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االستحسان في فقو االسرة

د .وضحة عميوي صالح

جامعة ديالى  -كمية العموـ االسالمية

المقدمة :

فقد جعؿ اهلل العظيـ القراف الكريـ المتضمف شريعتو التي ارتضاىا منيجا ودستو ار

لعباده ليسيروا عميو  ,فاف شرع اهلل ما زاؿ محتفظا بنوره واشراقو  ,سابقا موكب الحضارة

االنسانية بكؿ ابعادىا ومعطياتيا  ,مستجيبا لما يستجد مف الوقائع  ,مراعيا تغير الزماف
والمكاف والظروؼ واالحواؿ  ,وذلؾ بفضؿ ما ىو مودع في نصوص الكتاب والسنة مف

الحكـ والمعاني التي ستبقى متجددة ميما طاؿ الزماف واختمؼ المكاف  .فاف نصوص الكتاب

والسنة قد حممت بيف طياتيا حكما ومعاني ىي بمثابة موجيات ومبادئ عامة  .واف مقاصد
الشارع ومصالح االنساف امراف متحداف بالذات مجتمعاف في كؿ حكـ .ولقد كاف االستحساف
في المسائؿ الخالفية التي يبمغ اختالؼ العمماء حوؿ حجيتو اقصاه فترة مف الزمف  ,مما
جعؿ االستحساف بحاجة الى مزيد بحث ودراسة الظيار حقيقتو وبياف اىميتو  ,واثره في منع

الالزمة لالحكاـ الشرعية عمى نحو تساير الزماف والمكاف والظروؼ واالحواؿ فقد تكممت في
ىذا البحث في عدة أمور وىي كاالتي  :تعريؼ االستحساف لغة واصطالحا  .في حجية

االستحساف  .نماذج تطبيقية مف فقو االسرة  ,وفيو مطالب  .تحديد سف الزواج  .ردة

الزوجيف معا  ,ثـ اسالميما معا  .الزواج خارج المحكمة  .الفحص الطبي قبؿ الزواج .

وقد اكدت في ىذا البحث عمى المسائؿ التي ىي نماذج في فقو االسرة .
تعريف االستحسان لغة واصطالحا :

تعريػؼ االستحسػػاف لغػػة  :مػػف حسػف والحسػػف لغػػة ىػػو الجمػاؿ  .واالستحسػػاف  :ىػػو مػػا يميػػؿ
اليو االنساف وييواه  ,حسيا كاف ىذا الشيء او معنويا  ,واف كػاف مسػتقبحا عنػد الغيػر  .قػاؿ

فػي القػاموس المحػيط  :ىػو عػػد الشػيء حسػنا  1 .وقػاؿ الجرجػػاني  :ىػو عػد الشػيء واعتقػػاده
حسنا .

2

وتعريف االستحسان اصطالحا  :ىو العدوؿ في مسالة  ,عف مثؿ ما حكػـ بػو فػي نظائرىػا ,

ال ػػى حك ػػـ اخ ػػر اوف ػػؽ لمن ػػاس لمقتض ػػى ش ػػرعي يقتض ػػي ذل ػػؾ الع ػػدوؿ  3.ف ػػيمكف الق ػػوؿ ب ػػاف
االستحساف عبارة عف  :تعميؽ الحكـ بما عمـ مف قصد الشارع نصا او عقال .

4

حجية االستحسان  :االستحساف حجة تثبت بو االحكػاـ عنػد االمػاـ ابػي حنيفػة واالمػاـ مالػؾ
واالمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ رحميػػـ اهلل  ,وبػػو قػػاؿ الحنفيػػة  ,وجميػػور المالكيػػة وبعػػض الحنابمػػة

كالقاضي ابي يعمى وابي الخطاب واليو ذىب الزيدية  .ذىب بعض الباحثيف المعاصريف الى

االستحساف حجة غير انو ليس دليال مستقال .
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ادلة المثبتين لحجية االستحسان ومناقشتيا  :استدؿ القائموف باالستحساف بادلة عدة الثبات
حجية ما ذىبوا اليو  ,وىي االدلة الستة االتية :

الدليل االول ومناقشتو  :قولو تعالى  ( :واتبعوا ما انزؿ اليكـ مف ربكـ )

وجههو االسههتدالل  :اف فييػػا االمػػر باتبػػاع احسػػف مػػا انػػزؿ  ,واالمػػر لموجػػوب  ,فػػدؿ عمػػى تػػرؾ
بعض واتباع بعض بمجرد كونػو احسػف  ,وىػو معنػى االستحسػاف لػذا فيػو حجػة لكونػو حسػنا

عنػ ػػد اهلل تعػ ػػالى  5 .مناقشػ ػػة ىػ ػػذا الػ ػػدليؿ  :رد ىػ ػػذا االسػ ػػتدالؿ بػ ػػاف االيػ ػػة ال تػ ػػدؿ عمػ ػػى اف
االستحسػػاف دليػػؿ  .قػػاؿ الغ ازلػػي واالمػػدي  :انػػو ال داللػػة فييػػا عمػػى اف مػػا صػػاروا اليػػو دليػػؿ
منزؿ فضال عمى كونو احسف ما انزؿ .

وقػػاؿ ابػػو اسػػحاؽ الشػػيرازي  :ىػػذا امػػر باالتبػػاع لمػػا انػػزؿ وكالمنػػا  :فيمػػا يستحسػػنو االنسػػاف
تمقػاء نفسػػو مػػف غيػػر دليػػؿ  6 .وقػػاؿ الشػاطبي وىػػو مػػف المثبتػػيف لحجيػػة االستحسػػاف  :انػػو ال
متعمػػؽ بػػو  ,فػػاف احسػػف االتبػػاع الينػػا اتبػػاع االدلػػة الشػػرعية وال سػػيما الق ػراف فيفتقػػر اصػػحاب

الػػدليؿ اف يبين ػوا اف ميػػؿ الطبػػاع او اى ػواء النفػػوس ممػػا انػػزؿ الينػػا فضػػال عػػف اف يكػػوف مػػف

احسنو .7

الدليل الثاني ومناقشتو  :قولو تعالى  ( :فبشر عباد الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف احسنو )

وجو االستدالل  :انيا واردة في معرض الثناء والمدح لمتبع احسف القوؿ  ,مع اف القػراف كمػو

حسف .

االعتراضات  :قاؿ االمدي  :ال داللة فييا عمى وجوب اتباع احسف القوؿ وىو محؿ النػزاع .
ورد الغ ازلػػي ىػػذا االسػػتدالؿ وكػػذا االسػػتدالؿ بااليػػة السػابقة بػػالقوؿ  :اف اتبػػاع احسػػف مػػا انػػزؿ

الينػػا ىػػو اتبػػاع االدلػػة  ,فبينػوا اف ىػػذا ممػػا انػػزؿ الينػػا فضػػال عمػػى اف يك ػوف مػػف احسػػنو وىػػو
كقولػػو تعػػالى ( :واتبع ػوا احسػػف مػػا انػػزؿ الػػيكـ مػػف ربكػػـ)  .ثػػـ نقػػوؿ  :نحػػف نسػػتحف ابطػػاؿ
االستحساف واف ال يكوف لنا شرع سوى المصدؽ بالمعجزة وليكف ىذا حجة عمييـ )

8

واعتراض ابو الوليد الباجي عمى ىذا االستدالؿ مف وجييف :

االوؿ  :اف احسنو ىو الذي يكوف مع الدليؿ .

الثػػاني  :لػػو كانػػت ىػػذه اآيػػة محمولػػة عمػػى عموميػػا لوجػػب اف يكػػوف استحسػػانا لتحػريـ القػػوؿ
باليوى والشيوة عميكـ حسنا ولوجب اتباعو  ,ثـ قاؿ  :وىذا يبطؿ تعمقيـ بو .

واعترض الشاطبي ايضا عمػى ىػذا االسػتدالؿ وقػاؿ  :اف ىػذا يحتػاج الػى بيػاف اف ميػؿ

النفوس يسمى قوال  ,وحينئذ ينظر الى كونو احسف القوؿ  ,وىذا كمػو فاسػد  ,ثػـ نعػارض ىػذا
االستحسػػاف بػػاف عقولنػػا تميػػؿ الػػى ابطالػػو وانػػو لػػيس بحجػػة  ,وانمػػا الحجػػة  :االدلػػة الشػػرعية

المتمقػػاة مػػف الشػػرع  . 9وعػػد ابػػف حػػزـ االسػػتدالؿ المػػذكور احتجاجػػا عمػػييـ ال ليػػـ  ,الف اهلل
تعالى لػـ يقػؿ فيتبعػوف مػا استحسػنوا  ,وانمػا قػاؿ عػز وجػؿ (فيتبعػوف احسػنو) واحسػف االقػواؿ
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ىو ما وافػؽ القػراف وكػالـ الرسػوؿ صػمى اهلل عميػو وسػمـ وقػاؿ  :وىػذا ىػو االجمػاع المتػيقف )

ومف قػاؿ غيػر ىػذا فمػيس مسػمما وىػو الػذي بينػو عػز وجػؿ بقولػو  ( :واليػوـ االخػر ذلػؾ خيػر
واحسف تاويال )  ,ولـ يقؿ فروده الى ما تستحسنوف .

الدليل الثالهث ومناقشهتو  :مػا عػده المسػتدؿ قػوال لمرسػوؿ صػمى اهلل عميػو وسػمـ وىػو  :مػا راه
المسمموف حسنا فيو عند اهلل حسنا .

وجهههو االسهههتدالل  :اف المقص ػػود ىن ػػا  :ىػ ػو م ػػا رواه المس ػػمموف بعق ػػوليـ واال ل ػػو ك ػػاف حس ػػنو
بالدليؿ الشرعي لـ يكف مف حسف ما يروف  ,اذ ال مجاؿ لمعقػوؿ فػي التشػريع عمػى مػا زعمػتـ

 ,فمـ يكف لمحديث فائدة فدؿ عمى اف المراد ما راوه براييـ .

اعتراض  :اعترض عمى ىذا مف جيتيف  ,احداىما  :مف حيث كونو حديثا  ,واالخرى  :مف

حيث ما يدؿ عميو  ,فمف حيث االعتبار االوؿ قاؿ المعترضوف  :اف ىذا ليس حديثا بػؿ ىػو
مف قوؿ عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو .

قاؿ ابف حزـ  :وىذا ال نعممو يسند الى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف وجو اصال  ,واما

الذي ال شؾ فيو فانو ال يوجد البتة في مسند صحيح وانما نعرفو عػف ابػف مسػعود  ,وامػا مػف
حيث ما يدؿ عميو فاعترضوا بما ياتي :

اوال  :انو خبر واحد – عمى فرض كونو مرفوعا – وخبر الواحد ال تثبت بو االصوؿ .
ثانيػػا  :اف لفػػظ المسػػمموف صػػيغة عمػػوـ فػػالمعنى  :مػػا رواه جميػػع المسػػمميف حسػػنا  ,فيتنػػاوؿ

اجماع جميع اىؿ الحؿ والعقد  ,اذ االمة ال تجتمع عمى حسف شػيء اال عػف دليػؿ واالجمػاع
حجػػة  ,وىػػو مػراد الخبػػر  ,ولػػيس المقصػػود ىنػػا مػػا راه كػػؿ واحػػد حسػػنا واال لػػزـ حسػػف مػػا راه

احاد العواـ حسنا .

قػػاؿ البػػاجي  :اف المسػػمميف اذا أروا اشػػياء حسػػنا كػػاف ذلػػؾ اجماعػػا وص ػوابا لعصػػمة جميػػع
المؤمنيف ولػيس خالفنػا معكػـ فػي نفػس الحسػف وانمػا اختالفنػا مػف جيػة االستحسػاف  ,وعنػدنا

اف االمػػة ال تجتمػع عمػػى حسػػف حسػػف اال عنػػد دليػػؿ واال كػػاف اجماعيػػا خطػػا فػػدلوا عمػػى انيػػا
اجمعت عمى الحكـ شػيوة ومػيال اليػع بغيػر دليػؿ اف كنػتـ قػادريف

10

 ,ىػذا واف الجػواب عمػى

ما قالو المعترضوف بشاف االدلة الثالثة المذكورة يأتي مف خالؿ تعقيػب اذكػره بعػد الفػراغ مػف

ذكر االدلة االخرى .

الدليل الرابع ومناقشتو  :قالوا  :ثبت مف استقراء الوقائع واحكاميا اف اطراد القياس واستمرار
العموـ او تعميـ الحكـ الكمي قد يودي في بعض الوقائع الى تفويت مصالح الناس  ,لذا فمف

العدؿ والرحمة بالناس اف يفتح لممجتيد باب العدوؿ في ىذه الوقائع عف حكـ القياس او

الحكـ الكمي الى حكـ اخر يحقؽ المصمحة ويدفع المفسدة وىذا العدوؿ المقصود بو  :درء

المفاسد وجمب المصالح ىو الذي نسميو باالستحساف واالستحساف عمى اختالؼ انواعو
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عدوؿ عف موجب القياس او عموـ العاـ في كؿ جزئية منيا انما ىو لجمب نفع او درء

الضرر او اليثار مصمحة راجحة وىذا الدليؿ ىو المراد بتعريؼ ابف رشد اف االستحساف

طرح لقياس يؤدي الى غمو ومبالغة في الحكـ فيعدؿ عنو في بعض المواضع لمعنى يؤثر
في الحكـ  ...وىو المراد بقوؿ ابف رشد الحفيد  :االستحساف ىو ترؾ القياس واالخذ بما

اوفؽ لمناس .

يقوؿ الشاطبي  :اف االستحساف ىو نظر الػى لػوازـ االدلػة وماالتيػا اذ اف عػدـ اعتبػار المػاؿ

فػػي جريػػاف الػػدليؿ واج ػراء القيػػاس بصػػورة مطمقػػة يػػؤدي الػػى حػػرج ومشػػقة فػػي بعػػض م ػوارده
فيستثنى موضع الحرج فيو رجوع الى ما عمـ مف قصد الشػارع فػي الجممػة  .وىػذا الػذي تقػدـ
ىػػو الم ػراد بقػػوؿ اصػػبغ بػػف الفػػرج المػػالكي  ,اف المغػػرؽ فػػي القيػػاس يكػػاد يفػػارؽ السػػنة  ,واف

االستحساف عماد العمـ .

الدليل الخامس ومناقشتو  :قػالوا  :اف اسػتقراء النصػوص التشػريعية اثبػت اف الشػارع الحكػيـ
عدؿ في بعض الوقائع عف موجب القياس او مف تعميـ الحكـ الى حكػـ اخػر جمبػا لممصػمحة

او درء لممفسدة  .ولقد عقب الشاطبي عمى كالمو السالؼ الذكر بالقوؿ  :اف لذلؾ فػي الشػرع

امثمػة كثيػرة كػالقرض مػػثال فانػو ربػا فػي االصػػؿ هنػو  :الػدرىـ بالػدرىـ الػػى اجػؿ  ,ولكنػو ابػػيح
لما فيو مف المرفقة والتوسعة عمػى المحتػاجيف بحيػث لػو بقػى عمػى اصػؿ المنػع كػاف فػي ذلػؾ

ضيؽ عمى المكمفيف .

قاؿ  :ومثمو بيػع العريػة بخرصػيا تمػ ار فانػو بيػع الرطػب باليػابس لكنػو ابػيح لمػا فيػو مػف الرفػؽ
ورفع الحرج بالنسبة الى المعرى والمعرى لو  ,ولو امتنع مطمقا لكاف وسيمة لمنع االعرار كمػا

اف ربا النسيئة لو امتنع في القرض اصؿ الرفؽ مػف ىػذا الوجػو  .كمػا مثػؿ لػذلؾ بػالجمع بػيف
المغػػرب والعشػػاء لممطػػر  ,وجمػػع المسػػافر  ,وقصػػر الصػػالة  ,والفطػػر فػػي السػػفر الطويػػؿ ,
وصالة الخوؼ وسائر الترخصات التي عمى ىذا السبيؿ .

ثػػـ قػػاؿ  :فػػاف حقيقػػة كػػؿ ذلػػؾ راجعػػة الػػى اعتبػػار المػػاؿ فػػي تحصػػيؿ المصػػالح ودرء المفاسػػد
عمى الخصوص  ,حيث كاف الدليؿ العاـ يقتضي منع ذلؾ  ,فمو بقينا مع اصػؿ الػدليؿ العػاـ
الدى الى رفع ما اقتضاه ذلؾ الدليؿ مف المصمحة  ,فكاف مف الواجب مراعاة ذلؾ الماؿ الى
اقصػ ػػاه  .ثػ ػػـ اورد امثمػ ػػة اخػ ػػرى  ,منيػ ػػا  :االطػ ػػالع عمػ ػػى العػ ػػورات فػ ػػي التػ ػػداوي  ,والق ػ ػراض
والمساقاة  ,ثـ قاؿ  :ىذا نمط مف االدلة الدالة عمى صحة القوؿ باالستحساف .

ىذا كمو فضال عف النصوص الصريحة والقاطعة الدالة عمى نفي الحرج ومف ذلؾ :

قولو تعالى  ( :يريد اهلل بكه اليسهر وال يريهد بكه العسهر )

11

وقولػو تعػالى  ( :مها يريهد اهلل

ليجعل عميك من حرج ولكن يريد ليطيرك وليت نعمتو عميك لعمك تشهكرون )

تعالى  ( :وما جعل عميك في الدين من حرج )
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وبالنظر ليذه النصوص وغيرىا قاؿ السرخسي  :اف االستحساف ىو لرفع الحرج والحرج

مدفوع بالنص وقاؿ في المبسوط  :اف ترؾ العسر لميسر اصؿ في الديف .

الدليل السادس ومناقشتو  :قالوا  :اف السمؼ مف الصػحابة والتػابعيف شػاىدوا النػاس يػدخموف

الحمامات مف غير تقدير لمماء المصبوب  ,وال لمدة المقاـ فييا  ,كما شاىدوا الناس يشربوف
الماء مف ايدي السقائيف دوف تقدير عوض  ,ولـ يظير مف احدىـ نكير عمى فاعمو  ,مع اف
القياس يقضي بعدـ جواز ذلؾ  ,لمجيالة الموجودة في كمية الماء المسػتعمؿ والمشػروب وفػي

مدة المقاـ  ,فكاف ذلؾ اجازة منيـ لو واق ار ار ليـ عميو  ,ومػف ثػـ كػاف اجماعػا وىػذا استحسػاف
واقػػع فػػدؿ عمػػى الج ػواز  .وقػػد رد بع ػض االصػػولييف االسػػتدالؿ بالمسػػالتيف المػػذكورتيف عمػػى
اساس اف القائميف باالستحساف اروا اف االمة استحسنت دخوؿ الحماـ مف غير تقدير اجرة وال
تقدير مدة المبث وال تقدير الماء المستعمؿ النيـ  ,اعتبروا المشاحة في مثمو قبيحة في العادة

فاستحسػف النػػاس تركػػو  ,لػػذا قػالوا  :اف االجمػػاع قػػد حصػػؿ عمػى جػواز دخػػوؿ الحمػػاـ وشػػرب
المػػاء مػػف ايػػدي السػػقائيف مػػع وجػػود الجيالػػة المػػذكورة لعمػػوـ مشػػقة التقػػدير  ,ال الستحسػػانيـ

ذلؾ عقال واستقباحيـ لممشاحة في مثمو  .والواقع اف المستدليف لـ يريدوا باالسػتدالؿ المػذكور
اف السػػمؼ استحسػػنوا ذلػػؾ بعقػػوليـ وانيػػـ اسػػتقبحوا المشػػاحة فػػي مثمػػو  .بػػؿ ارادوا بػػو مػػا ىػػو

مذكور مف عموـ مشقة التقدير  .وقاؿ بعض النكريف كاآمدي  :ال نعمـ اف استحسانيـ لذلؾ
ىو الػدليؿ عمػى صػحتو  ,بػؿ الػدليؿ مػا دؿ عمػى استحسػانيـ لػو  ,وىػو جريػاف ذلػؾ فػي زمػف

النبي صمى اهلل عميو وسمـ مع عممو بو وتقديره ليـ عميو او غير ذلؾ .

ويجاب  :باف االستدالؿ حينئذ بما تقدـ يكوف اقػوى  ,الف السػنة حينئػذ تكػوف قػد اثبتػت

حكما عمى خالؼ ما تقتضيو اصوؿ اخر  ,رعاية لما تعػارؼ عميػو النػاس دفعػا لمحػرج عػنيـ
 ,واعني باالصوؿ االخر  :االصوؿ التي استنبط منيا كوف وصؼ الجيالة عمػة لفسػاد العقػد

 ,كالنصوص الناىية عف بيع ما ليس بموجود  ,وما اشبو ذلؾ .
انواع االستحسان :

تمييههد  :المػراد بػػانواع االستحسػػاف عنػػد اطالقيػػا ىػػو انواعػػو بحسػػب سػػنده ووجػػو استحسػػانو ,
وىو المقصود ىنا بالدرجػة االسػاس  ,ومػع ذلػؾ فػاف االستحسػاف ال يتنػوع باالعتبػار المػذكور
فقط بؿ باعتبارات اخرى ايضا .

اوال  :بحسػػب مػػا عػػدؿ عنػػو ومػػا عػػدؿ اليػػو  :ذىػػب الشػػيس خػػالؼ الػػى اف االستحسػػاف بيػػذا

االعتبار ثالثة انواع :

النوع االوؿ  :ما كاف عدوال مف مقتضى قياس ظاىر الى مقتضى قياس خفي

النوع الثاني  :ما كاف عدوال مف حكـ كمي الى حكـ استثنائي .

النوع الثالث  :ما كاف عدوال عف مقتضى نص عاـ الى حكـ خاص .
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وظػػاىر مػػف ىػػذا التقسػػيـ اف القيػػاس الخفػػي جعػػؿ نوعػػا مػػف ان ػواع االستحسػػاف  ,عمػػى

اعتبػػار اف الحكػػـ الثابػػت بػػو لػػيس اسػػتثناء  ,وىػػذا واف كػػاف موافقػػا لمػػا اصػػطمح عميػػو جميػػور

الحنفيػػة بشػػاف القيػػاس الخفػػي  ,اال انػػو فػػي حقيقتػػو اعػػـ واشػػمؿ مػػف ذلػػؾ  ,وقػػد سػػبؽ بيػػاف اف
القياس الخفي ىو المعنى المػؤثر نفسػو الػذي ىػو الباعػث عمػى العػدوؿ وبيػذا االعتبػار ينػدرج
ضمنو جميع انواع االستحساف حتى الثابت منيا بالنص واالجماع  ,الف ذلؾ المعنى المػؤثر
ىو مقصود الشارع الحكيـ وىو الحكمة  ,واف النص واالجماع مشػتمالت عمػى الحكمػة قطعػا

غير اف ىذا المعنى ال يسػمى قياسػا عنػدما يحتويػو نػص او اجمػاع  .وكػذلؾ شػامؿ لمضػرورة
عمػى اعتبػػار اف عػدـ الضػػرورة  ,وعػػدـ الحػرج مػػف مقاصػػد الشػارع وقػػد جعػػال قيػدا (خفيػػا) فػػي

كؿ عمة تحت عنواف (التأثير) ولقد تـ بياف ذلؾ في اكثر مف موضع نظ ار الىميتو .
ثانيا  :باعتبار وجود عمة القياس في موضع االستحساف وعدـ وجودىا :

وىذا راجع الى ما تقدـ وخالصتو  :اف عمة القياس قد تكوف منتقية في موضع االستحساف
وقد تكوف موجودة لكنيا تسقط بما ىو اقوى منيا  ,فاالوؿ ىو المقصود باستحساف المفارقة ,

والثاني ىو المقصود باستحساف التخفيؼ او استحساف الرفؽ  ,عمى ما ذكر ابف رشد مف

المالكية  ,وىذا موافؽ لتقسيـ جميور الحنفية لالستحساف غير المستند الى النص واالجماع

 ,اذ اقتصروا عمى ذكر القياس الخفي  ,واستحساف الضرورة  ,عمى اف استحساف الضرورة

عند بعض الحنفية يعد مف استحساف المفارقة ايضا بناء عمى اف (عدـ حرج) جزء مف العمة

 ,ومتى وجد الحرج انعدمت العمة  ,وحيث انعدمت عمة القياس دخؿ موضع االستحساف
ضمف مقتضيات قياس اخر  ,وفارؽ نظائره مف محاؿ اطراد القياس المتروؾ  ,وىذا ما عميو
الجميع مف الناحية الفعمية  ,النو لـ يقؿ احد بوجود معارضة حقيقية بيف القياس المعدوؿ

عنو والقياس المعدوؿ اليو .

14

وقد سبؽ مف كالـ االصولييف فيما يتعمؽ بموقع االستحساف

مف تخصيص العمة ما يغني عف التفصيؿ ىنا  .واذا تميد ذلؾ فاني اتكمـ عمى امريف كؿ

منيما في مطمب .

المطمب االول  :انواع االستحسان باعتبار سنده ووجو استحسانو :
اختمفػػت عبػػارات المثبتػػيف لحجيػػة االستحسػػاف بشػػاف انواعػػو  ,بحيػػث ال نجػػد اتفاقػػا عمػػى
تحديد تمؾ االنواع  ,حتى بيف عمماء المذىب الواحد  ,ومف ىنا فاني استعرض ابرز ما قالوه
بيذا الخصوص  ,مع ذكر اىـ ما يالحظ مف كؿ تقسيـ اذا رايت حاجة تدعوا الى ذلػؾ ومػف

ثـ احدد منشا ىػذا االخػتالؼ بحسػب مػا اراه  ,وسػابدا بػايراد مقػاالت الحنفيػة  ,واعقبيػا بػذكر
مػػا وجدتػػو مػػف تقسػػيمات عممػػاء المالكيػػة ومػػف بعػػدىـ الحنابمػػة ثػػـ اذكػػر بايجػػاز ابػػرز مػػا قالػػو

الباحثوف المعاصروف وذلؾ في اربع فروع :
الفرع االوؿ  :انواع االستحساف عند الحنفية
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جعؿ جميور الحنفية االستحساف اربعة انواع ىي :15
 .1استحساف سنده النص .

 .2استحساف سنده االجماع .
 .3استحساف سنده الضرورة .

 .4استحساف سنده القياس الخفي .
وممػػا مثم ػوا بػػو لػػالوؿ  :نػػص السػػمـ  :ولمثػػاني  :االستصػػناع ولمثالػػث  :الحكػػـ بطيػػارة

االبار اذا وقعت فييا النجاسة ولمرابع بطيارة سؤر سباع الطير .
وذكر اخروف منيـ تقسيمات اخرى ىي ما ياتي :

 )1ذكر الجصاص لالستحساف االنواع التالية :

أ -استحساف سنده النص  .ب -استحساف سنده االجماع  .ج -استحساف سنده القياس .
د -استحساف سنده عمؿ الناس .

وفػي ىػػذا التقسػػيـ ظيػػر لنػػا عنػواف خػامس النػواع االستحسػػاف  ,وىػػو االستحسػػاف بعمػػؿ

النػػاس اي االستحسػػاف الػػذي سػػنده عمػػؿ النػػاس  .غيػػر اف مػػا مثػػؿ بػػو الجميػػور الستحسػػاف
الضرورة مثؿ بو الستحساف االجماع  ,وما مثؿ بػو الجميػور الستحسػاف االجمػاع ذكػره عمػى

ان ػػو استحس ػػاف لعم ػػؿ الن ػػاس  .وب ػػيف مػ ػراده بعم ػػؿ الن ػػاس ق ػػائال ( :اف الس ػػمؼ م ػػف الص ػػحابة
والتابعيف قد كانوا يشاىدوف الناس يفعموف ذلؾ  ,فمـ يظير مف احد منيـ نكيػر عمػى فاعمػو ,

فصػػار ذلػػؾ اجػػازة مػػنيـ لػػو واق ػرار ليػػـ عميػػو اذ كػػانوا ىػػـ االم ػريف بػػالمعروؼ والنػػاىيف عػػف

المنكر كما وصفيـ اهلل تعالى بو)  .16ويتبيف مف كالمو ىذا انو يريد بعمؿ الناس  :االجمػاع
السكوتي وعمى ىذا يكوف مراده باالجماع االجماع الصريح .

 )2قسػػـ ابػػو الحسػػف الكرخػػي الستحسػػاف كمػػا نقمػػو عنػػو الغ ازلػػي فػػي المنخػػوؿ والزركشػػي فػػي
البحر المحيط عمى اربعة اقساـ

17

.

 )1اتباع الحديث وترؾ القياس  :ومثالو حديث القيقية

18

.

 )2اتباع قوؿ الصحابي عمى خالؼ القياس وذلؾ مثؿ تقدير اجرة رد العبد االبؽ باربعيف ,
اتباعا البف عباس رضي اهلل عنيما .

 )3اتبػػاع عػػادات النػػاس ومػػا يطػػرد بػػو ع ػرفيـ ومثالػػو  :استحسػػاف الحكػػـ بصػػحة المعاطػػاة
وذلػػؾ عمػػى اعتبػػار اف االعصػػار ال تنفػػؾ عنػػو ويغمػػب عمػػى الظػػف جريانػػو فػػي عصػػر

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ .

 )4اتب ػػاع معن ػػى خف ػػي ى ػػو اخ ػػص بالمقص ػػود وام ػػس ل ػػو م ػػف المعن ػػى الجم ػػي  .ومث ػػؿ ل ػػذلؾ
بايجاب الحد بشيود الزوايا

19

ويالحظ مف ىذا التقسيـ ما ياتي :

.
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اوال  :انو قصر استحساف النص عمى ما كاف بالحديث وىذا ما يؤيده الواقع التطبيقي لممسائؿ

االستحسػ ػػانية  ,وقػ ػػد اطمػ ػػؽ بعػ ػػض البػ ػػاحثيف المعاص ػ ػريف عبػ ػػارة استحسػ ػػاف السػ ػػنة بػ ػػدال مػ ػػف

استحساف النص

20

.

ثانيػػا  :انفػػرد الكرخػػي مػػف الحنفيػػة ( فيمػػا اعمػػـ ) بػػذكر اتبػػاع قػػوؿ الصػػحابي المخػػالؼ لمقيػػاس

كنػػوع مسػػتقؿ  ,ولكػػف ىػػذا النػػوع يفيػػـ مػػف كػػالـ بعضػػيـ حيػػث اطمػػؽ بعضػػيـ ( االستحسػػاف
باالثر ) بدال مف (االستحساف بالنص )

21

.

وتج ػػدر االش ػػارة ال ػػى اف اب ػػف العرب ػػي الم ػػالكي ص ػػرح ب ػػاف االم ػػاـ اب ػػا حنيف ػػة يستحس ػػف بق ػػوؿ

الصحابي

22

.

وغرضي مما ت قدـ  :اف جميور الحنفية ال يذكروف ما نحف بصدده ضمف انواع االستحساف
واال فاف ىنالؾ مسائؿ استحسف فييا الحنفية بقوؿ الصحابي  .وعمى اية حاؿ فاف اتباع

الحديث واتباع قوؿ الصحابي كؿ ذلؾ داخؿ ضمف االستحساف بالنص عند مف يحتج بقوؿ

الصحابي وذلؾ الف قوؿ الصحابي يدخؿ ضمف مفيوـ الحديث عند جميور المحدثيف ومف
ىنا نجد بعض التقسيمات لمحديث قد جعمت الموقوؼ قسيما لممرفوع  ,ومعموـ اف الحديث

المرفوع ىو الحديث الذي انتيى اسناده الى النبي صمى اهلل عميو وسمـ واما الحديث الموقوؼ

فيو الحديث الذي انتيى اسناده الى الصحابي ووقؼ عنده .

ثالثػػا  :صػػرح الكرخػػي ايضػػا بػػذكر استحسػػاف العػػرؼ كنػػوع مسػػتقؿ مػػف انػواع االستحسػػاف وقػػد
سبقت في تقسيـ الجصاص االشارة الى ذلؾ حيث ذكر نوعا مف انواع االستحساف سنده عمؿ

الناس لكف لـ يجعؿ السند العمؿ نفسو وانما جعؿ سند االستحساف سكوت العمماء في مختمؼ
العصػػور عػػف االنكػػار فكػػاف اجماعػػا سػػكوتيا وامػػا تقسػػيـ الكرخػػي فقػػد جعػػؿ سػػند االستحسػػاف

العػػرؼ نفسػػو  .ومػػف تقسػػيـ الكرخػػي ظيػػر لنػػا عن ػواف سػػادس ىػػو  :االستحسػػاف بػػالعرؼ اي
االستحساف الذي سنده العرؼ .

ثالثا  :ذكر التفتازاني لالستحساف انواعا ثالثة ىي :

23

 -1االستحساف الذي سنده النص .

 -2االستحساف الذي سنده االجماع .

 -3االستحساف الذي سنده القياس الخفي .
اما استحساف الضرورة فمـ يتعرض لذكره  ,وقد نبو الغزي فػي حاشػيتو عمػى التمػويح الػى ذلػؾ

وقاؿ  :لو قاؿ الضرورة لكاف احسف .

ولـ يبف التفتازاني وجو عدـ ذكره استحساف الضرورة ىػؿ يعػده راجعػا الػى استحسػاف االجمػاع

 ,باعتبػػار كػػوف الضػػرورة مسػػتندة عمػػى مػػا ىػػو عميػػو الحػػاؿ فػػي معظػػـ المسػػائؿ االستحسػػانية
المستندة الى االجماع اـ انو يعده راجعا الى القياس الخفي ؟
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وارى في كالـ ابف عبد الشكور – صاحب مسمـ الثبوت – االتي بعض الجواب وىو :

ذكر االنصاري – صػاحب فػواتح الرحمػوت – االنػواع االربعػة التػي ذكرىػا الجميػور لكػف ابػف
عبػػد الشػػكور قػػاؿ معقبػػا عمػػى مػػا مثػػؿ بػػو االنصػػاري الستحسػػاف الضػػرورة وىػػو الحكػػـ بظيػػارة

الحياض واالبار بعد تنجسيا .

اف القياس يقتضي اف ال تطير ابدا لبقاء الماء الػنجس ولػو قمػيال وكػذا ارضػو نجػس لػـ

يستعمؿ فيو المطير اال انو حكػـ بالطيػارة لمضػرورة والوقػوؼ فػي الحػرج العظػيـ ثػـ قػاؿ  :ثػـ

ىذه الضرورة اما راجعة الى االجماع والضرورة مستندة او الى القياس الخفي .24

وارى اف تفسػػير ى ػػذيف االحتم ػػاليف عم ػػى درج ػػة كبيػػرة ج ػػدا م ػػف االىمي ػػة وبوج ػػو خ ػػاص

االحتماؿ الثاني الف فيو تصريحا باندراج الضرورة ضمف القياس الخفي وليذا ابيف فيما يػاتي
حقيقة وجو ىذيف االحتماليف وقبؿ ذلػؾ ابػيف المػراد بالضػرورة  ,ومػف ىنػا سػاوزع الكػالـ عمػى

فقرات ثالث ىي :

الفقرة االولى  :معنى الضرورة .

الفقرة الثانية  :تفسير وجو اندراج الضرورة في استحساف االجماع .

الفقرة الثالثة  :تفسير وجو اندراج الضرورة ضمف القياس الخفي .

انواع االستحساف عند المالكية :

ذكر ابف العربي لالستحساف انواعا اربعة ىي :

25

 .1ترؾ الدليؿ لمعرؼ  :ومثؿ ذلؾ يرد االيماف الى العرؼ .

 .2ترؾ الدليؿ لممصمحة  :ومثؿ لو بتضميف االجير المشترؾ .
 .3ترؾ الدليؿ لالجماع  :ومثؿ لو بايجاب العزـ عمى مف قطع ذنب بغمة القاضي  ,مع اف
القياس يقضي بتضمينو قيمة النقص الحاصؿ فقط .

26

 .4تػػرؾ الػػدليؿ فػػي اليسػػير لتفاىتػػو لرفػػع المشػػقة وايثػػار التوسػػعة عمػػى الخمػػؽ اورد الشػػاطبي
ىذا التقسيـ البف العربي وضـ اليو قسما خامسا ىو :

 .5االستحساف بمراعاة الخالؼ  ,وسياتي تفصيمو الحقا .
وما اراه جدي ار بالذكر ىنا ما ياتي :

اوال  :ل ػػيس عن ػػد المالكي ػػة م ػػا يس ػػمى استحس ػػاف ال ػػنص كم ػػا ى ػػو الح ػػاؿ بالنس ػػبة ال ػػى الحنفي ػػة

والحنابمة .

ثانيا اف عد استحساف االجماع مف انواع االستحساف عند المالكية موضع نظر لما ياتي :

 .1لـ اعثػر فػي حػدود المصػادر المتػوفرة عمػى مسػالة استحسػف فييػا المالكيػة باالجمػاع كمػا
اني لـ اعثػر عػؿ قػوؿ الحػد عممػاء المالكيػة – فيمػا عػدا ابػف العربػي – يػدؿ عمػى وجػود
مثؿ ىذا النوع مف االستحساف عندىـ .
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 .2عػػالوة عمػػى مػػا تقػػدـ فػػاف المثػػاؿ الػػذي اورده ابػػف العربػػي لػػيس محػػؿ اجمػػاع فقػػد ذكػػر
الشػػاطبي اف المسػػالة ذات قػػوليف فػػي المػػذىب المػػالكي وغيػره وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ قػػاؿ  :اف
االجماع الذي ادعاه ابف العربي مما ينظر فيو .27

االستحس ػػاف بم ارع ػػاة الخ ػػالؼ  :اورد الش ػػاطبي ى ػػذا الن ػػوع عم ػػى ان ػػو م ػػف جمم ػػة انػ ػواع

االستحسػػاف عنػػد المالكيػػة  ,وقػػاؿ انػػو اصػػؿ مػػذىب االمػػاـ مالػػؾ  ,ويبنػػى عميػػو مسػػائؿ كثي ػرة
وخالص ػػة م ػػا قال ػػو ف ػػي ى ػػذا الن ػػوع  :اف القاع ػػدة المتبع ػػة – ف ػػي اس ػػتنباط االحك ػػاـ م ػػف قب ػػؿ
المجتيديف  :انو متى ترجع عنػد المجتيػد احػد دليمػيف عمػى االخػر ولػو بػاذى وجػوه التػرجيح ,

وجب التعويؿ عميو والغاء ما سواه  .لكف االماـ مالؾ والحنفية راعو احيانػا دليػؿ مػف يخػالفيـ
مف المجتيديف في بعض جزئيػات المسػالة الواحػدة  ,عنػدما اروا لػدليؿ مػف يخػالفيـ وجيػا ىػذا

مػػا ذكػره الشػػاطبي بشػػاف االمػػاـ مالػػؾ

28

واورد امثمػػة منيػػا  :ذىػػب االمػػاـ مالػػؾ الػػى اف المػػاء

اليسػػير اذا حمػػت فيػػو النجاسػػة اليسػػيرة ولػػـ يتغيػػر احػػد اوصػػافو فانػػو ال يتوضػػا بػػو بػػؿ يتػػرؾ
ويتيمـ  ,لكف اذا توضا بو شخص وصمى  :اعاد الوضوء والصالة ما داـ في الوقت ولـ يعد

بعد الوقت

29

 .انواع االستحساف عند الحنابمة :

وعند الحنابمة نوعػاف  :االستحسػاف بالكتػاب االستحسػاف بالسػنة

30

يعمى لالستحساف انواعا اربعة ىي :

 ,ولكػف ذكػر القاضػي ابػو

 .1االستحساف بالكتاب ومثؿ لذلؾ  :بقبوؿ شيادة اىػؿ الكتػاب عمػى المسػمميف فػي الوصػية
في السفر عند عدـ وجود مسػمـ  ,وذلػؾ لقولػو تعػالى  ( :شػيادة بيػنكـ اذا حضػر احػدكـ

الم ػػوت ح ػػيف الوص ػػية اثن ػػاف ذوا ع ػػدؿ م ػػنكـ او اخػ ػراف م ػػف غي ػػركـ اف ان ػػتـ ضػ ػربتـ ف ػػي
االرض فاصابتكـ مصيبة الموت )

31

 .2االستحسػػاف بالسػػنة  :ومثػػؿ لػػذلؾ بقػػوليـ  :فػػيمف غصػػب ارضػػا وزرعيػػا فػػاف الػػزرع لػػرب
االرض  ,وعمػػى صػػاحب االرض النفقػػة لصػػاحب الػػزرع  ,وذلػػؾ لقولػػو صػػمى اهلل عميػػو
وسمـ  ( :مف زرع في ارض قوـ فالزرع لرب االرض ولو نفقتو )

ثـ قاؿ  ,والقياس يقتضي باف يكوف الزرع ازارعو .

32

.

 .3االستحساف باالجماع  ,ومثؿ بذلؾ بقوليـ  :بجواز سمـ الدراىـ والدنانير في الموازنات ,
مع اف القياس يابى ذلؾ لوجود الصفة المضمونة الى الجنس  ,وىي الوزف .

 .4االستحساف باالستدالؿ  :بترجح شبو بعض االصوؿ عمى بعػض  :ولػو يػورد ليػذا مثػاال
 ,وارى اف ىذا ىو المراد بالقياس الخفي او القياس المرسؿ .

33

انواع االستحسان في نظرية الباحثين المعاصرين  :االخػتالؼ الػذي حصػؿ بػيف االصػولييف
انعكس عمى تقسيمات الباحثيف المعاصريف لالستحساف حيث جمع بعض الباحثيف بيف انواع

االستحساف فاوصموىا الى ثمانية انواع ىي :
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استحسػػاف الػػنص  ,واالجمػػاع  ,والضػػرورة  ,والقيػػاس الخفػػي  ,والعػػرؼ  ,والمصػػمحة ,

والنػػزر اليسػػير وم ارعػػاة خػػالؼ العممػػاء .

34

وحػػددىا بعضػػيـ بسػػبعة ان ػواع ىػػي  :استحسػػاف

الػ ػػنص  ,واالجمػ ػػاع  ,والضػ ػػرورة  ,والقيػ ػػاس الخفػ ػػي  ,واالستحسػ ػػاف الػ ػػذي سػ ػػنده قػ ػػوة االثػ ػػر
والمص ػػمحة والع ػػرؼ  .ومثمػ ػوا لمقي ػػاس الخف ػػي ب ػػدخوؿ الق ػػوؽ االرتفاقي ػػة ف ػػي وق ػػؼ اال ارض ػػي

الزراعيػػة  .ولالستحسػػاف الػػذي سػػنده قػػوة االثػػر باستحسػػاف الحكػػـ بطيػػارة سػػؤر سػػباع الطيػػر
لكونيػػا تشػػرب بمنقارىػػا واف ذلػػؾ يمنػػع مػػف اخػػتالط لعابيػػا الػػنجس بمػػا تشػػرب .

35

والواقػػع اف

قوة االثر ىي مدار االستحساف عمى االطالؽ ال انيا سند لنوع مف انواع االستحساف .
وحددىا بعضيـ بستة انواع

36

وذلػؾ باضػافة استحسػاف العػرؼ والمصػمحة الػى االنػواع

االربعة التي ذكرىا جميور الحنفية عمى اف بعضيـ ارادوا باستحساف المصمحة  :االستحساف
بالمصمحة المرسمة  ,وىذا مما ينظر فيو الف االستحسػاف غيػر المسػتند الػى الػنص واالجمػاع

بجميع انواعو راجع الى المصمحة المرسػمة واذا كػاف ىنالػؾ فػرؽ بػيف مسػالة واخػرى فانمػا ىػو

في قرب الجنس الذي ىو الجامع او بعػده وقػد سػبؽ تفصػيؿ ذلػؾ  .وذكػر اخػروف ايضػا سػتة

انواع لكنيـ ذكروا االستحساف بمراعاة الخالؼ بدال مػف القيػاس الخفػي اي انيػـ ذكػروا الػنص
واالجمػػاع والضػػرورة والعػػرؼ وم ارعػػاة الخػػالؼ

37

 .وحػػددىا بعضػػيـ بخمسػػة ان ػواع باضػػافة

العػػرؼ الػػى االن ػواع االربعػػة التػػي ذكرىػػا جميػػور الحنفيػػة .

38

واقتصػػر بعضػػيـ عمػػى ذكػػر

نػػوعيف لالستحسػػاف ىمػػا  :االستحسػػاف القياسػػي واستحسػػاف الضػػرورة  .ومثم ػوا لػػالوؿ بوقػػؼ

االراضي الزراعية ولمثاني بمثاؿ سؤر سباع الطير بناء عمى انو ال يمكف صوف االواني منيا
تنقض مف اليواء

39

 ,واختـ ىذا العرض بما قالو الشيس خػالؼ بشػاف انػواع االستحسػاف فقػد

حدد انواعو عند الحنفية بما ياتي

40

:

 .1استحساف النص ,ومما مثؿ بو جواز السمـ .
 .2استحساف الضرورة ورفع الحرج ومثؿ لذلؾ بطيارة الحيض واالبار واغتفار الغيف اليسير

 .3االستحسػػاف بالقيػػاس الخفػػي  :ومثػػؿ لػػو بػػدخوؿ الحقػػوؽ االرتفاقيػػة فػػي وقػػؼ اال ارضػػي
الزراعية .

وواضػػح ىنػػا انػػو ال يػػذكر استحسػػاف االجمػػاع والظػػاىر انػػو راى اف مسػػتندة الضػػرورة عمػػى مػػا

سبؽ فيو الكالـ  .واما انواعو عند المالكية فقد حددىا بثالثة انواع ىي :
 .1استحساف العرؼ  :ومثؿ برد االيماف الى العرؼ .

 .2استحساف المصمحة :ومثؿ لو بتضميف االجير المشترؾ .

 .3استحساف سنده رفع الحرج  :ومثؿ لو باغتفار الغيف اليسير في المعامالت والتسامح في
التافو .

41

ثـ اجرى مقارنة بيف انواع االستحساف التي ذكرىا الحنفية وانواعو التي ذكرىا المالكية
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انيـ اتفقوا في نوعيف  :في االستحساف الذي سنده العرؼ  ,وفي االستحساف الذي سنده

المصػػمحة قػػاؿ  :الف المصػػمحة تشػػمؿ مػػا سػػماه الحنفيػػة بالضػػرورة ومػػا سػػماه المالكيػػة برفػػع
الحرج فالعدوؿ عػف الحكػـ الكمػي الػذي يقتضػيو القيػاس عػف عمػوـ العػاـ او عػف الحكػـ الكمػي

م ارع ػػاة لمع ػػرؼ او لممص ػػمحة اي جم ػػب نف ػػع او دف ػػع ض ػػرر او رف ػػع ح ػػرج ى ػػو االستحس ػػاف
باالتفػػاؽ بػػيف القػػائميف بػػو ثػػـ خمػػص الػػى القػػوؿ بػػاف الحنفيػػة انفػػردوا بنػػوعيف ىمػػا  :استحسػػاف

النص واالستحساف بالقياس الخفي .

اقوؿ  :ليس عند المالكية استحساف النص  ,واما القياس الخفي المفيوـ مف مثالو فقد قاؿ بػو
المالكية ايضا وىو ما عبر عنو ابف رشد باستحساف المفارقة غير انيـ لـ يتوسػعوا فػي االخػذ

ب ػػو .

42

وبع ػػد ى ػػذا اذك ػػر اى ػػـ م ػػا يالح ػػظ م ػػف تقس ػػيمات الب ػػاحثيف المعاصػ ػريف لالستحس ػػاف

ويتمخص فيما ياتي :

 .1اف اكثرىـ يضيفوف استحساف العرؼ والمصمحة الى االنواع االربعة التػي ذكرىػا جميػور
الحنفية وكانيـ اروا اف العرؼ والمصمحة قسيماف .

لمضػػرورة والقيػػاس الخفػػي والواقػػع اف ىػػذيف النػػوعيف راجعػػاف امػػا الػػى الضػػرورة او الػػى

القي ػػاس بمعن ػػاه الواس ػػع ال ب ػػالمعنى ال ػػذي حصػ ػره في ػػو بع ػػض الحنفي ػػة وال ػػذي ى ػػو االستحس ػػاف
بانعداـ المعنى المعػيف لمقيػاس كمػا فػي مثػاؿ سػؤر سػباع الطيػر وعمػى التفسػير االوؿ المشػار

اليػ ػػو فػ ػػي اكثػ ػػر مػ ػػف موضػ ػػع وممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى شػ ػػموؿ استحسػ ػػاف الضػ ػػرورة والقيػ ػػاس الخفػ ػػي

لالستحساف العرؼ والمصمحة ما ياتي :

آ  .تصريح بعضيـ بذكر استحساف المصمحة في وقت ال يذكروف القياس الخفي وفػي ذلػؾ

اشارة الى اف القياس الخفي شامؿ ليما ويحتمؿ انيـ اروا اندراجيما ضمف الضرورة .

 .2اف الحنفيػػة يصػػرحوف فػػي جزئيػػات المسػػائؿ االستحسػػانية باستحسػػاف العػػرؼ والمصػػمحة
ويعبروف عنيما احيانا بتعامؿ الناس  ,وحاجة الناس ودفع الضرر وما اشبو ذلؾ فحيػث
وجػدنا جميػورىـ يسػكت عػف ذكػر ىػذيف النػػوعيف مػع ذكػر الجميػع ليمػا فػي كتػب الفػػروع

فػػاف ذلػػؾ يعنػػي اف االستحسػػاف بػػالعرؼ والمصػػمحة بػػؿ والنػػذر اليسػػير ايضػػا ال تتجػػاوز
استحساف الضرورة والقياس الخفي .

43

حكـ سف الزواج  :حكـ مف زوجيا ابوىا وىي صغيرة  ,ىؿ يثبت ليا الخيار بعد البموغ :
اختمؼ اىؿ العمـ في ىذه المسالة الى راييف :

 .1يػػرى الحنفيػػة اف االب اذا زوج ابنتػػو الصػػغيرة فانػػو ال خيػػار ليػػا بعػػد بموغيػػا لػػرد النكػػاح
 .44وقاؿ بذلؾ المالكية

 .2يػػرى ابػػف شػػبرؽ
قبؿ بموغيا

51

.

49

45

 ,والشافعية

 ,وابػػو بكػػر االصػػـ

46

50

 ,والحنابمة

47

 ,والظاىرية .48

 ,اف االب ال يجػػوز لػػو تػػزويج ابنتػػو الصػػغيرة
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ادلة الراي االوؿ  :استدؿ الحنفية عمى راييـ السابؽ باالستحساف ولو وجياف :

أ -اتبػػاع االثػػر حيػػث ثبػػت ( اف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ تػػزوج عائشػػة وىػػي بنػػت تسػػع
سنيف)

52

 ,ولـ يثبت انيا خيرت بعد بموغيا

53

.

ب -اف االب وافر الشفقة فيو ينظر البنتو فوؽ ما ينظر لنفسو  ,ومع وفػور الشػفقة فيػو تػاـ
الوالية  ,فاف واليتو تعـ الماؿ والنفس جميعا فميذا ال يثبت ليا الخيار فيما عقد

54

.

امػػا القيػػاس فيقتضػػي اف يثبػػت ليػػا الخيػػار النػػو عقػػد عمييػػا عقػػدا يمزميػػا بػػو تسػػميـ نفسػػيا بعػػد
بموغيا وبذلؾ نزوؿ والية االب فيثبت ليا الخيار

55

ادلة الراي الثاني :

.

 .1قولػػو سػػبحانو وتعػػالى  ( :وابتم ػوا اليتػػامى حتػػى اذا بمغ ػوا النكػػاح فػػاف انسػػتـ مػػنيـ رشػػدا
فادفعوا الييـ امواليـ )

56

 .وجو الداللة مف االية السابقة انو لو جاز نكاحيا قبػؿ البمػوغ

لـ يكف لذكر قيد البموغ في االية السابقة فائدة

57

.

 .2اف ىذا العقد تمزـ احكامو بعد البموغ وال والية الحد بعد البموغ حتى تمزمو احكامو

58

.

 .3اف الوالية تثبت لحاجة المولى عميو والصغير اف ال حاجة ليما الى النكػاح الف مقصػود
النكاح ايجاد النسؿ وقضاء الشيوة وىما ال شيوة ليما وال تناسؿ

المناقشة والترجيح :

59

.

رد عم ػػى ادل ػػة الػ ػراي االوؿ ب ػػاف زواج النب ػػي ص ػػمى اهلل عمي ػػو وس ػػمـ م ػػف الس ػػيدة عائش ػػة

رضي اهلل عنيا وىي صغيرة يعد مف خصوصياتو كجمعػو بػاكثر مػف اربػع زوجػات صػمى اهلل
عميػػو وسػػمـ فػػي وقػػت واحػػد

60

 ,وبالتامػػؿ فيمػػا سػػبؽ يتػػرجح قػػوؿ اصػػحاب الػراي الثػػاني الػػذي

يقتضػػي منػػع تػػزويج الصػػغار وذلػػؾ الف ىنػػاؾ خصوصػػيات تتعمػػؽ بعقػػد الػػزواج مػػف حسػػف
اختيار الزوجيف وتحقيؽ العشرة وااللفة وىذا امر ال يوجد عنػد الصػغار  .واننػا اذا قمنػا بجػواز
نكاح الصغار فاف ذلػؾ سػيؤدي الػى اجبارىػا عمػى عقػد نكػاح قػد ال يرضػياه بعػد كبرىمػا وىػذا

فيو مفسدة واضحة .

وال نقوؿ ىنا  :اف الزواج كغيره مػف العقػود التػي تصػح مػف الػولي نيابػة عػف الصػغير  ,وذلػؾ
الف العقػػود االخػػرى خاصػػة الماليػػة منيػػا اف لػػـ يرضػػيا الصػػغير بعػػد بموغػػو فانػػو يمكنػػو عػػدـ

قبوليػػا وعمػػؿ مػػا يػراه مناسػػبا لػػو  ,امػػا عقػػد الػػزواج فانػػو اف لػػـ يرضػػو بعػػد بموغػػو فانػػو سػػينييو
بالطالؽ اف اراد ذلؾ وىذا فيو اضػرار واضػح بالزوجػة  ,وكػذلؾ الزوجػة اف لػـ تػرض بػالزواج

فيػذا سػيؤدي الػى اجبارىػػا عمػى العػيش مػػع رجػؿ ال ترغبػو  .امػا زواجػػو صػمى اهلل عميػو وسػػمـ
بالسيدة عائشة وىي صغيرة  ,فاف ىذا يتفؽ مع القواعد العامة في العقود التػي تجيػز تصػرؼ

الولي فيما يحقػؽ مصػمحة الصػغير  ,اال اننػا اذا نظرنػا الػى خصوصػية عقػد الػزواج ومػا بنػي
عميو ىذا العقد مف تحقؽ االلؼ والمودة والسكينة  ,فاننا نجد اف ىذه االمور مفقودة في زواج
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الصػػغار  ,اضػػافة الػػى عػػدـ تحقػػؽ الفائػػدة او المصػػمحة لمصػػغير بيػػذا الػػزواج  ,ويمكػػف حمػػؿ
زواجو صمى اهلل عميو وسمـ مف السيدة عائشة وىي صغيرة عمػى انػو خػاص بػو  .وارجػح ىنػا

ايضا تحديد سف الزواج لكؿ مف الرجؿ والمػراة بمػا يحقػؽ المصػمحة ليػـ وبمػا يحقػؽ بمػوغ كػؿ
مف الرجؿ والمراة لمسف الذي يصمح كؿ واحد منيما لتحمؿ مسؤوليات الزواج حتى نصؿ الى

اليدؼ المنشود وىو انشاء االسرة المستقرة .

حكه نكههاح يوجتههي ارتههدا واسههمما معهها  :حكػـ الػػزوجيف يرتػػداف معػػا ويسػػمماف معػػا ىػػؿ يمزمػػاف
بتجديد عقد نكاحيما  :اختمؼ العمماء في ىذه المسالة الى عدة اراء :

 .1يرى الحنفية اف الزوجيف اذا ارتػدا معػا ثػـ اسػمما معػا فانيمػا ال يحتاجػاف الػى تجديػد عقػد
نكاحيما اذا لـ يمحقا بدار الحرب بعد ردتيما

 .2يرى المالكية

62

 ,مػف الحنفيػة

63

61

.

 ,والحنابمػة فػي روايػة

64

الزوجيف فالبد مف اجراء عقد زواج جديد بعد اسالميما .

 ,اف عقػد الػزواج يبطػؿ بػردة

 .3يرى المالكية في رواية عندىـ اف الزوجيف اذا اسمما بعد ردتيما في فترة العدة لـ يحتاجػا
الى عقد نكاح جديد فاف مضت العدة فالبد مف تجديد عقد النكاح

65

.

 .4يرى الشافعية والحنابمة اف الزوجيف اذا ارتدا قبؿ الدخوؿ فاف النكاح يفسس  ,اما اف كاف
بعد الدخوؿ فانو ال يفسس ويبقى عمى حالػو طػوؿ فتػرة العػدة  ,فػاف انقضػت العػدة  ,فانػو

يفرؽ بينيما  ,واف اسمما فالبد ليما مف عقد جديد

66

.

دليههل الههراي االول  :اسػػتدؿ الحنفيػػة عمػػى ارييػػـ السػػابؽ باالستحسػػاف ووجيػػو اف بنػػي حنيفػػة
ارتدوا ثـ اسػمموا ولػـ يػامرىـ الصػحابة بتجديػد انكحػتيـ  ,واالرتػداد مػنيـ واقػع معػا  ,حيػث اف
كؿ رجؿ منيـ ارتد مع زوجتو الف الزوج اذا اراد ام ار فاف زوجتو تكوف مثمو  ,النو قيـ البيػت

 ,ويمكػػف االسػػتدالؿ فػػي وجػػو االستحسػػاف بػػردة بع ػض القبائػػؿ العربيػػة ثػػـ اسػػالميـ حيػػث لػػـ
تجدد انكحتيـ اضافة الى ردة بني حنيفة

ادلة الراي الثاني :

67

.

 .1اف الردة تنافي ابتداء النكاح وىي تنافي بقاءه ايضا

68

.

 .2اف الردة طارئة عمى النكاح فوجب اف يتعمؽ بيا فسخة كما لو ارتد احدىما
 .3القياس عمى زواؿ ممؾ المرتد فاف ردتو وحده او مع غيره تزيؿ ممكو

70

69

.

.

 .4اف الفرقة التي تقع بيف الزوجيف بسبب الردة ىي طالؽ بائف فمزـ تجديد عقد النكاح .71

دليل الراي الثالث  :اف الفرقة التي تقع بسبب الردة ىي طػالؽ رجعػي  ,واذا كػاف رجعيػا فانػو
يحؽ لمزوج ارجاع زوجتو في فترة العدة  ,فاذا انقضت لزـ اجراء عقد نكاح جديد لمبينونة مػف

النكاح االوؿ

72

.
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ادلة الراي الرابع :

 .1كاف دليميـ عمى التفريؽ بيف الػدخوؿ وعدمػو اف النكػاح لػـ يتاكػد بالػدخوؿ ولػـ ييمػؿ فػي
العػػدة  ,لعػػدـ وجػػود عػػدة قبػػؿ الخػػوؿ  ,امػػا االميػػاؿ لمػػا بعػػد الػػدخوؿ فت ػرة العػػدة فمالبقػػاء
عمى الحياة الزوجية ما امكف

73

.

 .2اف االرتداد اختالؼ ديػف وقػع قبػؿ االصػابة فوجػب انفسػاخ النكػاح كمػا لػو اسػممت تحػت
كافر

74

.

المناقشة والترجيح  :رد عمى ادلة القائميف بايقاع الفرقة عند ردة الزوجيف معا بما يمي :

 .1اف اعتبار بقاء النكاح بابتدائو ال يصح الف العدة تمنع ابتداء النكاح وال تمنع البقاء.75
 .2اف القيػػاس عمػػى وقػػوع الفرقػػة بػػردة احػػدىما ال يصػػح الف الفرقػػة تقػػع لظيػػور خبثػػو عنػػد
المقابمة بطيب المسمـ  ,فاذا ارتدا معا ال يظيػر ىػذا الخبيػث بالمقابمػة النػو تقابػؿ الخبػث
بالخبيث والمعنى فيو انو لـ يختمؼ ليما ديف وال دار فيبقى ما كاف بينيمػا عمػى مػا كػاف

كما اذا اسمـ الكافراف معا .76

وبالتامؿ في االراء السابقة فانو يترجح لدي قوؿ اصػحاب الػراي االوؿ بػاف الػزوجيف اذا

ارتدا معػا ثػـ اسػمما معػا فانػو ال يمزميمػا عقػد نكػاح جديػد لعػدـ التفريػؽ بينيمػا بسػبب اخػتالؼ
الديف  ,اضافة لالثر الوارد في حؽ القبائؿ العربية التي ارتدت عف االسالـ ثػـ اعمنػت توبتيػا
ولـ ينقؿ الينا امرىـ بإعادة انكحتيـ مف قبؿ كبػار الصػحابة ولػـ يظيػر مػف قػاؿ بخػالؼ ذلػؾ

مف الصحابة  .اما ما قالو اصحاب الراي الثاني فانو يصح لو كانت الػردة مػف احػد الػزوجيف

ام ػػا وق ػػد ارت ػػد الزوج ػػاف مع ػػا ث ػػـ اس ػػمما ف ػػاف ذل ػػؾ يع ػػد توب ػػة منيم ػػا فيؤخ ػػذ بي ػػدييما لتوبتيم ػػا
ولرجوعيمػػا الػػى االسػػالـ  .امػػا مػػا قالػػو اصػػحاب الػرأييف الثالػػث وال اربػػع مػػف تفريػػؽ بػػيف اسػػالـ
الزوجيف فػي العػدة او بعػدىا او تفريػؽ بػيف الػردة قبػؿ الػدخوؿ او بعػده فمبنػاه النظػر الػى قػوة

الرابطػػة الزوجيػػة بعػػد الػػدخوؿ بخػػالؼ مػػا قبػػؿ الػػدخوؿ ومحاولػػة االبقػػاء عمػػى الحيػػاة الزوجيػػة
خالؿ فترة العدة لكف ىػذا يعتمػد عمػى القػوؿ بػالتفريؽ بػيف الػزوجيف بسػبب الػردة وىنػا ال يفػرؽ

بينيما لعدـ اختالؼ الديف فيما انتقال معا الى ديف اخر .

المبحث  :حك الفحص الطبي قبل اليواج :

فػػالفحص الطبػػي قبػػؿ الػػزواج ىػػو  :اج ػراء الفحػػص المخبػػري لمش ػريكيف المتقػػدميف عمػػى

الػػزواج لمعرفػػة وجػػود االصػػابة او الحمػػؿ لصػػغر بعػػض االم ػراض الوراثيػػة  ,بغػػرض اعطػػاء
المش ػػورة ح ػػوؿ امكاني ػػة نق ػػؿ االمػ ػراض الوراثي ػػة ال ػػى االبن ػػاء واعط ػػاء الخي ػػارات والب ػػدائؿ ام ػػاـ
الشريكيف مف اجؿ التخطيط لبنػاء اسػرة سػميمة صػحيا

77

 .اف الفقيػاء القػدامى لػـ يبحثػوا ىػذا

االم ػػر بمعن ػػاه الح ػػالي  ,واف ك ػػانوا وض ػػعوا القواع ػػد الفقيي ػػة الت ػػي تفي ػػد الفقي ػػاء المح ػػدثيف ف ػػي

اظيار ذلؾ الحكـ الشرعي في ضوء تعاليـ الديف االسالمي الحنيؼ  ,ولكف تحدثوا عف زواج
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االقارب وقد اختمفوا عمى قوليف  :القوؿ االوؿ  :ذىب اكثر الشافعية  ,والحنابمػة والزيديػة الػى

اسػػتحباب نكػػاح االجانػػب

78

 .القػػوؿ الثػػاني  :ذىػػب بعػػض الشػػافعية الػػى انػػو ال يتبػػيف ىػػذا

الحكـ وىو ندب زواج االجانب

79

.

ادلهههة اصهههحاب القهههول االول  :اسػػتدؿ اصػػحاب القػػوؿ االوؿ عمػػى اسػػتحباب نكػػاح االجانػػب
بالسنة واالثر والمعقوؿ .

االوؿ  :السػػنة النبويػػة الشػريفة  :مػػا روي عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ قػػاؿ  ( :ال تنكحػوا
81 80

الق اربػة القريبػػة فػػاف الولػػد يخمػػؽ ضػػاويا )

 .وجػو الداللػػة فػػي الحػػديث :يػػدؿ الحػػديث عمػػى

عػػدـ الترغيػػب فػػي نكػػاح االقػػارب لمػػا يكػػوف فيػػو مػػف ضػػعؼ الذريػػة  .ونػػوقش بػػاف لػػو اصػػؿ

معتمد

82

.

الثػػاني  :االثػػر  :فمػػا روي عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل عنػػو انػػو قػػاؿ آؿ السػػائب  :قػػد
اضويتـ فانكحوا في النزائغ

83

)

84

 .وجو الداللة  :دؿ االثر عمى استحباب نكاح الغ ارئػب ,

وذلؾ الف ذرية اؿ السائب قد انتشر بيف اوالدىا االمراض الوراثية

85

.

الثالث  :المنقوؿ  :فانو ال يؤمف في ىذا النكاح مف الطالؽ  ,فيفضي مػع الق اربػة الػى قطيعػة

الرحـ المامور بصمتيا

86

.

ادلهههة اصهههحاب القهههول الثهههاني  :اسػػتدؿ اصػػحاب القػػوؿ الثػػاني عمػػى عػػدـ ثبػػوت نػػدب زواج
االجانب بالسنة الفعمية لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ بانو قد تزوج مف ابنػة عمتػو  -زينػب بنػت

جحش – رضي اهلل عنيا وزوج ابنتو زينب رضي اهلل عنيا البي العاص مع كونو ابف خالتيا
 ,وزوج فاطمة رضي اهلل عنيا لعمي بف ابي طالب كرـ اهلل وجيو  .وىو ابف عمو

87

.

ونوقش ذلػؾ  :بػاف زواجػو صػمى اهلل عميػو وسػمـ مػف زينػب بنػت جحػش رضػي اهلل عنيػا بنػت

عمتو لمصمح حؿ نكاح المتبنى  ,وتزويجػو – زينػب رضػي اهلل عنيػا – البػي العػاص بتقػدير
وقوعػػو بعػػد النبػػوة واقعػػة حػػاؿ تغمبػػو حػػاؿ كونػػو لمصػػمحة يسػػقطيا  ,وامػػا زواج عمػػي كػػرـ اهلل
وجيو مف فاطمة رضي اهلل عنيا  ,بعمي كػرـ اهلل وجيػو ابػف عػـ فيػي بعيػدة  ,ونكاحيػا اولػى

مف االجنبية النتفاء ذلؾ المعنى مع حنو الرحـ

88

.

الراي الراجح  :بعد عرض اقواؿ الفقيػاء والمناقشػة تبػيف اف الػراي الػراجح ىػو المجمػع بمعنػى
اف زواج االقارب يكوف في حاؿ نافع ويكوف فػي حػاؿ ضػار فيكػوف نػافع عنػد وجػود مصػمحة
طبية وتوافؽ نفسي بيف الطرفيف  ,ويكوف ضار عند عدـ التوافؽ النفسي والطبي بيف االقرباء
وايضا عند التعصب في بعض القبائؿ بانحصار الزواج في االسرة الواحدة وىو ما ثبت طبيػا

ضرره  .وقد اختمؼ المعاصروف في حكـ اجراء الكشؼ الطبػي قبػؿ الػزواج وذلػؾ عمػى ثالثػة
اقواؿ  :القػوؿ االوؿ  :ذىػب اكثػر المعاصػريف الػى جػواز الكشػؼ الطبػي عمػى الخػاطبيف قبػؿ

الزواج  ,وانو ال مانع منو شرىا وينبغي اف ال يكوف الزاميا
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القوؿ الثاني  :ذىب بعض المعاصريف الى ضرورة الفحص الطبي  ,حتى اف بعضػيـ قػاؿ :

اف مػػف ال ػراي الحسػػف اف عمػػى مػػاذوني االنكحػػة فػػي تمػػؾ الجيػػات

90

 ,عػػدـ تػػزويج زوجػػيف

جديديف اال بعد اف يحضروا كشفا طبيا بسالمتيا او بسػالمة احػدىما مػف ىػذه االمػراض

91

,

وزاد ال ػػبعض فق ػػاؿ  :الفح ػػص الطب ػػي ل ػػيس مباح ػػا فق ػػط  ,ب ػػؿ ى ػػو مطم ػػوب و واج ػػب تفرض ػػو

شػريعة االسػػالـ

92

 .القػػوؿ الثالػػث  :ذىػػب بعػض الفقيػػاء المعاصػػروف الػػى انػػو ال حاجػػة الػػى

ىذا االجراء واف لو مفاتنة عمى االسرة وتكويف المجتمع

93

.

االدلههة  :ادلػػة اصػػحاب القػػوؿ االوؿ  :اسػػتدؿ اصػػحاب القػػوؿ االوؿ القػػائموف بج ػواز الفحػػص
الطبي قبؿ الزواج بالكتاب والسنة واالثر والمعقوؿ :

اوال  :الكتاب  :فقوؿ اهلل تعػالى  ( :ومػف اياتػو اف خمػؽ لكػـ مػف انفسػكـ ازواجػا لتسػكنوا الييػا
وجعؿ بينكـ مودة ورحمة اف في ذلؾ اليات لقوـ يتنفكروف )

94

.

وجو الداللة  :اف اهلل سػبحانو وتعػالى جعػؿ السػكف والمػودة والرحمػة بػيف الػزوجيف  ,وال يكػوف

ىػذا السػكف وال المػودة وال الرحمػة بينيمػا مػػع وجػود االمػراض الدائمػة او المانعػة مػف االنجػػاب
مػثال  ,ال بػد مػػف وجػود ارحػة نفسػػية بينيمػا حتػى يتحقػػؽ معنػى النكػاح  ,وامػػا الفحػص الطبػػي

قبػػؿ الػػزواج اال سػػبيؿ الػػى تمػػؾ ال ارحػػة النفسػػية والطمانينػػة بػػيف الػػزوجيف التػػي جعػػؿ اهلل بينيمػػا

95

.

ثانيا السنة :
 .1مػػا روي عػػف ابػػي ىري ػرة رضػػي اهلل عنػػو اف رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ قػػاؿ ( :ال
عدوى وال طيرة وال ىامة

96

وال صفر

97

 ,وفر مف المجذوـ كما تفر مف االسد). 98

 .2مػػا روي عػػف ابػػي ىري ػرة رضػػي اهلل عنػػو اف رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ قػػاؿ ( :ال
توردوا الممرض عمى المصح)

99

.

وجػػو الداللػػة  :دؿ الحػػديثاف عمػػى اجتنػػاب المصػػابيف بػػاالمراض المعديػػة
الوقاية  ,وال يعرؼ ذلؾ اال مف طريؽ الفحص الطبي قبؿ الزواج .

100

 ,وىػػو مػػف بػػاب

ثالثا  :االثر  :ما روي عف ابي ممكية اف عمػر رضػي اهلل عنػو قػاؿ  ( :يػا بنػي السػائب انكػـ

قد اضويتـ فانكحوا في النذائع )

101

.

وجو الداللة  :يدؿ ىذا االثر عمى ارشاد العائالت المتعصبة في الزواج بيف اوالدىا جيال بعد

جيػؿ  ,حتػى اجتمػع فػي الذريػػة الضػعؼ واليػزؿ – بػاف ينكحػوا مػػف غيػرىـ التقػوى ذريػتيـ ومػػا
ذاؾ اال ما توصؿ اليو العمـ الحديث
رابعا  :المعقول  :ففيو وجيان :

102

.

الوجػػو االوؿ  :اف الفحػػص الطبػػي قبػػؿ الػػزواج يحقػػؽ مصػػالح مشػػروعة لمفػػرد الجديػػد ولالس ػرة
والمجتمع  ,ويد ار مفاسد اجتماعية ومالية عمى المستوى االجتماعي واالقتصادي
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الوجو الثاني  :ظيور امراض خطيرة كااليدز وغيره  ,ويخشػى عمػى الػزوجيف منػو او احػدىما

او عمػػى ذريتيمػػا  ,فيعػػد االقػػداـ عمػػى الػػزواج دوف معرفػػة مػػف االخػػر ضػػر ار  ,والقاعػػدة تػػنص

عمى انو ( ال ضرر و ال ضرار )

104

.

ادلة اصهحاب القهول الثهاني  :اسػتدؿ اصػحاب القػوؿ الثػاني القػائموف بضػرورة الكشػؼ الطبػي
قبؿ الزواج بالكتاب والسنة والمعقوؿ .

105

االوؿ  :الكتاب  :فقولو تعالى  ( :ولياخذوا حذرىـ )

.

ق ػػالوا  :ف ػػي وج ػػو االس ػػتدالؿ  :دل ػػت االي ػػة الكريم ػػة عم ػػى وج ػػوب الح ػػذر م ػػف جمي ػػع المض ػػار
المظنونػػة  ,ومػػف ثػػـ عمػػـ اف العػػالج بالػػدواء  ,واالحت ػراز مػػف الوبػػاء  ,والتحػػرز مػػف الجمػػوس

تحت الجدار المائؿ واجب واالحت ارز عػف الػزواج بمػريض االيػدز وغيػره واجػب  ,فمػا الفحػص
الطبي قبؿ الزواج اال وسيمة لتحقيؽ ىذا الواجب

106

.

ونوقش  :باف التداوي مشػروع ولػيس بواجػب اال فػي حالػة الجػزـ بػاف التػداوي يحصػؿ بػو بقػاء

ال ػػنفس  ,والكش ػػؼ ع ػػف االمػ ػراض الوراثي ػػة وغيرى ػػا م ػػف وس ػػائؿ الع ػػالج  ,والوس ػػائؿ لي ػػا حك ػػـ
مقصدىا

107

 ,فاذا كاف العالج ليس بواجب فكيؼ يكوف الكشؼ واجبا

108

ثانيا  :السنة :

.

 .1ما روي عف المغيرة بف شعبة انو خطػب امػراة فقػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػو وسػمـ ( انظػر
الييا فانو احرى اف يؤدـ بينكما )

109

.

قػػالوا فػػي وجػػو االسػػتدالؿ  :اذا كػػاف النبػػي الك ػريـ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ اجػػاز بػػؿ حػػث عمػػى
النظػػر الػػى المخطوبػػة بغيػػة الػػدواـ واالسػػتقرار لمحيػػاة الزوجيػػة مػػف حيػػث مػػا ظيػػر مػػف الجمػػاؿ
والطوؿ  ....الس  ,فمف بػاب اولػى اف يتاكػد المػرء جمػال ال يمكنػو كشػفو اال بالوسػائؿ الطبيػة

الحديثة

110

.

 .2ما روي عف ابي ىريرة قاؿ  :كنت عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ فاتاه رجؿ فاخبره انػو
تػزوج امػراة مػف االنصػػار فقػاؿ لػػو رسػػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػػو وسػمـ  ( :انظػػرت الييػػا ) ,
قاؿ  :ال ؛ قاؿ  ( :فاذىب فانظر الييا فاف في اعيف االنصار شيئا )

111

.

قالوا في وجو االستدالؿ  :اف قولو صمى اهلل عميو وسمـ " فاذىػب فػانظر الييػا فػاف فػي اعػيف
االنصار شيئا " ما ىو اال نوع مف الفحص قبؿ الزواج  ,وىو المعروؼ بمعمى االلواف
 .3ما روي عف انس اف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ارسؿ اـ سميـ
فقاؿ  :شمي عوارضيا وانظري الى عرقوبيا )

114

.

113

112

.

 ,تنظر الى جارية ,

وجو الداللة  :اف امر النبي صمى اهلل عميو وسمـ الـ سميـ ما ىو اال نوع مف الفحص الطبي
المتع ػػارؼ عمي ػػو االف  ,الف اح ػػد ال ػػزوجيف ال يس ػػتطيع اف يقت ػػرب م ػػف االخ ػػر اذا ك ػػاف ن ػػتف

الرائحة  ,خاصة الفـ واالبط

115

.
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ثالثػػا  :المعقػػوؿ وفيػػو وجػػوه  :الوجػػو االوؿ  :انػػو اذا كػػاف اليػػدؼ م ػف الػػزواج ىػػو االسػػتم اررية
والديمومػػة وحسػػف المعاشػرة  ,فيكػػوف الفحػػص الطبػػي امػ ار مشػػروعا  ,خصوصػػا اف المحافظػػة

عمػػى االس ػرة وسػػالمتيا مػػف الواجبػػات

116

 .الوجػػو الثػػاني  :مػػع كثػرة االم ػراض وتفشػػي العمػػؿ

التي لـ تعرؼ مف قبؿ  ,واتساع البالد واختالط االسػر وتباعػدىا وعػدـ امكانيػة معرفػة االسػر
وافرادىا بفصائؿ دميـ  ,فاننا بحاجة الى الفحػص الطبػي ؛ والقاعػدة تقػوؿ  :اف الحاجػة تنػزؿ

منزلػػة الضػػرورة عامػػة كانػػت او خاصػػة

117

 .الوجػػو الثالػػث  :اف ايجػػاب الكشػػؼ الطبػػي قبػػؿ

الزواج ال لمعالجة المصاب وانما لدرء االصابة عف االوالد الذيف ينتجوف عف ىذا الزواج

118

ون ػػوقش  :ب ػػاف ى ػػذا م ػػف ب ػػاب درء مفاس ػػد متوىم ػػة باى ػػدار مص ػػمحة متيقن ػػة مطموب ػػة لمش ػػرع ,
فالزواج مطمب شرعي  ,قاؿ تعاؿ  ( :وانكحوا االيػامى مػنكـ والصػالحيف مػف عبػادكـ وامػائكـ

اف يكونوا فقراء يغنيـ اهلل مف فضمو واهلل واسع عميـ )

119

.

وقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ فيمػػا رواه ابػػف مسػػعود رضػػي اهلل عنػػو  ( :يػػا معشػػر الشػػباب مػػف
استطاع منكـ الباءة فميتزوج ومف لـ يستطع فعميو بالصوـ فانو لو وجاء )

120

.

امػا المفسػدة المتوىمػػة فتوقػع حصػػوؿ ولػد مصػػاب مػف ىػذا المػػرض وبيػاف التػػوىـ مػف ذلػػؾ اف
حصوؿ الولد مظنوف الننا ال نستطيع الجزـ بحصوؿ الولد فػي اي نكػاح  ,قػاؿ تعػالى  ( :هلل

ممػػؾ السػػموات واالرض يخمػػؽ مػػا يشػػاء ييػػب لمػػف يشػػاء اناثػػا وييػػب لمػػف يشػػاء الػػذكور او
يزوجيـ ذكرانا ويجعؿ مف يشاء عقيما انو عميـ قدير )

121

.

ايضا فاف اكثر االمراض شيوعا في المجتمع ىي امراض الدـ الوراثية وتتراوح نسبتيا مػا بػيف

(  ) % 16-2وتتفاوت معدالت حدوث االمراض الوراثية مف بيئة الى اخرى

122

.

وتنتشر بمعدالت اعمى اذا استمر زواج االقػارب جػيال بعػد جيػؿ  ,فػاف العوامػؿ الوراثيػة

المنتجة تجتمع فػييـ اكثػر ممػا ىػي موجػودة فػي المجتمػع حػوليـ  ,فػاف الرجػؿ اذا تػزوج بابنػة
عمػػو او ابنػػة خالػػو  ,وكػػاف كػػؿ منيمػػا يحمػػؿ نفػػس العامػػؿ الػػوراثي المتنحػػي لصػػفة صػػحية او

مرضية  ,فاف  %25مف اوالدىـ ستظير عمييـ تمؾ الصفة  ,و  %50منيـ يحمموف العامؿ

ال ػػوراثي المتنح ػػي و  %25م ػػنيـ ال يحممون ػػو
تنص عمى اف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ

124

123

 ,في ػػذه النس ػػب متوىم ػػة  ,والقاع ػػدة الفقيي ػػة

 ,فكيؼ يزوؿ بالوىـ

125

.

ادلههة اصههحاب القههول الثالههث  :اسػػتدؿ القػػائموف بانػػو ال حاجػػة الػػى اجػراء الفحػػص الطبػػي قبػػؿ
الزواج  ,واف لو مفاتنة عمى االسرة وتكويف المجتمع بالمعقوؿ وجوه :

الوجػو االوؿ  :اف االمػػر يسػػتمزـ اف نحمػػؿ الواقػػع والفطػرة التػػي فطػػر اهلل النػػاس عمييػػا حتػػى ال
يوجد تصادـ بيف تمؾ الفطرة والواقع  ,وكيؼ يميز االنساف بينيما والمصطفى صمى اهلل عميو
وسػػمـ يقػػوؿ  ( :تػػنكح المػرأة هربػػع لماليػػا ولحسػػبيا وجماليػػا ولػػدينيا فػػاظفر بػػذات الػػديف تربػػت

يػػداؾ )

126

 .وىػػذا الحػػديث يبػػيف صػػفات الرجػػاؿ والحالػػة التػػي ينشػػدونيا عنػػد االقػػداـ عمػػى
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النك ػػاح فم ػػف اودع اهلل ف ػػي قمب ػػو محب ػػة امػ ػرأة فم ػػف يمتف ػػت ال ػػى اي اسػ ػباب اخ ػػرى ميم ػػا كان ػػت

العوامؿ

127

.

الوجو الثاني  :انو يجب عمى المقبميف عمى الزواج احساف الظػف بػاهلل  ,فػاهلل تعػالى يقػوؿ فػي

الحديث القدسي  ( :انا عند ظف عبدي بي ) ...

129 , 128

.

ونوقش ذلؾ  :باف الثقة باهلل ال تتعارض وع االخذ باهسباب  ,وليس ادؿ عمى ذلػؾ مػف قػوؿ

سيدنا عمػر رضػي اهلل عنػو  ( :نعػـ  ,نفػر مػف قػدر اهلل الػى قػدر اهلل ) ....
الطاعوف بارض الشاـ

131

130

.

 ,حيػث وقػع

الوجػػو الثالػػث  :اف الكشػػؼ الطبػػي يعطػػي نتػػائج غيػػر صػػحيحة  ,الف النظريػػات العمميػػة مػػف
صنع البشر قد تخطئ وتصيب  ,وامور النكاح ال ترتبط بالمعايير االحتمالية

132

.

ونػػوقش ذل ػؾ  :بػػاف الطػػب الحػػديث اثبػػت قدرتػػو االكيػػدة عمػػى اكتشػػاؼ العديػػد مػػف االم ػراض
المعدية والوراثية  ,وامكانية المعالجة لمعديػد منيػا قبػؿ اف تكػوف سػمبا عمػى الػزوجيف والذريػة ,
وواف كانت تبقى ىناؾ احتماليػة  ,فالشػرع يحتػاط لمػا يكثػر وقوعػو احتياطػو لمػا تحقػؽ وقوعػو

133

.

ال هراي ال هراجح  :بعػػد عػػرض اق ػواؿ الفقيػػاء وادلػػتيـ والمناقشػػة تبػػيف – واهلل تعػػالى اعمػػـ – اف
الراي الراجح ىو القائؿ بجواز الفحص الطبي قبؿ الزواج وانو مشروع بضوابط معينة ؛ وذلؾ

لما يمي  :اف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ  :تخيروا لنطفكـ )...

134

 ,فاف النبي صمى اهلل

عميو وسمـ امرنا بالتخيير فباي طريقة متاحة يكػوف التخييػر  ,فكمػا يكػوف التخييػر فػي الشػكؿ

وفي الديف وفي الحسب  ,يكوف كذلؾ االف بالفحص الطبي واالستشػارة الوراثيػة

135

 .اف فػي

جواز الفحص الطبي ترجمة عممية لقوؿ المصطفى صمى اهلل عميػو وسػمـ فيمػا روي عػف ابػي
ىريرة قػاؿ  :قػاؿ رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ  ( :المػؤمف القػوي خيػر واحػب الػى اهلل مػف

المؤمف الضعيؼ وفي كؿ خير )...
اف الفقياء

137

136

.

 ,حينما اثبتوا خيار العيب في عقػد النكػاح عنػد وجػوب عيػوب

138

 ,فػانيـ ال

يقولوف بوجوب الفسس ؛ الف ىناؾ مساحة لرضا الزوجيف بتمؾ العيوب واحتسابيا عند اهلل ,

فال نقوؿ االف اف ما يتوصؿ بو الى ذلؾ العيب واجػب  ,و لػئال يػتيـ االسػالـ واىمػو بػالجمود
امػػاـ المسػػتجدات العصػرية واالبحػػاث العمميػػة  .ولبيػػاف اف االسػػالـ ينظػػر بنظػرة الفػػاحص مػػف
المستجدات الحديثة ؛ فما راه حسنا قاؿ بػو  ,ومػا راه قبيحػا رده  .والف فػي ذلػؾ توعيػة لمنػاس

إلجراء مثؿ ىذا االختبار لما فيػو مػف منػافع  .ىػذا وقػد اوصػت نػدوة الو ارثػة واليندسػة الوراثيػة
والجينػػوـ البشػػري والعػػالج الجينػػي – رؤيػػة اسػػالمية  ,انػػو ال يجػػوز اجبػػار اي شػػخص عمػػى

اجراء االختبار الوراثي  ,وىو نوع مف الفحص الطبي قبؿ الزواج
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الخاتمة  :فقد اوردت الخاتمة في عدة نقاط منيا :

 .1اف االستحسػػاف فػػي معنػػاه الم ػراد منػػو ىػػو الػػذي يوافػػؽ مػػا يستحسػػنو العقػػؿ مػػف حكػػـ ىػػو
موافؽ لممصمحة التي ارادىا اهلل في كتابػو وسػنة نبيػو صػمى اهلل عميػو وسػمـ  ,ال مػا كػاف

اتباعا لميوى .

 .2واف الػػذيف احتجػوا بػػو انمػػا قػػالوا باالستحسػػاف الػػذي ال يخػػالؼ نصػػا شػػرعيا وانمػػا مػػا كػػاف
فيو قياسا وعدوال الى ما ىو ارجح .

 .3اف االستحسػاف لػيس دلػيال مسػتقال  ,وذكػرىـ لػو فػي مبحػث مسػتقؿ لػـ يكػف اال مػف اجػػؿ
ابانة المراد بو  ,ثـ اف اقواليـ صريحة في اف االستحساف قياس او نوع مف القياس .

 .4اف مقاصد الشػارع الحكػيـ ىػي ذاتيػا مصػالح االنسػاف واف مصػالح االنسػاف ىػي مقاصػد
لمشػػارع الحكػػيـ  ,فحيػػث وجػػدت المصػػمحة غمػػب عمػػى الظػػف كونيػػا مقصػػودة لمشػػارع ومػػا
كاف مقصودا لمشارع ىو االقوى ويجب العمؿ بو .

 .5اف جميور الحنفية اطمقوا القياس الخفػي عمػى االستحسػاف الػذي يكػوف انعػداـ الحكػـ فيػو
النعداـ العمة واطمؽ عميو المالكية القياس المرسؿ وارادوا بو المصمحة المرسمة .

 .6في المسائؿ التي ذكرتيا تبيف بػاف االستحسػاف قػد اسػتعممو الفقيػاء ولكػف تحػت مسػميات
اخرى .

 .7ومػف خػالؿ ىػذه المسػػائؿ يبػيف اف االستحسػاف انمػػا ىػو عػدوؿ كمػا قمنػػا فػي المسػالة الػػى
حكـ ارجح .

وىػػذه اىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت الييػػا فػػي ىػػذا البحػػث والحمػػد هلل اوال واخ ػ ار وصػػمى اهلل وسػػمـ

عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو اجمعيف .

فيرس المصادر والمراجع :
القران الكري :

 .1احكاـ القراف البي بكر احمد بف عمي الرازي ( الجصاص ) ت 370ىػ  .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .

 .2اصوؿ السرخسي البي بكر محمد بف احمد بف ابي سيؿ السرخسػي ( ت 490ى ػ ) تحقيػؽ  ,ابػو الوفػا االفغػاني
 ,دار المعرفة لمطباعة والنشر  ,بيروت لبناف .

 .3االعتصػػاـ  :ابػراىيـ بػػف موسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الشػػاطبي ( ت 790ىػ ػ )  ,الناشػػر الكتبػػة التجاريػػة الكبػػرى –
مصر – مطبعة السعادة .

 .4ارشاد الفحوؿ الى تحقيؽ الحػؽ مػف عمػـ االصػوؿ  :محمػد بػف عمػي بػف محمػد الشػوكاني ( ت  105ى ػ )  ,دار
الفكر – بيروت .

 .5اصوؿ الفقو االسالمي في نسيجو الجديد  :االستاذ الدكتور مصطفى ابراىيـ الزلمي كمية صداـ لمحقوؽ – بغداد
–  1991ـ .

 .6اصوؿ الفقو  :الشيس محمد ابو زىرة  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة .

 .7اصوؿ الفقو  :بدراف ابو العينيف  :الناشر مؤسسة شباب الجامعة االسكندرية .
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 .8اصػػوؿ االحكػػاـ وطػػرؽ االسػػتنباط فػػي التش ػريع االسػػالمي  :االسػػتاذ الػػدكتور حمػػد عبيػػد الكبيسػػي  ,ط , 1دار
الحرية لمطباعة  ,بغداد  1975ـ .

 .9ادلػػة التش ػريع المختمػػؼ فػػي االحتجػػاج بيػػا  :الػػدكتور عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي الربيعػػي  ,ط, 2
مؤسسة الرسالة  1982 ,ـ .

 .10بدايػػة المجتيػػد ونيايػػة المقتصػػد  :ابػػو الوليػػد محمػػد بػػف احمػػد بػػف رشػػد الحفيػػد ( ت 595ىػ ػ )  :الناشػػر مكتبػػة
الكميات االزىرية  ,مصر 1969 ,ـ .

 .11بدائع الصنائع في تريب الشرائع  :عالء الديف ابي بكر بف مسعود الكاساني ( ت 587ى ػ )  ,ط , 2دار الكتػب
العممية  ,بيروت  1976 ,ـ .

 .12النيابة في شرح اليداية  :بدر الديف ابو محمػد محمػود بػف احمػد العينػي ( ت  855ى ػ )  ,دار الفكػر لمطباعػة ,
والنشر – بيروت  1980ـ .

 .13التمويح في كشؼ حقػائؽ التنقػيح ( شػرح التوضػيح عمػى التنقػيح )  :سػعد الػديف مسػعود بػف عمػر التفتػازاني ( ت
 792ىػ ) مطبعة محمد عمي صبيح .

 .14التوضيح في حؿ غوامض التنقيح  :القاضي صدر الػديف عبػد اهلل بػف مسػعود المحبػوبي النجػدي (  747ى ػ ) ,
مطبعة محمد عمي صبيح .

 .15تعميؿ االحكاـ  :الدكتور محمد مصطفى السبكي  ,مطبعة االزىر  1947 ,ـ .

 .16االـ  ,لالماـ الشافعي  ,طبعة مصورة عف طبعة بوالؽ  ,وطبعة كتاب الشعب .

 .17التعريفػػات  :ابػػو الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الجرجػػاني المعػػروؼ بالسػػيد الشػريؼ ( ت 816ى ػ )  ,مطػػابع
الشؤوف الثقافية بغداد .

 .18تاج العروس مف جواىر القاموس  :مجد الديف المرتضى الحسني الواسطي الزبيدي .

 .19التقرير والتحبير ( شرح التحبير )  :ابو عبد اهلل شمس الػديف محمػد بػف محمػد المعػروؼ بػابف اميػر الحػاج ( ت
879ىػ ) .

 .20حاشية السعد عمى شرح العضد لمختصر ابف الحاجب  :سعد الديف مسعود بػف عمػر التفتػازاني ( ت  791ى ػ )
مكتبة الكميات االزىرية  ,القاىرة .

 .21حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  :محمد بف عرفة الدسوقي  ,مطبعة عيسى الحمبي .

 .22حاشية قميوبي عمى شرح المحمى عمى منياج الطالبيف  :شياب الديف احمد بف احمد القميػوبي ( ت  1069ى ػ )
 ,دار احياء الكتب العربية القاىرة .

 .23فتح القدير  :لكماؿ الديف ابف اليماـ  ,ط , 1المطبعة االميرية ببوالؽ  1315 ,ىػ .

 .24فواتح الحموت بشرح مسمـ الثبوت  :عبد العمي محمد بف نظاـ الديف االنصاري  ,دار االرقـ – بيروت

 .25المستصفى  :مف عمـ االصوؿ  :ابو حامد الغزالي  :طبعة مصػورة عػف طبعػة بػوالؽ  ,مكتبػة المثنػى  ,بغػداد –
العراؽ .

 .26المبسوط لمسرخسي  :الطبعة الثانية  ,دار المعرفة بيروت .

 .27المغني البف قدامة  :تحقيؽ الدكتور طو محمد الزيشي  ,ط , 1مطابع سجؿ العرب .

 .28المدونػػة الكبػػرى لالمػػاـ مالػػؾ بػػف انػػس االصػػبحي ( ت 179ى ػ ) روايػػة االمػػاـ سػػحنوف بػػف صػػعب التنػػوخي عػػف
االماـ عبد الرحمف بف القاسـ  ,دار الكتب العممية  ,بيروت .

 .29المحمى  ,ابف حزـ الظاىري  ,دار الفكر  ,بيروت .

 .30مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنياج  :شمس الديف محمد بف محمد الخطيب الشػربيني ( ت977ى ػ )
 ,دار احياء التراث العربي – بيروت .

 .31المقنع  :البف قدامة المقدسي  ,منشورات المكتبة السمفية  ,المدينة المنورة .
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 .32مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ  :ابو عبد اهلل محمد بف محمػد بػف عبػد الػرحمف  ,المعػروؼ ب ػ ( الحطػاب )
(ت 854ىػ ) دار الفكر بيروت .

 .33المباب في شرح الكتاب  :عبد الغني بف طالب بف حمادة الميداني الدمشػقي ( ت1298ى ػ )  ,المكتبػة العمميػة ,
بيروت .

 .34منتيى الوصوؿ الى عمـ االصػوؿ  :سػيؼ الػديف ابػو الحسػف عمػي بػف ابػي عمػي االمػدي ( ت 631ى ػ ) مطبعػة
محمد عمي صبيح – القاىرة .

 .35القاموس المحيط  :لمفيروز ابػادي  :مجػد الػديف محمػد بػف يعقػوب الفيػروز ابػادي ( ت817ى ػ ) ,ط , 3المطبعػة
االميرية – ببوالؽ .

 .36المقاصػػد الحسػػنة فػػي بيػػاف كثيػػر مػػف االحاديػػث المشػػتيرة عمػػى االلسػػنة  :شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف
السخاوي ( ت  902ىػ ) دار الكتب العممي  ,بيروت .

 .37مسند االماـ احمد بف حنبؿ  ,احمد بف حنبؿ الشيباني ( ت 241ىػ ) دار الفكر بيروت .

 .38مجمػع الزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد  :نػػور الػديف عمػػي بػػف ابػػي بكػػر الييثمػي ( ت807ى ػ ) الناشػػر  ,مكتبػػة المقدسػػي –
القاىرة .

 .39اليدايػػة شػػرح بدايػػة المبتػػدي  :برىػػاف الػػديف عمػػي بػػف ابػػي بكػػر المرغينػػاني ( ت 593ىػ ػ ) دار الكتػػب العمميػػة –
بيروت .

 .40الموافقػػات  :ابػػو اسػػحاؽ ابػراىيـ بػػف موسػػى الشػػاطبي ( ت  790ىػ ػ ) تحقيػػؽ  :مشػػيور حسػػف اؿ سػػمماف  ,دار
ابف عفاف  ,ط1997 , 1ـ .

 .41الموسوعة الطبية الفقيية  :د .احمد كنعاف  ,ط  ,دار النفائس .

 .42مؤتمر اليندسة الوراثية بيف الشريعة والقانوف  :بجامعة االمارات العربية مف  5الى  7مايو 2002ـ .

 .43ندوة الوراثة اليندسية الوراثية والجنيوـ البشري والعالج الجيني رؤية اسالمية  ,المنعقػدة بالكويػت فػي الفتػرة -23
 25جمادي االخرة  1419ىػ الموافؽ  15-13اكتوبر سنة 1998ـ .

 .44فتاوى السبكي  :لالماـ ابي الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي ط ,دار المعرفة .

 .45االحكػاـ الشػػرعية فػي ضػػوء المسػػتجدات الطبيػة والبيولوجيػػة المعاصػرة  :الػػدكتور الشػػيس جيػاد محمػػد حمػػد  ,دار
المعرفة  ,بيروت ط 1431 ,ىػ  2010-ـ .

 .46الضوابط الشرعية لمممارسات الطبية  :الدكتورة  :وفاء غنيمي  ,دار الصميعي لمنشر والتوزيع  ,المممكػة العربيػة
السعودية .

ىوامش البحث :
1

ينظر  :القاموس المحيط لمفيروز ابادي  , 214 , 213/4 :والصحاح في المغة لمجوىري  , 3650 /2 :وتاج

العروس لمزبيدي . 177 /9 :
2

ينظر  :التعريفات لمجرجاني  :ص. 18

3

اصوؿ الفقو في نسيجو الجديد  , 187 /1 :مصادر التشريع فيما ال نص فيو .

5

اصوؿ الفقو  :بدراف ابو العينيف بدراف  :ص . 309

7

االعتصاـ  ,الشاطبي . 132- 131/2 :

9

المصدر نفسو  :ص . 567

4

ينظر  :المصادر السابقة نفسيا .

6

ارشاد الفحوؿ  :الشوكاني  :ص . 241

8

المستصفى واالحكاـ :نفس االشارة .
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لـ يرد مرفوعا  ,والمحفوظ وقفو عمى ابف مسعود رضي اهلل عنو  ,رواه االماـ احمد في مسنده , 379/1 ,

والحاكـ  , 79 – 78 /3 :مف طريؽ ابي بكر بف عياش  :حدثنا عاصـ عف زر بف حبيش عف عبد اهلل بف مسعود
قاؿ اهلل نظر في قموب العباد فوجد قمب محمد صمى اهلل عميو وسمـ خير قموب العباد فاصطفاه لنفسو فابتعثو برسالتو

ثـ نظر في قموب العباد بعد قمب محمد  ,فوجد قموب اصحابو خير قموب العباد فجعميـ وزراء نبيو يقاتموف عف دينو

فما راه المسمموف حسنا فيو عند اهلل حسف  ,وما اروا سيئا فيو عند اهلل سيء وصححو الحاكـ ووافقو الذىبي واورده

الييثمي في ( المجمع )  , 178-177/1 :وقاؿ رواه احمد والبزاز والطبراني في الكبير ورجالو موثوقوف  ,وانظر
ايضا  :المقاصد الحسنة لمسخاوي  :ص . 367
11

سورة البقرة  :االية . 185

13

سورة الحج  :االية . 78

15

تقويـ اصوؿ الفقو  ,ابو زيد الدبوسي  :مخطوط  ,ورقة  , 837واصوؿ السرخي  , 203-202/2والتوضيح ,

12

الموافقات  ,الشاطبي  , 207 – 206/4 :وايضا لقريب مف ذلؾ المبسوط  ,السرخسي . 145 / 10 :

14

اصوؿ الفقو البي زيد الدبوسي  :ص . 837

صدر الشريعة  , 82 /2وكشؼ االسرار  ,عبد العزيز البخاري  , 5 -2/4التقرير والتحبير  ,ابف امير الحاج /3 :

 , 222وما بعدىا  ,والمنار وشرحو ( كشؼ االسرار ) لمنسفي  , 290 /2 :وفتح الغفار عمى المنار البف نجيـ :
 , 33/3والمغني في اصوؿ الفقو  ,الخباري  :ص. 308
16

ينظر  :اصوؿ الفقو . 279 ,

18

كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يصمي باصحابو اذ اقبؿ رجؿ اعمى فوقع في بئر او ركية فضحؾ بعض القوـ ,

17

المنخوؿ  ,الغزالي  , 376 – 375 :والبحر المحيط  ,الزركشي . 92/6

فمما فرغ النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف صالتو قاؿ ( مف ضحؾ منكـ فميعد الوضوء والصالة ) فذىب الحنفية

استنادا الى ىذا الحديث الى نقض الوضوء بالقيقية استحسانا والقياس عدـ النقض لعدـ وجود الخارج النجس وذىب

الجميور الى عدـ النقض  ,واعتبروا الحديث الوارد فيو ضعيفا ينظر اليداية  ,المرغيناني  ,\ 15 /1 :وبداية المجتيد

 .ابف رشد  , 14/1والمنخوؿ الغزالي . 375 :والمغني ( مع الشرح ) ابف قدامة  , 172/1 :ولمحديث جامع مسانيد
االماـ االعظـ  , 247/1ونصب الراية  ,الزيمعي . 48 /1 :
19

ينظر  :اصوؿ الفقو البي زيد الدبوسي  :ص. 349

21

كشؼ االسرار عمى المنار  ,النسفي  . 290/2 :وفتح الغفار . 33/3 :

23

التمويح عمى التوضيح  ,التفتازاني  , 81/2 :ومع حاشية الغزي . 3/3 :

25

الموافقات – الشاطبي  , 4:206 :واالعتصاـ  ,الشاطبي . 139/2

27

االعتصاـ لمشاطبي . 142/2:

29

وىذه رواية ابف القاسـ عف االماـ مالؾ  ,ذكرىا الباجي دوف االشارة الى مراعاة الخالؼ  :ينظر  :المنتقى :

30

ينظر المغني البف قدامة . 20/1 :

32

مسند االماـ احمد  , 465/3:بمفظ  ( :مف زرع بغير اذف اىميا فمو نفقتو ) .

20

اصوؿ الفقو لمشيس ابي زىرة 21 :

22

احكاـ القراف . 755/2 :

24

فواتح الرحموت ومسمـ الثبوت  ,المصدريف السابقيف . 321 -320/2 :

26

ينظر  :الفروؽ لمقرافي  , 30/4:الموافقات لمشاطبي . 208/4

28

االعتصاـ لمشاطبي . 142 /2

 , 57/1والمغني  , 19/1 :واليداية . 18/1 :
31

سورة المائدة  :االية . 106
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33

الفكر االصولي  ,لعبد الوىاب ابراىيـ  :ص  , 288والمغني . 206 / 10 :

35

ادلة التشريع المختمؼ في االحتجاج بو لمدكتور عبد العزيز بف عبد الرحمف الربيعة ص . 182

34

تعميؿ االحكاـ  ,الدكتور محمد مصطفى شبمي  :ص  348وما بعدىا .

36

مفيوـ الفقو االسالمي لالستاذ نظاـ الديف عبد الحميد ص  207وما بعدىا  ,ودالالت النصوص وطرؽ استنباط

37

اصوؿ الفقو  :بدراف ابو العينيف  :ص. 300

39

عمـ اصوؿ الفقو  :محمد معروؼ الدواليبي  :ص , 298والمدخؿ لدراسة الشريعة االسالمية لالستاذ الدكتور

40

مصادر التشريع فيما ال نص فيو ,عبد الوىاب خالؼ  :ص . 75 – 74

42

ينظر  :بداية المجتيد البف رشد . 337/4 :

44

المبسوط لمسرخسي  , 213/4 :اليداية لممرغيناني  , 268/3 :االختيار لمموصمي  , 94/3 :فتح القدير البف

45

شرح زروؽ  , 28/2 :مواىب الجميؿ لمحطاب  , 427 /3 :حاشية الدسوقي  , 223/2 :الثمر الداني لالزىري

46

مغني المحتاج لمشربيني  , 149/3 :شرح المحمي  , 222/3 :حاشية قميوتي 222/3 :

 ,تكممة المجموع

47

المقنع في شرح الخرقي والمعروؼ بالمقنع البف البنا  , 887/3 :المغني البف قدامة  , 489/6 :والتوضيح

48

المحمى البف حزـ . 460 , 458/9:

االحكاـ لمدكتور حمد عبيد الكبيسي  :ص . 122

38

مناىج االجتياد في االسالـ  ,الدكتور محمد سالـ مدكور  :ص . 275 – 274

مصطفى ابراىيـ الدليمي والدكتور حمد عبيد الكبيسي ومحمد عباس السامرائي  :ص  8و . 90

41

ينظر  :اصوؿ الفقو البو زىرة  :ص. 256

43

بدائع الصنائع لمكاساني  179 /4 , 221 /1 :و  , 208والمبسوط لمسرخسي . 145 /10 :

اليماـ . 269- 268 /3 :
 :ص. 278

لممطيعي . 168/16 :

لمشويكي  , 954/2 :والروض المربع لمبيوتي  :ص. 334
49

ىو عبد اهلل بف شبرؽ  ,ابو شبرؽ  ,فقيو الكوفة  ,تولى القضاء وروى عف انس والتابعيف  ,كاف شاع ار عفيفا يشبو

50

ىو ابو بكر االصـ  ,شيس المعتزلة  ,سكف العراؽ  ,كاف دينا وقو ار  ,مف كتبو  :خمؽ القراف  ,والرد عمى الممحدة

51

المحمى البف حزـ  , 459/9 :والمبسوط لمسرخسي  , 212/4 :والنيابة لمعيني . 131/4 :

النساؾ صارما في الحؽ  ,توفي عاـ ( 144ىػ )  ,ينظر  :شذرات الذىب البف العماد الحنبمي . 216-215/1 :
 ,وافتراؽ االمة  ,توفي عاـ (201ىػ )  ,ينظر  :سير اعالـ النبالء لمذىبي . 402/9 :
52

صحيح البخاري كتاب النكاح ( باب انكاح الرجؿ ولده الصغار  , 134/6 : ) ...سنف ابف ماجة , 604/1 :

53

المبسوط لمسرخسي  , 213/4 :االختيار لمموصمي . 94/3 :

55

المبسوط لمسرخسي . 213/4 :

57

المبسوط لمسرخسي  , 212/4 :والبناية لمعيني . 131/4

59

المبسوط لمسرخسي  , 213/4 :والبناية لمعيني . 132/4 :

والحديث رواية عف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا .

54

المبسوط لمسرخسي . 213/4 :

56

سورة النساء  :االية . 6

58

المصدراف السابقاف نفسيما .

60

المحمى البف حزـ . 459/9 :

281

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)
61

 2017م  1438 /هـ

المبسوط لمسرخسي  , 49/5 :اليداية لممرغيناتي  , 409-408/3 :فتح القدير البف اليماـ  , 408/3 :المباب

لمميداني . 28/3:
62

المدونة لالماـ مالؾ  , 226/2 :مواىب الجميؿ لمحطاب  , 479/3 :شرح التنوخي . 46/2 :

64

المغني البف قدامة  , 640/6 :الفروع البف مفمح . 250-249/5:

66

االـ لمشافعي , 68/5:شرح المحمي  , 254-253/3:مغني المحتاج لمشربيني  ,190/3 :تكممة المجموع

63

المبسوط لمسرخسي  , 49/5 :فتح القدير البف اليماـ . 408/3:

65

شرح التنوخي . 46/5 :

لممطيعي  , 314/16:المغني البف قدامة  , 640/6 :الشرح الكبير لشمس الديف ابف قدامة  , 603/7 :تصحيح

الفروع لعالء الديف ابو الحسف لممرداوي  , 250/5 :كشاؼ القناع لمبيوتي . 121/5:
67

المبسوط لمسرخسي  , 49 / 5 :اليداية لممرغيناتي  , 409 /3 :فتح القدير البف اليماـ . 408/3

69

المغني البف قدامة  , 640 /6 :الشرح الكبير . 603/7 :

71

شرح التنوخي . 46/2 :

68

المبسوط لمسرخسي . 49/5 :

70

ينظر  :المصادر السابقة نفسيا .

72شرح التنوخي . 47/2 :
73
74

شرح المحمى  , 253/3 :مغني المحتاج لمشربيني . 190/3 :

كشاؼ القناع لمبيوتي . 121/5 :

75

المبسوط لمسرخسي . 50/5 :

77

ينظر  :الموسوعة الطبية الحديثة  :لمجموعة مف االطباء  , 312-311/2لجنة النشر العممي في و ازرة التعميـ

76

المصدر السابؽ نفسو . 50/5

العالي لجميورية مصر –ط1970 – 2ـ  ,والموسوعة الطبية العربية – عبد الحسيف بيدـ  ,ص  , 79 – 78مطبعة

دار القادسية  ,بغداد  ,والفحص السريري المنيجي  :مجموعة مف االطباء  , 20-9/5 :مطبعة خالد بف الوليد ,

دمشؽ – 1407ىػ  ,والمسؤولية الجنائية لالطباء  :اسامة فايد  :ص, 61
78

ينظر  :تحفة المحتاج  , 189/7 :وكشاؼ القناع  , 96/5 :والمغني  , 1636/2 :والبحر الزخار . 84-83/4

80

ضاويا  :اضوى الرجؿ ولد لو ولد ضاو  ,اي ضعيف  ,ينظر عيوف االخبار , 3/4 :

82

ينظر  :التمخيص الحبير . 304/3 :

84

ينظر  :المغني في حمؿ االسفار في تخريج ما في االحياء مف االخبار . 387/1 :

86

ينظر  :كشاؼ القناع  , 96/5والمغني . 1636/2

88

ينظر  :تحفة المحتاج . 189/7 :

79

وىو االماـ السبكي وغيره مف الشافعية  :ينظر  :تحفة المحتاج . 189/7:

81

اخرجو ابف حجر في التمخيص  , 304/3وقاؿ فيو ابف الصالح ؿ اجد فيو اصال معتمدا .

83

النزائغ  :جمع نازغة  ,وىي المراة التي تزوج في غير عشيرتيا  ,ينظر  :عيوف االخبار . 3/4 :

85

ينظر  :المصدر السابؽ نفسو .

87

ينظر  :تحفة المحتاج . 189/7

89

الدكتور محمد رافت عثماف في بحثو نظرة فقيية في االمراض الوراثية التي يجب اف يكوف االختبار فييا اجباريا

كما ترى بعض الييئات الطبية ضمف اعماؿ مؤثر الوراثة واليندسة الوراثية والجينوـ البشري والعالج الجيني 926/2

 ,والدكتورة خديجة احمد ابو اتمو في الطفولة وحقوقيا في الشريعة االسالمية  :ص , 13وحكـ الكشؼ االجباري عف
االمراض الوراثية لمدكتور محمد عبد الغفار الشريؼ  ,بحوث فقيية معاصرة  :ص , 238ومستجدات فقيية في
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قضايا الزواج والطالؽ الدكتور اسامة االشقر :ص . 93الفحص الطبي ضرورة قبؿ الزواج  ,الدكتور محمد مبارؾ

والدكتور اسامة عبد العظيـ  :ص , 2موقؼ االسالـ مف االمراض الوراثية  ,الدكتور عثماف شبير . 338/1

90

الفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور اسالمي  ,الدكتور محمد حسف المرزوقي  , 857/2 :منيج االسالـ في

سالمة الذرية مف االمراض الوراثية الدكتور محمد بف احمد صالح الصالح  :ص , 45- 44وتزايد مرضى الوراثة

ينذر بخطر  :الشيس عبد اهلل ابف جبريف  :جريدة الرياض اليومية ( ,العدد  ) 12504عمى موقع الجريدة .
91

الجيات المنشرة بيا امراض معينة .

93

مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ  :الدكتور اسامة االشقر  :ص , 92الفحص الطبي ضرورة قبؿ

94

سورة الروـ  :اية . 21

96

مف قوليـ اف عظاـ الميت تصير ىامة فتطير واليامة الطائرة  :ينظر  :طمبة الطمبة  :ص . 47

92

امراض الدـ التي تنقؿ ىذه الجينات وغيرىا .

الزواج  :الدكتور ابراىيـ بدوي :ص. 2
95

ينظر  :مستجدات فقيية في قضايا االزواج والطالؽ  :ص. 92

97

صفر  :فيو وجياف  :انو حية تصيب االنساف اذا جاع وتؤذيو  ,الثاني  :انيـ كانوا ياخروف تحريـ المحرـ الى

98

اخرجو البخاري في كتاب الطب  ,باب  :الطيرة . 2171/5 :

صفر  ,ينظر  :طمبة الطمبة  :ص. 47

99

اخرجو البخاري في كتاب الطب  ,باب  ,ال عدوى . 2172 , 2171 /5 :

100

فتح الباري . 276/21 :

102

ينظر  :مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ هسامة االشقر  :ص. 96

104

ينظر  :مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ هسامة االشقر  :ص. 97

106

ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري لمقسطالني  , 165/10 :والفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور

107

ينظر  :فتاوى السبكي . 342/2:

109

اخرجو البخاري في كتاب النكاح  ,باب ما جاء في نظر المخطوبة . 397/3 :

111

اخرجو مسمـ في كتاب النكاح  ,باب ندب النظر الى وجو المراة وكفييا لمف يريد تزوجيا . 1040/2:

101

المغني عف حمؿ االسفار في تخريج ما في االحياء مف االخبار . 387/1 :

103

ينظر  :مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ هسامة االشقر  :ص. 96

105

سورة النساء  :جزء مف اية ( . ) 102

اسالمي  :الدكتور حسف محمد المرزوقي  :ص. 856

108

ينظر  :حكـ الكشؼ عف االمراض الوراثية  :لمدكتور  :محمد عبد الغفار الشريؼ  :ص. 239

110

ينظر  :الفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور اسالمي  :الدكتور حسف محمد الحرزوقي  :ص. 856

112

ىو نوع مف الفحص يتـ فيو االعتماد عمى الموحات الخاصة بعمى االلواف  :ينظر  :فحوصات ما قبؿ الزواج :

113

اـ سميـ  :ىي اـ سميـ الغميصاء  ,ويقاؿ  :الرميصاء  ,ويقاؿ  :سيمة او انيفة بنت ممحاف بف خالد بف زيد بف

الدكتورة ندى سالـ  :ص. 13

حراـ بف جندب بف عامر بف عدي بف البخال االنصارية الخزرجية  ,اـ خادـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ  :انس بف

مالؾ  ,مف افاضؿ النساء  ,روت اربعة عشر حديثا  ,اتفقا ليا عمى حديث وانفرد البخاري بحديث  ,ومسمـ بحديثيف :

ينظر  :سير اعالـ النبالء . 311- 304/2 :

114

رواه االماـ احمد في مسنده  , 231/3:ورواه الحاكـ في المستدرؾ  , 166/2:وقاؿ  :ىذا حديث صحيح عمى

115

ينظر  :الفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور اسالمي :ص. 857

شرط مسمـ ولـ يخرجاه و وافقو الذىبي .
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116
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ينظر  :الفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور اسالمي :ص. 858- 857

117

ينظر  :االشباه والنظائر البف نجيـ , 294/2 :ودرر الحكاـ في شرح مجمة االحكاـ  , 42/1:واالشباه والنظائر

118

ينظر  :الفحص الطبي قبؿ الزواج مف منظور اسالمي :ص. 859

120

اخرجو البخاري في كتاب النكاح  ,باب  :مف استطاع منكـ الباءة فميتزوج . 1950/5 :

122

ينظر  :الكشؼ الطبي قبؿ الزواج والفحوصات الطبية المطموبة  :الدكتور احمد كنعاف  :ص. 665

124

ينظر االشباه والنظائر البف نجيـ . 293/1:

126

اخرجو البخاري في كتاب النكاح  :باب االكفاء في الديف  , 1958/5 :والمفظ لو  ,ومسمـ في كتاب الرضاع ,

127

ينظر  :الفحص الطبي ضرورة قبؿ الزواج  :الدكتور ابراىيـ بدوي  :ص. 2

129

ينظر  :مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ  :الدكتور اسامة االشقر . 96 :

131

ينظر مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ هسامة االشقر  :ص. 93

133

ينظر  :المصدر السابؽ نفسو  :ص. 2

135

ينظر مستجدات فقيية في قضايا الزواج والطالؽ هسامة االشقر  :ص. 93

137

ينظر  :المباب في شرح الكتاب  , 25-24/3 :والمدونة  , 144/2:وحاشية الدسوقي  , 278/2 :والشرح

لمسيوطي :ص.88

119

سورة النور  :اية . 32

121

سورة الشورى  :اية . 49-50

123

ينظر  :زواج االقارب  :الدكتور احمد شوقي عمى موقع ) www.islamset.com ( :

125

ينظر  :حكـ الكشؼ االجباري عف االمراض الوراثية :الدكتور  :محمد عبد الغفار الشريؼ  :ص240

باب  :استحباب ذات الديف . 1086/2 :

128

جزء مف حديث قدسي طويؿ اخرجو البخاري في كتاب التوحيد . 3694 /6 :

130

جزء مف حديث رواه البخاري في كتاب الطب . 2163 – 2164/5 :

132

ينظر  :الفحص الطبي ضرورة قبؿ الزواج  :دكتور ابراىيـ بدوي  :ص. 2

134

اخرجو ابف ماجة في كتاب النكاح  ,باب  :االكفاء  , 633/1 :والحاكـ في المستدرؾ . 163/2 :

136

جزء مف حديث اخرجو مسمـ في كتاب القدر  ,باب  :في االمر بالقوة وترؾ العجز واالستعانة . 2025/4 :

الصغير  , 469/2 :مواىب الجميؿ  , 484/3:نياية المحتاج  , 310/6 :وكشاؼ القناع , 105-106/5
واالنصاؼ  , 192 / 8 :والمغني  , 1675 /2 :والتاج المذىب  , 64/2 :والبحر الزخار  , 60 /4 :شرائع

االسالـ  , 263/2 /والروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية  , 380 /5 :شرح كتاب النيؿ . 381 :

138
139

ينظر  :المصادر السابقة نفسيا .

اقيمت ىذه الندوة بالكويت مف الفترة مف  25-23جمادي االخرة  1419ىػ الموافؽ  15- 13اكتوبر  1998ـ :

. 1052/2
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