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زمحه اهلل

"إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابه يف يومه ،إال قال يف غده:

لو غري هرا لكان أحسن ،ولو شيد كرا لكان يستحسن ،ولو قدم هرا لكان أفضل،

ولو تسك هرا لكان أمجل ،وهرا هن أعظن العرب،
وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشس ".
( )1

))1

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ,حاجي خميفة (.)11/1

إهداء
كبيرا ,اليوم أنتيز الفرصة وأىتبل
** إلى والدي العزيزين المذين ربياني
صغيرا ,وعمماني وزوجاني ً
ً
القوس بارييا
الميمة؛ ألرجع الفضل ألىمو وأعيده ألصمو؛ حتى يصير في معدنو ,ويثوي في مسكنو ,ليأخذ
َ
ويسكن الدار بانييا ,فما أنا إال نفحة من نفحات فضمكما ,ونزر يسير من قديم إحسانكما ,جئت اليوم أقطف
َ
نصبِكما...
ثمرة جيدكما ,وأنال جائزة َ
إلى أمي؛؛؛ التي تنافس الطير نقاء ,وتسبق الغيث عطاء ,أمي الحنون التي كنت في عينييا ,وفي

رعاية كفييا ,تدعو لي صباح مساء بدعاء يشق حجب السماء...

ِ
وغذاء القمب والروح ,أبي الغالي الذي أسكنني قمبو ,ومنحني
إلى أبي؛؛؛ ِخ ْد ِن الطفولة ,وىوى الشباب,
حبو ,وميد لي أسباب الكياسة ,ويسر لي تكاليف الدراسة...
كبيرا؟ ,فممو دركما
لئن قمت في دعائي :رب ارحميما كما ربياني
صغيرا ,فماذا عساي أقول وقد رعياني ً
ً
وعمى اهلل أجركما...
** إلى جدي؛؛؛ الذي لطالما شجعني وحفزني وحثني وحضني عمى مواصمة ىذه الطريق ,وقد أسعفو
حيا بعد عمر طويل زاخر بالعمم والفضل؛ ليرى ثمرتو ,فالميم لك الحمد...
اهلل بالبقاء ً
** إلى إخوتي وأخواتي األعزاء حفظيم اهلل وأسعدىم في الدنيا واآلخرة...
** إلى زوجي الغالية ,التي لطالما يسرت لي سبل الراحة ,وسيرت وصبرت ودعت وصمَّت ,بارك اهلل

خيرا...
فيك وجزاك اهلل ً

قما
** إلى إخواني وأصدقائي طمبة العمم األبرار ,الذين أسيروا الميل وأظمؤوا النيار ,وأبوا أن يكونوا ر ً

ذخر لإلسالم وأىمو...
عمى ثوب ,أو إناء فارًغا من الفضل ,أدامكم اهلل ًا

** إلى المجاىدين الصادقين الذين يرسمون لألمة دروب العزة ,ويذبون عنيا ذيول الذلة...
** إلى الجنود المجيولين رجال اإلسعاف والطوارئ والدفاع المدني في كل زمان ومكان...

جميعا أهدي هذا البحث المتواضع
إلى هؤالء
ً

أ

شكر وتقدير
وشكر ألىمو ,وانطالقًا من قول ربي -عز وجل :-ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ًا
اعت ارفًا بالفضل,

ﭲﭼ( )1وقول رسولنا الصادق األمين –صمى اهلل عميو وسمم( :-ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس)(,)2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدكتور :مازن مصباح
األستاذ
فضيمة
الفاضل الكر ِيم
وشيخي
الحبيب
أستاذي
فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى
َ
َ
صباح -حفظو اهلل ورعاه ,-والذي تفضل بقبول اإلشراف عمى ىذه الرسالة ,فحباني من عممو وفضمو ووقتو
وكرمو ,فجزاه اهلل عني خير الجزاء...

أستاذي الفاضمين الكريمين المذين تكرما وتفضال بقبول مناقشة ىذه
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى
َّ

الرسالة وتوجيييا وتقويميا واثرائيا:
فضيمة الدكتور:

......................................................................................................

وفضيمة الدكتور:

...................................................................................................

حفظو اهلل ورعاه.
حفظو اهلل ورعاه.

وكذا أتقدم بالشكر إلى جامعة األزىر -غزة ,ممثمة برئيس مجمس أمنائيا الدكتور عبد الرحمن حمد,

ورئيسيا األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا ,ونائبيو األستاذ الدكتور عمي رشيد النجار واألستاذ الدكتور سامي

مصمح...

كما وأتوجو بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي وزمالئي األحبة الكرام في كمية الشريعة ,وال يفوتني

عونا في ىذه الرسالة ,وشارك في إتماميا ,فجزاىم اهلل عني خير
كذلك الدعاء والشكر إلى كل من قدم لي ً
الجزاء...
جمل مناقشتي بحضوره ,وزينيا بوجوده...
والشكر موصول إلى كل من َّ

)[ )1إبراىيم.]7 :

) )2سنن أبي داود ,كتاب األدب ,باب في شكر المعروف ,)188/7( ,حديث رقم ( ,)4811واسناده صحيح.
ب

ملخص الرسالة
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين ,سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين,
وبعد:
فيذا بحث بعنوان" :األحكام الفقيية لإلسعافات األولية بين األصالة والمعاصرة ,دراسة فقيية مقاصدية

مقارنة" ,تناولت فيو المسائل التي تعنى بالمسعفين وأحكاميم العبادية والمعامالتية والجنائية واألخالقية,
ودرستيا دراسة فقيية مقاصدية مقارنة ,وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصل تمييدي وفصمين رئيسين وخاتمة:
أما المقدمة :فضمنتيا رعاية الشريعة لمظروف الطارئة ,وأىمية الموضوع ,وأسباب اختياره ,والدراسات
السابقة ,والفئة المستفيدة منو ,ومنيج البحث.

اصطالحا,
وأما الفصل التمهيدي :فقد ضمنتو مبحثين ,تكممت في األول عن حقيقة اإلسعافات لغة و
ً

وعن أىدافيا ونشأتيا وأطوارىا ,وعن حكم تعمميا وبناء مقارىا ,وتكممت في الثاني عن المقاصد الشرعية
لإلسعافات األولية ,وعن حرص الشريعة عمى عمم الطب وايجاد المسعفين ومقار اإلسعاف والمستشفيات.
وأما الفصل الثاني :فقد ضمنتو مبحثين ,تحدثت في األول عن المسائل التي تعنى بالمسعفين في

طيارتيم من مسح عمى الجوارب الرقيقة وأغطية الرأس واألنعل ,وأحكام لمتيمم في بعض الحاالت ,كضيق

وقت الصالة ,أو شح في الماء ,أو إصابة بحروق وجروح ,وتحدثت في الثاني عن المسائل التي تعنى
بالمسعفين في صالتيم وصوميم ,من حيث قطعيما أو تركيما أو الصالة في سيارة اإلسعاف ,أو الصالة

المسعف.
بثوب ممطخ بدم
َ

وأما الفصل الثالث :فقد ضمنتو ثالثة مباحث :تحدثت في األول عن بعض المعامالت المالية التي
تعنى بالمسعفين كمسألة الضمان في حوادث سيارات اإلسعاف ,ومسألة التأمين عمى المسعفين من الحوادث

واألخطار ,وفي الثاني تحدثت عن مسائل في جناية المسعف وخطئو في عممية اإلسعاف ,ومن يضمنو ,وفي
الثالث تحدثت عن بعض المسائل األخالقية التي تعنى بالمسعفين ككشف عورات المرضى سواء الرجال

والنساء ,ودخول البيوت من غير استئذان ,وخروج المرأة المسعفة دون إذن من زوجيا ,وأخذ سيارة أحد

غما بغرض اإلسعاف ,وخموة المسعف مع المريضة في سيارة اإلسعاف أو مقره.
المسممين من غير إذنو أو ر ً
وأما الخاتمة :فقد ذكرت فييا أىم النتائج والتوصيات.
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Message summary
All praise is due to Allah, the lord of the words, And prayers and peace in upon
the most honorable of all messengers, our master, Mohammed and upon his family
and all his companions.
This research is with the title of "the jurisprudence Rules of the first aids
between originality and contemporary, comparative objective jurisprudence study";
which handled or dealt with all sides or problems of paramedic and their moral,
criminal, treatment and worship judgments and their comparative objective
jurisprudence study.
I have divided the search into preface (preliminary part), two main parts, and a
conclusion.
As for the preface I included the Islamic low care for the accidental
circumstances, and the importance of the subject, and the causes of its choice and
the ex-studies and the beneficial category, and the search syllabus.
As for the preliminary part I included two searches; In the first one I talked
about aids ,language and expression, and about their aims start and developments
and about the necessity of its comprehension and the building of its head quarters.
In the second one I talked about the legitimate (rightful) aims of the first aids
and the sharia care for the medical science and finding the paramedics and head
quarters of hospital and first aids (relief).
As for the second part; I included two searches. In the first one I talked about
the (problems) topics that care for the paramedics in their chastity (clean lines)
including passing wet hands on socks and head covers and slippers or shoes and
"Tayammom" in many cases, and in the second one about the cases that care for
د

the paramedics in their prayers and fasting, their leaving them or cutting them or
praying the ambulances or prayer in clothes covered with the blood of patients or
wounded persons.
In the third part (chapter) I included three searches. In the first search I talked
about some financial treatments that deal with the paramedics as the question of
guarantees in ambulance accidents, and the question of insurance for the
paramedics from accidents, and risks.
In the second one I talked about the subjects that concern with the paramedic
crime and his fault during the relief process, and who endures this fault.
In the third one I talked about moral cases that deal with paramedics as
uncovering some sensitive parts of men or women, and intering houses without
permission (without taking leaves) and the paramedic women and hen leaving her
home without taking leave from her husband (without her husband permission) or
taking car of any Muslim without his permission or in spite of him with the purpose
of relief or introducing aid and the loneliness of a paramedic with a sick women in
the ambulance or in the place where her works.
As for the conclusion; I mentioned the most important results and
recommendations.
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مقدمة
إن الحمد اهلل نحمده ونستعينو ونستغفره ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا,
من ييده اهلل فال مضل لو ,ومن يضمل فال ىادي لو ,وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأشيد أن

محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو ومن سار عمى دربو واستن بيديو واقتفى أثره إلى يوم
ً
الدين ,أما بعد:

َّ
فإن من عظمة شريعة اإلسالم الخالدة أنيا صالحة لكل زمان ومكان ,محققة لمقاصد رفيعة وحسان,

عمييا أقيمت الممة ورسمت الشرعة ,رافعة لكل حرج ومشقة ,متمثمة في حفظ :الدين ,والنفس ,والعقل,
والعرض ,والمال ,مبنية عمى رعاية المصالح وتكثيرىا ,ودرء المفاسد وتقميميا.
وان اهلل تعالى أقام أحكام شريعتو المحمدية عمى السماحة والسيولة ,وعدم التفريط بشيء ,وبرأىا من

اآلصار واألغالل التي كانت في الشرائع قبميا ,فما من حكم تكميفي إال وىو مقدور مطاق لكل أحد في ظرفو

َّ
المشق الذي غمب
العادي ,قال اهلل تعالى :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ( ,)1إنو سياق فريد ,ينفي التكميف
وفضال.
طاقة اإلنسان ومكنتو ,ويرفع اإلثم حال النسيان والخطأ نعمة من اهلل
ً
عمى أن التيسير سمة ىذه الشريعة المباركة ,وشعارىا البارز ,الذي ال ينفك عن أحكاميا ,واذا تغيرت

الظروف ,وتبدلت األحوال ,وط أر عمى العادة ما يغيرىا ,فإن اهلل -جل وعال -شرع لمظروف الطارئة ما يتواءم
معيا رعاية لممكمفين؛ أن تبقى مصالحيم قائمة عمى فو ٍ
اقة واتقان ,إن كانت دنيوية أو أخروية ,قال اهلل تعالى:
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ( ,)2فما أن يط أر العسر إال وتقوم أحكام ترخصية تراعي مصمحة المكمفين في ظروفيم
ويتبدد الحرج ,وتقوم السيولة ,وتندرس الحزونة.
الطارئة ,ليتحقق اليسرَ ,
ولقد كان النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يحرص عمى تقرير ىذا األصل؛ ليأخذ موقعو من فقو عمماء
رسال عن اهلل ورسولو ,يعممون الناس في األمصار أحكام الشريعة من غير تنطع وال
الصحابة الذين كانوا ً
اليادف ووصاياه الخالدة ,فمقد قال
تشدد وال تفريط وال تضييع ,يتحرون نصح النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
َ
بأبي ىو وأمي( :بشروا وال تُنفرواَ ,ويسروا وال تعسروا(( ,)3ولقد كان يحذرىم من التشديد ,ويعتب عمييم فيو ولو

)[ (1البقرة.]286 :
)[ (2الشرح.]5 :

) )3رواه مسمم ,كتاب الجياد والسير ,باب في األمر بالتيسير وترك التنفير ( ,)1358/3حديث رقم (.)1732
ط

جنحوا إليو بقصد حسن ,كما كان منو في حق معاذ -رضي اهلل عنو -قال( :أفتان أنت أفاتن أنت؟ ...فإنو
يصمي وراءك المريض والضعيف وذو الحاجة)(.)1

ادث اإلسعاف
سببا في التيسير والرخصة حو َ
وان من جممة األسباب المحرجة التي رعاىا الشرع ً
والطبابة ,وما تؤول إليو حالة من ابتاله اهلل بمرض أو جراحة أو إصابة ,وال سيما ما يقدم لممريض أو
ِ
از
فعا لمحرج وابرًا
المصاب من قبل مسعفو ,ولذا فإني آثرت البحث في ىذه المسائل تخفيفًا عمى الناس ور ً
ىمال ,بل أرسل إلينا رسوًال بأحكام وشرائع لم تترك شاذة
لمحاسن الشريعة ,وكون ربنا خمقنا ورزقنا ولم يتركنا ً
وال فاذة إال اتبعتيا تمقي عمييا ظالل الرحمة ,وتحفيا بثوب الشمول والعافية ,وقد أسميتو بـ ـ "األحكام الفقيية

لإلسعافات األولية بين األصالة والمعاصرة ,دراسة فقيية مقاصدية مقارنة".
أهمية الموضوع:
ِ
اإلسعافات األوليةَ ,وان
فضال عن ميجيم-
سببا حافظًا لدماء المسممين ً -
إن من أعظم ما قدره اهلل ً
اجبا فسبب تحصيمو واجب مثمو ,وما كان
حفظيا واجب متقرر في كل الشرائع ,وىدرىا محرم كذلك ,وما كان و ً

اجبا؛ ألن
اما فسبب كينونتو حرام مثمو ,فنخمص إلى كون تعمم األحكام الفقيية لإلسعافات الطبية األولية و ً
حر ً
سببا لحفظ أرواح المسممين.
اهلل صيرىا ً
بعضا مما
أستعين في كل عمل ,إليو قصدي وعميو المتكل -أن أسطر في أطروحتي ىذه
ً
ُ
فأردت –واهللَ
ىداني اهلل إليو من األحكام الفقيية المتعمقة باإلسعافات الطبية األولية وعمل المسعفين ,تجمية ألحكام الشريعة,

فعا لمحرج عن المسعفين ,واعانة ليم ,فالميم تقبل!.
وابرًا
از لمحاسنيا وشموليا ,ور ً
سبب اختيار الموضوع:

 -1إنني لم أجد –حسب عممي واطالعي -من أفرد أحكام اإلسعاف والمسعفين الفقييةَ ببحث مستقل.
 _2رغبةً في جمع ىذه األحكام لممسعفين في كتاب واحد ,مما يسيل الرجوع إلييا عند الحاجة.
 -3مساىمةً في إثراء المكتبة اإلسالمية.
 -4خدمةً لطمبة العمم الباحثين عن المسائل واألحكام الفقيية المتعمقة باإلسعافات الطبية األولية.
ِ
تب عمى أىل ىذه البمدة
 -5إننا نعيش في بالدنا الحبيبة فمَ ْسطين ,وبشكل خاص في قطاع غزة ,ولقد ُك َ
دو ُام المقاء والمواجية مع العدو ,فيصيبون منو ويصيب منيم ,ويؤلمونو ويؤلميم ,إلى أن يأذن اهلل بساعة
الفرج ,ولذا فإن الجر ِ
المصائب كثيرة ,ونحن بحاجة دائمة إلى فقو ىذه المسائل ,األطباء والمسعفون
احات و
َ
) )1رواه البخاري ,كتاب األذان ,باب من شكا إمامو إذا طول ( ,)142/1حديث رقم (.)715
ي

بشكل خاص ,والناس بشكل عام ,فمقد عشنا أياما انقمب فييا كثير من دىمائنا ِ
مسعفين بحكم الضرورة وقمة
ً
المختصين ,وال تخفى حاجة من يشتغل في ىذا السمك إلى العمم بأحكام ىذا الفن ,حفاظًا عمى أرواح الناس,
وقياما بعباداتيم وشرائعيم عمى أحسن وجو.
بقاء لميجيم,
وا ً
ً
الدراسات السابقة لمموضوع:
في الحقيقة لقد بحثت في الشبكة العنكبوتية ,ودخمت عمى كثير من المواقع التي تعنى بالبحوث الفقيية,
ِ
فمم أقف عمى ِس ٍ
المسعفين واإلسعافات ,إال ما يذكر من أسئمة تعرض عمى لجان
فر
ٍ
جامع لمسائل المسعفين و َ
إفتاء ,فيفتون فييا ,وىي مبعثرة ىنا وىناك عمى الشبكة العنكبوتية ,وىذا في حدود اطالعي ,واهلل أعمم
بالصواب.

الفئة المستفيدة من الموضوع:
مقار اإلسعاف والمستشفيات والمصحات والعيادات والمسعفون والعاممون في سمك الطوارئ والطبابة.
منهج البحث:
وقد اتبعت في دراستي المنيج الوصفي التحميمي االستقرائي ,وكان عمى النحو التالي:
 _1رجعت إلى المصادر األصيمة من كتب الفقو وأصولو ,واستقرأت النصوص المتعمقة بالموضوع,
واسترشدت بفيم العمماء في إدراك المعنى المراد منيا ,بغية الوصول إلى األحكام التي تصيب كبد الحقيقة أو
تكاد ,وجمعتيا بعد تحميميا لموصول إلى األحكام الكمية.

موضحا أدلة كل مذىب فييا ,وما
 _2عند عرضي لمذاىب العمماء في المسألة الواحدة قارنت بينيا,
ً
يرد عمى الدليل من مناقشة واعتراض ,ووازنت بينيا بتجرد وموضوعية طاقتي ,واخترت ما يغمب عمى الظن

أنو األرجح مع بيان مسوغات الترجيح.

 _ 3بذلت الوسع في بيان سبب الخالف في المسائل المقارنة ,ورجعت إلى الكتب التي عنيت بمثل ىذا,

فإن لم أجد اجتيدت في كتابتو بحسب قراءتي لمموضوع واحاطتي بو.

قائما عمى طريقتين ,طريقة البحث المقارن في بعضيا ,وطريقة
 _4كان بحثي في مسائل الرسالة ً
ٍ
خاص بيا.
عرض
أسموب
البحث المقاصدي في بعضيا اآلخر ,وكل طريقة ليا
ُ
ٌ

ك

أما طريقة عرض المسائل المقارنة فكانت عمى النحو التالي:
أصور المسألة لمقارئ إن احتاج األمر ,ومن ثم أحرر محل النزاع؛ ألبين مواطن االتفاق والخالف ,ثم

موضحا وجو الداللة
أبين سبب الخالف ,ثم أحرر المذاىب من كتب المذاىب األصيمة ,ثم أدلل لكل مذىب,
ً
مبينا مسوغات الترجيح ,ثم أكتب ثمرة لممسألة المبحوثة.
منيا ما استطعت ,ثم أناقش األدلة ,ثم أرجح ً
وأما المسائل المقاصدية ,فكانت تعرض عمى النحو التالي:
فقييا وأكيفيا ,ثم أبين حكم المسألة الخارجة عن
أصور المسألة إن احتاج األمر ,ومن ثم أأصل لممسألة ً
األصل العام ,وأدلل عمى ىذا االستثناء بما استطعت من كتاب وسنة وأثر وقواعد فقيية وأقوال ألىل العمم ,ثم
وآدابا اقتضت الحاجة كتابتيا.
أذكر ثمرة لممسألة المبحوثة ,وقد زدت في بعض المسائل شرو ً
طا ً
 _5كان بحثي مقارًنا بين األئمة األربعة فقط ,وقد خرجت عن ىذا في بعض المناقشات ال المذاىب,
إال في مسألة نجاسة الدم؛ ألن األئمة األربعة عمى قول واحد ,ومن ذكرت ىناك من عمماء عمى غيره.
 _6قسمت الرسالة -حسب ما تقتضيو قواعد البحث العممي -إلى فصول ومباحث ومطالب ,وفروع في

بعض مسائميا.

 _7عممت قدر استطاعتي عمى توثيق المعمومات المقتبسة ونسبتيا إلى مصادرىا في الحواشي.
منيجا التزمت فيو الترتيب الزمني بين المذاىب الفقيية األربعة.
 _8اعتمدت في الحواشي
ً
ِ
اآليات القرآنيةَ ,وذلك بنسبتيا إلى سورىا وأرقام آياتيا.
 _9عزوت
 _ 11عممت عمى تخريج أحاديث الرسالة وآثارىا من مظانيا ,وحرصت عمى بيان أقوال عمماء ىذا الفن

في الحكم عمييا ,من حيث القوة والضعف ,باستثناء ما كان لمبخاري ومسمم ,فإذا كان الحديث في الصحيحين
أو أحدىما اكتفيت بو ,واذا كان في السنن أو المسانيد وثقت من األقدم مع مراعاة الحكم عمى الحديث من

كالم أىل الصنعة.

 _11حرصت عمى بيان معنى األلفاظ الغريبة من معاجم المغة وغريب الحديث واألثر والفقو.
 _12كان توثيقي لممراجع الفقيية في الحواشي عمى النحو التالي :ذكر اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء

والصفحة ,ولممراجع الحديثية عمى النحو التالي :ذكر اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الكتاب ثم الباب ثم الجزء ثم
الصفحة ثم رقم الحديث ثم الحكم.

ل

 _ 13إن صدرت التوثيق في الحواشي بكممة "انظر" كان نقمي لمكالم من المرجع بتصرف ,وقد يكون

شديدا بحسبو ,وأما إذا صدرتو باسم المرجع مباشرة كان نقمي منو حر ًفيا ,وىذا يحتم عمي وضع
يسير أو
ًا
ً
المنقول بين ظفرين صغيرين عمى ىذا النحو " ".
 _14جعمت اآليات بين قوسين مزىرين عمى النحو التالي ﭽ ﭼ ,وجعمت األحاديث واآلثار بين ىاللين
عمى النحو التالي ( ) ,وجعمت نصوص الفقياء بين ظفرين عمى النحو التالي " ".
 _15ضمنت الرسالة عالمات الترقيم حسب أصول البحث المعروفة.
 _16كتبت أىم النتائج والتوصيات في الخاتمة.
 _17صنعت فيارس تخدم الرسالة وتسيل االستفادة منيا.

م

وقد تكون بحثنا من :مقدمة ,وثالثة فصول ,هي عمى النحو التالي:
الفصل األول -فصل تمهيدي :-حقيقة اإلسعافات األولية ونشأتها ومقاصدها الشرعية ,وحكم تعممها

وبناء مقارها ,وفيه مبحثان:

المبحث األول :حقيقة اإلسعافات الطبية األولية وأهدافها ونشأتها ,وفيه مطمبان:
اصطالحا.
المطمب األول :حقيقة اإلسعافات األولية لغة و
ً
المطمب الثاني :أىداف اإلسعافات األولية ونشأتيا وأطوارىا.
المبحث الثاني :المقاصد الشرعية لإلسعافات األولية ,وحكم تعممها وبناء مقارها ,وفيه مطالب ثالثة:
المطمب األول :حماية الشريعة لألنفس واألعضاء.
المطمب الثاني :حرص الشريعة عمى التداوي والطبابة وايجاد األطباء.
المطمب الثالث :حكم بناء المستشفيات والعيادات ومقار اإلسعاف.
الفصل الثاني :أحكام العبادات المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه مبحثان:
المبحث األول :أحكام الطهارة المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه سبعة مطالب:
المطمب األول :حكم مسح المسعف عمى الجوربين الرقيقين أو النعمين.
المطمب الثاني :حكم مسح المسعف عمى غطاء رأسو أثناء العمميات.
المطمب الثالث :حكم تيمم المسعف يكون معو ماء ال يكفي إال لبعض األعضاء.
المطمب الرابع :حكم تيمم المسعف يكون معو ماء ال يكفي إال لشربو.
المطمب الخامس :حكم تيمم المسعف إذا خاف فوات الوقت لمصموات المكتوبة.
المطمب السادس :حكم تيمم المسعف بالغبار الممتصق بجدران سيارة اإلسعاف وأرضيتيا وفرشيا.
المطمب السابع :حكم تيمم المسعف إذا أصيب بجرح أو حرق جراء إسعافو لمحروق.

ن

المبحث الثاني :أحكام الصالة والصيام المتعمقة باإلسعافات الطبية األولية ,وفيه ثالثة مطالب:
المطمب األول :حكم قطع المسعف أو تركو لصالتو أو صيامو المفروضين بغرض اإلسعاف.
ِ
المسعف.
المسعف في ثوب ممطخ بدم
المطمب الثاني :حكم صالة
َ
المطمب الثالث :حكم صالة المسعف في سيارة اإلسعاف.
الفصل الثالث :أحكام المعامالت والجنايات واألخالق المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه مباحث ثالثة:
المبحث األول :أحكام المعامالت المالية المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه مطمبان:
المطمب األول :الضامن في حوادث سيارات اإلسعاف.
المطمب الثاني :حكم التأمين عمى المسعفين من اإلصابات واألخطار.
المبحث الثاني :أحكام الجنايات المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه ثالثة مطالب:
المطمب األول :حكم يد المسعف ,أمانة أو ضمان؟
نفسا معصومة.
عضوا
المطمب الثاني :حكم المسعف أتمف
معصوما أو ً
ً
ً
ِ
المسعف.
ض ِّم َن
المطمب الثالث :عمى من يقع الضمان إن ُ
المبحث الثالث :مسائل أخالقية وقضايا متفرقة متعمقة باإلسعافات األولية ,وفيه ستة مطالب:
ِ
المسعفين ,لمرجل والمرأة.
المطمب األول :حكم كشف العورات عمى
المطمب الثاني :حكم مبيت المسعف مع المسعفة في مقر اإلسعاف ,أو خموتو معيا في السيارة.
المطمب الثالث :حكم دخول المسعف البيوت من غير استئذان بغرض اإلسعاف.
المطمب الرابع :حكم خروج الم أرة المسعفة دون إذن زوجيا بغرض اإلسعاف.
المطمب الخامس :حكم ترك المسعف المريض يموت ,إذا غمب عمى الظن ىمكتو ,واالشتغال بمريض
غيره ,غمب عمى الظن نجاتو.
غصبا بغرض
المطمب السادس :حكم استعمال المسعف سيارة أحد المسممين أو دابتو دون إذنو أو
ً
اإلسعاف.

س

الفصؿ األوؿ :فصؿ تمييدي
حقيقة اإلسعافات ,ونشأتيا ,ومقاصدىا الشرعية ,وحكـ تعمميا وبناء مقارىا ,وفيو
مبحثاف:
المبحث األكؿ :حقيقة اإلسعافات الطبية األكلية كنشأتيا.
المبحث الثاني :المقاصد الشرعية لئلسعافات األكلية ,كحكـ تعمميا كبناء مقارىا.

المبحث األوؿ
حقيقة اإلسعافات الطبية األولية ونشأتيا ,وفيو مطمباف:
اصطبلحا.
المطمب األكؿ :حقيقة اإلسعافات األكلية لغة ك
ن
المطمب الثاني :أىداؼ اإلسعافات األكلية كنشأتيا كأطكارىا.
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المطمب األوؿ
اصطبلحا
حقيقة اإلسعافات الطبية األولية لغة و
ً
أوًال_ اإلسعافات لغ ًة:
لقد شرعت في البحث عف أصؿ كممة اإلسعاؼ في المغة ,كبعد طكؿ بحث لـ أقؼ عمى أصميا في

و
بمعاف ىي بعيدة كؿ البعد عما نريده في بحثنا كنقصده مف الناحية الطبية.
معاجـ المغة العربية القديمة ,إال

جدت ,كمف ثـ سأكرد -إف شاء اهلل تعالى -ما كجدنا مف أصكؿ ليا في
كسأكرد ىذه المعاني التي ىك ي
المعاجـ المعاصرة ,مما يكافؽ مقصدنا في بحثنا.
سعكؼ.
الغبلـ ,فيك ىم
الس ٍعفىةي بالتسكيف :قركهح تىخرج برأس الصبي ,تقكؿ منو :يس ًعؼ
ه
ُ_ " ىس ىع ى
ؼ ,ى
ي
ً
غصف
الس ىعفىةي بالتحريؾ:
النخؿ ,كالجمع ىس ىع ه
أيضا :التشعث حكؿ األظفار .كقد ىس ًعفى ٍ
الس ىع ي
ؼ ن
ي
ت ىي يدهي
ؼ .ك ى
ك ى
ساعفةي المكاتاةي كالمساعدةي"(.)1
بالكسر ,مثؿ ىسئًفى ٍ
لم ى
ت  ...كأسعفت الرجؿ بحاجتو ,إذا ى
قضيتىيا لو .كا ي
ِ_ "السعؼ كالسعاؼ :شقاؽ حكؿ الظفر كتقشر كتشعث ,كقد سعفت يده سعفنا كسئفت .كاإلسعاؼ:
قضاء الحاجة كقد أسعفو بيا ,كمكاف مساعؼ كمنزؿ مساعؼ أم قريب ,مف اإلسعاؼ الذم ىك القرب
كاإلعانة كقضاء الحاجة ,كاإلسعاؼ كالمساعفة :المساعدة كالمكاتاة كالقرب في حسف مصافاة كمعاكنة"(.)2
وأما تمؾ المعاني المتصمة ببحثنا والمقصودة لنا ,فقد وجدتيا في المعاجـ المعاصرة ,مثؿ:
ً
أسعؼ
ُ_ "
عاجمىو ٌ
ى
يض :ى
إسعافنا فيك يم ٍسعؼ ,كالمفعكؿ يم ٍس ىعؼ ,كأسعؼ المر ى
أسعؼ ييسعؼ ٍ
بالدكاء ,ك ى
الريج ىؿ :ساعده كأعانو
أسعفو
بحاجتًو :قضاىا لو ,كأسعؼ َّ
ى
الجر ى
يح :أغاثىو كأنجده -أجرل لو إسعافات ٌأك ٌلية ,-ك ى
عمى أمره"(.)3
ِ_ "أسعؼ :دنا كقرب ,ييقىاؿ أسعفت َّ
الدار كأسعؼ بفبلف كدنا ًم ٍنوي  ...ىكاٍل ىم ًريض عاجمو بالدكاء ,ىكييقىاؿ
ى
()4
اىا" .
ض ى
أسعفو بحاجتو ,قى ى

)ُ( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,الجكىرم الفارابي (ْ.)ُّْٕ/

)ِ( لساف العرب ,ابف منظكر (ٗ ,)ُِٖ/كانظر لممزيد القامكس المحيط ,الفيركزآبادم (ّ ,)َِٓ/تيذيب المغة ,األزىرم
(ِ ,)ٕٔ/المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,الفيكمي (ُ ,)ِٕٕ/مجمع بحار األنكار ,اليندم (ّ.)ِٕ/
)ّ( معجـ المغة العربية المعاصرة ,د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (ِ.)َُٔٗ/
)ْ(

المعجـ الكسيط ,مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى -أحمد الزيات -حامد عبد القادر) (ُ.)ُّْ/
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كيككف اإلسعاؼ في حاؿ المرض كغيره ,فيك أعـ مف التداكم؛ ألنو ال يككف إال في حاؿ المرض(.)1
والخبلصة :إف كممة اإلسعاؼ بمعنى التطبيب كالمداكاة لـ تكف معركفة بيذا المعنى لدل المتقدميف مف

كتَّاب المعاجـ العربية ,إال بمعنى يمكننا أف نتكمؼ في تقريبو لما نريد ,فنقكؿ :إنيا كردت عند المتقدميف

بمعنى قضاء حاجة أخيو كمعاكنتو ,كلعؿ أىـ ما تعاكف بو أخاؾ أف تسعفو إذا ألمت بو جراحة ,أك احتاج
إلى تطبيب ,أما ذلكـ المعنى المراد لنا ,فقد كجد عند مف كتب في المعاجـ مف المتأخريف ,كبيذا يمكننا

اعتبار كممة أسعؼ بيذا المعنى معربة ,كليست كممة عربية أصيمة ,كما كممة حاسكب كغيرىا.

عمما عمى تقديـ معكنة طبية مؤقتة فكرية ,ريثما
كمف ثـ صارت كممة اإلسعاؼ في المغة المعاصرة ن
يصؿ إلى أقرب مركز صحي.
اصطبلحا:
ثانيا_ اإلسعافات
ً
ً
كتبعا لمنتيجة التي خمصت إلييا في البحث عف أصؿ كممة اإلسعاؼ لغةن -كىي أنني لـ أقؼ عمى
ن
معناىا المصطمح عميو عندنا في الزماف المعاصر ,-فإنني كذلؾ لـ أقؼ عمى تعريؼ اصطبلحي ليا عند
المتقدميف إال ما لو عبلقة بالتداكم أك التطبيب بشكؿ عاـ ,أما اإلسعافات بالمعنى المعاصر -كىك تقديـ

المعالجة الطبية األكلية المؤقتة الفكرية -فمـ تكف معركفة عندىـ.

كلذا فإنني سأكرد ليا تعريفات معاصرة ,كما اصطمح عمييا أىؿ فف الطبابة في ىذا الزماف.
مرضية طارئة.
لي ,إسعافات ٌأك ٌلية :معالجة سريعة لحالة
مصدر
ى
ٌ
أسعؼ ,إسعاؼ ٌأك ٌ
الرسمية التي تقكـ بتكزيع اإلعانات عمى المحتاجيف كالمصابيف كاغاثتيـ في
المؤسسة
العاـ:
ٌ
ٌ
كاإلسعاؼ ٌ
إنسانية تقكـ
جمعية
كج ٍمعيَّةي اإلسعاؼ:
بسياراتيا
الحاالت الطارئة كنقميـ إلى المراكز
ٌ
ٌ
الطبية ٌ
ٌ
الخاصة .ى
ٌ
معدة طبِّيِّا لنقؿ المرضى إلى المستشفى"(.)2
بإسعاؼ المصابيف في الحكادث الطارئة .كسيَّارة إسعاؼ :سيَّارة ٌ
"( ًٍ
اإل ٍس ىعاؼ) جمعية اإلسعاؼ :جمعية إنسانية تقكـ بإسعاؼ المصابيف ًفي اٍل ىح ىك ًادث الطارئة"(.)3
فمقد عرؼ الدكتكر أحمد مختار اإلسعاؼ كمؤسسة ,كعرفو كجمعية ,كمف ثـ عرؼ سيارتو.
لكف بالنظر في تعريفو ,لـ أجده تعرض لذكر إسعاؼ الحيكاف ,كىك داخؿ في ميمة اإلسعاؼ ,ككذا لـ

أجده ذكر الغاية مف اإلسعاؼ أك غرضو ,ككذا تعريؼ المجمع.
)ُ(

المكسكعة الككيتية الفقيية (ُُ.)ُُٔ/

)ّ(

المعجـ الكسيط ,مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار).

)ِ(

معجـ المغة العربية المعاصرة ,د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفىُِْْ :ىػ).
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تعريؼ الباحث:
كبعد تعريجنا عمى المعنى المغكم لمكممة كالمعنى االصطبلحي عند مف ذكرنا ,فيمكننا أف نصيغ تعريفنا
جامعا لممعنييف مكفقنا بينيما.
ن
اصطبلحا ىي :إعانة بعناية طبية فكرية كمؤقتة؛ تقدـ إلنساف أك حيكاف مصاب أك
فأقوؿ :اإلسعافات
ن
مريض؛ لتجنب حدكث مضاعفات خطيرة تؤثر عميو ,كعمى حياتو ,بغرض محاكلة الكصكؿ بو إلى أفضؿ

كضع صحي ممكف ,بأدكات أك ميارات عبلجية بسيطة ,إلى كقت كصكؿ المساعدة الطبية الكاممة.

قمنا :إنيا إعانة؛ لنأتي عمى المعنى المغكم القديـ ,كليس شيء أعظـ مف ككنؾ تقدـ إعانة لمريض أك
جريح أك مصاب ,فتناؿ أجر ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
وقمنا :ىي عناية طبية فكرية مؤقتة؛ لنأتي عمى المعنى المعاصر ليا.
كبيذا أككف قد كفقت بيف المعنييف ,حسب كجية نظرم.

***

)ُ(

[المائدة.]ِّ :
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()1

.

المطمب الثاني
أىداؼ اإلسعافات األولية ونشأتيا وأطوارىا
أوًال_ أىداؼ اإلسعافات الطبية األولية:
تتمخص األىداؼ األساسية لئلسعافات الطبية األكلية في ثبلث نقاط ىي:
ُ_ المحافظة عمى الحياة -سكاء اإلنساف أك الحيكاف المصاب.-
ِ_ كقؼ حدكث األذل أك الضرر أك تطكره ,كإبعاد المريض عف مصدر األذل أك مكاف الحادث,

كالضغط عمى الجركح إليقاؼ النزؼ.

ّ_ تعزيز الشفاء مف خبلؿ تكفير العبلج األكلي لئلصابة(.)1
ثانيا_ نشأة اإلسعافات الطبية األولية وأطوارىا.
ً
ابتداء_ إف كممة اإلسعاؼ -بمعنى تقديـ المعالجة أك العناية الطبية األكلية الفكرية المؤقتة -لـ تكف
ً
بعيدا عف
معركفة بيذا كمصطمح عند المسمميف ,ككتاب المعاجـ المتقدميف ,كما أسمفنا ,كلكنيا بيذا المعنى ن
االصطبلح كانت معركفة عندىـ ,كعند بني البشر مف يكـ عرفكا الجراحات كاألدكية كالطبابة ,ال سيما في

الحركب لتطبيب العساكر مف الجيكش.

فعف أنس -رضي اهلل عنو -قاؿ( :كاف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -يغزك بأـ سميـ كنسكة مف

األنصار معو إذا غ از ,فيسقيف الماء كيداكيف الجرحى)(.)2

كعف أـ عطية األنصارية -رضي اهلل عنيا -قالت( :غزكت مع رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ-

سبع غزكات أخمفيـ في رحاليـ فأصنع ليـ الطعاـ ,كأداكم الجرحى ,كأقكـ عمى المرضى)(.)3

شائعا معركفنا ,كلكنو كاف منضبطنا بضكابط الشرع ,فمقد عممف
فقد كاف عمؿ النساء في العيد النبكم
ن
في تطبيب الجرحى ,كالقياـ عمى المرضى في جيكش المسمميف.

)ُ(

المنظمة العالمية لمصحة ,مكقع كيكيبيديا ,تحت رابطhttps://ar.wikipedia.org :

)ّ(

صحيح مسمـ ,كتاب الجياد كالسير ,باب النساء الغازيات يرضخ ليف كال يسيـ (ّ )ُْْٕ/حديث رقـ (ُُِٖ).

)ِ(

صحيح مسمـ ,كتاب الجياد كالسير ,باب غزكة النساء مع الرجاؿ (ّ )ُّْْ/حديث رقـ.)َُُٖ( :
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كىذا يدؿ عمى أصالة ىذه الحرفة عند المسمميف ,كاف لـ تكف معركفة بمصطمح اإلسعافات الطبية

األكلية ,كما عند المعاصريف.

بؿ لقد اشتيرت كثير مف الصحابيات -رضي اهلل عنيف -بيذه الحرفة ,وأذكر منيف عمى سبيؿ المثاؿ

ال الحصر:

ُ_ عائشة -رضي اهلل عنيا.-
ِ_ أـ عطية األنصارية -رضي اهلل عنيا.-
ّ_ رفيدة األسممية -رضي اهلل عنيا ,-كلقد ذكر اإلماـ ابف حجر العسقبلني –رحمو اهلل -في كتابو

()1
أف رفيدة األسممية –رضي اهلل عنيا -عندما رأت انغراس السيـ في
"اإلصابة في تمييز الصحابة " كيؼ ٌ
صدر سعد –رضي اهلل عنو -تصرفت بحكمة ككعي ,فأسرعت في إيقاؼ النزيؼ ,كلكنيا أبقت السيـ في

سيحدث نزيفان ال يتكقؼ مف مكاف اإلصابة.
صدره؛ ألنيا كانت تعمـ أنيا إف سحبتو أك أخرجتو ي
أيضا في كقت
نا
كلـ يكف عمؿ رفيدة –رضي اهلل عنيا-
مقتصر عمى الحركب فقط ,بؿ لقد عممت ن
السمـ ,تعاكف كتكاسي كؿ محتاج؛ ككانت أكؿ سيدة تعمؿ في نظاـ أشبو ما يككف بنظاـ المستشفيات في
كقتنا.
أما ككنيا –رضي اهلل عنيا -أكؿ ممرضة في اإلسبلـ ,فميس في ذلؾ خبلؼ ,فقد ذاع صيتيا بيف

معاصرييا في فف الجراحة ,كليذا السبب اختارىا الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -لعبلج سعد بف معاذ -
رضي اهلل عنو.-
ْ_ أـ سممة -رضى اهلل عنيا -زكج الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ ,-ىاجرت اليجرتيف( ,)2كاشتركت
في غزكات الحديبية كخيبر كحنيف ,ككانت تسقى الماء كتداكل الجرحى.
ٓ_ الربيع بنت معكذ -رضي اهلل عنيا -التي تطكعت بسقاية الجيش ,كمداكاة الجرحى ,كرد القتمى

إلى المدينة.

ٔ_ أـ أيمف –رضي اهلل عنيا -حاضنة الرسكؿ –صمى اهلل عميو كسمـ -ىاجرت اليجرتيف ,كشيدت
غزكة أحد ,ككانت تسقى الجرحى كتداكييـ ,كقد استشيد زكجيا في إحدل المعارؾ.

)ُ(

اإلصابة في تمييز الصحابة ,ابف حجر العسقبلني (ٖ.)ُّٔ/

)ِ( المقصكد باليجرتيف :ىجرة الحبشة كىجرة المدينة.
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ٕ_ أـ زياد األشجعية –رضي اهلل عنيا -شاركت في غزكتي خيبر كحنيف ,ككانت تسقي كتداكم

الجرحى ,كتناكؿ السياـ لممحاربيف(.)1

أصيبل.
كغيرىف كثير ,كليس المقاـ يتسع لسرد أكثر مف ىذا؛ إذ البحث فيو ثانكم ,كليس
ن
ثانيا_ كأما أكؿ ظيكر لمفيكـ اإلسعاؼ الطبي األكلي ,فقد كاف في أكركبا في القرف الحادم عشر
ً
لمميبلد ,ضمف فرساف القديس يكحنا ,الذيف كانكا ضمف جيكش الحمبلت الصميبية ,حيث تـ تدريب فرؽ مف
الفرساف عمى مساعدة المصابيف كاسعافيـ خبلؿ المعركة ,إال أف مفيكـ العناية بالمرضى كالجرحى خبلؿ
الحركب مكجكد لدل عدة حضارات شرقية قبؿ ذلؾ بقركف طكيمة ,ككاف التمريض كاإلسعاؼ أحد مياـ

النساء الرئيسة في فترات الحركب كالمعارؾ ,كما سبؽ كبينا ,كلكف الكبلـ عمى ظيكر مصطمح "اإلسعاؼ".

كقد كاف لمحركب كالصراعات المسمحة الدكر األكبر في تطكير مفيكـ اإلسعاؼ األكلي ,فقد دفعت

الحرب األىمية األمريكية كبل ار بارتكف إلى تنظيـ ما بات يعرؼ بالصميب األحمر األمريكي(.)2

كمف ثـ مرت اإلسعافات بأطكار عديدة ,انتيى بيا المطاؼ لتككف مؤسسة دكلية عالمية ,تحمؿ اليبلؿ
األحمر إشارة ليا في البمداف العربية ,كالصميب األحمر إشارة ليا في البمداف الغربية ,كىي مؤسسات متفرعة

عف جمعية اإلسعاؼ العالمية.

***

)ُ(
)ِ(

انظر :تاريخ الطبرم (ِ ,)ٖٓٔ/المغازم ,الكاقدم (ِ.)َُٓ/
منظمة الصحة العالمية ,مكسكعة كيكيبيديا ,تحت رابطhttps://ar.wikipedia.org /
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المبحث الثاني
المقاصد الشرعية لئلسعافات األولية ,وحكـ تعمميا وبناء مقارىا ,وفيو مطالب ثبلثة:
المطمب األكؿ :حماية الشريعة لؤلنفس كاألعضاء.
المطمب الثاني :حرص الشريعة عمى التداكم كالطبابة كايجاد األطباء.
المطمب الثالث :حكـ بناء المستشفيات كالعيادات كمقار اإلسعاؼ.
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المطمب األوؿ
حماية الشريعة لؤلنفس واألعضاء
َّ
إف مقصد الشريعة مف التشريع حفظ نظاـ العالـ ,كضبط تصرفات الناس عمى كجو يعصـ مف التفاسد

كالتيالؾ ,كذلؾ إنما يككف بتحصيؿ المصالح كدفع المفاسد عمى حسب ما يتحقؽ بو ذلؾ المعنى.

يقوؿ اإلماـ الشاطبي -رحمو اهلل" :-تكاليؼ الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمؽ ,كىذه
المقاصد ال تعدك ثبلثة أقساـ:
أحدىا_ أف تككف ضركرية.
كالثاني_ أف تككف حاجية(ُ).
كالثالث_ أف تككف تحسينية(ِ).
فأما الضركرية ,فمعناىا أنيا البد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا ,بحيث إذا فقدت لـ ً
تجر مصالح

الدنيا عمى استقامة ,بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة ,كفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ ,كالرجكع بالخسراف

المبيف(.)3

بالغا بالنفس كأعضائيا ,ال سيما إذا كانت مسممة ,كال أدؿ عمى ىذا مف
كلقد اعتنى الشارع
اعتناء ن
ن
ككف كؿ الشرائع السماكية -كعمى كجو الخصكص شريعة محمد صمى اهلل عميو كسمـ -جائيةن لتقرر الحفاظ
عمى ضركرات خمس ,ىي عمى النحو التالي مرتبة :حفظ الديف ,كحفظ النفس ,كحفظ العقؿ ,كحفظ

العرض ,كحفظ الماؿ.
كليس البحث مر نادا لنا في كميا ,بؿ المعني لنا -بحسب البحث -ىك حفظ الشريعة لمنفس كاألعضاء.
ويقوؿ ا
وضحا ىذا المعنى" :كالمقصد العاـ لمشريعة اإلسبلمية ىك عمارة األرض,
العبل ؿ الفاسي ُم ِّ
كحفظ نظاـ التعايش فييا ,كاستمرار صبلحيا بصبلح المستخمفيف فييا ,كقياميـ بما يكمِّفكا بو مف عدؿ
)ُ) الحاجية :معناىا أنيا مفتقىر إلييا مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة
بفكت المطمكب ,فإذا لـ تراعى دخؿ عمى المكمفيف-عمى الجممة -الحرج كالمشقة ,كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في
المصالح العامة ,المكافقات ,الشاطبي (ِ.)ُِ/

)ِ) التحسينية :ىي األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات ,كتجنب المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الراجحات ,كيجمع ذلؾ

قسـ مكارـ األخبلؽ ,المكافقات ,الشاطبي (ِ.)ِِ/
)ّ(

المكافقات ,الشاطبي (ِ.)ُٕ/
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كاستقامة كمف صبلح في العقؿ ,كاصبلح في األرض ,كاستنباط لخيراتيا كتدبير لمنافع الجميع ,كانما يككف

ذلؾ بتحقيؽ المصالح ,كاجتناب المفاسد عمى حسب ما يتحقؽ بو معنى المصمحة كالمفسدة"(.)1

كلقد جاء اإلسبلـ بالمحافظة عمى الضركريات الخمس؛ ألنو البد منيا في قياـ مصالح ِّ
الديف كالدنيا,
كال يستقيـ نظاـ إال بكجكدىا كتحصيميا ,فإذا اختمت ,آلت حالة األمة في الدنيا إلى و
و
كتبلش ,كفي اآلخرة
فساد

إلى فكات النجاة كالنعيـ.

كالمقصكد مف األنفس التي يعنيت الشريعة بحفظيا ىي األنفس المعصكمة باإلسبلـ أك الجزية أك
األماف ,أما نفس المحارب ,فميست مما يعنيت الشريعة بحفظو(.)2
أوًال_ تحريـ االعتداء عمى النفس.
كردت نصكص كثيرة مف الكتاب كالسنة تدؿ عمى تحريـ االعتداء عمى النفس ,مف ذلؾ قكلو تعالى:
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼ(.)3
وجو الداللة :دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى عظيـ جرـ المعتدم عمى نفس مسممة ,كقد تكعده اهلل
خالدا فييا ,ثـ أعقبيا بغضبو,
اءه يكـ القيامة ,كتبلىا بككنو
ن
فييا بخمس عقكبات ,بدأىا بككف جينـ جز ى
عظيما عبلكة عمى كؿ ما مر.
عذابا
كلعنتو ,كبيف أنو أعد لو ن
ن
كمنيا قكلو -صمى اهلل عميو كسمـ :-في أكبر اجتماع لمناس عند مكقؼ عرفة ,حيث قاؿَّ ( :
إف دماءكـ

كأمكالكـ كأعراضكـ حراـ عميكـ ,كحرمة يكمكـ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا … الحديث)(.)4

وجو الداللة :دؿ الحديث عمى حرمة الدماء كاألمكاؿ كاألعراض ,كلقد غمظ النبي –صمى اهلل عميو
شديدا في النيي عف المساس بيا.
ظا
كسمـ -تغمي ن
ن
ويترتّب عمى االعتداء عمييا األمور التالية:
 -1إنو مف كبائر الذنوب.
)ُ( مقاصد الشريعة كمكارمياَّ ,
عبلؿ الفاسي ص (ْٓ).
)ِ( انظر :ركضة الطالبيف ,النككم (ٗ.)ُْٖ/
)ّ( [النساء.]ّٗ:
)ْ(

ركاه البخارم ,كتاب الحج ,باب الخطبة أياـ منى (ِ ,)ُٖٔ/حديث رقـ (ُّٕٗ) ,كركاه مسمـ ,كتاب القسامة

كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب تغميظ تحريـ الدماء كاألعراض (ِ ,)ٖٖٔ/حديث رقـ (ُٕٗٔ).
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فعف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :اجتنبكا السبع المكبقات,

قالكا :يا رسكؿ اهلل ,كما ىف؟ قاؿ :الشرؾ باهلل ,كالسحر ,كقتؿ النفس التي حرـ اهلل إال بالحؽ ,كأكؿ الربا,
كأكؿ ماؿ اليتيـ ,كالتكلي يكـ الزحؼ ,كقذؼ المحصنات المؤمنات الغافبلت)(.)1

وجو الداللة :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل" :-الفساد إما في الديف كاما في الدنيا,

فأعظـ فساد الدنيا قتؿ النفكس بغير الحؽ؛ كليذا كاف أكبر الكبائر بعد أعظـ فساد الديف الذم ىك الكفر"(.)2
 -2إنو سبب في الحيمولة بيف القاتؿ والجنة ,واف كاف مؿء كؼ مف دـ فقط.

كجندبا كأصحابو كىك يكصييـ ,فقالكا :ىؿ
فعف طريؼ أبي تميمة -رحمو اهلل -قاؿ( :شيدت صفكاف
ن
شيئا؟ قاؿ :سمعتو يقكؿ ..." :كمف استطاع أف ال يحاؿ بينو
سمعت مف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -ن
كبيف الجنة بمؿء كفو مف دـ أىراقو فميفعؿ ,قمت ألبي عبد اهلل :مف يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو

كسمـ -جندب؟ قاؿ :نعـ جندب)(.)3

وجو الداللة :لقد بيف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -في الحديث أف مؿء الكؼ مف الدـ الحراـ سيككف
حائبل بيف صاحبو كالجنة.
ن
 -3إف ُمن َك َر القتؿ يضيؽ عمى القاتؿ سعة دنياه وأخراه.
فعف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-لف يزاؿ المؤمف في

اما)(.)4
دما حر ن
فسحة مف دينو ما لـ يصب ن

وجو الداللة :معنى الفسحة في الديف ,قاؿ ابف حجر -رحمو اهلل" :-يصير في ضيؽ بسبب ذنبو,

ففيو إشارة إلى استبعاد العفك عنو؛ الستم ارره في الضيؽ المذككر ,كقاؿ ابف العربي :الفسحة في الديف سعة
األعماؿ الصالحة ,حتى إذا جاء القتؿ ضاقت؛ ألنيا ال تفي بكزره ,كالفسحة في الذنب قبكلو الغفراف بالتكبة,
حتى إذا جاء القتؿ ارتفع القبكؿ"(.)5

)ُ(
ظمما" (ْ ,)َُ/حديث رقـ (ِٕٔٔ),
ركاه البخارم ,كتاب الكصايا ,باب قكلو تعالى "إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ن
كركاه مسمـ ,كتاب اإليماف ,باب بياف الكبائر كأكبرىا (ُ ,)ِٗ/حديث رقـ (ٖٗ).

)ِ( اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ,ابف تيمية (ُ.)ِّٓ/

)ّ( ركاه البخارم ,كتاب األحكاـ ,باب مف شؽ شؽ اهلل عميو (ٗ )ْٔ/حديث رقـ (ُِٕٓ).
)ْ(

متعمدا فجزاؤه جينـ" (ٗ ,)ِ/حديث رقـ
مؤمنا
ركاه البخارم ,كتاب الديات ,باب قكؿ اهلل تعالى" :كمف يقتؿ
ن
ن

)ٓ(

فتح البارم ,ابف حجر العسقبلني (ُِ.)ُٖٖ/

(ِٖٔٔ).
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غير قاتمِو أعتى الناس ِ
 -4قات ُؿ ِ
(مف العتو وىو التكبر والتجبر).
فعف عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-إف أعتى

الناس عمى اهلل -عز كجؿ -مف قتؿ في حرـ اهلل ,أك قتؿ غير قاتمو ,أك قتؿ بذحكؿ

()1

الجاىمية)(.)2

ومعنى َمف قتؿ غير قاتمو" :أم مف كاف لو دـ عند شخص ,فيقتؿ رجبلن آخر غير مف عنده لو الدـ,
سكاء كاف لو مشاركة في القتؿ أك ال"(.)3
 -5إراقة الدِّماء مف اإلفبلس.
فعف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :أتدركف ما المفمس؟
قالكا :المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع ,فقاؿ :إف المفمس مف أمتي يأتي يكـ القيامة بصبلة كصياـ كزكاة,
كيأتي قد شتـ ىذا ,كقذؼ ىذا ,كأكؿ ماؿ ىذا ,كسفؾ دـ ىذا ,كضرب ىذا ,فيعطى ىذا مف حسناتو ,كىذا

مف حسناتو ,فإف فنيت حسناتو ,قبؿ أف يقضى ما عميو ,أخذ مف خطاياىـ فطرحت عميو ,ثـ طرح في

النار)(.)4

وجو الداللة :قاؿ النووي –رحمو اهلل" :-حقيقة المفمس ىذا المذككر في الحديث ,فيك اليالؾ اليبلؾ
التاـ ,كالمعدكـ اإلعداـ المقطع ,فتؤخذ حسناتو لغرمائو فإذا فرغت حسناتو أخذ مف سيئاتيـ فكضع عميو ,ثـ
ألقي في النار ,فتمت خسارتو كىبلكو كافبلسو"(.)5

كانما استحؽ كؿ ىذا ألفعالو التي فعؿ ,كمف جممتيا سفؾ دماء المسمميف المحرمة بغير كجو حؽ.
ثانيا_ سد الذرائع المؤدية إلى قتؿ النفس.
ً
فقد حرصت الشريعة عمى سد الذرائع المفضية إلى جمب المفاسد كتفكيت المصالح ,فحرمت حمؿ

السبلح عمييـ ,كذلؾ بقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف حمؿ عمينا السبلح فميس منا)(.)6

)ُ( قكلو( :بذحكؿ الجاىمية) جمع ذحؿ بفتح الذاؿ المعجمة كسككف الحاء الميممة :كىك الثأر كطمب المكافأة كالعداكة

أيضا ,كالمراد ىنا طمب مف كاف لو دـ في الجاىمية بعد دخكلو في اإلسبلـ ,نيؿ األكطار ,الشككاني (ٕ.)ّٓ/
ن
)ِ(
مسند اإلماـ أحمد (ُُ ,)َّٕ/حديث رقـ (ٕٕٓٔ) ,كقاؿ محققكه :إسناده حسف.
)ّ( سبؿ السبلـ ,الصنعاني (ِ.)ِّٔ/

)ْ( ركاه مسمـ ,كتاب البر كالصمة كاآلداب ,باب تحريـ الظمـ (ْ ,)ُٕٗٗ/حديث رقـ (ُِٖٓ).
)ٓ( المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (ُٔ.)ُّٔ/

)ٔ( ركاه البخارم ,كتاب الديات ,باب قكلو عميو السبلـ (مف حمؿ عمينا السبلح) (ٗ ,)ْ/حديث رقـ (ْٕٖٔ) ,كركاه
مسمـ ,كتاب اإليماف ,باب قكلو( :مف حمؿ عمينا السبلح) (ُ ,)ٖٗ/حديث رقـ (ُُٔ).
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وجو الداللة :لقد حذر النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -مف حمؿ السبلح عمى المسمميف؛ لما يمزـ مف
ذلؾ فتف كقتؿ لممسمميف ,ككؿ سبب أدل إلى قتؿ معصكـ بغير حؽ فيك محرـ؛ لما تقرر مف أف الكسائؿ ليا
أحكاـ المقاصد.

كعف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف أشار إلى أخيو

بحديدة فإف المبلئكة تمعنو حتى كاف كاف أخاه ألبيو كأمو)(.)1

وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-فيو تأكيد حرمة المسمـ ,كالنيي الشديد عف تركيعو كتخكيفو
التعرض لو بما قد يؤذيو ,كقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-كاف كاف أخاه ألبيو كأمو) ,مبالغة في إيضاح
ك ُّ

كلعبا أـ ال؛ ألف تركيع
كم ٍف ال يتيـ ,كسكاء كاف ىذا ى نزال ن
عمكـ النيي في كؿ أحد ,سكاء مف ييتيـ فيو ى
المسمـ حراـ بكؿ حاؿ"(.)2
ثالثًا_ القصاص.
فالقصاص سبب مف أسباب حفظ األركاح كالنفكس مف التمؼ ,كذلؾ أف اهلل أخبر في كتابو أف في
القصاص حياة فقاؿ :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ( ,)3وبياف ذلؾ مف وجوه:
األوؿ_ إف القاتؿ إذا عمـ أنو إذا قىتىؿ قيتًؿ ىك َّ
ؼ عف القتؿ كانزجر ,ىفي ٍسمـ ىم ٍف أيريد قتميو مف القتؿ ,كالقات يؿ
جميعا.
بعدـ تعريض نفسو لمقصاص ,فيككف القصاص حياةن ليما
ن
بقاء لغيره ,ككانكا في الجاىمية يقتمكف
الثاني_ إنو بالقصاص ال يقتؿ إال القاتؿ ,فكأف في قتؿ القاتؿ ن
القاتؿ كغيره ,كربما قتمكا مف ىك خير مف القاتؿ(.)4
ابعا_ استتابة المرتد عف دينو قبؿ قتمو.
رً
ًمف األمكر الثبلثة التي يحؿ بيا دـ المرء المسمـ ارتداده عف اإلسبلـ بعد الدخكؿ فيو ,حيث قاؿ النبي

صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف بدؿ دينو فاقتمكه)(.)5)ُ(

ركاه مسمـ ,كتاب البر كالصمة كاآلداب ,باب النيي عف اإلشارة بالسبلح إلى مسمـ (ْ ,)ََِِ/حديث رقـ

)ِ(

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (ُٔ.)َُٕ/

(ُِٔٔ).

)ّ( [البقرة.]ُٕٗ:

)ْ( مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ,د .محمد اليكبي ص (َِِ).
)ٓ(

ركاه البخارم ,كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ ,باب المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ (ٗ ,)ُٓ/حديث رقـ

(ِِٗٔ).
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فحفاظان عمى األركاح كاألنفس فإف المرتد يستتاب قبؿ قتمو ,فإف تاب كاال قتؿ.
قاؿ الحافظ ابف حجر -رحمو اهلل" :-فعندما قدـ عمى عمر بف الخطاب رجؿ مف قبؿ أبي مكسى

مغربة خبر؟ فقاؿ نعـ :رجؿ كفر بعد
األشعرم ,فسألو عف الناس ,فأخبره ,ثـ قاؿ لو عمر :ىؿ كاف فيكـ ِّ

قربناه فضربنا عنقو ,فقاؿ عمر :أفبل حبستمكه ثبلثنا ,كأطعمتكه كؿ يكـ
إسبلمو ,قاؿ :فما فعمتـ بو؟ قاؿٌ :
كيراجع أمر اهلل؟ ثـ قاؿ عمر :الميـ إني لـ أحضر كلـ آمر ,كلـ أرض ,إذ
رغيفنا ,كاستتبتمكه لعمو يتكب ي
بمغني .كلـ ينكر ذلؾ أحد مف الصحابة ,فكأنيـ فيمكا مف قكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف بدؿ دينو

فاقتمكه) ,أم إف لـ يرجع ,كقد قاؿ تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﭼ(.")2(,)1
ولقد جئنا عمى الذي يعنينا بوجو أخص ,وىو ما لو عبلقة بالطبابة:
خامسا_ ضماف جناية مف تطبب وليس عنده خبرة بالطب.
ً
ضامنا؛ بسبب
فحفاظنا عمى األركاح كاألنفس ,فإف المعالج إذا تعدل عمى المريض فتمؼ المريض كاف
ن
ما تكلد مف فعمو ,لقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف تطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ فيك ضامف)(.)3
قاؿ الصنعاني -رحمو اهلل" :-إف المتطبب ىك مف ليس لو خبرة بالعبلج ,كليس لو شيخ معركؼ,
كالطبيب الحاذؽ ىك مف لو شيخ معركؼ كثؽ مف نفسو بجكدة الصنعة كاحكاـ المعرفة ,فيضمف؛ ألنو تكلٌد
مف فعمو اليبلؾ ,كىك ٍّ
متعد فيو ,إذ ال يعرؼ ذلؾ ,فتككف جنايتو مضمكنة عمى عاقمتو"(.)4
كؿ ىذه المعاني التي ذكرناىا ,إذا استشعرىا المسمـ ,كاستحضرىا َّ
كؼ عف القتؿ كالجراحات كتركيع

المسمميف ,كامتنع عنيا ,غير أنو ال يخمك مجتمع مف أناس تستحكـ فييـ الغفمة ,فتغيب عنيـ ىذه المعاني
فبل َّ
يتعقمكف األمكر ,لذا شرع اإلسبلـ عقكبة دنيكية حاضرة ,تزجر مف سفؾ الدـ الحراـ ,بغير حقو ,أال كىي

ِّ
التعدم ,كىذا
القصاص كما أشرنا آنفنا ,كبيا يتحقؽ األمف لممجتمع ,كتصاف النفس مف القتؿ ,كتحمى مف
مف فيض جماؿ الشريعة(.)5
)ُ( [التكبة.]ٓ:

)ِ( فتح البارم ,ابف حجر (ُِ.)ِٔٗ/
)ّ(

ركاه النسائي ,كتاب القسامة ,باب صفة شبو العمد كعمى مف دية األجنة ,كشبو العمد (ٖ ,)ِٓ/حديث رقـ

(َّْٖ) ,كحسنو األلباني في صحيح النسائي.
)ْ( سبؿ السبلـ ,الصنعاني (ِ.)ّّٔ/
)ٓ(

انظر :أفدت ىذا التقسيـ كالترتيب بتصرؼ شديد مف مقاؿ بعنكاف" :مف مقاصد الشريعة حفظ النفس المعصكمة",

لمدكتكر /ىاركف عبدالرحمف شيخ.
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أمورا ,القصد األوؿ منيا المحافظة عمى
وزيادة عمى ما ذكرنا ,فقد شرع الشارع الحكيـ العظيـ
ً
النفس ,أذكر منيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر:
ُ_ ضركرة إقامة البينة في قتؿ النفس.
(ُ)

ىدرا.
ن

ِ_ كجكب الدية أك األرش

أك حككمة العدؿ

(ِ)

ظا عمى الدـ مف الذىاب
في حاؿ عدـ القصاص حفا ن

ضرر منو ,كتأخير القصاص مف الحامؿ حتى تضع.
ّ_ تأخير القصاص إذا يخشي عمى الغير
ه
استبقاء لنفس القاتؿ.
ْ_ مندكبية العفك عف القصاص؛
ن
ٓ_ إباحة المحظكرات لمضركرات النازلة.
ٔ_ كجكب إقامة النفس بالطعاـ كالشراب ,كغيرىا كثير.

***

)ُ)
اسـ لمماؿ الكاجب عمى ما دكف النفس ,التعريفات ,الجرجاني ص (ُٕ).
األرش :ىك ه
)ِ) حكومة العدؿ" :الحككمة في أرش الجراحات التي ليس فييا دية معمكمة أف يجرح اإلنساف في مكضع مف بدنو بما

عبدا غير مشيف ىذا الشيف بيذه الجراحة
يبقى شينو كال يبطؿ العضك ,فيقتاس الحاكـ أرشو بأف يقكؿ :ىذا المجركح لك كاف ن
كاف قيمتو ألؼ درىـ ,كىك مع ىذا الشيف قيمتو تسع مائة درىـ ,فقد نقصو الشيف عشر قيمتو فيجب عمى الجارح في الحر
عشر ديتو .كىذا كما أشبيو معنى الحككمة التي يستعمميا الفقياء في أرش الجراحات فاعممو" ,تيذيب المغة ,األزىرم (ْ.)ٔٗ/
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المطمب الثاني
حرص الشريعة عمى التداوي وتعمـ الطبابة وايجاد األطباء
أوًال_ حكـ تعمـ الطبابة واإلسعافات:
إف تعمـ الطب كاإلسعافات فرض مف فركض الكفاية(ُ))2(,بادئ ذم بدء ,كقد أمر الشارع بو حفظنا

اجبا ,كىك طريؽ إلى حفظ النفكس
لمنفكس كاألعضاء مف اليبلؾ ,كألف ما كاف طريقنا إلى الكاجب كاف ك ن
المعصكمة ,كحفظيا كاجب ,كاذا ترؾ عرضت األنفس لميمكة ,كىك محرـ ,كما كاف طريقنا إلى الحراـ فيك

كذلؾ ,فالكسائؿ تأخذ أحكاـ المقاصد كما ال يخفى ,بؿ قد يككف تعممو فرض عيف؛ إذا تعيف عمى الشخص.
ثانيا_ نصوص الكتاب والسنة اآلمرة بتعمـ الطب والتداوي:
ً
ابتداء_ مف القرآف الكريـ:
ً

ً
اآليات
إف مما يدلؿ داللة قطعية عمى أمر الكتاب بالطب كتعممو ,ككجكب المصير إليو عند العي

الداعيةى إليو بالنص ,أك الحاضةى عميو بداللة اإلشارة ,كالتي تنكؼ عمى األربعيف آية ,ككفى بيذا الرقـ حجة
مقامو ,كلكنيا
في التدليؿ عمى عظيـ شأف الطب كتعممو ,كسأذكر طرفنا منيا عمى سبيؿ المثاؿ ,فميس
المقاـ ى
ي
إرادة تبييف كابراز محاسف القرآف كالشريعة ,كحسـ كلع الكالعيف بالغرب كترىاتو.
قاؿ اهلل تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ (ّ).
وجو الداللة :إف النكرة في سياؽ النفي -شيء -مفيدة لمعمكـ ,كمكجبة لبلستغراؽ ,كما يقكؿ

األصكليكف( ,)4كاف عمـ الطب شيء كائف في األرض ,قدر اهلل كجكده كأسبابو كدكافعو.

كقاؿ تعالى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ(ٓ).

)ُ) إحياء عمكـ الديف ,الغزالي (ُ.)ُٔ/

)ِ( "فرض العيف :ما يمزـ كؿ كاحد إقامتو كال يسقط عف البعض بإقامة البعض ,كاإليماف كنحكه ,وفرض الكفاية :ما

يمزـ جميع المسمميف إقامتو كيسقط بإقامة البعض عف الباقيف كالجياد كصبلة الجنازة" ,انظر :البحر المحيط في أصكؿ الفقو,
الزركشي (ُ ,)ِِّ/التعريفات ,الجرجاني ص (ُٓٔ).
)ّ) [األنعاـ.]ّٖ :

)ْ( إرشاد الفحكؿ ,الشككاني (ُ.)ِٗٗ/

)ٓ)

[اإلسراء.]ِٖ :
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كقاؿ تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ(ُ).
شفاء.
وجو الداللة :دلت اآليتاف بمنطكقيما داللة صريحة عمى أف اهلل تعالى جعؿ كبلمو ككحيو
ن
قاؿ الشيخ السعدي -رحمو اهلل" :-فالقرآف مشتمؿ عمى الشفاء كالرحمة ,كليس ذلؾ لكؿ أحد ,كانما
ذلؾ لممؤمنيف بو ,المصدقيف بآياتو ,العامميف بو ,كأما الظالمكف بعدـ التصديؽ بو أك عدـ العمؿ بو ,فبل
خسارا ,إذ بو تقكـ عمييـ الحجة ,فالشفاء الذم تضمنو القرآف عاـ لشفاء القمكب ,مف الشبو,
تزيدىـ آياتو إال
ن
كالجيالة ,كاآلراء الفاسدة ,كاالنحراؼ السيئ ,كالقصكد السيئة.
فإنو مشتمؿ عمى العمـ اليقيني ,الذم تزكؿ بو كؿ شبية كجيالة ,كالكعظ كالتذكير ,الذم يزكؿ بو كؿ

شيكة تخالؼ أمر اهلل ,كلشفاء األبداف مف آالميا كأسقاميا.

كأما الرحمة ,فإف ما فيو مف األسباب كالكسائؿ التي يحث عمييا ,متى فعميا العبد فاز بالرحمة

كالسعادة األبدية ,كالثكاب العاجؿ كاآلجؿ"(.)2

بؿ لقد دؿ اهلل –تعالى -خمقو عمى بعض األدكية ,فقاؿ :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(.)3
ككذا قص اهلل عمينا تحدم عيسى -عميو الصبلة كالسبلـ -ألىؿ عمـ الطب في زمانو؛ ألف كؿ نبي
يبعث بما يعجز أىؿ زمانو ,كلقد كانكا اشتيركا بعمـ الطبابة ,فقاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ(.)4
وختاما_ السنة النبوية المطيرة:
ً
مستمر
نا
كأما السنة ,فقد حفمت بالطب كعمكمو ,كلقد نيؿ األطباء منيا المعجزات ,كال يزاؿ االنتياؿ
كمعجز إلى يكمنا ىذا ,كلف ينفؾ.
نا
)ُ(

[فصمت.]ْْ :

)ِ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,السعدم ص (ْٓٔ).
)ّ( [النحؿ.]ٔٗ :

)ْ( [آؿ عمراف.]ْٗ :
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كلقد اعتنت السنة النبكية بصحة األجساد ككقايتيا مف األمراض ,كدفع المؤذم عنيا؛ فأمرت بالحفاظ

عمى البيئة ليسمـ ساكنكىا مف اإلنساف كالحيكاف؛ ألف سبلمة التربة كالماء كاليكاء مف عكامؿ بقاء اإلنساف
كاستمراريتو  ,كلذلؾ أمرت الشريعة بالطيارة كالنظافة؛ بؿ جعمت السنة الطيارة شطر اإليماف بنص حديث

رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-فعف أبي مالؾ األشعرم –رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى

اهلل عميو كسمـ( :-الطيكر شطر اإليماف  ...الحديث)(.)1

كلقد بيف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -أف لكؿ داء دكاءه ,عممو مف عممو ,ككفؽ إليو ,كجيمو مف
جيمو ,كحرـ منو ,ففي الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو ,-قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل

عميو كسمـ( :-ما أنزؿ مف داء؛ إال أنزؿ لو شفاء)

()2

 ,كفي حديث ابف مسعكد -رضي اهلل عنو -أف النبي -

شفاء ,عممو مف عممو كجيمو مف جيمو) ,كليذا
داء إال أنزؿ لو
ن
صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :إف اهلل لـ ينزؿ ن
أمر الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -بالتداكم ,فعف أسامة بف شريؾ ,قاؿ :قالت األعراب :يا رسكؿ اهلل ,أال
احدا
نتداكل؟ قاؿ :نعـ ,يا عباد اهلل تداككا ,فإف اهلل لـ يضع داء إال كضع لو شفاء ,أك قاؿ :دكاء إال داء ك ن

قالكا :يا رسكؿ اهلل ,كما ىك؟ قاؿ :اليرـ)(.)3

وجو الداللة :دلت ىذه األحاديث بداللة اإلشارة عمى كجكب إيجاد األطباء كعمى فرضية تعمـ بعضيـ
لمطب ,كاال لـ يعرؼ الدكاء ,كال تداكل الناس ,كىك مظنة ىمكتيـ.
ادعاء
طبيبا حاذقنا ,كادعى الطب
كلقد أمر -صمى اهلل عميو كسمـ -بتضميف الطبيب إذا لـ يكف
ن
ن
كتشبع بما لـ يعطى ,كأكثر عطارم زماننا كعشابييـ -عيا نذا باهلل -إال مف رحـ ربي ,فقاؿ -صمى اهلل عميو

كسمـ( :-مف تطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ فيك ضامف)(.)4
ثالثًا :تصانيؼ السمؼ في ىذا الفف:

كلعظيـ شرؼ ىذه الحرفة كسماقة منزلتيا في الشريعة ,فقد صنفت فييا التصانيؼ ,كىي كثيرة ,أذكر
منيا لمتمثيؿ ال الحصر:
ُ_ كتاب الحاكم في الطب ,ألبي بكر ,محمد بف زكريا الرازم (المتكفىُّّ :ىػ).
)ُ( مشكاة المصابيح ,التبريزم ,كتاب الطيارة (ُ ,)ّٗ/حديث رقـ (ُِٖ) ,كصححو األلباني.

)ِ( ركاه البخارم ,كتاب الطب ,باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء (ٕ ,)ُِِ/حديث رقـ (ٖٕٔٓ).
)ّ(

ركاه البخارم في األدب المفرد حديث رقـ (ُِٗ) ,كالترمذم ,أبكاب الطب ,باب ما جاء في الطب كالحث عميو

(ْ ,)ّّٖ/حديث رقـ (َِّٖ) ,كقاؿ :حديث حسف صحيح.
)ْ(

سنف النسائي ,كتاب القسامة ,باب صفة شبو العمد ,كعمى مف دية األجنة ,كشبو العمد (ٔ ,)ّٔٔ/حديث رقـ

(ََٕٓ) ,كحسنو األلباني.
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ِ_ كتاب الطب النبكم ألبي نعيـ األصفياني.
ّ_ كتاب األمراض كالكفارات كالطب كالرقيات ,لضياء الديف أبي عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد
المقدسي (المتكفىّْٔ :ىػ).
ْ_ كتاب الطب النبكم (جزء مف كتاب زاد المعاد البف القيـ) ,لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد
شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ).
ٓ_ الشامؿ في الصناعة الطبية ,األدكية كاألغذية :كتاب اليمزة ,لعبلء الديف ابف النفيس ,عمي ابف

أبي الحزـ القرشي (المتكفىٖٕٔ :ىػ).

ٔ_ كلئلماـ الذىبي كتاب في الطب النبكم طبع عمى ىامش "تسييؿ المنافع".
كتابا في الطب ,أسماه "المنيج السكم كالمنيؿ الركم في الطب النبكم".
ٕ_ ثـ ألؼ اإلماـ السيكطي ن
بؿ لقد أفردت ليذا العمـ –الطب -الكتب كاألبكاب في معظـ الصحاح كالمسانيد ككتب السنة.
ابعا_ مقاالت السمؼ في الطب وعمومو وتعممو:
رً
ُ_ قاؿ الربيع بف سميماف -رحمو اهلل :-سمعت الشافعي -رحمو اهلل -يقوؿ" :العمـ عمماف عمـ

األبداف كعمـ األدياف"(.)1

ِ_ قاؿ اإلماـ الغزالي -رحمو اهلل ..." :-كذلؾ ينقسـ إلى ما ىك فرض كفاية كالى ما ىك فضيمة
كليس بفريضة ,أما فرض الكفاية فيك عمـ ال يستغنى عنو في قكاـ أمكر الدنيا كالطب ,إذ ىك ضركرم في
حاجة بقاء األبداف  ...فبل يتعجب مف قكلنا :إف الطب كالحساب مف فركض الكفايات ,فإف أصكؿ

أيضا مف فركض الكفايات ,كالفبلحة كالحياكة كالسياسة ,بؿ الحجامة كالخياطة ,فإنو لك خبل البمد
الصناعات ن
مف الحجاـ تسارع اليبلؾ إلييـ كحرجكا بتعريضيـ أنفسيـ لميبلؾ ,فإف الذم أنزؿ الداء أنزؿ الدكاء كأرشد إلى
استعمالو ,كأعد األسباب لتعاطيو ,فبل يجكز التعرض لميبلؾ بإىمالو"(.)2

 _3وقاؿ الغزالي -رحمو اهلل -كذلؾ ..." :فكـ مف بمدة ليس فييا طبيب إال مف أىؿ الذمة ,كال يجكز
أحدا يشتغؿ بو ,كيتياتركف عمى عمـ الفقو ال
قبكؿ شيادتيـ فيما يتعمؽ باألطباء ,مف أحكاـ الفقو ,ثـ ال نرل ن
سيما الخبلفيات كالجدليات ,كالبمد مشحكف مف الفقياء بمف يشتغؿ بالفتكل كالجكاب عف الكقائع ,فميت

شعرم!! كيؼ يرخص فقياء الديف في االشتغاؿ بفرض كفاية قد قاـ بو جماعة كاىماؿ ما ال قائـ بو؟ ,ىؿ
)ُ( حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,ألبي نعيـ األصفياني (ٗ.)ُِْ/
)ِ( إحياء عمكـ الديف ,لمغزالي.)ُٔ/ُ( ,
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ليذا سبب؟ إال أف الطب ليس يتيسر الكصكؿ بو إلى تكلي األكقاؼ كالكصايا كحيازة ماؿ األيتاـ كتقمد

القضاء كالحككمة كالتقدـ بو عمى األفراف كالتسمط بو عمى األعداء!! ىييات ىييات ,قد اندرس عمـ الديف
بتمبيس العمماء السكء ,فاهلل تعالى المستعاف ,كاليو المبلذ في أف يعيذنا مف ىذا الغركر الذم يسخط الرحمف

كيضحؾ الشيطاف"(.)1

 _4وقاؿ ابف القيـ -رحمو اهلل" :-في قكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-لكؿ داء دكاء) تقكية لنفس
المريض كالطبيب ,كحث عمى طمب ذلؾ الدكاء ,كالتفتيش عميو ,فإف المريض إذا استشعرت نفسو أف لدائو

اء يزيمو تعمؽ قمبو برفع الرجاء ,كبردت عنده ح اررة اليائس ,كانفتح لو باب الرجاء ,كمتى قكيت نفسو
دك ن
سببا لقكة األركاح الحيكانية كالنباتية كالطبيعية ,كمتى قكيت ىذه األركاح,
انبعثت ح اررتو الغريزية ,ككاف ذلؾ ن
قكيت القكل التي ىي حامؿ ليا ,فقيرت المرض كدفعتو ,ككذلؾ الطبيب إذا عمـ أف ليذا الداء دكاء أمكنو

مرضا إال جعؿ لو شفاء
طمبو كالتفتيش عميو ,كأمراض األبداف عمى كزف أمراض القمكب ,كما جعؿ اهلل لمقمب
ن
بضده ,فإف عممو صاحب الدكاء كاستعممو ,كصادؼ داء قمبو أبرأه بإذف اهلل"(.)2
وأختـ بقرار مجمع الفقو اإلسبلمي الخاص بحكـ التداوي:
إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي  ...بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص

مكضكع" :العبلج الطبي" ,كبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو ,قرر:

أوالً :التداوي :األصؿ في حكـ التداكم أنو مشركع ,لما كرد في شأنو في القرآف الكريـ كالسنة القكلية

كالعممية ,كلما فيو مف حفظ النفس الذم ىك أحد المقاصد الكمية مف التشريع.
وتختمؼ أحكاـ التداوي باختبلؼ األحواؿ واألشخاص:

اجبا عمى الشخص إذا كاف تركو يفضي إلى تمؼ نفسو أك أحد أعضائو أك عجزه ,أك كاف
ُ_ فيككف ك ن
المرض ينتقؿ ضرره إلى غيره ,كاألمراض المعدية.
مندكبا إذا كاف تركو يؤدم إلى ضعؼ البدف ,كال يترتب عميو ما سبؽ في الحالة األكلى.
ِ_ كيككف
ن
مباحا إذا لـ يندرج في الحالتيف السابقتيف.
ّ_ كيككف ن
مكركىا إذا كاف بفعؿ يخاؼ منو حدكث مضاعفات أشد مف العمة المراد إزالتيا(.)3
ْ_ كيككف
ن
)ُ( اإلحياء ,الغزالي (ُ.)ُِ/

)ِ( زاد المعاد في ىدم خير العباد ,ابف القيـ (ْ.)ُٔ/

)ّ( انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,د .كىبة الزحيمي (ٕ.)َِٓٓ/
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المطمب الثالث
حكـ بناء المستشفيات والعيادات ومقار اإلسعاؼ
الركح,
أوًال_ إف مف أركع ما قامت عميو الحضارة اإلسبلمية ىك جمعيا بيف حاجة الجسـ كحاجة ُّ

مطمبا ضركريِّا؛ لتحقيؽ حياة طيبة ىانئة لئلنساف ,ينعـ فييا
كاعتبارىا االىتماـ كالعناية بالجسـ كمطالبو
ن
الركح ,كقد قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-إف لربؾ عميؾ حقنا ,كلنفسؾ عميؾ
ؽ فييا ُّ
الجسد ,كتي ٍش ًر ي
حقنا ,كألىمؾ عميؾ حقنا ,فأعط كؿ ذم حؽ حقو)(.)1
آمنا
كيؼ ال تككف الصحة كذلؾ؟ كقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف أصبح
معافى في بدنو ن
ن
في سربو عنده قكت يكمو فقد حيزت لو الدنيا ,يا ابف آدـ ,يكفيؾ ما سد جكعتؾ ككارل عكرتؾ ,فإف كاف بيت
يكاريؾ فذاؾ ,كاف كانت دابة تركبيا فبخ ,فإف الخبز كماء الجر كما فكؽ اإلزار حساب عميؾ)(.)2
ثانيا_ حكـ بناء المستشفيات والعيادات ومقار اإلسعاؼ:
ً
أم
إذا عممنا مقاكمة اإلسبلـ لؤلمراض كانتشارىا ,كحثَّو كترغيبو في طمب العبلج المكافح ليا؛ عممنا َّ

كمبمغ ما أفاده العالـ مف ىذه الحضارة في
أسس قكية قاـ عمييا بناء حضارة اإلسبلـ في ميداف الصحَّة,
ى
عامة,
إقامة المستشفيات كالمعاىد الطبية ,كتخريج األطباء الذيف ال تزاؿ اإلنسانية تفخر بأيادييـ عمى العمـ َّ
ك ِّ
الطب خاصَّة(.)3

حضار
كتشييد دكر العبلج بقدر ما تستطيع ,كا
بناء المستشفيات,
ى
كعميو ,فإف عمى الدكلة المسممة ى
ى
األدكية البلزمة ,كاألطباء الميرة؛ لعبلج مختمؼ األمراض ,إذ ال يمكف أف يؤدم المجتمع المسمـ دكره في
ىذه الحياة إال بأجساـ سميمة قكية.

كاذا عجزت الدكلة المسممة عف اإلنفاؽ عمى بناء المستشفيات ,فميا الحؽ في أف تطالب ذكم اليسار

بالمساىمة في ىذا السبيؿ ,الذم يعتبر مف أعظـ المشاريع الخيرية الكقفية ,كالصدقات الجارية ,كأجر ىذا
أعظـ مف أف يحصر أك يحصى ,كلقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-إذا مات ابف آدـ انقطع عمم ػو إال

)ُ(

ركاه البخارم ,كتاب الصكـ ,باب مف أقسـ عمى أخيو ليفطر في التطكع ,كلـ ير عميو قضاء إذا كاف أكفؽ لو

(ّ )ّٖ/حديث رقـ (ُٖٔٗ) ,كبمفظ (كاف لجسدؾ عميؾ حقنا) في باب حؽ الجسـ في الصكـ (ُْٕٖ) ,كركاه مسمـ :كتاب
الصياـ ,باب النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر بو (ِ ,)ُِٖ/حديث رقـ (ُُٗٓ).
)ِ(

سنف الترمذم (ْ )ْٕٓ/ركاه إلى قكلو( :فقد حيزت لو الدنيا) ,كقاؿ :حديث حسف غريب ,كحسنو األلباني ,كركاه

بطكلو البييقي في شعب اإليماف ,باب الزىد كقصر األمؿ (ُّ )ٕ/حديث رقـ (ْٕٖٗ).
)ّ( انظر :مف ركائع حضارتنا ,مصطفى السباعي ص (َُٕ).
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مف ثبلث :صدقة جارية ,أك عمـ ينتفع بو ,أك كلد صالح يدعك لو)(.)1
وإف اإلنفاؽ عمى بناء المستشفيات كمقار اإلسعاؼ ,يدخؿ تحت مصرؼ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﭼ

()2

مف

مصارؼ الزكاة التي أمر اهلل بصرفيا إلييا ,ففي الغالب ال يستطب في المستشفيات إال الفقراء كالمساكيف,
كأما األغنياء فيذىبكف إلى عيادات خاصة ,ككذلؾ تبنى مف أمكاؿ األكقاؼ ,كصدقات األغنياء سكل الزكاة.
ثالثًا_ دور المؤسسة الصحية في الحضارة اإلسبلمية:
كقد تمثَّؿ دكر المؤسسة الصحية في الحضارة اإلسبلمية في تقديـ الرعاية الصحية ,كمساعدة

كباألخص مف الفقراء كالمحتاجيف؛ كذلؾ عف طريؽ المستشفيات ,التي كانت تيقى ِّدـ خدمات جميمة
المرضى,
ِّ
ِّ ً
يف عمييا أك غيرىـ بالكصكؿ إلييـ في منازليـ؛
في عبلج المرضى كاطعاميـ كمتابعتيـ؛ سكاء مف
المتردد ى
تمؾ المستشفيات التي انتشرت في ربكع العالـ اإلسبلمي ,ككانت مصدر إسعاد كطمأنينة لممجتمع اإلسبلمي

التامة ,كالكسكة كالغذاء ,إضافةن إلى َّ
كثير مف ىذه
أف نا
بكؿ فئاتو؛ حيث ىيتىمىقَّى فييا المريض العبلج كالرعاية َّ
ِّ
الطب إلى جانب قياميا بكظيفتيا األساسيَّة ,كىي معالجة المرضى
المستشفيات كانت تقكـ بكظيفة تعميـ

كالسير عمى راحتيـ ,كقد أضاؼ ذلؾ كمو لمحضارة اإلسبلمية يب ٍع ندا إنسانيِّا آخر(.)3
ابعا_ إسيامات المسمميف في مجاؿ الصحة وبنائيـ المستشفيات(:)4
رً

َّ
أج ِّؿ إسيامات المسمميف الحضارية في مجاؿ الصحة ,كأعظميا عمى اإلطبلؽ أنيـ أىكؿ مف
لعؿ مف ى
أسس المستشفيات في العالـ ,بؿ إنيـ سبقكا غيرىـ في ذلؾ األمر بأكثر مف تسعة قركف!.
مستشفى إسبلمي في عيد الخميفة األموي الوليد بف عبد الممؾ –رحمو اهلل ,-كالذم
ُسس أ اَوؿ
فقد أ ِّ
ً
الجذاـ(,)6(,)5
حكـ مف سنة (ٖٔىػَٕٓ/ـ) إلى سنة (ٔٗىػُٕٓ/ـ) ,ككاف ىذا المستشفى
ِّ
صا في ي
متخص ن
عظيما؛ حتى كانت ىذه
شأكا
ن
كأينشئت بعد ذلؾ المستشفيات العديدة في العالـ اإلسبلمي ,كبمغ بعضيا ن
الطب ,كتيعتبر مف أكائؿ الكميات كالجامعات في العالـ ,بينما أ ً
قبلعا لمعمـ ك ِّ
ينشئ أ َّىكؿ
المستشفيات تي ىع ُّد
ن
مستشفى أكربي في باريس بعد ذلؾ بأكثر مف تسعة قركف.

)ُ( ركاه مسمـ ,كتاب الكصية ,باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد المكت (ّ ,)ُِٓٓ/حديث رقـ (ُُّٔ).
)ِ( [التكبة.]َٔ :

)ّ( انظر :مف ركائع حضارتنا ,مصطفى السباعي ص (َُٕ) كما بعدىا.
)ْ( انظر :المستشفيات في الحضارة اإلسبلمية ,د .راغب السرجاني.

)ٓ( الجذاـ :عمة تتآكؿ منيا األعضاء كتتساقط ,المعجـ الكسيط (ُ.)ُُّ/
)ٔ( تاريخ األمـ كالممكؾ ,الطبرم (ْ.)ِٗ/
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ِّ
المتنقؿ؛
ككانت المستشفيات تيعرؼ بػ (البيمارستانات) أم يدكر المرضى ,ككاف منيا الثابت كمنيا
أما المستشفى
فالثابت ىك الذم يين ىشأ في المدف ,كقمَّما تجد مدينة إسبلمية -كلك صغيرة -بغير مستشفىَّ ,
ِّ
ِّ
المتنقمة تي ٍح ىمؿ عمى مجمكعة
المتنقؿ فيك الذم يجكب القرل البعيدة كالصحارم كالجباؿ .ككانت المستشفيات
كبيرة مف ً
جمبل -كذلؾ في عيد السمطاف محمكد السمجكقي
الجماؿ -كصمت في بعض األحياف إلى أربعيف ن
الذم حكـ مف سنة (ُُٓىػُُُٕ /ـ) إلى سنة (ِٓٓىػُُُّ /ـ) ,ككانت ىذه القكافؿ يمزَّكدة باآلالت
يم ًة اإلسبلمية.
كيرافقيا عدد مف األطباء ,ككاف بمقدكرىا الكصكؿ إلى كؿ رقعة في األ َّ
العبلجية كاألدكية ,ي
كقد كصمت المستشفيات الثابتة في المدف الكبرل إلى درجة راقية ِّ
جدا في المستكل ,ككاف مف أشيرىا

العضدم ببغداد ,كالذم أينشئ في سنة (ُّٕىػُٖٗ /ـ) ,كالمستشفى النكرم بدمشؽ ,كالذم أنشئ
المستشفى
ي
في سنة (ْٗٓىػُُْٓ /ـ) ,كالمستشفى المنصكرم الكبير بالقاىرة ,كالذم أينشئ سنة (ّٖٔىػُِْٖ /ـ),
ككاف بقرطبة كحدىا أكثر مف خمسيف مستشفى(.)1

ككانت ىذه المستشفيات العمبلقة تيقىسَّـ إلى أقساـ بحسب التخصُّص؛ فيناؾ أقساـ لؤلمراض الباطنة,
كأقساـ لمجراحة ,كأقساـ لؤلمراض الجمدية ,كأقساـ ألمراض العيكف ,كأقساـ لؤلمراض النفسية ,كأقساـ لمعظاـ

كالكسكر ,كغيرىا.

كلـ تكف تمؾ المستشفيات مجرد دكر عبلج ,بؿ كانت كميات طب حقيقية عمى أرقى مستكل؛ فكاف

الطبيب المتخصِّص -األستاذ -يمر عمى الحاالت في الصباح ,كمعو األطباء الذيف ىـ في أكلى مراحميـ
كي ىد ِّك يف مبلحظاتو ,كيصؼ العبلج ,كىـ يراقبكف كيتعممكف ,ثـ ينتقؿ األستاذ بعد ذلؾ إلى
الطبية ,فيعمميـ ,ي
قاعة كبيرة ,كيجمس حكلو الطبلب ,فيق أر عمييـ الكتب الطبية ,كيشرح كيكضح ,كيجيب عف أسئمتيـ ,بؿ إنو
امتحانا في نياية كؿ برنامج تعميمي معيف ينتيكف مف دراستو ,كمف ثـ يعطييـ إجازة في الفرع الذم
يعقد ليـ
ن
تخصصكا فيو.

ىائبل مف الكتب
عددا
ككانت المستشفيات اإلسبلمية تضـ في داخميا مكتبات ضخمة ,تحكم
ن
ن
المتخصصة في الطب ,كالصيدلة ,كعمـ التشريح ,ككظائؼ األعضاء ,إلى جانب عمكـ الفقو المتعمقة بالطب,
كغير ذلؾ مف عمكـ تيـ الطبيب.
كمما يذكر عمى سبيؿ المثاؿ -لنعرؼ ضخامة ىذه المكتبات -أف مكتبة مستشفى ابف طكلكف بالقاىرة

كانت تضـ بيف جنباتيا أكثر مف مائة ألؼ كتاب.

ككانت تزرع -إلى جكار المستشفيات -المزارع الضخمة ,التي تنمك فييا األعشاب الطبية كالنباتات

العبلجية؛ كذلؾ إلمداد المستشفى بما يحتاجو مف األدكية.

)ُ( الطب عند العرب كالمسمميف ,محمكد الحاج قاسـ ص (ِّٖ.)ِّٗ-
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أما اإلجراءات التي كانت تتخذ في المستشفيات لتجنب العدكل فكانت مف نكع خاص فريد؛ فكاف

المريض إذا دخؿ المستشفى يسمـ مبلبسو التي دخؿ بيا ,ثـ يعطى مبلبس جديدة مجانية؛ لمنع انتقاؿ
العدكل عف طريؽ مبلبسو التي كاف يرتدييا حيف مرض ,ثـ يدخؿ كؿ مريض في عنبر مختص بمرضو ,كال

أيضا ,كيناـ كؿ مريض عمى سرير خاص بو ,كعميو
يسمح لو بدخكؿ العنابر األخرل؛ لمنع انتقاؿ العدكل ن
مبلءات جديدة كأدكات خاصة.
كلنا أف نقارف ذلؾ بالمستشفى الذم أنشئ في باريس بعد ىذه المستشفيات اإلسبلمية بقركف؛ حيث

كيضطركف
كاف المرضى يجبركف عمى اإلقامة في عنبر كاحد ,كذلؾ بصرؼ النظر عف نكعية أمراضيـ ,بؿ ي

أحيانا خمسة مف المرضى عمى سر و
ير كاحد ,فتجد مريض الجدرم إلى جكار حاالت
لنكـ ثبلثة أك أربعة ,ك ن
الكسكر ,إلى جكار السيدة التي تمد! كما كاف األطباء كالممرضكف ال يستطيعكف دخكؿ العنابر إال بكضع
كمائـ عمى األنؼ مف الرائحة شديدة العفكنة في داخؿ ىذه العنابر! ,بؿ كاف المكتى ال يينقمكف إلى خارج
بع كعشريف ساعة عمى األقؿ مف الكفاة! كلنا أف نتخيؿ مدل خطكرة ىذا األمر عمى
العنابر إال بعد مركر أر و
بقية المرضى(.)1

خامسا_ صور مشرقة مف المستشفيات اإلسبلمية:
ً
بعضا مف المستشفيات الرائدة في التاريخ
ُ_ بيمارستاف المنصكرم الكبير ,كاذا أردنا أف نستعرض
ن
العضدم ,كقد أنشأه عضد الدكلة ابف بكيو عاـ (ُّٕىػُٖٗ /ـ)
اإلسبلمي ,فكاف مف أعظميا :المستشفى
ي

طبيبا ,تزايدكا بعد ذلؾ ِّ
يضـ
جدا ,كما كاف
في بغداد ,ككاف يقكـ بالعبلج فيو عند إنشائو أربعة كعشركف
ُّ
ن
الفراشيف ,ككاف األطباء
مكتبة عممية ضخمة ,كصيدلية ,كمطابخ ,ككاف يخدـ فيو عدد ضخـ مف المكظفيف ك َّ
بعا كعشريف ساعة يكميِّا.
يتناكبكف عمى خدمة المرضى؛ بحيث يككف ىناؾ أطباء بالمستشفى أر ن

ِ_ المستشفى النكرم الكبير بدمشؽ ,كالذم أنشأه السمطاف العادؿ نكر الديف محمكد ,كذلؾ في سنة

أج ِّؿ المستشفيات كأعظميا ,كاستمر في العمؿ فترة طكيمة ِّ
جدا مف الزماف؛
(ْٗٓىػُُْٓ /ـ) ,ككاف مف ى
حيث بقي يستقبؿ المرضى حتى سنة (ُُّٕىػُٖٗٗ/ـ) أم قرابة ثمانمائة سنة!.
ّ_ المستشفى المنصكرم الكبير ,كاف مف أعظـ المستشفيات في تاريخ اإلسبلـ ,الذم أنشأه الممؾ

المنصكر سيؼ الديف قبلككف في القاىرة ,كذلؾ سنة (ّٖٔىػُِْٖ/ـ) ,ككاف آية مف آيات الدنيا في الدقة
كالنظاـ كالنظافة ,ككاف مف الضخامة بحيث إنو كاف يي ىعالً يج في اليكـ الكاحد أكثر مف أربعة آالؼ مريض.
ْ_ مستشفى ىم َّراكش ,كالذم أنشأه المنصكر أبك يكسؼ يعقكب ,ممؾ دكلة المكحديف بالمغرب ,كالذم
حكـ مف سنة (َٖٓىػُُْٖ /ـ) إلى سنة (ٓٗٓىػُُٗٗ /ـ)  ,ككاف بناء ىذا المستشفى آية مف آيات
)ُ( انظر :مصطفى السباعي :مف ركائع حضارتنا ص (ُُٔ.)ُُٕ -
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اإلتقاف كالركعة؛ فقد يغرست فيو جميع أنكاع األشجار كالزركع ,بؿ كانت في داخمو أربع بحيرات صناعية
صغيرة ,ككاف عمى مستكل و
عاؿ ِّ
جدا مف حيث اإلمكانات الطبية ,كاألدكية الحديثة ,كاألطباء الميرة ,لقد كاف
 ٍّبحؽ -يد َّرة في جبيف الحضارة اإلسبلمية.

نكعا معيننا مف األمراض:
ليس ىذا فقط ,بؿ كانت ىناؾ المستشفيات المتخصصة ,التي ال تعالج إال ن
كمستشفيات العيكف ,كمستشفيات الجذاـ ,كمستشفيات األمراض العقمية ,كغير ذلؾ.
كأعجب منو كأغرب أنو كانت تكجد في بعض المدف اإلسبلمية الكبرل أحياء طبية متكاممة؛ فقد َّ
حدث

ابف جبير في رحمتو التي قاـ بيا في سنة (َٖٓىػُُْٖ /ـ) تقر نيبا ,أنو رأل في بغداد -عاصمة الخبلفة
المدينة الصغيرة ,يتكسطو قصر فخـ جميؿ ,تحيط بو الحدائؽ كالبيكت
كامبل مف أحيائيا يشبو
العباسية -حيِّا ن
ى
المتعد ىدة ,ككاف كؿ ذلؾ كقفنا عمى المرضى ,ككاف يؤ ُّمو األطباء مف مختىمى ً
ِّ
فضبل عف
ؼ التخصصات,
ن
ىي
يمة
الصيادلة كطمبة الطب ,ككانت النفقة جارية عمييـ مف الدكلة كمف األكقاؼ التي يجعميا األغنياء مف األ َّ
لعبلج الفقراء كغيرىـ(.)1

***

)ُ( انظر :المستشفيات في الحضارة اإلسبلمية ,د .راغب السرجاني.
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الفصؿ الثاني:
أحكاـ العبادات المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :أحكاـ الطيارة المتعمقة باإلسعافات األولية.
المبحث الثاني :أحكاـ الصبلة والصياـ المتعمقة باإلسعافات الطبية األولية.
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المبحث األوؿ:
أحكاـ الطيارة المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو سبعة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ مسح المسعؼ عمى الجكربيف الرقيقيف أك النعميف.
المطمب الثاني :حكـ مسح المسعؼ عمى غطاء رأسو أثناء العمميات.
المطمب الثالث :حكـ تيمـ المسعؼ يككف معو ماء ال يكفي إال لبعض األعضاء.
المطمب الرابع :حكـ تيمـ المسعؼ يككف معو ماء ال يكفي إال لشربو.
المطمب الخامس :حكـ تيمـ المسعؼ إذا خاؼ فكات الكقت لمصمكات المكتكبة.
المطمب السادس :حكـ تيمـ المسعؼ بالغبار الممتصؽ بجدراف كأرضية كفرش سيارة
اإلسعاؼ.
المطمب السابع :حكـ تيمـ المسعؼ إذا أصيب بجرح أك حرؽ جراء إسعافو لمحركؽ.
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توطئة
الطيارة أصؿ عظيـ مف أصكؿ ىذا الديف ,كعمييا تقكـ شرعة المسمميف ,فبل يستكم عند اهلل
المتطيركف كغير المتطيريف ,كىي باب ألجؿ العبادات كأرفعيا في ىذا الديف ,أعني الصبلة كالكقكؼ بيف
يدم رب العالميف ,كلما كانت ليا كؿ ىذا المنزلة في الديف فسأعتني في ىذا المبحث ببعض أحكاـ الطيارة
التي تعنى بالمسعفيف ,كربما يشترؾ فييا معيـ غيرىـ مف المكمفيف ,لكف الكبلـ ليـ بالدرجة األكلى ,كما كاف
ىذا كمو إلى ألىمية قياـ عباداتيـ عمى أكمؿ كجو كأحسنو ,كسأكرد مسائؿ تتعمؽ بالمسح عمى الحكائؿ,
كمسائؿ تتعمؽ بالتيمـ ,فالميـ يسر كأنت خير معيف.
المطمب األوؿ
()1

حكـ مسح المسعؼ عمى الجوربيف

الرقيقيف أو النعميف

أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
"أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف أكمؿ طيارتو ,ثـ لبس خفيو كأحدث ,أف لو أف يمسح عمييما"(ِ).
قاؿ ابف المبارؾ -رحمو اهلل" :-ليس في المسح عمى الخفيف اختبلؼ أنو جائز ,كذلؾ أف كؿ مف
ركم عنو مف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو كره المسح عمى الخفيف ,فقد ركم عنو غير

ذلؾ"(ّ).

كاختمفكا في المسح عمى الجكربيف -صفيقيف كانا أك رقيقيف -أك النعميف.
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً
ُ_ "اختبلفيـ في صحة اآلثار الكاردة عنو -عميو الصبلة كالسبلـ -أنو مسح عمى الجكربيف كالنعميف.
أيضا في مسألة :ىؿ يقاس عمى الخؼ غيره أـ ىي عبادة ال يقاس عمييا كال يتعدل بيا
ِ_ كاختبلفيـ ن
محميا؟ فمف لـ يصح عنده الحديث أك لـ يبمغو ,كمف لـ ير القياس عمى الخؼ قصر المسح عميو ,كمف
صح عنده األثر ,أك جكز القياس عمى الخؼ أجاز المسح عمى الجكربيف.

)ُ(
الر ٍج ًؿ قبؿ الحذاء ,انظر :المطمع عمى ألفاظ
الجورباف :كاحدىما جكرب ,كىك أعجمي معرب ,كىك ما يمبس في ِّ
المقنع ,أبك عبد اهلل البعمي ص (ّٔ) ,معجـ المغة العربية المعاصرة ,د .أحمد مختار عبد الحميد عمر(ُ.)ُْٗ/

)ِ( اإلجماع ,ابف المنذر ص (ّٓ).
)ّ( األكسط ,ابف المنذر (ُ.)ّّْ/
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ّ_ كلتردد الجكربيف المجمديف بيف الخؼ كالجكرب غير المجمد عف مالؾ"(.)1
ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمعمماء في حكـ المسح عمى الجوربيف ثبلثة مذاىب:
()2

المذىب األوؿ :ال يجكز المسح عمييما إال أف يككف عمييما نعؿ جمد ,كىك مذىب أبي حنيفة

رجع عنو ,-كمالؾ( ,)3كالشافعي

()4

–ثـ

–رحميـ اهلل.-

قاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كأما المسح عمى الجكربيف ,فإف كانا ثخينيف منعميف يجكز المسح
سفر بيما ممكف ,كاف كانا رقيقيف ال يجكز المسح عمييما؛ ألنيما بمنزلة المفافة,
عمييما؛ ألف مكاظبة المشي نا
سفر غير
كاف كانا ثخينيف غير منعميف ال يجكز المسح عمييما عند أبي حنيفة؛ ألف مكاظبة المشي بيما نا

ممكف ,فكانا بمنزلة الجكرب الرقيؽ ,كعمى قكؿ أبي يكسؼ كمحمد -رحميما اهلل تعالى -يجكز المسح عمييما
كحكي أف أبا حنيفة -رحمو اهلل تعالى -في مرضو مسح عمى جكربيو ثـ قاؿ لعكاده :فعمت ما كنت أمنع

الناس عنو ,فاستدلكا بو عمى رجكعو"(.)5

وقاؿ ابف القاسـ -رحمو اهلل" :-كاف يقكؿ مالؾ في الجكربيف يككناف عمى الرجؿ كأسفميما جمد

مخركز كظاىرىما جمد مخركز :إنو يمسح عمييما ,قاؿ :ثـ رجع فقاؿ :ال يمسح عمييما"(.)6

وقاؿ اإلماـ الشيرازي -رحمو اهلل" :-كاف لبس جكرنبا جاز المسح عميو بشرطيف :أحدىما_ أف يككف
منعبل ,فإف اختؿ أحد ىذيف الشرطيف لـ يجز المسح عميو"(.)7
صفيقنا ال يشؼ ,كالثاني_ أف يككف ن
المذىب الثاني :يجكز المسح عمييما بشرط أف يككنا صفيقيف ساتريف لمحؿ الفرض( ,)8كىك قكؿ

الصاحبيف مف الحنفية( ,)9كالشافعية( ,)10كىك مذىب أحمد

()11

–رحميـ اهلل.-

)ُ( بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد الحفيد (ُ.)ِٔ/

)ِ( تحفة الفقياء ,السمرقندم (ُ ,)ٖٔ/بداية المبتدم ,المرغيناني ص (ٖ).

)ّ( منح الجميؿ ,عميش (ُ ,)ُّْ/الكافي في فقو أىؿ المدينة ,ابف عبد البر (ُ.)ُٕٖ/
)ْ( األـ ,اإلماـ الشافعي (ُ ,)ْٗ/مغني المحتاج ,الشربيني (ُ.)َِٖ/
)ٓ(

المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُِ/

)ٔ( المدكنة ,اإلماـ مالؾ (ُ ,)ُّْ/كانظر :القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص (ّٔ).
)ٕ( الميذب ,الشيرازم (ُ.)ْٔ/

)ٖ( محؿ الفرض في غسؿ الرجؿ في الكضكء إلى الكعبيف ,كالكعباف ىما العظماف الناتئاف عمى يميف القدـ كيساره.
)ٗ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ ,)َُ/األصؿ المعركؼ بالمبسكط ,لمشيباني (ُ.)ُٗ/
)َُ( نياية المطمب ,الجكيني (ُ.)ِْٗ/
)ُُ(

مختصر الخرقي ,الخرقي ص (ُٔ) ,كشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)ُُُ/
30

قاؿ السمرقندي -رحمو اهلل" :-كما قااله –يعني الصاحبيف -أرفؽ بالناس ,كما قالو أبك حنيفة -رحمة

اهلل عميو -أحكط كأقيس"(.)1

قاؿ اإلماـ النووي -رحمو اهلل" :-كقاؿ القاضي أبك الطيب :ال يجكز المسح عمى الجكرب إال أف
ساتر لمحؿ الفرض ,كيمكف متابعة المشي عميو  ...كالصحيح بؿ الصكاب ما ذكره القاضي أبك الطيب
يككف نا
كالقفاؿ كجماعات مف المحققيف ,أنو إف أمكف متابعة المشي عميو جاز كيؼ كاف ,كاال فبل"(.)2
قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كال يمسح إال عمى خفيف ,أك ما يقكـ مقاميما؛ مف مقطكع أك ما أشبيو,
مما يجاكز الكعبيف ,معناه كاهلل أعمـ :يقكـ مقاـ الخفيف في ستر محؿ الفرض ,كامكاف المشي فيو ,كثبكتو

بنفسو"(.)3

المذىب الثالث :يجكز المسح عمى الجكربيف مطمقنا ,كلك كانا رقيقيف ,كىك قكؿ بعض الحنابمة كابف
تيمية –رحمو اهلل.)4(-
قاؿ ابف تيمية -رحمو اهلل" :-كالمسح عمى الخفيف قد اشترط فيو طائفة مف الفقياء شرطيف :ىذا
ساتر لمحؿ الفرض ,كقد تبيف ضعؼ ىذا الشرط  ...ففيو كجياف :أصحيما أنو
أحدىما :كىك أف يككف نا
يمسح عميو"(.)5
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بأنو ال يجوز المسح عمييما إال أف يكوف عمييما نعؿ جمد.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة والمعقوؿ ,وىو كاآلتي:
أوًال_ مف السنة:
حديث المغيرة بف شعبة –رضي اهلل عنو( :-تكضأ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -كمسح عمى

الجكربيف كالنعميف)(.)6
)ُ(

تحفة الفقياء ,السمرقندم (ُ.)ٖٔ/

)ِ( المجمكع ,النككم (ُ.)ْٗٗ/

)ّ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُِْ/

)ْ( مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُْٖ/
)ٓ( المرجع السابؽ (ُِ.)ُْٖ/

)ٔ( سنف الترمذم ,أبكاب الطيارة ,باب المسح عمى الخفيف كالجكربيف (ُ ,)ُٕٔ/حديث رقـ (ٗٗ) ,كقاؿ حديث حسف
صحيح ,كصححو األلباني رحمو اهلل في اإلركاء (ُ ,)ُّٕ/حديث رقـ (َُُ).
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وجو الداللة :قاؿ الماوردي -رحمو اهلل" :-كالخبر محمكؿ عمى ما ذكرنا مف المجمديف ,كالمعنى في

المجمديف أف متابعة المشي عمييما ممكف"(.)1

وقاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كاف كانا ثخينيف غير منعميف ال يجكز المسح عمييما عند أبي حنيفة؛

سفر غير ممكف ,فكانا بمنزلة الجكرب الرقيؽ  ...كتأكيمو عند أبي حنيفة -رحمو اهلل
ألف مكاظبة المشي بيما نا
مجمدا ,كالثخيف مف الجكرب أف يستمسؾ عمى الساؽ مف غير أف يشده بشيء"(.)2
منعبل أك
تعالى -أنو كاف ن
ن

أقوؿ :كبعد النظر في ىذه النصكص كغيرىا تبيف لي أنيـ يحممكف لفظة الجكربيف المطمقة في الحديث
عمى تقييد الجكرب المتنعؿ بالجمد؛ حتى يمكف متابعة المشي عمييما ,فإف يعدـ التنعؿ ,فبل يصح المسح
عمييما؛ ألنيما حينئذ ال يسمياف خفيف.
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً
ُ_ إف الجكارب ال تسمى خفافنا إال إذا حممت أكصافيا ,فإف لـ تحمميا ,منع المسح عمييا(.)3
ِ_ إف المسح عمى الخؼ عبادة ,كال يجكز القياس عميو(.)4
موضحا ىذا المعنى" :كاف كاف في الخؼ خرؽ كجكرب يكارم القدـ
قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل-
ً
فبل نرل لو المسح عميو؛ ألف الخؼ ليس بجورب"(ٓ).
أدلة المذىب الثاني -القاضي بأنو يجوز المسح عمى الجوربيف بشرط أف يكونا صفيقيف ,وأف يست ار

محؿ الفرض.-

استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة واألثر واإلجماع والمعقوؿ:
أوًال_ مف السنة:
فعف المغيرة بف شعبة -رضي اهلل عنو -قاؿ( :تكضأ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -كمسح عمى

الجكربيف كالنعميف)(.)6

)ُ( الحاكم ,الماكردم (ُ.)ّٔٓ/

)ِ( المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُِ/
)ّ( انظر :األـ ,الشافعي (ُ.)ْٗ/

)ْ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)َُ/
)ٓ( األـ ,الشافعي (ُ.)ْٗ/
)ٔ(

سبؽ تخريجو ص (ُّ).
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وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى جكاز المسح عمى الجكربيف بإطبلؽ ,سكاء كانا
رقيقيف أك صفيقيف( ,)1كالمطمؽ يبقى عمى إطبلقو حتى يأتي دليؿ يقيده ,كلما لـ ً
يأت المقيد فإنو شامؿ
لمجكارب عمى أم حاؿ كانت ,قاؿ الشاشي -رحمو اهلل" :-المطمؽ إذا أمكف العمؿ بو ال يجكز الزيادة

عميو"(ِ).

ثانيا_ مف األثر:
ً
أ_ عف األزرؽ بف قيس –رحمو اهلل -قاؿ" :رأيت أنس بف مالؾ أحدث فغسؿ كجيو كيديو كمسح

برأسو ,كمسح عمى جكربيف مف صكؼ فقمت :أتمسح عمييما؟ فقاؿ :إنيما خفاف ,كلكنيما مف صكؼ"(.)3

جمدا ,كىك مف أىؿ
وجو الداللة :صرح أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -بأف الخؼ أعـ مف أف يككف ن
المغة  ,ثـ إف األمر متعمؽ بأمر تعبدم ال اجتياد فيو ,فما فعمو أنس -رضي اهلل عنو -ال يمكف أف يككف إال

لعممو بالجكاز مف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-فيككف لمحديث حكـ الرفع.

صحابيا ,قاؿ ابف القيـ -رحمو اهلل" :-قاؿ ابف
ت_ إنو قد كرد المسح عمى الجكربيف عف بضعة عشر
ن
المنذر :ركم المسح عمى الجكربيف عف تسعة مف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عمي كعمار كأبي
مسعكد األنصارم كأنس كابف عمر كالبراء كببلؿ كعبد اهلل بف أبي أكفى كسيؿ بف سعد ,كزاد أبك داكد كأبك
صحابيا(.)4
أمامة كعمرك بف حريث كعمر كابف عباس –رضي اهلل عنيـ ,-فيؤالء ثبلثة عشر
ن
ثالثًا_ مف اإلجماع:
قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كىذا يدؿ عمى أف النعميف لـ يككنا عمييما؛ ألنيما لك كانا كذلؾ لـ
يذكر النعميف ,فإنو ال يقاؿ :مسحت عمى الخؼ كنعمو؛ كألف الصحابة -رضي اهلل عنيـ ,-مسحكا عمى

إجماعا؛ كألنو ساتر لمحؿ الفرض ,يثبت في القدـ,
الجكارب ,ولـ يظير ليـ مخالؼ في عصرىـ ,فكاف
ً
فجاز المسح عميو ,كالنعؿ"(.)5

)ُ( انظر :تحفة األحكذم ,لممباركفكرم (ُ.)ِٕٕ/

)ِ) أصكؿ الشاشي ص (ِٗ).
)ّ(

الكنى كاألسماء ,الدكالبي (ِ ,)ُٓٔ/حديث رقـ (ََُٗ) ,كىك صحيح ,صححو الشيخ أحمد شاكر ,انظر :تحقيقو

في صحيح فقو السنة ,كماؿ بف السيد سالـ.

)ْ( تيذيب السنف ,ابف القيـ (ُ.)ُٖٕ/
)ٓ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُِٓ/
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ابعا_ مف المعقوؿ:
رً
أ_ إف الجكاز في الخؼ لدفع الحرج لما يمحقو مف المشقة بالنزع ,كىذا المعنى مكجكد في الجكرب(.)1
ب_ إف الجكربيف بدؿ عف الخؼ ,فبلبد مف تكافر شركطو فييما ,مف ستر لمحؿ الفرض كككنو صفيقنا
حتى يمكف تتابع المشي عميو( ,)2فإذا تكفرت فييا الشركط جاز المسح عمييا كما الخؼ.
أدلة المذىب الثالث -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف مطمقًا ,مف غير اشتراط الصفاقة أو

ستر محؿ الفرض.-

استدؿ أصحاب المذىب الثالث بمثؿ ما استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني ,مف السنة كاآلثار فقط,
بدال عف الخفيف
كاختمفكا معيـ في ككنيـ ال يشترطكف ما اشترطكا ,فيجكز عندىـ المسح عمى الجكربيف ن
مطمقنا ,سكاء كانا صفيقيف أك رقيقيف(.)3
ككذا استدلكا بعمؿ عمر كعمي -رضي اهلل عنيما -بالمسح عمى الجكربيف الرقيقيف.
قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كحكى أصحابنا عف عمر كعمي -رضي اهلل عنيما -جكاز المسح عمى

الجكرب كاف كاف رقيقنا"(.)4
خامسا_ المناقشة:
ً

ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بعدـ جواز المسح عمى الجوربيف إال أف يكونا منعميف-

أصحاب المذىب الثاني -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف إذا كانا صفيقيف ساتريف لمحؿ الفرض,-
وأصحاب المذىب الثالث -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف مطمقًا -بما يأتي:

 _1ال نسمـ لكـ بككف الجكارب في الحديث أيةى جكارب –رقيقة كانت أك صفيقة ,-كانما المراد بيا تمؾ

الجكارب المنعمة(.)5

 _2ال نسمـ بتسمية الجكارب خفافنا ,فإنيا ال تسمى بذلؾ ,كلذا فبل يجكز المسح عمييا(.)6
)ُ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)َُ/

)ِ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ ,)ُِْ/المجمكع ,لمنككم (ُ.)ْٗٗ/
)ّ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُْٖ/
)ْ( المجمكع ,النككم (ُ.)ََٓ/

)ٓ( انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ ,)َُِ/القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص (ّٔ) ,الحاكم ,الماكردم (ُ.)ّٔٓ/
)ٔ( انظر :األـ ,الشافعي (ُ.)ْٗ/
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 _3ال نسمـ لكـ بصحة قياسكـ الجكارب عمى الخفاؼ ,ألف المسح المجمع عميو كالذم اتفؽ عمى
صحة آثاره كأحاديثو ,ىك المسح عمى الخفيف بصفاتيما المعركفة ,كال يجكز قياس غيره عميو إال بأدلة

ثابتة( ,)1كلما لـ تثبت ,فبل يجكز إلحاؽ الجكارب بالخفاؼ.

نصا ,بخبلؼ القياس,
قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-كألبي حنيفة أف جكاز المسح عمى الخفيف ثبت ن
فكؿ ما كاف في معنى الخؼ في إدماف المشي عميو ,كامكاف قطع السفر بو ,يمحؽ بو ,كما ال فبل ,ومعموـ

أف غير المجمد ,والمنعؿ مف الجوارب ال يشارؾ الخؼ في ىذا المعنى ,فتعذر اإللحاؽ"(.)2

 _4إف أثر شعبة –رضي اهلل عنو -الذم استدلمتـ بو عمى جكاز المسح عمى الجكربيف تكمـ فيو
المحدثكف ,كىك غير ثابت.
حاكيا تضعيفو" :كالجكاب عف حديث المغيرة مف أكجو ,أحدىا_ أنو ضعيؼ ضعفو
قاؿ النووي
ً
الحفاظ ,كقد ضعفو البييقي ,كنقؿ تضعيفو عف سفياف الثكرم كعبد الرحمف بف ميدم كأحمد بف حنبؿ كعمي

ابف المديني كيحيى بف معيف كمسمـ بف الحجاج ,كىؤالء ىـ أعبلـ أئمة الحديث ,كاف كاف الترمذم قاؿ:
حديث حسف ,فيؤالء مقدمكف عميو ,بؿ كؿ كاحد مف ىؤالء لك انفرد قدـ عمى الترمذم ,باتفاؽ أىؿ

المعرفة"(ّ).

ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف إذا كانا صفيقيف ساتريف

لمحؿ الفرض -أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بعدـ جواز المسح عمى الجوربيف إال أف يكونا منعميف-
بما يأتي:

 _1ال نسمـ لكـ بأف المراد بالجكارب تمؾ الجكارب المنعمة؛ ألف لفظة الجكربيف في األحاديث كاآلثار
مطمقة ,لـ تقيد بتنعؿ أك غيره مف الشركط ,كلك كاف المراد بيا الجكارب المنعمة –كما تقكلكف -لما ذكر

المسح عمى النعؿ كراءىا ,إذ يصبح تكرنارا ,كقد نزىت الشريعة عف مثؿ ىذا.

قاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-كلنا حديث المغيرة بف شعبة (أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -مسح
عمى الجكربيف كالنعميف)  ...كىذا يدؿ عمى أنيما كانا غير منعكليف؛ ألنو لك كانا كذلؾ لـ يذكر النعميف ,فإنو

ال يقاؿ :مسح عمى الخؼ كنعمو"(.)4

)ُ( بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد (ُ.)ِٔ/
)ِ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)َُ/

)ّ) المجمكع ,النككم (ُ.)ََِ/

)ْ( كشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)ُُُ/
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 _2ال نسمـ لكـ رفضكـ تسمية الجكارب خفافنا؛ ألف تسميتيا بذلؾ ثبتت عف صاحب رسكؿ اهلل –
صمى اهلل عميو كسمـ -أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -فعف األزرؽ بف قيس قاؿ" :رأيت أنس بف مالؾ
أحدث فغسؿ كجيو كيديو كمسح برأسو ,كمسح عمى جكربيف مف صكؼ فقمت :أتمسح عمييما؟ فقاؿ :إنيما

خفاف ,ولكنيما مف صوؼ"(.)1

جمدا ,كىك مف أىؿ المغة.
فقد صرح أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -بأف الخؼ أعـ مف أف يككف ن
 _3ال نسمـ لكـ بصحة ما ادعيتمكه مف ككننا أجزنا المسح عمى الجكارب بالقياس ,ألف األدلة ثابتة

في المسح عمى الجكربيف ,فمـ ين ًجز المسح عمييما بو ,بؿ باألدلة الصريحة الصحيحة الدالة عميو.

 _4إف ىذه اآلثار تكمـ فييا بعض المحدثيف ,كقد صححيا أئمة منيـ كاإلماـ أبي عيسى الترمذم

()2
مقدما عمى الترمذم –رحمو اهلل -عند أىؿ المعرفة كما
رحمو اهلل مف المتقدميف  ,كعمى فرض ككف الكؿ ن
حكى النككم –رحمو اهلل ,-فقد كردت أحاديث كآثار أخرل صحيحة في جكاز المسح عمى الجكريف.

كقد اتفؽ أصحاب المذىب الثاني كالثالث عمى جكاز المسح عمى الجكربيف ,كاختمفكا في اشتراط
الصفاقة كستر محؿ الفرض مف القدـ ,كىذه مناقشتيـ في االشتراط.
ناقش أصحاب المذىب الثاني -المشترط لمصفاقة وستر محؿ الفرض مف القدـ -أصحاب المذىب

الثالث -المسقط ليذه الشروط -باآلتي:

 _1إنو يشترط لجكاز المسح عمى الجكارب أف تككف عمى صفة الخؼ مف ستر لمحؿ الفرض ,كككنيا
صفيقة يمكف تتابع المشي عمييا ,كحينئذ فبل يجكز المسح عمى خؼ مخرؽ ,أك خؼ تظير منو بعض القدـ,

كاف حصؿ فالكاجب الغسؿ ال المسح ,ألف القدميف إف كانتا مكشكفتيف كجب الغسؿ ,كال يصح المسح ,كاف

بعضا حتى يجكز المسح(.)3
كانتا مستكرتيف صح المسح ,فكجب أف تست ار ن
كبل ال ن

 _2إف الجكربيف بدؿ عف الخؼ فيمزـ في البدؿ صفات المبدؿ ,مف الصفاقة كستر محؿ الفرض,
كامكانية تتابع المشي عمييما في السفر كما الخؼ ,إذ لك لـ يكف لو صفة الخؼ لما استساغكا المسح

عميو(.)4

)ُ(
)ِ(

سبؽ تخريجو ,انظر أدلة المذىب الثاني في المطمب نفسو ص (ّّ).
سنف الترمذم ,باب المسح عمى الخفيف كالجكربيف (ُ ,)ُٕٔ/حديث رقـ (ٗٗ) ,كقاؿ حديث حسف صحيح,

كصححو مف المعاصريف الشيخ األلباني في اإلركاء (َُُ) ,كالشيخ أحمد شاكر ,كقد سبقت اإلشارة إليو.

)ّ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ ,)َُ/كالمجمكع ,لمنككم (ُ ,)ْٗٗ/ككشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)ُُُ/
)ْ( المصادر السابقة نفسيا.
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ناقش أصحاب المذىب الثالث -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف مطمقًا -أصحاب المذىب

الثاني -القاضي بجواز المسح عمى الجوربيف بالشروط التي سبؽ بيانيا -باآلتي:

ثـ ما يدؿ عمى ىذه االشتراطات ,كلك كجب ذلؾ ألخبر بو النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-
 _1ليس َّ

المخرؽ خرقنا فاح نشا أك غير
كلبينو ,كلكنو –صمى اهلل عميو كسمـ -لـ يفعؿ ,مع أف في خفاؼ أصحابو
ى
فاحش ,كغير المخرؽ ,كاألحمر كاألسكد كاألبيض ,كالجديد كالبالي ,فما خص -عميو السبلـ -بعض ذلؾ

دكف بعض ,كلك كاف حكـ ذلؾ في الديف يختمؼ لما أغفمو اهلل تعالى أف يكحي بو ,كال أىممو رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كسمـ– الذم ال يجكز لو تأخير البياف عف كقت الحاجة ,حاشا لو مف ذلؾ ,فصح أف حكـ

ذلؾ المسح عمى كؿ حاؿ(.)1

ككيؼ تشترط ىذه الشركط؟ كقد سمى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -معركة مف معاركو كغزكة مف

مغازيو باسـ ذات الرقاع؛ لتمؾ الخرؽ كالرقاع كالمفائؼ التي كانت عمى أقداـ أصحابو(.)2

كىكذا ركم عف سفياف الثكرم –رحمو اهلل -أنو قاؿ" :امسح ما داـ يسمى خفنا ,كىؿ كانت خفاؼ
المياجريف كاألنصار إال مشققة مخرقة ممزقة"(.)3
أصبل؛ إذ المسح عمى
بدال عف المسح عمى الخفيف
ن
 _2إننا ننازعكـ في ككف المسح عمى الجكربيف ن

الجكربيف ثابت بالدليؿ ,كما المسح عمى الخفيف ,كليس بالقياس ,ككيؼ اشترطتـ ىذه الشركط؟ ,كليس ثىَّـ

ذكر ليا في النصكص الكاردة في المسح عمى الخفيف ,فيذا تقك هؿ بغير دليؿ ,أك ىذا زيادة عمى النص
أصبل كردت مطمقة مف غير اشتراط ليذه الشركط(ْ).
بالعقؿ ,فإف النصكص الكاردة في المسح عمى الخفيف ن

 _3كبخصكص إجماع الصحابة –رضي اهلل عنيـ -عمى المسح عمى الجكربيف ,فذا شيء ,كككنيـ
اشترطكا ما اشترطتـ فيذا لـ يثبت عف أحد منيـ.
سادسا_ الترجيح:
ً
كبعد عرض أقكاؿ الفقياء في المسألة كالنظر فييا كفي األدلة كالمناقشات ,ترجح لمباحث القكؿ

بالمذىب الثالث -القاضي بجكاز المسح عمى الجكربيف مطمقنا مف غير اشتراط لمصفاقة كستر محؿ الفرض

)ُ( انظر :المحمى باآلثار ,ابف حزـ (ُ.)ّّٔ/

)ِ( انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,العيني (ُٕ.)ُّٗ/
)ّ(

المحمى باآلثار ,ابف حزـ (ُ.)ّّٔ/

)ْ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ ,)ُْٖ/المحمى باآلثار ,ابف حزـ (ُ.)ّّٔ-ّّٓ/
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كعدـ الخركؽ -كىك قكؿ بعض الحنابمة كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية –رحمو اهلل ,-كىك الذم رجحو الشيخ
()2

محمد بف صالح العثيميف( ,)1كالشيخ محمد األميف الشنقيطي

–رحميما اهلل ,-وذلؾ لممسوغات التالية:

ُ _ إف المسح عمى الجكربيف ثابت بما ذكرنا مف أحاديث ,بؿ إف بضعة عشر مف الصحابة –رضي

اهلل عنيـ -عممكا بو مف غير مخالؼ ليـ ,فكأنو إجماع عمى الحؿ كما قاؿ ابف قدامة –رحمو اهلل.)ّ(-

اردا في نص مف النصكص كال في أثر مف اآلثار ,كما رأينا ,كانما
ِ_ إف اشتراط ىذه الشركط ليس ك ن
ىك باالحتياط عمى حسف الظف ,أك قكؿ بالعقؿ؛ ألف اإلذف بالمسح عمى الخفيف كالجكربيف عاـ يدخؿ فيو كؿ
ما كقع عميو اسـ خؼ أك جكرب عمى ظاىر األخبار ,كال يستثنى خؼ دكف خؼ كال جكرب دكف جكرب إال

بدليؿ ,كليس ثـ دليؿ ,كلك كانت الرقة –رقة الجكربيف أك الخفيف -مانعة مف المسح لبينو النبي –صمى اهلل
عميو كسمـ -ال سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عيده ,كالغالب أف ال تخمك خفافيـ مف الخركؽ كالرقاع.
ّ_ إف خفاؼ الصحابة -رضي اهلل عنيـ -كاف فييا المخرؽ خرقنا فاح نشا كغير فاحش ,ككاف فييا
الجديد كالبالي كما قاؿ سفياف الثكرم –رحمو اهلل.)4(-
ْ _ إف اختبلؼ المباني يدؿ عمى اختبلؼ المعاني ,كما ىك مقرر عند أىؿ عمـ األصكؿ( ,)5فمبنى
الخؼ غير مبنى الجكرب ,كبالتالي معنى ىذا غير معنى ىذا لغة ,كالدليؿ جاء بجكاز المسح عمى كمييما,
مجاز كما صنع أنس –رضي اهلل عنو -كىك
نا
مع أنني أستطيع القكؿ :إف الجكربيف داخبلف في مسمى الخؼ
مف أىؿ المغة ,كالفرؽ أف الخفيف مصنكعاف مف جمد ,كالجكربيف مصنكعاف مف قطف أك صكؼ كنحكه.
كبناء عميو ,فإف تجكيز المسح عمى
ٓ_ إف الشريعة مقدمة لميسر جالبة لو ,نافية لمعسر دافعة لو,
ن
الجكربيف كلك كانا مخرقيف أك غير ساتريف لمحؿ الفرض فيو رفع حرج عف الناس؛ ألف حكمة تجكيز المسح
عمى الخفيف ككنيما يشؽ نزعيما -سيما في أكقات البرد ,-كىي مكجكدة في الجكربيف ,كقد جاءت بو

الشريعة العصماء ,كاال فرقنا بيف المتماثبلت ,كىك منيي عنو ,فبل يفرؽ بيف متماثميف كال يجمع بيف متفرقيف.
وتتجمى مسوغاتنا التي ذكرنا في كممة لشيخ اإلسبلـ يقوؿ فييا" :فأصحاب النبي -صمى اهلل عميو
كسمـ -الذيف بمغكا سنتو كعممكا بيا ,لـ ينقؿ عف أحد منيـ تقييد الخؼ بشيء مف القيكد ,بؿ أطمقكا المسح

)ُ( انظر :الشرح الممتع ,ابف عثيميف (ُ.)ِِّ/
)ِ( انظر :أضكاء البياف ,الشنقيطي (ُ.)ّْٔ/

)ّ) انظر اإلجماع في االستدالؿ لممذىب الثاني ص (ّّ).
)ْ( المحمى باآلثار ,ابف حزـ (ُ.)ّّٔ/

)ٓ( انظر :نياية السكؿ في شرح منياج الكصكؿ ,اإلسنكم (ُ.)ِّٗ-ِّٕ/
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عمى الخفيف ,مع عمميـ بالخفاؼ كأحكاليا ,فعمـ أنيـ كانكا قد فيمكا عف نبييـ جكاز المسح عمى الخفيف

مطمقنا.

كأيضا فكثير مف خفاؼ الناس ال يخمك مف فتؽ أك خرؽ يظير منو بعض القدـ؛ فمك لـ يجز المسح

عمييا بطؿ مقصكد الرخصة ,ال سيما كالذيف يحتاجكف إلى لبس ذلؾ ىـ المحتاجكف؛ كىـ أحؽ بالرخصة مف
غير المحتاجيف؛ فإف سبب الرخصة ىك الحاجة؛ كليذا قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -لما سئؿ عف

احدا ,فمك أكجب الثكبيف لما
ثكبا ك ن
الصبلة في الثكب الكاحد( :أكلكمكـ ثكباف)؟ ,بيف أف فيكـ مف ال يجد إال ن
أمكف ىؤالء أداء الكاجب.
سميما ,فمك لـ يرخص إال ليذا ,لزـ
ثـ إنو أطمؽ الرخصة ,فكذلؾ ىنا ,ليس كؿ إنساف يجد خفنا
ن
المحاكيج خمع خفافيـ ,ككاف إلزاـ غيرىـ بالخمع أكلى ,ثـ إذا كاف إلى الحاجة فالرخصة عامة"(.)1
وبخصوص المسح عمى النعميف:
فقد تقدـ حديث المغيرة بف شعبة –رضي اهلل عنو( :-أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -تكضأ
()2

كمسح عمى الجكربيف كالنعميف)

وىو يحتمؿ أمريف:

معا كما سيأتي في حكـ لبس
ُ_ أف يككف لىبًس النعميف فكؽ الجكربيف ,كمسح عمييما ,فيككف حكميما ن
جكرب فكؽ جكرب أك خؼ فكؽ خؼ.
ِ_ أف يككف المغيرة رأل النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -يمسح مرة عمى الجكربيف كأخرل عمى النعميف,
بعيدا بعض الشيء إال أنو
فيككف ن
دليبل عمى جكاز المسح عمى النعميف كلك دكف جكربيف ,كىذا كاف كاف ن
يستدؿ عمى جكاز ذلؾ بما جاء في حديث أبي ظبياف –رحمو اهلل( -أف عمي بف أبي طالب –رضي اهلل
عنو -تكضأ كمسح عمى نعميو ثـ دخؿ المسجد ,فخمع نعميو ,ثـ صمى  ,)3()...كليس فيو ذكر الجكربيف.

ساتر لمحؿ
كربما يتأيد جكاز المسح عمى النعميف -كذلؾ -بأنو ال يشترط أف يككف الممسكح عميو نا
الفرض عمى التحقيؽ ,كما ترجح معنا.
كالكبلـ كالخبلؼ في النعميف كما في الجكربيف ,فمف يشترط ستر محؿ الفرض ال يقكؿ بجكاز المسح
في ىج ِّكيز المسح ىنا.
عمى النعميف ,كمف ال ي
)ُ( مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُٕٓ/
)ِ( تقدـ الحديث عف تخريجو قر نيبا.
)ّ(

السنف الكبرل ,البييقي ,جماع أبكاب المسح عمى الخفيف ,باب ما كرد في المسح عمى النعميف (ُ ,)ُّْ/حديث

رقـ (ُّٓٔ) ,كاسناده صحيح.
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مسائؿ ألحقتيا لمفائدة ,وليست مف صمب الخطة(:)1
جوربا فوؽ جورب ,فيذا لو حاالت:
إذا لبس
ً
ُ_ إذا تكضأ ثـ لبس جكربيف ,فإف لو -إذا أحدث -أف يمسح عمى األعمى منيما ,كىذا مذىب

الحنفية كالراجح عند المالكية كالحنابمة كالقكؿ القديـ لمشافعي كخالفيـ في الجديد(.)2

ِ_ إذا تكضأ كلبس جكربيف ,ثـ مسح عمييما ,كنزع األعمى بعد المسح ,جاز لو إتماـ المدة بالمسح
عمى األسفؿ؛ ألنو يصدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيف ,كىك الشرط المجمع عميو ,كما سكاه فمختمؼ فيو,

كما مر معنا سابقنا.

ّ_ إذا تكضأ كلبس جكرنبا ,كلـ ييحدث حتى لبس عميو آخر ,مسح عمى أييما شاء(.)3
احدا كمسح عميو ,ثـ لبس عميو آخر ,فإف كاف عمى طيارة صح أف يمسح
ْ_ إذا تكضأ كلبس جكرنبا ك ن
عمى األعمى؛ ألنو يصدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيف ,كىك الشرط( ,)4كاف كاف أحدث ثـ لبس اآلخر لـ
يجز لو المسح عمى األعمى ,بؿ يجكز عمى األسفؿ.
تنبيو ميـ :كأحكاـ المسح عمى الجكربيف ىي نفس أحكاـ المسح عمى الخفيف ,مف حيث كيفية المسح,
كمدتو ,كبداية المدة ,كأحكامو في السفر كالحضر ,كمسح األعمى فقط أك األعمى كاألسفؿ عمى الخبلؼ
المعركؼ.
سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
إف رجؿ اإلسعاؼ يجكز لو أف يمسح عمى جكربيو إف كانا منعميف مجمديف ببل خبلؼ كما سبؽ,

كيجكز لو أف يمسح عمى جكربيو إف كانا رقيقيف أك مخرقيف -إذا تعكرؼ عمى ككنيما جكربيف -عمى الراجح
)ُ( أفدت ىذه المسائؿ مف كتاب صحيح فقو السنة ,لكماؿ بف السيد سالـ (ُ.)ُٖٓ-ُٕٓ/

)ِ( حاشية ابف عابديف (ُ ,)ِّٕ/كجكاىر اإلكميؿ (ُ ,)ِْ/كركضة الطالبيف (ُ ,)ُِٕ/ككبلميـ ىناؾ عمى الخفاؼ
ال الجكارب ,كالحكـ كاحد كما نبينا.

)ّ( كشاؼ القناع ,لمبيكتي (ُ.)ُُٕ/

)ْ( صرح في كشاؼ القناع بأنو ال يجكز المسح عميو؛ ألنو لبسو عمى غير طيارة  ...كلك عمى طيارة لـ يجز المسح
عميو ,أم :عمى الثاني؛ ألف الخؼ الممسكح بدؿ عف غسؿ ما تحتو ,كالبدؿ ال يككف لو بدؿ آخر بؿ عمى األسفؿ؛ ألف
احدا ,كىك أف يدخؿ رجميو طاىرتيف ,كىذا
الرخصة تعمقت بو (ُ ,)ُُٖ-ُُٕ/قمت :وفيو نظر؛ ألف لممسألة ضابطنا ك ن

حاصؿ.
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الذم تبيف لي بعد بحث ىذه المسألة ,كفي ىذا رفع لمحرج ,ال سيما كالظركؼ التي يعمؿ فييا المسعفكف

غالبا ما تككف مصحكبة بالمشاؽ راكبة المتاعب كالمصاعب التي يحترز في أحكاؿ مثميا عف الشدة كالعسر
ن
كالتضييؽ في األحكاـ كالتشريعات.

***
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المطمب الثاني
حكـ مسح المسعؼ عمى غطاء رأسو أثناء العمميات
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أف مسح الرأس في الكضكء فرض ,كأنو ىك المجزئ ببل خبلؼ(.)1
كأجمعكا عمى أنو ال يجكز المسح عمى القفازيف في اليديف كالبرقع في الكجو(.)2
كاختمفكا ىؿ يمسح الرأس كمو أـ بعضو؟ ,ككذا اختمفكا في مسح الحكائؿ التي تككف عميو ,كالعمامة

كالخمار كالقمنسكة –الطاقية -كغيرىا.

ىذا كاف أغطية الرأس لؤلطباء كالمسعفيف كالممرضيف أشبو ما تككف بالقمنسكة ,كىي بعيدة بعض

الشيء عف العمامة كالخمار(.)3

وألف أغطية الرأس في العمميات مثؿ القبلنس ,فسأبحث مسألة المسح عمى القبلنس(.)4
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً
ُ_ اختبلفيـ في تأكيؿ المسح عمى الرأس في اآلية ,أدل إلى اختبلفيـ في فرضية مباشرة الرأس

بالماء ,فمف قاؿ بكجكب مبلمسة الماء لمرأس ,لـ يجز المسح عمى العمائـ كالخمر كالقبلنس ,كمف قاؿ بعدـ
الكجكب أجاز المسح عمييا كميا.
ِ_ ككذلؾ اختبلفيـ في اشتراط مشقة النزع ,فمف اشترط لجكاز المسح عمى أغطية الرأس مشقة

نزعيا ,لـ يجز المسح عمى القمنسكة؛ ألنو يتيسر نزعيا ,كمف لـ يشترط ذلؾ أجاز المسح عمى كؿ أغطية

الرأس(.)5

)ُ(

"كاتفقكا أف مسح بعض الرأس بالماء غير معيف لذلؾ البعض فرض ,كاتفقكا أف مف مسح جميع رأسو فأقبؿ كأدبر

كمسح أذنيو كجميع شعره فقد أدل ما عميو" ,مراتب اإلجماع ,ابف حزـ ص (ُٗ).
)ِ( المجمكع ,النككم (ُ.)ْٕٗ/

جائز عند الحنابمة إذا كانت مدارة مف تحت الحمؽ! ,فإنيا -كالحالة ىذه-
)ّ( الفرؽ يتجمى في ككف المسح عمى عمييما نا
يشؽ نزعيا ,أما القمنسكة فالمشقة منتفية في نزعيا ,انظر المغني ,ابف قدامة (ُ.)ِِِ/
)ْ( القمنسوة :ىي التي تغطى بيا العمائـ ,كتستر مف الشمس كالمطر ,اإلنصاؼ ,المرداكم (ُ.)ُُٕ/
)ٓ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ ,)ُٖٕ-ُٖٔ/المحمى ,ابف حزـ (ُ.)َّٔ/
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ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
(ُ)

المذىب األوؿ :ال يجكز المسح عمى القمنسكة ,كىك مذىب الحنفية

كالحنابمة(ْ).

(ِ)

كالمالكية

(ّ)

كالشافعية

قاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كال يجكز المسح عمى العمامة كالقمنسكة"(.)5
وقاؿ الباجي -رحمو اهلل" :-كال يجزئ المسح عمى حائؿ دكف الرأس"(.)6
وقاؿ األنصاري -رحمو اهلل" :-لك كضع الخؼ عمى الجبيرة أك نحكىا لـ يجز المسح عميو؛ ألنو

ممبكس فكؽ ممسكح فأشبو العمامة"(.)7

وقاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-كال يصح المسح عمى قبلنس"(.)8
أقوؿ :فمف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف النصكص يتضح لنا بجبلء أف أصحاب المذاىب األربعة ال
يجيزكف المسح عمى العمائـ التي يشؽ نزعيا ,كمف باب أكلى القبلنس التي يتيسر نزعيا.
المذىب الثاني :يمسح عمييا ,كىك إحدل الركايتيف عف اإلماـ أحمد

اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل.)َُ(-

قاؿ ابف مفمح -رحمو اهلل" :-كال يمسح قمنسكة ,وعنو بمى"(.)11

)ُ( المبسكط ,السرخسي (ُ ,)َُُ/تبييف الحقائؽ ,الزيمعي (ُ.)ِٓ/
)ِ(
)ّ(

المنتقى شرح المكطأ ,الباجي (ُ.)ٕٔ/

نياية المحتاج ,الرممي (ُ ,)ُْٕ/أسنى المطالب ,األنصارم (ُ.)ٕٗ/

)ْ( اإلنصاؼ ,المرداكم (ُ ,)َُٕ/شرح منتيى اإلرادات ,البيكتي (ُ.)ِٔ/
)ٓ( المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُُ/

)ٔ( المنتقى شرح المكطأ ,الباجي (ُ.)ٕٔ/
)ٕ( أسنى المطالب ,األنصارم (ُ.)ٕٗ/
)ٖ(

شرح منتيى اإلرادات ,البيكتي (ُ.)ِٔ/

)ٖ( المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُُ/
)ٗ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ِِِ/

)َُ( الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُٖٕ/
)ُُ( الفركع ,ابف مفمح (ُ.)َِّ/
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()9

-رحمو اهلل -كاختارىا شيخ

فقد بيف -رحمو اهلل -الحكـ األصمي -كىك عدـ المسح عمى القمنسكة ,-ثـ ذكر الركاية األخرل التي

رمز ليا بقكلو" :كعنو بمى" ,لتفيد جكاز المسح عمييا.
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً

أدلة المذىب األوؿ -القاضي بعدـ جواز المسح عمى القمنسوة.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والمعقوؿ:
أوًال_ مف الكتاب:
استدلوا بقولو تعالى :ﭽﭝ ﭞ ﭼ(.)1
وجو الداللة :إن األصل في الوضوء وجوب مسح الرأس ,وال يعدل عنه إلى غيره؛ ألنه خروج عن
النص.
قاؿ الباجي -رحمو اهلل" :-كال يجزئ المسح عمى حائؿ دكف الرأس"(.)2
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً
(ْ)

ُ_ إنيا ال يشؽ نزعيا ,كليست محنكة( ,)3كال ذؤابة

ليا(.)5

بدال عف الغسؿ ال عف المسح ,كالرأس ممسكح ,فكيؼ يككف المسح عمى
ِ_ إف المسح إنما يككف ن
الرجؿ في المسح عمى الخفيف(.)6
بدال عنو بخبلؼ ِّ
القمنسكة ن
ّ_ إنو ال يمحقو كثير حرج في إدخاؿ اليد تحت العمامة ,كالمسح عمى الرأس(.)7
أدلة المذىب الثاني -القاضي بجواز المسح عمى القمنسوة.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب باألثر والمعقوؿ:
)ُ(

[المائدة.]ٔ :

)ِ( المنتقى شرح المكطأ ,الباجي (ُ.)ٕٔ/

)ّ( التحنيؾ :العمامة إذا أديرت مف تحت الحنؾ األسفؿ ,مف كراء عظمة الذقف.

)ْ( الذؤابة :ما أرسؿ مف طرفييا مف قداـ ككراء ,الدالئؿ في غريب الحديث ,السرقسطي (ُ.)ُِٖ/
)ٓ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ِِِ/

)ٔ( المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُُ/
)ٕ( المرجع السابؽ.
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أوًال_ مف األثر:
 _1ركم أف أبا مكسى –رضي اهلل عنو -خرج مف الخبلء ,كعميو قمنسكة  ,فمسح عمييا"(.)1
وجو الداللة :دؿ األثر داللة صريحة عمى أف أبا مكسى -رضي اهلل عنو -مسح عمى قمنسكتو ,كىك
مف فقياء الصحابة ,كال يفعؿ مثؿ ىذا عف رأم ,كانما عف عمـ بجكاز.
 _2كعف سعيد بف عبد اهلل بف ضرار قاؿ :رأيت أنس بف مالؾ أتى الخبلء ثـ خرج كعميو قمنسكة

بيضاء مزركرة ,فمسح عمى القمنسكة كعمى جكربيف لو مف ع از أسكديف ثـ صمى"(.)2

أنسا -رضي اهلل عنو -مسح عمى قمنسكتو ,كىك مف أكثر أصحاب
وجو الداللة :دؿ األثر عمى أف ن
النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -مرافقة لو ,كىذا يدؿ عمى ككنو عمـ مف فعؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -ما
يدؿ عمى صحة صنيعو ,فيك مف األمكر التعبدية التي ال تثبت مجردة مف الكحي كالدليؿ.
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً
ُ_ إف القمنسكة لباس معتاد في تغطية الرأس ,فأشبو العمامة.
بأسا؛ ألف أحمد قاؿ في
قاؿ أبو بكر الخبلؿ –رحمو اهلل" :-إف مسح إنساف عمى القمنسكة لـ أر بو ن
ركاية الميمكني :أنا أتكقاه ,كاف ذىب إليو ذاىب لـ يعنفو.
قاؿ الخبلؿ :ككيؼ يعنفو؟ كقد ركم عف رجميف مف أصحاب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ-
بأسانيد صحاح ,كرجاؿ ثقات .فركل األثرـ ,بإسناده عف عمر –رضي اهلل عنو ,-أنو قاؿ" :إف شاء حسر

عف رأسو ,كاف شاء مسح عمى قمنسكتو كعمامتو" .كركل بإسناده ,عف أبي مكسى ,أنو خرج مف الخبلء,

فمسح عمى القمنسكة؛ كألنو ممبكس معتاد يستر الرأس ,فأشبو العمامة المحنكة ,كفارؽ العمامة التي ليست
محنكة كال ذؤابة ليا؛ ألنيا منيي عنيا"(.)3

)ُ( المصنؼ ,ابف أبي شيبة (ُِ ,)ُُٓ/حديث رقـ (ِّٔٓٓ) ,كاسناده صحيح.

)ِ( المصنؼ ,عبد الرزاؽ (ُ ,)َُٗ/حديث رقـ (ْٕٓ) ,إسناده فيو ليف ,رجالو كميـ ثقات إال سعيد بف عبد اهلل ,قاؿ
عنو أبك حاتـ الرازم –رحمو اهلل :-ليس بالقكم ,ككثقو ابف حباف ,كركاه ابف المنذر –رحمو اهلل -فقاؿ :كقد ركينا عف أنس بف
مالؾ –رضي اهلل عنو -أنو مسح عمى قمنسكتو في األكسط (ُ ,)ِْٕ/انظر تحقيقو في أحكاـ المسح عمى الحائؿ ,لمدكتكر
دبياف بف محمد الدبياف ص (ْٓٓ).

)ّ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ِِِ/
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ِ_ إنو قد صح تعكيض المسح مف جميع أعضاء الكضكء ,فعكض المسح بالتراب في الكجو

أيضا أف يجكز تعكيض
كالذراعيف مف غسؿ كؿ ذلؾ ,كعكض المسح عمى الخفيف مف غسؿ الرجميف ,فكجب ن
المسح عمى العمامة مف المسح عمى الرأس ,لتتفؽ أحكاـ جميع أعضاء الكضكء في ذلؾ(.)1
خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ –القاضي بعدـ جواز المسح عمى أغطية الرأس بما فييا القمنسوة-

أصحاب المذىب الثاني -القاضي بجواز المسح عمى القمنسوة -باآلتي:

ُ_ قد ثبت عف جابر –رضي اهلل عنو -أنو حسر عف رأسو كتكضأ ,كأما فعؿ غيره مف الصحابة,

فربما كقع عمى كجو الخصكصية ,فقد جاء في الحديث (أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -بعث سرية فأمرىـ

بأف يمسحكا عمى المشاكذ كالتساخيف) فالمشاكذ العمائـ ,كالتساخيف الخفاؼ ,كتأكيؿ ىذا الحديث أف النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ -خص بو تمؾ السرية لعذرىـ ,فقد كاف -عميو الصبلة كالسبلـ -يخص بعض أصحابو

بأشياء ,كما خص عبد الرحمف بف عكؼ -رضي اهلل عنو -بمبس الحرير ,كخزيمة -رضي اهلل عنو-

بشيادتو كحده(.)2

ِ -ال نسمـ لكـ بجكاز المسح عمى القمنسكة؛ ألف فرض الرأس المسح ,كال يعدؿ عنو لآلية ,كالعمؿ

بخبلؼ ذلؾ عمؿ بخبلؼ مدلكؿ اآلية.

ّ_ إف الماسح عمى الرأس ال يمحقو كثير حرج في إدخاؿ اليد تحت القمنسكة ,كالمسح عمى الرأس(.)3
كالرجؿ ,ال لما فرضو المسح كالرأس.
ْ_ إف المسح الثابت في الشرع ,إنما ثبت لما فرضو الغسؿ ِّ
ٓ_ إف حديث أنس –رضي اهلل عنو -في إسناده ليف ,كال يثبت.
ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بجواز المسح عمى القمنسوة -أصحاب المذىب األوؿ -

القاضي بعدـ الجواز -باآلتي:

 _1إذا كاف ثابتنا عف جابر كغيره –رضي اهلل عنيـ -أنيـ حسركا عف رؤكسيـ ,فقد ثبت عف عمر
ابف الخطاب كأنس بف مالؾ كأبي مكسى األشعرم –رضي اهلل عنيـ -أنيـ مسحكا عمى القبلنس كلـ

يحسركا(.)4

)ُ( المحمى ,ابف حزـ (ُ.)َّٕ/

)ِ( انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُُ/
)ّ( المرجع السابؽ (ُ.)َُُ/

)ْ( يرجع إلى تحقيقيا كتخريجيا حيث ذكرت في ىذا المطمب ص (ْٓ).
46

فعبل ,فميس قكؿ أحدىـ حجة عمى اآلخر ,إال ما ترجح بدليؿ(.)1
ِ_ إذا اختمؼ الصحابة قكنال أك ن
ّ_ ثـ إف حديث أنس –رضي اهلل عنو -إف سممنا لكـ بعدـ ثبكتو ,فقد ثبت غيره ,عمى أف أىؿ العمـ

مقطكعا بو.
مختمفكف في تضعيفو ,فميس
ن

بدال عف
بدال عف مسح ,فمف أيف اشترطتـ لجكاز المسح أف يككف ن
ْ_ ال نسمـ لكـ بأف المسح ال يككف ن
مغسكؿ(.)2
ٓ_ أما قكلكـ :إف المشقة مشترطة ,فيك غير مسمـ بو؛ لعدـ الدليؿ عمى اشتراطيا.
سادسا_ الترجيح:
ً
كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشة تمؾ األقكاؿ ,ترجح لي القكؿ بجكاز المسح عمى

القمنسكة ,وذلؾ لممسوغات اآلتية:

و
بعمكمات لمقرآف ثبت عف عمر كأنس
ُ_ ال يعدك ما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ ككنو تمس نكا
كأبي مكسى األشعرم –رضي اهلل عنيـ -العمؿ بما يعارض فيميـ ليا ,كالظف بأمثاليـ عدـ تجاكزىـ لمقرآف
كالسنة.
ثـ ما يدؿ
ِ_ إف المسح عمى القمنسكة ثابت عف بعض أصحاب النبي –صمى اهلل عميو كسمـ ,-كليس َّ

عمى الخصكصية ,إال إذا جاء الدليؿ بالخصكصية كما قاؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -ألبي بردة:
(اذبحيا كال تحؿ ألحد بعدؾ) ,لما ذبح شاتو قبؿ صبلة العيد ,فقاؿ لو النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( :-اذبح

مكانيا) ,قاؿ :يا رسكؿ اهلل ,عندم جذعة خير مف مسنة ,فقاؿ لو –صمى اهلل عميو كسمـ -ما قاؿ(ّ) ,فيذا
صريح في الخصكصية ,فمف ادعاىا عمى شيء في الشرع لزمو الدليؿ ,كاف أعكزه بقي األمر عمى العمكـ,

كال تقبؿ ىذه الدعكل.

ّ_ إذا كاف صح المسح مف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -عمى العمامة ,كصح المسح عمى الخمار
عف زكجو أـ سممة –رضي اهلل عنيا ,-كصح المسح عمى القبلنس عمف ذكرنا مف أصحاب النبي –صمى

مستكر
نا
اهلل عميو كسمـ ,-عمـ أف مباشرة الرأس بالماء ليست شرطنا ,فإف كاف مكشكفنا مسحت عميو ,كاف كاف
مسحت عمى الحائؿ.

)ُ(

المحمى ,ابف حزـ (ُ.)َّٕ/

)ِ( انظر :الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ ,)ُٖٕ/المحمى ,ابف حزـ (ُ ,)َّٕ/المغني ,ابف قدامة (ُ.)ِِِ/

)ّ) ركاه مسمـ ,كتاب األضاحي ,باب كقتيا (ّ ,)ُِٓٓ/حديث رقـ (ُُٔٗ).
47

ْ_ َّ
ثـ ما يدؿ عمييا.
ا
إف
اشترط مشقة النزع أك التحنيؾ ليس َّ
كمع ككني رجحت جكاز المسح عمى القمنسكة؛ لما كقع بيف يدم مف األدلة الصحيحة الصريحة مف

فعؿ أصحاب النبي –صمى اهلل عميو كسمـ ,-إال أنني أقوؿ :إف المسح عمى القبلنس مف حيث الدليؿ جائز,
خركجا مف الخبلؼ ,ال سيما إذا لـ يشؽ النزع.
كاالحتياط المسح عمى الرأس
ن
سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
إف رجؿ اإلسعاؼ يجكز لو أف يمسح عمى غطاء رأسو في العمميات التي قد يجرييا في سيارات

اإلسعاؼ ,ففي بعض األحياف يضطركف إلجراء عمميات سريعة في السيارة ريثما يصمكف إلى المستشفى ,لما
ترجح عندنا بعد البحث ,كلسبلمة أدلة مف أجاز المسح ,كىذا في حاؿ الرخاء كاليسر كلكؿ المكمفيف ,كيؼ

غالبا
كقد تأيد المسعؼ بعذر الضركرة؟ ,كفي ىذا رفع لمحرج ,ال سيما كالظركؼ التي يعمؿ فييا المسعفكف ن
حد و
ما تككف مشغمة عف العبادة إلى و
حاال مثؿ
بعيد؛ لما يعانكنو ,كيشاىدكنو مف الجراحات كاإلصابات ,فإف ن
داعيا إلى التيسير ,كاال ضيع المشتغمكف بيذه األشياء العبادات كالتكميفات ,فإف رخصنا ليـ
ىذا الحاؿ يككف ن
فييا بيذه التراخيص نككف قد أعناىـ عمى عباداتيـ ,كىذا مف صمب الشريعة العصماء.

***
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المطمب الثالث
حكـ تيمـ المسعؼ يكوف معو ماء ال يكفي إال لبعض األعضاء
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-أجمع أىؿ العمـ عمى جكاز التيمـ في الجممة"(.)1
كأجمعكا كذلؾ عمى أف التيمـ بدؿ عف الطيارة الصغرل ,كاختمفكا في بدليتو عف الطيارة الكبرل(.)2
كاختمفكا في مسائؿ فيو عند التفصيؿ ,منيا :أف يجد المريد لمطيارة ماء ال يكفي إال لبعض أعضائو.
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً
اجدا لو فيتكضأ
ُ_ اختبلفيـ في تسمية مف ىذا حالو ,أيسمى
عادما لمماء فيتيمـ؟ ,أـ يسمى ك ن
ن
بالمكجكد؟ ,كيتيمـ عف المعدكـ.
ِ_ اختبلفيـ في جكاز الجمع بيف األصؿ كالبدؿ ,فمف أجازه أكجب الطيارة بيذا الماء ,كيتيمـ عف

الباقي ,كمف منعو لـ يكجب عميو إال التيمـ(.)3

قاؿ المازري المالكي -رحمو اهلل" :-سر الخبلؼ بيف العمماء في ىذه المسألة ىك أف اهلل سبحانو أمر
القائـ إلى الصبلة بغسؿ األعضاء المذككرة ,كمعمكـ أنيا ال تغسؿ إال بماء ,كلكف الماء غير مذككر كال
منصكص عميو في صدر اآلية ,فمما قاؿ عقب ذلؾ" :فمـ تجدكا ماء" كقع اإلشكاؿ.
ىؿ المراد ماء كاف لـ يكؼ؟ ,فيجب استعماؿ ما ال يكفي في الطيارة منو؛ ألنو يسمى ماء ,أك المراد

الماء المتقدـ التنبيو عميو كاف لـ يذكر ,فبل يجب استعماؿ ما ال يكفي منو؟ ىذه نقطة الخبلؼ بيف فقياء
األمصار"(.)4

)ُ(

المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُِٕ/

)ِ( بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)َٕ/

)ّ( انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,القاضي عبد الكىاب المالكي (ُ ,)ُٔٗ/مسألة رقـ (ُِٔ).
)ْ( شرح التمقيف ,المازرم (ُ.)ِِٕ/
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ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
المذىب األوؿ :إنو يغسؿ ما استطاع مف أعضائو ,كيتيمـ عف الباقي ,كىك أصح القكليف عند

الشافعية كىك قكؿ الشافعي في الجديد(ُ) ,كىك كجو أصح في مذىب أحمد(ِ).

قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كلك كجد ماء ال يكفيو فاألظير كجكب استعمالو كيككف قبؿ التيمـ"(ّ).
قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-إف كجد المحدث الحدث األصغر بعض ما يكفيو ,فيؿ يمزمو استعمالو؟
عمى كجييف :أحدىما يمزمو استعمالو؛ لما ذكرنا في الجنب؛ كألنو قدر عمى بعض الطيارة بالماء ,فمزمو

يحا .كالثاني ال يمزمو؛ ألف المكاالة شرط فييا ,فإذا
كالجنب ,ككما لك كاف بعض بدنو
صحيحا ,كبعضو جر ن
ن
غسؿ بعض األعضاء دكف بعض ,لـ يفد"(.)4
أقوؿ :فالناظر في كبلـ اإلماـ النككم كابف قدامة –رحميما اهلل -يمحظ االختبلؼ المكجكد في المسألة

في المذىبيف ,كأف كبل المذىبيف فييما قكالف.

(ٓ)

(ٔ)

كالمالكية

كقكؿ و
ثاف لمشافعية كىك قكؿ

ابتداء ,كىك مذىب الحنفية
المذىب الثاني :إنو يتيمـ
ن
الشافعي في القديـ ,ككجو و
ثاف عف أحمد -رحميـ اهلل ,)ٕ(-إال أف المالكية يقولوف :كاف أمكنو جمع ما تساقط
تساقط مف أعضائو التي أمكف غسميا فيجب ذلؾ ,كيصير بمنزلة الكاجد لمماء المستعمؿ(.)8

قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-إف المحدث إذا كجد مف الماء قدر ما يغسؿ بعض أعضاء كضكئو جاز

لو أف يتيمـ عندنا مع قياـ ذلؾ الماء"(ٗ).

قاؿ ابف جزي -رحمو اهلل " :-شركط جكازه-التيمـ ... :-كأف يجد مف الماء ما ال يكفيو"(.)10
)ُ( منياج الطالبيف ,النككم ص (ُٔ) ,الكسيط في المذىب ,الغزالي (ُ.)ُّٔ/
)ِ( المغني ,ابف قدامة (ُ ,)ُٕٓ/الكافي ,ابف قدامة (ُ.)ُِٕ/
)ّ(

منياج الطالبيف ,النككم ص (ُٔ).

)ْ(

المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٓ/

)ٔ(

منح الجميؿ ,عميش (ُ ,)ُْْ/القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص (ِٗ).

)ٓ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ ,)َٓ/التجريد ,القدكرم (ُ.)ِْٔ/
)ٕ( سبقت اإلشارة إلى مظاف مذىب الشافعي كأحمد –رحميما اهلل -في الحاشية رقـ (ُكِ).
)ٖ( انظر :مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ.)ِّّ/
)ٗ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)َٓ/

)َُ( القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص (ِٗ).
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ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بأف الواجد لماء ال يكفي إال لبعض أعضائو يغسؿ بو ما استطاع مف

أعضاء وضوئو ,ويتيمـ عف الباقي.-

استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والسنة والمعقوؿ:
أوًال_ مف الكتاب:
استدلكا بقكلو تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹﭼ (.)1
وجو الداللة :دلت اآلية عمى أف مف كجد مف الماء بعض ما يكفيو ,فإنو يغسؿ بو ما استطاع مف
أعضائو ,كيتيمـ لمباقي ,كذلؾ مف كجييف:
عادما(.)2
األوؿ_ إف اهلل اشترط لمتيمـ عدـ الماء ,كالكاجد لبعض ما يكفيو ال يسمى
ن
الثاني_ إف كممة الماء في اآلية جاءت نكرة في سياؽ النفي فتفيد العمكـ ,فمف كجد ما يطمؽ عميو

قميبل -كجب عميو استعمالو(.)3
اسـ الماء – نا
كثير كاف أك ن
ثانيا_ مف السنة:
ً

ُ_ استدلكا بحديث أبي ذر -رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :إف الصعيد

الطيب طيكر المسمـ ,كاف لـ يجد الماء عشر سنيف ,فإذا كجد الماء فميمسو بشرتو ,فإف ذلؾ خير)(ْ).

شيئا منو ال يسمى
وجو الداللة :إف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -اشترط لمتيمـ عدـ الماء ,كمف كجد ن
عادما ,فيجب أف يتكضأ بما كجد ,ثـ ينتقؿ إلى البدؿ عند انتياء الماء كعدـ استيعابو لؤلعضاء كميا.
ن
ِ_ كاستدلكا بحديث أبي ىريرة –رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ ...( :كاذا

أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ)(.)5

)ُ(

[النساء ,34 :المائدة.]٦ :

)ِ( انظر :الميذب ,الشيرازم (ُ.)َٕ/

)ّ( انظر :نياية المحتاج ,الرممي (ُ.)ِِٕ/

)ْ( سنف الترمذم ,أبكاب الطيارة ,باب التيمـ لمجنب إذا لـ يجد الماء ,)ُُِ/ُ( ,حديث رقـ (ُِْ) ,كىك صحيح.
)ٓ(

ركاه البخارم ,كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ,باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ,)ِٗ/ٗ( -

حديث رقـ (ِٖٖٕ).
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وجو الداللة :قاؿ ابف حزـ -رحمو اهلل" :-كىذا مستطيع ألف يأتي ببعض كضكئو أك ببعض غسمو,
غير مستطيع عمى باقيو ,ففرض عميو أف يأتي مف الغسؿ بما يستطيع في األكؿ ,فاألكؿ مف أعضاء

الكضكء كأعضاء الغسؿ حيث بمغ ,فإذا نفد لزمو التيمـ لباقي أعضائو كالبد ,ألنو غير كاجد لمماء في
تطييرىا ,فالكاجب عميو تعكيض التراب كما أمره اهلل تعالى"(.)1
ثالثًا_ مف المعقوؿ:
ُ_ إف المكمؼ يمزمو إذا كجد مف الماء ما يمكنو أف يستعممو في بعض جسده ,أف يمسو بدنو(.)2
قادر عمى بعض الشرط لزمو ,كستر العكرة كازالة النجاسة ,فإنو يستر عكرتو,
ِ_ إف كاف المسمـ نا
كيزيؿ مف النجاسة ما استطاع(.)3
ّ_ إف العجز عف إيصاؿ الماء إلى بعض أعضائو ال يقتضي سقكط الفرض عف إيصالو إلى ما لـ

قياسا عمى العادـ لبعض أعضائو(.)4
يعجز عنو ,ن

ْ _ بالقياس عمى المضطر ,فإنو إذا كجد بعض ما يسد بو رمقو مف الطعاـ ,فإنو يمزمو أكؿ ذلؾ

البعض قبؿ أكؿ الميتة ,فكذا األمر ىنا ,يتكضأ بالبعض المكجكد قبؿ الذىاب إلى البدؿ(.)5
أدلة المذىب الثاني -القاضي بالتيمـ فقط عمى مف كاف ىذا حالو.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والسنة والمعقوؿ:
أوًال_ مف الكتاب:
استدلوا بقولو تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹﭼ (.)6

وجو الداللة :إف اهلل تبارؾ كتعالى أراد بالماء في اآلية الماء الكافي لؤلعضاء التي أمر بغسميا في
أكؿ اآلية.

)ُ( المحمى ,ابف حزـ (ُ.)ِّٔ/

)ِ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٓ/
)ّ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِٖٓ/
)ْ( انظر :المرجع نفسو (ُ.)ِْٖ/
)ٓ( المرجع نفسو (ُ.)ِٖٓ/
)ٔ(

[النساء ,ّْ :المائدة.]ٔ :
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قاؿ القرطبي -رحمو اهلل" :-ألف اهلل تعالى جعؿ فرضو أحد الشيئيف ,إما الماء كاما التراب ,فإف لـ

مغنيا عف التيمـ كاف غير مكجكد شرنعا ,ألف المطمكب مف كجكده الكفاية"(.)1
يكف الماء ن
ثانيا_ مف السنة:
ً

استدلكا بحديث أبي ذر -رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :إف الصعيد الطيب

طيكر المسمـ ,كاف لـ يجد الماء عشر سنيف ,فإذا كجد الماء فميمسو بشرتو ,فإف ذلؾ خير)(ِ).

وجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف مف لـ يجد مف الماء ما يكفيو ,فإنو يتيمـ ,كىذه الداللة تتضح مف
كجكه:
األوؿ_ إف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -ذكر الماء معرفنا باأللؼ كالبلـ ,كذلؾ يحتمؿ أف تككف
جنسية أك عيدية ,فإف كانت جنسية كاف المراد :إف الصعيد طيكر المسمـ كاف لـ يجد ماء الدنيا.
كاف كانت عيدية كاف المراد :ما يقع بو كماؿ الطيارة ,فمذا كجب عمى مف كجد مف الماء ما ال يكفيو

أف يتيمـ(.)3

الثاني_ إف المراد بالماء ما يكفي لرفع الحدث الستباحة الصبلة ,كما ال يكفي ,فكأنو معدكـ(.)4
الثالث_ إف قكلو( :فميمسو بشرتو) منصرؼ إلى ماء يكفي مساس كؿ البشرة المطمكبة في الكضكء(.)5
ثالثًا_ مف المعقوؿ:
بدال عف الكضكء ,كالجمع بيف البدؿ كاألصؿ غير كاجب ,كما لك كجد بعض
ُ_ إف التيمـ شرع ن

الرقبة لـ يمزمو إعتاقيا كالصكـ(ٔ).

اجدا لبعض رقبة في الكفارة ,فإنو يعدؿ إلى
ِ_ إف عدـ بعض األصؿ عدـ لمجميع ,كما لك كاف ك ن
الصكـ ,كال يجزئو البعض(.)7
)ُ( الجامع ألحكاـ القرآف ,القرطبي (ٓ ,)َِّ/كانظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)َٓ/
)ِ( سبؽ تخريجو ص (ُٓ).

)ّ( انظر :أحكاـ القرآف ,الجصاص (ْ.)ُّ/

)ْ( انظر :العناية شرح البداية ,البابرتي (ُ.)ُِِ/

)ٓ( انظر :عيكف األدلة ,ابف القصار المالكي (ِ.)ٕٔٗ/
)ٔ( انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّّٗ/

)ٕ( انظر :الميذب ,الشيرازم (ُ ,)ُٕ/في حكايتو لمذىب الشافعي القديـ.
53

ّ_ إف اهلل تعالى جعؿ فرض المحدث أحد أمريف :إما أف يستعمؿ الماء ,أك يستعمؿ التراب ,فمتى

كافيا لمطيارة(.)1
مكجكدا
كاف الماء
ن
ن
كجكدا ال يغني عف التراب كاف كجكده غير معتبر؛ ألف المطمكب كجكده ن

إجماعا ,فيجب
ْ_ إف الجمع بيف غسؿ إحدل الرجميف كالمسح عمى خؼ الرجؿ األخرل غير مجزئ
ن
أف ال يمزمو الجمع بيف التيمـ كالغسؿ ليذه العمة(.)2
خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بوجب الغسؿ بالموجود مف الماء ثـ التيمـ عف الباقي في

حاؿ نقصو -أصحاب المذىب الثاني -القاضي باالقتصار عمى التيمـ لمف كاف ىذا حالو -باآلتي:

 _1إنو لـ ً
صحيحا لعرفو
يأت ذكر لمماء في أكؿ اآلية حتى نحمؿ آخر اآلية عميو ,ثـ لك كاف ذلؾ
ن
باأللؼ كالبلـ ,فقاؿ :فمـ تجدكا الماء؛ ألف إعادة المذككر يككف معرفنا كما ىك عادة العرب( ,)3كما في لفظة

"العسر" في سكرة الشرح ,فإنيا لما عرفت في المكضعيف ,كنكرت كممة اليسر قالكا :لف يغمب عسر يسريف.

جمعا بيف بدؿ
 _2إف التيمـ بدؿ عما لـ يصؿ إليو الماء ,كليس عف المغسكؿ مف األعضاء ,فمـ يكف ن
كأصؿ(.)4
 _3إف قياسكـ بعض الماء عمى بعض الرقبة قياس مع الفارؽ؛ ألف بعض الرقبة ال يسمى رقبة ,فميذا

لـ يجب عميو إعتاقو ,كأما بعض الماء فيسمى ماء ,فيجب استعمالو(.)5

 _4إف قكلكـ بعدمية المبدؿ عند كجكد بعضو منتقض بالقادر عمى بعض القراءة يمزمو أف يق أر بقدر
بدال عف الباقي ,كمنتقض بالكاجد لما يستر بو بعض عكرتو ال يسقط عنو فرض االستتار
ما قدر عميو كسبح ن
بو(.)6
 _5إف الفرؽ بيف بعض الرقبة كبعض الماء يتضح مف ثبلثة أكجو:
أحدىا :إف الصكـ يجب عف جميع الرقبة كال يجب عف بعضيا ,كالتيمـ يجب عف بعض األعضاء كما
يجب عف جميعيا.
)ُ( انظر :مكاىب الجميؿ ,الحطاب المالكي (ُ.)ِّّ/
)ِ( انظر :أحكاـ القرآف ,الجصاص (ْ.)ُُ/

)ّ( أحكاـ التيمـ ,الشيخ رائد بف حمداف الحازمي ص (ُّْ).
)ْ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِْٖ/

)ٓ( انظر :مغني المحتاج ,الشربيني (ُ.)ِْٗ/
)ٔ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِْٖ/
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ثانييا :إف التكفير يككف ليميف متقدمة ,كالطيارة تككف لصبلة مستقبمة ,كىك ال يستفيد بعتؽ بعض
الرقبة إذا صاـ شيريف ,فسقط عنو عتؽ بعضيا لعدـ الفائدة فيو ,كيستفيد باستعماؿ بعض الماء إذا تيمـ

فائدة ,كىك أف يتـ باقي أعضائو ,كاذا كجد الماء فيرتفع حدثو بو ,فمزمو استعماؿ بعضو لكجكد الفائدة فيو.

ثالثيا :إف الماء مستعمؿ في الكضكء عمى التبعيض كالتجزئة ,ألنو يستعممو في عضك دكف عضك,

فجاز أف يتبعض في الكجكب ,كالعتؽ لـ يبف عمى التبعيض كالتجزئة ,فمـ يتبعض في الكجكب(.)1

ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بوجوب التيمـ فقط عند عدـ وجود الماء الكافي لمطيارة-

أصحاب المذب األوؿ -القاضي بالجمع بيف الماء والتيمـ -باآلتي:

 _1ال نسمـ لكـ بأف المراد بالماء في اآلية جنس الماء كلك قؿ عف كفاية األعضاء ,كانما المراد باآلية
كجكد الماء الكافي لمطيارة ,كىذا غير كاجد لماء يكفيو ,فكاف في حكـ العادـ ,فإف تطير بو كاف تارنكا لحكـ
اآلية(ِ).
محمبل لمصبلة ,أال ترل أف
 _2إف اآلية سيقت لبياف الطيارة الحكمية ,فكأف المراد :فمف لـ يجد ماء
ن

الماء النجس ال يمنع مف التيمـ ,مع أف النكرة تشممو ,كالحؿ مكقكؼ عمى ما يكفي األعضاء كميا(ّ).

" _3إذا كجد مف الماء ما يكفي بعض أعضاء الكضكء دكف البعض ,فيك في حكـ العادـ لما يكفي
متكضئا ,كال يصدؽ عميو أنو قد
لمكضكء ,كال حكـ لكجكد ما يكفي لبعض الكضكء ,فإف فاعؿ ذلؾ ال يسمى
ن
فعؿ ما أمره اهلل مف الكضكء ,فالكاجب عميو ترؾ غسؿ ذلؾ البعض الذم لـ يجد مف الماء إال ما يكفيو,
كيعدؿ إلى التيمـ ,كلـ يرد ما يدؿ عمى خبلؼ ىذا ,كىكذا مف كجد ما يكفيو لغسؿ بعض بدنو عدؿ إلى

بعضا.
التيمـ ,كتيمـ مرة كاحدة كصمى ما شاء حتى يجد الماء أك يحدث ,كال يغسؿ بعض بدنو كيترؾ ن
شيئا منو ,كيعدؿ إلى
كىكذا مف يضر الماء بدنو إذا غسؿ بو ,فإنو يترؾ الغسؿ بالماء كال يغسؿ ن

التيمـ"(.)4

يحا قياس مع
 _4إف قياسكـ الكاجد لبعض ما يكفيو عمى المكمؼ إذا كاف أكثر بدنو
صحيحا كباقيو جر ن
ن
الفارؽ؛ ألنو كاجد لمماء ,كباستطاعتو تطيير األعضاء الصحيحة ,كعدؿ إلى التيمـ في الجريح لمضركرة ,كال

ضركرة في الجمع بيف طيارة الصحيح بالماء ,كطيارة بعضو اآلخر بالتيمـ(.)5
)ُ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِْٖ/

)ِ( انظر :المنتقى في شرح المكطأ ,الباجي (ُ.)ُُٓ/
)ّ( انظر :العناية شرح البداية ,البابرتي (ُ.)ُُِ/
)ْ( السيؿ الجرار ,الشككاني ص (ٖٔ).

)ٓ( انظر :طيارة أصحاب األعذار غير المرضية ,د .محمد أبك يحيى ص (ّّ).
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قادر عمى بعض الشرط فإنو يمزمو ,بالقياس عمى ستر العكرة كازالة
 _5إف قكلكـ :كؿ مف كاف نا
النجاسة ,قياس فاسد؛ ألف الستر كازالة النجاسة تتجزأ ,بخبلؼ ما نحف فيو ,حيث ال فائدة ترجى مف
استعماؿ الماء القميؿ في بعض األعضاء ,فالحدث لـ يرتفع بيذا الماء ,حتى لك قصر عف غسؿ مثؿ الظفر

في آخر ًرجؿ ,ألنو محتاج -كالحالة ىذه -إلى التيمـ ,حيث إف طيارتو لـ تتـ ,فاستعماؿ الماء ىنا ما ىو
إال تضييع لو في موضع عزتو وندرتو(.)1

 _6إف قياسكـ الكاجد مف الماء لبعض ما يكفيو عمى المضطر الكاجد لما يسد بو رمقو كلميتة قياس
فاسد مف كجكه:
بدال(.)2
أحدىا :إف أكؿ الطعاـ ليس بعبادة ,حتى يقاؿ :إف ليا ن
ثانييا :إف أكؿ الميتة إنما أجيز لمضركرة ,كال ضركرة الستعماؿ الماء الذم ال يكفي لمطيارة ,بؿ ىك
محتاجا إلى التيمـ معو ,فيك لـ يرفع حدثنا ,كلـ يتـ طيارة.
إسراؼ ,ال سيما إذا ما زلت
ن
سادسا_ الترجيح:
ً
كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ ,يترجح لي القكؿ بالمذىب الثاني –القاضي بكجكب
كافيا لمطيارة ,-كذلؾ لممسكغات التالية:
التيمـ فقط لمف لـ يجد ماء ن
ُ_ عدـ الدليؿ الصحيح الصريح عمى مشركعية الجمع بيف األصؿ كالبدؿ.
ِ_ إف إيجاب الجمع بيف البدؿ كاألصؿ –ال سيما مع عدـ الدليؿ -تشديد كحرج كعنت كعسر,

منتفيا في الشريعة.
األصؿ ككنو ن

ّ_ إف القكؿ بكجكب استعماؿ الماء مع العمـ بعدـ كفايتو لمطيارة فيو تضييع لمماء في كقت تجمت فيو
عزتو كندرتو.
ْ_ لطالما تقرر عند القائميف بالجمع عدـ االكتفاء بالماء ,كككف المتطير محتا نجا إلى التراب ,فما
الفائدة مف الماء ,إذا لـ يرفع حدثنا ,كلـ يتـ طيارة ,إال أننا ضيعناه في غير فائدة؟.

)ُ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ُٓ-َٓ/
)ِ( انظر :التجريد ,القدكرم (ُ.)ِْٕ-ِْٔ/
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سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ ,أقوؿ:
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا كاف معو ماء ال يكفي لطيارتو فإنو يتيمـ ,كال يتكضأ بو ,كيبقيو لشيء ينفعو,

معسرا ,فكيؼ كقد تجمت الضركرة بأبيى حمة في جؿ ما يقكـ بو المسعفكف,
مضطر أك
نا
بعيدا عف ككنو
ىذا ن
ن
ظيار لمحاسف
از كا نا
فإننا ال نحتاج إلى كؿ ما تمت مناقشتو في ىذه المسألة ,كانما قمنا ما قمناه؛ ألف فيو إبرنا

الشريعة غير المشقة.

***
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المطمب الرابع
حكـ تيمـ المسعؼ يكوف معو ماء ال يكفي إال لشربو
أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف خشي عمى نفسو اليبلؾ مف العطش ,كمعو مقدار مف ماء شربو يمكنو

التطير بو ,أنو يبقي ماءه لمشرب ,كيتيمـ(.)1

قاؿ ابف المنذر -رحمو اهلل" :-أجمع كؿ مف أحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف المسافر إذا خشي

عمى نفسو العطش ,كمعو مقدار ما يتطير بو مف الماء ,أنو يبقي ماءه لمشرب ,كيتيمـ ,ركم ىذا القكؿ عف

عمي ,كابف عباس ,كالحسف ,كمجاىد ,كعطاء ,كطاكس ,كقتادة ,كالضحاؾ .كقاؿ الضحاؾ :إف أصحاب

النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قالكا :مف سافر فكانكا في أرض يخشكف عمى أنفسيـ العطش ,كمعيـ ماء

يسير ,فاستبقكا ماءىـ لشربيـ كتيممكا بالصعيد"(.)2
وسأعرض بيف يدي القارئ ما يؤكد اإلجماع مف كتب المذاىب األربعة:
قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-إذا كاف بينو كبيف الماء عدك أك لصكص ,أك سبع ,أك حية يخاؼ عمى

نفسو اليبلؾ إذا أتاه؛ ألف إلقاء النفس في التيمكة حراـ ,فيتحقؽ العجز عف استعماؿ الماء ,ككذا إذا كاف
معو ماء ,كىك يخاؼ عمى نفسو العطش؛ ألنو مستحؽ الصرؼ إلى العطش ,كالمستحؽ كالمصركؼ ,فكاف
عادما لمماء معنى"(.)3
ن

قاؿ الباجي -رحمو اهلل" :-كاشترط أنو ال يخاؼ العطش باستعماؿ الماء؛ لئبل يككف تركو الستعمالو

بسبب ضركرة العطش ,إذ ىك ما يبيح التيمـ"(.)4

قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-يتيمـ المحدث كالجنب ألسباب ... :الثاني :أف يحتاج إليو لعطش محترـ

مآال"(.)5
كلك ن

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كاف خاؼ عمى رفيقو ,أك رقيقو ,أك بيائمو ,فيك كما لك خاؼ عمى
نفسو؛ ألف حرمة رفيقو كحرمة نفسو ,كالخائؼ عمى بيائمو خائؼ مف ضياع مالو ,فأشبو ما لك كجد ماء بينو
كبينو لص أك سبع يخافو عمى بييمتو أك شيء مف مالو .كاف كجد عطشاف يخاؼ تمفو ,لزمو سقيو ,كيتيمـ.
)ُ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُِٕ/
)ِ( األكسط ,ابف المنذر (ِ.)ِٖ/

)ّ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ْٕ/
)ْ( المنتقى ,الباجي (ُ.)ُُٓ/

)ٓ( منياج الطالبيف ,النككم ص (ُٕ).
58

قكما عطا نشا ,أحب إليؾ أف يسقييـ أك يتكضأ؟
قيؿ ألحمد :الرجؿ معو إداكة مف ماء لمكضكء ,فيرل ن
قاؿ :يسقييـ ,ثـ ذكر عدة مف أصحاب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -يتيممكف ,كيحبسكف الماء
لشفاىيـ"(.)1

أقوؿ :كبناء عمى كؿ ما سبقت اإلشارة إليو مف نقكالت المذاىب األربعة ,تتضح لنا بجبلء حقيقة ىذا

اإلجماع عمى ىذه المسألة ,فالنصكص صريحة في الداللة عمى أف مف كاف معو ماء ال يكفي إال لشربو ,أنو
يتيمـ كال يتكضأ بو ,كانما يستبقيو لشربو؛ لحفظ ميجتو مف اليبلؾ ,كىك مقصد شرعي معظـ.
ثمرة المسألة المبحوثة:
وبناء عمى كؿ ما سبؽ ,أقوؿ:
وعميو,
ً
إف اإلجماع منعقد عمى أف المكمؼ إذا كاف معو ماء يكفيو في طيارتو ,كاحتاج إليو في شربو ,أك

خشي عمى نفسو اليبلؾ مف العطش ,أنو يبقيو لشربو ,كيتيمـ ,كرجؿ اإلسعاؼ مف جممة المكمفيف ,فالحكـ

و
جار عميو ,كىذا مف المكاضع التي تتجمى فييا رحمة اهلل بعباده ,بإنزالو ليذه الشريعة العظيمة الغراء.

***

)ُ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٗٓ/
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المطمب الخامس
حكـ تيمـ المسعؼ إذا خاؼ فوات الوقت لمصبلة المكتوبة
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أنو ال يجكز لمسمـ التيمـ إذا كجد الماء كقدر عمى استعمالو(.)1
كاختمفكا في حكـ التيمـ لمكاجد لمماء إذا خاؼ فكات الكقت لمصبلة المفركضة ,فيؿ يتيمـ كيصمي؛

ليدرؾ فضيمة الكقت؟ ,أـ يغتسؿ أك يتكضأ كيصمي ,كاف فاتو الكقت؟.
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً

ُ_ سبب خبلؼ الفقياء في ىذه المسألة راجع إلى االختبلؼ في اآلكد مف األمريف ,ىؿ ىك الطيارة,

أـ فرض الكقت؟ ,فمف رأل أف الطيارة بالماء آكد ,أكجبيا كلك خرج الكقت ,كمف رأل أف الكقت آكد ,أسقطيا
كأجاز التيمـ إد ار نكا لفضيمة الكقت.

ِ_ كذلؾ اختبلفيـ في اآلكد مف القرب كالبعد أك الكقت كما عند الحنفية ,فمف راعى الكقت كأغفؿ

النظر في قرب الماء كبعده ,أجاز التيمـ كزفر مف الحنفية ,كمف راعى العكس فالعكس ,كىك لؤلصحاب في

المذىب الحنفي(.)2

ثالثًا_ مذاىب الفقياء :لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
المذىب األوؿ :إنو يتيمـ كيصمي في الكقت ,كىك قكؿ زفر مف الحنفية( ,)3كقكؿ المالكية في الراجح

عندىـ( ,)4كركاية لمحنابمة اختارىا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية(.)5

قاؿ ابف عابديف -رحمو اهلل" :-ال يتيمـ ,كاف خاؼ خركج الكقت في صبلة ليا خمؼ

لزفر"(.)7

)ُ( انظر :األكسط ,ابف المنذر (ِ.)ُْ/
)ِ(

انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ٓٓ/

)ّ( انظر :رد المحتار ,ابف عابديف (ُ ,)ِِّ/فتح القدير ,الكماؿ بف اليماـ (ُ.)ُِّ/
)ْ( انظر :المدكنة ,مالؾ (ُ ,)ُْٔ/مكاىب الجميؿ ,عميش (ُ.)ّّٔ/

)ٓ( انظر :اإلنصاؼ ,المرداكم (ُ ,)َُّ/مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ,)َْٕ/

)ٔ( ىي الصبلة التي ليا قضاء كالصمكات الخمس ,أك التي ليا بدؿ كالظير لمجمعة.
)ٕ(

رد المحتار ,ابف عابديف (ُ.)ِِّ/
60

()6

خبلفنا

قاؿ في المدونة" :سألنا مال نكا عمف كاف في القبائؿ مثؿ المعافر أك أطراؼ الفسطاط ,فخشي إف ذىب

يتكضأ أف تطمع عميو الشمس قبؿ أف يبمغ الماء؟ قاؿ :يتيمـ كيصمي.

قاؿ :كسألنا مال نكا عف المسافر يأتي البئر في آخر الكقت ,فيك يخشى إف نزؿ ينزع بالرشا كيتكضأ
يذىب كقت تمؾ الصبلة؟ قاؿ :فميتيمـ كليصؿ"(.)1
قاؿ ابف تيمية -رحمو اهلل" :-إذا دخؿ كقت الصبلة كىك مستيقظ كالماء بعيد منو يخاؼ إف طمبو أف
باردا يخاؼ إف سخنو أك ذىب إلى الحماـ فاتت الصبلة ,فإنو يصمي بالتيمـ
تفكتو الصبلة ,أك كاف الكقت ن
في مذىب أحمد كجميكر العمماء.
كاف استيقظ آخر الكقت كخاؼ إف تطير طمعت الشمس فإنو يصمي ىنا بالكضكء بعد طمكع الشمس

فإف عند جميكر العمماء اختبلفنا ,كإحدل الركايتيف عف مالؾ ,فإنو ىنا إنما خكطب بالصبلة بعد استيقاظو
كمف ناـ عف صبلة صبلىا إذا استيقظ ككاف ذلؾ كقتيا في حقو"(.)2
أقوؿ :ظير لنا مما نقمنا أف زفر –رحمو اهلل -مف الحنفية ,كالمالكية ,كابف تيمية -رحمو اهلل -يركف
جكاز التيمـ لخكؼ فكات الكقت ,كأف الكقت عندىـ آكد مف الطيارة بالماء ,غير أف شيخ اإلسبلـ –رحمو

نائما كاستيقظ قبؿ فكات الكقت بشيء قميؿ,
اهلل -يفرؽ بيف مف كاف مستيقظنا كخشي فكات الكقت ,كمف كاف ن
نائما ,كلـ يكمؼ بالصبلة إال عندما استيقظ ,كذلؾ
فاألكؿ عنده يجكز لو التيمـ ,أما الثاني فبل؛ ألنو كاف ن

عمبل بقكؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( :-أما إنو ليس في النكـ تفريط ,إنما التفريط عمى مف لـ يصؿ
ن
()3
الصبلة حتى يجيء كقت الصبلة األخرل ,فمف فعؿ ذلؾ فميصميا حيف ينتبو ليا) .
المذىب الثاني :إنو يتكضأ كال يتيمـ ,كلك فاتو الكقت ,كىك قكؿ الحنفية( ,)4كقكؿ لممالكية اختاره

المغاربة( ,)5كىك قكؿ الشافعية

()6

كالحنابمة(.)7

)ُ( المدكنة ,مالؾ (ُ.)ُْٔ/
)ِ(

مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)َْٕ/

)ّ( ركاه مسمـ ,كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ,باب قضاء الصبلة الفائتة كاستحباب تعجيؿ قضائيا (ُ ,)ِْٕ/حديث
حديث رقـ (ُٖٔ).

)ْ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ ,)ٓٓ/اليداية شرح بداية المبتدم ,المرغيناني (ُ.)ِٗ/
)ٓ( انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّّٕ/
)ٔ(

انظر :مغني المحتاج ,الشربيني (ُ.)ِْٕ/

)ٕ( انظر :اإلنصاؼ ,المرداكم (ُ ,)َُّ/المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٔ/
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قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-ال يجكز لو التيمـ ,بؿ يجب عميو أف يذىب كيتكضأ ,كيصمي خارج
الكقت عند أصحابنا الثبلثة ,كعند زفر يجزئو التيمـ ,كاألصؿ أف المعتبر عند أصحابنا الثبلثة القرب كالبعد
ال الكقت ,كعند زفر المعتبر ىك الكقت ال قرب الماء كبعده"(.)1

قاؿ القرافي -رحمو اهلل" :-كلك كجده لكف إف اشتغؿ بالنزع خرج الكقت ,قاؿ في الكتاب يعالجو عند

المغاربة كاف خرج الكقت ,كيتيمـ عند العراقييف"(.)2

قاؿ الشربيني -رحمو اهلل" :-كاخراج بعض الصبلة عف كقتيا بخبلؼ كاجد الماء لك خاؼ فكات

الكقت لك تكضأ ,فإنو يجب عميو الكضكء كال يتيمـ؛ ألنو ليس بفاقد لمماء"(.)3

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كمف كاف الماء قر نيبا منو ,يمكنو تحصيمو ,إال أنو يخاؼ فكت الكقت,
لزمو السعي إليو كاالشتغاؿ بتحصيمو ,كاف فات الكقت؛ ألنو كاجد لمماء ,فبل يباح لو التيمـ"(.)4
أقوؿ :كمف خبلؿ ىذ النصكص التي نقمنا يتبيف لنا بكضكح ما ذىب إليو الحنفية عدا زفر ,كالمغاربة
مف المالكية ,كالشافعية كالحنابمة ,حيث إنيـ يرعككف لمطيارة بالماء أكثر مف الكقت.
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بأف مف خاؼ فوات الوقت جاز لو أف يتيمـ ويصمى ليدرؾ فضيمة

الوقت.-

استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة والقياس والمعقوؿ.
أوًال_ مف السنة:
عف أبي ىريرة –رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ ...( :إذا أمرتكـ بأمر فأتكا

منو ما استطعتـ)(.)5

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف المرء مكمؼ بالعمؿ بحسب قدرتو كاستطاعتو,
فمف خشي فكات الكقت فإنو يتيمـ إلدراؾ الكقت ,كاف كجد الماء؛ ألف المسمـ مأمكر بالصبلة في الكقت ,فما
)ُ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ٓٓ/
)ِ( الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّّٕ/

)ّ( مغني المحتاج ,الشربيني (ُ.)ِْٕ/
)ْ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٔ/

)ٓ( صحيح ,سبؽ تخريجو ص (ُٓ).
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قدر عميو مما ىك مطمكب في الصبلة فعمو ,كما عجز عنو سقط ,كالميسكر ال يسقط بالمعسكر ,فمف فعؿ
ذلؾ فيك معذكر ,كقد اتقى اهلل ما استطاع(.)1
ثانيا_ مف القياس:
ً
جالسا أك عمى
قياسا عمى المريض ,فكما أف المريض يصمي في الكقت
ن
ُ_ يجكز التيمـ لضيؽ الكقت ن
قائما بعد خركج كقتيا ,فكذلؾ مسألتنا(.)2
جنب إذا كاف القياـ يزيد في مرضو ,كال يؤخر الصبلة ليصمي ن
قياسا عمى الخائؼ ,فالصبلة في الكقت فرض بحسب االستطاعة
ِ_ يجكز التيمـ لضيؽ الكقت ن
كاإلمكاف ,كال يجكز لمخائؼ أف يفكتيا حتى يحصؿ لو األمف ,فالصبلة المكتكبة في الكقت كاف كانت ناقصة,

يانا ,كال يؤخر الصبلة حتى
خير مف تفكيتيا بعد الكقت كاف كانت كاممة ,ككذلؾ العرياف يصمي في الكقت عر ن
يصمي بعد الكقت في ثيابو ,ككذلؾ إذا كاف عميو نجاسة ال يقدر أف يزيميا فيصمي في الكقت بحسب حالو(.)3
قياسا عمى المسافر ,إذا عمـ أنو ال يجد الماء إال بعد خركج الكقت ,فإنو يتيمـ كيصمي
ّ_ كذلؾ ن
ليدرؾ الكقت ,كال يؤخرىا حتى يصؿ إلى الماء(.)4
ثالثًا_ المعقوؿ:
()5
أصبل ,كقد اتيفؽ عمى
إف التيمـ إنما شرع لممحافظة عمى كقت الصبلة ؛ ألنو عمـ أف الماء ال يعدـ ن
أف عادمو في الكقت يتيمـ مع العمـ أنو سيجد الماء بعد الكقت ,فاقتضى ذلؾ أف العمة تحصيؿ الفعؿ في

الكقت(.)6

أدلة المذىب الثاني -القاضي بأف مف خاؼ فوات الوقت وجب عميو الوضوء واف خرج الوقت.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والسنة والمعقوؿ.
أوًال_ مف الكتاب:

)ُ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ ,)ِْٕ/المحمى باآلثار ,ابف حزـ(ُ.)َّٓ/
)ِ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ِِ.)َّ/
)ّ(

انظر :المرجع السابؽ الجزء كالصفحة.

)ٓ(

انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّّٕ/

)ْ( انظر :المرجع السابؽ (ُِ.)ِْٕ/

)ٔ( انظر :شرح التمقيف ,المازرم (ُ.)ِٕٗ/
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استدلكا بقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
أيضا :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(ُ).
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ,كبقكلو تعالى ن
وجو الداللة مف اآليتيف :إف اهلل أكجب استعماؿ الماء إذا كجد ,كنقمنا إلى بدلو –التراب -إذا عدـ ,فبل

يجكز االنتقاؿ إلى البدؿ مع كجكد الماء()2؛ ألنو خبلؼ اآلية الثانية.
ثانيا_ مف السنة:
ً

ُ_ عف أبي ذر -رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :إف الصعيد الطيب طيكر

المسمـ ,كاف لـ يجد الماء عشر سنيف ,فإذا كجد الماء فميمسو بشرتو ,فإف ذلؾ خير)(ّ).

وجو الداللة :دؿ الحديث بصريح منطكقو عمى جكاز التيمـ بشرط عدـ كجكد الماء ,لكف إف كجد الماء
فعميو استعمالو ,سكاء خاؼ فكات الكقت أك لـ يخؼ ,لعمكـ قكلو –صمى اهلل عميو كسمـ( :-فإذا كجد الماء

فميمسو بشرتو).

ِ_ كعف أبي ىريرة –رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :ال تقبؿ صبلة مف

أحدث حتى يتكضأ)(.)4

ّ_ حديث ابف عمر –رضي اهلل عنيما -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :ال تقبؿ صبلة بغير

طيكر)(ٓ).

وجو الداللة مف الحديثيف :دؿ الحديثاف بصريح منطكقيما عمى أف الطيارة بالماء شرط لصحة
الصبلة ,فبل تصح بالتيمـ مع كجكد الماء ,سكاء أدرؾ الكقت أك لـ يدركو.
ثالثًا_ مف المعقوؿ:
ُ_ إنو قادر عمى استعماؿ الماء ,فبل يجكز لو التيمـ ,كما لك لـ يخؼ فكات الكقت(.)6

)ُ( اآليتاف مف سكرة [المائدة.]ٔ :

)ِ( أحكاـ القرآف ,الجصاص (ْ.)ُٕ/

)ّ( سنف أبي داكد ,كتاب الطيارة ,باب الجنب يتيمـ (ُ ,)ِْٖ/حديث رقـ (ّّّ) ,كىك صحيح.
)ْ(

ركاه البخارم ,كتاب الكضكء ,باب ال تقبؿ صبلة بغير طيكر (ُ ,)ّٗ/حديث رقـ (ُّٓ) ,كركاه مسمـ ,كتاب

الطيارة ,باب كجكب الطيارة لمصبلة (ُ ,)َِْ/حديث رقـ (ِِٓ).

)ٓ( ركاه مسمـ ,كتاب الطيارة ,باب كجكب الطيارة لمصبلة (ُ ,)َِْ/حديث رقـ (ِِْ).
)ٔ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٔ/
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ِ_ إف الطيارة شرط ,فمـ يبح تركيا خيفة فكات الكقت ,كسائر الشركط في الصبلة.
خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بجواز التيمـ لمف خاؼ فوات الوقت -أصحاب المذىب

الثاني -القاضي بوجوب الطيارة بالماء ولو فات الوقت -باآلتي:

ُ_ إف اآلية األكلى مقيدة لمف كجد الماء في الكقت ,كأما مف عدـ الماء في الكقت فيك داخؿ في
عمكـ اآلية الثانية.
قضاء(.)1
أداء أكلى مف إيقاعيا بالماء
ن
ِ_ إف إيقاع الصبلة بالتيمـ ن
ّ_ إف التيمـ طيكر كالماء ,فتصح صبلتو بالتيمـ في الكقت(.)2
ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بوجوب الطيارة بالماء ولو خرج الوقت -أصحاب المذىب

األوؿ باآلتي:

ُ _ يمكف أف يناقش استدالليـ بالسنة بأننا ال نسمـ ليـ بجكاز تسمية مف كجد الماء كقدر عمى

استعمالو بالعاجز ,إذ باستطاعتو استعماؿ الماء كلك خرج الكقت؛ ألنيا إف خرجت مف كقتيا خرجت إلى بدؿ
كىك القضاء ,كما كاف فكاتو إلى بدؿ فكأنو لـ يفت(.)3

ِ_ إف إيقاع الصبلة بالتيمـ مشركط بعدـ الماء ,أما صاحبنا فيك كاجد لو ,كقادر عمى استعمالو,

كليس ثـ ما يمنعو منو ,فيجب عميو استعمالو.

ّ _ يمكف أف يناقش قياسكـ المريد لمتيمـ خشية فكات الكقت عمى المريض بأنو قياس مع الفارؽ؛

ألسباب:

أحدىا_ إف شأف القياـ أخؼ؛ ألنو يسقط في النافمة مع القدرة ,بخبلؼ الطيارة فبل تترؾ مع القدرة(.)4
قاعدا أك عمى جنب مشركطة كذلؾ بعدـ القدرة عمى القياـ أك القعكد ,أما
ثانييا_ إف صبلة المريض ن
قاعدا مع قدرتو عمى القياـ لـ تصح صبلتو ,ككذا الكاجد لمماء
التيمـ فشرطو عدـ الماء ,فمك صمى مريض ن

لك تيمـ بحضكره لـ يصح منو تيممو.
)ُ(

انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ِِ.)َّ/

)ِ( انظر :أحكاـ القرآف ,الجصاص (ْ.)ُٕ/

)ّ( انظر :أحكاـ التيمـ ,الشيخ رائد بف حمداف الحازمي ص (ِّٗ).
)ْ( انظر :المنياج ,النككم ص (ِٓ).
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قاعدا أك عمى جنب إنما أبيحت ألجؿ المرض ال لمكقت ,بدليؿ أنو لك كاف
ثالثيا_ صبلة المريض ن
صحيحا لما صحت صبلتو عمى ىذه الحاؿ ,كالتيمـ مباح عند فقد الماء ,أما إذا كجد فبل يصح التيمـ ,سكاء
ن
خاؼ فكات الكقت أـ ال( ,)1ككذا قياسيـ عمى الخائؼ ,فما أبيحت الصبلة لمخائؼ عمى ىذا النحك إال ألجؿ
الخكؼ ,ال لمكقت ,ككذا المسافر أبيح لو التيمـ لعدـ الماء ,ال لمسفر ,أما صاحبنا في مسألتنا فيك كاجد لو.
ْ_ إف فرض الطيارة آكد مف فرض الكقت ,بداللة أف الصبلة تقبؿ مقضية ,كال تقبؿ بغير طيكر(ِ).
ٓ_ سممنا بأف التيمـ جاء لحفظ كقت الصبلة ,لكف ىذا مشركط بفقد الماء ,أك عدـ القدرة عمى

استعمالو.

ٓ_ إف اهلل لما أمر بغسؿ أعضاء الكضكء أك الغسؿ لـ يقيده ببقاء الكقت ,بؿ أباح ترؾ الغسؿ بشرط

عدـ الماء ,فإذا لـ يكجد الشرط بقي األمر عمى عمكمو في الكقت كبعده(.)3
سادسا_ الترجيح:
ً

كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ كالردكد ,يترجح لي المذىب الثاني -المانع لمتيمـ

مع كجكد الماء ,-وذلؾ لممسوغات التالية:

ُ_ إف الناظر في اآليات كاألحاديث كمنطكقيا يمحظ قكة ما ذىبكا إليو.
ِ_ إف شرط الفقد لمماء ,أك عدـ القدرة عمى استعمالو لجكاز التيمـ ,شرط مؤيد بالنصكص كالمعقكؿ,

كما رأينا في األدلة.

سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وبناء عمى كمما سبؽ ,أقوؿ:
وعميو,
ً
قادر عمى استعمالو كالكصكؿ إليو ,فميس ثـ دليؿ قكم يعتمد
اجدا لمماء نا
إف رجؿ اإلسعاؼ إف كاف ك ن
عميو يجكز لو التيمـ كما رأينا كرجحنا ,كالحؽ أف شرط الفقد لمماء أك عدـ القدرة عمى استعمالو -ألم عمة
كانت -شرط حقيؽ بالنظر ,كمؤيد بصريح اآليات كالخبر ,فبل أجدني أجرؤ عمى إباحة التيمـ لمف كاف ىذا
حالو.

)ُ( انظر :أحكاـ التيمـ ,الشيخ رائد بف حمداف الحازمي ص (َِْ).
)ِ( انظر :شرح التمقيف ,المازرم (ُ.)ِٕٗ/
)ّ(

انظر :أحكاـ التيمـ ,الشيخ رائد بف حمداف الحازمي ص (ِّْ).
66

المطمب السادس
حكـ تيمـ المسعؼ بالغبار الممتصؽ بجدراف سيارة اإلسعاؼ وأرضيتيا وفرشيا
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أف التيمـ بالتراب ذم الغبار جائز(.)1
كاختمفكا في حكـ التيمـ بغبار التراب إذا كاف عمى لًبد

()2

أك ثكب أك مخدة أك جدار أك حصير أك نحك

ذلؾ ,ىؿ يجكز التيمـ بو أـ ال؟.
كقد ألحقت جدراف سيارة اإلسعاؼ كأرضيتيا كفرشيا بيذه المسألة؛ ألنيا تشبييا إلى حد بعيد.
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً
سبب اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة راجع إلى اختبلفيـ في الغبار ,ىؿ ىك تراب خالص أـ غالب أـ

ال؟ أك بمعنى آخر ,ىؿ ىك غبار بمعزؿ عف التراب؟ أـ غبار كالبد مف التصاقو بالتراب؟ فمف قاؿ باألكؿ

قاؿ بجكاز التيمـ بالغبار ,كمف قاؿ بالثاني قاؿ بعدـ الجكاز(.)3
ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:

()4

المذىب األوؿ :إنو يجكز التيمـ بغبار المبد كالثياب كنحك ذلؾ ,كىك مذىب الحنفية

كالحنابمة(.)6

()5

كالشافعية

قاؿ الشيباني -رحمو اهلل" :-قمت :فإف ضرب يديو عمى حائط أك حصاة أك عمى حجارة عمييا غب ػ ػ ػ ػار

)ُ( انظر :اإلجماع ,ابف المنذر ص (ّٔ) ,بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ٕٕ/

)ِ( المبد :جمع لبدة –بكسر البلـ -كىي نكع مف البسط ,كمنو لبدة السرج ,كقيؿ :ما تمبد مف الكبر كالصكؼ كالشعر,

أم تداخؿ بعضو في بعض ,انظر :لساف العرب ,ابف منظكر (ّ.)ّٖٔ/

)ّ( انظر :فتح القدير ,الكماؿ بف اليماـ (ُ ,)ُِٗ/بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ٕٕ/
)ْ( انظر :األصؿ ,الشيباني (ُ ,)ُُُ/المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُٗ/

)ٓ( انظر :األـ ,الشافعي (ُ ,)ٕٔ/المجمكع ,النككم (ِ ,)ُِٗ/كىناؾ كجو لمشافعية بعدـ الجكاز ,قاؿ النككم –رحمو

اهلل -عنو" :كىذا الكجو ليس بشيء" ,انظر :المكضع نفسو في المجمكع.

)ٔ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ ,)ُّٖ/كشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)ُِٕ/
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فتيمـ بذلؾ؟ قاؿ :يجزيو"(.)1
قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-قاؿ أصحابنا :يجكز أف يتيمـ مف غبار تراب عمى مخدة أك ثكب أك

حصير أك جدار أك أداة كنحكىا ,نص عميو في األـ"(ِ).

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-إف ضرب بيده عمى لبد أك ثكب أك جكالؽ أك برذعة أك في شعير,

فعمؽ بيديو غبار ,فتيمـ بو ,جاز"(.)3

المذىب الثاني :إنو ال يجكز التيمـ بغبار المبد كالفرش كالحصير كنحكه ,كىك قكؿ أبي يكسؼ مف

الحنفية( ,)4كقكؿ المالكية( ,)5إال أف أبا يكسؼ –رحمو اهلل -قاؿ :ال يجكز التيمـ بالغبار في حاؿ القدرة عمى
عمى الصعيد ,كاال فيجكز.

قاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كال يجزئو عند أبي يكسؼ -رحمو اهلل -إال إذا كاف ال يقدر عمى

الصعيد"(.)6

قاؿ عميش -رحمو اهلل" :-كال يتيمـ عمى لبد كنحكه ,قاؿ ابف فرحكف :يعني بنحكه البساط كالثياب

كالحصير ,قاؿ ابف راشد :كال خبلؼ في ذلؾ ,كلك كاف عميو غبار؛ ألنو ليس مف جنس الصعيد"(.)7

اجعا إلى ما ذىب إليو صاحباه –
أقوؿ :الناظر في قكؿ أبي يكسؼ –رحمو اهلل -يجده عند التحقيؽ ر ن
أبك حنيفة كمحمد رحميما اهلل ,-غير أنو يشترط انعداـ التراب ,أما ىما فيجيزاف التيمـ بو مع كجكد التراب.
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بجواز التيمـ بالمبد والحصير والثياب والفرش والجدراف.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والسنة واألثر والمعقوؿ.
أوًال_ مف الكتاب:
)ُ( األصؿ ,الشيباني (ُ.)ُُُ/
)ِ(

المجمكع ,النككم (ِ.)ُِٗ/

)ّ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٖ/

)ْ( انظر :األصؿ ,الشيباني (ُ ,)ُُِ/كالمبسكط ,السرخسي (ُ.)َُٗ/

)ٓ( انظر :مكاىب الجميؿ ,عميش (ُ ,)ّْٓ/كالذخيرة ,القرافي (ُ ,)َّٓ/قاؿ في المواىب" :إال أف يكثر ما عميو مف

التراب حتى يتناكلو اسـ الصعيد" ,المكضع نفسو.
)ٔ(

المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُٗ/

)ٕ( مكاىب الجميؿ ,عميش (ُ.)ّْٓ/
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استدلوا بقولو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ(. )1
وجو الداللة :إف "مف" لمتبعيض ,فيحتاج أف يمسح بجزء منو ,كالغبار جزء مف الصعيد(ِ).
ثانيا_ مف السنة:
ً
استدلكا بحديث أبي جييـ األنصارم –رضي اهلل عنو -قاؿ( :أقبؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -مف
نحك بئر جمؿ فمقيو رجؿ فسمـ عميو فمـ يرد عميو النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -حتى أقبؿ عمى الجدار,

فمسح بكجيو كيديو ,ثـ رد عميو السبلـ)(.)3

وجو الداللة :دؿ الحديث عمى جكاز التيمـ بالغبار؛ كذلؾ ألف التيمـ بالجدار محمكؿ عمى جدار عميو

غبار؛ ألف جدرانيـ مف الطيف ,كال تراب عمييا(.)4
ثالثًا_ مف األثر:

استدلكا بما ركم عف عمر –رضي اهلل عنو -أنو قاؿ( :ال يتيمـ بالثمج ,فمف لـ يجد ,فضفة سرجو(,)5

إجماعا"(.)8
أك معرفة دابتو( ,)7())6قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-كلـ ينكر عميو أحد فيككف
ن
ابعا_ مف المعقوؿ:
رً

ُ_ إف الغبار تراب دقيؽ ,كيدؿ عمى ذلؾ أف مف نفض ثكب ػػو تأذل جاره مف التراب ,فإذا جاز التيمـ

بالتراب الخشف جاز بالدقيؽ؛ التحاد الجنس(.)9

)ُ( [المائدة.]ٔ :

)ِ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٖ/
)ّ(

ركاه البخارم ,كتاب التيمـ ,باب التيمـ في الحضر إذا لـ يجد الماء كخاؼ فكت الصبلة (ُ ,)ْٕ/حديث رقـ

)ْ(

انظر :المجمكع ,النككم (ِ.)ُِٗ/

(ّّٕ).

)ٓ( ضفة سرجو :أم قبضتو ,كالضؼ :الحمب باليد كميا لكبر الضرع ,انظر :لساف العرب ,ابف منظكر (ٗ.)َِٔ/
)ٔ( معرفة دابتو :أم منبت عرفيا مف رقبتيا ,انظر :لساف العرب ,ابف منظكر (ٗ.)ُِْ/

)ٕ( ذكره ابف قدامة في المغني (ُ ,)ُّٖ/كنسبو إلى األثرـ ,كذكره السرخسي في المبسكط (ُ ,)َُٗ/كنصو( :إنو –
يعني عمر رضي اهلل عنو -كاف مع أصحابو في سفر فنظركا بالخابية ,فأمرىـ أف ينفضكا لبكدىـ كسركجيـ كيتيممكا بغبارىا),
كذكره الكاساني في البدائع (ُ ,)ْٓ/كذكره عبد الرزاؽ عف الثكرم ,انظر مصنفو (ُ ,)ُِٔ/حديث رقـ (ّٖٖ).
)ٖ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ْٓ/

)ٗ( انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُٗ/
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ِ _ إنو قصد الصعيد ,كال فرؽ بيف أف يككف عمى األرض أك عمى غيرىا ,كما أف الماء ال يختمؼ

حكمو ككنو في إناء أك نير ,أك ما عصر مف ثكب مبمكؿ(.)1

أدلة المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز التيمـ بالمبد وغيره.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والمعقوؿ.
أوًال_ مف الكتاب.
استدلكا بقكلو تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(. )2
وجو الداللة :قاؿ القرافي -رحمو اهلل" :-حجتنا عمى الشافعي -رضي اهلل عنو -قكؿ اهلل تعالى
ﭽﭺ ﭻ ﭼﭼ ,قاؿ ثعمب كجماعة مف أئمة المغة كأبي عبيدة كاألصمعي :الصعيد كجو األرض مف

ص ًعود عمى كجو األرض فيك صعيد يجكز التيمـ بو ,إال ما خصو الدليؿ(.)3
الصعكد كىك العمك  ...فكؿ ى
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً

إف الغبار ليس مف جنس الصعيد؛ ألنو ليس بتراب خالص ,بؿ ىك تراب مف كجو دكف كجو ,فبل

يجكز التيمـ بو(.)4

خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بجواز التيمـ بالمبد والحصير والثياب والفرش والجدراف-
أصحاب المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز التيمـ بالمبد وغيرىا -باآلتي:
ُ_ إف "مف" في اآلية لمتبعيض ,فيحتاج أف يمسح بجزء منو ,كالغبار جزء مف الصعيد(ٓ).
ِ_ ال نسمـ لكـ بككف التيمـ بالغبار غير ثابت؛ فقد ثبت عف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -كما في

حديث أبي جييـ –رضي اهلل عنو -السابؽ ذكره.

)ُ(

انظر :المجمكع ,النككم (ِ.)ُِٗ/

)ّ(

الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّْٔ/

)ِ( [المائدة.]ٔ :

)ْ( انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)َّٓ/

)ٓ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٖ/
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ّ_ إف التيمـ بالغبار ثابت مف فعؿ عمر –رضي اهلل عنو -مف غير نكير مف أصحاب النبي –صمى

اهلل عميو كسمـ ,-فكأنو إجماع سككتي ,كما ذكر الكاساني آنفنا.

ْ_ ال نسمـ لكـ بأف الغبار ليس مف جنس الصعيد؛ ألف التراب منو الدقيؽ كمنو الخشف ,ككؿ يطمؽ

عميو اسـ تراب ,كالغبار ىك التراب الدقيؽ ,فيصح التيمـ بو ,كاف رقة الغبار ال تخرجو عف ككنو ترنابا(.)1

ٓ_ إنكـ –المالكية -تجيزكف التيمـ بالحشيش كالنبات كالجص كالخشب ,بؿ كالثمج كما في ركاية عف

اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل ,-كالغبار في الثكب كالحصير متحقؽ كجكده أكثر مف الذم ذكرتـ.

ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز التيمـ بالمبد وغيره -أصحاب المذىب األوؿ -
القاضي بجواز التيمـ بالمبد والحصير والثياب والفرش والجدراف -باآلتي:
ُ_ إف الغبار ليس بتراب خالص ,كانما ىك تراب مف كجو دكف كجو(.)2
ِ_ إننا أجزنا التيمـ في الخشب إذا عبل كجو األرض كما في الغابات؛ ألنو ضركرة؛ كألنو لك حمؼ ال

يبرؾ عمى األرض فبرؾ عمى ىذه المكاضع حنث ,كلك برؾ عمى جذع كشبيو لـ يحنث(.)3
سادسا_ الترجيح:
ً

كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ كالردكد يترجح لي القكؿ بالمذىب األكؿ المجيز
لمتيمـ بالمبد كالثياب كالحصير كالجدراف ,وذلؾ لممسوغات اآلتية:
ُ_ إنو مذىب مؤيد بالدليؿ مف السنة كاألثر كالمغة.
ِ_ إف عمؿ عمر –رضي اهلل عنو -بو مف غير نكير مف أصحاب النبي –صمى اهلل عميو كسمـ-

يكرث القمب طمأنينة ليذا المذىب.

مجردا عف الدليؿ.
مؤيدا بالدليؿ ,كليس ضرنبا مف العقؿ
نا
ّ_ إف فيو
ن
تيسير عمى المكمفيف ن

)ُ(
)ِ(

انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ.)َُٗ/

انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)َّٓ/

)ّ( انظر :الذخيرة ,القرافي (ُ.)ّْٔ/

71

سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا عدـ الماء كالتراب –المتفؽ عمى جكاز التيمـ بو -جاز لو أف يتيمـ بأرضية

سيارة اإلسعاؼ كجدرانيا كفرشيا ,كىذا مؤيد بالدليؿ كما سبؽ بيانو ,كىذا في حاؿ اليسر ,فكيؼ إذا كاف
المسعفكف في ضركرة كحرب ,ال سيما كأنيـ في غالب األحياف يمنعكف مف النزكؿ مف اإلسعافات حتى يتـ

كثير في ببلدنا ,-فيذا يعطي ترجيحنا زيادة طمأنينة ,أو نقوؿ :إنو في
التنسيؽ ليـ بالنزكؿ –كما يحصؿ نا
ىذه الحالة فاقد لمطيكريف!! ,كاف القكؿ بيذا في ظؿ كجكد ما ثبت مف السنة كاألثر مف التيمـ بما ذكر,
بعيدا عف مسألة فاقد الطيكريف.
يجعؿ المسعؼ في سيارتو -مع كجكد الفرش كالجدر كالثياب كالسجاد عنده -ن

***
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المطمب السابع
حكـ تيمـ المسعؼ إذا أصيب بجرح أو حرؽ جراء إسعافو لمحروؽ
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
يحا ,كأراد الطيارة لمصبلة ,فإنو ال يخمك أف يككف صاحب حالة مف ثبلث
مف كاف بعض بدنو جر ن
حاالت(:)1
الحالة األولى_ أف يككف بإمكانو غسؿ العضك الجريح بالماء ,فإنو يجب عميو الغسؿ باتفاؽ

الفقياء(.)2

الحالة الثانية_ أف يمكنو مسح العضك الجريح بالماء ,فقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة.
الحالة الثالثة_ أف يتضرر بغسؿ العضك الجريح أك مسحو بالماء ,فيؿ تككف طيارتو بالجمع بيف
غسؿ الصحيح مف بدنو كالتيمـ عف الجريح؟ ,أك يقتصر عمى أحد الطيكريف؟ كقد اختمؼ الفقياء في ىذه

المسألة.

ثانيا_ سبب الخبلؼ في الحالتيف الثانية والثالثة:
ً
سر اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة :ىؿ في اآلية محذكؼ مقدر في قكلو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭼ( ,)3فمف رأل أف في اآلية محذكفنا ,كأف تقدير الكبلـ "كاف كنتـ مرضى ال تقدركف عمى استعماؿ

الماء" ,كأف الضمير في قكلو تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ,إنما يعكد عمى المسافر فقد أجاز التيمـ
لممريض الذم يخاؼ مف استعماؿ الماء .كمف رأل أف الضمير في قكلو :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ,يعكد
معا ,كأنو ليس في اآلية حذؼ ,لـ يجز لممريض إذا كجد الماء التيمـ(.)4
عمى المريض كالمسافر ن
كلقد اقتضى بياف األمر في ىذه المسألة طرؽ الحالتيف الثانية كالثالثة؛ بحكـ أف الخبلؼ بيف الفقياء

قد جرل فييما ,فسأبدأ الحديث في خبلؼ الفقياء في الحالة الثانية كأستكفيو ,كمف ثـ سأعقبو بذكر خبلفيـ
في الحالة الثالثة.
)ُ( أفدت ىذا التقسيـ مف رسالة ماجستير بعنكاف "أحكاـ التيمـ" ,لمباحث رائد بف حمداف الحازمي ص (ُُٗ).
)ِ(

انظر :األصؿ ,الشيباني (ُ ,)ُِْ/مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ ,)ُّٔ/مغني المحتاج ,الشربيني (ُ,)ِٕٓ/

كشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)ُِٔ/
)ّ(

[النساء.]ّْ :

)ْ( انظر :بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ِٕ/
73

ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في الحالة الثانية مذىباف:
( )1

المذىب األوؿ :إنو يجب عميو مسح الجريح بالماء ,كال يحتاج إلى التيمـ ,كىك مذىب الحنفية
()2

كالمالكية

كالحنابمة(.)3

قاؿ الشيباني -رحمو اهلل" :-قمت :فكيؼ يصنع بمكاضع الجراحات؟ قاؿ :يمسح عمييا بالماء ,قمت:
فإف كاف ال يستطيع ذلؾ؟ قاؿ :يمسح عمى الخرقة التي فكؽ الجراحة بالماء ,قمت :فإف كانت الجراحات في

رأسو؟ قاؿ :يغسؿ جسده كيدع رأسو ,كيمسح عمى الجراحات بالماء"(.)4

ضررا ,أك زيادتو ,أك تأخير برء ,فمو أف يمسح عمى
قاؿ الحطاب -رحمو اهلل" :-إف خافكا باستعمالو
ن
ذلؾ العضك مباشرة"(.)5
قاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-فإف لـ يتضرر بمسحو كجب كأج أز"(.)6
ضررا ,كالكاجب عميو التيمـ
المذىب الثاني :إنو ال يجب مسح مكاضع الجراحة بالماء ,كاف لـ يخؼ
ن
بدال منو ,كىك مذىب الشافعية(ٕ).
ن
قاؿ الرافعي -رحمو اهلل" :-ال يجب مسح مكضع ً
العمَّ ًة بالماء ,كاف كاف ال يخاؼ مف المسح ,فإف
الكاجب الغسؿ ,فإذا َّ
تعذر ذلؾ فبل فائدة في المسح"(.)8
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بوجوب مسح الجريح إف أمكنو وعدـ وجوب التيمـ.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة والمعقوؿ.

)ُ( انظر :األصؿ ,الشيباني (ُ ,)ُِْ/الفتاكل اليندية ,البمخي (ُ.)ِٖ/

)ِ( انظر :مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ ,)ُّٔ/منح الجميؿ ,عميش (ُ.)ُِٔ/
)ّ(

انظر :الركض المربع شرح زاد المستقنع ,البيكتي ص (ْٔ) ,شرح منتيى اإلرادات ,البيكتي (ُ.)ِٗ/

)ْ( األصؿ ,الشيباني (ُ.)ُِْ/

)ٓ( مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ.)ُّٔ/

)ٔ( الركض المربع شرح زاد المستقنع ,البيكتي ص (ْٔ).

)ٕ( انظر :العزيز شرح الكجيز ,الرافعي (ُ ,)ِِٓ/نياية المطمب ,الجكيني (ُ.)ُٗٓ/
)ٖ(

العزيز شرح الكجيز ,الرافعي (ُ.)ِِٓ/
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أوًال_ مف السنة:
استدلكا بحديث أبي ىريرة –رضي اهلل عنو -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ ...( :كاذا أمرتكـ

بأمر فأتكا منو ما استطعتـ)(.)1

وجو الداللة :أمر النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -في ىذا الحديث بفعؿ المستطاع ,كمف المستطاع

لممجركح -كالحالة ىذه -مسح عضكه ,ال سيما كىك ال يتضرر بو ,كالميسكر ال يسقط بالمعسكر.
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً

إف الغسؿ مأمكر بو ,كالمسح بالماء بعضو ,فكجب ,كمف عجز عف الرككع كالسجكد كقدر عمى

اإليماء(.)2

ضرر.-
ًا
أدلة المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز المسح ولو لـ يخؼ
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالمعقوؿ فقالوا:
إف الكاجب الغسؿ ,فإذا تعذر ,فبل فائدة مف المسح بالماء(ّ).
خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بوجوب مسح الجريح إف أمكنو وعدـ وجوب التيمـ-

ضرر -باآلتي:
ًا
أصحاب المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز المسح ولو لـ يخؼ
يمكف مناقشة ما ذىب إليو الشافعية مف وجييف(:)4

ُ_ إف طيارة المسح بالماء أكلى مف طيارة التيمـ ,فالمسح طيارة مائية ,كالتيمـ طيارة ترابية.
ِ_ إنو إذا جاز المسح عمى حائؿ العضك ,فالمسح عمى العضك –إذا لـ يخؼ عميو الضرر -أكلى.
ّ_ قمتـ" :إذا تعذر غسؿ العضك فبل فائدة مف المسح" كالجكاب :إذا لـ يكف ثـ فائدة مف مسحو ببعض

ضررا؟.
ما كجب –الماء ,-فما الفائدة مف مسحو ببعض ما لـ يجب –التراب ,-ككجد الماء كال يخشى
ن
)ُ(

ركاه البخارم ,كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ,باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ,)ِٗ/ٗ( -

حديث رقـ (ِٖٖٕ).

)ِ( انظر :كشاؼ القناع البيكتي (ُ.)ُٔٔ/
)ّ(

انظر :العزيز شرح الكجيز ,الرافعي (ُ.)ِِٓ/

)ْ( انظر :مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُِٔ/
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ضرر -أصحاب المذىب
ًا
ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بعدـ جواز المسح ولو لـ يخؼ
األوؿ -القاضي بوجوب مسح الجريح إف أمكنو وعدـ وجوب التيمـ -باآلتي:
إذا تعذر غسؿ العضك ,فبل فائدة مف مسحو بالماء(.)1
سادسا_ الترجيح:
ً
كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ كالردكد ,يترجح لمباحث القكؿ بالمذىب األكؿ -

القاضي بكجكب مسح الجريح إف أمكنو كعدـ كجكب التيمـ ,-وذلؾ لممسوغات التالية:

ُ_ لقكة دليؿ المذىب األكؿ ,حيث أمر النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -بفعؿ ما يستطيعو المكمؼ,
كالمسح بالماء مستطاع ,سيما كال ضرر يخشى منو.
ِ_ إف المسح بالماء يككف عمى العضك نفسو ,بخبلؼ التيمـ ,فإنو يككف عمى عضكيف ,كقد يككف

العضك الجريح غيرىما ,فما الفائدة؟.

ّ_ إف المسح جزء مف الغسؿ كما سمؼ ,كىك أقرب إلى المأمكر بو ,فمـ يذىب إلى األبعد؟.
سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
يحا أك حريقنا ,فأصيب في أعضائو ,فإنو إف أمكنو المسح عميو ,كلـ
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا أسعؼ جر ن
ضرر عمى عضكه ,مسح عميو بالماء كال يتيمـ ,فميس ثـ فائدة لو ,كالمسح بالماء أقرب إليو مف المسح
نا
يخش
ى
بالتراب ,حيث إنو جزء مف المأمكر بو.
كاآلف سآتي عمى خبلؼ الفقياء في الحالة الثالثة.
لقد سبؽ الحديث عف تحرير محؿ النزاع ,كسبب الخبلؼ في غرة ىذه المسألة ,فبل حاجة إلى إعادتو.
أوًال_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في الحالة الثالثة -كىي ككنو يتضرر بغسؿ العضك الجريح أك مسحو -مذىباف:

)ُ(

انظر :العزيز شرح الكجيز ,الرافعي (ُ.)ِِٓ/
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صحيحا غسؿ الصحيح ,كمسح
المذىب األوؿ :إنو ال يجمع بيف الغسؿ كالتيمـ ,بؿ إذا كاف أكثر بدنو
ن
عمى مكاضع الجراحة إف لـ يضره ,كاال كجب عميو أف يضع عمى جرحو عصابة ,أك يشد عمى كسره جبيرة,
()1

يحا تيمـ كال غسؿ عميو ,كىك مذىب الحنفية
ثـ يمسح عمييا ,كال يتيمـ ,كاف كاف أكثر بدنو جر ن

كالمالكية(.)2

قاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كاذا كاف بو جدرم أك جراحات في بعض جسده فإف كاف محدثنا

مجركحا فعميو
صحيحا فعميو الكضكء في الصحيح ,كاف كاف أكثره
فالمعتبر أعضاء الكضكء ,فإف كاف أكثره
ن
ن
التيمـ دكف غسؿ الصحيح منو"(.)3
جاء في المدونة" :قمت :أرأيت المجركح الذم قد كثرت جراحاتو في جسده حتى أتت عمى أكثر
جسده ,كيؼ يفعؿ في قكؿ مالؾ؟ قاؿ :ىك بمنزلة المجدكر كالمحصكب ,إذا كاف ال يستطيع أف يمس الماء

صحيحا ليس فيو جركح ,كأكثر جسده فيو الجراحة؟ قاؿ:
جسده ,تيمـ كصمى ,قمت :فإف كاف بعض جسده
ن
يغسؿ ما صح مف جسده ,كيمسح عمى مكاضع الجراحة إف قدر عمى ذلؾ ,كاال فعمى الخرؽ التي عصب
بيا"(.)4

المذىب الثاني :إنو يجمع بيف الغسؿ كالتيمـ ,فيمزمو غسؿ ما أمكنو ,كيتيمـ عف الباقي ,كىك مذىب
()5

الشافعية

كالحنابمة(.)6

يحا ,غسؿ ما صح منو
قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-لك كاف بعض أعضاء الكضكء جر ن
كتيمـ"(.)7
يحا ,غسؿ الصحيح ,كتيمـ
قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كاف كاف بعض بدنو
صحيحا ,كبعضو جر ن
ن
جنبا كاف أك محدثنا"(.)8
لمجريح ن
ثانيا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بأنو ال يجمع بيف الغسؿ والتيمـ.-
)ُ( انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ ,)ُِِ/بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ْٖ/
)ِ(
)ّ(

انظر :المدكنة ,اإلماـ مالؾ (ُ ,)ُْٕ/عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ,ابف شاس (ُ.)َٔ/
المبسكط ,السرخسي (ُ.)ُِِ/

)ْ( المدكنة ,اإلماـ مالؾ (ُ.)ُْٕ/

)ٓ( انظر :األـ ,اإلماـ الشافعي (ُ ,)ٔٔ/مغني المحتاج ,الشربيني (ُ.)ِْٗ/

)ٔ( انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,ابف قدامة (ُ ,)ُِٕ/الفركع ,المرداكم (ُ.)ِٖٔ/
)ٕ( األـ ,اإلماـ الشافعي (ُ.)ٔٔ/
)ٖ(

الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,ابف قدامة (ُ.)ُِٕ/
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استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة واألثر والمعقوؿ.
أوًال_ مف السنة:
عف ابف عباس –رضي اهلل عنو ,-عف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( -في المجدكر كالمريض إذا

خاؼ عمى نفسو تيمـ)(.)1
ثانيا_ مف األثر:
ً

عف سعيد بف جبير ,عف ابف عباس –رضي اهلل عنو -رفعو ,في قكلو تعالى ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭼ

()2

قاؿ" :إذا كانت بالرجؿ الجراحة في سبيؿ اهلل أك القرح أك الجدرم فيجنب فيخاؼ إف اغتسؿ أف

يمكت فميتيمـ"(.)3
وجو الداللة مف السنة واألثر :قاؿ السرخسي -رحمو اهلل " :-لنا أف األقؿ تابع لؤلكثر ,فإف النبي -
صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ في المجدكر (كاف يكفيو التيمـ) ,كأحد ال يقكؿ :إنو يغسؿ ما بيف كؿ جدرييف,

مجركحا فكأف الكؿ مجركح ,كقد بينا أنو ال يجمع بيف األصؿ
فدؿ عمى أف العبرة لؤلكثر ,كاذا كاف األكثر
ن
مجركحا ,لـ يكف لو بد مف التيمـ ,فسقط فرض
كالبدؿ عمى سبيؿ رفع أحدىما باآلخر ,فإذا كاف األكثر
ن
الغسؿ ليذا"(.)4

ثالثًا_ مف المعقوؿ:
ُ_ إف التيمـ بدؿ عف الماء ,كال يجب الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ ,كالصكـ كالرقبة في الكفارة(.)5
ِ_ إف األقؿ تابع لؤلكثر ,فالعبرة باألكثر(.)6

)ُ(

السنف الكبرل ,البييقي ,باب الجريح كالقريح كالمجدكر يتيمـ إذا خاؼ التمؼ باستعماؿ الماء أك شدة الضنا,

فكعا ,صحيح مكقكفنا كما قاؿ أبك زرعة ,انظر :البدر المنير ,ابف الممقف
(ُ ,)ّّْ/حديث رقـ (َُٖٔ) ,كىك ضعيؼ مر ن
(ِ.)ِٕٔ/
)ِ(
)ّ(

[النساء.]ّْ :
السنف الكبرل ,البييقي ,باب الجريح كالقريح كالمجدكر يتيمـ إذا خاؼ التمؼ باستعماؿ الماء أك شدة الضنا,

(ُ ,)ّّْ/حديث رقـ (َُٔٔ).
)ْ(
)ٓ(

المبسكط ,السرخسي (ُ.)ُِِ/

انظر :المرجع نفسو.

)ٔ( انظر :المرجع نفسو.
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ّ_ ىك بمثابة مف كجد مف الماء دكف كفايتو لمغسؿ ,أك لمكضكء ,فأراد أف يمسح بو جسده أك

أعضاءه ,فإف المسح ال يجزئو(.)1

أدلة المذىب الثاني -القاضي بوجوب الجمع بيف الغسؿ لمصحيح والتيمـ لمجريح.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة والمعقوؿ.
أوًال_ مف السنة:
عف جابر –رضي اهلل عنو -كفيو( :إنما كاف يكفيو أف يتيمـ ,كيعصر أك يعصب عمى جرحو ,ثـ

يمسح عميو ,كيغسؿ سائر جسده)(.)2

وجو الداللة :إف الحديث نص بمنطكقو الصريح عمى الجمع بيف الغسؿ كالتيمـ(.)3
ثانيا_ مف المعقوؿ:
ً
ُ_ إف العجز عف إيصاؿ الماء إلى بعض أعضائو ال يقتضي سقكط الفرض عف إيصالو إلى ما لـ

عادما لبعض أعضائو(.)4
قياسا عمى ما إذا كاف
يعجز عنو ,ن
ن

ِ_ "إف كؿ جزء في الجسد يجب تطييره بشيء إذا استكل الجسـ كمو في المرض أك الصحة ,فيجب

يضا ,كاف خالفو غيره ,كما لك كاف مف جممة األكثر,
الغسؿ بالماء إذا كاف
صحيحا ,كيجب التيمـ إذا كاف مر ن
ن
بمعنى في غيره"(.)5
فإف حكمو ال يسقط
ن
قياسا عمى مف كاف
ّ_ إف تطيير بعض أعضائو بالماء ال يسقط فرض التطيػر عما لـ يصؿ إليو ,ن
صحيح األعضاء(.)6

)ُ(

انظر :عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ,ابف شاس (ُ.)َٔ/

)ِ( سنف أبي داكد ,كتاب الطيارة ,باب في المجركح يتيمـ ,)ّٗ/ُ( ,حديث رقـ (ّّٔ) ,كىك حسف ,دكف قكلو (إنما
كاف يكفيو  )...فيك ضعيؼ ,انظر :صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ,األلباني ,قاؿ عمي بف القطاف -رحمو اهلل" :-كىك شيء
ال كجكد لو" ,انظر :بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ (ٓ.)ُٕٔ/
)ّ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِّٕ/
)ْ(

انظر :المرجع نفسو (ُ.)ِْٕ/

)ٔ(

انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِْٕ/

)ٓ(

المغني ,ابف قدامة (ُ.)َُٗ/
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ْ_ إنيا طيارة ضركرة ,فمـ يعؼ فييا إال عف قدر ما دعت إليو الضركرة ,كطيارة المستحاضة(.)1
ثالثًا_ المناقشة:
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بأنو ال يجمع بيف الغسؿ والتيمـ -أصحاب المذىب الثاني
القاضي بوجوب الجمع بيف الغسؿ لمصحيح والتيمـ لمجريح -باآلتي:جدا ,كال يثبت(ِ).
ُ_ إف الحديث الذم استدلمتـ بو ضعيؼ ن
ِ_ إف الذم صح عف ابف عباس –رضي اهلل عنيما -مكقكفنا(ّ) ,أنو يتيمـ ,كال يجمع بيف البدؿ
كاألصؿ(.)4
ّ_ ليس ثـ ما يدؿ عمى الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ ,كما ال يجمع بيف الصكـ كالكفارة(.)5
ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بوجوب الجمع بيف الغسؿ لمصحيح والتيمـ لمجريح-
أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بأنو ال يجمع بيف الغسؿ والتيمـ -باآلتي:
فكعا(ٔ).
ُ_ إف ما استدلمتـ بو مف أثر ابف عباس –رضي اهلل عنو -ال يصح مر ن
وأجيب :بصحتو مكقكفنا ,كابف عباس مف أجؿ فقياء الصحابة(.)7
ِ_ إف قياسكـ الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ عمى الجمع بيف الصكـ كالرقبة ,قياس مع الفارؽ مف كجكه:
جمعا بيف البدؿ كالمبدؿ ,كمع ىذا فإنكـ تجكزكنو(.)8
أحدىا_ إنو يبطؿ بالمسح عمى الخفيف ,فإف فيو ن
)ُ(

انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِْٕ/

)ِ( تقدـ الحديث عف ضعؼ الزيادة التي اعتمدكا عمييا ,انظر :ص (ٕٗ).

)ّ) الحديث الموقوؼ :ما يركل عف الصحابة –رضي اهلل عنيـ -مف أقكاليـ كأفعاليـ كنحكىا ,فيكقفو عمييـ كال يتجاكز

حديث
مختصا بالصحابي ,كقد يستعمؿ إلى غيرىـ ,فيقاؿ :ىذا
بو إلى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ ,-ىذا إذا أطمؽ كاف
ه
ن
و
عطاء ,كطاكس ,مشيخة القزكيني ,عمر القزكيني ص (ٗٗ).
فبلف عمى
كقفو ه
)ْ( انظر :أدلة المذىب األكؿ ص (ٖٕ).

)ٓ( انظر :المبسكط ,السرخسي (ُ.)ُِِ/

)ٔ) الحديث المرفوع :ما أضيؼ إلى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -خاصة ,كال يقع مطمقنا غير ذلؾ ,نحك المكقكؼ
عمى الصحابة –رضي اهلل عنيـ -كغيرىـ ,كيدخؿ في المرفكع :المتصؿ ,كالمنقطع ,كالمرسؿ كنحكه ,مشيخة القزكيني ,عمر
القزكيني ص (ٗٗ).

)ٕ(
فكعا ,صحيح مكقكفنا كما قاؿ أبك زرعة ,انظر :البدر المنير ,ابف الممقف (ِ.)ِٕٔ/
ىك ضعيؼ مر ن
)ٖ( انظر :المغني ,ابف قدامة (ُ.)َُٗ/
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ويمكف أف يجاب :بأف المسح عمى الخفيف رخصة ,بخبلؼ ما نحف فيو.
ثانييا_ إنو يبطؿ بالمسح عمى الجبائر مع الغسؿ ,فإنو جمع بيف البدؿ كالمبدؿ ,كىك جائز.
ثالثيا_ إف الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ في الكفارة ال يجب؛ ألنيما عف شيء كاحد ,كىك الحنث في

اليميف ,بخبلؼ ىذا فإف التيمـ بدؿ عما لـ يصبو الماء دكف ما أصابو(.)1

ويمكف أف يجاب :بأف غسؿ الصحيح كالتيمـ لمجريح شيء كاحد ,فكميا طيارة كاحدة.
ابعا_ الترجيح:
رً
كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ كالردكد ,يترجح لمباحث القكؿ بالمذىب األكؿ -

ابتداء ,-وذلؾ لآلتي:
القاضي بأنو ال يجمع بيف الغسؿ كالتيمـ ,فإف أمكنو المسح مسح ,كاال تيمـ
ن
ُ_ إنو مذىب مؤيد بالدليؿ –أثر ابف عباس مكقكفنا.-

ِ_ إف مذىب الشافعية كالحنابمة و
عار عف دليؿ صحيح ,يبيح ليـ الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ.
ّ _ إف التيمـ طيارة المريض بنص اآلية ,كليس ثـ مرض أخطر مف الجراحات ,ال سيما إذا تيقف

زيادة شينيا ,كتأخر برئيا.

ْ _ إنو إشقاؽ بالمريض ,حيث إنو استخدـ الماء ,كمف ثـ أتبعو التراب ,فبعد أف نظؼ أعضاءه

يغبرىا.

خامسا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا أصيب بجراحة أك حرؽ ,كخشي عمى نفسو الضرر باستعمالو الماء ,فإنو يشرع

ابتداء؛ كذلؾ ألف التيمـ ىك طيارة المريض ,ال سيما المجركح ,كألف القكؿ بالجمع بيف البدؿ
لو التيمـ
ن
كاألصؿ قكؿ و
عار عف الدليؿ كما مر معنا ,ثـ إف في الجمع إشقاقنا بالجريح كالمريض ,كالشريعة دافعة ليذا
نافية لو.

)ُ( انظر :الحاكم ,الماكردم (ُ.)ِٕٓ/
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المبحث الثاني:
أحكاـ الصبلة والصياـ المتعمقة باإلسعافات الطبية األولية ,وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ قطع المسعؼ أك تركو لصبلتو أك صيامو المفركضيف بغرض
اإلسعاؼ.
ً
المسعؼ.
المسعؼ في ثكب ممطخ بدـ
المطمب الثاني :حكـ صبلة
ى
المطمب الثالث :حكـ صبلة المسعؼ في سيارة اإلسعاؼ.
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المطمب األوؿ
حكـ قطع المسعؼ أو تركو لصبلتو أو صيامو المفروضيف بغرض اإلسعاؼ
أوًال_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
اختيارا ,ككذا
إف األصؿ -الذم ال مرية فيو -أف المصمي إذا دخؿ في صبلتو يحرـ عميو قطعيا
ن
الصكـ ,أما إذا قطعيما لضركرة ,كحفظ نفس محترمة مف تمؼ أك ضرر ,أك قطعيما إلحراز ماؿ يخاؼ
ضياعو ,فيجكز لو ذلؾ ,بؿ قد يجب في بعض الحاالت ,كإغاثة مميكؼ ,كانقاذ غريؽ ,أك إطفاء حريؽ ,أك

قطعيما –الصبلة كالصياـ -لطفؿ أك أعمى يقعاف في بئر أك نار.

قاؿ العز بف عبد السبلـ -رحمو اهلل" :-تقديـ إنقاذ الغرقى المعصكميف عمى أداء الصمكات؛ ألف إنقاذ

الغرقى المعصكميف عند اهلل أفضؿ مف أداء الصبلة ,كالجمع بيف المصمحتيف ممكف بأف ينقذ الغريؽ ثـ
يقضي الصبلة ,كمعمكـ أف ما فاتو مف مصمحة أداء الصبلة ال يقارب إنقاذ نفس مسممة مف اليبلؾ.
ككذلؾ لك رأل الصائـ في رمضاف غريقنا ال يتمكف مف إنقاذه إال بالفطر ,أك رأل مصكنال عميو ال يمكف
أيضا مف باب الجمع بيف المصالح؛ ألف في النفكس
تخميصو إال بالتقكم بالفطر ,فإنو يفطر كينقذه ,كىذا ن

حقنا هلل عز كجؿ كحقنا لصاحب النفس ,فقدـ ذلؾ عمى فكات أداء الصكـ دكف أصمو"(.)1

أقوؿ :فالناظر في كبلـ العز –رحمو اهلل ,إماـ عمـ المقاصد -يبصر بجبلء تقديمو إلنقاذ المعصكميف,
عمى الصبلة ,كالعمة تكمف في أف الصبلة يمكف لممرء قضاؤىا ,لكف إف ىمكت النفس المعصكمة ,فمف ذا

الذم يعيدىا إلى الحياة؟ ,فإف قطعنا الصبلة كأنقذناىا ,نككف قد جمعنا بيف المصمحتيف ,مصمحة إنقاذ
المعصكـ ,كمصمحة الصبلة ,حيث إنيا ستقضى ,كما فات إلى قضاء فكأنو لـ يفت ,لكف فكات النفس إلى
المكت ,ال رجعة بعده في الدنيا ,ككذا الفطر بغرض اإلنقاذ ,إذا شؽ عمى المسعؼ.

وقاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كلنا أف حرمة اآلدمي تقدـ عمى الصبلة ,بدليؿ ما لك رأل حريقنا ,أك
غريقنا ,في الصبلة عند ضيؽ كقتيا ,لزمو ترؾ الصبلة ,كالخركج إلنقاذه ,فؤلف يقدميا عمى الطيارة بالماء

كمبا يمحس
بغيا أصابيا العطش ,فنزلت نا
بئر فشربت منو ,فمما صعدت رأت ن
أكلى ,كقد ركم في الخبر أف ن
الثرل مف العطش ,فقالت :لقد أصاب ىذا مف العطش مثؿ ما أصابني ,فنزلت فسقتو بمكقيا ,فغفر اهلل
ليا(ِ).

)ُ( القكاعد الكبرل ,العز بف عبد السبلـ (ُ.)ٔٔ/

)ِ)

ركاه البخارم ,كتاب أحاديث األنبياء ,باب حديث الغار (ْ ,)ُِٕ/حديث رقـ (ّْٕٔ) ,كركاه مسمـ ,كتاب

السبلـ ,باب فضؿ ساقي البيائـ المحترمة كاطعاميا (ْ ,)ُُٕٔ/حديث رقـ (ِِْٓ).
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فإذا كاف ىذا األجر مف سقي الكمب ,فغيره أكلى"(.)1
وقاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-كيجب رد كافر معصكـ بذمة أك ىدنة أك أماف عف بئر كنحكه ,كحية
فرضا
تقصده ,كرد مسمـ عف ذلؾ؛ بجامع العصمة ,كيجب إنقاذ غريؽ كنحكه كحريؽ ,فيقطع الصبلة لذلؾ ,ن

نفبل ,كظاىره :كلك ضاؽ كقتيا؛ ألنو يمكف تداركيا بالقضاء ,بخبلؼ الغريؽ كنحكه ,فإف أبى قطعيا
كانت أك ن
-أم الصبلة -إلنقاذ الغريؽ كنحكه أثـ ,كصحت صبلتو ,كالصبلة في عمامة حرير.

كلو -أم المصمي -إف فر منو غريمو أك سرؽ متاعو أك ند بعيره كنحكه- ,كما لك أبؽ عبده -الخركج

في طمبو؛ لما في التأخير مف لحكؽ الضرر لو"(.)2

أقوؿ :لقد أعظـ اإلماـ البيكتي –رحمو اهلل -النظر المقاصدم في ىذا ,كما الذيف سبقكه مف األعبلـ,

فقدـ إنقاذ الماؿ مف غريـ أك سارؽ عمى الصبلة ,بؿ قدـ إنقاذ البعير الناد عمى الصبلة ,كلك فات كقتيا ,كما
كاف ىذا ليككف ,إال ألنو استقر في نفكس ىؤالء األئمة أف صبلة المرء -كالحاؿ ىذه -كأنيا معدكمة؛

النشغالو بالعارض عنيا ,فؤلف يقطعيا ,كيدرؾ ما انشغمت بو نفسو أكلى ,حتى تقع منو العبادة صحيحة.

طعاما كانشغمت النفس بتكقيا
بؿ لقد نيى المشرع –صمى اهلل عميو كسمـ -المرء عف الصبلة ,إذا كجد
ن
إليو ,فقد صح عف عائشة -رضي اهلل عنيا -أنيا قالت :سمعت رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -يقكؿ:

(ال صبلة بحضرة طعاـ ,كال ىك يدافعو األخبثاف)(.)3

وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-في ىذه األحاديث كراىة الصبلة بحضرة الطعاـ الذم يريد

أكمو؛ لما فيو مف اشتغاؿ القمب بو ,كذىاب كماؿ الخشكع ,ككراىتيا مع مدافعة األخبثيف كىما البكؿ كالغائط,
كيمحؽ بيذا ما كاف في معناه مما يشغؿ القمب كيذىب كماؿ الخشكع ,كىذه الكراىة عند جميكر أصحابنا
كغيرىـ إذا صمى كذلؾ كفي الكقت سعة ,فإذا ضاؽ بحيث لك أكؿ أك تطير خرج كقت الصبلة ,صمى عمى

وجيا لبعض
حالو محافظة عمى حرمة الكقت ,كال يجكز تأخيرىا ,وحكى أبو سعد المتولي مف أصحابنا
ً
أصحابنا أنو ال يصمي بحالو ,بؿ يأكؿ ويتوضأ واف خرج الوقت؛ ألف مقصكد الصبلة الخشكع ,فبل يفكتو,
كاذا صمى عمى حالو كفي الكقت سعة فقد ارتكب المكركه ,كصبلتو صحيحة عندنا كعند الجميكر ,لكف
يستحب إعادتيا ,كال يجب ,ونقؿ القاضي عياض عف أىؿ الظاىر أنيا باطمة"(.)4

)ُ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُٗٓ/

)ِ( كشاؼ القناع ,البيكتي (ُ.)َّٖ/
)ّ(

ركاه مسمـ ,كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ,باب ال صبلة بحضرة طعاـ كال كىك يدافعو األخبثاف (ُ,)ّّٗ/

حديث رقـ (َٔٓ).

)ْ( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (ٓ.)ْٔ/
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أقوؿ :فقد رأيت كجينا عند الشافعية يقضي بتقديـ األكؿ كالشرب عند االنشغاؿ بو ,كلك خرج كقت
مسمما
الصبلة ,بؿ لقد قضى الظاىرية ببطبلف مف قدـ الصبلة كقمبو منشغؿ بطعاـ يتكؽ إليو ,كيؼ كأنا أرل
ن
أعمى يريد قطع طريؽ فيصدـ بسيارة أك دابة ,إذا جاز ذلؾ لشيكة طعاـ عند
طفبل أك
يحرؽ أك يغرؽ ,أك ن
ن
ىؤالء األئمة األعبلـ ,فؤلف يجكز إلنقاذ نفس معصكمة ليك أكلى في شريعة اإلسبلـ.
ثانيا_ التدليؿ والتعميؿ:
ً
ويمكف أف نستدؿ لكؿ ما سبؽ زيادة عمى الذي ذكرنا -مف الكبلـ في ترجيح المصالح -بما يأتي:
ُ_ قكؿ اهلل -عز كجؿ :-ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ (.)1
ِ_ كقكلو -عز كجؿ :-ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ(.)2
ّ_ كقكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ" :-إف ىذا الديف يسر ,كلف يشاد الديف أحد إال غمبو"(.)3
ْ_ بؿ لقد قعد الفقياء في القكاعد الفقيية قاعدة "المشقة تجمب التيسير"( ,)4كىي قاعدة عظيمة يتجمى
فييا رفع الحرج كالمشقة عف المكمفيف ,كقاعدة" :ما يفكت إلى غير بدؿ مقدـ عمى ما لو بدؿ".
وجو الداللة :كمقتضاىا أف األمكر كمما زادت مشقتيا عمى المكمؼ جاء التخفيؼ مف المشرع ,كليس
مصابا ,ثـ تنشغؿ عف إنقاذه بصبلة أك بصكـ يمكف
ثـ أشؽ عمى النفس مف ككنؾ ترل غريقنا أك حريقنا أك
ن
أف يقضيا ,كتعطى أجر أدائيما؛ ألنؾ لـ تتركيما عبثنا أك اعتباطنا ,كالنفس ال بدؿ ليا بخبلؼ الصبلة.
ككذلؾ جمع الصبلة في الحضر لمف احتاج إليو ,إما إلنقاذ معصكـ ,مثؿ مف يشتغؿ بإطفاء الحريؽ,

كال يتمكف مف أف يصمي في الكقت ,أو مثؿ الطبيب الذي يجري العممية ,وقد تستغرؽ عدة ساعات(.)5

وجاء في شرح منتيى اإلرادات(" :كيجب الفطر عمى مف احتاجو) أم الفطر؛ (إلنقاذ معصكـ مف
ميمكة كغرؽ كنحكه)؛ ألنو يمكنو تدارؾ الصكـ بالقضاء ,بخبلؼ الغريؽ كنحكه ,كمف خاؼ تمفنا بصكمو أجزأه
صكمو  ...كقاؿ جماعة :يحرـ صكمو  ...ومف صنعتو شاقة وتضرر بتركيا ,كخاؼ تمفنا أفطر كقضى"(.)6
)ُ( [البقرة.]ِٖٔ :

)ِ( [التغابف.]ُٔ :

)ّ( سنف النسائي ,كتاب اإليماف كشرائعو ,باب الديف يسر (ٖ ,)ُُِ/حديث رقـ (َّْٓ) ,كىك صحيح.
)ْ( انظر :األشباه كالنظائر ,السيكطي ص (ٕ).

)ٓ( انظر :فقو النكازؿ ,خالد المشيقيح ص (ّٓ).
)ٔ( شرح منتيى اإلرادات ,البيكتي (ُ.)ْٕٖ/
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أقوؿ :أجاز الفقياء الفطر لمف خاؼ عمى نفسو ,فكيؼ بمف خاؼ مشقة عمى نفسو ,كخاؼ ىمكة عمى
غيره؟ ليك أكلى بالجكاز ,كصاحبنا –المسعؼ -كيذا ,بؿ إنو أبمغ في المشقة مف غيره.
وقد ورد إلى لجنة اإلفتاء الدائمة سؤاؿ مفاده ,ما حكـ ترؾ صبلة الجمعة لمطبيب المناوب؟ ,وكانت

اإلجابة عمى النحو التالي:

"الحمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو محمد كآلو كصحبو  ,,,كبعد:
فقد اطمعت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء عمى االستفتاء المقدـ لسماحة الرئيس العاـ مف

معالي كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية ,ونصو:

كرد لمك ازرة مف مستكصؼ المكاساة بالدماـ خطاب يتضمف :أف التعميمات تقتضي استمرار العمؿ

بالمستكصؼ لمدة أربع كعشريف ساعة متكاصمة ,مما استمزـ كضع جدكؿ مناكبات لؤلطباء ,كيتساءؿ
المستكصؼ ما إذا كاف يحؽ لمطبيب المناكب في يكـ الجمعة ترؾ المستكصؼ ألداء صبلة الجمعة؟
كنظر ألف الطبيب المناكب ىك كحده المسؤكؿ عف العمؿ في المستكصؼ ,كيقتضي كجكب كجكده
نا
بالمستكصؼ كعدـ تركو لو؛ ذلؾ أنو قد يترتب عمى ىذا الترؾ نتائج خطيرة مف النكاحي اإلنسانية ,إذ قد

سببا في التأخير عف مداكاة مريض أك إسعاؼ جريح ,يككف في حاجة عاجمة إلى ىذا اإلسعاؼ,
يككف ذلؾ ن
أك تمؾ المداكاة ,كقد يؤدم ذلؾ -ال سمح اهلل -إلى عكاقب كخيمة مف الناحية الصحية قد يتعذر تداركيا.
كنظر ألىمية المكضكع ,فقد رأينا االستئناس برأم سماحتكـ فيما إذا كاف ذلؾ يعتبر مف الضركرات
نا
ظير في يكـ مناكبتو إذا صادؼ يكـ جمعة أـ ال.
التي يتعيف فييا عمى الطبيب مبلزمة عممو ,كأداء الصبلة نا
وأجابت بما يمي:
الطبيب المذككر في السؤاؿ قائـ بأمر عظيـ ينفع المسمميف ,كيترتب عمى ذىابو إلى الجمعة خطر

عظيـ ,فبل حرج عميو في ترؾ صبلة الجمعة ,كعميو أف يصمي الظير في كقتيا ,كمتى أمكف أداؤىا جماعة
كجب ذلؾ؛ لقكؿ اهلل سبحانو :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ( ,)1فإذا كاف مف المكظفيف مف يتناكب معو كجب
عمييـ أف يصمكا الظير جماعة ,كباهلل التكفيؽ ,كصمى اهلل عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كسمـ"(.)2
وورد إلى المجنة كذلؾ سؤاؿ بخصوص قطع الصوـ مفاده :ىؿ يجكز لمطبيب في األحكاؿ العادية أف يفطر
طكيبل؟.
إذا تعب مف عبلج المرضى؟ كما الحكـ إذا كاف يجرم عمميات جراحية قد يستغرؽ بعضيا كقتنا
ن
)ُ( [التغابف.]ُٔ :
)ِ(

فتاكل الطب كالمرضى ,المجنة الدائمة لمبحكث ,ص (ٖٓ) ,الفتكل رقـ (َِّٔ).
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كىؿ يختمؼ الحكـ إذا كانت الحالة حالة إسعافيةن؟.
فكانت اإلجابة عمى نحو ما سترى" :ال يجكز لمطبيب أف يفطر مف أجؿ عبلج المرضى ,إال إف كانت

حالة المريض حالة خطرة ,كتكقؼ عبلجيا عمى إفطار الطبيب المعالج ,فيجكز إفطار الطبيب في ىذه

الحالة؛ ألنو إلنقاذ معصكـ مف ىمكة"(.)1

وجاء في فتاوى المجنة الدائمة كذلؾ" :ال يجكز لممكمؼ أف يفطر في نيار رمضاف لمجرد ككنو
عامبل ,لكف إف لحؽ بو مشقة عظيمة اضطرتو إلى اإلفطار في أثناء النيار ,فإنو يفطر بما يدفع المشقة ,ثـ
ن

يمسؾ إلى الغركب ,كيفطر مع الناس ,كيقضي ذلؾ اليكـ الذم أفطره"(.)2

ردا عمى فتوى وجيت إليو في ىذا الباب" :إذا كاف تأخير الصبلة
كقاؿ الشيخ عبد الكريـ الخضير ً
بسبب إنقاذ حياة مسمـ فبل بأس؛ ألف الصبلة تؤخر لما ىك دكف ذلؾ ,لمسفر ,تؤخر لممطر ,يسكغ الجمع في

بعض الحاالت لكجكد المشقة ,كابف عباس –رضي اهلل عنو -يقكؿ" :أراد أال يحرج أمتو" فإذا ترتب عمى
عمميـ إنقاذ مسمـ مف ىمكة ,أك مما يقرب منيا ,ال بأس أف يؤخر الصبلة عف كقتيا عمى أال يككف ذلؾ

ديدنا ليـ"(.)3
ن

ثالثًا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
حاال كيذه ,فالكاجب عميو أف يقطع الصبلة ,كاف شؽ عميو صكمو,
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا صادؼ ن

كتعذر اإلنقاذ إال بالفطر ,فمو ذلؾ ,كيقكـ بإسعاؼ ىذا المريض ,إال أف يكفيو غيره ذلؾ ,فإذا فرغ مف إسعافو

()4
جمعا بيف األكامر التشريعية كالمصالح
استأنؼ صبلتو مف جديد ,كاف خرج كقتيا ,أك قضى صكمو ,كذلؾ ن
كما تقدـ ,كألنو الذم استطاعو مف التكفيؽ بيف أمر اهلل بالصبلة كأمره بحفظ النفكس المعصكمة.

ثـ إف األحكاـ التي ينشأ عف تطبيقيا حرج عمى المكمؼ كمشقة في نفسو أك مالو ,فالشريعة تخففيا بما

يقع تحت قدرة المكمؼ كمكنتو ,دكف عسر أك إحراج.

)ُ(
)ِ(

فتاكل المجنة الدائمة ,ص َُِ ,الفتكل رقـ (َُْٖٖ).
فتاكل المجنة الدائمة (َُ.)ِّّ /

)ّ( شرح المكطأ ,عبد الكريـ الخضير (الدرس السابع.)ِ/

)ْ( يخطئ كثير مف الناس عندما يريدكف بكممة "استأنؼ" اإلكماؿ ,كالحؽ لغةن أنيا تفيد الشركع كاالبتداء.
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ابعا_ فرع عمى صوـ المسعؼ:
رً
المسعؼ؛ ألف إنقاذه يتطمب ىذا ,كأمره حينيا
أحيانا إلى مص شيء مف دـ أك ريؽ
قد يحتاج المسعؼ
ن
ى
دائر بيف حاليف ,فإما أف يمصو كيمجو؛ لعممو مف نفسو القدرة عمى منع دخكلو إلى جكفو ,أك أف يمصو
كاحتمالية دخكلو إلى الجكؼ قائمة ,كلكؿ تأصيميا كحكميا.
قديما أك حديثنا
بادئ ذم بدء ,لقد بذلت ن
كسعا في سبيؿ إيجاد حبؿ مف كبلـ الفقياء في المسألة ن
أستمسؾ بو ,كلـ أعثر عمى شيء كتب فييا –حسب اطبلعي ,-فأقوؿ فييا برأيي واهلل المستعاف:
محتاجا إليو ,كيمكننا أف نستدؿ
المسعؼ فمو ذلؾ إف كاف
ُ_ إف احتاج المسعؼ إلى مص دـ أك ريؽ
ن
ى
ليذا بإباحة أىؿ العمـ تذكؽ الطعاـ بغرض إصبلحو ,بؿ كمضغو لطفؿ ال يحسف المضغ كال يقكل عميو ,كما

جاء في األثر عف ابف عباس –رضي اهلل عنيما -قاؿ( :ال بأس أف يذكؽ الخؿ ,أك الشيء ما لـ يدخؿ حمقو

كىك صائـ)(.)1

وجو الداللة :قاؿ شيخ اإلسبلـ –رحمو اهلل ..." :-كذكؽ الطعاـ يكره لغير حاجة ,لكف ال يفطره ,كأما

لمحاجة فيك كالمضمضة"(ِ).

طعاما ,كىك صائـ,
كعف إسماعيؿ بف عبد اهلل ,عف يكنس ,عف الحسف قاؿ( :رأيتو يمضغ لمصبي
ن
قاؿ :يمضغو ثـ يخرجو مف فيو ,يضعو في فـ الصبي)(.)3
وجو القياس :إذا كاف أىؿ العمـ أباحكا تذكؽ الطعاـ كمضغو لمحاجة إليو ,فإف مص الدـ مف قبؿ
المسعؼ مباح ,بجامع الحاجة الممحة و
إفسادا لو ,كفي ترؾ المضغ
لكؿ ,فكما أف في ترؾ تذكؽ الطعاـ
ن
يضا لميمكة ,فكذلؾ المصاب المعصكـ ,ييمؾ إف لـ يمص دمو أك سمو في مكاف
لمصغير
تجكيعا لو كتعر ن
ن
لدغتو ,فإذا أبيحت ىنالؾ كالحديث عف إفساد أكمة ,فميي أكلى باإلباحة كالحديث عف نجاة معصكـ أك

ىمكتو ,ىذا إف استطاع مصو كمجو ,كأما إذا دخؿ جكفو شيء منو كذرعو ,فيك معفك عنو كذلؾ ,كما عفا
الفقياء عف غبار الطريؽ كغبار الطحيف لمخباز؛ ألنو مما يشؽ االحتراز منو ,فكذا ىنا ,أبيح لممسعؼ فعمو,

كعفي عنو لمشقة االحتراز منو ,فإذا كاف في العفك عف غبار الطحيف رحمة بالخباز كرفع لمحرج عنو؛ ألنيا

صنعتو ,فكذا صاحبنا –المسعؼ.-
)ُ(

المصنؼ ,ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب في الصائـ يتطعـ بالشيء (ٔ ,)َِِ/حديث رقـ (ّٗٔٗ) ,كىك

حسف لغيره.

)ِ( مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ِٓ.)ِٔٔ/

)ّ( المصنؼ ,عبد الرزاؽ ,كتاب الصياـ ,باب المرأة تمضغ لصبييا كىي صائمة ,كتذكؽ الشيء (ْ ,)َِٕ/حديث رقـ
(ُِٕٓ) ,كاسناده صحيح.
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المطمب الثاني
ِ
المسعؼ
المسعؼ في ثوب ممطخ بدـ
حكـ صبلة
َ
أوًال_ تحرير محؿ النزاع:
ليعمـ ابتداء ,أف الدـ لو أحكاؿ ثبلثة:
ُ _ الدـ اليسير ,كىذا معفك عنو باتفاؽ ,كلكنيـ اختمفكا في قدر اليسير ,قاؿ ابف عبد البر –رحمو

اهلل" :-كحكـ كؿ دـ كدـ الحيض إال أف قميؿ الدـ متجاكز عنو"(.)1
()2

ِ_ الدـ الكثير

إجماعا"(.)3
ن

المسفكح ,قاؿ الرىكني في حاشيتو" :أما الدـ المسفكح –أم الجارم -فنجس

ّ_ الدـ الكثير غير المسفكح ,كقد حكى بعضيـ اإلجماع عمى نجاستو(.)4
كقد أجمع أىؿ العمـ عمى نجاسة الدـ الخارج مف السبيميف؛ لمبلقاتو النجاسة ,كنجاسة دـ الحيض(.)5
إجماعا ,كلكننا
كاختمفكا في نجاسة دـ الجركح كالقركح كالفصد ,عمى أف بعض أىؿ العمـ قد نقؿ فيو
ن
كمف خبلؿ دراستنا سننظر في حقيقة ىذه اإلجماعات ,كىؿ ثبتت بالفعؿ أـ ال؟.
ثانيا_ سبب الخبلؼ:
ً
ُ_ اختبلفيـ في ثبكت اإلجماع في نجاستو ,فمف ثبت عنده قاؿ بنجاستو ,كمف ال فبل.

)ُ( انظر :التمييد ,ابف عبد البر (ِِ ,)َِّ/مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُٕ/

)ِ(
دما
لكف تفسير ابف رشد لممسفكح بالكثير مخالؼ لما ذكره البغكم في تفسيره عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما( -أك ن

سائبل ,قاؿ ابف عباس –رضي اهلل عنو :-يريد ما خرج مف الحيكاف كىف أحياء ,كما يخرج مف األكداج
مسفكحا ,أم :مي ارقنا ن
ن
كثير ,الميـ إال أف يريد ابف رشد –رحمو اهلل -بيذا القيد محؿ االتفاؽ ,حيث عفا كثير مف أىؿ
عند الذبح) ... ,كال يقيد بككنو نا

طاىرا ,كانما أرادكا دفع المشقة بكجكب تطيير اليسير منو ,انظر:
العمـ عف يسير الدـ المسفكح ,لكف العافيف عنو لـ يجعمكه
ن
تفسير البغكم (ِ.)ُٔٔ/
)ّ(

حاشية الرىكني عمى شرح الزرقاني (ُ ,)ِٕ/كانظر :البناية شرح اليداية ,العيني (ُ ,)ِٕٕ/نيؿ األكطار,

الشككاني (ُ ,)ٖٓ/التمييد ,ابف عبد البر (ِِ.)َِّ/
)ْ( انظر :المجمكع ,النككم (ّ.)ََِ/

)ٓ( انظر :بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ّٖ/
89

ِ_ "اختبلفيـ في كثير الدـ كقميمو ,فسببو اختبلفيـ في القضاء بالمقيد عمى المطمؽ أك بالمطمؽ عمى
()1
مقيدا في قكلو
المقيد ,كذلؾ أنو كرد تحريـ الدـ مطمقنا في قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ  ,ككرد ن

تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ...ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(.)2

فمف قضى بالمقيد عمى المطمؽ كىـ الجميكر قاؿ :المسفكح ىك النجس المحرـ فقط ,كمف قضى

بالمطمؽ عمى المقيد ؛ ألف فيو زيادةن قاؿ :المسفكح كىك الكثير ,كغير المسفكح كىك القميؿ ,كؿ ذلؾ حراـ,
كأيد ىذا بأف كؿ ما ىك نجس لعينو فبل يتبعض"(.)3
ثالثًا_ مذاىب الفقياء:
لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
المذىب األوؿ :إف دـ اآلدمي نجس ,كىك مذىب عامة فقياء المذاىب األربعة( ,)4بؿ لقد نقؿ بعض

إجماعا عمى ىذا ,كما سيأتي.
أئمة المذاىب كأصحابيا
ن

قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-فإف ساؿ الدـ كالقيح كالصديد عف رأس الجرح كالقرح ينتقض الكضكء

عندنا لكجكد الحدث ,كىك خركج النجس"(.)5

قاؿ في المدونة" :كالدـ كمو عندم سكاء دـ الحيضة كغيره ,كدـ الحكت عند مالؾ –رحمو اهلل -مثؿ

جميع الدـ ,قاؿ :كيغسؿ قميؿ الدـ ككثيره"(ٔ).

قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-في ىذا دليؿ عمى أف دـ الحيض نجس ,ككذا كؿ دـ غيره"(ٕ).
وقاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-كالدـ نجس؛ لقكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -ألسماء في الدـ:
(اغسميو بالماء) ,كألنو نجس لعينو ,بنص القرآف ,أشبو الميتة"(.)8

)ُ( [المائدة.]ّ :
)ِ(

[األنعاـ.]ُْٓ :

)ّ( بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ّٖ/

)ْ( انظر :البدائع ,الكاساني (ُ )ِٓ/المدكنة ,مالؾ (ُ ,)ُِٖ/األـ ,الشافعي (ُ ,)ٖٓ/الكافي ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٓ/
)ٓ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ُ.)ِٓ/
)ٔ( المدكنة ,مالؾ (ُ.)ُِٖ/
)ٕ( األـ ,الشافعي (ُ.)ٖٓ/

)ٖ( الكافي ,ابف قدامة (ُ.)ُٕٓ/
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أقوؿ :فالناظر في ىذه النقكؿ يظير لو بكضكح اتفاؽ كممة أصحاب المذاىب األربعة عمى نجاسة دـ
اآلدمي.
()1

المذىب الثاني :إف دـ اآلدمي ليس بنجس ,كىك مذىب الحسف البصرم

–رحميـ اهلل ,-كمف تبعيـ مف المعاصريف(.)3

()2

كالشككاني

كالصنعاني –

قاؿ الشوكاني -رحمو اهلل" :-كالنجاسات ىي غائط اإلنساف مطمقنا كبكلو إال الذكر الرضيع ,كلعاب
كمب كركث كدـ حيض كلحـ خنزير ,كفيما عدا ذلؾ خبلؼ ,كاألصؿ الطيارة ,فبل ينقؿ عنيا إال ناقؿ
صحيح ,لـ يعارضو ما يساكيو أك يقدـ عميو"(.)4

أقوؿ :فالناظر في كبلمو –رحمو اهلل -يجده َّ
عد دـ الحيض مف النجاسات ,ككصؼ غير الذم ذكر
استصحابا لؤلصؿ ,فالقكؿ بالطيارة ىك األصؿ ,كال يعدؿ عنو إلى غيره إال بدليؿ.
بالطيارة؛
ن
ابعا_ أدلة المذاىب:
رً
أدلة المذىب األوؿ -القاضي بنجاسة دـ اآلدمي.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب والسنة واإلجماع.
أوًال_ مف الكتاب:
استدلوا بقولو تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(.)5
وجو الداللة :قاؿ الطبري -رحمو اهلل" :-إف الرجس –كالذم ىك كصؼ لمدـ -ىك النجس القذر الذم

ال خير فيو"(.)6

)ُ( ركاه البخارم معمقنا ,كتاب الكضكء ,باب مف لـ ير الكضكء إال مف المخرجيف :مف القبؿ كالدبر (ُ ,)ْٔ/ذكره
كمقدمة لمباب.
)ِ( نيؿ األكطار ,الشككاني (ُ.)ٖٓ/
)ّ(

كالشيخ محمد صديؽ خاف ,انظر :الركضة الندية (ُ ,)ُٖ/كالشيخ األلباني ,انظر :تماـ المنة ص (ُٓ)ِٓ-

كالشيخ محمد بف صالح العثيميف ,انظر :الشرح الممتع (ُ.)ّٕٔ/
)ْ( الدرارم المضية ,الشككاني (ُ.)ِٕ/
)ٓ(
)ٔ(

[األنعاـ.]ُْٓ :

جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (ُِ.)ُُِ/
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ثانيا_ مف السنة:
ً
ُ_ استدلكا بما كرد عف سيؿ -رضي اهلل عنو :-أنو سئؿ عف جرح النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-

يكـ أحد ,فقاؿ( :جرح كجو النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-ككسرت رباعيتو ,كىشمت البيضة عمى رأسو,

حصير
نا
فكانت فاطمة –عمييا السبلـ ,-تغسؿ الدـ ,كعمي يمسؾ ,فمما رأت أف الدـ ال يزيد إال كثرة ,أخذت
رمادا ,ثـ ألزقتو ,فاستمسؾ الدـ)(.)1
فأحرقتو حتى صار ن
وجو الداللة :إف أمر النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -لفاطمة –رضي اهلل عنيا -بغسؿ الدـ قرينة عمى
متقرر عندىـ.
نا
عيا
نا
أف غسؿ الدـ مف كجيو -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف
تطيير شر ن
ِ_ كاستدلكا بما ثبت عف أسماء بنت أبي بكر الصديؽ –رضي اهلل عنيما -أنيا قالت :سألت امرأة

رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -فقالت :يا رسكؿ اهلل ,أرأيت إحدانا إذا أصاب ثكبيا الدـ مف الحيضة كيؼ
تصنع؟ فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-إذا أصاب ثكب إحداكف الدـ مف الحيضة فمتقرصو ,ثـ

لتنضحو بماء ,ثـ لتصمي فيو)(.)2

وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كفيو أف الدـ –كالمراد ىنا دـ الحيض ,كىك المفيكـ مف

السياؽ -نجس ,كىك بإجماع المسمميف"(.)3

ّ_ كاستدلكا بما ركم عف أنس –رضي اهلل عنو-؛ قاؿ( :احتجـ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ-

فصمى كلـ يتكضأ ,كلـ يزد عمى غسؿ محاجمو)(.)4

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو داللة صريحة عمى نجاسة الدـ ,كاال لـ يغسؿ محاجمو.
ثالثًا_ مف اإلجماع:
فقد نقؿ غير كاحد مف أئمة كأصحاب المذاىب األربعة اإلجماع عمى نجاسة الدـ ,كممف نقمو:

)ُ( ركاه البخارم ,كتاب الجياد كالسير ,باب لبس البيضة (ْ ,)َْ/حديث رقـ (ُُِٗ) ,كركاه مسمـ ,كتاب الجياد
كالسير ,باب غزكة أحد (ّ ,)ُُْٔ/حديث رقـ (َُٕٗ).

)ِ( ركاه البخارم ,كتاب الحيض ,باب غسؿ دـ الحيض (ُ ,)ٔٗ/حديث رقـ (َّٕ) ,كركاه مسمـ ,كتاب الطيارة ,باب

نجاسة الدـ ككيفية غسمو (ُ ,)َِْ/حديث رقـ (ُِٗ).

)ّ( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (ّ.)ََِ/
)ْ(

سنف البييقي ,كتاب الطيارة ,باب ترؾ الكضكء مف خركج الدـ مف غير مخرج الحدث (ُ ,)ُِِ/حديث رقـ

(ٔٔٔ) ,ذكر البييقي ىذا الحديث كقاؿ :إال أف في إسناده ضعفنا.
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 _1قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كالدالئؿ عمى نجاسة الدـ متظاىرة كال أعمـ فيو خبلفنا عف أحد مف
المسمميف إال ما حكاه صاحب الحاكم عف بعض المتكمميف أنو قاؿ ىك طاىر كلكف المتكمميف ال يعتد بيـ

في اإلجماع"(ُ).

إجماعا"(.)2
 _2قاؿ الرىوني -رحمو اهلل" :-أما الدـ المسفكح –أم الجارم -فنجس
ن
 _3وقاؿ ابف حجر -رحمو اهلل" :-كالدـ نجس اتفاقنا"(.)3
أدلة المذىب الثاني -القاضي بعدـ نجاسة دـ اآلدمي.-
استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة واألثر والمعقوؿ.
أوًال_ مف السنة:
ُ_ استدلكا بما ركم عف جابر –رضي اهلل عنو ,-قاؿ( :خرجنا مع رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ-

يعني في غزكة ذات الرقاع  ...فرماه بسيـ فكضعو فيو ,فنزعو حتى رماه بثبلثة أسيـ ,ثـ ركع كسجد ,ثـ

أنبو صاحبو ,فمما عرؼ أنيـ قد نذركا بو ىرب ,كلما رأل المياجرم ما باألنصارم مف الدماء ,قاؿ :سبحاف

اهلل ,أال أنبيتني أكؿ ما رمى؟ قاؿ :كنت في سكرة أقرؤىا ,فمـ أحب أف أقطعيا)(.)4

وجو الداللة :إف صػ ػ ػ ػ ػبلة األنص ػ ػ ػارم –رضي اهلل عنو -بدمو مع عمـ النبي –صمى اهلل عمي ػ ػ ػ ػو كسمـ-
)ُ) المجمكع ,النككم (ِ.)ٕٓٓ/

)ِ( انظر :حاشية الرىكني عمى شرح الزرقاني (ُ ,)ِٕ/كانظر لممزيد نقكالت اإلجماع في تحريرنا لمحؿ النزاع.
)ّ( فتح البارم ,ابف حجر (ُ.)ِّٓ/
)ْ(

سنف أبي داكد ,كتاب الطيارة ,باب الكضكء مف الدـ (ُ ,)ُُْ/حديث رقـ (ُٖٗ) ,كىك حديث حسف بمجمكع

خير.
طرقو ,كبتعميؽ البخارم لو ,كقاؿ أبك داكد -كما في تيذيب التيذيب :-أثنى عميو شعبة نا

كحسف إسناده الحافظ في "الفتح" (ُ ,)ُّّ/كىذا إسناد ضعيؼ ,عقؿ بف جابر لـ يرك عنو غير صدقة بف يسار كلـ

يكثقو غير ابف حباف ,كابف المبارؾ :ىك عبد اهلل.
كأخرجو أحمد حديث رقـ (َُْْٕ) كحديث رقـ (ُْٖٓٔ) ,كابف خزيمة (ّٔ) ,كابف حباف (َُٔٗ) ,كالدارقطني

(ٖٗٔ) ,كالحاكـ (ُ ,)ُٕٓ-ُٓٔ /كالبييقي (ُ )َُْ/ك (ٗ )َُٓ/مف طريؽ محمد بف إسحاؽ ,بيذا اإلسناد ,كتتمة قكؿ
ثغر أمرني رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -بحفظو ,لقطع نفسي قبؿ أف أقطعيا
األنصارم عندىـ" :كايـ اهلل ,لكال أف أضيع نا
أك أنفذىا.
كعمقو البخارم في "صحيحو" قبؿ الحديث (ُٕٔ) فقاؿ :كيذكر عف جابر –رضي اهلل عنو :-أف النبي -صمى اهلل عميو
كسمـ -كاف في غزكة ذات الرقاع ,فرمي رجؿ بسيـ فنزفو الدـ ,فركع كسجد كمضى في صبلتو.

كلو شاىد عند البييقي في "الدالئؿ" (ّ )ّٕٗ -ّٕٖ /مف حديث خكات بف جبير األنصارم ,كسمى األنصارم عباد

ابف بشر ,كالمياجرم عمار بف ياسر ,كالسكرة الكيؼ ,كاسناده ضعيؼ ,انظر :تحقيؽ سنف أبي داكد لؤلرناؤكط.
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نجسا لبيف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -حكمو ,إذ ال يجكز تأخير
بيا ,دليؿ عمى ككف الدـ
طاىرا ,كلك كاف ن
ن
البياف عف كقت الحاجة(.)1
ِ_ كاستدلكا بما ثبت عف جابر –رضي اهلل عنو ,-قاؿ :قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ادفنكىـ

في دمائيـ) -يعني يكـ أحد -كلـ يغسميـ(.)2

نجسا ألمر بإزالتو عف بدف الميت ,فمما أمر بدفنيـ بدمائيـ دؿ ذلؾ
وجو الداللة :إنو لك كاف الدـ ن
عمى طيارتو ,كىذا دليؿ عمى طيارة الدـ مطمقنا ,دـ الشييد كغيره سكاء؛ ألف الحكـ بالنجاسة ىك حكـ

نجسا عمى الشييد كعمى غيره ,فالخبيث ال
حكما
ن
نجسا لكاف ن
تكميفيا ,فمك كاف الدـ ن
كضعي ,أكثر مف ككنو ن
طيبا إال إذا تغيرت عينو باستحالة كنحكىا ,فمما لـ يأمر بغسميا دؿ عمى طيارة دـ اإلنساف
يمكف أف يككف ن
مطمقنا(.)3
ّ_ كاستدلكا بما ركم عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ:

(كالذم نفسي بيده ال يكمـ أحد في سبيؿ اهلل كاهلل أعمـ بمف يكمـ في سبيمو إال جاء يكـ القيامة كالمكف لكف الدـ
كالريح ريح المسؾ)(.)4

وجو الداللة :شبو لكف ريح دـ الشييد بريح المسؾ ,كالمسؾ طاىر ,فالدـ إ نذا عمى الشييد طاىر(.)5
ْ_ ككذلؾ بما ثبت عف عائشة –رضي اهلل عنيا ,-قالت( :أصيب سعد يكـ الخندؽ في األكحؿ,

فضرب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -خيمة في المسجد ,ليعكده مف قريب فمـ يرعيـ ,كفي المسجد خيمة مف
بني غفار ,إال الدـ يسيؿ إلييـ ,فقالكا :يا أىؿ الخيمة ,ما ىذا الذم يأتينا مف قبمكـ؟ فإذا سعد يغذك جرحو

دما ,فمات فييا)(.)6
ن

ٓ_ كعف عائشة –رضي اهلل عنيا( -أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -اعتكؼ معو بعض نسائو كىي

مستحاضة ترل الدـ ,فربما كضعت الطست تحتيا مف الدـ)(.)7

)ُ( انظر :نيؿ األكطار ,الشككاني (ُ.)َِْ/

)ِ( ركاه البخارم ,كتاب الجنائز ,باب مف لـ ير غسؿ الشيداء (ِ ,)ُٗ/حديث رقـ (ُّْٔ).

اف بف محمد ُّ
الد ٍبىي ً
)ّ( مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍبىي ً
اف (ُّ.)ِّْ/
)ْ( ركاه البخارم ,كتاب الجياد كالسير ,باب مف يجرح في سبيؿ اهلل عز كجؿ (ْ ,)ُٖ/حديث رقـ (َِّٖ).
اف بف محمد ُّ
الد ٍبىي ً
)ٓ( مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍبىي ً
اف (ُّ.)ِّْ/
)ٔ( ركاه البخارم ,كتاب الصبلة ,باب الخيمة في المسجد لممرضى كغيرىـ (ُ ,)ََُ/حديث رقـ (ّْٔ).
)ٕ( ركاه البخارم ,كتاب الحيض ,باب اعتكاؼ المستحاضة (ُ ,)ٔٗ/حديث رقـ (َّٗ).
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ٔ_ كعف أنس بف مالؾ –رضي اهلل عنو ,-قاؿ :بينما نحف في المسجد مع رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو

كسمـ -إذ جاء أعرابي فقاـ يبكؿ في المسجد ,فقاؿ أصحاب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-مو مو ,قاؿ:
قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ال تزرمكه دعكه) ,فترككه حتى باؿ ,ثـ إف رسكؿ اهلل -صمى اهلل

عميو كسمـ -دعاه فقاؿ لو( :إف ىذه المساجد ال تصمح لشيء مف ىذا البكؿ ,كال القذر إنما ىي لذكر اهلل -
عز كجؿ ,-كالصبلة كقراءة القرآف)(.)1

وجو الداللة :فإذا كاف القذر -البكؿ -ال يصمح لممسجد ,كأقر الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -المكمكـ

كالمستحاضة في دخكؿ المسجد ,مع أف الدـ منيما قد ينزؼ– ,بؿ قد نزؼ كما في قصة سعد ,كالمستحاضة

في المسجد صاحبة الطست ,-لـ يكف ىذا مف المستخبث شرنعا(.)2
ثانيا_ مف األثر:
ً

()3

ُ_ عف بكر ,قاؿ( :رأيت ابف عمر –رضي اهلل عنيما -عصر بثرة

دمو ,فحكو بيف أصبعيو ,ثـ صمى كلـ يتكضأ)(.)4

في كجيو ,فخرج شيء مف

وجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو الصريح عمى أف ابف عمر –رضي اهلل عنيما -خرج مف بثرتو دـ,
نجسا لما جاز لو الصبلة بنجاسة ,إال لعممو بككنو غير نجس ,كىذا ال
كلـ يغسمو ,كصمى بو ,كلك كاف ن
اجتياد فيو فمو حكـ الرفع.
دما ثـ قاـ فصمى)(.)5
ِ_ عف عطاء بف السائب ,قاؿ( :رأيت ابف أبي أكفى –رضي اهلل عنو -بزؽ ن
نجسا لغسؿ فمو مف أثره.
وجو الداللة :دؿ األثر عمى عدـ نجاسة الدـ ,إذ لك كاف ن
ّ_ قاؿ الحسف البصرم –رحمو اهلل( :-ما زاؿ المسممكف يصمكف في جراحاتيـ)(.)6
)ُ( ركاه مسمـ ,كتاب الطيارة ,باب كجكب غسؿ البكؿ كغيره مف النجاسات إذا حصمت في المسجد ,كأف األرض تطير
بالماء ,مف غير حاجة إلى حفرىا (ُ ,)ِّٔ/حديث رقـ (ِٖٓ).
)ِ(
)ّ(

اف بف محمد ُّ
الد ٍبىي ً
مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍبىي ً
اف (ُّ.)ِِٕ/
البثرة بإسكاف الثاء كيقاؿ بفتحيا ,كاإلسكاف أشير كىي خراج صغير في الجمد ,انظر :المجمكع ,النككم (ّ.)ُّّ/

(ّ.)ُّّ/
)ْ(

سنف البييقي ,كتاب جماع أبكاب الحدث ,باب ترؾ الكضكء مف خركج الدـ مف غير مخرج الحدث (ُ,)ُِِ/

حديث رقـ (ٕٔٔ) ,كسنده صحيح.

)ٓ(
دما (ُ ,)ُْٕ/حديث رقـ (ُٕٓ) ,كسنده حسف.
المصنؼ ,عبد الرزاؽ ,كتاب الطيارة ,باب الرجؿ يبزؽ ن
)ٔ( ركاه البخارم معمقنا ,كتاب الكضكء ,باب مف لـ ير الكضكء إال مف المخرجيف :مف القبؿ كالدبر (ُ ,)ْٔ/ذكره

كمقدمة لمباب.
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وجو الداللة :قاؿ الحطاب –رحمو اهلل" :-كنحف نقطع بأف الصحابة كانت تمحقيـ الجػ ػراح ,كيصمكف

أحدا طير جرحو لمكاف كضكئو أك غسمو"(.)1
بحاليـ ,كال يعرؼ أف ن
ثالثًا_ مف المعقوؿ:

ُ_ إف الصحابة أىؿ جياد ,كالمجاىدكف تكثر فييـ الجراح ,فمـ يكجد أمر مف الشارع ليـ بغسمو ,كلك

نجسا لجاء الدليؿ الصريح عمى كجكب غسمو ,فمما لـ يأت دليؿ صحيح صريح عمى كجكب غسمو عمـ
كاف ن
مف ذلؾ طيارتو(.)2
نجسا لكجب غسمو.
ِ_ إف الشييد يدفف بدمو ,كال يغسؿ ,كلك كاف ن
ّ_ إف الرسكؿ لـ ينزه المسجد مف أف يجمس فيو الجريح كالمستحاضة ,كىما أصحاب جرح ينزؼ,

نجسا لجاء األمر بالنيي عف دخكؿ المسجد ,كما منعت الحائض,
كىذا مظنة تمكيث المسجد بالدـ ,فمك كاف ن
بصبل ,مع اإلجماع عمى
ثكـ أك ك ارثنا أك
ن
بؿ منع مف ىك أقؿ ن
شأنا منيا ,كما منع مف دخكؿ المسجد مف أكؿ ن
طيارتيا.
نجسا لحرـ الجماع ,كما حرـ حاؿ الحيض في
ْ_ جكاز كطء المستحاضة كدميا ينزؿ ,فمك كاف الدـ ن
()3
أذل ,فبل يمنع مف الجماع ,كال مف التمطخ بو.
قكلو تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦﭼ  ,فدـ االستحاضة ليس ب ن
طاىر كالسمؾ ,كقد قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -في
نا
ٓ_ إف اآلدمي ميتتو طاىرة ,فيككف دمو
الحديث( :إف المؤمف ال ينجس)(.)5(,)4
خامسا_ المناقشة:
ً
ناقش أصحاب المذىب األوؿ -القاضي بنجاسة دـ اآلدمي -أصحاب المذىب الثاني -القاضي
بطيارتو -باآلتي:

)ُ( مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ.)ُِٕ/
)ِ(
)ّ(

اف بف محمد ُّ
الد ٍبىي ً
انظر :مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍبىي ً
اف (ُّ.)ِِٓ/
[البقرة.]ِِِ :

)ْ( ركاه البخارم ,كتاب الغسؿ ,باب :الجنب يخرج كيمشي في السكؽ كغيره كقاؿ عطاء" :يحتجـ الجنب ,كيقمـ أظفاره,
أظفاره ,كيحمؽ رأسو ,كاف لـ يتكضأ" (ُ ,)ٔٓ/حديث رقـ (ِٖٓ) ,كركاه مسمـ ,كتاب الحيض ,باب الدليؿ عمى أف المسمـ ال

ينجس (ُ ,)ِِٖ/حديث رقـ (ُّٕ).
)ٓ(

اف بف محمد ُّ
الد ٍبىي ً
انظر :مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍبىي ً
اف (ُّ.)ِِٕ/
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ُ _ إف الدـ نجس باإلجماع كما مر ,كاإلجماع نقمو غير كاحد مف أىؿ العمـ ,منيـ :النككم ,كابف

حجر ,كالقرطبي ,كابف عبد البر ,كابف العربي ,كشيخ اإلسبلـ ,كابف القيـ ,كالرىكني ,كغيرىـ.
ِ_ إف ما استدلمتـ بو مف حديث جابر ضعيؼ ال يثبت(ُ).

ّ_ إف ما استدلمتـ بو مف آثار عف أصحاب النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -يمكف أف يجاب عنيا بأنيا
كانت في حالة ضركرة ,كالضركرات تبيح المحظكرات.
ْ_ إف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -أمر المستحاضة بغسؿ دميا كما مر معنا.
نجسا لما أمر بذلؾ ,فمما
ٓ_ إف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -أمر بغسؿ المحاجـ ,كلك لـ يكف الدـ ن
نجسا.
أمر بو دؿ عمى ككنو ن
ٔ_ إف الدـ الذم كاف يخرج مف الجراحة -مف جراحة عباد بف بشر عمى فرض صحتو ,-كاف عمى

شيئا مف ظاىر بدنو ,كلئف كاف كذلؾ فيك أمر عجب(.)2
سبيؿ الذرؽ حتى ال يصيب ن

ٕ _ إف ما خرج مف عبد اهلل بف عمر كمف عبد اهلل بف أبي أكفى دـ يسير ,كالدـ اليسير معفك عنو

باتفاؽ(.)3

ٖ_ إف أمر النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -لفاطمة بغسؿ دمو يكـ أحد دليؿ عمى أنو قد تقرر عندىـ

نجاستو.

ناقش أصحاب المذىب الثاني -القاضي بطيارة دـ اآلدمي -أصحاب المذىب األوؿ -القاضي
بنجاستو -باآلتي:
ُ _ إف اإلجماع الثابت في ىذه المسألة إنما ىك في الدـ المسفكح ,كعميو يحمؿ مطمؽ الدـ النجس في

القرآف كالسنة ,قاؿ القرطبي -رحمو اهلل" :-ذكر اهلل سبحانو كتعالى الدـ ىاىنا مطمقنا ,كقيده في األنعاـ
إجماعا ,فالدـ ىنا يراد بو المسفوح؛ ألف ما خالط
مسفكحا ,كحمؿ العمماء ىاىنا المطمؽ عمى المقيد
بقكلو:
ن
ن
المحـ فغير محرـ بإجماع ,ككذلؾ الكبد كالطحاؿ مجمع عميو"(.)4

)ُ) انظر تخريجو كتحقيقو في أدلة المذىب الثاني ص (ّٗ).
)ِ(
)ّ(

انظر :معالـ السنف ,الخطابي (ُ.)ُٕ/

انظر :التمييد ,ابف عبد البر (ِِ ,)َِّ/مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُِ.)ُٕ/

)ْ( تفسير القرطبي (ِ.)ِِِ/
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ِ_ ثـ إف اآلثار الكاردة عف الصحابة في اختبلفيـ في الدـ كما ذكرنا ,تطعف في ىذا اإلجماع ,كقد

كرد الخبلؼ كذلؾ عف الحسف البصرم.

ّ_ بؿ إف النككم -رحمو اهلل -الذم نقؿ اإلجماع ,ىك نفسو مف نقؿ خبلفنا في المسألة عند الشافعية,
حيث قاؿ" :كالصحيح عند الجميكر نجاسة الدـ كالفضبلت كبو قطع العراقيكف ,وخالفيـ القاضي حسيف

فقاؿ :األصح طيارة الجميع ,واهلل أعمـ"(.)1

ّ_ إف حممكـ ألفعاؿ الصحابة عمى الضركرة غير مسمـ لكـ ,فما الضركرة في صبلة عباد بف بشر –

رضي اهلل عنو -لمنافمة ,كىي قياـ الميؿ.

ْ _ إف قياسكـ المجركح عمى المستحاضة في كجكب الغسؿ ,قياس مع الفارؽ ,حيث إف المستحاضة

تتحفظ بخرقة ,كتمنع نزكؿ دميا ,كأما الجريح فدمو يثعب.

ٓ_ إف األصؿ في األشياء الطيارة ,كما قاؿ الشككاني –رحمو اهلل " :-اعمـ أف ككف األصؿ الطيارةى
معمكـ مف كميات الشريعة المطيرة كجزئياتيا ,كال ريب أف الحكـ بنجاسة شيء يستمزـ تكميؼ العباد بحكـ,
كاألصؿ البراءة مف ذلؾ ,كالسيما مف األمكر التي تعـ بيا البمكل ,كقد أرشدنا رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو

كسمـ -إلى السككت عف األمكر التي سكت اهلل عنيا ,كأنيا عفك ,فما لـ يرد فيو شيء مف األدلة الدالة عمى
نجاستو ,فميس ألحد مف عباد اهلل أف يحكـ بنجاستو بمجرد رأل فاسد ,أك غمط في االستدالؿ"(.)2

ٔ_ إف الدـ كالجراحات مما عمت بو البمكل زماف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ ,-كمع ىذا فمـ يثبت

عنو أنو أمر بالتطير منو.

ٕ_ إف تشبيو النبي –صمى اهلل عميو كسمـ-دـ الشييد بالمسؾ ,دليؿ عمى طيارتو ,سيما كأف المسؾ

طاىر باإلجماع ,قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-المسؾ طاىر باإلجماع ,كيجكز بيعو باإلجماع ,كقد حكى
الماكردم في كتاب البيكع عف الشيعة أنيـ قالكا :ىك نجس ال يجكز بيعو ,كىك غمط فاحش مخالؼ لؤلحاديث

الصحيحة كلئلجماع"(.)3

)ُ( المجمكع ,النككم (ُ.)ِّْ/

)ِ( الدرارم المضية ,الشككاني (ُ.)ّّ/
)ّ( المجمكع ,النككم (ِ.)ّٕٓ/
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ٖ_ ثـ ما الفرؽ بيف القميؿ كالكثير ,كقد ثبت شرنعا أنو ال فرؽ بينيما ,ألـ يقؿ النبي –صمى اهلل عميو
كسمـ( :-ما أسكر كثيره فقميمو حراـ)(ُ) ,فالحكـ الثابت لمكثير ثابت لمقميؿ ,كالعكس ,فكيؼ فرقتـ بيف القميؿ
كالكثير ,فقميؿ الدـ معفك عنو ,ككثيره غير معفك عنو!!.
ٗ_ إف استداللكـ بغسؿ فاطمة لكجو النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -يكـ أحد يجاب عنو ,بأنو تغسيؿ
تنظيؼ ,فميس أحد يحب الدـ ,كيرضي بو عمى كجيو ,فيك مستقذر ,كما المخاط كالمني ,ينظفاف.
َُ_ قد صمى عمر –رضي اهلل عنو -بدمو ,كلـ ينكر عميو ذلؾ أحد ,كلـ يكف مف ضركرة في

الصبلة ,فقد قدـ عبد الرحمف بف عكؼ –رضي اهلل عنو -لئلمامة لما طعف ,ككاف يستطيع إرجاء الصبلة
إلى أف يتطير ,بؿ إف اهلل قد عذر مف ىذا حالو.
ُُ _ إنكـ قضيتـ بطيارة دـ السمؾ ,كالعمة ككف ميتتو طاىرة ,كاإلنساف كذلؾ عمى قاعدتكـ ىذه ,فيك

حيا كال ميتنا(.)2
ال ينجس ن

ُِ_ ثـ إف عدـ غسؿ دـ الشييد دليؿ عمى صحة ىذا االختيار ,ال أنو مستثنى كما رأل بعض

الفقياء رحميـ اهلل جميعان؛ إذ إف دـ الشييد في الدنيا كسائر الدماء مف حيث الحكـ ,كانما يفارؽ غيره مف

الدماء يكـ القيامة فقط(.)3

ُّ_ كلـ تستدلكف عمى النجاسة بالقياس عمى دـ الحيض؟ ,كدـ الحيض نجس باإلجماع ,فبل يصمح

دليبل في محؿ النزاع.
ن

سادسا_ الترجيح:
ً
كبعد النظر في مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشاتيـ ,يظير لي رجحاف المذىب الثاني-القاضي بطيارة

دـ اآلدمي ,-وذلؾ لممسوغات التالية:

في الحقيقة ال داعي لئلطناب في ىذه المسألة كتكرار المكتكب ,فما ذكر في مناقشات المذىب الثاني

ألصحاب المذىب األكؿ ,كميا مسكغات ترجيحي لما رجحت.

فعا لمحرج عف المكمفيف ,ال سيما رجؿ اإلسعاؼ.
كاف في ىذا القكؿ ر ن
)ُ)

سنف أبي داكد ,أكؿ كتاب األشربة ,باب النيي عف المسكر (ٓ ,)ِّٓ/حديث رقـ (ُّٖٔ) ,كصححو الشيخ

األلباني في صحيح سنف أبي داكد.

)ِ( انظر :بداية المجتيد ,ابف رشد (ُ.)ٖٔ/

)ّ( انظر :مكسكعة أحكاـ الطيارة ,الدبياف (ُّ.)ِّٓ/
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سابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
المسعؼ ,أك مف جرح ط أر عميو ,ال يضره في
إف رجؿ اإلسعاؼ إذا أصيب بدـ في ثكبو مف جرح
ى
صبلتو ,فمو أف يصمي في ىذا الثكب لما رجحنا؛ ألف التحفظ مف ىذا إصر كفيو مشقة ,كاإلصر كالمشقة في
الديف مكضكع ,كىذا أصؿ في الشرع ,أال ترل أف المضطر يأكؿ الميتة ,كأف المريض يفطر كيتيمـ في نحك
غالبا ما تككف فييا دماء سائمة كأشبلء
ذلؾ ,كلككف ىذا مما يصعب االحتراز منو ,سيما كأف ىذه الحرفة ن
مسعؼ يحممو أف يغير ثكبو ,لما امتيف أحد ىذه المينة كال اشتغؿ بيا,
متناثرة ,فمك فرضنا عميو في كؿ
ى
كحينيا تتضرر مصالح الخمؽ ,كييمؾ العباد.

قاؿ ابف خويز منداد -رحمو اهلل " :-كأما الدـ فمحرـ ما لـ تعـ بو البمكل ,كمعفك عما تعـ بو البمكل,

كالذم تعـ بو البمكل ىك الدـ في المحـ كعركقو ,كيسيره في البدف كالثكب يصمى فيو"(.)1

***

)ُ( تفسير القرطبي (ِ.)ُِِ/
100

المطمب الثالث
حكـ المسعؼ يصمي المفروضة في سيارة اإلسعاؼ
أوًال_ صورة المسألة:
لما تقرر أف الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره ,فسأصكر لمقارئ حقيقة المسألة.
بادئ ذم بدء ,فإف كبلمنا ليس في حاؿ األمف كالرخاء ,كانما ىك في أحكاؿ الخكؼ كالشدة كالحركب

كالضركرات كالنكبات ,كعميو ,فإف المسعفيف في كثير مف األحياف يمنعكف مف الخركج مف سيارات اإلسعاؼ,

ريثما يصؿ التنسيؽ ,لدخكؿ منطقة ,أك النزكؿ مف سيارات اإلسعاؼ ,كاف خكلفت األكامر فقد يتعرض
المسعفكف لمخطر ,كلطالما أجرـ الييكد بحؽ المسعفيف اإلجر ً
امات الكثيرةى.
يحصؿ أحيا ننا أف يككف المصابكف المحتاجكف إلى اإلسعاؼ في مناطؽ حدكدية قريبة محاذية لمعدك,
فضبل عف النزكؿ إلسعاؼ المصابيف,
كعميو ,فإف سيارات اإلسعاؼ ال تستطيع االقتراب مف تمؾ المناطؽ
ن
غالبا -كال سيما في اآلكنة األخيرة -يمنع المسعفيف
كقد يفرض عمييـ عدـ النزكؿ ,بؿ إف العدك الصييكني ن
مف الخركج مف سياراتيـ حتى ينزؼ المصاب دمو كمو؛ بقصد عدـ إدراؾ المسعفيف لحياتو ,كال يمكنيـ
النزكؿ حينئذ إال بتنسيؽ مسبؽ مف مؤسسة الصميب األحمر ,كالتي مف طرفيا ليا خط تكاصؿ مع العدك,

كبناء عميو ,يمزـ المسعفكف بالبقاء في سياراتيـ ,حتى يصؿ التنسيؽ ,كىنا -كالحالة ىذه -فقد تأتي عمييـ

الصبلة ,كيضمنكف بقاء الكقت بعد تماـ عممية التنسيؽ كانياء مسألة اإلسعاؼ ,أك تدخؿ الصبلة ,كقد عممكا
مف حاليـ ,كمف خبلؿ تجارب كثيرة مع العدك أنيا ستفكتيـ ,فما العمؿ في حاؿ كيذه؟.
ثانيا_ بياف شرؼ الوقت:
ً
عمدة شرؼ تكاقيت الصبلة قكلو تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(.)1
مفركضا في كقتو ,فدؿ ذلؾ عمى فرضيتيا,
وجو الداللة :قاؿ الشيخ السعدي -رحمو اهلل " :-أم:
ن
كأف ليا كقتنا ال تصح إال بو ,كىك ىذه األكقات التي قد تقررت عند المسمميف صغيرىـ ككبيرىـ ,عالميـ
كجاىميـ ,كأخذكا ذلؾ عف نبييـ محمد -صمى اهلل عميو كسمـ -بقكلو( :صمكا كما رأيتمكني أصمي(ِ))"(ّ).

)ُ( [النساء.]َُّ :

)ِ)

ركاه البخارم ,كتاب أخبار اآلحاد ,باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ في األذاف كالصبلة كالصكـ

كالفرائض كاألحكاـ (ٗ ,)ٖٔ/حديث رقـ (ِْٕٔ).

)ّ( تيسير الكريـ الرحمف ,عبد الرحمف السعدم ص (ُٖٗ).
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وبعد فأقوؿ :إف الصبلة أشرؼ العبادات الظاىرة عمى اإلطبلؽ ,كيؼ كقد رتب النبي –صمى اهلل عميو
كفر عمى تاركيا ,عمى تفصيؿ عند أىؿ العمـ ,ليس ىذا محمو ,كانما قمت ىذا؛ ألف بعض الناس ال
كسمـ -نا
يدرككف ىذه المسألة ,فيظنكف أف تعذر أداء الصبلة عمى ىيئتيا الكاممة الكاجبة ,يبيح ليـ تأخيرىا إلى حيف
أدائيا عمى الكجو األكمؿ ,كلك كاف ىذا األداء بعد خركج الكقت ,كلـ يعممكا أف أداء الصبلة في الكقت ىك

قرر ذلؾ شيخ اإلسبلـ ,حيث قاؿ" :فبل يجكز تأخير الصبلة عف كقتيا لجنابة,
آكد مف فرائض الصبلة ,كما ا
كال حدث ,كال نجاسة ,كال غير ذلؾ ,بؿ يصمي في الكقت بحسب حالو ,فإف كاف محدثنا ,كقد عدـ الماء أك
خاؼ الضرر باستعمالو تيمـ كصمى ,ككذلؾ الجنب يتيمـ كيصمي إذا عدـ الماء أك خاؼ الضرر باستعمالو

يانا ,كال يؤخر الصبلة حتى يصمي بعد الكقت في ثيابو,
لمرض أك لبرد ,ككذلؾ العرياف يصمي في الكقت عر ن
ككذلؾ إذا كاف عميو نجاسة ال يقدر أف يزيميا فيصمي في الكقت بحسب حالو ,كىكذا المريض يصمي عمى
حسب حالو في الكقت  ...ألف فعؿ الصبلة في كقتيا فرض ,كالكقت أككد فرائض الصبلة".
وقاؿ -رحمو اهلل" :-كأما تأخير صبلة النيار إلى الميؿ ,كتأخير صبلة الميؿ إلى النيار .فبل يجكز
لمرض كال لسفر ,كال لشغؿ مف األشغاؿ ,كال لصناعة باتفاؽ العمماء".
أيضا" :فالمريض لو أف يؤخر الصكـ باتفاؽ المسمميف ,كليس لو أف يؤخر الصبلة باتفاؽ
وقاؿ ً
المسمميف ,كالمسافر لو أف يؤخر الصياـ باتفاؽ المسمميف ,كليس لو أف يؤخر الصبلة باتفاؽ المسمميف"(.)1
أقوؿ :فيذا الكبلـ يفيد أف مف أدركو كقت الصبلة كىك في السيارة أك الطائرة أك السفينة ,كخشي فكات

الكقت ,فإنو يمزمو أف يؤدم الصبلة في كقتيا ,كلك لـ يكف ىذا األداء عمى الكجو األكمؿ؛ ألف الكقت ىك
أككد فرائض الصبلة كما َّ
تقدـ.

وقد أجمع أىؿ العمـ عمى جواز أداء الصبلة المنفولة عمى الراحمة ,قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-ال

نعمـ خبلفنا بيف أىؿ العمـ في إباحة التطكع عمى الراحمة"(.)2
ثالثًا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:

إف الحديث عف مذاىب الفقياء في الصبلة المفركضة عمى الدابة حاؿ الرخاء غير مفيد في مسألتنا؛

ألنيـ مجمعكف عمى عدـ جكازىا عمى الراحمة ,إذا كاف ال يستطيع القياـ كالرككع كالسجكد ,كليس ثـ عذر
يرخص لو في الصبلة عمييا ,كالكاجب عميو النزكؿ ,كأداؤىا عمى األرض؛ ليأتي بأركانيا كشرائطيا.

)ُ( انظر كؿ ما نقؿ ,مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ِِ.)َّ/
)ِ( المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٓ/
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()1

أما إذا تمكف مف األركاف كالشرائط ,كما لك كاف في ىكدج أك عمارية

أك سفينة أك باص أك سيارة

كبيرة كاسعة فإنيا تصح ببل خبلؼ ,نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ النووي -رحمو اهلل -فقاؿ" :كتصح الفريضة في

أتـ األركاف"(.)2
السفينة الكاقفة كالجارية كالزكرؽ المشدكد بطرؼ الساحؿ ببل خبلؼ ,إذا استقبؿ القبمة ك َّ

أقوؿ :كلـ تكف السيارات كالباصات كالطائرات كالقطارات مكجكدة في زمانيـ ,كقد مثمكا بما عيدكا
كعرفكا ,كالحكـ ينسحب عمى ما كجد منيا في زماننا ,بنفس الضابط ,أال كىك التمكف مف اإلتياف بالشرائط

كاألركاف.

وقاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-فإف كاف عمى الراحمة في مكاف كاسع ,كالمنفرد في العمارية يدكر فييا
كيؼ شاء ,كيتمكف مف الصبلة إلى القبمة كالرككع كالسجكد ,فعميو استقباؿ القبمة في صبلتو ,كيسجد عمى ما
ىك عميو إف أمكنو ذلؾ؛ ألنو كراكب السفينة"(.)3

أقوؿ :فإف المسعؼ إذا أمكنو اإلتياف بالشرائط كاألركاف ,كجب عميو ذلؾ ,كما لك كانت سيارة
إيماء.
اإلسعاؼ كاقفة ككاسعة ,كيستطيع القياـ كالرككع كالسجكد ,كاستقباؿ القبمة ,كلك عجر أكمأ
ن
قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-إذا صمى الفريضة في السفينة لـ يجز لو ترؾ القياـ مع القدرة ,كما لك كاف

قاعدا؛ ألنو عاجز"(.)4
في البر  ...فإف كاف لو عذر مف دكراف الرأس كنحكه جازت الفريضة ن

عاذر في ترؾ بعض الشرائط كاألركاف عند قياـ العجز.
أقوؿ :فالناظر في كبلمو -رحمو اهلل -يجده نا
فإذا كانت سيارة اإلسعاؼ عمى نحو ما ذكر النووي -رحمو اهلل ,-كيتمكف فييا المسعؼ مف اإلتياف

بما شرط ,جازت الصبلة فييا مف غير خبلؼ.

إما إذا ضاقت عف تطبيؽ ما اشترط ,فحينيا نرجع إلى كبلـ الفقياء واتفاقيـ عمى عدـ جواز الصبلة
عمى الراحمة؛ لعدـ التمكف مف اإلتياف بالشرائط واألركاف.
كلكف ال ينبغي لنا أف ال ننسى أف اشتراطيـ لما اشترطكا إنما طمبكه في حاؿ الرخاء كاألمف ,كأما في

حاؿ العسر كالضركرة كالحركب.

)ُ(

نكع مف المحامؿ تحمؿ عمى بغؿ كتجمس فييا العركس حيف تزؼ إلى بيت زكجيا ,انظر :تكممة المعاجـ العربية,

رينيارت بيتر آف يد ً
كزم ,كىك كتاب معرب (ٕ.)َّٖ/
)ِ( المجمكع ,النككم (ّ.)ِِْ/
)ّ(

المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٔ/

)ْ( المجمكع ,النككم (ّ.)ِِْ/
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فقد أجمع أىؿ العمـ عمى جوازىا عمى الراحمة في تمؾ الحاؿ ,قاؿ ابف قدامة –رحمو اهلل" :-كاف قدر
عمى االستقباؿ دكف الرككع كالسجكد ,استقبؿ القبمة ,كأكمأ بيما ,نص عميو ,كقاؿ أبك الحسف اآلمدم :يحتمؿ

أف ال يمزمو شيء مف ذلؾ ,كغيره؛ ألف الرخصة العامة تعـ ما كجدت فيو المشقة كغيره ,كالقصر كالجمع,
واف عجز عف ذلؾ سقط بغير خبلؼ"(.)1

فالناظر في كبلمو -رحمو اهلل -يبصر بجبلء نقمو لئلجماع عمى جكاز الصبلة عمى الراحمة عند قياـ
كثير مف الشرائط كاألركاف ,كقد ال يسمـ لممرء كالحالة ىذه إال شرط الطيارة ,كبالكاد
كيسقط عنو نا
العذر ,بؿ ي
يسمـ في ضراكة الحركب ,ال سيما لمف يشتغمكف في سمؾ الطكارئ كاإلسعاؼ.
كيمكف أف نستدؿ لو بما كرد عف عمرك بف عثماف بف يعمى بف مرة عف أبيو عف جده( :أنيـ كانكا مع
النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -في مسير ,فانتيكا إلى مضي و
فم ًطركا ,السماء مف فكقيـ,
ؽ ,كحضرت الصبلة ,ي
كالبمَّةي مف أسفؿ منيـَّ ,
فأذف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -كىك عمى راحمتو كأقاـ ,فتقدـ عمى راحمتو
إيماء يجعؿ السجكد أخفض مف الرككع)(.)2
فصمَّى بيـ يكمئ
ن
وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-وىذه الصبلة كانت فريضة ,كليذا َّأذف ليا ,كصبلىا عمى

الدابة لمعذر"(.)3

وقاؿ العظيـ آبادي -رحمو اهلل" :-كالحديث يدؿ عمى جكاز صبلة الفريضة عمى الراحمة ,كال دليؿ
عمى اعتبار تمؾ الشركط إال عمكمات يصمح ىذا الحديث لتخصيصيا ,كليس في الحديث إال ذكر عذر

المطر كنداكة األرض ,فالظاىر صحة الفريضة عمى الراحمة في السفر لمف حصؿ لو مثؿ ىذا العذر ,كاف لـ
يكف في ىكدج ,إال أف يمنع مف ذلؾ إجماع ,كال إجماع ,فقد ركل الترمذم عف أحمد كاسحاؽ أنيما يقكالف
مكضعا يؤدم فيو الفريضة نا نزال".
بجكاز الفريضة عمى الراحمة إذا لـ يجد
ن
أما الضركرة ال ٌشرعية ,فيجكز أداء الفرض عمى الدكاب كالراحمة"(.)4
وقاؿ العظيـ آبادي ً
أيضا" :ك ٌ
والعمة في كونيا تصح ,الحاجة إلى ذلؾ ,واليؾ ما قالو الرافعي في عمة الجواز.

)ُ(
)ِ(

المغني ,ابف قدامة (ُ.)ُّٔ/
سنف الترمذم ,أبكاب الصبلة ,باب ما جاء في الصبلة عمى الدابة في الطيف كالمطر (ِ ,)ِٔٔ/حديث رقـ

(ُُْ) ,كىذا الحديث ضعيؼ ,لكف قاؿ الترمذم" :كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ" ,كقاؿ أبك بكر ابف العربي :حديث يعمى
ضعيؼ السند صحيح المعنى.

)ّ( المجمكع ,النككم (ّ.)َُٔ/
)ْ(

انظر النقميف :عكف المعبكد ,العظيـ آبادم (ْ.)ٖٔ/
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قاؿ الرافعي -رحمو اهلل" :-تصح الصبلة فييا -أم السفينة -كاف كانت تجرل كتتحرؾ بمف فييا
كالدكاب تتحرؾ بالراكبيف؛ ألف ذلؾ إنما يجكز لمساس الحاجة إلى رككب البحر كتعذر العدكؿ في أكقات

الصبلة عنو ,فجعؿ الماء عمى األرض كاألرض ,كجعمت السفينة كالصفائح المبطكحة عمى األرض ,كألحؽ
تسفبل
يبل لو منزلة السرير ,كالماء منزلة األرض ,كتحركو ن
بالسفينة الجارية الزكرؽ المشدكد عمى الساحؿ ,تنز ن

كتصعدا كتحرؾ السرير كنحكه عمى كجو األرض ,فبل يمنع صحة الفريضة"(.)1
ن

أقوؿ :كالحاجة داعية إلى عمؿ المسعفيف في ظركؼ كيذه أشد مف حاجة الناس إلى رككب البحر,
كاال تعطمت عباداتيـ ,كانسمخكا مف دينيـ.
كبلما ىو غاية في النفع في بابو" :كلك حضرت الصبلة المكتكبة ,كىـ
بؿ قاؿ النووي -رحمو اهللً -
انقطاعا عف رفقتو ,أك خاؼ عمى نفسو أك مالو ,لـ
سائركف ,كخاؼ لك نزؿ ليصمييا عمى األرض إلى القبمة
ن
يجز ترؾ الصبلة كاخراجيا عف كقتيا ,بؿ يصمييا عمى الدابة؛ لحرمة الكقت  ...ألنو عذر نادر"(.)2

كنحف إذ نجيز ىذا لممسعفيف ,فإننا نجيزه في حاالت نادرة ,كليست كؿ صمكاتيـ عمى ىذا النحك ,بؿ

ليست كؿ األحاييف أحاييف عسر كضيؽ كضركرة كشدة.

كىذا مف سعة ىذه الشريعة العصماء ,التي ال تدع شاذة كال فاذة إال اتبعتيا تضرب عمييا ظبلؿ

رحمتيا ,كتحفيا بشمكليا كصبلحيتيا.

وىذا ىو ما أفتت بنحوه المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء ,فقد ورد إلييا سؤاؿ مفاده :أنا امرأة

أسكف في إحدل المدف كأذىب مع زكجي إلى مدينة أخرل لعمؿ ما أك بغرض أف نتمشى أك نتسكؽ كتدركنا
أحيانا ,فبل نجد ,فيصمي زكجي في
صبلة المغرب أك العشاء ,فنذىب لمبحث عف مسجد فيو مصمى نساء
ن
أحيانا ال
مكانا أصمي فيو ,كاهلل يعمـ أننا نبحث كبشكؿ جدم ,كلكف لؤلسؼ كما قمت
ن
المسجد ,كأنا ال أجد ن
عمما أنني فعمت
نكفؽ ,فأضطر أف أصمي في السيارة كأنا جالسة ,السؤاؿ :ىؿ تصح صبلتي بيذه الطريقة؟ ن
ىكذا أكثر مف مرة ,أفيدكني ,فكانت اإلجابة عمى النحو التالي:

عممؾ ىذا أيتيا األخت غير صحيح؛ ألف القياـ مع القدرة ركف مف أركاف الصبلة ,فيمكنؾ أف تصمي

مسجدا فإنؾ تصميف عمى األرض في أم
في المسجد -قسـ الرجاؿ -بعد خركج الرجاؿ منو ,فإف لـ تجدم
ن
مكاف.

)ُ( العزيز شرح الكجيز ,الرافعي (ُ.)َّْ/
)ِ( المجمكع ,النككم (ّ.)ِِْ/
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كالصبلة في السيارة أك الطائرة أك القطار أك غيرىا مف المراكب ,إذا كاف المصمي ال يستطيع استقباؿ

قائما ,ال تجوز في الفريضة إال بشرطيف:
القبمة كالصبلة ن

ُ_ أف يخشى خركج كقت الفريضة قبؿ كصكلو ,أما إف كاف سينزؿ قبؿ خركج الكقت ,فإنو ينتظر

حتى ينزؿ ثـ يصمي.

ِ_ أال يستطيع النزكؿ لمصبلة عمى األرض ,فإف استطاع النزكؿ كجب عميو ذلؾ.
فإذا كجد الشرطاف جاز لو الصبلة في ىذه المراكب ,كالدليؿ عمى جكاز الصبلة عمى ىذه الحاؿ عمكـ
قكلو تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ (.)1
جالسا مع القدرة عمى
فإف قيؿ :إذا جاز لي الصبلة عمى ىذه المراكب ,فيؿ أستقبؿ القبمة ,كىؿ أصمي
ن
قائما؟ فالجكاب:
الصبلة ن
إف استطعت أف تستقبؿ القبمة في جميع الصبلة كجب فعؿ ذلؾ؛ ألنو شرط في صحة صبلة الفريضة

في السفر كالحضر .ىذا في الفرض ,أما النافمة فأمرىا كاسع ,فيجكز لممسمـ أف يصمي عمى ىذه المذككرات,
حيثما تكجيت بو؛ ألف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف يتنفؿ عمى راحمتو حيث كاف كجيو(.)2
ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
 _1إف المسعؼ إذا حصؿ معو ما ذكرت أكؿ المطمب ,ككاف يعمـ مف خبلؿ تجربتو ,أك مف خبلؿ
تمؾ الحادثة التي يعيشيا ,أف الصبلة إذا دخؿ كقتيا ,فإنو يستطيع أف ينيي عممية اإلسعاؼ ,كيبقى معو

كقت ليدركيا فيو ,فينا ال يجكز لو الصبلة في سيارة اإلسعاؼ؛ ألف اإلتياف بالصبلة تامة األركاف كالشرائط

مما اتفقت عميو كممة الفقياء ,إال إذا كانت سيارة اإلسعاؼ كاسعة ,كيستطيع أف يأتي بكؿ شرائط الصبلة

كأركانيا ,مف استقباؿ لمقبمة كقياـ كرككع كسجكد بتماـ ىذه األفعاؿ ,فميصؿ كال بأس ,بؿ إنو األفضؿ ببل

خبلؼ؛ ألف أشرؼ األعماؿ الصبلة عمى كقتيا ,فإذا قكم عمى فعؿ ذلؾ فميعض عمى صبلتو بنكاجذه.

بؿ لقد جاء في حاشيتي قميكبي كعميرة افتراض تعميؽ مسجد كالصبلة فيو ,فقاؿ" :فإف ثبَّتو بنحك
و
و
تسمير َّ
كحينئذ يصح االعتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؼ
صح إف كاف محمو االنتفاع بو  ...كال يضر نقمو بعد ذلؾ -أم المسجد,-

عميو كلك في ىكائو"(.)3

)ُ(

[البقرة.]ِٖٔ :

)ِ( انظر :فتاكل المجنة الدائمة ,الفتكل رقـ (ِٔٗٓ).
)ّ( حاشيتا قميكبي كعميرة (ّ.)ٗٗ/
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 _2أما إذا حصؿ معو ما ذكر ,كلـ يضمف مف خبلؿ تجربتو بقاء كقت لصبلتو ,أك تأكد مف فكات
الكقت ,فإف الصبلة في السيارة -كالحالة ىذه -صحيحة ,وىي عمى تفصيؿ:
أ_ أف يتمكف مف أدائيا تامة الشركط كاألركاف ,فيذا ىك الكاجب ,كالميسكر ال يسقط بالمعسكر,
كالدليؿ ما كرد عف ابف عمر –رضي اهلل عنيما ,-قاؿ( :سئؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عف الصبلة في

قائما إال أف تخاؼ الغرؽ)(.)1
السفينة ,فقاؿ :كيؼ أصمي في السفينة؟ قاؿ :صؿ فييا ن

امز بيذا إلى شرائط
قائما ر نا
وجو الداللة :إف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -أمر السائؿ بالصبلة ن
الصبلة كأركانيا ,فإف استطاعيا فيك الكاجب المتعيف ,إال أف يخاؼ الغرؽ ,ففيو إشارة إلى الترخص عند
الضركرة كالحاجة.
قاؿ الرممي -رحمو اهلل" :-كلك صمى شخص فرضا عينيا أك غيره عمى و
أتـ رككعو
دابة كاستقبؿ القبمة ك َّ
ن
ن
كسجكده كبقية أركانو بأف كاف فػي نحػك ىكدج -كىي كاقفة كاف لـ تكف معقكلة -أك كاف عمى سر و
ير يمشي بو
و
رجاؿ ,أك في زكر و
أرجكحة معمَّقة بحباؿ ,جاز الستقرار ذلؾ في نفسو"(.)2
ؽ ,أك
أقوؿ :فنحف نتكمـ عف سيارة إسعاؼ ثابتة كاقفة ,كىك -رحمو اهلل -يتكمـ عف سرير أك أرجكحة ,فما

نحف فيو أكلى بالجكاز.

و
و
كشرط لمكتكبة ,أك نافمة كصمى عمييا أم :الراحمة
فرض
قاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-كمف أتى بكؿ
أك صمى بسفينة كنحكىا ,كالمحفة سائرة ,أك كاقفة ,كلك ببل عذر مف مرض ,أك نحك مطر ,أك مع إمكاف
خركج مف نحك سفينة ,صحت صبلتو الستيفائيا ما يعتبر ليا"(.)3

ب_ أف ال يتمكف مف أدائيا عمى كجييا –تامة األركاف كالشركط ,-فإنيا -كالحالة ىذه -تؤدل
بالكيفية المستطاعة حسب اإلمكاف؛ ألف الخكؼ كالضركرة كالشدة ىم ًظَّنة الترخص كما ىك معمكـ ,كألف الشرع
دائما يتشكؼ إلى التخفيؼ كرفع الحرج كالتكسعة عند عمكـ البمكل ,وقد قاؿ الرممي -رحمو اهلل:-
المعظـ ن
"إف خاؼ مف النزكؿ عنيا عمى نفسو أك مالو كاف قؿ ,أك فكت رفقتو إذا استكحش كاف لـ يتضرر ,أك خاؼ
كقكع معادلو لميؿ الحمؿ أك تضرر الدابة أك احتاج في نزكلو إذا ركب إلى معيف كليس معو أجير لذلؾ ,كلـ
يتكسـ مف نحك صديؽ إعانتو ,فمو في جميع ذلؾ أف يصمي الفرض عمييا كىي سائرة إلى جية مقصده

كيكمئ"(.)4

)ُ( المستدرؾ ,الحاكـ (ُ ,)ِٕٓ/حديث رقـ (ٗٔٗ) ,كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ ,كلـ يخرجاه.
)ِ( نياية المحتاج ,الرممي (ُ.)ّْْ/

)ّ( شرح منتيى اإلرادات ,البيكتي (ُ.)َِٗ/
)ْ( نياية المحتاج ,الرممي (ُ.)ّْٓ/
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عمدا عف كقتيا عف البالغ
وقاؿ ابف حزـ –رحمو اهلل" :-كاتفقكا أف الصبلة ال تسقط كال يحؿ تأخيرىا ن
أصبل ,كأنيا تؤدم عمى حسب طاقة المرء مف جمكس أك اضطجاع بإيماء أك كيفما أمكنو"(ُ).
العاقؿ بعذر ن

***

)ُ) مراتب اإلجماع ,ابف حزـ ص (ِٓ).
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الفصؿ الثالث:
أحكاـ المعامبلت والجنايات واألخبلؽ المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو مباحث ثبلثة:
المبحث األوؿ :أحكاـ المعامبلت المالية المتعمقة باإلسعافات األولية.
المبحث الثاني :أحكاـ الجنايات المتعمقة باإلسعافات األولية.
المبحث الثالث :مسائؿ أخبلقية وقضايا متفرقة متعمقة باإلسعافات األولية.
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المبحث األوؿ:
أحكاـ المعامبلت المالية المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :الضامف في حكادث سيارات اإلسعاؼ.
المطمب الثاني :حكـ التأميف عمى المسعفيف مف اإلصابات كاألخطار.
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المطمب األوؿ
الضامف في حوادث سيارات اإلسعاؼ
أوًال_ صورة المسألة:
إف الضركرة تقتضي كجكد سيارات اإلسعاؼ في كؿ الببلد ,كتقتضي كجكد السائقيف ليا ,بؿ إنو

يتكجب عمى الدكلة أف تكفر كمييما؛ ألف حفظ األركاح المعصكمة قائـ بكجكدىما ,كينعدـ -في الغالب-
بانعداميما.
أحيانا أف تصطدـ سيارة إسعاؼ بنفس معصكمة ,فتحدث تمفنا في العضك أك النفس,
كعميو ,فيحصؿ
ن
كبما أف السيارة كسائقيا تابعاف لمدكلة ,فمف ذا الذم يتحمؿ مسؤكلية الضماف في ىذه الصكرة؟ آلدكلة أـ
السائؽ؟.
ىذا ما أسعى -مف خبلؿ ىذا المطمب -لئلجابة عنو.
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
األصؿ في الشريعة اإلسبلمية أف كؿ إنساف يسأؿ عف الفعؿ الصادر منو ,كذلؾ لقكلو تعالى :ﭽﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ(ُ) ,كلكف العبلقات التي تنشأ في المجتمعات البشرية بيف الناس ,تي ً
كج يد في أحاييف كثيرة
تشاب نكا كترابطنا بيف فعؿ اإلنساف كمف يتصؿ بو مف الناس أك الدكاب أك غيرىا ,كىذا التشابؾ كىذا الترابط ال
يمكف لعاقؿ إغفالو أك فصمو عمف يصدر عنو ,كعمف لمجاني عبلقة بو.

فنخمص مف ىذا ,إلى أف األصؿ المذككر آنفنا ليس عمى إطبلقو ,بؿ لو استثناءات تجعؿ مف الشخص
أحيانا؛ نتيجة طبيعية لمعيش المتداخؿ المترابط في العبلقات المجتمعية(ِ).
مسؤكنال عف فعؿ غيره
ن
كبعد؛ فقد قيسِّمت المسؤكلية التي تقع عمى الشخص إلى ثبلثة أقساـ(ّ):
ُ_ مسؤكلية الشخص عف فعؿ نفسو.
)ُ) [األنعاـ.]ُْٔ :

)ِ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ُ).
)ّ)

فصمكا مباحث المسؤكلية عمى قكاعد كأصكؿ,
أنبو عمى أف ىذا التقسيـ إنما ىك لعمماء القانكف الكضعي ,الذيف َّ

كجعمكا منيا نظرية عامة متماسكة سميت بػ ػ "المسؤكلية التقصيرية ,كىي المسؤكلية التي تنشأ عمى الشخص نتيجة لعقد أبرمو
كامبل ,انظر :مسؤكلية المتبكع
بإرادتو الحرة مع شخص آخر ,بحيث يصبح كؿ منيما مسؤكنال تجاه اآلخر بتنفيذ عقده تنفي نذا
ن
عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ُ).
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ِ_ مسؤكلية الشخص عف فعؿ غيره.
ّ_ مسؤكلية الشخص عف فعؿ دكابو كأشيائو.
كالذم يعنينا مف ىذه األقساـ الثبلثة في األساس إنما ىك القسـ الثاني –مسؤكلية الشخص عف فعؿ

غيره.-

أقوؿ :إف الناظر في مكركثنا الفقيي عف عممائنا األماجد يبصر بكضكح سبقيـ لعمماء القانكف في

النظر في المسؤكلية التقصيرية التي سبؽ كعرفناىا ,لكنيا ليست مصكغة في نظريات ,كليست مقسمة بتمؾ
التقسيمات ,كانما ىي تابعة ألصكؿ كفركع متفرقة في الشريعة.
والخبلصة :إف عمماء القانكف قد قعدكا قاعدة عظيمة في ىذا الباب مبناىا" :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ

تابعو(ُ)" ,كىي قاعدة ميمة في الكصكؿ إلى النتيجة أك اإلجابة عف سؤالنا الذم طرحناه في صكرة المسألة.

وىي قاعدة موجودة بمعناىا في فقو فقيائنا ,واف لـ تكف موجودة برسميا ومبناىا ,وسنمحظ ىذا
عند نظرنا في أقواؿ فقيائنا بعد قميؿ.
كلمكصكؿ إلى معنى ىذه القاعدة -كالتي سبؽ كنبينا عمى أف ليا أصكنال في مكركثنا الفقيي -فإننا

سنستعرض أىـ ما يؤصؿ ليذه القاعدة مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ عممائنا -رحميـ اهلل.-
ثالثًا_ دليؿ قاعدة "مسؤولية المتبوع عف فعؿ تابعو":
يمكننا أف نستدؿ ليذه القاعدة بالكتاب والسنة وأقواؿ الفقياء.
أوًال_ مف الكتاب:

 _1قولو تعالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ .
(ِ)

وجو الداللة :ىذه اآلية قاعدة أساسية في مسؤكلية اإلنساف عف نفسو كأىمو مف زكج أك كلد ,إذا
اسيا في تقرير مسؤكلية الشخص عف نفسو كعف
قصركا في بعض كاجباتيـ ,فيذه اآلية كحدىا تعطينا
أساسا ر ن
ن
)ُ)

خاضعا
المراد بالمتبوع :كؿ مف كانت لو عمى مف كقع منو الضرر سمطة فعمية في تكجييو كرقابتو ,بحيث يككف
ن

حر في اختياره لو ,ككاف الفعؿ الضار قد صدر مف التابع الذم تحت سمطتو في
ألمره في عممو ,كلك لـ يكف صاحب السمطة نا
حاؿ تأديتو كظيفتو أك بسببيا" ,انظر :المادة (ِٖٖ) مف القانكف المدني األردني ,كما يقابميا مف المكاد في القانكف السكرم

كالمصرم كالعراقي.

)ِ) [التحريـ.]ٔ :
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أيضا بكجو عاـ في حاالت مكجبة ,كعف تابعو بكجو خاص(ُ).
غيره ن
 _2قولو تعالى :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ(ِ).
وجو الداللة :إف اهلل –تبارؾ كتعالى -يجعؿ كلي اليتيـ أك كصيو مسؤكنال عف صيانة ماؿ اليتيـ ,فبل

رشدا ,كالرشد ىك حسف
يأكمو –الكلي أك الكصي ,-كاذا أراد تسميمو لميتيـ أال يسممو إال إف آنس منو ن
التصرؼ في األمكاؿ ,ال أف يككف سفيينا ال يحسف التصرؼ في مالو ,فإف سممو إياه حاؿ ككنو سفيينا كاف

آثما مخالفنا في ذلؾ أمر اهلل –عز كجؿ ,-ككاف محؿ مؤاخذة دينية أك دنيكية بحسب
الكلي أك الكصي ن
ضامنا ما سممو مف أمكاؿ فأتمفيا القاصر(ّ).)ْ(,
األحكاؿ ,بؿ كاف
ن
ثانيا_ مف السنة:
ً
 _1مسؤولية الراعي عمف تحت رعايتو:

فعف ابف عمر –رضي اهلل عنيما -قاؿ :قاؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( :-كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ,

فاإلماـ راع كىك مسؤكؿ ,كالرجؿ راع عمى أىمو كىك مسؤكؿ ,كالمرأة راعية عمى بيت زكجيا كىي مسؤكلة,
كالعبد راع عمى ماؿ سيده كىك مسؤكؿ ,أال فكمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ)(ٓ).

وجو الداللة :لقد نظرت في شركح الحديث ,فمـ أقؼ عمى مف كجيو لمذم نريد مف مسؤكلية األب أك
الزكج عف فعؿ ضار بالغير لمف تحتو ,كلكف ركح الحديث كفحكاه يقتضياف مسؤكلية األب كمف في حكمو

ناشئا عف تقصير منو
عمف تحت رعايتو مف القاصريف ,إذا ارتكبكا ن
فعبل أضر بالغير؛ ألف ىذا البد أف يككف ن
في رقابتيـ ,كالتحكط فييا(ٔ) ,كليس مف العدؿ أف يضر القاصر باآلخريف ,ثـ نعفيو مف الضماف أك

قاصرا ,كال نحمؿ كليو المسؤكلية ,كاال ضاعت الحقكؽ.
المسؤكلية عف فعمو بحجة ككنو
ن

)ُ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ِ).
)ِ) [النساء.]ٔ :

)ّ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ِ).

)ْ)
كدنيكيا ,أما القانكف
دينيا
ن
أنبو ىنا عمى شمكلية الشريعة كعمى قصر نظر القانكف ,فإف الشريعة -كالحاؿ ىذه -تؤاخذ ن
ماليا -فقط.
فبل يؤاخذ إال
دنيكيا – ن
ن

نار" (ٕ ,)ِٔ/حديث رقـ (ُٖٖٓ) ,كركاه مسمـ ,كتاب
)ٓ) ركاه البخارم ,كتاب النكاح ,باب "قكا أنفسكـ كأىميكـ نا
اإلمارة ,باب فضيمة اإلماـ العادؿ ,كعقكبة الجائر ,كالحث عمى الرفؽ بالرعية ,كالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ (ّ,)ُْٓٗ/
حديث رقـ (ُِٖٗ).

)ٔ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ّ).
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قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-الراعي :ىك الحافظ المؤتمف الممتزـ صبلح ما قاـ عميو ,كما ىك تحت

نظره ,ففيو أف كؿ مف كاف تحت نظره شيء فيك مطالب بالعدؿ فيو كالقياـ بمصالحو في دينو كدنياه"(ُ).
 _2قصة السرية إلى خثعـ:

فعف جرير بف عبد اهلل –رضي اهلل عنو ,-قاؿ :بعث رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -سرية إلى

خثعـ ,فاعتصـ ناس منيـ بالسجكد ,فأسرع فييـ القتؿ ,قاؿ :فبمغ ذلؾ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-فأمر

ليـ بنصؼ العقؿ ,كقاؿ( :أنا برمء مف كؿ مسمـ يقيـ بيف أظير المشركيف) ,قالكا :يا رسكؿ اهلل ,لـ؟ قاؿ:

(ال تراءل ناراىما)(ِ).

وجو الداللة :الحديث محتمؿ ألف يككف أصحاب السرية ىـ مف دفع الدية ,أك النبي –صمى اهلل عميو
كسمـ -مف بيت الماؿ ,فإذا كاف الثاني ففيو داللة كاضحة عمى ما نحف فيو ,مف ككف المتبكع مسؤكنال عف
فعؿ تابعو ,كالمتبكع في ىذه القصة ىك النبي –صمى اهلل عميو كسمـ ,-كالتابع ىك السرية ,كلكف الذم حصؿ

اقعا عمى عاتؽ أصحاب
مف القتؿ لك كاف
ن
خارجا عف عمميـ تحت كالية النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -لكاف ك ن
السرية أنفسيـ ,أك عمى عكاقميـ إف كاف القتؿ خطأن(ّ).
 _3قصة أبي جيـ –رضي اهلل عنو -في جمعو لمصدقات:
فعف عائشة –رضي اهلل عنيا -أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -بعث أبا جيـ بف حذيفة مصدقنا,
فبلحو(ْ) رجؿ في صدقتو ,فضربو أبك جيـ ,فشجو ,فأتكا النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-فقالكا :القكد يا
رسكؿ اهلل ,فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-لكـ كذا ككذا) ,فمـ يرضكا ,فقاؿ( :لكـ كذا ككذا) ,فمـ
يرضكا ,فقاؿ( :لكـ كذا ككذا) ,فرضكا ,فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-إني خاطب العشية عمى الناس
كمخبرىـ برضاكـ) ,فقالكا :نعـ ,فخطب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -فقاؿ( :إف ىؤالء الميثييف أتكني

فيـ المياجركف بيـ ,فأمرىـ رسكؿ اهلل
يريدكف القكد ,فعرضت عمييـ كذا ككذا ,فرضكا ,أرضيتـ؟) ,قالكا :الَّ ,
-صمى اهلل عميو كسمـ -أف يكفكا عنيـ ,فكفكا ,ثـ دعاىـ فزادىـ ,فقاؿ( :أرضيتـ؟) ,فقالكا :نعـ ,قاؿ( :إني

)ُ) شرح النككم عمى مسمـ (ُِ.)ُِّ/
)ِ)

سنف أبي داكد ,كتاب الجياد ,باب النيي عف قتؿ مف اعتصـ بالسجكد (ّ ,)ْٓ/حديث رقـ (ِْٓٔ) ,كقاؿ

األلباني -رحمو اهلل :-صحيح دكف جممة نصؼ العقؿ.

)ّ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ٓ).

)ْ) الحو :أم اشتؽ الخصماف في الشيء ,كتشاقا ,انظر :المحكـ كالمحيط األعظـ ,ابف سيده (ٔ.)ٕٗ/
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خاطب عمى الناس كمخبرىـ برضاكـ) ,قالكا :نعـ ,فخطب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-فقاؿ( :أرضيتـ؟),

قالكا :نعـ(ُ).

وجو الداللة :قد صرح في الحديث بككف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -أكدل مف يشجَّ ,كيستفاد منو
أف خطأ العامؿ -الذم كمؼ بعمؿ مف قبؿ الدكلة -مضمكف عمى الدكلة مف بيت الماؿ.
 _4قصة خالد -رضي اهلل عنو -مع بني جذيمة لما لـ يحسنوا أف يقولوا :أسممنا ,وقالوا:

صبأنا(.)2

وجو الداللة :إف كلي األمر يتحمؿ مف بيت الماؿ خطأ عاممو.
ثالثًا_ مف أقواؿ الفقياء:
قاؿ المرغيناني -رحمو اهلل" :-كلك استأجر رب الدار الفعمة إلخراج الجناح أك الظمة ,فكقع فقتؿ
إنسانا قبؿ أف يفرغكا مف العمؿ ,فالضماف عمييـ؛ ألف التمؼ بفعميـ  ...كاف سقط بعد فراغيـ ,فالضماف
ن
صبلحا ,فانتقؿ
استحسانا؛ ألنو صح االستئجار حتى استحقكا األجر ,ككقع فعميـ عمارة كا
عمى رب الدار
ن
ن
فعميـ إليو ,فكأنو فعؿ بنفسو ,فميذا يضمنو"(ّ).

استحسانا ,كاذا
وقاؿ -رحمو اهلل" :-كلك رش فناء حانكت بإذف صاحبو ,فضماف ما عطب عمى اآلمر
ن
(ْ)

أجير ليبني لو في فناء حانكتو ,فتعقؿ
استأجر نا
استحسانا"(ٓ).
ن

بو إنساف بعد فراغو فمات ,يجب الضماف عمى اآلمر

أقوؿ :فالناظر في كبلمو –رحمو اهلل -يظير لو تضميف اآلمر –رب العمؿ ,-كليس األجير أك
العامؿ ,إف سممكا ما كمفكا بو مف العمؿ ,مع أف رب العمؿ لـ يصنعو بيده.
وقاؿ البيوتي -رحمو اهلل" :-األجير الخاص  ...ال ضماف عميو فيما يتمؼ في يده ,نص عميو؛ ألنو

نائب المالؾ في صرؼ منافعو إلى ما أمر بو ,فمػ ػـ يضمف كالككيؿ ,كألف عممػ ػ ػو غير مضمكف عميو ,فم ػ ػـ

)ُ) سنف أبي داكد ,كتاب الديات ,باب العامؿ يصاب عمى يديو خطأ (ْ ,)ُُٖ/حديث رقـ (ّْْٓ) ,كقاؿ األلباني:
صحيح.

)ِ)

ركاىا البخارم ,كتاب المغازم ,باب بعث النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -خالد بف الكليد إلى بني جذيمة (ٓ,)َُٔ/

حديث رقـ (ّّْٗ).

)ّ) اليداية شرح البداية ,المرغيناني (ْ.)ْْٕ/

)ْ) تع اقؿ :أم تعمؽ ,كالمقصكد التعثر ,انظر :طمبة الطمبة ,النسفي ص (ُٖٔ).
)ٓ) اليداية شرح البداية ,المرغيناني (ْ.)ْْٕ/
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يضمف ما تمؼ بو كالقصاص ,إال أف يتعمد اإلتبلؼ ,أك يفرط ,فيضمف؛ ألنو إذف كالغاصب"(ُ).
أقوؿ :الناظر في كبلـ البيكتي –رحمو اهلل -يتضح لو تضمينو لرب العمؿ ,إال أف يظير مف العامؿ

تعمد إتبلؼ ,أك تفريط فيما أككؿ إليو.

نار
وقاؿ أبو محمد البغدادي الحنفي -رحمو اهلل" :-تمميذ القصار(ِ) أك أجيره الخاص إذا أدخؿ نا
لمسراج بأمر األستاذ ,فكقعت ش اررة عمى ثكب مف ثياب القصارة ,أك أصابو دىف السراج ,ال يضمف األجير,
كضمف األستاذ؛ ألنو أدخؿ السراج بإذنو ,فصار فعؿ األجير كفعؿ األستاذ"(ّ).
أقوؿ :فمقد رأينا كيؼ ضمف األستاذ خطأ تمميذه.
ثكبا مف ثياب القصارة ,فعثر كسقط ,ال يضمف األجير,
وقاؿ -رحمو اهلل" :-كلك حمؿ أجير القصار ن
كيضمف األستاذ"(ْ).
ومثؿ ىذا :تضميف العاقمة خطأ الجناية ,فإف ىذا مف باب مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,فالعاقمة
مسؤكلة عف فعؿ ابنيا الجاني خطأ ,كاف كاف كثير مف أىؿ العمـ قد عد ىذا مف باب التناصر بيف أبناء
العاقمة الكاحدة ,لكنو إلى التضامف االجتماعي أقرب منو إلى التناصر(ٓ).

ابعا_ المبدأ الذي تدؿ عميو ىذه الشواىد الفقيية ,وكثير أمثاليا:
رً
تدؿ ىذه الشكاىد الفقيية كأمثاليا عمى أف قضية مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ليست غريبة عف

الشريعة اإلسبلمية كفقو فقيائيا ,بؿ إف شكاىدىا قائمة في الكتاب كالسنة ,كما أنيا قائمة في فقو المذاىب.

مستكردا مف القانكف الكضعي ,كاف كاف في القانكف قد نظـ بيذه
فيي مبدأ أصيؿ في الشريعة ,كليس
ن
الكممات ,إال أف ىذا المبدأ مكجكد كمنثكر في فقو فقيائنا(ٔ).
والخبلصة :إننا لـ نأخذ مف القانكف إال نص القاعدة ,حيث إف فقياءنا لـ ينصكا عمييا عمى نحك ما
نص عميو القانكنيكف ,كانما قصدكا معناىا ,ككجدت تابعة لفركع كثيرة عندىـ.

)ُ) كشاؼ القناع ,البيكتي (ْ.)ّّ/

)ِ) القصار :ىك النجاد كالحائؾ كالنساج ,انظر :المخصص ,ابف سيده (ّ.)ّْٕ/
)ّ) مجمع الضمانات ,أبك محمد غانـ بف محمد البغدادم الحنفي ص (ّْ).
)ْ)

المرجع السابؽ ص (ْْ).

)ٓ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ُّ).
)ٔ) انظر :المرجع السابؽ ص (ُِ).
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خامسا_ تقسيـ المسؤولية إلى أصمية وتبعية(:)1
ً
لقد قسـ القانكنيكف المسؤكلية عف فعؿ الغير إلى مسؤكلية أصمية كمسؤكلية تبعية.
فأما المسؤولية األصمية :فيي التي يتحمؿ فييا الشخص مسؤكلية عف غيره ,تكجب عميو التعكيض

عف الضرر الذم أحدثو مف ىك مسؤكؿ عنو ,كىذا يتحمؿ التعكيض مف مالو الخاص ,كال يرجع بو عمى مف
تحت مسؤكليتو –الجاني -الذم أحدث الضرر.
ومثاليا :مسؤكلية المتبكع كلي القاصر عديـ التمييز عما يحدث مف ىذا القاصر ,فيضمنو ,كال يرجع
عمى عديـ التمييز كاف كاف لو ماؿ ,ففعمو يعتبر ككأنو خرج مف كليو؛ لتقصيره في مراقبة القاصر غير

المميز الذم ىك رقيب عميو ,مسؤكؿ عف فعمو.

وأما المسؤولية التبعية :فيي التي يككف فييا الشخص مسؤكنال عف فعؿ غيره تجاه المضركر ,فيدفع لو

تعكيض الضرر ,كلكف الضماف ال يستقر عميو ,بؿ يحؽ لو الرجكع بو عمى الفاعؿ المباشر أك المتسبب

الذم ىك مسؤكؿ عنو بالدرجة األكلى.

ومثاليا :القاصر المميز الذم يككف تحت كالية المسؤكؿ عنو ,فإف ىذا القاصر يتمتع بأىمية أداء
مبدئيا لممؤاخذة كالتحمؿ
صالحا
قاصرة ,كليس عديـ األىمية كسابقو ,فيك يتمتع بأىمية لممسؤكلية ,تجعمو
ن
ن
نظر ألف أىميتو األدائية غير كاممة ,يجعؿ كليو
لنتائج أفعالو الضارة ,عند الحنفية عدا الجميكر ,كلكف؛ نا
أيضا معو بالدرجة األكلى؛ صيانة لحؽ الغير ,بمثابة الكفيؿ ,فيؤدم تعكيض الضرر الذم يقضى بو
مسؤكنال ن
عمى القاصر المميز ,كلكنو ال يستقر عميو ,بؿ لو الرجكع عمى القاصر الذم أحدث الضرر.

مثبل في
كاف ىذا التقسيـ كاف كاف مف صنعة القانكنييف ,إال أنو ليس بغريب عمى فقيائنا ,فإذا نظرت ن

باب الكفالة كجدت الفقياء قد قسمكا الكفيؿ إلى قسميف:

كفيؿ باألمر –غير متبرع بالكفالة ,-ككفيؿ غير مأمكر –متبرع بالكفالة.-
كاف رجكع الكفيؿ في كمتا الحالتيف عمى المكفكؿ عنو ليختمؼ باختبلؼ الصكرتيف ,ففي حاؿ ككف

مأمكر –غير متبرع -فمو الرجكع بما كفؿ عمى المكفكؿ عنو؛ ألف مسؤكليتو -كالحاؿ ىذه -مسؤكلية
نا
الكفيؿ
تبعية ,كفي حاؿ ككنو متبرنعا فميس لو الرجكع بما كفؿ عمى المكفكؿ عنو؛ ألف مسؤكليتو -كالحاؿ ىذه-
مسؤكلية أصمية ,كالفعؿ فعمو ,كلـ يؤمر بو(ِ).

)ُ) انظر :مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا ص (ُْ).
)ِ) انظر :المرجع السابؽ ص (ُٓ).
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ومثمو في مسألتنا سائؽ سيارة اإلسعاؼ ,فإف مسؤولية وزارة الصحة عف ضرره الذي أحدثو

مسؤولية تبعية ,قائمة عمى أف المسؤوؿ بالدرجة األولى ىو الوزارة ,ومف ثـ ليا الرجوع عمى سائقيا إف
بدا منو تقصير أو ٍ
تعد أو غفمة أو تعمد إيذاء أو استيتار بأرواح الناس.
عبكرا ,كتستقر في النياية عمى
فالكلي ككؿ مسؤكؿ تبعي ىك بمثابة جسر تعبر عميو المسؤكلية
ن
المسؤكؿ األصمي ,الذم صدر منو الفعؿ الضار(ُ).
سادسا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
إف سائؽ سيارة اإلسعاؼ ما ىك إال عامؿ عند ك ازرة الصحة ,مأمكر بأكامرىا ,فإف أخطأ ,فالمتحمؿ

لخطئو بالدرجة األكلى ك ازرة الصحة ,كما مر معنا مف ضماف النبي –صمى اهلل عميو سمـ -لخطأ مف ىـ

دائما ,بؿ إذا
تحت إمرتو ,ككما أسمفنا ,فالمسؤكلية ىنا تبعية ,يعني :إف الضماف ال يستقر عمى ك ازرة الصحة ن
ع عميو بما ضمنت لممضركر.
بدا ليا تقصير سائقيا أك تعديو أك استيتاره فإف ليا الرجك ى
أما إذا جعمنا ك ازرة الصحة بمعزؿ عف خطأ سائقيا ,كحممنا السائؽ كؿ األخطاء ,فميس ىذا مف العدؿ,

إجبار لك ازرة الصحة عمى أف تختار ليذه المينة
نا
تأسيسا أك
كىذا مظنة ضياع حقكؽ الناس ,ثـ إف في ىذا
ن
أمير السائقيف.
فالسائؽ يجب عميو أف يتحمؿ المسؤكلية الجزائية الجنائية عف الحادث ,مف سجف أك تعزير ,إذا كاف

مبدئيا المسؤكلية
نتيجة تيكر أك خطأ منو ,كمالؾ السيارة –ك ازرة الصحة في مسألتنا -يجب عميو أف يتحمؿ
ً
المالية عف األضرار التي يمحقيا سائقو كأجيره بالناس ,ثـ يرجع عميو إف كاف لو ماؿ.
كلنتصكر أف طائرة يصيبيا حادث ,يذىب مف جرائو عشرات الضحايا؛ بؿ ربما مئات ,ثـ تقكؿ شركة
الطيراف التي تتبع ليا الطائرة ,كيتبع ليا قبطانيا :إنني غير مسؤكلة ,الحقكا قائد الطائرة!! ,أيف يككف مكقع

ىذا مف المعقكؿ ,كمف ثـ فما الفرؽ بيف قائد الطائرة كسائؽ سيارة اإلسعاؼ؟!.

قاؿ العز بف عبد السبلـ -رحمو اهلل" :-فصؿ فيما تعرؼ بو مصالح الداريف ومفاسدىما:
أما مصالح الداريف كأسبابيا كمفاسدىا فبل تعرؼ إال بالشرع ,فإف خفي منيا شيء طمب مف أدلة

الشرع ,كىي الكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس المعتبر كاالستدالؿ الصحيح.

كأما مصالح الدنيا كأسبابيا كمفاسدىا فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنوف المعتبرات,
فإف خفي شيء مف ذلؾ طمب مف أدلتو ,كمف أراد أف يعرؼ المتناسبات كالمصالح كالمفاسد راجحيما
)ُ)

الفعؿ الضار كالضماف فيو ,مصطفى الزرقا ص (ُُٔ).
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كمرجكحيما فميعرض ذلؾ عمى عقمو ,بتقدير أف الشرع لـ يرد بو ,ثـ يبني عميو األحكاـ ,فبل يكاد حكـ منيا

يخرج عف ذلؾ إال ما تعبد اهلل بو عباده ,كلـ يقفيـ عمى مصمحتو أك مفسدتو ,كبذلؾ تعرؼ حسف األعماؿ
كقبحيا"(ُ).

***

)ُ) القكاعد الكبرل ,العز بف عبد السبلـ (ُ.)َُ/
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المطمب الثاني
حكـ التأميف عمى المسعفيف مف اإلصابات واألخطار
أوًال_ صورة المسألة:
مف المعمكـ أف بعض الدكؿ تقكـ بإجبار الشركات عمى تأميف عماليا؛ حيث تقكـ الشركة بدفع مبمغ

مف الماؿ عف كؿ عامؿ ,ثـ يكضع ىذا المبمغ عند جية تسمى صندكؽ الضماف االجتماعي ,كىذا الصندكؽ
تابع لمدكلة ,ككذلؾ يأخذكف عف كؿ شير جزنءا مف راتب العامؿ ,كيضعكنو في ىذا الصندكؽ مف أجؿ أف
يحصؿ العامؿ عمى التأميف الصحي.
يراد بالتأميف عمى األشخاص :التأميف مف األخطار التي تتصؿ باإلنساف نفسو مف حيث حياتو أك
صحتو أك سبلمتو.
التأميف عمى الحياة(ُ) ,كالتأميف مف الحكادث الجسمانية(ِ).
التأميف:
كيشمؿ ىذا
ى
ي
كلبعث الطمأنينة في نفكس المسعفيف كأىمييـ ,تقكـ ك ازرات الصحة بالتأميف عمى حياة المسعفيف بمبالغ
يتقاضكنيا إذا تعرضكا لحكادث كأخطار في عمميـ ,أك إذا عجزكا -بسبب العمؿ -في أبدانيـ.
فما حكـ التأميف عمى المسعفيف مف الحكادث كاألخطار؟.
ىذا ما أسعى لئلجابة عنو مف خبلؿ ىذا المطمب.
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
إف التأميف المعروؼ في بمداننا ينقسـ إلى قسميف:
 _1التأميف االجتماعي ,أو ما يسمى بالتعاوني :كىك أف يتفؽ عدة أشخاص عمى أف يدفع كؿ منيـ
معينا؛ لتعكيض األضرار التي قد تصيب أحدىـ إذا تحقؽ خطر معيف ,كفي الغالب تقكـ عميو الدكلة
اشت ار نكا ن
)ُ)
مبمغا مف
الم ىؤ ِّم يف مقابؿ أقساط ,بأف يدفع لطالب التأميف ,أك لشخص ثالث ن
التأميف عمى الحياة :عقد يمتزـ بمقتضاه ي
المؤ ِّمف عمى حياتو ,أك عند بقائو مدة معينة ,انظر :التأميف التجارم كالتأميف التعاكني ,المكسكعة الميسرة في
الماؿ عند مكت ى

فقو القضايا المعاصرة في المعامبلت المالية ,المجمع الفقيي لمبحكث ص (ّْٕ).
)ِ)

التأميف مف الحوادث الجسمانية :تمتزـ فيو شركة التأميف بدفع مبمغ مف الماؿ إلى المؤمف عميو في حاؿ إصابتو

بحادث جسماني خبلؿ مدة التأميف ,أك إلى المستفيد المعيف إذا مات المشترؾ في التأميف ,انظر :التأميف التجارم كالتأميف

التعاكني ,المكسكعة الميسرة في فقو القضايا المعاصرة في المعامبلت المالية ,المجمع الفقيي لمبحكث ,ص (ّٕٓ).
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كتشرؼ بغير قصد الربح ,كيمكلو المساىـ ,كالدكلة ,كصاحب العمؿ ,أك بعضيـ ,كيحصؿ فيو المساىـ عمى

التعكيض عند تحقؽ شركطو.

ولو صور كثيرة ,منيا:
ُ_ ما يسمى بالضماف االجتماعي ,الذم يشمؿ تعكيض المكظؼ في حاؿ إصابتو بمرض أك عجز

أك إعاقة ,أك كصكلو إلى سف الشيخكخة ,مقابؿ اقتطاع جزء مف راتبو الشيرم.

معينا ,أك بعد قضائو
سنا ن
اتبا لممكظؼ ,عند بمكغو ن
ِ_ نظاـ التقاعد ,الذم تجعؿ الدكؿ مف خبللو ر ن
في الكظيفة مدة معينة ,مقابؿ اقتطاع جزء مف راتبو الشيرم.
ّ_ التأميف الصحي ,الذم تتكفؿ فيو الدكلة بتقديـ العبلج البلزـ لممكظؼ المريض ,مقابؿ قسط شيرم
يدفعو.
ْ_ ككذلؾ ما تقكـ بو بعض الدكؿ مف تأميف لحاالت البطالة ,يتـ مف خبلليا دفع مبالغ مناسبة

ألصحابيا ,إلى أف يجدكا العمؿ المناسب ,أك تأميف لحاالت الكفاة المبكرة بالنسبة لمعكائؿ المتضررة ,أك
التأميف ضد إصابات العمؿ.
أقوؿ :فػالتأميف االجتماعي يقكـ عمى فكرة التضامف االجتماعي؛ لتأميف األفراد الذيف يعتمدكف في
معاشيـ عمى كسب أيدييـ ,مف بعض األخطار التي قد يتعرضكف ليا ,فتعجزىـ عف العمؿ؛ كالمرض
كالشيخكخة كالبطالة كالعجز ,كيككف في الغالب إجبارنيا ,كيشترؾ في دفع القسط مع العامؿ صاحب العمؿ
دائما أكبر نسبة مف أجزاء القسط المدفكع إلى المؤمف.
كالدكلة ,كتتحمؿ الدكلة ن
مظير مف مظاىر السياسة العامة لمدكلة ,فيي التي تخطط برامجو,
نا
كىذا النكع مف التأميف يعتبر
ضمانا لمصالح الطبقات المختمفة في المجتمع ,كرفع مستكاىا ,كقد تككف الدكلة الطرؼ
كتحدد نطاقو؛
ن
المؤمف ,كمف صكر ىذا النكع :التأمينات التقاعدية كاالجتماعية كالصحية ,كغيرىا مف أنكاع التأمينات

العامة(ُ).

وأما عف حكـ مثؿ ىذا النوع مف التأمينات ,فقد قاؿ الشيخ محمد الصديؽ الضرير" :ال أعمـ خبلفنا
بيف الفقياء المعاصريف في جكاز الضماف الصحي بالمعنى الذم بينتو ,كما ال أعمـ خبلفنا في جكاز الضماف

االجتماعي ,كالتأمينات االجتماعية التي يستند كيقكـ عمييا التأميف الصحي ,كقد صدرت ق اررات مف بعض
المجامع اإلسبلمية بجكازىا ,كالدعكة إلى تعميميا"(ِ).
)ُ) انظر :أبحاث ىيئة كبار العمماء (ْ.)ْٓ/

)ِ) مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي (ُّ.)ُّٕٖ/
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أقوؿ :فقد رأينا الشيخ الضرير نقؿ اإلجماع عمى حؿ التأميف التعاكني االجتماعي في زمننا المعاصر.
 _2التأميف التجاري :كىك أف يمتزـ المؤمف بدفع مبمغ ثابت إلى شركة التأميف ,تتعيد –مف خبللو-
شركة التأميف بدفع مبمغ معيف عند تحقؽ خطر معيف ,كيدفع العكض إما إلى مستفيد معيف أك كرثتو أك

شخص المؤمف لو ,كىذا العقد مف عقكد المعاكضات(ُ).

وأما عف حكـ مثؿ ىذا النوع مف التأميف ,فيك حراـ(ِ)؛ وأسباب تحريمو تكمف فيما يمي(:)3
األوؿ :عقد التأميف التجارم مف عقكد المعاكضات المالية االحتمالية المشتممة عمى الغرر الفاحش؛
ألف المستأمف ال يستطيع أف يعرؼ كقت العقد كمقدار ما يعطي ,أك يأخذ ,فقد يدفع قسطنا ,أك قسطيف ,ثـ
شيئا,
المؤمف ,كقد ال تقع الكارثة
تقع الكارثة ,فيستحؽ ما التزـ بو
ِّ
ن
أصبل ,فيدفع جميع األقساط ,كال يأخذ ن

ككذلؾ المؤمف ال يستطيع أف يحدد ما يعطي كيأخذ بالنسبة لكؿ عقد بمفرده ,كقد كرد في الحديث الصحيح

عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -النيي عف بيع الغرر(ْ).

الثاني :عقد التأميف التجارم ضرب مف ضركب المقامرة؛ لما فيو مف المخاطرة في معاكضات مالية,
كمف الغرـ ببل جناية أك تسبب فييا ,كمف الغنـ ببل مقابؿ ,أك مقابؿ غير مكافئ ,فإف المستأمف قد يدفع
قسطنا مف التأميف ,ثـ يقع الحادث ,فيغرـ المؤمف كؿ مبمغ التأميف ,كقد ال يقع الخطر ,كمع ذلؾ يغنـ المؤمف
قمارا ,كدخؿ في عمكـ النيي عف الميسر.
أقساط التأميف ببل مقابؿ ,كاذا استحكمت فيو الجيالة كاف ن

الثالث :عقد التأميف التجارم يشتمؿ عمى ربا الفضؿ كالنساء ,فإف الشركة إذا دفعت لممستأمف ,أك
لكرثتو ,أك لممستفيد أكثر مما دفعو مف النقكد ليا ,فيك ربا فضؿ ,كالمؤمف يدفع ذلؾ لممستأمف بعد مدة,
فيككف ربا نساء ,كاذا دفعت الشركة لممستأمف مثؿ ما دفعو ليا يككف ربا نساء فقط ,ككبلىما محرـ بالنص
كاإلجماع.

كبل منيما فيو جيالة كغرر كمقامرة ,كلـ يبح
الرابع :عقد التأميف التجارم مف الرىاف المحرـ؛ ألف ن

الشرع مف الرىاف إال ما فيو نصرة لئلسبلـ ,كظيكر ألعبلمو بالحجة كالسناف ,كقد حصر النبي -صمى اهلل
عميو كسمـ -رخصة الرىاف بعكض في ثبلثة بقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ال سبؽ إال في خػ ػ ػ ػ ػؼ أك حافر

)ُ) انظر :أبحاث ىيئة كبار العمماء (ْ.)َّٓ /

)ِ) كاف التحريـ في ىذا المؤتمر بإجماع الحاضريف إال الدكتكر مصطفى الزرقا ,انظر :الحاشية التالية.
)ّ)

انظر :قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو األكلى المنعقدة في َُ شعباف ُّٖٗىػ بمكة المكرمة بمقر رابطة

العالـ اإلسبلمي ,قرار رقـ (ٓٓ) مف التحريـ لمتأميف التجارم بأنكاعو.

)ْ) صحيح مسمـ ,كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع الحصاة ,كالبيع الذم فيو غرر (ّ ,)ُُّٓ/حديث رقـ (ُُّٓ).
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محرما.
أك نصؿ)(ُ) ,كليس التأميف مف ذلؾ ,كال شبيينا بو فكاف
ن
الخامس :عقد التأميف التجارم فيو أخذ ماؿ الغير ببل مقابؿ ,كأخذ الماؿ ببل مقابؿ في عقكد
المعاكضات التجارية محرـ ,لدخكلو في عمكـ النيي عف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.
السادس :في عقد التأميف التجارم اإللزاـ بما ال يمزـ شرنعا ,فإف المؤمف لـ يحدث الخطر منو ,كلـ
يتسبب في حدكثو ,كانما كاف منو مجرد التعاقد مع المستأمف عمى ضماف الخطر عمى تقدير كقكعو ,مقابؿ

اما.
مبمغ يدفعو المستأمف لو ,كالمؤمف لـ يبذؿ ن
عمبل لممستأمف فكاف حر ن

الفرؽ بيف التأميف االجتماعي التعاوني والتأميف التجاري الفردي:
ُ_ إف التأميف االجتماعي ال يقصد بو االسترباح مف أقساط المشاركيف فيو ,بؿ تعكد عكائده عمى
المكظفيف المشمكليف بيذا النظاـ.
كىذا بخبلؼ التأميف التجارم الذم يككف مقصكده األكؿ الحصكؿ عمى الربح ,كالفائض فيو يككف مف
نصيب أصحاب شركة التأميف.
جاء في بحث ىيئة كبار العمماء حوؿ التأميف" :إف بيف االجتماعي كالفردم فرقنا:
اخمو شكائب تبعث الريبة في جكازه ,أمكف
فإف ىد ى
فاالجتماعي :القصد األكؿ فيو التعاكف ال التجارةٍ ,
تخميصو منيا.
أما التأميف الفردم :فالقصد األكؿ منو التجارة عمى غير السنف الشرعي ,كال ينفؾ عف الربا كالغرر

كالقمار؛ لقياـ أركانو عمييا"(ِ).

خطر
نا
خاصا بشخص ,يخشى
تأمينا
وقاؿ الدكتور عمي أحمد السالوس" :التأميف االجتماعي ليس
ن
ن
معينا ,حتى يندرج تحت التأميف التجارم ,كانما ىك تأميف عاـ ,ال ييدؼ إلى الربح ,كلكف ييدؼ إلى مساعدة
ن
جدا فيصؿ إلى المبلييف ,مثؿ ما تقكـ بو دكؿ لمتأميف عمى أبنائيا مف
مجمكعة مف األفراد ,قد يكثر عددىـ ن
العماؿ كالمكظفيف ,مما يعرؼ بنظاـ التقاعد أك المعاشات ,فتقتطع مف األجكر كالركاتب نسبة معينة ,فإذا بمغ

)ُ) سنف أبي داكد ,كتاب الجياد ,باب السبؽ (ّ ,)ِٗ/حديث رقـ (ِْٕٓ) ,قاؿ الترمذم :ىذا حديث حسف ,ككذا قاؿ
أيضا ,كقاؿ ابف القطاف –رحمو اهلل :-إنو حديث صحيح ,انظر :البدر المنير في تخريج أحاديث
ابف الصبلح -رحمو اهلل -ن
الشرح الكبير ,ابف الممقف (ٗ.)ُْٗ/
)ِ) أبحاث ىيئة كبار العمماء (ْ.)َّٓ/
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سف التقاعد ,أك كصؿ إلى المعاش يصرؼ لو معاش شيرم ,أك يأخذ مكافأة مالية تساعده في حياتو ,ككذلؾ
ما يعرؼ بالتأمينات االجتماعية ,كالتأمينات الصحية"(.)1

ِ_ إف التأميف االجتماعي يعد مف الرعاية الكاجبة عمى الدكلة لمكاطنييا في حاؿ العجز كالشيخكخة
كالمرض كنحك ذلؾ ,كتأميف مف يعكليـ المكظؼ بعد كفاتو .كالدكلة مسؤكلة عف تأميف حاجات مكاطنييا

األساسية.

ِ
التأميف عمى المسعفيف مف الحوادث واألخطار:
ثالثًا_ حكـ
إف الناظر في بحكث عممائنا المعاصريف لمسائؿ التأميف يجدىـ متفقيف عمى جكاز التأميف االجتماعي
إجماعا ,كمف صكر ىذا التأميف :التأميف عمى العماؿ كالمكظفيف لدل الدكلة ,الذيف
كما أسمفنا كنقمنا فيو
ن
يعممكف في األعماؿ كالكظائؼ الشاقة الخطرة ,كمنيـ ,بؿ عمى رأسيـ المسعفكف.
قاؿ الدكتور وىبة الزحيمي -رحمو اهلل" :-إف التأمينات االجتماعية التي تدفعيا الدكلة أك صندكؽ
المعاشات كالتأميف ,أك مصمحة التأمينات لمعماؿ كالعامميف كالمكظفيف في الدكلة :كميا في تقديرم جائزة؛ ألف

الدكلة ممزمة برعاية مكاطنييا في حاؿ العجز كالشيخكخة كالمرض ,كنحك ذلؾ مف إعاقة العمؿ أك
الكسب"(ِ).

أقوؿ :فقد َّ
عد –رحمو اهلل -التأميف عمى إعاقات العمؿ كاصاباتو مف جممة التأمينات الجائزة ,كىك
عيف ما نريده مف النظر في التأميف عمى المسعفيف.
وجاء في قرار مجمع البحوث اإلسبلمية في مؤتمره الثاني بالقاىرة في المحرـ 1385ىػ /مايو

1965ـ" :نظاـ المعاشات الحككمي ,كما يشبيو مف نظاـ الضماف االجتماعي المتبع في بعض الدكؿ,
كنظاـ التأمينات االجتماعية المتبع في دكؿ أخرل :كؿ ىذا مف األعماؿ الجائزة"(ّ).

ولقد عرض عمى لجنة اإلفتاء بوزارة األوقاؼ الكويتية سؤاؿ عف موضوع التأميف عمى العماؿ ضد

الحوادث واألخطار ,فكاف الجواب عمى النحو التالي:

"يجكز التأميف عمى العماؿ ضد حكادث العمؿ التي تؤدم إلى اإلصابات ,أك الكفاة ,بمبالغ غير

مرتجعة ,ال يستحؽ عمييا فكائد ,كيككف مبمغ التعكيض ال يتجاكز الضرر الفعمي .)ْ("...

)ُ) مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي ,د .عمي أحمد السالكس (صِّٕ).
)ِ) الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,د .كىبة الزحيمي (ٓ.)ُُٔ/
)ّ) فقو النكازؿ ,الجيزاني (ّ.)ِٔٔ/

)ْ) فتاكل ك ازرة األكقاؼ الككيتية ,فتكل رقـ (َِٓٔ).
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ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
إنو ال بأس بالتأميف عمى رجاؿ اإلسعاؼ مف األخطار كالحكادث ,بؿ ىـ أكلى بو مف غيرىـ ,ال سيما

إجماعا مف
في ببلدنا ,فيـ يركف الكيبلت تمك الكيبلت ,كتصيبيـ الحكادث كاألخطار كالجراحات ,كقد رأينا
ن
عممائنا المعاصريف عمى حؿ التأميف االجتماعي التعاكني ,كما يصنع مع المسعفيف ىك مف قبيؿ ىذا النكع.

***
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المبحث الثاني:
أحكاـ الجنايات المتعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ يد المسعؼ ,أمانة أك ضماف؟
نفسا معصكمة.
عضكا
المطمب الثاني :حكـ المسعؼ أتمؼ
معصكما أك ن
ن
ن
ً
المسعؼ.
ض ِّم ىف
المطمب الثالث :عمى مف يقع الضماف إف ي
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المطمب األوؿ
حكـ يد المسعؼ ,أمانة أو ضماف؟
أوًال_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
إف الكبلـ في تضميف المسعفيف مف عدمو استثناء مف األصؿ ,كليس ىك األصؿ.
فإف األصؿ الذم اتفؽ عميو العقبلء –دكف ريبة -أف الطبيب أك المسعؼ مؤتمف عمى مريضو أمانة
طمبا لؤلجر ,فإنو داخؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ
عظيمة ,حريص عمى مداكاتو ,بؿ إنو يتفنف في ىذا؛ ن

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ (ُ).

وجو الداللة :قاؿ الشوكاني –رحمو اهلل" :-اإلحياء ىنا عبارة عف الترؾ كاإلنقاذ مف ىمكة"(ِ).
كاف المسعؼ مف جممة مف ينقذ الناس ,بؿ إنو في كثير مف األحاييف ليبذؿ ركحو كميجتو مف أجؿ

أجرا.
إحياء نفس معصكمة أك النجاء بيا ,كيا هلل ما أعظميا مف مينة ,كأعظـ بمينة اإلسعاؼ ن

واف المتقرر عند فقيائنا باإلجماع أف يد الطبيب –كمف جممة أىؿ الطبابة في زماننا المسعفكف -يد
أمانة ,ال ضماف عمييا إال و
بتعد أك تقصير أك استيتار أك تعمد إيذاء ممف نزعت مف قمبو الرحمة عمى عباد

اهلل المعصكميف .واليؾ بياف أقواؿ الفقياء:

قاؿ أبو محمد البغدادي الحنفي –رحمو اهلل" :-الفصاد كالحجاـ كالختاف –كىؤالء مف جممة أىؿ

الطبابة -ال يضمنكف بسراية فعميـ إلى اليبلؾ ,إذا لـ يجاكز المكضع المعتاد المعيكد المأذكف فيو ,كىي

معركفة ,كلك شرط عمييـ العمؿ السميـ عف السراية بطؿ الشرط ,إذ ليس في كسعيـ ذلؾ"(ّ).

أقوؿ :الحظ قكلو –رحمو اهلل" :-ال يضمنكف بسراية فعميـ إلى اليبلؾ ,إذا لـ يجاكز" ,فإنو لـ يضمف
إال بالمجاكزة ,كالمجاكزة التعدم ,كلكنو نبو عمى أف مف شرط عمييـ السبلمة فشرطو باطؿ ,ال اعتبار لو؛

ألنو قؿ مف يضمف ىذا ,فالطبيب سبب ,كالشافي ىك اهلل -تعالى.-

قاؿ الدردير –رحمو اهلل" :-ككذا الختاف كالطب ,فبل ضماف إال بالتفريط"(ْ).

)ُ) [المائدة.]ِّ :

)ِ) فتح القدير ,الشككاني (ِ.)َْ/

)ّ) مجمع الضمانات ,البغدادم الحنفي ص (ْٕ).
)ْ) الشرح الكبير ,الدردير (ْ.)ِٖ/
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وقاؿ الدسوقي –رحمو اهلل -في جممة حديثو عما يضمف الطبيب وما ال يضمف" :الفرض أنو لـ

ضررا ,كانما قصد نفع العميؿ ,أك رجا ذلؾ ,كأما لك قصد ضرره ,فإنو يقتص منو ,واألصؿ عدـ
يقصد
ن
العداء ,إف ادعى عميو ذلؾ"(ُ).
ضامنا حتى يتعدل,
قمت :الحظ قكلو –رحمو اهلل" -األصؿ عدـ العداء" ,كىذا يعني أف الطبيب ليس
ن
أك يقصر أك يتعمد األذل ,ثـ قاؿ –رحمو اهلل" :-كأما لك قصد ضرره ,فإنو يقتص منو" ,ينبو –رحمو اهلل-
ىنا بكبلمو عمى االستثناء أك الحاالت الشاذة التي خرجت عف األصؿ ,فإنيا تقمب يدم المسعؼ أك الطبيب

بدال مف ككنيا يد أمانة.
يد ضماف ,ن
بؿ مف ادعى عمى طبيب أك مسعؼ التعدم ,فإنو –كالحالة ىذه -مطالب بالبينة عمى ادعائو ,كال

يطالب المسعؼ أك الطبيب بشيء؛ لككف األصؿ فيو عدـ االعتداء ,كىذا ما رمز لو بقكلو" :واألصؿ عدـ
العداء ,إف ادعى عميو ذلؾ".
حر أك فصده أك حجمو ببل تقصير,
وقاؿ الشيخ زكريا األنصاري –رحمو اهلل" :-كاف ختف األجير نا
عبدا ,كال تقصير ,فمات ,أك بزغ -أم شرط -دابة ببل تقصير ,فماتت ,لـ
ككذا إف كاف المفعكؿ بو ذلؾ ن
يضمف؛ لعدـ ثبكت اليد عمى الحر ,كلعدـ التفريط في غيره"(ِ).

أقوؿ :فقد رأينا في كبلمو –رحمو اهلل -بكضكح تضميف الخاتف –كىك مف جممة األطباء كما
تقصير فبل ضماف.
المسعؼ -عند التقصير فقط ,أما إذا لـ يكف ثىَّـ
ه
وقاؿ ابف قدامة –رحمو اهلل" :-كال ضماف عمى حجاـ ,كال ختاف ,كال متطبب ,إذا عرؼ منيـ حذؽ

الصنعة ,كلـ تجف أيدييـ"(ّ).

أقوؿ :كمعناه :أف ىؤالء إذا فعمكا ما أمركا بو ,لـ يضمنكا بشرط أف يككنكا ذكم حذؽ في صناعتيـ,
كليـ بيا بصارة كمعرفة؛ كلـ تجف أيدييـ ,فإف جنت كانكا متعديف.
ثانيا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
إف يد المسعؼ يد أمانة ال ضماف عمييا إال بالتعدم أك التقصير ,كالتعدم كالتقصير كتعمد اإليذاء قؿ

أف يكجد عند المسعفيف ,بؿ ربما ينعدـ -إال مف شذ-؛ لما عرؼ عنيـ مف الحرص عمى نفع مرضاىـ ,كىـ
محؿ حسف الظف ,كلذلؾ فقد رأينا الفقياء يعتبركف أيدييـ يد أمانة ال ضماف.
)ُ) حاشية الدسكقي (ْ.)ّٓٓ/

)ِ) أسنى المطالب ,زكريا األنصارم (ِ.)ِْٓ/
)ّ) المغني ,ابف قدامة (ٓ.)ّٖٗ/
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المطمب الثاني
نفسا معصومة
عضوا
حكـ المسعؼ أتمؼ
معصوما أو ً
ً
ً
أوًال_ بياف حرمة جسد المسمـ(:)1
إف لجسد المسمـ كركحو حرمةن عظيمةن عند اهلل –تبارؾ كتعالى ,-دلت عمى ذلؾ نصكص الكتاب

كالسنة ,كحذرت العباد مف االستخفاؼ بيا ,كتكعدت مف سعى في ىبلؾ األركاح كاألجساد –بغير حؽ-
بشديد العذاب كأليمو ,قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ (ِ) ,كقكلو –عميو الصبلة
كالسبلـ -كما في الصحيحيف مف حديث عبد اهلل بف مسعكد –رضي اهلل عنو( :-ال يحؿ دـ امرئ مسمـ,

يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل ,إال بإحدل ثبلث :الثيب الزاني ,كالنفس بالنفس ,كالتارؾ لدينو المفارؽ

لمجماعة)(ّ).

كألجؿ ذلؾ ,فإنو ال يجكز لئلنساف أف يقدـ عمى العبث بأجساد الناس.
كلما يك ًجدت الحاجة الداعية إلى العبلج كالتداكم ,أجازت الشريعة لممسعفيف كاألطباء كمساعدييـ
اإلقداـ عمى فعؿ الجراحة كمعالجة المصابيف كالجرحى كالمرضى.
كالجرح محرـ عمى الكافة ,كلكف لما كانت حياة اإلنساف أك راحتو قد تتكقؼ عمى عممية جراحية ,فقد

أبيح لمطبيب بصفة خاصة جرح المريض إلنقاذه مف آالمو أك إلنقاذ حياتو؛ ألف الضركرات تبيح
المحظكرات ,كألف الشريعة تحض عمى التداكم مف األمراض ,كتكجب عمى المرء أف ال يمقي بنفسو إلى

التيمكة ,فإحداث الجرح يحقؽ مف أغراض الشارع دفع الضركرة ,كالتداكم مف المرض ,كانقاذ النفس مف
اليمكة.
منطقيا أف ال يؤدم الفعؿ المحرـ إال
كاذا كاف الفعؿ المحرـ قد أبيح؛ لتحقيؽ مصمحة معينة ,فقد كجب
ن
لتحقيؽ المصمحة التي أبيح مف أجميا ,فإف ارتكب الفعؿ لغرض آخر فيك جريمة ,فالطبيب الذم يجرح

)ُ) انظر :أحكاـ الجراحة الطبية ,محمد بف محمد المختار الشنقيطي ص (ُْٓ).
)ِ) [األنعاـ.]ُُٓ :
)ّ)

ركاه البخارم ,كتاب الديات ,باب قكؿ اهلل تعالى" :أف النفس بالنفس كالعيف بالعيف كاألنؼ باألنؼ كاألذف باألذف

كالسف بالسف كالجركح قصاص فمف تصدؽ بو فيك كفارة لو كمف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأكلئؾ ىـ الظالمكف" [المائدة]ْٓ :
(ٗ ,)ٓ/حديث رقـ (ٖٕٖٔ) ,كركاه مسمـ ,كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب ما يباح بو دـ المسمـ
(ّ ,)َُِّ/حديث رقـ (ُٕٔٔ).
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اجبا كمؼ بو ,فعممو مباح ,كلكنو إذا جرح المريض بقصد قتمو فيك قاتؿ كعممو
يضا بقصد عبلجو يؤدم ك ن
مر ن
جريمة(ُ).
ميما ,البد مف الحذر منو ,ككضع الزكاجر الكفيمة بدفع ضرره؛ ذلؾ أف
لكف الشريعة راعت نا
أمر ن
األطباء كمساعدييـ كالمسعفيف بشر ,يعترييـ ما يعترم النفس البشرية الضعيفة ,فقد يخرجكف في بعض
طمبا
األحياف عف القيكد الشرعية ,كيتجاكزكنيا ِّ
معرضيف أجساد الناس كأركاحيـ لميبلؾ كالتمؼ المحقؽ ,إما ن
كبغيا كاعتداء عمى الناس.
لعرض مف الدنيا كجاىيا مف ماؿ أك شيرة أك دعاية ,أك إس ارفنا ن

لذلؾ فإف الشريعة لـ تغض الطرؼ عف ىذه النكعية التي تتيدد أركاح الناس كأجسادىـ بالتمؼ

كاليبلؾ ,بؿ كضعت زكاجر كعقكبات بدنية كمالية كتعزيرية مناسبة لكؿ حادثة أك جريمة.

فاعتنى فقياء الشريعة ببياف القكاعد العامة التي تتفرع عنيا أحكاـ متعمقة بتضميف الطبيب ,بؿ نجد
(ِ)

مف الفقياء

مف نص عمى مسائؿ معينة في الضماف تحمؿ الطبيب فييا مسؤكلية كاممة عف نتيجة أفعالو

التي خرج فييا عف حدكد ىذه المينة الشريفة الرفيعة؛ كتمزـ أصحابيا بتحمؿ تبعاتيا ,كرد الحقكؽ المترتبة

عمييا إلى أصحابيا مف مرضى كذكييـ كاممة غير منقكصة ,ال ىيظممكف كال ييظممكف ,كىذا مف شمكلية
الشريعة ,كفي تقرير ىذه المسؤكلية ,حفظ لؤلركاح البشرية ,مف تبلعب بعض األطباء بيا ,كحض ليـ عمى
التنبو إلى كاجبيـ ,كاتخاذ الحيطة البلزمة في صناعتيـ المتعمقة بحياة الناس(ّ).
المسعؼ أو نفسو:
ثانيا_ حكـ المسعؼ يتمؼ عضو
ً
َ
إف الخطأ في مينة الطب أمر محتمؿ ككارد ,فالمسعفكف كمساعدكىـ بشر يعترييـ ما يعترم غيرىـ مف
خطأ أك نسياف.
فإذا قاـ مسعؼ بمعالجة مريض ,كترتب عمى ذلؾ تمؼ عضك أك عاىة أك نحك ذلؾ ,فبل يخمك ىذا

المسعؼ مف أف يككف ِّ
جاىبل بأصكليا ,كلـ ييعرؼ عنو ممارسة اإلسعاؼ
دعيا عمى مينة اإلسعاؼ كالطب
ن
مشيكدا لو بالكفاءة في مينتو.
كال الطب قبؿ ذلؾ مف قبؿ أىؿ االختصاص ,أك أف يككف مسعفنا حاذقنا
ن

)ُ) انظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي ,عبد القادر عكدة (ُ.)َْٕ/

)ِ) سيأتي معنا -قر نيبا -جممة مف نصكص الفقياء ,كالتي تكضح اعتناءىـ بيذه المسألة ,كقد مر معنا جممة منيا في
المطمب األكؿ مف ىذا المبحث.
)ّ) انظر :أحكاـ الجراحة الطبية ,محمد بف محمد المختار الشنقيطي ص (ُٖٓ كما بعدىا).
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فاألوؿ_ كىك مف أكىـ الناس بأنو مسعؼ مطبب -كليس كذلؾ -كيدخؿ فيو مف عالج حالة في غير
اختصاصو ,فيذا يضمف ما يترتب عمى عبلجو مف تمؼ عضك أك عاىة أك أم ضرر يمحقو بالمريض

باإلجماع؛ لقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ( :-مف تطبب ,كال يعمـ منو طب ,فيك ضامف)(ُ).

اختصاصا ليس لو دراية بو ,أك لو بو
طبيبا ,أك تكمؼ
فقولو( :تطبب) ,أم :تكمؼ الطب كلـ يكف ن
ن
دراية ال تؤىمو إلى القياـ بمعالجة مثؿ ىذه الحالة ,فيؤالء يضمنكف خطأىـ كعمدىـ.
وجو الداللة :قاؿ الخطابي -رحمو اهلل -معمقًا عمى الحديث" :ال أعمـ خبلفًا في المعالج إذا تعدل,
عمبل ال يعرفو و
متعد ,فإذا تكلد مف فعمو التمؼ ضمف الدية
فتمؼ المريض ,كاف
عمما أك ن
ن
ضامنا ,كالمتعاطي ن
كسقط عنو القكد؛ ألنو ال يستبد بذلؾ دكف إذف المريض ,كجناية الطبيب في قكؿ عامة الفقياء عمى
عاقمتو"(ِ).

وقاؿ ابف القيـ –رحمو اهلل -عف الطبيب الجاىؿ" :فإذا تعاطى الطب كعممو ,كلـ يتقدـ لو بو معرفة,

فقد ىجـ بجيمو عمى إتبلؼ األنفس ,كأقدـ بالتيكر عمى ما لـ يعممو ,فيككف قد غرر بالعميؿ ,فيمزمو الضماف

لذلؾ ,وىذا إجماع مف أىؿ العمـ"(ّ).

جاىبل,
لكف ابف القيـ –رحمو اهلل -فصؿ في موضع آخر حالة ما إذا كاف المسعؼ أو الطبيب
ً

واعتبر في ذلؾ عمـ المريض بجيمو لمتطبيب أو عدـ عممو ,فقاؿ –رحمو اهلل:-
"متطبب جاىؿ باشرت يده مف يطبو ,فتمؼ بو فيذا:

 _1إف عمـ المجني عميو أنو جاىؿ ال عمـ لو ,كأذف لو في طبو لـ يضمف ,كال تخالؼ ىذه الصكرة
غر العميؿ ,كأكىمو أنو طبيب ,كليس كذلؾ.
ظاىر الحديث ,فإف السياؽ كقكة الكبلـ يدؿ عمى أنو َّ
 _2كاف ظف المريض أنو طبيب ,كأذف لو في طبو ألجؿ معرفتو ,ضمف الطبيب ما جنت يده ,ككذلؾ

إف كصؼ لو دكاء يستعممو ,كالعميؿ يظف أنو كصفو لمعرفتو كحذقو ,فتمؼ بو ,ضمنو ,كالحديث ظاىر فيو

أك صريح"(ْ).

)ُ) سنف أبي داكد ,كتاب الديات ,باب فيمف تطبب بغير عمـ فأعنت (ْ ,)ُٗٓ/حديث رقـ (ْٖٔٓ) ,كقاؿ األلباني –
رحمو اهلل :-حديث حسف ,كلو شاىد مرسؿ في سنف أبي داكد ,حديث رقـ (ْٕٖٓ) بإسناد حسف فيتقكل بو كيعتضد ,كنصو:
(أيما طبيب تطبب عمى قكـ ,ال يعرؼ لو تطبب قبؿ ذلؾ فأعنت فيك ضامف) ,كقد حسنو األلباني –رحمو اهلل.-
)ِ) معالـ السنف ,الخطابي (ْ.)ّٗ/

)ّ) الطب النبكم ,ابف القيـ ص (َُّ).
)ْ) المرجع السابؽ ص (َُْ).
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أقوؿ :فقد رأيت في كبلمو النص عمى عدـ الضماف إف عمـ المريض بجيؿ الطبيب ,ثـ أذف لو في

التطبيب؛ ألنو مم و
ؽ بنفسو إلى التيمكة ,كىك مف المسعؼ فعؿ مأذكف لو فيو.

والثاني_ المسعؼ الحاذؽ المشيود لو بالكفاءة ,فإنو ينقسـ إلى عدة أقساـ مف حيث الضماف

وعدمو:

قاؿ ابف القيـ –رحمو اهلل -في أقساـ ىذا الصنؼ وضمانو(:)1
أحدىا :طبيب

(ِ)

حاذؽ أعطى الصنعة حقيا ,كلـ تجف يده ,فتكلد مف فعمو المأذكف فيو مف جية

الشارع ,كمف جية مف يطبو تمؼ العضك أك النفس ,أك ذىاب صفة ,فيذا ال ضماف عميو اتفاقًا ,فإنيا سراية

مأذكف فييا  ,كىذا كما إذا ختف الصبي في كقت ,كسنو قابؿ لمختاف ,كأعطى الصنعة حقيا ,فتمؼ العضك أك
الصبي ,لـ يضمف ,ككذلؾ إذا بط مف عاقؿ أك غيره ما ينبغي بطو في كقتو عمى الكجو الذم ينبغي فتمؼ
بو ,لـ يضمف.

قاؿ ابف قدامة –رحمو اهلل" :-كال ضماف عمى حجاـ ,كال ختاف ,كال متطبب ,إذا عرؼ منيـ حذؽ

الصنعة ,كلـ تجف أيدييـ"(ّ).

والخبلصة :إف الطبيب إذا راعى حقو في عممو ,ثـ نتج عف فعمو ضرر لحؽ المريض ,كال يمكف
االحتراز عنو ,فبل ضماف عميو؛ ألف الطبيب إذا كاف يستعمؿ حقو في حدكده المشركعة ,فيك يقكـ بكاجبو

في الكقت نفسو ,كاألصؿ أف الكاجب ال يتقيد بكصؼ السبلمة ,كعممو بعض الفقياء بما عرؼ في الفقو مف
أف شرط الضماف عمى األميف -كالمسعؼ أميف كما أسمفنا -باطؿ(ْ).

القسـ الثاني :طبيب حاذؽ ,أذف لو ,كأعطى الصنعة حقيا ,لكنو أخطأت يده ,كتعدت إلى عضك

صحيح فأتمفو ,مثؿ :أف سبقت يد الخاتف إلى الكمرة(ٓ) ,فيذا يضمف ,ألنيا جناية خطأ.

القسـ الثالث :الطبيب الحاذؽ الماىر بصناعتو ,اجتيد فكصؼ لممريض دكاء ,فأخطأ في اجتياده,
فقتمو ,فيذا يضمف الدية عمى اختبلؼ فيمف يتحمميا ,آلعاقمة أـ اإلماـ؟.
)ُ) انظر :الطب النبكم ,ابف القيـ ص (َُّ كما بعدىا).

)ِ) كمثمو المسعؼ ,فيك مف أىؿ الطب ,لكف كما أسمفنا في الفصؿ التمييدم ,فإف كممة مسعؼ لـ تكف معركفة عندىـ

حتما.
بيذا المصطمح ,كأما مف حيث المعنى فإنو داخؿ في أىؿ الطب ن
)ّ) المغني ,ابف قدامة (ٓ.)ّٖٗ/

)ْ) انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ٕ ,)َّٓ/بداية المجتيد ,ابف رشد (ِ.)ٗ/

مجاز تسمية لمكؿ باسـ الجزء ,كالجمع
نا
)ٓ) ال َكمرة :الكمرة الحشفة كزننا كمعنى ,كربما أطمقت الكمرة عمى جممة الذكر
يك يمر ,انظر :المصباح المنير ,الفيكمي ,مادة ىك ىم ىر (ِ.)ُْٓ/
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القسـ الرابع :طبيب حاذؽ ,أعطى الصنعة حقيا ,فقطع ًسمعة

(ُ)

مف رجؿ أك صبي ,أك مجنكف بغير

صبيا بغير إذف كليو ,فتمؼ ,فقاؿ أصحابنا :يضمف؛ ألنو تكلد مف فعؿ غير
إذنو ,أك إذف كليو ,أك ختف
ن
مأذكف فيو ,كاف أذف لو البالغ ,أك كلي الصبي كالمجنكف ,لـ يضمف ,كيحتمؿ أال يضمف مطمقنا؛ ألنو محسف,
كما عمى المحسنيف مف سبيؿ.

غالبا -إلى خركجو عف
أقوؿ :كالمسعؼ أك الطبيب الذم يضمف ما يحدث لمريضو ,مرجع ذلؾ  -ن
معا.
أصكؿ المينة نظرنيا أك
ن
تطبيقيا أك ىما ن
فاألوؿ :كىك خركجو عف األصكؿ العممية مف الناحية النظرية مثؿ :مف يقكـ بكصؼ دكاء أك بعمؿ

جراحة جرل العمؿ بيا حقبة مف الزمف ,ثـ ألغيت بسبب كجكد البديؿ عنيا ,فيذه الجراحة أك الكصفة إذا قاـ

خارجا عف األصكؿ العممية مف
الطبيب بيا مع عممو بإلغائيا كامكاف قيامو بفعؿ البديؿ عنيا ,فإنو يعتبر
ن
الناحية النظرية إذا طبؽ معمكمات تمؾ الجراحة عمى الكجو المطمكب فيك ضامف؛ لمخالفتو األصكؿ العممية,
كاف كاف غير مخالؼ مف الناحية العممية.
والثاني :خركجو عف األصكؿ العممية مف الناحية التطبيقية كقيامو بعممية معتبرة مف الناحية النظرية,
كلكنو خرج عف طريقة تطبيقيا الصحيح عند أىؿ االختصاص ,كشقو في غير مكضع الشؽ المعتبر لمعممية,

ائدا عف القدر المطمكب ,فيك ضامف لمخالفتو في الناحية العممية دكف الناحية العممية.
أك شقو نا
قدر ز ن

والثالث :خركجو عف األصكؿ العممية مف ناحية النظرية كالتطبيؽ ,كأكثر ما يككف ذلؾ عند قياـ
مستندا عمى اجتيادات شخصية ,دكف مراعاة لمضكابط كالحدكد التي ينبغي مراعاتيا
الطبيب بجراحة لممريض
ن
في أثناء أداء الجراحة ,كىذه أشد حاالت المخالفة التي تقع مف األطباء لجرأتيـ كاستخفافيـ بيذه المينة
معا.
العظيمة ,فيك مخالؼ مف الناحية العممية كالعممية ن
ىذا ,واف كؿ ما سبؽ الحديث عنو قد كاف في إطار ما إذا أذف المريض أو وليو بالمداواة والعبلج,

وأما في الحاالت العاجمة التي ال يمكف فييا انتظار الحصوؿ عمى إذف المريض ,وىو في الغالب عمؿ
المسعفيف في زماننا ,بؿ إني أستطيع الجزـ بأف جؿ عمميـ عمى ىذا النحو ,إف لـ يكف كمو ,فنقوؿ:
إف الشريعة اإلسبلمية لـ تيمؿ ذلؾ ,كاف سمفنا قد نظركا في ىذه المسألة ,فقد قاؿ ابف القيـ –رحمو

اهلل -في كتابو الماتع النافع القيـ "إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف" ,في مبحث" :جرياف العرؼ مجرل
النطؽ" بعد كبلـ طكيؿ فيما جرل فيو العرؼ مجرل النطؽ:
)ُ)
مع ُة :خراج كييئة الغدة تتحرؾ بالتحريؾ .قاؿ األطباء :ىي كرـ غميظ ممتزؽ بالمحـ يتحرؾ عند تحريكو كلو
ِّ
الس َ
غبلؼ ,كتقبؿ التزايد؛ ألنيا خارجة عف المحـ ,كليذا قاؿ الفقياء :يجكز قطعيا عند األمف ,انظر :المصباح المنير ,الفيكمي

مادة سمع (ُ.)ِٖٓ/
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ضياعا,
"كمنيا :لك رأل شاة غيره تمكت ,فذبحيا حفظنا لماليتيا عميو ,كاف ذلؾ أكلى مف تركيا تذىب
ن

كاف كاف مف جامدم الفقياء مف يمنع ذلؾ كيقكؿ :ىذا تصرؼ في ممؾ الغير ,كلـ يعمـ ىذا اليابس أف
التصرؼ في ممؾ الغير إنما حرمو اهلل تعالى لما فيو مف اإلضرار بو ,كترؾ التصرؼ ىاىنا ىك اإلضرار.
غبلما ,فكقعت األكمة في طرفو ,فتيقف أنو إف لـ يقطعو سرت إلى نفسو فمات ,جاز
كمنيا :لك استأجر
ن
لو قطعو ,كال ضماف"(ُ).
إلى آخر ما ذكره في الفركع في ىذا البحث القيـ ,ككاف قد تعرض لمثمو مف قبؿ ابف حزـ الظاىرم في

ضرسا كجعة ,أك متأكمة بغير إذف
يدا فييا أكمة ,أك قمع
كتابو القيـ "المحمى" فقاؿ ما نصو" :مف قطع ن
ن

صاحبيا ,قاؿ أبك محمد :قاؿ اهلل تعالى :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ

ﯹﭼ(ِ) ,كقاؿ تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(ّ).
فالكاجب استعماؿ ىذيف النصيف مف كبلـ اهلل تعالى ,فينظر ,فإف قامت بينة ,أك عمـ الحاكـ أف تمؾ

اليد ال يرجى ليا برء ,كال تكقؼ ,كأنيا ميمكة كالبد ,كال دكاء ليا إال القطع ,فبل شيء عمى القاطع ,كقد
أحسف؛ ألنو دكاء ,كقد أمر رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -بالمداكاة.
قاطعا بو عف صبلتو ,كمصالح أمكره ,فيذا تعاكف عمى
كىكذا القكؿ في الضرس إذا كاف شديد األلـ
ن
البر كالتقكل  ...قاؿ عمي :فمف داكل أخاه المسمـ كما أمره اهلل تعالى عمى لساف نبيو -عميو الصبلة
كالسبلـ -فقد أحسف ,قاؿ اهلل تعاؿ ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ(ْ).
أحيانا ,كال يقطع شغمو عف صبلتو,
كأما إذا كاف يرجى لؤلكمة برء أك تكقؼ ,ككاف الضرس تتكقؼ
ن
كمصالح أمكره ,فعمى القاطع كالقالع :القكد؛ ألنو حينئذ و
متعد ,كقد أمر اهلل –تعالى -بالقصاص في القكد"(ٓ).
كمثؿ ىذا أك أصرح منو فيما يخص بحثنا مف حيث ككنو متعمقنا باإلسعافات األكلية ,كممة ذكرىا
الدسكقي في شرحو لمختصر خميؿ عند قكلو" :كترؾ مكاساة كجبت بخيط كنحكه لجائفة"(ٔ).

)ُ) إعبلـ المكقعيف ,ابف القيـ (ْ.)ُّٔ/
)ِ) [المائدة.]ِ :

)ّ) [البقرة.]ُْٗ :
)ْ) [التكبة.]ُٗ :

)ٓ) المحمى باآلثار ,ابف حزـ (ُُ.)ٖٔ/

)ٔ) مختصر العبلمة خميؿ المالكي ص (ٕٗ).
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جرحا يخشى منو المكت سكاء كاف جائفة أفضت لجكفو أك غير جائفة,
قاؿ" :أم فإذا جرح إنساف ن
حاال
كاقتضى الحاؿ خياطتو بفتمة خيط أك حرير ,كجب عمى كؿ مف كاف معو ذلؾ إذا كاف
مستغنيا عنو ن
ن

محتاجا لو الثكب ,أك لجائفة دابة ال يمكت بمكتيا ,أك كاف معو اإلبرة ,ككاف مكاساة المجركح
كمآال ,أك كاف
ن
ن
بذلؾ ,فإف ترؾ مواساتو بما ذكر ,ومات فإنو يضمف ,كمحؿ الضماف ما لـ يكف المجركح منفكذ المقاتؿ,
كاال فبل ضماف بترؾ المكاساة ,كانما يمزـ األدب بتركيا ,كالدية أك القصاص عمى الجارح ,كما أنو لك كاف

محتاجا لو في نفسو أك دابة يمكت بمكتيا ,كترؾ اإلعطاء حتى مات ,فإنو ال ضماف عميو لعدـ
رب الخيط
ن
كجكب المكاساة عميو حينئذ"(ُ).
قمت :فالمسعؼ بحكـ مينتو قادر عمى المكاساة ,كقادر عمى إنقاذ حياة المريض بالعممية اإلسعافية,
التي ال يحتمؿ المقاـ فييا انتظار إذف كلي األمر ,فيجب عميو المكاساة بما يقدر عميو مف جبر كسر ,أك
كصؿ جرح بخيط أك غيره.

ىذا ,وقد سئؿ سماحة الشيخ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ -رحمو اهلل -سؤ ًاال عمى صمة بما نحف

مريضا ,وحصؿ مف عبلجو تمؼ في الطرؼ أو في النفس ونحو
فيو ,مفاده :ما الحكـ إذا عالج الطبيب
ً
ذلؾ ,ثـ ادعى عمى الطبيب ٍ
بتعد أو تفريط ,وطمب حضوره معو لممحاكمة؟.
فأجاب بقولو" :إنو ال مانع -شرنعا -مف محاكمة الطبيب؛ ألنو كغيره مف الناس ,سكاء حضر بنفسو
ككيبل.
أك ككؿ عنو ن
كاذا حككـ عمى أصكؿ شرعية فقد تثبت براءتو ,كقد يداف ,كاذا أديف فميس عميو غير الكفارة ,كىي:

عتؽ رقبة مؤمنة ,فإف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف ,كعميو الدية ,كتحمميا العاقمة إذا بمغت الثمث فأكثر,
ىذا إذا لـ يتعمد.
كجنس محاكمة الطبيب كتضمينو إذا تعدل أك فرط منصكص عمييا في كبلـ العمماء ,كاألصؿ فييا
حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف تطبب كلـ يعمـ

منو الطب قبؿ ذلؾ فيك ضامف).

فيذا الحديث الجميؿ يفيد بمنطوقو ومفيومو :أف الذيف يعالجوف الناس ينقسموف إلى أقساـ:
القسـ األوؿ :ما أفاده منطكؽ الحديث ,كىك :أف مف تعاطى مينة الطب كىك جاىؿ فيك ضامف كؿ

ما تمؼ بسببو مف النفس فما دكنيا ,كىذا بإجماع أىؿ العمـ ,كيككف ضمانو بالدية ,كيسقط عنو القصاص؛

)ُ) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ,الدسكقي (ِ.)ُُِ/
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ألنو ال يستبد بالمعالجة دكف إذف المريض؛ لكف إف كاف المريض يعمـ منو أنو جاىؿ ال عمـ لو بالطب ,كأذف

مقدما عمى ما يحصؿ منو ,كىك بالغ عاقؿ ,فبل ضماف عمى الطبيب في ىذه الحالة.
لو في معالجتو ن

القسـ الثاني :عكس األكؿ ,كىك ما أفاده مفيكـ الحديث ,كىك ما إذا كاف الطبيب حاذقنا ,كأعطى
الصنعة حقيا ,كلـ ً
تجف يده ,أك يقصر في اختيار الدكاء المبلئـ بالكمية كالكيفية ,فإذا استكمؿ كؿ ما يمكنو,
كنتج مف فعمو المأذكف مف المكمؼ أك كلي غير المكمؼ تمؼ النفس أك العضك ,فبل ضماف عميو اتفاقنا؛ ألنيا
سراية مأذكنة فيو كسراية الحد كالقصاص.
القسـ الثالث :طبيب حاذؽ أعطى الصنعة حقيا ,كلكنو أخطأ في إعطاء الدكاء أك في صفة
استعمالو ,أك جنت يده إلى عضك صحيح فأتمفتو ,أك مات بسببو ,مثؿ :أف يعطيو مف البنج أكثر مما
يستحؽ ,أك قبؿ أف يفحص المريض ,كيعرؼ مقدار ما يتحممو بدنو ,كمثؿ ما إذا جنى الخاتف عمى حشفة

المختكف ,أك تعدل القبلع إلى ضرس صحيح ,فقمعو يظنو الضرس المختؿ ,كنحك ذلؾ مما ذكره العمماء
رحميـ اهلل ,فيذا الطبيب جنى جناية خطأ ,ال يمكف أف تيدر ,بؿ ىي مضمكنة ,فإف كانت أقؿ مف ثمث

الدية ففي ماؿ الطبيب خاصة ,كاال فعمى عاقمتو"(ُ).)ِ(,
ثالثًا_ ثمرة المسألة المبحوثة:

جاىبل باإلسعافات كأحكاليا ,فأخطأ فخطؤه مضمكف باتفاؽ أىؿ العمـ ,كأما إذا
إف المسعؼ إذا كاف
ن

كاف حاذقنا –كىذا ىك الظف -فقاـ بما تقتضيو الصنعة ,كلـ يتجاكز ,كلـ تجف يده ,فبل ضماف عميو باتفاؽ,
كأما إذا كاف حاذقنا فأخطأ أك زلت يده ,أك اجتيد في دكاء أك في كقتو أك في آلية ككمية إعطائو فيضمف,
كقد اختمؼ فيمف يقع عميو الضماف ,كسيأتي.

ابعا_ آداب وجب عمى أىؿ الطبابة العمؿ بيا:
رً
أساسا في عمـ
مف الحؽ عمينا أف نذكر أف فقياء المسمميف اعتبروا الخبرة بالنفوس وأحواليا
ً
آدابا عظيمة ,وفي ذلؾ يقوؿ ابف القيـ –رحمو اهلل وهلل دره:-
الطب ,وقد رسموا لؤلطباء ً
أمر(:)3
"والطبيب الحاذؽ :ىو الذي يراعي في عبلجو عشريف ًا
أحدىا :النظر في نكع المرض مف أم األمراض ىك؟.
)ُ) ىذه المسألة محؿ خبلؼ بيف الفقياء ,كسيأتي الكبلـ عمييا في المطمب التالي.
)ِ) فتاكل الطب كالمرض ,المجنة الدائمة (ُ.)ُُٖ/

)ّ)
طبيبا ,فممو درؾ كعمى اهلل أجرؾ ,كحقيؽ بنا أف نفخر بإرثؾ ,كقد سطرتيا في
لما قرأتيا قمت :أعظـ بابف القيـ ن

رسالتي ,مع أني أنتكم عدـ التطكيؿ ,لكنيا كممات عظيمات نافعات فيما نحف فيو معبرات ميمات.
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الثاني :النظر في سببو مف أم شيء حدث ,كالعمة الفاعمة التي كانت سبب حدكثو ما ىي؟.
الثالث :قكة المريض ,كىؿ ىي مقاكمة لممرض ,أك أضعؼ منو؟ فإذا كانت مقاكمة لممرض ,مستظيرة
ساكنا.
عميو ,تركيا كالمرض ,كلـ يحرؾ بالدكاء ن
الرابع :مزاج البدف الطبيعي ما ىك؟.
الخامس :المزاج الحادث عمى غير المجرل الطبيعي.
السادس :سف المريض.
السابع :عادتو.
الثامف :الكقت الحاضر مف فصكؿ السنة كما يميؽ بو.
التاسع :بمد المريض كتربتو.
العاشر :حاؿ اليكاء في كقت المرض.
الحادي عشر :النظر في الدكاء المضاد لتمؾ العمة.
الثاني عشر :النظر في قكة الدكاء كدرجتو ,كالمكازنة بينيا كبيف قكة المريض.
الثالث عشر :أال يككف كؿ قصده إزالة تمؾ العمة فقط ,بؿ إزالتيا عمى كجو يأمف معو حدكث أصعب
منيا ,فمتى كاف إزالتيا ال يأمف معيا حدكث عمة أخرل أصعب منيا ,أبقاىا عمى حاليا ,كتمطيفيا ىك

الكاجب ,كىذا كمرض أفكاه العركؽ ,فإنو متى عكلج بقطعو كحبسو خيؼ حدكث ما ىك أصعب منو.

الرابع عشر :أف يعالج باألسيؿ فاألسيؿ ,فبل ينتقؿ مف العبلج بالغذاء إلى الدكاء إال عند تعذره ,كال
ينتقؿ إلى الدكاء المركب إال عند تعذر الدكاء البسيط ,فمف حذؽ الطبيب عبلجو باألغذية بدؿ األدكية,
كباألدكية البسيطة بدؿ المركبة.

الخامس عشر :أف ينظر في العمة ,ىؿ ىي مما يمكف عبلجيا أك ال؟ فإف لـ يمكف عبلجيا ,حفظ

شيئا.
صناعتو كحرمتو ,كال يحممو الطمع عمى عبلج ال يفيد ن

كاف أمكف عبلجيا ,نظر ىؿ يمكف زكاليا أـ ال؟ فإف عمـ أنو ال يمكف زكاليا ,نظر ىؿ يمكف تخفيفيا

كتقميميا أـ ال؟ فإف لـ يمكف تقميميا ,كرأل أف غاية اإلمكاف إيقافيا كقطع زيادتيا ,قصد بالعبلج ذلؾ ,كأعاف

القكة ,كأضعؼ المادة.
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السادس عشر :أال يتعرض لمخمط قبؿ نضجو باستفراغ ,بؿ يقصد إنضاجو ,فإذا تـ نضجو ,بادر إلى
استفراغو.
السابع عشر :أف يككف لو خبرة باعتبلؿ القمكب كاألركاح كأدكيتيا ,كذلؾ أصؿ عظيـ في عبلج

األبداف ,فإف انفعاؿ البدف كطبيعتو عف النفس كالقمب أمر مشيكد ,كالطبيب إذا كاف عارفنا بأمراض القمب
كالركح كعبلجيما ,كاف ىك الطبيب الكامؿ ,كالذم ال خبرة لو بذلؾ ,كاف كاف حاذقنا في عبلج الطبيعة
كأحكاؿ البدف نصؼ طبيب.

ككؿ طبيب ال يداكم العميؿ ,بتفقد قمبو كصبلحو ,كتقكية ركحو كقكاه بالصدقة ,كفعؿ الخير,

كاإلحساف ,كاإلقباؿ عمى اهلل كالدار اآلخرة ,فميس بطبيب ,بؿ متطبب قاصر.

كمف أعظـ عبلجات المرض فعؿ الخير كاإلحساف كالذكر كالدعاء ,كالتضرع كاالبتياؿ إلى اهلل,

كالتكبة ,كليذه األمكر تأثير في دفع العمؿ كحصكؿ الشفاء أعظـ مف األدكية الطبيعية ,كلكف بحسب استعداد

النفس كقبكليا كعقيدتيا في ذلؾ كنفعو.

الثامف عشر :التمطؼ بالمريض ,كالرفؽ بو ,كالتمطؼ بالصبي.
التاسع عشر :أف يستعمؿ أنكاع العبلجات الطبيعية كاإلليية ,كالعبلج بالتخييؿ ,فإف لحذاؽ األطباء

أمكر عجيبة ال يصؿ إلييا الدكاء ,فالطبيب الحاذؽ يستعيف عمى المرض بكؿ معيف.
في التخييؿ نا

دائر عمى ستة أركاف :حفظ الصحة
العشروف- :كىك مبلؾ أمر الطبيب -أف يجعؿ عبلجو كتدبيره نا
المكجكدة ,كرد الصحة المفقكدة بحسب اإلمكاف ,كازالة العمة ,أك تقميميا بحسب اإلمكاف ,كاحتماؿ أدنى
المفسدتيف إلزالة أعظميما ,كتفكيت أدنى المصمحتيف لتحصيؿ أعظميما ,فعمى ىذه األصكؿ الستة مدار
(ُ)

العبلج ,ككؿ طبيب ال تككف ىذه أخيتو

التي يرجع إلييا ,فميس بطبيب ,كاهلل أعمـ"(ِ).

وقمت في نفسي :و
كآه لك أنزلنا كبلـ ابف القيـ عمى بعض أطباء زماننا ,ألخرجناىـ -إال مف رحـ اهلل-
مف زمرة األطباء الكامميف ,ككضعناىـ في أنصاؼ األطباء عمى حد تعبيره -رحمو اهلل كغفر لنا كلو.-
جانبا األحكاؿ النفسية لمرضاىـ ,كال يعممكف عمى
فإف أطباء ىذا الزماف -إال مف رحـ ربي -يطرحكف ن
تقكيتيا ,كقد كثرت أخطاؤىـ ,حتى أخرجتيـ -أك تكاد -عف أصؿ عظيـ ,ىك أشرؼ ما ينبغي أف يتصؼ بو

األطباء ,قصدت الحذؽ كالتبصر كالفطانة كالزكانة.

)ُ) األخية بزنة أبية :الحرمة كالذمة ,انظر :الطب النبكم ,ابف القيـ ص (َُٖ).
)ِ) الطب النبكم ,ابف القيـ ص (َُٔ.)َُٕ-
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أمور ميمة ,وىي:
زد عمى ما ذكر ابف القيـ –رحمو اهللً -ا
ُ -أف يبدأ المسعؼ إسعافو كلمممة جراح مريضو بقكؿ( :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ).
ِ -أف ال يكشؼ عف العكرة إال بقدر ما تستدعيو المعاينة؛ ألف الضركرة تقدر بقدرىا.
ّ -أال يصؼ دكاء مف المحرمات لغير ضركرة ممحة.
ْ -أال ينيي حياة مريض ميؤكس مف شفائو متعذب مف آالمو بأم كساطة ,بؿ يساعده في تخفيؼ

آالمو كتيدئة نفسو ,حتى يأتي أجمو المحتكـ.

ٓ -أف تراعى أحكاـ اإلسبلـ في فحص الجنس لمجنس اآلخر.
ذلؾ أف األصؿ في الشريعة عدـ جكاز معاينة الرجؿ كمداكاتو المرأة غير المحرـ أك العكس ,كيستثنى

مف ذلؾ حاالت الضركرة ,كعدـ تكفر طبيبة تثؽ المريضة بميارتيا الطبية ,أك عدـ طبيبة مختصة
اختصاصا.
كاختصاص الطبيب المعالج ليا ,إذا كاف مرضيا يتطمب
ن

فالضركرات تبيح المحظكرات ,كالضركرة تقدر بقدرىا ,كمف الكاجب كجكد شخص ثالث عند فحص

الطبيب لمنساء ,كبالعكس ,تجنبان لمخمكة بيف ,ما قدر المسعؼ عمى ذلؾ.

عمى أنو في الحاالت اإلسعافية المستعجمة ,يجكز لمجنس معالجة الجنس اآلخر بغض النظر عف

كجكد شخص ثالث ,فإف الضركرات تبيح المحظكرات ,كسيأتي بحث ىذه المسائؿ فيما بعد إف شاء اهلل.

امتثاال
قدرا ,كأنو إنما يفعؿ ما يفعؿ
ن
ٔ_ كعميو -أعني الطبيب -أف يعتقد أف طبو ال يرد قضاء كال ن
ألمر الشرع ,كأف اهلل تعالى أنزؿ الداء كالدكاء ,كما أحسف قكؿ ابف الركمي(ُ):
غمط الطبيب عمي غمطة يم ً
كرد *** عجزت مكارده عف اإلصدار
كالناس يمحكف الطبيب كانما *** غمط الطبيب إصابة األقدار

***
)ُ) معيد النعـ كمبيد النقـ ,السبكي ص (َُّ).
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المطمب الثالث
ِ
المسعؼ؟
ض ِّم َف
عمى مف يقع الضماف إف ُ
أوًال_ بياف كوف الدية واجب ًة:
أجمع الفقياء عمى أف الطبيب إذا أخطأ لزمتو الدية ,مثؿ أف يقطع الحشفة في الختاف ,كما أشبو ذلؾ؛

ألنو في معنى الجاني خطأ.

كال خبلؼ أنو إذا لـ يكف مف أىؿ الطب أنو يضمف؛ ألنو متعد ,كالضماف في ماؿ ,كقد كرد في ذلؾ

مع اإلجماع حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :مف
تطبب ,كلـ يعمـ منو قبؿ ذلؾ الطب فيك ضامف)(ُ).

كال خبلؼ أنو إذا لـ يكف مف أىؿ الطب أنيا في مالو ,عمى ظاىر حديث عمرك بف شعيب(ِ).
كأجمع أىؿ العمـ عمى أف دية الخطأ عمى العاقمة(ّ).
والسؤاؿ ىنا :ىؿ ينسب الخطأ الذم أخطأه المسعؼ لنفسو؟ كحينيا تدم عاقمتو؟ أـ لكلي األمر؛ ألنو
عامؿ عنده كبإشرافو ,فيدم قتيمو خطأن مف بيت الماؿ؟.
ثانيا_ مف يضمف خطأ المسعؼ في إسعافو؟
ً
سبؽ كتحدثنا في مطمب "الضامف في حكادث سيارات اإلسعاؼ"(ْ)عف قاعدة مسؤكلية المتبكع عف فعؿ

تابعو ,كحتى ال نكرر الكبلـ كنقع في اإلطالة ,نقكؿ:

متعمدا لئلتبلؼ ,فتضمف ك ازرة الصحة ,كمف ثـ ليا الرجكع عمى المسعؼ بما
إذا كاف المسعؼ
ن
ضمنت لممضركر ,كالمسؤكلية ىنا أصمية.
مخطئا في اإلتبلؼ ,فتضمف ك ازرة الصحة كال ترجع عمى المسعؼ بما ضمنتو ,إال
كاف كاف المسعؼ
ن

أف يظير تعديو أك قصكره ,كالمسؤكلية ىنا تبعية.

)ُ) سبؽ تخريجو كالحكـ عميو ,انظر المطمب السابؽ ص (ُُّ).
)ِ) انظر :بداية المجتيد ,ابف رشد (ْ.)ََِ/

)ّ) اإلشراؼ عمى خبلؼ العمماء ,ابف المنذر (ٖ.)ٕ/

)ْ) انظر :المطمب األكؿ في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثالث.
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ثالثًا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
إف الكبلـ في الثمرة عمى تفصيؿ:
ُ_ إف كاف رجؿ اإلسعاؼ قد أسعؼ في أثناء دكامو الحككمي أك الكظيفي ,فأخطأ ,ضمنت الحككمة

أك المؤسسة التي يتبع ليا ,عمى التفصيؿ السابؽ ,مف النظر في العمد كالخطأ.

تجاال منو في غير دكامو ,فأخطأ ,فضمانو عمى العاقمة ,كىذا
ِ_ كاف كاف رجؿ اإلسعاؼ قد أسعؼ ار ن
محؿ إجماع بيف الفقياء ,قاؿ ابف المنذر –رحمو اهلل" :-كاذا ختف الختاف فأخطأ ,فقطع الذكر أك الحشفة,
أك بعضيا :فعميو عقؿ ما أخطأ بو ,تعقمو العاقمة ,ىذا قكؿ كؿ مف حفظت عنو مف أىؿ العمـ ,مالؾ,
كالشافعي ,كأحمد ,كاسحاؽ ,كأصحاب الرأم"(ُ).

ّ_ كاف كاف رجؿ اإلسعاؼ تعمد اإليذاء ,فضماف تعمده عمى نفسو ,كالعاقمة ال تضمف في العمد.

***

)ُ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ,ابف المنذر (ٕ.)ْْٔ/
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المبحث الثالث:
مسائؿ أخبلقية وقضايا متفرقة متعمقة باإلسعافات األولية ,وفيو ستة مطالب:
ً
المسعفيف ,لمرجؿ كالمرأة.
المطمب األكؿ :حكـ كشؼ العكرات عمى
المسعفة في مقر اإلسعاؼ ,أك خمكتًو معيا في
المطمب الثاني :حكـ مبيت المسعؼ مع
ى
سيارة اإلسعاؼ.
البيكت مف غير استئذاف بغرض اإلسعاؼ.
المطمب الثالث :حكـ دخكؿ المسعؼ
ى
ً
المسعفة دكف إذف زكجيا بغرض اإلسعاؼ.
المطمب الرابع :حكـ خركج المرأة
يض يمكت ,إذا غمب عمى الظف ىمكتو,
المطمب الخامس :حكـ ترؾ المسعؼ المر ى
ً
االشتغاؿ بمريض غيره ,غمب عمى الظف نجاتو.
ك
غصبا
المطمب السادس :حكـ استعماؿ المسعؼ لسيارة أحد المسمميف أك دابتو دكف إذنو أك
ن
بغرض اإلسعاؼ.
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المطمب األوؿ
ِ
المسعفيف
حكـ كشؼ العورات عمى
أوًال_ بياف شرؼ األعراض:
العكرات مف أكثر األمكر حساسية في مجتمعاتنا اإلسبلمية ,كلذا فقد كضعت ليا الشريعة اإلسبلمية
أحكاما لمستر ,كال يحؽ و
ألحد أف يتجاكزىا ,كلعظيـ شأنيا فإف احتراـ تمؾ العكرات كسترىا يمتد إلى أف يدخؿ
ن
اإلنساف قبره.

رجبل كاف أك امرأة -ما يضطره لمجكء إلى أىؿ الطبابة ,كيحتاجكف إلى
كلكف قد يعرض لئلنساف – ن

رجبل ,أك الكشؼ عف المرأة ,كقد قاؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -كما في
الكشؼ عف عكرتو إف كاف ن
حديث عبد اهلل ابف مسعكد –رضي اهلل عنو( :-المرأة عكرة ,فإذا خرجت استشرفيا الشيطاف)(ُ).

كثير في األمراض الجراحية المتعمقة بالمسالؾ البكلية كاألعضاء التناسمية كالكالدة كتصكير
كىذا يحدث نا
األشعة كاإلصابات بالجركح أك الحركؽ أك الكسكر كغيرىا.
كىنا يرد السؤاؿ عف مكقؼ الشرع مف كشؼ المسعؼ عف عكرة المريض في مثؿ ىذه الحاالت التي

يستدعييا فحص المرض أك النظر في اإلصابة.
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ أقوؿ:

ثانيا_ التأصيؿ الفقيي ,وتكييؼ المسألة:
ً
إف األصؿ في الشرع يقتضي حرمة كشؼ اإلنساف عف عكرتو ,كما شيدت بذلؾ نصكص الشرع مف

مثؿ حديث أبي سعيد الخدرم –رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( :-ال ينظر الرجؿ
إلى عكرة الرجؿ ,كال المرأة إلى عكرة المرأة ,كال يفضي الرجؿ إلى الرجؿ في ثكب كاحد ,كال تفضي المرأة إلى
المرأة في الثكب الكاحد)(ِ) ,ككما نص عمى ذلؾ الفقياء –رحميـ اهلل -في تصانيفيـ(ّ).

)ُ( سنف الترمذم ,أبكاب الرضاع (ّ ,)ْٖٔ/حديث رقـ (ُُّٕ) ,كقاؿ :حديث حسف صحيح غريب.
)ِ( ركاه مسمـ ,كتاب الحيض ,باب تحريـ النظر إلى العكرات (ُ ,)ِٔٔ/حديث رقـ (ّّٖ).
)ّ(

انظر :فتح القدير ,الكماؿ بف اليماـ (ٕ ,)ُِْ/مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ُ ,)ُٖ/ركضة الطالبيف ,النككم

(ُ ,)ِِٖ/المبدع شرح المقنع ,ابف مفمح (ُ.)ُّٕ/
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وجو الداللة :قاؿ ابف حجر -رحمو اهلل" :-فيو تحريـ نظر الرجؿ إلى عكرة الرجؿ كالمرأة إلى عكرة

المرأة ,كىذا مما ال خبلؼ فيو ,ككذا الرجؿ إلى عكرة المرأة ,كالمرأة إلى عكرة الرجؿ حراـ باإلجماع"(ُ).

بؿ لقد نقؿ ابف ُج َزٍي -رحمو اهلل -اإلجماع عمى وجوب سترىا ,فقاؿ" :أما المستكر فيك العكرة,
إجماعا"(ِ).
كيجب سترىا عف أعيف الناس
ن
مستثنى مف حكـ
إال أف الفحص الطبي لغرض معرفة مرض ما ,أك لغرض تطبيب إصابة ما يعتبر
ن
ذلؾ األصؿ؛ كذلؾ لمكاف الضركرة كالحاجة الداعية إليو ,كالقاعدة الشرعية تقكؿ" :الضركرات تبيح
المحظكرات"(ّ) ,كتقكؿ" :الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة"(ْ) ,كتقكؿ" :الضركرة تقدر

بقدرىا"(ٓ)  ,كغيرىا مف القكاعد الفقيية التي ترفع الحرج ,مستندة في ذلؾ إلى األصؿ الذم ال محيد عنو ,كىك

قكلو تعالى :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(ٔ).
ممقيا بنفسو إلى التيمكة ,كاألخذ
فاإلنساف إذا أصيب بمرض أك جراحة ,فيجب عميو التطبب ,كاال كاف ن
باألسباب حتـ الزـ ,ال ينافي التككؿ.
فيك -كالحالة ىذه -مضطر إلى الكشؼ عف عكرتو إف احتاج لذلؾ ,كىك معذكر شرنعا ,بؿ كمأذكف لو
في الكشؼ.
قاؿ العز بف عبد السبلـ -رحمو اهلل" :-ستر العكرات كالسكءات كاجب ,كىك مف أفضؿ المركءات
كأجمؿ العادات ,كال سيما في النساء األجنبيات ,لكنو يجوز لمضرورات والحاجات.
أما الحاجات فكنظر كؿ كاحد مف الزكجيف إلى صاحبو  ...ككذلؾ نظر الشيكد لتحمؿ الشيادات,

ونظر األطباء لحاجة المداواة ,كالنظر إلى الزكجة المرغكب في نكاحيا قبؿ العقد  ...ككذلؾ يجكز النظر
إلقامة شعائر الديف كالختاف كاقامة الحد عمى الزناة ,كاذا تحقؽ الناظر إلى الزانييف مف إيبلج الحشفة في

الفرج حرـ عميو النظر بعد ذلؾ ,إذ ال حاجة إليو ,ككذلؾ لك كقؼ الشاىد عمى العيب ,أك الطبيب عمى الداء
فبل يحؿ لو النظر بعد ذلؾ؛ ألنو ال حاجة إليو لذلؾ ,ألف ما أحؿ إال لضركرة أك حاجة يقدر بقدرىا كيزاؿ
بزكاليا.

)ُ( فتح البارم ,ابف حجر (ٗ.)ّّٖ/

)ِ( القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص (َْ).

)ّ( األشباه كالنظائر ,ابف نجيـ ص (ّٕ).

)ْ( األشباه كالنظائر ,السيكطي ص (ٖٖ) ,األشباه كالنظائر ,ابف نجيـ ص (ٖٕ).
)ٓ(

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ,د .محمد مصطفى الزحيمي (ُ.)ّٗٓ/

)ٔ( [المائدة.]ٔ :
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وأما الضرورات فكقطع السمع الميمكات ,ومداواة الجراحات المتمفات ,كيشترط في النظر إلى السكءات
لقبحيا مف شدة الحاجة ما ال يشترط في النظر إلى سائر العكرات ,ككذلؾ يشترط في النظر إلى سكءات

النساء مف الضركرة كالحاجة ما ال يشترط في النظر إلى سكءات الرجاؿ؛ لما في النظر إلى سكءاتيف مف
خكؼ االفتتاف ,ككذلؾ ليس النظر إلى ما قارب الركبتيف مف الفخذيف كالنظر إلى األليتيف"(ُ).

وجو كبلمو :قد بيف –رحمو اهلل -أف نظر الطبيب أك المسعؼ إلى عكرة مريضو لمداكاة جراحة كغيرىا
يعتبر مما استثني مف حكـ األصؿ –أال كىك حرمة النظر إلى العكرات-؛ كذلؾ لمكاف الضركرة كالحاجة.
وقد اتفقت كممة الفقياء كما أسمفنا عمى حرمة النظر إلى العورات ,كما اتفقت كممتيـ عمى اإلباحة
()2

عند الحاجة والضرورات

بشروط ستأتي.

قاؿ الشربيني -رحمو اهلل" :-النظر لممداكاة -كفصد كحجامة كعبلج كلك في فرج -فيجكز إلى

حرجا"(ّ).
المكاضع التي يحتاج إلييا فقط؛ ألف في التحريـ حينئذ ن

وقاؿ ابف مفمح -رحمو اهلل" :-لمطبيب النظر إلى ما تدعك الحاجة إلى نظره كلمسو ,حتى داخؿ
الفرج؛ ألنو -عميو السبلـ -لما َّ
سعدا في بني قريظة ,فكاف يكشؼ عف مؤتزرىـ؛ ألنو مكضع حاجة"(ْ).
حكـ ن
حاجة"(ْ).
أقوؿ :فالناظر في كبلميما –رحميما اهلل -يتضح لو بجبلء إباحة الفقياء لمطبيب أك المسعؼ أف
ينظر إلى عكرات المرضى كالمصابيف ,عند الحاجة أك الضركرة.
ثالثًا_ قيود الفقياء وشروطيـ لئلباحة:
ُ _ االقتصار عمى القدر الذم تسد بو الحاجة أك الضركرة دكف زيادة عميو ,كاالقتصار عمى الكقت

المطمكب لمنظر دكف تطكيؿ؛ كذلؾ ألف األصؿ في الشرع حرمة النظر إلى العكرات ,فإذا كجدت الضركرة أك
الحاجة ,استثني مف ذلؾ األصؿ المكضع كالزماف المحتاج إليو ,كبقي غيره عمى األصؿ المقتضي لمحرمة,
عمبل بالقاعدة الشرعية التي سمؼ ذكرىا" :ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا"(ٓ).
كذلؾ ن

)ُ( القكاعد الكبرل ,العز بف عبد السبلـ (ِ.)ُٔٓ/

)ِ( انظر :الحاشية الثانية كالثالثة في الصفحة الثانية مف ىذا المطمب ,كالمكسكعة الككيتية (ّٕ.)ِٖٔ/
)ّ( اإلقناع بحؿ ألفاظ متف أبي شجاع ,الشربيني (ِ.)َْٔ/
)ْ( المبدع ,ابف مفمح (ٔ.)ٖٕ/

)ٓ( انظر :أحكاـ الجراحة الطبية ,محمد بف محمد المختار الشنقيطي ص (ِِٔ).
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شارحا ىذه القاعدة" :إنما يرخص منو القدر الذم تندفع بو الضركرة
قاؿ الشيخ الزرقا -رحمو اهلل-
ً
فحسب ,فإذا اضطر اإلنساف لمحظكر فميس لو أف يتكسع في المحظكر ,بؿ يقتصر منو عمى قدر ما تندفع
بو الضركرة فقط"(ُ).

ِ_ اشتراط كجكد المحرـ عند نظر الطبيب أك المسعؼ لممرأة ,فممرجؿ مداكاة المرأة كعكسو ,كليكف

ذلؾ بحضرة محرـ أك زكج أك امرأة ثقة(ِ).

ّ_ اشتراط الرجؿ لمرجؿ كالمرأة لممرأة في المداكاة كالتطبيب ,إال إف يعدـ ,فيشترط عدـ امرأة يمكنيا
تعاطي ذلؾ مع النساء.
ْ_ إف عدمت المسعفة المسممة ييتكجو إلى المسعفة الكافرة قبؿ التكجو إلى الطبيب المسمـ؛ ألنيا أرفؽ
منو في الممس كالنظر كاالفتتاف كاالشتياء(ّ).
وقد جاء قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي بشأف ضوابط كشؼ العورة
أثناء عبلج المريض ,وىذا نص ما فيو:
محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ ,أما
الحمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده ,سيدنا كنبينا َّ

بعدَّ :
فإف مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو الرابعة عشرة المنعقدة بمكة
المكرمة ,كالتي بدأت يكـ السبت (َِ مف شعباف ُُْٓىػ ُُِٗٗٓ /ُ/ـ) قد نظر في ىذا المكضكع,
كأصدر القرار التالي:

ُ_ األصؿ الشرعي َّأنو ال يجكز كشؼ عكرة المرأة لمرجؿ ,كال العكس ,كال كشؼ عكرة المرأة لممرأة,

كال عكرة الرجؿ لمرجؿ.

ِ_ يؤكد المجمع عمى ما صدر مف مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بق ارره

رقـ ٖٓ/ُِ/ٖٓ( :في ُُُْْ /ُ/ٕ -ىػ) كىذا ,نصو" :األصؿ أنو إذا تكفرت طبيبة مسممة متخصصة,
يجب أف تقكـ بالكشؼ عمى المريضة ,كاذا لـ يتكافر ذلؾ ,فتقكـ بذلؾ طبيبة غير مسممة ,فإف لـ يتكافر ذلؾ

يقكـ بو طبيب مسمـ ,كاف لـ يتكافر طبيب مسمـ ,يمكف أف يقكـ مقامو طبيب غير مسمـ ,عمى أف يطمع مف
جسـ المرأة عمى قدر الحاجة في تشخيص المرض كمداكاتو ,كأال يزيد عف ذلؾ ,كأف يغض الطرؼ قدر

استطاعتو ,كأف تتـ معالجة الطبيب لممرأة ىذه بحضكر محرـ ,أك زكج ,أك امرأة ثقة ,خشية الخمكة".
)ُ( شرح القكاعد الفقيية ,أحمد بف محمد الزرقا ص (ُٕٖ).
)ِ(

اإلقناع بحؿ ألفاظ متف أبي شجاع ,الشربيني (ِ.)َْٔ/

)ّ( اإلقناع بحؿ ألفاظ متف أبي شجاع ,الشربيني (ِ.)َْٔ/
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ّ_ كفي جمي ع األحكاؿ المذككرة ,ال يجكز أف يشترؾ مع الطبيب إال مف دعت الحاجة الطبية الممحة

لمشاركتو ,كيجب عميو كتماف األسرار إف كجدت.

ْ_ يجب عمى المسؤكليف في الصحة كالمستشفيات حفظ عكارت المسمميف كالمسممات ,مف خبلؿ

كضع لكائح كأنظمة خاصة تحقؽ ىذا اليدؼ ,كتعاقب كؿ مف ال يحترـ أخبلؽ المسمميف ,كترتيب ما يمزـ
لستر العكرة ,كعدـ كشفيا أثناء العمميات إال بقدر الحاجة مف خبلؿ المباس المناسب شرنعا.
ٓ_ كيكصي المجمع بما يمي:
كمنيجا كتطبيقنا ,بما يتَّفؽ مع ديننا
فكر
أ_ أف يقكـ المسؤكلكف عف الصحة بتعديؿ السياسة الصحية نا
ن
اإلسبلمي الحنيؼ كقكاعده األخبلقية السامية ,كأف ييكلكا عنايتيـ الكاممة لدفع الحرج عف المسمميف ,كحفظ
كرامتيـ كصيانة أعراضيـ.

ب_ العمؿ عمى كجكد مكجو شرعي في كؿ مستشفى؛ لئلرشاد كالتكجيو لممرضى(.)1
ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
ُ_ إف النظر إلى العكرة محرـ ,كالجكاز استثناء ,كاالستثناء ال يتكسع فيو.
ِ_ إف المرأة عكرة ,كمحؿ مطمع لمرجاؿ بكؿ حاؿ؛ فميذا ال ينبغي ليا أف تمكف الرجاؿ مف الكشؼ

عمييا أك معالجتيا.

ّ_ إذا لـ تكجد المسعفة المطمكبة لمعالجة مصابة أك مريضة ,فبل بأس بمعالجة الرجؿ ليا ,كىذا

أشبو بحاؿ الضركرة ,كلكنو يتقيد بالقيكد التي ذكرناىا؛ فبل يحؿ لممسعؼ أف يرل منيا أك يمس ما ال تدعك
الحاجة إلى رؤيتو أك مسو ,كيجب عمييا ستر كؿ ما ال حاجة إلى كشفو عند العبلج.

كافيا فبل يجكز الكشؼ ,كاذا أمكف معاينة مكضع المرض بالنظر فقط فبل
ْ_ إذا كاف كصؼ المرض ن
يجكز الممس ,كاذا كاف يكفي الممس بحائؿ فبل يجكز الممس بغير حائؿ ,كىكذا.
أمينا غير متيـ في خمقو كدينو ,كيكفي في ذلؾ حمؿ الناس عمى ظكاىرىـ.
ٓ_ أف يككف الطبيب ن
ٔ_ الخمكة بالمرأة األجنبية محرمة شرنعا ,كلك لممسعؼ الذم يعالجيا؛ لحديث ابف عباس –رضي اهلل
عنو -قاؿ :قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ال يخمكف رجؿ بامرأة إال كمعيا ذك محرـ ,كال تسافر المرأة
)ُ( مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي ,د .أحمد عمي السالكس ,ص (َٕٕ) ,كق اررات مجمع الفقو
اإلسبلمي ,القرار رقـ (ٖٓ.)ٖٓ-ُِ-
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إال مع ذم محرـ)(ُ) ,كلحديث أبي أمامة –رضي اهلل عنو -عف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ:

ير
(إياؾ كالخمكة بالنساء ,كالذم نفسي بيده ما خبل رجؿ بامرأة إال دخؿ الشيطاف بينيما ,كألف يزحـ رجؿ خنز نا
متمطخا بطيف أك حمأة خير لو مف أف يزحـ منكبو منكب امرأة ال تحؿ لو)(ِ).
ن
فبل بد مف حضكر أحد معيما ,سكاء كاف زكجيا أك أحد محارميا الرجاؿ ,فإف لـ يتييأ فمف أقاربيا

خطر ال يمكف تأخيره ,فبل أقؿ مف حضكر الممرضة
نا
النساء ,فإف لـ يكجد أحد ممف ذكر ككاف المرض
تفاديا مف الخمكة المنيي عنيا.
كنحكىا ن
كمف المؤسؼ حقنا ,ما نراه مف تساىؿ بعض المسمميف ,الذيف ماتت في قمكبيـ الغيرة –أك كادت-؛ فبل
يتردد أحدىـ في الكشؼ عف محارمو أماـ األطباء ,دكف أف يبذؿ ما يقدر عميو مف األسباب التي يحقؽ بيا

الشركط الشرعية ,كيجعؿ مف األمر ضركرة حقيقية يعتذر بيا أماـ اهلل يكـ القيامة.

فيؿ يا ترل ماتت الغيرة في قمكب بعض المسمميف؟! كىؿ انعدـ الحياء مف بعض نساء المسمميف؟
ؼ ذلؾ بكؿ بركد ,كرمى مف خالفو بالتشدد
حتى ما عدف يجدف أم حرج مف فعؿ ذلؾ!! بؿ منيـ مف ألً ى
كالغمك كالخركج؟!

فضبل عف مخالفتو
كاهلل إف ىذا مف التكسع الذم تأنفو أخبلؽ الرجكلة كالمركءة ,كتأباه الضمائر الحية,
ن

الصريحة ألحكاـ الشريعة التي تدعك إلى العفة كالحشمة كالحياء.

***

)ُ( ركاه مسمـ ,كتاب الحج ,باب سفر المرأة مع محرـ إلى حج كغيره (ِ ,)ٕٖٗ/حديث رقـ (ُُّْ).

)ِ(
جدا,
المعجـ الكبير ,الطبراني (ٖ ,)َِٓ/حديث رقـ (َّٖٕ) ,كفي إسناده عمي بف يزيد األلياني ,كىك ضعيؼ ن

انظر :مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ,الييثمي (ْ.)ِّٔ/
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المطمب الثاني
مسعفة في مقر اإلسعاؼ ,أو خموتو معيا في سيارة اإلسعاؼ
حكـ مبيت المسعؼ مع ال َ
أوًال_ لموسائؿ أحكاـ المقاصد(:)1
لقد جاء اإلسبلـ لحفظ الضركريات الخمس ,كمنيا حفظ النسؿ ,فصاف العرض كحماه بمنع اختبلط
األنساب كمنع الفاحشة المؤدية إلى ذلؾ ,فقاؿ سبحانو :ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ(ِ).
كلما كاف لمزنا كسائمو كذرائعو ,فقد حرـ كؿ كسيمة مكصمة إليو باعتبار أف المقاصد ال يتكصؿ إلييا

إال بأسباب كطرؽ تفضي إلييا ,فالطرؽ كاألسباب تابعة ليا في الحرمة ,فكسائؿ المحرمات كالمعاصي يككف

شيئا فإنو يحرـ طرقو ككسائمو
حكميا في المنع كالكراىية بحسب إفضائيا إلى غاياتيا ,فإذا حرـ اهلل تعالى ن
سدا لمذرائع المفضية إلى المحارـ ,كمف ىذه الذرائع ما ثبت عنو -صمى اهلل عميو
التي تفضي إليو؛ كذلؾ ن
كسمـ -مف تحريـ الخمكة باألجنبية كمف في حكميا ,كلك في إقراء القرآف ,كالسفر بيا كلك إلى الحج؛ كذلؾ

كدفعا ليا متى ما كاف الفعؿ كسيمة
كحسما لمادة اإلفساد,
سدا لذريعة ما يخشى منو مف الكقكع في الفتنة,
ن
ن
ن
لممفسدة ,كاف كاف سمـ منيا في فترة مف الفترات.
ككقارا ,بؿ تمتنع نظرات
كلك نظرنا إلى كاقعنا اليكـ لرأينا أف النساء المصاحبات لمحارميف أكثر حشمة
ن
فضبل عف مبلحقتيف كمطاردتيف ,بخبلؼ النساء المكاتي يتجكلف في األسكاؽ دكف
الغير مف متابعتيف
ن
محارـ.

كمف أجؿ ذلؾ فقد نيى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عف خركج المرأة أك سفرىا دكف محرـ بقكلو( :ال

فصاعدا ,إال كمعيا أبكىا أك ابنيا أك
سفر يككف ثبلثة أياـ
يحؿ المرأة تؤمف باهلل كاليكـ اآلخر أف تسافر نا
ن
زكجيا أك أخكىا أك ذك محرـ منيا)(ّ).
فالمحافظة عمى أعراض المسمميف مف األمكر التي جاءت الشريعة لتحقيقيا ,كلقد سد باب الذرائع

اما؛ إذ لمكسائؿ أحكاـ المقاصد ,كالخمكة بالمرأة
المكصمة إلى انتياكيا ,فالكسيمة المكصمة إلى الحراـ تعتبر حر ن
األجنبية كمف في حكميا يعد مف األمكر المحرمات؛ ألنيا تفضي إلى الكقكع في الحراـ.

)ُ(

القكاعد الكبرل ,العز بف عبد السبلـ (ُ.)ّٓ/

)ِ( [اإلسراء.]ِّ :

)ّ( ركاه مسمـ ,كتاب الحج ,باب سفر المرأة مع محرـ إلى حج كغيره (ِ ,)ٕٕٗ/حديث رقـ (َُّْ).
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ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
اتفؽ الفقياء عمى حرمة خمكة الرجؿ بامرأة ليست زكجة لو ,كال ذات رحـ محرـ ,كىذه الحرمة عمى

اإلطبلؽ ,سكاء أيمنت الفتنة أك لـ تؤمف ,كسكاء يكجدت العدالة أك لـ تكجد ,قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كفي
ىذا الحديث كاألحاديث بعده تحريـ الخمكة باألجنبية ,كاباحة الخمكة بمحارميا ,وىذاف األمراف مجمع

عمييما"(ُ).

وقاؿ ابف تيمية -رحمو اهلل" :-فأما مؤاخاة الرجاؿ النساء األجانب كخمكىـ بيف ,كنظرىـ إلى الزينة

الباطنة منيف :فيذا حراـ باتفاؽ المسمميف ,كمف جعؿ ذلؾ مف الديف فيك مف إخكاف الشياطيف"(ِ).

كقد أكجب العمماء نيي النساء عف اجتماعيف مع الرجاؿ اجتماع مبلصقة؛ ألف ذلؾ كمو محرـ,

كأطمقكا حرمة الخمكة مع الشيكة ,فحرمكا الخمكة بكؿ حيكاف يشتيي المرأة كتشتييو كالقرد(ّ) ,كالخمكة بشيكة

لرجؿ مع رجؿ أك امرأة مع امرأة.

قاؿ ابف القيـ -رحمو اهلل" :-كمف ذلؾ حرمكا خمكة النساء بعضيف ببعض ,إذا خيؼ عمييف

المساحقة"(ْ).

تبعا لما ذكرنا ,فقد قالكا بعدـ جكاز الخمكة بالمرأة لمعبلج إال
كأما الخمكة لمعبلج فحراـ باالتفاؽ كذلؾ ن
(ٓ)
فكعا مف حديث
بحضكر محرـ أك زكج أك امرأة ثقة ؛ ألنو ال يؤمف مع الخمكة مكاقعة المحظكر؛ لما كرد مر ن

جابر –رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فبل
يخمكف بامرأة ليس معيا ذك محرـ ,فإف ثالثيما الشيطاف)(ٔ).

كمما مضى نعمـ أف الفقياء قرركا حرمة الخمكة بالمرأة األجنبية لغرض العبلج ,إال أف يكجد زكج أك

محرـ أك امرأة ثقة.

)ُ( شرح النككم عمى صحيح مسمـ (ُْ.)ُّٓ/

)ِ( مجمكع الفتاكل ,ابف تيمية (ُُ ,)َٓٓ/كانظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ٓ ,)ُِْ/القكانيف الفقيية ,ابف جزم ص
(ُْ) ,اإلنصاؼ ,المرداكم (ٗ.)ُّْ/

)ّ( انظر :الفركع ,ابف مفمح (ٖ.)َُٗ/

)ْ( إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ,ابف القيـ (ٔ.)ُِٓ/

)ٓ( انظر :اإلقناع في حؿ ألفاظ متف أبي شجاع ,الشربيني (ِ ,)َْٔ/اإلنصاؼ ,المرداكم (ٗ.)ُّْ/

)ٔ( مسند اإلماـ أحمد ,)ُٗ/ِّ( ,حديث رقـ (ُُْٓٔ) ,كقد حسنو لغيره محقؽ المسند شعيب األرناؤكط ,كصححو
األلباني رحميما اهلل.
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اردا في سياؽ السعة كالرخاء كاألمف ,فيك -كالحالة ىذه-
أقوؿ :كلكف الناظر في كبلـ الفقياء يجده ك ن
ممنكع كما سبؽ بيانو ,كأما في حالة الضركرات ,كبعد استنفاد كؿ المقدكرات ,فأظف أف األمر يذىب إلى

إجماعا عمى مسألة مف نحو ما ذكرنا فقاؿ" :كيستثنى مف ىذا كمو مكاضع
غير الذم ذكر ,وقد ذكر النووي
ً
الضركرة ,بأف يجد امرأة أجنبية منقطعة في برية كنحك ذلؾ ,فيباح لو استصحابيا ,بؿ يجب عميو إذا خاؼ
عمييا لك تركيا ,وىذا ال خبلؼ فيو ,كيدؿ عميو حديث عائشة -رضي اهلل عنيا -في قصة اإلفؾ"(ُ).

أقوؿ :فالناظر في كبلمو –رحمو اهلل -يبصر بكضكح إباحتو لمخمكة مع األجنبية لمضركرة ,كقد مثؿ
بقصة عائشة –رضي اهلل عنيا -في حادثة اإلفؾ ,حيث حمميا صفكاف –رضي اهلل عنو ,-كانما جاز ذلؾ
لمضركرة ,كما نحف فيو يشبو ىذا ,بؿ إنو أكلى بالجكاز منو ,فاحتمالية ىبلؾ عائشة –رضي اهلل عنيا -بعيدة

في إطار الشؾ ,أما احتمالية ىبلؾ مصابة حاضرة بيف يدم المسعؼ فيي راجحة مظنكنة.

فمثبل :نحف نسمـ بضركرة أال يخمك رجؿ أجنبي بامرأة لمعبلج ,كعميو ,فإف كجدت ام أرة أجنبية مصابة
ً

أك مريضة محتاجة إلى العبلج فبلبد مف كجكد زكج ليا مع المسعؼ ,فإف تعذر فمحرـ ,فإف تعذر فامرأة ثقة,

فإف تعذر فممرضة ,أك مسعفة أنثى ,فإف تعذر فجمع مف الرجاؿ المسعفيف؛ لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ( :ال

يدخمف رجؿ ,بعد يكمي ىذا ,عمى مغيبة(ِ) ,إال كمعو رجؿ أك اثناف)(ّ).

وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-ظاىر ىذا الحديث جكاز خمكة الرجميف أك الثبلثة باألجنبية,
كالمشيكر عند أصحابنا تحريمو ,فيتأكؿ الحديث عمى جماعة يبعد كقكع المكاطأة منيـ عمى الفاحشة؛

لصبلحيـ أك مركءتيـ أك غير ذلؾ"(ْ).

فإف تعذر ,كحتمت الضركرة معالجتيا كمداكاتيا ,فبل بأس بالخمكة؛ كذلؾ ألف الضركرات تبيح

المحظكرات ,كاذا كنا أجزنا ىذا ,فإف الضركرة تقدر بقدرىا ,كال ييتجاكز فيو محميا ,كال ييتكسع فييا ,كليتؽ اهلل
المسعفكف في مثؿ ىذه األحكاؿ.

لذلؾ يمكف القكؿ :إف كجكد مصابة بإصابات شديدة ,يمكف أف ينقميا مسعؼ أجنبي في سيارة

محرما ,أك نبحث ل ػ ػيا
اإلسعاؼ لممستشف ػ ػى لينقذ حياتيا ,كال ننتظر حتى تأتي امرأة لتنقميا ,أك حتى نكجد ليا
ن

)ُ( المجمكع ,النككم (ْ.)ِٕٗ/
)ِ(

مغيبة :ىي التي غاب عنيا زكجيا ,كالمراد غاب زكجيا عف منزليا ,سكاء غاب عف البمد بأف سافر أك غاب عف

المنزؿ كاف كاف في البمد ,انظر :تعميقات محمد فؤاد عبد الباقي عمى صحيح مسمـ (ُْ.)ُٓٓ/

)ّ( ركاه مسمـ ,كتاب السبلـ ,باب تحريـ الخمكة باألجنبية كالدخكؿ عمييا (ُْ ,)ُٓٓ/حديث رقـ (ُِّٕ).
)ْ( شرح النككم عمى صحيح مسمـ (ُْ.)ُٓٓ/
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عف زكج ,مستشيديف بقكؿ اهلل تعالى :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ (ُ).
وجو الداللة" :الحرمات الشرعية جاز أف يسقط اعتبارىا شرنعا لمكاف الضركرة"(ِ).
كيمكف أف نستدؿ لمذم ذكرنا كذلؾ بأف حفظ النفس المعصكمة مف اليبلؾ كالمكت مقدـ عمى حفظ
ً
المسعؼ ,كيؼ كاألغمب أف المسعفيف في مثؿ ىذه األحكاؿ
العرض ,ىذا عمى فرض انتياؾ العرض مف قبؿ
ينشغمكف باإلصابة أك الجراحة كال يمتفتكف إلى الشيكة ,بؿ قد ال تخطر ليـ بباؿ ,سيما كأف الظركؼ التي

جميؿ الذكريات.
يعممكف فييا ظركؼ عصيبة ,تنسي أىكالييا المرىء
ى

قاؿ الدكتور محمد رأفت عثماف -عضو مجمع البحوث اإلسبلمية في مصر" :-الخمكة المحرمة ,ىي
حاؿ كجكد رجؿ مع امرأة أجنبية عنو في مكاف يأمناف مف اطبلع الغير عمييما ,كال يدخؿ عمييما أحد إال

بإذف ,ما يتفؽ مع قكؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ال يخمك رجؿ بامرأة إال ككاف الشيطاف

ثالثيما(ّ)) ,كاذا نظرنا لحالة كجكد المريضة أك المصابة مع المسعؼ في عربة اإلسعاؼ ,فبل يتحقؽ فييا
ىذا المعنى؛ ألف السائؽ مكجكد معيما ,كىك يكشؼ ما يدكر في مرآة سيارة اإلسعاؼ ,كما مف المستبعد أف

يحدث اعتداء عمى المريضة في ىذه الحالة"(ْ).
ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً

إف الناظر في كاقع عربات اإلسعاؼ يستبعد حصكؿ الخمكة؛ لكجكد المسعؼ كالسائؽ كالمريضة أك

المصابة ,كعميو فميست ىذه خمكة شرعية.

قادر عمى
كأما إذا لـ يكف في السيارة إال المسعؼ ,فإنو ال يحؿ لو الخمكة بامرأة أجنبية مصابة ما داـ نا
جمعا مف الرجاؿ ,فإف تعذر كخشي
إيجاد زكجيا معيا أك محرميا ,فإف تعذر عميو ذلؾ فميكجد امرأة ثقة ,أك ن
سكءا فبل بأس بالخمكة ,مع ضركرة أف يتقي اهلل في محارمو ,كليغض بصره ما
مف ازدياد حالة المصابة ن
استطاع ,كال يطمؽ لعينيو العناف؛ كذلؾ لمكاف الضركرة ,فحفظ النفس أرفع منزلة مف حفظ األعراض ,كما

رتب العمماء تمؾ الضركرات الخمس(ٓ).

ثـ إف الخمكة ال تككف في الطرقات ,كانما في البيكت كاألماكف المغمقة ,قاؿ ابف مفمح -رحمو اهلل:-

"سألو المركذم :عف الكحاؿ يخمك بالمرأة كقد انصرؼ مف عنده :ىؿ ىي منيي عنيا؟ قاؿ :أليػ ػ ػ ػ ػس ىي عمى
)ُ( [األنعاـ.]ُُٗ :

)ِ( بدائع الصنائع ,الكاساني (ٓ.)ُِْ/

)ّ) مسند البزار ,مسند عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو ,)ُِٕ/ُ( -حديث رقـ (ُٕٔ).
)ْ) انظر :فتاكل مجمع البحكث اإلسبلمية في مصر.

)ٓ( انظر ترتيبيا ,اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ,اآلمدم (ّ.)ِْٕ/
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ظير الطريؽ؟ قيؿ :نعـ ,قاؿ :إنما الخمكة في البيكت"(ُ).
قمت :ىذا في حاؿ امتؤلت بالذاىب كالجائي ,إال أنو يمكف أف تحصؿ الخمكة في األماكف المفتكحة إذا
قؿ الناس كخمت الطرقات كالزكاياَّ ,
َّ
كقؿ مف فييا.
رجبل كاقفنا مع امرأة في
قاؿ الماوردي -رحمو اهلل -في نصحو لمقائميف عمى أمر الحسبة" :كاذا رأل ن
شارع يطرقو الناس لـ ينكر عميو ,كاف كاف في طريؽ و
خاؿ ,فيك مكضع ريبة ,فينكر ,كيقكؿ :كاف كانت
فصنيا عف مكاقؼ الريب"(ِ).
حرما لؾ ي
ىم ن

مكانا
قمت :فأنت ترل أف ابف مفمح كالماكردم ال يعتبراف الشكارع كالطرقات عند كثرة الذاىبيف كالجائيف ن

ممكنا عند خمك الطرقات,
يصمح لمخمكة ,كأما البيكت كاألماكف المغمقة ,فيي مظنة ىذا األكيدة ,كاف كاف ىذا
ن
تكصيبل لممصاب إلى المستشفى ,كربما ال يككف لقاؤىما بو إال في
كعم يؿ المسعفيف في غالبو ال يعدك ككنو
ن
السيارة في الطرقات ,فإذا كصؿ إلى المستشفى كاف برفقة األطباء كالممرضيف.

***

)ُ) الفركع ,ابف مفمح (ٖ.)ُّٖ/

)ِ) األحكاـ السمطانية ,الماكردم ص (ّٗٓ).
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المطمب الثالث
حكـ دخوؿ المسعؼ بيوت الغير ببل استئذاف بغرض اإلسعاؼ
أوًال_ بياف شرؼ االستئذاف:
يكفي االستئذاف شرفنا أف اهلل نعتو ككسمو بػ ػ "الخير" فقاؿ :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ(ُ).
قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدي -رحمو اهلل" :-يرشد البارم عباده المؤمنيف ,أف ال يدخمكا بيكتنا غير
بيكتيـ بغير استئذاف ,فإف في ذلؾ عدةَ مفاسد:
ُ_ منيا ما ذكره الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -حيث قاؿ( :إنما جعؿ االستئذاف مف أجؿ

البصر)(ِ) ,فبسبب اإلخبلؿ بو ,يقع البصر عمى العكرات التي داخؿ البيكت ,فإف البيت لئلنساف في ستر
عكرة ما كراءه ,بمنزلة الثكب في ستر عكرة جسده.

ِ_ كمنيا :أف ذلؾ يكجب الريبة مف الداخؿ ,كيتيـ بالشر سرقة أك غيرىا؛ ألف الدخكؿ خفية يدؿ عمى

استئناسا؛ ألف
الشر ,كمنع اهلل المؤمنيف مف دخكؿ غير بيكتيـ حتى يستأنسكا ,أم :يستأذنكا ,سمي االستئذاف
ن
بو يحصؿ االستئناس ,كبعدمو تحصؿ الكحشة ,ﭽﯹ ﯺ ﯻﭼ ,كصفة ذلؾ :ما جاء في الحديث:
(السبلـ عميكـ ,أأدخؿ؟)(ّ).
ﭽﯽﭼ أم :االستئذاف المذككر ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ؛ الشتمالو عمى عدة مصالح ,كىك مف
مكارـ األخبلؽ الكاجبة ,فإف أيذف ,دخؿ المستأذف"(ْ).
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
أجمع الفقياء عمى أنو ال يجكز لممرء دخكؿ بيت مسككف غير بيتو إال بعد االستئذاف ,كاإلذف لو

بالدخكؿ ,قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-أجمع العمماء أف االستئذاف مشركع ,كتظاىرت بو دالئؿ القرآف كالسنة
كاجماع األمة"(ٓ).

)ُ( [النكر.]ِٕ :

)ِ( ركاه مسمـ ,كتاب اآلداب ,باب تحريـ النظر في بيت غيره (ّ ,)ُٖٔٗ/حديث رقـ (ُِٔٓ).

)ّ( سنف أبي داكد ,أبكاب النكـ ,باب كيؼ االستئذاف (ْ ,)ّْٓ/حديث رقـ (ُٕٗٓ) ,كصححو الشيخ األلباني.
)ْ( تيسير الكريـ الرحمف ,عبد الرحمف السعدم ص (ٓٔٓ).
)ٓ( شرح النككم عمى صحيح مسمـ (ُْ.)ُُّ/
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وأما حكـ الدخوؿ في بيوت الغير:
أجنبيا أك مف محارمو.
فالداخؿ ال يخمك إما أف يككف
ن
أجنبيا ,فبل يحؿ لو الدخكؿ فيو مف غير استئذاف؛ لقكلو تعالى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ُ_ فإف كاف
ن

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ(ُ) ,قيؿ تستأنسكا :أم

تستأذنكا ,كقيؿ تستعممكا ,كىما متقارباف؛ ألف االستئذاف طمب اإلذف ,كاالستعبلـ طمب العمـ ,كاإلذف إعبلـ,
كسكاء كاف السكف في البيت أك لـ يكف.

كىذا يدؿ عمى أف االستئذاف ليس لمسكاف أنفسيـ خاصة؛ بؿ ألنفسيـ كألمكاليـ؛ ألف اإلنساف كما يتخذ

ستر ألمكالو ,ككما يكره اطبلع الغير عمى نفسو ,يكره اطبلعو عمى أمكالو(ِ).
ستر لنفسو ,يتخذه نا
البيت نا

ِ_ كاف كاف مف محارمو ,فقد استحب الفقياء لو االستئذاف؛ كراىة أف يدخؿ عمى محارمو كىف
عاريات ,أك في حاؿ ال يردف ألحد االطبلع عميو ,كلك مف محارميف ,كىذا يحدث ,فإف األـ أك األخت بؿ

أحيانا ال ترغب في أف يطمع زكجيا منيا عمى أفعاؿ تخصيا ,كىذا ما أرشد إليو النبي –صمى اهلل
كالزكجة
ن
عميو كسمـ ,-فعف عطاء بف يسار –رحمو اهلل( -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -سألو رجؿ ,فقاؿ :يا

رسكؿ اهلل ,أستأذف عمى أمي؟ قاؿ :نعـ ,قاؿ الرجؿ :إني معيا في البيت ,قاؿ :استأذف عمييا ,قاؿ :إني

أخدميا ,قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-أتحب أف تراىا عريانة؟ قاؿ :ال ,قاؿ :فاستأذف عمييا)(ّ).

وجو الداللة :قاؿ محمد بف الحسف الشيباني -رحمو اهلل" :-كبيذا نأخذ ,االستئذاف حسف ,كينبغي أف

يستأذف الرجؿ عمى كؿ مف يحرـ عميو النظر إلى عكرتو كنحكىا"(ْ).

قمت :كاف الناظر إلى كبلـ الفقياء ىذا يستيقف أنيـ إنما أرادكه في حاؿ األمف كالرخاء كاليسر ,كأما في
حاؿ الضركرة كالحاجة ,فالكبلـ غير ىذا ,كاليؾ بياف الحكـ في حالة الضركرة.

)ُ( [النكر.]ِٕ :

)ِ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ٓ.)ُِْ/

)ّ( مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني ,الشيباني ص (َِّ) ,حديث رقـ (َِٗ) ,كاسناده منقطع ,فإف عطاء
ابف يسار لـ يدرؾ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ ,-كقاؿ ابف عبد البر –رحمو اهلل :-مرسؿ صحيح ,كال أعممو يستند مف كجو
صحيح كال صالح ,انظر :جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ,أبك السعادات ابف األثير (ٔ.)ٖٓٔ/
)ْ(

مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني ,الشيباني ص (َِّ).
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ثالثًا_ حكـ دخوؿ البيوت مف غير استئذاف في الضرورات:
ثـ ضرر ,فيجكز بيع ما يخاؼ عميو التمؼ مف األمانػ ػ ػات بغير استئذاف,
إف االستئذاف يسقط إف كاف َّ

دفعا لضرر االنتظار ,ويجوز دخوؿ البيت بغير اإلذف إف كاف
كيجكز لمسمطاف أف يزكج مف غاب كلييا؛ ن
ذلؾ الدخوؿ يمنع مف وقوع جريمة(ُ).
أيضا ما إذا كاف في ترؾ االستئذاف لدخكؿ بيت إحياء لنفس أك ماؿ,
وجاء ً
أيضا" :كيستثنى مف ذلؾ ن
حتى لك استأذف كانتظر اإلذف تمفت النفس كضاع الماؿ"(ِ).
أقوؿ :كيتضح لنا مف خبلؿ النصيف آنفي الذكر أف الفقياء أذنكا في دخكؿ البيكت مف غير استئذاف؛
إف كاف مف كراء الدخكؿ إحياء لنفس معصكمة ,أك إف كاف الدخكؿ يمنع كقكع جريمة ,فإذا انتظرنا االستئذاف

تمفت النفس ,أك كقعت الجريمة ,كىذا عيف ما نتحدث عنو.

صور يباح فييا دخوؿ البيوت مف غير استئذاف غير ما سبؽ ,أذكر منيا:
ًا
ولقد ذكر الفقياء
ُ_ إذا كاف ذلؾ البيت مشرفنا عمى العدك ,فممغزاة دخكلو ليقاتمكا العدك منو.
ثكبا كدخؿ الناىب داره ,فبل بأس بدخكليا ليأخذ حقو؛ ألف مواضع الضرورة مستثناة.
ِ_ نيب منو ن
ّ_ لو مجرل في دار رجؿ أراد إصبلحو ,كال يمكف أف يمر في بطنو ,يقاؿ لرب الدار :إما أف تدعو

يصمحو ,كاما أف تصمحو ,فإف أبى دخكلو أك أف يصمحو دخمو عنكة.

ْ_ َّ
دار كسمميا ,فمممستأجر دخكليا لينظر حاليا ,فإف أبى المؤجر أجبر ,أك دخؿ بغير إذنو.
أجر نا
ٓ_ إذا سقط ثكبو في بيت غيره كخاؼ لك أعممو أخذه ,فمو دخكلو(ّ).
ٔ_ "إذا عرض أمر في دار مف حريؽ أك ىجكـ سارؽ أك ظيكر منكر فيؿ يجب االستئذاف؟ الجكاب:

كؿ ذلؾ مستثنى بالدليؿ"(ْ).

فبلنا في داره خمر ,فمو الدخكؿ مف غير
ٕ_ "لك أخبره عدالف ابتداء مف غير استخبار بأف ن
استئذاف"(ٓ).
)ُ( انظر :المكسكعة الككيتية (ّ.)ُٓٗ/
)ِ(

المرجع السابؽ (ّ.)ُْٖ/

)ّ( انظر :الدر المختار ,ابف عابديف (ٔ.)ُٗٗ/
)ْ( مفاتيح الغيب ,الرازم (ِّ.)ّٓٗ/

)ٓ( التاج كاإلكميؿ ,المكاؽ المالكي (ٖ.)ُٖٕ/
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ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:
بذؿ كسعو في االستئذاف ,فإف تعذر ذلؾ فمو الدخكؿ
إف عمى رجؿ اإلسعاؼ إذا أراد دخكؿ بيت الغير ى
مف غيره ,ال سيما كاف كاف في انتظاره لئلذف ىبلؾ نفس معصكمة ,أك زيادة ضرر اإلصابة ,كالحرمات

الشرعية جاز أف يسقط اعتبارىا شرنعا لمكاف الضركرة(ُ) ,كما أسمفنا.

مع ضركرة عدـ االطبلع عمى أسرار البيت ,كعدـ استخداـ أغراضو إال بقدر الضركرة الممحة.

***

)ُ( انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ٓ.)ُِْ/
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المطمب الرابع
حكـ خروج المرأة المسعفة دوف إذف زوجيا بغرض اإلسعاؼ
أوًال_ بياف أف األصؿ في المرأة القرار في البيت:
األصؿ أف المرأة يجب عمييا القرار في البيت؛ لقكلو تعالى :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭼ(ُ).
وجو الداللة :قاؿ القرطبي -رحمو اهلل" :-معنى ىذه اآلية :األمر بمزكـ البيت ,كاف كاف الخطاب

لنساء النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فقد دخؿ فيو غيرىف بالمعنى ,ىذا لك لـ يرد دليؿ يخص جميع النساء,

فكيؼ كالشريعة طافحة بمزكـ النساء بيكتيف كاالنكفاؼ عف الخركج منيا إال لضرورة"(.)2

وقاؿ ابف كثير -رحمو اهلل" :-قكلو تعالى :ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ ,أم الزمف بيكتكف ,فبل تخرجف لغير
حاجة"(ّ).
كقد جاء في الحديث عف ابف عمر –رضي اهلل عنيما -أف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :اثناف

ال تجاكز صبلتيما رؤكسيما :عبد آبؽ مف مكاليو حتى يرجع إلييـ ,كامرأة عصت زكجيا حتى ترجع)(ْ).

ظا ليا كرعاية لشرفيا ,فقد شرفيا اإلسبلـ بنتنا فحرـ كأدىا,
أقوؿ :األصؿ أف تبلزـ المرأة بيتيا؛ حف ن
أما فأكجب برىا ,كشرفيا زكجة فأمر باإلحساف إلييا كحسف معاشرتيا,
كشرفيا أختنا فأمر بكصميا ,كشرفيا ِّ
أبدا ,فقد
كشرفيا أجنبية عف الرجؿ فمنع مف النظر إلييا ,كليس معنى ىذا أف تبقى حبيسة البيت ,فبل تخرج ن

أجاز ليا الشرع الخركج لحكائجيا ,فالمرأة تخرج مف بيتيا إلى المسجد ,كالى زيارة كالدييا كمحارميا ,كتخرج

لشراء حكائجيا الضركرية ,كتخرج لعمميا إف احتاجت إليو ,كنحك ذلؾ ,كاال كانت عاصية آثمة كما أخبر
النبي –صمى اهلل عمي كسمـ -في الحديث آنؼ الذكر.
كالمرأة ممزمة كمما خرجت أف تستأذف زكجيا في الخركج ,إال ما يتعارؼ عميو مف رضا الزكج بذلؾ

يكميا إلى كظيفتيا ,كال تحتاج كمما
الخركج ,كما لك كانت الزكجة مكظفة ,كقد رضي الزكج بذلؾ ,فيي تخرج ن
ضمنا ,لما رضي بكظيفتيا.
خرجت إلى االستئذاف؛ ألف اإلذف قد حصؿ ليا
ن
)ُ) [األحزاب.]ّّ :

)ِ) تفسير القرطبي (ُْ.)ُٕٗ/

)ّ) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (ّ.)ِْٖ /

)ْ) ركاه الطبراني في األكسط (ْ ,)ٕٔ/كرجالو ثقات ,كصححو األلباني في صحيح الجامع (ُّٔ).
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كيجكز لمزكج أف يمنع زكجتو مف الخركج ,كاذا منعيا فعمييا طاعتو؛ ألف طاعة الزكج فرض ,كال

مستبدا في استخداـ ىذا الحؽ ,فيفرض الحبس عمى زكجتو في بيتيا.
ينبغي أف يككف الزكج
ن

عجكز"(ُ).
نا
قاؿ العيني -رحمو اهلل" :-قاؿ النككم –رحمو اهلل :-ليس لممرأة خير مف بيتيا كاف كانت
كعف ابف مسعكد –رضي اهلل عنو -عف النبي –صمى اهلل عميو كسمـ( :-إف المرأة عكرة ,فإذا خرجت

استشرفيا الشيطاف ,كأقرب ما تككف مف كجو ربيا كىي في قعر بيتيا)(ِ).
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً

لقد اتفؽ الفقياء عمى حرمة خروج المرأة مف بيت زوجيا دوف إذنو ,قاؿ ابف تيمية -رحمو اهلل:-

"فالمرأة عند زكجيا تشبو الرقيؽ كاألسير ,فميس ليا أف تخرج مف منزلو إال بإذنو سكاء أمرىا أبكىا أك أميا أك
غير أبكييا باتفاؽ األئمة"(ّ).

وقاؿ الجصاص -رحمو اهلل" :-األصؿ أف النساء مأمكرات بمزكـ البيت منييات عف الخركج"(ْ).
كمما يدؿ عمى اشتراط إذف الزكج في الخركج حتى لزيارة أىميا ما جاء في الصحيحيف أف عائشة -

رضي اهلل عنيا -قالت لمنبي -صمى اهلل عميو كسمـ -يكـ حادثة اإلفؾ( :أتأذف لي أف آتي أبكم)(ٓ).

وجو الداللة :قاؿ العراقي –رحمو اهلل" :-فيو أف الزكجة ال تذىب إلى بيت أبكييا إال بإذف زكجيا,

بخبلؼ ذىابيا لحاجة اإلنساف فبل تحتاج فيو إلى إذنو"(ٔ).

بؿ لقد عد ابف حجر الييتمي -رحمو اهلل -خروج المرأة مف بيتيا بغير إذف زوجيا مف الكبائر,

ناشزا ,فقاؿ" :الكبيرة الثمانكف بعد المائتيف :نشكز المرأة بنحك خركجيا مف منزليا بغير إذف زكجيا
وسماىا
ً
كرضاه لغير ضركرة شرعية ,كاستفتاء لـ يكفيا إياه ,أك خشية ,كأف خشيت فجرة ,أك نحك انيداـ منزليا"(ٕ).
)ُ)
)ِ)

عمدة القارم ,العيني (ٔ ,)ُٕٓ/كبحثت عف نص النككم في مظانو فمـ أظفر بو.
صحيح ابف خزيمة ,كتاب اإلمامة في الصبلة ,كما فييا مف السنف مختصر مف كتاب المسند ,باب اختيار صبلة

المرأة في بيتيا عمى صبلتيا في المسجد (ّ ,)ّٗ/حديث رقـ (ُٖٓٔ) ,كصححو األلباني.
)ّ) الفتاكل الكبرل ,ابف تيمية (ّ.)ُْٕ/

)ْ) انظر :أحكاـ القرآف ,الجصاص (ّ ,)ّْْ/أسنى المطالب ,األنصارم (ّ,)ِّٗ/

خير" [النكر]ُِ :
)ٓ) ركاه البخارم ,كتاب تفسير القرآف ,باب "لكال إذ سمعتمكه ظف المؤمنكف كالمؤمنات ,بأنفسيـ نا
(ٔ ,)َُُ/حديث رقـ (َْٕٓ) ,كركاه مسمـ ,كتاب التكبة ,باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ (ْ ,)ُِِٗ/حديث رقـ
(َِٕٕ).

)ٔ)

طرح التثريب ,العراقي (ٖ.)ٖٓ/

)ٕ) الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر ,ابف حجر الييتمي (ِ.)ِٕ/
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كصحيحا في كاقع لـ يتمبس بضركرات ,ففي الرخاء
مطمكبا
قمت :كالناظر في اتفاؽ الفقياء يجده
ن
ن
كاليسر ال يختمؼ أحد في أف المرأة ال يجكز ليا الخركج مف بيت زكجيا إال بإذنو ,كاف لـ تفعؿ كانت
عاصية آثمة ,بؿ كفاعمة لكبيرة ,كمستحقة لمعف.

ثالثًا_ حكـ خروج المرأة لمضرورة مف غير إذف زوجيا:
إف الضرورات تبيح المحظورات ,فإذا واجيت المرأة حالة اضطرت فييا إلى الخروج كما في مسألتنا,

فبل بأس بالخروج دوف إذف الزوج ,وأستطيع أف أدعي اتفاؽ الفقياء عمى ىذا ,واليؾ البياف:

فعا
إف الناظر في جؿ أحكاـ الشريعة يرل كبشكؿ كاضح مراعاتيا ألحكاؿ الضركرات كالحاجات ,ر ن

لمتكاليؼ كالمشقات ,كلذا فإف الكبلـ آنؼ ذكره منصرؼ إلى األحكاؿ العادية –غير الضركرية ,-كأما إذا
اضطرت المرأة إلى الخركج ,كأف يككف في خركجيا إنقاذ لنفس معصكمة ,فإف الشريعة تراعي ىذا ,كتأذف
لممرأة بالخركج ببل إذف مف زكجيا؛ ألف شرؼ االستئذاف ربا عميو كزاد شرؼ حفظ النفكس المعصكمة.
كيمكف أف نستدؿ لما ذكرنا بما ثبت عف عائشة –رضي اهلل عنيا -قالت( :خرجت سكدة بعدما ضرب
جسما ,ال تخفى عمى مف يعرفيا ,فرآىا
عمييا الحجاب لتقضي حاجتيا ,ككانت امرأة جسيمة تفرع النساء
ن
عمر بف الخطاب –رضي اهلل عنو ,-فقاؿ :يا سكدة ,كاهلل ما تخفيف عمينا ,فانظرم كيؼ تخرجيف ,قالت:

فانكفأت راجعة ,كرسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -في بيتي ,كانو ليتعشى ,كفي يده عرؽ ,فدخمت ,فقالت:
يا رسكؿ اهلل ,إني خرجت ,فقاؿ لي عمر :كذا ككذا ,قالت :فأكحي إليو ,ثـ رفع عنو كاف العرؽ في يده ما
كضعو ,فقاؿ :إنو قد أذف لكف أف تخرجف لحاجتكف)(ُ).

وجو الداللة :قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كفيو  ...جكاز خركج المرأة مف بيت زكجيا لقضاء حاجة
اإلنساف إلى المكضع المعتاد لذلؾ بغير استئذاف الزكج؛ ألنو مما أذف فيو الشرع  ...فرض الحجاب مما

اختص بو أزكاج النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -فيك فرض عمييف ببل خبلؼ فى الكجو كالكفيف ,فبل يجكز
ليف كشؼ ذلؾ لشيادة كال غيرىا ,كال يجكز ليف إظيار شخكصيف كاف كف مستترات إال ما دعت إليو

الضرورة"(ِ).

أيت مراعاتو لحاؿ الضركرة ,فجكز ليف الخركج كما جكز ليف كشؼ ما دعت إليو
قمت :فقد ر ى
الضركرة.

)ُ) ركاه مسمـ ,كتاب السبلـ ,باب إباحة الخركج لمنساء لقضاء حاجة اإلنساف (ْ ,)َُٕٗ/حديث رقـ (َُِٕ).
)ِ)

شرح النككم عمى صحيح مسمـ (ُْ.)ُُٓ/
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صور يجيز فييا خروج المرأة ببل إذف فقاؿ" :أك خرجت لمطحف أك
ًا
وقد ذكر األنصاري -رحمو اهلل-
الخبز أك شراء ما ال بد منو ,أك خافت مف انيداـ المنزؿ ,أك جبلء مف حكليا مف الجيراف في غيبتو ,أك

انقضت إجارة المنزؿ ,أك رجع معيره"(ُ).

وقاؿ الرحيباني الحنبمي -رحمو اهلل" :-كيحرـ خركجيا -أم الزكجة -ببل إذنو -أم الزكج -أك ببل

ضركرة كإتياف بنحك مأكؿ؛ لعدـ مف يأتييا بو"(ِ).

قمت :رأينا كيؼ أف الفقياء أرخصكا ليف في الخركج في حاالت الضركرة ,كذكركا مف صكر الضركرة
خركجيف لئلتياف بأكؿ ال يأتييف أحد بو ,كانقاذ النفكس المعصكمة أكلى مف ىذا بالجكاز ,إف تكقؼ إنقاذىا
عمى إسعاؼ امرأة كخركجيا مف بيت زكجيا بغير إذنو ,كذكركا كذلؾ جكاز خركجيا منو بغير إذف مف زكجيا

إف خافت مف انيداـ المنزؿ ,كانقاذ النفس المتعرضة لميبلؾ يفكؽ ىذا ,فإف األكؿ مجرد خكؼ محتمؿ ,كأما

مف أصي ب كتعرض لميبلؾ فيك أمر كاقع ,فإف خرجت لذاؾ جاز خركجيا ليذا ,إذ ال قائؿ بالفرؽ ,كالشريعة
ال تفرؽ بيف المتماثبلت ,كال تجمع بيف المتفرقات.
وذكر الكاساني -رحمو اهلل -صكرة جديدة لجكاز خركج المرأة ببل إذف مف زكجيا ,أال كىي إذا كجب

النفير في الجياد لتسمط األعداء كصياليـ عمى المسمميف ,فقاؿ" :إذا عـ النفير ال يتحقؽ القياـ بو إال بالكؿ,

عينا بمنزلة الصكـ كالصبلة ,فيخرج العبد بغير إذف مكاله ,كالمرأة بغير إذف زكجيا؛
فبقي
فرضا عمى الكؿ ن
ن
عينا مستثناة عف ممؾ المكلى كالزكج شرنعا ,كما في
ألف منافع العبد كالمرأة في حؽ العبادات المفركضة ن

الصكـ كالصبلة"(ّ).

قاؿ الغزالي –رحمو اهلل" :-كلكف ال يخرجف إال برضا أزكاجيف  ...كينبغي أف ال تخرج إال و
لميـ ...

كاألمكر التي ليست ميمة تقدح في المركءة كربما تفضي إلى الفساد"(ْ).

وجاء في الموسوعة الكويتية ما نصو" :عمى المرأة أف تستأذف زكجيا لمخركج مف منزلو؛ ألف

احتباسيا حؽ لو ,فإف خرجت مف غير إذنو فمو أف يؤدبيا ,ال يستثنى مف ذلؾ إال حاالت الضرورة أو

الحاجة"(ٓ).

)ُ) أسنى المطالب ,األنصارم (ّ.)ِّٗ/

)ِ) مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ,الرحيباني (ٓ.)ُِٕ/

)ّ) بدائع الصنائع ,الكاساني (ٕ ,)ٖٗ/كانظر :اليداية شرح البداية ,المرغيناني (ِ.)ّٕٖ/
)ْ) إحياء عمكـ الديف ,الغزالي (ِ.)ْٕ/
)ٓ) المكسكعة الككيتية (ّ.)ُٓٓ/
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كقد سئمت المجنة الدائمة لئلفتاء سؤ ناال بيذا الخصكص ,مفاده :ما حكـ خركج المرأة مف بيت زكجيا

مف غير إذنو ,كالمكث في بيت أبييا مف غير إذف زكجيا ,كايثار طاعة كالدىا عمى طاعة زكجيا؟

فأجابت" :ال يجكز لممرأة الخركج مف بيت زكجيا إال بإذنو ,ال لكالدييا كال لغيرىـ؛ ألف ذلؾ مف حقكقو

عمييا ,إال إذا كاف ىناؾ مسوغ شرعي يضطرىا لمخروج"(ُ).

نفسا معصكمة مف ىبلؾ متحتـ.
قمت :كال مسكغ أعظـ شرفنا مف أف تخرج لتينقذ ن
ثـ إف مسألتنا ىذه تطرؽ مف باب آخر ,أال وىو باب النظر في المصالح والمفاسد ,فيؿ مصمحة

طاعة الزوج بعدـ الخروج أولى مف مصمحة إنقاذ نفس معصومة مشرفة عمى اليبلؾ ,أـ العكس؟

أحدا يخالؼ في ككف مصمحة إبقاء النفس المعصكمة كانقاذىا أشرؼ كأكلى بالنظر
أقوؿ :ال أظف أف ن
مف مصمح ة طاعة الزكج في عدـ الخركج ,كيجب اعتبار مصمحة إنقاذ النفكس المعصكمة ,بؿ كيأثـ مف

أىمؿ النظر فييا ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -رحمو اهلل -في اعتبار النظر في المصالح والمفاسد" :إذا
تعارضت المصالح كالمفاسد ,كالحسنات كالسيئات ,أك تزاحمت ,فإنو يجب ترجيح الراجح منيا فيما إذا

متضمنا لتحصيؿ مصمحة كدفع مفسدة ,فينظر في
ازدحمت المصالح كالمفاسد ,فإف األمر كالنيي كاف كاف
ن
مأمكر بو ,بؿ يككف
نا
المعارض لو ,فإف كاف الذم يفكت مف المصالح أك يحصؿ مف المفاسد أكثر لـ يكف
محرما إذا كانت مفسدتو أكثر مف مصمحتو ,لكف اعتبار مقادير المصالح كالمفاسد ىك بميزاف الشريعة"(.)2
ن
ابعا_ شروط ميمة وضعيا الفقياء لخروج المرأة:
رً
تاما(ّ).
ُ_ أف تخرج متسترة ممتزمة بالمباس الشرعي ا
التز نما ن
ِ_ أف ال تتطيب عند خركجيا مف بيتيا ,كأف ال تضع أم نكع مف الزينة عمى كجييا ,إذا أجزنا ليا
الخركج مكشكفة الكجو ,عند أمف الفتنة ,كاف كنت أميؿ إلى كجكب الستر ,في زمف الفتنة كغيره.
ّ_ أف تخرج لؤلمكر الميمة ,كليس ألتفو األسباب.
ْ_ أف تبتعد عف مكاطف الفساد كأماكف االزدحاـ.
رجبل كاف أك امرأة ,كخاصة إذا كانت المرأة شابة.
ٓ_ يفضؿ أف يرافقيا شخص عند خركجيا ,ن
)ُ) فتاكل المجنة الدائمة (ُٗ.)ُٔٓ/
)ِ) الحسبة ,ابف تيمية ص (ُِ).
)ّ)

المباس الشرعي :ىك المباس الفضفاض الصفيؽ الذم ال يصؼ كال يشؼ ,غير الممكف ,كالذم ليس فيو تقميد

لمفاجرات كالكافرات ,كالساتر لجميع األعضاء.
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ٔ_ أف تككف الطريؽ مأمكنة.
ٕ_ أف تككف متبذلة ,رثة الييئة ,قاؿ العيني -رحمو اهلل " :-يجكز ليف أف يخرجف لما يحتجف إليو
(ُ)

مف أمكرىف الجائزة ,بشرط أف يكف
بزينة كال رافعة صكتيا"(ِ).

بذة الييئة خشنة الممبس تفمة الريح مستكرة األعضاء غير متبرجات

ٖ_ كأشرفيا أف ال تخرج إال بإذف زكجيا ,إال إذا اضطرت لمخركج ,قاؿ ابف حجر الييتمي -رحمو

اهلل" :-كاذا اضطرت امرأة لمخركج لزيارة كالد أك حماـ خرجت بإذف زكجيا غير متبيرجة في ممحفة كثياب
شماال ,كاال كانت عاصية"(ّ).
يمينا كال
ن
بذلة ,كتغض طرفيا في مشيتيا ,كال تنظر ن
خامسا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
ً
حاال كالحاؿ الذم ذكرنا في مسألتنا ,فإنو يجب عمييا أف تستأذف زكجيا
إف المرأة المسعفة إذا كاجيت ن

حاضرا ,كقدرت عمى ذلؾ ,فأما إف تعذر فبل بأس بالخركج لئلسعاؼ؛ ألنيا ضركرة ,كالضركرات
إف كاف
ن
تبيح المحظكرات ,كلكف ينبغي أال تغفؿ الشركط التي ذكرنا في الخركج ,كأال تنسى الميثاؽ الذم انعقد بينيا
كبيف زكجيا عمى حفظ شرفيا كعرضيا ,كىذا الذم تقكـ عميو البيكت الشريفة ,كالبد أف تحاكؿ -جيدىا-

االبتعاد عف االختبلط بالرجاؿ ,كاذا انتيت مف عمميا سارعت في الرجكع إلى بيتيا.

ضمنا ,لما تزكجيا كىي تعمؿ في سمؾ
لكف مسألة االستئذاف مف الزكج ربما تككف قد حصمت
ن
ضمنا بيذا الخركج ,فالغرـ بالغنـ ,فكما يغنـ راتبيا آخر الشير ,فعميو أف يغرـ
اإلسعاؼ ,فإنو قد رضي
ن

بسقكط بعض قكامتو كخركجيا لئلسعاؼ دكف إذنو ,فيذا ما يقتضيو عمميا.

***

)ُ) ىذا لفظو -رحمو اهلل ,-جمع "يكف" ثـ أفرد الصفات ,كاف كاف األصؿ أف يتفؽ النعت كالمنعكت في اإلفراد كالتثنية
كالجمع كالتذكير كالتأنيث كما معمكـ في العربية؛ ألنو مف التكابع ,كال أدرم ما كجيو!.
)ِ) عمدة القارم ,العيني (ُٗ.)ُِٓ/

)ّ) الزكاجر ,ابف حجر الييتمي (ِ.)ٕٖ/
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المطمب الخامس
حكـ ترؾ المسعؼ المريض يموت ,إذا غمب عمى ظنو ىمكتو ,واالشتغاؿ بآخر غمب عمى ظنو نجاتو
أوًال_ صورة المسألة:
في خضـ إعداد ىذا البحث تحتـ عمي التكجو إلى بعض دكائر اإلسعاؼ في ببلدنا؛ لمسؤاؿ عف بعض

عمما ,كمف جممة األشياء التي صدمت لما اطمعت
األمكر ,كاالطبلع عمى بعض الحقائؽ التي ال أحيط بيا ن
عمييا ,ترؾ المسعؼ لمريض أك مصاب يمكت إذا غمب عمى ظنو ىمكتو ,كاالشتغاؿ بمريض أك مصاب

آخر غمب عمى ظنو نجاتو.

كبعد السؤاؿ كالتحرم ,تبيف لي كثرة حصكؿ ىذا ,ال سيما في الحركب ,فمف يطمع عمى ىكؿ

اإلصابات التي تحدث في الحركب ,كعمى قمة اإلمكانات في سيارات اإلسعاؼ كمعدات المسعفيف

مؤلما.
اقعا
ن
نتشرا ,كك ن
كالمستشفيات ,يجد ىذا م ن
حقيقيا ن

كعـ االستيداؼ أرجاء الببلد ,ككثرت
مثبل مف العدكَّ ,
فإذا كثرت اإلصابات في المكاف المستيدؼ ن

الجراحات ,تحتـ عمى المسعفيف نقؿ ىؤالء إلى المستشفيات ,كسيارات اإلسعاؼ في تمكـ الحاؿ تشيد قمة

كندرة مقارنة بكثرة اإلصابات ,كحينيا تقتضي شدة المكقؼ كيقتضي ىكلو أف ينظر المسعؼ في المصابيف,
فمف غمب عمى ظنو نجاتو حممو كأسعفو ,كمف غمب عمى ظنو ىمكتو تركو يصارع المكت ,كالقصد شريؼ -

بحسب لقاءاتي مع بعض المسعفيف ,-فيـ يقكلكف :إما أف نشتغؿ بمف ساءت حالتو كغمب عمى الظف ىمكتو,

سكءا فيمحؽ بذاؾ,
كنيمؿ ذاؾ المصاب بإصابة طفيفة ,كالنتيجة أف تزداد حالتو -المصاب إصابة طفيفة -ن
أك أف نحمؿ المصاب بإصابة طفيفة ,كندرؾ حياتو ,كنترؾ ذاؾ لممكت ,فيذا قدره؛ ألنو شبو ميت ,أك ترجح

مكتو عمى نجاتو ,كحينيا نككف قد قدمنا المصمحة الراجحة.

حبل لتمكـ المشكمة ,كىذا ىك
حتما ستجد ن
في الحقيقة إنو سؤاؿ مؤلـ ,فأخبرتيـ أف الشريعة لشمكليا ن
الذم أسعى لئلجابة عنو في ىذا المطمب ,كاهلل المستعاف.
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
طبيا أنو ال يجكز ألم طبيب أف يمتنع عف عبلج مريض ,ما لـ تكف حالتو خارجة عف
مف المعركؼ ن
اختصاصو ,أك قامت لديو أسباب كاعتبارات تبرر ىذا االمتناع ,كلكف يجب عميو أف يسعفو في الحاالت

اما لمحياة اإلنسانية في جميع الظركؼ(ُ)؛ كذلؾ ألمر اهلل -عز كجؿ -كحثو عمى إحياء النفكس,
الطارئة احتر ن

)ُ) انظر :المادة (ِٓ) مف قانكف مزاكلة الطب الككيتي لسنة ُُٖٗـ ,كالمادة (ِ) مف قانكف أخبلقيات مينة الطب
البشرم في فرنسا.
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جميعا ,قاؿ ربنا تبارؾ كتعالى :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
نفسا فكأنما أحيا الناس
ن
فمف أحيا ن
ﭫﭼ(ُ) ,كاإلحياء ىنا معناه االستبقاء(ِ).

كالمشكمة التي تثكر ىنا ,عندما يشرؼ المريض أك المصاب عمى المكت ,أك يغمب عمى ظف المسعؼ

ىمكتو كمكتو ,رغـ إمكانية تمتعو بحياة عضكية اصطناعية بفضؿ استخداـ أجيزة اإلنعاش الصناعي إف

أكصمو إلى المستشفى ,فيؿ يجكز شرنعا االمتناع عف تقديـ المساعدة ليذا المريض؟.

اجبا مف الناحية الشرعية,
كلقد ذىب الفقياء إلى أف المريض المشرؼ عمى اليبلؾ ,يككف إنقاذه نا
أمر ك ن
آثما إذا تركو حتى
فيك كالجائع في البيداء يتضكر ن
جكعا ,كأمامو شخص معو فضؿ زاد ,فإف األخير يعد ن
جكعا(ّ)؛ لما ركم عف ابف عمر –رضي اهلل عنيما -عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو قاؿ( :مف
مات ن

طعاما أربعيف ليمة ,فقد برئ مف اهلل -تعالى ,-كبرئ اهلل -تعالى -منو ,كأيما أىؿ عرصة أصبح فييـ
احتكر
ن
امرؤ جائع ,فقد برئت منيـ ذمة اهلل تعالى)(ْ).
قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-كاف كاف الماء في سقاء ,أك جرة ,أك كعاء ما كاف ,فيك مختمؼ
لمماء الذم يستخمؼ ,فمصاحبو منعو ,كىك كطعامو إال أف يضطر إليو مسمـ ,كالضركرة أف يككف ال يجد
ثمنا فبل يسع عندم -كاهلل أعمـ -منعو؛ ألف في منعو تمفنا لو"(ٓ).
غيره بشراء ,أك يجد بشراء ,كال يجد ن

كلما ثبت عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ثبلثة ال

يكمميـ اهلل ,كال ينظر إلييـ كال يزكييـ كليـ عذاب أليـ :رجؿ عمى فضؿ ماء بطريؽ ,يمنع منو ابف السبيؿ,
رجبل ال يبايعو إال لمدنيا ,فإف أعطاه ما يريد كفَّى لو ,كاال لـ ً
رجبل بسمعة بعد
يؼ لو ,كرجؿ ساكـ ن
كرجؿ بايع ن

العصر ,فحمؼ باهلل لقد أعطى بيا كذا ككذا فأخذىا)(ٔ).

وجو الداللة :قد عد النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -المانع لمماء عف ابف السبيؿ مف جممة الذيف ال
يكمميـ اهلل كال ينظر إلييـ يكـ القيامة كليـ عذاب أليـ؛ كذلؾ ألنو مالؾ لسبب فيو إنقاذ نفس معصكمة ,كلكنو

أىمميا ,فيمكت ,كبالقياس عميو المسعؼ ,فيك مالؾ –كاف بدرجة ال تبمغ اليقيف -لسبب فيو إنقاذ نفس
معصكمة ,فبل ينبغي لو إىماليا ,كتركيا تصارع المكت حتؼ أنفيا.
)ُ) [المائدة.]ِّ :

)ِ) تفسير المنار ,محمد رشيد رضا (ُ.)ُِٗ/

)ّ) انظر :بدائع الصنائع ,الكاساني (ٔ ,)ُٖٖ/مكاىب الجميؿ ,الحطاب (ّ ,)ِِٓ/األـ ,الشافعي (ْ ,)ُٓ/مطالب
أكلي النيى ,الرحيباني (ْ.)ُٖٔ/

)ْ) مسند اإلماـ أحمد (ٖ ,)ِْٖ/حديث رقـ (َْٖٖ) ,كاسناده ضعيؼ لجيالة أبي بشر كما قاؿ محققو األرناؤكط.
)ٓ) األـ ,الشافعي (ْ.)ُٓ/

)ٔ) ركاه البخارم ,كتاب الشيادات ,باب اليميف بعد العصر (ّ ,)ُٕٖ/حديث رقـ (ِِٕٔ).
165

ثالثًا_ إسعاؼ الحاالت الميؤوس منيا ,أو التي غمب عمى ظف المسعؼ ىمكتيا:
إف مما تقتضيو عقيدة المسمـ أف المرض كالشفاء بيد اهلل -عز كجؿ ,-كأف التداكم كالعبلج أخذ

باألسباب التي أكدعيا اهلل -تعالى -في الككف ,كأنو ال يجكز اليأس مف ركح اهلل أك القنكط مف رحمتو ,بؿ
ينبغي بقاء األمؿ في الشفاء بإذف اهلل ,كعمى المسعفيف كاألطباء كذكم المرضى كالمصابيف تقكية معنكيات

المريض ,كالدأب في رعايتو كتخفيؼ آالمو النفسية كالبدنية ,بصرؼ النظر عف تكقع الشفاء أك عدمو.

كسا مف عبلجيا ىك بحسب تقدير المسعفيف كاألطباء كامكانات الطب المتاحة
كاف ما يعتبر حالة ميؤ ن
كتبعا لظركؼ المرضى(ُ).
في كؿ زماف كمكاف ,ن
كاني إذ بحثت عف كبلـ لمفقياء –ال سيما المعاصريف -لـ أقع عمى شيء كتب بخصكص ىذه

منصبا عمى مسألة رفع أجيزة اإلنعاش ,أك عدـ تقديـ العبلج لمف يئس مف حالتو,
المسألة ,كانما كاف الكبلـ
ن
كبلما لبعض الفقياء المعاصريف ,ثـ نكيفو ليصمح لما نحف فيو.
كلعمو قريب مف مسألتنا ,كلذا فإنني سأكرد ن

قاؿ الشيخ بكر أبو زيد -رحمو اهلل" :-إذا قرر الطبيب المختص المتجرد مف أم غرض –كمثمو

عبلجا يرجى منو شفاء المريض,
المسعؼ -أف الشخص ميؤكس منو :جاز رفع آلة الطبيب؛ ألنو ال يكقؼ
ن
كانما يكقؼ إجراء ال طائؿ مف ك ارئو في شخص محتضر ,بؿ يتكجو أنو ال ينبغي إبقاء آلة الطبيب -كالحالة
ىذه-؛ ألنو يطيؿ عميو ما يؤلمو مف حالة النزع كاالحتضار ,لكف ال يحكـ بالكفاة التي ترتب عمييا األحكاـ
الشرعية كالتكارث كنحكه ,أك نزع عضك منو بمجرد رفع اآللة ,بؿ بيقيف مفارقة الركح البدف عف جميع

األعضاء"(ِ).

أقوؿ :كمثمو المسعؼ ,فإذا قرر المسعؼ المختص المتجرد مف أم غرض أف الشخص ميؤكس مف
نجاتو ,جاز لو تركو كأخذ غيره ,إف رجيت نجاتو ,فأف تنجك نفس خير مف أف تى ً
يم ىؾ نفساف ,كقد كاف

باإلمكاف إنجاء أحدىما.

ولكف قد يعترض معترض ,فيقوؿ :إف المسألة إذا تركت إلى تقدير المسعفيف ,كفتح الباب عمى

مصراعيو ,فإنيا لف تنضبط بضابط ,كلف تحسـ بمعيار ,فيذا مسعؼ حاذؽ ,كذاؾ أقؿ حذقنا منو ,كىذا
تبعا
مسعؼ متقف ,كذاؾ أقؿ
ن
إتقانا منو ,كبالتالي فإف التقديرات ستختمؼ ,كما ترتب عمييا سيختمؼ ن

الختبلفيا.

)ُ) انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,الزحيمي (ٕ.)َِٓٓ/
)ِ) فقو النكازؿ ,بكر أبك زيد (ُ.)ِّْ/
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أقوؿ :إن و اعتراض ذك شأف ,كحقيؽ بالنظر ,كلذا فإني ال أجرؤ عمى القكؿ بترؾ األمر لممسعؼ

كالحالة ىذه ,كانما الكاجب عمى المسعؼ إذا كاف وحده أف ينقمو إلى المستشفى؛ ليقرر بعد ذلؾ األطباء
الحكـ بمداكاتو أك تركو يمكت حتؼ أنفو ,كترؾ العبلج لمف يمكف أف ينتفع بو.
جميعا ىمكتو ,فميـ تركو,
واف كاف المسعفوف جماعة كتكاطأت تقديراتيـ ,بحيث غمب عمى ظنيـ
ن
كعدـ حممو ,كاالشتغاؿ بمف ترجى حياتو.
ىذا كمو إف كاف في المكاف أكثر مف إصابة كتختمؼ درجاتيا ,ىذا ترجى نجاتو كىذا ال ترجى ,أما إذا

لـ يكف في المكاف إال صاحبنا الذم غمب عمى الظف ىمكتو ,كال يزدحـ معو غيره ,أك كاف معو غيره ,ككجد
عدد مف سيارات اإلسعاؼ ,فإنو يجب حممو ,كبذؿ قصارل الجيد في استنقاذه كاستبقاء حياتو كميجتو؛ كذلؾ

لما سمؼ مف حرمة دـ النفس المعصكمة ,كأجر مف أحياىا.
كاننا إذ نتكمـ ىذا الكبلـ كنحذر مف التراخي في مثؿ ىذا األمر أك التياكف فيو مف قبؿ المسعفيف –مع

سببا في ىبلؾ المريض
شدة ما يبلقكف فممو درىـ -فؤلف الفقياء رتبكا عمى الطبيب أك المسعؼ إذا كاف ن
يضا في النزع ,كعيشو عيش مذبكح ,كجب
تبعات شديدة ,قاؿ النووي -رحمو اهلل" :-كلك قتؿ مر ن

القصاص"(ُ).

وقد وجدت فتوى لمجنة الدائمة لمبحوث تتحدث عف نحو ما نتحدث عنو ,ومفادىا:
الحمد هلل كحده ,كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده ,كبعد:
فقد اطمعت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء عمى ما كرد إلى سماحة الرئيس العاـ مف المستفتي

 ...كالذم يطمب فيو فتكل حكؿ عدـ تنفيذ إجراءات اإلنعاش في النقاط كاألحكاؿ التي كرد ذكرىا في دليؿ
سياسة العمؿ كاإلجراءات المرفقة ,نأمؿ مف فضيمتكـ التكرـ باتخاذ ما تركنو إلصدار فتكل بجكاز ىذه النقاط

مف عدميا  ...ىذا كالحاالت التي كردت في دليؿ سياسة العمؿ كاإلجراءات ىي التالية:
متكفى.
أكنال_ إذا كصؿ المريض
ن

مختكما بعبلمة عدـ عمؿ إجراءات اإلنعاش بناء عمى رفض المريض أك
ثانيا_ إذا كاف ممؼ المريض
ن
ن
ككيمو في حاؿ عدـ صبلحية المريض لئلنعاش.
إنعاش المريض ,عندما يككف مف الكاضح أنو يعاني
ثالثنا_ إذا قرر ثبلثة أطباء أف مف غير المناسب
ى
مف مرض مستعص غير قابؿ لمعبلج ,كأف المكت محقؽ.
)ُ) المنياج ,النككم ص (ُِٕ).
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جسميا أك كمييما ,كفي حالة خمكؿ ذىني مع
عقميا أك
ن
ابعا_ إذا كاف المريض في حالة عجز أكيد ن
رن
مرض مزمف مثؿ السكتة الدماغية المسببة لمعجز ,أك مرض السرطاف في مرحمة متقدمة ,أك مرض القمب
كالرئتيف المزمف الشديد ,أك أمراض اليزاؿ كتكرار تكقؼ القمب كالرئتيف.
خامسا_ إذا كجد لدل المريض دليؿ عمى اإلصابة بتمؼ في الدماغ مستعص عمى العبلج عقب
ن
تعرضو لتكقؼ القمب كالرئتيف ألكؿ مرة.
سادسا_ إذا كاف إنعاش القمب كالرئتيف غير مجد كغير مبلئـ لكضع معيف -حسب رأم األطباء
ن
الحاضريف -فإف رأم المريض الذاتي ال ييـ ,كاألطباء غير ممزميف بإجراء إنعاش القمب كالرئتيف ,كال يحؽ
لذكم المريض طمب ىذا النكع مف العبلج إذا كاف غير مجد.
وبعد دراسة المجنة لبلستفتاء أجابت بما يمي:
متكفى ,فبل حاجة الستعماؿ جياز اإلنعاش.
أكنال_ إذا كصؿ المريض إلى المستشفى كىك
ن
ثانيا_ إذا كانت حالة المريض غير صالحة لئلنعاش -بتقرير ثبلثة مف األطباء المختصيف الثقات-
ن
أيضا الستعماؿ جياز اإلنعاش.
فبل حاجة ن
مستعصيا غير قابؿ لمعبلج ,ككاف المكت محققنا بشيادة ثبلثة مف
ثالثنا_ إذا كاف مرض المريض
ن
أيضا الستعماؿ جياز اإلنعاش.
األطباء المختصيف الثقات ,فبل حاجة ن
ابعا_ إذا كاف المريض في حالة عجز ,أك في حالة خمكؿ ذىني مع مرض مزمف ,أك مرض
رن
السرطاف في مرحمة متقدمة ,أك مرض القمب كالرئتيف المزمف ,مع تكرار تكقؼ القمب كالرئتيف ,كقرر ثبلثة
مف األطباء المختصيف الثقات ذلؾ فبل حاجة الستعماؿ جياز اإلنعاش.
خامسا_ إذا كجد لدل المريض دليؿ عمى اإلصابة بتمؼ في الدماغ مستعص عمى العبلج بتقرير ثبلثة
ن
أيضا الستعماؿ جياز اإلنعاش ,لعدـ الفائدة في ذلؾ.
مف األطباء المختصيف الثقات فبل حاجة ن
سادسا_ إذا كاف إنعاش القمب كالرئتيف غير مجد ,كغير مبلئـ لكضع معيف -حسب رأم ثبلثة مف
ن
األطباء المختصيف الثقات -فبل حاجة الستعماؿ آالت اإلنعاش ,كال يمتفت إلى رأم أكلياء المريض في كضع
آالت اإلنعاش أك رفعيا ,لككف ذلؾ ليس مف اختصاصيـ .كباهلل التكفيؽ ,كصمى اهلل عمى نبينا محمد كآلو
كصحبو كسمـ(ُ).

)ُ) المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ,الفتكل رقـ (ُِِٕٔ).
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ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
إف المحافظة عمى حياة الناس كسبلمة أبدانيـ ,مف المقاصد الكمية الضركرية في الشريعة اإلسبلمية,

كيقتضي ذلؾ اتخاذ كافة الكسائؿ كالتدابير الممكنة لمعبلج كالتداكم كحفظ حياة اإلنساف ,فالكسائؿ كأصناؼ
العبلج كالتداكم ,كؿ ذلؾ مشركع في سبيؿ الكصكؿ إلى المقاصد الضركرية الكمية ,فممكسائؿ حكـ المقاصد
الشرعية ,كمف أشرفيا حفظ األنفس المعصكمة.

التناسؿ ,كما أكجب لحمايتيا
اج ك
ى
كقد شرع اإلسبلـ إليجاد النفس كبقاء النكع عمى الكجو األكمؿ الزك ى
تناكؿ ما يقيميا مف ضركرم الطعاـ كالشراب كالمباس كالسكف كالدكاء ,كأكجب دفع الضرر عنيا ,ففرض

القصاص كالدية ,كحرـ كؿ ما يمقي بيا الى اليمكة.

وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ :إف رجؿ اإلسعاؼ إذا كجد إصابتيف أك أكثر في المكاف ,فإنو
يحمؿ ما غمب عمى ظنو نجاتو ليدركو ,كأما الذم غمب عمى ظنو ىمكتو ,فيك عمى تفصيؿ:
ُ_ إف كاف المسعؼ كحده ,فبل يجكز لو الحكـ عميو باليمكة؛ ألف التقديرات تختمؼ مف مسعؼ إلى

آخر ,كانما يحممو لممستشفى ليحكـ عميو األطباء بيذا ,كاال لـ تضبط بضابط ,كيبدأ بحمؿ مرجك الحياة.
ِ_ كاف كاف المسعفكف جماعة ,كتكاطؤكا عمى ىذا ,فإنو يترؾ ,كيشتغؿ بغيره ممف ترجى نجاتيـ.

***
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المطمب السادس
غصبا بغرض اإلسعاؼ
حكـ استعماؿ المسعؼ لسيارة أحد المسمميف أو دابتو دوف إذنو أو
ً
أوًال_ صورة المسألة:
أحيانا في خضـ الحركب أف تكثر اإلصابات أك تكجد ,كال تكجد سيارات اإلسعاؼ أك تتأخر,
يحدث
ن
سكءا ,كتكجد سيارة أحد المسمميف مرككنة عمى جانب
كيترتب عمى ىذا نفكؽ أحد المصابيف ,أك ازدياد حالتو ن

غما عنو إف
الطريؽ ,فيؿ تؤخذ مف غير إذنو لكي نسعؼ ىذا المصاب كندرؾ حياتو؟ ,أك ىؿ تؤخذ ر ن
منعيا؟؟ ىذا ما أحاكؿ اإلجابة عميو في ىذا المطمب.
ثانيا_ التأصيؿ الفقيي وتكييؼ المسألة:
ً
إف األصؿ الذم ال يختمؼ عميو أحد أف أمكاؿ المسمميف حراـ عمى الغير إال بإذف ,أك أخذ عف طيب

نفس ,وىذا محؿ إجماع بيف الفقياء(ُ)؛ لما ركم عف أنس بف مالؾ –رضي اهلل عنو ,-أف رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفسو)(ِ) ,كلما ثبت عف أبي بكرة –رضي

اهلل عنو ,-عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو قاؿ ... ( :فإف دماءكـ كأمكالكـ -قاؿ محمد :كأحسبو قاؿ:
كأعراضكـ -حراـ عميكـ ,كحرمة يكمكـ ىذا ,في بمدكـ ىذا ,في شيركـ ىذا ,كستمقكف ربكـ فيسألكـ عف

ضبلال -يضرب بعضكـ رقاب بعض ,أال ليبمغ الشاىد الغائب ,فمعؿ
كفار -أك
أعمالكـ ,فبل ترجعف بعدم نا
ن
بعض مف يبمغو يككف أكعى لو مف بعض مف سمعو)(ّ).
قاؿ القرطبي -رحمو اهلل" :-اتفؽ أىؿ السنة عمى أف مف أخذ ما كقع عميو اسـ ماؿ قؿ أك كثر أنو

يفسؽ بذلؾ ,كأنو محرـ عميو أخذه"(ْ).

وقاؿ ابف بطاؿ -رحمو اهلل" :-أجمع العمماء أنو ال يجكز كسر قفؿ مسمـ كال ذمى ,كال أخذ شيء مف

مالو بغير إذنو"(ٓ).

)ُ) انظر :االستذكار ,ابف عبد البر (ٕ.)ٖٖ/
)ِ)

سنف الدارقطني ,كتاب البيكع ,)ِْْ/ّ( ,حديث رقـ (ِٖٖٓ) ,كصححو األلباني –رحمو اهلل -في صحيح الجامع

حديث رقـ (ِٕٔٔ).
)ّ)

ركاه مسمـ ,كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ,باب تغميظ تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ (ّ)َُّٓ/

حديث رقـ (ُٕٗٔ).

)ْ) تفسير القرطبي (ِ.)َّْ/

)ٓ) شرح صحيح البخارم ,ابف بطاؿ (ٔ.)ٖٓٓ/
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أقوؿ :فالناظر في النقكالت سالفة الذكر يبصر بجبلء ككضكح اتفاؽ الفقياء عمى حرمة أمكاؿ
المسمميف ,كعمى عظيـ إثـ المتعدم عمييا ,كمف جممة أمكاؿ المسمميف دكابيـ ,كمنيا في زماننا سياراتيـ,

فيي مشمكلة بالحرمة؛ ألنيا جزء مف األمكاؿ.

ثالثًا :حكـ استعماؿ السيارة والحاؿ ىذه:
لقد سبؽ كقررنا في مكاضع مف ىذه الرسالة أف الضركرات ليا أحكاـ تختمؼ عف أحكاـ أكقات الرخاء

كاليسر ,كلقد سبؽ كأف أشرنا إلى اتفاؽ الفقياء عمى العمؿ بقاعدة (الضركرات تبيح المحظكرات) ,كانطبلقنا
مف ىذا ,فإف المتقرر في األحكاؿ العادية حرمة أمكاؿ المسمميف ,كككنيا ال تحؿ لغيرىـ إال بحقيا أك عف
طيب نفس مف مالكيا ,كأما في الضركرة أك في حاؿ ترتب عمى أخذ ىذا الماؿ إنقاذ نفس معصكمة كنجاتيا

مف المكت ,فإنو يجب بذؿ الماؿ في سبيمو ,كاف منعو صاحبو أرغـ عميو ,كسندلؿ عمى ىذا الذم ذكرنا,
كنسترشد ببعض أقكاؿ أىؿ العمـ ,كاليؾ البياف:

إف ضركرة حفظ األنفس كالدماء مقدمة عمى ضركرة حفظ األمكاؿ ,ال سيما إذا كانت األنفس

معصكمة ,كالدليؿ تقديـ النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -لمدماء عمى األمكاؿ في الحديث اآلنؼ الذكر.

مرتبا الضرورات المطموب حفظيا" :األصكؿ الكمية التي جاءت الشريعة
قاؿ الشاطبي -رحمو اهللً -
بحفظيا خمسة ,كىي :الديف ,كالنفس ,كالعقؿ ,كالنسؿ ,كالماؿ"(ُ).
نفس مشرفة عمى اليبلؾ ,كما هؿ محترـ ألحد المسمميف لـ يأذف في استعمالو ألحد,
فإذا يكجد بيف أيدينا ه
فإننا ننظر أم المصمحتيف أكلى بالحفظ ,مصمحة حفظ النفس أـ مصمحة حفظ الماؿ؟.
كال شؾ أف المصمحتيف محترمتاف شرنعا ,كلكف الذم يقدـ ىك مصمحة حفظ األنفس ,كما قدميا النبي
تبعا لذلؾ الشاطبي –رحمو اهلل -في مكافقاتو.
صمى اهلل عميو كسمـ -في الحديث ,ككما رتبيا نقاؿ القاري -رحمو اهلل -في شرحو لحديث (ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال عف طيب نفس منو)" :ىذا

إجماعا"(ِ).
الحديث محمكؿ عمى المضطر ,فإنو يجب إطعامو
ن

سببا
أقوؿ :فقد نقؿ القارم –رحمو اهلل -اإلجماع عمى حؿ أخذ ماؿ غيره عند الضركرة ,إف قدر ن

سببا لحفظ النفكس المعصكمة.
لرفعيا عف المعصكميف ,كقدر ن

)ُ) المكافقات ,الشاطبي (ّ.)ِّٔ/

)ِ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,عمي القارم (ُ.)ِْٖ/
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وقاؿ الشوكاني -رحمو اهلل" :-ىذا أمر مصرح بو في القرآف الكريـ ,قاؿ اهلل تعالى :ﭽﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﭼ(ُ) ,كال شؾ أف مف أكؿ ماؿ مسمـ بغير طيبة نفسو آكؿ لو بالباطؿ ,كمصرح بو في
عدة أحاديث :منيا حديث (إنما أمكالكـ كدماؤكـ عميكـ حراـ) ,كقد تقدـ عميو عند كافة المسمميف كمتكافؽ

عمى معناه العقؿ كالشرع ,وقد خصص ىذا العموـ بأشياء منيا الزكاة كرًىا والشفعة واطعاـ المضطر
كالقريب كالمعسر كالزكجة كقضاء الديف ككثير مف الحقكؽ المالية"(ِ).
وقاؿ ابف حجر -رحمو اهلل" :-حمؿ اإلذف عمى ما إذا عمـ طيب نفس صاحبو ,كالنيي عمى ما إذا لـ

يعمـ ,ومنيا تخصيص اإلذف بابف السبيؿ دكف غيره أو بالمضطر أك بحاؿ المجاعة مطمقنا"(ّ).

أقوؿ :فأنت ترل مف خبلؿ ما سبؽ نقمو مف أقكاؿ أىؿ العمـ ,كيؼ أنيـ أرخصكا في أمكاؿ الناس
لممضطر دكف إذف ,كجعمكا أحكاؿ الضركرات مخصصة لعمكـ األدلة الدالة عمى حرمة أكؿ أمكاؿ الناس
بغير حؽ في حاؿ الرخاء.

بؿ لقد جكز أىؿ العمـ السرقة في بعض األحكاؿ بسبب الضركرة ,كشدة الفقر كحصكؿ المجاعة,

كجعمكا مف ىذه الحاالت مكانع مف إقامة حد السرقة عمى فاعميا.

حدا إف لـ يتناكؿ الممنكع ىمؾ أك قارب ,كالمضطر
والضرورة عند الزركشي -رحمو اهلل" :-بمكغو ن
يانا لمات أك تمؼ منو عضك ,كىذا يبيح تناكؿ المحرـ"(ْ).
جائعا أك عر ن
لؤلكؿ كالمبس ,بحيث لك بقي ن
أقوؿ :كىذه الضركرة التي تبيح أكؿ الميتة كنحكىا مف المحرمات ,ىي التي تبيح األخذ مف ماؿ غيره
سبيبل لمنجاة مف اليمكة ,كلـ يزد عمى قدر الحاجة.
دكف عممو ,إذا تعيف ذلؾ ن
قاؿ السرخسي –رحمو اهلل" :-الضركرة تبيح التناكؿ مف ماؿ الغير بقدر الحاجة ,فيمنع ذلؾ كجكب

القطع"(ٓ).

أقوؿ :فقد نصكا -رحميـ اهلل -عمى جكاز أخذ أمكاؿ الغير في الضركرات ,كال ضركرة أشد ضراكة مف
ممقى عمى األرض يصارع المكت ,كيرل آخر مال نكا لسبب نجاتو –كاف بقدر
أخا لو
أف نرل أك يرل مسمـ ن
ن
محدكد كمظنكف -ثـ يمنع عنو ذاؾ السبب -السيارة.-
)ُ) [البقرة.]ُٖٖ :

)ِ) نيؿ األكطار ,الشككاني (ٓ.)ّٕٗ/
)ّ)

فتح البارم ,ابف حجر (ٓ.)ٖٗ/

)ْ) المنثكر في القكاعد الفقيية ,الزركشي (ِ.)ُّٗ/
)ٓ) المبسكط ,السرخسي (ٗ.)َُْ/
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ونحو ذلؾ ما ذكره ابف القيـ -رحمو اهلل -فقاؿ" :إذا كانت سنة مجاعة كشدة غمب عمى الناس
الحاجة كالضركرة ,فبل يكاد يسمـ السارؽ مف ضركرة تدعكه إلى ما يسد بو رمقو ,كيجب عمى صاحب الماؿ

مجانا لكجكب المكاساة
مجانا ,عمى الخبلؼ في ذلؾ ,كالصحيح كجكب بذلو
بذؿ ذلؾ لو ,إما بالثمف أك
ن
ن
كاحياء النفكس مع القدرة عمى ذلؾ كاإليثار بالفضؿ مع ضركرة المحتاج ,كىذه شبية قكية تد أر القطع عف

المحتاج  ...ال سيما كىك مأذكف لو في مغالبة صاحب الماؿ عمى أخذ ما يسد رمقو"(ُ).

أحدا مف أىؿ العمـ –في حدكد اطبلعي-
قمت :كأما حصكؿ حاجة ال تبمغ مرتبة الضركرة ,فبل أعمـ ن
نص عمى إباحة السرقة عندىا ,فيي ال ترفع اإلثـ ,كاف كاف يمكف أف يد أر بيا الحد -قطع اليد -كيكتفى

بالتعزير ,جاء في الموسوعة الفقيية" :االضطرار شبية تد أر الحد ,كالضركرة تبيح لآلدمي أف يتناكؿ مف
ماؿ الغير بقدر الحاجة ليدفع اليبلؾ عف نفسو  ...كالحاجة أقؿ مف الضركرة ,فيي كؿ حالة يترتب عمييا

حرج شديد كضيؽ ِّبيف ,كلذا فإنيا تصمح شبية لدرء الحد ,كلكنيا ال تمنع الضماف كالتعزير"(ِ).
ابعا_ ثمرة المسألة المبحوثة:
رً
وعميو ,وبناء عمى كؿ ما سبؽ أقوؿ:

إف األصؿ الذم ال يختمؼ عميو أحد أف أمكاؿ المسمميف حراـ ,ال يحؿ أخذىا كال االنتفاع بيا إال بإذف

أك عف طيب نفس مف صاحبيا.

كلذا فإذا يكجد مصاب ,كلـ نتمكف مف إيجاد سيارة إسعاؼ أك تأخرت ,ككجدت سيارة أحد المسمميف,
غما عنو ,كتضمف.
فإننا نبذؿ الكسع في أخذىا منو بإذنو ,فإف امتنع أخذت ر ن
كمعمكـ كما سبؽ البياف أف الضركرات ليا أحكاـ خاصة ,فإذا قدر أف يككف ماؿ أحد المسمميف أك
سببا لنجاة معصكـ ,فإنو يجب بذلو لو ,ثـ يضمف بعد ذلؾ ,أك يسامح فيو؛ كذلؾ ألف ضركرة حفظ
سيارتو ن
األنفس مقدمة عمى ضركرة حفظ األمكاؿ.

***
)ُ) إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ,ابف القيـ (ْ.)ِّٓ/
)ِ) المكسكعة الفقيية الككيتية (ِْ.)ِٖٗ/
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اخلامتة
النتائج والتوصيات:
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كتقاؿ العثرات كتغفر الزالت ,أحمده سبحانو عمى تكفيقو في إتماـ

ما أردت مف الكبلـ ,كأسألو -عز كجؿ -حسف الختاـ كبمكغ المراـ ,كالصبلة كالسبلـ عمى محمد خير األناـ,
كعمى اآلؿ كالزكجات كالصحب كالمقتديف بأثرىـ الكراـ ,كبعد:
فيذه أىـ ما خمصت إليو مف نتائج كتكصيات بعد الكتابة كالبحث في ىذه الكريقات:
أوًال_ النتائج:
ُ _ إف كممة اإلسعاؼ بالمعنى المعاصر لـ يصطمح عمييا بيذا االسـ عند المتقدميف مف كتاب

المعاجـ كالفقياء ,كانما كانت مشمكلة عندىـ تحت مصطمح "المداكاة كالطبابة" ,كقد اصطمح عمييا حديثنا.

بعيدا عف االصطبلح -كانت معركفة عند المتقدميف ,كعند بني
ِ_ إف كممة اإلسعاؼ بيذا المعنى  -ن
البشر مف يكـ عرفكا الجراحات كاألدكية كالطبابة ,ال سيما في الحركب لتطبيب العساكر مف الجيكش.
ّ_ اشتيرت كثير مف الصحابيات –رضي اهلل عنيف -بمينة اإلسعاؼ في الحركب.
ْ_ أكؿ ظيكر لمصطمح اإلسعاؼ الطبي األكلي ,كاف في أكركبا في القرف الحادم عشر لمميبلد,
ضمف فرساف القديس يكحنا ,الذيف كانكا ضمف جيكش الحمبلت الصميبية ,حيث تـ تدريب فرؽ مف الفرساف
عمى مساعدة المصابيف كاسعافيـ خبلؿ المعركة.

ٓ_ إف مقصد الشريعة مف التشريع حفظ نظاـ العالـ ,كضبط تصرفات الناس عمى كجو يعصـ مف

التفاسد كالتيالؾ ,كذلؾ إنما يككف بتحصيؿ المصالح كاجتناب المفاسد عمى حسب ما يتحقؽ بو معنى

المصمحة كالمفسدة.

ٔ_ إف تعمـ الطب فرض مف فركض الكفاية بادئ ذم بدء ,كلكف إذا كثر األطباء ,كزالت الحاجة,

مندكبا إليو لمف أراد خدمة المسمميف ,كقد يككف تعممو فرض عيف؛ إذا تعيف عمى
فيبقى األمر فيما بعد ذلؾ
ن
الشخص.

ٕ_ األصؿ في حكـ التداكم أنو مشركع؛ لما كرد في شأنو في القرآف الكريـ كالسنة القكلية كالعممية,

كلما فيو مف حفظ النفس الذم ىك أحد المقاصد الكمية لمتشريع ,كقد تعتريو األحكاـ التكميفية الخمسة.
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حضار األدكية
كتشييد دكر العبلج بقدر ما تستطيع ,كا
بناء المستشفيات,
ى
ٖ_ إف عمى الدكلة المسممة ى
ى
البلزمة كاألطباء الميرة؛ لعبلج مختمؼ األمراض ,إذ ال يمكف أف يؤدم المجتمع المسمـ دكره في ىذه الحياة
إال بأجساـ سميمة قكية ,كاف عجزت فرضت عمى ذكم اليسار مف المسمميف اإلنفاؽ في سبيؿ ذلؾ.
أج ِّؿ إسيامات المسمميف الحضارية في مجاؿ الصحة ,كأعظميا عمى اإلطبلؽ أنيـ أكؿ مف
ٗ_ مف ى
أسس المستشفيات في العالـ ,بؿ إنيـ سبقكا غيرىـ في ذلؾ األمر بأكثر مف تسعة قركف! ,ككانت

المستشفيات تيعرؼ بػ (البيمارستانات) أم يدكر المرضى.

َُ_ إف رجؿ اإلسعاؼ يجكز لو أف يمسح عمى جكربيو إف كانا منعميف مجمديف ببل خبلؼ كما سبؽ,
كيجكز لو أف يمسح عمى جكربيو إف كانا رقيقيف أك مخرقيف -إذا تعكرؼ عمى ككنيما جكربيف.-
ُُ _ إف رجؿ اإلسعاؼ يجكز لو أف يمسح عمى غطاء رأسو في العمميات التي قد يجرييا في سيارات
اإلسعاؼ.
ينفعو.

ُِ _ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا كاف معو ماء ال يكفي لطيارتو فإنو يتيمـ ,كال يتكضأ بو ,كيبقيو لشيء

ُّ _ إف اإلجماع منعقد عمى أف المكمؼ إذا كاف معو ماء يكفيو في طيارتو ,كاحتاج إليو في شربو,

أك خشي عمى نفسو اليبلؾ مف العطش ,أنو يبقيو لشربو ,كيتيمـ.

قادر عمى استعمالو كالكصكؿ إليو ,فخشي فكات الصبلة,
اجدا لمماء نا
ُْ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إف كاف ك ن
فميس ثـ دليؿ قكم يعتمد عميو يجكز لو التيمـ ,كالحؽ أف شرط الفقد لمماء أك عدـ القدرة عمى استعمالو ألم

عمة كانت شرط حقيؽ بالنظر ,كمؤيد بصريح اآليات كالخبر ,فبل أجدني أجرؤ عمى إباحة التيمـ لمف كاف
ىذا حالو.
ُٓ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا عدـ الماء كالتراب –المتفؽ عمى جكاز التيمـ بو -جاز لو أف يتيمـ
بأرضية سيارة اإلسعاؼ كجدرانيا كفرشيا.
ُٔ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا أصيب بجراحة أك حرؽ ,كخشي عمى نفسو الضرر باستعمالو الماء ,فإنو

ابتداء ,كال يجمع بيف األصؿ كالبدؿ.
يشرع لو التيمـ
ن

ُٕ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا صادؼ إصابة أك جراحة لنفس معصكمة أثناء صبلتو أك صكمو,

فالكاجب عميو أف يقطع الصبلة ,كاف شؽ عميو صكمو ,كتعذر اإلنقاذ إال بالفطر ,فمو ذلؾ.
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المسعؼ ,أك مف جرح ط أر عميو ,لـ يضره
ُٖ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا أصيب بدـ في ثكبو مف جرح
ى
في صبلتو ,فمو أف يصمي في ىذا الثكب؛ لما رجحنا مف طيارة الدـ غير المسفكح.
ُٗ_ إف صبلة المفركضة في سيارة اإلسعاؼ جائزة عند الضركرة ,فإف كانت كاسعة كاستطاع أف

يأتي بأفعاليا فيك حسف ,كىي جائزة باتفاؽ ,كاف لـ يستطع صمى عمى حسب حالو باإليماء.

َِ _ إف سائؽ سيارة اإلسعاؼ ما ىك إال عامؿ عند ك ازرة الصحة ,مأمكر بأكامرىا ,فإف أخطأ,

فالمتحمؿ لخطئو بالدرجة األكلى ك ازرة الصحة ,كالمسؤكلية ىنا تبعية ,كىذا يعني أف الضماف ال يستقر عمى

ع عميو بما ضمنت.
دائما ,بؿ إذا بدا ليا تقصير سائقيا أك تعديو أك استيتاره ,فإف ليا الرجك ى
ك ازرة الصحة ن

ُِ_ إنو ال بأس بالتأميف عمى رجاؿ اإلسعاؼ مف األخطار كالحكادث ,بؿ ىـ أكلى بو مف غيرىـ.
ِِ_ إف يد المسعؼ يد أمانة ,ال ضماف عمييا إال بالتعدم أك التقصير باإلجماع.
جاىبل باإلسعافات كأحكاليا ,فأخطأ فخطؤه مضمكف باتفاؽ أىؿ العمـ ,كأما
ِّ_ إف المسعؼ إذا كاف
ن

إذا كاف حاذقنا ,فقاـ بما تقتضيو الصنعة ,كلـ يتجاكز ,كلـ تجف يده ,فبل ضماف عميو باتفاؽ ,كأما إذا كاف
حاذقنا فأخطأ أك زلت يده ,أك اجتيد في دكاء أك في كقتو أك في آلية إعطائو ككميتو فيضمف.
تجاال منو في غير دكامو الكظيفي ,فأخطأ ,فضمانو عمى
ِْ_ إف كاف رجؿ اإلسعاؼ قد أسعؼ ار ن

العاقمة ,كىذا محؿ إجماع بيف الفقياء.

ِٓ_ إف النظر إلى العكرة محرـ ,كالجكاز استثناء ,كاالستثناء ال يتكسع فيو.
ِٔ_ إذا لـ تكجد المسعفة المطمكبة لمعالجة مصابة أك مريضة ,فبل بأس بمعالجة الرجؿ ليا ,كىذا

أشبو بحاؿ الضركرة.

ِٕ_ إف الناظر في كاقع سيارات اإلسعاؼ يستبعد حصكؿ الخمكة؛ لكجكد المسعؼ كالسائؽ كالمريضة

أك المصابة ,كعميو ,فميست ىذه خمكة شرعية.

ِٖ_ إف عمى رجؿ اإلسعاؼ إذا أراد دخكؿ بيت غيره أف يبذؿ كسعو في االستئذاف ,فإف تعذر ذلؾ

فمو الدخكؿ مف غيره ,سيما كاف كاف في انتظاره لئلذف ىبلؾ نفس معصكمة ,أك زيادة ضرر اإلصابة.

ِٗ_ إف المرأة إذا صادفت حالة تحتاج إلى اإلسعاؼ ,فإنو يجب عمييا أف تستأذف زكجيا إف كاف
حاضرا ,كقدرت عمى ذلؾ ,فأما إف تعذر فبل بأس بالخركج دكف إذنو؛ ألنيا ضركرة ,كالضركرات تبيح
ن
المحظكرات.
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َّ_ إف رجؿ اإلسعاؼ إذا كجد إصابتيف أك أكثر في المكاف ,فإنو يحمؿ ما غمب عمى ظنو نجاتو

ليدركو ,كأما الذم غمب عمى ظنو ىمكتو ,فيو عمى تفصيؿ:

أ_ إف كاف المسعؼ كحده ,فبل يجكز لو الحكـ عميو باليمكة؛ ألف التقديرات تختمؼ مف مسعؼ إلى

آخر ,كانما يحممو إلى المستشفى ليحكـ عميو األطباء بيذا ,كاال لـ تضبط بضابط ,كعميو أف يبدأ بحمؿ

مرجك الحياة.

ب_ كاف كاف المسعفكف جماعة ,كتكاطؤكا عمى ىذا ,فإنو يترؾ ,كيشتغؿ بغيره ممف ترجى نجاتيـ.
ُّ_ إذا كجد مصاب ,كلـ نتمكف مف إيجاد سيارة إسعاؼ ,ككجدت سيارة أحد المسمميف ,فإننا نبذؿ

غما عنو ,كتضمف.
الكسع في أخذىا منو بإذنو ,فإف امتنع أخذت ر ن
ثانيا_ التوصيات:
ً

ُ_ أكصي طمبة العمـ بتقكل اهلل ,فيي جماع الخير كمو ,كتجنب معصية اهلل ,فيي جماع الشر كمو,

كأكسع أبكاب التعمـ التقكل ,فمف اتقى اهلل عممو ,كمف لـ يفعؿ حرمو.

ِ_ أكصي الطمبة بإفراد حاجات الناس مف األحكاـ في أسفار صغيرة كمختصرات ,فما عاد نيـ
القراءة كالطمب عند الدىماء كما كاف ,كالمختصرات تيسر ذلؾ كتيكنو.
ّ_ أكصي الطمبة كالقائميف عمى البحكث ً
بالج ىدة ,كالنظر إلى الكاقع كفيو.
ْ_ أكصي طمبة العمـ بعدـ االفتيات كالجرأة عمى األئمة ,الذيف أكتكا مفاتيح العمكـ كميا ,فمـ كلف نؤت

يعشر ما أكتكا مف الفيـ.

أخير أكصي الباحثيف بالنظر كالبحث في مسائؿ أىؿ الحرؼ كالصنائع ,ككتابة ما يخص
ٓ_ ك نا
المزارعيف مف أحكاـ ,أك البنائيف ,أك الج ازريف ,أك العسكرييف كالجنكد.
هذا ما فتح اهلل بى علُ ًٍسزي ,فلى احلند يف األًىل ًاآلخزة ,فإن كان من صٌاب فالفضل ملن الكنال
املطلق لى ًحديً ,إن كان من خطأ فأنا بشز ًمل جياًس قدْرَيً ,من أهدى إلُ أخطائُ ًعٌَبُ كان حقَقًا علُ
النظز فَوا ًأن أشكزي

وآخر دعىاوا أن احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على خري ادلرسلني
ومه سار على الشرعة فكان مه ادلهتديه
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المراجع والمصادر(:)1
أوًال_ القرآف الكريـ.
ثانيا_ مراجع تفسير القرآف وعمومو:
ً
ُ_ أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ,محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني

الشنقيطي (المتكفىُّّٗ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت– لبناف ,عاـ النشر:
ُُْٓىػُٗٗٓ -ـ.
ِ_ تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) ,محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد

بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني (المتكفىُّْٓ :ىػ) ,الناشر :الييئة المصرية العامة
لمكتاب ,سنة النشرَُٗٗ :ـ ,عدد األجزاء ُِ :جزنءا.
ّ_ تفسير فتح القدير ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ),
الناشر :دار ابف كثير ,دار الكمـ الطيب -دمشؽ ,بيركت ,الطبعة :األكلىُُْْ -ىػ.
ْ_ تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم

(المتكفىُّٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى
َُِْىػَََِ-ـ ,عدد األجزاء.ُ :
ٓ_ جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك جعفر
الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد محمد شاكر ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى,
َُِْىػَََِ -ـ ,عدد األجزاء.ِْ :

ٔ_ الجامع ألحكاـ القرآف= تفسير القرطبي ,أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ,تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش,

الناشر :دار الكتب المصرية– القاىرة ,الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػُْٗٔ -ـ ,عدد األجزاء َِ :جزنءا ,في َُ
مجمدات.
ٕ_ معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف= تفسير البغكم ,محيي السنة ,أبك محمد الحسيف بف مسعكد ابف

محمد بف الفراء البغكم الشافعي (المتكفى َُٓ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ,الناشر :دار إحياء التراث
العربي -بيركت ,الطبعة :األكلى َُِْ ,ىػ ,عدد األجزاء .ٓ:
أبجديا ,غير ممتفت ألؿ التعريؼ.
)ُ) قمت بترتيب ىذه المراجع حسب أبكابيا كتصانيفيا
ن
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ٖ_ مفاتيح الغيب= التفسير الكبير ,أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم

الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت,
الطبعة :الثالثةَُِْ -ىػ.
ثالثًا_ مراجع متوف الحديث والتخريج والزوائد والتراجـ والسيرة:

ُ_ اإلصابة في تمييز الصحابة ,البف حجر العسقبلني (المتكفىِٖٓ :ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد

المكجكد كعمى محمد معكض ,الناشر :دار الكتب العممية– بيركت ,الطبعة :األكلى ُُْٓى ػػ.

ِ_ البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير ,ابف الممقف سراج الديف أبك

حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ) ,المحقؽ :مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل
ابف سميماف كياسر بف كماؿ ,الناشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع -الرياض -السعكدية ,الطبعة :األكلى,
ُِْٓىػََِْ -ـ ,عدد األجزاء.ٗ :

ّ_ بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ,عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي ,أبك
الحسف ابف القطاف (المتكفىِٖٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .الحسيف آيت سعيد ,الناشر :دار طيبة– الرياض,

الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػُٕٗٗ -ـ ,عدد األجزاء ٓ( ٔ :أجزاء ,كمجمد فيارس).

ْ_ تاريخ الطبرم= تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,كصمة تاريخ الطبرم ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير ابف

غالب اآلممي ,أبك جعفر الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ)( ,صمة تاريخ الطبرم لعريب بف سعد القرطبي ,المتكفى:
ّٗٔىػ) ,الناشر :دار التراث– بيركت ,الطبعة :الثانية ُّٕٖىػ ,عدد األجزاء.ُُ :

ٓ_ الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو=

صحيح البخارم ,محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ,المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر,

الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) ,الطبعة :األكلى,
ُِِْىػ ,عدد األجزاء.ٗ :

ٔ_ حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,أبك نعيـ األصفياني أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ ابف
مكسى بف ميراف األصبياني (المتكفىَّْ :ىػ) ,الناشر :السعادة -بجكار محافظة مصرُّْٗ ,ىػ-

ُْٕٗـ ,ثـ صكرتيا عدة دكر منيا :دار الكتاب العربي– بيركت ,كدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
بيركت ,كدار الكتب العممية -بيركت (طبعة َُْٗىػ دكف تحقيؽ) ,عدد األجزاء.َُ :

ٕ_ سنف الترمذم ,محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,الترمذم ,أبك عيسى (المتكفى:
ِٕٗىػ) ,تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر (جػ ُ ,)ِ ,كمحمد فؤاد عبد الباقي (جػ ّ) ,كابراىيـ عطكة
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عكض المدرس في األزىر الشريؼ (جػ ْ ,)ٓ ,الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي–

مصر ,الطبعة :الثانيةُّٗٓ ,ىػُٕٗٓ -ـ ,عدد األجزاء ٓ :أجزاء.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر البييقي
ٖ_ السنف الكبرل ,أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفىْٖٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت– لبناف ,الطبعة:
الثالثةُِْْ ,ىػََِّ -ـ.
ٗ_ الكنى كاألسماء ,أبك بً ٍشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم الدكالبي الرازم

(المتكفىَُّ :ىػ) ,المحقؽ :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ,الناشر :دار ابف حزـ -بيركت -لبناف ,الطبعة:
األكلىُُِْ ,ىػَََِ -ـ ,عدد األجزاء.ّ :
َُ_ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني
(المتكفىُِْ :ىػ) ,المحقؽ :شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد ,كآخركف ,إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ ََُِ -ـ.

ُُ_ مسند اإلماـ الشافعي (ترتيب سنجر) ,المؤلؼ :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس ابف
العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,رتبو:
سنجر بف عبد اهلل الجاكلي ,أبك سعيد ,عمـ الديف (المتكفىْٕٓ :ىػ) ,حقؽ نصكصو كخرج أحاديثو كعمؽ

عميو :ماىر ياسيف فحؿ ,الناشر :شركة غراس لمنشر كالتكزيع ,الككيت ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػ-
ََِْـ ,عدد األجزاء.ْ :

ُِ_ المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,مسمـ ابف
الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ) ,المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار
إحياء التراث العربي– بيركت.

ُّ_ مشكاة المصابيح ,محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم ,أبك عبد اهلل ,كلي الديف ,التبريزم

(المتكفىُْٕ :ىػ) ,المحقؽ :محمد ناصر الديف األلباني ,الناشر :المكتب اإلسبلمي– بيركت ,الطبعة:

الثالثة ,ُٖٗٓ ,عدد األجزاء.ّ :

صَّنؼ ,أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي ِّٓ -ُٓٗ ,ىػ ,الناشر:
الم ى
ُْ_ ي
دار القبمة ,المحقؽ :محمد عكامة.
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ُٓ_ المغازم ,محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء ,المدني ,أبك عبد اهلل ,الكاقدم

(المتكفىَِٕ :ىػ) ,تحقيؽ :مارسدف جكنس ,الناشر :دار األعممي– بيركت ,الطبعة :الثالثة َُْٗى ػ-
ُٖٗٗـ ,عدد األجزاء.ّ :
ُٔ_ مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني ,مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي
المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ,تعميؽ كتحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ ,الناشر :المكتبة العممية ,الطبعة:
الثانية ,مزيدة منقحة ,عدد األجزاء.ُ :
ابعا_ مراجع شروح الحديث:
رً
ُ_ االستذكار ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
(المتكفىّْٔ :ىػ) ,تحقيؽ :سالـ محمد عطا ,محمد عمي معكض ,الناشر :دار الكتب العممية -بيركت,

الطبعة :األكلى ,َََِ -ُُِْ ,عدد األجزاء.ٗ :

ِ_ تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ,أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل
(المتكفىُّّٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية– بيركت ,عدد األجزاء.َُ :
ّ_ التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر
ابف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ,مصطفى بف أحمد العمكم ,محمد عبد الكبير البكرم,
الناشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية -المغرب ,عاـ النشر ُّٖٕ :ىػ ,عدد األجزاء.ِْ :

ْ_ سبؿ السبلـ ,محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ,الكحبلني ثـ الصنعاني ,أبك
إبراىيـ ,عز الديف ,المعركؼ كأسبلفو باألمير (المتكفىُُِٖ :ىػ) ,الناشر :دار الحديث ,الطبعة :دكف

طبعة كدكف تاريخ ,عدد األجزاء.ِ :

ٓ_ شرح المكطأ ,مالؾ بف أنس األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ,الشارح :عبد الكريـ بف عبد اهلل

آليا ,رقـ الجزء ىك
ابف عبد الرحمف بف حمد الخضير ,دركس مفرغة مف مكقع الشيخ الخضير[ ,الكتاب مرقـ ن
درسا].
رقـ الدرس ُٖٕ -ن
ٔ_ شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ,ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (المتكفى:

ْْٗىػ) ,تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,دار النشر :مكتبة الرشد -السعكدية ,الرياض ,الطبعة :الثانية,
ُِّْىػََِّ -ـ ,عدد األجزاء.َُ :

ٕ_ طرح التثريب في شرح التقريب (المقصكد بالتقريب :تقريب األسانيد كترتيب المسانيد) ,أبك الفضؿ

زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي (المتكفىَٖٔ :ىػ) ,أكممو
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ابنو :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ المصرم ,أبك زرعة كلي الديف ,ابف العراقي

(المتكفىِٖٔ :ىػ) ,الناشر :الطبعة المصرية القديمة -كصكرتيا دكر عدة منيا (دار إحياء التراث العربي,
كمؤسسة التاريخ العربي ,كدار الفكر العربي) ,عدد المجمدات.ٖ :
ٖ_ عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف الغيتابى
بدر الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيركت ,عدد األجزاء.ُِ ×ِٓ :
ٗ_ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ,كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كايضاح عممو

كمشكبلتو ,محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ,أبك عبد الرحمف ,شرؼ الحؽ ,الصديقي ,العظيـ آبادم
(المتكفىُِّٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :الثانية ُُْٓ ,ىػ ,عدد األجزاء.ُْ :
َُ_ فتح البارم شرح صحيح البخارم ,أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي,
الناشر :دار المعرفة -بيركت ,ُّٕٗ ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ بإخراجو

كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ,عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد اهلل ابف باز,

عدد األجزاء.ُّ :

ُُ_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,عمي بف سمطاف محمد ,أبك الحسف نكر الديف المبل

اليركم القارم (المتكفىَُُْ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,بيركت -لبناف ,الطبعة :األكلىُِِْ ,ىػ-
ََِِـ ,عدد األجزاء.ٗ :
ُِ_ معالـ السنف في شرح سنف أبي داكد ,أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ,المعركؼ بالخطابي

(المتكفىّٖٖ :ىػ) ,الناشر :المطبعة العممية -حمب ,الطبعة األكلىُُّٓ ,ىػُِّٗ -ـ.

ُّ_ المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:

ٕٔٔىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيركت ,الطبعة :الثانية ,ُِّٗ ,عدد األجزاء ,ُٖ :في ٗ
مجمدات.
ُْ_ نيؿ األكطار ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ),

تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ,الناشر :دار الحديث ,مصر ,الطبعة :األكلىُُّْ ,ىػُّٗٗ -ـ ,عدد
األجزاء.ٖ :
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خامسا_ مراجع أصوؿ الفقو وقواعده:
ً
ُ_ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ,أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي

اآلمدم (المتكفىُّٔ :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ-
لبناف ,عدد األجزاء.ْ :
ِ_ إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني

اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ ,المحقؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ,دمشؽ -كفر بطنة ,قدـ لو :الشيخ خميؿ
الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ,الناشر :دار الكتاب العربي ,الطبعة :الطبعة األكلى ُُْٗىػ-

ُٗٗٗـ ,عدد األجزاء.ِ :

ّ_ إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ,أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب المعركؼ بابف قيـ

الجكزية (المتكفى ُٕٓ :ىػ) ,قدـ لو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كآثاره :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف,

شارؾ في التخريج :أبك عمر أحمد عبد اهلل أحمد ,الناشر :دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية
السعكدية ,الطبعة :األكلىُِّْ ,ىػ ,عدد األجزاء( ٕ :منيـ جزء لمقدمة التحقيؽ كجزء لمفيارس).
ْ_ شرح القكاعد الفقيية ,أحمد بف الشيخ محمد الزرقا [ُِٖٓىػُّٕٓ -ىػ] ,صححو كعمؽ عميو:
مصطفى أحمد الزرقا ,الناشر :دار القمـ -دمشؽ /سكريا ,الطبعة :الثانيةَُْٗ ,ىػُٖٗٗ -ـ ,عدد

األجزاء.ُ:

ٓ_ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ,أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ
ابف الحسف السممي الدمشقي ,الممقب بسمطاف العمماء (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,راجعو كعمؽ عميو :طو عبد

الرؤكؼ سعد ,الناشر :مكتبة الكميات األزىرية -القاىرة( ,كصكرتيا دكر عدة مثؿ :دار الكتب العممية-
بيركت ,كدار أـ القرل -القاىرة) ,طبعة :جديدة مضبكطة منقحة ُُْْ ,ىػ  ُُٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ِ :
ٔ_ القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ,د .محمد مصطفى الزحيمي ,عميد كمية الشريعة

كالدراسات اإلسبلمية -جامعة الشارقة ,الناشر :دار الفكر -دمشؽ ,الطبعة :األكلىُِْٕ ,ىػ ََِٔ -ـ,
عدد األجزاء.ِ :

ٕ_ مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ,د .محمد سعد اليكبي ,رسالة دكتكراة,
الناشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ,الطبعةُٖٗٗ ,ُُْٖ :ـ.
ٖ_ مقاصد الشريعة كمكارميا ,لمشيخ عبلؿ الفاسي ,الناشر :مؤسسة عبلؿ الفاسي ,الطبعة ُّٗٗـ.
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ٗ_ المنثكر في القكاعد الفقيية ,أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي

(المتكفىْٕٗ :ىػ) ,الناشر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ,الطبعة :الثانيةَُْٓ ,ىػُٖٗٓ -ـ ,عدد األجزاء.ّ :

َُ_ المكافقات ,إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (المتكفىَٕٗ :ىػ),

المحقؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,الناشر :دار ابف عفاف ,الطبعة :الطبعة األكلى ُُْٕىػ/
ُٕٗٗـ ,عدد األجزاء.ٕ :
سادسا_ مراجع كتب المذاىب:
ً
أ_ مراجع المذىب الحنفي:
اسة:
ُ_ األ ٍ
در ى
ىص يؿ ,أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفى ُٖٗ :ىػ) ,تحقيؽ ىك ى
محمد بكينككالف ,الناشر :دار ابف حزـ ,بيركت– لبناف ,الطبعة :األكلى ُّّْ ,ىػ  َُِِ -ـ,
الدكتكر َّ
عدد األجزاء.ُِ :

ِ_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,عبلء الديف ,أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي

(المتكفىٖٕٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :الثانيةَُْٔ ,ىػُٖٗٔ -ـ ,عدد األجزاء.ٕ :

ّ_ البناية شرح اليداية ,أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى

بدر الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ,لبناف ,الطبعة :األكلى,
َُِْىػ َََِ -ـ ,عدد األجزاء.ُّ :
ْ_ التجريد لمقدكرم ,أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم (المتكفى:

ِْٖ ىػ) ,المحقؽ :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية ,أ .د محمد أحمد سراج كأ .د عمي جمعة محمد,
الناشر :دار السبلـ– القاىرة ,الطبعة :الثانيةُِْٕ ,ىػََِٔ -ـ ,عدد األجزاء.ُِ :

ٓ_ تحفة الفقياء ,محمد بف أحمد بف أبي أحمد ,أبك بكر عبلء الديف السمرقندم (المتكفى :نحك
َْٓىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت– لبناف ,الطبعة :الثانيةُُْْ ,ىػُْٗٗ -ـ.
ٔ_ الجكىرة النيرة ,أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم َّ ً
م اليمني الحنفي (المتكفى:
الزبًيد ٌ
ََٖىػ) ,الناشر :المطبعة الخيرية ,الطبعة :األكلىُِِّ ,ىػ ,عدد األجزاء.ِ :
ٕ_ رد المحتار عمى الدر المختار ,ابف عابديف ,محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي

الحنفي (المتكفىُِِٓ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر -بيركت ,الطبعة :الثانيةُُِْ ,ىػُِٗٗ -ـ ,عدد
األجزاء.ٔ :
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ٖ_ العناية شرح اليداية ,محمد بف محمد بف محمكد ,أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف

ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (المتكفىٕٖٔ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :دكف طبعة كدكف
تاريخ ,عدد األجزاء.َُ :
ٗ_ الفتاكل اليندية ,لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :الثانية,
َُُّىػ ,عدد األجزاء.ٔ :
َُ_ فتح القدير ,كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (المتكفى:

ُٖٔىػ) ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :دكف طبعة كدكف تاريخ ,عدد األجزاء.َُ :

ُُ_ متف بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنيفة ,عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني

المرغيناني ,أبك الحسف برىاف الديف (المتكفىّٓٗ :ىػ) ,الناشر :مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح– القاىرة.

ُِ_ مجمع الضمانات ,أبك محمد غانـ بف محمد البغدادم الحنفي (المتكفىََُّ :ىػ) ,الناشر :دار

الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة :دكف طبعة كدكف تاريخ ,عدد األجزاء.ُ :

ُّ_ اليداية في شرح بداية المبتدم ,عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ,أبك
الحسف برىاف الديف (المتكفىّٓٗ :ىػ) ,المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت-
لبناف ,عدد األجزاء.ْ :

ب_ مراجع المذىب المالكي:
ُ_ اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم
المالكي (ِِْىػ) ,المحقؽ :الحبيب بف طاىر ,الناشر :دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػُٗٗٗ -ـ,
عدد األجزاء( ِ :في ترقيـ مسمسؿ كاحد).

ِ_ بداية المجتيد كنياية المقتصد ,أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي

الشيير بابف رشد الحفيد (المتكفىٓٗٓ :ىػ) ,الناشر :دار الحديث– القاىرة ,الطبعة :دكف طبعة ,تاريخ
النشرُِْٓ :ىػََِْ -ـ ,عدد األجزاء.ْ :

ّ_ التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي ,أبك

عبد اهلل المكاؽ المالكي (المتكفىٖٕٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلىُُْٔ ,ىػ-
ُْٗٗـ ,عدد األجزاء.ٖ :
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ْ_ حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ,محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي (المتكفى:

َُِّىػ) ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :دكف طبعة كدكف تاريخ ,عدد األجزاء.ْ:

ٓ_ الذخيرة ,أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي

(المتكفىْٖٔ :ىػ) ,المحقؽ :جزء ُ :ُّ ,ٖ ,محمد حجي ,جزء ِ :ٔ ,سعيد أعراب ,جزء ّ-ٗ ,ٕ ,ٓ-
ُِ :محمد بك خبزة ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ,الطبعة :األكلىُْٗٗ ,ـ ,عدد األجزاءُْ :

(ُّ كمجمد لمفيارس).

ٔ_ عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ,أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس ابف
نزار الجذامي السعدم المالكي (المتكفىُٔٔ :ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :أ .د .حميد بف محمد لحمر ,الناشر :دار

الغرب اإلسبلمي ,بيركت– لبناف ,الطبعة :األكلىُِّْ ,ىػََِّ -ـ ,عدد األجزاء( ّ :في ترقيـ مسمسؿ
كاحد).
ٕ_ عيكف األدلة في مسائؿ الخبلؼ بيف فقياء األمصار ,أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد البغدادم

المالكي المعركؼ بابف القصار (المتكفىّٕٗ :ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :د .عبد الحميد بف سعد بف ناصر
السعكدم ,الناشر :مكتبة الممؾ فيد الكطنية ,الرياض -المممكة العربية السعكدية ,عاـ النشرُِْٔ :ق-
ََِٔـ ,عدد األجزاء( ّ :في ترقيـ مسمسؿ كاحد).

ٖ_ القكانيف الفقيية ,أبك القاسـ ,محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ,ابف جزم الكمبي الغرناطي

(المتكفىُْٕ :ىػ) ,عدد األجزاء.ُ :

ٗ_ الكافي في فقو أىؿ المدينة ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ,المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ,الناشر :مكتبة الرياض
الحديثة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الثانيةََُْ ,ىػَُٖٗ-ـ ,عدد األجزاء.ِ :

َُ_ مختصر العبلمة خميؿ ,خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ,ضياء الديف الجندم المالكي المصرم

(المتكفىٕٕٔ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد جاد ,الناشر :دار الحديث /القاىرة ,الطبعة :األكلىُِْٔ ,ىػََِٓ -ـ,
عدد األجزاء.ُ:

ُُ_ المدكنة ,مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ,الناشر :دار

الكتب العممية ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ْ :
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ُِ_ منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,محمد بف أحمد بف محمد عميش ,أبك عبد اهلل المالكي

(المتكفىُِٗٗ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر -بيركت ,الطبعة :دكف طبعة ,تاريخ النشرَُْٗ :ىػُٖٗٗ-ـ,
عدد األجزاء.ٗ :

ُّ_ مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
الرعيني المالكي (المتكفىْٗٓ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر,
الرحمف الطرابمسي المغربي ,المعركؼ بالحطاب ُّ

الطبعة :الثالثةُُِْ ,ىػُِٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ٔ :
ت_ مراجع المذىب الشافعي:

ُ_ أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ,زيف الديف أبك يحيى
السنيكي (المتكفىِٗٔ :ىػ) ,عدد األجزاء ,ْ :الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة :دكف طبعة كدكف
تاريخ.

ِ_ اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ,شمس الديف ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
(المتكفىٕٕٗ :ىػ) ,المحقؽ :مكتب البحكث كالدراسات -دار الفكر ,الناشر :دار الفكر -بيركت ,عدد
األجزاء.ُ × ِ :

ّ_ األـ ,اإلماـ الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد

المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة -بيركت ,الطبعة:

دكف طبعة ,سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ-ـ ,عدد األجزاء.ٖ :

ْ_ الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني ,أبك الحسف عمي ابف

محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ,الشيير بالماكردم (المتكفىَْٓ :ىػ) ,المحقؽ :الشيخ عمي
محمد معكض -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت– لبناف ,الطبعة:
األكلىُُْٗ ,ىػُٗٗٗ-ـ ,عدد األجزاء.ُٗ :

ٓ_ ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ),
تحقيؽ :زىير الشاكيش ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ -عماف ,الطبعة :الثالثةُُِْ ,ىػ-
ُُٗٗـ ,عدد األجزاء.ُِ :

ٔ_ العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ,عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ,أبك القاسـ

الرافعي القزكيني (المتكفىِّٔ :ىػ) ,المحقؽ :عمي محمد عكض -عادؿ أحمد عبد المكجكد ,الناشر :دار

الكتب العممية ,بيركت– لبناف ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػُٕٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ُّ :
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ٕ_ المجمكع شرح الميذب (مع تكممة السبكي كالمطيعي) ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ

النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر( ,طبعة كاممة معيا تكممة السبكي كالمطيعي).

ٖ_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ,شمس الديف ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني

(المتكفىٕٕٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىُُْٓ ,ىػُْٗٗ-ـ ,عدد األجزاء.ٔ :

ٗ_ منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:

ٕٔٔىػ) ,المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػََِٓ -ـ ,عدد

األجزاء.ُ :

َُ_ الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ,أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم (المتكفى:

ْٕٔىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,عدد األجزاء.ّ :

ُُ_ نياية المحتاج إلى شرح المنياج ,شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف

الرممي (المتكفىََُْ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,بيركت ,الطبعة :ط أخيرةَُْْ ,ىػُْٖٗ-ـ ,عدد
األجزاء.ٖ :

ُِ_ نياية المطمب في دراية المذىب ,عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ,أبك

المعالي ,ركف الديف ,الممقب بإماـ الحرميف (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,حققو كصنع فيارسو :أ .د /عبد العظيـ
الديب ,الناشر :دار المنياج ,الطبعة :األكلىُِْٖ ,ىػََِٕ-ـ.
محمكد ٌ
ُّ_ الكسيط في المذىب ,المؤلؼ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ),

المحقؽ :أحمد محمكد إبراىيـ ,محمد محمد تامر ,الناشر :دار السبلـ– القاىرة ,الطبعة األكلى ,ُُْٕ ,عدد
األجزاء.ٕ:
ث_ مراجع المذىب الحنبمي:
ُ_ دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات ,منصكر بف يكنس بف صبلح

الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى,
ُُْْىػُّٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ّ :
ِ_ الركض المربع شرح زاد المستقنع ,منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس
البيكتي الحنبمي (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم ,خرج أحاديثو:
عبد القدكس محمد نذير ,الناشر :دار المؤيد -مؤسسة الرسالة ,عدد األجزاء.ُ :
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ّ_ الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ,محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفىُُِْ :ىػ) ,دار

النشر :دار ابف الجكزم ,الطبعة :األكلىُِْٖ -ُِِْ ,ىػ ,عدد األجزاء.ُٓ :

ْ_ الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة

الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفىَِٔ :ىػ) ,الناشر :دار
الكتب العممية ,الطبعة :األكلى ُُْْ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ ,عدد األجزاء.ْ :
ٓ_ كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي

الحنبمي (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,عدد األجزاء.ٔ :

ٔ_ متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني ,أبك القاسـ عمر بف الحسيف ابف

عبد اهلل الخرقي (المتكفىّّْ :ىػ) ,الناشر :دار الصحابة لمتراث ,الطبعةُُّْ :ىػُّٗٗ -ـ.

ٕ_ مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ,مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ,الرحيباني

مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (المتكفىُِّْ :ىػ) ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة :الثانيةُُْٓ ,ىػ-
ن
ُْٗٗـ ,عدد األجزاء.ٔ :
ٖ_ المغني البف قدامة ,أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي

المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفىَِٔ :ىػ) ,الناشر :مكتبة القاىرة,
الطبعة :دكف طبعة ,عدد األجزاء.َُ :
سابعا_ مراجع الفقو العاـ والعقيدة واآلداب والمواعظ:
ً

ُ_ اإلجماع ,أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر (المتكفى ُّٗ :ىػ) ,المحقؽ :فؤاد عبد المنعـ

أحمد ,الناشر :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الطبعة األكلى ُِْٓىػََِْ /ـ ,عدد األجزاء.ُ :

ِ _ أحكاـ الجراحة الطبية ,محمد بف محمد المختار الشنقيطي ,رسالة دكتكراه في الفقو المقارف في

الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ,دار النشر :مكتبة الصحابة.

ّ_ األحكاـ السمطانية ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ,الشيير
بالماكردم (المتكفىَْٓ :ىػ) ,الناشر :دار الحديث -القاىرة ,عدد األجزاء.ُ :
ْ_ إحياء عمكـ الديف ,أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار
المعرفة– بيركت ,عدد األجزاء.ْ :
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ٓ_ اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ,أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (المتكفى:

ُّٗىػ) ,المحقؽ :صغير أحمد األنصارم أبك حماد ,الناشر :مكتبة مكة الثقافية ,رأس الخيمة -اإلمارات
العربية المتحدة ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػََِْ -ـ ,عدد األجزاء ٖ( َُ :كمجمداف لمفيارس).
ٔ_ اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ

ابف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفىِٕٖ :ىػ),

المحقؽ :ناصر عبد الكريـ العقؿ ,الناشر :دار عالـ الكتب ,بيركت ,لبناف ,الطبعة :السابعةُُْٗ ,ىػ -
ُٗٗٗـ ,عدد األجزاء.ِ :

ٕ_ األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ ,أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم

(المتكفىُّٗ :ىػ) ,تحقيؽ :أبك حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ ,الناشر :دار طيبة -الرياض–
السعكدية ,الطبعة :األكلى َُْٓىػُٖٗٓ ,ـ ,عدد األجزاء :طيبع منو ٔ مجمدات ُُ ,ٓ -ُ :فقط.
ٖ_ التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي ,عبد القادر عكدة ,الناشر :دار الكاتب
العربي ,بيركت ,عدد األجزاء.ِ :
ٗ_ الحسبة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد

السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفى ِٕٖ :ىػ) ,حققو
كعمؽ عميو :عمي بف نايؼ الشحكد ,الطبعة :الثانية ,في ُٕجمادل األكلى ُِْٓىػ -المكافؽ

تعديبل جذرنيا بتاريخ ُٗ جمادل اآلخرةُِْٖ /ىػ -المكافؽ لػ ََِْٕ/ٕ/ـ ,عدد
ََِْٓ/ٕ/ـ ,كعدؿ
ن
األجزاء.ُ :
َُ_ الدرارم المضية شرح الدرر البيية ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني

(المتكفىَُِٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :الطعبة األكلى َُْٕىػُٖٕٗ -ـ ,عدد
األجزاء.ِ:
ُُ_ زاد المعاد في ىدم خير العباد ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ

الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت -مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيت ,الطبعة:
السابعة كالعشركفُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ/ـ.
ُِ_ الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر ,أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم,
شياب الديف شيخ اإلسبلـ ,أبك العباس (المتكفىْٕٗ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :األكلىَُْٕ ,ىػ-
ُٕٖٗـ ,عدد األجزاء.ِ :

190

ُّ_ السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني

اليمني (المتكفىَُِٓ :ىػ) ,الناشر :دار ابف حزـ ,الطبعة :الطبعة األكلى ,عدد األجزاء.ُ :

ُْ_ صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة ,أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ ,الناشر:

المكتبة التكفيقية ,القاىرة– مصر ,عاـ النشرََِّ :ـ ,عدد األجزاء.ْ:

ُٓ_ الطب النبكم (جزء مف كتاب زاد المعاد البف القيـ) ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس

الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ) ,الناشر :دار اليبلؿ– بيركت.

ُٔ_ فتاكل الطب كالمرضى ,تـ جمعو مف :فتاكل محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ رحمو اهلل ,كابف باز
رحمو اهلل ,كمشايخ المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ,أشرؼ عمى جمعو :صالح بف فكزاف الفكزاف ,قدـ
لو :عبد العزيز بف عبد اهلل بف محمد آؿ الشيخ ,طبع :رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء ,عدد األجزاء.ُ :
ُٕ_ فتاكل المجنة الدائمة.
ُٖ_ الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,أ .د .ك ٍى ىبة بف مصطفى ُّ
اإلسبلمي
الز ىحٍيمً ٌي ,أستاذ كرئيس قسـ الفقو
ى
ٌ
كأصكلو بجامعة دمشؽ -كمٌيَّة َّ
َّ
المعدلة
الرابعة المنقَّحة
الشريعة ,الناشر :دار الفكر -سكريَّة -دمشؽ ,الطبعةَّ :

ِّ
بالنسبة لما سبقيا (كىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات مصكرة) ,عدد األجزاء.َُ :

ُٗ_ فقو النكازؿ ,بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى ابف
غييب بف محمد (المتكفىُِْٗ :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى ُُْٔىػُٗٗٔ ,ـ ,عدد

األجزاء.ِ:

َِ_ مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة ,تصدر عف منظمة المؤتمر
اإلسبلمي بجدة.
ُِ_ مجمكع الفتاكل ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفى:
ِٖٕىػ) ,المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ,الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ,

المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية ,عاـ النشرُُْٔ :ىػُٗٗٓ,ـ.

ِِ_ المحمى باآلثار ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم
(المتكفىْٓٔ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر– بيركت ,الطبعة :دكف طبعة كدكف تاريخ ,عدد األجزاء.ُِ :
ِّ_ مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد ابف

حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم (المتكفىْٓٔ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية– بيركت ,عدد األجزاء.ُ :
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ِْ_ مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو ,مصطفى الزرقا.
ِٓ_ معيد النعـ كمبيد النقـ ,تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (المتكفىُٕٕ :ىػ),
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ,بيركت -لبناف ,الطبعة :األكلىَُْٕ ,ىػُٖٗٔ -ـ ,عدد األجزاء.ُ :
اف بف محمد ُّ
الد ٍب ىي ً
ِٔ_ مكسكعة أحكاـ الطيارة ,أبك عمر يد ٍب ىي ً
اف ,الناشر :مكتبة الرشد ,الرياض-
المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الثانيةُِْٔ ,ىػََِٓ -ـ ,عدد األجزاء.ُّ :
ِٕ_ المكسكعة الفقيية الككيتية ,صادرة عف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية– الككيت ,عدد

األجزاء ْٓ :جزنءا ,الطبعة( :مف َُُِْْْٕ -ىػ) ,األجزاء ُ :ِّ -الطبعة الثانية ,دار السبلسؿ–
الككيت ,األجزاء ِْ :ّٖ -الطبعة األكلى ,مطابع دار الصفكة– مصر ,األجزاء ّٗ :ْٓ -الطبعة الثانية,
طبع الك ازرة.

ِٖ_ مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي ,األستاذ الدكتكر أحمد عمي السالكس,

مكتبة دار القرآف ,مصر ,بمبيس ,الطبعة السابعة.
ثام ًنا_ مراجع المغة وغريب الفقو:

ُ_ تكممة المعاجـ العربية ,رينيارت بيتر آف يد ً
كزم (المتكفىََُّ :ىػ) ,نقمو إلى العربية كعمؽ عميو:
النعيمي ,جػ ٗ :َُ ,جماؿ الخياط ,الناشر :ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ,الجميكرية
جػ ُ:ٖ -
َّ
محمد ىسميـ ى
العراقية ,الطبعة :األكلى ,مف ُٕٗٗ َََِ -ـ ,عدد األجزاء.ُُ :
ِ_ تيذيب المغة ,محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر (المتكفىَّٕ :ىػ) ,المحقؽ:
محمد عكض مرعب ,الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيركت ,الطبعة :األكلىََُِ ,ـ.
ّ_ الدالئؿ في غريب الحديث ,قاسـ بف ثابت بف حزـ العكفي السرقسطي ,أبك محمد (المتكفى:
َِّىػ) ,تحقيؽ :د .محمد بف عبد اهلل القناص ,الناشر :مكتبة العبيكاف ,الرياض ,الطبعة :األكلى,
ُِِْىػََُِ -ـ ,عدد األجزاء.ّ :

ْ_ الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:
ّّٗىػ) ,دار العمـ لممبلييف– بيركت ,-الطبعة :الرابعة َُْٕىػُٖٕٗ -ـ.
ٓ_ القامكس المحيط ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (المتكفىُٖٕ :ىػ) ,تحقيؽ:
قسكسي ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
كالنشر كالتكزيع ,بيركت– لبناف ,الطبعة :الثامنةُِْٔ ,ىػََِٓ -ـ ,عدد األجزاء.ُ :

192

ٔ_ كتاب التعريفات ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفىُٖٔ :ىػ) ,المحقؽ:

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ,الناشر :دار الكتب العممية بيركت– لبناف ,الطبعة:
األكلى َُّْىػُّٖٗ -ـ ,عدد األجزاء.ُ :
ٕ_ لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي
اإلفريقي (المتكفىُُٕ :ىػ) ,الناشر :دار صادر بيركت ,الطبعة :الثالثةُُْْ -ىػ ,عدد األجزاء.ُٓ:
ٖ_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ,أبك

العباس (المتكفى :نحك َٕٕىػ) ,الناشر :المكتبة العممية– بيركت ,عدد األجزاء( ِ :في مجمد كاحد كترقيـ
مسمسؿ كاحد).
ٗ_ المطمع عمى ألفاظ المقنع ,المؤلؼ :محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي ,أبك عبد اهلل,
شمس الديف (المتكفىَٕٗ :ىػ) ,المحقؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ,الناشر :مكتبة السكادم
لمتكزيع ,الطبعة :الطبعة األكلى ُِّْىػََِّ -ـ ,عدد األجزاء.ُ :

َُ_ معجـ المغة العربية المعاصرة ,د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفىُِْْ :ىػ) بمساعدة
فريؽ عمؿ ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلىُِْٗ ,ىػََِٖ -ـ (ِ.)َُٔٗ/
ُُُ_ المعجـ الكسيط ,مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى /أحمد الزيات /حامد عبد
القادر /محمد النجار) الناشر :دار الدعكة (ُ.)ُّْ/
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