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يشترط للنشر في المجلة
أن يتسم البحث باألصالة واجلدة واإلضافة العلمية وسالمة االجتاه.. 1
أن يلتـــزم باملناهج واألدوات والوســـائل العلمية املتعارف عليها . 2

يف التخصص.
أن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج.. ٣
أال يكون قد سبق نشره.. 4
أال يكون مســــتال من بحث أو رســــالة أو كتاب للباحث نفســــه أو غيره.. 5
6 ..A4 أال تزيد صفحات البحث مع ثبت املراجع عن )50( صفحة مقاس

إجراءات تقديم البحوث :
أن يقدم الباحث طلبا بنشر البحث مع االلتزام بعدم نشره من . 1

قبل بأي وســـيلة من وســـائل النشـــر وأال ينشـــره الحقا إال بعد 
موافقة خطية من هيئة حترير اجمللة.

أن يكـــون البحـــث مكتوبا بخـــط ) Traditional Arabic ( حجم خط . 2
املنت  )18(، وحجم خط احلاشية )14(.

أن يرفق بالبحث ســـيرة ذاتية للباحث وملخصاً ال يزيد عن )250 . ٣
كلمة(، مع ترجمة للملخص باللغة اإلجنليزية. 

ال تلتزم إدارة اجمللة برد البحوث التي لم تنشر ألصحابها .. 4
يســـتحق الباحث بعد نشـــر بحثه خمس نسخ مستلة من بحثه، . 5

ونسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه ومكافأة مالية.
ترســـل البحوث على اإلمييل اخلاص باجمللة )islamic@ssa.gov.sa( من . 6

نسختني نسخة  )word(  ونسخة ) pdf( أو يف قرص مرن على صندوق 
البريد رقم )22571( الرياض )11416(

جميع اخملاطبات تكون باسم رئيس حترير مجلة البحوث اإلسالمية.. 7
تنبيه : البحوث املنشورة يف اجمللة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

قواعد النشر
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  : املشرف العام على اجمللة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

املفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء.

 : نائب املشرف العام
معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد املاجد

األمني العام لهيئة كبار العلماء .

 :الهيئة االستشارية
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن التركي

املستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى

األمني العام لرابطة العالم اإلســـالمي وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى )السعودية(. 
معالي األستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية )األردن(.
أ. د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي 

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت )الكويت(.

المشرف العام على المجلة - نائب المشرف العام - الهيئة االستشارية
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 : رئيس التحرير

األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي 

 : مدير التحرير

الدكتور  عيسى بن محمد العويس

 : هيئة التحرير

أ. د. عبد الفتاح إدريس
جامعة األزهر - ) مصر (.

أ. د. عبد احلميد عشاق
نائب مدير دار احلديث احلسنية - )املغرب(.

أ. د. هشام بن عبد امللك آل الشيخ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - ) السعودية (.

أ. د. محمد بن حسني اجليزاني
اجلامعة اإلسالمية - )السعودية(.

أ. د. عبد العزيز بن سعود الضويحي
جامعة امللك سعود - )السعودية(.

 :المستشار اإلعالمي

د. محمد بن سليمان الصبيحي

رئيس التحرير - مدير التحرير - هيئة التحرير - المستشار اإلعالمي
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المحتويات

الصفحةالعنوانم

7كلمة سماحة مفتي عام اململكة املشرف العام على اجمللة.1

17كلمة رئيس التحرير.2

جتميد أنسجة املبيض )دراسة فقهية(.٣
2٣إعداد د/ مساعد بن عبداهلل بن حمد احلقيل

األحكام الفقهية املتعلقة بجبل عرفات )املعروف بجبل الرحمة(.4
65إعداد  د/ سليمان بن أحمد امللحم

5
العالمة  تأليف  األعراف   )88( آية  تفسير  على  لطيفة  رسالة 

محمد بن أحمد بن علي البهوتي.
دراسة وحتقيق. د/يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان.

145

6
واملــواد  بالبروتني  مدعم  بشري  بلنب  اخلــدج  األطــفــال  تغذية 

املغذية )دراسة وتأصيل(.
إعداد  د/ إبتسام عويد عياد املطريف

209

الترادف يف املصطلح األصولي7
289إعداد  د/ سليمان بن  محمد النجران

أثر البصمة الوراثية على إثبات النسب بعد نفيه باللعان.8
405إعداد  د/نهال بنت إبراهيم أبا حسني

479امللحق - من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى9

المحتويات
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وجوب محبة الرسول صلى اهلل عليه وسـلم

احلمد هلل والصالة والســـالم على رســـول اهلل وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:

فإن محبة رســـول اهلل صلى اهلل عليـه وسلم أصل من أصول 
اإلميـــان، ال يتـــم إميان العبـــد إال بها ، فقد توعـــد اهلل جل وعال 
مـــن فضل شـــيئا من محـــاّب الدنيا ومتاعهـــا ، أو قدم حب قريب 
أو زوج أو صديـــق على محبة اهلل ومحبة رســـوله صلى اهلل عليـه 

وســـلم قال تعالـــى: ژ چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڈ   ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ )1(، فقد ذكر اهلل يف اآلية 
ثمانيـــة أصناف متثـــل الروابط التي تقوم عليهـــا مصالح الدنيا ، 
وهي رابطة األبوة، والبنوة، واألخوة ، والعشـــيرة، والزواج، واملال، 
والتجارة التي يحوطها التاجر بعنايته واهتمامه، واملساكن الطيبة 
املرضية، وجعل تقدميها على محبة اهلل ورســـوله موجبة للعقوبة، 
موقعة يف الفسق ، قال القاضي عياض -عن هذه اآلية- : »فكفى 
بهـــا حضـــاً وتنبيهـــاً وداللـــًة وحجة على إلـــزام محبتـــه ، ووجوب 
فرضها، وعظم خطرها، واســـتحقاقه لها صلى اهلل عليـه وسلم ، 
إذ قّرع اهلل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من اهلل ورســـوله 

)1(  سورة: التوبة آية )24(.

كلمة سماحة مفتي عام المملكة المشرف العام على المجلة
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، وتوعدهـــم بقولـــه تعالـــى : ژ گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ )1( ثم 
فّسقهم بتمام اآلية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده اهلل«.)2(، ومن 
املعلوم أن اهلل ال يتوعد أحداً بهذا الوعيد الشـــديد إال على ترك 

واجب أو فعل محرم . 
وأخبـــر اهلل جل وعال -وخبره صـــدق وحق- عن النبي صلى 

اهلل عليـه وسلم  أنه أولى باملؤمنني من أنفسهم قال تعالى ژ ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ )٣(،  قـــال ابـــن القيم رحمه اهلل : »وهذه 

األولوية تتضمن أموراً:
منها: أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، ألن األولوية أصلها 
احلـــب، ونفـــس العبد أحب له من غيره، ومع هـــذا يجب أن يكون 
الرســـول أولى به منها، وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اســـم 
اإلميـــان. ويلزم من هذه األولوية واحملبة كمال االنقياد والطاعة ، 
والرضا والتسليم وسائر لوازم احملبة من الرضا بحكمه ، والتسليم 

ألمره ، وإيثاره على ما سواه.
ومنها: أال يكون للعبد حكم على نفسه أصاًل ، بل احلكم على 
نفســـه للرسول صلى اهلل عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم 
الســـيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له يف نفسه تصرف 

)1(   سورة : التوبة أية )24(.

)2(  الشفا بتعريف أحوال املصطفى 18/2.

)٣(   سورة :األحزاب آية )6(.
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قـــط إال مـــا تصـــرف فيه الرســـول الذي هـــو أولى به منهـــا« )1( .
    وقـــد فهـــم النبـــي صلـــى اهلل عليـه وســـلم من هـــذه اآليات 

ونحوهـــا وجوب تقدمي محبته على محبة غيـــره من الناس فقال: 
))والذي نفســـي بيـــده، ال يؤمن أحدكم حتى أكـــون أحب إليه من 
والـــده وولده(()2( ويف لفظ ))ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعني(()٣( فإذا كان أحب الناس لإلنسان 
مبقتضـــي الطبيعة البشـــرية والده وولده فقـــد أوجب النبي صلى 
اهلل عليـه وسلم على اإلنسان أن يكون الرسول أحب إليه منهما . 
وليس هذا فحسب ، بل ثبت من حديث عبد اهلل بن هشام رضي 
اهلل عنه قال: )كنا مع النبي صلى اهلل عليـه وســـلم وهو آخذ بيد 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال له عمر: يا رسول اهلل ألنت 
أحب إلي من كل شيء إال من نفسي. فقال النبي صلى اهلل عليـه 
وســـلم: ))ال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك(( 
فقـــال له عمر: فإنـــه اآلن واهلل ألنت أحب إلي من نفســـي. فقال 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم : ))اآلن يا عمر(( ( )4(. 

)1(  الرسالة التبوكية البن القيم ص29  حتقيق محمد جميل غازي نشر مكتبة املدني.

)2(   صحيح البخاري كتاب اإلميان باب حب الرسول صلى اهلل عليـه وسلم  من اإلميان 
.10/1

)٣(  صحيح البخاري كتاب اإلميان باب حب الرسول صلى اهلل عليـه وسلم  من اإلميان 
10/1 ومسلم كتاب اإلميان باب وجوب محبة الرسول صلى اهلل عليـه وسلم  10/1.

)4(  صحيـــح البخـــاري كتاب األميان والنذور باب كيف كانت ميني النبي صلى اهلل عليه 
وسلم 2445/6.

كلمة سماحة مفتي عام المملكة المشرف العام على المجلة
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 وقد بني ابن حجر أن ما أخبر عنه عمر رضي اهلل عنـه أوالً 

كان بحسب الطبع، وما أخبر عنه ثانياً كان بعد التأمل واالستدالل، 
حيث عرف أن الرسول صلى اهلل عليـه وسلم يجب أن يكون أحب 
إليه من نفسه، لكونه السبب يف جناتها من املهلكات، فاستحق أن 
يكون أحب إليه من نفسه، فأخبر مبا اقتضاه االختيار بعد التأمل 

واالستدالل)1(.
  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: » كل ما نفاه اهلل ورسوله من 
مســـمى أسماء األمور الواجبة كاســـم اإلميان، واإلسالم، والدين، 
والصـــالة، والصيـــام، والطهـــارة، واحلج، وغير ذلـــك فإمنا يكون 

لترك واجب من ذلك املســـمى ، ومن ذلك قوله تعالى: ژ ۈ  ٴۇ  
ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   ژ )2( »)٣(.
وقال ابن رجب رحمه اهلل: » محبة الرســـول صلى اهلل عليـه 
وســـلم على درجتني : إحداهما فـــرض: وهي احملبة التي تقتضي 
قبول ما جاء به النبي صلى اهلل عليـه وســـلم من عند اهلل وتلقيه 
باحملبة والرضا والتعظيم والتســـليم ، وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكلية ، ثم حسن االتباع له فيما بلغه عن ربه ... والدرجة 
الثانية: فضل ، وهي احملبة التي تقتضي حسن التأسي به وحتقيق 

)1(   ينظر فتح الباري ألبن حجر 528/11.

)2(   سورة: النساء آية )65(.

)٣(  مجموع الفتاوى 15/7.
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االقتداء بســـنته يف أخالقه ، وآدابه ، ونوافله ، وتطوعاته، وأكله، 
وشـــربه، ولباسه، وحسن محاضرته ألزواجه، وغير ذلك من آدابه 

الكاملة و أخالقه الطاهرة...«)1(        
ومما ســـبق يتبني أن محبة الرســـول صلى اهلل عليـه وسلم ال 
يكفـــي فيها ميل القلب إليه وشـــوقه لرؤيته والقرب منه ومرافقته 
يف اجلنة ، و إمنا ال بد أن ينضم إلى ذلك تقدمي ما يحبه الرسول 
صلى اهلل عليـه وسلم ويأمر به على محبوبات العبد ومالذه ، وأاّل 
يكـــون له خيار على خالف هدي الرســـول صلى اهلل عليـه وســـلم 
وأمـــره ، و أن يتبـــرأ من كل ما يبغضه الرســـول وينهـــى عنه، وإن 
بـــدا له يف بادي الـــرأي أن فيه نفعاً مرغوبـــاً ، ومصلحة عاجلة ، 
وأن يذب عن عرض الرســـول صلى اهلل عليـه وســـلم ، وعن سنته 

وشرعه مبا يستطيع.
وهـــذا املعنـــى هـــو الذي فهمـــه الصحابـــة رضـــي اهلل عنهم 
والتابعـــون، ونـــص عليـــه العلماء احملققـــون، أما مـــا يفعله بعض 
الضـــالل واجلهال من األعمال اخملالفة لهديـــه ، اجملانبة ألمره ، 
املقارفـــة ملا نهى عنه ، من الغلّو فيه ورفعه من مرتبة العبودية هلل 
إلـــى مرتبة األلوهية ، أو االحتفال مبولده تعبيراً عن حبه ، فليس 
دلياًل على حبه احلب املشـــروع الذي أمر به اهلل ورسوله ، بل هو 
يف احلقيقـــة افتيـــات عليـــه، وتقدم بني يديـــه ، ومخالفة صريحة 

لنهيه.

)1(  استنشـــاق نســـيم األنس من نفحات رياض القدس البن رجب ص ٣4-٣5 مطبعة 
اإلمام مبصر.

كلمة سماحة مفتي عام المملكة المشرف العام على المجلة
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واهلل أســـأل أن يهدي ضال املسلمني، ويّعلم جاهلهم، إنه ولي 
ذلـــك والقادر عليه. وصلى اهلل وســـلم على رســـوله وآله وصحبه 

أجمعني.

عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ
مفتي عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء

والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء
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منهج البحث في العلوم الشرعية

منهـــج البحـــث ذكروا لـــه تعريفات كثيـــرة ولعل مـــن أجمعها 
وأصدقها على املقصود تعريفه بأنه : »الطريق املؤدي إلى الكشف 
عن احلقيقة يف العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن 
على سير العقل وحتدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة«)1( 
واملنهـــج له أثر كبير يف البحث العلمي، إذ ال يســـتحق البحث 
بدونه أن ينسب للعلم فيسمى »علميا« ، وبدونه ال حتصل الطمأنينة 

إلى النتائج التي يتوصل إليها الباحث، و إن كانت صحيحة.
وقد يشكك بعض املعاصرين يف وجود منهج علمي للبحث يف 
العلوم الشرعية، ويظن أن مناهج البحث املعروفة صناعة غربية، 
وأن مناهـــج الباحثني يف العلوم الشـــرعية اتفاقية، ال تســـتند إلى 
قواعـــد قارة،  وليســـت تأمليـــة يتم حتديدها قبـــل البحث، ورمبا 
أيـــد هذه الدعوى صنيع بعض الباحثني يف بحوثهم التي ليس لها 
مـــن البحـــث العلمي إال االســـم ، فهي ال تهتم بذكـــر منهج البحث 
أصـــال وإذا ذكـــر يف املقدمـــة لم جتد فيـــه إال إجـــراءات التوثيق، 
وطريقـــة الفهرســـة، ونحو ذلك مما ال يكفـــي لإلفصاح عن منهج 

علمي للبحث، ميكن قياس االلتزام به ومحاسبة الباحث عليه.
 واملتأمـــل يف تراثنـــا الفقهـــي يجـــد أنه غني مبناهـــج بحثية 
لم تكتشـــف يف الثقافـــات األخرى إال يف العصـــر احلديث، بل إن 

)1(  مناهج البحث العلمي ، عبد الرحمن بدوي ص 5

كلمة رئيس التحرير
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علماءنا الســـابقني قد وضعوا علما مســـتقال تكفـــل ببيان قواعد 
البحث يف العلوم الشرعية، سموه »أصول الفقه« وهو علم منهجي 
وضع قواعد الفهم الصحيح، وطرق االســـتدالل املعتمدة، ومناهج 
االستنباط على وجه لم يسبق إليه، وهو يشترك مع مناهج البحث 
املعروفـــة عامليـــا فيمـــا يخص طـــرق التفكير املثمـــر ،وصفة عمل 
العقـــل وكيف ينتقل من املعلـــوم للمجهول، ومن اجلزئيات للكليات 
أو العكس، ويزيد عليها بذكر قواعد منهجية لالستدالل، والقبول 

والرد ، هي مناهج خاصة بالعلوم الشرعية. 
ومناهج البحث العلمي تطلق عند الباحثني يف العلوم اإلنسانية 

ومنها العلوم الشرعية إزاء ثالثة معان بعضها أعم من بعض.
- فهـــي تطلق علـــى العلم املعروف بعلم مناهـــج البحث، وهو 
العلـــم الذي يُعنـــى بوضع األســـس والقواعد العامـــة للبحث التي 
ميكـــن أن تتبـــع يف أي علم مـــن العلوم، وهو يُعنـــى مبراحل الفكر 
والنظـــر يف املعلومـــات املتوافـــرة للوصول إلى ما هـــو مجهول، أو 

تصحيح خطأ شائع.
وهـــذا النوع من املناهج العامة هو الذي كتب فيه الفالســـفة 
واملنظـــرون، وقســـموه إلى ثالثة مناهج رئيســـة متثل حركة الفكر 
وانتقالـــه مـــن مرحلة إلى أخـــرى ، ويتفرع عنها عـــدد من املناهج 

الفرعية . وهذه الثالثة هي:-
1ـ املنهج االســـتنباطي )االستداللي( الذي ينطلق من القواعد 
الكلية واملســـلمات املقـــررة ليصل إلى اجلزئيات. ويســـمى املنهج 

الرياضي .
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2ـ املنهـــج االســـتقرائي أو التجريبـــي وهـــو الـــذي ينطلق من 
اجلزئيـــات ليصل إلـــى حكم  كلي ، ويعتمد علـــى مالحظة الواقع 
ووضـــع الفـــروض احملتملة لتفســـيره ، ثم جتريب تلـــك الفروض 
للوصـــول إلـــى القانون الكلي الذي ميكن اســـتخدامه بعد ذلك يف 
تعليل وتفســـير الوقائع التي لم تشـــملها التجربة . وهو يقوم على 
تعليل الظواهـــر الكونية بعلل طبيعية ، وعلى مبدأ االطراد وتكرر 

النتيجة كلما تكررت العلة .
٣ـ املنهج التاريخي )االستردادي( وهو يعتمد النظر يف الوقائع 
والتأمل فيها وحتليلها ليصل إلى قاعدة أغلبية عامة ميكن اإلفادة 

منها يف تفسير الظواهر االجتماعية أو التاريخية أو السياسية.
  وهذه املناهج الثالثة أصولها موجودة يف علم أصول الفقه، 
ويف مؤلفات هذا العلم الذي منذ نشأته برز فيه املنهجان األوالن، 
املنهج االســـتداللي وهو منهج الشافعية، و سماه ابن خلدون منهج 
املتكلمـــني، واملنهج االســـتقرائي وهـــو منهج احلنفية وســـماه ابن 

خلدون منهج الفقهاء.
  واملتأمل يف مؤلفات الفريقني يجد كيف قرر األولون قواعد 
االستنباط واالستدالل بناء على مسلمات أخذوها من اإلجماع أو 
النصوص املتضافرة أو من املسلمات املعلومة من الدين بالضرورة.
 كمـــا يظهـــر له كيـــف أن الفريق الثاني يســـتقرئ فتاوى كبار 
أئمتهـــم ليصل إلى قاعدة كلية يفترض أن علماءهم ســـاروا عليها 

يف االستنباط ، وأن أتباعهم يجب أال يخالفوها. 
واإلطـــالق الثانـــي ملناهج البحث:  أخص مـــن اإلطالق األول 

كلمة رئيس التحرير
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ويقصـــد به مناهج البحـــث يف كل علم على حده . فالعلوم تختلف 
فيمـــا يناســـب كاًل منها مـــن املناهج فالبحـــث يف التاريخ له منهج 
وأدبيـــات تختلـــف عـــن البحث يف الفقـــه وأصوله ، وهـــذا األخير 

يختلف عن البحث يف التفسير أو احلديث الخ....
وهذه العلوم قد تشترك يف قدر معني من القواعد واألسس ، 
لكن يبقى لكل منها مناهجه اخلاصة وطرقه التي يعدها أصحابه 
من أساسيات الكتابة فيه ، فالبحث يف الفقه مثاًل ال يكون منهجياً 
إذا لـــم يراع منهج الفقهـــاء يف تناول املســـائل اخلالفية بالتحرير 
والبيان حملل اخلالف ، واألقوال والتدقيق يف نســـبتها ألصحابها 
واالســـتدالل لكل قول وفق املنهج الصحيح لالستدالل، ثم املوازنة 
بـــني األدلـــة والترجيح وفق قواعد خاصة، ثـــم بيان ثمرة اخلالف 

وسببه.
وبعـــض العلـــوم ال حتتـــاج مثـــل ذلـــك ، ولكنها لهـــا مناهجها 

اخلاصة التي ال يقبل اإلخالل بها . 
  وهـــذا النـــوع مـــن املناهج ينبغـــي أن يكتبه أهـــل التخصص 
والراســـخون فيه ، كما ينبغي أن يكون لهم اطالع ومعرفة مبناهج 
البحث العامة ، لينتقوا منها ما يناســـب علمهم ، ويضيفوا إليه ما 

هو من خصوصيات تخصصهم.
 وعلم أصول الفقه تكفل بوضع قواعد االستدالل والترجيح، 
وبنـــاء الفروع على األصول وفق املنهج االســـتداللي ، ووضع طرق 
معرفة العلة الشرعية التي هي أساس القياس وإثبات احلكم فيما 
ال نص فيه، وبعض تلك الطرق تدخل حتت املنهج االستقرائي كما 
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هو احلال يف مسلك السبر والتقسيم ومسلك الدوران .
وأما اإلطالق الثالـــث فهو األخص وهو: إطالق منهج البحث 
على طريقة مؤلف معني أو كتاب معني يف ترتيب مسائله، وتوثيقها 
واالســـتدالل عليهـــا ، وحتديد القواعد التي يبنـــي عليها اختياره، 
ومدى التزامه مبا تعارف عليه الباحثون يف التخصص من قواعد. 
ويف الدراســـات التـــي تتناول مناهـــج العلماء يف التأليـــف ، يلتزم 
الباحـــث بتقدمي دراســـة وصفية حتليلية ملعالـــم املنهج الذي اتبعه 
املؤلف ســـواء نص عليـــه املؤلف يف مقدمته أو اســـتنبطه الباحث 
من حتليل مضمون الكتاب أو الكتب التي تناولتها الدارســـة ، كما 
تتضمـــن نقـــداً لذلك املنهج، يبني احملاســـن واملآخـــذ يف ضوء ما 

يقرره علماء التخصص ، وما يتفقون على أهميته.
وهذه اإلطالقات الثالثة للمنهج يف الدراسات الشرعية تتفق 
على جملة من القواعد األصولية التي حتكم  منهج االستدالل من 
حيـــث القبـــول والرد ومن حيث التقـــدمي والتأخير ودفع التعارض 
بني األدلة، مما يرشـــح علم أصول الفقه ليكون منهجاً للبحث يف 

العلوم الشرعية عموماً ، وعدم اقتصاره على الفروع العملية.

رئيس التحرير
أ. د/ عياض بن نامي السلمي

كلمة رئيس التحرير
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ملخص البحث 

تناول  الباحث )جتميد أنسجة املبيض( بالدراسة الفقهية، واملقصود 
بالدراس���ة: اس���تئصال جزء من املبيض مشتمل على اخلاليا القادرة على 
إنضاج البيضات اخلاملة احلاملة لها، واخلاليا املنتجة لهرمونات األنوثة، 
ثم حفظ ما مت اس���تئصاله بواس���طة أجهزة ذات تقني���ة عالية يف التبريد 
لتحافظ على حيوية األنس���جة، ومن ثم إعادة غرس األنسجة يف املريضة 
يف الوقت املناسب، لتعود وظائف املبيض إلى العمل. وقد توصل الباحث 
إلى جواز  اس���تئصال أنس���جة املبيض - عند حصول غلبة الظن بتلفها – 
وجواز حفظها ثم إعادتها يف الوقت املناسب حلال املريضة، بشرط وجود 
احلاج���ة املعتبرة، واقتصار التجميد على املستش���فيات واملراكز املرخصة 
وفق آليات تضمن عدم حصول التالعب أو اخلطأ يف حفظ هذه األنسجة.
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املقدمة:

احلمد الذي علم بالقلم، علم اإلنس���ان ما لم يعلم، والصالة والسالم 
على خير خلقه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

أما بعد:
ف���إن اهلل تب���ارك وتعالى قد خلق اإلنس���ان يف أحس���ن تقومي، وجعل 
لكل عضو من بدنه وظائف متعددة يعجز البش���ر أن يحيطوا بها علماً أو 

يصنعوا لها بدياًل يغني عنها من كل الوجوه. 
ومن حكمة اهلل ورحمته بعباده أن هيأ لهم التطور املس���تمر يف علوم 
طب األبدان، وس���خر لهم من خاللها يف كل عصر اكتش���اف طرق جديدة 
 : لع���الج أمراض وعلل لم يتهيأ اكتش���افها م���ن قبل، كما قال
»م�������ا أنزل اهلل عز وجل داء، إال أنزل ل�������ه دواء، علمه من علمه، وجهله من 

جهله«)1(.
وم���ن األعضاء التي ميز اهلل به���ا األنثى عن الذكر “ املبيض”، والذي 
يق���وم بوظائ���ف مهمة يف ب���دن األنثى. وقد تتعرض خالي���ا املبيض للتلف 
بس���بب بعض األمراض التي تصيب األنثى، أو بس���بب بعض األدوية التي 
تضطر الستعمالها، إضافة إلى تناقص قدرات املبيض يف القيام بوظائفه 

مع التقدم يف العمر.
وقد توصل األطباء يف الس���نوات األخيرة إلى طريقة حلفظ املبيض 
م���ن التلف قب���ل حدوث الضرر املتوق���ع عليه من خالل اس���تئصال بعض 
أنسجته، وجتميدها على وجه يحفظ حيوية خالياه، ومن ثم إعادة غرس 
))(  أخرجه أحمد )38/7( رقم )3922(؛ وابن ماجه مختصراً، كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء 
إال أنزل له شفاء )497/4( رقم )3438(. وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة )207/4(.
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ه���ذا اجلزء املس���تأصل يف املبيض م���رة أخرى يف الوقت املناس���ب حلال 
املريضة، لتعود وظائف املبيض إلى العمل.

والتأصيل الشرعي حلكم النوازل الطبية البد أن يتضمن أمرين:
األول: التص���ور الدقيق للواقع الطبي للنازلة، إذ احلكم على الش���يء 
ف���رع ع���ن تصوره، وإن من أه���م أوجه اخلطأ يف احلكم عل���ى النوازل هو 
القصور يف تصورها. والثاني: التماس األدلة والقواعد الشرعية احلاكمة 

لها، وبيان حتقق مناط هذه األدلة والقواعد يف النازلة محل الدراسة.
    ونظ���راً لك���ون هذه العملية “ جتميد أنس���جة املبيض” حديثة على 
مس���توى العالم عموماً ويف البل���دان العربية خصوصاً، فإني لم أقف على 
مص���ادر طبية عربية ميكن االعتماد عليها يف تص���ور الواقع الطبي لهذه 
العملي���ة، لذا فقد اس���تكتبت ثالثة من األطب���اء اخملتصني،وبنيت التصور 
الطبي يف دراستي على إجاباتهم، وعزوت ذلك مفصاًل إلى هؤالء األطباء 
األفاضل الذين وجدت منهم حسن التعاون واحلرص على اإلفادة جزاهم 

اهلل خير اجلزاء، وهم:
الدكت���ور/ خال�������د بن ع�������رب عورتاني - استش���اري العق���م واإلجناب 
مبستش���فى املل���ك فيص���ل التخصصي ومرك���ز األبحاث، ورئي���س اللجنة 
العلمية للعقم وجراحة اإلخصاب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
   واألس���تاذة الدكتورة / زينب بن�������ت مثنى أبوطالب - عضو مجلس 
الش���ورى، وأستاذة طب وجراحة أمراض النساء والوالدة، واملتخصصة يف 

عالج العقم واملساعدة على اإلجناب.
والدكت���ور/  فه�������د بن محمد الس�������لمان- استش���اري العق���م والغدد 
الصماء، واألس���تاذ املس���اعد يف جامعة امللك س���عود للعل���وم الصحية يف 
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احلرس الوطني.
وانتظم���ت خط���ة ه���ذا البحث يف مقدم���ة، وأربعة مباح���ث، وخامتة 

وقائمة باملصادر واملراجع ، على النحو اآلتي:
املبحث األول: التعريف بتجميد أنسجة املبيض.

املبحث الثاني: حكم استئصال األنسجة من املبيض.
املبحث الثالث: حكم جتميد أنسجة املبيض.

املبحث الرابع: حكم غرس األنسجة يف املبيض.
واهلل أس���أل أن يجع���ل ما كتبته خالصاً لوجه���ه ونافعاً لعباده، وصلى 

اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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المبحث األول

التعريف بتجميد أنسجة المبيض

وفيه خمسة مطالب:

املطلب األول

املراد بأنسجة املبيض

املبيض: هو عضو التناس���ل األول���ي عند األنثى، وخلق اهلل يف األنثى 
مبيضني يقع كل واحد منهما على أحد جانبي الرحم.

   ويقوم املبيض بوظيفتني رئيستني:
الوظيفة األولى: إنتاج البيضات،إذ تتكون  كل البيضات غير الناضجة  
يف األنث���ى وه���ي جنني يف بطن أمها،فتولد األنثى ويف مبيضيها ما يقارب 
خمسمائة ألف بيضة غير ناضجة. فإذا بلغت األنثى بدأ املبيضان بالتناوب 
يف إط���الق بيضة واحدة ناضجة وقابلة لإللقاح يف كل ش���هر، وإذا لم يتم 
إخصاب البيضة بواسطة حيوان منوي فإنها تخرج من الرحم، ثم تنفجر 
دماً بطريق احليض، إلى أن تبلغ املرأة سن اليأس، فيتوقف املبيضان عن 
إنتاج البيضات، وهذا يعني أن املرأة تنتج خالل فترة اإلخصاب -الواقعة 

بني مرحلتي البلوغ وسن اليأس- قرابة أربعمائة بيضة ناضجة.
والوظيف�������ة الثاني�������ة: إنتاج هرمون���ات األنوثة،كهرمونا إلس���تروجني، 
وهرمون البروجسترون، وهرمون األندروجني، وهرمون الروالكسني. وتقوم 
هذه الهرمونات بوظائف متنوعة يف اجلسم، ومنها: ظهور الصفات األنثوية 
يف اجلسم، وحدوث الرغبة اجلنسية لدى املرأة، وتنظيم احليض لدى املرأة، 
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وتهيئة بطانة الرحم الس���تقبال البيضة، وتثبيت اجلنني يف الرحم،وتهيئة 
الثدي���ني للرضاع���ة، واحملافظة عل���ى صحة العظام والعض���الت والكلى.

ويتألف املبيض من طبقتني رئيستني:
الطبق���ة األول���ى: اللب، وهو عبارة ع���ن نواة مركزية غني���ة باألوعية 
الدموي���ة تتواجد بني نس���يج ض���ام عضلي، وميثل الل���ب اجلزء األكبر من 

املبيض.
والطبق���ة الثانية: القش���رة، وهي طبقة رقيقة س���طحية بيضاء اللون 
حتي���ط بالل���ب، وحتتوي عل���ى  احلويص���الت األولية املول���دة للبييضات، 

واخلاليا املنتجة للهرمونات األنثوية))(.
واألنسجة:جمع نسيج. والنسيج يف االصط���الح الطبي: مجموعة من 
اخلاليا املتش���ابهة، تعم���ل معاً ألداء وظيفة معينة. واملبيض يش���تمل على 
عدة أنواع من اخلاليا، فمنها ما ينتج البيضات، ومنها ما يفرز الهرمونات 

األنثوية املتنوعة)2(.
وبه���ذا يتبني أن املراد بأنس���جة املبيض التي يت���م جتميدها:أّي جزء 
من املبيض مش���تمل على اخلاليا القادرة عل���ى إنضاج البيضات اخلاملة 
احلاملة لها، واخلاليا املنتج���ة لهرمونات األنوثة.والغالب أن يكون اجلزء 
املس���تأصل لتجميده من قش���رة املبيض املش���تملة على هذين النوعني من 

اخلاليا)3(.

))( ينظر: املوسوعة الطبية الفقهية لكنعان )ص 87(، علم وظائف األعضاء للعلوجي )ص 330(، 
.26389/https://www.tbeeb.net/health :والرابط

)2( ينظر: علم وظائف األعضاء للعلوجي )ص )33(، مبادئ علم األنسجة للحاج )ص 307(.
)3( د. زينب أبو طالب.
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املطلب الثاني

طريقة جتميد أنسجة املبيض

تتم هذه العملية على عدة مراحل، على النحو اآلتي:
أواًل:يت���م تخدي���ر املريض���ة، ثم أخذ أنس���جة من القش���رة اخلارجية 

للمبيض بواسطة املنظار اجلراحي.
ثانيًا: تقطع األنسجة املأخوذة إلى أجزاء صغيرة، حيث يؤخذ النسيج 

ويتم جتزئته يف اخملتبر إلى شرائح دقيقة جداً.
ثالثًا:يتم عمل تهيئة ألنس���جة املبيض املستأصلة لتجهيزها للتجميد 
كرقائ���ق، بواس���طة أجه���زه ذات تقنية عالية في التبري���د، لتحافظ على 
حيوية األنسجة، ويتم حفظ األنسجة يف حافظات مخصصة لها يف درجة 

برودة معينة.
رابعًا:عندما تتهيأ حالة املريضة لغرس األنس���جة اجملمدة مرة أخرى 
تت���م إذابته���ا، ومن ثم غرس���ها يف اجلزء املتبقي م���ن املبيض أو احلوض، 

بواسطة املنظار اجلراحي بعد تخدير املريضة))(.

املطلب الثالث

األسباب الداعية إلى جتميد أنسجة املبيض

ميكن إجمال األسباب الداعية إلى جتميد أنسجة املبيض يف نوعني:
النوع األول: األسباب املرضية:

فقد يعرض للمرأة بعض األمراض التي يتوقع أن تتسبب بتلف أنسجة 
))( د. خالد عورتاني،  د.زينب أبو طالب، د. فهد السلمان.
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املبي���ض بفعل املرض نفس���ه، أو م���ن آثار العالج ال���ذي تتعاطاه املريضة، 
ويكون من أعراضه اجلانبية إتالف خاليا املبيض. 

ومن أمثلة تلك األمراض:
األم���راض الس���رطانية الت���ي  ق���د يس���تلزم عالجها اس���تعمال عالج . )

إشعاعي، أو كيميائي يؤدي إلى تلف أنسجة املبيض))(. 
األورام التي يستلزم استئصالها إزالة املبيض.. 2
بعض أمراض الكلى التي حتتاج إلى عالج كيميائي. . 3
بع���ض أم���راض والتهاب���ات املفاصل، حيث ت���ؤدي األجس���ام املضادة . 4

للجه���از املناعي إلى ضعف مخزون املبيض، وكذلك اس���تعمال العالج 
الكيميائي لها يؤدي إلى نفس النتيجة)2(.

فتلجأ املريضة لتجميد أنس���جة املبي���ض للمحافظة عليها من التلف 
بس���بب هذه األمراض أو عالجاتها، لغرس���ها الحقاً بعد متاثلها للش���فاء، 
فيتحق���ق له���ا احملافظة عل���ى اخلصوبة، وإع���ادة إف���راز الهرمونات التي 

ينتجها املبيض)3(.
النوع الثاني: اخلوف من فقد اخلصوبة بسبب تقدم العمر:

تق���دم أن املرأة يف احلالة الطبيعية ينتج مبيضها البيضات الناضجة 
كل ش���هر، من���ذ بلوغها وحت���ى وصولها لس���ن اليأس،وهذه الق���درة تبدأ 
بالتناقص مع تقدم العمر، فتلجأ بعض النس���اء الالتي تأخر زواجهن إلى 
جتميد أنس���جة املبيض، رجاء االنتفاع بها يف تنش���يط املبيض واحملافظة 

))( د. خالد عورتاني،  د.زينب أبو طالب، د. فهد السلمان.
)2( د. خالد عورتاني.

)3( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب.
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على اخلصوبة إن حصل لهن الزواج يف سن متقدمة))(.

املطلب الرابع

الفرق بني جتميد أنسجة املبيض وجتميد البيضات

من العمليات التي تشتبه بهذه العملية: عملية جتميد البيضات)2(. 
وهاتان العمليتان تشتركان يف مقصد احملافظة على قدرة املرأة على 
اإلجن���اب قبل حصول الض���رر املتوقع باملبيض، إال أن بينهما فروقاً ميكن 

إجمالها يف ثالثة أمور:
األمر األول: طريقة إجراء العملية:

فتجمي���د البيضات يت���م بتحفيز املبيض باألدوي���ة الهرمونية ومن ثم 
اس���تخالص البيضات الناضجة إما عن طريق املهبل مبس���اعدة األش���عة 
الصوتي���ة أو ع���ن طريق املنظار، وم���ن ثم يتم جتميدها، ويف حال ش���فاء 
املريضة تس���تخدم تقنية أطفال األنابيب ملس���اعدة هذه املرأة على احلمل 
بواسطة تخصيب هذه البيضات اجملمدة بعد إذابتها وحقنها باحليوانات 
املنوي���ة للزوج، ومن ث���م إعادة البيضة امللقحة إلى رحم املرأة ملس���اعدتها 

على احلمل.
وأما عملية جتميد أنس���جة املبيض فإنها ال تتطلب تنشيط للمبايض 
وس���حب البيضات الناضجة، بل يتم جتميد اجلزء املستأصل من املبيض 
مباش���رة، مبا يحتوي عليه من خاليا وبييضات غير ناضجة، وبعد ش���فاء 

))( د. زينب أبو طالب.
)2( واملقص���ود باملقارن���ة هن���ا جتميد البيضات التي ل���م يتم تلقيحها باحلي���وان املنوي، ال جتميد 

البيضة امللقحة التي يطلق عليها بعض الباحثني جتوزاً »جتميد األجنة«.
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املريضة ميكن إعادة غرسها مرة أخرى يف املبيض أو احلوض عند احلاجة 
إليها، وبهذا اإلجراء تتمكن هؤالء النسوة من اإلجناب بطريقة طبيعية أو 

عن طريق طفل األنابيب))(.
األمر الثاني:  احلاالت التي تتناسب مع كل منهما:  

جتميد أنسجة املبيض-إضافة للنساء البالغات- فإنه ميكن أن يجرى 
أيضاً للفتيات الصغيرات الالتي لم يصلن إلى سن البلوغ.

 وأم���ا جتمي���د البيض���ات فإنه ال ميكن إال للنس���اء البالغ���ات الالتي 
تنت���ج مبايضهن بيضات ناضجة، وأما الفتي���ات الصغيرات غير البالغات 
فإنه ال ميكن حتفيز مبايضهن للحصول على بيضات ناضجة قادرة على 
التخصيب قبل البلوغ؛ألن البيضات عندهن تكون غير ناضجة، وال توجد 
حت���ى اآلن تقني���ة ق���ادرة على إنضاج البيض���ات معملياً من أنس���جة غير 

البالغات مباشرة)2(.
األمر الثالث: أثر كل من العمليتني:

عملي���ة جتمي���د البيضات ينتج عنها بيضات ناضج���ة جاهزة للتلقيح 
باحليوان املنوي، ومن ثم تتم إعادتها لرحم املرأة مباشرة للمساعدة على 
احلم���ل بواس���طة أطفال األنابي���ب، وليس لها أث���ر يف الوظائف  األخرى 

للمبيض.
وأما عملية جتميد أنس���جة املبيض فإن الهدف منها إعادة األنس���جة 
جراحي���اً إلى املبيض مرة أخ���رى؛ لتقوم بعملها كخاليا قادرة على إنضاج 
البيضات اخلاملة احلاملة لها ومن ثم حصول احلمل الطبيعي أو بواسطة 

))( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب، د. فهد السلمان.
)2( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب.
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أطف���ال األنابيب، إضافة إلى إعادة إفراز الهرمونات التي ينتجها املبيض 
يف جسم املرأة واجتناب أعراض سن اليأس ))(.

املطلب اخلامس

جناح جتميد وغرس أنسجة املبيض يف إعادة وظائف املبيض

من املهم تصوره قبل إجراء أي عملية جراحية يف بدن اإلنسان تقدير 
نسبة جناحها من خالل التجارب السابقة.

وعملية جتميد ومن ثم غرس أنس���جة املبيض من العمليات احلديثة 
على مستوى العالم، فلم تبدأ إال يف العقدين األخيرين، إذ شهدت بريطانيا 
أول عملية غرس ألنسجة مبيض مجمدة يف العالم عام 999)م، وشهدت 
بلجي���كا أيض���اً عام 2004 م أول حالة إجناب طفل يف العالم نتيجة غرس 

نسيج من املبيض)2(.
وق���د بلغ���ت حاالت ال���والدة الناجتة ع���ن غرس أنس���جة املبيض بعد 
جتميده���ا أكثر م���ن ثمانني حالة على مس���توى العالم حتى اآلن، بنس���بة 

جناح تقارب  37% من احلاالت التي أجريت إلى هذه اللحظة)3(.
ويف الدمنارك وصلت نس���بة جناح عملية غرس أنس���جة املبيض بعد 
جتميدها إلى 30%، ومتكنت هؤالء النس���وة من احلمل بش���كل طبيعي من 
دون احلاجة إلى تقنيات أطفال األنابيب، واس���تمر املبيض يف العمل ملدة 

))( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب.
38325(60-http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech : ينظر الرابط )2(

)3( د. خالد عورتاني.   
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وصلت يف بعض احلاالت إلى عشر سنوات))(.
وتتراوح نسب النجاح يف أمريكا وبريطانيا بني 24% إلى %30)2(.

))( د. زينب أبو طالب.
)2( د. فهد السلمان.
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المبحث الثاني

حكم استئصال األنسجة من المبيض

تق���دم يف املبحث الس���ابق أن اس���تئصال األنس���جة م���ن املبيض يتم 
بواس���طة العم���ل اجلراحي، والغرض منه حفظ مبي���ض املرأة من الضرر 
املتوقع نتيجة للمرض أو اس���تعمال بعض األدوية، مما يغلب بس���ببه الظن 
بفقدان املرأة لقدرتها على اإلجناب، وإفراز الهرمونات املهمة لصحتها.

واألصل أنه ال يجوز اس���تئصال ش���يء من أعضاء بدن اإلنس���ان مع 
ع���دم وج���ود ضرورة أو حاج���ة معتبرة مبني���ة على يق���ني أو غلبة ظن))(؛ 
ألن األص���ل يقتض���ي حرم���ة اإلقدام عل���ى تغيير خلق���ة اهلل تعالى بقطع 
األعض���اء واس���تئصالها ما لم توجد حاجة داعي���ة إلى فعل ذلك؛ وألن كل 
عضو يف اإلنس���ان قد خلق ملنفعة ويتضرر اإلنس���ان باستئصاله، فيدخل 
اس���تئصاله يف عموم نهي النبي  عن اإلضرار بقوله:»ال ضرر 

وال ضرار«)2()3(.
))( ينظر: بدائع الصنائع )98/4)(، كشاف القناع )4/4)(.

)2( أخرج���ه  مال���ك مرس���اًل،كتاب األقضية، باب القضاء يف املرف���ق )290/2( رقم ))7)2(، عن 
عم���رو ب���ن يحيى املازني، عن أبيه؛ ورواه احلاكم موصوالً، كتاب البيوع )66/2( رقم )2345(؛ 
ورواه اب���ن ماج���ه من حديث عبادة بن الصامت، أبواب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضر 
بجاره)430/3( رقم )2340(. وقال النووي: ))له طرق يقوى بعضها ببعض((، وقال ابن رجب: 
))وق���د اس���تدل اإلمام أحم���د بهذا احلديث، وق���ال: قال النب���ي : »ال ضرر وال 
ضرار«((، ونقل ابن رجب أيضاً عن ابن الصالح أنه قال:))هذا احلديث أسنده الدارقطني من 
وجوه، ومجموعها يقوي احلديث ويحس���نه، وق���د تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول 
أب���ي داود: إنه من األحاديث التي يدور الفقه عليها يش���عر بكونه غير ضعيف((. جامع العلوم 

واحلكم )905/3،  909، 0)9(.
)3( ينظر: أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي )ص204(.
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ف���إذا غلب على الظن حصول التلف يف خاليا املبيض بس���بب املرض 
أو عالجه، فيعد ذلك حاجة معتبرة تبيح اس���تئصال أنس���جة من املبيض 
لتجميدها، ومن ثم إعادتها يف الوقت املناس���ب حلال املريضة، وميكن أن 

يستدل ملشروعية هذه العملية بعدٍد من األدلة:
الدليل األول: النصوص الواردة مبشروعية العمل اجلراحي إذا دعت 

إليه حاجة التداوي، ومن  ذلك:
  م���ا رواه جابر بن عبداهلل رض���ي اهلل عنهما، عن النبي
أنه قال: »إن كان يف شيء من أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم، أو لذعة 

بنار، وما أحب أن أكتوي«))(.
  وما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: ) احتجم النبي

يف رأسه وهو محرم، من وجع كان به()2(. 
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه،عن النبي  قال: »الفطرة 
خمس –أو خمس من الفطرة: اخلتان، واالستحداد، وتقليم األظفار، ونتف 

اإلبط، وقص الشارب«)3(.
وعن���ه رض���ي اهلل عن���ه قال: ق���ال رس���ول اهلل : »اختنت 

))( أخرج���ه البخ���اري، كتاب الطب، ب���اب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل م���ن لم يكتو )26/7)( 
رقم )5704(؛ ومس���لم، كتاب الس���الم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي )4/ 729)( رقم 

 .)2205(
)2( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب احلجامة من الش���قيقة والصداع )25/7)( رقم )5700(؛ 

ومسلم بنحوه، كتاب احلج،باب جواز احلجامة للمحرم)862/2( رقم )202)(.
)3( أخرج���ه البخ���اري، كتاب اللباس، باب قص الش���ارب )60/7)( رقم )5889(؛ ومس���لم، كتاب 

الطهارة، باب خصال الفطرة ))/)22( رقم )257(. 
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إبراهيم النبي عليه السالم، وهو ابن ثمانني سنة بالقدوم«))(.
وع���ن جاب���ر بن عب���داهلل رضي اهلل عنهم���ا، قال: »بعث رس���ول اهلل 

 إلى أبّي بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه«)2(.
ووجه الداللة من هذه األحاديث:أنها صريحة يف مشروعية احلجامة 
واخلت���ان، واحلجامة تقوم  على ش���ق موضع معني من اجلس���م وش���رطه 
إلخراج الدم الفاس���د من البدن، واخلتان فيه اس���تئصال جزء من البدن 
للمصلحة الراجحة، كما أن النبي  يف حديث جابر أقر الطبيب 
عل���ى قطعه للعرق وَكْوي���ه، وقطع العروق ضرب من الع���الج اجلراحي)3(، 
فدلت ه���ذه األحاديث مبجموعها على جواز اس���تئصال أنس���جة املبيض 
ألجل التداوي، خاصة وأن هذا االستئصال مؤقت يقصد به حفظ اجلزء 
املستأصل مدة من الزمن، ومن ثم إعادته يف الوقت املناسب حلال املريضة.
الدليل الثاني: عموم النصوص الواردة مبشروعية التداوي، واحلض 

على البحث عن العالج  املناسب لكل داء، ومن  ذلك:
م���ا رواه أب���و هريرة رضي اهلل عنه، ع���ن النبي  أنه قال: 

»ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء«)4(.
  وعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما، عن رسول اهلل

))( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعالى: )ں ں ڻ ڻ(  )40/4)( 
 )(839/4( ؛ ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم اخلليل)رقم )3356

رقم )2370(.
)2( أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي )4/ 730)( رقم )2207(.

)3( ينظر: أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي ) ص88(.
)4( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء )22/7)( رقم )5678(. 
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أنه قال: »لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل عز وجل«))(.
  وعن أس���امة بن شريك رضي اهلل عنه قال: أتيت النبي
وأصحاب���ه عن���ده- كأمنا على رؤوس���هم الطير- فس���لمت عليه، وقعدت، 
قال: فجاءت األعراب، فسألوه فقالوا: يا رسول اهلل، نتداوى؟ قال: »نعم، 
تداووا، فإن اهلل لم يضع داء إال وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم«)2(.

وع���ن عب���د اهلل بن مس���عود رض���ي اهلل عنه ق���ال: قال رس���ول اهلل 
: »م���ا أن���زل اهلل ع���ز وج���ل داء، إال أنزل ل���ه دواء، علمه من 

علمه، وجهله من جهله«)3(.
ووجه الداللة م�������ن هذه األحاديث:أنها تضمنت األم���ر بالتداوي من 
األمراض واس���تحبابه)4(،واحلث على طلب العالج���ات النافعة لكل مرض 
والتفتيش عنها)5(، ويف هذا إش���ارة إلى حث العباد على البحث عن س���بل 
ع���الج األمراض التي لم يصلوا بعد إل���ى طرق عالجها، وأن األصل فيما 
يتوصل���ون إلي���ه من عالج هو املش���روعية، فيدخل يف ذلك ما يس���ره اهلل 
لعب���اده الي���وم من ه���ذا العالج املتضم���ن حفظ مبيض امل���رأة من الضرر 
املتوق���ع من خالل اس���تئصال بعض أنس���جته؛ لتجميدها، ث���م إعادتها يف 

))(  أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي)729/4)( رقم )2204(. 
)2(  أخرج���ه أبوداود، كت���اب الطب، باب يف الرجل يتداوى )3/4( رقم )3855( والترمذي، أبواب 
الطب عن رسول اهلل ، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه)3/)45( رقم )2038( 
وابن ماجه بنحوه، كتاب الطب،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء )497/4( رقم )3436( 

وحسنه الترمذي يف جامعه، والبغوي يف شرح السنة )2)/39)(.
)3(  تقدم تخريجه.

)4( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )4)/ )9)(.
)5( ينظر: زاد املعاد )4/ 5)(.
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الوقت املناسب.
الدلي�������ل الثالث: عموم النص���وص الواردة باحلث عل���ى طلب الذرية 
وتكثي���ر نس���ل األمة، ومن  ذل���ك: قوله تعال���ى ممتناً على أنبيائ���ه ومبيناً 
فضلهم وكماله���م بالذرية:)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ))( ، 

وق���ال تعالى مبيناً ح���رص أنبيائه على طلب الذرية: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
، قال: جاء  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ()2(، وروى معقل بن يس���ار
رجل إلى النبي  فقال: إني أصبت امرأة ذات حس���ب وجمال، 
وإنه���ا ال تل���د، أفأتزوجها؟ قال: »ال« ثم أتاه الثاني���ة فنهاه، ثم أتاه الثالثة، 

فقال: »تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم األمم«)3(.
وجه الداللة من هذه النصوص: أنها تضمنت احلث على طلب الذرية 
والندب إليه)4(، وداللة االلتزام يف هذه النصوص هي مش���روعية التداوي 

بكل ما يؤدي إلى حفظ القدرة على اإلجناب.
ق���ال الغزالي: ))مقصود الش���رع من اخللق خمس���ة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم، ونفس���هم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ 
ه���ذه األص���ول اخلمس���ة فهو مصلح���ة، وكل ما يفوت ه���ذه األصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة ... وهذه األصول اخلمسة: حفظها واقع يف رتبة 

))( سورة الرعد )38(.
)2( سورة آل عمران )38(.

)3( أخرج���ه أب���و داود، كت���اب النكاح، باب النهي ع���ن تزويج من لم يلد من النس���اء)220/2( رقم 
)2050(؛ والنس���ائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم)65/6( رقم )3227(. وصححه 

ابن حجر يف فتح الباري )9/)))(.
)4( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )73/4(، عدة الصابرين )ص 28)(.
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الضرورات، فهي أقوى املراتب يف املصالح(())(.
وق���ال الش���اطبي: ))فأم���ا الضروري���ة، فمعناها أنها ال ب���د منها يف 
قي���ام مصالح الدي���ن والدنيا،بحيث إذا فقدت لم جتر مصالح الدنيا على 
اس���تقامة، بل على فس���اد وته���ارج وفوت حياة، ويف األخ���رى فوت النجاة 
والنعيم، والرجوع باخلسران املبني، واحلفظ لها يكون بأمرين:أحدهما:ما 
يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثاني:م���ا ي���درأ عنها االختالل الواقع أو املتوق���ع فيها، وذلك عبارة عن 

مراعاتها من جانب العدم(()2(.
فتبني بذلك أن حفظ ما يؤدي إلى اس���تمرار النس���ل -بدرء االختالل 
املتوق���ع عنه- يدخل يف حفظ املقاصد الضرورية للش���ريعة، واس���تئصال 
أنس���جة املبيض عند توقع حدوث تلفها للمحافظة عليها يدخل يف حفظ 

هذا املقصد الضروري من مقاصد الشريعة.
الدليل الرابع: قوله : »ال ضرر وال ضرار«)3(.

وجه الداللة:أن احلديث نص على وجوب إزالة الضرر)4(، و))الضرر 
املتوقع كاملتحقق(()5(. ويدخل يف هذا:الضرر املتوقع حصوله بتلف أنسجة 
املبيض بسبب املرض أو بعض األدوية، فيشرع دفعه من خالل استئصال 
أنسجة املبيض، ثم جتميدها،وإعادة غرسها يف الوقت املناسب حلال املريضة.

))( املستصفى ))/7)4(.
)2( املوافقات )8/2)(.

)3( تقدم تخريجه.
)4( ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي )ص 83(، األشباه والنظائر البن جنيم )ص 72(.

)5( شرح الزركشي ))/78)(.
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المبحث الثالث

حكم تجميد أنسجة المبيض

جتمي���د أنس���جة املبيض بعد اس���تئصالها- على وج���ه يحفظ حيوية 
خالي���ا املبي���ض للقي���ام بوظائفها- وس���يلة إلى حفظ هذه األنس���جة من 
التل���ف، ومن ثم حفظ قدرة املرأة على اإلجن���اب، وإفراز الهرمونات التي 

حتتاج إليها.
وحكم التجميد ينبني على اس���تصحاب أن األصل يف هذا العمل هو 
اإلباحة فال ينتقل عنه إال بدليل، واستصحاب ما تقدم يف املبحث السابق 
من أن حفظ أنسجة املبيض من التلف من خالل استئصال هذه األنسجة 
ث���م جتميدها وإعادة غرس���ها أمر مش���روع ويحقق مقاصد الش���ريعة يف 
اس���تمرار القدرة على اإلجناب، واستمرار إفراز الهرمونات املهمة لصحة 

املرأة، والوسائل لها أحكام املقاصد.
    قال ابن س���عدي يف بيان هذه القاعدة: ))ومعنى الوس���ائل: الطرق 
التي يس���لك منها إلى الش���يء، والس���بب الذي يوصل إلى الشيء، واألمور 
التي يتوقف الش���يء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الش���يء وجودها 
والش���روط التي تتوقف عليها األحكام، فإذا أمر اهلل ورس���وله بشيء كان 
أمراً به، ومبا ال يتم إال به، وكان أمراً باإلتيان بجميع شروطه: الشرعية، 
والعادية، واملعنوية، واحلس���ية؛ فإن الذي ش���رع األحكام عليم حكيم يعلم 
م���ا يترتب على أحكامه على عباده من لوازم، وش���روط ومتممات.فاألمر 
بالشيء: أمر به، ومبا ال يتم إال به. والنهي عن الشيء: نهي عنه، وعن كل 
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ما يؤدي إليه (())(.
ورمب���ا يش���كل على الناظ���ر يف حكم جتمي���د أنس���جة املبيض وجود 
احتمال أن يكون هذا العمل وس���يلة إلى اختالط األنس���اب؛ فإن أنس���جة 
املبيض حتمل الغدد التناس���لية املنتجة للبيضات، وما حتمله من اخلاليا 

األولية للبيضات تقوم بنقل الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء)2(. 
وقد جاءت الش���ريعة بس���د الط���رق املفضية إلى اختالط األنس���اب 
بنس���بة االبن إلى غير أبويه، أو حصول الش���ك يف نسبته لهما، والشواهد 

على ذلك كثيرة، ومنها:
حت���رمي الزنا وما يفضي إليه من وس���ائل الفتنة، كما يف قوله تعإلى: 

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( )3(.
وحت���رمي انتس���اب الرجل إل���ى غير أبيه، كم���ا يف قول���ه تعإلى:)ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
ۀ ہ()4(، وقول���ه : »م���ن ادع���ى إلى غير أبي���ه، وهو يعلم 
أن���ه غير أبي���ه، فاجلنة عليه حرام«)5(، وقوله : »ال ترغبوا عن 

))( القواعد واألصول اجلامعة )ص 3)(. وينظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/))(.
)2( ينظر: املوسوعة الطبية الفقهية لكنعان )ص 9)7(، إمكانية نقل األعضاء التناسلية للمرأة للقصبي 

)ص 980)(،  زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للعوضي وجنيب )ص 2050(. 
)3( سورة اإلسراء )32(.

)4( سورة األحزاب )5-4(.
)5( أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه)56/8)( رقم )6766(؛ ومسلم، 
كتاب اإلميان، باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم))/80( رقم )63(، من حديث 

سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه.
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آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر«))(.
وإيجاب العدد واالستبراء، كما يف قوله تعإلى: )ڃ ڃ 
چ چ چ چ(  )2(، وقوله تعإلى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ(  )3(، وقول���ه : »ال يح���ل الم���رئ يؤمن 

باهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غيره«)4(.
والذي يظهر –واهلل أعلم– أنه ال يصح منع جتميد أنسجة املبيض سداً 
لذريعة اختالط األنساب؛ ألنها ذريعة ال تفضي إلى اختالط األنساب إال 
ن���ادراً، واألحكام الش���رعية إمنا تبنى على العام الغال���ب،وال يصح بناؤها 

على النادر)5(.
وتتبني ندرة إفضاء جتميد أنسجة املبيض إلى اختالط األنساب من 

عدة أوجه:

))( أخرج���ه البخ���اري، كت���اب الفرائض، ب���اب من ادعى إلى غي���ر أبي���ه )56/8)( رقم )6768(؛ 
ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم))/80( رقم )62(، من 

حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
)2( سورة البقرة )228(.
)3( سورة البقرة )234(.

)4( أخرجه أحمد )99/28)( رقم )6990)(؛ وأبو داود، كتاب النكاح، باب يف وطء السبايا)248/2( 
رقم )58)2(؛ والترمذي، أبواب النكاح عن رس���ول اهلل ، باب ما جاء يف الرجل 
يشتري اجلارية وهي حامل)428/2( رقم ))3))(،من حديث رويفع بن ثابت األنصاري رضي 
اهلل عن���ه. وق���ال الترمذي: ))هذا حديث حس���ن، وقد روي من غير وج���ه عن رويفع بن ثابت، 
والعمل على هذا عند أهل العلم: ال يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى 
تضع.ويف الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن س���ارية، وأبي س���عيد((. وحس���نه 

األلباني يف إرواء الغليل )3/7)2(.
)5( ينظر: املبسوط )2/2(، زاد املعاد )378/5(.
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الوج�������ه األول: أن اس���تخالص بيض���ات ناضج���ة من هذه األنس���جة 
غير ممكن طبياً، فال ميكن اإلفادة من هذه األنس���جة يف إنتاج البيضات 
الناضجة إال عن طريق إعادة غرسها يف جسم املرأة، ومن ثم ينتج املبيض 

هذه البيضات بعد عودة املبيض ألداء وظائفه مرة أخرى))(.
الوج�������ه الثان�������ي: أن زراع���ة أنس���جة مبيض ام���رأة يف ام���رأة أخرى 
يستدعي اس���تعمال إجراءات وعقاقير كثيرة تقاوم امتناع اجلسم املنقول 
إليه عن تقبل األنس���جة املغروسة، كما يف غرس الكبد والكلى ونحوها)2(، 
وه���ذه العقاقي���ر بحد ذاتها تتل���ف املبيض)3(، ومن ثم ف���إن غرس مبيض 
مستعار عدمي الفائدة؛ ألن احلمل ميكن حصوله بطريقة أسهل عن طريق 
البيضات املستعارة ملن تقصد جتاوز الشرع باإلفادة من بيضات غيرها)4(، 
ل���ذا فإنه على مس���توى العالم كله لم يتم حتى اآلن عملية غرس أنس���جة 
مبي���ض ام���رأة يف امرأة أخرى س���وى حالة واحدة فق���ط يف الصني متت 
ب���ني توأمتني متماثلتني يف خصائص وجينات األنس���جة، وهي حالة نادرة 

جداً)5(.
الوجه الثالث:أن احتمال اختالط األنساب من خالل جتميد أنسجة 
املبي���ض إضافة لكونه نادراً ج���داً يف ذاته، فإن بإمكان اجلهات احلكومية 
املشرفة على املستشفيات واملراكز الطبية تنظيم الضمانات الفنية الكافية 

))( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب.

)2( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب.
)3( د. زينب أبو طالب.
)4( د. خالد عورتاني.

)5( د. خالد عورتاني، د. زينب أبو طالب، د. فهد السلمان.
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يف ضبط طرق تخزين األنس���جة على وج���ه محكم مينع احتمال اختالط 
األنس���جة ببعضها على سبيل العمد أو اخلطأ، من خالل حفظ األنسجة 
يف حافظات مخصصة لذلك،وتعريف كل حافظة بالرقم الطبي للمريضة 
إضاف���ة إلى معرف إلكترون���ي، بحيث تكون احلافظات ذات معايير حتقق 
ثنائ���ي عن���د فتحه���ا. كما ميك���ن وضع ضواب���ط للح���االت الصحية التي 
تستدعي حفظ األنس���جة، وضوابط إتالفها عند استغناء املريضة عنها، 

وضوابط للمراكز التي يرخص لها بذلك وشروط العاملني فيها))(.
ف���إذا تقرر ن���درة إفضاء عملية جتميد أنس���جة املبيض إلى اختالط 

األنساب، فإنه ال يصح إعمال قاعدة سد الذرائع ملنعها.
ق���ال القرايف: ))الذرائع ثالثة أقس���ام:... وقس���م أجمعت األمة على 
عدم منعه وأنه ذريعة ال تس���د ووس���يلة ال حتس���م ،كاملنع من زراعة العنب 
خشية اخلمر، فإنه لم يقل به أحد، وكاملنع من اجملاورة يف البيوت خشية 

الزنى(()2(.
وقال الش���اطبي: ))ما يكون أداؤه إلى املفس���دة نادراً، فهو على أصله 
من اإلذن؛ ألن املصلحة إذا كانت غالبة، فال اعتبار بالندور يف انخرامها، 
إذ ال توجد يف العادة مصلحة عرية عن املفسدة جملة، إال أن الشارع إمنا 
اعتبر يف مجاري الش���رع غلبة املصلحة، ولم يعتبر ندور املفس���دة؛إجراء 
للش���رعيات مجرى العاديات يف الوجود... والدليل على ذلك: أن ضوابط 
املش���روعات هك���ذا وجدناه���ا، كالقضاء بالش���هادة يف الدم���اء واألموال 
والف���روج مع إمكان الكذب والوه���م والغلط...وكذلك إعمال خبر الواحد 

))( د. خالد عورتاني.
)2( الفروق )32/2(.
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واألقيس���ة اجلزئي���ة يف التكاليف، م���ع إمكان إخالفه���ا واخلطأ فيها من 
وجوه، لكن ذلك نادر، فلم يعتبر، واعتبرت املصلحة الغالبة(())(.

ويتأكد عدم صحة القول مبنع جتميد أنسجة املبيض سداً للذريعة بعظم 
احلاجة العالجية لهذه العملية واملصالح املترتبة عليها، ومن القواعد املتقررة 
عن����د العلماء: أن ))ما حرم لس����د الذرائع، فإنه يب����اح عند احلاجة واملصلحة 
الراجح����ة(()2(، وهذ فيما ورد فيه دلي����ل التحرمي، فكيف بالتداوي–والذي هو 

مشروع يف األصل- حني تعظم مصلحته وتتعني احلاجة إليه!!
ولعل مما  يستأنس به يف هذا السياق: قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي 
التابع ملنظمة املؤمتر اإلس����المي رقم: )57/ 6/ 6( بش����أن »البيضات امللقحة 
الزائ����دة ع����ن احلاجة«، ومم����ا جاء في����ه: )) ...يف ضوء ما حتق����ق علمياً من 
إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للس����حب منها، يجب عند تلقيح البيضات 
االقتص����ار عل����ى الع����دد املطلوب لل����زرع يف كل مرة، تفادياً لوج����ود فائض من 

البيضات امللقحة((، وظاهر القرار جواز جتميد البيضات غير امللحقة.
وهذا القرار يخّرج عليه من باب أولى جواز جتميد أنس���جة املبيض؛ 
ألن الذريعة يف جتميد األنس���جة  بعيدة جداً مقارنة بالذريعة يف جتميد 
البيض���ات، فالبيضة الناضج���ة– كما تقدم يف املطل���ب الرابع من املبحث 
األول - ميكن االس���تفادة منها وتلقيحها مباش���رة باحليوان املنوي ومن ثم 
غرسها يف رحم أي امرأة، بخالف األنسجة فإنه ال ميكن طبياً استخراج 
بيض���ة ناضجة منه���ا، ولم يثبت حتى اآلن إمكانية غرس���ها يف غير املرأة 

املأخوذة منها إال يف حالة واحدة فقط تعد نادرة ال يبنى عليها حكم.

))( املوافقات )74/3(.
)2( زاد املعاد )4/)7(. وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )298/22(.
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ومما يس���تأنس به أيضاً: قرار مجمع الفقه اإلس���المي التابع ملنظمة 
املؤمت���ر اإلس���المي رقم: )4د 3 / 7 / 86(، وق���رار اجملمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم اإلس���المي  رقم: ) 34 -7/5(  بجواز إجراء عملية أطفال 

األنابيب عند قيام احلاجة إليها، مع أخذ كافة االحتياطات الالزمة.
وم���ن املعل���وم أن عملي���ة أطفال األنابي���ب يرد فيه���ا احتمال حصول 
اخت���الط النط���ف والبيضات على وجه أش���د خطراً وأق���رب حصوالً من 
وق���وع ذلك من خالل جتميد أنس���جة املبيض -وال���ذي يندر فيه ذلك كما 
تقدم-، ومع هذا  فقد أجازت اجملامع هذه العملية عند اتخاذ اإلجراءات 
والضمان���ات املانعة الخت���الط النطف أو البيضات، كما أش���ار إليه قرار 
اجملم���ع الفقهي  بقوله: ))...هذا ونظراً ملا يف التلقيح االصطناعي بوجه 
عام من مالبس���ات حتى يف الصور اجلائزة ش���رعاً، ومن احتمال اختالط 
النط���ف أو اللقائ���ح يف أوعي���ة االختب���ار، وال س���يما إذا كثرت ممارس���ته 
وش���اعت، فإن مجلس اجملمع ينصح احلريص���ني على دينهم أن ال يلجأوا 
إلى ممارس���ته إال يف حالة الضرورة القصوى، ومبنتهى االحتياط واحلذر 

من اختالط النطف أو اللقائح((.
والقول بجواز جتميد أنسجة املبيض ينبغي أن يقيد بضابطني:

األول: أن تدع���و للتجمي���د حاجة معتبرة، بقي���ام غلبة الظن بحصول 
التلف يف خاليا املبيض.

والثاني: أن تقصر اجلهات المنظمة العمل بالتجميد على املستشفيات 
واملراكز املتخصصة وفق آليات تضمن عدم حصول التالعب أو اخلطأ يف 

حفظ هذه األنسجة، مع إيقاع العقوبات مبن يقوم بذلك دون ترخيص.
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المبحث الرابع

حكم غرس األنسجة في المبيض

وفيه مطلبان:
املطلب األول

غرسها يف املرأة نفسها

ص���درت قرارات عدد من اجملام���ع الفقهية والهيئات العلمية املعتبرة 
بجواز غرس ما يؤخذ من أعضاء اإلنس���ان وأنس���جته يف موضع آخر من 

جسمه، أو يف املوضع نفسه لغرض من األغراض العالجية.
وم���ن ذلك قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية الس���عودية رقم: 
)99( وتأري���خ 6/ ))/402)ه����، ومما جاء فيه: ))وبعد املناقش���ة وتداول 
اآلراء ق���رر اجمللس باإلجم���اع: جواز نقل عضو أو جزئه من إنس���ان حي 
مس���لم أو ذمي إلى نفس���ه إذا ادعت احلاجة إليه، وأمن اخلطر يف نزعه، 

وغلب على الظن جناح زرعه((.
وج���اء يف ق���رار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلس���المي رقم: 
35 ))/8( بش���أن« موض���وع زراعة األعض���اء«: ))...تعتبر جائزة ش���رًعا 
بطريق األولوية احلاالت التالية: 3- أخذ جزء من جسم اإلنسان، لزرعه 
أو الترقيع به يف جس���مه نفس���ه، كأخذ قطعة من جلده، أو عظمه لترقيع 

ناحية أخرى من جسمه بها عند احلاجة إلى ذلك ((.
وجاء يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 
رقم:))( د 4 / 08 / 88 بش���أن« انتفاع اإلنس���ان بأعضاء جس���م إنس���ان 
آخر حياً أو ميتاً »: ))يجوز نقل العضو من مكان من جس���م اإلنس���ان إلى 



تجميد أنسجة المبيض دراسة فقهية

51

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

م���كان آخر من جس���مه، مع مراع���اة التأكد من أن النف���ع املتوقع من هذه 
العملي���ة أرجح من الض���رر املترتب عليها، وبش���رط أن يكون ذلك إليجاد 
عضو مفقود أو إلعادة ش���كله أو وظيفته املعهودة له، أو إلصالح عيب أو 

إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً ((.
وه���ذه الق���رارات يدخ���ل يف عمومه���ا إع���ادة غرس أنس���جة املبيض 
املأخوذة من املرأة نفس���ها. ويتلخص من هذه القرارات اش���تراط حصول 
غلبة الظن بنجاح غرس األنسجة يف املبيض، واألمن من الضرر املعتبر.

وم���ن صور الضرر يف غرس أنس���جة املبي���ض: أن تغرس يف املرأة يف 
سن متقدمة ال حتمل يف مثلها عادة، ومحاولة احلمل يف هذا السن ميكن 
أن يسبب ضرراً للمرأة التي لم تعد أجهزة بدنها قادرة على حتمل متاعب 
احلم���ل))(، واملرجع يف تقدير الضرر املتوقع إلى األطباء، فهو أمر تتفاوت 
فيه أحوال وقدرات النس���اء، ورمبا يكون لألدوية املس���اعدة دور يف إطالة 

العمر الذي تتحمل فيه أعضاء املرأة احلمل ومتاعبه.
وإعادة العضو املنزوع إلى بدن اإلنسان مسألة بحثها فقهاؤنا األوائل 

رحمهم اهلل.
وقد س���ئل اإلمام أحمد عن العضو املقطوع من اإلنس���ان، فقال: ))ال 
ب���أس أن يعي���ده مكان���ه، وذاك أن فيه ال���روح، مث���ل األذن تقطع فيعيدها 

بطراتها(()2(.
واستشكل بعض الفقهاء جواز إعادة العضو املقطوع من اإلنسان؛ ألن 

))( ينظر: أحكام النوازل يف اإلجناب للمدحجي ))/ 257(.
)2( مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح )74/3(.
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ما يقطع من احلي فهو يف حكم امليتة، فيحكم بنجاسته))(.
 وأجي���ب: بأن ميتة اآلدم���ي طاهرة فكذلك عض���وه املنفصل عنه)2(، 
وعلى فرض التسليم بالقول بنجاسة ما انفصل من أعضائه فإن رد العضو 
إلى مكانه يف البدن ووصله موجب عوده حلكمه األول؛ ألن النجاسة كانت 

فيها لالنفصال، وقد عادت متصلة)3(.
وميكن أن يس���تدل جلواز إعادة غرس األعضاء واألنسجة يف اجلسم 

بعدد من األدلة:
الدلي�������ل األول: م���ا رواه أنس بن مالك رضي اهلل عنه:أن رس���ول اهلل 
 أت���اه جبري���ل عليه الس���الم وهو يلع���ب مع الغلم���ان، فأخذه 
فصرعه، فش���ق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاس���تخرج منه علقة، فقال: 
هذا حظ الش���يطان منك، ثم غس���له يف طس���ت من ذهب مباء زمزم، ثم 
ألم���ه، ث���م أعاده يف مكانه، وجاء الغلمان يس���عون إلى أم���ه -يعني ظئره- 
فقال���وا: إن محمداً قد قتل، فاس���تقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد 
كن���ت أرى أث���ر ذلك اخمليط يف ص���دره)4(. ويف رواية أخرى عن أنس قال: 
ق���ال نبي اهلل : »بينا أنا عند البي���ت بني النائم واليقظان، إذ 
س���معت قائاًل يقول: أحد الثالثة بني الرجلني، فأتيت فانطلق بي، فأتيت 
بطس���ت من ذهب فيها من ماء زمزم، فش���رح صدري إلى كذا وكذا - قال 

))( ينظر: رد احملتار ))/207(، مواهب اجلليل ))/00)(، األم ))/)7(، املغني )325/8(. 
)2( ينظر: مواهب اجلليل ))/99(، املغني )325/8(.

)3( ينظر: أحكام القرآن )3/2))(، رد احملتار ))/207(.
)4( أخرجه مس���لم،كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل  إلى السماوات، وفرض 

الصلوات ))/47)( رقم )62)(.
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قتادة: فقلت للذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه - فاستخرج قلبي، 
فغسل مباء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إمياناً وحكمة «))(.

وج�������ه الدالل�������ة: أن فع���ل جبري���ل علي���ه الس���الم بش���ق ص���در النبي 
 واستخراج قلبه الطاهر وغسله، ثم إعادته مكانه مرة أخرى، 

ظاهر الداللة يف جواز إعادة العضو إلى مكانه بعد نزعه منه)2(.
الدليل الثاني:قوله : »ال ضرر وال ضرار«)3(.

وج�������ه الدالل�������ة:أن يف إع���ادة غ���رس العض���و املبتور يف اجلس���م بعد 
استئصاله دفعاً للضرر، فكان مشروعاً )4(.

الدليل الثالث:ما رواه جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما،قال: )بعث 
رسول اهلل  إلى أبّي بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه 

عليه()5(.
وجه الداللة: أنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من اجلسم عند احلاجة، 

فألن يجوز رده عند وجودها أولى وأحرى)6(.
الدليل الرابع: ما رواه عرفجة بن أسعد رضي اهلل عنه قال: )أصيب 
أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية، فاتخذت أنفاً من ورق، فأننت علّي، فأمرني 

))( أخرجه مس���لم كتاب اإلميان، باب اإلس���راء برسول اهلل  إلى السماوات، وفرض 
الصلوات ))/49)( رقم )64)(.

)2( ينظر: دراسات فقهية يف قضايا طبية لألشقر ))/246(.
)3( تقدم تخريجه.

)4( ينظر: أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي )ص ))4(.
)5( تقدم تخريجه.

)6( ينظر: أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي )ص2)4(، البنوك الطبية البشرية ملرحبا )ص84(.
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رسول اهلل  أن أتخذ أنفاً من ذهب())(.
وج�������ه الدالل�������ة: أنه ملا جاز اتخ���اذ عضو من ذهب ليغرس يف جس���م 
اإلنس���ان عند احلاج���ة – مع أن الذهب محرم على الرج���ال – فإن إعادة 

غرس ما استؤصل من جسم اإلنسان عند احلاجة أولى باجلواز )2(.

املطلب الثاني

غرسها يف امرأة أخرى

تقدم يف املبحث الثالث أن  غرس أنس���جة مبيض امرأة يف امرأة   
أخ���رى ال ميك���ن أن ينج���ح طبياً إال يف ح���ال تطابق جين���ات ومواصفات 
األنسجة بني املرأتني، وأن هذا التطابق أمر نادر الوقوع، ولم تنجح عملية 
النق���ل على مس���توى العال���م كله إال يف حال���ة واحدة فقط -تع���د نادرة- 

أجريت يف الصني.
 وق���د ص���در ق���رار مجم���ع الفقهاإلس���المي التاب���ع ملنظم���ة املؤمتر 
اإلسالمي رقم: )59 /8/ 6(بشأن »زراعة األعضاء التناسلية«، ومما جاء 
فيه: ))زرع الغدد التناس���لية: مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف حمل 
وإفراز الصفات الوراثية )الش���فرةالوراثية( للمنقول منه حتى بعدزرعهما 

))( أخرجه أبوداود، كتاب اخلامت، باب ما جاء يف ربط األس���نان بالذهب )92/4( رقم )4232(؛ 
والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب؟ )63/8)( رقم ))6)5(؛ 
والترمذي، أبواب اللباس عن رسول اهلل ، باب ما جاء يف شد األسنان بالذهب 
)292/3( رق���م )770)(.واحلدي���ث حس���نه الترم���ذي يف جامع���ه، واأللبان���ي يف إرواء الغليل 

.)308/3(
)2( ينظر: البنوك الطبية البشرية ملرحبا )ص84(.
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يف متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً((.
ومس���تند املن���ع من نقل املبيض أو بعض أنس���جته كما أش���ار إليه   
الق���رار: أن املبي���ض هو عضو التناس���ل يف املرأة ويق���وم بإنتاج البيضات 
الالزم���ة حلدوث احلم���ل، وهذه البيضات حتمل الصف���ات الوراثية، وإذا 
ف���رض جناح نقل مبيض امرأة أو بعضه إل���ى أخرى فإنه يحمل الصفات 
الوراثية من امرأة إلىامرأة أخرى. فاملبيض يحتوي على بيضات، فإذا ما 
مت نقل املبيض من امرأة إلى امرأة أخرى فإن حقيقة ذلك نقل املبيض مبا 
يحتوي���ه من بيضات، ويعد ه���ذا العمل نقاًل للبيضة من امرأة إلى أخرى، 
أي اس���تعمال بيضة من غير الزوجة وإخصابه���ا من الزوج، وحقيقة هذا 

النقل خلط األنساب ))(.
وقد جاءت الش���ريعة بسد الطرق املفضية إلى اختالط األنساب،   
كما تقدم بيان ذلك يف املبحث الثالث، فيكون هذا النقل ألنس���جة املبيض 

من امرأة إلى أخرى فعاًل محرماً متنعه الشريعة.

))( ينظر: املوس���وعة الطبية الفقهية لكنعان )ص 9)7(، إمكانية نقل األعضاء التناس���لية للمرأة 
للقصب���ي  )ص 980)(، زراع���ة األعض���اء التناس���لية والغدد التناس���لية للعوضي وجنيب )ص 

 .)2050
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الخاتمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
فق���د تناول���ت يف ه���ذا البحث)جتميد أنس�������جة املبيض(بالدراس���ة 

الفقهية، وتوصلت بعد البحث إلى النتائج اآلتية:
املقصود بتجميد أنس���جة املبيض: استئصال جزء من املبيض مشتمل . )

عل���ى اخلاليا الق���ادرة على إنض���اج البيضات اخلامل���ة احلاملة لها، 
واخلاليا املنتجة لهرمونات األنوثة، وحفظه بواسطة أجهزة ذات تقنية 
عالية يف التبريد لتحافظ على حيوية األنسجة، ومن ثم إعادة غرسها 

يف املريضة يف الوقت املناسب، لتعود وظائف املبيض إلى العمل.
تتم عملية جتميد أنس���جة املبيض لدواٍع مرضية، حني يعرض للمرأة . 2

بع���ض األم���راض التي يتوقع أن تتس���بب بتلف أنس���جة املبيض بفعل 
امل���رض نفس���ه، أو من آث���ار العالج الذي تتعاط���اه املريضة ويكون من 
أعراضه اجلانبية إت���الف خاليا املبيض، كما يتم اللجوء إليها أحياناً 

عند اخلوف من فقد اخلصوبة بسبب تقدم العمر.
مت���ر هذه العملية بثالثة مراحل هي: اس���تئصال أنس���جة املبيض، ثم . 3

جتميدها، ثم إعادة غرسها. 
يجوز استئصال أنسجة املبيض عند حصول غلبة الظن بتلفها، حلفظها . 4

ثم إعادتها يف الوقت املناس���ب حلال املريضة؛ لعموم النصوص الدالة 
على مش���روعية العمل اجلراحي عند احلاجة، ومش���روعية التداوي، 

ومشروعية طلب الذرية وما يؤدي إليه، ووجوب دفع الضرر املتوقع.
يجوز جتميد أنس���جة املبيض حلفظ حيوية اخلاليا، وال يصح القول . 5
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مبنعه سداً لذريعة اختالط األنساب؛ ألن إفضاء التجميد إلى اختالط 
األنساب ذريعة نادرة الوقوع، والنادر ال يبنى عليه حكم. والقول بجواز 
التجمي���د ينبغ���ي أن يقيد بوجود احلاجة املعتب���رة، واقتصار التجميد 
على املستش���فيات واملراكز املرخص���ة وفق آليات تضمن عدم حصول 

التالعب أو اخلطأ يف حفظ هذه األنسجة.
يجوز إعادة غرس أنسجة املبيض يف املريضة نفسها، وال يجوز غرسها . 6

يف مريض���ة أخرى– على فرض إمكانية وقوع ذلك-؛ ألن نقل أنس���جة 
املبيض إلى امرأة أخرى يؤدي إلى اختالط األنساب.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهلل وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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قائمة المصادر والمراجع

أح���كام اجلراح���ة الطبي���ة واآلث���ار املترتبة عليه���ا: د. محمد ب���ن محمد اخملتار   -(
الشنقيطي، مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الثانية، 5)4)ه�.

أحكام القرآن: أبوبكر محمدبن عبداهلل املعافري اإلش���بيلي ابن العربي املالكي،   -2
حتقيق:عل���ي ب���ن محمد البج���اوي، دار إحياء الت���راث العربي، بي���روت، الطبعة 

األولى.
أح���كام الن���وازل يف اإلجن���اب: د. محمد ب���ن هائل املدحجي، دار كنوز إش���بيليا،   -3

الرياض، الطبعة األولى، 432)ه�.
إرواء الغلي���ل يف تخريج أحاديث منار الس���بيل: محم���د بن ناصر الدين األلباني،   -4

املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 405) ه�.
األش���باه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم املع���روف بابن جنيم احلنفي، حتقيق:   -5

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 9)4) ه�.
األشباه والنظائر: جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، دار   -6

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ))4)ه�.
األم: اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بيروت، 0)4)ه�.  -7

إمكانية نقل األعضاء التناس���لية للم���رأة: د. طلعت أحمد القصبي، مجلة مجمع   -8
الفقه اإلسالمي،العدد السادس،اجلزء الثالث، 0)4)ه�.

بدائ���ع الصنائع يف ترتيب الش���رائع: عالء الدين أبو بكر بن مس���عود الكاس���اني   -9
احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 406)ه�.

0)- البنوك الطبية البش���رية وأحكامها الفقهية: د. إس���ماعيل بن غازي مرحبا، دار 
ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األولى، 429)ه�.

))- جام���ع العلوم واحلكم يف ش���رح خمس���ني حديثاً م���ن جوامع الكل���م: زين الدين 
أبوالف���رج اب���ن رجب احلنبل���ي، حتقيق: محم���د األحمدي، دار الس���الم، مصر، 
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الطبعة الثانية، 424)ه�.
2)- اجلامع الكبير: احلافظ أبو عيس���ى محمد بن عيس���ى الترمذي، حتقيق: بشار 

عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 998)م.
3)- اجلام���ع ألح���كام الق���رآن: أبو عبداهلل محم���د بن أحمد بن أب���ي بكر القرطبي 
املالكي، حتقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، 

الطبعة الثانية، 384)ه�.
4)- دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة: د. عمر بن سليمان األشقر وآخرون، 

دار النفائس، عمان، الطبعة األولى، )42)ه�.
5)- رد احملت���ار عل���ى الدر اخملتار يف ش���رح تنوير األبصار )حاش���ية اب���ن عابدين(: 
محم���د أمني ب���ن عمر ب���ن عبدالعزيز عابدين الدمش���قي احلنف���ي، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة الثانية، 2)4)ه�.
6)- زاد املع���اد يف ه���دي خير العباد: ش���مس الدين أبو عب���داهلل محمد بن أبي بكر 
ابن القيم، حتقيق:  ش���عيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

)40)ه�.
7)- زراعة األعضاء التناس���لية والغدد التناس���لية للمرأة والرجل: الدكتورة صديقة 
بنت علي العوضي والدكتور كمال بن محمد جنيب، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 

العددالسادس، اجلزء الثالث، 0)4)ه�.
8)- سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد بن ناصر الدين 

األلباني، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األولى، 5)4)ه�.
9)- السنن الصغرى )اجملتبى(: احلافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، 
حتقيق:  عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 

406)ه�.
20- السنن: احلافظ أبو عبداهلل محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، حتقيق: شعيب 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى. 
)2- الس���نن: احلافظ أبوداود س���ليمان بن األش���عث األزدي السجس���تاني، حتقيق:  
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محمد محيي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بيروت.
22- ش���رح الزركش���ي على مختصر اخلرقي: محمد بن عبد اهلل الزركشي احلنبلي، 
حتقي���ق: د.عبداهلل بن عبد الرحمن اجلبرين، مكتب���ة العبيكان، الطبعة األولى، 

3)4)ه�.
23- ش���رح الس���نة: أبو محمد احلس���ني بن مس���عود بن محم���د بن الف���راء البغوي، 
حتقيق:ش���عيب األرنؤوط ومحمد زهير الش���اويش، املكتب اإلس���المي، دمش���ق، 

بيروت، الطبعة الثانية، 403)ه�.
24- ش���رح صحيح مس���لم: أبو زكري���ا يحي بن ش���رف النووي الش���افعي، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 392)ه�.
25- صحيح البخاري املسمى اجلامع املسند الصحيح اخملتصر من أمور رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���لم وس���ننه وأيام���ه: اإلمام أبو عبداهلل محمد بن إس���ماعيل 
البخ���اري، حتقي���ق: محمد زهي���ر بن ناصر الناص���ر، دار طوق النج���اة، الطبعة 

األولى، 422)ه�.
26- صحيح مس���لم: اإلمام أبو احلس���ني مس���لم بن احلجاج القش���يري النيسابوري، 

حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
27- ع���دة الصابرين وذخيرة الش���اكرين: أبو عبداهلل محمد ب���ن أبي بكر ابن القيم، 

حتقيق: زكريا بن علي يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت.
28- عل���م وظائف األعض���اء: د. صباح بن ناصر العلوجي، دار الفكر، عمان، الطبعة 

الثالثة، 435)ه�.
29- فت���ح الباري بش���رح صحي���ح اإلمام أبي عب���داهلل البخاري: احلاف���ظ أحمد بن 
علي ابن حجر العس���قالني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، 
وقام بإخراجه وصححه وأش���رف على طبعه: محب الدين اخلطيب، داراملعرفة، 

بيروت، 379)ه�.
30- الف���روق )أن���وار البروق يف أنواء الف���روق(: أبو العباس ش���هاب الدين أحمد بن 

إدريس القرايف املالكي، دار عالم الكتب.
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)3- قواعد األحكام يف مصالح األنام: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم، حتقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،4)4) ه�.

32- القواع���د واألص���ول اجلامع���ة والف���روق والتقاس���يم البديع���ة النافعة: الش���يخ 
عبدالرحم���ن ب���ن ناصر الس���عدي، حتقيق: د.خال���د بن علي املش���يقح، دار ابن 

اجلوزي، الدمام، الطبعة األولى، )42)ه�.
33- كش���اف القناع عن منت اإلقناع: منصور بن يون���س البهوتى احلنبلي، دار الكتب 

العلمية.
34- مب���ادئ علم األنس���جة: د. حميد بن أحمد احلاج، دار املس���يرة، عمان، الطبعة 

األولى، 434)ه�.
35- املبس���وط: أبو بكر محمد بن أحمد السرخس���ي احلنف���ي، دار املعرفة، بيروت، 

4)4)ه�.
36- مجموع فتاوى ش���يخ اإلس���الم أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاس���م مبس���اعدة ابن���ه محمد، مجم���ع امللك فه���د لطباعة املصحف 

الشريف، املدينة النبوية.
37- مس���ائل اإلم���ام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح: اإلم���ام أبو عبداهلل أحمد بن 

محمد بن حنبل الشيباني، الدار العلمية، الهند.
38- املس���تصفى يف عل���م األصول: أبو حامد محمد بن محم���د الغزالي، حتقيق: د. 

محمد بن سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة األولى، 7)4)ه�.
39- املسند: اإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، حتقيق: شعيب 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، )42) ه�.
40- املغن���ي: أب���و محمد موفق الدي���ن أحمد اب���ن قدامة املقدس���ي احلنبلي، مكتبة 

القاهرة، 388)ه�.
)4- املوافقات: إبراهيم بن موس���ى بن محمد اللخمي الشاطبي، حتقيق: مشهور بن 

حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األولى، 7)4)ه�.
42- مواه���ب اجللي���ل يف ش���رح مختصر خلي���ل:  بوعبداهلل محمد ب���ن عبدالرحمن 
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احلطاب املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 2)4)ه� .
43- املوس���وعة الفقهي���ة الطبية: د. أحم���د بن محمد كنع���ان، دار النفائس، بيروت، 

الطبعة األولى، 420)ه�.
44- املوطأ: إمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي، رواية يحيى بن يحيى اللّيثّي، 
حتقي���ق: بش���ار عواد مع���روف، دار الغرب اإلس���المي، بيروت، الطبع���ة الثانية، 

7)4)ه�.
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ملخص البحث

الوقوف بعرفة آكد أركان احلج، ومما يشتغل به كثير من احلجاج يوم 
عرفة سعيهم من منازلهم يف عرفة مهما بعدت إلى اجلبل املعروف بجبل 
الرحم���ة، وحرصهم على صعوده، والوق���وف عليه؛ العتقادات اعتقدوها، 
وأمور توهموها، وقد جاء هذا البحث لبيان األحكام الفقهية املتعلقة بهذا 

اجلبل.
م���ن خالل التعريف باجلبل، وبيان مايثبت له من أس���ماء، وأن عرفة 

كلها موقف، فحيثما وقف احلاج منها من سهل أو جبل أجزأه ذلك.
وأن أفضل مواضع الوقوف يف عرفة هو موقف النبي صلى اهلل عليه 
وس���لم، وه���و يف مرتفع م���ن أرض عرفات يقع جنوب جب���ل عرفات حذاء 
اجلزء اجلنوبي الشرقي منه، وأنه ال يُشرع صعود جبل عرفات، وال يختص 
الوقوف عليه بفضيلة زائدة على سائر أرض عرفة، ولم يثبت أن أحداً من 
األنبياء عليهم الصالة والس���الم أو الصحابة رضي اهلل عنهم وقفوا على 

هذا اجلبل، ولم تثبت نسبة القول باملشروعية ألحٍد من العلماء.
والس���نة اس���تقبال القبلة ح���ال الوقوف بعرفة، وال جت���وز تهيئة جبل 

عرفات ليكون مزاراً.
ولم يكن من مقصود البحث التوسع يف أعمال الناس يف هذا اجلبل، 

وال وصف ما أُحدث فيه يف أوقات مختلفة من منشآت وأبنية.
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املقدمة:

احلم���د هلل رب العامل���ن، والصالة والس���الم على نبين���ا محمد وآله 
وصحبه أجمعن.

أما بعد:

ف���إن احلج املب���رور من أفضل األعمال، والوق���وف بعرفة آكد أركانه، 
ويف هذا املوقف العظيم يفيض اهلل على احلجاج من بركاته، وينزل عليهم 
م���ن رحماته، وهو موقف إجاب���ة وتعظيم وإخبات وتض���رع، وذكر ودعاء، 
���ر اهلل له إجابة النداء، والوصول إلى مواضع النسك،  فكان حرياً مبن يسَّ
وشهود هذه املشاهد أن يعتني بإمتام نسكه، وأن يشتغل باملقصود األعظم 

الذي شرع احلج من أجله.
ومم���ا يش���تغل ب���ه كثير من احلجاج ع���ن ذلك يوم عرفة س���عيهم من 
منازلهم يف عرفة مهما بعدت إلى اجلبل املعروف بجبل الرحمة، وحرصهم 
على صعوده، والوقوف عليه، العتقادات اعتقدوها وأمور توهموها، ولهذا 
رأي���ت الكتاب���ة يف ه���ذا املوض���وع ومتعلقاته يف هذا البح���ث الذي جعلت 
عنوانه: )األحكام الفقهية املتعلقة بجبل عرفة - املعروف بجبل الرحمة(.

أسباب الكتابة يف املوضوع:

1 - تعلقه بركن من أركان احلج وهو الوقوف بعرفة.
2 - اعتق���اد كثي���ر من العامة فض���ل صعود اجلب���ل، والوقوف عليه، 

وتعلق قلوبهم به.
3 - حترير أحكام هذا املوضوع وإيضاح مشكالته.
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4 - دع���وة بع���ض الناس إلى تهيئة اجلبل وتيس���ير نق���ل الناس إليه، 
ليكون مزاراً طول العام.

الدراسات السابقة:

لم أقف على كتابة مفردة يف املوضوع س���وى ما كتبه الش���يخ بكر أبو 
زيد رحمه اهلل بعنوان: )جبل إالل بعرفات، حتقيقات تاريخية ش���رعية(، 
وهو بحث قيم أظهر فيه املؤلف س���عة يف االطالع، ورصانة يف األس���لوب، 

وحاّلً لبعض اإلشكاالت، وحتقيقاً لبعض املواضع.
ولكن���ه بس���ط القول يف جوانب من البح���ث، وأجمل القول يف جوانب 

أخرى.
وال أريد املقارنة بن ما كتبته وما كتبه الشيخ بكر رحمه اهلل، ولكنني 
على يقن بأن من قرأ البحثن قراءة فاحصة س���يدرك صحة قولهم: كم 

ترك األول لآلخر؟
وكن���ت استس���هلت الكتاب���ة يف املوض���وع أول األمر، ثم تب���نَّ لي بعد 

ق فيه أنه ليس كذلك. التعمُّ
خطة البحث:

انتظمت خطة البحث بعد هذه املقدمة يف سبعة مباحث، وخامتة.
املبحث األول: التعريف بجبل عرفة، وأسماؤه، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف بجبل عرفة.
املطلب الثاني: أسماء جبل عرفة.

املبحث الثاني: كل عرفة موقف.
املبحث الثالث: أفضل مواضع الوقوف يف عرفة.
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املبح�������ث الرابع: مكان وق�������وف النبي  يف عرفة، وفيه ثالثة 
مطالب:

. املطلب األول: وصف جابر رضي اهلل عنه ملوقف النبي
املطل���ب الثان���ي: وصف موقف النبي  فيم���ا رواه األزرقي 

والفاكهي.
. املطلب الثالث: أقوال بعض العلماء يف تعين موقف النبي
املبح�������ث اخلامس: صع�������ود جبل عرفات، والوق�������وف عليه، وفيه ثالثة 

مطالب:
املطلب األول: حكم صعود جبل عرفات.

املطلب الثاني: حتقيق نس���بة القول مبش���روعية الوقوف على اجلبل 
إلى بعض العلماء.

املطلب الثالث: مسائل قد تشكل، وفيه مسألتان:
املسألة األولى: موقف األنبياء يف عرفة.

املس���ألة الثاني���ة: هل وقف أح���د من الصحابة عل���ى اجلبل املعروف 
بجبل الرحمة؟

املبحث السادس: استقبال اجلبل عند الوقوف بعرفة.
املبحث السابع: تهيئة جبل عرفات ليكون مزارًا طول العام.

اخلامتة.
هذا، وليس من مقصود البحث التوسع يف الكالم على ما يعمله بعض 
���ح، وتقبيل، وط���واف، وصالة،  اجله���ال يف ه���ذا اجلبل، من تبّرك، ومتسُّ

وتعليق خرق، وإيقاد شموع، وغير ذلك.
ولي���س م���ن مقص���وده كذل���ك التوس���ع يف وص���ف م���ا أُح���دث في���ه 
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والقب���ة  آدم،  إل���ى  املنس���وبة  أبني���ة، كالقب���ة  م���ن  أوق���ات متفاوت���ة  يف 
ى مبس���جد إبراهيم، واملسمى  املنس���وبة إلى أم س���لمة، واملس���جد املس���مَّ
ذل���ك. وغي���ر  امل���اء،  وحي���اض  والش���اخص،  الصخ���رات،  مبس���جد 
وقد اعتنيت بتحرير مواضع اإلجماع واخلالف مع التوثيق، وحرصت 
عل���ى التوثي���ق بالنقل عند احلاجة، ولم أترج���م لألعالم طلباً لالختصار، 
وإمن���ا أذك���ر وفاة العالم عن���د احلاجة، واجتهدت يف إع���داد هذا البحث 
يت فيه الصواب، فإن أصبته فهو ما أرجوه وأسعى إليه، وإن أخطأته  وحترَّ
فأستغفر اهلل وأتوب إليه، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

أجمعن.
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المبحث األول: التعريف بجبل عرفة، وأسماؤه

وفيه مطلبان:
املطلب األول: التعريف بجبل عرفة

)عرفة - بفتح العن والراء والفاء - أرض املوقف موقف احلج()1(.
وهو فسيح من األرض، معلوم موقعه وحدوده بالتوارث، وشهرته تغني 

عن مزيد الكالم فيه.
ومث���ل ذل���ك جبل عرف���ة فإنه إذا أطلق انصرف إل���ى جبل صغير من 
حجارة صلدة متراكم بعضها فوق بعض يف وس���ط عرفات، يعرفه الناس 

باسم جبل الرحمة، وعند العرب باسم إالل على وزن هالل.
قال الرافعي: )وجبل الرحمة يف وسط عرصة عرفات( )2(.

وقال: )وهو جبل صغير ليس بالعالي جداً، ينقطع من كل جانب( )3(.
ورمبا أطلق جبل عرفة على جبل سعد، وهو اجلبل الكبير الذي يحد 

عرفة من الشرق، وليس مقصوداً يف هذا البحث.
املطلب الثاني: أسماء جبل عرفة

ى هذا اجلبل بعدد من األسماء، وهذا بيانها: يسمَّ
األول: جبل عرفة، أو جبل عرفات.

وقد ورد إطالق هذا االسم يف أثر عن جبير بن مطعم رضي اهلل عنه 

)1(  األماكن للحازمي ص 669.
)2(  فتح العزيز 367/7، وانظر: اإليضاح يف مناس���ك احلج للنووي ص 318، وش���رح النووي على 

مسلم 185/8.
)3(  االستبصار يف عجائب األمصار 35/1.
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قال: )حججت مع عمر بن اخلطاب آخر حجة حجها، فبينا نحن واقفون 
معه على جبل عرفة...( )1(.

وقال اخلليل بن أحمد: )إالل: جبل مبكة هو جبل عرفات( )2(.
وق���ال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمي���ة: )ومن ذل���ك القبة الت���ي على جبل 

عرفات( )3(.
ه���ذا وقد روى ابن جرير يف تفس���يره ق���ال: حدثني املثنى قال حدثنا 
س���ويد ق���ال أخبرنا ابن املبارك عن زكريا ع���ن ابن أبي جنيح عن مجاهد 
قال: قال ابن عباس: )أصل اجلبل الذي يلي عرنة وما وراءه موقف حتى 

يأتي جبل عرفة( )4(.
واستدل الشيخ بكر أبو زيد رحمه اهلل على هذه التسمية بهذا األثر)5(. 
ا لعرفة من اجلهة الشرقية،  وفيه نظر ألن ابن عباس جعل جبل عرفة حّدً
ا لها من الش���رق بل هو يف  ولي���س جب���ل عرفة املعروف بجبل الرحمة حّدً

ى بهذا االسم. وسطها. والذي يظهر أن املقصود جبل سعد فإنه يسمَّ
جاء يف تقرير اللجنة املكونة من الشيخ محمد بن إبراهيم لبيان حدود 
ى اآلن  عرفة )ويحد موقف عرفات من اجلهة الشرقية جبل عرفات املسمَّ
بجبل س���عد، والواقع ش���رقي جبل الرحمة، واملمتد على ش���كل قوس من 

)1(  سيأتي تخريجه وبيان معناه يف املطلب الثالث من املبحث اخلامس.
)2(  العن 361/8.

)3(  اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم 338/2.
)4(  جامع البيان 174/4، ورواه الفاكهي كما يف أخبار مكة 303/4.

)5(  جبل إالل بعرفات، ص )22، 23(.
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جهة الشمال إلى جهة اجلنوب( )1(.
الثاني: جبل إالل، على وزن هالل، أو سحاب.

وهو االس���م األش���هر له عند الع���رب، قال ابن الصالح: )واس���مه يف 
لسان العرب إالل( )2(.

قال النابغة الذبياني:
حلفت فل���م أترك لنفسك ريبة         وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع
مبصطحبات من لصاف وثبرة          يزرن إالالً سيرهن التدافع)3(

وقال أبو طالب:
إالل إلى مفضى الشراج القوابل)4( وباملشعر األقصى إذا عمدوا له  

وقال أمية بن أبي الصلت:
كم���ا نظ���ر احلجي���ج إل���ى إالل)5( وبّذ القائلن فهم إليهم   

وقال طفيل:
يزرن إالالً ال ينّحنب غيره         ب���كل مل���بِّ أش���عث ال���رأس محرم)6(

ويف املراد بإالل ثالثة أقوال:
القول األول: أنه جبل عرفة املعروف بجبل الرحمة.

)1(  فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 184/5.
)2(  صلة الناسك يف صفة املناسك ص 229، 230.

)3(  العن 361/8، وجمهرة اللغة 247/1.
)4(  السيرة النبوية البن هشام 246/1.

)5(  األماكن للحازمي 82/1.
)6(  معجم ما استعجم 185/1.
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قال اخلليل: )إالل: جبل مبكة هو جبل عرفات()1(.
وقال الهمداني: )إالل: جبل املوقف بعرفة( )2(.

وقال أبو عبيد البكري: )إالل بكس���ر أول���ه على وزن فعال كأنه جمع 
ألة جبل صغير من رمل عن مين اإلمام بعرفة( )3(.

القول الثاني: أنه جبل رمل يقوم عليه اإلمام بعرفة.
ق���ال أب���و بكر بن دريد املتوفى س���نة 221ه����: )وإالل: جبل رمل يقوم 

عليه اإلمام بعرفة( ثم ذكر شعر النابغة)4(.
القول الثالث: أنه البيت احلرام.

ق���ال احلازمي: )إالل... عل���ى وزن بالل جبل عن مين اإلمام بعرفة، 
وقال الزبير بن بكر: إالل هو البيت احلرام يف قول بعضهم، والقول األول 

أصح( )5(.
والقول األول أقرب، وجبل عرفة جبل من حجارة صلدة متراكم بعضها 
ف���وق بعض كما هو مش���اهد، وليس جباًل من رمل، يق���ول الرحالة ناصر 
خس���رو: )وعلى بعد فرس���خ جبل حجري صغير يسمى جبل الرحمة( )6(.
وقال ابن رشيد تعليقاً على كالم أبي عبيد البكري: )وهذا الذي قاله 
أب���و عبيد ونقله كله صحيح إال قوله إنه جبل رمل فليس كذلك، وإمنا هو 

)1(  العن 361/8.
)2(  صفة جزيرة العرب 180/1.
)3(  معجم ما استعجم 185/1.

)4(  جمهرة اللغة 247/1.
)5(  األماكن 82/1.

)6(  سفرنامة 136/1.



د. سليمان بن أحمد الملحم

76

جبل مرتفع من حجر صلد()1(.
الثالث: جبل الرحمة.

هذه التسمية من أشهر التسميات جلبل عرفات، وهي منتشرة يف كتب 
العلم���اء وبن الن���اس، وإذا ورد ذكر للجبل بغير هذه التس���مية أعقبوا ذلك 

بذكرها غالباً بياناً للمقصود.
ولي مع هذه التسمية وقفتان:

الوقف���ة األول���ى: وردت هذه التس���مية عند بع���ض املتقدمن بصيغة 
اجلمع.

قال الهمداني املتوفى س���نة 224ه� يف وصف���ه جلزيرة العرب: )وبها 
البي���ت احلرام... ومقام إبراهيم عليه الس���الم، وأم القرى ومخرج النبوة 
ومع���دن الرس���الة... وبه���ا أرض يثرب مهاجر النب���ي  وحرمه 

ومركز اإلسالم... وجبال الرحمة( )2(.
وقال ابن عبدالبر: )وموضع الوقوف بجبال الرحمة معروف( )3(.

وق���ال ابن بط���ال: )ثم يطلع إل���ى جبال الرحمة يدع���و إلى أن تغرب 
الشمس( )4(.

والظاهر أن مقصودهم مجموعة اجلبيالت التي تكتنف موقف النبي 
، ومنها جبل عرفة املشهور، كما يظهر من عبارة ابن عبدالبر 

وابن بطال.

)1(  ملء العيبة 91/1.
)2(  صفة جزيرة العرب 2/1، 3.

)3(  التمهيد 386/11.
)4(  شرح صحيح البخاري البن بطال 334/4.
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ثم غلب إطالق التسمية بصيغة اإلفراد، فال تكاد جتد التعبير باجلمع 
بعد ذلك، ولعل س���بب ذلك أن جبل عرف���ات هو األكبر واألبرز من بن هذه 
اجلبيالت، وهي كالتابعة له، وتسميتها بالنبعة والنبيعة وذات النابت مشعر 
بذلك كما س���يأتي، فإذا أطلق جبل الرحمة ش���ملها جميعاً، وإن كان عرف 

الناس ال يفهم من هذا االسم إال اجلبل وحده.
تنبي�������ه: قال الش���يخ بكر أبو زيد: )جب���ل الرحمة: أقدم نص رأيته يف 
إطالقه هو قول الرحالة ناصر خس���رو املولود س���نة 394ه� واملتوفى سنة 

444ه� وقيل سنة 454ه� يف رحلته املسماة سفر نامة( )1(.
والذي يظهر أن التس���مية قدمية أما باعتبار اجلمع فكما س���بق عن 
الهمداني، وأما باعتبار اإلفراد فإن ناصر خس���رو قال يف بعض املواضع: 
ى جبل الرحمة( )2(. وهذا يدل على أن التسمية  )جبل حجري صغير يُسمَّ

معروفة قبله.
الوقفة الثانية: ذكر بعض املعاصرين أنه ال ينبغي تسمية جبل عرفات 
بجب���ل الرحمة لئال يفه���م منها أن الرحمة إمنا تنزل ي���وم عرفة على من 
يق���ف عل���ى اجلبل فق���ط، ولئال يكون ذل���ك مغرياً للن���اس بصعود اجلبل 

والوقوف عليه.
س���ئل الش���يخ محمد بن عثيمن رحمه اهلل هذا السؤال: )يطلق على 

جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية؟ وهل لها أصل؟(.
فأج���اب: ه���ذه التس���مية ال أعلم لها أصاًل من الس���نة، أي أن اجلبل 
الذي يف عرفة، الذي وقف عنده النبي  يس���مى جبل الرحمة، 

)1(  جبل إالل بعرفات ص 23.
)2(  سفر نامة ص 136.
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وإذا لم يكن لها أصل من السنة فإنه ال ينبغي أن يطلق عليه ذلك، والذين 
أطلقوا عليه هذا االسم لعلهم الحظوا أن هذا املوقف موقف عظيم، تتبن 
فيه مغفرة اهلل ورحمته للواقفن يف عرفة فسموه بهذا االسم، واألولى أال 
يس���ّمى بهذا االس���م، وليقل: جبل عرفة، أو اجلبل الذي وقف عنده النبي 

، وما أشبه ذلك( )1(.
وق���ال الش���يخ بكر أبو زي���د: )املتعّن ه���و إرجاع الش���يء إلى أصله، 
وتس���ميته باس���مه، الس���يما فيما يتعلق مبواضع النس���ك والتعبد، فلنقل: 
جبل إالل أو جبل عرفة، ويزيد األمر هنا أن هذا االس���م املستحدث جبل 
الرحم���ة فيه مزيد إغراء جلهلة احلجيج بقص���د الذهاب إليه، والوقوف 
عليه، مما يحصل منه إضرار جسيم، وتعبد مبا لم يشرع( )2(، هذا، ومما 
يالح���ظ أن كثيراً من العلماء ال يس���مي جبل عرفة بجب���ل الرحمة ابتداء 
وإمن���ا يذكر ذلك على س���بيل احلكاية فيق���ول: املعروف، أو املش���هور، أو 

املسمى، أو الذي يسمى بجبل الرحمة ونحو ذلك.
الرابع: جبل الدعاء.

وردت هذه التس���مية يف س���ياق كالم للم���اوردي عند بيان���ه للموقف 
األفضل يف عرفة، وفهم منها بعضهم أنه يريد جبل عرفة املعروف بجبل 

الرحمة.
ولكن احملب الطبري قال بعد ذكره لكالم املاوردي: )وهذا صريح يف 
أنه أراد بجبل الدعاء: النابت الذي وقف عليه رسول اهلل ، وال 

)1(  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمن 32/23.
)2(  جبل إالل بعرفات، ص 31. 
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تعرض يف كالمه جلبل الرحمة بنفي أو إثبات( )1(.
اخلامس: جبل املشاة.

ح ابن الصالح ومحب الدين الطبري ضبط هذه الكلمة يف حديث  رجَّ
جابر باجليم وأن املراد به جبل عرفة.

  والراج���ح غير ذلك كما س���يتضح عند بيان موقف النبي
يف عرفة.

السادس: القرن.
قال ابن هش���ام: )القرن يف أصل كالم العرب جبيل صغير مس���تطيل 

منقطع عن جبل كبير( )2(.
وقال األصمعي: )القرن: جبل مطل على عرفات( )3(.

يقول س���عد بن جنيدل: )ما ذكره ياقوت عن األصمعي يف قوله جبل 
مط���ل بعرفات، هذا اجلبل قرن صغير مطل عل���ى املوقف بعرفات، يقف 
عن���ده احل���اج يوم عرفة، ويس���مى يف ه���ذا العهد القري���ن، تصغير قرن، 

ويسمى أيضاً جبل الرحمة( )4(.
هكذا قال، واهلل أعلم.

ويقول الش���يخ فيص���ل املبارك: )م���ا يفعله العوام من اس���تقبال قرن 

)1(  الق���رى لقاص���د أم القرى ص 386، وس���يأتي مزيد توضيح لهذا األم���ر يف املطلب الثاني من 
املبحث اخلامس.

)2(  املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاني صحيح مسلم ص 366، وانظر: مشارق األنوار 198/2، 
ولسان العرب 334/13.

)3(  تهذيب اللغة 85/9، ولسان العرب 341/13، واألماكن ص 775، ومعجم البلدان 332/4.
)4(  معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري ص 363.



د. سليمان بن أحمد الملحم

80

عرفة واستدبار القبلة عند الدعاء بدعة مخالفة للسنة( )1(.
السابع: القرين، تصغير قرن.

ق���ال اب���ن اجملاور يف رحلت���ه التي قام بها عام 620ه����: )من مكة إلى 
القرين فرسخ، من القرين إلى البيضاء فرسخان...( إلخ)2(.

فإن كان املراد جبل عرفة فالتسمية قدمية.
وقال الشيخ عبداهلل بن جاسر: )وبعض العامة تسميه القرين، بضم 

القاف مصغراً()3(.
والظاهر أن تس���ميته بالقرن والقرين لدخوله فيما يطلق عليه القرن 
يف لغ���ة الع���رب، وهو اجلب���ل الصغير املنقط���ع عن اجلب���ل الكبير، وهما 

اسمان ال يختصان بهذا اجلبل.
وق���د ج���اء عن���د األزرقي إطالق الق���رن على جبيل صغي���ر دونه إلى 
موقف النبي  فقال: )حيث يقف عش���ية عرفة على قرن يقال 

له النابت بينه وبن موقف النبي  عشرة أذرع( )4(.
وقال الش���يخ بكر أبو زيد: )إطالق اس���م القرين على إالل هو بحكم 

االصطالح العام يف لسان العرب، ال أنه اسم يخصه( )5(.
الثامن: كبكب

)1(  خالصة الكالم شرح عمدة األحكام 218/1.
)2(  مجلة العرب، اجمللد الثامن، ص 896.

)3(  مفيد األنام 56/4ن وانظر: معجم املعالم اجلغرافية يف السيرة النبوية للبالدي ص 32.
)4(  أخبار مكة لألزرقي 586/2، ومثله عند الفاكهي 35/5.

)5(  جبل إالل بعرفات ص 30.
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قال محب الدين الطبري: )وذكر ابن أبي الصيف)1( يف بعض تعاليقه 
على اجلوهري أن اسم جبل الرحمة الذي يقال له جبل املشاة: كبكب( )2(.
ثم تعقبه بقوله: )املشهور يف كبكب أنه اسم جبل بأعلى نعمان، بقرب 

الثنايا، عنده قوم يدعون الكباكبة، نسبة إليه( )3(.
وقال األزهري: )كبكب وهو اجلبل األحمر الذي جتعله خلف ظهرك 

إذا وقفت بعرفة( )4(.
وقال الزمخشري: )كبكب: جبل لهذيل مشرف على موقف عرفة( )5(.

)1(  القرى لقاصد أم القرى ص )386(.
)2(  هو: )محمد بن إس���ماعيل بن أبي الصيف اليمني، فقيه احلرم... تويف س���نة تسع وستمائة(، 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 46/8.
)3(  القرى ص )386(.

)4(  تهذيب اللغة 349/10، وانظر: معجم ما استعجم 1112/4.
)5(  اجلبال واألمكنة واملياه 279/1.
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المبحث الثاني: كل عرفة موقف

عرفة كلها موقف، فحيثما وقف احلاج منها من س���هل أو جبل أجزأه 
ذلك.

وليس بن العلماء خالف يف ذلك، وهلل احلمد)1(.
األدلة على ذلك:

الدليل األول: قول اهلل سبحانه: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ژ )2(.
قال القرطبي: )ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة 

كلها موقف()3(.
وق���ال أب���و حيان: )قول���ه: »من عرف���ات« البتداء الغاي���ة، وهي تتعلق 
بأفضت���م، وظاه���ر هذا اللف���ظ يقتضي عموم عرفات، فم���ن أي نواحيها 

أفاض أجزأه، ويقتضي ذلك جواز الوقوف بأي نواحيها( )4(.
الدلي�������ل الثاني: عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه أن رس���ول اهلل 

 قال: )وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف( )5(.
ق���ال الباج���ي: )يريد أال يختص بعضها به���ذا احلكم دون بعض، وأن 

)1(  انظ���ر: املبس���وط 17/4، وفت���ح القدي���ر 142/1، وتبين احلقائ���ق 24/2، والتمهيد 11/10، 
واملنتقى شرح املوطأ 16/3، والفواكه الدواني 261/1، ومختصر املزني 164/8، وفتح العزيز 

362/7، واجملموع 93/8، واملغني 367/3، واملبدع 210/3، وشرح منتهى اإلرادات 579/1.
)2(  سورة البقرة، آية: 198.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن 418/2.
)4(  البحر احمليط 295/2.

)5(  رواه مسلم يف صحيحه، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 893/2 رقم 1218، ورواه اإلمام أحمد 
يف مس���نده 381/22 رقم 14498، والنس���ائي يف السنن الكبرى، باب رفع اليدين يف الدعاء بعرفة 

158/4 رقم 3994.
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من وقف يف أي موضع شاء منها فقد أجزأه ذلك يف الوقوف بعرفة، لئال 
.)1() يتضايق الناس مبوضع وقوف النبي

وقال املناوي: )أرد به دفع توهم تعّن املوقف الذي اختاره هو للوقوف()2(.
الدلي�������ل الثالث: عن عل���ي بن أبي طالب رض���ي اهلل عنه قال: وقف 
رسول اهلل  بعرفة فقال: )هذه عرفة وهو املوقف وعرفة كلها 

موقف( )3(.
الدليل الرابع: قال اإلمام أحمد: حدثنا س���فيان عن عمرو يعني ابن 
دينار عن عمرو بن عبداهلل بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن 
مربع األنصاري ونحن يف مكان من املوقف بعيد فقال: إني رس���ول رسول 
اهلل إليك���م يق���ول: )كونوا على مش���اعركم هذه فإنكم عل���ى إرث من إرث 

إبراهيم( ملكان تباعده عمرو)4(.
يقول املباركفوري: )على إرث من إرث إبراهيم( علة لألمر باالستقرار 

)1(  املنتقى شرح املوطأ 16/3.
)2(  فتح القدير شرح اجلامع الصغير 314/4، وانظر: شرح الزرقاني على املوطأ 505/2.

)3(  رواه أبو داود، كتاب املناسك باب الصالة بجمع 478/2 رقم 1935، ورواه الترمذي يف سننه، 
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 224/2 رقم 889 بتحقيق بش���ار عواد، والبيهقي يف الس���نن 
الكبرى، باب حيث ما وقف من املزدلفة أجزأه 199/5 رقم 9504، والبزار يف مسنده 164/2 

رقم 532.
)4(  رواه اإلمام أحمد يف مسنده 468/28 رقم 17233، وأخرجه الشافعي كما يف مسنده 241/1، 
واحلميدي يف مسنده 491/1 رقم 587، وأبو داود يف سننه باب موضع الوقوف بعرفة 189/2 
رق���م 1919، والترم���ذي يف س���ننه باب ما جاء يف الوق���وف بعرفات 222/2 رق���م 883، وقال 
الترمذي: حديث ابن مربع حديث حسن صحيح، والنسائي يف السنن الكبرى، رفع اليدين يف 

الدعاء بعرفة 159/4 رقم 3996، وابن ماجه باب املوقف بعرفات 1001/2 رقم 3011.
ه بعيداً، انظر: الفتح الرباني 123/12.  وقوله: »ملكان تباعده عمرو«: أي أن عمرو بن دينار عدَّ  
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والتثبت على الوقوف يف مواقفهم القدمية، علل ذلك بأن موقفهم موقف 
إبراهيم ورثوه منه ولم يخطئوا يف الوقوف فيه عن سنته، فإن عرفة كلها 
موقف، والواقف بأي جزء منها آت بسنته متبع لطريقته، وإن بعد موقفه 

.)1() عن موقف النبي
الدليل اخلامس: اإلجماع، قال ابن عبدالبر: )وحيثما نزل من عرفة 
فجائز، وكذلك وقوفه منها حيثما وقف فجائز إال بطن عرنة...(، ثم قال: 

)قال أبو عمر: هذا كله ما ال خالف بن علماء املسلمن فيه( )2(.
وق���ال الن���ووي: )يصح الوق���وف يف أي جزء كان م���ن عرفات بإجماع 

العلماء( )3(.
وق���ال الزيلع���ي: )وعرفات كلها موقف إال بط���ن عرنة... عليه إجماع 

املسلمن( )4(.
وأم���ا بط���ن عرنة)5( فليس من املوقف، ومن اكتف���ى بالوقوف فيه ولم 

يدخل عرفة يف وقت الوقوف لم يجزئه.
ع���ن جبير بن مطعم رض���ي اهلل عنه عن النبي  قال: )كل 

)1(  حتفة األحوذي 532/3.
)2(  التمهيد 11/10.
)3(  اجملموع 105/8.

)4(  تبين احلقائق 24/2، 25.
)5(  بط���ن عرن���ة: هو بطن الوادي الذي فيه مس���جد عرفة، كما يف معجم ما اس���تعجم 1191/4، 
ومشارق األنوار على صحاح اآلثار 117/1، ويف املنتقى للباجي 17/3 )قال مالك يف املوازية: 
)بطن عرنة هو واد يف عرفة يقال إن حائط مسجد عرفة القبلي على حّده لو سقط ما سقط 

إال فيه(.
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عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة( )1(.
قال النووي: )وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء 

كافة إال مالكاً قال: هي من عرفات( )2(.
وقال القاضي عياض: )اتفق العلماء على أنه ال موقف فيه، واختلفوا 

إذا فعل( )3(.
وهو يشير بهذا إلى قول ملالك رحمه اهلل، قال ابن عبدالبر: )واختلف 
العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة، فقال مالك فيما ذكره ابن املنذر عنه يهريق 
دماً وحجه تام، قال أبو عمر: روى هذه الرواية عن مالك خالد بن نزار( )4(.

)1(  رواه م���ن حدي���ث جبي���ر بن مطعم اإلمام أحمد يف مس���نده 316/27 رقم 16751، والبزار يف 
مس���نده 363/8 رق���م 3444، واب���ن حبان يف صحيح���ه، ذكر وقوف احلاج بعرف���ات واملزدلفة 
166/9 رقم 3854، ورواه من حديث جابر ابن ماجه يف سننه، باب املوقف بعرفات 1002/2 
رق���م 3012، ورواه م���ن حدي���ث ابن عباس اب���ن خزمية يف صحيحه، ب���اب الزجر عن الوقوف 
بعرنة 254/4 رقم 2816، والطحاوي يف ش���رح مش���كل اآلثار 229/3 رقم 1194، واحلاكم يف 
املس���تدرك 633/1 رق���م 1697، وق���ال: هذا حديث صحيح على ش���رط مس���لم، والبيهقي يف 
س���ننه، ب���اب حيث ما وقف يف عرفة أج���زأه 187/5 رقم 9460، ويف ثب���وت األمر بالرفع عن 
بطن عرنة كالم كثير. وانظر يف طرقه والكالم عليها البدر املنير 237/6، والتلخيص احلبير 
550/2، ونصب الراية 60/3، قال ابن عبدالبر يف االس���تذكار 274/4: )هذا احلديث يتصل 
م���ن حدي���ث جابر وابن عباس وعلي بن أبي طالب، وقد ذكرنا طرقه يف التمهيد وأكثرها ليس 
فيه ذكر بطن عرنة، وإسناده صحيح عند الفقهاء وهو محفوظ من حديث أبي هريرة(، وقال 
أحم���د ب���ن محمد بن الصديق الغم���اري بعد أن تكلم على طرقه: )إال أن ش���هرة احلديث بن 
الفقه���اء يف الص���در األول ووروده من هذه الط���رق املتعددة يدفع كل وهن يتطرق إلى احلديث 

من جهة اإلسناد على أنه قد مرَّ له ثالثة أسانيد صحاح(، تخريج أحاديث البداية 406/5.
)2(  شرح النووي على مسلم 181/8.

)3(  إكمال املعلم بفوائد مسلم 289/4.
)4(  االستذكار 275/4.
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قل���ت: املفه���وم من كالم بعض املالكية أن اخلالف يف مس���جد عرفة، 
وليس يف جميع وادي عرنة، ففي النوادر والزيادات: )قال مالك: لم يصب 
م���ن وقف مبس���جد عرفة، قي���ل: فإن فعل حتى وقع؟ ق���ال: ال أدري. قال 

أصبغ: ال حج له وأراه من بطن عرنة()1(.
)وقد حكى سند االتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة وال يجزئ 

الوقوف به، قال واختلفوا يف مسجد عرفة( )2(.
وقال القرايف: )واتفق اجلميع على أن وادي عرنة ليس من عرفة وال 
يج���زئ الوق���وف به، واختلفوا يف مس���جد عرفة، ق���ال مالك لم يصب من 
وق���ف ب���ه، قيل: فإن فعل؟ ق���ال: ال أدري، وقال أصب���غ: ال يجزئ، واختار 

محمد اإلجزاء( )3(.
ونق���ل احلطاب عن صاحب االس���تظهار يف مس���ائل اخل���الف قوله: 
)والذي حكى ابن املنذر وغيره عن مالك ليس هو املشهور يف كتب املغاربة 
فيمن وقف مبس���جد عرفة، ثم ذكر توقف مالك فيمن وقف فيه، ثم قال: 
فهذا االختالف يف مسجد عرفة الذي قيل فيه: أنه خارج من بطن عرنة( )4(.
ونقل عن تقي الدين الفاس���ي قول���ه: )ويف صحة ذلك عنه نظر على 
مقتض���ى ما ذكره الفقهاء املالكية يف كتبهم، ألنه توقف يف إجزاء الوقوف 

مبسجد عرفة مع كونه مختلفاً فيه هل هو من عرفة أو من عرنة( )5(.

)1(  النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غيرها من األمهات 394/2.
)2(  مواهب اجلليل 97/3.

)3(  الذخيرة 256/3.
)4(  مواهب اجلليل 97/3.

)5(  املرجع السابق.
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المبحث الثالث: أفضل مواضع الوقوف في عرفة

ذهب احلنفية والش���افعية واحلنابلة إلى أن أفضل املواقف يف عرفة 
. هو موقف النبي

فإن تيس���ر له الوق���وف فيه من غير حصول مفس���دة فليحرص على 
ذلك، وإال فليقرب منه حسب اإلمكان)1(.

واختلف���ت يف هذه املس���ألة أق���وال املالكية، قال أب���و الوليد الباجي: 
)عرف���ة كلها موق���ف، فهذا يف اجلواز، وإن كنا نس���تحب الوقوف يف ذلك 
املوض���ع وم���ا يقرب منه تب���ركاً بالنبي ، وقد ق���ال ابن حبيب: 
وحي���ث يقف اإلمام أفضل، وقد قال ابن املواز عن مالك: ليس يف موضع 
م���ن ذلك فض���ل إذا وقف مع الناس، ومن تأخر ع���ن الناس فوقف دونهم 

أجزأه، قال ابن املواز: إذا ارتفع عن بطن عرنة( )2(.
اب بجمع أقوال املالكية يف هذه املسألة وحتريرها،  وقد اعتنى احلطَّ
ومم���ا قاله: )قال ابن معلَّى.... وقد اعت���رض على قوله: ليس ملوضع من 
عرفة فضيلة على غيره؛ ألن العلماء اس���تحبوا الوقوف حيث وقف رسول 
اق املذهب على اس���تحباب هذا املوضع  اهلل ... وق���د نصَّ حذَّ

للوقوف فينبغي االعتناء باحملافظة عليه، واالهتمام بالقصد إليه()3(.

)1(  انظر: تبين احلقائق 24/2، والبحر الرائق 365/2، ومجمع األنهر 276/1، واحلاوي الكبير 
172/4، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي 315/4، واجملموع شرح املهذب 105/8، والهداية 

على مذهب اإلمام أحمد للكلوذاني /192، واملغني 267/5، واملبدع 210/3.
)2(  املنتقى 16/3، وينبغي حمل التبرك املذكور على طلب البركة مبتابعته عليه الصالة والسالم.
)3(  مواه���ب اجلليل 92/3، وانظ���ر: التفريع البن اجلالب 227/1، والذخي���رة 256/3، والفواكه 

الدواني 361/1، وحاشية الدسوقي 36/2.
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ثم قال: )قلت: والظاهر أن قول مالك ليس مبخالف لقول ابن حبيب، 
وأن معن���ى ق���ول مال���ك ليس يف موضع من ذلك فض���ل أي: أنه لم يرد يف 
ذل���ك حديث يقتضي فض���ل موضع من املواضع على غيره، وذلك ال ينايف 

.)1() استحباب القرب من محل وقوفه
���ر للمس���لم الوق���وف حيث وقف  وال���ذي يظهر واهلل أعلم أنه إن تيسَّ
النبي  يف عرفة على وجه ال حتصل فيه مفسدة فهذا أفضل، 

اقتداء بالنبي  فيما اختاره اهلل له من مواضع الوقوف.
���ر ذلك إال على وجه يترتب عليه ش���يء من املفاسد فإن  وإن لم يتيسَّ
الوقوف يف غيره أفضل، بل قد يحرم أو يكره الوقوف فيه على حسب نوع 

املفاسد احلاصلة بذلك.
ومن املفاس���د يف ذلك مزاحمة الناس والتضييق عليهم، روى ابن أبي 
ش���يبة بس���نده عن إبراهيم قال: )كانوا يحبون أن يق���ف الرجل قريباً من 
اإلم���ام، ق���ال عبداهلل بن عمر: »يا أيها الناس ال تقتلوا أنفس���كم، فإن كل 

ما ههنا موقف«()2(.
ومن املفاس���د االنش���غال عن املقصود األعظم من الوقوف، وتش���تت 

القلب عن الذكر والدعاء والتضرع.
ومن املفاسد اختالط الرجال بالنساء، وإطالق النظر، وغير ذلك.

)1(  املرجع السابق 92/3.
)2(  املصنف البن أبي شيبة 245/3 رقم 13882.
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المبحث الرابع: مكان وقوف النبي  في عرفات

وفيه ثالثة مطالب:
 املطلب األول: وصف جابر رضي اهلل عنه ملوقف النبي

  ب���نَّ جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه م���كان نزول النبي
قبل الزوال يوم عرفة، ومكان خطبته، ومكان وقوفه عش���ية عرفة، فقال: 
)فأجاز رسول اهلل  حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الش���مس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس - فذكر جابر خطبته وصالته ثم قال، ثم ركب 
رس���ول اهلل  حتى أتى املوق���ف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات، وجعل حبل املش���اة بن يديه، واس���تقبل القبلة، فلم يزل واقفاً 

حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلياًل( )1(.
والكالم على وصف جابر ملوقف النبي  عشية عرفة يف مسائل:

املسألة األولى: املراد بالصخرات:
هي صخرات سود كبار مفترشات قرب اجلبل املعروف بجبل الرحمة 

حذاء الركن اجلنوبي الشرقي منه من جهة اجلنوب.
  قال ابن الصالح: )أفضل املواقف منها موقف رسول اهلل
)1(  رواه مس���لم يف صحيحه وهذا لفظه، باب حجة النبي  886/2 رقم 1218، ورواه 
أب���و داود يف س���ننه، باب صف���ة حجة النب���ي  182/2 رق���م 1905، وابن ماجه يف 
س���ننه، باب حجة رس���ول اهلل  1022/2 رقم 3074، والنس���ائي يف السنن الكبرى، 
استقبال القبلة باملوقف للدعاء 157/4 رقم 3992، وابن أبي شيبة يف املصنف، من كان يأمر 
بتعل���م املناس���ك 334/3 رق���م 14705، وابن حب���ان يف صحيحه، باب وص���ف حجة املصطفى 
 257/9 رقم 3944، وابن خزمية يف صحيحه، باب اس���تقبال القبلة عند الوقوف 

بعرفة 258/4 رقم 2826.
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وه���و عند الصخرات الكبار املفترش���ة يف طرف اجلبي���الت الصغار التي 
كأنها الروابي الصغار عند اجلبل الذي يعتني الناس بصعوده( )1(.

وقال النووي: )وهي صخرات مفترشات يف أسفل جبل الرحمة، وهو 
اجلبل الذي يف وسط عرفات( )2(.

وق���ال امل���اوردي: )فالذي نختاره من ذل���ك أن يقصد نحو اجلبل عند 
الصخرات السود()3(.

وقال العمراني: )واألفضل أن يقف عند الصخرات السود عند جبل 
الرحمة( )4(.

املس�������ألة الثانية: معنى قول جابر رضي اهلل عنه: )فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات(.

للعلماء يف معنى ذلك ثالثة أقوال:
القول األول: أنه وقف على الصخرات بحيث يكون أسفل بطن الناقة 

متجهاً إلى املوضع الذي توجد فيه الصخرات.
ق���ال القرطبي: )يعني - واهلل أعلم - أنه عال على الصخرات ناحية 

منها حتى كانت الصخرات حتاذي بطن ناقته( )5(.

)1(  صلة املناس���ك 229، وانظر: القرى لقاصد أم القرى ص 385 وهداية الناس���ك إلى املذاهب 
األربعة يف املناسك 1140/3، وملء العيبة 89/1.

)2(  شرح النووي على مسلم 185/8.
)3(  كتاب احلج من احلاوي الكبير 667/2.

)4(  البيان 315/4، وانظر: املسلك املتقسط ص 224، وعمدة السالك وعدة الناسك البن النقيب 
.138/1

)5(  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 85/10، وانظر: شرح الزرقاني على املواهب اللدنية 
403/11، ومرعاة املفاتيح 38/9.
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وق���ال مح���ب الدين الطب���ري: )ظاهره يدل على أن���ه كان واقفاً على 
الصخرات حتى يكون بطن الناقة إليها( )1(.

القول الثاني: أنه جعل جانب بطن ناقته محاذياً للصخرات.
قال أبو زرعة العراقي متعقباً قول القرطبي الس���ابق: )ال حاجة إلى 
ه���ذا ألن من وقف بحذاء صخرة على ناقة ص���ار بطنها بحذائها أي إلى 
جانبها وليس يشترط يف محاذاة بطن الناقة لها أن يكون عالياً عليها( )2(.
القول الثالث: أن يف الكالم جتوزاً واملقصود أنه جعل وجه ناقته إلى 

الصخرات.
قال األبي: )األظهر أنه جتّوز بالبطن عن الوجه، والتقدير وجعل وجه 
ناقته وهذا إن كانت الصخرات يف قبلته ألنه إمنا وقف مستقبل القبلة( )3(.

والقول األول هو األقرب ألمور:
أواًل: أنه األقرب إلى مدلول ظاهر اللفظ.

ثانيًا: قال احملب الطبري: )ويؤيده ما رواه ابن إسحاق يف سيرته أنه 
 قال: هذا املوقف للجبل الذي كان واقفاً عليه( )4(.

ثالث�������ًا: أن الوق���وف عل���ى الصخرات ممك���ن إذ هي صخ���رات كبار 
مفترش���ات وعريض���ة، وال يل���زم أن يك���ون وقوف الناقة عل���ى الصخرات 
نفس���ها، ب���ل يصدق ذل���ك إذا جعل بط���ن ناقته إلى املوضع الذي تنتش���ر 
في���ه الصخرات، وحينئ���ذ فال حاجة إلى التجوز بحمل���ه على وجه الناقة 

)1(  القرى لقاصد أم القرى ص 152.
)2(  شرح الزرقاني على املواهب اللدنية 403/11، ومرعاة املفاتيح 38/9.

)3(  انظر: املرجعن السابقن.
)4(  القرى لقاصد أم القرى ص 152، وسيأتي تخريج احلديث.
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أو جانبها، قال ابن رش���يد: )وقوله أيض���اً فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات يف تخيله إش���كال، فإن بطن الناقة إن اعتبر به جانبها األيسر 
فإمن���ا يج���يء إلى الضرس النابت، وإن اعتبر أس���فل البطن فيكون عبارة 
عن كونه صعد على الصخرات، فإن الصعود عليها ممكن باملشاهدة وإن 
احت���اج إلى انعراج عند الصعود حتى يتم رقّيه فيس���تقر التس���اعها واهلل 

أعلم()1(.
رابعًا: أنه لو أراد به جانب بطن الناقة لقيده باألمين أو األيسر حتى 
يك���ون وصف املكان واضح���اً ويُعرف هل كانت الصخ���رات على ميينه أو 

يساره.
خامس�������ًا: أنه لو أراد ببطن الناقة وجهه���ا بحيث تكون الصخرات يف 

قبلته لكان تكراراً مع قوله »وجعل حبل املشاة بن يديه«.
فإن قيل: وما املانع من أن يكون كل من الصخرات وحبل املش���اة بن 

يديه؟
فاجل���واب: ل���و كان كذلك لق���ال: وجعل الصخرات وحبل املش���اة بن 

يديه، فتغييره يف التعبير يدل على اختالف املعنى.
ث���م إن حم���ل البطن عل���ى الوجه مج���از، واألصل حم���ل الكالم على 

احلقيقة وال يصار إلى اجملاز إال بدليل.
املسألة الثالثة: التعريف بحبل املشاة:

 احلبل باحلاء املهملة والباء املوحدة هو الكثيب املستطيل من الرمل.

قال اخلليل بن أحمد الفراهيدي: )واحلبل: الرمل الطويل الضخم( )2(.

)1(  ملء العيبة 93/1.
)2(  العن 236/3.
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وق���ال ابن منظور: )ويقال للرمل يس���تطيل حب���ل... وقيل احلبال يف 
الرمل، واجلبال يف غير الرمل( )1(.

وق���ال الترمذي: )قوله ما تركت من حبل إال وقفت عليه: إذا كان من 
رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل( )2(.

وق���ال القاضي عي���اض: )وقوله يف احلج كلما أت���ى حباًل من احلبال 
بفتح احلاء وسكون الباء هو ما طال من الرمل وضخم( )3(.

ه���ذا معن���ى احلبل من حيث هو، وأما حبل املش���اة ال���ذي ذكره جابر 
رضي اهلل عنه يف احلديث فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال:

القول األول: أنه الطريق الذي يسلكه املشاة يف الرمل.
القول الثاني: أنه صف املشاة ومجتمعهم.

وقد ذكر هذين القولن جماعة.
ق���ال عياض: )وجعل حبل املش���اة بن يديه يعن���ي صفهم ومجتمعهم 
الة، واألول أولى،  تش���بيهاً باألول)4(، وقيل: حبل املش���اة حيث يس���لك الرجَّ

وقد يحتمل أن يراد به كثرة املشاة()5(.
وق���ال القرطبي: )يريد صفهم ومجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه، 

الة حيث يسلكون( )6(. وقيل حبل املشاة طريق الرجَّ

)1(  لسان العرب 137/11، 138.
)2(  سنن الترمذي 230/3.

)3(  مشارق األنوار على صحاح اآلثار 176/1.
)4(  يريد تشبيهاً مبا طال من الرمل وضخم.

)5(  مشارق األنوار 176/1. وانظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 281/4.
)6(  املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم 85/10.
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وق���ال اب���ن األثير: )وجعل حبل املش���اة ب���ن يدي���ه أي طريقهم الذي 
يسلكونه يف الرمل، وقيل: أراد صفهم ومجتمعهم يف مشيهم تشبيهاً بحبل 

الرمل( )1(.
الق�������ول الثالث: أنه كثيب رمل مس���تطيل دون جب���ل عرفة بينه وبن 

. موقف النبي
قال القاضي البيضاوي: )وحبل املش���اة باحل���اء املهملة: جبل بعرفة، 
وإضافته إلى املشاة الجتماعهم عليه، وقيل: هو رمل مستطيل دون اجلبل، 

واحلبل هو املستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال( )2(.
وقال شهاب الدين التوربشتي املتوفى سنة 661ه�: )ونقل عن األخفش 

أنه قال: احلبل: حبل عرفة وأنشد:
تبادر أولى السابقات إلى احلبل فراح بها من ذي اجملاز عشية  

قلت: وحبل املش���اة: رمل مس���تطيل دون اجلبل، وأضيف إلى املش���اة 
الجتماعهم هناك من املوقف توقياً عن مواقف الركاب( )3(.

وقال ابن امللك: )حبل املش���اة: اسم موضع من الرمل مرتفعة كالكثبان، 
وقي���ل: احلبل: الرمل املس���تطيل، وإمنا أضافها إلى املش���اة ألنه ال يقدر أن 

يصعد إليها إال املاشي()4(.
القول الرابع: ذهب أبو عمرو بن الصالح ومحب الدين الطبري إلى 
ى بجبل  ترجيح رواية احلديث باجليم وقالوا بأن املراد به جبل إالل املسمَّ

)1(  النهاية يف غريب احلديث واألثر 333/1.
)2(  حتفة األبرار شرح مصابيح السنة 140/2.

)3(  امليسر يف شرح مصابيح السنة 600/2.
)4(  شرح مصابيح السنة البن امللك 265/3، وانظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه 257/2.
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الرحمة.
ق���ال ابن الص���الح: )اجلبل الذي يعتني الناس بصعوده، وقد يس���مى 
هذا اجلبل جبل الرحمة، واسمه يف لسان العرب إالل... وجاء يف احلديث 
الة تقف عليه... وضبطه غير واحد من  تس���ميته حبل املش���اة، لكون الرجَّ
املصنف���ن حبل املش���اة بن يديه باحلاء، وجعله م���ن حبال الرمل، وهو ما 
استطال من الرمل مرتفعاً، وما ذكرناه من كونه جبل اإلالل هو الصحيح، 
وبه شهدت املشاهدة، وهو الذي ذكره بعض من صنف يف األماكن املتعلقة 

باحلج( )1(.
وق���ال محب الدين الطبري: )وق���د ضبطه بعضهم باجليم، وصححه 

شيخنا أبو عمرو بن الصالح يف منسكه... وهو الظاهر( )2(.
وق���ال بع���د أن ذك���ر رواي���ة األزرقي وكالم���ه يف تعين موق���ف النبي 
: )وه���ذا مم���ا يرجح ضبط م���ن ضبط قول جاب���ر يف حديثه 
الطويل: وجعل حبل املش���اة ب���ن يديه باجليم، ف���إن الواقف كما وصفناه 
يكون هذا اجلبل أعني إالالً بن يديه وهو حبل املشاة، وذكر ابن حبيب أن 

إالالً جبل من الرمل يقف الناس به بعرفات عن مين اإلمام( )3(.
و)قال الفارس���ي يف مناسكه: وجبل املش���اة باجليم، ومن رواه باحلاء 

املهملة فتصحيف منه()4(.
هذا، وميكن أن يحتج ملن جعل حبل املش���اة - س���واء ضبط باحلاء أو 

)1(  صلة الناسك يف صفة املناسك 230، 231.
)2(  القرى لقاصد أم القرى ص 152.
)3(  القرى لقاصد أم القرى ص 386.

)4(  البحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج إلى بيت اهلل العتيق 1524/3.
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اجليم - جبل إالل املعروف بجبل الرحمة بأدلة:
الدلي�������ل األول: ما ذك���ره احملب الطبري من أن م���ن وقف يف املوقف 
ال���ذي وصفه العلماء أن���ه موقف النبي  مس���تقباًل القبلة فإن 

جبل إالل يكون بن يديه.
ويناق���ش ذل���ك بأن من وصف موقف النب���ي  قالوا بحيث 
يكون اجلبل عن ميينه أو قبالته بيمن إذا كان مستقباًل القبلة ولم يقولوا 

بحيث يكون اجلبل بن يديه أو يف قبلته كما سيأتي.
الدليل الثاني: أن بعض أهل اللغة فسر احلبل بجبل عرفة.

جاء يف البحر العميق: )وقول التوربشتي عن األخفش أنه جبل عرفة 
يوافق كالم الطبري فيما قدمناه أن جبل املشاة باجليم وهو جبل الرحمة( )1(.
وق���ول األخفش هذا ذكره البكري فقال: )احلب���ل: على لفظ الواحد 

من احلبال، قال األخفش: هو جبل عرفة، وأنشد:
فراح بها من ذي اجملاز عشية      يب���ادر أول���ى الس���ابقات إل���ى 

احلبل( )2(
قل���ت: ومثل���ه ما ذكره ابن س���يده ملا ذكر البيت قال: )قال الس���كري: 

يعني: جبل عرفة( )3(.
وميكن أن يناقش هذا بأن كالم األخفش والسكري وقع فيه تصحيف، 
���ر احلبل الوارد يف البيت بحبل عرفة باحلاء املهملة ال  والصحيح أنه فسَّ

باجليم.

)1(  املرجع السابق 1523/3.
)2(  معجم ما استعجم 421/2.

)3(  احملكم واحمليط األعظم 361/3.
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دة ساكنة: حبل عرفة  يقول احلازمي: أوله حاء مهملة بعدها باء موحَّ
عند عرفات()1(.

وقال ياقوت: )وحبل عرفة عند عرفات( )2(.
وقد جاء ضبط الكلمة على الوجه الصحيح يف لسان العرب)3(.

وكذلك يف تاج العروس قال بعد ذكر البيت )هو اس���م عرفة، يقولون 
مرة احلبل، ومرة حبل عرفة( )4(.

وق���ال الفيوم���ي: )واحلبل إذا أطل���ق مع الالم فهو حب���ل عرفة، قال 
الشاعر:

يبادر أولى السابقات إلى احلبل فراح بها من ذي اجملاز عشية  
واحلبال إذا أطلقت مع الالم فهي حبال عرفة أيضاً، قال الشاعر:

إما احلبال وإما ذا اجملاز     وإما يف منى سوف تلقى منهم سببا
ووقع يف حتديد عرفة هي ما جاوز وادي عرنة إلى احلبال، وباجليم 

تصحيف( )5(.
وقال عاتق البالدي: )احلبال كجمع حبل الذي يربط به، هي اصطالح 
جغرايف يطلق على الرمال املنقادة كاألعراف، أما إذا أطلق يف الشعر على 
مش���اعر احل���ج أو ما حول مكة فاملقصود به���ا حبال عرفة، وهي رميالت 
صغيرة غرب جبل الرحمة، وكثيراً ما تصحفت فقيل اجلبال باجليم وهو 

)1(  األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه يف األمكنة ص 185.
)2(  معجم البلدان 214/2.

)3(  لسان العرب - دار صادر - الطبعة الثالثة 1414ه� 141/11، فصل احلاء املهملة.
)4(  تاج العروس 265/28.
)5(  املصباح املنير 119/1.
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خطأ( )1(.
وال���ذي يظهر أن ضبط حبل املش���اة باجلي���م وحمله على أن املراد به 

جبل إالل املعروف بجبل الرحمة ضعيف من وجوه:
الوج�������ه األول: أنه خالف املش���هور يف رواية احلديث، قال ابن جماعة: 
)وفيه نظر، واملشهور يف الرواية حبل املشاة باحلاء املهملة وهو طريقهم الذي 

يسلكونه يف الرمل()2(.
الوج�������ه الثاني: أن تس���مية جب���ل إالل بحبل املش���اة ال يعرف يف لغة 

العرب.
الوجه الثالث: أن جابراً رضي اهلل عنه قال: )وجعل حبل املشاة بن 

يديه(.
والذي���ن وصفوا موقف النبي  منه���م من قال بحيث يكون 
اجلبل عن ميينه، ومنهم من قال بحيث يكون اجلبل قبالته بيمن، ولم يقل 
أحد بن يديه، أو قبالته فقط، وذلك أن موقف النبي  يف ذيل 

جبل إالل حذاء اجلزء اجلنوبي الشرقي منه من جهة اجلنوب.
ب���ل إن مال عل���ي القاري تعقب من قال قبالتك بيمن فقال: )قيل هو 
أي موقف النبي األعظم  الفجوة بفتح الفاء، وهي الفرجة وما 
اتس���ع من األرض املستعلية أي املرتفعة بالنسبة إلى سائر أرض عرفات، 
التي عند الصخرات الس���ود الكبار عند جبل الرحمة بحيث يكون اجلبل 
بيمين���ك، وأما ما يف بعض النس���خ موافقاً مل���ا يف الكبير من زيادة قبالتك 

)1(  معالم مكة التاريخية واألثرية ص 73.
)2(  هداية السالك 1141/3.
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بيمن فصدر عن غير يقن، ثم اليمن مقيد بقوله إذا استقبلت القبلة( )1(.
الوج�������ه الرابع: أن أهل اللغة فرقوا بن احلبل باحلاء املهملة واجلبل 

باجليم فقالوا احلبال يف الرمل واجلبال يف غير الرمل.
وق���د اجتمع ق���رب موقف النبي  جب���ل مرتفع من حجارة 
صل���دة، وهو جب���ل عرفة املعروف بجب���ل الرحمة، وكثيب رم���ل دونه إلى 

موقف النبي ، وكثيراً ما يقع اخللط بينهما.
ى  يقول عاتق البالدي: )وجبل عرفة اليوم يسمى جبل الرحمة ويسمَّ
أيضاً القرين، وهناك حبل رمل قرب اجلبل قد ذهب جلّه اليوم يف مشاريع 

السفلتة واجلسور الضخمة التي أقيمت هنا منذ سنة 1398ه�( )2(.
وإمنا بس���طت الكالم يف هذه املسألة لئال يلّفق أحد من هذه األقوال 
والتفس���يرات دلياًل على مش���روعية الوقوف على جب���ل الرحمة، فيقول: 
حبل املشاة هو جبل عرفة وأضيف إلى املشاة الجتماعهم عليه، وهو بن 

يدي النبي  عند وقوفه بعرفة، فيكون ذلك إقراراً منه لهم؟
تنبيه:

ذك���ر الن���ووي رحمه اهلل خالف���اً يف ضبط الكلمة فق���ال: )روي حبل 
باحل���اء املهملة وإس���كان الباء وروي جبل باجليم وفت���ح الباء، قال القاضي 
عياض رحمه اهلل: األول أش���به باحلديث،وحبل املشاة أي مجتمعهم، وحبل 
الرم���ل م���ا طال من���ه وضخم، وأما باجلي���م فمعناه طريقهم وحيث تس���لك 
الرجال���ة( )3(. هك���ذا قال، ولي���س يف كالم عياض يف مش���ارق األنوار وال يف 

)1(  املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط على لباب املناسك ص 224.
)2(  معالم مكة التاريخية واألثرية ص 31.

)3(  شرح النووي على مسلم 186/8، وانظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه 257/2، وعون =
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إكمال املعلم تعرض للخالف يف ضبط الكلمة، وسياق كالمه على أنها باحلاء 
املهملة وسكون الباء، وإمنا ذكر اخلالف يف املعنى ورجح األول، إال أن يكون 
النووي وقف عليه يف نسخة أخرى من الكتابن أو يف غيرهما. ثم إني رأيت 
ولي الدين أبا زرعة العراقي نبَّه على ذلك كما نقله عنه الزرقاني حيث قال: 
)وتعقب���ه الول���ي العراقي بأن ما ذكره من رواية هذه اللفظة بوجهن وترتيب 
َذين املعنين على هذين الوجهن لم أره يف كالم القاضي ال يف اإلكمال وال 

يف املشارق وال يف كالم غيره أيضاً()1(.

  املطلب الثاني: وصف موقف النبي
فيما رواه األزرقي والفاكهي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

يف أخب���ار مكة لألزرقي: )حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا 
محمد بن عبداهلل بن عبيد بن عمير عن ابن أبي جنيح عن مجاهد قال: 
ق���ال اب���ن عباس... وموقف النبي  عش���ية عرف���ة بن األجبل 
النبع���ة والنبيع���ة والنابت وموقفه منه���ا على النابت، وه���ي الظراب التي 

تكتنف موضع اإلمام...(.
وزاد األزرق���ي: )والنابت عند النش���زة التي خل���ف موقف اإلمام على 
ضرس من اجلبل النابت مضرَّس بن أحجار هناك ناتئة يف اجلبل الذي 

يقال له اإلالل بعرفة عن يسار طريق الطائف وعن مين اإلمام( )2(.
ويف س���نده محمد بن عبداهلل بن عبيد بن عمير الليثي قال فيه ابن 

= املعبود 264/5، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 29/9.
)1(  شرح الزرقاني على املواهب اللدنية باملنح احملمدية 403/11.

)2(  أخبار مكة لألزرقي 194/2، وأخبار مكة للفاكهي 302/4.
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معن: ليس حديثه بش���يء، وسئل عنه أبو زرعة فقال: لن احلديث، وقال 
مرة: ليس بقوي)1(.

وقال البخاري: منكر احلديث، وقال النسائي: متروك احلديث)2(.
وهذا األثر املروي عن ابن عباس رضي اهلل عنه يس���تفاد منه مع ما 
يف إس���ناده من ضعف ألنه لم يأت بإثبات أمر مستأنف، وإمنا هو مبنزلة 
التوضي���ح والتفصيل مل���ا ثبت يف حديث جابر رضي اهلل عنه، وهكذا فعل 
جمع من العلماء عند حتديدهم ملكان وقوف النبي  يف عرفات.
فة يف هذا األثر بأنها )الظراب  والنبع���ة والنبيعة والنابت ج���اءت معرَّ

التي تكتنف موضع اإلمام(.
قال ابن فارس: )الظراب وهي جمع ِظرب، وهو النابت من احلجارة 

مع حدة يف طرفه()3(.
وقال ياقوت: )نبعة جبل بعرفات عند النبيعة، قال ابن أبي جنيح: من 

عرفات النبعة والنبيعة وذات النابت( )4(.
وقوله عند النشزة، النشز: املرتفع من األرض، قال ابن دريد: )النشز 

الربوة من األرض الغليظة( )5(.
وقال األزهري: )النشز وهو ما ارتفع من األرض( )6(.

)1(  انظر: اجلرح والتعديل البن أبي حامت 300/7.
)2(  انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال 450/7.

)3(  معجم مقاييس اللغة 475/3.
)4(  معجم البلدان 258/5.
)5(  جمهرة اللغة 811/2.

)6(  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي 211/1، وانظر: الصحاح 899/3.
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وقوله: على ضرس من اجلبل، قال اخلليل: )الضرس: ما خش���ن من 
اآلكام، واألخاشب( )1(.

و)عن ابن األعرابي قال: الضرس: األكمة اخلشناء الغليظة( )2(.

 املطلب الثالث: أقوال بعض العلماء يف تعيني موقف النبي

تكلم جماعة من العلماء يف حتديد موقف النبي  يف عرفة، 
وسأكتفي بنقل كالم ثالثة منهم امتاز كالمهم بالدقة والوضوح.

األول: بدر الدين بن جماعة:
ق���ال ابنه عبدالعزيز ب���ن جماعة: )وقد اجتهد وال���دي - تغمده اهلل 
برحمته - يف تعيينه، وجمع فيه بن الروايات فقال: إنه الفجوة املستعلية 
املش���رفة عل���ى املوقف، وهي م���ن وراء املوقف صاع���دة يف الرابية، وهي 
ى بجبل  التي عن ميينها ووراءها صخر ناتئ متصل بصخر اجلبل املس���مَّ
الرحم���ة، وهذه الفجوة بن اجلبل املذكور والبناء املربع عن يس���اره، وهي 
إل���ى اجلبل أق���رب بقليل، بحي���ث يكون اجلب���ل قبالة الواق���ف بيمن إذا 
اس���تقبل القبلة، ويكون طرف اجلبل تلقاء وجهه، والبناء املربع عن يساره 

بقليل وراءه.
وقال والدي - رحمه اهلل تعالى - إنه وافقه على ذلك من يعتمد عليه 

من محدثي مكة وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه( )3(.
الثاني: عبداهلل بن عبدالرحمن بن جاسر، املتوفى سنة 1401ه�.

)1(  العن 19/7.
)2(  تهذيب اللغة 334/11.

)3(  هداية السالك إلى املذاهب األربعة يف املناسك 1141/3، 1142.
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ق���ال: )الس���نة أن يقف بعرف���ات عن���د الصخرات حلدي���ث جابر... 
والصخ���رات املذكورات لم أر من الفقهاء وال من مؤلفي املناس���ك وال من 
شراح احلديث من عنَّ موضعها، ويف تواريخ مكة شيء من بيان موضعها، 
لكنه غير محرر، فال يكفي وال يشفي... فرضي اهلل عن جابر بن عبداهلل، 
لق���د وصف موقف النبي  وصف���اً واضحاً، والذي ينطبق عليه 
ه���و احمل���ل الكائن عند اجلب���ل من جهته اجلنوبية، ف���إذا وقفت فيه صار 
ى جبل الرحمة على ميينك، وكنت حينئذ مس���تقباًل القبلة،  اجلبل املس���مَّ
وصار حبل املش���اة بن يديك تش���اهدهم وهم ميش���ون، وقد أحاط هناك 
بالصخرات املذكورة بناية وضعت على هيئة املسجد، وفيه محراب، وكان 

أمراء مكة من السابق يقفون يف هذا املوضع( )1(.
الثالث: بكر أبو زيد، املتوفى سنة 1429ه�.

قال: )ويف صيف هذا العام 1417ه� وقفت يوم السبت 1417/4/17ه� 
متأماًل تعين موقف النبي  بعرفة عش���يتها، من خالل وصف 

جابر رضي اهلل عنه وغيره ملوقف النبي  وفيه ثالثة أشياء:
1 - أنه  بعد الصالة ركب حتى أتى املوقف، واس���تقبل القبلة 

راكباً رافعاً يديه ال يجاوز بهما رأسه.
2 - وأنه  يف حال استقبال القبلة جعل حبل املشاة بن يديه.

هم، ومجتمعهم يف  وحبل املش���اة: هو باحلاء املهملة املفتوحة، أي صفَّ
مش���يهم، فكأنه عبَّر بحبل املشاة عن املش���اة أنفسهم. وقيل: َحبْل املشاة: 

طريقهم الذي يسلكونه.
ومن خالل التعرف على: النبعة، والنبيعة، وذات النابت.

)1(  مفيد األنام ونور الظالم 62/4، 63.
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ن تق���دم ذكره من  وم���ن خ���الل تعين موق���ف النب���ي  عمَّ
العلماء؛ صارت اخلالصة عندي حسب املعاينة واملشاهدة حالياً كاآلتي:

إذا أت���ى اآلت���ي من غ���رب عرفة متجهاً ش���رقاً يجعل جب���ل إالل عن 
يس���اره، ثم يس���تمر يف املسير حتى يعلو قلياًل على نشز أو عرق أو ضرس 
من حجارة َمْدُحوٍّ بالرمل هو )النابت( وهو متصل يف ذيل جبل إالل بركنه 
اجلنوبي الشرقي، وهذا النَّشز ممتد من الشمال إلى اجلنوب بنحو خمس 
مئ���ة متر حت���ى يتصل بجبيل صغير الطئ كاللس���ان، ف���إذا جعلت وجهك 
للقبلة غرباً صار ذيل جبل إالل عن ميينك والصخرات مفترش���ة يف ذيله 
أمامك، وترى أمامها حبل املش���اة )جماعتهم وطريقهم( وجبل النبيعة عن 
يس���ارك الطئ كاللسان، وجبل النبعة خلف كتفك األمين مرتفع كالسنان، 
وه���و منح���در من )جبل س���عد( أعلى قمة تش���اهدها يف اجلبال احمليطة 
بعرف���ة ش���رقاً، و)جبل س���عد( يحتضن هذه املعالم األربع���ة: ذات النبات، 
ويف طرفها الش���مالي: جبل إالل، ويف طرفها اجلنوبي )النبيعة( و)النبعة( 
خلف الواقف على ذات النابت يف حال اس���تقباله القبلة، ويتخللها ضراب 

وشعاب، سميت بها( )1(.
هذا، وقد ذهبت بعد كتابة هذا البحث إلى جبل عرفة مرتن، وتأملت 
يف املعال���م احمليطة به، ث���م صعدت عليه ألرى ه���ذه املعالم بوضوح، وقد 
تب���نَّ لي بقاء كثير م���ن املعالم يف اجلهة اجلنوبية والش���رقية من اجلبل، 
حيث يوجد عدد من اجلبيالت الصغيرة وبينها مرتفع من األرض مكس���وّ 

بالرمل، مع وجود صخرات يسيرة هناك.
كما تبن لي أن ما َقُرَب من اجلبل قد متت تس���ويته وتبليطه وأحيط 

)1(  جبل إالل بعرفات ص 46، 47.
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ذل���ك بطريق دائري مس���فلت، وقد بُنيت يف اجله���ة اجلنوبية الغربية من 
اجلب���ل مباٍن لبعض اجلهات احلكومي���ة، وال يبعد أن تختفي بعض املعالم 

بسبب ذلك.
وخالص�������ة الق�������ول: أن مكان وق���وف النبي  عش���ية عرفة 
معلوم متوارث يف اجلملة، وهو يف اجلهة اجلنوبية أو اجلنوبية الش���رقية 
من جبل عرفة - املعروف بجبل الرحمة - بن تلك اجلبيالت، وعلى ذلك 
املرتف���ع من األرض، ولكنه حتديد إجمال���ي تقريبي، دون جزم ببقعة دون 

غيرها من هذا املرتفع، واهلل أعلم.
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المبحث الخامس

صعود جبل عرفات والوقوف عليه

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: حكم صعود جبل عرفات

يح���رص كثي���ر من احلجاج قدمي���اً وحديثاً على صع���ود هذا اجلبل، 
ويتزاحم���ون عل���ى ذلك، اعتق���اداً من بعضهم مبش���روعية ذل���ك وفضله، 

ومتابعة وتقليداً من بعضهم لغيره.
ويتحملون يف س���بيل ذلك مش���قة الصعود، ومزاحمة الناس، ويضيع 

عليهم وقت الوقوف الفاضل، فينشغلون عن املشروع بغير املشروع.
وحتصل من بعضهم مخالفات شرعية كثيرة من تعظيم للجبل، وتبرك 
ومتس���ح بأجزائه وما أحدث في���ه، واختالط الرجال بالنس���اء والتصوير 

وغير ذلك.
ولعل من أسباب تعلّق الناس بهذا اجلبل:

1 - أن���ه املعلم األبرز القريب من موقف النبي ، وقد ذكر 
العلماء أفضلية الوقوف يف موقف النبي  على س���ائر عرفات، 

فإن لم يتمكن من ذلك فليجتهد يف القرب منه)1(.
2 - تسميته بجبل الرحمة، مما جعل بعض الناس يفهم أن رحمة اهلل 

بعباده يوم عرفة تنزل على هذا اجلبل وعلى الواقفن عليه.
3 - اجلهل والتقليد.

هذه حال كثير من الناس مع هذا اجلبل.

)1(  انظر: ما سبق ذكره يف املبحث الثالث.
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وأما حكم ذلك فإن هذا اجلبل ال يشرع صعوده، وال يختص الوقوف 
عليه بفضيلة زائدة على سائر أرض عرفة.

ويدل على ذلك:
الدليل األول: أن النبي  لم يصعد عليه، بل وقف يف موقفه 
الذي وصفه جابر رضي اهلل عنه، وقد قال: )لتأخذوا عني مناسككم( )1(.
الدلي�������ل الثان�������ي: لم يرد دلي���ل يف فضل هذا اجلب���ل أو الترغيب يف 

الرقي عليه أو الوقوف عليه.
قال ابن الصالح: )وال نعلم يف فضله خبراً ثابتاً وال غير ثابت( )2(.

وقال النووي: )ولم يرد فيه حديث صحيح وال ضعيف( )3(.
وقال احملب الطبري: )وال يثبت يف اجلبل الذي يعتني الناس بصعوده 

خبر وال أثر()4(.
وقال املرداوي: )ولم يثبت يف جبل الرحمة دليل( )5(.

وقال الش���يخ محمد األمن الشنقيطي: )لم يرد بخصوصه شيء، بل 
هو كسائر أرض عرفة( )6(.

)1(  رواه مس���لم يف صحيحه من حديث جابر، باب اس���تحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 
943/2 رقم 1297، وأحمد يف مسنده 312/22 رقم 14419، وأبو داود يف سننه، باب يف رمي 
اجلمار 401/2 رقم 1970، والنسائي يف سننه، األمر بالسكينة يف اإلفاضة من عرفة 161/4 

رقم 4002.
)2(  صلة الناسك ص 232.

)3(  اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة 282/1.
)4(  القرى لقاصد أم القرى ص 386.

)5(  اإلنصاف 29/4.
)6(  أضواء البيان 263/5.
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الدليل الثالث: اإلجماع:
قال أبو العباس ابن تيمية: )وال يشرع صعود جبل الرحمة إجماعاً( )1(.
وقال: )ومن ذلك القبة التي على جبل عرفات التي يقال إنها قبة آدم 
فإن هذه ال يش���رع قصدها للصالة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي 
اجلب���ل ال���ذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة، واس���مه إالل على وزن 

هالل ليس مشروعاً باتفاقهم( )2(.
وما نس���ب إلى ابن جرير الطبري واملاوردي من القول باملشروعية ال 

يصح كما سيأتي حتقيقه.
���ه العلماء على ه���ذه القضية وهي أنه ال يش���رع صعود جبل  وق���د نبَّ

عرفات، وليس له فضيلة يختص بها عن سائر أرض عرفة.
وهذه جملة من أقوالهم:

1 - ق���ال إم���ام احلرمن اجلويني: )ويف وس���طها جبل يس���مى جبل 
الرحمة، وال نسك يف الرقي عليه، وإن كان يعتاده الناس( )3(.

وق���ال أبو عمرو بن الصالح: )وال نعل���م يف فضله خبراً ثابتاً وال غير 
ثاب���ت، ول���و كان ل���ه فضل فالفض���ل األرجح اخملصوص، إمن���ا هو ملوقف 
رس���ول اهلل  ال���ذي ذكرناه، وه���و الذي خصه العلم���اء بالذكر 
والتفضي���ل... ثم قال: قد افتتنت العامة بهذا اجلبل يف زماننا، وأخطأوا 
يف أشياء من أمره، منها أنهم جعلوا اجلبل هو األصل يف الوقوف بعرفات 

)1(  الفت���اوى الكبرى 383/5، ومثله يف املس���تدرك عل���ى مجموع الفت���اوى 194/3، واالختيارات 
العلمية للبعلي ص 69.

)2(  اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم 338/2.
)3(  نهاية املطلب يف دراية املذهب 311/4.
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فهم بذكره مش���غوفون، وعلي���ه دون باقي بقاعها يحرص���ون، وذلك خطأ 
منهم، وإمنا أفضلها موقف رسول اهلل  الذي سبق بيانه( )1(.

وقال النووي: )وأما ما اش���تهر عند العوام من االعتناء بالوقوف على 
جبل الرحمة الذي هو بوس���ط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على 
غي���ره من أرض عرفات حتى رمبا توه���م جهلتهم أنه ال يصح الوقوف إال 
فيه فخطأ ظاهر ومخالف للس���نة، ول���م يذكر أحد ممن يعتمد يف صعود 
هذا اجلبل فضيلة يختص بها بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف 

.)2() رسول اهلل
4 - قال أبو العباس ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم خملالفة 
أصحاب اجلحيم: )ومن ذلك القبة التي عند جبل عرفات، التي يقال: إنها 
قبة آدم، فإن هذه ال يش���رع قصدها للصالة والدعاء، باتفاق العلماء، بل 
نفس رقي اجلبل الذي بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة، واسمه: إالل 
على وزن هالل، ليس مشروعاً باتفاقهم، وإمنا السنة الوقوف بعرفات: إما 
عن���د الصخرات حيث وقف النبي ، وإما بس���ائر عرفات، فإن 
النب���ي  قال: »عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة«()3(.
وق���ال أيضاً: )وعرفة كلها موقف وال يق���ف ببطن عرنة، وأما صعود 
اجلبل الذي هناك فليس من الس���نة، ويس���مى جبل الرحمة ويقال له إالل 
على وزن هالل، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم ال يستحب 

)1(  صلة الناسك يف صفة املناسك، ص 232، 233.
)2(  اجملموع شرح املهذب 112/8. وانظر: هداية السالك البن جماعة 1141/3.

)3(  سبق تخريجه.
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دخولها وال الصالة فيها، والطواف بها من الكبائر( )1(.
5 - جاء يف عمدة السالك: )وأما الصعود إلى جبل الرحمة الذي يف 
وس���ط عرفة فليس يف طلوعه فضيلة زائ���دة، فالوقوف صحيح يف جميع 

تلك األرض املتسعة وذلك اجلبل جزء منها هو وغيره سواء( )2(.
6 - ق���ال أحم���د بن حجر الهيتمي: )وليحذر من صعود جبل الرحمة 
بوسط عرفة، فإنه بدعة خالفاً جلمع زعموا أنه سنة وأنه موقف األنبياء( )3(.
7 - ق���ال اب���ن احل���اج: )صعود اجلب���ل - جبل عرف���ة - وإتيان القبة 
التي تس���مى قب���ة آدم والطواف حولها من البدع احملدث���ة... ويتعّن على 
من له األمر منعهم وزجرهم وتفريق جمعهم عن هذا وما أشبهه لياًل كان 
أو نه���اراً، ول���ه يف ذلك ثواب من أحيا س���نة وأخمد بدعة فكيف ببدع كما 

سبق( )4(.
8 - وق���ال م���ال علي قاري: )وأما صعود الناس اجلبل فليس له أصل 
أص���اًل، وحرص الن���اس على الوقوف فيه، ومكثهم علي���ه قبل وقته وبعده 
وإيقاد النيران عليه ليلة عرفة، واختالط الرجال والنساء يومها من البدع 

املستنكرة( )5(.
9 - جاء يف حاشية ابن عابدين: )قوله بقرب جبل الرحمة( أي الذي 
يف وسط عرفات ويقال له إالل كهالل، وأما صعوده كما يفعله العوام فلم 

)1(  مجموع الفتاوى 133/26.
)2(  عمدة السالك وعدة الناسك 138/1.
)3(  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 108/4.

)4(  املدخل 227/4.
)5(  املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط - مطبوع مع حاشية إرشاد الساري ص 224.
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يذكر أحد ممن يعتد به فيه فضيلة بل حكمه حكم سائر أراضي عرفات، 
وادعى الطبري واملاوردي أنه مس���تحب ورده النووي بأنه ال أصل له ألنه 

لم يرد فيه خبر صحيح وال ضعيف( )1(.
املطل�������ب الثاني: حتقيق نس�������بة القول مبش�������روعية الوق�������وف على اجلبل 

املعروف بجبل الرحمة إلى بعض العلماء

نُسب القول مبشروعية ذلك إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 
وإلى أبي احلسن املاوردي صاحب احلاوي، وأول من رأيته أشار إلى ذلك 
أبو عمرو بن الصالح حيث قال: )ولصاحب احلاوي أبي احلسن البصري 
فيما يستحب يف املوقف كالم جمع فيه بن ما ذكرناه من رواية مسلم يف 
صحيح���ه عن جابر ورواية األزرقي، وقال فيه: »يقصد اجلبل الذي يقال 
ل���ه جبل الدع���اء، وهو موقف األنبياء صلوات اهلل عليهم« وقال محمد بن 
جرير الطبري: »كان يس���تحب الوقوف على اجلبل الذي عن مين اإلمام« 
فأثبتا بهذا شيئاً من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود إليه، 

وال نعلم يف فضله خبراً ثابتاً وال غير ثابت...( )2(.
وتابعه النووي يف كتابه اإليضاح يف مناسك احلج)3( فقال: )ولم يذكر 
أح���د ممن يعتم���د عليه يف صعود هذا اجلبل فضيلة إال أبو جعفر محمد 
ابن جرير الطبري فإنه قال: »يستحب الوقوف عليه« وكذا أقضى القضاة 

)1(  رد احملتار على الدر اخملتار 506/2.
)2(  صلة الناسك ص 232.

)3(  قال النووي يف مقدمة كتابه هذا ص 12: )وقد صنف الشيخ أبو عمرو بن الصالح رحمه اهلل 
تعالى يف املناسك كتاباً نفيساً، وقد ذكرت مقاصده يف هذا الكتاب وزدت فيه مثله أو أكثر من 

النفائس...( ولهذا جزمت مبتابعته له يف هذه النسبة.
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أبو احلس���ن املارودي البصري صاحب احلاوي من أصحابنا »يستحب أن 
يقص���د هذا اجلبل الذي يق���ال له: جبل الدعاء، قال: وهو موقف األنبياء 
صل���وات اهلل وس���المه عليهم أجمعن« وهذا الذي ق���االه ال أصل له، ولم 

يرد فيه حديث صحيح وال ضعيف...( )1(.
ثم كثرت نسبة ذلك إليهما، وبعد البحث والتحري لم تظهر لي صحة 

النسبة إلى هذين العاِل�َمن وبيان ذلك:
أوالً: أما نس���بة القول باملشروعية إلى ابن جرير الطبري ففيها نظر 

من ثالثة وجوه:
الوجه األول: لم أقف يف ش���يء من كتب ابن جرير الطبري املطبوعة 

على ما يدل على هذا األمر.
وإمن���ا قال ذلك يف الوقوف على جبل قزح يف املزدلفة، فإنه قال بعد 
أن ذك���ر اآلث���ار الدالة على أن مزدلفة كلها موق���ف: )قال أبو جعفر: غير 
أن ذل���ك وإن كان كذلك فإن���ي أختار للحاج أن يجعل وقوفه لذكر اهلل من 

املشعر احلرام على قزح وما حوله(، ثم ذكر آثاراً يف ذلك)2(.
الوج���ه الثان���ي: أن ما نقله عنه ابن الصالح من قوله: )كان يس���تحب 
الوق���وف على اجلبل الذي عن مين اإلمام( ليس صريحاً يف الداللة على 
ذل���ك، إذ املقص���ود باإلم���ام هنا من يلي أم���ر الناس ويحج به���م من أئمة 
املس���لمن، وال يل���زم أن يكون موقف اإلمام يف وق���ت ابن جرير هو موقف 
النب���ي  وإمنا موقف النبي عليه الصالة والس���الم على اجلبل 

)1(  اإليضاح يف مناس���ك احلج - مطبوع مع حاش���ية ابن حجر الهيتمي عليه - ص 223، 224، 
ومثله يف اجملموع شرح املهذب 112/8.

)2(  تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر 180/4.
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ى بالنابت وهو غير جبل الرحمة كما س���بق  ال���ذي على ميينه وهو املس���مَّ
توضيحه.

وعلى هذا حمله محب الدين الطبري فقال: )وكالم ابن جرير ظاهر 
الداللة على أنه أراد باجلبل الذي عن مين اإلمام اجلبل الذي وقف عليه 

النبي  وهو النابت كما تقدم بيانه( )1(.
الوج���ه الثالث: ال ندري هل ذكر ابن الص���الح كالم ابن جرير بلفظه 

أو معناه؟
واألقرب أنه ذكره بلفظه كما هو املتبادر من قوله قال، وعليه فإن ابن 
جري���ر يحكي عن غيره أنه يس���تحب الوقوف عل���ى اجلبل الذي عن مين 
اإلمام سواء جعلنا الفعل »يستحب« بالبناء للفاعل أو املفعول، وال يلزم من 
ذلك أخذه به. كما أننا ال ندري من الذي يستحب ذلك، ورمبا يكون ذلك 

منه حكاية حلال الناس.
وهذا على التسليم بأن املقصود باجلبل ما يعرف بجبل الرحمة.

ثانياً: وأما نسبة القول باملشروعية إلى املاوردي فغير صحيحة وليس 
يف كالم���ه ال���ذي نقل ابن الصالح بعضه ما يدل على فضيلة زائدة للجبل 

وال على مشروعية الصعود إليه والوقوف عليه.
فإن���ه قال: )فإذا ثب���ت أن عرفة هي املوقف فال���ذي نختاره من ذلك 
أن يقص���د نحو اجلبل عند الصخرات الس���ود بحيث يعل���و رهو)2( اجلبل 

)1(  القرى لقاصد أم القرى ص 387.
)2(  رهو اجلبل بالراء املهملة هذا هو الصحيح، وقد تصحفت هذه الكلمة يف نسخة »كتاب احلج 
م���ن احلاوي الكبير بتحقي���ق الدكتور غازي اخلصيفان« إلى زهو اجلبل بالزاي، وتصحفت يف 
الطبع���ة األول���ى لكتاب احلاوي بتحقي���ق عادل عبداملوجود إلى وهو اجلب���ل بالواو، ووقع هذا 

التصحيف يف كثير من الكتب التي نقلت كالم املاوردي. 
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ال���ذي يقال له جبل الدعاء، وهو موقف األنبياء عليهم الس���الم، واملوقف 
الذي وقف فيه رس���ول اهلل ، وهو بن األجبل الثالثة: النبعة، 
والنبيع���ة، والنابت، وموقفه على النابت، وهي الظراب عند النش���زة التي 
خل���ف مقام اإلم���ام، وقف على ضرس من النابت، وجع���ل بطن ناقته إلى 

الصخرات وجعل حبل املشاة بن يديه...( )1(.
وقد بنَّ محب الدين الطبري ذلك فقال: )والذي ذكره صاحب احلاوي 
ال دالل���ة في���ه على إثبات فضيلة لهذا اجلبل - ثم نقل كالمه- وقال: قلت 
وهذا صريح يف أنه أراد بجبل الدعاء النابت الذي وقف عليه رسول اهلل 
، وال تعرض يف كالمه جلبل الرحمة بنفي وال إثبات، وما فهمه 
رحم���ه اهلل)2( أنه جبل الرحمة غير مطاب���ق، وقوله: »رهو اجلبل«)3( يعني 
سهله، وهو من األضداد يطلق على املكان املرتفع واملنخفض، ولعل النبي 

 إمنا وقف عليه لكونه موقف األنبياء عليهم السالم( )4(.
قال األزهري: )وقال األصمعي وابن شميل: الرهوة والرهو ما ارتفع 
من األرض، وقال ابن ش���ميل: الره���وة: الرابية تضرب إلى اللن، وطولها 
يف الس���ماء ذراع���ان أو ثالثة، وال تكون إال يف س���هول األرض وجلدها ما 

)1(  كت���اب احلج من احلاوي الكبير بتحقيق اخلصيف���ان 667/2، وانظر: احلاوي الكبير بتحقيق 
عادل عبداملوجود 42/4، وفيها عدد من التصحيفات كما يظهر باملقارنة مع ما رواه األزرقي 
ع���ن اب���ن عباس ومع الطبعة األخرى م���ن كتاب احلج من احلاوي الكبي���ر، والقرى لقاصد أم 

القرى 286.
)2(  يعني ابن الصالح.

)3(  تصحفت عند احملب الطبري كذلك، وتفس���يره لرهو اجلبل دليل على أنه قرأها على الوجه 
الصحيح وإمنا وقع التصحيف بعد ذلك.

)4(  القرى لقاصد أم القرى 386، 387.
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كان طيناً، وال تكون يف اجلبال، وقال األصمعي: الرهاء أماكن مرتفعة....
أب���و عبيد عن أب���ي عبيدة: الرهو: االرتفاع واالنحدار، قال: وقال أبو 
العب���اس النمي���ري: دليت رجل���ي يف رهوة، فهذا انح���دار، وقال عمرو بن 

كلثوم:
محافظة وكنا املستقينا نصبنا مثل رهوة ذات حد  

فهذا ارتفاع( )1(.
وقال اجلوه���ري: )والرهو والرهوة: املكان املرتف���ع واملنخفض أيضاً 

يجتمع فيه املاء وهو من األضداد( )2(.
وقال الزمخشري: )والرهو ما اطمأن من األرض وارتفع ما حوله( )3(.
ومن معاني الرهو السهل الدمث، قال األزهري: )قال خالد بن جنبة 
يف قول���ه ژ ڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  ژ )4( أي دمثاً، وهو الس���هل الذي 

ليس برمل وال حزن( )5(. 
واخلالص���ة أن ق���ول املارودي: »بحيث يعلو ره���و اجلبل« ال يدل على 
أنه أراد الصعود على اجلبل املعروف بجبل الرحمة، وإمنا أراد العلو على 
املنطق���ة املرتفعة جنوب اجلبل، وقد بنَّ ذل���ك بقوله: »وهو املوقف الذي 
وقف فيه رسول اهلل  وهو بن األجبل الثالثة...« إلخ كالمه.

���ن أن النب���ي  لم يق���ف على اجلب���ل املعروف  وم���ن املتيقَّ

)1(  تهذيب اللغة 214/6.
)2(  الصحاح 2365/6، وانظر: مجمل اللغة البن فارس 401/1، ومقاييس اللغة 446/2.

)3(  أساس البالغة 401/1.
)4(  سورة الدخان، اآليتان: 23، 24.

)5(  تهذيب اللغة 215/6، وانظر: تفسير الطبري 30/22، ولسان العرب 341/14.
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بجب���ل الرحم���ة، وبن ذلك املاوردي كذلك بقوله: »يقصد نحو اجلبل عند 
الصخرات السود«.

تنبي�������ه: أدرج الش���يخ بكر أبو زيد إمام احلرم���ن أبا املعالي اجلويني 
ضمن القائلن باستحباب الوقوف على اجلبل يف موضعن من كتابه فقال 
تعليقاً على قول ابن جماعة: )وشذ بعض أهل العلم من متأخري الشافعية 

فاستحب الوقوف عليه وسماه جبل الدعاء وليس لذلك أصل( )1(.
قال الش���يخ بك���ر: )وهو يريد ببع���ض متأخري الش���افعية ابن جرير 

الطبري واملاوردي يف احلاوي وإمام احلرمن( )2(.
وملا نقل كالم محب الدين الطبري يف مناقش���ة نس���بة القول إلى ابن 
جري���ر وامل���اوردي قال: )وهذا كالم يف غاية التحري���ر والتدقيق، وهو دال 
عل���ى عل���م احملب الطبري وإنصاف���ه - رحم اهلل اجلميع - فإنه ش���افعي 

املذهب، وابن جرير وإمام احلرمن واملاوردي من أئمة الشافعية( )3(.
وهذا وهم منه رحمه اهلل، فإن إمام احلرمن لم يقل بذلك ولم ينسب 
إليه أحد من أهل العلم ذلك حسب اطالعي، بل إن كالمه صريح يف أنه ال 
نسك يف الرقي على هذا اجلبل حيث قال: )يف وسطها جبل يسمى جبل 

الرحمة، وال نسك يف الرقي عليه، وإن كان يعتاده الناس( )4(.
وقد نقل الشيخ بكر كالمه هذا يف كتابه أكثر من مرة.

)1(  هداية السالك 1141/3.
)2(  جبل إالل بعرفات ص 38.

)3(  املرجع السابق ص 37.
)4(  نهاية املطلب يف دراية املذهب 311/4.
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املطلب الثالث: مسائل قد تشكل

وفيه مسألتان:
املسألة األولى: موقف األنبياء يف عرفة:

فهم بعض من نسب إلى املاوردي استحباب الوقوف على جبل عرفات 
والذي س���ماه بجبل الدعاء أنه يحتج عل���ى ذلك بأنه موقف األنبياء، وقد 

سبق نقل كالم ابن الصالح والنووي يف ذلك.
وق���ال ابن حج���ر الهيتمي: )وليحذر من صعود جبل الرحمة بوس���ط 

عرفة، فإنه بدعة خالفاً جلمع زعموا أنه سنة وأنه موقف األنبياء( )1(.
وكالم املاوردي واضح يف أنه أراد أن موقف األنبياء املوضع الذي وقف 
في���ه النبي  ول���م يقصد علو اجلبل املعروف بجبل الرحمة حيث 
قال: )وهو موقف األنبياء عليهم السالم، واملوقف الذي وقف فيه رسول اهلل 
 وهو بن األجبل الثالثة...( فلم يفرق بن موقف األنبياء عليهم 

الصالة والسالم وموقف نبينا محمد  بل جعلهما شيئاً واحداً.
وه���ذا املعنى ال���ذي ذكره املاوردي ق���د ذكره غيره  يق���ول العمراني: 
)واألفض���ل أن يق���ف عند الصخرات الس���ود عند جب���ل الرحمة، ألن آدم 

 ومن بعده النبي  والصحابة وقفوا عندها( )2(.
وق���ال الكرمان���ي: )فإذا وقف فاألفض���ل أن يكون راكب���اً بقرب جبل 
الرحمة عند الصخرات الس���ود، مل���ا روي أن آدم والنبي  ومن 
بينهما من األنبياء والرس���ل صلوات اهلل وس���المه عليه���م أجمعن وقفوا 

)1(  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 108/4.
)2(  البيان 315/4.
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عندها( )1(.
ولم أقف فيما اطلعت عليه على حديث أو أثر يتضمن حتديد موقف 
نب���ي م���ن األنبياء يف عرفة قبل نبينا محمد  إال ما جاء يف أثر 
رواه األزرق���ي يتضمن حتديد موقف إبراهيم وإس���ماعيل عليهما الصالة 
والسالم حيث قال: )أخبرني عثمان بن ساج، أخبرني ابن إسحاق، حدثني 
بع���ض أهل العلم أن عبداهلل بن الزبير ق���ال لعبيد بن عمير الليثي: كيف 
بلغك أن إبراهيم دعا إلى احلج؟ قال: بلغني أنه ملا رفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل عليهما السالم وانتهيا إلى ما أراده اهلل سبحانه من 
ذلك، وحضر احلج استقبل اليمن فدعا إلى اهلل عز وجل وإلى حج بيته، 
فأجيب أن لبيك لبيك، ثم اس���تقبل املش���رق فدعا إلى اهلل وإلى حج بيته، 
فأجيب أن لبيك لبيك، وإلى املغرب مبثل ذلك، وإلى الشام مبثل ذلك، ثم 
حج بإسماعيل ومن معه من املسلمن من جرهم، وهم سكان احلرم يومئذ 
مع إس���ماعيل، وهم أصهاره، وصلى بهم الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
مبن���ى، ثم بات بهم حتى أصب���ح وصلى بهم الغداة، ثم غدا بهم إلى منرة، 
فقال بهم هنالك حتى إذا مالت الش���مس جمع بن الظهر والعصر بعرفة 
يف مس���جد إبراهي���م، ثم راح بهم إلى املوقف م���ن عرفة، فوقف بهم، وهو 

املوقف من عرفة الذي يقف عليه اإلمام...()2(.
ورغ���م أن ه���ذا األثر معلول من وجوه متعددة إال أنه يدل لو ثبت على 
أن موق���ف إبراهيم وإس���ماعيل عليهما الصالة والس���الم هو موقف نبينا 
محمد ؛ ألن املوقف الذي يقف عليه اإلمام إذا أطلق انصرف 

)1(  املسالك يف املناسك بتحقيق الشرمي 502/1.
)2(  تاريخ مكة، ألبي الوليد األزرقي 96/1.
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إليه ألن األئمة كانوا يتحرونه.
وم���ن زعم أن األنبياء أو أح���داً منهم كان يصعد على اجلبل املعروف 

بجبل الرحمة يوم عرفة ويقف عليه فعليه الدليل.
  ًعلى أننا لو افترضنا صحة شيء من ذلك فإن نبينا محمدا

أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه.
املس�������ألة الثانية: هل وق�������ف أحد من الصحابة عل�������ى اجلبل املعروف 

بجبل الرحمة؟
يف جامع معمر بن راش���د أخبرنا عبدال���رزاق عن معمر عن الزهري 
ع���ن محم���د بن جبير ب���ن مطعم عن أبيه قال: إن���ا لواقفون مع عمر على 
اجلبل بعرفة إذ س���معت رجاًل يقول: يا خليفة، فقال رجل أعرابي خلفي 
م���ن لهب: ما لهذا الص���وت؟ قطع اهلل لهجته، واهلل ال يقف أمير املؤمنن 
هاهنا بعد هذا العام أبداً، قال: فشتمته وآذيته، قال: فلما رمينا اجلمرة 
مع عمر أقبلت حصاة فأصابت رأسه ففتحت عرقاً من رأسه، فقال رجل 
أشعر: أمير املؤمنن، ال واهلل ال يقف أمير املؤمنن بعد هذا العام هاهنا 

أبداً، فالتفت فإذا هو ذلك اللهبي، قال: فواهلل ما حج عمر بعدها( )1(.
ورواه ابن أبي عاصم بلفظ: )على اجلبل بعرفة( )2(.

ورواه الطبراني بسنده عن جبير بن مطعم بلفظ: )حججت مع عمر بن 
ها، فبينا نحن واقفون معه على جبل عرفة...( )3(. اخلطاب آخر حجة حجَّ

)1(  جامع معمر بن راشد بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي 402/10 رقم 19499.
)2(  اآلحاد واملثاني بتحقيق د. باسم اجلوابرة 102/1 رقم 81.

)3(  مس���ند الش���امين للطبراني بتحقيق حمدي السلفي 249/4 رقم 3203، ويالحظ أن احملقق 
وضع كلمة عرفة بن قوسن مما يفيد أنها ليست يف جميع النسخ.
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ورواه اب���ن عس���اكر بلفظ: )عل���ى جبل عرفة(، وبلف���ظ: )على اجلبل 
بعرفة( )1(.

ورواه ابن سعد وعمرو بن شبه بلفظ آخر سيأتي عند املناقشة.
وأصل القصة صحيحة)2(.

ورغ���م أن هذا األثر لم يذكره أحد  - حس���ب اطالعي - يف موضوع 
صعود جبل عرفة ال اس���تدالالً به وال مناقش���ة ل���ه إال أن توضيحه وبيان 
ع���دم داللته على مش���روعية الوقوف على جب���ل الرحمة يف غاية األهمية 
لئ���ال يتعل���ق به من ل���م يحقق املس���ألة، فيقول: هذا عم���ر ومعه جمع من 
الصحاب���ة رض���ي اهلل عنهم وقفوا على جبل عرفة كما هو عند الطبراني 
وابن عس���اكر، وعلى اجلبل بعرفة كما هو عند معمر بن راش���د وابن أبي 
عاص���م، واجلب���ل بعرفة إذا أطل���ق انصرف إلى اجلبل املعه���ود فيها وهو 

املعروف بجبل الرحمة.
واجلواب على هذا من ثالثة وجوه:

الوجه األول: أن ابن سعد رواه بسند صحيح بلفظ: )بينا عمر واقف 
على جبال عرفة( )3(.

ورواه عمر بن شبة بسنده بلفظ: )حججنا مع عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنه آخر حجة حجها فإنا لوقوف على جبال من جبال عرفة...( )4(.

)1(  تاريخ دمشق 397/44.
)2(  انظر: دراس���ة نقدية يف املرويات الواردة يف ش���خصية عمر بن اخلطاب وسياس���ته اإلدارية 

رضي اهلل عنه لعبدالسالم آل عيسى 1137/2، وحاشية اآلحاد واملثاني 102/1.
)3(  الطبقات الكبرى 254/3.

)4(  تاريخ املدينة 875/3.
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فذك���ر اجلبال بصيغ���ة اجلمع وأبهمه���ا، والقصة واح���دة ومخرجها 
واحد.

الوجه الثاني: أن إطالق الوقوف على جبل عرفة أو جبال عرفة يصدق 
عل���ى من وق���ف يف موقف النبي ، ف���إن النبي  وقف 
عل���ى مرتفع م���ن األرض تكتنفه جبيالت صغيرة يف س���فح جبل عرفة كما 
س���بق توضيحه فيما رواه األزرقي بس���نده عن ابن عباس )أن موقف النبي 
 كان ب���ن األجب���ل النبع���ة والنبيعة والناب���ت، وموقفه منها على 

النابت...( )1(.
  وقال ابن الصالح: )أفضل املواقف منها موقف رسول اهلل
وه���و عن���د الصخرات الكبار املفترش���ة يف طرق اجلبي���الت الصغار التي 

كأنها الروابي الصغار عند اجلبل الذي يعتني الناس بصعوده( )2(.
ووصف ابن رش���يد يف رحلته جبل عرف���ة واجلبيالت القريبة منه يف 
رحلته وصفاً دقيقاً عن مش���اهدة قبل أن يتغير ش���يء من املعالم احمليطة 
باجلبل فقال راداً على من قال بأن جبل إالل جبل من رمل: )وإمنا هو جبل 
مرتفع من حجر صلد، وقد نبتت منه أجبل بعضها أكبر من بعض يسمى 
بعضه���ا النبعة وبعضه���ا النبيعة جرياً على خياالت العرب يف تس���مياتها، 
كأنهما نبعتا منه، ولم جند من يعينهما لنا، لكن التسمية تشعر بتعيينهما 
من جملة تلك األحجار والصخور الكبار التي هناك، كما تعّن النابت منها 
ألنه ضرس قائم، والصخرات التي بإزائه ميكن الصعود عليها، وإن تكلف 
يف بعضها إلى أن يحصل الصعود فتكون محاًل للراكب والراجل، وبإزائها 

)1(  سبق تخريجه.
)2(  صلة الناسك 229.
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قط���ع من أجبل يف الرم���ال ال ميكن الصعود عليه���ا، منفصل بعضها عن 
بعض، وأما هذه الصخرات فقريبة االتصال بعضها ببعض( )1(.

وبه���ذا يعل���م ب���أن من وقف ه���ذا املوقف ص���دق أن يق���ال بأنه وقف 
باجلب���ال أو على اجلب���ال، وبهذا التوضيح يتبنَّ وجه ما جاء يف الس���يرة 
النبوية البن هش���ام )قال ابن إس���حاق: وحدثني عبداهلل بن أبي جنيح أن 
رس���ول اهلل  حن وقف بعرفة ق���ال: هذا املوقف، للجبل الذي 

هو عليه، وكل عرفة موقف( )2(.
ورغم أن هذا األثر معضل كما س���بق يف تخريجه إال أنه لو ثبت فهو 
محمول على ذلك، فإننا نعلم يقيناً أن النبي  لم يصعد اجلبل 

املعروف بجبل الرحمة ولم يقف عليه.
وعل���ى ه���ذا يحم���ل ما ورد ع���ن عمر رض���ي اهلل عنه وم���ن معه من 
الصحاب���ة، وهل يظن بأمير املؤمنن عمر رضي اهلل عنه أن يترك موقف 

النبي  ويتجشم بالناس صعود اجلبل والوقوف عليه؟
الوج���ه الثالث: أن الع���رب يطلقون الوقوف عل���ى اجلبال أو باجلبال 
على الوقوف بعرفة - إما من إطالق اجلزء على الكل أو أن موقف النبي 
 كان متوارثاً فيهم قبل ذلك، ومن وقف فيه صدق أن يقال فيه 

ذلك - ومن ذلك قول أبي طالب:
إالل إلى مفض��ى الشراج القوابل )وباملشعر األقصى إذا عمدوا له  

)1(  ملء العيبة ص 92.
)2(  السيرة النبوية البن هشام 605/2. وعبداهلل بن أبي جنيح مات سنة اثنتن وثالثن ومائة كما 
ذكره ابن سعد يف الطبقات 32/6 فاألثر معضل، واملعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر.

انظر: علوم احلديث البن الصالح ص 54، واملنهل الراوي ص 59.  
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يقيمون باأليدي صدور الرواحل وتوقافهم ف�����وق اجلبال عشية  
وهل فوقها من حرمة ومنازل( )1( وليلة جمع واملنازل م������ن منى  

وق���د ص���رح الهمداني وهو متقدم به���ذا االس���تعمال يف تعليقه على 
أبيات ذكرها فقال:

بانهم����ال طرفه���ا  مل���ح  س���بقت  )يا خليلي الغداة إن دموعي  
ه���ل ت���رى بالغمي���م م���ن أجمال قم تأمل وأنت أبصر من����ي  
باجلب�����ال وموق���ف  وط���واف  قاضيات لبانة م������ن مناخ  

تقول العرب: وقفنا باجلبال فنعرف أنهم أرادوا عرفة( )2(.
وق���ال ابن عابدين يف حاش���يته عل���ى الدر اخملت���ار: )قوله: ويف جبل 
عرفة إلخ أراد باجلبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه( )3(.

)1(  الس���يرة النبوية البن هش���ام 245/1، 246، قال الس���هيلي يف الروض األنف 29/3: )فاملشعر 
األقص���ى: عرف���ة، وإالل: جب���ل عرفة... والش���راج: جمع ش���رج وهو مس���يل امل���اء، والقوابل: 

املتقابلة(.
)2(  صفة جزيرة العرب 226/1.
)3(  حاشية ابن عايدين 169/1.
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المبحث السادس: استقبال الجبل عند الوقوف بعرفة

يسن استقبال القبلة حال الوقوف بعرفة، وال أعلم بن العلماء خالفاً 
يف ذلك)1(.

ويدل على ذلك:
  1 - حديث جابر رضي اهلل عنه يف وصفه لوقوف النبي

حيث قال: )وجعل حبل املشاة بن يديه، واستقبل القبلة( )2(.
2 - أنه ال بد للواقف أن يستقبل جهة، وخير ما يستقبل من اجلهات 

أثناء الوقوف القبلة.
وأما استقبال اجلبل دون القبلة فهو مخالف للسنة من وجهن:

الوجه األول: أن السنة استقبال القبلة.
الوجه الثاني: أنه تعّبد باستقبال ما لم يشرع استقباله.

هذا، وقد يكون استقبال اجلبل مصحوباً باعتقاد فاسد فيه كتعظيمه 
أو التبرك به فتكون اخملالفة أكبر.

وال يضره اس���تقبال اجلبل إذا اس���تقبل القبل���ة وكان موقفه يف مكان 
بحي���ث يك���ون اجلبل بينه وب���ن القبلة؛ ألن ه���ذا جاء تبع���اً وهو من الزم 

استقباله للقبلة كاستقباله لكل شاخص بينه وبينها.

)1(  انظر: املبسوط 17/4، وتبين احلقائق 27/2، واملقدمات املمهدات 394/1، ومواهب اجلليل 
92/3، 93، واجملموع شرح املهذب 94/8، والبيان للعمراني 315/4، واملغني 368/3، واملبدع 

.210/3
)2(  سبق تخريجه.
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المبحث السابع: تهيئة جبل عرفات ليكون مزارًا طول العام

يدع���و بع���ض الناس إل���ى تهيئة جبل عرف���ات ليكون م���زاراً يفد إليه 
الن���اس طول العام، وينق���ل إليه الوافدون إلى مكة من املعتمرين وغيرهم. 
كما يدعون إلى تطوير املنطقة احمليطة به لتكون مجاالً للسياحة والنزهة، 
ومنطلقه���م يف ذلك تعريف الناس باملش���اعر، وتش���جيع الس���ياحة وتنويع 
مصادر الدخل ملا يرى من تعظيم كثير من املسلمن لهذا اجلبل وحرصهم 

على زيارته يف احلج وغيره.
وهذا األمر ال يجوز لألدلة اآلتية:

الدلي�������ل األول: أن هذا اجلبل ليس له فضيلة تخصه بإجماع العلماء 
- كما سبق تقرير ذلك.

وأكث���ر من يصع���د عليه من احلجاج يوم عرفة أو ي���زوره يف غير يوم 
عرفة يعتقدون مشروعية ذلك وفضله أو يقلدون غيرهم يف ذلك.

وتهيئته ليكون مزاراً تأصيل لهذا املعتقد اخلاطئ وتثبيت له يف قلوب 
الناس.

الدليل الثاني: أن املش���اهد من حال م���ن يصعدون على هذا اجلبل 
ويزورون���ه قدمياً وحديثاً أنهم يرتكبون مخالفات ش���رعية كثيرة ش���ركية 

وبدعية.
وتهيئته ليكون مزاراً تسهيل لهذه املنكرات وإعانة عليها.

الدلي�������ل الثالث: أنه ليس لعرف���ة كلها ومنها اجلبل عبادة تختص بها 
سوى الوقوف بها يوم عرفة، وتهيئة اجلبل وما أحاط به ليكون مزاراً ونقل 
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الوافدين إلى مكة إليه طول العام سيفتح باب زيارة اجلبل على وجه القربة 
طول العام على مصراعيه، وهذا إحداث يف الدين ما ليس منه، وقد قال 
عليه الصالة والسالم: )من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( )1(.
الدليل الرابع: أن املش���اهد من حال بعض من يرتاد أماكن السياحة 
والترفيه تس���اهلهم يف أمور محرمة كالغناء واملعازف واالختالط وغيرها، 
ولئن كانت احملرمات محرمة يف كل مكان فإن حصولها يف مش���اعر احلج 

ومواضع النسك أشد حرمة.
الدليل اخلامس: أن هذا األمر سيؤدي إلى تغيير املعالم التي يعرف 

بها موقف النبي  من عرفات، وقد سبق بيان فضله.
هذا، وقد صدرت الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم، ومن اللجنة 
الدائم���ة للبح���وث العلمية واإلفت���اء باملنع مما هو دون ذلك وهو توس���يع 

وتسهيل املمرات املؤدية إلى أعلى اجلبل.
ففي فتاوى الش���يخ محمد بن إبراهيم: )م���ن محمد بن إبراهيم إلى 
حضرة صاحب السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة سلمه اهلل، السالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
فقد جرى اطالعنا على خطابكم رقم وتاريخ 1386/2/9ه� بخصوص 
ذكركم أن جلنة احلج العليا أوصت باس���تفتائنا عن مش���روعية عمل عدة 
منافذ من الدرج يف جبل الرحمة تخفيفاً للزحام الشديد احلاصل يف يوم 
عرف���ة، إلى آخر ما ذكرمت، ونفيد س���موكم أن الصع���ود إلى اجلبل نتيجة 

)1(  رواه البخاري يف صحيحه من حديث عائش���ة رضي اهلل عنها، باب إذا اصطلحوا على صلح 
ج���ور فهو م���ردود 184/3 رقم 2697، ومس���لم يف صحيحه، باب نقض األح���كام الباطلة ورد 

محدثات األمور 1343/3 رقم 1718.
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 ، اعتقاد خصوصية ش���رعية بدعة، إذ لم ينقل عن رسول اهلل
وال عن أحد من الصحابة، وال عن أحد من سلف األمة الصالح أنه صعد 
اجلب���ل يوم عرفة تقرباً، وقد كان موقف النبي  أس���فل اجلبل 
عن���د الصخرات، وق���ال : »وقفت هاهنا وعرف���ة كلها موقف« 
وال يخفى س���موكم أن العمل لتس���هيل الصعود معناه إق���رار هذه البدعة، 
وتس���هيل أمرها، واملس���اعدة على أدائها، وهذا منكر أيضاً، إذ الدال على 

اخلير كفاعله، وعكسه ظاهر، وباهلل التوفيق، والسالم عليكم.
يف 1386/7/24ه�( )1(. 

ويف فت���اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي���ة واإلفتاء يف جوابهم عن 
س���ؤال حول توس���يع املمر املؤدي إلى أعلى قمة اجلبل الذي اشتهر باسم 
جب���ل الرحمة: )لم يثبت ع���ن النبي  أنه حث على صعود جبل 
عرفات الذي اش���تهر عند الناس باس���م: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه 
 صع���ود ه���ذا اجلب���ل يف حجه وال اتخ���ذه منس���كاً، وقد قال 
: »خذوا عني مناسككم«)2(، ودرج على ذلك اخللفاء الراشدون 
وس���ائر الصحابة وم���ن تبعهم بإحس���ان، فلم يكونوا يصع���دون على هذا 
 ، اجلبل يف حجهم وال اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداء برسول اهلل
والذي ثبت أنه  وقف حتت هذا اجلبل عند الصخرات الكبار، 
وقال: »وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة«)3(، ولهذا 
ق���ال كثير من العلم���اء: إن صعود هذا اجلبل يف احلج على وجه النس���ك 

)1(  فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 8/6.
)2(  سبق تخريجه.
)3(  سبق تخريجه.
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بدعة، منهم اإلمام النووي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والشيخ صديق خان، 
وبهذا يعلم أنه ال ينبغي توسعة هذا املمر، وال السعي يف جعله طريقاً مسلوكاً 
 : ملا فيه من تقرير البدعة وتس���هيل الط���رق لفاعليها، وقد قال
  من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«)1(، ولم يكن من هديه«
أن يصلي نفاًل مبوقف عرفات، بل اكتفى بصالة الظهر والعصر يف مسجد 
منرة، جمعاً وقصراً، وال اتخذ مصلى مبا يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من 
صعد على هذا اجلبل نافلة أو فريضة يف يوم عرفات، بل اشتغل بعد صالته 
الظهر والعصر بذكر اهلل تس���بيحاً وتهلياًل وحتميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء 

ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس.
فاتخ���اذ مصل���ى أو مس���جد على ه���ذا اجلبل ليصلي في���ه من صعد 
علي���ه م���ن البدع الت���ي أحدثها اجله���ال، فينبغي إزالة املصل���ى احلالي ال 
لتوس���عة املمر، بل للقضاء على البدعة، ولئال يتمكن أهل املنكر واخلداع 
م���ن التلبي���س على األغرار من حج���اج بيت اهلل احل���رام، وقطعاً ألطماع 
هؤالء من الصعود باحلجاج إلى قمة هذا اجلبل أو إلى مصاله، وتعريض 
احلج���اج للمتاعب وس���رقة أموالهم، على أن املكان ال���ذي يف هذا اجلبل 
ليصل���ي فيه من صع���د على اجلبل ال يعطى أحكام املس���اجد، وعلى هذا 

جرى التوقيع.
وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )2(.

)1(  سبق تخريجه.
)2(  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، عبداهلل بن منيع عضواً، وعبداهلل بن غديان عضواً، 
وعبدالرزاق عفيفي نائباً لرئيس اللجنة، وإبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيساً. مجموع فتاوى 

اللجنة الدائمة 206/11.



األحكام الفقهية المتعلقة بجبل عرفة -المعروف بجبل الرحمة-

129

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

الخاتمة

ر وأعان وبعد. احلمد هلل الذي يسَّ
فهذه خالصة ألبرز نتائج هذا البحث:

جب���ل عرف���ة إذا أطل���ق انصرف إلى جبل صغير يف وس���ط عرفات، - 1
يعرف عند العرب باسم إالل، وعند أكثر الناس باسم جبل الرحمة.

ال تثبت تسمية هذا اجلبل باسم جبل املشاة وال باسم جبل الدعاء، - 2
وال باسم كبكب.

أطل���ق بعض املتقدمن اس���م جب���ال الرحمة باجلم���ع والظاهر أنهم - 3
قص���دوا مجموع���ة اجلبي���الت التي تكتنف موق���ف النبي ، ثم 
غلب إطالق التس���مية بصيغة اإلفراد فال ت���كاد جتد التعبير باجلمع بعد 

ذلك، وصاروا يقصدون به اجلبل األكبر واألبرز من هذه اجلبيالت.
كره بعض العلماء تسمية جبل عرفات بجبل الرحمة، لئال يُفهم منها - 4

أن الرحم���ة إمن���ا تنزل يوم عرفة على من يقف عل���ى اجلبل وحده، ولئال 
يكون ذلك مغرياً بصعود اجلبل والوقوف عليه.

ى هذا اجلبل باسم القرن والقرين؛ ألن العرب تطلق ذلك على - 5 يس���مَّ
اجلبل الصغير املنقطع عن جبل كبير، وهو كذلك.

كل عرفة موقف، فحيثما وقف احلاج منها من س���هل أو جبل أجزأه - 6
ذلك وليس بطن عرنة من املوقف.

إذا تيس���ر للحاج الوقوف حيث وقف النبي  على وجه ال - 7
ر ذلك إال بحصول شيء من  حتصل معه مفسدة فهذا أفضل، وإن لم يتيسَّ

املفاسد فالوقوف يف غيره أفضل.
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كان موقف النبي عليه الصالة والسالم يف أرض مرتفعة من عرفات، - 8
فيها جبيالت وحبال رمل صغيرة، وتقع حذاء اجلزء اجلنوبي الشرقي من 
جبل عرفات من جهة اجلنوب، وقد اعتنى العلماء بتحديد ذلك وتقريبه.

ال يش���رع صع���ود جبل عرف���ات، وال يختص الوقوف علي���ه بفضيلة - 9
زائدة على سائر أرض عرفة.

ال تصح نسبة القول باملشروعية إلى ابن جرير الطبري وال املاوردي.- 10
ل���م يثبت أن أحداً من األنبياء عليهم الصالة والس���الم أو الصحابة - 11

رضي اهلل عنهم وقف على اجلبل املعروف بجبل الرحمة.
يس���ن اس���تقبال القبلة حال الوقوف بعرفة، وقصد اس���تقبال اجلبل - 12

دون القبلة مخالٌف للسنة.
ال جتوز تهيئة جبل عرفات ليكون مزاراً طول العام.- 13

واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
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فهرس المراجع

اآلحاد واملثاني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد - 1
الشيباني، حتقيق: د. باسم فيصل أحمد اجلوابرة، دار الراية – الرياض، الطبعة 

األولى، 1411 ه�- 1991م.
أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، أبو عبد اهلل محمد بن إس���حاق بن العباس - 2

املك���ي الفاكه���ي، حتقيق: د. عبد املل���ك عبد اهلل دهيش، الناش���ر: دار خضر – 
بيروت، الطبعة الثانية، 1414ه�.

أخب���ار مكة وما جاء فيها م���ن اآلثار، أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن - 3
محمد بن الوليد بن عقبة بن األزرق الغساني املكي املعروف باألزرقي، حتقيق: 

رشدي الصالح ملحس، دار األندلس للنشر – بيروت.
أس���اس البالغة، أبو القاس���م محمود بن عمرو بن أحمد الزمخش���ري، حتقيق: - 4

محمد باس���ل عيون الس���ود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى، 
1419 ه� - 1998م.

االس���تبصار يف عجائب األمصار، كاتب مراكش���ي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، - 5
1986م.

االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري - 6
القرطبي، حتقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – 

بيروت، الطبعة األولى، 1421 ه�- 2000م.
أض���واء البي���ان يف إيضاح الق���رآن بالقرآن، محمد األمن ب���ن محمد اخملتار بن - 7

عبدالقادر اجلكني الش���نقيطي، دار الفكر للطباعة و النش���ر و التوزيع بيروت – 
لبنان، 1415 ه� - 1995 م�.

اقتض���اء الصراط املس���تقيم خملالفة أصحاب اجلحيم، تق���ي الدين أبو العباس - 8
أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية احلراني، حتقيق: ناصر عبد الكرمي العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، 
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الطبعة السابعة، 1419ه� - 1999م.
األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة، أبو بكر محمد بن موسى بن - 9

عثمان احلازمي الهمداني، حتقيق: حمد بن محمد اجلاسر، دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر، 1415ه�.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان - 10
املرداوي الدمشقي الصاحلي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

اإليضاح يف مناسك احلج، للنووي - مطبوع مع حاشية ابن حجر الهيتمي عليه، - 11
حتقيق: عبداملنعم إبراهيم، املكتبة العصرية - بيروت، الطبعة الثانية 1421ه�.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن - 12
جنيم املصري، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

البحر العميق يف مناس���ك املعتمر واحلاج إلى بيت اهلل العتيق، حملمد بن أحمد - 13
ابن الضياء املكي احلنفي، حتقيق: د. عبداهلل نذير، املكتبة املكية، الطبعة األولى 

1427ه�.
البدر املنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير، ابن امللقن سراج - 14

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الش���افعي املصري، حتقيق: مصطفى 
أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع - 

الرياض-السعودية، الطبعة األولى، 1425ه�-2004م.
البناية ش���رح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس���ى الغيتابى احلنفى - 15

بدر الدين العينى، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 1420ه� - 
2000م.

البيان يف مذهب اإلمام الش���افعي، أبو احلس���ن يحيى بن أبي اخلير بن س���الم - 16
العمراني اليمني الش���افعي، حتقيق: قاس���م محمد الن���وري، دار املنهاج – جدة، 

الطبعة األولى، 1421ه�- 2000م.
تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو - 17

بيدي، دار الهداية. الفيض، امللّقب مبرتضى الزَّ
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تاريخ املدينة، عمر بن ش���بة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، - 18
حتقيق: فهيم محمد شلتوت، 1399 ه�.

تاريخ دمش���ق، أبو القاس���م علي بن احلس���ن بن هبة اهلل املعروف بابن عس���اكر - 19
حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ه� 

- 1995 م.
، عثمان بن علي بن محجن - 20 ���لِْبيِّ تبين احلقائق ش���رح كنز الدقائق وحاش���ية الشِّ

البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، بحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي، املطبعة الكبرى األميرية - بوالق، 

القاهرة، الطبعة األولى، 1313ه�.
حتف���ة األبرار ش���رح مصابيح الس���نة، القاض���ي ناصر الدين عب���د اهلل بن عمر - 21

البيض���اوي، حتقيق: جلنة مختصة بإش���راف نور الدين طال���ب، وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بالكويت، 1433ه� - 2012م.

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبدالرحيم - 22
املباركفوري، دار الكتب العلمية – بيروت.

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، املكتبة - 23
التجارية الكبرى مبصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357 ه� - 1983 م.

التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، عبيد اهلل بن احلسن بن احلسن أبو القاسم - 24
ابن اجَللَّاب  املالكي، حتقيق: س���يد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت – 

لبنان، الطبعة األولى، 1428ه� - 2007م.
التلخيص احلبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن - 25

محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 1419ه�. 
1989م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد، البن عبدالبر، حتقيق: سعيد أعراب، - 26
1406ه�.

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، حتقيق: محمد عوض مرعب، - 27
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دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة األولى، 2001م.
جام���ع البيان عن تأويل آي الق���رآن، البن جرير الطبري، حتقيق: أحمد ومحمد - 28

شاكر، الطبعة الثانية.
اجلامع )ملحق مبصنف عبد الرزاق(، معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، - 29

أبو عروة البصري، حتقيق: حبيب الرحمن األعظمي، اجمللس العلمي بباكستان، 
وتوزيع املكتب اإلسالمي ببيروت، الطبعة الثانية، 1403 ه�.

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري - 30
اخلزرجي شمس الدين القرطبي، حتقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 

الكتب املصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384ه� - 1964م.
جبل إالل، حتقيقات تاريخية ش���رعية، لبكر بن عب���داهلل أبو زيد، دار العاصمة، - 31

الطبعة األولى 1419ه�.
اجلرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر التميمي، - 32

احلنظلي، الرازي ابن أبي حامت، طبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية - بحيدر 
آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة األولى، 1271 ه� 

1952 م.
جمه���رة اللغة، أبو بكر محمد بن احلس���ن بن دري���د األزدي، حتقيق: رمزي منير - 33

بعلبكي، دار العلم للمالين - بيروت، الطبعة األولى، 1987م.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي املالكي، - 34

دار الفكر.
حاش���ية السندي على س���نن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، - 35

محم���د ب���ن عبد الهادي التتوي، أبو احلس���ن، نور الدين الس���ندي، دار اجليل – 
بيروت.

احلاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش���افعي، أبو احلس���ن علي بن محمد بن - 36
محم���د بن حبيب البصري البغدادي، الش���هير بامل���اوردي، حتقيق: علي محمد 
مع���وض - عادل أحمد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة 
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األولى، 1419ه� -1999م.
خالصة الكالم ش���رح عمدة األحكام، فيصل بن عب���د العزيز املبارك احلرميلي - 37

النجدي، الطبعة الثانية، 1412ه� - 1992م.
دراس���ة نقدي���ة يف املروي���ات ال���واردة يف ش���خصية عمر بن اخلطاب وسياس���ته - 38

اإلداري���ة رضي اهلل عنه، عبد الس���الم بن محس���ن آل عيس���ى، عم���ادة البحث 
العلمي باجلامعة اإلس���المية، املدينة املنورة، اململكة العربية الس���عودية، الطبعة 

األولى1423ه�/2002م.
دقائ���ق أولي النهى لش���رح املنتهى املعروف بش���رح منته���ى اإلرادات، منصور بن - 39

يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى، عالم الكتب، الطبعة األولى، 
1414ه� - 1993م.

الذخي���رة، أب���و العباس ش���هاب الدين أحمد بن إدريس بن عب���د الرحمن املالكي - 40
الشهير بالقرايف، حتقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي- بيروت، 

الطبعة األولى، 1994م.
رد احملت���ار على الدر اخملتار، اب���ن عابدين، محمد أمن بن عمر بن عبد العزيز - 41

عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412ه� - 1992م.
الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، حتقيق: - 42

مسعد عبد احلميد السعدني، دار الطالئع.
سفر نامه، أبو معن الدين ناصر خسرو احلكيم القبادياني املروزي، حتقيق: د. - 43

يحيى اخلشاب، دار الكتاب اجلديد – بيروت، الطبعة الثالثة، 1983م.
س���نن اب���ن ماجه، أبو عبد اهلل محم���د بن يزيد القزويني، حتقي���ق: محمد فؤاد - 44

عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية.
س���نن أبي داود، س���ليمان بن األش���عث بن إس���حاق بن بشير بن ش���داد بن عمرو - 45

ِجْستاني، حتقيق: محمد محيي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية،  األزدي السِّ
صيدا – بيروت.

س���نن الترمذي، محمد بن عيس���ى بن َسْورة بن موس���ى بن الضحاك، الترمذي، - 46
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حتقي���ق وتعليق: أحمد محمد ش���اكر )ج� 1، 2(، ومحمد ف���ؤاد عبد الباقي )ج� 
3(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الش���ريف )ج� 4، 5(، شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي احللبي – مصر، الطبعة الثانية، 1395ه� - 1975م.
السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي اخلراساني، النسائي، - 47

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة 
األولى، 1421ه� - 2001م.

السيرة النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري، حتقيق: مصطفى - 48
السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر، الطبعة الثانية، 1375ه� - 1955م.
ش���رح الزرقان���ي على املواه���ب اللدنية باملنح احملمدية، أبو عب���د اهلل محمد بن - 49

عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني املالكي، دار 
الكتب العلمية، الطبعة األولى 1417ه�-1996م.

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - 50
املص���ري األزه���ري، حتقيق: طه عبد الرؤوف س���عد، مكتبة الثقاف���ة الدينية – 

القاهرة، الطبعة األولى، 1424ه� - 2003م.
شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبدامللك، - 51

حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة 
الثانية، 1423ه� - 2003م.

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض بن - 52
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، حتقيق: د. يحيى إسماِعيل، دار 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، 1419ه� - 1998م.
شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة - 53

األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة األولى - 1415 ه�، 1994م.

ش���رح مصابيح الس���نة لإلم���ام البغوي، محمد ب���ن عز الدين عب���ِد اللطيف بن - 54
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، املشهور ب� ابن امللك، حتقيق ودراسة: جلنة مختصة  عبدالعزيز الكرمانّي، احلنفيُّ
من احملققن بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة اإلسالمية، الطبعة األولى، 

1433 ه� - 2012م.
الصح���اح تاج اللغ���ة وصحاح العربية، أبو نصر إس���ماعيل بن حم���اد اجلوهري - 55

الفارابي، حتقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالين – بيروت، الطبعة 
الرابعة 1407 ه� - 1987 م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن - 56
َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البُستي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1414ه� – 1993م.
صحي���ح ابن خزمية، أبو بكر محمد بن إس���حاق ب���ن خزمية بن املغيرة بن صالح - 57

ابن بكر الس���لمي النيس���ابوري، حتقيق: د. محمد مصطف���ى األعظمي، املكتب 
اإلسالمي – بيروت.

صحيح البخاري، حتقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، - 58
1422ه�.

صحيح مسلم، حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.- 59
صفة جزيرة العرب، أبو محمد احلس���ن بن أحمد بن يعقوب بن يوس���ف بن داود - 60

الشهير بالهمداني، طبعة: مطبعة بريل - ليدن، 1884م.
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أحم���د الزاوى - محمود محم���د الطناحي، املكتبة العلمية - بيروت، 1399ه� - 

1979م.
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1425ه� / 2004م. 
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ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ ]األعراف:88[ اآلية

تأليف

َمِة محمد بن أحمد بن علي الُبُهوِتّي الحنبليُّ الَعالَّ
الشهير بالَخْلَوِتّي )ت 1088ه(

دراسة وتحقيق

د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 
األستاذ الُمشارك في قسم القرآن وعلومه

في كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية





رسالة لطيفة على تفسير آية )88( األعراف-:

147

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

ُملخص البحث
الم على نبينا محمد وعلى  الة والسَّ احلمد هلل العزيز الوهاب، والصَّ

آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 
فإنَّ علم تفس���ير القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراً، وهو أفضل ما 

يُشتغُل به ِمن العلوم، ويُقضى به األعمار واألوقات.
ل���ذا كان محطَّ أنظار العلماء واهتمامهم، فأُلِّفت فيه مؤلفات اعتُني 
فيها ببيان معانيه، والكش���ف عن مقاصده ومراميه، واس���تخراج أحكامه 

وِحَكمه، ولطائف بالغته، وأسرار إعجازه.
فكان ِمن أش���هرها تفسير »الكشاف« حملمود الزمخشري، ومختصره 
تفس���ير القاض���ي البيضاوي، فق���د ناال عناي���ة العلماء، وعكف���وا عليهما 
ى  بالتدريس والتحشية، فمنهم َمن علَّق تعليقًة على سورة، ومنهم َمن حشَّ

حتشية تامة، ومنهم َمن كتب على بعض مواضع منهما.
ولقد وفقني اهلل تعالى يف العثور على نسخة فريدٍة ِمن تلك احلواشي؛ 
وهي تعليق على تفس���ير الزمخش���ري والقاضي البيض���اوي لقوله تعالى: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ إل���ى قوله تعالى: چ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ چ ]األع���راف:88-101[، والتي هي بخ���طِّ أحد علماء احلنابلة 
املتأخري���ن؛ وه���و اإلمام العالم الفقيه محمد بن أحم���د بن علي البُُهوتي، 
ق يف رس���الته إلى دراس���ة  لَْوت���ي« )ت:1088ه(، فق���د تطرَّ الش���هير ب�«اْلَ
مس���ائل علمي���ة متعددة ومتنوع���ة؛ يف العقيدة، ويف التفس���ير، ويف النحو 
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واإلع���راب، ويف البالغ���ة، معتمداً يف ذلك على أهمِّ حواش���ي الكش���اف، 
مُت العمَل يف حتقيق اخملطوطة ودراستها إلى: مقدمة، وقسمني  وقد قسَّ

رئيسيني، وفهارس.
املقدم���ة، وفيه���ا: أهمية املوضوع وأس���باب اختي���اره، وخطة البحث، 

وبيان منهجي يف حتقيق الكتاب.
القسم األول: الدراسة، وفيه فصالن:

الفصل األول: التعريف باملؤلف.
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.

القسم الثاني: حتقيق الكتاب.
الفهارس: وفيها فهرس املصادر واملراجع، واملوضوعات.
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المقدمة:  
احلم���د هلل العزي���ز الوهاب، أن���زل على عبِده الكت���اب، هدًى وِذكرى 
ره، نبينا  الم على أفضلِ َمن قرأ القرآن وفسَّ الة والسَّ ألولي األلباب، والصَّ

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. 
أما بعد: 

فإنَّ علم تفسير القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراً، وأجلها خطراً، 
وأعظمها أجراً، وأش���رفها ِذكراً، وهو أفضل ما اش���تغل به املش���تغلون ِمن 

العلوم، وُصِرَفت إليه الِهَمم، وقضيت به األعمار واألوقات.
ل���ذا كان محطَّ أنظ���ار العلماء واهتمامهم يف كلِّ زم���ان ومكان، وِمن 
أبرز مظاهر هذا االهتمام أن أُلِّفت فيه مؤلفات اعتُني فيها ببيان معانيه، 
والكش���ف عن مقاصده ومراميه، واس���تخراج أحكام���ه وِحَكمه، ولطائف 

بالغته، وأسرار إعجازه، وغير ذلك من عظيم فوائده.
فكان ِمن أشهرها تفسير »الكشاف« حملمود الزمخشري )ت:538ه(، 
ومختص���ره تفس���ير »أنوار التنْزيل وأس���رار التأوي���ل« للقاضي البيضاوي 
)ت685ه(، فقد ناال عناية العلماء، وعكفوا عليهما بالتدريس والتحشية، 
���ى حتشية تامة، ومنهم  فمنهم َمن علَّق تعليقًة على س���ورة، ومنهم َمن حشَّ
َم���ن كتب على بعض مواضع منهم���ا، وَمن راجع فهارس اخملطوطات تبنيَّ 

له ذلك بجالء ووضوح.
ولق���د وفقن���ي اهلل تعال���ى يف العث���ور عل���ى نس���خة فريدٍة ِم���ن تلك 
احلواش���ي؛ وه���ي تعليق على تفس���ير الزمخش���ري والقاض���ي البيضاوي 

لقوله تعال���ى: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ إل���ى قول���ه تعالى: چ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ چ ]األع���راف:88-101[، والتي هي بخطِّ أحد علماء 
احلنابل���ة املتأخري���ن؛ وهو اإلمام العالم الفقيه محم���د بن أحمد بن علي 
لَْوت���ي« )ت:1088ه(، ابن أخت  البُُهوت���ي املصري القاهري الش���هير ب�«اْلَ
ش���يخ احلنابل���ة وإمامهم منصور ب���ن يونس البهوت���ي )ت:1051ه(، الذي 
ق  ل���م يَْخلف البهوتي يف احلنابلة أوس���ع علماً وأجّل ق���دراً منه، فقد تطرَّ
يف رس���الته إلى دراس���ة مس���ائل علمية متعددة ومتنوعة؛ يف العقيدة، ويف 
التفس���ير، ويف النح���و واإلعراب، ويف البالغة، معتم���داً يف ذلك على أهمِّ 

حواشي الكشاف.
���ا ق���وَّى عزمي لتحقيق هذه اخملطوطة أنَّه لم يس���بق لها أن  وكان ِمَّ
ُطِبَعت، كما أنَّ يف حتقيقها ودراستها إبرازاً لَدور علماء احلنابلة وعنايتهم 
بتفس���ير الزمخشري والبيضاوي؛ لذا اس���تعنت باهلل تعالى على حتقيقها 

داد.  ودراستها، سائاًل املولى تعالى العون والتوفيق والسَّ
���مُت العم���َل يف حتقيق اخملطوطة ودراس���تها إل���ى: مقدمة،  وقد قسَّ

وقسمني رئيسيني، وفهارس.
املقدم�������ة، وفيها: أهمية املوضوع وأس���باب اختي���اره، وخطة البحث، 

وبيان منهجي يف حتقيق الكتاب.
القسم األول: الدراسة، وفيه فصالن:

الفصل األول: التعريف باملؤلف، وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.

املبحث الثاني: والدته، ونشأته العلمية، ووفاته.
املبحث الثالث: شيوخه، وتالميذه.
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املبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
املبحث الامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

املبحث السادس: ُمَؤلَّفاته العلمية.
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: عنوان الكتاب، وحتقيق نسبته إلى املؤلف.
املبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب، وزمن تأليفه.

املبحث الثالث: مصادر املؤلف يف كتابه.
املبحث الرابع: منهج املؤلف يف كتابه.

املبحث الامس: القيمة العلمية للكتاب.
املبحث السادس: وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق.

القسم الثاني: حتقيق الكتاب.
الفهارس: وفيها فهرس املصادر واملراجع، واملوضوعات.

املنهج املتبع يف حتقيق الكتاب: 
قمت بكتابة اخملطوطة وفق القواعد اإلمالئية احلديثة، مع مراعاة - 1

عالمات الترقيم.
قمت مبقابلة اخملطوطة الفريدة مع املصادر التي نقل منها املؤلف.- 2
���ياق إضافَة كلمٍة أو حرٍف أو كان هناك س���قط يف - 3 إذا اقتضى السِّ

نص املؤلف، والسقط موجود يف املصدر، فإني أضعه بني معقوفتني 
داخل النص، وأشير إلى ذلك يف احلاشية.

كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوها إلى مواضعها يف - 4
القرآن بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

جت األحاديث واآلثار الواردة يف النصِّ احملقق، مع احلكم عليها.- 5 خرَّ
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عزوُت األقوال إلى قائليها، مع توثيقها من مصادرها املعتبرة.- 6
فت باألعالم الواردة يف النص احملقق. - 7 َعرَّ
شرحُت الكلمات الغريبة الواردة يف النص احملقق، وضبطُت بالشكل - 8

ما يُحتاج إليه.
التعليق عند احلاجة على املسائل العلمية.- 9

 ذيَّلُت الكتاب بفهارس للمصادر، وللموضوعات.- 10
ويف اخلتام: أسال اهلل تعالى التوفيق والقبول، والعفو واملسامحة عن 
ياتنا ووالة أمرنا، وصلى اهلل  التقصير، وأس���أله تعالى أن يصلح نيَّاتنا وُذرِّ

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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القسم األول

الدراسة

وفيها فصالن:

الفصل األول: التعريف بالمؤلف.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.
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الفصل األول: التعريف بالمؤلف

وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته

ه���و محم���د بن أحمد ب���ن علي البُُهوت���ي املصري القاهري، الش���هير 
لَْوتي«)1(. ب�«اْلَ

���م-، قري���ٌة مبص���ر ِمن قرى  والبُُهوت���ي: نس���بة إل���ى »بُُه���وت« -بالضَّ
الغربية)2(.

ا نس���بة إلى اَللَْوة؛ وهي ِمن مظاهر التََّصوُّف املنتشرة  واَللَْوتي: إمَّ
لَْوتي���ة إحدى طرق  مبص���ر يف ذل���ك الوقت، أو نس���بة إل���ى الطريق���ة اْلَ

الصوفية)3(.
ويُلَّقب ب�: شمس الدين)4(. 

أما كنيته، فلم أقف عليها يف مصادر ترجمته.
املبحث الثاني: والدته، ونشأته العلمية، ووفاته

لم يحظ الشيخ محمد اَللَْوتي -رحمه اهلل- عند َمن ترجم له بذكر 

)1( انظ���ر: خالصة األث���ر )390/3(، والنعت األكمل )ص:239(، ومش���يخة أبي املواهب احلنبلي 
)ص:49(، والس���حب الوابل���ة )869/2(، ومختص���ر طبق���ات احلنابل���ة )ص:123(، واألع���الم 

.)12/6(
)2( انظر: تاج العروس )456/4(.

)3( انظ���ر: مقدمة محقق حاش���ية اللوتي عل���ى منته���ى اإلرادات )64/1(، ومقدمة محقق بُْغيُة 
الناسك يف أحكام املناسك للبهوتي )ص:10(، ومعجم الفرق واملذاهب اإلسالمية )ص:160(.
)4( انظر: تاريخ اجلبرتي )72/1(، ذكر ذلك يف ترجمة ابن أخيه صالح بن حسن بن علي البهوتي.
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سنة والدته، إال أنهم ذكروا أنَّه ُوِلد يف مصر، وبها نشأ)1(.
أم�������ا عن نش�������أته: فقد نش���أ الش���يُخ اَللَْوتي مبصر يف بيئة وأس���رة 
علمي���ة؛ فهو ِم���ن »بُُهوت« التي نُِس���ب إليه���ا جماعٌة ِمن علم���اء احلنابلة 
مبصر، وأس���رته ِمن األس���ر العلمية املش���هورة مبصر، والتي اشتهر منها: 
خاله العالَّمة الش���يخ منصور بن يونس البهوتي، وابن أخيه الش���يخ صالح 

بن حسن بن أحمد البهوتي، والشيخ عبد الرحمن بن يوسف البهوتي. 
���ه الش���يُخ اَللَْوت���يُّ إل���ى مالزمة خال���ه منصور البهوتي ش���يخ  فاتَّ
ْحَمن  احلنابل���ة وإمامه���م يف عص���ره، َوأخذ الِفقه َع���ن الْعالمة عب���د الرَّ

البهوتي احلنبلي. 
ولم يقتصر الش���يخ اَللْوتي باألخذ عن علماء احلنابلة، بل أخذ عن 
���هاب الُغنَيمي  أصح���اب املذاه���ب األخرى، فأخذ العل���وم الَعْقِليَّة عن الشِّ
بْراَملِّسي الشافعي،  ج وانتفع، واختُصَّ بعده ِبالنوِر الشَّ الش���افعي، وِبه تخرَّ
والزمه، فكان ال يُفاِرقه يف دروسه ِمن العلوم النظرية، وكان يجرى بينهما 
ْرِس محاوراٌت ونكاٌت دقيقة، ال يعِرُفها ِمن احلاِضرين إال َمن كان  يف ال���دَّ

قني، َولم يزل ُمالِزماً لَُه َحتَّى مات)2(. َقِّ ِمن أَكاِبر احمْلُ
أما وفاته: فقد اتفقت املصادُر التي ترجمت للش���يخ محمد اَللْوتي 
على أنَّ وفاته كانت سنة )1088ه( مبصر، بعد نصِف ليلِة اجُلُمعة، تاسَع 

ِة)3(. عشَر ذي احِلجَّ

)1( انظ���ر: خالصة األث���ر )390/3(، والنعت األكمل )ص:239(، ومش���يخة أبي املواهب احلنبلي 
)ص:49(، ومختصر طبقات احلنابلة )ص:123(، والسحب الوابلة )869/2(.

)2( انظر: املصادر السابقة.

)3( انظر: املصادر السابقة.
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املبحث الثالث: شيوخه، وتالميذه

شيوخه: تذكر املصادر التي ترجمت للشيخ محمد اَللْوتي أنَّه تتلمذ 
عل���ى أربعٍة ِمن مش���اهيِر ُعلماِء عصِره، نهل منه���م العلم واملعرفة)1(، وهم 

كاآلتي:
زين الدين، عبد الرحمن بن يوسف بن علي البهوتي احلنبلي املصري - 1

)ت: بعد 1040ه(، تتلمذ على الشمس الشامي صاحب السيرة، عاِلٌم 
باملذاهب األربعة، وأخذ عنه الشيخ محمد اَللْوتي الفقه)2(.

أب���و الس���عادات، منصور بن يون���س البهوتي املصري، ش���يخ احلنابلة - 2
وإمامهم يف عصره، وخال الشيخ محمد اَللْوتي، وقد الزمه إلى حنِي 
وفاته، وش���هرتُه تُغِني عن اإلطناب يف أم���ره، صنَّف »عمدة الطالب«، 

و«شرح اإلقناع«، و«منتهى اإلرادات« وغير ذلك، )ت:1051ه()3(.
ش���هاب الدين، أحمد بن محمد بن علي الُغنَيْمي األنصاري الزرجي - 3

املصري الش���افعي احلنف���ي، النح���وي املتكلم، له ش���روٌح وحواٍش يف 
األصول والعربية، ورسائل يف األدب واملنطق والتوحيد، أخذ عنه الشيخ 
ج وانتفع ؛ ل���ذا كانت أكثر آثاره يف  اَللْوت���ي العل���وَم الَعْقِليَّة، َوِبه تخرَّ
العلوم العقلية قد أفادها ِمن تعليقات شيخه الُغنَيْمي، )ت:1044ه()4(.
)1( انظ���ر: خالص���ة األث���ر )390/3(، والنع���ت األكم���ل )ص:239(، ومختص���ر طبق���ات احلنابلة 

)ص:123(، ومشيخة أبي املواهب احلنبلي )ص:6(، والسحب الوابلة )869/2(.
)2( انظ���ر ترجمت���ه يف: خالصة األث���ر )405/2(، والنع���ت األكمل )ص:204(، والس���حب الوابلة 

.)527/2(
)3( انظ���ر ترجمت���ه يف: خالصة األث���ر )426/4(، والنعت األكم���ل )ص:210(، ومختصر طبقات 

احلنابلة )ص:114(.
)4( انظر ترجمته يف: خالصة األثر )312/1(، واألعالم )237/1(.
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بْراَملِّسي الشافعي القاهري، - 4  أبو الضياء، نور الدين، علي بن علي الشَّ
بْراَملِّسي  الفقيه األصولي املتكلم، اختص الشيخ محمد اللوتي بالشَّ
بعد وفاة الشهاب الُغنَيْمي، والزمه يف دروسه يف كثيٍر من العلوم، فكان 
ال يفارقه يف دروسه يف العلوم النظرية، وكان يجري بينهما يف الدرس 
محاوراٌت ونكاٌت دقيقٌة ال يعرفها ِمن احلاضرين إال َمن كان ِمن أكابر 
مه ويحترمه، وال  بْراَملِّسي يُِجلُّه ويُثْني عليه، ويَُعظِّ احملققني. وكان الشَّ
يخاطب���ه إال بغاية التعظيم؛ ملا انطوى عليه ِمن الفضل، ولكونه رفيقه 

يف الطلب، ولم يزل مالزماً له حتى مات سنة )1087ه()1(.
تالميذه: بعد وفاة شيخ احلنابلة وإمامهم يف عصره منصور بن يونس 
البهوتي خال الش���يخ اَللْوتي، جلس الش���يخ اَللْوتي لإلقراء، وللتدريس 
واإلفت���اء يف مكانه، فرحل إليه الناس من اآلفاق، وأصبح َمْقِصداً لطالب 
العلم، ينهلون من فيض علمه، وقد نصَّ بعُض َمن ترجم للش���يخ اَللْوتي 

على ِذكر بعضهم)2(، وهم: 
الشيخ محمد بن عبد الباقي البعلي الدمشقي، املعروف بأبي املواهب - 1

احلنبلي، ش���يخ القراء واحملدثني يف عصره، ومفتي احلنابلة بدمشق، 
وصاح���ب كتاب »مش���يخة أب���ي املواه���ب احلنبلي«، أخذ عن الش���يخ 
اَللْوتي، وذكره يف تراجم مش���ايخه، وقال: »وقد حضرته يف دروس���ه 
���ة يف األزه���ر املعم���ر، يف كت���اب »منتهى اإلرادات« مع حواش���يه  العامَّ
وش���روحه وحتريراته ... وأجازني لفظا وكتابًة بس���ائر مروياته س���نة 

)1( انظر ترجمته يف: خالصة األثر )174/3(، وهدية العارفني )761/1(، واألعالم )314/4(.
)2( انظر: النعت األكمل )ص:240(، ومختصر طبقات احلنابلة )ص:124(.
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إحدى وسبعني وألف«، )ت:1126ه()1(.
الش���يخ برهان الدين، أبو إس���ماعيل وأبو إس���حاق، إبراهيم اجِلِنيني، - 2

رح���ل ِمن بلده ِجِنني إلى مصر والقاه���رة، وقرأ على أكابر فضالئها؛ 
فأخذ الفقه عن الشيخ محمد اللوتي، فقرأ عليه »منتهى اإلرادات« 
مع ش���روحه وحواشيه وحتريراته، مش���اركاً للشيخ إسماعيل اجِلِنيني 
والشيخ محمد أبي املواهب احلنبلي، كما ذكره يف مشيخته، فصار له 

الفضل التامُّ بعد اهلل)2(.
الش���يخ عماد الدين، أبو الفداء، إس���ماعيل اجِلِنيني، القاطن بنواحي - 3

احمل���ل املعروف ب�«جب ِجِنني«، رحل إلى مص���ر، وقرأ على فضالئها، 
وأخذ عنهم؛ فأخذ الفقه عن الشيخ محمد اللوتي، وقرأ عليه كتاب 
»منته���ى اإلرادات« مش���اركاً ألب���ي املواهب احلنبلي والش���يخ إبراهيم 
اجِلِنين���ي، م���ع مطالعة ما عليه ِمن احلواش���ي والتحريرات، وصار له 

الفضُل التامُّ والبركُة الكاملُة يف الفقه وغيره ِمن العلوم)3(.
الش���يخ عيسى بن محمود بن كنَّان الدمشقي الصاحلي اللوتي، ُوِلد - 4

يَّة دمشق، وحفظ القرآن لسبع سنني ِمن عمره، طلب  ونشأ يف َصاحِلِ
العلم على مشايخ أجالء؛ منهم: الشيخ محمد اللوتي، والشيخ مرعي 

البهوتي، )ت:1093ه()4(. 
)1( انظر: مش���يخة أبي املواهب احلنبلي )ص:7(. وانظ���ر ترجمته يف: النعت األكمل )ص:268(، 

والسحب الوابلة )333/1(.
)2( انظر: مشيخة أبي املواهب احلنبلي )ص:7(. وانظر ترجمته يف: النعت األكمل )ص:256(.
)3( انظر: مشيخة أبي املواهب احلنبلي )ص:7(. وانظر ترجمته يف: النعت األكمل )ص:256(.

)4( انظر: مش���يخة أبي املواهب احلنبلي )ص:7(. وانظ���ر ترجمته يف: النعت األكمل )ص:250(، 
وخالصة األثر )243/3(، والسحب الوابلة )806/2(.
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الش���يخ ت���اج الدين بن أحم���د، الش���هير بالدهان املكي، ذك���ره الغزي - 5
والشطي يف تالميذ الشيخ محمد اللوتي)1(، ولم أقف له على ترجمة.

املبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

مَلَّا تُُويفِّ شيُخ احلنابلة يف عصِره منصور بن يونس البهوتي، لم يَْخلفه 
يف احلنابلة أوس���ع علماً وأجّل قدراً ِمن ابن أخته الشيخ محمد اللوتي، 
ر للتدريس، واإلفت���اء والتأليف مبصر القاهرة)2(،  فجل���س لإلقراء، وتصدَّ

فنال إعجاَب العلماء املعاصرين له، وَمْن أتى بعدهم.
فنعت���ه كلُّ َمن ترجم ل���ه بأنَّه: العال���م، واإلمام، والفقي���ه، والنحرير، 
ج الفروع عل���ى األص���ول، واملفتي،  واحمل���رر، واحملق���ق، واملدق���ق، وُمَخ���رِّ

واملدرس مبصر القاهرة)3(.
وق���ال عنه ابن ُحَميْ���د إنَّه: »كان -رحمه اهلل- س���ديد البحث، مديد 
التقري���ر، أكيد التحرير، بدي���ع التدقيق والتحقيق، أبدى غرائب األبحاث، 
ر املنتهى قراءًة وإقراًء، واعتنى به اعتناًء بليغاً، وجلس لإلقراء، فانتفع  وحرَّ

به احلنابلة، خصوصاً بعد خاله«)4(.
بْراَملَّس���ي يُِجلُّه ويثن���ي عليه، ويعظمه  بِّي: »وكان الشَّ ِ وق���ال عن���ه احمْلُ
ويحترمه، وال يخاطبه إال بغاية التعظيم ؛ مِلا هو عليه ِمن الفضل، ولكونه 

)1( انظر: النعت األكمل )ص:240(، ومختصر طبقات احلنابلة )ص:124(.
)2( انظر: السحب الوابلة )870/2(.

)3( خالصة األثر )390/3(، ومش���يخة أبي املواهب احلنبلي )ص:6(، والنعت األكمل )ص:238(، 
ومختصر طبقات احلنابلة )ص:123(، والسحب الوابلة )869/2(.

)4( السحب الوابلة )869/2(.
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رفيقه يف الطلب«)1(.
وقال أيضاً: »كان يجري بينهما يف الدرِس ُمحاوراٌت وِنكاٌت دقيقٌة ال 

يعرفها ِمن احلاضرين إال َمن كان ِمن أكابر احملققني«)2(.
وال أَدّل عل���ى ُعلُوِّ مكانة الش���يخ محم���د اللوتي من كثرة حتريراته، 
وما لَِقيَتُْه حواش���يه ِمن العناية والرعاية، فقد نقل ابُن بشر عن مشايخه: 
»كل م���ا وضع���ه متأخرو احلنابلة ِمن احلواش���ي على أولئ���ك املتون ليس 
ٌل إال ما وضعه الش���يخ منصور؛ ألنه احملقق لذلك، إال حاش���ية  عليه ُمَعوَّ

اللوتي؛ ألن فيها فوائد جليلة«)3(.
وقال ابن ُحَميْد: »وكتب هوامش جليلة على »شرح األلفية« لألشموني، 

و األشموني كالصبان وغيره«)4(. دت يف مجلد، وينقل عنها ُمَحشُّ ُجرِّ

املبحث اخلامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

عقيدته: عاش الشيخ محمد اللوتي يف بيئة وعصر قد فشا فيهما 
التَّص���وُّف، والغال���ب على َم���ن كان هذا حاله أنَّه ال ي���كاد ينفكُّ عما عهد 
الناس عليه، وما كان س���ائداً يف بيئته، فهو ابُن بيئته وعصره ؛ لذا جنده 
-عفا اهلل عنه- لم يسلم ِمن التأثُّر بعقيدة التصوُّف والوقوع يف شطحاتها، 

ويتضح ذلك ِمن خالل ما يأتي:
م يف نس���به- قد اش���تهر ب�«اَللْوتي«؛ واَللَْوتي: - 1  أن املؤلف -كما تقدَّ

)1( خالصة األثر )390/3(.
)2( املصدر السابق.

)3( عنوان اجملد يف تاريخ جند )324/2(.
)4( السحب الوابلة )870/2(.
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إما نس���بة إلى اَللَْوة؛ وهي ِمن مظاهر التصوف املنتش���رة مبصر يف 
ذلك الوقت، أو نسبة إلى الطريقة اَللَْوتية إحدى طرق الصوفية.

 أنَّ اَللْوت���ي -عف���ا اهلل عنه- يف هذه الرس���الة وغيرها ِمن مؤلفاته - 2
ح ببعض عقائد الصوفية، فعلى سبيل املثال:  املطبوعة قد صرَّ

ق���ال -عفا اهلل عنه- يف االلتجاء بآل البي���ت: "وعلى آله الذين يُلتَجأ - 1
إليهم يف كل مهمة")1(.

قال -عفا اهلل عنه- يف التوسل واالستغاثة بالنبي : »اللهم - 2
���الً  باً إليك بزيارته، ُمتََوسِّ إنِّي أتيُت قبر نبيك محمد  ُمتََقرِّ

إلي���ك ب���ه، وأنت قلت وقول���ك احلق وال تخلف امليع���اد: چ ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ ۆ چ ]النساء:64[، وقد جئتُك مستغفراً ِمن ذنبي، مستشفعاً 
ب���ك إلى ربي، فاش���فع لي يا ش���فيع األم���ة، وأِجرني ِمن الن���ار ... يا 
نبيَّ الرحمة، يا س���راَج الظلمة، يا كاش���ف الغمة، يا س���يدي يا رسول 
اهلل أتين���اك ِمن الب���الد البعيدة، وخلعنا املال واأله���ل والوطن، وجئنا 
يف محبت���ك ... يا رس���ول اهلل قد وقفُت ببابك، واس���تجرت بجنابك، 

.)2(» كُت بأعتابك، أسألك الشفاعة لي ولوالديَّ ومتسَّ
قال -عفا اهلل عنه- بُس���نِّية زيارة املش���اهد يف املدينة ومكة: »وتَُس���نُّ - 3

زيارة البقيع واملساجد واملشاهد التي به؛ كمشهد أمير املؤمنني عثمان 
، ومشهد فاطمة بنت أسٍد أمِّ أمير املؤمنني علي بن أبي  بن عفان 
م اهلل وجهه ورضي اهلل عنها-، ومش���هد حليمة الس���عدية  طالب -كرَّ

)1( انظر: )ص:28(.
)2( انظر: بُْغية النَّاسك يف أحكام املناسك، للبهوتي )ص:129(.
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... والكهف الذي يف جبل سلع ... وبئر رؤمة ... ومبرك الناقة؛ وهي 
دكٌة يف وس���ط املس���جد مربعة، ومس���جد بني النجار، ويقال له أيضاً: 
مس���جد اجلمعة؛ ألن رس���ول اهلل  صلَّى فيه أول جمعة يف 

اإلسالم، ومسجد أبيٍّ  الذي بالبقيع، ومسجد مصلى العيد")1(.
»وأن يش���رب ِمن ماء زمزم، وأن يزور املواضع املش���هورة مبكة؛ وهي: 
البي���ت الذي ُوِلد به ، والغار الذي بجبل حراء، وبيت خديجة، 

ودار األرقم، والغار الذي بجبل ثور")2(.
مذهبه الفقهي: الشيخ محمد اَللْوتي، حنبلي املذهب، وال أدلَّ على 

ذلك ما يأتي: 
أنَّ املؤلف نصَّ يف آخر رسالته أنَّه حنبلي املذهب، فقال -رحمه اهلل-- 1

���ت بحمِد اهلل وعونه وحس���ن توفيقه على ي���ِد الفقير محمد بن  : »مَتَّ
أحمد البهوتي احلنبلي«)3(.

اتَّفقت كتب التراجم على انتمائه للمذهب احلنبلي)4(.- 2
أنَّه انتهى إليه اإلفتاءُ والتدريُس واإلقراءُ عند احلنابلِة بعد وفاة شيخ - 3

احلنابل���ة وإماِمهم يف عصره؛ خاله الش���يخ منصور بن يونس البهوتي 
)ت:1051ه()5(.

)1( انظر: بغية الناسك يف أحكام املناسك )ص:135(.
)2( انظر: بُغية الناسك يف أحكام املناسك )ص:90(.

)3( انظر: )ص:49(.
)4( انظ���ر: خالصة األث���ر )390/3(، والنعت األكمل )ص:239(، ومش���يخة أبي املواهب احلنبلي 
)ص:49(، والس���حب الوابل���ة )869/2(، ومختص���ر طبق���ات احلنابل���ة )ص:123(، واألع���الم 

.)12/6(
)5( انظر: السحب الوابلة )870/2(.
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تأليفه يف الفقه احلنبلي، فقد كتب حاشيًة على كتاب »اإلقناع لطالب - 4
ان  االنتف���اع« للحجاوي، وكتاب »منتهى اإلرادات« للفتوحي، اللَّذين يَُعدَّ

أحد الكتب املعتمدة لدى متأخري احلنابلة)1(.

املبحث السادس: مؤلفاته العلمية

اش���تهر الشيُخ اَللْوتي عند َمن ترجم له بكثرة حتريراته، يقول عنه 
بِّي: »وكتب كثيراً ِمن التحريرات«)2(. ِ احمْلُ

ويقول ابن ُحَميْد: »كان -رحمه اهلل- س���ديَد البحِث، مديَد التقرير، 
 .

)3(
أكيَد التحرير، بديَع التدقيق والتحقيق، أبدى غرائب األبحاث«

���ُد أنَّها متنوعة  وبع���د التَّتبُّع ملؤلفات���ه العلمية املذكورة يف ترجمته جَنِ
ومتعددة، وهي كاآلتي:

»حاشية على منتهى اإلرادات« البن النجار، يف الفقه)4(.- 1
“حاشية على اإلقناع لطالب االنتفاع” للحجاوي، يف الفقه)5(.- 2

“بُْغيَُة النَّاِسِك يف أَْحَكاِم املَنَاِسِك”)6(. - 3

)1( انظر: خالصة األثر )390/3(، والنعت األكمل )ص:239(، واألعالم )12/6(.
)2( خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )390/3(.

)3( السحب الوابلة )870/2(.
)4( انظ���ر: خالصة األث���ر )390/3(، والنعت األكم���ل )ص:239(، واألعالم )12/6(. واحلاش���ية 
طبعتها وزارة األوقاف والش���ؤون اإلس���المية بدولة قطر، 1432ه، حتقيق: د. سامي الصقير، 

ود. محمد اللحيدان.
)5( انظ���ر: خالصة األث���ر )390/3(، والنعت األكم���ل )ص:239(، واألعالم )12/6(. واحلاش���ية 

حققت يف رسائل ماجستير بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
)6( وقد طبعته دار ابن حزم، 2016م، حتقيق: د. فايز بن أحمد حابس. 
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“حاشية على شرح العقائد النََّسِفيَّة”، يف العقيدة)1(.- 4

“احلجة يف نظِم أُمِّ البراهني” للسنوسي، يف العقيدة)2(.- 5
التحفة الظرفية يف السيرة النبوية)3(.- 6
نظٌم للقواعد الفقهية)4(.- 7
“كشف اللِّثام عن شرح شيخ اإلسالم على إيساغوجي«، يف املنطق)5(.- 8

ة الّسمع بنظم رسالة الَوضع”، للقاضي عضد الدين اإليجي، يف - 9 “لَذَّ
املنطق)6(.

 حاشية على شرح عصام الدين على السمرقندية، يف البالغة)7(.- 10
 “هوامش على شرح األلفية” لأُلْشموني، يف النحو)8(.- 11

ده���ا ِمن خطِّ ش���يخه الش���هاب أحمد الُغنيم���ي ورتبها. انظر: النع���ت األكمل )ص:239(،  )1( جرَّ
ومختصر طبقات احلنابلة )ص:123(. و”العقائد النس���فية” لعمر بن محمد النََّسِفي، والشرح 

لسعد الدين مسعود التفتازاني.
)2( إيضاح املكنون )393/3(.

)3( انظر: إيضاح املكنون )253/1(، وهدية العارفني )296/2(، واألعالم )12/6(.
)4( انظر: السحب الوابلة )870/2(.

دها  )5( وهي حاش���ية على ش���رح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على اإليساغوجي يف املنطق، جرَّ
ورتبها من هامش نسخة شيخه الُغنيمي. انظر: السحب الوابلة )870/2(، واألعالم )12/6(، 
ومعج���م املؤلفني )83/3(. و«إيس���اغوجي«: لفظ يوناني معن���اه: الكليات المس، أي: اجلنس 
والنوع والفصل والاصة والعرض العام، صنَّف فيه جماعة من املتقدمني واملتأخرين. انظر: 

كشف الظنون )206/1(.
)6( انظر: السحب الوابلة )870/2(، وهدية العارفني )296/2(.

)7( انظر: معجم املؤلفني )83/3(.
)8( انظر: السحب الوابلة )870/2(.
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الفصل الثاني: التعريف بالكتاب

وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إلى املؤلف

عن�������وان الكتاب: ذكر املصن���ف -رحمه اهلل- للكتاب اس���مني، بينهما 
اختالف يسير:

األول: »رس���الة يف تفس���ير قوله تعالى: چ ٻ ٻچ اآلية«. وقد نصَّ 
عليه -رحمه اهلل- يف فهرس أسماء الرسائل الذي كتبه يف الورقة األولى 

من اجمللد، حيث قال: » تفسير قوله تعالى: چ ٻ ٻ چ اآلية«)1(. 
الثاني: »رس���الة لطيفة على قوله تعالى -من سورة األعراف-: چٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ اآلي���ة«. وق���د ن���صَّ عليه -رحم���ه اهلل- يف آخر 
الرس���الة الرابعة؛ حيث قال: »ويليه رس���الٌة لطيف���ٌة على قوله تعالى -من 

سورة األعراف- ...«)2(. 
حُت هذا االسَم على االسِم السابق، واخترته عنواناً للكتاب؛  وقد رجَّ
ألنه يدلُّ داللًة واضحة على اآلية التي علَّق عليها املصنف، وبه مُتيز اآلية 
عن أش���باهها ِمن اآليات التي يف نفس الس���ورة؛ وألنَّ ما ذكره املؤلف يف 

فهرس أسماء الرسائل من باب االختصار يف سرد األسماء.
�������ا توثيق نس�������بة الكتاب للمؤل�������ف: ميكن توثيق ذلك مب���ا يأتي ِمن  أمَّ

األدلة: 

)1( انظر: ]أ/1[.
)2( انظر: ]ب/10[.
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ح بنس���بِة هذه اخملطوطة إلى الش���يخ محم���د اَللْوتي يف  أوالً: ُص���رِّ
ثالثة مواضع ِمن اجمللد الذي ُجِمع فيه رس���ائل الش���يخ اَللْوتي المس 

عشرة: 
املوض���ع األول: م���ا ُكِتب يف الصفحة األولى ِم���ن اجمللِد الذي يحتوي 
على رس���ائل الش���يخ اَللْوتي، حيث ُكِتب عليها بخطِّ نسخ واضح ومعتاد: 
»هذه اجملموعة بخطِّ العالمة محمد بن أحمد ابن علي البهوتي احلنبلي، 

الشهير باللوتي املصري ...«)1(. 
املوضع الثاني: ما جاء يف نهاية الرسالة الرابعة: “َتَّ بحمد اهلل وعونه 
وحسن توفيقه ... على يِد الفقير إلى اهلل تعالى محمد بن أحمد بن علي 
ب���ن محم���د البهوتي احلنبلي األزه���ري، غفر اهلل له ولوالديه ومش���ايخه 
وجميع املس���لمني آمني. ويليه رس���الة لطيفة على قوله تعالى -من س���ورة 

األعراف- ...”)2(.
املوضع الثالث: ما جاء يف آخر اخملطوطة ما نصه: “مَتَّت بحمد اهلل 
وعونه وحسن توفيقه على يد الفقير محمد بن أحمد البهوتي احلنبلي”)3(.

. ثانياً: أنَّ اخملطوطة ُكتبت بخطِّ البهوتي مبا ال يَدُع مجاالً للشكِّ
ثالثاً: عدم وجود َمن طعن يف نسبة اخملطوطة إليه.

ولعلَّ ما س���بق مُيكننا القطع بأن هذه الرسالة من تأليف محمد بن 
أحمد البهوتي. واهلل تعالى أعلم.

)1( انظر: ]ب/1[.
)2( انظر: ]ب/10[.
)3( انظر: )ص:49(.
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املبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب، وزمن تأليفه

س�������بب تأليف الكتاب: نصَّ الش���يخ اَللْوتي -رحمه اهلل- يف ديباجة 
���بب الباعث على تأليِفها، فقال -رحمه اهلل-: »فهذا ما  رس���الته على السَّ
هن القاصر، ما يتعلق بتفسير القاضي  َس���نََح للخاطر الفاتر، وتراءى للذِّ
والكش���اف، يف املوض���ع الذي أش���ير إليه من س���ورة األع���راف، كتبته مع 
االعتراف بالعجز والنقصان، كيال يُهجر اسمي من عداد اإلخوان ...«)1(. 
�������ا زمن تأليفه: فلم يفص���ح املؤلُف -رحمه اهلل- ع���ن زمن تأليفه  أمَّ
���ه: »َتَّ بحمد اهلل  للكت���اب، غير أنَّه جاء يف آخر الرس���الة الرابعة ما نصُّ
وعوِنه وُحس���ِن توفيِقه يف يوم الميس املبارك س���ادس عش���ر يف ش���هر 
 رجب احلرام من ش���هور س���نة خم���س وثالثني وألف من الهج���رة النبوية 
-على صاحبها أفضل الصالة والس���الم-، على يد الفقير إلى اهلل تعالى 
محمد بن أحمد بن علي بن محمد البهوتي احلنبلي األزهري، غفر اهلل له 
ولوالديه ومش���ايخه وجميع املسلمني آمني. ويليه رسالة لطيفة على قوله 

تعالى -من سورة األعراف- ...«)2(.

)1( انظر: )ص:28(.
)2( انظر: ]ب/10[.
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املبحث الثالث: مصادر املؤلف يف كتابه

د مصادرها  لق���د مَتَيَّزت رس���الُة البهوتي -على قل���ِة أوراقها- بتع���دُّ
وتنوعها، وهذه املصادر ميكن تقسيمها إلى قسمني:

ح بأسمائها. - 1 مصادر صرَّ
ح بأسماء مؤلفيها.- 2 ح بأسمائها، ولكن صرَّ مصادر لم يصرِّ

ح بأسمائها، وهي كاآلتي: أوالً- املصادر التي صرِّ
تفسير الكشاف، للزمخشري.- 1
تفسير البيضاوي.- 2
الكشف عن مشكالت الكشاف، للقزويني.- 3
حاشية السيد الشريف اجلرجاني على شرح مختصر املنتهى - 4

األصولي.
امْلُطوَّل شرح تلخيص مفتاح العلوم، للتفتازاني.- 5
شرح املقاصد، للتفتازاني.- 6

ح بأس���ماء مؤلفيها، وهي  ح بأس���مائها، ولكن صرَّ ثاني���اً- مصادر لم يَُصرِّ
كاآلتي:

حاشية التفتازاني على الكشاف.- 1
حاشية السيد الشريف اجلرجاني على الكشاف.- 2
التبيان يف إعراب القرآن، للعكبري.- 3
شرح املواقف، للجرجاني.- 4
مفاتيح الغيب، تفسير فخر الدين الرازي.- 5
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املبحث الرابع: منهج املؤلف يف كتابه

لم يذكر الش���يخ اَللْوتي -رحمه اهلل- يف رس���الته املنهَج الذي سلكه 
ُ منهُجه فيها، وال���ذي مُيِكُن  يف تأليِفه���ا، ولك���ن ِمن خ���الل قراءتها يتب���نيَّ

إجمالُه مبا يأتي: 
أنَّه استهل مقدمة الرسالة بذكِر السبِب الباعِث على تأليفه لها، فقال - 1

هن القاصر،  -رحمه اهلل-: »فهذا ما َسنََح للخاطر الفاتر، وتراءى للذِّ
ما يتعلق بتفسير القاضي والكشاف، يف املوضع الذي أشير إليه ِمن 

سورة األعراف«. 
مَلَّا كان تفس���ير البيضاوي مختصراً ِمن تفسير الكشاف كان اهتماُمه - 2

يف رس���الته يف األع���مِّ الغالب على ش���رح وتوضيح قول الزمخش���ري، 
معتمداً يف ذلك على أهمِّ حواش���ي الكش���اف؛ ك��: »حاشية التفتازاني 
على الكشاف«، و«حاش���ية القزويني على الكشاف«، و«حاشية السيد 

الشريف اجلرجاني على الكشاف«. 
���مُة الغالبُة على املؤِلف النقَل واجلمَع لم تخُل رسالتُه ِمن - 3 مَلَّا كانت السِّ

توضيٍح لكالم أصحاب احلواش���ي، أو ترجيٍح، أو ردوٍد واس���تدراكاٍت 
علمية عليها، أو على تفسير الزمخشري والبيضاوي. 

يف نقل���ه ِمن املصادر يش���ير إلى ذك���ر املصدر؛ كقول���ه: »قال صاحب - 4
الكش���اف«، »وقال يف حاشية شرح اخملتصر«، و«قال صاحب الكشف 
ناق���اًل عن التقريب«. وقد ينقل بدون اإلش���ارة إلى ذكره مكتفياً بذكر 
قول مؤلفه؛ كقوله: »قال الشيخ النحرير«، و«كما أخرجه القاضي، وأبو 
َل لالعتزال«.  البقاء«. وأحياناً يُبِهم املصدَر ومؤلَفه؛ كقوله: »قال: مَتحَّ
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عنايت���ه يف عزِو القول لصاحبه؛ كقوله: »وقال القاضي يف تفس���يره«، - 5
و»قال صاحب الكش���ف«، و»يؤيده قول اإلمام الرازي...«. وِمن النادر 
َل لالعتزال«، و«وحمل  أن ي���ورد القول بدون عزوه؛ كقول���ه: »قال: مَتحَّ
فت���ح الب���ركات على إدامت���ه وزيادته عدول عن الظاه���ر، وغير مالئم 

لتفسيره بتيسير البركات، وال لتفسيره باملطر والنبات«.
���ه، وأحياناً يتصرُّف يف - 6 يف األََع���مِّ األَْغلَِب عن���د ذكر القول ينقله بنصِّ

القول املنقول؛ لذا جعلت القوَل املنقول بالنص بني عالمتي تنصيص، 
َف فيه بدونهما.  واملتصرَّ

ق إليها الش���يخ اللوتي يف - 7 تعدد املس���ائل العلمي���ة وتنوعها التي تطرَّ
حاش���يته؛ من مسائل يف العقيدة، ويف التفسير، ويف النحو واإلعراب، 

ويف البالغة.

املبحث اخلامس: القيمة العلمية للكتاب

ها  اشتملت الرسالة -على وجازتها- على ِميزات عديدة، كان ِمن أهمِّ
-يف نظري- ما يأتي:

س���الة تنبع ِمن قيمة مؤلِّفها، إذ يحظى مؤلُفها مبكانة رفيعة - 1 قيمُة الرِّ
بني العلماء، فهو يَُعدُّ ِمن العلماء احلنابلة احملققني، ومؤلفاته شاهدة 

على ذلك. 
ق إليها البهوتي يف رسالته؛ من - 2 د املسائل العلمية وتنوعها التي تطرَّ تعدُّ

مسائل يف العقيدة، ويف التفسير، ويف النحو واإلعراب، ويف البالغة.
عناي���ة املؤل���ف -رحم���ه اهلل- يف ش���رِح وتوضي���ِح قول الزمخش���ري، - 3
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معتمداً يف ذلك على أهم حواش���ي الكش���اف؛ ك��: “حاشية التفتازاني 
على الكش���اف”، و”حاشية القزويني على الكش���اف”، و”حاشية السيد 

الشريف اجلرجاني على الكشاف”. 
م���ع كث���رة النقوِل يف هذه الرس���الة إال أنَّها متيَّزت بأنه���ا لم تخُل ِمن - 4

توضيٍح لكالم أصحاب احلواشي، أو ردوٍد واستدراكاٍت علمية عليها، 
أو على تفسير الزمخشري والبيضاوي.

تعدد املصادر وتنوعها التي نقل منها املؤلف، ما كان له األثر الواضح - 5
يف غزارة املادة العلمية ومتيزها.

تَُعدُّ هذه الرس���الة ِمن تفاس���ير احلنابلة التي لم يظهر منها إال النَّْزُر - 6
القليل. 

املبحث السادس: وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق

اعتمدُت يف حتقيق الرس���الِة على نسخٍة فريدٍة، ُكتبت بخطِّ املؤلف، 
وفيما يلي وصفها: 

• مكانها: مكتبة عارف حكمت، ِضمن مكتبة امللك عبد العزيز يف املدينة 	
املنورة)1(.

• رقم احلفظ: )80/88( مجاميع. 	
• ع���دد أوراقه���ا: )6( ورقات، تقع م���ن الورق���ة )11-16(، يف كل ورقة 	

صفحتان، باس���تثناء الورقة األخيرة، فهي صفح���ة واحدة، أي: )11( 
صفحة. 

)1( وقد نقلت إلى املكتبة املركزية باجلامعة اإلسالمية.
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• عدد األسطر: )23( سطراً يف الصفحة. 	
• عدد الكلمات يف الس���طر: تتراوح ما بني )10-12( كلمة يف الس���طر 	

الواحد.
• تاريخ النس���خ: مجهولة التاريخ، غير أنَّه جاء يف آخر الرس���الة الرابعة 	

ما نصه: “َتَّ بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه يف يوم الميس املبارك 
س���ادس عش���ر يف ش���هر رجب احلرام من شهور س���نة خمس وثالثني 
 وأل���ف من الهج���رة النبوية ... ويليه رس���الة لطيفة عل���ى قوله تعالى 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  األع���راف-:  س���ورة  -م���ن 
پچ«.

• ناسخها: بخطِّ املؤلف محمد بن أحمد البهوتي احلنبلي.	
• نوع الط: خطُّ نسٍخ معتاد مقروء.	
• وم���ن أوص���اف النس���خة احملققة أيضاً : أنه���ا تُوَجُد ِضم���َن مجموٍع؛ 	

وه���و عب���ارة عن ُمجلد فيه خمس عش���رة رس���الة يف فن���ون مختلفة، 
ترتيبه���ا: الامس���ة يف اجملم���وع، كلها ُكتبت بخ���ط املؤلف محمد بن 
ل بعض كلماته���ا، وُميَِّزت بعض  أحمد البهوتي، وهي نس���خة قد ُش���كِّ
ل كلمة  كلماته���ا بلون أحمر، وتنتهي كل ورقة منه���ا بالتعقيبة؛ وهي أوَّ
يف الورقة الالحقة؛ تأكيداً التصال الكالم، وهذه النسخة ُروِجَعت ِمن 
ِقبَل ناس���خها؛ فكان يس���تدرك ما س���قط منها فيكتبه يف الهامش، ثم 

يضع يف نهايته كلمة )صح(.
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مناذج من نسخ الكتاب اخملطوطة

الورقة األولى من اجملموع
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الورقة األولى من الرسالة
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الورقة األخيرة من الرسالة
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القسم الثاني

تحقيق الكتاب
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]11/أ[ بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اللهم ] [)1(.
هم بنباهة الشأن  احلمد هلل الذي جعل اختالف العلماء رحمة، وخصَّ
الة على سيدنا محمد  ة، والصَّ ة، وكشف بدعواتهم كلَّ بلية وُغمَّ وعلو الهمَّ

شفيع األمة، وعلى آله الذين يُلتَجأ إليهم يف كل مهمة)2(، وبعد:
فهذا ما َس���نََح)3( للخاطر الفاتر، وت���راءى للذهن القاصر، ما يتعلق 
بتفس���ير القاضي)4( والكش���اف)5(، يف املوضع الذي أُِش���ير إليه ِمن س���ورة 
األع���راف، كتبتُه مع االعتراف بالعجز والنقصان، كيال يُهجر اس���مي ِمن 
وا اللَل بقدر اإلمكان، واهلل  عداد اإلخوان، فاملأمول ِمن اإلخوان أن يَُسدُّ

املستعان، وعليه التكالن. 
)1( ما بني املعقوفتني مقدار ستة أحرف، كتبها املصنف هكذا »ال ال س ج� ه� س«.

)2( ال شك أن آلل بيت النبي  مكانة رفيعة، وفضائل كثيرة، لكن أن يُلتَجأ إلى األموات 
 ، ا نهى اهلل تعالى عنه ورسوله منهم يف قضاء احلاجات، وتفريج الكربات! هذا ِمَّ
قال املفس���ر األلوس���ي: "أن االس���تغاثة مبخلوق، وجعله وس���يلة -مبعنى طلب الدعاء منه- ال 
ش���كَّ يف ج���وازه إن كان املطل���وب من���ه حياً ...؛ وأم���ا إذا كان املطلوب منه ميت���اً أو غائباً فال 
يس���تريب عالم أنَّه غير جائز، وأنَّه ِمن الِبَدع التي لم يفعلها أحٌد ِمن الس���لف ...؛ ولم يرد عن 
أحد من الصحابة  -وهم أحرص اللق على كل خير- أنَّه طلب ِمن ميت ش���يئاً ...". 
وقال الش���يخ ابن عثيمني: "فعقيدة أهل الس���نة واجلماعة بالنس���بة آلل البيت: أنهم يُِحبُّونهم، 
ويتولونه���م، ويحفظ���ون فيهم وصية الرس���ول  يف التذكير به���م، وال يُنِْزلونهم فوق 
ن يغلون فيهم، حتَّى يوصلوهم إلى حد األلوهية". انظر: شرح العقيدة  ؤون ِمَّ منْزلتهم، بل يَتَبَرَّ

الواسطية للعثيمني )277/2(، وتفسير األلوسي )403/5(.
)3( أي: َعَرض، يُقال: َس���نَح ِلي رأٌْي وِش���ْعٌر، أي: َعَرَض ِلي. انظر: لسان العرب )491/2(، مادة: 

سنح.
)4( يقصد به: تفسير »أنوار التنْزيل وأسرار التأويل«، للقاضي البيضاوي.

)5( يقصد به: تفسير »الكشاف عن حقائق غوامض التنْزيل«، جلار اهلل الزمخشري.
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قول���ه تعال���ى: ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ اآلية)1(. 
قال صاحب الكشاف)2(: »فإن ُقلَت: كيَف أسلوُب قوله: ژ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ؟ قلُت: هو إخباٌر ُمقيٌَّد بالشرط، وفيه َوَجهان: 

أحدهم����ا: أن يكون كالماً ُمس����تأنفاً فيه معنى التعج����ب، كأنهم قالوا: ما 
]أكَذبَنا[)3( على اهلِل إن ُعدنا يف الكفر بعد اإلسالم! ألنَّ امْلُرتَدَّ أبلُغ يف االفتراء الخ. 
والثان���ي: أن يكون قس���ماً على تقدير حذف ال���الم، يعني: واهلِل لقد 

افترينا على اهلل  كذباً«)4(.
ق���ال الش���يخ النحرير)5(: »كأن أصل الس���ؤال واجل���واب ]متهيد[)6( مِلا 

ينبني عليه ِمن الوجهني، وإال فالظاهر أنَّه إخبار مقيد بالشرط. 

)1( سورة األعراف، اآليتان: 89-88. 
)2( يقص���د ب���ه: أبو القاس���م محمود بن عمر بن محمد الزمخش���ري، الوارزمي، ويلقب ب��: جار 
اهلل؛ ألنه جاور مبكة زماناً، كان رأس���اً يف البالغة والعربية واملعاني والبيان، وكان داعيًة إلى 
اٌج يف رجله فقطعها، وصنع عوضها ِرجاًل ِمن َخَش���ب، له ِمن التصانيف:  االعتزال، أصابه ُخرَّ
»الكش���اف يف التفس���ير«، و»الفائق يف غريب احلديث«، )ت:538ه(. انظر: سير أعالم النبالء 

)151/20(، وبغية الوعاة )279/2(.
)3( يف اخملطوط: »كذبنا«، والتصحيح من تفسير الكشاف )130/2(.

)4( انظر: تفسير الكشاف )130/2(.
)5( هو مس���عود بن عمر التفتازاني، س���عد الدين، ويقال له: الس���عد، انتََهت إليه معرفُة ُعلُوم البالغة 
ل، َوآخر ُمْختَصر،  واملعقول، له: ش���رح على »تلِْخيص مفتاح العلوم” للخطيب القزويني، ش���رح ُمَطوَّ
يِِّبّي َمَع ِزيادة يسيرٍة، وصل فيها إلى  ٌص ِمن حاِشيَة الطَّ اف”، وِهَي ُملَخَّ و”حاش���ية على تفس���ير الكشَّ
سورة الفتح، )ت:792ه(. انظر: بغية الوعاة )285/2(، وطبقات املفسرين لألدنه وي )ص:301(.

)6( يف اخملطوط: »ميهيد«، والتصحيح من حاشية التفتازاني على الكشاف.
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فإن قيل: فهال ُحِمل كالُمه على ظاهره؟
ر ب�«قد«، وال املقدم على الشرط،  قلنا: ألنَّ »أن« ال تقلب املاضي امْلَُصدَّ
فكي���ف إذا اجتم���ع األمران! فظاهٌر أنَّ االفتراء املاضي ال تعلُّق له بالعود، 
وال س���بيل ]11/ب[ إل���ى احلمل على معنى: إن ُعدن���ا ظهر أنَّا قد افترينا 
ألبتَّة؛ إليهاِمه أنَّ املانع ظهور االفتراء ال هو نفسه، وألنَّ املقيد بالعود هو 

االفتراء نفسه ال ظهوره. 
ك���ذا يُقال، وفي���ه نََظٌر؛ لوروده على الوج���ه الثاني، أعني: جعل ژ ٹ 
ڤ ژ جواب القسم بحذف الالم؛ فإنَّه مقيد بالشرط، والندفاعه بجعل 
املاضي مبعنى املس���تقبل تنْزياًل له منْزلة الواقع، ومقرباً إلى احلال، حتى 

كأنَّه قيل: قد افترينا اآلن إن هممنا بالعود. ذكره أبو البقاء)1(. 
وباجلملة فاس���تقامُة ظاهر الكالم على تقدير القسم، وعدمها بدونه 

محل نظر«)2(. 
ره صاحب  أق�������ول: حاص���ل س���ؤال صاح���ب الكش���اف -عل���ى ما ق���رَّ
الَكْش���ف)3(-: أنَّ الظاه���ر يف مثل���ه أال يتعلق بالش���رِط نف���س اجلزاء، بل 

)1( انظر: التبيان يف إعراب القرآن )583/1(.
، أصي���ب يف صباه باجلدري، فعمي، برع يف الفقه  وأب���و البقاء هو: عبد اهلل بن احلس���ني الُعْكبَِريُّ
واألص���ول، وحاز قصب الس���بق يف العربي���ة، كان إذا أراد أن يَُصنِّف كتاباً جمع عدة مصنفات 
يف ذل���ك الف���ن، فقرئت عليه، ثم ميل���ي بعد ذلك، من مصنفاته: »التبي���ان يف إعراب القرآن«، 
و»إعراب ما يش���كل م���ن ألفاظ احلديث النب���وي«، )ت:616ه(. انظر: بغي���ة الوعاة )38/2(، 

وطبقات املفسرين لألدنه وي )231/1(.
)2( انظر: حاشية التفتازاني على الكشاف – مخطوط )ل:585(.

)3( انظ���ر: الكش���ف ع���ن مش���كالت الكش���اف – مخط���وط )ل:260(.                            =
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ره النحرير، كما يف قوله: »إن أكرمتني اليوم فقد  ظهوره على عكس ما قرَّ
أكرمتك أمس«. ونحو: ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ)1(، وههنا املقصوُد 

تقييُد نفِس االفتراء بالعود، ولفظ »قد« مع صيغة املضي ]مينعانه[)2(. 
وحاِص���ُل اجل���واِب: أنَّه أخرج ال على مقتضى الظاهر؛ إذ املعنى على 
تقيي���د نفس االفتراء، كما أخرجه القاض���ي)3(، وأبو البقاء)4(، ولفظ »قد« 
مع صيغة املضيِّ يدلُّ على التأكيد، فيُس���تفاد منها معنى التعجب بقرينة 

املقام، أو كونه جواب القسم، وهذا الكالم ال ُغبار عليه. 
قوله عزَّ ش�������أنه: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ اآليَة)5(. 

=  وصاحب الكش���ف يُقصد به: س���راج الدين، عمر بن عبد الرحمن البهبهائي القزويني، كان له حظٌّ 
اها ب�»الكشف عن مشكالت  وافر ِمن العلوم، سّيما العربية، له حاشية على تفسير الزمخشري سمَّ
الكش���اف«، تويف شاباً س���نة )745ه(. انظر: طبقات املفس���رين للداودي )7/2(، وشذرات الذهب 

.)249/8(
)1( سورة التوبة، اآلية: 40. 

)2( يف اخملطوط »مبعناه«، وما أثبته يستقيم به املعنى، وموافق ملا ُذكر يف تفسير األلوسي )7/9(.
)3( انظر: تفسير البيضاوي )558/1(.

والقاض���ي يقص���د به: ناصر الدين، أبو س���عيد، عب���د اهلل بن عمر بن محمد بن علي الش���يرازي 
البيض���اوي، ول���د يف مدين���ة البيض���اء بف���ارس، وإليها يُنَس���ب، كان إمام���اً بالفق���ه، وأصوله، 
���اف يف التفس���ير، امْلَُسّمى ب�»نوار  والتفس���ير، والعربية، واملنطق، من مصنفاته: مختصر الكشَّ
التَّنْزيل وأسرار التَّْأويل«، و»منهاج الوصول إلى علم األصول«، َوِلي قضاء شيراز مدًة، وصرف 
عن���ه، فرح���ل إلى تبري���ز، فتويف فيها س���نة )685ه(. انظ���ر: بغية الوع���اة )50/2(، وطبقات 

املفسرين لألدنه وي )ص:254(، واألعالم )110/4(.
)4( انظر: التبيان يف إعراب القرآن )583/1(. 

، وقد تقدمت ترجمته. وأبو البقاء يقصد به: أبو البقاء الُعْكبَِريُّ
)5( سورة األعراف، اآلية: 89. 
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قال صاحب الكش���اف: »فإن ُقلَت: ما معنى قوله: ژ ڃ ڃ چ چ چ 
ةَ املؤمننَي وَعْوَدُهم يف الكفر؟ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ، واهلل ُمتعاٍل أن يشاء ِردَّ

قلُت: معناه: إال أن يش���اء اهلل خْذالنَنا وَمنَْعنا األلطاَف؛ لعلمه أنَّها ال 
تنفع فينا، ويكون عبثاً، والَعبَُث قبيٌح ال يفعلُه احلكيم، والدليل عليه قوله: 
ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ، ]12/أ[ أي: ه���و عاِل���ٌم ب���كلِّ ش���يء ما كان وما 
يك���ون، فهو يعلُم بأحوال عباده كيف تتح���ول، وقلوبهم كيف تتقلب، وكيف 
ة، وترجع إلى الكفر بعد اإلميان؟«)1(.  حَّ ة، ومترض بعد الصِّ قَّ تقسو بعد الرِّ
وقال القاضي يف تفسيره: »ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ خْذالنَنا وارتدادنا؛ وفيه 

دليٌل على أنَّ الكفَر مبشيئة اهلل تعالى«)2(. 
ر صاحب الكشاف الذالن، وأراد به منع األلطاف، وذكر  أقول: مَلَّا قرَّ
دلياًل على كونه مراداً، فال بدَّ من إبطال دليله حتى يصح إرادة االرتداد، 
وميك���ن إبطال دليله: بأن معنى: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ أنَّه يعلم كلَّ ِعلٍم 
ق مشيئة العود واالرتداد  ومصلحة ومشيئة على موجب احِلكمة، فلو حَتقَّ
َكم)3(، فال يس���تبعد، وه���ذا معنى: لطيف، فال وجه  لم يكن خالياً عن احْلِ

)1( انظر: تفسير الكشاف )130/2(.
قال األلوس���ي: »والزمخش���ري هاهنا بنى تفس���يَره على عقيدة املعتزلة الفاسدة ِمن وجوب رعاية 
الصالح واألصلح، وأنَّ اهلل تعالى ال ميكن أن يشاء الكفر بوجه؛ لروجه عن احلكمة«. انظر: 
تفس���ير األلوس���ي )6/5(، واالنتصاف من الكش���اف )130/2(، واملسائل االعتزالية يف تفسير 

الكشاف )476/1(.
)2( انظر: تفسير البيضاوي )24/3(.

وق���ال الش���هاب الفاجي: »وقد ردَّ عليه املصن���ُف رحمه اهلل -أي: البيض���اوي- بزيادة االرتداد، 
وجعله مراداً هلل«. انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )191/4(.

)3( كذا يف اخملطوط، ولعلها: »خالياً عن احلكمة«.
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ألن يقال: »لو أريد: إال أن يش���اء اهلل عودنا؛ ملا كان ]لذكر س���عة[)1( العلم 
بعده كبير معنى، بل كان املناس���ب ذكر ش���مول اإلرادة، وأنَّ احلوادث كلها 

ره النحرير)2(.  مبشيئة اهلل«. كما قرَّ
: ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  قول���ه 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۈ ژ اآلية)3(. 

)1( يف اخملط���وط »مل���ا كان ك���ذا وس���عة العلم«. والتصحيح من حاش���ية التفتازاني على الكش���اف 
مخطوط )ل:586(.

)2( أي: التفتازاني. انظر: حاشية التفتازاني على الكشاف – مخطوط )ل:586(.
ق���ال ابن ال�ُمنَّير يف االنتصاف من الكش���اف )130/2(: »وأما اس���تدالل الزمخش���ري على صحة 
تأويله بقوله: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ فمن احتياالته يف التأويالت الباطلة، يعضدها ويتبع 
الش���به ويلفقه���ا. وموقع قوله َوِس���َع َربُّنا ُكلَّ َش���ْيٍء ِعلْماً االعتراف بالقص���ور عن علم العاقبة 
واالط���الع عل���ى األمور الغائبة، فإن الع���ود إلى الكفر جائز يف قدرة اهلل أن يقع من العبد، ولو 
وق���ع فبقدرة اهلل ومش���يئته املغيبة عن خلقه، فاحل���ذر قائم والوف الزم، ولكن ملن وفقه اهلل 
تعال���ى للعقيدة الصحيحة واالميان الس���الم، واهلل املوفق. ونظيره قول إبراهيم عليه الس���الم 
ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئژ ملا رد األمر إلى 

املشيئة وهي مغيبة مجد اهلل تعالى باالنفراد بعلم الغائبات، واهلل أعلم". 
ق���ال د. صال���ح الغام���دي ُمعلق���اً عليه: "كالم اب���ن املنير هنا ه���و املوافق للحق، وق���د أجاد يف رّد 
تلفيقات الزمخشري التي حاول فيها الهرب ما يقتضيه ظاهر اآلية الكرمية، وال مزيد على 
ما قال ابن املنير هنا". انظر: املسائل االعتزالية يف تفسير الكشاف يف ضوء ما ورد يف كتاب 

االنتصاف )476/1(.
)3( سورة األعراف، اآليات: 92-90. 
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قال صاحب الكش����اف: »ويف هذا االبتداء معنى االختصاص، كأنه قيل: 
بوا ش����عيباً ]هم[)1( اخملصوصوَن بأن أُهِلكوا واستُؤِصلوا، كأن ]لم[)2(  الذين كذَّ

يُقيموا يف ديارهم؛ ألنَّ الذين اتَّبعوا شعيباً قد أجناهم اهلل تعالى«)3(. 
وق���ال الش���يخ النِّحريُر: »وهو رأي���ه)4( يف مث���ل: ژ ەئ ەئ وئ ژ)5(، 
ف واملنكر، واملضمر واملظهر،  ژۅ ۉ ۉ ژ)6( ِم���ن غير فرٍق بني امْلُع���رَّ

واملوصول وغيره«)7(. 
أق�������ول: إن أراد أنَّ رأي���ه يف مث���ل هذا التركيب أنَّ���ه للتخصيص ألبتة 
ِلِه)8( ِبَأنَّ صاحب الكش���اف)9(  ح هو أيضاً يف ُمَطوَّ فلي���س كذلك، وق���د صرَّ
]يوافق[)10( الش���يخ عبد القاهر)11( ]12/ب[ يف كون تقدمي املس���ند إليه إذا 

)1( ما بني املعقوفتني ساقطة من اخملطوط، واإلضافة من تفسير الكشاف )131/2(..

)2( ما بني املعقوفتني ساقطة من اخملطوط، واإلضافة من تفسير الكشاف )131/2(..
)3( انظر: تفسير الكشاف )131/2(.

)4( أي: يف أنَّ تقدمي املسند إليه على املسند يفيد التخصيص.
)5( سورة البقرة، اآلية: 15. 
)6( سورة الرعد، اآلية: 26. 

)7( انظر: حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف – مخطوط )ل:586(.

)8( يقصد به: امْلُطوَّل شرح تلخيص مفتاح العلوم للتفتازاني )ص:265(.
)9( يف اخملط���وط: »ب���أن صاحب ويوافق ...«. وما أثبته كتبه املصن���ف على الهامش بقوله: »لعله 

الكشاف«، وهو املوافق ملا يف امْلُطوَّل شرح تلخيص مفتاح العلوم )ص:265(.
)10( يف اخملطوط »ويوافق«. وما أثبته يستقيم به الكالم.

)11( وه���و: أب���و بكر، عبد القاهر ب���ن عبد الرحمن بن محمد اجلرجان���ي، واضع أصول البالغة 
يف كتابيه »دالئل اإلعجاز«، و»أس���رار البالغة«، وكان ِمن كبار أئمة العربية والبيان، ش���افعياً، 

أشعرياً، ذا نسك ودين، )ت:471ه(. انظر: بغية الوعاة )106/2(، واألعالم )48/4(.
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لم يِل حرف النفي مفيداً للتََّقوِّي)1( تارًة وللتخصيص أخرى، وإن أراد أنه 
يج���وز أن يفي���د التخصيص فال بدَّ ِمن بيان قرينٍة يف هذا املقام تدلُّ على 
إرادة التخصي���ص)2(، والظاه���ر أنَّ القرينة أنَّه مَلَّ���ا)3( ذكر هالك الكافرين 
الذي���ن نصح���وا املؤمنني بعد ما س���بق ذكرهما جميعاً، ول���م يذكر هالك 
بني فصار قرينًة على االختصاص،  املؤمن���ني، ثم ابتدأ وصرحَّ بهالك املكذِّ
وكأنَّه أش���ار إليه أوالً بقوله: »ويف هذا االبتداء معنى التخصيص«، وثانياً 

بقوله: »ألنَّ الذين اتَّبعوا ُشعيباً قد أجناهم اهلل«. 
قوله جلَّ جالل�������ه: ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 

ېئژاآلية)4(. 
سوَل: َمن  سول والنبي: أنَّ الرَّ ذكر صاحُب الكشاِف يف الفرق بني الرَّ
س���ول: َمْن لم يُنْزل  َجَمَع على املعجزة الكتاَب امْلُنََزل عليه، والنبّي غير الرَّ

عليه كتاب، وإمنا يُتاِبع َمن قبله)5(. 
فورد الس���ؤال: بزيادة عدد الرُّسل على عدد الكتب)6(، فغيَّر النحرير 

)1( أي: تقوية احلكم.
)2( تقدمي املسند إليه على املسند لغرض االختصاص فقط أو االختصاص وتقوية احلكم، ينظر 
إلي���ه يف: اإليض���اح يف علوم البالغ���ة )53/2(، وجواه���ر البالغة يف املعاني والبي���ان والبديع 

)ص:123(، وخصائص التعبير القرآني وسماته البالغية )82/2(.
)3( يف اخملطوط: »أنه لو«. وما أثبته كتبه املصنف على الهامش بقوله: »لعله: مَلَّا«. 

)4( سورة األعراف، اآليتان: 94-93. 
)5( انظر: تفسير الكشاف )164/3(.

س���ل والكتب أخرج���ه ابن حبان يف صحيحه )76/2(، وأب���و نعيم يف حلية األولياء  )6( حدي���ث عدد الرُّ
، وفيه: قلت: يا رس���ول اهلل، كم األنبياء؟، قال: "مائة ألف وعش���رون = )166/1(، عن أبي ذر 
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س���ول: َمْن له كتاب أو نس���خ لبعض أحكام  يف ش���رح املقاص���د وقال: »الرَّ
الشريعة السابقة«)1(. 

وقال القاضي: »َمْن له شريعة مجّددة«)2(. 
ويَ���ِرد عليهم���ا: أنَّ القاض���ي ذك���ر يف قول���ه تعالى يف حقِّ إس���ماعيل 
س���ول ال يكون  )3(: ژ ڤ ڤ ڤ ژ)4(، فإن���ه ي���دلُّ عل���ى أنَّ الرَّ



صاحب ش���ريعة؛ ف���إنَّ أوالَد إبراهيم ڠ كانوا على ش���ريعته)5(، فيبطل 
به تعريفاهما. 

واحل�������قُّ أنَّه ال يَُغّير تعريف األول، بل يدفع الس���ؤال؛ ألنَّ حديث عدد 
س���ل)6( ِمن اآلحاد، وال يفيد يف االعِتقاِديَّات)7(، على أنَّ َحْصَر  الكتب والرُّ
 = ألفاً". قلت: يا رسول اهلل، كم الرسل من ذلك؟، قال: "ثالثمائة وثالثة عشر جماً غفيراً" ... قلت: يا 
رس���ول اهلل، كم كتابا أنزله اهلل؟، قال: "مائة كتاب، وأربعة كتب ...". قال الس���يوطي يف الدر املنثور 
يف التفسير باملأثور )746/2(: "أخرجه ابن حبان يف صحيحه، وابن اجلوزي يف املوضوعات، وهما 

يف طريف نقيض؛ والصواب أنه ضعيف ال صحيح وال موضوع".
)1( انظر: شرح املقاصد )173/2(.

)2( انظر: تفسير البيضاوي )75/4(.
)3( يف اخملطوط: تكررت )وسلم( مرتني. 

)4( سورة مرمي، اآلية: 54. 
)5( انظر: تفسير البيضاوي )13/4(.

)6( تقدم تخريجه.
)7( أخ���ذ املؤل���ف هنا بقول املنكري���ن حُلجية البر الواحد يف العقائ���د دون األحكام، لقولهم: إنَّ 
األحادي���َث املُتَواِترة تُِفيد الَقْطع واليقني؛ فيُحتجُّ بها، وأحاديَث اآلحاد ظنيٌَّة تفيد العلم الظنِّيَّ 
؛ فيُعَمل بها يف األحكام ال يف العقائد؛ إذ إن الشرع نهى عِن اتِّباع الظنِّ واألْخِذ به. ال اليقينيَّ
ُق بينها وبني  ٌة ِبنَْفِس���ها يف العقائد واألحكام، ال يَُفرَّ والص���واب: أنَّ أحاديَث اآلحاِد الصحيحَة ُحجَّ
ة ِجي���اًل بعد ِجيل، والتفري���ق بني األحاديث  األحادي���ث املتوات���رة، وعلى ه���ذا جرى علماء األمَّ
املتوات���رة واآلح���اد يف االحتجاج يف العقائ���د دون األحكام قول ُمبتَدع ُمْحَدث، ال أصل له يف =
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س���ل يخالف ظاهَر قوِله تعالى: ژ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  عدِد الرُّ
ڀ ٺ ژ)1()2(. 

قوله عزَّ شأنه: ژ ېئ ىئ ژ)3(. 
ع���وا ويتذلَّل���وا ويتوب���وا عن  ق���ال ]13/أ[ صاح���ُب الكش���اِف: ِليَتضرَّ

ذنوبهم)4(. 

= الشريعة، لم يعرفه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، وإمنا قال هذه 
املقال���ة جماع���ة من علماء الكالم، وأخذ به���ا من تأثَّر بهم من علماء األص���ول من املتأخرين، 
اها عنهم بعض املُعاصرين بالتس���ليم دون مناقش���ة أو برهان، وأيضاً أنَّ كثيًرا من العقائد  وتلقَّ
لَف، وتلقت أحاديثها بالقبول، هي من اآلحاد، وتَْرُك العمل  ة عن السَّ تْها األُمَّ اإلسالمية التي تَلَقَّ
بأحاديث اآلحاد تَْرٌك لهذه العقائد اإلسالمية الثابتة، وتخطئة للسلف يف اعتقادها، واتخاذها 
دينًا. انظر: حجية خبر اآلحاد يف العقائد )ص:13(، وحجية خبر اآلحاد يف العقائد واألحكام 
)ص:29، 57(، ومجم���وع فت���اوى ورس���ائل ابن عثيم���ني )31/1-34(. ولألهمية انظر: وجوب 
األخ���ذ بحديث اآلحاد يف العقيدة والرد على ش���به اخملالفني، لأللباني )ص:13(، والصواعق 

املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم )2/ 357(. 
)1( سورة غافر، اآلية: 78. 

)2( يف الفرق بني النبي والرسوِل أقواٌل أُخرى غير ما ذكر املصنف، إال أنَّها ال تخلو ِمن املناقشة، 
وال تسلم ِمن االعتراض، وِمن أحسن ما قيل يف بيان الفرق بينهما ما ذكره شيُخ اإلسالم ابُن 
تيمي���ة يف كتاب���ه النبوات )714/2( فقد قال: »فالنبيُّ هو ال���ذي ينبئه اهلل، وهو ينبئ مبا أنبأ 
ا  اهلل به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى َمن خالف أمر اهلل ليبلغه رسالة ِمن اهلل إليه فهو رسول. وأمَّ
إذا كان إمنا يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن اهلل رسالة فهو نبي وليس 
برس���ول”. وانظر أق���وال العلماء يف هذه املس���ألة يف: أعالم النبوة )ص:50(، وش���رح العقيدة 
الطحاوية )155/1(، والرس���ل والرساالت )ص:14(، وتفس���ير القرطبي )423/14(، وتفسير 

الفخر الرازي )43/23(، وتفسير األلوسي )225/17(، وأضواء البيان )290/5(.
)3( سورة األعراف، اآلية: 94. 

)4( انظر: تفسير الكشاف )132/2(.
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قال الس���يُد الش���ريف)1( يف تفس���ير قوله تعالى: ژ ۀ ہ ژ)2(: 
« عن���د املعتزلة مجاٌز ع���ِن اإلرادة، ومَلَّا لم يِصّح عند األش���اعرة؛  إنَّ »لع���لَّ
الستلزامها وقوع املراد، وال للتعليل عند َمن ينفي تعليل أفعاله باألغراض 
مطلقاً، وجب أن يُجَعل مجازاً عن الطلِب الذي ال يُغايره اإلرادة، وال تستلزم 
حص���ول املطل���وب، أو عن تََرتُّ���ِب الغايِة على ما هي ثََمَرةٌ ل���ه، فإنَّ أفعالَه 
ع عليه���ا ِحَكٌم ومصالح متقنة هي ثمراته���ا، وإن لم يكن ِعلاًَل  تعال���ى يَتََفرَّ
غائي���ًة له���ا بحيث لوالها لم يقدر الفاعل عليها، كما حقق يف موضعه«)3(. 
ا الغرض فهو: ما ألجله إقدام  وقال يف حاشية شرح اخملتصر)4(: »وأمَّ
ت  الفاعل على الفعل، ويسمى: ِعلًَّة غائيًة له، وال يوجد يف أفعاله تعالى وإن َجمَّ
فوائدها، وما قيل: ِمن أنَّ املقصود يسمى غرضاً إذا لم ميكن للفاعل حتصيلُه 
إال بذلك الفعل؛ فاصطالح جديد لم يُعَرف له مستنٌد ال عقاًل وال نقاًل«)5(. 
أق�������ول: بني كالميه ُمدافعٌة ظاِهَرةٌ؛ ألنَّه اعتبر يف الِعلَل الغائية كونها 
بحي���ث لوالها لم يق���در الفاعل عليها، وأيضاً: وافق ملوالنا عضد الدين)6( 
بق يف  )1( هو أبو احلسن، علي بن محمد بن علي اجلرجاني، املعروف بالسيد الشريف، جاوز َقَصَب السَّ
التحرير، من مصنفاته: »حاشية على الكشاف«، و»حاشية على شرح مختصر املنتهى«، و»شرح املواقف 
لعضد الدين اإليجي«، )ت:816ه(. انظر: طبقات املفسرين لألدنه وي )ص:310(، واألعالم )7/5(.

)2( سورة البقرة، اآلية: 21. 
)3( انظر: حاشية السيد الشريف اجلرجاني على الكشاف )232/1(.

)4( شرح اخملتصر: هو شرح القاضي العضد أو عضد الدين اإليجي على مختصر منتهى السؤل 
واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب، واملعروف مبختصر ابن احلاجب.

)5( انظر: حاشية السيد الشريف اجلرجاني على شرح مختصر املنتهى األصولي )48/1(.
)6( ه���و القاض���ي َعُض���د الدي���ن، أو العضد، أبو الفض���ل، عبد الرحمن بن أحم���د اإليجي، عالم 
باألص���ول واملعاني والعربية، له تالميذ كثر؛ منهم: التَّْفتَاَزاِنّي، من مصنفاته: »ش���رح مختصر 

ابن احلاجب«، و«كتاب املواقف«، و»العقائد العضدية«، )ت:756ه(. انظر: الدرر الكامنة =
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يف اعتب���ار ه���ذا القي���ِد فيها، حيث اس���تدلَّ على نفي ]وج���وب[)1( التعليل 
يف أفعال���ه تعالى؛ ألن���ه فاعل جلميع األفعال ابتداء، فال يكون ش���يء من 
الكائنات إال ]فعاًل[)2( له ال غرضاً ]لفعل آخر[)3( ال يحصل إال به، ليصلح 
غرضاً لذلك الفعل)4(، فكيف أنكر يف حاش���ية ش���رِح اخملتصِر على ذلك 

القائل، وحمل كالَمه على االصطالح اجلديد؟)5(.)6( عزَّ ش�������أنه: ژ ىئ ی 

= )110/3(، واألعالم )295/3(.
)1( يف اخملطوط »الوجوب«، والتصحيح من شرح املواقف للجرجاني )225/8(.

)2( ما بني املعقوفتني ساقط من اخملطوط، واإلضافة من شرح املواقف )225/8(.

)3( ما بني املعقوفتني ساقط من اخملطوط، واإلضافة من شرح املواقف )225/8(.
)4( انظر: شرح املواقف )225/8(.

)5( تعلي���ل أفع���ال اهلل تعال���ى وأوام���ره باحلكم والغايات ِمن أجلِّ املس���ائل العقدي���ة التي وقع الالُف 
فيه���ا عل���ى أقوال: األول: ق���ول َمن نفى احلكمَة وأنكر التعليل، وه���ؤالء يقولون: إنَّ اهلل تعالى خلق 
اخمللوقات، وأمر باملأمورات ال لعلٍّة وال لغرٍض وال لباعٍث، بل كان ذلك منه مبحض املشيئة وصرف 
اإلرادة، وه���و قول األش���اعرة. الثاني -وهو املقابل للق���ول األول-: أنَّه تعالى خلق اخمللوقات، وفعل 
املفعوالت وأمر باملأمورات، حلكمٍة مقصودٍة، وهو قوُل الس���لِف وأهِل الس���نة، ووافقهم املعتزلُة، إال 
أنهم خالفوا أهل السنة يف: أنَّ إثباتهم احلكمة هلل ال على أنها صفة من صفاته القائمة به تعالى، 
���ا مخلوق���ة يف غيره. وأيض���اً: احلكمة عندهم تعود على اللق فقط، وال تعود إليه س���بحانه.  وإمنَّ
الثال���ث: وه���و قول أكثر الفالس���فة الذين ينفون احلكمة والتعليل يف أفع���ال اهلل تعالى، فهم ينفون 
عن اهلل تعالى االختيار يف أفعاله، وهي تصدر عنه على سبيل اإليجاب. والقوُل احلقُّ هو ما عليه 
الس���لف وأهل الس���نة: فهم يُثِبتون صفة احلكمة هلل تعالى، وأنها من صفاته القائمة به، وأنَّه تعالى 
يفع���ل حِلَك���ٍم بالغة وغاي���ات حميدة، يقصدها بأفعاله، وهذه احلكم الت���ي يفعل تعالى لها؛ منها ما 
يعود إليه تعالى حبه ورضاه لها، ومنها ما يعود إلى اللق باملصالح واملنافع، وأنَّه ما يُنايف كماله 
ورحمته أن تكون أفعاله وأحكامه مبحض املشيئة واإلرادِة دون أن يكون فعله حلكمة أو غاية. انظر: 
ش���فاء العلي���ل )ص:190(، واحلكمة والتعليل يف أفعال اهلل تعال���ى )ص:32(، واحلكمة والتعليل يف 
أفعال اهلل تعالى عند أهل السنة واجلماعة )39/1(، وتفسير سورة األنعام البن عثيمني )ص:221(.

)6( بياض يف اخملطوط مبقدار كلمة، ويناسبه أن يكون: )قال( أو نحو ذلك. 
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ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب جت حت خت ژ)1(.

ق���ال صاحب الكش���اف يف تفس���ير مثل هذه اآلي���ة)2(: » ژ ی ی 
عة وُصنوف ]13/ب[ النِّعمة ]ِليَُزاوج[)3(  حة والسِّ ی جئ حئ ژ ِمن الصِّ
اء، كما يفعل الوالُد امْلُشِفُق بولده؛ يُخاِشنه  رَّ اء والسَّ رَّ عليهم بني نوبتي الضَّ

تارًة وياُلطفه؛ طلباً لصالحه«)4(. 
َل)6( لالعتزال، و]تَنَكَّب[)7( عن ظاهر املقال، وال ينبغي أن  قال)5(: »مَتحَّ
رور،  يخفى على أحٍد أنَّ هذا اس���تدراٌج واس���تهالٌك عند غاية الَفَرح والسُّ
وانفت���اح أب���واب األمان���ي واملطالب جميع���اً؛ ليكون األخذ والهالك أش���دَّ 
عليه���م وأقط���ع، وليس ِمن قبيل التَّش���فيق والتأديب، والبالء باحلس���نات 

والسيئات«)8(. 
قال صاحب الكشف: »قيل: الظاهر أنَّه استدراٌج ال تشفيٌق أو تأديب 

)1( سورة األعراف، اآلية: 95. 
)2( يقص���د به���ا قول���ه تعال���ى: چ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

جت چ ]األنعام:44[.
)3( يف اخملطوط: »ليراوح«، والتصحيح من تفسير الكشاف.

)4( انظر: تفسير الكشاف )23/2(.
)5( يقصد به: النحرير التفتازاني ، كما سيصرح به الِحقاً.

)6( أي: اْحتاَل. انظر: لسان العرب )619/11(. مادة: محل.
ب« أي: َعَدَل،  ر«، والتصحيح ِمن حاش���ية التفتازاني على الكش���اف. و«تَنَكَّ )7( يف اخملط���وط »تَنَكَّ
َب: َعَدَل«.  ���َب، وتَنَكَّ ِريِق يَنُكب نَْكب���اً ونُُكوباً، ونَِكَب نََكباً، ونَكَّ يق���ال: نََكَب َعِن الش���يِء َوَعِن الطَّ

انظر: لسان العرب )770/1( مادة: نكب.
)8( انظر: حاشيه التفتازاني على تفسير الكشاف - مخطوط )ل:536(.
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ره صاحب الكشاف.  كما قرَّ
أق���ول: أما أنه تعالى يفع���ل ذلك بعباده مالطفًة فغي���ُر ُمنَكٍر؛ لقوله: 
���ا س���ياق هذه اآلية فال  ژ ہ ہ ہ ھ ھ ژ)1(، وأمَّ

ينايف ما ذكره؛ ألنَّ املالطفة بعينها تصير استدراجاً فيما بعد. 
���ا قول���ه  فيما رواه عقبة بن عام���ر -رضي اهلل تعالى  وأمَّ
ا  [)2( فإمنَّ عن���ه-: "إذا رأيت اهلل  يعط���ي العبد على معاصيه ما ]يُِحبُّ
ه���و اس���تدراٌج«، ثم تال ه���ذه اآلية)3(. ف���ال يَُردُّ ما ذك���ره؛ ألنَّه  أخذه 
[)5( املالطف���َة عنده تصير  ِم���ن قول���ه: ژ مئ ىئ يئ ژ)4(، وق���د س���لف ]أنَّ

استدراجاً«)6(. تَّ كالمه. 
وأقول: يف كالِم ُكلٍّ من الثالثة إشكال. 

���اف؛ فألنَّ اآلية الس���ابقة يف س���ورة األنعام -وهو  ا يف كالم الكشَّ أمَّ

)1( سورة األعراف، اآلية: 168. 
)2( يف اخملطوط »يحبه«، والتصحيح من الكشف عن مشكالت الكشاف، ومن مصادر احلديث.

)3( أخرجه اإلمام أحمد يف املسند )547/28(، والطبراني يف املعجم الكبير )330/17(، والطبري 
يف تفس���يره )248/9(، والبيهق���ي يف ش���عب اإلمي���ان )298/6(، كلهم عن عقب���ة بن عامر به. 
واحلدي���ث ق���ال عنه احلافظ العراق���ي يف تخريج أحاديث اإلحي���اء )ص:1477(: »رواه أحمد 
���َعب بسند حسن«. وصحح إس���ناده األلباني يف سلسلة األحاديث  والطبراني والبيهقي يف الشُّ

الصحيحة )774/1(.
)4( سورة األنعام، اآلية: 44. 

)5( ساقط من اخملطوط، واإلضافة من الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:253(..
)6( انظر: الكش���ف عن مش���كالت الكشاف، املعروف بحاشية القزويني على الكشاف - مخطوط 

)ل:253(.
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مث���ل)2( يف  اآلي���ة)1(-  ژ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ژ  تعال���ى:  قول���ه 
السياق والسباق واألسلوب، ال مغايرة بينهما إال يف لفظة: ژ ]ېئ [)3( ىئ 
ىئ ىئژ)4(، وه���ي ال تُوِج���ب كبيَر فرٍق بينهما، فكي���ف جعلها مالطفة 
���ابقة واس���تدراجاً يف هذه! والدليُل على جعلها استدراجاً  ومزاوجة يف السَّ
ههنا قولُه فيما بعد ژ ڃ ڃ چ ژ)5(: » استعارة ]14/أ[ ألخذ العبد 
ِمن حيث ال يش���عر، والس���تدراجه، فعلى العاقل أن يك���ون يف ]خوفه[)6( ِمن 

مكر اهلل«)7(. 
ا ترتب ژ ڃ ڃ چ ژ)8( على القصة املذكورة)9(.  أمَّ

ن يزعم أنَّ  ا يف كالم النَّحرير؛ فألنَّ صاحب الكش���اف لو كان ِمَّ وأمَّ
ر مكر اهلل باالستدراج فيما  االستدراج مناٍف ملذهب االعتزال، فكيف فسَّ

بعد؟! 
���ا يف كالم صاحب الكش���ف؛ فألنَّ املقصود ِمن االس���تدراج كون  وأمَّ
اله���الِك أقط���َع، واألخذ أش���د، وِمن املالطف���ة اإلصالح والتأدي���ب، وأنَّ 
التعذي���ب بعدها أقطع، لكن فرق بني مجرد ترتيب الش���يء على الش���يء، 

)1( سورة األنعام، اآلية: 42. 
)2( أي: مثل اآلية يف سورة األعراف.

)3( يف اخملطوط: »مَلّا«.
)4( سورة األنعام، اآلية: 44. 

)5( سورة األعراف، اآلية: 99.
)6( يف اخملطوط »خوف«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.

)7( »...كاحملارب الذي يخاف من عدّوه الكمني والبيات والغيلة«. انظر: تفسير الكشاف )134/2(.
)8( سورة األعراف، اآلية: 99. 

)9( قوله: »أما ترتب...«. كذا يف اخملطوط.
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وبني كونه مقصوداً منه، س���يَّما عند َمن يق���ول بالغرض يف أفعاله تعالى، 
واالس���تدراج هو الثاني.)1( جلَّ جالل�������ه: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ)2(. 
قال صاحب الكشاف: »]الالُم يف ژ ٻ ژ[)3( إشارةٌ إلى الُقرى التي 
دلَّ عليها قولُه: ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ)4(، كأنه قال: ولو أنَّ أهَل تلك 
بوا وأُْهِلكوا آمنوا ب���دَل كفرهم واتَّقوا ]املعاصي[)5( مكان  الق���رى الذين كذَّ
]ارتكابها[)6( ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ألتيناهم بالير ِمن كلِّ 
وجه. وقيل: أراد املطَر والنبات ژ ڀ ٺ ٺ ژ ]بس���وء[)7( َكْسِبهم. 

ويجوز أن تكون الالم يف ژ ٻ ژ ِللجنس«)8(. 
وقال صاحب الكش���ف: »فعلى هذا)9( يتناول القرى، أرسل إليها نبي، 

وأخذ أهلها مبا أخذ، وغيرها«)10(. 

)1( بياض يف اخملطوط، ويناسبه أن يكون: )قال( أو نحو ذلك. 
)2( سورة األعراف، اآلية: 96. 

)3( ما بني املعقوفتني س���اقطة من اخملطوط، واإلضافة من تفس���ير الكشاف )133/2(، والسياق 
يقتضيها.

)4( سورة األعراف، اآلية: 94. 
)5( يف اخملطوط: »احلصاص«، والتصحيح من تفسير الكشاف )133/2(.

)6( يف اخملطوط » أو كابها«، والتصحيح من تفسير الكشاف )133/2(.
)7( يف اخملطوط: »بشؤم«، والتصحيح من تفسير الكشاف )133/2(.

)8( انظر: تفسير الكشاف )133/2(.
)9( أي: على أن الالم يف ژ ٻ ژ للجنس.

)10( انظر: الكشف عن مشكالت الكشاف، املعروف بحاشية القزويني على الكشاف - مخطوط 
)ل:260(.
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أق�������ول: كي���ف يج���وز أن يتناول القرى لم يرس���ل إليها نب���يٌّ ]و[)1(آخر 
اآلية)2( قوله: ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ. 

والظاه���ر ]14/ب[ أنَّ }أخذناه���م{ يف ه���ذا)3(، وفيم���ا قبل���ه، وه���و 
-ژ]مب [)4( ىب يب جت حت ژ)5(- مبعن���ًى واح���د)6(، واحلمل على هذا 
أنَّ املراد بغيرها ژ ٺ ٺ ٿ ژ التأثيم واملؤاخذة األخروية بعيد)7(. 
ويف اآلي���ة إش���كاٌل بحس���ب الظاه���ِر، وهو أنَّ���ه يفهم منه���ا: لم يفتح 

عليه���م ب���ركات من الس���ماء واألرض، وذكر يف س���ورة األنعام: ژ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ژ)8(؛ وي���دلُّ عل���ى أن���ه فتح عليهم 
ب���ركات من الس���ماء واألرض، وهو معنى قول���ه: ژ ی جئ حئ ژ، ألنَّ 
ح���ة والعافي���ة، مبقابلة أخذناهم  خاء والصَّ امل���راد فيها)9(: الص���ب والرَّ

)1( ساقطة من اخملطوط، واإلضافة يقتضيها السياق.
)2( على هامش اخملطوط كتب: »يكون أخذناهم مبقابلة }فتحنا عليهم{، وملا صرح النحرير أنه لم 
يجعل ژ ڃ ژ عطفاً على }أخذنا{ الثانية؛ ألنها كالتكرير، والتأكيد لألول منه، اللهم إال 

أن يُراد دفع التكذيب فيما بينهم، وكذا األخذ منه«. وكالم املصنف يستقيُم بدونها.
)3( أي: يف اآلية، يف قوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٿژ .

)4( يف اخملطوط: »أخذناهم«.
)5( سورة األعراف، اآلية: 95.

)6( انظر: تفسير أبي السعود )253/3(، وتفسير األلوسي )18/9(.
)7( »واحلمل على هذا أنَّ املراد بغيرها ...«، كذا يف اخملطوط، ويف تفس���ير األلوس���ي )18/9(: 

»وحمل أحد األخذين على األخذ األخروي، واآلخر على الدنيوي؛ بعيد«.
)8( سورة األنعام، اآلية: 44. 

)9( أي: بركات السماء واألرض.
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بالبأس���اء والضراء)1(، و]حمل[)2( فت���ح البركات على إدامته وزيادته عدوٌل 
عن الظاهر، وغيُر مالئم لتفس���يره ]بتيس���ير[)3( البركات)4(، وال لتفس���يره 

باملطر والنبات)5(. 
)6( عزَّ شأنه وال إله غيره: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ)7(. 

ق���ال صاحب الكش���اف: »الفاءُ والواو)8( حرفا عط���ف، دخلت عليهما 
همزةُ اإلنكار. 

فإن قلَت: ما املعطوف عليه؟ وِلَم عطف األولى بالفاء والثانية بالواو؟
)1( وحم���ُل م���ا يف اآلي���ة إلى ما هو أعمُّ من ذل���ك؛ اختاره أبو حيان، والش���وكاني. قال أبو حيان: 
»والظاه���ر أن ژ پ ڀ ڀ ڀژ ال يُ���راد به���ا معني؛ ولذلك ج���اءت نكرة«. انظر: 

تفسير أبي حيان )119/5(، وتفسير الشوكاني )259/2(.
)2( يف اخملط���وط: »احلم���ل«، وم���ا أثبت���ه يقتضيه الس���ياق، وهو موافق ملا يف تفس���ير األلوس���ي 

.)17/9(
)3( يف اخملطوط: »بتفسير«، والتصحيح من تفسير الكشاف )133/2(، وتفسير األلوسي )17/9(.

ر الزمخشري. انظر: تفسير الكشاف )132/2(. )4( وبها فسَّ
���ر ابن جرير، والزج���اج، والثعلبي، والقرطبي. انظر: تفس���ير الطب���ري )333/10(،  )5( وبه���ا فسَّ

ومعاني القرآن للزجاج )360/2(، وتفسير الثعلبي )265/4(، وتفسير القرطبي )288/9(.
واملؤلف هنا لم يجب عن اإلش���كال الذي أورده، وقد أورده األلوس���ي يف تفس���يره )17/9( وقال: 
»وأجاب عنه اليالي: بأنَّه ينبغي أن يراد بالبركات غير احلسنة، أو يراد آمنوا ِمن أول األمر 
فنجوا ِمن البأساء والضراء كما هو الظاهر، واملراد يف سورة األنعام بالفتح ما أريد باحلسنة 

م اإلشكال«. ههنا؛ فال يُتََوهَّ
)6( بياض يف اخملطوط، ويناسبه أن يكون: )قال( أو نحو ذلك. 

)7( سورة األعراف، اآليات: 99-97. 
)8( يف قوله: ژ ٿ ژ، وژ ڦ ژ. انظر: تفسير الكشاف )134/2(.
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قل���ت: املعطوف علي���ه قول���ه: ژ مب ىب ژ)1(. وقوله: ژ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ژ إلى ژ ٿ ژ وقع اعتراضاً بني املعطوِف واملعطوف عليه، وإمنا 
عط���ف ]بالفاء[)2(؛ ألنَّ املعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة، ]أبعد[)3( ذلك 
أِمَن أهل القرى أن يأتيهم بأُسنا بياتاً، ]و[)4(أمنوا أن يأتيهم بأُسنا ضحى؟ 

فإن قلَت: فِلَم رجع فعطَف بالفاء قوله: ژ ڃ ڃ چ ژ؟ 
قلُت: ]15/أ[ هو تكريٌر لقوله: ژ ٿ ٿ ٹ ژ«)5(. 

قال صاحُب الكش���ِف: »الفاء يف األول للتعقيب مع ]التسبيب إذ بعد[
)6( مش���اهدة ما فعل بأهل القرى يس���تبعد األمن، ومَلَّا لم يكن تعقيٌب بني 

االثنني كان موضع الواو لتُدّل على تعقيبها األول.
وأه���ل القرى يف قوله: ژ ٿ ٿ ٹ ژ هم أهل مكة وحواليها )7(، 

 .)8(
 ًويف اجلملة َمن بُِعث عليهم نبيا

ٌ؛ ألنه يؤكد ]ما[)9( ذكره ِمن أنَّ األخذ  ا وجه وقوع االعتراض فبَنيِّ وأمَّ

)1( سورة األعراف، اآلية: 95. 
)2( يف اخملطوط: »بالواو«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.

)3( يف اخملطوط: »بعد«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.
)4( يف اخملطوط: »أو«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.

)5( انظر: تفسير الكشاف )134/2(.
)6( يف اخملطوط: »التس���بب أو بعده«، والتصحيح ِمن الكش���ف عن مشكالت الكشاف- مخطوط 

)ل:260(.
)7( وبه قال: ابن عباس رضي اهلل عنهما. انظر: التفسير البسيط )249/9(.

)8( انظر: التفسير البسيط )250/9(، تفسير القرطبي )253/7(، تفسير ابن كثير )405/3(.
)9( م���ا ب���ني املعقوفتني س���اقط من اخملطوط، واإلضافة من الكش���ف عن مش���كالت الكش���اف- 

مخطوط )ل:260(.
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بغت���ة ترت���ب على أضداد اإلميان والتقوى، ول���و ]عكس[)1( النعكس األمر. 
ومن���ه يظه���ر أنَّ جع���ل ]ال���الم[)2( للجنس هنال���ك أولى؛ ليؤك���د املعطوف 

]واملعطوف عليه[)3( فيشملهما شموالً سواء.

وأما قوله تعالى: ژ] ڃ[)4( ڃ چ ژ فقد جعله املصنُف تكريراً 
جملم���وع قوله: ژ ٿ ژ وژ ڦ ژ جمعاً بعد التفريق، ولو جعل تكريراً 
له وملا سلف ِمن غير أهل القرى السابقة أيضاً على معنى أنَّ الكلَّ نتيجة 
األمن ِمن مكر اهلل جلاز، إال أنَّه مَلَّا جعل تهديداً للموجودين كان األنس���ب 

التخصيص«)5(. 
أقول: كيف يِصحُّ جعلُه تكريراً للمجموع وملا س���لف، واحلال أنَّ إنكار 
ره، وإن���كار أمن القرى  األمن���ني لتعقيبها مش���اهدة ه���الك األولني كما قرَّ
الس���ابقة لي���س كذل���ك؛ إذ ال معن���ى إلنكار األم���ن ِمن الهالك���ني، وتقديُر 

معطوف عليه آخر يترتب عليه أمن اجلميع تعسٌف ظاهٌر. 
)6( جلَّ جالله وعمَّ نواله وال إله غيره: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

)1( يف اخملطوط: »عكست«، والتصحيح من الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:260(.
)2( يف اخملطوط: »الال«، والتصحيح ِمن الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:260(.

)3( م���ا ب���ني املعقوفتني س���اقط من اخملطوط، واإلضافة من الكش���ف عن مش���كالت الكش���اف- 
مخطوط )ل:260(.

)4( م���ا ب���ني املعقوفتني س���اقط من اخملطوط، واإلضافة من الكش���ف عن مش���كالت الكش���اف- 
مخطوط )ل:260(.

)5( انظر: الكش���ف عن مش���كالت الكشاف املعروف بحاش���ية القزويني على الكشاف - مخطوط 
)ل:260(.

)6( بياض يف اخملطوط، ويناسبه أن يكون: )قال( أو نحو ذلك. 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ)1(. 
قال صاحب الكش����اف: »إذا ُق����رئ: ژ ڌ ڌ ژ بالي����اء)2( كان ژ ]ڑ[)3( ڑ 
ک ژ مرفوعاً بأنَّه ]15/ب[ فاعله، مبعنى: أولم يهد للذين يخلُفون َمن خال 
قبلهم يف ديارهم ويرثونهم أرضهم هذا الشأن؟ وهو ]أنَّا[)4( لو نشاء أصبناهم 

بذنوبهم كما أصبنا َمن قبلهم، وأهلكنا الوارثني كما أهلكنا امْلَُورِّثني. 
وإذا ُق���رئ بالن���ون)5( فهو منصوب، كأنه قيل: أول���م يهِد اهلل للوارثنَي 
هذا الش���أن، مبعنى: أولم ]نُبَني[)6( لهم ]أنَّا[)7( لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 

كما أصبنا َمن قبلهم. 
ي فعُل الهداية بالالم؛ ألنه مبعنى التبيني)8(«)9(.  وإمنا ُعدِّ

)1( سورة األعراف، اآلية: 100. 
)2( وبه���ا ق���رأ كل القراء ما عدا مجاه���داً، وقتادة، وأباناً، والزعفراني، وعبد الرحمن الس���لمي، 
ويعق���وب برواية زيد. انظر: الكامل يف القراءات )ص:554(، واملبس���وط يف القراءات العش���ر 

)ص:211(، وشواذ القراءات )ص:190(، وتفسير األلوسي )21/9(.
)3( ما بني املعقوفتني ساقط من اخملطوط، واإلضافة من تفسير الكشاف )134/2(.

)4( يف اخملطوط: »أن«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.
)5( وبها قرأ مجاهد، وقتادة، وأبان، والزعفراني، والسلمي، ويعقوب برواية زيد. انظر: الكامل يف 
القراءات )ص:554(، واملبسوط يف القراءات العشر )ص:211(، وشواذ القراءات )ص:190(، 

وتفسير األلوسي )21/9(.
)6( يف اخملطوط: »يبني«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.

)7( يف اخملطوط: »أن«، والتصحيح من تفسير الكشاف )134/2(.
ى إلى  ي فعُل الهداية بالالم؛ ألن���ه مبعنى التبيني«. أي: أن فعل الهداية يتعدَّ )8( قول���ه: »وإمن���ا ُعدِّ
ي هنا إل���ى مفعوله األول بالالم؛ ألنه  مفعول���ه األول بنفس���ه، وإل���ى مفعوله الثاني بالالم، وُعدِّ
ضمن معنى التبيني. انظر: حاشية الطيبي على الكشاف )491/6(، وحاشية محيي زاده على 

تفسير البيضاوي )265/4(.
)9( انظر: تفسير الكشاف )134/2(.
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ا ه���و على قراءة  ق���ال الّنحري���ر: »الظاه���ُر أنَّ اعتبار التضمني)1( إمنَّ
ا على تقدير ق���راءة الياء؛ فهو ِمن  الن���ون، حيث ذك���ر املفعول الثاني، ]وأمَّ
قبي���ل التنْزيل منْزلة الالزم)2(، وال حاجة إلى تقدير املفعول الثاني[)3( أي: 

ألم يُبَنيِّ لهم هذا الشأن الطريق املستقيم«)4(. 
أقول: التنْزيل منْزلة الالزم ميكن أن يكون بالنسبة إلى أحد املفعولني 
م���ع ذك���ر املفعول اآلخر، كم���ا يكون بالنس���بة إلى املفعول غي���ر الصريح، 
���يد)5( يف ژ چ چ چ ژ)6(، فالقراءتان متس���اويتان يف اعتبار  ح به السَّ صرَّ
ح صاحب الكشاف بلفظ »أولم نبني« يف قراءة  التضمني والتنْزيل، وإن صرَّ

النون دون الياء، وعكس القاضي)7(. 
)8( عزَّ شأنه: ژ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ)9(. 

قال صاحب الكشاف: »فإن ُقلَت: هل يجوُز أن يكوَن ژ گ ژ مبعنى: 
وَطبَْعنا، كما كان ژ ڑ ک ژ مبعنى: لو شئنا؟ ويُعطف على ژک ژ؟ 

)1( التضم���ني ه���و: إش���راب اللفظ معنى لفظ آخ���ر وإعطاؤه حكمه؛ لتصي���ر الكلمة تؤدي مؤدى 
كلمتني. انظر: شرح األشموني أللفية ابن مالك )446/1(.

)2( أي: تنْزيل فعل الهداية املتعدي بالالم منْزلة الالزم. انظر: تفسير أبي السعود )254/3(.
)3( ما بني املعقوفتني ساقط من اخملطوط، واإلضافة ِمن حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف.

)4( انظر: حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف - مخطوط )ل:588(.
)5( يقصد به: السيد الشريف اجلرجاني، وقد تقدم التعريف به.

)6( س���ورة العلق، اآلية: 1. وقول اجلرجاني يف حاش���يته على س���ورة العلق لم أمتكن من الوقوف 
عليه.

)7( يقصد به: القاضي البيضاوي يف تفسيره )560/1(.
)8( بياض يف اخملطوط، ويناسبه أن يكون: )قال( أو نحو ذلك. 

)9( سورة األعراف، اآلية: 100. 
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قل���ُت: ال يس���اعد عليه املعنى؛ ألنَّ القوم كان���وا مطبوعاً على قلوبهم، 
نوب واإلصابة بها، وهذا  موصوف���نَي بصفِة َمْن قبلهم ِم���ن ]اقتراف[)1( الذُّ
التفسيُر يؤدي ]إلى ُخلُوِّهم[)2( عن هذه الصفة، وأنَّ اهلل لو شاء التصفوا 

بها«)3(. 
قال صاحُب الكش���ِف ناِقاًل عن التقري���ب)4(: »وفيه نظر؛ ألنَّ املذكور 
كونهم مذنبني دون الطبع، وأيضاً جاز أن يُراد: لو ش���ئنا لِزْدنا يف طبعهم 

أو ألََدمناه«)5(. 
أقول: يجيء بعده ما يدلُّ على أنهم ]16/أ[ مطبوع على قلوبهم، وهو 
قول���ه: ژ گ ڳ ڳ ژ؛ ألنَّ امل���راد اس���تمرار هذه احل���ال، ]ال[)6( أنه 
داخل يف حكم املش���يئة؛ ألنَّ عدم ]السماع[)7( كان حاصاًل، ولو كان كذلك 

لوجب أن يكون منفياً. 
وأيضاً: التحقق ال يناسب الغرض«)8(. إلى هنا كالمه. 

وأقول: إذا كان الطبُع داخاًل يف ُحكِم املشيئة يكون عدُم السماع أيضاً 

)1( يف اخملطوط: »اقتراب«، والتصحيح من تفسير الكشاف )135/2(.
)2( يف اخملطوط: »ملا خلوصهم«، والتصحيح من تفسير الكشاف )135/2(.

)3( انظر: تفسير الكشاف )135/2(.
)4( يقصد به: التقريب يف التفسير، ل�: محمد بن مسعود السيرايف، وهو أحد مختصرات تفسير 

الكشاف. انظر: األعالم )96/7(.
)5( انظر: التقريب يف التفسير، ل� : محمد بن مسعود السيرايف - مخطوط )ل:159(.

)6( يف اخملطوط: »إال«، والتصحيح من الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:260(.
)7( يف اخملطوط: » السما »، والتصحيح من الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:260(.
)8( انظر: الكش���ف عن مش���كالت الكشاف، املعروف بحاشية القزويني على الكشاف - مخطوط 

)ل:260(.
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كذلك، ويكون املعنى: لو شئنا الستمرَّ منهم عدُم السماع بالفعل. 
ع على  وأيضاً: ورود جزاء الشرط باجلملة االسمية شائع، ففيما يتفرَّ

اجلزاء أولى. 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ   : قول�������ه 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ)1(. 

اس���تدلَّ صاحب الكش���ف بقوله تعالى: ژ ھ ھ ے ژ إلخ على كون 
الوارثني ]واملوروثني[)2(  ِمن أهل ]الطبع[)3()4(.

واستدلَّ النحرير به، وبقوله: ژ ۀ ۀ ہ ژ)5()6(.
ح  أقول: ال شكَّ أنَّ املراد بالكافرين ليس هو العموم؛ ألنَّ النحرير صرَّ
ب���أنَّ الكافر ال يلزم أن يكون مطبوعاً )7(، فاملراد: الكافرون الذين إليهم)8( 

يف قوله: ژ ڳ ڱ ژ اآلية. 

)1( سورة األعراف، اآلية: 101. 
)2( يف اخملطوط: »املورثني«، والتصحيح من الكشف عن مشكالت الكشاف- مخطوط )ل:260(.
)3( ما بني املعقوفتني س���اقطة من اخملطوط، واإلضافة ِمن الكش���ف عن مش���كالت الكش���اف- 

مخطوط )ل:260(.
)4( انظر: الكش���ف عن مش���كالت الكشاف املعروف بحاش���ية القزويني على الكشاف - مخطوط 

)ل:260(.
)5( انظر: حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف - مخطوط )ل:588(.

ن قال: إنَّ الطبع يش���مل عموم الكافرين: ابن جرير، والقرطبي، واأللوس���ي، وابن عاشور.  )6( وِمَّ
ق���ال األلوس���ي: »ولعله األولى أن يراد بالكافرين ما يش���مل املذكوري���ن وغيرهم، ويف ذلك من 
حتذير السامعني ما ال يخفى«. انظر: تفسير الطبري )339/10(، وتفسير القرطبي )291/9(، 

وتفسير األلوسي )25/9(، وتفسير ابن عاشور )32/9(.
)7( انظر: حاشية التفتازاني على تفسير الكشاف - مخطوط )ل:588(.

)8( كذا يف اخملطوط، ولعله: »الذين أرسل إليهم«.



د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان

202

والظاهر أنَّ ذلك )1( إشارة إلى القرى امْلَُورِّثني؛ ألنَّهم املذكورون بلفظ 
القرى املنصوص إبقاؤهم؛ ال الوارثني. 

يؤيده قول اإلم���ام الرازي )2(: »إنَّ املراد ب�ژ ڳ ڱ ڱ ژ اآلية قرى 
األقوام المس���ة الذين وصفهم فيما سبق، هم: قوم نوٍح، وهود، وصالح، 

ها«)3(.  ا أخبار غير هؤالء األقوام فلم يقصَّ ولوط، وشعيب، وأمَّ
مَتَّت بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه على يد الفقير محمد بن أحمد 

البهوتي احلنبلي. 

)1( أي: الطبع يف قوله تعالى: ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ .
)2( ه���و فخ���ر الدي���ن، أبو عبد اهلل، محمد بن عمر بن احلس���ني القرش���ي البكري الطبرس���تاني 
الرازي، ابن خطيب الري، األصولي، املفسر، كبير األذكياء واحلكماء واملصنفني، من تصانيفه: 
»التفسير الكبير« لكنه لم يكمل، وكتاب »احملصول يف علم األصول«، )ت:606ه(. انظر: سير 

أعالم النبالء )500/21(، وطبقات املفسرين للداودي )215/2(، واألعالم )113/6(.
)3( انظر: تفسير فخر الدين الرازي )153/14(.

وق���ال أب���و حيان يف تفس���يره )123/5(: “والقرى: هي بالد قوم نوح، وهود، وصالح، وش���عيب، بال 
خالف بني املفسرين”. وانظر: تفسير الطبري )336/10(، وتفسير القرطبي )290/9(.
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ملخص البحث

مل���ا كان الرض���اع من األمور التي أولتها الش���ريعة اإلس���امية أهمية 
بالغ���ة، فعليه تقوم حياة الطفل ، وبه تنتش���ر احملرمي���ة وما يتبع ذلك من 
أح���كام فقهية، ج���اء هذا البحث قاص���داً بيان “حكم تغذي���ة اخلدج بلنب 
بش���ري مدعم بالبروتني واملواد املغذية “. وذلك بتكليف ش���رفتني اللجنة 

العلمية باألمانة العامة لهيئة كبار العلماء باالستكتاب فيه.
فتناولت فيه األحكام العامة للرضاع املرتبطة باملس���ألة محل البحث 
،ثم التزمت عند التأصيل الفقهي لها مبا تس���توجب املس���ألة التعرض له 
دون غيره من املس���ائل، وتناولت العملي���ات التصنيعية التي مير بها إنتاج 
اللنب، وحاجة اخلدج للتغذي بلنب بشري ، ومن هذا املنطلق حاولت تطبيق 
القواع���د الفقهية على ه���ذه القضية املهمة من خ���ال منظور مقاصدي 
ش���رعي للوصول إلى احلكم الش���رعي املنضبط يف املس���ألة ، واهلل أسأل 

التوفيق والسداد .
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الـمقدمة

إن احلم���د هلل نحمده ونس���تعينه ونس���تغفره، ونعوذ باهلل من ش���رور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فا مضل له ومن يضلل فا هادي 
له وأش���هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش���ريك له وأش���هد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد: 

فس���بحان القائل يف محكم كتابه: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   
ۋ  ژ)1(، و ژ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ)2(. ف���إن اإلس���ام 
شريعة سمحة ُوضعت لتحقيق مقاصد الشارع يف قيام مصالح العباد ودرء 
املفاس���د عنهم  يف الدين والدنيا معاً، ومن هذا املنطلق كانت الدراس���ة يف 
هذا البحث الذي شرفتني اللجنة العلمية باألمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
باالس���تكتاب يف موضوع »منتج يحتوي على اللنب البشري والبروتني واملواد 
املغذية لألطفال اخلدج«، وقد وسمته ب�)تغذية األطفال اخلدج بلنب بشري 

مدعم بالبروتني واملواد املغذية -دراسة وتأصيل-(.
وكان البحث يف مقدمة وثاثة مباحث رئيسة تضمنت مطالب ومسائل 

جاءت على النحو التالي:
املبحث األول: األحكام العامة للرضاع يف الفقه اإلسامي وفيه ثاثة 

مطالب: 
املطلب األول: يف التعريف بالرضاع لغة واصطاحاً.

املطلب الثاني: حكم الرضاع و سبب التحرمي به. 

)1( سورة البقرة :من آية ) 185(.
)2( سورة املائدة: من  آية)6(. 
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املطلب الثالث: يف عدد الرضعات التي يثبت به التحرمي.
املبحث الثاني: التأصيل الفقهي للمسألة. 

املطلب األول: جمع اللنب وفيه ثاث مسائل.
املسألة األولى: خلط لنب امرأة بلنب غيرها من النساء معلومة.

املسألة الثانية: خلط لنب نساء غير معلومات.
َواِء أَْو ِباملَْاِء أَْو ِبلنَبَِ الَْبَهاِئِم أو  املس���ألة الثالثة: خلط اللنب بغيره ِبالدَّ

غيرها من املائعات.
ويتضمن مسألتني:

املسألة األولى: إذا كان اللنب هو الغالب على اخلليط.
املسألة الثانية: إذا ُغلب اللنب يف اخلليط.

املطلب الثاني: العمليات التصنيعية التي مير بها إنتاج اللنب.
أوالً: البسترة. 

ثانياً: إقصاء اخلايا اجلذعية.
 ثالثاً:إضافة مواد بروتينية ومغذية.

رابعاً: اإلنتاج بواسطة الهندسة التقنية احليوية.
خامساً: الفئة املستهدفة بالتغذية باملنتج.

املبحث الثالث: حكم تغذية اخلدج مبنتجات بروالكتا.
ويف نهاي����ة البحث ختمت���ه بخات�مة تضمنت أهم النتائج التي توصلت 

إليها.
واهلل العلي القدي�ر أسال التوفيق والسداد، والشكر اجلزيل للقائمني 
على اللجنة العلمية فجزاهم اهلل خير اجلزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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مشكلة البحث: 

تكمن مش���كلة البحث يف محاولة اإلجابة عن التس���اؤالت الرئيس���ية 
والفرعي���ة التي اس���تنتجتها من املعطي���ات عن املنتج املقدم���ة لهيئة كبار 
العلماء -حفظهم اهلل تعالى- عن اس���تخدام منتجات ش���ركة بروالكتا من 
اللنب البش���ري املدع���م بالبروتني واملواد املغذية لتغذي���ة األطفال اخلدج؛ 
غير مكتملي النمو وناقصي الوزن بشكل حاد ممن هم داخل وحدة العناية 
املرك���زة وذل���ك للوص���ول إلى الق���ول الراجح، واملنضبط حس���ب القواعد 

واملقاصد الشرعية، يف حكم االنتفاع بذلك املنتج للفئة املستهدفة ب�ه.
منهج البحث:

- اعتمدت يف البحث املنهج االستقرائي االستنباطي والتحليلي وقد 
جعل���ت البحث مقارن���اً بني املذاه���ب الفقهية وس���رت يف  كتابة املوضوع 

العلمي بالطريقة املتبعة يف كتابة البحوث الفقهية.
- كتب���ت النص املقدم لهيئة كب���ار العلماء بخط مخالف ومحبر حتى 
أس���تنبط التس���اؤالت الرئيس���ية والفرعية من املعطيات عن املنتج والتي 
س���أصوغ م���ن اإلجابة عليه���ا موضوع البحث،س���أذكر فيه م���ا ذكروه من 

الفائدة املرجوة من تناوله والتي سيبنى عليها احلكم.
- أقتص���رت عن���د بيان األح���كام العامة للرضاع عل���ى األحكام التي 
حتتاج املس���ألة املطروحة)مشكلة البحث( دراستها دون غيرها من مسائل 
الرضاع، كمس���ألة سن الرضاع، وصفة الرضاع احملرم، ومسألة السعوط 
والوجور وغيرها، رغبة يف االقتصار على ما يخص املسألة محل البحث.  
- إن كان���ت املس���ألة مح���ل اتفاق بينت ذل���ك، وإن كانت محل خاف 
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ذكرت س���بب اخلاف إن وجد،وذكرت أقوال الفقهاء يف املس���ألة، ووثقت 
من املصادر األصيلة لكل مذهب.

- أوردت األدلة لكل مذهب وذيلت الدليل مبناقشته إن وجدت والرد 
عليها؛ رغبة يف تسلسل أفكار القارئ.

- بين���ت الق���ول الراجح وفق ما اتضح من األدلة واملناقش���ة وحس���ب 
مقتضيات القواعد واملقاصد الشرعية مع ربط ذلك مبا توصل إليه العلم 
احلدي���ث مما يؤيد قوله تعالى ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ 

ما أمكن ذلك عزوت اآليات إلى سورها.
- خرج���ت األحاديث الواردة يف صلب البح���ث، فإن كان احلديث يف 
الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو أحدهما، وإال خرجته 

من املصادر املعتمدة مع ذكر ما قاله أهل احلديث يف احلكم عليه.
- ل����م أترجم لألعام الوارد ذكره���م يف البحث رغبة يف االختصار، 

وخوفاً من زيادة حجم البحث.
- عن���د التطرق للمعلومات العلمية أو الطبي���ة حاولت االعتماد على 
املراجع املعتمدة ما تيس���ر لي ذلك مع كتابة النص مترجماً واإلحالة على 

مرجعه، إن كان باللغة اإلجنليزية.
- يف بع���ض املعلومات اضطررت للتوثيق من مواقع الكترونية وأحلت 

عليها بذكر الرابط.
- االكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة باملصادر يف قائمة املصادر واملراجع 

حتى ال تُثقل الهوامش.
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المبحث األول

األحكام العامة للرضاع في الفقه اإلسالمي

وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: فـي التعريف بالرضاع لغة واصطالحًا

تعريف الرض�اع:
الرضاع لغة: اسم ملص الثدي وشرب لبنه)1(.

تعريف الرضاع اصطاحاً:
عرف���ه احلنفي���ة بأن����ه: م���ص الرضي���ع من ث���دي اآلدمي���ة يف وقت 

مخصوص)2(.
وعرف���ه املالكي���ة بأنه: اس���م حلصول لنب امرأة أو م���ا حصل منه يف 

جوف طفل)3(.
ُصوِل لنَبَِ اْمَرأٍَة أَْو َما َحَصَل ِمنُْه يفِ  وعرفه الش���افعية بأنه: اْس���ٌم حلُِ

َمِعَدِة ِطْفٍل أَْو ِدَماِغِه)4(.
وعرفه احلنابلة بأنه: َمصُّ لنَبٍَ ثَاَب ِمْن َحْمٍل ِمْن ثَْدِي اْمَرأٍَة، أَْو ُشْربُُه 

َونَْحُوهُ)5(.

)1( ينظر: لسان العرب مادة )رضع(.
)2( ينظر: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق 2/ 181.

)3( ينظر: شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك 3/ 360.
)4( ينظر: مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج 5/ 123. 

)5( ينظر: املبدع يف شرح املقنع 118/7.
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املطلب الثاني: حكم الرضاع  وسبب التحرمي به

ْملَِة يَْح���ُرُم ِمنُْه َما يَْح���ُرُم ِمَن  َض���اَع ِباجْلُ اتََّف���ق الفقه���اء َعلَ���ى أَنَّ الرَّ
النََّسِب)1(.

نَُّة َواإلِْجَماُع. َضاِع الِْكتَاُب َوالسُّ واألَْصُل يِف التَّْحِرمِي ِبالرَّ
ا الِْكتَاُب: أَمَّ

گ   ک   ک     ک     ژک   تََعالَ���ى:  اهللَّ  ق���ال 
گ  ژ)2(.

وجه الداللة:
ُ ُس���بَْحانَُه وتعال���ى األم واألخ���ت م���ن الرضاع���ة يِف ُجْملَ���ِة   ع���د اهللَّ

احملرمات، فدل ذلك على ثبوت التحرمي  بالرضاع)3(.
ومن السنة املطهرة: 

َضاِع َما يَْحُرُم ِبالِْوالَدِة«)4(. َقوله : »يَْحُرُم ِبالرَّ
وجه الداللة:

َضاَع ِمْن أَْس���بَاِب التَّْحِرمِي، َوأَنَُّه مِبَنِْزلَِة النََّس���بِ  فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ
ْرَمِة. يِف ثُبُوِت احْلُ

)1( ينظر: بداية اجملتهد ونهاية املقتصد 3/ 59.
)2( سورة النساء: من آية 23.

)3( ينظر: املغني البن قدامة 171/8.
)4( صحي���ح البخ���اري. كت���اب الن���كاح. باب ما يحل من الدخ���ول والنظر إلى النس���اء يف الرضاع 

)4941( ، ومسلم كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة )1445(.
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َضاِع)1(. ِة َعلَى التَّْحِرمِي ِبالرَّ وأَْجَمَع ُعلََماءُ األُمَّ
سبب التحرمي بالرضاع: 

ِقيَقِة الْبَْعِضيَِّة أَْو ُش���بَْهِة الْبَْعِضيَِّة، َويِف  ْرَمِة ِبالنََّس���ِب حِلَ إن ثُبُوَت احْلُ
َضاِع ُشبَْهُة الْبَْعِضيَِّة مِبَا يَْحُصُل ِباللَّنَبِ الَِّذي ُهَو ُجْزءُ الْآَدِميَِّة يِف إنْبَاِت  الرَّ
َضاُع  ِ  َفَقاَل: »الرَّ اللَّْحِم َوِإنَْش���اِز الَْعْظِم َوِإلَيِْه أََش���اَر َرُسوُل اهللَّ
َضاِع َكَما  ْرَمَة ِبالرَّ َما أَنَْبَت اللَّْحَم َوأَنَْشَز الَْعْظَم«)2(، َوِفيِه َدِليٌل َعلَى أَنَّ احْلُ
ْوُج الَِّذي نََزَل لَبَنَُها  َهاِت تَثْبُُت ِمْن َجاِنِب اآلبَاِء َوُهَو الزَّ تَثْبُُت ِمْن َجاِنِب األُمَّ
ْرَمُة  َهُه ِبالنََّسِب يِف التَّْحِرمِي، َواحْلُ ِ  َش���بَّ ِبَوْطِئِه، َفِإنَّ َرُس���وَل اهللَّ

َضاِع«)3(. اِنبَنْيِ َفَكَذِلَك ِبالرَّ ِبالنََّسِب تَثْبُُت ِمْن اجْلَ
وأثبت العلماء حديثاً أن املرضعة تنقل العوامل الوراثية واملناعية عبر 
لبنه���ا إلى الرضيع من خال اختراق اللنب خلاياه واندماجه مع سلس���لة 
اجلين���ات عن���ده علماً بأن اجله���از املناعي عند الرضي���ع يتقبل اجلينات 
الغريب���ة وهى )أنوية اخلايا(DNA؛ ألن���ه غير ناضج مثل حال عدة أجهزة 

يف اجلسم ال يتم نضجها إال بعد أشهر وسنوات من الوالدة)4(.

)1( ينظر: املغني 171/8.
)2( س���ن أبي داود. كتاب النكاح. باب يف رضاعة الكبير)2059(،والبيهقي من رواية ابن مس���عود 
الس���ن الكب���رى. كتاب الرضاع.باب رضاع الكبير بعد أن أخرج���اه موقوًفا عليه، وأحاال ، »و« 
لفظ املوقوف »شد« بدل »أنشز« ثم قاال: يف الثاني معناه وقال: »أنشز العظم« انظر: خاصة 

البدر املنير250/2،  التلخيص احلبير1296/4.
)3( ينظر : املبسوط للسرخسي 132/5. 

)4( ينظر: نظرية يف الطب الوراثي للتحقيق والتطبيق الرضاعة احملرمة عاج لبعض األمراض، 
www. .ص 8  ضم���ن أعم���ال املؤمتر العاملي الس���ابع لإلعج���از العلمي يف القرآن والس���نة

.eajaz.org
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املطلب الثالث: فـي عدد الرضعات التي يثبت به التحرمي)1(

مذاهب الفقهاء يف مقدار الرضاع احملرم:
املذه���ب األول: أن قلي���ل الرض���اع – ول���و مصة واح���دة - وكثيره يف 
التحرمي سواء م�ادام قد وصل إلى اجلوف شيء منه إذا كان ذلك يف مدة 
، َوابِْن َعبَّاٍس وابن  الرضاع الذي تعلق به التحرمي، وهذا ما ُرِوَي َعْن َعِليٍّ
عمر، وَس���ِعيد بْن املَُْس���يِِّب)2(، والثَّْوِري، واألَْوَزاِعي، وهو مذهب احلنفية)3(

واملالكية)4(، والرواية الثانية عن اإلمام أَْحَمَد)5(.
املذه���ب الثاني: إن احملرم خمس رضعات مش���بعات متفرقات، ُرِوَي 
بَيِْر، َوَعَط���اٍء، َوَطاُووٍس)6(، وهو  َه���َذا َعْن َعاِئَش���َة، َوابِْن َمْس���ُعوٍد، َوابِْن الزُّ

مذهب الشافعية)7( واملذهب عند احلنابلة)8( وابن حزم)9(.
املذه���ب الثال���ث: إن احملرم ثاث رضعات،  وه���و محكي عن زيد بن 
َوايَُة الثَّاِلثَُة عن  ثابت، وهو قول س���ليمان بن يس���ار، وداود الظاهري، والرِّ

َضاِع. ألن موضوع البحث ال يحتاج إلى  )1( اقتصرت على هذه املسألة ولم أتطرق ملسألة ِسنِّ الرَّ
ذلك.

)2( ينظر: بداية اجملتهد 2/ 36،املغني 8/ 171.
)3( ينظر:  املبسوط 5/ 134، بدائع الصنائع 7/4، تبيني احلقائق 2/ 181.

)4( ينظر: التفريع البن اجلاب 68/2،املعونة 647/1، املقدمات املمهدات البن رشد 494/1.
)5( ينظر: املس���ائل الفقهية م���ن كتاب الروايتني والوجه���ني ص232-237،املغني 171/8، الفروع 

.570/5
)6( ينظر: املغني 171/8.

)7( ينظر: احلاوي الكبير للماوردي 361/11، التهذيب 291/6.
)8( ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف 334/9.

)9( ينظر: احمللى 198/10.
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اإلمام أحمد)1(.
سبب اخلاف يف املسألة: 

»معارض���ة عموم الكت���اب لألحاديث ال���واردة يف التحديد، ومعارضة 
���ا ُعُم���وُم الِْكتَ���اِب َفَقْولُ���ُه تََعالَى  األحادي���ث يف ذل���ك بعضه���ا بعضاً، َفَأمَّ
ژک  ک    ک    ک  گ  گ  ژ )2(، َوَهَذا يَْقتَِضي 
َما يَنَْطِلُق َعلَيِْه اْس���ُم اإِلْرَضاِع، َواألََحاِدي���ُث امْلُتََعاِرَضُة يِف َذِلَك َراِجَعٌة ِإلَى 

َحِديثنَْيِ يِف امْلَْعنَى:
اُم:  اةُ َوالسَّ أََحُدُهَما: َحِديُث َعاِئَشَة َوَما يِف َمْعنَاهُ أَنَُّه َقاَل َعلَيِْه الصَّ
ْضَعتَ���اِن«، َوِفيِه َقاَل: َقاَل  ْضَعُة َوالرَّ تَ���اِن، أَِو الرَّ ���ُة َوال امْلَصَّ ُم امْلَصَّ ���رِّ »ال حُتَ

ُم اإِلْماَجُة َوال اإِلْماَجتَاِن«)3(. رِّ ِ : »ال حُتَ َرُسوُل اهللَّ
 : ُِّديُث الثَّاِني:َحِديُث َسْهلََة يِف َساِلٍم أَنَُّه: »َقاَل لََها النَِّبي َواحْلَ
»أَْرِضِعيِه َخْمَس َرَضَعاٍت«)4(. َوَحِديُث َعاِئَش���َة يِف َهَذا امْلَْعنَى أَيًْضا َقالَْت: 
»َكاَن ِفيَم���ا نَ���َزَل ِمَن الُْقْرآِن َعْش���ُر َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت، ثُمَّ نُِس���ْخَن ِبَخْمٍس 

ِ  َوُهنَّ فيما يُْقَرأُ ِمَن الُْقْرآِن«)5(. َ َرُسوُل اهللَّ َمْعلُوَماٍت. َفتُُويفِّ
أدلة املذهب األول القائل بأن قليل الرضاع وكثيره يف التحرمي سواء.

استدلوا بالكتاب والسنة واملعقول.

)1( ينظر: املغني 171/8.
)2( سورة النساء: من آية 23.

)3( صحيح مسلم. كتاب الرضاع. باب يف املصة واملصتان. حديث )1450( و)1451(. 
)4( صحي���ح مس���لم. كتاب الرضاع. ب���اب رضاعة الكبي���ر. حديث )1453( ولي���س فيه:»أرضعيه 

خمس«. 
)5( صحيح مسلم. كتاب الرضاع. باب التحرمي بخمس رضعات حديث )1452(.
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أوالً: م���ن الكتاب قوله تعالى ژک  ک    ک    ک  
گ  گ  ژ )1(.

وجه الداللة:
إن اآلية أثبتت احلرمة مبطلق الرضاع ولم حتدد عدداً فيصدق اسم 
الرض���اع على القليل والكثير، فاش���تراط العدد زيادة على النص ومثله ال 
يثب���ت بخبر الواح���د، فلما علق احلكم فيه باالس���م، وجب اعتبار عمومه 

فيما يتناوله)2(.
نوقش هذا: 

ِرَقِة)3(. َمَة َكآيَِة السَّ َرِّ َضاَعَة احمْلُ نَُّة، َوبَيَّنَْت الرَّ َرتَْها السُّ ب�أن اآليَُة َفسَّ
ثانياً: من السنة املطهرة.

أ- مب���ا روي ع���ن جابر ب���ن زيد عن ابن عباس رض���ي اهلل عنه قال: 
»قي���ل للنب���ي : أال تت���زوج ابنة حمزة؟ قال: إنه���ا ابنة أخي من 

الرضاعة«)4(.
وجه الداللة:

أن النبي  رتب احلرمة على مطلق الرضاع دون ذكر عدد 
الرضعات، فدل ذلك على أن اسم الرضاع وحده مثبت للحرمة.

ثَِن���ي ُعبَيُْد بُْن  ِ بْ���ِن أَِبي ُملَيَْكَة، َق���اَل: َحدَّ ب- م���ا روي َع���ْن َعبْ���ِد اهللَّ

)1( سورة النساء: من  اآلية: 23.
)2( ينظر: بدائع الصنائع 7/4، الكفاية 3/ 305، شرح مختصر الطحاوي 257/5.

)3( ينظر:  مغني احملتاج 5/ 131، املغني 8/.172
)4( صحي���ح البخ���اري. كتاب النكاح. ب���اب » وأمهاتكم الاتي أرضعنكم ويح���رم من الرضاعة ما 

يحرم من النسب . حديث )4812(.
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أَِب���ي َم���ْرمَيَ، َعْن ُعْقبََة بْ���ِن احَلاِرِث، -قاَل: َوَقْد َس���ِمْعتُُه ِم���ْن ُعْقبََة لَِكنِّي 
ْجُت اْمَرأًَة، َفَجاَءتْنَا اْمَرأَةٌ َسْوَداءُ، َفَقالَْت:  ِديِث ُعبَيٍْد أَْحَفُظ- َقاَل: تََزوَّ حِلَ
ْجُت ُفَانََة ِبنَْت ُفَاٍن،  أَْرَضْعتُُكَم���ا، َفَأتَيُْت النَِّبيَّ  ، َفُقلْ���ُت: تََزوَّ
َفَجاَءتْنَ���ا اْم���َرأَةٌ َس���ْوَداءُ، َفَقالَ���ْت ِلي: ِإنِّ���ي َق���ْد أَْرَضْعتُُكَما، َوِه���َي َكاِذبٌَة، 
َفَأْع���َرَض َعنِّي، َفَأتَيْتُُه ِم���ْن ِقبَِل َوْجِهِه، ُقلُْت: ِإنََّها َكاِذبَ���ٌة، َقاَل: »َكيَْف ِبَها 
َوَق���ْد َزَعَم���ْت أَنََّها َقْد أَْرَضَعتُْكَما، َدْعَها َعنَْك َوأََش���اَر ِإْس���َماِعيُل ِبِإْصبََعيِْه 

بَّابَِة َوالُوْسَطى، يَْحِكي أَيُّوَب«)1(. السَّ
وجه الداللة:

أن النب���ي   ل�م يس���أل عقب���ة عن عدد الرضع���ات، َوتْرِك 
اِلاْسِتْفَصاِل دل على أن مجرد الرضاع كاف يف التحرمي.

نوقش من وجهني: 
األول: أَنَّ هناك أََحاِديَث اْشتََملَْت َعلَى ِزيَاَدٍة َعلَى َذِلَك امْلُْطلَِق امْلَْشعوِر 

ُ الَْأْخُذ ِبَها. ِبِه ِمْن تَْرِك االْسِتْفَصاِل، َفيَتََعنيَّ
ِك���ُن أَْن يَُك���وَن تَْرُك االْس���ِتْفَصاِل ِلَس���بِْق الْبَيَ���اِن ِمنُْه  الثان���ي: أَنَّ���ُه مُيْ

 ِللَْقْدِر الَِّذي يَثْبُُت ِبِه التَّْحِرمُي)2(.
   ج- م���ا روي عن عائش���ة رضي اهلل عنها أنَّ رس���وَل اهلِل
كان عنده���ا. وإنها س���معت صوَت رجٍل يس���تأذُن يف بي���ِت حفصَة. قالت 
عائشُة فقلُت: يا رسوَل اهلِل! هذا رجٌل يستأذُن يف بيتك. فقال رسوُل اهلِل 
: »أراهُ فاًن���ا« )لعمِّ حفصَة من الرضاعِة( فقالت عائش���ُة: يا 
؟ قال رسوُل  رسوَل اهلِل! لو كان فاًنا حّيًا )لعمها من الرضاعِة( دخل عليَّ

)1( صحيح البخاري. كتاب النكاح . باب شهادة املرضعة. حديث رقم )2545(. 
)2( ينظر: نيل األوطار 370/6.
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اهلِل : »نعم. إنَّ الرضاعَة حتُرُم ما حتُرُم الوالدةُ«)1(.
د- عن عروة عن عائش���ة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يس���مى 
أفلح اس���تأذن عليها فحجبته فأخبرت رس���ول اهلل  فقال لها: 

»ال حتتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب«)2(.
وجه الداللة:

ِة  ُم ِإْذ لَ���ْم يَْس���َأْل النبي  َع���ْن ِعدَّ َض���اِع يَُح���رِّ أَنَّ َقِلي���َل الرَّ
ا ِبلَا تَْفِصيٍل َوأَْطلََق يفِ التَّْعِليِل)3(. َضَعاِت بَْل َجَعَل احلكم َعاّمً الرَّ

َضاُع َقِليلُُه  َّ  قَالَ: »الرَّ ٍّ    النَّبِي ه�- يفِ حَدِيثِ عَلِي
َوَكِثيُرهُ َسَواءٌ«)4(.

وجه الداللة:
ْرَمِة)5(. َضاُع َقِليلُُه َوَكِثيُرهُ َسَواءٌ يف إيَجاِب احلُْ أن الرَّ

نوقشت األحاديث السابقة:
ِبَأّنها أحاديث مطلقة فتحمل على املقيدة بعدٍد)6(.

)1( صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب أمهاتكم الاتي أرضعنكم.حديث )4811(، صحيح مسلم. 
كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة. حديث )1444(.

)2( صحيح البخاري. كتاب األدب. باب قول النبي  تربت ميينك وعقرى حلقى حديث 
)5804(، صحيح مسلم. كتاب الرضاع. باب حترمي الرضاعة من ماء الفحل. حديث )1445(.

)3( ينظر:تبيني احلقائق /181، شرح الزرقاني 361/3. 
)4( أخرجه يف مجمع الزوائد 264/4، ويف إعاء السن »ذكره عن علي وابن مسعود«.

انظر: إعاء السن 117/11، وذكر يف »فقه السن واآلثار« أنه مرسل جيد وله شاهد عن عمرو 
بن دينار بسند حسن انظر: فقه السن واآلثار482/3.

)5( ينظر : بدائع الصنائع 7/4، الكفاية 3/ 305.
)6( ينظر : نيل االوطار 370/6.
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ومن املعقول ثبت أن التحرمي بالنس���ب ال يفتقر إلى عدد من الوالدة، 
وكذل���ك الرض���اع، وألن كل معنى أوجب حرمة مؤب���دة فاملعتبر وجوده من 

غير عدد كالعقد والوطء)1(.
أدل���ة املذه���ب الثان���ي القائل بأن احمل���رم خمس رضعات مش���بعات 

متفرقات.
استدلوا بالسنة املطهرة:

أ- م�ا روت َعْمَرةُ َعْن َعاِئَش���َة أَنََّها َقالَْت: »َكاَن ِفيَما أُنِْزَل ِمْن الُْقْرآِن 
َ َرُسوُل  ْمَن ثُمَّ نُِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعلُوَماٍت َفتُُويفِّ َعْش���ُر َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت يَُحرِّ

ِ  َوُهنَّ ِفيَما يُْقَرأُ ِمْن الُْقْرآِن«)2(. اهللَّ
وجه الداللة:

ِة َمنُْسوٌخ  ُ َعنَْها ملَّا أَْخبََرْت أَنَّ التَّْحِرمَي ِبالَْعَش���رَ ألَنَّ َعاِئَش���َة َرِضَي اهللَّ
ْمِس لَا مِبَا ُدونََها، َولَْو َوَقَع التَّْحِرمُي  ْم���ِس َدلَّ َعلَى ثُبُوِت التَّْحِرمِي ِباخْلَ ِباخْلَ

ْمُس نَاِسًخا َوَصاَر َمنُْسوًخا َكالَْعْشِر)3(. ِبَأَقلَّ ِمنَْها بََطَل أَْن يَُكوَن اخْلَ
ونوقش: الُْقْرآُن ال يَثْبُُت ِبَخبَِر الَْواِحِد َفا يُْحتَجُّ ِبِه)4(.

أُِجي���َب: ِبَأنَُّه َوِإْن لَْم يُثِْبتُْه ُقْرآًنا ِبَخبَِر الَْواِحِد لَِكْن ثَبََت ُحْكُمُه َوالَْعَمُل 
بَِر)5(. ُل َمنِْزلََة اخْلَ ةُ تُنَزَّ اذَّ ِبِه، َفالِْقَراَءةُ الشَّ

)1( ينظر : املعونة على مذهب عالم املدينة »اإلمام مالك بن أنس«647/1.
َضاِع. باب التَّْحِرمِي ِبَخْمِس َرَضَعاٍت حديث )1452(. )2(  صحيح مسلم. ِكتَاب الرَّ

)3( ينظر : مغني احملتاج 131/5.
)4( ينظ���ر : املنتقى ش���رح املوط���أ 156/4، مختصر اختاف العلماء. للطح���اوي 2/ 316، تبيني 

احلقائق182/2، نيل األوطار 369/6، سبل السام 2/ 315.
)5( ينظر: مغني احملتاج 131/5، نيل األوطار 370/6.
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كما نوقش: ِبَأنَّ َذِلَك لَْو َكاَن ُقْرآًنا حُلِفَظ ِلَقْوِلِه تََعالَى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ )1(

ُ ِبِرَوايَِة  نُوٌع بَْل َقْد َحِفَظ���ُه اهللَّ َوأُِجي���َب: »ِب���َأنَّ َكْونَُه َغيْر َمْحُف���وٍظ مَمْ
ِتِه َعلَى َجِميِع  ْكِم، َولَْو َس���ِلَم انِْتَفاءُ ُقْرآِنيَّ َعاِئَش���َة لَُه أَيًْضا امْلُْعتَبَُر ِحْفُظ احْلُ
َحاِبيِّ َراِوًيا لَ���ُه َعنُْه  ِلَوْصِفِه لَُه  التََّقاِدي���ِر لََكاَن ُس���نًَّة ِلَكْوِن الصَّ
َر  يَِّة مِلَا تََقرَّ جِّ ِبالُْقْرآِنيَِّة َوُهَو يَْستَلِْزُم ُصُدوَرهُ َعْن ِلَساِنِه، َوَذِلَك َكاٍف يِف احْلُ
يِف األُُص���وِل ِمْن أَنَّ امْلَْرِويَّ آَحاًدا إَذا انْتََفى َعنْ���ُه َوْصُف الُْقْرآِنيَِّة لَْم يَنْتَِف 

ُوُجوُب الَْعَمِل ِبِه َكَما َسلََف«)2(.
ب- م���ا رِوي ع���ن عائش���ة زوج النب���ي  وأم س���لمة أن أبا 
حذيف���ة اب���ن عتبة بن ربيعة بن عبد ش���مس كان تبنى س���املا وأنكحه ابنة 
أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى المرأة من األنصار كما 
تبنى رس���ول اهلل  زيدا وكان من تبنى رجا يف اجلاهلية دعاه 
الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل اهلل سبحانه وتعالى يف ذلك: »ادعوهم 
آلبائهم« إلى قوله: »فإخوانكم يف الدين ومواليكم« فردوا إلى آبائهم فمن 
ل����م يعل���م ل���ه أب كان مولى وأخاً يف الدين فجاءت س���هلة بنت س���هيل بن 
عمرو القرش���ي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رس���ول اهلل 
إن���ا كنا نرى س���املا ولدا وكان ي���أوي معي ومع أبي حذيف���ة يف بيت واحد 
ويران���ي فضا وقد أنزل اهلل عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه 
فق���ال لها النبي : »أرضعي���ه فأرضعته خمس رضعات«، فكان 
مبنزل���ة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائش���ة رض���ي اهلل عنها تأمر 

)1( سورة احلجر آية: )9(. 
)2( ينظر : نيل األوطار 370/6، سبل السام 315/2. 
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بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر 
أزواج النبي  أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس 
حتى يرضع يف املهد وقلن لعائش���ة: واهلل ما ندري لعلها كانت رخصة من 

النبي  لسالم دون الناس)1(.
وجه الداللة:

هذا احلديث نص يف موضع النزاع وأن مقدار الرضاع الذي يثبت ب�ه 
التحرمي هو خمس رضعات، فيجب املصير إليه)2(.

دليل املذهب الثالث القائل بأن احملرم ثاث رضعات.
استدلوا بالسنة املطهرة: 

م����ا روي ع���ن عبداهلل بن احلارث عن أم الفض���ل قالت دخل أعرابي أ- 
عل���ى نب���ي اهلل  وه�و يف ب�يتي فقال: ي�ا نبي اهلل إني كانت 
ل�ي ام�رأة فت�زوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي األولى أنها أرضعت 

)1( سن أبي داود.كتاب النكاح. باب فيمن حرم به حديث ) 2061( واللفظ له، و اإلمام أحمد يف 
مس���نده -بَاِقي ُمْس���نَِد الَْأنَْصاِر-: »ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم يف الدين ومواليكم«، فردوا إلى آبائهم )25122(، )25647(، ومالك يف املوطأ.كتاب 
الرضاع. باب ما جاء يف الرضاعة بعد الكبر. حديث ) 1288(، والقصة متفق عليها، إال أنه لم 
يقع ذكر العدد بل قال لها النبي : »أرضعيه حترمي عليه« انظر: صحيح  البخاري 
يف كتاب النكاح. باب األكفاء يف الدين. حديث )5088(، ومس���لم. باب رضاعة الكبير. حديث 
)1453(. وقال يف »إعاء الس���ن«:«قصة س���الم فيها اختاف يف الباب أش���ار إليه القرطبي 
وميكن اخلاص منه أيضاً بأن قصة سالم رويت من وجوه مختلفة وهي واقعة حال قد اختلف 

فيها« )118/11(.
َواِة َوِثَقِتِهْم،  ِة َوَجالَِة الرُّ حَّ )2( َقاَل  يف »احمللى« عن اخلبرين السابقني أنهما َخبََران يِف َغايَِة الصِّ

ُروُج َعنُْهَما. )198/10(. َولَا يََسُع أََحًدا اخْلُ
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امرأت����ي ال�حدث���ى رضعتي�ن فق���ال نب����ي اهلل : »ال ت�حرم 
اإلماج���ة واإلماجت����ان«)1(، ويف رواي�ة أخرى: »الحت���رم الرضعة أو 

الرضعتان أو ال�مصة أو ال�مصتان«)2(.
وجه الداللة:

أن ه���ذا احلدي���ث أفاد مبنطوق���ه أن الرضع���ة أو الرضعتني ال يثبت 
بأحدهما التحرمي، وأفاد مبفهومه اخملالف أن ما زاد على الرضعتني بأن 

كان ثاثاً فأكثر فإنه يثبت التحرمي ب�ه)3(.
ونوقش دليلهم »ال حترم اإلماجة واإلماجتان« مبايلي: 

أ- أن هذا احلديث جاء إجابة عن س���ؤال فيكون مفهومه، وهو الذي 
يقض���ي ب���أن الثاث فأكثر حت���رم، ليس حجة يف إثب���ات األحكام كما هو 

معلوم يف علم األصول عند القائلني بحجية املفهوم.
ب- إن س���لمنا أنه حجة، إال أنه قد عارضه منطوق وهو ما روي عن 
أم املؤمنني الس���يدة عائش���ة رض���ي اهلل عنها أنها قال���ت: كان فيما أنزل 
من القرآن عش���ر رضعات معلومات... الخ. واحلديث الذي روي عنها يف 
قصة سالم مولى أبي حذيفة وقد دل كل منهما مبنطوقه أن احملرم خمس 

رضعات.

ُه:  )1( اإِلْماَج���ُة: اإِلْرَضاَعُة، َوالتَّ���اءُ ِللَْوْحَدِة، َوالِْإْماُج: اإِلْرَضاُع، َوأَْملََجتْ���ُه أَْرَضَعتُْه، َوَملََج ُهَو أُمَّ
ُه َكنََصَر  ِب���يُّ أُمَّ ���ِة، َويِف الَْقاُموِس: َملََج الصَّ َرَضَعَه���ا اإِلْماَج���ُة: اإِلْرَضاَعُة الَْواِح���َدةُ ِمثُْل امْلَصَّ
ِضيُع.  ُه. َوأَْملََجُه: أَْرَضَع���ُه، َوامْلَِليُج: الرَّ : اْمتَصَّ َوَس���ِمَع: تَنَاَوَل ثَْديََه���ا ِبَأْدنَى َفِمِه، َواْمتَلََج اللَّ���نَبَ

انظر: نيل األوطار 367/6، فتح القدير للكمال ابن الهمام 439/3.
)2( صحيح مسلم. كتاب الرضاع. باب يف املصة واملصتان. حديث )1450(.

)3( ينظر : نيل األوطار 367/6. 
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 ب- من املعقول:
ألَنَّ َما يُْعتَبَُر ِفيِه الَْعَدُد َوالتَّْكَراُر، يُْعتَبَُر ِفيِه الثَّاُث)1(.

املذهب الراجح فـي املسألة.

بعد عرض أدلة املذاهب يف هذه املس���ألة ومناقش���تها جند أن املذهب 
الراج���ح ه���و املذهب الثاني الذي يرى أن التح���رمي ال يثبت بأقل من خمس 
رضعات حيث سلم لهذا املذهب ما استدل به من االعتراضات التي وجهت 
إلي���ه، وعند التعارض يقدم الدليل األقوى. وال ش���ك أن داللة املنطوق أقوى 
م���ن داللة املفهوم اخملتلف فيها بينهم، ويق���دم اخلاص على العام يف العمل 
به، وأن العام يُحمل على اخلاص؛ ألن اخلاص أقوى يف دالالته، وأغلب على 
الظ���ن لبعده عن احتمال التخصيص بخ���اف العام فكان أولى؛ وألن العمل 
بالع���ام يل���زم منه إبط���ال الدليل اخلاص، أما العمل باخل���اص فا يلزم منه 
إبط���ال الع���ام مطلًقا إلمكان العمل به فيما خرج عن���ه)2(، إضافة ملا فيه من 
اجلمع ب���ني األدلة.هذا وقد »أثبتت األبحاث العلمية التي أجريت حديثاً يف 
عدة جامعات أمريكية، ومعامل بحثية يف أملانيا وبريطانيا، عن وجود أجسام 
يف لنب األم املرضعة الذى يترتب على ارتضاع لبنها تكوين أجس���ام مناعية 
يف جس���م الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثاث إلى خمس جرعات، وهذه 
هي اجلرعات املطلوبة لتكوين األجسام املناعية يف جسم اإلنسان، حتى يف 
حيوانات التجارب املولودة حديثاً والتي لم يكتمل منو اجلهاز املناعي عندها 
فعندما ترضع اللنب تكتس���ب بعض الصف���ات الوراثية اخلاصة باملناعة من 
اللنب الذي ترضعه، وبالتالي تكون مشابهة ألخيها أو ألختها من الرضاع يف 

)1( ينظر : املغني 8/ 172.
)2( ينظر : روضة الناظر 103/2.
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هذه الصفات الوراثية، ولقد وجد أن هذه اجلسيمات املناعية ميكن أن تؤدي 
إلى أعراض مرضية عند اإلخوة يف حالة الزواج، وذلك إذا ما حدث تاقي 
أو تاقح بني هذه اجلسيمات املتشابهة يف حالة زواج إخوة الرضاعة«)1( واهلل 

أعلم.

)1( خايا جذعية يف حليب األم تؤكد التحرمي بالرضاعة، د. عبداجلواد الصاوي، مجلة اإلعجاز 
العلمي، اإلعجاز يف حترمي زواج اإلخوة من الرضاعة، القاهرة - بوابة الوفد - الس���بت  11 

يوليو 2015https://alwafd.news/ بتصرف
وسيأتي بيان ذلك الحقاً يف هذا البحث. 



د.  إبتسام بنت عويد عياد الـمطرفـي

230

المبحث الثاني

التأصيل الفقهي للمسألة

وفيه مطلبان:
املطلب األول: جمع اللنب

أوالً: املعطيات عن املنتج املقدمة لهيئة كبار العلماء.
»ي�جم���ع اللنب م���ن أمهات مانحات م���ن الواليات املتح���دة األمريكية 
وتخض���ع املتبرع���ات لفح���ص قبل التبرع ع���ن طريق فحص ال���دم، وتتبع 

الشركة وسائل السامة التالية مجتمعة« 
»كمي���ة اإلنت���اج املصنعة ه���ي )1500( لت�ر لكل دفع���ة، وذلك يتطلب 

احلاجة إلى)100( متبرعة«.
ثانياً: بناء على ما سبق مما ذكروه يف التعريف باملنتج:

يظهر لنا ضرورة اإلجابة عن:
1- حكم خلط اللنب الذي ُخلط من نساء متعددات غير متعينات هل 

يثبت به التحرمي؟
2- حكم خلط اللنب بغيره من املواد املضافة هل يثبت ب�ه التحرمي؟ 

وهن���ا جند فقهاء املذاهب -رحمهم اهلل تعالى- يبحثون املس���ألة من 
شقني:

الشق األول:خلط لنب امرأة بلنب غيرها من النساء.
وفيه مسألتان:

املسألة األولى: خلط لنب امرأة بلنب غيرها من النساء معلومة. 
املسألة الثانية: خلط لنب نساء غير معلومات. 
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الثان���ي:  الش���ق 
غيرها من املائعات.
وفيه مسألتان:

املسألة األولى: إذا كان اللنب هو الغالب على اخلليط.
املسألة الثانية: إذا ُغلب اللنب يف اخلليط.

أما الشق األول:

املسألة األولى: خلط لنب امرأة بلنب غيرها من النساء معلومة.
كان نظر الفقهاء رحمهم اهلل عز وجل يف هذه املسألة إلى كمية اللنب 
اخمللوط من كل امرأة معلومة، فإما أن تتساوى الكمية من كل امرأة، وإما 
أن يغلب لنب واحدة على األخرى، فمن الفقهاء من لم ير اختاف الكمية 
مؤث���راً يف احلكم وأثبت التحرمي منهما، ومنهم من فصل يف احلكم وعليه 

فإن يف املسألة قولني:
ْك���ُم ِللَْغاِلِب ِمنُْهَما وهو رواي���ة عن أبي حنيفة وَقْول  الق���ول األول: احْلُ

أَبِي يُوسُفَ)1(، وقول للمالكية)2(.
ْرَمُة ِمنُْهَما َجِميًعا َوُهَو رواية عن أبي حنيفة  الق���ول الثاني: يَثْبُ���ُت احْلُ
وقول محمد بن احلس���ن وُزَف�َر)3(، وقول للمالكية)4(، ومذهب الشافعية)5(، 

)1( ينظر:املبسوط 5/ 140، بدائع الصنائع 9/4، تبيني احلقائق وحاشية الشلبي185/2.
)2( ينظر: املعونة 1/ 947، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي502/2.

)3( ينظر: املبسوط 5/ 140، بدائع الصنائع 9/4، تبيني احلقائق وحاشية الشلبي185/2.
)4(  ينظر:املعونة 1/ 947، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي502/2.

)5( واشترط الشافعية لكون الرضاع محرما أن يكون َخْمُس َدَفَعاٍت أَْي انَْفَصالَه يِف َخْمِس َدَفَعاٍت 
َوَش���ِربَُه يِف َخْمِس َدَفَعاٍت وذلك ألن املقدار احملرم عندهم هو خمس رضعات.               =
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واحلنابلة)1(.
أدلة القول األول: 

ْكِم َعلَيِْه، َكَما لَ���ْو اْختَلََط ِبلنََبِ  أ- أَنَّ األََق���لَّ تَاِب���ٌع ِلألَْكثَ���ِر يِف ِبنَ���اِء احْلُ
َد امْلَْقُصوُد)2(. َ األَنَْعاِم َوِإْن احتَّ

���ْوَع ِمْن االْخِت���اِط ِباْخِتاِط اللَّنَبِ ِبامْلَ���اِء َوُهنَاَك  ب- اْعتَبَ���َر َه���َذا النَّ
ْكُم ِللَْغاِلِب َكَذا َهُهنَا)3(. احْلُ

ْعنَى  ونوقش بأن: اْخِتلَاَط اللَّنَبِ مِبَا ُهَو ِمْن ِجنِْسِه ال يُوِجُب الِْإْخاَل مِبَ
ةَ اآلَخِر َولَيَْس  ي ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِبَقْدِرِه؛ ألَنَّ أََحَدُهَما لَا يَْسلُُب ُقوَّ التََّغذِّ
ةَ اللَّنَبِ أَْو يُِخلُّ  َكَذِلَك اْخِتاُط اللَّنَبِ ِبامْلَاِء، َواللَّنَبُ َمْغلُوٌب؛ ألَنَّ امْلَاَء يَْسلُُب ُقوَّ

.)4( ي أَْو يَْختَلُّ ِبِه َفلَا يَْحُصُل التََّغذِّ
أدلة القول الثاني:

نُْس ال يَْغِلُب نفسه َفا يَُكوُن َخلُْط  أ- أَنَّ اللبنني ِمْن ِجنٍْس َواِحٍد َواجْلِ
ي  نِْس اْس���ِتْهاًكا َفلَا يَِصيُر الَْقِليُل ُمْس���تَْهلًَكا يِف الَْكِثيِر َفيَُغذِّ نِْس ِباجْلِ اجْلِ
وِع؛  ِبيَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِبَقْدِرِه ِبِإنْبَاِت اللَّْحِم َوِإنَْشاِز الَْعْظِم أَْو َسدِّ اجْلُ الصَّ

=  ينظر: مغنى احملتاج 136/5،نهاية احملتاج 7/ 174.
)1(  ينظر: املغني 175-174/8.

ُم ِمْن َذِلَك  َا يَُحرَّ وذكر يف املبدع يف شرح املقنع 126/7 عندما أثبت التحرمي بالسعوط والوجور »ِإمنَّ
َضاِع َفيَْأُخُذ ُحْكَمُه، َواالْعِتبَاُر  ِر، َفِإنَُّه َفْرٌع َعلَى الرَّ َضاِع، َوُهَو َخْمٌس َعلَى األَْش���هَ ُم ِبالرَّ َما يَُحرَّ

ْفِل لَُه«، ولعل ذلك أيضا يثبت فيما إذا خلط لنب امرأتني. ِبُشْرِب الطِّ
)2( ينظر: تبيني احلقائق /185. 

)3( ينظر: بدائع الصنائع 9/4.
)4( نفس املصدر السابق.
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ةَ اآلَخِر)1(. ألَنَّ أََحَدُهَما ال يَْسلُُب ُقوَّ
وههنا وقف الشيخ الشبراملسي مع أقوالهم -رحمهم اهلل تعالى- يف 
املُ���َراُد ِبامْلَْغلُ���وِب ُهنَ���ا، فكيف تُع���رف غلبة أحد اللبنني عل���ى اآلخر وهما  
جنس واحد ال متايز بينهما ؟ وألن »امْلَْعنَى امْلُْعتَبََر يِف اْخِتاِط اللَّنَبِ ِبَغيِْرِه 

ِمْن أَنَّ امْلَُراَد ِبالَْغلَبَِة ُظُهوُر أَْوَصاِف اللَّنَبِ ال يَْأِتي ُهنَا«.
ث���م عل���ق رحمه اهلل تعالى قائًا: »َوَقْد يَُقاُل يُْف���َرُض أََحُد اللَّبَننَْيِ ِمْن 
َرةُ َعلَى  َفاِت، َفِإْن َغلَبَْت أَْوَصاُف���ُه امْلَُقدَّ نَ���ْوٍع ُمَخاِل���ٍف ِلآلَخِر يِف أََش���دِّ الصِّ
أَْوَص���اِف اللَّ���نَبِ اآلَخِر ِبَحيُْث إنََّها أََزالَتَْها َكاَن اآلَخُر َمْغلُوًبا َوِإال َفا، أَخذا 

اِئٍع ُمَواِفٍق ِللَّنَبِ يِف َجِميِع ِصَفاِتِه«)2(. ا َذَكُروهُ ِفيَما لَْو اْختَلََط اللَّنَبُ مِبَ مِمَّ
الترجيح: 

ْرَمة ِمن اللبنني  أرى أن الراج���ح ه���و املذهب الثاني القائل بث���وت احلُْ
َجِميًع���ا، َوُهَو مذهب جمهور الفقهاء -رحمه���م اهلل تعالى- لقوة تعليلهم، 

واهلل أعلم.
املسألة الثانية: خلط لنب نساء غير معلومات: 

أما إذا كانت النساء غير معلومات فإن الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- 
ل����م يف���ردوا لهذا الفرض مس���ألة بعينها وإمنا تناولوه���ا يف ثنايا كامهم 
ع���ن الرض���اع وحديثهم عن »الش���ك يف الرضاع« وميك���ن أن يقاس »جمع 
اللنب«من جمٍع من النساء غير متعينات على »مسألة الشك)3(يف الرضاع«، 

)1( ينظر: بدائع الصنائع 9/4، تبيني احلقائق وحاشية الشلبي عليه185/2.
)2( انظر حاشية الشبراملسي 175/7.

)3( الش���ك يف اللغة هو: التردد بني ش���يئني س���واء اس���توى الطرفان، أو رجح أحدهما على اآلخر 
ينظر: املصباح املنير. مادة )شك ( والشك يف اصطاح الفقهاء  يطلقونه على: »التردد يف =
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ِت  ، أو َش���كَّ َضاِع  َضاِع، أَْو يفِ َعَدِد الرَّ فقد يقع الش���ك يفِ ُوُجوِد الرَّ
املرِضَع���ُة َه���ْل أرضعتْ���ُه أم ال، أو َهْل َوَصَل اللَّنبَُ َجْوَف���ُه أَْم ال وقد اختلف 

الفقهاء يف انتشار احلرمة بالرضاع مع وجود الشك فيه إلى قولني:
َضاِع  َض���اِع، أَْو يِف َعَدِد الرَّ ���كُّ يِف ُوُجوِد الرَّ الق���ول األول: ِإَذا َوَقَع الشَّ
ِت املرِضَعُة َهْل أرضعتْ���ُه أم ال، لَْم يَثْبُْت التَّْحِرمُي، وبه قال  ِم، أو َش���كَّ َرِّ احمْلُ

احلنفية)1( والشافعية)2( واحلنابلة)3(.
الق���ول الثان���ي:إذا وقع الش���ك يف الرضاع  يثب���ت التحرمي، وهو قول 

املالكية)4(.
أدلة القول األول: استدلوا بالسنة واملعقول:

أ- َعْن َعاِئَش���َة أَنََّها َقالَْت: »َكاَن ِفيَما نََزَل ِمْن الُْقْرآِن: َعْش���ُر َرَضَعاٍت 
 ِ َ َرُس���وُل اهللَّ ْم���َن، ثُ���مَّ نُِس���ْخَن ِبَخْم���ٍس َمْعلُوَم���اٍت، َفتُ���ُويفِّ َمْعلُوَم���اٍت يَُحرِّ

 َوُهنَّ ِفيَما يُْقَرأُ ِمْن الُْقْرآِن«)5(. 
وج���ه الدالل���ة: قوله: )َمْعلُوَم���اٍت( ِفيِه إَش���اَرةٌ إلَى أَنَّ���ُه ال يَثْبُُت ُحْكُم 
نُّ بَْل يُْرَجُع َمَعُه  َضَعاِت َوأَنَّ���ُه ال يَْكِفي الظَّ َض���اِع إال بَْع���َد الِْعلِْم ِبَعَدِد الرَّ الرَّ

كِّ إلَى األَْصِل َوُهَو الَْعَدُم)6(. َوَمَع الشَّ
= الشيء سواء استوى االحتماالن أو ترجح أحدهما«. األشباه والنظائر ص61.

)1( ينظر: تبيني احلقائق 181/2، فتح القدير 439-438/3. 
ِرمَي  )2(  ينظ���ر: التهذي���ب 298/6-299،البيان 149/11، روضة الطالبني 9/9، وقال أنه: »َفلَا حَتْ

« نهاية احملتاج وحاشية الشبراملسي عليه  177/7.  َعلَى الَْأْظَهِر أَِو الَْأَصحِّ
)3( ينظر: الهداية على مذهب اإلمام أحمد1/ 491، املغني 172/8. 

)4( ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 502، الفواكه الدواني /54.
)5( سبق تخريجه. 

)6( ينظر: نيل األوطار369/6.
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َض���اِع يِف َعَدِدِه بُِنَي َعلَ���ى الْيَِقنِي ألَنَّ األَْصَل َعَدُم  ب- إن َش���كَّ يف الرَّ
اِق  ، َكَما لَْو َش���كَّ يِف ُوُجوِد الطَّ ���كِّ َض���اِع، َف���ا نُُزوَل َع���ْن الْيَِقنِي ِبالشَّ الرَّ

َوَعَدِدِه)1(.
أدلة القول الثاني:

ل�م أجد لهم دليل على ذلك. 
الترجيح:

أرى رجح���ان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الش���ك يف الرضاع 
ال يثب���ت ب���ه التحرمي؛ وذلك ألن التحرمي ال يثبت إال إذا قام باملرأة س���بب 
محق���ٌق للحرم���ة، فلو كان يف احلرمة ش���ك ل���م يعتبر، ويُخ���رج على ذلك 
مس���ألة: »صبي���ة أرضعها قوم كثير من أهل القري���ة، أقلهم أو أكثرهم وال 
يُ���درى م���ن أرضعها، وأراد واح���د من أهل تلك القري���ة أن يتزوجها، فإذا 
لم تظهر له عامة وال يش���هد أحٌد ل���ه بذلك يجوز نكاحها وهذا من باب 

الرخصة لئا ينسد باب النكاح،واهلل أعلم«)2(.
َواِء أَْو ِباملَاِء أَْو ِبلَ���نَبِ الْبََهاِئِم أو  الش���ق الثاني:خلط الل���نب بغيره ِبال���دَّ

غيرها من املائعات. وفيه مسألتان: 
املسألة األولى: أن يكون اللنب هو الغالب على اخلليط.

املسألة الثانية: أن يُغلب اللنب يف اخلليط. 
والظاهر من كام الفقهاء -رحمهم اهلل- أن كلتا املس���ألتني فيما إذا 

كانت صاحبات اللنب معلومات. واهلل أعلم 

)1(  ينظر: املغني 172/8، كشاف القناع 456/5.
)2( ينظر :القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص 140.
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أما املسألة األولى: إذا كان اللنب هو الغالب على اخلليط: 
إذا كان اللنب هو الغالب على اخلليط ِبُظُهوِر أََحِد ِصَفاِتِه ِمْن َطْعٍم أَْو 

لَْوٍن أَْو ِريٍح)1(، ففي املسألة قوالن:
القول األول: ثبوت ال�حرمة ب�ه، وب�ه قال فقهاء احلنفية)2( واملالكية)3(

والشافعية)4( وهو املذهب عند احلنابلة)5(.
القول الثاني: عدم ثبوت احلرمة وهو رواية عن اإلمام أحمد)6(.

أدلة القول األول:استدلوا بالسنة واملعقول: 
أ- ق���ال النبي : »إمنا الرضاعُة من اجملاعِة«)7(، »ال ِرضاَع 

إلَّا ما أنبَت اللحَم وأنشَز العظاَم«)8(.
وجه الداللة: 

إن اللنب الذي يثبت ب�ه التحرمي يف الرضاع ما كان غالباً ِبُظُهوِر أََحِد 
ِصَفاته، فهو ما أنبَت اللحَم وأنشَز العظَم.

)1( ينظر: روضة الطالبني 5/9.
)2( ينظر: شرح مختصر الطحاوي 276/5،اجلوهرة النيرة شرح مختصر القدوري155/2.  

)3( ينظر: املعونة 650/1.
)4( ينظر: التهذيب 302/6، مغني احملتاج 5/ 215.
)5( ينظر:اإلنصاف 9 /339،كشاف القناع 447/5.

)6( ينظر:املصدران السابقان 
)7( أخرجه البخاري كتاب الش���هادات. باب الش���هادة على األنس���اب والرضاع املس���تفيض واملوت 

القدمي )2504(، ومسلم. كتاب الرضاع. باب إمنا الرضاعة من اجملاعة حديث )1455(.
)8( سبق تخريجه.
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ب- إن قوة اللنب باقية يف تغذية الصبي، وسد جوعته)1(.
ج- إن امْلَْغلُوَب َكامْلَْعُدوِم)2(.

أدلة القول الثاني:
ُم؛ ألَنَُّه َوُجوٌر)3()4(. أ- أَنَُّه ال يَُحرِّ

الترجيح: 
 أرى ترجي���ح الق���ول القائل بثبوت احلرمة بالرض���اع باللنب اخمللوط 
إذا كان الل���نب هو الغال���ب على اخلليط وكانت صاحب���ات اللنب معلومات 

للرضيع؛ وذلك لقوة أدلتهم، واهلل أعلم.
املسألة الثانية: إذا ُغِلب اللنب يف اخلليط: 

إذا ُغِلب اللنب يف اخلليط بأن اس���تهلك فيه، فقد اختلف الفقهاء يف 
املسألة على قولني:

واالستهاك يف اللغة هو: الفناء واْستَْهلََك املاَل: أنفقه وأنفده)5(.
وميكن تعريفه بأنه: »اختاط العني بغيرها على وجٍه يفِوت الصفات 
املوج���ودة فيها واخلصائص املقص���ودة منها، بحيث تصي���ر كالهالكة وإن 

كانت باقية«)6(.

)1( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 276/5.
)2( ينظر: مغني احملتاج 215/5.

)3( الُْوُجوُر أَْن يَُصبَّ يِف َحلِْقِه ِمْن َغيِْر الثَّْدِي.
ينظر: كشاف القناع /446.

)4( ينظر: اإلنصاف 339/9.
)5( ينظر:لسان العرب 10/ 505.

)6( املواد احملرمة والنجسة ص26.
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الق���ول األول: أن���ه ال يحرم وإل���ى ذلك ذهب احلنفي���ة)1(، واملالكية)2(، 
ِحيُح ِمْن املَْْذَهِب)4(. وأحد قولي الشافعي)3( واحلنابلة على الصَّ

ٌف، َوابُْن املَْاِجُشوِن  القول الثاني: أن�ه يحرم وهو قول ابُْن َحِبيٍب، َوُمَطرِّ
ِم���ْن أَْصَح���اِب َماِل���ٍك)5(، وهو قول الش���افعي)6(، ورواية ع���ن اإلمام أحمد 

اختارها اخلرقي، والشيخان من احلنابلة)7(.

)1( ينظر:  فتح القدير 451/3.
)2( ينظر:ش���رح مختصر خليل 177/4 وعبر عنه »باألصح«، الش���رح الصغير على أقرب املسالك 

إلى مذهب اإلمام مالك 720/2، الشرح الكبير 503/2.
)3( ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 154/11.

ِغيِر... ثَمَّ َقاَل أَبُو بَْكٍر: ِقيَاُس َقْوِل  اِب يِف ِخاِفِه الصَّ طَّ )4( »َذَكَره يِف ُعيُوِن امْلََساِئِل َواْختَاَرهُ أَبُو اخْلَ
ُم. ألَنَُّه َوُجوٌر«. اإلنصاف 339/9. ُ- ُهنَا أَنَُّه ال يَُحرِّ اإِلَماِم أَْحَمَد -َرِحَمُه اهللَّ

انظر: الهداية 491/1،شرح الزركشي 5/ 589،، معونة أولي النهى 14/8، كشاف القناع 447/5. 
)5( انظر: ال�معونة 1/ 650،بداية اجملتهد /62.

)6( انظ���ر: مختص���ر املزني 8/ 333، ذك���ر اإلمام النووي يف املنهاج: »َفِإْن ُغِلَب َوَش���ِرَب الُْكلَّ ِقيَل 
َم يِف الَْأْظَهِر«، وعلق على ذلك الش���ربيني بقوله: »تَنِْبيٌه يُْش���تََرُط َكْوُن اللَّنَبِ َقْدًرا  أَْو الْبَْعَض َحرَّ
اِف  اهُ، َوَمَحلُّ اخْلِ َرْخِس���يِّ َوأََقرَّ مُيِْكُن أَْن يُْس���َقى ِمنُْه َخْمٌس َدْفًعا لَْو انَْفَرَد َكَما َحَكيَاهُ َعْن السَّ
َم���ا إَذا َش���ِرَب ِم���ْن امْلُْختَِلِط َخْم���َس َدَفَعاٍت أَْو َكاَن ُحِل���َب يِف َخْمِس آِنيٍَة َكَما َمرَّ أَْو َش���ِرَب ِمنُْه 
ْرَف أَْربًَعا، َفِإْن َزالَ���ْت األَْوَصاُف الثَّلَاثَُة اُْعتُِبَر َقْدُر اللَّنَبِ مِبَاٍء لَُه  َدْفَع���ًة بَْعَد أَْن ُس���ِقَي اللَّنَبَ الصِّ
ِليِط ثَبََت التَّْحِرمُي َوِإال  ِليِط، َفِإْن َكاَن َذِلَك الَْقْدُر ِمنُْه يَْظَهُر يِف اخْلَ لَْوٌن َقِويٌّ يَْس���تَْوِلي َعلَى اخْلَ
َف���ا«، انظ���ر مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنه���اج 125/5- 126 وقال يف الروضة: 
ْوِف، َوَذِلَك ُهَو امْلُْعتَبَُر، َوِلَهَذا يَُؤثُِّر َكِثيُر  »أَْظَهُرُهَما: يَتََعلَُّق ِبِه التَّْحِرمُي ِلُوُصوِل َعنْيِ اللَّنَبِ يِف اجْلَ

اٍت ثَبََت التَّْحِرمُي«. ِبيُّ ِمنُْه َخْمَس َمرَّ اللَّنَبِ َوَقِليلُُه«، وشرط ذلك »َشِرَب الصَّ
)7( انظر: شرح الزركشي 5/ 589.وقال: “املشوب هو اخمللوط بغيره، عكس احملض وهو اخلالص، 
ومختار اخلرقي، والقاضي والشريف، والشيرازي والشيخني ثبوت التحرمي به حلصول إنبات 
اللحم، وإنشاز العظم منه، وقال ابن حامد -واختاره أبو اخلطاب يف خافه الصغير- احلكم 
ألغلبهما، إذ غير الغالب يف حكم العدم، وهذان القوالن بناء على القول بالتحرمي بالوجور، =
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َسبَُب اْخِتلَاِفِهْم:
ْرَمِة ِإَذا اْختَلََط ِبَغيِْرِه؟ أَْم ال يَبَْقى ِبِه ُحْكُمَها،  »َهْل يَبَْقى ِللَّنَبِ ُحْكُم احْلُ
اِهَر؟ َواألَْصُل امْلُْعتَبَُر يِف َذِلَك  اَل الطَّ اِل يِف النََّجاَسِة ِإَذا َخالََطِت احْلَ َكاحْلَ

انِْطاُق اْسِم اللَّنَبِ َعلَيِْه َكامْلَاِء َهْل يَْطُهُر ِإَذا َخالََطُه َشْيءٌ َطاِهٌر؟«)1(.
أدلة القول األول: 

ي َعلَى َما  ْعنَ���ى التََّغذِّ َضاِع مِبَ ْرَمَة يِف بَاِب الرَّ ���ْرَع َعلَّ���َق احْلُ أ- أَنَّ الشَّ
ِتِه أاَل  ِبيَّ ِلَزَواِل ُقوَّ ي الصَّ نََطَق���ْت ِبِه األََحاِديُث َواللَّنَبُ امْلَْغلُ���وُب ِبامْلَاِء ال يَُغذِّ

ًما)2(. ِبيِّ َفلَْم يَُكْن ُمَحرِّ تََرى أَنَُّه ال يََقُع االْكِتَفاءُ ِبِه يِف تَْغِذيَِة الصَّ
ب- القي���اس عل���ى النََّجاَس���ِة امْلُْس���تَْهلََكِة يِف امْلَ���اِء الَْكِثي���ِر ال أَثََر لََها، 
ْ���ِرِم يَْأُكُل َطَعاًما  ، َوَكاحمْلُ ْم���ِر امْلُْس���تَْهلََكِة يِف َغيِْرَه���ا ال يَتََعلَُّق ِبَها َحدٌّ َوَكاخْلَ

اْستُْهِلَك ِفيِه ِطيٌب، ال ِفْديََة َعلَيِْه)3(.
���ْوِف، َوَذِل���َك ُهَو  ونوق���ش: أن التَّْح���ِرمُي ِلُوُص���وِل َع���نْيِ اللَّ���نَبِ يِف اجْلَ
ِنيٌب ِلاْس���ِتْقَذاِر، َوُه���َو ُمنَْدِفٌع  امْلُْعتَبَ���ُر،... َولَيْ���َس َكالنََّجاَس���ِة، َفِإنََّه���ا َتْ
ِْرِم،  ِة امْلُِزيلَِة ِللَْعْقِل، َوال َكاحمْلُ دَّ دَّ َمنُوٌط ِبالشِّ ْمِر، َفِإنَّ احْلَ ِبالَْكثَْرِة، َوال َكاخْلَ
نُوٌع ِمَن التََّطيُِّب، َولَيَْس َهَذا ِبتََطيٍُّب، حيث ال يحصل التطيب بعد  َفِإنَُّه مَمْ

= كذل���ك ص���رح به القاضي يف تعليقه، وأبو البركات، ومن ثم ق���ال أبو بكر: قياس قول أحمد أنه 
ال يح���رم، ألن���ه وجور، ثم أبو محمد يق���ول: اخلاف فيما إذا كانت صفات اللنب باقية، أما إن 
ذهبت كأن كان يصب يف ما لم يتغير به فا حترمي، النتفاء الرضاع ومعناه، وهو إنشاز العظم 
وإنب���ات اللح���م ب�ه، وع���ن القاضي وهو ظاهر كام���ه يف التعليق جريان اخل���اف فيه، إناطة 

بحصول اللنب يف البطن”.
)1(  ينظر :بداية اجملتهد 62/3.

)2( ينظر: شرح مختصر الطحاوي 276/5، معونة أولي النهى 14/8.
)3( ينظر: املعونة 650/1،التهذيب 6/ 302، روضة الطالبني 4/9.
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االستهاك)1(.
نُْث  ج- الِْقيَ���اُس َعلَى الْيَِمنِي َعلَى أَْن ال يَْش���َرَب لَبًَنا َفِإنَُّه ال يَتََعلَُّق احْلِ
وَرِة ال  اِهَر ُحْكُم الَْغاِل���ِب، َفَكَذا يِف َهِذِه الصُّ ِبُش���ْرِبِه َمْغلُوًب���ا ِبامْلَاِء؛ ِلَأنَّ الظَّ

يَتََعلَُّق ِبِه التَّْحِرمُي ِلَذِلَك)2(.
ويناقش: 

اِهُر أَنَّ ُحْكَم َهَذا الِْقيَاِس َعَدُم اْعِتبَاِر امْلَْغلُوِب َشْرًعا ال َعَدُم تََعلُِّق  الظَّ
ِب اللَّنَبِ  التَّْحِرمِي الْخِتلَاِف ُحْكِم األَْصِل َوالَْفْرِع؛ ألَنَُّه يِف األَْصِل ُحْرَمُة ُش���رْ
ْقُي  ُب َوالسَّ ���رْ ِ تََعالَى، َويِف الَْفْرِع َحلَّ الشُّ ِبا َضُروَرٍة ِلَهتِْك ُحْرَمِة اْس���ِم اهللَّ

َغيَْر أَنَُّه يَتََرتَُّب َعلَيِْه ُحْرَمُة النَِّكاِح)3(.
أدلة القول الثاني:

أ- إنَّ اْخِتاَط اللَّنَبِ ِبَغيِْرِه ال يُبِْطُل ُحْكَمُه َكَما لَْو لَْم يُْستَْهلَْك ِفيِه؛ ألَنَّ 
ْفِل)4(. الِْغَذاَء يَْحُصُل ِبِه ِللطِّ

ب- ثب���وت التح���رمي باللنب اخملتل���ط حلصول إنبات اللحم، وإنش���از 
العظم منه)5(.

���ْوِف، َوَذِلَك ُهَو  ج- إن التَّْح���ِرمي يَتََعلَّ���ُق ِبِه ِلُوُص���وِل َعنْيِ اللَّنَبِ يِف اجْلَ
امْلُْعتَبَُر، َوِلَهَذا يَُؤثُِّر َكِثيُر اللَّنَبِ َوَقِليلُُه)6(.

)1( ينظر: التهذيب 302/6، روضة الطالبني 5-4/9.
)2( ينظر: اجلوهرة النيرة 155/2، فتح القدير 451/3 - 454.

)3( ينظر: فتح القدير 451/3 - 454.
)4( ينظر: املنتقى 153/4.

)5( ينظر: شرح الزركشي 5/ 589.
)6( ينظر: بداية اجملتهد 62/3، روضة الطالبني 4/9.
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الترجيح: 
أرى أن الق���ول بع���دم التح���رمي بالل���نب املش���وب هو الراج���ح، وذلك 
الس���تهاك اللنب يف املائ���ع الذي ُخلط ب�ه، لكون الرضعة املش���بعة املثبتة 
للتحرمي غير متحققة هنا، وأن التغذية واإلشباع حاصان مبجموع املواد 

اخملتلطة واهلل أعلم)1(.
املطلب الثاني : العمليات التصنيعية التي مير بها إنتاج اللنب

أوالً: املعطيات عن املنتج واملقدمة لهيئة كبار العلماء.
»الش���ركة أول منش���أة لتجهيز األلبان البش���رية لإلنس���ان على نطاق 
واس���ع يف العالم باستخدام أحدث وأدق وسائل البسترة وصياغة عمليات 
التحوي���ل والتعبئة لصناعة منتجات حتتوي عل���ى املكونات الطبيعية للنب 
البش���ري ووضع مواد غذائي���ة جديدة عالية الدقة حس���ب معايير دقيقة 
لتلبي���ة احتياج���ات األطفال ذوي ال���وزن املنخفض عند ال���والدة )أقل من 

1500جرام ( خال األسابيع األولى من احلياة«. 
»تستخدم الشركة أكثر الوسائل تعقيدا وابتكارا يف التعقيم والبسترة 
والتعبئة لضمان أعلى مس���توى ممكن من سامة وجودة املنتجات ويشمل 
االختبارات النهائية لضمان عدم التلوث امليكروبي والفيروس���ي حيث يتم 
اس���تخدام وسائل تقنية معقدة قادرة على الكشف حتى عن نسخة واحدة 

من الفيروس يف عينة واحدة«. 
»إن احلليب اجلديد هو منتج مستند ومبني على اللنب البشري وليس 
ل���نب األبقار ومحتوى البروتني والطاقة واملواد املغذية املتواجدة فيه تكون 
عند مستويات مماثلة ملستويات احلليب الطبيعي وعلى ذلك فإن احلليب 

)1( وهو ما ذهب إليه مؤلف  كتاب عقد الزواج وشروطه برؤية مقاصديه 133.
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املصنع بواس���طة التكنولوجيا الهندس���ية الطبية يختلف متاماً عن حليب 
األم املرضعة إرضاعا مباشرا«.

»بس���بب عملية التصنيع أصبح صاحية مش���تقات حليب الهندس���ة 
التقنية احليوية تصل إلى سنتني يف درجة حرارة 20 حتت الصفر باملقارنة 

مع فترة الصاحية 6 أشهر حليب األم يف نفس ظروف التخزين«.
»م���ن خ���ال عملية التصني���ع والتي تش���مل البس���ترة والتصفية فإن 
اخلايا اجلذعية يجري إزالتها -والتي وفقا للدراسات التي أجريت على 
احليوان���ات التي قد تنطبق على البش���ر  تنتقل اخلايا اجلذعية من األم 
إلى الطفل خال الرضاعة الطبيعية وهي تتحول إلى األنس���جة اخملتلفة 
يف اجلس���م وهي الت���ي قد تكون األس���اس البيولوجي للقرابة والنس���ب- 
ولذلك فإن أساس القرابة على الرضاعة الطبيعية ينتفي يف هذه احلالة 

وال ينطبق على استخدام منتجات األلبان من تقنية الهندسة احليوية«.
»م���ن خال املنتج���ات املصنعة بالتقني���ات احليوية التزمت الش���ركة 
بالنهوض بالبحوث يف اللنب البش���ري أدت إلى تصنيع وتوفير سوائل دعم 
حليب األم املشتق بالكامل من حليب األم مقارنة املشتقات األخرى من حليب 
األطفال وتوفر خطوط اإلنتاج لس���وائل دعم احلليب البش���ري يف الشركة 
املنتجات التي تدعم األطفال اخلدج قليلي الوزن بالتغذية الضرورية األمثل 
لدعم النمو اجلسدي والعقلي وتصنع جملة من املنتجات املماثلة للحليب 
البش���ري ب���دال من حليب األبقار على ش���كل س���وائل جاه���زة للرضاعة«.
ثانياً: بناء على ما سبق مما ذكروه يف التعريف باملنتج يظهر لنا ضرورة 
اإلجاب���ة ع���ن ماهية تلك العمليات التصنيعية وما ه���و أثرها على مكونات 
احلليب األساس���ية خاصة تلك املورثات للصفات الوراثية واجلينية، وعليه 
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سأتناول بشكل موجز إيضاح كل عملية حتى يتسنى احلكم عليها، إذ احلكم 
على الشيء فرع عن تصوره وذلك وفق التسلسل التالي.

.)Pasteurization( العملية األولى: البسترة

تعريف البسترة: 
هي عملية تسخني ورفع درجة حرارة األطعمة واألشربة للقضاء على 

البكتيريا أو اجلراثيم املوجودة فيها.
 تُرى هذه العملية لألطعمة واألش���ربة، ومن املعروف أن غلي املواد 
يتل���ف بعضها، وخاصة الفيتامينات، وتتلخص البس���ترة يف التس���خني ثم 

التبريد املباشر واملتتابع. 
والهدف هو القضاء على أكبر قدر من الكائنات احلية الدقيقة)1(. 

طرق البسترة:
غالباً ما يُبستر احلليب بطريقتني: 

1- الطريقة البطيئ�ة: وهن�ا يس���خن احلليب إلى درجة حرارة )61,7 
-62,8( مئوية مدة 30 دقيقة.

2- الطريقة السريعة: وهنا يسخن احلليب إلى درجة حرارة )71,7( 
مئوي���ة م���دة ربع س���اعة. وبعد االنتهاء من البس���ترة بأي م���ن الطريقتني 
يب���رد احلليب إلى الدرجة 10 مئوية أو إلى درجة أقل وقد جرى حس���اب 
هذه العاق�ة على أساس درج�ة احلرارة الدنيا والزمن األقصر الازمني 

)1( ينظ���ر: https://ar.wikipedia.org/wiki، م���ا هي األلبان املبس���ترة وفوائدها، وانظر أيضا: 
./https://www.mosoah.com املوسوعة العربية الشاملة
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للقضاء على أكثر األحياء الدقيقة املمرضة املقاومة للحرارة.
 والهدف من البسترة هو التخلص من األحياء الدقيقة املمرضة)1(.

والل���نب بذل���ك يتعرض لدرج���ات عالية من احلرارة، مم���ا قد يجعله 
مطبوخاً، ويرى فقهاء احلنفية رحمهم اهلل تعالى أن�ه:

»إذا كان اللنب قد طبخ على النار حتى نضج فا يكون ناشراً للحرمة 
ُمْطلًَقا اتَِّفاًقا س���واء كان مختلطاً بغيره أم منفرداً، ألن الطبخ أخرجه عن 
طبعه، وكذلك الشأن لو َجَعَل اللَّنَبَ َمِخيًضا أَْو َراِئًبا أَْو ِشيَراًزا أَْو ُجبًْنا أَْو 
َضاِع ال  ْرَمُة ألَنَّ اْس���مَ الرَّ ِبيُّ ال تَثْبُُت ِبِه احْلُ أَِقًطا أَْو َمْصا)2( َفتَنَاَولَُه الصَّ
ِبيُّ يِف  يََق���ُع َعلَيْ���ِه، َوَكَذا ال يُنِْبُت اللَّْحَم َوال يَنِْش���ُز الَْعْظَم َوال يَْكتَِفي ِبِه الصَّ

االْغِتَذاِء«)3(، واهلل أعلم.

)1( ينظر: بسترة احلليب بقلم الدكتور زياد مصطفى وتي
https://ziyadwettidotcom.wordpress.com

ُك:  اِئُب امْلُْستَْخَرُج َماُؤهُ. َواألَِقُط ُمثَلٌَّث َويَُحرَّ : اللَّنَبُ الرَّ يَراِزيُّ )2( اللَّنَبُ امْلَِخيُض َما أُِخَذ َزبَُدهُ. َوالشِّ
. َوامْلَْصُل: اللَّنَبُ يُوَض���ُع يِف ِوَعاٍء ُخوٍص أَْو َخَزٍف ِليَْقُطَر َماُؤه.  ْخيَِط الَْغنَِميِّ َش���ْيءٌ يُتََّخ���ُذ ِمْن امْلِ

ينظر: رد احملتار 318/3.
)3( ينظ���ر: بدائ���ع الصنائ���ع 9/4، الهداية و ش���رح فت���ح القدير عليها 452/3، ال���در اخملتار ورد 
احملتار عليه 318/3، مجلة البحوث اإلسامية.العدد السابع والثاثون - اإلصدار: من رجب 
إلى ش���وال لس���نة 1413ه� الرضاع وأحكامه يف الفقه اإلسامي.حكم اللنب إذا خالط غيره أو 

تبدل طبعه. 
ول�م يتعرض فقهاء املذاهب األخرى لذلك فيما وقع بني يدّي من مصادر.
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العملية الثانية: إقصاء اخلاليا اجلذعية. 

اخللية اجلذعية:
 اسم مركب من كلمتني وسنعرض مدلول الكلمتني من جهة االستعمال 
اللغ���وي، ث���م م���ن الناحية االصطاحية، حتى يتس���نى لنا بع���د ذلك بيان 

املقصود من هذا املركب.
املعنى اللغوي لكلمة خلية:

اخللي���ة يف اللغة اس���م للفعل خ���ا وتطلق ويراد بها ع���دة معان ومن 
املعاني األقرب للمراد يف هذا البحث:

خلّية: )اسم( واجلمع: َخلّيات وخايا، خا الرجل بنفسه وأخلى باأللف 
لغة، وخا بزيد َخلوة انفرد به، وخا من العيب ُخلُواًّ برئ منه)1(.

���ل في���ه، واخَلِلّيُة من اإلبل: التي ُخلِّيت  اخَلِلّيُة: بيت النحل الذي تَُعسِّ
للَحلْب)2(.

املعنى االصطاحي لكلمة خلية:
هي الوحدة التركيبية والوظيفية يف الكائنات احلية)3(.

املعنى اللغوي لكلمة اجلذع:
اجل���ذع يطلق ويراد به عدة معان ومن املعاني األقرب للمراد يف هذا 

البحث:
اجلذع بالكسر: ساق النخلة.

)1( ينظر: املصباح املنير مادة )خا(  ص 69.
)2( ينظر: لسان العرب مادة )خا( 207-206/4.
/https://ar.wikipedia.org/wiki ::3(  ينظر(
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الدهر جذٌع أب�داً شاٌب ال يهرم؛ ألنه جديد)1(.
وهذه املعاني هي األقرب للمعنى االصطاحي للخلية اجلذعية؛ ذلك 
أنه���ا اخللي���ة التي تتفرع عنه���ا باقي أنواع اخلايا كما يتفرع من الس���اق 
باق���ي األغصان؛ وألن من أبرز خصائصها أنها خلية غير متمايزة وتتميز 

بالتجدد الذاتي، فكأنها فتية لم تُسن)2(.
املراد باخللية اجلذعية يف االصطاح)3(: 

»اخلايا اجلذعية هي اخللية األساسية لكل عضو ونسيج يف اجلسم، 
حيث يوجد العديد من أنواعها التي تأتي من أماكن مختلفة يف اجلسم أو 

تتشكل يف أوقات مختلفة من حياتنا.
وهي خايا بدائية غير متخصصة وغير مكتملة االنقس���ام وال تشبه 
أي خلية متخصصة، ولكنها قادرة على تكوين خلية بالغة بعد أن تنقس���م 
عدة انقس���امات يف ظروف مناسبة، حيث تعتبر طينة اجلسد احلية التي 

.)MasterCells( يتشكل منها اجلسم فهي سيدة اخلايا
باس���تطاعة اخللي���ة اجلذعية أن تتمايز إل���ى خايا متخصصة تكون 

لِبنَات بناء األعضاء اخملتلفة يف اجلسم. 
سبب التسمية: 

مم���ا خل���ع عليها لقب جذعية هو مقدرتها على تديد نفس���ها مدى 

)1( ينظر: لسان العرب مادة )جذع(220/2، القاموس احمليط مادة )جذع( ص 915.
)2( ينظر: العاج باس���تخدام اخلايا اجلذعية أحكامه وضوابطه يف ضوء الش���ريعة اإلسامية ص 3.
)3( ينظ���ر: »تعري���ف باخلاي���ا اجلذرية« د.محمد زهي���ر القاوي، و«اخلاي���ا اجلذعية والقضايا 
األخاقي���ة والفقهي���ة«ص 19،و«اخللي���ة اجلذعي���ة«د. خال���د الزعي���ري. ص 55-56، احلكم 

الشرعي يف زراعة اخلايا اجلذعيةص2.
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احلياة، ثم قدرتها املتعددة على إعطاء جميع اخلايا املتخصصة للنسيج 
نفسه التي منت فيه.
ولها خاصيتان:

األولى:التجديد الذاتي ويعني أنها ميكن أن تنقس���م وتنتج املزيد من 
اخلايا اجلذعية من النوع نفسه.

الثاني���ة: له���ا االس���تطاعة أن تصبح نوًع���ا آخر من اخلاي���ا وتأخذ 
وظيفتها املتخصصة مثل: خايا اجللد، والعضات، والدم،تختلف اخلايا 

اجلذعية اختاًفا كبيًرا فيما تستطيع القيام ب�ه«)1(.
هل توجد خايا جذعية يف حليب األم ؟

»يقول الدكتور مارك س���يرغان )Mark Cregan( أس���تاذ علم األحياء 
اجلزيئ���ي يف جامع���ة غرب اس���تراليا وفريقه البحث���ي يف املؤمتر الدولي 
جلمعي���ة )أبحاث لنب األم والرضاعة( يف برث بأس���تراليا عام 2008م يف 
بحث���ه “Breast milk contains stem cells “)2(: إننا وللمرة األولى ندرك 
أن حليب األم يحوي خايا جذعية )جنينية(، وهذه اخلايا معقدة لدرجة 

)1( ينظر: البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/

 .Pages/StemCells.aspx

“تعري���ف باخلاي���ا اجلذري���ة” د.محمد زهير الق���اوي، و”اخلاي���ا اجلذعية والقضاي���ا األخاقية 
والفقهية”ص 19،و”اخللية اجلذعية”د. خالد الزعيري. ص 55-56، احلكم الشرعي يف زراعة 

اخلايا اجلذعيةص2.
)2( البحث موجود على الرابط:

،html.16879-20081102/http://www.sciencealert.com.au/news

16683=http://www.ksclub.org/vb/showthread.php?t:ًوانظر ايضا
حليب األم.. اإلعجاز العلمي.
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كبي���رة ال ن���زال جنهلها. وهي تؤثر عل���ى الطفل الذي يرض���ع حليب أم�ه 
بش���كل كبير. إن اخلايا اجلذعية املوجودة يف حليب األم تشبه بل تطابق 
متاماً خايا اجلنني الذي حتمله يف بطنها! أي أن الطفل الذي يرضع من 

ثدي امرأة غير أمه يكتسب خصائص تشبه خصائص إخوته.
ويقول الدكتور Mark Creganوباحلرف الواحد: إن اخلايا اجلنينية 
املوجودة يف حليب األم حتوي برنامجاً يؤثر على من يتناول هذا احلليب، 
وتساهم يف بناء األنسجة يف جسده، بل وتؤثر على سلوك هذا الطفل يف 

املستقبل ويستمر تأثيرها إلى ما بعد مرحلة البلوغ!”)1(.
»وخال الس���نتني التاليتني الكتش���اف الدكتور م���ارك قام عاملان من 
الهند ليس فقط بتأكيد اكتش���اف الدكتور مارك بفصل اخلايا اجلذعية 
م���ن حليب األم ولكن بتصنيفه���ا إلى أنواع عديدة من اخلايا مثل: خايا 
جذعي���ة لألنس���ولني، وخايا جذعي���ة عظمية...الخ. وه���ذا أكد أن هذه 
اخلاي���ا اجلذعية ذات قدرة كلي���ة للتمايز إلى أنواع مختلفة من اخلايا.
وقد مت اكتشاف أكثر من نوع من اخلايا اجلذعية يف حليب األم، فهناك 
خاي���ا جذعية بالغة قادمة من الغدد الثديية، وخايا جذعية جنينية لها 
دور فعال يف منو نسيج العضات والعظام عند األطفال، كما وجد العلماء 
نوعاً آخر أس���موه اخلايا اجلذعية املناعية، تساعد يف منو جهاز املناعة 

عند األطفال«)2(.

)1( ينظ���ر: خاي���ا جذعية يف حليب األم تؤكد التح���رمي بالرضاعة،د. عبداجلواد الصاوي، مجلة 
اإلعجاز العلمي العدد )39( رمضان 1432ه� ص41، وانظر أيضا:  موسوعة الكحيل لإلعجاز 

./com/ar.http://www.kaheel7 :العلمي
)2( ينظر: خايا جذعية يف حليب األم تؤكد التحرمي بالرضاعة، ص 42.
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»كم���ا يقول العلم���اء: أن الغ���دد الثديية تتلقى توجيهات من املش���يمة 
لتق���دم دلياً  إرش���اديا لنمو الطفل عبر اخلاي���ا اجلذعية يف حليب األم 
لتؤك���د دورها يف حتديد املصير اجليني للطفل.كما بينت املناعية احلديثة 
وجود أجس���ام بروتينية مصدره���ا جهاز املرأة املناع���ي املتخصص ناتة 
من ذاكرة اخلايا التائية الثاثية )T  H 3( املكتش���فة حديثاً، وتسري هذه 
األجسام املناعية يف دورتها الدموية، ومن ثم يف لبنها، فحينما ترضع األم 
وليده���ا فهي تنقل إلي���ه ما حتمله من هذه األجس���ام البروتينية، وبالتالي 

يكتسب الرضيع جزءا من مناعتها ومناعات زوجها أيضا...”)1(.
ونش���ر يف جريدة بوابة الوفد مق���ال بعنوان »اإلعجاز يف حترمي زواج 

اإلخوة من الرضاعة« ُذكر فيه: 
»أثبتت األبحاث العلمية التي أجريت حديثاً يف عدة جامعات أمريكية، 
ومعامل بحثية يف أملانيا وبريطانيا، عن وجود أجس���ام يف لنب األم املرضعة 
الذي يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية يف جسم الرضيع بعد جرعات 
تتراوح من ثاث إلى خمس جرعات..، وهذه هي اجلرعات املطلوبة لتكوين 
األجس���ام املناعية يف جس���م اإلنس���ان، حتى يف حيوانات التجارب املولودة 

حديثاً والتي لم يكتمل منو اجلهاز املناعي عندها.
فعندما ترضع اللنب تكتسب بعض الصفات الوراثية اخلاصة باملناعة 
م���ن الل���نب الذي ترضع���ه، وبالتالي تكون مش���ابهة ألخيه���ا أو ألختها من 
الرض���اع يف هذه الصفات الوراثية،ولقد وجد أن تكوين هذه اجلس���يمات 
املناعية ميكن أن يؤدي إلى أعراض مرضية عند اإلخوة يف حالة الزواج، 
وذلك إذا ما حدث تاقي أو تاقح بني هذه اجلسيمات املتشابهة يف حالة 

)1( ينظر: نفس املرجع السابق ص43. 
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زواج إخ���وة الرضاعة، وهو أمر يش���به متاماً ما ح���ذر منه«)1(، وهذا يبني 
احلكمة الشرعية من حترمي زواج إخوة الرضاعة.  

احلليب البش���ري يحت���وي على خايا جذعية«لونه���ا أحمر وأزرق يف 
الصورة أدناه«)2(.

ولذل���ك قال ع���ز وج���ل: ژ ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  
ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ        گ   گ   گ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ژ )3(. 
م من الوالدة«،  م من الرضاعة ما يُحِرّ قال رسول اهلل  :»يُحِرّ
  ويف ه���ذا بي���ان إعجاز القرآن الكرمي وص���دق نبوة املصطفى
وأن ه���ذا الدين م���ن عند اهلل عز وجل؛ حيث أظه���ر العلم احلديث مالم 

)1( اإلعج���از يف حت���رمي زواج اإلخ���وة من الرضاعة،  القاهرة - بوابة الوفد-   الس���بت 11 يوليو 
./2015https://alwafd.news

)2( انظر: نظرية يف الطب الوراثي للتحقيق والتطبيق ص 8 ضمن أعمال املؤمتر العاملي الس���ابع   
.www.eajaz.org .لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

)3( سورة النساء:  من آية) 23(. 
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يكن يُرى وإمنا ورد على لس���ان احلبيب  وآمن به من تبعه من 
املسلمني.

وقد قال الدكتور/ م�حمد احلبّال يف بحثه املوسوم: »نظرية يف الطب 
الوراث���ي للتحقيق والتطبيق الرضاعة احمّلًرمة عاج لبعض األمراض« إن 
قرابة الرضاعة سببها يف نظريتنا هو انتقال العوامل الوراثية واملناعية 

)Genetic and Immunity Factors( م���ن حليب األم أو املرضعة إلى 
الرضيع من خال اختراقها خلاياه واندماجها مع سلسلة اجلينات عنده 
علم���اً أن اجلهاز املناعي عند الرضيع يتقبل اجلينات الغريبة )وهي أنوية 
اخلاي���ا DNA(؛ ألن���ه غير ناضج مثل حال عدة أجهزة يف اجلس���م ال يتم 

نضجها إال بعد أشهر وسنوات من الوالدة”)1(.
هل ميكن فصل أو إقصاء اخلايا اجلذعية ؟ 

متك���ن العال���م األمريكي جمي���س تومس���ون James A.Thomsonيف 
جامعة ويسكنس���ون- ماديس���ون ع���ام 1998م من عزل ه���ذه اخلايا من 
الكتلة اخللوية الداخلية يف أرومة)2( اإلنسان وزرعت يف العديد من املعامل 
لفت���رة طويلة وظل���ت محافظة على الصفات املميزة له���ا دون توقف، كما 
وجدوا أنها تستطيع أن تتحول إلى أنواع خايا جديدة متخصصة حينما 

يطلب منها ذلك)3(.
)1( ينظر: نظرية يف الطب الوراثي للتحقيق والتطبيق ص 8 ضمن أعمال املؤمتر العاملي الس���ابع 

.www.eajaz.org .لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
)2( جمع أرومات وأُُروم: واألَُروم، واألَُرومة: أَصل الشجرة. أو ما يبقى منها يف األرض بعد قطعها، 

واستعملت للَحَسِب؛ يقال: هو طيب األَروَمِة: كرمي األَصل.
انظر: املعجم الوسيط. 

)3( ينظ���ر: اخللي���ة اجلذعية د. خال���د الزعيري. ص 55-56.وللتعرف عل���ى طرق فرز اخللية =
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بع���د هذا البيان الذي س���بق يتبني لنا أن الش���ركة املنتجة للنب الذي 
قيد الدراس���ة قد أفادت أنها أزالت اخلاي���ا اجلذعية التي تعتبر الناقل 
للصف���ات الوراثي���ة، و احلام���ل للبرنامج الوراثي البش���ري عن طريق لنب 
األم للرضيع، إال أنها لم تذكر ش���يئاً عن فصل األجس���ام البروتينية التي 
مصدره���ا جهاز امل���رأة املناعي املتخص���ص والناتة من ذاك���رة اخلايا 
التائي���ة الثاثية TH3 املكتش���فة حديث���اً، ولم تتعرض لبيان هل البس���ترة 

تعمل على تلف هذه اخلايا أم ال ؟
وق�د قمت مبخاطبة الش���رك�ة عبر التواصل معها بالبريد اإللكتروني 
بسؤالهم عن م�ا إذا كانت املادة الوراثية للجهة املانحة ال تزال موجودة يف 

منتجات األلبان بعد عملية البسترة أم أنها مستخرجة من املنتج؟
وق���د أفادت الش���ركة مبا يلي: »يف حالة منتجات بروالكتا املهندس���ة 
لبني���اً واخلاي���ا القابلة »للحياة و»القابلة للزراع���ة«، والتي تكون أعدادها 
منخفضة جًدا لتبدأ بها، تتم إزالتها من حليب الثدي أثناء عملية التصنيع 
الت���ي تش���مل دورات متعددة من التجميد والذوبان والبس���ترة والترش���يح 
الفائق وبالتالي، فإن األس���اس البيولوجي املفترض للقرابة عند استخدام 

منتجات بروالكتا املهندسة لبنياً مع حليب األم نفسها غير محتملة.
خ���ال عملي���ة التصني���ع املعق���دة جًدا، يت���م تميع اخلاي���ا املانحة 
املوج���ودة داخ���ل احللي���ب خال عملي���ات التجمي���د والذوبان والبس���ترة 
والترش���يح الفائق، وبالتالي يتم إطاق محتويات نواة اخللية التي حتتوي 
على الكروموسومات، وبالتالي املواد القابلة للوراثة من اخللية يف احلليب.

= اجلذعي���ة يف اخملتب���ر. انظ���ر: ص 73-75، وانظ���ر يف ذل���ك أيضا: العاج باس���تخدام اخلايا 
اجلذعية أحكامه وضوابطه يف ضوء الشريعة اإلسامية ص24-21.
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إن أنزميات DNAases الوفيرة بطبيعتها والتي حتدث بش���كل طبيعي يف 
حليب الثدي س���وف تعمل على حتلل )تكس���ير( احلم���ض النووي اجليني 
احل���ر ال���ذي قد يكون موجودًا يف احللي���ب، ومن ثم فإن أي “حمض نووي
DNA  قابل للتوريث”كروموسومات أو جينات سليمة - من املتوقع أن يتم 

تدميره وتكسيره إلى أجزاء نوكليوتيدات صغيرة أو نوكليوتيدات فردية)1(، 
يف حني أننا ال نضمن أن جميع املواد اجلينية قد مت تكس���يرها بالكامل. 
فا يوجد سبب لاعتقاد بأن ميكن نقل أي معلومات وراثية قابلة للوراثة 
إلى الرضيع«  )مرفق  بالبحث صورة من الرسالة والرد عليها مع الترجمة 

من مكتب معتمد(.
وال�مثبت علمياً أن )عملية البسترة  والتسخني والفرزنة  -التجميد- 
ت�تلف بعضاً من األجسام املناعية ال�مضادة مثل:C3complement«واألجسام 
 ،) )IGAوتقلل من تركيز البعض مثل األجسام املناعية املضادة ،»IGM املضادة
 ،)Lactoferrine(والبروتني املناعي االكتوفيرين ،)IgG( واألجسام املضادة
 ،)leptin(لكنها ال تؤث�ر على بروتني اللبتني ،»lysozyme وإنزمي الليزوزومي

)1( يتكون DNA من سلسلتني من النيكيوتيدات تلتفان حول بعضهما بشكل حلزوني كل واحدمنها  
يتكون من ثاثة مكونات، جزئ سكر خماسي )رايبواز منقوص األكسجني(، ومجموعة فوسفات 
وقاع���دة نيتروجيني���ة وهي نوع���ان بيورينات: تش���مل قاعدتني، بيرمدينات تش���مل قاعدتني، 
وتتك���ون سلس���ة احلمض الن���ووي من ارتب���اط مجموعة الفوس���فات يف النيكيوتيد مع س���كر 
الرايبوز منقوص األكس���جني يف النيكيوتيد التالي املقابل، وكل قاعدة نيتروجينية يف السلس���ة 
تكون مقابلة للقاعدة النيتروجينية يف السلس���ة األخرى.وتش���كل سلسلة القواعد النتروجينية 
يف ج���زئDNA التي تش���كل كل ثاثة منها بترتيب معني جيناً مس���ؤوالً ع���ن إنتاج بروتني ألداء 
وظيف���ة من وظائف اجلس���م أو حتى صفة م���ن الصفات الظاهرة كلون الش���عر وطول القامة 
مثًا. وأي خلل لترتيب القواعد اجلينية، فإن الوظيفة أو الشكل املسؤول عنها اجلني تتغير”.

ينظر: العاج اجليني للخايا البشرية ومشروعيته  ص 7-6. 



د.  إبتسام بنت عويد عياد الـمطرفـي

254

أما بالنس���بة للخايا اجلذعية املوجودة باحلليب البش���ري غالباً ما تتلف 
خال عملية التسخني()1(.

وهنا أود أن أبني أنني ملس���ت يف األوراق املقدمة ملقام الهيئة املوقرة 
وكذل���ك يف رد الش���ركة بعض االضطراب، وع���دم الثبات، حيث ذكروا يف 
تل���ك األوراق ما نصه: »يتم إقص���اء اخلايا اجلذعية واملواد اجلينية وأن 
أس���اس القرابة ينتفي يف هذه احلالة وال ينطبق على اس���تخدام منتجات 
األلبان من تقنية الهندسة احليوية«،وكان الرد على االستفسار املوجه لهم 
»أي« حم���ض نوويDNA قابل للتوريث “كروموس���ومات أو جينات س���ليمة 
م���ن املتوق���ع أن يتم تدميره وتكس���يره إلى أج���زاء نوكليوتيدات صغيرة أو 
نوكليوتيدات فردية، يف حني أننا ال نضمن أن جميع املواد اجلينية قد مت 
تكسيرها بالكامل. فا يوجد سبب لاعتقاد بأنه ميكن نقل أي معلومات 

وراثية قابلة للوراثة إلى الرضيع”.
وه���ذا يُظه���ر أهمي���ة إج���راء الفحوص���ات اخملبرية من قب���ل الهيئة 
الطبية الش���رعية املتخصص���ة يف اململكة العربية الس���عودية على عينات 
م���ن اللنب؛للتأكد من عدم انتقال الصفات الوراثية واألجس���ام البروتينية 
بعد البس���ترة،وخلو املنتج منها بأي طريقة من الطرق س���واء بتجميعها أو 
إقصائه���ا مما يجعلها معدوم���ة األثر يف اللنب، حتى ال يكون هناك انتقال 

)1( ينظر: 
Chang, Jih-Chin, Chen, Chao-Huei, Fang, Li-Jung, Tsai, Chi-Ren, Chang, Yu-Chuan, & 

Wang, Teh-Ming. )2013(. Influence of Prolonged Storage Process, Pasteurization, and 

Heat Treatment on Biologically-active Human Milk Proteins. Pediatrics & Neonatology, 

 Haiden ,N& Ziegler E,E. Human Milk Banking.Annals of:وانظ���ر أيض���ا ،360 - 366 ,)6( 54

Nutrition &Metabolism.)2016( ;69)suppl2( :8-15
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للصفات الوراثية.
خاص���ة أن ال�متبرعات غير معلومات الديانة أو الس���لوك أو الصحة 
العقلي���ة، ولق���د ك�ره الفقهاء -رحمهم اهلل تعال���ى- الرضاع من الكتابيات 
���ِة َوالْيَُهوِديَّ���ِة  واملش���ركات...، فف���ي »املدون����ة«)1(: »يِف َرَض���اِع النَّْصَراِنيَّ
اِنيَِة َقاَل: َوَس���َألُْت َماِلًكا َعْن امْلََراِضِع النَّْصَراِنيَّاِت. َقاَل:  َوامْلَُجوِس���يَِّة َوالزَّ
نِْزيِر،  َم اخْلِ ْمَر َويَْأُكلْ���َن حَلْ ال يُْعِجبُِن���ي اتَِّخاُذُهنَّ َوَذِلَك ِلَأنَُّهنَّ يَْش���َربَْن اخْلَ

ا يَْأُكلَْن ِمْن َذِلَك«.  َفَأَخاُف أَْن يُْطِعْمَن َولََدهُ مِمَّ
ِ اِلاْرِتَضاَع ِبلنََبِ  وق���ال ابن قدامة رحمه اهلل تعالى: »َكِرهَ أَبُو َعبْ���ِداهللَّ
اِب، َوُعَمُر بُْن َعبِْدالَْعِزيِز: اللَّنَبُ  طَّ الُْفُجوِر َوامْلُْش���ِرَكاِت. َوَقاَل ُعَمُر بْ���ُن اخْلَ
يُْش���تَبَُه، َفلَا تَْستَِق ِمْن يَُهوِديٍَّة َوال نَْصَراِنيٍَّة َوال َزاِنيٍَة...؛ َوألَنَّ لنََبَ الَْفاِجَرِة 
ُر َطبًْعا َوتََعيًُّرا...، َويُْكَرهُ  َا أَْفَضى إلَى َشبَِه امْلُْرِضَعِة يِف الُْفُجوِر، َويَتََضرَّ ُرمبَّ
ْم���ِق، َفِإنَُّه يَُقاُل: إنَّ  ْمَقاِء، َكيْا يُْش���ِبَهَها الَْولَُد يِف احْلُ االْرِتَض���اُع ِبلَ���نَبِ احْلَ

ُ تََعالَى أَْعلَُم«)2(. بَاَع. َواهلَلَّ َضاَع يَُغيُِّر الطِّ الرَّ
العملية الثالثة: إضافة مواد بروتينية ومغذية. 

سبق وأن تكلمنا يف املبحث الثاني من هذا البحث عن حكم خلط لنب 
َواِء أَْو ِباملَْاِء أَْو ِبلنَبَِ  امرأة بلنب غيرها من النس���اء وخلط اللنب بغي���ره كالدَّ
الَْبَهاِئ���ِم أو غيرها من املائعات، وبي���ان احلكم فيما إذا كان اللنب غالباً أو 

مغلوًبا، حال علم املرتضع وذويه بصاحبات اللنب.
ثم إن�ه مبراجعة املوقع اإللكتروني لشركة بروالكتا والنظر يف مكونات 
املنتجات وطريقة حتضي���ر الرضعات املقدمة للخدج، وجد أنهم يقدمون 

)1( ينظر: املدونة 3030/2. 
)2(  ينظر:املغني 194/8. 
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العدي���د من املنتجات اخلاصة باألطف���ال،وكل منتج يحتوي على كمية من 
ل���نب األم املدع���م الذي يس���تلزم خلطه باللنب البش���ري املبس���تر، بكميات 

متفاوتة من كا النوعني على حسب نوع املنتج.وهي على النحو التالي: 
1- )بروالك���ت +H2MF 4( يكون اللنب املبس���تر)40مل( ويضاف إليه 

)10مل( من لنب األم املدعم.
2- )بروالك���ت + 4H2MF( يكون اللنب املبس���تر)80مل( ويضاف إليه 

)20مل(من لنب األم املدعم.
3- )بروالك���ت +H2MF6( يكون اللنب املبس���تر )70مل( ويضاف إليه 

)30مل( من لنب األم املدعم.
4- )بروالك���ت + H2MF8( يك���ون الل���نب املبس���تر )60م���ل( ويضاف 

إليه)40مل( من لنب األم املدعم.
5- )بروالكت + H2MF10( يكون اللنب املبس���تر)50مل( ويضاف إليه 
نفس الكمية من السائل املدعم(. -وذلك وفق املنشور املسحوب من املوقع 

واملترجم من مكتب معتمد واملرفق بالبحث-.
وأرى أن هذه النسب املذكورة يف املنشور تعتبر ضئيلة، هذا باإلضافة 
إل����ى أن املُدعم ه���و أيضاً حليب أم )لنب بش���ري(، وبذلك اليتحقق معنى 

اخللط باملائع أو استهاك اللنب يف اخلليط. واهلل أعلم وأحكم.
العملية الرابعة: اإلنتاج بواسطة الهندسة التقنية احليوية. 

:)Biotechnology( تعريف التقنية احليوية أو التكنولوجيا احليوية
هو العلم الذي يهتم بتطبيق أو استعمال األنظمة احليوية سواء كانت 
اخلايا مبختلف أنواعها أو مش���تقاتها مث���ل التراكيب اخللوية ومنتجاتها 
كالبروتينات واألنزميات واألحماض العضوية والهرمونات والفيتامينات... 
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إلخ يف عمليات التصنيع إلنتاج العديد من املنتجات احليوية التي يحتاجها 
اإلنسان أو استعمال هذه األنظمة احليوية، كائنات حية، أو مشتقاتها خللق 
منتجات جديدة أو تعديلها والتي تكون يف النهاية ذات فائدة لإلنسان)1(.

خامساً: الفئة املستهدفة بالتغذية باملنتج: 
أ-املعطي���ات عن املنتج املذكورة يف األس���ئلة واألجوب���ة املقدمة لهيئة 

كبار العلماء:
 »الغرض منها تلبية االحتياجات اخلاصة للتغذية عند هؤالء الرضع 
الذين يعانون من انخفاض شديد يف الوزن وذلك باعتماد لنب األم الطبيعي 
احملس���ن بواسطة التكنولوجيا الطبية إذا لم تستطع األم اإلرضاع املباشر 
لطفلها، ويكون احلليب البش���ري احملسن تكنولوجياً هو املصدر الرئيسي 

للتغذية. 
»تس���تخدم منتجات الش���ركة لألطفال اخلدج ذوي األوزان الصغيرة 
ج���دا يف أكثر من 400 وحدة من وح���دات العناية املركزة حلديثي الوالدة 

يف الواليات املتحدة األمريكية«.
»األطفال اخلدج ناقصي الوزن بشكل حاد يحتاجون إلى كميات أكبر 
من البروتني وعناصر مغذية أخرى لدعم النمو السريع وتنمية الدماغ«.

ب- التعريف باخلديج.
اخلدج يف اللغة:

َخَدَج���ِت الناق���ُة وكلُّ ذات ِظلْ���ٍف وحاِفٍر تَْخُدُج وتَخ���ِدُج ِخداجاً وهي 

)Advance Biotechnologh: )1  محاضرات، إعداد  أ.د  رغد أكرم عزيز:
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/12/12_2018_02_21!08_20_26_PM.pdf
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َجْت كاهما أَلقت ولدها قبل أَوانه لغير متام  َخُدوٌج وخاِدٌج وَخَدَجْت وَخدَّ
األَيام وِإن كان تامَّ اخَللْق.

َخَدَج���ت املرأَةُ ولَده���ا وأْخَدَجتْه مبعنى واحد وه���و إلقاء الولد وقد 
استبان َخلُْقه)1(.

:Premature babies:األطفال اخلدج
الذين ولدوا قبل امليعاد )أقل من تسعة أشهر()2(.

 أي: ه����و الوليد احلي الذي ُول�د قبل األس���بوع 37 اعتباراً من اليوم 
األول للدورة الطمثية السابقة، وذل�ك بغض النظر عن وزن الوالدة)3(.

ج- احلالة الصحية)4(:
من خال االطاع على بعض الكتب واجملات واملقاالت  العلمية التي 
تناولت موضوع اخلدج جند أن احلالة الصحية للخديج ضعيفة جدا،خاصة 
إذا كان من ذوي األوزان الصغيرة،وتبعاً ملدة احلمل، فإذا كانت مدة احلمل 
ألكثر من 28 أس���بوعا تكون نس���بة الوفيات بح���دود )%20(،أما إذا كانت 
أقل من 28 أس���بوعا فتكون احتمالية الوفاة )%50(، وبشكل عام األطفال 
اخل���دج غالب���اً ما يصابون مبش���اكل أخرى يف العيون، والرئة،واستس���قاء 
الدم���اغ، وقد يحت���اج معظمهم إلى عملية نتيج���ة التصاقات األمعاء،يولد 

)1( ينظر:لسان العرب 32/4 مادة )خدج(.
)2( ينظ���ر: بن���وك احلليب الدكتور محمد علي البار، مجل���ة اجملمع الفقهي 2/ 262،الطبيب أدبه 

وفقهه ص 353،  بنوك احلليب. محمد نعمان البعداني ص 5. 
)https://childclinic.net )3/بحث وملف شامل عن الطفل اخلديج املولود قبل أوانه. 

)4( ينظر: البيان عبر اإلمارات
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-10-27-1.957282
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طف���ل اخلداج صغير احلجم قليل الوزن،ويكون حجم رأس���ه وبطنه كبيراً 
بالنس���بة حلجم أطرافه، ويكون جلده مليئ���اً بالثنايا،كما لو أنه كان رجا 
متقدماً يف الس���ن، وذلك بس���بب ع���دم وجود طبقة ش���حمية كافية حتت 
اجللد، ويكون الشعر الزغبي غزيراً على جسمه، ويكون الطاء الشحمي 

الذي يغطي اجللد عند املياد مفقوداً لديه.
وتك���ون درجة حرارت���ه متقلبة وميالة إلى الهبوط؛بس���بب عدم نضج 
مرك���ز تنظي���م احل���رارة يف الدماغ،ويك���ون مركز التنف���س يف الدماغ غير 
كام���ل النض���وج عنده،ث���م إن الرئت���ني ال تكونان يف أحوال كثي���رة قادرتني 
على التوس���ع الكامل بعد املياد، مما يؤدي إلى اضطراب التنفس وعدم 
انتظامه لديه، ويصاب الطفل اخلديج أحياناً بنزيف يف الرئتني مما يزيد 
يف اضط���راب التنفس عنده،ثم إن الكليتني واألمعاء والكبد تعمل جميعها 

لديه بصورة أقل كفاءة منها يف الطفل املكتملة أشهر حمله.
والطفل اخلديج معرض أكثر من األطفال العاديني لإلصابة باليرقان، 
ويتأخ���ر ش���فاؤه منه ع���ن غيره من األطفال،وس���بب ذلك نق���ص أو عدم 
نض���وج كثير م���ن اإلنزميات عنده التي يجب توفرها للش���فاء من اليرقان 
الفس���يولوجي، ويك���ون اجلهاز العصب���ي يف الطفل اخلدي���ج غير مكتمل 
النضوج،ل���ذا فإن قدرته على البلع والس���عال،واألفعال االنعكاس���ية،تكون 
غي���ر مكتملة وقد تكون ضعيفة جدا عند مولده،وهو قليل احلركة، وقليل 

الصياح بالنسبة لغيره من األطفال.
إن الطفل اخلديج بس���بب ضعف اجلهاز املناعي لديه يكون جس���مه 
بيئة خصبة للميكروبات والفيروسات املوجودة يف اجلو ويلتقطها بسهولة 
ج���داً، ولهذا فه���و معرض لكثير من األمراض، ل���ذا يجب أن يظل الطفل 
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اخلديج بعيداً عن كل هذا بوضعه يف احلضانة داخل قسم خاص باألطفال 
اخل���دج يت���م تعقيمه بصفة مس���تمرة، وقد يصاب بالعدي���د من األمراض 

والتي نسردها بإيجاز فيما يلي.
أمراض اخلديج)1(:

يعاني اخلديج من عدة مش���اكل نتيجة والدته املبكرة وهذه املش���اكل 
شاملة جلميع أجهزة جسمه اخملتلفة ومنها:

1- املشاكل التنفسية:
تكون عضلة الصدر واحلجاب احلاجز ضعيفة، والتنفس سريًعا، وقد 
يتباطأ حتى يتوقف ثم يتس���رع من جديد، )التنفس الدوري(، وقد يتوقف 
التنف���س حتى حتدث الزرق���ة )نوبة توقف التنفس(، وق���د تظهر أمراض 
أخرى مثل متازمة عسرة التنفس )داء األغشية الهامية(، وكذلك الرئة 

املبلولة وغير ذلك.
2- املشاكل العصبية: 

نتيجة عدم النضج العصبي الذي يشمل كل شيء مثل مراكز التنفس 
واحل���رارة والش���بكية )التي ال تنضج قبل األس���بوع 34(، وهناك مش���اكل 
أخرى كالنزف حول بطينات الدماغ والتي تعمل على توليد ودوران السائل 
الش���وكي ألسباب أحياناً تتعلق بالطفل نفسه أو بالعاج، وهذا النزيف له 
تأثيرات طويلة املدى ميكن أن تسبب ما يسمى باستسقاء بطينات الدماغ، 
إضافة إلى مشكلة التشنجات التي تصيب األطفال اخلدج لضعف قدرته 
على االحتفاظ باملستويات احملددة للجلوكوز واألماح والكالسيوم يف الدم.

)1( ينظر: رعاية األم ص 72-69. 
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3- املشاكل املعوية املعدية:
يش���يع ع���دم حتم���ل الرضع���ات بس���بب س���وء الهض���م للنش���ويات 
والسكريات،وبس���بب صغر املع���دة وضعف املصرات،مما ي���ؤدي إلى كثرة 
ح���دوث الق���يء والتقل���ص )ارت���اع احللي���ب( وم���ا ينجم عن���ه من خطر 
االستنش���اق الرئوي، باإلضافة ملرض خطير يصي���ب األمعاء وهو التهاب 

القولون النخري.
4- املشاكل االن�تان�ية:

وهي كثيرة بس���بب العوز املناعي وأثر التداخل على اخلديج، كما أن 
كثرة استخدام املضادات احليوية تشجع على النمو الفطري الذي يصعب 

تشخيصه وعاجه. 
5-املشاكل اجلراحية:

مثل التهاب القولون النخري وتشوهات الوالدة.
6- املشاكل احلرارية:

ذلك أن س���طح اخلديج كبير بالنس���بة إلى وزنه،مما يس���بب الضياع 
احلراري،وال���ذي يزي���د من ضخام���ة األمر أن مركز تنظي���م احلرارة غير 

ناضج.
7- املشاكل االجتماعية والنفسية:

بس���بب فصل اخلديج عن والدته عقب الوالدة مباش���رة وملدة طويلة، 
وهذا يؤدي إلى مشاكل نفسية مهما قصرت مدة الفصل)1(.

ه����ذا وحتى األطفال الذين ال تظهر عليه���م املضاعفات يكون لديهم 

)1( ينظر: رعاية األم ص 69-72 بتصرف، البيان  عبر اإلمارات:
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-10-27-1.957282
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مش���اكل خفية تبدأ بالظهور عند املدرس���ة ومنها مشاكل بالتعلم والنطق، 
مم���ا يجعل األطفال اخلدج بحاجة إل���ى خدمات متكاملة تقدم من خال 
ثاث وحدات، األولى تعتني باألطفال عدميي املش���اكل، والثانية لألطفال 
ممن ه�م أكثر من 34 أس���بوعاً، واملستوى الثالث وحدات العناية اخلاصة 

باخلدج.
و يتبني مما سبق أن اخلديج يحتاج لرعاية طبية خاصة، وأنه يقضي 
فت���رة ما بعد الوالدة يف احلاضنة )الرحم الصناعي(؛ نظراً لكونه خس���ر 
بوالدته مبكراً قبل موعده ما بني 2-4 أس���ابيع الزمة الكتمال وتطور منوه 

يف رحم أمه،حتى تتمكن أعضاؤه من العمل دون مساعدة خارجية)1(.
ولذلك فإن كل طفل خديج يتطلب معاملة خاصة تتناس���ب مع حالته 
الصحية ولكن بش���كل عام فإنهم جميعهم يدخلون العناية املركزة ويعطون 
اخلدمة التي تناسبهم، كما أن معظم األطفال الذين يبلغون عمراً بني 30 
إل���ى 32 أس���بوعاً يوضع���ون يف احلاضنات ويتلقون عناي���ة خاصة إلى أن 

يصل عمر أحدهم إلى 36 أسبوعاً)2(.

)1( ينظر: رعاية األم ص 68
)2( ينظر: البيان عبر اإلمارات

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-10-27-1.957282
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مشكالت تواجه الطفل اخلديج:

املشكلة األولى:عدم القدرة على الرضاعة الطبيعية.
إن الطفل اخلديج الذي يولد قبل األسبوع الرابع والثاثني من احلمل 
ال ميكنه الرضاعة من ثدي األم؛ألن مهارة الرضاعة لديه غير مكتملة،ل�ذا 

يتم تغذيته عن طريق أنبوب حتى يصل إلى الوزن املعقول.

املشكلة الثانية: صعوبة وضع اخلديج بشكل صحيح لتغذيته. 
تكمن املشكل�ة يف صغر حجم الطفل اخلديج وصعوب�ة التعامل معه)1(.
يظه���ر واهلل أعل���م أن حاجة اخلدج ممن هم يف وحدة العناية املركزة 
للتغذية باللنب البش���ري بلغت مبلغا كبيراً يف الش���دة واالفتقار، فحالته إن 
لم تراع جُلزم،أو خيف أن تضيع مصاحله الضرورية، وسأبني حكم تغذية 
اخلدج مبنتجات ش���ركة بروالكتا للنب البش���ري املدع���م بالبروتني واملواد 

املغذية يف املبحث التالي بحول اهلل تعالى. 

 /https://www.sehatok.com/woman/2015/9/2 )1(
هذه املادة بالتعاون مع “املعاهد األمريكية الصحية”. 
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المبحث الثالث

حكم تغذية الخدج بمنتجات بروالكتا وفق ما سبق

تصوير املسألة واحلكم عليها: 
صورة املسألة: 

حكم إرضاع منتجات ش���ركة بروالكتا للنب البشري املدعم بالبروتني 
واملواد املغذية وفق املعطيات الواردة يف التعريف باملنتج من قبلهم،لألطفال 
 غير مكتملي النمو وناقصي الوزن بش���كل حاد داخل وحدة العناية 

املركزة.
احلكم على املنتج: 

إذا نظرنا إلى املسألة جند أننا بصدد النظر فيها من وجهني: 
الوجه األول: النظر للحكم الشرعي الذي توصلت له من خال بحث 

ودراسة مراحل إنتاج املنتج وتأصيلها فقهياً.
الوجه الثاني: النظر يف احلال الصحية للخدج واملوازنة بني املصالح 
واملفاسد الناتة عن تغذية اخلدج بهذا املنتج وتطبيق املقاصد الشرعية 

والقواعد الفقهية عليهم 
بيان الوجه األول:

بع���د أن اس���تعرضت يف املباح���ث الس���ابقة جميع ما ذكرت الش���ركة 
قيامه���ا ب����ه إلنت���اج منتوجاتها اللبني���ة ال�محتوية على لنب بش���ري مدعم 
بالبروت���ني واملواد املغذية، وما أفادتني ب�ه عند التواصل معها عبر البريد 
اإللكتروني وتأصيل ذلك يف املس���ائل املذكورة ودراسته وبيان آراء الفقهاء 
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وأدلتهم -رحمهم اهلل تعالى- يف كل مسألة، والوقوف على املعلومة العلمية 
والطبية من مصادرها، س���وف أذكر ما ترجح لدّي يف كل مس���ألة وأربطه 

مبسألتنا لبيان احلكم فيها وذلك على النحو اآلتي:
أواًل: حي���ث إن الش���ركة تق���وم بجمع الل���نب من جمٍع كبي���ر جداً  من 
النس���اء غي���ر املتعين���ات وهي بذلك تق���وم بنفس عمل بن���وك احلليب مع 
اخت���اف العمليات التصنيعية التي مير به���ا احلليب خال إنتاجه، وهذا 

يجعل املنتج بهذه الطريقة ينزعه الشك من طريقني:
الطري���ق األول: الش���ك واإلبه���ام يف ع���ني املرضع���ات وذلك؛جلهالة 
األمهات املانحات للنب الاتي قد تنتشر بينهن وبني اخلدج احملرمية،وبناء 
على الرأي الراجح يف مسألة جمع اللنب من عدد من النسوة غير املتعينات 
بالنس���بة للمرتضع وذويه،بأن الش���ك أو اإلبه���ام يف الرضاع ال يثبت معه 
التح���رمي؛ وذل���ك ألن التح���رمي ال يثبت يف املرأة إال إذا قام باملرأة س���بب 
محق���ٌق للحرمة، فلو كان يف احلرمة ش���ك لم يعتب���ر؛ ألن »اليقني ال يزول 
بالشك«)1(،وهو رأي جمهور الفقهاء رحمهم اهلل تعالى، وصورة املنتج ميكن 
أن تق���اس عل���ى ذلك، وهو ما قرره اجمللس األورب���ي لإلفتاء والبحوث يف 
االنتف���اع من لنب بنوك احللي���ب عند احلاجة حيث: »قرر اجمللس األوربي 

لإلفتاء والبحوث )ق12/3( ما يلي: 
أوالً: ال مان�ع شرعاً من االنتفاع من لب�ن بن�وك احلليب عند احلاج�ة.
ثاني���ًا: ال يترت���ب على ه���ذا االنتفاع التحرمي بس���بب الرضاعة لعدم 
معرف���ة املرضعات، والخت���اط احلليب، وجلهالة املرضعات بس���بب املنع 
القانوني املطبق يف هذه البنوك من اإلفصاح عن أسم�اء ُمعطيات احلليب، 

)1( ينظر: األشباه والنظائر ص 50، القواعد الفقهية الكبرى ص 97. 
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فضًا عن وفرة عدد هؤالء  الذي يتعذر حصره، وذلك استئناساً 
مبا قرره الفقهاء من عدم انتشار احلرمة فيمن يرضع من امرأة مجهولة 
يف قري���ة لتعذر التحديد، وألن احلليب املق���دم من تلك البنوك هو خليط 
م���ن لنب العديد م���ن املرضعات اجملهوالت وال تعرف النس���بة الغالبة فيه 

واهلل أعلم«)1(.
الطريق الثاني: الشك يف ثبوت العدد احملرم للرضاع من كل مرضعة، 
حي���ث إن ع���دد املانحات للدفعة اإلنتاجية الواح���دة التي تعادل 1500لتر 
عدده���ن 100 متبرع���ة م���ع مراعاة اختاف نس���بة اللنب املمن���وح من كل 
واح���دة منه���ن، وبهذا فإن أي رضعة تعطى إلى اخلدج حتتوي باملتوس���ط 
على نسبة واحد يف املئة من متبرعة واحدة حسب احلسابات املقدمة من 

الشركة للهيئة حفظها اهلل تعالى.
وحيث إن هذه احلس���ابات والنس���ب املمنوحة من اللنب من كل مانحة 
يتعذر احلصول عليها، اكتفيت مبا ذكروه وتوقفت عنده، ولعل مقام الهيئة 
-حفظه���ا اهلل- يحي���ل إلى اجله���ات صاحبة االختص���اص يف ذلك واهلل 

أعلم. 
ثانيًا: بحسب ما ذكرت الشركة فإن هذا احلليب يضاف إليه سوائل 
دعم بروتني ومواد مغذية أخرى وهي سوائل دعم لنب األم، وهذه الصورة  
يُرجع فيها ملس���ألة خلط اللنب بغيره فإن كان الغالب يف اخلليط هو اللنب 
ف���إن الراجح ثبوت احلرم���ة ب�ه وذلك حال كون األمه���ات صاحبات اللنب 

معلومات.
أم���ا إذا ُغِل���ب الل���نب يف اخلليط بأن اُس���تُهلك فيه ف���إن القول بعدم 

htt://e-cfr.org1( موقع اجمللس األوربي لإلفتاء والبحوث على شبكة املعلومات(
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التحرمي باللنب املغلوب هو الراجح، وذلك الس���تهاك اللنب يف املائع الذي 
ُخل���ط به، لكون الرضعة املش���بعة املثبتة للتحرمي غي���ر متحققة فيه، وأن 

التغذية واإلشباع حاصان مبجموع املواد اخملتلطة. واهلل أعلم 
وقد سبق أن بينت يف املطلب الثاني، يف العملية الثالثة: إضافة مواد 
بروتينية ومغذية: أنه مبراجعة املوقع اإللكترونية لش���ركة بروالكتا والنظر 
يف مكون���ات املنتج���ات وطريقة حتضي���ر الرضعات املقدم���ة للطفل وجد 
أنه���م يقدمون العديد من املنتجات اخلاص���ة باألطفال اخلدج منخفضي 
ال���وزن عند الوالدة،وكل منت���ج يحتوي على كمية من لنب األم املدعم الذي 
يس���تلزم خلطه باللنب البش���ري املبس���تر بكميات متفاوتة من كا النوعني 
على حس���ب نوع املنتج -وذلك وفق املنش���ور املسحوب من املوقع واملترجم 
من مكتب معتمد واملرفق بالبحث-، حسب ما ذكرته آنفاً وبذلك يتضح أن 
اللنب البش���ري ال يزال هو الغالب يف اخلليط املنتج فيأخذ حكم ذلك، إال 
إنه وفقا ملا ورد يف الفقرة السابقة من هذا املبحث فإن هذا ال يُعد مؤثراً 
حيث أجاز اجمللس األوربي لإلفتاء والبحوث االنتفاع ب�ه جلهالة املرضعات 
املانح���ات للنب الاتي يتعذر حصرهن، والختاطه؛ وذلك استئناس���اً مبا 
قرره الفقهاء من عدم انتش���ار احلرمة فيمن يرضع من امرأة مجهولة يف 

قرية لتعذر التحديد وال تعرف النسبة الغالبة فيه واهلل أعلم وأحكم.
ثالثاً: فيما يخص العمليات التصنيعية التي مير بها املنتج من البسترة 
وإقص���اء اخلاي���ا اجلذعية وامل���واد اجلينية فإن���ي أرى -واهلل أعلم- أن 
البس���ترة والتس���خني والتجميد وما مر به اللنب،قد غير من بعض صفاته 
خاص���ة إذا ثبت-ع���ن طري���ق اجراء الفحوص���ات اخملبري���ة- أن اخلايا 
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اجلذعي���ة واملواد اجليني���ة ُدمرت أو أزيلت)1(، فإنه واحلالة هذه يكون كما 
ق���ال فقهاء احلنفية -رحمهم اهلل تعالى- غير ناش���ر للحرمة س���واء كان 

مختلطاً بغيره أم منفرداً، ألن الطبخ أخرجه عن طبعه.
وبيان الوجه الثاني: 

إن اخل���دج غير مكتمل���ي النمو وناقصي الوزن بش���كل حاد ممن هم 
داخ���ل وحدة العناية املركزة، بالنظر حلالتهم الصحية وما ميكن إصابتهم 
ب���ه م���ن األمراض التي س���بق بيانها يف هذا البح���ث، وافتقارهم وعوزهم 
ملا يس���د الضرر والنقص الاحق بهم أو املش���قة واحلرج التي تترتب على 
ع���دم تغذيه���م يف هذا الوقت مبنتج يحتوى لبناً بش���رياً حيث تترتب عليه 
م���ن اخملاطر واملضاعف���ات التي يذكر أه���ل صنعة الطب أنه���ا قد تُودي 
بحياته���م أو البق���اء مع مكابدة األمراض الس���الفة الذكر إن كتب اهلل لهم 
النج���اة. ل���ذا أجده يندرج حت���ت القاع���دة الكلية الكبرى«املش���قة ت�جلب 
التيس���ير«)2(، وم�ا يتفرع عنها من قواعد كلية فرعية كقاعدة »الضرورات 
تبيح ال�محظورات«)3(، و«م�ا أبيح للضرورة يقدر بقدرها«)4(،وس���يتضح من 
بي���ان املعنى اإلجمالي لتلك القواع���د وربطها بحالة اخلدج حكم تغذيتهم 

بها.

)1( سبق يف ص 244 من البحث. 
)2( ينظر: األشباه والنظائر ص76، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص218.

)3( ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 234.
)4( ينظر: األشباه والنظائر ص 85، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص239.
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ْيِسيَر«)1(. ِلُب التَّ ُة َتْ أواًل:  قاعدة »امْلََشقَّ

فاملشقة يف اللغة)2(: 
الصعوبة والشدة واحلرج، ومنه قولهم: »شق عليه األمر شًقا ومشقة 

َصُعب«.
  ومن���ه قوله تعالى ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ )3 (.
ومعناه :  إّلا بجهد األنفس ، مشقتها وغاية جهدها)4(.

وال يخرج املعنى االصطاحي عن املعنى اللغويّ . 
والتيسير يف اللغة: السهولة والليونة، يقال يَُسر األمر إذا سهل)5(.

واملعنى اللغوي اإلجمالي للقاعدة: )إن الصعوبة والعناء تصبح س���بباً 
للتسهيل()6(.

املعنى الش���رعي االصطاح���ي للقاعدة:«إن األحكام التي ينش���أ عن 
تطبيقها حرج على املكلف ومش���قة يف نفس���ه أو ماله، فالشريعة تخففها 

مبا يقع حتت قدرة املكلف دون عسر أو إحراج«)7(.
ُعوبَ���َة الَِّت���ي تَُصاِدُف يِف َش���ْيٍء تَُكوُن َس���بًَبا بَاِعًثا َعلَى  يَْعِن���ي: أَنَّ الصُّ

)1( ينظر: درر احلكام يف شرح مجلة األحكام 35/1.
)2( القاموس احمليط )شقق(.

)3( سورة النحل، آية )7(.
)4( ينظر:  اجلامع ألحكام القرآن. القرطبي 48/10. 

)5( املصباح املنير مادة )يسر(ص261.
)6( الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 218.

)7( ينظر: الوجيز ص 218،نظرية الضرورة الشرعيةص 196. 
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يِق،  ���ْيِء، َوِبِعبَاَرٍة أُْخَرى يَِجُب التَّْوِس���يُع َوْقَت الضِّ تَْس���ِهيِل َوتَْهِويِن َذِلَك الشَّ
���ْرِعيََّة ُكلَُّه���ا ُمْس���تَِنَدةٌ َعلَى َهِذِه الَْقاِع���َدِة، َوَقْد َصاَر  َوِإنَّ التَّْس���ِهياِت الشَّ

ى )ُرَخًصا()1(. ِة َوَجلًْبا ِللتَّيِْسيِر َوتَُسمَّ ِويُزَها َدْفًعا ِللَْمَشقَّ َتْ

ثانياً: قاعدة: »الضرورات تبيح احملظورات«)2(.

الضرورة يف اللغة تطلق ويراد بها معاني منها: 
( ِضدُّ النَّْفِع. رُّ 1- )الضَّ

ة يف بدن، ويف  اِل، أَو فقر أَو شدِّ مِّ الُْهَزاُل َوُسوءُ احْلَ ( ِبالضَّ رُّ 2- )الضُّ
التنزي���ل العزي���ز ژ ڤ  ڦ  ڦ       ژ)3(، وفي���ه ژ ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ)4(.

ةُ( َوَرُجٌل ُذو )َضاُروَرٍة( َو)َضُروَرٍة( أَْي ُذو َحاَجٍة،  َراُر( )امْلَُضارَّ 3- )الضِّ
أو االحتياج الشديد.

َاِويُج)5(. َراِئُر( احمْلَ َئ ِإلَيِْه،َو)الضَّ ْيِء أَْي أجُْلِ ( ِإلَى الشَّ 4- َوَقِد )اْضَطرَّ
والضرورة يف االصطاح)6(:

)1( ينظر:درر احلكام 35/1.
)2( ينظر: درر احلكام / 38-37. 

)3( سورة يوسف من آية: 88.
)4( سورة األنبياء من آية: 83.

 ،) رُّ )5( ينظ���ر: القام���وس احملي���ط )  (، مخت���ار الصح���اح )ض���رر(، املعجم الوس���يط )الضُّ
املوسوعة الطبية الفقهية ص 641. 

)6( ينظر: حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها املعاصرة ص 25- 30. 
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الضرورة هي: ما لَا بُدَّ منه يف قيام مصالح الدين والدنيا)1(.
واملقصود بذلك: املصالح الضرورية وهي الضروريات اخلمس.

وقد ُعرفت بأنها: »احلالة التي تطرأ على اإلنسان بحيث لو لم تراع 
جُلزم، أو خيف، أن تضيع مصاحله الضرورية »)2(.

وعلي���ه فالضرورة هي أعلى أنواع املش���اق، بل وأعل���ى أنواع الضرر، 
فكل ضرورة مش���قة تلب التيسير، ولكن ال يلزم أن تكون املشقة اجلالبة 
للتيسير قد وصلت مرحلة الضرر أو الضرورة فالعاقة بينهما هي العموم 

واخلصوص املطلق كما هي بني الضرر واملشقة)3(.

ثالثًا: قاعدة: »ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها«)4(.

وه���ي ق�اعدة فرعي�ة مقيدة لقاعدة: »الضرورات تب�يح ال�محظورات« 
فهم���ا متازمتان عند التطبيق؛ فإن إباح���ة احملظور حال الضرورة مقيد 
مبحلها وبقائها، فيتقدر املباح بقدر م�ا س���بق من شروط،، وهذه القاعدة 
تهدف إلى تقرير مقصد من أهم مقاصد الش���ريعة اإلس���امية وهو رفع 
املش���قة واحلرج، ورعاية املصالح ودرء املفاس���د)5(. وهي يف معنى قاعدة: 

)1( ينظر: املوافقات 17/2، فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة آفاق وأبعاد ص45- 52.
)2( ينظر: قاعدة املشقة تلب التيسير ص 31،املوسوعة الطبية الفقهية ص 641. 

)3( ينظر:  قاعدة املشقة تلب التيسير ص 31، القواعد يف اجتماع احلال واحلرام وتطبيقاتها 
املعاصرة  ص 271-270.

)4( ينظر: درر احلكام يف 38/1. 
)5( ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليةص 239.
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»ما جاز لعذر بطل بزواله«)1(.
وهي قاعدة فرعية مقيدة لقاعدة: »الضرورات تبيح احملظورات«، فا 
يتجاوز ما يس���د ب�ه الضرورة أو احلاجة التي هي العذر املوجب للرخصة، 
إال أن قاعدة: »الضرورات تبيح احملظورات« يعمل بها أثناء قيام الضرورة، 

وهذه تبني ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة)2(.
وعرف ابن حجر العذر بأن�ه: »الوصف الطارئ على املكلف املناس���ب 

للتسهيل«)3(.
واألصل يف هذه القاعدة قولهم: »إن من ابتلي ببليتني وهما متساويتان 
يأخ���ذ بأيتهما ش���اء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، ألن مباش���رة احلرام ال 

توز إال للضرورة، وال ضرورة يف حق الزيادة«)4(.
هذا وأصل هذه القاعدة العظيمة التي ينبني عليها فروع كثيرة؛ قوله 
تعالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ )5(، وهي أن: »املشقة تلب 
التيس���ير« وهي إحدى القواعد اخلمس التي يبنى عليها الفقه وحتتها من 
القواع���د قاع���دة: »الضرورات تبيح احملظورات«، وقاع���دة: »ما جاز لعذر 
بطل بزواله«، ومن الفروع ما ال يحصى كثرة واآلية أصل يف جميع ذلك)6(.

)1( ينظر:  األشباه والنظائر ص 85، درر احلكام 39/1. 
)2( ينظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسامية ص 223-220.

)3( ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 239.

)4( ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 260.
)5( سورة البقرة من آية )185(.

)6( ينظر: اإلكليل يف اس���تنباط التنزيل ص 41، قاعدة املش���قة تلب التيسير 220-228، الوجيز 
يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 218- 221.
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ويف مس���ألتنا وهي تغذية اخلدج بلنب بش���ري مدعم بالبروتني واملواد 
املغذي���ة )منتجات ش���ركة بروالكتا( فإنني أجد أن ه���ؤالء اخلدج قد وقعوا 
يف حرج وضيق ومش���قة بلغت مبلغ الضرورة التي قد تهلك بها أنفسهم، أو 
يلحقهم فيما بقي من حياتهم املش���قة والعنت والضرر، فينبغي أن يدرجوا 
حيثم����ا ت�ندرج الضرورة،ت�حت قاعدة كبرى م���ن القواعد الفقهية، قاعدة: 
»املشق�ة تلب التيسير«؛ فاملشقة من الضرورات اجلالبة للتخفيف والتيسير.

مبجموع ما سبق ميكنني القول يف هذا واهلل أعلم. 

إن الرض���اع س���بب م���ن األس���باب الناش���رة للمحرمية ب���ني املرتضع 
واملرضعة إذا حتققت ش���روطه، وهو احملظور الش���رعي الذي ألجله متُنع 
االس���تفادة بالتغ���ذي به���ذا املنتج؛ ملا فيه من نش���ر للمحرمي���ة واختاط 
األنس���اب، وحيث إنني أنظر يف ه���ذا البحث حلكم تغذية اخلدج ناقصي 
النم���و والوزن ومن ه���م يف حالة حرجة بالعناية املركزة، حال كون التغذية 
ب���ه يف وح���دة العناية املركزة ينق���ذ أو يفيد يف جن���اة العديد من األطفال 
اخلدج بإذن اهلل تعالى، ويتوقع أن مينع املضاعفات اخلطيرة على احلياة 
واإلعاقات الناتة عن اس���تخدام لنب األبق���ار لبعض اخلدج وفق الثابت 
طبي���اً، وبناء على البحوث العلمية التي اس���تندوا له���ا يف األوراق املقدمة 
للهيئة -حفظها اهلل-، فإنني أقف مع ما يلي مما سبق أن تناولت بحثه: 
1- جهال���ة األمهات املانحات للنب والاتي قد تنتش���ر بينهن وبني اخلدج 
احملرمي���ة، والش���ك يف ثب���وت العدد احملرم م���ن الرض���اع، ومعلوم أن 

الفقهاء عند اجلهالة أو الشك متفقون على عدم القول بالتحرمي. 
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2- التأك���د م���ن خل�و اللنب املنتج م���ن اخلايا اجلذعي���ة واملناعية واملواد 
اجليني���ة التي تنقل الصفات الوراثية، بعد مروره بالعمليات التصنيعية 
املذكورة س���ابقاً،وذلك ع���ن طريق القيام بالفحوص���ات الازمة ملعرفة 

ذلك 
3- إن البدي���ل لل���نب األم يف حال تعذره هو حليب األبقار وله من اخملاطر 

واملضاعفات على اخلدج بسبب عدم اكتمال منوهم.
4- ع���دم وج���ود البديل املكاف���ئ يف التأثير العاجي لل���نب األم إال املنتج 
من ش���ركة بروالكت���ا )محل البح���ث( وذلك بوص���ف الطبيب اخملتص 
له،وبذل���ك تك���ون ق���د قامت به���ؤالء اخلدج حال���ة الض���رورة، إعماال 
لقاعدة: »الضرورات تبيح احملظورات« خاصة وأن احملظور، وهو نشر 
احملرمية بني املرتضع واملانحة للنب فيه شك يف ثبوته، فإن كانت حالة 
االضطرار تيز ارتكاب احملظور املنهي عنه ش���رعاً فألن توز ههنا 

أولى حيث تقوم باخلديج حالتان:
)حال���ة الضرورة للتغذي(، و)حالة ضرورة الت���داوي(«، وهذا يتطابق 
مع القرار رقم )7/5/96( بش���أن العاج الطبي الصادر من مجمع الفقه 
التابع ملنظمة املؤمتر اإلس���امي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف 
اململكة العربية الس���عودية من 7إلى 12 ذو القعدة 1412ه� املوافق 14-9 
ماي���و 1992م حي���ث قرر أن حكم التداوي مش���روع، ملا ورد يف ش���أن�ه يف 
الق���رآن الكرمي والس���نة القولي���ة، والعملية، وملا فيه م���ن )حفظ النفس(
ال���ذي ه����و أح�د ال�مقاصد الكلية من التش���ريع وتختلف أح���كام التداوي 
باختاف األحوال واألش���خاص، فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه 
يفض���ي إلى تلف نفس���ه أو أحد أعضائه، أو عج���زه، أو كان املرض ينتقل 
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ضرره إلى غيره كاألمراض املعدية...«)1(، وإعماال لقاعدة: »الضرر األشد 
يزال بالضرر األخف«. حيث إن نشر احملرمية بني املرتضع واملانحة للنب 
املشكوك يف ثبوته أخف من الضرر احلاصل أو املتوقع حدوثه للخدج عند 
االمتناع عن التغذي بهذا املنتج )محل البحث( فهو ضرر فادح ٌيخاف فيه 

على الّنفوس واألعضاء واهلل أعلم وأحكم.
5-إن يف ذلك رعاية للمآالت والغايات، حيث قال الشاطبي رحمه اهلل تعالى: 
»إن النظ����ر يف م����آالت األفعال معتبٌر مقصوٌد ش����رعاً س����واء كانت األفعال 
موافق����ة أو مخالف����ة، وذل����ك أن اجملته����د ال يحك����م على فعل م����ن األفعال 
الص����ادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه 

ذلك الفعل مشروعاً ملصلحة فيه تستجلب، أو مفسدة تدرأ...« )2(.
6- وص���ف الطبي���ب الثقة التغ���ذي بهذا املنتج وتقدي���ره بقدر احلاجة له 
إعم���االً لقاع���دة: »الض���رورة تقدر بقدره���ا«، وقاعدة: »م���ا جاز لعذر 
بط���ل بزوال���ه«، وهنا يلزم الطبيب أن يكون على قدر من املعرفة بالعلم 

الشرعي الذي ميكنه من ترجيح أحد الضررين على اآلخر.
لكل ذلك أرى جواز اس���تخدامه للخدج غي���ر مكتملي النمو وناقصي 
الوزن بشكل حاد ممن هم داخل وحدة العناية املركزة، بالشروط السابقة 
من باب الرخصة التي يسر بها اهلل على عباده، وحتقيقاً ملقاصد التشريع 

باحملافظة على املصالح الضرورية. واهلل أعلم وأحكم.
هذا ما جرى بيانه وتيس���ر حتريره واحلمد هلل رب العاملني والصاة 

والسام على سيد األولني واآلخرين.

)1( ينظر: فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة آفاق وأبعاد ص 79-78.
)2( ينظر: القضايا الطبية املعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة ص 198. 
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الخاتمة

أح�مد اهلل تعالى أن أمت علّي ه�ذا العمل الطيب املبارك، وأسأله عز 
وج���ل أن يجعله خالصاً لوجهه الك���رمي، وقد توصلت –بفضل اهلل تعالى- 

إلى نتائج من أهمها:
َض���اَع ِم���ْن أَْس���بَاِب التَّْح���ِرمِي، َوأَنَّ���ُه مِبَنِْزلَِة النََّس���ِب يِف ثُبُوِت  * أَنَّ الرَّ
احلُْرْمَةِ؛ وقد أثبت العلم حديثاً هذه احلقيقة الشرعية،فإن املرضعة تنقل 
العوام���ل الوراثية واملناعية عبر لبنها إلى الرضيع من خال اختراق اللنب 
خلاياه واندماجه مع سلس���لة جيناته؛ألن جه���ازه املناعي ميكن اجلينات 

الغريبة من ذلك؛لكونه غير ناضج.
* أن التح���رمي بالرضاع ال يثب���ت بأقل من خمس رضعات وقد أثبت العلم 
حديث���اً هذه احلقيقة الش���رعية، حيث إن اجلرع���ات املطلوبة النتقال 
األجس���ام املناعي���ة من لنب األم جلس���م الرضيع تت���راوح من ثاث إلى 

خمس جرعات.
* إن ج�واز االنتفاع بإرضاع منتجات ش���ركة بروالكتا للنب البشري املدعم 
بالبروت���ني وامل���واد املغذية للخ���دج غير مكتملي النم���و وناقصي الوزن 

بشكل حاد ممن هم داخل وحدة العناية املركزة،مشروط باآلتي:
1- التأكد من خلو املنتج من اخلايا اجلذعية واملناعية واملواد اجلينية 
الت���ي تنقل الصفات الوراثية عن طريق القيام بالفحوصات الازمة 

ملعرفة ذلك.
2- ع���دم وج���ود لنب ب���األم، أو عدم وج���ود البديل املكاف���ئ يف التأثير 

العاجي للنب األم إال املنتج من شركة بروالكتا )محل البحث(.
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3- أن يصفه طبيب ثقة،ويقدره بقدر احلاجة ل�ه. 
ه���ذا وما كان من توفيق يف ه���ذا العمل فمن اهلل تعالى، وما كان من 
خطأ أو نس���يان فمني ومن الش���يطان، وأنا منه بريئة، واهلل تعالى أس���أل 
أال يؤاخذني به، وصلى اهلل على س���يدنا محمد وعلى آله وصحبه وس���لم 

تسليماً كثيراً، واحلمد هلل رب العاملني.
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املقدس���ي ثم الدمشقي احلنبلي، الش���هير بابن قدامة املقدسي، مؤسسة الرّيان 

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1423ه�-2002م
29/ رعاي���ة األم، نعم���ة مصطفى رقبان، كلية االقتصاد املنزل���ي - جامعة املنوفية، 

2007م.
30/ روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي، 
احملق���ق: زهير الش���اويش، املكتب اإلس���امي، بيروت - دمش���ق،الطبعة الثالثة، 

1412ه�- 1991م.
31/الرضاعة احملرمة عاج لبعض األمراض، محمد جميل احلبال، املؤمتر العاملي 
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السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة بدولة اإلمارات، دبي،1425ه�-2004م.  
32/ س���ن أبي داود، أبوداود س���ليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
سِجْس���تاني، احملق���ق: محمد محيي الدين عبداحلميد، املكتبة  عمرو األزدي السِّ

العصرية، صيدا - بيروت، الطبعة بدون، التاريخ بدون. 
33/ السن الكبرى، أحمدبن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْو ِجردي اخلراساني، 
أبوبك���ر البيهق���ي، احملقق: محم���د عبدالقادرعطا، دارالكت���ب العلمية،بيروت - 

لبنان، الطبعة الثالثة 1424ه� - 2003م. 
34/ س���بل الس���ام، محمد بن إس���ماعيل بن صاح بن محمد احلسني، الكحاني 
ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأس���افه باألمير، دار احلديث، 

الطبعة بدون، بدون تاريخ.
 35/ ش���رح الزرقان���ي عل���ى موط���أ اإلمام مالك،محم���د بن عبدالباقي بن يوس���ف 
الزرقاني املصري األزهري،احملقق: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية 

- القاهرة، الطبعةاألولى، 1424ه�-2003م.
36/شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبداهلل الزركشي املصري احلنبلي، دار 

العبيكان، الطبعةاألولى، 1413 ه�-1993م. 
37/ شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبداهلل اخلرشي املالكي أبوعبداهلل، 

دارالفكر للطباعة-بيروت،الطبعة بدون، بدون تاريخ.
38/ شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبوبكر الرازي اجلصاص احلنفي،احملقق: 
عصمت اهلل عناية اهلل محمد -س���ائد بك���داش-  محمد عبيداهلل خان - زينب 
محمدحس���ن فاتة، أع���د الكتاب للطباع���ة وراجعه وصححه: س���ائد بكداش ، 

دارالبشائر اإلسامية – ودارالسراج ،الطبعةاألولى ، 1431 ه� - 2010م.
39/ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، دار الفكر، الطبعةبدون، 

بدون تاريخ.
40/الف���روع ومع���ه تصحيح الفروع،عاء الدين علي بن س���ليمان امل���رداوي، محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبداهلل، ش���مس الدين املقدس���ي الرامينى ثم 
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الصاحلي احلنبلي، احملقق: عبداهلل بن عبداحملس���ن التركي، مؤسسة الرسالة، 
الطبعة األولى، 1424ه� - 2003م.

41/ الش���رح الصغير على أقرب املس���الك إلى مذهب اإلمام مالك، الشرح الصغير 
على أقرب املس���الك إلى مذهب اإلمام مالك مع حاش���ية الصاوي، أبو البركات 
أحم���د ب���ن محمد بن أحمد الدردير، أحمد بن محم���د الصاوي املالكي، أخرجه 

ونسقه، مصطفى كمال وصفي، دار املعارف،الطبعة بدون، بدون تاريخ.
42/ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري اجلعفي، دار ابن كثير، 1414ه� 

- 1993م، الطبعة بدون، بدون تاريخ.
43/ صحيح مس���لم، مس���لم ب���ن احلجاج القش���يري النيس���ابوري، دار إحياء الكتب 

العربية، الطبعة بدون، بدون تاريخ.
44/ الطبي���ب أدب���ه وفقه���ه، زهير أحمد الس���باعي، محمد علي الب���ار، دار القلم- 

دمشق، الطبعة األولى، 1413ه� 1993م. 
45/ عقد الزواج وش���روطه برؤية مقاصدية، نور الدين أبوحلية، دار األنوار للنش���ر 

والتوزيع، الطبعة الثانية 1436- 2015م.
46/ العاج اجليني للخايا البش���رية يف الفقه اإلس���امية، ابتهال محمد أبو جزر، 
بحث اس���تكمال متطلب���ات احلصول على درجة املاجس���تير يف الفقه املقارن من 

كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسامية، غزة 1429- 2008م.
47/ الع���اج باس���تخدام اخلاي���ا اجلذعية أحكام���ه وضوابطه يف ضوء الش���ريعة 
اإلسامية مذكرة تخريج تدخل ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستير 
يف العل���وم اإلس���امية - تخص���ص الفقه وأصوله، جامعة الش���هيد حمه خلضر 

-الوادي، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،1435- 2014م. 
48/ فت���ح القدير،كم���ال الدي���ن محمد ب���ن عبدالواحد السيواس���ي املع���روف بابن 

الهمام،دار الفكر، الطبعة بدون، بدون تاريخ.
49/ الفواكه الدواني على رس���الة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غامن )أو غنيم( 
ابن س���الم ابن مهنا ش���هاب الدين النفراوي األزهري املالكي،دار الفكر، الطبعة 
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بدون، 1415ه�-1995م.
50/ فق���ه الس���ن واآلث���ار أدلة الس���ادات األحناف، للمحدث محمد عميم اإلحس���ان 
احلسيني اجملدي البركتي، حققه محمد سيف اإلسام ابن العامة رفيق اإلسام 
األزهري البنجاديشي، دار الكتب العلمية -  بيروت، الطبعة بدون، التاريخ بدون.

51/ فق���ه الض���رورة وتطبيقات���ه املعاصرة آفاق وأبع���اد، عبدالوهاب أبو س���ليمان، 
الطبعة الثانية، 1424ه� -2003م، البنك اإلسامي للتنمية.  

52/ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، صالح بن غنم الس���دالن،دار بلنس���ية 
للنشر والتوزيع الطبعة األولى، 1417 -1997. 

53/ القواعد يف اجتماع احلال واحلرام وتطبيقاتها املعاصرة، يحي موس���ى حمد 
بنى عبداهلل، كلية الشريعة، الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، آيار، 2004م. 

54/ قاعدة املش���قة تلب التيس���ير دراس���ة نظرية-تأصلي���ه -تطبيقية، يعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسني، مطبعة الرشد، الطبعة األولى، 1424- 2003م.

55/ القواع���د الكلي���ة والضواب���ط الفقهية يف الش���ريعة اإلس���امية، محمد عثمان 
شيبر، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1428- 2007م.

56/ القاموس احمليط، مجد الدين الفيروز آبادي، حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف 
مؤسس���ة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقس���وني، مؤسسة الرسالة بيروت- 

سوريا، الطبعة الثالثة، 1413ه�.
57/ القضايا الطبية املعاصرة-دراسة فقهية طبية مقارنة -مزودة بقرارات اجملامع 
الفقهية والندوات العلمية، علي محي الدين القره داغي، علي يوس���ف احملمدي، 

دار البشائر اإلسامية -بيروت، الطبعة الثالثة،1427ه�-2006م. 
58/ الكفاي���ة، ج���ال الدين اخلوارزمي الكرالني، دار إحياء التراث العربي بيروت- 

لبنان، الطبعة بدون، التاريخ بدون.
59/كش���اف القناع عن منت اإلقناع ، منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حس���ننب 

إدريس البهوتي احلنبلي،دارالكتب العلمية ، الطبعة بدون، التاريخ بدون.
60/ لس���ان الع���رب ، محمدب���ن مكرم بن علي ، جمال الدين اب���ن منظور األنصاري 
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الرويفع���ي اإلفريق���ي ، دارص���ادر ، بيروت – لبن���ان ، الطبعةالثالث���ة ، 1414ه�-
1993م. 

61/ املبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار املعرفة 
- بيروت، الطبعة بدون، 1414ه� -1993م.

62/ املقدمات املمهدات ، أبوالوليد محمد بن أحمدبن رشد القرطبي، احملقق:الدكتور 
محمدحجي، دارالغرب اإلس���امي، بيروت - لبن���ان، الطبعة األولى، 1408 ه�-

1988م.
63/ املب���دع يف ش���رح املقن���ع ، إبراهيم ب���ن محمدبن عبداهلل بن محم���د ابن مفلح 
،أبوإس���حاق ،بره���ان الدين ،دارالكت���ب العلمية ،بيروت- لبن���ان ، الطبعةاألولى، 

1418ه� -1997م.
64/ املس���ائل الفقهي���ة من كت���اب الروايتني والوجهني، للقاضي أب���ي يعلي، حتقيق: 
عبدالكرمي ب���ن محمد الاحم، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األولى، 1405- 

1985م. 
65/ مس���نداإلمام أحمد بن حنبل،أبوعب���داهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن 
أسد الشيباني، احملقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد،وآخرون إشراف: عبداهلل 

بن عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة الطبعة األولى، 1421ه� -2001م. 
66/املغن���ي الب���ن قدام���ة ، أبومحمد موف���ق الدين عبداهلل بن أحم���د بن محمد بن 
قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي، الشهير بابن قدامة املقدسي، 

مكتبة القاهرة، الطبعة بدون، التاريخ بدون.
67/ مختصر املزني )مطبوع ملحق باألم للشافعي(،إسماعيل بن يحي بن إسماعيل،أبو 

إبراهيم املزني،داراملعرفة - بيروت،الطبعة بدون،1410ه� -1990م.
68/ مختص���ر اخت���اف العلماء،أبوجعفر أحمد بن محمد بن س���امة بن عبدامللك 
ابن س���لمة األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي، احملقق: عبداهلل نذير 

أحمد، دار البشائر اإلسامية- بيروت الطبعة الثانية،1417ه�.
69/ املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني، دار الكتب العلمية، 
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الطبعة األولى 1415ه� - 1994م. 
70/ املعج���م الوس���يط، مجم���ع اللغة العربي���ة بالقاهرة )إبراهي���م مصطفى، أحمد 
الزي���ات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدع���وة، الطبعة بدون، التاريخ 

بدون.
71/ مخت���ار الصح���اح، زي���ن الدين أبو عب���داهلل محمد بن أبي بكر ب���ن عبدالقادر 
احلنف���ي ال���رازي، احملقق: يوس���ف الش���يخ محم���د، املكتب���ة العصري���ة - الدار 

النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة اخلامسة،1420ه� - 1999م. 
72/ املصب���اح املني���ر يف غريب الش���رح الكبير،أحمدبن محمد ب���ن علي الفيومي ثم 

احلموي،أبو العباس،املكتبة العلمية - بيروت، الطبعة بدون، التاريخ بدون.
73/ منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف 
النووي، احملقق: عوض قاس���م أحمد ع���وض، دار الفكر الطبعة األولى، 1425ه� 

-2005م.  
74/ املنتقى ش���رح املوطأ، أبو الوليد س���ليمان بن خلف بن س���عد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي األندلس���ي، مطبعة الس���عادة - مصر، الطبعة األولى، 

1332ه�.
75/ املعون���ة على مذهب عالم املدينة »اإلمام مالك بن أنس«،أبومحمد عبدالوهاب 
ب���ن علي بن نصر الثعلبي البغ���دادي املالكي، احملقق: حمي���ش عبداحلق،املكتبة 

التجارية ، مصطفى أحمدالباز- مكةاملكرمة ، الطبعة بدون ، التاريخ بدون.
76/ معونة أولي النهى شرح املنتهى، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي 
تقي الدين ابن النجار احملقق: عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش، مكتبة األسدي، 

الطبعة بدون، التاريخ بدون.
77/ مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، شمس الدين،محمد بن أحمداخلطيب 

الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية الطبعة األولى، 1415ه�-1994م.
78/ مجلة البحوث اإلسامية )العدد السابع والثاثون(، اإلصدار1413ه�، البحوث 
الرضاع وأحكامه يف الفقه اإلسامي حكم اللنب إذا خالط غيره أو تبدل طبعه.
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79/ املوافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، 
احملقق: أبو عبيدة مش���هور بن حس���ن آل س���لمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى، 

1417ه�- 1997م.
80/ احمللى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي 

الظاهري، دار الفكر -بيروت، الطبعة بدون، بدون تاريخ.
81/ موط���أ مال���ك، مال���ك بن أن���س بن مال���ك، دار إحي���اء العلوم العربي���ة، الطبعة 

بدون،1414ه� - 1994م.
82/ املواد احملرمة والنجس���ة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق، نزيه حماد، 

دار القلم، الطبعة األولى،2004م.
83/ مجم���ع الفق���ه اإلس���امي التابع ملنظمة املؤمتر اإلس���امي بج���دة، تصدر عن 
منظم���ة املؤمتر اإلس���امي بجدة وقد صدرت يف 13 ع���ددا، ومجموع اجمللدات 

لألعداد ال�13 أربعون مجلدا، املكتبة الشاملة.
84/ املوس���وعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنع���ان، دار النفائس-بيروت، الطبعة 

األولى،1420ه�- 2000م.
85/مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،أبواحلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  سليمان 
الهيثمي، احملقق: حس���ام الدين القدسي،مكتبة القدسي،القاهرة، الطبعة بدون، 

1414ه�- 1994م.
86/ نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الش���وكاني اليمني، احملقق: 

عصام الدين الصبابطي،داراحلديث،مصر، الطبعةاألولى، 1413ه�-1993م.  
87/ نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، وهبه الزحيلي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الرابعة، 1405- 1985م.
88/ نظري���ة يف الط���ب الوراثي للتحقيق والتطبيق الرضاع���ة احملرمة عاج لبعض 

األمراض، محمد جميل احلّبال، وزارة األوقاف الكويتية.
89/ الهداي���ة يف ش���رح بداي���ة املبتدي، علي ب���ن أبي بكر بن عبداجللي���ل الفرغاني 
املرغيناني، أبو احلس���ن برهان الدين، احملقق: طال يوس���ف، دار إحياء التراث 
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العربي - بيروت، الطبعة بدون، التاريخ بدون.
90/ الهداي���ة على مذهب اإلمام أبي عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل الش���يباني، 
محفوظ بن أحمد بن احلسن، أبواخلطاب الكلوذاني، احملقق: عبداللطيف هميم 
- ماهر ياسني الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،1425ه�- 

2004م.
91/ الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد 
بن محمد آل بورنو أبو احلارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان، الطبعة 

الرابعة،1416ه� - 1996م.
92/ نهاية احملتاج إلى ش���رح املنهاج، ش���مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة بدون، 1404ه� -1984م.
93/ اإلعج���از يف حترمي زواج اإلخوة من الرضاعة، القاهرة -بوابة الوفد-الس���بت  

https://alwafd.news/ 2015 11 يوليو
https://ar.wikipedia.org/wi ki/94، ما هي األلبان املبسترة وفوائدها.

https://www.mosoah.com/95/املوسوعة العربية الشاملة
https://ziyadwettidotcom.،96/ بسترة احلليب بقلم الدكتور زياد مصطفى وتي

wordpress.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/ /97
98/ البوابة االلكترونية لوزارة الصحة:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/
PublicHealth/Pages/StemCells.aspx،

:http://www.sciencealert.com.au/news/20081102-16879.html،/99
األم..  حلي���ب   http://www.ksclub.org/vb/showthread.php?t=16683/100

اإلعجاز العلمي.
101/ موسوعة الكحيل لإلعجاز العلمي:

http://www.kaheel7.com/ar/.
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www.eajaz.org. :102/ مجلة اإلعجاز العلمي
103/ اإلعج���از يف حت���رمي زواج اإلخ���وة م���ن الرضاعة،  القاه���رة - بوابة الوفد -    

2015 https://alwafd.news/ السبت  11 يوليو
104/ نظري���ة يف الط���ب الوراثي للتحقي���ق والتطبيق  ص 8  ضم���ن أعمال املؤمتر 

.www.eajaz.org .العاملي السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
https://childclinic.net//105

بحث وملف-شامل-عن-الطفل-اخلديج-املولود-قبل-أوانه. 
106/ رعاية األم ص 69-72 بتصرف، البيان عبر اإلمارات: 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-10-27-1.957282
107/ البيان عبر اإلمارات

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-10-27-1.957282
https://www.sehatok.com/woman/2015/9/2//108

* هذه املادة بالتعاون مع “املعاهد األمريكية الصحية”.

109/ موقع اجمللس األوربي لإلفتاء والبحوث على شبكة املعلومات
htt://e-cfr.org

110/ محاضرات Advance Biorechnologh، رغد أكرم عزيز. 
Chang, Jih-Chin, Chen, Chao-Huei, Fang, Li-Jung, Tsai, Chi-/111
 Ren, Chang, Yu-Chuan, & Wang, Teh-Ming. )2013(. Influence of

 Prolonged Storage Process, Pasteurization, and Heat Treatment on

 Biologically-active Human Milk Proteins. Pediatrics & Neonatology,

 54)6(, 360-366.
 Haiden ,N& Ziegler E,E. Human Milk Banking.Annals of Nutrition/112

&Metabolism.)2016(;69)suppl2(:8-15
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ملخص البحث

هذا البحث يعنى بجمع أهم املصطلحات األصولية املترادفة، وسبب 
اخت���اف األصوليني يف ألفاظه���ا مع احتاد املعن���ى أو تقاربه. واملصطلح 
األصول���ي عليه م���دار فهم األصول ؛ إذ كثير من املش���كات العائدة على 
إدراك عل���م األصول هي مش���كلة اصطاحية بالدرجة األولى ، كمش���كلة 
االشتراك والترادف والتداخل والغموض، وغيرها ؛ فتعدد األلفاظ للمعنى 
الواح���د تعطي املصطلح قوة وضعفا يف نف���س الوقت ؛ فالترادف يحدث 
إش���كاالت وتداخات على األصولي يف فهم املصطلح فهذه جهة إش���كال، 

وكم حتير الناظر يف املعنى املراد، بسبب مترادفات املصطلح األصولي 
إال أنه���ا غالبا ما تنحل هذه املش���كلة  عندما ننظ���ر لتعدد املصطلح 
م���ن جه���ة أخرى: وذلك مبعرفة س���بب تع���دد هذه املصطلح���ات ؛ إذ كل 
أصولي يعلق االس���م مبا ي���راه محققا للمراد من ه���ذا املصطلح ؛ تقريبا 
له���ذا املعن���ى وإيضاحا له ؛ فكل اس���م آخذ بجهة وملحظ من املس���مى ؛ 
فعندما جنمع هذه املصطلحات املتعددة للمعنى الواحد يقف الناظر على 
هذه األس���ماء كافة ؛ فترتفع عنه إش���كاالت فه���م املعنى، ويتصور مقصد 
املس���مى بالنظر لكافة أس���مائه، وبه���ذا يظهر قدرة علم���اء األصول على 
التفنن بوضع املصطلحات املتعددة للمعنى الواحد مبا يكش���ف املراد منه، 
ووض���ع املصطل���ح ليس أمرا س���ها بأي حال، كم���ا أن األصولي املعاصر 
ينبغ���ي أن يتخي���ر من املصطلح���ات ما يرى أنه أدق وأق���رب للمعنى،  كي 
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نصل إلى توحيد املصطلحات األصولية، وخصوصا يف الدراسات األولية 
لعلم األصول لئا تضطرب دراسة هذا العلم على املبتدئني .

املقدمة: 

احلم���د هلل الذي هدانا إل���ى صراطه القومي، ومن علين���ا ببعثة نبيه 
األمني ، وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

فاملصطل���ح األصول���ي القطب املرتكز، الذي علي���ه حركة علم أصول 
الفق���ه فهما وتطبيقا وتأصي���ا واتفاقا وخافا، وبق���در فهمنا له نترقى 
يف مرات���ب األص���ول، ونلم���س أثره عل���ى االس���تدالل واالس���تنباط، وقد 
تف���نن علماء األص���ول بالداللة االصطاحية واألس���ماء املعرفية فوضعوا 
املصطلح���ات املتعددة للمعنى الواح���د ؛ ألن كل ُمصطِلح يلحظ جانبا من 
املس���مى فيعل���ق عليه االس���م ، وبالتكامل بني هذه األس���ماء تتكش���ف لنا 
حقيقة املس���مى فتعددت املصطلحات األصولية لاسم الواحد ؛ ف�«العلة« 
مثا وصلت أس���ماؤها التي وقفت عليها س���بعة عش���ر اسما، و «القياس« 
خمس���ة عشر اس���ما، و «احلرام« أربعة عشر اس���ما، و «القياس يف معنى 
األصل« ثاثة عش���ر اس���ما، و «املندوب« أحد عشر اسما، و«املباح« تسعة 
أس���ماء، ومثل���ه «البديه���ي«، وكان علماء األصول ينبه���ون على املترادفات 
يف املصطل���ح األص���ول، وأحيان���ا يعللون���ه، ويظه���رون س���بب الت���رادف، 
ق���ال إم���ام احلرمني)ت478ه�(: «ثم الدليل يس���مى داللة، ومس���تدال به، 
وحج���ة، وس���لطانا، وبرهانا، إلى غيرها من العب���ارات املترادفة«)1(، وقال 

)1( التلخيص)116/1(.
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الغزالي)ت505ه����(: « ق���د يس���مى القي���اس عل���ة، ألنه يش���تمل على علة 
احلك���م، وه���ي الركن األعظم م���ن مقصود القياس، كما يس���مى القياس: 
نظراً واجتهاداً، ودليًا، واعتاالً؛ ألنه يس���تدرك بالنظر واالجتهاد، ويدل 

على احلكم، ويشتمل على ذكر العلة: فيسمى اعتاالً«)1( .
فاستعنت باهلل � عز وجل � وحده للقيام بهذه الدراسة جمعا وإيضاحا 
للمترادفات يف املصطلح األصولي، وال أقول أني استقصيت كل املترادفات، 
ولكن هي فاحتة لعلها تفتح البحث والتنقيب يف مصطلحات أصول الفقه 

الواسعة الكثيرة للوقوف على مترادفاتها وبيانها .

 الدراسات السابقة:

لم أجد دراسة واحدة عنيت بجمع املصطلحات املترادفة يف املصطلح 
األصولي خاصة، ولكن أقرب الدراس���ات التي وجدتها لها تعلق مبوضوع 

الدراسة هي:
1� مش�������روع املصطلح�������ات األصولية يف اجلامعة اإلس�������امية باملدنية 

املنورة يف ثاث رسائل دكتوراه:
املصطلحات األصولية يف احلكم الشرعي ومتعلقاته، حلسن بن حامد 
العصيمي، واملصطلحات األصولية يف األدلة، لعبد اهلل بن علي الشهراني، 
واملصطلحات األصولية يف دالالت األلفاظ، واالجتهاد والتقليد، ملاجد بن 
خليفة الس���لمي،1430،  1431ه�، تطرق للمصطلح األصولي، وأحد آثاره 

الكثيرة وضع يف الترادف .

)1( شفاء الغليل)ص20(.
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2 � الت�������رادف بني اللغويني واألصوليني، وس���ام مجي���د جابر البكري، 
كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية، العراق، مجلة آداب املستنصرية، العدد 
2001/26م.تكل���م الباحث عن الت���رادف بني علماء اللغة وعلماء األصول، 

ولم يتطرق إلى ترادف املصطلحات األصولية .
3 � التط�������ور الدالل�������ي للمصطلح األصول�������ي الفقهي: تيس���ير كامل 
إبراهي���م، مجلة التجديد، ماليزيا، اجملل���د 18، العدد35، 1435ه�، تطرق 
الباح���ث للتطور الداللي للمصطلح األصولي، ومن ضمن التطور الترادف 
ت���ارة يجعل املترادف���ات مصطلحا واحدا، وتارة بتكثي���ر املترادفات، وتارة 

بجعل املترادفات متباينات.
4 � املصطلحات األصولية املتشابهة: جمًعا ودراسة، رسالة ماجستير، 

لفالح بن صياد الدوسري، الرياض: جامعة اإلمام، 1436 ه� .
5 � الت�������رادف عن�������د األصوليني، وآث�������اره الفقهية، حملم���د علي محمد 
الش���رمان، جامعة آل البيت، األردن، كلية الدراس���ات الفقهية والقانونية، 
رس���الة ماجس���تير، 2006م .تن���اول الباح���ث يف ه���ذه الرس���الة اجلان���ب 
األصول���ي واللغوي للت���رادف، والقواع���د األصولية يف الت���رادف، ثم ذكر 
بعض التطبيقات الفقهية على الترادف، ولم يتطرق لترادف املصطلحات 

األصولية . 
6 � الترادف عند األصوليني، و أثره يف األحكام الشرعية، لفرحانه علي 
محمد ش���ويته، مجلة كلية الش���ريعة والقانون بطنطا، جامعة األزهر،كلية 
الش���ريعة والقانون بطنط���ا، مصر، العدد 23/ 1429ه� .درس���ت الباحثة 
أش���هر مس���ائل الترادف عن���د األصوليني، ث���م أعقبت ذل���ك بأثرها على 

األحكام الشرعية، ولم تتطرق إلى الترادف يف املصطلح األصولي.
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7 � اللف�������ظ من جه�������ة التباين والترادف عن�������د األصوليني، وأثر ذلك 
على الفروع الفقهية، عبد اهلل علي عبد اهلل ورس���ي، ماجس���تير، جامعة 
أم درم���ان، الس���ودان، 1436ه�، تط���رق فيها الباحث إل���ى تعريف التباين 
والترادف، ثم أس���باب وجودهما يف اللغة، ثم تكلم عن أثرهما على الفقه 
من األبواب الفقهية كلها . ولم يتعرض للترادف يف املصطلح األصولي .  
8 � معج�������م مصطلح�������ات العلوم الش�������رعية: مجموعة م���ن  املؤلفني، 
الري���اض، 1439ه����، تكلموا فيه على مصطلحات العلوم الش���رعية عامة، 

أرفقوا مع كل مصطلح شرعي بعض مرادفاته، بشكل مختصر . 

أهمية الدراسة:

تأت���ي أهمية هذه الدراس���ة لتعلقها باملصطل���ح األصولي، الذي عليه 
مدار فهم األصول ؛ إذ كثير من املشكات العائدة على إدراك علم األصول 
مش���كلة اصطاحي���ة بالدرجة األول���ى ، كمش���كلة االش���تراك والترادف 
والتداخ���ل وغيرها ؛ فتعدد األلفاظ للمعن���ى الواحد تعطي املصطلح قوة 
وضعف���ا يف نف���س الوقت ؛ فالت���رادف يحدث إش���كاالت وتداخات على 
األصولي يف فهم املصطلح فهذه جهة إشكال، وكم حتير الناظر يف املعنى 
املراد، بسبب مترادفات املصطلح األصولي قال القرايف)ت684ه�(: « إنه 
يخل بالفهم التام؛ الحتمال أن يكون املعلوم لكل واحد من املتخاطبني غير 
االس���م الذي يعلمه، فعند التخاط���ب ال يعلم كل واحد منهما مراد اآلخر، 
فيحتاج كل واحد منهما إلى حفظ تلك األلفاظ ؛ حذرا عن هذا احملذور، 
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فتزداد املشقة«)1(.
 إال أنه���ا غالبا ما تنحل هذه املش���كلة  ملا ننظ���ر لتعدد املصطلح من 
جهة أخرى: وذلك مبعرفة س���بب تعدد ه���ذه املصطلحات؛ إذ كل أصولي 
يعلق االسم مبا يراه محققا للمراد من هذا املصطلح ؛ تقريبا لهذا املعنى 
وإيضاحا له ؛ فكل اسم آخذ بجهة وملحظ من املسمى ؛ فلما جنمع هذه 
املصطلحات املتعددة للمعنى الواحد يقف الناظر على هذه األسماء كافة؛ 
فترتفع عنه إش���كاالت فهم املعنى، ويتصور مقصد املس���مى بالنظر لكافة 
أس���مائه، وبهذا يظهر متكن علماء األصول من التفنن بوضع املصطلحات 
املتع���ددة للمعنى الواحد مبا يكش���ف املراد منه، فإذا توفرت املصطلحات 
متك���ن الباحث املعاصر يف عل���م األصول من اختيار املصطلحات مبا يرى 
أن���ه أدق وأق���رب وأصلح ملدلول املعنى،  كي نصل إلى توحيد املصطلحات 
األصولية، وخصوصا يف الدراس���ات األولي���ة لعلم األصول لئا تضطرب 

دراسة هذا العلم على املبتدئني .

منهج الدراسة:

قامت هذه الدراسة على املنهج االستقرائي للمصطلحات األصولية، 
بجمعها وبيان املترادف منها، ثم ترتيب املصطلحات على حروف املعجم، 
وهي دراس���ة اس���تقرائية أغلبية ألهم وأشهر املصطلحات يف كل باب من 
أب���واب أص���ول الفقه،  وليس���ت  كامل���ة لكل مصطلحات األص���ول ؛ إذ ال 
حتتمل مثل هذه الدراسات اخملتصرة استقصاء كل املصطلحات األصولية 

)1( نفائس األصول يف شرح احملصول )2/ 692(.
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املترادفة. هذا من حيث اإلجمال، وأما من حيث التفصيل فيمكن إيضاح 
منهج اختيار كل مرادف من املرادفات األصولية باآلتي:

1 � املعتم���د يف ت���رادف املصطل���ح األصول���ي يف هذه الدراس���ة أحد 
أمرين:

أ �  أي مصطل���ح ن���ص علم���اء األص���ول على ترادفه لفظ���اً أو معنى؛ 
كقول الشيرازي)ت476ه�(: «وأما فحوى اخلطاب، ومفهوم اخلطاب فهما 
واحد، وهو ما دل عليه اللفظ بالتنبيه...وهذا يس���ميه الش���افعي � رحمه 
اهلل � «القي���اس اجلل���ي«)1( ؛ فهذا نص على الت���رادف مبعناه، وأما ما كان 
نص���ا ؛ فكقول القرايف)ت684ه�(: « كما ت���رادف مفهوم اخملالفة ، ودليل 

اخلطاب، وتنبيهه«)2(.
ب � إذا وج���دت تعريف���ا ملصطلح من أح���د األصوليني، ثم وجدت يف 
مكان آخر نفس التعريف، مع اختاف اس���مه ؛ فهذا يدل على أنه يقصد 
ب���ه ذات املعرف، مع اختاف التس���مية، مثل «الدوران« عرفه الش���يرازي 
بقوله: « أحدهما: بالسلب والوجود، وهو أن يوجد احلكم بوجوده، ويزول 
بزواله«)3(، وقال أبو يعلى)ت458ه�(: « التأثير: وهو أن يوجد احلكم بوجود 
معنى، ويعدم لعدمه، فيدل ذلك على أن احلكم متعلق به وتابع له«)4( فهذا 
يدل على أن «السلب والوجود«، مرادف ل�«التأثير« للتشابه يف تعريفهما .
2 �  أذك���ر املصطل���ح األصولي، ثم أعقبه مبرادفاته س���ردا، ليتصور 

)1(  امللخص يف اجلدل يف أصول الفقه )ص65(.
)2(  شرح تنقيح الفصول)ص54(.

)3( اللمع)ص112(، وأيضا سمى “الدوران” ب�”السلب واإليجاب” أبو اخلطاب يف التمهيد)24/4(.
)4( العمدة)1432/5(.
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الق���ارئ كامل املترادفات، ثم أكش���ف هذا بالنقل ع���ن األصوليني، ليظهر 
املرادف بالسياق.

3 � أنبه على أي مصطلح مترادف حوله إشكاالت ظاهرة .
4 � أبني سبب الترادف إذا وجد .

5 � املصطلحات املوهمة بالترادف، أنبه عليها، رفعا للتوهم .
6 � ال أدخ���ل احل���د احلقيقي والرس���مي يف مترادفات املصطلحات ؛ 
ألن���ه ال ترادف فيهم���ا عند أغلب علماء األصول، بخ���اف احلد اللفظي 

فأدخلته ؛ العتبار الكافة من األصوليني  له .

حدود البحث:

الدراس���ة مناطة بأش���هر مصطلحات أصول الفق���ه املترادفة املبثوثة 
يف كتبه، مبا يف ذلك املصطلحات املشهورة من علوم أخرى ؛ كعلم الفقه، 
أو ال���كام، أو الفلس���فة، أو املنط���ق، الدارج���ة يف املصنف���ات األصولية ؛ 
كالتصور، والتصديق، والبديهي، والس���بر والتقس���يم، وغيرها ؛ لشهرتها 
وجريانه���ا يف كتب األص���ول، لداللتها على مدل���والت أصولية ؛ فأدخلتها 

ضمن هذه الدراسة .
أسئلة البحث:

1 � هل يوجد ترادف يف املصطلح األصولي؟
2 � هل ميكن جمع املصطلحات املترادفة يف املصطلح األصولي ؟.

3 � ما هو سبب االختاف بني هذه املصطلحات مع احتاد داللتها ؟.
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أهداف البحث: 

1 � إثبات الترادف يف املصطلح األصولي .
2 � جمع املترادفات يف املصطلح األصولي . 

3 � محاولة حترير سبب االختاف بني هذه األسماء يف داللتها على 
معنى واحد .

4 � إزاحة ورفع اللبس الواقع عن تعدد األسماء للمصطلح الواحد .
4 � بيان بعض القواعد األصولية يف الترادف .

خطة الدراسة:

جاءت خطة هذه الدراسة � وهلل احلمد � وفق املفردات التالية:
املبحث األول: تعريف الترادف لغة واصطاحا .
املبحث الثاني: وقوع الترادف يف اللغة العربية .

املبحث الثالث: الترادف عند علماء أصول الفقه  .
املبحث الرابع: الترادف بني اإلخال بالفهم، واإلفصاح عنه.

املبحث اخلامس: قواعد أصولية يف الترادف:
القاعدة األولى: األصل يف الكام التباين وعدم الترادف .

القاع���دة الثاني���ة: يجوز إقام���ة أحد املترادفني مق���ام اآلخر يف اللغة 
الواحدة .

القاعدة الثالثة: ال ترادف بني احلد، واحملدود .
املبحث السادس: أسباب الترادف يف املصطلحات األصولية  .

املبحث الس���ابع: أش���هر املترادف���ات األصولية، مرتبة حس���ب ترتيب 
حروف املعجم .
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الترادف في المصطلح األصولي

املبحث األول: تعريف الترادف لغة واصطاحا: 

أ � الترادف لغة: من الثاثي: « ردف« يدل على اتباع الشيء، والترادف: 
ْدُف َما تَبع َش���يْئا َفُهَو ِرْدُفه، َوِإذا تَتابَع ش���يءٌ خلَْف َشْيء فهو  التتابع، والرِّ
الت���رادف يَُق���ال: َجاَء الَْقْوم ُرَداَفى، أَي بَعضهم يَتْب���ُع بَْعًضا، ويَُقال: َرِدْفُت 

الرجَل وأَْرَدْفته ِإذا ركبَت َخلفه)1( .
ب � الترادف اصطاحا: ع���رف البيضاوي)ت685ه�( الترادف بأنه: 
"توالي األلفاظ املفردة، الدالة على شيء واحد، باعتبار واحد«،  كاإلنسان 

والبشر)2(.
ش���رح التعري���ف)3(: توالي األلفاظ: أي تتابعها ف���كل لفظ يتبع اللفظ 
اآلخ���ر يف داللت���ه على املعنى امل���راد .واختار األلفاظ، ولم يقل األس���ماء؛ 
ليش���مل األس���ماء كالب���ر والقمح، واألفع���ال كجلس وقع���د، واحلرف مثل 

«على« و «يف« يف قوله تعالى:ژ  ہ  ہ  ہ  ھژ]طه: 71[.
املفردة: احتراز عن املركبة ؛ كاحلد مع احملدود، والرسم مع املرسوم؛ 
فهي ال تكون مترادفة فإذا عرفنا مصطلحا بتعريف ؛ فإن املعرف والتعريف 

ال يكونان مترادفني .
الدالة على شيء واحد: احتراز عن توالي األلفاظ املتباينة املتفاصلة؛ 

)1( انظر: تهذيب اللغة)68/14(، مقاييس اللغة)503/2( مادة “ ردف” .
)2( املنه���اج م���ع نهاية الس���ول)ص103(، اإلبه���اج )238/1(، وانظر: احملص���ول)253/1(، نفائس 

األصول)695/2(، التحبير)979/2( .
)3( انظ���ر: احملص���ول)253/1(، نفائ���س األص���ول)694/2(، نهاي���ة الس���ول)ص103(،  اإلبه���اج 

)238/1(، إجابة السائل)ص264(، إرشاد الفحول)56/1(.
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فإنها تدل على األشياء املتعددة كاإلنسان، والفرس، واحلمار.
باعتب���ار واح���د: يخ���رج من���ه م���ا كان باعتبارين كالصف���ات اخملتلفة 
ملوص���وف واح���د ؛ فه���ذا ال يكون ترادف���ا ؛ كما لو وصفت الس���يف بعدة 
صفات كالصارم واملهند، فهذا ال يكون ترادفا، أو وصفت اإلبل أو اخليل 
بأكثر من وصف ؛ ألنها ليس���ت أس���ماء له بأصل الوضع، بل هي صفات، 
قال الغزالي)ت505ه�(: « قد تلتبس املترادفة باملتباينة، وذلك إذا أطلقت 
أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة، رمبا ظن أنها مترادفة؛ 
كالس���يف واملهند والصارم ؛ فإن املهند يدل على الس���يف مع زيادة نس���بة 
إلى الهند ؛ فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف، والصارم يدل على السيف 

مع صفة احلدة والقطع، ال كاألسد والليث«)1(. 

املبحث الثاني: وقوع الترادف يف األسماء اللغوية:

الت���رادف واق���ع يف اللغة ومش���تهر ومع���روف عند الع���رب، وهو قول 
غالب أهل اللغة، قال سيبويه )ت180ه�(: « اعلم أّن من كاِمهم اختاف 
اللفظ���نِي الختاف املعني���نِي، واخت���اَف اللفظنِي واملعنى واح���ٌد، واتفاق 
اللفظ���ني واخت���اف املعني���ني... واخت���اف اللفظني واملعن���ى واحٌد نحو: 
ذه���َب وانطلَق«)2(، وقال ابن جني)ت392ه�(: « باب يف تاقي املعاني على 
اخت���اف األص���ول واملباني: هذا فصل م���ن العربيِّة حس���ن كثير املنفعة، 
قوي الداللة على ش���رف هذه اللغة. وذلك أن جتد للمعنى الواحد أسماء 

)1( املستصفى)ص27(.
)2( الكتاب)24/1(.
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كثي���رة، فتبحث عن أصل كل اس���م منها فتجده مفض���ي املعنى إلى معنى 
صاحبه«)1(.

حت���ى توس���عوا يف الترادف فذكروا لألس���د مائة وخمس���ني اس���ما، 
وبعضهم أوصلها إلى خمسمائة اسم، وللحية مائتني، وذكر األصمعي أنه 
يحفظ للَحَجر س���بعني اس���ما)2(، وألف مجد الدين الفيروزآبادي صاحب 
القاموس كتابا س���ماه«الروض املس���لوف فيما له اسمان إلى ألوف«، وذكر 
أيضا الفيرزوآبادي أن للَعس���ل ثمانني اسما أوردها يف كتابه الذي سماه« 
ترقيق األس���ل لتصفيق العس���ل«)3(، وأورد ابن العربي)ت543ه�( بإس���ناده 
إل���ى أب���ي علي الفارس���ي أنه ق���ال: «كنت مبجلس س���يف الدول���ة بحلب، 
وباحلض���رة جماعة من أهل اللغة، ومنهم اب���ن خالويه، فقال ابن خالويه: 
أحفظ للس���يف خمس���ني اس���ًما، فتبس���م أبو علي وقال: ما أحفظ له إال 
اس���ًما واحًدا وهو الس���يف. فقال ابن خالويه: فأين املهند؟ وأين الصارم؟ 
ْخَذُم؟ وجعل يعدد. فق���ال أبو علي: هذه صفات  ُس���وُب؟ َوأَيْ���َن امْلِ َوأَيَْن الرَّ

.وكأن الشيخ ال يفرق بني االسم والصفة«)4(.
ورمبا هذا التوس���ع بالترادف كانت الشرارة التي أثارت علماء اللغة � 
د)5( �  لينكر عدد من كبار علماء  كما يقول الدكتور محمد نور الدين املُنجِّ

)1( اخلصائص )115/2( .
)2( انظر: الصاحبي)ص22( .

)3( انظر: املزهر)320/1(، البلغة إلى أصول اللغة)ص119(.
)4( أحكام القرآن البن العربي)337/2(، وانظر: تشنيف املسامع)420/1(، الغيث الهامع)ص162(، 

املزهر )318/1(.
)5( انظر كتابه: الترادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق)ص37(.
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اللغة الترادف يف اللغة جملة، وأش���هر من قال به:ابن األعرابي)ت231ه�( 
وه���و أول م���ن أنكر الترادف، ث���م تبعه تلمي���ذه ثعلب)ت291ه����(، ثم ابن 
األنباري)328ه�(، ثم ابن فارس)ت395ه�(، وأبو هال العسكري)ت395ه�(، 
وم���ن بعدهم،  إل���ى الراغب األصفهاني)ت502ه����( وغيرهم)1(، يقول ابن 
فارس)ت395ه�(: « إن االس���م واحد وهو «السيف« َوَما بعده من األلقاب 
صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى األخرى«)2(، وألف 
أبو هال العس���كري)ت395ه�( كتابا س���ماه «الفروق اللغوية« كان قصده 
الرد على من قال بالترادف، وبيان الفروق بني كل لفظتني يعتقد ترادفهما 
فقال: « وكما ال يجوز أَن يدل اللَّْفظ الَْواِحد َعلى َمْعنيني، َفَكَذِلك ال يجوز 
أَن يك���ون اللفظ���ان يدالن على معنى َواِحد ؛ ألَن يِف َذِلك تَْكِثير للغة مِبَا ال 

َفاِئَدة ِفيِه«)3(.
 وق���ال الراغب األصفهاني)ت502ه�( يف صدر: « املفردات«: « وأُتبع 
هذا الكتاب- إن شاء اهلل تعالى ونسأ يف األجل- بكتاب ينبئ عن حتقيق 
األلف���اظ املترادف���ة على املعن���ى الواحد، وما بينها من الف���روق الغامضة، 
فبذل���ك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ م���ن األلفاظ املترادفة دون غيره 
م���ن أخواته، نحو ذكر القلب م���ّرة، والفؤاد مرة، والصدر مّرة، ونحو ذكره 
تعال���ى يف عقب قّص���ة: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ژ ]الروم/ 21[، ويف 
)1( انظر:البح���ر احملي���ط يف أص���ول الفق���ه)356/2(، املزه���ر يف اللغ���ة)316/1(،  عل���م الداللة 
)218/2(، ألحمد مختار عمر، الترادف يف القرآن الكرمي دراسة لغوية )ص37(، بحث تكميلي 
مق���دم لني���ل درجة املاجس���تير يف اللغة العربية، يه���وذا حمزة أبوبكر، ماليزي���ا، جامعة املدينة 

العاملية، 1433ه� .
)2( الصاحبي)ص59( .

)3(  الفروق اللغوية)ص23( .
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ژ  جخ  حخ   ژ  أخ���رى:  ]يون���س/ 24[، ويف  ژ  ی  ی   ژ  أخ���رى: 
]البقرة/ 230[، ويف أخرى: ژ گ  گ  ژ ]األنعام/ 98[، ويف أخرى: 
ژ ڀ  ڀ    ژ ]آل عم���ران/ 13[، ويف أخ���رى: ژ ٺ  ٿ      ژ ]الفج���ر/ 5[، 

ويف أخ���رى: ژ چ  چ  ژ ]ط���ه/ 54[، ونحو ذلك مّما يع���ّده من ال يحّق 
 ِ ْمُد هلِلَّ احل���ّق، ويبط���ل الباط���ل أّنه باب واحد، فيق���ّدر أنه إذا فّس���ر: احْلَ
بقوله: الشكر هلل، و"الَريَْب ِفيِه" ب�: ال شك فيه، فقد فّسر القرآن، و وّفاه 
التبيان")1(، وهذا القول هو الذي أظهر إيجاد الفروق اللغوية الدقيقة بني 

املفردات متشابهة املعنى، التي زعم الفريق األول فيها الترادف .
 فمما سبق اعتمد من نفى الترادف يف اللغة على أصلني: 

أ � عدم فائدة الترادف ملا فيه من تكثير األلفاظ با فائدة .
ب �  وتضم���ن كل مفردة مع���ان تنفرد بها عن األخرى ال محالة ؛ ألن 
الع���رب ال تغاير ب���ني األلف���اظ إال لتغاير املعاني ؛ فكي���ف جتعل األلفاظ 
متماثل���ة يف معناها م���ع اختاف تركيبها، حتى يق���ال: هذه املفردة متاثل 

تلك؟ .
 ق���ال الدكت���ور أحمد مختار عمر)ت1424ه�(: « يتبني لنا مما س���بق 
أن���ه إذا أردن���ا بالترادف التطابق التام الذي يس���مح بالتبادل بني اللفظني 
يف جميع الس���ياقات، دون أن يوجد فرق بني اللفظني، يف جميع أش���كال 
املعنى األساس���ي واإلضايف واألسلوبي والنفس���ي واإليحائي، ونظرنا إلى 
اللفظ���ني يف داخ���ل اللغة الواحدة، ويف مس���توى لغوي واحد، وخال فترة 
زمنية واحدة، وبني أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة ؛ فالترادف غير موجود 

)1(  املفردات)ص56(.
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على اإلطاق«)1(.
ولك���ن م���ن قال بالت���رادف لم يرد نفي أي فرق ب���ني اللفظتني ؛ إذ لم 
يصرح���وا بهذا، بل أرادوا بالترادف صاحية حلول مفردة محل األخرى، 
حسب السياق الذي يصلح إلقامة مفردة مكان هذه املفردة، وهذا ال يعني 
انتف���اء الف���رق بينهم���ا البتة ؛ ألن ه���ذا مما ال ينكر ؛ ف���كل العرب تعرف 
الفصاحة والبيان وأحد أركانها اختيار اللفظة املناسبة لسياق الكام، إما 
من حيث مناسبة معنى املفردة، وإما من حيث خفتها، أو من حيث تركيب 

حروفها ومخارجها .
 وله���ذا قال البازري: « اعل���م أن املعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ 
بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزأي اجلملة قد يعبر عنه 
بأفص���ح م���ا يائم اجلزء اآلخر، وال بد من اس���تحضار معاني اجلمل، أو 
استحضار جميع ما يائمها من األلفاظ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها، 
واس���تحضار هذا متعذر على البشر يف أكثر األحوال، وذلك عتيد حاصل 
يف علم اهلل تعالى ؛ فلذلك كان القرآن أحسن احلديث وأفصحه، وإن كان 
مشتما على الفصيح واألفصح، واملليح واألملح، ولذلك أمثلة منها: قوله 
تعالى:﴿وجن���ى اجلنتني دان﴾ لو ق���ال مكانه: «وثمر اجلنتني قريب«؛ لم يقم 
مقامه من جهة اجلناس بني اجلنى واجلنتني، ومن جهة أن الثمر ال يشعر 

مبصيره إلى حال يجنى فيها، ومن جهة مؤاخاة الفواصل«)2(.
 كما أن من نفى الترادف لم ينِف صاحية وضع مفردة مكان أخرى 

)1( علم الداللة)227/2(.
)2( اإلتقان يف علوم القرآن )25/4(، ونقله عن كتاب البازري بعنوان:” أنوار التحصيل يف أس���رار 

التنزيل«.والظاهر أنه لم يطبع .
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البت���ة، وإمنا أراد أن كل مفردة تتضمن م���ن املعاني ما ال تتضمنه املفردة 
األخرى ؛ فكما بينهما اش���تراك بينهما افتراق ؛ فهم ال ينفون االشتراك، 
ولكن يثبتون االفتراق، وقد يتسع االشتراك بينهما وقد يضيق، ولهذا فإن 
منكري الترادف ؛ كالراغب األصفهاني يفسر مفردة بأخرى دون ذكر فرق 
بينهما، وكأن إحداهما مرادفة لألخرى، وهذا تكرر عنده بألفاظ متعددة 
َي امِلْشَوُذ: الِعَماَمَة)1(، وال يعقب لبيان  من كتابه املفردات فيقول مثا: ُسمِّ

الفرق بينهما)2(.
 وقبل الراغب ابن األعرابي)ت231ه�( أول منكري الترادف، كل معاجم 
اللغة مليئة بتفسيره مفردة مبفردة، دون بيان الفرق بينهما فيوردها كأنها 
ْش���َوُذ والِعَماَدة،  ألف���اظ مترادف���ة، فمثا يذكر املعاني املتعددة للعمامة: امْلِ
دون بي���ان الفرق بينهما،  ويق���ول: «يَُقاُل: َزلَْعتُه وَس���لَْقتُه وَدثَثْتُه وَعَصْوتُه 
وَهَرْوتُ���ه وَفَأْوته مبعنى واحد«، ومثل اب���ن األعرابي ثعلب، وابن األنباري، 
واب���ن فارس وغيرهم ؛ كلهم يفس���رون لفظة بلفظ���ة يعرف هذا من طالع 
مقاييس اللغة واجململ وغيرها، دون أي تعقيب يتضمن الفرق بينهما)3( ؛ 

فبعض الباحثني عد هذا تناقضا ممن أنكر الترادف)4( .

)1( املفردات)ص585( مادة:”عم”.
)2( يق���ول د.كم���ال رش���يد يف كتابه:”الترادف يف القرآن” بعد أن رد عل���ى الراغب إنكاره للترادف 
)ص134(”فلقد قمت بدراس���ة كتاب األصفهاني، )مفردات غريب القرآ ن(، واستخلصت منه 
قائم���ة نطق بها األصفهاني حيث اعترف بالترادف القرآني ضمًنا، إذ فس���ر القرآن بالقرآن، 
اللفظة باللفظة، يف بعض احلاالت، واستطرد وتوسع ورجع إلى أصل الوضع يف حاالت أخرى”.
)3( انظر: مقاييس اللغة)225/3(،  لس���ان العرب)297/3( )143/8(، الترادف يف القرآن الكرمي 

بني النظرية والتطبيق)ص38(. 
)4( كما وصف د.كمال رشيد يف كتابه:”الترادف يف القرآن” الراغب األصفهاني، ورد عليه .
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 والظاهر أن هذا ليس بتناقض من منكري الترادف ؛ بل نظروا تارة 
جلانب االش���تراك بني املفردتني ؛ ففس���روا مفردة بأخ���رى، وتارة نظروا 
جلان���ب االفتراق واالختاف ؛ فأنكروا الترادف مبفهومهم للترادف، وهو 

التطابق التام بني املعنيني.
 ولهذا ميكن أن نقرب بني الفريقني املثبت واملنكر للترادف ؛ بأن كل 
واحد من املنكر واملثبت له تفس���ير للترادف ؛ فاملثبتون للترادف يفسرونه 
باالشتراك بني املفردتني فيقولون به، واملنكرون يفسرونه باالختاف بني 
املفردت���ني فينكرون���ه، ومع هذا ف���ا املثبتون ينكرون وج���ود اختاف بني 
املفردتني، وال املنكرون ينكرون وجود اش���تراك بينهما ؛ لذا قال الزركشي 
)ت794ه����(: « واحلاص���ل أن من جعلها مترادفة نظ���ر إلى احتاد داللتها 
على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها مبزيد معنى، فهي تشبه 

املترادفة يف الذات، واملتباينة يف الصفات«)1(.

املبحث الثالث: الترادف عند األصوليني: 

بالنظر ملوقف األصوليني من الترادف ميكن بيانه باآلتي:
األول: وقوع الترادف يف األسماء اللغوية :

أ �  إذا كان من لغتني مختلفتني:  
اتفقوا على وقوع الترادف كما بني العربية والفارس���ية ؛ فكل واحدة 
م���ن اللغتني تطل���ق على «الكأس« لفظة مختلفة ع���ن األخرى، تدالن على 

)1( تشنيف املسامع بجمع اجلوامع )1/ 421(.
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شيء واحد، وجعله الرازي معلوما بالضرورة)1(.
ب � إذا كان من نفس اللغة: فعلى ضربني:

1 � الت���رادف احمل���ض:  وهو الذي يكون باعتبار ال���ذات، بلفظتني أو 
أكثر، تدالن على ذات الش���يء بالتطابق ؛ كاحلنطة والبر والقمح ؛ فكلها 
أس���ماء ملسمى واحد، واالس���م والكنية واللقب لشخص واحد، إذا لم يكن 

اللقب للمدح والذم ؛ فاتفق علماء األصول على القول به)2( . 
2 � املتكاف���ئ: وهو املترادف باعتبار االس���م، املتباين باعتبار الصفة، 
وس���ماها اإلس���نوي)ت772ه�( «املتباينة املتصلة« وتبعه من جاء بعده على 
هذا)3(؛ كأسماء اهلل � عز وجل � احلسنى، وأسماء القرآن الكرمي، وأسماء 
النبي عليه الصاة والس���ام، وأس���ماء اجلنة والنار، وأسماء يوم القيامة، 
وأسماء السيف وغيرها)4( ؛ فجعلها بعض األصوليني متباينة غير مترادفة، 

)1( احملصول )255/1(.
)2( نق���ل االتف���اق صاحب كت���اب: املباحث اللغوي���ة وأثرها يف أصول الفقه )ص70(، واس���تقرأت 
أق���وال أش���هر علماء األصول ل���م أجدا مخالفا يف الترادف احملض ؛ ابت���داء بالباقاني وإمام 
احلرم���ني والغزال���ي، وم���رورا بالرازي واآلم���دي والق���رايف والبيضاوي وابن مفلح والس���بكي 
والزركش���ي واب���ن أمير حاج، وانتهاء بالش���وكاني ؛ فكلهم ذكر الت���رادف يف موقف من مواقفه 
املس���تصفى)ص26(،  التلخي���ص)116/1(،  واإلرش���اد)207/1(،  انظر:التقري���ب  ل���ه،  مق���را 
احملصول)253/1(، اإلحكام لآلمدي)18/1(، شرح تنقيح الفصول)ص30(، أصول الفقه البن 
مفلح )65/1(، اإلبهاج )238/1، 241(، تش���نيف املسامع)420/1(، التقرير والتحبير)70/1(، 

إرشاد الفحول )57/1(.
)3( نهاية السول)ص90(.

)4( أطل���ق اب���ن القي���م عل���ى الن���وع األول:”الت���رادف احمل���ض “ وه���و الت���رادف باعتب���ار الذات، 
وأطل���ق عل���ى النوع الثاني وه���و املترادف باعتبار ال���ذات املتباين باعتبار الصف���ة “املترادفات 
كم���ا يف روض���ة احملب���ني)ص54(، ونقل���ه عن���ه امل���رداوي يف التحبي���ر)360/1(. املتكافئ���ة” 
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قال الغزالي )ت505ه�(: « قد تلتبس املترادفة باملتباينة، وذلك إذا أطلقت 
أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة، رمبا ظن أنها مترادفة 
؛ كالس���يف واملهند والصارم ؛ فإن املهند يدل على السيف مع زيادة نسبة 
إلى الهند؛ فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف، والصارم يدل على السيف 
م���ع صف���ة احلدة والقطع، ال كاألس���د والليث«)1(، وقري���ب منه ابن قدامة 

)ت620ه�( )2( .
واآلمدي )ت631ه�( الذي قال: « وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي 
متباين���ة، وذل���ك عندما إذا كانت األس���ماء ملوضوع واح���د باعتبار صفاته 
اخملتلف���ة ؛ كالس���يف والصارم والهندي، أو باعتب���ار صفته وصفة صفته؛ 
كالناطق والفصي���ح، وليس كذلك«)3(،واإلس���نوي )ت772ه�(، والرجراجي 

وغيرهم)4( .
 وبع���ض علم���اء األصول ل���م يفرق ب���ني النوعني: احمل���ض واملتكافئ 
فاعتبرهم���ا كلها مترادفة، وأدخلهما يف بعض ؛ كالرازي )ت606ه�( الذي 
ق���ال: « من الناس من أنك���ره، وزعم أن الذي يظن أنه من املترادفات فهو 
من املتباينات التي تكون لتباين الصفات أو لتباين املوصوف مع الصفات، 
والكام معهم إما يف اجلواز، وهو معلوم بالضرورة، أو يف الوقوع وهو إما 
يف لغتني وهو أيضا معلوم بالضرورة، أو يف لغة واحدة وهو مثل: األس���د 
والليث، واحلنطة والقمح، والتعس���فات التي يذكرها االشتقاقيون يف دفع 

)1( املستصفى)ص27(.
)2( روضة الناظر)73/1(.

)3( اإلحكام)25/1(.
)4( انظر: نهاية السول)ص90(، رفع النقاب)281/1(.
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ذلك مما ال يشهد بصحتها عقل وال نقل ؛ فوجب تركها عليهم«)1(؛ فنص 
عل���ى املوصوف مع الصفات مما يدل عل���ى أنه ال فرق عنده بني النوعني 

الترادف احملض، واأللفاظ املتكافئة، ولم يفرق بينهما.
 ث���م جاء صفي الدي���ن الهندي )ت715ه�( ووضح ه���ذا األمر وجاه 
ودم���ج نوعي الترادف م���ع بعضهما، ولم يظهر فرقا معتبرا بينهما، إال يف 
شيء يسير، فقال: « من الناس من أنكر وقوعه يف اللغة العربية، وزعم أن 
كل ما يظن أنه من املترادفات فهو من املتباينات التي تتباين بالصفات، كما 
يف اإلنسان والبشر؛ فإن األول: موضوع له باعتبار النسيان، أو باعتبار أنه 
«يونس«، والثاني: باعتبار أنه بادي البش���رة، وكذلك اخلندريس، والعقار، 
فإن األول: باعتبار العتق، والثاني: باعتبار عقر الدن لشدتها. أو بالذات، 
والصفة، كاألس���د والليث؛ فإن الثاني: يدل على الذات مع اعتبار الصفة 
وه���ي: إما «م���ع« التوث���ب، إذا «الليث« اس���م لضرب م���ن «العناكب« التي 
تصطاد الذباب بالتوثب، أو باعتبار أنه يلوث ويكثر للفس���اد.. وما يتكلفه 
االش���تقاقيون من التكلفات الن���ادرة البارزة فذلك مما ال يش���هد لصحته 
عق���ل وال نق���ل. نعم «بعض« م���ا يظن انه من املترادف���ات فيجوز أن يكون 
م���ن املتباين���ات تباين الصفتني، أو تباين الصفة وصفة الصفة، فأما الكل 

فا«)2( .
 وأك���د هذا الش���وكاني)ت1250ه�( بقوله: « ول���م يأتوا بحجة مقبولة 
يف مقابلة ما هو معلوم بالضرورة، من وقوع الترادف يف لغة العرب، مثل: 
األس���د والليث، واحلنط���ة، والقمح، واجللوس والقع���ود، وهذا كثير جدا، 

)1( احملصول)255/1(.
)2( نهاية الوصول)198/1(.
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وإن���كاره مباهتة«)1( وقال: « وقوله���م: إن ما يظن أنه من الترادف، هو من 
اختاف الذات والصفة، كاإلنس���ان والبش���ر، أو الصفات كاخلمر لتغطية 
العقل، والعقار لعقره أو ملعاقرته، أو اختاف احلالة السابقة كالقعود من 
القيام، واجللوس من االضطجاع ؛ تكلف ظاهر، وتعس���ف بحت، وهو وإن 
أمك���ن تكل���ف مثله يف بعض املواد املترادفة، فإنه ال ميكن يف أكثرها، يعلم 

هذا كل عالم بلغة العرب«)2( .
 ووص���ف امل���رداوي )ت885ه����( من فرق بني النوع���ني ليرد أحدهما 
بالتكل���ف، فقال: « من ذهب إلى املنع ق���ال: ما يظن أنه من املترادف فهو 
م���ن اختاف الذات والصفة ؛ كاإلنس���ان والناط���ق، أو اختاف الصفات 
كاملنش���ئ والكاتب، أو الصفة وصفة الصف���ة كاملتكلم والفصيح، أو الذات 

وصفة الصفة كاإلنسان والفصيح، وكل هذا تكلف«)3(.
الثاني: الترادف يف األسماء الشرعية:

منعت طائفة من األصوليني وقوع الترادف يف األس���ماء الش���رعية ؛ 
كالرازي)ت606ه����( فق���ال: « وأما املترادف فاألظه���ر أنه لم يوجد ؛ ألنه 
ثب���ت أن���ه على خاف األصل فيقدر بقدر احلاج���ة«)4(، ولهذا من نظر يف 
تفس���يره: «مفاتيح الغيب« الح���ظ تضييقه الكثير على الترادف يف ألفاظ 
الق���رآن الك���رمي ؛ ألن كل لف���ظ يف القرآن الكرمي ال ميك���ن أن يعبر غيره 
عنه تعبيرا كاما،  مع  أن من توس���ع بذلك ذكر أمثلة كثيرة للمترادف يف 

)1( إرشاد الفحول)57/1(.

)2( إرشاد الفحول)57/1(.
)3( التحبير)365/1(.

)4( احملصول )316/1(.وانظر: البحر احمليط)358/2(.
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القرآن الكرمي .
 وقري���ب م���ن الرازي ابن تيمية )ت728ه�( حيث قال: « فإن الترادف 
يف اللغ���ة قلي���ل، وأما يف ألفاظ القرآن ؛ فإما ن���ادر، وإما معدوم، وقل أن 
يعب���ر ع���ن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب 

ملعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن«)1(.
وخالف عدد من األصوليني هذا القول،  فأثبتوا الترادف يف األسماء 
الش���رعية ؛ كالقرايف، والصفي الهندي، والس���بكي، والزركشي وغيرهم ؛ 
إذ قرروا وقوع الترادف يف األسماء الشرعية)2(، قال الزركشي)ت794ه�( 
يف مس���ألة وقوع الترادف يف القرآن الك���رمي: « والصحيح: الوقوع، لقوله 
تعال���ى: «ولق���د بعثنا يف كل أم���ة« ]النحل: 36[ ويف موضع «أرس���لنا« وهو 

كثير«)3(.
وقال الصف���ي الهندي)ت715ه�(: « وأما الترادف: فاألغلب وقوعه- 
أيض���ا- «كالف���رض« و «الواجب«، على رأي الش���افعي- رض���ي اهلل عنه، 
و «التزوي���ج«، و «اإلن���كاح«، و «الزوج���ة«، و «املنكوح���ة«، و «املس���تحب« و 

«املندوب«)4(.
وهذا هو الذي يترجح � واهلل أعلم � ؛ إذ القرآن والسنة عربيان، وما 

ثب���ت يف لغ���ة العرب ثبت فيهما ، كما ق���ال تعالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ ]البقرة: 104[ 

)1( مجموع الفتاوى)341/13(.
)2( انظر:نفائس األصول)843/2(،  اإلبهاج)286/1(. 

)3( البحر احمليط)359/2(.

)4( نهاية الوصول)313/2(.
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فع���دل عن كلم���ة فيها نبز وس���خرية، إلى كلمة أخرى ت���ؤدي نفس املعنى 
ۢن بُورَِك َمن ِف ٱنلَّارِ َوَمۡن 

َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ خالية عن ذلك، وكما قال تعالى ﴿ فَلَمَّ

تَىَٰها نُودَِي ِمن َشِٰطيِٕ ٱلَۡوادِ 
َ
آ أ َحۡولََه��ا ﴾ ]النمل: 8[، ويف اآلية األخ���رى: « ﴿ فَلَمَّ

ۡيَمِن ﴾ ]القصص: 30[.
َ
ٱۡل

وكذا رواة السنة تارة يعبرون بلفظ، ومرة أخرى يعبرون بآخر، لكونه 
ي���ؤدي إلى نفس املعنى، وتفس���ر الروايات بعضها بعض���ا، كما قال اإلمام 
أحمد:"احلدي���ث إذا ل���م جتمع طرق���ه لم تفهمه، واحلديث يفس���ر بعضه 

بعضا")1(. 

املبحث الرابع: الترادف بني اإلخال بالفهم، واإلفصاح عنه: 

م���ن توق���ف يف الترادف من أهل اللغ���ة، أو من بعض أهل األصول يف 
األس���ماء الشرعية ؛ رأوا خروجه عن قاعدة لغوية مهمة وهي: األصل يف 
األلف���اظ أنها موضوع���ة لإلفهام)2( ؛ فإذا كان املعن���ى يعبر عنه بأكثر من 
لفظ أدى إلى تداخل الدالئل، وأعاقت فهم املراد ؛ فتارة يعبر عنه بلفظ، 
وم���رة أخ���رى يعبر عنه بلفظ آخر ؛ فيؤدي هذا إلى اضطراب الفهم على 
اخملاطبني،  قال اآلمدي)ت631ه�(: « إذا احتد االس���م دعت حاجة الكل 
إل���ى معرفت���ه، مع خفة املؤون���ة يف حفظه فعمت فائ���دة التخاطب به، وال 
كذل���ك إذا تعددت األس���ماء ؛ ف���إن كل واحد على أمري���ن: بني أن يحفظ 
مجم���وع األس���ماء، أو البعض منها، واألول ش���اق جدا وقلم���ا يتفق ذلك، 

)1( اجلامع ألخاق الراوي)212/2(.
)2( انظ���ر القاع���دة يف: رس���ائل اب���ن حزم)202/4(، ش���رح مختص���ر الروض���ة)253/2(، البحر 

احمليط)360/2(، كشف األسرار)41/2(.
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والثاني فيلزم منه اإلخال بفائدة التخاطب،  جلواز اختصاص كل واحد 
مبعرفة اسم، ال يعرفه اآلخر«)1( .

 وق���ال القرايف)ت684ه�(: « إنه يخل بالفهم التام؛ الحتمال أن يكون 
املعلوم لكل واحد من املتخاطبني غير االس���م الذي يعلمه، فعند التخاطب 
ال يعل���م كل واح���د منهما مراد اآلخر، فيحت���اج كل واحد منهما إلى حفظ 

تلك األلفاظ ؛ حذرا عن هذا احملذور، فتزداد املشقة«)2(.
ويقول���ون ل���و أقررنا ب���أن كل قبيلة تضع لفظا مختلف���ا لنفس املعنى، 
الحتاج الس���ائر بني القبائل إلى ترجمان يترجم له املعاني، وهم أبناء لغة 

واحدة)3( .
ويع���ادل هذا اجلانب املؤثر يف ضعف الت���رادف جانب قوة للترادف؛ 
ألن التعبي���ر ع���ن معن���ى واحد بأكثر م���ن لفظ، مظهر للفصاح���ة والتنوع 
والتع���دد اللغوي، ومبرز لس���عة املفردات وقدرتها عل���ى البيان عن املعاني 
بألف���اظ كثي���رة، ول���ك أن تنظر بأي خطب���ة أو مقدمة كتاب، س���تجد أثر 
املترادف���ات املتعددة يف األلفاظ، بقدرتها على إيضاح املعنى وجماله، قال 
اخلفاجي)ت466ه����(: « ألن الناظ���م أو الناثر إذا حظر عليه موضع إيراد 
لفظ���ة، وكانت اللغة التي ينس���ج منه���ا، ذات ألفاظ كثي���رة تقع موقع تلك 
اللفظة يف املعنى ؛ أخذ ما يليق باملوضع من غير عنت وال مش���قة، وهذا 
غير ممكن لوال الس���عة يف كثرة األس���ماء للمس���مى الواح���د، وتلك فائدة 

)1( اإلحكام)23/1(.
)2( نفائس األصول يف شرح احملصول )2/ 692(.

)3( انظر: اإلعجاز اللغوي يف ألفاظ الترادف من القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف لفظتي:الشك، 
والريب)ص7(.
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حاصلة با خاف«)1(.
 فكم���ا اعتب���روا الترادف فيه لبس وإخال بالفه���م ؛ ففيه أيضا قوة 
وإيضاح للمعنى، وسهولة ويسر على اخملاطب ؛ إذ ملا تتعدد األلفاظ يسهل 
على املتكلم اختيار اللفظ املناس���ب للس���ياق، وكم خدم الترادف الشعراء 
واخلطباء واملتحدثني والكتاب ؛ فلواله لتعذر عليهم نظم الش���عر، وس���جع 
اخلط���ب،  ق���ال اآلمدي)ت631ه����(: « فإن���ه يلزم منه التوس���عة يف اللغة، 
وتكثير الطرق املفيدة للمطلوب ؛ فيكون أقرب إلى الوصول إليه، حيث إنه 
ال يلزم من تعذر حصول أحد الطريقني تعذر اآلخر، بخاف ما إذا احتد 
الطريق، وقد يتعلق به فوائد أخر يف النظم والنثر مبساعدة أحد اللفظني 
يف احل���رف الروي، ووزن البيت، واجلن���اس، واملطابقة، واخلفة يف النطق 
به، إلى غير ذلك من املقاصد املطلوبة ألرباب األدب وأهل الفصاحة«)2(.
وق���ال القرايف)ت684ه����( يف الت���رادف: « التس���هيل واإلق���دار على 
الفصاح���ة ؛ ألنه قد ميتنع وزن البيت وقافيته مع بعض أس���ماء الش���يء، 
ويص���ح مع االس���م اآلخر، ورمبا حصل رعاية الس���جع واملقلوب واجملنس 

وسائر أصناف البديع، مع بعض أسماء الشيء دون البعض«)3(.
وق���ال الطاه���ر ب���ن عاش���ور)ت1393ه�(: « وم���ا يف س���عة اللغة من 
الترادف، وأسماء املعاني املقيدة، وما فيها من احملسنات، ما يلج باملعاني 
إل���ى العقول س���هلة متمكنة، فقدر اهلل تعالى ه���ذه اللغة أن تكون هي لغة 

)1( سر الفصاحة)ص51(.
)2( اإلحكام)24/1(. 

)3( نفائس األصول يف شرح احملصول )2/ 692(.
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كتابه الذي خاطب به كافة الناس«)1(.
ومم���ا يض���اف ألهمية الت���رادف وهو من أجاها: أن تعدد األس���ماء 
ى وموضحة له ؛ فكل اس���م يكش���ف جانبا، أو  كاش���فة عن حقيقة املس���مَّ
ى، ولهذا اعتنت الش���ريعة  جزءاً، أو صفة، أو مقصدا من مقاصد املس���مَّ
به���ذا األمر كثيرا، وأكثرت من أس���ماء مس���مياتها، وخصوص���ا ما كان ذا 
شأن وهيبة ؛ إشعارا منها بأهمية املسمى وتعظيما لشأنه ومقامه، وتبيانا 
وإيضاحا حلقيقته وأصله وماهيته، قال ابن العربي)ت543ه�(: « والشيء 
إذا عظم قدره، عظمت أسماؤه«)2( ؛ كالرب تبارك وتعالى له تسعة وتسعون 
اسما، قال اآلمدي)ت631ه�(: « وانعقاد اإلجماع على تعدد األسماء، وأنها 
تس���عة وتسعون اس���ما«)3(، والقرآن الكرمي عد له الفيروزآبادي)ت817ه�( 
مائة اس���م)4(، والنبي عليه الصاة والس���ام، ذكر اب���ن العربي)ت543ه�( 
أن له س���بعة وستني اسما)5(، والقيامة عد لها د.عمر األشقر)ت1433ه�( 
ثاثة وعش���رين اس���ما)6(، واجلنة لها أكثر من اثني عش���ر اس���ما، والنار 
س���بعة أس���ماء، والفاحتة ذكر لها الرازي)606ه����(، والقرطبي)ت671ه�( 
اثني عشر اسما)7(، ومكة املكرمة أحصى لها النووي)ت676ه�( ستة عشر 

)1( التحرير والتنوير)190/19(.
)2( عارضة األحوذي)306/1(.

)3( أبكار األفكار)499/2(.
)4( انظر: بصائر ذوي التمييز)88/1( .

)5( انظر: عارضة األحوذي)306/1(.
)6( انظر: القيامة الكبرى )ص20 ( .

)7( انظر:مفاتيح الغيب)105/1(، اجلامع ألحكام القرآن)111/1( .
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اسما، شرحها، وبني معانيها)1(، وبالغ السمهودي)ت911ه�( رحمه اهلل يف 
أسماء املدينة، حتى أوصلها إلى أربعة وتسعني اسما، شرح كل اسم، وبني 
أصل���ه، ومعن���اه)2(، والزكاة ذكر لها الباجي)ت474ه�( خمس���ة أس���ماء)3(، 

وغيرها كثير .

املبحث اخلامس: قواعد أصولية يف الترادف:
القاعدة األولى: الترادف خاف األصل:

ويعب���ر ع���ن هذه القاع���دة ب� «الت���رادف خاف األصل فيق���در بقدر 
احلاجة«)4(، أو: » الترادف خاف األصل ؛ فإذا دار اللفظ بني كونه مترادفا 

أو متباينا ؛ فحمله على املتباين أولى«)5(.
ق���ال الصفي الهندي)ت715ه�(: «القائل���ون بوقوع الترادف: اعترفوا 

أنه خاف األصل«)6(.
وق���ال الرجراجي)ت899ه����(: « األص���ل التباي���ن دون الت���رادف، أي 
الراج���ح يف األلف���اظ احلم���ل عل���ى التباي���ن دون الت���رادف«)7(، وقال ابن 
عرفة)ت803ه����(: « تق���دم يف األصول أنه إذا تعارض الت���رادف والتباين 

)1( انظر:تهذيب األسماء واللغات)579/2(، اجملموع)4/8(.
)2( انظر: وفاء الوفاء)13/1(.

)3( انظر: املنتقى)90/2(.
)4( احملصول)256/1(، بلفظ: «األصل عدم الترادف«،  التحصيل من احملصول)231/1( .

)5( البحر احمليط)360/2(.

)6( نهاية الوصول)203/1(.
)7( رفع النقاب)155/1(.
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فالتباين أولى«)1(.
واحلج�������ة يف ه�������ذه القاع�������دة: أن األصل يف كل معنى ي���دل عليه لفظ 
واح���د ؛ فإذا قام لفظ واحد وأظه���ر املعنى املراد  ال حاجة للفظ اآلخر؛ 
فيك���ون ه���ذا من تعري���ف املعرف، وزي���ادة ال حاجة لها ين���زه عنها البلغاء 
واحلكم���اء،  بل قد يؤدي إل���ى اإلخال بالفهم التي يحدثها تعدد األلفاظ 
للمعن���ى الواح���د)2(، قال الرازي)ت606ه�(: « م���ن الناس من قال: األصل 
ع���دم الترادف ؛ لوجه���ني: األول أنه يخل بالفهم الت���ام الحتمال أن يكون 
املعل���وم لكل واح���د من املتخاطبني غير االس���م الذي يعلم���ه اآلخر فعند 
التخاط���ب ال يعلم كل واح���د منهما مراد اآلخر فيحت���اج كل واحد منهما 
إلى حفظ تلك األلفاظ حذرا عن هذا احملذور فتزداد املشقة . الثاني أنه 

يتضمن تعريف املعرف، وهو خاف األصل«)3(.
وق���ال عبد العزيز البخاري)ت730ه�(: « وهو أن يكون بإزاء كل لفظ 
معن���ى واح���د، وأن ال يكون ملعنى واحد إال لف���ظ واحد ؛ ألن الكام وضع 
لإلفهام، واالش���تراك يخل به، والترادف يوجب إخاءه عن الفائدة، وذلك 
ال يليق باحلكمة«)4(، وقال الزركشي)ت794ه�(: « الترادف خاف األصل؛ 
ف���إذا دار اللف���ظ بني كونه مترادفا أو متباينا فحمل���ه على املتباين أولى ؛ 
ألن القص���د اإلفهام فمتى حصل بالواحد ل���م يحتج إلى األكثر، لئا يلزم 

)1( تفسير ابن عرفة)61/1(.
)2( انظر:التحصي���ل م���ن احملص���ول)231/1(،  نهاي���ة الوص���ول)203/1(، الفائ���ق يف أص���ول 

الفقه)67/1(.
)3( احملصول)256/1(.

)4( كشف األسرار)212/2( .
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تعريف املعرف، وألنه يوجب املشقة يف حفظ تلك األلفاظ«)1(.
وميكن أن يضاف سبب آخر غير ما ذكر، وهو ما ذكره اآلمدي)ت631ه�( 
فقال: «األصل عند تعدد األس���ماء تعدد املس���ميات، تكثي���را للفائدة«)2( ؛ 
فكلما أنتج لنا االسم معنى جديدا فهذا أفضل من البقاء على معنى واحد 

مع تعدد األسماء ؛ فتظهر فائدة وأهمية هذه املسميات .
ولكن يجب أن نتوس���ط بتطبيق هذه القاعدة فإنها تؤول إلى ما سبق 
من تكلف ظاهر يف تطلب الفروق اللغوية بني األلفاظ املتقاربة، دون أدلة 
واضح���ة من كام الع���رب تدعم هذه الفروق ؛ فيلغ���ى الترادف بناء على 
بعض الش���كوك واألوهام التي ال ترتقي إلى الظن، وهذا فيه اعتداء على 

الترادف بإلغائه، والتوسط هو احلق.
القاع�������دة الثانية: يج���وز إقامة أحد املترادفني مق���ام اآلخر يف اللغة 

الواحدة:
هذه قاعدة مهمة يف الترادف ؛ فإنه متى ثبت الترادف ؛ جاز التعبير 

بأحد املترادفني عن اآلخر يف اللغة الواحدة، وهذا على أحوال: 
1� يج���وز أن يعبر مبف���ردة واحدة مكان أخرى مرادف���ة لها، يف اللغة 
الواح���دة، أو جمل���ة مركب���ة بجملة مركب���ة مرادفة له���ا بكاملها ال ببعض 
أفراده���ا، إذا كان مج���رد حكاية لها من لغة واحدة، أو يترجم من لغة إلى 
أخ���رى جملة كاملة، بش���رط اال يغير املعنى ؛ فيج���وز أن يقال: هذا قمح 
جيد، وهذه حنطة جيدة، وهذا بر جيد، هذا يف املفرد، ويف املركب: يجوز 
أن تقول جاء األس���د، أو حضر الليث، ويجوز ترجمة هذه اجلملة إلى لغة 

)1( البحر احمليط)360/2(.
)2(  اإلحكام)26/3(.
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أخرى، وهذا ليس فيه خاف بني األصوليني)1( .
2 � ال يج���وز نض���ع مف���ردة م���كان أخرى له���ا نفس املعن���ى يف لغتني 
مختلفت���ني كالعربية واالجنليزي���ة، إذا كان اخملاطب ال يفهم اللغة الثانية، 
ويجوز لغة إذا كان يفهم كا اللغتني، قال األصفهاني)ت653ه�(: «بل ذلك 
جائز إذا كان الس���امع اخملاطب عارفا باللغتني جميعا«)2( النتفاء اإلخال 

باملعنى .
 كمعن���ى الصاة باللغة االجنليزية يف التعبير عنها بجملة عربية فا 
يج���وز ؛ ألن���ه يؤدي إلى اخت���اط اللغتني وع���دم فهم امل���راد، وضم لفظ 
مستعمل إلى لفظ مهمل ؛ ألن اللغة األخرى مهملة بالنسبة للغة التي ورد 

فيها اخلطاب.
 وكذا ال يجوز استبدال بعض اجلمل املركبة دون بعض بألفاظ مرادفة 
ببع���ض اجلمل م���ن لغة أخرى، إذا كان اخملاط���ب ال يفهم اللغة األخرى ؛ 
كأن يس���تبدل: «خرج���ت من الدار« ب����: «خرجت آز داره« بالفارس���ية، أو 
«اهلل أكبر« ب� «خداي أكبر« يف غير الصاة ؛ فهذه كلها ال جتوز، وأما إذا 
كان نفس اللغة ففيه نزاع بني األصولني كأن يقول:جاء األس���د فيس���تبدل 

ب�:حضر األسد)3(، واملدار باجلواز من عدمه على أمرين:
 أ � فه���م اخملاَط���ب امل���راد، عند نقله إل���ى املرادف ؛ فإذا اس���تبدلنا 
مرادف���ة بأخرى، وعلمن���ا بأن اخملاطب يفهم املعن���ى، وال يؤثر عليه فهذا 

)1( انظر: البحر احمليط)361/2( يف نفي اخلاف يف اللفظ املفرد، و)365/2( يف اللفظ املركب.
)2( الكاشف عن احملصول)126/2(.

)3( انظر:الكاش���ف على احملصول)126/2(، نفائس األص���ول)693/2(، نهاية الوصول)203/1(، 
رفع احلاجب)371/1(،  نهاية السول)ص106(، البحر احمليط)362/2(.



الترادف في المصطلح األصولي

321

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

يجوز، أما إذا كنا نشك يف فهمه لها، فا يجوز.
ب � نق���ل معنى كام املتكلم باملرادف كاما للمخاَطب ؛ إذ قد تقصر 
بعض املرادفات عن نقل املعنى كاما فيُمنع من االس���تبدال، ولهذا فصل 
النقش���واني هذا فق���ال: «الصحيح أن اللغة الواحدة فيه���ا تفصيل ؛ فإنه 
إن ل���م يكن املقصود إال مجرد الفهم قام أحد املترادفني مقام اآلخر، وإن 
كان املقص���ود قافية القصيدة، وروي الش���عر، وأن���واع اجلناس، فا يقوم 
أحدهما مقام اآلخر، فإنه قد يكون ذلك موجودا يف البر، دون القمح«)1(؛ 

فهنا قد تكون اللفظة ذاتها مقصودة دون مرادفاتها .
 وبني السبكي)ت756ه�( مقصد هذا فقال: « أما صحته إذا كانا من 
لغة واحدة ؛ فألن املقصود من التركيب إمنا هو املعنى دون اللفظ ؛ فإذا 
ص���ح املعنى مع أحد اللفظني وجب أن يصح مع اآلخر، الحتاد معناهما . 
وأما عدم صحته إذا كانا من لغتني ؛ فألن اختاط اللغتني يس���تلزم ضم 
مهمل إلى مستعمل ؛ فإن إحدى اللغتني بالنسبة إلى اللغة األخرى مبثابة 
املهم���ل«)2(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: « إن قلت: كيف يتجه جواز تبديل 
اجلمي���ع باإلجم���اع، واملنع على ق���ول إذا بدل البع���ض؟ . قلت: ألن تبديل 
البعض جمع بني اللغتني يف كام واحد، فرمبا خلط على الس���امع، فيخل 
بالفه���م بخاف تبدي���ل اجلميع«)3(، وقال: «أن يب���دل بعض ألفاظ املركب 
دون بعض ؛ كأن يقول حضر األس���د مكان حضر الليث، وكذلك « خداي 

)1( البحر احمليط)362/2(.
)2( اإلبهاج)243/1(.

)3( البحر احمليط)363/2(.
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أكبر« يف غير الصاة، فهذا موضع النزاع«)1(.
ومما يترتب على هذه القاعدة صحة نقل احلديث باملعنى، وكذا سائر 
الكام الذي يترتب عليه أحكام، قال اإلسنوي)ت772ه�( يف هذه القاعدة: 
«وم���ن فوائدها نقل احلديث باملعنى«)2(، وق���ال الغزالي)ت505ه�(: « نقل 
احلدي���ث باملعنى دون اللفظ .. فإذا ج���از إبدال العربية بعجمية ترادفها، 
ف���ألن يج���وز عربية بعربية ترادفها وتس���اويها أولى، وكذلك كان س���فراء 
رس���ول اهلل  يف الب���اد يبلغونه���م أوامره بلغته���م، وكذلك من 
سمع شهادة الرسول  فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى، 
وه���ذا ألن���ا نعلم أنه ال تعبد يف اللفظ، وإمنا املقصود فهم املعنى وإيصاله 

إلى اخللق، وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبد فيه باللفظ«)3(.
وق���ال اب���ن قدامة)ت620ه�(: « وجتوز رواية احلدي���ث باملعنى للعالم 
املف���رق بني احملتمل وغير احملتمل، والظاهر واألظهر، والعام واألعم عند 
اجلمه���ور؛  فيبدل لفًظ���ا مكان لفظ فيما ال يختلف الناس فيه: كاأللفاظ 

املترادفة«)4(.
القاعدة الثالثة: ال ترادف بني احلد احلقيقي والرسمي، واحملدود:

احلد أنواعه ثاثة: حقيقي ورس���مي ولفظي ؛ فاحلقيقي ما أنبأ عن 
ذات احملدود الكلية املركبة، والرس���مي: ما أنب���أ عن احملدود بازم له)5(، 

)1( البحر احمليط)365/2(.
)2(  نهاية السول)ص106(.
)3(  املستصفى)ص133(.

)4(  روضة الناظر)360/1(.
)5(  انظر:كشف األسرار)21/1(، أصول الفقه البن مفلح)45/1( .  
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قال الطويف)ت716ه�(: « التعريف: هو تصيير الش���يء معروفا مبا مييزه 
عما يش���تبه به، بذكر جنس���ه وفصله، أو الزم من لوازمه التي ال توجد يف 
غيره، أو ش���رح لفظ الغريب بلفظ مش���هور مألوف«)1(، فذكر ثاثة أنواع 
للتعريف: احلقيقي، والرسمي، واللفظي، و احلدان: احلقيقي والرسمي، 

احلد واحملدود فيهما غير مترادفني عند غالب األصوليني .
ق���ال الرازي)ت606ه�(: « وزعم كثير من املتكلمني أنه ال معنى للحد 
إال ذلك، فقالوا: احلد تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تفهيما للسائل، 
وليس األمر كما ذكروه على اإلطاق، بل املاهية املفردة إذا حاولنا تعريفها 
بدالل���ة املطابقة لم يكن إال على الوج���ه الذي ذكروه«)2(، ويقصد: أن هذا 
يصح يف املاهيات البس���يطة التي يكف���ي فيها احلد اللفظي لبيانها ؛ ألنه 
ال جن���س فيها، وال فص���ل ؛ فيتصور تعريفها مبا ذكر، وأما املركب املعلوم 
أجزاؤه فا ميكن)3(، قال الس���بكي)ت756ه�(: « فإن احلد واحملدود غير 
مترادفني، على املذهب اخملتار ؛ إذ احملدود دال على املاهية من حيث هي، 

واحلد دال عليها باعتبار داللته على أجزائها؛ فاالعتباران مختلفان«)4(.

)1(  شرح مختصر الروضة)114/1( وينبه هنا لوجود فرق بني “احلد” و”التعريف”، وإن كان بعض 
العلماء يجعلهما من املترادف فيطلق التعريف على احلد واحلد على التعريف ؛ إذ بني الطويف 
)ت716ه�( بعد هذا الفرق بينهما، فقال:” و التعريف أعم من احلد، ألن التعريف يحصل بذكر 
الزم، أو خاصة، أو لفظ يحصل معه االطراد و االنعكاس، و احلد ال يحصل إال بذكر اجلنس، 
و الفصل، املتضمن جلميع ذاتيات احملدود، فكل حد تعريف، و ليس كل تعريف حداً، ألنه قد 

ال يتضمن جميع الذاتيات” .شرح مختصر الروضة)114/1(.
)2(  احملصول)257/1(.

)3(  انظر: الكاشف عن احملصول)126/2(.
)4(  اإلبهاج)238/1(.
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 فلما نحد االس���تقراء � مثا � بأن���ه: تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها 
له)1( ؛ فاحلد واحملدود هنا غير مترادفني ؛ ألن احلد كالشرح للمحدود ؛ 
فنأتي بجملة كلمات تشرح مكونات احلد، بأبرز ما فيه من صفات تفصله 
عن غيره ؛ فليس هو احملدود، بل إيضاح وشرح له، ولذا قالوا: بأن داللة 

احلد تفصيلي، وداللة احملدود إجمالي، فهذا وجه من االستدالل.
 ووج���ه آخ���ر: أن الترادف من باب املف���ردات، واحلد مركب من عدة 

كلمات، فا يكون مرادفا بهذا االعتبار .
ووجه ثالث: أن املترادفني يدل كل منهما باملطابقة على ما يدل عليه 
اآلخر باإلجماع، وليس احلد واحملدود كذلك ؛ فإن مفهوم احملدود املاهية 
من حيث هي، ومفهوم احلد أجزاؤها ؛ ولهذا لفظ احلد دل على األجزاء 
مطابق���ة، ولفظ احمل���دود دل عليها تضمًنا، وال���دال باملطابقة غير الدال 

بالتضمن)2(.
 أما احلد اللفظي وهو: ما أنبأ عن الش���يء بلفظ أظهر عند السائل 
من اللفظ املس���ئول عنه قال الرازي)ت606ه�(: « إذا كان أحد املترادفني 
أظه���ر، كان اجللي بالنس���بة إلى اخلفي ش���رحا له، ورمب���ا انعكس األمر 
بالنس���بة إلى ق���وم آخرين«)3(، فهذا مرادف ل���ه، ؛ كقولنا: العقار: اخلمر، 
والبر:احلنط���ة، والغضنفر:األس���د)4(،  أي متى فس���رنا لفظ���ا بلفظ فهذا 

)1(  انظر: شرح احمللي على جمع اجلوامع)385/2(.
تش���نيف  الس���ول)ص103،  نهاي���ة  اإلبه���اج)238/1(،  اخملتص���ر)178/1(،  بي���ان  انظ���ر:    )2(

املسامع)421/1(، التحبير)367/1(، التقرير والتحبير)171/1( .
)3(  احملصول)257/1(.

)4(  انظر: كشف األسرار)21/1(. 
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مترادف با خاف، قال املرداوي)ت885ه�(: « احلد اللفظي مرادف با 
ن���زاع .. فجعلوه مرادفا، وهو واض���ح، اللهم إال أن يقال: إن اللفظي ليس 

بحد«)1(.

املبحث السادس: أسباب الترادف يف املصطلحات األصولية: 

عن���د النظ���ر للمصطلح إم���ا مرادفات���ه أو مش���تركاته أو تركيباته أو 
غيره���ا؛ يجب التنبه ألصل غ���رض املصطلح ومقاصد بنائه ليحقق أصل 
مقصد وضع االس���م األصلي أو التبعي باإلفهام واملعرفة، ومن املتقرر أن 
مقصد إقامة املصطلحات الداللة على املسميات، ومعرفتها باختصاصها 
بهذا االسم الَعلَم عليها، لتنفصل، وال تختلط بغيرها، فتكون معروفة حال 
التفاه���م باخلطاب والكتاب، قال ابن حزم)ت456ه�(: « لكل مس���مى من 
عرض أو جسم اسما يختص به، يتبني به مما سواه من األشياء، ليقع بها 
التفاهم، وليعلم السامع اخملاطب به مراد املتكلم اخملاطب له، ولو لم يكن 

ذلك ملا كان تفاهم أبدا«)2( .
 وكلم���ا كان املصطل���ح أدل عل���ى املس���مى كان أق���وى وأول���ى، وكلما 
ضعف���ت داللت���ه ضعفت أهميت���ه ؛ فترادف األس���ماء وتعددها للمس���مى 
الواح���د، يج���ب أن يكون خادما ومقيما أص���ل مقصد وضع املصطلح من 
ى مشعر بحقيقته، قال إمام  قوة داللته على مس���ماه ؛ ألنه ُمعرِّف باملس���مَّ
احلرمني)ت478ه�(: « فإن الغرض من احلد اإلشعار باحلقيقة«)3( ؛ فمتى 

)1(  التحبير)367/1( .
)2(  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم)270/3(.

)3( البرهان)22/1(.
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حصل���ت املترادفات هذا الغرض كانت قيمته���ا ظاهرة وفائدتها واضحة، 
أم���ا إذا فاته���ا ذل���ك ضعفت قيمته���ا ؛ ألنها لم تزدنا معرف���ة وداللة على 
مس���ماها ؛ إذ األصل إقامة اس���م واحد للمس���مى  يعرف به، ويفصله عن 
غيره، فوجود أكثر من اس���م للمسمى الواحد يشكل عبئا يف الفهم، وعبثا 

يف  الوضع، فرمبا تداخلت مع غيرها فصعب التمييز بينها .
 وعلي���ه يج���ب أن ننطلق عن هذا األصل لتقرير أس���باب الترادف يف 
املصطل���ح األصولي فيمكن أن نحرر س���ببا عام���ا يف وجود املترادفات يف 
املصطلحات األصولية: أنها جاءت من أجل اكتمال البيان، وزيادة الداللة 
على املس���ميات األصولي���ة، وإيضاح حقيقة وماهية كل اس���م، التي وضع 
املصطلح َعلَماً عليها ؛ ألن تعدد األس���ماء يكش���ف خفايا املسمى، ويجليه 
ويوضح���ه، ق���ال إم���ام احلرمني)ت478ه�( يف أس���ماء «احل���د«: « فاحلد 
واحلقيقة واملعنى على عرف علماء األصول واس���تعمالهم واحدا، وإن كان 
ل���كل واحد من هذه األلفاظ مزية االختصاص يف لس���ان العرب، وأوالها 
باالس���تعمال عن���د أهل األصول لف���ظ احلد، ثم لفظ املعن���ى ؛ فإن لفظة 

احلد ال جتري مستحسنة يف الكشف عن بيان كل شيء وصفاته”)1(.
وباستقراء املصطلحات املترادفة األصولية، تآلف لدي سبعة أسباب 

تفصيلية لوجود الترادف هي: 
1 �  الترادف الش���رعي:يأتي الشرع بأسماء مترادفة للمعنى الواحد، 
وهي من ضمن املصطلحات األصولية ؛ فيعتمد علماء األصول املصطلحات 
الواردة الش���رعية، نحو أس���ماء القرآن الكرمي: قرآنا وكتابا فهذه أس���ماء 

ش���رعية منصوص عليه���ا، كما قال تعال���ى: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
)1( الكافية يف اجلدل)ص1(.
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ ]الزخ���رف: 1 - 3[ فاعتمده���ا 
علماء األصول، قال الطويف)ت716ه�(: «إجماع األمة على احتاد مس���مى 
اللفظني: الكتاب، والقرآن، أي: أن مسماهما واحد ; فالكتاب هو القرآن، 
والقرآن هو الكتاب، والكتاب هو كتاب اهلل تعالى«)1(، ونحو أسماء احلرام 
إذ يس���مى «محظورا«، و «معصية«، و«إثما«، و«مزجورا عنه«، و«ممنوعا«، 
و«متوع���دا علي���ه«، و«فاحش���ة«، و«ذنبا«، و«س���يئة«، و«قبيح���ا«)2( ،، وهذه 
أس���ماء شرعية واردة يف الكتاب الكرمي ويف السنة النبوية، ومثله املندوب 
يس���ميه علماء األصول الس���نة والنافلة وكلها واردة يف لسان الشارع، قال 
الس���بكي)ت756ه�( يف املندوب: « ويس���مى «س���نة« و«نافلة« ومن أسمائه 
أيضا أنه «مرغب فيه« و«تطوع« و«مستحب«)3(، وهذه كلها أسماء شرعية.
2 � الترادف اللغوي: تؤلف اللغة جملة من مصطلحات أصول الفقه، 
وبالتالي هناك مترادفات أصولية لغوية، فنظرا خلفاء بعض املصطلحات 
األصولية جند علماء األصول اعتمدوا املرادفات اللغوية لتكوين املرادفات 
األصولية ؛ فكأنهم يش���رحون مصطلح مبصطلح ليكون أوضح وأبني منه 
؛ فغالبا ما جند علماء األصول يعقبون املصطلح بذكر مرادف له أصولي 
مأخ���وذ م���ن عن اللغة، ش���رحا وإيضاحا له ؛ كتكليف م���ا ال يطاق: الذي 
يطل���ق علي���ه األصوليون: التكلي���ف « باحملال« ، والتكليف ب� «املس���تحيل« 

و«املمتنع لذاته« و«احملال املمتنع«)4(.

)1( شرح مختصر الروضة)11/2(.
)2( انظر:التحبير)948/2(.

)3( اإلبهاج)57/1(.
)4(  انظر: البحر احمليط)112/1(، بيان اخملتصر)414/1(.



د. سليمان بن محمد النجران

328

وكتس���مية القي���اس يف معن���ى األصل:ب� «القياس اجلل���ي«، و«القياس 
القطعي«)1( .

وكتسميته الدليل: «حجة« و«برهانا« و«سلطانا« و«داللة«)2( .
وك�تسمية «البديهي« ب�: «الفطري« و«الضروري« و«األولي«)3(، وغيرها 

فهذه كلها مرادفات لغوية لشرح وإيضاح أصل املصطلح . 
وكل مترادف���ات املصطل���ح األصول���ي الكثيرة ال ب���د أن يكون بعضها 

مترادف لغوي .
3 � التواض���ع املنفص���ل: مبعن���ى أن كل طائف���ة م���ن علم���اء األصول 
تتواض���ع على مصطلح من املصطلحات األصولي���ة منفصلة عن األخرى، 
فتتكون املصطلحات ويش���تهر كل مصطلح مبعزل عن اآلخر، ومع تقارب 
نت���اج العلم���اء ومتازجه���ا، ووجود املصنف���ات اجلامعة املس���توعبة، تظهر 
مصطلحات متعددة ملسمى واحد، ثم بعد ذلك يبدأ العلماء بتدوالها معا، 
كم���ا يف تواضع علم���اء األحناف على مصطلح، واجلمه���ور على مصطلح 
آخر نحو ما ذكره عبد العزيز البخاري)ت730ه�( فقال: « مفهوم مخالفة، 
وهو أن يكون املسكوت عنه مخالفا للمنطوق به يف احلكم، ويسمونه «دليل 

اخلطاب«، وهو املعبر عندنا ب�«تخصيص الشيء بالذكر«)4(.
ومثل���ه: «القياس يف معنى األصل« س���ماه اجلمهور: «القياس اجللي« 
و«القي���اس القطع���ي«، و«نفي الف���ارق« و «إلغاء الفارق«، وس���ماه احلنفية 

)1(  انظر: احملصول)20/5(، الفائق يف أصول الفقه)19/2(، شرح مختصر الروضة)244/3(.
)2( انظر: إحكام الفصول)175/1(.

)3( انظر: رفع النقاب)615/1، 616(. 
)4(  كشف األسرار)253/2(.
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ب�«داللة النص«)1(، وغيرها.
وهذا يشبه س���بب املترادفات اللغوية الذي اعتبره الرازي)ت606ه�( 
الس���بب األكثر لوجودها فقال: « وأما الثاني فيش���به أن يكون هو السبب 
األكث���ري، وه���و اصطاح إح���دى القبيلتني على اس���م لش���يء، غير الذي 
اصطلحت القبيلة األخرى عليه، ثم اشتهار الوضعني بعد ذلك«)2(، وليس 
ببعيد هذا يف املصطلحات األصولية املترادفة لكثرة علماء األصول، وتنوع 
مناهجهم، واختاف طرائقهم وبلدانهم ومذاهبهم ؛ فكلها داعية الجتهاد 
كل طائفة بوضع مصطلح معني، حسب ما يرى أنه األقوى يف التعبير عن 

املراد .
4 � التداخ���ل ب���ني العل���وم: وهذا موجود بكث���رة ؛ إذ جند علم املنطق 
والفلسفة وعلم الكام، وأكثر منها علم الفقه داخلت، بل كونت مصطلحاتها 
عل���م أصول الفقه ؛ فصارت باس���تعمال علماء األص���ول مترادفة ؛ فمثا 
«الس���بر والتقسيم« قال الغزالي)ت505ه�( فيه: « منط التعاند، وهو على 
ضد ما قبله، واملتكلمون يس���مونه «السبر والتقسيم«، واملنطقيون يسمونه 
«الش���رطي املنفص���ل«)3(، وق���ال اب���ن جزي)ت741ه�(: «الض���رب الثالث: 
الش���رطي املنفصل، ويس���ميه املتكلمون «السبر والتقسيم«، ويسميه بعض 

الفقهاء «منط التعاند«)4(. 

)1(  انظر: احملصول)20/5(، الفائق يف أصول الفقه)19/2(، ش���رح مختصر الروضة)244/3(، 
غاية الوصول يف شرح لب األصول )ص: 144(، مذكرة يف أصول الفقه)ص323(.

)2(  احملصول)256/1(.

)3(  املستصفى)ص34(.
)4(  تقريب الوصول)ص153(.
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5�  األهمي���ة: بع���ض املصطلح���ات األصولية التي يكث���ر تداولها بني 
األصولي���ني تكث���ر مرادفاتها ألهميته���ا، ومن املعلوم أن تعدد االس���م يدل 
ى، قال الفيروزآبادي )ت817ه�(: «اعلم أَنَّ كثرة  على أهمية وشرف املسمَّ
ى، أَو كماِله فى أَمر من األمور. أَما ترى  األس���ماء تدّل على شرف املس���مَّ
أَن كثرة أَس���ماِء األس���د دلَّت على كمال قوُّته، وكثرةَ أَس���ماء القيامة دلَّت 
اهية دلت على ِشدة ِنكايتها.  على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أَسماء الدَّ
وكذلك كثرة أَسماء اهلل تعالى دلَّت على كمال جال عظمته؛ وكثرة أَسماء 
النبى  َدلَّت على علّو رتبته، وسموِّ درجته. وكذلك كثرة أَسماء 

القرآن دلَّت على شرفه، وفضيلته«)1(.
 ويف املصطلحات األصولية جند «العلة« التي هي من أهم املصطلحات 
األصولية بلغت أس���ماؤها سبعة عشر اس���ما عند األصوليني  � حسب ما 
وقف���ت علي���ه � وهي أكث���ر املترادفات االصطاحية األصولية أس���ماء، ثم 
بعده���ا «القياس« ؛ إذ وقفت على خمس���ة عش���ر اس���ما ل���ه)2(، وال يخفى 
أهمي���ة «العلة« و «القي���اس« ومكانتهما من علم األصول ؛ فيكثر تداولهما 
بني األصوليني فيعلق العلماء اس���ما لهما بحس���ب مناسبة وسياق الكام، 

ليتضح املصطلح ويظهر معناه ؛ فتكثر األسماء وتتعدد. 
ومثلهما تعدد أس���ماء احل���رام خلطورته وخطورة الوقوع فيه ؛ إذ بلغ 
أربعة عش���ر اسما، قال املرداوي)ت885ه�(: « للحرام عشرة أسماء، وزيد 
عليه���ا: )زجرا(، و )محرما(، لكن يش���ملهما لف���ظ: )احلرام( و )املزجور( 
ألنهما من مادتهما. وزيد أيضا -: )حرجا( و )حتريجا( و )عقوبة(، وإمنا 

)1( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )1/ 88(.
)2( سيأتي هذا مفصا يف الفصل السابع الذي يلي هذا الفصل بإذن اهلل .
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سميت بذلك؛ ألنها تترتب على فعله، فبهذا التقرير يصح تسميته بذلك؛ 
فس���مي محظ���ورا من احلظ���ر، وهو املنع، فس���مي الفعل باحلك���م املتعلق 
ب���ه. قال اب���ن قاضي اجلب���ل: )واملعصية: فع���ل ما نه���ى اهلل تعالى عنه، 
وعن���د املعتزل���ة: فعل ما كرهه اهلل، وهو مبني عل���ى خلق األعمال، وإرادة 
الكائن���ات( انتهى. وس���مي معصية لنهي���ه تعالى عنه، وس���مي ذنبا لتوقع 

املؤاخذة عليه«)1(.
6 � الكشف عن ماهية املسّمى: وهذا قريب مما قبله، ولكن هذا يكون 
يف املصطلح���ات اخلفية، بخ���اف الذي قبله فهو يك���ون يف املصطلحات 
املش���تهرة الواسعة ؛ فكل مرادف يُظهر جانبا من حقيقة الشيء، ويكشف 
ماهيته ؛ فمثا الطويف)ت716ه�( شرح معنى «خطاب الوضع« من خال 
ترادف اس���ميه فقال: «ويس���مى هذا النوع: خطاب الوضع واإلخبار ؛  أما 
معنى الوضع: فهو أن الشرع وضع، أي: شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا 
وموان���ع تعرف عند وجودها أحكام الش���رع من إثب���ات أو نفي، فاألحكام 
توجد بوجود األسباب والش���روط، وتنتفي لوجود املوانع وانتفاء األسباب 
والش���روط. وأما معنى اإلخبار: فهو أن الش���رع بوضع هذه األمور أخبرنا 
بوج���ود أحكام���ه أو انتفائها عند وجود تلك األمور أو انتفائها، فكأنه قال 
مث���ا: إذا وجد النصاب الذي هو س���بب وجوب الزكاة، واحلول الذي هو 
شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو 
مانع من وجوبها، أو انتفى الس���وم الذي هو ش���رط لوجوبها يف السائمة، 

فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة«)2(.

)1( التحبير)948/2(.
)2( شرح مختصر الروضة)411/1( .
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 7 � التطور الداللي)1(: وهذا من أسباب تشكل املترادفات األصولية، 
وق���د تك���ون خفية ال تدرك إال بتأم���ل ؛ إذ يصطلح العلماء على اس���م يف 
زم���ن، يراع���ون حقيق���ة املس���ّمى يف زمنه���م ؛ فيعلقونه بأبرز م���ا فيه، ثم 
يتطور العلم ويلتحق يف املس���مى أجزاء ومكونات تكّمله ؛ فيجد املتأخرون 
قص���ورا باملصطلح املتقدم فيصطل���ح العلماء على صياغة جديدة تضبط 
املسمى لئا يدخل فيه ما ليس منه، أو يخرج ما كان منه، ويكون بالتدقيق 
والنظ���ر والتمحيص بدالل���ة املصطلح، وفصله ع���ن املصطلحات األخرى 
التي يتداخل معها ؛ فاملصطلحات الفائتة ال تس���مى مترادفات إال جتوزا، 

أو معلقة بزمنها، خصوصا عندما يكثر تغير احلقيقة)2( . 
 فمثا «القياس« ملا س���ماه الشافعي «اجتهادا« فقال: « فما القياس؟ 
أه���و االجته���اد؟  أم هما مفترق���ان؟ قلت: هما اس���مان ملعن���ًى واحد«)3(، 
فمعنى القياس عند الشافعي االجتهاد، وعلل اجلامع بينهما بقوله: «قال: 
فم���ا ِجماعهما؟قل���ت: كل ما نزل مبس���لم فقيه حكم الزم، أو على س���بيل 
احل���قِّ فيه داللٌة موجودة، وعلي���ه إذا كان فيه بعينه حكٌم: اتباُعه، وإذا لم 
يك���ن فيه بعينه ُطِلب الداللة على س���بيل احلق في���ه باالجتهاد، واالجتهاُد 
القي���اُس«)4( ؛ فظاهر من تعليل الش���افعي أن اجملته���د يطلب الداللة، وال 

)1( انظر: بحث “التطور الداللي للمصطلح األصولي الفقهي” د. تيسير كامل إبراهيم .
)2( قلت: كما جند اآلن تغير كثير من أسماء الوزارات واملؤسسات واخملترعات واألعمال واإلدارات 
والوظائ���ف مبرور الزمن، مما يفرضه تغير حقيقة املس���مى، ووظيفته املناطة فيه ؛ كتس���مية 
“مدير املدرس���ة” ب�”قائد املدرس���ة” فرأى الواضع أن مصطلح: “مدي���ر” يف معناه ال يفي  بغرض 

وظيفة املدرسة يف هذا الزمن فاستبدله ب�مصطلح: “قائد”، وهكذا  .
)3( الرسالة)ص476( .
)4( الرسالة)ص476( .
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تكون إال باجتهاد، وما يحتاج إلى اجتهاد ونظر إمنا هي املعاني املودعة يف 
النصوص الس���تنباطها والنظر فيها ليلحق النازلة بها، وهذا هو القياس، 
ف���ا قياس إال باجته���اد، وال اجتهاد إال بقياس فكأنهما ش���يء واحد ألن 
القياس لم يتش���عب وتنتش���ر أجزاؤه يف زمن الشافعي فقصره على جانب 

االجتهاد الذي هو أبرز ما فيه .
 غي���ر أن هذا الترادف الذي أثبته الش���افعي بني القياس واالجتهاد، 
أوصل الغزالي)ت505ه�( بأن يجزم بخطأ من قال بأن القياس هو االجتهاد، 
م���ع إضمار القائ���ل احتراما وإجاال لقائله، وعلل هذا: بأن االجتهاد أعم 
من القي���اس فقال: «قال بعض الفقهاء: القياس هو االجتهاد، وهو خطأ؛ 
ألن االجتهاد أعم من القياس؛ ألنه قد يكون بالنظر يف العمومات، ودقائق 
األلفاظ، وسائر طرق األدلة سوى القياس، ثم إنه ال ينبئ يف عرف العلماء 
إال عن بذل اجملتهد وس���عه يف طل���ب احلكم، وال يطلق إال على من يجهد 
نفس���ه، ويستفرغ الوس���ع، فمن حمل خردلة ال يقال اجتهد، وال ينبئ هذا 
عن خصوص معنى القياس، بل عن اجلهد الذي هو حال القياس فقط«)1(.
 وه���ذا بع���د أن تطور علم أصول الفقه وتطورت مصطلحاته فأصبح 
للقي���اس حقيقة محددة، وأيض���ا أصبح لاجتهاد حقيقة على معنى معني 
محدد، وله مباحث خاصة منفصلة عن القياس، وملا ننسب هذين القولني 
للزمن نقول: تعبير الش���افعي صحيح بنظرته ملعنى القياس واالجتهاد يف 
زمانه، ولكنه غير صحيح بالنس���بة لزم���ن الغزالي، وقول الغزالي صحيح 
بالنس���بة لزمانه، لكنه غير صحيح بالنس���بة لزمان الشافعي ؛ فكل واحد 

كامه صحيح باإلضافة لزمنه ال لزمن غيره .
)1( املستصفى)ص281( .
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املبحث الس�������ابع: أش�������هر املترادف�������ات األصولية، مرتبة حس�������ب ترتيب 
حروف املعجم:

القرآن الكرمي: يسمى قرآنا ويسمى كتابا)1( كما قال تعالى: ژ ڇڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ ]الزخرف: 1 -3[، 

وق���ال تعال���ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ]األحقاف: 29، 30[ .

 ق���ال ابن قدامة)ت620ه����(: كتاب اهلل -س���بحانه- هو كامه، وهو 
...، الق���رآن الذي نزل به جبريل -عليه الس���ام- على النبي
س���ماه قرآن���ا وكتاب���ا، وهذا مم���ا ال خاف فيه ب���ني املس���لمني«)2(، وقال 
الطويف)ت716ه����(: «إجم���اع األمة على احتاد مس���مى اللفظني: الكتاب، 
والق���رآن، أي: أن مس���ماهما واح���د ؛ فالكت���اب هو الق���رآن، والقرآن هو 

الكتاب، والكتاب هو كتاب اهلل تعالى«)3(.
 وق���ال التفتازاني)ت793ه����(: « ماهي���ة الكت���اب هي بعينه���ا ماهية 

القرآن؛ ملا مر من أنهما اسمان لشيء واحد«)4(.
االس�������تصحاب: يس���مى « اس���تصحاب احلال«، و «البق���اء على حكم 
األص���ل«، و«بق���اء ما كان على ما كان«، قال الط���ويف )ت716ه�(: «ثم بنوا 

)1( انظ���ر: روض���ة الناظر)198/1(، ش���رح مختص���ر الروضة)10/2(، جم���ع اجلوامع)ص234(، 
البحر احمليط)177/2(.
)2( روضة الناظر)198/1(.

)3( شرح مختصر الروضة)11/2(.
)4( شرح التلويح على التوضيح)48/1(.
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على هذا اس���تصحاب احلال، وهو التمس���ك باملعهود الس���ابق من نفي أو 
إثب���ات، وه���و املراد من قول الفقهاء: األصل بق���اء ما كان على ما كان«)1(، 
وق���ال ابن عقيل)ت513ه�(: «الكام على اس���تصحاِب احلال، وهو البقاءُ 

على ُحْكِم األصل«)2(. 
وقال السبكي)ت771ه�(: «ولكن املراد استصحاب األصل املتيقن، ال 
يزيله ش���ك طارئ عليه ؛ فقل إن ش���ئت: األصل بقاء ما كان على ما كان، 

أو: االستصحاب حجة«)3(.
وقال الرجراجي)ت899ه�(: «االس���تصحاب، ه���و املعبَّر عنه بقولهم: 

استصحاب احلال، وقولهم: األصل بقاء ما كان على ما كان«)4(.
الباطل: مرادف لل� «فاس���د« عند اجلمهور، قال الغزالي)ت505ه�(: 
«والفاس���د م���رادف للباطل يف اصطاح أصحاب الش���افعي  -رضي اهلل 
عن���ه-«)5(، وقال ابن قدامة)ت620ه�(: « والفاس���د مرادف الباطل، فهما 
اس���مان ملس���مى واح���د«)6(، وق���ال الس���بكي)ت756ه�(: «وعندن���ا الباطل 

والفاسد سواء، يف املعنى واحلكم«)7(.
أم���ا احلنفية ففرق���وا بني الباطل والفاس���د ؛ فالباطل ما لم يش���رع 

)1( شرح مختصر الروضة)150/3(.
)2( الواضح)310/2(.

)3( األشباه والنظائر)13/1(.
)4( رفع النقاب)178/6(.
)5( املستصفى)ص76( .

)6( روضة الناظر)183/1( .
)7( اإلبهاج)69/1(.
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بأصله وال وصفه، والفاس���د ما ش���رع بأصله دون وصفه، وبعضهم جعل 
الفرق بني الباطل والفاس���د عند احلنفية: بأن الباطل ما ثبت فيه النهي 
بدلي���ل قطعي، والفاس���د ما ثب���ت فيه النهي بدليل ظن���ي كالفرق عندهم 
ب���ني الفرض والواجب، قال عبد العزي���ز البخاري)ت730ه�(: « واعلم أن 
الصحة عندنا قد يطلق أيضا على مقابلة الفاسد، كما يطلق على مقابلة 
الباط���ل ؛ ف���إذا حكمنا على ش���يء بالصحة فمعناه:  أنه مش���روع بأصله 
ووصف���ه جميع���ا، بخ���اف الباطل فإنه ليس مبش���روع أص���ا، وبخاف 
الفاس���د فإنه مش���روع بأصله دون وصفه«)1(، وقال الزجناني)ت656ه�(: 
«خص أبو حنيفة اسم الباطل مبا ثبت إلغاؤه شرعا، بداللة قاطعة، واسم 
الفاس���د مبا ثب���ت إلغاؤه بداللة ظني���ة، وهذا كمصيرهم إل���ى الفرق بني 

الواجب والفرض«)2(.
ولكن ينبه هنا: أن الشافعية واحلنابلة يفرقون بني الفاسد والباطل يف 
بعض املسائل ؛ فالشافعية يفرقون بني الفاسد والباطل يف احلج والعارية 
والكتاب���ة واخلل���ع، قال اإلس���نوي)ت772ه�(: «فقد ذك���ر أصحابنا فروعا 
مخالف���ة له���ذه القاعدة فرقوا فيها بني الفاس���د والباط���ل، وقد حصرها 
الن���ووي يف تصنيفه املس���مى ب�«الدقائ���ق« يف أربعة وهو احل���ج والعارية، 

والكتابة، واخللع«)3( .
أما احلنابلة فيفرقون بني الباطل والفاسد يف احلج والنكاح، وغيرها؛ 
فالفاس���د يف النكاح ما يس���وغ فيه االجتهاد واخل���اف، وأما الباطل فما 

)1( كشف األسرار)259/1(.
)2( تخريج الفروع على األصول)ص169(.

)3( التمهيد يف تخريج الفروع على األصول)ص59(.
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كان مجمع���ا على بطانه، قال املرداوي)ت885ه�(: « غالب املس���ائل التي 
حكموا عليها بالفس���اد، إذا كانت مختلف���ا فيها بني العلماء، والتي حكموا 
عليها بالبطان إذا كانت مجمعا عليها، أو اخلاف فيها شاذ، ثم وجدت 
بعض أصحابنا قال:الفاس���د من النكاح: ما يسوغ فيه االجتهاد، والباطل: 

ما كان مجمعا على بطانه«)1(. 
البديهي: ويسمى: »األولي«، و«الفطري«، و«الضروري«، و«الغريزي«، 
و«اجلبلّي«، و«الطبيعي«، و«اخلليقي«، و«غير الكس���بي«، و«غير املطلوب«، 
وُعرِّف بأنه: العلم اّلذي ال يحتاج يف حصوله يف الذهن إلى كس���بٍ ونظٍر 
وفك���ٍر، فيحصل باالضطرار واملفاجأة، وقد أطلق عليه هذا االس���م لكون 
النف���س مضط���ّرة إلى العلم ب���ه، وال ميكنها االس���تنكاف منه.أي ال يحتاج 
إل���ى فك���ر ونظر، وهو ما يقابل «النظري« وهو العلم الذي يحتاج إلى نظر 

وفكر، فهو العلم الذي يحصل بالنظر واالستدالل)2( .
ق���ال القرايف)ت684ه�(: « والضروريات هي القضايا البديهية ؛ فإن 
العق���ل يقصدها ابتداًء ليس���تخرج منها التصديق���ات النظرية«)3( ، و قال 
الطويف)ت716ه����(: « كقولن���ا: الواح���د نص���ف االثنني، وه���ي البديهيات 
والضروريات«)4( ، وق���ال الرجراجي)ت899ه�(: « وهو العلم الذي يحصل 
ببدهية العقل، أي مبجرد العقل؛ إذ ال يحتاج إلى نظر وال فكر. مثاله: علم 

)1( التحبير)1111/3(.
)2( انظر:رف���ع النق���اب)615/1(، التعريف���ات)ص43(، التوقيف على مهم���ات التعاريف)ص73(، 

إجابة السائل)ص57( .
)3( شرح تنقيح الفصول)ص429(. 

)4( شرح مختصر الروضة)173/1(. 
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اإلنس���ان بوجود نفس���ه، وعلمه بأن االثنني أكثر من الواحد.. فهذا النوع  
األول���ي يقال ل���ه: البديهي، واألول���ي، والفطري، والض���روري، والغريزي، 

واجلبلّي، والطبيعي، واخلليقي، وغير الكسبي، وغير املطلوب«)1( .
ِصيله ِإلَى  وقال الس���يوطي)ت911ه�(: » البديهّي: َم���ا ال يْحتَاج يِف حَتْ
فكر َونظر، والضرورّي: يرادفه«)2(، و قال التهانوي)ت1158ه�(: «البديهي: 
ه���و يف ع���رف العلماء يطلق عل���ى معان: منها مرادف للض���روري، املقابل 

للنظري«)3(. 
تخريج املناط: يسمى «االجتهاد القياسي« قال الغزالي)ت505ه�( ملا 
ذكر «تخريج املناط«: «فهذا هو «االجتهاد القياس���ي« الذي عظم اخلاف 
في���ه، أنكره أه���ل الظاهر، وطائفة من معتزلة بغداد، وجميع الش���يعة«)4(، 
وقال الش���اطبي)ت790ه�(: «املس���مى بتخريج املناط، وه���و راجع إلى أن 
الن���ص ال���دال على احلكم لم يتعرض للمناط ؛ فكأنه أخرج بالبحث، وهو 

االجتهاد القياسي«)5(.
التصديق: يسمى «قضية«، و«خبرا«، و«مقدمة«، و«علما«، و«كاما«، 
و«نتيج���ة«، و «الزم���ا«، وهو: كل قول يحتمل الص���دق والكذب لذاته، قال 
ابن احلاجب)ت646ه�(: «ويسمى كل تصديق قضية، ويسمى يف البرهان 

)1( رفع النقاب)615/1، 616(. 
)2( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم )ص: 117(.

)3( كشاف اصطاح الفنون والعلوم)318/1(.
)4(  املستصفى)ص283(، وانظر: التحقيق والبيان)23/3(، روضة الناظر)105/2( .

)5( املوافقات)96/4(.
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مقدمة«)1(، وقال األصفهاني)ت749ه�(: «إما تصديقات، وهي: املقدمات 
التي تؤلف منها قياسات العلم. وتسمى: القضايا املتعارفة«)2( .

وق���ال الرهوني)ت773ه�(: «ملا فرغ من التصور، ش���رع يف التصديق، 
والقضية مأخوذة من القضاء بأمر على أمر، ويرادفها التصديق، ويسمى 
بذلك تس���مية له بأش���رف عارضيه، ويس���مى خبًرا، وعلًما، وكاًما، فإن 
كانت ملفوًظا بها س���ميت بذلك، وبالقول اجلازم ؛ فإن جعلت جزء قياس 
س���ميت مقدمة بفتح الدال وكس���رها، وظاهر كام املصنف أنها ال تسمى 
مقدمة حتى يكون يف البرهان، فإن وضعت ليس���تدل عليها سميت دعوى 

ومطلوًبا، فإن استنتجت بالعقل سميت نتيجة والزًما«)3(.
التص�������ور: إدراك املاهية، من غير أن يحكم عليها بنفي، وال إثبات)4(، 
ويسمى «مفردا«، و«معرفة«، قال ابن احلاجب)ت646ه�(: «والعلم ضربان: 

علم مبفرد، ويسمى تصورا، ومعرفة«)5( .
 التعبدي: يس���مى: «ما ال يعقل معن���اه«، و «التوقيفي«، و «احلكمي«، 
و«التحكم���ي«،  ورمب���ا أطلق عليه: «الن���ص«، قال اب���ن عقيل)ت513ه�(: 
َم بالعدِد«)6(، وقال الش���اطبي)ت790ه�(: «ومعنى «التعبد«  كَّ «بل تَعبََّد وحَتَ

)1( مختصر ابن احلاجب)ص210(.
)2( بيان اخملتصر)12/1( .

)3( حتفة املسؤول يف شرح مختصر منتهى السول )1/ 235(.
)4( انظر: التعريفات)ص59(، الكليات)ص290(، املهذب)70/1( .

)5( مختصر ابن احلاجب)ص206(.
)6( الواضح)357/4( .
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عنده���م أن���ه ما ال يعقل معن���ا«)1(، وقال إم���ام احلرمني)ت478ه�(: « وكل 
م���ا لم يثبت فيه توقيٌف ش���رعي تعبدي، ميّيز الش���هادة في���ه عن الرواية، 
فا يبعد يف وجه الرأي، التس���ويُة بينهما«)2(، وعرف الكفوي)ت1094ه�( 
التعب���دي بأن���ه: « أمر تعبدنا ب���ه، أي كلفنا اهلل به، م���ن غير معنى يعقل، 
والياء للنس���بة أو للمبالغة«)3(، وُعرِّف التوقيفي بأنه: «ما أتى به الش���رع، 
ول���م يكن ألحد الزيادة عليه، وال النقصان من���ه، وال مجال فيه للرأي«)4(، 

وياحظ التشابه بني تعريفي التعبدي والتوقيفي. 
 قال الشاطبي)ت790ه�(: « احِلكم املستخرجة ملا ال يعقل معناه على 
اخلص���وص يف التعبدات ؛ كاختصاص الوضوء باألعضاء اخملصوصة«)5(، 
وقال ابن دقيق العيد)ت702ه�(: « الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها 
التوقي���ف«)6(، وقال: « الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف«)7(، ولذا 
جعل اإلبياري)ت616ه�( األحكام ثنائية: إما رأي، أو توقيف ؛ فقال: « فإذا 
بطل أن يستند إلى التوقيف، وجب أن يستند إلى الرأي«)8(، وقال: « وإذا 
انحس���م مس���لك الرأي، لم يبق إال التوقيف«)9(، وكذا الكفوي)ت1094ه�( 

)1( املوافقات)539/2(، حتقيق:الشيخ مشهور حسن .
)2( نهاية املطلب يف دراية املذهب )19/ 49(.

)3( الكليات)ص180(.
)4( انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه )ص153(.

)5( املوافقات)80/1(.
)6( إحكام األحكام)200/1(.
)7( إحكام األحكام)201/1(.

)8( التحقيق والبيان)473/3(.
)9( التحقيق والبيان)563/3( .
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حيث قال: «ألن اخلوض يف املقايسة فيما طريقه التوقيف باطل«)1(.
وق���ال عبد العزي���ز البخاري)730ه�(: « الوض���وء تطهير حكمي، أي 
تعب���دي، غير معق���ول املعنى«)2(، وقال ابن الهمام)ت861ه�(: « واش���تراط 

العدد يف الشهادة أمر حتكمي يف الشهادة، يعني تعبدي«)3(.
تكلي�������ف م�������ا ال يط�������اق: ويس���مى التكلي���ف « باحمل���ال« ، والتكلي���ف 
ب�«املستحيل« و«املمتنع لذاته« و«احملال املمتنع«، قال الزركشي)ت794ه�(: 
«وهذه مسألة تكليف ما ال يطاق، وبعضهم ترجمها بالتكليف باحملال، وال 
بد من حتقيقها«)4(، وقال ابن مفلح)ت761ه�(: « تكليف ما ال يطاق - وهو 
املس���تحيل- يق���ال على ما تعلق العلم واخلبر واملش���يئة بأن���ه ال يكون«)5(، 
وق���ال األصفهاني)ت749ه����(: « واحتج املصنف على عدم صحة التكليف 

باحملال، أي املمتنع لذاته«)6(.
عل���ى أنه هنا ينبه للفرق بني التكلي���ف ب�«احملال« و«التكليف احملال«؛ 
ف«التكليف باحملال« يعود إلى التكليف نفس���ه؛ كأن يكلف املكلف بأمر ال 
طاق���ة له به، وأم���ا «التكليف احملال« فعائد إلى املكل���ف ذاته ؛ كأن يكلف 
اجلم���اد أو احلي���وان أو الطف���ل الرضيع، قال الس���بكي)ت756ه�(: « ألنا 
نف���رق بني التكليف باحملال، والتكليف احمل���ال ؛ فاألول هو تكليف العاقل 

)1( الكليات)ص445(.
)2( كشف األسرار شرح أصول البزدوي )4/ 126(.

)3( فتح القدير )7/ 382(.
)4(  البحر احمليط)112/1(.

)5(  أصول الفقه البن مفلح)256/1(.
)6( بيان اخملتصر شرح مختصر ابن احلاجب )1/ 414(.
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ال���ذي يفهم اخلط���اب مبا ال يطيقه، وهو محل اخل���اف يف تكليف ما ال 
يطاق ؛ ألن اخملاطب به يعلم أنه مكلف بذلك. والثاني: مثل تكليف امليت 
واجلماد ومن ال يعقل من األحياء ؛ فهذا تكليف احملال، واتفق أهل احلق 
قاطبة على أنه ال يصح، نقل هذا االتفاق القاضي أبو بكر رحمه اهلل«)1(.
وواف���ق الس���بكي األس���نوي)ت772ه�(، فقال: « فرق ابن التلمس���اني 
وغي���ره بني التكليف باحملال، وتكلي���ف احملال ؛ فقالوا: األول هو أن يكون 
احملال راجعا إلى املأمور به، والثاني: أن يكون راجعا إلى املأمور، كتكليف 

الغافل«)2(. 
إال أن الزركشي)ت794ه�( عكس هذا فجعل التكليف باحملال عائدا 
إل����ى املكل����ف، وتكليف احملال عائد إل����ى التكليف حيث ق����ال: « فرق بني 
تكلي����ف احملال، والتكليف باحمل����ال ؛ فتكليف احملال: أن يرجع اخللل إلى 
املأم����ور ب����ه، وهو موضع اخل����اف، وأما التكليف باحمل����ال فهو أن يرجع 
اخلل����ل إلى املأمور نفس����ه ؛ كتكليف امليت واجلم����اد والبهائم ؛ فا يصح 
التكليف باإلجماع قاله القاضي أبو بكر، وإمام احلرمني يف  «التلخيص« 
عن����د ال����كام عل����ى ما ال يت����م الواجب إال به فه����و واج����ب«)3(، وقبله قال 
الط����ويف )ت716ه�����(: «املعروفة بتكلي����ف ما ال يطاق، وبعضهم يس����ميها 
تكليف احملال«)4(، واملسألة اصطاحية لكن ينبه على هذا االختاف بني 

األصوليني .

)1(  اإلبهاج)112/1(.
)2(  نهاية السول)ص65(.

)3(  البحر احمليط)120/2(.
)4(  شرح مختصر الروضة)225/1(.
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احل�������د: يس���مى «احلقيق���ة«، و«املعن���ى «، و«التعري���ف«، ق���ال إم���ام 
احلرمني)ت478ه�(: «فإن الغرض من احلد اإلش���عار باحلقيقة«)1(، وقال: 
«فاحلد واحلقيقة واملعنى على عرف علماء األصول واس���تعمالهم واحدا، 
وإن كان لكل واحد من هذه األلفاظ مزية االختصاص يف لس���ان العرب، 
وأوالها باالس���تعمال عند أهل األص���ول لفظ احلد، ثم لفظ املعنى ؛ فإن 
لفظة احلد ال جتري مستحسنة يف الكشف عن بيان كل شيء وصفاته”)2(، 
وق���ال الغزالي)ت505ه�(: «اختلف الناس يف حد احلد، فمن قائل، يقول: 
حد الش���يء ه���و حقيقته وذاته، وم���ن قائل يقول: حد الش���يء هو اللفظ 
املفس���ر ملعناه، على وجه مينع ويجمع«)3(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: «إن 
التعري���ف إن كان باجلنس القريب، والفصل، فهو احلد التام، وهو تعريف 
بجميع األجزاء. وإن كان ببعض األجزاء، وذلك البعض مساو للماهية فهو 

احلد الناقص، كالتعريف بالفصل فقط«)4(.
احلرام: يس���مى «محظ���ورا«، و«معصية«، و«إثم���ا«، و «مزجورا عنه«، 
و«ممنوعا«، و«متوعدا عليه«، و«فاحش���ة«، و«ذنبا«، و«س���يئة«، و«قبيحا«، 
ق���ال  و«جتريح���ا«)5(،  و«عقوب���ة«،  و«حراج���ا«،  و«حتريج���ا«  و«حرج���ا«، 
البرماوي)ت831ه�(: «وما تعلق به التحرمي يرس���م بأنه الذي يذم فاعله، 

)1( البرهان)22/1(.
)2( الكافية يف اجلدل)ص1(.

)3( املستصفى)ص18(.
)4( البحر احمليط)142/1(.

)5( انظر:النبذة الزكية)ص45(، تيس���ير الوصول)344/1(، ش���رح الكوكب املنير)342/1(، إجابة 
السائل)ص36(. 



د. سليمان بن محمد النجران

344

ويسمى «حراما« و«محظورا« و«معصية« و«إثما« و «مزجورا عنه« و «فاحشة« 
و«ذنبا« و«س���يئة« و«قبيحا« و«حرجا« و«عقوب���ة« و«جتريحا«)1(، وقال ابن 
إمام الكاملية)ت874ه�(: «يسمى احلرام معصية، وذنًبا، وقبيًحا، ومزجوًرا 
عنه، ومتوعًدا عليه، أي من الشرع«)2(، وقال الصنعاني)ت1182ه�(: «وأما 
احل���رام فإنه يرادف���ه احملظور، ويس���مى معصية، وذنب���ا، ومزجورا عنه، 

ومتوعدا عليه«)3(.
وق���ال املرداوي)ت885ه����(: « للحرام عش���رة أس���ماء، وزي���د عليها: 
)زجرا(، و )محرما(، لكن يشملهما لفظ: )احلرام( و )املزجور( ألنهما من 
مادتهم���ا. وزي���د أيضا -: )حرجا( و )حتريجا( و )عقوبة(، وإمنا س���ميت 
بذلك؛ ألنها تترتب على فعله، فبهذا التقرير يصح تسميته بذلك ؛ فسمي 
محظورا من احلظر، وهو املنع، فسمي الفعل باحلكم املتعلق به. قال ابن 
قاض���ي اجلبل: )واملعصي���ة: فعل ما نهى اهلل تعالى عن���ه، وعند املعتزلة: 
فعل ما كرهه اهلل، وهو مبني على خلق األعمال، وإرادة الكائنات( انتهى. 

وسمي معصية لنهيه تعالى عنه، وسمي ذنبا لتوقع املؤاخذة عليه«)4(.
احلكم الوضعي: ويسمى « خطاب الوضع« و «خطاب اإلخبار«،  قال 
الطويف)ت716ه�(: « وتكميا للقسمة إلى نوعي اخلطاب، أعني: اللفظي 
والوضع���ي، ويس���مى ه���ذا الن���وع: خطاب الوض���ع واإلخب���ار ؛  أما معنى 
الوضع، فهو أن الش���رع وضع، أي: ش���رع أمورا س���ميت أس���بابا وشروطا 

)1( النبذة الزكية يف القواعد األصلية)ص45( . 
)2( تيسير الوصول)344/1(. 

)3( إجابة السائل شرح بغية اآلمل )ص: 36(.
)4( التحبير)948/2(.
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وموان���ع تعرف عند وجودها أحكام الش���رع من إثب���ات أو نفي، فاألحكام 
توجد بوجود األسباب والش���روط، وتنتفي لوجود املوانع وانتفاء األسباب 
والش���روط. وأما معنى اإلخبار، فهو أن الش���رع بوضع هذه األمور أخبرنا 
بوج���ود أحكام���ه أو انتفائها عند وجود تلك األمور أو انتفائها، فكأنه قال 
مث���ا: إذا وجد النصاب الذي هو س���بب وجوب الزكاة، واحلول الذي هو 
شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو 
مانع من وجوبها، أو انتفى الس���وم الذي هو ش���رط لوجوبها يف السائمة، 

فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة«)1(.
وق���ال الزركش���ي)ت794ه�(: « خطاب الوضع: ال���ذي أخبرنا أن اهلل 

وضعه، ويسمى خطاب اإلخبار، وهو خمسة أيضا«)2(.
احلك�������م واحملكوم عليه: يس���مي املتكلمون: أحدهم���ا وصفا، واآلخر 
موصوفا، ويس���مي املنطقيون أحدهما موضوعا واآلخر محموال، ويسمي 
النحويون أحدهما مبتدأ والثاني خبرا، ويس���مى: مقدما وتاليا،  ويس���مي 
الباغي���ون أحدهم���ا مس���ندا، واآلخر مس���ندا إلي���ه ، ويس���مى اجملموع  
قضي���ة)3(،  قال الغزالي)ت505ه�(: « ويس���مي املتكلم���ون أحدهما وصفا 
واآلخر موصوفا، ويس���مي املنطقيون أحدهما موضوعا واآلخر محموال، 
ويس���مي الفقهاء أحدهما حكما واآلخر محكوما عليه، ويس���مى اجملموع 

قضية«)4(.

)1( شرح مختصر الروضة)411/1( .
)2( البحر احمليط)169/1(.

)3( انظر: روضة الناظر)78/1(، فصول البدائع )59/1(.
)4( املستصفى)ص29(.
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الدليل: ويس���مى: «الداللة« و«احلجة« و «الس���لطان« و«مستدال به«، 
ق���ال الباجي)ت474ه����(: «والدليل ما صح أن يرش���د إل���ى املطلوب، وهو 
الداللة، والبرهان، واحلجة، والس���لطان«)1(، وقال إمام احلرمني)478ه�(: 
«ثم الدليل يس���مى داللة، ومس���تدال ب���ه، وحجة، وس���لطانا، وبرهانا، إلى 

غيرها من العبارات املترادفة«)2(.
الدوران: ويس���مى «الدوران الوج���ودي والعدمي« و«ال���دوران« فقط، 
و«الط���رد والعكس واجلريان«، أو يكون اجلريان مقابل العكس، و«الس���لب 
والوجود«، و«التأثير«، قال الباقاني )ت403ه�: «وس���نذكر يف باب أحكام 
العل���ل تفصي���ل طرق األدل���ة، واألمارات عل���ى صحة العلة؛ من التقس���يم 
واملقابل���ة، والط���رد واجلري���ان، عن���د من رأى ذل���ك دلي���ًا«)3( ، وقال أبو 
احلس���ني البصري )436ه�(: «فأنت مس���تدل على أنه���ا علة حكم األصل 
بصح���ة اجلري���ان، ونس���تدل عل���ى صحة اجلري���ان بأنها عل���ة احلكم يف 
األصل«)4(، وقال الشيرازي)ت476ه�(: «الطرد واجلريان شرط يف صحة 
العل���ة، وليس بدليل على صحتها«)5( وقال: «أحدهما« بالس���لب والوجود، 
وه���و أن يوجد احلكم بوجوده ويزول بزواله«)6(، وقال أبو يعلى)ت458ه�(: 
«الثال���ث: التأثير: وه���و أن يوجد احلكم بوجود معنى ويعدم لعدمه، فيدل 

)1( إحكام الفصول)175/1(.
)2( التلخيص)116/1(.

)3( التقريب و اإلرشاد )225/1(.
)4( املعتمد)259/2(.

)5( التبصرة)ص460(.
)6( اللمع)ص112(، وأيضا سمى “الدوران” ب�”السلب واإليجاب” أبو اخلطاب يف التمهيد)24/4(.
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ذل���ك عل���ى أن احلكم متعلق به وتابع له«)1(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: « 
الدوران ويعبر عنه األقدمون ب� «اجلريان«، وب� « الطرد والعكس «وهو: أن 
يوجد احلكم عند وجود وصف، ويرتفع عند ارتفاعه، يف صورة واحدة«)2(، 
وقال عبد اهلل الش���نقيطي)1235ه�(: « الدوران الوجودي والعدمي، وقد 

يسمى بالدوران فقط، وبالطرد والعكس«)3(. 
الس�������بر والتقس�������يم: ويس���ميه بعض األصوليني ب�«الس���بر«، وبعضهم 
ب�«التقس���يم«، ويسميه الغزالي ب�«منط التعاند«، وعند املناطقة ب�«القياس 

الشرطي املنفصل«، وعند املتقدمني ب�«التقسيم واملقابلة« .
 قال اإلسنوي)ت772ه�(: «وعبر عن األول بالتقسيم احلاصر، تنبيها 
عل���ى ج���واز إط���اق كل واحد من الس���بر، والتقس���يم عل���ى كل واحد من 
القس���مني«)4(، وق���ال الغزالي)ت505ه����(: «منط التعان���د، وهو على ضد 
م���ا قبله، واملتكلمون يس���مونه «الس���بر والتقس���يم«، واملنطقيون يس���مونه 
«الش���رطي املنفص���ل«)5(، وق���ال اب���ن جزي)ت741ه�(: «الض���رب الثالث: 
الش���رطي املنفصل، ويس���ميه املتكلمون «السبر والتقسيم«، ويسميه بعض 
الفقه���اء «من���ط التعاند«)6(، وق���ال ابن قدامة)ت620ه�(: « الس���بر إذا مت 

)1( العمدة)1432/5(.
)2( البحر احمليط)308/7(.

)3( نشر البنود)200/2(.
)4(  نهاية السول)334(.
)5(  املستصفى)ص34(.

)6(  تقريب الوصول)ص153(.
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بش���روطه: اس���تغني عما س���واه«)1(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: « السبر 
والتقس���يم، ويسميه املنطقيون «القياس الش���رطي املنفصل«)2(، وقال ابن 
بدران)ت1346ه�( ملا ذكر ابن قدامة السبر والتقسيم: «مشى املصنف يف 
هذا على اصطاح املتكلمني ؛ فإنهم يسمون هذا النوع بهذا االسم، ويسميه 

املنطقيون ب�«الشرطي املنفصل«، وانفرد الغزالي بتسميته ب�«التعاند«)3(.
وقال الباقاني)ت403ه�(: « وس���نذكر يف ب���اب أحكام العلل تفصيل 
طرق األدلة واألمارات على صحة العلة ؛ من التقس���يم واملقابلة، والطرد 

واجلريان عند من رأى ذلك دليًا«)4(.
وقال الشيرازي)ت476ه�(: « ويعرف ذلك العلة بالدليل، وهو التقسيم 

واملقابلة، ثم يقاس عليه غيره«)5(.
وينقسم «التقسيم« إلى قسمني: التقسيم احلاصر، ويسمى: التقسيم 
غي���ر املنتش���ر، وهو: جم���ع األوصاف التي يُظ���ن كونها علًَّة، م���ع الترديد 
ز العقل وصفاً آخر غيرها. والثاني:  بينه���ا بالنفي واإلثبات بحي���ث ال يجوِّ
التقس���يم غير احلاصر، ويسمى بالتقسيم املنتش���ر، وهو جمع األوصاف 
التي يظن كونها علّة مع عدم الترديد بينها بالنفي واإلثبات، أو دار بينهما، 

ولكن كان الدليل على نفي عليَّة ما عدا الوصف املعنيَّ فيه ظّناً)6(.

)1(  روضة الناظر)229/2(.
)2(  البحر احمليط)282/7(.

)3(  نزهة اخلاطر العاطر)63/1(.
)4( التقريب و اإلرشاد )225/1(.

)5( التبصرة)ص419(.
)6( انظر:نفائس األصول)3356/8(، نهاية السول)334(.
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ط�������رق إثبات العلة املس�������تنبطة: إما املناس�������بة، أو الش�������به، أو الس�������بر 
والتقس�������يم، أو الط�������رد و العكس: وتس����مى: «قي����اس اإلخال����ة«، و«قياس 
الش����به«، و«قياس الس����بر« و«قياس االط����راد«، ق����ال اآلمدي)ت631ه�(: 
«القياس ال يخلو إما أن يكون طريق إثبات العلة املستنبطة فيه: املناسبة، 
أو الش����به، أو الس����بر والتقس����يم، أو الطرد والعكس، كما س����بق حتقيقه؛ 
فإن كان األول فيسمى «قياس اإلخالة«،  وإن كان الثاني فيسمى «قياس 
الش����به«، وإن كان الثالث فيسمى «قياس السبر«، وإن كان الرابع فيسمى 

«قياس االطراد«)1(.
عبارة النص: وهو مصطلح عند احلنفية، ويسمى: «داللة العبارة«)2(، 
قال د.عبد الكرمي النملة )ت1435ه�(: « وهذا القسم يسميه احلنفية « عبارة 
النص«، أو داللة العبارة، ويقصدون بها: داللة اللفظ على املعنى املقصود 
منه الذي س���يق له«)3(، قال السرخس���ي) ت483ه����( معرفا عبارة النص: 
«ما كان الس���ياق ألجله، ويعلم قبل التأمل، أن ظاهر النص متناول له«)4(.
العلة: تس���مى «دالل���ة«، و «دليا« ، و«معتا به«، و«س���ببا«، و«أمارة« 
و«داعي���ا« ، و«مس���تدعى«، و«باعث���ا«، و«حاما«، و«مناط���ا«، و«مقتضيا« 

)1( اإلحكام)4/4( . وانظر:الفائق)322/2(،  شرح مختصر الروضة)224/3( .
)2(  انظر:دالل���ة االقتض���اء وعموم املقتضى، “دراس���ة وتطبي���ق” )ص163(، رس���الة مقدمة لنيل 
درجة املاجس���تير، جامعة أم القرى، إعداد: أحمد محمد حمود، 1411ه�،  املهذب يف أصول 

الفقه)1722/4( .
)3(  انظر:دالل���ة االقتض���اء وعموم املقتضى، “دراس���ة وتطبي���ق” )ص163(، رس���الة مقدمة لنيل 
درج���ة املاجس���تير، جامعة أم القرى، إعداد: أحمد محم���د حمود 1411ه�،  املهذب يف أصول 

الفقه)1722/4(، 
)4( أصول السرخسي)236/1(، وانظر: أصول الشاشي)ص90(، كشف األسرار)67/1(.
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و«موِجبا« و «مؤثرا«، و «وصفا«، و «معنى« و«مناسبا« و «وصفا مناسبا«.
قال الغزالي )ت505ه�(: «فكل علة يجوز أن تسمى داللة«)1(.

وقال البروي)ت567ه�(: «وللعلة أس���ام يف االصطاح وهي: السبب، 
واألم���ارة، والداعي، واملس���تدعي، والباعث، واحلام���ل، واملناط، والدليل، 
واملقتض���ي، واملوِجب، واملؤثر«)2( ، وقال عب���د العزيز البخاري)ت730ه�(: 
« واملراد من املعاني: املعاني اللغوية، واملعاني الش���رعية التي تسمى علا، 
وكان الس���لف ال يستعملون لفظ العلة، وإمنا يستعملون لفظ املعنى، أخذا 
من قوله : «ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى معان ثاث« أي 

علل«)3(، وقال القرايف)ت648ه�(: «ألن العلة هي الوصف«)4(.
وقال الطويف)ت716ه�(: «من املعاني الثاثة التي استعيرت لها العلة 
يف الش���رع، وهو حكمة احلكم.. واملراد بحكمة احلكم: هو املعنى املناسب 

الذي نشأ عنه احلكم«)5(.
العلة القاصرة: وتس���مى «العلة الازم���ة«، و «العلة الواقفة« و «العلة 
اخلاصة«، و «العلة املقص���ورة«)6(، قال الباجي)ت474ه�(: «العلة الواقفة: 

)1( شفاء الغليل)ص20(.
)2( املقترح يف املصلطح )ص151(، وتكرر عند الطويف يف شرح مختصر الروضة )3/ 315(: «قال 
البزدوي يف «املقترح«: وللعلة أسام..« وهذا رمبا يكون خطأ من النساخ إذ صاحب «املقترح يف 

املصلطح« هو البروي، وليس البزدوي .
)3( كشف األسرار)12/1( .

)4(  نفائس األصول )8/ 3399(.
)5(  شرح مختصر الروضة )1/ 423(.

)6(  انظر: اإلشارة يف أصول الفقه)ص50(، العدة يف أصول الفقه )176/1(، التبصرة يف أصول 
الفقه )ص 452(، التلخيص يف أصول الفقه )3/ 286( .
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ه���ي التي لم تتعد األصل إلى ف���رع. والعلة الواقفة إذا ثبتت يف معنى من 
املعاني كانت مقصورة عليه، وغير موجودة يف سواه. فوصفت لذلك بأنها 
موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه. وذلك مثل قولنا يف أن بيع 
الذهب بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلًا: حرام، وعلة ذلك: أنها 
أصول األثمان، وقيم املتلفات، وهذه علة معدومة فيما س���واهما ؛ فلذلك 

وصفت بأنها واقفة«)1(.
وق���ال الش���يرازي)476ه�(: « العلة الواقف���ة صحيحة، وقال أصحاب 
أب���ي حنيفة: ه���ي باطلة)2(، وقال إم���ام احلرمني)ت478ه����(: «والصحيح 
ج���واز التعليل بالعلة الازمة«)3(، وقال القاض���ي أبو يعلى)ت458ه�(: «إن 
صاحب الش���رع لو نص عل���ى العلة املقصورة جاز، كذلك املس���تنبطة«)4(، 
وقال ابن الدهان)592ه�(: «اختلف يف صحة العلة املقصورة على أصلها؛ 
فأبطله���ا أصحاب ال���رأي، وأجزناها«)5(، وجاء يف املس���ودة: « فإنه ميكنه 

القول مبوجب العلة الواقفة، أو اخلاصة«)6(.
العل�������ة واحلكم: ويس���مى «وصف���ا وموصوفا«، و «س���ببا ومس���ببَّا« و 
«مقتضي���ا ومقتض���ى« و «دلي���ا ومدلوال« و «عل���ة ومعل���وال«، و «وموِجبا 

)1(  احلدود يف األصول)ص123(.
)2( التبصرة يف أصول الفقه )ص 452( .
)3(  التلخيص يف أصول الفقه )3/ 286(.

العدة يف أصول الفقه )4/ 1384(.  )4(
)5( تقومي النظر يف مسائل خافية ذائعة)213/2(.

)6( هذه كلها ظاهرة من استعمال علماء األصول 
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وموَجباً«، و«املس���تدعي واملستدعى«، و«احلامل واحملمول«)1(، وهذا ظاهر 
من استعمال علماء األصول يف تعبيراتهم الكثيرة ؛ كقول الطويف)ت716ه�(: 
«كثب���وت احلكم بوجود املقتضي«)2(، وق���ال الغزالي)ت505ه�(: «فإن العلة 
ُب َوامْلَُس���بُِّب، َوامْلُوِجُب َوامْلُوَجُب«)3(، وقال  ���بَ واملعلول يتازمان، وكذلك السَّ
الشاش���ي)ت344ه�(: « تَرّتب احلكم على اِلاْس���م امْلَْوُص���وف ِبصفة؛ َفِإنَُّه 

مِبَنِْزلَة تَْعِليق احلكم بذلك الَْوْصف ِعنْده«)4(.
الف�������رق: ويس���مى «س���ؤال املعارض���ة«، و« س���ؤال املزاحم���ة«)5(، قال 
الزركش���ي)ت794ه�(: «الف���رق ويس���مى «س���ؤال املعارض���ة«،  و «س���ؤال 
املزاحم���ة«، فله ثاثة ألقاب، وهو: إبداء وصف يف األصل يصلح أن يكون 
علة مستقلة للحكم، أو جزء علة، وهو معدوم يف الفرع ؛ سواء كان مناسبا 

أو شبها، إن كانت العلة شبيهة«)6(.
ق�������وادح العلة: وتس���مى: «أس���ئلة القياس«، و «األس���ئلة القياس���ية «، 
و«األس���ئلة الواردة على القياس«، و «مفسدات العلة «، و«مبطات العلة«، 
و«ال���دال على عدم اعتب���ار العلة«، و«الوجوه املفس���دة للعلي���ة، أو للعلل«، 

و«االعتراضات«، و«االعتراضات على القياس«، و«القوادح«)7( .
)1( كما يف أسماء العلة السابقة .

)2( شرح مختصر الروضة )419/3(.
)3( املستصفى)ص43(.

)4( أصول الشاشي)ص250(.
)5( انظر: نهاية الوصول)3605/8(، الفائق)333/2(.

)6( البحر احمليط)378/7(.
)7( انظر:املعتمد)451/2(، املس���تصفى)ص342(، التمهيد البي اخلطاب)99/4(، احملصول البن 
العربي)ص137(،  املسودة)ص439(، اإلحكام لآلمدي)82/4(، شرح مختصر الروضة)546/3، =
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 قال اآلمدي)ت631ه�( يف القدح يف مناسبة الوصف املعلل به: « هذا 
هو أعظم األس���ئلة ال���واردة على القياس«)1(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: 
« القلب من مفس���دات العل���ة«)2(، وقال عبد العزي���ز البخاري)ت730ه�(: 
«ونق���ل عن بعض األصوليني أن النقض ليس من مبطات العلة«)3(، وقال 
أب���و اخلطاب)510ه�(: «ب���اب االعتراضات على القي���اس«)4(، ونحوه قال 
اب���ن العربي يف احملص���ول)5(، وقال القرايف)ت684ه����(: «الدال على عدم 
اعتب���ار العل���ة، وهو خمس���ة«)6(،  وقال أبو احلس���ني البصري)ت436ه�(: 
«فيم���ا يخت���ص العلة من الوجوه املفس���دة لها.. منها ع���دم التأثير، ومنها 
القل���ب، ومنه���ا النقض، ومنه���ا الكس���ر..« )7(، وق���ال الطويف)ت716ه�(: 
«اعترض املس���تدل عليه بأس���ئلة القياس«)8( ، وق���ال املرداوي)ت885ه�(: 
«فإي���راد القوادح م���ا يقدح يف الدليل بجملته، س���واء العلة وغيرها ؛ ألنه 
ق���د يط���رأ على من يثبت عليه احلك���م اعتراض يق���دح يف علية ما ادعاه 
عل���ة، وذلك من أحد وجوه يعبر عنه���ا بالقوادح، ورمبا كانت قادحة ال يف 

= 458(، البحر احمليط)328/7(.
)1( اإلحكام لآلمدي)82/4(.
)2( تشنيف املسامع)364/3(.

)3( كشف األسرار)45/4(.
)4(  التمهيد)99/4(.

)5(  احملصول)ص137(.
)6(  شرح تنقيح الفصول)ص399 ( .

)7( املعتمد)451/2(.
)8( شرح مختصر الروضة)546/3(.
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خصوص العل���ة ؛ فلذلك ترجمها ابن احلاجب وغي���ره باالعتراضات«)1(، 
وقال ابن النجار)ت972ه�(: « ملا فرغنا من الكام على الطرق الدالة على 
العلة، شرعنا يف ذكر ما يحتمل أنه من مبطاتها، أو مبطات غيرها من 

األدلة، ويعبر عن ذلك تارة باالعتراضات، وتارة بالقوادح«)2(.
القياس: يس���مى «اجتهادا« و «اس���تدالال« و «نظرا« و «رأيا« و« عبرة« 
و«اعتب���ارا« و«عل���ة« و «قي���اس الفقه���اء« و «القياس الفقه���ي« و «القياس 
الش���رعي«، و «قي���اس العل���ة« و«الدي���ن«، و«التمثيل«، و«التش���بيه«)3(، قال 
اجلصاص)ت370ه����(: « وق���د حكي ع���ن ثعلب أن رد حك���م احلادثة إلى 

نظيرها من األصول، يسمى اعتبارا«)4(.
وق���ال الغزالي)ت505ه����(: « ق���د يس���مى القياس علة، ألنه يش���تمل 
عل���ى علة احلكم، وهي الرك���ن األعظم من مقصود القياس، كما يس���مى 
القياس: نظراً واجتهاداً ودليًا واعتاالً؛ ألنه يستدرك بالنظر واالجتهاد، 
وي���دل على احلكم، ويش���تمل على ذكر العلة: فيس���مى اعت���االً«)5(، وقال 
اإلبياري)ت616ه�(: « نعم، قد يطلق القياس على الرأي يف إثبات األحكام، 

إذا لم تستند إلى توقيف«)6(.

)1( شرح الكوكب)229/4(.

)2( شرح الكوكب)229/4(.
ح���زم)75/7(،  الب���ن  اإلح���كام  املعتم���د)192/2(،  األص���ول)31/4(،  يف  انظر:الفص���ول   )3(
البرهان)3/2(، شفاء الغليل)ص20(، معيار العلم)ص165(، شرح مختصر الروضة)228/3(، 

نشر البنود)255/2(.
)4( الفصول يف األصول)31/4(.

)5( شفاء الغليل)ص20(.
)6( التحقيق والبيان)19/3(.
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وقال الس���معاني)ت489ه�(: « فنقول ال شك أن القياس نظر شرعي 
إلثبات حكم ش���رعي، إذا عرف أن النظر الشرعي أقسام فنقول: القياس 

على ضروب، وقد جعلها ابن سريج ثمانية أقسام«)1(.
و يس���مى القياس «دي���ن اهلل« قال أبو احلس���ني البصري)ت436ه�(: 
« وأم���ا وصف���ه بأن���ه دي���ن اهلل � ع���ز وج���ل �  ف���ا ش���بهة في���ه«)2(، وقال 
الس���معاني)ت499ه�(: « إنه دين اهلل، ودين رس���وله، مبعنى أنه دل عليه، 

وال يجوز أن يقال: هو قول اهلل تعالى«)3(.
وله���ذا ق���ال د.عبد الك���رمي النملة)ت1435ه�(: « القي���اس دين، أي: 
يس���مى دينا. وه���و مذهب جمهور العلم���اء، وهو احلق؛ لدليل���ني: الدليل 

األول: قوله تعالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ژ.
وج���ه الداللة: أن اهللَّ تعالى قد أمرن���ا بالقياس، وإذا أمرنا به ؛ فإنا 
نك���ون متعبدين به، وإذا ثب���ت: أن اهللَّ تعالى قد تعبدنا به، فإنه يكون من 

الدين«)4(.
وق���ال عب���د اهلل الش���نقيطي)ت1235ه�(: « وليس بقي���اس التمثيل، 

ويسمى القياس الشرعي«)5(.
أما تس���ميته « اجتهادا« فهو من باب تس���مية الش���يء بأكثره وأغلبه؛ 
فمعظ���م االجته���اد يكون يف األقيس���ة، خصوصا يف الن���وازل التي لم ترد 

)1( قواطع األدلة)126/2(.
)2( املعتمد)244/2(.

)3( التحبير)3541/7(.
)4( املهذب)1957/4(.

)5( نشر البنود)255/2(.
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فيه���ا نصوص، ولم يتقدم فيها نظر أله���ل االجتهاد فتحتاج جهدا كبيرا، 
واس���تنباطا واسعا من معاني املنصوص عليه، أو تشبيهات مبا نص عليه، 
ق���ال اخلطي���ب البغدادي)463ه�(: « فإن القي���اس يفتقر إلى االجتهاد يف 
موضع���ني: أحدهم���ا: يف ثب���وت العلة يف األص���ل .الثان���ي: يف احلكم يف 
الف���رع«)1(، وق���ال إم���ام احلرمني)ت478ه����(: « القياس من���اط االجتهاد، 
وأصل الرأي، ومنه يتش���عب الفقه، وأس���اليب الشريعة، وهو املفضي إلى 
االس���تقال بتفاصيل أحكام الوقائع، مع انتف���اء الغاية والنهاية«)2(  ولهذا 
جعل الش���افعي القياس واالجتهاد اس���مني ملس���مى واحد، قال الشافعي: 
«فم���ا القياس؟ أهو االجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اس���مان ملعنًى 

واحد«)3(.
وأما تس���ميته « اس���تدالال« فإن االستدالل مقام يف األدلة كلها، ولكن 
تظهر قوة املستدل بقدرته على االستدالل بالقياس على احلوادث والنوازل 
واملس���تجدات باس���تخراج من���اط النازل���ة وإعادته���ا إلى املعنى الش���رعي 
الصحي���ح م���ن النص���وص أو الكليات الش���رعية ، وله���ذا نفى اجلصاص 
)ت370ه�( تسمية القياس اجللي قياسا ؛ ألنه ال يحتاج إلى نظر واستدالل 
وتأم���ل ؛ فأقوى معاقد القياس النظر واالس���تدالل فق���ال: « ألن القياس 
يفتقر يف إثبات احلكم به إلى ضرب من النظر، واالعتبار، والتأمل بحال 
الفرع واألصل، واجلمع بني حكميهما، بعد االستدالل على املعنى املوجب 

)1( الفقهية واملتفقه)361/1(.
)2( البرهان)3/2(.

)3( الرسالة)447/1(.
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للجمع، وليست هذه القضية موجودة فيما سموه قياسا جليا«)1(، ومن هنا 
ذكر أبو احلس���ني البصري)ت436ه�(، والس���معاني)ت489ه�( وغيرهما، 
عن الشافعي تسمية القياس استدالال ؛ ملا فيه من النظر والتأمل ؛ فقال 
أبو احلسني: «كان الشافعي يسمي القياس استدالال ؛ ألنه فحص ونظر، 

ويسمي االستدالل قياسا لوجود التعليل فيه«)2(.
وأم���ا «القياس الفقهي « وقياس الفقهاء« و«القياس الش���رعي« فهذه 
كله���ا تقاب���ل القياس املنطق���ي)3( ، و « التمثيل« عن���د املناطقة هو القياس 
الش���رعي، أو القي���اس الفقهي، ق���ال الغزالي)ت505ه����(: « التمثيل، وهو 
الذي تس���ميه الفقهاء قياس���ا«)4(، وقال صفي الدي���ن الهندي)ت715ه�(: 

«ألن ما نحن فيه وهو قياس الفقهاء، قياس متثيلي«)5(.
ووج���ه العاقة ب���ني القياس الفقه���ي واملنطقي أن القي���اس املنطقي 
اس���تدالل بكلي على جزئ���ي: كل صاة عبادة)جزئ���ي(، وكل عبادة حتتاج 
إلى نية)كلي(، كل صاة حتتاج إلى نية)نتيجة( ، وأما القياس الفقهي فهو 
اس���تدالل بجزئي على كلي ثم بكلي عل���ى جزئي فنقول: الغضب مانع من 
القضاء)جزئي(، ثم نقول: كل مشوش على الذهن مانع من القضاء )كلي(، 
ثم نقول: اجلوع مشوش فهو مانع من القضاء)جزئي( ؛ فبدأنا بجزئي ثم 

)1( الفصول يف األصول)100/4(.
تش���نيف  احملي���ط)13/7(،  البح���ر  األدل���ة)71/2(،  قواط���ع  وانظ���ر:  املعتم���د)192/2(،   )2(

املسامع)409/3(.
)3( انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل)329/1(، نفائس األصول)3156/7(، شرح مختصر 

الروضة)228/3(، نهاية الوصول)3563/8(، التحبير شرح مختصر التحرير)3136/7( .
)4( معيار العلم)ص165(.

)5( نهاية الوصول)3563/8(.
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بكلي ثم انتهينا بجزئي.
 قال القرايف)ت684ه�(: « قال اإلمام يف )احملصل(: االس���تدالل إما 
بجزئ���ي عل���ى كلي، وهو االس���تقراء، أو بكل���ي على جزئي، وه���و القياس 
املنطقي، أو باألمرين، وهو القياس الفقهي ؛ أما األول فتقدم بيانه، وأما 
الثاني: إذا قلنا: كل إنس���ان حيوان، وكل حيوان جس���م، فاملقدمة الكبرى 
كلية، ويلزم من ثبوت اجلس���م ملوضوعها، وهو )احليوان(، ثبوته لإلنسان؛ 
ألنه بعض الكلية، التي هي احليوان، فاستفدنا ثبوت احلكم يف اجلزئي من 
الكلى. وأما الثالث؛ فألنا نس���تدل بورود التحرمي يف اخلمر، وهو جزئي، 
على أن كل مسكر حرام، فقد استفدنا الكلي من اجلزئي، ثم يلزم من تلك 
الكلية التي استفدناها أن النبيذ يحرم، وحينئذ يحصل القياس الشرعي 
م���ن ثبوت احلكم من جزئي الكلي، ومن كلي اجلزئي، وهو معنى ما قاله، 
فظه���ر أن القياس الفقهي مركب من االس���تقراء، والقياس املنطقي، وهو 

تلخيص حسن ذكره يف )احملصل(« )1( .
 وق���ال الطويف)ت716ه�(: «القياس الش���رعي راجع يف احلقيقة إلى 
القي���اس العقلي املنطقي املؤلف من املقدمتني؛ ألن قولنا: النبيذ مس���كر، 
ف���كان حرام���ا كاخلم���ر ; مختصر من قولنا: النبيذ مس���كر، وكل مس���كر 
حرام. وقولنا: األرز مكيل، فيحرم فيه التفاضل كالبر، مختصر من قولنا: 

األرز مكيل، وكل مكيل يحرم فيه التفاضل«)2(.
 قياس الش�������به: يس���مى ب�«قي���اس األش���باه« و«قياس غلبة األش���باه« 

)1( نفائس األصول)3156/7(.وانظر: تلخيص احملصل)ص68(.
)2( شرح مختصر الروضة)227/3(.
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و«قياس الداللة«)1(.
قال الرازي )ت606ه�(: « واعلم أن الشافعى � رضي اهلل عنه � سمى 
هذا القياس قياس غلبة األش���باه، وهو أن يكون الفرع واقعا بني أصلني؛ 
فإذا كانت مش���ابهته إلحدى الصورتني أقوى من مشابهته لألخرى، أحلق 

ال محالة باألقوى«)2(.
وقال الزركش���ي)ت794ه�(: « قياس الش���به ق���اال: وهو ما أخذ حكم 
فرعه من شبه أصله، وقاال يف موضع آخر: هو ما جتاذبه األصول فأخذ 
من كل أصل شبها، وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره « قياس الداللة «)3(، 
وقال عبد اهلل الشنقيطي)ت1235ه�(: « وقد يسمى قياس الشبه بقياس 
الداللة ؛ فقياس الداللة مشترك بني قياس الشبه، وبني القياس اجملموع 

)1( وقع خاف بني األصوليني هل قياس الش���به، هو نفس���ه قياس غلبة األشباه؟، أم داخل فيه؟، 
أم مفترقان؟ فبعضهم قال: بترادفهما ، وغالبهم قال: بأن غلبة األش���باه قس���م من الشبه، قال 
الس���بكي)ت771ه� ( يف اإلبهاج يف ش���رح املنهاج )3/ 69(”ولعله ظنه قس���ما من قياس الشبه، 
أو ه���و ه���و، وهو ظن صحيح ؛ فالناس فيه على هذين االصطاحني، ولم يقل أحد أنه قس���م 

للشبه، بل إما قسم منه، أو هو هو”.
 وبعضه���م ق���ال: ب���أن غلب���ة األش���باه غير قياس الش���به والظاه���ر أنه ق���ول  الغزال���ي، وجزم به 
األس���نوي، والعضد انظر: املس���تصفى)ص323(، نهاي���ة الس���ول)ص331(، املهذب يف أصول 
الفقه)2104/5(،  بحث “قياس الش���به عند األصوليني” حملمد عبد اهلل نوري، اجمللة العلمية 

جلامعة امللك فيصل، اجمللد الرابع، العدد الثاني، 1424ه�.
ورج���ح الش���يخ األمني الش���نقيطي يف املذك���رة)ص317( أنهم���ا واحد أو داخ���ان يف بعض فقال: 
”وأجمع اجلمهور على أن غلبة األش���باه ال يخرج عن الش���به ؛ ألنه إما أن يكون هو بعينه، وإما 

أن يكون نوعاً منه، خافاً ملا زعمه العضد من أنه ليس نوعاً من املسلك املسمى بالشبه«.   
)2(  احملصول)202/5( .

)3(  البحر احمليط)53/7(.
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فيه بازمها، أو أثرها، أو حكمها«)1(.
وقال الصفي الهندي)ت715ه�(: «الش���به: ما ال يناس���ب احلكم، لكن 
ع���رف تأث���ر جنس���ه القريب يف اجلن���س القريب للحكم، ألن���ه متردد بني 
االعتبار وعدمه، لتأثير اجلنس، وعدم املناس���بة، لكن اعتباره أغلب، فلذا 

سمي ب� «غلبة األشباه«)2(.
قياس الداللة: يس���مى «الداللة«، و«داللة العل���ة«، و«برهان الداللة«، 
و«قي���اس البره���ان«، و«قياس دالل���ة العلة«، ق���ال الغزالي)ت505ه�(: «ما 
يس���ميه الفقهاء: داللة، ورمبا س���موه: قياس الدالل���ة، وليس فيها قياس، 
وإحلاق فرع بأصل، لكنه يرجع حاصله إلى االستدالل بثبوت األخص على 
ثبوت األعم ؛ كاالس���تدالل بثبوت الس���واد على ثبوت اللونية، واالستدالل 
بانتفاء األعم على انتفاء األخص ؛ كاالس���تدالل بانتفاء اللون على انتفاء 

السواد«)3(  .
 وقال الزركشي)ت794ه�(: « قياس الداللة« وسماه املنطقيون «قياس 
البره���ان«)4(، وق���ال الصنعاني)ت1182ه�(: «قياس داللة العلة، ويس���مى 

«برهان الداللة«، ويسمى أيضاً «قياس الداللة«)5(.
القي�������اس يف معن�������ى األص�������ل:  ويس���مى: «القياس اجلل���ي« و«القياس 
القطع���ي«، و«نف���ي الف���ارق« و «إلغاء الف���ارق« و«تنقيح املن���اط« و«مفهوم 

)1(  نشر البنود)200/2(.
)2(  الفائق يف أصول الفقه )2/ 275(.

)3( أساس القياس)ص31(.
)4( البحر احمليط)65/7(.

)5( إجابة السائل)ص168(.



الترادف في المصطلح األصولي

361

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

املوافق���ة األول���وي واملس���اوي«  و«التنبي���ه« و «تنبي���ه اخلط���اب« و«فحوى 
اخلط���اب« و «حل���ن اخلطاب« و «داللة الداللة«، ويس���ميه احلنفية «داللة 

النص«)1( .
قال الش���يرازي)ت476ه�(: «وأما فح���وى اخلطاب، ومفهوم اخلطاب 
فهم���ا واح���د، وهو ما دل عليه اللفظ بالتنبيه..وهذا يس���ميه الش���افعي � 

رحمه اهلل � «القياس اجللي«)2(.
 ومعنى كونه قياسا مبعنى األصل: أي أن الفارق بني الفرع واألصل ال 
أثر له، قال الطويف)ت716ه�(: «أي: إن الفرع فيه يف معنى األصل،  وهو 

راجع إلى أن ال أثر للفارق، ويسمى «إلغاء الفارق«)3(.
ورمب���ا أن القي���اس يف معن���ى األص���ل، أو مفه���وم املوافقة م���ن أكثر 
مصطلحات األصول ترادفا ؛ إذ بلغت اثنا عش���ر اس���ما، وعد له الدكتور 

عبد الكرمي النملة ثمانية أسماء)4( .
وق���ال الرازي)ت606ه�(: « واعلم أن اجلم���ع بني األصل والفرع تارة 
يك���ون بإلغ���اء الفارق، والغزالي يس���ميه تنقيح املن���اط«)5(، و الذي وجدت 
يف املس���تصفى، وش���فاء الغلي���ل منتظم مع املعنى املش���هور عن���د جمهور 
ف الغزالي)ت505ه����( تنقيح املن���اط مبا هو  األصولي���ني)6( ؛ وله���ذا ع���رَّ
)1(  انظر: احملصول)20/5(، الفائق يف أصول الفقه)19/2(، ش���رح مختصر الروضة)244/3(، 

غاية الوصول يف شرح لب األصول )ص: 144(، مذكرة يف أصول الفقه)ص323(.
)2(  امللخص يف اجلدل)ص65(.

)3(  شرح مختصر الروضة)353/3(.
)4(  املهذب يف أصول الفقه)1743/4(.

)5(  احملصول)20/5(.
)6(  انظر: املستصفى)ص282، 285 (، شفاء الغليل)ص287، 412( .
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مش���هور فقال: « أن يضيف الش���ارع احلكم إلى سبب، وينوطه به، وتقترن 
ب���ه أوصاف ال مدخل لها يف اإلضاف���ة، فيجب حذفها عن درجة االعتبار 

حتى يتسع احلكم«)1(.
وقد اس���تدرك القرايف)ت684ه����( على الرازي)ت606ه�( ملا نس���ب 
ال���رازي ه���ذا ال���رأي للغزال���ي فقال الق���رايف: « ق���ال املصن���ف � يقصد 
ال���رازي: )إلغاء الف���ارق تنقيح املناط عند الغزال���ي(، والذي قاله الغزالي 
يف )املس���تصفى( أن تنقيح املناط تعيني العلة من أوصاف مذكورة، ومثله 
بحديث األعرابي؛ فإن تعيني العلة فيه بإفساد الصوم هو تنقيح املناط... 
ول���م أجد الغزالي خال���ف اجلماعة يف االصطاح، كم���ا تقدمت احلكاية 

عنهم، وما أدري كيف هذا النقل«)2(.
ثم توارد بعد الرازي)ت606ه�( جمع من األصوليني على نس���بة هذا 
للغزالي، حتى القرايف)684ه�( يف تنقيح الفصول ذكر هذا)3( ورمبا التنقيح 
متق���دم على النفائس تأليفا، وبعده الطويف)ت716ه�( تابع القرايف، وكذا 
السبكي واإلسنوي و الزركشي إلى الشوكاني )4(، وال يخفى أن إلغاء الفارق 
بعض تنقيح املناط، و ليس كله فتسمية إلغاء الفارق تنقيح مناط فيه شيء 
من التوسع ألننا يف تنقيح املناط: تارة نحذف جملة من األوصاف امللغاة، 
ونبق���ي وصفا مؤث���را وهو الوص���ف اجلامع، وتارة نح���ذف وصفاً واحدا 

)1(  املستصفى )ص 282(.
)2(  نفائس األصول)3089/7(.

)3(  انظر: شرح تنقيح الفصول)ص388(.
)4(  انظ���ر: ش���رح مختصر الروضة)244/3(، اإلبهاج)80/3(، نهاية الس���ول)ص336(، تش���نيف 

املسامع)322/3(، إرشاد الفحول)141/2(.
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ملغي���ا ونبق���ي جملة م���ن األوصاف اجلامع���ة فهذا هو نف���ي الفارق، قال 
الطويف )ت716ه�(: «ال بأس بتس���مية إلغاء الفارق تنقيحا، إذ التنقيح هو 
التخلي���ص والتصفية، وبإلغاء الفارق يصفو الوصف، ويخلص للعلية، فا 
يك���ون ه���ذا قوال ثانيا يف تنقي���ح املناط، كما قال الق���رايف، بل يكون إلغاء 

الفارق ضربا من تنقيح املناط«)1(.
وق���ال الصف���ي الهندي)ت715ه����(: « وإن كان بإلغ���اء الف���ارق، فه���و 
«القي���اس يف معنى األصل« ؛ كقي���اس البول يف الكوز، وصبه يف املاء على 
البول فيه، ويسمى أيضا «تنقيح املناط«)2(، وقال: « يسمى مفهوم املوافقة 
ب���� )فحوى اخلطاب(، و )حلن اخلطاب(، والش���افعي - رضي اهلل عنه - 

يسميه ب� )القياس اجللي( - أيضا -، واحلنفية ب� )داللة النص(« )3(.
وق���ال زكريا األنصاري)ت926ه�(: « والقياس يف معنى األصل«، وهو 
«اجلم���ع بنف���ي الفارق«، ويس���مى ب «اجللي« كما م���ر، وب«إلغاء الفارق« 

وب�«تنقيح املناط« )4(.
وق���ال القرايف)ت684ه�(: « فترادف تنبيه اخلطاب، وفحواه، ومفهوم 
املوافقة، ملعنى واحد وهو: إثبات حكم املنطوق به للمس���كوت عنه بطريق 

األولى«)5(.
وق���ال الش���نقيطي)ت1393ه�(: « م���ا جم���ع فيه بنفي الف���ارق، وهو 

)1(  شرح مختصر الروضة)244/3(.

)2(  الفائق يف أصول الفقه)322/2(.
)3(  الفائق يف أصول الفقه)19/2(.

)4(  غاية الوصول يف شرح لب األصول )ص: 144( .
)5( شرح تنقيح الفصول)ص54(.
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القي���اس يف معن���ى األصل، وهو مفه���وم املوافقة، وتنقي���ح املناط، واألكثر 
على أنه ليس من القياس«)1(.

وشرح السبكي)ت756ه�( بعض معاني هذه األسماء فقال: « ويسمى 
«فح���وى اخلط���اب« ألن فحوى ال���كام ما يفهم منه قطع���ا، وهذا كذلك، 
ويسمى أيضا «حلن اخلطاب« ألن حلن الكام عبارة عن معناه، ومنه قوله 
تعالى: ژ پ  پ   پ  ڀ ژ أي معناه، ورمبا سماه الشافعي � رضي 
اهلل عن���ه �  ب�«اجلل���ي«، واختلفوا يف أن «داللة النص عليه« هل هي لفظية 
أم قياسية؟ والذي عليه اجلمهور أنها قياسية، قال الشيخ أبو إسحاق يف 

شرح اللمع: وهو الصحيح؛ ألن الشافعي سماه القياس اجللي«)2(  .
 وشرح الرجراجي)ت899ه�( معنى « تنبيه اخلطاب« فقال: « وسمي 
ب�«تنبيه اخلطاب« ؛ ألن املنطوق به قد  نبه على حكم املسكوت عنه ؛ ألن 
فيه التنبيه، إما  باألدنى على األعلى، أو باألعلى على األدنى«)3(، ثم أكمل 
عبد الوه���اب خاف)ت1375ه�( بعض معاني هذه األس���ماء فقال: «كما 
يس���مى «داللة النص«  يس���مى «القياس اجللي« لظهور فهم املس���اواة، أو 
األولوية، بني املنطوق واملفهوم املوافق له، ويسمى حكمه «مفهوم املوافقة« 
أي املفه���وم الذي وافق املنطوق يف حكم���ه، بناء على موافقته له يف علته، 
موافقة تفهم مبجرد فهم اللغة، ويس���مى «فحوى اخلطاب« أي روحه وما 
يعقل منه ؛ ألن كل نص دل على حكم يف محل العلة، يدل على ثبوت هذا 
احلك���م يف كل مح���ل تتحقق فيه العل���ة بتبادر الفهم، أو تك���ون العلة أكثر 

)1(  مذكرة يف أصول الفقه)ص323(.
)2(  اإلبهاج)367/1(.

)3(  رفع النقاب)523/1(.
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توافراً فيه«)1(.
والقي�������اس مبعنى األص�������ل يش���مل: «القي���اس املس���اوي« و «القياس 
األول���وي«، قال األس���نوي)ت772ه�(: « فثبوت احلك���م يف الفرع قد يكون 
أولى من ثبوته يف األصل، وقد يكون مساويا له، وقد يكون دونه ؛ فاألولى 
كقي���اس حترمي الضرب على حت���رمي التأفيف؛ ف���إن األذى فيه أكثر، أما 
املس���اوي: فكقي���اس األمة عل���ى العبد يف س���راية العتق م���ن البعض إلى 
ال���كل، فإنه قد ثب���ت يف العبد بقوله -عليه الصاة والس���ام: «من أعتق 
ش���ركا له يف عب���د، قوم عليه« ثم قس���نا عليه األمة، وهما متس���اويان يف 
هذا احلكم لتس���اويهما يف علته، وهي تش���وف الشارع إلى العتق، ويسمى 
هذان القسمان: ب«القياس يف معنى األصل«، ويسميان أيضا ب«القياس 

اجللي«، وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بني األصل والفرع«)2(.
وغال���ب األصولي���ني يجعل���ون «فحوى اخلط���اب« و«حل���ن اخلطاب« 
مترادف���ني، قال إمام احلرمني)478ه����(: «حلن اخلطاب وفحواه مما قال 
ب���ه الكاف���ة، با اخت���اف، وذلك نحو قول���ه عز وج���ل: ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ژ 
]اإلسراء: 23[، ففحوى ذلك النهي عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف، 

كالضرب والسب والقتل ونحوهما«)3(.
 وبعضهم يفرق بينهما فيجعل: «فحوى اخلطاب « لألولوي، و « حلن 
اخلطاب« للمس���اوي، وأول من وجدت قال بهذا ابن السمعاني)ت489ه�( 
حي���ث ق���ال: وأم���ا حلن اخلطاب فق���د قيل: م���ا أضمر يف أثن���اء اللفظ،  

)1(  علم أصول الفقه)ص150(.
)2(  نهاية السول)ص313(.

)3( التلخيص)183/2(.
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وقي���ل: حل���ن اخلط���اب ما ي���دل على مثل���ه، والفحوى م���ا دل على ما هو 
أق���وى من���ه«)1(، وتبعه بعض األصوليني كتاج الدين الس���بكي والزركش���ي، 
وارتض���اه البرماوي يف النبذة، والش���وكاني)2(، ق���ال البرماوي)ت831ه�(: 
«أما تسمية األولوي بفحوى اخلطاب، واملساوي بلحن اخلطاب فعليه قوم 
من أصحابنا، وبعضهم يس���مي األولوي باالثن���ني معا«)3(، وقال: «فإن كان 
أولى فهو« فحوى اخلطاب«، وإن كان مس���اويا ف�«حلن اخلطاب«)4(، وقال 
الش���وكاني)ت1250ه�(: « ف���إن كان أولى باحلكم من املنطوق به فيس���مى 

فحوى اخلطاب، وإن كان مساويا فيسمى حلن اخلطاب«)5(.
ولكن تس���ميته هن���ا ب«تنقيح املن���اط« فيها نظ���ر؛ إذ «تنقيح املناط« 
ش���امل لكل أنواع األقيس���ة فه���و تخليص وتنقية للوص���ف املؤثر عن غير 
املؤث���ر لكل األقيس���ة، وه���ذا جار يف القياس مبعنى األص���ل وغيره ، ولذا 
جعله الشنقيطي)ت1393ه�( يف موضع آخر، نوعا من أنواع تنقيح املناط، 
وه���ذا ه���و الصحي���ح فق���ال: « القياس املعروف الذي يس���ميه الش���افعي 
القي���اس يف معن���ى األصل، ويق���ول له القياس اجللي، وه���و املعروف عند 
الفقهاء بالقياس اجللي، والغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق، وهو نوع من 
تنفيح املناط ؛ فقد أجمع جميع املسلمني على أن املسكوت عنه فيه يلحق 

)1( قواطع األدلة)237/1(.
)2(  انظر: جمع اجلوامع)ص240(، تشنيف املسامع)342/1(، النبذة الزكية)ص74(. 

)3(  الفوائد السنية)986/3(، وانظر: التحبير)2878/6(.
)4(  النبذة الزكية)ص74(.

)5(  إرشاد الفحول)37/2(.
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باملنطوق«)1(.
احلس���ني  اب���و  ق���ال  املعن���ى)2(،  قي���اس  يس���مى  العل�������ة:  قي�������اس 
البصري)ت436ه�(: «ال يقوى ش���به الفرع فيه إال بأصل واحد، ويس���ميه 

قياس علة، وقياس معنى«)3(.
املباح: يس���مى « مخيرا«، و«طلق���ا«، و«حاال«، و«املطلق«، و«احلال«، 
و«اجلائز«، و«موسعا فيه«، و«احملل«، و«احمللل«، وعلى ما يقابل احلرام)4(، 
قال البرماوي)ت831ه�(: « متعلق اإلباحة من الفعل يسمى “ مباحا” اسم 
مفع���ول من “ أباحه”، ويس���مى “ جائزا”، و”موس���عا” أي: في���ه، و”مطلقا”، 

و”حاال” وما يف معناه من احمُلَلِّ واحمُلَلَّل بالفتح”)5(.
وقال ابن إمام الكاملية)ت874ه�(: « ويسمى املباح طلًقا وحالًا«)6(.

 ولك���ن ينبه هنا على أن بعض األصوليني كإمام احلرمني )ت478ه�( 
وغيره، سموا املباح حسنا فقال: « فإن املباح يسمى حسنا«)7(، وال يقصد 
من إطاق «احلس���ن « هنا أنه لق���ب للمباح ، وإمنا املقصود بذلك وصفه 
باحلس���ن املقابل للقبيح، مع إجماعهم على أنه ال يس���مى قبيحا، لكن هل 

)1(  مذكرة يف أصول الفقه)ص412(.
)2( انظر: البحر احمليط)48/7(.

)3( املعتمد)191/2(.
)4( انظر:نهاية الس���ول)ص25(، النبذة الزكية )ص46(، التحبير ش���رح التحرير)1022/3(، شرح 

الكوكب املنير)426/1(.
)5( الفوائد السنية يف شرح األلفية)231/1(.

)6( تيسير الوصول إلى منهاج األصول )1/ 345(.
البح���ر  الوص���ول)628/2(،  نهاي���ة  املس���تصفى)ص46(،  التلخيص)154/1(.وانظ���ر:   )7(

احمليط)227/1( .
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يوصف باحلس���ن أم ال ؟ قوالن لألصوليني، والصحيح وصفه باحلس���ن، 
من جهة إذن الش���ارع فيه للمكل���ف، ويوضح ذلك قول اآلمدي)ت631ه�(: 
«اختلفوا يف املباح: هل هو حس���ن أم ال؟ واحلق امتناع النفي واإلثبات يف 
ذل���ك مطلقا، بل الواجب أن يقال: إنه حس���ن باعتبار أن لفاعله أن يفعله 
شرعا، أو باعتبار موافقته للغرض، وليس حسنا باعتبار أنه مأمور بالثناء 

على فاعله«)1( .
وق���ال الزركش���ي)ت794ه�(: «تنقس���م صفة الفعل، ال���ذي هو متعلق 
احلكم إلى حس���ن، وُعرِّف احلسن: باملأذون فيه، أي سواء كاَن يثاب على 
فعل���ه أم ال، فيش���مل الواجب واملندوب، وال خ���اف فيهما، وكذلك املباح، 

وهو الصحيح لإلذن فيه«)2(.
ى  وقال د.عبد الكرمي النملة)ت1435ه�(: « أجمعوا على أن املباح ال يُسمَّ
ى حس����ناً أو ال؟ على مذهب����ني: املذهب األول:  قبيح����اً، واختلف����وا: ه����ل يُس����مَّ
ى حس����ناً، وهو الصحيح ؛ ألن الش����ارع رفع احل����رج عن فعله،  أن املباح يُس����مَّ
وكل ما رفع احلرج عن فعله فإنه يكون حس����ناً، فاملباح يكون حس����ناً. املذهب 
ى حس����ناً، ألنه ال يس����تحق فاعله امل����دح والثناء«)3(. الثان����ي: أن املباح ال يُس����مَّ
املشترك املعنوي: ويسمى: «القدر املش���ترك«، و«املعنى املشترك«)4(، 

)1( اإلحكام )126/1(.
)2( تشنيف املسامع)230/1(.

)3( املهذب يف أصول الفقه)278/1(.
)4( انظ���ر:  معيار العلم)ص81(، نفائس األصول)1206/3(، التقرير والتحبير)217/1(، التحبير 
ش���رح التحرير)896/2(، االش���تراك املعنوي والف���رق بينه وبني االش���تراك اللفظي، بحث يف 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربي وآدابها، ص 231، اجمللد 19، العدد 31، 

رمضان، 1425ه�. 
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وس���ماه القرايف )ت684ه�(: «اللفظ املوضوع للمشترك«)1(، وأطلقه بعض 
األصوليني على «املتواطئ« ؛ ف�«املتواطئ« و«املش���ترك املعنوي« مترادفان 

عندهم.
ألن املشترك املعنوي: الكلي الصادق على جميع أفراده العديدة)2(.

مثل: الكتاب، والقلم، فكل واحد منهما له معنى عام، وله أفراد كثيرة 
غي���ر محصورة تش���ترك يف كونه���ا كتابا أو قلما، وكل ف���رد منهما يختلف 
ع���ن غيره ؛ فمنها الكت���اب الكبير والصغير، ومختلفة األلوان واألش���كال 

والطبعات والعلوم، ولكن كلها تسمى كتاب .ومثله القلم .
واملتواطئ:الكلي الذي تس���اوت أفراده، باعتبار التش���ارك فيه)3(، قال 
الغزالي)ت505ه�(: « كاس���م «الرجل« ؛ فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر 
وخالد، واس���م «اجلسم« ينطلق على السماء واألرض واإلنسان، الشتراك 

هذه األعيان يف معنى اجلسمية«)4(.
 وه���ذا نفس معن���ى «املش���ترك املعن���وي«، ق���ال الغزالي)ت505ه�(:  
«واالسم بإزاء ذلك املعنى املشترك: املتواطىء«)5(، وقال القرايف)ت684ه�(: 
«أو يكون اللفظ مطلقاً عليهما، ألجل هذا املعنى املشترك بينهما ؛ فيكون 
متواطئ���اً«)6( و قال ابن النجار)ت972ه�(: «إن القدر املش���ترك يقال على: 
)1( انظ���ر:  ش���رح تنقي���ح الفص���ول)ص30(، رف���ع النق���اب)264/1(، املش���ترك وداللت���ه عل���ى 

األحكام)ص36(. 
)2( انظر: الفروق للقرايف)151/1(، العقد املنظوم)145/1(.

)3( انظر: املستصفى)ص26(، شرح تنقيح الفصول)ص30(، شرح الكوكب)134/1(.
)4( املستصفى)ص26( .
)5( معيار العلم)ص81(.

)6( العقد املنظوم)143/1(.
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املتواطئ ؛ كالرجل«)1(.
ولهذا فإن هناك فرقا بني «املش���ترك املعنوي« وهو «املتواطئ«، وبني 
«املش���ترك اللفظي« ألن األصل يف« املش���ترك اللفظي« اإلجمال، واألصل 
يف املتواط���ئ عدم اإلجمال، قال القرايف)ت684ه�(: « األصل يف املتواطئ 
عدم اإلجمال، وأن يحمل على مسماه املعنى الكلي، حتى تدل قرينة على 
استعماله يف أخص من مسماه، واألصل يف املشترك اإلجمال، حتى يتبني، 

فهما مفترقان«)2(.
املش�������ترك اللفظي: ويسمى «املشترك فيه« ويس���مى «املشترك« فإذا 
أطلق علماء األصول واللغة «املش���ترك« دون قيد فيقصدون به «املش���ترك 
اللفظي« قال أبو احلسني البصري)ت436ه�(: «وقد دخل يف هذه اجلملة؛ 
أنه ال يجوز أن يراد باالس���م املش���ترك كا معنييه«)3(. وظاهر أنه يقصد 

ب�«املشترك« املشترك اللفظي .
أما تس���ميته ب�«املش���ترك في���ه« فهذا هو األص���ل؛ ألن اللفظ الواحد 
اش���ترك في���ه أكثر من معنى، وق���د ذكر اب���ن احلاجب)ت646ه�(: األصل 
أن يق���ال: «املش���ترك فيه«، فحذف���ت لفظة «فيه« توس���عا، لكثرة دوره يف 
الكام، أو لكونه صار لقبا)4(، وقال عبد العزيز البخاري)ت730ه�(: «وأما 
املش���ترك« أي املش���ترك فيه؛ ألن املفهومات مش���تركة، والصيغة مشترك 

)1( شرح الكوكب)381/1(.
)2( نفائس األصول)2196/5(.

)3( املعتمد)299/1(.
)4( انظر: اإليضاح يف شرح املفصل)291/2(، التحبير شرح التحرير)349/1(.
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فيها«)1(.
املصالح  املرس�������لة: تس���مى «املناس���ب املرسل«، و«املناس���بة املرسلة«، 
و«االس���تدالل املرسل«، و«االس���تصاح«، و«االستدالل«، و«الرأي املرسل«، 
و«املرس���ل املائ���م«، و«القياس املرس���ل«، و«قياس املصلح���ة«، و«القياس 
املصلحي«، قال اإلس���نوي)ت772ه�(: «املس���مى باملصالح املرس���لة، ويعبر 
عنه باملناسب املرسل«)2(، وقال ابن قدامة)ت620ه�(: «الرابع من األصول 
اخملتلف فيها: االستصاح: وهو: اتِّباع املصلحة املرسلة«)3(، وقال الزركشي 
)ت794ه�(: « وهو املعبر عنه ب� «املصالح املرس���لة«، ويلقب ب� «االس���تدالل 
املرس���ل«؛ وله���ذا س���ميت «مرس���لة« أي ل���م تعتبر ول���م تلغ، وأطل���ق إمام 
احلرمني، وابن الس���معاني عليه اسم «االستدالل«، وعبر عنه اخلوارزمي 
يف «الكايف« ب� «االس���تصاح«)4(، وقال إم���ام احلرمني)ت478ه�(: «بأن ما 
ال ن���ص في���ه، وال أصل له فه���و مردود إلى الرأي املرس���ل، واس���تصواب 
ذوي العق���ول، فه���ذا اآلن اقتحام عظي���م، وخروج عن الضب���ط«)5(، وقال 
األصفهاني)ت749ه����(: «وأما املرس���ل املائم، فق���د صرح إمام احلرمني 
والغزال���ي بقبوله. ونقل قبوله عن الش���افعي ومالك، رضي اهلل عنهما .. 
وشرط الغزالي يف قبول املرسل املائم أن تكون املصلحة ضرورية قطعية 

)1( كشف األسرار)37/1(.
)2( نهاية السول)ص364(.

)3( روضة الناظر)478/1(.
)4( البحر احمليط)83/8(.

)5( البرهان)164/2(.
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كلي���ة«)1(، وقال ابن رش���د)ت595ه�(: « وإجازة مال���ك لذلك، هو من باب 
إجازت���ه قياس املصلحة«)2(، وقال: « ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس 
املرس���ل، وهو الذي ال يس���تند إلى أصل منصوص عليه يف الش���رع، إال ما 
يعق���ل من املصلحة الش���رعية فيه«)3(، وقال: «وهذا من القياس املرس���ل، 
أعني املصلحي، الذي كثيرا ما يقول به مالك«)4(، وقال: « ورد جواز النكاح 
بإدخ���ال وارث، قي���اس مصلحي ال يجوز عند أكثر الفقه���اء«)5(، وقال ابن 
دقي���ق العيد)ت702ه�(: « فهذا من قبيل االستحس���ان، واعتبار املناس���بة 

املرسلة«)6(.
مفهوم اخملالفة:ويس���مى: «دليل اخلط���اب«، قال اآلمدي)ت631ه�(: 
«أما مفهوم اخملالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ يف محل السكوت مخالفا 
ملدلوله يف محل النطق، ويسمى «دليل اخلطاب« أيضا، وهو عند القائلني 

به منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة يف القوة والضعف«)7(.
وبع���ض العلم���اء يس���ميه « حلن اخلط���اب« ولكنهم قلة م���ن العلماء، 
وأقدم من وجدت ذكر هذا ابن قدامة)ت620ه�(، فقال: « وإن كان حكمه 
مخالًفا حلكم املنطوق، سمي مبفهوم اخملالفة، أو دليل اخلطاب، أو حلن 

)1( بيان اخملتصر)127/3(.
)2(  بداية اجملتهد)246/4(.
)3(  بداية اجملتهد)31/2(.

)4(  بداية اجملتهد)220/4(.
)5(  بداية اجملتهد)69/3(.
)6(  شرح اإلملام)522/4(.

)7(  اإلحكام لآلمدي)69/3(.
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اخلطاب«)1(، ثم اإلس���نوي)ت772ه�( فق���ال: « أن يكون مخالفا للمنطوق، 
ويس���مى دليل اخلطاب، وحلن اخلطاب، ومفهوم اخملالفة«)2(، ثم ابن إمام 
الكاملية)874ه����( )3(، ثم املرداوي)ت885ه����( الذي نقل ذلك عن البعض: 
«ومفهوم مخالفة، وهو أن املسكوت مخالف يف احلكم، ويسمى هذا النوع 
دليل اخلطاب، وإمنا سمى بذلك ؛ ألن داللته من جنس دالالت اخلطاب، 
أو ألن اخلطاب دال عليه، أو خملالفته منظوم اخلطاب، ومنهم من يسميه 

حلن اخلطاب«)4(.
ويس���مى «مفهوم اخملالفة« عند احلنفية ب�«تخصيص الشيء بالذكر« 
ق���ال عب���د العزي���ز البخاري)ت730ه�(: «مفه���وم مخالفة، وه���و أن يكون 
املس���كوت عنه مخالفا للمنطوق به يف احلكم، ويسمونه «دليل اخلطاب«، 

وهو املعبر عندنا ب�«تخصيص الشيء بالذكر«)5(.
وق���ال القرايف)ت684ه����(: «كم���ا ت���رادف مفه���وم اخملالف���ة ، ودليل 

اخلطاب، وتنبيهه«)6(.
وياح���ظ أن الق���رايف جعل من أس���مائه «تنبيه اخلط���اب«، وهذا لم 
يق���ل به أحد م���ن العلماء ؛ إذ تنبيه اخلطاب باتفاق األصوليني هو مفهوم 

)1(  روضة الناظر)268/1(.
)2(  نهاية السول)ص149(.

)3(  انظر: تيسير الوصول )100/3(.
)4( التحبير )2893/6(.

)5(  كشف األسرار)253/2(.
)6(  شرح تنقيح الفصول)ص54(.
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املوافقة)1(، ولهذا القرايف اس���تدرك على نفسه يف الشرح فقال: « وقولي: 
كم���ا يترادف مفهوم اخملالفة، ودليل اخلطاب، وتنبيهه، صوابه: االقتصار 
عل���ى األول���ني، ونترك تنبيه اخلط���اب ؛ ألنه لم يتقدم ل���ه ذكر يف مفهوم 

اخملالفة«)2(.
و«التحس���ينات«  «التحس���ينيات«  وتس���مى  التحس�������ينية:  املقاص�������د 
و«التتميمات« و«املكمات« و«التزيينات«، قال اإلس���نوي)ت772ه�(: «وقد 
تكون من التحسينيات، يعبر عنه بالتتمات«)3(، وقال الشاطبي)ت790ه�(: 
»التحس���ينات مكم���ات، ومتمم���ات«)4(، وق���ال الش���نقيطي)ت1393ه�(: 
«التحسينات: وتس���مى التتميمات«)5(، وقال: «وهى امْلعبر َعنُه يِف الْأُُصول 
بالتحس���ينات َو التتميميات«)6(، وقال الغزالي)ت505ه�(: « وإلى ما يتعلق 
بالتحس���ينات والتزيينات، وتتقاعد ع���ن رتبة احلاجات«)7(، وقال: «ومنها: 
ما يقع يف رتبة التحسينات والتزيينات«)8(، وقال اإلبياري)ت616ه�(: « ما 
يقع يف مرتبة التزيينات والتحس���ينات، وال ينتهي إلى أبواب احلاجات«)9(، 
وق���ال ابن أمير حاج)ت879ه�(: « ورجحت احلاجية على ما بعدها، وهي 

)1(  انظر: رفع النقاب)534/1(.
)2(  شرح تنقيح الفصول)ص57(.

)3(  نهاية السول)ص391(.
)4(  املوافقات)487/3(.

)5(  مذكرة يف أصول الفقه)ص202(.
)6(  منهج التشريع اإِلسامي وحكمته)ص17(.

)7(  املستصفى)ص174( .
)8(  شفاء الغليل)ص208(.وانظر: نهاية الوصول)3295/8(.

)9(  التحقيق والبيان)123/3(.
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املقاصد التحسينية«)1(، والتعبير  ب� «املقاصد التحسينية« عند املتقدمني 
قليل، وكثير  عند املعاصرين .

املقاصد احلاجية: تس���مى «احلاجي���ات«، و«املصلحة«، و«املصلحي«، 
و«املصالح احلاجية«، و«املصلحيات«، قال الش���اطبي )ت790ه�(: «وأعني 
بالكليات هنا الضروريات، واحلاجيات، والتحسينيات«)2(، و ذكر البيضاوي 
يف مختصره أنها تس���مى ب«املصلحة«، وأبانه السبكي )ت771ه�( بقوله: 
«و يف مح���ل احلاجة، وه���و املصلحي«)3(، وقال البرماوي )ت831ه�(: «أما 
احلاج���ي، وهو ال���ذي ال يكون يف مح���ل الضرورة، ب���ل يف محل احلاجة، 
ويقال له أيضا: «املصلحي« كما عبر بذلك البيضاوي؛ كالبيع واإلجارة«)4(،  
وتس���مى أيضا «املصالح احلاجية«، قال التفتازاني)ت793ه�(: « واملصالح 
احلاجية، أو التحس���ينية، ال يجوز احلكم مبجردها، ما لم تعضد بش���هادة 
األص���ول«)5(، وق���ال اإلس���نوي)ت772ه�(: « والدني���وي إم���ا ض���روري، أو 
مصلحي، أو حتس���يني«)6(، وقال: « وقد تك���ون من احلاجيات، ويعبر عنه 
باملصلحيات«)7(، وهذا الذي س���ماه أيضا الش���نقيطي)ت1393ه�( فقال: 

«جلب املصلحة، وهو املعبر عنه عند األصوليني باحلاجيات«)8(.
)1(  التقرير والتحبير)231/3(.

)2(  املوافقات)30/1(.
)3(  اإلبهاج)55/3( .

)4(  الفوائد السنية)1974/5(.
)5(  شرح التلويح)143/2(.

)6(  نهاية السول)325(.
)7(  نهاية السول)ص391(.

)8( منهج التشريع اإلسامي وحكمته)ص17(.
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و  «الض���رورات«،  و  «الض���روري«،  تس���مى  الضروري�������ة:  املقاص�������د 
«الضروريات«، و«املصلحة الضرورية«، والضروريات اخلمس« و«مصلحة 
درء املفس���دة«، ق���ال اآلمدي)ت631ه�(: « يف أقس���ام املقصود من ش���رع 
احلكم، واختاف مراتبه يف نفس���ه وذات���ه، وهو ال يخلو: إما أن يكون من 
قبي���ل املقاصد الضروري���ة، أو ال يكون من قبيل املقاص���د الضرورية«)1(، 
وق���ال الطويف)ت716ه�(: « الضروري، أي: الواق���ع يف رتبة الضروريات، 
أي: هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله، وهو ما عرف 
التفات الش���رع إليه، والعناية ب���ه ؛ كالضروريات اخلمس.. فهذه املصلحة 

الضرورية«)2(.
وس���ماها الش���يخ الش���نقيطي )ت1393ه�( ب�«مصلحة درء املفسدة« 
فقال: «مصلحة درء املفاسد«، وهي املعرفة بالضروريات، وهي ستة؛ ألن 
درء املفسدة إما عن الدين، أو النفس ، أو العقل ، أو النسب ، أو املال ، أو 
العرض«)3(، وقال أيضا: «أما الضروريات، وهى أصول املصالح العاملية يف 
الدنيا ؛ فهي «درء املفسدة« عن ستة أشياء عليها مدار املصالح الكبرى يف 
الدين والدنيا وهي:1� الدين، 2� النفس، 3� العقل، 4� النس���ب، 5� العرض، 
6� امل���ال«)4(، وق���ال: « فإذا علمت ذلك فاعل���م أن احِلكم التي يدور حولها 
التش���ريع السماوي ثاثا: األولى: درأ املفسدة وهو املعبر عنه يف األصول 

بالضروريات.

)1(  اإلحكام)274/3(.
)2( شرح مختصر الروضة)209/3(.

)3( مذكرة يف أصول الفقه) ص202( .
)4( منهج التشريع اإلسامي وحكمته)ص16(.
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الثانية: جلب املصلحة، وهو املعبر عنه عند األصوليني باحلاجيات.
الثالثة: اجلري على مكارم األخاق واتباع أحسن املناهج يف العادات 

واملعامات وهى املعبر عنه يف األصول بالتحسينات وا لتتميميات«)1(.
املقتضى: املقتِضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب لإلضمار، مبعنى 
أن اللفظ ال يس���تقيم إال بإضمار ش���يء. وأما املقتض���ى بالفتح فهو ذلك 
املضم���ر نفس���ه، أي الكام احمل���ذوف ال���ذي اقتضاه ال���كام تصحيحا، 
وال���كام هن���ا يف املقتضى بالفت���ح يس���مى ب�«املضمر«)2(، ق���ال البرماوي 
)ت831ه����(: «املقتض���ي - بالكس���ر - الكام احملتاج لإلضم���ار - بالفتح 
- ه���و ذلك احمل���ذوف، ويعب���ر عنه أيضا باملضم���ر«)3(، و قال الزركش���ي 
)ت794ه����(: «املقتضى س���مي بذلك ألنه أمر اقتضاه النص، وهو بكس���ر 
الضاد اللفظ الطالب لإلضمار، وبفتحها ذلك املضمر بعينه الذي اقتضاه 
الكام تصحيحا له«)4(، وقال الطويف )ت716ه�(: « املقتضى، وهو املضمر 

الضروري، لصدق املتكلم«)5(.
ويس���مى: «داللة االقتضاء« «واقتضاء«، قال اآلمدي)631ه�(: « داللة 
االقتض���اء: وهي ما كان املدلول فيه مضمرا ؛ إما لضرورة صدق املتكلم، 
وإم���ا لصحة وق���وع امللفوظ به«)6(، ق���ال ابن قدامة)ت620ه�(: « يس���مى 

)1( منهج التشريع اإلسامي وحكمته)ص17(.
)2(  انظر: البحر احمليط)210/4(، التحبير)2425/5(.

)3(  التحبير)2425/5(.
)4(  تشنيف املسامع)691/2(.

)5(  شرح مختصر الروضة)704/2(.
)6( اإلحكام)64/3(.
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اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ، وليس مبنطوق به«)1(.
ويس���ميه احلنفية ب�«اقتضاء النص«، أو «داللة االقتضاء«)2(، وس���ماه 
الش���يرازي )ت476ه����( ب�«حل���ن اخلط���اب« فق���ال: «حلن اخلط���اب: هو 
الضمي���ر ال���ذي ال يتم الكام إال ب���ه«)3(، ونقله ابن الس���معاني)ت489ه�( 
فق���ال: «وأما حلن اخلطاب فقد قيل: ما أضمر يف أثناء اللفظ«)4(، وأكده 
القرايف)ت684ه����( فقال: «فلحن اخلطاب هو داللة االقتضاء، وهو داللة 
اللفظ التزاماً على ما ال يس���تقل احلكم إال به، وإن كان اللفظ ال يقتضيه 
وضع���اً.. إل���ى أن قال: داللة االقتض���اء فمعناها: أن املعن���ى يتقاضها، ال 
اللف���ظ، حت���ى قال جماعة يف ضابطها: أنها دالل���ة اللفظ على ما يتوقف 
عليه صدق املتكلم«)5(، والقفال كما نقله الشوكاني )ت1250ه�( )6( . ووجه 
تس���مية «داللة االقتضاء« ب«حلن اخلطاب«: أن اللحن يف اللغة ما يدرك 
بش���يء من ال���ذكاء والفطنة، ومل���ا كان املقتضى معنى مق���در غير ظاهر، 
يعرف من س���ياق الكام، وقصد املتكلم ؛ كان الكام داال عليه بلحنه، أي 

ميعناه من غير تصريح به)7(. 
املكروه: يسمى «خاف األولى«، و«ترك األولى«، و«مبغضا«، و«مشتبها«، 

)1(  روضة الناظر)110/1(.
)2( انظر: كشف األسرار)75/1(، الكايف شرح أصول البزدوي)270/1(.

)3(  امللخص يف اجلدل)ص62(، وانظر: اللمع)ص44(.
)4( قواطع األدلة)237/1(.

)5(  شرح تنقيح الفصول)ص55(.
)6(  إرشاد الفحول)37/2(.

)7(  انظ���ر: الع���دة يف أصول الفق���ه)153/1(، داللة االقتضاء وعموم املقتضى “دراس���ة وتطبيق” 
)ص368(.
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قال القرايف )ت684ه�(: «ترك األولى كترك صاة الضحى، ويسمى ذلك 
مكروه���ا، ال لنه���ي ورد عن الترك، ب���ل لكثرة الفضل يف فعله���ا«)1(، وقال 
املرداوي)ت885ه����(: «يطلق املكروه على ت���رك األولى«)2(، وقال البرماوي 
)ت831ه�(: «وما به الكراهة: «مكروه«، ورس���مه: أنه ميدح تاركه، وال يذم 
فاعل���ه، ورمبا عبر عنه بأنه مبغض«)3(، ومنه ما جاء يف احلديث: «أبغض 

احلال إلى اهلل الطاق«)4( .
ولك���ن ينبه هنا: أن األصوليني املتقدمني غالبا ال يتعرضون ل�«خاف 
األولى« يف كتب األصول وكانوا يطلقون على القسمني مكروه)5(، وإمنا يتكلم 
الفقه���اء عليه يف مس���ائل من الفقه، وحاول ضبطه الزركش���ي)ت794ه�( 
فيم���ا اس���تقرأه م���ن كام إم���ام احلرم���ني يف نهاية املطلب، وق���د ذكر أن 
إم���ام احلرم���ني تارة يفرق بني املكروه وبني خ���اف األولى، وتارة ال يفرق 
بينهم���ا)6( ، ثم َخَرج الزركش���ي بنتيج���ة مفاده���ا: « والتحقيق: أن خاف 
���نة«)7(، ويف  األولى قس���م من املكروه، ودرجات املكروه تتفاوت كما يف السُّ
موضع آخر قال: « خاف األولى، وهو قسم من أقسام املكروه، لكن فرقوا 
بينهم���ا ب���أن املك���روه ما ورد فيه نه���ي مقصود، وخ���اف األولى بخافه، 

)1( نفائس األصول)238/1(.
)2( التحبير)1009/3(.

)3( النبذة الزكية)ص46(.
)4( س���نن أبي داود)2180(، س���نن ابن ماجه)2018(، الس���نن الكبرى للبيهقي)322/7(، وضعفه  

األلباني يف ضعيف سنن أبي داود، وضعيف سنن ابن ماجه .
)5(  انظر: نشر البنود)29/1�30(.

)6( انظر: البحر احمليط)400/1(. 
)7( البحر احمليط)400/1(.
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فت���رك صاة الضحى خاف األولى، وال يق���ال: مكروه، والتقبيل للصائم 
مك���روه«)1(، وكأن املرداوي)ت885ه����( وافق الزركش���ي هنا فقال: « فترك 
األولى مش���ارك للمك���روه يف حده، إال أنه منهي غي���ر مقصود، واملنع من 

املكروه أقوى من املنع من خاف األولى«)2(.
والظاه���ر مم���ا تقدم: أن ترك األولى بترك س���نة من الس���نن املأمور 
به���ا ؛ ألن األمر بالش���يء نهي عن تركه، فهو خ���اف األولى، وأما املكروه 
فه���و م���ا ورد عنه النهي صريح���ا، ولم يصل إلى التح���رمي، قال عبد اهلل 
الشنقيطي)ت1235ه�(: « فإن كان مدلولًا عليه باخلصوص، أي التنصيص 
على النهي عنه فهو الكراهة، وإن كان غير مخصوص، بل اس���تفيد النهي 

من األوامر ؛ إذ األمر بالشيء نهى عن تركه ؛ فهو خاف األولى«)3(.
املناس�������بة: تس���مى «اإلخالة « و«املاءمة« و«املصلحة « و«االس���تدالل« 
و «رعاي���ة املقاصد« و«تخريج املناط« و«احلكمة«، و«املش���عر«، و«املؤذن«، 
و«اخملي���ل«، قال الغزالي)ت505ه�(: «لس���نا نعني باحلكم���ة، إال املصلحة 
اخمليل���ة املناس���بة«)4(، وقال: «أما املش���عر واملؤذن واخملي���ل، فهي يف حكم 

العبارات املكررة عن املناسب«)5( .
وق���ال ال���رازي )ت606ه����(: « مث���ل احلاج���ة إلى حتصي���ل املصلحة 

)1( البحر احمليط )1/ 231(.
)2( التحبير)1010/3(.
)3( نشر البنود)29/1(.

)4( املستصفى)ص330(.
)5( شفاء الغليل )ص: 144(.
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ودف���ع املفس���دة، وه���ي التي يس���ميها الفقه���اء باحلكم���ة«)1(  و ق���ال ابن 
احلاجب)ت646ه����(: «املناس���بة واإلخالة، ويس���مى تخري���ج املناط، وهو 
تعيني العلة مبجرد إبداء املناسبة من ذاته ال بنص وال غيره«)2(، وقال ابن 

مفلح)ت763ه�(: « املناسبة، ويرادفها: اإِلخالة، وتخريج املناط«)3(.
وق���ال األصفهاني)ت749ه�(: » املس���لك الرابع: املناس���بة، ويرادفها: 
اإلخال���ة، وتخريج املن���اط، وهو عبارة عن تعيني العل���ة يف األصل مبجرد 
إب���داء املناس���بة من ذات الوص���ف، ال تعيني العلة بنص وغي���ره، كإجماع، 
وذل���ك كتعي���ني اإلس���كار لتحرمي اخلمر مبج���رد إبداء املناس���بة من ذات 
اإلس���كار، وكتعيني القتل العمد العدوان لوج���وب القصاص مبجرد إبداء 

املناسبة من ذات القتل العمد العدوان«)4(.
وق���ال املرداوي )ت885ه�(: « وتس���مى املناس���بة أيض���ا: « اإلخالة « 
بكسر الهمزة وباخلاء املعجمة من خال إذا ظن، ألنه بالنظر إليه يخال أنه 
علة. وتس���مى أيضا: «تخريج املناط«، ملا فيه من إبداء ما نيط به احلكم، 

أي علق عليه«)5(.
وق���ال الرهوني)ت773ه�(: « املناس���بة، وتس���مى: اإلخالة، من إخالة 
الس���حاب إذا كان���ت ترج���ى املطر؛ ألن املناس���بة ترجى العلية، وتس���مى: 

)1( احملصول)287/5(.
)2( مختصر ابن احلاجب)1084/2(.

)3( أصول الفقه)1279/3(.

)4( بيان اخملتصر)110/3(.
)5( التحبير)3368/7(.
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تخريج املناط أيضا؛ ألنه مناط احلكم«)1(.
وقال الرزكشي )ت794ه�(: «املناسبة وهي من الطرق املعقولة، ويعبر 
عنه���ا ب� «اإلخال���ة« وب� «املصلحة« وب� «االس���تدالل« وب�«رعاي���ة املقاصد«، 
ويس���مى استخراجها «تخريج املناط «ألنه إبداء مناط احلكم، وهي عمدة 
كتاب القياس وغمرته، ومحل غموضه ووضوحه، وهو تعيني العلة مبجرد 

إبداء املناسبة، أي: املناسبة اللغوية التي هي املاءمة«)2(.
وق���ال الغزالي)ت505ه�(: «فالذي ذهب اليه اجلماهير: أن املناس���ب 
ال يكون علة اال بش���رط املاءمة«)3(، وقال الصفي الهندي )ت715ه�(: «ال 
معنى ملناسبة الوصف للحكم إال اشتماله على املصلحة املائمة للحكم«)4(.
ومما ينبه عليه هنا:أن تسمية بعض األصوليني «املناسبة« ب� «تخريج 
املن���اط«، ويظهر أن أول من س���ماها بذلك اب���ن احلاجب)ت646ه�( حيث 
قال: «املناسبة، و اإلخالة، ويسمى تخريج املناط، وهو تعيني العلة مبجرد 
إب���داء املناس���بة من ذات���ه، ال بنص وال غي���ره«)5(، فيه بعض التوس���ع ؛ إذ 
املناس���بة إح���دى الطرق التي يخرج بها املن���اط،  أي تعرف بها العلة فهي 
طريق الس���تخراج العلة غير املنصوصة، ومثل املناسبة: السبر والتقسيم، 
ال���دوران، والش���به وغيرها؛ لذا ق���ال الطويف)ت716ه����(: « وأما تخريج 
املناط، وهو النوع الثالث من أنواع االجتهاد يف العلة الشرعية، فالتخريج: 

)1( حتفة املسؤول يف شرح مختصر منتهى السول )4/ 97(.
)2( البحر احمليط يف أصول الفقه )7/ 262(، وانظر: إرشاد الفحول)ص365(.

)3( شفاء الغليل)ص148(.
)4( نهاية الوصول يف دراية األصول )8/ 3499(.

)5( مختصر ابن احلاجب)1084/2(.
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هو االستخراج واالستنباط، وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى 
وصف مناس���ب يف نظر اجملتهد بالس���بر والتقس���يم«)1(، وقال: « وتخريج 
املن���اط: هو النظر يف إثبات عل���ة حكم األصل بالرأي واالجتهاد«)2(، وقال 
اإلسنوي)ت772ه�(: « وأما تخريج املناط فهو استخراج علة معينة للحكم 

ببعض الطرق املتقدمة كاملناسبة«)3(.
 فه���و إخ���راج للعلة باالجته���اد، ومن االجتهاد النظر يف املناس���بة، أو 
السبر والتقسيم، أو الدوران، أو الشبه ؛ فاملناسبة إحدى طرق استخراج 
العلة، ولهذا اس���تدرك ابن أمير حاج)ت897ه�( على ابن احلاجب ملا ذكر 
أن املناسبة مساوية لتخريج املناط بقوله: « هو أي تخريج املناط أعم من 
اإلخال���ة ؛ ألن���ه يصدق عل���ى ما يثبت بالس���بر ، ويف كام بعض، وهو ابن 
احلاجب وموافقوه، إفادة مس���اواتها لتخريج املناط ؛ فإنه قال: املناس���بة 
واإلخالة وتسمى تخريج املناط، وهو تعيني العلة مبجرد إبداء املناسبة من 

ذاته ال بنص وغيره«)4(. 
وجع���ل الزركش���ي )ت794ه�( تخري���ج املناط طريق اس���تخراج العلة 
فقال: «ويسمى استخراجها «تخريج املناط«؛ ألنه إبداء مناط احلكم«)5(.

املندوب: ويسمى «س���نة«، و«نافلة«، و«قربة«، و«مستحبا«، و«تطوعا«، 

)1( شرح مختصر الروضة)242/3(.

)2( شرح مختصر الروضة)244/3(.
)3( نهاية السول)ص336(.

)4( التقرير والتحبير)193/3(.
)5( البحر احمليط يف أصول الفقه )7/ 262(.
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و«طاعة«، و«مرغبا فيه«، و«الرغبة«، و«إحس���انا«، و«حس���نا«، و«هيئة« )1(، 
قال اإلسنوي)ت772ه�(: « ويسمى املندوب سنة ونافلة، قال يف احملصول: 
ويس���مى أيضا مستحبا، وتطوعا، ومرغبا فيه، وإحسانا، ومنهم من يبدل 
هذا بقوله: حسنا«)2(، وقال السبكي)ت756ه�(: «ويسمى سنة ونافلة: من 
أسمائه أيضا أنه مرغب فيه، وتطوع، ومستحب، والترادف يف هذه األسماء 
عند أكثر الش���افعية، وجمهور األصوليني«)3(، وقال الزركش���ي)ت794ه�(: 
«والندب، واملستحب، والتطوع، والسنة ؛ أسماء مترادفة عند اجلمهور«)4(.
وق���ال البرماوي)ت831ه�(: «ورمبا س���ميت «الس���نة« هيئة، كما قاله 
أصحابنا يف الصاة فيما ال يجبر إال بسجود السهو، وكما قاله أبوحامد 
فيما يتهيأ به الوضوء؛ كالتس���مية وغسل الكفني، لكن يف احلقيقة ليست 
هذه التسمية له من حيث هو، بل يف هذا احملل اخلاص، ملناسبة تخصه«)5(. 
إال أن املازري)ت536ه�( جعل لهذه األسماء دالالت على املفاضلة بني 
التطوعات فقال:” وملا علم الفقهاء بهذا التفاضل، أرادوا أن يضعوا أسماء 
تشعر بالتفاوت يف األجور، فسموا ما ارتفعت رتبته يف األجر، وبالغ عليه 
الس���ام يف التحضيض عليه س���نة، وس���موا م���ا كان يف أول هذه املراتب 
تطوعا ونافلة، وس���موا ما توس���ط بني هاتني احلاش���يتني فضيلة ومرغبا 

)1( انظر: نهاية الس���ول)ص24(،النبذة الزكية)ص45(، الفوائد الس���نية)228/1(، ش���رح الكوكب 
املنير)403/1(.  

)2( نهاية السول)ص24(. 
)3( اإلبهاج)57/1(. 

)4( البحر احمليط)377/1(.
)5( الفوائد السنية)228/1(.
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فيه، ويقارب معنى الفضيلة عندهم ؛ فإذا سمعت فقهاء املذهب يقولون: 
الوتر س���نة، ويقولون: اختلف املذهب يف ركعتي الفجر هل هما س���نة، أو 
م���ن الرغائب؟ فمرادهم مبا ذكرناه من وف���اق هاهنا، وخاف ما نبهناك 

عليه من اإلشعار بطبقات األجور«)6(.
ونح���و ه���ذا عند بعض فقهاء الش���افعية، قال الزركش���ي)ت790ه�(: 
«وقال القاضي حس���ني، والبغوي: ما عدا الفرائض ثاثة أقس���ام: س���نة: 
وهي ما واظب عليها النبي �  �. ومس���تحب: وهو ما فعله مرة 
أو مرت���ني، وأحلق بعضه���م به ما أمر به، ولم ينقل أن���ه فعله. وتطوعات: 
وه���و م���ا لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله اإلنس���ان ابتداء ؛ كالنوافل 

املطلقة«)7(.
النص: مرادف للظاهر عند الشافعي � رحمه اهلل �، والقاضي 
أب���ي بكر الباقان���ي )ت403ه�(، قال إم���ام احلرمني)ت478ه�����(: « أما 
الش���افعي فإن���ه يس���مي الظواه���ر نصوصا يف مج���اري كام���ه، وكذلك 
القاض���ي، وه���و صحي���ح يف وضع اللغ���ة ؛ فإن الن���ص معناه الظه���ور«)8(، 
ويقصد بالقاضي أبا بكر الباقاني ، وقال الغزالي)ت505ه�(: «ما أطلقه 
الشافعي - رحمه اهلل - فإنه سمى الظاهر نصا؛ وهو منطبق على اللغة، 

وال مانع منه يف الشرع«)9(.
 وق���ال املارزي)ت536ه�(: « وأما الظاهر، فإن الظهور معقول معناه، 

)6( إيضاح احملصول)ص241(.
)7( البحر احمليط)378/1(.

)8( البرهان)152/1(.
)9( املستصفى)ص196(.
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وقد أش���ار الش���افعي، والقاضي ابن الطيب ؛ طردا ملعناه املعقول إلى أن 
الن���ص يس���مى ظاهرا، وما أبعدا فيما قاال..إلى أن ق���ال: إن كنا قلنا: إن 
القاض���ي يس���ميها ظواهر، ويرى عل���ى أصله كل نص ظاه���را، وليس كل 

ظاهر نصا«)1(، ويقصد بالقاضي أبا بكر الباقاني .
 وال���ذي وجدته يف املطبوع يف التقريب أن الباقاني)ت403ه�( قال: 
« فأما املس���تقل بنفس���ه بنصه فنحو قوله تعال���ى ژ ٱ  ٻ  ٻ ژ وقوله 
تعال���ى ژ ژ  ژ  ڑ ژ وقوله تعالى ژ ڃ  چ  چ ژ وقوله تعالى: 
ژ ۉ  ۉ  ې  ې    ېژ وأمث���ال ذلك من النصوص الظاهرة التي 
ال إش���كال وال احتم���ال يف امل���راد به���ا. ويوصف هذا الض���رب بأنه نص، 
ومعن���ى وصف���ه بذلك ظه���ور معناه من غي���ر احتمال، وك���ون املذكور فيه 
منطوًقا باس���مه املوضوع له، ويف التصريح دون اإلضمار له والكناية عنه. 
ومنه سميت منصة العروس منصة. والنص يف السير هو ظهور السير«)2(، 
وه���ذا ظاهر أن���ه يعتبر «النص« بنفس معناه املش���هور عند أهل األصول، 
وعل���ل هذه التس���مية ب�«ظهور معناه من غير احتمال«، فيصح أنه يس���مي 

النص ظاهرا، وليس العكس.
النظ�������ر: ويس���مى « الفك���ر« و«االعتب���ار« و«التفكر« و«التأم���ل«، قال 
الرجراج���ي )ت899ه����(: «واملراد من معاني���ه املذكورة، ه���و النظر الذي 
معن���اه: التفكر واالعتب���ار«)3(، وقال ابن حمدان)ت695ه����(: «النظر تفكر 
وتأم���ل، واعتب���ار ترتيب، يعرف ب���ه املطلوب من تص���ور وتصديق، وحد، 

)1( إيضاح احملصول)ص306(.
)2( التقريب واإلرشاد)340/1(.

)3( رفع النقاب)17/6(.
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ودليل«)1(.
وق���ال اب���ن أمير حاج)ت879ه����(: « اعل���م أن «النظر« يس���تعمل لغة 
واصطاح���ا مبعان، والذي يهمنا ش���رحه هنا املعن���ى االصطاحي الذي 
ذك���ره املصنف، وهو به���ذا املعنى هو املعتبر يف العل���وم النظرية، ويرادف 

«الفكر« يف املشهور«)2(.
الواجب: يس���مى « فرض���ا«، و«الزم���ا«، و«حتما«، و«مكتوب���ا«)3(، قال 
القاض���ي أبو يعلى)ت458ه�(: «على هذا ال ف���رق بني الواجب، والفرض، 
واحلت���م، وال���ازم، واملكتوب���ة، وح���د اجلمي���ع واحد، وهو ق���ول أصحاب 

الشافعي«)4(.
وإن كان احلنفي���ة، ورواي���ة ع���ن اإلم���ام أحمد ؛ فرقوا ب���ني الفرض 
والواج���ب ؛ فم���ا كان مقطوعا به يقينيا س���موه فرضا، وم���ا كان مظنونا، 
غير مقطوع به سموه واجبا)5(، قال السرخسي)ت483ه�(: « فما كان ثابتا 
بدلي���ل موجب للعمل، والعلم قطعا، يس���مى فرضا لبق���اء أثره، وهو العلم 
ب���ه ؛ أّدى أو ل���م يؤد، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل، غير موجب للعلم 

يقينا، باعتبار شبهة يف طريقه، يسمى واجبا«)6(.
وق���ال القاض���ي أبو يعلى)ت458ه�( يف تعري���ف الفرض: « ما كان يف 

)1( التحبير)213/1( .
)2( التقرير والتحبير)49/1(.

نش���ر  الزكي���ة)ص45(،  النب���ذة  املس���تصفى)ص53(،   ،)378/2( الع���دة)162/1(،  انظ���ر:   )3(
البنود)34/1(. 

)4( العدة)378/2( . 
)5( انظر: العدة)160/1(،  املستصفى)ص53(، شرح الكوكب)352/1(، نشر البنود)34/1(، 

)6( أصول السرخسي)111/1(. 
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أعلى منازل الوجوب، مثل ما ثبت بنص القرآن، وخبر التواتر، واإلجماع«)1(، 
وهذا على مذهب احلنفية، والرواية األخرى عن اإلمام أحمد)2( .

)1( العدة)160/1(. 
)2( انظر: العدة)162/1(، أصول السرخسي)111/1(.
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الخاتمة والتوصيات:

أ � اخلامتة:

الت���رادف يف معناه االصطاحي: توالي األلفاظ املفردة، الدالة على . 1
شيء واحد، باعتبار واحد ؛ كاإلنسان والبشر.

الترادف واقع يف اللغة ويف األس���ماء الش���رعية، والترادف يكون تاما . 2
بني املفردات وناقصا .

الت���رادف ل���ه دور يف إقام���ة الفصاحة اللغوية، والكش���ف عن معاني . 3
املسمى ومقاصده، كما أنه قد يلبس بعض املعاني، ويعطل الفهم.

م���ن القواعد األصولي���ة يف الترادف: األصل يف الكام التباين وعدم . 4
الت���رادف، ويجوز إقامة أحد املترادفني مقام اآلخر يف اللغة الواحدة، وال 

ترادف بني احلد احلقيقي والرسمي واحملدود.
اعتن���ى علماء األصول بالترادف يف املصطل���ح األصولي فنبهوا على . 5

مرادف���ات املصطل���ح الواح���د، وبينوا املأخ���ذ بتعدد األس���ماء للمصطلح 
الواحد.

ج���اءت جملة من املصطلحات األصولية التي لها مترادفات تراوحت . 6
بني سبعة عشر مرادفا، ومرادف واحد .

من أش���هر املصطلحات الت���ي جاءت لها املترادف���ات: “العلة” وصلت . 7
سبعة عشر اسما، ثم خمسة عشر اسما ل�”القياس”، ثم أربعة عشر اسما 
ل�”احلرام”، ثم “القياس يف معنى األصل” ثاثة عش���ر اس���ما، ثم “املندوب” 
أحد عش���ر اس���ما، ثم “املباح والبديهي” تسعة أس���ماء، و”التصديق” سبعة 

أسماء، وغيرها . 
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ب � التوصيات:

الدع���وة إلى توحيد املصطلح األصولي للطاب يف بداية طلبهم لعلم . 1
األصول.

يجب تعليل تعدد األس���ماء للمصطلح األصول���ي، واالجتهاد باختيار . 2
أقرب األسماء للمعنى احملقق للمقصود .

االس���تمرار يف البحث والنظر بإكمال املصطلحات املترادفة الناقصة . 3
عن هذه الدراسة اخملتصرة .

إكم���ال الدراس���ات األصولي���ة املتعلق���ة باملصطلح، ملزي���د من جتلية . 4
املصطل���ح األصول���ي وإيضاح���ه ؛ ألن غال���ب اإلش���كاالت األصولي���ة هي 

إشكاالت اصطاحية بالدرجة األولى .
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قائمة المصادر

 
اإلبهاج يف شرح املنهاج، لتقي الدين علي بن عبد الوهاب السبكي، وأكمله ولده . 1

تاج الدين ، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، 404ه�.
 أبكار األفكار يف أصول الدين، ألبي احلسن علي بن محمد بن سالم التغلبي، . 2

سيف الدين اآلمدي، حتقيق:أ.د.أحمد املهدي، دار الكتب والوثائق القومية � 
القاهرة، الطبعة الثانية، 1424ه�.

اإلتقان يف علوم القرآن،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، حتقيق مصطفى . 3
ديب البغا، دار ابن كثير، الطبعة األولى ، دمشق، 1407 ه� .

إجابة الس���ائل ش���رح بغية اآلمل، حملمد بن إسماعيل الصنعاني، حتقيق:حسني . 4
السياغي، د.حسن األهدل، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، 1986م.

اإلحكام يف أصول األحكام، ألبي احلسن سيف الدين علي بن أبي علي اآلمدي، . 5
دار  الكتاب العربي، الطبعة األولى ، بيروت، 1404ه� .

اإلح���كام يف أص���ول األح���كام، ألبي محم���د علي بن أحمد بن س���عيد بن حزم . 6
األندلس���ي القرطب���ي الظاه���ري، حتقي���ق أحمد محم���د ش���اكر، دار اآلفاق 

اجلديدة، الطبعة األولى ، بيروت.
أح���كام الق���رآن، حملمد بن عب���د اهلل املعروف ب�«ابن العرب���ي املالكي«، حتقيق . 7

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، بيروت، 1424ه�.
إرش���اد الفحول يف حتقي���ق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الش���وكاني . 8

، حتقيق:أحم���د ع���زو عناي���ة، دار الكتاب العرب���ي، الطبعة األول���ى، بيروت، 
1419ه� .

أص���ول الفق���ه، حملمد بن مفلح املقدس���ي، حتقي���ق د.فهد الس���دحان، مكتبة . 9
العبيكان، الطبعة األولى، 1420ه�.

 أس���اس القي���اس، ألب���ي حامد محم���د بن محمد الطوس���ي، حتقي���ق: د.فهد . 10
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السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413ه� .
اإلشارة يف أصول الفقه، لسليمان بن خلف الباجي، حتقيق: محمد إسماعيل، . 11

دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، بيروت، 1424ه�.
االشتراك املعنوي، والفرق بينه وبني االشتراك اللفظي، بحث يف أصول الفقه، . 12

د.أحم���د بن محم���د اليماني، مجلة جامع���ة أم القرى لعلوم الش���ريعة واللغة 
العربية وآدابها، اجمللد، 19، العدد31، رمضان، 1425ه�.

 اإليض���اح يف ش���رح املفص���ل، لعثم���ان ب���ن عمرو املع���روف ب�”اب���ن احلاجب”، . 13
حتقيق:د.موسى العليلي، مطبعة العاني، بغداد .

إيض���اح احملصول من برهان األص���ول، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر التميمي . 14
امل���ازري، حتقي���ق د.عم���ار الطالبي، دار الغ���رب اإلس���امي، الطبعة األولى، 

بيروت، 2001م.
اإلعج���از اللغ���وي يف ألف���اظ الترادف م���ن القرآن الكرمي دراس���ة تطبيقية يف . 15

لفظتي )الش���ك، والريب(، لعلي بن عب���د اهلل الراجحي، مجلة العلوم العربية 
واإلنسانية، جامعة القصيم، اجمللد )2(، العدد)1(، محرم، 1430ه�.

البحر احمليط، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتبي.. 16
البرهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد اجلويني، . 17

أب���و املعال���ي، حتقي���ق: عبدالعظيم محمود الدي���ب، الوفاء، الطبع���ة الرابعة، 
املنصورة � مصر، ط4، 1418ه�.

البره���ان يف عل���وم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركش���ي، حتقيق . 18
محمد أبي الفضل إبراهيم، دار املعرفة، الطبعة الثانية، بيروت، 1391ه� .

 بصائ���ر ذوي التمييز يف لطائ���ف الكتاب لعزيز، جملد الدين محمد بن يعقوب . 19
الفيروز آبادي، حتقيق محمد علي النجار، املكتبة العلمية، بيروت .

البلغة إلى أصول اللغة، حملمد صديق خان القنوجي، حتقيق:سهاد السامرائي، . 20
جامعة تكريت، العراق، رسالة ماجستير .

بيان اخملتصر شرح مختصر ابن احلاجب، ألبي القاسم محمود بن عبدالرحمن . 21
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األصفهان���ي، حتقيق:محم���د مظه���ر، دار املدني، الطبعة األولى، الس���عودية، 
1406ه�.

التبصرة يف أصول الفقه، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي . 22
الش���يرازي، حتقيق:محمد حس���ن هيتو، دار الفكر، الطبعة األولى، دمش���ق، 

1403ه�.
التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه، عاء الدين أبو احلسن علي بن سليمان . 23

املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، حتقيق: د. عبد الرحمن اجلبرين، د. 
عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، ط1، السعودية، 1421ه�.

التحري���ر والتنوي���ر، حملمد الطاهر ب���ن محمد بن محمد الطاهر بن عاش���ور . 24
التونسي، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة األولى، بيروت، 1420ه�.

 حتفة املس���ؤول يف ش���رح مختصر منتهى الس���ول، ليحي بن موسى الرهوني، . 25
حتقيق:د.الهادي ش���بيلي، يوس���ف القيم، دار البحوث للدراس���ات اإلسامية 

وإحياء التراث، الطبعة األولى، 1422ه�.
الت���رادف ب���ني اللغويني واألصوليني، وس���ام مجيد جابر البك���ري، كلية اآلداب . 26

اجلامعة املستنصرية، العراق، مجلة آداب املستنصرية، العدد 2001/26م.
الترادف عند األصوليني، وآثاره الفقهية، حملمد علي محمد الشرمان، جامعة . 27

آل البيت، األردن، كلية الدراسات الفقهية والقانونية.
الت���رادف عند األصوليني، و أثره يف األحكام الش���رعية، لفرحانه علي محمد . 28

ش���ويته، مجلة كلية الش���ريعة والقانون بطنطا، جامعة األزهر،كلية الش���ريعة 
والقانون بطنطا، مصر، العدد 23/ 1429ه�.

الت���رادف يف الق���رآن الك���رمي، كمال عبد الرحيم رش���يد، رس���الة ماجس���تير، . 29
اجلامعة األردنية .

الترادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، حملمد نور الدين املنجد، دار . 30
الفكر املعاصر، بيروت لبنان، الطبعة األولى، 1417ه�.

الت���رادف يف الق���رآن الك���رمي دراس���ة لغوية، بح���ث تكميلي مق���دم لنيل درجة . 31
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املاجس���تير يف اللغ���ة العربي���ة، يهوذا حم���زة أبوبكر، ماليزي���ا، جامعة املدينة 
العاملية، 1433ه� .

التحصيل من احملصول، لسراج الدين األرموي، حتقيق: عبد احمليد أبو زنيد، . 32
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 1408ه�.

حتفة املس���ؤول يف ش���رح مختصر منتهى الس���ول، ليحي بن موس���ى الرهوني، . 33
حتقيق:د.الهادي ش���بيلي، يوس���ف القيم، دار البحوث للدراس���ات اإلسامية 

وإحياء التراث، الطبعة األولى، 1422ه�.
التحقيق والبيان يف شرح البرهان يف أصول الفقه، لعلي بن إسماعيل اإلبياري، . 34

حتقيق: د.علي اجلزائري، دار الضياء، الطبعة األولى، الكويت، 1434ه�.
تخري���ج الفروع عل���ى األصول، ألبي املناقب ش���هاب الدين محم���ود بن أحمد . 35

الزجنان���ي، حتقي���ق محمد الصالح، مؤسس���ة الرس���الة، الطبعة اخلامس���ة، 
بيروت، 1404ه� .

تش���نيف املسامع بجمع اجلوامع، حملمد بن عبد اهلل الزركشي، حتقيق د.سيد . 36
عب���د العزي���ز، د.عبد اهلل ربيع، مكتب���ة قرطبة، توزيع املكتب���ة املكية، الطبعة 

األولى، 1418ه�.
التط���ور الدالل���ي للمصطل���ح األصولي الفقهي، تيس���ير كام���ل إبراهيم، مجلة . 37

التجديد، ماليزيا، اجمللد 18، العدد35، 1435ه�.
 التعريفات الفقهية، حملمد عميم البركتي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، . 38

بيروت، 1424ه� .
التعريفات، لعلي بن محمد اجلرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416ه� .. 39
تفسير ابن عرفة، حملمد بن عرفة التونسي املالكي، حتقيق: جال األسيوطي، . 40

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 2008م .
التقري���ب واإلرش���اد “الصغي���ر”، حملم���د ب���ن الطي���ب الباقان���ي، حتقي���ق:د. . 41

عبداحلميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1418ه�.
تقري���ب الوص���ول إلى علم األصول، ألبي القاس���م محمد ب���ن أحمد بن جزي، . 42
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حتقي���ق عب���د اهلل اجلبوري، دار النفائ���س، الطبعة األولى ، عم���ان � األردن، 
1422ه�.

التقرير والتحبير، لش���مس الدين محمد بن محمد املعروف ب�”ابن أمير حاج”، . 43
دار الكتب العلمية، الطيعة الثانية، 1403ه�.

تقومي النظر يف مس���ائل خافي���ة ذائعة، ونبذ مذهبي���ة نافعة، حملمد بن علي . 44
بن الدهان، حتقيق:د.صالح اخلزمي، مكتبة الرشد، الطبعة األولى، الرياض، 

1422ه�.
التلخيص يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني املعروف . 45

ب�«إمام احلرمني«، حتقيق:محمد حس���ن إس���ماعيل، دار الكتب العلمية، ط1، 
بيروت، 1424ه� .

التمهيد يف تخريج الفروع على األصول، ألبي محمد جمال الدين عبد الرحيم . 46
بن احلس���ن اإلسنوي، حتقيق محمد حس���ن هيتو، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

األولى ، بيروت،1400ه�. 
تهذي���ب اللغة، محم���د بن أحمد ب���ن األزهري الهروي، حتقي���ق محمد عوض . 47

مرعب، دار إحياء التراث، الطبعة األولى، بيروت، 2001م.
 تهذيب األس���ماء واللغات، ألبي زكريا محي الدين يحي بن ش���رف النووي، دار . 48

الفكر، الطبعة األولى ، بيروت، 1996م .
التوقيف على مهمات التعاريف، حملمد بن عبد الرؤوف املناوي، حتقيق محمد . 49

رضوان الداية، دار الفكر، الطبعة األولى ، بيروت، 1410ه� .
تيس���ير الوص���ول إلى منهاج األصول م���ن املنقول واملعق���ول، محمد بن محمد . 50

ب���ن عب���د الرحمن املع���روف ب� «ابن إم���ام الكاملي���ة«، حتقيق:د.عب���د الفتاح 
الدخميسي، دار الفاروق احلديثة، الطبعة األولى، القاهرة، 1423ه�.

اجلام���ع ألخ���اق ال���راوي وآداب الس���امع، ألحمد بن علي ب���ن ثابت اخلطيب . 51
البغ���دادي أب���و بك���ر، حتقيق:د.محمود الطح���ان، مكتبة املع���ارف، الرياض، 

1403ه�.
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 اجلامع ألحكام القرآن، حملمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، حتقيق أحمد . 52
البردوني، دار الشعب ، الطبعة الثانية، القاهرة، 1372ه� . 

جم���ع اجلوامع يف أص���ول الفقه، لت���اج الدين عبد الوهاب بن علي الس���بكي، . 53
حتقيق:عقيلة حسني، دار ابن حزم، الطبعة األولى، بيروت، 1432ه�.

احلدود يف األصول، لس���ليمان بن خلف الباجي، حتقيق:نزيه حماد، الناش���ر: . 54
محمد الزعبي، الطبعة األولى، 1392ه�.

اخلصائ���ص، ألبي الفتح عثمان بن جني املوصلي، حتقيق:محمد النجار، عالم . 55
الكتب، بيروت .

دالل���ة األلفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة اخلامس���ة، . 56
1984م.

 رسائل ابن حزم، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، حتقيق:إحسان . 57
عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األولى، بيروت، 1980م.

الرس���الة، ألبي عب���د اهلل محمد بن إدريس الش���افعي، حتقي���ق أحمد محمد . 58
شاكر، القاهرة، 1358ه�.

رف���ع احلاجب عن مختصر اب���ن احلاجب، لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب . 59
ب���ن علي بن عبد الكايف الس���بكي، حتقيق:علي معوض، ع���ادل عبد املوجود، 

عالم الكتب، الطبعة األولى، 1419ه�.
رفع النقاب عن تنقيح الش���هاب، للحسني بن علي الرجراجي، حتقيق:د.أحمد . 60

الس���راح، د.عبد الرحمن اجلبرين، مكتبة الرش���د، الرياض، الطبعة األولى، 
1425ه�.

 روضة احملبني، ونزهة املشتاقني، حملمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، . 61
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1403ه�.

روضة الناظر وجنة املناظر، عبد اهلل بن أحمد بن قدامة املقدسي أبو محمد، . 62
حتقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

الطبعة الثانية، 1399ه�.
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 س���ر الفصاحة ألبي محمد عبد اهلل بن محمد اخلفاجي، دار الكتب العلمية، . 63
الطبعة: الطبعة األولى 1402ه�_1982م.

س���نن ابن ماجه، ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، حتقيق محمد فؤاد . 64
عبد الباقي، دار إحياء التراث، 1395 ه� .

س���نن أبي داود، ألبي داود س���ليمان بن األشعث السجس���تاني األزدي، دار ابن . 65
حزم، الطبعة األولى ، بيروت، 1419ه� .

السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن احلسني بن علي البيهقي، ويف ذيله اجلوهر . 66
النقي، عاء الدين بن علي بن عثمان املارديني الش���هير ب� « بابن التركماني«  

دار الفكر .
ش���رح التلويح على التوضيح، لسعد الدين مس���عود بن عمر التفتازاني، مكتبة . 67

ومطبعة صبيح، مصر.
ش���رح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول، لش���هاب الدين أحمد بن إدريس . 68
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ملخص البحث 

ه���ذا البحث يف النوازل الفقهية يف األحوال الش���خصية، وهو يدرس 
خ���اف الفقهاء يف إثبات البصمة الوراثية للنس���ب املنفي باللعان، وحكم 
إجاب���ة الطالب إلجرائه���ا بعد املاعن���ة، والتطبيقات القضائي���ة املتعلقة 

بذلك.
واألصل يف ش���رعية هذه املس���ألة االحتياط لنس���ب الطفل، وعرض 

الزوجة.
وق���د اختل���ف الفقهاء يف حكم إثبات النس���ب بالبصم���ة الوراثية بعد 
نفيه باللعان على قولني، وسبب اختافهم: التعارض بني أدلة نفي النسب 
باللع���ان، ودالل���ة البصمة الوراثية، واالختاف يف وس���ائل إثبات النس���ب 
أه���ي توقيفية أم اجتهادية، وكيفية الترجيح إذا تعارض األصل والظاهر، 

أو تعارضت املقاصد.
واألرج���ح عند الباحثة أن النس���ب يثبت بعد إج���راء اللعان بالبصمة 
الوراثي���ة، لتش���وف الش���ارع إل���ى إثب���ات النس���ب ، وألن���ه ح���ق للول���د .
ويتف���رع عن هذا إجابة الطال���ب إلجراء البصمة الوراثية بعد اللعان؛ 
فعل���ى الق���ول بصحة إثبات النس���ب بها يف هذه احلال؛ ف���إن الطالب لها 
يجاب سواء أكان الزوج أم الزوجة أم املولود أم املدعي العام، وسواء قامت 
تهمة إرادة نفي الولد أو تهمة الكذب من أحد الزوجني أو لم تقم.   واهلل 

تعالى أعلم..
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احلم���د هلل رب العامل���ني، والص���اة والس���ام عل���ى أش���رف األنبياء 
واملرس���لني، نبينا محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس���لم تسليماً 

كثيراً إلى يوم الدين، وبعد: 
فقد ش���هد العصر احلاضر تطوراً أس���هم يف ظهور مكتشفات علمية 

وتطبيقات فاعلة يف االجتهادات الفقهية التي تعلقت بهذه املكتشفات.
وباتت أدوات الفقيه التي يعتمد عليها يف حكمه ونظره جتاه األحداث 
بحاج���ة إل���ى تقعيد أصي���ل، بدءاً من مراع���اة مقاصد الش���ريعة، وانتهاء 
بالبحث عن مس���ائل شبيهة ميكن أن تخرج عليها تلك املستجدات، لتكون 

جذوراً ملشكات الواقع . 
ومن املكتش���فات العلمية احلديثة التي ش���اع احلديث عنها: ) البصمة 
الوراثية ( ،وهذا املكتش���ف العلمي له أثره على كثير من القضايا الفقهية، 

األمر الذي استدعى إعادة النظر يف بعضها ك� :  
• اعتبار البصمة الوراثية يف النسب إثباتاً له ونفياً . 	
• اعتبار البصمة الوراثية يف مجال اجلرائم . 	
• اعتبار البصمة الوراثية يف القرائن املادية املعاصرة. 	

ولذا كان حرّيا بالباحثني يف ميدان الفقه العناية بها، وبيان عائقها 
وصاتها الشرعية. 

وم���ن األوج���ه التي ينبغي أن تكون محًا لاجته���اد الفقهي املعاصر، 
إحدى صور البصمة الوراثية املتعلقة بالنسب، وهي: أثر البصمة الوراثية 

يف إثبات النسب بعد نفيه باللعان.
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أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 

أواًل: احلاجة الفقهية لبيان حكم هذه املسألة املستجدة خدمة للفقه 
والقضاء الشرعي)1(. 

ثانيًا: تنمية امللكة الفقهية يف التخريج والربط بني املسائل. 
تساؤالت يجيب عنها هذا البحث: 

يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
• أواًل: هل هذه املسألة من قبيل الفقه االفتراضي أو أنها مسألة واقعة 	

يتحتم على اجملتهد البحث والتمحيص للجواب عنها؟
• ثانيًا: ما أهداف البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان ؟ 	

)1(   ثمة وقائع حصلت جعلت هذه املسألة خارجة عن دعوى النظرية اجملردة، منها: 
رجٌل تقدم إلى محكمة شمال القاهرة يريد نفي حمل زوجته منه ، وإثبات أنها كانت حامًا وقت 
دخوله بها، وقد أنكرت الزوجة ذلك، فطلبت احملكمة من الزوجني إحضار الشهود، ثم قامت 
بتوجي���ه مي���ني اللعان بني الزوج���ني، والتزما بتأديته أمامها ، وبعد ذل���ك طلبت الزوجة إجراء 
حتليل البصمة الوراثية للمولودة يقينا منها أنها ولدت لزوجها, وأجابت احملكمة طلب الزوجة 
بإحال���ة الطفل���ة للطب الش���رعي إلج���راء فحص البصم���ة الوراثية للتأكد من نس���بها، وكانت 
املفاجأة أن أثبتت التحاليل أن الطفلة تتبع الزوج, ولم يبق مانع من نس���بتها إلى والدها، وبعد 
أن وقعت احملكمة يف هذا التناقض املش���كل بني اللعان النايف لنسب الطفلة إلى أبيها, وحتليل 

البصمة الوراثية املثبتة له, قررت عرض القضية على دار اإلفتاء املصرية للفصل فيها.
وحادثة أخرى وقعت يف اململكة العربية الس���عودية؛ تتعلق بأب العن زوجته يف ابنته التي رام نفي 
نس���بها عنه, ومت اللعان وحتقق له مراده، وبعد أن بلغت البنت عش���ر سنني، حثها أقاربها على 

طلب اللجوء إلى حتليل البصمة إلثبات نسبها، ورفض األب وما زالت القضية محل تردد .
ينظر: البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )82 � 85( .

وصحيفة سبق اإللكترونية ) يف أعقاب مطالبة والدتها بالتحليل إلثبات أو نفي النسب ) فاطمة( 
تُسلم األميرة عادلة خطاباً  تلتمس فيه إلزام والدها( على الرابط: 

http://www.sabq.org/mobile/?action=shownews&news=3778 
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• ثالثًا: ما أثر البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان من جهة إثبات النسب 	
ونفيه؟ 

• رابعًا: ما األصول الفقهية التي ميكن أن ترد إليها املسألة؟ 	
• خامسًا: ما اجلذور الفقهية لهذه املسألة؟ 	
• سادسًا: ما سبب اخلاف يف هذه املسألة ؟ 	
• سابعًا: ما حكم إجابة الطالب إلجراء البصمة بعد اللعان؟!	

ومن خال هذه التساؤالت واإلجابة عليها تنتظم مادة البحث.
الدراسات السابقة:

ميكن ذكر الدراسات السابقة يف املوضوع على قسمني: 
القس�������م األول: الدراس�������ات املتخصص�������ة يف موضوع البح�������ث )إجراء 
البصم���ة الوراثي���ة بع���د اللع���ان(، ولم أق���ف على بحث علم���ي خص هذا 
املوضوع بالدراس���ة الفقهية عدا بحث منش���ور يف مجلة اجلمعية الفقهية 
السعودية بعنوان: )إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان()1(. 

ومع اشتراك الدراس�������تني يف العنوان إال أن فروقا مؤثرة جتعل إعادة 
النظر يف بحث هذه املسألة جديرًا، ومنها: 

أواًل: إضافة العناصر اآلتية يف تقسيمات هذا البحث: 
• أهداف إجراء البصمة الوراثية بعد اللعان ودوافعها. 	
• حكم إجابة الطالب إلجراء البصمة الوراثية بعد اللعان.	

)1(   نشر يف العدد رقم )21( من عام )1436ه�(، وهو من إعداد: د. عاصم بن منصور أباحسني. 
واشتمل مخطط هذا البحث على العناصر اآلتية: 

حقيقة البصمة الوراثية وضوابط استعمالها، واللعان واملراد به، ومناط إثبات النسب بعد اللعان، 
وأقوال العلماء يف حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان مع املناقشة والترجيح. 
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• تطبيقات قضائية يف إعمال البصمة الوراثية بعد اللعان.	
ثانياً: اختالف منهج البحثني

اجلهة األولى: نسبة األقوال يف املسألة، فالباحث � حفظه اهلل � اقتصر 
يف بحثه على تتبع أقوال جملة معينة من الفقهاء، يف حني استقصى هذا 

البحث األقوال التي قيلت فيها. 
اجلهة الثانية: عدد األدلة املذكورة لكل قول، فهنا بس���طت األدلة من 
النصوص الش���رعية، واألقيسة، واملصالح، والقواعد الفقهية. وأوردت ما 
ميك���ن أن يرد عليها من مناقش���ات، حتى بل���غ مجموعها )27( دليا منها 
)9( أدل���ة لم تُس���بق إليها الباحثة. يف ح���ني أن الباحث اقتصر على )14( 

دليا فقط. 
اجلهة الثالثة: اختالف البحثني يف الترجيح، فكل باحث استند إلى 
ما ظهر له من أدلة، ومدى قوتها ومناقشاتها وما ميكن أن يجاب عنها. 

اجلهة الرابعة: ش�������مول ه�������ذا البحث على من�������اذج واقعة؛ مما يعكس 
جانب���اً آخ���ر من جوانب االجتهاد يف املس���ألة، س���واء أكان���ت تلك الوقائع 

قضائية أم إعامية. 
وعليه، فإني أرجو أن يكون هذا البحث مبا يضيفه مثمراً يف البحث 
الفقهي والقضائي يف املس���ألة املدروسة، موّلداً الجتهادات مؤسسة على 

جهة الفتيا، والقضاء، واألنظمة. 
القسم الثاني: الدراسات التي أشارت للمسألة تبعًا 

والدراسات التي أشارت إلى الرأي يف املسألة قيد البحث ضمناً هي: 
• إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، وهو بحث مقدم ضمن استكمال 	

متطلب���ات احلصول على درجة املاجس���تير يف الفقه املقارن يف املعهد 
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العال���ي للقض���اء يف جامعة اإلمام محمد بن س���عود اإلس���امية، من 
إعداد الباحث: عبدالعزيز آل جابر )1424ه�(، وقد أش���ار للمس���ألة 
بش���كل عام ومختصر فقال: )فإذا كانت البصمة الوراثية ال يجوز أن 
تقف يف وجه املاعن ومتنعه من حقه يف االنتفاء من الولد؛ فكذلك ال 

يجوز أن نثبت النسب بها بعد إجراء اللعان من باب أولى()1(.
• البصم���ة الوراثي���ة ومج���االت االس���تفادة منها، وهو بح���ث مقدم إلى 	

مجلة اجملمع الفقهي اإلس���امي، من إع���داد: أ.د. نصر فريد واصل 
)1425ه�(، وقد خصص جزءاً من بحثه ملسألة: دور البصمة الوراثية 
يف نفي النس���ب، وذكر من ضمنها: املس���ألة قيد البحث، وأش���ار إليها 
بإيج���از كبير، فق���ال: )أما إذا ج���اءت البصمة الوراثية بثبوت نس���ب 
الطف���ل إلى الزوج � بأن يتطابق احلامض النووي للطفل مع احلامض 
النووي للزوج � فإنه ال ينفي نسب الطفل حتى ولو العن الزوج()2(، ثم 

أورد الواقعة التي نظرتها دار اإلفتاء املصرية.
• البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية � دراسة فقهية مقارنة� 	

م���ن إعداد: د. خليفة بن علي الكعبي عام )1426ه�(، وقد أش���ار إلى 
املسألة عرضاً أثناء تقرير حكم البصمة الوراثية يف نفي النسب، وبني 

رأي دار اإلفتاء املصرية، وأورد عليه بعض املناقشات.
• وس���ائل إثبات النس���ب ونفي���ه يف ضوء التط���ورات الطبي���ة احلديثة، 	

وه���و بح���ث مقدم إلى مجل���ة مجمع البحوث اإلس���امية يف اجلامعة 
اإلس���امية العاملية يف ماليزيا )2013(، من إعداد: د. محمد س���عيد 

)1(  إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية )207( .
)2(  البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )81(. 
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متولي الرهوان، وقد أش���ار إلى املسألة على وجه العموم يف موطنني، 
أحدهم���ا عند اس���تعراض األقوال يف مس���ألة نفي النس���ب بالبصمة 
الوراثي���ة � بغ���ض النظ���ر عن وقت إج���راء اللع���ان � ،)1(، والثاني: عند 
الترجيح)2(، حيث عبر بتعبير عام يشمل الصورة قيد الدراسة وغيرها.

• إثبات النس���ب بوس���ائل التقنية الطبية احلديثة دراس���ة شرعية، وهو 	
بحث مق���دم إلى مؤمتر: القرائ���ن الطبية املعاص���رة وآثارها الفقهية 
)1435ه�(، من إعداد: د. محمد س���عدي أحمد حس���انني، وقد أشار 
إل���ى املس���ألة يف موطن���ني، املوط���ن األول: عند بي���ان آراء الفقهاء يف 
اس���تخدام التقنية الطبية احلديثة يف إثبات النس���ب � عموماً �، حيث 
أش���ار إلى فت���وى دار اإلفتاء املصري���ة العامة)3(، ويف ترجيح املس���ألة 
حي���ث عب���ر بتعبير عام فقال: )فإن ه���ذه اخلبرة ال تصلح ألبتة يف أن 
تس���تقل بكونها دليًا دامغاً ينفى به النس���ب دون اللجوء إلى الطريق 
الذي رسمه الشرع )اللعان(؛ ألن الفراش إذا ثبت فا يصار لنفيه إال 

باللعان(.
• إثب���ات النس���ب ونفيه بالبصمة الوراثية، وهو بحث ممول من كرس���ي 	

الش���يخ عبداهلل بن إبراهيم التويجري لدراسات األحوال الشخصية، 
من إعداد: أ.د. محمد بن جبر األلفي، ولم يتطرق لهذه املس���ألة قيد 

البحث سوى بإشارة عرضية ألحدى التطبيقات القضائية فقط. 
• م���دى حجي���ة البصم���ة الوراثي���ة يف نف���ي النس���ب وآث���اره، للباحث: 	

)1(  وسائل إثبات النسب ونفيه يف ضوء التطورات الطبية احلديثة )29(.
)2(  املرجع السابق، )30(. 

)3(  إثبات النسب بوسائل التقنية الطبية احلديثة )11(. 
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عبداللطيف بعجي، وهو بحث منشور يف مجلة دراسات جلامعة عمار 
ثليج���ي األغواط يف اجلزائر، يف العدد رق���م )60(، من عام )2017(، 
وفيه صرح بأن هذه املس���ألة ليس���ت مقصودة يف بحثه، فقال: )فإذا 
اس���تمر الزوج يف دعواه يطلب منه القاض���ي حتليل البصمة الوراثية؛ 
ليتأك���د من ذلك، ويقطع الش���ك باليقني، وهذا اإلج���راء يجعلنا أمام 
احتمال���ني ال ثال���ث لهم���ا، األول: ثبوت نس���ب االبن من ال���زوج، وهي 
مس���ألة اختلفت فيه���ا أنظار الفقهاء املعاصرين ب���ني قائل بأن الزوج 
يجبر على ترك اللعان، ولو العن فإن النسب يثبت، ومؤدى هذا القول: 
تقدمي البصمة الوراثية والعمل بها س���واء ترك الزوج اللعان أم مضى 
فيه، وبني قائل بعدم االلتفات إلى نتائج البصمة الوراثية وال يس���قط 
حق األب يف نفي الولد باللعان، وعلى أية حال: فاملس���ألة خارجة عن 

مجال بحثنا، وال يسمح املقام ببسط الكام فيها()1(.
وعلي�������ه يتضح الفرق جليا بني هذه الدراس���ات والبحث املقدم؛ فهي 
لم تتوجه أصالة إلى بحث هذه املسألة وحترير األقوال فيها، ولم تتطرق 
إلى أدلتها التفصيلية. وغاية ماناقشته هو إثبات النسب بالوسائل الطبية 

احلديثة عموما.
منهج البحث: 

سرت يف كتابة هذا البحث وفق املنهج اآلتي: 
1� اقتصرت على املذاهب الفقهية املعتبرة.

2� نقلت األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. 

)1(  مدى حجية البصمة الوراثية يف نفي النسب وآثاره )15(. 
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3� ذك���رت أدل���ة األق���وال مع بي���ان وجه الدالل���ة، وما ي���رد عليها من 
مناقشات، وما يجاب عليها. 

4� ذكرت القول الراجح، مع بيان سببه. 
5� ذكرت سبب اخلاف � إن وجد � . 

6� اعتم���دت عل���ى أمه���ات املص���ادر واملراج���ع األصيل���ة يف التحرير 
والتوثيق واجلمع. 

7� رقمت اآليات، وذكرت اسم السورة.
8� خرج���ت األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها، وأبنّي ما ذكره أهل 
االختصاص يف درجتها واحلكم عليها إن لم تكن يف الصحيحني، فإن كانت 

يف الصحيحني أو يف أحدهما اكتفيت بتخريجها منه.
9�  وضعت خامتة ملا تضمنه البحث من نتائج. 

10�  أتبعت البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها.
تقسيمات البحث: 

تناولت موضوع الدراسة يف: متهيد، وثاثة مباحث، وخامتة: 
متهيد يف تعريف اللعان والبصمة الوراثية، وفيه ثاثة مطالب: 

املطلب األول: تعريف اللعان. 
املطلب الثاني: تعريف البصمة الوراثية. 

املطلب الثالث: أهداف البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان.
املبح�������ث األول: حكم إثبات النس�������ب بالبصمة الوراثي�������ة بعد اللعان، 

وفيه خمسة مطالب: 
املطلب األول: صورة املسألة.
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املطلب الثاني: األقوال يف املسألة. 
املطلب الثالث:  األدلة واملناقشات.

املطلب الرابع: الترجيح, وسببه. 
املطلب اخلامس: سبب اخلاف. 

املبحث الثان�������ي: حكم إجابة الطالب إلج�������راء البصمة الوراثية بعد 
اللعان، وفيه أربعة مطالب:  

املطلب األول: صورة املسألة.
املطلب الثاني: األقوال يف املسألة. 
املطلب الثالث:  األدلة واملناقشات.

املطلب الرابع: الترجيح, وسببه. 
املبح�������ث الثالث: تطبيقات قضائية يف إعم�������ال البصمة الوراثية بعد 

اللعان.
اخلامتة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 

واهلل تعالى أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وصلى اهلل وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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تمهيد في تعريف اللعان والبصمة الوراثية

 وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف اللعان 

أواًل: التعريف اللغوي: 
مادة هذه الكلمة � الام والعني والنون � أصل صحيح يدل على الطرد 

واإلبعاد)1(. 
واستعملت يف اللغة استعماالت متنوعة، منها)2(: 

* الس���ب والتعذيب، يقال: أبيت اللعن، أي: أَبَيْت أن تأتي ما تستحق 
به اللعن. 

* املباهلة، يقال: ماعنة ولعان.
* التشاؤم. 

* اإلبعاد، يقال: فان لعني، أي: مكروه القرب؛ الس���تحقاقه اإلبعاد، 
ولعنه أهله: إذا طردوه وأبعدوه. 

* ما يتخذ يف املزارع كهيئة الرجل، يقال: اللعني. 
* مواضع قضاء احلاجة.   

وه���ذه املعان���ي تدور حول املعن���ى األصلي � الطرد واإلبع���اد � ، فكلها 
تتصل به بوجه من الوجوه. 

 

)1(  ينظر: مقاييس اللغة )253/5(. 
)2(  ينظر: احمليط يف اللغة )99/1(، والصحاح )2196/6(، وأس���اس الباغة )171/2(، ولس���ان 

العرب )388/13(، ومختار الصحاح )283(، وتاج العروس )119/36(.    
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ثانيًا: التعريف االصطالحي: 
عرف اللعان يف االصطاح بتعريفات متعددة متقاربة، ف��: 

عّرفه احلنفية بأنه: )شهادات مؤكدات باألميان مقرونة باللعن قائمة 
مقام حد القذف يف حقه، ومقام حد الزنى يف حقها( )1(.

وعّرفه املالكية بأنه: )حلف زوج على زنى زوجته أو نفي حملها الازم 
له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض( )2(.

وعّرفه الش�������افعية بأن���ه: )كلمات معلومة جعلت حج���ة للمضطر إلى 
قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو إلى نفي ولد( )3(.

واحلنابلة عرفوه بأنه: )شهادات مؤكدات بأميان من اجلانبني مقرونة 
باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف يف جانبه، وحد زنى يف جانبها( )4(. 
وه���ذه التعريف���ات متقاربة، ومحل االختاف بينه���ا كائن يف هل يعد 

اللعان ميينا أو شهادة؟ 
ولع���ل األقرب يف تعريف اللعان أن يقال: هو ش���هادات مؤكدة بأميان 

من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب على صفة مخصوصة. 
ثالثًا: العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي 

ب���ني املعنى اللغوي للعان أن مادة كلمته تفيد الطرد واإلبعاد، وهو يف 

)1(   الهداي���ة )270/2(. وينظر: حتف���ة الفقهاء )217/2(، وتبيني احلقائ���ق )14/3(، واجلوهرة 
النيرة )69/2(.

)2(  حدود ابن عرفة � مع شرحه �  )210( . وينظر: أسهل املدارك شرح إرشاد السالك )131(، وحاشية 
العدوي )139/2(، والتاج واإلكليل )132/4(. 

)3(  مغني احملتاج )367/3(، وفتح والوهاب )170/2(، وكفاية النبيه )327/14(، واإلقناع يف حل 
ألفاظ أبي شجاع )459/2(.  

)4(  املبدع )41/7(، واإلقناع )95/4(، والروض املربع )29/7(، وكشاف القناع )515/12( .  
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االصط���اح إبعاد بصيغة مخصوصة، فالكاذب م���ن املتاعنني مبعد عن 
اهلل وإن لم يتعني. 

املطلب الثاني: تعريف البصمة الوراثية

البصمة الوارثية كأحد املكتشفات العلمية احلديثة تناولتها التعريفات 
املعاصرة على النحو اآلتي:

التعري�������ف األول: عرفتها ن���دوة الوراثة والهندس���ة الوراثية واجلينوم 
البش���ري للمنظمة اإلسامية للعلوم الطبية بأنها: )البنية اجلينية � نسبة 
إل���ى اجلين���ات أي: املورث���ات � التفصيلي���ة الت���ي تدل على هوي���ة كل فرد 
بعينه()1(، وتابعهم على ذلك مجمع الفقه اإلس���امي التابع لرابطة العالم 

اإلسامي)2(. 
التعري�������ف الثان�������ي: وعرفت بأنها: )امل���ادة احلاملة للعوام���ل الوراثية 

واجلينات يف الكائنات احلية( )3(.
التعري�������ف الثال�������ث: وعرفها بعض الباحثني ب��: ) الصف����ات الوراثية التي 
تنتقل من األصول إلى الفروع، والتي من شأنها حتديد شخصية كل فرد عن 

طريق حتليل جزء من احلامض النووي الذي حتتوي عليه خايا جسده()4(.

)1(  ينظر: أعمال ندوة الوراثة والهندس���ة الوراثية واجلينوم البش���ري والعاج اجليني )1050/20(، 
والبصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )43(. 

)2(  ينظر: قرارات اجملمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العالم اإلسامي )315(. 
)3(   البوليس العلمي أو فن التحقيق )150(.  

)4(   م���دى حجي���ة البصمة الوراثية يف اإلثب���ات اجلنائي يف القانون الوضعي والفقه اإلس���امي 
 .)685(
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التعريف الرابع:  وعرفت أيضاً بأنها: ) تعيني هوية اإلنسان عن طريق 
حتليل جزء أو أجزاء من حمض D.N.A املتمركز يف نواة خلية من خايا جسمه، 
ويظهر هذا التحليل يف صورة شريط سلسلتني، كل سلسلة بها تدرج على شكل 
خطوط عرضية مسلسلة، وفقاً للقواعد اآلمينية على حمض D.N.A ، وهي 
خاصة لكل إنسان متيزه عن اآلخر يف الترتيب ويف املسافة ما بني اخلطوط 
العرضية، متثل إحدى السلسلتني الصفات الوراثية من األب ��� صاحب املاء 
��� ومتثل السلس���لة األخرى الصفات الوراثية م���ن األم صاحبة البويضة()1(.
التعري�������ف اخلامس:  وعرفت أيض���اً بأنها: )معلومات خالصة تخص 

شخصاً ما، والتي متيزه عن غيره()2(.
التعريف الس�������ادس: وعرفت كذلك بأنها: )امل���ادة املورثة املوجودة يف 

خايا جميع الكائنات احلية()3(.
وه���ذه التعريفات تقاربت يف توضيح مفه���وم البصمة الوراثية، وهي 

مبجموعها  قررت اآلتي: 
أواًل: أن لكل إنسان بصمة وراثية خاصة به. 

ثانيًا: أن البصمة الوراثية تنتقل للشخص من والديه. 
ثالثًا: أن البصمة الوراثية تستخلص من عينات غير محددة. 

وعلي���ه فيمك���ن أن تع���رف البصمة  الوراثي���ة ب��: ما ي���دل على هوية 
اإلنسان ومييزه من جينات حتمل صفاته الوراثية من والديه. 

)1(   البصمة الوراثية وعائقها الشرعية )35(. 
)2(   البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف اإلثبات )92(. 
)3(   البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )57(.  
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املطلب الثالث: أهداف البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان

جت���رى البصم���ة الوراثية بع���د اللعان ألهداف عدة تتعل���ق ب� )الزوج، 
الزوجة، املولود(، ومن أبرزها: 

الهدف األول: 
قطع الش���ك باليقني، متى خش���ي ال���زوج أن احلمل لي���س منه وأراد 

االحتياط لنسبه.
الهدف الثاني: 

تبرئة الزوجة من تهمة زوجها لها بالزنى عندما ياعنها، فتتطلع إلى 
إجراء حتليل البصمة لتبرأ من تهمته، والعار الذي حلقها منها.

الهدف الثالث: 
مراع���اة دعوة بعض املنظم���ات احلقوية � كحقوق اإلنس���ان واإلدعاء 
الع���ام � إل���ى االحتياط يف نس���ب املولود الذي تاعن وال���داه مبا يتفق مع 

مقاصد الشرع؛ والسيما أن بعض قضايا نفي النسب تكون كيدية. 
وهذه األهداف تدور حول أمرين رئيسني، هما: 

األمر األول: االحتياط لنسب الطفل .
األمر الثاني: االحتياط لعرض الزوجة . 



د. نهال بنت إبراهيم أباحسين

422

المبحث األول 

حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد اللعان

املطلب األول: صورة املسألة

هذه املسألة يندرج حتتها صورتان: 
الص���ورة األول���ى: أن يتاعن الزوج���ان، وبعد اللعان جُت���َرى البصمة 
الوراثي���ة للمولود، وللزوج���ني، وتنفي النتيجة التوافق ب���ني األب واملولود، 
وتثب���ت أن���ه ليس ولداً له، و هذه املس���ألة ليس���ت مقص���ودة أصالة بهذا 

البحث؛ ألنها ال تعارض اللعان، بل هي مؤكدة له، وملا دل عليه.
الص���ورة الثاني���ة: أن يتاع���ن الزوجان، وبعد اللع���ان جترى البصمة 
الوراثي���ة للمولود، وتثبت النتيجة التوافق بني األب واملولود، مما يعني أنه 

ولد له.
 فف���ي ه���ذه احلال: هل يكون حك���م البصمة الوراثي���ة مؤثراً يف عود 

النسب املنفي باللعان أو ال ؟ 

املطلب الثاني: األقوال يف املسألة 

اختلف الفقهاء يف إثبات النس���ب بالبصم���ة الوراثية بعد اللعان على 
قولني: 

القول األول: ال يثبت النسب بالبصمة الوراثية بعد إجراء اللعان .
وه���ذا الق���ول ظاهر ق���رار اجملم���ع الفقه���ي التاب���ع لرابط���ة العالم 
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اإلسامي)1(، واختاره جملة من الباحثني)2(.
وه���و ق���ول مخرج على رأي كثير من فقه���اء العصر احلديث يف عدم 

االكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان)3( . 
الق���ول الثان���ي : يثبت النس���ب بالبصمة الوراثية بعد إج���راء اللعان.
وهذا ما أفتت به دار اإلفتاء املصرية)4(، واختاره جمع من الباحثني املعاصرين)5(. 

)1(  وذلك أخذاً من حصرهم للحاالت التي يعتمد فيها على البصمة. 
 ينظ���ر: ق���رارات اجملمع الفقهي اإلس���امي � الدورة السادس���ة عش���رة � )358(، وإثبات النس���ب 

بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )481(.
)2(  منهم: 

د. خليفة بن علي الكعبي. ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )487( فما بعدها.
د. محمد سعدي حسانني. ينظر: إثبات النسب بوسائل التقنية الطبية احلديثة )20(.   

الباحث: عبدالعزيز آل جابر. ينظر: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية )207( .
الباح���ث: محمد س���عيد متولي الرهوان. ينظر: وس���ائل إثبات النس���ب ونفي���ه يف ضوء التطورات 

الطبية احلديثة )30(.
الباحث: عبداللطيف بعجي. ينظر: مدى حجية البصمة الوراثية يف نفي النس���ب وآثاره يف الفقه 

اإلسامي )18(.
)3(  ينظر:  إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية )207( .

وقد اختلف الفقهاء يف االستغناء بالبصمة الوراثية عن اللعان على أقوال: 
القول األول: أنه ال تكفي البصمة الوراثية عن اللعان يف نفي النسب . 
القول الثاني: أنه يكتفى بالبصمة الوراثية يف نفي النسب دون اللعان . 

ينظ���ر يف بس���ط املس���ألة: البصم���ة الوراثي���ة وحجيته���ا )66 � 68(، والبصمة الوراثي���ة وعائقها 
الش���رعية )80 � 81(، والبصم���ة الوراثي���ة وأثره���ا يف األح���كام الفقهي���ة )442 � 444( .  

)4(  ينظر: البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )91(. 
)5(  منهم: 

أ.د. نصر فريد واصل. ينظر: البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )82(.
د. عبدالرشيد محمد أمني قاسم. ينظر: البصمة الوراثية وحجيتها )76(.

د. محمد محمد أبو زيد. ينظر: دور التقدم البيولوجي يف إثبات النس���ب )288(.                =
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املطلب الثالث:  األدلة واملناقشات

أدلة القول األول: 
اس���تدل القائل���ون بعدم إثب���ات النس���ب بالبصمة الوراثي���ة بعد نفيه 

باللعان بجملة من األدلة، هي: 
الدلي���ل األول: ق���ول النب���ي   يف قص���ة ش���ريك وه���ال: 
»إْن ج�������اءْت ب�������ه على نع�������ت كذا وكذا ف�������أراه قد ك�������ذب عليه�������ا، وإن أتت به 
عل�������ى نعت كذا وكذا فهو لش�������ريك بن س�������حماء، فلما أت�������ت به على النعت 
املك�������روه، ق�������ال  : ل�������وال األمي�������ان ل�������كان ل�������ي وله�������ا ش�������أن «)1( . 
وج���ه الدالل���ة: أنه قد وجدت بعض األس���اليب الدالة على النس���ب؛ 
   سوى اللعان، إال أنه   كالقافة والشبه يف زمن النبي
ق���دم اللعان عليها، ولم يعتد بها بعد وقوع���ه)2(، فكذلك ال يعتد بالبصمة 

الوراثية بعده؛ ألنها يف حكم الشبه والقيافة )3(. 
ويناق���ش: بأنه   لم يعمل بالش���به؛ ألن اللعان والش���به يف 
رتبة واحدة، وكاهما مبني على غلبة الظن، وزاد اللعان بتغليظ األميان؛ 

=  وغيرهم. ينظر: البصمة الوراثية وحجيتها )71(، وإثبات النس���ب ونفيه وفقاً لتعديات قانون 
األس���رة يف اجلزائ���ر )50(،  ونس���ب ول���د اللعان ب���ني األح���كام الفقهية والتطبيق���ات العملية 

والقضائية )14(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )481(.  
)1(   أخرجه: البخاري .

ينظر: صحيح البخاري، كتاب: التفسير، باب: ژ ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئژ 
)1772/4(، ورقمه: )4470(.

وحك����م  الوراثي����ة  والبصم����ة   ،)90( منه����ا  االس����تفادة  ومج����االت  الوراثي����ة  البصم����ة  ينظ����ر:     )2(
.)200( بالبصم����ة  ونفي����ه  النس����ب  وإثب����ات   ،)618( والنس����ب  الش����رعي  الط����ب  مج����ال  يف  اس����تخدامها 

)3(  ينظر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )481(.
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ردع���اً وزجراً، أما العمل بالبصم���ة الوراثية فعمل مبا هو يقيني أومبا هو  
قريب جداً من اليقيني. 

فا يسلم إحلاق البصمة الوراثية بالقيافة، بل هما يفترقان من جهة 
داللة كل منهما، فالشبه أمر ظني، والبصمة الوراثية يقينية)1(.

الدلي���ل الثان���ي: أن العمل بالبصم���ة الوراثية يلزم من���ه التناقض؛ إذ 
الفرق���ة بني الزوجني ثابتة باللعان، فإذا أعيد النس���ب بناء على ما تقرره 

البصمة، مع كون الفرقة باقية كان ذلك تناقضا )2(. 
ويناقش من وجهني: 

الوجه األول: أنه ال يسلم بوجود التناقض يف إثبات نسب منفي بلعان؛ 
حيث إن اللعان يقتضي أموراً عدة، منها: وقوع الفرقة بني الزوجني، ونفي 
نس���ب املولود من أبيه وإحلاقه بأمه، وس���قوط حد القذف أو التعزير، وال 
يلزم من نفي النس���ب أن يعود الزوجان إلى وضعهما قبل اللعان؛ فالفرقة 

باللعان أبدية، بدليل قوله  : »اليجتمعان أبدًا«)3( . 
الوجه الثاني: على فرض وجود تناقض � صوري � فإنه قد تقرر لدى 

)1(  ينظر: النسب ومدى تأثير املستجدات العلمية يف إثباته )366( فما بعدها، والبصمة الوراثية 
حلسني الدامي )793(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )482(. 

)2(   ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )490(.
)3(   أخرجه: مالك، وأبو داود، والبيهقي. 

ينظ���ر: موط���أ اإلمام مال���ك، كتاب: النكاح، باب: جام���ع ما اليجوز من الن���كاح )767/3(، ورقمه: 
.)1961(

وسنن أبي داود، كتاب: الطاق، باب: يف اللعان )242/2(، ورقمه: )2252(.
وسنن البيهقي الكبرى، كتاب: اللعان، باب: سنة اللعان، ونفي الولد )400/7(، ورقمه: )15712(. 

واحلديث : صححه األلباني. ينظر: إرواء الغليل )185/7( .  
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عامة أهل العلم أّن )النس���ب تتبعض أحكامه ( )1( ، فبعض أحكام النس���ب 
تثبت مع اللعان النايف له، من ردِّ الشهادة، وحرمة النكاح، ونحوها )2(.

: )النسب تتبعض أحكامه، فقد يكون الرجل ابًنا  يقول ابن تيمية 
يف بع���ض األحكام دون بعض، فابن املاعنة ليس بابن؛ ال يرث وال يورث، 

وهو ابن يف باب النكاح فتحرم بنت املاعنة على األب()3( .
ويقول ابن القيم  : )أحكام النس���ب تتبعض، فتثبت من وجه دون 

وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء: حكماً بني حكمني()4( .
وإذا جاز التبعيض فا مانع من إثبات النس���ب بالبصمة الوراثية مع 

بقاء الفرقة. 
الدلي���ل الثال���ث: أن اللع���ان دليل قطع���ي يف نفي النس���ب، والبصمة 

الوراثية ال ترقى إلى درجة اليقني، فيقدم أقوى الدليلني )5(. 
ويناقش من ثالثة أوجه: 

الوجه األول: عدم التس���ليم بكون اللعان قطعياً يف نفي النس���ب؛ فهو 
ظني ألمرين: 

)1(   ينظر: مجموع فتاوى ش���يخ اإلس���ام ابن تيمية )139/32(، ومنهاج السنة )192/4، 370(، وزاد 
املعاد )367/5(.

)2(  حي���ث يذك���ر احلنفية أن���ه ال تقبل ش���هادة الولد على املاع���ن، فعملوا ببعض أح���كام األبوة 
بع���د اللعان. ينظر: البحر الرائق )80/7(، والفتاوى الهندية )470/3(، ومجموع فتاوى ش���يخ 

اإلسام )139/32(. 
)3(   مجموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية )139/32(. 

)4(   زاد املعاد ) 367/5(.
)5(   ينظ���ر: املرج���ع الس���ابق )376/5� 378(، وإثب���ات النس���ب ونفيه بالبصم���ة الوراثية )207(، 

والبصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )487( .
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األم�������ر األول: أن���ه يحتم���ل الصدق والك���ذب، فا ب���د أن يكون أحد 
الزوجني كاذباً يف دعواه.

األم�������ر الثان�������ي: أنه ظني من جه���ة أثره املترتب علي���ه؛ إذ هو عرضة 
للتغيير والتبديل كما لو أكذب املاعن نفسه أو ُشهد عليه.

الوج���ه الثاني: عدم التس���ليم بظنية البصمة الوراثي���ة؛ إذ قد أثبتت 
الدراسات صدقها بنسبة: 99.999%، وما يذكره اخملتصون من احتمالية 
وقوع اخلطأ فيها ال يلغي العمل بها)1(؛ ألنه نادر، و)العبرة بالغالب الشائع 

ال للنادر()2(.
الوجه الثالث: أن نس���بة اخلطأ املوجودة يف البصمة الوراثية ليس���ت 
نابعة منها نفس���ها، بل مبا يحتف بها من أمور� كاخلطأ الناش���ئ من تعدد 
األشخاص الذين جترى عليهم اختبارات البصمة �، وهذه األمور كما ترد 
عليها ترد على وسائل إثبات النسب ونفيه كلها؛ فالفراش يحتمل تدنيس 
امل���رأة، ومع ذلك رضي به الش���ارع، وألغى هذا االحتم���ال، ولم يفرق بني 
أحوال النساء. والقيافة عرضة للشك وااللتباس، ومع ذلك قواها الشارع 
ورف���ع منزلتها، وكذا أمي���ان اللعان عرضة لكذب أحد الزوجني، ومع ذلك 

ألغي هذا االحتمال، واكتفي بغلبة الظن.
الدلي���ل الراب���ع: أن يف العم���ل بالبصم���ة الوراثية تعطي���ل حلكم جاء 

)1(   ينظر: البصمة الوراثية وحكم اس���تخدامها يف الطب الش���رعي والنس���ب )594/2(، ومدى 
حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الوضعي والفقه اإلسامي )698/2(، 

والبصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )46(. 
)2(  هذه إحدى قواعد الفقه، ينظر يف بس�������طها: ش���رح القواعد الفقهية )235(، واملدخل الفقهي 
الع���ام )1000/2(، والوجي���ز يف إيض���اح قواعد الفق���ه الكلية )295(، وقاع���دة العادة محكمة 

للباحسني )199(.  
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الش���رع به � وهو اللعان � ، وإلغاء ملا دل عليه احلكم الش���رعي)1(، فإذا وقع 
اللعان، ثم ألغي اعتباره بالبصمة الوراثية هانت عظمته يف نفوس الناس. 
ويجاب عن هذا الدليل: بعدم حتقق التعطيل هنا؛ ألن العمل بالبصمة 
الوراثية إعمال ملقصد ودليل ش���رعي اس���تدعى املق���ام العمل به، ويحمل 
الن���ص اآلم���ر باللع���ان على ما إذا خا احلال من وج���ود دليل آخر، أو يف 
الصور التي ال يكون فيها نفي ولد؛ أو التي يتعذر إجراء البصمة فيها، فا 

يسلم دعوى تعطيل النص مبجرد شرعية البصمة بعد اللعان.
ث���م إنه لي���س يف العمل بالبصمة إلغاء ملا دل علي���ه اللعان؛ إذ الفرقة 

ودرء احلد الثابتني باللعان باقيان على ماكان. 
كم���ا أن دعوى ع���دم تعظيم أحكام الش���رع غير مس���لّمة، فإلغاؤه يف 
الصورة محل النزاع ال يس���تلزم هذه املفسدة؛ بل هو رعاية ملعّظم آخر يف 

نظر الشارع � وهو النسب � .
وهذا النقض له نظائره يف الش���ريعة، كما يف إسقاط شهادة الشهود 

على اإلقرار بنسب املولود من الرجل قبل لعانه للعان. 
الدلي���ل اخلامس: أن العم���ل باللعان عمل بالن���ص، والعمل بالبصمة 
الوراثي���ة عم���ل بأم���ر اجته���ادي، وال يق���دم االجتهادي عل���ى املنصوص، 
كم���ا ال يق���دم مقتض���ى القي���اس عل���ى مقتض���ى الن���ص الش���رعي)2(. 

)1(   ينظ���ر: البصم���ة الوراثية وأثره���ا على األحكام الفقهي���ة )498(، و صحيفة املدينة موضوع: 
البصمة الوراثية هل هي بديل عن اللعان ؟! على الرابط: 

http://al-madina.com/node/117709 
)2(  ينظ���ر: نفي النس���ب بني اللعان واخلبرة الطبي���ة يف ضوء القانون الوضع���ي )13(، والبصمة 
الوراثي���ة وأثره���ا على األح���كام الفقهية )132(، وإثبات النس���ب بالبصم���ة الوراثية بعد نفيه 

باللعان )482(.
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ويناق���ش ب�: أن البصمة الوراثية قد جاءت نصوص الش���ريعة العامة 
بتأييدها، فالعمل بها عمل بالنصوص الشرعية.

كم���ا أن املس���ألة محل البحث ال تش���به مس���ألة تق���دمي القياس على 
الن���ص؛ ألنها تتعلق باجلمع بني اللعان والبصمة الوراثية، ال بداللة النص 

املشّرع للعان.
الدليل الس���ادس: القاعدة الشرعية: )ال ينس���ب إلى ساكت قول()1(، 
ويف إثبات النس���ب بالبصمة الوراثية بعد اللعان نس���بة النس���ب إلى هذا 

الساكت، ونسبة رجوعه عن اللعان وهو لم يرجع)2(. 
ويناقش: بأن مجال عمل هذه القاعدة إذا كان السكوت يقينياً، ولذا 
عدها العلماء � رحمهم اهلل � من القواعد املتفرعة عن قاعدة: )اليقني ال 
يزول بالشك( )3(، وسكوت الساكت يف هذه املسألة محل تهمة، واليقني يف 

)1(  هذه إحدى القواعد الفقهية، ينظر يف بس�������طها: األش���باه والنظائر البن جنيم )178(، ودرر 
احلكام )59/1(، وش���رح القواعد الفقهية للزرقا )337(، وإيضاح املسالك )373(، واملنثور يف 
القواع���د )205/2(، واألش���باه والنظائر للس���يوطي )266(، والوجي���ز يف إيضاح قواعد الفقه 

الكلية )205(.  
)2(  ينظ���ر: البصم���ة الوراثي���ة وأثرها على األح���كام الفقهية )487( فما بعدها، والنس���ب ومدى 
تأثير املستجدات العلمية يف إثباته )373(، وخريطة اجلينيوم البشري )180(، وإثبات النسب 

بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )482(.
)3(   هذه قاعدة من قواعد الفقه الكلية الكبرى، ينظر يف بس�������طها: تأس���يس النظر )17(، واألش���باه 
والنظائر البن جنيم )60(، ودرر احلكام )20/1(، و شرح القواعد الفقهية )79(، واملدخل الفقهي 
العام )967/2(، واجملموع املذهب )303/1(، واألشباه والنظائر البن السبكي )13/1(، واملنثور يف 

القواعد )255/2(، والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )166(.
وقد ألف الدكتور يعقوب الباحس���ني كتابا يختص بدراس���ة هذه القاعدة وس���ماه: اليقني ال يزول 

بالشك.
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داللة البصمة، فيعمل بها.  
الدلي���ل الس���ابع: أن وس���ائل إثبات النس���ب ونفيه محصورة ش���رعاً 

فيقتصر عليها، وليس منها البصمة الوراثية)1(. 
ويناقش من وجهني: 

الوج���ه األول: أن هذا اس���تدالل مبحل النزاع، فاخلاف يف املس���ألة 
منصب إلى  مدى صحة االعتداد بالبصمة الوراثية يف إثبات النسب. 

الوج���ه الثاني: أن إثبات النس���ب بالبصمة الوراثي���ة بعد اللعان ليس 
اس���تحداثاً لوس���يلة إثب���ات، بل ه���و عمل بالوس���ائل التي أقرها الش���رع، 
فالنس���ب يثبت بفراش الزوجية، والبصمة الوراثية تقوي جانب الفراش، 

فليست وسيلة مستقلة من كل وجه.
الدليل الثامن: قياس منع اس���تخدام البصمة الوراثية إلثبات النسب 
املنفي على منع استخدام البصمة الوراثية للتحقق من النسب الثابت؛ إذ 
البصمة الوراثية يف كا املسألتني تثير الفوضى والتشكيك يف األنساب)2(، 
وق���د وج���د األصل الش���رعي املعتب���ر يف اإلثب���ات -الف���راش- ويف النفي 

-اللعان- فا حاجة لها.
ويناقش هذا الدليل: بوجود الفرق بني املس���ألتني؛ فاس���تعمال البصمة 
الوراثية يف األنساب الثابتة للتحقق منها يؤدي إلى التشكيك فيها، بخاف 
اس���تعمال البصمة الوراثية إلثبات النس���ب بعد نفيه باللعان، فهو ال يؤدي 

)1(  ينظر: نفي النسب بني اللعان واخلبرة الطبية يف ضوء القانون الوضعي )13(، وإثبات النسب 
بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )484(. 

)2(  ينظ���ر: البصم���ة الوراثية للس���ويلم )129(، والبصم���ة الوراثية وأثرها عل���ى األحكام الفقهية 
)49(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )484(.
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إلى هذه الفوضى، بل يس���هم يف اس���تقرار األنساب، وإثباتها، األمر الذي 
يتش���وف له الش���ارع، وعلي���ه فعلة القياس غي���ر متحقق���ة يف الفرع، فا 

يستقيم. 
الدليل التاس���ع: أن من قواعد الشرع: )الساقط ال يعود()1(، والنسب 

هنا سقط باللعان فا يعود)2(. 
ويناق���ش هذا الدليل: بأن مجال عمل القاعدة يف احلقوق التي تقبل 
الس���قوط، وهي احلقوق االختيارية املتعلقة بالعباد، فإذا سقطت فإنها ال 

تعود )3(، والنسب ليس حقاً اختيارياً، فا يصح تنزيل القاعدة عليه. 
الدليل العاش���ر: قياس عدم إحلاق ولد املاعن به بالبصمة الوراثية 
على عدم إحلاق ولد الزنى بالزاني، واجلامع: أن الطريق املثبت للنس���ب 

ليس طريقاً شرعياً)4(.
ونوق���ش: بأن األص���ل املقيس عليه محل خاف ب���ني العلماء)5(، فهم 

)1(  ه�������ذه إحدى قواعد الفقه، ينظر يف بس�������طها: األش���باه والنظائر البن جني���م )379(، وترتيب 
الآلل���ئ )741/2(، ودرر احلكام )48/1(، وش���رح القواعد الفقهية للزرقا )265(، والوجيز يف 

إيضاح قواعد الفقه الكلية )369(. 
)2(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )488(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية 

بعد نفيه باللعان )484(.
)3(  ينظر: املمتع يف القواعد الفقهية )403(. 

)4(  ينظر: أثر القرائن الطبية يف إثبات الزنى واللواط )29(. 
)5(  استلحاق ولد الزنى ال يخلو من حالني: 

احلال األولى: أن تكون املرأة ذات فراش لزوج، فإن الولد باإلجماع ال يلحق بالزاني. 
احلال الثانية: أن تكون املرأة ليست ذات فراش، فقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: 
الق�������ول األول: ال يلح���ق بالزاني، وهو مذهب جمه���ور أهل العلم، وعليه فت���وى اللجنة الدائمة يف 
اململكة العربية الس���عودية، والعمل يف محاكم اململكة العربية الس���عودية.                      =
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مختلف���ون يف إحلاق ولد الزاني ب���ه، وال يصح القياس على أصل مختلف 
فيه)1(.

كما يناقش: بوجود الفرق بني األصل والفرع يف هذا القياس، وبيانه: 
أن إثبات النسب األصل فيه الفراش، فإذا ثبت الفراش ثبت النسب، لقول 
النب���ي  : »الولد للف�������راش، وللعاهر احلجر«)2(، والفراش ثابت 
يف اللعان، أما يف الزنى فإن الفراش لم يثبت، وهذا الفرق يلزم منه الفرق 

=    الق�������ول الثان�������ي: يلحق بالزاني إذا ادعاه، وهو اختي���ار بعض التابعني، وابن تيمية وابن القيم � 
رحمهم اهلل � . 

ينظر: املبس���وط )154/14(، وبدائع الصنائع )242/6(، وبداية اجملتهد )358/2(، والتمهيد البن 
عبدالب���ر )183/8(، واالس���تذكار )169/6(، واحلاوي )162/8(، وروض���ة الطالبني )44/5(، 
واملغني )123/9(، والفروع )526/5(، وفتاوى اللجنة الدائمة )343/20(، واملبادئ والقرارات 
الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة مبجلس القضاء األعلى واحملكمة 

العليا )191(.
)1(  ينظر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )484(.

)2(  أخرجه: البخاري، ومسلم. 
ينظر: صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: تفس���ير املش���بهات )724/2(، ورقمه: )1948(، وباب: 
شراء اململوك من احلربي وهبته وعتقه )773/2(، ورقمه: )2105(، وكتاب: اخلصومات، باب: 
دع���وى الوص���ي للميت )852/2(، ورقم���ه: )2289(، وكتاب: العتق، ب���اب: أم الولد )895/2(، 
ورقم���ه: )2396(، وكت���اب: العتق، باب: ق���ول املوصي لوصيه تعاهد ول���دي وما يجوز للوصي 
من الدعوى )1007/3(، ورقمه: )2594(، وكتاب: املغازي، باب: َمْن ش���هد الفتح )1565/4(، 
ورقمه: )4052(، وكتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة )2481/6(، ورقمه: 
)6368(، وباب: إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ )2484/6(، ورقمه: )6384(، 
وكت���اب: احملارب���ني من أهل الكفر والردة، باب: للعاهر احلج���ر )2499/6(، ورقمه: )6431(، 
وكتاب: األحكام، باب: َمْن قضي له بحق أخيه فا يأخذه فإن قضاء احلاكم ال يحل حراماً وال 

يحرم حاالً )2626/6(، ورقمه: )6760(.
وصحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات )1080/2(، ورقمه: )1457(. 
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يف حكم املسألتني. 
الدليل احلادي عش���ر: أن إحلاق النس���ب بالبصمة الوراثية يلزم منه 
ل���وازم باطلة، كتبرير فع���ل الزنى، وعدم ردع الناس عنه، ما دام أنه ميكن 

أن يلجأ إلى البصمة الوراثية إلثبات النسب )1(.
ويناقش: بأن هذا الازم غير صحيح، ألمرين: 

األم�������ر األول: أن القول بإثبات النس���ب بالبصم���ة الوراثية ليس على 
إطاقه، وإمنا هو مقيد بوجود السبب الشرعي للنسب، وهو: الفراش. 

األم�������ر الثان�������ي: أن الردع والزج���ر للزاني متق���رر ش���رعاً، فالعقوبة 
الشرعية ثابتة، ولم يقل أحد بإلغائها. 

الدليل الثاني عشر:  ويستدل لهم ب�: 
أن اللعان حكم ش���رعي وجد س���ببه � وهو رم���ي الزوجة � ، فوجد ما 
يقتضيه من الفرقة  ونفي الولد، وال يصح الرجوع عنه بعد أن وجد سببه.
ويجاب عنه: بأن الشريعة قد أقرت رجوع املاعن عن لعانه يف صور، 
منها: لو أكذب نفس���ه)2(، أو شهد شهود على إقراره بالنسب قبل لعانه)3(، 
وه���ذا يفي���د إمكانية الرجوع عن آث���ار اللعان إذا وجد ما ه���و أقوى منه, 

كالبصمة مثا.
الدليل الثالث عشر: ويستدل لهم أيضًا ب�: 

)1(  ينظر: النسب ومدى تأثير املستجدات العلمية يف إثباته )225(. 
)2(  ينظ���ر: املبس���وط )158/17� 159(، وتبي���ني احلقائ���ق )233/3(، واملدون���ة )78/7(، والت���اج 
واإلكلي���ل )462/5(، واحل���اوي الكبير )75/11(، ومغني احملت���اج )498/3(، واملغني )38/9(، 

وكشاف القناع )2757/8(. 
)3(  ينظر: املدونة )362/2(.  
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أن اللع���ان يهدف إلى الس���تر ب���ني الزوجني، فا ي���درى من الصادق 
منهم���ا من ال���كاذب، ويف إلغاء اعتب���اره بعد وقوعه تفوي���ت لهذا املقصد 
العظي���م؛ إذ ق���د تثبت البصمة الوراثية وقوع الزوجة يف الزنى، فيكش���ف 

ستر الشارع عليها.
ويجاب عن هذا من وجهني:

الوجه األول: أن الزنى ليس هو االحتمال الوحيد الختاف النس���ب، 
فق���د تكون املرأة وطئت ش���بهة أو إكراهاً، ومن ثم فإن نفي النس���ب ليس 

مقتضياً للزنى أصالة، وال مثبتا للعار للمرأة.
الوج�������ه الثاني: أن الس���تر مقص���د تبعي يعارضه مقص���د أصيل يف 
الشريعة وهو إثبات نسب الولد، وإزالة العيب الذي سيازمه طول احلياة، 
وترك اليقني بإعمال اللعان النايف للنسب فيه تفويت حلق املولود املاعن 

عليه.
 والش���ك أن إثبات نس���ب املولود أحق من مقصد الستر بني الزوجني 

من جهات متعددة، وهي : 
* أن النسب تتعلق به حقوق متعددة، فيتعلق به حق اهلل، وحق األب، 

واألم، والولد، أما الستر فهو خاص بني الزوجني. 
* أن النس���ب تتعل���ق ب���ه أحكام فقهي���ة متعددة، قال الس���يوطي  
)يترتب على النس���ب اثنا عش���ر حكماً )1(: توريث املال، والوالية، وحترمي 
الوصية، وحتمل الدية، ووالية التزويج، ووالية غسل امليت، والصاة عليه، 
ووالي���ة املال، ووالية احلضانة، وطلب احلد، وس���قوط القصاص، وتغليظ 

)1(  ويب���دو � واهلل أعل���م � أنه يقصد أب���رز األحكام، وإال فثمة أحكام فقهي���ة لم يذكرها، كوجوب 
النفقة، وحترمي النكاح، واخللوة، والنظر، ووجوب البر، ونحو ذلك . 



أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب بعد نفيه باللعان

435

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

الدي���ة()1(، أما الس���تر فا يتعلق به إال حق املرأة فق���ط، وإعمال األحكام 
أولى من إهمالها. 

* أن إثبات النسب نفعه عام، فينتفع به الولد، واألب، واجملتمع. 
وإذا كان إثب���ات النس���ب يحق���ق هذا كل���ه فإنه يقدم على ما س���واه، 
الس���يما وأن قواعد الش���ريعة جاءت بأنه: )إذا تعارضت مفسدتان روعي 

أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما( )2( . 
أدلة القول الثاني: 

اس���تدل القائلون بثبوت النس���ب بعد إجراء اللعان بالبصمة الوراثية � 
بجملة أدلة، منها: 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ژ  تعال���ى:   اهلل  ق���ول  األول:  الدلي���ل 
ۅ   ۅ    ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  
ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې  ې  ې   ې   ۉ   ۉ  
 . ژ )3(  حئ  جئ   ی   ی    ی      ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ     
وج���ه الدالل���ة : أن مقص���ود اللعان ه���و درء العذاب؛ فاهلل س���بحانه 
وتعال���ى أخبر بأن كل واحد م���ن الزوجني يدرأ عنه العذاب بهذه األميان، 
ولم يذكر نفي النس���ب، فرمبا ياعن الرجل وتاعن املرأة وينسب املولود 

)1(  األشباه والنظائر )267(. 
)2(  هذه إحدى قواعد الفقه املتفرعة عن قاعدة: ) ال ضرر و ال ضرار (، ينظر يف بسطها: األشباه 
والنظائ���ر البن جنيم )89(، ومجلة األحكام العدلية مع درر احلكام )37/1(، وش���رح القواعد 
الفقهي���ة )201(، واملدخ���ل الفقهي الع���ام )995/2(، والقواعد للحصني )346/1(، واألش���باه 

والنظائر البن السبكي )47/1(، و األشباه والنظائر للسيوطي )87( .
)3(  اآليات  رقم )6، 7، 8، 9( من سورة النور . 
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إلى الزوج )1(.
يناق���ش : بأن نفي املولود قد ذكر يف الس���نة النبوية؛ فقد فرق النبي 
  بني املتاعنني وأحلق املولود بأمه)2(، وهذا أثر مباشر للعان 

ال ينفك عنه متى وجد الولد بني املتاعنني. 
الدلي���ل الثان���ي: قول النب���ي  : »الولد للف�������راش، وللعاهر 

احلجر« )3(. 
وج���ه الداللة: أن النبي   علق نس���بة الولد على الفراش، 
والبصمة الوراثية أيدت نس���بة الولد للزوج؛ إذ بني الزوجني عقد صحيح 

مكتمل فيلحق الولد به)4(. 
ونوقش:: أن هذا احلديث جار على األصل يف أن الولد للفراش، لكن 

انتقل عن هذا األصل لوجود اللعان، فينتفي النسب به)5(.
)1(  ينظر: البصمة الوراثية وحجيتها )71( . 

)2(  أخرجه البخاري، ومسلم.
ينظ���ر: صحي���ح البخ���اري، كتاب: التفس���ير، ب���اب: س���ورة الن���ور )1773/4(، ورقم���ه: )4471(، 
وكت���اب: الط���اق، باب: إحاف املاعن )2032/5(، ورقم���ه: )5000(، وباب: صداق املاعنة 
)2035/5(، ورقمه: )5005(، وباب: يلحق الولد باملاعنة )2036/5(، ورقمه: )5009(، وباب: 
امله���ر للمدخول عليه���ا وكيف الدخول أو طلقه���ا قبل الدخول واملس���يس )2045/5(، ورقمه: 
)5034(، وب���اب: املتع���ة للتي لم يفرض له���ا )4046/50(، ورقمه: )5035(، وكتاب: الفرائض، 

باب: ميراث املاعنة )2480/6(، ورقمه: )6367(. 
وصحيح مسلم، كتاب: اللعان )1130/2(، ورقمه: )1493( . 

)3(  سبق تخريجه. 
)4(  ينظ���ر: البصم���ة الوراثية وأثرها عل���ى األحكام الفقهية )485(، والبصم���ة الوراثية وحجيتها 

)77(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )485(.
)5(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )490(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية 

بعد نفيه باللعان )485(.
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ثم إن قصته خارج محل النزاع؛ إذ لم ترد يف محل اتهام زوج لزوجته 
بالزنى، وال لعان فيها.  

ومح���ل النزاع إذا وجد اته���ام بالزنى، ووقع اللع���ان، وأثبتت البصمة 
الوراثية صحة نس���ب املولود للماعن، فإن األصل أن النس���ب ثابت؛ ألن 

زوجته فراش له. 
الدليل الثالث: القياس األولوي على ثبوت النس���ب بعد اللعان باإلقرار 
أو بالش���هود أو بإكذاب املاعن نفس���ه، واإلقرار والش���هادة واإلكذاب أمور 
ظنية عدها الش���ارع الغية حلكم اللعان)1(، فمن باب أولى أن يثبت النس���ب 
بالبصم���ة الوراثي���ة بع���د اللعان؛ ألنها أق���وى يف إفادة ثبوت النس���ب، وال 

يتطرق لها اخلطأ، وهي يف حكم اإلكذاب وأولى)2(. 
ونوق���ش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، فالعمل باإلقرار والش���هود 

واإلكذاب عمل باملنصوص عليه، بخاف البصمة الوراثية)3(.
ويجاب عن هذه املناقشة من وجهني:  

الوجه األول: أن الش���ريعة كما أق���رت العمل بالنصوص أقرت العمل 
بالقياس، وجعلته من األدلة الشرعية، فالكل معتبر.

الوجه الثاني: أن الش���ريعة التي أقرت العمل بهذه الدالئل الشرعية 
-اللعان واإلقرار ونحوه- اش���ترطت أن تكون غير مخالفة للحس وللواقع، 
)1(  ينظر يف هذه املسألة: املبسوط )407/14(، وفتح القدير )234/5(، واملدونة )98/7(، واألم 

)98/7(، وزاد املعاد )401/5(.
)2(  ينظ���ر: البصمة الوراثية للس���بيل )44(، والبصمة الوراثية وحجيته���ا )78(، البصمة الوراثية 
وأثرها على األحكام الفقهية )46(، والبصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها )82(، وإثبات 

النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )487(.
)3(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )493(. 
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والبصم���ة الوراثي���ة إذا أثبتت النس���ب فإنه���ا تقر أن اللع���ان كان مخالفاً 
للحس والواقع. 

 الدلي���ل الراب���ع: قول النبي    يف قصة ش���ريك وهال: »إْن 
جاءْت به على نعت كذا وكذا فأراه قد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا 

وكذا فهو لشريك بن سحماء«)1( . 
وج���ه الدالل���ة: أن النب���ي   حكم باملاعنة، ث���م قال هذا، 
مم���ا يدل على أن الش���به مؤثر يف إحلاق النس���ب، وال متنع منه املاعنة، 

والبصمة الوراثية أقوى يف إثبات النسب من مجرد الشبه)2(.  
وأجيب عن هذا الدليل من وجهني: 

الوج�������ه األول: أن امل���رأة ملا وضعت جيء للنب���ي  ، فقال: 
»لوال األميان لكان لي ولها شأن «)3( ، مما يعني أن اللعان حسم باب إثبات 
النس���ب بالش���به)4(، ولم يلتفت إليه، ولذا لم يقل قائل بأن الشبه ملٍغ ألثر 

اللعان بني الزوجني)5(.  
الوج�������ه الثان�������ي: أن النبي   قال ما ق���ال ردعاً وزجراً عن 
الكذب يف املاعنة، مبيناً أن الشبه كاشف للكذب، ولم يقصد اعتباره؛ إذ 

)1(  سبق تخريجه. 
)2(  ينظ���ر: البصمة الوراثية ومجاالت االس���تفادة منها )90(، والقرائ���ن الطبية املعاصرة وأثرها 
يف إثب���ات الزن���ى )1151(، والبصمة الوراثية وأثرها على األح���كام الفقهية )486(، والبصمة 

الوراثية وحجيتها )77(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )486(. 
)3(  سبق تخريجه.

)4(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )491(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية 
بعد نفيه باللعان )486(.

)5(  ينظر: إثبات النسب بوسائل التقنية الطبية احلديثة )14(. 
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لو كان معتبراً النتظر والدة املرأة حتى يحكم)1(. 
الدلي���ل اخلام���س: أن اللعان مش���روط بعدم وجود البين���ة، قال اهلل 

ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ    ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ژ  تعال���ى: 
ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ   ژ)2(، والبصم���ة الوراثي���ة تق���وم مق���ام الش���هود 
فل���و عم���ل به���ا ل���كان اللع���ان واقع���اً بغي���ر ش���رطه، وه���ذا ال يص���ح )3(. 
 ويناقش هذا الدليل: بأن مس���مى الش���هود يف االصطاح الش���رعي 
ينص���رف إلى معنى خاص يختلف عن البصمة الوراثية، وتوس���يع مدلول 
)الشهداء( يف النص الشرعي ليشمل ما ليس منه اصطاحاً غير صحيح. 
الدلي���ل الس���ادس: قياس إحل���اق ولد املاع���ن به بعد نفي���ه باللعان 
بالبصم���ة الوراثي���ة على إحلاق ولد الزنى بالزاني بعد نفيه عنه، فكما أن 

حد الزنى ال مينع إحلاق الولد فكذا اللعان)4(. 
ويناق���ش: بأن ولد الزنى إن كانت أمه ذات زوج فإنه ال يلحق بالزاني 
لقول النبي  : »الولد للفراش، وللعاهر احلجر«)5(، وإن لم تكن 

)1(  ينظر: إثبات النس���ب بوسائل التقنية الطبية احلديثة )14(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية 
بعد نفيه باللعان )486(.

)2(  اآلية رقم )6(، من سورة النور.  
)3(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية )487(، والنسب ومدى تأثير املستجدات 
العلمية يف إثباته )373(، وخريطة اجلينيوم البشري )180(، وإثبات النسب بالبصمة الوراثية 

بعد نفيه باللعان )488(.
)4(  ينظر: النس���ب ومدى تأثير املس���تجدات العلمية يف إثباته )208(، وإثبات النس���ب بالبصمة 

الوراثية بعد نفيه باللعان )489(.
)5(  سبق تخريجه.
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ذات زوج فإن هذا اإلحلاق محل نظر، وعليه؛ فا يستقيم القياس)1(.  
الدليل الس���ابع: أن هذا العصر قد فسدت فيه ذمم كثير من الناس، 
مم���ا يجع���ل العمل بالبصمة متعين���اً؛ إذ قد يضمر ال���زوج الكيد للزوجة، 

فياعن ليلحق العار بها، ويقيم التهمة عليها )2(.
ويناقش من وجهني :  

الوجه األول: أن الشارع لم يلتفت إلى التهمة يف حقوق اآلدميني؛ ألنها 
خفي���ة ال ترقى إلى النفي، ويدل لذلك أن النبي   جعل اليمني 
ألحد اخلصمني فلما قال الصحابي  مستنكراً: )يحلف وال يبالي (، 
لم يلتفت النبي  لهذه الش���ائبة، واكتفى بقوله: »من حلف على 
ميني يس�������تحق بها مااًل وهو فيها فاجر لقي اهلل وه�������و عليه غضبان« )3(. 
الوجه الثاني: أن هذا الدليل يصلح مستنداً للعمل بالبصمة الوراثية 

ابتداء، ال بعد اللعان. 
الدليل الثامن: ويستدل لهم ب�: 

قياس هذه املس���ألة على مسألة شهادة الشهود بإقرار املاعن بنسب 
املولود قبل لعانه، فإن بعض الفقهاء نصوا على قبول قول الشهود، وإلغاء 

)1(  ينظر: النس���ب ومدى تأثير املس���تجدات العلمية يف إثباته )220( فما بعدها، وإثبات النس���ب 
بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان )489(.

)2(  ينظ����ر: البصم����ة الوراثية ومجاالت االس����تفادة منها )82(، والبصم����ة الوراثية وحجيتها 
 .)72(

)3(  أخرجه البخاري.
ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الهبة، باب: اليمني على املدعى عليه يف األميان واحلدود )949/2(، 

ورقمه: )2523(. 
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العمل مبا دل عليه اللعان)1(، فإذا ثبت ذلك مع كون كذب الش���هود ممكناً 
فمن باب أولى أن تقبل البصمة الوراثية التي ال حتتمل الكذب.

ويناقش ه�������ذا الدليل: بأن هذا القياس قياس م���ع الفارق؛ فاإلقرار 
بالولد حتقق يف األصل ولم يتحقق يف الفرع. 

ويجاب: بأن ه���ذا الفرق غير مؤثر؛ فإذا ألغي اللعان باإلقرار، فألن 
يلغى بالبصمة الوراثية من باب أولى؛ ألن البصمة الوراثية قطعية ، بينما 

اإلقرار ظني يحتمل الصدق والكذب. 
الدليل التاسع: ويستدل لهم أيضًا ب�: 

أن الش���ارع يتشوف إلى إثبات األنس���اب، فأقر االستلحاق وعمل به)2(، 
ويستصحب هذا األصل هنا، ويعمل مبقتضاه يف إثبات النسب بالبصمة. 

ومن نصوص الفقهاء يف هذا: 
قول ابن قدامة  : )حلوق النسب مبني على التغليب)3(، وهو يثبت 

مبجرد اإلمكان()4(.
وقول ابن القيم  : )الشارع يتشوف إلى ثبوت األنساب مهما أمكن 

وال يحكم بانقطاع النسب إال حيث يتعذر إثباته()5( . 

)1(  نص املالكية على ذلك .
قال يف املدونة: )قلت: أرأيت إن شهد الشهود على هذا الذي العن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان , 

وهو ينكر ذلك؟ قال: يلحق به الولد ويضرب احلد(.  املدونة )362/2(. 
)2(  ينظر: بدائع الصنائع )211/10(، وتبيني املسالك )87/4(، وروضة الطالبني )3/4(، واملغني )600/6(. 

)3(  ويقصد بالتغليب: أي غلبة الظن . 
)4(  املغني )38/9(.

)5(  الط���رق احلكمية )332(. وينظر: اللباب )692/2(، ومنح اجللي���ل )205/7(، واحلاوي )211/7(، 
واملغني )38/9(.



د. نهال بنت إبراهيم أباحسين

442

وعلي���ه يكون إثبات النس���ب مبنياً عل���ى اإلمكان، والبصم���ة الوراثية 
محققة لهذا اإلمكان)1(، فيعمل بها. 

ويناقش هذا الدليل: بأن تش���وف الش���ارع إلى إثبات النس���ب مسلّم 
ومتفق عليه، إال أنه يف هذه املس���ألة عارضه مانع، وهو اللعان، فإذا وقع 

اللعان بني الزوجني، نفي النسب عن الزوج. 
ويجاب عنه: بأن هذا مس���لم لو كان اللعان قد وقع موقعه الصحيح، 
لكن البصمة الوراثية أثبتت أنه لم يصادف محله املعتبر، فيكون الغياً. 

الدليل العاشر: ويستدل لهم أيضًا ب�: 
أن يف العمل بالبصمة الوراثية حتقيق ملصالح متعددة، والش���ارع جاء 

بتحصيل املصالح وتكثيرها، ودرء املفاسد وتقليلها )2(.
وبيان ذلك من وجهني:

الوجه األول: أن النس���ب تتعلق به حق���وق أربعة، هي: حق اهلل، وحق 
الولد، وحق األب، وحق األم. 

فح���ق اهلل: أن���ه � ج���ل و عا � أم���ر بدعوة الولد إل���ى أبيه احلقيقي، 
وتوعد من انتسب لغير أبيه، فقال  : » َمن ادعى إلى غير أبيه 

)1(  ينظ���ر: فت���ح القدير )350/4(، والش���رح الصغي���ر )493/1(، ومغني احملت���اج )328/3(، واملغني 
.)429/7(

)2(  ه�������ذه إحدى قواع�������د الفقه، واملتفرع�������ة عن قاعدة: )ال ض�������رر وال ضرار(؛ ينظر يف بس�������طها: 
األش���باه والنظائ���ر البن جني���م )90(، وترتيب الآللىء )691/2(، ومجلة األحكام مع ش���رحها 
درر احلكام )37/1(، واألش���باه والنظائر البن الس���بكي )105/1(، والبحر احمليط للزركش���ي 
)240/5(، واألش���باه والنظائر للسيوطي )217/1(، وش���رح الكوكب املنير )447/4(، وقواعد 

الفقه للمجددي )80(.
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وهو َيعلم أنه غير أبيه فاجلنة عليه حرام«)1(. 
وحق الولد: أن يثبت نسبه؛ ويف انتسابه ألبيه حفظ حلقوقه، وصيانة 

له من الضياع وعدم الرعاية.
ق���ال اآلم���دي  : ) فألن حفظ النس���ب إمن���ا كان مقصوداً ألجل 
حف���ظ الول���د؛ حت���ى ال يبقى ضائعاً ال مرب���ي له، فلم يك���ن مطلوباً لعينه 
وذات���ه، بل ألجل بقاء النفس مرفهة منّعمة؛ حتى تأتي بوظائف التكاليف، 

وأعباء العبادات()2( . 
وح���ق األب: ألن املول���ود له فكان حق نس���ب الولد إلي���ه وحده، وفيه 

رعاية حلقوقه التي أوجبها اهلل على عباده . 
وحق األم: ألنها تُعيَّر بولد ال أب له . 

فيكون إثبات النسب بعد اللعان مصلحة كبيرة تربو على املفسدة من 
مخالفة النص اآلمر باللعان ظاهراً.

الوج�������ه الثاني: أن م���ن حكمة مش���روعية اللعان صيان���ة األعراض، 
واالحتي���اط لألنس���اب، والبصمة الوراثي���ة حتقق هذا املقص���د بوضوح، 
وحتدد الصادق من الزوجني، وحتفظ نسب املولود،  فا مانع من إجرائها.

الدليل احلادي عشر:  ويستدل لهم أيضًا ب�: 
جملة من القواعد الفقهية التي  تدل لهذا القول وتعضده، ومنها: 

القاعدة األولى: )اليقني ال يزول بالشك( )3( .

)1(  أخرجه: البخاري. 
ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الفرائض، باب: َمن ادعى لغير أبيه )2485/6(، ورقمه: )6385(. 

)2(  األحكام )288/4(.
)3(  سبق توثيق هذه القاعدة.
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واليقني: هو ثبوت النس���ب، الذي دل علي���ه الفراش، وأكدته البصمة 
الوراثية، والش���ك العمل مبا دل عليه اللعان، فا يزول ما دل عليه اليقني 

مبا دل عليه الشك.
القاعدة الثانية: )ال عبرة بالظن البني خطؤه()1(.

 وإذا أقيمت البصمة الوراثية وجاءت نافية لكام الزوج ونافية ملا دل 
عليه اللعان يتحقق كون الظن الذي بني عليه نفي نسب املولود من اللعان 

خاطئ فيلغى اعتباره. 
القاعدة الثالثة : ) املثبت مقدم على النايف ( )2( .

والبصم���ة الوراثي���ة تثبت النس���ب، واللعان ينفيه فيق���دم املثبت على 
النايف . 

القاعدة الرابعة: )كل َمن اعتصم بالظاهر فالقول قوله( )3( .
وعند تنزيل هذه القاعدة فإن الظاهر هنا يكون مع البصمة الوراثية، 

ألن نسبة اخلطأ فيها محدودة جداً.
م على ما طريقه الظن  القاعدة اخلامسة: ) ما طريقه املشاهدة مقدَّ

واالجتهاد ( )4( .
واملش���اهدة احلكمية يف جانب البصمة الوراثية؛ إذ إنها تثبت النسب 

)1(  هذه إحدى قواعد الفقه،ينظر يف بس�������طها: األشباه والنظائر البن جنيم )73(، واجملموع املذهب 
)521/1(، واملنث���ور يف القواع���د )176/1(، والقواع���د للحصن���ي )478/1(، واألش���باه والنظائ���ر 

للسيوطي )123(.
)2(  ينظر: أنوار البروق يف أنواع الفروق )115/5(، وحاش���ية العطار )381/2(، وش���رح الكوكب 

املنير )113/2(. 
)3(  ينظر: املبسوط )124/24(، وجمهرة القواعد الفقهية )43/1(. 

)4(  ينظر: املغني )139/5(، والقواعد الفقهية من خال كتاب املغني )485( .
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بالتفصيل، بخاف اللعان فإنه مبني على الظن واالجتهاد، فيقدم ما كان 
سبيله اليقني )البصمة ( على ما كان سبيله الظن واالجتهاد ) اللعان ( . 

الدليل الثاني عشر: ويستدل لهم أيضًا ب�: 
أن حكم القاضي بنفي النس���ب مبني على االجتهاد، ويدل لذلك: أن 
احلك���م ينقض فيما لو أكذب املاعن نفس���ه)1(،كما ينق���ض فيما لو أثبت 
الشهود إقراره)2(، وإذا تقرر أنه حكم باالجتهاد، فإنه ينقض مبا هو أقوى 

منه والبصمة أقوى .
الدليل الثالث عشر: ويستدل لهم أيضًا ب�: 

أن���ه تعارضت هنا وس���يلتان لنفي النس���ب وإثباته: اللع���ان، والبصمة 
الوراثي���ة، وم���ن قواعد الترجيح بني الوس���ائل املتعارض���ة: أن تكون داللة 
إح���دى الوس���يلتني أرج���ح)3(، واألرج���ح � من جه���ة الصدق وعدم���ه � هنا 

البصمة الوراثية، من وجهني: 
* أن داللة البصمة الوراثية قطعية، بخاف اللعان، فإن الكذب فيه وارد. 
*  أن العمل بالبصمة الوراثية ألصق وأش���د ربطاً باملقصد الش���رعي يف 

حفظ األنساب. 
الدليل الرابع عشر: 

ويستدل لهم أيضًا ب�: 
أن الش���ارع يتش���وف إلى البعد عن اللعان ما أمكن، لذا قرنه بالوعظ 
والتخوي���ف من مغبته، ف���كان النبي   إذا ج���اءه املتاعنان تا 

)1(  ينظر: الدليل الثاني من أدلة القول األول. 
)2(  ينظر: الدليل الرابع من أدلة القول األول. 

)3(  ينظر: قواعد الوسائل يف الفقه اإلسامي )205( . 
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عليهما آيات اللعان )1(، 
ووعظهما وذّكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب األخرة)2( )3( .

فيفه���م من هذا كله تش���وف الش���ارع إل���ى درء اللعان م���ا أمكن، وإذا 
عمل بالبصمة الوراثية كان يف ذلك درءاً آلثار اللعان، وهذا محقق لبعض 

مقصود الشارع. 
املطلب الرابع: الترجيح وسببه 

لعل األقرب � واهلل أعلم � رجحان القول الثاني القاضي بثبوت النسب 
بعد اللعان بالبصمة الوراثية، وذلك ملا يلي: 
* تشوف الشارع إلى إثبات األنساب . 

* أن األصل يف الوسائل الشرعية اجلواز . 
* أن الش���ارع رجع يف إثبات النسب ألمور ظنية احتمال الكذب فيها 
قائم، كش���هادة الش���هود، والقيافة؛ ألن مقاصد الن���كاح وآثاره مبنية على 

ۅ    ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ    ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ژ  وه���ي:    )1(
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  

ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی  ی  جئ  حئ   ژ اآليات )6، 7، 8، 9( من سورة النور.
)2(  أخرجه: مسلم. ينظر: صحيح مسلم، كتاب اللعان )1130/2(، ورقمه: )1493(. 

)3(  ينظ���ر: فت���ح القدير )751/8(، وحاش���ية الدس���وقي )85/4(، وروضة الطالب���ني )254/8(، 
واملغني )60/9(. 

قال ابن قدامة  : )أما موعظة اإلمام لهما بعد الرابعة وقبل اخلامسة:  فهي مستحبة يف قول 
أكثر أهل العلم ... وروى أبو إس���حاق اجلوزجاني بإس���ناده حديث املتاعنني قال : فشهد أربع 
ش���هادات باهلل إنه ملن الصادقني ثم أمر به فأمس���ك على فيه فوعظه وقال : ويحك كل ش���يء 
أه���ون عليك من لعنة اهلل ثم أرس���ل فقال لعنة اهلل علي���ه إن كان من الكاذبني ثم دعاها فقرأ 
عليها فشهدت أربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبني ثم أمر بها فأمسك على فيها وقال : ويحك 

كل شيء أهون عليك من عذاب اهلل وذكر احلديث (. املغني )60/9(. 
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غلبة الظن، والبصمة الوراثية أقوى منها.
: ) لو ُش���ِرط يف األنكح���ة اليقني: لم  ق���ال الع���ز بن عبدالس���ام 
يصح، ولفاتت مقاصد النكاح من األنساب والعفة، وكل ما يتعلق باألنساب 
واملصاهرة من املصالح؛ إذ ال يقطع باتفاق دين الزوج والزوجة، وال بأهلية 

الولي، وال بعدالة الشهود، و ال خلو الزوجة من املوانع ( )1(. 
* أن األص���ل يف األحكام الش���رعية أن يُلتمس فيها اليقني ما أمكن، 
ق���ال املق���ري  : )املعتب���ر يف األس���باب، والبراءة، وكل م���ا تترتب عليه 
األح���كام العل���م، وملا تعذر أو تعس���ر يف أكثر ذلك أقيم الظ���ن مقامه()2( ، 
وقال ابن القيم   : )فإّن اجلواب بالظن إمنا يجوز عند الضرورة()3(.

وإذا كان األمر كذلك فيقتصر على درء احلد باللعان، وأما نفي الولد 
إذا ثب���ت حلاقه بالزوج بالبصمة فهو يقني أو قريب من اليقني، فا يترك 

لسبق اللعان الذي شرع لدرء العذاب، كما هو منطوق اآلية. 
* أن اللعان � يف حقيقته أميان أو ش���هادات � ، ويس���قط اعتبارها إذا 
حتقق بطانها بالبصمة الوراثية؛ إذ ال يعمل بشيء يقطع احلس بكذبه.

 ويف ه���ذا يق���ول الش���يرازي  : ) إن اللعان مي���ني، واليمني ُجعلت 
لتحقيق ما يجوز أن يكون ويجوز أال يكون، فيُتحقق باليمني أحد اجلائزين، 

وههنا ال يجوز أن يكون الولد له فا يُحتاج إلى نفيه باللعان ( )4( . 
* أن احلقيق���ة العلمي���ة التجريبي���ة التي ش���هد لها احل���س أو العقل 

)1(  شجرة املعارف )411(. 
)2(  القواعد  )66(. 

)3(  إعام املوقعني )187/2(.
)4(  املهذب )120/2( . 
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شهادة يقينية المجال للشك فيها يجب تقدميها على سائر األدلة التي ال 
تعدو أن تكون ظنية فحسب.

 ق���ال اب���ن تيمية   : ) إن األدلة الصحيحة ال تتناقض، فا تتناقض 
األدل���ة الصحيحة العقلية والش���رعية، وال تتناقض دالل���ة القياس إذا كانت 

صحيحة، وداللة اخلطاب إذا كانت صحيحة( )1( . 
* أن الفقه���اء توقف���وا ع���ن احلكم يف بعض املس���ائل؛ لع���دم التقدم 
العلمي يف زمانهم، وعلقوا اجلزم باحلكم على ثبوت دواعيه، ومن ذلك: 

مسألة زواج الزاني من بنت املزني بها، فقد قال أبو الطيب الطبري 
 : ) وأما اجلواب عن قولهم: إنها مخلوقة من مائه، فهو أنا ال نس���لم، 
وَم���ن يعل���م ذلك، فإن���ه ال يعلم إال بوحي أو حكم ش���رع، فأما الوحي فقد 
ارتفع، وحكم الشرع يوجب أن ال نسب بينهما؛ ولهذا قال بعض أصحابنا: 
لو حتققت ذلك؛ حلكمت بإثبات النسب، إال أني ال أصل إلى معرفة ذلك(
)2(، وكامه يفتح اجملال إلثبات النس���ب بالوس���ائل احلديث���ة التي لم تكن 

معهودة من قبل. 
عل���ى أن ه���ذا القول ليس على إطاقه، بل ينبغ���ي االحتياط يف إجراء 
البصمة الوراثية يف املعامل واجلهات الرس���مية املعتمدة؛ صيانة لألنساب، 

ومنعاً الختاطها. 
وم���ع ترجيح إثبات النس���ب بالبصمة الوراثية بع���د اللعان فإن العمل 
القضائي جاٍر على عدم االلتفات إلى ذلك � كما سيأتي يف املبحث الثالث 

من هذا البحث �. 

)1(  جامع املسائل، اجملموعة الثانية )239( .  
)2(  التعليقة الكبرى يف الفروع )418/1(، بواسطة: البصمة الوراثية وأثرها يف النسب )122( .
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املطلب اخلامس: سبب اخلالف 

بعد النظر يف هذه املسألة وما يتصل بها فإنه يظهر � واهلل أعلم � أّن 
سبب اخلاف فيها مبني على: 

* التعارض بني ما دل عليه النص الشرعي من نفي النسب باللعان، 
وداللة البصمة الوراثية .

فنفي النس���ب جاء يف س���نة النبي   ، قال ابن عمر � رضي 
اهلل عنهم���ا � : )أن النبي  العن ب���ني رجل وامرأته فانتفى من 

ولدها، ففرق بينهما، وأحلق الولد باملرأة()1( . 
وإحلاق الولد باملاعن يخالف داللة هذا الفعل . 

* االختالف يف وسائل إثبات النسب هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟ 
فإذا كانت وس���ائل إثبات النسب اجتهادية فإن للفقيه أن يستعمل ما 

استجد يف عصره من وسائل وطرق. 
أما لو كانت توقيفية فإن القصر على الوس���ائل التي كانت يف عصر 

النبي    واجب. 
* تعارض املقاصد. 

فهنا تعارض تشوف الشارع إلى إثبات النسب، مع مقصده يف الستر 
بني الزوجني.

فأي هذين املقصدين يقدم ؟ 

)1(  سبق تخريجه. 
وهو لفظ البخاري. 

ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الطاق، باب: يلحق الولد باملاعنة )2036/5(، ورقمه: )5009(.
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* تعارض األصل والظاهر.
 فاألص���ل هن���ا هو إثبات النس���ب املدل���ول عليه بالبصم���ة الوراثية، 
والظاه���ر من اليمني والش���هادة صحتها، فم���ن الفقهاء َمن يقدم األصل ، 

ومنهم من يقدم الظاهر.
قال ابن رجب  : ) إذا تعارض األصل والظاهر، فإن كان الظاهر 
حج���ة يجب قبولها ش���رعاً كالش���هادة والرواية واإلخبار فه���و مقدم على 
األصل � بغير خاف �، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة 
الغالب���ة أو القرائ���ن أو غلب���ة الظن ونحو ذلك، فت���ارة: يعمل باألصل، وال 
يلتف���ت إل���ى الظاهر، وت���ارة يعمل بالظاهر، وال يلتفت إل���ى األصل، وتارة 

ج يف املسألة خاف()1(.  يَُخرَّ

)1(  القواعد )327( . 
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المبحث الثاني

حكم إجابة الطالب إلجراء البصمة الوراثية بعد اللعان 

املطلب األول: صورة املسألة

إذا تقرر إثبات النس���ب بالبصمة الوراثية بعد اللعان، فما حكم طلب 
إجرائها؟ وهل يجاب الطالب لها بعد اللعان؟ 

ه���ذه املس���ألة لم أقف عل���ى كام ألهل العلم فيه���ا، فهي حقيقة من 
مسالك االجتهاد . 

وقبل عرضها وبيان حكمها، أمهد لها بأن هذا الطلب قد يتصور من 
ال���زوج، ومن الزوجة، ومن املولود، ومن جهات ذات والية عامة، كالقاضي 

والنيابة العامة، وهيئات حقوق اإلنسان .
فالزوج يطلب إجراء الفحص ليقطع دوافع الشك يف نفسه، وليعطف 

ويربت على هذا الصغير ويجعله حتت رعايته. 
والزوجة تطلب إجراء الفحص لتثبت عفتها وبعدها عما رميت به.

واملولود يطلب أو يطلب عنه أولياءه؛ ألن ش���رف االنتس���اب ال يعدله 
شيء .

واحل���ق العام قد يطالب به ألجل رعاية حق اهلل يف األنس���اب؛ ألنهم 
الناظرون على حقوق اخمللوقني.
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املطلب الثاني: األقوال يف املسألة

من خال تأمل هذه املس���ألة وما يتصل بها فإنه يبدو لي فيها ثاثة 
أقوال: 

القول األول: أنه ال يجاب طلب َمن َطلَب إجراء البصمة الوراثية بعد 
اللعان . 

وهذا القول يُخّرج على رأي من لم يعتبر البصمة الوراثية من وسائل 
اإلثبات . 

القول الثاني:أنه يفرق بني الطالب إلجراء البصمة، فإن كان الزوج لم 
يجب، وإن كانت الزوجة أجيبت . 

وهذا القول أشار إليه بعض الباحثني املعاصرين )1(.
القول الثالث: يجاب طالب إجراء البصمة أياً كان � الزوج أو الزوجة أو 
املولود أو املدعي العام � ، سواء قامت تهمة إرادة نفي الولد أو تهمة الكذب 

من أحد الزوجني أو لم تقم)2( .

املطلب الثالث: األدلة واملناقشات

أدل���ة القول األول: ميكن أن يس���تدل ألصحاب الق���ول األول القائلني 
بع���دم إجراء البصمة بع���د اللعان بعني أدلة القائلني بعدم إثبات النس���ب 

بالبصمة بعده.
وقد سبقت، واإلجابة عنها مفصلة . 

)1(  ينظر: ثبوت النس���ب بني القواعد الش���رعية والبصمة الوراثية )219(، والنظر املقاصدي يف 
فهم احلديث النبوي ونقده )212(.

)2(  وهذا القول الح لي بعد التأمل يف موارد املسألة، وحديثهم عن مقاصدها. 
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دليل القول الثاني: استدل على إجابة طلب املرأة وحدها بأن إجابتها 
حتقق مصالح عدة: 

أوله���ا: براءتها من التهمة املنس���وبة إليها، والش���ارع حريص على أال 
يتهم بريىء مبا ليس فيه. 

ثانيها: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف 
إلى إثبات األنساب ما أمكن.

ثالثه���ا: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الش���ك م���ن قلبه، بعد أن يثبت له 
بالدلي���ل العلم���ي القطعي أن الولد الذي اتهمها بنفي���ه منه هو ابنه حقاً، 

فيحل اليقني يف نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة. 
والشك أن هذه مصالح معتبرة، والشارع جاء بجلب املصالح وتكثيرها، 

ودرء املفاسد وتقليلها)1(. 
أما إجابة الزوج فإنها تفتقر إلى هذه املصالح ، بل تنشأ عنها مفسدة 

فضح الزوجة، واللعان قد ستر عليها. 
ويناقش من ثالثة أوجه: 

الوج���ه األول: أن ه���ذه اإلجابة مبني���ة على كون الس���تر هو مقصود 
اللعان أصالة، وهذا ال يخلو من نظر بنّي؛ فاملقصد األساس من اللعان هو 
تطهير جانب الزوج من تدنيس عرضه بالدرجة األولى، وحفظ نسبه، ولو 
كان املقصد من اللعان س���تر الزوج مَلا جوز الش���ارع إكذاب املاعن نفسه، 

إذ به ال يتحقق الستر . 
الوج���ه الثان���ي: أن الش���ارع إمن���ا ج���وز األمي���ان ب���ني املتاعنني مع 

)1(  ينظر: دائرة معارف األس���رة املس���لمة )118/26(، والنظر املقاصدي يف فهم احلديث النبوي 
ونقده )212(.   



د. نهال بنت إبراهيم أباحسين

454

ك���ذب أحدهم���ا، ال ألجل أن يس���تر على امل���رأة وإمنا ، ألن م���ع كل واحد 
م���ن الزوج���ني ظاه���را يقتض���ي تصديق���ه، فالظاه���ر م���ن ح���ال ال���زوج 
الص���دق يف قذف زوجت���ه؛ ألن الغال���ب أن األزواج ال يقذف���ون زوجاتهم، 
والظاه���ر م���ن ح���ال امل���رأة الص���دق ؛ ألن األص���ل ع���دم زناه���ا )1( . 
الوجه الثالث: أن املقاصد واألهداف املعّول عليها يف هذا القول كما 
ت���رد يف حق الزوجة ترد يف حق املولود والزوج، فا يس���لم بقصر اإلجابة 

على الزوجة. 
أدل���ة القول الثالث: يس���تدل للقول الثالث القائل بإجاب���ة طالب إجراء 

البصمة أيا كان ، مبا يلي: 
الدلي���ل األول: أن البصم���ة تع���ّد م���ن قبيل ما ال يت���م الواجب إال به، 
فبها يتحقق النسب وما يتولد عنه من حقوق اعتبرها الشارع، )وما اليتم 

الواجب إال به فهو واجب()2( . 
 الدليل الثاني: أن قاعدة الش���ريعة ) أن اإلنس���ان ال يؤاخذ بجريرة 
عمل لم يعمله()3(، ويف العمل بالبصمة حتقيق لهذا املقصد الشريف، فا 
نلحق بالزوجة تهمة الزنى، وباملولود العار بسبب ذنب أقدم عليه الزوج. 
ويس�������تدل لعدم التفريق بني قيام تهمة كذب أحد الزوجني أو رغبته 

)1(  ينظر: قواعد األحكام )50/1( . 
)2(  هذه إحدى القواعد األصولية، ينظر يف بس�������طها: التقرير والتحبير )339/1(، واملستصفى )57(، 

واحملصول للرازي )322/2(، واإلحكام لآلمدي )152/1(، والتحبير )924/2( .  
)3(  ينظ�������ر يف بس�������ط الكالم عن هذه القاعدة: أحكام القرآن للجص���اص )200/4(، ورفع النقاب 
)77/5(، وتفس���ير الرازي )236/5(، واحلاوي )210/17(، وبحر املذهب )600/2(، ومجموع 
فت���اوى ش���يخ اإلس���ام )370/24(، وإعام املوقع���ني )162/1(، وموس���وعة القواعد الفقهية 

.)637/8(
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يف إحلاق الضرر بالطرف اآلخر وعدمها مبا يلي : 
الدليل األول: أن النبي   لم يعتبرها يف اللعان، وأجراه مع 

تلكؤ املرأة فيه، مما يقوي جانب التهمة يف حقها )1( . 
الدلي���ل الثان���ي: أن حقوق اآلدميني ال تؤثر فيه���ا التهمة الباطنة كما 

تقدم تقريره. 

املطلب الرابع:  الترجيح  وسببه

بعد هذا العرض فإن الذي يبدو لي � واهلل أعلم � أن األقرب للصواب 
ه���و القول الثالث القاضي بإجابة طلب الطالب إلجراء البصمة، وذلك ملا 

يلي : 
* قوة أدلة هذا القول، وسامتها من املناقشة . 

* أن هذا القول يوافق مقصود الش���ارع من تش���وف إلى االنتس���اب، 
وربط كل شخص بنسبه. 

* أن هذا القول يوافق مقصود الشارع يف حتقيق العدل بني الناس . 

)1(   تقدم تخريجه. 
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المبحث الثالث

تطبيقات قضائية في إعمال البصمة الوراثية بعد اللعان

أصدر القضاء الس���عودي مبدأ نصه: )اإلحالة إلى اخملتبرات إلثبات 
األبوة التي يراد من إثباتها: الزنى، تكلف ينايف مقاصد الش���ريعة ... ولم 
يأم���ر اهلل � س���بحانه � وال رس���وله  بااللتف���ات إليها، وأحلقت 
الولد بأمه أو بصاحب الفراش؛ كما هو معلوم من النصوص الشرعية()1(.
فاإلجراءات القضائي���ة للقضايا املعروضة يف محاكم اململكة العربية 

السعودية لم تعتد بطلب إجراء حتليل البصمة الوراثية )2(. 
إال أن احلال ليس كذلك يف كل األنظمة القضائية.

وفيما يلي جملة من التطبيقات القضائية التي تتصل باملسألة: 
التطبيق األول: 

ملخ�������ص الواقعة: عرض على إحدى احملاكم املصرية ) عام 1995م( 
دعوى ش���خص يطلب نفي نس���ب مولود زوجته، وذلك أنها وضعت خال 
ثاثة أش���هر من زفافها، ونفت الزوجة هذا األمر، مدعية دخوله بها قبل 
ه���ذه املدة. فأجري اللعان، ث���م أجريت حتاليل البصم���ة الوراثية، وأثبت 

نسب املولود إلى الزوج)3(. 
احلك�������م القضائ�������ي: إثبات نس���ب املولود ألبي���ه، وإثب���ات الفرقة بني 

)1(  املب���ادئ والق���رارات الصادرة من الهيئ���ة القضائية العلي���ا والهيئة الدائم���ة والعامة مبجلس 
القضاء األعلى واحملكمة العليا )193(. 

)2(  ينظ���ر: اإلج���راءات القضائية للقضايا املعروضة يف محاكم اململكة العربية الس���عودية )136( 
فما بعدها. 

)3(  ينظر: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة )483( فما بعدها. 
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الزوجني باللعان. وقد تأيد احلكم بقرار دار اإلفتاء املصرية.
التعلي�������ق على احلك�������م: يف هذه الواقع���ة غلب الناظ���ر جانب إثبات 
النس���ب؛ فالزوج���ة نفت تهمة الزنى، وبعد أن وق���ع اللعان جلأ الناظر يف 
القضية إلى إجراء حتليل البصمة الوراثية، فجاءت مثبتة للنس���ب ونافية 
لدع���وى الزوج، فحكم القاضي بإثبات النس���ب وفق���اً ملا جاءت به حتاليل 
البصم���ة الوراثي���ة، وأبق���ى آث���ار اللعان األخ���رى من الفرق���ة األبدية بني 
الزوج���ني، ولعل هذا احلكم هو احلكم القضائي األول يف املس���ألة، حيث 

صدر عام )2001م(.   
التطبيق الثاني: 

ملخ�������ص الواقع�������ة: أقام املدعي دعوى يطلب فيها عدم إثبات نس���ب 
املول���ود ال���ذي ولد من زوجت���ه، ملا رابه من س���لوكها، وبع���د إجراء حتليل 
البصمة الوراثية أثبت عدم تطابق البصمة الوراثية مع الزوج؛ فطلب الزوج 
نفي نسب املولود، وذلك يف احملكمة العامة يف الرياض عام )1424ه�()1(.
احلكم القضائي: إحلاق نس����ب املولود بزوج املرأة الوالدة لكون الزوجية 
ثابت����ة بطري����ق ش����رعي، وأن نفي ما ثبت به����ذا الطريق الش����رعي ال يكون إال 
باللعان وحده، فلم يعمل مبقتضى البصمة الوراثية التي نفت نسب املولود. 

التعلي�������ق على احلك�������م: يف هذا احلكم لم يلتفت إل���ى نتيجة البصمة 
الوراثية والتي أثبتت عدم انتساب املولود لزوج والدته، واكتفى بتقرير أن 
اللعان هو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب اعتماداً على أن الزوجية 

ثابتة، واألصل يف الولد أن يكون للفراش.

)1(  ينظر: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية لأللفي )49(. 
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ول���و كان القاضي ي���رى حجية البصمة الوراثية يف إثبات النس���ب أو 
نفي���ه بع���د اللعان لعمل بها، وملا اكتفي يف حكمه بأن طلب اللعان مينع من 

اللجوء إلى الوسائل احلديثة. 
التطبيق الثالث: 

ملخص الواقع�������ة: تتلخص هذه الواقعة يف أن ش���خصاً من اجلزائر 
)س.ش( أنك���ر أبوته للول���د ) س . أ( من زوجته )س.ش(، ومت اللعان بني 
الزوج���ني، ثم طلبت امل���رأة أن يتم االحتكام للبصم���ة الوراثية، ولم يتلفت 

القاضي لهذا الطلب)1(. 
احلكم القضائي: لم يتم االس���تجابة لطل���ب املرأة لاحتكام للبصمة 
الوراثي���ة، واس���تند القاض���ي يف ذلك إلى امل���ادة )41( من قانون األس���رة 
اجلزائري، والتي نصت على : )ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعياً 

وأمكن االتصال ولم ينفه بالطرق املشروعة()2(. 
التعلي�������ق على احلكم: يف ه���ذه الواقعة أعمل القاضي مقتضى املادة 
)41(، واملش���ار إليها أعاه، ولم يتضمن القانون اإلش���ارة إلى نفي النسب 
بالط���رق احلديث���ة، كما نص عل���ى ذلك يف إثبات النس���ب، فجاء يف املادة 
)40( ما نصه: )يثبت النس���ب ب�: الزواج الصحيح، أو باإلقرار، أو بالبينة، 
أو بنكاح الش���بهة، أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول؛ طبقاً للمواد )32، 

و 33، و34( من هذا القانون. 
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب()3(. 

)1(  ينظر: نسب ولد اللعان بني األحكام الفقهية والتطبيقات العملية والقضائية )8(.   
)2(  قانون األسرة اجلزائري )10(. 
)3(  املرجع السابق، املوضع نفسه. 
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التطبيق الرابع: 

ملخص الواقعة: ادعى شخص أن زوجته حملت من غيره؛ إذ لم يخل 
بها بعد العقد، وأنكرت الزوجة ذلك، فأجرى القاضي اللعان بينهما)1(. 

احلك�������م القضائ�������ي: حك���م القاض���ي بني الزوج���ني باللع���ان، ثم فرق 
بينهم���ا فرق���ة أبدي���ة مبوجبه، وأحل���ق املول���ود بأمه، وص���در احلكم من 
احملكم���ة العامة يف الري���اض عام )1416ه�(، وصدق من محكمة التمييز. 
التعليق على احلكم: لم تطلب الزوجة  � ألي اعتبار � إجراء البصمة 
الوراثية، ولم يبادر القاضي بذلك، بناء على أن األصل يف نفي النسب هو 
الطريق الشرعي، وال يتكلف القاضي إثباته، وهذا يتوافق مع ما قرر من 
أن إج���راء حتليل البصمة الوراثية ال يك���ون من قبل اإلجراءات القضائية 

يف اململكة العربية السعودية. 
التطبيق اخلامس: 

ملخ�������ص الواقعة: أقام املدعي دعواه ضد مطلقته يطلب نفي نس���ب 
مولودته���ا؛ وذل���ك ألنها حملت وهي زوجة له، وق���د اعترفت له بأنها على 
عاقة مع ش���خص آخر، وأنه عاش���رها أثناء غيابه، ونفت الزوجة ذلك، 
وقد صدر احلكم من احملكمة العامة بالقطيف عام )1433ه�(، وصادقت 

عليه محكمة التمييز)2(.
احلكم القضائي: أجرى القاضي اللعان بني الزوجني، وأثبت نفي نس����ب 
املولودة للزوج، ونسبها للزوجة، ولم يلتفت إلى إجراء البصمة الوراثية إلثبات 

نظر: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية لأللفي )56(.  )1(
)2(  ينظر: مجموعة األحكام القضائية لعام )1435ه�( )202/9(. 
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النسب، مع إنكار الزوجة لدعوى الزوج، ورفض اتهامه لها بالزنى. 
التعلي�������ق على احلكم: يف هذا احلكم اكتف���ى القاضي بإجراء اللعان 
فق���ط، ولم يلتفت إلى إنكار الزوجة ملا نس���ب إليه���ا، وهذا احلكم يتوافق 
م���ع املبدأ القضائي الذي اخت���اره اجمللس األعلى للقضاء بهيئته الدائمة، 

والذي نص على أن اللجوء إلى البصمة تكلف ينايف مقصد الشرع. 
التطبيق السادس: 

ملخ�������ص الواقعة: إح����دى املدعيات رفعت دعوى تتطل����ب إحلاق وليدها 
بنس����ب زوجها املتوفى، وعارض ورثة املتوفى، وطلبوا إثبات النس����ب بالبصمة 
الوراثي����ة، ولم يلتفت القاضي إلى هذا الطلب، وقد صدر احلكم من احملكمة 

العامة مبحافظة جدة عام )1434ه�(، وصادقت عليه محكمة التمييز)1(.
احلك�������م القضائي: أثبت القاضي نس���ب املولود لوال���ده؛ لقيام البينة 
املعتبرة ش���رعاً يف إثبات النس���ب وهو عقد الزوجية، ولم يلتفت إلى طلب 

الورثة إجراء البصمة الوراثية. 
التعلي�������ق على احلكم: لم يجر القاضي البصم���ة الوراثية رغم طلب 
الورث���ة، وتش���كيكهم يف زوجية املدعاة. لكن ملا ثب���ت عنده أن املرأة زوجة 
أثب���ت م���ا نتج عن هذه الزوجية من البنوة، انطاقا من أن هذه الوس���ائل 

احلديثة تكلف لم يأت الشارع به)2(. 

)1(  ينظر: املرجع السابق )215/9(. 
)2(  يلحظ يف هذا التطبيق القضائي أن الواقعة لم تتضمن لعاناً، وإمنا ذكر هذا التطبيق لتقرير 
عدم التفات القضاء يف اململكة العربية السعودية إلى نفي النسب بالبصمة الوراثية، فمن باب 

أولى أال يلتفت إلى البصمة الوراثية بعد اللعان. 
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الخاتمـــة 

 1� األق���رب يف تعريف اللعان أنه: ش���هادات مؤكدة بأميان من الزوج 
والزوجة مقرونة باللعن والغضب بصفة مخصوصة. 

2� األق���رب يف تعري���ف البصمة الوراثية تعريفه���ا بأنها: ما يدل على 
هوية اإلنسان ومييزه من جينات حتمل صفاته الوراثية من والديه.

3� تس���تعمل البصم���ة الوراثية بع���د إجراء اللع���ان لتحقيق جملة من 
األه���داف تع���ود إلى الزوج والزوج���ة واملولود، وه���ي يف اجلملة تعود إلى 

أمرين رئيسني، هما: 
* االحتياط لنسب الطفل. 

* االحتياط لعرض الزوجة. 
4� اختلف الفقهاء يف حكم إثبات النس���ب بالبصمة الوراثية بعد نفيه 
باللع���ان عل���ى أقوال، واألرجح يف ذلك � واهلل أعلم � أن النس���ب يثبت بعد 

إجراء اللعان بالبصمة الوراثية. 
5� سبب اخلاف يف  إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان 

يرجع إلى أمور، منها: 
* التعارض بني ما دل عليه النص الشرعي من نفي النسب باللعان، 

وداللة البصمة الوراثية .
* االختاف يف وسائل إثبات النسب هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟ 

* تعارض املقاصد.
* تعارض األصل والظاهر.

6� إجاب���ة الطال���ب إلجراء البصم���ة الوراثية بعد اللعان من املس���ائل 
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املتفرعة عن ثبوت النس���ب بالبصمة الوراثية، واألقرب أن الطالب يجاب 
أياً كان الزوج أو الزوجة أو املولود أو املدعي العام، سواء قامت تهمة إرادة 

نفي الولد أو تهمة الكذب من أحد الزوجني أو لم تقم.
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فهرس المصادر  والمراجع

اإلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي، تأليف: - 
علي بن عبد الكايف السبكي )ت 756ه�( وابنه: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف 
الس���بكي )ت 771ه�(، حتقيق: جماعة من العلماء،دار النش���ر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة: األولى، 1404ه�.
إثبات النس�������ب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان � دراسة فقهية � ، بحث منشور - 

يف مجلة اجلمعية الفقهية الس���عودية، العدد )21(، الس���نة )1436ه�(، من إعداد: 
د.عاصم بن منصور أباحسني. 

إثبات النسب بوسائل التقنية احلديثة دراسة شرعية، بحث مقدم ملؤمتر القرائن - 
الطبية املعاصرة وآثارها الفقهية، من إعداد: د. محمد س���عدي أحمد حس���انني، 

منشور على شبكة اإلنترنت. 
إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية وتطبيقاتها القضائية، بحث تكميلي مقدم - 

الس���تكمال متطلبات احلصول على درجة املاجس���تير يف الفق���ه املقارن يف املعهد 
العالي للقضاء، مقدم من الباحث: عبدالعزيز بن مداوي آل جابر، 1424ه� .  

إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية، تأليف: أ.د. محمد جبر األلفي، نشر: كرسي - 
الشيخ عبداهلل بن إبراهيم التويجري لدراسات األحوال الشخصية يف جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسامية ، 1436ه� .
إثبات النس�������ب ونفيه وفقًا لتعديالت قانون األس�������رة، من إعداد القاضية: بومجان - 

سوالف، يف املدرسة العليا للقضاء يف اجلزائر، 2005م، منشور على شبكة اإلنترنت. 
أث�������ر القرائن الطبية يف إثبات الزنى والل�������واط، بحث مقدم ملؤمتر القرائن الطبية - 

املعاصرة وآثارها الفقهية، من إعداد: د. عبدالرحمن بن عبداهلل احمليسن، منشور 
على شبكة اإلنترنت.

اإلجراءات القضائي�������ة للقضايا املعروضة يف محاكم اململكة العربية الس�������عودية، - 
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إعداد: د. حمد بن عبدالعزيز اخلضيري، تنس���يق وترتيب: عبدالعزيز بن منصور 
السماري، الرياض، 1434ه�.

أحكام القرآن، تأليف:أبي بكر أحمد بن علي الرازي اجلصاص )ت370ه�(، حتقيق: - 
محمد الصادق قمحاوي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي،بيروت، 1405ه�.

اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف: أبي احلسن علي بن محمد اآلمدي )ت631ه�(، - 
حتقي���ق: د. س���يد اجلميل���ي،دار النش���ر: دار الكت���اب العرب���ي، بي���روت، الطبعة: 

األولى،1404ه�.
االختيار لتعلي�������ل اخملتار، تأليف: عبداهلل بن محمود املوصلي )ت684ه�(، ومعه: - 

تعليق���ات: محمود أبو دقيقة، وراجع تصحيحها: محس���ن أبو دقيقة، دار النش���ر: 
مصطفى البابي احللبي، مصر، الطبعة: الثانية، 1370ه�.

إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني - 
)ت 1420ه�(، إش���راف: زهير الش���اويش، دار النش���ر: املكتب اإلسامي، بيروت، 

الطبعة: الثانية، 1405ه�. 
أساس البالغة، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر اخلوارزمي - 

الزمخشري )538ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت،1399ه�، 1979م. 
االس�������تذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد اهلل - 

ابن عبدالبر النمري القرطبي )ت463ه�(، حتقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي 
معوض، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 1421ه�،2000م.

أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، تأليف: أبي يحيى زكريا األنصاري )ت926ه�(.- 
أسهل املدارك يف شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، تأليف: أبي بكر - 

ابن حسني الكشناوي )ت 1397ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية. 
األشباه و النظائر يف قواعد و فروع الشافعية، تأليف: جال الدين عبدالرحمن بن - 

أبي بكر السيوطي )ت911ه�(، حتقيق و تعليق: محمد املعتصم باهلل البغدادي، دار 
النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: األولى، 1407ه�. 
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األشباه و النظائر، تأليف: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي )ت771ه�(، - 
حتقي���ق وتعلي���ق: عادل أحمد عبداملوج���ود، وعلي معوض، دار النش���ر: دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 1411ه�.
األش�������باه و النظائر،تأليف: زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي )ت - 

970ه�(، حتقيق و تقدمي: محمد مطيع، دار النش���ر: دار الفكر بدمش���ق، بيروت، 
الطبعة: األولى 1403ه�. 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف: أبي عبد اهلل ش���مس الدين محمد بن أبي - 
بكر بن أيوب بن س���عد الزرعي الدمش���قي )ت751ه�(، حتقيق: طه عبد الرؤوف 

سعد، دار النشر: دار اجليل، بيروت، 1973م. 
أعم�������ال ندوة الوراثة والهندس�������ة الوراثية واجلينوم البش�������ري والعالج اجليني، - 

واملقامة يف الكويت بتاريخ )1419/6/23ه�(. 
األم، تأليف: أبي عبداهلل محمد بن إدريس الش���افعي )ت204ه�(، دار النش���ر: دار - 

املعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية،1393ه�. 
أن�������وار البروق يف أن�������واء الفروق، تأليف: أبي العباس أحم���د بن إدريس الصنهاجي - 

القرايف )ت684ه�(، و معه: إدرار الش���روق على أنواء الفروق، تأليف: القاس���م بن 
عبداهلل املعروف بابن الشاط )ت 723ه�(، و معه:تهذيب الفروق و القواعد السنية 
يف القواعد الفقهية، تأليف: محمد علي بن حسني بن إبراهيم املالكي )ت1367ه�(، 
حتقي���ق: خليل املنصور، دار النش���ر: دار الكتب العلمية، بي���روت،  الطبعة: األولى،  

1418ه� ، 1998م. 
إيضاح املس�������الك إل�������ى قواعد اإلمام مال�������ك، تأليف:أبي العب���اس أحمد بن يحيى - 

الونشريس���ي )ت914ه�(، حتقيق أحمد بو طاهر اخلطابي، طبع بإش���راف اللجنة 
املشتركة لنشر التراث اإلسامي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، 1400ه�.
البحر الرائق ش�������رح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين بن جنيم احلنفي )ت970ه�(، - 
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دار النشر: دار املعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية. 
البح�������ر احمليط يف أصول الفقه، تأليف: ب���در الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل - 

الزركشي )ت 794ه�(، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد 
تامر، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 1421ه�، 2000م. 

بحر املذهب يف فروع املذهب الشافعي، تأليف: أبي احملاسن عبدالواحد بن إسماعيل - 
الروياني )ت502ه�(، حتقيق: طارق فتحي الس���يد، دار النشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: األولى، 2009م. 
بداية اجملتهد ونهاية املقتصد، تأليف: أبي الوليد  محمد بن أحمد بن محمد بن - 

رشد القرطبي  )ت 595ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، تأليف: عاء الدين الكاساني )ت 587ه�(، دار - 

النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية, 1402ه�، 1982م.
البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، تأليف: د. علي بن خليفة الكعبي، - 

دار النشر: دار النفائس، األردن، الطبعة: األولى، 2006م .  
البصمة الوراثية وأثرها يف النس�������ب، بحث منش���ور يف مجلة الع���دل، العدد ) 37( - 

محرم 1429ه� ، للباحث: أ.د. بندر بن فهد السويلم. 
البصمة الوراثية وحجيتها، بحث منشور يف مجلة وزارة العدل، العدد ) 25( رجب - 

1425ه�، للباحث: عبدالرشيد محمد أمني قاسم.  
البصمة الوراثية وحكم استخدامها يف مجاالت الطب الشرعي، بحث مقدم ملؤمتر - 

الهندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، املنعقد يف جامعة اإلمارات، من إعداد: أ. 
د. ناصر امليمان، سلسة إصدرات جامعة اإلمارات، 2002م. 

البصمة الوراثية وعالئقها الش�������رعية دراس�������ة فقهية مقارنة، تأليف: س���عد الدين - 
مسعد الهالي، دار النشر: جامعة الكويت، الكويت، الطبعة: األولى، 1421ه�. 

البصمة الوراثية ومجاالت االس�������تفادة منها،  بحث منشور يف مجلة مجمع الفقه - 
اإلسامي التابع لرابطة العالم اإلسامي، الدورة السادسة عشرة، الطبعة: األولى، 
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1425ه� . 
البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف اإلثبات، تأليف: عبدالصمد حسني محمود - 

عبدالدامي، دار النشر: دار الفكر اجلامعي، بيروت، 2007م.
البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلناية، تأليف: د. عمر - 

ابن محمد السبيل، دار النشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، 1423ه�. 
البوليس العلمي أو فن التحقيق، تأليف: رمس���يس بهنام، دار النش���ر: منش���أة - 

املعارف، بيروت، الطبعة: األولى، 1416ه�. 
ت�������اج العروس من جواهر القام�������وس، تأليف: محمد مرتضى احلس���يني الزبيدي - 

)ت1205ه�(، حتقيق: مجموعة من احملققني، دار النشر: دار الهداية.
تأس�������يس النظر، تأليف: أبي زيد عبيداهلل عمر بن عيس���ى الدبوسي )ت430ه�(، - 

حتقي���ق وتصحيح: محم���د القباني، دار النش���ر: دار ابن زيدون، بي���روت، ومكتبة 
الكليات األزهرية، القاهرة.  

تبيني احلقائق ش�������رح كنز الدقائ�������ق، تأليف: فخر الدين عثم���ان بن علي الزيلعي - 
احلنفي )ت743ه�(، الطبعة: األولى، 1313ه�.

تبيني املسالك شرح تدريب السالك الى أقرب املسالك لعبدالعزيز حمد آل مبارك - 
االحسائي)ت 1359ه�(، تأليف: محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي، 

دار النشر: دار الغرب اإلسامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1995م .  
التحبير ش�������رح التحرير يف أصول الفقه، تأليف: عاء الدين أبي احلسن علي بن - 

سليمان املرداوي احلنبلي )ت855ه�(، حتقيق: د. عبد الرحمن اجلبرين، و آخرون، 
دار النشر: مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة: األولى، 1421ه�، 2000م.

ترتيب الآللئ يف س�������لك األمالي، تأليف: محمد بن س���ليمان الش���هير بناظر زاده، - 
دراسة وحتقيق: خالد بن عبدالعزيز آل سليمان، دار النشر: مكتبة الرشد، الطبعة: 

األولى، 1425ه�.
التفس�������ير الكبي�������ر )مفاتيح الغيب(، تأليف: فخر الدي���ن محمد بن عمر التميمي - 
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الرازي الشافعي )606ه�(، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 
1421ه�، 2000م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألس�������انيد، تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد اهلل - 
اب���ن عبد البر النم���ري )ت463ه�(، حتقيق: مصطفى ب���ن أحمد العلوي ,  ومحمد 
عبد الكبير البكري،  دار النشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية، املغرب، 

الطبعة: الثانية، 1387ه�، 1967م .
ثبوت النسب بني القواعد الشرعية والبصمة الوراثية، بحث منشور يف مجلة دفاتر - 

السياس���ة والقانون لكلية احلقوق، جامعة ورقلة، الع���دد األول، 2009م، من إعداد: 
شهرزاد بوسطلة. 

اجلام�������ع الصحي�������ح اخملتصر،تأليف:أبي عب���داهلل محمد بن إس���ماعيل البخاري - 
اجلعف���ي )ت256ه����(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار النش���ر: دار ابن كثير , 

اليمامة، بيروت، دمشق، الطبعة: الثالثة،  1407ه�، 1987 م.
جامع املسائل تأليف:شيخ اإلسام أحمد بن عبداحلليم بن عبدالسام بن تيمية - 

)ت 728ه�(، حتقيق: محمد عزيز شمس،دار النشر: دار عالم الفوائد، مكة املكرمة، 
الطبعة: األولى، 1423ه�. 

اجلامع ألحكام القرآن، تأليف: أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي - 
)671ه�(، دار النشر: دار الشعب، القاهرة. 

جمهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، تأليف: د. علي بن محمد الندوي، دار - 
النشر: شركة الراجحي املصرفية، الرياض، 1421ه� .   

اجلوهرة النيرة شرح مختصر القدوري )ت 428ه�(، تأليف: أبي بكر علي بن احلداد - 
)ت800ه�(، مكتبة حقانية، باكستان.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمد عرفة الدسوقي )ت1230ه�(، - 
والش���رح الكبي���ر تأليف: أحمد بن محم���د الدردير )ت1201ه����(، حتقيق: محمد 

عليش، دار النشر: دار الفكر، بيروت. 
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حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تأليف: علي الصعيدي العدوي - 
املالكي، حتقيق: يوس���ف الش���يخ محمد البقاع���ي،دار النش���ر: دار الفكر،بيروت، 

1412ه�. 
حاش�������ية العط�������ار )ت1250ه�( على ش�������رح احملل�������ي )ت864ه�( على جم�������ع اجلوامع - 

البن الس�������بكي )ت771ه�(، تأليف: حسن بن محمد العطار، وبهامشه:تقرير العامة 
عبدالرحمن الشربيني )ت1326ه�( على جمع اجلوامع، وبأسفل الصلب و الهامش: 
تقريرات الش���يخ محمد علي بن حسني املالكي )ت1367ه�(، دار النشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت. 
احلاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، تأليف: أبي احلسن علي بن محمد - 

اب���ن حبيب املاوردي البصري الش���افعي )ت 450ه�(، حتقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبداملوجود،دار النش���ر: دار الكت���ب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: 

األولى، 1419 ه�، 1999م. 
خريطة اجلينيوم البش�������ري واإلثبات اجلنائي � دراسة تأصيلية تطبيقية � ، تأليف: - 

مريع بن عبداهلل اجلار اهلل ، دار النشر: دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األولى، 
1429ه�.

دائرة معارف األس�������رة املس�������لمة، تأليف: علي بن نايف الش���حود، منشور على شبكة - 
اإلنترنت. 

درر احل�������كام ش�������رح مجلة األح�������كام، تأليف: عل���ي حيدر، تعري���ب احملامي: فهمي - 
احلسيني، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

دور التقدم البيولوجي يف إثبات النسب، بحث منشور يف مجلة احلقوق يف جامعة - 
الكويت، اجمللد )20(، العدد )1(، 1996م، من إعداد: د. محمد محمد أبو زيد. 

رد احملتار على الدر اخملتار شرح تنوير األبصار يف فقه اإلمام أبي حنيفة، تأليف: - 
محمد أمني محمد عمر املعروف بابن عابدين )ت1252ه�(، دار النشر: دار الفكر 

للطباعة والنشر،  بيروت، 1421ه�، 2000م.
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رفع النقاب عن تنقيح الش�������هاب، تأليف: أبي عبداهلل احلس���ني بن علي بن طلحة - 
الرجراجي الشوش���اوي )ت 899ه�(، حتقيق: د. أحمد الس���راح، ود. عبدالرحمن 

اجلبرين، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األولى، 1425ه�.
الروض املربع ش�������رح زاد املس�������تقنع، تألي���ف: منصور بن يونس ب���ن إدريس البهوتي - 

)ت1051ه�(، ومعه: حاشية الروض املربع، تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
)ت1392ه�(، الطبعة: األولى، 1405ه�.

روض�������ة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن ش���رف - 
ابن مري النووي )ت676ه�(، دار النشر: املكتب اإلسامي، بيروت, الطبعة: الثانية، 

1405ه�.
زاد املعاد يف هدي خير العباد، تأليف: أبي عبداهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر - 

ابن أيوب الزرعي املعروف بابن قيم اجلوزية )ت751ه�(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، 
وعبد القادر األرناؤوط، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الرابعة عشر، 

1407ه�، 1986م.
سنن أبي داود، تأليف:أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت275ه�(، - 

حتقيق: محمد محيي الدين عبد احلميد )ت1393ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت.
سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أبي بكر أحمد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي - 

)ت458ه�(، وبذيله: اجلوهر النقي، تأليف: عاء الدين بن علي املارديني املعروف 
بابن التركماني )ت 750ه� (، حتقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار النشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 1414 ه�، 1994م.
ش�������جرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال، تأليف: أبي محمد عز الدين - 

الس���لمي )ت660ه�(، حتقيق: إياد الطباع، دار النش���ر: دار الفكر املعاصر، بيروت، 
الطبعة األولى، 1421ه� . 

شرح اخلرش�������ي على مختصر سيدي خليل )ت776ه�(، تأليف: محمد بن عبداهلل - 
اخلرشي )ت 1101ه�(، دار النشر: دار الفكر للطباعة، بيروت.  



أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب بعد نفيه باللعان

471

 هـ
14

40
خر 

اآل
يع 

 رب
ول،

األ
يع 

 رب
فر،

ص
م، 

حر
( م

11
6(

دد 
الع

الش�������رح الصغير ، تأليف: القطب س���يدي أحمد الدرديري )ت1201ه� (، مطبوع - 
ضمن: بلغة السالك، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 1415ه�. 

ش�������رح القواع�������د الفقهية، تأليف: أحمد ب���ن محمد الزرقا، صحح���ه وعلق عليه: - 
مصطفى أحمد الزرقا، دار النش���ر: دار القلم، دمش���ق، س���وريا، الطبعة: الثانية، 

1409ه�، 1989م. 
شرح الكوكب املنير، تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي احلنبلي )972ه�(، حتقيق: - 

د.محمد الزحيلي، ود.نزيه حماد، دارالنشر: مكتبة العبيكان، الرياض، 1418ه�.
ش�������رح حدود ابن عرفة، تأليف:محمد بن قاس���م بن عبد اهلل الرصاع،  حتقيق: - 

محمد أبو األجفان، والطاهر املعموري، دار النشر: دار الغرب اإلسامي،بيروت، 
الطبعة: األولى،1993م.

شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أولي النهى لشرح املنتهى، تأليف: منصور بن - 
يون���س بن إدريس البهوتي )ت1051ه�(، دار النش���ر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: 

الثانية،  1996م. 
الصحاح، تأليف: إسماعيل بن حماد اجلوهري ، اعتناء مكتب التحقيق بالدار الناشرة، - 

دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة: األولى، 1419ه� .
صحيح مس�������لم، تأليف: مس���لم بن احلجاج أبو احلس���ني القش���يري النيسابوري - 

)ت261ه�(، حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، 
بيروت.

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، تأليف: أبي عبد اهلل شمس الدين محمد - 
ابن أبي بكر بن أيوب بن س���عد الزرعي الدمش���قي )ت751ه�(، حتقيق: د. محمد 

جميل غازي، دار النشر: مطبعة املدني، القاهرة.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق - 

الدويش، طبع ونش���ر: رئاسة إدارة البحوث العلمية و اإلفتاء، اإلدارة العامة ملراجعة 
املطبوعات الدينية، الرياض، الطبعة: األولى، 1425ه�. 
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الفتاوى الهندية يف مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف: جماعة من - 
ش���يوخ الهند، بإشراف الش���يخ نظام الدين، دار النشر: دار الفكر، مصر، الطبعة: 

الثانية، 1411ه�، 1991م. 
فتح القدير على الهداية شرح بداية املبتدي للمرغيناني )ت593ه�(، تأليف: كمال - 

الدي���ن محم���د بن عبد الواحد السيواس���ي )ت861ه�(، و معه: ش���رح العناية على 
البداي���ة، تأليف: أكم���ل الدين محمد محمود البابرتي )ت786ه�( ، ومعه حاش���ية 
سعداهلل عيسى، الشهير بسعدي جلبي و بسعدي أفندي )ت945ه�(، و معه: تكملة 
فتح القدير، املسماة، نتائج األفكار يف كشف الرموز و األسرار، تأليف: شمس الدين 
أحمد، املعروف بقاضي زادة )ت988ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية.

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، تأليف: أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن - 
زكريا األنصاري )ت926ه�(، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 

1418ه�.
قاعدة: اليقني ال يزول بالش�������ك، تأليف: د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، دار - 

النشر: مكتبة الرشد، الرياض، 1417ه�.
ق�������رارات اجملمع الفقهي اإلس�������المي مبكة املكرمة م�������ن الدورة األول�������ى إلى الدورة - 

السادسة عشرة، الطبعة الثانية. 
القرائن الطبية املعاصرة وأثرها يف إثبات الزنى، بحث مقدم ملؤمتر القرائن الطبية - 

املعاصرة وآثارها الفقهية، من إعداد: أ.د. حسن السيد حامد خطاب، منشور على 
شبكة اإلنترنت. 

قواعد األحكام يف مصالح األنام، تأليف: أبي محمد عز الدين السلمي )ت660ه�(، - 
دار النشر: دار الكتب العلمية ، بيروت. 

قواعد الفقه، تأليف: محمد عميم اإلحس���ان اجملددي البركت���ي )ت1402ه�( دار - 
النشر: جلنة النقابة والنشر والتأليف، كراتشي، الطبعة: األولى، 1407ه�. 

القواعد الفقهية الكبرى و ما تفرع عنها، تأليف: أ.د. صالح بن غامن السدالن، دار - 
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النشر: دار بلنسية، الرياض، الطبعة: األولى، 1417ه�. 
القواعد الفقهية مع الشرح املوجز، تأليف: عزت الدعاس، دار النشر: دار الترمذي، - 

الطبعة: الرابعة، 1411ه�.
القواعد الفقهية من خالل كتاب املغني البن قدامة، تأليف: عبدالواحد اإلدريسي، - 

دار النشر: دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة: األولى، 1425ه� . 
القواعد الفقهية، تأليف: د. علي الندوي، تقدمي: الشيخ أحمد الزرقا، دار النشر: - 

دار القلم، الطبعة: الثالثة، 1414ه�.
القواع�������د الفقهية، تألي���ف: د. محمد الزحيلي، دار النش���ر: دار املكتبي، الطبعة: - 

األولى، 1418ه�. 
قواعد الوس�������ائل وأثرها يف الش�������ريعة اإلس�������المية، تأليف: د. مصطفى بن كرامة - 

مخدوم، دار النشر: دار إشبيليا.
القواعد يف الفقه اإلس�������المي، تأليف:أبي الف���رج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب - 

احلنبلي )ت 795ه�(، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، الطبعة: الثانية، 
1999م. 

القواعد، تأليف: أبي بكر بن محمد بن عبداملؤمن،تقي الدين احلصني )ت 826ه�(، - 
حتقيق: د.عبدالرحمن الش���عان، و د.جبريل البصيلي، دار النشر: مكتبة الرشد، 

الرياض، الطبعة: األولى، 1418ه�.
القواع�������د، تأليف: محمد بن محمد املقري )ت 758ه�(، حتقيق: د.أحمد احلميد، - 

دار النشر: معهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسامي بجامعة أم القرى.
كش�������اف القن�������اع عن منت اإلقن�������اع، تأليف: منصور ب���ن يونس بن إدري���س البهوتي - 

)ت1051ه����(، حتقيق: جلنة متخصصة يف وزارة العدل، دار النش���ر: وزارة العدل، 
اململكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 1421ه�. 

اللباب يف ش�������رح الكتاب ، تأليف: عبدالغني الغنيمي، حتقيق: محمود النواوي، دار - 
النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412ه�،1991م.
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لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري )ت 711ه�(، - 
دار النشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: األولى. 

املبادئ والق�������رارات الصادرة من الهيئة العامة والهيئ�������ة الدائمة والعامة مبجلس - 
القضاء األعلى واحملكمة العليا من عام 1391ه� إلى عام 1437ه�، من إصدار: مركز 
البحوث يف وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 1438ه�.   

املبدع يف شرح املقنع، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفلح - 
احلنبلي )ت763ه�(، دار النشر: املكتب اإلسامي، بيروت، 1400ه�.

املبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي )483ه�(، دار النشر: دار املعرفة، بيروت.- 
مجمع األنهر يف شرح ملتقى األبحر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان - 

الكليبول���ي املدعو بش���يخي زاده )ت 1078ه�(، خ���رج آياته وأحاديثه: خليل عمران 
املنصور، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 1419ه�، 1998م.

اجملموع املذهب إلى قواعد املذهب، تأليف: صاح الدين خليل العائي )ت 761ه�(، - 
حتقيق: د.مجيد العيدي، و د.أحمد عباس، دار النشر: املكتبة املكية، مكة املكرمة، 

الطبعة: األولى، 1425ه�.
مجموع فتاوى ش�������يخ اإلسالم ابن تيمية )ت 728ه� ( ، جمع : عبدالرحمن بن قاسم - 

وابنه محمد، دار النشر: مطابع احلكومة، تصوير الطبعة: األولى، 1398ه� .
اجملموع، تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي )ت676ه�( - 

دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1997م.
مجموعة األحكام القضائية لعام 1435ه� ،  نش���ر: مركز البحوث بوزارة العدل يف - 

اململكة العربية السعودية ، 1438ه�. 
احملصول يف علم األصول، تأليف: محمد بن عمر بن احلسني الرازي )ت 606ه�(، - 

حتقي���ق: ط���ه جابر في���اض العلواني، دار النش���ر: جامعة اإلمام محمد بن س���عود 
اإلسامية، الرياض، الطبعة: األولى، 1400ه�.

مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي )ت 666ه�(، - 
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حتقيق: محمود خاطر، دار النشر: مكتبة لبنان، بيروت، 1415ه�، 1995م.
املدخ�������ل الفقه�������ي العام، تأليف: مصطفى الزرقا، دار النش���ر: دار القلم، دمش���ق، - 

الطبعة: األولى، 1418ه�. 
املدون�������ة الكبرى، تأليف: مالك بن أنس األصبحي )ت 179ه�(، رواية: س���حنون بن - 

س���عيد التنوخي )ت240ه�( ع���ن اإلمام عبدالرحمن بن القاس���م )ت191ه�(،  دار 
النشر: دار صادر، بيروت.

مدى حجية البصم�������ة الوراثية يف اإلثبات اجلنائ�������ي يف القانون الوضعي والفقه - 
اإلس�������المي، بحث مقدم ملؤمتر الهندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، املنعقد يف 
جامع���ة اإلم���ارات، من إعداد: أ. د. أبو الوفاء محمد أبو الوفاء إبراهيم ، سلس���لة 

إصدرات جامعة اإلمارات، 2002م.   
م�������دى حجية البصمة الوراثية يف نفي النس�������ب وآثاره يف الفقه اإلس�������المي، بحث - 

منش���ور يف مجلة دراس���ات جلامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر، العدد )60(، 
2017م، من إعداد: عبداللطيف بعجي.

املستصفى يف علم األصول، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت505ه�(، - 
حتقيق: محمد عبد الس���ام عبد الشايف، دار النش���ر: دار الكتب العلمية،بيروت، 

الطبعة: األولى، 1413ه�. 
معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبي احلس���ني أحمد بن ف���ارس بن زكريا، حتقيق: - 

عبد السام محمد هارون، دار النشر: دار اجليل، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 
1420ه�، 1999م. 

مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، تأليف: محمد اخلطيب الشربيني - 
)977ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت.

املغن�������ي يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الش�������يباني، تأليف: أبي محمد عبد اهلل بن - 
قدامة املقدسي )ت620ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: األولى، 1405ه�.

مقاصد الشريعة اإلس�������المية، تأليف: محمد الطاهر بن عاشور، حتقيق: محمد - 
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الطاهر امليساوي، دار النشر: الفجر و النفائس، الرياض، الطبعة: األولى، 1420ه�.
مقاصد الشريعة عند العز ابن عبدالسالم، تأليف: عمر بن صالح عمر، دار النشر: - 

دار النفائس، األردن، الطبعة: األولى، 1423ه� .  
املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، تأليف: د. يوسف بن حامد العالم، دار النشر: - 

املعهد العاملي للفكر اإلسامي،الطبعة: الثانية، 1415ه�.
املمتع يف القواعد الفقهية، تأليف: أ.د. مسلم بن محمد الدوسري، دار النشر: دار - 

زدني للطباعة والنشر، الطبعة: األولى، 1428ه�
املنث�������ور يف القواع�������د، تأليف: أبي عبداهلل محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركش���ي - 

)ت794ه����(، حتقيق: د. تيس���ير فائق أحمد محم���ود، دار النش���ر: وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية،الكويت، الطبعة: الثانية، 1405ه�.

منح اجلليل شرح على مختصر خليل)ت776ه�(، تأليف: محمد عليش )ت1299ه�(، - 
دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1409ه�، 1989م.

منهاج السنة النبوية، تأليف:شيخ اإلسام أحمد بن عبداحلليم بن عبدالسام بن - 
تيمية )ت 728ه�(، حتقيق: د.محمد رشاد سالم،دار النشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: 

األولى، 1406ه�. 
املهذب يف فقه اإلمام الش�������افعي)ت204ه�(، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن - 

يوسف الشيرازي )ت476ه�(، دار النشر: دار الفكر، بيروت.
مواهب اجلليل لش�������رح مختص�������ر خليل)776ه�(، تأليف: أبي عب���داهلل محمد بن - 

عبدالرحمن املغربي املعروف باحلطاب )ت 954ه�(،و بهامش���ه: التاج و اإلكليل يف 
ش���رح مختصر خليل، تأليف: محمد بن يوس���ف املواق )ت897ه�(، دار النشر: دار 

الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، 1398ه�. 
موس�������وعة القواعد الفقهية، تأليف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو - 

أبو احلارث الغزي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، 1424ه�. 
موط�������أ اإلمام مالك، تألي���ف: أبي عبداهلل مالك بن أنس األصبح���ي )ت179ه�(، - 
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حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، مصر.
ندوة الوراثة والهندسة الوراثية واجلينون البشري والعالج اجليني رؤية إسالمية، - 

سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسامية، الكويت، 1421ه� .
نس�������ب ولد اللعان بني األحكام الفقهية والتطبيق�������ات العملية والقضائية، بحث - 

منشور يف مجلة التراث، مخبر جمع دراسة وحتقيق مخطوطات املنطقة وغيرها، 
جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر،  من إعداد: صفاء خالدي، منشور على شبكة 

اإلنترنت.
النسب ومدى تأثير املستجدات العلمية يف إثباته � دراسة فقهية حتليلية � ، تأليف: - 

د.سفيان ابن بورقعة، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األولى، 1428ه�. 
النظر املقاصدي يف فهم احلديث النبوي ونقده تأصيل وتطبيق، بحث منشور يف - 

مجلة التجديد التابعة للجامعة اإلسامية العاملية يف ماليزيا، العدد )31(، 1431ه��، 
من إعداد: عمار أحمد احلريري.

نفي النس�������ب بني اللعان واخلبرة الطبية يف ضوء القانون الوضعي، بحث تكميلي - 
ضمن استكمال متطلبات احلصول على شهادة املاجستير يف كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية يف الرباط، من إعداد: عبداحلق اإلدريسي، منشور على 

شبكة اإلنترنت. 
الهداية ش�������رح بداية املبتدي، تأليف: أبي احلسن علي بن أبي بكر بن عبد اجلليل - 
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فتوى رقم )26882( وتاريخ 1437/9/8هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:
فق���د اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى س���ماحة املفتي 
العام من فضيلة مدير فرع الرئاس���ة العام���ة للبحوث العلمية واإلفتاء يف 
منطق���ة جازان وعضو اإلفتاء برق���م )37013953( وتاريخ 1437/7/3ه� 
ومش���فوعه االس���تفتاء الوارد من املشرف العام على مغسلة جامع األميرة 
صيتة اخليرية لتجهيز املوتى بجازان رقم )11/ف( وتاريخ 1437/7/3ه� 
واحملال إلى اللجنة من األمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )37013953( 
وتاريخ 1437/7/20ه� وقد س���أل عدة أس���ئلة ، وبعد دراس���ة اللجنة لها 

أجابت مبا يلي:
ال�س�ؤال الأول:

ر كل اإلمكاني���ات واجلهد  نح���ن يف مغس���لة األم���وات اخليرية نس���َخّ
خلدم���ة امليت وذويه ، من تغس���يل ، وتكفني ، ونقل بالس���يارات ، ومن ثم 
جتهي���ز املقاب���ر ، والدفن ، وغير ذلك مجان���اً ، ابتغاء وجه اهلل تعالى ويف 
بعض األحيان يأتينا من ذوي املتوفني من يشد علينا جداً ويحرجنا ليقدم 
مبلغ���اً من املال ج���زاء هذه اخلدمة الت���ي تقدمها املغس���لة فنرفض ذلك 
رفضاً ش���ديداً مما يس���بب الزع���ل والغضب لدى البع���ض منهم فما هي 

نصيحتكم وتوجيهكم لهم؟
اجل�اب:

ال ب���أس بأخ���ذ ما يق���دم لكم م���ن ذوي املتوفني وي���ورد إلى صندوق 
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املغسلة اخليرية ويصرف  يف مصارفها.
ال�س�ؤال الثاين: 

نحن يف مغس���لة األم���وات اخليرية تأتينا وفيات ويك���ون ذوو املتوفى 
يرغبون يف تصوير ميتهم لغرض إرس���ال هذه الصورة ألهل امليت يف بلد 

آخر ، أو للذكرى فهل يجوز لهم ذلك؟
اجل�اب: 

ال بأس بتصوير املوتى لغرض التوثيق على نحو ما ورد يف السؤال.
ال�ســـــ�ؤال الثالث:

نحن يف مغس���لة األم���وات اخليري���ة تأتينا جنائز من خ���ارج املنطقة 
فنقوم بغس���لها  ، وجتهيزيها  ، ويك���ون ذوو املتوفى يرغبون بالصالة على 
ميته���م يف قريته���م خارج جازان ، فهل هناك مانع ش���رعي من أننا نصلي 
على امليت عندنا يف جازان عقب صالة الفريضة ومن ثم يصلون هم عليه 

مرة أخرى  يف قريتهم وبني عشيرتهم؟
اجل�اب: 

الب���أس بالصالة على امليت مرتني مرة يف مكان وفاته وأخرى يف بلد 
أهله وعشيرته بعد نقله للدفن.

ال�ســـــــ�ؤال الرابع:

نح���ن يف مغس���لة األم���وات اخليرية تأتين���ا حاالت الوف���اة من جميع 
مستش���فيات املنطقة ، ويف بعض األحيان يكون من ضمن املتوفني من هم 
مجهولو االسم والهوية والديانة ، فما هو العمل يف هذه احلال ، من حيث
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تغس���يلهم ، وتكفينه���م ، والصالة عليهم ، ودفنه���م ، علماً أنه متضي 
شهور عديدة يف ثالجات األموات ولم يتعرف عليهم أحد وال يظهر عليهم 

عالمات الصليب ونحوه؟
اجل�اب:

من تويف يف بالد املسلمني من مجهولي الهوية ولم تعرف ديانته بهوية
أو قرينة فاألصل حلكم الدار ، وهو اإلس���الم ، ويعامل امليت معاملة 

املسلمني ، فيغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن يف مقابر املسلمني.
ال�س�ؤال اخلام�س: 

نح���ن يف مغس���لة األم���وات اخليرية تأتين���ا حاالت الوف���اة من جميع 
مستش���فيات املنطق���ة ويف بع���ض األحيان يك���ون ضمن املتوف���ني من هم 
مصاب���ون بأمراض معدية حت���ى إن أهل الطب واالختصاص يحذرون من 
أن في���روس ه���ذا املرض املعدي يبقى حياً قابال لالنتش���ار حتى بعد وفاة 

املصاب به، وميكن أن يصيب كل من باشر اجلثمان بيده ونحو ذلك.
فما هو العمل يف هذه احلال من حيث الغس���ل، والتكفني، وهل يصح 

منا أن نكتفي بلف ذلك اجلثمان بكفن دون غسل أو تيمم؟
اجل�اب: 

إذا كان امليت مصاباً مبرض معٍد يخش���ى تضرر من يباش���ر غسله أو 
تيمم���ه ، فإن أمكن أن يغس���ل باملاء مع أخ���ذ االحتياطات الالزمة للوقاية 
من انتقال العدوى وإال يُيَّمم بالصعيد الطاهر مبسح وجهه وكفيه ولو عن 
طري���ق لب���س القف���ازات ، وإن لم ميكن ذلك كله فإن���ه يصلى عليه ولو يف 

مكان الدفن حسب حاله.
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ال�س�ؤال ال�ساد�س:

نح���ن يف مغس���لة األم���وات اخليرية تأتين���ا وفيات للجن���ود اليمنيني 
املنضمني جليش التحالف يف احلرب ضد احلوثيني »أخزاهم اهلل«.

وحيث إن البعض منهم يقتل يف أرض املعركة حال احلرب ، والبعض 
اآلخر يقتل بالقنص وهو يف احلراس���ة ونحو ذلك... فما هو العمل الذي 
ينبغ���ي علينا ش���رعاً ، من حيث تغس���يلهم ، وتكفينه���م ، والصالة عليهم ، 

ودفنهم؟
وإن كفناهم فهل نترك الوجه مكشوفاً؟  

اجل�اب:

من قتل يف أرض املعركة من اجلنود فال يغسل ، وال يكفن ، وال يصلى
علي���ه، ب���ل يدفن يف ثيابه كم���ا فعل النبي  بش���هداء أحد 
رض���ي اهلل عنه���م. و أما من قتل وهو يف نقاط احلراس���ة ونحوها وليس 

بأرض املعركة، فإن هذا يغسل، ويكفن، ويصلى عليه. وباهلل التوفيق.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
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فتوى رقم )27015( وتاريخ 1438/1/23هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:
فق���د اطلع���ت اللجن���ة الدائم���ة للفت���وى عل���ى م���ا ورد إلى س���ماحة 
املفت���ي الع���ام م���ن س���عادة رئي���س اللجن���ة التنفيذي���ة للش���ؤون الديني���ة 
وتاري���خ  )99935/س/ص(  برق���م  الطبي���ة  املل���ك عبدالعزي���ز  مبدين���ة 
 1434/6/24ه� ، واحملال إلى اللجنة من األمانة العامة لهيئة كبار العلماء
برق���م )34010666( وتاريخ 1434/6/28ه� وقد س���أل س���عادته س���ؤاالً 
هذا نصه : ) نود س���ؤال املفتي عن جواز إجهاض اجلنني مبرض اس���مه 
)متالزمة س���نجد( خالل )120( يوم من احلمل علماً أن مرض )متالزمة 
�� سنجد( مرض وراثي ينتقل من األبوين إلى بعض ذريتهم ويسبب املرض 
خلاًل يف الغدة اجلاردرقية والتي تس���بب انخفاض يف الكالسيوم مع قصر 
ش���ديد يف القام���ة ومش���اكل يف التغذي���ة وأيضاً يس���بب تأخ���راً يف النمو 
بدرج���ات متفاوتة الش���دة ، فبعضه���م لديه تأخر عقلي بس���يط ، واآلخر 
متوسط الشدة ، وهناك حاالت يكون فيها التأخر شديداً . واملرض ليس 
له عالج ش���اٍف عدا األدوية التي ترفع مس���توى الكالس���يوم . وعند عدم 
انتظام مس���توى الكالسيوم يف الدم قد حتدث تشنجات عصبية ، كما قد 
حتدث مش���اكل يف الش���بكية وقرني���ة العني . وميكن الكش���ف عن املرض 
بالفح���ص الوراث���ي اجليني خالل احلم���ل قبل )120( يوماً بش���كل دقيق 
يتج���اوز )%99(. وللمعلومي���ة فإن الكثير من هؤالء األطفال قد يتوفون يف 
عمر مبكر يف السنوات األولى من العمر،والقليل منهم يتجاوز عمره )10( 
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سنوات. وجزاكم اهلل خيراً . ( .
وبالرجوع إلى محضر اللجنة االستش���ارية الشرعية الطبية املؤرخ يف 
1436/7/10ه� وقد اش���تمل على تقرير عضو اللجنة الدكتور/ أحمد بن 

عبدالرحمن العمر.
املذك���ور  لالس���تفتاء  للفت���وى  الدائم���ة  اللجن���ة  دراس���ة  وبع���د 
أفت���ت ب���أن م���رض متالزم���ة  ) س���نجد ������ س���قطى ( املوضح آنف���اً من 
األم���راض الت���ي تصي���ب اجلن���ني ، وتس���بب إعاق���ة ش���ديدة مس���تدمية 
ال يرج���ى برؤه���ا ، فيج���وز إس���قاطه قب���ل بلوغه مائ���ة وعش���رين يوماً.
وب���اهلل التوفي���ق. وصل���ى اهلل على نبين���ا محمد وعلى آل���ه وصحبه 

وسلم،،،
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Abstract

This paper deals with fiqhi novelties related to personal status. It explores 
the different arguments of scholars in verifying the reliability of DNA testing 
in proving parenting afterbeing abolished through disavowal of paternity 
by mutual oathof both spouses (li’an) and the ruling of attending to the 
request of either party to start this process after disavowal of paternity by 
mutual oathof both spouses, in addition to the related judicial applications.
The main principle of the legality of this case is to be precautionary about 
the child’s lineage and to guard the wife’s honour.  
Scholars have two different opinions regarding the ruling of proving the 
reliability of DNA testing in proving parenting after being abolished through 
disavowal of paternity by mutual oathof both spouses. The reason for their 
difference are the inconsistency of evidence between the two methods, i.e. 
li’an and DNA testing, whether this issue is based on revelation or open for 
independent reasoning, and the weighting method used when the principle 
conflicts with a manifested fact, or when we have  conflicting objectives. 
At the end of the day, the researcher gives more weight to proving the 
reliability of DNA testing in proving parenting after being abolished through 
disavowal of paternity by mutual oathof both spouses owing to the desire of 
the lawgiver to identify lineage and to guard the child’s rights. Accordingly, 
we should attend to anyone applying for a DNA test after being abolished 
through disavowal of paternity by mutual oathof both spouses. Presuming 
the authenticity of the method in proving parenting, the applicant should 
be answered, be he a husband, a wife, a newborn child, or an attorney-
general. This also holds whether a claim of non-paternity or cheating was 
filed by a spouse or not. Allah knows best 

Abstract: Implications of DNA testing  in proving parenting after 
being abolished  through disavowal of paternity by mutual oathof 
both spouses (li’an)
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Abstract

This paper focuses on compiling the key terms of Principles 
of Jurisprudence and the reason of the differences that arise 
among scholars about these terms of similar or approximate 
connotations. The term used in the area of Principles of 
Jurisprudence is central in understanding the principles 
sincemost of differences are primarily terminological such 
as polysemy, synonymy, overlapping, ambiguity, etc. 
Multiple senses of the same meaning could weaken or 
strengthen the term. Synonymy could confusescholars of 
Principles of Jurisprudence in understanding a given term. 
In fact researchers may not find the intended meaning 
straightforward because of synonymous terms. This can be 
resolved by investigating the reasons of multiplicity. Every 
scholar looks at a different aspect of the meaning, but once 
these aspects are put together, one can fathom the intended 
meanings and objectives of the nomenclature. This can show 
the aptitude of scholars in formulating the multiple senses 
of the same terms to consolidate the intended meaning. 
Therefore, creating terms is not easy to pursue. A scholar 
of Principles of Jurisprudence should select accurate and 
subtle terms in an attempt to unify all terms about Principles 
of Jurisprudence, particularly in the preliminary studies of 
the Principles of Jurisprudence to make the study of this 
disciplineeasy for beginners.

Synonymy in the terminology of the Principles of Jurisprudence 
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Abstract

This paper aims to explain «the ruling of feeding premature 
neonates with human milk enhanced with protein and 
nutrients» since breastfeeding is one of the extremely 
important topics in Islamic law;it is the source of child’s life 
and a criterion for establishing kinship relationship as far 
as marriage is concerned, along the related fiqhi rulings. I 
have been entrusted to conduct this paper by the academic 
committee of the General Secretariat of the Council of 
Senior Scholars.  
I addressed the general rulings of breastfeeding related to 
the question in question. When establishing the fiqhi basis 
of the issue, I only focused on the related themes, exploring 
the different manufacturing processes of that type of milk 
and the need of premature neonates to feed on human milk. 
Accordingly, I tried to apply the fiqhirulings on this important 
issue following objective-based and shari’ahperspective 
to find the correctShari›a rulingfor the question under 
investigation.May Allah grant us success.

Feeding premature neonates with human milk, enhanced with 
protein and nutrients (the case of Prolacta products)

12
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Abstract

Praise be to Allah, the Mighty and the Bestower. May peace and 
blessings be upon our Prophet Muhammad and his family and 
companions.
Interpretation of the Glorious Qur›an is the most superb science; 
it is the best science to be interestedin and spendyour life learning 
it.
Therefore it draws the attention of scholars who author works 
to explain its meanings, disclose the intended goals, and 
drawrulings,wisdom, subtle rhetoric, and secrets of inimitability.
Two of the most famous works on the interpretation of the Qur’an 
are: Mahmoud Al-Zamakhshari’s Al-Kashafand its abridged 
version by Al-Qadhi Al-Baydawi.These two works have been 
taught and commented on extensively by scholars. Some of 
them wrote a commentary on a given surah, some gave detailed 
glossesand some others wrote about some sections of them. 
I found a unique version of these glosses: A commentary on al-
Zamakhshari’s Al-Kashafand Al-Qadhi Al-Baydawi of Qur’an, 12: 
88101-) by a late Hanbali scholar Muhammad Ibn Ahmed Ibn Ali 
Al-Buhuti named Al-Khalwati (d. 1088 AH). Headdressedvarious 
and diverse scholarly issues in theology, interpretation of the 
Qur’an, grammar, syntax, and rhetoric, based on the most 
important glosses of al-Kashaf. Analysis and verification of the 
manuscript is divided into an introduction two main sections and 
indexes. 
Introduction: significance of the study, reason of selection, outline, 
methodology.
Section One: the main study (2 chapters).
Section I: Biography of the author.
Chapter I: Definition of the author.
Chapter II: Description of the book.
Section II: Verification of the book.
Appendixes: index of referencesand topics.

A Concise Treatise on (Qur’an, 12:88) by Scholar Muhammad 
Ibn Ahmed Ibn Ali Al-Buhuti (Al-Khalwati) (d. 1088 AH)

10
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Abstract

Standing on ‘Arafah Mount is the most integral pillar of pilgrimage. 
Some of the acts performed by pilgrims during the day of 
‹Arafah, their journey from their homes to‘ArafahMoun,Jabal al-
Rahma, and their keenness to ascend and stand on it for various 
convictions and thoughts. This paper explores the fiqhi rulings 
about the mountain through giving a definition and listing the 
different names of that mountain. It also affirms that the whole 
area of Arafah is a place for standing; so wherever a pilgrim puts 
his feet on a plain or hill it is permissible. In fact, the best place to 
stand on is where the Prophet (may peace and blessings of Allah 
be upon him) put his feet, a hill south Arafah, near the south-
eastern part.  It is not recommended to climb ‘Arafa Mount and 
no special virtue is conferred for climbing it. No accounts related 
that prophets, peace be upon them, or companions,may Allah be 
pleased with them, stood on this mountain, nor did scholars claim 
the legality of this issue.
To follow the prophetic traditions (Sunnah), one should face the 
Direction of Prayers (Qiblah) when standing on ‘Arafah. It is not 
permissible to make ‘Arafah a shrine. It is beyond the scope 
of this paper to discuss in details the people’s actions on that 
mountain, nor the new constructions that were established there 
in the course of time.  

The Fiqhi rulings relating to Arafa Mount, Jabal Al-Rahma

8
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Abstract

The researcher discussed ovarian tissue freezing from an 

Islamic jurisprudential perspective.“Ovarian tissue freezing”refers 

to surgical removal of part of the ovary, which contains cells that 

can fertilize immature eggs and the cells that produce feminine 

hormones, then it is stored in high-tech freezing devices to 

preserve the vitality of the tissues. These tissues are duly 

implanted in patients to make the ovary function again. 

The researcher concluded that it is permissible to remove the 

ovarian tissue,if it will likelydecay.  It is permissible to preserveand 

implant it again ina patientin an appropriate time, provided that 

there is a justifiable need, and conducting the process of freezing 

inlicensed hospitals and centers only in accordance with some 

mechanisms that could avoid manipulation or errors in the 

process of tissue preservation. 

Ovarian tissue freezing:Ajurisprudential study
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