جامعة األزهـر – غزة

عمادة الدارسات العليا والبحث العلمي
كلية التربية

الدراسات اإلسالمية

ماجستير الفقه المقارن

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي
Legistlative Rules of Separated
Parts of Human being
إعداد الطالبة

أميمة شعبان علوان
رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إشراف الدكتور

نعيم سمارة سالم المصري
أستاذ الفقه املقارن املشارك
عميد كلية الشريعة
جامعة األزهر – غزة
قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية ـ الفقه
المقارنة من كلية التربية ـ جامعة األزهر ـ غزة
4141هـ 3144 /م

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

ب ِز ْدنِي ِع ْل ًما
َ وقُ ْل َر ِّ
سورة طه  :آية ()111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
إىل من أفين عمره إلسعادنا  ،و أذاب نفسه من أجلنا إىل والدي
الغايل أمد اهلل يف عمره ،وألبسه ثوب العافية ،إىل ينبوع احلب واحلنان
أُمي العزيزة أطال اهلل يف عمرها
بكل احلب إىل رفيق دربي إىل من سار معي خطوة خبطوة
زوجي العزيز
إىل من حبهم جيري يف عروقي ،وينري فؤادي إخوتي وأخواتي
إىل من أَضاؤُوا حياتي وزادوها مجماال ً إىل أوالدي األحباء .
إىل كل شعب فلسطني املرابط الصامد
أُهدي هذا اجلهد املتواضع

2

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

كلمة شكر
أمحمد اهلل الذي يسر يل أمري ،وتفضل علي بإمتام هذه الرسالة،فال تتم النعم إال
بشكره ومحمده فله احلمد حتى يرضى.
ثم أشكر املشرف على الرسالة الدكتور "نعيم مسارة املصري "عميد كلية
الشريعة جبامعة األزهر بغزة ،على سعة صدره ،وحسن تعاونه معي ،فقد قدم
الكثري ،وصرب علي صرباً مجميال ً ،من البداية إىل النهاية أمد اهلل يف عمره وزاده من
علمه.
والشكر موصول إىل الدكتور "سامي حممد أبو عرجة" ،و الدكتور" حممد عبد
اهلادي زيدان " لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة فلهما كل اإلحرتام والتقدير.
وأتقدم بالشكراجلزيل لألستاذ مشري علوان واألستاذ أمحمد جنينة لتفضلهما
برتمجمة ملخص الرسالة إىل اللغة اإلجنليزية.
و إىل كل من قدم يل املساعدة بعون أو جهد أو دعاء أو تشجيع ،هلم مجميعاً كل
الشكر والعرفان باجلميل،وجزاهم اهلل عين كل خري.
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ملخص الرسالة باللغة العربية
اشتملت الرسالة على ثالثة فصول :
الفص للل ا و  :املنفص للن ب ل آل للاط ا بل ل ا ل ل  ،وتناول للت الثا ف للة فف لله املنفص للن بل ل
املنخ ل لري وا للن ،مث املنفص للن ب ل ل الف ل ل  ،وب ل ل ال ث للن ،وب ل ل ال ل ل آلر ،وب ل ل ا للرو ،وال للر ،
وا كام الشرعفة املتعل ة هبذا اال فصال.
الفصللل اليللاني :تناولللت الثا فللة ففلله ف كللام املنفصللن ب ل امل لرفة ،وففلله ا للفف والنفللا
واالستحاضة ،و ا نن و لفب ا م ،وا كام الشرعفة املتعل ة هبذا اال فصال.
الفصلللل اليالل ل  :املنفص للن بل ل ا طل لرا  ،تناول للت فف لله الثا ف للة ف ك للام املنفص للن بل ل الش للعر
وا ظفار ،وف كام املنفصن حبق شرع  ،فث تناولت ففه اخلتان وف كابه ،مث ف كام املنفصن
ب ا سنان.
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ABSTRACT

This research includes three chapters the first of which is entitled
“Discharges from the Internal of Human Being.” In this chapter, the
researcher discusses the discharges from human orifices, wounds and
ulcers. Also, the relevant Sharia rules are discussed.
The second chapter deals with Sharia rules of these discharges from
women including menstruation, puerperium, metrorrhagia, fetus and breast
milk, and the relevant Sharia rules have been taclked.
In the third chapter, titled “Peripheries of Human Body,” the
researcher touches upon the Sharia rules of cutting hairs and nails, and the
legally discharged such as circumcision and detached teeth as seen by the
Sharia rules.
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مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا م هلل الذي تفضن علفنا آلنع ال تع وال حتصى ،وه ا ا لإلسالم ال ي ا ق ،وفرسلن
رس لوله م ل  هل ايللة النللا ين ال ل ي ال للوم ،فللله ا م ل مللا ينث ل للالل و لله وع للف
سلللنا ه ال ا طفثللا بثار للا ففلله ،وصلللى اهلل علللى ثفنللا الكللرم مل وعلللى آللله وصللحثه وسللل فبللا
آلع :
قال تعان يف تاآله العزيز  :ما فَل َّرطْنَا فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْيء ا عام آية (.)83
َ
فال رآن تاب ه اية للنا وتشريع مساوي لألبور ال فوية وا خروية ،ول تناول الكفري
ب ال ضايا الع ية وا كام الف فة اليت تنلري النريلق للنلا  ،وتثلن هلل امللن مل املنللوب بلن
اتثاعلله لفنللالوا رضللا املللون عللز و للن ،ولف وب لوا أللا فبللروا آللله ب ل عثللا ة هلل سللثحا ه وتعللان َ وَمللا
ِ
ِ
لِ ِال لََِل ُُْْل ُنو ِ  ويعمللار ا را اللليت عللله اهلل خلففتلله فف للا قللال تعللان
َخلَ ْق ل ُ الْنل َّلن َوا نْل َ
ِ
َ وِ ْذ قَللا َ َركَل َ ِ ِ ِ ِ
لل فِللي ا َ ْر ِ َخلَِ َفلإً الث للرة آيللة ( )03وا كل آل لوا ن
لِ لل َْمالِئ َكللإ نِّللي َلاعل ل
اهلل اليت ف زهلا على عثا ه ،وفبره آلتنثف ا على ا را ،وهذا ب راة اهلل آلالثشر ي ف زل هذه
التشريعات اليت تتناسب بع آلشرية اإل سان ،و وره يف هذا الكون ،فن مت عالقة اإل سلان آلرآلله
وعالقته آلنفسه ،وعالقته آلا خري  ،وعالقته آلالكون .
فاخلللالق يعللر ولوقلله وبللا يصلللحه وبللا ال يصلللحه ،والتش لريعات الس لماوية للن بللا فف للا
ملصلللحة اإل سللان ،واتثللاه هللذه التش لريعات ففلله طاعللة هلل ،وتللوفري عنللاا اةاولللة والفشللن والن للا
للوصول ين با يصلح وبا ال يصلح للثشر.
آلعل الثحللث اسللت ر رفيل علللى تاآلللة رسللاليت يف بوضللوه آلعنلوان" :أحكللاا المنفصللل مللن
اآلدمي الحي" يتضم هذا املوضوه املنفصن آلسثب طثفع  ،وفنري لالثول ،واملل ،ولل ا م
فو املنفصن آلسثب ا ناية علفه ب ا عضاا ،فو املنفصن حبك شرع (اخلتان) ،ويثن ا كلام
الشرعفة املرتتثة على هذا اال فصال .وفسأل اهلل التوففق واإلعا ة.
أهمَإ الُح :
 يثراا املكتثة الشرعفة للتس فن على طالب العل واملعرفة. -التأصفن الف لأل كام الشرعفة اخلاصة آلاملنفصن ب ا ب ا .
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 ا ا ة ين مجع ن با يتعلق آلاملنفصن يف حبث بست ن ،مما يس ن الر لوه يلفله واال تفلاهآله .
أسُاب اختَار الموضوع :
 الرسالة تشتمن على بواضفع هت املسل يف فاته العملفة ،بل فلث الن لارة ،والن اسلةوبا حين وبا حيرم .
 تشلتمن الرسلالة عللى فللري بل ال ضلايا الف فللة ،مملا ي فلأ س سللعة اطلاله وحبلث واسللع يفالكتب الف فة .
 آلفان ا كام الشرعفة املرتتثة على املنفصن ب ا ب ا  ،وآلفان االختال يف ا كب الة ين فخرى .
النراسات الساكقإ :
آلع الثحث واالطاله مل ف يف بوضلوه ال راسلة يال راسلة وا ل ة حتملن اسل ف كلام
املنفصن يف الف ه اإلسالب للثا فة فبن آلنت مل آلل فلال الصل ري ،وهل رسلالة ب بلة لنفلن
ر ة ال توراه ،ول اطلعت على خنة الثحث ،مث صللت عللى الرآللع ا ول بل الرسلالة بل
ابعللة اإلبللام مل آلل سللعو اإلسللالبفة ،وبل خللالل اطالعل علفلله وعلللى اخلنللة و ل ت فن
الثا فللة تناولللت ف كللام املنفصللن آلشللكن واسللع يف (العثللا ات واملعللابالت و ريهللا ب ل املسللا ن
الف فة املتع ة) مث تناولت ضواآلط هذا املنفصن.
ويف حبفل ل ه للذا تناول للت ف ك للام املنفص للن آلش للكن خ للا بل ل ا بل ل ا ل ل  ،وفث للر ه للذا
اال فصللال علللى الن للارة ،والصللالة ،والصللوم ،والز للاة ،و ريهللا ،بللع آلفللان فق لوال الف للاا يف للن
بسألة ،وتر فح قول ب ا قوال يف ال تع ا قوال .
حنود الُح :
ل ل اقتصلرت الثا فلة يف هللذه الرسلالة عللى املنفصلن بل ا بل ا ل وا كلام الشللرعفة
املرتتثللة علللى هللذا اال فصللال ،س لواا للان اال فصللال طثفعف لا فو نا ف لا ،ول ل اسللتثع ت الثا فللة
املنفصن ب ا ب املفت.
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منهج الُح :
 اتثعت الثا فة بن مل الف ه امل ارن يف عرا ا قوال الف فة لكن بسألة،بع ر ف لة نقول وتر فح با صح لفله .
 االقتصار على املذاهب الف فة ا رآلعة املش ورة (ا نا واملالكفة والشافعفة وا ناآللة ) ي ا ا ت املسألة ن اتفاق فتكتف الثا فة آلذ ر ا ك بع ال لفن. فبللا ي ا ا للت املسللألة للن خللال تللذ ر الثا فللة ا راا الف فللة ،مث تناقشل ا وتللر ح رفيبن ا بع آلفان بسو ات الرت فح .
 ترتفب ا قوال الف فة سب ا ق بفة االستش ا آلنصو آلعف العلماا ي ا لزم ا بر. االعتما على فب ات املصا ر واملرا ع الف فة يف التوثفق . خت لريمل ا ا يللث ال لوار ة يف الرسللالة ،وتوثف للا وا ك ل علف للا ين فبك ل  ،بللا مل تك ل يفالصحفحن.
 الر وه ان الكتب الف فة املعاصرة اليت تتناول ال ضايا النثفة املست ة. ترقف ا يات ال رآ فة يف املنت ،و تاآلة اس السورة ورق ا ية يف ا اشفة. شر ريب ا لفاظ.تاآلة ترمجة لألعالم ين و .
 -الف ار
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هيكلية الرسالة
تشتمل الخطإ على مقنمإ وثالثإ فصو وخاتمإ وفهار :
المقنمإ :
تشللتمن علللى فافللة املوضللوه ،وفسللثاب اختفللار املوضللوه ،وال راسللات الس لاآل ة ين و ل ت
و و الثحث ،وبن مل الثحث ،وخنة الثحث .
الفصل ا و  :المنفصل من كاطن اآلدمي الحي.
ويشتمن على مت ف ومخسة بثا ث:
املثحث ا ول  :املنفصن ب املنخري وا ن.
املثحث الفاين :املنفصن ب الف .
املثحث الفالث :املنفصن ب ال آلر.
املثحث الراآلع :املنفصن ب ال ثن.
املثحث اخلابس :املنفصن ب ا ل وا رو .
الفصل الياني  :المنفصل الخاص كالمرأة
يشتمن هذا الفصن على ثالثة بثا ث :
املثحث ا ول :املنفصن ب ر املرفة ب ال باا.
املثحث الفاين  :ا نن.
املثحث الفالث :لفب ا م.
الفصل اليال :المنفصل من ا طراف
يشتمن هذا الفصن على ثالثة بثا ث:
املثحث ا ول :املنفصن ب الشعر وا ظفار.
املثحث الفاين  :املنفصن حبق شرع .
املثحث الفالث  :املنفصن ب ا سنان.
الخاتمإ :
تشتمن اخلامتة على خالصة الثحث وفه النتا مل والتوصفات.
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فهار الُح :
ف ر ا يات.
ف ر ا ا يث.
ف ر ا عالم.
ف ر املرا ع.
ف ر املوضوعات.
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الفصل األول
املنفصل من باطن اآلدمي احلي
وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
المبحث األول  :المنفصل من المنخرين واألذنين.
المبحث الثاني  :المنفصل من الفم.
المبحث الثالث  :المنفصل من الدبر.
المبحث الرابع  :المنفصل من القبل.
المبحث الخامس :المنفصل من الجلد والجروح.
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متهيد يف تعريف املنفصل
أوالً  -تعريف المنفصل لغة:
صلَ ِ
ت ال ِْعير .)1(أي
املنفصل مصدر فصل .ورد يف تاج العروس للزبيدي قال تعاىلَ  :ولَ َّما فَ َ
خرجت  ،ففصل يكون الزما وواقعا  ،وإذا كان واقعا فمصدره الفصل  ،وإذا كان الزما
فمصدره الفصول ،ويقال فصل فالن من عندي إذا خرج(.)2

ص ٌل )3(أي حق وقيل فاصل قاطع.
قال تعاىل :إِنَّه لََق ْو ٌل فَ ْ
والفصللل مبعللا الق للع وإباحللا أحللد الاللي و عللن ااخللر ومللو اق للا بعل مللن كللل ،ويقللال
فصل الثوب :ق عه بقصد خياط ه(.)4
فاملنفصل لغا يأيت بعدة معان .أوال :اخلارج .ثاحيا :املبان .ثالثا :املق و .
ثانياً  -تعريف المنفصل اصطالحاً:
مل أقف علل تعريلف للمنفصلل يف ك لف الفقله ،رغل ورود اللفليف يف ك لف الفقله املة لفلا
فق لد ورد يف ك للف األحنللا  ":واملنفصللل واملق للو ال ب ل سد مللن غرللله وط للارة املره ل بللزوال عينلله
ويعف أثر شق زواله وغري املره بالغرل ثالثا والعصر "(.)5
ويف ك ف املالكيا " :املنفصل عن احليوان ما ليس له مقر كالدمع والعرق ف امر "(.)6
ويف ك للف الا للافعيا" :األول كال للدمع واللع للاب والع للرق واملة للاا وحكم لله حكل ل احلي ل لوان
املنفصل منه"(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سورة يوسف آيا (.)49
تاج العروس من جوامر القاموس ،حممد مرتض احلريين الزبيدي،469/03،طبعلا4031ه4461-م،م بعلا
حكوما الكويت،الكويت.
سورة ال ارق ،آيا (.)40
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .460/03
جممللع األهنللر يف شللرت مل ق ل األ ر،عبللد الللربن بللن حممللد بللن سللليمان الكليبللوي املللدعو باللي زادة ،قيللق خليللل
عمران املنصور4344944/4،ه4443 -م ،دار الك ف العلميا،بريوت.
الذخرية  ،ش اب الدين أبد بن إدريس القرايف ،قيق حممد حج 1991، 181/1،م  ،دار الغرب ،بريوت
اجملمو شرت امل ذب ،حيىي بن شر النووي ،155/2 ،مك با اإلرشاد ،جدة ،اململكا العربيا الرعوديا.
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ويف ك للف احلنابلللا " :فللاذا أدبللر اغ رلللت  ،وتولللأت لكللل صللالة وصلللت  ،وإن مل يكللن
دم ا منفصال "(.)1
ولقللد عرف لله الباحث للا أم للل الص للغري يف رسللال ا "املنفص للل يف الفق لله اإلس للالم " بأح لله" :م للا
اسل قل بنفرله بعلدما كلان م صلال م احفصلل سلوا اخ للف حكمله أو مل خي للف ،حقيقلا أو
غريما ،وما يف حكمه(.)2
ومما سبق ي بو أن املنفصل يف معناه االصل الح مل ي جلاوز املعلا اللغلوي وككلن صلياغا
تعريف املنفصل كاايت :مو (ما اس قل بنفره بعلدما كلان م صلال سلوا اتفلق حكمله ملع األصلل
أم اس قل ك خاص به).
شرح التعريف:
"مللا اس ل قل بنفرلله بعللدما كللان م صللال" ،أي أحلله كللان جللز ا مللن األصللل وم صللال بلله ،م
اس قل بذاته إما خبروجه أو إباح ه من األصل.
"اس ل قل سل لوا اتف للق حكم لله م للع األص للل أم ك ل خ للاص ب لله" إش للارة إىل أن حك ل م للذا
املنفصللل قللد ي فللق مللع األصللل كتكل ا نللو ي بللع حكل األم ،وقللد ال ي فللق مللع األصللل فيرل قل
كمه اخلاص كالدم اخلارج من اإلحران ،فاإلحران طامر والدم اخلارج جنس.

( )1شرت الزركا عل خم صر اخلرق ،مشس الدين حممد بن عبلدا الزركال  ،قيق عبلدا بلن عبلد اللربن بلن عبلدا
ا ربين(،940/4،ا4940،)4ه4440-م،مك با العبيكان،الرياض .
( )2أحكلام املنفصلل يف الفقله اإلسلالم  ،أملل بنلت حممللد بلن فلاح الصلغري  ،ص ( ،)1رسلالا دك لوراة ،جامعلا اإلمللام
حممد بن سعود ،الرياض4924 ،مل.
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املبحث األول
املنفصل من املنخرين و األذنني
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :المنفصل من المنخرين.
المطلب الثاني  :المنفصل من األذنين.
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املطلب األول

املنفصل من املنخرين
أوالً – المخاط :
تعري للف املة للاا لغ للا :م للو م للن املة للي مبع للا الر لليالن ،وق للد خم لله م للن أحف لله أي رمل ل ب لله
وامل ةي وكةللي أي اسل نثر ،واملةللاا الرللاهل مللن األحللف كاللعللاب مللن الفل  ،أي مللا يرلليل مللن
األحف(.)1
المخ اااط اص ااطالحاً :م للا ير لليل م للن األح للف(.)2واملع للا االص ل الح ال خي للرج ع للن املع للا
اللغوي.
األلفاظ ذات الصلة:
البلغم :
تعريااف الاابلغم لغااة :خلللي مللن أخللالا ا ر ل ومللو أحللد ال بللاهع األربللع ،ومللو اللعللاب
املة لي باملةاا اخلارج من املرالك ال نفريا(.)3
التعريااف االصااطالحي :مللو املنعقللد كاملةللاا خيللرج مللن الصللدر أو يرللقي مللن الرأس،وقيللل
النةاما (.)4
النخامة أو النخاعة:
تعري ااف النخام ااة لغ ااة :م للو م للا ي فل لله اإلحر للان أو م للا خي للرج م للن الص للدر أو م للا خي للرج م للن
اخلياللوم ،أو البزقللا الللج مللرج مللن أصللل الف ل ممللا يل ل أصللل النةللا  ،أو مللا خيرجلله اإلحرللان مللن
حلقه من البلغ (.)5

()1
()2
()3
()4
()5

خم ار الصتات  ،حممد بلن أ بكلر بلن عبلد القلادر اللرازي  ،ص((،)291ا 4944 ،)4م ل 4443-م ،دار
الفكر ،بريوت  ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .40/23
حاشيا الدسوق .13/4
املعج الوسيي ،جممع اللغا العربيا( ، 53/4 ،ا4921 ،) 9مل2339-م،مك با الاروق ،مصر
حاشيا الدسوق عل الارت الكبري  ،حممد عرفا الدسوق  ،14/4 ،دار إحيا الك ف العربيا..
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ، 206/22املعج الوسيي .434/2
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تعريااف النخامااة اصااطالحاً :م ل الف لللا الغلي للا يلف للا الاللة
خناعا(.)1
البصاق أو البساق (البزاق)
تعريف البساق لغة :ما الف إذا خرج منه ،ومادام فيه ف و ريق(.)2
التعريف االصطالحي  :ما خرج من الف (.)3
العالقة بين المخاط والبلغم والنخامة والبزاق:
املةللاا والللبلغ والنةامللا والب لزاق تيع للا فضللالت ،مللرج مللن البللدن عل ل سللبيل الرش ل ،
وليس أا مر قر يف باطن اادم ،ولذلك ال تر تيل إىل حنت.
وعل ل الللرغ مللن اخ ل ال خمللرج مللذه الفضللالت ،فاملةللاا خمرجلله مللن األحللف والللبلغ والنةامللا
والبزاق من الف ،إال أين رأيت أن أوردما يف مذا امل لف ،الع بلار الفق لا أهنلا يف احلكل سلوا ،
ولقلد وردت األدلللا ملن الرللنا بألفلام النةامللا والبلزاق ،ومل تللرد أحاديلأ بألفللام اللبلغ واملةللاا،
فتكل املةلاا كالنةامللا والبلزاق ،كمللا ورد يف ك للف األحنللا "م املةللاا والنةامللا سلوا "(،)4
ويف ك ف احلنابلا" :والبصاق واملةاا والعرق وساهر رطوبات بدن اادم طامرة ألحه من جرل
طامر"(.)5
حكم المخاط من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق الفق ا عل ط ارة املةاا(.)6
ؤي منااه
الاادليل :عللن أحللس :أن النبااي  رأى نخامااة فااي القبلااة فحكهااا بيااد  ،ور َ
كراهيااة – أو رؤي كراهيتااه لااولد وشاادته عليااه – وقااال" :إن أحاادكم إذا قااا فااي صااالته،
مللن فيلله ،ويقللال أللا أيضللا

()1
()2
()3
()4
()5
()6

البجريم عل اخل يف  ،سليمان بن حممد بن عمر البجريم ( ،215/2 ،ا4945 ،)4مل 4446-م،
دار الك ف العلميا ،بريوت.
الكليللات معجل يف املصل لتات والفللروق اللغويللا  ،أبللو البقللا أيللوب بللن موسل احلرلليين الكفللوي ،ص، ، 294
(ا 4944 ،)2مل 4443-م مؤسرا الرسالا ،بريوت .
اإلس ذكار  ،أبو عمر يوسف بن عبدا بن حممد ابن عبد الرب النملري األحدلرل ( ،430/5،ا4949 ،)4م ل
4440م ،دار الوع  ،القامرة.ك اب املبروا  ،أبو بكر بن حممد بن س ل الررخر  ،12/4 ،دار املعرفا ،بريوت ،لبنان.
الكايف ،موفق الدين أبو حممد عبدا بن أبد بن حممد ابن قداما ،ا ،436/4دار مجر.
ك اب املبروا للررخر  ،12/4 ،الذخرية للقرايف  ، 454/4 ،البجريم علل اخل يلف ،412-414/4
الكايف البن قداما .436/4
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فإنما يناجي ربه – أو ربه بينه وبين قبلته – فال يبزقن في قبلته ،ولكن عن يسار أو تحت
قدمه" ثم أخو طرف ردائه ،فبزق فيه ،ورد بعضه على بعض وقال" :أو يفعل هكوا"(.)1
وجااه الداللااة :أن الن ل  بللزق يف ثوبلله ممللا يللدل عل ل ط للارة الب لزاق ،ولللو كللان جنرللا ملللا
دلك لله بثوب لله ،وي للدل أيض للا عل ل ط للارة النةام للا ،ألهن للا ل للو كاح للت جنر للا مل للا حك للا بي للده وألم للر
بغرل ا.
والبزاق واملةاا والنةاما سوا يف ال ارة.
قال الاافع " :يفرك املةلاا أو البصلاق أو ال لو ،أو الال ملن ال علام يلصلق بلالثوب تن يفلا
ال تنجيرا"(.)2
واخ لفوا يف حك البلغ من حيأ ال ارة والنجاسا عل قولو:
القول األول :للجم لور (اإلملام أبلو حنيفلا وحمملد ملن األحنلا وامللذمف ملن املالكيلا و
الاافعيا واحلنابلا) :البلغ طامر ألحه بزاق خيرج من أسفل احللق وليس من املعدة(.)3
الدليل :حديث أنس السابق
()4
قال اإلمام أبو حنيفا وحممد ":أن البلغ بزاق والبزاق طامر".
ورد يف املبرللوا ":أن الرطوبللا يف أعل ل احللللق تللرق ف كللون بزاقللا ويف أسللفله تللثةن ف كللون بلغمللا
وهبذا تبو أن خروجه ليس من املعدة بل من أسفل احللق ومو ليس مبولع للنجاسا فلالبلغ ملو
()5
النةاما".

()1
()2
()3

()4
()5

أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب الصالة ،باب حك البزاق باليد من املرجد ،حديأ رق (،111/1 )104
صتي البةاري ،حممد بن إمساعيل البةاري(،ا1118 ،)2مل 1991-م ،املك با العصريا ،بريوت.
األم ،حممد بن إدريس الاافع (،119/2 ،ا1122 ،)1مل 2001-م دار الوفا  ،املنصورة.
ك اب املبروا للررخر  ،14/1حاشيا اخلرش عل خم صر سيدي خليل  ،حممد بن عبدا بن عل اخلرش ،
(،149/1ا1111 ،)1مل 1991 -م ،دار الك ف العلميا ،بلريوت ،اجململو للنلووي ،410/2كالا القنلا
عن منت اإلقنا  ،منصور بن يوحس بن إدريس الب ويت ( ، 111/1،ا 1111 ،)1مل 1991-م ،عامل الك ف،
بريوت.
ك اب املبروا للررخر 14/1
املرجع الرابق 14/1
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القول الثاني :أل يوسف ملن األحنلا وامللزين الالافع و أ اخل لاب ملن احلنابللا :إن
البلغ جنس ،وقيده أبو يوسف إذا مأل الف حق الولو قياسا عل الق (.)1
قال أبو يوسف من األحنا " :البلغ إحدى ال باهع األربعلا فكلان جنرلا كلاملرة والصلفرا
()2
وألن خروجه من مولع النجاسات فكان جنرا باجملاورة".
الخالصة والترجيح:
للفق ا يف البلغ من حيأ ال ارة والنجاسا قوالن:القول األول للجم ور أن البلغ طامر
واس دلوا بدليل من الرنا الصتيتا واع ربوا البلغ كالنةاما والبزاق ألن خروجه من احللق
وليس من املعدة موطن النجاسا ،والقول الثاين:أن البلغ جنس قياسا عل الق ،ومل ير دلوا
بدليل عل صتا قوأ .
الق ااول الاااراجح :ق للول ا م للور ب للارة ال للبلغ  ،لص للتا ال للدليل ،وألن ال للبلغ كالنةام للا
واملةاا الذي خيرج من احللق ،أو ينزل ملن اللرأس ،و ألحله شل صلقيل ال يل صلق بله شل ملن
األجناس فكان طامرا والناس من لدن رسول ا اع لادوا أخلذ اللبلغ بلأطرا أرديل وأكملام
من غري حكري،مما يدل عل ط ارتله وأصلتاب القلول الثلاين مل يرل دلوا بلدليل علل صلتا قلوأ ،
فيبق عل األصل ومو ال ارة (.)3

( )1ك اب املبروا للررخر ،14/1اجملمو للنووي  ،410/2الكايف البن قداما.181/1 ،
( )2ك اب املبروا للررخر 14/1
( )3بللداهع الصللناهع يف ترتيللف الالراهع  ،عللال الللدين أبللو بكللر بللن مرللعود الكاسللاين ( ، 25/4،ا4936 ،)2م ل -
4436م ،دار الك ف العلميا ،بلريوت ،األوسلي يف الرلنن واإلتلا واإلخل ال  ،أبلو بكلر حمملد بلن إبلرامي بلن
املنذر ( ، 141/1،ا1104 ،)1مل1984 -م ،دار طيبا ،الرياض.
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حكم المخاط أو البزاق في المسجد:
اخ لف الفق ا يف املرألا عل ثالثا أقوال:
القااول األول :للجم للور (األحنللا وقللول للمالكيللا واحلنابلللا) يكللره املةللاا يف املرللجد
تنلزي ا له عن كل مر قذر(.)1
ال اادليل :ع للن أح للس ق للال :ق للال الرس للول " : البا ازاق ف ااي المس ااجد خطي ااة وكفارتها اا
دفنها"(.)2
وجاه الداللاة :البلزاق طلامر يف حفرله إال إحله مرل قذر طبعلا مملا يلدل علل كراملا البللزاق يف
املرجد وكذلك املةاا.
ورخ ل األحنللا بللدفن املةللاا للت حصللري املرللجد ،واألفضللل أال يفعللل ملللا روي عللن
النل  أحله رخل يف دفلن النةاملا يف املرلجد ،لقولله " :إذا قاا أحادكم إلاى الصاالة فاال
يبصااق أمامااه ،فإنمااا يناااجي اد مااا دا فااي مصااال  ،وال عاان يمينااه فااإن عاان يمينااه ملك ااً،
وليبصق عن يسار  ،أو تحت قدمه فيدفنها"(.)3
القااول الثاااني :أجللاز املالكيللا يف قللول ،املةللاا يف املرللجد املللاب أو ا صللف( )4أو للت
احلصري إن كان مبل ا(.)5
القول الثالث :للاافعيا وقول للمالكيا رمي املةاا والبزاق يف املرجد،واشاا املالكيلا
()6
اذا كان املةاا يؤذي الغري.
الدليل :قوله "البزاق في المسجد خطي ة وكفارتها دفنها".

()1

()2
()3
()4
()5
()6

بلداهع الصلناهع للكاسللاين  ،246/4مواملف ا ليللل لالرت خم صللر خليلل  ،حممللد بلن حممللد بلن عبللد اللربن املغللر
احل للاب الللرعيين  ،993-995/2 ،طبعللا خاصللا 4920مل ل 2330-م ،دار عللامل الك للف ،اجململلو للنللووي
 ،09-00 /9املب للد ش للرت املقن للع  ،أب للو إس للتق إبل لرامي ب للن حمم للد ب للن عب للدا ب للن حمم للد اب للن مفلل ل احلنبلل ل ،
( ،906-901/4ا4943 ،)4مل 4445 -م ،دار الك ف العلميا ،بريوت.
م ف للق عليه،أخرج لله احلمي للدي يف ك ابل له ا م للع ب للو الص للتيتو ح للديأ رقل ل (،162/2 ،)4444ا م للع ب للو
الصتيتو (البةاري ومرل ) ،حممد بن ف وت احلميدي ،قيق عل حرو البواب ،دار ابن حزم.
أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب الصالة ،باب دفن النةاما يف املرجد ،حديأ رق (.494 /4،)946
الحصب :احلجارة واحلص  ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .232/2
حاشيا الدسوق .001/4
حاشيا الدسوق  ،001/4اجملمو للنووي 00/9
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وجه الداللة :البزاق يف املرجد خ ي لا ،واخل ي لا توجلف اإلم علل فاعل لا مملا يلدل علل
رمي البزاق يف املرجد وكذلك املةاا.
الخالصة والترجيح:
مما سبق حالحيف تعدد أقوال الفق ا يف حك البصاق واملةاا يف املرجد.
فا م ور قالوا يكره املةاا يف املرجد ال تنجيرا إمنا اسل قذارا ،مرل دلو لديأ صلتي علل
ذلك،والقول الثاين للمالكيا جواز املةاا يف املرجد املاب أو ا صف إلمكاحيا دفنه واخفاؤه،
والقول الثالأ للاافعيا رمي املةاا يف املرجد ألحه ي ناىف مع قدسيا املكان ،
وبللالن ر يف األق لوال واألدلللا أرج ل القللول الثالللأ ب تللرمي املةللاا والب لزاق يف املرللجد .ألن ذلللك
ي ناىف مع قدسيا املكلان وتنزي له علن كلل مرل قذر لقولله تعلاىل :فِاي باي أ
اوت أ َِذ َن اللَّاه أَ ْن تا ْرفَ َاع
ِ
ِ
صِ
ال.)1(
َوي ْو َك َر ف َيها ْ
سبِّح لَه ف َيها بِالْغد ِّو َواآل َ
اسمه ي َ
وال مةي وال نة والبزاق يف املرجد إماحا للمرلجد ،واإلماحلا للد الرفلع ،فيتلرم املةلاا
وال للنة يف املر للجد ألن م للذه األم للور م للن املر ل قذرات ال للج ت للؤذي املص لللو ،وت للؤدي إىل تنف للري
املصلللو مللن الصللالة يف املرللاجد املل ةللا باملةللاا ،ولقللد ورد عللن الن ل  أحلله غضللف لرؤي لله
خناما كاحت يف قبلا املرجد ،عن أحس بن مالك  قال :رأى رسول اد  نخاماة فاي قبلاة
المسجد فغضاب حتاى احمار وجهاه ،فقامات امارأة مان األنصاار فحكتهاا ،وجعلات مكانهاا
خلوقاً( )2فقال رسول اد  :ما أحسن هوا"( )3وال ملو املرلاجد يف ملذا الوقلت ملن البرلي
والرجاد ،مما ي ر األقذار واألوساخ بر ولا ويصعف تن يف ا .

( )1سورة النور آيا (.)06
( )2خلوقا  :طيبا ي ةذ من الزعفران وغريه ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي،باب خلق .216/21
( )3أخرجلله ابللن ماجللا يف سللننه ،ك للاب املرللاجد وا ماعللات ،بللاب كراميللا النةامللا يف املرللجد ،حللديأ رقل ()562
 ، 214/4سنن ابن ماجلا ،أبلو عبلدا حمملد أ يزيلد بلن ماجلا القلزويين ،قيلق حمملد فلؤاد عبلد البلاق ،م بعلا
دار إحي ل للا الك ل للف العربيل ل للا ،ق ل للال األلباين:إسل ل للناده صتي ،سلر ل لللا األحادي ل للأ الصل ل للتيتا،حممد حاص ل للر الل ل للدين
األلباين(،423/5،ا4922،)4ه2332-م،مك با املعار  ،الرياض.
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ثانياً – الرعاف:
تعري ااف الرع اااف لغا اةً :م للن الرعل لف أي الر للبق واملب للادرة ومن لله أخ للذ الرع للا وم للو ال للدم
الرابق ،والرعا دم خيرج من األحف  -أي خروج الدم من األحلف  -ويقلال :الرعلا ملو اللدم
اخلارج من األحف بعينه(.)1
تعريف الرعاف اصطالحاً:مو الدم اخلارج من األحف(.)2
حكم د الرعاف من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق العلما عل جناسا الدم املرفوت(.)3
األدل اة:
وحااي إِلَا َّاي مح َّرم اا علَااى طَا ِ
ِ
ِ ِ
ااع أم يَط َْعمااه إِال أَ ْن
ًَ َ
 - 4قللال تعللاىل :قا ْال ال أَجااد فااي َمااا أ َ
ِ
ِ
ضط َّر
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ِه َّل لِغَْي ِر اللَّ ِه بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
يَكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َم ْسف ً
وحا أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي أر فَإنَّه ِر ْج ٌ
د غَف ِ
أ
يم.)4(
غَْيا َر بَ أاغ َوال َعاد فَِإ َّن َربَّ َ ٌ
ور َرح ٌ
وجه الداللة :ما حرم ا أكله ف و جنس ،مما يدل عل جناسا الدم املرفوت.
قال ابن العر  :اتفق العلما عل أن الدم حرام جنس ال يؤكل وال ين فع به ،وقلد عينله ا تعلاىل
يف قوللله تعللاىل :إِنَّمااا حا َّار َعلَاايكم الْميتَاةَ والا َّاد ولَحاام ال ِ
ال بِا ِه لِغَْيا ِر اللَّا ِاه فَ َما ِن
ْخ ْن ِزيا ِر َوَمااا أ ِها َّ
َ َ َ ْ
َْ َ َ َ ْ َ
()5
اد فَاال إِثْام علَي ِاه إِ َّن اللَّاه غَف ِ
ضط َّر غَيار ب أاغ وال َع أ
ايم م لقلا ،وعينله يف قولله تعلاىل:
اْ
َ َْ
َ ٌ
اور َرح ٌ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وحا
ق ْل ال أَجد في َما أوح َي إِلَ َّي م َح َّرًما َعلَى طَاع أم يَطْ َعمه إِال أَ ْن يَكو َن َم ْيتَاةً أ َْو َد ًماا َم ْساف ً

()1
()2
()3

()4
()5

لران العرب  ،تال الدين أبو الفضل حمملد بلن مكلرم بلن علل بلن أبلد أ القاسل ابلن من لور ، 4652/0 ،
دار املعار  ،القامرة ، ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .014/20
حاشيا الدسوق  ،234/4 ،شرت الزركا عل خم صر اخلرق .211/4
ك اب املبروا للررخرل  – 14/4حاشليا اخلرشل  - 463/4العزيلز شلرت اللوجيز  ،أبلو القاسل عبلد الكلرمي
بن حممد بن عبد الكرمي الرافع (، 01/4،ا 4945 ،)4مل 4445 -م ،دار الك ف العلميا ،بريوت ،املغين
 ،موفللق الللدين عبللد ا بللن أبللد بللن حممللد اب لن قدامللا ( ،949/4 ،ا4936 ،)4مل ل 4436-م ،دار عللامل
الك ف ،الرياض  ،المسفوح :يقال سف الدم ،أراق وسفك ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي956/6
سورة األحعام آيا (.)491
سورة البقرة آيا (. )450
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ِ
ضط َّر غَيار ب أاغ وال َع أ
ِ
د
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ِه َّل لِغَْي ِر اللَّ ِه بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
اد فَِإ َّن َربَّ َ
َْ َ َ
أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي أر فَإنَّه ِر ْج ٌ
غَف ِ
يم مقيدا باملرفوت ،وبل العلما امل لق عل املقيد(.)1
ٌ
ور َرح ٌ
 – 2عللن أمسللا بنللت أبللو بكللر الصللديق رلل ا عن للا قالللت ":سااتلت اماارأة رسااول اد 
فقالت :يا رسول اد ،أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الد مان الحيضاة كياف تصانع؟ فقاال
رسول اد  :إذا أصاب ثوب إحداكن الاد مان الحيضاة فلتقرصاه ،ثام لتنضاحه بماام ثام
لتصلي فيه"(.)2
وجه الداللة :أمر الن  بغرل الدم من الثوب ،مما يدل عل جناس ا  .وهبذا ي بلو لنلا جناسلا
الدم اخلارج من اادم بوجه عام .
والرعا دم حاز من األحف ،فيأخذ حك الدم يف النجاسا.
أثر الرعاف على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول :لألحنللا  :الرعللا حللاق للولللو  ،وظللامر مللذمف احلنابلللا أن كثللري الللدم يللنق
الولو .)3(.
األدلا اة:
 -1ما روي عن عاهاا رل ا عن ا عن الرسول  أحه قال" :من أصابه قايم أو رعااف
،أو قَلس ،أو موى فلينصرف وليتوضت ،ثم ليب ِن على صالته وهو في ذلد ال يتكلم"(.)4
وجه الداللة :وجوب الولو عل من أصابه الرعا  ،مما يدل عل حق الرعا للولو .

()1
()2
()3

()4

أحكللام القللرآن  ،أبللو بكللر حممللد بللن عبللدا بللن العللر (، 54/4،ا 4929، )2م ل – 2330م دار الك للف
العلميا ،بريوت.
أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب احلي  ،باب غرل دم احلي  ،حديأ رق (.446/4 ،)035
اللباب يف شرت الك اب  ،عبد الغين الغنيم امليداين (،43/4 ،ا 4059 ،)4مل 4411 -م  ،امل بعا املنرييا
بلاألزمر ،القللامرة  ،الاللرت الكبللري ، ،موفللق الللدين أبللو حممللد عبللدا بللن أبللد بللن حممللد بللن قدامللا (،41/2،ا)4
 4949مل 4440-م  ،مجر لل باعا ،مصر.
أخرج لله اب للن ماج للا يف س للننه،ك اب إقام للا الص للالة والر للنا في ا،ب للاب م للا ج للا يف البن للا عل ل الص للالة،حديأ رق ل
(.036-031/2،)4224قللال حمقللق الك للاب حممللد ف لؤاد عبللد الب لاق يف تعليقلله عل ل احلللديأ :يف الزواهللد يف
إسناده إمساعيل ابن عياش وقد روى عن احلجازيو ورواي ه عن لعيفا.
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 -2قول الرسول " :الوضوم من كل د سائل"(.)1
وجه الداللة :جيف الوللو ملن خلروج كلل دم ملن أي موللع كلان ملن البلدن ف جلاوز إىل
مولع يلتقه حك ال ري(.)2
 -0عن عاهاا رل ا عن ا قالت :جاامت فاطماة بنات أباى حباي رضاي اد عنهاا
إلى رسول اد  فقالت :يا رسول اد إنى امرأة أستحاض فال أطهر أفاتد الصاالة؟ قاال:
"ال ،إنما ذلد عرق وليست بالحيضة ،اجتنبى الصالة أيا محيضد ،ثم اغتسلى وتوض ي
لكل صالة ،وإن قطر الد على الحصير"(.)3
وجااه الداللااة :أمللر الرسللول  املر تالللا أن ت ولللأ لكللل صللالة ألحلله دم عللرق احفجللر،
وعلل وجوب الولو باحفجار دم العرق ال باملرور عل املةرج ،وكل دم خيرج من البدن ف و ملن
()4
عرق احفجر ،أو احق ع وكذلك الرعا .
 -9عللن ابللن عبللاس أحلله قللال  ":إذا كااان الااد فاحعااا فعليااه اوعااادة  ،وإن كااان قلاايال
()5
فليس عليه إعادة".
وجااه الداللااة  :كثللري الللدم حللاق للولللو والحللد للله إال أن يكللون فاحاللا والفللاح عنللد
احلنابلا ما يا فتاه كل إحران يف حفره (.)6

()1

()2
()3

()4
()5

()6

أخرجله الللدارق ين ،يف سللننه ،ك لاب ال للارة ،بللاب الولللو ملن اخلللارج مللن البللدن كالرعلا والقل واحلجامللا و للوه،
 ، 281 /1س للنن ال للدار ق للين  ،عل ل ب للن عم للر ال للدار ق لين (،ا 1121 ،)1م ل ل 2001-م  ،مؤسر للا الرس للالا،
بريوت،ل ل ل ل للعفه األلباين،سلر ل ل ل لللا األحادي ل ل ل للأ الض ل ل ل للعيفا واملول ل ل ل للوعا وأثرم ل ل ل للا علل ل ل ل ل األما،حمم ل ل ل للد حاص ل ل ل للر ال ل ل ل للدين
األلباين(،ا1112،)1ه1991-م،مك با املعار  ،الرياض.
اللباب يف شرت الك اب للميداين .10/1
أخرجه ابن ماجا يف سننه ،يف ك اب ال ارة وسنن ا ،باب ما جا يف املر تالا الج قد عدت أيام أقراه ا قبل أن
يرل ل ل مر هب ل للا ال ل للدم ،ح ل للديأ رقل ل ل ( ،121/1 )121ص ل للتته األلب ل للاين دون زي ل للادة قول ل لله" :وإن ق ل للر ال ل للدم علل ل ل
احلصللري"،إروا الغليللل يف م لري أحاديللأ منللار الرللبيل ،حممللد حاصللر الللدين األلبللاين(،111/1 ،ا1199،)1ه-
1919م ،املك ف اإلسالم ،بريوت.
بداهع الصناهع للكاساين 21/1
أخرجه البي ق يف سننه،ك اب الصالة،باب ما جيف غرله من الدم،104/2،قال عبد العزيز ال ريف :
إسناده صتي ،ال تجيل يف مري ما مل خيرج من األحاديأ وااثار يف إروا الغليل،عبد العزيز بن مرزوق ال ريف ،
ص(، )21مك با الرشد ،الرياض.
الارت الكبري البن قداما 11/2
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الق ااول الث اااني :للمالكي للا والا للافعيا ورواي للا للتنابل للا يف قلي للل ال للدم:الرع للا غ للري ح للاق
للولو (.)1
األدلة :
 - 4عللن أح للس " أن النب ااي  اح ااتجم فص االى ول اام يتوض اات ول اام ي اازد ع اان غس اال
محاجمه"(.)2
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ عل ل عللدم حق ل الولللو خبللروج الللدم مللن البللدن مللن غللري
الربيلو ،والرعا كذلك.
 - 2من حديأ طويل مذا جز منله :وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عارف
أنه ربي ة القو فرما بسهم ،فوضعه فيه فنازعه فوضعه ،وثبات قائماا يصالى ،ثام رماا بساهم
آخر فوضعه فيه ،فنازعه فوضاعه ،وثبات قائماا يصالى ثام عااد لاه الثالثاة فوضاعه فياه ،فن ازعه
فوضعه ،ثم ركع فسجد ثم أهب صاحبه فقال :اجلس فقد أتيت".)3(.
( )1االس ل ذكار البللن عبللد الللرب ، 253/2احلللاوي الكبللري يف فقلله الا للافع  ،أبللو احلرللن عل ل بللن حممللد بللن حبي للف
املل ل للاوردي ( ،233/4،ا 4949 ،)4مل ل ل ل 4449-م ،دار الك ل ل للف العلميل ل للا ،بل ل للريوت ،املغل ل للين البل ل للن قدام ل ل لا
.293/4
( )2أخرجه البي ق يف الرنن الكربى مع ا ومر النقل  ،يف ك لاب ال لارة ،بلاب تلرك الوللو ملن خلروج اللدم ملن غلري
خمللرج احلللد  ،494/4قللال ابللن حجللر يف يف إسللناده صللاح بللن مقاتللل ومللو لللعيف ،تلةللي احلبللري يف م لري
أحاديللأ الرافع ل الكبللري ،أبللد ب للن عل ل بللن حجللر العرللقالين( ، 232/4،ا 4946 ،)4م ل ل 4441 -م،
مؤسرل للا قرطبل للا ، ،الرل للنن الكل للربى ويف ذيلل لله ا ل للومر النق ل ل  ،أبل للو بكل للر أبل للد بل للن احلرل للو بل للن عل ل ل البي ق ل ل
4099،مل(،ا ،)4م بعا جملس داهرة املعار الن اميا،حيدر أبادل.
( )3أخرجلله البي قل يف الرللنن الكللربى ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب تللرك الولللو مللن خللروج الللدم مللن غللري خمللرج احلللد ،
 ،493/4احلديأ بالكامل" :عن جابر بن عبد ا قال :خرجنا مع رسول ا  ىف غزوة ذات الرقا من خنل،
فأصاب رجل من املرلمو امرأة رجل من املاركو ،فلما احصر رسول ا  قافال أت زوج ا وكان غاهبا ،فلما
أخرب اخللرب حللف ال ين ل حلر ي ريلق ىف أصلتاب حمملد دملا ،فةلرج ي بلع أثلر رسلول ا  فن لزل رسلول ا 
منلزال فقال" :من رجل يكلؤحا ليل نا مذه؟" .فاح لدب رجلل ملن امل لاجرين ورجلل ملن األحصلار فقلاال :لن يلا رسلول
ا  .قال" :فكوحا بف الاعف" .فلما أن خرجلا إىل فل الالعف قلال األحصلارى للم لاجرى :أى الليلل أحلف إليلك
أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال :بل اكفا أولله .فالل جع امل لاجرى فنلام ،وقلام األحصلارى يصلل  ،وأتل زوج امللرأة
فلما رأى شة الرجل عر أحه ربي ا (حارس) القوم فرماه بر  ،فولعه فيه فن لزعه فولعه ،وثبت قاهما يصل ،
م رماه بر آخر فولعه فيه ،فن لزعه فولعه ،وثبت قاهما يصل م علاد لله الثالثلا فوللعه فيله ،فنل لزعه فوللعه ،م
ركع فرجد م أمف صاحبه فقال :اجلس فقلد أتيلت .فوثلف فلملا رآللا الرجلل علر أحله قلد حلذرا بله ف لرب ،فلملا
رأى امل اجرى ما باألحصارى من اللدما قلال :سلبتان ا أفلال أمبب لا أول ملا رملاك؟ قلال :كنلت ىف سلورة أقرأملا،
11

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

وجه الداللة :إحه خرج من املصل دما كثرية واس مر يف الصالة ،وعل الن  ذلك ومل
ينكللره ،ومللذا حممللول علل أن تلللك الللدما مل يكللن كللس ثيابلله من للا إال قليللل يعفل عللن مثللله ،ممللا
يدل عل أن الدم اخلارج من غري الربيلو غري حاق للولو وكذلك الرعا (.)1
الخالصة والترجيح:
ممللا سللبق حللرى أن الفق للا اخ لفلوا يف حقل الولللو بالرعللا  ،وكللل فريللق احل بأدلللا مللن
الرنا ومن املعقول.
احل أصللتاب القللول األول بعللدة أحاديللأ ،أصللت ا حللديأ املر تالللا ،فتللديأ مللن
أصابه ق ( -لعيف) وحديأ "الوضوم من كل د سائل" لعفه األلباين.
ي ل للرى أص ل للتاب م ل للذا الق ل للول أن الرع ل للا ح ل للاق للول ل للو ،ألح ل لله خ ل للروج دم جن ل للس م ل للن
البدن،وقيده احلنابلا خبروج كثري الدم .
والقللول الثللاين الرعللا ال يللنق الولللو واح ل أصللتاب مللذا القللول بعللدة أحاديللأ ،أحرللن ا
حديأ جابر يف غلزوة ذات الرقلا  ،وحلديأ أحلس للعيف ،ودالللا حلديأ جلابر أحله خلرج اللدم
مللن األحصللاري واس ل مر يف صللالته ،ولللو حق ل خللروج الللدم الولللو ملللا جللاز للله الركللو والرللجود
وإمتام الصالة ،وعل بذلك الرسول  ومل ينكره ومذا حممول عل أن تلك الدما مل يكلن كلس
من للا إال القليللل يعف ل عللن مثللله ،واح ج لوا أيضللا أن مللا ال يب للل قليللله ال يب للل كثللريه ،كا اللا
امل غ للري .وأن الول للو اجملم للع علي لله ال جي للف أن حيكل ل بنقض لله إال ج للا م للن ك للاب أو س للنا ،ال
()2
معارض ملثل ا أو باإلتا من األما،
بللالن ر إىل أدلللا كللل مللن الق لولو ي للر لنللا أن األدلللا الللج اع مللدوا علي للا في للا الضللعيف وفي للا
الصللتي واحلرللن ،لللذلك ال ككللن الاجللي مللن حيللأ قللوة الللدليل ولللعفه ،إمنللا بالقيللاس واحلجللا
العقليا.
يف القول األول ال ككن قياس دم االس تالا عل الرعا ،ألن االس تالا دم خرج
من الربيل وإن كان دم عرق ،بدليل أن الفق ا أتعوا عل وجوب ال ارة من ري الدبر،
فل أحف أن أق ع ا حر أحفدما ،فلملا تلابع علل الرمل ركعلت فذذح لك ،وأمي ا للوال أن ألليع ثغلرا أملر رسلول
ا  ف ه لق ع حفر قبل أن أق ع ا أو أحفدما".
( )1اجملمو للنووي .62 /2

( )2اإلس ذكار البن عبد الرب  ،211/2اجملمو للنووي 12/2
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وأتعوا عل أن ال ولو من ا اا امل غري اخلارج من الف ( ،)1ومذا ري وذاك ري إمنا اخ لف
املةرج ،وبذلك اخ لف احلك  .لذلك ال يقاس اخلارج من ساهر البدن عل اخلارج من الربيلو
ألن الربيلو خمرج احلد .
لذلك أرج القول الثاين أن الرعلا غلري حلاق للوللو  ،لعلدم وجلود دليلل صلتي علل
حقضلله للولللو  ،فالولللو شللرا لصللتا الصللالة ،فلللو كللان خللروج الللدم مللن البللدن حللاق للولللو
لبينه لنا .
قال ابن املنذر( :)2وليس وجوب ال ارات من أبواب النجاسات بربيل ،ولكن ا عبادات
قلد جيلف علل امللر الولللو خبلروج اللري ملن دبللره ،م جيلف عليله كلذلك غرللل األطلرا واملرل
بللالرأس وتللرك أن كللس مولللع احلللد مبللا أو حجللاره ،وقللد جيللف خبللروج املللين ومللو طللامر غرللل
تي للع الب للدن وجي للف خب للروج الب للول غر للل أعض للا الول للو والب للول جن للس وجي للف بال ق للا اخل للاحو
االغ رال وكل ذلك عبلادات وغلري جلاهز أن يقلال إن ال لارات إمنلا لف لنجاسله ملرج فنجعلل
النجاسات قياسا علي ا ،بل م عبادات ال جيوز القياس علي ا(.)3
حكم صالة من أصابه رعاف:
الرعللا يب ل ل بلله املللر وال حيلللا للله بلله ،أي أحلله ال يكللون عمللدا ،فللاذا رعللف املصللل مللل
تب ل صالته فيعيدما املصل أم يكمل ا بالبنا علي ا؟
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القول األول :لألحنا يف روايا ،وقول للمالكيا ،والاافعيا يف القدمي ،وروايا علن اإلملام
أبد :الرعا ال يب ل الصالة ،ألحه غري عمد والراعف يبين عل صالته(.)4
()1
()2

()3
()4

األوسي يف الرنن واإلتا واالخ ال البن املنذر .459/4
حممد بن إبرامي بن املنذر النيرابوري ،أبو بكر :فقيه جم د ،من احلفام .كان شي احلرم مبكا .قال الذم " :ابن
املنللذر صللاحف الك للف الللج مل يصللنف مثل للا" ،ومللن ك بلله "املبرللوا" يف الفقلله ،و "األوسللي يف الرللنن واإلتللا
واإلخ ل ال " و "اإلش لرا عل ل مللذامف أمللل العل ل " و "اخ ل ال العلمللا " و "تفرللري القللرآن" ،األعللالم للزركل ل
.249/1
األوسي يف الرنن واإلتا واالخ ال البن املنذر .45/4
ك للاب املبرللوا للررخر ل  ،464/4بللداهع الصللناهع للكاسللاين  ،223/4موامللف ا ليللل لاللرت خم صللر خليللل
للت ل للاب ، 404/2حاش ل لليا اخلرش ل ل ل  ، 994/4احل ل للاوي الكب ل للري يف فق ل لله الا ل للافع للم ل للاوردي ، 439/2
اجململلو للنللووي  ،1/9مرللاهل اإلمللام أبللد بللن أبللد حنبللل وإسللتق بللن رامويلله  ،إسللتق بللن منصللور املللروزي ،
( ،035/2ا 4921 ، )4مل 2339 -م ،ا امعا اإلسالميا ،املدينا املنورة.
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األدلة:

 -4علن عاهالا رلل ا عن لا عللن النل  قلال" :إذا قااام أحادكم فااي صااالته أو
قلس أو رعف ،فليتوضت ثم ليبن ِِعلى ما مضى من صالته ما لم يتكلم"(.)1
 -2عن حافع ":أن عبد اد بن عمر كان إذا رعف في الصالة انصرف فتوضت
()2
ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم ".
وجه الداللة :من أصابه الرعا ومو يف صالته ي ولأ ويكمل صالته ،يف حال مل تب ل بكالم
أو وه.)3( .
الق ااول الث اااني :األحن للا يف رواي للا وق للول للمالكي للا  ،والا للافع يف ا دي للد وم للو الص للتي يف
امللذمف و الصللتي مللن ملذمف احلنابلللا ،ب لللت صلالته وال جيللوز البنللا بلل جيللف أن يرل أحف ا
(أي يب دأما).)4( .
األدلة:
كي إلااى النبااي  الرجاال يخياال إليااه أنااه يجااد
 -4عللن عبللاد عللن عملله  قللالٌ :شا َ
العيم في الصالة قال" :ال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(.)5
 - 2ما روي عن عل بن طلق  قلال :قال رساول اد " :إذا فساا أحادكم فاي
صالته فلينصرف ،فليتوضت ،وليعد صالته"(.)6
( )1أخرجلله البي ق ل يف الرللنن الكللربى يف ك للاب ال للارة ،بللاب تللرك الولللو مللن خللروج الللدم مللن غللري خمللرج احلللد
 ،492/4و لعفه البي ق .
( )2أخرجه البي ق يف الرنن الكربى يف ك اب الصالة ،باب من قال يبين من سبقه احلد ،241/2،

قال البي ق :مذا عن ابن عمر صتي .
()3
()4

()5
()6

اإلس ذكار البن عبد الرب  ،252 /2احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .439/2
ك اب املبروا للررخرل  ،464 /4مواملف ا ليلل لالرت خم صلر خليلل للت لاب  ،404/2حاشليا اخلرشل
 ،994/4احلللاوي الكبللري يف فقلله الاللافع للمللاوردي  ،439/2اجململلو للنللووي  ،1/9مرللاهل اإلمللام أبللد بللن
أبد حنبل وإستق بن رامويه للمروزي .036/2
م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك اب ا مع بو الصتيتو ،حديأ رق (936/4 ،)556
أخرجه أبو داود يف سننه ،يف ك اب ال ارة ،باب من حيد يف الصالة ،ص( ، )96سنن أ داود  ،سليمان بن
األشللعأ الرجر ل اين ،بيللت األفكللار الدوليللا ،الرياض،قللال األلباين:إسللناده لعيف،لللعيف سللنن أ داود،حممللد
حاصر الدين األلباين(،ا4920،)4ه2332-م،مؤسرا غلراس للنالر،الكويت ،وللعفه شلعيف األرحلاؤوا ،يف
تعليقلله عل ل ك للاب صللتي ابللن حبللان باتيللف ابللن بلب لان ،4/6 ،صللتي ابللن حبللان باتيللف ابللن بلبللان ،األمللري
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وجااه الداللااة :يف احلللديثو الرللابقو أمللر الن ل  مللن أحللد باالحص لرا مللن الصللالة،
واالحص لرا مللن الصللالة يق ض ل اخلللروج من للا ،وألحلله حللد يف الصللالة كنعلله مللن املض ل في للا
فوجف أن كنعه من البنا (.)1
الخالصة والترجيح:
لقد اس دل أصتاب القول األول ديأ رسلول ا " :إذا قاام أحادكم فاي صاالته أو
قلس أو رعف فليتوضت ثم ليبن على ما مضى من صاالته ماا لام ياتكلم )2(".وألحله حلد يف
صالته بغري فعله فوجف أن ال يب ل ا.
ومذا احللديأ للعيف ،ألحله روايلا إمساعيلل بلن عيلاش علن ابلن جلري  ،علن ابلن أ مليكلا،
وعل للروة ،وعل ل ل أحل لله لل للو ص ل ل لكل للان قولل لله ( وبنا ااى علا ااى صا ااالته) ،حي مل للل أن معل للا البنل للا
االس نا  ،كما تقول العرب :با الرجل داره إذا اس أحف ا(.)3
أما أصتاب القول الثاين فلقد اس دلوا بقوله  قال" :ال ينصارف حتاى يسامع صاوتاً أو
يجد ريحاً( .)4فأمره باالحصلرا حلو حلدو الصلوت واللري  ،واالحصلرا ملن الصلالة يق ضل
اخلروج من ا ،وألحه حد يف الصالة كنعه من املض في ا فوجف أن كنعه من البنا علي ا أصله
حللد العامللد ،وألن "كللل م للا أب للل ال للارة أب للل الص للالة" ،كاحقضللا مللدة املر ل  ،وألن م للا
اس وى عمده وس وه يف إب ال ال ارة اس وى عمده وس وه يف إب ال الصالة كاالح الم ،وألن
ما منع من الصالة باحلد العامد منع من الصالة باحلد الرابق قياسا عل املض في ا(.)5
أرجااح القااول الثاااني :أحلله ال جيللوز بنللا الراعللف عل ل صللالته إمنللا عليلله ق ع للا لغرللل الللدم
واب للداه ا ،ألن خ للروج ال للدم ال للنجس م للن األح للف ير ل دع غر للله  ،ألح لله ال جي للوز االس ل مرار يف
الصالة مع جناسا البدن أو الثوب لقول الرسول  يف حديأ أمسا رل ا عن ا" :فلتقرصاه

()1
()2
()3
()4
()5

عال الدين عل الفارس ابن بلبان ،قيق شعيف األرحاؤوا (،ا 4949 ،)2مل 4440 -م  ،مؤسرا الرسالا،
بريوت.
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .431/2
سبق مرجيه ص(.)25
اسااتَتْنَا ْفت العاايم :أخللذت فيلله واب دأتلله ،املصللبات املنللري يف غريللف الاللرت الكبللري ،أبللد بللن حممللد بللن عل ل املقللري
ْ
الفيوم ،26/4،ك اب األلف ،املك با العلميا ،بريوت.
سبق مرجيه ص(.)25
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .431/2
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ثا اام لتنضا ااحه بما ااام ثا اام لتصا االي فيا ااه"( ،)1وقول لله  للمر تال للا" :فاغسا االي عنا ااد الا ااد
وصلي"( ،)2فان أصاب بدن املصل أو ثوبه دم الرعا فقد فلقد شرا ال ارة ،وال ارة شرا
اب دا يف الصالة وشرا دوام ،لذلك وجف غرله مما ي لف عمال كثريا وحركا تب ل الصالة.

( )1سبق مرجيه ص(.)22
( )2أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب احلي  ،باب االس تالا ،حديأ رق (.446/4،)036
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املطلب الثاني

املنفصـــــــل من األذنني
أوالً  -شمع األذن:
مل ت ن للاول ك للف الفق لله حكل ل مش للع األذح للو ،باسل ل ثنا ك للف املالكي للا فق للد ورد يف حاش لليا
الدس للوق "وأوىل خ للر األذن" أي ط ارت لله( ،)1وأيض للا مل يل لذكر يف النجاس للات ف لليف م للن ذل للك
ط ارته كاملةاا والعرق والدمع.
ثانياً  :القيح الخارج من األذنين:
تعريف القيح لغة :امللدة اخلالصلا اللج ال خيال لا دم ،وقيلل :ملو الصلديد اللذي كأحله ملا
فيه شكلا دم(.)2
المعنااى االصااطالحي ال يخاارج عاان المعنااى اللغااوي :فللالقي مللو امللدة الللج ال خيال للا
دم(.)3
األلفاظ ذات الصلة:
الصديد :تعريف الصديد لغا :ما ا رت الرقيق املة لي بالدم قبل أن تغليف املدة(.)4
المعنى االصطالحي :ما ا رت الرقيق واملة لي بالدم قبل أن تغليف املدة(.)5
لقد أورد علما اللغا تعريف الصديد يف ك ف اللغا مبعا القلي يف علدة مواللع فقلال ابلن
سيده(:)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

حاشيا الدسوق .13/4
لران العرب البن من ور  ،0544/1تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .65/5
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .494/4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ،263/3لران العرب البن من ور.2943 /9
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .494/4
علل بللن إمساعيللل ،املعللرو بللابن سلليده ،ولللد سللنا ( 043م ل) أبللو احلرللن :إمللام يف اللغللا وآداهبللا .ولللد مبرسلليا (يف
شرق األ حدلس) واح قل إىل داحيا ف ويف هبا .كان لريرا (وكذلك أبوه) واش غل بن الاعر ملدة ،واحق لع لألملري أ
ا ي جمامد العامري وحبغ يف آداب اللغا ومفرداهتا ،فصنف "املةص " و "ا كل وا ليي االع ل " وغلري ذللك.
تويف سنا (913مل) ،األعالم للزركل .269-260/9
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الصديد :القي الذي كأحه ما وفيه شكلا (برة) ،وقلال ابلن األثلري( :)1الصلديد ملو اللدم
والقي الذي يريل من ا رد(.)2
من ال عريفات الرلابقا حلرى أن القلي والصلديد خيرجلان ملن ا لرت إذا تعفلن إملا ملع دم أو
بدوحه ،ف ارة يذكران سويا ،وأخرى ينفرد أحدلا بالذكر دون ااخر.
حكم القيح من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفللق الفق للا علل جناسللا القللي  ،ألحلله دم اسل تال إىل حللنت ،فللاذا كللان الللدم جنرللا فللالقي
أوىل(.)3
الا اادليل :ق للول الرسل للول  يف ال للدم يف ح للديأ أمسل للا رل ل ل ا عن للا" فلتقرصا ااه ،ثا اام
لتنضحه بمام ثم لتصلي فيه"(.)4
وجا ااه الدالل ا ااة :يل للرى الفق ل للا القل للي مبنل ل لزلا الل للدم ألحل لله دم اس ل ل تال اىل حل للنت ومل للو مل للن
اث ،)5(وال ب للا الر للليما ترل ل ةبأ م للذه
ْخبَائِا َ
املرل ل قذرات ،ق للال تع للاىلَ  :وي َح ا ِّار َعلَ ا ْاي ِهم ال َ
األشيا وال ترمي دليل النجاسلا ،إذ اللنجس اسل للمرل قذر والقلي مملا ترل قذره ال بلا الرلليما
الس تال ه إىل خبأ وحنت راهتا .فأحلق القي بالدم وثبت حك الدم فيه(.)6

( )1ابن األثري ( 636 -199مل) املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الايباين ا زري ،أبو
الرعادات ،جمد الدين :ا د اللغوي األصوي .ولد وحاأ يف جزيرة ابن عمر .واح قل إىل املوصل ،فاتصل
بصاحب ا ،فكان من أخصاهه .وأصيف بالنقرس فب لت حركا يديه ورجليه .والزمه مذا املرض إىل أن توىف يف
إحدى قرى املوصل ،من ك به " الن ايا يف غريف احلديأ واألثر" ،و " جامع األصول يف أحاديأ الرسول "  ،و "
اإلحصا يف ا مع بو الكاف والكاا " يف ال فرري ،و " املرصع يف اابا واألم ات والبنات " و غريما" ،
األعالم للزركل .252/1
()2
()3
()4
()5
()6

تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .263/3
بداهع الصناهع للكاساين ،29/4موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب  ،413/4األم للالافع ،94/2
املغين البن قداما .294/4
سبق مرجيه ص(.)22
سورة األعرا آيا (.)415
بداهع الصناهع للكاساين  ،63/4موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب  ،413/4األم للاافع ،94/2
املغين البن قداما .294/4
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أثر القيح الخارج من األذن على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول( :األحنللا يف روايللا واحلنابلللا يف كثللري القللي ) القللي حللاق للولللو  ،وقيللده
األحنا بأحه إذا خلرج القلي أو الصلديد ملن األذن ،ملع الوجلع ينل ق وللو ه ،ألحله خلرج ملن
ا رت(.)1
الدليل :قول الرسول  يف حديأ فاطما رل ا عن ا" :إنه د عارق فتوضا ي لكال
صالة"(.)2
وجه الداللة :ألحه جناسا خارجا ملن البلدن أشلب ت اخللارج ملن الرلبيل ،فينل ق خبروجله
الولو (.)3
القااول الثاااني :األحنللا يف روايللا واملالكيللا والاللافعيا واحلنابلللا يف قليللل القللي  :الين ل ق
الولو  ،وقيده األحنا خبروج القي و وه من األذن دون وجع(.)4
الادليل :أن ابان عمار  عصاار بثارة كانات بجبهتاه فخاارح منهاا د وقايح ،فمسااحها
فصلى ولم يتوضت(.)5
وج ااه الدالل ااة :يللدل احلللديأ عل ل عللدم حق ل الولللو  ،خبللروج القللي أو الللدم مللن غللري
الربيلو.
القول الراجح :مما سبق حرى أن الفق ا أثب وا حك الدم للقي  ،لذلك أرج عدم حق
الولو خبروج القي من األذحو ،مر دلا باألدلا الرابقا يف مرألا أثر الرعا عل الولو (.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

الف اوى اأنديا ،الالي ح لام وتاعلا ملن علملا اأنلد ، 40/4،دار الك لف العلميلا ،بلريوت( ،40/4 ،ا،)4
4924مل2333-م،كاا القنا للب ويت .449/4
سبق مرجيه ص(.)20
كاا القنا للب ويت.449/4
الف ل للاوى اأنديل للا للال للي ح ل للام  ،40/4الل للذخرية للق ل لرايف ،206 / 4 ،األم للال للافع  ،93/2كال للا القنل للا
للب ويت .449/4
أخرجلله البي قل يف الرللنن الكللربى ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب تللرك الولللو مللن خللروج الللدم مللن غللري خمللرج احلللد ،
 ،494/4قال األلباين :سنده صتي ،سلرلا األحاديأ الضعيفا واملولوعا وظاثرما عل األما.
اح ر ص (  )26-22من مذا البتأ.
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املبحث الثاني
املنفصل من الفم
الق ا ايم:
تعريف القيم لغةً :قا يق واس قا  ،وتقيأ تكللف القيلأ ،ويف احللديأ أن رسلول ا 
ق للال ":م اان ذرع ااه الق اايم فل اايس علي ااه قض ااام وم اان اس ااتقام عم ااداً فل ا ِ
ايقض"( ،)1وال قي للؤ م للو
اس ةراج ما يف ا و عامدا ،ويقال :قا فالن ما أكل إذا ألقاه(.)2
تعريف القيم اصطالحاً :مو اخلارج من ال عام بعد اس قراره يف املعدة(.)3
األلفام ذات الصلا :القلس
تعرياف القلااس لغاةً :مللو القللذ بال علام وغللريه ،وقيللل ملو القل  ،وقيللل ملو مللا خيللرج إىل
الف من ال عام والاراب ،وا مع أقالس(.)4
تعريف القلس اصاطالحاً :ملو دفعلا ملن امللا تقذفله املعلدة ،أو يقذفله ريل ملن فل املعلدة
وقد يكون معه طعام(.)5
وجه العالقة بين القيم وال َق ْلس:
ورد يف ك ف اللغا القلس ق  ،وقللس يقلس :قا وغثت حفره(.)6
فالقلس ق ويأخذ حكمه من حيأ ال ارة والنجاسا ،ولقد وردت أحاديأ ذكلر في لا
القلس والق قلال رسلول ا  ": إذا قاام أحادكم فاي صاالته أو قلاس أو رعاف ،فليتوضات
()7
ثم ليبنِ على ما مضى من صالته ما لم يتكلم".
( )1أخرجه الامذي يف سننه يف ك اب الصوم ،باب ما جا فيمن اس قا عمدا،حديأ رق (، 34/0 ،)523
قال الامذي :حديأ حرن غريف

()2
()3
()4
()5
()6
()7

لران العرب البن من ور ،0544/1تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .033/4
حاشيا الدسوق .14/4
لران العرب البن من ور ،0523/1تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .044/46
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .409 /4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ،042/46املعج الوسيي .519/2
سبق مرجيه ص(.)25
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ولقللد ورد يف ك للف الفقلله" القلللس حكملله حكل القل "( ،)1واسل دلوا بأدلللا القلللس علل
الق .
حكم القيم من حيث الطهارة والنجاسة:
للفق ا يف حك الق من حيأ ال ارة والنجاسا قوالن.
القول األول :للجم ور (ذمف األحنا واملالكيا ،والاافعيا ،واحلنابلا )إىل أن الق
جنس (.)2
األدلة:
-4حديأ عمار بن ياسر  أن النبى  قاال لاه :ياا عماار ماا نخامتاد وال دماو عينياد
إال بمن ا ازلة المااام الااوي ف اي ركوتااد ،إنمااا تغساال ثوبااد ماان البااول والغااائ والمن اي والااد
والقيم.)3(".
وج ااه الدالل ااة :غر للل الث للوب بامل للا م للن الب للول والغ للاهي وامل للين وال للدم والق ل  ،ي للدل علل ل
جناس .
 -2ما روي عن عاهاا رل ا عن ا عن الرسول  إحه قال" :من أصابه قيم أو رعااف أو
قلس أو أموى فلينصرف وليتوضت ،ثم ليبنِ على صالته وهو في ذلد ال يتكلم.)4(".
وجه الداللة :يلدل احللديأ علل وجلوب الوللو ملن القل والرعلا والقللس وامللذي مملا
يدل عل جناسا الق .
-0عن معدان بن أ طلتا عن أ الدردا  :أن النبي  قام فتوضت فلقيت ثوبان

()1
()2

()3
()4

بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين، 25/4موامل للف ا ليل للل لال للرت خم صل للر خليل للل للت ل للاب ،451/2اجململ للو للنل للووي
،9/9كاا القنا للب ويت.441/4
بداهع الصناهع للكاساين  ،29/4الف اوى اأنديا للاي ح ام  ،14/4حاشيا الدسوق  ،14/4موامف ا ليل
لا للرت خم ص للر خلي للل للت للاب  ،409/4األم للا للافع  ،94/2احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع للم للاوردي
 ،233/4املغين البن قداما ،295/4كاا القنا للب ويت .449/4
أخرجلله البي قل يف الرللنن الكللربى ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب إزالللا النجاسللات باملللا دون سللاهر املاهعللات ، 49/4
قال البي ق  :مذا باطل ال أصل له.
سبق مرجيه ص (.)22
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بمسجد دمعق فوكرت ذلد له فقال:صدق أنا صببت له وضوم "(.)1
وجه الداللة :يبو احلديأ أن رسول ا  قا ف ولأ ،أي أن الق موجف للولو مملا يلدل
عل جناس ه.
القول الثاني( :قول للمالكيا) ط ارة الق غري امل غري عن حال ال عام.)2( .
الدليل:
عن مالك" :أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مراراً وهو في المساجد فاال ينصارف وال
يتوضت حتى يصلي"(.)3
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ علل أن القلللس غللري حللاق للولللو  ،ألحلله طعللام غللري م غللري ،لللذلك
ف و طامر.
الخالصة والترجيح:
للفق للا يف حك ل الق ل م للن حي للأ ال للارة والنجاس للا ق للوالن :األول  :جناس للا الق ل  ،ولق للد
اسل دلوا علل ذلللك لديأ عملار :وقللال فيله البي قل باطللل ال أصلل لله  ،وحللديأ عاهالا أيضللا
لللعيف فللال يصل اإلسل الل هبمللا علل جناسللا القل  ،ولقللد اع مللد الفق للا علل أن اخلللارج مللن
البللدن مللن غللري الرللبيل ينقرل إىل قرللمو :طللامرا وجنرللا ،فال للامر ال يللنق الولللو للال مللا،
والللنجس يللنق الولللو يف ا ملللا"( .)4فاس ل دلوا مللن ذلللك عل ل أن الق ل جنللس ألحلله حللاق
للولللو .،ومللذا القللول غللري مرللل بلله ،ألن ال لري اخلارجللا مللن ال لدبر طللامرة باتفللاق الفق للا (،)5
ورغ ذلك أتع الفق ا أهنا حاقضا للولو (.)6
()1

()2
()3

()4
()5
()6

أخرجه الامذي يف ك اب ال لارة ،بلاب ملا جلا يف الوللو ملن القل والرعا ،حلديأ رقل (،490/4 ،)35
قلال الاملذي :وقلد جلود حرلو املعلل ملذا احلديأ،وحلديأ حرلو أصل شل يف ملذا البلاب ،ا لامع الصلتي
"سللنن الامللذي"  ،أبللو عيرل حممللد بللن عيرل ابللن سللورة الامللذي  ،قيللق :أبللد حممللد شللاكر ،م بعللا مصل ف
البا احلل .
حاشيا اخلرش  ،414/4حاشيا الدسوق .14/4
أخرجه الليث يف املوطأ يف ك اب ال ارة ،باب ما ال جيف منه الولو ،حديأ رق ( ،14/4 ،)13موطأ اإلمام
مالك  ،حيىي بن حيىي الليث األحدلر  ، ،قيق باار علواد معلرو ( ،ا4945 ،)2م ل4445 -م دار الغلرب
اإلسالم .
املغين البن قداما .295/4
ب ل ل ل ل للداهع الص ل ل ل ل للناهع للكاس ل ل ل ل للاين ، 21/4حاش ل ل ل ل لليا الدس ل ل ل ل للوق  ،440/4احل ل ل ل ل للاوي الكب ل ل ل ل للري يف فق ل ل ل ل لله الا ل ل ل ل للافع
للماوردي ،463/4املغين البن قداما .236/4
اإلتا البن املنذر ص (.)00
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أمللا حللديأ معللدان ابللن أ طلتللا ،ال يللدل داللللا والللتا علل جناسللا القل  ،إمنللا دل علل أن
الن ل  تولللأ بعللدما قللا  ،ومللذا للليس حجللا وال دللليال عل ل جناسللا الق ل  ،ألحلله عليلله الصللالة
والرالم كان ي ولأ لكل صالة ،ولذلك أرج بقا الق عل أصله ومو ال ارة ،لعدم وجلود
ح صتي صري يدل عل جناس ه.
أثر القيم على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا ثالثا أقوال:
القول األول( :قول زفر من األحنا ) الق حاق للولو كثريه وقليله(.)1
الدليل :قول الرسول " :القلس حدث"(.)2
وجه الداللة :القلس حد من غري فصل بو القليلل والكثلري وألن احللد اسل خللروج اللنجس
وقد وجد ،ألن القليل خارج جنس ،كالكثري فير وي فيه القليل والكثري،والق كلالقلس حلاق
للولو كثريه وقليله (.)3
القول الثاني( :ذملف األحنلا واحلنابللا يف كثلري القل ) أحله حلاق للوللو  ،و قيلده األحنلا
مبا كان مل الف ف و حاق للولو (.)4
األدلة
 -4قول الرسلول " :من قام أو رعف أو أموى ،فلينصرف وليتوضت وليبن علاى صاالته
ما لم يتكلم"(.)5
 -2عن ابن جري عن أبيله  قلال :قلال رسلول ا " :إذا قاام أحادكم أو قلاس أو وجاد
موياً وهو في الصالة فلينصرف فليتوضت ،وليرجع فليب ِن على صالته ما لم يتكلم.)6(".

()1
()2
()3
()4
()5
()6

بداهع الصناهع للكاساين .26/4
أخرجلله الللدار ق للين يف سللننه ،يف ك للاب ال ارة،بللاب يف الولللو مللن اخلللارج مللن البللدن كالرعللا والق واحلجامللا
و وه،حديأ رق ( ،239/4،)159وقال سوار ماوك ومل يروه عن زيد غريه.
بداهع الصناهع للكاساين .26-21/4
الف اوى اأنديا للاي ح ام  ،14/4املغين البن قداما .295/4
أخرجلله البي ق ل يف الرللنن الكللربى يف ك للاب ال للارة ،بللاب تللرك الولللو مللن خللروج الللدم مللن غللري خمللرج احلللد ،
 ،492/4لعفه البي ق .
أخرجه البي قل يف الرلنن الكلربى يف ك لاب ال لارة ،يف بلاب تلرك الوللو ملن خلروج اللدم ملن غلري خملرج احللد ،
 ،492/4قال البي ق مذا مو الصتي عن ابن جري ومو مرسل.
11

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

 -3عن معدان بن أ طلتا عن أ الدردا " :أن النبي  قام فتوضت فلقيت
ثوبا ااان فا ااي مسا ااجد دمعا ااق فا ااوكرت لا ااه ذلا ااد فقا ااال :صا اادق أنا ااا صا ااببت لا ااه
وضوم "(.)1
وجه الداللة :الق حاق للولو ألحه خارج يلتقه حك ال ري فنق الولو كاخللارج ملن
()2
الربيلو
القااول الثالاث( :ذمللف األحنللا واملالكيللا والاللافعيا واحلنابلللا يف قليللل القل ) ال يللنق
الولو وعليه غرل فاه وما أصاب الق من جرده ،وقيده األحنا بأقل ملن ملل الفل ف لو
غري حاق للولو (.)3
األدلة :
 -1أن الن  قلال" :يعااد الوضاوم مان سابع :إقطاار الباول ،والاد الساائل والقايم،
ومن دسعة يمأل بها الفم والناو المضاطجع ،وقهقهاة الرجال فاي الصاالة ،ومان خاروج الاد
.)4( ".
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن الق مل الف حاق للولو  ،ولو كلان القليلل ملن القل
()5
حدثا لعده عند عد األحدا مما يدل عل أن الق أقل من مل الف غري حاق للولو .
 -2عللن مالللك :أنااه رأى ربيعااة باان عبااد الاارحمن يقلااس ماراراً وهااو فااي المسااجد فااال
ينصرف وال يتوضت حتى يصلي"(.)6
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ عل ل أن القلللس غللري حللاق للولللو  ،والق ل كللالقلس غللري
حاق للولو .

()1
()2
()3
()4

سبق مرجيه ص (.)01
املغين البن قداما 293/4
ك ل للاب املبر ل للوا للررخر ل ل  ،59/4ال ل للذخرية للق ل لرايف  ،206/4األم للا ل للافع  ،94/2املغ ل للين الب ل للن قدام ل للا
.293/4
أخرج ل ل لله الزيلعل ل ل ل يف حص ل ل للف الراي ل ل للا ألحادي ل ل للأ اأداي ل ل للا ،يف ك ل ل للاب ال ارات،فص ل ل للل حل ل ل لواق الول ل ل للو ،حديأ
رق (، 99/4،)240ولعفه ألن فيه س ل بن عثمان و ا ارود بن يزيلد وللا للعيفان  ،حصلف الرايلا ألحاديلأ
اأدايا ،تال الدين أ حممد عبدا بن يوسف الزيلع احلنف  ،مؤسرا الريان ،جدة

( )5بداهع الصناهع للكاساين 21/1
( )6سبق مرجيه ص (.)01
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 -3قول الرسول " :ال وضوم إال من صوت أو ريح"(.)1
وجااه الداللااة :الصللوت مللو أن يضللرا وال لري أن يفرللو ،فاق ض ل ظللامر احل لديأ اح فللا
الولو عما سواه إال بدليل(.)2
الخالصة والترجيح:
للفق ا يف مذه املرألا ثالثا أقوال :
القول األول لزفر من األحنا أن الق

حاق

للولو كثريه وقليله،ف و يرى القليل خارج جنس

،كالكثري فير وي فيه القليل والكثري ،كاخلارج من الربيلو ،ويرى زفر أن الف له حك
ال امر ،بدليل أن الصاه إذا متضم

ال يفرد صومه ،فاذا وصل الق

إليه فقد ظ ر النجس

من اادم احل فيكون حدثا،ولقد اس دل ديأ "القلس حدث"ومذا احلديأ لعيف فال
حي به.
والقول الثاين لألحنا واحلنابلا أن الق الكثري حاق للوللو ولقلد اسل دلوا بأحاديلأ للعيفا
ال حي هبا ،إالحديأ معدان فصتي ولكنه ال يدل عل وجوب الولو من الق  ،ألن الن
 كللان ي ولللأ لكللل صللالة ،طللامرا وغللري طللامر ،ووجللوب الولللو أو حق ل الولللو ال يثبللت
بالفعل فقي ،ألن الفعل ال يدل علل الوجلوب ،إال أن يفعلله ويلأمر النلاس بفعلله ،أو يلن علل
()3
أن مذا الفعل حاق للولو
والقللول الثالللأ بعللدم حقل القل للولللو واسل دلوا للديأ صللتي علل حقل الولللو خبللروج
الري ملن اللدبر  ،أحله مللا كلان الصلوت واللري اخللارج منله حاقضلا للوللو كلان غلريه كلذلك  ،ومللا
()4
كان الصوت والري من غري الربيلو ال ينقضان الولو كان غريلا كذلك
( )1أخرجه الامذي يف سننه يف أبلواب ال لارة ،بلاب ملا جلا يف الوللو ملن اللري  ،حلديأ رقل (،434/4 ،)59
وقال :حديأ حرن صتي .
( )2احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .234/4

( )3سنن الامذي 114/1

( )4احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي 202/1
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لللذلك أرج ل القللول الثالللأ بعللدم حق ل الق ل للولللو ،لعللدم ورود أدلللا صللتيتا عل ل حقضلله
للولو ،أما حديأ معدان فال يدل داللا والتا عل أن الق حاق للولو ،ولو أن الق
حللاق للولللو لبينلله لنللا رس لولنا الكللرمي كمللا بللو ح لواق الولللو األخرى،ألليللا ذلللك فالولللو
شرا لصتا الصالة.
أثر القيم على الصو :
أتع الفق ا عل أن الصاه إذا ذرعه( )1القل مل يف لر( .)2وأتعلوا علل أن ملن اسل قا
عامدا ب ل صومه(.)3
الدليل :عن أ مريرة " :أن النبي  قال :من ذرعه القيم فليس عليه قضام ومن
ِ
فليقض"(.)4
استقام عمداً
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ مبن وقلله علل أن مللن غلبلله القل ومللو صللاه ال يف للر ،ومللن
اس قا عامدا ومو صاه يف ر وعليه قضا صوم ذلك اليوم.

()1
()2
()3
()4

ذرعه :أي سبقه وغلبه يف اخلروج إىل فيه ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .6/24
اإلتا البن املنذر (.)14
املرجع الرابق (.)14
سبق مرجيه ص(.)00
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املبحث الثالث
املنفصـ ـ ـ ـ ـل من الدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول  :الغائا ا .
المطلب الثاني  :الريا اح.
المطلب الثالث  :الدود المنفصل من الدبر.
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املطلب األول

الغائــــــــــــــــط
تعريف الغائ لغةً:
الغوط :امل مل ن الواسلع ملن األرض ،كالغلاا والغلاهي ،و ا ملع غي لان وأغلواا وغلوا،
م أطلللق (الغللاهي) علل اخلللارج املرل قذر مللن اإلحرللان كرامللا ل رللمي ه بامسلله اخلللاص ألهنل كللاحوا
يقضون حواهج يف املوالع امل م نا ،ف و من جماز اجملاورة م توسعوا فيه حر اش قوا منه وقالوا
(تغوا).
الغااائ  :كنايللا عللن العللذرة حفر ل ا ،ألهن ل كللاحوا يلقوهنللا بالغي للان ،وقيللل :ألهن ل كللاحوا إذا
أرادوا ذلك أتوا الغاهي وقضوا احلاجا ،فقيل لكل من قض حاج ه :قد أت الغاهي(.)1
التعريف االصطالحي :الغاهي مو الفضلا اخلارجا من الدبر(.)2
األلفاظ ذات الداللة:
الع ِورة
َ
العا ِورة لغاة :فنلا اللدار ،وا ملع العلذرات ،وإمنلا مسيلت علذرات النلاس هبلذا ،ألهنلا
تعرياف َ
كاحللت تلق ل باألفنيللا ،فكللين عن للا باس ل الفنللا  ،كمللا كللين بالغللاهي الللذي م ل األرض امل م نللا
عن ا(.)3
التعريف االصطالحي :م فضلا اادم (.)4
الرجيع
تعريف الرجيع لغة :يكون الرو والعذرة تيعا ،وإمنا مس رجيعا ألحه رجع عن حاله األول بعد
أن كان طعاما أو علفا أو غري ذلك.وقيل الرجيع :كنايا عن ذي الب ن لإلحران وللدابا(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ،123/44املصبات املنري يف غريف الارت الكبري للفيوم -621/2
.626
كفايللا ال الللف الربللاين عل ل رسللالا ابللن أ زيللد القللريواين  ،عل ل بللن خلللف املصللري املنللويف ( ،294/4 ،ا،)4
4935مل 4435-م ،مك با اخلاجن .
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .100/42
حاشيا الدسوق .14/4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي 50/24
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التعريف االصاطالحي :للرجيلع تلأويالن األول  :النجلو اللذي قلد رجلع علن ال علام فصلار
جنرا  ،والثاين :احلجر الذي قد اس عمل مرة فصار راجعا عن املولع النجس (.)1
من ال عريفات الرابقا حرى أن الغاهي مو فضللا اإلحرلان اخلارجلا ملن اللدبر ،ولقلد ورد يف
ك ف الفقه مبرميات عدة ،كالعذرة والرجيع.
أوالً  -حكم الغائ من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق الفق ا عل جناسا الغاهي(.)2
األدلا اة:
 -4عللن عاهاللا رل ل ا عن للا أن النبااي  قااال" :إذا ذهااب أحاادكم إلااى الغااائ
فليوهب معه بثالثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه"(.)3
وجا ااه الداللا ااة :أمل للر الرسل للول  مل للن ذمل للف إىل الغل للاهي أن ير ل ل يف بثالثل للا أحجل للار،
واالس ابا االس نجا باحلجارة أو املا ( )4إلزالا ما بق عل الربيل من الغلاهي ،مملا يلدل علل
جناسا الغاهي.
 -2عن أخ القاس بن حممد  قال :كنا عند عائعة فجيم بطعامها فقا القاسم
يصاالى قالاات :ساامعت رسااول اد  يقااول" :ال يصاالى بحضاارة الطعااا وال وهااو يدافعااه
األخبثان"(.)5
وجه الداللة :هن الرسول  عن الصالة ضرة ال عام ،وهن عن الصالة ومو حاقن،
فقولله  األخبثللان :أي البلول والغللاهي( ،)6واخلبلأ مللو الللنجس( ،)7مملا يللدل علل جناسللا الغللاهي
والبول.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .462/4
ب ل للداهع الص ل للناهع للكاس ل للاين  ،44/4حاش ل لليا اخلرش ل ل ل  ،452/4األم للا ل للافع  ،93/2املغ ل للين الب ل للن قدام ل للا
.943/2
أخرج لله أب للو داود يف س للننه ،ك للاب ال للارة ،ب للاب اإلسل ل نجا باحلج للارة ،رقل ل ( ،)93ص ( ،)24ق للال األلب للاين
:حديأ حرن،صتي سنن أ داود لأللباين .53/4،
الزامر يف غريف ألفام الاافع  ،أبو منصور حممد بن أبد األزمري  ،ص( ،)435دار البااهر اإلسالميا.
أخرجلله أبللو داود يف سللننه ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب أيصللل الرجللل ومللو حللاقن ،حللديأ رقل ( ،)34ص (،)09
قال األلباين :حديأ صتي  ،صتي سنن أ داود لأللباين.410/4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .200/1
املرجع الرابق .205/1
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ثانياً :أثر الغائ على الوضوم :
لقد أتع الفق ا عل أن خروج الغاهي حاق للولو (.)1
األدلا اة:
ِ
ارى َحتَّاى تَا ْعلَماوا َماا
آمنوا ال تَا ْق َربوا َّ
 -4قال تعاىل :يَا أَيُّا َها الَّوي َن َ
الصالةَ َوأَنْات ْم سا َك َ
تَاقولو َن َوال جنبًا إِال َعابِ ِري َسبِ أ
َحا ٌد
يل َحتَّى تَا ْغتَ ِسلوا َوإِ ْن ك ْنت ْم َم ْر َ
اام أ َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف أر أ َْو َج َ
ِما ا ْنكم ِم اان الْغَااائِ ِ أَو المس ااتم النِّس ااام فَالَاام تَ ِج اادوا م ااام فَاتَاي َّمم ااوا ِ
س ااحوا
َ
َ ً َ
َ َ ْ
ْ َْ
ْ َ
ص ااعي ًدا طَيِّبًااا فَ ْام َ
()2
ِ ِ
ِ
ورا. 
بوجوهك ْم َوأَيْديك ْم إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعف ًّوا غَف ً
وجااه الداللااة :دلللت اايللا الكركللا داللللا والللتا علل أن خللروج الغللاهي مللن الللدبر حللاق
للولو .
 -2عن زر بن حبلي  قلال :أتيلت صلفوان بلن عرلال  فساتلته عان المساح علاى
الخفااين ،فقااال :كنااا نكااون مااع رسااول اد  فيتمرنااا أن ال ننا از خفافنااا ثالثااة أيااا إال ماان
جنابة ،ولكن من غائ وبول ونو (.)3
وجااه الداللااة :يف احلللديأ أمللر الرسللول  الصللتابا بالولللو ،واملر ل عل ل اخلفللو يف
حال خروج الغاهي والبول ومن النوم ،مما يدل عل أن الغاهي ينق الولو .
مما سبق حر ن أن خروج الغاهي حاق للولو باتا الفق ا .

( )1اإلتا البن املنذر ص(.)00
( )2سورة النرا آيا (.)90
( )3أخرج لله الام للذي يف س للننه ،يف أب ل لواب ال ل لارة ،ب للاب املر ل ل عل ل ل اخلف للو للمر للافر واملقي ،ح للديأ رق ل ل ()46
 ،414/4،وقال الامذي :حديأ حرن صتي .
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املطلب الثاني

الريـــــــــــــــــــــح
تعريف الريح لغةً:
اأوا إذا رك والراهتا مؤحأ(.)1
وتنقر الري اخلارجا من الدبر إىل قرمو:
األول :الفرا ومو ري خيرج من الدبر بغري صوت يرمع.
الثاني :الضراا ومو ري خيرج من اإلست مع صوت(.)2
عندما س ل أبو مريرة ":ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسام أو ضراط.)3(".
المعنى االصطالحي:
ال خيللرج عللن املعللا اللغللوي ،ألن مللذه األلفللام تعللار علي للا العامللا ،وتللداولت بيللن وال
خي لف يف معناما.
الريح من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق الفق ا عل ط ارة الري اخلارجا من الدبر(.)4
الدليل :قول الرسول " :من استنجى من ريح فليس منا.)5(".
وجه الداللة :هن الرسول  عن االسل نجا ملن اللري  ،ألن االسل نجا إمنلا يكلون إلزاللا
النجس وت ري مولعه ،فال جناسا مع خروج الري  ،مما يدل عل ط ارة الري .

()1
()2
()3
()4
()5

املعج الوسيي .034/4
املصبات املنري يف غريف الارت الكبري للمقري  ،695/2املعج الوسيي .103/4
أخرجل لله الامل للذي يف سل للننه ،يف أب ل لواب الصل للالة ،بل للاب مل للا جل للا يف القعل للود يف املرل للجد ،حل للديأ رق ل ل (،)003
،414/2قال الامذي :حديأ حرن صتي .
ب ل ل ل ل للداهع الص ل ل ل ل للناهع للكاس ل ل ل ل للاين  ،21/4حاش ل ل ل ل لليا الدس ل ل ل ل للوق  ،440/4احل ل ل ل ل للاوي الكب ل ل ل ل للري يف فق ل ل ل ل لله الا ل ل ل ل للافع
للماوردي ،463/4املغين البن قداما .236/4
أخرجلله الللديلم يف الفللردوس مبللأثور اخل للاب ،بللاب العللو ،حللديأ رق ل ( ،943/0 ،)1255الفللردوس مبللأثور
اخل للاب  ،أبللو شللجا شللريويه بللن ش ل رزاد بللن شللريويه الللديلم (،ا 4936 ،)4مل ل 4436-م  ،دار الك للف
العلميا ،بريوت ،قال األلباين لعيف جدا ،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين.36/4،
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أثر الريح على الوضوم:
أتع الفق ا عل أن الري اخلارجا من الدبر حاقضا للولو (.)1
الدلي ال:
 -4قول الرسول ":ال وضوم إال من صوت أو ريح.)2(".
 -2عللن عبللاد عللن عملله  ق لال :ش اكي إلااى النبااي  الرجاال يخياال إليااه أنااه يجااد
العيم في الصالة قال" :ال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(.)3
وجه الداللة :تدل األحاديأ داللا والتا عل حق الولو ،خبروج الري من الدبر.

( )1اإلتا البن املنذر ص(.)00
( )2سبق مرجيه ص ()03
( )3سبق مرجيه ص (.)25
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املطلب الثالث

الدود املنفصل من الدبر
تعريف الدود:
الدودة م دويبا صغرية مر يلا وا مع دود وديدان(.)1
وامللراد بالللدود منللا مللو الللدود امل ولللد يف ب للن اإلحرللان ،وخيللرج مللن الللدبر تللارة مللع الغللاهي وأخللرى
منفردا.
أثر خروج الدود على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول :للجم للور (األحنللا وقللول البللن عبللد احلكل املللالك والاللافعيا واحلنابلللا)
خروج الدود من الدبر حاق للولو (.)2
الدليل:
َح ٌد ِم ْنك ْم ِم َن الْغَائِ ِ .)3(
ام أ َ
قوله تعالى :أ َْو َج َ
وجه الداللة:يدل قوله تعاىل عل وجوب الولو مملا خيلرج ملن الرلبيل ،سلوا كلان مع لادا
أو حادرا ،لذلك وجلف الوللو ملن خلروج اللدود ملن اللدبر ،ألن اللدبر خملرج اللنجس ،وال ي تلرز
خروج بع الغاهي مع الدود.
القول الثاني :املا ور من مذمف املالكيا خروج الدود من الدبر غري حاق للولو ألحله
حللادر ،والنللادر ال يللنق الولللو عنللدم  ،إال إذا خرجللت الللدودة غللري حقيللا(خبروج غللاهي مع للا)
ف حاقضا للولو (.)4

()1
()2

()3
()4

املعج الوسيي .032/4
ب للداهع الص للناهع للكاس للاين  ،21/4البي للان وال تص لليل  ،أب للو الولي للد حمم للد ب للن أب للد ب للن رش للد الق للرط 45/4،
(،ا 4939 ،)4م ل ل 4439-م ،دار الغ للرب اإلس للالم  ،ب للريوت ،احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع للم للاوردي
 ،456/4حاشل لليا الل للروض املربل للع شل للرت زاد املر ل ل قنع  ،عبل للد الل للربن بل للن حممل للد بل للن قاس ل ل العاصل للم النجل للدي
احلنبل ( ، 293/4،ا 4045 ،)4مل.
سورة النرا آيا (.)90
البيان وال تصيل البن رشد .45/4
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الدليل :قول الرسول " :ال وضوم إال من صوت أو ريح"(.)1
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ عل ل أن احلللد النللاق للولللو مللو أن يضللرا أو يفرللو،
واح فا حق الولو من غري ذلك ،مما مو حادر كةروج الدود ف و غري حاق للولو .
القول الراجح :أرج قول ا م ور ومو حق الولو خبلروج اللدود ،ألن اللدود ي وللد يف
اام
الللب ن ،والللب ن مللوطن النجاسللا والغللاهي ،وخللروج الغللاهي حللاق للولللو لقوللله تعللاىل :أ َْو َجا َ
َحا ٌد ِما ْنك ْم ِما َان الْغَااائِ ِ  وقياسللا علل الغللاهي الللدود امل ولللد يف الللب ن واخلللارج مللن الللدبر حللاق
أَ
للولو  ،ألن خروج الدود يف الغالف خيرج معه بع الغاهي ،وال ككن ال ترز من ذلك.

( )1سبق مرجيه ص (.)03
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املبحث الرابع
املنفصل من القبل
وفيه مطلبان:
المطلب األول  :الب اول.
المطلب الثاني  :الودي والموي والمني.
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املطلب األول
البـــــــــــــــــــول
تعريف البول:
تعريف البول لغةً :ساهل تفرزه الكلي ان فيج مع يف املثاحا حر تدفعله ،بلال بلوال أخلرج ملا
يف مثاح ه من ما (.)1
تعريف البول اصاطالحاً :املعلين االصل الح ال خيلرج علن املعلا اللغلوي ،ألحله يؤخلذ ملن
املع ل للا اللغ ل للوي  ،ل ع ل للار الن ل للاس علل ل ل م ل للذا اللف ل لليف وش ل لليوعه بي ل للن  ،ل ل للذلك مل ي ل للذكر املع ل للا
االص الح للب لول يف ك ف الفقه.
حكم البول من حيث الطهارة والنجاسة:
أتع الفق ا عل جناسا البول(.)2
األدلا اة:
 -4عن ابن عباس  قالَ :م َّر رسول اد بقبرين فقال" :إنهما ليعوبان ،وما
يعوبان في كبير ،أما أحدهما فكان ال يستااتر( )3من البول ،وأما اآلخر فكان يمعي
بالنميمة"(.)4
وجااه الداللااة :مللذا احلللديأ حل يف بللول اإلحرللان ،ومعاقبللا ملن اليرل ا مللن البللول قرينللا
عل ل جناسللا البللول ،ألن املعلللوم أن ا سللبتاحه وتعللاىل ال يعللذب عل ل دحللس أو وس ل  ،ومللا دام
احلديأ يقرر عذاب من ال جي نف البول ف و يقرر إذن جناس ه(.)5

( )1املعج الوسيي .55/4
( )2اإلتا البن املنذر ص(.)05
( )3ال يستتر :أحه كان ال يرا جرده وال ثيابه من مماسا البول4شرح صحيح البخاري4أبو الحسن خلف بن عبد
الملك ابن بطال  4523/14مكتبة الرشيد4الرياض.

( )4أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب الولو  ،باب ماجا يف غرل البول ،حديأ رق (42/4 )243
( )5ا امع ألحكام الصالة لعويضا .60/4
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 -2عن أ مريرة  عن النبي  قال" :أكثر عواب القبر في البول"(.)1
وجااه الداللااة  :يللدل احلللديأ علل جناسللا البللول ،فلللوال أحلله جنللس مللا اسل تق عللذاب القللرب
بعدم ال ن لزه منه(.)2
أثر البول على الوضوم:
أتع الفق ا عل أن خروج البول حاق للولو (.)3
األدلا اة:
 -4عللن زر بللن حبللي  قللال ":أتياات صاافوان باان عسااال  فسااتلته عاان المسااح
على الخفين فقال :كنا نكون مع رسول اد  فيتمرنا أن ال نن از خفافنا ثالثة أيا إالمان
جنابة ،ولكن من غائ وبول ونو "(.)4
وجه الداللة :جواز املر عل اخلفو ،و مدة املر يف حق املرافر ثالثا أيام وليالي ن،
وأن املر ل رخصللا يف حللق ا للد دون ا نللف ،فللاذا أجنللف املاس ل عل ل اخلفللو وجللف عليلله
غرل الرجلو مع ساهر البدن ،ولقد بلو احلد الذي يوجف الولو (الغاهي والبول والنوم) مما
يدل عل أن البول حد حاق للولو (.)5
 -2عن امل اجر بن قنفلذ  أنه أتى النبى  وهو يباول فسالم علياه ،فلام يارد علياه
حتى توضت ،ثم اعتور إليه فقال " :إنى كرهت أن أذكر اد عز وجل إال علاى طهار" .أو
قال" :على طهارة"(.)6
وجه الداللة :دل احلديأ داللا والتا عل أن خروج البول حاق للولو .

()1

()2
()3
()4
()5
()6

أخرج لله اب للن ماج للا يف س للننه ،ك للاب ال للارة وس للنن ا ،ب للاب ال ا للديد يف الب للول ،ح للديأ رقل ل (54/4 ،)093
وص ل ل ل ل ل ل ل ل للتته األلب ل ل ل ل ل ل ل ل للاين،إروا الغلي ل ل ل ل ل ل ل ل للل يف م ل ل ل ل ل ل ل ل لري أحادي ل ل ل ل ل ل ل ل للأ من ل ل ل ل ل ل ل ل للار الر ل ل ل ل ل ل ل ل للبيل،حممد حاص ل ل ل ل ل ل ل ل للر ال ل ل ل ل ل ل ل ل للدين
األلباين(،043/4،ا4044،)4ه4454-م-املك ف اإلسالم ،بريوت.
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .293/2
اإلتا البن املنذر ص (.)24
سبق مرجيه ص (.)90
البغوي ،احلرو بن مرعود ،شرت الرنا ،املك ف اإلسالم  ،بريوت ،ا 4930 ،2مل 4430 -م005/4 ،
ب صر .
أخرجه أبو داود يف سننه ،يف ك اب ال ارة ،باب أيرد الرالم ومو يبلول ،حلديأ رقل ( ،26/4 ،)45صلتته
األلباين  ،صتي سنن أ داود لأللباين .91/4
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حكم بول الصبي والجارية:
لقد أتع الفق ا عل جناسلا البلول ،والواجلف يف إزاللا النجاسلا علن الثلوب غرلله بامللا ،
ولكن اخ لفوا يف غرل بول الص وا اريا ،اللذان مل يأكال ال عام عل ثالثا أقوال:
القااول األول :لألحنللا واملالكيللا ووجلله للاللافعيا ومللو لللعيف :بللول الص ل وا اريللا يف
النجاسا سوا  ،أكال ال عام أم مل يأكال ،فيجف غرل الثوب إذا أصابه ش من بوأما(.)1
الدليل :لقلد اسل دلوا باألدللا الرلابقا اللج تلدل علل جناسلا بلول اادمل دون ال فريلق بلو
ذكر أو أحث كبريا أو صغريا أكل ال عام أم ال(.)2
القول الثاني :للاافعيا يف وجه ومو لعيف :ينض ( )3من بول الص وا اريا(.)4
ال اادليل :اح ج لوا بق للول الا للافع " :وال يب للو ي يف ب للول الص ل وا اري للا ف للرق م للن الر للنا
الثاب ا"(.)5
القول الثالث :للاافعيا يف املا ور من املذمف واحلنابلا :ينض ملن بلول الصل ويغرلل
من بول ا اريا(.)6
األدلا اة:
 -4عن أم قيس بنت حمصن رل ا عن لا أنها أتت بابن لها صغير لم يتكل الطعاا
إلى رسول اد  فتجلسه رسول اد  فى حجر فبال على ثوبه فدعا بمام فنضاحه ولام
يغسله.)7(".
 -2عن لبابا بنت احلار رل ا عن ا قاللت :كاان الحساين بان علاى  فاى
حجر رسول اد  فبال عليه فقلت :البس ثوباً وأعطنى إزارك حتى أغسله ،
( )1ب للداهع الص للناهع للكاس للاين  ،33/4حاش لليا الدس للوق  ،13/4املدوح للا لإلم للام مال للك  ،29/4اجملم للو للن للووي
.633/2
( )2اح ر صفتا ( )13من مذا البتأ.
( )3النض  :أن يغمره ويكاثره باملا مكاثرة ال يبلغ جرياحه وتردده وتق ره خبال الغرل فاحه يااا فيه جريان
بع

()4
()5
()6
()7

املا وتقاطره وإن مل يااا عصره.اجملمو للنووي 108/2

املرجع الرابق .633/2
املرجع الرابق .634 /2
املرجع الرابق  ،634 /2كاا القنا للب ويت .451/4
م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك ابه ا مع بو الصتيتو،حديأ رق (255/9،)0103
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قال" :إنما يغسل من بول األنثى وينضح من بول الوكر"(.)1
وجااه الداللااة :دلللت األحاديللأ الرللابقا علل جلواز حضل أثللر بللول الصل الللذي مل ي عل
باملا  ،وغرل بول ا اريا.
الخالصااة والتاارجيح :أصللتاب القللول األول اع مللدوا علل األدلللا الللج تللن علل جناسللا
البلول ووجللوب الغرللل مللن البلول ،ومل يفرقلوا بللو بللول الصل وا اريللا ،ودون الن للر يف األدلللا الللج
أجازت الرش من بول الص وم أدلا صتيتا.
وأما أصتاب القول الثاين الذين قالوا بالنض من بول الص وا اريا كلي ما فل يع مدوا
عل أي دليل من الرنا.
ولقد دلت الرنا النبويا قوال وفعال عل جواز رش بول الص ،إذا أصاب الثوب وغرلله
من بول ا اريا ،فاألحاديأ الواردة والدالا عل ذلك صتيتا ،لذلك أرج القول الثالأ وملو
جواز الرش من بول الص والغرل ملن بلول ا اريلا ،الللذين مل يلأكال ال علام ،ولليس معلا ذللك
ط للارة بللول الص ل  ،فبللول الص ل الللذي مل ي ع ل جنللس ،ولكللن يك ف ل فيلله بالنض ل ومللو غمللره
باملا  ،وإن مل ينفصل املا عن ا ل في ر به ا ل وال جيف منه الغرل(.)2
ولقد فرق الاافعيا بو بول الص والصبيا من حيأ املعين فرقو أحدلا:أن بوأا أثةلن وألصلق
با ل ،والثا  :أن االع نا بالصىب أكثر فاحه حيمله الرجال والنرا يف العادة ،والصبيا ال حيمل ا
إال النرا غالبا فاالب ال بالص أكثر وأع (. )3

( )1أخرجله أبللو داود يف سللننه ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب بللول الصل يصلليف الثللوب ،حللديأ رقل (، )051ص()65
قال األلباين :إسناده حرن صتي ،صتي سنن أ داود لأللباين.224/4
( )2العزيز شرت الوجيز  ،أبلو القاسل عبلد الكلرمي بلن حمملد بلن عبلد الكلرمي الرافعل ( ،69/4 ،ا 4945 ،)4م ل -
4445م دار الك ف العلميا ،بريوت  ،كاا القنا للب ويت .451/4
( )3اجملمو للنووي 108/2
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املطلب الثاني

الودي واملذي واملني
أوالً  :الودي :
ي وال ةفي لف
تعريااف الااودي لغ اةً :ودى أي سللال وق للر ،قللال ابللن سلليده :الللودي والللود س
أفص  ،ومو املا الرقيق األبي الذي خيرج يف إثر البول(.)1
التعريف االصطالحي :أبي ثةو يابه املين يف الثةاحا ،وخيالفه يف الكدورة وال راهتا له
وخيرج عقف البول(.)2

حكم الودي من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق الفق ا عل جناسا الودي(.)3
الدليل:
اسل دل الفق للا علل جناسللا الللودي باألدلللا الللج اسل دلوا هبللا علل جناسللا البللول ألحلله خيللرج
باثر البول ف و خي لي به ويأخذ حكمه(.)4
أثر خروج الودي على الوضوم:
اتفق الفق ا عل أن خروج الودي حاق للولو (.)5
الدليل:
اس دل الفق ا عل حق الودي للولو بأدلا حق البول للولو ألحه يق ر من الذكر
عقيف البول فية لي به ويأخذ حكمه(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

لران العرب البن من ور.9330 /6
بداهع الصناهع للكاساين  ،05/4حاشيا الروض املربع للنجدي .253/4
بداهع الصناهع للكاساين  ،44/4حاشيا الدسوق  ،33/4احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي ،241/4
حاشيا الروض املربع للنجدي .069/4
اح ر صفتا (  )13من مذا املبتأ.
بل ل لداهع الص ل للناهع للكاس ل للاين  ،29/4حاش ل لليا اخلرشل ل ل  ،232/4احل ل للاوي الكب ل للري يف فق ل لله الا ل للافع للم ل للاوردي
 ،456/4حاشيا الروض املربع للنجدي .240/4
ا امع ألحكام الصالة لعويضا  ،019/4اح ر صفتا ()13من مذا البتأ
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ثالثاً  :الموي :
تعريف الموي لغةً:
ما رقيق خيرج من الذكر عند املالعبا(.)1
تعريف الموي اصطالحاً :ما رقيق أبي خيرج ق رة بعد ق رة عند حدو الا وة(.)2
حكم الموي من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق الفق ا عل جناسا املذي(.)3
األدل اة:
 - 4عن املقداد بلن األسلود  أن علاى بان أباى طالاب  أمار أن يساتل لاه رساول
اد  عن الرجال إذا دناا مان أهلاه ،فخارج مناه الماوى مااذا علياه ؟فاإن عنادى ابنتاه ،وأناا
أستحيى أن أستله .قال المقداد :فستلت رسول اد  عن ذلد فقاال" :إذا وجاد أحادكم
ذلد فلينضح فرجه وليتوضت وضوم للصالة"(.)4
وجااه الداللااة :أمللر رسللول ا  املقللداد بنض ل فرجلله والولللو  ،إذا خللرج منلله املللذي ممللا
يدل عل جناسا املذي وحقضه للولو .
 -2عن س ل بن حنيف  قاال :كنات ألقاى مان الماوي شادة وعناام ،فكنات أكثار
منه الغسل ،فوكرت ذلد لرسول اد  وستلته عنه؟ فقال إنما يجزئد من ذلد الوضوم،
فقلت يا رسول اد :كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال :يكفيد أن تتخو كفاً من مام فتنضاح
به ثوبد حيث ترى أنه أصاب منه(.)5
وجه الداللة :أمر رسلول ا  سل ل بلن حنيلف بنضل أثلر امللذي علل الثلوب بامللا مملا
يدل عل جناسا املذي.
()1
()2
()3
()4
()5

تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ،145/04املصبات املنري يف غريف الارت الكبري للمقري .165/2
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .241/4
ب ل للداهع الص ل للناهع للكاس ل للاين  ،21/4حاش ل لليا الدس ل للوق  ،50/4احل ل للاوي الكب ل للري يف فق ل لله الا ل للافع للم ل للاوردي
 ،241/ 4كاا القنا للب ويت.454/4
أخرجل ل لله أبل ل للو داود يف سل ل للننه يف ك ل ل للاب ال ل ل للارة ،بل ل للاب املل ل للذي ،حل ل للديأ رق ل ل ل (، )235ص( ،)96وصل ل للتته
األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين.059/4
أخرج لله الام للذي يف س للننه ،يف ك للاب ال للارة ،ب للاب امل للين يص لليف الث للوب ،ح للديأ رقل ل ( -445/4 ،)441
 ،443قال أبو عير الامذي :مذا حديأ حرن صتي .
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أثر الموي على الوضوم:
أتع الفق ا عل أن املذي حاق للولو (.)1
األدلا اة:
 -4ع للن عب للد ا ب للن س للعد األحص للارى  ق ااال :س ااتلت رس ااول اد  عم ااا يوج ااب
الغسل وعن المام يكون بعد المام فقال" :ذاك الموى وكل فحل يماوى فتغسال مان ذلاد
فرجد وأنثييد ،وتوضت وضومك للصالة"(.)2
 - 2حديأ املقداد بن األسود.الرابق.)3(".
 - 0حديأ س ل بن حنيف.الرابق"(.)4
وجه الداللة :دلت األحاديأ الرابقا داللا والتا عل جناسا املذي وحقضه للولو .
ثالثاً  :المني:
التعريف اللغوي :املين الن فا وم ساهل مبي غلييف ،ترلب فيله احليواحلات املنويلا خيلرج
مللن القضلليف ،إثللر تللا أو للوه ومناللؤه إفلرازات اخلصللي و وخيل لي بلله إفلراز احلوصللل و املنللوي و
والربوس اتا ،وغدد املبال جمرى البول( .)5قال تعاىل :أَلَ ْم يَد نطْ َفةً ِم ْن َمنِ ٍّي ي ْمنَى.)6(
التعريف االصطالحي :املين مو املا الدافق الذي يكون منه الولد ،مس منيا ألحه كا
أي يراق ويدفق(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

األوسي يف الرنن واالتا البن املنذر .433/4
أخرجل لله أبل للو داود يف سل للننه ،يف ك ل للاب ال ل للارة ،يف بل للاب املل للذي ،حل للديأ رق ل ل ( ،)244ص ( ،)96صل للتته
األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين.034/4
سبق مرجيه ص()19
سبق مرجيه ص (.)19
املعج الوسيي .334/2
سورة القياما آيا (.)05
الزامر يف غريف ألفام الاافع لل روي .94/4
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حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة:
اخ لف الفق ا يف ط ارة املين عل قولو:
الق ااول األول( :لألحن للا واملالكي للا و رواي للا ع للن احلنابل للا) جناس للا م للين اادم ل املنفص للل
عنه(.)1
األدل اة:
 -4عن سليمان بن يرار  قلال :ستَلت عائعة عن المني يصايب الثاوب؟ فقالات:
كناات أغسااله ماان ثااوب رسااول اد  فيخاارج إلااى الصااالة ،وأثاار الغساال فااي ثوبااه بقااع
المام.)2(.
وجااه الداللااة :يبللو احلللديأ أن الرلليدة عاهاللا كاحللت تغرللل ثللوب النل  مللن أثللر املللين
الذي ل ثوبه ،مما يدل عل جناسا املين ،ألن النجس ير وجف الغرل.
 -2حديأ عمار بن ياسلر  أن النباى  قاال لاه:ياا عماار ،ماا نخامتاد وال دماو
عينيد إال بمنزلة المام الوى فى ركوتد ،إنما تغسل ثوبد من البول والغائ والمنى والد
والقيم.)3(.
وجه الداللة :أمر الرسول  عمار بغرل ثوبه من أثر البلول والغلاهي وامللا واللدم والقل
مما يدل عل جناسا تيع ما ذكر ومن املين.
القول الثاني( :مذمف الاافعيا واملا ور من مذمف احلنابلا) مين اادم طامر(.)4
األدل اة:
 - 0ق للول الر لليدة عاها للا رل ل ا عن للا" :كن اات أف اارك المن ااي م اان ث ااوب رس ااول اد
فيصلي به"(.)5
وجه الداللة :الرليدة عاهالا فركلت امللين ملن ثلوب الرسلول  مملا يلدل علل ط ارتله ألن
الفرك اليذمف أثره يف الثوب مما يدل عل ط ارة املين.
()1
()2
()3
()4
()5

بداهع الصناهع للكاساين  ،21/4حاشيا اخلرش  ،463/4املغين البن قداما .945/2
أخرجلله البةللاري يف صللتيته ،ك للاب الولللو  ،بللاب غرللل املللين وفركلله وغرللل مللا يصلليف مللن امل لرأة ،حللديأ رق ل
(.49/4 )203
سبق مرجيه ص (.)09
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،214/2املغين البن قداما .945/2
أخرج لله أب للو داود يف س للننه ،يف ك للاب ال للارة ،ب للاب امل للين يص لليف الث للوب ،ح ل لديأ رق ل ل ( ،)052ص(،)61
وصتته األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين .246/2
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 -2عن ابن عباس  قال :في المني يصيب الثوب أمطه عند بعاود إذخار( )1فإنماا
هو بمنزلة البصاق والمخاط(.)2
وجه الداللة :يبو ابن عباس يف احللديأ أن امللين مبنزللا البصلاق واملةلاا ،أي أن حكمله
كتك البصلاق واملةلاا ملن حيلأ ال لارة ،ويكفل إزال له بلاإلذخر دون غرلله ،مملا يلدل علل
ط ارة املين.
الخالصة والترجيح:
مما سبق حرى أصتاب القلول األول اسل دلوا علل جناسلا امللين باللدليل الصلتي األول ملو
قول الريدة عاهاا" :كنت أغرله" مما يدل عل جناسا املين ،ألن النجس ير وجف الغرل أما
حديأ عمار قال فيه البي ق  :إحه باطل ال أصل له ،فال حي به عل جناسا املين.
أما أصتاب القول الثاين فقد اح جوا ديأ عاهاا الصتي "كنت أفرك املين" مما يدل
عل ط ارة املين ،واس دلوا ايضا ديأ ابن عباس الصتي عل ط ارة املين ،مما جيعلل الاجلي
بو الرأيو صعبا لصتا أدللا كلل من ملا ،ولكلن منلاك حلديأ يلرج كفلا القلول الثلاين وملو علن
عاهاللا رلل ا عن للا قالللت" :لقااد رأيتنااي أفاارك المنااي ماان ثااوب رسااول اد  وهااو يصاالي
فيه"(.)3
فقوأا أفرك املين من ثوب رسول ا  ومو يصل فيه أن الن  صلل يف ثوبله املل ل
بلاملين ومل يغرلله ،وملن غلري املقبلول صلالة النل بالنجاسلا ،حللديأ أبلو سلعيد اخللدري  بينماا
رسااول اد  يصاالى بتصااحابه إذ خلااع نعليااه فوضااعهما عاان يسااار  ،فلمااا رأى ذلااد القااو
ألقااوا نعااالهم فلمااا قضااى رسااول اد  صااالته قااال" :مااا حملكاام علااى إلقااائكم نعااالكم".
قالوا :رأيناك ألقيت نعليد فتلقينا نعالنا .فقال رسول اد " :إن جبريل أتاني فتخبرني أن
فيهما قوراً"(.)4

()1
()2
()3
()4

اوذخر :حاي معرو يف مكا طيف الراهتلا ،صلتي مرلل بالرت النلووي  ،حيلىي بلن شلر النلووي ،5/5 ،
(ا4095 ،)4مل4424 -م امل بعا املصريا باألزمر.
أخرجه البي ق يف الرنن الكربى ،يف ك اب الصالة ،باب املين يصيف الثوب ،943/4 ،وصتته البي ق .
سبق مرجيه (. )16
أخرجه أبو داوود يف سننه ،يف ك اب الصالة ،بلاب الصلالة يف النعلل ،حلديأ رقل ()613ص ( ،)42وصلتته
األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين.223/0
11

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

فف مذا احلديأ ي بو لنا أن ا تعاىل أرسل جربيل إلعالم الن  أن حعليه في ما قذر
فةلع ما الن  وأكمل صلالته ،وللذلك الي صلور أن يصلل الرسلول  بثلوب فيله جنلس دون
أن يعل ل  ،أو يبينلله ا تعللاىل للله بللالوح ،كمللا يف احلللديأ الرللابق ذكللره ،لللذلك أرج ل القللول
ب ارة مين اادم  ،ومو ما ذمف إليه أصتاب القول الثاين.
أثر خروج المني على الطهارة:
خلروج امللين مللن اادمل إملا أن يكللون بال وة وبللدفق ،وإملا أن يكلون بغللري شل وة كمللرض
أو إبردة ،لذلك فالعلما فرقوا بو احلال و.
الحالة األولى :خروج المني بعهوة ودفق:
اتفق العلما عل أن خروج املين با وة ودفق حاق لل ارة الكربى ويوجف الغرل(.)1
األدل اة:
 -4عن أ سعيد اخلدري  عن النبي  أنه قال" :إنما المام من ِ
المام"(.)2
وجه الداللة :إمنا جيف الغرل باملا ال ور من إحزال املا الدافق (املين) (.)3
 -2عللن أم سلللما رل ل ا عن للا أن أم سلللي (وم ل ام لرأة أ طلتللا) رل ل ا عن للا
قالت" :يا رسول اد إن اد ال يساتحي مان الحاق ،فهال علاى المارأة الغسال إذا احتلمات؟
قال :نعم إذا رأت المام فقالت أ سالمة :وتحاتلم المارأة؟ فقاال :تربات ياداك فابم يعابهها
ولدها؟"(.)4
وجه الداللة :خروج املين من املرأة باالح الم (رؤيا ا ما يف املنام) موجف للغرل.
 -0عللن عاهاللا وأم سلللما رلل ا عن مللا "أن النبااي  كااان يصاابح جنبااً ماان جمااا
ثم يغتسل ويصو "(.)5
وجه الداللة :دل احلديأ عل أن خروج املين با ما يوجف الغرل.
()1
()2
()3
()4
()5

ب ل للداهع الص ل للناهع للكاس ل للاين  ،06/4ال ل للذخرية للقل ل لرايف  ،249/4احل ل للاوي الكب ل للري يف فق ل لله الا ل للافع للم ل للاوردي
 ،242/4املغين البن قداما .266/4
أخرجه مرل يف صتيته ،يف ك اب احلي  ،باب إمنا املا من املا  ،حديأ رق ( ،419/4، )090صلتي
مرل  ،أبو احلرو مرل بن احلجاج القاريي 4944 ،مل 4443-م  ،بيت األفكار الدوليا ،الرياض.
الذخرية للقرايف .249/4
م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك ابه ا مع بو الصتيتو ،حديأ رق (.225/9،)0993
أخرجلله مرللل يف صللتيته ،يف ك للاب الصللوم ،بللاب صللتا صللوم مللن طلللع عليلله الفجللر ومللو جنللف ،حللديأ رق ل
(903/4، )4443
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الحالة الثانية :خروج المني بدون شهوة لمرض أو إبردة :
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القول األول :للجم ور (األحنا وقول للمالكيا واحلنابلا) ال غرل عليه(.)1
الدليل:
عللن عل ل بللن أ طالللف  قللال :كن اات رجا االً م ا َّاوام فجعل اات أغتس اال حت ااى تع ااقق
ظهرى ،فوكرت ذلد للنبى  أو ذكر له فقال رسول اد " :ال تفعال إذا رأيات الماوى
فاغسل ذكرك وتوضت وضومك للصالة ،فإذا فضخت المام فاغتسل"(.)2
وجه الداللة :خروج املذي ال يوجف الغرل ،إمنا يوجف الولو  ،وخروج امللين علل وجله
الدفق يوجف الغرل ،ومف وم املةالفا أن خروج املين بغري دفق ال يوجف الغرل.
القول الثاني( :قول للمالكيا والاافعيا) جيف عليه الغرل(.)3
الدليل:
عن أ سعيد اخلدري  عن النبي  أنه قال" :إنما المام من ِ
المام"(.)4
وجاه الداللااة :املللا األول (امللا ال للور) والثلاين املللين ،إمنللا جيلف الغرللل بامللا ال للور مللن
إحزال املا (املين) الدافق.
الخالصاة والتاارجيح :أرجل القللول األول ،إحله الغرللل ملن خللروج امللين بللدون شل وة ،ألن
الن ل  أمللر الرللاهل بالغرللل إذا خللرج املللين دفقللا ،والللدفق يكللون عل ل سللبيل الا ل وة ،ومف للوم
املةالفا حلديأ فض املا إن خرج املين بدون دفق ،ملرض أو وة ال غرل منه.
يقول مجاهد :بينما ن أصتاب ابن عبلاس  -حللق يف املرلجد( :طلاووس ،وسلعيد بلن
جبري ،وعكرما وابن عبلاس  قلاه يصلل ) إذا وقلف علينلا رجلل فقلال :ملل ملن مفلت؟ فقلنلا:
سل ،فقال :إين كلما بلت تبعه املا الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال :حع  ،قلنلا :عليلك
وعجلل ابلن عبللاس
الغرلل ،قلال :فللوىل الرجلل وملو ي لرجع (يقلول إحلا وإحللا إليله راجعلون) ،قللال :س
يف صالته ،م قال لعكرما :عل بالرجل ،وأقبل علينا فقال :أرأي ما أف يل بله ملذا الرجلل،
()1
()2
()3
()4

بداهع الصناهع للكاساين  ،05/4الذخرية للقرايف  ،249/4املغين البن قداما .265/4
أخرجلله أبللو داود يف سللننه يف ك للاب ال للارة  ،بللاب املللذي ،حللديأ رقل (،)236ص(،)96قللال األلبللاين صللتي
دون قوله"فاذا فضةت املا فاغ رل"،صتي سنن أ داود لأللباين 052/4
الذخرية للقرايف  ،249 /4احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .242 /4
سبق مرجيه ص (.)13
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عن ك اب ا ؟ قلنا :ال .قال :فعن رسول ا ؟ قلنا :ال ،قال :فعن أصلتاب رسلول ا ؟
قلنللا ال ،قللال :فعمله؟ قلنللا :عللن رأينللا ،قللال :فلللذلك قللال رسللول ا ( :فقيلله واحللد أشللد عل ل
الاي ان من ألف عابد).
قللال :وجللا الرجللل فأقبللل عليلله ابللن عبللاس  فقللال :أرأيللت إذا كللان ذلللك منللك ،أ للد
ش ل وة يف قبلللك؟ قللال :ال ،قللال :ف للل للد خللدرا يف جرللدك؟ قللال :ال ،قللال إمنللا مللذه إبللردة،
جيزيك من ا الولو )(.)1
فةروجلله بللدون شل وة كمللرض أو إبللردة ،يأخللذ حكل املر تالللا ،فللال غرللل فيلله إمنللا فيلله
الولو .
أما أصتاب القول الثاين ،فلقد اس دلوا ديأ (إنما المام من المام) ومذا احلديأ ورد
عن أ سعيد اخلدري  قال" :خرجت مع رسول اد  يو اوثنين إلى قبام حتى إذا كنا
فااي بنااي سااالم وقااف رسااول اد  علااى باااب عتبااان فصاار بااه ،فخاارج يجاار إزار فقااال
رسول اد  :أعجلنا الرجل قال عتبان يا رسول اد :أرأيت الرجال يعجال عان امرأتاه ولام
يَم ِن ماذا عليه؟ فقال رسول اد  :إنما المام من المام.)2(".
فلدل احلللديأ علل أن مللن أتل أمللله ومل ينل لزل املللين فللال جيللف عليلله الغرللل ،ومللذا احلللديأ
منرلوخ للديأ أ مريللرة  قااال رسااول اد ": إذا جلااس بااين شااعبها األربااع ثاام جهاادها
فقد وجب الغسل وإن لم ين ازل ،)3(".مما يدل عل أحله جيلف الغرلل بال قلا اخل لاحو أحلزل منيلا
أم مل ين لزل ،وبذلك ال داللا ألصتاب القول الثاين هبذا احلديأ مما يقوي ترجي القول األول.
أثر نزول المني على الصو :
خي لللف حكل حللزول املللين وأثللره علل الصللوم حرللف احلالللا الللج يكللون في للا النل لزول ،وذلللك
عل النتو اايت:

( )1أخ ل ل للالق العلم ل ل للا  ،أب ل ل للو بك ل ل للر حمم ل ل للد ب ل ل للن احلر ل ل للو ب ل ل للن عب ل ل للدا ااج ل ل للري  ،ص( 4043 ،)26-21م ل ل ل ل -
4453م،رهاسا إدارات البتو العلميا واإلف ا والدعوة واإلرشاد ،اململكا العربيا الرعوديا
( )2أخرجه األصب اين يف املرند املر ةرج عل صتي مرل  ،يف ك اب ال ارة ،باب ما جا يف اإلكرال وامللا ملن
املللا  ،رق ل ( ،003 /4 ، )554املرللند املر ل ةرج علل صللتي اإلمللام مرللل  ،أبللو حعللي أبللد بللن عبللدا بللن
أبد بن إستاق بن موس بن م ران األصب اين ، ،دار الك ف العلميا ،بريوت.
( )3أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب الغرل ،باب إذا ال ق اخل احان  ،حديأ رق (.444/4 ،)244
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الحالة األولى :نزول المني بالجما :
اتفق الفق ا عل فراد الصوم با ما وعليه القضا والكفارة(.)1
الاادليل :عللن أ مريللرة  قللال" :بينمااا نحاان جلااوب عنااد النبااي  إذ جااام رجاال
فقال :يا رسول اد هلكت قال :ما لد؟ قال :وقعت على امرأتي وأنا صاائم ،فقاال رساول
اد  :هل تجد رقبة تعتقها قال :ال ،قال :فهل تستطيع أن تصو شهرين متتابعين ،قال:
ال ،فقال :فهل تجد إطعا ستين مسكينا ،قال :ال ،قال :فمكث النبي  فبينا نحن علاى
ذلد أتي النبي  بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال :أين السائل؟ فقال :أنا ،قال:خوها
فتصاادق بااه ،فقااال الرجاال :أَ َعلَ اى أفقاار منااي يااا رسااول اد ،فااواد مااا بااين البتيهااا( ،)2يريااد
الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ،فضحد النبي  حتى بدت أنيابه ،ثم قال :أطعماه
أهلد"(.)3
وجااه الداللااة :دل احلللديأ عل ل وجللوب الكفللارة عل ل مللن جللامع أمللله يف هنللار رمضللان،
سوا أح لزل أو مل ين لزل.
قال الماوردي( :)4كفارة الوا يف رمضان مرتبا بال ميري فيبلدأ بلالع ق ،فلان قلدر عليله مل
يص  ،وإن عجز عنه صام ش رين م ابعو ،فان عجز عنله أطعل سل و مرلكينا ،وبله قلال أكثلر
الفق ا وقال مالك :م علل ال ةيلري مثلل كفلارة اليملو إن شلا أع لق أو صلام ،أو أطعل ؛ ألن
رسول ا  أمر رجال أف ر يف رمضان ،أن يع ق أو يصوم أو ي ع (.)5
()1

()2
()3
()4

اللباب يف شرت الك اب للميداين ،419/4 ،الكايف يف فقه أمل املدينا املالك  ،أبو عمر يوسف بن عبدا بلن
حمم للد ب للن عب للد ال للرب ب للن عاصل ل النم للري الق للرط  ،ص(( ،)429ا 4940 ،)2م ل ل 4442-م ،دار الك للف
العلميا ،بريوت ،احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،929/0املغين البن قداما .052/9
قال العلما  :الالبتان :احلرتان ،الواحدة البا وم األرض امللبرا حجارة سودا وللمدينا الب ان شرقيا وغربيا وم
بين ما ،الديباج عل مرل .939/0
أخرجل لله البةل للاري يف صل للتيته ،ك ل للاب الصل للوم ،بل للاب إذا جل للامع يف رمضل للان ومل يكل للن لل لله ش ل ل ف صل للدق عليل لله
فكفر،حديأ رق (.151/2 ،)4406
أبو احلرن عل بن حممد حبيف املاوردي :من العلما الباحثو،ولد يف البصرة ،واح قل إىل بغداد.ووي القضا
يف بلدان كثرية ،م جعل " أقض القضاة " يف أيام القاه بأمر ا العباس  .وكان كيل إىل مذمف االع زال ،حرب ه
إىل بيع ما الورد ،ووفاته ببغداد ،من ك به " :احلاوي الكبري يف فقه الاافعيا" و " أدب الدحيا والدين "
و " األحكام الرل احيا " والنكت والعيون "  ،و غري ذلك.

( )5الكايف يف فقه أمل املدينا البن عبد الرب ص ( ، )121احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .112/1
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الحالة الثانية :نزول المني بالمباشرة دون جما :
اتفق الفق ا علل أن حلزول امللين بال وة ملن غلرب احل الم يب لل الصلوم ويرل وجف القضلا
واخ لفوا يف وجوب الكفارة(.)1
وللعلمام في وجوب الكفارة على من باشر حتى أنزل قوالن:
القول األول :للجم ور (األحنا والاافعيا واحلنابلا يف روايا) عليه القضا وال كفارة عليه(.)2
الدليل:
إحه إف ار بغري تا فوجف أن ال تلزمه الكفارة ،واملعلا يف ا ملا يف الفلرج اإليلالج ال اإلحلزال،
ألن الكفارة تلزمه باإليالج أحلزل أو مل ين لزل حلديأ الرجل الذي وقع عل امرأته ومو صاه (.)3
القول الثاني :للمالكيا وروايا عن اإلمام أبد :عليه القضا والكفارة(.)4
الدليل:
ألحه إحزال عن مباشرة فوجف أن ت علق به الكفلارة ،كلالوا يف الفلرج أي قياسلا علل ا ملا يف
الفرج.
الخالصة والترجيح:
القللول األول للجم للور ال للف الكفللارة وعليلله القضللا فقللي اس ل نادا عل ل عللدم وجللود ا مللا ،
وا ما مو الذي ير وجف الكفارة أح لزل أو مل ين لزل للدليل الوارد سابقا ،فف اإلحزال با وة مل
توجد صورة ا ما  ،وبال اي ال يوجد احلك املاتف عليه أال ومو الكفارة.
والقول الثاين للمالكيلا وروايلا علن اإلملام أبلد بوجلوب الكفلارة ملع القضلا ألحله أحلزل علن
مباشرة مملا يرل وجف الكفلارة قياسلا علل ا ملا يف الفلرج.وأرج القلول األول ألن النل  مل
يرللأل األعلرا عللن اإلح لزال إمنللا أوجللف عليلله الكفللارة مبجللرد ا مللا  ،وألن أصللتاب القللول الثللاين
()1

()2
()3
()4

ا ليي الربمللاين يف الفقلله النعمللاين  ،برمللان الللدين أ املعللاي حممللود بللن أبللد بللن عبللد العزيللز ابللن مللازة ،181/2 ،
(ا1121 ،)1مل 2001-م ،دار الك ف العلميا ،بريوت ،املدوحا الكربى  ،مالك بن أحلس بلن ماللك بلن علامر
األصل للبت ( ، 218/1 ،ا1114 ،)1مل ل ل 1991-م ،دار الك ل للف العلميل للا ،بل للريوت ،احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله
الاللافع  ،114/1 ،الاللرت املم للع علل زاد املرل قنع  ،حممللد صللاح العثيمللو(،111/1 ،ا1128 ،)1م ل  ،دار
ابن ا وزي ،اململكا العربيا الرعوديا.
ا لليي الربم للاين الب للن م للازة ،181/2املدوح للا الك للربى لإلم للام مال للك  ، 218/1احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع
للماوردي  ،114/1املغين البن قداما .111/1
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .114/1
املدوحا الكربى لإلمام مالك  ،263/4املغين البن قداما .050/9
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قاسوا املباشرة واإلحزال بال وة علل ا ملا ،ولكلن املباشلرة بال وة اح فل في لا صلورة ا ملا  ،مملا
جيعل القياس يف غري حمله.
الحالة الثالثة :نزول المني باالحتال
تعريف االحتال لغةً:
حل ل ل يف حوم لله حيل ل ل حلم للا واح ل ل ل وا ل ل ل  ،احلل ل ل عب للارة عم للا ي ل لراه الن للاه يف حوم لله م للن
األشيا (.)1
تعريااف االحااتال اصااطالحاً :رؤيللا املباشللرة أو ا مللا يف املنللام ومللو حيصللل بعللد البلللو
للرجل واملرأة ،لذلك ي لق اس االح الم عل البلو ( ،)2قال تعاىلَ  :وإِذَا بَالَ َغ األَطْ َفال ِما ْنكم
الْحل َم.)3(
اتفق الفق ا عل أن من حام يف هنار رمضان فاح ل ال يفرد صومه ،قال النووي يف
ك ابه(اجملمو شرت امل ذب) :باتا األهما األربعا(.)4
الدليل:
عن أ سعيد اخلدري  :قال:قال رسول اد " :ثالث ال يفطرن الصائم
الحجامة والقايم واالحاتال "(.)5وجاه الداللاة :لقلد ذكلر احللديأ ثالثلا أفعلال ال تف لر الصلاه
وم احلجاما (شق ا لد الس ةراج الدم) ،والق (واملراد بالق غري امل عمد) ،واالح الم ،مما
يدل عل أن من اح ل يف هنار رمضان ال يفرد صومه.
أثر خروج الريح من القبل على الوضوم
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
()1
()2
()3
()4

()5

لران العرب البن من ور .454/4
املوسل للوعا ال بيل للا الفق يل للا  ،أبل للد حممل للد كنعل للان  ،ص(( ،)13ا4923 ،)4مل ل ل – 2333م،دار النفل للاهس،
بريوت.
سورة النور آيا (.)14
البنايا يف شرت اأدايا  ،أبو حممد حمملود بلن أبلد العيلين ( ، 03/9،ا4933 ،)4م ل 4433-م،دار الفكلر،
بللريوت ،موامللف ا ليللل لاللرت خم صللر خليللل للت للاب  ،063/0اجململلو للنللووي  ، 013/6املغللين البللن قدامللا
.060/9
أخرجه الامذي يف سننه ،ك لاب الصلوم ،بلاب ملا جلا يف الصلاه يذرعله القل  ،حلديأ رقل (،33/0 ،)544
ولعفه األلباين يف ك ابه لعيف سنن الامذي ،ص ( ،)53األلبلاين ،حمملد حاصلر اللدين ،للعيف سلنن الاملذي،
مك با املعار  ،الرياض( ،ا4923 ،)4مل 2333-م.
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القول األول:للجم ور(روايا عن حممد من األحنا واملالكيا والاافعيا وروايا عن
احلنابلا)خروج الري من القبل حاق

األدلة:

()1

للولو .

()2

 -1قول الرسول  ":ال وضوم إال من صوت أو ريح".

 -2عن عباد عن عمه قال :شكي إلى النبي الرجال يخيال إلياه أناه يجاد العايم فاي
()3
الصالة قال  ":الينصرف ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
وجه الداللة :خروج الري من الربيلو حاق للولو ألن كل واحد من ما مرلك
()4

النجاسا كالدبر .،فكاحت الري اخلارجا من ما كاخلارجا من الدبر فيكون حدثا.

القول الثاني( :للكرخ احلنف وابن عقيل احلنبل ) ال ولو من خروج الري من
()5

القبل،واس ثا الكرخ أن تكون املرأة مفضاه.

الدليل :أن الري ليرت د يف حفر ا ألهنا طامرة وخروج ال امر ال يوجف اح قاض ال ارة
وإمنا اح قاض ال ارة مبا خيرج خبروج ا من أجزا النجس ومولع الوا من فرج املرأة ليس
مبرلك البول فاخلارج منه من الري ال جياوره النجس ،وإذا كاحت مفضاة فقد صار مرلك
البول ومرلك الوا مرلكا واحدا فيت مل أن الري خرجت من مرلك البول فير تف أا
()6
الولو .
الخالصة والترجيح :مما سبق حالحيف أن ا م ور اس دلوا بأحاديأ صتيتا عل حق

الولو من ري القبل ،وأصتاب القول الثاين مل ير دلوا بدليل حقل عل قوأ ،لذلك أرج
قول ا م ور عل حق الولو خبروج الري من القبل ،ولكن البد من أن يكون مرموعا
بصوت أو له راهتا لل يقن من خروجه وحقضه للولو .
()1
()2
()3
()4

بداهع الصناهع للكاساين ،24/1حاشيا الدسوق ،118/1اجملمو للنووي ،1/2املغين البن قداما210/1
سبق مرجيه ص()18
سبق مرجيه ص()21
بداهع الصناهع للكاساين 24/1

( )5مفضاة :م الج شق مرلكاما فصارا شي ا واحدا.تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي 112/12
بداهع الصناهع للكاساين  ،24/1املغين البن قداما210/1
( )6بداهع الصناهع للكاساين 24/1
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املبحث اخلامس
املنفصل من اجللد باجلروح والقرح
وفيه مطلبان:
المطلب األول  :ال ا اد .
المطلب الثاني  :القيا اح.
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املطلب األول

الـــــــــــــــــــــــدم
تعريف الد لغةً:
ساهل أبر يرري يف عروق احليوان(.)1
التعريااف االصااطالحي :مللو الرللاهل األبللر الللذي جيللري يف العللروق الدمويللا مللن ش لرايو
وأوردة وشعريات دمويا ،واملصنع األساسل لللدم ملو حقل الع لام اللذي ينل أكثلر ملن 3ماليلو
خليا يف الثاحيا(.)2
حكم الد من حيث الطهارة والنجاسة:
اتفق العلما عل جناسا الدم املرفوت(.)3
الدليل:
وحااي إِلَا َّاي مح َّرم اا علَااى طَا ِ
ِ
ِ ِ
ااع أم يَط َْعمااه إِال أَ ْن
ًَ َ
 - 4قوللله تعللاىل :قا ْال ال أَجااد فااي َمااا أ َ
ِ
ِ
ضط َّر
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ِه َّل لِغَْي ِر اللَّ ِه بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
يَكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َم ْسف ً
وحا أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي أر فَإنَّه ِر ْج ٌ
د غَف ِ
أ
يم.)4(
غَْيا َر بَ أاغ َوال َعاد فَِإ َّن َربَّ َ ٌ
ور َرح ٌ
 – 2عن أمسا بنت أ بكر الصديق رل ا عن ا أهنا قالت :ستلت امرأة رسول اد
فقالت:يا رسول اد أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الد من الحيضة كياف تصانع؟ فقاال
رسااول اد " :إذا أصاااب إحااداكن الااد ماان الحيضااة فلتقرصااه ،ثاام لتنضااحه بمااام ثاام
لتصلي فيه.)5(".
وجااه الداللااة :أمللر النل  بغرللل اللدم مللن الثللوب ،ممللا يللدل علل جناسللا الللدم ،فلللو كللان
طامرا ما أمر بغرله ،ألن ط ارة الثوب من شروا صتا الصالة.

()1
()2
()3
()4
()5

املعج الوسيي .243 /4
املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ،ص (.)962
ك اب املبروا للررخر  – 14/4حاشيا اخلرش  ،463/4العزيز شرت الوجيز للرافع ،01/4
املغين البن قداما .949/2
سورة األحعام آيا (.)491
سبق مرجيا ص (.)22
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حكم بيع الد :
أتع الفق ا عل رمي بيع الدم(.)1
األدل ا اة:
 - 4عللن عللون بللن أ جتيفللا قللال :رأيللت أ  فقللال" :إن النبااي  نهااى عاان ثماان
الد وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة"(.)2
وجه الداللة :الن عن مثن الدم والن يفيد ال ترمي ،مما يدل عل رمي بيع الدم.
 - 2عن ابن عباس :أن النبي  نظر إلى السمام وقال" :قاتل اد اليهود حرمت
عليهم العحو فباعوها وأكلوا أثمانها ،وإن اد إذا حر شي ا حر ثمنه.)3(.
وجه الداللة :رمي بيع ما حلرم أكلله واللدم حيلرم أكلله لقولله تعلاىل :إِنَّ َماا َح َّارَ َعلَ ْايكم
ال َْم ْيتَةَ َو َّ
الد َ ،.)4(مما يدل عل رمي بيع الدم.
حكم التبر بالد وإقامة بنوك الد :
أجازت مي ا كبار العلما يف اململكا العربيلا الرلعوديا ال لرب باللدم وإقاملا بنلوك اللدم .ورد
يف البتو العلميا أي ا كبار العلما يف اململكا العربيا الرعوديا ،بعد دراسا املولو ومناقا ه
وتداول الرأي فيه قرر اجمللس باألكثريا ما يل :
أوالً :جيللوز أن ي للرب اإلحرللان مللن دملله مبللا ال يضللره عنللد احلاجللا إىل ذلللك ،إلسللعا مللن
حي اجه من املرلمو.
ثانيا ااً :جيللوز إحا للا بنللك إسللالم لقب للول مللا ي للرب بلله الن للاس مللن دم للاه  ،وحفلليف ذل للك
إلس للعا م للن حي للاج إلي لله م للن املر لللمو ،علل ل أن ال يأخ للذ البن للك مق للابال مالي للا ع للن املرلل ل
أوليا أمورم عولا عما يرعف بله ملن اللدما  ،وأال ي ةلذ ذللك وسليلا اريلا للكرلف؛ مللا يف
ذلك من املصلتا العاما للمرلمو(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

بل للداهع الص ل للناهع للكاس ل للاين  ،031/1حاش ل لليا الدس ل للوق  ،19/0احل ل للاوي الكب ل للري يف فق ل لله الا ل للافع للم ل للاوردي
 ،030/1املغين البن قداما .013/6
أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب اللباس ،باب الوامشا ،حديأ رق (.4339/9 ،)1491
أخرجلله ابللن حبللان يف صللتيته ،ك للاب البيللو  ،بللاب البيللع املن ل عنلله ،حللديأ رق ل (-042/44 ،)9403
 ،040قال شعيف األرحؤوا :إسناده صتي .
سورة البقره آيا (.)450
مي للا كبللار العلمللا باململكللا العربي لا الرللعوديا ،البتللو العلميللا أي للا كبللار العلمللا  ،رهاسللا إدارة البتللو العلميللا
واإلف ا .490/5
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خروج الد وانفصاله من الجلد بسبب الفصد والحجامة أو الجروح
الفصد:
تعريااف الفصااد لغ اةً :الفصللد شل عق العللرق .يقللال فصللد امللري أخللرج مقللدارا مللن دم وريللده
بقصد العالج(.)1
المعنى االصطالحي :شق العرق أو الوريد الس ةراج الدم(.)2
الحجامة:
تعريف الحجامة لغةً :احلج مبعا امل يقال حج الص ثدي أمه إذا مصه(.)3
تعريااف الحجامااة اصااطالحاً :إخ لراج الللدم مللن ا ر ل ب ا لريي ا لللد ،وام صللاص الللدم
با ج  ،وا ج أداة احلج والقارورة الج جيمع في ا دم احلجاما(.)4
الج ارح:
تعريف الجرح لغةً :ا رت من الفعل جرحه جيرحه جرحا أثر فيه بالرالت ،وا راحلا اسل
الضربا أو ال عنا ،وا مع جراحات وجرات(.)5
تعريف الجارح اصاطالحاً :ملو ملا يصليف البلدن بفعلل ااالت احللادة كالرلكو و وملا،
ومنه أيضا ا روت الج جيري ا ا رات يف العمليات ا راحيا(.)6
أثرخروج الد بالفصد أو الحجامة أو من الجروح على الوضوم:
()7
لقد تناولت مذه املرألا يف أثر الرعا عل الولو

( )1لران العرب البن من ور  ،0923/1املعج الوسيي .643/2

()2
()3
()4
()5
()6
()7

املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص (.)111
لران العرب البن من ور  .190/2املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص (.)111
املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص ( ،)121املعج الوسيي .148/1
لران العرب البن من ور .481/1
املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص(.)211
اح ر صفتا ()22من مذا البتأ
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املطلب الثاني
القيــــــــــــــــــح
تعريف القيح لغةً:
املدة اخلالصا ال خيال ا دم ،وقيل مو الصديد الذي كأحه ما فيه شكلا دم(.)1
المعنى االصطالحي :ال خيرج عن املعا اللغوي :فالقي مو املدة الج ال خيال ا دم(.)2
األلفاظ ذات الصلة:
الصديد:
تعريف الصديد لغة :ما ا رت الرقيق املة لي بالدم قبل أن تغليف املدة(.)3
المعنى االصطالحي :ما ا رت الرقيق واملة لي بالدم قبل أن تغليف املدة(.)4
وجه العالقة بين القيح والصديد:
لقد أورد علما اللغا تعريف الصديد يف ك ف اللغا مبعا القي يف عدة موالع فقال ابن
سلليده :الصللديد :القللي الللذي كأحلله مللا وفيلله شللكلا (ب لرة) ،وقللال الليللأ :الصللديد مللو الللدم
املة لي بالقي يف ا رت ،وقال ابن األثري :الصديد مو الدم والقي الذي يريل من ا رد(.)5
من ال عريفات الرابقا حرى أن القي والصديد خيرجان ملن ا لرت إذا تعفلن ،إملا ملع دم أو
بدوحه ،ف ارة يذكران سويا ،وأخرى ينفرد أحدلا بالذكر دون ااخر.

()1
()2
()3
()4
()5

لران العرب البن من ور  ،0544/1تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .65/5
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .494/4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي  ،263/3لران العرب البن من ور .2943/9
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .494/4
تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .263/3
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حكم القيح من حيث الطهارة والنجاسة :
اتفلق الفق للا علل جناسللا القلي  ،ألحلله دم اسل تال إىل حللنت ،فلاذا كللان اللدم جنرللا فللالقي
أوىل(.)1
ال اادليل :ق للول الرس للول  يف ال للدم يف ح للديأ أمس للا رلل ل ا عن للا " :فلتقرص ااه ،ث اام
لتنضحه بمام ثم لتصلي فيه"(.)2
وجا ااه الداللا ااة :يل للرى الفق ل للا القل للي مبن ل ل لزلا الل للدم ألحل لله دم اس ل ل تال اىل حل للنت ومل للو مل للن
اث .)3(وال ب للا الر للليما ترل ل ةبأ م للذه
ْخبَائِا َ
املرل ل قذرات ،ق للال تع للاىلَ  :وي َح ا ِّار َعلَ ا ْاي ِهم ال َ
األشيا وال ترمي دليل النجاسا ،إذ النجس اس للمر قذر ،والقي مملا ترل قذره ال بلا الرلليما
الس تال ه إىل خبأ وحنت راهتا ،فأحلق القي بالدم وثبت حك الدم فيه(.)4
حكم خروج القيح أو الصديد من الجروح على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول :لألحنللا (واحلنابلللا يف كثللري القللي ) :خللروج القللي والصللديد مللن ا للروت
والقرت حاق للولو .
األدلة :
 - 4قل للول رسل للول ا  لفاطمل للا رل ل ل ا عن ل للا" :ال ،إنم ا ااا ذلا ااد عا اارق وليس ا اات
بالحيضة ،اجتنبى الصالة أيا محيضد ،ثم اغتسلي وتوض ي لكل صالة"(.)5
وجااه الداللااة :أن خللروج الللنجس الكثللري حللاق للولللو  ،والقللي جنللس خللارج مللن البللدن
كالدم ف و حاق للولو (.)6
 - 2قول ابن عباس " :إذا كان الد فاحعاً فعليه اوعادة ،وإن كاان قلايالً فلايس
عليه إعادة"(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

بداهع الصناهع للكاساين  ،29/4موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب  ،413/4األم للاافع ،94/2
املغين البن قداما .294/4
سبق مرجيه ص(.)22
سورة األعرا آيا (.)415
بداهع الصناهع للكاساين  ،63/4املغين البن قداما .294/4
سبق مرجيه ص(.)20
كاا القنا للب ويت .449/4
سبق مرجيه ص()20
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وجااه الداللااة :خللروج الللدم الكثللري أو الللنجس مللن البللدن مللن غللري الرللبيلو حللاق
وقليله غري حاق للولو  ،والقي الكثري حاق للولو كالدم.
 - 0خروج النجس من الباطن إىل ال امر ،مما يوجد احلد الذي ينق الولو (.)1
القااول الثاااني( :للمالكيللا والاللافعيا واحلنابلللا يف قليللل القللي والصللديد) :خللروج القللي والصللديد
من ا روت والقرت ال ينق الولو (.)2
األدلا اة:
 - 4عن أ مريرة  عن النبي  أنه قال ":ال وضوم إال من صوت أو ريح"(.)3
وجه الداللة :مف وم املةالفا للتديأ علدم حقل الوللو بغلري اخللارج ملن الرلبيلو ،مملا
يدل عل عدم حقضه خبروج القي من ا روت.
 - 2ع للن أح للس  أن النب ااي  اح ااتجم فص االى ول اام يتوض اات ول اام ي اازد ع اان غس اال
محاجمه(.)4
وجه الداللة :خروج النجس من غري الربيلو اليوجف الولو ،إمنا يك ف بغرلل مكلان
النجس إلزالا أثره ،وكذلك القي .
 -3عن ابن عبلاس " :إذا كاان الاد فاحعااً فعلياه اوعاادة ،وإن كاان قلايالً فلايس
عليه إعادة"(.)5
وجه الداللة :خلروج اللدم الكثلري حلاق للوللو  ،والقليلل غلري حلاق  ،والقلي أحللق باللدم
ألحه دم اس تال إىل حنت ،فقليله غري حاق للولو .
الخالصة والترجيح:
من األقوال الرابقا واألدللا حلرى أن الفق لا اخ لفلوا يف حقل الوللو ملن اخللارج ملن غلري
الرللبيلو عل ل ق لولو ،وأصللتاب القللول األول اس ل دلوا للديأ فاطمللا ،ومللذا احلللديأ ال ككللن
للولللو

()1
()2
()3
()4
()5

بداهع الصناهع للكاساين  ،21/4املغين البن قداما .294/4
موامللف ا ليللل لاللرت خم صللر خليللل للت للاب  ،413/4احلللاوي الكبللري يف فقلله الاللافع للمللاوردي -444/4
 ،233كاا القنا للب ويت .441/4
سبق مرجيه ص(.)03
سبق مرجيه ص(.)29
سبق مرجيه ص(.)20
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القيلاس عليلله ،ألن دم املر تالللا خللارج مللن الرللبيلو ،فللال ككللن قيللاس الللنجس اخلللارج مللن غللري
الربيلو عل النجس اخلارج من الربيلو ألن الربيلو خمرج احلد .
أمللا أصللتاب القللول الثللاين فاس ل دلوا عل ل أن الللنجس اخلللارج مللن غللري الرللبيلو ال يللنق
الولللو لعللدم وجللود دليللل علل ذلللك ،والثابللت عنللدم أن الولللو ينل ق باخلللارج مللن الرللبيلو
فقي ،لقوله " :ال وضوم إال من صوت أو رياح"( .وملذا حلديأ صلتي ) فللو كلان الوللو
جيف من غري ذلك لبينه الن  ألليا الولو ف و شرا لصتا الصالة.
ولقد رجتت القلول الثلاين لقلوة اللدليل  ،وألحله مل يلرد دليلل صلتي يلن علل أن خلروج
النجس من غري الربيلو حاق للولو  ،فةروج القي من ا روت غري حاق للولو .
حكم العرق والدمع المنفصل من اآلدمي:
أتللع الفق للا علل ط للارة العللرق الللذي خيللرج مللن سللاهر ا رللد ،والللدمع الللذي يرلليل

()1

من العو.
الدليل :
نب ،فانسل
 - 1عن أبي هريرة أنه لقيه النبي  في طريق من طرق المدينة وهو ج ٌ
،فوهب فاغتسل ،فتفقد النبي فلما جام قال  :أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال :يا

جنب ،فكرهت أن أجالسد حتى أغتسل فقال :سبحان اد ،إن
رسول اد ،لقيتني وأنا ٌ
()2

المؤمن ال ينجس".

وجااه الداللااة  :احلللديأ يثبللت ط للارة اادم ل املرللل فعرقلله ولعابلله ودمعلله طللامرات س لوا كللان
حمدثا،أو جنبا،أو حاهضا أو حفرا (. )3
فالعرق والدمع امل ولد من اادم احل طامرا تبعا ألصله باتا الفق ا .
.
( )1اإلتا البن املنذر ص()11
( )2م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك ابه ا مع بو الصتيتو،حديأ رق (190/1،)2122
( )3صتي مرل بارت النووي 11/1
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الفصل الثاني
املنفصل من املرأة
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول  :المنفصل من رحم المرأة من دمام.
المبحث الثاني  :الجني ان.
المبحث الثالث  :حليب األ .

11

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

املبحث األول
املنفصل من رحم املرأة من الدماء
وفيه مطلبان:
المطلب األول :

الحيض والنفاب.

المطلب الثاني :

االستحاض اة.
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املطلب األول

احليـــض والــنفــاس
أوالً  :الحي اض:
الحيض لغةً :احلي مصدر حاض ،ويقال حاض الريل وفاض إذا سال حيي ويفي ،
ومللن مللذا قيللل للتللوض حللوض ،ألن املللا حيللي إليلله أي يرلليل .واحليضللا املللرة الواحللدة ،وقيللل
احليضا الدم حفره.
وقيل الحيضة :اخلرقا الج تر ثفر( )1هبا املرأة( )2وللتي يف اللغا أمسا كثرية.
تعريف الحيض اصطالحاً:
تعريااف األحناااف للحاايض :اس ل لللدم خللارج مللن الللرح ال يعقللف الللوالدة ،مقللدر بقللدر
معلوم يف وقت معلوم(.)3
تعريف المالكية :دم خرج بنفره من قبل من مل عادة(.)4
تعريااف العااافعية :مللو الللدم اخلللارج مللن فللرج امل لرأة عل ل سللبيل الصللتا ،مللن غللري سللبف
الوالدة ولوحه أسود حم دم (حار) لذا (موجع)(.)5
تعريااف الحنابلااة :مللو دم يرخيلله الللرح إذا بلغللت امل لرأة ،م يع ادمللا يف أوقللات معلومللا،
حلكما تربيا الولد ،فاذا بلت احصر ذلك الدم إىل تغذي ه ،ولذلك ال ي احلامل(.)6
التعريف المختار للحيض :مو دم خيرج من رح امللرأة إذا بلغلت علل سلبيل الصلتا ،م
يع ادما يف أوقات خمصوصا ،وملدة حمددة إىل سن اليأس (الرن الذي ينق ع فيه دم احللي علن
املرأة).
()1
()2
()3
()4
()5
()6

تسااتثفر :تاللد فرج للا خبرقللا عريضللا أو ق نللا ال هبللا وتوثللق طرفي للا يف شل
الدم، .لران العرب البن من ور .933/4
لران العرب البن من ور.4354/2
بداهع الصناهع للكاساين .04/4
حاشيا اخلرش .033/4
اإلقنا يف حلل ألفلام أ شلجا  ،حمملد بلن أبلد الالربيين  ،499/4 ،طبعلا  4929م ل 2330-م ،م لابع
اأي ا املصريا العاما للك اب.
املغين البن قداما .036/4

تاللده علل وسل ا ف منللع سلليالن
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ولقد خ ال عريف الدم اخلارج من الرح ،ل جنلف اللدم اخللارج ملن اللدبر أو القبلل لرت
أو ماشللابه ،وقولنللا عل ل سللبيل الصللتا إلبعللاد دم االس تالللا ألحلله دم خيللرج مللن الللرح ملللرض،
ومذا الدم ي كلرر فيصلب علادة تع ادملا امللرأة يف أوقلات حملددة ومللدة حملددة ،فكلل املرأة ألا علدد
مللن األيللام حرللف مللا تعللودت علي للا ،وسللن اليللأس مللو الرللن الللذي تنق للع فيلله مللذه العللادة عللن
املرأة.
ولقد اتبع الفق ا العادة والعر يف ديد سلن اب لدا احللي عنلد امللرأة ،فلاتفقوا علل أن
أقل سن احلي ترع سنو قمريا ،وأكثلره ملو وقلت احق لا احللي  ،وملو يرجلع اىل طبيعلا امللرأة
والعر والعادة(.)1
ثانياً  -النفاب:
تعريااف النفاااب لغاةً :والدة امللرأة إذا ولللعت ف ل حفرللا والللنفس :الللدم ،وحفرللت امللرأة
ولدت(.)2
تعريااف النفاااب اصااطالحاً :الللدم اخلللارج برللبف الللوالدة( .)3فالنفللاس دم حللي اح للبس
ألجل الولد ،لذلك يأخذ أحكام احلي إال يف العدة والبلو وال الق(.)4
مقدار الحيض:
للفق ا يف مقدار احلي ثالثا أقوال:
القااول األول :لألحنللا أن أقللل احلللي ثالثللا أيللام وليالي للا ،وأكثللر احلللي عاللرة أيللام
وليالي ا ،وأقل ال ر بو احليض و مخرا عار يوما(.)5
ال اادليل :ع للن أ أمام للا الب للامل  ق للال :ق ااال رساااول اد " :ال يك ااون الحااايض
للجارية والثيب ،الوي قد أيست من الحيض أقل من ثالثة أيا وال أكثر من ععرة أيا

()1
()2
()3
()4
()5

بداهع الصناهع للكاساين  ،94/4اإلقنا يف حل ألفام أ شجا للاربيين  ،413/4العدة شرت العمدة  ،هبا
الدين عبدالربن بن إبرامي املقدس ،ص(( ، )00ا 4944 ،)4مل 4443-م،دار الك ف العلميا ،بريوت.
لران العرب البن من ور .9130/6
العدة شرت العمدة للمقدس ص (.)01
كاا القنا للب ويت.439/4
بداهع الصناهع للكاساين .93/4
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،فإذا رأت الد فوق ععرة أيا فهي مستحاضة"(.)1
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن أقل أيام احلي للمرأة ثالثا أيام ،وأكثلر أيلام احللي
عارة أيام ،فان رأت الدم بعد عارة أيام تكون اس تالا وليس حيضا.
القول الثاني( :للمالكيا) ال حد ألقل احلي عندم ولو دفعا من اللدم ،إال أحله ال يع لد
هبللا يف األقلرا يف ال للالق ،وأكثللر احلللي مخرللا عاللر يومللا ،وأقللل ال للر مخرللا عاللر يومللا علل
املا ور وقيل عارة أيام ،وقيل مخرا أيام ،وال حد ألكثره(.)2
د َع ا ِن ال َْم ِحا ِ
اام فِااي
الاادليل :قوللله تعللاىلَ  :ويَ ْس اتَلونَ َ
ِّسا َ
ايض قا ْال ها َاو أَ ًذى فَااا ْعتَ ِزلوا الن َ
ال َْم ِح ِ
يض َوال تَا ْق َربوه َّن َحتَّى يَطْه ْر َن فَِإذَا تَطَ َّه ْر َن فَتْتوه َّن ِم ْن َح ْيث أ ََم َركم اللَّه.)3(
وجااه الداللااة :يف اايللا القرآحيللا ذكللر احلللي ووصللف بأحلله أذى مللن غللري تقللدير ألقللله أو
أكثره ،فالقليل حي والكثري حي  ،فالاار مل حيلدد ألقلله وق لا ،وال تلاك العبلادة إال بلن أو
إتا (.)4
القااول الثالااث :للاللافعيا والصللتي مللن مللذمف احلنابلللا :أقللل احلللي يللوم وليلللا ،وأكثللره
مخرا عار يوما ،وألبد قول أن أكثره سبعا عار يوما ،وأقلل ال لر مخرلا عالر يوملا ،وأكثلره
غري حمدود(.)5
د َعا ِن ال َْم ِح ِ
ايض ق ْال
الدليل :أحه ورد احللي يف الالر م للق ملن غلري ديلد َ ويَ ْساتَلونَ َ
اام فِاي ال َْم ِح ِ
ايض َوال تَا ْق َرباوه َّن َحتَّاى يَطْه ْار َن فَاِإذَا تَطَ َّه ْار َن فَاتْتوه َّن ِم ْان
ِّس َ
ه َاو أَذًى فَاا ْعتَ ِزلوا الن َ
اب التا َّ ِ
ين .)6(وال حلد لله يف اللغلا وال يف
ين َوي ِح ُّ
َح ْيث أ ََم َركم اللَّاه إِ َّن اللَّاهَ ي ِح ُّ
اب الْمتَطَ ِّها ِر َ
َّاواب َ
الاريعا ،فيجف الرجو فيه إىل العر والعادة.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

أخرجلله الللدار ق للين يف سللننه ،ك للاب احلللي  ،ت رق ل ( ،931/4 ،)391قللال الللدارق ين:ال يثبللت ،عبللد امللللك
والعال لعيفان،ومكتول ال يثبت مساعه.
بدايا اجمل د وهنايا املق صد  ،حممد بن أبد بن حممد بن أبد بن رشد  ،54/4 ،حاشيا اخلرش .034/4
سورة البقرة آيا (.)222
تبيل ل لو املر ل للالك ش ل للرت ت ل للدريف الرالك،ش ل للرت الا ل للي حمم ل للد الا ل لليباحيو حمم ل للد ب ل للن أب ل للد الا ل للنقي املوري ل للاين
(،254/4ا4441،)2م،دار الغرب اإلسالم ،بريوت.
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،045/4املغين البن قداما .033/4
سورة البقرة ،اايا (.)222
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قال اوما أحمد :حدثين حيلىي بلن آدم( )1قلال ":مسعلت شلريكا يقلول عنلدحا املرأة لي
كل ش ر مخرا عار يوما حيضا مر قيما".
وقال العافعي" :رأيت املرأة أثبلت ي عن لا أهنلا مل تلزل لي يوملا ال تزيلد عليله ،وأثبلت
ي عن حرا أهنن مل يزلن حيضن أقل من ثالثا أيام"(.)2
الخالصة والترجيح:
مما سبق حالحيف عدم وجود دليل صتي عل أقل احلي وأكثره ،ولقد اع مد األحنلا
عل ل دليللل لللعيف ،واس ل دل مالللك مللن القللرآن عل ل عللدم ديللد مقللدار حمللدد ،و ت بللع اإلمللام
الاافع واإلمام أبد العر والعادة ألحه مل يرد ح صتي يف ملذه املرلألا للذلك أرجل علدم
ديد مدة ألقل احلي  ،لعدم وجود دليل علل ذللك ،ولقلد مسل احللي "علادة "ألن كلل املرأة
اع للادت عل ل وقللت معللو حليض ل ا وزمللن حمللدد ،ولقللد قمللت بر لؤال عللدد مللن النرللا عللن أيللام
حيض ن ف ر ي :أن غالف أيام احلي مخرا أو س ا أو سبعا أو مثاحيا أيلام ،وحلادرا ملا يكلون
يوم لا وليلللا ،وأيضللا وجللدت عللددا قللليال مللن النرللا مللدة حيض ل ن زادت عل ل عاللرة أيللام لللذلك
أرج أن أكثر احلي مخرا عار يوما.
مدة النفاب:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول :لألحنللا واحلنابلللا أكثللر النفللاس أربعللون يومللا وليلللا وأقللل النفللاس ال حللد
له( ،)3ولقد ورد يف ك لف الفقله أن أبلا حنيفلا يلرى أقلل احللي مخلس وعالرون وعنلد أ يوسلف
أحد عار يوما (واملراد به إذا وقعت احلاجلا إىل حصلف العلادة ألا يف النفلاس ال يلنق ذللك ملن
مخرا وعارين يوما عند أ حنيفا) (.)4

()1

()2
()3
()4

حيىي بن آدم بن سليمان األموي ،موىل آل أ معيي ،أبو زكريا  ،من ثقات أمل احلديأ ،فقيه ،واسلع العلل  ،ملن
أمللل الكوفللا ،ينعللت بللاألحول .مللات بف ل الصللل  .للله تصللاحيف ،من للا ك للاب "اخل لراج" و "الف لراه " و "الللزوال"،
األعالم للزركل .409-400/3
األم للاافع .494/2
ك اب املبروا للررخر  ،00/ 2املغين البن قداما .042/4
ك اب املبروا للررخر .031/0
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الاادليل :عللن أم سلللما رلل ا عن للا :قالاات كاناات النفسااام علااى عهااد رسااول اد 
تجلس أربعين يوماً ،وكنا نطلي وجوهنا بالورب( )1من الكلف(.)2
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن مدة النفلاس عنلد النرلا كاحلت علل ع لد رسلول ا
 أربعو ليلا.
القول الثاني :للمالكيا و الاافعيا :أقل النفاس جما من دم( ،مل يرد عن الالافع يف أقلل
النفاس وقال الاافعيا أقلل النفلاس سلاعا فلاخ لف األصلتاب ملل الرلاعا حلد ألقلله أو ال علل
وج و :أحدهما :أحه حمدود األقل براعا ،والثاني :أحله ال حلد ألقلله ،وإمنلا ذكلر الرلاعا تقلليال
وتفريقللا ،وأقللله جمللا مللن دم) ،وأكثللره س ل ون يومللا ،وأوس ل ه أربعللون يومللا وإذا احق للع دم النفللاس
تغ رل وتصل وتصوم (.)3
الدليل:
عن أحس  قلال" :كان رسول اد  وقت للنفسام أربعين إال أن تارى الطهار قبال
ذلد"(.)4
وجااه الداللااة :عمللوم احلللديأ يق ض ل أن األربعللو يومللا غالللف حفللاس امل لرأة ،وقللد ي جللاوز
األربعو فيكون حفاسا ،وألن حد احلي والنفاس مأخوذ من وجود العادة املر مرة فيه .والرل و
()5
عادة مر مرة.
وبالقي ا اااب :يق ل للال ألح ل لله دم أرخل ل لاه ال ل للرح ج ل للرت ب ل لله ع ل للادة مرل ل ل قرة ،فج ل للاز أن يك ل للون
حفاسللا كللاألربعو ،وألن أكثللر الللدم يزيللد عل ل عادتلله يف الغالللف ،كللاحلي غالبلله الرللبع ،وأكثللره
يزيللد عل ل الرللبع ،فلمللا كللان غالللف النفللاس أربعللو ،وجللف أن يزيللد أكثللره عل ل األربعللو ،وألن
النفللاس مللو مللا كللان حم رللبا مللن احلللي يف مللدة احلمللل ،فلمللا كللان غالللف احلمللل ترللعا أش ل ر،
()1
()2
()3
()4
()5

الورب :حبات أصلفر يكلون بلاليمن تصلبغ بله الثيلاب ،عملدة القلارش شلرت صلتي البةلاري  ،أبلو حمملد حمملود بلن
أبد العيين ( ، 964/0،ا 4924 ،)4مل 2334 -م ،دار الك ف العلميا ،بريوت.
أخرجلله ابللن ماجللا يف سللننه ،ك للاب ال للارة وسللنن ا ،بللاب النفرللا كل لللس ،حللديأ رقل (،240/4 ،)693
قال الاي األلباين :حرن ،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين 222/4
موامللف ا ليللل لاللرت خم صللر خليللل للت للاب ،.119/4احلللاوي الكبللري يف فقلله الاللافع للمللاوردي -906/4
905
أخرجه ابن ماجا يف سننه ،يف ك اب ال ارة وسنن ا ،باب النفرا ك لس ،رق احلديأ (.240/4 ،)694
قال الاي األلباين :لعيف جدا ،سلرلا األحاديأ الضعيفا واملولوعا وأثرما عل األما لأللباين.090/42
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي 111/1
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وغالللف احلللي سللت أو سللبع ،فللان اع ربحللا الرللبع كللان النفللاس ثالثللا وس ل و يومللا ،وإن اع ربحللا
الرت كان النفاس أربعا ومخرو يوما ،وإن اع ربحالا معا كان النفاس س و يوما ،ومو أن جيعل
حيض ا يف س ا أش ر سبعا ،ويف ثالثا أش ر س ا(.)1
الدليل على أقل النفاب:
مل يللرد يف الاللر ديللده فريجللع فيلله إىل الوجللود وقللد وجللد قللليال وكثلريا ،وقللد روي أن املرأة
ولدت عل ع د رسول ا  فل تر دما فرميت ذات ا فو (.)2
الخالصة والترجيح:
ممللا سللبق حللرى أن الفق للا اتفق لوا عل ل أقللل النفللاس ،ألحلله ثبللت با ل ادة النرللا أن بع ل
الل للوالدات ال ي بع ل للا دم ،ومل ير ل ل دل عل ل ل ذلل للك ب ل للدليل شل للرع ،ولك ل للن مل للن ع ل للادات النر ل للا
وبا ل اداهتن ،ومللذا م عللار بيللن ن ،وكللل ام لرأة أللا طبيعللا خاصللا هبللا ،فللان مل تللر النفرللا دمللا
تغ رلل وتصللل  ،ولكللن اخ لفلوا يف أكثللر النفللاس ،فملن مللن قللال إن أكثلره أربعللون يومللا ،ومللن
مللن قللال إن أكثللره س ل ون يومللا ،ولكللين أرج ل القللول الثللاين ،أن أكثللر النفللاس س ل ون يومللا ،ألن
امل علار عليله عنلد النرلا أن النفلاس غالبله أربعلون يوملا ،وأكثلره يزيلد علل الغاللف ،كملا غالللف
احلللي سللت أو سللبع واألكثللر عاللرة أو مخرللا عاللر ،فالنفللاس كللذلك ،ولللو افالللنا أن احلامللل
حيبس حيض ا ترعا أش ر وحيض ا س ا أيام ،ففل ال رلعا أشل ر أربعلا ومخرلون يوملا ،وبعلدما
حيضللا بر ل ا أي للام فللاجملمو س ل ون يومللا ،ولق للد قمللت بر لؤال بع ل النرللوة ع للن مللدة حفاس ل ن
فوجللدت حرللبا قليلللا حفاسل ن أقللل مللن عالرين يومللا والغالللف أربعللو يومللا ،وحرللبا قليلللا حفاسل ن
س ون يوما.
أحكا الحيض والنفاب العرعية:
أوالً  :أثر الحيض والنفاب على الطهارة:
أتع الفق ا عل أن احلي والنفاس من األحدا الج توجف الغرل(.)3

( )1احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .905/4
( )2املغلين البلن قداملا  ،042/4أصللل احللديأ (قلال سل مللوىل بلا سللي أن موالتله أم يوسللف وللدت مبكلا فلل تللر
دما ،فلقيت عاهاا فقالت :أحت امرأة ط رك ا ) .أخرجه البي ق يف الرنن الكربى ويف ذيله ا ومر النق  ،ك اب
ال ارة ،باب النفاس.090/4 ،
( )3اإلتا البن املنذر ص()04
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األدلا ا اة:
د َع ا ا ِن ال َْم ِحا ا ِ
اام فِا ااي
 - 4قول لله تع للاىلَ  :ويَ ْس ا اتَلونَ َ
ِّسا ا َ
ايض قا ا ْال ها ا َاو أَذًى فَا ااا ْعتَ ِزلوا الن َ
ال َْم ِح ِ
اب
يض َوال تَا ْق َربوه َّن َحتَّى يَطْه ْر َن فَِإ َذا تَطَ َّه ْر َن فَتْتوه َّن ِم ْن َح ْيث أ ََم َركم اللَّه إِ َّن اللَّاهَ ي ِح ُّ
التا َّ ِ
ين.)1(
ين َوي ِح ُّ
ب الْمتَطَ ِّه ِر َ
َّواب َ
وجه الداللة :رمي وا املرأة احللاه أثنلا حيضل ا ،ألن احللي فيله للرر حلر ت لر،
وكلمللا (يَطْها ْار َن) أي النقلا مللن احلللي  ،وكلمللا(تَطَ َّها ْار َن) أي اغ رلللن و يكللون االغ رللال باملللا ،
فللان ت للرت واغ رلللت حيللل للللزوج أن ي للأ زوج لله ،ممللا يللدل عل ل وجللوب االغ رللال باملللا بعللد
النقا من احلي .
 – 2عللن عاهاللا رلل ا عن للا أهنللا قالللت :قالاات فاطمااة بناات أبااي حبااي رضااي اد
عنها لرسول اد " :يا رساول اد إناي ال أطهار أفاتد الصاالة؟ فقاال رساول اد  :إنماا
ذلد عرق وليس بالحيضة ،فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسالي
عند الد وصلي"(.)2
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ عل ل وجللوب ال للرمن احلللي إذا احقضللت مدتلله ويكللون
ال ر باالغ رال باملا .
مما سبق حرل دل علل أن احللاه بعلد اح لا ملدة حيضل ا املع لادة جيلف علي لا االغ رلال
باملل للا وال ل للر ،ألن ال ل للارة شل للرا صل للتا ألدا الصل للالة لقولل لله " :ال تقبا اال صا ااالة بغيا اار
طهور"(.)3
أثر الحيض والنفاب على الصالة:
أتللع الفق للا علل إسللقاا فللرض الصللالة عللن امللرأة يف أيللام حيض ل ا ،وعلل أن قضلا مللا
فاهتا يف أيام حيض ا ليس بواجف( .)4وكذلك النفرا .

()1
()2
()3
()4

سورة البقرة آيا (.)222
سبق مرجيه ص()24
أخرجه مرل يف صتيته ،ك اب ال ارة ،باب وجوب ال ارة للصالة ،حديأ رق (.424/4 ،)229
األوسي يف الرنن واإلتا واإلخ ال البن املنذر  ،232/2كاا القنا للب ويت .432/4
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األدل ااة:
 - 4علن أ سللعيد اخللدري  قللال :خاارج رساول اد  فااي أضااحى أو فطاار إلااى
المصلى ،فمر على النسام ،فقال :يا مععر النسام ،تصدقن فإني أرياتكن أكثار أهال الناار،
فقلن :وبم يا رسول اد؟ قال :تكثرن اللعن ،وتكفرن الععاير ،ماا رأيات مان ناقصاات عق أال
ودي أن أذهب للب الرجل الحاز من إحداكن ،قلن :وما نقصان دينناا وعقلناا ياا رساول اد؟
قال :ألايس شاهادة المارأة مثال نصاف شاهادة الرجال؟ قلان :بلاى ،قاال :فاولد مان نقصاان
عقله ااا ،أل اايس إذا حاض اات ل اام تص اال ول اام تص اام ؟ قل اان :بل ااى ،ق ااال :ف ااولد م اان نقص ااان
دينها"(.)1
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن املرأة ال تصل أيام حيض ا ،وال تص .
 - 2عن معاذة العدويا أن امرأة قالت لعاهاا رل ا عن لا" :أتجازئ إحادانا صاالتها
إذا طهاارت فقالاات :أحروري اةٌ( )2أنت؟كنااا نحاايض مااع النبااي  فااال يتمرنااا أو قالاات :فااال
نفعله"(.)3
وجه الداللة :يدل احلديأ عل عدم قضا املرأة ملا فاهتا من صالة وقت حيض ا.
من األدلا الرابقا حر ن أن املرأة ال تقض الصلوات الج ال تصللي ا أثنلا حيضل ا ،ألن
الن ل  مل يللأمر بللذلك ،فقضللا الصلللوات فيلله ماللقا عل ل امل لرأة ،ألهنللا متكللأ أيامللا ال تصللل ،
وقضللا مللذه الصلللوات فيلله مالقا بالغللا علي للا ،فعللدم قضللا احلللاه مللا فاهتللا مللن الصلللوات مللن
باب ال ةفيف وال يرري علي ا ،قال تعاىلَ  :ما ي ِريد اللَّه لِيَ ْج َع َل َعلَْيك ْم ِم ْن َح َر أج.)4(
أثر الحيض والنفاب على الصو :
أتللع الفق للا عل ل أحلله ال جيللوز الصللوم للم لرأة احلللاه والنفرللا  ،وأتع لوا عل ل أن علي للا
قضا الصوم بعد ال ر(.)5
()1
()2

()3
()4
()5

أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب احلي  ،باب ترك احلاه الصوم ،حديأ رق (.441/4 ،)039
حارورام :وملو مولللع قريلف ملن الكوفلا حرللبوا إليله اخللوارج ،اإلحكللار علي لا أن تكلون مللن أملل حلرورا ألن اخللوارج
يللرون أن عل ل احلللاه قضللا الصللالة كالصللوم لفللرا تعمق ل يف الللدين حللر مرق لوا منلله( .كاللا القنللا للب للويت
.)430/4
أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب احلي  ،باب ال تقض احلاه الصالة ،حديأ رق (.42/4 ،)024
سورة املاهدة آيا (.)6
األوسي يف الرنن واإلتا واإلخ ال البن املنذر .232/2
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الدليل:
علن معلاذة العدويلا :أن املرأة سللألت عاهالا رضااي اد عنهااا ":أتقضاى الحااائض الصااالة
إذا طهاارت قالاات:أحروريااة أناات ؟كنااا نحاايض علااى عهااد رسااول اد  ثاام نطهاار فيتمرنااا
بقضام الصو وال يتمرنا بقضام الصالة"(.)1
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ علل أن امللرأة إذا احقضللت مللدة حيضل ا وت للرت تقضل مللا
أف رت من أيام يف رمضان ،وال تقض ما تركت من صالة أيام حيض ا.
ممللا سللبق حرل ن أن امللرأة تقضل مللا أف رتلله يف رمضللان أثنللا حيضل ا وحفاسل ا ،ألن النل
 أم للر ب للذلك ،وألن قض للا أي للام قاله للل يف ك للل ع للام أم للر مير للور ،عل ل ل العك للس يف الص للالة
فقضاؤما فيه ماقا وعنا .
أثر الحيض والنفاب على الوطم:
أتع الفق ا عل رمي وا املرأة احلاه والنفرا يف الفرج(.)2
األدل اة:
د َعا ا ِن ال َْم ِح ا ِ
اام فِا اي
 - 4ق للال تع للاىلَ  :ويَ ْسا اتَلونَ َ
ِّس ا َ
ايض ق ا ْال ه ا َاو أَ ًذى فَ ااا ْعتَ ِزلوا الن َ
ال َْم ِح ِ
يض َوال تَا ْق َربوه َّن َحتَّى يَطْه ْر َن فَِإذَا تَطَ َّه ْر َن فَتْتوه َّن ِم ْن َح ْيث أ ََم َركم اللَّه.)3(
وجه الداللة :تدل اايا داللا والتا عل حرما وا احلاه حر ت ر.
 - 2عن أحس بن مالك  قال رسول اد " :جاامعوهن فاى البياوت واصانعوا كال
شيم غير النكاح"(.)4
وجه الداللة :جواز مؤاكلا احللاه واملالاربا واجملالرلا ،واالسل م ا هبلا ملن كلل وجله غلري
الوا (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

أخرجلله النرللاه يف سللننه ،ك للاب الصلليام ،بللاب ولللع الصلليام عللن احلللاه  ،حللديأ رقل (،469/0 ،)0243
وصتته األلباين،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين 223/4
األوسي يف الرنن واإلتا واإلخ ال البن املنذر .233 /2
سورة البقرة آيا (.)222
أخرجه أبو داود يف سننه ،يف ك اب ال ارة ،باب مؤاكلا احللاه وجمامع لا ،حلديأ رقل ( ،)213ص (،)12
صتته األلباين،صتي أ داود لأللباين.055/6
شللرت سللنن أ داود  ،أبللو حممللد حممللود بللن أبللد بللن موس ل العيللين ( ،43/2 ،ا4923 ،)4م ل4444 -م،
مك با الرشد ،الرياض.
81

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

مما سبق حر ن أحه حيرم وا املرأة وقت حيض ا أو حفاس ا ،ملا فيه من أذى وللرر علل
الرجل واملرأة عل حد سوا  ،وال حيل وط ا إال ب رما من احلي أو النفاس.
أثر الحيض والنفاب على الطواف:
اتفق الفق ا عل أحله حيلرم علل احللاه والنفرلا ال لوا بالبيلت احللرام ،سلوا طلوا
فرض أو واجف أو حفل(.)1
الدليل:
()2
بس ا ِرف
عللن عاهاللا رل ل ا عن للا قالللت":خرجنااا ال ناارى إال الح ا  ،فلمااا كنااا َ
حضت ،فدخل علي رسول اد  وأنا أبكي ،قال :ما لد أنفست ؟ قلت :نعم ،قاال :إن
هوا أمر كتبه اد على بنات آد  ،فاقضي ما يقضي الحاج ،غير أن ال تطوفي بالبيت"(.)3
وجه الداللة :احلي ال كنع شي ا ملن مناسلك احلل ،غلري ال لوا بالبيلت والصلالة عقبله
وأن مللا عللدا ذلللك مللن املواقللف والللذكر والللدعا ال كنللع احلللي شللي ا منلله ،ف فعللله احل لاه كللله،
فللدخل يف ذلللك الوقللو بعرفللا ،واملزدلفللا ،ورم ل ا مللار ،وذكللر ا عللز وجللل ودعللاؤه يف مللذه
املواطن ،وكل مذا م فق عل جوازه(.)4
اللبث في المسجد:
اتلفق الفق ا عل منع املرأة احلاه والنفرا من املكأ يف املرجد(.)5
الدليل:
عن عاهاا رل ا عن ا قاللت :جام رسول اد  ووجو بيوت أصاحابه شاارعة فاي
المسجد فقال" :وجهوا هو البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اد  ولم يصانع القاو

( )1بداهع الصناهع للكاساين  ،99/4حاشليا الدسلوق علل الالرت الكبلري لللدردير  ،459/4احللاوي الكبلري يف فقله
الاافع للماوردي  ،030/4املغين إلبن قداما .035/4
(َ )2س ِرف :اس مولع قريف من مكا بين ما و عارة أميال،عمدة القاري شرت صتي البةاري للعيين060/1

( )3أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب احلي  ،باب كيف كان بد احلي  ،حديأ رق (.440/4 ،)249
( )4ف الباري البن رجف .92/2
( )5بداهع الصناهع للكاساين  ،99 /4حاشيا الدسوق عل الارت الكبري لللدردير  ،450/4احللاوي الكبلري يف فقله
الاافع للماوردي  ،039/4املغين إلبن قداما .035/4
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شي ا رجام أن ينا ازل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال :وجهوا هو البيوت عن المسجد فإني
ال أحل المسجد لحائض وال جنب.)1(".
وجه الداللة :منع الرسول  دخول احلاه وا نف للمرجد واملكأ فيله ،و امللرور فيله
جاهز لقوله تعاىلَ  :وال جنبًا إِال َعابِ ِري َسبِ أ
يل َحتَّى تَا ْغتَ ِسلوا.)2(
الخالصة والترجيح:
ممللا سللبق اتفللق الفق للا علل منللع امللرأة احلللاه والنفرللا مللن املكللأ يف املرللجد ،للتللديأ " ال
أحل المسجد لحائض وال جنب".ومذا احللديأ للعيف اليصل االسل دالل بله ،وأيضلا قياسلا
عل ا نف يف قوله تعاىلَ ":وال جنبًاا إِال َعاابِ ِري َسابِ أ
يل َحتَّاى تَا ْغتَ ِسالوا )3(".حيلأ هنل ا نلف
عللن دخللول املرللجد إال مللرورا وكللذلك احلللاه إن أمنللت عللدم تلويثلله قياسللا علل ا نللف  ،ومللذا
لس أياما إىل أن تنق من احللي  ،م ت لر ،بينملا ا نلف يغ رلل
القياس ال يص فاحلاه
في للر وال يلزملله أيامللا لللذلك،يقول املللاوردي يف ك ابلله احلللاوي ":كنللع ا نللف مللن املقللام في له(أي
املرجد) فكاحت احلاه مع ما خيا تنجيس املرجد بدم ا أحق باملنع، )4(".ولكن عللا املنلع
ليس برلبف اخللو ملن تلويلأ املرلجد بلدم احللي ألحله ورد يف احللديأ الصلتي علن الرليدة
عاهاا رل ا عن ا أهنا :قالت" :اعتكفت مع رسول اد  امرأة من أزواجه فكانت ترى
الااد والصاافرة والطساات تحتهااا وهااي تصاالي )5(".امل لراد منللا املر تالللا فلللو كاحللت علللا منللع
احل للاه م للن دخ للول املر للجد تلويث لله ملن للع رس للول ا زوج لله م للن اإلع ك للا يف املر للجد ومل ل
مر تالللا تنللز دمللا،ولكن العلللا مل عللدم ج لواز الصللالة للجنللف واحلللاه ،لللذلك منع لوا مللن
دخللول املرللجد واملكللأ فيلله ،ألن املرللجد للصللالة وال صللالة أمللا،وألن الن ل  قللال لعاهاللا
رل ل ا عن للا " :فاقض ااي م ااا يقض ااي الح اااج ،غي اار أن ال تط ااوفي بالبي اات"( )6ألن ال لوا
بالبي للت كالص للالة ي ل للف ال للارة ،ومل كنع للا م للن دخ للول املر للجد ولك للن املن للع لل لوا ال للذي
( )1أخرجه البي ق يف الرنن الكربى ،ك اب الصالة ،باب ا نف كر يف املرجد مارا وال يقي فيه ،992/4 ،لعفه
األلباين،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين .462/4
( )2سورة النرا آيا (.)90
( )3سورة النرا آيا (.)11
( )4احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي 181/1
( )5أخرجه البةاري يف صتيته ،يف ك اب احلي ،باب االع كا للمر تالا،حديأ رق (111/1،)110
( )6سبق مرجيه ص( ) 81
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ي لللف ال للارة ،ولللو أرادت امل لرأة دخللول املرللجد كمعلمللا أو م علمللا فيجللوز ذلللك ،مللع أخللذ
االح ياطات الالزما لعدم تلو املرجد وا أعل .
مس المصحف:
اتفق الفق ا عل رمي مس املصتف للتاه والنفرا (.)1
الدليل:
سه إِال الْمطَ َّهرو َن.)2(
قال تعاىل :ال يَ َم ُّ
وجه الداللة:
يف مذه اايا أقوال للعلما :
القول األول :إن مذا القرآن قد اق ضت حكما ا أن جيعله ىف ك اب مصلون ،يلأ ال
ي لع عليه قبل حزوله من الللوت ا فلوم وال كرله أحلد ،إال املالهكلا امل لرون ملن كلل ملا يوجلف
ال ارة.
الق ااول الث اااني :إن م للذا الق للرآن الك للرمي .ال يص ل أن كر لله إال امل للرون م للن الن للاس ع للن
احلد األصغر ،واحلد األكرب ،فيكون املراد بال ارة :ال ارة الارعيا(.)3
 -2عن ابن عمر  عن أبيه أن رسول ا  قال":ال يمس القرآن إال طاهر"(.)4
وجه الداللاة :فاحللديأ يلدل علل أحله ال جيلوز ملس املصلتف إال مللن كلان طلامرا ،ولكلن
ال امر لفيف مالاك ي للق علل ال لامر ملن احللد األكلرب وال لامر ملن احللد األصلغر وي للق
عل املؤمن ،وعل من ليس عل بدحه جناسا(.)5
من األدلا الرابقا حر ن عدم جلواز ملس القلرآن مللن كلان علل غلري ط لارة ،واحللاه ال
تكون عل ط ارة أثنا حيض ا لقوله تعاىلَ " :حتَّى يَطْه ْر َن فَِإ َذا تَطَ َّه ْر َن " ،ولقوله " :افعلي
ما يفعال الحااج غيار أناه ال تطاوفي بالبيات حتاى تطهاري" .فلال ر ملن احللي يكلون باح لا
()1
()2
()3
()4
()5

بداهع الصناهع للكاساين  ،99/4حاشليا الدسلوق علل الالرت الكبلري لللدردير  ،459/4احللاوي الكبلري يف فقله
الاافع للماوردي  ،030/4املغين إلبن قداما .035/4
سورة الواقعا آيا (.)54
ال فرري الوسيي لل ن اوي .201/49
أخرجه ال رباين يف معجمه الكبلري ،حلديأ رقل ( ،049/42 ،.)40245قلال احللافيف ابلن حجلر يف ال لةلي
إسناده ال بأس به ،تلةي احلبري يف مري أحاديأ الرافع البن حجر ،حديأ رق (.223/4 ،)451
متللام املنللا يف ال عليللق عل ل فقلله الرللنا ،حممللد حاصللر الللدين األلبللاين( ، ،435/4 ،ا4945 ،)9م ل ،دار الرايللا،
الرياض.
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والنفرللا ال مت لس املصللتف أثنللا حيض ل ا لفقللدان ال للارة

احلللي م االغ رللال منلله ،فاحلللاه
الارعيا.
قرامة القرآن:
اخ لف العلما يف قرا ة القرآن للتاه والنفرا عل قولو:
القاول األول :للجم لور( :األحنللا والالافعيا واحلنابلللا) حيلرم علل احلللاه قلرا ة القللرآن
مما فيف ،وأجاز األحنا للمعلما تعليمه كلما كلما وال تقرأ آيا(.)1
الدليل :عن ابن عمر  قال :قال رسول ا " :ال تقرأ الحائض وال الجناب شاي اً
من القرآن"(.)2
وجه الداللة :هن الن  يف احلديأ احلاه وا نف علن قلرا ة شلي ا ملن القلرآن .ولقلد
حرم الفق ا قرا ة القرآن للتاه قياسا عل ا نف.
القول الثاني( :لإلمام مالك) جيوز للتاه قرا ة القرآن مما فيف(.)3
بسا ِرف
الدليل :عن عاهاا رل ا عن ا قالت" :خرجناا ال نارى إال الحا  ،فلماا كناا َ
حضت ،فدخل علي رسول اد  وأنا أبكي ،قال :ما لد أنفسات؟ قلات :نعام ،قاال :إن
هوا أمر كتبه اد على بنات آد  ،فاقضي ما يقضي الحاج ،غير أن ال تطوفي بالبيت"(.)4
وجه الداللة :هن الن  الريدة عاهاا عندما حاللت يف احلل أن ت لو بالبيلت ومل
ين للا عللن ق لرا ة القللرآن واحلللاج يف حجلله يلزملله ق لرا ة الق لران ،ممللا يللدل عل ل ج لواز ق لرا ة القللرآن
للتاه لعدم هنيه  عن ذلك.
الخالصة والترجيح:
مما سبق حرى أن الفق ا اخ لفوا يف مذه املرألا عل قولو:
القااول األول :للرمي قلرا ة القللرآن واسل دلوا للديأ ابللن عمللر ، عللن النل  أحلله قللال:
"ال تقرأ الحائض وال الجنب شاي اً مان القارآن" ،وملذا احللديأ للعيف عنلد أملل العلل  ،ألحله
()1
()2
()3
()4

حاشلليا ابللن عابللدين  ،933-935/4احلللاوي الكبللري يف فقلله الاللافع للمللاوردي  ،039/4املغللين البللن قدامللا
.035/4
أخرجه البي ق يف الرنن الكربى ،يف ك اب ال ارة ،باب هنل ا نلف علن قلرا ة القلرآن ،43/4 ،للعفه البي قل
قال:يف احلديأ إمساعيل بن عياش ومو منكر احلديأ عن أمل احلجاز وأمل العراق.
حاشيا الدسوق .45/4
سبق مرجيه ص(.)39
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الفق لا

من روايلا إمساعيلل بلن عيلاش علن احلجلازيو ،ورواي له علن للعيفا ،وكلذلك قلاس بعل
احلاه عل ا نف.
ومللذا القيللاس ال يص ل عقللال ألن ا نابللا مك رللبا وزمن للا ال ي للول ،ومللو قللادر عل ل رفللع
احلللد ،إذا وجللد املللا في للر ،خبللال احلللاه ف ل متكللأ أيامللا يف احلللد ،وللليس مبقللدورما
رفعه إال باح ا مدته ،والنفرا متكأ مدة أطول يف احلد .
والقول الثاني :لإلمام مالك جبواز قرا ة القرآن للتاه  ،ولقد اس دل ديأ هن النل
 الريدة عاهاا عن طوا ومل ين ا عن قرا ة القرآن ،ولو كاحت القرا ة ممنوعا لبين لا لعاهالا
ولغريما من النرا يف حجا الودا  ،ويف غري حجا الودا  ،ألن ا رم اجا لقرا ة القرآن.
ولللذلك أرج ل الق لول الثللاين جب لواز ق لرا ة القللرآن للتللاه والنفرللا  ،ممللا فلليف دون مللس
املصللتف ،لقللوة الللدليل النقل ل والعقل ل  ،فمعلللوم أن كللل بيللت يف الغالللف ال خيلللو مللن احلللاه
والنفرللا  ،فلللو كاحللت احلللاه متنللع مللن قلرا ة القللرآن لبينلله  للنللاس بياحللا عامللا والللتا ،حللر ال
خيفل علل أحللد ،ولللو منعللت احلللاه والنفرللا مللن القلرا ة أثنللا احلللي والنفللاس الللج قللد ت للول
لنريت كثريا من القرآن ،والبد من تعامد قرا ة القرآن كما أمرحا حبينا عليه الصالة والرلالم لقولله
":تعاهدوا القرآن فو الوي نفسي بياد  ،لهاو أشاد تفصاياً( )1مان اوبال مان عقلهاا(.)3(")2
لذلك جيوز للتاه قرا ة القرآن عن ظ ر قلف أثنا حيض ا أو حفاس ا.

( )1تفصياً :تفل ا ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .203/04
( )2العقال :احلبل الذي يربي به البعري ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .94/03
( )3أخرجلله البةللاري يف صللتيته ،ك للاب فضللاهل القللرآن ،بللاب اس ل ذكار القللرآن وتعامللده ،حللديأ رق ل (،)1300
.4624/0
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املطلب الثاني

االستحاضـــــــــــــــة
التعريف اللغوي:
يقال اس تيضت ف مر تالا ومو اس فعال من احللي  ،واملر تاللا اللج ال يرقلأ دم
حيض ا ،وال يريل من ا ي  ،ولكنه يريل من عرق يقال له العاذل(.)1
التعريف االصطالحي:
سيالن الدم من املرأة يف غري أوقاته املع ادة ،ف و دم غري دم احللي اللذي يعلاود امللرأة ملرة
واحدة يف كل ش ر قمري ،ومو أيضا غري دم النفاس الذي تراه املرأة بعد الوالدة ،وقد ي صلل دم
االس تالا باحلي أو بالنفاس ،وقد الي صل هبما(.)2
وبعد تعريف االس تالا حول أحواع ا واألحكام امل علقا هبا يف الفرعو ال اليو:
الفر األول :أنوا االستحاضة:
أوالً  -المستحاضة المميزة:
ومل الللج اتصللل هبللا الللدم حللر جللاوز مخرللا عاللر يومللا ،بعضلله أسللود ثةللو وبعضلله أبللر
رقيق(.)3
للفقهام في هو المستلة قوالن:
القول األول :للمالكيا والاافعيا احلنابلا :إذا ميزت املرأة دم ا ،ما كان أسود ثةينلا ف لو
حي  ،وما كان أبر رقيقا ف و اس تالا(.)4
الدليل:
عن فاطما بنت أىب حبي رل ا عن ا أهنلا كاحلت ترل تاض فقلال ألا النلىب " :إذا
كان د الحيضة فإنه د أسود يعرف ،فإذا كان ذلد فامسكي عن الصالة ،فإذا كان
()1
()2
()3
()4

لران العرب البن من ور.4354/2 ،
املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص(.)69
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .043/4
حاشلليا اخلرش ل  ،031/4احلللاوي الكبللري يف فقلله الاللافع للمللاوردي  ،043/4العللدة شللرت العمللدة للمقدس ل
ص (.)01
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اآلخر فتوض ي وصلي فإنما هو عرق"(.)1
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ عل ل ج لواز األخللذ بللال مييز يف لللون دم احلللي  ،فللان كاحللت
امل لرأة ممي للزة لل للون ال للدم ب للأن ك للان أول لله كي للل إىل الر لواد ،م تغ للري لوح لله ،ف للامل غري ل لليس حيض للا إمن للا
اس تالا ولقد علل رسول ا  بأحه دم عرق احفجر.
القول الثاني :لألحنا  :عدم األخذ بال مييز باللون إمنا ترد إىل عادهتا(.)2
الدليل :علن أم سللما رلل ا عن لا زوج النلىب  أن امارأة كانات تهاراق الادمام علاى
عهااد رسااول اد  فاسااتفتت لهااا أ ساالمة رضااي اد عنهااا رسااول اد  فقااال" :لتنظاار
عدة الليالى واأليا التى كانت تحيضهن من العهر ،قبل أن يصايبها الاوى أصاابها فلتا اترك
الصالة قدر ذلد مان العاهر ،فاإذا خلفات( )3ذلاد فلتغتسال ثام لتساتثفر بثاوب ثام لتصال
فيه.)4(".
وج ااه الدالل ااة :اع بللار احلللي بعللدد األيللام والليللاي الللج كاحللت يض ل ا كللل ش ل ر ،قبللل
االس تالللا وأمرمللا بللاك الصللالة عل ل عللدد مللذه األيللام م بعللد احقضللا مللدة احلللي تغ رللل م
تصل .
الخالصة والترجيح:
لقللد اسل دل أصللتاب القللول األول للديأ حرللن يثبللت أحلله ككللن ال مييللز بللو دم احلللي
ودم اإلس تالللا مللن حيللأ اللللون ،فلللون احلللي ماهللل إىل الر لواد ،فللان تغللري ف للو اس تالللا،
وأص للتاب الق للول الث للاين ،ي للرون ع للدم اع ب للار الل للون ،وإمن للا االع ب للار لع للدد أي للام احل للي واس ل دلوا
ديأ صتي .
ممللا سللبق حللرى أن الف لريقو عل ل ص لواب ،ولكللن األوىل ا مللع بللو الق لولو ،ألن أصللتاب
القللول األول مل يقول لوا بللال مييز إال بعللد احقضللا مللدة أكثللر احلللي ،أي إهن ل اع للربوا عللدد األيللام
أوال ،م متييز املرأة للون الدم ،فاع بار األيام أوال لقولله  لفاطملا" :دعاي الصاالة قادر األياا
()1
()2
()3
()4

أخرجلله أبللو داود يف سللننه ،ك للاب ال للارة ،بللاب مللن قللال إذا أقبلللت احليضللا تللد الصللالة ،حللديأ رقل (،)236
ص ( ، )11وحرنه األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين.14/2
بداهع الصناهع للكاساين .94/4
خلفت:تركت قدر اللياي واأليام الج كاحت ي في ن ،شرت سنن أ داود للعيين .94/2
أخرجلله أبللو داود يف سللننه ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب ىف امللرأة ترل تاض ومللن قللال تللد الصللالة ىف عللدة األيللام الللر
كاحت ي  ،حديأ رق ( ،)259ص ( ،)19صتته األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين .14/2
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التي كنت تحيضين فيها ثام اغتسالي وصالي"( .)1وملو حلديأ صلتي ألن األخلذ بعلدد أيلام
احلي أكثر دقا خاصا ملن سبق أن عادة ،فمن اخ لفت عادهتا وباس اع ا متييز الدم باللون
،فوق للت ال للدم املاه للل إىل الرل لواد م للو وق للت احل للي ،وم للا اخ ل للف لوح لله ف للو اس تال للا ق غ ر للل
وتصل ،وجيري علي ا أحكام املر تالا.
ثانياً  -المستحاضة التي لها عادة في الحيض:
وم ل الللج اس تيضللت بعللد عللادات من ومللا ،وال تكللون امل لرأة مع للادة حللر تعللر ش ل رما
ووقت حيض ا وط رما ،وش ر املرأة عبارة عن املدة الج أا في ا حي وط ر(.)2
وللفقهام في هو المستلة قوالن:
القول األول:ا م لور (ذملف األحنلا والالافعيا واحلنابللا) :أهنلا تلرد إىل عادهتلا يف قلدر
احلي وما زاد ف و اس تالا ،تغ رل و ترري علي ا أحكام االس تالا(.)3
األدلا اة:
 - 4عللن عاهاللا رلل ا عن للا :أن فاطمااة بناات أبااي حبااي رضااي اد عنهااا سااتلت
النبااي  قالاات" :إنااي أسااتحاض فااال أطهاار أفااتد الصااالة فقااال :ال ،إن ذلااد عاارق ولكاان
دعي الصالة قدر األيا التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"(.)4
وجااه الداللااة :إن احلللاه تللاك الصللالة قللدر أيللام حيضل ا املع للادة أللا ،م تغ رللل وتصللل
ألن حزول الدم بعد أيام ا اس تالا ،فال تاك الصالة أا.
 - 2عللن أم سلللما رل ل ا عن للا زوج النللىب  أن اماارأة كاناات تهااراق الاادمام علااى
عهد رسول اد  فاستفتت لها أ سلمة رسول اد  فقال" :لتنظر عادة اللياالى واألياا
التى كانت تحيضاهن مان العاهر قبال أن يصايبها الاوى أصاابها ،فلتتارك الصاالة قادر ذلاد
من العهر ،فإذا خلفت ذلد فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه"(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

وما يصدق النرا يف احلي

أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب احلي  ،باب إذا حالت يف ش ر ثال حي
واحلمل فيما ككن من احلي  ،حديأ رق (.422/4 ،)021
الوسيي يف املذمف  ،أبو حامد حممد بن حممد بلن حمملد الغلزاي ( ، 413/4،ا 4922 ،)4م ل 2334-م،
دار الك ف العلميا ،بريوت املغين البن قداما .044/4
اللباب شرت الك اب للميداين  ،04/4الوسيي يف املذمف للغزاي  ، ، 413/4املغين البن قداما .046/4
أخرجه البةاري يف صتيته،ك اب احلي ،باب إذا حالت يف ش ر ثال حي وما يصدق النرا يف احلي
واحلمل فيما ككن من احلي ،حديأ رق (422/4،)021
سبق مرجيه ص( .)43
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وجااه الداللااة :احلللاه تأخللذ بعللدد األيللام والليللاي ،الللج اع للادت أن يضل ن كللل شل ر،
ف لاك الصالة وبعد اح ا مذه األيام تغ رل وت لج خبرقا أو ق نا م تصل .
القول الثاني :للمالكية :ترل ر ثالثلا أيلام علل أكثلر عادهتلا أياملا ال وقوعلا مبلا ال يزيلد
عن مخرا عار يوما(.)1
الدليل :علن جلابر بلن عبلد ا  قلال بلغلين أن امارأة تسامى أسامام الحارثياة رضاي
اد عنها كانت مستحاضة ،فجامت إلى رسول اد  فستلته عن أمرها فقاال لهاا :اقعادي
أيامااد التااي كناات تحيضااين فيهااا ،فااإذا دا ب اد الااد فاسااتظهري بثالثااة أيااا ثاام اغتساالي
وصلي"(.)2
وجه الداللة :أمر الن  املرأة احلارثيا أن لس أيام حيض ا ،م تر ر ثالثا أيام ،م
تغ رل وتصل .
مثال :إن اخ لف حي امرأة فكان تارة ثالثا ،وتارة أربعا ،وتارة مخرا ،والثالثا واألربعا
أكثر وقوعا ،اس رت عل اخلمرا ألهنا أكثر أياما(.)3
واالس ل ار عنللد املالكيللا لللس ثالثللا أيللام زيللادة عل ل عادهتللا ،مبللا ال يزيللد عل ل أكثللر
احلللي (ومللو مخرللا عاللر يومللا عنللد املالكيللا) وتع للرب مللن أيللام احلللي فمللن عادهتللا عاللرة أيللام
تر ر بثالثا أيام وملن عادهتلا ثالثلا عالر يوملا ترل ر بيلومو ،وملن عادهتلا أربعلا عالر يوملا
تر ر بيوم واحد(.)4
الخالصة والترجيح:
للفق للا يف م للذه املر للألا ق للوالن :األول للجم للور ولق للد اسل ل دل ا م للور بأدل للا ص للتيتا علل ل
قوأ  ،بأن ما زاد عل عدد أيام حيض ا ف و اس تالا ،تغ رل وت لج خبرقا وتصل .
()1
()2

()3
()4

حاشيا اخلرش .032/4
أخرجلله الربيللع يف مرللنده ،بللاب يف املر تالللا ،حللديأ رق ل ( ،93/2 ،)119ا للامع الصللتي مرللند اإلمللام
الربيع بن حبيف  ،الربيع بن حبيف بن عمر األزدي ، ،مك با الثقافا الدينيلا ،ال يصل ملذا احللديأ ألحله احفلرد بله
حرام بلن عثملان وملو ملاوك عنلد تليع  ،قلال الالافع احللديأ علن حلرام ابلن حلرام حلرام ،اإلسل يعاب يف معرفلا
األصلتاب  ،أبلو عملر يوسلف بللن عبلدا بلن عبلد اللرب ،ص(( ، )359ا 4920 ،)4م ل 2332 -م ،دار
اإلعالم ،عمان األردن.
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .192/4
املرجع الرابق .192/4
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أما القلول الثلاين للمالكيلا ،وملو االسل ار بثالثلا أيلام علل أكثلر عادهتلا أياملا مبلا ال يزيلد
عن مخرا عار يوما ،م تغ رل وتصل  ،ولقد اس دلوا ديأ ال يص عل قوأ .
لذلك أرج قول ا م ور بأن ما زاد عل عدد أيام حيض ا ف و اس تالا.
ثالثاً  :المبتدأة:
م الج اب دأت بالدم ،واس مر هبا.وكاحت يف سن احلي (ترع سنوات فصاعدا).
للفقهام في هو المستلة ثالثة أقوال:
الق ااول األول :لألحن للا وق للول للمالكي للا :لس أكث للر احل للي ف للان زاد عل ل أكث للره ف للو
اس تالا ،ف غ رل وتصل وجيري علي ا حكل املر تاللا (أكثلر احللي عنلد األحنلا عالرة
أيام ،وعند غريم مخرا عار يوما)(.)1
دليل األحنا  :عن أ أماما البامل  قلال:قال رسول اد " :ال يكاون الحايض
للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثالثة أيا وال أكثر من ععرة أياا فاإذا
رأت الد فوق ععرة أيا فهي مستحاضة"(.)2
وجه الداللة :يبو احللديأ علدد أيلام أقلل احللي وملو ثالثلا أيلام ،وعلدد أيلام أكثلره وملو
عارة أيام ،وما زاد عل العارة ف و اس تالا.
دليل المالكية :أن كل دم خيرج ملن الفلرج يف زملن احللي فلاحلي أوىل بله ،وال كنلع منلا
كون مذا الدم حيضا ألحله بصلف ه يف وقلت ككلن كوحله فيله ،ألن احللي مللا أمكلن أن ين قلل ملن
زيادة إىل حقصان ،ومن حقصان إىل زيادة ،وجف أن حيكل فيله مبلا حي ملله ،كملا للو كاحلت عادهتلا
أن للي مخرللا عاللر يومللا فللاحق ع يف أقللل مللن ذلللك ،حيكل بنقصللان حيضل ا ،وكللذلك إذا زاد
جيف أن حيك بزيادته(.)3

( )1اللباب يف شرت الك اب للميداين  ،06/4حاشيا اخلرش .034/4
( )2سبق مرجيه ص(.)55
( )3اإلش لرا عل ل حكللت مرللاهل اخلللال  ،أبللو حممللد عبللد الومللاب عل ل بللن حصللر البغللدادي ( ،442/4 ،ا،)4
 4923مل 4444 -م  ،دار ابن حزم ،بريوت.
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القول الثاني :قول للاافعيا وروايا للتنابلا (وملو املال ور علن أبلد) :تلاك الصلالة يوملا
وليلللا فللان زاد علل اليللوم والليلللا تغ رللل وت ولللأ لكللل صللالة ،وتصللل وتصللوم ،فللان احق للع الللدم
ألكثر احلي فما دون اغ رلت غرال ثاحيا عند احق اعه ،ومذا القول اح ياطا للعبادة(.)1
الدليل:
ورد يف املغين البن قداملا "إن يف اجالسل ا أكثلر ملن أقلل احللي حكملا بلربا ة ذم لا ملن عبلادة
()2
واجبا علي ا"
القول الثالث :للاافعيا وروايا للتنابلا:متكلأ أغللف علادة النرلا (وأغللف علادة النرلا
س ا أوسبعا أيام)(.)3
الدليل:
قولل لله  حلمنل للا رل ل ل ا عن ل للا" :فتحيض ا اي سا ااتة أيا ااا أو سا اابعة أيا ااا فا ااى علا اام اد ثا اام
اغتسلي"(.)4
وجااه الداللااة :اع بللار حاأللا للال مللن مل مثل للا مللن حرللا أمللل بي للا ،فللان كاحللت عللادة
مثل ا من ن أن تقعد س ا قعدت س ا ،وإن كان سبعا فربعا(.)5
الخالصة والترجيح:
ممللا سللبق حللرى أن للفق للا ثالثللا أقلوال يف مللذه املرللألا فأصللتاب القللول األول ،مللن مللن
اسل دل بللدليل مللن الرللنا (األحنللا ) ومللو لللعيف ،ومللن مللن اسل دل بللدليل عقلل (املالكيللا)،
وأصتاب القول الثاين اع مدوا يف قوأ عل األحوا للعبادة ،وأصلتاب القلول الثاللأ اسل دلوا
بدليل صتي من الرنا عل قوأ  ،ولذلك أرح القول الثالأ لقوة الدليل ،وألن علادة النرلا
م عار علي ا بعدد معو من األيام تااوت ملا بلو مخرلا أو سل ا أو سلبعا أو مثاحيلا أيلام ،ولكلل
ام لرأة طبيعللا خاصللا هبللا ولكن للا يف األغلللف تللدور حللول مللذا العللدد ،ولقللد بللو الن ل  مقللدار
احلي هبذا العدد ،فما زاد عما اع ادته املرأة ف و اس تالا.
()1
()2
()3
()4
()5

احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،101/1املغين البن قداما .108 /1
املغين البن قداما 109/1
الوسيي يف املذمف للغزاي  ،119/1املغين البن قداما .109 /1
أخرجه الامذي يف سننه،أبواب ال ارة،باب ما جا يف املر تالا أهنا مع بو الصالتو يف غرل واحد ،
حديأ رق (، 222/1،)128قال الامذي:مذا حديأ حرن صتي .
شرت سنن أ داود للعيين .10/2
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رابعاً  -المتحيرة:
م الناسيا لوقت حيض ا وعدده ،وترم أيضا ا رية (بكرر اليا ) ألهنلا لري الفقيله يف
أمرمللا ،وال ي ل لق اس ل امل تللرية إال عل ل مللن حرلليت عادهتللا قللدرا ووق للا وال متييللز أللا ،امل تللرية يف
االس تالا حالا حادرة احلدو وقد ينقرض دمورا وال توجد م ترية(.)1
اختلف الفقهام في المتحيرة على أربعة أقوال:
القول األول :قول لألحنا  ،قول للاافعيا:علي ا األخذ باألحوا يف األحكام ،أي أهنلا
ال حللي وال ط للر أللا بيقللو ،ف غ رللل لكللل صللالة وتصللل وتصللوم ،وال تق لرأ القللرآن وال توطللأ،
ويلزم ا قضا الصوم الذى أدته يف مذه األيام ،وال تقض الصلوات املؤديات في ا(.)2
الاادليل :عللن عاهاللا رل ل ا عن للا" أن أ حبيبااة رضااي اد عنهااا استحيضاات ساابع
سنين فتمرها رسول اد  أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صالة"(.)3
وجه الداللة :أن رسول ا  أمراملر تالا أن تغ رل ،فكاحت تغ رل لكل صالة.
القول الثاني :للمالكيلا :اذا متلادى هبلا اللدم مخرلا عالر يوملا ف ل مر تاللا ،وإن كلان
أقللل مللن مخرللا عاللر يومللا تر ل ر بثالثللا أيللام مبللا ال يزيللد عللن مخرللا عاللر يومللا ،م تغ رللل
وتصل (.)4
الدليل :عن جابر بن عبد ا  قال :بلغناي إن امارأة تسامى أسامام الحارثياة رضاي
اد عنها كانت مستحاضة ،فجامت إلى رسول اد  فستلته عن أمرها فقال لها" :اقعدي
أيامااد التااي كناات تحيضااين فيهااا ،فااإذا دا بااد الااد فاسااتظهري بثالثااة أيااا ثاام اغتس الي
وصلي"(.)5
وجااه الداللااة :املكللأ بعللد أيللام احلللي ثالثللا أيللام لل أكللد مللن النقللا مللن احلللي ،وتع للرب
مذه املدة من احلي تاك في ا املرأة الصالة والصيام ،م تغ رل وتصل .
القول الثالث :قول للاافعيا :لس يوما وليلا م تغ رل وت ولأ لكل صالة(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اجملمو للنووي.962-914/2
حاشيا ابن عابدين  ،946/4اجملمو للنووي .933/2
أخرجلله أب للو داود يف س للننه ،يف ك للاب ال للارة ،ب للاب م للن روى أن املر تال للا تغ رللل لك للل ص للالة ،ح للديأ رق ل
( ،)244ص( ،)15صتته األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين. 16/2
املدوحا الكربى لإلمام مالك .414/4
سبق مرجيه ص(.)42
اجملمو للنووي .963/2
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الاادليل :قللول الاللافع " :ق لد رأيللت ام لرأة اثبللت ي عن للا أهنللا مل تللزل للي
عليه"( )1ومذا أقل احلي .
القااول الرابااع :قللول للاللافعيا وروايللا عنللد احلنابلللا :لللس س ل ا أو سللبعا أيللام م تغ رللل
و ري علي ا أحكام االس تالا(.)2
الدليل :قوله  حلمنا رل ا عن ا"" :إنما هي ركضة مان العايطان فتحيضاي ساتة
أيا أو سبعة أيا في علام اد ثام اغتسالي فاإذا رأيات أناد طهارت واساتنقتت فصالي أربعاا
وععاارين ليلااة أو ثالثااا وععاارين ليلااة وأيامهااا وصااومي وصاالي فااإن ذلااد يجزئااد وكااولد
فافعلي كما تحيض النسام وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن.)3(".
وجه الداللة :يدل عل أن احلي له قدر من األيام وم س ا أو سلبعا (حرلف اج لاد
املرأة يف ال قدير) إذا احقضت عل املرأة أن تغ رل وتصل وتصوم.
الخالصة والترجيح:
أق ل لوال الفق للا تع للددت يف م للذه املر للألا ،وب للالن ر إىل أدل ل ل م للن م للن اس ل ل دل بأدل للا
ص للتيتا وم للن م للن اس ل دل بأدل للا ل للعيفا وم للن م للن مل ير ل دل ب للدليل ،إمن لا أخ للذ ب للاألحوا
للعبللادة ،أصللتاب القللول األول :أن امل تللرية تغ رللل لكللل صللالة ،واس ل دلوا بللدليل صللتي عل ل
قوأ  ،وفيه قال الاافع  :إن الن  أمرما أن تغ رل وتصل  ،وليس فيه أمرمنه  أن تغ رل
لكللل صللالة ،وغرللل ا كللان ت وعللا غللري مللا أمللرت بلله( ،)4وأصللتاب القللول الثللاين اس ل دلوا عل ل
حللديأ مل يللرد يف ك للف احلللديأ ،وأصللتاب القللول الثالللأ ،إمنللا قللالوا هبللذا القللول قياسللا عل ل
املب للدأة الللج للليس أللا عللادة وال متييللز ،وأصللتاب القللول الرابللع ،اسل دلوا بللدليل صللتته الامللذي،
وقال فيه :حرن صتي  ،ويف اع بار لغالف عادة النرا .
وممللا سللبق أرج ل القللول الرابللع ،ألحلله ير ل دل بللدليل حرللن صللتي  ،وألن احلللي للله أيللام
معروفللا لللدى النرللا سل ا أو سللبعا أيللام ،فللالقول األول فيلله ماللقا بالغللا علل املر تالللا ،ولقللد
ورد يف حيللل األوطللار( )5إن كث لريا مللن الفق للا قللالوا بعللدم وجللوب االغ رللال إال إلدبللار احليضللا،
يومللا ال تزيللد

()1
()2
()3
()4
()5

األم للاافع .494/2
اجملمو للنووي  ،963/2املغين البن قداما .935/4
سبق مرجيه ص(.)49
حيل األوطار للاوكاين .233/4
املرجع الرابق .233/4
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لقوللله  يف احلللديأ الصللتي " :ذلااد عاارق وليساات بالحيضااة فااإذا أقبلاات الحيضااة فاادعى
الص ااالة ،وإذا أدب اارت فاغتس االي و ص االي"( .)1والق للول الث للاين ال يع م للد علل ل دلي للل ص للتي ،
والقللول الثالللأ أيضللا ال يع مللد علل دليللل صللتي  ،لللذلك أرجل القللول الرابللع أن امل تللرية متكللأ
س ل ا أو سللبعا أيللام ،م تغ رللل وتصللل وترللري علي للا أحكللام املر تالللا ،واالس تالللا مللرض
فيجف عل املرأة ال داوي ،إن اس مر حزول الدم أكثر من مخرا عار يوما وتكرر األمر.
خامساً  -مستحاضة النفاب:
لقللد بينللا فيمللا سللبق أقلوال الفق للا يف عللدد أيللام النفللاس فمللن مللن قللال :إن أكثللر النفللاس
أربعون يوما ومن من قال :إن أكثره س ون يوما وتبعا لذلك اخ لفوا يف اس تالا النفرا كملا
يل :
مبتا اادأة النفا اااب :وم ل ل الل للج بلغل للت باحلبل للل ،بل للأن حبلل للت مل للن زوج ل للا قبل للل أن ل للي
فولدت(.)2
المستحاضة النفسام المبتدأة:
للفق ا يف مذه املرألا ثالثا أقوال:
الق ااول األول :لألحن للا واحلنابل للا :املب للدأة النف للاس حفاس ل ا أربع للون يوم للا ،وم للا زاد عل ل
األربعو ف و اس تالا ،واشاا احلنابلا أال يصاد أا عادة حي بعد األربعو(.)3
الاادليل :عللن أم سلللما رلل ا عن للا قالللت :كاناات النفسااام علااى عهااد رسااول اد 
تجلس أربعين يوماً .وكنا نطلي وجوهنا بالورب من الكلف(.)4
وجه الداللة :يبو احلديأ أن مدة حفاس املرأة أربعون يوما ،وما زاد عل ذللك ف لو لليس
حفاسا.
القااول الثاااني :للمالكيللا وقللول للاللافعيا:تللرد إىل أكثللر النفللاس س ل ون يومللا فمللا زاد ف للو
اس تالا(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

وإدباره ،حديأ رق (.423/4 ،)023

أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب احلي  ،باب إقبال ا ي
ك اب املبروا للررخر .039/0
بداهع الصناهع للكاساين  ،92/4املغين البن قداما .042/4
سبق مرجيه ص(.)54
حاشيا اخلرش  ،042/4احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .993/4
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القول الثالث :قول للاافعيا:ترد إىل أكثلر النفلاس سل ون يوملا فملا زاد علل الرل و ملا مل
ي ج للاوز مخر للا عا للر يوم للا فيك للون م للا زاد حيض للا ،ف للان ج للاوز دم للا ( )51يوم للا فق للد ص للارت
مر تالا(.)1
ال يوجللد دليللل علل القلولو الثللاين والثالللأ مللن القللرآن أو الرللنا ،إمنللا مللا تعللار عليلله مللن
عادة النرا  ،أن أكثر النفاس س ون يوما ،فما زاد عليه اس تالا.
الخالصة والترجيح:
مما سبق حرى أن الفق ا أ يف مذه املرألا ثالثا أقوال:
القول األول :ما زاد عل األربعو يف النفاس اس تالا ،واس دلوا ديأ صتي  ،يف
منه أن مدة النفاس أربعون يوما.
وأصااحاب القااول الثاااني قللالوا :بللأن مللا زاد عل ل الر ل و يومللا اس تالللا ،واس ل دلوا مبللا
تعار عليه النرا .
والقول الثالث :ما زاد عل اخلمس وسبعو يوما اس تالا
والقااول الااراجح :بللأن مللا زاد عل ل الر ل و يومللا اس تالللا ،ألن م عللار بللو النرللا أن
غالللف النفللاس أربعللون يومللا ،كمللا احلللي غالبلله سل ا أو سللبعا ،فللذلك ال كنللع كللون أكثللره سل و
يوم للا ،فم للا زاد علل ل الرل ل و اس تال للا ،ولق للد ك للان الص للتابا ير للألون النر للا يف م للذه األم للور
،ويأخللذوا مبللا مللو م عللار عليلله بيللن ن ،وحفللاس الر ل و يومللا م عللار بللو النرللا فمللا زاد عليلله
اس تالا وا أعل .
معتادة النفاب:
وم من ولدت مرة أو مرتو وحفرت.
المستحاضة معتادة النفاب:
للفق ا يف مذه املرألا ثالثا أقوال:
القااول األول :لألحنللا وقللول للاللافعيا وروايللا للتنابلللا :تللرد إىل عللادة حفاس ل ا فمللا زاد
ف و اس تالا(.)2
( )1احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي 993/4
( )2بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،92/4احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي  ،993/4املغل للين البل للن قدامل للا
.042/4
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الدليل :قول أم سلما رل ا عن ا"كانات النفساام علاى عهاد رساول اد  تجلاس
أربعين يوماً .وكنا نطلي وجوهنا بالورب من الكلف"(.)1
القول الثاني :للمالكيا :ما زاد عل الر و يوما اس تالا(.)2
القااول الثالااث :قللول للاللافعيا وروايللا للتنابلللا :تللرد إىل عللادة حفاسل ا وعللادة حيضل ا ومللا
زاد عل ذلك اس تالا.
مثال :أن تكون عادة حفاس ا ثالثو يوما وعادة حيض ا عارة أيلام ف ل لاك الصلالة أربعلو
يوما ،وما زاد عل ذلك اس تالا(.)3
الخالصة والترجيح:
مللن األق لوال الرللابقا حللرى أن الفق للا مللن مللن ق لال :إن النفرللا املع للادة لللس مقللدار
عادهت للا يف النف للاس ،وم للا زاد اس تال للا ،وم للن م للن ق للال :عادهت للا يف النف للاس واحل للي وم للا زاد
اس تالللا ،ومللن مللن قللال  :مللا زاد علل الرل و اس تالللا ،ولكللن مللا تعللار عليلله النرللا أن
فاة النفاس قد م لف ،وليس كاحلي له عدد أيام معلوما كل ش ر ،فرمبا حفاس الج تلد الص
خي ل للف ع للن حف للاس م للن تل للد ا اري للا ،ومك للذا ال كك للن ل للبي ع للادة معلوم للا للمل لرأة النفر للا .
القا ااول الا ااراجح :الق للول الث للاين ،إن م للا زاد علل ل الرل ل و اس تال للا ،ألن أغل للف م للدة النف للاس
امل عار علي ا أربعون يوملا ،وملذا ال كنلع أن تزيلد ملذه امللدة أو تلنق كملا احللي فمدتله عنلد
غاللف النرللا سللت أو سلبع أيللام ولكن للا قلد تقللل عللن ذللك وقللد تزيللد ،ومل يلرد يف الرللنا أن مللدة
النفلاس أربعلون يومللا فقلي ،إمنللا األربعلون مللو غاللف فللاة النفلاس ،فيكللون أكثلر النفللاس يزيلد علل
غالبه.
الفر الثاني :أحكا االستحاضة :
أثر االستحاضة على الوضوم:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القول األول :لألحنا والاافعيا واحلنابلا :جيف عل املر تالا أن ت ولأ لكل صلالة
وتصل  .وعلي ا:
أوالً :ط ارة مكان احلد وأن اوه الق ن حر متنع خروج الدم.
( )1سبق مرجيه ص(.)54
( )2حاشيا اخلرش .042/4
( )3احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .994/4
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ثانياً :ت ولأ بعد دخول وقت الصالة(.)1
األدلا اة:
 - 4عللن ع للدي ب للن ثاب للت عللن أبي لله ع للن ج للده  عللن الن للىب  ىف املر تال للا "ت ااد
الصالة أيا أقرائها ،ثم تغتسل وتصلي والوضوم عند كل صالة"(.)2
 - 2عن عاهاا رل ا عن ا قالت :جامت فاطمة بنت أباى حباي رضاي اد عنهاا
إلى النبى  فوكر خبرها وقال" :ثم اغتسلي ثم توض ي لكل صالة وصلي"(.)3
وجااه الداللااة :دل احل لديثان الرللابقان عل ل أن امل لرأة تللد الصللالة أيللام حيض ل ا ،م بعللد
النقللا مللن احلللي تغ رللل،م ت ولللأ لوقللت كللل صللالة ،ألن دم االس تالللا خللارج مللن الرللبيل
فنق الولو  ،وال ارة مقيدة بالوقت ،لقوله :والولو عنلدكل صلالة ،وقولله :م تولل لكلل
صالة ،وألهنا ط ارة عذر ولرورة ف قيدت بالوقت كال يم (.)4
 - 0عللن أم سلللما رل ل ا عن للا زوج النللىب  إن اماارأة كاناات تهااراق الاادمام علااى
عهد رسول اد  فاستفتت لها أ سلمة رسول اد  فقال" :لتنظر عادة اللياالي واألياا
التى كانت تحيضهن من العهر قبل أن يصيبها الوي أصابها فلتترك الصالة قدر ذلد مان
العهر ،فإذا خلفت ذلد فلتغتسل ،ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه"(.)5
وجه الداللة :يبو احلديأ أن احللاه تلد الصلالة قلدر أيلام حيضل ا ،بينملا املر تاللا
ال تد الصالة وإمنا علي ا االغ رال وال لج خبرقا قبل الصالة.
القول الثاني :لإلمام مالك :ير تف أا الولو لكل صالة(.)6
الدليل :عن عاهاا رل ا عن ا أن فاطمة بنت أباي حباي رضاي اد عنهاا ساتلت:
النبي  قالت إني أستحاض فال أطهر أفتد الصالة فقال :ال إن ذلد عرق ولكن دعي
()1
()2
()3
()4
()5
()6

بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،99/4احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي  ،991/4املغل للين البل للن قدامل للا
.033/4
أخرجلله أبللو داود يف سللننه ،يف ك للاب ال للارة ،بللاب مللن قللال تغ رللل مللن ط للر إىل ط للر ،حللديأ رق ل (،)245
ص ،13وصتته األلباين،صتي سنن أ داود لأللباين .40/2
سبق مرجيه ص(.)20
املغين البن قداما .033/4
سبق مرجيه ص(.)43
الكايف يف فقه أمل املدينا البن عبد الرب .434/4
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الصالة قدر األيا التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي(.)1
وجه الداللة :أمر الن  فاطما رل ا عن ا  ،بلاك الصلالة أيلام حيضل ا ،م تغ رلل
وتص ل للل ومل يأمرم ل للا بالول ل للو لك ل للل ص ل للالة .وال يوج ل للد ح ل ل ل عل ل ل ل وج ل للوب الول ل للو م ل للن دم
االس تالللا ،والللن يف اخلللارج املع للاد ،ومللذا للليس مع للادا،ولكن اإلمللام مالللك اسل تف الولللو
لكل صالة.
الخالصة والترجيح:
مللن األدلللا الرللابقا حللرى أن كللل فريللق مللن الفق للا للله أدل لله ،وأصللتاب القللول األول قللالوا:
بوجللوب الولللو للمر تالللا عنللد كللل صللالة ،واسل دلوا بأدلللا صللتيتا ،واإلمللام مالللك اسل دل
أيضا بدليل من صتي البةاري ،عل عدم وجوب الولو لكل صالة عل املر تاللا ،وملذا
يرجع إىل أن من حواق الولو عند املالكيا أن يكون اخللارج ملن الرلبيلو مع لادا ،وملو خيلالف
بلاق امللذامف يف ذلللك ،ولكلن خلروج الللدم ملن الرللبيلو حلاق للوللو ،كةللروج امللذي واللري
وغري ذلك ،باإللافا إىل أن املر تالا ملن أصلتاب األعلذار أي :إهنلا ت وللأ وتصلل حلر يف
حال حلزول اللدم أثنلا الصلالة للضلرورة ،للذلك أرجل قلول ا م لور ،إن املر تاللا ت وللأ لكلل
صالة بعد دخول الوقت أحوا أا يف العبادة.

( )1سبق مرجيه ص() 44
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املبحث الثاني
اجلنني املنفصل من رحم املرأة
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول  :تعريف الجنين وأقل الحمل وأكثر .
المطلب الثاني  :انفصال الجنين.
المطلب الثالث  :الجناية على الجنين.
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املطلب األول
تعريف اجلنني وأقل مدة احلمل وأكثره
أوالً  :تعريف الجنين
تعريااف الجنااين لغاةً :جللن الال جينلله جنللا سللاه وكللل شل سللا عنللك فقللد جللن عنللك،
ومس ا نو الس اره يف ب ن أمه ،وا نو الولد ما دام يف ب ن أمه الس اره فيه وتعه أجنا(.)1
تعريااف الجنااين اصااطالحاً :الولللد خللالل فللاة ملقلله يف ب للن أملله ،وتر ل غرق مللذه الفللاة
وس ل يا ترللعا أش ل ر قمريللا تن ل بللوالدة ا نللو وخروجلله مللن الللرح  ،ويبلللغ وزحلله عنللد الللوالدة
(0213جرام) ،ويبلغ طوله (13سن ما)(.)2
قبل الكالم عن أثر احفصال ا نو من رح األم ،البد ملن معرفلا امللدة الزمنيلا اللج ككث لا
ا نو يف ب ن أمه ،ليةرج تاما كامل اخللقا وسوي.
ثانياً  :أقل مدة الحمل :
اتفق الفق ا عل أن أقل مدة بل جنو حيا كامال س ا أش ر(.)3
()4
ِ
ِ
صاااله فِااي
صاااله ثَالثااو َن َشا ْاه ًرا . وقوللله تعللاىلَ  :وف َ
الاادليل :قللال تعللاىلَ  :و َح ْملااه َوف َ
َع َام ْي ِن.)5(
وجه الداللة :لقد جعل ا مدة احلمل والف لام يف اايلا األوىل ثالثلو شل را ،وجعلل ملدة
الف للام عللامو (أربللع وعاللرون شل را) ،وبعمليلا حرللابيا حللنق العللامو مللن الثالثللو شل را فيبقل
س ا أش ر ومو مقدار أقل احلمل.

()1
()2
()3
()4
()5

لران العرب البن من ور.534 /4
املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص(.)032
بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،244/0حاشل لليا اخلرش ل ل  ،434/1احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي
 ،035/43املغين البن قداما .204/44
سورة األحقا آيا (.)41
سورة لقمان آيا (.)49
121

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

ثالثاً  :أقصى مدة للحمل:
لقد اخ لف الفق ا يف أكثر مدة احلمل ،عل أربعا أقوال:
القول األول :لألحنا وروايا عن اإلمام أبد :أكثر مدة بل سن ان(.)1
الدليل :عن عاهاا رل ا عن ا قالت ":ماا تزياد المارأة فاى الحمال علاى سانتين وال
قدر ما يتحول ظل عود المغزل"(.)2
وجه الداللة :يبو احلديأ أن أكثر مدة بل للمرأة عامان و الزيادة عل ذلك.
القااول الثاااني :للجم للور (قللول املالكيللا وقللول للاللافعيا وروايللا للتنابلللا) :إن أكثللر مللدة
احلمل أربع سنو(.)3
الدليل :عن الوليد بن مرل يقول :قلت ملالك بن أحس" :إنى حدثت عن عائعة رضي
اد عنها إنها قالت :ال تزيد المرأة على حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال :سبحان
اد من يقول هوا؟ هو جارتنا امارأة محماد بان عجاالن امارأة صادق ،وزوجهاا رجال صادق
،حملت ثالثة أبطن فى اثنتاي ععرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين"(.)4
وجه الداللة :يبو احلديأ أن امرأة ابن عجالن بلت ثال مرات ،يف اثن ل عالرة سلنا
كل بل أربع سنوات ،مما يدل عل أن أكثر مدة احلمل أربع سنوات.
القول الثالث :مد بن احلك املالك  :قال :أكثر مدة بل سنا(.)5
القول الرابع :للمالكيا :مخس سنوات(.)6
والقول الثالأ والرابع اع مد فيما ذمف إليه إىل العادة وال جربا.
رأي أهل االختصاص:
ير مر منا احلمل منذ ال لقي حر امليالد مع مدا يف غذاهه عل املايما  ،واألصلل أن
مدة احلمل بوجه ال قريلف ماه لان ومثلاحون يوملا تبلدأ ملن أول يلوم احليضلا الرلويا الرلابقا للتملل
()1
()2
()3
()4
()5
()6

بداهع الصناهع للكاساين  ، 244/0املغين البن قداما .202/2
أخرجه البي ق يف سننه ،ك اب العدد ،باب ما جا يف أكثر احلمل ،990/5 ،صتته األلباين ،إروا الغليل يف
مري أحاديأ منار الربيل 434/5
حاشيا اخلرش  ،443/1احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،433/44املغين البن قداما .202/44
أخرجه البي ق يف سننه ،ك اب العدد ،باب ما جا يف أكثلر احلملل،990/5 ،صلتته األلبلاين ،إروا الغليلل يف
مري أحاديأ منار الربيل 434/5
بدايا اجمل د البن رشد .964/2
املرجع الرابق .964/2
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،فان تأخر امليالد علن ذللك ففل املاليما بقيلا رصليد خيلدم ا نلو بكفلا ة مللدة أسلبوعو آخلرين
،م يعاين ا نو اجملاعا من بعد ذلك لدرجا ترفع حربا وفاة ا نلو يف األسلبو الثاللأ واألربعلو
،والراب ل للع واألربع ل للو م ل للن الن ل للادر أن ينج ل للو م ل للن امل ل للوت جن ل للو بقل ل ل يف ال ل للرح مخر ل للا وأربع ل للو
أسبوعا،والس ل يعاب النللادر والاللاذ متللد مللذه املللدة اع بللارا مللن أسللبوعو آخ لرين ل صللب ثالمثاهللا
وثالثو يوما ،ومل تعر أن مايما قدرت أن متد ا نو بعناصر احلياة أذه املدة.)1(.
الخالصة والترجيح :مما سبق حرى أن الفق ا تعددت أقواأ يف أكثر مدة احلمل ،ومل ير دلوا
بدليل من القرآن ،أو الرنا ،إمنا عل ما اع اده الناس وجربوه ،وعل ش ادات القوابل والنرا ،
أما من قال بأن أكثر احلمل أربع أو مخس سنوات فقوأ ي عارض مع الن القرآين الصري
ِ
صاله ثََالثو َن َش ْه ًرا) الذي يدل عل أن مدة احلمل والرلاعا ثالثون ش را ،فكيف
( َو َح ْمله َوف َ
يكون زمن احلمل وحده أكثر من ذلك ،لذلك مذا القول مردود وغري مقبول ل عارله مع اايا
،أما من ا احف ال فقد ورد يف جملا اجملمع الفق "املايما ( )2ال تر يع أن تر مر يف
تغذيا ا نو مدة أطول من الرنا الامريا ،وإذا توقف منو ا نو ح ما ي ربف يف والدته أو
وفاته ،واس تالا اس مرار حياته عدة سنوات،وكذلك اس تالا اس مرار منو ا نو داخل ب ن
األم لرنوات عديدة فيصب حجمه ال ي ناسف مع ال جويف الب ين ورح األم"(. )3
القول الراجح :أرج أن أكثر مدة احلمل عام،أخذا بقول األطبا ،ألن الفق ا القدام أخذوا
بأقوال النرا والقوابلل ،و ملن مبثابلا األطبلا اان،فلأقوال األطبلا مع لربة خاصلا ملع تقلدم ال لف
اان ممللا ير ل ل معرفللا بدايللا احلمللل و تقللدير وقللت الللوالدة وذلللك ال ي عللارض مللع أي دليللل مللن
القرآن أو الرنا وا أعل .

( )1جملل ل ل ل للا اجململ ل ل ل للع الفق ل ل ل ل ل اإلسالم ،الصل ل ل ل للادرة عل ل ل ل للن راب ل ل ل ل للا العل ل ل ل للامل اإلسالم ،الرل ل ل ل للنا الثاحيل ل ل ل للا ،العل ل ل ل للدد الرابل ل ل ل للع
،ص(4934،)213ه4434-م.

( )2المعيمة:ال بقا الرباحيا للغاا الذي يكون فيه ا نو يف الب ن وخيرج معه عند الوالدة4املعج الوسيي305/1
( )3جملا اجملمع الفق اإلسالم  ،الصادرة عن راب ا العامل اإلسالم ،الرنا الثاحيا ،العدد الرابع ،ص(، )213
4934ه4434-م
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املطلب الثاني
انفصـــــــال اجلنني
الفر األول :انفصال الجنين حياً:
احفصال ا نو حيا ياتف عليه آثار شرعيا من ا ما ملو خلاص بلاألم ومن لا ملا ملو خلاص
باملولود.
أثر انفصال الجنين على األ :
أوالً  :انقضام العدة :
اتفق الفق ا عل أن عدة احلامل امل لقا ،و امل وىف عن ا زوج ا تنقض بولع بل ا(.)1
األدلا اة:
 - 4قال تعاىل :وأوالت األَ ْحم ِ
ض ْع َن َح ْملَه َّن.)2(
َجله َّن أَ ْن يَ َ
ال أ َ
َ
َ
وجه الداللة :مر ولعت املرأة ما ىف ب ن ا ،فقد احقضت عدهتا ،ألحه ليس مناك ما ملو
أدل عل ل ب لرا ة الللرح مللن ولللع احلمللل ،ومللذا احلك ل عللام ىف كللل ذوات األبللال ،س لوا أكللن
م لقات ،أم كن قد تويف عن ن أزواج ن(.)3
 – 2عن عمر بن عبد ا بن األرق أن سبيعة بنت الحارث رضي اد عنها أخبرته
إنها كانت تحت سعد بن خولة وهاو مان بناي عاامر بان لاؤي ،وكاان ممان شاهد بادراً فتاوفي
عنها في حجة الودا وهي حامل  ،فلم تنعاب أن وضاعت حملهاا بعاد وفاتاه ،فلماا تعلات
من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكد ،رجل من بني عبد الدار
فقال لها :مالي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح فإند واد ما أنت بناكح حتاى تمار
عليااد أربعااة أشااهر وععاار ،قالاات ساابيعة :فلمااا قااال لااي ذلااد ،جمعاات علااي ثيااابي حااين

( )1ب للداهع الص للناهع للكاس للاين  ،446/0حاش لليا اخلرشل ل  ،443/1احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع ،201/44
العمدة شرت العدة للمقدس .064
( )2سورة ال الق آيا (.)9
( )3ال فرري الوسيي لل ن اوي .130/49
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أمساايت ،وأتياات رسااول اد  فسااتلته عاان ذلااد ،فتفتاااني بااتني قااد حللاات حااين وضااعت
حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي"(.)1
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن عدة احلاملل تنقضل بوللع احلملل ،و ال تع لد بأربعلا
أش ر وعار إن كاحت مع دة من وفاة الزوج ،وكذلك املع دة من طالق ،وإن أرادت ال لزوج بعلد
الولع مباشرة فل ا ذلك.
فالعلدة تنقضل بلوالدة ا نللو حيللا باتفلاق الفق للا  ،ولقلد اسل دلوا بأدلللا ملن القللرآن والرللنا
الصللتيتا ،ومللذا ياللمل امللرأة احلامللل امل للوىف عن للا زوج للا ،وامل لقللا ثالثللا ،وجيللوز أللا الللزواج بعللد
الوالدة مباشرة إن أرادت ذلك ،حر وإن مل ك عل وفاة زوج ا ساعا.
ثانياً  -النفاب:
بعللد احفصللال ا نللو مللن رح ل أملله إن رأت امل لرأة الللدم ف ل يف فللاة حفللاس ،و أللا أحكللام
()2
خاصا هبا كأحكام احلي من ترك الصالة والصوم ،وأحكام أخرى بين ا يف م لف النفاس.
أحكا تتعلق بالمولود:
تسمية المولود:
من حق املولود عل أبيله أن يرلميه امسلا حرلنا ،وملن أفضلل األمسلا ذو العبوديلا ،وأيضلا
يفضللل ال رللميا بأمسللا األحبيللا  ،وكنللع ترللمي ه باس ل قبللي كتللرب ،وحللزن ،ول لرار ،لقوللله :
"تسموا بتسمام األنبيام ،وأحب األسمام إلاى اد عباداد ،وعبادالرحمن ،وأصادقها حاارث،
وهما وأقبحها حارب ،ومارة"( .)3وجيلوز ترلمي ه بلأي اسل ذا معلا حرلن ،ألن النل  مسل
احلرن واحلرو .واتفق الفق ا عل ترميا املولود املنفصل من األم حيا(.)4

()1
()2
()3
()4

أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب املغازي ،باب فضلل ملن شل د بلدرا ،حلديأ رقل (-4243/0 ،)0449
.4244
اح ر م لف النفاس ص(.)56
أخرج لله أب للو داود يف س للننه ،ك للاب األدب ،ب للاب ىف تغي للري األمس للا  ،ح للديأ رقل ل ( ،)9413ص  ،106وق للال
األلباين :اسناده لعيف،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين.933/9
الف اوى اأنديا للاي ح ام  ،992/1موامف ا ليل لالرت خم صلر خليلل للت لاب  ،044/9هنايلا ا لاج إىل
شرت املن اج  ،حممد بن أ العباس ابن ش اب الرمل 4949 ، 493/3،مل4440-م ،دار الك ف العلميا ،
املغين البن قداما .043-045/40
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األدلا اة:
 - 4عن أحس بن مالك  قال  :ذهبت بعبداد بن أبي طلحة األنصاري إلى رسول
اد  حااين ولااد ورسااول اد  فااي عبااامة يهناات بعيااراً()1لااه فقااال :هاال معااد تماار؟ فقلاات:
نعم،فناولته تمرات فتلقاهن في فيه فالكهن ثام فَاغَا َر(فتح) فاا الصابي فمجاه فاي فياه فجعال
الصبي يتلمظه( ،)2فقال رسول اد : حب األنصار التمر وسما عبداد(.)3
 - 2عن أحلس بلن ماللك  قلال :قاال رساول اد " :ولاد لاي الليلاة غاال فساميته
باسم أبي إبراهيم"(.)4
وجه الداللة :يدل عل أن املولود املنفصل حيا يرم  ،ويرل تف ترلمي ه باسل حرلن،
وكنع ما قب من األمسا .
األذان في أذن المولود:
يف حللال احفصللال ا نللو حيللأ يللؤذن للله يف أذحلله اليمللا واإلقامللا يف أذحلله اليرللرى ،ويف مللذه
املرألا قوالن:
القول األول :لإلمام مالك:كره اإلمام مالك أن يؤذن يف أذن املولود واإلقاما مثله(.)5
القول الثاني :قول للمالكيا والاافعيا واحلنابلا :ير تف أن يؤذن يف أذحه اليما ،ويقلي
يف أذحه اليررى حو يولد(.)6
الدليل :عن عبيد ا بن أىب رافع عن أبيه  قال :رأيت رسول اد  أذن فى
أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصالة(.)7
()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7

يهنت بعيراً :ي ليه باأنا ومو الق ران ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .144/4
يتلمظه :يدير لراحه يف فيه لي بع ما فيه من آثار ال مر ،تاج العروس من جوامر القاموس للزبيدي .256/23
أخرجه مرل يف صتيته ،ك اب األدب ،باب اس تباب نيك املولود عند والدته وبله إىل صاح حينكله وجلواز
تر للمي ه ي للوم والدت لله واسل ل تباب ال ر للميا بعب للد ا وإبل لرامي وس للاهر أمس للا األحبي للا عل للي الر للالم ،ح للديأ رقل ل
(.4323/2 ،)2499
أخرجله مرلل يف صلتيته ،ك لاب الفضللاهل ،بلاب رب له  الصلبيان والعيلال وتوالللعه وفضلل ذللك ،حلديأ رقل
(.4349 /2 ،)2041
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .36/2
املرجع الرابق  ،36/2هنايا ا اج للرمل  ،494/3املغين البن قداما .934/40
أخرجلله الامللذي يف سللننه ،يف ك للاب األلللاح  ،بللاب األذان يف أذن املولللود ،حللديأ رق ل (،45 /9 ،)4149
قال الامذي :حرن صتي .
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وجا ااه الداللا ااة :ي للدل احل للديأ عل ل ل أن األذان يف أذن املول للود اليم للا ،واإلقام للا يف أذح لله
اليررى مر تف لفعله  ذلك ،حر يكون ذكر ا أول األصوات الج يرمع ا املولود.
الخالصة والترجيح:
يف الق للول األول لإلم للام مال للك كرام للا األذان يف أذن املول للود ،مل ير ل دل عل ل م للذا الق للول
بدليل ،إمنا ورد قوله يف ك ف الفقه املالك دون ذكر الدليل ،لذلك ال يؤخذ هبذا القول.
وأصللتاب القللول الثللاين :اس ل دلوا بللدليل حرللن صللتي ومللو مللن فعللل الن ل  ،لللذلك
أرج القول الثاين :إن األذان يف أذن املولود اليما واإلقاما يف اليررى للذكر واألحث مر تف.
تحنيد المولود بالتمر:
التحنيااد لغاةً :مللن احلنللك واحلنللك لغللا :بللاطن أعلل الفل مللن داخللل واألسللفل مللن طللر
مقدم اللتيو(.)1
التحنيا اد اص ااطالحاً :مض للغ ال م للر وي للدلك ب لله حنك لله ح للر يص للل بعض لله إىل جوف لله ،أو
الرطف ،وإن فقدا فتلو مل متره النار(.)2
اتفق الفق ا عل اس تباب نيك املولود عند والدته بال مر(.)3
األدلا اة:
 - 4عللن أ موس ل  قللال :ولااد لااي غااال ٌ ،فتتياات بااه النبااي  فسااما إب اراهيم،
وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ،ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى(.)4
 - 2ع للن أمس للا  أهن للا بل للت بعب للد ا ب للن الل لزبري مبك للا قال للت :فخرج اات وأن ااا م ااتم
فقدمت المدينة فنا ازلت بقبام فولدته بقبام ،ثم أتيات رساول اد  فوضاعه فاي حجار ،ثام
دعا بتمرة فمضغها ،ثم تفال فاي فياه ،فكاان أول شايم دخال جوفاه رياق رساول اد ، ثام
حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه ،وكان أول مولود ولد في اوسال (.)5

()1
()2
()3
()4
()5

املعج الوسيي .230/4
هنايا ا اج للرمل .494/3
موام للف ا لي للل لا للرت خم ص للر خلي للل للت للاب  ،042/9هناي للا ا للاج للرملل ل  ،494/3املغ للين الب للن قدام للا
 ،934/40مل يرد ذكر ال تنيك يف ك ف الفقه احلنف فيما اطلعت عليه من مراجع أ .
م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك ابه ا مع بو الصتيتو ،حديأ رق (.035/4 ،)915
م فق عليه ،أخرجه احلميدي يف ك ابه ا مع بو الصتيتو  ،حديأ رق (.266/9 ،)0143
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وجه الداللة :تدل األحاديأ عل اس تباب نيلك املوللود بلال مر ،لفعلل النل  ذللك
مبواليد املرلمو ،ليكون أول طعام يدخل جوف ممزوجا بريق رسول ا . 
ممللا سللبق حالحلليف أن األحنللا مل ي رق لوا إىل مللذا املولللو فيمللا اطلعللت عليلله مللن ك للف
فق يللا أل  ،لللذلك مل أجللد أ ل قللوال يف مللذه املرللألا ،وا م للور اسل دلوا عل ل اسل تباب نيللك
املوللود ،بأدلللا مللن الرللنا الصللتيتا مللن فعللل رسللول ا  وتكلرار مللذا الفعللل ممللا يؤكللد أحلله سللنا
مر تبا.
حكم حلق شعر المولود:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القول األول :لألحنا  :أحه مبات وليس سنا وال واجف(.)1
القااول الثاااني :للجم للور (املالكيللا والاللافعيا واحلنابلللا )ير ل تف حلللق شللعر املولللود يللوم
سابعه ووزحه ذمبا أو فضا وال صدق عل الفقرا (.)2
األدلا اة:
 - 4عللن احلرللن عللن مسللرة بللن جنللدب  أن رسللول ا  قللال" :كاال غااال رهينااة
بعقيقته توبح عنه يو سابعه ويحلق ويسمى"(.)3
 – 0عن عل بن أ طالف  أن رسول ا َ ع َّاق عان الحساين بعااة ،وقاال ":ياا
فاطمااةِ ،
صا َّادقي بِ ِزنَا ِاة َشا ْاع ِر َّ
اض
ْ
فوَزنَّااا  ،فكااان وزنااه درهم ااً ،أو بعا َ
رأسااه ،وتَ َ
احلقااي َ
فضااةَ ،
درهم"(.)4
وجه الداللة :من األحاديأ الرابقا ما مو سنا قوليا ومن ا ملا في لا أملر للق شلعر رأس
املولود وال صدق بوزحه فضا ،مما يدل عل اس تباب حلق شعره وال صدق بوزحه للفقرا .
()1
()2
()3
()4

الف اوى اأنديا للاي ح ام .992/1
موام للف ا لي للل لا للرت خم ص للر خلي للل للت للاب  ،043/9هناي للا ا للاج للرملل ل  ،493/3املغ للين الب للن قدام للا
.045/40
أخرج لله أب للو داود يف س للننه ،ك للاب الض للتايا ،ب للاب العقيق للا ،رق ل ل احل للديأ ( ،)2393ص ( ،)024ص للتته
األلباين،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين .031/9
أخرجه الامذي يف سننه ،ك اب األلاح  ،باب العقيقا بااة ،حديأ رق ( ،44/9 ،)4144قال أبو عير
مللذا حللديأ حرللن غريللف ،وإسللناده للليس مب صللل وأبللو جعفللر حممللد بللن عل ل بللن احلرللو مل يللدرك عل ل بللن أ
طالف.
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الخالصة والترجيح :مل أقف عل دليل لألحنا فيما اطلعلت عليله ملن ك لب الفق يلا،
واألحادي لأ الللج اس ل دل هبللا ا م للور صللتيتا .لللذلك أرج ل أن حلللق رأس املولللود مر ل تف،
وفيه إحيا لرن ه .
ميراث الجنين:
أتع الفق ا عل أن املولود إذا خرج حيا واس ل ير ويور (.)1
الدليل :عن جابر بلن عبلد ا  قلال :قلال رسلول ا " :إذا اساتهل المولاود ورث
و صلِ َّي عليه"(.)2
وجااه الداللااة :يللدل عل ل أن املولللود إذا ولللد حيللا (وعالمللا حياتلله االس ل الل بالص لراخ أو
الرلاعا) ير ويور .
الفر الثاني :انفصال الجنين ميتاً:
احفصال ا نو مي ا من رح أمه ي لق عليه اإلج اض أو الرقي.
تعريف اوجهاض لغةً :خروج ا نو من الرح قبل الا ر الرابع(.)3
تعريف السق لغةً :كل ما يرقي و ا نلو يرلقي ملن ب لن أمله قبلل متامله ،ذكلرا كلان
أو أحث (.)4
تعريف السق (اوجهاض)اصطالحاً :مو ا نو النازل قبل متام أش ره(.)5
تعريااف اوجهاااض طبيااً :إلقللا احلمللل حللاق اخلللق ،أو حللاق املللدة ،ويرللم اإلسللقاا
وال للرت واإلمللالص ،فللاذا حللزل قبللل أن ي ل عا لرين أسللبوعا يف ب للن أملله أو كللان وزحلله أقللل مللن
(133ج لرام) مس ل سللق ا ،وال يكللون قللابال للتيللاة عللادة ،أمللا إذا حللزل مللا بللو أربع لا وعا لرين

()1
()2

()3
()4
()5

اإلتا البن املنذر(.)45
أخرجلله الللدارم يف سللننه ،بللاب م لريا الص ل  ،حللديأ رق ل ( ،2331/9 ،)0463قللال حرللو سلللي أسللد:
إسناده لعيف لضعف أشعأ ومو :ابن سوار ومو موقو عل جابر ،مرند الدارم الا ري بلل"سنن اللدارم " ،
أبللو حممللد عبللدا بللن عبللد الللربن بللن الفضللل بللن هب لرام الللدارم  ، ،قيللق حرللو سلللي أس لد الللدارايت(،ا،)4
4924مل 2333-م ،دار املغين ،الرياض .
املعج الوسيي .490/4
املرجع الرابق .906/4
اإلقنا يف حل ألفام أ شجا للاربيين .230/4
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أسللبوعا وس ل ا وثالثللو أسللبوعا فيرللم خللدجيا ،ويكللون يف الغالللف ق لابال للتيللاة ولكنلله حي للاج
غالبا لعنايا طبيا جيدة(.)1
عند احفصال ا نلو مي لا إملا أن يكلون أأ أربعلا شل ور أي حفل فيله اللروت لقولله " :إن
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلد ثم يكون مضغة مثال
ذلد ثم يبعث اد ملكاً فيؤمر بتربع كلمات ويقال له  :اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي
أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح  ،فإن الرجل منكم ليعمل حتاى ماا يكاون بيناه وباين الجناة إال
ذرا فيسبق عليه كتابه ،فيعمل بعمل أهل الناار ،ويعمال حتاى ماا يكاون بيناه وباين الناار إال
ذرا فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل الجنة"(.)2
أو مل ي ل الا ل ور األربع للا وقب للل حف ل ال للروت في لله ،وك للل ل لله أحكام لله الا للرعيا ،وس للأتناول
األحكللام املاتبللا عل ل إج للاض ا نللو بعللد حف ل الللروت فيلله ،م األحكللام الاللرعيا املاتبللا عل ل
إج اض ا نو قبل حف الروت فيه.
أحكا الجنين المنفصل ميتاً:
أوالً :األحكلام الالرعيا املاتبللا علل احفصلال ا نللو مي لا بعللد حفل اللروت فيلله (بعلد إمتاملله
أربعا ش ور):
 – 1انقضام عدة الحامال :اتفلق الفق لا علل أن علدة احلاملل تنقضل باحفصلال ا نلو
بعد حف الروت فيه واس باحا خلقه(.)3
 – 2النفاب :اتفق الفق ا عل أن املرأة تصب حفرا باحفصال ا نو كله(.)4
 – 3غسل السق الميت الوي أتم أربعة شهور:
للفق ا يف مذه املرألا ثالثا أقوال:
القول األول :أل حنيفا وقول للاافعيا :ال يغرل الرقي ،ألحه ال يصل عليه(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

املوسوعا ال بيا الفق يا لكنعان ص(.)92
أخرجه البةاري يف صتيته ،ك اب بد اخللق ،باب ذكر املالهكا ،حديأ رق (.440/2 ،)0233
بداهع الصناهع للكاسلاين ،446/0 -90/4حاشليا اخلرشل  ،443/1روللا ال لالبو للنلووي ،05-06/6
العمدة شرت العدة للمقدس  ،064اح ر ص ( )431من مذا البتأ.
ب للداهع الص للناهع للكاس للاين  ،446/0- ،90/4اجملم للو للن للووي  ،425/43احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع
للماوردي  ،433/44املغين البن قداما .204/44
بداهع الصناهع للكاساين  ،032/4امل ذب يف فقه الاافع  ،أبو استق إبرامي بن عل بلن يوسلف الالريازي ،
قيق :حممد الزحيل ( ،409/4،ا 4942 ،)4مل 4442 -م ،الدار الااميا ،بريوت.
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الدليل :عن جابر بن عبد ا  قال :قال رسلول ا " :إذا اساتهل المولاود ورث
و صل َّي عليه"(.)1
وجااه الداللااة :يللدل احلللديأ مبن وقلله عل ل أن ا نللو إذا ولللد حيللا م مللات يللر ويصللل
عليلله ،ومبف للوم املةالفللا إن ا نللو إذا مل يرل ل ،أي مل يولللد حيللا ال يللر وال يصللل عليلله ،وال
يغرل ألن الغرل للصالة عليه.
الق ااول الث اااني :ملال للك :ك للره مال للك غر للل الر للقي ،ي للرى غر للل ال للدم عن لله ولف لله يف خرق للا
ودفنه(.)2
جللا يف الللذخرية" :ا نللو يف ب للن أملله ح ل بعللد أربع لا ش ل ور للتللديأ الصللتي ومللذه
احلياة وإن كاحت حمققا فان الار مل يع ربما حر تر قر بعلد الوللع ،فبعلد الوللع حيلاة شلرعيا
وحقيقيا قبله ،وترك الغرل ألن الغرل شر للصالة وال صالة عليه"(.)3
القول الثالث :للجم ور (األحنا وقول للاافعيا وروايا عند احلنابلا) يغرل(.)4
الدليل :عن املغرية بن شعبا  أن النبي  قال ":والسق يصلَّى عليه"(.)5
وجااه الداللااة :دل احلللديأ عل ل أن الرللقي يصللل عليلله ،فللان كللان يصللل عليلله فيجللف
غرله وتكفينه .وألحه حرما حف فيه الروت فيصل عليه كاملر ل(.)6
ق للال ال ت للاوي ":إن املول للود مي للا حف للس مؤمن للا فيغر للل وإن ك للان ال يص للل علي لله كالبغ للاة
وق ا ال ريق"(.)7

()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7

سبق خنرجيه ص(.)444
حاشيا اخلرش .069/2
الذخرية للقرايف .953/2
ب للداهع الص للناهع للكاس للاين  ،032/4امل للذب للال لريازي  ،409/4احل للاوي الكب للري يف فق لله الا للافع للم للاوردي
 ،02/0املغين البن قداما .914-913/0
احلديأ بالكامل :عن املغرية بن شعبا  -وأحرف أن أمل زياد أخلربو أحله رفعله إىل النلىب  قلال "الراكلف يرلري
خلف ا نازة واملاش كا خلف ا وأمام ا وعن كين ا وعن يرارما قريبا من ا والرقي يصل عليله ويلدع لوالديله
بللاملغفرة والربللا" .أخرجلله أبللو داود يف سللننه ،ك للاب ا نللاهز ،بللاب املا ل أمللام ا نللازة ،حللديأ رق ل (،)0433
 ،013وصتته األلباين،إروا الغليل يف مري أحاديأ منار الربيل لأللباين.464/0
املغين البن قداما .914/0
بداهع الصناهع للكاساين .032/4
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

الخالصة والترجيح:
مللن األدلللا الرللابقا ال حر ل دل عل ل الن ل عللن غرللل املولللود امليللت ،وال عل ل اإلباحللا،
لذلك أرج أن يعامل معاملا املرل امليلت ،ف لو كلان حيلا بلنف اللروت فيله ،و ققلت حياتله يف
رح ل أملله ،فيجللري عليلله أحكللام احل ل الللذي مللات ،وألن املولللود البللد أن يعلللق بلله دم الللوالدة،
والغرل يزيل النجس الذي علق به بالوالدة ،والغرل ت ري له ،لذلك يغرل ويكفن.
 - :9الصالة على السق الوي أتم أربعة شهور
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول( :روايللا لألحنللا و املالكيللا وقللول للاللافعيا يف ا ديللد وم لو األص ل ) :ال
يصل عليه(.)1
الاادليل :عللن جللابر بللن عبللد ا  :عاان النبااي  قااال" :الطفاال ال يص الَّى عليااه وال
يرث وال يورث حتى يستهل"(.)2
وجه الداللة :يدل احلديأ مبن وقه أن ال فل إذا اس ل يصل عليه وير  ،ومبف ومله أحله
إذا مل ير ل ال يصل عليه وال ير  ،مملا يلدل علل علدم الصلالة علل املوللود إن وللد مي لا ألحله
مل يثب للت ل لله حكل ل احلي للاة ،ال ي للر وال ي للور وال يص للل علي لله ،وألن وج للوب الغر للل للمي للت،
وم لق اس امليت يف العر ال يقع عل من ولد مي ا ،وأذا ال يصل عليه(.)3
ورد يف الللذخرية" حيللاة ا نللو يف ب للن أملله وإن كاحللت حمقق لا ،فللان الاللر مل يع ربمللا حللر
تر قر بعد الولع فال يصل عليه"(.)4
القول الثاني :قول للاافعيا يف القدمي واحلنابلا :يصل عليه(.)5

( )1بداهع الصناهع للكاساين  ،032/4الذخرية للقرايف ،953/2امل ذب للاريازي .409/4
( )2أخرجه الامذي يف سننه ،ك اب ا ناهز ،باب ما جا يف ترك الصالة عل ا نو حر ير ل ،حديأ رق
( ،094/0 ،)4302قال الامذي :مذا حديأ قد ال رب الناس فيه ،فرواه بعض عن أ الزبري عن جابر
عن الن صل ا عليه وسل مرفوعا وروى أشعأ بن سوار وغري واحد عن أ الزبري عن جابر موقوفا وروى حممد
بن إستق عن ع ا بن أ ربات عن جابر موقوفا ،وكأن مذا أص من احلديأ املرفو .
( )3بداهع الصناهع للكاساين .032/4
( )4الذخرية للقرايف .953/2
( )5احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي  ،02/0املغين البن قداما .914/0
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الدليل :عن املغرية بن شعبا :أن النبي  قال" :والسق يصلَّى عليه"(.)1
وجه الداللة :دل احلديأ داللا والتا عل وجوب الصالة عل الرقي.
فالرقي الذي أأ أربعا ش ور قد ثبت لله حكل احليلاة قبلل وللعه (باحللديأ الصلتي )،
فصار كثبوت احلياة له بعد ولعه(.)2
والص للالة م للن ش للرط ا أن تص للاد م للن كاح للت في لله حي للاة ،وق للد علل ل ذل للك م للن احل للديأ
الصللتي بللنف الللروت فيلله ،وألن الصللالة عليلله دعللا للله ولوالديلله ،فللال حي للاج في لا إىل االح يللاا
واليقو لوجود احلياة(.)3
الخالصة والترجيح:
من األدلا الرابقا حالحيف أن أصتاب القول األول اس دلوا ديأ (مض رب فيله )علل
قللوأ بعللدم الصللالة عل ل الرللقي الللذي أأ أربعللا ش ل ور ،لعللدم قللق احليللاة بعللد الولللع ،ألن
الصللالة ال تكللون إال عل ل امليللت الللذي ققللت حياتلله بعللد الولللع ،لللذلك ال يصللل عل ل مللن
الير ل ،وإن أأ أربعا ش ور.
وأصتاب القول الثاين اس دلوا ديأ صتي عل مالروعيا الصلالة علل الرلقي اللذي
أأ أربعا ش ور  ،ألحه ققت حياته قبل الولع ،فصار كثبوهتا بعد الولع.
أرج الصالة عليه ،ألن الصلالة دعلا لله ولوالديه،وألحله حفلس مرللما ققلت احليلاة في لا
قبل الولع باحلديأ الصتي  ،فالصالة عليه أوىل.
ثانياً  :أحكا السق الوي لم يستبن خلقه (الوي لم يتم أربعة شهور):
حكم غسله والصالة عليه:
اتفق الفق ا (األحنا واملالكيا والاافعيا واحلنابلا) أن الرلقي اللذي مل تلنف فيله اللروت
ال يغرل وال يصل عليه ،ويلف يف خرقا ويدفن(.)4

()1
()2
()3
()4

سبق مرجيه ص(.)440
احلاوي الكبري يف فقه الاافع للماوردي .02/0
املغين البن قداما .963/0
بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،032/4حاشل لليا اخلرش ل ل  ،069/2احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي
 ،04/0املغين البن قداما .963/0
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الدليل:
ع للن عب للد ا ب للن مر للعود  ح للدثنا رس للول ا  وم للو الص للادق املص للدوق ق للال ":إن
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلد ثم يكون مضغة مثال
ذلد ثم يبعث اد ملكاً فيؤمر بتربع كلمات ويقال له :اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي،
أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح"(.)1
وجااه الداللااة :تللنف الللروت يف ا نللو بعللد أربعللا شل ور ،وقبللل ذلللك ال يكللون حرللما ،ف للو
كا م للادات وال للدم ف للال يص للل علي لله وال يغر للل( .)2وت للرك غر للله ألح لله ش للر للص للالة وال ص للالة
عليه(.)3
فالرقي منا مل ت تقق حياته ألحه مل ي أربعا أش ر ،لذلك ال يغرل وال يصل عليه إمنا
يلف خبرقا ويدفن.
انقضام العدة والنفاب:
لقد قر العلما الرقي الذي مل ي أربعا ش ور ،من حيأ أثره علل احقضلا العلدة إىل
قرمو:
القسم األول :سق لم يستبن خلقه بتن كان نطفة أو علقة
للفق ا فيه قوالن:
القااول األول :للجم للور (األحنللا والاللافعيا واحلنابلللا) ال تنقضل العللدة وال تع للرب امللرأة
حفرا مبا مل ير و خلقه بأحه آدم بأن أحزلت املرأة ح فا أو علقا(.)4
الدليل:
ع للن عب للدا ب للن مر للعود  ح للدثنا رس للول ا  وم للو الص للادق املص للدوق ،ق للال ":إن
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعاين يومااً ،ثام يكاون علقاة مثال ذلاد ،ثام يكاون مضاغة

()1
()2
()3
()4

سبق مرجيه ص()442
املغين البن قداما .963/0
الذخرية للقرايف .953/2
بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،446/0-90/4اجململ للو للنل للووي  ،425/43احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع
للماوردي  ،433/44املغين البن قداما .204/44
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مثاال ذلااد ،ثاام يبعااث اد ملكااً فيااؤمر بااتربع كلمااات ،ويقااال لااه :اكتااب عملااه ورزقااه وأجلااه
وشقي أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح"(.)1
وجااه الداللااة :ال ير ل بو خلللق ا نللو إال بعللد مثللاحو يومللا ،فمللا قبل للا ال يع للد بلله( ،ومللو طللور
الن فا والعلقا)(. )2
القول الثاني :للمالكيا :تنقض عدة احلامل وتصب حفرا بولع بل ا كله(.)3
الدليل :قوله تعاىل :وأوالت األَ ْحم ِ
ض ْع َن َح ْملَه َّن.)4(
َجله َّن أَ ْن يَ َ
ال أ َ
َ
َ
وجه الداللة :مر ولعت املرأة ما ىف ب ن ا ،فقد احقضت عدهتا ،ألحه ليس مناك ما
مو أدل عل برا ة الرح  ،من ولع احلمل(.)5
الخالصة والترجيح:
للفق ا يف مذه املرألا قوالن:
القااول األول :للجم للور بعللدم احقضللا عللدة امل لرأة إذا سللقي ا نللو غللري مر ل بو اخللللق،
واسل دلوا باحللديأ الصلتي اللذي يلدل علل أن ا نلو اليلنف فيله اللروت إال بعلد ماهلا وعالرين
يوما ،ومذا احلديأ ال يدل دالللا واللتا أن ا نلو قبلل ذللك ال يكلون حفرلا ،فالعلقلا واملضلغا
بدايا خلق ا نو وتع رب بل.
القااول الثاااني :للمالكيللا العللدة تنقضل بولللع امل لرأة للتمللل واس ل دلوا باايللا ،واايللا تللدل عل ل
احقضا العدة بولع احلمل ،وال اع بار إن كان ا نو مر بو اخللق أم ال ،ألن الغايلا ملن العلدة
برا ة الرح وولع احلمل دليل عل برا ته.
لذلك أرج القول الثاين باحقضا العدة بولع ا نو ،بغ الن ر إن كان م ةلقا أم ال،
ألن اايللا تللدل داللللا والللتا عل ل احقضللا العللدة بولللع احلمللل ،فللان ثبللت احلمللل وأ سللقوطه
ف نقض ل الع للدة ،خاص للا م للع ت للور الفت ل ال ل ال للذي يكا للف وج للود احلم للل بع للد أي للام م للن
احلمل ،مما يؤكد وجوده ،واسقاطه ياتف عليه احقضا العدة لربا ة الرح .

()1
()2
()3
()4
()5

سبق مرجيه ص(.)442
املغين البن قداما 204/44
موامف ا ليل لارت خم صر خليل للت اب .936/1
سورة ال الق آيا (.)9
تفرري الوسيي لل ن اوي .130/49
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القسم الثاني:
سق استبان خلقه أو بعض خلقه
اتفق العلما عل أن العدة تنقض وتصب املرأة حفرا وقالوا :أقل ما تنقض به العدة
أن يكون مضغا ،أو اس بان خلقه أو بع خلقه وال يكون ذلك إال بعد مثاحو يوما من
الوا (.)1
الدليل:
قولله  ":إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكاون علقاة مثال ذلاد
ثام يكاون مضاغة مثاال ذلاد ثام يبعاث اد ملكااً فياؤمر باتربع كلماات ويقااال لاه اكتاب عملااه
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"(.)2
وجه الداللة :يدل احلديأ عل أن الولد بعد مثاحو يوما ومو يف ب ن أمه يبدأ بال ةلق
واإلس باحا ،فيع د باسقاطه بعد الثماحو ويكون يف طوراملضغا(.)3
أي أن الرلقي بعللد الثمللاحو يومللا يكللون اسل بان خلقلله أو بعضلله ،فلليعل أحلله ولللد ممللا ياتللف عليلله
احقضا العدة ،وتصب املرأة باحفصاله حفرا ،و ري علي ا أحكام النفاس.
الميراث:
اتفق الفق ا عل أن املولود إن احفصل من ب ن أمه مي ا ال ير (.)4
الادليل :علن جلابر  قاال :قاال رساول اد " :إذا اساتهل المولاود ورث و صال َّي
عليه"(.)5
وجه الداللة :يدل احلديأ مبف ومه عل أن املولود إذا ولد مي ا ال ير .
()1
()2
()3
()4
()5

بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،446/0-90/4اجململ للو للنل للووي  ،425/43احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع
للماوردي  ،433/44املغين البن قداما .204/44
سبق مرجيه ص( .)442
بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،032/4حاشل لليا اخلرش ل ل  ،441/3احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي
 ،452/3املغين البن قداما .59/42
بل للداهع الصل للناهع للكاسل للاين  ،032/4حاشل لليا اخلرش ل ل  ،441/3احلل للاوي الكبل للري يف فقل لله الال للافع للمل للاوردي
 ،452/3املغين البن قداما .59/42
سبق مرجيه ص()444
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املطلب الثالث
اجلناية على اجلنني
تعريف الجناية لغة:
الذنب واجلرم وهي مصدر جىن(.)1
تعريف الجناية اصطالحا:
كل فعل حمظور يتضمن ضررا على النفس أو غريها(.)2
اجلناية على اجلنني سمنيمى جناينية علنيى منيا هنيو نفنيس منين وجنيج وو وجنيج أو ا ج نيا
اصطالح القانوني  .ومسيت كذلك؛ ألو اجلن يعد جزءا من أمج ،غري ممتقل عن ا الواقع،
ومن ج ة أخرى يعد نفما ممتقلة عن أمج بنيالنظر للممنيتق؛ل؛ ألو لنيج ةينياص خاصنية ،وهنيو يت يني
ألو ينفصل عن ا بعد ة  ،ويص؛ح ذا وجو ممتقل(.)3
المسأأةلة الىلأ  :انفصأأاا الجنأأيا حيأأا ثأأم تهتأأب سأ ااعتأأءاع ع أ بتأأب الضأأرأ بى تأأا
شا ب:
بىا  :العقه ة المترت ة ع هذه الجناية:
 – 1الءية:
تعري أأف الءي أأة لغ أأة :الدي نينية ا نينياج الواج نينيب عل نينيى اجل نينياي باجلناي نينية  ،نف نينيس أو نينير أو
غريمها(.)4
تعريف الءية اصطالحا :منياج بنيب بقتنيل ي منيي ةنير عنين منيج ،أو جبرةنيج مقنيدرا شنيرعا ال
باجت ا (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

لماو العرب البن منظور .707/1
التعريفات  ،علي بن حممد اجلرجاي 1891 ، 107/1،م ،مكت؛ة ل؛ناو ،بريوت.
الفقج ا سالمي وأ لتج  ،الدكتور وه؛ة الزةيلي ( ،616/6 ،ط1101 ،)1هني1891-م ،ار الفكر.
التوقيني نينيى علني نينيى م مني نينيات التعني نينياريى  ،حممني نينيد ع؛ني نينيد الني نينير و ا نني نينياو  ،حتقيني نينيد حممني نينيد الدايني نينية،ص( ( ،)136ط،)1
1110هني ار الفكر ا عاصر ،بريوت.
شنينيرح ةنينيدو ابنينين عرفنينية  ،أبنينيو ع؛نينيد اا حممنينيد األنصنينيار الرصنينيا ،ص(( ،)661ط1883 ،)1م  ،ار الغنينيرب
ا سالمي ،بريوت.
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اسفد الفق اء أو اجلن إذا انفصل ةيا ب و است ل بالصراخ أو الرضاعة مث منيات منين أ نير
الضربة ،ففيج ية( )1كاملة ألنا سيقنا ةياسج ف ش؛ج سائر األةياء ،واشرتط ا الكية القمامة( )2منين
أولياء اجلن مبوسج من أ ر الضربة(.)3
الءليل :قولج سعنياىَ  :ىَتأا ََأا َ لُ ْمأ ُت ٍا بَ يَأقتْ ُ ُ
أل ْت ُتنأا ََطَأة
أل ْت تنأا لا ََطَأة َىَتأا َأتَ َ
َ
ٍ ٍُ ُ
س َّ َمةٌ لُلَ بَه ُ ُب.)4(
فَأتَح ُر ْير َرَأَة ْت تنَة َىديَةٌ ْت َ
ىجأأب الءالأأة :حتنينيرق قتنينيل ا نينييمن ألخينينيج ا نينييمن ،ومنينين قتنينيل أخنينياه ا نينييمن خطني فعلينينيج عتنينيد
نفس ميمنة،وعليج كذلك ية مي اص إى ور ة القتيل ،عوضا هلم عما فاهتم من قتيل م(.)5
ولقد ور ا غين إمجا أهل العلم على وجوب الدية هذه ا م لة( ،)6إو كنياو ا ولنيو
ذكرا ففيج مائة من ا بل ،وإو كانت أنثى ففي ا مخموو من ا بل.
 - 2الكفارة
تعريف الكفارة لغة :كفر سرت ،وكفرسج إذا غطيتج ،وكفر اا الذنب إذا حماه ومنج الكفارص
ألهنا سكفر الذنب(.)7
تعريف الكفارة اصطالحا:
ما وجب على اجلاي جربا ا وقع منج وزجرا عن مثلج(.)8
وكفنينيارص القتنينيل عتنينيد رق؛نينية ميمننينية ،سنيواء كنينياو القاسنينيل أو ا قتنينيوج ممنينيلما أو كنينيافرا ،فنيإو مل بنينيدها
ملكج فاضلة عن ةاجتج ،أو بد مثن ا فاضال عن كفايتج ،فصيام ش رين متتابع سوبة من
()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

وهنينيي نوعنينياو :ينينية فففنينية (مائنينية منينين ا بنينيل) ،و ينينية مغلظنينية (مائنينية منينين ا بنينيل أربعنينيوو بطوهننينيا أوال هنينيا) ،دنينيب الدينينية
ا خففة القتل اخلط  ،ودب الدية ا غلظة القتل العمد ( ةاج سقوط القصاص) ،و القتل ش؛ج العمد، ،
ا وسوعة الفق ية الكويتية ،وزارص األوقا والشئوو ا سالمية (،10-18/61،ط )6ارالمالسل ،الكويت.
سعريى ابن عرفة :إو القمامة هي ةلى مخم ميينا أو جزءا من ا على إ ؛ات الدم ،مواهب اجلليل لشرح فتصر
خليل للخطاب.313/9
كتنينياب ا ؛منينيوط للمرخمنينيي  ،99/66ةاشنينيية اخلرشنينيي  ،181/9الوسنينيييف ا نينيذهب للغنيزا  ،81/1العمنينيدص
شرح العدص للمقدسي ص(.)116
سورص النماء يية (.)86
سفمري الوسييف للطنطاو .368/3
ا غين البن قدامة .71/16
ا ص؛اح ا نري غريب الشرح الك؛ري للفيومي.131/6
التعريفات للمناو .606/1
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اا )1(،لقولج سعاى :ىتا ََا َ لُم ُت ٍا بَ يأقتل ت ُ
ُ
أل ْت ُتنأا ََطَأة فَأتَح ُري ْأر
ت
أ
ا
ت
ى
ة
ط
َ
ا
ل
ا
ن
ت
َ
َ
َ
َ
ََ
َ َْ ْ
ََ
ْ
َ
ٍ
ٍ ٍُ ُ
ص َّأء ْها فَأُْ ََأا َ ُتأا َأأه َعأ ْء َى لَ ْكأم َى ْه َأه ْتأ ُت ٌا
س َّ َمةٌ لُلَ بَه ُ ُأب لُا بَ يَ َّ
َرَأَة ْت تنَة َىديَةٌ ْت َ
ُ ٍ
ُ
ُ
ٍ ٍُ ُ
سأ َّ َمةٌ لُلَأ بَه ُ ُأب َىتَح ُري ْأر
فَأتَح ُر ْير َرَأَة ْت تنَة َىل ََا َ تا َأه َأيأنَ ْكم َىَأيأنَأ ْهم تيثَأا ٌٌ فَءيَأةٌ ْت َ
رَأ أ ٍأة ت ُتنَ أ ٍأة فَم أأا لَ أأم ي ُج أأء فَ ُ
ص أأيَا ْ َش أأه َري ُا ْتتَتَ أأاُ َعي ُا تَأهَ أأة ُت أ َأا ال َّ أ ُأب َىََ أأا َ ال َّ أأبْ َع ُيم أأا
َ
ََ ْ
َ
()2
َح ُكيما. 
()3
أمجع الفق اء على وجوب الكفارص على القتل اخلط
ُ ُ
ُ ُ
أل ْت ُتنأا ََطَأة فَأتَح ُري ْأر
لقولج سعنياىَ  :ىَتا ََا َ ل ْم ت ٍا بَ يَأقتْ َل ْت تنا لا ََطَة َىَتا َأتَ َ
ٍ ٍُ ُ
ص َّأء ْها فَأُْ ََأا َ ُتأا َأأهٍ َعأ ْء َى لَ ْكأم َى ْه َأه ْتأ ُت ٌا
س َّ َمةٌ لُلَ بَه ُ ُأب لَُّا بَ يَ َّ
َرَأَة ْت تنَة َىديَةٌ ْت َ
فَأتَح ُر ْير َرَأَ ٍة ْت ُتنَ ٍة.)4(
أما وجوب الكفارص بانفصاج اجلن ةيا مث موسج من أ ر الضربة ففيج ال ة أقواج:
القها الىا :للجم ور األةنا والشافعية واحلنابلة :وجوب الكفارص على الضارب(.)5
الءليل:
قولج سعاىَ  :ىَتا ََا َ لُ ْم ُت ٍا بَ يَأقتْ ُ ُ
أل ْت ُتنأا ََطَأة فَأتَح ُري ْأر
أل ْت تنأا لا ََطَأة َىَتأا َأتَ َ
َ
ٍ
ٍ ٍُ ُ
ص َّء ْها فَأُْ ََأا َ ُتأا َأأه َعأ ْء َى لَ ْكأم َى ْه َأه ْتأ ُت ٌا
س َّ َمةٌ لُلَ بَه ُ ُب لُا بَ يَ َّ
َرَأَة ْت تنَة َىديَةٌ ْت َ
ُ ٍ
ُ
ُ
ٍ ٍُ ُ
سأ َّ َمةٌ لُلَأ بَه ُ ُأب َىتَح ُري ْأر
فَأتَح ُر ْير َرَأَة ْت تنَة َىل ََا َ تا َأه َأيأنَ ْكم َىَأيأنَأ ْهم تيثَا ٌٌ فَءيَةٌ ْت َ
رَأ أ ٍأة ت ُتنَ أ ٍأة فَم أأا لَ أأم ي ُج أأء فَ ُ
ص أأيَا ْ َش أأه َري ُا ْتتَتَ أأاُ َعي ُا تَأهَ أأة ُت أ َأا ال َّ أ ُأب َىََ أأا َ ال َّ أأبْ َع ُيم أأا
َ
ََ ْ
َ
()6
َح ُكيما. 
عننيدما خنير اجلنني ةينينيا فمنيات ،علنيم أننينيج كنياو ةينيا وقنيت الضنينيرب ،فحصنيل بالضنيرب قتنينيل
النفس ،وأنج معىن اخلط فتجب فيج الدية والكفارص(.)7
( )1ا غين البن قدامة .669/16

( )2سورص النماء يية ()29
( )3ا مجا البن ا نذر ص()371
( )4سورص النماء يية ()29
( )5بدائع الصنائع للكاساي  ،959/7احلاو الك؛ري
البن قدامة .991/ 39
( )6سورص النماء يية (.)29
()7

بدائع الصنائع للكاساي .959/7
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أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

القها الثاني :ا الكية :استح؛اب الكفارص(.)1
الءليل:
ألو هذا الفعنيل منيرت بني العمنيد واخلطني  ،لنيذلك استحمنين فينيج الكفنيارص ،ألو هنيذه اجلرمينية
عمنيد ةنيد األم خطني ةنيد اجلنني ( ،ا الكينية ينيروو وجنينيوب الكفنيارص القتنينيل اخلطني  ،والقتنينيل
العمد فيج القصاص وال يوجب الكفارص)(.)2
الخالصة ىالترجيح:
منين خنينيالج األ لنينية المنينيابقة ننيرى أو الفق نينياء أمجعنينيواعلى أو القتنينيل اخلطني فينينيج كفنينيارص( )3بنينين
أل ْت ُتنأأا ََطَأأة فَأتَح ُريأ ْأر َرَأَأ ٍأة ْت ُتنَأ ٍأة) ،واختلف نيوا وجويفنينيا القتنينيل العمنينيد،
القنينيريو ( َىَتأأا َأتَأ َ
فمن م من أوج؛ ا القتل العمد (الشنيافعية واحلنابلنية)( )4ومنين م منين مل يوج؛ نيا القتنيل العمنيد
كاألةننيا وا الكينية( ،)5لنيذلك اختلنيى قنيوج ا منيام مالنيك عنين م ف نيو ينيرى ،إننيج فعنيل منيرت بني
العمد واخلط  ،لذلك استحمن الكفارص ومل يوج؛ ا.
ومج نينيور الفق نينياء ال يتصنينيوروو القتنينيل العمنينيد ةنينيد اجلن ني ا عتنينيدى علنينيى أمنينيج بالضنينيرب،
فريونج قتل خط موجب للكفارص.
وأرجنينيح وجنينيوب الكفنينيارص علنينيى منينين اعتنينيدى علنينيى األم فاسنينيقطت جنيننينيا اسنينيت ل ومنينيات ،منينين ج نيراء
أل ْت ُتنأأا ََطَأأة فَأتَح ُريأ ْأر َرَأَأ ٍأة ْت ُتنَأ ٍأة،)6(
الضنيربة ألننينيج قتنينيل نفمنينيا ميمننينية لقولنينيج سعنينياىَ  :ىَتأأا َأتَأ َ
واجلنني إذا اسنينيت ل مث منينيات سيقننيا وجنينيو ةياسنينيج مث موسنينيج بمنيني؛ب الضنيربة ،ف نينيو كنينيالك؛ري وجنينيوب
الدية و وجوب الكفارص.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

بداية اجملت د البن رشد .139/6
ا رجع المابد .139 ،136/6
ا مجا البن ا نذر ص(.)173
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور  ،7/16ا غين البن قدامة .667/16
بدائع الصنائع للكاساي ،611/7بداية اجملت د البن رشد 139-136/6
سورص النماء يية ()86
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ثانيا :غسل الجنيا المجني ع يب ىالصالة ع يب:
أمجع الفق اء علنيى أو ا ولنيو إذا اسنيت ل ومنيات ،غمنيل وكفنين وصنيلي علينيج و فنين( .)1ف نيو
يعامنينيل معاملنينية ا منينيلم النينيذ مينينيوت بعنينيد حتقنينيد ةياسنينيج ،وال فنينيرب بيننينيج وب ني الك؛نينيري ،فيغمنينيل غمنينيل
اجلنابة ويكفن ويصلى عليج ويدفن.
الءليل:
عن جابر  قاج :قاج رسوج اا " :لذا استهل المهلهد ىرث ى ص ي ع يب"(.)2
ىجب الءالة :ةاج موت ا ولو بعد انفصنيالج ةينيا ينيرث ويصنيلى علينيج ،وبالتنيا يغمنيل
ألو الصنينيالص يلزم نينيا الغمنينيل .فنينيا ولو النينيذ س كنينيدت ةياسنينيج بعنينيد انفصنينيالج منينين أمنينيج ،مث منيات ف نينيو
كالك؛ري الغمل والصالص.
المسةلة الثانية :سقهط الجنيا تيتا تا بثر الضر ة:
إذا سقيف اجلن ميتا من بطن أمج فلج ةالتاو:
الحالة الىل  :ب يسقط الجنيا ىهه تست يا الخ ق
أمجع الفق اء على وجوب الغرص اسقاط اجلن ميتا وهو ممت؛ اخللد(.)3
الدلأ أة:
 - 1عنينين أه هرينينيرص  أأاا" :ا تت أت اتربتأأا تأأا هأأذيل فرتأأت لحأأءاهما الَأأر
حجأأر فقت تهأأا ىتأأا فأي طنهأأا فاَتصأأمها للأ رسأأها ا  فقضأ رسأأها ا  ب ديأأة
جنينها غرةٌ ع ٌء بى ىليءة ى ض ب دية المربة ع عا تها"(.)4
ىجب الءالة :يدج احلديث على وجوب ضماو اجلن ا عتدى على أمج ،بع؛د أو وليدص.
ووجوب ينية القتنيل اخلطني علنيى العاقلنية .ونمنيتدج منين احلنيديث أو ا نيرأص قتلنيت خطني ولنييس عمنيدا
ألو القتل العمد فيج القصاص.

()1
()2
()3
()4

ا مجا البن ا نذر ص(.)10،11
س؛د ختربج ص(.)111
ا مجا البن ا نذر ص( .)173
أخرجج ال؛خار صحيحج ،كتاب الديات ،باب جنني ا نيرأص وأو العقنيل علنيى الوالنيد ال علنيى الولنيد ،ةنيديث رقنيم
(.6111/1 ،)6810
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إمنينيالص ا نيرأص فقنينياج ا غنينيريص  ":ض أ

 - 6عنينين ا غنينيريص  أو عمنينير  اسشنينيارهم
الن ي  الغرة ع ٍء بى بتة"(.)1
ىج أأب الءال أأة :ينينيدج احلنينيديث علنينيى وجنينيوب ضنينيماو اجلن ني ب نيدفع (ع؛نينيد أو ولينينيدص) لور نينية
اجلن .
ممنينيا سنيني؛د ننينيرى أننينيج إذا اسنينيقيف اجلن ني ميتنينيا ففينينيج ع؛نينيد أو ولينينيدص ،ولقنينيد قنينيدر الفق نينياء الغنينيرص
بنصنينيى عش نينير الدينينية( ،)2أو مخم نينية منينين ا ب نينيل ،ألو هنينيذا قض نينياء الن ني  ،وألو اجلن ني اجمل ني
ميتا ةياسج غري معلومة.
الحالة الثانية :انفصاا الجنيا تيتا ل ب يست يا َ قب
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القها الىا :لألةنا والشافعية ورواية عند احلنابلة :إو مل يمتنب شيء منين خلقنيج فنيال
شيء فيج ألنج ليس جبن (.)3
ىور ا غين البن قدامة" :ال شيء النطفة والعلقة"(.)4
الدلة:
 -1إو وج نينيوب الغ نينيرم لث؛ نينيوت احلرمني نينية ،ول نينييس ل ني نيج ق؛ني نينيل بي نينياو خلقني نينيج ةرم نينية ،فكني نينياو هني نينيذا
كالنطفة(.)5
 -2إو ةينياص ا نمنياو بني ةنيالت  ،بني م؛نيا ل خلقنيج وبني غايتنينيج بعنيد موسنيج ،فلمنيا كنينياو
يخر ةالتيج بعد ا وت هدرا وجب أو يكوو األوى من ةالتيج ق؛ل بياو اخللد هدرا(.)6
القها الثاني :للمالكية ورواية عند احلنابلة :فيج غرص(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح ةديث رقم(.118/3 ،)6816
عمدص القارل شرح صحيح ال؛خار للعيين .101/61
بدائع الصنائع للكاساي  ،361/7الوسييف ا ذهب للغزا  ،81/1ا غين البن قدامة .63/16
ا غين البن قدامة .63/16
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .396/16
ا رجع المابد .396/16
ةاشية اخلرشي  ،186/9العمدص شرح العدص للمقدسي .111
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الأأءليل :عنينين أه هرينينيرص  ":ب رسأأها ا  ضأ فأأي اتأأربتيا تأأا هأأذيل ا تت تأأا،
فرتت لحءاهما الَر حجر فةصاأ طنها ىهي حاتل فقت ت ىلءها الأذ فأي طنهأا،
فاَتصأمها للأ الن أأي  فقضأ  :ب ديأأة تأأا فأأي طنهأا غأأرة ع أأء بى بتأأة فقأأاا ىلأأي المأربة
التأأي غرتأأتَ :يأأف بغأأر يأأا رسأأها ا تأأا ا شأأرأ ىا بَأأل ىا نطأأق ىا اسأأتهل فمثأأل
ذلك يطل( ،)1فقاا الن ي  :لنما هذا تا لَها الكها "(.)2
ىجأأب الءالأأة :قضنينيى الرسنينيوج  بنينيالغرص اسنينيقاط اجلن ني ميتنينيا ،وو س نييالج عنينين اجلن ني
ومده احلمل وختلقج أم ال.
قنينياج ا منينيام مالنينيك" :إذا ألقتنينيج فعلنينيم أننينيج نينيل وإو كنينياو مضنينيغة أو علقنينية أو منينيا ،ففينينيج الغنينيرص
وسنقضي بج العدص"(.)3
ور ا غنينيين " :ا ضنينيغة لنينيو شني دت قنينيات القوابنينيل أو فينينيج صنينيورص خفينينية ،أو بداينينية خلنينيد
ي مي ففيج غرص"(.)4
الخالصة ىالترجيح:
نرى أو أصحاب القوج األوج مل يمتدلوا بن شرعي على قنيوهلم ،إمننيا لعنيدم ؛نيوت خلنيد
اجلن  ،ألو اجلن بعد إج اضج ال يعر عقال إال بتخلقج واست؛انة شكلج ،فإو عنيدمت أصني؛ح
نفخ الروح فيج ووجو ه ظنا اليقينا وبالتا ال غرص فيج.
أما أصحاب القوج الثاي ،فينيروو أو ةالة الت كد من وجو جن أو ما ينيدج علنيى أو
اجمل جن  ،ولو علقة أو مضغة ففيج الغرص ،واألصل أو الن  قضى اجلن بالغرص.
لنينيذلك أرجنينيح القنينيوج الثنينياي ،للنينيدليل وهنينيو قضنينياء الن ني  بنينيالغرص ،مث يفنينيذا التطنينيور العلمنينيي
خاصنينية بعلنينيم األجننينية وا عرفنينية الواسنينيعة منينين خنينيالج التحالينينيل الط؛ينينية ،با مكنينياو التنينييقن منينين وجنينيو
اجلنني  ،فيجنينيب باالعتنينيداء علينينيج الغنينيرص ألننينيج إنمنينياو بنينيدء ختلقنينيج ،ولنينيج ةرمنينية مننينيذ علوقنينيج بنينيالرةم،
واالعتداء عليج اعتداء على ةرمتج فيجب على ا عتد الضماو.

()1
()2
()3
()4

يطل  :ي در ،عمدص القار ء شرح صحيح ال؛خار للعيين .108/61
أخرجج ال؛خار صحيحج ،كتاب الطب ،باب الك انة ،ةديث رقم (.1939/1 ،)1719
ا دونة لإلمام مالك .100/6
ا غين البن قدامة .61-63/16
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الكفأ أ أارة:
ةاج إسقاط اجلن من أ ر الضربة ميتا للفق اء الكفارص ال ة أقواج:
القها الىا :لألةنا وقوج للمالكية :ال كفارص عليج(.)1
الدلة:
 - 1قاج سعاىَ  :ىَتا َأتَ َل ْت ُتنا ََطَة فَأتَح ُر ْير َرَأَ ٍة ْت ُتنَ ٍة.)2(
ىجب الءالة :من قتل ميمنا خط فعليج الكفارص وهي عتد رق؛ة ميمنة.
ويرى األةنا أو اجلنني مل سعنير ةياسنيج ةنير يعنير أننيج قتنيل ،وكنيذا إمياننيج وكفنيره ةقيقنية
وةكمنينيا ،أمنينيا احلقيقنينية فنينيال شنينيك انتفائ نينيا ألو ا مينينياو والكفنينير ال يتحققنينياو منينين اجلنني وكنينيذلك
ةكمنينيا ،ألو ذلنينيك بواسنينيطة احلينينياص ومل سعنينير ةياسنينيج ،وألو الكفنينيارص منينين بنينياب ا قنينيا ير وا قنينيا ير ال
سعر بالرأ واالجت ا  ،بل بالتوقيى وهو الكتاب العزيز والمنة وا مجا ،ومل يوجنيد اجلنني
النينيذ ألق نيي ميتنينيا شنينييئا منينين ذلنينيك فنينيال دنينيب فينينيج الكفنينيارص ،وألو وجويفنينيا متعلنينيد بنينيالنفس ا طلقنينية،
واجلن نفس من وجج وو وجج ،بدليل أنج ال بب فيج كماج الدية(.)3
 – 6عن أه هريرص  ب رسها ا  ض في اتربتيا تأا هأذيل ا تت تأا ،فرتأت
لحأأءاهما الَأأر حجأأر فةصأأاأ طنهأأا ىهأأي حاتأأل فقت أأت ىلأأءها الأأذ فأأي طنهأأا،
فاَتصمها لل الن ي  فقضأ  :ب ديأة تأا فأي طنهأا غأرة ع أء بى بتأة ،فقأاا ىلأي المأربة
التأأي غرتأأتَ :يأأف بغأأر يأأا رسأأها ا تأأا ا شأأرأ ىا بَأأل ىا نطأأق ىا اسأأتهل فمثأأل
ذلك يطل؟ فقاا الن ي " :لنما هذا تا لَها الكها "(.)4
ىجأأب الءالأأة :ال كفنينيارص علنينيى الضنينيارب ألننينيج علينينيج الصنينيالص والمنينيالم نينيا قضنينيى بنينيالغرص علنينيى
الضاربة مل يذكر الكفارص مع أو احلاج ةاج احلاجة إى ال؛ياو ولو كانت واج؛ة ل؛ين ا.
 - 3إو الضرب لو وقع قتنيل نفنيس لكنياو قنيتال سمني؛؛ا ال م؛اشنيرص ،والقتنيل سمني؛؛ا ال يوجنيب
الكفارص كحفر ال؛ئر وحنو ذلك(.)5
القها الثاني :لإلمام مالك :استحب الكفارص ومل يوج؛ ا.
()1
()2
()3
()4
()5

بدائع الصنائع للكاساي  ،366/7مواهب اجلليل لشرح فتصر خليل للحطاب .316/9
سورص النماء يية (.)86
بدائع الصنائع للكاساي .366/7
س؛د ختربج ص(.)161
بدائع الصنائع للكاساي .366/7
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الءليل :إو هذا الفعل مرت ب العمد واخلط فاستحب فيج الكفارص(.)1
القها الثالث :للشافعية واحلنابلة :على اجلاي الكفارص(.)2
الءليل:
 – 1قاج سعاىَ  :ىَتا َأتَ َل ْت ُتنا ََطَة فَأتَح ُر ْير َرَأَ ٍة ْت ُتنَ ٍة.)3(
ىجأأب الءالأأة :سنينيدج اةينينية اللنينية واضنينيحة عل نيى أو منينين قتنينيل ميمننينيا خطئنينيا فعلينينيج الكفنينيارص ،
وهي؛ عتد رق؛ة ميمنة.
ور ا غين" :وهذا اجلن إو كاو من ميمنني ْ أو أةد أبويج ف و حمكوم بإميانج س؛عنيا،وإو
كنينياو منينين أهنينيل الذمنينية ف نينيو منينين قنينيوم بينننينيا وبينينين م ميثاب،وألننينيج نفنينيس مضنينيموو بالدينينية فوج؛نينيت فينينيج
الرق؛ة كالك؛ري"(.)4
الخالصة ىالترجيح:
يرى األةنا أو اةينية النيت سوجنيب الكفنيارص سوج؛ نيا بقتنيل النينفس ا يمننية واجلنني مل نتنييقن
منينين ةياسنينيج ةنينير نت كنينيد منينين قتلنينيج ،وكنينيذلك إمياننينيج مل يتحقنينيد ،لعنينيدم حتقنينيد ةياسنينيج ،وألو الن ني 
أوجنينيب الغنينيرص اجلن ني ومل يوجنينيب الكفنينيارص ،ولنينيو كاننينيت واج؛نينية ل؛ين نينيا ،وقتنينيل اجلن ني يعتنينيرب ق نيتال
بالتم؛ب وليس م؛اشرص وال يوجب الكفارص.
وا م نينيام مال نينيك ي نينيرى أو قت نينيل اجلنني ني إمن نينيا ه نينيو عم نينيد ة نينيد أم نينيج وخطني ني ةق نينيج ،ل نينيذلك
اسنينيتحب الكفنينيارص ومل يوج؛ نينيا ،ألو ا الكينينية الكفنينيارص دنينيب عننينيدهم القتنينيل اخلطني  ،وال كفنينيارص
القتل العمد.
والقوج الثالث للشافعية واحلنابلة بوجوب الكفارص ،ألو اجلن نفس ميمننية ،حمكنيوم بإمياننيج
س؛عا لوالديج ،وألنج نفس مضموو بالغرص فوج؛ت فيج الرق؛ة كالك؛ري.
وأرج نينيح الق نينيوج الثال نينيث بوج نينيوب الكف نينيارص عل نينيى قاس نينيل اجلن ني  ،ألن نينيج نف نينيس واالعت نينيداء علي نينيج
سم؛ب عدم اكتمالج وقتلج.

()1
()2
()3
()4

بداية اجملت د البن رشد .139/6
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور
سورص النماء يية (.)86
ا غين البن قدامة .90/16

 ،199/16ا غين البن قدامة .666/16
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وسنينيرك ذكنينير رسنينيوج اا  الكفنينيارص ال ميننينيع وجويفنينيا ،ألننينيج ذكنينير الدينينية مواضنينيع ومل ينينيذكر
الكفارص كقولج " :في النفس الءية تائة تا اإل ل"( .)1وهنيي واج؛نية ه ننيا (قتنيل اخلطني ) وإمننيا
مل يذكر الكفارص ألو اةية أغنت عن ذكر الكفارص موضع يخر فاكتفي يفا(.)2
تيراث الءية بى الغرة:
لقد اسفد الفق اء على أو الدية ير ا أهل اجلن فرضا وسعصي؛ا(.)3
الءليل:
ُ
س َّ َمةٌ لُلَ بَه ُ ُب.)4(
قولج سعاىَ  :ىديَةٌ ْت َ
ىجب الءالة :سدج اةية على أو ية ا قتوج ير ا أهلج.
ولكن ةالة أو كاو ا عتد على األم بالضرب الذ سم؛ب قتل اجلن من الور ة،
فإنج حيرم من ا رياث كعقوبة على جنايتج.
ولقد أمجع الفق اء على أو القاسل خط ال يرث من ية من قتلج(.)5
الءليل:
عن أه هريرص  ب رسها ا  اا" :القاتل ا يرث"(.)6
ىجب الءالة :يدج احلديث على أو القاسل اليرث من ا قتوج إو كاو من الور ة.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

أخرجج ال؛ي قي سننج كتاب الزكاص ،باب كيى فر الصدقة ، 98/1 ،قاج األل؛اي صحيح،إرواء الغليل
ختريج أةا يث منار الم؛يل لألل؛اي.301/7
ا غين البن قدامة .90/16
ب نينيدائع الص نينينائع للكاس نينياي  ،367/7ةاش نينيية اخلرش نينيي  ،181/9احل نينياو الك؛ نينيري فق نينيج الش نينيافعي للم نينياور
 ،381/16ا غين البن قدامة .90/16
سورص النماء يية (.)86
ا مجا البن ا نذر ص (.)86
أخرجنيج ابنينين ماجنية سنينيننج ،كتنياب النينيديات ،بنينياب القاسنيل ال ينينيرث ،ةنيديث رقنينيم ( ،993/6 ،)6611صنينيححج
األل؛ايت،صحيح ابن ماجة لألل؛اي .89/6
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املبحث الثالث
حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيب األم
ىفيب ثالثة تطال :
المط

الىا  :تعريف الح ي ى حكمب تا حيث الطهارة ىالنجاسة.

المط

الثاني  :الرضاع أ أة.

المط

الثالث  :حكم يع الح ي ى نهك الح ي .
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املطلب األول

تعريف احلليب وحكمه من حيث الطهارة والنجاسة
بىا :تعريف الح ي لغة:
احللب استخرا ما الضر من اللنب ،واللنب احمللوب مسي با صدر ،واحللينيب كاحللنيب،
وقيل احللب احمللوب من اللنب واحلليب ما مل يتغري عمج(.)1
اللفاظ ذات الءالة:
 - 1ال أ ا :تعريأأف ال أ ا :اللنينينب معنينيرو واجلمنينيع أل؛نينياو ،يقنينياج :شنينياص ل؛نينيوو ول؛ننينية ومل؛ننينية
ذات لنب وكذلك الناقة إذا كانت ذات لنب أو نزج اللنب ضرع ا(.)2
 – 2ال ة :تعريف الَُ ةْ :أوج اللنب عننيد النيوال ص و أكثنير منيا يكنيوو نيالث ةل؛نيات و أقلنيج
(ةل؛ة) (.)3
والتعرينينيى االصنينيطالةي ال فتلنينيى عنينين التعرينينيى اللغنينيو  ،ألو هنينيذه ا فنينياهيم عننينيد العامنينية
معروفة ،لذلك مل أجنيد سعريفنيات هلنيا كتنيب الفقنيج .ولقنيد ور لفنيا اللنينب كتنيب الفقنيج ومل ينير
بال ننينيا ب ننينيج المنينيائل األبنينيي النينيذ حيلنينيب منينين الثنينيدييات ،و
لفنينيا احللينينيب ،واحللينينيب معنينيرو
مسي ةلي؛ا ألنج مشتد من (ةلب) ،واحلليب من أمساء اللنب(.)4
ثانيا :حكم الح ي المنفصل تا اآلدتي تا حيث الطهارة ىالنجاسة:
اسفد الفق اء على نيارص ةلينيب اة منيي احلنيي ،سنيواء كنياو منفصنيال منين ذكنير أو أنثنيى(،)5
ولقد قاج أبو ةامد )6(:بإمجا ا ملم على ارسج(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

احملك نينيم واحمل نينيييف األعظ نينيم  ،أب نينيو احلم نينين عل نينيي ب نينين إمساعي نينيل ا رس نينيي اب نينين س نينييده ( ،313/3ط1161 ،)1ه-
6000م ،ار الكتب العلمية ،بريوت .
احملكم واحملييف األعظم البن سيده.396/10
ا ص؛اح ا نري على الشرح الك؛ري للفيومي .119/6
اللطائى اللغة (معجم أمساء األشياء)  ،أ د بن مصطفى الدمشقي  ، 16/1،ار الفضيلة ،القاهرص.
بنينيدائع الصنينينائع للكاسنينياي  ،69/1ةاشنينيية الدسنينيوقي  ،10/1اجملمنينيو للننينيوو  ،168/6ةاشنينيية النينيرو ا ربنينيع
للنجد .366/1
أبنينيو ةامنينيد ا سنينيفرايين ،أ نينيد بنينين حممنينيد بنينين أ نينيد االسنينيفراييين ،أبنينيو ةامنينيد :منينين أعنينيالم الشنينيافعية .ولنينيد أسنينيفراي
(بالقرب من نيمابور) ورةل إى بغدا  ،فتفقج في ا وعظمنيت مكانتنيج .وألنيى كت؛نيا ،من نيا مطنيوج (أصنيوج الفقنيج)
وفتصر الفقج مساه (الروند) وسو ب؛غدا 106هني ،األعالم للزركلي611/1
اجملمو للنوو .168/6
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الءليل:
 - 1عن أه هريرص  " بنب لقيب الن ي  في طريق تا طرٌ المءينة ىهه ْجن ٌ  ،فانسل
،فذه فاغتسل ،فتفقءه الن ي ف ما جاع اا  :بيا َنت يا ب ا هريرة؟ فقاا :يا
رسها ا  ،لقيتني ىبنا جن ٌ  ،فكرهت ب بجالسك حت بغتسل فقاا :س حا ا ،ل
الم تا ا ينجس.)1(".

ىجب الءالة :ا يمن اهر ال ينجس ،فل؛نج اهر ألو وعاءه اهر.
 - 6شرب اللنب ةالج وكل ةالج اهر.
بثر انفصاا الح ي ع الهضهع:
أمجع أهل العلم على أو خرو اللنب من د ا رأص ال ينق الوضوء(.)2
الءليل
مل ين على نق الوضوء بانفصاج اللنب من د ا رأص ،مع أو هذا األمر مالزم للمنيرأص
ا رضع ،ولو كاو ناقضا للوضوء ل؛ينج ن؛ينا الكرق .فيف م من ذلك عدم نق الوضنيوء رنيرو
اللنب من الثد .

( )1س؛د ختربج ص()76
( )2ا مجا البن ا نذر ص(.)31
111
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املطلب الثاي

الرضاعــــــــــــــــة
تعريف الرضاعة لغة:
رضع إذا م اللنب من الضر  ،ورضاعة امت دي ا أو ضرع ا(.)1
تعريف الرضاعة اصطالحا :
وصوج لنينب ي مينية إى جنيو صنيغري ةنيي ،أو مني لنينب نياب( )2منين نيل منين نيد امنيرأص
أو شربج وحنوه(.)3
تشرىعية الرضاعة:
ُ
ُ
ات يأر ُ
اد بَ يْأ أأتُ َّم
ض أ أأع َا بَىا َد ْه أ أ َّأا َح أ أأهلَي ُا ََ أ أأات َي ُا لُ َم أ أأا ب ََر َ
ق ني نينياج سع ني نينياىَ  :ىال َهالأ أ أ َء ْ ْ
اعةَ.)4(
َّ
الر َ
ضَ
ىجأأب الءالأأة :ينينيدج علنينيى مشنينيروعية إرضنينيا األم لطفل نينيا ،وس؛ني اةينينية منينيدص الرضنينيا عنينيام
كامل ن يريد امتام فرتص الرضا .
حكم لرضاع ال ل طفل:
ما سعار عليج الناس أو األم سرضع فل ا وو سياج ذلك ،ولكنين هنيل األم ةنيربص علنيى
ذلك ،أم أهنا فريص ا رضا  ،للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القأ أأها الىا :للجم نينيور (األةن نينيا والش نينيافعية واحلنابل نينية وق نينيوج لإلم نينيام مال نينيك ا ني نيرأص
الشريفة (ذات سرفج وعرف ا أال سرضع) :أو األم غري ةربص إرضا ولدها(.)5
الدل أة:
ار َىالُ َءةٌ َُهلَ ُء َها.)6(
ض َّ
 – 1قولج سعاى :ا تْ َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ا عجم الوسييف .310/1
اب :أ دمع ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد .661/37
ممائل ا مام أ د واسحد بن راهويج للمروز .1611/1
سورص ال؛قرص يية (.)633
ب ني نينيدائع الص ني نينينائع للكاس ني نينياي  ،10/1ةاش ني نينيية اخلرش ني نينيي  ،636/1احل ني نينياو الك؛ ني نينيري
 ،181/11ا غين البن قدامة .130/11
سورص ال؛قرص يية (.)633
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ىجب الءالأة :أ ال سضنيار األم بنيإلزام ا رضنيا منيع كراهت نيا ،ممنيا ينيدج علنيى عنيدم إج؛ارهنيا
على إرضا فل ا.
هرْه َّا.)1(
 – 6قولج سعاى :فَُْ بَر َ
ضع َا لَ ْكم فَآتْ ْ
هه َّا ب ْ
ْج َ
ىجأأب الءالأأة :جعنينيل اا سعنينياى أجنينير الرضنينيا علنينيى األب ال علنينيى األم منينيع وجو هنينيا ،فنينيدج
على أو الرضا ليس على األم.
 - 3و قولج سعاى :ىلُ تَأعاسرتْم فَستْأر ُ
ض ْع لَبْ بَْ َر .)2(
َ َ َ
َ
ىجب الءالة :ةاج اختال األب واألم على الرضنياعة ،سرضنيع الطفنيل مرضنيعة أخنيرى،
مما يدج على عدم إج؛ار األم على ا رضا .
 - 1وألو ا ج؛ار على الرضنيا ال فلنيو إمنيا أو يكنيوو حلنيد الولنيد أو حلنيد النيزو أو هلمنيا:
ال بنينيوز أو يكنينيوو حلنينيد النينيزو ،ألننينيج ال ميلنينيك إج؛اره نينيا علنينيى رضنينيا ولنينيده منينين غريهنينيا ،وال عل نينيى
خدمتج فيما فت بج.
وال بوز أو يكوو حلد الولد ،فإو ذلك لو كاو لج للزم ا بعد الفرقة ،وألنج مما يلزم الوالنيد
لولده فلزم األب على اخلصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة.
وال بوز أو يكنيوو هلمنيا ألو منيا ال مناسني؛ة فينيج ال يث؛نيت احلكنيم بانضنيمام بعضنيج إى بعني
وألنج لو كاو هلما لث؛ت احلكم بج بعد الفرقة(.)3
القها الثاني :للمالكية :درب األم على إرضا فل ا وو أجر (.)4
الدلأ أة:
ُ
ُ
ات يأر ُ
اد بَ يْأأتُ َّم
ض أأع َا بَىا َد ْه أ َّأا َح أأهلَي ُا ََ أأات َي ُا لُ َم أأا ب ََر َ
 - 1قول نينيج سع نينياىَ  :ىال َهالأ أ َء ْ ْ
اعةَ.)5(
َّ
الر َ
ضَ

()1
()2
()3
()4
()5

سورص الطالب يية (.)6
سورص الطالب يية (.)6
ا غين البن قدامة .130/11
ةاشية اخلرشي .636/1
سورص ال؛قرص يية (.)633
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ىجأأب الءالأأة :قولنينيج سعنينياى :يني ْر ِضني ْنيعن خنينيرب معننينياه األمنينير علنينيى الوجنينيوب ،فيجنينيب علنينيى الوالنينيدات
إرضنينيا أوال هنينين ،والرضنينياعة سكنينيوو عنينيام كنينيامل  ،نينين يرينينيد إمتنينيام منينيدص الرضنينياعة ،وبنينيوز أو
سكوو أقل من عام (. )1
 - 6إرضا األم لطفل ا عر يلزم إذ قد صنيار كالشنيرط ،إال أو سكنيوو شنيريفة ذات سرفنيج
فعرف ا أال سرضع(.)2
الخالصة ىالترجيح:
منينين خنينيالج عنينير األق نيواج وأ لنينيت م ننينيرى أو كنينيال منينين الف نيريق اسنينيتدج بنينينيات منينين القنينيريو
الكرق و وجج االسنيتدالج منين اةينيات مبنيا ييينيد قولنيج ،ولكنين مصنيلحة الطفنيل الرضنياعة منين أمنيج
وألو ذلك يتحقد فيج الر ة واحلناو ،والعر اجلار بال نا إرضا األم لطفل ا ،خاصنية وأو
هننياك ةنياالت دنينيرب في نيا األم علنينيى إرضنيا فل نينيا وهنيو منينيا يقنيو قنينيوج منين قنينياج بإج؛نيار األم علنينيى
ا رضا ما امت قا رص على ذلك .واا أعلم
الحاات التي تج ر ال فيها ع لرضاع طف ها:
بىا :إذا مات األب ومل يكن للطفل ماج ،درب األم على إرضنيا فل نيا شنيريفة كاننيت أو
غري ذلك.
ثانيا :عدم وجو من يرضعج.
ثالثا :أال يق؛ل الطفل الرضاعة من غري األم(.)3
ط ال الجر ع لرضاع طف ها:
ةاج لو ل؛نيت األم أجنيرا علنيى إرضنيا فل نيا ،هنيل هلنيا ذلنيك؟ أم أهننيا سرضنيع بنيال أجنير؟
هنيذه ا مني لة البنينيد أو نفنيرب بني ةنيال  ،احلالنينية األوى عننيدما سكنينيوو األم بينيت الزوجينينية ،أو
ةكم الزوجة ،واحلالة الثانية عندما سكوو مطلقة بائنة من أب الطفل.

( )1اجلامع ألةكام القريو  ،أبو ع؛داا حممد بن أ د بن أه بكر بن فرح القر

، 161/3،

(ط1313،)1ه1831 -م ،مط؛عة ار الكتب ا صرية بالقاهرص.
( )2اجلامع ألةكام القريو للقر . 161/3،
( )3ب نينيدائع الص نينينائع للكاس نينياي ،10/1اجل نينيامع ألةك نينيام الق نينيريو للق نينير
للماور  ،181/11ا غين البن قدامة .130/11
111

 ،161/3احل نينياو الك؛ نينيري

فق نينيج الش نينيافعي

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

الحالة الىل  :حكم ط ال بجر لرضاع طف ها ىهي في يت الزىجية:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القأ أأها الىا :لألةن نينيا وقني نينيوج للمالكيني نينية وقني نينيوج للش نينيافعية :ال بني نينيوز للزوج نينية أو س خني نينيذ
أجرا على إرضا فل ا ،ما امت الزوجية قائمنية ،وكنيذلك إذا كاننيت معتنيدص منين نيالب رجعنيي،
ألو النكاح بعد الطالب الرجعي قائم من كل وجج(.)1
الدلة:
ُ
ُ
ات يأر ُ
اد بَ يْأأتُ َّم
اد ْه أ َّأا َح أأهلَي ُا ََ أأات َي ُا لُ َم أأا ب ََر َ
ض أأع َا بَى َ
 - 1قول نينيج سع نينياىَ  :ىال َهالأ أ َء ْ ْ
اعةَ.)2(
َّ
الر َ
ضَ
ىج أأب الءال أأة :وجنينيوب إرضنينيا الوالنينيدات ألوال هنينين عنينيام كنينيامل  ،نينين يرينينيد امتنينيام منينيدص
الرضا .
 –6إهننينيا اسنينيتحقت نفقنينية النكنينياح وأجنينيرص الرضنينيا مبنني نيزلة النفقنينية فنينيال سمنينيتحد نفقت ني  ،وألو
أجنير الرضنيا بنيب حلفنيا الصني وغمنيلج ،وهنيو منين نظافنية ال؛ينيت ،ومنفعنية ال؛ينيت حتصنيل للنينيزوج
فال بوز هلا أو س خذ عوضا عن منفعة حتصل هلا.
 -3منينيا سعنينيار علينينيج الننينياس إرضنينيا األم لطفل نينيا ،إرضنينياعج وو أجنينير ،فلزم نينيا الرضنينيا
وو أجر(.)3
القأأها الثأأاني :قنينيوج النينيك وقنينيوج للشنينيافعية واحلنابلنينية :إذا ل؛نينيت األم أجنينيرا علنينيى إرضنينيا
فل ا فل ا ذلك .وخ ا مام مالك الشريفة الت السرضع على جواز أخذ أجر الرضاعة(.)4
الدل أ أة:
ُ
ُ
ات يأر ُ
اد بَ يْأأتُ َّم
ض أأع َا بَىا َد ْه أ َّأا َح أأهلَي ُا ََ أأات َي ُا لُ َم أأا ب ََر َ
 - 1قول نينيج سع نينياىَ  :ىال َهالأ أ َء ْ ْ
هد لَب ُرز ْأه َّا ىَُسهتْأه َّا ُالمعر ُ
ُ
ىف.)5(
َّ
الر َ
ضَ
اعةَ َى َع َ ال َمهلْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ

()1
()2
()3
()4
()5

بدائع الصنائع للكاساي  ،11/1ةاشية اخلرشي  ،636/1التا وا كليل للع؛در  ،611/1اجملمو للنوو
.608/60
سورص ال؛قرص يية (.)633
اجلامع ألةكام القريو للقر .116/3
ةاشية اخلرشي  ،636/1اجملمو للنوو  ،608/60ا غين البن قدامة .136/11
سورص ال؛قرص يية (.)633
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ىجب الءالة :سدج اةية على أو نفقة الرضا دب على األب ،وو ختصنيي
الوالدص مطلقة أو زوجة ،واألجر مبكاو نفقة الرضا .
هرْه َّا.)1(
 - 6قاج سعاى :فَُْ بَر َ
ضع َا لَ ْكم فَآتْ ْ
هه َّا ب ْ
ْج َ
ىجب الءالة:
سنينيدج علنينيى جنيواز إعطنينياء األم أجنينيرا علنينيى الرضنينياعة ،ألننينيج عمنينيل بنينيوز أخنينيذ األجنينيرص علينينيج بعنينيد
ال؛ينونة ،فجاز أخذ األجرص عليج ق؛ل ال؛ينونة(.)2
 -3وألو األم أةىن وأشفد ول؛ن ا أمنيرأ منين لنينب غريهنيا ،فكاننيت أةنيد بنيج منين غريهنيا ،كمنيا
لنينيو ل؛ نينيت األجن؛ي نينية رض نينياعج ب ني جر مثل نينيا ،وألو رض نينيا غريه نينيا سفويت نينيا حل نينيد األم م نينين احلض نينيانة
وإض نيرارا بالولنينيد،ال بنينيوز سفوينينيت ةنينيد احلضنينيانة الواجنينيب ،وا ض نيرار بالولنينيد ،لغنينير إسنينيقاط ةنينيد
أوج؛ج اا سعاى على األب(.)3
الخالصة ىالترجيح:
ُ
ات يأر ُ
ضأع َا
مما س؛د يتضح لنا أو أصنيحاب القنيوج األوج اسنيتدلوا بقولنيج سعنياىَ :ىال َهالأ َء ْ ْ
ُ
أاعةَ ى َع َ أ المهلْأ ُ
أهد لَأأبْ ُرز ْأ ْهأ َّأا َىَُسأ َأهتْأ ْه َّا
اد بَ يْأأتُ َّم َّ
الر َ
اد ْهأ َّأا َحأأهلَي ُا ََأأات َي ُا لُ َمأأا ب ََر َ
بَى َ
َ
ضأ َ َ
ُالمعر ُ
ىفوهي حمتملة الداللة الوجوب ألخذ األجنيرص وا شنيروعية ،واسنيتدلوا كنيذلك بنيالعر
َ ْ
على أو األم سرضع بدوو أجر عنيا ص،وعلى أو النيزو ينفنيد علنيى زوجتنيج فنيال سمنيتحد نفقنية أخنيرى
بالرضا .
وأصنينيحاب القنينيوج الثنينياي أجنينيازوا أخنينيذ األجنينيرص علنينيى الرضنينيا واسنينيتدلوا بقولنينيج سعنينياى  :فَأُْ
هرْه َّا. 
بَر َ
ضع َا لَ ْكم فَآتْ ْ
هه َّا ب ْ
ْج َ
والقنينيوج ال نيراجح لنينيد القنينيوج األوج ألو الواقنينيع النينيذ نعيشنينيج والعنينير النينيذ حيكنينيم اجملتمنينيع
وهو عر الفالى الشر ،بل إو من النصوص ما حيتمل سفمريه أو األم ال س خذ األجرص علنيى
الرضاعة ما امت الزوجية قائمة ،وهنيي قنيا رص علنيى الرضنيا ،ألو ذلنيك رعاينية السنيتقرار احلينياص
الزوجينينية وزينينيا ص ا نينيو ص والر نينية النينيت اعتربهنينيا الشنينيار النينيزوا ،متشنينييا منينيع العنينير المنينيائد النيني؛ال
واا أعلم .
إو كاننيت

( )1سورص الطالب يية (.)6
( )2اجملمو للنوو .608/60
( )3ا غين البن قدامة .136/11
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الحالة الثانية :حكم ط ال بجر الرضاعة عء طالٌ ائا:
اسفد الفق اء على أو لألم أجر الرضاعة ةاج ال؛ينونة(.)1
هرْه َّا.)2(
الءليل :قاج سعاى :فَُْ بَر َ
ضع َا لَ ْكم فَآتْ ْ
هه َّا ب ْ
ْج َ
ىجأ أأب الءالأ أأة :إذا أرضني نينيعن ا طلقني نينيات أوال كني نينيم مني نينين ن فعلني نينيى اةبني نينياء أو يعطني نينيوهن أجني نينير
إرضاع ن .وللرجل أو يمت جر امرأسج للرضا كما يمت جر أجن؛ية(.)3
باحنالج الزوا مل يعنيد لنيألم نفقنية منين األب ،فل نيا أجرعلنيى رضنيا فل نيا ،باسفنياب الفق نياء
وألو األب مكلى بالنفقة على ولده،فتجب عليج أجرص الرضنياعة ةنياج ل؛نيت األم مننيج ذلنيك
أو من مكانتج من جد وغريه.

( )1بدائع الصنائع للكاساي  ،11/1ةاشية اخلرشي  ،636/1التا وا كليل للع؛در  ،611/1اجملمو للنوو
 ،608/60ا غين البن قدامة .131/11
( )2سورص الطالب يية (.)6
( )3اجلامع ألةكام القريو للقر .119/19
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املطلب الثالث
بيع احلليب وبنوك احلليب
بىا  :يع الح ي :
حكم يع (ل ا اآلدتيات)
للفق اء هذه ا م لة ال ة أقواج:
القها الىا :األةنا ورواية عند احلنابلة :ال ينعقد بيع لنب ا رأص قدح(.)1
الدلأ أة:
 - 1إو اللنب ليس مباج فال بوز بيعج ،ألنج ال ي؛اح االنتفا بج شرعا على ا الب بل
لض نينيرورص سغذي نينية الطف نينيل ،وم نينيا ك نينياو ة نيرام االنتف نينيا ب نينيج ش نينيرعا إال لض نينيرورص ال يك نينيوو م نينياال ك نينياخلمر
واخلنني نيزير،وعرفا الننينياس ال يعدوننينيج منينياال وال ي؛نينيا سنينيوب منينيا منينين األسنيواب ج أننينيج لنينييس مبنينياج فنينيال
بوز بيعج.
 - 6الل نينينب ج نينيزء م نينين اة مي،واة م نينيي جبمي نينيع أجزائ نينيج حم نينيرتم مك نينيرم ،ول نينييس م نينين الكرام نينية
واالةرتام ابتذالج بال؛يع والشراء(.)2
القها الثاني :ا الكية والشافعية ورواية عند احلنابلة :بوز بيع لنب اة ميات(.)3
الدلأ أة:
 - 1عنينين ابنينين ع؛نينياس  :ب الن أأي  نظأأر لل أ السأأماع ى أأاا " :اتأأل ا اليهأأهد
حرتت ع يهم الشحه ف اعهها ىبَ ها بثمانها ىل ا لذا حر شيئا حر ثمنب"(.)4
ىج أأب الءال أأة :م نينيا مل حي نينيرم أكل نينيج مل حي نينيرم مثن نينيج ،وألن نينيج ل نينينب حي نينيل ش نيربج ،فج نينياز بيع نينيج كل نينينب
النعم(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

بدائع الصنائع للكاساي  ،111/1ا غين البن قدامة .363/ 6
بدائع الصنائع للكاساي .111/1
مواهب اجلليل لشرح فتصر خليل للحطاب  ،66/6احلاو الك؛ري
البن قدامة .363/6
س؛د ختربج ص()67
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .333/1
111
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 ،333/1ا غين

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

 – 6لنب اة ميات معد للشرب عرفا وشرعا فجاز بيعج كا اء(.)1
 – 3ألنج اهر منتفع بج فجاز بيعج.
القأ أأها الثالأ أأث :لإلم نينيام أ نينيد :كراهي نينية بي نينيع ل نينينب اة مي نينية .ق نينياج أ نينيد ":أك نينيره بي نينيع ل نينينب
اة ميات"( .)2وقيل ذلك:حيتمل قولج على التحرق ،ألنج مائع خار منين ي مينية أشني؛ج العنيرب،
وحيتمل كراهية سن نيزيج ألنج اهر منتفع بج(.)3
الخالصة ىالترجيح:
ممنيا سني؛د ننينيرى أو للفق نياء هنيذه ا مني لة ال نية أقنيواج ،أمنينيا أصنيحاب القنيوج األوج فقنينيالوا:
بتحرق بيع اللنب قدح أو إناء ،واستدلوا على قوهلم ب و اللنينب لنييس مبنياج فنيال بنيوز بيعنيج ،و ال
ي؛اح االنتفا بج شنيرعا ،وهنيو مبثابنية العنيرب والنيدمو ال بنيوز بيعنيج ،وأننيج جنيزء منين اة منيي واة منيي
مكرم ال ي؛ا  ،وعرفا الناس ال يعدونج ماال وال ي؛ا المنيوب ،ممنيا ينيدج علنيى أننيج لنييس مبنياج فنيال
بوز بيعج.
أمنينيا أصنينيحاب القنينيوج الثنينياي:فقنينيد أجنينيازوا بينينيع اللنينينب واسنينيتدلوا بنينيدليل منينين المنينينة أو كنينيل حمنينيرم
ةنينيرم مثننينيج فمف نينيوم ا خالفنينية أو كنينيل ةنينيالج بنينيوز بيعنينيج واالنتفنينيا بنينيج ،ور وا علنينيى أصنينيحاب القنينيوج
األوج ،أو اللنينينب منتفنينيع بنينيج فجنينياز بيعنينيج كلنينينب الشنينياص ، ،أمنينيا العنينيرب والنينيدمو ال ينتفنينيع يفنينيا فنينيال بنينيوز
بيع نينيا ،أم نينيا ق نينيوهلم :إن نينيج غ نينيري م؛ي نينيع الع نينيا ص ،ف نينيال ب نينيوز جع نينيل الع نينيا ص اجلاري نينية ةال نينية عل نينيى ش نينير
سالى(.)4
أما القوج الثالث لإلمام أ د كراهية بيع لنينب اة مينيات ،فلقنيد اختلنيى أصنيحاب ا نيذهب
هل كراهية حترق أم كراهج سن نيزيج.
يتضح مما س؛د أو بيع اللنب فيج منفعة ،ولكن لنب اة مية ستعلد بج أةكام فق ية خاصة،
فالرضنينيا حينينيرم النينيزوا منينين األم الرضنينياعية ،واألخنينيت واخلالنينية والعمنينية واجلنينيدص منينين الرضنينيا لقولنينيج :
"فْنب يحر تا الرضاعة تا يحر تأا النسأ "( .)5لنيذلك أرجنيح القنيوج األوج بعنيدم جنيواز بينيع

()1
()2
()3
()4
()5

احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .333/1
فقج ابن ةن؛ل البن قدامة .10/3
الكا
ا رجع المابد .10/3
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .333/1
أ خرجج مملم صحيحج ،كتاب الرضا  ،باب حترق الرضاعة من الفحل ،ةديث رقم (661/1 ،)1111
111
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إى

لنب اة مية ا ذلك من امت او لكرامة ا نماو ،ومن باب سد الذرائع ،ألو ال؛يع يي
اجل ل باألم الرضاعية ،ويرتسب على ذلك اختالط األنماب و إبطاج األنكحة.
ثانيا :نهك الح ي :
تعريأف نأهك الح يأ لغأأة :بننيوك مجنيع بننيك وال؛ننيك أصنينيل الشنييء وقينيل خالصنيج ،وس؛ننينيك
با كاو أقام بج وس هل()1واحلليب س؛د سعريفج :وا قصو بج هنا ةليب ا رأص.
نأأهك الح ي أ اصأأطالحا :مجنينيع اللنينينب منينين أم نينيات متربعنينيات (أو ب ني جر) بشنينييء ممنينيا
أ دائ ن من اللنب إما لكونج فائضا عن ةاجنية أ فنياهلن ،وإمنيا لكنيوو الطفنيل قنيد سنيو وبقنيي اللنينب
الثد .
ييخنينيذ هنينيذا اللنينينب بطريقنينية معقمنينية منينين ا تربعنينية ،وحيفنينيا ق نيوارير معقمنينية بعنينيد سعقيمنينيج منينيرص
أخرى بنوك احلليب.
وال بفنينيى هنينيذا اللنينينب بنينيل ي؛قنينيى علنينيى هيئتنينيج المنينيائلة ،ةنينير ال يفقنينيد منينيا بنينيج منينين مضنينيا ات
األجمنينيام  antibodiesالنينيت سوجنينيد اللنينينب ا نمنينياي ،وال يوجنينيد مثيل نينيا لنينينب احليواننينيات مثنينيل
األبقار واجلواميس واألغنام(.)2
ق؛نينيل عنينير أق نيواج الفق نينياء ا عاص نيرين ةكنينيم بننينيوك احللينينيب ،البنينيد منينين التطنينيرب م ني لة
ةكم شرب احلليب ا نفصل من قدح أو إناء ف ذه ا م لة عرضت كتب الفقج.
حكم شرأ ال ا (الح ي )المنفصل تا المرضع في لناع:
الرضاعة من د األم م؛اشرص ينشر ةرمة الرضاعة ،ولكن هل شرب احللينيب منين إننياء لنيج
نفس احلرمة .للفق اء هذه ا م لة قوالو:
الق أأها الىا :للجم نينيور (األةن نينيا وا الكي نينية والش نينيافعية ورواي نينية ع نينين ا م نينيام أ نينيد وه نينيي
األصح) كل ما يصل إى جو الرضيع حيرم الرضاعة(.)3
قاج الشافعي :الوجور( )4كالرضا (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

احملكم واحملييف األعظم البن سيده .68/7
ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سالمي التابع نظمة ا يمتر ا سنيالمي  ،النيدورص الثانينية نييمتر
ةمع الفقج ا سالمي ،العد الثاي1107 ،381/1 ،هني1896-م.
ب ني نينيدائع الص ني نينينائع للكاس ني نينياي  ،8/1ةاش ني نينيية الدس ني نينيوقي  ،103/6احل ني نينياو الك؛ ني نينيري فق ني نينيج الش ني نينيافعي للم ني نينياور
 ،371/11ا غين البن قدامة .316/11
الهجهر :أو يصب ةلقج ص؛ا من غري الثنيد  ،ا غين البن قدامة .316/11
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .376/11
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الدلأ أة:
أل فقأاا :يأا
 - 1عن عائشة رضي اا عن ا قالنيت" :دَأل ع َّأي الن أي  ىعنأء رج ٌ
عائشأأة،تا هأأذا؟ أأت بَأأي تأأا الرضأأاعة أأاا :يأأا عائشأأة ،انظأأر تأأا لَأأهانكا فْنمأأا
الرضاعة تا المجاعة"(.)1
ىجب الءالة :التغنيذ بلنينب ا رضنيعة حمنيرم سنيواء كنياو شنيربا أو وجنيورا أو سنيعو ا (، )2ةينيث كنياو
يمد جو الص .
 - 6عنينين أه موسنينيى اهلنينيال ع نينين أبينينيج  :ب رج أأال َ أأا ف أأي س أأفر فهل أأءت اتربت أأب
فأأاحت س ل نهأأا فخشأ ع يهأأا فجعأأل يمصأأب ىيمجأأب فأأءَل فأأي ح قأأب فسأأةا ب أأا تهسأ 
فقاا:حرتت ع يك ،فةت ا ا تسعهد  فسةلب فقاا :أاا رسأها ا " :ا يحأر تأا
الرضاع لا تا بن ت ال حم ىبنشر( )3العظم"(.)4
ىجأأب الءالأأة :إو علنينية التحنينيرق الرضنينياعة هنينيو ل نييس االمتصنينياص منينين الثنينيد وإمننينيا إنشنينيار
العظم وإن؛ات اللحم ،وهذا يكوو من االمتصاص من الثد أو شربج منفصال من إناء.
 – 3من ةنيديث سني لة امنيرأص أىب ةذيفنية رضنيي اا عن منيا الأت يأا رسأها ا  :لنأا َنأا
نر سالما ىلءا ىَا يةى تعي ىتع ب حذيفة فأ يأت ىاحأء ،ىيرانأ فضأال ى أء بنأزا
ا عز ىجل فيهم تا ء ع مت فكيف تر فيأب فقأاا لهأا الن أ " :برضأعيب" .فةرضأعتب
َمس رضعات فكا من أزلة ىلءها تا الرضاعة(.)5
ىجب الءالة :ال يتصور أو س لة رضي اا عن ا أرضعت سنيا ا  منين دي ا،ألننيج كنياو
ك؛ نيريا ،إمننينيا أرضنينيعتج ش نيربا منينين إننينياء ممنينيا ينينيدج علنينيى حتنينيرق الرضنينياعة نينين شنينيرب لنينينب ا رضنينيع منينين إن نياء
،كتحرق الرضاعة مصا من الثد .
( )1متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (.166/1 ،)3686
( )2السعهط  :الدواء الذ يصب األنى.
( )3بنشر العظم  :ما شد العظم وقواه ،يبا أبو الطيب حممد مشس احلد العظيم ،عوو ا ع؛نيو شنيرح سنينن أه او ،
ا كت؛ة الملفية با دينة ا نورص( ،ط1399 ،)6ه1869-م.66/6 ،
( )4أخرجنينيج النينيدار قطنينيين سنينيننج ،كتنينياب الرضنينيا  ،ةنينيديث رقنينيم ( ،301/1 ،)1319قنينياج حمقنينيد الكتنينياب شنينيعيب
األرنا وط :ةديث صحيح لشواهده.
( )5أخرجنينيج أبنينيو او سنينيننج ،كتنينياب النكنينياح ،بنينياب فنينييمن ةنينيرم بنينيج ،ةنينيديث رقنينيم ( ،)6061ص ،631وصنينيححج
األل؛اي،صحيح أه او لألل؛اي 306/6
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القها الثاني :رواية عن ا مام أ د :الوجور ال يث؛ت بج التحرق(.)1
الءليل :ألو هذا ليس برضا وإمنا ةرم اا سعاى ورسولج بالرضا وألنج ةصل من غنيري ارسضنيا
ف ش؛ج ما لو خل من جرح بدنج(.)2
الخالصة ىالترجيح:
مما س؛د نالةا أو اجلم ور قالوا :بتحرق الرضاعة من شرب ةليب ا رضع من إناء كما
حينينيرم بالرضنينياعة منينين الثنينيد ،ألو علنينية التحنينيرق شنينيرب احللينينيب النينيذ ين؛نينيت العظنينيم ،وحينينيدث ذلنينيك
بشربج من إناء أو مصج من الثد  ،واستدلوا ب لة صحيحة ،بينما الرواية الثانية عن ا مام أ د
أنج ال سث؛ت احلرمة بالوجور ،فال ليل من كتاب أو سنة على هنيذا القنيوج ،ممنيا ينيرتجح لنيد قنيوج
اجلم ور :ب و شرب احلليب ا نفصنيل منين ا رضنيع سث؛نيت بنيج احلرمنية ،ألو العلنية احللينيب ا غنيذ
للطفل النيذ ينيي إى بننياء العظنيم وسقويتنيج ،ويتني سى ذلنيك بشنيرب احللينيب ولنييس بطريقنية الرضنيا
إذا ةصلت بإناء أومن الثد .
حكم نهك الح ي :
للعلماء ا عاصرين هذه ا م لة قوالو:
القأأها الىا :ق نيرار ةمنينيع الفقنينيج ا سنينيالمي ا ن؛ثنينيد عنينين منظمنينية ا نييمتر ا سنينيالمي ورص
انعقا ميمتره الثاي جبدص من  16-10ربينيع الثنياي  1106هنيني 69-66/يمنيمرب 1891م
(وهنينيو ميثنينيل أقنيواج أغلنينيب العلمنينياء) مننينيع إنشنينياء بننينيوك ةلينينيب األم نينيات العنينيامل ا سنينيالمي وةرمنينية
الرضا من ا(.)3
الدلأ أة:
لقنينيد اسنينيتدلوا ب لنينية اجلم نينيور ا مني لة المنينيابقة ةكنينيم شنينيرب اللنينينب (احللينينيب) ا نفصنينيل
منينين ا رضنينيع منينين إننينياء ،واعتمنينيدوا علنينيى راسنينية ا وضنينيو راسنينية فق ينينية وأخنينيرى ؛ينينية ،وألو ا سنينيالم
يعترب الرضا حلمة كلحمة النمب ،حيرم بنيج منيا حينيرم منين النمنيب بإمجنيا ا منيلم  .ومنين مقاصنيد
الشريعة الكلية احملافظة على النمب ،وبنوك احلليب مي ية إى االختالط أو الري؛ة(.)4
()1
()2
()3
()4

ا غين البن قدامة .316/11
ا رجع المابد .316/11
ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سالمي التابع نظمة ا يمتر ا سنيالمي  ،النيدورص الثانينية نييمتر
ةمع الفقج ا سالمي ،العد الثاي ،اجلزء األوج1107 ،هني1896-م ،ص( .)161-161
ا رجع المابد .163/1
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القها الثاني :جواز إنشاء بنوك احلليب ،وهذا القوج للقرضاو (.)1
الدلأ أة:
 - 1قاج سعاىَ  :ىب َّْت َهاتْ ْك ْم َّ
اع ُة.)2(
ََ َهاتْ ْكم ُت َا َّ
الر َ
ضعنَ ْكم َىب َ
الالتُي بَر َ
ضَ
ىجب الءالة :هذه األمومة الت صرح يفنيا القنيريو ،ال ستكنيوو منين ةنير أخنيذ اللنينب ،بنيل منين
االمتصنينياص وااللتصنينياب النينيذ يتجلنينيى فينينيج ةننينياو األمومنينية ،سعلنينيد ال؛ننينيوص ،وعنينين هنينيذه األمومنينية ستفنينير
األخوص من الرضا  ،ف ي األصل ،وال؛اقي س؛ع هلا.
 - 6قولج " :يحر تا الرضاع تا يحر تا النس "(.)3
ىجب الءالة :مل حيرم الرسنيوج  هنيذا ا عنيىن نكاةنيا إال با رضنيا والرضنياعة ،والرضنيا
فقنييف ،وال يمنينيمى إرضنينياعا إال منينيا وضنينيعتج ا نيرأص ا رضنيعة منينين نينيدي ا فنينيم الرضنينييع ،يقنينياج :أرضنينيعتج
سرض ني نينيعج إرض ني نينياعا ،وال يم ني نينيمى رض ني نينياعة وال إرض ني نينياعا إال أخ ني نينيذ ا رض ني نينيع أو الرض ني نينييع بفي ني نينيج الث ني نينيد
وامتصاصج إياه ،سقوج :رضع يرضع رضاعا ورضاعة ،مما يدج على عدم حترق الرضاعة ممن رضنيع
من إناء.
 - 3الشك الرضا  :ألنننيا ال نعنير منين النيت رضنيع من نيا الطفنيل؟ ومنيا مقنيدار منيا رضنيع
من ل؛ن ا؟ وهل أخذ من ل؛ن ا ما يماو مخس رضعات مش؛عات؟ وهنيل للنينب ا شنيوب ا خنيتليف
ةكم اللنب احمل اخلال ؟
وا عرو أو الشك أمور الرضا ال يرتسب علينيج التحنيرق ،ألو األصنيل هنيو ا باةنية فنيال
ننفي ا إال بيق (.)4
الخالصة ىالترجيح:
بصأأحاأ القأأها الىا :النينيذين ةرم نيوا بننينيوك احللينينيب اسنينيتدلوا ب لنينية صنينيحيحة علنينيى أو
شرب احللينيب منين إننياء ينشنير احلرمنية ،وبننيوك احللينيب ع؛نيارص عنين ةلينيب مرضنيعات يشنيريفا الرضنييع
منينين إننينياء ،فحكم نينيا ةكنينيم الرضنينياعة منينين الثنينيد  ،فالبنينيد منينين معرفنينية ا رضنينيع عرفنينية احملرمنينيات منينين
()1
()2
()3
()4

ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سالمي التابع نظمة ا يمتر ا سنيالمي  ،النيدورص الثانينية نييمتر
ةمع الفقج ا سالمي،العد الثاي107،1107/1 ،ه1896-م.
سورص النماء يية (.)63
س؛د ختربج ص(.)138
ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سنيالمي التنيابع نظمنية ا نييمتر ا سنيالمي ،النيدورص الثانينية نييمتر
ةمع الفقج ا سالمي،العد الثاي389،1107/1 ،ه1896-م.
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بننيوك احللينيب ،ممنيا ينيي

إى اخنيتالط األنمنياب

الرضا على الرضنييع ،وهنيذا ال ميكنين معرفتنيج
وإبطاج األنكحة.
ىبصأأحاأ القأأها الثأأاني :اسنينيتدلوا مبعنينيىن الرضنينياعة لغوينينيا ب هن نيا م ني الثنينيد ،وال يتحقنينيد
بشنينيرب احللينينيب منينين إننينياء ،فنينيال يلحقنينيج ةكنينيم حتنينيرق الرضنينياعة ،وعلنينيى الشنينيك ةلينينيب ا رضنينيع،
الشك األم ا رضعة ،و عد الرضعات وهذا الشك يزيل احلرمة.
ولقد أجاب أصحاب القوج األوج بالتا  :إو ا ذهب المائد عند األئمنية األربعنية هنيو أو
حتنيرق الرضنياعة ال يشنينيرتط لنيج االمتصنينياص منين الثنينيد  ،فمنين ا عنينيرو ةنيديث ع؛نينيد اا بنين ممنينيعو
 عنين النني  قنياج" :ال رضنينياعة إال منيا أنشنيز العظنينيم وأن؛نيت اللحنيم" ،فنيإو هنيذا احلنيديث لينينيل
على أو علة التحرق الرضاعة هو ليس االمتصاص من الثنيد وإمننيا هنيو إنشنياز العظنيم وإن؛نيات
اللح نينيم .وإو إنش نينياز العظ نينيم وإن؛ نينيات اللح نينيم كم نينيا يك نينيوو م نينين االمتص نينياص م نينين الث نينيد يك نينيوو م نينين
احللي نينيب احملل نينيوب أيض نينيا ،إى جان نينيب ذل نينيك أو س نينيا ا م نينيوى أىب ةذيف نينية  إمن نينيا ارسض نينيع م نينين ل نينينب
حملوب إناء،ومع ذلك جعلج رسوج اا  حمرما ،فإو ةرمة سامل منيوى أىب ةذيفنية علنيى أمنيج
الرضاعية،إمنا ؛تت بارسضا اللنينب منين اللنينب احمللنيوب ا ننياء ،ال االمتصنياص منين الثنيد  .ف نيذا
ليل على أو الرضا حمرم ،سواء كاو حملوبا أو ممصوصا من الثد .
أم نينيا الش نينيك الرض نينيا  ،ص نينيحيح الش نينيك موج نينيو الش نيريعة ا س نينيالمية ،وأن نينيج يط نينيرح وأو
األصل اليق ،وإو اليق ال يزوج بالشنيك ،ولكنين عملننيا هنيذا ،حننين النيذين نوجنيد الشنيك ،هننياك
فرب ب الشك إذا وجد وا راةج ،وفنيرب بني أنننيا حننين النيذين نوجنيد الشنيكوك ونوجنيد الشني؛ ات،
فتخنيزين اللنينينب وةلينينيب األم نينيات هنينيذا حننينين النينيذين أوجنينيدنا الشنينيك فينينيج ،بني حيتمنينيل أو يكنينيوو هنينيذا
أخ هذه أو هذه أو هي عمتج أو خالتج أو حنو ذلك مما يم؛ب احملرمية بين م  -فالشريعة س؛عدنا
عن هذا ،لكن إذا وقعنا الشك ،فاحلمد ا الشريعة قواعدها معروفة(.)1
ممنينيا سنيني؛د أرجنينيح قنينيوج اجلم نينيور ،ألو حتنينيرق الرضنينيا ابنينيت بنينيالقريو والمنينينة ،وهنينيو منينين األمنينيور
اخلطنينيريص النينيت هلنينيا أةكنينيام شنينيرعية خاصنينية ،وبنينيب عليننينيا عنينيدم الت نينياوو في نينيا ،فاأل لنينية المنينيابقة سيكنينيد
على ةرمة الرضاعة مصا من الثنيد أو شنيربا منين إننياء ،فالعلنية احللينيب ا غنيذ للرضنييع ،وهنيذا
حي نينيدث مص نينيج أو ش ني نيربج ،وإقام نينية بن نينيوك احللي نينيب ي نينيي إى امت نينياو ا ني نيرأص ،واحل نينييف م نينين كرام نينية
( )1ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سنيالمي التنيابع نظمنية ا نييمتر ا سنيالمي ،النيدورص الثانينية نييمتر
ةمع الفقج ا سالمي،العد الثاي111،1107-111/1 ،ه1896-م.
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ا نماو ،بعنيد أو كرمنيج اا سعنياى ،وكنيذلك إبطنياج األنكحنية ،واخنيتالط األنمنياب ،ورمبنيا أ ى إى
ظ ور أمرا جديدص نتيجة سزاو ا خوص الرضاعة حنن غىن عن ا.
وكذلك ال ضرورص سلجئنا إى إقامة هذه ال؛نوك،مع سوفر غذاء الطفل أننيوا متعنيد ص منين
احلليب اجملفى.
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الفصل الثالث
املنفصل من األطراف
ىيشتمل ع ثالثة ت احث:
الم حث الىا  :المنفصل تا الشعر ىالظفار.
الم حث الثاني  :المنفصل حق شرعي.
الم حث الثالث  :المنفصل تا السنا .
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املبحث األول
املنفصل من الشعر واألظفار
ىيشتمل ع بر عة تطال :
المط

الىا  :تعريف الشعر ىالظفار ىحكمب تا حيث الطهارة
ىالنجاسة ،ىحكم اانتفاع الشعر.

المط

الثاني  :حكم لزالة شعر الجسم ىتق يم الظفار.

المط

الثالث :حكم النم أص.

المط

الرا ع  :حكم ح ق ى ص شعر الربس.
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املطلب األول

تعريف الشعر واألظفار
تعريف الشعر لغة:
الشنينيعر زوائنينيد خيطينينية سظ نينير علنينيى جلنينيد ا نمنينياو وغنينيريه منينين الثنينيدييات ،ويقابلنينيج ال نيري
الطيور ،واحلراشيى الزواةى ،والقشنيور األمسنياك ،والن؛نيات (علنيى التشني؛يج) الواةنيدص شنيعرص،
واجلمع أشعار وشعور(.)1
تعريف الشعر اصطالحا:
الشعر ما ليس بصو وال وبر والري للطائر ،ويطلد على شعر ا نماو وغريه من الدواب
والم؛ا ف و عام.)2(.
تعريف الظفر:
ظفر األص؛ع معرو يكوو لإلنماو وغريه ،واجلمع أظفار وأظافري ،قاج سعاىَ  :ح َّرتنَأا
َْ َّل ُذ ظْْف ٍر .)3(والظفر ا ال يصيد ،وا خلب ا يصيد(.)4
شنينيعر اة منينيي احلنينيي ق؛نينيل انفصنينيالج نينياهر ،ألننينيج يت؛نينيع نينيارص ا نمنينياو نفمنينيج ،فنينياة مي احلنينيي
ا ملم اهر ،لقولج " :الم تا ا ينجس"(.)5
حكم الشعر المنفصل تا اآلدتي الحي تا حيث الطهارة ىالنجاسة:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القها الىا :قوج لألةنا على ظاهر ا ذهب وهو الصنيحيح وا الكينية وقنيوج للشنيافعية
واحلنابلة :ارص الشعر ا نفصل من اة مي احلي(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ا عجم الوسييف .191/1
مواهب اجلليل لشرح فتصر خليل للحطاب .161/1
األنعام يية (.)116
سا العروس من جواهر القاموس للزبيد .168/16
س؛د ختربج ص(.)76
ال؛حر الرائد شرح كننيز النيدقائد  ،زينين النيدين بنين إبنيراهيم بنين حممنيد ابنين ينييم ( ، 113/1،ط 1119 ،)1ه ني -
1887م  ،ار الكت نينيب العلمي نينية ،ب نينيريوت ، ،الش نينيرح الك؛ نينيري لل نينيدر ير  ،18/1احل نينياو الك؛ نينيري فق نينيج الش نينيافعي
للماور  ،67/1ا غين البن قدامة .109/1
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الدلأ أة:
 - 1عن أنس بن مالك  قنياج :لما رت رسها ا  الجمرة ىنحر نسكب ىح أق
ناىا الحالق شقب اليما فح قب ،ثم دعا ب أا ط حأة النصأار فةعطأاه ليأاه،ثم ناىلأب الشأق
اليسر فقاا :اح ق فح قب فةعطاه ب ا ط حة فقاا:ب سمب يا الناس"(.)1
ىجأأب الءالأأة :لنينيو كنينياو الشنينيعر ا نفصنينيل يمنينيا نينيا فرقنينيج الن ني  وقنينيد علنينيم أهننينيم ي خذوننينيج
يتربكوو بج وحيملونج مع م سربكا بج ،وما كاو نياهرا منين النني  كنياو نياهرا منين سنيواه كمنيائره،
وألنج شعر متصلج اهر فمنفصلج اهر(.)2
 - 6عنين ع؛نيد احلمينينيد بنين جعفنينير عنين أبينينيج قنياجَ :أأا فأ نسأأهة َالأأء أا الهليأأء تأأا
شعر رسها ا .)3( 
 – 3ألو ابن ي م ا اخت شعره بالط ارص ميتا  ،اخت شعره بالط ارص منفصال(.)4
القأأها الثأأاني :قنينيوج حملمنينيد بنينين احلمنينين منينين األةننينيا و (قنينيوج للشنينيافعية وهنينيو األشني ر) أننينيج
يس بعد انفصالج(.)5
الدلأ أة:
 - 1عنينين أه واقنينيد الليث نيي قنينياج :أأء الن أأي  المءينأأة ىهأأم يج أأه بسأأنمة اإل أأل
ىيقطعه بليات الغنم اا" :تا طع تا ال هيمة ىهي حية فهي تيتة"(.)6
ىجأأب الءالأأة :الشنينيعر جنينيزء منينين اة منينيي انفصنينيل ةياسنينيج ،فكنينياو يمنينيا كميتتنينيج ( نينين قنينياج
بنجاسة اة مي ا يت).
 - 6ألنج شعر غري م كوج ف و يس(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

أخرجنينيج ممنينيلم صنينيحيحج ،كتنينياب احلنينيج ،بنينياب بينينياو أو المنينينة ينينيوم النحنينير أو يرمنينيي مث ينحنينير مث حيلنينيد واالبتنينيداء
احللد باجلانب األمين من رأس احمللوب ،ةديث رقم (.181/1 ،)1301
ا غين البن قدامة .109/1
معرفة الصحابة  ،أبو نعيم أ د بن ع؛داا بن أ د بن إسحاب بن م راو األص؛ اي ، ،حتقيد عنيا ج بنين يوسنيى
العزاز ،ص((، )868ط1118 ،)1هني – 1889م  ،ار الو ن للنشر ،الريا .
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .67/1
ال؛حر الرائد البن ييم ،113/1ا احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .67/1
سننج ،كتاب األ عمة ،باب ما قطع من احلنيي ف نيو مينيت ،ةنيديث رقنيم (،71/1 ،)1190
أخرجج الرتمذ
قاج الرتمذ :ةديث ةمن غريب ال نعرفج إال من ةديث زيد بن أسلم،والعمل على هذا عند أهل العلم.
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور 67/1
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الخالصة ىالترجيح:
مم نينيا س نيني؛د ن نينيرى أو للفق نينياء ياس نينية الش نينيعر ا نفص نينيل م نينين اة م نينيي ق نينيوالو:أوال الط نينيارص
واسنينيتدلوا بنينيدليل صنينيحيح منينين المنينينة الفعلينينية لرسنينيوج اا  ،بتوزيعنينيج لشنينيعره علنينيى ا منينيلم ولنينيو مل
يكن الشعر اهرا ا وزعج على ا ملم ،لعلمج أهنم سيحتفظوو بنيج للتنيربك ،وحم؛نية لنيج  ،ومنيا
كاو اهرا من الرسوج  ف و اهر من سائر ا ملم .
أما أصحاب القوج الثاي فقالوا :بنجاسنية الشنيعر ا نفصنيل ممنيتدل بقولنيج  احلنيديث
الصحيح ،وهذا احلديث ي؛ للمملم ةكم عمل كاو يقوم بج العرب اجلاهلية ،وهو قطع
جزء من احليواو وهو ةي ،ف؛ هلم أو ةكم اجلزء ا قطو كحكم ا يتة ،و هذا فرينيد منين قنياج
إو ا م نينيلم ي نينينجس ب نينيا وت ،رغ نينيم أو الن ني  ق نينياج ا نينييمن ال ي نينينجس ،وه نينيو لف نينيا ع نينيام أ أن نينيج
الينجس ةيا أو ميتا ،مث اعتربوا أنج شعر غري م كوج اللحم ينيس ،واة منيي غنيري مني كوج اللحنيم
فشنينيعره ينينيس ،وهنينيذا القينينياس منينير و ألو اة منينيي مكنينيرم ال ميكنينين قياسنينيج علنينيى احلينيواو غنينيري مني كوج
اللحم ،ألو حترق أكل حلم اة مي من باب التكرق وليس التنجيس.
بنينيالنظر إى أ لنينية كنينيل منينين الف نيريق وأق نيواهلم أرجنينيح القنينيوج األوج وهنينيو :نينيارص شنينيعر اة منينيي
ا نفصنينيل ةياسنينيج ،للنينيدليل الصنينيحيح الثابنينيت عنينين الن ني  بتوزيعنينيج لشنينيعره بعنينيد ةلقنينيج ،ومنينيا كنينياو
نينياهرا مننينيج  ف نينيو نينياهر منينين سنينيائر ا منينيلم  ،وألو الصنينيحابة رضنيواو اا علنينيي م كنينيانوا يتربكنينيوو
يفنينيذه الشنينيعرات وحيتفظنينيوو يفنينيا ،فلنينيو كاننينيت يمنينية منينيا اةتفظ نيوا يفنينيا ،وهنينيم ةريصنينيوو علنينيى الط نينيارص
والصالص ،وكذلك الظفر ي خذ ةكم الشعر ا نفصل من ةيث ارسج.
حكم اانتفاع شعر اآلدتي المنفصل:
ور كتنينيب األةننينيا (فيمنينيا ا لعنينيت علينينيج منينين كتنيني؛ م) االنتفنينيا وال؛ينينيع ،وور كتنينيب
الفقج ا الكي (فيما ا لعت عليج من كت؛ م) كراهية ا مام مالك ل؛يع شعر اة منيي ومل ينير لفنيا
االنتفنينيا  ،ةني ور كتنينيب الشنينيافعية (فيمنينيا ا لعنينيت علينينيج منينين كتنيني؛ م) ذكنينير االنتفنينيا ومل ينينير
ال؛ينينيع ،وور كتنينيب احلنابلنينية (فيمنينيا ا لعنينيت علينينيج منينين كتنيني؛ م) اسنينيتعماج شنينيعر اة منينيي ،لنينيذلك
أور ت ا مني ني لة اك نينيم االنتف نينيا بش نينيعر اة م نينيي ول نينييس ةك نينيم بيع نينيج ،ألو لف نينيا االنتف نينيا يش نينيمل
االستعماج وال؛يع.
للفق اء هذه ا م لة ال ة أقواج:
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القأأها الىا :رواينينية لألةننينيا والشنينيافعية واحلنابلنينية:ال بنينيوز االنتفنينيا بشنينيعر ا نمنينياو.وقاج
األةنا وال بوز بيعج(.)1
الدلأ أة:
آد َ.)2(
 – 1قاج سعاىَ  :ىلََقء ََ َّرتنَا َنُي َ
ىجأ أأب الءالأ أأة :اة م نينيي مك نينيرم ،ف نينيال ب نينيوز أو يك نينيوو ج نينيز ه م ان نينيا باالنتف نينيا  ،أو ال؛ي ني نيع
والشراء(.)3
 – 6ع نينين اب نينين عم نينير "ب رسأ أأها ا  لعأ أأا الهاص أ أ ة ىالمستهص أ أ ة ىالهاشأ أأمة
ىالمستهشمة"(.)4
ىجب الءالة :الواصلة وا متوصلة لعنتنيا ،لالنتفنيا مبنيا فينيج منين إهاننية ا كنيرم ،ممنيا ينيدج علنيى
عدم جواز االنتفا بشعر اة مي.
القأ أأها الثأ أأاني :ع نينين حمم نينيد ب نينين احلم نينين ص نينياةب أه ةنيف نينية أن نينيج أج نينياز االنتف نينيا بش نينيعر
اة مي(.)5
الأأءليل :عنينين أننينيس بنينين مالنينيك  قنينياج :لمأأا رتأ رسأأها ا  الجمأأرة ،ىنحأأر نسأأكب
ىح ق ناىا الحالق شقب اليمأا فح قأب،ثم دعأا ب أا ط حأة النصأار فةعطأاه ليأاه ثأم ناىلأب
الشق اليسر فقاا اح ق فح قب فةعطاه ب ا ط حة فقاا :ب سمب يا الناس"(.)6
ىجب الءالة :سوزيع الن  لشعره ليل على جواز االنتفا بج.

()1
()2
()3
()4

()5
()6

س؛ احلقائد شرح كنز الدقائد  ،فخر الدين عثماو بن علي احلنفنيي الزيلعنيي 1313 ،11/1 ،ه ني  ،ار الكتنيب
ا سالمي ،القاهرص ،اجملمو للنوو  ،117/3كشا القنا لل؛ ويت .16/1
سورص ا سراء يية (.)70
س؛ احلقائد شرح كنز الدقائد للزيلعي .11/1
متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (.663/6 ،)1316
الهاص ة :هي الر سصل شعر ا رأص بشعر يخر وا متوصلة الت سطلب من يفعل يفا ذلك ،.الهاشمة :فاعلة الوشم
وهنينيى أو سغنينيرز إبنينيرص أو ممنينيلة أو حنومهنينيا ا ظ نينير الكنينيى ،أو ا عصنينيم ،أو الشنينيفة ،أو غنينيري ذلنينيك منينين بنينيدو ا نيرأص ةنينير
يميل الدم ،مث حتشو ذلك ا وضع بالكحنيل أو الننيورص فيخضنير وفاعلنية هنيذا وامشنية وا فعنيوج يفنيا موشنيومة فنيإو ل؛نيت
فعل ذلك يفا ف ي ممتومشة  ،صحيح مملم بشرح النوو .103/11
س؛ احلقائد شرح كنز الدقائد للزيلعي .11/1
س؛د ختربج ص(.)118
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القها الثالث :كره مالك بيع شعر اة مي ،ور "الكا
مالك عن بيع الشعر الذ حيلد من ر وس الناس فكرهج"(.)1
الخالصة ىالترجيح:
ممنينيا سنيني؛د ننينيرى أو أصنينيحاب القنينيوج األوج النينيذين ةرم نيوا االنتفنينيا بشنينيعر اة منينيي ،اسنينيتدلوا
باةية الت سدج على سكرق ا نماو ،ومن باب سكرميج عدم بيع أجزائج أو االنتفا يفا.
واستدلوا أيضا بلعن رسوج اا للواصلة وا متوصلة ،ألهننيا اسنيتعملت الشنيعر ممنيا ينيدج علنيى
ةرمة االنتفا بشعراة مي.
أمنينيا ا منينيام حممنينيد بنينين احلمنينين فقنينيد اسنينيتدج علنينيى إباةنينية ا نتفنينيا بشنينيعر اة منينيي ،باحلنينيديث
الصحيح عن الن  ة وز شنيعر رأسنيج علنيى ا منيلم ،و هنيذا اللنية واضنيحة علنيى إباةنية
االنتفا بشعر اة مي.
والقوج الثالث لإلمام مالك وهو كراهة بيع شنيعر اة منيي ،ومل يمنيتند إى لينيل شنيرعي منين
القريو أو المنة.
وبع نينيد ع نينير األق نيواج الم نيابقة أرج نينيح الق نينيوج الث نينياي جب نيواز االنتف نينيا بش نينيعر اة م نينيي لص نينيحة
الدليل ،وألنج يدج اللة واضحة على إباةة االنتفا بشنيعر اة منيي ،وال يوجنيد لينيل ينيدج اللنية
صنينيرحية علنينيى ةرمنينية االنتفنينيا بشنينيعر اة منينيي ،وقنينيوهلم :إو ا نمنينياو مكنينيرم فنينيال س؛نينيا أجنيزا ه فكينينيى
بنينيالرقيد ي؛نينيا ويشنينيرتى ،أمنينيا قنينيوهلم :إو علنينية لعنينين الواصنينيلة ألهننينيا وصنينيلت بشنينيعر ي منينيي ،فللعلمنينياء
ذلنينيك أقنيواج :فمنينين م منينين قنينياج :إننينيج ال بنينيوز المنيرأص أو سصنينيل شنينيعرها بشنييء يتجمنينيل بنينيج ويظنينين منينين
ينيراه أننينيج شنينيعرها ،وفاعلنية ذلنينيك مل سنينير مبنينيا أعطاهنينيا اا ،فغنينيريت خلق نينيا ،وقنينياج بعضني م :ال بني س
علي نيا ا وصنينيل ا شنيعرها ،منينيا وصنينيلت بنينيج منينين صنينيو وخنينيرب وشنيني؛ج ذلنينيك ،ومنينين م منينين قنينياج :ف؛ني
شيء وصلت شعرها ف ي واصلة ،وقاج يخروو :ال ب س علي ا ا وصل ا شنيعرها مبنيا وصنيلت بنيج
منينين ش نييء ،شنينيعرا كنينياو النينيذى وصنينيلت بنينيج أو غنينيريه( ،)2فالعلمنينياء مل حينينيد وا علنينية الن نينيي هنينيل هنينيي
الوصل بشعر ي مي ،فن ى رسنيوج اا عنين ذلنيك سكرمينيا لآل منيي ،أم الن نيي عنين الوصنيل مطلقنيا
ألن نينيج سغي نينيري خل نينيد اا ،لني نينيذلك أرجني نينيح ج ني نيواز االنتفني نينيا بشني نينيعراة مي ،فيمني نينيا أةل نينيج اا ،وعني نينيدم
استعمالج فيما ةرم اا.
فقنيج أهنيل ا ديننية"" :سنيئل

فقج أهل ا دينة البن ع؛د الرب .676/6
( )1الكا
( )2شرح صحيح ال؛خارى البن بطاج.173-176/8
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املطلب الثاي
حكم إزالة شعر اجلسم وتقليم األظفار
اسفنينيد الفق نينياء علنينيى أو ق ني الشنينيارب وةلنينيد العاننينية وسقلنينييم األظفنينيار ونتنينيى ا بنينييف سنينينة،
ويمتحب فن الشعر والظفر ا نفصل من اة مي(.)1
الءليل:
()3
()2
أس الخت أأا
أ
أ
م
َ
،
ع نينين أه هري نينيرص  أأاا ":سأ أأمعت الن أأي  يقأأأها":الفط أأرة
ٌ
ىااستحءاد( ،)4ى ص الشارأ ،ىتق يم الظفار ىنتف اآل اط"(.)5
ىجب الءالة :يدج احلديث على سنية هذه األفعاج من باب التكرق والزينة والنظافة(.)6
دليل دفا الشعر ىالظفار المنفص ة تا اآلدتي:
عن ع؛د اجل؛ار بن وائل عن أبيج عا الن ي َ ا يةتر ءفا الشعر ىالظفار(.)7
ىج أأب الءال أأة :ينينيدج احلنينيديث علنينيى اسنينيتح؛اب فنينين منينيا أخنينيذ منينين الشنينيعر واألظفنينيار ومواراسنينيج
األر .

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

الفتاو اهلندية للشيخ نظام  ،319/1اجلامع ألةكام القريو للقر  ،368/1اجملمنيو للننيوو  338/1ومنيا
بعدها ،ا غين البن قدامة 119/1وما بعدها ،الشرح الك؛ري البن قدامة .101/1
الفطرة :قيل المنة وقيل الدين .صحيح مملم بشرح النوو .119/3
الختا  :الرجل أو يقطع مجيع اجللدص الت سغطى احلشفة ةر سنكشى مجيع احلشفة ،و ا نيرأص (خفنيا )قطع
أ ىن جزء من اجللدص الت أعلى الفر .صحيح مملم بشرح النوو 119/3
ااستحءاد :ةلد العانة (العانة :الشعر النابت ةوا ذكر الرجل وق؛ل ا رأص وفوق ما) مسنيي اسنيتحدا ا السنيتعماج
احلديدص وهي ا وسي ،صحيح مملم بشرح النوو 119/3
اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (.31/3 ،)6611
متفد عليج ،أخرجج احلميد
صحيح مملم بشرح النوو .71/11
أخرجج ال؛ي قي اجلامع لشعب ا مياو ،بنياب ا البنيس والنيز واألواي ومنيا يكنيره من نيا ،فصنيل فنين منيا يزيلنيج
عن نفمج من الشعر والظفر والدم ،ةديث رقم (، 111-111/9 ،)6068وضعفج ال؛ي قي ،اجلامع لشعب
ا مياو  ،أبو بكر أ د بن احلم بن علي ال؛ي قي،حتقيد فتار أ د الندو (،ط 1163 ،)1ه ني6003 -م
 ،مكت؛ة الرشد ،الريا .
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

حكم ص المحر لشعره ىبظفاره:
أمجع الفق اء على أو احملرم ممنو من أخنيذ الشعر(شنيعر رأسنيج أو جمنيده) وسقلنييم األظفنيار
ق؛ل أو يتحلل من إةرامج(.)1
الءليل:
ُ
ىس ْكم َحتَّ يَأ أ ْ َغ ال َهء ْ َت ُح َّبْ .)2( 
قولج سعاىَ  :ىَا تَح ْقها ْرعْ َ
ىجب الءالة :الن ي عن ةلد احملرم لشعره ،ةر ينحر هدينيج ويتحلنيل منين إةرامنيج .وأمجعنيوا علنيى
وجوب الفدية على من ةلد وهو حمرم لغري علة(.)3
حكم ص المحر شعره ىبظفاره لع ة بى ترض:
أما ةلد احملرم لشعره وأظفاره لعلة كمر و حنوه ،فللفق اء هذه ا م لة قوالو:
القأأها الىا :اجلم نينيور (األةننينيا وا الكينية والشنينيافعية ورواينينية عننينيد احلنابلنينية) منينين ةلنينيد أو
ق ني شنينيعره أو ظفنينيره بعنينيذر ،أو لضنينيرر حلقنينيج فلنينيج إزالتنينيج وعلينينيج فدينينية ،واشنينيرتط احلنابلنينية أو يكنينيوو
الضرر من غري الشعر ،وال يتمكن من إزالة الضرر إال بإزالة الشنيعر ،كالقمنيل والقنيروح بنيالرأس أو
الصدا (.)4
الدلأ أة:
ُ
ىس أ ْكم َحتَّأ يَأ أ ْأ َغ ال َهأأء ْ َت ُح َّأأبْ فَ َمأأا ََأأا َ ُتأأن ْكم
 - 1قنينياج سعنينياىَ  :ىا تَح ْقأأها ْرعْ َ
ُ
ُ ُُ ُ ُ ُ
صياٍ بَى ص َء َ ٍة بَى نْس ٍ
ك.)5(
َ
َت ُريضا بَى ُب بَذ تا َربسب فَفءيَةٌ تا َ
ْ
ىجب الءالة :احملنيرم ال حيلنيد وال يقني شنيعره أ ننياء إةرامنيج ةنير يتحلنيل بنيذبح هدينيج ،فنيإو أصنيابج
مر أو أذى من شعره ،فلج ةلقج وسقصريه وعليج فديج.
 - 6عن كعب بنين عجنيرص  قنياج :بتأ ع َّأي رسأها ا  زتأا الحءي يأة ىبنأا بى أء
تحت ءر لي ،ىالقمل يتناثر ع ىجهأي فقأاا" :بت ذيأك هأها ربسأك؟ أت:نعأم ،أاا:
فاح ق ىصم ثالثة بيا  ،بى بطعم ستة تساَيا ،بى انسك نسيكة"(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ا مجا البن ا نذرص(.)66
سورص ال؛قرص يية (.)186
ا مجا البن ا نذر ص(.)61
ا غين البن قدامة .111/1
سورص ال؛قرص يية (.)186
متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (166/1 ،)836
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ىجأأب الءالأأة :للمحنينيرم ةلنينيد شنينيعره نينير أو ضنينيرر وعلينينيج فدينينية ،وهنينيي علنينيى التخينينيري صنينييام
ال ة أيام ،أو إ عام ستة مماك منيديْن لكنيل ممنيك مبنيد النني  ،أو ذبنيح شنياص يتصنيدب يفنيا
وسممى نمكا(.)1
القها الثاني :للحنابلة :ال فدية عليج إو كاو الضرر من الشعر نفمج ،وكذلك الظفر(.)2
ور ا غين" :إو كاو الضرر الالةد بج من نفس الشعر مثل أو ين؛ت عيننيج أو نياج
ةاج؛اه فغطيا عينيج فلج قلع ما الع  ،وقطع منيا اسرتسنيل علنيى عينينيج ،ألو الشنيعر يذاه فكنياو
لج فع أذيتج بغري فدية ،كالصيد إذا صاج عليج ،وإو وقع أظفنياره منير ف زاهلنيا لنيذلك ا نير
فال فدية عليج"(.)3
الخالصة ىالترجيح:
من األقواج المابقة :نالةنيا أو اجلم نيور اسنيتدلوا بنيدليل منين القنيريو ،ومنين صنيحيح المنينة
على وجوب الفدية ن ةلد أو قصر ،بم؛ب مر أو أذى ،أما احلنابلنية ففرقنيوا بني األذى منين
الشعر نفمنيج وبني أو يكنيوو األذى منين غنيري الشنيعر ،ولكنين ال ينيتمكن منين إزالنية األذى إال بإزالنية
الشعر ،فإو كاو من الشعر نفمنيج لنيج قني الشنيعر وو فدينية ،وأمنيا قني الشنيعر زالنية ضنيرر غنيريه
ففينيج فدينية ،ومل يمنيتدج احلنابلنية بنيدليل علنيى قنينيوهلم لنيذلك أرجنيح قنيوج اجلم نيور :بني و منين ةلنينيد أو
قصر لعذر كمر وحنوه فعليج فدية.

سلخي

مذهب ا الكية  ،أبو القاسم حممد بن أ د ابن جز  ،حتقيد حممد بن سيد حممد

( )1القوان الفق ية
موال ص(.)83
( )2ا غين البن قدامة .116/1
( )3ا رجع المابد .116/1

111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

املطلب الثالث

النمــــــــــــــــــــــــص
تعريف النمص لغة:
النم نتى الشعر ،و النم رقة الشعر و قتج ةر سراه كالزغب(.)1
التعريف ااصطالحي:
نتى الشعر من الوجج ،وقيل أخذ الشعر من ةوج احلاج؛ وأعلى اجل؛ ة(.)2
حكم النمص:
اسفد الفق اء على حترق النم (.)3
الدلأ أة:
()4
 - 1ع ني نينين ع؛ ني نينيداا ب ني نينين مم ني نينيعو  ق ني نينياج" :لعأ أ أأا ا الهاشأ أ أأمات ىالمهتشأ أ أأمات
ىالمتنمصات( )5ىالمتف جات( )6ل حسا المغيرات َ ق ا  ،ف غ ذلك اتربة تا ني بسء
يقاا لها ب يعقهأ فجاعت فقالت:لنب غني عنك بنك لعنت َيأت ىَيأت فقأاا :ىتأا لأي
بلعا تا لعا رسها ا  ىتا هه في َتاأ ا  .فقالت :لقء ربت تا يا ال هحيا فما
أها
الر ْسأ ْ
ىجأأءت فيأأب تأأا تقأأها ،أأاا :لأأئا َنأأت ربتيأأب لقأأء ىجءتيأأب بتأأا أأربت َ ىَتأأا آتَأأا َْ ْم َّ

()1
()2
()3
()4

()5
()6

لماو العرب البن منظور .1119 /6
ةاشني نينيية ابني نينين عابني نينيدين  ،136/8الق ني نيوان الفق يني نينية البني نينين ج ني نيز ص( ،)617احلني نينياو الك؛ني نينيري فقني نينيج الشني نينيافعي
للماور  ،617/6ا غين البن قدامة .،131/1
ةاشني نينيية ابني نينين عابني نينيدين  ،136/8الق ني نيوان الفق يني نينية البني نينين جني نينيز ص( ،)617احلني نينياو الك؛ني نينيري فقني نينيج الشني نينيافعي
للماور  ،617/6ا غين البن قدامة .131/1
الهاشمات :مجع وامشة من الوشم وهو غرز ا برص اليد وحنوها مث ذر النيلة عليج ،وقاج اخلطاه:كانت ا رأص سغرز
معصنينيم ا بنينيإبرص أو ممنينيلة ةنينير سدمينينيج مث حتشنينيوه بالكحنينيل فيخضنينير سفعنينيل ذلنينيك ارات ونقوشنينيا.،والمهتشأأمات مجنينيع
موسشني ني نينيمة وه ني ني نيي الني ني نينيت سم ني ني ني ج وسطلني ني نينيب أو يفعني ني نينيل ذلني ني نينيك الوشني ني نينيم هلا،عمني ني نينيدص القني ني نينيار ء شني ني نينيرح صني ني نينيحيح ال؛خني ني نينيار ،
للعيين.89/66،
المتنمصات :مجع متنمصة وهي من سطلب إزالة ما وج ا من شعر ين؛ت غال؛ا،ا رجع المابد 89/22
المتف جأأات :مجنينيع متفلجنينية وهنينيي ا فرقنينية ب ني أسنينيناهنا ا تالصنينيقة بالنحنينيت لت؛عنينيد بعض ني ا عنينين بع ني .شنينيرح صنينيحيح
ال؛خار البن بطاج 167/1
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فَ ْخأ أ ْذىهْ َىَتأ أا نَأ َه أأا َْم َعن أأبْ فَأأانأتَأ ْهها ،)1(الأ أت :أ أ  ،أأاا :فْن أأب أأء نهأ أ عن أأب ،ال أأت:
فأأْني بر به أأك يفع هنأأب( ،)2أأاا :فأأاذه ي فأأانظر فأأذه ت فنظأأرت ف أأم تأأر تأأا حاجتهأأا
شيئا ،فقاا :له َانت َذلك تا جاتعتها"(.)4()3
ىجب الءالة :حترق الوشم والنم وفلج األسناو ل؛ا للتزين ألنج سغري خلد اا.
 - 6عنينين اب نينين ع؛ نينياس  ق نينياج :لْعن أأت الهاصأ أ ة ىالمستهصأ أ ة ىالناتص أأة ىالمتنمص أأة
ىالهاشمة ىالمستهشمة تا غير داع(.)5
ىجأأب الءالأأة :ينينيدج احلنينيديث علنينيى حتنينيرق وصنينيل الشنينيعر ونتنينيى وسرقينينيد احلواجنينيب ،وعمنينيل
الوشم.
قنينياج علمنينياء ةمنينيع الفقنينيج ا سنينيالمي" :أمنينيا نتنينيى شنينييء منينين احلنينياج؛ فنيال بنينيوز إال إذا كنينياو
الشعر مشوها خللقة ا رأص"(.)6
حكم ح ق شعر الهجب ل مربة
للفق اء هذه ا م لة أربعة أقواج:
القها الىا :استحب (األةنا والشافعية ا ذهب) ةلد ا رأص حليت ا وشاريفا إو ن؛نيت هلنيا
ذلك(.)7
ور ةاشية الدر ا ختار" :فلو كاو وج ا شعر ينفر زوج ا عن ا بم؛؛ج ففي حترق
إزالتج بعد ،ألو الزينة للنماء مطلوبة للتحم "(.)8
القها الثاني :حترق احللد (قوج للمالكية وحملمد بن جرير الطرب الشافعي)(.)9
()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7
()8
()9

سورص احلشر يية (.)7
أرا ت زوجتج زينب بنت ع؛داا الثقفية ،عمدص القارل شرح صحيح ال؛خار للعيين .366/18
كناية عن إيقا الطالب ،عمدص القارل شرح صحيح ال؛خار للعيين .368/18
أخرجج ال؛خار صحيحج ،كتاب التفمري ،باب سفمري سورص احلشر ،ةديث رقم (.1111/3 ،)1996
أخرجنينيج أبنينيو او سنينيننج ،كتنينياب الرتجنينيل ،بنينياب صنينيلة الشنينيعر ،ةنينيديث رقنينيم ( ،)1170ص ،111وصنينيححج
األل؛اي،غاينينية ا نيرام خت نيريج أةا ينينيث احلنينيالج واحلرام،حممنينيد ناصنينير النينيدين األل؛نينياي،ص((،)76ط1100،)1ه-
1890م،ا كتب ا سالمي ،مشد.
ةلة ةمع الفقج ا سالمي الصا رص عن ةمع الفقج ا سالمي التنيابع نظمنية ا نييمتر ا سنيالمي ،النيدورص الثالثنية جملمنيع
الفقج ا سالمي،العد الثالث1897،1681/3،م.
ةاشية ابن عابدين  ،136/8اجملمو للنوو .313/1
ةاشية ابن عابدين .136/8
اجلامع ألةكام القريو للقر  ،368/1اجملمو للنوو .313/1
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الأأءليل :عنينين ابنينين ع؛نينياس  قنينياج :لْعنأأت الهاصأ ة ىالمستهصأ ة ىالناتصأأة ىالمتنمصأأة
ىالهاشمة ىالمستهشمة تا غير داع "(.)1
ىجب الءالة :احللد كالنم ألنج سغيري من خلد اا مما يدج على حترميج(.)2
القها الثالث :للحنابلة أجاز ةلد شعر الوجج(.)3
الءليل :ةديث ابن ع؛اس المابد
ىجب الءالة :يدج احلديث على الن ي عن النتى وليس احللد(.)4
القها الرا ع :قوج للمالكية :بب على ا رأص إزالة ما إزالتج مجاج هلا(.)5
ور الفواكج الدواي "فيجنيب إزالنية منيا إزالتنيج مجنياج هلنيا ،ولنيو شنيعر اللحينية إو ن؛نيت هلنيا
حلية"(.)6
الخالصة ىالترجيح:
من أقواج العلماء المابقة ،نرى أو من الفق اء استثىن ما كاو مشوها خللد اا فاستحب
ةلقج حتمينا وسزينا للمرأص مما يشوه وج ا من حلية أوشارب ملفتة للنظر ،ومنفنيرص للنيزو  ،ومنين م
منين ةنينيرم احللنيد قياسنينيا علنينيى النينم  ،ألو علنينية التحنيرق التغينينيري خلنينيد اا ،ومنني الشنينيعر وةلقنينيج
يشنينيرتكاو ذلنينيك ،ومنينين م منينين أجنينياز ةلنينيد اللحينينية أو الشنينيارب للم نيرأص ،ألو الن نينيي عنينين النتنينيى
وليس احللد ،ومن م من أوجب إزالة كنيل منيا إزالتنيج مجنياج للمنيرأص ،وكنيل اسنيتدج بنيدليل ،وأرجنيح
جواز إزالة اللحية والشارب للنماء ،ألو عدم إزالت ما فيج سشويج خللد اا فط؛يعة ا نيرأص بنيال حلينية
أو شارب ف ما من ؛يعة الرجنياج ،وإو وجنيدا للمنيرأص فوجو مهنيا فينيج سنفنيري وسشنيويج للمنيرأص ،وسشني؛ج
بالرجاج.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

س؛د ختربج ص()117
اجملمو للنوو .313/1
ا غين البن قدامة .131/1
ا رجع المابد .131/1
الفواكج الدواي على رسالة ابن أه زيد القريواي  ،أ د بن غنيم بن سامل بنين م ننيا النفنيراو (، 186/6 ،ط،)1
 1119هني 1887 -م ،ار الكتب العلمية ،بريوت.
ا رجع المابد .186/6
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نتف الشي :
اسفني نينيد الفق ني نينياء علني نينيى كراهني نينية نتني نينيى الشني نينييب ،وأجني نينياز األةنني نينيا ذلني نينيك رهني نينياب العني نينيدو
احلروب(.)1
الدلأ أة:
 - 1ع نينين عم نينيرو ب نينين ش نينيعيب ع نينين أبي نينيج ع نينين ج نينيده " :ب الن أأي  نهأ أ ع أأا نت أأف
الشي ى اا :لنب نهر المس م"(.)2
 - 6عنينين عمنينيرو بنينين ع؛منينية أو رسنينيوج اا  قنينياج" :تأأا شأأاأ شأأي ة فأأي اإلسأأال
َانت لب نهرا يه القياتة"(.)3
ىجأأب الءالأأة :هننينيى النني  عنينين نتنينيى الشنينييب احلنينيديث األوج ،مث ةنينيث علنينيى ا بقنينياء
على الشيب احلديث الثاي ،ألننيج ننيور ينيوم القيامنية ،ممنيا ينيدج علنيى اسنيتح؛اب إبقائنيج الشنيعر
وكراهة ن نيزعج بالنتى وغريه.

( )1الفتنياوى اهلندينية للشنييخ نظنيام  ،138/1القنيوان الفق ينية البنين جنيز ص ( ، )616اجملمنيو للننينيوو ،311/1
ا غين البن قدامة .131/1
سنينيننج ،كتنينياب األ ب بنينياب منينيا ج نينياء الن نينيي عنينين نتنينيى الشنينييب ،ةنينيديث رق نينيم (،)6961
( )2أخرجنينيج الرتمنينيذ
 ،161/1قاج الرتمذ ةديث ةمن.
سننج ،كتاب فضائل اجل ا  ،باب ما جاء فضل من شاب شي؛ة س؛يل اا ،ةنيديث رقنيم
( )3أخرجج الرتمذ
( ،176/1 ،)1631قاج الرتمذ  :هذا ةديث ةمن صحيح غريب.
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املطلب الرابع

حلق شعر الرأس
حكم ح ق شعر الربس ل رجل غير المحر :
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القأأها الىا :للجم نينيور (األةننينيا وقنينيوج للمالكينينية والشنينيافعية ورواينينية عنينين أ نينيد) :بنينيوز
ةلد الرجل شعر رأسج ،وا مام أ د قاج سركج أفضل(.)1
الدلأ أة:
 - 1عن ع؛داا بن جعفر  ب الن  بتهل آا جعفر ثالثا ب يةتيهم ثم بتأاهم
فقاا :ا ت كها ع أ بَأي عأء اليأه  ،ثأم أاا :ادعأها لأي نأي بَأي ،فجأيع نأا َةنأا بفأر
فقاا :ادعها لي الحالٌ ،فةتره فح ق رؤىسنا(.)2
ىجب الءالة :يدج احلديث مبنطوقج على جواز ةلد شعر الرأس.
 - 6عنينين ابنينين عمنينير  ب الن أ  رب ص أ يا أأء ح أأق ع أ شأأعره ىتأأرك عضأأب،
فنهاهم عا ذلك ى اا ":اح قهه َ ب بى اترَهه َ ب"(.)3
ىجأأب الءالأأة :ينينيدج احلنينيديث علنينيى ج نيواز ةلنينيد شنينيعر ال نيرأس ،أو سركنينيج بنينيدوو ةلنينيد ،وهننينيى
رسوج اا  عن ةلد بعضج وسرك بعضج.
القها الثاني :ا ش ور عند ا الكية ورواية عن أ د :ةلد الرجل لشعر رأسج مكروه(.)4
()1

()2

()3

()4

ال؛حنينير الرائنينيد شنينيرح كننينيز النينيدقائد البنينين ينينييم ،371/9 ،ةاشنينيية العنينيدو علنينيى شنينيرح كفاينينية الطالنينيب الربنينياي  ،علنينيي
الصعيد العدو  1116 ،190/6 ،ه  ،ار الفكر ،بريوت  ،اجملمو للنوو  ،317/1ا غين البنين قدامنية
.166/1
أخرجنينيج أبنينيو او سنينيننج ،كتنينياب الرتجنينيل ،بنينياب ةلنينيد ال نيرأس ،ةنينيديث رقنينيم ( ،)1181ص ( ،)117قنينياج
األل؛اي:إسني ني نينينا ه صحيح،مشني ني نينيكاص ا صني ني نينيابيح،حممد بني ني نينين ع؛ني ني نينيد اا اخلطيني ني نينيب التربيز ،حتقيني ني نينيد حممني ني نينيد ناصني ني نينير الني ني نينيدين
األل؛اي(،1667/6،ط1101،)3ه1891-م،ا كتب ا سالمي،بريوت.
أخرج ني نينيج أب ني نينيو او س ني نينيننج ،كت ني نينياب الرتج ني نينيل ،ب ني نينياب الذ اب ني نينية ،ة ني نينيديث رق ني نينيم ( ،)1181ص ( ،)117ق ني نينياج
األل؛اي :إسنا ه صحيح/سلمنيلة األةا ينيث الصنيحيحة،حممد ناصنير النيدين األل؛نياي(،111/3،ط1388،)1ه-
1878م،مكت؛ة ا عار  ،الريا .
ةاشية العدو  ،190/6ا غين البن قدامة.163/1
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قاج الزنايت( )1من ا الكية" :ا ش ور كراهة احللد لغري ا تعمم وا باةة للمتعمم"(.)2
الدلأ أة:
 - 1عنينين أىب سنينيعيد اخلنينيدر وأننينيس بنينين مالنينيك رضنينيي اا عن منينيا عنينين رسنينيوج اا  قنينياج:
"سيكه ف بتت اَتالف ىفر ة ،ه يحسنه القيل ىيسيئه الفعل ،ىيقرعى القرآ ا
يجاىز تأرا يهم( )3يمر أه تأا الأءيا تأرىٌ السأهم تأا الرتيأة ،ا يرجعأه حتأ يرتأء ع أ
فه ب ،هم شر الخ ق ىالخ يقة،طه لما ت هم ى ت هه ،يءعه لل َتاأ ا ىليسها تنأب
ف أ ش أيع ،تأأا أأات هم َأأا بىل أ أأا تأأنهم" .أأالها :يأأا رسأأها ا تأأا سأأيماهم؟ أأاا:
"التح يق"(.)4
ىجب الءالة :ةلد الشعر من مسات اخلوار مما يدج على كراهية احللد.
 - 6قاج رسوج اا " :ليس تنا تا ح ق ىتا س ق( )5ىتا َرٌ(.)7(")6
ىجب الءالة :الن ي عن ةلد الرأس مما يدج على الكراهة.
 - 3عن عائشة رضي اا عن ا قالت َ:ا شعر رسها ا  فهٌ الهفرة( )8ىدى

()1

()2
()3
()4

()5
()6
()7
()8

أبو الع؛اس أ د بن حممنيد احلنيار ي الزننيايت نمني؛ا ،األندلمنيي أصنيال ،فقينيج منيالكي منين أهنيل فنياس .لنيج كتنياب (التفكنير
واالعت؛ار ساريخ ا صنيطفى وبعني أصنيحابج األخينيار ومنين اسني؛ع م منين العلمنياء المنيا ات الصنيوفية األبنيرار) وكتنياب
(سلملة األنوار ذكر ريد الما ات الصوفية األخيار) سو سنة 1168هني ،األعالم للزركلي .611/1
ةاشية العدو .190/6
ترا ي :مجع سرقوص وهي عظم وصل ب غرص النحر والعاسد من اجلان؛ ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد
.111/61
أخرجني نينيج أبني نينيو او سني نينيننج ،كتني نينياب ،بني نينياب قتني نينياج اخل ني نيوار  ،ةني نينيديث رقني نينيم ( ،)1761ص( ،)118صني نينيححج
األل؛اي،ص ني ني ني ني نينيحيح اجل ني ني ني ني نينيامع الص ني ني ني ني نينيغري وزيا سج،حمم ني ني ني ني نينيد ناص ني ني ني ني نينير ال ني ني ني ني نينيدين األل؛ ني ني ني ني نينياي(،691/1،ط1109،)3ه-
1899م،ا كتب ا سالمي.
س ق :رفع صوسج عند ا صي؛ة ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد .111/61
َرٌ :شد الثياب ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد .618/61
أخرجنينيج أبنينيو او سنينيننج ،كتنينياب اجلننينيائز ،ب نياب الننينيوح ،ةنينيديث رقنينيم ( ،)3130ص( ،)311قنينياج األل؛نينياي
سنده ةمن،مشكاص ا صابيح للتربيز .1666/6
الهفرة :شعر الرأس إذا جاوز شحمة األذو  ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد 376/11
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الجمة(. )2()1
ىجأب الءالأة :رسنينيوج اا  كنياو يكنيرم شنينيعر رأسنيج ،ومل يث؛نيت عننينيج أننيج ةلقنيج إال للتحلنينيل
من إةرامج.
الخالصة ىالترجيح:
مم نينيا س نيني؛د ن نينيرى أو للفق نينياء ةل نينيد ش نينيعر الني نيرأس ق نينيوالو ،الق نينيوج األوج ب نينياجلواز واس نينيتدلوا
ب ةا ينينيث صنينيحيحة علنينيى ذلنينيك ،منينين األ لنينية منينياهو سنينينة فعلينينية للنني  ،ألننينيج ةلنينيد ألبننينياء جعفنينير
ر وس م ،وسنة قولية بقولج :اةلقوه كلج أو اسركوه كلج ،وهذه األ لة سنيدج علنيى جنيواز ةلنيد شنيعر
الرأس.
والقنينيوج الثنينياي كراهنينية ةلنينيد شنينيعر النيرأس ،واسنينيتدلوا ب لنينية صنينيحيحة ،النينيدليل األوج ،إو ةلنينيد
الرأس من مسات اخلوار  ،والدليل الثنياي الن نيي عنين احللنيد ،والثالنيث أو رسنيوج اا  كنياو يكنيرم
شعر رأسج وال حيلقج إال للتحلل من إةرامج.
منينين األق نيواج واأل لنينية أرجنينيح القنينيوج األوج ،جب نيواز ةلنينيد شنينيعر ال نيرأس ،ألو األ لنينية علنينيى ذلنينيك
سدج اللة واضحة على اجلواز ،ومن ا أ لة فعلية وأ لة قولينية ،ممنيا يقنيو هنيذا القنيوج ،وبنيالنظر إى
أ لة القوج الثاي ،نالةا أو أ لنيت م السنيدج اللنية واضنيحة علنيى الكراهنية ،فلنيم يننيج النني  عنين
احللنينيد إال قولنينيج لنينييس مننينيا منينين ةلنينيد ،وهننينيى رسنينيوج اا  عنينين ذلنينيك عننينيد ا صنينيي؛ة ،ألو ةلنينيد
الرأس كاو من مظاهر احلزو عند ا صي؛ة عند العرب ،لذلك هنى رسوج اا  عنين ذلنيك نيا
هذا الفعنيل منين عنيدم الرضنيى بقضنياء اا ،أمنيا كوننيج  كنياو يكنيرم شنيعر رأسنيج ف نيذا ال ينيدج علنيى
كراهينينية احللنينيد ،وأمنينيا أو احللنينيد منينين مسنينيات اخل نيوار  ،ف نينيذا ال ينينيدج اللنينية واضنينيحة علنينيى الن نينيي أو
الكراهة.

( )1الجمة :شعر الرأس ما سقيف على ا نك؛  ،سا العروس من جواهر القاموس للزبيد 160/31
( )2أخرجج أبو او سننج،أوج كتاب الرتجل،باب ما جاء الشعر،ةديث رقم(،)7337ص( ،)777صححج
األل؛اي

صحيح سنن أه او .573/9
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حكم ح ق ىتقصير شعر ربس الرجل ل تح ل تا اإلحرا :
اسفد الفق اء على أو احملرم يتحلل من إةرامج ،الد شعر رأسج أو سقصريه ،واحللد أفضنيل
من التقصري(.)1
الدلأ أة:
ص َء ٌَ ال َّبْ َر ْسأهلَبْ ال ؤرؤيَأا ُأال َح َق لَتَأء َْ ْ َّا ال َمس ُأج َء ال َحأرا َ لُ
 – 1قولج سعاى :لََقء َ
َ
ُ
ص ُريا َا تَ َخافْه َ فَأع ُم تا لَم تَأع َمها فَجعأل ُتأا ْدى ُ
ُُ
َ ََ
يا ْرعْ َ
ىس ْكم َىْت َق َ َ
يا ْت َح َق َ
اع ال َّبْ آتن َ
َش َ
ْ ََ َ
ك فَأتحا َ ُري ا.)2(
َذلُ َ
 - 6عنينين أه هرينينيرص  قنينياج " :أأاا رسأأها ا  ال هأأم اغفأأر ل مح قأأيا ،أأالها :يأأا
رسها ا ىالمقصريا ،اا :ال هأم اغفأر ل مح قأيا ،أالها :يأا رسأها ا  ىالمقصأريا،
اا :ال هم اغفر ل مح قيا ،الها :يا رسها ا ىل مقصريا ،اا :ىل مقصريا"(.)3
ىجب الءالة :إو احملرم يتحلل من إةرامج الد شعر رأسج أو سقصنيريه ،واحللنيد مقنيدم علنيى
التقصنينيري ةنينيد الرجنينيل ،لتقدمينينيج اةينينية علنينيى التقصنينيري ،و لنينيدعوص ن ني اا  للمحلق ني ال نينيا
وللمقصرين مرص واةدص.
حكم ح ق المربة لشعرربسها:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القها الىا( :للمالكية) حيرم على ا رأص ةلد شعر رأس ا وهي بدعة حمرمة( .)4ور مواهنيب
اجلليل لشرح فتصر خليل "حيرم على ا رأص أو حتلد رأس ا ألنج مثلة"(.)5
القها الثاني :للجم ور (لألةنا والشافعية واحلنابلة) كراهة ةلد ا رأص شعر رأس ا(.)6
الأأءليل :عنينين أه بنينير ص  قنينياج :ىجأأع ب أأه تهسأ  ىجعأأا فغشأأي ع يأأب ىربسأأب فأأي
حجر اتربة تا به ب ،فصاحت اتربةٌ تا به ب ،ف أم يسأتطع ب يأرد ع يهأا شأيئا ف مأا بفأاٌ
()1

()2
()3
()4
()5
()6

بنيدائع الصنينينائع للكاسنينياي  ،110/6القنيوان الفق ينينية البنينين اجلنيز  ،80/1ةاشنينييتا القلينينيوه وعمنيريص علنينيى من نينيا
الطنينيال؛  ،أ نينيد بنينين أ نيد بنينين سنينيالمة القلينينيوه ،وأ نينيد الربلمنينيي ا لقنينيب بعمنينيريص ،مط؛عنينية مصنينيطفى ال؛نينياه احلل ني ،
مصر( 119/6،ط 1371 ،)3هني1816 -م ،ا غين البن قدامة .303/1
سورص الفتح يية (.)67
متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (.171/3 ،)6388
ةاشية العدو .190/6
مواهب اجلليل لشرح فتصر خليل للخطاب .331/6
ال؛حر الرائد البن ييم  ،371/9ةاشيتا القليوه وعمريص  ، 119/6ا غين البن قدامة .161/1
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

أأاا :بن أأا أأر ع تم أأا أأر تن أأب رس أأها ا  ،ف أأْ رس أأها ا  أأر ت أأا الص أأالقة،
ىالحالقة( ،)1ىالشا ة(.)3(،)2
ىجأأب الءالأأة :بنيراءص الرسنينيوج  منينين الفعنينيل ينينيدج علنينيى الكراهنينية ،فنينياحللد عننينيد ا صنيي؛ة ينينيدج
()4
على عدم الرضا بقضاء اا.
الخالصة ىالترجيح:
من األقواج المابقة نرى أو للفق اء ةلد شعر ا رأص قوالو:
الىا :التحنينيرق ومل يمنينيتدلوا بنينيدليل منينين المنينينة ،إمننينيا ينينيروو أو احللنينيد ةق نينيا مثلنينية فيحنينيرم
علي ا ةلد شعر رأس ا.
ىالثاني ل جمههر :كراهنية ةلنيد ا نيرأص لشنيعر رأسني ا واسنيتدلوا علنيى ذلنيك انيديث صنيحيح،
لنينيذلك أرجنينيح قنينيوج اجلم نينيور بكراهنينية ةلنينيد ا نيرأص شنينيعر رأس ني ا ،ألو شنينيعر ال نيرأس فينينيج مجنينياج ومنينين
الفطرص إكرام شعر الرأس ،وةلقج ينا الفطرص المليمة.
و التحلنينيل منينين ا ة نيرام مل سنينييمر ا نيرأص بنينياحللد إمننينيا أمنينيرت بالتقصنينيري ،ممنينيا ينينيدج علنينيى كراهنينية
ةلد ا رأص لشعر رأس ا.
تح ل المربة تا اإلحرا :
أمج نينيع الفق نينياء عل نينيى أو ا ني نيرأص سقص نينير م نينين ش نينيعر رأس ني ني ا للتحل نينيل م نينين ا ة ني نيرام ،وال س نينييمر
باحللد(.)5
الدلأ أة:
 – 1عن ابن ع؛اس  قاج :قاج :رسنيوج اا " ليس ع النساع ح أق ،لنمأا ع أ
النساع التقصير"(.)6
()1
()2
()3
()4

الحالقة :الت حتلد شعرها عند ا صي؛ة  ،شرح صحيح ال؛خار البن بطاج .690/3
الشا ة :الت سشد يايفا ،ا رجع المابد .690/3
متفد عليج ،أخرجج احلميد كتابج اجلمع ب الصحيح  ،ةديث رقم (.689 /1،)133
ا غين البن قدامة 397/3

( )5ا رجع المابد .310/1
( )6أخرجج أبو او سننج ،كتاب ا ناسك ،باب احللد والتقصري ،ةديث رقم ( ،)1891ص ( ،)667صححج
األل؛اي،صحيح أه او لألل؛اي .61/6
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 - 6عن علي بن أه الب  قاج" :نه رسها ا  ب تح ق المربة
ربسها"(.)1
ىجأأب الءالأأة :علنينيى ا نيرأص سقصنينيري شنينيعر رأسني ا ،ولنينييس علي نينيا ةلقنينيج للتحلنينيل منينين ا ة نيرام.
ا رأص ستحلل من ا ةرام ،بتقصري شعر رأس ا ألو احللد مثلة(.)2
ولقنيد بني الفق نينياء مقنيدار األخنينيذ منين شنينيعرها ،وهنيو بقنينيدر أمنلنية و األمنلنينية رأس األصني؛ع منينين
ا فصل األعلى(.)3

س نينيننج ،كت نينياب ا ناس نينيك ،ب نينياب م نينيا ج نينياء كراهي نينية احلل نينيد للنم نينياء ،ة نينيديث رق نينيم (،)811
( )1أخرج نينيج الرتم نينيذ
 ،619/3قاج الرتمذ فيج اضطراب ،وضعفج األل؛اي،ضعيى سنن الرتمذ .106/1
( )2ا غين البن قدامة .310/1
( )3ا رجع المابد .310/1
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املبحث الثاني
املنفصل حبق شرعي (اخلت ـان)
الختا لغة:
موضنينيع القطنينيع منينين النينيذكر واألنثنينيى( .)1ويقنينياج عنينيذر الغنينيالم ف نينيو معنينيذور ويقنينياج اعنينيذر ف نينيو
معذر اذا خنت ويقاج خفضت اجلاريج ف ي ففوضج واخلف اخلتاو(.)2
تعريف الختا اصطالحا:
َتا الرجل :إزالة قطعة من اجللدص الت سغطي احلشفة الذكر(.)3
َتا المربة :هو قطع أ ىن جزء من اجللدص الت أعلى الفر (.)4
حكم َتا الرجل:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القها الىا :لألةنا وا الكية:اخلتاو ةد الرجاج سنة ميكدص ،من سرك ا لغري عنيذر
مل دز إمامتج وال ش ا سج وإذا اجتمع أهل ا صر على سرك اخلتاو حياريفم ا مام(.)5
الدلأ أة:
أس :الخت أ أأا ،
 - 1عني نينين أه هريني نينيرص  قني نينياج :مسعني نينيت الن ني ني  يقني نينيوج" :الفط أ أأرة َم أ أ ٌ
ىااستحءاد ،ى ص الشارأ ،ىتق يم الظفار ،ىنتف اآل اط"(.)6
ىجأأب الءالأأة :جعنينيل اخلتنينياو منينين الفطنينيرص ،والظنينياهر منينين الفطنينيرص أننينيج المنينينة ،وقرننينيج مبنينيا لنينييس
بواجب ،ج على أنج غري واجب(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ا عجم الوسييف .619/1
الزاهر غريب ألفاظ الشافعي لل رو .396/1
ا رجع المابد .396/1
ةاشية اخلرشي .116/3
احمل ني نينيييف الربه ني نينياي الب ني نينين م ني نينيازص  ،371/1الق ني نيوان الفق ي ني نينية الب ني نينين ج ني نينيز ص( ،)361الفواك ني نينيج ال ني نينيدواي للنف ني نيراو
.607/1
س؛د ختربج ص(.)113
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .131/13
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

 - 6وألنج قطع الشيء من اجلمد يقصد بج التنظيى ،فوجب أو يكوو ممتح؛ا كتقلنييم
األظفار وةلد الشعر(.)1
القها الثاني :للشافعية واحلنابلة:اخلتاو واجب ةد الرجاج(.)2
الدلأ أة:
 – 1قاج سعاى :ثْ َّم بَىحيأنَا لُلَي َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ
يم َحنُيفا.)3(
َ
ك بَ اتَّ ع ت ةَ ل أ َراه َ
ىجب الءالة :أمرنا اا باس؛ا ملة إبراهيم  واألمر يقتضي الوجوب ،ومن ملتج اخلتاو
ا ور صحيح ال؛خار عن أه هريرص  قاج " :اا رسأها ا  :اَتأتا ل أراهيم 
ىهه ا ا ثمانيا سنة القءى "( ،)4وال يفعل ذلك يفذه المن إال عن أمنير اا سعنياى ووةينيج ،ممنيا
يدج على وجوب اخلتاو.
 - 6قولج " :بلق عنك شعر الكفر ىاَتتا"(.)5
ىجأأب الءالأأة :أمنينير رسنينيوج اا  منينين أسنينيلم ةنينيديثا أو فتنينينت ،واألمنينير يفينينيد الوجنينيوب ،ممنينيا
يدج على وجوب االختتاو.
 - 3إو سرت العورص واجب،فلوال أو اخلتاو واجب مل بز هتك ةرمة ا ختوو بالنظر إى
عورسج من أجلج،وألنج من شعار ا ملم فكاو واج؛ا كمائر شعارهم(.)6
الخالصة ىالترجيح:
مما س؛د نرى أو للفق اء ةكم اخلتاو للرجل قوالو:
القأأها الىا :إننينيج سنينينة ميكنينيدص واسنينيتدلوا باحلنينيديث الصنينيحيح أننينيج منينين سنينينن الفطنينيرص كق ني
الشنينيارب ونتنينيى ا بنينييف ،وقراننينيج يفنينيذه المنينينن ينينيدج علنينيى أننينيج ي خنينيذ ةكم نينيا ممنينيا ينينيدج علنينيى أننينيج سنينينة
وليس واج؛ا.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .131/13
ا رجع المابد  ،131/13ا غين البن قدامة .111/1
سورص النحل يية (.)163
أخرجنيج ال؛خنينيار صنيحيحج ،كتنينياب أةا ينيث األن؛ينينياء ،بنينياب قولنيج سعنينياى "واختنيذ اا إبنيراهيم خلنييال" ،ةنينيديث رقنيم
(.1031/6 ،)3316
أخرجج أبو او سننج ،كتاب الط ارص ،باب ا الرجل يملم فييمر بالغمل ،ةديث رقم (،)316
ص ( ،)63وةمنج األل؛اي،صحيح أه او لألل؛اي.181/6
ا غين البن قدامة.111/1
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ىبصأأحاأ القأأها الثأأاني :قنينيالوا :بوجنينيوب اخلتنينياو واسنينيتدلوا ب ننينيج سنينينة أبيننينيا إب نيراهيم ،ولقنينيد
أمرننينيا اا باس؛نينيا سنينينتج ،واحلنينيديث الصنينيحيح ج علنينيى أو إبنيراهيم اختنينينت وهنينيو الثمنينيان  ،ولنينيو مل
يكن اخلتنياو واج؛نيا منيا اختنينت هنيذه المنين ،وكنيذلك اسنيتدلوا انيديث ةمنين ،أو رسنيوج اا 
أمر من خل ا سالم ةديثا باخلتاو ،مما يدج على وجوب اخلتاو ،وبالنظر إى األ لة أرجح
القوج األوج أو اخلتاو سنة ميكدص لقوص الدليل ،ولقد ذكر رسوج اا  اخلتاو مع سنينن الفطنيرص
مما ينيدج علنيى سنينيتج ،أمنيا أ لنية القنيوج الثنياي باس؛نيا ملنية إبنيراهيم ،فملنية إبنيراهيم التوةينيد ،كمنيا كنياو
رسني نينيوج اا  يعلني نينيم أصني نينيحابج أو يقول ني نيوا إذا أصني نيني؛حوا "أصني نيني؛حنا علني نينيى فطني نينيرص ا سني نينيالم ،وكلمني نينية
ا خالص ،و ين ن؛ينا حممد وملة أبينا إبراهيم ةنيفا مملما ،وما كاو من ا شرك ".
وأما ةديث ألد عنك شعر الكفر واختنت ال يدج على الوجوب ،ألو ةلنيد شنيعر الكنيافر
ليس بواجب ،وكذلك اخلتاو ،وأما قوهلم :إو سنيرت العنيورص واجنيب فلنيوال أو اخلتنياو واجنيب مل بنيز
هتك ةرمة ا ختوو بالنظر إى عورسج ،فإنج بوز كشف ا لغري الواجب إمجاعا كما يكشنيى لنظنير
الط؛يب ومعاجلتج ،وأيضا فإهنم جوزوا لغاسل ا يت ةلد عانتنيج ،وذلنيك يمنيتلزم كشنيى العنيورص أو
م ا لغري واجب ،وأما قنيوهلم :إننيج منين شنيعار ا منيلم فكنياو واج؛نيا كمنيائر شنيعارهم ،لنييس كنيل
م نينيا ك نينياو م نينين الش نينيعائر يك نينيوو واج؛ نينيا فالش نينيعائر منقم نينيمة إى واج نينيب كالص نينيلوات اخلم نينيس واحل نينيج
والص نينييام والوض نينيوء ،وإى مم نينيتحب كالتل؛ي نينية وس نينيوب اهل نينيد وسقلي نينيده وإى فتل نينيى في نينيج ك نينياألذاو
والعيدين واألضحية( ،)1من أجل ذلك ذه؛نا إى أو اخلتاو سنة ميكدص.
حكم الختا (الخفاض) ل مربة
للفق اء هذه ا م لة ال ة أقواج:
القها الىا :سنة (وهو رواية لألةنا وقوج للمالكية)(.)2
أس :الخت أأا ،
ال أأءليل :ع نينين أه هري نينيرص  ق نينياج :مسع نينيت الن ني  يق نينيوج":الفط أأرة َم أ ٌ
ىااستحءاد ،ى ص الشارأ ،ىتق يم الظفار ،ىنتف اآل اط"(.)3

( )1حتفة ا و و ب ةكام ا ولو  ،أبو ع؛داا حممنيد بنين أه بكنير بنين أينيوب الزرعنيي ابنين القنييم  ،ص( -699-691
( ،) 698ط1161 ،)1هني ،ار ابن القيم ،الدمام.
( )2احملييف الربهاي البن مازص  ،371/1الفواكج الدواي للنفراو .607/1
( )3س؛د ختربج ص(.)111
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

ةنينيد الرجنينيل وا نيرأص لقولنينيج " لنمأأا

ىجأأب الءالأأة :اخلتنينياو منينين سنينينن الفطنينيرص ف نينيو سنينينة
النساع شقائق الرجاا"(.)1
القها الثاني :للشافعية :ختاو ا رأص واجب(.)2
الءليل:
عن أم عطية األنصارية أو امرأص كانت ختنت با دينة فقاج هلنيا النني " : ا تنهكأ فأْ
ذلك بحظ ل مربة ىبح لل ال عل"(.)3
()4
ىجب الءالة :يدج احلديث على وجوب اخلتاو ةد ا رأص.
القها الثالث :رواية لألةنا وقوج للمالكية واحلنابلة :ختاو ا رأص مكرمة(.)6()5
الدلأ أة:
 – 1عن ابن ع؛اس  عن الن  قاج" :الختا سنة ل رجاا تكرتة ل نساع"(.)7
 - 6عن أىب هريرص  قاج  :قاج رسنيوج اا " : لذا التقأ الختانأا ىجأ الغسأل
بنأزا بى لم ين أزا"(.)8
ىجب الءالة :إو النماء كن فتنينت ع ده  مما يدج على أنج مكرمة ةق ن.
الخالصة ىالترجيح:
مما س؛د نرى أو للفق اء ختاو ا رأص أقواج ال ة:
القأ أأها الىا :إن نينيج س نينينة كم نينيا الرج نينياج ألو النم نينياء ش نينيقائد الرج نينياج ،واس نينيتدلوا باحل نينيديث
الصحيح من سنن الفطرص اخلتاو ،ومل يفرب ب رجل وامرأص.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الفواك ني نينيج ال ني نينيدواي للنف ني نيراو ،607/1أخرج ني نينيج أب ني نينيو او س ني نينيننج،كتاب الط ارص،ب ني نينياب الرج ني نينيل ب ني نينيد ال؛ل ني نينية
منامج،ةديث رقم (،)636ص(،)10صححج األل؛اي،صحيح سنن أه او لألل؛اي131/1
احلاو الك؛ري فقج الشافعي للماور .131/13
أخرجج أبو او سننج ،كتاب األ ب ،باب ما جاء ا اخلتاو ،ةديث رقم ( ،)1673ص( ،)161صححج
األل؛اي،صحيح اجلامع الصغري وزيا سج،لألل؛اي .1611/6
احلاو الك؛ري فقج الشافعي 713/31
تكرتة:حملٌّ (لكرم ن) يعين بم؛؛ج ي ِ
ص ْرو (كرائم) عند أزواج ّن ،ا غرب سرسيب ا عرب .616/6
ّ
احملييف الربهاي البن مازص  ،371/1الفواكج الدواي للنفراو  ،607/1ا غين البن قدامة .107/1
أخرجنينيج ال؛ي ق نينيي سنينيننج ،كت نينياب األش نيربة واحلنينيد في نينيا ،ب نينياب المنينيلطاو يك نينيره عل نينيى ا ختتنينياو وم نينيا ور ا اخلت نينياو،
 ،361/9قاج ال؛ي قي :هذا إسنا ضعيى.
أخرجج ال؛ي قي سننج ،كتاب الط ارص ،باب وجوب الغمل بالتقاء اخلتان  ،163/1 ،صححج األل؛اي  ،إرواء
الغليل ختريج أةا يث منار الم؛يل لألل؛اي .161/1
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ىالقها الثاني :إنج واجب كما الرجاج واستدلوا اديث أم عطية رضي اا عن ا بوجنيوب
اخلتاو ةد النماء.
ىالقها الثالث :إنج مكرمة واستدلوا بدليل ضعيى ،و لينيل صنيحيح ينيدج علنيى أو النمنياء
كن فنت ع ده .
وبعنينيد النظنينير األ لنينية أرجنينيح أو ختنينياو ا نيرأص منينين سنينينن الفطنينيرص ،ولنينييس بواجنينيب وال سنينينة
ميكدص لصحة الدليل ،وألنج مل ير أو الن  خنت بناسج ،أو أمر رنت ال؛نات.
حكم المنفصل تا الختا تا حيث الطهارة ىالنجاسة:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
القأأها الىا :رواينينية األةننينيا وقنينيوج للمالكينينية وقنينيوج للشنينيافعية ورواينينية للحنابلنينية :نينيارص
ا نفصل من اخلتاو(.)1
الءليل:
عا ب ي هريرة بنب لقيب الن ي  فأي طريأق تأا طأرٌ المءينأة ىهأه ْجنأ ٌ  ،فانسأل
،فأأذه فاغتسأأل ،فتفقأأءه الن أأي ف مأأا جأأاع أأاا  :بيأأا َنأأت يأأا ب أأا هريأأرة؟ فقأأاا :يأأا
رسها ا  ،لقيتني ىبنأا جنأ ٌ  ،فكرهأت ب بجالسأك حتأ بغتسأل فقأاا :سأ حا ا ،ل
الم تا ا ينجس"(.)2
ىجب الءالة :ا نييمن نياهر وكنيذلك أجنيزا ه نياهرص ،ممنيا ينيدج علنيى أو ا نفصنيل منين اخلتنياو
اهر س؛عا لط ارص األصل ،كمنيا أو ةكنيم أجنيزاء اة منيي وأبعاضنيج ةكنيم مجلتنيج ،سنيواء انفصنيلت
ةياسج أو بعد موسج(.)3
القأأها الثأأاني :رواينينية لألةننينيا وقنينيوج للمالكينينية وقنينيوج للشنينيافعية و رواينينية للحنابلنينية:ياسنينية
ا نفصل من اخلتاو(.)4

()1
()2
()3
()4

ةاشني نينيية ابني نينين عابني نينيدين  ،361/1مواهني نينيب اجلليني نينيل لشني نينيرح فتصني نينير خليني نينيل للحطني نينياب  ،113/1اجملمني نينيو للنني نينيوو
 ،163/6ا غين البن قدامة .63/1
س؛د ختربج ص(.)76
ا غين البن قدامة .63/1
ةاش ني نينيية اب ني نينين عاب ني نيدين  ،361/1مواه ني نينيب اجللي ني نينيل لش ني نينيرح فتص ني نينير خلي ني نينيل للحط ني نينياب ،113/1اجملم ني نينيو للن ني نينيوو
 ،163/6ا غين البن قدامة .63/1
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الءليل:
عن أه واقد الليثي قاج :ء الن ي  المءينة ىهم يج ه بسنمة اإل ل ىيقطعأه
بليات الغنم اا" :تا طع تا ال هيمة ىهي حية فهي تيتة "(.)1
ىجب الءالة :كل ما يقطع من احلي فحكمج ةكم ميتتج ،مما يدج على أو ا نفصنيل منين
اخلتاو يس ن قنياج بنجاسنية ميتنية اة منيي ،وأننيج ال يصنيلى علينيج لنيذلك ف نيو ينيس ألننيج ال ةرمنية
لج(.)2
الخالصة ىالترجيح:
ممنينيا سنيني؛د نالةنينيا أو للفق نينياء هنينيذه ا م ني لة قنينيوالو :القنينيوج األوج نينيارص ا نفصنينيل منينين
اخلتنينياو ،والنينيدليل قولنينيج " ا نينييمن ال ينينينجس" .ف؛ضنينيعج كنينيذلك نينياهر س نيواء انفصنينيل ةياسنينيج أو
بعنينيد موسنينيج وهنينيذا الفرينينيد ينينيرى نينيارص ميتنينية اة منينيي ،فا نفصنينيل منينين أعضنينيائج نينياهر ،س؛عنينيا لط نينيارص
األصل.
أمنينيا أصنينيحاب القنينيوج الثنينياي قنينيالوا:بنجاسنينية ا نفصنينيل منينين اخلت نياو لقولنينيج " :فمأأا طأأع تأأا
ح أأي فه أأه تي أأت" .ألن نينيج ي خنينيذ ةك نينيم ا يت نية وه نينيذا الفرينينيد ق نينيالوا:بنجاسنينية ميت نينية اة منينيي فالعض نينيو
ا نفصل منج وهو ةي فحكمج ةكم ميتتج ،وألو ا نفصل ال ةرمة لج بدليل أننيج ال يصنيلى علنيى
العضو ا نفصل من احلي ق؛ل فنج.
ولقد رجحت القوج األوج بط ارص ا نفصل من اخلتاو ،ألنج جزء من اة مي لقولج 
احلنينيديث الصنينيحيح" :الم أ تا ا يأأنجس" .فكنينيذلك أج نيزا ه نينياهرص ،س نيواء قطعنينيت مننينيج ةينينيا أو
ميتا.
أمنينيا القنينيوج الثنينياي فاحلنينيديث النينيذ اسنينيتدلوا بنينيج علنينيى قنينيوهلم ضنينيعيى ،واعتمنينيدوا علنينيى أو ميتنينية
آد َ ،)3(فكينيى يكنيرم
اة مي يس ،وهنيذا القنيوج يتعنيار منيع قولنيج سعنياىَ  :ىلََقأء ََ َّرتنَأا َنُأي َ
اا اة مي وبعلج ينجس با وت ،فط ارسج ةيا وميتا من باب التكرق لج وكذلك أجزا ه متصنيلة
أو منفصلة ألهنا جزء من كل.

( )1س؛د ختربج ص()118
( )2ا غين البن قدامة .63/1
( )3سورص ا سراء يية (.)70
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املبحث الثالث
املنفصل من األسنان
يتننينياوج هنينيذا ا طلنينيب ةكنينيم األسنينيناو ا نفصنينيلة منينين الفنينيم ،منينين ةينينيث ارهتنينيا أو ياسنينيت ا
وأقواج الفق اء مع ذكر أ لة كل فريد ،وسنيرجيح أةنيد األقنيواج منيع التن؛ينيج علنيى أو موضنيو اجلناينية
على األسناو وما يرتسب علي ا من قصاص أو ماج ليس حمل اثنا.
حكم السنا المنفص ة تا حيث الطهارة ىالنجاسة:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
الق أأها الىا :لألةن نينيا وه نينيو ظ نينياهر ا نينيذهب وا الكي نينية وق نينيوج للحنابل نينية :نينيارص الم نينين
ا نفصل من اة مي(.)1
الأأءليل :ألو األسنينيناو بع ني اة منينيي ،واة منينيي جبملتنينيج نينياهر ةينينيا وميتنينيا وكنينيذلك بعضنينيج،
وألهنا ال م في ا وا نجس هو الدم(.)2
القأأها الثأأاني :قنينيوج لألةننينيا والشنينيافعية وقنينيوج للحنابلنينية :المنينين ا نفصنينيل منينين اة منينيي
يس(.)3
الءليل :عن ابن عمر  أو الن  قاج" :تا طع تأا ال هيمأة ىهأي حيأة فمأا طأع
تنها فهه تيتة"(.)4
ىجب الءالة :يدج احلديث على حترق أكل ما قطع من ال؛ يمنية احلينية ،اللنية علنيى ياسنية
ا قطو من احلي ألو كل ةرام يس.

()1
()2
()3
()4

ال؛حر الرائد شرح كنز الدقائد البن ييم .181/1
ا رجع المابد  ،181/1ا غين البن قدامة .199/6
ال؛حر الرائد شرح كنز الدقائد البن ييم .181/1
أخرج نينيج اب نينين ماج نينية س نينيننج ،كت نينياب الص نينييد ،ب نينياب م نينيا قط نينيع م نينين ال؛ يم نينية ه نينيو ميت نينية ،ة نينيديث رق نينيم (،)3616
 ، 1076/6صححج األل؛اي،صحيح ابن ماجة لألل؛اي.616/6
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الخالصة ىالترجيح:
للفق اء هذه ا م لة قوالو:
الق أأها الىا :نينيارص الم نينين ا نفص نينيل م نينين اة م نينيي واس نينيتدج عل نينيى أن نينيج ج نينيزء م نينين اة م نينيي
،واة مي اهر كلج ،وكذلك بعضج.
القها الثاني :للفق اء على أو المن ا نفصل يس ،حلديث رسوج اا " تا طع تا
ال هيمة ىهي حية فما طع تنها فهه تيتة".
ومما س؛د أرجح القوج األوج بط نيارص المنين ا نفصنيل منين اة منيي احلنيي ،ألو ا منيلم نياهر
مجيعج وكذلك أسنانج ألهنا جزء منج لقولج  احلديث الصحيح "ل المس م ا ينجس"(،)1
أمنينيا ةنينيديث "تأأا طأأع تأأا ال هيمأأة ىهأأي حيأأة فمأأا طأأع تنهأأا فهأأه تيتأأة" ،فلقنينيد ذكنينير مبعنينير
األكل من ا قطو من ا وهي ةية ،ولقد ب الن  أنج ميت للتنيدليل علنيى حتنيرق أكلنيج ،لقولنيج
سعنينياىْ  :ح َرَتأأت َع َأأي ْك ْم ال َميتَ أةْ ،)2(فنينياة مي نينياهر وحينينيرم أكلنينيج كرامنينية ال سنجيمنينيا ،وأج نيزا ه
اهرص متصلة ومنفصلة ،مما يدج على ارص المن ا نفصل منج.

( )1س؛د ختربج ص(.)76
( )2سورص ا ائدص يية (.)3
111

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

النتائج واخلامتة
احلمنينيد ا رب العنينيا والصنينيالص والمنينيالم علنينيى رسنيولنا الكنينيرق أمنينيا بعنينيد ،لقنينيد أنعنينيم اا علنينيي
بإهناء هذه الرسالة وهي بعنواو( :أةكام ا نفصل من اة مي احلي).
النتائج التي تهص ت لليها:
 - 1ا نفص نينيل م نينين اة م نينيي من نينيج الطاهرومن نينيج ال نينينجس وفتل نينيى ةكم نينيج م نينين ةي نينيث نقض نينيج
للوضنينيوء وأ نينيره علنينيى الص نينيالص ،فالطنينياهر اخل نينيار م نينين غنينيري الم نيني؛يل ال ينينينق الوض نينيوء (كا خ نينياط
وال؛صنينياب) ،والطنينياهر اخلنينيار منينين المنيني؛يل ينينينق الوضنينيوء(كالريح وا نينيين) ،والنينينجس اخلنينيار منينين
المني؛يل ينينق الوضنيوء (كنيال؛وج وا نيذ والنينيو ) ،والنينجس ا نفصنيل منين غنيري المني؛يل فتلنينيى
نقضج للوضوء (كالرعا ،وانفصاج القيح من اجلروح ،وخرو الدم منين اجلنيروح ،ومنين الفصنيد
واحلجامة).
 - 6احلنينيي والنفنينياس يشنينيرتكاو أغلنينيب األةكنينيام الشنينيرعية ،منينين انقضنينياء العنينيدص ،وسنينيرك
الص نينيالص وو قض نينياء ،وع نينيدم الص نينيوم والقض نينياء الةق نينيا ،وس نينيرك الطني نيوا  ،وال بوزهلم نينيا ا ك نينيث
ا مجد ،أومس ا صحى ،و بوز قراءص القريو غي؛ا.
 - 3ا متحاضنينية أننيوا هنينيي :ا متحاضنينية ا مينينيزص ،وا متحاضنينية النينيت هلنينيا عنينيا ص احلنينيي ،
وا ؛تدأص وا تحريص و ممتحاضة النفاس ،وا متحاضة ختتلى عن احلائ والنفمنياء بني و انفصنياج
م نيا ننينياق للوضنينيوء ،فيلزم نينيا الوضنيوء لكنينيل صنينيالص وال يلزم نينيا الغمنيل ودنينير علي نينيا أةكنينيام ا نيرأص
الطاهرص فيما عدا ذلك.
 - 1فنينيرب الفق نينياء بني انفصنينياج اجلنني ةينينيا وانفصنينيالج ميتنينيا ،ف؛انفصنينيالج ةينينيا سنقضنينيي عنينيدص
األم ،ودر علي ا أةكنيام النفنياس ،ويمنيمى ا ولنيو وينييذو أذننيج ،وحيننيك ،وحيلنيد شنيعر رأسنيج،
ويرث.
أما بانفصالج ميتا فلقنيد اختلنيى بني انفصنيالج ق؛نيل نفنيخ النيروح وبعنيد نفنيخ النيروح فينيج ،ففنيي
ةنياج انفصنينيالج ق؛نيل نفنينيخ النينيروح فينيج ال يغمنينيل وال يصنينيلى علينيج باسفنينياب العلمنينياء ،وأمنيا انفصنينيالج بعنينيد
نفنينيخ النينيروح فينينيج يغمنينيل ويصنينيلى علينينيج ،و كنينيال احلنينيال سنقضنينيي عنينيدص األم ودنينير علي نينيا أةكنينيام
النفاس.
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 -1العقوبة ا رتس؛ة علنيى اجلناينية علنيى اجلنني  :ف نيي الدينية إو ولنيد اجلنني ةينيا مث منيات منين
أ ر الضربة ،أو الغرص ةاج انفصالج ميتا من أ ر الضربة ،ووجوب الكفارص ،وةرماو القاسنيل منين
مرياث الدية أو الغرص إو كاو من الور ة.
 - 6نينيارص ةلينينيب األم ،ومشنينيروعية إرضنينيا األم لطفل نينيا وج نيواز لنينيب األم األجنينير علنينيى
إرضا فل نيا ،وحتنيرق بينيع احللينيب وإقامنية بننيوك احللينيب نيا يرتسنيب علنيى ذلنيك اخنيتالط األنمنياب
وإبطاج األنكحة.
 - 7ارص ا نفصل منين الشنيعر واألظفنيار ،وجنيواز االنتفنيا بشنيعر اة منيي ،أمنيا ازالنية شنيعر
اجلمم من ق الشارب ونتى ا بيف وةلد العانة وسقليم األظفارف ي سنة ممتح؛ة إال للمحنيرم
انينيج أو عمنينيرص فيحنينيرم علينينيج األخنينيذ منينين شنينيعره وأظفنينياره ق؛نينيل التحلنينيل منينين ا ةنيرام ،ويمنينيتحب فنينين
ا نفصل من ذلك.
 -9حترق النم و هو نتى احلاج؛ إال أو يشوها ا رأص ،وجواز ةلد شعر وجج ا نيرأص،
إو ن؛ت هلا حلية أو شارب.
 -8اسفاب الفق اء على كراهية نتى الشيب.
 -10جواز ةلد وسقصريشعر الرأس ةد الرجل ،وكراهية ةلد ا رأص لشعر رأسني ا ،إال
أهنم أمجعوا على أو ا رأص سق شعرها ،للتحلل من ا ةرام وال سيمر باحللد.
 -11اخلت نينياو س نينينة ميك نينيدص ة نينيد الرج نياج ،وم نينين س نينينن الفط نينيرص ق نينيي ة نينيد ا نيرأص ،و نينيارص
ا نفصل من اخلتاو.
 -16ارص ا نفصل من األسناو.
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التهصيات:
 – 1ين؛غي على عامة ا ملم معرفة ا نفصل النينجس وكيفينية التط نير مننيج ،والتفرينيد بني
ما يمتوجب الوضوء وما يمتوجب الغمل.
 – 6سوعي نينية النم نينياء ب ةك نينيام احل نينيي والنف نينياس واالستحاض نينية ألمهي نينية ذل نينيك وسني ني ريه عل نينيى
الط ارص الت هي شرط من شروط صحة الصالص.
 – 3من كماج الدين ا سالمي اهتمامج بنظافة اجلمم عنين رينيد ةلنيد أو قني أو إزالنية
كنينيل منينيا فينينيج أذى،فيجنينيب سعلنييم أوال ننينيا هنينيذه الفطنينيرص المنينيليمة لتط؛يق نينيا اقتنينيداء بمنينينة ن؛يننينيا الكنينيرق
ولمالمة أجمامنا.
 -1على علماء ا ملم عند ا فنيتاء مم لة ممتجدص أو ي ني؛ي نينوا احلكم الشرعي مع
ا ستدالج ب لة س نيييد قوهلم لتعم الفائدص على اجلميع ،وليمتفيد الب العلم من ذلك.
ىا المهفق.
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املراجع
أوالً:القرآن الكريم وعلومه:
( )1القرآن الكرمي.
( )2ابننا البننري ،أبننب بكننر بنننب بننا ننباه ،أحك ن ا القننرآن ،دار الكتننا البين ن  ،بننت ،
(ط 1121 ،)2هن – 2002ا.
( )2الشبرا ي ،بنب متبيل ،تفست القرآن ،ط ب أخ ر ال با.
( )1طنط ي ،بنب س ب ،التفست البس ط ليقرآن الكنرمي ،مط بن السنب د  ،مصنر( ،ط،)2
 1102هن 1892 -ا.
( )5القننرطي ،أبننب ننباه بنننب بننا أ ننب بننا أي بكننر بننا ننر  ،اجل ن مح احك ن ا القننرآن،
مؤسس الرس ل  ،بت ( ،ط 1121 ،)1هن 2002 -ا.
ثانياً:مراجع الحديث الشريف:
بننا مبس ن بننا م ننران،
( )2ااص ن ي ،أبننب نب ن أ ننب بننا ننباه بننا أ ننب بننا إس ن
املسنب املستخرج ي ص ح اإلم ا مسي ،دار الكتا البين  ،بت .
( )1اال ن ي ،بنننب ن صننر الننب ا ،متن ا املنن ت التبي ننف ين قن السننن  ،دار الرا ن  ،الر ن ،
(ط1111 ،)1هن.
( )9اال ي ،بنب ن صر الب ا ،ضنب سننا الذمن ي ،مكت ن املبن ر  ،الر ن ( ،ط،)1
 1120هن 2000-ا.
( )8اال ن ي ،بن ننب ن ص ننر ال ننب ا ،إر اء الغي ن ت ج ننر ي أح د ننس من ن ر الس ن  ،املكت ننا
اإلسالمي( ،ط 1288،)1هن 1818-ا.
( )10آب دي ،أبب الط ا بنب مشس احلف البظ  ،بن املب بد شر سنا أي دا د ،املكت ن
السيف ب ملب ن املنبر ( ،ط 1299،)2هن – 1829ا.
( )11ابنا بطن  ،أبننب احلسنا ينني بنا خين بنا نب املين  ،شنر صن ح ال خن ر  ،مكت ن
الرشب ،الر ( ،ط1122 )2هن 2002 -ا.
( )12ابننا بي ن ن ،اامننت ننالء الننب ا ينني الف رسنني ،ص ن ح ابننا ح ن ن بذت ننا ابننا بي ن ن،
مؤسس الرس ل  ،بت ( ،ط 1111 ،)2هن 1882 -ا.
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()12
()11
()15
()12
()11

()19
()18
()20
()21
()22
()22
()21

ابا م ج  ،أبب باه بنب أي ز ب القنز ي ،سننا ابنا م جن  ،حتق نف بننب نؤاد نب
ال قي ،مط ب دار إح ء الكتا البرب .
اب ننا حا ننر البس ننقالي ،أ ننب ب ننا ي نني ب ننا بن ننب،تيخ احل ننت ت ج ننر ي أح د ننس
الرا بي الك ت،مؤسس قرط ( ،ط 1112،)1هن 1885-ا.
ابا ح ا ،أبب نر الرب ح با ح ا اازدي،اجلن مح الصن ح مسننب اإلمن ا الرب نح بنا
ح ا ،مكت الثق الب ن .
ابننا رجننا ،ز ننا الننب ا أبننب الفننرج ،ننتح ال ن ري شننر ص ن ح ال خ ن ري ،مكت ن الغرب ن ء
ااثر  ،املب ن املنبر ( ،ط 1111 ،)1هن 1882-ا.
أبب نب  ،أ ب با ب اه با أ نب بنا إسن ف بنا م نران ااصن ي،مبر الصن ب ،
حتق ننف ن د ب ننا بس ن الب نزازي ،دار ال ننبطا لينش ننر ،الر ن ( ،ط1118 ،)1ه ن ن-
1889ا.
ال خن ري ،أبننب ننباه بنننب بننا ا ن  ،صن ح ال خن ري ،املكت ن البصننر  ،بننت ،
(ط1119 ،)2هن .1881 -
ال غبي ،احلسني با مسببد ،شر السن  ،املكتا اإلسالمي ،بت  ،ط1102 ،2هن
 1892ا.ال قنني ،أبننب بكننر أ ننب بننا احلسننني بنا ينني ،السنننا الكننيف ت ين اجلننبهر النقنني،
(ط1252 ،)1هن.
ال ق نني ،أب ننب بك ننر أ ننب ب ننا احلس ننني ب ننا ي نني ،الس نننا الك ننيف  ،مط ب ن ي ننس دا ننر
املب ر النظ م  ،ح بر أب د1211 ،هن.
ال قي ،أبب بكر أ ب با احلسني با يي ،مبر السنا اآلث ر ،دار الب ي ،الق هر ،
(ط1112 ،)1هن 1881-ا.
ال قنني ،أبننب بكننر أ ننب بننا احلسننني بننا يي،اجل ن مح لشننبا اإل ن ن ،مكت ن الرشننب،
الر ( ،ط1122 ،)1هن2002 -ا.
الذم ن ي ،أبننب س ن بنننب بننا س ن بننا سننبر  ،اجل ن مح الص ن ح لسنننا الذم ن يل
حتق ف أ ب بنب ش كر ،مط ب مصطف ال ي احليي.
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()25
()22
()21

()29
()28
()20
()21
()22
()22
()21
()25
()22

ني لال خن ن ري مس نني ل،حتق ف ي نني

احلن ننبي ،بن ننب ب ننا ت ننب  ،اجلن ننح ب ننني الصن ن
حسني ال باب ،دار ابا حزا.
ال ننبار قط نني ،ي نني ب ننا ن ننر ،س نننا ال ننبار قط نني ،مؤسسن ن الرسن ن ل  ،ب ننت ( ،ط،)1
1121هن 2001-ا.
البارمي ،أبب بنب باه با نب النر ا بنا الفبن بنا نراا ،مسننب النبارمي الشن ت
بلسن ن ن نننا الن ن ن ننبارميل،حتق ف حسن ن ن ننني سن ن ن نني أسن ن ن ننب الن ن ن ننبارا  ،دار املغن ن ن نني ،الر ن ن ن ن ،
(ط1121،)1هن 2000-ا.
ن ن ثبر ا طن ن ب ،دار
ال ننب يني ،أب ننب ش ننا ه ش ننت ب ننا شن ن رزاد ب ننا ش ننت ،الفرد
الكتا البين  ،بت ( ،ط1102،)1هن 1892-ا.
الز يبنني ،مجن الننب ا أبننب بنننب ننب اه بننا بسن بننا بنننب ،نصننا الرا ن اح د ننس
اهلبا ،مؤسس الر ن ،جب .
الساسننت ي ،أبننب دا د سنني ن ن بننا ااشننبس ،سنننا أي دا د ،ب ننا اا ك ن ر الب ل ن ،
الر .
الس بطي ،جال الب ا ب الر ا با أي بكر  ،سنا النس ي بشر اإلم ا السنبي،
دار املبر  ،بت (بب ن ط ب )
الس بطي ،جال الب ا ب الر ا با أي بكر مجح اجلبامح اجلن مح الك نت ت احلنب س
اجل مح الصغت ز ا به ،دار الكتا البين  ،بت ( ،ط1121،)1هن 2000-ا.
الشننبك ي ،بنننب بننا ينني بننا بنننب بننا ننباه ،ن ن اا طن ر ،شننرك القننب ليتان ر ،
الق هر ( ،ط 1128 ،)1هن 2009 -ا.
الط ن نيفاي ،أب ننب الق س ن ن س نني ن ن ب ننا أ ننب ،املبا ن ن الك ننت ،حتق ننف ننبي باجمل ن ننب
السيفي ،مكت ابا ت ن  ،الق هر (بب ن ط ب ).
الب نني ،أب ننب بن ننب بن ننبد ب ننا أ ننب  ،ش ننر س نننا أي دا د ،مكت ن ن الرش ننب ،الر ن ن ،
(ط1120 ،)1هن 1888 -ا.
الب نني ،أبننب بنننب بنننبد بننا أ ننب ،نننب القن ريء شننر صن ح ال خن ري،دار الكتننا
البين  ،بت ( ،ط1121 ،)1هن 2001 -ا.
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(بننب ن

( )21القننز ي ،بنننب بننا ز ننب ،سنننا ابننا م ج ن  ،دار إح ن ء الكتننا البرب ن  ،بننت
ط ب ).
( )29القشننتي ،أبننب حسننني مسنني بننا حا ن ج ،ص ن ح مسنني  ،ت طي بت ن ة ن اإلبت ن ج
ملقتفنني أس ن ن ب كت ن ب مسنني بننا احلا ن ج رنننب بننا بنننب مرتب ن الزب ننبي ،دار ط ن ،
الر ( ،ط1121 ،)1هن 2002-ا.
( )28الي ثي ،حيىي با حيىي املبط بر ا الي ثي ،دار الغرب اإلسالمي( ،ط 1111 ،)2هن -
1881ا.
( )10امل ن ركفبري ،أبننب البي ن بنننب بننا ننب الننر ا بننا ننب الننرح  ،حتف ن ااحننب ي بشننر
ج مح الذم ي ،دار الفكر (بب ن ط ب ).
( )11النس ن ن ي ،أب ن ننب ن ننب ال ن ننر ا أ ن ننب ب ن ننا ش ن ننب ا ،مؤسس ن ن الرس ن ن ل  ،ب ن ننت ( ،ط،)1
1121هن 2001 -ا.
( )12النننب ي ،ب نني ال ننب ا حي ننىي ب ننا ش ننر  ،ص ن ح مس نني بش ننر الن ننب ي ،املط ب ن املص ننر
ب ازهر(،ط 121 ،)1هن 1828 -ا.
ثالثاً:مراجع الفقه الحنفي :
( )12ابا بب ا ،بنب با أمني با نر بنا نب البز نز ،رد ارتن ر ين النبر املختن ر شنر
تنب ر اابص ر ،دار مل الكتا ،الر ،ط ب خ ص 1122 ،هن 2002-ا.
( )11ابا جن  ،ز ا الب ا با إبراه با بنب ،ال نر الرا نف شنر كننز النبق ف ،دار الكتنا
البين  ،بت ( ،ط 1119،)1هن 1881 -ا.
( )15ابننا من ز  ،برهن ن الننب ا أي املبن يل بنننبد بننا أ ننب بننا ننب البز ننز ،املن ط اليفهن ي ت
الفق النبن ي ،دار الكتا البين  ،بت ( ،ط1121 ،)1هن 2001-ا.
( )12الز يبنني ،خننر الننب ا ثن ن ن بننا ينني احلنفنني ،ت ننني احلق ن ف شننر كنننز الننبق ف ،دار
الكتا اإلسالمي،الق هر 1212 ،هن.
( )11السرخسنني ،أبننب بكننر بننا بنننب بننا سن  ،كت ن ب امل سننبط ،دار املبر ن  ،بننت  ،ل ن ن ن
(بب ن ط ب ).
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( )19ش ن ن ن خي زاد  ،ن ننب ال ن ننر ا ب ن ننا بن ن ننب ب ن ننا س ن نني ن ن ،نح ااهن ن ننر ت ش ن ننر ميتق ن ن ن
ااحبر،حتق ن ننف خي ن ن ن نن ن نران املنص ن ننبر ،دار الكت ن ننا البين ن ن ن  ،ب ن ننت 4141 ،ه ن ن ن -
4111ا.
( )18الب ي ،أبب بنب بنبد با أ ب ،ال ن ن ت شنر اهلبا ن  ،دار الفكنر ،بنت ( ،ط،)1
1100هن1890-ا.
( )50الك س ن ي ،ننالء الننب ا أي بك نر بننا مسننببد ،بننبا ح الصننن ح ت ترت ننا الش نرا ح ،دار
الكتا البين  ،بت ( ،ط1102 ،)2هن1892-ا.
( )51امل باي ،بالغي الغن ني ،الي ب ت شر الكت ب ،املط ب املنت ت اازهر( ،ط،)1
1211هن1855-ا.
( )52نظ ا ،مج ما ينن ء اهلننب ،الفتن اهلنب ن  ،دار الكتنا البين ن  ،بنت ( ،ط،)1
1121هن2000-ا.
رابعاً:مراجع الفقه المالكي :
( )52ااصن ي ،م لن بننا أنننس بننا م لن بننا ن مر ،املب نن الكننيف  ،دار الكتننا البين ن ،
بت ( ،ط1115 ،)1هن 1881-ا.
( )51ابننا جننزي ،أبننب الق سن بنننب بننا أ ننب ،القنبانني الفق ن ت تيخن من ها امل لك ن ،
حتق ف بنب با س بي بنب مبالي (بب ن ط ب ).
( )55ابننا رشننب ،بنننب بننا أ ننب بننا بنننب بننا أ ننب ،ببا ن اجملت ننب هن ن املقتصننب (بننب ن
ط ب ).
( )52ابا ب اليف ،أبب نر بسن بنا نباه بنا بننب النننري اانبلسني ،اإلسنت ك ر ،دار
الب ي ،الق هر ( ،ط1111 ،) 1هن 1882-ا.
( )51ال غ ننبادي ،أب ننب بن ننب ننب البه ن ن ب ي نني ب ننا نص ننر ،اإلش ن نرا ي ن ن نك ننا مس ن ن
ا ال  ،دار ابا حزا ،بت ( ،ط1120 ،)1هن1888 -ا.
( )59احلطن ب النير ي ،مشننس الننب ا أبننب ننباه بنننب بننا بنننب بننا ننب الننر ا الطرابيسنني،
مباه ننا اجلي ن لش ننر خمتص ننر ا ي ن  ،دار ن مل الكت ننا ،ط بن ن خ ص ن 1122 ،ه ن ن-
2002ا.
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( )58ا رشنني ،بنننب بننا ننباه بننا ينني ،ح شن ا رشنني ين خمتصننر سن بي خي ن  ،دار
الكتا البين  ،بت ( ،ط1111 ،)1هن1881-ا.
( )20البسننبقي ،بنننب ر ،ح شن البسننبقي ين الشننر الك ننت ،دار إح ن ء الكتننا البرب ن
(بب ن ط ب ).
( )21الشنننق طي،بنب بننا الش ن ي بننا أ ننب،ت ني املس ن ل شننر تننبر ا الس ن ل إ أقننرب
املس ل ،دار الغرب اإلسالمي،بت (،ط1885،)2ا.
( )22البب ي ،يي الصب بي ،ح ش البب ي ي شر كف الط لا الرب ي ،دار الفكنر،
بت 1112 ،هن.
( )22القن نرات ،شن ن ب ال ننب ا أ ننب ب ننا إدر ننس ،الن ن خت  ،دار الغ ننرب اإلس ننالمي ،ب ننت ،
(ط1881 ،)1ا.
( )21القرطي ،أبب البل ب بنب بنا أ نب بنا رشنب ،ال ن ن الت صن  ،دار الغنرب اإلسنالمي،
بت ( ،ط1101 ،)1هن1891-ا.
( )25القرطي ،أبب نر بس با ب اه با بنب با ب اليف بنا صن النننري ،الكن ت
ت ق ن ن أه ن ن املب ن ن ن امل ن ن لكي ،دار الكت ن ننا البين ن ن  ،ب ن ننت ( ،ط1112 ،)2ه ن ن ن -
1882ا.
( )22الب نبري ،أبننب ننباه بنننببا بسن بننا أي الق سن  ،التن ج اإلكي ن ملختصننر خي ن ،
دار الفكر ،بت 1289 ،هن.
( )21املنبت ،يي با خي املصري ،كف الط لا الرب ي ي رس ل ابا أي ز ب القنت اي،
مكت ا جني( ،ط1101 ،)1هن1891-ا.
( )29النفرا ي،أ ننب بننا ةن ن بننا س ن مل بننا م ن ن  ،الفباك ن الننب اي ي ن رس ن ل ابننا أي ز ننب
القت اي ،دار الكتا البين  ،بت ( ،ط1119 ،)1هن1881 -ا.
خامساً:مراجع الفقه الشافعي:
( )28أبب شا ه ،أ ب با احلسنني ،نتح القر نا اجمل ا،داراح ن ء الكتنا البرب ن 1290 ،ه ن
 1820ا.( )10ال اتمنني ،سنني ن ن بننا بنننب بننا نننر ،ال اتمنني ين ا ط ننا ،دار الكتننا البين ن ،
بت ( ،ط1111 ،)1هن1882-ا.
711

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

( )11الرا بنني ،ابننب الق س ن ننب الكننرمي بننا بنننب بننا ننب الكننرمي ،البز ننز شننر الننبج ز ،دار
الكتا البين  ،بت  ،ط1111 ،1هن1881 -ا.
( )12الرمينني ،بنننب بننا أي الب ن ابننا شن ب ،هن ن ارتن ج إ شننر املن ن ج ،دار الكتننا
البين 1111 ،هن1882-ا.
( )12الش ن ن ن بي ،بنن ن ننب بن ن ننا إدر ن ن ننس ،ااا ،دار الب ن ن ن ء ،املنصن ن ننبر ( ،ط 1122 ،)1هن ن ن ن-
2001ا.
( )11الش نرب ي ،بنننب بننا أ ننب  ،اإلقن ن ه ت ح ن ألف ن أي شننا ه ،مط ن بح اهل ا ن املصننر
الب م ليكت ب ،ط ب 1121هن2002-ا.
( )15الشرب ي ،بنب با أ ب  ،مغي ارت ج إ مبر مب ي ألف املن ن ج ين منن من ن ج
الط ل ني ،دار املبر  ،بت ( ،ط1119 ،)1هن1881 -ا.
( )12الش نتازي ،أبننب اس ن ف إب نراه بننا ينني بننا بس ن  ،امل ن ب ت ق ن الش ن بي ،حتق ننف
بنب الزح يي ،البار الش م  ،بت ( ،ط1112 ،)1هن1882 -ا.
( )11الغزايل ،أبب ح مب بنب با بنب با بننب ،البسن ط ت املن ها ،دار الكتنا البين ن ،
بت ( ،ط1122 ،)1هن2001-ا.
( )19القي ننبي نننت  ،أ ننب بننا أ ننب بننا سننالم  ،أ ننب اليفلسنني ،ح ش ن ت ن ي ن من ن ج
الط ل ني ،مط ب مصطف ال ي احليي ،مصر( ،ط1215 ،)2هن1852 -ا.
( )18امل ن ردي ،أبننب احلسننا ينني بننا بنننب بننا ح ننا ،احل ن ي الك ننت ت ق ن الش ن بي،دار
الكتا البين  ،بت (ط1111 ،)1هن1881 -ا.
( )90النننب ي ،بنني الننب ا حيننىي بننا شننر  ،اجملنننبه شننر امل ن ب ليشنتازي ،مكت ن اإلرشن د،
جب .
سادساً:مراجع الفقه الحنبلي :
( )91اب ننا قبام ن  ،مب ننف ال ننب ا أب ننب بن ننب ننباه ب ننا أ ننب ب ننا بن ننب ،املغ نني ش ننر خمتص ننر
ا رقي ،دار مل الكتا ،الر ( ،ط1102 ،)1هن1892 -ا.
( )92ابا قبام  ،مب ف الب ا أبب بنب باه با أ ب با بنب ،الك ت ،دار هار.
إب نراه بننا بنننب بننا ننب اه بننا بنننب ،امل ننبه
( )92ابننا مفيننح ،بره ن ن الننب ا أبننب إس ن
شر املقنح ،دار الكتا البين  ،بت ( ،ط1119 ،)1هن1881 -ا.
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()91
()95
()92
()91
()99
()98

االقنن ه نا منن اإلقنن ه ،ن مل الكتنا،

ال ب  ،منصبر با نبنس بنا إدر نس ،كشن
بت ( ،ط1111 ،)1هن1881-ا.
الزركشنني ،مشننس الننب ا بنننب بننا ننباه املصننري ،شننر الزركشنني ين خمتصننر ا رقنني،
مكت الب ك ن ،الر ( ،ط1112 ،)1هن1882-ا.
املننر زي ،إسن ف بننا منصننبر ،مسن اإلمن ا أ ننب بننا أ ننب حن ن إسن ف بننا راهب ن ،
اجل مب االسالم  ،املب ن املنبر  ،ط1125 ،1هن2001 -ا.
البث ن ننني ،بن ننب صن ن ح ،الش ننر املنت ننح ين ن زاد املس ننتقنح ،دار اب ننا اجل ننبزي ،املنيكن ن
البرب السببد ( ،ط1129 ،)1هن.
املقبسي ،ء الب ا ب الر ا با إبراه  ،البنب شنر البننب  ،دار الكتنا البين ن ،
بت ( ،ط1111 ،)1هن1880-ا.
النابي ،ب الر ا با بنب با ق س الب صني احلن يي ،ح شن النر املربنح شنر
زاد املستقنح( ،ط1281 ،)1هن.

سابعاً:مراجع الفقه العام :
( )80اآلجري ،أبب بكر بنب با احلسني با باه ،أخال البين ء،ر س إدارا ال نب
البين اإل ت ء الب ب اإلرش د ،املنيك البرب السببد 1289 ،هن 1819-ا.
( )81ابن ن ننا املن ن ن ن ر ،أبن ن ننب بكن ن ننر بنن ن ننب بن ن ننا إب ن ن نراه  ،اإلمج ن ن ن ه ،مكت ن ن ن الفرق ن ن ن ن ،ان ن ن ن ن،
(ط1120،)2هن1888-ا.
( )82ابننا املنن ر ،أبننب بكننر بنننب بننا إبنراه  ،اا سننط ت السنننا اإلمجن ه اإلخننتال  ،دار
ط  ،الر ( ،ط1105 ،)1هن1895 -ا.
( )82ال ن ر ،الننبكتبر بنننب ينني ،خيننف اإلنس ن ن بننني الطننا القننرآن ،الننبار السننببد لينشننر
التبز ح،جب ( ،ط1112 ،)9هن– 1881ا.
( )81الزح ي نني ،ال ننبكتبر ه ن ن  ،الفق ن ن اإلس ننالمي أدلتن ن  ،دار الفك ننر( ،ط1101 ،)1ه ن ن-
1891ا.
( )85زار اا ق ن ن ن الشن ن ننابن اإلسن ن ننالم  ،املبسن ن ننب الفق ن ن ن الكب ت ن ن ن  ،دار السالس ن ن ن ،
الكب ا ،الط ب الث ن .
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()82
()81

اب ننا الق ن  ،أب ننب ننباه بن ننب ب ننا أي بك ننر ب ننا أ ننبب الزر نني ،حتف ن امل ننبد د ب حك ن ا
املبلبد ،دار ابا الق  ،البم ا( ،ط1121 ،)1هن.
ب ب  ،أبب إ بنبد با ب اليط با بنبد ،اجل مح احك ا الصنال  ،مؤسسن
الرس ل ( ،ط2001 ،)1ا.

ثامناً:مراجع اللغة والمعاجم:
( )89اازهننري ،أبننب منصننبر بنننب بننا أ ننب ،الزاهننر ت ةر ننا ألف ن الش ن بي ،دار ال ش ن ر
اإلسالم .
( )88اب ننا ااث ننت ،ننب ال ننب ا أي الس ننب دا امل ن ن را ب ننا بن ننب اجل ننزري ،الن ن ن ت ةر ننا
احلب س ااثر ،دار إح ء الذا البري ،بت .
( )100ابا س به ،أبب احلسا يي بنا إ ن املرسني ،دار الكتنا البين ن  ،بنت ( ،ط،)1
1121هن2000 -ا.
( )101ابننا منظننبر ،مج ن الننب ا أبننب الفب ن بنننب بننا مكننرا بننا ينني بننا أ ننب أي الق س ن ،
لس ن البرب ،دار املب ر  ،الق هر .
( )102اجلرج ي ،يي با بنب ،التبر ف  ،مكت ل ن ن ،بت 1895 ،ا.
( )102البمشقي ،أ ب با مصطف  ،اليط ت اليغ (مبا أ ء ااش ء) ،دار الفبن ي ،
الق هر .
( )101الرازي ،بنب با أي بكر با ب الق در ،خمت ر الص  ،دار الفكر ،بت ( ،ط،)1
1118هن1889-ا.
( )105الرصن ه ،أبننب ننب اه بنننب اانصن ري ،شننر حننب د ابننا ر ن  ،دار الغننرب اإلسننالمي،
بت ( ،ط1882 ،)1ا .
( )102الزب ننبي ،بنننب مرتب ن احلس ن ي ،ت ن ج البننر مننا ج نباهر الق ن مب  ،مط ب ن حكبم ن
الكب ا ،الكب ا ،ط  ،1825-1295الكب ا.
( )101الف بمي ،أ ب با بنب بنا يني املقنري ،املصن املننتت ةر نا الشنر الك نت ،املكت ن
البين  ،بت .
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( )109الكف ننبي ،أبن ننب ال ق ن ن ء أ ننبب ب ننا مبس ن ن احلس ن ن ي ،الكي ن ن مبا ن ن ت املص ننطي
الفر اليغب  ،مؤسس الرس ل  ،بت ( ،ط1118 ،)2هن1889-ا.
( )108كنب ن ن ن ن ،أ ن ن ننب بنن ن ننب ،املبسن ن ننب الط ن ن ن الفق ن ن ن  ،دار النف ن ن ن س ،بن ن ننت ( ،ط،)1
1120هن–2000ا.
( )110ن ننح اليغ ن البرب ن ن  ،املبا ن البسن ن ط ،مكت ن الش ننر  ،مص ننر( ،ط1125 ،) 1ه ن ن-
2001ا.
ي م نن التبن ر  ،حتق نف بننب البا ن  ،دار
( )111املن ي ،بنب ب الرؤ  ،التبق
الفكر املب صر ،بت  ،ط1110 ،1هن.
تاسعاً:مراجع التراجم :
با م ران ،مبر ن الصن ب ،
( )112ااص ي ،أبب نب أ ب با باه با أ ب با إس
حتق ننف ن د ب ننا بس ن الب نزازي ،دار ال ننبطا لينش ننر ،الر ن ( ،ط1118 ،)1ه ن ن–
1889ا.
( )112اب ننا ننب ال ننيف ،أب ننب ن ننر بسن ن ب ننا ننباه ،اإلس ننت ب ب ت مبر ن ن ااص ن ب ،دار
اإل الا ،ن ن ااردن( ،ط1122 ،)1هن 2002 -ا.
( )111الزركي نني ،خ ننت ال ننب ا ب ننا بن ننبد ب ننا بن ننب ب ننا ي نني ب ننا ن ن ر  ،اا ننالا ،دار البين ن
لينال ني ،بت ( ،ط2002 ،)15ا.
عاشراً:الرسائل واألبحا :
( )115الصغت ،أم بنا بنب با ح ،أحك ا املنفصن ت الفقن اإلسنالمي ،رسن ل دكتنبرا ،
ج مب اإلم ا بنب با سببد ،الر 1128 ،هن.
( )112ي ن نننح الفق ن اإلسننالمي الص ن در ننا نننح الفق ن اإلسننالمي الت ن بح ملنظن ن امل نؤمتر
اإلسالمي ،الب ر الث ن ملؤمتر الفق اإلسالمي ،الببد الث ي1101 ،هن 1892-ا.
( )111ين اجملنننح الفق نني اإلسننالمي الصن در ننا رابطن البن مل اإلسالمي،السننن الث ن ن ،مكن
املكرم ،الببد الرابح 9041،ه9191-ا
( )119ه ا ك ر البين ء ب ملنيك البرب السببد  ،ال ب البين هل ا ك ر البين ء ،ر سن
ادار ال ب البين اإل ت ء.
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ال ـ ـ ـفهـ ـ ـارس
أولًا ًً :فهرسًاآلياتًالقرآنيةًالواردةًفيًالبحثًحسبًترتيبًالقرآنً .
ثانيًا ًً :فهرسًاألحاديثًالنبويةًالتيًوردتًفيًالبحثًحسبًاألحرفًاألبجديةً .

ثالثاً ًً :فهرسًاآلثارًحسبًاألحرفًاألبجديةً .
رابعًا ًً :فهرررسًالشخصررياتًالررواردةًفرريًالبحررثًحسرربًاألحرررفًاألبجررد ً(مررغًريرررً
اعتبارًلرًِ"الً،ابغً،أمً،أبو") ً

خامسًا ًً :فهرسًالموضوعاتً .
ً
ً
ً
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فهرسًاآلياتًالقرآنيةًالواردةًفيًالبحث ً
حسبًترتيبًالقرآن ً
السورة ً
البقرة
البقرة
البقرة
البقرة

اآلية ً
171
197
222
211

ِ
(َ )1وأُم َهاتُ ُكم م
اع ِة
َخ َااتُ ُك ْم م َ ْ المر َ
الَّلِِت أ َُْ َ
ضَ
ض ْعنَ ُك ْم َوأ َ
ُ
ِ
ََّّل َة َوأَنْبتُ ْم َُ َك َاُى
ال
ا
ا
ب
ر
ق
ب
ت
ال
ا
ا
ن
آم
ي ْ
ذ
( )7يَا أَيبُّ َها الم َ َ ُ َ ْ َُ م
(َ )7وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍ ْ أَ ْن يبَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا إِال َخََأً َوَم ْ ْ قَبتَ َل ُم ْؤِمنًا

النساُ
النساُ
النساُ

21
41
92

ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ
ُحِّرَم ْ
يد اللمهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْ ْ َحَرٍج
َما يُِر ُ
ِ
قُل ال أ َِِ ُد ِِ ما أ ِ
ُوح ََ إِ َم
َل ََُمرًما َعلَى طَاع ٍم يََْ َع ُمهُ
َ
ْ
ِ
ٍ
َحمرْمنَا ُك مل ذُ ظُُفر ...
ث ...
َوُُيَِّرُم َعلَْي ِه ُم ْ
اْلَبَائِ َ
ولَ مما ََّلَ ِ
ت الْعِ ُي ...
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ م ِ
يم َحني ًفا ...
ُثُم أ َْو َحْيبنَا إِلَْي َ
ك أَن اتمب ْع ملةَ إبْبَراه َ
آد َم ...
َولَ َق ْد َكمرْمنَا بَِِن َ
ِِ ببي ٍ
اْسُهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ...
ات أ َِذ َن اللمهُ أَ ْن تبُ ْرَ َع َويُ ْذ َكَر َِ َيها ْ
ُُ
ِ
اَلُلُ َم ...
ال مْن ُك ُم ْ
َوإِذَا ببَلَ ََ ْاألَطْ َف ُ
ِ
َّالُهُ ِِ َع َام ْ ِ
ْي ...
َوَ َ
ِ
َّالُهُ ثَََّلثُا َن َش ْهًرا ...
َوَحَْلُهُ َوَ َ
اَلَ ِّق لَتَ ْد ُخلُ م ْ الْ َم ْس ِج َد
الرْؤيَا بِ ْ
ص َد َق اللمهُ َُ َُالَهُ ُّ
لَ َق ْد َ

املائدة

1

رقمًالصفحة ً
77-21
114
81-81-77
-111-112
111
141
81-47-41
-121-120
-127-122
128-127
171

م ً
()1
()2
()1
()4

املائدة

7

82

األنعام
األنعام
األعراف
ياَف
النحل
اإلَراُ
الناُ
الناُ
لقمان
األحقاف
الفتح

141
147
117
94
121
70
17
19
14
11
27

77-21
148
70-11
12
177
171-111
20
71
101
101
171

الااقعة
اَلشر
الََّلق
الََّلق

79
7
4
7

87
117
117-107
-111-111
117

()8
()9
()10
()11
()12
()11
()14
()11
()17
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()21
()24

اآلية ً
اْلِْن ِزي ِر َوَما أ ُِه مل بِِه
مم َو ََلْ َم ْ
إِمَّنَا َحمرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةَ َوالد َ
ِ
ُ ََِلمهُ َ َم ْ ْ
َوال ََْل ُقاا ُُُُ َ
وَ ُك ْم َح مَّ يبَْببلُ ََ اَْْد ُ
ِ
يض قُل ُها أَ ًذى َ ْ ِ
َويَ ْسأَلُانَ َ
ِّساَُ
ك َع ِ ْ الْ َمح ِ ْ َ
اعتَزلُاا الن َ
ِ
ْي َك ِاملَ ْ ِ
ات يبُر ِض ْع ْ أ َْوَال َد ُه م ْ َحالَ ْ ِ
ْي لِ َم ْ ْ أ ََُ َاد
ْ
َوالْ َاال َد ُ ْ َ

ال َيََ ُّسهُ إِال الْ ُمََ مهُرو َن .
ال َ ُخ ُذوهُ َوَما نبَ َها ُك ْم َعْنهُ َانْبتَب ُهاا
َوَما آتَا ُك ُم المر َُ ُ
ِ
ع ْع َ ْ َحَْلَ ُه م ْ
َوأ َ
َِلُ ُه م ْ أَ ْن يَ َ
ُوال ُ
ت األَ َْحَال أ َ
َبِن ْن أَُضببع ْ لَ ُكببم َب تُاه م ْ أُِبباُه م ْ وأَِْببروا ببي ببن ُكم ِِبعببر ٍ
وف َوإِ ْن
ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ
ِ
ُخَرى
اَ ْرُُْت َ َستُب ْرض ُع لَهُ أ ْ
تَب َع َ
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م ً
()21
()27

ِ
ِن َيُْ َن
أَ ََلْ يَ ُ
ك نَُْ َفةً م ْ ْ َم ِ ٍّ
َّ ٌل
إنمهُ لَ َق ْاٌل َ ْ

السورة ً
القيامة
الَاُق

اآلية ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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فهرسًاألحاديثًالنبويةًالواردةًفيًالبحث ً
ً
م ً
()1
()3
()2
()4
()5
()6
()3
()8
()3
()11
()11
()13
()12
()14
()15
()16
()13
()18
()13
()31
()31
()33
()32
()34
()35
()36
()33
()38
()33

ًرقمًالصفحة ً
طرفًالحديث ً
23
أن اب ْ عمر عَّر بثرة كانت جببهته َخرح منها دم وقيح َمسحها ََّلى وَل يتاضأ
23
أن النيب  قال :يعاد الاضاُ م ْ َبع :إقَاُ البال والدم السائل
23-22
أن َُال اهلل  قال :م ْ ذُعه القَُ َليس عليه قعاُ وم ْ اَتقاُ عمدا َليقض
88
تعاهدوا القرآن َا الذُ نفسَ بيدهْ ،ا أشد تفَّيا م ْ اإلبل م ْ عقلها
23
ع ْ اب ْ ِريج ع ْ أبيه قال :قال َُال اهلل  إذا قاُ أحدكم أو قلس
123-63
ع ْ اب ْ عباس  :أن النيب  نظر إىل السماُ وقال  :قاتل اهلل اليهاد
163
ع ْ اب ْ عباس ع ْ النىب  قال  :اْلتان َنة للرِال مكرمة للنساُ
53
ع ْ اب ْ عباس قال  ِ:املِن يَّيب الثاب :أمَه عنك بعاد إذخر َنَّنا ها
165
ع ْ اب ْ عباس قال :قال َُ:ال اهلل  ليس على النساُ حلق إَّنا على النساُ التقَّي
153-158
ع ْ اب ْ عباس قال :لعنت الااصلة واملستاصلة والنامَّة واملتنمَّة والاامشة
51-43
ع ْ اب ْ عباس قال :مر َُال اهلل  بقربي ْ ِديدي ْ َقال  :إهنما ليعذبان
161
ع ْ اب ْ عمر أن النىب ُ أى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بععه َنهاهم
132-133
ع ْ اب ْ عمر أن النيب  قال  :ما قَع م ْ البهيمة وهَ حية َما قَع منها َها ميتة
151
ع ْ اب ْ عمر أن َُال اهلل  لع ْ الااصلة واملستاصلة والاامشة واملستامشة
86
ع ْ اب ْ عمر ع ْ أبيه أن َُال اهلل  قال  :ال َيس القرآن إال طاهر
83
ع ْ اب ْ عمر قال  :قال َُال اهلل  ال تقرأ اَلائض وال اجلنب شيئاً م ْ القرآن
161
ع ْ أىب َعيد اْلدُى وأنس ب ْ مالك ع ْ َُال اهلل  قال َ :يكان ِ أميت اختَّلف
163
ع ْ أىب هريرة  قال :قال َُال اهلل  : إذا التقى اْلتانان وِب الغسل
32-33
ع ْ أيب أمامة الباهلَ قال :قال َُال اهلل  ال يكان اَليض للجاُية والثيب الذُ
164
ع ْ أيب بردة قال  :وِع أبا ماَى وِعاً َغشَ عليه وُأَه ِ حجر امرأةٍ م ْ أهله
64
ع ْ أيب َعيد اْلدُُ  :قال :قال َُال اهلل  ثَّلث ال يفَرن الَّائم اَلجامة
53-58
ع ْ أيب َعيد اْلدُُ ع ْ النيب  أنه قال  :إَّنا املاُ م ْ املاُ
61
ع ْ أيب َعيد اْلدُُ قال  :خرِت مع َُال اهلل  يام اإلثنْي إىل قباُ
83
ع ْ أيب َعيد اْلدُُ قال :خرج َُال اهلل  ِ أضحى أو ََر إىل املَّلى
53
ع ْ أيب َعيد اْلدُُ قال :بينما َُال اهلل  يَّلى بأصحابه إذ خلع نعليه َاضعهما
143
َُِّل كان ِ َفر َالدت امرأته
ع ْ أيب ماَى اَّْلَل ع ْ أبيه  :أن ً
113
غَّلم َأتيت به النيب َ سماه إبراهيم وحنكه بتمرة
ع ْ أيب ماَى قال ولد َل ٌ
61
ع ْ أيب هريرة  قال ":بينما حن ْ ِلاس عند النيب  إذ ِاُه ُِل َقال :يا َُال
-148-121-33
ع ْ أيب هريرة  قال  :أنه لقيه النيب  ِ طريق م ْ طرق املدينة
131
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م ً
()21
()21
()23
()22
()24
()25
()26
()23
()28
()23
()41

طرفًالحديث ً
ع ْ أيب هريرة  قال َُال اهلل  إذا ِلس بْي شعبها األُبع ُث ِهدها
مخس اْلتان واالَتحداد
ع ْ أيب هريرة  قال ْسعت النيب  يقال  :الفَرة ٌ
ع ْ أيب هريرة :أن َُال اهلل  قال  :القاتل ال يرث
ع ْ أيب هريرة :أن َُال اهلل  قعى ِ امرأتْي م ْ هذيل اقتتلتا
ع ْ أيب هريرة ع ْ النيب  قال :أكثر عذاب القرب ِ البال
ع ْ أيب هريرة قال  :قال َُال اهلل  :اللهم اغفر للمحلقْي قالاا :
ع ْ أيب هريرة قال :اقتتلت امرأتان م ْ هذيل َرمت إحدامها األخرى حبجر َقتلتها
ع ْ أيب واقد الليثَ قال  :قدم النيب  املدينة وهم جيبان أَنمة اإلبل ويقَعان
ع ْ أخَ القاَم ب ْ َمد قال :كنا عند عائشة َجىُ بَعامها َقام القاَم يَّلى
ع ْ أْساُ أهنا َحلت بعبداهلل ب ْ الزبي ِبكة قالت َخرِت وأنا متم َقدمت املدينة
ع ْ أْساُ بنت أبا بكر الَّديق أهنا قالت َ :ألت امرأة َُال اهلل َقالت :

()41
()43
()42
()44
()45
()46
()43
()48
()43
()51
()51
()53
()52
()54
()55
()56
()53
()58
()53
()61
()61

ع ْ اَلس ْ ع ْ ْسرة ب ْ ِندب أن َُال اهلل  قال :كل غَّلم ُهينة بعقيقته
ع ْ املغية أن عمر اَشاُهم ِ إمَّلص املرأة َقال املغية  :قعى النيب  بالغرة
ع ْ املغية ب ْ شعية أن النيب  قال  :الراكب يسي خلف اجلنازة واملاشى َيشى
ع ْ املقداد ب ْ األَاد أن على ب ْ أىب طالب  أمره أن يسأل له َُال اهلل 
ع ْ املهاِر ب ْ قنفذ أنه أتى النىب  وها يبال َسلم عليه َلم يرد عليه حَّ تاضأ
ع ْ النيب  أنه ُخص ِ دَ ْ النخامة ِ املسجد ،لقاله : إذا قام أحدكم
ع ْ النيب  أنه قال  :تعاهدوا القرآن َا الذُ نفسَ
ع ْ أم َلمة  :قالت كانت النفساُ على عهد َُال اهلل  جتلس أُبعْي ياما
ع ْ أم َلمة أن أم َليم (وهَ امرأة أيب طلحة) قالت:يا َُال اهلل إن اهلل
ع ْ أم َلمة زوج النىب  أن امرأة كانت هتراق الدماُ على عهد َُال اهلل 
ع ْ أم عَية األنَّاُية أن امرأة كانت ختنت باملدينة َقال ْا النىب :ال تنهكَ
ع ْ أم قيس بنت ََّ ْ أهنا أتت باب ْ ْا صغي َل يأكل الَعام إىل َُال اهلل 
ع ْ أنس  أن النيب  احتجم ََّلى وَل يتاضأ وَل يزد ع ْ غسل َامجه
ع ْ أنس أن النيب ُ أى خنامة ِ القبلة َحكها بيده  ،وُؤُ منه كراهية
ع ْ أنس ب ْ مالك  قال ُ :أى َُال اهلل  خنامة ِ قبلة املسجد َغعب
ع ْ أنس ب ْ مالك قال َُال اهلل ِ امعاه ْ ىف البيات واصنعاا
ع ْ أنس ب ْ مالك قال :ذهبت بعبداهلل ب ْ أيب طلحة األنَّاُُ إىل َُال اهلل 
ع ْ أنس ب ْ مالك قال :ملا ُمى َُال اهلل  اجلمرة وحنر نسكه وحلق
ع ْ أنس قال  :كان َُال اهلل  وقت للنفساُ أُبعْي إال أن ترى الَهر قبل ذلك
ع ْ ِابر  :ع ْ النيب  قال :الَفل ال يَّلى عليه وال يرث وال ياُث حَّ يستهل
ع ْ ِابر قال بلغِن أن امرأة تسمى أْساُ اَلاُثية كانت مستحاضة َجاُت
717

ًرقمًالصفحة ً
61
168-166-152
138
136-135
51
162
132
143
43
113
-21-33-33
31-66
111
134
115-112
55-54
51
13
88
33-33-33
58
111-31-31
131
51
31-34
16
31
82
118
151-143
33
114
35-33
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م ً
()63

طرفًالحديث ً
ع ْ ِابر قال قال َُال اهلل  إذا اَتهل املالاد وُث و صلى عليه

()62
()64
()65
()66
()63
()68
()63
()31
()31
()33
()32

ع ْ زُ ب ْ حبيش قال أتيت صفاان ب ْ عسال َسألته ع ْ املسح على اْلفْي َقال
ع ْ َليمان ب ْ يساُ قال َ :ألت عائشة ع ْ املِن يَّيب الثاب؟ َقالت:
ع  ْ َهل ب ْ حنيف قال  :كنت ألقى م ْ املذُ شدة وعناُ َكنت أكثر منه
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها :كنت أَرك املِن م ْ ثاب َُال اهلل َ يَّلَ به
ع ْ عائشة  :أهنا قالت :قالت َاطمة بنت أيب حبيش لرَال اهلل :يا َُال اهلل
ع ْ عائشة أن أم حبيبة اَتحيعت َبع َنْي َأمرها َُال اهلل 
ع ْ عائشة ُضى اهلل عنها قالت  :ما تزيد املرأة ىف اَلمل على َنتْي
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها أن النيب  قال إذا ذهب أحدكم إىل الغائط
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها ع ْ الرَال  أنه قال:م ْ أصابه قَُ أو ُعاف
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها ع ْ النيب  قال:إذا قاُ أحدكم ِ صَّلته أو قلس
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها قالت ِ :اُت َاطمة بنت أىب حبيش إىل َُال اهلل 

()34
()35
()36
()33
()38
()33
()81
()81
()83
()82
()84
()85
()86
()83
()88
()83
()31
()31
()33

ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها قالت  :خرِنا ال نرُ إال اَلج
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها قالت ِ:اُ َُال اهلل  ووِاه بيات أصحابه شاُعة
ُِل َقال:يا عائشة م ْ هذا؟
ع ْ عائشة قالت  :دخل علَ النيب  وعندُ ٌ
ع ْ عائشة قالت  :هنى َُال اهلل  ع ْ الاامشة واملستامشة
ع ْ عائشة قالت :كان شعر َُال اهلل َ اق الاَرة ودون اجلمة
ع ْ عائشة وأم َلمة ُضَ اهلل عنهما " أن النيب  كان يَّبح ِنبا م ْ مجاع
ع ْ عباد ع ْ عمه قال :شكَ إىل النيب  الرِل خييل إليه أنه جيد الشَُ
ع ْ عبداجلباُ ب ْ وائل ع ْ أبيه ع ْ النيب  كان يأمر بدَ ْ الشعر واألظفاُ
ع ْ عبداهلل ب ْ ِعفر أن النىب  أمهل آل ِعفر ثَّلثاً أن يأتيهم ُث أتاهم
ع ْ عبداهلل ب ْ َعد األنَّاُُ  قالَ:ألت َُال اهلل  عما ياِب الغسل
ع ْ عبداهلل ب ْ مسعاد قال :لع ْ اهلل الاامشات واملاتشمات
ع ْ عبيد اهلل ب ْ أىب ُاَع ع ْ أبيه قال ُأيت َُال اهلل  أذن ِ أذن اَلس ْ
ع ْ عدى ب ْ ثابت ع ْ أبيه ع ْ ِده ع ْ النىب  ىف املستحاضة
ع ْ علَ ب ْ أيب طالب « أن َُال اهلل َ ع مق ع ْ اَلسْي بشاة  ،وقال
ع ْ علَ ب ْ طلق ،قال :قال َُال اهلل :إذغ َسا أحدكم ِ صَّلته
ع ْ علَ ُضَ اهلل عنه قال  :كنت َُِّل مذاُ َسألت النيب 
ع ْ علَ قال  :هنى َُال اهلل  أن َلق املرأة ُأَها
ع ْ عماُ ب ْ ياَر أن النىب  قال له :يا عماُ ما خنامتك
ع ْ عمر ب ْ عبداهلل ب ْ األُقم أن َبيعة بنت اَلاُث أخربته أهنا كانت َت َعد
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ًرقمًالصفحة ً
-112-111
132-118
51-42
56
54
53-56
81-33
35
114
43
24-33
22-38-33
-31-23-32
111
83-85-84
84
141
158
163
58
65-45-38-33
152
161
55
153
118
111
111
33
53
165
56-24
113
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م ً
()32
()34
()35
()36
()33
()38
()33
()111
()111
()113
()112
()114
()115
()116
()113
()118

طرفًالحديث ً
ع ْ عمرو ب ْ شعيب ع ْ أبيه ع ْ ِده  :أن النيب  هنى ع ْ نتف الشيب
ع ْ عمرو ب ْ عبسة أن َُال اهلل  قال:م ْ شاب شيبة ِ اإلََّلم
ع ْ عان ب ْ أيب ِحيفة قالُ :أيت أيب َقال :إن النيب هنى ع ْ مث ْ الدم
ع ْ َاطمة بنت أىب حبيش أهنا كانت تستحاض َقال ْا النىب
ع ْ كعب ب ْ عجرة قال أتى علَ َُال اهلل  زم ْ اَلديبية
ع ْ لبابة بنت اَلاُث قالت كان اَلسْي ب ْ على  ىف حجر َُال اهلل 
ع ْ مالك  :أنه ُأى ُبيعة ب ْ عبدالرَح ْ يقلس مراُاً وها ِ املسجد
ع ْ معاذة العدوية  :أن امرأة َألت عائشة  :أتقعى اَلائض الََّّلة
ع ْ معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة :أجتزئ إحدانا صَّلهتا إذا طهرت َقالت
ع ْ معدان اب ْ أيب طلحة ع ْ أيب الدُداُ  :أن النيب  قاُ َتاضأ َلقيت ثابان
ع ْ ناَع أن عبداهلل ب ْ عمر كان إذا ُعف الرِل ِ الََّّلة أو ذُعه
عندما َئل أبا هريرة  :ما اَلدث يا أبا هريرة ؟ قال َساُ أو ضراط
قال  : تسماا بأْساُ األنبياُ وأحب األْساُ إىل اهلل عبداهلل وعبدالرَح ْ
قال َُال اهلل  اختنت إبراهيم  وها اب ْ مثانْي َنة بالقدوم
قال َُال اهلل  ألق عنك شعر الكفر واختنت
قال َُال اهلل  إن أحدكم جيمع خلقه ِ بَ ْ أمه أُبعْي ياما

()113
()111
()111

قال َُال اهلل َ ننه ُيرم م ْ الرضاعة ما ُيرم م ْ النسب
قال َُال اهلل  ال تقبل صَّلة بغي طهاُ
قال َُال اهلل  ال وضاُ إال م ْ صات أو ُيح

()113
()112
()114
()115
()116
()113
()118
()113
()131
()131
()133

قال َُال اهلل َ لمنة  :إَّنا هذه ُكعة م ْ ُكعات الشيَان َتحيعى
قال َُال اهلل  ليس منا م ْ حلق وم ْ َلق وم ْ خرق
قال َُال اهلل  م ْ قاُ أو ُعف أو أمذى َلينَّرف وليتاضأ
قال اب ْ عباس :إذا كان الدم َاحشا َعليه اإلعادة  ،وإن كان قليَّل َليس عليه إعادة
قال َُال اهلل  البزاق ِ املسجد خَيئة وكفاُهتا دَنها
قال َُال اهلل  القلس حدث
قال َُال اهلل  الاضاُ م ْ كل دم َائل
قال َُال اهلل  م ْ اَتنجى م ْ ُيح َليس منا
قاله  ِ :النفس الدية مائة م ْ اإلبل
م ْ حدبث َهلة امرأة أيب حذيفة قالت :يا َُال اهلل إنا كنا نرى َاملاًولداً
النساُ شقائق الرِال
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ًرقمًالصفحة ً
153
153
63
31
154
53
23-25
82
83
23-25
33
44
113
163
163
-116-113
118-113
142-123
81
-43-45-28
31-65
36-34
161
26
31-31-32
13
26
32
44
138
141
163
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()132
()134
()135

ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها أن َاطمة بنت أيب حبيش َألت النيب  قالت:
ع ْ عائشة ُضَ اهلل عنها قالت :اعتكفت مع َُال اهلل امرأة م ْ أزواِه
وأتى زوج املرأة َلما ُأى شخص الرِل عرف أنه ُبيئة القام
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111-31
85
34
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فهرسًاألعالم ً
م ً
()1
()3
()2
()4
()5
()6
()3

اب ْ األثي
أبا حامد اإلَفراييِن
الزناِت
علَ ب ْ إْساعيل ،املعروف باب ْ َيده
املاوُدُ
َمد ب ْ إبراهيم ب ْ املنذُ النيساباُُ
ُيىي ب ْ آدم

العلم ً
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رقمًالصفحة ً
21
121
161
21
61
36
38

أحكام املنفصل من اآلدمي احلي

ً
أهداء
كلمةًشكر
ملخصًالرسالةًباللغةًالعربية
ملخصًالرسالةًباللغةًاإلنجليزية
مقدمة
هيكليةًالرسالة

فهرس املوضوعات

الفصلًاألول ً
المنفصلًمغًباطغًاآلدميًالحي ً

َهيد ِ تعريف املنفَّل
املبحث األول  :املنفَّل م ْ املنخري ْ واألذنْي
املَلب األول :املنفَّل م ْ املنخري ْ
املَلب الثاين :املنفَّل م ْ األذنْي
املبحث الثاين :املنفَّل م ْ الفم
املبحث الثالث :املنفَّل م ْ الدبر
املَلب األول  :الغائط
املَلب الثاين  :الريح
املَلب الثالث  :الدول املنفَّل م ْ الدبر
املبحث الرابع :املنفَّل م ْ القبل
املَلب األول  :البال
املَلب الثاين  :الادُ واملذُ واملِن
املبحث اْلامس :املنفَّل م ْ اجللد واجلروح
املَلب األول  :الدم
املبحث الثاين  :القيح
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ً1
ً1
ً1
ً1
ً1
ًً

12
14
11
10
11
40
41
44
47
48
49
11
77
77
79

ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً

الفصلًالثاني ً
المنفصلًالخاصًبالمرأة ً
املبحث األول :املنفَّل م ْ ُحم املرأة م ْ الدماُ
املَلب األول :اَليض والنفاس
املَلب الثاين  :االَتحاضة
املبحث الثاين  :اجلنْي املنفَّل م ْ ُحم املرأة
املَلب األول  :تعريف اجلنْي وأقل اَلمل وأكثره
املَلب الثاين  :انفَّال اجلنْي
املَلب الثالث  :اجلناية عل اجلنْي
املبحث الثالث :حليب األم
املَلب األول  :تعريف اَليب وحكمه م ْ حيث الَهاُة والنجاَة
املَلب الثاين  :الرضاعة
املنَلب الثالث  :بيع اَلليب وبناك الدم
ً
الفصلًالثالث ً
المنفصلًمغًاألطراف ً
املبحث األول :املنفَّل م ْ الشعر واألظفاُ
املَلب األول  :تعريف الشعر واألظفاُ وحكمه م ْ حيث الَهاُة والنجاَة،
وحكم االنتفاع بالشعر
املَلب الثاين  :حكم إزالة شعر اجلسم وتقليم األظفاُ
املَلب الثالث  :حكم النمص
املَلب الرابع  :حكم حلق وقص شعر الرأس
املبحث الثاين  :املنفَّل حبق شرعَ
املبحث الثالث  :املنفَّل م ْ األَنان
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74
71
89
102
101
107
119
110
111
111
119

148
149
114
117
171
177
171
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ً

النتائج واْلاَة
التاصيات
املراِع

َهرس اآليات
َهرس األحاديث
َهرس األعَّلم
َهرس املاضاعات

الخاتمة ً
171
177
178
فهارسًالبحث ً
188
190
191
197
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