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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ، وعدىل للدو وبد بواحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، نبينا حممدد

 :أما بعدومن وااله، 

 ، يصددرامل كمدة فها هو العدد األربعون من جملة املجمع الفقهي اإلسدالمي

الدي  سسدبيف   ( 91 -كوفيدد كورونا املستجد)وما زال العامل يعاين من فريوس 

 بعدض ، وبث الرعديف والقلديف   نفدوسدول العامل معظم   إزهاق أرواح كثرية

 .الناس، وأباب اقتصاد خمتلف دول العامل بالركود الشديد

 ؛بنوع مدن االبدتالتا وإن من حكمة اهلل سعاىل أن يبتيل عباده بني وقت ولخر 

 ،األوبئة لتكون لية عىل قدرسدو، وسديكرة للنداس بهدعفهم، وعجد هم ومن ذلك

 قدد هبدتو .شدديدا  أو ي يدهم عديابا   ،إليو ليتوبوا ويرجعوا وحاجتهم إىل رهبم،

؛ فأبدددر  األوامددر الصددارمة باسددتعئل الوسدداة  الوقاةيددة املتعددددة الدددول

كالتطعيئ ، وحظر التجول لفرتا  حمددة، وسعلييف اجلمع واجلئعا ، والتباعدد 

م مدن وإيقداف القددو والب ريدة إيقاف الرحال  اجلويدة والييدةبني املصلني، و

، وغري ذلك من االحرتازا  بكثري من أسدباب الوقايدة  لألخي ،الدول األكثر وبات 

العالجا  مهدئ  وأمنت، هانتشار دونلل يلولة  فأبدر  األوامر ؛من هيا الوبات

 .غال ثمنها

ملا  أسباب السالمة والوقاية الشدرعية والطبية،يطبيف فيجيف عىل ك  إنسان أن  

أن ) :ملا روى البخار  ومسدلم وغريادا ،  األخي هبا من اآلثار احلميدة للجميع

 حدني وقدع ،عدم دخول الشدام عندما ع م عىل  بن اخلطاب املؤمنني عمر أمري

ا ِمدن َقدَدِر اهلل؟ِ  :  عامر بن اجلراح أبو عبيدة لو قالف، عمواسطاعون   فيو أفَِرار 

كَ  لو :َفَقاَل ُعَمرُ  ُ َوكداَن  .إىل َقدَدِر اهلل َعمر َنِفُر ِمدن َقدَدِر اهللُِعَبيرَدَة  نَ  أَبا يا َقاََلَا َغرير
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دَت لدو َكاَندتر لدَك إبِد    َرُه ِخاَلَفُو، َنَعمر َنِفُر ِمن َقدَدِر اهللِ إىل َقدَدِر اهللِ، َأَرَأير ُعَمُر َيكر

َوَساِن، ا لدو ُعددر َْ إنر َرَعيردَت  َفَهَبَطتر َواِدي  َبدة  َألدي دَرى َجدر دَبة  َواألُخر دَداُاا َخصر إحر

َبدَة َرَعيرَتَهدا بَقدَدِر اهللِ، قداَل  َبَة َرَعيرَتَها بَقَدِر اهللِ، وإنر َرَعيرَت اجلَدر َفَجداَت عبدُد : اخلَصر

ِض َحاَجتِِو، َفقاَل  ٍف، َوكاَن ُمَتَغِيب ا   َبعر َِن بُن َعور ْحر ، إن؟ ِعندِد  : الر؟ ِمدن هديا ِعلردئ 

ُت َرسوَل اهللِ َبىل؟ اهلل؟ُ عليو َوَسل؟َم يقوُل  دَدُموا : َسِمعر ٍض، فدال َسقر ُتمر بو بَأرر إَذا َسِمعر

ا منو ٍض َوَأنرُتمر هَبا، فال ََترُرُجوا فَِرار  َفَ ِمدَد اهلل؟َ ُعَمدُر بدُن : قاَل  .عليو، وإَذا َوَقَع بَأرر

َف   ]تفيف عليوم[ .اخلَط؟اِب ُثم؟ انرََصَ

 َإَِذا  »: إذ قدال ملسو هيلع هللا ىلص، فيجيف علينا أن نطبيف أوامره ولنا   رسول اهلل أسوة حسنة

ا َسِمْعُتْم به بَأْرٍض، فال َتْقَدُموا عليه، وإَذا وَقَع بَأْرضٍ  ُرُجووا فِوَرار  ، وَأْنُتْم هَبا فال ََتْ

يرشدد إىل املندع مدن دخدول  هيا احلديث وسيلة وقاية وإعجاز نبدو ، ففي، «منه

البلد الي  فيو الوبات، لئال يصاب، ولئال ينق  العدوى إىل أه  بلده إذا عاد إليها، 

وعدىل . وإذا كان   بلد الوبات فال خيرج منها لئال ينق  العدوى لغريها من البلدان

ا ك  مسلم أن يكون مؤمنا  بالقهات والقدر موقنا  أن ما أخطأه مل يكن ليصديبو، ومد

 .أبابو مل يكن ليخطئو، ولن متو  نفْ حتى سستكم  رزقها وأجلها

وغريهدا ادا  األوبئدة واألمدراض أهم لوقوع وانتشار هديه أسبابلكن هناك 

بداألمم،  فتكدا   أشددوهدي  ة َلديه األوبئدةالرةيسد األسبابهي  ب  ،يهدر الناس

التدي  الينوب واملعايص س أشد من السموم عىل األبدان، وهيعىل النا اررهدوض

وقدد أكدد املدوىل ، إال مدن رحدم اهلل اال زال الناس   غفلة عنهد، ويرسكبها البرش

 ﴾ىهيهجيحيخي﴿ ، وهددو أبدددق القددداةلنيذلدددك سددب انو وسعدداىل
 جن مم خم حم جم هل ملٱ ﴿ :فيكر ذلك   قولو سعاىل (211:النساء)
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 جن مم خم حم جم هلٱ﴿ٱ:  قولددوو، (03:الشددورى) ﴾حنخنمن
 (19:الروم) ﴾حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن
؛ إال َفَشوا فِويهُم حتو  ُيعلِنُووا هِبوا قو ّ  قوومٍ  يف الفاِحشةُ  َتْظهرِ  مل»: ملسو هيلع هللا ىلصقال و 

رواه ابدن [ «أسوالفِهم الذونين َمَتوَوا يف تكوْن َمتوْ   مل الطاعوُن و األَوجاُع التِي

 .، قال األلباين حديث حسن]ماجة

النتشدار األمدراض  رةديْ إن ظهور الفواحش، واملجاهرة باملعدايص سدبيف 

 عدىل اجلميدع الواجيفوواألوبئة واجلراثيم وامليكروبا ، والفريوسا  املختلفة، 

سدبيف الدبالت  أن ستكاسف اجلهود   القهات عىل وبات املعايص، واملنكدرا ، فهدي

ومن احلكم املأثورة عن العباس بدن عبدد املطلديف ر   والنقمة، ون ول اآلفا ،

اهلل ع  وج  يبدتيل عبداده،  إنو، (بننب وال رفع إال بتوبةما نزل بالء إال ) اهلل عنو

ومهدئ كاندت وسداة  الوقايدة  علمي؛من سقدم  مهئ وبلوا إليو وال غنى َلم عنو

، فهو القادر ر وال يدفع البالت ويشفي من املرض إال اهللدإذ ال يكشف اله ؛املادية

 مك لكخك مقجكحك حق مف جفحفخفٱ﴿: قدددال سعددداىل ،عدددىل كددد   ت
 مح مججح حجٱ﴿ٱ،(91: األنعام) ﴾حم جم هل مل حلخلجل

 ﴾حط خضمضحض جضخصمص حصخسمس جسحس جخمخ
 (26:النم )

    ، واإلقالع عدن ييدع املعدايص مدا ظهدر منهدا إىل اهللفيجيف عىل الناس التوبة 

رع إليدو   كد  وقدت، و  مدواطن دوما بطن، وااللتجات إىل اهلل بالددعات والتهد

أن يتقدوا  وعدىل النداس وييع املنكرا ، ،بأن يرفع عنا هيا الوبات ،اإلجابة خابة

روعة، دعدن املنكدر بالوسداة  املشد اأن يأمروا باملعروف وينهوو اهلل حيف التقوى،

، والصددقا  وأن يشيعوا بني الناس االسدتغفار والددعات واإلكثدار مدن العبدادة

 .وييع أعئل اخلري واإلحسان إىل الفقرات،
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فدنن األخدي باألسدباب  ومع مدا ذكرندا مدن وجدوب األخدي باألسدباب املاديدة،

ٱحطمظجعمعجغمغجفُّٱٱ:أهم، وأكثر وجوبا  لقولو سعاىل الشدرعية

  خفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلحف

 مل خل خمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحي جمحم
 (14 - 10: األنعام) َّخمممىميمجنحمجمىليل

اململكدة العربيددة  حكومدة و  هديا الصددد رددر ن أن أشدديد بدئ قامدت بددو 

السعودية من جهود جبارة للتصد  َلديا الوبدات؛ إذ حربدت عدىل ْحايدة بد ة 

وسالمة املوجودين فيها من مواطنني ومقيمدني، فقدد كاندت اإلجدراتا  املتبعدة 

، واَتي  ييدع الوسداة  للجميع، وشاملة، كاملةو جدية بمكاف ة هيه اجلاة ة

  .ب ول اهلل وقوسو ل دون انتشار هيا الوباتالتي حتو

، ومجيوع يرفوع ذونا الوبواء وأن ،يردنا إليه ردا  مجويال   سائال  املوىل عز وجل أن

 ،،،وأن يكشف الغمة عن األمة، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل املعايص،
 

     زابن املرزوقي البقميصاحل بن .د.أ                                                                                 

 اإلسالمي الفقهي للمجمعاألمني العام 

 رئيس حترير اجمللة
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 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد 

فقد فتح اهلل عىل البرشية يف املجال الطبي  نيا التقيدا تالتطيما  نيا ؛   ي   

األحكاا الرشعية، فميا لليم نفرفية  يجلن ا جلي ، نؤثر يف  -بال  يب- تهذا

 .تعدد األ جلة، تيمكا للم كله يف نراحل احلمل عىل ت صيل يأيت لكره، تعمره

، فيال عجيب أت تجليا  ي  اسإلالن  مممله أحكاا كل يءتنا عظمة الترش

، تنجلها أحكاا نرياثه ح  يممت نم ثه تهيم أحكاا كثريةهبذا ا جل  يف بطا أنه 

ل تليم األحكياا ني  األبيذ با؛عتبيا   ا؛كتشيافات  جل  مل يملد بفد، تنا تأنا

 .الطبية املشا  إليها علم أهنا قد تؤثر يف تلم األحكاا أت بفضها

تنا هجلا  اء هذا البحث لد الة أثر الكشف الطب  عا ا جلي  عيىل أحكياا 

 .تكي ية تم يثه

 .فألأل اهلل تفاىل تمفيقه تتسديده

 :الدراسات السابقة

  تإت كيات  املموم ت لابقة يفنا املجلالب اسإما ة ملا تق ت عليه نا د الا

 : ، فما تلم الد الاتغري نا تجلاتلته يف هذا البحثتجلاتهلا للمموم   بام ب

نيانت : للباحيثدت  احلقائق الفلمية املفارصة يف ويب  نيرياا احلميل  -1

الفيدد األتل  -11، املجليد يف غزةهجلية، بحث نجلشم  يف جملة ا انفة اسإلالنية 

 .5002يجلاير

 55ال ن  املقدنة تاخلامتة تال هيا  ، فيبلغ كانخمترصتهم بحث  يد تلكجله 

نيرياا احلميل يف حيماب ليب   ، تقد تجلاتل نا يتفليق بتيأثري الطيب عيىلص حة

 (.حل نسائل احلمل تتقسيم تركته)، تباق  ص حات البحث كانت يف ص حات
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نراحل ختلق ا جل  تنيدة  -أثر احلقائق الفلمية يف بيات األحكاا الرشعية  -5

ريفة يإياد أمحد حممد إبراهيم، بحث نجلشم  يف جملة الشي: للباحثاحلمل نممل ًا، 

 .5012عاا  111الفدد  -11تالد الات اسإلالنية يف  انفة الكميت املجلد 

          امليرياا ت؛  ، تليين يفث  ييد تلكجليه خميتم بميدة احلميل فقي تهم بح

 .نا يتفلق به

ندة احلميل تنيم  اخلجلثي   -أثر ا؛كتشافات الفلمية يف األحكاا ال قهية  -1

صالح عبدالتماب ليفدات،، بحيث نجلشيم  يف جملية : ، للباحثتنرياثه نممل ا

 .5012، عاا 9، الفدد الرتاا تاحلضا ة  انفة قجلاة السمين

، ثيم القسيم الثيا  يف احلميل فقي تلكجله خمتم أيضًا بمدة   تهم بحث  يد

 .جلث  تلين فيه عا نرياا احلمل يءاخل

، للباحثية عمافيف البيمقر، أحكاا ا جل  تالط ل يف ال قيه اسإليالن  -1

 .هي1110عاا ة نا ستري يف  انفة أا القرى ته   لال

  لذا  ياء نملمعة يف أحكاا ا جل  تالط ل  تلكجلها تشكل ته   لالة قيمة

 .ين فيه إما ة إىل ا مانب الطبيةها خمترصًا تلبحث املرياا في

 نرياا احلمل بي  ال قيه تالطيب تقيانمت األحيمال الشاصيية األ د  -2

، بحيث نجلشيم  يف  يابرأنن عبد الماحد .، دعبد الجلارص حممد  ابر.د: للباحث 

 .5012، عاا 11الفدد حملية كلية الد الات اسإلالنية تالفربية بجل  القاهرة، 

  تلكجله تمل  يف ندة احلمل ب  ال قه تالطب، تمل ييذكر أثير  يدتهم بحث 

حيا؛ت نيرياا احلميل )، ثم بقية البحيث كانيت يف بقية أحكاا احلمل الطب يف

 (.تقسمة الرتكة

م ة  يزى تبكل حال فجمي  تلم الد الات ه  بحما قيمة ت همد نشيك

لبحما تيتجلياتل ، تهذا البحث الذ، أقدنه يكمل تلم ااهلل أصحاهبا بري ا زاء
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تل تنجلحيً  خبير يف ، تنجلهجيية يف التجلياتتجلاتله تيفرب عا ت هة نظر أبيرى نا مل

 .الرب  تالتحليل، ألأل اهلل عمنه تتمفيقه

 :خطة البحث

 :تبامتة  اء هذا البحث يف متهيد تمخسة نباحث

 يف املرياا( احلمل)حق ا جل  : املبحث األول

 ا جل  يف رشت  نرياثهأثر الكشف الطب  عا : املبحث الثاين

 أكثر ندة احلمل:  املبحث الثالث

أثر الكشف الطب  عا ا جل  فيام يمقف نا الرتكية إىل توي  : املبحث الرابع

 احلمل

 .قسمة نثال تطبيق  عىل نرياا احلمل: املبحث اخلامس

 يف أهم نتائج البحث اخلامتة

 :منهج البحث

، ني  ييهامليجلهج ال قهي  املتفيا ل علأنا يف عرض املسائل ال قهية فانتهجيت 

 .يف عرض اخلالل فيام ؛ أ ى التمل  فيه -أحياناً -اسإجيان 

تأنا يف ا مانب الطبية فقد ا تهيدت يف الر يم  إىل املصياد  نيا أنكيا تيف 

 .ثم  ب  للم باملسائل لات الصلة، تتأثري للملؤال أهل ا؛بتصاص 

 .تاهلل املمفق تهم املستفات

 عبد الرمحا اليحي د فهد با .أ

 ألتال ال قه يف كلية الرشيفة تالد الات اسإلالنية

 بجانفة القصيم
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 مبفردات العنوانمتهيد يف التعريف 
الكشف الطب  عا ا جلي  تأثيره يف )فيام ييل تفريف لغم، بم ردات الفجلمات 

نفجل  اصطالح  نغياير للمفجلي  نقترصًا عىل املفجل  اللغم، إ؛ نا كات له ( نرياثه

 .م ببيات املقصمد بالفجلمات نركباً اللغم، فألكره ثم أبت

           إلا  في  عجليه  :فانكشيف تتكشيف  يئكشي ت الشي:يقيال :تعريف الكشف

، إلا نيا السيامء: ، يقالنا   يه أت يغطيه ،ُ تكاَميَ ه، بالفيداتة، أ، . َتَكَشَف اليرب

 .(1)تغريه أكش هبادأه هبا تيقال كش ت الثمب 

 .شف تومح اليشء ت؛ليام بفد ب ائهفالك

( الُطيُب )ِر، تَ ي، َتاِ؛ْلم، الِطبا بِاْلَكْسيَداَتاه،  َفَبه، فًِبا أ،: يقال :تعريف الطب

َغَتاِت يِف   َتَفْتِحَها ل،
ِ
 .اء، َفبِيٌب َتاْ َْم ، َأفِبَ : َتالجلِْسَبة، فِِبٌ ، تيقال( الِطِب )بَِضِم الَطاء

إلا كات :   ل فب تفبيب: احلذُ باألمياء تاملها ة هبا، يقال: تأصل الطب

 (5) .كذلم، تإت كات يف غري عالج املرض

ل الطب بجلاًء عيىل أنيه نفيرتل تنالحظ هجلا أت كثريًا نا نصاد  اللغة مل ، تفرا

 .نرادفًا له تهم الفالج تاملداتاةتإنام قد نجد نا يذكر 

نا حرفته الطب، تهم اليذ، : ، تالطبيبتاملداتاة ا سمالطب عالج : فيقال

 (1).يفالج املرىض، تنحمهم

ه، َأِ جلٌَة : اْ جَلِ ،  :تعريف اجلنني ، َدلِييل  َتَأِدَلية  : ِنْثل، اْلَمَلد، َنا َداَا يِف اْلَبْطِا، َتََجْف،

ِمَ  بِيَذلَِم ِ؛ْليتَِتاِ ِه،   جت هئجبحبخبمبهب مئ﴿:قيال اهلل ليبحانهِقيَل ل،
 (1)[15: الجلجم] ﴾حجحتختمتهتمث

                                                           
 ( .12/ 2)، نقايين اللغة  (1151/ 1)الصحاح ( 1)

 (122/ 5)، املصباح املجلري ( 122: ص)، خمتا  الصحاح ( 102/ 1)، نقايين اللغة ( 502/ 11)هتذيب اللغة ( 5)

 (.552: ص)، القانم  ال قه  ( 111: ص)املطل  عىل أل اظ املقجل  ( 1)

 (.1/111)املصباح املجلري ( 25: ص)صحاح خمتا  ال( 1)
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 :ترادف اجلنني واحلمل يف اللغة

: احلميل :، فقالماتإت كات قد يطلق عىل غريهيطلق احلمل يف اللغة عىل ا جل  

َقال، اْنَرَأٌة َحاِنٌل َتَحاِنَلةٌ . َنا َكاَت يِف َبْطا  َأْت َعىَل َ ْأِ  َمَجر    .(1)ي،

 :ترادف اجلنني واحلمل يف االصطالح

ال قهياء تباصية يف بياب ال يرائض، تإت يف اصطالح  نرادل للججل احلمل 

 .(ا جل )أت يفربا ال قها بل ظ  أكثر ميمعًا يف ال رائض بل قلا ( احلمل)كات ل ظ 

هم نا يف بطيا اددنيية نيا تليد  ييرا، أت ييؤثر عيىل غيريه نيا : احلمل: فقالما

  (5).الم ثة

حتدثما عيا ا جلي  مل نجيد ليه أنا يف ا؛صطالح الطب  فإت علامء الطب ح  

ملفيرتل يف اللغية تاليذ،   فهم ؛  تلف عا ابجلاء عىل أنه نفرتلتفري ًا عجلدهم 

عيىل ، بجلاًء أيضًا عجلدهم، تهكذا ح  حتدثما عا احلمل مل نجد له تفري ًا لبق بيانه

، فتجدهم يتحدثمت نبارشة عا أعيراض احلميل تتمصييف نراحيل أنه نفرتل

 .الخ...احلمل 

إلا أفلييق يف الفييرل الطبيي  ( احلمييل)يجلبغيي  التجلبيييه إىل أت نصييطلح  لكييا

 . جل فيجلرصل إىل عملية احلمل تلين ا

 .(1)هم ختلق ا جل  يف  حم أنه: فاحلمل

 .(1)الملد بالل ختلقه يف  حم أنه: فهمأنا ا جل  

تباصية يف بياب )ح ال قهي  فا جل  يف الفرل الطب  هم احلميل يف املصيطل

 .(ال رائض

                                                           
 ( .21: ص)، خمتا  الصحاح ( 102/ 5)نقايين اللغة ( 1)

 . 5/29، الفذب ال ائض ( 211/ 5)ألنة رشح ال صمل املهمة يف نما يث ا( 5)

 : MedicineNet ، نمق  ( 121)اململمعة الطبية ال قهية ص( 1)

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11893 
 (.105)اململمعة الطبية ال قهية ص( 1)

https://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp
https://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11893
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 :تعريف األثر

،: األَثر: أثر
ِ
ء َتَبَرْ يت، يِف . ، َتاْ َْمي ، خَثياٌ  تأ،ثيم َتَأَثر، الَداِ  َبِقَيت،َها َبِقَية، اليَشْ

 َتَتَبْفت، َأثره: تْأَتَثْرت،ه تَتَأَثْرته. إِْثره َتيِف َأَثره َأ، َبْفَده، 

 : تاألَثر، بِالَتْحِريِم 
ِ
ء ي: تالتْأثري. َنا َبِقَ  ِنْا َ ْلِم اليَشْ  يَإِْبقاء، األَثير يِف الشا

ِ
. ْ ء

 
ِ
ء  (1).َتَرَك فِيِه َأثراً : تَأَثَر يِف اليَشْ

، تقد  ياء يف بذات املفجل  اللغم،( األثر)ل ظ  تقد التفمل ال قهاء تغريهم

 .بذات املفجل ( األثر)القرخت الكريم ل ظ 

 [.59: ال تح] ﴾ىيييٰذ حيخيمي﴿:قال اهلل لبحانه

 خئمئهئجبحبخبمبهبجتحتخت﴿:تقيييييال تفييييياىل

 [ .92: فه] ﴾متهتمثحجمججح

 ﴾حن  خمممجن حم خلملهلجم حل﴿:تقيييال  يييلا ميييأنه
  (0)﴾ هلجمَأَثرِ خل حل﴿:تيف قراءة [.20: الرتا]

  :تعريف املرياث

َقياَل اْبيا، . األَصل، : ، تَأصل، اهلَْمِز فِيِه تاٌت، تاسِإْ ا، اسِإْ ا، بِاْلَكْسِ املرِياا، هم 

 : تالِم ا، يِف املَْاِل، تاسِإْ ا، اسِإْ ا، يِف احلََسب، : األَعرايب
ِ
ء  (1).الَبِقَية، ِنَا اليَشْ

 .نرت ( املرياا)تقد  اء يف القرخت الكريم ل ظ 

، [ 120: خل عمييييرات] ﴾مئحيخيميهي﴿:قييييال اهلل لييييبحانه

 .(1)[10:احلديد]

                                                           
 (.111: ص)، القانم  املحي  ( 1/ 1)، املصباح املجلري ( 2/ 1)لسات الفرب ( 1)

 ( .521/ 55)، ( 112/ 50( )121/ 12)ت سري الطرب، : انظر يف ت سري كل للم ( 5)

 (.122/ 2)، تاج الفرت  ( 111/ 5)،  لسات الفرب (525/ 1)الصحاح ( 1)

ليه نيرياا السيممات »:فام نفجل  قمله: فإت قال قائل :(2/110)(  ان  البيات)قال ابا  رير الطرب، يف ت سريه ( 1)

املفرتل، هم نا انتقل نا نلم نالم إىل تا ثه بممته، تهلل الدنيا قبل فجلاء بلقه تبفيده   «املرياا»، ت«تاأل ض

تلليم أتا نليم . إت نفجل  للم نا تص جلا، نا تص ه ن سه بالبقاء، تإعالا بلقه أنيه كتِيب علييهم ال جلياء: قيل

، إعالًنا بذلم نجله عبياَده «تاأل ضتهلل نرياا السممات »:املالم إنام يصري نرياًثا بفد تفاته، فإنام قال  ل ثجلاؤه

أت أنالك َجي  بلقه نجلتقلة عجلهم بممهتم، تأنه ؛ أحد إ؛ تهم فات  لماه، فإنه الذ، إلا أهلم َجي  بلقه فزالت 

 ..أنالكهم عجلهم، مل يبق أحٌد يكمت له نا كانما يملكمنه غريه
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 .؛  تلف عا نفجلاه اللغم،تنفجل  املرياا تاسإ ا عجلد ال قهاء 

حيق قابيل »:نا  ياء يف الفيذب ال يائض -تهم قليل-تمما عرفه اصطالحًا 

 (1) .«للتجز،ء ثبت ملستحق بفد نمت َنا كات له للم لقرابة بيجلهام أت نحمها

 (العنوان مركبا)املقصود بعنوان البحث 

بفجلمات البحيث أت بيالفجلمات بفد تفريف ن ردات الفجلمات نالم إىل املقصمد 

 :نركباً 

يات ناهية الكشيف فاملقصمد هم ب( نرياثه الكشف الطب  عا ا جل  تأثره يف)

ل عىل ا جل  نا حييث أصيل الطب  عا ا جل  ، أ، نا تمصل له الطب نا التفرا

ت مده أ، نفرفة الطب بم يمد محيل يف اليبطا أت بم يمد  جلي  يف اليبطا ثيم 

ل عىل  جلن ا جل  يف البطا ، ثم أثير  ل عىل عدد األ جلة يف البطا ثم التفرا التفرا

ل الذ، فتح اهلل به عىل الجلا  أ، أثر هذه املفلمناتهذا التف عىل تم يث ا جل   را

 .تكي ية نرياثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تيطليق أيضيا اسإ ا بمفجلي  : تأقيمل ه.ا اتيطلق اسإ ا بمفجل  امليم ت: تقال أيضاً ( 1/12)الفذب ال ائض ( 1)

 .  عىل الرتكة تعىل عملية التم يثاملرياا، كام أت اسإ ا تاملرياا يطلق كل نجلهام
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 املبحث األول

 يف املرياث( احلمل)حق اجلنني 
 :ا إلا حتققت رشتفه نا أمههادل عىل أت احلمل ير 

حكي   تقيد را إلا تمفرت الرشت  املفتيربة ليه،اسإَجا  عىل أت احلمل ي -1

 :اسإَجا  فمائف نا أهل الفلم، فمما حك  اسإَجا 

 تأَجفما عيىل أت الر يل إلا نيات تنت تيه حيبىل، تأت »: ابا املجلذ ، قال

إلا : ، تقيالما َجيًفيايرا، تييم ا إلا بيرج حييا، فاليتهل الذ، يف بطجلها الملد

 (1).«ا مل ي،مَ ابرج نيتً 

 فال بالل ب  ال قهاء أنيه فمت  التهل اململمد صا با »: املات د، ، قال

 (5).«يرا تيم ا

 إلا نيات اسإنسيات، تكيات يف بطيا األا  جليٌ ، ليم كيات »: ا ميجل ، قال

نجل صاًل حالة نمته، لم ا، فإلا كات مَحْاًل يما املمت، فتم يثه ثابيت، تليين بي  

 (1).«الفلامء يف هذا األصل بالل

 نات تنت ته حبىل أت  أَج  أهل الفلم عىل أت الر ل إلا» :القرفب ، قال

 (1).«ها يرا تيم ا إلا برج حيا تالتهلالملد الذ، يف بطجل

 (2).«تللم مما ؛ بالل فيه»: الشمكا ، قال 

 (2).«إلا التهل اململمد ت ا»:ملسو هيلع هللا ىلص عا الجلب   حديث أيب هريرة  -5

                                                           
 .21؛با املجلذ  ص اسإَجا  ( 1)

 .(2/125)احلات، الكبري ( 5)

 (.152/ 9)هناية املطلب يف د اية املذهب ( 1)

 (.2/22)ت سري القرفب  ( 1)

 .(2/21)نيل األتفا  ( 2)

، تإنام أبرته ألت نمو  الكالا عا ثبمته هجلاك ، تهجلا إما ة فق  إىل ا؛لتد؛ل بيه عجليد نيا ييرى ليأيت خترجيه( 2)

 .ثبمته
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عمما أدلة املما يث فإت احلمل ؛  رج عجلها، ألنه إت كات محيل نت ية فهيم  -1

ل نت ة أب فهيم أخ كات محل أا فهم تلد أا، أ، أخ ألا تكذلم إت كات محتلد، تإت 

 (1).تهكذا...ألب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، رشح ال صيمل املهمية يف نما ييث ( 125/ 2)املغجل  ؛بيا قدانية : أما  إىل هذا املفجل  غري تاحد ، انظر نثال   (1)

 ( .120/ 2)، احلات، الكبري ( 211/ 5)األنة 
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 املبحث الثاني

 أثر الكشف الطيب عن اجلنني يف شروط مرياثه
 : ال يرث إال إذا حتقق فيه رشطان مها( احلمل)نص الفقهاء عىل أن اجلنني 

 .املم ا تلم نط ة  الرحم ح  نمتحتقق ت مد احلمل يف -1

 (1).أت يملد احلمل حيًا تحيي  حياة نستقرة، تلم نات بفد للم بقليل -5

  فقيد رف يتلبيات أثر الكشف الطب  عا ا جل  يف كي يية حتقيق هيذيا الشي

 :قسمت هذا املبحث إىل أ بفة نطالب

 :(حتقق ت مد احلمل يف الرحم)املطلب األول كيفية حتقق الرشط األول 

ت تهيم ت يمد احلميل يف اليرحم حي  نيم -أت الرش  األتل نم ال قهاء 

 :يتحقق بأحد أنريا مها -املم ا 

، إما أن يولد حيًا حياة مستقرة ألقل من ستة أشهر من حني موت املـورث -1

ة احلميل ليتة أميهر بات ياُ لماًء كانت أنه فرامًا، أت غري فراش، ألت أقيل نيد

تهبذا نتحقق نا ت مد احلمل يف الرحم ، (5)، تهم أيضا نا تمصل له الطبال قهاء

 .قبل نمت املم ا ألهنا مل متِض عليه أقل ندة احلمل

، برش  أ؛ تمفيأ أو أن يولد ألكثر مدة احلمل فأقل من حني موت املورث -5

، ليماء كيات م ا إىل تو  احلميلأنه ت؛ تكمت فرامًا ملا يطأ نا ح  نمت امل

                                                           
 إلا برج نيًتا مل ي،مَ ا : تقالما َجيًفا: كام تقدا قريباً  21يف اسإَجا  ص ، قال ابا املجلذ  هذات الرشفات جمم  عليهام( 1)

تانظير يف (. 2/22)، تت سيري القرفبي  (9/152)ايية املطليب يف د ايية امليذهب تحك  اسإَجيا  أيضيًا يف هن

                   ، احلييات، الكبييري (2/551)ر بليييل للاييري يرشح خمتصيي، (10/20)  ياملبسييم  للسبسيي:املييذاهب

 .5/29الفذب ال ائض ،(5/211)رشح ال صمل املهمة يف نما يث األنة ، (2/120)

ات، ، احلي(2/191)ا؛ليتذكا  : هر، انظر نثالً نقل كثري نا ال قهاء اسإَجا  عىل أت أقل ندة للحمل ه  لتة أم( 5)

، ( 11/ 11)، ( 10/112)يات يف نيذهب اسإنياا الشيافف  ، الب(22:ص)نراتب اسإَجا  ، (11/501)الكبري 

، ( 520:ص)حت ة املمدتد بأحكاا اململيمد ، ( 522/ 5)، اسإقجلا  يف نسائل اسإَجا  ( 522/ 9)ت سري القرفب  

 .(1/251)لتح ة ، البهجة يف رشح ا(5/219) صمل املهمة يف نما يث األنة ال

 .121سإنسات، د حممد عيل البا  ص، بلق ا(122)اململمعة الطبية ال قهية ص :تيف الطب انظر 
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  ألنيه قصدًا أت غيريه جلاهبام الم ء عجزًا أتلفدا الزتج أت السيد أت غيبتهام أت ا ت

تلد يف ندة احلمل، تمل يم د لبب حلدتثه، تاألصل عدا احلدتا فدل عىل أنيه 

 (1).كات نم مدًا يف الرحم ح  نمت املم ا

ــ ــا ذك ــيم م ــيولتوض ــ  ي ــل ب ــن التمثي ــاء يمك نييات نيييد يف : ره الفقه

يأبذ بقيمل ا مهيم  أت تكات القايض )، تهجلاك محل نا الم ثة هي1/1/1110

ح ، فييمكا تمويي(ليأيت اخلالل يف أكثر نيدة احلميلأكثر احلمل أ ب  لجلمات ت

 :إنكانية إ ا هذا احلمل كام ييل

 نمت املم ا

حكم احلمل 

إلا تلد يف هذه 

 ال رتة

هناية أقل ندة 

 احلمل

حكم احلمل 

إلا تلد يف هذه 

 ال رتة

  ندة يهناية أقص

 احلمل
 

1/1/1110 

 يرا لماء

كانت أنه 

فرامًا أت غري 

 فراش

10/2/1110 

ر  ييرا بش

أ؛ تكمت أنه 

تمفأ أت فرامًا 

 ملا يطأ

 ؛ يرا أبداً  10/15/1111

 

حتقق وجود )رط ـاملطلب الثاين أثر الكشف الطبي عن اجلنني يف حتقق هذا الش

 :(احلمل يف الرحم

، تنا للم الكشف عيا  سيم بام فتح اهلل عىل البرش نا تلائلتطم  الطب 

ل عيىل ت يمد احلميل الكشف عا ا جل اسإنسات تنجله  ، فأصبح ادت التفيرا

 .ًا تهلل احلمد نجلذ األياا األتىللهاًل نيسم 

يف اليدا ني   Beta - hCG تيفتمد فحم احلمل عىل بدء اسإفران هلرنيمت

 رج هذا اهلرنمت نا الدت ة الدنمية إىل البيمل، حييث يتييح  إلبداية احلمل 

 .اء فحم للدا أت للبملالكشف عا ت مده نا بالل إ ر

                                                           
تنت  بلاف ت ثيًة تأنًا حتت الزتج فيجلبغي  لليزتج (: 2/125)، تقيال ابا قدانة يف املغجل  انظر املصاد  السابقة( 1)

 .اسإنساك عا تفئها ليفلم أحانٌل أا ؛
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 :وهنا حقائق مهمة ختص هذا اهلرمون

إ؛ بيالل فيرتة احلميل فقي ، تهيذا نيا جيفيل هيذا  اهلرنمت؛ يتم إفران هذا  ●

 .ال حم يؤكد بدقة ت مد احلمل

، يف ا سم عجلدنا تلتصق البميضية املاصيبة بجيدا  اليرحميبدأ إفران اهلرنمت  ●

يف املراحل املبكيرة نيا احلميل، تتتضياعف كميية  hCGفيبدأ ا سم بإنتاج 

 . اهلرنمت كل يمن  أت ثالثة أياا

 .نمت بالل لتة أياا نا حلظة احلمليتم إفران اهلر ●

 .  ، كلام تقدا احلمليف الدا Beta-hCG اهلرنمتية تزداد كم ●

ل ● ، البيمل فحيمإحدامها  :عىل ت مد احلمل نا بالل تليلت  يمكا التفرا

 .تاألبرى فحم الدا

 :مهاهجلاك نمعات نا ابتبا ات الدا الت  حتدد نت  يظهر احلمل  ●

 betaالكم ، الذ، يدع  أيًضا ابتبا   hCGالجلمع  تابتبا   hCGابتبا  

hCG . 

 .الدا ع  يكشف عا ت مد اهلرنمت يفالجلم hCGابتبا  ف

 (1).الكم  فإنه يقين كميته بشكل دقيق hCGأنا ابتبا  

                                                           
 :ايم املفلمنات نا عدة نصاد  نجلهاتم تل( 1)

 .مللم عبد الفزيز للفلما تالتقجلية، تهم نا إصدا ات نديجلة ا12نم نات لميث ص . اب احلمل لي دكت-1

 .عيل عبا  نلياة. جل  الطب  لي دعلم ا  -5

1--https://www.webteb.com/pregnancy

-childbirth/tests/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84 

1--https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89

-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
-%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%8A
-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81

%D8%B9%D9%86%D9%87_14147 
 

https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/tests/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/tests/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/tests/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/tests/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
https://baby.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87_14147
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 كلية الطيبيف  ئيسة قسم الجلساء تالم؛دة نجلرية الشيحة .تقد لألت بجل يس د

 :، فكانت إ ابتها كام ييلالقصيم يف  انفة

 .يف الدا أت البمل  hCGلقيا  نستمى اهلرنمت يمكا تشايم احلمل  ●

قية التحلييل بحسيب تختتليف نيدى د بفيدة فيرُ  بالجلسبة للدا يمكا قياله  ●

 .الطريقة املتبفة

جيابيية بفيد إدقيقة للتحليل تتكمت الجلتيجة  20تستغرُ ELISAفمثاًل فريقة  ●

 أليابي جيابية ثالثة إيمنًا بفد احلمل تيكمت عمر احلمل عجلدنا تكمت 11-12

  .لبم  تتفد نا الطرُ الدقيقةصف األنت

ابيية بفيد جيإتتكيمت الجلتيجية ،  يستغرُ التحليل دقيقتي IRMAبيجلام فريقة  ●

مخسية جيابيية إتيكيمت عمير احلميل عجليدنا تكيمت ، يمنًا بفد احلمل52-52

 .نا الطرُ الدقيقة يف التشايم، ته  لابي أ

    أقل فرتة يمكا تشايم احلميل فيهيا عيا فرييق البيمل بفيد التبيميض هي  ●

 .تحدة 1000-22نا  hCGاملاترب حيجلام تكمت نسبة يف  ايمن11-55

بفيد التبيميض  تسفة أييااأقل فرتة يمكا تشايم احلمل فيها عا فريق الدا  ●

 .ل تقجلية ال حم املجلاع  اسإمفاع بمالطة التفام

ليدا يف حيا؛ت يف ات يم د أيمكا  hCG نجلرية الشيحة أت هرنمت.تترى د

ليبيل املثيال يف  ، عيىلجيايب كيالبإتيسم  ابتبا  محل ، احلقيق غري احلمل 

 :احلا؛ت التالية

 .فرتة التبميض ●

 .البمليف ت مد دا  ●

 .ت عالج الفقم تتأبر احلمليف حا؛ hCGبرة التبميض إبذ أ ●

 .نيادة نشا  الغدة الد قية ●

 .لا اليأ  املبكر ●
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 .احلمل الفجلقمد، ●

 .ذا اهلرنمت نثل بفض أت اا املبيضأت اا ت رن ه ●

 :وجود احلملاالستفادة من الطب يف إثبات كيفية 

 :يمكا أت نقسم للم إىل حال 

 :احلالة األوىل يف األحوال العادية

تنت  بلاف ت ثيًة تأنًا حتت الزتج فيجلبغ  للزتج اسإنسياك »:قيال ابا قدانة

 .(1)«عا تفئها ليفلم أحانٌل أا ؛

: احلمل ك  ؛ يقياللطريقة حل ظ حق فال قهاء قدياًم لين أنانهم لمى هذه ا

 .إت احلمل نشأ بفد للم

، فال نحتاج إىل نثل للم -تهلل احلمد  -أنا ادت فالملائل تطم ت تتفددت 

ل  عىل ت مد احلمل كام تقدا بل الكشف الطب  عا ا جل  يمكا نا بالله التفرا

 .، ن  األبذ با؛عتبا  التأكد نا أنه محل حقيق  تلين محاًل كالباً رشح للم

، لم ق،دا  يف بطجلها تلد فإنيه ييرا نات مام فيجلظر نا كانت نا الجلساءفإلا 

نا هذا الشام ففليها يف يما تفاة للم الشام أت ترا   املستشي   تتثبيت 

ا أ يل ت مد احلمل يف بطجلها بشهادة فبية نؤكدة نفيرتل هبيا ليدى املحياكم ني

 .إثبات حق احلمل يف املرياا

 :انة يمكا تمويحه كام ييله ابا قدف   املثال الذ، أما  إلي

، تميف أمحد فسيكمت ت ثته  تهلا ابجلات نا غريه أمحد تبالدعمر نتزتج نا ليىل

، ر اعتزال ليىل نا حلظة تفياة أمحيديجلبغ  لفم: ه بالد، فابا قدانة يقملأنه تأبم

ق ليه يف ، فام نشأ نا محل بفد للم فيال حيت  حتيض تتطهر فجلفلم براءة الرحمح

، أنا لم تأبر احليض فسيتب  احلمل بفد لليم فيكيمت ألنه أمحداسإ ا نا أبيه 

فمت أت ت؛  يب أهنيم يشيرت)محد له حق يف املرياا ألنه كات نم مدا حال تفاة أ

 .(يملد بالل أقىص ندة احلمل

                                                           
 ( .2/121)املغجل  ( 1)
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يستغرُ تقتًا قيد ف   هذا املثال تتضح املشقة باعتزال الزت ة ألت تب  احلمل 

 .؛ يقل عا الشهر

إت عيىل لييىل أت ترا ي  : رض فاألنر يسري تهلل احلمد فيقيالرص احلاأنا يف الف

املستش   تتثبت ت مد احلمل يف بطجلها بشيهادة فبيية نؤكيدة نفيرتل هبيا ليدى 

 .تكت   بملائل كشف احلمل املجلزليةاملحاكم، تإنام قلجلا للم قطفًا للجلزا  أ، ؛ 

  فيإت ل نيدة احلميلب  ال قهاء األنر بأقيأنا لممل يفتزل الزتج نت ته فقد و

، تعياش هيذا الط يل ل لتة أمهر فأقل نا تفاة املم اتوفت املرأة محلها بال

مدًا يف   فإنجلا نحكم بأنه تا ا لد؛لة للم عىل كمنه نم ينملمدًا نكتمالً  أ، كات

ا   ألنه لم كات احلمل نامئًا بفد للم فإت ت؛دته بيالل بطا أنه ح  نمت املم ا

ء عيىل أت ، تقد ات يق ال قهياأت عمره أقل نا لتة أمهر تدل عىللتة أمهر فأقل 

، أ، ؛ يمكا أت يمليد ف يل ليدتت ليتة أميهر ت؛دة أقل ندة احلمل لتة أمهر

 .بل ليملد نيتًا أت يممت عا قريب  ألنه ناقم نكتملة تيفيش هذا الط ل

 لم أت ليىل: ب هجلا ن  ال قه يف أقل ندة احلمل  ف   املثال السابقتقد ات ق الط

مل يفتزهلا نت ها ثم تلدت بفد مخسة أمهر نا تفاة أمحد  فإت نملمدها يفترب أبيًا 

 .بالدًا يف املرياا فريثات الثلث أت أبتًا ألمحد نا أنه فيشا ك

إت اململمد كات نم مدا ح  نيمت أمحيد : فيقال له -نثالً -فلم اعرتض بالد

 .مهر أت أكثرت عمره ح  نمت أمحد بد؛لة حياته ادت فذاك دليل أ

 :إذا ولدته بعد ستة أشهر

، تكذلم فائدة نا أرشنيا إلييه ال قهاء فهجلا تتب  فائدة ا؛عتزال الت  أما  إليها

مكيا احلكيم ، حييث ؛ يبالل تقريير فبي  إثباتيًا قضيائياً  نا إثبات احلمل نا

 .بأحقية احلمل إ؛ بذلم

          إت احلميل حيجلئيذ    فيتمل يثبت ت يمد احلميل تفيق نيا تقيداأنا إلا مل يفتزل 

ا؛ حيكم بأحقيته باملريا امليرياا ؛ يثبيت ، تا ؛حتامل نشمئه بفد نيمت امليم ا

 .بالشم
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 .لم ثة هبذا احلمل تأنه تا ا نفهملكا ال قهاء التثجلما نا إلا أقرا ا

 تكيات هليا نتج  -أ، لتة أميهر-ت أتت به ألكثر نا للم إف»:قال احلجات،

 .(1)«حال املمت إ؛ أت تقر الم ثة أنه كات نم مداً  أت ليد يطؤها مل يرا

ا تاليتمر نفتيز؛ً  أما إذا اعتزل الزوج زوجته إىل حي  نا ح  نمت امليم ا

ر  أ؛ تتجياتن يبشي بأحقية احلمل باملرياا -كام تقدا-الم؛دة فقد حكم ال قهاء

ا فيهيا  عيىل اخليالل)إىل تو  احلمل أكثر ندة احلمل  املدة نا ح  نمت املم ا

 .(املفترب لديه يف أكثر ندة احلمل أ، كل حاكم حيكم حسب

تيلحق ال قهاء بحالة ا؛عتزال كل حالة يثبت فيها عدا ا؛تصال بي  اليزتج 

 .قدانه أت تفاته أت عجزه عا الم ءتنت ته كحالة غياب الزتج أت ف

  -بطبيفية احليال-إىل تلائل اسإثبيات القضيائ  تالتي تهذه احلا؛ت حتتاج 

 .ف بابتالل الزنات تاملكات تاحلالختتل

ف   هذا الزنا نثال لمل يطلب القايض نا  هات ا؛بتصاص تقريرًا عا 

 .الغيبة تال قدات تنحممها أت البيجلة عىل المفاة تننجلها أت مهادة المفاة

مهيا تكذلم احلال يف الفجز عا الم ء أت امليرض امليان  نيا اسإنجياب تنح

 .فترباً تقتيض تقريرًا فبيًا ن

 :احلالة الثانية يف حال التنازع

يتصما  حال التجلان  يف حالة عدا اعتيزال اليزتج نت تيه ، تعيدا ت يمد نيا 

اح   يثبت أت احلمل نم مد نيدة  أكثير ر  أ؛ تتجياتن ال يرتةيبش نمت املم ا

 .احلمل 

فهجلا يفترب األصل عدا إ ا هذا ا جل  حت  يثبيت ليدى القيايض أت احلميل 

اح   نم مد  .نمت املم ا

                                                           
 ( .102/ 1)اسإقجلا  يف فقه اسإناا أمحد با حجلبل ( 1)
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حلمل تد؛لتها عيىل تقد تب  بام تقدا صجلي  ال قهاء  محهم اهلل باعتامدهم ندة ا

 .للم

 .  تالبيجلة نا أقمى تلائل اسإثباتت؛  يب أت اسإقرا

تلكا يف هذا الفرص ح  ؛ يم د إقرا  ت؛ بيجلة هل يمكيا للكشيف الطبي  

  القايض عىل ت مد احلمل فيقيض به أت يستدل به

، فلم أ يد نيا املفارصة عس  أت أ د فيها  ماباً   فت إىل كثري نا املرا   

  (1) .كلم عا للمت

اليتمفت إىل خ اء األفبياء املسيجلة، ، ت فت إىل املرا   تاملماق  الطبيةثم  

 :تتب  ب نا ييل

رفية بدايية خبير دت ة إنيا نيا بيالل نف ا جلي تحديد عمر هجلاك فريقتات ل -1

 (.السمنا ) التصمير فمُ الصميت، تإنا بطريقة مهرية للحانل

تهي   قيا  أعضياء ا جلي  ه  (السمنا ) التصمير فمُ الصميتخلية فريقة  -5

أ  (BPD)قيا  قطر الرأ   حتديداً  ، تفمل عظاا الم ك (HC)، حمي  الرا

 .(AC)حمي  البطا، تالبفض يضيف قيا  (FL)أت ال اذ 

 يفتمد عىل نفايري حمددة تجلتج تقيديراً ليل  يايض حت يتم برجميًا عربقيا  هذا ال -1

 .احلمل تندةا جل  لفمر 

                                                           
، بيية املفيارصة يف األحيمال الشاصييةالقيرائا الط: فجلماهنا ظانًا أهنا تكلمت عا للمنا البحما الت  فرحت ب( 1)

اهيم عبدالرؤتل صيالح، إبر: ا انفة اسإلالنية بغزة نا إعدادته   لالة نا ستري يف كلية الرشيفة تالقانمت يف 

 .تلكجل  مل أ ده تكلم عا للم

 اليات كام   فت إىل نؤمتر القرائا الطبية املفارصة تخثا ها ال قهية الذ، نظمته ا مفيية الفلميية السيفمدية للد 

 .، فلم أ د ميئًا يف هذا املموم هي1112الطبية ال قهية عاا 

ملم ية عىل نظاا اسإثبات يف نسائل األحيمال الشاصيية تهي  ت  فت أيضًا إىل بحث أثر التطم ات الطبية تالبي 

 .، تن  للم مل أ د بغيت 5012عاا   لالة دكتم اه للباحث يملف با ميخ نا  انفة تهرات

( أثر التطم ات الطبية تالبيملم ية عىل نظاا اسإثبات يف نسائل األحمال الشاصيية)تإىل بحث خبر بذات الفجلمات  

ر يته  بحث قصري خمتصي -، 5012للباحثة لفدية با نيرصة نا  انفة نيات عامم  عاا ته   لالة نا ستري 

 .تكذلم مل أ د بغيت  -ص حة  20يف 
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أكثر نا خمتم يفترب احلساب اعتامدًا عىل بداية خبر دت ة مهرية للحانل أدُ  -1

 .تن  للم ت دت بفض املرا   تفكن للم ( السمنا )نا 

األميهر األتىل يف ( السيمنا )نا املت ق عليه أت تقدير عمر ا جل  نا بيالل  -2

 .أكثر دقة نا األمهر األبرية 

يشيتمل عيىل ( السيمنا )نا املت ق عليه أيضًا أت تقدير عمر ا جل  نا بالل  -2

  (1) .هانش بطأ يصل إىل ألبمع 

 :، يظهر يل ما ييبعد هذا العرض

بدايية خبير يف حال التجلان  نا الصفب  دًا ا؛عتامد عىل قمل املرأة يف حتدييد  -1

هلا   حيث إهنا قد تكمت ه  املدعية أت ه  نسيت يدة نيا اعتبيا  مهرية  دت ة

 .ف لها تا ثًا 

التصيمير فيمُ الصيميت  لذا قد ؛ يكمت أنياا القيايض ليمى ا؛عيتامد عيىل -5

 . (السمنا )

 قطفية أا جمرد قريجلة   (السمنا )هل تفترب د؛لة  -1

 .يظهر أهنا قريجلة   تلكجلها قريجلة قمية 

هيذه القريجلية قميية ، تنثيال لليم  التجلان  يف فرتة ألبمع  فلا تفترب إلا كات -1

 :(تهم املثال السابق)

 .1/1/1110يف  تفاة أمحد ●

، تقيد تقيدنت يف ييما تفياة أمحيدتدع  أت محلها كات نم يمدًا حي  ليىل  ●

1/1/1110. 

                                                           
 :انظر( 1)

elganen-omr-https://www.pharmatop1.com/tahded/ 
 الكيال   ان . أبصائ  الجلساء تالتمليد د

https://www.youtube.com/watch?v=KVy4zKW0RUI&pbjreload=101 
 أنل لفيد. تالتمليد دأبصائية الجلساء 

uYc18oyg-https://www.youtube.com/watch?v=b6 

https://www.pharmatop1.com/tahded-omr-elganen/
https://www.youtube.com/watch?v=KVy4zKW0RUI&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=b6-uYc18oyg
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أفاد بأت عمر احلميل ثالثية أميهر تقيد  (السمنا )التقرير الطب  نا بالل  ●

 .2/1/1110، يف يما أ ر

احتامل صحة تقدير عمير ا جلي  فيفتيرب تا ثيًا تاحيتامل اليجلقم  :النتيجة ●

 .يفترب تا ثًا فالقريجلة هجلا وفي ةألبمعًا أت ألبمع  فال 

أنا إلا أفاد التقرير بأت عمر ا جل  أ بفة أمهر نثال فهجلا تكمت القريجلة قميية  ●

 .؛ يرضالجلقم ألبمعًا أت ألبمع  ألت احتامل 

 :(أن يولد احلمل حياً )املطلب الثالث كيفية حتقق الرشط الثاين 

بم يمد  -أت يملد احلمل حيًا تحيي  حياة نسيتقرة تهم- الرش  الثا يتحقق 

ثالثية ، تقد ابتلف ال قهاء يف نفيا  د؛لة احلياة املسيتقرة عيىل نا يدل عىل حياته

 :أقمال

عالنة للم الرصاخ ؛ غري، فإلا رصخ اململمد بفيد ت؛دتيه ثيم  :القول األول

نات فإنه يرا ، تإلا مل يم د نجله الرصاخ فإنه ؛ يرا، تلم ظهرت أية عالنة نا 

 .عالنات احلياة األبرى 

، ت ت، عيا فائ ية نيا ، ت تاية عا اسإنياا أمحيد(1).تهذا قمل اسإناا نالم

 .(5)السلف

أ،    فإلا ت د نا اململمد(نطلق الصمت)صمت عالنة للم ال :القول الثاين

 .صمت فهم دليل عىل حياته فريا

 .(1)، تهم  تاية عا اسإناا أمحد(1).تهم قمل للاملكية

                                                           
 .(15/101)، الذبرية للقرايف (51/221)ا ان  ملسائل املدتنة ( 1)

ت ت، للم عا ابا عبا ، . أنه ؛ يرا حت  يستهل --املشهم  عا أمحد : قال( 2/122)املغجل  ؛با قدانة ( 5)

تاحلسا با عيل، تأيب هريرة، ت ابر، تلفيد با املسيب، تعطاء، ترشيح، تاحلسيا، تابيا ليرييا، تالجلافي ، 

ه ، تقيال يف .اتالشفب ، ت بيفة، تحيي  با لفيد، تأيب للمة بيا عبيد اليرمحا، تناليم، تأيب عبييد، تإليحاُ 

 .جله، يتف  ا؛لتهالل فق تع: (12/515)اسإنصال 

 (.5/122)رشح خمترص بليل للاري  ،(15/101)، الذبرية للقرايف (51/221)ا ان  ملسائل املدتنة ( 1)

إلا : تنتي  ا؛ليتهالل  فقيال: إلا التهل، فقلت ليه: لألته عا السق  نت  يم ا تيرا  فقال: قال ابا ها ء( 1)

: ر لليم احلجلابلية بالصيمت، انظيري، تقد فس5/20محد ؛با ها ء نسائل اسإناا أ. صاح أت عطن أت بك  ت ا

 .(12/510)، اسإنصال (2/11)، ال رت  (2/122)املغجل  ؛با قدانة 
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ا ييدل عيىل كيل ني اململمد ، فإلا ت د ناكل نا يدل عىل احلياة :القول الثالث

، أت رصاخ  
 
، أت بكاء ، أت ، أت احلياة نا تجل ن  كثري  ، أت صمت  ، تنحيم حركة   وا  

 .للم فهم دليل عىل حياته، فريا

تهييم املشييهم  يف نييذهب  ،(5)تالشيياففية ،(1)احلجل ييية: قييمل ا مهييم تهييذا 

 .(1)الظاهريةبه قال ت، (1)احلجلابلة

 :أدلة األقوال

قيال  ليمل اهلل : قيال َجي  هذه األقمال الثالثة دليلها حيديث أيب هرييرة 

  (2).«إلا التهل اململمد ت ا»: ملسو هيلع هللا ىلص

يره عيىل الفالنية   حيث نجلهم نا قصيام نجلشأ اخلالل هم يف فهم احلديثتإن

 .، تنجلهم نا اعترب املجلا  د؛لة احلياةاملجلصمصة، تنجلهم نا اعترب املجلا  الصمت

 ( عالنة للم الرصاخ ؛ غري) :القول األولدليل 

                                                           
 .(10/20)املبسم  للسبيس ( 1)

 (.9/152)ملذهب ، هناية املطلب يف د اية ا(2/125)احلات، الكبري ( 5)

تعا أمحد  تاية ثالثة، إلا علمت حياته بصيمت أت حركية أت : نةحيث قال ابا قدا( 2/122)املغجل  ؛با قدانة ( 1)

تهبذا قال الثيم ،، .  وا  أت غريه، ت ا، تثبت له أحكاا املستهل، ألنه ح  فتثبت له أحكاا احلياة، كاملستهل

 .(12/510)اسإنصال  ،(2/11)ال رت   :تأصحابه، تداتد، تانظرتاألتناع ، تالشافف ، تأبم حجلي ة، 

ثم نيات  -أت بفضه أقله أت أكثره  -ثه فارج حيا كله تنا تلد بفد نمت نم  :(2/111)ابا حزا يف املحىل قال ( 1)

تصحت حياته بيق  بحركة ع ، أت يد، أت ن ن، أت بأ، يء صحت،  -عطن أت مل يفطن -بفد متاا برت ه 

 . فإنه يرا تيم ا، ت؛ نفجل  لاللتهالل

، َقاَل ( 5/919)، تأبر ه ابا نا ه يف لجلجله (1/152)تد يف السجلا أبر ه أبم دا( 2) مل، اهللَِ : َعْا َ ابِر  : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َ ل،

يِلَ َعَلْيِه َتَتِ َا » الط يل ؛ » :بل ظ( 1/111)ر هذا أبر ه الرتنذ، يف لجلجله تحديث  اب« إَِلا اْلَتَهَل الَصبُِ  ص،

فيرتاه « ذا حيديث قيد اويطرب الجليا  فييهه»: ، قال الرتنذ،«ه، ت؛ يرا، ت؛ يم ا حت  يستهليصىل علي

نرفمعا، ت تى أمفث با لما ، تغري تاحد، عيا أيب اليزبري،  ملسو هيلع هللا ىلصبفضهم، عا أيب الزبري، عا  ابر، عا الجلب  

عا  ابر نمقمفا، ت تى حممد با إلحاُ، عا عطاء با أيب  باح، عيا  يابر نمقمفيا، تكيأت هيذا أصيح نيا 

 .احلديث املرفم  

َقياَل : َعْا َلِفيِد ْبِا املْ،َسِيِب، َعْا َ ابِِر ْبِا َعْبِد اهللَِ، َتاملِْْسَمِ  ْبِا خَمَْرَنَة َقياَ؛ ( 5/919)سجلاتأبرج ابا نا ه يف ال 

مل، اهللَِ  ه، َأْت يَ  :، َقاَل «َحَت  َيْسَتِهَل َصاِ ًبا َ؛ َيِرا، الَصبُِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصَ ل، تكذا   ح ، ْبكَِ  َتَيِصيَح َأْت َيْفطَِن َتاْلتِْهاَلل،

، تعا نكحمل نرلاًل، تقد صححه بفض  ، تالدا قطجل ، تله مماهد عا عيل، تعا ابا عبا املمقمل الجلسائ

نصيب : ، تانظر يف ختريج احليديث تميماهده( 2/112)أهل الفلم بمجمم  فرقه نجلهم األلبا  كام يف اسإ تاء 

 (.2/112)، اسإ تاء (5/111)، التلايم (5/522)الراية 
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أنيه ؛ ييرا بغيري « إلا اليتهل اململيمد ت ا»: - ملسو هيلع هللا ىلص -ن هما قمل الجلب  أت 

 .(1)ا؛لتهالل

 (تعالنة للم الصم) :القول الثايندليل 

 .(5)أنه صمت علمت به حياته، أمبه الرصاخ

 (كل نا يدل عىل احلياة) :القول الثالثدليل 

 .(1)يف نفجل  ا؛لتهالل، فثبت له حكمه كل نا يدل عىل احلياة همأت 

املرياا فبأ، ت يه علميت فقيد ت يدت، تت مدهيا نم يب أت احلياة علة 

 .(1)لتفلق اسإ ا هبا

 :الرتجيم

هم القمل األتل تهم ا؛قتصا  عىل الرصاخ  -تاهلل أعلم-أقرب هذه األقمال 

 :ملا ييل

 .ل، تا؛لتهالل هم الرصاخأت احلديث علق املرياا با؛لتهال -1

جمم  عليه تنيا ليماه خمتليف ر  أت تفليق املرياا بالرصاخ فق  تفليق بأن -5

 .فيه

فمت  التهل اململمد صا با فال بالل ب  ال قهياء أنيه ييرا : قال املات د،

 (2).فيه تيم ا

 (2).َا  ِ ت، ، تَ َا  ِ تَ  تات قما عىل أنه إلا التهل صا باً : تقال ابا قدانة

فاألبذ باملجم  علييه أتىل ألت األصيل عيدا اسإ ا، تإنيام ييرا الشيام 

ر  يحياته ح  نمت املمِ ا، تإلا مل يرصخ فيبقي  حتقيق هيذا الشيبرش  حتقق 

 .خمتل ا فيه أت نشكمكًا فيه

                                                           
 .(2/122)، املغجل  (5/1055)ال عىل نكت نسائل اخلالل سإرشا( 1)

 .(2/192)، املبد  (2/122)املغجل  ( 5)

 .(2/192)، املبد  (2/122)املغجل  ( 1)

 (.12/110)، املجمم  رشح املهذب (2/125)ات، الكبري احل( 1)

 (.2/125)احلات، الكبري ( 2)

 .(2/121)املغجل  ( 2)
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أت تفليق املرياا بالرصاخ أكثر انضبافًا، فإنيه أنير ظياهر قيل أت  تليف يف  -1

، تميأت امليرياا  احلياة فقد تت اتت فيه األنظا نفرفته، أنا تفليقه بام يدل عىل

لتحقاُ تعدنه ت اتتًا تالفًا قد يصل املالي  نيا مأت بطري يت اتت فيه ا؛

بفالنة تاوحة هم أبفيد نيا   لذا فتفليقه كة أت نئات املالي  كام ؛    الرت

 .التجلان 

سألة  يتضح ت؛ ليام إلا أبذنا با؛عتبا  إثبات احلياة هلذا اململمد فإت تصما  امل

 : بمثال نرضبه كالتاب

، أنيه تا ا ألنيه بيرج حييا قبيل نمتيه ه  نملمد نيت ييدع  قيما الواقعة

 .دع  خبرتت أنه برج نيتًا فال يراتي

ة بسام  ، ته  يف األصل البيجلة أ، الشهمد بالشهادهجلا نبحث عا أدلة اسإثبات

  ألت األصل نمته حيث هم ادت نييت فميا ادعي  رصاخ الط ل أت عدا لامعه

لرصاخ فالشهادة عىل الرصاخ نة احلياة   فإت قلجلا ااحلياة ففليه اسإثبات بم مد عال

 .ياة فهجلا قد  تلف الشهمد يف للم، تإت قلجلا كل نا يدل عىل احلظاهرة

رت  ي  تلكا هذا الرت يح نشم مه مما ير ح القمل بالرصاخ فق كل هذه ال

، أنيا إلا مل يصيح احليديث فقيمل ا مهيم  عجلد، بصحة حيديث أيب هرييرة 

 .أقرب

أن يولـد ) الثـاينرط ـيف حتقق الش عن اجلنني أثر الكشف الطبي الرابعاملطلب 

 :(احلمل حياً 

لد احلمل حييًا تحييي  حيياة أت يم تهم- الرش  الثا يمكا التحقق فبيا نا 

 :ق اخلالل السابق كام ييلبم مد نا يدل عىل حياته تف -نستقرة

يكمت للطيب هجليا كثيري   فقد ؛ الرصاخ ؛ غريباعتبا   :القول األولأوالً عىل 

 .امعها، ت؛ يقبل اعتبا  يء خبر  إل الرصاخ عالنة بيجلة ؛بد نا الشهادة بسأثر
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أيضًا قد ؛ يكيمت للطيب كثيري  ،نطلق الصمتباعتبا   :القول الثاينثانيًا عىل 

 .السابق فالفطا  قد     قليالً    إ؛ أنه أكثر ناأثر

ثبيت قيد ًا نائيدًا عيا لثيا  ليتبكل حال فالطب هجلا عىل القمل األتل تا ا ي،

 .املشاهد

  فياألنر هجليا خمتليف كل نا يدل عيىل احليياة ،باعتبا   :القول الثالثثالثًا عىل 

  الط ل برج حيًا ثم نات بفيد لليم، أت كيات نيتيًا فالتقرير الطب  نؤثر يف اعتبا

( قرةحيياة غيري نسيت)، أت كات به  نق يسري مما يطليق علييه ال قهياء عجلد برت ه

 .حيث أحلقمه بامليت يف احلكم

فأنا احلركة تا؛بيتالج، فيال تيدل عيىل احليياة، فيإت اللحيم »:قال ابا قدانة

 .( 1)« تلج، ليام إلا برج نا ويق إىل لفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 (.5/110)الكايف ( 1)
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 املبحث الثالث

 أكثر مدة احلمل
، تقيد  ب  للم بأقيل نيدة احلميل تبأكثرهياقد تقدا يف رشت  إ ا احلمل 

 .ىل أقل ندة احلمل تأهنا لتة أمهرهجلاك إىل اسإَجا  عأرشت 

 فهل أكثر ندة احلمل ه  مما أَج  ال قهاء عليه أا فيها ابتالل  

 ، نصيد  فقهي  نيا لليم ديم يف أكثر ندة احلمل، ت؛  لمهاء بالل قلل ق

لجانيب الطبي  تقد انضال إىل للم نا ل ،ذه املسألة مما يتكر  عروهتنا نالت ه

ا فيهيا نيا   تملي ل أت هيذه املسيألة نشيهم ة نتكير ة  تألت خ اء فيهانا  أ، أ

مري إىل أمهر األقيمال ، تإنام أ  فلا أتمل  يف عروها(1)بحما نفارصة باصة هبا

 :-تاألقمال نرتبة ابتداء بأفمل ندة -يف املسألة، ثم الرت يح كام ييل

 (5).ثر ندة احلمل، تهم قمل أيب عبيد؛ حد ألك :القول األول

، (1)، قال به ابيا تهيب تأميهب، تهم قمل للاملكيةلب  لجلمات :القول الثاين

 .(1)تنقل عا الزهر،

 .    (2)، تنقل عا الزهر، أيضا(2)، تهم قمل للاملكيةلت لجلمات :القول الثالث

 .(2)، تبه قال عباد با الفماا(2)، تهم قمل للاملكيةمخن لجلمات :القول الرابع

                                                           
 .تتجلاتلتها أيضًا املجان  ال قهية، كثريةته  ( 1)

   :(11/111)هيم با عبيد اللطييف خل الشييخ ، تيف فتاتى ت لائل لامحة الشيخ حممد با إبرا11/511املغجل  ( 5)

 بحجية رشعيية يتفي  املصيري أت الكتاب تالسجلة إلا أفلقا يف يء مل جيز ألحد نا الجلا  تقييد للم اسإفيالُ إ؛

املباحيث ال مائيد ا ليية يف ، ت  حه مياجلا ابا بان  محه اهلل يف القمل تنرصه يف أكثر نا نمو هذا ، ت  ح إليها

 .105ا ابا عثيم  يف تسهيل ال رائض ص، تمياجل99ال روية ص

 .1/102، نجلح ا ليل 1/29، املجلتق  591الكايف ؛با عبد الرب ص( 1)

 .11/511املغجل ( 1)

 .591الكايف ؛با عبد الرب ص( 2)

 ..11/511املغجل ( 2)

 .1/501، ال رتُ 591الكايف ؛با عبد الرب ص( 2)

 .11/511املغجل  ( 2)
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، تهيم قيمل ا مهيم ، فهيم قيمل املالكيية يف ليجلماتأ بي   :القول اخلامس

  .(1)املشهم 

 .(1)تاحلجلابلة (5)تبه قال الشاففية 

 .(2)تهم  تاية عا اسإناا أمحد (1)لجلتات، تبه قال احلجل ية :القول السادس

ل حممد با عبد احلكم ، تهم قم(2)، تقال به ابا حزاتسفة أمهر :القول السابع

  (2).نا املالكية

إت أكثر ندة احلمل عرشة : األفباء املفارصيا أت كثري نجلهم قمل :الثامنالقول 

 .(2)يمناً  122إنه لجلة ممسية أ، : أمهر ؛ يزيد عجلها، تنجلهم نا قال

، تقيد رصييح فيهيا تلبب اخلالل يف هذه املسألة عيدا ت يمد دلييل قياف 

 .ل ة تغري نجلضبطة، ت؛ يمكا فردهاالتجلدتا إىل تقائ  خمت

لأميري إىل دلييل ابيا حيزا   تلكجلي  مل أتملي  بيذكر األدليةتأل ل لليم 

 .ا األفباء نا نقل كالنه بالتسليم  إل ت دت نا الباحث  بل تنتنجلاقشته

؛ جيمن أت يكمت احلمل أكثير نيا تسيفة أميهر، ت؛ »: قال ابا حزا  محه اهلل

 َّ ينىن من خن حنُّ:قيييل نيييا ليييتة أميييهر  لقيييمل اهلل تفييياىلأ

                                                           
 . 1/102، نجلح ا ليل 1/29، املجلتق  591الكايف ؛با عبد الرب ص( 1)

 2/515حت ة املحتاج ( 5)

 . 2/212، ال رت  11/515ملغجل  ا( 1)

 ( .122/ 1)رشح كجلز الدقائق ، البحر الرائق  1/121، فتح القدير  2/11املبسم  ( 1)

 . 2/212، ال رت  11/515املغجل  ( 2)

يف ا يزا هبيذا ،  - محيه اهلل  -تقد أغيرب ابيا حيزا   «تسفة أمهر فق  ت؛ يزيد عجلها  »، قال  10/112املحىل ( 2)

 .تأغرب نجله التد؛له عىل للم كام لمل أمري 

 .5/102، خمترص ابتالل الفلامء 10/112انظر املحىل( 2)

ت ياء يف  ،  اليدا  السيفمدية 121د عييل البيا  ص، د حمميبلق اسإنسيات، (122)اململمعة الطبية ال قهية ص( 2)

      :ت أقىص نيدة احلميل تمميا  ياء فيهياا بشأ1922طبية يف الجلدتة الثالثة لجلة تمصيات املجلظمة اسإلالنية للفلما ال

د هذه : ؛لتيفاب الجلاد  تالشال.. » ه ، تقيد .ا «، لتصبح ثالثامئة تثالثي  يمنيًا اعتبا ًا نا ألبمع  خبريااملدة مت،

ة  أبذت القمان  الفربية بأت أكثر ندة احلمل لجلة تأكثرهم أهنا لجلة ممسية ، تبفضهم قال لجلة قمرية  ، انظير نيدا

، نيا جليم حمييمد لييليامت ال. ، د12ص ،قيمان  األحيمال الشاصيية املفيارصةاحلمل ب  ال قه تالطب تبفض 

 .نجلشم ات  انفة الشا قة
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 جت هب مبخب حب  جب هئ مئُّ  :ىل، تقمليه تفيا(12:األحقال)
، فما اداع  محاًل تفصيا؛ً يف أكثير نيا ثالثي  (511:البقرة)هت َّمت خت حت

 (1).هي .ا « ها اً  -عز ت ل-البافل تاملحال ت دا كالا اهلل مهرًا فقد قال ب

فيام أد ، نيا أييا أبيذ هيذا لقد تأنلت التد؛ل ابا حيزا بياديت  كثيريًا 

 !  التحديد

تجلقضه  «احلمل تال صال ؛ يكمت يف أكثر نا ثالث  مهراً إت »:فهم ح  يقمل

، تنارج نيا اديتي  عيىل َّمئهئجبحبخبُّ : ادية األبرى

ت فيإلا بأت احلمل ؛ يزيد عىل لتة أمهر فق ، ألت الرويا  حيم؛ت كيانال: قمله

نيه ؛ يزييد عيىل بأ: فرحجلامها نا ثالث  مهرًا، مل يبق إ؛ لتة أمهر، فكيف يقمل

 ! تسفة أمهر

 ! لثالثة األمهر الزائدة عىل الستةأيا ا

ا بق  أا أت ابا حزا يرى بأت نا تلد لتسفة أمهر فال يمكا أت يرتض  أكثر مم

تاحدًا تعرشيا مهرًا فق ، فال يمكا ململيمد لتسيفة : عليه نا الثالث  مهرًا أ،

أمهر أت يكمت  واعه حمل  كانل ، ن  أت نا يملد لتسفة أميهر هيم الغاليب 

 هبمبحبخب مئهئجبُّ :م يف املماليد، تعليه فام نفجلي  ادييةاألع
تالغريب أيضًا أت يجلقل هذا ا؛لتد؛ل بفيض األفبياء لليرد  َّجتحتختمت

 .هر دتت أت يتأنل نا فيه نا غرابةعىل نا يرى أت احلمل يزيد عا تسفة أم

أت ثالثية  بل الطب تالماق  يشهد بانتداد احلمل أحيانيًا أليبمعًا أت أليبمع 

 .بفد متاا الشهر التال 

 :الرتجيم

بفيجلهيا،             تأنلت هيذه املسيألة كثيريًا تقيد ظهير ب أت كيل حادثية يجلظير إليهيا

، ت؛  ييب أت نيا أقيمى القيرائا هي  التقيا ير الطبيية تنا حيتف هبا نا قيرائا

 .مل ندته يف لات الماقفة املفيجلةاملمثمقة تاعتبا  إنكانية بقاء احل

                                                           
 .10/112املحىل( 1)
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   أفال تأبذ بقمل األفباء بإفالُ :ن قيلفإ

 :فنقول

إت الطب يتجدد تإت األفباء مل جيمفما عىل قمل تاحد ، تإت كات عانتهم عيىل 

نيا األفبياء أنه ؛ يزيد عا لجلة، تقد  رى حما  حمل هذا املموم  ني  فرييق 

ت ناد ة اجاتن فيها   غري أت بفضهم أما  إىل ت مد حا؛فكات عانتهم كام لكرت

 .احلمل السجلة

  احلميل ليجلة ؛ يمكيا أت يتجاتنهيا بحيال فإنجليا يتنحا لم أبذنا أت أقص

، ته إىل نتج املرأة تعدا إ ثه نجلهلجلحكم عىل الملد الذ، يملد بفد للم بفدا نسب

تهذا أنر بطري، تنا أ ل للم تمق ت يف األبذ بقمل األفباء بيإفالُ، تلكيا 

فلهيا قيرائا للحكيم يف تليم ب، تنجنست يد نا ا؛كتشافات املم يمدة يف الطي

 .(1)املسألة

 .القمان  تأبذ بجلحم هذا الت صيل تبفد هذا الرت يح ت دت بفض

 :جله عىلن (91)املادة نصت قانمت األحمال الشاصية اسإنا ايت ف   

، نيامل كثره ثالثامئة تمخسة تلتمت يمناً تأ. أقل ندة احلمل، نائة تثامنمت يمناً »

 .«نشكلة هلذا الغرض بالل للمتقر   جلة فبية 

                                                           
أت ا جل  قد يممت يف بطا أنه   ثم يتكلن تيبق  نيدة : (122)اململمعة الطبية ال قهية ص كجلفات يف . قد لكر د( 1)

انل، إت هذا يفترب محاًل عجلد ال قهاء تبق  له أحكاا احلمل تألنه أحكاا احل: فميلة قبل أت يجليزله األفباء، تأقمل

ألحمال نحملهيا تعىل هذا فال يجلبغ  افراح نا لكره بفض ال قهاء نا المقائ  يف محل  داا لجلمات ألنجلا عىل أقل ا

 .عىل نثل هذا احلمل

كير تقيائ  أبيرى كجلفات ن سه ن  أنه يرى أت تلم المقائ  مما ؛ يفتمد عليه كام هيم  أ، ليائر األفبياء ل. تقد لكر د

 50ميهرًا ت12ا عا انرأة داا محلها 1221كرته صحي ة املحقق الطب  األنريكية عاا نا ل: لكرهتا الصحف نجلها

 .مهراً  12يمنًا تنا لكرته جملة تا يخ األكاديمية ال رنسية عا محل  داا 

افلفيت عيىل حكيم ..»: (11/110)هيم با عبد اللطيف خل الشييخ تيف فتاتى ت لائل لامحة الشيخ حممد با إبرا 

اء املحكمة الكربى بمكة ب  بدجية كابلية تصالح إلامعيل يف الملد الذ، تلدته بدجيية حسا نشا  أحد أعض

املذكم ة بفد مخن لجل  تتسفة أمهر نجلذ أباهنا، املصدُ نا  يالية القضياء أت المليد امليذكم  ؛حيق بصيالح 

 .«ثم أقر الشيخ حكم القايض.. عيل إلام

تإ؛ فمم مد نماليد اجاتنتا أ ب  لجل  علم تحتقق نسيبتهم إىل »...( : 11/121)فتاتى حممد با إبراهيم أيضا تيف  

ة محل به صم نيرض ت يد تانية نا نسبما إليه تللم بتحقق احلمل ثم يتأبر، تت د نملمد أبذ أ بفة عرش لجل

 .«ألجلانه
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 :ذلك ب  يي املذكرة اإليضاحية ثم رشحت

ت أت اللججلة ؛بتالل الفرص ا؛عتامد يف للم عىل  أ، بفيض ال قهياء ... »

  نيدة احلميل ليجلة تاحيدة يتالذ، أبذت به الترشيفات الفربية تهيم أت أقصي

تسفة أمهر عىل ممسية تيف هذا احتيا  كال، تإت كات الغالب يف ندة احلمل هم 

 .نا نم عليه ال قهاء

إ؛ أت القانمت حتم  ألنر بدأ يظهر يف ادتنة ا؛برية ، تلفله كات نم يمدًا يف 

، حيث يتم احلمل، (1)املايض إ؛ أنه مل يكشف عجله الجلقاب ، تهم نا يسم  بالسبات

تفيق تيف نرحلة نيا يتمقيف هيذا احلميل عيا الجلميم ل يرتة لكجليه نم يمد حي  

نيدة احلميل بقيد  نييادة قىص أ، نا يزيد يف أند ا؛بتبا ات الطبيةال حمصات ت

تشيكل هليذا الغيرض ت يمد محيل  ، فإلا قر ت  جلة فبية نتاصصةندة السبات

، تلفل هذا نيا المقيائ  التي  مل تستمر حت  الم؛دة، فإت أقىص ندة احلنستكا

تل يت ا الشيافف ، فابحدثت يف عهد اسإنياا أيب حجلي ية تاسإنياا ناليم تاسإنيا

بي  لذلم يف أقىص ندة احلمل فم دت عجلهم  تايات بأهنا لجلتات تأ  الرتاية عجلهم

، تنر   للم إىل املشاهدة احلسية تليين إىل تمخن تبفضهم قال بأكثر نا للم

ت اء تفيدد ا؛قيمال  لشا   لثبمت الجلسب ن  قيانه ففالنم رشع  فإت تشمل ا

يف أقىص ندة احلمل تقيد توي  هليا القيانمت ويابطًا عيا فرييق تشيكيل  جلية 

 (5).«نتاصصة حتال إليها نثل هذه احلا؛ت

                                                           
 .كمد أت انا اض الجلشا  ال سيملم  هم حالة نا الر  (Torpor)السبات ( 1)

  :انظر

https://web.archive.org/web/20080704143243/http://www.biolreprod.org/cgi/conte
nt/full/70/3/662   

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.physiol.62.1.353 
 له املجلشم ات عىل نمق  حماكم ديب الرلم  قانمت األحمال الشاصية اسإنا ايت تاملذكرة اسإيضاحية( 5)

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=687&Sou
rceType=1&ItemKey=199&CalledFrom=0&lang= 

https://web.archive.org/web/20080704143243/http:/www.biolreprod.org/cgi/content/full/70/3/662
https://web.archive.org/web/20080704143243/http:/www.biolreprod.org/cgi/content/full/70/3/662
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.physiol.62.1.353
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=687&SourceType=1&ItemKey=199&CalledFrom=0&lang=
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=687&SourceType=1&ItemKey=199&CalledFrom=0&lang=


 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي               20

 األربعون العدد - ة الرابعة والثالثونالسن                   

إىل ليجلة احتيافيًا للجلسيب فالقانمت  فل األصل تسيفة أميهر ثيم نيد لليم 

م األدلية تحييال إىل  جلية ، ثم يف حال دعمى أكثر نا للم يليزا تقيديتللمرياا

 . التهلد

رية تنقاصيد عيدة تجيمي  بي  تهذا يف نظر، ت صيل حسا يراع  نفا  كث

 .األدلة

، ثيم (إت كات هم  أ، عانة األفبياء)هر األصل عرشة أم :وقريب منه لو قيل

  (1).جلة لد التهيف حال دعمى أكثر نا للم يلزا تقديم األدلة تحيال إىل  

  :املجمع الفقهيقرار 

املجم  ال قه  اسإليالن  كات نا وما قرا ات  تالفرشيايف دت ته احلادية 

، نمويم  أكثير نيييدة احلمييييليف رابطة الفامل اسإلالن  القيرا  الرابي  ل التاب 

 :تفيه

 أكثر ندة احلمل لجلة نا تأ يخ ال رقة ب  اليزت   ؛ليتيفاب احيتامل  :أوالً 

 .نا يق  نا اخلطأ يف حساب احلمل

أ، ادعاء بحمل يزيد عىل السيجلة حييال إىل القيايض للبيت فييه نسيتفيجلًا  :ثانياً 

 (5).بلججلة رشعية فبية

                                                           
ألعيىل نيدة احلميل، كي   نتاصصة لمو  حيد اجتهد كل دتلة بتكميا  جلة رشعية فبية: تيمكا أت يقال أيضاً ( 1)

 .دة فيجلظر فيها تفق نا لبق تقريره، ثم نا ظهر نا حا؛ت أكثر نتكمت ه  األصل

 :تنا املجلالب أت نشري إىل نا ييل 

يب َلٍ  يف قصة عا أ( 12/512)تهم نا يف نسجلد اسإناا أمحد ، يث نهم يقتيض د الة حديثية نملفةأت؛ً هجلاك حد 

مل، اهللِ : َقاَل : ... ابا صياد ، تفيه َفَأَتْيت،َهيا َفَسيَأْلت،َها، : َقاَل  "  َلْلَها َكْم مَحََلْت بِهِ »: َبَفَثجلِ  إىَِل أ،ِنِه، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَتَكاَت َ ل،

قيال اهليثمي  يف جممي  الزتائيد ، ت( 2/195)احلديث تأبر ه ابا أيب ميبة  ...مَحَْلت، بِِه اْثجلَْ  َعرَشَ َمْهًرا: َفَقاَلْت 

 .ت  ال أمحد   ال الصحيح، غري احلا ا با حصرية تهم ثقة :(2/1)

القضياء : ريفة تالقيانمت، ختصيميثانيًا افلفت عىل  لالة نا ستري صاد ة نا كليية الشييخ نيمح القضياة للشي 

 ،فيريييد عبيد اليرمحا بمهجلية: إعداد ،ية فييقييهييييية حييديييثيييييةد الي: أفمل ندة احلمل :الرشع ، عجلماهنا

 .تبفضها فيه ندة احلمل أ ب  لجل  ،ىل تصحيح بفض ادثا  الما دةانته  الباحث فيها إ

 https://ar.themwl.org/node/44 املجم  ال قه  اسإلالن  يف  ابطة الفامل اسإلالن  نمق ( 5)

 .  حته نا حيث إنه قر  أصاًل تنا ناد عليه حيال إىل  جلة قضائية تلفل نا لهب إليه املجم  ؛ يبتفد كثريًا عام 

https://ar.themwl.org/node/44
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  املبحث الرابع 

أثر الكشف الطيب عن اجلنني فيما يوقف من 

 الرتكة إىل وضع احلمل
أثر الكشف الطب  عيا ا جلي  فييام يمقيف نيا الرتكية إىل قبل أت نتكلم عا 

، تليذا نقسيم بمسألت  يف أصل القسمة، تفيام يمقيف؛بد أت نقدا تو  احلمل 

 :(1)هذا املبحث إىل ثالثة نطالب

 قسمة الرتكة قبل وضع احلمل : املطلب األول 

إلا  يض الم ثة بتأ يل القسمة إىل تو  احلمل فتأ يلها حيجلئذ  أتىل برت يًا 

ر ألت القسيمة تكيمت تاحيدة، ينا اخلالل تاحتيافًا لجلصيب احلمل، تهيم أيسي

 (5).ثة فإلا  وما بتأبريها فذلم هلمتالقسمة حق للم 

اء هيل تقسيم أت ؛ أنا إلا فلب الم ثة أت بفضهم القسمة، فقد ابتلف ال قهي

 :تقسم عىل قمل 

ت فليه بفضيهم  (1)أهنا ؛ تقسم، تهذا هم املذهب عجلد املالكيية :القول األول

 (1).املشهم  عا الشافف  هم

ىل تو  احلمل عىل بالل فييام مقف املشكمك فيه إأهنا تقسم تي :القول الثاين

 .يمقف

                                                           
، د ج علييه ال قهياء يف بياب ال يرائض، هم تفبيري تنحم للم( املمقمل للحمل)ت ( نا يمقف للحمل)التفبري بي ( 1)

الُ ، فهم نغاير متانيًا ليذات املصيطلح يف بياب المقيف أت عجليد إفيقسمته إىل تو  احلمل به املؤ ل تيقصدتت

 .تجلرصل إىل المقف الرشع  املفهمد تالت ( تقف)نشتقات كلمة 

 (.1/121)كشال القجلا  عا نتا اسإقجلا  ( 5)

 (.2/551)، رشح خمترص بليل للاري (2/209)التاج تاسإكليل ملاترص بليل ( 1)

 (.2/120)احلات، الكبري ( 1)
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، تالصيحيح عجليد (5)تقيمل عجليد املالكيية ،(1)احلجل يية: تهذا نيذهب ا مهيم 

 .(1)، تهم نذهب احلجلابلة(1)الشاففية

 :دليل القول األول

أنه ؛ يفلم نصيب كل تا ا إ؛ بفد تو  احلمل، تنا أ ل قسمة املال نيرة 

 (2).قطفًا للجليزا تاحدة 

 :أدلة القول الثاين

 .حق للم ثة تيف تأبريها رض  عليهمأت القسمة 

أت حا تهم حارضة ؛ يجلبغي  افراحهيا ملجيرد احيتام؛ت، فقيد تطيمل نيدة 

احلمل تيكمت لبفض الم ثة  غبة يف التثام  نصييبه يف فرصية قيد ت يمت، أت ليه 

 .باملال حا ة مديدة ؛ يمكا تأبريها 

 (2).املال للتلفبري القسمة يفرض أت تأ

 :الرتجيم

ة أت بفضيهم لليم تهم قسمة الرتكة إلا فلب الم ثالقمل الثا  األ  ح هم  

 .لقمة نا عللما به

 مقدار املوقوف للحمل : املطلب الثاين

تل يما فييام يمقيف ، تهيم ا مهيم  ابيرى قسمة الرتكة إلا فلب الم ثية نا

 :ثالثة أقمال ، أمهرهاللحمل عىل أقمال

                                                           
 .(10/25)املبسم  للسبيس ( 1)

 (.1/122)، الرشح الكبري للد دير (2/551)رشح خمترص بليل للاري ( 5)

 .(2/120)احلات، الكبري ( 1)

 (.5/110)، الكايف يف فقه اسإناا أمحد ( 2/125)املغجل  ( 1)

 (.2/551)، رشح خمترص بليل للاري (2/209)التاج تاسإكليل ملاترص بليل ( 2)

ري لليد دير ني  حاميية رح الكبيي، الشي(2/551)رشح خمترص بليل للاري  ،(10/25)املبسم  للسبيس ( 2)

 (.5/110)الكايف يف فقه اسإناا أمحد  ،(2/125)، املغجل  (2/120)، احلات، الكبري (1/122)الدلمق  
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يمقف األحظ للحمل نا نصيب لكر تاحيد أت أنثي  تاحيدة    :األولالقول 

ل عيىل نيا كيات ، تلكا يؤبذ ك ي، تنا عداه قليلألت ت؛دة الماحد ه  الغالب

 (5).تنحمه قمل أمهب نا املالكية (1)، تهم املذهب عجلد احلجل يةاملال املشكمك بيده

  نصييب أنثيي  نييمقف األحظ للحمل نا نصيب لكيريا أت  :القول الثاين

، تبه ه، بشية أت يكمت احلمل أكثر نا اثجل  فيضي  حقنشا كِِه إت كات له نشا ك

 (1).لشاففيةقال ا

يمقف األحظ للحمل نا نصيب لكريا أت انثي ، ألت احلميل  :القول الثالث

 (1).احلجلابلةباثجل  كثري فيأبذ حكم الغالب تبه قال 

 تقسيم الرتكية قبيل يجلتظر احلمل ت؛: فقالماكية يف املشهم  يف املذهب أنا املال

 .توفه كام تقدا

ير  عيا   ألت فيه احتيافيًا للحميل تدففيًا للضيلةتالرا ح هم نذهب احلجلاب

، فيإت تقيف نصييب الما ا املم مد، تهذا قمل تل  بي  احلجل يية، تالشياففية

تاقي  كثر نا تاحد تهم تاحد كقمل احلجل ية فيه إرضا  باحلمل فقد  رج احلمل أ

، فال بد نيا نراعاتيه، كيام أت تقيف نصييب أكثير نيا اثجلي  كقيمل تلين بجلاد 

، ني  أت فييه إرضا  بيالما ا املشيا ك للحميل، ففية ملا كات احلمل يشا كهالشا

 .(2)، تالجلاد  ؛ حكم لهحتامل ت؛دة أكثر نا اثجل  ناد ةا

احلالية ، ف ي  هيذه مل بفد القسمة برج أكثر نيا اثجلي تأنا لم فرض أت احل

 .  نان  نا إعادة القسمة نرة أبرى، تاهلل أعلمالجلاد ة ؛

                                                           
 .(2/111)ا؛بتيا  لتفليل املاتا  ( 10/25)املبسم  للسبيس ( 1)

 .(1/122)ري للد دير ن  حامية الدلمق  ، الرشح الكب(2/551)خمترص بليل للاري رشح ( 5)

 .(2/191)بحر املذهب للرتيا  ( 2/120)احلات، الكبري ( 1)

 (.5/110)، الكايف يف فقه اسإناا أمحد (2/125)املغجل  ( 1)

قا نية بي  ، تمما يجلبغ  التجلبيه عليه أت هذا الرت يح إنام هم ألصل املسألة يف حال املكام ليأيت يف نسبة ت؛دة التمائم( 2)

أثر تلم ا؛كتشافات الطبية عيىل نقيدا  )تليأيت نزيد بيات يف التطبيق املفارص حتت عجلمات ، أقمال املذاهب ال قهية

 (.املمقمل يف نسائل احلمل
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أثر الكشف الطبي عن اجلنني في  يوقف من الرتكـة إىل وضـع  :املطلب الثالث

 احلمل  

ل عييىل  ييجلن ا جليي  تعييدد األ جليية يف بطييا األا تطييم  ، الطييب يف التفييرا

 . جلن ا جل لكشف عا لتلائل ، فهجلاك عدة تبالر م  إىل املصاد  الطبية

 :لكشف عن جنس اجلننياوسائل 

نفرفية تيمكا  ته  أمهرها تأكثرها أناناً  :التصمير باملم ات فمُ الصمتية -1

أليبمعًا نيا احلميل، ت؛ يمكيا نفرفية  50-12ا جل  بالل ال رتة نا بي 

ا جلن إ؛ نا بالل  ؤية األعضاء التجلاللية للط ل تلكا يف بفض احليا؛ت 

لرؤية بشكل  تاوح  تهذا نا حييمل دتت القيد ة عيىل حتدييد قد تتفذا  تلم ا

 . جلسه

،  Noninvasive Prenatal Testing ابتبا  نا قبل الم؛دة غري املتمغل -5

يفتمد هذا ال حم عىل أبذ عيجلة دا نا احلانل، إل يمكا نا بالله الكشف 

 .عا  جلن اململمد

غابات املشيمية   -1 ي،مكيا نيا  Chorionic villus sampling :فحم الزا

رى هيذا ال حيم بياللهذا ال حم الكشف عا  جلن ا جل ، بالل   تجي،

 .ألبمعًا نا احلمل، ت؛ ي،جلصح بإ رائه11-10ال رتة نا ب 

يتشابه هذا اسإ راء ن  فحيم   Amniocentesis :بزل السائل األنجليميس -1

غابات املشيمية نا حيث دتاع  إ رائيه، تامل يمفرهيا، فلمنيات التي  قيد الزا

رى بيزل تبطم ته،  تلكا  تلف عجله يف ال رتة الت  ي،مكا إ راؤه فيها  إل جي،

 .ألبمعًا نا احلمل 50-12ئل األنجليميس بالل ال رتة نا ب  السا

 Preimplantation genetic :التشايم الم اث  السيابق لالنغيرا    -2

diagnosis   ( أف يال األنابيييب) يتم هيذا ال حيم بييالتلقيح الصيجلاع

قة الفاليةتيشا    .إىل أناه يمتان بالدا
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 Free cell DNA blood :فحم احلمض الجليمت، اخلياب نيا اخلالييا -2

tests   يفتمد هذا ال حم عىل أبذ عيجلة دا نا احلانل، تي،مكا إ يراء هيذا

 .ألابي  األتىل نا احلمل ال حم نا الكشف عا  جلن ا جل  يف التسفة 

يسيتادا : cell-free fetal DNAاحلير  ابتبا  احلمض الجلمت، ا جليجلي ا  -2

للكشف عا إصابة ا جل  بأحد األنراض ا يجلياة، تيمكا نا بالله الكشف 

قة عالية  دًا قد تصل إىل  ، حييث يمكيا إ يراؤه %100عا  جلن ا جل  بدا

صييح هبييذا ا؛بتبييا  يف بفييض جلنجلييذ األلييبم  التاليي  للحمييل، تلكييا ؛ ي، 

 (1).احلا؛ت

فيإنام ي،صيا  ( التصمير باملم ات فمُ الصمتية)تنا عدا المليلة األتىل ته  

يف  ، تقيد ؛ تتيمفر أيضيًا ليمىنيراض ت اثيية أم مد باصة كحا؛ت  يفإليها 

 . نراكز نتطم ة

ل عىل  جلن ا جل  ؛ يمكيا إ؛ يف  حيدتد تقد بيجلت املصاد  الطبية أت التفرا

ريا أ، بفيد يالشهر الراب  نا بداية احلمل تيتأكد يف حدتد األلبم  الثا  تالفش

 (5).متاا مخسة أمهر

 :الصوتية فوق أنواع األشعة أو املوجات

فيمُ هجلالم ثالثة أنما  خمتل ة نا فحم السمنا  أت ال حم باملم يات  

 : الصمتياة

                                                           
 :انظر( 1)

 .، تهم نا إصدا ات نديجلة امللم عبد الفزيز للفلما تالتقجلية  12كتاب احلمل الدكتم  نم نات لميث ص -1

 .عيل عبا  نلياة  . علم ا جل  الطب  لي د -5

1--babys-my-out-find-i-can-how-and-https://www.babycenter.com/0_when

sex_20004784.bc 
 

1-boy#takeaway-a-having-of-https://www.healthline.com/health/pregnancy/signs 
 

2--babys-my-out-find-i-can-how-and-https://www.babycenter.com/0_when

sex_20004784.bc 
 

 

 .املصاد  السابقة: انظر( 5)

https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.healthline.com/health/pregnancy/signs-of-having-a-boy#takeaway
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
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 .ال حم الفاد، أت ال حم ثجلائ  األبفاد -1

اليذ، يقيما بقييا  حركية اليدا  Doppler Ultrasound ردتبل فحم -5

 .بالل الرحم ت سم ا جل 

بحييث يفطي  صيم ة ثالثيية  3D Ultrasound ال حيم ثالثي ا األبفياد -1

 األبفاد للججل 

 .األنما  دقة يف حتديد  جلن ا جل تال حم األبري ثالث ا األبفاد هم أكثر هذه 

 :الصوتية عىل اجلننيوهناك طريقتان لعمل املوجات فوق 

 .املم ات فمُ الصمتية عرب املهبل -1

 (1).املم ات فمُ الصمتية عىل البطا -5

 :عدد األجنةالتعّرف عىل 

التفرل عىل عيدد األ جلية يبيدأ نيا األليبم  الرابي  تاخليانن نيا بيالل 

ته  )  تلكا ن  للم قد يظهر أت هجلاك كيس  التصمير باملم ات فمُ الصمتية

، تأحيانًا الفكن رتة أت أحدمها ؛ حيتم، عىل  جل تيتب  بفد ف( التمأاد؛لة عىل 

فقد ؛ يظهر الكين الثا  إ؛ بفد فرتة ، تلذلم يؤكد كثريتت عىل أت نفرفة عيدد 

 (5).األ جلة يتأكد يف حدتد األلبم  الفارش إىل الثا  عرش أت الراب  عرش

                                                           
 :انظر( 1)

-babys-my-out-find-i-can-owh-and-https://www.babycenter.com/0_when
sex_20004784.bc 

boy#takeaway-a-having-of-https://www.healthline.com/health/pregnancy/signs 
-babys-my-out-find-i-can-how-and-https://www.babycenter.com/0_when

sex_20004784.bc 
 :انظر( 5)

-https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89
-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84

%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85_22760 
  ان  الكيال . أبصائ  الجلساء تالتمليد د

https://www.youtube.com/watch?v=jsll9uZPz2g 
 

 . دة يف كلية الطب يف  انفة القصيمنجلرية الشيحة  ئيسة قسم الجلساء تالم؛.لؤال نبارش لسفادة د

https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.healthline.com/health/pregnancy/signs-of-having-a-boy#takeaway
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.babycenter.com/0_when-and-how-can-i-find-out-my-babys-sex_20004784.bc
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85_22760
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85_22760
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85_22760
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85_22760
https://www.youtube.com/watch?v=jsll9uZPz2g
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 :نسبة والدة التوائم

إىل نسبة ت؛دة التمائم ، ته  نسبة تقريبية ، نجلها  أما ت بفض املرا   الطبية

، تنسيبة  100:  1أت % 1ت؛دة أ، 10000: حالية  100( ثجلائ  ) أت نسبة تمأا 

، تهجلاك نا يرفي   20000: 1(  باع )، تنسبة تمأا  10000:  1( ثالث )تمأا 

 حالة ت؛دة هجلاك حالة تمأا تاحدة 20نا ب  كل ( ثجلائ  ) نسبة تمأا 

% عيىل 1مام ، أ، نسبة ت،قد  بي 1000حالة يف كل  12جلهم نا اعتربها تن

 .(1)نستمى الفامل

 :أثر تلك االكتشافات الطبية عىل مقدار املوقوف يف مسائل احلمل

ا؛ليت ادة إت هذا التقدا الطب  الذ، فتح اهلل به يمجلح ال قيه تالقايض تامل ت  

ل عىل يف بطا األا لكي  ؛ يمقيف  األ جلة ا جل  تعدد  جلن نا الطب يف التفرا

، حيث إت نا يمكا أت نتمصل إليه عا فرييق الكشيف الطبي   أكثر مما هم نتمق 

املفتمد فإنه يمكا البجلاء عليه يف قسمة الرتكة حت  تإت مل يكا يقيجلًا   بل بغلبة ظا 

للم أت التقدير أصاًل عىل قمل كل نذهب ؛ يتفيدى ( نثاًل % 20-20أت نسبة ) 

، أت أقيرب احيتام؛ً نيا ل إليه عا فريق الطب أكثير يقيجلياً ، تنا نتمصة الظاغلب

 .ا الذ، لكره أهل ال قه املتقدنمتالتقدير الفا

فإلا كات تقرير الكشف الطب  نيثاًل أت احلميل أنثي  تاحيدة فيال حا ية ألت 

، كام هيم قيمل احلجلابلية اليذ،   حجلياهنمقف األحظ نا نصيب لكريا أت أنثي  

، تإنيام   حجليا ملتفي ا   بل هيم اامد نا عرفجلاه عا فريق الطب أتىلاعت تللم ألت

نذهب احلجلابلة كأصل ح  ؛ يم د كشف فب  أت ؛ نستطي  التمصل إلييه أل، 

 .لبب 

                                                           
https://www.dailymedicalinfo.com/view-: انظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير (1)

-%D8%B9%D9%86-article/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85/ 

 

towns/-twins-these-of-secret-the-is-https://dkhlak.com/what 

https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85/
https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85/
https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85/
https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85/
https://dkhlak.com/what-is-the-secret-of-these-twins-towns/
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ل عيىل  يجلن ا جلي  ؛  -كام تقيدا-لكا ؛بد نا األبذ با؛عتبا  أت التفيرا

تيتأكد يف حدتد األلبم  الثيا  يمكا إ؛ يف حدتد الشهر الراب  نا بداية احلمل 

ل عىل عدد األ جلية فييممتاا مخسة أمهر تالفرشيا أ، بفد كا لليم ، تأنا التفرا

 . بفد الشهر األتل نا احلمل

ا تاحلمل يف الشيهر األتل تفليب الم ثية القسيمة  تعىل هذا فلم نات املم ا

ل عيىل  يجلن ا جلي  نبارشة فهجلا ؛ يمكا ا؛لت ادة نا ، تلكيا الطب يف التفرا

 . كشف الطب  نا حيث عدد األ جلةيمكا حرص التقديرات بحسب نا ي يده ال

ت التقديرات للحميل ثالثية فقي  فإلا أفاد الطب أت ا جل  تاحد فحيجلئذ تكم

، أنيا ليم أفادنيا الطيب أت يف تتقسم املسألة عيىل لليم( كر، أنث نيت، ل: )ته 

 .(ث ، لكريا، أنثي ، لكر تأنث نيت، لكر، أن)فهجلا تكمت التقديرات  البطا تمأناً 

 ، حيياة أحيدمها فيكيمت (نييت)حتام؛ت هلذا التمأا ه  نمهتام تللم ألت ا؛

شيملها التقيديرات الثالثية تأنا عىل تقدير حيياهتام َجيفيًا فت( أنث )أت ( لكراً )إنا 

 .األبرية

تلكا لم أفادنا الطب بأكثر نا تمأا فهجلا نحتاج إىل أكثير نيا ليتة تقيديرات 

، تإلا كانيت  جلة فجلحتاج إىل عرشة تقيديراتمثاًل لم أفادنا الطب بم مد ثالثة أف

 .ة أ جلة فتكمت التقديرات مخسة عرش، تهكذاأ بف

إنيه يجلتظير بالقسيمة تالذ، يجلبغ  يف حالة نا إلا تب  أت احلمل أكثر نا اثجل  ف

لحت  تو  احلمل ل الم ثة فيجلتظر بفض المقت حتي  يمكيا التفيرا  ، فإت تفجا

  ثيم تقسيم املسيألة (لم يمكا بفد الشهر الراب كام تقدا أت ل)عىل  جلن األ جلة 

 .قسمتها عىل عرشة تقديرات أت أكثر، تاهلل أعلم، فذلم أتىل نا عىل تفق للم
 

 

 

 

 



  29 الكشف الطبي عن اجلنني وأثره يف مرياثه                                                                                                                                                                    
 جامعة القصيم -أستاذ الفقه يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -فهد بن عبد الرمحن اليحيى . د.أ                                       

 

 املبحث اخلامس

 قسمة مثال تطبيقي على مرياث احلمل

 .ألف  يال 25امليت تأخ مقيق تترك تميف مام عا أا حانل نا أيب 

  51    2    1  

  2 20 0× 2 90 20 2× 2 92 20 

 أم

9 

9 02 

9 

9 0 90 

9 

9 2 90 

2 2 2 

 22 0 ب أخ شقيق

 2 ب

2 22 

 2 ب

2 02 

 محل 

 (9)( أخ ش)

 ×  2 22 92 22 

 لكيييييييييييييييييريا لكيييييييييييييييييير نييييت تقديره

 

 
                                                           

  ألت البفض قد تغيب عجله صلته بامليت، تعىل هيذا فتكتيب صيلة احلميل نا أ ل تصما  احلمل( أخ ش)كتبت ( 1)

 .بقية التقديرات نفتربة يف الفمل كمنه لكرًا، تإت كانتبامليت ب  قمل  عىل اعتبا  
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 :تكملة ا دتل السابق

 اجلامعة  1    1    15  

  2 20 2× 2 02 20 2× 2 92 20 25 

 أم

9 

9 90 

9 

9 2 90 

9 

9 2 90 15 

2 2 2 

 أخ شقيق

 ب

0 02 

 2 ب

92 22 

 2 ب

92 22 50 

 محل 

 (شأخ )

2 22 92 22 2 02  

 أنثييييييييييي  أنثيييييييييييييييا يير تأنثيي لك تقديره

املمقمل 

10 

هذا املثال متت القسمة فيه عىل الرا ح تهم نذهب احلجلابلية ، حييث قسيمت 

املسألة عىل لتة تقديرات   ثم لكل تقدير نسألة ، ثم املقا نة ب  لهاا كيل تا ا 

 (1)..أت يسق  يف بفضهالف أت ؛  تلف نا كل تقدير يف كل نسألة فهم إنا أت  ت

                                                           
ل تنثال، تنجلهم نا أت يزبحث ال قهاء يف باب نرياا احلمل كي ية القسم( 1) ، تهيم يف كيل ة يف نسائله فمجلهم نا فصا

 كثيريًا عيا، تإت كانيت ؛ ختتليف د قسمت املسألة عىل قمل احلجلابلةتق، نت اتتمت يف حسا الفرض تالتجلاتل للم

، تأنيا تبقيية اخلطيمات تاحيدة( لكر،تأنثي )، فاحلجل ية ؛ يقد تت للحمل لمى تقديريا قمل احلجل ية تالشاففية

، إ؛ إلا كات للحمل نشا ك بمفجلي  أت يكيمت نصييب احلميل فرويًا أت فهم كاحلجلابلة يف هذه التقديرات الشاففية

 =كا اخلطمة السادلة ه  الت  ليتاتلف حييثتفصيبًا يشا كه فيه بفض الم ثة فحيجلئذ لا ختتلف التقديرات تل
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 .15فجلصيب األا خمتلف  فتأبذ األقل تهم 

 .50أبذ األقل تهم تنصيب األخ الشقيق خمتلف في

فذلم هم املمقمل ( 10=  15-25)يطرح نا ا انفة  15( = 50+ 15)ثم 

(10). 

 :ويف هذه املسألة لو أردنا توزيع املوقوف عىل مجيع التقديرات فهو ك  يي

فيال ( عىل اخليالل املتقيدا)تهذا نفجلاه أ؛ يستهلا صا بًا  :نيتاً تقدير احلمل  -1

ر  األتل غيري يأت يتب  أت الش( لفدا حتقق الرش  الثا  لتم يثه)يرا حيجلئذ 

نتحقق فيه، تهم حتقق ت مده يف الرحم ح  نمت نم ثه، كيام ليم تليد بفيد 

أكثير نيا ليتة ، أت تلد بفد نيض (عىل اخلالل املتقدا أيضاً )حلمل أكثر ندة ا

أمهر نا نمت نم ثه، تقبل أكثر ندة احلمل، تلكيا كانيت أنيه فراميًا فليم 

أنا إلا كات احلمل . للميتحقق ت مده حال نمت نم ثه ؛حتامل حدتثه بفد 

فإنيه ييدبل يف ( تمهيا نيا تقيدا بيانيه بالت صييل)قد حتقق فييه رشفيا إ ثيه 

أ، نات بفد الم؛دة نيثاًل )التقديرات األبرى، تإت كات نيتًا يف حقيقة األنر 

، لياخ 15( = 15- 51)يكمت لياا : ففىل تقدير كمت احلمل نيتاً ( بلحظات

 .52( = 50-12)الشقيق 

شقيييق ، لياخ ال0( =15-15)لياا (: أخ ميقيق ) ر احلمل لكيرًا أ، تقدي -5

 .10=  (10-10)، للحمل الباق 10( =10-50)

                                                                                                                                                    
          يية عيىل ال مائيد الشجلشيم ية التح ية اخلري: ، انظير نيثال  يمقف نصيب احلمل كاناًل ن  نصيب كل نيا يشيا كه=

ب  امليا ديجل  تحاميية رح لييالرحبية بشي ،520عىل رشح الشجلشم ، عىل الرحبية ص حامية البا م ، ،510ص

 عليم القماعيد رح اليد ة املضيية يفي، ال مائيد املرويية بشي21ضية يف رشح ال ا ويية صالد ة امل ،121البقر، ص

، تسهيل 100ائد ا لية يف املباحث ال روية صال م، 5/95، الفذب ال ائض رشح عمدة ال ا ض120ال روية ص

لتهيا ، تقيد تجلات551ات املرويية يف املباحيث ال رويية ص، التحقيق120الحم صل، ال رائض ل101ال رائض ص

، رشح ( 2/111)ا؛بتييا  لتفلييل املاتيا   ،(10/25)  يسبسياملبسم  لل :صاد  ال قهية املطملة أيضًا نثلامل

، احليات، الكبيري (1/122)ري لليد دير ني  حاميية الدليمق  ، الرشح الكبي(2/551)ر بليل للاري يخمتص

 (.5/110)يف فقه اسإناا أمحد ، الكايف ( 2/125)، املغجل  (2/191)، بحر املذهب للرتيا  (2/120)



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي               22

 األربعون العدد - ة الرابعة والثالثونالسن                   

 0( =50-50)ق خ الشيقيليا ،0( = 51-15)لياا : تقدير احلميل لكيريا -1

 .للحمل َجي  املمقمل

( = 50-51)كرًا تأنث  ؛ يء لاا كام تقيدا، لياخ الشيقيق تقدير احلمل ل -1

 .(15)، تلانث  (51)، للذكر 12( = 1-10)، للحمل 1

حمييل ، لل10( = 50-10)، لياخ الشيقيق تقدير احلمل أنثي  ؛ يء لاا -2

 .(12)لكل تاحد  10( = 10-10)

، للحمييل 50( = 50-10)حلمل أنث  ؛ يء لياا، لياخ الشيقيق تقدير ا -2

(10-50 = )50 

 ،،،تم البحث واحلمد هلل رب العاملني
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 اخلامتة
 :احلمد هلل عىل متاا البحث، تفيام ييل أهم نتائجه

 نا يف بطيا اددنيية نيا تليد  ييرا، : ا جل  هم احلمل يف باب ال رائض، تهم     

 .نا الم ثةأت يؤثر عىل غريه 

  تحيديث أدلة نا أمهها اسإَجيا بدل عىل أت احلمل يرا إلا حتققت رشتفه ،  

 .دلة املما يث، تعمما أ«إلا التهل اململمد ت ا»

 أحدمها حتقق ت مد احلمل يف الرحم ح  نمت  :رشت  إ ا احلمل رشفات

نيات املم ا تلم نط ة، تثانيهام أت يملد احلمل حيًا تحيي  حياة نستقرة، تلم 

 .بفد للم بقليل

 إنا أت يملد حيًا حياة نستقرة ألقل نيا  :تحقق الرش  األتل بأحد أنريا مهاي

دة احلمل فأقل نيا حي  لتة أمهر نا ح  نمت املم ا أت أت يملد ألكثر ن

 .نمت املم ا

 ل عىل ت مد احلمل  أثر الكشف الطب  يف حتقق الرش  األتل أنه يمكا التفرا

 .فحم الدا، تالبمل فحم: نا بالل تليلت 

   بم مد  -نستقرة تهم أت يملد احلمل حيًا تحيي  حياة  -يتحقق الرش  الثا

راخ ي، فمجلهم نا اعتيرب الصييف ت سري للم ، تلل قهاء أقمالنا يدل عىل حياته

، تنجلهم نا أفلق للم يف كيل نيا ييدل نطلق الصمت ، تنجلهم نا اعتربفق 

 .عىل احلياة

 راخ ألت احليديث عليق يباحث هم ا؛قتصا  عىل الصأقرب األقمال يف نظر ال

أكثير  ، تألنيهتفليق بأنر  جمم  علييه ، تألنهتهم الرصاخ املرياا با؛لتهالل

      ، إ؛ إلا مل يصح حيديث ا؛ليتهالل فيصيبح األقيمى يف الجلظير كيل انضبافاً 

 .نا دل عىل احلياة
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 مل حيًا تحيي  حيياة أثر الكشف الطب  يف حتقق الرش  الثا  تهم أت يملد احل

  باعتبا  كيل نيا ييدل عيىل احليياةنستقرة إنكانية التحقق فبيا نجله عىل القمل 

  الط ل برج حيًا ثم نات بفد للم، أت كات نيتًا فالتقرير الطب  نؤثر يف اعتبا

 .عجلد برت ه

 ت  ح الباحث أت كل حادثية يجلظير هاء بالل قديم يف أكثر ندة احلمللل ق ،

، فاألصل أت احلمل ؛ يزيد عا لجلة نيثاًل، تنا حيتف هبا نا قرائاها بفيجلها إلي

   ، دلة تحييال إىل  جلية لد اليتهثم يف حال دعمى أكثر نا للم يلزا تقديم األ

نتاصصة لمو  حد ألعيىل نيدة  أت اجتهد كل دتلة بتكميا  جلة رشعية فبية

جلظير ، ثم نا ظهر نا حا؛ت أكثير نيا لليم فياحلمل، ك  تكمت ه  األصل

 .فيها تفق نا لبق

 أنيا إلا فليب سمة إىل تو  احلمل فتأ يلها أتىلإلا  يض الم ثة بتأ يل الق ،

 .الم ثة أت بفضهم القسمة، فاأل  ح القسمة

 ت  يح الرتكية ابتل يما فييام يمقيف للحميل ا مهم  الذيا ييرتت قسيمة ،

الباحث نذهب احلجلابلية بمقيف نصييب لكيريا أت انثيي  ألت فييه احتيافيًا 

 .للحمل تدففًا للرض  عا الما ا املم مد

  ل عىل  جلن ا جل  تعدد األ جلية يف ؛ نان  نا ا؛لت ادة نا الطب يف التفرا

 .  بل هم األتىلا لك  ؛ يمقف أكثر مما هم نتمق بطا األ

 امتمل البحث عىل نثال تطبيق  يف نسألة محل بالت صيل تالرشح. 
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 املراجع
، سإثبيات يف نسيائل األحيمال الشاصييةالطبية تالبيملم ية عىل نظاا اأثر التطم ات  -1

 .5012ا زائر ، عاا  - لالة دكتم اه للباحث يملف با ميخ نا  انفة تهرات 

أثر التطم ات الطبية تالبيملم ية عىل نظاا اسإثبيات يف نسيائل األحيمال الشاصيية،  -5

ا زائير ، عياا  -ات عاميم رة نا  انفية نييي لالة نا ستري للباحثة لفدية با نيص

5012. 

 .دا  املسلم للجلرش تالتمني  اسإَجا ، حممد با إبراهيم با املجلذ  الجليسابم ،، -1

مصييل احلجل ي ، دا  الكتيب ا؛بتيا  لتفليل املاتا ، عبد اهلل با حمميمد بيا نيمدتد امل -1

 .الفلمية

 .ة، دا  الكتب الفلميمر يملف با عبد اهلل با عبد الرب، أبم عا؛لتذكا  -2

د احلليم با عبد السالا با تيميية،  انفية ا؛لتقانة ؛با تيمية أيب الفبا  أمحد با عب -2

 .اسإناا حممد با لفمد

، فيرييد عبد اليرمحا بمهجلية، ية فييقييهييييية حييديييثيييييةد الي: أفمل ندة احلمل -2

: ختصمريفة تالقانمت، يشيخ نمح القضاة للشته   لالة نا ستري صاد ة نا كلية ال

 .القضاء الرشع 

 .اسإقجلا  يف فقه اسإناا أمحد با حجلبل -2

ال يا تُ ، أبيم احلسيا ابيا القطيات ، عيل با حممد ال يايس،اسإقجلا  يف نسائل اسإَجا  -9

 .احلديثة

عييل بيا اسإنصال يف نفرفة الرا ح نا اخلالل عىل نذهب اسإناا أمحيد بيا حجلبيل،  -10

  .رلليامت املردات، ، دا  هج

اهيم با حممد، املفرتل بيابا نجييم، ، نيا الديا با إبررشح كجلز الدقائقالرائق البحر  -11

 .دا  الكتاب اسإلالن 

 .بداية املجتهد تهناية املقتصد، ملحمد با  مد القرفب ، دا  احلديث -15

 .، دا  أفلنا حممد با أمحد با حجر الفسقال ، أبم ال ضل أمحد با عيل ببلمغ املراا -11

يمب، دا  الكتيب با عبد السال، عيل البهجة يف رشح التح ة -11 ا با عيل، أبم احلسيا الُتس،

 .الفلمية

 .دا  املجلهاج، س  حيي  با أيب اخلري الفمرا البيات يف نذهب اسإناا الشافف ، أبم احل -12
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 .، نرتىض، الَزبيد،، دا  اهلدايةتاج الفرت  نا  ماهر القانم  -12

 م ، الشيافف ، نصيط   البيايب شم ية سإبراهيم الباالتح ة اخلريية عىل ال مائد الشجل -12

 .احللب 

 .، نكتبة دا  البياتقيم ا منيةحت ة املمدتد بأحكاا اململمد، حممد با أيب بكر ابا  -12

 .التحقيقات املروية يف املباحث ال روية ، صالح با فمنات ال منات ، نكتبة املفا ل  -19

 .يل ال رائض للشيخ حممد با عثيم ، دا  فيبةتسه -50

 .، دا  الكتب الفلميةمد با عيل الزيا الرشيف ا ر ا ا حم، عيل بالتفري ات -51

، أبيم  ف ير الطيرب،، حممد با  ريير، (  ان  البيات يف تأتيل القرخت)ت سري الطرب،  -55

 .نؤلسة الرلالة

دا  ، حممد بيا أمحيد بيا أيب بكير القرفبي ، ( ا ان  ألحكاا القرخت)ت سري القرفب   -51

 .الكتب املرصية

 .أمحد با عيل با حجر، دا  املفرفةحافظ التلايم احلبري، لل -51

 .  خمترص السجلا للمجلذ ،، دا  الكتب الفلمية، نطبم  نهتذيب السجلا، ؛با القيم -52

 .، دا  إحياء الرتاا الفريبمد با أمحد األنهر،هتذيب اللغة، حم -52

ا ان  ملسائل املدتنة، أبم بكر حممد با عبيد اهلل بيا ييمنن التميمي  الصيقيل، نفهيد  -52

 . انفة أا القرى -الفلمية تإحياء الرتاا اسإلالن  البحما

 .حامية البا م ، عىل رشح الشجلشم ، عىل الرحبية -52

ر ي، ابا عابديا، دا  ال كر للطباعة تالجلشيالد  املاتا  رشح تجلمير ا؛بصا  حامية عىل -59

 . تالتمني 

، دا  ،أبم احلسا عيل بيا حمميد امليات د احلات، الكبري يف فقه نذهب اسإناا الشافف ، -10

 .الكتب الفلمية

 .  السفمدية، د حممد عيل البا ، الدابلق اسإنسات -11

 .، نطبفة نصط   البايب احللب د  املاتا  ن  حامية ابا عابدياال -15

د اهلل بيا حمميد الشجلشيم ، الشيافف ، املكتيب ، عبيالد ة املضيية يف رشح ال ا ويية -11

 .اسإلالن 

 .اسإلالن دا  الغرب ، مهاب الديا أمحد القرايف، بريةالذ -11
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 .، دا  القلمالرحبية برشح لب  املا ديجل  تحامية البقر، -12

 . توة الطالب  تعمدة امل ت ، حم  الديا الجلمت،، دا  الكتب الفلمية -12

 .حممد با يزيد ابا نا ه القزتيجل ، دا  إحياء الكتب الفربية ، أبم عبد اهلللجلا ابا نا ه -12

يب داتد لليامت با األمفث السجسيتا ، ، أل(املطبم  ن  عمت املفبمد ) لجلا أيب داتد  -12

 .دا  الكتب الفلمية: الجلارش

 .، حممد با عيس  با َلْم ة الرتنذ،، نطبفة نصط   البايب احللب لجلا الرتنذ، -19

 .أبم احلسا عيل با عمر الدا قطجل ، نؤلسة الرلالة ،لجلا الدا قطجل  -10

، دا  با أمحد الدلمق مد ، حمأمحد الد دير، الكبري للد دير ن  حامية الدلمق الرشح  -11

 .ال كر

الصحاح تاج اللغة تصحاح الفربية، أبم نرص إلامعيل با محاد ا مهر، ال يا ايب، دا   -15

 .الفلم للمالي 

 . الفذب ال ائض رشح عمدة ال ا ض، إبراهيم با عبد اهلل ال ريض، بدتت بيانات نرش -11

 .ال ، نكتبة دا  فعيل عبا  نلياة. د ،الطب علم ا جل   -11

، نطبفية إبيراهيم بيا عبيد اللطييف خل الشييخ ، الشييخ حمميد بياابا إبراهيم فتاتى -12

 .احلكمنة

 .ال تاتى، لشيخ اسإلالا ابا تيمية، َج  ابا قالم احلجلبيل، دا  عامل الكتب -12

 .فتح البا ،، للحافظ أمحد با عيل با حجر الفسقال ، دا  ال كر  -12

اسإلالنية تاألتقال تاليدعمة ال رائض، عبد الكريم با حممد الالحم، تنا ة الشئمت  -12

 .اململكة الفربية السفمدية -تاسإ ماد 

 .، نؤلسة الرلالةحممد با ن لح، ممن الديا املقديس، ال رت  -19
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 امللخص
تنامى االهتامم بالعمالت املشفرة وازدادت أعدادها وأنواعها وتصنيفاهتا، كامام 

وحتامى هام   . ارتفعت أسعار بعضها لتصبح أضعافًا مضاعفة ألسامعارها األوليامة

اللحظة، يسود الكثري من اللغط حول الطبيعامة الاانونيامة للعمامالت ارتلكيونيامة 

إاّل أّن  ا،ر بعض الدراسات الاانونّيامة حو امظهو ورغم .املشفرة بمختلف أنواعها

ويرجع قسٌم من اللغط الاانوين حول املوضامو   .تكييفها الاانوين ال زال غري حمّدد

إىل اختالف املفاهيم والّتعريفات بني املامرسني يف السامو،، تبعامًا للبلامدان ولفامر، 

 العمامامو وللمصامامّدرين ولتّيامامارات الضامامغط يف منّصامامات التامامداول، بسامامب   غيامامان

لام ا . املربجمني والتانيني عىل التطبيق العميل يف غياما  للتنظامري والتنظاميم الاامانوين

قمنا بوضع معايري منضبطة للتمييز بني أنوا  األصول املشّفرة، وجعلنا بحثنا مبنيًا 

 .عليها تفاديًا للمصطلحات والعبارات غري املنضبطة

تعترب أمواالً؟ أهي مثلّيامة أم ؟ هو للعمالت املشّفرة الاانونية ةطبيعالما هي إذًا 

هو تعترب ناودًا؟ وك لك يف الاانون املايل، هو تنامدر  ضاممن األسامهم أم  ؟قيمّية

السندات أم احلصص أم األدوات املالّية اخلاصة أم أّّناما أدوات مالّيامة ذات  بيعامة 

؟ و  ا قمنا بوضع إ ار قانويّن (suis generis)قانونّية خاّصة فريدة من نوعها 

الاانونّيامة  للنّظرّياماتاملشامّفرة وفامق املامنهل التحلامييل  ه   األصولتلف أنوا  ملخ

وضامع تعريامف وخلصنا يف ه   الدراسامة الرادامدة إىل . األساسّية يف الاانون املدين

اسامتنادًا إىل اخلصامادص الاانونّيامة التامي توّصاملنا  التكونوقانوين لكو من الكوين 

 .إليها يف ثنايا البحث

 :ّيةالكلامت املفتاح

توكن، إصدارات أولّية، تكييف  كوين، بيتكوين، عمالت مشّفرة، بلوكتشني،

 قانوين، أدوات مالّية، أموال، ناد
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 املقدمة

ة البلوكتشني قدرهتا عىل تاديم العديد مامن اخلامدمات واملنتتامات أظهرت تانيّ 

شّفرة بأشكا ا املختلفة ظهور العمالت امل ومن أبرز منتتات ه   التانية. املختلفة

يف اسامتخدام   – وكنالّتامأي  –، مع متّيز النامو  األخامري (كوين وألتكوين وتوكن)

وال تامامزال هامام   املنتتامامات . كامامأداة عمامامع األماماموال لتمويامامو املشاماماريع واخلامامدمات

بيعامة واخلصامادص مامن املنظامور الطّ  واضحةحظة غري املشّفرة حتى اللّ  ارتلكيونية

دّلة عىل صعوبة الّتكييامف الاامانوين للعمامالت املشامّفرة هامو ومن أبرز األ. الاانوين

فاامد ذهبامت هيئامة تامداول األورا، املاليامة . اختالف ا يئات املالّية النّاظمة بشأّنا

إىل اعتبامار أن  (Securities & Exchange Commission) األمريكّيامة

ة تنامامدر   امامت نظامامام األورا، املالّيامام (ICO) عمليامامات ارتصامامدار الناامامدي األويل

(Securities Act of 1933) حاماماالت يامامدفع فيهاماما املسامامتثمرون إىل ، ألّّناماما

فاط من خالل جهود املرو  »االستثامر يف مرشو  مشيك عىل أمو االستفادة من  

ويف املاابامو اعتامربت هيئامة األساموا، املالّيامة الفرنسامّية أّن . ( )«أو أشخاص آخرين

تشامب   (ICO) األوليامةرات التوكن الصادرة يف نسامبة ضامئيلة جامدًا مامن ارتصامدا

ريعات املالّيامة ا ادفامة إىل يايامة اماألورا، املالّية، ويلزم بالتايل إخضاماعها إىل الّتشام

را إىل اّّتاماذ موقامف امبينام ذهبت اململكة املّتحدة وسنغافورة وسويس. ( )املستثمرين

 اعهامات الناظمامةإرشاف يادي، حيث أخضعوا ارتصدارات النّادّية األولّيامة إىل 

  .( )التكييف الاانوين للعمالت املشّفرةتأجيو مع مبارشة، 

ال شّك أّن الاول بوجو  اعتامد نظام قانوين خاص بالعمالت املشامّفرة بعيامدًا 

عن النظريات الاانونّية األساسّية ساميددي إىل إمكانيامة معاعامة األبعاماد الاانونّيامة 

                                                           
( )  See for example this decision: SEC v. Howey Co., 328 U.S. 293)  (6491)  

  ( ) Consultation publique de l’AMF sur les Initial Coin Offerings (ICOs), § 3.1. 

 ( )  Bruno Mathis, « Quel régime juridique pour les cryptoactifs ? », Revue Lamy 

droit des affaires, Nº 143, 1er décembre 2018. 
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ات كامّو نظامام للعمالت املشّفرة بشكو عام ومطلق، بغض النّظر عامن خصوصامي

ويكّرر الاانونيون ماولامة أن التوصاميف . قانوين، وه ا عني ارتشكال يف ه ا احلّو 

             إنامامام هامامو هامامرو  مامامن التكييامامف الاامامانوين (suis generis) الاامامانوين اخلاماماص

 .( )أو إعالن فشو البحث عن التكييف الاانوين املالدم

ييامف الاامانوين للعمامالت سامنحاول يف هام   الورقامة  ليامو إشامكالّية التكل ا 

املشّفرة، عرب دراستها من منظور التاسيامت الاانونّية التاليدية يف الاانون الفرنيس 

وعدد من الاوانني العربّية، وهو ما يمكن تطبيا  بشكٍو تلاادي يف قاموانني الامدول 

وملاذا حرص الّتحليو بالاانون الفرنيس؟ واعوا  يسري وهامو أّن . العربّية املختلفة

امّو األنظمامة ا لنّظريات الاانونّية األساسامّية ّتتلامف مامن نظامام قامانوين وخامر، وجن

 .الاانونّية العربّية تنتمي إىل مدرسة الاانون املدين

وترجع صعوبة ه   املهّمامة إىل عامدم انضامباص خصامادص العمامالت املشامّفرة 

 بارتضافة إىل ظهور جدٍل قامانوين  عميامٍق حامول هام  . واختالفها من إصداٍر وخر

املسألة، حيث تكاثرت الدراسات الاانونّية بشامكو ملفامٍت يف الّسامنوات األخامرية 

كام أّن مواقامف ا يئامات املالّيامة النّاظمامة قامد . ( )واضطربت نتادتها بشكو واضح

فاد قام املرّش  الفرنيس بوضع نظام قانوين متكامو  ام   العمليامة  .اختلف جتاهها

                                                           
( )  En sens : P. Malaurie, L. Aynès et P-Y Gauthier, Les contrats spéciaux, op. cit. 

n°20, p.15. 
( : )يراجع عىل سبيو املثال    

Caroline Le Moign, « ICO françaises un nouveau mode de financement », 
novembre 2018, disponible en ligne sur : www.amf-france.org ; Schiller S., 
« Blockchain – La blockchain révolutionne les levées de fonds », Actes prat. 
ing. soc. n° 156, nov. 2017 ; De Vauplane H., « Crypto-assets, token, 
blockchain, ICO : un nouveau monde ? », Revue Banque 2017, n° 810, p. 16 ; 
Rousille M., « Le Bitcoin : Objet juridique non identifié », Banque et droit 
n° 159, févr. 2015 ; Lachgar K. et Sutour J., « Le token, un objet digital non 
identifié ? », Option Finance n° 1437, 13 nov. 2017, p. 18 ; Bonneau T., 
« Tokens, titres financiers ou biens divers ? », RD bancaire et fin. janv. 2018, 
repère 1.  

http://www.amf-france.org/
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بموجب  إنشاء فصو جديد يف الاامانون ، وال ي تّم ( )(PACTE) يف قانون باكت

وما يليها وخمصص لنظام مصّدري   - 55.النّادي واملرصيف حيوي املواد رقم ل

ى مدى ممكامن بغامض النظامر عامام إذا كامان اموقد دفعنا  ليلنا ه ا إىل أقص. التوكن

الاانون قد فصو يف املسألة أم ال، وذلك لالستفادة من تعّمق التحليو يف األنظمامة 

نية للامدول العربيامة، خاصامة تلامك التامي تريامد وضامع نظامام قامانوين خاماص الاانو

 . بارتصدارات األولّية وبالتوكن التي تنتل عنها

ل لك يمكننا رسم إ ار قانوين عام     األصامول ارتلكيونّيامة عامرب دراسامتها 

عىل ضوء التاسيامت الاانونّيامة التاليدّيامة يف الاامانون املامدين وعامىل ضاموء مباماد  

ول ا تربز أمهّية ه ا العمو يف كون  مامن بامواكري الكتابامات الاانونّيامة . ايلالاانون امل

كام أن  ليو الطبيعة الاانونية للعمالت املشّفرة يتاميح بيامان . العربّية يف ه   املسألة

خصادصها الاانونية وبالتايل وضع تكييٍف قانوين  ا، مما سيسمح باستنتا  النّظامام 

وبالعكس، فإّن استنتا  غياما  الّتكييامف الاامانوين  اما . الاانويّن الواج  الّتطبيق

ريٍع اميعني غيا  النظام الاانوين الواج  التطبيق، مماما يعنامي وجامو  وضامع تشام

وهام ا . ريع املتخصامصامخاص  هبا، وتطبيق الاواعد العاّمة إىل حني صدور التشام

املامامنهل التحلامامييل بكافامامة أوجهامام  ساماميحاق للمصامامّدرين يف ارتصامامدارات األّوليامامة 

 .ملستخدمي املسكوكات املزيد من األمان واحلاميةو

ول ا ال بّد بدايًة من عامر  نظامرة  ليلّيامة للمفاماهيم األساسامّية ذات الصاملة 

يتّم فيها عر  أقسام العمامالت ارتلكيونّيامة املختلفامة ومفهاموم ( املبحث األول)

وهام ا . سامألةارتصدارات األولّية بارتضافة إىل نظرة يف التحليو الاانوين الكيّل للم

وماارنتهاما مامع ( املبحامث الثاماين)ما سيمكننا الحاًا من  ليلها من منظور قامانوين 

 (.املبحث الثالث)األنظمة الاانونية اخلاصة 

                                                           
ر يف اعريامدة ام، ومتّت املصادقة علي  الحاًا مامن جملامس الشاميون ونشام2 1 أكتوبر  9در عن جملس النّوا  يف ص ( )

 .9 1 أيار    الرسمّية الفرنسّية بتاريخ 
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 املبحث األول

 نظرة حتليلّية للعمالت املشّفرة
 بامّد بدايامة مامن قبو الولو  إىل  ليو النظامام الاامانوين للعمامالت املشامّفرة، ال

التعريف بأنوا  هام   العمامالت وبعمليامات ارتصامدار الناامدي األويل، ثامّم بيامان 

كامام ال ففامى أن كثامرة . اليمجات العربية التي نرتضيها للتطر، إىل ه ا املوضامو 

أنوا  العمالت املصّدرة بشكو فردي يسامتوج  حماولامة رصامفها يف أقسامام تبعامًا 

يم رضوري والزم ألّنام  يبنامى عليام  الكثامري مامن وهام ا التاسام. لتطبيااهتا العملّية

بارتضافة إىل ذلك، تشامكو املحاماوالت الساماباة . اعوان  التحليلّية يف بحثنا ه ا

لتصنيف أنوا  التوكن و ديد  بيعت  الاانونية منطلاًا للبدء بتحليو قامانوين دقيامق 

 .    األصول ارتلكيونّية

ــــــ  األو  ــــــ: املطل ــــــالت اإلل  وني ــــــوم العم رةمفه ــــــف   ة املش

(cryptocrurrencies) 

يثامامور لغامامط كبامامري حامامول مامامدلول مصامامطلح العمامامالت ارتلكيونّيامامة املشامامّفرة 

(cryptocrurrencies)  حيامامث يظامامن الكثامامريون أّّناماما تامامدّل عامامىل جمموعامامة مامامن

ولكامن يف احلاياامة، فامإّن هام   . العمالت باملعنى الاامانوين واالقتصامادي للكلمامة

تلفامني مامن األصامول ارتلكيونّيامة مهاما وفامق العبارة تدّل عىل نوعني منفصلني وخم

 »املسامامامكوكات املشامامامّفرة«و (Coins) »الناامامامود ارتلكيونيامامامة«: ترمجامامامة لفظّيامامامة

(Tokens) .   وال بّد من التمييز بينهام، فالتشاب  شديد بينهام حيث تشامملهام هام

العبارة املشتهرة عىل األلسنة، خاّصة وأّن كليهام عبارة عن ملف إلكاميوين مشامّفر 

 . و للتداول عىل شبكة البلوكتشنيقاب

لكن يتم إصدار التوكن من قبامو أحامد مسامتخدمي شامبكة البلوكتشامني، بيامنام 

الكوين هو الناد ارتلكاميوين للشامبكة وهامو الزم لكامو شامبكة بلوكتشامني، ويامتم 
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إذًا الكاموين هامو الام ي . التناي  عن  عرب املصادقة عىل كتو املعامالت يف الشامبكة

انّية عىل شبكة البلوكتشني اخلاصة ب  يف البيئة التانية اخلاّصة بام  يتمّتع باستااللّية ت

(Technical Ecosystem) ي اماملساماّمة النامت الرديسام(Main net) . ففامي

، الناد هو بيتكوين ويرمامز لام  (Bitcoin Blockchain) بلوكتشني البيتكوين

(BTC) ويف بلوكتشني ارتيثريوم ،(Etherum Blockchain) ر الناد هو إيثام

(Ether)  ويرمز ل (ETH) . 

يمثو الكوين خمزنًا للايمة أو وحدة حسا  أو وسيلة تبادل يف الشبكة بيامنام ال 

فاميمن يابامو بام  مامن  منحصامامراً   اخلصادص بو يباى استخدام  يتمتع التوكن هب 

وال يمكن استخدام الكوين إال رترسال  إىل شخص آخر . مستخدمي البلوكتشني

وإذا كان لام  املزيامد مامن االسامتعامالت . ت عىل البلوكتشنيأو لدفع رسوم املعامال

 .واالستخدامات فهو توكن

. جامداً ويضاف إىل ما سبق أن االستخدام العماميل للفامك كاموين وتاموكن مامرن 

حيث إّن التوكن قد يسّمى كوين إذا انترش تداول  يف الشامبكة وأصامبح مامدرجًا يف 

عدم انضباص التطبيق العماميل يف ولكّن ه ا االستعامل يرجع إىل . منّصات التداول

تصنيفات قانونية حمددة وهو ال يلغي الفار، األساس بينهام املتمثو يف مصدر كامّو 

وقد أمجلناما يف اعامدول الّتامايل اخلصامادص املشاميكة واملتباينامة بامني التاموكن . منهام

 .والكوين
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  (Crypto-currencies)العمالت اإللكترونية 

   (Coin) النقد المشّفر  (Token) المسكوك المشّفر

 ال وجود له خارج شبكة البلوكتشين ال وجود له خارج شبكة البلوكتشين

كة
ر
شت

 م
ص

ائ
ص

خ
  

 ملف إلكتروني مشفر: طبيعته ملف إلكتروني مشفر :طبيعته

 غير قابل لالستنساخ غير قابل لالستنساخ

  قابل للتداول  قابل للتداول

مخزنًا للقيمة )يستعمل كعملة   لتوكن فقطمتداول من قبل مستخدمي ا

في ( ووحدة حساب ووسيلة تبادل

  الشبكة

ق
ر
وا

وف
ت 

زا
مي

م
 

 
يصدر بإرادة وتصميم أحد 

  المستخدمين
  يصدر عن عمل البلوكتشين

  يتواجد لزومًا في البلوكتشين  قد يتواجد في البلوكتشين

له الكثير من االستخدامات وفق 

 ربرمجته من قبل المصد
يستخدم عبر إرساله لشخص آخر 

 أو لسداد رسوم في الشبكة

 (من إعداد الباحث)العمالت واملسكوكات : ماارنة بني فئتي العمالت ارتلكيونية:  جدول رقم 

ويلّخص ه ا اعدول دراستنا املاارنة الساباة، والتي يمكننا الاامول بأّناما أول 

وكن بناماًء عامىل معامايري منضامبطة الكوين والتامحماولة لضبط ونم جة الفوار، بني 

(normative standards) . وهامامو ماماما سامامييت  عليامام  فاماموار، جوهرّيامامة يف

 .التحليالت الاانونّية الالحاة
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ونشري أخرًيا إىل إحصادية مهمة جّدًا تبنّي ازدياد أمهيامة التاموكن يف التعامامالت 

%  5ثامو فنسبة التعامامو بامالتوكن مت. حيث بدأ ينافس الكوين باوة يف التعامالت

من جممو  التعامالت يف السو، ارتلكيونّية بيامنام يمثامو التعامامو بامالكوين نسامبة 

مامن جممامو  %   ولكن حتامم كتلامة التاموكن يف السامو، متثامو نحامو . منها% 82

بينام يمثو حتامم  (Crypto-currencies)األصول ارتلكيونية املشّفرة املساّمة 

دول ال ي يوضح مكانة كّو منها يف منها، كام يظهر من ه ا اع% 28الكوين نسبة 

 .( )السو،

  توزيع سو، األصول ارتلكيونّية:  جدول رقم 

بالّرغم من أمهّية التحليو السابق وضبط الفوار، بني الكوين والتوكن، إاّل أّن 

إذ ال يوجامد . التطبيق العميل يتمّيز بعدم انضامباص اسامتخدام املصامطلحات التانّيامة

واملصطلحات بامني املامرسامني، ومماما يساماهم يف ازدياماد اّتفاقات حول التوصيفات 

ه   الفوىض االصامطالحّية كوّناما تصامدر عامن غامري متخصصامني يف الّدراسامات 

وه ا ما يدّدي إىل غيا  الفكر التنظريي والتنظيمي من سو، العمالت . الاانونّية

 .املشّفرة

                                                           
( )  STATIS GROUP (an ICO advisory firm), “CRYPTOASSETS MARKET 

COVERAGE INITIATION :  NETWORK CREATION”, (July 11, 2018), 
online on:  

https://research.bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_Wr77aU0gDgFQ p.6. 
(seen : 28/02/2019) 

( ) Ibidem

https://research.bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_Wr77aU0gDgFQ%20p.6
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ر فعىل سبيو املثال، فامإّن الفصامو بامني كاموين وتاموكن لاميس مطلاامًا، فاامد ظهام

مصطلح آخر جيمع بني أنوا  الكوين غري البيتكوين وعدة أصامناف مامن التاموكن، 

وهامام ا املصامامطلح عبامامارة عامامن دمامامل  .(AltCoin) أال وهامامو مصامامطلح ألتكاماموين

، ويدّل عىل العمامالت التامي ظهامرت بعامد (Alternative)و (Coin) لكلمتني

تفامادي نتاح وتفّّش استخدام البيتكوين، والتامي  اماول اسامتبدال البيتكاموين أو 

هامي العمامالت املشامفرة األخامرى  (Altcoins)فاأللتكوين . بعض النواقص في 

وبشامكو عامام، تاامّدم هام   . (Bitcoin)التي تم إ القها بعد نتاماح البيتكاموين 

رغم أّن املعنامى األصاميل  ام   . ( )العمالت نفسها عىل أّّنا بدادو أفضو للبيتكوين

لكن املشكلة تكمن يف تغامرّي املتامال  العبارة يدل عىل العمالت البديلة للبيتكوين،

الداليل   ا املصطلح، إذ أصبح مرادفًا لكو العمالت املشّفرة التامي ال تعتامرب مامن 

أكرب وأشهر العمالت املتداولة، فعىل سبيو املثال، كان ارتيثامريوم معتامربًا أّنام  مامن 

يتغامرّي  مما يعني أّن املصطلح. ( )ضمن األلتكوين، بينام خر  اليوم من ه ا الوصف

وه ا يدّلو عىل عامدم انضامباص املصامطلحات . مدلول  مع الزمن ووفاًا للمامرسني

ويف احلاياة، ال يمكننا استخالص معيار منضامبط للتمييامز بامني . يف املتال العميل

 . الكوين واأللتكوين

عملة رقميامة مشامفرة وفًااما  5111، كان هناك أكثر من 1 1 ويف مطلع عام 

، شكلت العمالت البديلة أكثر CoinMarketCapلام  وفًاا. لبعض التاديرات

 .( )1 1 % من إمجايل سو، العمالت املشفرة يف فرباير  8 من 

                                                           
  ( )  Jake Frankenfield: « Altcoin »,online on: 

 https://www.investopedia.com/terms/a/altcoin.asp 
( )  Adrian Zmudzinski : « New SFOX Report: Don’t Call Ethereum an ‘Altcoin’ 

Anymore », online on : https://cointelegraph.com/news/new-sfox-report-dont-
call-ethereum-an-altcoin-anymore 

Adriana Hamacher : « Seven reasons why Ethereum is no longer an altcoin », 
online on : https://finance.yahoo.com/news/seven-reasons-why-ethereum-no-
143004355.html?guccounter=1  

Paddy Baker : « SFOX: Ethereum May No Longer Be An Altcoin », online on : 
https://cryptobriefing.com/sfox-ethereum-altcoin/  
( )   Jake Frankenfield : « Altcoin », op. cit.

https://www.investopedia.com/terms/a/altcoin.asp
https://cointelegraph.com/news/new-sfox-report-dont-call-ethereum-an-altcoin-anymore
https://cointelegraph.com/news/new-sfox-report-dont-call-ethereum-an-altcoin-anymore
https://finance.yahoo.com/news/seven-reasons-why-ethereum-no-143004355.html?guccounter=1
https://finance.yahoo.com/news/seven-reasons-why-ethereum-no-143004355.html?guccounter=1
https://cryptobriefing.com/sfox-ethereum-altcoin/
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 مبنيامةولو نظرنا إىل مضمون األلتكوين، لوجدنا أّّنا تشمو عمامالت مشامّفرة 

، (Stable Coins) عىل التناي ، ومسامكوكات ناديامة أي ذات الايمامة الثابتامة

، ومسامامكوكات األدوات املالّيامامة (utility tokens)ومسامامكوكات االسامامتعامل

(security tokens)العمامالت غامري : ، وذلامك وفامق الّتاموجهني املشامار إلاميهام

وبالّتايل فإّن مصطلح الكوين بمعنا  الواسامع . املشهورة أو كّو ما سوى البيتكوين

ا  ال ينطبق عىل املعايري الثامنية التي أدرجناها يف اعامدول التنظيمامي الام ي وضامعن

أعال ، وذلك بسب  الّتداخو يف التطبيق العميل بني مصطلحي الكوين والتاموكن، 

 . حيث يشمو األلتكوين عددًا من أنوا  التوكن

ر اسامتخدام األلتكاموين عامىل اموتشري بعض املواقع إىل وجود توّج  نحامو قصام

العمالت اخلاّصة بشبكات بلوكتشني، مما يددي إىل إقصاء كو صور التاموكن مامن 

ولألمانة، فإّن ه ا املعنى هو ما تبادر إىل ذهننا بدايامة عنامد . ( )ه ا املصطلحمدلول 

فالتمييز والفصو املطلق بني . دراسة ه ا املصطلح، وهو ما سنعتمد  يف بحثنا ه ا

األلتكوين والتوكن رضوري للحفاظ عىل انضباص معامايري التمييامز والفصامو بامني 

 .والتوكن( بنوعي )الكوين 

        بق، يمكنناما اسامتنتا  أن الفاموار، بامني البيتكاموين واأللتكاموين بناًء عىل ما سام

إنام هي فاموار،  -بمعنا  املارر لدينا وال ي بدأ يظهر وينترش يف املامرسة العملّية -

وعلي  فال أثامر  ام   الفاموار، عامىل دور األلتكاموين يف . لناحية األهداف ال بنيوّية

أدرجناهاما يف اعامدول التحلامييل أعامال   فاخلصادص الثامنية التامي. التطبيق العميل

و  ا السب  سيشمو  ليلنا الاانوين للكوين بنوعيام  . للكوين يصد، عىل نوعي 

 .دون متييز بينهام( بيتكوين وألتكوين)

                                                           
( )  Ibidem. 
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ICO « هي لة عملية اإلصدار األويل: املطل  الثاين
 
(« (1 

ياامة جديامدة ،  ر« ICO »تعترب ارتصدارات النادية األولية، املعروفة باسامم 

ومتثو بدياًل للرشكات الناشئة الجتام ا  االسامتثامرات . ومميزة الجت ا  األموال

ركة عامرب امماابو حصول املستثمرين عىل املسكوكات املشّفرة التامي تصامّدرها الشام

وتوسع استخدام ه   التانية للكثامري مامن جماماالت عاماا املامال . شبكة البلوكشتني

ابعها العابر للحدود حيث يشامارك يف االكتتاما  وتتميز ه   العملّية بط. واألعامل

 . مستثمرون من كاّفة أصاا  املعمورة

ففامي غالام  . وللمصّدر اخليار يف  ديد العملة املعتمدة واملابولة يف االكتتا 

ويف . األحوال، يتم االكتتا  ماابو دفامع عمامالت مشامّفرة، كامالبتكوين وارتيثامري

، أي عمامالت «فيامات » كتتا  ماابو دفامع بعض األحوال النادرة والاليلة يتم اال

ويمكامامن ماارنامامة . رساماممية متداولامامة يف شامامبكة البلوكتشامامني، كاماماليورو والامامدوالر

ارتصامامدارات النّاديامامة األولّيامامة بارتصامامدارات املوجهامامة للتمهامامور وبالتمويامامو 

، حيامامث تشاماميك هامام   اوليامامات الامامثال  يف (Crowdfunding) اعامهامامريي

ز ارتصدارات النادية األولية يف كوّنا متنح وتتمي. استاطا  األموال من اعمهور

 . املكتت  مسكوًكا إلكيونًيا ماابو اكتتاب 

                                                           

(  )   :إن املعلومات الواردة يف ه   الفارة خمترصة من املصادر التالية          

R. LAVIE, “ICOh! THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY”, online on : 

https://thefintechtimes.com/icoh-good-bad-ugly/ (seen : 31/01/2019) 

“NEED TO RAISE CAPITAL FUNDING? THINK ICO OR ITO, NOT IPO”, 

online on : https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/bloggers/need-

raise-capital-funding-think-ico-ito-not-ipo/ (seen : 31/01/2019) 

J. CHESTER, “WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT INITIAL COIN 

OFFERING REGULATIONS”, online on :  

https://www.forbes.com/sites/jonathanchester/2018/04/09/what-you-need-to-know-

about-initial-coin-offering-regulations/#46e9f1f22f13 (seen : 31/01/2019) 

DELOITTE, “INITIAL COIN OFFERING – A NEW PARADIGM”, online on : 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-

operations/us-cons-new-paradigm.pdf (seen : 31/01/2019) 

https://thefintechtimes.com/icoh-good-bad-ugly/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/bloggers/need-raise-capital-funding-think-ico-ito-not-ipo/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/bloggers/need-raise-capital-funding-think-ico-ito-not-ipo/
https://www.forbes.com/sites/jonathanchester/2018/04/09/what-you-need-to-know-about-initial-coin-offering-regulations/#46e9f1f22f13
https://www.forbes.com/sites/jonathanchester/2018/04/09/what-you-need-to-know-about-initial-coin-offering-regulations/#46e9f1f22f13
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-cons-new-paradigm.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-cons-new-paradigm.pdf
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        كتتاماما  يف ارتصامامدار بناماماًء عامامىل مسامامتند يسامامّمى الوثياامامة البيضاماماءيامامتم اال

« White Paper » ر  املصامّدرن عامىل موقعام  عامىل ارتنينامت ويعامر  فيام  امينش

. أوجه  االستثامرية أو الّتطبياّية أو العملّيةرو  ويبنّي  بيعت  ومردود  وأبرز اماملش

فاامد . وال يوجد شكو حمدد للوثياة البيضاء وال معلومات واجبة ارتفصاماح فيهاما

تعر  الوثياة البيضاء فكرة املرشو  بشكو جممو دون التطر، إىل تفاصيل  املالّية 

مامن  رو  ونحامو ذلامكامكام قد تكون مفّصلة مبّينًة دراسة اعامدوى ومامردود املشام

رو  اموإنام فتلف مضمون ه   الوثياة تبعًا للمصّدر وللمشام. الّتفاصيو اعوهرّية

وغيا  الشفافّية يف عر  املرشو  عامرب الوثياامة البيضاماء يامدلو . ال ي يتّم متويل 

 . بشكو واضح عىل خطورة غيا  الرقابة عن ارتصدارات األولّية

. ّنا عامىل موقعام  ارتلكاميوينياوم املصّدر بإنشاء حمفظة إلكيونّية ويضع عنوا

فريسامو . ريف ووضامع رقامم احلساما  عامىل املوقامعاموه ا يشب  افتتاح حسا  مص

املستثمرون إىل املحفظة ماامدار اسامتثامراهتم بالناامد ارتلكاميوين املحامدد مامن قبامو 

فيحصاملون (. أي بعملة رسمية لدولة ما كالدوالر أو اليامورو)املصّدر أو بالفيات 

ثّم ياوم املصّدر باسامتخدام األماموال . سكوكات ارتلكيونّيةماابو اكتتاهبم عىل امل

يف حامال . املتّمعة من أجو إدارة املرشو  املعلن عن ، أو لتطوير اخلامدمات املعلنامة

عدم االكتتا  الكامو، يتّم إتالف املسكوكات التي ا يتّم االكتتا  هباما أو يتعّهامد 

املكتتبني الاامدامى أو يامتم املصّدر بعدم إصدار مسكوكات جديدة حتى ال يرّض بام

وه ا قد يشكو خطرًا عىل املستثمرين يف حامال اسامتعام ا مامن )جتميد ما باي منها 

 (.قبو املصّدر

 « Smart Contract »ويتم االكتتا  والدفع والتسليم بموج  عاد ذكي 

يضمن حاو، األ راف، بحيث حيصو املكتت  تلااديًا عىل املسكوك بمترد دفع  
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. ( )كوكا ، وحيصو املصّدر عىل قيمة االكتتا  بمترد تسليم  للمسلايمة االكتت

 . ه ا العاد حاو، الطرفني وواجباهتم كام هو معلن عن  يف موقع املصدر ويرشح

 
 ( )آلية عمو ارتصدار النادي األويل عىل شبكة البلوكتشني:  رسم بياين رقم 

. يف ارتصامدار األويل ويرشح الرسم البياين السابق آلية سامري عمليامة االكتتاما 

بتحويامو املبلاما الام ي ( يف اخلطاموة ذات اللامون األسامود)حيث ياوم املستثمرون 

يرغبون باالكتتا  ب  إىل املحفظة ارتلكيونية املخصصة الستابال املبالا املكتتام  

وعنامد . بمترد إمتام التحويو وبطرياة آلية يتم إخطار املصّدر بايمة االكتتا . هبا

اخلطاماموة )ألويل، أي الوصامامول إىل عامامدد كاماماٍف مامامن االكتتابامامات نتاماماح ارتصامامدار ا

ويف حامال فشامو (. راءاماخلطاموة اخلضام)، فيتّم دفع التوكن إىل املستثمرين (الزرقاء

وتعترب كو خطاموة (. اخلطوة البنفستية)ارتصدار، يتم إعادة األموال إىل املكتتبني 

بشامكو تلاامادي  ال يتتّزأ من العاد ال كي الام ي يضاممن امن ه   اخلطوات جزءً 

 .وآيل دفع كو  رف ملوجبات 

                                                           
( )  M. BILL, “SMART CONTRACTS: THE NEXT BIG BLOCKCHAIN 

APPLICATION”, online on : https://tech.cornell.edu/news/smart-contracts-the-
next-big-blockchain-application/?fbclid=IwAR3niwnMJBP71KcA-
Vh11Ifbj7V4ROQ7XGFstYPJ0dO-P2cnYagp990SphE (seen : 31/01/2019)

 ( ) WHAT IS AN INITIAL COIN OFFERING?”, online on : 

https://www.coinstaker.com/initial-coin-offering/ (seen : 31/01/2019) 

https://tech.cornell.edu/news/smart-contracts-the-next-big-blockchain-application/?fbclid=IwAR3niwnMJBP71KcA-Vh11Ifbj7V4ROQ7XGFstYPJ0dO-P2cnYagp990SphE
https://tech.cornell.edu/news/smart-contracts-the-next-big-blockchain-application/?fbclid=IwAR3niwnMJBP71KcA-Vh11Ifbj7V4ROQ7XGFstYPJ0dO-P2cnYagp990SphE
https://tech.cornell.edu/news/smart-contracts-the-next-big-blockchain-application/?fbclid=IwAR3niwnMJBP71KcA-Vh11Ifbj7V4ROQ7XGFstYPJ0dO-P2cnYagp990SphE
https://www.coinstaker.com/initial-coin-offering/


 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي            72

 عوناألرب العدد - ة الرابعة والثالثونالسن                   

بعد انتهاء فية االكتتا ، يتم إتالف املسكوكات ارتلكيونيامة املتبايامة التامي ا 

 (.اخلطوة احلمراء)يتم االكتتا  هبا 

 حماولة ترمجة املصطلحات التقني ة : املطل  الثالث

ة عامرب ييجم إىل العربية بسهول (Blockchain) إذا كان مصطلح بلوكتشني

تثامري ( Token)و( ICO) إال أّن مصطلحات أخرى مثو »سلسلة الكتو«عبارة 

وتثامامور . صامامطالحّية مفامامّر منهاماما يف فامامّن الّيمجامامات االإشامامكاليات وصامامعوبات ال

 (.Coin) أو( cryptocurrencies) صعوبات من نو  آخر عند ترمجة عبارة

التساممية  أّن بو إّن سب  ارتشكالّية يف فهم هام   األصامول املشامّفرة تكمامن يف

أي عمامالت  إذ إّن  » currencies»العملّية     املنتتات تستند عامىل اعتبارهاما 

ه   التسمية بحّد ذاهتا اّدعاٌء من قبو مطلايهاما، بغامّض النظامر عامن تاموافر رشوص 

وتفاديًا ععامو جمامّرد . التكييف الاانوين واالقتصادي  ا باعتبارها ناودًا من عدم 

               مطاباامامة لتكييامامف قامامانوين دون النّظامامر يف صامامّحت  ودّقتامام   اليمجامامة االصامامطالحّية

فامنالحك أّن املصامارف املركزّيامة تعتامرب أن  -ما يددي إىل املصادرة عىل املطلامو -

العمالت املشّفرة ال تتوافر فيها اخلصادص التانّية والاانونّية للعمامالت، وتفّضامو 

وسامامنعتمد يف هامام ا . ( )(cryptoassets)« األصامامول املشامامّفرة»اسامامتخدام عبامامارة 

ألّّناما تامدّلو بشامكٍو واضامٍح عامىل « العمالت املشامّفرة»البحث عىل العبارة املرّكبة 

 .املاصود دون ارتحالة لزومًا إىل املفهوم النادي

عامادًة »ويبسي للغة ارتنكليزية -فهو وفق قاموس مرييام (Coin) أّما الكوين

وهامي وفامق . ( )«مّية عىل أّّناما ناامدقطعة معدنّية مسّطحة تصدرها السلطات احلكو

من املعدن، عامادًة مامن الفّضامة أو مامن النّحاماس  ةقطعة صغري»قاموس كامربيد  

                                                           
( )  Bruno Mathis, « Quel régime juridique pour les cryptoactifs ? », Revue Lamy 

droit des affaires, Nº 143, 1er décembre 2018. 
 ( ) https://www.merriam-webster.com/dictionary/coin

https://www.merriam-webster.com/dictionary/coin
https://www.merriam-webster.com/dictionary/coin
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وبالتايل لو أردنا ترمجة كلمة كوين املستعملة يف املامرسامة . ( )«امللّون، تستعمو كناد

ناامود ال»العملية يف عاا البلوكتشني ليمجناها إىل اللغة العربّية باستخدام مصطلح 

أو لو أردنا اعتامد ترمجة أد، ولناو أكثر حرفّية، يمكنناما اعامتامد مصامطلح « املشّفرة

لكن ه   العبارة ستطرح إشكالّية ألّّنا تطابق التكييامف . «الاطع النّادّية املشّفرة»

لام ا فإّنناما سامنحتفك بمصامطلح . الاانوين املراد التأكد من توافر رشو   من عدم 

 .    املنتتات املشّفرةللّداللة عىل ه« كوين»

إّن إصدار النّاود املشّفرة أو الوحدات املشامّفرة مامن قبامو مسامتخدمي سلساملة 

يمكامامن أن يامامتم بطرياامامة موجهامامة إىل مجهامامور املتعاماماملني عامامىل ( بلوكتشامامني)الكتامامو 

                                أي » ICO «:  و مامامامو هامامام   العملّيامامامة عامامامدة أسامامامامء وهامامامي. السلساماماملة

» Initiatial Coin Offering « أو » ITO « أي » Initiatial Coin 

Offering « أو TGE  أي« Token Generating Event » . ويمكامامن

ارتصامدار النّاامدي «: ترمجة ه   العبارات إىل اللغة العربيامة عامىل التاموايل كامام ياميل 

 . »احلد  املصّدر للتوكن«و »ارتصدار التوكني األويل«و »األويل

ويسامامّمى أيضامامًا يف املتامامال ارتعالمامامي بالناامامد  » Token «أّماماما مصامامطلح 

أو  » Jeton «ارتلكيوين أو بالعملة ارتلكيونّية فهو ييجم إىل الفرنسامّية بعبامارة 

وال بد من بيان معنامى . وهو بنفس املعنى « Jetons électroniques »أحيانا ً 

. مبشكو دقيق حتى يمكن ترمجت  إىل العربيامة بشامكو ساملي » Token «مصطلح 

وهامي «  Tácen «: ففي اللغة ارتنكليزيامة الاديمامة هام   الكلمامة كانامت كالتامايل

ويوضح لنا قاموس أوكسفورد لّلغة ارتنكليزيامة أن . ( )مستمّدة من اللغة اعرمانية

 :ذات معاٍن عديدة، وما يتعلق بمتالنا هو املعنى التايل« توكن»كلمة 

                                                           
 ( ) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coin 

 ( ) OXFORD ENGLISH DICTIONNARY, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 

(2018), online on : http://www.oed.com (seen : 28/12/2018). 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coin
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coin
http://www.oed.com/
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«A stamped piece of metal, often having the general 
appearance of a coin, issued as a medium of exchange by 
a private person or company, who engage to take it back 
at its nominal value, giving goods or legal currency for 

it)1)».  

          وقد ظهر استعامل معاما  وشامعبي  ام   اللفظامة يامدّل عامىل الاطامع املعدنّيامة 

أو البالستيكّية املستخدمة يف حماماّلت األلعاما  أو املخصصامة السامتخدام بعامض 

وه ا املعنامى املعاما  هامو األقامر  إىل األذهامان عنامد اسامتخدام هام   . ( )اوالت

 . اللفظة

تعني ما يتّم رضب  وسّك  سواء كامان مامن املعامدن أو  »توكن«وبالتايل فإّن كلمة 

و  ا فامإّن أدّ، ترمجامة يمكامن اعتامدهاما . لبةمن البالستيك ونحوها من املواد الص

وه   كلمة مشتّاة متناساة مع أصول اللغامة يف  »مسكوك«ليمجة ه   الكلمة هي 

وإّن التوكن حمامّو الدراسامة هامو التاموكن ارتلكاميوين . مدلو ا عىل املعنى املاصود

يضًا ، املعروف أ»ارتصدار النادي األويل«أي  » «ICO ال ي يتم إصدار  أثناء الام

ونظرًا إىل أن موضو  الدراسامة املاصامود . »ارتصدار التوكني األويل« ITO باسم

هنا هو امللف ارتلكيوين املشّفر ال ي يتّم إصدار  مامن أحامد مسامتخدمي الشامبكة 

ل ا فال بّد من وجو  ترمجة العبارة إىل العربية عرب اعتامد مصامطلح . بشكو فردي

 . «شّفراملسكوك امل»أو  »املسكوك ارتلكيوين«

 تصنيف املس وكات اإلل  ونية يف التطبيق العميل: املطل  الرابع

ياّدم التطبيق العميل الكثري من النامذ  املتباينامة مامن ارتصامدارات عامىل شامبكة 

وال بّد من حماولة تصنيف املسكوكات املصامّدرة عامىل الشامبكة حتامى . البلوكتشني

                                                           
 ( )  Ibidem 

 ( ) OXFORD LIVING DICTIONNARIES 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/token
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صنّفها تبعًا لآلثامار الاانونيامة امليتبامة ويمكننا أن ن. يمكن  ليلها ودراستها قانونّياً 

وهو ماما يوّضامح  التاساميم املعتمامد يف أبامرز . عليها واحلاو، التي متنحها حلاملها

املواقع ارتلكيونّية املتخصصة حيامث يمكامن مالحظامة تعامدد أناموا  املسامكوكات 

 :( )ارتلكيونّية

ل وهيامدف إىل اسامتعام( applicatifs)»مسكوكًا تطبياياماً «بعضها يسّمى  

 .حمدد (application)املسكوك ضمن تطبيق 

 .ويعطي إمكانية قياس الثاة باملصّدر »مسكوك السمعة«بعضها يسّمى  

 .ويتيح حلامل  حق التصويت »مسكوك التصويت«بعضها يسّمى  

ويمّثو املسكوك أمواالً مادية أو غري مادية  »مسكوك التتبع«بعضها يسّمى  

 .ملكّيتهاويددي انتاال املسكوك إىل انتاال 

بعضها يعطي حق احلصول عىل العوادد املالّية للمشاريع التي تامّم متويلهاما  

 .»مسكوكات االستثامر«عرب إصدار املسكوكات ونايح تسميتها 

 .بعضها يمثو قيمة نادّية معّينة  

عضو يف مجعية أو مشاماركة يف )بعضها يمّثو ت كرة دخول أو مركز قانوين  

 (.فعالّية ما

 حماولة تصنيف قانوين للمس وكات اإلل  ونية: ساملطل  اخلام

بالنظر إىل العدد املرتفع نسبيًا ألصناف املسكوكات ارتلكيونية، فامال بامّد مامن 

حماولة تاسيمها وفق منهتية قانونية عرب تنظيم احلاو، التامي متنحهاما املسامكوكات 

                                                           
( )  SIMON PORLOT, « QU’EST-CE QU’UNE CRYPTOMONNAIE, UN 

TOKEN, UN ACTIF NUMERIQUE ? », online on : https://www.ethereum-
france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-
plu-rep-rlc/ (Seen : 29/02/2019) 

http://www.ethereum-france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-plu-rep-rlc/
http://www.ethereum-france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-plu-rep-rlc/
http://www.ethereum-france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-plu-rep-rlc/
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ا الصامدد، ويف هام . حلامليها والواجبات امليتبة عىل مصامّدرهيا يف أناموا  متشاماهبة

 :( )صنّفت هيئة األسوا، املالّية الفرنسّية املسكوكات املشّفرة إىل قسمني

، وقد تامم تعريفهاما مامن هيئامة (utility tokens)مسكوكات االستعامل  

مسكوكات متنح حق استعامل حلاملها وتسمح ل  باسامتخدام »األسوا، املالية بأّنا 

 .( )«دار النادي األويلالتكنولوجيا أو اخلدمات التي يوزعها مصدر ارتص

           املسامامامكوكات التامامامي متامامامنح حاملهاماماما حاوقامامامًا سياسامامامّية لامامامدى املصامامامّدر  

 . ( )(security tokens) أو حاوقًا مالّية واملساّمة( املشاركة -التصويت )

إن جمهود هيئة األساموا، املاليامة الفرنسامية يتاميح التفكامري يف الطبيعامة الاانونيامة 

ولكننا نفّضو اعامتامد التاساميم الثالثامي . الاسمنيللمسكوكات عىل أساس ه ين 

الوارد يف دراسة أحامد باماحثي هيئامة األساموا، املاليامة الفرنسامّية، وقامد أضاماف إىل 

 :  (8)الاسمني الساباني قساًم ثالثاً 

مثامو ... األصول املشّفرة املشاهبة للعمالت والتامي تعمامو كوحامدات قيمامة »

التي هتدف إىل املحافظامة  (stable coins)املوجة اعديدة من املسكوكات الثابتة 

 .«عىل سعر  ف ثابت جتا  عملة تاليدية

رغم دّقة ه ا التاسيم، فمن الصع  وضع فواصو جلّيامة بامني هام   األقسامام 

فبعض املسكوكات تتمتع بخصادص متعامددة تساممح بإدراجهاما يف عامدة . املتعددة

حاليامًا تتمتامع  ولكن يمكن الاامول بامأّن أغلبيامة املسامكوكات املصامدرة. تصنيفات

رغامامم وجامامود اهامامتامم متزايامامد مامامدخرًا  »مسامامكوكات االسامامتعامل«بخصامامادص 

                                                           
 ( ) AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 3. 
( )  Ibid. 

( )  Ibid. 

 (8) Caroline Le Moign, « ICO françaises un nouveau mode de financement », 

novembre 2018, disponible en ligne sur : www.amf-france.org , p.5-6. 

http://www.amf-france.org/
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ذات املردود املايل أو السيايس يف الرشكة املصامّدرة « مسكوكات األدوات املالّية»بام

(security tokens)( ) ونالحامك كام لك ازدياماد االهامتامم باملسامكوكات ذات ،

 .«ادّيةاملسكوكات النّ »الايمة الثابتة واملساّمة بام 

 املحاوالت السابقة لتحديد الطبيعة القانونية للعمالت اإلل  وني ة: الفقرة اخلامسة

سنعر  بدايامًة ألبامرز املحاماوالت املتعّلاامة بامالتكييف الاامانوين للكاموين وبعامدها 

 .للتكييف الاانوين للمسكوكات املشّفرة

، الباماحثون رغم كثرة الّدراسات والبحامو  الاانونيامة حامول البيتكاموين، ا يتطامرّ 

بشكو واضح نحو  بيعت  الاانونّية، مفّضلني استكشاف و ليو مواضيع أكثامر عملّيامة 

أو الدراسامات املخّصصامة  ( )فنتد املاارنامات مامع األنظمامة املالّيامة. من التنظري الاانوين

، رغم أّن التكييف الاانوين ( )لالسياتيتية الترشيعّية الواج  اعتامدها بشأن البيتكوين

ولكامن  .د الّطبيعة الاانونية ذا أثر مبارش عىل كاّفامة هام   ارتشامكاليات اعوهرّيامةو دي

أصاماًل »يمكننا أن نتد تكييفامات عاّمامة تعتامرب أن البيتكاموين أو الكاموين بشامكو عامام 

 .وهي حماوالت عاّمة ومبسطة لتحديد  بيعتها الاانونّية« أصاًل مشّفراً »أو « لكيونياً إ

ييفات الاانونّية لطبيعة املسكوكات املشامّفرة حيامث ومن جهة أخرى، اختلفت التك

نوعامًا جديامدًا مامن »، أو (8)«أصوالً رقمّية»تعددت اوراء الفاهّية حو ا بني من يعتربها 

   . (8)«حمامّدد مّيامًا غامريرقموضاموعًا »، أو ( )«موضوعًا قانونّيامًا غامري حمامدد»، أو (5)«األصول

                                                           
( )  Ibidem, p.6. 

( )  See for example : Philipp Hacker & Chris Thomale: « Crypto-Securities 

Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law», 
15 European Company and Financial Law Review (2018), 645-696.  
( )  See for example: Hossein Nabilou : « How to Regulate Bitcoin? Decentralized 

Regulation for a Decentralized Cryptocurrency », International Journal of Law 
and Information Technology (2019), 27(3), 266-291. 
(8)  Schiller S., « Blockchain – La blockchain révolutionne les levées de fonds », 

Actes prat. ing. soc. n° 156, nov. 2017. 
(5)  De Vauplane H., « Crypto-assets, token, blockchain, ICO : un nouveau 

monde ? », Revue Banque 2017, n° 810, p. 16. 
( )  Rousille M., « Le Bitcoin : Objet juridique non identifié », Banque et droit 

n° 159, févr. 2015. 
(8)  Lachgar K. et Sutour J., « Le token, un objet digital non identifié ? », Option 

Finance n° 1437, 13 nov. 2017, p. 18. 
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منتتامًا غامري قابامو للتصامنيف »ة البعض، تبدو ه   املسكوكات حتى اللحظووفق 

ونالحك أّن ه   الّتعريفات  اول . بسب  غيا  أي تعريٍف قانويّن  ا ( )«الاانوين

ويشامري االخامتالف الكبامري . بيان الطبيعة الاانونية التي يمكن تكييف املسكوك هبا

 .فيام بينها إىل صعوبة املهّمة

ة الصامادرة عامن إحامدى لكّن التعريف ال ي لفت نظرنا هو ما ورد يف الدراسام

وهامو باماألحرى عامر   ،رشكات االستشارات املتخّصصة يف شدون البلوكتشني

ألبرز خصادص املسكوك ارتلكيوين وبيان رت ار فضفا  للتعريف بام ، حيامث 

أصامو رقمامي غامري قابامو للتزويامر، ووحيامد، »يمكن الاول بأن كّو مسكوك هامو 

عامرب سلساملة كتامو  ومصّمم بشكو شخيص من املصامدر، يامتّم إصامدار  وتداولام 

 . ( )«(بلوكتشني)

مامن   - 55.رو  املامادة اعديامدة رقامم لامي يف مشاموقد عّرف  املرش  الفرنس

 :الاانون النادي واملايل، بموج  قانون باكت، كام ييل

« tout bien incorporel représentant, sous forme 

numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, 

inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif 

d’enregistrement électronique partagé permettant 

d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire 

dudit bien. » 
كّو مال معنوي، رقمامي، يمثامو حاامًا أو «: ويمكننا ترمجة ه ا التعريف كالتايل

م إصدار  وتستيل  واالحتفاظ ب  عرب نظام تستيو إلكاميوين تشاماركي أكثر، ويت

وامللفامت يف هام ا . »ال بطرياة مبارشة أو غري مبامارشةيسمح بتحديد مالك ه ا امل

                                                           

 ( ) Bonneau T., « Tokens, titres financiers ou biens divers ? », RD Bancaire et Fin. 

janv. 2018, repère 1. 

 ( ) Blochain Partners, « Blockchain, cryptoactifs, ICO : panorama des enjeux 

juridiques (S1 2018) », en ligne sur : https://blockchainpartner.fr/wp-
content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf (vu le 31/01/2019). 

https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf
https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf
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كة البلوكتشامني، حيامث قامّرر الّتعريف هو قيام املرّش  الفرنيس بوضع تعريف لشب

ًدا ويتوافامق مامع ، وهامو تعريامف دقيامق جام«نظام تستيو إلكيوين تشاماركي»أّّنا 

 .الطبيعة التانّية لشبكات البلوكتشني

من جهتنا، سوف ندخر الفصو يف تعريف املسكوكات ارتلكيونيامة إىل خامتامة 

ه ا البحث حّتى تتوّضح خصادصها الاانونّية، مما يمكننا من بناماء هام ا التعريامف 

 . عليها
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 املبحث الثاني

 ص القانونية األساسّية للعمالت املشّفرةاخلصائ
ال زالامامت الطبيعامامة الاانونّيامامة للعمامامالت املشامامّفرة غامضامامة وحمامامّو جامامدال بامامني 

وال بّد مامن بيامان خصادصامها . الاانونيني رغم حمدودّية الدراسات املتخصصة فيها

عىل ضوء التاساميامت الاانونّيامة األساسامّية حتامى يمكنناما الحاامًا  ديامد  بيعتهاما 

ر هام ا التحليامو يف إ امار اموال بامّد مامن حصام. ة ووضع تعريف منضبط  االاانونيّ 

الاامامانون املامامدين، الخامامتالف النظريامامات الاانونّيامامة األساسامامّية بامامني الاامامانون املامامدين 

 .والاانون األنكلوسكسوين والاانون اعرماين

رة دين؟: الفقرة األوىل  العمالت املشف 

بشامأن الكاموين، نتامد عامدة آراء يف ماابو غيا  التحليو الاانوين     املسألة 

فاامد اعتامربت هيئامة األساموا، املالّيامة .  رحت ساباًا بشأن املسامكوكات املشامّفرة

الفرنسّية أن املسكوكات التي تّم خلاها وإصدارها أثناء ارتصدار األويل يمكن أن 

تكون موضو  تداول يف األسوا، الثانوّيامة التامي تتمّثامو يف منّصامات تامداول عامىل 

مكن للمكتتبني يف املسكوكات املشّفرة الترّصف فيها بحرّيامة كاملامك ي. ( )ارتنينت

ومن ناحية أخرى، يمكن تكييف املسكوكات ارتلكيونية باعتبارها ديونًا . الّشء

ومع ذلك، يالحك أحد الباحثني أن الرماموز املميامزة التامي متامنح . متّثو مبالا مالية

ا متثو مطالبة متثامو دينامًا بمبلامٍا مامن ال يبدو أّن»احلاو، املالية واحلاو، غري املالية 

مسامكوك »ويف رأي آخر، فإّن املسكوكات ارتلكيونية املساّمة . ( )«املال جتا  املصدر

 . ( )«دينًا غري نادّي »تشّكو « االستعامل

                                                           
 ( ) AMF, « Document de consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs) », 

26 oct. 2017, p. 3. 
 ( ) Bonneau T., « “Tokens”, titres financiers ou biens divers ? », RD Bancaire et 

Fin. 2018, repère 1. 
( )  De Vauplane H., « La qualification juridique de certains tokens en titres de 

créance », RTDF n° 4, 2017. 
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وإّن  من الصعوبة بمكان ارتجابة عن ه ا السدال يف ضوء ما تّم عرض  ساباًا، 

ولكنناما سامنعر  . ٍق يف معاعامة هام   ارتشامكالّيةإذ نرى أّن  غري كاٍف وغامري دقيام

 . العنا  األساسّية الالزمة لتحليلها

ي بموجب  يلتامزم املامدين جتاما  الامدادن بإيفاماء موجام  امفالدين هو حق شخص

، سواء كان موضوع  تسليم يشء، أو دفع مبلا أو الايام بفعو أو االمتنا  (التزام)

 . عن 

أن  ال يوجد أي حّق شخيص، لغيا  احلق جتا  فلو نظرنا إىل الكوين، لتبني لنا 

فالكوين صامادر عامن شامبكة البلوكتشامني أي مامن قبامو خوارزمّيامات . شخص ما

كام أّن حامو الكوين ليس . رياضّية، وليس عن مصّدر، وال عن جممو  املصّدرين

وعليام  فامال يمكامن اعتبامار . دادنًا بموج  تسليم أو موج  أداء أو موج  امتنا 

 .الكوين َديناً 

أما املسكوكات املشّفرة، فيبامدو أّنام  مامن الصامع  اعتبارهاما َدينامًا يمامنح حاامًا 

شخصّيًا يف غيا  احلق جتا  شخص ما، فاملسكوك يمكن أن يتم اصدار  من قبامو 

خوارزمّيامامات رياضامامّية أو مامامن قبامامو جتّمعامامات أو هيئامامات ال تتمتامامع بالشخصامامّية 

 .( )املعنوّية

كاموين )عمالت املشّفرة بنوعيهاما الرديسامني بناًء عىل ما سبق، ال يمكن اعتبار ال

 .ديناً ( وتوكن

رة : الفقرة الثانية  مالي ة العمالت املشف 

بيامنام . يعتمد احلكم باملّية العمالت املشّفرة عىل توافر خصادص األموال فيهاما

مامن    ريعات، نتامد أّن املامادة اميغي  التعريف الاانوين للامل عامن أغلام  التشام

 . «املال هو كو حق ل  قيمة مادية»: ي قد عّرفت املال كالتايلالاانون املدين العراق

                                                           
( ) V. BJB mai 2018, n° 117n4, note Maudouit-Ridde A. 

https://www-lextenso-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/bulletin-joly-bourse/BJB117n4
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يف غيا  التعريف الاانوين للامل يف الاانون الفرنيس، فإّنام  مامن املعتمامد لامدى 

 : الفاهاء املدنيني أن املال هو كّو يشء

  .قابو للتمّلك . 

 .ذو قيمة . 

 .( )وقابو للتداول . 

املال من منظور قابلّيتام   ولن نغوص يف خضّم املناقشات الفاهية حول تعريف

فالضوابط التي استخلصها فاهاء الاانون كافية ملعرفة خصادص األموال . للحتز

فلو نظرناما إىل العمامالت . وإسبال ه ا الوصف الاانوين عىل ما يراد معرفة  بيعت 

املشّفرة عىل أّّنا أشياء بالنظر الستاال ا عن حامليها فال بامّد مامن معرفامة قابليتهاما 

وه   اخلاّصامّية هامي األهامّم واألدّ، يف تكييامف العمامالت املشامّفرة كامام . كللتملّ 

 .سيظهر معنا

وقابلّية املال للّتمّلك تعني قابلّيت  ألن يكامون بعيامدًا عامن االسامتعامل اعامعامي 

ري بعيامامدًا عامامن كامامو تامامدخو اموانحصامامار  يف االسامامتخدام الفامامردي، بشامامكو حصامام

 أّن األموال االعتبارّية غامري املادّيامة، وإّن  من األمهّية بمكان ارتشارة إىل. ( )خارجي

وبالتامايل فامال تشامكو . ( )كاحلاو، املعنوّية واألفكار واملعلومامات، قابلامة للتمّلامك

الطبيعة ارتلكيونّية أو االعتبارّية أو غري املادّية للعمالت املشامّفرة أّي عامادق أمامام 

الباماحثني يف خضامّم اعتبارها ماالً قاباًل للتمّلك، وهو ما يشامري إليام  بدّقامة بعامض 

 . (8)(املسكوكات املشّفرة)دراستهم للتوكن 

                                                           
( )  Libchaber R., « Biens », in Rép. civ. Dalloz. 

.  ، ص 11 األموال واحلاو، العينية العاارية، املنشورات احلاوقية صادر، : سامي منصور: وقريبًا من ه ا املعنى  

 ( ) Libchaber R., « Biens », in Rép. civ. Dalloz, spéc. n° 31. 

( )  Zenati F., « L’Immatériel et les choses », in Archives philosophiques du droit, 

1999, p. 43 ; Libchaber R., « Biens », in Répertoire de droit civil, Dalloz, spéc. 
n° 31. 
 (8) Lachgar K. et Sutour J., « Le token, un objet digital non identifié ? », Option 

Finance n° 1437, 13 nov. 2017, p. 18 ; L. Soleranski, « Réflexions sur la nature 
juridique des Tokens », Bull. Joly Bourse, 2018.3, pp.191-196, n°6. 
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وتعترب هيئة األسوا، املالّية الفرنسامّية أن املسامكوكات املشامّفرة قابلامة للتمّلامك 

ويعضد ه ا التوّج  مفهاموم خاصامّية . ( )»بادر ما يمكن قبضهم من قبو املكتتبني«

      « يءامهامام كامان هام ا الشامعالقة انتامء بامني شامخص ويشء م»الاابلية للتملك بأّنا 

 .، وهو ما يصد، أيضًا عىل الكوين( )مما جيعو املسكوكات قابلة للتمّلك

وبرأينا، فإّن قابلّية العمالت املشّفرة بأنواعها للتمّلك يظهر عرب توافر الرابطامة 

إذ يامتّم حفامك هام   . بني الشخص والعمالت املشّفرة التامي يفامي  امتالكام   اما

نّيامة، وّتزينهاما ونالهاما يف مفاماتيح مشامّفرة أو حمامافك إلكيونّيامة األشياء ارتلكيو

     وهام ا . رّية اسامتخدامهااممشّفرة، تعود ملكيتها حرصًا لشخٍص ماما، يملامك حصام

 .ما حيفك إمكانية استخدامها بشكو حرصي وبكّو حرّية

يء ذا الايمامة اميمكن اعتبار معيار الايمة ثانوّيًا  املاما أنام  مامن املاامرر بامأن الشام

ومن املتعارف علي  يف التطبيامق العماميل يف . قتصادية السلبية يمكن اعتبار  ماالً اال

 .جمال البلوكتشني أّن العمالت املشّفرة هي ذات قيمة مالّية

وقابلية التامداول تعنامي يف املفهاموم الاامانوين امكانيامة أو عامدم امكانيامة تامداول 

ّنام  يمكامن تامامداول وقامد أشامارت هيئامة األساموا، الفرنسامّية إىل أ. يء بحرّيامةامالشام

     ( )املسكوكات املشّفرة يف األسوا، الثانوّية املدلفة مامن منّصامات تامداول إلكاميوين

 .مما يعني توافر ه   اخلاصّية يف املسكوكات ارتلكيونية

. بناًء عىل ما سبق، نستنل توافر كافة عنا  تعريف املال يف العمالت املشامّفرة

 .والتوكن ماٌل من املنظور الاانوين وبالتايل، فيمكن الاول بأّن الكوين

                                                           
(6)  AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 9. 

(2)  Lachgar K. et Sutour J., « Le token, un objet digital non identifié ? », art. préc., 

p. 18. 

(3)  AMF, « Document de consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs) », p. 3. 
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 ما  منقو  أو غري منقو : الفقرة الثالثة

من الكوين والتوكن ماماٌل مامن املنظامور  عىل االستنتاجات الساباة بأّن كالً بناًء 

الاانوين، فإّن  من الرضوري  ديد  بيعة ه ا املامال، أي باعتبامار  منااموالً أو غامري 

       كامّو األماموال هامي مناولامة «عامىل أن  ياملفرنسا حيث ينص الاانون املدين. مناول

 . ، ومثل  كو الاوانني العربّية( )» أو غري مناولة

إّن معيار التمييز بني املال املناول واملال غري املناول هو معيار ماّدي، حيامث إن 

األموال غري املناولة  ا وضع ثابت يمنامع نالهاما مامن مكامان وخامر بيامنام األماموال 

بامالنظر إىل هام ا املعيامار يمكنناما الاامول بامأّن . نالها من مكان وخامر املناولة يمكن

 . الكوين والتوكن هي أموال مناولة ألّّنا غري ثابتة يف مكان معنّي 

 ما  متداو  أو غري متداو : الفقرة الرابعة

بناًء عىل تكييف العمامالت املشامّفرة باعتبارهاما ماماالً، فيتام  معرفامة إمكانيامة 

صو أّن األموال قابلة للتداول باستثناء أماموال حمامّددة يعتربهاما واأل. تداو ا قانوناً 

وهام ا النامو  األخامري مامن األماموال، أي غامري الاابلامة . الاانون غري قابلة للتداول

 : ( )للتداول، يشمو

 .( )األشياء التي ال يمكن أن تكون موضوعًا لعاد - 

 .(5)أو إعارهتا (8)والتي ال يمكن بيعها - 

 .( )ن متّلكها بالتاادموالتي ال يمك - 

                                                           
( )  C. civ., art. 516. 

( )  Terré F. et Simler P., Les biens, 8
e
 éd., 2010, Dalloz, Précis, n° 14. 

( )   .ف.م.،     املادة   

(8)   .ف.م.، 592 املادة   

(5)   .ف.م.، 282 املادة   

( )   .ف.م.،     املادة   
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تلعامام  الاامامرارات السياسامامّية دورًا جوهرّيامامًا يف  ديامامد األماماموال غامامري الاابلامامة 

فالصني مامثاًل قامد . ونالحك اختالفًا ترشيعّيًا كبريًا جتا  العمالت املشّفرة. للتداول

اّت ت موقفًا عامداديًا جتاما  ارتصامدارات األولّيامة، حيامث أصامدر البنامك املركامزي 

الرقابّيامامة  ا يئاماماتباالضامامافة إىل عامامدد مامامن  8 1 ع مامامن أيلامامول الصاماميني يف الرابامام

والتنظيمّيامامة الصامامينّية أعلناماموا أن ارتصامامدارات األولّيامامة ممنوعامامة وغامامري رشعّيامامة يف 

، ويتوج  بالتايل عىل األفراد واملدسسات الام ين قاماموا بتمامع األماموال ( )الصني

دسسات املالّية تاديم عرب ارتصدارات األولّية إعادهتا إىل أصحاهبا، ويمتنع عىل امل

 .( )خدمات متصلة بعمليات ارتصدار

ولكن بشكو عاّم، فإّن أغل  الّدول تتت  إىل عدم منع العمالت املشّفرة، مامع 

فعامىل . اختالف يف آليات النظر إليها والتعامو معها، خاّصًة مامن منظامور رضيبامي

هامو قامانون و (Sapin 2)  سبيو املثال، صدر يف فرنسا الاانون املسامّمى سامابان 

ّر  امواّتام  فيام  املشام ( )خاص بالشفافّية وحماربة الفساد وتطوير احلياة االقتصامادّية

فاد أجاز ه ا الاانون للحكومة أن تتخ  بموج  مراسيم . الفرنيس منحًى خمتلفاً 

االجراءات الالزمة للسامح بتمثيو وتامداول األورا، املاليامة عامرب سلساملة الكتامو 

ي للداللامامة عامامىل سلساماملة الكتامامو امّر  الفرنسامامامشامام، وقامامد اسامامتعمو امل(بلوكتشامامني)

كامانون األول  2يف . »نظامام تسامتيو إلكاميوين تشاماركي«مصامطلح ( بلوكتشني)

، صدر مرسوم جييز استخدام البلوكتشني لتمثيامو وتامداول األورا، املالّيامة 8 1 

جييز إصدار قسامادم مصامغرة    1 نيسان  2 وقد صدر مرسوم يف . غري املدرجة

(minibons) (8)لة يف البلوكتشنيمست . 

                                                           
( ) http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html 

( )  Ibidem. 

( ) L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 120, de la loi relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

(8)  Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016, relative aux bons de caisse.  

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte
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برناجمامًا للمواكبامة  8 1 رين األول امثم أ لات هيئة األساموا، املالّيامة يف تشام

 والبحامامو  عمامامع األماماموال مامامن األصامامول ارتلكيونّيامامة وسامامّمي الربنامامامل

« UNICOR » . وأصدرت هيئة األسوا، ضمن نشا ها يف ه ا الربنامل نتادل

اانونّيامة املتعّلاامة باملسامكوكات استطال  عام عرضت فيام  العديامد مامن النااماص ال

كام أن املرش  الفرنيس قد وضع نظامًا خاًصا باملسكوكات ارتلكيونيامة . ( )املشّفرة

 .وبارتصدارات األولية  ا بموج  الاانون باكت

وبالنظر إىل ه ا التوج  الترشيعي الفرنيس فإّن  يمكننا الاامول بامأّن التاموكن يف 

وبالتايل فهي ال تامدخو ضاممن األماموال . تداو االاانون الفرنيس هي أموال جيوز 

أّماما الكاموين . املمنوعة قانونًا ويمكن أن تكون موضوعًا لعاد أو لنشاص اقتصادي

ي  اما مامن منظامور امفيمكننا اعزم بأّّنا أموال جيوز تداو ا العتبار الاانون الفرنسام

رر املواقامف أّما الدول العربّية فهامي تنتظامر مواقامف الامدول املتاّدمامة لتاام .رضيبي

 .الاانونية التي يمكنها اعتامدها

 ما  مثيل أو قيمي: الفقرة اخلامسة

ول ا ال بّد من معرفة ماما إذا كانامت . ( )إّن األموال ال بد أن تكون مثلّية أو قيمّية

تعامّرف «فاألموال املثلية هامي التامي . املشّفرة أمواالً قيمّية أم أمواالً مثلّية العمالت

ويمكامن  ،( )«إليام  وبكّميتهاما أو عامددها أو وزّناما أو قياساماهتا بنوعها ال ي تنتمي

أثناء  ألخرىاالابول هبا بدون متييز بني أعياّنا أي يمكن االستعاضة بأّي منها عن 

واحامدة، ال يمكامن اسامتبدا ا، وال يمكامن »أّما األموال الايمّية فهي تعتامرب . الدفع

  .(8)«االستعاضة عنها بعني أخرى

                                                           
 ( ) AMF, « Document de consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs) », 

26 oct. 2017. 

( )  Cornu G., Droit civil, Les biens, 13
e
 éd., 2007, Domat, Droit privé, spéc. p. 39 ; 

Terré F. et Simler P., Les biens, 8
e
 éd., 2010, Dalloz, Précis, n° 11 ; Malaurie P. 

et Aynès L., Les biens, 2
e
 éd., 2005, Défrénois, spéc. p. 46. 

 ( ) Malaurie P. et Aynès L., Les biens, 2
e
 éd., 2005, Défrénois, spéc. p. 46. 

 (8) Cornu G., Droit civil, Les biens, 13
e
 éd., 2007, Domat, Droit privé, spéc. p. 39. 
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وقامد . ، يمكننا الاول بأّن املسكوكات املشّفرة هي أموال مثلّيةبناًء عىل ما سبق

رهتا، إىل أّن امأشارت هيئة األسوا، املالّية الفرنسّية، يف الوثياة التشاورية التامي نشام

ففامي التطبيامق العماميل، ينتمامي . ( )«مصممة لكي تكون مثلّية«املسكوكات املشّفرة 

يث نرى أن كو املسكوكات ضمن   اما املسكوك ارتلكيوين املشّفر إىل نو  معني ح

 .نفس اخلصادص ويمكن استبدا ا ببعض أثناء الدفع

إىل أّن كو مسكوك إلكيوين هو فريد مامن نوعام   ( )ولكن أشار بعض الباحثني

وإّن ه   اخلاصامّية املمّيامزة . ألن  يتمّيز بسلسلة رقمّية أثناء إصدار  مما يمنع تزوير 

ويمكننا االجابة عن ه ا االعاميا  . الايمّيةل  تشكو إحدى خصادص األموال 

بأّن الناود الورقّية املتداولة بني أيدي الناس يف زماننا  مو أرقامًا تسلساملّية ممّيامزة 

وفريدة هتدف إىل منع تزويرها وتاليدها، ورغم ذلك فإّن هام   اخلاصامّية الفريامدة 

ة ثانوّيامة وغامري ماصامودة فيها ال متنع من الاول بمثلّيتها ألّن ه   اخلاصامّية الفريامد

         فعند دفامع مبلاما مامن املامال رتيفاماء ديامن أو سامداد ثمامن، . ل اهتا يف الناود الورقّية

ال يطل  املدفو  ل  أن تكون األورا، املدفوعة حاملة ألرقام تسلسلّية معّينة، بامو 

 وه ا املبدأ ينطبامق أيضامًا عامىل كامو. يابو بأّي ورقة نادية من العملة حمو االتفا،

أنوا  العمالت املشّفرة، حيامث يمكامن اسامتخدامها يف الامدفع ويمكامن اسامتبدا ا 

وبالتامايل فامإّن األرقامام التسلساملّية . ببعضها، بغّض النظر عن أرقامهاما التسلساملّية

 . املمّيزة لكو مسكوك إلكيوين ال تدثر عىل  بيعتها املثلّية

آحادهاما حمامّو بعضامها  ل ا يظهر لنا أّن العمالت املشّفرة هي أموال مثلّيامة  امّو 

 .البعض

                                                           

 ( ) AMF, « Document de consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs) », 

26 oct. 2017, p. 3. 

( )  Rousille M., « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et droit 

n° 159, févr. 2015 ; Bali M., « Les crypto-monnaies, une application des 
blockchain technologies à la monnaie », RD Bancaire et fin. 2016, n° 2, étude 8. 
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 ما  قابل لالستهالك أو غري قابل لالستهالك: الفقرة السادسة

املال الاابو لالستهالك هو ما يستهلك عند أول استعامل ل  فال يابامو بطبيعتام  

وقد يكون ه ا االستهالك ماديامًا كاسامتهالك املامواد الغ اديامة . االستخدام املتكرر

                        . ( )قانونّيامامامًا كاسامامامتهالك الناامامامود بإنفاقهاماماماوالوقامامامود، كامامامام يمكامامامن أن يكامامامون 

أما األشياء غري الاابلة لالستهالك فهي التي يمكن اسامتخدامها عامدة مامّرات دون 

 .كالسّيارة والعاار واألثا  املنزيل ( )هالكها

واعترب بعض الباحثني املسكوكات ارتلكيونية من قبيو األموال غامري الاابلامة 

وهام ا التكييامف الاامانوين . الك ألّن التنازل عنها ال يددي إىل زوا ا ماّدّياماً لالسته

إعادهتاما إىل املصامّدر  للمسكوكات يتم يف حامالصحيح أّن ا الك املاّدي . حمو نظر

ال ي ياوم بإتالفها إاّل أّن التنازل عن املسكوك بناًء عىل ترصف قانوين يعنامي مامن 

و  ا فيت  التمييز بني أنوا  املسامكوكات . وكاملنظور الاانوين استهالكًا للمسك

 :كالتايل

هلك مادّيًا باستعام ا ولكنّها هتلامك قانونّيامًا تال تس: مسكوكات االستعامل 

بإنفاقها للمشاركة يف اخلدمة أو استخدام التنكولوجياما أو األدوات التامي يضامعها 

      .   املصّدر، وعلي  يمكننا الاول بأّّنا أموال قابلة لالستهالك

حيامث يسامتعمو احلامامون املسامكوَك للتصامويت أو : مسكوكات االسامتثامر 

و يلة املدة املحددة حلياة املرشو  . للمشاركة يف الارارات أو للحصول عىل أرباح

ال ي صدر املسكوك عىل أساس ، يتم استخدام املسكوك يف أعامل قانونية متعامددة 

أّن مسكوكات االستثامر هامي أماموال وعلي  يمكننا الاول ب. دون استهالك  قانونّياً 

رف بامامل غامري قابامو لالسامتهالك اموإن التفرغ عنها هو تص. غري قابلة لالستهالك

    . حيث حيصو املتفرغ إلي  عامىل هام   املسامكوكات ويسامتخدمها كامام أرشناما سامابااً 

                                                           
( )   .8 ، ص 11 األموال واحلاو، العينية العاارية األصلّية، : وان كركبي سامي منصور ومر  

 ( ) V. C. civ., art. 587 et C. civ., art. 1874. 
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لكن يف حالة إ فاء ه   املسكوكات عرب إعادهتا إىل املصّدر فإّّنا هتلك من املنظور 

 . نوين واملاّدي ك لكالاا

املسامامكوكات املشاماماهبة للعمامامالت والتامامي تعمامامو كوحامامدات قيمامامة، فهامام    

املسامكوكات يامامتم اسامتخدامها بامامالتفرغ عنهاما، وبالتامامايل فإّّناما تسامامتهلك عنامامد أول 

 .استخدام  ا

أّما الكوين، فإّن حكم  مماثو حلكم املسكوكات املشاهبة للعمامالت، إذ إّن أول 

وهام ا يعنامي أّنام  يامتّم اسامتهالك  عنامد أّول . ّرغ عنام استخدام للكوين يعنامي التفام

 .استخدام

   وبالّتايل فإّن قابلّية العمالت املشّفرة لالسامتهالك ّتتلامف بامني أناموا  التاموكن، 

 .أّما الكوين فهو ماٌل قابٌو لالستهالك
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 املبحث الثالث

العمالت املشّفرة على ضوء األنظمة القانونية 

 اخلاّصة
األوىل يبدو الّتشاماب  جلّيامًا بامني املسامكوكات املشامّفرة واألورا، املالّيامة  للوهلة

ن املسكوك يمثو حاوقًا مالية جتا  املصدر ويمكن تداول  بحريامة كامام إبحيث ياال 

وكام لك قامد يبامدو للوهلامة . هو حال األورا، املالّيامة أو حّتامى األورا، التتارّيامة

مشاماماهبة ( Stable Coin) ابتامامةاألوىل أّن الكاماموين والتاماموكن ذات الايمامامة الث

ولكن ينبغي تفادي الّترس  يف االستنتا ، حتى يكون البحث منضامبطًا . للعمالت

 .وتصدر عن  نتادل سليمة

حاولت هيئة األسوا، املالّيامة الفرنسامّية وضامع تكييامف قامانوين لاصامدارات 

املاليامة،  األولية يف ضوء أحكام الاانون املايل  فاامت باملاارنة بينها وبامني األورا،

الفاامرة )التمويو اعامهريي، االستثامر اعامعامي، الوساما ة يف األماموال املختلفامة 

لكننا نتد أّن أغلام  الباماحثني قامد أمهلاموا ماارنامة املسامكوكات املشامّفرة (. الثانية

وك لك بالنظام الاانوين لألموال املختلفة  (الفارة األوىل)بالنظام الاانوين للعملة 

 .(الفارة الثالثة)

رة والنقود : الفقرة األوىل  العمالت املشف 

اشتهرت تسمية الكوين والتوكن بتسمية شامعبية، خاصامًة لامدى مسامتخدميها، 

وذلك تبعامًا ليمجامة تسامميتها االنكليزيامة الشامهرية « العمالت املشّفرة«موسومة بام

(Cryptocurrencies) . وهامام   التساماممية تطامامرح عامامىل بساماماص البحامامث رضورة

و  ا فال بامّد مامن . ية الطبيعة النادية     املسكوكاتمعرفة مدى صحة ومصداق

 . ( )النظر يف تعريف العملة من املنظور الاانوين، العمالت املشّفرة بكاّفة أنواعها

                                                           
( )  Banque de France, « L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, 

risques et perspectives », Focus n° 16, 5 mars 2018 ; de Vauplane H.,=               
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، ّتلو الترشيعات املتخّصصامة مامن تعريامف للنّاامد، ولكنّهاما تام كر بشكٍو عام

، وتتفامق عامىل أّن ( )املطلاة ، وتدكد عىل قدرهتا ارتبرادّية( )العملة الو نّية وتاسيامهتا

إذًا إّن إصدار النّاامود التامي تسامتخدم كامأداة . ( )إصدار النّاد امتياز حرصي للّدولة

وإّن . لتخزين الايمة ونالها تعترب من منظور قانوين امتيازًا مامن امتيامازات الدولامة

ون إ فاماء الامّديالاانون هو ال ي يسبو عليها قّوًة إبرادّية فتصبح ب لك قادرة عامىل 

إذًا إن الايمة التي متّثلها الناود تنبثق عام ياامّرر  الاامانون  اما بشامكو . وإبراء ال مم

إلزامي بحيث ال يمكن ألي ماموا ن أو مااميم يف الّدولامة أّن يامرفض قامبض دينام  

 حيوز الّثاامة ويمكامن »قتصادي فالنّاود هي اومن منظور . بالعملة الو نّية
ٍ
أّي يشء

رتباماص بامني الثاامة وبامني الاامّوة وه ا يفرّس لنا اال. (8)«ونقبول  للّتبادل ولسداد الّدي

فعندما تضعف ثاة الشامع  بالّدولامة . برادّية للنّاود الرسمّية املفروضة بالاانونارت

أو ثاة املتتمع الدويل بالّدولة، فإّن عملتهاما الو نّيامة ستصامبح يف مهامّ  الرياماح، 

ا، مفّضاملني اللتاموء إىل وسيتهاوى سعرها، وسيأنف النّاس عن تامداو ا أو قبو ام

إذًا فالثاة يف الدولة املصّدرة عامو رديس يف قبامول . عمالت أجنبية مستاّرة الايمة

  .العملة حملّيًا ودولياً 

وعامىل . بناًء عىل ما سبق، فإّن نادّية عملة ما مامن منظامور، ترجامع إىل رساممّيتها

املصامّدرة  اما يف  املستوى الدويل، فإّن قبول عملة ما يرجع إىل االعامياف بالدولامة

                                                                                                                                                    
= « L’analyse juridique du Bitcoin », Rapport moral sur l’argent dans le monde, 
2014, p. 351 et s. ; Rousille M., « Le bitcoin : objet juridique non identifié », 
Banque et droit n° 159, févr. 2015 ; Lacroix F., « Les places financières 
alternatives : propos relatifs aux approches régulatoires concernant les 
plateformes de crowdfunding et d’échange de bitcoins », in Frison Roche M.-A. 
(dir.), Internet, espace d’interrégulation, 2016, Dalloz. 

من الاانون النادي واملايل الفرنيس واملادة األوىل وما يليها من قامانون ( L111-1: )يراجع عىل سبيو املثال املادة  (  )

 .الناد والّتسليف اللبناين
 

(  )3131-1

(  )   
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إ ار الاانون الدويل العام، كام يرجع إىل إرادة املتعاقدين يف  ديد العملة يف العاد 

 .ال ي حيوي بعض العنا  الدولّية يف إ ار الاانون الدويل اخلاص

إّن بعض أنوا  العمامالت املشامّفرة تطامرح إشامكالّية تكييفهاما الاامانوين كناامد، 

                 التاماماموكن ذا الايمامامامة الثابتامامامة )لتاماماموكن و ديامامامدًا الكاماماموين وبعامامامض أناماماموا  ا

(Stable Coin)) . ويف اعدول التايل تلخيص ألبرز الفروقات بامني العمامالت

 :الرسمّية والعمالت املشّفرة

 

 ( )جدول يلخص أبرز الفروقات بني العمالت الرسمّية والعمالت املشّفرة

                                                           
: رعي للتعامامو بامالعمالت االفياضامّيةامالتوجيام  الشام»: منري أيد، وأيد عبد اهلل، وسهيو بن رشيامف: نااًل عن(  )

 .1  ، ص2 1 بيت املشورة، العدد الثامن، أبريو  ، جملة«البتكوين نموذجاً 
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يّتضامح لناما عيعامًا أّن العمامالت النظر يف مدى توافر رشوص النّاد فيها، وعند 

فامالكوين . املشّفرة ال يمكن اعتبارها بحاٍل من األحوال ناودًا من املنظور الاانوين

صادر عن خوارزمّيات البلوكتشامني أثناماء التنايام ، والتاموكن صامادر عامن جهامة 

    لكامّن ارتشامكالية األصامع  هامي بحامث . مصّدرة أو عن خوارزمّيات البلوكتشني

مكان اعتبارها نادًا من منظور اقتصادي أو من منظور رشعي، وهو ما إن كان بارت

  .ما فر  عن إ ار بحثنا املتواضع ه ا

الناامود املحّلّيامة »يتمّيز الاانون الفرنيس بوجود نظام قانوين خاص ملا يسّمى بام 

د ، خالفًا لألنظمة الاانونّية العربّية التي ال تاّر بأي نوٍ  من أنوا  الناامو«التكميلّية

يمكنناما . املحلّية يف بعض مناما ق الدولامة أو قطاعاهتاما االقتصامادّية أو االجتامعّيامة

ماارنة ه ا النّظام اخلاص مع العمالت املشّفرة، و ديامدًا املسامكوكات التامي يامتّم 

ت تامدخو ّن العمالت املحلّية التكميلّية بدأإإذ . إصدارها بشكو فردي أو مجاعي

املرّخصامني  -عاا االستخدام ارتلكيوين، وأصبح ماّدمو خدمات التانّيامة املالّيامة 

يعرضامون خامدماهتم رتنشاماء  -من الدولة كمدسسات تاديم خدمات الدفع املايل

حمافك إلكيونّية وبطاقات بنكّية لناو وتداول العمالت املحّلّية وإدخا ا إىل العاا 

 .( )ها ماترصًا عىل الوجود املاّدي البحتارتلكيوين بعدما كان وجود

ر امخاضعة لرقابامة الدولامة فاامط لناحيامة حصام« الناود املحلّية التكميلّية»لكّن 

من الاامانون الناامدي   -   .إصدارها بصفة معّينة من األشخاص وفق املادة ل

ر يامددي إىل إسامااص إمكانيامة تكييامف املسامكوكات اموه ا احلصام. واملايل الفرنيس

                                                           

بدأ تاديم خدمات املحافك ارتلكيونّية للعمالت املحلّية التكميلية من قبامو ماامّدمي ومنشامئي املنصامات البنكيامة (  )

لكيونّيامة عامىل إحدى رواد تأسيس املنصامات البنكيامة ارت (Treezor)وهو ما تايح  رشكة تريزور . ارتلكيونية

  /https://www.treezor.com :عىل الشبكةموقعها 

 

 

 

https://www.treezor.com/


  117 دراسة حتليلية للطبيعة القانونية للعمالت املشفرة                                                                                                                                             
 -أستاذ يف جامعة باريس الثامنة ويف جامعة سوربون اجلديدة-حميي الدين عدنان احلجار . د                                        

روص املطلوبامة امكناود حملّية تكميلّية عندما يتخّلف املصّدر عن  ايق الشام املشّفرة

ونشري ختامًا إىل أن مرشو  النظامام اعديامد للمسامكوكات ارتلكيونيامة يف . قانوناً 

، فيصبح اللتاموء وعلي  .فرنسا ال ينظر إليها إال باعتبارها ماالً إلكيونيًا ممثاًل حلق

 .سليمإىل ه ا التكييف الاانوين غري 

رة واألدوات املالي ة: الفقرة الثانية  :املس وكات املشف 

يف الاامامانون  « instruments financiers »إّن مفهاماموم األدوات املالّيامامة 

. فتلف بشكو ج ري عن مفهوم الاانون األمريكي والاانون الربيطاماينالفرنيس 

ّية مامن الاامانون ونظرًا الستمداد األنظمامة الاانونيامة العربّيامة يف نظرياهتاما األساسام

عامىل الاامانون  -جامّو هام ا البحامث  يف كامام -ر هام ا التحليامو امي، سناصامالفرنس

                  األورا، املالّيامة: ويشاممو مصامطلح األدوات املالّيامة قساممني َرديَسامنْي . يامالفرنس

« Titres financiers »  والعاامامود املالّيامامة« Contrats financiers » .

ة أورا، رأس املامال، وسامندات الامدين وحصامص هيئامات وتشمو األورا، املالّيام

وه ا يعني أن مفهوم األورا، املالّية يف الاانون الفرنيس أضيق . االستثامر اعامعي

فكامامون املسامامكوك . املعتمامامدة يف النظامامام األمريكامامي (securities) مامامن مفهاماموم

ة مالّيامة يف ارتلكيوين املشّفر قاباًل للتداول يف سو، منظم ال يعني أن  تلااديامًا ورقام

وه ا سب  التطبيق التلاادي ألحكام قانون األورا، املالية عامىل . الاانون الفرنيس

 . املسكوكات املشّفرة يف الاانون األمريكي

وبامالنّظر ألناماموا  العمامالت املشامامّفرة، فامإّن الكاماموين ال يمكامن بحاماماٍل ماارنتامام  

مرشوٍ  ما، وألّنام  باألدوات املالّية لعدم متثيل  حلاو، أو حصص أو استثامرات يف 

ال يشّكو أداة متويو ملصّدر ، إذ ال مصّدر ل  وإنام يصدر عامن خوارزمّيامات شامبكة 

ويف املاابو فإّن املسامكوكات املشامّفرة هامي التامي تامتتىّل فيهاما أوجام  . البلوكتشني

ل ا سياترص  ليلنا هام ا عامىل املسامكوكات . التاار  والّتشاب  مع األدوات املالّية

 .املشّفرة
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 « Titres financiers »ورا  املالي ة األ -أ

إّن الطبيعامة الاانونيامامة للمسامكوكات املشامامّفرة تثامامري الفضامول ملشاماماهبتها بعامامض 

خصادص األورا، املالّية، فاد سار  الامبعض يف مااربامة سامطحّية للماارنامة بينهاما 

لكّن ه   املاارنة يلزمها تأصاميو . ( )وتكييف املسكوكات املشّفرة بأّنا أورا، مالّية

 .قيق للوصول إىل نتادل سليمةد

لكامن هام ا . يامل ا ال بّد من  ديد مفهوم األورا، املاليامة يف الاامانون الفرنسام

ري عنامدما عامددها يف املامادة امالاانون ا يضع تعريفًا  ا وإنام ذكرهاما بشامكو حصام

 :كالتايل ( )من الاانون النادي واملايل  -   ل

 .املسامهة التي تصدرها الرشكات أورا، رأس املايل.  

 .سندات الدين.  

 .حصص أو أسهم هيئات االستثامر اعامعي.  

أّن املسامامكوكات املشامامّفرة ال يمكامامن تكييفهاماما قانونيامامًا  ( )يدكامامد بعامامض الباماماحثني

باعتبارها أوراقًا مالّية، ألّّنا ليست من ضمن األنوا  امل كورة يف الامنص الاامانوين 

، أو حصامص وأسامهم هيئامات الفرنيس أي أورا، رأس املامال، أو سامندات الامدين

بينام ذهبت هيئة األسوا، املالية يف خالصة األجوبة التي تلاتها . االستثامر املشيك

                                                           

( ) Voir : Jeremy Bacharach : « Cryptomonnaies, jetons et papiers-valeurs : quo 

vadis ? », en ligne sur :  
https://www.cdbf.ch/1043/#.XFeOUlVKjIW (vu le 04/02/2019).  

 ( ) Article L. 211-1, II, du Code monétaire et financier. 

( )  V. not. « Panorama des enjeux juridiques de la blockchain – Une étude réalisée 

par Blockchain Partner », https://blockchainpartner.fr/wp-
content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf  ; Rousille M., 
« Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et droit n° 159, févr. 2015 ; 
Schiller S., « Blockchain – La blockchain révolutionne les levées de fonds », 
Actes prat. ing. soc. n° 156, nov. 2017. 

https://www.cdbf.ch/1043/#.XFeOUlVKjIW
https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf
https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2018/03/Blockchain-cryptoactifs-et-ICO.pdf
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حول ارتصدارات األولية إىل أّن مضمون املسامكوكات املشامّفرة هامو الام ي حيامدد 

وه ا التوج  هو األدّ، واألصّح يف حماولة الّتكييف الاامانوين، . ( ) بيعتها الاانونّية

 .النطباق  عىل حاياة املسكوك ارتلكيوين املشّفر وعىل ما يمثل وذلك 

ويف األصو، فإّن األورا، املالية تتمتع ببعض اخلصادص فهي أماموال مناولامة، 

وإذا اعتربنا املسكوكات املشّفرة أمامواالً فإنام  . ( )، قابلة للتداول ومثلّية( )غري مادّية

ساباًا، فهي أموال مناولة، غامري مادّيامة، تتوافر فيها أبرز ه   اخلصادص كام أسلفنا 

ولكامامن يباامامى أّن املسامامكوكات املشامامّفرة قابلامامة . يمكامامن تامامداو ا بحرّيامامة، ومثلّيامامة

     وهام ا . لالستهالك يف بعض أنواعها، وغري قابلامة لالسامتهالك يف الامبعض اوخامر

ما جيعو املسكوكات ارتلكيونية متمّتعامة بخصامادص قانونيامة جتعلهاما قريبامة مامن 

 .املالية األورا،

لو كانت املسكوكات املشّفرة متّثو أمواالً فاط، ألمكامن الام ها  إىل مااربتهاما 

ولكّن مسكوكات االستعامل تعطي حاملهاما حامق اسامتخدام . (8)مع األورا، املالّية

تكنولوجيا ما أو احلصول عىل خدمة ما، مما يعني أّنا جتعو حاملها دادنًا بموجام  

و امام ا السامامب  فإّنامام  يبامامدو أن . (5)مامامايل غامامري ناامامدي ولاماميس بموجامام  دفامامع مبلاماما

                                                           

( )  AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 6. 

( ) قدياًم كانت كافة الترشيعات تعتمد الشكو املادي لألورا، املالّية لكن أغل  الترشيعات املعا ة أصبحت تاامر   

.اعتامد الشكو غري املادي لألورا، املالية بو وذه  بعضها إىل منع الشكو املادي لألورا، املالّية  

( ) Mémento Sociétés commerciales, 2018, Francis Lefebvre, n° 62060 et s. 

(8) :يراجع قريبًا من ه ا الرأي     

Bonneau T., « La diversification des valeurs mobilières et ses implications en droit 

des sociétés », RTD com. 1988, p. 535, spéc. n° 82 ; de Vauplane H., « La 
qualification juridique de certains tokens en titres de créance », RTDF n° 4, 

2017 ; Bonneau T., « Tokens, titres financiers ou biens divers ? », RD bancaire et 
fin. janv. 2018. 

(5)  De Vauplane H., « La qualification juridique de certains tokens en titres de 

créance », RTDF n° 4, 2017. 
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لكّن هام ا . املسكوكات ارتلكيونية ال يمكن تكييفها قانونيًا باعتبارها أوراقًا مالّيةً 

 .االعيا  خاّص بمسكوكات االستعامل وال يتعداها إىل األنوا  األخرى

أما فاميام يتعلامق بمسامكوكات االسامتثامر التامي متامنح حاوقامًا مالّيامة أو سياسامّية 

، فإّن  من الصعوبة بمكان إبعاد التكييف الاانوين باماألورا، (اركة أو تصويتمش)

غياما  بعامض اخلصامادص «من جهة، فاد اعتربت هيئة األسوا، املالّية بأن . املالّية

التاليدية لألسهم، كحق اقتسام التصفية أو حق التصويت، ال يددي بشكو منفرد 

وكان عىل هيئة األسوا، اعامتامد . ( )»القصاء التكييف الاانوين بأورا، رأس املإإىل 

نفس املبدأ فيام فص سندات الدين واعتبار أن غيا  بعض خصادصامها ال يامددي 

     قصاء التكييف الاانوين بسندات الامدين، مثامو حاماالت غياما  ضامامن الامدين إإىل 

ومن جهة أخامرى، فامإّن الطبيعامة . أو غيا  الايمة االسمّية للمسكوك ارتلكيوين

للمسامامكوك الاامامانوين تضامامفي عليامام  خصامامادص متّيامامز  عامامن األورا، املاليامامة  املادّيامامة

التاليدية، خاّصة األسهم، كعدم املشاركة الفعلية يف حياة الرشكة، وعامدم اقتسامام 

 .موجودات الرشكة عند الاسمة

ل لك يمكننا الاول بأّن  إذا َمنَح املسكوك ارتلكاميوين املشامّفر حلاملام  حاوقامًا 

متنحها أورا، رأس املال أو سامندات الامدين، يف هام   احلالامة موازية للحاو، التي 

ولكن األورا، املاليامة متامنح . يمكن تكييف  قانونيًا بأن  ورقة رأس مال أو سند دين

حاملها دينًا جتاما  املصامدر الشامخص املعناموي، ولكامن غياما  الشامخص املعناموي 

للمصامامدر يشامامكو عابامامة أمامامام اعامامتامد هامام ا التكييامامف الاامامانوين للمسامامكوكات 

 . ( )لكيونّيةارت

                                                           

( )  AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 7-8. 

( )  Lacroix F., « Les places financières alternatives : propos relatifs aux approches 

régulatoires concernant les plateformes de crowdfunding et d’échange de 

bitcoins », in Frison Roche M.-A. (dir.), Internet, espace d’interrégulation, 

2016, Dalloz. 
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لكن يمكننا أن نتد حاًل قانونّيامًا مناسامبًا للحالامة التامي يصامّدر فيهاما شامخص 

.  بيعي مسكوكًا إلكيونيًا ياامي  عامرب  مامن مجهامور املتعاماملني يف البلوكتشامني

فنظرًا إىل عدم إمكانّية اعتبار ه ا املسكوك سند دين لغياما  الشخصامية املعنويامة، 

كوك هو عبارة عن ورقة جتارّية وتكامون عالقامة املصامدر يمكننا الاول بأن ه ا املس

ولكن ه ا التكييف الاانوين     احلالة اخلاصامة . باملكتت  هي عالقة دادن ومدين

 . ال يندر  ضمن األورا، املالية، بو يندر  ضمن األورا، الّتتارية

ي اموأخريًا نشري بعض احلاماالت اخلاصامة التامي نامّص عليهاما الاامانون الفرنسام

 : البلوكتشني وهيبخصوص 

جييامامز هامام ا املرساماموم اسامامتخدام :  8 1 /  /2املرساماموم الصامامادر يف  

وبالتايل، فامإّن الورقامة املاليامة تصامبح . البلوكتشني لتستيو وتداول األورا، املالّية

عبارة عن مسكوك إلكيوين قابو للتداول عرب البلوكتشني، ويعترب ه ا املسامكوك 

وتشامكو . ية قانونية ههنا حامول تكييفام  قانونياماً هو نفس  الورقة املالّية، فال إشكال

ه   اخلطوة تادمًا ملحوظًا يف استخدامات البلوكتشني، لكن هام ا االسامتخدام ال 

ياامامّدم أي تكييامامف قامامانوين للمسامامكوكات ارتلكيونيامامة التامامي يامامتم إصامامدارها يف 

 . ارتصدارات األولّية

يامنص هام ا املرساموم عامىل جامواز :    1 /2/18 املرسوم الصامادر يف  

وه   . ( )(بلوكتشني)وتكون مستلة يف سلسلة الكتو   »سندات مصّغرة «إصدار 

السندات املصّغرة هي قسادم صامندو، وليسامت أدوات مالّيامة كامام توّضامح املاماّدة 

وبالتامايل فامإّن . ( )من الاانون النادي واملايل التي أنشامئت  ام ا الشامأن  -   .ل

ات مصامّغرة ال يمكامن تكييفهاما املسكوكات ارتلكيونية التي متثو أو تشكو سامند

                                                           

( )  Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016, relative aux bons de caisse. 

( )  Article L. 211-1 du Code monétaire et financier. 
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كام أّن نظام السندات املصامّغرة ال ياامدم . قانونيًا عىل أّنا أحد أنوا  األورا، املالّية

املصّدرة أثناء ارتصدارات األولية، باستثناء ( توكن)حاًل للمسكوكات ارتلكتونية 

 .ما إذا كان املسكوك املصّدر عبارة عن نفس ه   السندات املصّغرة

 :د املالي ةالعقو -ب

  III  -   .ا يعّرف املرّش  الفرنيس العاود املالّية، ولكنّ  عّددها يف املواد ل

ويف ملّخامامص ارتجابامامات عامامىل . ( )مامامن الاامامانون الناامامدي واملامامايلأ  -   . و د

االستشارة التي أ لاتها هيئة األسوا، املالية الفرنسية، ذهبت ا يئامة إىل أّنام  ال بامّد 

شكو منفرد لال ال  عامىل احلاامو، التامي يمنحهاما املسامكوك من  ليو احلاالت ب

ة املعامّددة يف دراج  ضمن العاود املاليّ إحلامل  حتى يمكن معرفة ما إذا كان يمكن 

 .من الاانون النادي واملايلأ  -   .املادة د

 الت ييف القانوين باألموا  املختلفة: الفقرة الثالثة

ّّناما أماموال معتامربة قانونامًا، يسامتلزم مناّما إّن اعتامد تكييف العمالت املشامّفرة بأ

يشاممو هام ا التكييامف . »أمامواالً خمتلفامة«التساؤل عن تكييفها الاانوين باعتبارهاما 

يرادات مامدى رتا: الاانوين األموال التي يمكن أن تشكو موضو  االستثامر التايل 

  - 2وإن الاامانون رقامم . احلياة، اخلمور، الاطع الفنّية، املخطو امات، األملاماس

قد وضع إجراءات ياية لالدخار العام بسب  تطامور   92 / 1/ الصادر يف  

 . استثامر اعمهور يف االستثامرات االستثنادية

، كانت األموال اخلاضامعة لتنظاميم الوساما ة يف األماموال املختلفامة  92 عام 

 تشمو ارتيرادات ملدى احلياة، احلاو، عىل األموال املناولة وغري املناولة والتامي ال

يديرها املشيون بأنفسهم أو التي يشمو العاد عىل خيار إعامادة أو اسامتبدال املامال 

، 8 1 ، عامام ( )(Hamon) وصدر قانون هامامون. وإعادة تاييم قيمة االستثامر

                                                           

( )  Articles L. 211-1, III, et D. 211-1 A du Code monétaire et financier. 

( )  Loi n°2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation. 
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احلاو، عامىل مامال أو أماموال عامدة مامع «ليوّسع من إ ار األموال املختلفة لتشمو 

 .( )»غري املبارش أو أي أثر اقتصادي مماثو اليكيز عىل توقع العادد املايل املبارش أو

ريعي إىل تامأ ري النظامام الاامانوين لألماموال املختلفامة امال هيدف ه ا النص التش

وسب  . ولكن إىل تنظيم نشاص الوسطاء ال ين يادموّنا للتمهور كأداة استثامرية

ه ا التنظيم يرجع إىل كون هامدالء الوسامطاء يتوّجهامون إىل اعمهامور عامرب نشاماص 

        ال يبامامدو مامامن اعاماميل إمكانيامامة تكييامامف الوثامامادق املعلنامامة للمعلومامامات. اديدعامام

(white papers)  أو البحامث  اً دعاديام اً يف ارتصدارات األولّية باعتبارهاما نشاما

 .عن الزبادن

إىل امكانية تكييف املسكوكات ارتلكيونية باعتبارها أمامواالً  ( )ي ه  البعض

ة لتداول ه   املسكوكات والتي تعامر  إمكانيامة خمتلفة، وأّن املنّصات ارتلكيوني

احلصول عىل عادد جّراء االستثامر يف املسكوكات، يمكن تكييفهاما باعتبارهاما مامن 

وإّن ه ا التكييف يسمح بتنظيم الوسطاء يف تامداول . الوسطاء يف األموال املختلفة

ت هيئامة واعتامرب. املسكوكات املشّفرة مما حياق املزيد مامن احلاميامة للمعاماملني فيهاما

أّن كون حامو مرشو  ارتصدار األويل هو نفس  مصّدر «األسوا، املالية الفرنسّية 

، أي باعتبامار  )  )املسكوكات ارتلكيونية ال يشّكو عاداامًا أمامام التكييامف الاامانوين

 . املصدر وسيطًا يف األموال املختلفة

                                                           

( )  C. mon. fin., art. L. 550-1. 

( )  Drummond F., « Bitcoin : du service de paiement au service 

d’investissement ? », Bulletin Joly Bourse, mai 2014, n°111j1, p.249 ; 

Rousille M., « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et droit 

n° 159, févr. 2015. 

( )  AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 11. 
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ىل إمكانيامة نامادرًا ماما يشامري إ »امللامف األباميض«ويف التطبيق العميل،  يبامدو أن 

ولكامن يامنص عامىل وعامد بإعامادة رشاء املسامكوكات . ( )احلصول عامىل عادامد مامايل

وقد أشارت هيئة األسوا، املالّيامة . ( )ارتلكيونية وإعادة تاييم رأس املال املستثمر

 . ( )الفرنسّية إىل أن  من النادر ما يمتنع املستثمرون عن إدارة املسكوكات

يمكنام  أن يسامتوع  كافامة أناموا  املسامكوكات لكّن ه ا التكييف الاامانوين ال 

ارتلكيونية، وعىل وج  التحديد مسامكوكات االسامتعامل التامي ال تصامدر هبامدف 

صبح نافاًل من  دخامول قامانون باكامت حّيامز أأّن ه ا التحليو  ىوال فف. االستثامر

 .وبالّتايل فإّن الّتحليو الاانوين السابق ال فر  عن إ ار الرياضة الفكرية. التنفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( )  AMF, « Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial 

Coin Offerings (ICO) et point d’étape sur le programme “UNICORN” », p. 10. 

( )  Ibidem, p.9. 

( )  Ibidem, p.9. 
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 خامتة
ريع اخلاماص بامالعمالت املشامّفرة أو مواقامف ا يئامات الرقابّيامة اميف غيا  التش

الفرنسية حول التكييف الاانوين  ا، يباى املامنهل الواجام  االعامتامد يف التكييامف 

ريعي حييامو امولكامن هام ا الفامراغ التشام. الاانوين هو دراسة كّو حالة بشكو منفرد

ىل املصّدرين، مما هيّدد نمو ه ا الاطا  وتطامّور ، إذ إّن مسدولية التكييف الاانوين إ

غالبهم من خرباء الربجمة ويسود املتال العماميل عامدم دّقامة يف املصامطلحات لاّلامة 

ولكّن دخول قانون باكت حّيز التنفي  . اخلرباء الاانونيني يف عاا العمالت املشّفرة

ة، ولكامّن الكاموين يباامى أّدى إىل ضبط تكييف املسكوكات املشّفرة بطرياة حازمام

ولّيامة إذ إّن  حيرص ارتصامدارات الناديامة األ.  لياًا من كو قيد قانوين حّتى الّلحظة

 .يني، ويعترب املسكوك بأّن  أصو رقمي يمثو حاًا أو أكثرباألشخاص املعن

وهنا يمكننا تأمو مثال عماميل حيامث نامرى فيام  وجامو  التعامامو احلام ر مامع 

ناد إىل حاياة ما تتضمن  من عالقات قانونّية ومامن املسكوكات ارتلكيونية واالست

األمريكيامة عامرب إصامدار أويل  4NEW كامةفاد أصامدرت رش. حاو، وواجبات

رو  إنتاما  الطاقامة الكهرباديامة أو الطاقامة املتمويو مشام FRNCمسكوًكا مسًمى 

ويعتامامرب هامام ا املسامامكوك مامامن قبيامامو مسامامكوكات . احلرارّيامامة مامامن معاعامامة النفايامامات

ولكامن يمكامن يف . ن حلاملي  سداد فواتريهم الكهربادية عرب االستعامل حيث يمك

ه   العملية أن يتم  ويو املسكوك إىل أسهم يف الرشكة واحلصول عامىل حصامص 

  ا يطرح أحد الباماحثني تساماؤاًل دقيًااما عاماّم إذا كامان مامن الواجام  . من أرباحها

لناما أّنام  مامن  يبامدو. ( )تكييف ه ا املسكوك بأن  سند دين قابو للتحويو إىل أسامهم

( بلوكتشامني)املمكن يف املستابو الاريام  أن تشامكو تكنولوجياما سلساملة الكتامو 

                                                           

 ( ) A. Reygrobellet, Le projet PACTE et les titres financiers, RTDF, N°2/3-2018, 

Chroniques, p.76, voir n°18, p.79. 
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موضوعًا للمزيد من التطبياات العملّية، مماما ( توكن)وخاّصة املسكوكات املشّفرة 

يساماممح للتمهامامور احلصامامول بشامامكو بساماميط وحممامامي، عامامىل عامامدد مامامن األماماموال 

ة عىل العمامالت املشامّفرة ال جيام  أن إّن سياسة املضاربة املالّية احلاليّ و. واخلدمات

 . تددي إىل اعتبارها أدوات استثامرّية حرصاً 
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 النتائج
إىل اللغة العربية هو مصامطلح   « Token » إّن أسلم ترمجة ممكنة ملصطلح 

  .»مسكوك إلكيوين«

التاساماميم الثالثامامي للمسامامكوكات ارتلكيونيامامة إىل مسامامكوكات اسامامتعامل،  

ثامر ومسامكوكات ذات قيمامة ثابتامة يساممح بتحليامو املسامكوكات مسكوكات است

 .بطرياة أد، وأصح

وقامد قمناما بوضامع معامايري . جي  التمييز بني الكوين واأللتكوين والتوكن 

منضبطة للتمييز بينها واعتمدنا تصنيفات واضحة تسمح بعامدم املامز  بامني أناموا  

 .ه   العمالت

أصامو معناموي، رقمامي، «أّنام  يمكننا تعريف املسكوك ارتلكيوين املشّفر ب 

مناول، متداول قانونًا، مثيل، غري قابو للتزوير، ومصامّمٌم مامن املصامّدر شخصاميًا، 

يتم إصدار  وتستيل  واالحتفاظ ب  وتداول  عرب سلسلة كتامو  يمثو حاًا أو أكثر،

 .«(بلوكتشني)

أصو معنوي، رقمي، مناول، متداول قانونًا، »يمكننا تعريف الكوين بأّن   

يتمّتامع باسامتااللّية غري قابو للتزوير، صادر عن خوارزمّيات البلوكتشامني ومثيل، 

            تانّيامامة عامامىل شامامبكة البلوكتشامامني اخلاصامامة بامام  يف البيئامامة التانيامامة اخلاّصامامة بامام  

(Technical Ecosystem) تفك ب  ويتداول عرب سلساملة ، يصدر وينستو وحين

 . «(بلوكتشني)كتو 

ملسامكوكات ذات الايمامة الثابتامة هامي الكوين ومسكوكات االسامتعامل وا 

أّماماما مسامامكوكات االسامامتثامر فهامامي أماماموال غامامري قابلامامة . أماماموال قابلامامة لالسامامتهالك

 .لالستهالك
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. مسكوكات االستعامل ومسكوكات االستثامر ال يمكن ماارنتها بامالناود 

ظامور مامن من. أما الكوين واملسكوكات ذات الايمة الثابتة فيمكن ماارنتها بالناود

ولكن يمكامن أن يامتّم تكييفهاما يف الاامانون . منها ناوداً  يمكن اعتبار أّي قانوين، ال 

روص التامي يفرضامها الاامانون امإن توافرت الش  »ناود حملّية تكميلّية«الفرنيس بأّّنا 

ويف الّتطبيق العميل، قامد يعمامد مصامّدرو الناامود . الفرنيس ملصّدري النّاود املحلّية

رة، وه ا أمر ا حيصو بعد حس  علمناما املحلّية إىل إصدارها بشكو عمالت مشفّ 

 .ولكننا ال نستبعد حصول  قريباً 

بالنّظر إىل تعدد اسامتعامالت املسامكوكات وعامدم انضامباص خصادصامها يف  

التطبيق العميل، فإّن  ال مناص من  ليامو مضاممون املسامكوكات املشامّفرة بشامكو 

ملسامكوكات فامال يمكامن إنكامار متتامع ا. منفرد، وه ا ماما حيامدد  بيعتهاما الاانونّيامة

ارتلكيونية بعدد من خصادص األورا، املالّية، لكن قابلية بعضها للهامالك يمنامع 

  .من تكييف ه ا البعض ك لك

ال يمكن تفادي تكييف مسكوكات االستثامر كامأورا، مالّيامة، لكامن عامدم  

 .متتع املصّدرين بصفة الشخصية املعنوية يشكو عابة أمام ه ا التكييف الاانوين

لكيونيامامة مغامامايرة للسامامندات املصامامغرة املتداولامامة عامامىل املسامامكوكات ارت 

  .البلوكتشني

العاود املالّية تتمتع بنظام قانوين شديد الدقة واالنضباص، ويندر أن تتمتامع  

 .املسكوكات ارتلكيونية بخصادص ه   العاود

ي وضامامع نظامامام قامامانوين مسامامتاو للمسامامكوكات اماختامامار الاامامانون الفرنسامام 

وه   خطاموة مهّمامة لكنهاما . نظمة الاانونّية اخلاّصةارتلكيونية دون ماارنتها باأل

 .تاترص عىل مباد  وأ ر عاّمة

 

 



  107 دراسة حتليلية للطبيعة القانونية للعمالت املشفرة                                                                                                                                             
 -أستاذ يف جامعة باريس الثامنة ويف جامعة سوربون اجلديدة-حميي الدين عدنان احلجار . د                                        

 

 التوصيات
تشكو ارتصدارات األولّية وسيلة ع   االستثامرات األجنبية إىل الدولة  

لام ا جيام  وضامع نظامام رضيبامي . التي يتم االستثامر فيها، وفق ماما يعلنام  املصامّدر

سامفة املسامكوكات ارتلكيونيامة ا ادفامة ج ا  للمستثمرين األجان  يناسام  فل

 .لتفادي كو النفاات ارتضافية والوسا ة بني األ راف

جي  وضامع نامص قامانوين يبامنّي الطبيعامة الاانونّيامة لكامو نامو  مامن أناموا   

أما الكوين التامي تصامدرها . املسكوكات ارتلكيونية بالنظر إىل احلاو، التي متثلها

 ر عاّمامة لنظامام قامانوين مامرن يامدّ ر الشبكات، فعىل السلطات الترشيعية وضع أ

 . تداو ا

جي  أن تكون اخلطوة األوىل يف تنظيم العمالت املشّفرة االعياف باملّيتها  

 .وإقرار مرشوعّيتها

ر إصامدار املسامكوكات املشامّفرة امجي  تفادي خيار املرش  الفرنيس بحصام 

ار فخرباء البلوكتشامني سيصامدرون وسيسامتمرون يف إصامد. بالشخصيات املعنوّية

وفق تعبري أحد خرباء برجمة العمالت املشّفرة عنامد )املسكوكات من غرف نومهم 

مع أو بدون توافر الشخصية املعنوّية، فال جي  تأزيم الواقع العماميل ( التشاور مع 

 . بو وضع حلوٍل ل 
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https://www.treezor.com/ (31/01/2019)  

 

  

https://cointelegraph.com/news/new-sfox-report-dont-call-ethereum-an-altcoin-anymore
https://cointelegraph.com/news/new-sfox-report-dont-call-ethereum-an-altcoin-anymore
https://www.coinstaker.com/initial-coin-offering/
http://www.ethereum-france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-plu-rep-rlc/
http://www.ethereum-france.com/qu-est-ce-qu-une-cryptomonnaie-token-bitcoin-ether-gnt-gno-dgd-plu-rep-rlc/
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
https://www.treezor.com/
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  177 دراسة حتليلية للطبيعة القانونية للعمالت املشفرة                                                                                                                                             
 -أستاذ يف جامعة باريس الثامنة ويف جامعة سوربون اجلديدة-حميي الدين عدنان احلجار . د                                        

 

 تعريف مقتضب باملؤلف
 Mohyedine Hajjar/ حميي الدين احلتار : ارتسم 

 mohyedine.hajjar@gmail.com :ارتيميو 

 ----------------

 .السوربون-دكتور يف الاانون املايل، جامعة باريس األوىل

 .  1 ماجستري يف الاانون اخلاص، جامعة احلكمة، بريوت 

 .1 1 دبلوم يف قانون األعامل، اعامعة اللبنانية، بريوت 

 .112 شهادة ارتجازة يف الاانون، اعامعة اللبنانية، 

 ----------------

 .السوربون اعديدة-باحث دكتورا  يف تاريخ النظريات اللغوية، جامعة باريس الثالثة

 .السوربون اعديدة-يف اللغة العربية، جامعة باريس الثالثة  ي ماس

 .السوربون اعديدة-شهادة ارتجازة يف اللغة العربية، جامعة باريس الثالثة

--------------- 

 :خربات 

 مستشار قانوين يف املعامالت املالية ارتسالمية

 (Cedars International Consulting) مدير رشكة األرز لالستشارات الدولّية

 حمارض يف الفكر العريب يف جامعة باريس الثامنة 

يف جامعة باريس الثامنة ويف املعهد الكاماثوليكي ( تارف  وأصول )حمارض يف الفا  ارتسالمي 

 يف باريس

، باريس، (سوربون -بانثيون )  باحث يف كريس أخالقيات ومباد  التمويو، جامعة باريس 

 فرنسا

 -----------------

mailto:mohyedine.hajjar@gmail.com


 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي            177

 عوناألرب العدد - ة الرابعة والثالثونالسن                   

 :منشورات

 :مدلف لعدد من الكت  واملااالت أبرزها

Précis de Droit Musulman des successions d’après al-Rahabī 
(497-577H/1104-1182), L’Harmattan, 2020 )ISBN : 978-2-343-

20194-8). 
Islamic Finance in Europe 2019, Cross analysis of 10 European 
countries, (editor of the collective book), Palgrave, 2019, (ISBN : 
978-3-030-04093-2). 
Les Fonds Communs de Placement Islamiques en Droit Libanais, 
préface d’Alain Couret, éd. Institut de Recherches Juridiques de 
la Sorbonne, (IRJS), collection éthique et normes de la finance, 
2017. (ISBN : 978-2-919211-74-6).  
« Propriété et introduction de la finance islamique en droit 
civil », Revue Internationale du Droit Comparé RIDC-3.2018, 
octobre 2018, pp.467-478. 

----------------- 

 :اللغات 

 ارتنكليزية  -الفرنسية  -العربية 
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 أحكام املسح على غطاء الرأس يف الوضوء
 

 

 إعـــداد

 بن حممد بن إبراهيم اليابس صالح. د

 األستاذ املشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية 

 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية

 جامعة شقراء 
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 ملخص حبث

  املسح على غطاء الرأس يف الوضوء أحكام
كثري من الرجال والنساء يغطون رؤوسهم وعند الوضوء يسألون عنن فن    

       املسح عىل الرأس، هل يباح هلم املسنح عنىل اطناء النرأس أو ع نيهم أن ين عنوا 

رؤوسنهم، وهن ا البحنب يبنك أ هنا  هن   ما عىل رؤوسهم ثم يمسحوا عنىل 

؛ ف ي بداي  البحب بيان  هم املسح عىل الرأس وأنن  فنرم منن فنروم سأل امل

الوضوء، ثم بيان أن مسح األذنك يف الوضوء مندوب وليس بواجن  ، ثنم بينان 

 مقدار ما ُيمسح من الرأس وأن عىل املتوضئ أن يمسح عىل عمو  رأس ، بعد ه ا

، والختالف أاطي  الرأس وتنوعها كنان البند ىل أاطي  الرأسبيان  هم املسح ع

من دراس  كل نوع من األاطي  املنترشة وبيان  هم املسح ع يها ، فهانت البداين  

ألن العامم  كان يعنتم انا الرجنال فيغطنون انا  ؛يف بيان  هم املسح عىل العامم 

ألن  ؛اخلنامرمسنح ع يهنا، ثنم  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أن النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-رؤوسهم يف زمن النبي 

، فمن لبست من النساء مخارا كن يغطك رؤوسهن باخلامرملسو هيلع هللا ىلص النساء يف زمن النبي 

، ثم بيان  هم املسح عىل األاطين  األخنر  ع يها ن ع  أبيح هلا املسح ع ي  وشق

سواء كانت من لباس الناس يف األزمن  املتأخرة ممن ال يباح املسح ع يهنا كنالغ ة 

، أ  كانت متقدم  لهنهنا القبع  والباروك  مثل األ وال  بعضوالطاقي  أو يباح يف

، وأما املبحنب  نسوة والت بيد واحلناء والوقاي مل تهن توضع يف مجيع األ وال كالق

األخري فهان يف بيان ف   املسح عىل اطاء الرأس وأن الواج  املسح عىل الغطاء 

، وختم البحب بخامتن  شنم ت عنىل أس فإن مل يغط الرأس كاماًل أتم املسح عىل ر

 . أهم نتائج البحب ب كر النتائج اإلمجالي  ثم الت صي ي  بحس  تقسيم البحب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

إن احلمد هلل نحمد  ونستعين  ونسنتغ ر  ونسنتهدي ، ونعنوذ بناهلل منن  ور 

من هيد اهلل فال مضل ل ، ومنن يضن ل فنال هناد، لن ، أن سنا ومن سيئات أعاملنا 

 ..وأفيل وأس م عىل نبينا حممد وعىل آل  وفحب  وس م، وبعد

ريع  ومنا فيهنا منن تيسنري نفإن من أفضل ما يسعى إلي  العبد بيان أ ها  الش

، وقنال رسنول ( )﴾ۓےےۓ ھ ھ ھ ھ﴿: وسام  ، كام قال اهلل تعاىل

، وَلنر ُيَشاَد الِديَن أَحٌد إََّل َغَلَبـإَن الِديَن »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٌ ريع  نل الشن، ومنن تأمن( )«هُ ُيْسر

رعي ، نوجد أن معنى التيسري ورفع احلرج ظاهر يف مجيع ال نرائض واألوامنر الشن

ومن ه ا أن اهلل تعاىل  ع يف الوضوء املسح عىل الرأس ف م يرشع اسنل النرأس 

هنل الواجن  عنىل : دراس  ملسأل  مهم  وهنيتيسريًا عىل العباد، ويف ه ا البحب 

من كان عىل رأس  اطاء أن يرفع  ويمسح رأس ، أو يباح ل  أن يمسح عنىل اطناء 

 الرأس؟

 : أمهية البحث

تنرتبط بعبنادة الوضنوء ل صنالة  «املسح عىل اطاء الرأس يف الوضوء»مسأل  

مسنائل التي هي عمود اإلسال  والركن الثاين منن أركانن ، وال شنن أن دراسن  

الطهارة والصالة من أهم املسائل، ول ا يقّد  ال قهناء أبنواب الطهنارة والصنالة 

عىل سائر أبواب ال ق ، كام أن املتتبع أل وال الهثنري منن النناس اند االخنتالف 

 . بينهم واحلرية يف  هم املسح عىل اطاء الرأس

                                                           
 . 87: احلج من اآلي  رقم : سورة(  )

 (. 93)رقم   8 / كتاب اإليامن، باب الدين يرس : أخرج  البخار، يف فحيح (  )
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 : سبب اختيار البحث

  . خص ه   املسائل بالبحب من عد  اطالعي عىل - 

 . تنوع واختالف أاطي  الرأس مما ُيشعر بأمهي  دراس  ه   املسأل  - 

 : مشكلة البحث وتساؤَّلته

تم حتديد مشه   البحب يف  هم املسح عىل اطاء الرأس يف الوضوء هل هنو 

مباح أ  ممنوع من ؟ وإن كان مبا ًا فهل املسح عىل كل ما ُي بس عىل النرأس؟ ومنا 

 ط ال بد من توافرها إلبا   املسح؟هي كي ي  املسح؟ وهل هناك  و

 : الدراسات السابقة

املسح عىل العامم ، واخلامر، والقالنس، تعّرم هلا كثري : مسائل الطهارة ومنها

من ال قهاء يف كتبهم وخاف  احلناب ن ، وقند اسنتحدل النناس يف هن   األزمنان 

 . س أشهاال متعددة من أاطي  الرأس مل أط ع عىل من خصها بالبحب والدرا

 :خطة البحث

، وخامت ، وخنتم ب هنرس وأ د عشنر مبحثاً انتظم البحب يف مقدم ، ومتهيد، 

 .ل مصادر واملراجع

املقدمنن  وحتننو، أمهينن  املوضننوع، وأسننباب اختيننار ، ومشننه   البحننب 

 .وتساؤالت ، والدراسات السابق  ل ، وخط  البحب، ومنهج البحب

 .مسح الرأسالتعريف بعنوان البحب ، و هم : التمهيد

 : ، وفي  ثالل مسائلالبحب التعريف بعنوان: املط   األول

 . املراد باملسح: املسأل  األوىل

 . املراد بالغطاء: املسأل  الثاني 

 . املراد بالرأس: املسأل  الثالث 
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، وفين  ثنالل ومقدار ما ُيمسح ، هم مسح الرأس يف الوضوء: املط   الثاين

 :مسائل

 .   هم مسح الرأس يف الوضوء: املسأل  األوىل

 . هم مسح األذنك يف الوضوء: املسأل  الثاني 

 .  مقدار ما ُيمسح من الرأس: لثالث املسأل  ا

 .املسح عىل العاممة: املبحث األول

 . املراد بالعامم : املط   األول

 . هم املسح عىل العامم  مع الرأس: املط   الثاين

 . هم االقتصار عىل مسح العامم  دون الرأس: املط   الثالب

 .املسح عىل اخلامر: املبحث الثاين

 . معنى اخلامر: املط   األول

 .  هم املسح عىل اخلامر: املط   الثاين

 .املسح عىل القلنسوة: املبحث الثالث

 . املراد بالق نسوة: املط   األول

 .  هم املسح عىل الق نسوة: املط   الثاين

 .املسح عىل احلناء والتلبيد: الرابعاملبحث 

 .املراد باحلناء والت بيد: املط   األول

 . هم املسح عىل احلناء: املط   الثاين

 .املسح عىل الوقاية: املبحث اخلامس

 . املراد بالوقاي : املط   األول

 .  هم املسح عىل الوقاي : املط   الثاين

 . املسح عىل الغرتة: املبحث السادس

 . املراد بالغ ة: املط   األول

 .  هم املسح عىل الغ ة يف الوضوء : املط   الثاين
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 .املسح عىل الطاقية: املبحث السابع

 .املراد بالطاقي : املط   األول

 . هم املسح عىل الطاقي : املط   الثاين

 .املسح عىل القبعة: املبحث الثامن

 . املراد بالقبع : املط   األول

 . هم املسح عىل القبع : الثايناملط   

 .املسح عىل الباروكة: بحث التاسعامل

 . املراد بالباروك  : املط   األول

 . هم املسح عىل الباروك : املط   الثاين

 . رشوط املسح عىل العاممة ونحوها: املبحث العارش

 . صفة مسح غطاء الرأس: املبحث احلادي عرش

 . مقدار ما ُيمسح من اطاء الرأس: املط   األول

 . ف   مسح اطاء الرأس: ط   الثاينامل

 .اخلامت 

 . فهرس املراجع
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 منهج البحث

 :سلكت يف إعداد البحث منهًجا يمكن إمجاله يف اآليت 

 .مجعت املادة الع مي  من مظاهنا عن طريق االستقراء - 

فورت املسائل ليتضح املقصود منها وبيان مواضع االت اق فيهنا، ومواضنع  - 

االختالف، ب كر األقوال من املن اه  األربعن  منع تقنديم القنول النراجح، 

واالستدالل عىل ذلن، وبيان ما ينرد منن مناقشنات ومنا اناب عنهنا بن  إن 

 . وجدت، ثم ذكر الراجح مع بيان سب  ال جيح

 .املعتربةوثقت من املصادر  -9

   ع وت اآليات إىل سورها، وختريج األ اديب من مصنادرها واحلهنم ع يهنا  -4

 .ما أمهن

 .ذكرت خامت  حتهي خالف  البحب، ونتائج  -5

 .ذي ت البحب ب هرس املصادر واملراجع -6
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 التمهيد

 وحكم مسح الرأسالتعريف بعنوان البحث،
 التعريف بعنوان البحث : املطلب األول

 املراد باملسح: املسألة األوىل

إمرار اليد عىل اليشء، مسح  يمسُح  مسحًا ومّسح ، ومتّسنح منن   :املسح لغة

 .( )قد متسح، واملسح يهون مسحًا باليد واساًل : وب ، ويقال ل رجل إذا توضأ

 .( )إمرار اليد املُب    باملاء عىل الرأس :مسح الرأس يف الوضوء

 .املراد بالغطاء: املسألة الثانية

 . (9)ما ُاعل فوق اليشء من لباس ونحو  فيواري  ويس  : الغطاء

 : املراد بغطاء الرأس يف هذا البحث

كل ما ُيغطى ب  الرأس مما ُيغطي امل روم مسح  من ، سواء كان ُيغطي الرأس 

 .(4)ك   أ  بعض ، كالعامم  والقبع  والطاقي  ونحوها

 .املراد بالرأس: املسألة الثالثة

 . (5)هو من كل يشء أعال ، وهو م كر، اجلمع أرؤس ورؤوس :الرأس لغة

فهو اجل ء األعىل من البدن، وحيو، العينك وال م واألذننك، وبداخ ن  املن ، 

 . (6)جمتمع اخل ق 

                                                           
 . 539/ لسان العرب : ينظر(  )

بعض الع امء يش ط أن يهون اإلمنرار باليند، . 44، املغرب يف ترتي  املعرب ص42 / الدين اخلالص : ينظر(  )

، التع يقن   32/ ، مننح اجل ينل  69/ املبسوط : ينظر. وبعضهم ير  أن املقصود املسح باليد أو بخرق  أو اريها

 .  92/ ، الهايف  89 / ل قايض  سك 

، معجم ال غ  العربي  املعارصة (غ ط و) 85 /  93، تاج العروس 593التوقيف عىل مهامت التعاريف ص : ينظر( 9)

 (. غ ط ،) 7 6 / 

 (. ر أ س) 796/ معجم ال غ  العربي  املعارصة : ينظر( 4)

 ، 828/ اإلفصاح يف فق  ال غ  : ينظر( 5)

 ، (ر أ س) 796/ معجم ال غ  العربي  املعارصة : ينظر( 6)
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 : املراد بالرأس يف الوضوء

ن ألن اهلل عن  وجنل ذكنر أعىل الرأس وق ا  مما ينبت في  الشعر عنادة، وذلن 

الرأس يف الوضوء، وعّك الوج  ل غسل بقي باقي  ل مسنح، ولنو مل ين كر الغسنل 

 . ( )ل    مسح مجيع ، ما ع ي  شعر من الرأس، وما في  العينان واألنف وال م

 . رأس يف الوضوء، ومقدار ما ُيمسححكم مسح ال: املطلب الثاين

 : حكم مسح الرأس يف الوضوء: املسألة األوىل

 .( )ات ق ال قهاء عىل أن مسح الرأس من فروم الوضوء التي ال يصح إال اا

 : األدلة عىل فرضية مسح الرأس

  جمحمخممم ملىليل خلُّٱ:قننننول اهلل تعنننناىل ( 

  (9)﴾ىنينجه جنحنخنمن يم ىم

 : وج  الدالل 

بصنيغ  األمنر يف اآلي  بيان لص   الوضوء الواج ، ومن  مسح الرأس، وجاء 

 .  (4)، واألمر املجرد عن القرين  يدل عىل الوجوب(فااس وا)

، ومنها  نديب عبنداهلل بنن ملسو هيلع هللا ىلصاأل اديب التي وفف فيها وضوء النبي  ( 

ن  ثنم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  زيد  مسح رأَس  بيَدي  فأقبل اام وأدبر بدأ بُمقنّد  رأسه

 .(5) رجَ ي  ال ، بدأ من  ثم اسلذه  اام إىل ق ا  ثم رَدمها  تى رجَع إىل املهانه 

                                                           
 .6/78ت سري القرطبي : ينظر(  )

 .935/ املجموع : ، وينظر «ال خالف يف وجوب مسح الرأس»:  76/ قال ابن قدام  يف املغني (  )

 . 6: املائدة، اآلي  رقم: سورة( 9)

امله ب يف ع م أفول ال ق  املقنارن : وملعرف  األقوال يف املسأل  وأدل  القول ينظر. ا ا القول قال كثري من الع امء ( 4)

9/ 994 . 

: ، ومس م يف فحيح (75 )رقم   47/ كتاب الوضوء، باب مسح الرأس ك  ، : أخرج  البخار، يف فحيح ( 5)

 (. 95 )قم  ر 45 / كتاب الطهارة، باب آخر يف ف   الوضوء 
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 : (5)حكم مسح األذنني يف الوضوء: املسألة الثانية

واخت  نوا يف فرضنيت   ( )روعنات ق ال قهاء عىل أن مسح األذنك مع الرأس مش

 :عىل قولك

 : القول األول

مسح األذنك يف الوضوء مستح  وليس بواج ، وهو قنول اجلمهنور، فهنو 

 . (6)، وهو امل ه  عند احلناب  (5)، والشافعي (4)واملالهي ، (9)م ه  احلن ي 

 : القول الثاين

 . (8)ا  مسح األذنك يف الوضوء، وهو رواي  عند احلناب  

 : األدل 

 : أدلة القول األول

نن النناسه  تنى يت»:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل (   م  فنالةأل أل نِد مه
َوَضنَأ، فيَضنَع ال تنته

َع :يعني-الَوضوَء   ( 7)«-مواضه

 : وجه الدَّللة

ملا اقترص بمواضع الوضوء عىل األعضاء األربعن  انت نى وجنوب منا عنداها، 

أن  عىل االسنتحباب لنو كاننت أفعالن  دلنيال عنىل  ملسو هيلع هللا ىلصوه ا خمصص ل عل النبي 

 . (3)اإلااب، فهيف وقد اخت ف الع امء فيها حُتمل عىل اإلااب أ  االستحباب

                                                           
 .تظهر أمهي  بحب ه   املسأل  هنا كون أكثر أاطي  الرأس ال تغطي األذنك(  )

وأمجع املس مون طرا أن االستنشاق واالستنثار منن الوضنوء ، وكن لن »:  5  /7 عبدالرب يف التمهيد  قال ابن(  )

 .«عىل أن األذنك تطهران أمجعت األم »:  446/ ، وقال النوو، يف املجموع  «املضمض  ، ومسح األذنك

 .   / ،  اشي  ابن عابدين 9  / البناي   ح اهلداي  : ينظر( 9)

 .94 / ، ال واك  الدواين 9 ، خالف  اجلواهر ال كي  يف فق  املالهي  ص كتاب اخلصال ص: ينظر( 4)

 .33 / ، احلاو،  4/ األ  : ينظر( 5)

 .  3 / ،  ح ال ركيش  95/ ، الرشح الهبري 92 /5اجلامع لع و  اإلما  أمحد : ينظر( 6)

 .ملراجع السابق ا:ينظر( 8)

اين يف ، والطرب2 9/ كتاب الصالة، باب فالة من ال يقيم ف ب  يف الركوع والسجود : أخرج  أبو داود يف سنن ( 7)

: ، وفنحح  األلبناين يف(6 45)رقم   5/97باب الراء، من اسم  رفاع ، رفاع  بن رافع ال رقي : املعجم الهبري

 .  7 /  ملسو هيلع هللا ىلصف   فالة النبي 

 .33 / احلاو، : ينظر( 3)
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                لننو كانننت األذنننان مننن الوجنن  اسنن تا معنن ، أو مننن الننرأس مسننحتا معنن ، (  

أو و دمها أج أتا من ، فإذا مل يهونا هه ا ف م ي كرا يف ال رم، ولو كانتا من 

الرأس ك ى ماسحهام أن يمسح بالرأس كام يه ي مما يبقنى منن النرأس وقند 

 . ( )ذلن البعض ات ق اجلمهور عىل أن  ال ا ئ مسح األذنك عن

األذنان من الرأس عىل وج  التبع، وال يشبهان أج اء النرأس، وال ي هنم منن ( 9

 .( )إطالق اسم الرأس دخوهلام في 

 : أدلة القول الثاين

  (9)«األُذنانه من الرأسه »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل (  

 : وجه الدَّللة

 . يف احلديب بيان  دود الرأس وأن األذنك داخ   في 

 :املناقشة

 : يمهن أن يناقش من عدة أوج 

 . (4)احلديب ضعيف عند كثري من الع امء فال يصح اال تجاج ب  :األول

ــاين ال مننن الوجنن  وال : أ، «األُذنننانه مننن الننرأسه » ملسو هيلع هللا ىلصأن معنننى قولنن   :الث

مستق تان، يعني فال  اجن  إىل أخن  مناء جديند من نرد هلنام انري مناء النرأس يف 

 .(5)الوضوء، بل ا  ء مسحهام بب ل ماء الرأس

                                                           
 . 3 / ،  ح ال ركيش  95/ ، الرشح الهبري عىل املقنع  4/ األ  : ينظر(  )

 .  95/ الرشح الهبري : ينظر(  )

: ، وال من ، يف سننن (94 )رقم   52/  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الطهارة، باب ف   وضوء النبي : أخرج  أبو داود يف سنن ( 9)

أبواب الطهارة وسنننها، بناب : ، وابن ماج  يف سنن (98)رقم   76/ كتاب الطهارة، باب أن األذنك من الرأس 

وهن ا : قنال ابنن دقينق العيند يف اإلمنا  »:7 / ، قال يف نص  الراي  (444)رقم   79 / األذنان من الرأس 

ثنم قنال بعند أن ذكنر -.. الشنن يف رفعن : أ دمها الهال  يف شهر بن  وش ، والثاين: احلديب مع ول بوجهك

س س   األ ادينب الصنحيح  : ينظر. ، وفحح  األلباين« .فاحلديب عندنا  سن أ -الهال  عن شهر بن  وش 

 (. 96)رقم   7/ 

 . 94 / وما بعدها، جممع ال وائد  7 / اي  نص  الر: ينظر( 4)

 .  3/ س س   األ اديب الصحيح  : ينظر( 5)
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تندل عنىل الوجنوب منامل  ملسو هيلع هللا ىلصمسح أذني   ك توضأ وأفعنال النبني  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ( 

 .( )يرصفها دليل

 :املناقشة

فع   عىل وجن  التعبند ال يندل عنىل  ملسو هيلع هللا ىلصيمهن أن يناقش بأن ما ثبت أن النبي 

 .( )الوجوب بل يدل عىل ترجيح ال عل عىل ال ك سواء كان واجبًا أ  مستحباً 

 : الرتجيح

 القول األول وهو عد  وجوب مسنح األذننك، وذلنن  -واهلل أع م- الراجح

ملا سبق من أدل  القول األول، كام أن آي  الوضوء التي ذكر فيهنا ال نروم مل ينأت 

لننص ع يهنا كبناقي  اً فيها النص عىل األمر بمسح األذنك ولو كان مسحهام واجب

 .  ال روم

 مقدار ما ُيمسح من الرأس : املسألة الثالثة

الع امء عىل أن من مسح رأسن  ك ن  يف الوضنوء فقند أ سنن وفعنل منا  أمجع

 : (4)، واخت  وا فيام ا  مسح  مجيع الرأس أو بعض  عىل قولك(9)ي  م 

، (5)ا  مسنح مجينع النرأس، أو أكثنر ، وهنو من ه  املالهين  :القول األول

 .(6)واحلناب  

                                                           
 .33 / احلاو، : ينظر(  )

 . 792/ امله ب يف ع م أفول ال ق  املقارن : ينظر(  )

، «أمجعوا أن من مسح برأس  ك   فقند أ سنن وعمنل أكمنل منا ي  من »: 3  / قال ابن عبدالرب يف االست كار ( 9)

 . 6/78ت سري القرطبي : وينظر

عىل قولك باإلمجال، أما عىل الت صيل فقد اخت ف ال قهاء يف امل روم مسح  من الرأس عىل أقنوال كثنرية، قنال ( 4)

ر قنوالً، ثالثن  ألح  ني ن ، وقنوالن نواخت ف الع امء يف تقدير مسح  عىل أ د عشن»: 6/78القرطبي يف ت سري  

، وقد اقترصت هنا عىل ذكر اخلالف يف الواج  مسنح ؛ مجينع النرأس أ  يه ني «..امئنال شافعي، وست  أقوال لع 

مسح بعض ؛ ألن ه   املسأل  هي التي متس البحب هنا، كنام أن اسنتيعاب املسنأل  األوىل بأقواهلنا وأدلتهنا يطنول، 

 .وليس ه ا موضع 

، املعون  عىل م ه  عنامل 87/ ت املمهدات املقدما: ينظر. ذه  اإلما  مالن إىل أن الواج  مسح مجيع الرأس( 5)

 (77/  )، و اشي  الدسوقي 53 / ، ال خرية 4  / املدين  

. م ه  احلناب   وجوب مسح مجيع الرأس، ويف رواي  ا ئ مسح أكثر  وأما املرأة فيجن ئ مسنح بعنض رأسنها( 6)

،  ح العمندة البنن 52/  ،  ح منتهى اإلرادات87 / ، ال روع وتصحيح ال روع  95/ اإلنصاف : ينظر

 .22 كتاب الطهارة ص-تيمي  
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مجينع النرأس،  وال ان  اسنتيعاب ( )ا ئ مسح بعض النرأس :القول الثاين

 .(9)والشافعي  ( )وهو م ه  احلن ي 

 :األدلة

 : أدلة القول األول

 .(4)﴾ڀٺ﴿:قول اهلل تعاىل(  

 : وجه الدَّللة

أن اهلل تعاىل ذكر الرأس، والرأس اسم ل جم  ، فيقتيض وجنوب مسنح مجينع 

 .(5)الرأس، إال أن  إذا مسح األكثر جاز لقيا  األكثر مقا  الهل

:  أن رجنال قنال لعبند اهلل بنن زيند: حييى املنازين، عنن أبين عن عمرو بن (  

: يتوضأ؟ فقال عبد اهلل بن زيند  ملسو هيلع هللا ىلص أتستطيع أن تريني كيف كان رسول اهلل

، ثم مسح رأس  بيدي ، فأقبنل ..فدعا بامء، فأفرغ عىل يدي  فغسل مرتك،. نعم»

إىل املهان الن ، اام وأدبر؛ بدأ بمقد  رأس   تى ذه  اام إىل ق ا ، ثم ردمها 

 (6)«بدأ من ، ثم اسل رج ي 

فمسنح رأسن   ملسو هيلع هللا ىلصفعل رسول اهلل  -- وفف عبداهلل بن زيد :وجه الدَّللة

        بيدي  ك تيهام أقبل اام، وأدبر، وإذا كان ك لن فنال شنن أنن  مسنح مجينع رأسن  

 . أو أكثر 

                                                           
         فمنهم من ير  أن املج ئ شنعرة أو بعنض شنعرة، أو ثنالل شنعرات، أو النافني ،: اخت  وا يف املقدار املج ئ(  )

 ...أو الربع، أو الث ب، أو ما يقع ع ي  اسم املسح

 .4/ الصنائع ، بدائع 69/ ، املبسوط  7/ فتح القدير : ينظر(  )

 . 84 / ، هناي  املحتاج 86 / مغني املحتاج : ينظر( 9)

 . 6املائدة، من اآلي  رقم : سورة( 4)

 . 4 2/5 موسوع  أ ها  الطهارة : ينظر( 5)

: ، ومس م يف فنحيح (33 )رقم    5/ كتاب الوضوء، باب الوضوء يف التور : أخرج  البخار، يف فحيح ( 6)

 (. 95 )رقم   45 / يف ف   الوضوء  كتاب الطهارة، باب آخر
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         : ،كنننام قنننال يف التنننيمم( )﴾ڀٺ﴿:قنننول اهلل تبنننارك وتعننناىل( 9

، ف ننام مل انن  االقتصننار يف التننيمم عننىل بعننض ( )﴾ىب نب﴿

 (9).الوج  دون بعض كان الرأس ك لن

قياس املمسوح باملغسول، فهام أن  ا  اسنتيعاب العضنو املغسنول فهن لن ( 4

 .(4)املمسوح

امسح برأسن إال ث ثن  جناز، كأننن ق نت : أن االستثناء يص ح فيها؛ لو ق ت( 5

 . (5)امسح رأسن إال ث ث 

 : أدلة القول الثاين

 . (6)﴾ڀٺ﴿:قال اهلل تعاىل(  

يف اآلي  أن من مسح من رأس  شيئا فقد مسح برأسن ؛ ألن البناء : وج  الدالل 

 .(8)ل تبعيض( برؤوسهم: )يف قول 

 :املناقشة

 : يناقش من وجهني

من زعم أن الباء ل تبعيض، فقد جاء عن أهل : قال ابن برهان»: (7)قال يف الهايف( أ

ذكروا أنن  مسنح   ملسو هيلع هللا ىلصأهل ال غ  بام ال يعرفون  ألن ال ين وف وا وضوء النبي 

 .«رأس  ك  

                                                           
 . 6املائدة، من اآلي  رقم : سورة(  )

 . 6: املائدة، من اآلي  رقم: سورة(  )

 . 62 / ، ال خرية 87/ املقدمات املمهدات : ينظر( 9)

 . 62 / ، ال خرية 4  / املعون  عىل م ه  عامل املدين  : ينظر( 4)

 . 62 /  خرية ، ال87/ املقدمات املمهدات : ينظر( 5)

 . 6: املائدة، من اآلي  رقم: سورة( 6)

 .84 / ، هناي  املحتاج 86 / ، مغني املحتاج  4/ األ  : ينظر( 8)

(7 ) / 3. 
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دافعنا  ملسو هيلع هللا ىلصلو فح أن الباء تص ح ل معنيك وأشهل األمر لهان فعنل رسنول اهلل ( ب

 .( )فالة إال ب  ه ا وضوء ال يقبل اهلل: لإلشهال ألن  مسح مجيع رأس  وقال

نَيته ه وعنىَل .. »: وفين  ملسو هيلع هللا ىلصيف وضوء النبي   ديب املغرية بن شعب  (   وَمَسنَح بنافه

 ( )«..العهامَم ه وعىَل ُخَ ْي ه 

 :وجه الدَّللة

        اكت ى بمسنح النبعض؛ فندل عنىل أن الواجن  بعنض النرأس  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

 .(9)ال مجيع 

 :املناقشة

مسح بنافنيت  حممنول عنىل أن ذلنن منع  ملسو هيلع هللا ىلصما ورد يف احلديب من أن النبي 

 .(4) العامم ، كام جاء م رسا يف بعض أل اظ  ديب املغرية

ي اسنتيعاب  يف العنرف، نيء ال يقتضنأن األمر تع ق باملسح بالرأس، واملسح بالش( 9

ورضبنت كتبت بالق م، : مسحت يد، باملنديل، وإن مل يمسح به  ، ويقال: يقال

         رب بهنل السنيف، فيتنناول أدننى نبالسيف، وإن مل يهت  بهنل الق نم، ومل يضن

 .(5)ما يط ق ع ي  االسم

 :املناقشة

 ملسو هيلع هللا ىلصمل يرش إىل أن النبني  ملسو هيلع هللا ىلصيمهن أن يناقش بأن مجيع من وفف وضوء النبي 

 .اكت ى بالبعض؛ فدل عىل أن املراد مسح مجيع الرأس

                                                           
أبواب الطهنارة وسنننها، : أخرج  ابن ماج  يف سنن  «..ه ا وضوء»: ، و ديب87/ املقدمات املمهدات : ينظر(  )

كتناب الطهنارة، : ، والبيهقي يف السننن الهنرب (3 4)رقم   67 / ثالثا باب ما جاء يف الوضوء مرة ومرتك و

كتناب : ، والندارقطني يف سننن (983)مجاع أبواب سن  الوضوء وفرض ، باب فضنل التهنرار يف الوضنوء رقمن  

 (. 57 )رقم   94 /  ملسو هيلع هللا ىلصالطهارة، باب وضوء رسول اهلل 

 (. 84 )رقم   53 /  النافي  والعامم  كتاب الطهارة، باب املسح عىل: أخرج  مس م يف فحيح (  )

 . 86 / مغني املحتاج : ينظر( 9)

كتاب الطهارة، باب املسنح عنىل : ، يف بعض أل اظ احلديب يف فحيح مس م52/  ح منتهى اإلرادات : ينظر( 4)

املقندمات : ، وينظنر«مسح عىل اخل نك، ومقند  رأسن ، وعنىل عاممتن »(: 84 )رقم   58 / النافي  والعامم  

 . 6/77، ت سري القرطبي 78/ املمهدات 

 . 4/ بدائع الصنائع : ينظر( 5)
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 :الرتجيح

القنول األول فيجن ئ يف مسنح النرأس مسنح االبن   -واهلل أع نم-الراجح 

وعموم ، وال ا  استيعاب مجيع الرأس ملا يف ذلنن منن املشنق  ومسنح النرأس 

مبني عىل التخ يف؛ وملوافق  ه ا لظواهر النصوص منن الهتناب والسنن ، وألن 

 . القول الثاين ال ينضبط ول ا وجد من يقول بأن مسح بعض شعرة جم ئ
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 املبحث األول

 املسح على العمامة
 املراد بالعاممة : املطلب األول

ألبسن  ( تعمنيام)العامم  ما ي ف عىل الرأس، واجلمنع عامئنم وعنام ، وعّممن  

البيض  العامم ، وُعمم الرجل، ُسِود؛ ألن العامئم تيجان العرب، وربام كني اا عن 

 . ( )اا بمعنى( وتعمم)بالعامم ، ( اعتم)أو املغ ر، و

 حكم املسح عىل العاممة مع الرأس: املطلب الثاين

، ( )أمجع الع امء عىل أن من مسح عىل نافيت  وعاممت  أجن أ  ذلنن منع العن ر

 . وذلن بأن يمسح عىل نافيت  ثم يتم املسح عىل عاممت 

 : واستدلوا عىل ذلن باألدل  التي ورد فيها املسح عىل العامم  والنافي ، ومنها

مسح عىل اخل ك، ومقند  رأسن ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -- ديب املغرية بن شعب  

 .(9)وعىل عاممت 

 : وجه الدَّللة

مسح عىل مقد  رأس  وأتم املسح عىل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديب فحيح رصيح يف أن النبي 

 . عاممت 

 دون الرأس حكم اَّلقتصار عىل مسح العاممة :املطلب الثالث

إذا كان عىل املتوضئ عامم  وأراد املسح ع يها دون املسح عىل يشء من الرأس 

 فهل ل  ذلن؟ 

                                                           
 .48 /99، تاج العروس 4 4/  ، لسان العرب 7  خمتار الصحاح ص: ينظر(  )

وبالتايل فإن من مسح نافيت  فقند مسنح  -كام سبق بيان -الشافعي  عد  وجوب استيعاب الرأسم ه  احلن ي  و(  )

الواج  ع ي  مسح ، فإن أتم املسح عىل عاممت  كان زيادة عىل الواج ، وأما م ه  اإلما  مالن فوجوب مسنح 

كتناب الطهنارة -قنال شني  اإلسنال  يف  ح العمندة. مجيع الرأس وال يباح املسح عىل منا ُيغطنى بن  إال لعن ر

، بحنر املن ه  3  / و، الهبنري ، احلا 4/ األ  : وينظر. «مسح العامم  مع الرأس مرشوع إمجاعا»:65 ص

 ،8  / ، البيان 55 / ، الته ي   5 / ،   ي  الع امء 86 / ، ال تاو  الهرب  36/ ل روياين 

 (.84 )رقم   53 / كتاب الطهارة، باب املسح عىل النافي  والعامم  : أخرج  مس م يف فحيح ( 9)
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 : اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني

اوز االقتصار عنىل مسنح العاممن  يف الوضنوء، وهنو من ه   :القول األول

 . ( )احلناب  

ال اوز االقتصار عىل مسح العاممن ، وهن ا القنول هنو من ه   :القول الثاين

 .(4)والشافعي  (9)واملالهي  ( )احلن ي 

 : األدلة

 :أدلة القول األول

اَمر اخلَُ كه  َعىَل  َمَسَح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل »:عن بالل (    (5).«َواخله

 : وجه الدَّللة

مسنح عنىل اخلنامر، واملنراد بناخلامر يف  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديب نص رصيح عىل أن النبني 

 . (6)احلديب العامم 

 :املناقشة

كان بعيدا منن  فظنن أنن  مسنح عنىل العاممن   نك مل يضنعها عنن  أن بالال ( أ

 .(8)رأس 

أن الرواي  وقع فيها اختصار، واملنراد مسنح النافني  والعاممن  وإننام  ن ف ( ب

ألن مسحها كان مع وما؛ ألن مسنح النرأس مقنرر  ؛بعض الرواة ذكر النافي 

                                                           
، املبندع يف  ح املقننع 58 / ملمتنع يف  ح املقننع ، ا37/  ح ابن ناجي التنوخي عىل متن الرسنال  : ينظر(  )

 .  6 / ، كشاف القناع  6/ ،  ح منتهى اإلرادات 4  / 

، جممنع األهننر يف 3 9/ ، البحر الرائق 5/ ، بدائع الصنائع  2 / ، املبسوط 3 / النتف يف ال تاو  : ينظر(  )

 . 85/  ح م تقى األبحر 

، املندخل البنن 87/ ، املقدمات املمهدات 68 / ، ال خرية 7 /   مالن بن أنس الت ريع يف فق  اإلما: ينظر( 9)

 .84 / احلاج 

، الوسنيط 3 ، ك اي  األخيار يف  نل ااين  االختصنار ص3  / ، احلاو، الهبري   ، اإلقناع ص 4/ األ  ( 4)

 . 8  / ، البيان يف م ه  اإلما  الشافعي 55 / ، الته ي  يف فق  اإلما  الشافعي 77 / 

 (. 85 )رقم   46/ كتاب الطهارة، باب املسح عىل النافي  والعامم  : أخرج  مس م يف فحيح ( 5)

 (. خ   ر) 58 /4لسان العرب : ينظر( 6)

 . 3 9/ ، البحر الرائق  2 / املبسوط : ينظر( 8)
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مع و  هلم، وكان املهم بيان مسح العامم  ليهمل سن  االسنتيعاب، يندل عنىل 

كام جاء يف  ديب بنالل  فح  ه ا التأويل؛ أن  رصح ب  يف  ديب املغرية 

 .( )مسح عىل اخل ك وبنافيت  وعىل العامم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 : اجلواب

، فيهنون  أن عام  من  هى املسح عىل العامم  مل ي كروا النافي  إال املغرية 

، قال يف ( )قد فع   يف بعض األوقات؛ إذ لوكان هو املداو  ع ي  ملا أا    األكثرون

: وهن   ال  ظن : قال أبنو  ناتم»: (9)فحيح ابن  بان بعد أن أورد  ديب املغرية

قد تنوهم منن مل حيهنم فنناع  ( يف  ديب املغرية)ومسح بنافيت  وفوق العامم  

الع م أن املسح عىل العامم  دون النافي  اري جائ ، واعل خنرب عمنرو بنن أمين  

عنىل العاممن  كنان  ملسو هيلع هللا ىلصجممال، وخرب مغرية ال ، ذكرنا  م رسا ل ، أن مسح النبني 

ق املسح عىل النافني  دون العاممن ، إذ النافني  منن النرأس، ذلن مع النافي  فو

عىل رأسن  يف وضنوئ ، ومسنح  ملسو هيلع هللا ىلصوليس بحمد اهلل ومن  ك لن، بل مسح النبي 

عىل عاممت  دون النافي ، ومسح عىل نافيت  وعاممت  ثالل مرار يف ثالث  مواضنع 

امل خمت   ، فهل سن  يستعمل من انري أن يهنون اسنتعامل أ ندمها  نتام، واسنتع

 .«اآلخر مهروها

األفل أن اهلل تعاىل فرم مسح الرأس واحلديب حمتمل ل تأوينل فنال ين ك ( ت

 .(4)اليقك باملحتمل

 : املناقشة

مسح عىل عاممتن   نديب  ملسو هيلع هللا ىلصيمهن أن يناقش بأن احلديب الوارد يف أن النبي 

 . فحيح رصيح ال حيتمل التأويل إال عىل وج  الته ف

                                                           
 . 3 9/ البحر الرائق : ينظر(  )

 . 65  ح العمدة لشي  اإلسال  : ينظر(  )

كتاب الطهارة، باب املسح عىل اخل ك واريمها، ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أن املسنح عنىل : ابن  بانفحيح ( 9)

 (. 946 )رقم   86 /4العامم  اري جائ  

 . 89 / البناي   ح اهلداي  : ينظر( 4)
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َي ً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسوَل  َبَعَب »: قال عن ثوبان (   د َفَأَفاَاُمُ  ََسه ُموا َفَ اَم ، الرَبْ  َعنىَل  َقده

ك ( )الَعَصائه ه  َعىَل  َيْمَسُحوا َأنْ  َأَمَرُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسوله   . «( )َوالَتَساخه

 : وجه الدَّللة

أفحاب  باملسح عىل العصائ ، وهي العامئنم فندل عنىل إبا ن   ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 

 . املسح ع يها

 :املناقشة

خيص بعنض أفنحاب   ملسو هيلع هللا ىلصخص ب  ت ن الرسي  لع رهم فقد كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي (  أ

 ب نبس احلرينر، وخ يمن   بأشياء، كنام خنص عبند النرمحن بنن عنوف 

 . (9)بشهادت  و د 

 : اجلواب

يمهن أن ااب عن  بأن من القواعد املقررة عند أهل الع نم أن العنربة بعمنو  

ال  ظ ال بخصوص السب ، ثنم إن إبا ن  املسنح عنىل العامئنم ورد يف أكثنر منن 

 .  ديب يف الس ر واري 

أمرهم أن يمسحوا عىل العامئم والتساخك، فقد كانت عامئنم العنرب  ملسو هيلع هللا ىلص أن  (ب

  لصغرها ومل تهن تعم مجيع الرأس وال إذ ذاك فغارا ول لن سميت عصائ

 (4).متنع من وفول املسح إلي ، إما مبا ة أو ب ال

                                                           
 .44 /9النهاي  البن األثري . هي العامئم؛ ألن الرأس يعص  اا: العصائ (  )

، واحلديب  6/ اري  احلديب ل خطاح : ينظر. كل ما يسخن ب  القد  من خف وجورب ونحومها: التساخك(  )

مسنند : ، وأمحند يف مسنند (46 )رقمن   56/ كتاب الطهارة، باب املسح عىل العامم  : أخرج  أبو داود يف سنن 

كتاب الطهنارة، : رك، واحلاكم يف املستد(7 7  )رقم   66 2/5 األنصار ريض اهلل عنهم، ومن  ديب ثوبان 

ه ا  ديب فحيح عىل  ط مس م، ومل »: وقال( 626)رقم   63 / املسح عىل العصائ  والتساخك والعامم  

أنن  بعنب َسين  أو »: وأورد البغنو، بسنند . «ملسح عىل العامم  بغري ه ا ال  ظخيرجا  ا ا ال  ظ، إنام ات قا عىل ا

 . 45/  ح السن  ل بغو، : ينظر «اخكجيشا فأمرهم أن يمسحوا عىل املشاوذ والتس

 . 2 / املبسوط : ينظر( 9)

 . 965/ احلاو، الهبري : ينظر( 4)
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 :املناقشة

يمهن أن يناقش بأن الراجح وجوب مسح عمو  الرأس فإذا كانت العصائ  

 . اطت اال  الرأس فقد اطى بعض ما وج  مسح 

 .أن  أراد عصائ  اجلراح، ول لن خاط  أهل الرسايا( ت

 :املناقشة

يمهن أن يناقش بأن ل ظ احلديب يف العصائ  عمومًا وختصيص  بالعصنائ  

 . التي عىل اجلراح ختصيص ل حديب من اري دليل

أن العامم  حمل لتهميل وظي   املسح فهانت حمال ل مسنح املجن ئ كجوانن  ( 9

 ( ).الرأس

املسنح  عفرشوألن  عضو يسقط يف التيمم وجاء طهور  يف القرآن ب  ظ املسح ( 4

عننىل لباسنن  كننالرج ك وأوىل؛ ألن املسننح إىل املسننح أقننرب مننن املسننح إىل 

 .( )الغسل

 : اآلثار الواردة عن الصحاب  يف املسح عىل العامم  ومنها( 5

رأينت أبنا بهنر : )قنال. رو  ابن أح شيب  بسند  عن محيد بن اسي   الصناجي( أ

 .(9)(يمسح عىل اخلامر

إن شئت فامسنح »:  قال عمر : ن سويد بن ا    قالورو  أيضًا بسند  ع (ب

 . (4)«عىل العامم  وإن شئت فان عها

 : أدلة القول الثاين

 .(5)﴾ڀٺ﴿:قول  تعاىل -1

                                                           
 .65 كتاب الطهارة ص.  ح العمدة البن تيمي : ينظر(  )

 .املرجع السابق: ينظر(  )

 ( .    )رقم   2 9/ كتاب الطهارة ، من كان ير  املسح عىل العامم  : أخرج  ابن أح شيب  يف مصن   ( 9)

 (. 6  )رقم     9/  ينظر املرجع السابق(4)

 . 6: املائدة، من اآلي  رقم: سورة( 5)
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تع نق ال نرم أن األمر ورد باملسح عىل الرأس، وظاهر الننص  :وجه الدَّللة

منن واملاسح عىل العامم  ليس ماسحا ل رأس فالعامم  متنع بالرأس من اري  ائل، 

  ( ).وفول املاء إىل الرأس

 : املناقشة

يمهنن أن يننناقش بنأن اآلينن  وردت يف بينان فنن   الوضنوء، ومل ُينن كر فيهننا 

يف اآلين  اسنل النرج ك إىل  وردل اخلاف  كمن لبس خ ا أو عامم ، ول ا ااأل و

 . الهعبك، مع أن االت اق عىل إبا   املسح عىل اخل ك

يتوضنأ وع ين  عاممن   ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسنول اهلل »: قال عن أنس بن مالن  - 

، فأدخننل ينند  مننن حتننت العاممنن  فمسننح مقنند  رأسنن ، ومل ينننقض ( )قطرينن 

 (9).«العامم 

 : وجه الدَّللة

مقد  رأس  ومل يمسح عىل العامم ، ولو كنان  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديب إثبات مسح النبي 

 . املسح عىل العامم  مبا ًا ملسح ع يها

 : املناقشة

 : يناقش استدالهلم من عدة أوج 

 . احلديب ضعيف ال تثبت ب  األ ها ( أ

عىل عاممت  يف ه ا احلديب ال ين ي إبا ن  املسنح ع يهنا  ملسو هيلع هللا ىلصعد  مسح النبي ( ب

 . يف أ اديب أخر  ملسو هيلع هللا ىلصلورود  عن  

                                                           
، 68 /  خرية ، الن28 / ، مواهن  اجل ينل 7 / ، الت ريع يف فق  اإلمنا  مالنن 5/ بدائع الصنائع : ينظر(  )

 . 427/ ، املجموع 3 ك اي  األخيار ص

هي ثياب مُحر هلا أعال  فيها بعض »: 948/ بهرس القاف نوع من الربود، قال العيني يف  ح أح داود :  القطري (  )

 .  997املغرب يف ترتي  املعرب ص: وينظر.  «اخلشون ، منسوب  إىل قطر ، موضع بك عامن وسيف البحر

، (56  )رقمن   93 /6عبداهلل بنن معقنل عنن أننس،  مسند أنس بن مالن : يف األ اديب املختارة أخرج ( 9)

، وأبنو (628)رقم   63 / كتاب الطهارة، باب املسح عىل العصائ  والتساخك والعامم  : واحلاكم يف املستدرك

أبنواب الطهنارة : ماج  يف سننن ، وابن (48 )رقم   56/ كتاب الطهارة، باب املسح عىل العامم  : داود يف سنن 

ضنعيف أح : ، وضعف احلنديب األلبناين، ينظنر(564)رقم   956/ وسننها، باب ما جاء يف املسح عىل العامم  

 رس العامم  عن رأس  ومسح عىل  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل : قال ~واستدل بعض ال قهاء بحديب جابر . 46/ داود 

 .  السن  مسنداومل أجد ه ا احلديب يف يشء من كت« نافيت 
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مل يننقض عاممتن   تنى  ملسو هيلع هللا ىلصبن  أن النبني  مقصنود أننس »: قال ابن القنيم( ت

يستوع  مسح الشعر ك  ، ومل ينف التهميل عىل العامم ، وقد أثبت  املغرية بنن 

 .( )«شعب  واري ، فسهوت أنس عن  ال يدل عىل ن ي 

 : األ اديب التي ورد فيها األمر بمسح الرأس بالقول أو بال عل ومنها -9

ر  اهلل تعاىل فيغسنل ال تتم فالة أ دكم  تى يسبغ الوضوء كام أم»: ملسو هيلع هللا ىلصقول  

 .( )باحلدي «وجه  ويدي  إىل املرافق ويمسح برأس 

األمر وال عل جاءا بمسح الرأس دون العامم ؛ وقد أخنرب النبني  :وجه الدَّللة

يف احلديب بأن الصالة ال تتم إال ا ا الوضوء وفين  مسنح النرأس ومل ين كر  ملسو هيلع هللا ىلص

  (9).العامم 

 : املناقشة

عىل عاممت  مل خيالف السن  يف األمر باملسح عنىل يمهن أن يناقش بأن من مسح 

الرأس، ألن السن  كام وردت بوجوب مسح النرأس إن كنان  ناَسا، فقند أتنت 

 .بإبا   مسح العامم  عىل الرأس بدل املسح ع ي 

، يف املسح عىل النرأس دون العاممن  اآلثار التي وردت عن بعض الصحاب ( 4

 : ومنها

عنن  سألت جابر بن عبد اهلل : عن أح عبيدة بن حممد بن عامر بن ياَس قال 

: وسألت  عن املسح عىل العاممن  فقنال. السن  يا ابن أخي»: املسح عىل اخل ك فقال

 .(5)ومل يعرف ل لن نهري. (4)«أمس الشعر املاء

                                                           
 . 78 -76 / زاد املعاد : ينظر(  )

 ،28 / مواه  اجل يل : ينظر(  )

 ،3  / ، احلاو، الهبري 28 / مواه  اجل يل : ينظر( 9)

، ويف موطنأ ( 2 )رقمن   69 / أبواب الطهارة، باب ما جاء يف املسح عنىل العاممن  : أخرج  ال م ، يف سنن ( 4)

منا جناء يف  -كتاب وقنوت الصنالة : ال  تى يمسح الشعر باملاء: ح عىل العامم  فقالمالن أن جابرًا سئل عن املس

 (. 39)رقم   46/ املسح بالرأس واألذنك 

 . 28 / مواه  اجل يل : ينظر( 5)
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 : املناقشة

 : يمهن أن يناقش بام يأيت

، وإذا ثبت بالسن  فال رأ، أل ند منع ملسو هيلع هللا ىلصأن املسح عىل العامم  ورد عن النبي  - 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسن  رسول اهلل 

أن املسح عىل العامم  ورد عن عدد من كبار الصحاب  كأح بهر وعمنر وأننس  - 

 .  ، ف م حيصل االت اق عىل قول جابر ( )واريهم رضوان اهلل تعاىل ع يهم

األعضاء ومسح الرأس فنال ين اد عنىل الهتناب أن الهتاب الع ي  ورد بغسل ( 5

 ( )بخرب شاذ

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن األ اديب التي ورد فيها املسح عىل العامم  أ اديب ثابت  

 . وليست شاذة ملسو هيلع هللا ىلص فحيح  عن النبي

املسح إنام يهون بدال عن الغسل ال عن املسح، والرأس ممسوح، فهيف يهنون ( 6

 (9). املسح عىل العامم  بدال عن  بخالف الِرجل

 : املناقشة

       يناقش بأن املسنح إننام يهنون بندال عنن الغسنل ال عنن املسنح مل ينأت عنن  

ومل متنع السن  بأن يهون مسح بدل مسح، بل املسح عوضنا عنن املسنح  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(4)أوىل من املسح عوضا عن الغسل

  (5).وألن  ال ي حق  كثري  رج يف إدخال اليد حتت العامم  واملسح عىل الرأس( 8

                                                           
 . 922/ املغني : ينظر(  )

 . 3 9/ البحر الرائق : ينظر(  )

 .  2 / املبسوط : ينظر( 9)

 . 65 ،  ح العمدة لشي  اإلسال  ابن تيمي  ص928/ املحىل : ينظر( 4)

 .3  / ، احلاو، الهبري  2 / املبسوط : ينظر( 5)
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 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن عد  املشق  يف إدخال اليد حتت العامم  يف  ق من ال ير  

أس، أما من يعتقند وجنوب مسح عمو  الرأس ويهت ي بمسح مقد  الروجوب 

 . ( )فإن املشق  يف ذلن ظاهرة  -وهو الصحيح-مسح الرأس

 ( ).أن املسح عىل العامم  منسوخ فقد كان أول األمر ثم نس  إبا ت ( 7

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن القول بالنسن  ي تقنر إىل دلينل إذ ال دلينل عنىل النسن ، 

ومنا ثبنت منن األ هنا  »: واألفل عد  النس ، قال شي  اإلسنال  ابنن تيمين 

 . (9)«بالهتاب والسن  ال اوز دعو  نسخ  بأمور حمتم   ل نس  وعد  النس 

الغسنل ولنو لنبس القياس عىل الوج  واليدين، فالواج  يف الوج  واليندين ( 3

 (4).ع يهام شيئا مل يبح ل  املسح ع ي 

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بنأن قيناس مسنح النرأس عنىل الوجن  واليندين قيناس منع 

ال ارق، فالوج  واليدان ال يسنقطان يف التنيمم بخنالف النرأس، كنام أن النرأس 

 .الواج  في  املسح بخالف الوج  واليدين

ر عنىل املسنح نمع بقاء العامم  ف م ان  أن يقتصنأن املسح عىل الرأس ممهن ( 2 

ع يها لعد  احلاج  إلي ، واسل الرج ك اري ممهنن منع بقناء اخل نك، فجناز 

  (5).املسح ع يهام؛ ألن احلاج  داعي  إلي 

                                                           
 . 65  ح العمدة لشي  اإلسال  : ينظر(  )

 . 3 9/ البحر الرائق : ينظر(  )

 .  9/978 جمموع ال تاو  : ينظر( 9)

 . 67 / ال خرية  ،28 / مواه  اجل يل : ينظر( 4)

 . 956/ احلاو، الهبري : ينظر( 5)
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 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن ذلن ممهن ملن كان ال يمسح إال ج ءا من الرأس، أما من 

وهو عمو  الرأس وع ي  عامم  تغطي اال  رأسن   أراد استيعاب الواج  مسح 

 .فإن ن عها في  مشق 

وألن العدول عن الغسل إىل املسح رخص ، والعضو الوا ند ال اتمنع فين  (   

 .( )رخصتان

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن مسح الرأس ليس رخص  بل ته يف ألن اهلل إنام  ع يف 

يف  االت خاف  خت ي نا عنىل امله نف الوضوء مسح الرأس، والرخص  إنام تباح 

 . ( )وليس يف مجيع األ وال كام يف مسح الرأس يف الوضوء

 : الرتجيح

 : القول األول ملا يأيت -واهلل أع م-الراجح 

أ اديب املسنح عنىل : ق ت»: (9)، قال يف عون املعبودملسو هيلع هللا ىلصثبوت ذلن عن النبي  - 

العامم  أخرجها البخار،، ومس م، وال م ،، وأمحد، والنسائي، وابن ماج ، 

واري وا د من األئم  من طرق قوي  متص   األسانيد، وذه  إلي  مجاعن  منن 

أن  مسح عىل الرأس فقنط، وعنىل  ملسو هيلع هللا ىلصالس ف كام عرفت، وقد ثبت عن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصا، والهل فحيح ثابنت عنن النبني العامم  فقط، وعىل الرأس والعامم  مع

مبنك عنن اهلل تبنارك وتعناىل  ملسو هيلع هللا ىلصموجود يف كت  األئمن  الصنحاح، والنبني 

ر اإلج اء عىل بعض ما ورد لغري موج  لنيس منن دأب املنصن ك بنل نفقص

 .«احلق جواز املسح عىل العامم  فقط

                                                           
 . 956/ احلاو، الهبري : ينظر(  )

 .    ، ع م أفول ال ق  ص38/ األشبا  والنظائر ل سبهي : ينظر(  )

(9 ) / 52 . 
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فهنالالء سنت  منن »: بعند ذكنر  األ ادينب املثبتن  ل مسنح ( )وقال يف املحنىل

املغرية بن شعب ، وبالل، وس امن، وعمرو بنن أمين ، : -ريض اهلل عنهم-صحاب  ال

             بأسنانيد  ملسو هيلع هللا ىلصوكعن  بنن عجنرة، وأبنو ذر، ك هنم ينرو، ذلنن عنن رسنول اهلل 

 .«ال معارم هلا وال مطعن فيها

واع م أن كل من تأول يف ه   األخبار تنأوياًل »:وقال شي  اإلسال  ابن تيمي 

مل يقنف  -سح عىل العامم  مع بعض الرأس هو املج ئ ونحو ذلننمثل كون امل-

عىل جمموع األخبار، وإال فمن وقنف عنىل جمموعهنا أفادتن  ع نام يقيننًا بخنالف 

 .( )«ذلن

قال   ملسو هيلع هللا ىلصوهم أع م الناس بسن  النبي -ثبوت ذلن عن عدد من الصحاب   - 

: (4)    يف املحنىل، وقال ابن (9)«املسح عىل العامم  إمجاع الصحاب »: شي  اإلسال 

 .«وا ا القول يقول مجهور الصحاب  والتابعك»

وبناء عىل ه ا ف من لبس عامم  االكت اء باملسح ع يها وُيستح  ل  أن يمسنح 

 .(5)ما بدا من رأس  مع مسح  عىل العامم 

 

 

 

                                                           
(  ) /925. 

 .   /  جمموع ال تاو  : ينظر(  )

 . 54 /  ح العمدة : ينظر( 9)

(4 ) /925 . 

 .96/ ، اإلقناع 8  / املبدع : ينظر( 5)
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 املبحث الثاني 

 املسح على اخلمار
 معنى اخلامر : املطلب األول

اخلاء وامليم والراء أفل وا د يندل عنىل »: ( )قال يف مقاييس ال غ : اخلامر لغ 

 .«التغطي ، واملخالط  يف س 

نرًيا»اليشء  «مَخَْرُت »  «خَتََمنَرْت »املنرأة و «اْخَتَمنَرته »و. اطيتن  وسن ت  «خَتْمه

«مُخُرأل »لبست اخلامر واجلمع 
( ). 

 .(9)تغطي ب  املرأة رأسها ثوب: افطال اً 

 حكم املسح عىل اخلامر: املطلب الثاين

       إذا كان عىل املرأة مخنار وأرادت أن تتوضنأ، فهنل هلنا أن متسنح عنىل مخارهنا 

 وال تن ع ؟

 : يمهن بيان احلهم يف ه   املسأل  من خالل ما يأيت

         فيصنل إىل  إذا كان اخلامر لن  ثقنوب بحينب ين ن  ب نل املناء إىل النرأس :أوَّلً 

 .(4)الب ل إىل الرأس  ما ا  مسح  أج أ املسح ع ي  إن ن 

أما إن مل يهن ل خامر ثقوب وإذا مسح ع ين  مل يصنل الب نل إىل النرأس، فقند 

 : اخت ف ال قهاء يف  هم املسح ع ي  عىل قولك

 .(5)إبا   املسح عىل اخلامر، وهو م ه  احلناب   :القول األول

                                                           
(  ) /  5. 

 . 4  /  ، تاج العروس 36املصباح املنري ص: ينظر(  )

 .5  / ، املبدع 36، املصباح املنري ص4 9/5البحر الرائق : ينظر( 9)

، جممنع األهننر يف  2 / ، املبسنوط 98/ ، املحيط الربهاين 5/ بدائع الصنائع، دون اإلشارة إىل الربع : ينظر( 4)

 . 2 4/ ، املغني 85/  تقى األبحر  ح م 

 . 8  / ، مطال  أويل النهى 42/ الهايف : ينظر( 5)
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، وهو قول اجلمهنور منن ( )ال ا ئ املسح عىل اخلامر يف الوضوء :الثاينالقول 

 .(5)ورواي  عن اإلما  أمحد (4)والشافعي  (9)واملالهي  ( )احلن ي 

 : األدلة

 : أدلة القول األول

 (6)امسنحوا عنىل النصنيف: )يقنول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسنول اهلل : قال عن بالل (  

  (7)(.(8)واملوق

 : وجه الدَّللة

 .امسحوا عىل النصيف نص عىل إبا   املسح عىل اخلامر  ملسو هيلع هللا ىلصيف قول  

 .(3)«أهنا كانت متسح عىل اخلامر»: -ريض اهلل عنها-عن أ  س م  (  

 : وجه الدَّللة

نصنا  ملسو هيلع هللا ىلصع مت ذلن من جه  رسنول اهلل  -ريض اهلل عنها-لوال أن أ  س م  

 (2 ).أو دالل  ملا عم ت ، وهي أفهم ملراد 

                                                           
 . -كام سبق بيان -قتصار عىل مسح اخلامر دون الرأساملقصود هنا اال(  )

 .3 9/ ، البحر الرائق 5/ ، بدائع الصنائع 3 / النتف يف ال تاو  : ينظر(  )

، 7 / ، الت ريع يف فق  اإلما  مالن 85/  جممع األهنر يف  ح م تقى األبحر ، 95/ موطأ اإلما  مالن : ينظر( 9)

إن كان ل رضورة من  ر وشبه  أو يهون يف باطن الشعر لتغيري  وقتل دواب  جاز املسنح : 68 / قال يف ال خرية 

 .28 ،26 / عىل احلناء، مواه  اجل يل 

 . 428/ املجموع : ينظر( 4)

 . 65 ،  ح العمدة البن تيمي ، كتاب الطهارة ص24 / وتصحيح ال روع ال روع : ينظر( 5)

 .«اخلامر: النصيف»: 499 /4قال يف الصحاح ( 6)

. «واجلمنع أمنواق، عنرح فنحيح. رضب منن اخل ناف: واملنوق»: واخت  ت عبارهتم يف املوق، فقال ابن سيد ( 8)

الن ، : املوق»: وقال اجلوهر،. «ع عىل األمواقوام. رضب من اخل اف: املوقان»: و هى األزهر،، عن ال يب

: وك ا قال اهلرو،. «اخلف، فاريس معرب، ومجع  أمواق: املوق»: وقال الق از. «ي بس فوق اخلف، فاريس معرب

اإلمنا  يف معرفن  أ ادينب األ هنا  . «اخلف، واجلمع أمواق: املوق»: وقال كراع. «اخلف، فارسي  معرب : املوق»

 / 22. 

باب الباء، أبنو جنندل : ، والطرباين يف املعجم الهبري(  )رقم   94  ال ع راين يف مسند بالل بن رباح صأخرج( 7)

 ( .29  )رقم   962/ .. بن سهيل بن عمرا

 (. 4  )رقم   2 9/ كتاب الطهارة، من كان ير  املسح عىل العامم  : أخرج  ابن أح شيب  يف مصن  ( 3)

 . 66 تيمي ، كتاب الطهارة ص ح العمدة البن : ينظر( 2 )
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 .( )معتاد يشق ن ع ، فأشب  العامم  اخلامر م بوس( 9

 : أدلة القول الثاين

 : اآلثار الواردة، ومنها (  

            رأينت فن ي  بننت أح عبيند»: قنال ر ريض اهلل عننهاممنوىل ابنن عمن عن نافع( أ

 توضننأت فأدخ ننت ينندهيا حتننت مخارهننا فمسننحت  -ريض اهلل عنهننا-

 ( ).«بنافيتها

ال، ولهنن متسنح عنىل : املرأة متسح عىل مخارهنا، فقنالُسئل عن »: عن نافع ( ب

 .(9)«رأسها

 :املناقشة

 -ريض اهلل عنهنا-وفن ي   -رمحن  اهلل-يمهن أن يناقش بأن ما ذكر عن نافع 

رأ، هلام ال ي    اريمها األخ  ب  ، ال سيام وقد جاء عن اريمها إبا   املسنح ، كنام 

 . -ريض اهلل عنها-ورد عن أ  س م  

م بوس لرأس املرأة ال يشق املسنح منن حتتن  وال تندعو احلاجن  لن لن، ألن  (  

 . (4)كالوقاي ، وال ا ئ املسح عىل الوقاي  فه لن اخلامر

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن قياس اخلامر عىل الوقاي  قياس مع ال ارق، فاخلامر حيتناج 

أكنرب منن املشنق  يف إىل لف وعقد بخالف الوقاي ، واملشق  احلاف   يف ن ع اخلامر 

 .الوقاي 

                                                           
 . 57 /  ، املمتع يف  ح املقنع    / املغني : ينظر(  )

، وابنن أح (42)رقمن   95/ كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املسنح بنالرأس واألذننك : أخرج  مالن يف املوطأ(  )

 . 8 9/ كتاب الطهارة، يف املرأة كيف متسح رأسها : شيب  يف مصن  

 (.  5 )رقم   3 9/ كتاب الطهارة، يف املرأة متسح عىل مخارها : ن أح شيب  يف مصن  أخرج  اب( 9)

 . 53 / ، املمتع  ح املقنع    / املغني : ينظر( 4)



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي         511

 األربعون العدد - ة الرابعة والثالثونالسن                   

 : الرتجيح

القول األول، ال سيام مع املشق  أو احلرج ول ا فُيشن ط  -واهلل أع م-الراجح 

، ألن املسح من حتت اخلنامر إذا مل يهنن مندارًا ( )أن تهون مدارًا من حتت   وقهن

 . حتت احل ق يسري

فهثري من مخر النساء يف ن عها مشق  ال تقل عنن املشنق  يف نن ع العاممن ، قنال 

ين  املشنق  وال ين أجازوا االقتصار عىل مسح العامم   طنوا ف»: احلافظ يف ال تح

، كام أن كشف املرأة رأسها قد يهون في  من احلرج كنام لنو «يف ن عها، كام يف اخلف

جال، ف ي القول بإبا   املسح عىل اخلنامر منا مل جتد مهانًا تتوضأ في  إال بحرضة ر

ومع نو  أن يف هن ا »: يتناس  مع سام   الرشيع  ومقافدها، قال شي  اإلسال 

منن الرخصن  التني تشنب  أفنول  -يعني املسح عىل العامئم ومخر النسناء-الباب 

 . ( )ملسو هيلع هللا ىلص«الرشيع ، وتوافق اآلثار الثابت  عن النبي 

كل  ال فإذ كان هناك مشق  إما لربودة اجلو، وعىل »: وقال الشي  ابن عثيمك

أو ملشق  الن ع وال ف مرة أخر ، فالتسامح يف ه ا ال بنأس بن ، وإال فناألوىل أال 

 . (9)«متسح

 

 

                                                           
 .  5/ ، عمدة الطال  62/ الروم املربع : ينظر(  )

 . 97القواعد النوراني  ص: ينظر(  )

 . 93 / الرشح املمتع : ينظر( 9)
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 املبحث الثالث

 املسح على القلنسوة
 املراد بالقلنسوة: املطلب األول

. منن مالبنس النرؤوس  ( )ب تح القاف، اشاء مبطن ُي بس عىل الرأس-: الق نسوة

، ويط ق عىل منا (9)اطاء ل رأس خمت ف األشهال واأللوان،  ( )لبس الق نسوة: والتق يس

 . (4)تدار ع ي  العامم 

 حكم املسح عىل القلنسوة: املطلب الثاين

 :يمهن معرف   هم املسح عىل الق نسوة بحس  لبسها

أن ُت بس الق نسوة مع العامم  فتهون حتت العامم  وإن ظهنر بعضنها،  :احلالة األوىل

ف ي ه   احلال  يمسح ع يها كام يمسح عىل العامم  ؛ ألن الق نسوة يف هن   احلالن  تبنع 

 .  (5)ل عامم 

أن ُت بس الق نسوة وال يهنون فوقهنا يشء، فقند اخت نف ال قهناء يف  :الثانيةاحلالة 

 :  ه   احلال  عىل قولك هم املسح عىل الق نسوة يف

 (6)ال يصح املسح عنىل الق نسنوة، وهن ا القنول هنو من ه  احلن ين  :القول األول

 .(3)واحلناب   (7)والشافعي  (8)واملالهي 

                                                           
 . 5/932، التوضيح لرشح اجلامع الصحيح 578/ البار،  فتح: ينظر(  )

 (.ق س)، واملصباح املنري، وخمتار الصحاح مادة  7 /6لسان العرب : ينظر(  )

 .  42املعجم العرح ألسامء املالبس ص: ينظر( 9)

 . 578/ ، فتح البار، 97/ ، ال باب يف  ح الهتاب  7/ اجلوهرة النرية : ينظر( 4)

فم هبهم عد  جنواز االقتصنار عنىل مسنح الغطناء منن  -سو  م ه  احلناب  -، وأما باقي امل اه   6  / بدع امل: ينظر( 5)

 .  -كام سبق بيان  يف  هم املسح عىل العامم -العامم  والق نسوة 

 . 39 / ، البحر الرائق 7 / ، اجلوهرة النرية عىل خمترص القدور، 7بداي  املبتد، ص: ينظر( 6)

رورة وخنوف نرورة، ف ني انري الضنناملالهي  يف املسح عىل القالنس وكل ما ُيغطى ب  الرأس إبا   املسح ع ين  ل ضنم ه  ( 8)

 . 69 / ،  اشي  الدسوقي 69 / الرشح الهبري : ينظر. الرضر يمنعون من املسح ع يها ويوجبون املسح عىل الرأس

مع املسح عىل مقد  الرأس، وه ا جرينًا مننهم عنىل من هبهم يف إجن اء استح  الشافعي  املسح عىل القالنس إذا مل يرد ن عها ( 7)

 . 99 / ، حت   املحتاج 428/ املجموع : ينظر. املسح عىل ثالل شعرات من الرأس

، 69 / ، كشناف القنناع  6/ ،  ح منتهنى اإلرادات 66 ، مسائل  رب الهرمناين ص59مسائل ابن هانئ ص: ينظر( 3)

 . 7  / مطال  أويل النهى 
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يباح املسح عىل الق نسوة ولو مل يمسنح النرأس، وهنو رواين  يف  :القول الثاين

  ( )م ه  اإلما  أمحد

 :األدلة

 : أدلة القول األول

األفل وجوب مسح الرأس ، ومل يرد نص بإبا   املسح عىل الق نسوة مع أهنا (  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصكانت من املالبس املعتادة يف زمن النبي 

 . ( )االت اق عىل منع املسح عىل القالنس(  

 . (9)أن القالنس ال تس  مجيع الرأس عادة، وال تدو  ع ي ( 9

 . (4)أن القالنس ال يشق ن عها( 4

 : أدلة القول الثاين

ملنا  ملسو هيلع هللا ىلص، ثنم إن رسنول اهلل (5)القالنس م بوس معتاد يس  الرأس أشب  العاممن (  

مسح عىل العامم  أو اخلامر، ع منا أن مبا ة الرأس باملناء لنيس فرًضنا، فنأ، 

يشء لبس عىل الرأس جاز املسح ع ي ، وإن مل يهن ساتًرا ملحل ال نرم، ولنو 

 .(6)مل يشق ن ع 

 : املناقشة

عىل العاممن  ل مشنق  يف ن عهنا وتيسنريًا  ملسو هيلع هللا ىلصيمهن أن يناقش بأن مسح النبي 

 لألم ، فقياس القالنس عىل العامم  واخلامر قياس مع ال ارق، فنإن نن ع القالننس 

 .ال يشق أما ن ع العامم  واخلامر ف ي  مشق 

                                                           
 .  4خمترص اإلنصاف ص: ينظر(  )

 .«..وال نع م أ دًا قال باملسح عىل الق نسوة: وقال ابن املن ر»: 76 / قال يف املغني (  )

 . 974/ ، الرشح الهبري 76 / املغني : ينظر( 9)

 . 974/ الرشح الهبري : ينظر( 4)

 . 976/  املصدر السابق: ينظر( 5)

 . 2 9/ ال تاو  الهرب  : ينظر( 6)
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 : اآلثار الواردة عن بعض الصحاب  يف املسح عىل الق نسوة، ومنها(  

 ( ).أن  مسح عىل ق نسيت  عن أنس ( أ

إن شاء  رس عن رأسن ، وإن شناء : أن  قال رو  األثر  بإسناد  عن عمر ( ب

 . ( )مسح عىل ق نسيت  وعاممت 

 . (9)أن  خرج من اخلالء فمسح عىل الق نسوة   عن أح موسى( ت

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن ما ورد من مسحهم عىل القالنس إنام كان مع املسنح عنىل 

العامئم، ألن املس مك كان من عادهتم لبس العامئم فنوق القالننس، قنال يف عنون 

ولنبس فاملس مون ي بسون الق نسنوة، وفوقهنا العاممن ، : قال الع ي ،»: (4)املعبود

 .«الق نسوة و دها ز، املرشكك

 : رتجيحال

القول األول، لقوة أدلتهم، وألن املسنح عنىل القالننس  -واهلل أع م-الراجح

دفع املشق ، قنال الشني  ليس في  مشق  وال ك   ، واملسح إنام هو خت يف وتيسري ل

، وهني التني عل القول املسح خاص ببعض القالنسول»: -رمح  اهلل-ابن جربين

 . (5)«رأس ك   ، وتالفق  ، ويصع  رفعهاتس  ال

                                                           
، وابن أح شنيب  يف (859)رقم   32 / كتاب الطهارة، باب املسح عىل الق نسوة : أخرج  عبدالرزاق يف مصن  (  )

بناب منا ورد يف : ، والبيهقني يف73 ، 77 / باب املسح عىل جوربك، من كتاب الطهارات، املصننف : مصن  

 . 75 / رة، السنن الهرب  اجلوربك والنع ك، من كتاب الطها

 . ، ومل أقف ع ي  عند اري  976/ الرشح الهبري : ينظر(  )

 (. 9)رقم   94/ كتاب الطهارات، من كان ير  املسح عىل العامم  : أخرج  ابن أح شيب  يف مصن  ( 9)

(4 )4/35. 

 .jebreen.com-http://www.ibn : موقع الشي  ابن جربين رمح  اهلل( 5)

http://www.ibn-jebreen.com/
http://www.ibn-jebreen.com/
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 املبحث الرابع 

 والتلبيد املسح على احلناء
 املراد باحلناء والتلبيد: املطلب األول

أن يأخن  شنيئا منن اخلطمني واآلس والصنمغ  :املراد بالتلبيـد: األوىلاملسألة 

 ( )فيجع   يف أفول الشعر ليت بد

بالهرس واملد والتشديد معروف، وهو ال ، أعد   :املراد باحلناء: املسألة الثانية

 .( )الناس ل خضاب

 حكم املسح عىل احلناء : املطلب الثاين

 : يمهن معرف   هم املسح عىل الشعر امل بد باحلناء بحس  احلال

إذا ُخضه  الشعر باحلناء فبقي ل  جر  م بد عىل رأس  فنإن كنان  :احلالة األوىل

احلناء ليس عىل ظاهر الشعر، فال يمنع من مسح الرأس، ألن ال رم مسح ظاهر 

 .(9)الشعر ال باطن 

إن كان خضاب احلناء والت بيند عنىل ظناهر الشنعر ويمننع منن  :احلالة الثانية

 :  هم املسح ع ي  عىل قولكوفول املاء إىل الشعر، فقد اخت ف ال قهاء يف

 .(4)يباح املسح عىل احلناء والت بيد، وهو م ه  احلن ي  :القول األول

ال ا ئ املسح عىل احلناء وال بد منن املسنح عنىل الشنعر، وهنو  :القول الثاين

 .(8)واحلناب   (6)والشافعي  (5)م ه  املالهي 

                                                           
 .4/99، املبسوط 9/8، البحر الرائق 573، خمتار الصحاح ص9/976لسان العرب : ينظر(  )

 ( .ح ن ا )  4 / تاج العروس : ينظر(  )

،   3 /  ينل ر اخلنرح خمتصن، مواه  اجل يل لش 5/ ، بدائع الصنائع  6 9/  الطحاو، رص ح خمت: ينظر( 9)

  78/ ، املغني  39 / ح ال ركيش ،   99/ ، أسنى املطال  يف  ح روم الطال     / حترير ال تاو  

 .3 / ، البحر الرائق 54 / ،  اشي  ابن عابدين 6 الدر املختار  ح تنوير األبصار ص: ينظر( 4)

 . 33 / اجل يل ، مواه  68 / ، ال خرية 4  / املدون  : ينظر( 5)

 . 56/ األ  : ينظر( 6)

 . 26 / ، املبدع 7  / كشاف القناع ، 7 / اإلقناع : ينظر( 8)
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 :األدلة

 : دليل القول األول

بنندليل؛ ومل يثبننت يف اننري اخل ننك والعاممنن   ننديب أن املسننح ال يهننون إال 

 . ( )مرفوع

 : املناقشة

لبد شعر رأس  يف احلنج، وال  ملسو هيلع هللا ىلصيمهن أن يناقش بأن الدليل ثابت يف أن النبي 

 . بد أن  سيمسح رأس  ل وضوء وهو م بد رأس ، واحلناء مث  

 : دليل القول الثاين

ع عىل الرأس من الَتْ بهيد، . يف إ رام  كان ُم ِبًدا رأَس  ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النبي  (  فام ُوضه

  ( ).فهو تابهع ل ، وه ا يدل عىل أن تطهري الرأس في  يشء من التسهيل

أن املنع من املسح عىل احلناء والت بيد في  مشق  ورضر، فإن من خضن  رأسن  (  

 (9).حيتاج إىل وقت لي ي  ، وقد حيك وقت الصالة قبل ذلن

 : الرتجيح

إبا   املسح عىل احلنناء والت بيند؛ ألن احلنناء والت بيند  -واهلل أع م-الراجح 

ثبت عنن  أنن  لبند شنعر  يف احلنج، ومل ينرد  ملسو هيلع هللا ىلصكان شائعًا عند الصحاب ، والنبي 

النهي عن املسح ع ي ، كام أن املسح مبنني عنىل التخ ينف، وهن ا القنول رجحن  

 .(5)عثيمك رمحهام اهلل، والشي  ابن (4)الشي  ابن باز

 

 

                                                           
 . 42/ التنبي  عىل مشهالت اهلداي  : ينظر(  )

 .93 / الرشح املمتع : ينظر(  )

 .  54 /  اشي  ابن عابدين : ينظر( 9)

 . موقع الشي  ابن باز( 4)

 . 42 / الرشح املمتع ( 5)
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 املبحث اخلامس 

 املسح على الوقاية
 املراد بالوقاية : املطلب األول 

قاي  َقاي  بالهرس: الوه بهرس الواو، شب  طاقي  تهون عنىل رأس املنرأة حتنت : الوه

هن، وُسمَيت وقاي  ألهننا تقنى اخلنامر أو املقنعن   املقنع  أو حتت اخلامر تقي  من الد 

 .الرأس ودهن من عرق 

وتتخ  الوقاي  من الُقطن اخلنالص ليجنف انا عنرق النرأس، وقند يتخن ها 

 .( )الرجال أيًضا حتت الطاقي  أو العامم ، وُتسَمى الَعَرقي ، وهى أيًضا السيدارة 

اخلرق  التي جتع ها عىل شنعرها لتقين  منن الغبنار ألنن  : وعرفها بعضهم بأهنا

 . ( )ىل الشعر ائل فيج  ع يها إزالت  ومتسح ع

 حكم املسح عىل الوقاية: الثاين املطلب

  (9)ات ق ال قهاء عىل عد  جواز املسح عىل الوقاي 

 : األدلة

 (4).ألهنا ال تس  مجيع الرأس(  

  (5).أن  ال يشق ن عها(  

 

 

                                                           
 .9482سدر، املعجم امل صل لدوز  :  96/ 9، التاج (599: ص)املعجم العرح ألسامء املالبس (  )

 .  4 / ال واك  الدواين : ينظر(  )

، بحنر املن ه   4 / ، ال واكن  الندواين 37/ ،  ح ابن ناجي التنوخي عىل منتن الرسنال  4  / املدون  ( 9)

،  اشي  ابن قاسم عىل النروم املربنع 69 / ، املنح الشافيات 78 / ، املغني 42/ ، الهايف 35/ ل روياين 

 /  4 . 

 . 42/ الهايف ( 4)

 . 4  / ،  اشي  ابن قاسم عىل الروم املربع 42/ الهايف ( 5)
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 املبحث السادس

 املسح على الغرتة
 املراد بالغرتة : املطلب األول

ة ة بضم الغك وسهون التاء وفتح الراء: الُغْ َ ك م  فارسي  ُمعَرب ؛ ل ناع : الُغْ َ

 .( )أو وشاح من النسيج الرقيق ُي ف   ول الرأس

 حكم املسح عىل الغرتة يف الوضوء : املطلب الثاين

 : يمهن أن يتبك  هم املسح عىل الغ ة بحس  احلال

إن كانت الغرتة مسدولة أو مثنية دون أن تلـف، َّل عـىل الـرأس : احلالة األوىل

 . وَّل حتت احلنك

 :  هم املسح يف ه   احلال 

 . ال حيل املسح ع يها

 : األدلة

أن الغ ة املسدول  تشب  الوقاي  ومل يقل أ د من أهل الع م بجنواز املسنح  - 

 .ع يها

أن ن عها يسري وال حتتاج إىل ك   ، واملسح عنىل العاممن  واخلنامر رخصن    - 

 .ألجل املشق 

أن ثني الغ ة أو رفعها اعل أكثر الرأس مهشوفًا بخالف ما أبنيح املسنح  -9

 .ع ي  فإن  ُيغطي أكثر الرأس

 .إن كانت مكورة كهيئة العاممة أومدارة حتت احلنك: احلالة الثانية

 : حكم املسح عليها

 : ال يباح املسح ع يها بل ال بد من   ها واملسح عىل الرأس وذلن ملا يأيت

                                                           
 . 94املعجم العرح ألسامء املالبس ص(  )
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أن الغ ة يف ه   احلال  وإن كانت يف الوفف تشب  العامم  ولهنهنا يف الواقنع  - 

ختت ف عن العامم  واخلامر يف أن الغ ة ولو كانت مهورة عىل الرأس أو مندارة 

ساع  بخالف العاممن  واخلنامر فنإن حتت احلنن فإن العادة أن حتل وتربط كل 

 .العادة أن يبقى عىل  ال  إىل أن ين ع

فيسنهل   ن  ولبسن   -يف الغالن -القامش ال ، ُي نف يف الغن ة فنغريأن  - 

 . بخالف العامم 

أن الغ ة إن كانت مهورة عىل الرأس ف ي الغال  ال تتعد  كنورة وا ندة ال  -9

 .( )يشق   ها وإعادهتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فنالح ال نوزان، والشني  ابنن :  والشني -رمح  اهلل -، والشي  ابن عثيمك -رمح  اهلل-ا ا أفتى الشي  ابن باز (  )

موقع الشي  ابن باز، وموقع الشي  ابن عثيمك، وموقع الشي  ابن جربين، وموقع الشي  : ينظر. رمح  اهلل-جربين 

، //https://binothaimeen.net ،https://binbaz.org.sa. فننننننننننننالح ال ننننننننننننوزان

jebreen.com-https://www.ibn/  ،https://www.alfawzan.af.org.sa/ . 

https://binothaimeen.net/
https://www.ibn-jebreen.com/
https://www.alfawzan.af.org.sa/
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 املبحث السابع

 املسح على الطاقية
 املراد بالطاقية : املطلب األول

اطناء ل نرأس منن : الَطاقهَي  ب تح الطاء وكرس القاف وتشنديد اليناء: الَطاقهَي 

الصوف أو القطن ي بس فوق الرأس ل وقاي  من الشنمس واحلنر، وهني م صن   

 . ( )ىالطواق: واجلمع ( )بقدر الرأس، وال تس  األذنك االبا

 .حكم املسح عىل الطاقية يف الوضوء : املطلب الثاين

من توضأ وع ي  طاقي ، ف يس ل  أن يمسح ع يهنا بنل ان  ع ين  أن يرفعهنا 

 :ويمسح عىل رأس ، وذلن ملا يأيت

أن الطاقي  أشب  ما تهون بالوقاي  التي ات ق ال قهاء عنىل املننع منن املسنح  - 

 . ع يها 

  ، وال تشب  العاممن  التني ورد الندليل بإبا ن  أن رفع الطاقي  ال مشق  في - 

   (4)والشني  ابنن جنربين (9)-رمح  اهلل-املسح ع يها، وا ا أفتى الشي  ابن عثيمك 

 .واريمها -رمح  اهلل-

 

 

 

 

 

                                                           
 ./jebreen.com-https://www.ibn. موقع الشي  ابن جربين(  )

 .  9: املعجم العرح ألسامء املالبس ص: ينظر(  )

 . 82 /  جمموع فتاو  ورسائل الشي  حممد بن فالح العثيمك : ينظر( 9)

 ./jebreen.com-https://www.ibn.  موقع الشي  ابن جربين( 4)

https://www.ibn-jebreen.com/
https://www.ibn-jebreen.com/
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  املبحث الثامن 

 املسح على القبعة
 املراد بالقبعة : املطلب األول

أفل فحيح يدل عىل شب  أن : القاف والباء والعك»: ( )قال يف مقاييس ال غ  

ي بسنها  -عنىل النرأس-خرق  ختناط كنالربنس: ، والقبع «خيتبئ اإلنسان أو اري 

 . ( )الصبيان

 : حكم املسح عىل القبعة: املطلب الثاين

 : خيت ف احلهم بحس  نوع القبع  امل بوس 

  :أوَّلً 

إن كانت القبع  ليس هلا رباط من أس ل احلنن فال يباح املسح ع يهنا، وذلنن 

 : ملا يأيت

، فال حيتاج منن أراد املسنح عنىل رأسن  شق  يف ن عها وال يف املسح حتتهاعد  امل( أ

 . سو  رفعها وليس يف ذلن مشق 

 . القبع  تشب  الطاقي  والق نسوة من بعض الوجو  ، فيجر، ع يها احلهم ذات ( ب

األفل وجوب مسح الرأس  تى يتبنك لإلنسنان أن هن ا ممنا انوز املسنح ( ت

 .(9)ع ي 

 : ثانياً 

وإن كانت القبع  شام   لهل الرأس، وهلا طوق من أسن ل منن عنند الرقبن ، 

، أو منن ز،  بس  بعض الناس عند اشتداد الربدوتدخل من أعىل الرأس وهي ما ي

                                                           
(  )5/5   . 

 . 965/ مجهرة ال غ  ،  53 /5لسان العرب : ينظر(  )

 .   8 /  جمموع فتاو  ورسائل فضي   الشي  حممد بن فالح العثيمك : ينظر( 9)
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عىل رؤوسهم وهلنا ربناط منن حتنت بعض العسهريك  يب يهون لبعضهم قبع  

ال قن وحيتاج رفعها إىل جهد ومشق  ، فالن ، يظهنر جنواز املسنح ع يهنا ملشنق  

والشني  خالند  ( )ن عها فهي ت حنق بالعاممن ، وان ا أفتنى الشني  ابنن عثيمنك

 . بس عادة عند اشتداد الربد، وه ا النوع يُ ( )املشيقح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .82 /  جمموع فتاو  ورسائل فضي   الشي  حممد بن فالح العثيمك : ينظر(  )

 /. https://www.almosleh.com خالد املص ح: موقع الشي  (  )
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 املبحث التاسع

 الباروكة املسح على
 املراد بالباروكة: املطلب األول

ك م  فرنسي  معربن ، كنل اطناء منن الشنعر يوضنع فنوق النرأس : الباروكة

 .( )ل  ين 

  (1)حكم املسح عىل الباروكة: املطلب الثاين

 : يمهن بيان  هم املسح عىل الباروك  من خالل ما يأيت

   ، باجتهناد معتقندًا إبا ن  لبسنها  ملن لبسها احلهم امل كور يف ه ا املط : أوَّلً 

 .أو تق يد

، ول كيبهنا سنواء كاننت منن كات التي تستعمل عىل أنواع كثريةالبارو: ثانياً 

، يهنون ال بد من ارتنداء بطانن  عنىل الشنعرالشعر الطبيعي أو األلياف الصناعي  

، وبعند هن ا ينتم تثبينت ، ثم ينتم وضنع الباروكن اً خ ي  اً قطنياطاء الرأس عادة 

البطانن  منع الشنعر الن ،   ، وهن (9)من الس يهون بامدة الفق  عىل اجلبه  يط 

فوقها ثم الغراء الالفق يف مقدم  الرأس ال شن أهنا متنع من وفول ب ل املاء إىل 

الرأس، وهي ك لن ال ترفع إال بمعاجل  أو بمشق  فالباروك  يف ه   احلال  أقنرب 

إىل الت بيدة التي ت بد اا الرؤوس، وبالتايل فيباح املسح ع يها كام يباح املسنح عنىل 

، والشني  سن يامن -رمحن  اهلل- (4)ت بيدة، رجح ه ا القول الشني  ابنن عثيمنكال

أما املسنح عنىل ت نن الباروكن  يف »: -رمح  اهلل-، قال الشي  ابن عثيمك (5)املاجد

                                                           
 . 45-44املعجم العرح ألسامء املالبس ص: ينظر(  )

 . قدًا إبا   ذلن باجتهاد أو تق يدته م الع امء عن  هم لبس الباروك  ، والهال  هنا متع ق بمن وضعها معت(  )

(9) https://www.sha3ar.com   

 . 4 -39 / الرشح املمتع : ينظر( 4)

 ./http://www.salmajed.com، ع الشي  س يامن املاجدموق( 5)

https://www.sha3ar.com/
http://www.salmajed.com/
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فاألوىل واأل وط أن تن ع عند الوضنوء، وأن ُيمسنح النرأس مبنا ة، : الوضوء

عنىل رأسن   ملسو هيلع هللا ىلصفقند مسنح النبني ه ا هو األ وط، وإن كان املسح ع يها جائ ًا، 

 .( )«امل َبد، ومسح عىل عاممت 

إن كانت الباروك  موضوع  عىل النرأس وضنعًا، وإزالتهنا برفعهنا منن : ثانياً 

 : الرأس فإهنا أقرب إىل الق نسوة، والطاقي   واجلامع بينهام ما ييل

 . كالمها اطاء ل رأس - 

 .كالمها ليس ل  ذؤاب  وال يدار عىل الرأس - 

 .يمهن إزالت  برفع  من الرأس دون احلاج  إىل    كالمها  -9

، وألن األفنل مسنح ل  ن عهنافمسح الباروك  يف ه   احلال  اري مباح لسهو

 .الرأس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  4 / الرشح املمتع : ينظر(  )
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  املبحث العاشر 

 شروط املسح على العمامة وحنوها
ط ذكنرت منع رون، وه   الشن( )ذكر ع امء احلناب    وطًا ل مسح عىل العامم 

يف إبا ن  املسنح عنىل  ؛ ألن املسح عىل العامم  هو األفنلعىل العامم  هم املسح 

، والرشوط امل كورة ليست خاف  بالعامم  بل هي  وط لهنل منا أاطي  الرأس

روط وبينان النراجح يف ن   الشنهن، وفيام يأيت بينان أاطي  الرأسيمسح ع ي  من 

 . هم اش اطها

 .( )أن تكون العاممة حمنكة، أو ذات ذؤابة: أوَّلً 

أ، مدارة من حتت احلننن، وهني : أن تهون العامم  حمنه :  املراد ا ا الرشط

 .التي يدار منها حتت احلنن َكور فأكثر

ال ؤاب  طرف العامم  املرخي، فنال يصنح املسنح عنىل العاممن  : أو ذات ُذؤاَب  

 (9).الصامء

 : حكم اشرتاط هذا الرشط

 : يف اش اط ه ا الرشط عىل قولك (4)اخت ف فقهاء احلناب  

يش ط أن تهون العامم  حمنه  أو ذات ذؤاب ، وهو امل ه  عنند  :القول األول

 .(5)احلناب  

                                                           
، ولن ا اخنتص احلناب ن  ىل العامم  دون مسح ج ء من النرأسبيان أن امل اه  األخر  يمنعون من املسح عسبق  ( )

 .ب كر ه   الرشوط

 . 5  / ، املبدع   4/ ، اإلنصاف 62/ ، الروم املربع 94/ العدة  ح العمدة : ينظر(  )

طهم ل  ؤاب  يف  ال مل تهنن ، واش ا 62/ هي العامم  اري املحنه  وال ذؤاب  هلا، الروم املربع : العامم  الصامء( 9)

 .تي ُذكرت يف البحب ليس هلا ذؤاب ، وكثري من أاطي  الرأس الحمنه 

 . وهم ال ين أشاروا إىل ه   الرشوطسأل  متصورة عند احلناب  ، مل( 4)

 .75 / املغني : ينظر( 5)
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ال يش ط أن تهون العامم  حمنه  أو ذات ذؤاب ، وهو وجن  عنند  :القول الثاين

 .( )احلناب  

 : األدلة

 : أدلة القول األول

 .(9)«( )بالت حي، وهنى عن االقتعاطأن  أمر » ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي (  

متن  يشء، فحنهن  بهنور رأ  رجال ليس حتت  نه  من عام  رو، أن عمر(  

 . (4)املسح ع يها ل نهي عنها فامتنع «ه   ال اسقي ؟»:منها، وقال

 : وجه الدَّللة من احلديثني

يف احلديب واألثر السابقك النهي عن لبس العامم  التي ليس هلا ذؤاب  وليست 

 . حمنه 

 :املناقشة

أنن  أمنر  ملسو هيلع هللا ىلصوأما منا رو، عنن النبني »: (5)قال املبارك ور، يف  ح ال م ،

بالت حي، وهنى عن االقتعاط، ف م ي كر ابن قدامن  سنند ، ومل ين كر حتسنين  وال 

تصحيح  عن أ د من أئم  احلديب، ومل أقف عىل سند ، وال عنىل منن  سنن  أو 

ف نم أقنف عنىل  ، وأما األثر املرو، عنن عمنر «فحح ، فاهلل أع م كيف هو؟

 . سند 

 .(6)عامم  واخلامر أن تدار من حتت احلنناستدلوا عىل ذلن بأن العادة يف ال( 9

                                                           
 . 75 / املغني : ينظر(  )

 . «أن ال يهون حتت احلنن منها يشء: االقتعاط»: 49 /4قال يف النهاي  يف اري  احلديب (  )

 .مل أقف ع ي ( 9)

 .مل أقف ع ي ( 4)

(5 ) / 34. 

 ،7  / ، البيان 28 / اجل يل مواه  : ينظر( 6)
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 : املناقشة

والسن ف كنانوا حينهنون عامئمهنم »: ( )قال شي  اإلسال  يف ال تاو  الهرب 

ألهنم كانوا يركبون اخليل وااهدون يف سبيل اهلل، فإن مل يربطوا العامئم بالتحنينن 

أن : بإسنناد وإال سقطت ومل يمهن معها طرد اخليل، وذكر إسنحاق بنن راهوين  

أوالد املهاجرين واألنصار كانوا ي بسون العامئم بال حتنين، وه ا ألهننم كنانوا يف 

 . «جاز يف زمن التابعك ال ااهدوناحل

أن العامم  التي ال ذؤاب  هلا وال  نن تشب  عامئم أهنل ال من ، وقند هنني عنن ( 4

 .( )التشب  ام ف م تستبح اا الرخص 

 : املناقشة

يناقش بأن  مل يرد هني عن لنبس العاممن  انري املحنهن  أو الصنامء يف يمهن أن 

 ديب فحيح، وإذا مل يرد هني، وكانت العاممن  بنال ذؤابن  ليسنت منن لباسنهم 

ر بنك نال ، خيتصون ب ، ويتمي ون ب  عن اريهم، فال حتريم يف لبسها، وقد انتشن

 .(9)بال حتنينالتابعك يف املدين  من أوالد املهاجرين واألنصار لبسها 

، ألن ن عهنا ال حيتناج (4)أن العامم  إذا مل تهن مدارة حتت احلنن مل يشق ن عهنا ( 5

 . إىل   ها بل يه ي رفعها من الرأس

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن املشق  درجات ون ع العامم  التني ليسنت حمنهن  وردهنا 

 .املحنه ألجل مسح الرأس في  مشق  وإن كانت أقل من مشق  العامم  

                                                           
(  ) /9 2. 

 ، 67 ،  ح العمدة البن تيمي ، كتاب الطهارة ص94/ العدة  ح العمدة : ينظر(  )

 .5/559، موسوع  أ ها  الطهارة 75 / املغني : ينظر( 9)

رح نالشن ،75 / ، املغنني 69 / ، كشاف القنناع 62/ ، الروم املربع 5  / املبدع يف  ح املقنع : ينظر( 4)

 . 2 4/ الهبري 
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 : دليل القول الثاين

أن اإلذن باملسح ورد مط قا، وما ورد مط قًا فال انوز تقييند  إال بندليل مث ن  

  . ( )من كتاب أو سن  أو إمجاع

 : الرتجيح

أن العامم  إن كان يف ن عها مشق  جاز املسح ع يهنا وإن  -واهلل أع م-الراجح

إبا   املسح عنىل العاممن  رفنع احلنرج مل تهن حمنه  وال ذات ذؤاب ، ألن الع   يف 

واملشق ، فإذا كانت العامم  حمنه  فنإن يف ن عهنا مشنق ، وإن مل تهنن حمنهن  فقند 

يهون يف ن عها مشق  كام إذا كانت كبرية يصع  رفعها أو   هنا، أو كاننت مثبتن  

بعصاب  أو كاللي  أو مشابن، أو كان من هي ع ين  منريض أو كبنري يشنق ع ين  

ما حتتها، فإن املسح عىل العامم  مباح  ينئ ، رجح ه ا القول شني   رفعها ومسح

 .( )اإلسال  ابن تيمي 

، فنال ُيشن ط أن تغطني أن تسرت كل الرأس إَّل ما جرت العادة بكشـفه: ثانياً 

مجيع الرأس بل يه ي أن تغطي ما جرت العنادة بتغطيتن  وإن ظهنر منن جوانن  

مل  ، وذلن ألن أكثنر النرأس مهشنوفأل (9)الرأس أو مقدم  ما جرت العادة بإظهار 

تسّم عامم ، أما من ير  إبا   مسح ما ُيغطى ب  الرأس وإن كنان أكثنر  مهشنوفًا 

 .-كام سيأيت-فال يش ط ه ا الرشط -مثل الق نسوة-ا  املسح عىل الرأسمع إمت

 (4)اللبس عىل طهارة : ثالثاً 

 : هارة عىل قولكاخت ف فقهاء احلناب   يف اش اط لبس العامم  عىل ط

                                                           
 . 5/559موسوع  أ ها  الطهارة (  )

 .929/  ال تاو  الهرب : ينظر(  )

،  45/ ، اإلنصاف 62/ ، الروم املربع 9 / ، املحرر يف ال ق  73 /  جمموع فتاو  شي  اإلسال  : ينظر( 9)

 .75 / املغني 

، واهلداين  عنىل من ه  3 اش اط ذلن يف املقننع ص، ذكر 7  / ، البيان 53 / املمتع يف  ح املقنع : ينظر( 4)

 ، 99/ اإلقناع يف فق  اإلما  أمحد . 55اإلما  أمحد ص
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 .( )ال يش ط لبس العامم  عىل طهارة، وهو رواي  عند احلناب   :القول األول

 . ( )يش ط أن ي بسها عىل طهارة، وهو م ه  احلناب   :القول الثاين

 : األدلة

 :دليل القول األول

أن اش اط الطهارة يف املسح عىل العاممن   هنم  عني ال يثبنت إال بندليل، 

 .(9)السن  ما يدل عىل اش اط الطهارة قبل املسحوليس يف 

 :دليل القول الثاين

يف سن ر، فأهوينت ألنن ع خ ين   ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع النبني »: قال  ديب املغرية 

 (4).«، فمسح ع يهام(دعهام فإين أدخ تهام طاهرتك: )فقال

 : وجه الدَّللة

عنىل يف احلديب نص عىل أن من  وط املسح عنىل اخل نك أن يهنون لبسنهام 

 .طهارة، فه لن اطاء الرأس

 :املناقشة

أن قياس العامم  عىل اخل ك يف اش اط الطهارة قيناس منع ال نارق، فنإن  - 

اخل ك بدل عام فرض  الغسل، وأما الرأس ف رض  املسح، ومنا كنان عنىل النرأس 

فآخ   هم ، وليس هناك ع   جامع  بك  هم املسح عىل العامم  واخلامر واملسح 

 .(5)وُيتسامح يف املسح ما ُيتسامح يف الغسل عىل اخل ك،

                                                           
 . 977/ ، اإلنصاف 28 / ال روع وتصحيح ال روع : ينظر(  )

    ، وان ا القنول ُي تني الشني  977/ ، اإلنصناف 28 / ، ال روع وتصحيح ال روع 6 عمدة ال ق  ص: ينظر(  )

 . موقع الشي  عبدالع ي  بن باز: ينظر -مح  اهللر-ابن باز 

 . 923/ املحىل : ينظر( 9)

، ( 26 )رقمن   5 / كتاب الوضنوء ، بناب إذا أدخنل رج ين  ومهنا طاهرتنان : أخرج  البخار، يف فحيح ( 4)

 ( .  84 )رقم   57 / كتاب الطهارة ، باب املسح عىل اخل ك : ومس م يف فحيح 

 .923/ املحىل : ينظر( 5)
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نص عىل اش اط الطهارة يف لبس اخل ك، ومل ينص عىل ذلن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  - 

 .( )ملسو هيلع هللا ىلصيف العامم  واخلامر، ولو وج  لبين  

، ملا مىض من أدل  القول األول ولعند  ورود ( )عد  اش اط الطهارة  :الراجح

دليل فحيح رصيح يف األمر بالوضوء قبل املسح عىل العامم  ولنو كنان الوضنوء 

 .ل حاج  إىل بيان   طا لبين  الرسول 

 . التأقيت: رابعاً 

أ، ال يباح ملن لبس عامم  عىل رأس  أن يمسح ع ي  يف  ال  :املراد هبذا الرشط

 . و  ولي  ، ويف الس ر ثالث  أيا  ب ياليهااإلقام  أكثر من ي

 : حكم اشرتاط هذا الرشط

( 9)ال ُيش ط التأقيت يف املسح عىل العامم ، وهو م ه  الظاهري  :القول األول

 .(4)وقول يف م ه  احلناب  

ــاين  التأقيننت  ط يف املسننح عننىل العاممنن ، وهننو املنن ه  عننند  :القــول الث

 .(5)احلناب  

 : دليل القول األول

املسح عىل العامم  واخلامر، ومل يوقت وقتًا، ووقت يف املسح  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النبي 

، وملا مل يبين  ُع م أنن  ملسو هيلع هللا ىلصعىل اخل ك، ولو كان ل مسح عىل العامم  وقت لبين  النبي

 .(6)ليس ل مسح ع يها وقت

                                                           
 (.4  ، 78  - 74 /   )« جمموع ال تاو »، و (57/  )« املحىل»(  )

 ، 2  / ، الغرر البهي   4/ أسنى املطال  (  )

 . 923/ املحىل : ينظر( 9)

، ومث   العامم  ألن القنول «يمسح كاجلبرية: وقيل»: ذكر يف اإلنصاف القول يف التأقيت يف املسح عىل اخل ك فقال( 4)

 . 7  / ، املبدع 938/ اإلنصاف : ينظر. فيها مقيس عىل اخلفبالتأقيت 

. ، رجح ه ا القول سام   الشي  ابن باز رمحن  اهلل، والشني  عبندالهريم اخلضنري 3 ، املقنع ص76 / املغني ( 5)

ىل موقع سام   الشي  ابن باز،  ح املنتقى، باب املسح عىل اخل نك، اشن اط الطهنارة واملندة يف املسنح عن: ينظر

 (. 2 )العامم ، وموقع الشي  عبدالهريم اخلضري، ب وغ املرا ، كتاب الطهارة 

 . 923/ املحىل : ينظر( 6)
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 : أدلة القول الثاين

كان يمسنح عنىل اخل نك والعاممن ، ثالًثنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »:  عن أح أمام  (  

 . ( )«الس ر، ويوًما ولي   يف احلرض

فأمرننا أن نمسنح عنىل  ملسو هيلع هللا ىلصا ونا مع رسول اهلل »: قال عن املغرية بن شعب  (  

 . ( )«اخل ك والعامم  ثالث  أيا  ولياليهن يف الس ر ويوما ولي   ل مقيم

 : وجه الدَّللة من احلديثني

النص عىل اش اط املدة يف املسح عىل العامم  بثالث  أينا  ل مسنافر يف احلديثك 

 .ويو  ولي   ل مقيم

 : املناقشة

يمهن أن يناقش استدالهلم بأن منا ذكنرو  منن النصنوص ضنعيف ال يصنح 

 .اال تجاج ب 

 ملسو هيلع هللا ىلصجعنل رسنول اهلل »:  ك سئل عن املسنح عنىل اخل نك قول عيل ( 9

 . (9)«ما ولي   ل مقيميهن ل مسافر، ويوثالث  أيا  وليال

 : وجه الدَّللة

 . قياس تأقيت مسح اطاء الرأس عىل ما ثبت من تأقيت املسح عىل اخل ك

                                                           
باب الصاد، من اسم  فد،، فد، بن العجالن أبو أمام  البناهيل، منا أسنند : أخرج  الطرباين يف املعجم الهبري(  )

، قال يف اهلداي  يف ختنريج أ ادينب البداين  بعند (8574)رقم      /7أبو أمام ، شهر بن  وش  عن أح أمام  

ن ذكر  ابن  بنان يف الثقنات، أمنا البخنار، جمهول، له: ومروان امل كور، قال ال هبي»: 8  / إيراد  احلديب 

 .«في  مروان أبو س م ، قال ال هبي جمهول »: 62 / ، وقال يف جممع ال وائد «..منهر احلديب: فقال

: ، والبيهقني يف السننن الهنرب (225 )رقم   7 2/4 من اسم  املغرية -باب امليم :أخرج  الطرباين يف الهبري(  )

، (938 )رقمن   32 / ب املسح عىل اخل ك، باب من خ ع خ ي  بعدما مسح ع نيهام مجاع أبوا -كتاب الطهارة 

من طريق عمر بن رديح عن عطاء بن أح ميمون  عن أح بردة عن املغرية بن شعب  بنحو ، وليس في  ذكنر العاممن ، 

ثقنات يف بعنض منا ، وابن رديح خمت ف في ، وهنو خينالف ال« رد ب  عمر بن رديح، وليس بالقو،ت»: قال البيهقي

ختنريج احلنديب يف  ح : وينظنر. ، وقد ان رد ا ا ال  نظ خمال نًا انري 38 -36 /5يروي ، كام يف لسان املي ان 

 .زاهر بن سامل بال قي : حممد أمجل اإلفال ي، وختريج: العمدة بتحقيق

 (. 86 )رقم   62 / كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح عىل اخل ك : أخرج  مس م يف فحيح ( 9)
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 : املناقشة

قياس املسح عىل العامم  عىل املسح عىل اخل ك يف مدة املسح قياس فاسند، ألن 

مسح عىل العامم  واخلامر ومل يوقت يف ذلن وقًتا، ولو كان ل مسنح  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  ( ).ملسو هيلع هللا ىلصعىل العامم  وقت لبين  

عد  اش اط مدة ل مسنح عنىل العاممن ، ألن  -واهلل أع م- الراجح :الرتجيح

ريع  يف التسنامح يف مسنح النرأس، نالواج  يف الرأس املسح وقند جناءت الشن

املسح عىل اخل ك يف اش اط املدة قياس فاسد فقياس املسح عىل اطاء الرأس عىل 

 .لالختالف الظاهر بك األفل وال رع

             فننال يصننح املسننح عننىل عاممنن  مغصننوب   أن تكــون العاممــة مباحــة،: خامســاً 

 .(9)، أو عامم  لبستها امرأة ملا في  من التشب ( )أو  رير

 : املراد هبذا الرشط

لعين  كأن يهون مصنوعًا من ج د حمر  أو من أن يهون اطاء الرأس اري حمر  

 . رير والبس  رجل، وال أن يهون حمرما لهسب  كأن يهون مغصوبا أو مرسوقا

 :  هم املسح عىل اطاء الرأس إذا مل يهن مبا اً 

 : اخت ف فقهاء احلناب   يف ه   املسأل  عىل قولك

 .(4)د احلناب  ه ا القول هو امل ه  عن. ال يصح املسح ع ي  :القول األول

  . يصح املسح عىل اطاء النرأس وإن كنان انري مبناح منع اإلثنم :القول الثاين

 . (5)وهو رواي  عن احلناب  

                                                           
 . 2 9/ املحىل : ينظر(  )

 .  9 / مطال  أويل النهى : ينظر(  )

 .  64/ منتهى اإلرادات : ينظر( 9)

 . 96/ ، الهايف    / ، املبدع 936/  ح ال ركيش : ينظر( 4)

 .  428/ اإلنصاف : ينظر( 5)
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 : األدلة

ي أال يوسنع عنىل نرع تقتضنناملسح رخص ، و هم  الشن :دليل القول األول

 . ( )العايص والرخص ال تستباح بمحر 

أن الصنالة ال ينالثر فيهنا كنون الغطناء مغصنوبا أو حمرمنا  :دليل القول الثاين

 ( )فتصح الصالة ويأثم عىل ارتهاب  املعصي 

 : الرتجيح

 الراجح واهلل أع م عد  اش اط إبا   العامم ، فإن من فنىل بعاممن  مغصنوب  

ثم ال بس، وذلنن ألن إفصالت  فحيح  مع اإلثم، ووضوؤ  فحيح مع  -مثال-

 .خارجي ال عالق  ل  بعبادة الوضوءالتحريم متوج  ألمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، املبندع 936/ ي ن،  ح ال ركش 94/ ، بحر امل ه  8  / التوضيح يف  ح خمترص ابن احلاج  : ينظر(  )

 /    . 

 .  5 8/ احلاو، الهبري : ينظر(  )
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  املبحث احلادي عشر

 صفة مسح غطاء الرأس
 .مقدار ما ُيمسح من غطاء الرأس: املطلب األول

 : ثالث  أقوالاخت ف فقهاء احلناب   يف املقدار الواج  مسح  من العامم  عىل 

 ( ).أكثرها، وهو امل ه  عند احلناب  ا ئ مسح : القول األول

 ( ).ا ئ مسح بعضها، وهو قول عند احلناب  : القول الثاين

 (9).ال ا ئ إال مسح مجيعها، وهو رواي  يف م ه  احلناب  : الثالبالقول 

 : األدلة

 : أدلة القول األول

 . (4)أن  هم األكثر ُيعطى  هم الهل(  

عننىل وجنن  البنندل، فننأج أ مسننح بعضنن   أن مسننح العاممنن  أ نند املمسننو ك(  

 .(5)كاخلف

 : دليل القول الثاين

 .(6)ثبت يف السن  أن اخلف ا ئ مسح بعض  فه لن العامم 

 : املناقشة

يمهن أن يناقش بأن قياس مسح العامم  عىل مسح اخلف قيناس منع ال نارق، 

 .  أن العبادات ال يصح في  القياسكام

                                                           
، املمتنع يف  ح 76 / ، املغنني 4 4/ رح الهبنري ن، الشن64/ ، منتهى اإلرادات   4/ اإلنصاف : ينظر(  )

 .95 /  لنهى يف  ح ااي  املنتهى ، مطال  أويل ا8  /  ، املبدع يف  ح املقنع 66 /  املقنع 

 .76 / غني امل: ينظر(  )

 .4 4/ ، الرشح الهبري   4/ اإلنصاف : ينظر( 9)

 . 4 4/ ، الرشح الهبري 66 / املمتع يف  ح املقنع : ينظر( 4)

 . 4 4/ ، الرشح الهبري 95 / النهى مطال  أويل : ينظر( 5)

 . 76 / املغني : ينظر( 6)
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 : دليل القول الثالث

العامم  بدل عن املسح عىل النرأس فنإذا وجن  مسنح مجينع النرأس أن مسح (  

 ( ).وج  أن ينتقل  هم املبدل إلي 

 : الرتجيح

القول األول؛ ألن مسح الرأس مبني عىل التخ يف، كام  -واهلل أع م- الراجح

أن استيعاب مسح الغطاء قد يهون في  مشق ، ثنم إن النراجح أن الواجن  مسنح 

: ( )العاممن  مث ن  يه ني مسنح أكثرهنا، قنال يف اإلنصنافعمو  النرأس فمسنح 

 .«اخلالف هنا مبني عىل اخلالف يف مسح الرأس»

 صفة مسح غطاء الرأس : املطلب الثاين

خص الع امء العاممن  باحلنديب يف كي ين  مسنح العاممن  ومنا هنو املجن ئ يف 

اممن  أجن أ  مسحها ؛ فات ق القائ ون بإبا   املسح عىل أن من مسح أكثر دوائر الع

وال ي  م  مسح وسط العامم ، فإن مسح وسط العامم  دون دوائرها فقند اخت نف 

 :يف  هم املسح يف ه   احلال  عىل قولك (9)فقهاء احلناب  

مسح وسط العامم  دون أكوارها جم ئ، كام ا ئ مسنح بعنض  :القول األول

 .(4)دوائرها، وهو وج  عند احلناب  

ال ا ئ مسنح وسنط العاممن  دون أكوارهنا، وهنو وجن  عنند  :القول الثاين

 . (5)احلناب  

                                                           
 . 76 / ، املغني (8  /  )، املبدع يف  ح املقنع 4 4/ ري ، الرشح الهب66 / املمتع يف  ح املقنع : ينظر(  )

(  )4 9/ . 

 .ه   املسأل  م كورة ومتصورة عند فقهاء احلناب   دون اريهم( 9)

 .76 / املغني : ينظر( 4)

 .95 /  ، مطال  أويل النهى يف  ح ااي  املنتهى 95/ ، اإلقناع يف فق  اإلما  أمحد 76 / املغني : ينظر( 5)
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 : األدلة

 : دليل القول األول

الت ريق بك مسح وسط العامم  ومسح أكوارها ت ريق بغري دلينل، والواجن  

ار، واسنم العاممن  يقنع عنىل مسح ما اطي ب  الرأس سواء كان الوسط أو األكنو

 .( )لألوىل بخالف اخلف، وليس باطنها حمال اجلميع

 :دليل القول الثاين

وسط العامم  ليس مهانا ل مسح فال ا ئ مسح  و د ؛ كام لو مسنح أسن ل 

 .( )اخلف و د 

 :املناقشة

يمهن أن يناقش استدالهلم بأن القياس عىل مسح اخلنف قيناس منع ال نارق، 

ريح أن الواجن  مسنح ظناهر  دون نفإن مسح اخلف ثبت بالنص الصحيح الص

أس    بخالف املسح عىل العامم  ف م يرد ما يدل عىل أن عد  جواز االقتصار عنىل 

 .مسح وسطها

 : الرتجيح

مسح العامم  ومل  ملسو هيلع هللا ىلصالقول األول؛ ألن الوارد عن النبي  -واهلل أع م-الراجح

خيصص ذلن بمسح الدوائر، ثم إن املقصود مسح عمو  العامم  سنواء كنان منن 

الرأس عىل التخ ينف ومسنح العاممن  بندل عنن ،  وسطها أ  من دوائرها، ومسح

وه ا احلهم ليس خافًا بالعامم  بنل يف مجينع منا يبناح املسنح ع ين  منن أاطين  

 . الرأس، فالواج  املسح عىل عمو  الغطاء سواء كان من جوانب  أ  من وسط 

 حكم مسح األذنني مع غطاء الرأس: املطلب الثالث

 . (9)مسح أذني  وإن مل يهن ع يها اطاءال ا  عىل من مسح اطاء رأس  أن ي

                                                           
 .  88  ح العمدة البن تيمي ، كتاب الطهارة ص: ينظر(  )

 . 8  / ، املبدع 95 / مطال  أويل النهى : نظر(  )

 (8  /  )املبدع يف  ح املقنع : ينظر( 9)
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 : األدلة

 .عىل العامم  مل ي كر أن  مسح أذني  ملسو هيلع هللا ىلصأن من نقل مسح النبي (  

 .أن األذنك ليسا من الرأس إال عىل وج  التبع، وقد انتقل ال رم من  إىل اري (  

رع املسح نوألن  عضو يسقط يف التيمم وجاء طهور  يف القرآن ب  ظ املسح فش( 9

 .( )عىل لباس  كالرج ك وأوىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، أمنا املن اه  الثالثن     4/ ، اإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف (8  /  )املبدع يف  ح املقنع : ينظر(  )

وقد سبق بيان -فال يرون وجوب املسح عىل األذنك مع وجود اطاء ل رأس أو بدون  ( ملالهي  والشافعي احلن ي  وا)

 .  -ذلن يف التمهيد
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 اخلامتة
أهم النتائج املستخ ص  منن  ، ه  احلمد هلل عىل التام ، ونسأل  الرضا والقبول

كر عنىل الت صنيل بحسن  تقسنيم ، أذكر أوالً أهم النتائج اإلمجالي  ثم نن البحب

 : البحب

 : ويمهن أن نجمل النتائج من البحب بام يأيت

املسح عىل النرأس يف الوضنوء مبنني عنىل التخ ينف، يظهنر هن ا منن  :أوَّلً 

رأسن  يف  ملسو هيلع هللا ىلصنصوص السن  الواردة ، ومنها ما فح يف احلديب منن ت بيند النبني 

 . عىل عاممت  يف أ اديب وفور متعددة  ملسو هيلع هللا ىلصاحلج ، وما فح من مسح  

، وإن فنات ما ي بس  الناس عادة عىل رؤوسهم أن امل كور يف البحب هو :ثانياً 

 . يشء فيمهن النظر فيام يشبه  من األاطي  امل كورة يف البحب

 : أن كل اطاء ل رأس يباح املسح ع ي  برشطك :ثالثاً 

 .أن يهون يف ن ع  مشق  :األول

طناء شناماًل ل نرأس أن يهون املسح شاماًل لعمو  الرأس ، فإن كنان الغ :ثانياً 

 . وُيتم عىل الرأس، أو العهسيمسح عىل الغطاء ، وإال فك ى املسح ع ي 

 :وأما النتائج الت صي ي  بحس  املسائل الواردة يف البحب فأمج ها فيام ييل

 . مسح الرأس من فروم الوضوء 

 . ذنك يف الوضوء مندوب وليس بواج مسح األ 

 . سح عمو  الرأس وال يه ي مسح بعض الواج  م 

 . من مسح عىل نافيت  ثم أتم عىل عاممت  فح وضوؤ  

 .  الرأسالراجح إبا   املسح عىل العامم  وإن مل يمسح عىل 

 الرأس جاز املسح ع ين  إذا كان مخار املرأة ل  ثقوب بحيب يصل الب ل إىل 

 . بال خالف
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 . أو احلاج  الشديدة  سح عىل مخارها، مع املشق  يف ن عيباح ل مرأة أن مت 

 . رفعهاجح عد  إبا   املسح عىل الق نسوة، لعد  املشق  يف الرا 

 . يباح املسح عىل احلناء والت بيد 

 . عىل املنع من املسح عىل الوقاي  ات ق ال قهاء 

؛ لسنهول  ن عهنا ن يمسح عنىل الغن ة يف مجينع الصنورليس ل متوضئ أ 

 .ولشبهها بالوقاي 

 . ، وا  رفعها ومبا ة املسح عىل الرأسحير  املسح عىل الطاقي  

منن ؛ كأن يهون هلا رباط كان يف ن عها مشق القبع  إال إن حير  املسح عىل  

 . حتت احلنن ال ت ال إال بح  

مع وجنود املشنق   -لبسها إذا لبسها من يباح ل -يباح املسح عىل الباروك  

 . يف ن عها

امم  أن تهنون حمنهن  أو ذات ذؤابن ، اش ط بعض الع امء ل مسح عىل الع 

 . والراجح عد  ل و  ه ا الرشط

 . عادة بهش  العامم  مغطي  ل رأس إال ما جرت الُيش ط أن تهون  

 . عامم  ونحوها أن ُت بس عىل طهارةال ُيش ط إلبا   املسح عىل ال 

ح املسنح ليس ل مسح عىل ما عىل الرأس من عامم  ونحوها مندة بنل يبنا 

 . ع يها ما دامت عىل الرأس

ب مل ال ُيش ط أن يهون اطاء الرأس مبا ا ، ف و كان من  رير أو مغصو 

 .  ي يمنع ذلن من إبا   املسح ع

 . سح عىل اطاء الرأس أن يمسح االب يه ي يف امل 

 . أس بك املسح عىل جوانب  أو وسط ال ي رق يف املسح عىل اطاء الر 

 . اطاء الرأس فال ي  م  مسح أذني  من مسح عىل 

 ..عم نا خالصا لوجه  اهلل التوفيق والقبول وأن اعل ويف اخلتا  أسأل
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 فهرس املصادر واملراجع
األ اديب املختارة أو املستخرج من األ اديب املختارة مما مل خيرج  البخار، ومسن م يف  - 

، (هنن649: املتنوى)ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الوا د املقنديس : فحيحيهام

ر نخضنمعايل األستاذ الدكتور عبد امل ن بنن عبند اهلل بنن دهنيش، دار : دراس  وحتقيق

 . 222  -هن  2 4 الثالث ، : الطبع لبنان،  -ل طباع  والنرش والتوزيع، بريوت 

زكريا بن حممد بن زكريا األنصار،، زين الندين : أسنى املطال  يف  ح روم الطال  - 

 .، دار الهتاب اإلسالمي(هن6 3: املتوى)أبو حييى السنيهي 

، دار (هنن 88: املتوى)ن تقي الدين السبهي تاج الدين عبد الوهاب ب: األشبا  والنظائر -9

 .  33  -هن  4 األوىل : الهت  الع مي ، الطبع 

عبد ال تاح الّصنعيد،، مهتن  اإلعنال   - سك يوسف موسى: اح يف فق  ال غ اإلفص -4

 .هن2 4 ، الرابع : الطبع  قمر -اإلسالمي

وسى بن سامل بن عيسى بن سامل موسى بن أمحد بن م: اإلقناع يف فق  اإلما  أمحد بن  نبل -5

عبد : ، املحقق(هن367: املتوى)احلجاو، املقديس، ثم الصاحلي،  ف الدين، أبو النجا 

 .لبنان -ال طيف حممد موسى السبهي، دار املعرف  بريوت 

الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املط   : األ  -6

: بنريوت، الطبعن  -، دار املعرف  (هن24 : املتوى)ف املط بي القريش املهي بن عبد مناا

 . 332 /هن2 4 بدون طبع ، 

ال تح حممد بن عنيل وهن ، املشنهور  أبوتقي الدين : اإلما  يف معرف  أ اديب األ ها  -8

سنعد بنن عبند اهلل آل محيند، دار املحقنق : هن، حتقيق  82بابن دقيق العيد، املتوى سن  

 .ل نرش والتوزيع

عالء الدين (: رح الهبريناملطبوع مع املقنع والش)اإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف  -7

ر عبند اهلل الندكتو: ، حتقيق(  775: املتوى)أبو احلسن عيل بن س يامن بن أمحد امَلْرداو، 

ر نالدكتور عبند ال تناح حممند احل نو، هجنر ل طباعن  والنشن -بن عبد املحسن ال كيا

 -هنن  5 4 األوىل، : ر العربين ، الطبعن نمجهورين  مصن -والتوزيع واإلعالن، القاهرة

 335 . 
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لبننان،  -  الع مي  بنريوت ابن نجيم احلن ي، دار الهت: البحر الرائق  ح كن  الدقائق -3

 . 338  -  هن7 4 الطبع  االوىل

الرويناين، أبنو املحاسنن عبند الوا ند بنن (: يف فروع امل ه  الشنافعي)بحر امل ه   -2 

:   الع مين ، الطبعن طنارق فتحني السنيد، دار الهتن: ، املحقق(هن  52ت )إسامعيل 

 . 223 األوىل، 

عالء الدين، أبو بهر بن مسعود بن أمحند الهاسناين : رائعنبدائع الصنائع يف ترتي  الش -  

 . 376 -هن 426 الثاني ، :  مي ، الطبع ، دار الهت  الع(هن578: املتوى)احلن ي 

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحند بنن  سنك الغيتنابى : البناي   ح اهلداي  -  

، لبنان، األوىل، بريوت -لع مي  ، دار الهت  ا(هن755: املتوى)احلن ى بدر الدين العينى 

 . 222  -هن  2 4 

أبو احلسك حييى بن أح اخلري بن سامل العمراين اليمني : البيان يف م ه  اإلما  الشافعي -9 

   4 جندة، األوىل،  -قاسم حممد الننور،، دار املنهناج ، (هن557: املتوى) الشافعي،

 . 222  -هن

حمّمند بنن حمّمند بنن عبند النرّزاق احلسنيني، أبنو : تاج العروس من جواهر القاموس -4 

جمموعن  منن املحققنك : ، املحقق(هن25  : املتوى)ال يض، امل ّق  بمرتىض، الَ بيد، 

 .دار اهلداي 

عبيد اهلل بن احلسنك بنن احلسنن أبنو : -رمح  اهلل-ما  مالن بن أنسالت ريع يف فق  اإل -5 

دار : رو،  سنن،نسنيد كسن: ، املحقنق(هن987: املتوى)ن اجلاََلب املالهي، القاسم اب

 . 228  -هن  7 4 األوىل، : الطبع  لبنان، -الهت  الع مي ، بريوت 

              أمحند بنن حممند خ ينل، سن طن  عنامن : رح املمتنعنالته ي  املقننع يف اختصنار الشن -6 

 .هن6 4 /ربيع األول/ 4 يف 

خ يل بن إسحاق بن موسى، ضياء : يف  ح املخترص ال رعي البن احلاج  التوضيح -8 

أمحند بنن عبند الهنريم . د: ، املحقنق(هنن886: املتنوى)الدين اجلند، املالهي املرص، 

 -هنن 3 4 األوىل، : نجي ، مرك  نجيبوين  ل مخطوطنات وخدمن  الن ال، الطبعن 

 227 . 

دار ، حممد عبد الرؤوف املنناو،، دار ال هنر املعنارص : التوقيف عىل مهامت التعاريف -7 

 .حممد رضوان الداي . د: ، حتقيقهن2 4 دمشق، الطبع  األوىل، ، بريوت  -ال هر 
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أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أح بهر بن فرح : ت سري القرطبي= اجلامع أل ها  القرآن  -3 

، أمحد الربدوين وإبنراهيم (هن 68: املتوى)س الدين القرطبي األنصار، اخل رجي شم

 . 364  -هن 974 الثاني ، : الطبع  القاهرة، -أط يش، دار الهت  املرصي  

ّ، اليمنني احلن ني : اجلوهرة النرية -2  أبو بهر بن عيل بن حممند احلنداد، العبناد، الَ بهينده

 .هن  9 ألوىل، ا: ، املطبع  اخلريي ، الطبع (هن722: املتوى)

وخمترص ( ]هن  83: املتوى) اشي  الدسوقي عىل خمترص املعاين لسعد الدين الت تازاين  -  

حممند بنن عرفن  [: السعد هنو  ح ت خنيص م تناح الع نو  جلنالل الندين الق وينني

 .عبد احلميد هنداو،، املهتب  العرصي ، بريوت: الدسوقي، املحقق

عبد الرمحن بنن حممند بنن قاسنم العافنمي : د املستقنع اشي  الروم املربع  ح زا -  

 .هن938 -األوىل: ، الطبع (ون نا بد( )هن 93 : املتوى)احلنبيل النجد، 

ابن عابدين حممد عالء الندين :  اشي  رد املختار عىل الدر املختار  ح تنوير األبصار -9 

 . ، بريوت222  -هن   4 أفند ، دار ال هر ل طباع  والنرش، 

 .بريوت -العالم  أبو احلسن املاورد ، دار ال هر: احلاو  الهبري -4 

سيف الدين أبو بهنر حممند بنن أمحند الشنايش :   ي  الع امء يف معرف  م اه  ال قهاء -5 

الدكتور ياسك أمحد إبراهيم درادك ، األستاذ املساعد يف ك ين  : الق ال،  قق  وع ق ع ي 

مي ، عنامن، املم ه  األردني  اهلاشن -مهتب  الرسال  احلديث  اجلامع  األردني ،  -الرشيع  

 . 377 األوىل، : الطبع 

: املتوى)أمحد بن ُتْركي بن أمحد املنش ييل املالهي : خالف  اجلواهر ال كي  يف فق  املالهي  -6 

الشي  عبد  يوسنف بنن سنعيد بنن :  سن حممد احل ناو،،  اشي : ، مراجع (هن383

 .  22 اإلمارات العربي  املتحدة،  -، املجمع الثقايف، أبو ظبي إسامعيل الص تي

ْصنني : الدر املختار  ح تنوير األبصار وجامع البحنار -8  حممند بنن عنيل بنن حممند احله

عبد املننعم خ ينل : ، املحقق(هن277 : املتوى)املعروف بعالء الدين احلصه ي احلن ي 

 .  22  -هن9 4 األوىل، : إبراهيم،  دار الهت  الع مي ، الطبع 

منصور بن يونس بنن : تدقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادا -7 

، عنامل الهتن ، (هنن 25 : املتنوى)بن  سن بن إدريس البهوتى احلنبىل فالح الدين 

 . 339  -هن 4 4 األوىل، : الطبع 
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إدريس بنن عبند النرمحن املنالهي الشنهري أبو العباس شهاب الدين أمحد بن : ال خرية -3 

سنعيد : 6،  حممند  جني، جن ء : 9 ، 7،  ج ء : املحقق( هن674: املتوى)بالقرايف 

بنريوت،  -حممد بنو خبن ة، دار الغنرب اإلسنالمي:    - 3، 8، 5 - 9أعراب، ج ء 

   334 األوىل، : الطبع 

                          يننس البهننويت منصننور بننن يننونس بننن إدر: الننروم املربننع  ح زاد املسننتقنع -92

 . 932 ، مهتب  الريام احلديث  (  25 / 222 ) 

حممد بن أح بهر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم : زاد املعاد يف هد، خري العباد - 9

مهتب  املنار اإلسالمي ، الهويت،  -، مالسس  الرسال ، بريوت (هن 85: املتوى)اجلوزي  

 . 334 /هن 5 4 ، ابع  والعرشون الس: الطبع 

         ر، احلنننبيل ني املصنننشننمس النندين حممنند بننن عبنند اهلل ال ركشنن: ين ح ال ركشنن - 9

   339  -هن  9 4 األوىل، : ، دار العبيهان، الطبع (هن 88: املتوى)

حميي السن ، أبو حممد احلسك بنن مسنعود بنن حممند بنن ال نراء البغنو، :  ح السن  -99

حممد زهري الشاويش، املهت  اإلسالمي -شعي  األرنالوط: ، حتقيق(هن6 5)فعي الشا

 . 379  -هن 429 الثاني ، : دمشق، بريوت، الطبع  -

، (هنن   4 : املتوى)الرشح الصويت ل اد املستقنع، حممد بن فالح بن حممد العثيمك  -94

عىل زاد  -رمح  اهلل  -ت ريغ مهتوب لرش ك فوتيك ل عالم  ابن عثيمك : ه ا الهتاب

 .املستقنع

من أول كتاب الصالة إىل آخر باب آداب امليش  - ح العمدة لشي  اإلسال  ابن تيمي   -95

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل يم بن عبد السال  بن عبد اهلل بنن أح : إىل الصالة

خالد بن : ، املحقق(هن 7 8: املتوى)القاسم بن حممد ابن تيمي  احلراين احلنبيل الدمشقي 

األوىل، : الطبع  عيل بن حممد املشيقح، دار العافم ، الريام، املم ه  العربي  السعودي ،

 . 338  -هن  7 4 

شمس الدين أبو ال رج عبد الرمحن بنن (: املطبوع مع املقنع واإلنصاف)الرشح الهبري  -96

         الندكتور عبند اهلل بنن : ، حتقينق(هنن  67: املتنوى)حممد بن أمحد بنن قدامن  املقنديس 

ر والتوزينع نالدكتور عبد ال تاح حممد احل و، هجر ل طباع  والنشن-عبد املحسن ال كي

 . 335  -هن  5 4 األوىل، : ،الطبع مجهوري  مرص العربي  -واإلعالن، القاهرة 
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، (هن  4 : املتوى)حممد بن فالح بن حممد العثيمك : الرشح املمتع عىل زاد املستقنع -98

 .هن 7 4  -   4 األوىل، : دار ابن اجلوز،، الطبع 

[: وهو  ح لهتاب عمدة ال ق ، ملوفق الدين بن قدامن  املقنديس]العدة  ح العمدة  -97

: ، املحقق(هن4 6: املتوى)عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد ااء الدين املقديس 

 . 225 /هن6 4 الطبع  الثاني ، : لهت  الع مي ن حممد عويض ، دار افالح ب

شنباب  -، مهتبن  الندعوة (هن985 : املتوى)عبد الوهاب خالف : ع م أفول ال ق  -93

 .(عن الطبع  الثامن  لدار الق م)األزهر 

يف ال ق  عىل امل ه  األمحد األمثل م ه  اإلما  أمحد بنن »عمدة الطال  لنيل املآرب  -42

منصور بن يونس بن فالح الدين ابن  سن بن إدريس البهوتى احلنبىل ، «حممد بن  نبل

فضي   الشي  حممد بن عبد النرمحن آل إسنامعيل، فضني   : ، قد  ل (هن  25 : املتوى)

مط نق بنن جناَس بنن مط نق ال نارس : الشي  عدنان بن سامل النها ،  قق  واعتنى بن 

منربة ج نو، بنن : هويت، عنىل ن قن اجلاَس، مالسس  اجلديد النافع ل نرش والتوزيع، ال

 . 2 2  -هن   49 األوىل، : ضاو، العتيبي، الهويت، الطبع 

َرر الَبهَي  - 4 َيُ  عىل الد  ، (هنن 986 : املتنوى)فيصل بن عبد الع ين  آل مبنارك : الُغَرُر النَقه

، املم هن  حممد بن  سن بن عبد اهلل آل مبارك، دار كنوز إشبي يا ل نرش والتوزيع: ُعنهي ب 

 . 225  -هن  6 4 األوىل، : الطبع  العربي  السعودي ،

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل يم بن عبد السال  : ال تاو  الهرب  البن تيمي  - 4

، (هن7 8: املتوى)بن عبد اهلل بن أح القاسم بن حممد ابن تيمي  احلراين احلنبيل الدمشقي ا

 .هن976 بريوت،  - سنك حممد خم وف، دار املعرف  : حتقيق

، (هنن52  : املتنوى)حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمنني : فتح القدير -49

 .هن4 4  -األوىل : مشق، بريوت، الطبع د -دار ابن كثري، دار اله م الطي  

بن سنامل بنن ( أو انيم)أمحد بن اانم : ال واك  الدواين عىل رسال  ابن أح زيد القريواين -44

،دار ال هنر، طبعن ، (هنن6   : املتوى)مهنا، شهاب الدين الن راو، األزهر، املالهي 

 . 335  -هن 5 4 
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ن أبو العباس أمحد بن عبد احل يم بن عبد السال  بن تقي الدي: القواعد النوراني  ال قهي  -45

، (هنن7 8: املتنوى)عبد اهلل بن أح القاسم بن حممد ابن تيمي  احلراين احلنبيل الدمشنقي 

د أمحند بنن حممند اخل ينل، دار ابنن اجلنوز،، املم هن  العربين  :  قق  وخرج أ اديثن 

 هن  4 األوىل، : السعودي ، الطبع 

الدكتور عبد احلميد الع مني، : أبو بهر حممد بن يبقى بن زرب، حتقيق: كتاب اخلصال -46

   225  -هن  6 4 اإلسالمي  باملغرب، سن   والشالونمنشورات وزارة األوقاف 

حممند بنن : كتاب ال روع ومع  تصحيح ال روع لعالء الدين عيل بن سن يامن املنرداو، -48

املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل  م  ح بن حممد بن م رج، أبو عبد اهلل، شمس الدين

: عبد اهلل بن عبد املحسن ال كي، مالسس  الرسنال ، الطبعن : ، املحقق(هن869: املتوى)

 من 229  -هن  4 4 األوىل 

أبو حممد موفق الدين : «عمدة احلاز  يف ال وائد عىل خمترص أح القاسم»كتاب اهلاد، أو  -47

قدام  اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشنهري بنابن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن 

نور الندين طالن ، : ،اعتنى ب  حتقيقا وضبطا وإخراجا(هن 2 6: املتوى)قدام  املقديس 

 . 228  -هن  7 4 األوىل، : وزارة األوقاف والشالون اإلسالمي ، قطر، الطبع 

جلنن  :البهنويت احلننبيل، املحقنقمنصنور بنن ينونس : كشاف القناع عن منتن االقنناع -43

وزارة العنندل، املم هنن  العربينن  السننعودي ، :رنمتخصصنن  يف وزارة العنندل، دار النشنن

 . 222 هن،   4 األوىل، :الطبع 

أبو بهر بن حممد بن عبد املنالمن بنن  رين  بنن : ك اي  األخيار يف  ل ااي  االختصار -52

عيل عبد احلميد : ، املحقق(هن3 7: وىاملت)معىل احلسيني احلصني، تقي الدين الشافعي 

 . 334 األوىل، : دمشق، الطبع  -ب طجي وحممد وهبي س يامن، دار اخلري 

عبد الغني بن طال  بن محادة بن إبراهيم الغنيمني الدمشنقي : ال باب يف  ح الهتاب - 5

يي حممد حم: ، قق ، وفص  ، وضبط ، وع ق  واشي (هن37  : املتوى)امليداين احلن ي 

 لبنان -الدين عبد احلميد،  املهتب  الع مي ، بريوت 

بمشنارك  ]خالند الربناط، سنيد عن ت عيند : املقندمات -جلامع لع و  اإلما  أمحند ا - 5

مجهورين   -، دار ال الح ل بحب الع مي وحتقيق الن ال، ال ينو  [البا ثك بدار ال الح

 .  223  -هن  492 األوىل، : ر العربي ، الطبع نمص

، أبو ال ضل، مجال الدين ابن منظنور األنصنار، حممد بن مهر  بن عيل: لسان العرب -59

  .هن4 4  -الثالث  : بريوت، الطبع  -، دار فادر (هن  8: املتوى)الروي عى اإلفريقى 
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بنن م  نح، أبنو إسنحاق، يم بن حممد بن عبد اهلل بن حممند إبراه: املبدع يف  ح املقنع -54

األوىل، : لبننان، الطبعن  -،  دار الهت  الع مي ، بريوت (هن774: املتوى)برهان الدين 

   338  -هن  7 4 

،  دار (هنن479: املتنوى)حممد بن أمحد بن أح سهل شمس األئم  الرسخيس : املبسوط -55

  339  -هن 4 4 بدون طبع ، : بريوت، الطبع  -املعرف  

عيل بن أح بهنر بنن عبند اجل ينل ال راناين : بداي  املبتد، يف فق  اإلما  أح  ني  متن  -56

 -، مهتب  ومطبع  حممد عيل فنبح (هن539: املتوى)املرايناين، أبو احلسن برهان الدين 

 القاهرة

عبد الرمحن بن حممد بن س يامن اله يبنويل املندعو : جممع األهنر يف  ح م تقى األبحر -58

 د بشيخي زا

: املتنوى)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل يم بن تيمي  احلنراين : جمموع ال تاو  -57

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  جممع امل نن فهند لطباعن  املصنحف : ، املحقق(هن7 8

  335 /هن6 4 الرشيف، املدين  النبوي ، املم ه  العربي  السعودي ،  

أبو زكريا حميي الدين حييى بن ((: تهم   السبهي واملطيعيمع ))املجموع  ح امله ب  -53

 ،  دار ال هر(هن686: املتوى) ف النوو، 

عبد السال  بن عبد اهلل بن اخلرض بن : املحرر يف ال ق  عىل م ه  اإلما  أمحد بن  نبل -62

 -رف، مهتبن  املعنا(هنن 65: املتوى)حممد، ابن تيمي  احلراين، أبو الربكات، جمد الدين 

 . 374 -هن 424 الثاني   الريام، الطبع 

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن     األندليسن القرطبني الظناهر، : املحىل باآلثار - 6

 بدون طبع  وبدون تاري : بريوت، الطبع  -،  دار ال هر (هن456: املتوى)

أبو املعنايل برهنان : املحيط الربهاين يف ال ق  النعامين فق  اإلما  أح  ني   ريض اهلل عن  - 6

، (هن6 6: املتوى)الدين حممود بن أمحد بن عبد الع ي  بن عمر بن َماَزَة البخار، احلن ي 

األوىل، : لبنان، الطبع  -عبد الهريم سامي اجلند،، دار الهت  الع مي ، بريوت : املحقق

 . 224 -هن  4 4 
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زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أح بهر بن عبد القادر احلن ني النراز، : خمتار الصحاح -69

الدار النموذجين ،  -ري  نيوسف الشي  حممد،  املهتب  العص: ، املحقق(هن666: املتوى)

 . 333 / هن 2 4 اخلامس ، : فيدا، الطبع  -بريوت 

مطبوع ضمن جمموع  مالل ات الشي  حممد بن عبند )خمترص اإلنصاف والرشح الهبري  -64

: املتنوى)حممد بن عبد الوهاب بنن سن يامن التميمني النجند، (: الوهاب، اجل ء الثاين

سنيد  جناب، . حممند ب تناجي، د. عبد الع ي  بن زيد الرومني، د: ، املحقق(هن26  

 .األوىل: الريام، الطبع  -مطابع الريام 

،  دار (هنن83 : املتنوى)مالن بن أنس بن مالن بن عنامر األفنبحي املندين : املدون  -65

 . 334  -هن 5 4 األوىل، : الهت  الع مي ، الطبع 

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد :  مرات  اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات -66

 بريوت -،  دار الهت  الع مي  (هن456: املتوى)بن     األندليس القرطبي الظاهر، 

بناب : )أمحد بن  نبل وإسحاق بن راهوي ، من قول : مسائل  رب الهرماين لإلمامك -68

أبنو حممند  نرب بنن : إىل آخر كتاب الطهارة دراسً  وحتقيًقا( املاء ال ، ال ينجس  يشء

عنامر بنن :  ،  أطرو   الدكتورا  ل شني(هن 72 : املتوى)إسامعيل بن خ ف الهرماين 

ك ين   -اجلامعن  اإلسنالمي  باملدينن  املننورة  -حممد فداء بن حممد عبد املعطني اجنت 

  49 : عبد اهلل بن معتق السهيل   ظ  اهلل، العنا . د. أ: قسم ال ق ، املرشف -الرشيع  

 .هن 499  -

: رنالنشن حممد بن عمر الظاهر،، دار: أبو عيل ال ع راين، املحقق: مسند بالل بن رباح -67

 .هن 6 4 األوىل، : ابن    ، الريام، الطبع 

يوسنف الشني  : أمحد بن حممد بن عيل ال يومي املقر،، دراس  و حتقيق: املصباح املنري -63

 .حممد، املهتب  العرصي 

مصط ى بن سعد بن عبد  السنيوطي شنهرة، : مطال  أويل النهى يف  ح ااي  املنتهى -82

: ،  املهت  اإلسنالمي، الطبعن (هن49  : املتوى)الدمشقي احلنبيل الر يبانى مولدا ثم 

 . 334  -هن 5 4 الثاني ، 

يف ضوء املعاجم والنصوص املوثق  من اجلاه ين   تنى »املعجم العرح ألسامء املالبس  - 8

، (جامع    نوان -ك ي  اآلداب )رج  عبد اجلواد إبراهيم . د: إعداد: «العرص احلديب

جامع  القاهرة، عضو جممنع ال غن   -ك ي  اآلداب )حممود فهمي  جاز،  /د. أ: تقديم

عضو األكاديمي  املغربي  وجممع )عبد اهلاد، التاز، / د. أ: ، راجع املادة املغربي (العربي 

: الطبعن  ر العربين ،نمجهوري  مص -،  دار اآلفاق العربي ، القاهرة (ال غ  العربي  بالقاهرة

 .  22  -هن  9 4 األوىل، 
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( هنن4 4 : املتنوى)د أمحند خمتنار عبند احلميند عمنر : معجم ال غ  العربي  املعارصة - 8

   227  -هن  3 4 األوىل، : بمساعدة فريق عمل،  عامل الهت ، الطبع 

شمس الندين، حممند بنن أمحند اخلطين  : مغني املحتاج إىل معرف  معاين أل اظ املنهاج -89

 -هنن 5 4 األوىل، : ،  دار الهت  الع مي ، الطبع (هن388: املتوى)الرشبيني الشافعي 
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أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بنن قدامن  : املغني  ح خمترص اخلرقي -84

، (هنن2 6: املتنوى)اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدام  املقنديس 

  375 / هن 425 األوىل،  : طبع دار إ يار ال ال العرح، ال: حتقيق

، (هنن2 5: املتنوى)أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشند القرطبني : املقدمات املمهدات -85

األوىل، : لبننان، الطبعن  -الدكتور حممد  جي،  دار الغرب اإلسالمي، بنريوت : حتقيق

   377  -هن  427 

موفق الدين أبو حممد عبد اهلل : اهلل تعاىلاملقنع يف فق  اإلما  أمحد بن  نبل الشيباين رمح   -86

عبد القادر : ، قد  ل  وترجم ملالل  (هن 2 6: املتوى)بن أمحد بن حممد بن قدام  املقديس 

حممنود األرنناؤوط، ياسنك حممنود اخلطين ، مهتبن  : األرناؤوط،  قق  وع نق ع ين 

 -هنن    4 ىل، األو: املم هن  العربين  السنعودي ، الطبعن  -السواد، ل توزيع، جندة 

 222  . 

زين الدين امُلنََجى بن عثامن بن أسعد ابن املنجى التنوخي احلنبيل : املمتع يف  ح املقنع -88

الثالثن ، : عبد امل ن بن عبد اهلل بن دهنيش، الطبعن : ، دراس  وحتقيق(هن 635 -  69)

 مه  املهرم  - ، مهتب  األسد،  229  -هن  4 4 

منع  اشني  املنتهنى البنن قائند [ يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات]منتهى اإلرادات  -87

: ، املحقنق(هن 238 : ت)عثامن بن أمحد بن سعيد النجد، الشهري بابن قائد : النجد،

 -هنن  3 4 األوىل، : عبد اهلل بن عبد املحسن ال كني،  مالسسن  الرسنال ، الطبعن . د

 333  . 

حه  -83 رَشْ
 اإلَما ه أمْحَداملهنَُح الَشافهيات به

منصور بن يونس بنن فنالح الندين ابنن : ُمْ رَداته

عبند اهلل بنن حممند . د. أ: ، املحقق(هن 25 : املتوى) سن بن إدريس البهوتى احلنبىل 

األوىل، : ر والتوزيع، املم ه  العربين  السنعودي ، الطبعن نامُلطَ ق، دار كنوز إشبي يا ل نش

 .  226  -هن  8 4 
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     شمس الدين أبو عبند اهلل حممند بنن حممند بنن :    يل لرشح خمترص اخل يلمواه  اجل -72

عيني  : ، املحقنق(هنن354: املتوى)عبد الرمحن الطراب يس املغرح، املعروف باحلطاب الر 

  229  -هن 9 4 زكريا عمريات،  دار عامل الهت ،  طبع  خاف  

،  مهتبن  الرشند، الرينام أبو عمر ُدْبَيانه بن : موسوع  أ ها  الطهارة - 7 ْبَيانه  -حممد الد 

   225  -هن  6 4 الثاني ، : املم ه  العربي  السعودي ، الطبع 

ننْغد،،  ن نني : النتننف يف ال تنناو  - 7               أبننو احلسننن عننيل بننن احلسننك بننن حممنند الس 

/ قنان املحنامي الندكتور فنالح الندين النناهي،  دار ال ر: ، املحقق(هن 46: املتوى)

 374  - 424 الثاني ، : بريوت لبنان، الطبع / عامن األردن  -مالسس  الرسال  

شمس الدين حممد بن أح العباس أمحد بن مح ة شنهاب : هناي  املحتاج إىل  ح املنهاج -79

 -ط أخننرية : ،  دار ال هننر، بننريوت، الطبعنن (هننن224 : املتننوى)النندين الننرميل 

  374 /هن424 

حم وظ بن أمحند :  م ه  اإلما  أح عبد اهلل أمحد بن حممد بن  نبل الشيبايناهلداي  عىل -74

مناهر ياسنك ال حنل،   -عبد ال طيف مهيم : بن احلسن، أبو اخلطاب اله وذاين، املحقق

   224 / هن  5 4 األوىل، : مالسس  اراس ل نرش والتوزيع، الطبع 

، (هنن525: املتنوى) ايل الطنويس أبو  امد حممد بنن حممند الغن: الوسيط يف امل ه  -75

األوىل، : القناهرة، الطبعن  -حممد حممد تامر،  دار السال  ، أمحد حممود إبراهيم : املحقق

 .هن8 4 

، القسم املتمم لتابعي أهل املدين  ومن بعدهم ، أبو عبداهلل حممند بنن الطبقات الهرب  -76

              ر، ، البغننداد، املعننروف بننابن سننعد نسننعد بننن منيننع اهلاشننمي بننالوالء ، البصنن

هم ، املدينن  املننورة ، زياد حممد منصور ، مهتب  الع و  واحل: ، حتقيق( هن92  :املتوى)

 .هن427   ط
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 املقدمة
احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن إن  

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشههد أن   

 إله إ  اهلل وحده   رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

                                                   ،[ 102: عمهههههههههههههههران   ]آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 ٺ ٿ  ٺ   ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ ٻ   ٻ  ٻ  ٻٱ )

ۀ ہ ہ ) [ 1]النسههههاء   (ڤ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ٿ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ

  . (1)[ 71-70]األحزاب    (ۈ ٴۇ
     ،أو أعضهائه بقصهد  ،رتههملا كان جسم اإلنسان معرضا لسقوط يشء مهن ب ه

 ،أو اليهد  ،وقد يولد ا نسان وفيهه ييهادة كبعهبع يائهدة يف الرجهل  ،أو غري قصد

 ،أو الزائهدة مهن حيهل الق هع  ،في كل عىل املسلم حكم هذه األشهياء املنفصهلة

وغريها من األحكهام فرغبهأ أن أبحهل يف   ،والدفن  ،والصالة عليها  ،والتغسيل

بيشء من التفصيل وذلك نظرا لعدم اطالعي   ،املنفصلة  األحكام الفقهية باألجزاء

األحكهام الفقهيهة )ب  ووسهمته  ،هبها  عىل بحل مستقل جيمع األحكهام اااعهة

 واملبتورة من جسم اإلنسان(. ،واملنفصلة ،املتعلقة باألجزاء الزائدة

 أمهية املوضوع  تبدو أمهية املوضوع من خالل النقاط ا تية 

 الناس لبيان هذه األحكام املتعلقة ببعضاء اإلنسان املبتورة. حاجة  أو  

 
هذه اا بة تسمى »خ بة احلاجة« واحلديل له روايههات فيههها اخههتال  يسههري، أخرجههه أبههو داود يف سههننه بههرقم (  1)

، وابههن 3/104(1404، والنسائي يف سننه برقم )3/405(1105، والرتمذي يف سننه برقم )2/238(2118)

 سههننه بههرقم ، والههدارمي يف6/262(3720، وأمحههد يف مسههنده بههرقم )1/609(1892ماجههه يف سههننه بههرقم )

، والبيهقههي يف السههنن الكههم  بههرقم 2/199(2744، واحلههاكم يف املسههتدرق بههرقم )3/1413(2248)

. وعههححه األلبههاص يف عههحيف وضههعي  سههنن 7/530. وعححه ابن امللقن يف البدر املنري3/304(5802)

 ، وله رسالة خاعة هبا، أورد طرقها، وعححها.3/105(1105الرتمذي برقم)
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أو ت بيقها اصهال   ،كهاحلل  للنسهك  ،ارتباط املوضوع باحليهاة العمليهة  ثانيا 

 والق ع وغريها.  ،واآل ت الناتج عنها البرت  ،أو حوادث السيارات  ،الف رة

 .  باملوضوعبالنوايل املعارصة املرتب ة  ربط العلم الرشعي   ثالثا 

فجمعها يف بحهل   ،متفرقة يف ب ون كتب الفقهاملوضوع  أن مسائل هذا    رابعا 

 ومجع ما تفرق منه.  ،مستقل مما يساعد عىل تقريب العلم

من خالل بحثي واستقرائي   يوجد بحل مستقل جامع   الدراسات السابقة 

ومها وجهدت يف بعهض البحهوث  ،للمسائل التي ت رقهأ إليهها يف ههذا البحهل

  ، ههذا املوضهوع   ولكن مل حيهط بمسهائل  ،أو أكثر  ،والرسائل قد يكون ت رق ملسبلة

 ومن الكتب التي اطلعأ عليها ما ييل  

  ، امعهة اإلسهالمية باملدينهة املنهورة يف ال رسالة علمية لنيل درجهة الهدكتوراه  -1

للباحهل  حممهد بهن حممهد  بعنوان )أحكام الراحة ال بيهة واآلثهار املرتتبهة عليهها(   

 املختار ال نقي ي. 

رسالة علمية لنيل درجة املاجستري بعنوان )ا نتفاع بهبجزاء اآلدمهي يف الفقهه    -2

 . ه ه 1407جامعة أم القر  عام   ، مي( للباحل  عصمأ اهلل عناية اهلل حممد اإلسال 

ريعة والقهوان  الوضهعية(  ه بحل )جراحة التجميل املعهارصة يف ضهوء ال ه  -3

ق بكلية امللك فههد األمنيهة بالريها   للباحل  أمحد بن سليامن الريش ا ستاذ امل ار 

 . ه ه 1424

ولكنهها مل تسهتوعب مجيهع    ، وهذه البحوث مليئة باملادة العلمية املتعلقة باملوضوع 

                ، أو يدت فيهها دلهيال   ، املباحل التهي ت رقهأ إليهها فبضهفأ إليهها مهامل يوجهد هبها 

املوضوع من أكثر مهن جانهب  مسائل  فرغبأ مجع    ، أو نقو ت ألهل العلم   ، أو تعليال 

 والنقص والزلل من طبيعة البرش.  ، والكامل هلل 

  ، كال هعر   ، سهيكون البحهل يف األشهياء املنفصهلة غهري السهائلة حدود البحل   

مها رهرم مهن    فهال ي همل   ، واألعضاء املبتورة ونحوهها   ، واألعابع الزائدة   ، والظفر 
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أو مهن غهري    ، واملهذي   ، واملنهي   ، والغهائط   ، اإلنسان ممها يسهيل مهن السهبيل  كهالبول 

ومل أتعهر  يف ههذا البحهل   ،وغريههاواملخاط    ، واللبن   ، والقيء   ، كالدم   ، السبيل  

أم بعهد املهوت لكثهرة   ،ملسبلة التمع باألعضاء سهواء كهان ذلهك يف حهال احليهاة

 ،والقرارات الصادرة من املجامع الفقهية حهول ههذا املوضهوع  ،الرسائل العلمية

 خوفا من اإلطالة يف عفحات البحل.و  ،(1)فاكتفيأ باإلحالة إليها

 ،ولقد رست يف بحثي عىل املنهج النظري ا ستقرائي التحلهييل  منهج البحل 

 وال مولية يف طرح املعلومات.  ،والرتابط  ،التدرم  مراعيا  ،املصادر املتنوعةعم  

 إجراءات البحل 

 وا ع الحي ملفردات البحل.  ،قمأ بالتعري  اللغوي -1

 ،موردا ااال  مهع األدلهة ،مجعأ املسائل املتعلقة بفقه األجزاء املنفصلة  -2 

 والرتجيف.

فهينص أذكهر حكمهها بدليلهه، مهع    ، إذا كانأ املسبلة من مواضع ا تفاق ب  الفقهاء   -3

 .توثي  ذلك 

  يبيت إذا كانأ املسبلة من مواضع ا ختال  فبتبع ما   -4 

  أذكر األقوال يف املسبلة مع نسبة كل قول إىل قائله. -أ

 أوث  القول من املصادر األعيلة لكل مذهب. -ب

أراعي عند عر  األقوال يف املسبلة الرتتيب الزمنهي للمهذاهب، وأتعبهع   -ت

 
 )الضوابط الرشعية للتمع باألعضاء( املؤل   عبداحل  بن أمحد مخيس.   بعنوان بحل( 1ييل  ) منها ما  ( 1) 

 )قضايا فقهية يف نقل األعضاء البرشية(. املؤل   عار  عيل عار  القره داغي.   بعنوان كتاب ( 2) 

 طب بائي.   )بيع األعضاء البرشية لزرعها للمحتاج  إليها من منظور علامء اإلسالم( املؤل   فاطمة    بعنوان رسالة  ( 3) 

   رسالة بعنوان )رسالة أحكام نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي( املؤل   الدكتور يوس  األمحد.(  4)

 .الدكتور حسان شميس باشااملؤل   بحل بعنوان )الراحة التجميلية( (  5)

 رسالة بعنوان )أحكام الراحة ال بية واآلثار املرتتبة عليها( املؤل   حممد بن حممد املختار ال نقي ي.  (6)

رعية واملع يههات ال بيههة( املؤلهه   حممههد نعههيم ه)حكههم التههمع باألعضههاء يف ضههوء القواعههد ال هه   بعنوان  بحل(  7)

 عبدالسالم. 

 أربع  بحثا تتعل  باملوضوع.  بحوث يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع, وقد ذكر بكر أبو ييد يف املجلة أكثر من  ( 8) 
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كّل قول ببدلته، مع بيان وجه ا ستد ل من الهدليل، ومها ورد عهىل الهدليل مهن 

ّد به عىل تلك املناق ة متى كانأ احلاجة داعية إىل يشء من   ،مناق ة إن وجد، ومارع

 ذلك.

 رتجيف ب  األقوال يف املسبلة.بعد ا نتهاء مما سب  يصار إىل ال -ث  

مع بيان اسم السورة، ورقم اآلية يف   ،كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامص  -5

 احلاشية.  

أو أحهدمها اكتفيهأ  ،خرجأ األحاديل النبوية، وما كان يف الصهحيح   -6

 ،وأبه  حكهم العلهامء عليهه مهن حيهل الصهحة ،وما كان يف غريمها فبخرجه  ،به

 والضع .

 خرجأ اآلثار الواردة مع بيان احلكم عليها. -7

 رشحأ األلفاظ الغريبة، التي حتتام إىل بيان. -7

 وفهرسا للموضوعات.  ،وضعأ فهرسا للمصادر واملراجع -8

 مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم حتى   أثقل احلوايش. -7

 وثامنية م الب عىل النحو التايل  ،ومتهيد ،عىل مقدمة اشتملأ خ ة البحل 

 وفيها منهج البحل وخ ته. املقدمة

 وفيه بيان تكريم اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية.  التمهيد  

 والبرت. ،وا نفصال ، األجزاء   تعري امل لب األول  

 وضوء األق ع.  امل لب الثاص  

  من حيل ال هارة والنجاسة.   ، حكم األجزاء املنفصلة امل لب الثالل  

  أو الرمي.   ، من حيل الدفن   ، حكم األجزاء املنفصلة امل لب الرابع  

  ، من حيل الصهالة عليهها   ،  ت األجزاء املنفصلة من السم آ ااامس  م امل لب 

 وفيه مسبلتان   

 أن يكون عاحب العضو املق وع حيا.  املسبلة األوىل  
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 أن يكون عاحب العضو املق وع ميتا. املسبلة الثانية      

حكم يراعة األعضاء بعد ق عها يف جسم عهاحبها وفيهه امل لب السادس   

 .مسبلتان

 يرع العضو بعد ق عه يف حد أو قصاص.  املسبلة األوىل 

 يرع العضو بعد ق عه يف غري احلد أو القصاص. املسبلة الثانية 

 وفيه مسبلتان  ،ق ع الزوائد من جسم اإلنسان امل لب السابع 

  ق ع وإيالة الزوائد من باب الرضورة.  املسبلة األوىل 

 الزوائد من باب التجميل. ق ع وإيالة املسبلة الثانية 

 امل لب الثامن  حكم بيع أجزاء اإلنسان. 

 والتوعيات.  ،وفيها ذكر أهم النتائج ااامتة 

 الفهارس  وت مل   

 / فهرس املصادر واملراجع.1

 / فهرس املوضوعات.2
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 ملخص البحث
 أجزاء وأعضاء اإلنسان املنفصلة عموما طاهرة عىل القول الراجف.  /  أن1

 عبع.نفصلة التي فيها حياة كاليد واأل/ جيب دفن األجزاء امل2

/ األفضل دفن األجزاء املنفصلة التي  حياة فيها كال عر وذلهك مهن بهاب 3

 التكريم  

 أو قصاص.  ،/ جيوي عىل القول الراجف يراعة العضو املق وع يف  غري حد4

 واحلاجة.  ،وق ع األعضاء الزائدة من باب الرضورة  ،/  جيوي برت5

 والتجميل.  ،/   جيوي برت وق ع األعضاء الزائدة من باب التحس 6

 .تهكرامقول الراجف وذلك حفاظا عىل  عىل ال  اإلنسان/   جيوي بيع أعضاء  7
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Research Abstract 

1- The separated organs and parts of human in 

general are pure according to the 

preponderant opinion (al-qawlu alrrājiḥu). 

2- The life,  separate parts, such as hand and 

finger, must be buried. 

3- It's better to bury the separate, lifeless parts 

like hair, as a matter of honor. 

4- It is permissible, according to the most 

correct saying, to transplant the severed organ 

without a punishment or retribution. 

5- It is permissible to cut off the excess organs 

as a matter of necessity and need 

6- It is not permissible to cut off excess organs 

for the sake of gentrification and beauty. 

7- It is not permissible to sell human organs 

according the preponderant opinion (al-qawlu 

alrrājihu) in order to preserve the dignity of 

the human being. 
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 التمهيد 

 نسان يف الشريعة االسالميةتكريم اإل
ري  اهلل لبنهي آدم وتفضهيله عهىل كثهري مهن هجاءت النصوص الكثرية يف ت ه

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) فقهال سهبحانه   ،خلقه

 ويف عحيف مسهلم عهن أه هريهرة   ،(1)  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

وا،    ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رسول اهلل   رع ابا دا وا، وا ا تا ضع بااغا وا، وا ا تا نااجا ع وا، وا ا تا دع اسا ا » ا حتا

لِِم،  ا  و املْعسهْ مع أاخهع
اًنا املْعْسلِ ونعوا ِعباادا اهللِ إِْخوا كع ْيِع باْعٍض، وا ىلا با ْم عا كع بِْع باْعضع وا ا يا

هع   مع
ْظلِ ا«يا نها اهع وا  ها هع الْتقهْ رع

ْقهِ ، وا ا حيا هع لهع ْذع ْراٍت  وا ا را ثا مها الا ْدِرِه ثها ريع إِىلا عها
يع هِ وا

 ، هع مع اٌم، دا را ِم حا
ىلا املْعْسلِ لُّ املْعْسلِِم عا ، كع ما

اهع املْعْسلِ ِقرا أاخا ْ ْسِب اْمِرٍئ ِمنا الرْشِّ أاْن حيا »بِحا

» هع ِعْرضع ، وا هع الع ما وا
ل يهدل عهىل آداب وشهامئل حلسهن التعامهل به  فهذا احلدي  ،(2)

ريعة همقاعهد ال ه  من  ولذا كان  ،وبيان حرمة دم املسلم وماله وعرضه  ،املسلم 

ر ، هاإلسالمية أن جاءت حلامية الض رورات اامهس )الهدين، والهنفس، والعهِ

وميتًا فجاءت النصهوص   ،حرمة املسلم حياً كام راعى اإلسالم    ،(3)(واملال، والعقل

وغريهها مهن   ،والنهي عن إيذائه، والنهي عن وطء قمه  ،بتحريم كرس عظم امليأ

 النصوص الدالة عىل تكريمه.

سهْ قال   ملسو هيلع هللا ىلصفعن عائ ة ريض اهلل عنها أن النبي   سهْ ه»كا كا ِأ، كا ِم املْايهِّ ظهْ ِرِه هرع عا

يًّا«  .(4)حا

 
 .70اإلرساء (  1)

 برقم باب حتريم ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله ،أخرجه مسلم يف عحيحه كتاب الفضائل(  2)

(2564 )4/1986. 
 م

 .1/125والوجيز يف أعول الفقه اإلسالمي ،5/160ينظر  املحصول(  3)

وابن ماجه يف سههننه   ،5/116(3207وأبو داود يف سننه برقم)  ،41/218(24686أخرجه أمحد يف املسند برقم)(  4)

وابن امللقههن يف البههدر   ،2/1035(3694وغريهم وعححه النووي يف ااالعة برقم)  ،2/541(1616برقم)

 .3/213(763األلباص يف اإلرواء برقم)و ،6/769املنري 
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ىلا   ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رسول اهلل   ويف حديل أه هريرة    ْم عها كع دع سا أاحها
لِ ْ اْن جيا »ألا

» ْمٍ ىلا قها سا عا
لِ ْ هع ِمْن أاْن جيا رْيٌ لا تاْخلعصا إِىلا ِجْلِدِه، خا ، فا هع تعْحِرقا ثِياابا ٍة فا ْرا مجا

وإن ممها   ،(1)

 ،ومها يف األر  ،يزيد ترشي  بنهي آدم عمومها تسهخري اهلل لهه مها يف السهموات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) وإسباغ النعم عليهه كهام يف قولهه تعهاىل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .(2)(ڦ ڦ

 امل لب األول  تعري  األجزاء، وا نفصال، والبرت

، والزء بعض اليشء  األجزاء لغة 
ٍ
ْزء ويقال  أْجزأتع منه   ،وهو مذكر  ،مجع جع

 . (3)أخذتع منه جْزًءا وعزلته جزًءا، أي   

أي ق عهه فهانق ع، وههو    ، ا نق اع، يقال  فصل اليشء فانفصل   ا نفصال لغة  

 .  (4)ا تصالضد 

أي  ،ومنه سهي  بهاتر ،إذا ق عه وكل ق ع برت ،برت اليّشء يبرته برتا  والبرت لغة 

أو العضو إذا ق عه واستبعله، كام ي ل  عىل ق ع اليشء   ،يقال  برت الذنب  ،قاطع

 .(5) دون متام

 وقد ي ل  عىل كٍل ق ع.  ،هبذين املعني  عند الفقهاء  وقد استعمل اع الحا

أو إيالة يشء من برشته عن طريه   ،قد يكون برت جزء من اإلنسان  أنواع البرت 

  (6)وله عور متعددة هي  ،العمد

 
 .2/667(971باب النهي عن اللوس عىل القم والصالة عليه برقم) ،أخرجه مسلم يف عحيحه كتاب النائز(  1)

 .20لقامن (  2)

 . 1/227ومعجم اللغة العربية املعارص ،(186وامل لع عىل ألفاظ املقنع )ص  ،6/163ينظر  الع (  3)

 .1/93ومعجم لغة الفقهاء ،30/170ينظر  تام العروس(  4)

 .1/35واملصباح املنري ،9/483واملحكم واملحيط األعظم ،1/253ينظر  مجهرة اللغة(  5)

 .8/10املوسوعة الفقهية الكويتية(  6)
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 أن يكون بجناية. األوىل 

 أو حًدا.   ، أن يكون بح ، كق ع اليد قصاعا   الثانية    

    ، أو التسهمم   ، أن يكون وسيلة من وسائل العالم كق ع اليد املصابة باآلكلهة   الثالثة  

 التعفن.أو  

 .(2)وخصال الف رة  ،(1)كااتان  ،والنظافة  ،أن يكون سببا لل هارة الرابعة 

 وله أسباب كثرية منها   ،والبرت بال تعمد  ،وقد يكون ا نفصال 

وأخ ار   ،وآثار احلرائ   ،ما يكون بسبب إعابات كحوادث السيارات  األول 

 وغريها.   ، م احليوانات املفرتسة وهجو  ،اآل ت

ومها يتبهع الهو دة    ، ( 3) ما يكون بسبب احلمهل والهو دة كمهن تلهد سهق ا     الثاص 

ة كامْل  ِ يما
(4). 

 .(5)وال عر  ،والظفر  ،ما يسقط عادة كالسن الثالل 

 
فة  الذكر حتى تمي، ويف ح  املرأة  ق ههع بعههض جلههدة عاليههة  وااتان  وهو إيالة اللدة التي تغ ي ح   ،   الق ع ااتن(  1)

أبههواب ينظر  امل لههع عههىل    ، ، ولين ب الصغري عىل أكمل األحوال برًءا ويكون يمن الصغر؛ ألنه أرسع    ، مرشفة عىل الفرم 

وامللخههص    ، 16/ 2ومعجههم املصهه لحات واأللفههاظ الفقهيههة   ، 193ومعجههم لغههة الفقهههاءص  ،29املقنههع ص

 . 37/ 1الفقهي 

ةا   ،وهي ثابتة يف الصحيح   (2) ْيرا را ِن النْبِيِّ  وغريمها من حديل أاِه هع ٌس  ملسو هيلع هللا ىلصعا ْ ةع مخهها را الا  )اْلِف ههْ نا  -قهها
ٌس مههِ ْ أاْو مخهها

ةِ  اِرِب( أخرجههه البخههاري يف عههحيحه  -اْلِفْ را قاصُّ ال ههْ بِِط، وا ناتْ ع اإْلِ اِر، وا تاْقلِيمع اأْلاْظفا ، وا ادع ْحدا
اِ ْستِ ، وا تاانع

 ،اْاِ

ب خصههال بهها  ،ومسلم يف عههحيحه كتههاب ال هههارة  ،7/160(5889باب قص ال ارب برقم)  ،كتاب اللباس

 .1/221(257برقم) ،الف رة

أو الذي يسقط من ب ن أمه ميتا بعد ظهور خلقههه. ينظههر     ، هو  املولود قبل متامه   ، وضمها   ، وفتحها   ، بكرس الس    السقط  (  3) 

 . 276/ 2ومعجم املص لحات واأللفاظ الفقهية   ، 193ومعجم لغة الفقهاءص   ، 149امل لع عىل ألفاظ املقنع ص  

املصباح  ،1/611أمه. ينظر  مجهرة اللغة ب ن يف املولود فيه يكون الغ اء أو ،الكيس مثل رقي  جلدامل يمة هي  ( 4)

  .1/504واملعجم الوسيط ،32/484وتام العروس ،1/329املنري

مبمور بههه، ومنهههي عنههه،  ال عر يف السم له ثالث حا ت )   12/403الرشح املمتعقال ال يخ ابن عثيم  يف  (  5)

 ومسكوت عنه.

 العانة، واإلبط، وال ارب، وهذه تزال و  إشكال. فاملبمور به  

 اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. واملنهي عنه  

؛ ألنههه مسههكوت هل جيوي، أو يكره، أو حيرم؟ والذي أراه أنه   ببس به  ،  اختل  العلامء ه رمحهم اهللواملسكوت عنه 

عنه، لكن األوىل أ  يزال إ  إذا كان م وها؛ ألن اهلل مل رلهه  هههذا إ  حلكمههة، فههال تظههن أن شههيئا خلقههه اهلل إ  

 حلكمة، لكن قد   تعلمها(.
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 امل لب الثاص  وضوء األق ع
عىل أن عهاحب العضهو املق هوع جيهب عليهه   (1)اتف  فقهاء املذاهب األربعة  

أ يهده مهن مفصهل الكه    ،غسل ما بقي مهن عضهوه فمهثال وضهوء مهن قع ِعها

ومهن ق عهأ أعهابع رجلهه   ،فيجب عليه غسل باقي الفر  من يده  (2))الرسغ(

 فيجب عليه غسل الباقي.  

أو رجله فلهم يبه  مهن   ،يده  قع ِعاأ]قال يف البحر  ولو     (3)قال يف الدر املختار

 يشء سقط الغاسل، ولو بقي وجب[.  والكعب ،املرف 

وجب غسل ما بقي منهه   ، ]إذا قعِ عا بعض حمل الفر     ( 4) وقال يف مواهب الليل 

 [. خال بال  

جيهب    ، ]وكذا غسل الصحيف من باقي العضو العليهل    ( 5) وقال يف الرسام الوهام 

 املذهب[.عىل 

 فيجب غسله بال نزاع[.  ،  ]إن بقي من حمل الفر  يشء ( 6) وقال يف اإلنصا  

 واستدلوا بام ييل    

ۇ ۇ ۆ ) وقوله تعاىل ،(7)(ہ ہ ہ ھ) :قوله تعاىل  الدليل األول  

 .(8)(ۆ ۈ ۈ

 
 ،1/87رح الكبههري لل ههيخ الههدردير وحاشههية الدسههوقيهوال   ،1/102ينظر  الدر املختار وحاشية ابن عابدين(  1)

واملوسههوعة الفقهيههة  ،1/164واإلنصهها  ،1/175ىل معرفههة معههاص ألفههاظ املنهههامومغنههي املحتههام إ

 .43/342الكويتية

ولسههان  ،1/731والقههاموس املحههيط ،2/62. ينظههر  يههذيب اللغههةمفصههل الكهه  عههن الههذراع ( الرسههغ هههو 2)

 .8/168العرب

 .1/102( الدر املختار وحاشية ابن عابدين3)

 .1/191مواهب الليل(  4)

 .26الرسام الوهام ص  (  5)

 .1/164اإلنصا (  6)

 .16التغابن (  7)

 .286البقرة (  8)



  229           األحكام الفقهية املتعلقة باألجزاء الزائدة واملنفصلة واملبتورة من جسم اإلنسان دراسة فقهية مقارنة                                                    
 أستاذ مساعد يف جامعة القصيم   -الكريم بن حممد بن عبد اهلل العمرييني   د.عبد                                       

أنه جيب غسل الباقي من العضو؛ ألن ذلك مما يست يعه اإلنسان   وجه الد لة 

 و  م قة.  ،وبدون كلفة

ْم »...  ملسو هيلع هللا ىلصوفيهه قهول النبهي    حديل أه هريهرة    الدليل الثاص  ْرتعكع ا أامها إِذا وا

ْعتعْم« ا اْستا ا ْبتعوا ِمنْهع ما ْمٍرفا بِبا
(1) .  

أن املبمورات مبناها عىل القدرة وا ست اعة، فمن قهدر عهىل فعهل    وجه الد لة  

وجب عليه فعلهه، و  جيهوي تهرق الكهّل بهدعو     ، وعجز عن باقيه   ،بهبعض املبمور  

بل جيب عىل املكّل  فعل ما يقهدر عليهه؛ ألّن القهدرة عهىل   ، عدم القدرة عىل البعض 

كلهّ  فعلهه وههو قهادر فاألمر اّلذي يست يع املالفعل رشط من رشوط الّتكلي ،  

 .(2)أو شّ  عليه فعله  ،  يسقط بام عجز عنه،عليه

وقهد نقهل عهدم ااهال    ،(3)اإلمجاع وههو مهن أقهو  األدلهة  الدليل الثالل 

 .  كام سب  كالمهم يف أول امل لب (4)واملرداوي  ،احل اب

 .   (5)القاعدة الفقهية ]امليسور   يسقط باملعسور[ الدليل الرابع 

      ،وهو يسهري عليهه  ،أن األمر الذي يست يع املكل  فعلهومعنى هذه القاعدة ]

[  ،  يسقط بام ش  فعله عليه رسع  .  (6)أو عا

ولهو كهان   ،يرون استحباب غسهل بهاقي العضهو  (7)واحلنابلة  ،كام أن ال افعية

أفمهن    ،مق وعا من فوق املفرو  يهده مهع املرفه  فيسهتحب لهه غسهل   قع ِعها

 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصبههاب ا قتههداء بسههنن رسههول اهلل ،كتههاب ا عتصههام بالكتههاب والسههنة ،أخرجههه البخههاري يف عههحيحه( 1)

 .9/94(7288برقم)

 .  8/954موسوعة القواعد الفقهية(  2)

واإِلمجههاع حجههة، جيههب املصههري إليههه، وحتههرم   ،عىل أمر من أمور الدين  ملسو هيلع هللا ىلصوهو  اتفاق علامء العرص من أمة حممد  (  3)

والدرر اللوامع يف رشح مجع   ،4/1058خمالفته، و  جيوي أن جتتمع األْمةع عىل اا ب. ينظر  العدة يف أعول الفقه

 .1/376وروضة الناظر وجنة املناظر ،3/205الوامع

 .1/164واإلنصا  ،1/191مواهب الليلظر  ين(  4)

 .1/159،. األشباه والنظائر، للسيوطي1/155األشباه والنظائر لتام الدين السبكيينظر  (  5)

 . 1/396والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،2/7ينظر  قواعد األحكام يف مصالف األنام(  6)

 .1/164واإلنصا  ،1/108املبدعو ،1/13وعمدة السالك ،1/32ينظر  أسنى امل الب(  7)
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وهلم تعلهيالت   ،رجله مع الكعب فيستحب له غسل الساق  قع ِعاأومن    ،العضد

 منها 

 حتى   يرتق العضو بال طهارة. أو  

  ، ]وعلم منه أن األق ع من فهوق مفصهل مرفه     (1)قال يف رشح منتهى اإلرادات   

لئال رلو العضهو عهن    ،وكعب   غسل عليه، لكن يستحب له مسف حمل الق ع باملاء 

 طهارة[. 

نهدب غسهل بهاقي    -أي املرف     -]... أو ق ع من فوقه      (2)وقال يف مغني املحتام 

 عضده؛ لئال رلو العضو عن طهارة[. 

 . (3)من أجل ت ويل التحجيل   ثانيا  

كمن كهان    ، فيمن عدم ال عر قياسا عىل إمرار املوسى عىل الرأس يف اإلحرام    ثالثا  

 .أعلع 

]لههو عههدم ال ههعر اسههتحب لههه إمههرار املوسههى قالههه   (4)قههال يف اإلنصهها 

 .[ األعحاب

فيسهتحب إمهرار املوسهى عهىل    ، ]فينن مل يكن عىل رأسه شهعر    (5)وقال يف الوسيط 

 و  جيب[.   ، الرأس 

ِل  له يف حمل الفهر  عضهو يائهد، كاألعهبع الزائهدة يف  كام اتفقوا عىل أن من   خع

 . (6)  ألهنا تابعة هلا فتبخذ أحكامها   ؛ أو اليد فيننه جيب غسلها مع األعلية   ، القدم 

 . والقاعدة الفقهية تقول ]التابع تابع[   

 
 .1/58رشح منتهى اإلرادات(  1)

 .1/175مغني املحتام(  2)

 .1/108واملبدع ،1/191ومغني املحتام ،1/40ينظر  أسنى امل الب(  3)

 .4/39اإلنصا (  4)

 .2/664الوسيط(  5)

واملوسههوعة   ،1/355واإلعالم بفوائد عمههدة األحكههام  ،1/52وروضة ال الب   ،1/194ينظر  مواهب الليل(  6)

 . 10/497وموسوعة أحكام ال هارة ،1/370والفقه اإلسالمي وأدلته ،30/147الفقهية الكويتية
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ن ما كان تابعًا لغريه يف الوجود   ينفرد باحلكم، بل يهدخل يف احلكهم  إ ]   ومعناها  

 مع متبوعه [. 

واملراد بالتابع هنا  ما   يوجد مستقال بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غريه، فههذا  

 . (1)  ينفك حكمه عن حكم متبوعه 

وأن أحكامه مبنية عهىل رفهع    ، وسامحة الدين   ، ويف هذا امل لب يتب  يرس الرشيعة 

  ، و  يكل  اهلل نفسها إ  وسهعها   ، وأن املسلم يعمل ما يقدر عليه   ، احلرم عن املكل  

 يرسا.وأن مع العرس  

 والنجاسة، ال هارةامل لب الثالل  حكم األجزاء املنفصلة من حيل 

 ،يف ميتة اآلدمي من حيهل ال ههارة والنجاسهةهذه املسبلة مبنية عىل ااال    

ونجاسهة( عهىل   ،املنفصلة من حيل ذايها )طههارةاألجزاء لذا اختل  الفقهاء يف  

 ثالثة أقوال    

وبهه قهال  ،من جسم اإلنسان طاهرة م لقها األجزاء املنفصلة   أن  القول األول 

وههو  ،وههو الصهحيف عنهد ال هافعية  ،وهو املعتمهد عنهد املالكيهة  ،عامة الفقهاء

وقول ع اء بن أه رباح، وع اء ااراساص، وهو اختيار أه   ،املذهب عند احلنابلة

 ،وابن حجهر ،وابن رجب ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،لة، والبخاريبكر من احلناب

 وغريهم.  (2)وال وكاص

 .  [ أو ميأ طاهر عىل املعتمد  ،فاملنفصل من آدمي حي] (3)قال يف منف الليل

 .[ أو الراد طاهر  ،أو السمك  ،فاملنفصل من اآلدمي] (4)وقال يف مغني املحتام

 
 .331الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص   ( 1) 

 ،1/232املجمههوعو  ،1/51خليلر  هومنف الليل رشح خمتص  ،1/54رح الكبريهحاشية الدسوقي مع ال ينظر   (  2)

 ،22/201وجممههوع الفتههاو  ،1/264وعههحيف البخههاري ،1/50والكههايف 8/325وأيضهها ،1/59واملغنههي

ونيههل   ،1/274وفههتف البههاري  بههن حجههر  ،1/343وفههتف البههاري  بههن رجههب  ،1/272والفتاو  الكم 

   امليتة وشعرها طاهر(.  )اتفاق الفقهاء عىل أن عو1/61وقد نقل ابن هبرية يف ا فصاح ،1/79األوطار
 ف هارة شعر اإلنسان من باب أوىل. قلأ . 

 .1/51منف الليل رشح خمترص خليل(  3)

 .1/235مغني املحتام إىل معرفة معاص ألفاظ املنهام(  4)
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 ،فبعادها بحراريا، فثبتأ، فهي طهاهرة  ،سنهوإن سق أ  ]   (1)وقال املرداوي

 .[ هذا املذهب، وعليه المهور، وق ع به أكثرهم...

أو سهن   ،من عضهو  -أي من آدمي-وما سقط منه  ]   (2)وقال يف الرو  املربع

 واستدلوا عىل ذلك ببدلة منها     .[ فههو طاهر

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) الههههههدليل األول

 .(3)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 . (4)أن القول بال هارة هو املواف  لآلية وللنصوص الواردة بتكريمه  وجه الد لة 

ولع اهللِ قهال  حديل أنس  الثاص الدليل   سهع ى را مها را  ملسو هيلع هللا ىلص»ملاْا را ناحها ةا وا را اْلامهْ

لا احْلاالِ ا ِشْقهع   لا ا نااوا حا هع وا كا اهع نعسع باْع ا اِرْي فا ةا اأْلاْنصا ْلحا ا طا با ا أا عا ْم دا ، ثع هع قا لا نا فاحا اأْلاْيما

الا   قها «، فا ةا ْلحها ا طا بها اهع أا باْع ا ، فا هع قا لا ْ  فاحا
الا  »اْحلِ قا «، فا ا ْ  اأْلاْيرسا هع ال ِّ لا ْم نااوا ، ثع إِْياهع

ْ ا النْاِس«  .(5) »اْقِسْمهع با

به  الصهحابة ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطاهرا ملا قسمه النبهي   أنه لو مل يكن  وجه الد لة 

 عنهم.

 . ملسو هيلع هللا ىلص ببنه من خصوعيات النبي    ونوقش  

إ  مها دل الهدليل   ، كهام ألمته يف األح  ملسو هيلع هللا ىلصببن األعل م اركة الرسول   وأجيب  

 و  دليل هنا فيبقى احلكم عىل العموم.     ،اختصاعهعىل 

ْؤِمنا  ا ...»     ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال النبهي    حديل أه هريرة  الثالل   الدليل    إِْن املهع

» سع نْجع  .(6) يا

 
 .3/295اإلنصا  يف معرفة الراجف من ااال (  1)

 .1/79الرو  املربع(  2)

 .70اإلرساء (  3)

 .146ينظر  رسالة أحكام ال عر يف الفقه اإلسالمي للباحل عبداهلل السامعيل ص(  4)

بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحههر، ثههم حيلهه  وا بتههداء يف  باب ،كتاب احلج ،أخرجه مسلم يف عحيحه(  5)

كتههاب   ،ويف عههحيف البخههاري جههزء منههه  ،2/947(1305بههرقم )  ،احلل  بالانب األيمن من رأس املحلههوق

 .1/45(171برقم ) ،باب املاء الذي يغسل به  ،الوضوء

 ،1/65(285بههرقم ) ،ي يف السوق وغههريههباب النب ررم ويم  ،كتاب الغسل ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  6)

 .1/282(371برقم ) ،باب الدليل عىل أن املاء  ينجس ،كتاب احليض ،ومسلم يف عحيحه
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    ملسو هيلع هللا ىلصحديل ابن عباس ريض اهلل عهنهام قهال  قهال رسهول اهلل    الدليل الرابع 

يًّا سع حا نْجع ما  ا يا
ينِْن املْعْسلِ ْم، فا اكع ْوتا وا ما سع ناجِّ يًِّتا« ،» ا تع ْو ما أا

   (1 ) . 

  ، أو املنفصهل عنهه   ، وميتها سهواء املتصهل بهه   ، أن املؤمن طاهر حيها  وجه الد لة  

 األحاديل.وذلك لعموم  

ملها    حيل إنه رد حدقة ع  قتادة بن النعامن    ملسو هيلع هللا ىلص ما فعله النبي     ااامس الدليل  

 . (2)  وأعادها إىل موضعها   ، أعيب يف يوم أحد 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلو كهان نجسها ملها رّد النبهي    ،أن املنفصل من السم طاهر  وجه الد لة 

 .حدقة ع  قتادة بن النعامن  

، ِإْذ    حديل ابن عباس ريض اهلل عنهام قال    الدليل السادس   ةا فا را اِقٌ  بِعا ٌل وا جع ْينااما را با

ْتهع   قاصا اِحلاتِِه، فاوا ْن را قاعا عا ْتهع   -وا باْوقاصا ْدٍر،     ملسو هيلع هللا ىلصقاالا النْبِيُّ    -  (3)أاْو قاالا  فا سهِ  وا
ٍ
ء »اْغِسلعوهع باِما

هع  ْأسا وا را رع امِّ ، وا ا ُتع نِّ عوهع ا ، وا ا حتع
ِ ْ ْوبا نعوهع يِف ثا فِّ كا بًِّيا« ،  (4)وا لا ِة مع ْوما الِقيااما لع يا ْبعا يِنْنهع يع  . (5)فا

وأيضها التغسهيل ههو مهن بهاب    ،   أنه لو كان نجسا ملا نفع به التغسهيل وجه الد لة 

 التكريم والنظافة.   

 ،أن القول بنجاسة ما انفصهل مهن جسهم اإلنسهان فيهه حهرم الدليل السابع  

  ، وعمهوم البلهو  بهه  ، لكثرة ما يسقط منهه ويصعب عىل الناس التحري منه؛   ،وم قة

 
وأخرجههه  ،عحيف عههىل رشط ال ههيخ ، ومل ررجههاه وقال  ،1/542(1422خرجه احلاكم يف املستدرق برقم)أ(  1)

وعحف إسههناده   ،1/457(1463والبيهقي يف السنن الكم  برقم)  ،2/430(1811الدارق ني يف سننه برقم)

 .  13/667األلباص كام يف السلسلة 

واهليثمي يف املقصد األعىل يف يوائههد أه يعههىل املوعههيل   ،6/400(32364أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  2)

، واحلديل بمجموع طرقه يف درجة احلسن لغريه، انظر  امل الب العالية بزوائههد املسههانيد 3/156(1277برقم)

 (. 41ص ) ملسو هيلع هللا ىلصل الرسول (، وعححه األلباص، انظر  بداية السول يف تفضي529/ 15الثامنية )

واملعجههم  ،(14طلبههة ال لبههة يف ا عهه الحات الفقهيههة)ص   ينظههر  ،وقصههته  أي ألقتههه ودقههأ عنقههه( 3)

 .2/1049الوسيط

 .13/182ورشح النووي عىل مسلم ،9/67. ينظر  رشح عحيف البخاري  بن ب الالتخمري  التغ ية(  4)

 ،ومسههلم يف عههحيحه  ،2/75(1265برقم )  ،لكفن يف ثوب باب ا  ،كتاب النائز  ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  5)

  .2/865(1206برقم ) ،باب ما يفعل باملحرم إذا مات ،كتاب احلج
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ھ ھ )قهال تعهاىل    ، والعنهأ   ، وامل هقة   ، ريعة اإلسالمية جاءت برفع احلرم ه وال  

    (2)(ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)وقوله تعاىل  ،(1)(ۓھ ھ ے ے ۓ 
وهو قول حممد بهن   ،أن املنفصل من جسم اإلنسان نجس م لقا  القول الثاص 

ورواية   ،(5)واملعتمد عند ال افعية  ،(4)وقول يف املذهب املالكي  ،(3)احلنفيةاحلسن من  

 .      (6)عن أمحد

وإذا كرس للمرأة عظم ف هار فهال جيهوي أن ترقعهه إ  ]   (7)قال ال افعي يف األم

عارت ميتهة فهال جيهوي لهه أن   هسق أ ِسن  وكذلك إن  ،بعظم ما يؤكل حلمه ذكيا

 .[ يعيدها بعد ما بانأ

وظفهره  ،وأما إذا انفصل جزء من جسهده كيهده]  (8)وقال النووي يف املجموع 

   .[ أو مجهورهم بنجاسته...  ،فق ع العراقيون

  )وأما شعر اآلدمي املنفصهل، فالصهحيف مهن املهذهب، (9)وقال يف اإلنصا 

          وعنههه نجاسهته، غههري شههعر  ،ق ههع بهه كثههري مهنهم ،وعليهه األعههحاب، طهارتهه

 . ويستدلون بام ييل [ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) اآلية الكريمة  الدليل األول 

  .(10)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۀ

 
 .78احلج (  1)

 .185البقرة (  2)

 .7/315وبدائع الصنائع ،1/52وحتفة الفقهاء ،26/98املبسوطينظر  (  3)

 .1/53والرشح الكبري وحاشية الدسوقي ،1/99الليلومواهب  ،1/141ينظر  التام واإلكليل(  4)

 .1/15وروضة ال الب  ،1/232واملجموع ،1/424البيان يف مذهب اإلمام ال افعيينظر  (  5)

 . 1/93اإلنصا  ،1/55واملبدع ،1/162.ورشح الزركيش9/431والرشح الكبري ،8/325ينظر  املغني(  6)

 .1/71ينظر  األم(  7)

 .1/232ينظر  املجموع(  8)

فنجاسة ما فيه دم وحيههاة   ،وهو ليس فيه حياة  ،فينذا كان يف املذهب رواية بنجاسة ال عر  قلأ .1/183اإلنصا (  9)

 من باب أوىل.

 .145األنعام (  10)
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فيكهون نجسها    ، وغهريه   ، أن اآليهة عامهة ت همل ميتهة اآلدمهي   وجه ا ستد ل    

 بانفصاله. 

رهرم مهن ومها    ، ببن املراد به مها خهرم مهن احليوانهات، وههن أحيهاء  ويناقش  

 .  (1)األودام عند الذبف

 األحكام. و  يقاس اإلنسان عىل احليوان يف   ،وأيضا املراد هبا احليوان

ِ عا ِمنا     ملسو هيلع هللا ىلص وفيه قوله    ، حديل أه واقد    الدليل الثاص   ا قع ٌة  »ما يهْ يا حا
ههِ ِة وا اْلباِهيما

ْيٌأ«  وا ما هع فا
  (2) . 

  أن ما ق ع من اإلنسان وهو حي فيننه نجس؛ ألن ميتة اإلنسان نجسهة   وجه الد لة  
فالصحيف أن العمة بعموم اللفه     ، وإن ورد عىل سبب خاص   ، بدليل تغسيله بعد موته 

فقهد نزلهأ لسهبب خهاص   ،والظههار  ،كام يف آيات اللعهان  ،السبب  بخصوص  

 .(3)وبقي عمومها لسائر األمة

 ،وهذا احلديل مقيد بلفظهه  ، ببن اإلنسان   ي ل  عليه هبيمة وجياب عنه بام ييل   

  ، كهام أن املهراد بهذلك ههي ميتهة احليهوان   ،وسببه بالبهيمة، فال يتجاويها إىل غريها

ويؤيهده   ، (4)وال ههارة  ، والهذكاة  ، بدليل إيراد الفقههاء ههذا احلهديل يف بهاب الصهيد 

ِة املناسبة التي ورد هبا هذا احلديل حيل قال أبو واقهد  انا النْهاسع يِف اْلااِهلِيهْ   كها

بِلِ  ةا اإْلِ عبُّونا أاْسنِما ِم جيا ْسالا ْبلا اإْلِ يابْ  ،قا ناِم فا ونا أاْليااتا اْلغا ْق اعع يا ااوا لعوهنا ا  ،كع ِْملعونا ِمنْهها حيا وا

داقا  ِدما النْبِيُّ    ،اْلوا اْم قا لا الا     ملسو هيلع هللا ىلص فا قا لِكا فا ْن ذا بالعوهع عا ٌة سا يهْ يا حا
ههِ ِة وا عا ِمنا اْلباِهيما

ا قع ِ »ما

 
 .8/485واللباب يف علوم الكتاب ،2/166ينظر  تفسري البغوي(  1)

والرتمههذي يف  ،4/479(2858وأبههو داود يف سههننه بههرقم )  ،36/233(21903املسههند بههرقم)  أخرجه أمحد  يف(  2)

والههدار ق نههي يف سههننه  ،2/1377(333وابههن خزيمههة يف عههحيحه رقههم) ،4/74(1480جامعههه بههرقم )

واحلههههاكم يف املسههههتدرق  ،1/221(876وابههههن الههههارود يف املنتقههههى بههههرقم) ،5/527(4792بههههرقم)

والبيهقههي يف السههنن الكههم   ،ا حههديل عههحيف اإلسههناد ومل ررجههاهوقههال  هههذ ،4/137(7150بههرقم)

  .1/35(77برقم)

 . 9/245الوهر النقي(  3)

ولل افعية  هنايههة   ،1/85وللاملكية  بداية املجتهد  ،1/266املعترص من املخترص من م كل اآلثار  ينظر للحنفية (  4)

 .9/402وللحنابلة  املغني ،1/33امل لب
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يٌِّأ« وا ما هع فا
وليس الت هري مهن   ،والكامل  ،وأما تغسيله بعد موته فرياد به النظافة  ،(1)

 النجاسة.  

]وهذا غلط به ،   وأهنا نجسة فقال   ،وقد رد ابن العره عىل من قال ببهنا ميتة

وداها حلكمهها؛ ألن  وقد جهل من خفي عليه أن رّدها وعودها لصوريا موجب عا

ريعة ليسهأ هالنجاسة كانأ فيها لالنفصال، وقد عهادت متصهلة، وأحكهام ال ه

وإخبهاره   ،وإنهام ههي أحكهام تعهود إىل قهول اهلل سهبحانه فيههاعفات لألعيان،  

 .(2)[ عنها

وقد أثبأ ال ب احلديل أيضا أن بعض األعضاء تبقى احلياة فيها ملدة معلومة 

فبهذا حيكم عىل هذه األعضاء بعدم النجاسهة ألن احليهاة   ، (3)عاحبها حتى بعد موت  

 باقية فيها.   

 ،إن كهان فيهه حيهاة  ، (4)بالتفري  ب  ما انفصل عن جسم اإلنسهان   القول الثالل  

  ، و دم  ، ومهامل يكهن فيهه حيهاة  ، فيقولون بنجاسته  ، واألذن   ، واألن    ، اليد مثل    ،ودم

وقهول عنهد   ، وهو القول املعتمد عند احلنفية   ، والظفر فيحكمون ب هارته   ، مثل ال عر 

 .  (5)أمحدورواية يف مذهب    ، ال افعية 

 
 لدليل الثاص من أدلة هذا القول.سب  ُترجيه يف ا(  1)

 .2/27فقه النوايل ،2/134أحكام القرآن(  2)

أعضاء اإلنسان بعد نزعها من السم ُتتل  يف مدة بقائها عاحلة لزرعها يف السم اآلخر وتسمى يف لغة األطبههاء (  3)

( 8والكبههد)  ،( دقيقههة45من ذلك أن الكىل تبقههى)  ،)فرتة نقص الرتوية( وبعد ذلك تكون تالفة تلفا   رجعة فيه

مكن حفظههها لتبقههى عههاحلة مههدة أطههول عههن يو  ،( ساعة24والعظم والقرنية)  ،(دقيقة20والبنكرياس)  ،دقائ 

أخر  ملنع فساد اااليا. ينظر  املسائل ال بيههة املسههتجدة يف   طبيةأو التجميد مع مراعاة أمور    ،طريق  إما التميد

 .392ضوء الرشيعة اإلسالمية ص

وما انفصل من الكههافر فهههو نجههس.   ،فام انفصل من جسم املؤمن فهو طاهر  ،وابن حزم يفرق ب  املسلم والكافر(  4)

 .1/137ينظر  املحىل

البيان يف مههذهب   ولل افعية   ،1/16والوهرة النرية  ،1/63وبدائع الصنائع  ،1/52ينظر للحنفية  حتفة الفقهاء(  5)

 1/55واملبهههدع ،1/162يهوللحنابلهههة  رشح الزرك ههه  ،1/232واملجمهههوع ،1/424اإلمهههام ال هههافعي

  .1/93واإلنصا 
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وأما الذي له دم سائل فال خهال  يف األجهزاء التهي ]   (1)قال يف بدائع الصنائع

واللد ونحوها أهنا نجسة؛  حتباس الدم الهنجس   ،وال حم  ،فيها دم من اللحم

 .[ فيها، وهو الدم املسفوح

ما أب  من احلهي إن كهان جهزءا فيهه دم كاليهد واألذن ]   (2)قال يف الدر املختار

 . [ ، وإ  كال عر والظفر ف اهر عندنا (3)فهو نجس باإلمجاع واألن  ونحوها  

طاهر، فمنفصله طاهر، ك هعر احليوانهات   متصله  ،]ألنه شعر  وقال يف املغني 

أعضاء اآلدمي، ولئن سلمنا نجاسهتها، فينهنها تهنجس مهن   كلها، وكذلك نقول يف

  .(4)  [ ال عر  سائر احليوانات بفصلها يف حياته، بخال 

 مثهل حيهاة  ،أن احلياة يف الصهو ، وال هعر حيهاة نمهو  رس الفرق يف احلكم 

 ،وق عهها  ،حيل إهنا   تتهبمل مهن قصهها  ،األشجار والنخيل، وليسأ حياة روح

 بدليل التبمل عند كرسها، أو ق عها.  ،فينهنا حياة روح  ،بخال  العظم واللحم

ٿ ٿ )وال عر طهاهر عنهد ا نفصهال قولهه تعهاىل   ،عىل أن الصو   والدليل

حيل جاءت عهىل سهبيل ا متنهان، (5)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 (6)واملوت.  ،وا متنان   يكون بيشء نجس، واآلية شاملة حلالة احلياة

واللحهم نجهس عنهد الق هع وا نفصهال قهال   ،أن العظم  كام دل الدليل عىل

عىل أن   دل  (7)  َّرنزنمنننىنينممام ىليل يكملُّٱ تعاىل 

 وحياة يف حال احلياة فنجسأ باملوت.  ،فيها روحا

 
 .1/63بدائع الصنائع(  1)

  .1/207الدر املختار وحاشية ابن عابدين(  2)

 واملراد به إمجاع فقهاء املذهب.(  3)

 .1/60املغني(  4)

 .80النحل (  5)

 .1/57،ك ا  القناع 1/77انظر  املبدع (  6)

 .78يس (  7)
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 ،و  حيهاة  ،وقيدوه بام   روح فيهه  ،ال هارةواستدلوا ببدلة القول األول عىل  

 و  إحساس.

 وروح.   ،وقيدوه بام فيه حياة  ،واستدلوا ببدلة القول الثاص عىل النجاسة

وههو ال ههارة العامهة ملها   ،الراجف هو القول األول قول المههور  الرتجيف 

  أم  ؛ وذلك ملا ييل  ،سواء كان املنفصل فيه حياة  ،انفصل من جسم اإلنسان

 قوة األدلة التي استدلوا هبا.  -1

 موافقته للنصوص العامة يف تكريم اإلنسان.  -2

 ورفع احلرم عن املكل .    ،موافقته للسامحة واليرس  -3

 .(1)وملا ورد عىل أدلة األقوال األخر  من مناق ة  -4

 امل لب الرابع  حكم األجزاء املنفصلة من حيل الدفن أو الرمي

 تنقسم إىل قسم   أجزاء بدن اإلنسان  

رمههة  القسههم األول    ،واألعههل عههدم إيالتههه كاليههد ،وفيههه حيههاة ودم ،مالههه حع

وإن وجهد بعهض ]    (2)قهال البههويت   ،فهذا جيب دفنه إكراما لبدن اإلنسان  ،والِرجل

فِن وجوبا  ،وظفر  ،ميأ حتقيًقا غري شعر يْل عليه، ودع ن، وعع فِّ ل وكع سِّ ثهم   ،وسن، غع

يل عليه ودعفن بجنبه    .[ إن وجد الباقي عع

وههل    ، وكرامتهها   ، وسيبيت يف امل لب ااامس نقو ت الفقهاء عىل حرمة هذه األجزاء 

 يصىل عليها أم  ؟ 

ل عهن فقههاء    ، والظفر   ، و  دم كال عر   ، ما   توجد فيه حياة القسم الثاص    وقهد نعقهِ

مع بقهاء حكهم    ، املذاهب األربعة استحباب دفن ما انفصل من السم وأنه هو األفضل 

 .  (3)الواي لرميه بدون دفن 

 
وموسههوعة  ،وما بعدها للباحل حممد عصمأ اهلل 53ينظر  رسالة ا نتفاع ببجزاء اآلدمي يف الفقه اإلسالمي ص(  1)

. للباحههل 146ورسالة أحكام ال ههعر يف الفقههه اإلسههالمي ص  ،3/270أحكام ال هارة للباحل دبيان الدبيان

 .  93وجملة الفقه ا سالمي املجلد الرابع ص ،عبداهلل السامعيل

 . 124/ 2( ك ا  القناع 2) 

  ، 66/ 1واملغنههي   ، 289/ 1واملجمههوع   ، 492/ 1وأسنى امل الب   ، 102/ 2وتفسري القرطبي  ، 372/ 2( ينظر  البحر الرائ  3) 

  = وفههتف   ، 96/ 2وك هها  القنههاع   ، 140/ 1حنبههل  ملسههائل اإلمههام أمحههد بههن    مههن الههامع   والرتجههل والوقههو  
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ِمىا ال عر فال ببس به، وكهره ]   (1)قال ابن نجيم  ويستحّب دفن شعره...وإن رع

 .[ ألن ذلك يورث داء  واملغتسل؛  (2)إلقاؤه يف الكني 

فحفظهه   ،ويال عنهه  ،]فينن جسد املؤمن ذو حرمة، فام سقط   (3)وقال القرطبي 

من احلرمة قائم، فيح  عليه أن يدفنه، كام أنهه لهو مهات دفهن، فهينذا مهات بعضهه 

 ،أو يف مزابل قذرة  ،فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كي   يتفرق و  يقع يف النار

 .[ الكالب كي   تبحل عنه  ،بدفن دمه حيل احتجم ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر رسول اهلل  

لِم موته   (4)وقال النووي  بل كهل مها ينفصهل   ،]والدفن   رتص بعضو من عع

وكهذلك   ،وظفر وغريمها من األجزاء يسهتحب دفنهه  ،وشعر  ،من احلي من عضو

 .[ واحلجامة  ،وكذا يوار  دم الفصد  ،واملضغة تلقيهام املرأة  ،توار  العلقة

 .[ أو أيال من شعره  ،ويستحب دفن ما قلم من أظفاره]   (5)قال ابن قدامة 

وأظفهاره أيدفنهه أو يلقيهه؟    ، وقال مهنا  سبلأ أمحد عن الرجل يبخذ مهن شهعره 

واسهتدلوا باألدلهة   ، (6)قلأ  بلغك فيه يشء؟ قال  كان ابهن عمهر يدفنهه   ، قال  يدفنه 

  اآلتية

  (7)(ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) عموم قوله تعاىل الدليل األول  
 .(8)واألموات يف ب نها  ،كفاتا  أي ضامة تضم األحياء عىل ظهورها

 
وجممههوع فتههاو  ابههن    ، 171/ 5الكويتيههة  واملوسوعة الفقهيههة    ، 269/ 3أحكام ال هارة   وموسوعة   ، 346/ 10الباري = 

 .  11/132عثيم وجمموع الفتاو  والرسائل  بن    ، 436/ 9باي 

    .2/372البحر الرائ (  1)

  .1/390قضاء احلاجة. ينظر  النهاية يف غريب احلديل واألثرالكن   مواضع  (  2)

 2/102تفسري القرطبي(  3)

 .1/254املجموع(  4)

 .1/66املغني (  5)

 .1/28واإلنصا  ،1/105والرشح الكبري ،1/66واملغني  ،1/140الوقو  والرتجل يف مسائل اإلمام أمحد(  6)

 .26،25املرسالت (  7)

 .5/197وتفسري البغوي ،8/304كثريينظر  تفسري ابن (  8)
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        وسهائر   ،أن اآلية تدل عىل مواراة امليهأ ودفنهه، ودفهن شهعره  وجه الد لة  

ٹ ٹ ڤ )أنببنا املرويي قال  قرئ عهىل أه عبهد اهلل    وقال ااالل    ،(1)ما يزيله عنه

 .  (3)واألظفار   ، وال عر   ، الدم   ، األحياء قال  يكفتون فيها  (2)(ڤ ڦ ڤ ڤ

 األحاديل واآلثار الواردة ومنها  الدليل الثاص 

  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد البار بن عباس، عن رجل، من بني هاشم أن رسول اهلل    األول 

الْدِم« ِر، وا فع الظُّ ْفِن الْ ْعِر، وا را بِدا »أاما
 (4 ) . 

ْعِر،  ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد البار بن وائل، عن أبيه عن النبي  الثاص   ْفِن ال هْ رع بِهدا ْبمع انا يها  »كا

اِر«  اأْلاْظفا  .(5)وا

أع أاِه  الثالل    أايهْ ْأ  را الا ْم عن ميل بنأ مرشح األشعري قا ، ثهع هع ارا ما أاْظفها لهْ »قا

ا« ناها فا ،  دا ناْيةع قاالا  أاْي بع ولا اهللِ وا سع أاْيأع را ا را ذا كا « ملسو هيلع هللا ىلص»ها لع ْفعا  .  (6)يا

  ملسو هيلع هللا ىلصعن نافع، عن ابهن عمهر ريض اهلل عهنهام، قهال  قهال رسهول اهلل    الرابع 

ْيتاةٌ » هْناا ما
ينِ الْدما فا الْ ْعرا وا ارا وا  . (7)«اْدفِنعوا اأْلاْظفا

وبيهان كهالم    ، وتم توضهيف ذلهك يف احلاشهية   ، واآلثار ضعيفة  ، األحاديل وهذه 

فقد ترتقي بمجمهوع طرقهها إىل درجهة   -وهي ولو كانأ ضعيفة -أهل العلم حوهلا  

  ، كام أن مضموهنا مواف  ملا دلهأ عليهه نصهوص كثهرية مهن حرمهة اآلدمهي   ، احلسن 

 أجزائه.وألن األعل هو الدفن لتكريم اإِلنسان بتكريم    ، وكرامته 

 
 .19/161تفسري القرطبي(  1)

 .26,25املرسالت (  2)

 .1/141الوقو  والرتجل يف مسائل اإلمام أمحد(  3)

 .5/241(25661أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  4)

هذا إسناد  وقال   ،8/444(6069البيهقي يف شعب اإليامن برقم)  ،22/32(73أخرجه ال ماص يف الكبري برقم)(  5)

 .5/380(2357وضعفه األلباص يف السلسلة الضعيفة برقم) ،ضعي  وروي من أوجه، كلها ضعيفة

والبيهقي يف شعب اإليامن   ،20/322(762وال ماص يف الكبري برقم)  ،8/45أخرجه البخاري يف التبريخ الكبري(  6)

حممد بن سليامن بن مسمول، وهو ضعي    ويف سنده  6/97وقال ابن حجر يف اإلعابة  ،8/443(6068برقم)

  .وقال  فيه علل أخر . 5/382(2357وضعفه األلباص يف السلسلة الضعيفة برقم) ،جدا

وقال )هههذا  ،1/35(76أخرجه البيهقي يف السههنن الكههم  بههرقم)و  ،2/279أخرجه العقييل يف الضعفاء الكبري(  7)

 قد روي يف دفن الظفر وال عر أحاديل أسانيدها ضعا (.  ،إسناد ضعي 
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ر كهام يفعهل امل هتغلون هفنها يمتنع استخدامها فيام يضهأنه بد  الدليل الثالل 

ْ طٍ يف  ملسو هيلع هللا ىلصكام سحر النبي    ،بالسحر اطاةٍ   ،مع مع ا وا
  (1). 

 ،وقهد أمهر بينماطهة األذ  ،أن اإلسالم ديهن النظافهة والنزاههة  الدليل الرابع 

كهام أن فيهه مراعهاة مل هاعر  ،والظفهر كهامل النظافهة ،و ريب أن يف دفهن ال هعر

 وهذا ما يدعو إليه اإلسالم.  ،اآلخرين

امل لب ااامس  مآ ت األجزاء املنفصلة من السم من حيل الصالة عليها،  

 وفيه مسبلتان 

   اً أن يكون عاحب العضو املق وع حي   املسبلة األوىل  

 ،و  يصىل عليهه  ،وعاحبه عىل قيد احلياة   يغسل  ،واملنفصل  ،العضو املبتور

أو عضهوا    ، خاعة إذا كان أقل مهن النصه   ، فقهاء املذاهب وهذا موضع اتفاق ب   

الفتو  من اللجنة الدائمة للبحوث العلميهة وهبذا عدرت  ، (2)أو يد  ، واحدا كِرْجل 

 .   ( 3)يف اململكة العربية السعودية  واإلفتاء

يِلْ   ، وإذا وجد أكثر البدن ]    (4)قال يف مراقي الفالح  ل وعهع سِّ أو نصفه مع الرأس غع

 .[  عليه وإ  

يِلْ   (5)وقال احل اب ل وعهع سِّ له غع ]وأما السد املقّ ع فيننه إذا اجتمع كله، أو جع

 .[ عليه

        ،ومهن كهالم احل هاب أيضها أنهه   يغسهل  ،فيفهم من قول عاحب املراقهي

 و  يصىل عىل ما كان عضوا منفصال.

 
وامل اطة  ال عر الههذي يسههقط مههن   ،واللحية وهذا هو امل هور  ،امل ط  اآللة املعروفة التي يرسح هبا شعر الرأس(  1)

 .10/229وفتف الباري  بن حجر ،14/177أو اللحية عند ترسحيه. ينظر  رشح النووي عىل مسلم ،الرأس

وللاملكيههة  جههواهر  ،2/199والههدر املختههار ،216للحنفيههة  مراقههي الفههالح رشح نههور اإليضههاح ص ( ينظههر 2)

ونقههل النههووي يف  ،5/254لل افعية  املجموع ،2/522ومواهب الليل يف رشح خمترص خليل  ،2/556الدرر

 .2/124وللحنابلة  ك ا  القناع( املجموع عن املتويل ا تفاق عىل أنه   يغسل و  يصىل عليه

 (.8/448فتاو  اللجنة الدائمة )(  3)

 .216مراقي الفالح رشح نور اإليضاح ص (  4)

 .  2/212مواهب الليل يف رشح خمترص خليل(  5)
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       والقصهاص   ،رقةه]...  خهال  أن اليهد املق وعهة يف السه   (1)وقال النهووي

ىل عليها  ،تعغْسل     ،وكذا األظفهار املقلومهة ،ولكن تل  يف خرقة وتعدفن  ،و  يعصا

  . [ دفنها لكن يستحب    ،منها  يشءملبخوذ من األحياء   يصىل عىل  وال عر ا

لو وجدت فيهه   ،وساٍق انفصل يف وقأ  ،ما بان من حي كيدٍ ]   (2)قال املرداوي

 .[ ومل يعصل عليها، عىل الصحيف من املذهب  ،الملة مل يغسل

 .املسبلة الثانية  أن يكون عاحب الزء املق وع ميتاً 

 حالتان وهلذه املسبلة  

 ،أو رجهلٍ  ،وأجزاء من ميأ منفصلة عنه كيدٍ  ،أن يوجد أعضاء احلالة األوىل  

فينهنها تغسهل وتوضهع يف   ،ووجد بهاقي السهد  ،فينن وجدت منفصلة  ،أو غريمها

ونقهل ابهن قدامهة ا تفهاق  ،وما انفصل منه مرة واحدة  ،ويصىل عىل السد  ،كفنه

ل، وجعل معهه يف أكفانهه  عىل ذلك فقال  سِّ ومجلتهه   ،]وإن سقط من امليأ يشء غع

ل، وجعل معهه يف أكفانهه سِّ قالهه ابهن   ،أنه إذا بان من امليأ يشء، وهو موجود، غع

 .(3)  [ سريين، و  نعلم فيه خالفا

  أن يوجد العضو املق وع دون باقي السد.  احلالة الثانية 

يف الصهالة عهىل   -رمحهم اهلل-إذا وجد الزء منفصال فقد اختل  أهل العلم  

 ثالثة أقوال هذا العضو عىل  

أن الصالة عليه غري مرشوعة، وإنام يصىل عىل الزء األكم مهن   القول األول 

حتى لو وجد نصفه تاًما   يصىل عليه، بل   بد من كونه أكثر امليهأ وههو   ،امليأ

 .(4)قول احلنفية

 
 .5/254ينظر  املجموع(  1)

 .2/538اإلنصا  يف معرفة الراجف من ااال (  2)

 .2/401املغني(  3)

 .2/112وفتف القدير ،1/311ينظر  بدائع الصنائع(  4)
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؛ و  يصىل عىل بعض اإلنسان حتى يوجد األكثر منهه عنهدنا]   (1)قال الكاساص

ألنا لو علينا عىل هذا البعض يلزمنا الصالة عهىل البهاقي إذا وجهدناه فيهؤدي إىل 

 .[ التكرار

ومل يصهل   ،أو بعض بدنه مل يغسهل  ،وإذا وجد أطرا  ميأ] (2)وقال ابن اهلامم

        ،ويصهىل عليهه  ،عليه بل يدفن؛ إ  إن وجد أكثر مهن النصه  مهن بدنهه فيغسهل

ولو كان م قوقا نصهف  طهو   ،أو وجد النص  ومعه الرأس فحينئذ يصىل عليه

 وعللوا بام ييل   ،واستدلوا  ،[ ومل يصل عليه  ،فوجد أحد ال ق  مل يغسل

الصههالة عههىل األمههوات  ملسو هيلع هللا ىلصأن الثابههأ مههن سههنة الرسههول الههدليل األول  

عهىل عهىل بعهض البهدن، فاألعهل   ملسو هيلع هللا ىلصببجسادهم كاملهة، ومل يهرد أن الرسهول  

 .  (3)الوقو  عىل النص

 والظفر.  ،ما كان أقل من النص  فيننه يلح  بال عرأن الدليل الثاص  

فال يقهاس علهيهام غريمهها مها فيهه   ،وال عر   حياة فيهام  ،أن الظفر  ويناقش 

 حياة.

         ،ذهب املالكية إىل أنهه   يصهىل عليهه إ  إذا وجهد ثلثهاه فهبكثر  القول الثاص 

 .(4)يهودون الثلث  لكن مع الرأس فيننه يصىل عل  ،أو نصفه فبكثر

و  يغسل دون العل يعني دون ثلثي السد، واملهراد بالسهد ]   (5)قال الدردير

ودون الثلثه  مهع الهرأس مل   ،أو أكثر منه  ،ما عدا الرأس، فينذا وجد نص  السد

ألن رشط الغسل وجهود امليهأ، فهينن وجهد بعضهه   ،أي يكره  ،يغسل عىل املعتمد

 .[ فاحلكم للغالب و  حكم لليسري

 
 .1/311ينظر  بدائع الصنائع(  1)

 .2/112ينظر  فتف القدير(  2)

 .5/411ينظر  األوسط يف السنن واإلمجاع وا ختال (  3)

 .2/141ر خليل للخريشهورشح خمتص ،1/426والرشح الكبري ،1/28ينظر  خالعة الواهر الزكية(  4)

 .1/426ينظر  الرشح الكبري(  5)
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 وهلم يف ذلك تعليالت منها  

 والظفر. ،أن ما كان أقل من النص  فيننه يلح  بال عرالتعليل األول  

 ،وال عر   حياة فيهام فهام يف حكم املنفصهل حهال احليهاة ،أن الظفر  ويناقش 

 فال يقاس عليهام غريمها مما فيه احلياة والروح.

يل عىل جزء منه كاليد مثالالتعليل الثاص    سهيؤدي إىل الصهالة عهىل  ،أنه إذا عع

 الغائب وهي   جتوي يف املذهب )عند املالكية(.

كهام  ،(1)الصالة عىل الغائهب م لقهاببن الراجف ليس هو القول بعدم    ويناقش 

 حتى لو وجد مق وعا نصف .    ، قولكم أ  يعصىل عىل امليأ م لقا   أنه يستلزم عىل

وههو قهول    ، روعة ه م    ، أو كثريا   ، أن الصالة عىل العضو املبتور قليال   القول الثالل  

  ، وعليه الفتو  يف اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية   ، واحلنابلة   ، ال افعية 

 . (  2) عثيم  وهو اختيار ابن  

واألعحاب عىل أنهه إذا   ،واتفقأ نصوص ال افعي رمحه اهلل]   (3)قال النووي 

ل سِّ يلِّ عليه  ،وجد بعض من تيقنا موته غع  .[ وعع

ىل   ،فاملذهب أنه يعغّسل  ،امليأفينن مل يوجد إ  بعض  ]   (4)وقال ابن قدامة ويعصها

 .[ عليه

 
 الغائب فيها ثالثة مذاهب وهي كالتايل   الصالة عىل(  1)

واحلنابلة يف القول املعتمد عندهم إىل أن عالة الغائب مرشوعة وجائزة يف حهه  املسههلم  ،ذهب ال افعية  القول األول 

وهههذا قههول ابههن حههزم   ،ويصىل عليههه كههام يصههىل عههىل امليههأ احلههار  ،فتستقبل القبلة  ،الذي يموت يف بلد آخر

وللحنابلههة   ،5/273واملجمههوع  ،3/75فعية  البيههان يف مههذهب اإلمههام ال ههافعيينظههر لل هها ،الظههاهري

 .3/263واملحىل ،2/382واملغني ،1/367الكايف

واختل  املالكية هل هي  ،وهو رواية عن أمحد ،واملالكية إىل أن عالة الغائب غري مرشوعة ،ذهب احلنفية القول الثاص  

، 1/108رهر من املختصهه هواملعتص  ،3/1109أو حمرمة عىل قول  يف مذهبهم. ينظر للحنفية  التجريد  ،مكروهة

 .2/382واملغني ،1/367وللحنابلة  الكايف ،3/55والتام واإلكليل ،1/256وللاملكية  بداية املجتهد

وإن عيل عليه حيل مههات فههال   ،عالة الغائب مرشوعة يف ح  املسلم إذا مات يف بلد مل يصل عليه فيه  القول الثالل 

وابن القيم. ينظههر  معههامل   ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،يصىل عليه عالة الغائب. واختار هذا القول اإلمام اا اه

 .33,32وعالة الغائب ص  ،1/501وياد املعاد ،3/144واملستدرق عىل جمموع الفتاو  ،3/311السنن

 .1/406فتاو  أركان اإلسالم ،8/434. فتاو  اللجنة الدائمة2/402املغني ،5/253ينظر  املجموع(  2)

 .5/253املجموع(  3)

 .2/401املغني(  4)
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ل   ،وظفر  ،  )وإن وجد بعض ميأ حتقيًقا غري شعر(1)وقال البهويت سهِّ وسن، غع

فِن وجوبا يّل عليه، ودع ن، وعع فِّ يل عليهه ،وكع فهن بجنبهه ،ثم إن وجد الباقي عع  .( ودع

 واستدلوا بام ييل 

عىل الصالة عىل ما انفصل من السم سهواء   إمجاع الصحابة  الدليل األول   

وروي أن ]  (2)املاوردي مهن ال هافعية فقهال  وقد نقل اإلمجاع  ،أو كثريا  ،كان قليال

فثبهأ أنهه  ،عىل عىل ِعظام بال ام، وليس ملن ذكرنها خمهال  عمر بن اا اب  

 .  [ إمجاع

....ثهم   ]ولنا إمجاع الصهحابة    كام نقل اإلمجاع ابن قدامة من احلنابلة فقال  

وكان ذلهك  ،ذكر قصة يد عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد، أنه عىل عليها أهل مكة

    (  3).[ بمحرض من الصحابة، ومل نعر  من الصحابة خمالفا يف ذلك

وعهىل   ،(4)عىل ِرْجلٍ   اآلثار عن الصحابة فقد عىل أبو أيوب  الدليل الثاص   

 . (6)عىل رؤوس بال ام    وعىل أبو عبيدة   ، (5)بال ام   عىل عظام   عمر  

 .)7(واأللباص  ،فقد ضعفها ابن املنذر  ،اآلثار الواردة ضعيفةببن  ويناقش 

 
 .2/124ك ا  القناع(  1)

 .3/32ينظر  احلاوي الكبري(  2)

 .2/402ينظر  املغني(  3)

 .3/38(11902أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  4)

وابن املنذر يف األوسط يف السههنن واإلمجههاع وا خههتال   ،3/38(11903أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  5)

 ولفظه )عن عامر، أن عمر، عىل عىل عظام بال ام(.  ،5/410(3100برقم)

ال  وابن املنذر يف األوسط يف السههنن واإلمجههاع وا خههت ،3/38(11900أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  6)

ولفظه )عن خالد بن معدان، قال  »ملا كان يوم الريموق، أو بعض املواطن، كههان رجههل   ،5/410(3100برقم)

من املرشك  مما حيمل عىل ناحية من املسلم  إ  أوجع فيها، حيمل عليه رجل من املسلم  فقتله، وأخههذ خرجهها 

و عبيدة، فبمر هبهها أبههو عبيههدة فغسههلأ وكفنههأ كان معه، فنظر فينذا فيه رءوس من رءوس املسلم ، فبويت هبا أب

 . 1/141وحن أ، وعىل عليها« وينظر  مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبداهلل

قال ابن املنذر  و  يثبأ عن عمر، وأه عبيدة ما روي عههنهام. ينظههر  األوسههط يف السههنن واإلمجههاع وا خههتال  (  7)

   )موقوفات ضعيفة(. 169/ 3(  715وقال األلباص يف اإلرواء برقم)   ، 411/ 5
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ذلك الهبعض ببن حرمة البعض كحرمة الكل،   سيام إن كان  الدليل الثالل   

فينذا ذهب بعضه مل تذهب حرمة ما بقي، وجيب أن يفعل فيام بقهي مهن   ،حمل احلياة

 .(1)بدنه من الغسل، والصالة، والدفن سنة املوتى

فحفظه مهن   ،ويال عنه  ،جسد املؤمن ذو حرمة، فام سقط منه]   (2)قال القرطبي

احلرمة قائم، فيح  عليه أن يدفنه، كام أنه لو مات دفن، فينذا مات بعضهه فكهذلك 

   .[ أو يف مزابل قذرة  ،و  يقع يف النار  ،أيضا تقام حرمته بدفنه، كي   يتفرق

 يكون عىل التفصيل التايل   -واهلل أعلم-والراجف 

ل ،إن كان العضو املبتور مليأ قد عيل عليه  -1 ن ،فيننهه يغسهّ  ،ويهدفن ،ويكفهّ

 إذ الصالة عليه كله جتزئ عن الصالة عىل بعضه.  ،و  يصىل عليه مرة أخر 

أو متزقه متزقها   يمكهن   ،إن كان العضو املق وع مليأ مل يصل عليه لفقده  -2

 .  (3)ويدفن  ،ويصىل عليه  ،ويكفن  ،فينن العضو يغسل  ،مجعه

 ،وكهان بقيهة جسهده موجهودا  ،إن كان العضو املنفصل مليأ مل يصل عليه  -3

 ليصىل عىل أجزائه مجيعا عالة واحدة.  ،وضع مع بقية جسده

ألنهه يرتتهب عهىل    ، و  يصىل عليهه   ، فيننه يكفن ثم يدفن   ،إن كان العضو حلي   -4

 الصالة عليه مرت .    ،املنفصلالصالة عىل العضو  

وبيان شمولية أحكهام   ،وكرامته عند اهلل  ،ويف هذا املبحل يتضف حرمة املؤمن

كام أنه جيب عىل اإلنسان املحافظة العامة عهىل    ، وعالحيتها لكل يمان ومكان   ،الدين

رورات اامهس التهي  ه وههو مهن الضه  ، وأعضائه عىل وجه ااصوص   ، نفسه عموما 

 وعيانتها.جاءت الرشيعة بحفظها  

 
واألوسههط يف السههنن واإلمجههاع    ، 256/ 1وبدايههة املجتهههد   ، 76/ 3ينظههر  البيههان يف مههذهب اإلمههام ال ههافعي (  1) 

 .5/410وا ختال 

 .2/102تفسري القرطبي(  2)

  )فصل  فينن مل يوجد إ  بعض امليأ، فاملذهب أنه يغسههل، ويصههىل عليههه، وهههو 2/401قال ابن قدامة يف املغني(  3)

قول ال افعي، ونقل ابن منصور عن أمحد، أنه   يصىل عىل الوارح. قال ااالل  ولعله قول قديم أله عبد اهلل، 

 .  والذي استقر عليه قول أه عبد اهلل أنه يصىل عىل األعضاء(
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وفيهه   ،سم عاحبهاامل لب السادس  حكم يراعة األعضاء بعد ق عها يف ج

 مسبلتان 

   أو القصاص. ،يرع العضو املق وع يف غري احلدّ  املسبلة األوىل  

 أو قصاٍص. ،يرع العضو املق وع يف حد   املسبلة الثانية 

 ،أو الرجهل ،أو األعهبع ،قد يتعر  اإلنسان لق ع يف أحد أعضائه مثل اليهد

 ،أو سقوط من مكان عهال  ،بسبب حادث من حوادث السري  ،أو غريها  ،أو األذن

أو قد يكون الق ع بسبب حهد مهن احلهدود   ،أو بسبب اآل ت احلديثة يف املصانع

بفضل   -وقد توعل ال ب احلديل  ،أو ألي سبب جرم كان  ،أو احلرابة  ،كالرسقة

 ،صابوذلك بخياطة األع  ،إىل القدرة عىل إعادة العضو بعد استئصاله وبرته  -اهلل

 ،برشط عدم وجود الفاعل الزمني ال ويهل  ،وتوعيل األوعية الدموية  ،واألوتار

        لهذا فهرق العلهامء به    ،(1)وعدم التمزق بصورة متنهع مهن إعادتهه  ،وعدم التلوث

وب  ما انفصهل بسهبب حهادث   ،أو قصاص فتعل  به ح  خاص  ،ما ق ع يف حد

 اوههذا مها سهنت رق إليهه يف ههذ ،و  يتعل  بهه حه  ألحهد  ،من حوادث الزمان

 امل لب عىل النحو التايل 

 أو القصاص   ،املسبلة األوىل  يرع العضو املق وع يف غري احلدّ 

وسهبب  ،اختل  الفقهاء يف هذا العضو املبتور من حيل يراعته وإعادته ملكانه

فمهن قهال ب هارتهه أجهاي   ،أو نجاسته بعد انفصاله  ،ا ختال  هو طهارة العضو

ومنهم من فهرق  ،ومن قال بنجاسته منع من ذلك  ،إعادته ويرعه يف جسم عاحبه

 ،والرجهل ،كاليهد ،وبهه دم  ،ب  أجزاء اإلنسان فبعضها تتعل  به حياة وإحسهاس

فكان ااهال  عهىل   ،حلياة كالسنوالبعض اآلخر من أجزاء اإلنسان   تتعل  به ا

 أقوال ثالثة وهي كام ييل 

 
وقرار جممع الفقهههي  ،478ينظر  رسالة ا حكام الفقهية املتعلقة بينعادة ا عضاء املبتورة بالراحات املجهرية ص(  1)

أحكام الراحة ال بية واآلثار املرتتبههة عليههها للههدكتور  حممههد بههن   ه،ه1408ا سالمي يف دورته الرابعة يف عام  

    .1/411حممد املختار السنقي ي
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 ،وقهول يف مهذهب ال هافعية  ،بالواي م لقا وهو قول املالكيهة  القول األول 

يف بيهان    ( 2) وسب  يف امل لب الثالل   ، ( 1) قرار جممع الفقه اإلسالمي وبه عدر    ،واحلنابلة

والنجاسهة ذكهر   ، القول األول يف مسبلة حكم األجزاء املنفصلة مهن حيهل ال ههارة 

           كهام اسهتدلوا  أيضها  ،  ووجهه الد لهة منهها   ، مع بيان أدلهتهم   ، نقو ت فقهاء املذاهب 

 عىل جواي إعادة العضو بام ييل    -ييادة عىل ما سب  ذكره   -

ملها   حيل إنه رد حدقة ع  قتادة بهن الهنعامن  ملسو هيلع هللا ىلص ما فعله النبي  الدليل األول  

 . (3)  وأعادها إىل موضعها   ، أعيب يف يوم بدر 

وإ  لهو    ، أن أعضاء اإلنسان باقية عىل طهاريا حتى بعهد انفصهاهلا   وجه الد لة    

 . ملسو هيلع هللا ىلص كانأ نجسة ملا ردها النبي  

 فال ي اركه فيها غريه.  ملسو هيلع هللا ىلص ببن هذا من خصوعيات النبي    ويناقش  

فيبقى احلكم عىل    ،و  دليل هنا   ، ببن دعو  ااصوعية حتتام إىل دليل   وجياب عنه  

 عمومه. 

وا    ملسو هيلع هللا ىلص   أاْن النْبِْي » حديل عائ ة    الدليل الثاص   ههع يٌِّأ وا وا ما هع وٍن وا ْظعع نا ْبنا ما ْثاما ْبلا عع قا

ْبِكي«   .  (4)يا

  أن أبها بكهر    ما أخرجه البخاري عن ابن عبهاس، وعائ هة  الدليل الثالل 

ْبلا النْبِْي   ْوتِِه«   ملسو هيلع هللا ىلص »قا ْعدا ما با
(5) . 

 
 ،1/232املجمههوعو  ،1/51ر خليههلهومنف الليل رشح خمتص  ،1/54شية الدسوقي مع الرشح الكبريحاينظر   (  1)

والفتههاو   ،22/201وجممههوع الفتههاو  ،1/264وعههحيف البخههاري ،1/50والكههايف ،1/59واملغنههي

 ،1/79ونيههل األوطههار  ،1/274وفتف الباري  بن حجر  ،1/343وفتف الباري  بن رجب  ،1/272الكم 

الفقههه وقرار جممههع  ،478ألحكام الفقهية املتعلقة بينعادة األعضاء املبتورة بالراحات املجهرية صوينظر رسالة ا

     .هه1408يف دورته الرابعة يف عام  اإلسالمي الدويل

 (.  231ص)(  2)

واهليثمي يف املقصد األعىل يف يوائههد أه يعههىل املوعههيل   ،6/400(32364أخرجه ابن أه شيبة يف املصن  برقم)(  3)

 .3/156(1277برقم)

حديل عائ ة  وقال  3/305(989والرتمذي يف جامعه برقم)  ،42/469(25712أخرجه أمحد يف املسند برقم)(  4)

. وضعفه األلباص يف حتقيهه  امل ههكاة 1/514(1334وأخرجه احلاكم يف املستدرق برقم)  ،حديل حسن عحيف

 .1/509(1623قم)بر

 . 6/14(4455برقم) ،ووفاته ملسو هيلع هللا ىلص باب مر  النبي  ،كتاب املغايي ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  5)
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  ، بعهد موتهه    لعثامن بن مظعهون   ملسو هيلع هللا ىلص أن تقبيل النبي   وجه الد لة من احلديث   

 دليل عىل طهارة امليأ.   ملسو هيلع هللا ىلص النبي     وتقبيل أه بكر 

سهله يزيهده    ، أننا تععبدنا بغسل امليأ   الدليل الرابع   تعبد بغسله ألن غا والنجس   يع

 . (1)نجاسة 

وههو  ،ألنه عار نجسا ،بعدم جواي يراعة العضو املق وع م لقا   القول الثاص

 واملعتمهد عنهد  ،(3)وقهول يف املهذهب املهالكي  ،(2)قول حممد بن احلسن من احلنفيهة

       (5)ورواية عن أمحد  ،(4)ال افعية

من باب أوىل القول بنجاسهة غهريه    ، ألن الذين يقولون بنجاسة ال عر عند انفصاله   

القهول الثهاص مهن مسهبلة حكهم  يف بيهان (6)الثالهلوسب  يف امل لب    ، من األعضاء 

مهع   ،األجزاء املنفصلة من حيل ال هارة والنجاسة ذكر نقو ت فقههاء املهذاهب

 .فلرتاجع  ،ووجه الد لة منها  ،بيان أدلتهم

فهال   ،والرجهل وغريمهها  ،بالتفري  ب  ما فيه حيهاة ودم كاليهد  القول الثالل 

 ،(7)وهو املعتمهد عنهد احلنفيهة  ،كالسن فيجوي  ،ما ليس فيه حياةوب     ،جيوي إعادته

 يف بيهان (9)وسب  يف امل لب الثالهل ،(8)أمحدورواية يف مذهب  ،وقول عند ال افعية

والنجاسة ذكر   ،القول الثالل من مسبلة حكم األجزاء املنفصلة من حيل ال هارة

 ومناق تها.  ،ووجه الد لة منها  ،مع بيان أدلتهم  ،نقو ت فقهاء املذاهب

 
 .7/202رشح القس الص )إرشاد الساري لرشح عحيف البخاري((  1)

 .7/315وبدائع الصنائع ،1/52وحتفة الفقهاء ،26/98املبسوط(  2)

 .1/53والرشح الكبري وحاشية الدسوقي ،1/141والتام واإلكليل ،1/99مواهب الليل(  3)

 .1/15وروضة ال الب  ،1/232واملجموع ،1/424البيان يف مذهب اإلمام ال افعي(  4)

  .1/60واملغني ،1/55واملبدع ،1/162ورشح الزركيش ،1/93اإلنصا (  5)

 (.231ينظر ص )(  6)

والههدر املختههار وحاشههية ابههن    ، 112/ 1والبحههر الرائهه    ، 63/ 1وبههدائع الصههنائع ،1/52ينظههر  حتفههة الفقهههاء( 7)

 .1/207عابدين

البيان يف مههذهب   ولل افعية   ،1/16والوهرة النرية  ،1/63وبدائع الصنائع  ،1/52ينظر للحنفية  حتفة الفقهاء(  8)

 ،1/55واملبهههدع ،1/162يهوللحنابلهههة  رشح الزرك ههه  ،1/232واملجمهههوع ،1/424اإلمهههام ال هههافعي

 .1/93واإلنصا 

 (.231صينظر امل لب الثالل )(  9)
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وهو القول ب هارة  ،القول األول -واهلل تعاىل أعىل وأعلم-الراجف  الرتجيف 

وذلهك لألمهور   ،فعليه جيوي إعادته ويراعته مرة أخر   ،واملنفصل  ،العضو املبتور

 التالية 

 لقوة أدلتهم. -1

 والتيسري عىل املكلف . ،موافقتها ملقاعد الرشيعة من رفع احلرم -2

 بارتكاب أخ  الرضرين.أن فيه إعام  لقواعد الفقه   -3

 .(1)ملا ورد عىل أدلة األقوال األخر  من مناق ة -4

 ، أو قصاص.املسبلة الثانية  يرع العضو املق وع يف حد  

ينبني عليهها  لعل من املناسب قبل ذكر ااال  يف هذه املسبلة ذكر املقاعد الرشعية التي  

ومقاعد رشعية تتعل  باحلدود والقصهاص    ، فقد ذكر الفقهاء قواعد فقهية   ، احلكم الرشعي 

 ما ييل  لعل من أبريها  

رورات اامهس هاملقصد األسايس من احلدود والقصاص هو حف  الض  أو  

 واملال(.  ،والعر   ،والنفس  ،والعقل  ،)الدين

 وملن تسول له نفسه بارتكاب الريمة. ،والزجر لنفس الاص ،الردع ثانيا 

 ت هري الاص من الذنب. ثالثا 

 أو ورثته وإذهاب لغي  قلوهبم.  ،إرضاء املجني عليه رابعا 

 ،وعهيش املجتمهع يف راحهة  ،وا سهتقرار يف الهبالد  ،استتباب األمن  خامسا 

 .(2)وطمبنينة

 
عضههاء املبتههورة بينعههادة األ املتعلقة الفقهية املجهرية األحكام بالراحات ينظر يف بحل هذه املسبلة املراجع اآلتية ( 1)

ريعة اإلسههالمية يف وعههل مهها ق ههع مههن أعضههاء هبحل يف حكم ال   ،للباحثة هد  باجبريبالراحات املجهرية  

أحكههام الراحههة  ورسههالة  ،وبحل الدكتور  بكر أبو ييد يف جملة جممع الفقههه اإلسههالمي  ،اإلنسان لعمر األشقر

 ،ر ملجموعههة مههن املههؤلف هوالفقههه امليسهه   ،ال بية واآلثار املرتتبة عليها للدكتور  حممد بن حممد املختار ال نقي ي

   عصمأ اهلل عناية اهلل.  ورسالة ا نتفاع ببجزاء اآلدمي يف الفقه اإلسالمي تبلي

 ،ريعة اإلسههالميةه)أغرا  العقوبة يف ال هه  ينظر  بحل تكمييل يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بعنوان(  2)

 .87إعداد راجي الصاعدي ص ه،ه1406 والقانون الوضعي( عام
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واملقاعد املرعية فقد اختل  أههل العلهم يف يرع   ،وبالنظر إىل األدلة الرشعية

 أو القصاٍص عىل قول      ،والذي كان سبب الق ع فيه احلد    ،العضو املق وع

وههو قهول يف   ،وابن رشد من املالكية  ،الواي وبه قال ال افعي  القول األّول 

 .  (1)الزحييل  ةواختاره وهب  ،مذهب احلنابلة ورجحه ابن قدامة

        ،]فينن اقتص بعهد أن عهادا هليئهتهام، فعهادت أذن املقهتص منهه  قال ابن رشد 

أو أذنهه فهال يشء لهه،   ،أو عينه فذلك، وإن مل يعودا، وقد كانأ عادت سن األول

أو أذنه، ومل تكن عهادت سهن األول و  أذنهه غهرم   ،وإن عادت سن املستقاد منه

 . (2)  [ العقل

وقال يف األم يف مسبلة إعادة املجني عليه عضوه إىل حمله ]وإن مل يثبتهه املجنهي 

وأقص من الاص عليه، فبثبته، فثبهأ، مل يكهن عهىل   ،عليه، أو أراد إثباته فلم يثبأ

الاص أكثر من أن يبان منه مرة، وإن سبل املجني عليه الوايل أن يق عه مهن الهاص 

 .(3)  [ ثانية مل يق عه الوايل للقود، ألنه قد أتى بالقود مرة ...

]وإن ق ع أذن إنسان، فاسهتويف منهه، فبلصه  الهاص أذنهه،   وقال ابن قدامة 

فالتصقأ، وطلب املجني عليه إبانتها، مل يكن له ذلك، والقصهاص قهد اسهتويف، 

واسهتدلوا لهذلك   ،(4)  [ كهاحلكم يف األذن  ،فلم يب  له قبله ح ...واحلكم يف السن

  ببدلة منها 

ھ  )ريعة.هأن ذلك متف  مع رفع احلرم الذي جاءت بهه ال هالدليل األول   

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ) تعهههههاىل  وقولهههههه    (5)(ے ے ۓ ۓھ ھ ھ 

 . (6)(ڈ
 

جملة جممع الفقههه  ،يراعة عضو استؤعل يف حد  .16/67والبيان والتحصيل  ،8/523واملغني  ،6/56األمينظر   (  1)

ورسههالة ا نتفههاع بههبجزاء  ،1/414أحكههام الراحههة ال بيههة ،2179 -2161ص 3م 6عدد الدويل اإلسالمي

 .89اآلدمي يف الفقه اإلسالمي ص

 .16/67البيان والتحصيل(  2)

 .6/56األم(  3)

 8/523املغني(  4)

 .78احلج (  5)

 .6ائدة امل(  6)
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  فهألن جيهوي   ، أنه إذا جاي برت العضو وإبانته من السم عنهد احلاجهة الدليل الثاص   

 وجودها أوىل.رده عند  

كهام     ،  سل ان للحاكم عهىل املحكهوم  ،أنه بعد تنفيذ احلد  الدليل الثالل  

وههو مهن األشهياء التهي سهخر اهلل لإلنسهان   ،حي  له منعه من تركيب يٍد عناعية

 ا نتفاع هبا وأذن له بذلك.

رع إبعهاده عهن هألن العضو املعاد ثبهأ بال ه  ،ببنه قياس مع الفارق  ونوقش 

 فيه استدراكا عىل الرشع.  وإعادته كبن    ،السم

فيبقى ما عداه )وهو يراعتهه(    ،أن النص الرشعي جاء بالق ع فقط  الدليل الرابع  

 اإلباحة.عىل أعل 

وسهيبيت يف  ،واحلسم كام يف حديل أه هريهرة  ،أن النص جاء بالق ع  ونوقش 

وسيبيت يف أدلهة القهول   ،وبالق ع والتعلي  كام يف حديل فضالة  ،أدلة القول الثاص

 وكالمها يعتم مانعا من إعادة العضو.    ،الثاص

ويف   ،ودرء املفاسهد  ،ريعة جهاءت بجلهب املصهالفهأن ال ه  الدليل ااامس 

 ويف اإلعادة مصلحة ظاهرة.   ،الق ع مفسدة للجسم

مقدمهة عهىل املصهلحة   ، أن املصلحة العامة وهي قمع الناس ويجهرهم ويناقش   

 . (1)اااعة 

نخبهة مهن    رأي وههو   ، (2)وهو قول يف مذهب ال افعي   ، بعدم الواي   القول الثاص  

 ،وحممد بن عبهد الهرمحن آل ال هيخ ،العثامص وحممد تقي ،أبو ييد   بكر   العلامء وهم  

رئهيس راب هة  وفضيلة ال يخ مهو ي مصه فى العلهوي    ، وعبد اهلل سليامن بن منيع

املنعقهد يف    الهدويل   وبه قال جملس جممهع الفقهه اإلسهالمي  ، (3)علامء املغرب والسنغال 

 
 .1/235والقواعد الفقهية وت بيقايا يف املذاهب األربعة ،3/57ينظر  املوافقات(  1)

قال النووي يف املجموع   )لو انقلعأ سنه فردها موضعها قال أعحابنا العراقيون    جيوي ألهنا نجسة وهذا بنههاء (  2)

وهههو  ،ولكههن املههذهب طهارتههه ، األموهو املنصوص يف ،عىل طريقتهم أن عضو اآلدمي املنفصل يف حياته نجس

 .9/197، وروضة ال الب  3/139ينظر  املجموع  األعف عند ااراساني (.

 .6/1476جملة جممع الفقه اإلسالمي(  3)
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  23  -17دورة مهههؤمتره السهههادس بجهههدة يف اململكهههة العربيهههة السهههعودية مهههن  

وهبذا القول عهدر قهرار هيئهة كبهار العلهامء باململكهة العربيهة   ، (1)ه ه 1410شعبان 

 واستدلوا لذلك ببدلة منها هه. 17/6/1406( وتاريخ136السعودية برقم )

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )قوله تعهاىل   الدليل األول 

 .(2)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )سبحانه   وقال

 . (3)(ڤ ڤ 

فيهه رأفهة    ،إعادة العضهو املق هوع بعهد إقامهة حهد اهلل عليهه أن يف    وجه الد لة   

كام أن الزاء   يتم إ  بالق ع، والنكال   يتم إ    ،خمالفة لنص اآليةوهي    ، ورمحة 

 مق وعة.  برؤية اليد  

بعوا بِهِه    قال يف السارق    ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أن النبي    حديل أه هريرة  الدليل الثاص   »اْذها

وهع  اْق اعع وهع   ، فا ْم اْحِسمع ثع
ْم اْيتعوِص بِِه«   ،(4)    .(5)ثع

 عىل املنع من إعاديا.  أن يف األمر باحلسم دليل وجه الد لة

ع رمحًة به   ويناقش    لئال يرسي الرح بالدم فيموت.   ،ببن احلسم رشع

ولا اهلِل  »قال     حديل فضالة    الدليل الثالل   سع أاْيأع را را بِِه،    ملسو هيلع هللا ىلص را باما اِرٍق فا يِتا بِسا أع

نعِقهِ  ْأ يِف عع قا لِّ عع ا فا را هِبا ْم أاما ، ثع هع دع ْأ يا ِ عا قع  . (6)«فا

 
 .6/1599إلسالمي الدويل جملة جممع الفقه ا(  1)

 .2النور (  2)

 .38املائدة (  3)

 .4/199ويذيب اللغة ،1/534ومجهرة اللغة ،3/153لينق ع الدم. ينظر  الع  قوله )احسموه( أي اكووه(  4)

هههذا حههديل   وقههال   ، 422/ 4( 8150واحلههاكم يف املسههتدرق بههرقم)  ، 46/ 15( 8259خرجه البزار يف املسند بههرقم) أ(  5)

والبيهقههي يف السههنن الكههم     ، 97/ 4( 3163والههدارق ني يف سههننه بههرقم)   ، عههحيف عههىل رشط مسههلم ومل ررجههاه 

  وعههححه مرسههال   ، وضههعفه األلبههاص يف اإلرواء موعههو    ، 674/ 8. وعححه ابن امللقن يف البدر املنري 471/ 8  ( 17254برقم) 

8 /83 . 

وقال  هذا حديل حسههن    ، 51/ 4  ( 1447والرتمذي يف جامعه برقم)   ، 370/ 39( 23946خرجه أمحد يف املسند برقم) أ(  6)

السههنن والبيهقههي يف    ، 299/ 18  ( 769وال ههماص يف الكبههري بههرقم)   ، 463/ 6( 4411وأبو داود يف سننه برقم)   ، غريب 

 .8/84وضعفه األلباص يف اإلرواء ،8/675. وعححه ابن امللقن يف البدر املنري8/478(17270الكم  برقم)
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يعتهم مهن متهام   ،  أن تعلي  يد السهارق يف عنقهه حكهم رشعهيوجه الد لة 

والنكال للجهاص ولغهريه،    ، والردع   ، واحلدود رشعأ من أجل الزجر   ،العقوبة واحلد

وق ع دابر الريمهة، وهبهذا   ،للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعمة والعظةوإبقاء  

 توجب تفويأ ذلك فال جيوي فعلها. وإعاديا    ،تتم مراعاة مقاعد الرشيعة

وكفى يف ق ع ال ر  من الهاص   ،أن من مقاعد العقوبة العمة للغري  ويناقش  

ومها أكثهر   ،و  دليل عهىل العهمة املؤبهدة  ،وقصاعًا لذلك  ،لهنكا  ومثلية ملا عم

 . (1)ثم بقي خمها عم التبريخ  ،العم التي مرت حلظة

فلهم جتهز إعادتهه لهئال    ،أن العضو املق وع عار نجسًا با نفصهال   الدليل الرابع  

 العبادة.يؤدي إىل ب الن 

اآلدمهي طهاهرة، فوجهب أن أن ما أب  من حي فهو كميتته، وميتهة    ويناقش 

أن القهول  (2)وقد سب  معنا يف امل لب الثالل  ،يكون ذلك العضو الذي أب  طاهراً 

 الراجف هو طهارة األعضاء املنفصلة من جسم اإلنسان.

قال ابن العره ردًا عىل قول من احتج بالنجاسة ]وهذا غلط، وقد جهل مهن  

ودهها بحكمهها، ألن النجاسهة خفي عليه أن ردها وعودها بصوريا   يوجهب ع

كانأ فيها لالنفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الرشيعة ليسأ عفًة لألعيان، 

 . (3)  [ سبحانه فيها وإخباره عنها وإنام هي أحكام تعود إىل قول اهلل  

وههو عهدم جهواي إعهادة   ،القول الثهاص  -واهلل أعلم-الذي يرتجف    الرتجيف 

 وذلك ملا يبيت   (4)أو قصاص  ،العضو الذي أب  يف حد

 
 .6/1486الدويل  جملة جممع الفقه اإلسالمي(  1)

 .231( ص2)

 .2/134أحكام القرآن(  3)

يف احلهها ت أو قصاص  ،ببنه جيوي إعادة العضو املق وع بحد  الدويل  جملس جممع الفقه اإلسالميأفاد قرار    فائدة (  4)

 التالية 

 أن يبذن املجني عليه بعد تنفيذ القصاص بينعادة العضو املق وع من الاص. -أ           

 .أن يكون املجني عليه قد متكن من إعادة عضوه املق وع منه -ب          

  أو يف التنفيذ. ،أو قصاص بسبب خ ب يف احلكم ،جيوي إعادة العضو الذي استؤعل يف حد -م          
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 لصحة وقوة األدلة النقلية والعقلية للقائل  بعدم الواي. أو ً 

 .ما ورد عىل أكثر أدلة القائل  بالواي من مناق ة ثانيا 

وههي مهن املعهاص  ،أن يف إعاديا عدم العدل واإلنصا  للمجنهي عليهه  ثالثا 

 املقصودة لل ارع.

 ،  اإليهالم فقهط ،والردع  ،روعية القصاص الزجرهأن املقصود من م رابعا   

وق هع دابهر الريمهة، ويف   ،والعظهة  ،وإبقاء املراد من العقوبة بدوام أثرها للعمة

          ،أثرهها يف الهاص وغهريه ممّهن شهاهد احلهد  إعالن هذه العقوبات ببقائها يتحقه 

لِم به  .(1)أو عا

 (2) امل لب السابع  ق ع الزوائد من جسم اإلنسان وفيه مسبلتان

 واحلاجة. ،ق ع وإيالة الزوائد من باب الرضورة املسبلة األوىل 

 ق ع وإيالة الزوائد من باب التجميل.  املسبلة الثانية 

املراد بهالتغيري   وبينأ أن   ، جاءت الرشيعة باألمر باملحافظة عىل اإلنسان وأعضائه 

أمها مها   يبقهى   ،ونحومهها  (4)والتفلهيج  (3)املحْرم ما كان باقيًا عىل السم كالوشهم

فهينن  ، أو حلقها كخصال الف رة  ، واألشياء التي أمر املسلم بينيالتها  ،كالكحل واحلناء

            ، ولكن قهد يولهد اإلنسهان وفيهه يشء مهن الزوائهد سهواء يف اليهد  ، النهي   يتناوهلا

  ،ونحوها واملتبمل يف هذه املسبلة جيد أنه  بد من التفصيل فيهها   ، أو األسنان   ، أو القدم 

 
 . ينظههر يف بحههل هههذه املسههبلة املراجههع اآلتيههة 12/38رهوالفقه امليسهه   ،7/5184دلتهأو  ينظر  الفقه ا سالمي(  1)

وإعادة وعل ما ق ع  ،للباحثة هد  باجبري املبتورة األعضاء بينعادة املتعلقة الفقهية املجهرية األحكام بالراحات

أحكههام   ورسههالة   ،وبحل الدكتور  بكر أبو ييد يف جملة جممع الفقه اإلسههالمي  ،من جسد اإلنسان لعمر األشقر

 الراحة ال بية واآلثار املرتتبة عليها للدكتور  حممد بن حممد املختار ال نقي ي.

وأحكههام جراحههة التجميههل يف الفقههه   ،ينظر يف بحل هذه املسبلة  موقع الدرر السههنية بههينرشا  علههوي السههقا (  2)

 دكتور حممد عثامن شبري.اإلسالمي لل

أو يههزرق.   ،رهأو املههداد فيخضهه   ،أو النورة  ،أن يغري العضو بينبرة حتى يسيل الدم، ثم حييش موضع الغري بالكحل(  3)

 .11/297ويذيب اللغة ،1/167ينظر  غريب احلديل للقاسم بن سالم

ويقال له الورش وهو برد الثنايهها والرباعيههات إلحههداث فرجههة  ،هو برد األسنان بممد ونحوه لتحديدها وحتسينها(  4)

 .  3/239غريب احلديل للقاسم بن سالم ،6/127بينهم. ينظر  الع 
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  ، وقد تكون إيالتها من باب التحسه    ، فقد تكون إيالة هذه الزوائد من باب الرضورة 

 ما ييل   والتفصيل يف هذه املسبلة عىل    ، والتجميل 

 واحلاجة   ، ق ع وإيالة الزوائد من باب الرضورة   املسبلة األوىل  

   حيسن التفري  ب  الرضورة واحلاجة   

بحيل يبلغ حًدا ر هى فيهه   ،والعنأ يف أقىص غايايا  ،  هي ال دةفالرضورة

رورة تعْسِقط هوالض  ،أو مقاربة اهلالق، بضياع مصاحله الرضورّية  ،عىل نفسه اهلالق

 .(1)وتفر  الضامن إذ ا ض رار   يعب لع حّ  الغري  ،اإلثم

رورة، هن الرضورة، فال يستباح هبا مها يسهتباح بالضهمرتبة أقل مأما احلاجة    

ة    واحلاجهة   ،إ  أهنا تنّزل منزلة الرضورة يف ح  ال خص الواحهد إذا كانهأ عامهّ

  .  (2)وضامناً   ،  تّمر أخذ مال الغري، فلو أخذه أحد لكان آثامً 

 ،وال هافعية  ،واملالكيهة  ،وعىل ذلك فقهد ذههب مجههور الفقههاء مهن احلنفيهة

وقهد   ،اإلنسهانأنه   حرم يف إيالة مثل هذه الزوائد التي قهد تهؤذي    ،(3)واحلنابلة

أو تسهبب لهه احلهرم يف  ،تسبب يف إعاقتهه عهن أداء وظيفتهه، أو كهامل قيامهه هبها

وحممهد بهن   ،(4)وهو اختيار ابن جرير ال همي  ،ومل أق  عىل رأي خمال   ،املجتمع

وعليهه   ،(5)وال هنقي ي  ،حممهد عهثامن شهبريو  ،وابهن عثيمه   ،وابن بهاي  ،إبراهيم

 .(6)الدائمة يف اململكة العربية السعوديةالفتو  يف اللجنة  

 
 .1/61وموسوعة القواعد الفقهية ،1/159أحكام القرآن للجصاص(  1)

 .1/61يةوموسوعة القواعد الفقه  ،88؛ األشباه والنظائر للسيوطي ص246شفاء الغليل للغزايل ص (  2)

 ،7/494ومههنف الليههل ،2/645وجممههع األهنههر ،2/132والههوهرة النههرية ،11/110لوامههع الههدرر ينظههر ( 3)

 .7/313واملبدع ،8/468واملغني

ونقههل عنههه   ،10/377وابن حجههر يف الفههتف  ،5/393الامع ألحكام القرآن  نقله عنه اإلمام القرطبي يف تفسريه(  4)

  8/55املباركفوري يف حتفة األحوذي

وجمموع فتاو  ورسائل   ،9/420وجمموع فتاو  ابن باي  ،3/165براهيمإفتاو  ورسائل سامحة ال يخ حممد بن (  5)

 .305وأحكام الراحة ال بية ص ،11/122ابن عثيم 

 .25/58فتاو  اللجنة الدائمة(  6)
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               ،إ  أن يكههون هههذا الزائههد يؤذيههه ويؤملههه مههن إعههبع] (1)قهال يف مههنف الليههل

 .[ فال ببس بنزعه عىل كل حال  ،أو رس

وقال يف املغني  )ألن هذه الزوائهد   مجهال فيهها، إنهام ههي شه  يف االقهة،  

دُّ به املبيع   را  واستدلوا عىل الواي بام ييل    ، (2)[ وتنقص به القيمة وعيب يع

ِت قهال     حديل عبهد اهلل بهن مسهعود    الدليل األول  اما
اشهِ نا اهللع اْلوا عها  ،»لا

ِت  اما شِّ املْعتاوا ْل ا اهللِوا اِت خا ا ريِّ ْسِن، املْعغا اِت لِْلحع لِّجا املْعتافا اِت، وا صا املْعتانامِّ  . (3)«، وا

ْسنِ وأما قوله  )]   (4)قال النووي رمحه اهلل اِت لِْلحع لِّجا ( فمعناه يفعلن ذلهك املْعتافا

احتاجأ طلًبا للحسن، وفيه إشارة إىل أن احلرام هو املفعول ل لب احلسن، أما لو  

 .[ أو عيب يف السن ونحوه فال ببس  ،إليه لعالم

إنههام هههو إذا كههان القصههد  ،التحههريم املههذكور]ظههاهره أن  وقههال ال ههوكاص 

 . ( 5) [ و  علة فيننه ليس بمحرم  ،  لداء  ،التحس 

أن جههده عرفجههة بههن   طرفههةحههديل عبههد الههرمحن بههن  الههدليل الثههاص  

ْوما  أعِعيبا أاْنفع »أسعد ِب اْلكع هع يا ِه،   ،يِف اْلااِهلِْيةِ   (6)الا لايهْ باْنتانا عا ِرٍق فها ْن وا
ا مهِ ذا أاْنفهً ا فااُتهْ

بالا النْبِْي   ٍب ملسو هيلع هللا ىلصفاسا ْتِخذا أاْنًفا ِمْن ذاها هع أاْن يا را باما  .(7)«، فا

 
 .11/110روينظر  لوامع الدر ،7/494منف الليل(  1)

 .8/468املغني(  2)

ومسههلم يف   ،7/164(5931بههرقم)  ،بههاب املتفلجههات للحسههن  ،كتههاب اللبههاس  ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  3)

 ،والنامصههة ،واملستوشههمة ،والواشههمة ،واملستوعههلة ،حتريم فعل الواعلةباب    ،كتاب اللباس والزينة  ،عحيحه

  .3/1678(2125برقم) ،واملغريات خل  اهلل ،واملتفلجات ،واملتنمصة

 .14/107رشح النووي عىل عحيف مسلم(  4)

 .6/229( نيل األوطار5)

وبنههى متههيم.  ،ويوم الكالب الثاص كانا ب  ملههوق كنههدة  ،هو بالضم والتخفي  اسم ماء وهو  يوم الكالب األول(  6)

 .  427/ 4األنوار   جممع بحرو   ، 44/ 7الرشح الكبري عىل املقنع  ينظر  

حمققههه وقههال    ، 344/ 31( 19006وأمحد يف املسههند بههرقم)   ، 586/ 2( 1354أخرجه أبو داود ال ياليس يف مسنده برقم) (  7) 

      والنسههائي يف السههنن   ، 240/ 4( 1770وأخرجه الرتمذي يف جامعه وحسههنه بههرقم)   ، إسناده حسن شعيب األرنؤوط   

والبيهقههي يف السههنن الكههم     ، 276/ 12( 5462م) وابههن حبههان يف عههحيحه بههرق   ، 363/ 8( 9400الكههم  بههرقم) 

 .4/270وحسنه األلباص يف عحيف وضعي  سنن الرتمذي ،2/597(4221برقم)
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وتركيهب األنه   ،لعرفجهة بهن أسهعد بينيالهة العيهب ملسو هيلع هللا ىلص  أمره وجه الد لة

                ،جسههديا ،أو رر ،فههدْل بمفهومههه عههىل جههواي إيالههة مهها فيههه ت ههويه ،جتمههيال

 أو اجتامعيا.

 عموم األحاديل التي تدل عىل التداوي واألمر بذلك ومنها  الدليل الثالل 

ا أنه قال     ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    حديل جابر  احلديل األول   ينِذا اٌء، فها وا  دا
ٍ
اء لِّ دا »لِكع

ْل« جا ْز وا أا بيِنِْذِن اهللِ عا را  با
ِ
اءع الْداء وا  .(1)أعِعيبا دا

ْز    ملسو هيلع هللا ىلصقال  قهال رسهول اهلل    حديل أه الدرداء    احلديل الثاص  »إِْن اهللا عها

وْ  اوا تادا اًء فا وا  دا
ٍ
اء لِّ دا لا لِكع عا جا ، وا اءا الْدوا لا الْداءا وا ْنزا ْل أا جا اٍم«وا را ْوا بِحا اوا دا ا، وا ا تا

(2)  . 

رعية مثههل هواملقاعههد ال هه ،إعههامل القواعههد الفقهيههة الههدليل الرابههع  

رورات تبههيف هوالقواعههد املندرجههة حتتههها مثههل )الضهه ،(3)رر يههزال(هقاعدة )الضهه

 ،أو خاعههة( ،رورة عامههةهوقاعدة )احلاجههة تنههزل منزلههة الضهه ،املحظههورات(

للجهواي رشوطها   واشهرتطوا  .ودرء املفاسهد  ،املصهالفريعة جاءت بجلهب  هوال 

   (4)منها 

وأن يؤمن اا ر عىل ال خص املستبعل   ، أن يغلب عىل الظن نجاح العملية  أو  

 منه. 

 أن يكون ذلك ببدوية مباحة مرشوعة.  ثانيا 

 أن يقصد بالراحة التجميلية إيالة العيب؛ والتجميل جاء تبًعا. ثالثا 

 كاملر  النفيس عىل عاحبها.   ، أن يكون يف بقائها رر أكم من إيالتها  رابعا 

 
 .4/1729(2204برقم) ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،كتاب السالم ،أخرجه مسلم يف عحيحه(  1)

 .10/9(19681والبيهقي يف السنن الكم  برقم) ،6/23(3874أخرجه أبو داود يف سننه برقم )(  2)

واملنثههور يف القواعههد  ،1/78واألشههباه والنظههائر  بههن نجههيم ،1/45ينظههر  األشههباه والنظههائر للسههبكي( 3)

 .1/84واألشباه والنظائر للسيوطي ،2/317الفقهية

وأحكههام الراحههة ال بيههة   ،ومهها بعههدها  ،8ص  ي باشاهينظر لالستزادة  الراحة التجميلية للدكتور حسان شمس(  4)

 والراحة التجميلية دراسة فقهية د. عالف بن حممد الفويان.   ،لل نقي ي
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أن يتع  عهىل اإلنسهان إجهراء العمليهة الراحيهة، بحيهل   توجهد   خامسا 

 . أو دفع الرضورة  ،وسيلة أخر  تقوم مقام تلك العملية يف سد احلاجة

 املسبلة الثانية  ق ع وإيالة الزوائد من باب التجميل والتحس . 

  ، عرفأ الراحة التجميلية ببهنا ]إجراء طبي جراحي يسهتهد  حتسه  مظههر     

وحتقيه  الصهورة   ، واملهراد منهها حتسه  املظههر   (1)  [ السم الظاهرة أعضاء  أو وظيفة  

كتفلهيج    ، أو حاجيهة تسهتلزم فعهل الراحهة   ، دون وجهود دوافهع روريهة   ، األمجل 

 آثار ال يخوخة.أو إيالة    ، أو النمص   ، أو ورشها   ، األسنان 

كهام قهال   ،وعهوره فبحسهن عهورته  ،ولقد خل  اهلل اإلنسان فبحسن خلقهه

 امممرنزنمن) تعاىل  وقال،(2)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :سبحانه

 حئييٰىريزيمينيىيجئ ننىنين
 .(3)(هئجبحبخبمبمئخئ

والتجميهل   ،لذا اختل  الفقهاء يف إيالة األعضاء الزائدة مهن بهاب التحسه 

 عىل قول  

وههو   ،وهذا قول عامة الفقههاء مهن املهذاهب  ،باملنع والتحريم  القول األول 

 .(4)وابن عثيم   ،وال وكاص ،وابن حجر  ،اختيار ابن جرير ال مي

  جيوي للمرأة تغيري يشء من خلقتها التي خلقهها ]   (5)قال ال مي ما ملخصه

   او  لغريه كمن تكون هل   ، لتامس احلسن   للزوم  ،صهأو نق  ،ادةهاهلل عليها بزي

 
 .  20ينظر  الراحة التجميلية دراسة فقهية د. عالف بن حممد الفويان ص(  1)

 .4الت  (  2)

 .64غافر (  3)

 ،7/494ومههنف الليههل ،2/645األهنههروجممههع  ،2/132والههوهرة النههرية ،11/110لوامههع الههدرر ينظههر ( 4)

ورشح النههووي عههىل   ،5/393والامع ألحكام القرآن  ،1/125واإلنصا   ،7/313واملبدع  ،8/468واملغني

 . 8/313والرشح املمتع ،6/229ونيل األوطار ،14/107عحيف مسلم

ونقل  ،10/377ونقل عنه ابن حجر يف الفتف ،5/393الامع ألحكام القرآن  نقل عنه اإلمام القرطبي يف تفسريه(  5)

 .8/55عنه املباركفوري يف حتفة األحوذي
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                    ،أو طويلههة فتق ههع منههها، ومههن يكههون شههعرها قصههريا ،سههن يائههدة فتقلعههها

وهو من تغيهري   ،أو تغزره ب عر غريها فكل ذلك داخل يف النهي  ،أو حقريافت وله

 .[ خل  اهلل...

لِ  بينعبع يائدة(1)ونقل القرطبي عن عيا  أو عضو يائد   جيوي   ،  أن من خع

 . (2)و  نزعه؛ ألنه من تغيري خل  اهلل  ،له ق عه

فمعنهاه يفعلهن ذلهك   [   وأما قوله ]املتفلجات للحسن(3)قال النووي رمحه اهلل

 .[ ...طلًبا للحسن، وفيه إشارة إىل أن احلرام هو املفعول ل لب احلسن

يفههم منهه أن املذمومهة مهن فعلهأ ذلهك ألجهل ] (4)قال ابن حجر يف الفهتف

 .[ احلسن

]ظههاهره أن التحههريم املههذكور إنههام هههو إذا كههان القصههد   (5)وقههال ال ههوكاص

 .[ التحس ...

  (6)وقال ابن عثيم  بعد أن ذكر جواي الق ع إذا كهان مهن بهاب إيالهة العيهب

  )النامصهة ملسو هيلع هللا ىلصولو كان من باب التجميهل لكهان حرامها، وهلهذا لعهن النبهي )...

 بام ييل  واستدلوااهه.   (7)  واملتنمصة(

األول  تعهاىل  الدليل  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) قوله 

 ې ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .(8)(ې ې
 

القايض عيا  بن موسى بن عيا  اليحصبي السبتي املالكي، له مصنفات منها  إكامل املعلم، وال ههفا،   املراد به (  1)

 .وم ارق األنوار

 .5/393تفسري القرطبي )الامع ألحكام القرآن((  2)

 .14/107وي عىل عحيف مسلمرشح النو(  3)

 .10/372فتف الباري(  4)

 .6/229نيل األوطار(  5)

 .8/313الرشح املمتع(  6)

ا(  7) ريها جه غا ا أاو وا جهها ن وا ةع  ِهيا اْلتِي تنت  الّ ْعر عا لهِهك. ينظههر   ،النْاِمصا ا ذا ي ت لههب أان يفعههل هبهها
صههة  اْلتههِ واملعتنمِّ

 .2/13م ارق األنوار عىل عحاح اآلثار

 .119النساء (  8)
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أو ت هويه عهىل عهاحبها  ،أن إيالة الزوائد التي ليس فيهها رر وجه الد لة 

  م.ومن فعل وتزي  ال ي ان وهو حمر  ،من تغيري خل  اهلل

ِت أنهه قهال     عن عبهد اهلل بهن مسهعود    الدليل الثاص  اما
اشهِ نا اهللع اْلوا عها  ،»لا

ِت  اما شِّ املْعتاوا وا
ْل ا اهللِ(1) اِت خا ا ريِّ ْسِن، املْعغا اِت لِْلحع لِّجا املْعتافا اِت، وا صا املْعتانامِّ  . (2)«، وا

أن احلديل رتب ال رد واإلبعاد عن رمحة اهلل من غهريت خله    وجه الد لة 

ونص يف احلديل أن يقصهد بهذلك  ،أو التفليج ،أو الورش ،اهلل بينيالة ال عر وغريه

 احلسن والامل. 

أنهه قهد تهؤدي اإليالهة وا ستئصهال نزيفها يف الهدم فيهؤدي   الدليل الثالل 

 للهالق.

 أن ذلك غري متوقع مع ت ور ال ب احلديل. ويناقش 

خاعهة فهيام يتعله  بهبمور   ،أن فيها نوعا من الغش والتهدليسالدليل الرابع   

   الزوام.

نقل ابن حجر يف الفتف عن اإلمام اا اه قولهه ]إنام ورد الوعيهد ال هديد يف 

خص يف يشء منهاه لكان وسيلة إىل   ،ذه األشياء ملا فيها من الغش وااداع، ولو رع

 .(3)  [ وملا فيها من تغيري االقةاستجاية غريها من أنواع الغش،  

 ،(4)قال به بعض فقههاء املهذاهب  ،بجواي ق ع الزوائد من السم  القول الثاص 

وقهال بهه مهن   ،و  يساو  العضو الزائد باألعيل  ،بناء عىل أن الزائد   منفعة فيه

 .(5)املعارصين حممد عثامن شبري

 
 .4هامش  257( انظر ص 1)

 .257( سب  ُترجيه ص2)
 

 .10/380فتف الباري(  3)

فقالوا ببهنا ليسأ هلا أحكام األعههبع األعههلية. ينظههر  بههدائع   ،ألهنم حكموا بمن ق عأ له أعبع يائدة حكومة(  4)

 .8/464واملغني  ،6/81واألم ،12/364والذخرية ،7/323الصنائع

 .37ينظر  أحكام جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي ص(  5)
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ريفا لآلدمهي؛ هقال يف الوهرة النرية )ويف األعبع الزائدة حكومهة عهدل ت ه

 .(1)  [ و  يينة  ،لكن   منفعة فيها  ،ألهنا جزء من يده

 . [ بال نزاع   ، تؤخذ أعلية بزائدة، و  يائدة ببعلية و   ]    (2)وقال املرداوي 

وذلك لعدم التساوي يف املكان واملنفعة؛ إذ األعيل خملهوق يف مكانهه ملنفعهة فيهه،  

 .  (3)الزائدبخال  

]يالح  من النصوص السابقة أن ا عتداء عىل الزوائد   قال حممد عثامن شبري 

منفعهة و  مجها ، وإنهام وجبهأ عليهه عىل املعتدي، ألنه مل يهذهب     يوجب دية

أو إذن وليهه   يشء   ،احلكومة لق عها من دون إذن عاحبها، ولهو ق عهها بينذنهه

 واستدلوا بام ييل .  (4)[ عليه

واهلل يهبمر   ،أن بقهاء ههذه الزوائهد فيهه عيهب وشه  للخلقهة  الدليل األول  

 اإلنسان بالامل.

ثري عليهها يف الت هويه و  إعاقهة ببن ااال  يف الزوائهد التهي   تهب  ويناقش 

 وما كان فيه يشء من ذلك فقد سب  يف املسبلة األوىل جواي الق ع.  ،العمل

ومل يعتهموا فيهها   ( 5) أن الفقهاء قهرروا يف األعهبع الزائهدة حكومهة   الدليل الثاص  

 القصاص. 

وملا كانأ يائدة قدرت   ، أهنا لو كانأ معتمة لوجب فيها القصاص   وجه الد لة  

 احلكومة.فيها  

ولو مل يكهن هلها حرمهة لهتم   ،ببن يف اعتبار احلكومة هلا إثباتا حلرمتها  ويناقش 

  القول األول باملنع وذلك ملا ييل -واهلل أعلم -والراجف إسقاط حقها بالكلية.  

 و  ت ويه.    ،و  إيالم  ،و  معنوي  ،  جسدي  ،أن بقاءها ليس فيه رر( 1)

 
 .2/132الوهرة النرية(  1)

 .725/258اإلنصا  يف معرفة الراجف من ااال (  2)

 .  11/216موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي(  3)

 .37أحكام جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي ص(  4)

والنهايههة يف غريههب  ،4/70احلكومة يف أرش الراحات هي التي ليس فيههها ديههة معلومههة. ينظههر  يههذيب اللغههة(  5)

 .1/420احلديل واألثر  بن األثري



  263           األحكام الفقهية املتعلقة باألجزاء الزائدة واملنفصلة واملبتورة من جسم اإلنسان دراسة فقهية مقارنة                                                    
 أستاذ مساعد يف جامعة القصيم   -الكريم بن حممد بن عبد اهلل العمرييني   د.عبد                                       

 أن جراحة التجميل من التغيري املنهي عنه.( 2)

فتدخل بالتحريم من بهاب   ،قد تغري احلقائ  والواقعأن جراحة التجميل    (3)

 والتدليس.  ،التزوير

 .(1)امل لب الثامن  حكم بيع أجزاء اإلنسان

كهام    ، اإلنسان ُتتل  أمهيتها بهاختال  وظائفهها أعضاء جسد  حترير حمل النزاع    

وبعهض األعضهاء قهد يعهيش    ، يرتتب عىل استئصاله فقدان احلياة كالقلب بعضها  أن  

  ، فام يرتتب عليه فقدان احليهاة   جيهوي بيعهه   ، اإلنسان بوجود عضو واحد منه كالكلية 

ااهال  قهائم به   اإلنسان بوجود عضو منه فينن  يعيش  أما ما قد    ، و  جيوي التمع به 

 وسبب ااال  يرجع لألسباب التالية    ، العلامء 

 عدم وجود النص الصحيف الرصيف يف حرمة بيع األعضاء.   أو   

فكههان يف الههزمن السههاب    توجههد    ، اخههتال  الفتههو  بههاختال  الزمههان   ثانيهها  

أعبف يف الوقأ الراهن   إذ  ،احلديثة واملت ورة هبذا ال كل املوجوداألجهزة ال بية  

ونسهبة نجهاح   ،أو قهد   توجهد  ،العضهو قليلهةنسبة اا ر بالنسبة للمبخوذ منه  

 . ( 2)  جدا العملية يف جانب املزروع فيه عالية  

وممهن اختهار ههذا    ، ( 3) وال هافعية   ، بعدم الواي وبهه قهال األحنها    القول األول  

  ، ( 6) والهدكتور يوسه  األمحهد  ، ( 5) وابن عثيمه   ، القره داغي   عيلو  ، ( 4) ال نقي ي القول  

 
تل  يف مدة بقائها عاحلة لزرعها يف السم اآلخر وتسمى يف لغههة األطبههاء )فههرتة  أعضاء اإلنسان بعد نزعها من السم ُت (  1) 

 ،دقههائ (  8والكبههد)   ، ( دقيقههة 45مههن ذلههك أن الكههىل تبقههى)   ، نقص الرتوية( وبعد ذلك تكون تالفة تلفا   رجعههة فيههه 

  ، طريق  إما التميههد   مكن حفظها لتبقى عاحلة مدة أطول عن ي و   ، ( ساعة 24والعظم والقرنية)  ، (دقيقة 20والبنكرياس) 

ريعة اإلسههالمية  ه أو التجميد مع مراعاة أمور طيبة أخر  ملنع فساد اااليا. ينظر  املسائل ال بية املسههتجدة يف ضههوء ال هه 

 .392ص

)فصههل يف تغيههري الفتههو ، واختالفههها بحسههب تغههري األيمنههة واألمكنههة    3/11قال ابن القيم يف إعالم املوقع (  2)

 واألحوال والنيات والعوائد(.  

وبههدائع الصههنائع يف ترتيههب  ،6/349واملحههيط المهههاص ،3/46ينظههر لألحنهها   اهلدايههة رشح البدايههة( 3)

 .5/178والغرر البهية ،3/285وروضة ال الب  ،9/45وينظر لل افعية  املجموع ،5/142الرشائع

 .591ينظر  أحكام الراحة ال بية (  4)

 .50/20ينظر اللقاء ال هري  بن عثيم  (  5)

 أحكام نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي(له رسالة علمية بعنوان )(  6)
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وقهرار    ، وقرار املنظمة اإلسالمية للعلوم ال بيهة   ، وبه عدر قرار جممع الفقه اإلسالمي 

 .(1)املتحدةمنظمة الصحة العاملية التابعة هليئة األمم  

أ  تر  أن شهعر   ، ]...ثم ألجزاء اآلدمي من احلعكم ما لعينه(2)قال يف املبسوط

 بخال  سائر احليوانات[.   ، به إكراما لآلدمي  اآلدمي   ينتفع

وحرم اهلل القتل والرح، عهونًا ملهجتهه، وأعضهائه،  ]    ( 3) وقال القرايف يف الفروق 

عليه، ولو ريض العبد بينسقاط حقه من ذلهك، مل يعتهم رضهاه، ومل ينفهذ ومنافعها 

 .[ إسقاطه

ليدفعه إىل املض ر بال   ،للغري أن يق ع من أعضائه شيئا]وليس     (4)قال النووي

 واستدلوا بام ييل .  [ واألعحاب  ،رصح به إمام احلرم   ،خال 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )  قوله تعاىل   الدليل األول 

  .(5)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
وفيه   ،ريعةهأن بيع األعضاء خمال  للتكريم الذي جاءت به ال   وجه الد لة 

 امتهان وابتذال.

]وأمها عظهم اآلدمهي وشهعره، فهال جيهوي بيعهه      (6)قال يف بهدائع الصهنائع

لنجاسته؛ ألنه طاهر يف الصحيف من الرواية لكهن احرتامها لهه وا بتهذال بهالبيع 

 .[ ي عر باإلهانة

 
ورسههالة   ،51رية صهوقضههايا فقهيههة يف نقههل األعضههاء الب هه   ،ينظر  جملة جممع الفقههه اإلسههالمي العههدد الرابههع(  1)

 . 372لفاطمة طب بائي.ص اإلسالم علامء رمنظو من إليها للمحتاج  لزرعها ريةهالب  ا عضاء بيع

 .15/125املبسوط(  2)

 .1/141الفروق(  3)

 .9/45املجموع(  4)

 .70اإلرساء (  5)

(6  )5/142. 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/513087
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/513087
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/513087
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بههبن بيههع األعضههاء يكههون فيههه ا متهههان إذا كههان بقصههد التجههارة  وينهاقش 

وأمها إذا كهان لغهر  إنقههاذ إنسهان فههو   يتعهار  مهع التكههريم  ،والتكسهب

 لإلنسان.

 .(1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قوله تعاىل  الدليل الثاص 
أن اهلل خل  اإلنسان يف أحسن عورة وجعل لكل عضو وظيفهة   وجه الد لة 

 وبيعها تع يل هلذه الوظيفة.  ،اإلنسانيف جسم  

فهينن مهن إحسهان خله  اهلل   ،بعدم التسليم لتع يل وظيفهة العضهوويناقش   

وقدرته أن جعل اإلنسان يست يع احلياة بعضهو واحهد مهن األعضهاء املتكهررة يف 

 أو الكلية.  ،السم مثل الع 

الا اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    حديل أه هريرة  الدليل الثالل    ا »   قال  قها نها ٌة أا ثاالاثها

ٌل  جع را ، وا ناهع ما لا ثا باكا ا فا رًّ اعا حع ٌل با جع را ، وا را دا ْم غا ٌل أاْع اى ِه ثع جع ِة  را ْوما الِقيااما ْم يا هع ْصمع خا

هع  ْعِط أاْجرا ْ يع ملا اْستاْوَفا ِمنْهع وا را أاِجرًيا فا  .(2)«اْستاْبجا

رم بيع الكل حهرم وإذا ح  ،احلديل فيه د لة عىل حتريم بيع احلروجه الد لة   

 بيع الزء.

فهال  ،وليسهأ ملكها لإلنسهان ،أن أعضاء السم ليسهأ مها  الدليل الرابع 

ومن رشوط عحة البيع أن يكون البائع مالكها للمبيهع وحتهأ   ،يصف ترصفه فيها

]واتفقهوا أن بيهع املهرء  وقد نقل ابن حزم اتفاق الفقهاء عىل ذلك فقال   ،(3)ترصفه

 ،أو لغريه  ،ومل جيزه مالكه ومل يكن البائع حاكام و  متنصفا من ح  له  ،ما  يملك

 .(4)  [ نه باطلينف  ،أو جمتهدا يف مال قد يئس من ربه

 
 .4الت  (  1)

 .3/82(2227برقم) ،باب إثم من باع حرا ،كتاب البيوع ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  2)

 .1/239والعدة رشح العمدة ،4/6واملبدع ،5/142ينظر  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع(  3)

 .84مراتب اإلمجاع ص (  4)
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العباد من إسهقاطه )أن ما هو ح  هلل تعاىل رِص    يتمكن    وكام قال القرايف  

 .(1)بل ذلك يرجع إىل عاحب الرشع(  ،واإلبراء منه

 ،ومفاسهد متنوعهة ،أن القول بالواي يرتتب عليه آثار سهلبية  الدليل ااامس 

أو قد يؤدي إىل هالق ووفهاة البهائع ألحهد   ،من ا جتار باألعضاء من قبل الفقراء

تنجف عملية الهزرع وغريهها وقد      ،فقد يتع ل العضو الباقي بعد فرتة  ،أعضائه

ودرء املفاسهد مقهدم    ، (2)  «   رر و  رار » يقول     ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي    ،من اآلثار املحتملة

 . (3)عىل جلب املصالف وهي قاعدة فقهية رشعية 

والدكتور  حممد نعيم   ، (4)بالواي وممن قال به الدكتور خمتار املهديالقول الثاص   

 بام ييل     واستدلوا   ، (6)ال بيةوبعض املراكز   ، (5)ياس 

ومل يهرد نهص رصيهف عهىل حرمهة    ،أن األعل يف األشياء اإلباحة  الدليل األول  

 األعل.البيع فيبقى عىل 

 كام يف األدلة السابقة يف أدلة القول األول. ،أن األدلة ثابتة ويناقش 

 القاعدة الفقهية )الرضورات تبيف املحرمات(. الدليل الثاص 

عنهد احلاجهة   ،أنه جيوي لإلنسان أن يترص  ببيع أحهد أعضهائه  وجه الد لة 

 للامل.

رر( وههي ضهاب ة للقاعهدة ه)الرضر   يزال بالض  بالقاعدة الفقهيةويناقش   

 .(7)و  يتعداه إىل غريه  ،والترص  يكون يف حدود ما أحل اهلل  ،التي استدللتم هبا

 
 .1/195الفروق للقرايف(  1)

واحلاكم يف املسههتدرق   ،1/307(1033وال ماص يف األوسط برقم)  ،2/745(31أخرجه مالك يف املوطب برقم)(  2)

وعهههححه األلبهههاص يف اإلرواء  ،4/51(3079والهههدار ق نهههي يف سهههننه بهههرقم) ،2/66(2345بهههرقم)

 .3/408(896برقم)

 .1/87نظائر للسيوطيواألشباه وال ،1/455واألشباه والنظائر للسبكي ،6/446ينظر  املوافقات(  3)

 يف بحثه )أعضاء اإلنسان ب  اهلبة والبيع واألخذ بال وعية((  4)

  http://www.islamset.org/arabic/abioethics/index.htmlالرابط         

 رئيس قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويأ.(  5)

 مست فى ابن سينا للجراحات التخصصية.مثل  (  6)

ريعة اإلسههالمية( تههبلي   حممههد عبههدالواد هينظر  رسالة علمية بعنوان )املسائل ال بية املسههتجدة يف ضههوء ال هه (  7)

 (.436ص) ،حجايي
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 القياس من عدة وجوه منها  الدليل الثالل 

وقد نص فقههاء  ،دمياتوحليب اآل ،القياس عىل جواي بيع لبن  الوجه األول 

 .(1)واحلنابلة عىل ذلك  ،ال افعية

وبيعهه  ،ورشبهه حهالل  ،]ولبن اآلدميات عندنا طاهر   (2)قال يف احلاوي الكبري

 .[ جائز

فيجوي بيهع غهريه   ،وهو جزء من اآلدمي  ،اللبنأنه إذا جاي بيع  وجه الد لة    

 من األعضاء.

فهينن اللهبن واحلليهب   ،ببن هذا قيهاس غهري معتهم لوجهود الفهارق  ويناقش 

وقهد ذكهر   ،بخهال  العضهو  ،وبقاؤه فيه رر عىل جسم املرأة وعحتها  ،متجدد

]حتهريم ههذا )أي بيهع احلهر( مهن  ال وكاص أن هذا من األمور املق وع هبا فقهال 

و  حيتهام إىل    ،معلهوم وإمجهاع أههل اإلسهالم عهىل التحهريم    ،ريعةهعيات ال ق 

 .  (3)  ا ستد ل عىل مثله[ 

جهاي بيهع    ، والعبد فينذا جاي بيهع الكهل   ، القياس عىل جواي بيع األمة   الوجه الثاص  

 أوىل.  بابالبعض من 

  بهينكرام   ريعة ه ال ه  جهاءت   لهذا   ، واإلعتهاق   يت و  للحرية   ببن اإلسالم   ويناقش  

  )عههن أه  ملسو هيلع هللا ىلص ورتب عىل إعتاقه العت  من النار كههام قههال   ، وعدم تكليفه ما  ي ي   ، الرقي  

نا   قال     ملسو هيلع هللا ىلص   عن النبي   هريرة  
ْضًوا مهِ ْضٍو ِمنْهع عع لِّ عع ْعتا ا اهلْلع بِكع ًة، أا ْسِلما باًة مع قا ْعتا ا را ْن أا »ما

ْرِجِه«  هع بِفا ْرجا ْتى فا  .(4)النْاِر، حا

وليسأ أعضهاء اإلنسهان بهبعظم    ، القياس عىل جواي بيع املصح   الثالل  الوجه 

 حرمة منه. 

 
 .6/135والفروع ،4/196واملغني ،5/254واملجموع ،5/333ينظر  احلاوي الكبري(  1)

 .5/333الكبرياحلاوي (  2)

 .490السيل الرار املتدف  عىل حدائ  األيهار ص (  3)

 ،8/145 (6715باب قوله تعههاىل)أو حتريههر رقبههة( بههرقم) ،كتاب كفارات األيامن  ،أخرجه البخاري يف عحيحه(  4)

 .2/1147(1509برقم) ،باب فضل العت  ،كتاب العت  ،ومسلم يف عحيحه
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ر  بالعضو  ه فينذا جاي التمع وهو نوع تص   ، القياس عىل الواي بالتمع   الوجه الرابع  

 جاي البيع.  

فيت لب القهول    ،   أن اإلسالم جاء بحف  النفس البرشية من اهلالق الدليل الثالل 

والقواعد الرشعية الفقهية تؤيهد ذلهك   ، خاعة إذا مل يوجد من يتمع بالعضو   ، بالواي 

وقاعدة الرضورة تقهدر    ، وقاعدة ارتكاب أخ  الرضرين   ، التيسري جتلب امل قة  كام يف قاعدة 

 . (1)وقاعدة الرضورات تبيف املحظورات   ، بقدرها 

 القول بعدم الواي لألسباب التالية  -واهلل تعاىل أعلم-الراجف  الرتجيف 

 مع ما ورد عىل أدلة القائل  من مناق ة.  ،قوة أدلة القائل  باملنع  (1)

                   ريعة ومقاعهدها مهن حفه  الهنفس هي القول بهاملنع مهع روح ال ههمت   (2)

 وعدم ابتذاله.  ،وكرامة اإلنسان  ،البرشية

وعهدم ا سهتقرار مهن جهراء   ،األمنأن القول بالواي قد يسبب يعزعة    (3)

 وبيع أعضائها.  ،ا عتداء عىل األنفس

  

 
 ،عند عدم وجههود البههديل الصههناعي  ،وحرمة البيع  ،هو  جواي الرشاء للمض رويذكر بعض الباحث  قو  ثالثا و(  1)

)وإن  فقههال مهها نصههه  ،4/119وقد ذكر بكر أبو ييد يف بحثه املن ور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابههع

وعليه  فبيعها حمههرم   جوي ا نتفاع به تمعًا ملض ر فال جيوي بيعه لقاعدة  إن جواي ا نتفاع   يستلزم جواي البيع،

رر   يف ح  آخههذ( ثههم قههال يف آخههر ه  جيوي، لكن إن مل حيصل عليه مض ر إ  بثمن فيجوي من باذل لدفع الض

ومل أجههرؤ عههىل ا نفصههال عنههه بههرأي(.  ،)ومجيع ما ذكرته يف هذه الرسالة من مواطن ااال  أسوقه بحثاً   بحثه 

)الرؤيههة اإلسههالمية  يف بحثه يف ندوة ،أستاذ الرشيعة بجامعة الكويأ ،وممن قال به الدكتور حممد فويي فيض اهلل

 بعنههوان  هههه 1409وليىل رسام أبو العال يف رسالتها العلميههة للامجسههتري عههام  ،40لبعض املامرسات ال بية( ص

 )نقل الدم ويرع األعضاء(.
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 )اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث(
وأههل    ، مهن كهالم الفقههاء   أفهدت ولقد    ، ر ه تم بحمد اهلل وتيسريه هذا البحل املختص 

ا ختصاص يف الانب ال بي اليشء الكثري وتوعهلأ إىل بعهض النتهائج لعهل مهن  

 أمهها ما ييل                          

 عىل وجه ااصوص.وكرامة املؤمن عند اهلل تعاىل    ، ( تكريم اهلل لبني آدم عموما 1)   

 (  أجزاء وأعضاء اإلنسان املنفصلة عموما طاهرة عىل القول الراجف.2)

 يصىل عىل العضو املبتور إن كان عاحبه حيا.(    3)

 ،ولكهن يغسهل  ،(   يصىل عىل العضو املبتور إن كان عاحبه قهد عهيل عليهه4) 

 ويدفن.

 أو متزقه.  ،( يصىل عىل الزء املنق ع إن مل يصل عىل ذات ال خص لفقده5)

 أو قصاص عىل القول الراجف.  ،(   جيوي يراعة عضو مق وع يف حد6)

 أو قصاص عىل القول الراجف.  ،اعة عضو مق وع يف  غري حد( جواي ير7)

 واحلاجة.  ،وق ع األعضاء الزائدة من باب الرضورة  ،( جواي برت8)

 والتجميل.  ،(   جيوي برت وق ع األعضاء الزائدة من باب التحس 9)

 ( عدم جواي بيع األعضاء عىل القول الراجف.10)

 ومن ذلك التداوي.  ،(الرشيعة جاءت بفعل األسباب11)

واملقاعد الرشعية عىل أغلب مسائل البحل مثهل   ،( اشتامل القواعد الفقهية12)

رورة هوقاعهدة الضه ،ررينهوقاعدة ارتكاب أخ  الضه  ،امل قة جتلب التيسري

وقاعهدة احلاجهة تنهزل   ،وقاعدة الرضورات تبيف املحظهورات  ،تقدر بقدرها

 منزلة الرضورة عامة كانأ أو خاعة.

 عيات التو

يف املست هفيات   اإلنسهانعداد مراكز متخصصة يف األجزاء املنفصلة من جسهم  إ 

 رعي املتعل  هبا.هوبيان احلكم ال   ،للمحافظة عليها  ،واملراكز الصحية
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 )فهرس املصادر واملراجع(
 ،املؤل   حممد بن حممههد املختههار ال ههنقي يأحكام الراحة ال بية واآلثار املرتتبة عليها   -1

 .هه 1415ال بعة  الثانية،  ،النارش  مكتبة الصحابة، جدة

النارش  دار إحياء  ،املؤل   أمحد بن عيل أبو بكر الرايي الصاص احلنفي  ،أحكام القرآن -2

 .هه 1405تاريخ ال بع   ،بريوت-الرتاث العره

  بكههراملؤل   أبو العباس، أمحد بن حممد بههن أه ،إرشاد الساري لرشح عحيف البخاري -3

النههارش  امل بعههة الكههم   ،هههه(923ري، شهههاب الههدين )ت  هالقس الص القتيبي املص

 .هه 1323ال بعة  السابعة،  ،األمريية، مرص

ين األلبههاص   ،إرواء الغليل يف ُتريج أحاديههل منههار السههبيل  -4 املؤلهه   حممههد نههارص الههدِّ

 .ه1405 الثانية،  ال بعة - بريوت-دار النرش  املكتب اإلسالمي  ،(هه1420)ت

ر  دار هأسنى امل الب يف رشح رو  ال الب، اسم املؤل   يكريا األنصاري ، دار الن هه  -5

حممههد   م، ال بعة  األوىل، حتقي   حممههد  2000  -هه    1422  -بريوت    -الكتب العلمية  

 .تامر

املؤل   يين الدين بن إبراهيم، املعرو    ،األاشباه والنّظائر عىل مذهب أِه حنيفة النعامن -6

وضههع حواشههيه وخههرم أحاديثههه  ال ههيخ يكريهها   ،هههه(970ري )ت هبابن نجيم املصهه 

 .هه 1419ال بعة  األوىل،  ،النارش  دار الكتب العلمية، بريوت ،عمريات

ملؤل   تام الدين عبد الوهههاب بههن تقههي الههدين السههبكي )املتههوَف  ا  ،األشباه والنظائر -7

 .هه1411ال بعة  األوىل  ،النارش  دار الكتب العلمية ،هه(771

             املؤلهه   عبههد الههرمحن بههن أه بكههر، جههالل الههدين السههيوطي  ،األشههباه والنظههائر -8

 . هه1411ال بعة  األوىل،  ،النارش  دار الكتب العلمية ،هه(911)املتوَف  

ين بن حممود بن بههن فههارس، الههزركيل الدم ههقي النههارش  دار   ،األعالم  -9 املؤل   خري الدِّ

 .م2002أيار/ مايو  -العلم للمالي ، ال بعة  ااامسة عرش 

إعداد راجي  ،رسالة علمية  ،والقانون الوضعي  ،أغرا  العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية  -10

 .هه1406عام ،الصاعدي

املؤل   موسى بن أمحد بن موسههى بههن سههامل بههن  ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل- 11

ين، أبههو النجهها )ت   ه( املحقهه   968عيسى احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رش  الههدِّ

 .لبنان -الل ي  السبكي، النارش  دار املعرفة بريوت  عبد
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املؤل   عيل  ،اإلنصا  يف معرفة الراجف من ااال  عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -12

 -ر  دار إحيههاء الههرتاث العههره ههه( ، دار الن 885بن سليامن املرداوي أبو احلسن )ت  

 .بريوت، حتقي   حممد حامد الفقي

ين بن نجيم احلنفههي )ت  ،  رشح كنز الدقائ البحر الرائ  -13 ه(، دار 970املؤل   يين الدِّ

 .النرش  دار الكتاب اإلسالمي، ال بعة  الثانية

        املؤل   حممههد بههن أمحههد بههن حممههد بههن رشههد القرطبههي   ،بداية املجتهد وهناية املقتصد  -14

 .القاهرة -ه(، دار النرش  دار احلديل 595ت )

ين الكاسههاص )ت  ،رائعهبدائع الصنائع يف ترتيب ال   -15 ه(، دار 587املؤلهه   عههالء الههدِّ

 .، ال بعة  الثانية1406 -بريوت  -النرش  دار الكتب العلمية 

عبد اهلل  البدر ال الع بمحاسن من بعد القرن السابع، املؤل   حممد بن عيل بن حممد بن  -16

 .بريوت -ه( النارش  دار املعرفة 1250ال وكاص اليمني )ت

ين  ،البدر املنري يف ُتريج األحاديل واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري  -17 املؤل   رسام الههدِّ

ه( 804حفص عمر بن عيل بن أمحد األنصاري ال افعي املعههرو  بههابن امللقههن )ت   وأب

ر  دار اهلجههرة هحتقي   مص فى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن كامل، دار الن هه 

 .ه1425ال بعة  األوىل،  -الريا  -للنرش والتوييع 

، حتقي  حممههد نههارص لمي، للعز بن عبد السالم السملسو هيلع هللا ىلصبداية السول يف تفضيل الرسول   -18

 هه.1406 -بريوت، ال بعة  الرابعة -الدين األلباص، النارش  املكتب اإلسالمي

 ،البرشية لزرعها للمحتاج  إليههها مههن منظههور علههامء ا سههالم(  األعضاءبحل )بيع    -18

  .جملة البحوث والدراسات الرشعية ،املؤل   سيدة فاطمة طب بائي

دار  ،ى احلسيني الزبيديهتام العروس من جواهر القاموس  اسم املؤل   حممد مرتض  -19

 .النرش  دار اهلداية، حتقي   جمموعة من املحقق 

املؤل   حممد بن يوسهه  بههن أه القاسههم بههن يوسهه   ،التام واإلكليل ملخترص خليل  -20

 ،النارش  دار الكتب العلميههة  ه(897بد اهلل املواق املالكي )تالعبدري الغرناطي، أبو ع

 .هه1416ال بعة  األوىل، 

ه(، دار النرش  دار الكتب 816التعريفات  املؤل   عيل بن حممد بن عيل الرجاص )ت  -21

 .ه1403، ال بعة  األوىل، -بريوت -العلمية 
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ه( املحق   عبههد الههرياق 516تفسري البغوي  املؤل   احلس  بن مسعود البغوي )ت  -22

 .ه1420املهدي، النارش  دار إحياء الرتاث العره بريوت، ال بعة  األوىل، 

املؤل   أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القههريش   ،تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(  -23

النارش  دار الكتب العلمية،  ،املحق   حممد حس  شمس الدين  ، هه(774البرصي )ت   

 .هه 1419 - األوىل  ال بعة ،بريوت -من ورات حممد عيل بيضون 

املحقهه     ،هههه(370املؤل   حممد بن أمحد بن األيهري اهلههروي،)ت     ،يذيب اللغة  -  24

 .م2001ال بعة  األوىل،  ،النارش  دار إحياء الرتاث العره بريوت ،حممد مرعب

ه(، دار 279املؤل   حممد بههن عيسههى الرتمههذي )ت  ،الامع الصحيف سنن الرتمذي  -25

 .ه1395ال بعة الثانية إحياء الرتاث العره بريوت، حتقي   أمحد حممد شاكر، 

)عههحيف ه، وسههننه وأيامهه  ملسو هيلع هللا ىلص ر من أمههور رسههول اهللهالامع املسند الصحيف املختص -26

البخاري( املؤل   أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية العفي البخاري، 

ال بعههة  ه( حتقي   حممد يهري بن نارص النههارص، النههارش  دار طههوق النجههاة،  256)ت  

 .ه1422األوىل 

الامع ألحكام القرآن، اسم املؤل   أبو عبد اهلل حممد بن أمحههد األنصههاري القرطبههي،   -27

 .القاهرة-هه( دار النرش  دار ال عب 671)ت

)الراحة التجميلية عر  طبي( رسالة دكتوراه دراسة فقهيههة املؤلهه   عههالف بههن حممههد   -28

                   ريعة، ه مههد بههن سههعود اإلسههالمية، كليههة ال هه الفههويان، السههعودية، جامعههة اإلمههام حم 

 .م  2008/ ه ه   1429

ر  ههه(، حتقي   رمزي منري بعلبكي. دار الن 321ت )    املؤل   ابن دريد  ،مجهرة اللغة  -29

 .م1987ال بعة  األوىل -بريوت -دار العلم للمالي  

املؤل   عالء الههدين عههيل بههن عههثامن املههارديني، أبههو   ،الوهر النقي عىل سنن البيهقي  -30

 .النارش  دار الفكر ،هه(750احلسن، ال هري بابن الرتكامص )ت  

املؤل   حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املههالكي   ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  -31

 .بدون ط ،النارش  دار الفكر ،ه(792)ت

ين   -32 خالعة األحكام يف مهامت السنن وقواعد اإلسالم  املؤل   أبههو يكريهها حميههي الههدِّ

ه( املحق   حققههه وخههرم أحاديثههه  حسهه  إسههامعيل 676حييى بن رش  النووي )ت

 .ه1418 األوىل،  ال بعة بريوت، -لبنان  -المل، النارش  مؤسسة الرسالة 
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درر احلكههام يف رشح جملههة األحكههام  املؤلهه   عههيل حيههدر خواجههه أمهه  أفنههدي  -33

 .ه1411ه( تعريب  فهمي احلسيني، النارش  دار اليل، ال بعة  األوىل، 1353)ت

املؤلههه   شههههاب الهههدين أمحهههد بهههن  ،الهههدرر اللوامهههع يف رشح مجهههع الوامهههع -34

  الامعههة اإلسههالمية، النههارش  ،املحق   سعيد بن غالب املجيههدي  ،ه(893الكوراص)ت

 .هه 1429عام النرش   ،املدينة املنورة

عضاء املبتورة بالراحههات املجهريههة تههبلي   رسالة ا حكام الفقهية املتعلقة بينعادة األ  -35

 :م. رابههههههههههط2018ههههههههههد  سههههههههههامل بهههههههههاجبري عههههههههههام 

http://search.mandumah.com/Record/974127 

كلية  ،رشيعة اإلسالمية( تبلي   راجي الصاعديرسالة بعنوان )أغرا  العقوبة يف ال  -36

 .هه1407جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الدعوة واإلعالم

بعنوان )ا نتفاع ببجزاء اآلدمي يف الفقه اإلسالمي( للباحل عصمأ   رسالة ما جستري  -37

 .هه1407من جامعة أم القر  عام  ،اهلل عنايأ اهلل

ر  املكتههب ههههه( ، دار الن هه 676روضة ال الب  وعمدة املفت ، املؤل   النههووي )ت  -38

 .، ال بعة  الثانية1405اإلسالمي بريوت 

املؤل   موف  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممههد بههن قدامههة   ،روضة الناظر وجنة املناظر  -39

ال بعههة  ال بعههة   ع،النارش  مؤسسة الرّيان لل باعة والنرش والتويي  ،ه(620املقديس )ت

 .هه1423الثانية 

ين   -40 ياد املعاد يف هدي خري العباد  املؤل   حممد بن أه بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّ

مكتبة املنار اإلسههالمية،   -النارش  مؤسسة الرسالة، بريوت    ه(751ابن قيم الويية )ت

 .ه1415الكويأ، ال بعة  السابعة والعرشون، 

ه(، النههارش  دار 275املؤل   حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزوينههي )ت ،سنن ابن ماجه  -41

 .، حتقي   حممد فؤاد عبد الباقي-إحياء الكتب العربية 

ه(،  275املؤل   سههليامن بههن األشههعل أبههو داود السجسههتاص األيدي )ت   ، سنن أه داود   -42

ين عبد احلميد   -النارش  املكتبة العرصية، عيدا    .بريوت، حتقي   حممد حميي الدِّ

ه(،  458املؤل   أمحد بن احلسهه  بههن عههيل أبههو بكههر البيهقههي )ت  ، سنن البيهقي الكم   -43

 .ه 1424،  الثالثةالكتب العلمية، بريوت، ال بعة  حتقي   حممد عبد القادر ع ا، النارش  دار  
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       ه( حتقيهه    303املؤل   أمحههد بههن شههعيب أبههو عبههد الههرمحن النسههائي )ت   ، سنن النسائي   -44

نيههة، الثا   ال بعههة  -حلب  -عبد الفتاح أبو غدة، دار النرش  مكتب امل بوعات اإلسالمية  

 .ه1406

املؤل   حممد بن عيل بن حممههد بههن عبههد اهلل   ،السيل الرار املتدف  عىل حدائ  األيهار  -45

 ال بعة  ال بعة األوىل. ،النارش  دار ابن حزم ،هه(1250ال وكاص اليمني )ت  

الدم ههقي   عبد احلي بههن أمحههد العكههريالذهب يف أخبار من ذهب  املؤل    شذرات    -46

ه(، حققه  حممود األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، النارش  دار ابههن كثههري، 1089)ت

 .ه 1406  األوىل،    ال بعة   بريوت،   -دم   

املؤل   عبد الرمحن بن حممههد بههن أمحههد بههن قدامههة املقههديس    ، الرشح الكبري عىل متن املقنع   -47

 ه( النارش  دار الكتاب العره للنرش والتوييع. 682الامعييل احلنبيل، أبو الفرم، شمس الدين )ت   

ر  دار ههه( ، دار الن 623الرشح الكبري، املؤل   سيدي أمحد الدردير أبو المكات )ت  -48

 .بريوت، حتقي   حممد عليش -الفكر 

عههحيف مسههلم، املؤلهه   مسههلم بههن احلجههام أبههو احلسهه  الق ههريي النيسههابوري  -49

 .حتقي   حممد فؤاد عبد الباقي- بريوت -ه(، النارش  دار إحياء الرتاث العره 261)ت

ين أبو ااري حمم  -48 د بن عبد الرمحن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، املؤل   شمس الدِّ

 .بريوت -ه( النارش  من ورات دار مكتبة احلياة 902بن عثامن بن حممد السخاوي )ت

طبقات ال افعية، املؤل   أبو بكههر بههن أمحههد بههن حممههد بههن عمههر األسههدي ال هههبي   -50

ين ابن قايض شهبة )ت ه( املحق   د. احلاف  عبد العليم خههان، 851الدم قي، تقي الدِّ

 .ه 1407بريوت، ال بعة  األوىل،  -الكتب  دار النرش  عامل

  املؤل    القايض أبو يعىل ، حممد بن احلس  بههن خلهه  ابههن الفههراء   ، العدة يف أعول الفقه  -51

امل ههارق يف حققه وخرم نصه   د أمحد بن عيل بن سههري املبههاركي، األسههتاذ    ، هه( 458)ت    

 .هه 1410ال بعة   الثانية  ،النارش  بدون نارش ،جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية

املؤلهه   أمحههد بههن عههيل بههن حجههر العسههقالص   ،فتف الباري رشح عههحيف البخههاري  -52

 .ه1379بريوت،  -النارش  دار املعرفة  ،ه(852)ت

ين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعههرو  بههابن اهلههامم   -53 فتف القدير، املؤل   كامل الدِّ

 .نارش  دار الفكره( ال861)ت
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د امل لهه ، وناملؤلف  ،الفقه امليرس  -54 بد اهلل بن حممد ال ّيار، أ. د. عبههد اهلل بههن حممههّ         أ. د. عا

ى طن للنْ هه   ،د. حمْمد بن إبراهيم املوسهها ارع الههوا دا ال بعههة األوىل -ر، الريهها هالنههارش  مهها

 .هه1432

النههارش  مؤسسههة   ،هههه(1429املؤل   بكههر بههن عبههد اهلل أبههو ييههد)ت     ،فقه النوايل  -55

 .هه1416 -بعة  األوىل ال  ،الرسالة

املؤل   عههز الههدين عبههد العزيههز بههن عبههد السههالم   ،قواعد األحكام يف مصالف األنام  -56

يات األيهرية النارش  مكتبة الكل  ،ه(، امللقب بسل ان العلامء660السلمي الدم قي )ت

 .هه1414طبعة  القاهرة 

        املؤلهه   عبههد اهلل بههن قدامههة املقههديس أبههو حممههد   ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  -57

 .ه1414ه( النارش  دار الكتب العلمية، ال بعة  األوىل، 620)ت 

         ري  ه املؤل   أبو عبههد الههرمحن االيههل بههن أمحههد بههن متههيم الفراهيههدي البصهه  ، كتاب الع   -58

النههارش  دار ومكتبههة   ، املحق   د مهههدي املخزومههي، د إبههراهيم السههامرائي   ، هه( 170)ت   

 .اهلالل

ه(  235املؤل   أبو بكر عبد اهلل بههن أه شههيبة، )ت   ، الكتاب املصن  يف األحاديل واآلثار   -59

 .احلوت، ال بعة  األوىل، حتقي   كامل  1409دار النرش  مكتبة الرشد/ الريا / 

املؤلهه   منصههور بههن يههونس بههن إدريههس البهههويت،   ،ك ا  القناع عن مههتن اإلقنههاع  -60

 .ه( دار النرش  دار الكتب العلمية 1051)ت

ين حممههد بههن حممههد الغههزي    املائههة   الكواكب السائرة ببعيههان  -61              العههارشة، املؤلهه   نجههم الههدِّ

ه( املحق   خليل املنصور، النارش  دار الكتب العلمية، بريوت لبنههان، ال بعههة  األوىل،  1061)ت 

 .ه 1418

املؤل   أبو حفص رسام الدين عمر بن عيل احلنبيل الدم قي   ،اللباب يف علوم الكتاب  -62

النارش    ،املحق   ال يخ عادل عبد املوجود وال يخ عيل معو   ،هه(775النعامص )ت 

 .هه1419ال بعة  األوىل،  ،مية بريوتدار الكتب العل

املؤلهه   تقههي الههدين أبههو العبههاس أمحههد بههن عبههد احللههيم بههن  ،جممههوع الفتههاو  -63

النههارش  جممههع امللههك فهههد   ،املحق   عبد الرمحن بن حممد بههن قاسههم  ،ه(728تتيمية)

 .هه1416عام النرش   ،ل باعة املصح  الرشي ، اململكة العربية السعودية



  277           األحكام الفقهية املتعلقة باألجزاء الزائدة واملنفصلة واملبتورة من جسم اإلنسان دراسة فقهية مقارنة                                                    
 أستاذ مساعد يف جامعة القصيم   -الكريم بن حممد بن عبد اهلل العمرييني   د.عبد                                       

ين حييههى بههن رش  النههووي )ت  ،املجموع  -64 ه(، دار 676املؤل   أبو يكريهها حميههي الههدِّ

 .م1997 -بريوت  -النرش  دار الفكر 

 املحكم واملحيط األعظم، املؤل   أبو احلسههن عههيل بههن إسههامعيل بههن سههيده املههريس،  -65

م، ال بعههة  األوىل، 2000  -بههريوت    -ر  دار الكتههب العلميههة  ههه( دار الن هه 458)ت

 .حتقي   عبد احلميد هنداوي

ه(دار 456املؤل   عيل بن أمحد بن سعيد بن حههزم الظههاهري أبههو حممههد، )ت  ،املحىل   -66

 .بريوت -النرش  دار الفكر 

املستدرق عههىل الصههحيح  ، املؤلهه    حممههد بههن عبههداهلل أبههو عبههداهلل النيسههابوري،   -67

م ، ال بعة  1990  -هه  1411  -بريوت    -هه( دار النرش   دار الكتب العلمية  405)ت

 .األوىل ، حتقي    مص فى عبد القادر ع ا 

ين أبههو العبههاس أمحههد بههن   -68  املستدرق عىل جمموع فتاو  شيخ اإلسالم، املؤل   تقي الدِّ

           ه( مجعههه ورتبههه وطبعههه عههىل نفقتههه  حممههد بههن 728احلليم بن تيميههة احلههراص )ت  عبد

 .ه1418ه( ال بعة  األوىل، 1421عبد الرمحن بن قاسم )ت

عههادل مرشههد،   -ه( املحق   شههعيب األرنههؤوط  241مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ت  -69

لة، ال بعههة  األوىل، وآخههرون، إرشا   د عبههد اهلل الرتكههي، النههارش  مؤسسههة الرسهها 

 .ه1421

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، املؤل   أمحد بن حممد بن عههيل املقههري   -70

 .بريوت -ه( دار النرش  املكتبة العلمية 770الفيومي، )ت

امل الب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، أله الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحههد بههن   -71

رسههالة 17حقهه   جمموعههة مههن البههاحث  يف هههه(، امل852العسقالص املتوَف سنة )حجر  

ر ه  دار العاعمة للن رص بن عبد العزيز ال ثري، النارشسعد بن نا   -جامعية ، تنسي   د

 دار الغيل والتوييع، ال بعة   األوىل -والتوييع 

 م1998 -هه 1419   11-1من املجلد        

 م.2000 -هه 1420  18-12املجلد من        

 وجملد للفهارس(. 18) 19عدد األجزاء          

بههريوت، دار إحيههاء   -معجم املؤلف ، املؤل   عمر رضا كحالة، النارش  مكتبة املثنى    -72

 .الرتاث العره بريوت
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         حامههد  /(، اسههم املؤلهه   إبههراهيم مصهه فى/أمحد الزيههات2+1املعجههم الوسههيط ) -73

 .حممد النجار، دار النرش  دار الدعوة، حتقي   جممع اللغة العربيةعبد القادر/

حامد عههادق قنيبههي، النههارش  دار   -لفقهاء، املؤل   حممد رواس قلعجيمعجم لغة ا  -74

 .ه1408النفائس لل باعة والنرش والتوييع، ال بعة  الثانية، 

ين املؤل   نارص بن عبد السيد أبى املكارم   املغرب  -75 ابههن عههىل، أبههو الفههتف، برهههان الههدِّ

ِيي )ت  .ه( النارش  دار الكتاب العره610ااواريمي املع ارِّ

املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ال يباص، املؤل   عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس   -76

 .ه1388ه( النارش  مكتبة القاهرة، تاريخ النرش  620)ت

ل   عالف بن فويان بن عبد اهلل الفويان، النارش  دار العاعمة، امللخص الفقهي، املؤ  -77

 .ه1423الريا ، اململكة العربية السعودية، ال بعة  األوىل، 

     ي هاملؤل   بدر الدين حممد بن عبههد اهلل بههن هبههادر الزرك هه   ،املنثور يف القواعد الفقهية  -78

 .ه 1405ال بعة  الثانية،   ، هه( النارش  ويارة األوقا  الكويتية 794)ت   

ين حممههد بههن عبههد الههرمحن  ه مواهب الليل يف رشح خمتص  -79 ر خليههل، املؤلهه   شههمس الههدِّ

عيني)ت   ، ال رابليس   .ه 1412ه(، النارش  دار الفكر، ال بعة  الثالثة،  954املعرو  باحل اب الرُّ

ْبياانِ   ،موسوعة أحكام ال هارة  -80 ْبيااِن بههن حممههد الههدُّ النههارش  مكتبههة الرشههد،   ،املؤل   دع

 .هه 1426ال بعة  الثانية،  ،اململكة العربية السعودية -الريا  

النههارش    ،املؤل   حممد عدقي بن أمحد بن حممد آل بورنههو  ،موسوعة القواعد الفقهية  -81

 .هه 1424 األوىل،  ال بعة ،لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت 

ين أبو السههعادات املبههارق بههن حممههد   -82 النهاية يف غريب احلديل واألثر، املؤل   جمد الدِّ

ه، 1399بههريوت،    -النههارش  املكتبههة العلميههة    ،ه(606ال يباص الزري ابن األثههري)ت

 .حممود حممد ال ناحي -حتقي   طاهر أمحد الزاوي 

املؤل   أبو بكههر أمحههد بههن   ،لالوقو  والرتجل من الامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنب  -83

روي هاملحق   سيد كس  ،هه(311حممد بن هارون بن يزيد ااااْلل البغدادي احلنبيل )ت 

 .هه 1415ال بعة  األوىل  ،النارش  دار الكتب العلمية ،حسن
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 رحم اهلل رجل العلم واإلدارة

مددش ردد                              /02صددحدي مددإلث ا   دد   احلمددهلل ع  ددا ه دددره  هددهلل      دد 

 هد   قهللت األمدة ا الديمية  دًددل الًدييل   قي ددل بد  ددل 1441 دث/ذي احلجة

أال م يف خهللمة ال قه ا اليم  إال دمدل كحريال  كام أال م يف جمدد  العلًديم  ا را   

 اللمل اخلريي  غري ذلك  ذلكم هإل صددب  ال  ديًة ملددل ال ديد الدهللكعإل  

 . حهللالسيث را ر اللحدري تغمهلل  اع بإلاالع  محعه  أالك ه  سيح ال دته

اهلدردددمية يف يف  ددداما  دصدددمة اًمًكدددة األ ر يدددة  - محددده اع- لدددهلل 

 .هد     أ  ي د 12/3/1443

أكمل ر االعه االبعهللارية  الثد إلمة يف اًهلل الة اللًإلمدة  كًيدة احلسد  بلداما -

 .ث1494

ث  1493أكمل ر االعه اجلدملية األ ىل يف كًية الرشملة بجدملة رم ق الد ة -

 . بصل  ا الًيسد س يف الرشملة ا اليمية

 ملة داًقدد ا بدمعيددم مدش كًيدة ال د بصل  ا ر الدة اًدالسدعري يف ال قده-

 .ث1491القد إلا بجدملة األمه   

بصل  ا الهللبًإلث العم يهللي لًامالسعري يف العد مد ا اليم  مدش كًيدة را  -

 .ث1491اللًإلث الدملة القده   ال ة 

 ملة  القدد إلا الدملدة دبصل  ا الهللكعإل ا  يف ال قه اًقد ا مش كًيدة ال د-

 .بم تحة الرشف األ ىل ث1410األمه  ال ة 

 ههلل كدا ل  يًة ال قيهلل آ د  الًيًة كثري    قدهلل    عده اجلدملددت ا الديمية  

تسد م ذ   العلًديم اجلددمل ذ إذ ملًامل ههللم ال   مإلال د  د لدل    ميهللال بد  دل  بدل 

 ريسدل جلدملة آ  الحيت    دهش كثريال مش أط  بدت اًدالسدعري  الدهللكعإل ا    ُ ِ  

 اً ات  يف  ما   األ هدف األ ر ية إذ     مم ال هلد  ي  م ات   له  تس م أ ا
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بدع طإلمل يف جمد  اللمل اخلدرييذ إذ كددا أمي ددل  دمددل لً يخلدة اخلريمدة األ ر يدة  

   دمددل معوإل ددل ع  د  ريسدل لًج ع د الع  يذمة   ههلل رغل هذا اً ص   ام يدة   د

الع سيق مع ال لإلب ا اليمية   هدهلل بصدل  كدا ملدليه  ريسدل لًج ة العلد ا  

 .ملدليه  ا  هللر مش األ المة  اجلإلارز بًغت أبهلل   د   الدمدل  الدرز 

أمد يف جمد  اًجدمع ال ق ية  ًه اليدهلل الودإلىلذ إذ كددا   دإلال  يف جممدع ال قده 

ا اليم  الهلل ل بجهلل   م ذ تأاليسه ممثيل لًمًكدة األ ر يدة اهلدردمية   دم تقًدهلل 

   ريس اًجمدع   دم األمد دة اللدمدة لًمجمدع بعده  ا دد  األالدل م ص   در

اًحعإلث  كام أ ه   إل يف اًجمع ال ق   ا اليم  العدبع ل ابوة اللدمل ا الديم  

يف مكة اًك مة   ههلل رد ك ملدليه يف مؤمت ات اًجًس  اًذكإل مش  غريمهدد مدش 

لدلية   أال م إالد دمدل كحدريال اًؤمت ات ال ق ية  الهلل إلمة  االهعصدرمة  ال ك مة ب 

يف تقهللمم الححإل  اللًمية ال صي ة   أ    تًك االالعام ددت بدل قدرددت الح دد   

اً يهلل   كام كدا   إلال   ريس حت م  جمًة ههلل  ا اليث  كام تدم تليي ده   دإلال يف 

 .جممع الححإل  بدألمه 

الدحلة  ًدؤمت ات  لدهللرهدمد ب  كع  موحإل ة  أبحدد  هدهللمت  أمد اًؤل دت

 : مخسإلا مؤل دل يف جمدالت  ًمية خمعً ة م  د

 .ا ماما ب  اآلمدت الق آ ية  احلقدرق اللًمية-

 .ر   االهعصدر ا اليم  يف أبهللا  هن ة ملدرص  مع آخ مش-

 .ال اما االالعام   ب  الرشملة ا اليمية  ال ظم الإلضلية-

 . حإل إ  د  مؤالسة  دًية لًزكد   العكد ل-

 .مع اآلخ  مش  ال ة  ظ  إاليميةاحلإلا  -

 .أمهية العق م  ب  اًذاه  ا اليمية-
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جممددع ال قدده ا الدديم   إالدد دمدته يف االهعصدددر ا الدديم   الح ددإلك -

 .ا اليمية

 ملة ا الديمية طحيلع دد   في ع دد  هيإلرهدد ر االدة دكعدب اًًكية يف ال د-

 هدهلل هدهللث .  ي ة جمًهللاتمقد  ة بدلقإلا   الإلضلية   هإل مش أر  هد  موحإلع يف 

يف هذا الكعدب اًعميز ر االة مسع ي ة  ش اًإلضإلع الذي ت د له  بصل بمإلالحه 

ث بم تحدة 1410 ا ر الة الهللكعإل ا  يف ال قده اًقدد ا مدش الدملدة األمهد   ددث 

ال د ف األ ىل مع العإلصية بوحد ة ال الدلة  تحدرهلد مدع اجلدملددت  ت هع دد إىل 

ة أ  ا  جًيزمة   ههلل االع در مش هذا الكعدب كثري مش طًحدة إبهلل  الًغع  ال   سي

 . اللًم   خدصة ممش كع  يف مإلضإلع اًًكية

 . ههلل االع هللت أ د رخصيدل يف جمدالت خمعً ة   إا مل أكع  مؤل دل يف اًًكية

   يًة ال يد همة  دليدة مدش تإلاضدع اللًدام    الدامبة ال  دي    رمد دة 

 . ة  دلية يف إ جدم مد معإلىل أم   أ  مس هلل إليهاخلًق   طي  اًل د   مع مه

 ال م سه ال ق د  ال هلل  الكحدري يف ال  دإلب بدأ ام  جممدع ال قده ا الديم  

الهلل ل الذي تإلىل أمد عه م ت     ا د  األالل اًحعإلث  هإل مغذ السدري يف كدل مدد 

 .م تق  به

در   كدام  إين أل الإل أا مكإلا  قيهلل د ر يهللال أل ه تدإليف بمد ب كإل   دد الإلبد

أ الإل أا مكإلا ممش أخرب اع الححد ه  تلدىل  ش   لدة ر الدد م مدش أهدل اللًدم 

ْلعَم ﴿: ا ماما  قد   ز مش هدرل يَن و وا عوا اْلع 
ْم َواُلعي  عنْ  

يَن َمَمن عوا م 
َيْرَفعع  اهللُ  اُلعي 

رير 
اللًام   قدد   الدإل   ملسو هيلع هللا ىلص ههلل مهللي اع   الإلله . ﴾َدَرَجاٍت َواهللُ  ب اَم َاْعَمل وَن َخب 

  ل اللدمل  ا اللدبهلل ك  ل القم   ا الدر  الكإلاك    اللًام     دة » :ملسو هيلع هللا ىلص اع

ا اللًم  مش أخذ بده أخدذ األ حيد   إا األ حيد  مل مإل  إلا رم د ال  ال ر مهدل  إ ام    إل

 .«بحظ  ا  
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دذ هذا هإل اللدمل اجلًيل   ال قيه ال دضدل   اًدهللم   األمد   الدإلمم ذ األالدع

الهللكعإل   حهللالسيث را ر اللحدري  مد ذك ته   ه إ ام هإل صإل   مإلالز   للً د تد م 

 . ام   ا هد مش   ل كثري

أالأ  اع أا معغمهلل ال قيهلل بإلاالع  محعه  أا مسك ه  سديح ال دتده   أا للًده 

مع الذمش أ لم اع  ًي م مش ال حي   الصدهللمق   ال د هللا   الصددحل   بسدش 

 .أ لخلك   يقد
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