوله تعاىل , )٤(﴾F G﴿: كام أن التّطليق مفوّ
ز واملعلّق; فيندرجُ املعلّقُ حتتَ اآليةِ   . وهو أعمُّ من املُنَجَّ

                                                 
)١ ( السنن الكرب)٧/٣٥٦(. 
)٢ ( السنن الكرب)٧/٣٥٦(. 
 .٢٣٠: البقرة) ٣(
 .١: الطالق) ٤(
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املروزي, نقله حممد بن نرص : اإلمجاع عىل وقوع الطالق املعلّق − و
 .)١(وغريهم ,وأبو ثور, وابن املنذر

 :أدلة القول الثاين )٢
,  ن بعدم وقوع الطّالق املعلّقواستدلّ أصحابُ القولِ الثّاين القائل أصالً

 :وأنّه ال يشء عىل احلالف به بام ييل
ا فَالَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ^حديث ابن عمر  − أ  الِفً انَ حَ نْ كَ ْلِفْ  مَ حيَ

, )٢(»اهللاإِالَّ بِ  , وال هي يميناً ; فصحَّ أنّ من حلف بغري اهللا تعاىل فليس حالفاً
وهو باطل ليس فيه إال استغفار اهللا تعاىل, والتوبة فقط; إذ اهللا مل يوجب 

 .  كفارة يف غري يمني به; فال كفارة يف يمني بغريه 
لَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبي  أن ’حديث عائشة  − ب الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ يْهِ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ , وال يف سنّةٍ )٣(»أَمْ  .)٤(, والطّالقُ املعلَّقُ مل يأتِ ال يف قرآنٍ

 :أدلّة القول الثّالث )٣
د به الطالق  استدلّ أصحاب القول الثالث بأنّ الطّالق املعلّق إن قُصِ

                                                 
ليل وال اانظر هلذ) ١( فتاو (ضمن : رسالة النظر املحقق يف احللف بالطالق املعلّق: قبله نذيلّ الدّ

 ).٢/٣١٠) (السبكي
 ).١٦٤٦(, ومسلم )٣٦٢٤(رواه البخاري ) ٢(
 ).١٧١٨(رواه مسلم ) ٣(
 ).٨/٦(, )٥١٩−٩/٥١٨(املحىلّ : انظر) ٤(
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ة كثرية, ومن أقو د به احلثُّ أو املنع كان يميناً  بأدلّ , وإن قُصِ  كان طالقاً
تهم وأظهرها  : أدلّ

عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد اهللا املزين  )١(ما رواه عبد الرزاق − أ 
كل مملوك هلا حر, : قالت مواليت ليىل بنت العجامء«: أخربين أبو رافع قال: قال

وكل مال هلا هدي, وهي هيودية ونرصانية إن مل تطلق زوجتك أو تفرق بينك 
يت زينب بنت أم سلمة, وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه فأت: وبني امرأتك, قال
 − جعلني اهللا فداك− يا زينب : فجاءت معي إليها, فقالت: ذكرت زينب, قال

هيودية ونرصانية? : كل مملوك هلا حر, وهي هيودية ونرصانية, فقالت: إهنا قالت
فأتيت حفصة, : فكأهنا مل تقبل ذلك, قال: خيل بني الرجل وامرأته, قال

كل : إهنا قالت − جعلني اهللا فداك − أم املؤمنني: ت معي إليها, فقالتفأرسل
: فقالت حفصة: مملوك هلا حر, وكل مال هلا هدي, وهي هيودية ونرصانية, قال

هيودية ونرصانية? خيل بني الرجل وامرأته, فكأهنا أبت, فأتيت عبد اهللا بن عمر 
أنت وبآبائي أبوك,  بأيب: فانطلق معي إليها, فلام سلم عرفت صوته, فقالت

, بأمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي يشء أنت? أفتتك زين: فقال
يا أبا عبد الرمحن, جعلني اهللا فداك, : وأفتتك أم املؤمنني فلم تقبيل منهام, قالت

: كل مملوك هلا حر, وكل مال هلا هدي, وهي هيودية ونرصانية, قال: إهنا قالت
 .»وامرأته يمينك, وخيلِّ بني الرجلهيودية ونرصانية? كفِّري عن 

                                                 
 ).٨/٤٨٦(املصنف ) ١(
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وحفصة  فسألت عائشة وابن عباس«: ويف رواية عند الدارقطني والبيهقي
 ?وماروت أتريدين أن تكوين مثل هاروت :فكلهم قالوا هلا ,~وأم سلمة 

رَ عن يمينها َ بينهام ,فأمروها أن تكفِّ  .)١(»وختيلِّ
القِ إال أنّه يدلّ عىل أنّ أن األثر وإن مل يكن فيه ذكر للطّ : وجه الداللة

; حيث  ; قياساً عىل ما ذكر فيه من املالِ والعتقِ رةٌ الطّالقَ املعلَّقَ يمنيٌ مكفَّ
لِّق عليه, بل ألزموها الكفارةَ  ق ما عُ م مل يلزموها املعلّقَ عند حتقّ  .إهنّ

, ويرسي اهللاوإذا كان العتقُ الذي هو أحبُّ األشياءِ إىل «: قال ابن القيّم
ة, ورسعة النّفوذ ما ليس لغريه ,ملك الغرييف  وحيصل بامللك  ,وله من القوّ

كام أفتى به الصحابة; فالطالق  ,والفعل قد منع قصد اليمني من وقوعه
 . )٢(»أوىل وأحر بعدم الوقوع

قاً −ما رواه البخاريُّ  − ب قُ «: قال ^عن ابن عبّاس  − معلّ الطَّالَ
طَ ـعَ  ه نيّ ابنُ عبّاسٍ ـفب ;)٣(»رٍ ـنْ وَ ه أن يوقعَ    ;أنّ الطّالقَ إنّام يقعُ بمن غرضُ

هِ عليه, ومن طلّق وال يقصدُ  الفِ به, واملْكرَ ه كاحلْ قوعَ ,  ال ملِن يكرهُ وُ الطّالقَ
 .  )٤(وإنّام يقصدُ التّخويفَ 

أنّ يف الرشط معنى القسم من حيث كونه مجلة غري مستقلة دون  −ج
                                                 

 ).١٩٨٢٩(البيهقي سنن , )٤٣٣١(الدارقطني سنن  )١(
 .)٣/٧٠(إعالم املوقّعني : انظر) ٢(
 ).٥/٢٠١٧(صحيح البخاري ) ٣(
 ).٣٣/٦١(جمموع الفتاو : انظر) ٤(
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 ومـذا يكون داخالً يف عمـ; وهل)١(واهللا, وباهللا, وتاهللا :ولهـواب فأشبه قـاجل
 . )٢(اآليات واألحاديث اآلمرة بتكفري اليمني

אW 
ل )١  :مناقشة أدلة القول األوّ
إن «: −فيمن طلّق امرأتَه البتّةَ إن خرجت−نوقش قولُ ابنِ عمر  − أ 

; بأنّه حممول عىل ما إذا »خرجت فقد بُتَّت منه, وإن مل خترج فليس بيشء
ط, ال عىل ما كان قصده احلثّ عىل قصد  الزوج الطالق عند وجود الرشّ

 .)٣(الفعل أو املنع منه; مجعاً بني اآلثار املختلفة يف هذا الباب
إن فعلت كذا وكذا : فيمن قال المرأته − نوقش قولُ ابن مسعود  − ب

; »هي واحدة, وهو أحق هبا«: − فهي طالق, فتفعله ; بأنه منقطع ال يصحّ
م النّخعي الراوي عن ابن مسعود مل يسمع منه, وال من أحد من ألن إبراهي

 .)٤( ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 
أنت طالق : فيمن قال المرأته−نوقش قولُ الفقهاء من أهل املدينة  −ج

إن خرجت حتّى الليل فخرجت, أو قال ذلك يف غالمه فخرج غالمه قبل 
                                                 

 ).٨/٣٣٤(املغني البن قدامة : انظر) ١(
 ).٣٣/٥٠(جمموع الفتاو : انظر) ٢(
 ). ٧٢−٣/٦٧(إعالم املوقّعني : انظر) ٣(
 .)٣/٦٧(إعالم املوقّعني  ,)١٤١ص(جامع التّحصيل يف أحكام املراسيل للعالئي : انظر) ٤(
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شاء  ك أن يستثني, لوطلقت امرأته, وعتق غالمه; ألنه تر«: − الليل بغري علمه
; بأن يف »فإنام جيعل تفريطه عليه ;ط يف االستثناءلكنه فرَّ  ;إال بإذين: قال

ة احلديث, قال  فه غري واحد من أئمّ سنده إسامعيل بن أيب أويس, وقد ضعّ
وأما الشيخان فام يُظن هبام أهنام أخرجا عنه إال الصحيح «: احلافظ ابن حجر

 . )١(»من حديثه الذي شارك فيه الثقات
فه ابنُ معني  ويف سنده أيضاً  عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه, وقد ضعّ

إنه مضطرب احلديث,  :وابن املديني وابن مهدي وغريهم, وقال فيه أمحد
أين كنا : وقال ,وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء

 . )٢(عن هذا?
م وعىل فرض التّسليم بثبوت هذه اآلثار فإنّ هؤالء الذين : وغريها ممّا تقدّ

م ألزموا احلالف ما حلف به قد ثبت: نقل عنهم يف هذا اجلواب عنهم  أهنّ
يمني يف هذه  أنّه أفتى بكفارة: فثبت عن ابن عباس من غري وجه ;نقيض ذلك

; فغاية األمر أن يكون عنهام روايتان, وأما )٣(األيامن, وكذلك ابن عمر
وعمر بن اخلطاب فلم ينقل عنهم إال أهنا أيامن عائشة وحفصة وزينب 

 .)٤(ويبقى الذين مل خيتلف عنهم ,مكفرة; فمن اختلف عنه سقط قوله
                                                 

 ).١/٢٧٢(هتذيب التهذيب ) ١(
 ).  ١٥٦−٦/١٥٥(هتذيب التّهذيب : انظر) ٢(
 ).٨/٨(املحىلّ البن حزم : انظر لآلثار التي أشار إليها) ٣(
 ).١٣٨ص(نظريّة العقد البن تيمية : انظر) ٤(
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أنّ يف القرآن والسنة وأشعار العرب وكالم الفصحاء : نُوقش قوهلم −د
من التعليقات التي فيها احلث أو املنع ما ال حيىص مع القطع بحضور 

وأما قول «: بام ذكره شيخ اإلسالم; فإنّه قالاملرشوط فيها عند الرشط; 
 :إنه التزم الطالق عند الرشط فيلزمه فهذا باطل من أوجه: القائل

إن فعلت كذا فأنا هيودي  :أن احلالف بالكفر واإلسالم كقوله: أحدها
هو التزام للكفر : إن فعلت كذا فأنا مسلم: وقول الذمي ,أو نرصاين

ألنه مل يقصد وقوعه عند  ;مه ذلك باالتفاقوال يلز ,واإلسالم عند الرشط
وهذا املعنى موجود يف سائر أنواع احللف  ,بل قصد احللف به ,الرشط

 .بصيغة التعليق
مل يلزمه أن : أن أطلق امرأيت إن فعلت كذا فعيلَّ : أنه إذا قال: الثاين

 .إذا فعله )١(يطلقها باالتّفاق
 :مه برشطنيعند الرشط إنام يلز م ألمرٍ زِ أن امللتَ : الثالث
 .قربة مُ زَ أن يكون امللتَ : أحدمها
فلو التزم ما  ;أن يكون قصده التقرب إىل اهللا به ال احللف به: والثاين

بل جتزيه  .ليس بقربة كالتطليق والبيع واإلجارة واألكل والرشب مل يلزمه
وهو مذهب الشافعي وأمحد,  ,كفارة يمني عند الصحابة ومجهور السلف

                                                 
, ولعل املراد بغري خالف بينهم وبني »بغري خالف«): ٤/٩٩(القيّم يف إعالم املوقّعني  وقال ابن) ١(

 .اجلمهور, واهللا أعلم



 
 
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١١٥

 .وقول املحققني من أصحاب مالك ,أيب حنيفةوآخر الروايتني عن 
وهنا احلالف بالطالق هو التزم وقوعه عىل وجه اليمني, وهو يكره 

وكام يكره  ,كام يكره وقوع الكفر إذا حلف به ,وقوعه إذا وجد الرشط
 .)١(»وجوب تلك العبادات إذا حلف هبا

 Í﴿: نوقش االستدالل باندراج الطالق املعلّق يف قوله تعاىل − هـ
Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö ×  وج ﴾, ونحوها من اآليات; بأنّ الزّ

إذا علّق الطّالق قاصداً اليمني, ومل يقصد وقوعه مل يدخل يف عموم هذه 
ق اليشء املعلّقِ  ة, وإنّام يدخل فيام إذا قصد وقوع الطّالق عند حتقّ األدلّ

 .)٢(عليه
بعض  ه قد نقلنوقشت دعو اإلمجاع عىل وقوع الطالق املعلّق; بأنّ  − و

 :الناس قولني آخرين
أنه يلزمه به : والثاين. أنه ال يلزمه به يشء; وهو قول الظاهريّة: أحدمها 

 .)٣( , وابن القيّم, وابن تيميةكفارة إن مل يقصد به الطّالق, وهو قول أشهب

 :مناقشة أدلّة القول الثاين )٢
ا فَ «: نُوقش استدالهلم بحديث −أ  الِفً انَ حَ نْ كَ ْلِفْ إِالَّ مَ , »اهللابِ  الَ حيَ

                                                 
)١ ( جمموع الفتاو)٣٣/٥٦.( 
 ).٩/١٠٨(اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيّة للغنّام : انظر) ٢(
ق : انظر) ٣(  ).٣١١− ٢/٣١٠(النّظر املحقّ
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 غري يمني به; بأنّ تسمية الطّالقِ وقوهلم بأنّ اهللا تعاىل مل يوجب كفارة يف 
ام هو عىل سبيل املجاز, من حيث إنه يفيد ما يفيده اليمني باهللا يميناً إن املعلّقِ 
; فال يكون : تعاىل وهو احلثُّ عىل الفعل, أو املنعُ منه, أو تأكيدُ اخلربِ
 .  )١( يث املذكور متناوالً الطالقَ املعلَّقَ احلد

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو «: بحديث ويناقش استدالهلم − ب
; بأنّ هذا فيام كان من العبادات التي مدارها عىل التوقيف, وال يعمُّ ما »رد

 .كان من باب املعامالت, واألحوال الشخصية, كام هو الشأن يف مسألتنا

 :ة القول الثّالثمناقشة أدلّ  )٣
م بأثر أيب رافع يف أنّ موالته ليىل بنت العجامء قالت − أ  : نوقش استدالهلُ

, وكل مال هلا هدي, وهي هيودية ونرصانية إن مل تطلق  كل مملوك هلا حرٌّ
زوجتك أو تفرق بينك وبني امرأتك, وأنّ ابن عمر وعائشة وابن عباس 

رَ عن  ~وحفصة وأم سلمة  َ بينهام; بأنّ ذكر  ,يمينهاأمروها أن تكفِّ وختيلِّ
ا رٌّ «: العتق فيه, وهو قوهلُ ا حُ ْلُوكٍ هلَ لُّ ممَ , ومل يذكر هذه » كُ انفرد به التيميُّ

واةِ  ه من الرّ يادةَ غريُ  .)٢(الزِّ
 − بعد أن ساق طرقه ورواياته–وأجاب ابنُ القيّم عن هذا االعرتاض 

                                                 
حييلّ الفقه اإلسال: انظر) ١(  ).٩/٤٢٣(مي وأدلته  للزّ
 ).٣٣/١٨٩(جمموع الفتاو : انظر) ٢(
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هبا حديث ليىل  لَّ عِ لة التي أُ فقد تبني بسياق هذه الطرق انتفاء الع«:  بقوله
لُّ ( :مل يقل :كذا قال اإلمام أمحد ,د التيمي فيه بذكر العتقوهي تفرُّ  ,هذا كُ

رٌّ  هُ حُ ْلُوكٍ لَ  .)١(»وبرئ التيمي من عهدة التفرد ,إال التيمي) ممَ
 : وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنده جوابان«: وقال ابن تيمية

وأمحد  ,وجرس بن احلسن ,مل ينفرد به بل تابعه عليه أشعثأنه : أحدمها
 ذكر أنه مل يبلغه العتق إال من طريق التيمي, وقد بلغ غريه من طريق أخر

 .شاهدة وعاضدة ثانية, ومن طريق ثالثة أيضاً 
فانفراده  ;من رو هذا األثر عن بكر وأفقههم أن التيمي أجلُّ : الثاين

منهم من ذكر فيه ما مل يذكره اآلخرون, ومنهم به ال يقدح فيه; أال تر أن 
ل حييى بن سعيد من بسطه, ومنهم من استوفاه, وقد رو عن التيمي مث

واتفقوا عنه عىل لفظ واحد فدل عىل  ,املعتمر وغريمها هالقطان, ومثل ابن
 .)٢(»ضبطه وإتقانه

وقد ذكرت يف غري هذا املوضع حديث ليىل بنت العجامء, «: وقال أيضاً 
 . )٣(»نّه روي من ثالثة أوجه, وأنّه عىل رشط الصحيحنيوأ

م بقولِ ابن عبّاس − ب نْ «: قال ^ نوقش استدالهلُ قُ عَ رٍ  الطَّالَ طَ ; »وَ
                                                 

 ).٣/٧٠(إعالم املوقعني عن ربّ العاملني ) ١(
 ).١٣٦ص(نظريّة العقد ) ٢(
 ).١١٨ص(نظريّة العقد ) ٣(
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ال ينبغي للرجل أن يطلق : بأن معنى الوطر ليس هو كام ذكرتم, بل معناه
 . )١(امرأته إال عند احلاجة

م −ج حيث كونه مجلة غري  إنّ يف الرشط معنى القسم من: نُوقش قوهلُ
فيكون داخالً يف عموم اآليات واألحاديث اآلمرة  ;مستقلة دون اجلواب

ى يميناً يف اللّغة; فال يعدُّ  بتكفري اليمني; بأنّ تعليق الطّالق وإن كان قد يسمّ
عيّ أوىل من محلها  ع, ومحلُ النّصوصِ عىل املعنى الرشّ يميناً يف حقيقة الرشّ

 .)٢(عىل املعنى اللّغويّ 

אW 
هو القول الثالث  − واهللا أعلم− ير الباحثُ أنّ األقرب يف هذه املسألة 

 :الذي ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية, وتلميذه ابن القيّم; وذلك ملا ييل
الً  واعرتاض;  أنّ أدلّة القائلني بوقوعه طالقاً مطلقاً ال ختلو من مناقشة: أوّ

عى  .فال تنهض إلثبات املدّ
أنّ العربة يف باب العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين, : ثانياً 

وعىل هذا , )٣(»إنام األعامل بالنيّات, وإنّام لكل امرئ ما نو«  :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 
فإن الطالق املعلّق إن قصد الزوج بتعليقه عىل يشء وقوع الطالق عند 

                                                 
 ).٩/٤٢٤(الفقه اإلسالمي وأدلته  : انظر) ١(
 ).٥/٨٤(  جملّة البحوث اإلسالميّة: انظر) ٢(
 ., واللفظ للبخاري)١٩٠٧(, ومسلم )١(رواه البخاري ) ٣(
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  ع ـق احلث أو املند بتعليق الطالـ, وإن قصاً ـحصول املعلّق عليه اعترب طالق
ول املعلّق عليه, وإنام ـع الطالق عند حصـديق خرب أو تكذيبه مل يقـتص أو

 .جتب فيها الكفارة يكون يميناً 
م يريد املنع أو االمتناع  أنّ اهللا : ثالثاً  ; ألنّ املحرِّ جعل التّحريم يميناً

سم; من اليشء; فدلّ هذا عىل أنّ ما قصد به االمتناع, وإن مل يكن بصيغة الق
 .)١(فإنّ حكمه حكم اليمني

 
אא 

אאאא؟ 

جلُ لزوجتِه , ونحو )إذا خرجتِ من البيتِ فأنتِ طالقٌ (: إذا قال الرّ
اجعِ عن طالقه; بأن  ذلك من ألفاظِ الطّالقِ املعلّق; فهل له احلقُّ يف الرتّ

 ك?ليس له ذل ويأذن هلا بعد ذلك, أ

אאW 
 :يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال الفقهاءاختلف 

ل أنّ من علّق الطّالق عىل حصول يشء, ال يمكنه الرتاجع  :القول األوّ
 .عن ذلك التعليق

                                                 
 ).١٣/٢٥( البن عثيمني الرشح املمتع: انظر هلذا الوجه األخري) ١(
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افعيّة : ر العلامءوإليه ذهب مجهو  ., واحلنابلةاحلنفيّة, واملالكيّة, والشّ
 :نصوصهم يف ذلكوإليك 

 :مذهب احلنفيّة )١
ك: كالمه عىل قول الرجل المرأتهعند − قال الكاساينُّ  ك بيدِ : − أمرُ

وألنّ هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق; فال حيتمل الرجوع عنه «
 .)١(»والفسخ; كسائر التعليقات املطلقة

 :مذهب املالكيّة )٢
 .)٢(»وهو إذا علق الطالق عىل ذلك فليس له رجوع عنه«: قال علّيش

افعيّة )٣  :مذهب الشّ
شخص علق الطالق بمشيئة : أي) وال رجوع له(«: ب الرشبينيُّ قال اخلطي

ففيه  إنه متليك; ألنه وإن كان متليكاً : من ذلك الغري, وإن قلنا) قبل املشيئة( غريه
 .)٣(»شائبة تعليق الطالق عىل صفة فامتنع الرجوع كسائر التعليقات

 :مذهب احلنابلة )٤
زم وليس له إبطاله; هذا إذا علق الطالق عىل رشط ل« : قال املرداويُّ 

 . )٤(»املذهب
                                                 

 ).٣/١١٣(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  )١(
 ).٤/١٨٦(منح اجلليل رشح خمترص خليل  )٢(
 ).٣/٣٢٥(مغني املحتاج ) ٣(
اجح من اخلالف)٤(  ).٩/٦٠( اإلنصاف يف معرفة الرّ
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اجع عن الطالّق املعلّق :القول الثاين وهو وجهٌ يف مذهب . جواز الرتّ
 .احلنابلة

وذكر يف االنتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق «: قال املرداويُّ 
 .)١(»ويتوجه ذلك يف طالق : قال يف الفروع. املعلق عىل رشط

اـج :القول الثالث   ن ـن هذا الطّالق إن كان التّعليق مـجع عواز الرتّ
جوع ـإن أعطيتِني ألفاً فأنتِ طالق; فل: ل أن يقولـباب املعاوضة; مث   ه الرّ

 .ما مل تعطه
افعيّة, وإليه ذهب ابن تيمية  .وهو قولٌ للشّ

إن أعطيتني أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق : وإن قال«: قال النّوويُّ 
, وال رجوع للزوج قبل  فله بعض أحكام التعليق فال حيتاج إىل القبول لفظاً

 .اإلعطاء
, وقطع به صاحب : وقيل جيوز له الرجوع قبل اإلعطاء; حكاه البغويُّ
 .)٢(» املهذب

أعطيتِني  إن أعطيتِني, أو إذا أعطيتِني, أو متى: لو قال«: وقال ابن تيمية
 .)٣(»ألفاً فأنتِ طالقٌ أنّ الرشطَ ليس بالزمٍ من جهتِه

                                                 
 ).٩/٦٠(اإلنصاف ) ١(
 ).٧/٣٨١(روضة الطّالبني ) ٢(
 ).٦١−٩/٦٠(, اإلنصاف )٥/٢٧٥(الفروع البن مفلح : انظر )٣(
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אאW 
ل) ١ أنّه أخرج الطّالق من فيه عىل هذا الرشط; فلزم  :دليل القول األوّ

زاً  نَجَّ  .)١(كام لو كان الطّالق مُ
إذا جاء : فإنّ اإلنسان إذا قال لعبده: القياس  :دليل القول الثاين) ٢

; فإنّ له أن يرجع يف العتق, وهو أشدُّ نفوذاً من  هرِ فأنتَ حرٌّ رأسُ الشّ
 .)٢(أحبُّ إىل اهللا; فألنْ جيوز ذلك يف الطّالق من باب أوىلالطّالق و
; فإنّ اإلنسانَ إذا قال : دليل القول الثالث) ٣ بةِ القياسُ عىل املكاتَ
ه جوعُ : لعبدِ ; جاز له الرّ  .)٣(إن أعطيتَني ألفاً فأنتَ حرٌّ

אW 
ير ; الباحثُ  بام أنّ املسألةَ ليس فيها دليلٌ رصيحٌ من الكتابِ والسنّةِ

أنّ قول اجلمهور أقرب األقوال, وأوالها باألخذ يف هذه املسألة; وذلك 
 .)٤(ا لباب التساهل يف األيامن والطّالقسد 

 

د, وعىل آله وصحبه وسلم  واهللا أعلم, وصىل اهللا عىل نبيّنا حممّ

                                                 
 ).١٣/١٢٧(الرشح املمتع : انظر) ١(
 ).١٣/١٢٩(الرشح املمتع : انظر) ٢(
 ). ٩/٦١(, اإلنصاف ) ٥/٢٧٥(الفروع  , )٣٣/٢٠٢(جمموع الفتاو : انظر) ٣(
 ).١٣/١٢٩(الرشح املمتع : وانظر) ٤(
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אא 
אא 

W 
وح ـل لترشيعات اإلسالم وأحكامه يلمس بكل وضـر املتأمـإن الناظ

ه ـع من ترشيعاتـومنتهى احلكمة يف كل ترشي ,وانب العظمة والعدالةـج
 . العظيمة وأحكامه السامية

ما يتعلق بتنظيم العالقة بني : وإن من أعظم وأجل أحكام اإلسالم
الزوجني عىل اآلخر, من  الزوجني; ففي الوقت الذي حدد فيه حقوق كلٍّ 

بنيّ  ;توأوصامها باملعارشة باملعروف, والتغايض عن اهلفوات والزالّ 
لَك يف حالة استحالة العرشة, وعدم جدو الصلح; وذلك  الطريق الذي يُسْ

أبقى الباب مفتوحاً  هنفسالوقت بالفراق والترسيح باملعروف, لكنه يف 
رية; فلعل ما حدث كان للرجوع والعود إىل عش الزوجية, واستكامل املس

أو كان يف األمر عجلة وعدم تريث, أو  ,− وما أكثره− فيه نزغ من الشيطان 
وإعادة انكشف الغطاء عنه مع اهلدوء,  نتج األمر عن ظلم وسوء ظنٍّ 

وجعل هلام  اإلسالم العظيم الفرصة, ى, فأعطلوتعقُّ التفكري برويّة وحكمة 
واملحافظة عىل  ,اف املسريةمندوحة الرجوع, واستدراك ما فات, واستئن
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 .بترشيع أحكام الرجعة وذلك ;ترابط األرسة واجتامعها
اللبس  نعرض لصورة من صور الرجعة وقع فيها بعض البحث اويف هذ
موضحني ومبينني أقوال الفقهاء واجتاهاهتم إلزالة هذا اللبس,  ;واإلشكال

 .ورفع هذا اإلشكال

אW 
, وتزوجت بآخر, امرأته طالقاً رجعياً وانتهت عدهتا ق الرجلإذا طلَّ  

فهل ترجع إليه  ;ثم جاء الزوج األول وادَّعى أنه قد أرجعها يف زمن العدة
 ?وما حكم الزواج الثاين ?ال وأ

אאW 
راء املذاهب ونصوص فقهائها حيال هذه الصورة عىل النحو آجاءت 

 :التايل
 :مذهب احلنفية) ١

عاهير احلنفي قته, ة أن الزوج  يف هذه احلالة إذا أقام البينة عىل مدَّ  أو صدّ
   ,ا الزوج الثاينـل هبـسواء دخ ;هـوترجع إلي ,فهي امرأته ;واهـالزوجة يف دع

ق بينها وبني الثاين, يدخل مل مأ فرّ  .ويُ
وعند , فالقول قوهلا بغري يمني عند أيب حنيفة ;وال بينة له ,أما إن كذبته
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 .)١(تحلفتُس:  أيب يوسف وحممد
فإذا انقضت عدهتا ثم أقام الزوج البينة أنه قال يف « :يقول الرسخيس

قد جامعتها, كان ذلك رجعة; ألن الثابت : قد راجعتها, أو أنه قال: عدهتا
بالبينة كالثابت باملعاينة, وهذا من أعجب املسائل; فإنه يثبت إقرار نفسه 

وإن مل تكن له بينة, وكذبته , همن بالبينة بام لو أقر به للحال مل يكن مقبوالً 
تعاىل,  فال يمني له عليها يف قول أيب حنيفة رمحه اهللا ;املرأة فأراد أن يستحلفها

 .)٢( »ويف قول أيب يوسف وحممد رمحهام اهللا تعاىل  عليها اليمني
عْ «: ويقول الكاساين ها ومل يُ عَ هتِ ولو راجَ دَّ ةُ عِ دَّ ت مُ ا لِمها حتى انقضَ

ت بز جَ ا األ, ثآخر جٍ ووتزوَّ هَ ل خَ فهي امرأتُه, سواءٌ كان دَ  ولُ مَّ جاء زوجُ
ل قُ  ,هبا الثاين أو مل يدخُ رَّ فَ ت نَّ ينها وبني الثاين; ألبويُ حَّ ةَ قد صَ جعَ ون  الرَّ بدُ

جها الثاين وهي امرأةُ األ ها فتزوَّ لمِ حَّ  ;لِ وعِ  .)٣(»فلم يَصِ
ةِ «: ويقول أيضاً  ا; ألنَّه أخرب هلُ ولُ قو, فالق)٤(وإن قال بعد انقضاءِ العدَّ
هُ يف احلعامَّ ال يملكُ إنش ةِ اءَ جعةَ بعد انقضاءِ العدَّ ; ألنَّه ال يملكُ الرَّ الِ

لِ إذعدَ العَ بيلِ كفصارَ كالو هُ املُ قد بِعْت و: ا قالزْ بَ ذَّ , وال يمنيَ عليها وكَ لُ كِّ
                                                 

اهلداية رشح  ,)١٨٥, ٣/١٨١( للكاساين بدائع الصنائع  ,)٦/٢٣ ( للرسخيساملبسوط : انظر) (١
 . )٣/٤٤١(حاشية ابن عابدين  ,)٤/٥٦( البن نجيم البحر الرائق ,)٢/٧( ايننللمرغي البداية

 .)٦/٢٣(املبسوط   )٢(
 .)٣/١٨١(بدائع الصنائع   ) ٣(
 .راجعتك يف العدة وكذبته املرأة :مرأتهأي قال ال )(٤
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وفإن أق, ...مدٍ تُستَحلَفُ حمُ فَ وسوة, وعند أيب ييفيف قولِ أيب حن جُ امَ الزَّ
بِلَتْ  يِّنَةً قُ ةِ , هنتُ بيِّ بَ دَّ ةِ يف العِ جعَ هادةَ قامت عىل الرَّ ; ألنَّ الشَّ ةُ جعَ ثبُتُ الرَّ تَ وَ

عُ  تُسمَ  .)١(»فَ
راجعتك  كنت: ولو قال الزوج بعد انقضاء العدة«: ويقول شيخي زاده

قته املرأة صحت الرجعة; ألن النكاح يثبت ;فيها قهام بتصاد أي يف العدة, فصدّ
عي وال بينة : أي ;فالرجعة أوىل, وإال قه فال تصح الرجعة; ألنه يدّ وإن مل تصدّ

يمني  فالقول قول املنكر, وال ,له, وال يملك اإلنشاء يف احلال, وهي منكرة
عليها عىل قول اإلمام; ألن الرجعة من األشياء الستة التي ال يمني فيها 

قد راجعتها, أو أنه : أنه قال يف عدهتا فلو أقام بعد العدة. )٢(هلام عنده خالفاً 
كنت راجعتك أمس, : )٣(قد جامعتها, كانت رجعة; كام لو قال فيها: قال

 .)٤(»وإن كذبته

 :مذهب املالكية )٢
عاه من  :أما املالكية فيقولون إذا أقام الزوج األول البينة عىل صدق مدّ

األول  أن: األوىل  :فروايتان عن مالك, ومل يكن الثاين  قد دخل هبا , الرجعة
                                                 

 .)٣/١٨٥( بدائع الصنائع )(١
 . يوسف وحممد بن احلسن أبو: أي(٢) 
 .يف العدة :أي )(٣

 .)٢/٨٢(جممع األهنر  )٤(
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 .أن الثاين أحق هبا: والثانية, أحق هبا 
لكن خالف يف , فال سبيل لألول عليها, أما إذا كان الثاين قد دخل هبا

ولست آخذ به; ألن اهللا جعله مالكاً لرجعتها  :فقال ;ذلك أبوبكر األهبري
 .)١(وقد ارجتعها 

ثم  ,هبا زوجهان كانت قد تزوجت ومل يدخل إو«: يقول ابن عبد الرب
أن : إحدامها: يتانأقام األول البينة عىل رجعتها, فعن مالك يف ذلك روا

أن الثاين أحق هبا,  فإن كان الثاين قد دخل هبا : واألخر, األول أحق هبا
 .)٢(»فال سبيل لألول إليها

أن مالكاً : غري أنه ذكر يف االستذكار رواية لسحنون عن ابن القاسم
وكذا . )٣(األول أحق هبا ما مل يدخل الثاين: موته بعام فقال رمحه اهللا رجع قبل

من  املدنيني هذه الرواية عن ابن القاسم, غري أنه نقل عنذكر ابن رشد 
 ,يدخل هنا للثاين دخل هبا أو ملإن مالكاً مل يرجع عنه, وإ: أصحاب مالك قوهلم

 .)٤(عليه قرأألنه أثبته يف موطئه إىل يوم مات وهو يُ : قالوا
تَبَ إىل ومن«: احلطابوقال  ا, ووصلَ ذلك إليها, كَ  زوجتهِ بِطَالقِهَ

                                                 
 ,)٦/١٣٥(البن عبد الرباالستذكار ,  )١/٥١٥( البن عبد الرب الكايف يف فقه أهل املدينة:انظر )(١

 .                    )٥/٤٠٨( للحطاب مواهب اجلليل
 .         )١/٥١٥(الكايف يف فقه أهل املدينة  )(٢

 ).٦/١٣٥(االستذكار  )٣( 
 ). ٢/٦٩( بداية املجتهد: انظر )(٤
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هتُ  دَّ اها حتَّى انقضت عِ هُ إيَّ لْ إليها ارجتاعُ ا, ومل يَصِ هَ جتوارجتعَ    ;ا, وتزوَّ
ذُ به; أل :كرٍ بفال سبيل له إليها, قال أبو  ام علهج اهللاَ نَّ ولست آخُ تِها,  الكً عَ لرجْ

ا هَ  .)١(»وقد ارجتعَ

 :مذهب الشافعية) ٣
نزعت , ذا أقام البينة عىل صدق دعواهإإىل أن الزوج ذهب الشافعية 

لّمت له لكن يثبت , مل يدخل مسواء دخل هبا الثاين أ, الزوجة من الثاين وسُ
, لألول حتى تنقيض عدهتا من الثاينوال حتل , هلا مهر املثل إن كان دخل هبا 

 .وإن مل يكن دخل هبا فال يشء هلا
وكذا عىل الزوج , فإن له الدعو بالرجعة عليها: أما إذا مل تكن له بينة

فإن بدأ هبا يف الدعو فأنكرت, فله حتليفها, , الثاين عىل املعتمد من املذهب
مل يقبل إقرارها عىل الزوج الثاين , وإن أقرت له, فإن حلفت سقطت دعواه

يها يف هذه احلالة وهل جيب عل, وذلك لتعلق حقه هبا ;دامت يف عصمته ما
مهر املثل لألول? وجهان حكامها ابن الصباغ كام ذكر اإلمام النووي; 

ال يلزمها له يشء; ألن إقرارها مل يقبل بحق الثاين, فلم يلزمها غرم : أحدمها
حالت أنه يلزمها لألول املهر; ألهنا  :والثاين, ت أو قتلت نفسهاكام لو ارتدّ 

فإن زال حق الثاين . يف نكاح اآلخر أو متكينهبينه وبني بضعها; وذلك بإذهنا 

                                                 
 .            )٥/٤٠٨(مواهب اجلليل   )١(
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  ويرد عليها , رجعت إىل األول بغري عقد, بنحو موت أو فسخ أو طالق
 . ما أُخذ منها

الزوج (فالقول قوله , وإن بدأ بالزوج يف الدعو فأنكر الزوج دعواه
والنكاح وقع  صحيحاً يف الظاهر, , ألن العدة قد انقضت ;بيمينه) الثاين

  .عدم الرجعةواألصل 
وحلف الزوج األول اليمني , أو نكل عن اليمني, وإن أقر الزوج له

  ة ـق الزوجـع ذلك ال يستحـه مـلكن, ل النكاح الثاينـبط, املردودة عليه
وحينئذٍ يكون هلا عىل , أو حلفه بعد نكوهلا, وال تُسلّم إليه إال بإقرارها له

ى إن كان دخل هبا, وإال  .)١( فنصفه الثاين مهر املثل أو املسمّ
أما إذا نكحت غريه, وادعى مطلّقها تقدم «: يقول اخلطيب الرشبيني

وهل له الدعو عىل . الرجعة عىل انقضاء العدة, فله الدعو هبا عليها
جها وليان من اثنني,  الزوج; ألهنا يف حياله وفراشه, أو ال? ملا مرّ فيام إذا زوّ

بْق نكاحه, فإن دعواه ال تسمع عليه,  فادعى أحد الزوجني عىل اآلخر سَ
ه جَ بأهنام هنا : األول, كام جر عليه ابن املقري, وأجيب عن القياس: األوْ

, وعىل هذا تارةً يبدأ  متفقان عىل أهنا كانت زوجة لألول بخالفهام ثمَّ
عاه انتزعها سواء بدأ هبا أم به  .بالدعو عليها وتارة عليه, فإن أقام بينة بمدّ

                                                 
حاشية اجلمل عىل  ,)٣/٣٤١( للرشبيني مغني املحتاج, )٢٧٥ /١٧(املجموع للنووي : انظر) ١(

 .)٩/٧١(نهج امل
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نة وبدأ هبا يف الدعو فأنكرت فله حتليفها; فإن وإن مل يكن معه بي 
حلفت سقطت دعواه, وإن أقرت له مل يقبل إقرارها عىل الثاين ما دامت يف 
لّمت لألول, وقبل  عصمته; لتعلق حقه هبا, فإن زال حقه بنحو موت سُ
زوال حق الثاين جيب عليها لألول مهر مثلها; للحيلولة, بخالف ما لو كانت 

طلقتني, فإنه  كنت: فادعى زوجيتها آخر فأقرت له به وقالتيف حيال رجل 
اتفاق الزوجني : يقبل إقرارها له وتنزع له إن حلف أنه مل يطلقها, والفرق

نعم إن أقرت , يف األوىل عىل الطالق واألصل عدم الرجعة, بخالف الثانية
إذهنا ثم أوالً بالنكاح للثاين, أو أذنت فيه, مل تنزع منه كام لو نكحت رجالً ب

 .م بينهام, ال يقبل إقرارهاأقرت برضاع حمرِّ 
انقضت,  ق بيمينه; ألن العدة قددِّ وإن بدأ بالزوج يف الدعو فأنكر صُ  

نكل  وإن أقر له أو, يف الظاهر, واألصل عدم الرجعة والنكاح وقع صحيحاً 
عن اليمني, وحلف األول اليمني املردودة, بطل نكاح الثاين, وال يستحقها 

ل حينئذٍ إال بإقرارها له أو حلفه بعد نكوهلا, وهلا عىل الثاين بالوطء األو
ونصفه  , فاملسمى إن كان بعد الدخولمهر املثل إن استحقها األول, وإالَّ 

 .)١( »إن كان قبله
فله الدعو عليها وعىل الزوج عىل املعتمد; «: وقال اجلمل يف حاشيته 

دِّ التفاقهام عىل زوجية األول, فإن ادعى عىل  ق بيمينه; الزوج فأنكر صُ
                                                 

 .)٣/٣٤١(مغني املحتاج   )(١
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, أو نكل,  لصحة العقد ظاهراً بعد انقضاء العدة وعدم الرجعة, فإن أقرّ
فحلف املدعي بطل نكاح الزوج, وهلا عليه مهر املثل إن استحقها املدعي, 
وإال فاملسمى أو نصف أحدمها, وال ترجع زوجة له إال بإقرار جديد منها 

 . أو حلفه بعد نكوهلا
ت له أو نكلت  وإن ادّعى عليها; فإن حلفت سقطت دعواه, وإن أقرّ

فحلف غرمت له مهر املثل; حليلولتها بينه وبني حقه بإذهنا يف نكاح اآلخر 
أو متكينه, وال حد عليه; ألن إقرارها ال يرسي عليه, فإذا مات أو طلق 

 .ويرد عليها ما أخذ ,رجعت لألول
نزعت من الثاين وسلمت  ولو أقام املدعي بينة برجعته قبل االنقضاء 

أي ) للحيلولة: (قوله. وإال فال يشء ,له,  وهلا عىل الثاين مهر مثل إن وطئ
واسرتدت منه ما  ,فإذا مات الثاين عنها أو طلقها رجعت لألول بال عقد

 .)١( »غرمته له

  :مذهب احلنابلة) ٤
عة ير احلنابلة يف هذه الصورة أن الزوج األول إذا أقام البينة عىل الرج

لكن ال يطؤها املرجتع , فإن الزوجة تُسلّم إليه سواء دخل هبا الثاين أم ال
وهلا , وهو الزوج األول حتى تنقيض عدهتا من الثاين; ألهنا معتدة من غريه

                                                 
 ).٩/٧١(حاشية اجلمل عىل املنهج )  ١(
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 .وإال فال يشء عليه ;عىل الثاين املهر بام استحل من فرجها إن كان دخل هبا
الثاين  أهنا زوجة :نهوع« :وحكى املرداوي رواية أخر يف املذهب فقال

 .)١(»نقلها اخلرقي ;إن كان أصاهبا
, )احلنبيل(الرواية األوىل كام قال الزركيش  هولكن املعتمد يف املذهب 

هذا املذهبُ بال  :قال الزركيشُّ «: ونقلها عنه املرداوي يف اإلنصاف فقال
 .)٢( »ريبٍ 

لَوْ « :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;فال تقبل دعواه, أما إذا مل تكن له بينة برجعتها
عْ  مْ الَ يُ اهُ وَ عْ اهلَ دَّ طَى النَّاسُ بِدَ وَ أَمْ الٍ وَ جَ اءَ رِ ى نَاسٌ دِمَ نيَ  ;مْ ـُعَ لَكِنَّ الْيَمِ وَ

يْهِ  لَ ى عَ عَ ىلَ املُدَّ  .وألن األصل عدم الرجعة, )٣(»عَ
دت إليه; أي , فإن مل تكن له بينة لكنها صدقته هي وزوجها الثاين إىل رُ

 .قامة البينةاألول; ألن تصديقهام أبلغ من إ
ذلك  ومع, العرتافه بفسادهفقط انفسخ نكاحه; وإن صدقه الزوج الثاين 

وإنام يقبل يف  ,ال تُسلم الزوجة إىل األول; ألن قول الثاين ال يقبل عليها
ثم إن كان تصديق , حقه, والقول قوهلا بغري يمني كام صححه ابن قدامة

هبا, فلها عليه نصف املهر; ألن الفرقة الثاين لألول يف رجعتها قبل دخوله 

                                                 
 ).         ٩/١٢٩(اإلنصاف ) (١

 . املصدر السابق)  ٢(
 ., واللفظ ملسلم)٤٥٦٧(, ومسلم )٤٥٥٢(رواه البخاري )  ٣(
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إن كان تصديقه بعد الدخول فلها مجيع املهر; ه بتصديقه, ولِ بَ جاءت من قِ 
 .ألنه استقر بالدخول

مل يقبل قوهلا يف فسخ , وإن صدقته الزوجة وحدها يف دعو رجعتها 
وال يُستحلف الثاين عىل ما اختاره القايض , نكاح الثاين; للحديث السابق

 .أن حيلف عىل نفي العلمواختار اخلرقي , يعىل; ألنه دعو يف النكاحأبو 
, أو إعسار ةٍ نَّ فإن بانت منه, أي من الثاين  بطالق أو غريه كالفسخ لعُ   

دت إىل األول بغري عقد جديد; ألن املنع من ردِّ   .ها إنام كان حلق الثاينرُ
ختارها ا يلزمها املهر له,: وقيل, وال يلزمها مهر لألول بحال وإن صدقته

 .)١(حق ضعها بغريحالت بينه وبني بُ هنا ; ألالقايض كام ذكر ابن قدامة
  وإن ارجتعها  املطلِّق, وأشهد عىل املراجعة من حيث «: يقول البهويت

دت إليه, أي إىل الذي كان  نْ أصاهبا رُ ال تعلم, فاعتدت ثم تزوجت مَ
حيحة; ألهنا ال تفتقر إىل رضاها فلم ألن رجعته ص ;راجعها بعد إقامة البينة

ألنه تزوج امرأة غريه  ;ونكاح الثاين غري صحيح, تفتقر إىل علمها كطالقها
ألهنا  ;وال يطؤها  املرجتع حتى تنقيض عدهتا من الثاين, كام لو مل يكن طلقها 

أشبه ما لو وطئت يف أصل نكاحه,  وهلا عىل الثاين املهر  بام  ,معتدة من غريه
  …من فرجها, فإن مل يصبها فال مهر عليه  استحل

: ملسو هيلع هللا ىلصقبل دعواه; لقوله مل تُ , نة برجعتهابيّ  −أي املطلِّق− فإن مل تكن له   
                                                 

 ).٥/٣٤٥(كشاف القناع  ,)٩/١٢٩(اإلنصاف  ,)٨/٤٩٩(املغني : انظر) ١(
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وإن . وألن األصل عدم الرجعة, احلديث )...لو يعطى الناس بدعواهم(
; ألن تصديقهام أبلغ من − أي األول− هي وزوجها  الثاين ردت إليه صدقته 
 .البينة إقامة
تسلَّم  ومل, لزوج الثاين فقط انفسخ نكاحه; العرتافه بفسادهوإن صدقه ا 

إىل األول; ألن قول الثاين ال يقبل عليها وإنام يقبل يف حقه, والقول قوهلا 
فإن كان تصديقه أي , صححه يف املغني;  ألهنا لو أقرت مل يقبل ,بغري يمني

ألن الفرقة الثاين لألول يف رجعتها قبل دخوله هبا فلها عليه نصف املهر; 
إن كان تصديقه بعده, أي بعد الدخول هبا فلها جاءت من قِبَلِه بتصديقه, و

 .اجلميع, أي مجيع املهر; ألنه استقر بالدخول
مل يقبل قوهلا يف , يف دعو رجعتها وحدها − أي األول−  وإن صدقته 

وال يُستحلف الثاين عىل ما اختاره , فسخ نكاح الثاين; للحديث السابق
, العلم بىل; فيحلف عىل نفي: واختار اخلرقي, ألنه دعو يف النكاح القايض;

ت ردَّ , ة أو إعسارنَّ بطالق أو غريه;  لفسخ لعُ   − أي من الثاين −  فإن بانت منه
شهد  كام لو ,ها إنام كان حلق الثاينإىل األول بغري عقد جديد; ألن املنع من ردِّ 

زمها مهر لألول بحال وإن وال يل, ثم اشرتاه فإنه يعتق عليه ة عبدٍ ريَّ بحُ 
 .)١(»أو قتلت نفسها ,صدقته,كام لو ارتدت أو أسلمت  حتت كافر

                                                 
 .)٥/٣٤٥(قناع كشاف ال)  ١(
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אאW 
 ):احلنفية والشافعية واحلنابلة( أدلة اجلمهور) ١

احتج اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة عىل أن الزوج األول إذا 
يه, ويفرق بينها وبني الثاين أقام البينة عىل رجعته لزوجته, فإهنا تُسلَّم إل

, بدليل أهنم قد )١(عىل أن الرجعة صحيحة وإن مل تعلم هبا املرأةبإمجاع العلامء 
صحيحة كان  أمجعوا عىل أن األول أحق هبا قبل أن تتزوج, وإذا كانت الرجعة

; ألنه تزوج امرأة غريه فلم يصح;  :ألن اهللا تعاىل يقول زواج الثاين فاسداً
﴿s t u   v w ...﴾ إىل قوله تعاىل: 
﴿B C D ...﴾)نَةُ )٢ صَ املُحْ نْ هلا زوج, وهذه هلا زوج : وَ مَ

 . )٣(وهو األول

 :أدلة املالكية )٢
 :ذهبهم بام ييلملاستدل املالكية 

أن : بن شهاب عن سعيد بن املسيباما رواه ابن وهب عن يونس عن  − أ 
حتل  حتىها تعَ جْ ثم يراجعها فيكتمها رَ  ,ق امرأتهطلّ ة مضت يف الذي يُ نَّ السُّ 

                                                 
 .وإن كان يف هذا اإلمجاع نظر; فخالف الظاهرية فيه معروف, إال عند من ال يعتد بخالفهم) (١
 ).٢٤ , ٢٣: (النساء) (٢
وع ـاملجم ,)٣/١٨١(ع الصنائع ـبدائ ,)٢/٣٤(اوي ـالف العلامء للطحـخمترص اخت: رانظ) (٣

 ).٥/٣٤٥( كشاف القناع ,)١٧/٢٧٥(
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 . )١(اآلخر ولكنها من زوجها ,نه ليس له من أمرها يشءفإ ,غريه فتنكح زوجاً 
ه ق امرأتَ طلَّ  فٍ نَ أبا كَ  أنَّ  :÷بام روي عن عمر  واحتجوا أيضاً  − ب
, وأشهدَ مُ  وخرجَ   هلا بذلكَ  مَ لْ ة, وال عِ دَّ جعتها قبل انقضاء العِ عىل رَ  سافراً

وجت, فأتى عمرَ حتّ  فهي  خرُ هبا اآل خلَ دَ  كانَ  إنْ : له بن اخلطاب فكتبَ  ى زُ
 . )٣) (٢(..ل فهي لألوّ ه وإالّ امرأتُ 

אW 
شهاب  نوقش املالكية يف استدالهلم بأثر سعيد بن املسيب بأنه من قول ابن

 .)٤(فليس بحجة ;الزهري وليس من قول سعيد
أليب كنف, فقد أجيب عنه بأن ذلك  ÷وأما استدالهلم بفتو عمر 

, وعىل فرض ثبوته عنه فقد اً ع; ألن يف سنده انقطا÷مل يصح عن عمر 
 . )٥(هي لألول دخل هبا اآلخر أو مل يدخل هبا: فقال ÷خالفه عيل 

אW 
أن  حظ أقوال الفقهاء ونصوصهم حيال هذه املسألة نل استعراضبعد  

                                                 
 ).١٠/٢٢(ىل رواه ابن حزم يف املح) (١
 ).٤/١٥٩(, وابن أيب شيبة يف مصنفه )٦/٣١٤(رواه عبد الرزاق يف مصنفه ) (٢
 ).٢/٦٩( بداية املجتهد ,)٦/١٣٦( االستذكار: انظر) (٣
 ).٦/٢٣٧( سبل السالم للصنعاين, )٢/٦٩( بداية املجتهد: انظر) (٤
 ).٦/١٣٦( االستذكار ,)٢/٣٤(خمترص اختالف العلامء : انظر) (٥
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بكر األهبري  وفعية واملعتمد عند احلنابلة, وأبوالشا احلنفية(مجهور الفقهاء 
 :اتفقوا عىل) من املالكية

عاه  من رجعته هلذه الزوجة يف  −  أن الزوج األول إذا أقام البينة عىل مدّ
  دخل هبا الثاين  ;إىل األولم سلّ الثاين وتُ الزوج من أثناء العدة فإهنا تنزع 

 وذكروا يف ذلك بعض التفصيالت كام مرَّ  ,أو مل يدخل, وينفسخ عقد الثاين
 .واملهر يف حال الدخول ,من حيث العدة

الثاين,  عاه, لكن صدقته الزوجة وكذا الزوجدَّ له بينة عىل مُ  إن مل تكن − 
 .فإهنا أيضاً تسلَّم إىل األول, وينفسخ عقد الثاين

والصحيح  أما إن كذبته وال بينة له فالقول قوهلا بغري يمني عند أيب حنيفة − 
تستحلف, عىل تفصيل  :عند احلنابلة, وعند أيب يوسف وحممد والشافعية

 .مرّ ذكرهعندهم يف ذلك 
 :األوىل ففي احلالة ;قوا بني دخول الثاين هبا وعدم دخولهففرَّ : أما املالكية

 . سبيل لألول عليهاوال ,الثاين أحق هبا يكون
: أن األول أحق هبا, والثانية: األوىل ;لهم روايتانف :أما يف احلالة الثانية 

: أن الثاين أحق هبا, وقد حكي رجوع اإلمام مالك عن هذه الرواية, وقال
 . األول أحق هبا

وبعد النظر والتأمل يف هذه األقوال وتلك النصوص, وما سيق من 
أدلة وتعليالت يف هذه املسألة, يتضح لنا قوة مذهب اجلمهور; فرجعة 
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وإذا وإن مل تعلم هبا املرأة,  ;نة أو تصديقهام صحيحةالزوج األول مع البيّ 
; ألنه تزوج امرأة غريه, يحة, كان زواج كانت الرجعة صح الثاين فاسداً
نْ هلا زوج م −املحصنة وهي − والزواج بمَ  .اهللا  عىل ذلككام نص  ;حمرّ

فالزوجية إذاً قائمة, ونكاح الثاين هلا ال تأثري له يف إبطال الرجعة ال قبل 
 a  b c d    e ` _﴿ :ولـيق واهللا  ,)١(دهـول وال بعـالدخ

f...﴾)فعل الزوج األول ذلك , وقد)٢ . 
مال ابن رشد إىل م فيها, ولذا لِّ كُ ثار فقد تُ آن ـا ساقه املالكية مـوأما م

وهو األظهر إن شاء « :− بعد ذكره للخالف−  فقال عنه; مذهب اجلمهور 
ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ÷اهللا, ويشهد هلذا ما خرجه الرتمذي عن سمرة بن جندب 

امَ «: قال نْهُ لِ مِ َوَّ يَ لِألْ هِ نَانِ فَ ا اثْ هَ جَ وَّ زَ ةٍ تَ أَ رَ امَ امْ   .)٤(» )٣( »...أَيُّ

ةَ ور حديثُ الرتمذيِّ عن سَ مهم اجلويشهدُ لكال«: الصنعاينويقول  رَ مُ
بٍ أنه ا نْدُ امَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصبن جُ نْهُ لِ مِ َوَّ يَ لِألْ نَانِ فَهِ ا اثْ هَ جَ وَّ أَةٍ تَزَ رَ امَ امْ يُّ  , فإنه)أَ

                                                 
 ).١/٦٩( بداية املجتهد) (١
 .٢٢٨ :البقرة) (٢
وغريهم عن  )٤٦٨٢(, والنسائي )١١١٠(, والرتمذي )٢٠٩٠(أبوداود و ,)٥/٨(رواه أمحد ) (٣

امَ « :بلفظ ÷سمرة بن جندبٍ  نْهُ لِ مِ َوَّ يَ لِألْ هِ لِيَّانِ فَ ا وَ هَ جَ وَّ أَةٍ زَ رَ امَ امْ : رقال ابن حج. »...أَيُّ
يُّ « ذِ مِ ْ نَهُ الرتِّ سَّ ةَ  ,حَ عَ رْ هُ أَبُو زُ حَ حَّ صَ اتِمٍ  ,وَ أَبُو حَ كِ  ,وَ رَ تَدْ َاكِمُ يفِ املُسْ احلْ ىلَ ... وَ ةٌ عَ فَ قِّ تَوَ تُهُ مُ حَّ صِ وَ

ةَ  رَ مُ نْ سَ نِ مِ َسَ عِ احلْ امَ لكن ضعفه بعض املحققني من  :قلت ).٣/٣٥٨( التلخيص احلبري. » ثُبُوتِ سَ
 ).٢/٢٠٦(لأللباين  ضعيف أيب داود: انظر .عنعنة احلسن وتدليسه من أجل املعارصين;

 ).١/٦٩(بداية املجتهد ) (٤
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 .)١(»ادقٌ عىل هذه الصورةص
  

 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا حممد أعلم, واهللا 
 وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 
 

 

                                                 
 ).٦/٢٣٧( سبل السالم) (١
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אא 

W 
رة,  نيا واآلخِ جاء اإلسالمُ بترشيعاتِه احلكيمةِ حلفظِ مصالحِ العبادِ يف الدُّ

ةُ التي : عت ألجلِها األحكامُ وأعظمُ تلك املصالح الّتي رشُ  املصالحُ الرضوريّ
ه مضط وجيد اإلنسانُ  ,ال بد منها إليها; بحيث لو فُقدت أو فُقِد واحدٌ  ار نفسَ

ها, وهي ينِ : منها لفسدت حياتُه, والختلّ نظامُ ,  ,حفظُ الدِّ وحفظُ النّفسِ
, وحفظُ املالِ  , وحفظُ النّسلِ والعرضِ  .وحفظُ العقلِ

وراتِ اخلمسِ من  ارعُ عىل حفظِ هذه املصالحِ أووقد حرص الشّ  الرضّ
ها رسوخاً  ا, ويزيدُ رُ أركاهنَ ها, ويقرّ ; بترشيع ما يثبِّتُ قواعدَ جانبِ الوجودِ

م ; بمنع  ,يف قلوبِ النّاسِ وترصفاهتِ كام حرص عىل حفظِها من جانبِ العدمِ
  ما يطرأ عليها من اخللل; وذلك بوضعِ احلدودِ والعقوباتِ عىل من يتعدّ

دَّ  نا, والرسَّ عليها; كحدِّ الرِّ , والزِّ , ورشبِ اخلمرِ , والقتلِ هاةِ , وغريِ  .)١(قةِ
وال خيفى ما يف هذه احلدودِ والعقوباتِ من جلبٍ للخريِ واملصلحةِ 

; فيأمن النّاسُ عىل ; ببسطِ األمنِ والطمأنينةِ يف املجتمعِ املسلمِ ةِ هم,  العامّ أرواحِ

                                                 
اطبيّ : انظر)  ١( يعة لعياض السلمي , )٢/٨(املوافقات للشّ  ).٣٣ص(مقاصد الرشّ
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م, وأعراضِ  ; بتطهريِ وأمواهلِ هم, وما فيها أيضاً من درءٍ للرشِّ واملفسدةِ
; الّتي  هم عن اقرتافِ اجلرائمِ , وزجرِ املفسدين وردعِ املجتمعِ من الفسادِ

ها , وتُزلزلُ نظامَ دُ أمنَ اجلامعةِ دِّ  .هتُ
ها  وحرصاً من اإلسالمِ عىل تطبيقِ هذه احلدودِ والعقوباتِ عىل وجهِ

 ةٍ ـقضائيَّ  ساتٍ مِ املسلمِ أو من ينوبُ عنه من مؤسَّ جعل إقامتَها منوطةً باحلاك
; حتّى ال تعمَّ الفوىض, وال يقتلَ  ها, ومل جيعلْ ذلك إىل آحادِ النّاسِ ونحوِ

ها , وتطبيقِ هم بعضاً بدعو إقامةِ احلدودِ  . النّاسُ بعضُ

אW  
, وحيتاجُ النّاسُ إىل مع مانِ ها يف هذا الزّ رفةِ من اجلرائمِ الّتي كثرُ وقوعُ

  ن يفاجئ ابنتَه ـ; كم)رفـرائم الشَّ ـج(ا يعرفُ بــم: يف مرتكبِها اهللاحكمِ 
 .أو ابنةَ زوجتِه أو أختَه متلبّسةً بالزنى فيقتلها, أو يقتلُ من يزين هبا

? فِ  فام هو حكمُ القاتلِ يف هذه الصورِ من جرائمِ الرشّ

אאW 
الً   :قولُ احلنفيّة: أوّ
األصلُ أنّ كلّ شخص رأ مسلامً يزين : جتبىويف امل«: احلصفكيقال 

ق أنّه زنى  .)١(»حيلُّ له أن يقتله, وإنّام يمتنع خوفاً من أن ال يصدّ
                                                 

 ).٤/٦٤(الدر املختار )  ١(
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; فال «: ثمّ  علّق عليه يف احلاشية بقوله وحاصلُه أنّه حيلُّ ديانةً ال قضاءً
قه القايض إال ببيّنة  . )١(»يصدّ

ال حتلُّ له قبل أن يزين هبا; إذا وجد رجالً مع امرأة «: قال ابنُ عابدينو
فهذا ال حيلُّ قتلُه إذا علم أنّه ينزجر بغري القتل; سواء كانت أجنبيةً عن 

 .الواجد, أو زوجةً له, أو حمرماً منه
ا إذا وجده يزين هبا فله قتلُه مطلقاً  ) جنايات احلاوي(ثم رأيت يف ...أمّ

; حيث قال اهدي ما يؤيّده أيضاً   مع امرأته يزين هبا  رجلٌ رأ رجالً : الزَّ
ها إىل نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهام ال ضامن عليه ... أو يقبّلها أو يضمُّ
, أو رآه مع حمارمه هكذا ومل يرَ  منه  ولو رأ رجالً مع امرأةٍ يف مفازةٍ خاليةٍ

ال حيلُّ حتّى : وقال بعضهم. حل قتلُهام: قال بعض املشايخ: الزنا ودواعيه
 . )٢(»)خزانة الفتاو(الزنا ودواعيه, ومثله يف ير منه العمل; أي 

 :قولُ املالكيّة: ثانياً 
إذا كان املقتولُ حمصنًا; فالذي ينجي  :وقال ابنُ حبيب«: قال ابنُ بطّال

ا إن كان املقتول  ,قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء أنّه فعل بامرأته وأمّ
د, وإن أتى بأربعة  هذا وجه احلديث  ,شهداءغري حمصن فعىل قاتله القوَ

ة: يعني− عندي  .− حديث سعد اآليت يف األدلّ
                                                 

 ).٤/٦٤(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٤/٢٣١(ين حاشية ابن عابد) ٢(
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يْن عن ابن القاسم زَ أنّ ذلك يف البكر والثيّب سواء; يُرتك : وذكر ابن مُ
 :وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب .قاتلُه إذا قامت له البيّنة بالرؤية

 .)١(»ر يف مال القاتلكْ ية ىف البِ أستحب الدِّ 

اف: ثالثاً   :عيّةقولُ الشّ
افعي جلُ مع امرأته رجالً « :قال اإلمام الشّ  رآه فادّعى أنّه ;فإذا وجد الرّ

مها ;ومها ثيّبان معاً  ,ينال منها ما يوجب احلدَّ  ق ;فقتَلَهام أو أحدَ , مل يصدّ
ام قتل دُ أهيَّ يةِ أو العفوإالَّ  ,وكان عليه القوَ ه أخذَ الدّ ويسعه ... أن يشاء أولياؤُ

 جلِ وامرأتِه إذا كانا ثيّبني, وعلم أنّه قد نال منها ماقتلُ الرّ  وبني اهللا فيام بينه 
ق بقوله فيام يسقـب القتل, وال يصـيوج   ذا ـ, وهكلـوالعق ط عنه القودـدّ
ولو أنّ رجالً وجد مع ...ط بابنه, أو يزين بجاريته ال خيتلفه يتلوَّ جدَ لو وَ 

, واملرأةُ  غريُ امرأتِه رجالً ينال منها ما حيدُّ به الزاين فقتلهام والرجلُ ثيّبٌ
جل ; فال يشءَ يف الرّ وعليه القودُ يف املرأة, ولـو كـان الرجلُ غريَ  )٢(ثيّبٍ

, وال يشءَ عليه يف املرأة جلِ القودُ  .)٣(»ثيّبٍ واملرأةُ ثيّباً كان عليه يف الرّ
وقد اختلف العلامء فيمن قتل رجالً وزعم أنّه وجده قد «: قال النّوويُّ 

                                                 
 ). ٤٨١−٨/٤٨٠(رشح صحيح البخاري )  ١(

اً يف حكمه ديانة إذا مل يقم البيّنة, واهللا أعلم :تنبيه*   .مل أجد للاملكيّة نصّ
 .وذلك لثبوت البينة يف هذه الصورة, بخالفه يف الصورة األوىل) ٢(
 ).٤٥٩−١٣/٤٥٧(احلاوي الكبري للاموردي : وانظر). ٧٦−٦/٧٥(األم ) ٣(
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ل قوله بل يلزمه القصاص إال أن تقوم ال يقب: زنى بامرأته; فقال مجهورهم
, أو يعرتف به ورثةُ القتيل, والبيّنةُ أربعةٌ من عدول الرجال  بذلك بيّنةٌ
ا فيام بينه وبني اهللا تعاىل  , وأمّ يشهدون عىل نفس الزنى, ويكون القتيلُ حمصناً

جيب عىل كلّ من قتل : وقال بعض أصحابنا. فإنْ كان صادقاً فال يشء عليه
لُ . حمصناً القصاصُ ما مل يأمر السلطانُ بقتلهزانياً   . )١(»والصوابُ األوّ

 :قولُ احلنابلة: رابعاً 
عى أنّه وجده مع امرأتِه أو أنّه قتله وإذا قتل رجالً وادّ «: قال ابنُ قدامة

دفعاً عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره عىل ماله فلم يقدر عىل دفعه إال 
نة, ولزمه القصاص; روي نحو ذلك عن عيل مل يقبل قوله إال ببيّ : بقتله
 .»نُ املنذر, وال أعلم فيه خمالفاً ابأبو ثور و, وبه قال الشافعيُّ و÷
 .)٢(»يلُّ بذلك فال قصاص عليه وال ديةوإن اعرتف الو«: ثمّ قال 

ومن رأ رجالً يفجر بأهله جاز له قتلُهام فيام بينه «: وقال ابن تيمية
, معروفاً بذلك أم وبني اهللا تعاىل, وسوا ء كان الفاجرُ حمصناً أو غريَ حمصنٍ

ال; كام دلّ عليه كالمُ األصحاب وفتاو الصحابة, وليس هذا من باب 
 .  )٣(» دفع الصائل كام ظنّه بعضهم; بل هو من عقوبة املعتدين املؤذين

                                                 
 ).١٠/١٢١(رشح النووي عىل مسلم ) ١(
 ).٩/٣٣٧(املغني   )٢(
)٣ ( الفتاو الكرب)٥/٥٢١.( 
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אאW 
ة  :استدلّ اجلمهور عىل ما ذهبوا إليه بجملةٍ من األدلّ

ةَ «: قال ÷ا رواه املغرية م )١ بَادَ دُ بْنُ عُ عْ الَ سَ عَ  :قَ الً مَ جُ أَيْتُ رَ لَوْ رَ
لِكَ النَّبِيَّ  غَ ذَ بَلَ , فَ حٍ فَ صْ َ مُ ريْ يْفِ غَ تُهُ بِالسَّ بْ َ أَيتِ لَرضَ رَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصامْ قَ نْ : فَ بُونَ مِ أَتَعْجَ

نِّي ُ مِ ريَ اهللاُ أَغْ , وَ نْهُ ُ مِ ريَ ا أَغْ َنَ ; ألَ دٍ عْ ةِ سَ َ ريْ  .  )١(» غَ
يدلُّ عىل أنّه محد ) أتعجبون من غرية سعد: (ملسو هيلع هللا ىلصقوله «: قال الداوديُّ 

 .  )٢(»ذلك وأجازه له فيام بينه وبني اهللا
 : وهذا حيتمل معنيني«: وقال ابنُ القيّم

مها  ه وسكوتُه عىل ما حلف عليه سعدٌ أنّه جائزٌ له فيام بينه : أحدُ إقرارُ
ه وبني اهللا, وهنيُه عن قتلِه يف ظاهر لُ احلديثِ آخرَ , وال يناقضُ أوّ  .الرشعِ

وقد يريد ... قال ذلك كاملنكر عىل سعد ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأنّ رسولَ : والثاين
ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ه, وسياقِ القصّ  .)٣(»كال األمرين, وهو األليقُ بكالمِ

ولَ : راً قالويمِ أنّ عُ « :÷ما رواه سهل بن سعد  )٢ سُ ا رَ أَيْتَ  ;اهللايَ أَرَ
دَ  جَ الً وَ جُ ? رَ لُ عَ فْ يْفَ يَ هُ أَمْ كَ تُلُونَ تَقْ هُ فَ تُلُ قْ الً أَيَ جُ أَتِهِ رَ رَ عَ امْ   ).٤(»مَ

                                                 
 ). ١٤٩٩(, ومسلم )٤٦٥٤(أخرجه البخاريُّ ) ١(
 ).٢٤/٢١(عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعينيّ : انظر)  ٢(
 ).٥/٣٦٢(زاد املعاد يف هدي خري العباد )  ٣(
 ). ١٤٩٩(, ومسلم )٤٦٥٤(أخرجه البخاريُّ ) ٤(
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أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً ( :يف قول عويمر«: قال ابن بطّال
ال نقتله; دليل  :عىل ذلك ومل يقل له ملسو هيلع هللا ىلصوسكوت النبي ) أيقتله فتقتلونه?

تل به إن مل يأت ببينة تشهد عىل أنّ من قتل رجالً وجده مع امرأته أنه يق
 .)١(»بزناه هبا 
الَ « :÷ما رواه أبو هريرة  )٣ ةَ قَ بَادَ دَ بْنَ عُ عْ ولَ : أَنَّ سَ سُ ا رَ إِنْ  ;اهللايَ

الَ  ? قَ اءَ دَ هَ ةِ شُ عَ بَ َ بِأَرْ تَّى آيتِ هُ حَ لُ هِ الً أَأُمْ جُ أَيتِ رَ رَ عَ امْ تُ مَ دْ جَ مْ : وَ عَ  .)٢( »!نَ
قُتل ممّن مل تقم بيّنةٌ بام يُوجبُ قتلَه فعليه  فمن«: قال اإلمام الشافعيُّ 

ه فقتلَه, ثمّ قال جلَ منزلَ جلُ الرّ ق النّاسُ هبذا أَدْخلَ الرّ دِّ , ولو صُ دُ وَ : القَ
 .)٣(»وجدته يزين بامرأيت

أنّ رجالً من أهل الشام يقال له ابنُ «: ما رواه سعيد بن املسيب )٤
يّ وجد مع امرأته رجالً فقتله أ ِ يْربَ ; فأشكل عىل معاوية بن خَ و قتلهام معاً

  أيب سفيان القضاء فيه; فكتب إىل أيب موسى األشعري يسأل له عيل بن 
ب; فقال له طالب عن ذلك; فسأل أبو موسى عن ذلك عيلَّ بن أيب طالأيب 
  ما هو بأريض عزمت عليك لتخربين; فقال له  إنّ هذا اليشء«: عيلّ 

: فيان أن أسالك عن ذلك فقال عيلٌّ معاوية بن أيب س كتب إيلَّ : أبو موسى
                                                 

 ).٧/٤٦٤(رشح صحيح البخاري )  ١(
 ).١٤٩٨(أخرجه مسلم )  ٢(
 ).٦/١٥٨(األم )  ٣(
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ته بأربعة شهداء فليُ  إن مل يأت ;أنا أبو حسن مّ  . )١(»عط برُ
ته إىل : − مالكاً : يعني− معناه عنده  «:  قال ابنُ عبد الرب فليسلّمه برمّ
يسلّم إليهم بحبل يف عنقه للقصاص إن مل يُقم : وقيل. أولياء القتيل يقتلونه

جمأربعة شهدوا عليه بالزنى املو فقهاءِ  مجاعةُ  ÷وعىل قول عيل . جب للرّ
 .)٢(»األمصارِ وأهلِ الرأي واآلثارِ 

وي عن عمر  )٥  إذ جاءه رجلٌ يعدو«: ÷ما رُ ويف  أنّه كان يوماً يتغدّ
ون خلفه  ,عمر فجاء حتّى جلس مع ,يده سيف ملطّخٌ بالدم ووراءه قومٌ يعدُ

 :صاحبنا, فقال له عمر يا أمري املؤمنني إنّ هذا قتل: فجاء اآلخرون فقالوا
يا أمري املؤمنني إينّ رضبت فخذي امرأيت; فإن كان بينهام : ما يقولون? فقال
يا أمري املؤمنني إنه رضب : ما يقول? قالوا :فقال عمر! أحدٌ فقد قتلته

جل وفخِ  ثم  ,فأخذ عمر سيفه فهزه ,ي املرأةذَ بالسيف فوقع يف وسط الرّ
 . )٣(» دْ إن عادوا فعُ  :دفعه إليه وقال

ه«: قال ابن القيّم ق بني املحصنِ وغريِ  .)٤(»ومل يفرّ

                                                 
 ).١٤١٦(أخرجه مالك يف املوطأ )  ١(
 ).  ٢٢/١٥٢(االستذكار  ) ٢(
أجده يف  , ومل−)٥/٣٦٢(, وزاد املعاد )٩/٣٣٧(كام يف املغني −رواه سعيد بن منصور يف سننه ) ٣(

 ., واهللا أعلمالقسم املطبوع من سننه
 ).٥/٣٦٢(زاد املعاد ) ٤(
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אW 
فِ  تِهم يف مسائل جرائمِ الرشّ بعد هذا العرضِ ألقوالِ الفقهاءِ وأدلّ
مْ بيّنةً بزنى  قِ ورِ إذا مل يُ يظهرُ أنّ مجهورَ العلامءِ عىل أنّ القاتل يف هذه الصّ

نّ الفاحشة, ومل يعرتف املقتول من زوجته, أو بعض حمارمه, ومن يفعل هب
, : أولياء املقتول فيام بينه وبني اهللا (وأما ديانة فإنّ عليه القصاص قضاءً

 .فال يشء عليه إذا كان صادقاً يف قوله) تعاىل
, وكذا إذا : فإن أقام البيّنة فال يشء عليه قضاءً إذا كان املقتولُ حمصناً

افع ; خالفاً للشّ  .يّةِ وبعض املالكيّةِ كان غريَ حمصنٍ يف قولِ اجلمهورِ
 : وقولُ اجلمهورِ أقو ألمرين

لُ  أنّ النّصوص الّتي دلّت عىل جوازِ القتلِ ليس فيها استفصالٌ : األوّ
; فدلّ ذلك عىل عمومِ  , وال تفريقٌ بني املحصنِ وغريِ املحصنِ عن املقتولِ

ر يف أصول الفقه ; ملا تقرّ مع  أنّ ترك االستفصالِ يف حكايةِ احلالِ : احلكمِ
 .)١(قيامِ االحتاملِ جيري جمر العمومِ يف املقالِ 

ق فيه بني املحصنِ :  الثّاين اين حتّى يفرّ ه,  أنّ هذا القتلَ ليس حدا للزّ وغريِ
ه, وإفسادِ أهلِه;  ه, وهتكِ حريمِ يه عىل فراشِ غريِ وإنّام هو عقوبةٌ له عىل تعدِّ

                                                 
, رشح الكوكب )٣٣٧ص(هيد يف ختريج الفروع عىل األصول لألسنوي التم: انظر هلذه القاعدة) ١(

 ).١/٣٣٠(, إرشاد الفحول للشوكاين )٣/١٧١(املنري للفتوحي 
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وي عن الزبري  ومعه جاريةٌ له, فأتاه أنّه ملا ختلّف عن اجليش  ÷وهلذا رُ
لِّ عن خَ « :كان معه, فقاال فأعطامها طعاماً  ;»أعطنا شيئاً « :رجالن, فقاال

ه فقطعهام برضبةٍ واحدةٍ »اجلارية  . )١(; فرضهبام بسيفِ
 
د وعىل آله وصحبه وسلّمواهللا أعلم, وصىلّ اهللا عىل نب  يّنا حممّ

 
 

 

                                                 
بري ). ٥/٣٦٢(زاد املعاد : انظر) ١(  .مل أجد من أخرجه فيام وقفت عليه, واهللا أعلم ÷وأثر الزّ
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א 
אאא 

W 
لَت رشيعتنا اإلسالمية عنايتها, واهتمت اهتامماً بالغاً بمطعوم  لقد أَوْ

و حيرم, وما هو طيب وما هاإلنسان ومرشوبه; فبيّنت ما حيل منهام وما 
  :﴿u v wقال اهللا  ;خبيث, وما هو نافعٌ وما هو ضارٌّ 

x y  z﴾)١( . 
وإنام كان ذلك االهتامم وتلك العناية; حرصاً من هذه الرشيعة الغراء عىل 

املطعم واملرشب من أثر عظيم طِيب مأكل اإلنسان وسالمة مرشبه, ملا إلطابة 
; يقول واستنارة بصريته, وقبول دعائه ,بهعىل اإلنسان يف سلوكه, وحياة قل

إما : وملا كان اهللا سبحانه وتعاىل إنام حرم اخلبائث ملا فيها من الفساد« :ابن تيمية
ظهر عىل الذين استحلوا بعض املحرمات  ;يف العقول, أو األخالق, أو غريها

 .)٢(»النقص بقدر ما فيها من املفسدة من األطعمة أو األرشبة من
املطعومات, نبني فيه  نلقي الضوء عىل نوع من أنواع البحث اويف هذ

                                                 
 .١٥٧ :األعراف (١)
٢) (جمموع الفتاو )٢١/١٠.( 
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 .ب عىل ذلك من أحكامتحكم الرشع, وما يرت

אW 
 لمِّ كَ زيت الفقمة ومد رشعية إدخاله يف جمال التداوي كعالج أو كمُ 

 .غذائي
بد من الوقوف عىل  قبل البدء يف ذكر أقوال الفقهاء يف هذه املسألة ال

 ,بحري أو ,فصيل ينتمي? وهل هو حيوان بري إىل أيِّ يوان الفقمة حقيقة ح
 ?هل هو من املباحات الطيبات أو من املحرمات املستخبثاتوأو برمائي? 

 ;وذلك حتى يتسنى الوقوف عىل حكم ما يستخلص منه من زيت أو غريه
 :وذلك ما نعرض له فيام ييل ,إذ احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره

البحر  ىل الثدييات يعيش يفإي ينتمي يحيوان ثد :أو عجل البحر الفقمة
لكنه خيرج إىل اليابسة من أجل التناسل أو التوالد ووضع الصغار, أو من 

, احلوت بعدأجل الراحة من الغوص والذي يعترب من أمهر حيوانات البحر 
ويرتكز وجوده يف بعض مناطق بحر الشامل وغرينالند يف نصف الكرة 

ويوجد له عدة أنواع , ويف بعض اجلزر يف نصف الكرة اجلنويب , الشاميل
  .وبقر البحر, خروف البحر: متيزها عن بعضها صفات عديدة مثل

حيث  ;وهذا احليوان مهدد باالنقراض نتيجة عمليات الصيد املتوالية
وكذا من أجل استخالص الزيت , الصيادون يف  صيده من أجل فرائه  دُّ جيَ 
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 .)١(شحمه من حلمه و
, إن الفقمة حيوان برمائي  يعيش يف الرب والبحر :إذاً نستطيع القول

ويقتات عىل األسامك واألحياء البحرية , لكنه يقيض  معظم  وقته  يف البحر 
 األخر. 

אאW 
اتفق الفقهاء عىل إباحة السمك بجميع أنواعه إال الطايف منه, فقد خالف  

, ويقول )٢(»وقد أمجع املسلمون عىل إباحة السمك« :نوويفيه احلنفية; يقول ال
, )٣(»السمك عىل اختالف أنواعه لِّ وال خالف بني العلامء يف حِ «: ابن حجر

 .)٤(»وال حيل حيوان مائي إال السمك غري الطايف«: ابن عابدين وقال
وذلك , فقد وقع اخلالف فيه, أما احليوان الذي يعيش يف الرب والبحر

 :و التايلعىل النح

 :مذهب احلنفية :أوالً 
وال حيل من حيوان , يشء احليوان الربمائيذهب احلنفية إىل أنه ال حيل من 

                                                 
املوسوعة العربية عىل , موسوعة ويكيبيديا ,هـ١٤٢٥لعام  ١٠٤العدد , اجلزيرة  لةـجم :انظر) (١

 .)حيوانات برمائية(شبكة اإلنرتنت 
 .)١٣/٨٦(رشح النووي عىل مسلم  )(٢
 .)٩/٦١٩(فتح الباري  )(٣
   .)٥/٦١٨(حاشية ابن عابدين  )(٤
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 .)١(وإال حرم كذلك  البحر عموماً إال السمك برشط أال يكون طافياً 
, نوع يعيش يف البحر: فاحليوان يف األصل نوعان«: يقول الكاساين
فجميع ما يف البحر من ,  بحرأما الذي يعيش يف ال, ونوع يعيش يف الرب

احليوان حمرم األكل, إال السمك خاصة فإنه حيل أكله, إال ما طفا منه وهذا 
 .)٢( »ريض اهللا تعاىل عنهمقول أصحابنا 

 :مذهب املالكية :ثانياً 
ذهب املالكية إىل إباحة مجيع أنواع احليوان الذي يعيش يف الرب والبحر  

يشرتط  وال :قالوا, لك ;  كالضفدع  والسلحفاة  والرسطان ونحو ذ)الربمائي(
 .)٣(كره خنزير املاء إال أن اإلمام مالكاً ,  تذكيته

 :وقال, وتوقف مالك أن جييب يف خنزير املاء«: قال أبو سعيد القريواين
 .)٤( »وال أر أكله حراماً , وأنا أتقيه: وقال ابن القاسم, أنتم تقولون خنزيراً 

  ,  بأس بأكل كل حيوان البحرال: قال مالك«: يقول ابن عبدالربو
, إال أنه كره خنزير املاء, وميتاً  اوهو حالل حي , وال حيتاج يشء منه إىل ذكاة

                                                 
للرازي  حتفة امللوك ,)٤/٦٩(ايننللمرغياهلداية رشح البداية  ,)٥/٣٥(بدائع الصنائع : انظر) (١

 ).٤/١٦٣( لشيخي زاده جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ,)٢١٤ص(
 .)٥/٣٥(بدائع الصنائع  )٢(
, )٥/٢٨٤( الرب البن عبدالستذكار , ا)١/٢٤٨( أليب سعيد القريواين املدونة هتذيب مسائل: انظر) ٣(

 . )١/٣٨٠( البن رشد بداية املجتهد
 ).١/٢٤٩(هتذيب مسائل املدونة  )٤(
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 .)١( »أنتم تسمونه خنزيراً  :وقال

 :مذهب الشافعية :ثالثاً 
ذهب الشافعية يف الصحيح املعتمد من مذهبهم إىل إباحة مجيع أنواع 

 .)٢(الضفدع فإنه ال حيل احليوان الذي يعيش يف الرب والبحر, إال
الصحيح املعتمد أن مجيع ما يف البحر حتل : قلت«: يقول اإلمام النووي

مل ما ذكره األصحاب أو بعضهم من السلحفاة, ميتته, إال الضفدع  , وحيُ
 .)٣(»والنسناس عىل ما يكون يف ماءٍ غري البحر, واحلية

  ?ال ووهل تشرتط ذكاته أ
الثالث من احليوان; وهو ما جيمع يف عيشه وأما النوع « :قال املاوردي

 : بني الرب والبحر من احليوانات, فينقسم ثالثة أقسام
, ومَ : أحدها ِّ ه يف الربَ رُّ تَقَ سْ طري املاء, : مثل ;عاه من البحررْ ما يكون مُ

مه  كْ ِّ وجيري عليه حُ تشرتط ذكاته تبعاً حليوان : يعني(فهذا من حيوان الربَ
 .)الرب

لَحفاة : والقسم الثاين  ِّ كالسُّ ه يف البحر ومرعاه يف الربَ رُّ تَقَ سْ ما يكون مُ
                                                 

 ).٥/٢٨٤(االستذكار  )١(
لرشبيني لمغني املحتاج  ,)٩/٣٠(للنووي املجموع  , )١٥/٦٠(احلاوي الكبري للاموردي : انظر) ٢(

)٤/٢٩٨.( 
 ).٩/٣٣(املجموع  )٣(
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مه  كْ ال تشرتط ذكاته تبعاً : يعني(فهذا من حيوان البحر, وجيري عليه حُ
 .)حليوان البحر

ِّ والبحر,  :والقسم الثالث  ِّ والبحر ويرعى يف الربَ ما يستقر يف الربَ
اعى أغلب حاليه َ  .)١(»فَريُ

  :نابلةمذهب احل :اً رابع
أو يف , ذهب احلنابلة إىل أن مجيع احليوانات التي تعيش يف البحر فقط 

 .)٢(إال الضفدع واحلية والتمساح  ,الرب والبحر مباحة
ومجيع حيوانات البحر مباحة, إال الضفدع واحلية «: يقول املرداوي

 .)٣(»والتمساح
 ?وهل تشرتط التذكية عندهم

  .وإال حرم ,ش يف الرب والبحرنعم تشرتط ذكاة احليوان الذي يعي
كل ما يعيش  يف الرب من دواب  البحر ال حيل بغري ذكاة; « :يقول ابن قدامة

فإنه يباح بغري  ;كطري املاء والسلحفاة وكلب املاء, إال ما ال دم فيه كالرسطان
وذلك ألن مقصود الذبح إنام هو إخراج الدم منه, وتطييب اللحم  ;...ذكاة

                                                 
 .)٦٣,  ١٥/٦٢(احلاوي الكبري  )١(
 للمرداوي اإلنصاف ,)١١/٨٧( البن أيب عمر الرشح الكبري ,)١١/٨٣( البن قدامة املغني: انظر )٢(

 .)٦/٢٠٤(للبهويت كشاف القناع  ,)١٠/٣٦٤(
 .)١٠/٣٦٤(اإلنصاف  )٣(
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ال دم فيه ال حاجة إىل ذبحه, وأما سائر ما ذكرنا فال حيل إال أن بإزالته عنه, فام 
 .)١(»بالسلحفاة إذا ذبح وال أر بأساً  ,كلب املاء يذبحه :يُذبح; قال أمحد

فأما السمك وشبهه من حيوانات البحر مما ال يعيش «: ويقول البهويت
و يعيش يف وما كان مأواه البحر وه: ثم قال...إال يف املاء فيباح بغري ذكاة

مل يبح املقدور عليه  ,الرب ككلب املاء وغريه وسلحفاة ورسطان ونحو ذلك
 .)٢( »منه بغري ذكاة

 : حظ أن يف الرسطان عندهم روايتنيويل 
  ي التي اختارها ـألنه ال دم له سائلة, وه ;أنه يباح بغري ذكاة: اـإحدامه

صححها ابن مفلح حيل إال بالذكاة,  و أنه ال: والثانية, ابن قدامة كام مرّ 
 .)٣(»واألصح يف الرسطان أنه ال حيل إال بالذكاة«: فقال

אאW 
 :أدلة احلنفية) ١

 :بام ييل ملذهبهماستدل احلنفية 
 .)٤(﴾  :  ﴿A B C D E Fقول اهللا  −أ   

                                                 
 .)١١/٨٣(املغني  )١(
 .)٦/٢٠٤(كشاف القناع  )٢(
 .)٩/٢١٤( املبدع )٣(
 .٣ :املائدة )٤(
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الربي  عىل حتريم اخلنزير عموماً من غري فصل بني فقد نص اهللا : قالوا
 .)١(والبحري
  x y  z﴿  :ول اهللا تعاىلق − ب

﴾)٢(. 
وما سو السمك , يف هذه اآلية اخلبائث فقد حرم اهللا : قالوا

 .)٣(خبيث; كالضفدع والرسطان واحلية ونحوها 
 :أدلة املالكية )٢

  :ا ذهبوا إليه بام ييلملاستدل املالكية 
 .)٤(﴾   :﴿A B C D    E F Gقول اهللا  −أ 

 : هنيذه اآلية من وجهبل دالستواال
كل  صيد البحر, : ﴾ يعني    A B C D ﴿ :قوله تعاىل :أحدمها

 .فكان عىل عمومه يف مجيع حيوانه
فدل عىل  مطْعومه, :﴾ يعني E F G H ﴿ :قوله :والثاين

 .)٥(أنَّ مجيعه مطعوم
                                                 

 .)٥/٣٥(بدائع الصنائع : انظر )١(
 . ١٥٧: األعراف )٢(
 البن نجيم البحر الرائق ,)٤/٦٩(اهلداية رشح البداية  ,)٥/٣٥(بدائع الصنائع : انظر) (٣

)٨/١٩٦(. 
 .٩٦ :املائدة )٤(
  .)٦٢− ١٥/٦١( احلاوي الكبري :يف االستداللتقرير هذا  وراجع, )١/٢٩٤(حاشية الصاوي : انظر )٥(
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هُ « : البحرِ يفملسو هيلع هللا ىلص  قول النبي − ب اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ يْتَتُهُ  ,هُ لُّ مَ ِ  .)١(»  احلْ
بأن ميتة ملسو هيلع هللا ىلص  من النبي اً أن فيه ترصحي :هذا احلديث وجه الداللة من

البحر حالل, وهو فصل يف حمل النزاع, وقد تقرر يف األصول أن املفرد إذا 
 ̂ [  \﴿:  أضيف إىل معرفة كان من صيغ العموم; كقوله تعاىل

_ ` a﴾)يعمّ بظاهره كل ميتة مما » ميتتهملسو هيلع هللا ىلص « وبه نعلم أن قوله. )٢
 .)٣(يع ما فيه حيّاً أو ميتاً فدل عىل حل مج ;يف البحر

 ÷فلِام رواه البيهقي عن أيب بكر الصديق  ;وأما عدم اشرتاط تذكيته
ا يفِ ال« :قال ءٌ إِالَّ قَ مَ ْ ر يشَ  .)٤(»مْ كُ لَ  اهللاُ  اهُ كَّ ذَ  دْ بَحْ

                                                 
والرتمذي  , )٨٣(وأبوداود , )الليثيحييى رواية  −١٠٥٨( أأخرجه اإلمام مالك يف املوط) (١

هذا حديث حسن  « :الرتمذي وقال, وغريهم  )٣٨٦( هوابن ماج,  )٥٩(والنسائي , )٦٩(
  .»ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي  ,صحيح

البدر املنري  .»هذا حديث صحيح مشهور : رشح املسندوقال ابن األثري يف« :ويقول ابن امللقن
)١/٣٤٨.(  
 .١٨ :النحل )(٢
أضواء البيان للشنقيطي  ,)١٥/٦٢( الكبري احلاوي ,)١٦/٢٢٣(التمهيد البن عبد الرب : انظر) (٣

 ).٦١٣ص(يف الفقه اإلسالمي لعبدالرمحن بن أمحد فايع أحكام البحر  ,)١/٥٠(
 هذا األثر رواه البيهقي من رواية محاد بن سلمة« :ابن امللقنقال  ).١٩٤٤٠(أخرجه البيهقي  (٤)

فذكره . .سمعت أبا بكر: يكنى أبا عبد الرمحن قال سمعت شيخاً  :عن عمرو بن دينار  قال
: عن عكرمة عن ابن عباس قالعن ابن أيب بشري من رواية رشيك  ورواه أيضاً . بلفظه سواء

البدر املنري  .»إسناده ليس بالقويّ : ثمَّ قال» لكم صيد البحر إن اهللا ذكى«: سمعت أبا بكر يقول
)٩/٤١٠.( 
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 :أدلة الشافعية )٣
ليه بام استدل به املالكية من عموم اآلية إا ذهبوا ملاستدل الشافعية  

 . واحلديث
  .عن قتله ملسو هيلع هللا ىلصإباحة الضفدع عندهم;  فلنهي النبي وأما عدم 

أنه  ^والنهي هو ما صح عن ابن عمر « :يقول اخلطيب الرشبيني
 .)٢(»)تسبيح )١(]يقهاقن[فإن  ;ال تقتلوا الضفادع(: قال

 :أدلة احلنابلة )٤
اآلية  ل به املالكية والشافعية من عمومذهبهم بام استدملاستدل احلنابلة 

فدل : قالوا ;عن قتله ملسو هيلع هللا ىلصواستثنوا الضفدع; لنهي النبي  ,واحلديث كام مرّ 
وأما التمساح فألنه ذو , وأما احلية فألهنا من املستخبثات, ذلك عىل حتريمه

 .)٤)(٣(عن أكل كل ذي ناب من السباع  ملسو هيلع هللا ىلصناب يفرتس به, وقد هنى النبي 
                                                 

 ., والصواب املثبت كام يف مصادر التخريج)نعيقها): (٤/٢٩٨(يف مغني املحتاج ) (١
 ).٤/٢٩٨(مغني املحتاج  )(٢

والبيهقي  ,)٤٣٥٥(والنسائي , ) ٥٢٦٩(داود رواه أبو : حديث النهي عن قتل الضفدع :قلت
سأل  أن طبيباً « ÷عن عبد الرمحن بن عثامن  التيمي  ,)٨٢٦١(واحلاكم  ,)١٩٤٧٧(كرب يف ال

, »اإلسناد صحيح«: قال احلاكم.  »عن قتلهاملسو هيلع هللا ىلص فنهاه النبي  ,عن ضفدع جيعلها يف دواءملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ورواه البيهقي عن عبد اهللا بن « :ابن حجرقال  .»إنه أقو ما ورد يف النهي« :وقال البيهقي

 .)٢/٥٨٥(التلخيص احلبري . »)التقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح(ن العاص موقوفاً عمرو ب
 .)٥٠٩٧(ومسلم  ,)٥٢١٠( أخرجه البخاري) ٣( 
 ).٩/٢٠١(املبدع  ,)١١/٨٧(الرشح الكبري  ,)١١/٨٥(املغني  :انظر )٤(
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وأما اشرتاط التذكية عندهم; فقد عللوا ذلك بأنه حيوان يعيش يف الرب, 
فيام  وال خالف يف الطري :نفس سائله, فلم يبح بغري ذبح كالطري, قالواله 

 .)١(علمناه 

אW 
  :﴿ A B C Dنوقش احلنفية يف استدالهلم بقول اهللا 

E Fوجهني ﴾ عىل حرمة مجيع حيوان البحر إال السمك من: 
, الربأن مطلق اسم اخلنزير ال ينطلق لغة وال عرفاً إال عىل خنزير : األول

  .فوجب أن حيمل حكمه عىل إطالقه, خنزير املاء مقيداً به: فإن أُريد به غريه قيل
حتريمها بقوله  خلُصَّ  )يعني خنازير املاء(أن اسمه لو أطلق عليها : الثاين

 .)٢(»احلل ميتته«: عليه الصالة والسالم
سو  عىل أن ما ﴾ :﴿ x y  z هوأما استدالهلم بقول

بعدم التسليم بأن ما سو السمك من :  أجيب عنهالسمك خبيث, فقد 
  وجمرد التسمية للحيوان البحري بالرسطان أو احلية , حيوانات البحر خبيث

ى احلرام باسم يشءٍ ,  ال يوجب التشابه يف احلكم وإال للزم منه أن من سمّ
احلالل باسم يشءٍ حمرمٍ يصبح  ىأو سمَّ , حاللٍ يصبح حالالً ملجرد التسمية

عاء املطلق بأن ما دِّ هذا اال ثم إنَّ , هذا معلوم البطالنو ;ملجرد التسمية حراماً 
                                                 

 .)١١/٨٣(املغني :  انظر) (١
 .)٥/٦١(احلاوي الكبري  :انظر )٢(
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 .)١( سو السمك خبيث ال يُرد به عموم األدلة الرصحية يف عموم ميتة البحر
  :﴿ A B C D    E Fوأما استدالل املالكية بقول اهللا 

G﴾  ,فقد أجاب احلنفية  وأنَّ مجيعه مطعوم, عىل إباحة كل صيد البحر
  −االصطياد−وهو, بأن الصيد املذكور يف اآلية حممول عىل االصطياد: هعن

 .)٢(مباح فيام ال حيل 
هُ «: رِ بَحيفِ الملسو هيلع هللا ىلص  وأجابوا عن استدالهلم بقول النبي اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ هُ

يْتَتُهُ  لُّ مَ ِ بأن امليتة املذكورة يف احلديث حممولة عىل السمك خاصة وهو : »احلْ
 تانِ تَ يْ نا مَ لَ  تْ لَّ حِ أُ «: ك;  لقوله عليه الصالة والسالمحالل مستثنى من ذل

 .)٣(»الُ حَ الطُّ وَ  دُ بِ الكَ فَ  انِ مَ ا الدَّ مَّ أَ وَ  ,ادُ رَ اجلَ وَ  كُ مَ السَّ فَ  تانِ تَ يْ ا املَ مَّ أَ  ;مانِ دَ وَ 
ءٌ إِالَّ قد ذكاه اهللا «: ÷وأما استدالهلم بأثر الصديق  ْ ر يشَ بَحْ ا يفِ الْ مَ

ش عىل ما ال يعي بأنه حممولعىل عدم اشرتاط التذكية, فقد أجيب عنه  »لكم
  إال يف البحر كالسمك وشبهه; ألنه ال يتمكن من تذكيته; ألنه ال يذبح 

                                                 
أحكام البحر يف الفقه اإلسالمي ) ١/٥٢(أضواء البيان ,)٧/٣٩٤( البن حزم املحىل:انظر )١(

 .)٦٠٧ص(
 .)٤/٦٩(اهلداية رشح البداية  )٢(
 .)٤/٦٩(اهلداية رشح البداية  ,)٥/٣٦(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

 , والبيهقي)٤/٢٧١(, والدارقطني )٣٣١٤(, وابن ماجه )٥٧٢٣(أخرجه أمحد : واحلديث  
والصحيح أنه موقوف عىل ابن عمر, إال أن له حكم . ^من حديث ابن عمر  ) ٢٠١٨٩(

التلخيص   ,)٣/٣٤٤(, زاد املعاد )١/٤٤٨(, البدر املنري )١/٢٥٤(سنن البيهقي : انظر. املرفوع
 .)١٦٢, ١/١٦١(احلبري 
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 .)١( بعد إخراجه من املاء, وإذا خرج ماتإالَّ 

אW 
ما ساقوه من أدلة لبيان حكم وبعد هذا العرض ملذاهب الفقهاء وأقواهلم 

 كان عىل شاكلته مما يعيش يف الرب والبحر, نجد أن اجلمهور اهذا احليوان, وم
 قد اتفقوا عىل إباحة حيوان الرب والبحر )املالكية, والشافعية, واحلنابلة(
وساقوا أدلة قوية رصحية يف الداللة عىل ذلك, لكنهم اختلفوا يف  )الربمائي(

بعض أنواعه; فاملالكية أباحوا مجيع حيوانه دون تذكية, لكن مع كراهة 
ىل تفصيل عندهم يف اخلنزير, والشافعية أباحوه لكن مع استثناء الضفدع ع

احلية واحلنابلة برشط تذكيته لكن مع استثناء الضفدع  ه أباحالتذكية, بينام
عل جتساقوه من أدلة وتعليالت,  إىل ماوالتمساح, وهو استثناء وجيه بالنظر 

 . تعاىل أعلمواهللا  ,النفس متيل إىل قوهلم واختيارهم يف هذه املسألة
حالل مباح, ) فقمة البحر(وان إذاً نستطيع أن نخلص إىل أن هذا احلي

,  ومن ثمّ يكون  ما يُستخلص )عىل ما قاله احلنابلة( بد من تذكيته لكن ال
 .  منه من زيت أو غريه طاهراً مباحاً تبعاً ألصله

 
 .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني واهللا أعلم

                                                 
 .)١١/٨٣(املغني  (١)
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אא 
؟ 

W 
إنّ من أهم النوازل النازلة, واحلوادث احلادثة يف عرصنا هذا, نازلة ما 

يف السابق كانت معلومةً ذلك ألن أمارات املوت  ;)موت الدماغ(بـ ىيسمَّ 
عىل  األمارة اخلفيّةبل وحمسوسةً عند الفقهاء وغريهم, حتى اكتُشفت هذه 

م, وأُجريت حوهلا األبحاث ١٩٥٩يد جمموعة من األطباء الفرنسيني عام 
عت هلا ضوابط ومواصفات,  لُّ األطباء ووالدراسات, ووضُ اعتمدها جُ

مَّ ثار حوهلا جدل املعارصين كعالمةٍ عىل انتهاء احلياة اإلن نْ ثَ سانية, ومِ
وإنام عىل , كبري, وخالف عريض, ليس عىل مستو كبار العلامء فحسب

مستو جمامع الفقه الدولية, ودور اإلفتاء للبلدان اإلسالمية, بل حتى عىل 
الدماغ دون موت  ها موتَ قوانينُ  دُّ مستو القوانني الدولية, فهناك بلدان تع

بينام هناك دول أخر تنص قوانينها  ,ترتتب عليه آثارهالقلب موتاً حقيقياً 
, وأنّ التعدي عىل املريض واحلالة هذه يُعد  عىل عدم اعتباره موتاً حقيقياً

رماً وجناية يعاقب عليها  .)١(جُ
                                                 

 ).٣٤٢ص(أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي : انظر) ١(
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אW 
 موت الدماغ دون القلب هل يعترب موجباً للحكم بموت صاحبه?

تسع حول هذه النازلة, يف خضم هذا اجلدل الدائر, وذلك اخلالف امل
إلقاء الضوء عليها موضحني وملخصني  هذا البحثنحاول من خالل 

وجهة نظر العلامء والفقهاء حياهلا من الناحية الرشعية, لكن قبل الولوج إىل 
خالف العلامء وأقوال الفقهاء, ينبغي أوالً أن نقف عىل مبحثني مهمني, 

 :ومها
 .باءعالمة املوت عند األط: املبحث األول
 .عالمة املوت عند الفقهاء: املبحث الثاين

 
אא 

אא 

ير أكثر األطباء املعارصين أن موت الدماغ عالمة عىل املوت, وأن 
من تلفت خاليا دماغه, وتعطلت مجيع وظائفه, السيام وظائف جذع املخ, 

 . فقد نزل به املوت, وأصبح يف عداد املوتى
جمموعة من ) موت الدماغ(ن لفت النظر إىل هذا املوضوع وأول م

م, حيث تكلموا عن موت الدماغ, وأنه ١٩٥٩األطباء الفرنسيني عام 
ثم تبعهم  ,)مرحلة ما بعد اإلغامء(ـب ىعالمة من عالمات املوت فيام يسمَّ 
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م, وكانت هذه اجلامعة ممثلة ١٩٦٧يف ذلك جامعة هارفرد األمريكية عام 
تابع هلا, أول من وضع املواصفات العلمية والطبية اخلاصة  يف فريق طبي

وعقدت  رش,تثم أخذت األبحاث بعد ذلك تتسع وتن ,بتحديد موت الدماغ
 .)١(املؤمترات والندوات واضعة ضوابط ملا يسمى بموت الدماغ

 :بد من النظر إليه من جانبني ال, وحتى يستقيم السري يف هذا املبحث 

 :زاء الرئيسة للدماغ, وكيفية حدوث موت الدماغاألج: اجلانب األول
 :يتكون الدماغ من ثالثة أجزاء رئيسة

 .ووظيفته تتعلق بالتفكري والذاكرة واإلحساس :املخ: اجلزء األول
 .ووظيفته تتعلق بتوازن اجلسم :املخيخ: اجلزء الثاين

 ألنه هو املركز األسايس ;وهو أهم هذه األجزاء :جذع املخ: ء الثالثاجلز
 .للتنفس, والتحكم يف القلب ونبضاته, والتحكم يف الدورة الدموية

فعند أكثر األطباء, حيصل املوت إذا أُصيب جذع املخ; ألنه هو املتحكم 
العمل,  فإذا توقف جذع املخ عن ,يف جهاز التنفس والقلب والدورة الدموية

 .حني لو بعدال حمالة إىل توقف القلب والدورة الدموية والتنفس و يفهذا يؤد
صيب املخ أو املخيخ, فهذا ال يعني حصول املوت, وإنام حييى أما إذا أُ 

يتغذ ويتنفس وقلبه  ,اإلنسان حياة يسميها األطباء حياة جسدية نباتية
                                                 

خلالد املعارصة  واملعامالت املالية املسائل الطبية ,)١/٢١٩(لبكر أبو زيد فقه النوازل : انظر) ١(
 ).١٨ص(املشيقح 
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ألن وظيفة املخ تتعلق بالذاكرة  ;ينبض, وقد يمكث عىل هذه احلال سنوات
لتفكري واإلحساس واإلحساس والتفكري, فإذا أصيب فات عىل اإلنسان ا

جد من املرىض من مكث عىل هذه احلالة  , وقد وُ والذاكرة, لكنه يبقى حياً
 .لكنه فاقد للوعي, عرش سنوات 

أثر  وكذا املخيخ لو مات فغايته أن يفقد اإلنسان توازن جسمه, وهذا ال
 .)١(له يف حدوث املوت

األطباء  إذاً يبقى جذع املخ هو املؤثر والعالمة الفاصلة من وجهة نظر
املعارصين عىل موت اإلنسان, وغالباً ما يكون موت جذع املخ, أو إصابته 

حيصل  بسبب احلوادث; حوادث السيارات, أو القطارات أو الطائرات, وما
 .)٢(بالغ األمهية من املخالفيها من ارتطام, واصطدام هبذا اجلزء 

 :عالمات موت جذع املخ عند األطباء: اجلانب الثاين
مثِّل اجلزء األهم والرئيس يف املخ, وأنَّ تلفه نظراً    ألن جذع  املخ يُ

موت الدماغ وتلفه, فقد ذكر العلامء واألطباء مجلةً  أو إصابته يرتتب عليه
أُمجلها  من العالمات واملواصفات التي يُستدل هبا عىل تلف هذا اجلزء املهم,

                                                 
/ ٢ع( −ضمن أبحاث جملة جممع الفقه اإلسالمي− البار  أجهزة اإلنعاش ملحمد عيل: انظر) ١(

فقه  ,)١٨ص(املسائل الطبية  ,)٤ص(هتافت موت الدماغ لوسيم فتح اهللا  ,)٤٤٠ص/٢ج
 ).١/٢٢٠(النوازل 

 .املصادر السابقة: انظر) ٢(
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 :فيام ييل
رات لتنبيه املصاب, وعدم االستجابة ألي مؤث ,اإلغامء الكامل −١

 . كانت رسائل التنبيه قوية ومؤملةهامم
 .عدم احلركة−٢
عدم التنفس ملدة ثالث أو أربع دقائق بعد إبعاد أجهزة اإلنعاش −٣

 .والتنفس
والتي تدل عىل , عدم وجود األفعال املنعكسة من جذع الدماغ  −٤

 :نشاط اجلهاز العصبي مثل
 .ضوء الشديدعدم حركة حدقتي العينني مع ال ) أ 

 .ال يرمش املصاب رغم وضع قطعة من القطن عىل قرنية العني) ب
قلة العني رغم إدخال ماء بارد يف األذن) ج  .ال تتحرك مُ
 .ال يُقطِّب املصاب جبينه رغم الضغط عىل اجلبني باإلهبام ) د
 .عدم التحكم أو الكحة عند ملس احلنك  وباطن احللق باإلهبام) هـ

نشاط كهربائي يف رسم املخ بطريقة معروفة عند  عدم وجود أي −٥
 .)١(األطباء

أن هذه العالمات وغريها يستدل هبا األطباء عىل موت : فاحلاصل
 .جذع املخ وبالتايل موت اإلنسان
                                                 

 ).١٩ص(املسائل الطبية  ,)٣ع(سالمي الفقه اإل جممع جملة −البار حمدموت الدماغ مل: انظر) ١(
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, ومن ثمَّ يصدرون حكمهم باملوت عىل )١(هكذا يقول جلّ األطباء
 . هذا اإلنسان الذي مات جذع املخ لديه

 
אא 

אא 

 :حقيقة املوت وماهيته :أوالً 
يْتٌ  فهو, ويَامتُ ويَميتُ  ,مات يموت: ضد احلياة, يقال: املوت يف اللغة , مَ

يٍّ  :وميِّتٌ  دُّ حَ تَ : وجيمع عىل ,ضِ وْ , ومَ واتٌ يْتونأمْ يِّتون, ومَ  ). ٢( ى, ومَ
امواحلَتْفون, ناملَ : ومن أسامئه امم, وال, والسَّ د,, واحلِ  . )٣(واهلالك رَّ

أصل صحيح يدل عىل ذهاب : امليم والواو والتاء«: يقول ابن فارس
  ).٤(»خالف احلياة: منه املوت ,القوة من اليشء

                                                 
من األطباء من ير ظنية بعض هذه العالمات, وأهنا ليست قطعية يف بعض احلاالت; يقول  )١(

ليس لدينا من «: −)ما هي عالمات موت الدماغ?: (حتت عنوان−الطبيب أمحد شوقي إبراهيم 
ت, وال يكون كذلك يف العلم يف ذلك إال رسم املخ الكهربائي, وهو قطعي يف معظم احلاال

احلياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها . »بعض احلاالت; كحاالت التسمم باألدوية املنومة مثالً 
 ).٣٧٦ص(

 , القاموس املحيط)٢/٥٨٣( للفيومي , املصباح املنري)٦٤٢ص( للرازي خمتار الصحاح: انظر )٢(
 ).٢٠٦ص(للفريوزآبادي 

 ).١١٣ص(ين املؤتلفة للجياين األلفاظ املختلفة يف املعا: انظر) ٣(
 ).٥/٢٨٣(معجم مقاييس اللغة ) ٤(
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 امـفه اإلمكذا عرّ  .»و مفارقة الروح للبدنـه«: واملوت يف االصطالح
, النووي, وشارح الطحاوية ابن أيب العز احلنفي, وابن القيم, وابن حجر 

فمتى فارقت الروح بدن اإلنسان, حصل . )١(غريهم من أهل العلمو
 .املوت, وانقطعت احلياة

وهذا املعنى للموت, هو الذي تقتضيه األدلة الرشعية, فقد قال اهللا 
: ﴿D E F G ﴾)وقال أيضاً  ,)٢: ﴿¾ ¿ À 

Á ﴾)فدلّ ذلك عىل أن احلياة إنام حصلت بنفخ الروح, ومفهوم )٣ ,
 .)٤(تلك الروح للبدن ةنَّ املوت ال حيصل إال بمفارقاملخالفة يقتيض أ

اهللا  ولِ سُ رَ  عَ نا مَ جْ رَ خَ « :قال ÷فحديث الرباء بن عازب : ةنَّ أما من السُّ 
ِ ىل القَ ينا إِ هَ تَ انْ , فَ ارِ نصَ األَ  نَ مِ  لٍ جُ رَ  ةِ نازَ يف جَ ملسو هيلع هللا ىلص  نا سْ لَ جَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  سَ لَ جَ , فَ ربْ

  ض روح ـأن قبـيف ش−  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ ـسُ رَ  الَ ـقَ  مَّ ثُ «: الـإىل أن ق »...هُ ـلَ وْ حَ 
أي − ا هَ ذُ أخُ يَ , فَ اءِ قَ يِّ السِّ ـفِ  نْ مِ  ةُ رَ طْ القَ  يلُ سِ ام تَ كَ  يلُ سِ تَ  جُ رُ خْ تَ فَ : −املؤمن

لَكُ املَ    .)٥(احلديث» ...− تِ وْ مَ
                                                 

, حترير ألفاظ التنبيه للنووي )٥/١٠٥(املجموع للنووي  ,)٢٦٤ص(رشح العقيدة الطحاوية  )١(
 ).١١/٣٨٩(فتح الباري البن حجر   ,)٧٤ص(الروح البن القيم  ,)٩٤(

 .٩١:األنبياء)٢(
 .١٢ :التحريم)٣(
 ).١٦ص(طبية املسائل ال: انظر) ٤(
 ).٤/٢٨٧(أخرجه أمحد ) (٥
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املوت  فيه داللة واضحة عىل أنَّ حصول» فتخرج تسيل« :ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 
 .)١(ومفارقتها له ,نيكون بخروج الروح من البد

اهللا  ولُ سُ رَ  لَ خَ ا دَ ملَّ « :قالت ’ويدل عىل ذلك أيضاً حديث أم سلمة 
ُ بَ  قَّ شَ  دْ قَ , وَ ةَ مَ لَ سَ  يب أَ ىلَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص  هُ عَ بِ تَ  ضَ بِ ا قُ ذَ إِ  وحَ الرُّ  نَّ إِ  :الَ قَ  مَّ ثُ  هُ ضَ مَ غْ أَ فَ  هُ رصَ

ُ البَ   .)٢(»رصَ
بأن  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا قد استفاضت األحاديث عن رسول ف«  :يقول ابن تيمية

ب, ويقال هلا م وتُعذَّ نعَّ بض وتُ  . )٣(»اخرجي أيتها الروح الطيبة: األرواح تُقْ
يقول , وعىل ذلك تواردت تعاريف الفقهاء للموت يف مصنفاهتم :قلت

هذه هي حقيقة الوفاة عند الفقهاء, وتكاد كلمتهم «: الدكتور بكر أبو زيد
مفارقة : من أنه يف كالمهمتتوارد عىل هذا, ومل يتم الوقوف عىل خالفه 

 .)٤(»لبدن, بل هو حقيقة رشعية ال يُعلم فيها خالفاالروح 

 :أمارات املوت عند الفقهاء: ثانياً 
بعد أن قرر الفقهاء حقيقة املوت وماهيته, نبَّهوا عىل األمارات التي 

فتأيت , ر تعذِّ ه املوت مُ نْ يُستدل هبا عىل مفارقة الروح للبدن, إذْ إدراك كُ 
                                                 

 ).١٧ص(املسائل الطبية  ,)١/٢٢٢(فقه النوازل : انظر) ١(
 ).٢١٦٩(مسلم  أخرجه (٢)

)٣ ( جمموع الفتاو)٤/٢٢٣.( 
 ).١/٢٢٢(فقه النوازل ) ٤(
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 .الة عليه, ومن ثمَّ ترتتب عليه اآلثار الرشعيةمارات داأل
إىل أمارةٍ دالةٍ عىل مفارقة الروح للبدن, وهي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرشد النبي 

السالف الذكر, يقول عليه  ’شخوص البرص; ففي حديث أم سلمة 
 .»إن الروح إذا قبض تبعه البرص« :الصالة والسالم

خروج  البرص ناتج عن احلديث داللة واضحة عىل أن شخوص اففي هذ
 .ألهنا إذا خرجت تبعها البرص ;الروح

أمارات أخر يف كتاب اجلنائز من مصنفاهتم, وقفوا  الفقهاءويذكر 
عليها من خالل التجربة واستقراء احلوادث, فهي ليست من قبيل القطعية 

واملشاهدة,  باحلسِّ  كُ واليقني, ولكنها من قبيل األمور الظاهرة التي تُدرَ 
 ;ن حتقق املوت, وإال فاألصل فيه احلياةـوا عىل رضورة التيقن مـنبه ولذا

ه إىل القبلة, وأُغمضت عيناه« :يقول ابن قدامة جِّ  .)١(»وإذا تُيقن املوت وُ
فإن شك بأن ال يكون به علة, واحتمل أن يكون به «: ويقول النووي

ر إىل ;أو ظهرت أمارات فزع, أو غريه ,سكتة    الرائحة بتغري, اليقني  أُخِّ
 .)٢(»أو غريه

   ,إذا شك هل مات مورثه فيحل ماله, أو مل يمت«: ابن القيمويقول 

                                                 
 ).٢/٣٠٧(املغني ) ١(
 ).٢/٩٨(روضة الطالبني ) ٢(



 
 
 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb١٨٢

  .)١(»مل حيل له املال حتى يتيقن موته 
ون عىل رضورة تيقن املوت, وأنه ال يعترب  وهكذا نجد أن الفقهاء ينصُّ

 .يف ذلك الشكّ أو غلبة الظن
للموت, وذلك عىل النحو  وفيام ييل أُمجل ما ذكره الفقهاء من أماراتٍ 

 :التايل
 .توقف النفس −١
 . اسرتخاء القدمني مع عدم انقباضهام وانتصاهبام − ٢
فَّني عن الذراعني; فإهنا يف حال احلياة متمسكة −  ٣ بالذراع,  انفصال الكَ

 .ندهلكن إذا مات امليت انفصل كفه عن ذراعه فينفصل زِ 
 .دغيه إىل الداخلانخساف صِ  −٤
 .ف واعوجاجهميل األن −٥
 .امتداد جلدة الوجه −٦
 .اجللدة صيتيه إىل األعىل مع تديلّ ص خِ تقلُّ  −٧
 .برودة البدن −  ٨
 . انفراج شفتيه فال ينطبقان −٩

                                                 
 ).٣/٧٩٠(بدائع الفوائد ) ١(
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 .)١(إىل غري ذلك من األمارات التي يستدل هبا عىل خروج الروح
هذه إذاً عالمات املوت بني األطباء والفقهاء, بقي لنا أن نعرف كلمة 

موت −وفقهاء الرشيعة يف هذه العالمة احلادثة التي اكتشفها األطباء الرشع 
  و ـوت عىل من أصيب هبا, وهـومن ثم يصدرون حكمهم بامل ,− اغـالدم

 :ما نعرض له فيام ييل

אאW 
لقد اتفق العلامء واألطباء عىل أنَّ من مات دماغه وتوقف قلبه عن النبض 

كم عل , أنه حيُ لِّياً مفارقة الروح  يه باملوت; ألن هذه العالمات تدل عىلتوقُّفاً كُ
 .وهذه هي حقيقة املوت ,للجسد

وكان  واتفقوا كذلك عىل أن من طرأ عىل دماغه ما يمنعه من أداء مهمته,
, ويُعلم زواله ولو بعد حني أنه حيكم بحياته, فال جيوز  ,العارض معلوماً

 .)٢(التعدي عليه بيشء
 ,إذا مات جذع الدماغ, وال يزال القلب ينبضوإنام اخلالف بينهم فيام 

                                                 
 ,)٢/١٨٣(البن نجيم البحر الرائق , )٢/٩٨(للنووي روضة الطالبني  ,)٢/٣٠٧(املغني : انظر) ١(

  حاشية  ,)١/٣٤٣(اإلرادات للبهويت  ىرشح منته ,)١/٣٢٢(للخطيب الرشبيني مغني املحتاج 
 ,)١/٢٢٦(فقه النوازل  ,)١/٤٩٢( لعلّيش منح اجلليل رشح خمترص خليل ,)٢/١٨٩(ابن عابدين 

 ).١٧ص(املسائل الطبية  ,)١٧٢( سعد اخلثالنرشح فقه النوازل للدكتور 
أحكام اجلراحة الطبية  ,)٦٦ص(اإلفادة الرشعية يف بعض املسائل الطبية لوليد السعيدان : انظر) ٢(

 .)٣٤٥ص(
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, أو ال?   فهل هذا كافٍ يف احلكم عليه باملوت رشعاً
 :ألهل العلم يف ذلك قوالن

,  :القول األول عدّ موتاً أن موت جذع الدماغ للشخص دون قلبه ال يُ
 .بل ال بد من توقف قلبه عن النبض أيضاً 

وهو الذي قرره املجمع  ,أكثر الفقهاء والباحثني املعارصين وهو قول
 ,هــ١٤٠٨الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العارشة بمكة املكرمة عام 

 .)١( وقرره أيضاً جملس هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية
بت عىل جسمه أجهزة كِّ املريض الذي رُ « :جاء يف قرار املجمع الفقهي

مجيع وظائف دماغه تعطُّالً هنائيا, وقررت اإلنعاش, جيوز رفعها, إذا تعطلت 
جلنة من ثالثة أطباء اختصاصيني خرباء أن التعطل ال رجعة فيه, وإن كان 

 لكن ال حيكم. القلب والتنفس ال يزاالن يعمالن آليا, بفعل األجهزة املركبة
ا, إال إذا تـبموت ا تـب توقُّ ـس والقلـوقف التنفـه رشعً  هع هذـد رفـاما بعـفً

 .»األجهزة

إذا ثبت طبياً أن جذع املخ قد مات, فإن هذا الشخص  :القول الثاين
 .حيكم عليه باملوت حقيقة, وال يشرتط توقف القلب عن النبض

وقرره املجمع الفقهي  ,بعض الفقهاء والباحثني املعارصين وهو قول

                                                 
 ).١٧٤ص(رشح فقه النوازل  , )٣٤٤ص(أحكام اجلراحة الطبية : انظر) ١(
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 .)١(التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
ملا كان املخ يسيطر عىل املراكز و« :يقول الدكتور أمحد رشف الدين

العصبية العليا يف اإلنسان وبالتايل إدراكه, ويف تناسق وظائف أعضاء اجلسم, 
فإن اإلنسان يفقد بموت خمه كل الصفات التي تتميز هبا احلياة اإلنسانية 

ويُعدُّ  يف حكم املوتى طبا, وليس يف مقدور برش بعد ذلك أن يعيد  ,الطبيعية
 .)٢(»يعية إليهاحلياة الطب

אאW 
 : أدلة القول األول

, منها  :استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إليه بأدلةٍ
 }  :﴿s t      u v w x y   zقول اهللا  )١

| }  ~ _ ` a b c d  e f g h    i j k 
l m n o p q r  s t u v w 

x y z {    | } ~ �  ﴾)٣(. 
أيقظناهم, وهذا يدل  :معناه ﴾w x﴿ :اىلأن قوله تع: وجه الداللة

عىل أن جمرد فقد اإلحساس والشعور ال يعترب وحده دليالً كافياً للحكم 
                                                 

 ).٣٤٤ص(ام اجلراحة الطبية أحك ,)٢/٨٠٩ج/٣ع ( جملة جممع الفقه اإلسالمي: انظر) ١(
 ).١٦٨ص(األحكام الرشعية لألعامل الطبية ) ٢(
 .١٢−٩: الكهف )٣(
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بموت اإلنسان; ألن هوالء النفر فقدوا اإلحساس والشعور ومل يعتربوا 
, مبني عىل فقد املريض , واحلكم باعتبار موت الدماغ موتاً لإلحساس  أمواتاً

آلية الكريمة عىل عدم اعتباره رغم طول الفرتة والشعور, وقد دلّت ا
, فمن باب )ثالثامئة عام وزيادة تسع(الزمنية التي مضت عىل أهل الكهف 

أوىل أال يعترب يف املدة الوجيزة املشتملة عىل بضعة أيام يزول فيها الشعور 
    .)١(واإلحساس بسبب موت الدماغ وتلفه

  .)٢() اليقني ال يزول بالشك(قاعدة  )٢
أن اليقني يف هذه احلالة املختلف فيها هو حياة املريض : وجه الداللة

ألن دماغه ميت,  ;باعتبار األصل, وألن قلبه ينبض, والشك يف موته
فوجب اعتبار اليقني املوجب للحكم بحياته, حتى نجد يقيناً مثله يوجب 

 .علينا احلكم بموته
 .)٣()األصل بقاء ما كان عىل ما كان(قاعدة  )٣

عىل هذا األصل حتى  ىفنبق ;أن األصل أن املريض حي: وجه الداللة
 .نجزم بزواله

 .االستصحاب )٤
, فيها أن حالة املريض قبل موت الدماغ متفق عىل اعتباره حياً : ووجهه

                                                 
 ).٣٤٧ص(أحكام اجلراحة الطبية  :انظر) (١

 ).٥٦ص(األشباه والنظائر البن نجيم , )٥٠ص(األشباه والنظائر للسيوطي : انظر )٢(
  ).٥٧ص(ائر البن نجيم األشباه والنظ, )٥١ص(األشباه والنظائر للسيوطي : انظر )٣(
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فنحن نستصحب احلكم املوجود فيها إىل هذه احلالة التي اختلفنا فيها, 
األصول أن االستصحاب من  إنه حيٌّ لبقاء نبضه, وقد تقرر يف :ونقول

 .مصادر الرشع املعتربة, إال إذا قام دليل عىل خالفه
إن حفظ النفس يعترب من مقاصد الرشيعة الرضورية التي جتب  )٥

املحافظة عليها, وال شك أن احلكم باعتبار املريض يف هذه احلالة حيّاً فيه 
اصد الرشيعة حمافظة عىل النفس, وذلك يتفق مع هذا املقصد العظيم من مق

 .)١(اإلسالمية, والعكس بالعكس
 : أدلة القول الثاين

, منها  :استدل أصحاب القول الثاين عىل ما ذهبوا إليه بأدلةٍ
 ,ولو تنفس أو بال أو حترك,  ياولود إذا مل يرصخ ال يعترب حأن امل )١

  , كذا قال اإلمام مالك , فام مل يكن الفعل إراديا; استجابة لتنظيم الدماغ
 .)٢(اهـ .ال يُعترب أمارة حياة

 .يرصخ وهذا واقع فيمن مات دماغه, فيأخذ حكم املولود الذي مل :قالوا
مؤمتنون  أن األطباء هم أهل االختصاص واخلربة يف هذا الفن, وهم )٢

                                                 
بعدها, اإلفادة  وما) ٣٤٦ص(جلراحة الطبية اأحكام  ,)٢٠ص(املسائل الطبية : نظر هذه األدلة يفا) ١(

حقيقة املوت واحلياة  ,وما بعدها) ١٧٣ص(رشح فقه النوازل  ,ما بعدهاو) ٦٧ص(الرشعية 
 ).١/٢٣٢(ل فقه النواز ,)٤٧٨من بحوث ندوة احلياة اإلنسانية ص(لواعي التوفيق 

العزيز بن  عبدل , جامع الفتاو الطبية)٤٩٨ ,١/٤٨٣ج/٢ع(جملة جممع الفقه اإلسالمي : انظر) ٢(
 ).٢٤١ص(فهد بن عبد املحسن 
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يف هذا املجال, فينبغي تصديقهم, وقبول قوهلم فيام خيتص بوظيفتهم وقد 
 .)١(ل التغذية مات اإلنسانإذا رفض املخ قبو: قال األطباء

املنعقدة  ,)احلياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها(أنه قد أوصت هبذا ندوة  )٣
يف الكويت, وأفتت به بعض دور اإلفتاء; كمرص, وجممع الفقه اإلسالمي, 

 .)٢(وقررته املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت

אW 
 :يام استدلوا به من أدلة, وذلك كام ييلف )٣(نوقش أصحاب القول الثاين

, ولو تنفس أو بال  )١   القول بأن املولود الذي مل يرصخ ال يعترب حيّاً
أو حترك, حمل خالف بني الفقهاء, وليس موضع اتفاق, ثم إن قياس امليت 

ألن املولود مشكوك يف حياته, بخالف  ;دماغياً عليه, قياس مع الفارق
األصل حياة املريض, وال ينتقل عن هذا األصل  املصاب بموت الدماغ; إذِ 

 .)٤(إال بيقني
القول بأن األطباء هم أهل االختصاص واخلربة يف هذا الفن وقد  )٢
 .إذا رفض املخ قبول التغذية مات اإلنسان: قالوا

                                                 
 ).٥٠٦, ٤٩٨, ٤٨٤ص/١ج/٢ع(جملة جممع الفقه اإلسالمي : انظر) ١(
تاو الطبية جامع الف ,)ص٢/٥٤٥ج/٣ع(جملة جممع الفقه ملنظمة املؤمتر اإلسالمي : انظر) ٢(

 ).٣٤٣ص(
نْ ناقش أدلة القول األول) (٣  .مل أجد فيام وقفت عليه من مراجع مَ
 ).٢٤١ص(جامع الفتاو الطبية  :انظر )(٤
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أن أهل الطب مل يتفقوا عىل ذلك, بل خالف بعضهم, ومل يوافقوا : جوابه
, وهذا اخلالف جيعل االحتامل يتطرق إىل  عىل اعتبار موت الدماغ موتاً  حقيقياً

عىل  وَ قْ حتامل سقط اعتبار قوهلم, ومل يَ ما قرره املوافقون, وإذا تطرق إليه اال
 .)١(االنتقال من األصل الذي هو احلياة إىل الطارئ الذي هو املوت

 إذ احلجة فيام ساقوه من أدلة وبراهني, حجة; تُعدُّ وفتو البعض به ال 
 . حمل نظر كام مرّ وهي 

אW 
بعد هذا العرض املوجز الجتاهات العلامء جتاه هذه املسألة, وما ساقه كل 

متيل النفس إىل القول األول الذي  ,فريق من أدلة عىل رجحان ما ذهب إليه
اعتمده جممع الفقه لرابطة العامل اإلسالمي من عدم اعتبار موت الدماغ موتاً 

, ترتتب عليه آ إذ ال تزال هذه املسألة حمل خالف بني األطباء, وأن  ;ثارهحقيقياً
لَّها ظنيَّة, ومل تكتسب اليقني بعد, وقاعدة الرشع املستمرة  عالماهتا أو جُ

تردد, إنه حمل شك و :قال يف موت  الدماغ, وأقل ما ي)اليقني ال يزول بالشك(
لفعل حاالت وإذا كان األمر كذلك فال حيكم باملوت بناءً عليه, وقد وجد با

 :احلياة هلا يقرر فيها األطباء موت الدماغ, ثم يكتب اهللا 
م من ١٩٩٨سمعت مؤخراً سنة «: يقول الدكتور حممد سليامن األشقر

حتت أجهزة اإلنعاش لثامين سنوات,  يإلذاعة الربيطانية أن إنساناً بقهيئة ا
                                                 

 ).٢٣١(فقه النوازل : انظر (١)
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  األطباء أنه وأنه بعد ذلك بدأ يستعيد وعيه, ثم استعاد عافيته بعد أن قرر 
 . )١(اهـ» ال يمكن عوده إىل احلياة

حكم مجع من األطباء عىل شخصية «: ويقول الدكتور بكر أبو زيد
ملوت جذع الدماغ لديه, وأوشكوا عىل انتزاع بعض  ;مرموقة بالوفاة

ثم كتب اهللا له احلياة, وما زال  ,األعضاء منه, لكنَّ ورثته منعوا من ذلك
 .)٢(»حياً إىل تارخيه

ويؤكد ذلك أيضاً أن هناك أطفاالً يولدون بال مخٍّ أصالً, وعاش بعضهم 
عىل أن موت  واضحةً  ةً كثر من عرش سنوات, وهذا يدل داللعىل حالته أ

الدماغ ال يعترب موجباً للحكم بالوفاة; إذ لو كان كذلك ملا عاش هؤالء حلظة 
 .)٣(دماغواحدة بدون املخ الذي يعترب موته أساساً يف احلكم بموت ال

نامذج لعدد من هؤالء األطفال الذين ) املسلمون(وقد نرشت جريدة 
ولدوا بال مخ وقرر األطباء أهنم ال يعيشون أكثر من أسبوعني, ومنهم من 
عاش إىل وقت نرش اخلرب مخس سنوات, ومنهم من عاش إىل وقت نرش 

 .)٤(اخلرب اثنتي عرشة سنة
عى  −حد الباحثني أأن : نذكر الدكتور سعد بن تركي اخلثال وأيضاً  يُدْ

                                                 
 .)٨٥هامش ص(أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي ) ١(
 .)٣ص(حكم االنتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ لبكر أبو زيد ) ٢(
 .)٦٩ص(اإلفادة الرشعية يف بعض املسائل الطبية  ,)٣٥٣ص(أحكام اجلراحة الطبية : انظر) ٣(
 .)٣٥٣هامش ص(أحكام اجلراحة الطبية ) ٤(
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له رسالة دكتوراه ناقش فيها هذه املسألة, وأهنا من أحسن  − يوسف األمحد
تب فيها, وأنه استقىص فيها النظر يف هذه املسألة, وتفرغ أياماً ملراقبة  ما كُ
له يف  أحوال املرىض, واالتصال باألطباء وسؤاهلم, ومن ضمن ما سجَّ

, كيف أنّ أنه وقف عىل حاالت :رسالته , ورأ فيها حاالت املتوفني دماغياً
حرارة اجلسم عندهم مستقرة عىل سبع وثالثني, ومعلوم أن امليت يربد 
جسمه, بل إنه رأ بعض املتوفني دماغياً وهو يتعرق ويتحرك, وأنه عند 
استئصال أعضائه لنقلها إىل إنسان آخر, يأيت طبيب التخدير وحيقنه بدواء, 

ملراقبة نبضه وغري ذلك, فإذا انخفض الضغط عنده, حقنه ويبقى يف مكانه 
ظاهر الداللة  فهذا .بدواء يرفع الضغط, فيستجيب بدن امليت دماغياً لذلك

 . )١(قيد احلياة, وإنام فقط تعطل الدماغ عنده عىل أنه ما زال عىل
زم باملوت مع وجود كل هذه االحتامالت وكل هذه  :قلت فكيف جيُ
وهبه  رمة شخص وعىل حقه يف احلياة التيعىل حُ  عتدَ يُ أم كيف ! ?احلوادث

 .اهللا إياها بأمور ظنية ينتاهبا الشك والرتدد
أضف إىل ذلك أن األطباء الذين يعتربون موت الدماغ عالمة عىل 
الوفاة يُسلِّمون بوجود أخطاء يف التشخيص, وأن احلكم بالوفاة استناداً إىل 

فحص دقيق, وهذا ال يتوفر يف كثري من هذا الدليل حيتاج إىل فريق طبي و
املستشفيات, ففتح الباب للقول باعتبار هذه العالمة موجبة للحكم بالوفاة 

                                                 
 ., وما بعدها)١٧٣ص(رشح فقه النوازل ) ١(
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إىل خطر عظيم, فينبغي  قفله; صيانة لألرواح التي يعترب حفظها  يسيؤد
 .)١(مقصداً رضورياً من مقاصد الرشيعة اإلسالمية

دة للدكتور يطيب يل أن أختم هذا البحث هبذه ا :وأخرياً  لكلامت املسدَّ
 :إذ يقول ;بكر أبو زيد

فكام ال يسوغ إعالن الوفاة بمجرد سكون القلب كام حرره اإلمام «
لوجود الشك, فكذلك ال يسوغ إعالن الوفاة بموت الدماغ مع  ;الرافعي

 .»نبض القلب وتردد النفس حتت اآلالت
 :ثم يقول رمحه اهللا

من عاش  :بعض علامء اإلسالم باسم ما أَلَّف فيه ىومن هنا تدرك معن«
 .»وهو مطبوع , بعد املوت البن أيب الدنيا

 فيعود األمر إىل ما قرره العلامء والفقهاء من أنَّ حقيقة الوفاة«  :ثم قال
  .)٢(»مفارقة الروح البدن  :هي

 
 آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل  ,واهللا تعاىل أعلم

 
 

                                                 
 .)٦٩ص(اإلفادة الرشعية يف بعض املسائل الطبية  ,)٣٥٣ص(أحكام اجلراحة الطبية : انظر) ١(
 .)٢٣٣, ١/٢٣٢(ه النوازل فق) ٢(
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אאא 
אא 

W 
لَ « :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصصح عن نبينا  امَ ِبُّ اجلَ ِيلٌ حيُ وعليه فاملسلم  ;)١(»إِنَّ اهللا مجَ

ه معتنياً بنظافة بدن ,ينبغي أن يكون حريصاً عىل مجال هيئته وطيب مظهره
 ل سبحانهـب إىل اجلميرُّ ـوب التقن رضُ ـم بٌ ن هندامه; فذلك رضَ ـوحس

لكن برشط أال يكون يف ذلك جتاوز حلدود الرشع وضوابطه; كام لو  وتعاىل,
تغيري خللقة احلكيم اخلبري, وغري ذلك مما ه إرساف وتبذير, أو كان في هكان في

  .لبةثْ صية, واملَنْقبة مَ بحت القربة معوإال أص ;نبّهت الرشيعة عليه وحذرت منه
وتوسع الناس فيها حلاجة  ,وقد كثرت عمليات التجميل يف زماننا هذا

ضوابط الرشيعة لدون مراعاة من بعضهن  ,ولغري حاجة, ال سيام من النساء
 .وحدودها

 يات التجميلية, وأنواعها,لويف هذا البحث نحاول تسليط الضوء عىل العم
 . موقف الرشيعة منهابيان و

                                                 
 ).٢٧٥( رواه مسلم) (١
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Wא 
 .أنواعها وموقف الرشيعة منهااجلراحة التجميلية 

 :تنقسم اجلراحة التجميلية إىل قسمني
 .جراحة التجميل احلاجية أو الرضورية :القسم األول
 .جراحة التجميل التحسينية :القسم الثاين

 :جراحة التجميل احلاجية :القسم األول
اجلسم  جزء من أجزاء ر لتحسني منظراجلراحة التى جتُ  :املقصود هبا

ه يتسبب يف إيذاء عليه تلف أو نقص أو تشوّ  الظاهرة أو وظيفته إذا ما طرأ
, أو يصاحبه أمل شديد ال يستطيع حتمّ  له, أو يتسبب الشخص بدنياً أو نفسياً

 .)١(يف إعاقة صاحبه عن العمل, أو عن أداء وظيفته أو كامل قيامه هبا
قي; كالتصاق أصابع لْ عيب خَ  إزالة: فاملقصود من هذه اجلراحة هو

اليدين والرجلني, أو انسداد فتحة الرشج ونحو ذلك من العيوب التي ولد 
هبا اإلنسان, أو انحسار اللثة بسبب االلتهابات املختلفة, وعيوب صيوان 

الناشئة  ونحو ذلك من العيوب ,األذن الناشئة عن بعض األمراض كاجلذام
إزالة عيب طارئ; ككسور الوجه عن األمراض التي تصيب اجلسم, أو 

ه وّ ه اجللد بسبب احلروق, وتشوّ التي تقع بسبب حوادث السري, وتش الشديدة

                                                 
 .)١٢٢ص(اجلراحة التجميلية للفوزان  ,)١٨٢ص( أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي :انظر(١) 
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 .)١(...اجللد بسبب اآلالت القاطعة, ونحو ذلك من العيوب الطارئة
ىل تعلقه بالتحسني ه يدل عوإن كان مسامّ  :هذا النوع من اجلراحة

جبة للرتخيص بفعله; فمام ال شك نه توفرت فيه الدوافع املوأوالتجميل إال 
, فيه أن هذه العيوب يترضر اإلنسان هبا حس  ا ومعنى, وذلك ثابت طبياً

ومن ثم فإنه يرشع التوسيع عىل املصابني هبذه العيوب باإلذن هلم يف إزالتها 
 .)٢(باجلراحة الالزمة

אאW 
تي خلقها اهللا ال جيوز للمرأة تغيري يشء من خلقتها ال« :يقول الطربي

ويستثنى من ذلك ما حيصل به الرضر : ثم قال.. .عليها بزيادة أو نقصٍ 
نْ يكون هلا سنّ زائدة أو طويلة تُعيقها يف األكل, أو إصبع  ة; كمَ واألذيّ

 .)٣(»زائدة تؤذهيا أو تؤملها فيجوز ذلك
 ملسو هيلع هللا ىلصويقول النووي يف رشحه حلديث عبد اهللا بن مسعود يف لعن النبي 

نِ (:وأما قوله« :املستوشامتللواشامت و سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ يفعلن  :فمعناه) املُتَفَ
ن, أمإذلك طلباً للحسن, وفيه  ا شارة إىل أن احلرام هو املفعول لطلب احلُسْ

                                                 
 ). ١٢٤ص( اجلراحة التجميلية ,)١٨٤ص(أحكام اجلراحة الطبية : انظر (١)
 ).٤٤٤ص( اجلراحة التجميلية ,)١٨٥ص( أحكام اجلراحة الطبية :انظر) (٢

 ).١٠/٣٧٧(البن حجر  فتح الباري: انظر (٣)
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 .)١(»واهللا أعلم ,السن ونحوه فال بأس لو احتاجت إليه لعالج أو عيب يف
نِ : (قوله« :ويقول ابن حجر سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ املُتَفَ نه أن املذمومة يُفهم م) وَ

لتْ ذلك نْ فَعَ ن مَ  .)٢(»ألجل احلُسْ
بعضها  هي التي تربد أسناهنا ليتباعد: واملتفلِّجة«: اآليب األزهريويقول 

: عن بعض, أو يكون يف أسناهنا طول فتزيله باملربد, ومفهوم قوله
ن( سْ ن, فلو احتيج إليه لعالج أو ع )للحُ سْ يب أن احلرام هو املفعول للحُ

 .)٣(»فال بأس به

אאW 
 : استدل العلامء املعارصون عىل مرشوعية هذا النوع من اجلراحة بام ييل

 ومعنوي, وهو موجب ن هذه العيوب تشتمل عىل رضر حيسّ إ )١
ص رخَّ ل منزلة الرضورة ويُ زَّ نَ حاجة, فتُ  دُّ ل اجلراحة; ألنه يعـللرتخيص بفع

احلاجة تنزل منزلة الرضورة : (ة التي تقولبفعلها; إعامالً للقاعدة الرشعي
 .)٤()عامة كانت أو خاصة

                                                 
 .)١٤/١٠٦(ي عىل مسلم رشح النوو )(١
 ).١٠/٣٧٢(فتح الباري ) (٢
 ).٢/١٩٠( الثمر الداين) (٣
أحكام  ,)٩١ص( األشباه والنظائر البن نجيم ,)١٦٤ص(األشباه والنظائر للسيوطي  :انظر) (٤

 ). ١٨٥ص( اجلراحة الطبية
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جيوز فعل هذا النوع من اجلراحة كام جيوز فعل غريه من أنواع  )٢
اجلراحة املرشوعة بجامع وجود احلاجة يف كل منها; فاجلراحة العالجية 

جدت فيها احلاجة املشتملة عىل رضر األمل وهو رضر حيس, وهذا مثالً وُ 
 .وع من اجلراحة يف كثري من صوره يشتمل عىل الرضر احليس واملعنويالن

كل عىل القول بجواز فعل هذا النوع من اجلراحة, ما ثبت يف  وال يُشْ
 :ييلالنصوص الرشعية من حتريم تغيري خلقة اهللا تعاىل, وذلك ملا 

ن هذا النوع من اجلراحة وجدت فيه احلاجة املوجبة للتغيري, إ −أ 
 .تثناءه من النصوص الدالة عىل التحريمفأوجبت اس

ألن األصل فيه  ;ن هذا النوع ال يشتمل عىل تغيري اخللقة قصداً إ − ب
ن جاء تبع  .اً أن يقصد منه إزالة الرضر, والتجميل واحلُسْ

ن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة ال يمكن أن يصدق عليه أنه إ −ج
املقصودة من فعل اجلراحة  تغيري خللقة اهللا; وذلك ألن خلقة العضو هي

 .وليس املقصود إزالتها
إن إزالة تشوهات احلروق واحلوادث يعترب مندرجاً حتت األصل  − د 

إذا احرتق ظهره أُذن له يف العالج  املوجب جلواز معاجلتها; فالشخص مثالً 
والتداوي, وذلك بإزالة الرضر وأثره; ألنه مل يرد نص يستثني األثر من 

فيستصحب حكمه عىل اآلثار,  ;واز مداواة تلك احلروقاحلكم املوجب جل
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 .)١(ويؤذن له بإزالتها 
من خالل ما سبق يتضح لنا أنه ال بأس بإجراء هذا النوع من اجلراحة من 
باب التداوي وطلب العالج, ورفع الرضر وإزالة األمل, األمر الذي تبيحه 

للحاجة الداعية إىل ذلك, فالعيوب اخللقية تباح إزالتها نظراً  الغراء; الرشيعة
وأما العيوب الناجتة عن احلوادث واحلروق فإباحة إزالتها مبنية عىل األصل 

 .واهللا تعاىل أعلم. )٢(املوجب جلواز مداواة نفس احلرق واجلرح

  :جراحة التجميل التحسينية :القسم الثاين
ويؤمله,  هالعمليات اجلراحية التي ال تعالج عيباً يف اإلنسان يؤذي: يقصد هبا

وإنام يقصد منها إخفاء العيوب وإظهار املحاسن, والتطلع للعودة إىل مظهر 
٣(الشباب مرة أخر(. 
 .)٤(»جراحة حتسني املظهر, وجتديد الشباب« :بأهنا هموعرفها بعض

حتقيق الشكل األفضل, والصورة األمجل, دون  :واملراد بتحسني املظهر
وأما جتديد الشباب فاملراد . فعل اجلراحةوجود دوافع رضورية أو حاجية تستلزم 

 .الشيخوخة, فيبدو املسن بعدها وكأنه أصغر سناً من عمره احلقيقي آثار إزالة: به
                                                 

 ).٤٤٤ص(اجلراحة التجميلية , )١٨٥ص(أحكام اجلراحة الطبية  :انظر (١)
 ).١٨٧ص(ام اجلراحة الطبية أحك :انظر (٢)
 ).١٢٥ص( اجلراحة التجميلية :انظر )(٣

 ).١٩١ص( أحكام اجلراحة الطبية (٤)
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 :والعمليات املتعلقة هبذه اجلراحة تنقسم إىل نوعني 
 :ومن أشهر صوره ما ييل :عمليات الشكل: النوع األول

 .العرض واالرتفاعجتميل األنف بتصغريه, وتغيري شكله من حيث  − 
, أو تكبريه بوضع  −  جتميل الذقن, وذلك بتصغري عظمها إن كان كبرياً

 .ذقن صناعية تلحم بعضالت, وأنسجة احلنك
جتميل الثديني بتصغريمها إذا كانا كبريين, أو تكبريمها بحقن مادة معينة  − 

 مبارشة يف جتويف الثديني, أو بحقن اهلرمونات اجلنسية, أو بإدخال النهد
 .الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة يف الطية املوجودة حتت الثدي

 .ها إىل الوراء إن كانت متقدمةدِّ جتميل األذن برَ  − 
جلدهتا وإزالة القسم الزائد بسحبه من حتت اجللد  جتميل البطن بشدِّ  − 

 .جراحياً 
لكبار السن,  رجتُ ي تال يوه :عمليات التشبيب: وأما النوع الثاين فهو

 :إزالة آثار الكرب والشيخوخة, ومن أشهر صوره ما ييل اويُقصد منه
جتميل الوجه بشد جتاعيده, سواء برفع جزء منه, أو برفع جزء منه ومن  − 

 .وكذلك جتميله بعملية القرش الكياموي ,الرقبة, وهو ما يسمى بالرفع الكامل
لفية العليا, جتميل األرداف, وذلك بإزالة املواد الشحمية يف املنطقة اخل − 

أو املنطقة اجلانبية من األرداف ثم تشد جلدهتا, وهيذب حجمها بحسب 
 .الصورة املطلوبة
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 .جتميل الساعد, وذلك بإزالة القسم األدنى من اجللد والشحم − 
, )بتجديد شباب اليدين(جتميل اليدين, ويسمى يف عرف األطباء  − 

 .ه مجاهلالتي تشوّ وذلك بشد التجاعيد املوجودة يف أيدي املسنني وا
جتميل احلواجب, وذلك بسحب املادة املوجبة النتفاخها, نظراً لكرب  − 

 .السن وتقدم العمر
هذه جممل صور اجلراحة التجميلية كام بينتها الكتب املختصة بجراحة 

 .)١(التجميل

אאW 
هذا النوع من اجلراحة كام هو مالحظ ال يشتمل عىل دوافع رضورية, 
وال حاجية, ولذا اعتربه الفقهاء من باب تغيري خلقة اهللا تعاىل, والعبث هبا 

ذه ـوا إىل عدم مرشوعيته, وهـذهب مَّ ـواء والشهوات, ومن ثَ ـحسب األه
 : نصوص بعضهم يف ذلك

تغيري يشء من خلقتها التي  ال جيوز للمرأة« :يقول اإلمام الطربي − أ
ن ال للزوج وال لغريه التامسَ  ;خلقها اهللا عليها بزيادة أو نقصٍ   ...احلُسْ

نْ ( له أو تغزره بشعر غريها فكل ) كمَ يكون شعرها قصرياً أو حقرياً فتطوّ
نْ تغيري خلق اهللا تعاىل  .)٢(»ذلك داخل يف النهي, وهو مِ

                                                 
 ).١٩١ص( أحكام اجلراحة الطبية: انظر (١)
 .بترصف )١٠/٣٧٧(فتح الباري : انظر) (٢
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 امتـن اهللا الواشـلع(ىل حديث ـبي تعليقاً عـول القرطـويق − ب
وهذه األمور كلها قد شهدت األحاديث بلعن فاعلها « :..).واملستوشامت

ألهنا من : فقيل: واختُلف يف املعنى الذي هني ألجلها. وأهنا من الكبائر
 ,كام قال ابن مسعود ,من باب تغيري خلق اهللا تعاىل: باب التدليس, وقيل

 .)١(»وهو أصح, وهو يتضمن املعنى األول
مفلجات : بالفاء واجليم, واملراد :وأما املتفلِّجات« :يقول النوويو −ج
من الفلج بفتح  بأن تربد ما بني أسناهنا الثنايا والرباعيات, وهو ;األسنان

فرجة بني الثنايا والرباعيات, وتفعل ذلك العجوز ومن  يالفاء والالم, وه
هذه الفرجة اللطيفة  السن; إظهاراً للصغر, وحسن األسنان; ألن قاربتها يف

شت  هاذا عجزت املرأة كربت سنُّ إبني األسنان تكون للبنات الصغار, ف وتوحَّ
فتربدها باملربد; لتصري لطيفة حسنة املنظر, وتوهم كوهنا صغرية, ويقال له 

وهذا الفعل حرام عىل ) لعن الوارشة واملستورشة( :, ومنه)٢(رشْ الوَ  :أيضاً 
 .)٣(»األحاديثالفاعلة واملفعول هبا هلذه 

وحترم أيضاً عمليات التجميل « :ويقول الدكتور وهبة الزحييل −د

                                                 
 ).٥/٣٩٣( تفسري القرطبي) (١
٢)(  ُ رشْ . له املرأة الكبرية; تشبّهاً بالصغريةحتديد األسنان وترقيق أطرافها, تفع: بفتح فسكون الوَ

 ).٨/١٤٢(رشح السيوطي لسنن النسائي
 ).١٤/١٠٦( رشح النووي عىل مسلم (٣)
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راد هبا تصغري املرأة الكبرية   .)١(»)عمليات الشدِّ (النسائية التي يُ
ن منظمة املؤمتر ـق عـع الفقه اإلسالمي املنبثـرار جممـوجاء يف ق − هـ

 ٢٩إىل  ٢٤من  )اماليزي(اإلسالمي يف دورته الثامنة عرشة يف بوتراجايا 
م بشأن عمليات ٢٠٠٧ )يوليو( ١٤ −٩املوافق  ,هـ١٤٢٨مجاد اآلخرة 

 :ما ييل ,التجميل
ال جيوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي ال تدخل يف العالج «

ة; تبعا للهو والرغبات  الطبي ويُقصد منها تغيري خلقة اإلنسان السويّ
شكل الوجه للظهور بمظهر معني,  بالتقليد لآلخرين, مثل عمليات تغيري

وتكبري أو تصغري  أو بقصد التدليس وتضليل العدالة, وتغيري شكل األنف,
 .»الشفاه, وتغيري شكل العينني وتكبري الوجنات

אאW 
 :اجلراحات بام ييل استدل الفقهاء املعارصون عىل حتريم هذا النوع من

̈   § ﴿ :− ه اهللاحكاية عن إبليس لعن− قول اهللا تعاىل  )١

© ª ﴾)٢(. 
ان ـ, وبيذمِّ ـة واردة يف سياق الـة الكريمـأن هذه اآلي: ه الداللةـوج

لها للعصاة من بني آدم, ومنها تغيري  ل الشيطان فعْ املحرمات التي يسوّ
                                                 

 ).٤/٢٢٩(لوهبة الزحييل  الفقه اإلسالمي وأدلته) (١
 .١١٩ :النساء) (٢
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والعبث  وجراحة التجميل التحسينية تشتمل عىل تغيري خلقة اهللا,. خلقة اهللا
, وتعفيها حسب األهواء والرغبات,  من  دُّ فهي داخلة يف املذموم رشعاً

 .صاة من بني آدمفعلها للعُ الشيطان ل سوِّ جنس املحرمات التي يُ 
نَ اهللاُ «: الـأنه ق ÷ود ـن مسعـحديث عبد اهللا ب )٢ اشِ  لَعَ تِ ـالْوَ امَ

قَ  لْ اتِ خَ َ نِ املُغَريِّ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ املُتَفَ اتِ وَ صَ املُتَنَمِّ تِ وَ امَ شِ تَوْ املُسْ اىلَ  اهللا وَ عَ    ,تَ
ا نَ النَّبِيُّ  مَ نْ لَعَ نُ مَ وَ يفِ كِتَابِ  ملسو هيلع هللا ىلصيلِ الَ أَلْعَ هُ  p q r ﴿ اهللاوَ

s ﴾)٢(»)١( . 
أن هذا احلديث الرشيف دلّ عىل لعن من فعل هذه  :وجه الداللة

موجودان  وطلب احلسن, وهذان املعنيان األشياء, وعلل ذلك بتغيري اخللقة
تحسينية; ألهنا تغيري للخلقة بقصد الزيادة يف يف اجلراحة التجميلية ال

 .وال جيوز فعلها ,احلسن, فتعترب داخلة يف هذا الوعيد الشديد
, والورش, )٣(ال جتوز جراحة التجميل التحسينية كام ال جيوز الوشم )٣

 . طلباً للحسن واجلامل , بجامع تغيري اخللقة يف كلٍّ )٤(والنمص
وهو  ,د من صورها الغش والتدليسأن هذه اجلراحة تتضمن يف عد )٤

                                                 
 .٧: احلرش) (١
 ). ٥٦٩٥(ومسلم  ,)٥٩٣١(رواه البخاري ) (٢
م بفتح ثم سكون) (٣ شْ ة أو نحوها حتى يسيل اأَن يَ : الوَ ز يف العضو إِبْرَ رِ ةٍ غْ رَ ى بِنَوْ ْشَ م ثم حيُ   لدَّ

ّ  أو رضَ يَخْ ا فَ ريهَ  ).١٠/٣٧٢( فتح الباري. غَ
صُ  )(٤ تْفُ الشعر من الوجه: النَّمَ  ). ١٢/١٠٥( رشح السنة للبغوي. هو نَ
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ا, ففيها إعادة صورة الشباب للكهل واملسن يف وجهه وجسده,  حمرم رشعً
وذلك مفضٍ للوقوع يف املحظور من غش األزواج من قبل النساء الاليت 

 .يفعلن ذلك, وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك
, ومن عض املحظوراتأن هذه اجلراحة ال يتم فعلها إال بارتكاب ب )٥

, )١(حمرم رشعاً  تلك املحظورات التخدير, ومعلوم أن التخدير يف األصل
وفعله يف هذا النوع من اجلراحة مل يأذن به الرشع; لفقد األسباب املوجبة 

عىل  ياً باق عدُّ يُ للرتخيص واإلذن به; وهي الرضورة أو احلاجة, وعليه فإنه 
ىل حمظورات أخر ال تسلم منها إضافة إ. األصل املوجب حلرمة استعامله

  .هذه اجلراحة, وال مسوغ لتجاوزها
 ;أن هذه اجلراحة ال ختلو من األرضار واملضاعفات التي تنشأ عنها )٦

  ون ـلكق حقن مادة السِّ ـن طريـل الثديني بتكبريمها عـة جتميـففي جراح
ة أو اهلرمونات اجلنسية يؤدي ذلك إىل حدوث أخطار كثرية إضافة إىل قل

 .)٢(نجاحه
 يتضح لنا مما سبق أن هذا النوع من اجلراحة يتضمن عبثاً بخلقة اهللا 

ل باألمل النفيس ياللهم إال التعل ,وتغيرياً هلا دون مسوغٍ من رضورة أو حاجة
                                                 

 روضة الطالبني .»ما يزيل العقل من غري األرشبة كالبنج حرام« :; فقالنص عىل ذلك النووي) (١
)١٠/١٧١.( 
 ,)٤/٢٢٩ (الفقه اإلسالمي وأدلته  ,)١٤/١٠٦(رشح النووي عىل مسلم  :نظر هذه األدلة يفا) (٢

 ).١٩٣ص(أحكام اجلراحة الطبية 
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الناتج من عدم تلبية هذه الرغبة يف التغيري, وهذا غري كافٍ يف الرتخيص 
راحة سواءً للطبيب أو للشخص وعليه حيرم فعل هذا النوع من اجل ,بفعله

 .)١(واهللا تعاىل أعلم ,الطالب

אW 
يف ضوء ما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يف اجلراحة التجميلية, وبيان 

 :حكمها نقول
 :تنقسم اجلراحة التجميلية إىل قسمني

وهي مباحة; ملا سبق  ,اجلراحة التجميلية احلاجية أو الرضورية :األول
 .وإزالة األمل ,ورفع الرضر ,داخلة يف باب التداويبيانه من أهنا 
ملا حتويه من تغيري  ;وهي حمرمة :اجلراحة التجميلية التحسينية: الثاين
 .واهللا تعاىل أعلم .وعبث هبا دون حاجة أو رضورةٍ  خللقة اهللا 

 
  سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وصىل اهللا عىل

 
 

                                                 
 ).١٩٧ص( أحكام اجلراحة الطبية :انظر (١)
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 الصفحةاملوضـــــوع
  

 ج ....................................................................................................كلمة اإلدارة
 خ ....................................................................................................... ةــــاملقدم

 ١ .... ﴾وذا النون إذ ذهب مغاضباً ﴿:تعاىلهلقوأقوال املفرسين يف تفسري
 ١٥ .........................................)رواية ودراية(حديث جلسة املغضوب عليهم

 ٣٥ ................................................خروج الدم من املرأة التي استؤصل رمحها
 ٤٩..............................................................مرضٍ معدٍباملصابتغسيل امليت

لدفع   ٧١ .................... لغري من خصصهم املزكيبرصف الزكاة الزكاةَ املوكَّ
 ٨١ .........................................بطالن الوكالة بجنون املوكل أو خرفه أو سفهه

 ١٠١.......................................................................................مسألتان يف الطالق
ة  ١٢٥ ........................................................................ادعاء الرجعة بعد انتهاء العدّ

 ١٤٥................................................................................................جرائم الرشف
ل غذائيزيت الفقمة ومد رشعية إدخاله يف  ١٥٧ ..... جمال التداوي كعالج أو مكمّ

 ١٧٣ .......  ?ال موت الدماغ دون القلب هل يعترب موجباً للحكم بموت صاحبه أو
 ١٩٥ .......................................اجلراحة التجميلية أنواعها وموقف الرشيعة منها

 ٢٠٩ ..............................................................................................قائمة املحتويات
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אאאא 
  

  

 ).٢٤− ١(جمموعة الفتاو الرشعية ) ١
 ) .عملها − جلاهنا  −نشأهتا (هيئة الفتو الرشعية يف الكويت ) ٢
 .فتاو احلج والعمرة ) ٣
 .فتاو املغرتبني واملسافرين  )٤
 .فتاو الزكاة والصدقات ) ٥
٦ ( املساجد والصالة فيهافتاو. 
 .الفهرس الشامل ملجموعة الفتاو الرشعية) ٧
 .التسهيل يف فقه العبادات ) ٨
 .امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد) ٩

 )١(املنتقى من املسائل العلمية ) ١٠
 ).مطوية(نصائح للزوجني ) ١١
 ).مطوية(فريضة دينية ورضورة وطنية  −طاعة ويل األمر ) ١٢
 ).مطوية(وسطية اإلسالم ونبذ التطرف ) ١٣
 ).مطوية(القروض االستهالكية ونظرة رشعية متعمقة ) ١٤
 ).مطوية(العاملة املنزلية ضوابط رشعية وآداب اجتامعية ) ١٥
 ).مطوية(وأحكامه  باحلجا) ١٦
 ).مطوية(أحكام املريض يف الطهارة والصالة ) ١٧
 ).مطوية(السفر أحكام وآداب ) ١٨
 ).مطوية(ملسو هيلع هللا ىلص األنبياء خاتم ) ١٩
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