املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
املجلد ال رابع -العدد الول ،آذار 2020

رئيس التحرير
الدكتور رائد سعيد بني عبد الرحمن
جامعة اليرموك -الردن
سكرتاريا التحرير
سوزان الساليمه

الهيئة االستشارية
الستاذ الدكتورأسامة علي الفقير
الستاذ الدكتورأحمد ياسين القرالة
الستاذ الدكتورأحمد محمد جاد عبدالرازق
الستاذ الدكتورأحمد بستانجي
الستاذ الدكتورأحمد عبد الكريم الكبيس ي
الدكتورياسرمحمد طرشاني
الدكتورعبد الرحمن محمود
الدكتورمحمد الصادق العماري
الدكتورسيكو توري
الدكتور زكريا سالمه شطناوي
الدكتورعمرحابس أحمد ن وافله

جامعة اليرموك -الردن
جامعة آل البيت -الردن
جامعة القاهرة  -مصر
جامعة صقاريا -تركيا
جامعة الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة
جامعة املدينة العاملية  -ماليزيا
الجامعة الوطنية املاليزية  -ماليزيا
مركزتدبير االختالف للدراسات والبحاث  -املغرب
جامعة الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة
جامعة اليرموك -الردن
جامعة جدارا -الردن

هيئة التحرير
الستاذ الدكتورنجم عبد الرحمن خلف
الستاذ الدكتورمحمد زهير املحمد
الستاذ الدكتورخالد نواف الشوحة
الدكتورعطاهللا بخيت املعايطة
الدكتورمحمد خير العمري
الدكتورأحمد بشير الزعبي
الدكتورمحمد الحادر
الدكتورعالء صالح عبد املنعم هيالت
الدكتورالليث صالح العتوم
الدكتورعامرالحافي

جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية -ماليزيا
جامعة اليرموك -الردن
جامعة اليرموك -الردن
الجامعة الردنية -الردن
جامعة آل البيت -الردن
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -دبي
جامعة القصيم  -اململكة العربية السعودية
جامعة قطر -قطر
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية -الردن
املعهد امللكي للدراسات الدينية -الردن

التعريف باملجلة
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة مجلة دورية مفهرسة ومحكمة تصدر عن مركز رفاد
للدراسات واألبحاث .
أهداف املجلة:
تهدف املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة إلى نشر املعرفة العلمية في مجال الدراسات
اإلسالمية بفروعها املختلفة :العقيدة ،التفسير ،الحديث ،الفقه وأصوله .وكذلك معالجة املشكالت املعاصرة
والتحديات املستقبلية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية .كما وتهدف إلى تنشيط حركة البحث العلمي في مختلف
القضايا الشرعية من خالل إتاحة الفرصة للباحثين والعلماء لنشر نتاجهم العلمي والبحثي الذي تتوفر فيه شروط
البحث العلمي في مجال الدراسات اإلسالمية.
عنوان املراسلة:

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
)International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS

رفاد للدراسات واالبحاث -االردن
for Studies and Research
Bulding Ali altal-Floor 1, Abdalqader al Tal Street –21166 Irbid – Jordan
Tel: +962-27279055
Email: editorsis@refaad.com , info@refaad.com

Website: http://www.refaad.com/views/SIS/home.aspx

جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة ّ
تعبر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
.1

ً
أن يكون البحث أصيال وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة
البحوث األكاديمية.

.2

ً
ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبا على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد
بصيغة ) (docأو (.)docx

.3

ُيكتب البحث على ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أعلى و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث على ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع  150كلمة على صفحة مستقلة ،على أن يتبع كل ملخص
بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

.8

ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث
دون إبداء األسباب.

 .10اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:
ً
• املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا منها.
• أهمية الدراسة
• محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.
• التعريفات باملصطلحات.
• إجراءات الدراسة.
• النتائج ومناقشتها.
• التوصيات.
• املراجع.
 .11يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:
•
•

ُ

يشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, (1991) ، )2016( ،

ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا حسب اسم املؤلف ،باللغتين العربية أو االنجليزية
هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة النشر :دار
النشر .ص :من -الى) .مثال:
• العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر :دار املعارف .ص.180-160
• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction
Between Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100

 .12إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية
واإلنجليزية.

 .13إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي:
 editorsis@Refaad.comأو من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF
ُ .14يعرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم
ثالث ويكون قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه.
 .15يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة
رد علمي مبرر ليعرض على هيئة التحرير ،وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن لم يكن هناك رد علمي
مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي.
 .16يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام
الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.
 .17إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة.
 .18يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر.
 .19تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.
 .20يستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.
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افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
نحمد هللا الذي تتم به الصالحات ،ونشكره على عظيم فضله ،ونصلي ونسلم على سيد الخلق  ،محمد بن
عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
يسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة أن تضع بين أيدي قرائها العدد األول من
املجلد الرابع ،آذار  2020م ،وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من املوضوعات البحثية املتخصصة واملتنوعة في
الدراسات اإلسالمية :الحديث ،التفسير ،أصول الفقه ،القيادة والحركة .وقد غدت املجلة الدولية للدراسات
ً
اإلسالمية املتخصصة قبلة لعدد من الباحثين من كافة الدول ،وهذا بفضل هللا أوال وباملنهج الذي سلكته املجلة في
تحكيم البحوث سواء من حيث املدة الزمانية حيث ال يزيد البحث عن شهر واحد ،وباملوضوعية والسرية في التعامل،
وكذلك است خدام التقنية الحديثة في مخاطبة الباحثين واملحكمين مما يسهل التواصل معهم .وهيئة تحرير املجلة إذ
تجدد الدعوة لجميع الباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية للمشاركة ببحوثهم في األعداد القادمة ،مساهمة في نشر
النمو املعرفي ،ودعما للبحث العلمي .كما نأمل من قرائها أن يتفاعلوا مع املجلة من خالل موقعها على اإلنترنت وبريدها
اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تجويد املجلة واالرتقاء بها .كما انتهز الفرصة ،ألتقدم بخالص
الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد ،من الباحثين ،والسادة املحكمين ،وهيئة التحرير ،واملنسقين،
ً
سائلين هللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا.

نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد

رئيس هيئة التحرير
د .رائد بني عبد الرحمن
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امللخص:
يشتمل هذا البحث علی األحكام الشرعية والطبية إلثبات النسب بالبصمة الوراثیة في الشريعة اإلسالمية والطب؛ حیث أن الشریعة
النسب من الضروريات الخمس التي تقوم الشريعة على رعايتها وحفظها و إن بصمة الوراثية وسيلة من وسائل
اإلسالمية اعتبرت حفظ
ِ
الحدیثة فی التعرف على النسب ،و لقد أصبح باإلمكان من خالل هذه البصمة التعرف على جرائم القتل واالغتصاب وتتبع األطفال
املفقودين وتحديد أصول األطفال املختلف فيهم إلى غير ذلك من األمور التي يحتاج إليها ،ولكنها أظهرت مشاكل جديدة من الناحية
الشرعية واألخالقية والقضائية وغيرها ،..فما هو موقف شریعة اإلسالمیة من هذا االكتشاف الجديد؟ و ما هوی مدى حجية البصمة
الوراثية في إثبات النسب ؟ و ذلك ما ُیبحث عنه في هذه املقالة.
الکلمات املفتاحیة :إثبات النسب؛ اإلسالم؛ الطب؛ البصمة الوراثیة.

املقدمة:

إ َّن ْال َح ْم َد َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ
َّللا َف َال ُمض َّل َل ُه َو َم ْن ُي ْ
اّلِل م ْن ُش ُرور َأ ْن ُفس َنا َوم ْن َسي َئات َأ ْع َمال َنا َم ْن َي ْهده َّ ُ
ض ِل ْل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ّلِل نح َمده ون ْست ِعينه ون ْستغ ِف ُره ون ُعوذ ِب ِ ِ
ِ
ِ
يك َل ُه َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ُولهُ.
َّللا َو ْح َد ُه َال َشر َ
َف َال َهاد َى َل ُه َو َأ ْش َه ُد َأ ْن َال إ َل َه إ َّال َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
أما بعد:
ﳂﳄﳅﳆﳇﱠ
ﳃ
قال هللا تبارک و تعالی في محکم کتابه :ﱡ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ٌ
ْ َْ َ ُ ْ َ َ ُ َ
َ َ َّ ُ
ون ب ِه َأ ْر َح َام ُك ْم َفإ َّن ِص َل َة َّ
الر ِح ِم َم َح َّبة ِفى
(سورة الفرقان  ،)54 :و قال ر
ِ
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  « :تعلموا ِمن أنس ِابكم ما ت ِصل ِ
َ
َ
َ
ْ ٌ َْ ْ َ ٌ
ال ْه ِل َمث َراة ِفى امل ِال َمن َسأة ِفى الث ِر» (.)1
إن اإلسالم جعل النسب من الكليات األساسية الخمسة ،ملا يترتب علیه من أحكام جليلة مثل حرمة الزواج باملحارم و وجوب صلة
الرحم وامليراث و وجوب النفقة و وجوب التناصر واملواالة و تترتب عليه عدة واجبات ،فعلى كل مسلم أن يعرف محارمه ليتجنب الزواج
ْ
َّ
تقرب بها ُ
اعات التي َي َّ
العبد إلى ِربه ،وقد أمر هللا بها ،وحذ َر من قطعها
الرحم من
بهم ،وليتعهدهم بالصلة والرعاية و ألن صلة
أفضل الط ِ
ِ
ِ
ْ
وجبا للعذاب ،و ْ
وص َلها ُم ً
قطعها ُم ً
وجبا للمثوبة.
وجعل
ِ
أهمية املوضوع:
تتجلى أهمية موضوع البحث في األموراآلتية:
 .1تطور البحث العلمي و كشفه عن قرائن طبية قاطعة يمكن أن تغير األحكام الفقهية االجتهادية.
ٌ
صحيح ،صحيح الجامع
 .1أخرجه الترمذي في " سننه" كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في صلة الرحم ،)2107( :من حدیث أبي هريرة -رض ي هللا عنه_ مرفوعا بلفظه .و قال األلباني:
الرقم. 2965 :

إثبات النسب بالبصمة الوراثية في الشریعة اإلسالمیة و الطب

سيدآقا سائس وآخرون

 .2تحليل اآلراء التي نتجت عن إكتشافات الطبیة الحدیثة -خاصة البصمة الوراثية.
 .3بيان الحكم الشرعي لطالب العلم واملشتغلين بالقضاء.
إشكالية البحث:
قد شاع إستعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت بها عدد من املحاكم األوربية وبدأ اإلعتماد عليها مؤخرا في البلدان
اإلسالمية ونسب أعمال اإلجرام ألصحابها من خاللها في الشق الجنائي مع كونهم متحفظين على شقها في مجال النسب ،لذا كان من األمور
املهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات األنساب وتمييز املجرمين ،و ألجل ذالک نذکر إشکالیة البحث
کالتالي:
 .1أدى إكتشاف البصمة الوراثية و قطعية نتائجها إلى إعتمادها لدى أكثر املحاكم في العالم كقرينة قاطعة في إثبات النسب.
ً ً
 .2ترتب على ذلك أن عددا كبيرا من األشخاص لجئوا إلى هذه الوسيلة للتأكد من نسبه الحقيقي.
 .3في البالد اإلسالم ية نادى البعض باعتمادها كقرينة على إثبات النسب للغير ،والحال أن الولد للفراش فی الشريعةاإلسالمية.
ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في بيان موقف الشریعة اإلسالمیة من إعتماد البصمة الوراثية قرينة على إثبات النسب ومجاالت
إستخدامها بما ال يتعارض مع الثوابت اإلسالمية.
إذا يمكن أسئلة البحث كما یلي:
 .1ما املقصود بمصطلح البصمة الوراثية وكيف نشأت وتطورت؟
 .2ما حقيقة النسب في اللغة ،وفي علم الوراثة ،وفي مصطلحات فقهاء املذاهب؟
 .3ما الوسائل التي إعتمدتها الشريعة اإلسالمية إلثبات النسب؟
 .4هل يمكن إعتماد قاعدة «ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان» لألخذ بنتائج البصمة الوراثية؟
 .5ما املجاالت التي يمكن فيها األخذ بنتائج البصمة الوراثية من غير تعارض مع الثوابت اإلسالمية؟
الهداف:
يهدف الباحثون من خالل هذه الدراسة إلى ما يأتي:
 .1تحديد املفهوم العلمي والشرعي للمصطلحات الدالة على البحث وبيان أهميتها في املوضوع.
 .2بيان وسائل إثبات النسب التي أقرتها الشريعة اإلسالمية ،ومدى إمكان تغيرها بتغير الزمان واملكان.
 .3عرض اآلراء الجديدة التي ظهرت مع إكتشاف نتائج تحليل الحمض النووي و إختيار الحل الذي ال يتعارض مع الثوابت الشریعة.
منهج البحث:
َّ
إعتمدنا في كتابة هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل اإلستقراء الجزئي للنصوص الشرعية وكالم الفقهاء واألطباء
املتعلقـة حول إثبات النسب ،و ربط املقدمات بنتائجها والوصول من الكليات إلی الجزئيات للوصول إلى تأصيل علمي بإرجاع األحكام
املختلفة إلى أصولها الشرعية.
الدراسات السـابقة:
ال تزعم هذه الدراسة األسبقية املطلقة في هذا املجال بشكل عام وأنها األولى دون منازع ،فقد بحث الفقهاء األجالء هذه املسائل في
دراسات وكتابات جديدة تناولت مسائل من هذه الدراسة إیجازا و إطنابا ،و نذكر بعضها كالتالي:
 .1البصمة الوراثية ،لعمرالسبيل.
 .2أثرالبصمة الوراثية في إثبات الجرائم و نفيها ،لعبد هللا األحمري.
 .3خريطةالجينوم البشري ،ملريع آل جارهللا.
 .4البصمة الوراثية واستخداماتها ،لدكتورمحمد جبراأللفي.
 .5املفاهيم والكلمات الدالة على إثبات النسب و نفيه بالبصمة الوراثية لدكتورمحمد جبراأللفي.
 .6الثورة البيولوجية و دورها في الكشف عن الجريمة ،لخالد الحمادي.
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غير أن هذا البحث يتميز عما سبقه من دراسات ،أنه دون إیجازمخل و دون إطناب ممل و جمع بين القدیم والجدید و بطريقة
یقتضیه العصرالحدیث ،في طريقة العرض ،واإلستدالل والتحليل ،ومحاولة التوفيق بين األقوال املختلفة أواألدلة ،و لذلك فإن هذا
ً
البحث كان بحمد هللا وتوفيقه جديدا من جهة البناء والتنظيم ،من خالل دراسة إثبات النسب بالبصمة الوراثية في الشریعة اإلسالمیة
و الطب ،ومن جهة املوضوع ،من خالل طريقة العرض وإستقصاء األدلة وتخريج األحكام حسب ما یقتضیه العصر الجدید وفقا
لشریعة اإلسالمیة في ضوء وسائل العلمية الحديثة التي تتطور كل حين ،حیث وجدنا في الجديد أن نسبة ما تعتبره الشریعة اإلسالمیة
ً
في إثبات النسب بالبصمة الوراثیة مرتفعة جدا و ماالتعتبره نسبة ضئیلة جدا و أن الطب يعتبره في جميع الحاالت ،و الرأي األخير في
هذه املسائل هو للفقهاء؛ ألن ذلك من اختصاصهم ،و رأي األطباء فيها للتوضيح واإلستئناس فقط.
خطة البحث:
يتضمن هذالبحث مقدمة ومبحثين وخاتمة ،أما املقدمة فتشتمل على تحديد فكرة املوضوع و أهميته ومشكلة الدراسة وأهدافها
وتساؤالت الدراسة ومنهج البحث وقد جاءت الخطة على النحو اآلتي:
• املبحث األول :تحديد املفاهيم و طرق إثبات النسب في الشريعة اإلسالمية و یشتمل علی مطلبين:
املطلب األول :يتناول تحديد املفاهيم واملصطلحات التي تشكل عنوان البحث واأللفاظ ذات الصلة ،والكلمات الدالة على البحث.
املطلب الثاني :و یبحث فیه عن أدلة ثبوت النسب أو وسائل إثبات النسب.
• املبحث الثاني :دور البصمة الوراثية في إثبات النسب و یشتمل علی مطلبين:
املطلب األول :كيفية إجراء البصمة الوراثية.
املطلب الثاني :و یبحث فیه عن أحکام البصمة الوراثية حول إثبات النسب فی شتی املجاالت.
• الخاتمة :وفیه إبراز ألهم نتائج البحث وتوصيات الباحثين.

املبحث الول :تحديد املفاهيم و طرق إثبات النسب في الشريعة اإلسالمية
يتضمن هذا املبحث مطلبين :يخصص أولهما لتحديد املفاهيم و الكلمات الدالة على البحث واملطلب الثانی في وسائل إثبات النسب.
املطلب الول :تحديد املفاهيم و الكلمات الدالة على البحث
 .1اإلثبات
يقصد باإلثبات -في اللغة -إقامة الحجة وتقديم الدليل على األمر املدعى( .)2وعند الفقهاء :إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي
حددها الشرع اإلسالمي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية ( .)3
وقد اتفق الفقهاء( )4على أن الحجج الشرعية التي يعتمد عليها القاض ي ويبني حكمه عليها :اإلقرار ،والشهادة ،واليمين ،والقسامة،
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك ،فذهب الجمهور من املالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقض ی بالشاهد مع اليمين في األموال أو ما يؤول إليها،
وأنكر ذلك أبو حنيفة واألوزاعي( )5و زاد أبو اليسر محمد بن محمد بن خليل املعروف بابن الغرس – من الحنفية – القرينة الواضحة(،)6
ومن الفقهاء -كإبراهيم بن علي بن محمد املعروف بإبن فرحون ( )7وابن قيم الجوزیة( -)8من لم يحصر طرق اإلثبات في أنواع معينة ،واعتبر
ً
أن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليال للقاض ي يبني عليه حكمه لقوله صلى هللا عليه وسلم« :البينة على املدعي» (.)9

 . 2لسان العرب – القاموس املحيط مادة (ثبت).
 . 3وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،محمد الزحيلي.23/1 :
 .4حاشية ابن عابدين .462/4 :بداية املجتهد .512/2 :نهاية املحتاج .314/8 :كشاف القناع.367/6 :
 . 5بداية املجتهد.507/2 :
 . 6البحر الرائق.224/7 :
 .7تبصرة الحكام.111/2 :
 . 8الطرق الحكمية ،ص .24 :
 . 9رواه البيهقي من حديث ابن عباس ،نصب الراية.96 -95/4 :
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 .2اإلشتباه:
اإلشتباه مصدر :إشتبه ،يقال :إشتبه الشيئان وتشابها :أشبه كل واحد منهما اآلخر ،والشبهة :اسم من االشتباه ،وهو االلتباس ،يقال:
شبه عليه ،أي :خلط عليه األمر حتی إشتبه بغيره (.)10
ً
ً
واإلشتباه  -إصطالحا  :-اإللتباس واإلختالط ،جاء في التعريفات :الشبهة :ما لم يتيقن كونه حراما أو حالال ( .)11و في فتح القدير(:)12
الشبهة :ما يشبه الثابت ،وليس بثابت ،والبد من الظن لتحقيق اإلشتباه .واإلشتباه قد ينشأ نتيجة خفاء الدليل ،أو نتيجة تعارض األدلة
دون مرجح ،أو نتيجة اإلختالف في داللة النصوص على األحكام(.)13
واإلشتباه الناش ئ عن خفاء الدليل يعذر املجتهد فيه ،ويكون قد اتبع الدليل فيما إنتهی إليه اجتهاده؛ ألنه سعى بإجتهاده إلى التعرف
على قصد الشرع (. )14
وإزالة اإلشتباه تكون عن طريق التحري ،أو إستصحاب الحال ،أو األخذ بالقرائن ،أو اإلحتياط ،أو بإجراء القرعة ونحو ذلك.
 .3البصمة الوراثية أو ما یسمی ب ((D.N.A) Deoxy Ribo Nuclec Acid
• البصمة الوراثية ،أو بصمة الحمض النووي ،أو  ،D.N.Aهي :البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه( .)15واألوضح أن
البصمة الوراثية" :هي املادة املورثة املوجودة في خاليا جميع الكائنات الحية ،وهي مثل تحليل الدم أو بصمات األصابع أو املادة املنوية
أو الشعر أو األنسجة ،تبين مدى التشابه والتماثل بين الشيئين أو اإلختالف بينهما ،فهي -باإلعتماد على مكونات الجينوم البشري-
الشفرة التي تحدد مدى الصلة بين املتماثالت ،وتجزم بوجود الفرق أو التغاير بين املختلطات عن طريق معرفة التركيب الوراثي
لإلنسان في ظل علم الوراثة أحد علوم الحياة»(.)16

 . 10تاج العروس – لسان العرب (شبه).
 .11التعریفات للشریف الجرجاني ،ص.110:
 .12فتح القدیر البن الهمام.148/4 :
 .13اإلحكام في أصول األحكام ،البن حزم.184/4 :
 . 14املوافقات ،للشاطبي.220/4 :
 .15هذا التعريف تبنته ندوة :الوراثة والهندسة الوراثية (الكويت  1419هـ) ،وأقره املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي (مكة املكرمة 1422هـ) و ینظر:
.http://www.biologymad.com/resources/DNA.pdf

–Bennett, M D. 1972. Nuclear DNA content and minimum generation time in herbaceous plants. Proc Roy Soc Lond, B, 181, 109
135.

 .16وهبة الزحيلي ،في مؤتمر الهندسة الوراثية بجامعة اإلمارات1423 :هـ.
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فهي -إذن -إختالفات في التركيب الوراثي ملنطقة اإلنترون ،ينفرد بها كل شخص ،وتنتقل بالوراثة بحيث يحصل كل إنسان على
نصف هذه االختالفات من األب والنصف اآلخر من األم ،فيتكون لديه مزيج وراثي يجمع بين خصائص الوالدين وبين الخصائص الوراثية
ألسالفه ،ويكتسب بهذا املزيج الوراثي صفة االستقالل عن كروموسومات أي من والديه – مع بقاء التشابه معهما في بعض الصفات –
وبالتالي :ال يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر ،حتی وإن كانا توأمين.
• هذه البصمة تحمل كل الصفات والخصائص واألمراض والتغيرات التي سوف تطرأ على الشخص منذ التقاء الحيوان املنوي بالبويضة
ْ ُ َ
ََ ً
ُ ُ ُ َ
َ ُ
َُْ
حتی نهاية عمره وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « ِإ َّن أ َح َدك ْم ُي ْج َم ُع خلق ُه ِفى َبط ِن أ ِّم ِه أ ْرَب ِع َين َي ْو ًما ث َّم َيكون ِفى ذ ِل َك َعلقة
َ
ْ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ً ْ َ ُ
ُّ َ ْ َ َ َ
َ
َْ
ََْ َ ْ ُ ُ
ات ِبكت ِب ِر ْز ِق ِه َوأ َج ِل ِه َو َع َم ِل ِه َوش ِق ٌّى
ضغة ِمث َل ذ ِل َك ث َّم ُي ْر َس ُل املل ُك ف َينفخ ِف ِيه الر
ِمثل ذ ِلك ثم يكون ِفى ذ ِلك م
وح َو ُيؤ َم ُر ِبأ ْرب ِع ك ِل َم ٍ
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يد ف َوال ِذى ال ِإل َه غ ْي ُره ِإن أحدكم ليعم ُل ِبعم ِل أه ِل الجن ِة حتی ما يكون بينه وبينها ِإال ِذ َراع فيس ِبق علي ِه ال ِكتاب فيعم ُل
أو س ِع
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ِبعم ِل أه ِل الن ِارفيدخلها و ِإن أحدكم ليعمل ِبعم ِل أه ِل الن ِارحتی ما يكون بينه وبينها ِإال ِذراع فيس ِبق علي ِه ال ِكتاب فيعمل ِبعم ِل
َ
َ ُُ
ْ
أ ْه ِل ال َج َّن ِة ف َي ْدخل َها »(.)17
ً
ً
• نسبة النجاح في نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جدا حددها بعض الخبراء بنسبة %99.9999 :نظرا لعدم تطابق اثنين من البشر
في جميع الصفات الوراثية ( .)18و لهذا يمكن اعتبارها قرينة قطعية ال تقبل الطعن أو الشك ،إلبتنائها على دليل علمي محسوس إذا
ً
تعدد أخذ العينات وتحليلها في مواقع مختلفة ،وتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثيةً ،
وإنتهاء
بدء من نقل العينات
بظهور النتائج ،والتأكد من أن العينة ليست لتوائم متطابقة وقد اعترف بها معظم املحاكم في أمريكا وأوروبا وكثير من دول العالم،
وتم االعتماد عليها للفصل في كثير من القضايا.
 .4الفراش
ً
يطلق الفراش – في اللغة – على ما يفترش ،كما يطلق على الزوج واملولى ،واملرأة تسمی فراشا ألن الرجل يفترشها( ،)19والعرب تكني
ََُْ ْ َ
اش » ( ،)20معناها :الولد
عن املرأة بالفراش واملبيت واإلزار ،وفراش الرجل :إمرأته أو جاريته التي يغشاها ،وفي الحديث « :الولد ِلل ِفر ِ
لصاحب الفراش ،كما في قوله تعالى :ﱡ ﲊﲋﲌﲍﲎﱠ (سورة يوسف  ،)82 :أي :سل أهل القرية(. )21
وفي اإلصطالح :يستعمل الفقهاء كلمة الفراش بمعنی الوطء ،كما يستعملونها بمعنی أن تتعين املرأة للوالدة لشخص واحد( ،)22وفسر
ابوالحسن الكرخي ،الفر َ
اش – في الحديث – بأنه العقد( . )23وقد نص الحنفية على أن للفراش أربع مراتب(: )24
أ -فراش ضعيف :وهو فراش األمة ،وال يثبت النسب فيه إال بالدعوة (بكسر الدال) أي :بإدعاء الولد.
ب -فراش متوسط :وهو فراش أم الولد ،ويثبت النسب فيه بال دعوة ،ولكنه ينتفي بالنفي.
ج -فراش قوي :وهو فراش املنكوحة ومعتدة الرجعي ،والنسب فيه ال ينتفي إال باللعان.
ً
د -فراش أقوى :كفراش معتدة البائن ،فإن الولد ال ينتفي فيه أصال؛ ألن نفيه متوقف على اللعان ،وشرط اللعان :الزوجية القائمة.

 .17أخرجه مسلم في " صحیحه" كتاب اإلیمان ،باب القدر ،)8693( :من حدیث عبد هللا ابن مسعود -رض ي هللا عنه_ مرفوعا بلفظه.
 . 18البصمة الوراثية واستخداماتها ،أ .د .محمد جبر األلفي ،و ینظر:
/ 82906/0https://www.alukah.net/sharia/
Bennett, M D, and Smith, J B, 1976. Nuclear DNA amounts in angiosperms. Phil Trans Roy Soc Lond, 274, 227–274.

 .19لسان العرب – املغرب للمطرزي مادة (فرش).
. 20أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص -،رض ی هللا عنه -مرفوعا بلفظه ( )2421و (فتح الباري.)292/4 :
 . 21الزاهر لألزهري ،تحقيق :محمد األلفي ،ص .336 ،239
 . 22تبيين الحقائق للزيلعي.43/3 :
 . 23حاشية الشلبي بهامش الزيلعي.39/3 :
 . 24حاشبة ابن عابدين.640/2 :
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 .5القرینة
أ -القرينة في اللغة العربية مأخوذة من قرن الش يء بالش يء ،أي :شده إليه و وصله به ،كالجمع بين الحج والعمرة ( .)25و في إصطالح
ً
ً
الفقهاءٌ :
أمر یشير إلی املطلوب ( .)26أو« :كل أمر ظاهر يصاحب شيئا خفيا ،فيدل عليه» (.)27
والقرائن الطبية املعاصرة« :هي العالمات واألمارات الحيوية الطبية التي يستفاد منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما ،ومن
هذه العالمات :فحص البصمة الوراثية لبعض العينات الحيوية كالشعر والدم واملني واللعاب وغيرها .)28( »..
ْ
ُ ْ
َ َ َ
ُ َ َ ُ
َ َ ْ ْ
ب -العمل بالقرائن مشروع – في الجملة – لقوله صلى هللا عليه وسلم « :ال ُت ْنك ُح األ ِي ُم َح َّتی ت ْس َتأ َم َر َوال ُت ْنك ُح ال ِبك ُر َح َّتی ت ْس َتأذ َن » قالوا َيا
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ
ال « أ ْن ت ْسك َت » (.)29
َّللا وكيف ِإذنها ق
رسول ِ
فجعل سكوتها قرينة دالة على الرضا ،وهذا من أقوى األدلة على الحكم بالقرائن ،وكإقرار النبي صلى هللا عليه وسلم للقيافة في إثبات
النسب( .)30وتنقسم القرائن إلى :قرائن قوية ،وقرائن ضعيفة ،وقرائن كاذبة( )31فالقرينة القوية :هي األمارة البالغة حد اليقين ،أو املفيدة
للظن الغالب ،ويمكن اإلعتماد عليها بمفردها والقرينة الضعيفة :هي األمارة التي تقبل إثبات العكس ،وال يجوز اإلعتماد عليها بمفردها،
بل البد من دليل آخر يقويها ،لتكتسب حجية الدليل والقرينة الكاذبة :هي التي ال تفيد اليقين وال الظن الغالب ،وال تخرج عن مجرد الشك
واإلحتمال ،فال يلتفت إليها( . )32و لکن ال ينبغي االلتجاء إلى القرائن – قوية كانت أو ظنية – إال عند إنعدام النص الصريح ،ومن باب أولى
أنه ال يلجأ إلى القرينة إذا تعارضت مع دليل شرعي مجمع عليه)33 ( .
 .6النسب:
ً
النسب -في اللغة :مصدر نسب ،يقال :نسبته إلى أبيه نسبا :عزوته إليه ،وانتسب إليه :إعتزى ،واإلسم :النسبة .والنسب يكون من
قبل األب ومن قبل األم ،وقيل :هو في اآلباء خاصة .والعالم باألنساب يسمی :نسابة ،ونساب ،والجمع :نسابون( .)34وفي إصطالح الفقهاء:
القرابة ،وهي اإلتصال بين إنسانين باإلشتراك في والدة قريبة أو بعيدة( ،)35وقال املالكية :هواإلنتساب ألب معين( .)36وعرفه بعض
املعاصرين( )37بأنه :رباط ساللة الدم الذي يربط اإلنسان بأصوله وفروعه وحواشيه.

 . 25لسان العرب – املصباح املنير – املعجم الوسيط (قرن).
. 26التعريفات ،للشريف الجرجاني بتحقیق و دراسة محمد صدیق املنشاوی ،ص.149 :
 . 27القضاء بالقرائن املعاصرة ،لعبدهللا العجالن.110/1 :
 .28النشرة التعريفية ملؤتمر :القرائن الطبية املعاصرة وآثارها الفقهية .و ینظر:
https://imamu.edu.sa/elibrary/Pages/medical_evidence.aspx

Callan, H G. 1972. Replication of DNA in the chromosomes of eukaryotes. Proc Roy Soc Lond, B, 181, 19–41.

 . 29أخرجه مسلم في " صحيحه" من حديث ابن عباس رض ی هللا عنهما مرفوعا بلفظه ،رقم الحدیث.5136 :
 . 30األم ،للشافعي.426/8 :املوسوعة الفقهية.157/33:
 . 31تبصرة الحكام ،البن فرحون 95/2 :و الطرق الحكمية ،البن القيم ،ص194 :
 . 32القرائن ودورها في اإلثبات ،املحامي زامل شبيب الركاض .و ینظر:
151798 http://www.alriyadh.com/
Chooi, W Y. 1971a. Variation in nuclear DNA content in the genus Vicia. Genetics, 68, 195–211.

 . 33الطرق الحكمية ،ص.3 :
 . 34لسان العرب – املصباح املنير ،مادة (نسب).
 . 35التفريع البن الجالب .338/2 :مغني املحتاج .4/3 :نيل املآرب بشرح دليل الطالب .55/2 :شرح منتهی اإلرادات.500/2 :
 . 36جواهراإلكليل.100/2 :
 . 37أحمد حمد ،موضوع النسب في الشريعة والقانون :ص.18-17
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املطلب الثاني :أدلة ثبوت النسب
ً
أوال :الفراش:
َ َ َ
َ َ
وقد اتفق الفقهاء من مختلف املذاهب على ثبوت النسب بالفراش( )38ملا أخرجه الشيخان َع ْن َعا ِئشة  -رض ی هللا عنها  -أ َّن َها قال ِت
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ َّ
ْ
َ َ َّ ُ
اخ َت َ
اص َ ،ع ِه َد ِإل َّى أن ُه ْابن ُه ،
ص َم َس ْع ُد ْب ُن أ ِبى َوق
اص وعبد بن زمعة ِفى غال ٍم  ،فقال سعد هذا يا رسول ِ
َّللا ابن أ ِخى عتبة ب ِن أ ِبى وق ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ْ َ َ
َ َ َ ُ ُ َّ
ال َع ْب ُد ْب ُن َز ْم َع َة َه َذا أخى َيا َر ُس َ
ول َّ ِ ُ َ َ َ َ
ْان ُظ ْرإ َلى َش َبه ِه َ .و َق َ
َّللا  -صلى هللا عليه وسلم ِ -إلى
اش أ ِبى ِمن و ِليد ِت ِه  .فنظ َر َرسول ِ
ِ
ِ
َّللا و ِلد على ِفر ِ
ِ
َ َ َ ََ َ ًَ َ ّ ً ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ ََ ْ ََُ َ ْ َ ُ
ْ َ َ َُ َْ
َ
اه ِرالحجرواحت ِج ِبی ِمنه يا سودة ِبنت زمعة »  .فلم تره سودة
اش و ِللع ِ
شب ِه ِه  ،فرأى شبها ب ِينا ِبعتبة  ،فقال « هو لك يا عبد  ،الولد ِلل ِفر ِ
َ ُّ
قط (. )39
فأثبت النبي صلى هللا عليه وسلم نسب الغالم لصاحب الفراش ،على الرغم من الشبه البين بمن ادعاه.
ً
ثانيا :القيافة:
جسمه
القيافة هي إلحاق األوالد بأبائهم وأقاربهم ،استنادا إلى عالمات وإلى شبه بينهم ،والتعرف على نسب املولود بالنظر إلى أعضاء
ِ
والده( . )40وقد اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة كواحد من أدلة إثبات النسب على قولين:
وأعضاء ِ
 .1فذهب الجمهور من املالكية والشافعية والحنابلة إلى إعتماد القيافة في إثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى منها ،أو
َ
َ َّ
َّ
َّللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -دخ َل
عند تعارض األدلة األقوى منها( .)41واستدلوا بما قالت السيدة عائشة -رض ي هللا عنها -أن َر ُسول ِ
َ
األ ْق َد َام َب ْع ُ
ال « َأ َل ْم َت َر ْى َأ َّن ُم َجز ًزا َن َظ َر آ ِن ًفا إ َلى َزْي ِد ْبن َحارَث َة َو ُأ َس َام َة ْبن َزْي ٍد َ ،ف َق َ
ورا َت ْب ُر ُق َأ َسار ُير َو ْجه ِه َف َق َ
َع َل َّى َم ْس ُر ً
ض َها ِم ْن
ال ِإ َّن َه ِذ ِه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ض » (.)42
بع ٍ
فسرور النبي صلى هللا عليه وسلم بقول القائف إقرار منه بجواز العمل به في إثبات النسب.
 .2وذهب الحنفية إلى أن النسب ال يثبت بقول القافة؛ ألن الشرع حصر دليل النسب في الفراش ،لقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :الولد
للفراش» ،وغاية القيافة إثبات املخلوقية من املاء ال إثبات الفراش ،فال تكون حجة إلثبات النسب ،وقد شرع هللا عز وجل حكم
اللعان بين الزوجين عند نفي النسب ،ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف ألن مجرد الشبه غير معتبر ،فال يثبت النسب إال بالنكاح أو
ملك اليمين(.)43
ً
ثالثا :اإلقرار:
من معاني اإلقرار في اللغة :اإلعتراف ،يقال :أقر فالن بحق ،إذا اعترف به( )44و في إصطالح الفقهاء هو اإلخبار عن ثبوت حق للغير
على املخبر(.)45
وقد اتفق الفقهاء على أن اإلقرار بالنسب حجة ،ويثبت به النسب( )46إذا توافرت فیه الشروط اآلتية:
ً
ً
ً
 .1أن يكون املقر بالنسب مكلفا (بالغا ،عاقال).
 .2أال يكذبه الحس ،بأن يولد مثله ملثله.
 .3أال يكذبه الشرع ،بأن يكون مجهول النسب ،وال يدعيه شخص آخر.
 .4أن يصدقه املقر له على إقراره إذا كان مميزا.
 . 38تبيين الحقائق للزيلعي .180-179/3 :الفروق للقرافي .172/4 :حاشيتا قليوبي وعميرة .180/4 :كشاف القناع.85/4 :
. 39صحیح البخاري 18/7 :حديث رقم  .3745مسلم 1281/2 :حديث رقم .11458
 . 40تعريف و معنی كلمة قيافة في معجم املعاني الجامع ،املعجم الوسيط ،اللغة العربية املعاصر ،مادة( القیافة).
. 41الفروق للقرافي .99/4 :بداية املجتهد .328/2 :مواهب الجليل. 247/5 :مغني املحتاج .489/4 :نهاية املحتاج. 375/8 :املغني .483/7 :منتهی اإلرادات .224/3 :املبدع:
.136/8
. 42أخرجه البخاري ،فتح الباري .57/12 :وأخرجه مسلم.1082/2 :
 . 43املبسوط للسرخس ي .70/17 :بدائع الصنائع.242/6 :
 . 44لسان العرب – املصباح املنير (قرر).
 .45تبيين الحقائق .2/5 :مواهب الجليل .216/5 :نهاية املحتاج .65-64 /5 :كشاف القناع.452/6 :
 .46املبسوط للسرخس ي .119/8 :حاشية الدسوقي .412/3 :مغني املحتاج .259/2 :املغني البن قدامة.119/5 :
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 .5أال يذكر املقر أن هذا الولد هو إبنه من الزنى (.)47
ً
ابعاّ :
البينة:
ر
)
48
(
البينة -في اللغة -الحجة القوية والدليل ،وعرفها الراغب بأنها الداللة الواضحة عقلية أو محسوسة ،وجمعها :بينات  .أما البینة
فی االصطالح فقد ذکر لها الفقهاء تعریفات علی نحو التالي:
 .1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية واملالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البينة معناها :الشهادة والشهود؛ ألن األغلب في البينات
الشهادة ،لوقوع البيان بقول الشهود وارتفاع اإلشكال بشهادتهم( .)49واملقصود بالبينة في هذا املوضع يقتصر على الشهادة؛ ملا بيناه
من قبل :أن النسب يثبت بالفراش ،وبالقيافة ،وباإلقرار.
50
 .2قال ابن قيم الجوزیة :البينة في الشرع اسم ملا يبين الحق ويظهره( ) ،و وافقه على هذا التعريف ابن تيمية و
إبراهيم بن علي بن محمد املعروف بإبن فرحون (. )51
 .3و قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد املعروف بإبن حزم :إن البينة تشمل الشهود وعلم القاض ي؛ ألن الحق يتبين بهما
حقيقة(.)52
ً
خامسا :حكم القاض ي:
ً
ً
ً
ً
وحكم القاض ي بالنسب يعد دليال مستقال؛ ألنه قد ال يذكر فيه مستند الحكم ،وألن مستنده قد يكون مختلفا في إعتباره مستندا،
فإذا حكم بمقتضاه إرتفع الخالف فيه ،وكان الحكم طريق الثبوت(.)53
وحكم القاض ي بثبوت النسب ينفذ على املحكوم عليه وعلى غيره ممن لم يدخل في الخصومة؛ ألن الحكم على الحاضر حكم على
الغائب في مسائل منها النسب(.)54

املبحث الثاني :دورالبصمة الوراثية في إثبات النسب
يتضمن هذا املبحث مطلبين :يخصص أولهما لبيان كيفية إجراء البصمة الوراثية ،ونستعرض في اآلخر مجاالت إعمال البصمة
الوراثية.
املطلب الول :كيفية إجراء البصمة الوراثية
ً
سبق أن ذكرنا أن نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جدا بما يؤكد اعتبارها قرينة قطعية بنيت على دليل علمي محسوس يثبت
ً
بما ال يدع مجاال للشك األبوة واألمومة البيولوجية ،ولهذا يؤخذ بها في إثبات النسب ما لم يعارضها دليل آخر له ملحظ شرعي في قضايا
النسب و تتلخص إجراءات فحص وتحليل املادة الوراثية في اآلتي(:)55
 .47بدائع الصنائع .228/7 :حاشية الدسوقي .412 /3 :نهاية املحتاج106 /5 :وما بعدها .كشاف القناع .486/4 :مجموع الفتاوى .116 /3 :حاشية ابن عابدين .633/2 :بداية
املجتهد .438 /5 :نهاية املحتاج .108/5 :املغني البن قدامة.345 /7 :
 . 48املصباح املنير( :بين) .املفردات في غريب القرآن :ص.68
 . 49فتح القدير .907/6 :حاشية الدسوقي .117/5 :مغني املحتاج.461/4 :
 . 50الطرق الحكمية :ص.24
 .51تبصرة الحكام.202/1 :
. 52املحلى.426/9 :
. 53التاج واإلكليل بهامش مواهب الجليل.133-132/6 :
 . 54حاشية ابن عابدين.337/4 :
 . 55من بحث للدكتور :سامر بن عبدالكريم الحربي ،عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية – جامعة شقراء ،نشر في دليل أعمال مؤتمر القرائن الطبية املعاصرة ،جامعة
ً
اإلمام1435 :ه ،املجلد الثالث ،ص  ،962 -917وما أشار إليه من مراجع .و ینظر أیضا:
https://www.britannica.com/science/one-gene-one-enzyme-hypothesis .
Cullis, C A. 1975. Ribosomal RNA cistron number in Nicotiana species and derived haploids. Chromosoma (Berl.), 50, 435–441.
–Davies, D R. 1975. Studies of seed development in Pisum sativum. I. Seed size in reciprocal crosses. Planta (Berl.), 124, 297
302.
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جمع و رفع العينات الحيوية بعناية بالغة حتی يمكن اإلستفادة منها في تحديد األنماط الوراثية ،وذلك بمراعاة طبيعة العينة الحيوية
(سائلة أو جافة) ،مع مراعاة توثيق خطوات الرفع والنقل إلى املختبر.
تحريز ونقل وحفظ العينات الحيوية ،وتتوافر في املختبرات – عالية التقنية – أحراز مختلفة األنواع واألحجام تساعد على حفظ
العينات بحالة جيدة.
إجراء االختبارات والفحوص على العينات الحيوية للتأكد من ماهيتها وتحديد هويتها ،وال يتم فحص املادة الوراثية إال بعد التحقق
من العينة الحيوية والتأكد من مصدرها.
إستخالص املادة الوراثية من العينات الحيوية ،وذلك باستخالص املادة الوراثية لكل من الذكر واألنثی بمعزل عن بعضهما ،حتی
تظهر النتائج من مصدر واحد بدون إختالط ويمكن بالتالي تحديد النمط الوراثي لكل منهما بشكل منفرد.
مرحلة التقدير الكمي بالتعرف على الكمية املوجودة من املادة الوراثية في العينة الحيوية ،وتعود أهمية هذه املرحلة إلى أن كمية
املادة الوراثية إن زادت عن التركيز املطلوب أو قلت عنه فإنها تؤثر في النتيجة الصحيحة.
مرحلة التفاعل األنزيمي الذي يعمل على م ضاعفة نسخ املواقع الوراثية املحددة في العينة موضع الفحص ،مما يسمح بإمكانية
قراءة سالسل الوحدات البنائية املكونة لكل موقع وراثي محدد.
مرحلة التحليل الجيني بواسطة جهاز التحليل الذي يقوم بفصل السمات الوراثية لكل موقع وراثي والتعرف عليها بخاصية الفصل
الكهربي التي تظهر في النتيجة النهائية في رسم بياني على شكل أرقام.
قراءة النتائج وتفسيرها للتأكد من صحة األنماط الوراثية الناتجة من تحليل املادة الوراثية في أجهزة الحقن ،ولكل مختبر معاييره
تقيم صالحية األجهزة واملحاليل
الخاصة في تفسير وقراءة النمط الوراثي ،واستخدام وإنشاء قواعد البيانات ،بناء على دراسات ِ
املستخدمة في الفحص.
كتابة التقرير الفني ،إما بتطابق األنماط الوراثية لعينة جيوية مع األنماط الوراثية لعينة أخرى ،أو بعدم املطابقة بينهما ،وإما بنفي
ً
القطعية لعدم جودة العينة الحيوية محل الفحص – مثال. -

من أجل ذلك :أوص ی املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة املنعقدة بمكة املكرمة في شهر شوال 1422هـ بما
يلي:
أ -أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء ،وأن يكون في مختبرات للجهات املختصة ،وأن تمنع
القطاع الخاص – الهادف للربح – من مزاولة هذا الفحص ،ملا يترتب على ذلك من املخاطر الكبرى.
ب -تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها املتخصصون الشرعيون واألطباء واإلداريون ،وتكون مهمتها اإلشراف
على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.
ج -أن توضع آلية دقيقة ملنع اإلنتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ،حتی تكون
النتائج مطابقة للواقع ،وأن يتم التأكد من دقة املختبرات ،وأن يكون عدد املورثات (الجينات املستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه
ً
ً
املختصون ضروريا ،دفعا للشك.
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املطلب الثاني :مجاالت إعمال البصمة الوراثية
ً
أوال :على الرغم من اعتبار نتائج البصمة الوراثية قطعية الداللة ،فال يعمل بها في قضايا النسب إذا تعارضت مع نص من الكتاب
أو السنة أو مع اإلجماع الثابت؛ ذلك أن للشريعة مقاصد صحيحة في قضايا النسب ،فقد أهدرت النسب في واقعة الزنى ،حتی لو أكدت
جميع الدالئل أن الولد متخلق من ماء الزاني ،فإن النسب ال يثبت(  )56؛ ألن النسب نعمة ،والزنى نقمة ،فال يستحق صاحبه النعمة ( .)57
ولهذا أجمع الفقهاء على أن الفراش الصحيح هو األصل الشرعي املقرر في إثبات النسب ،فال يعارض بشبه وال إقرار ،وال يعمل معه
ً
بقيافة أو نحوها؛ ألن الفراش أقوى دليل على ثبوت النسب ،اعتبارا بقوله صلى هللا عليه وسلم« :الولد للفراش» ( ،)58يقول ابن قيم
ً
الجوزية" :نقول نحن وسائر الناس :إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فال يعارض بقيافة وال شبه"()59؛ ألن الشريعة متشوفة إلى الستر
بين الناس ،والحفاظ على تماسك األسر ،تشوفها إلى اتصال األنساب وعدم انقطاعها ،فال يجوز – مع إستقرار العالقة الزوجية – طلب
الفحص الطبي للتأكد من النسب؛ ألن ذلك يؤدي إلى عدم االستقرار في املجتمع ،وإنه منهي عنه بقول هللا تعالى :ﱡ ﲞﲟﲠ
ﲳ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ (سورة
ﲴ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

َ ْ
المائدة  ،)101 :فقد أخرج البخاري من حديث أبي موس ی األشعري -رض ي هللا عنه -قالُ :سئ َل َّ
الن ِب ُّی  -صلى هللا عليه وسلم َ -ع ْن أش َي َاء
ِ
ُ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
ال َمنْ
آخ ُر َف َق َ
َكر َه َها َ ،ف َل َّما ُأ ْك ِث َر َع َل ْي ِه َغ ِض َب ُ ،ث َّم َق َ
اس « َسلو ِنى عما ِشئتم »  .قال رجل من أ ِبى قال « أبوك حذافة »  .فقام
ال ِل َّلن
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
وب إ َلى َّ
ول ََّّللا  ،إ َّنا َن ُ
ال َيا َر ُس َ
ُ
َ
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يقول أبوبكر أحمد بن على الرازي الجصاص تعليقا على ذلك :فأما عبدهللا بن حذافة فقد كان نسبه من حذافة ثابتا بالفراش،
فلم يحتج إلى معرفة حقيقة كونه من ماء من هو منه ،وألنه كان ال يأمن أن يكون من ماء غيره ،فيكشف عن أمر قد ستره هللا تعالى ويهتك
أمه ويشين نفسه بال طائل وال فائدة له فيه ،ألن نسبه حينئذ مع كونه من ماء غيره ثابت من حذافة ،ألنه صاحب الفراش ،فلهذا كان من
ً
ً
األسئلة التي كان ضرر الجواب عنها عليه كان كثيرا لو صادف غير الظاهر ،فكان منهيا عنه (. )61
وملخص القول :أن نتائج البصمة الوراثية إذا عارضت فراش الزوجية الصحيح – كما سبق تحديده – فإنه يعمل بقرينة الفراش،
وتهدر قرينة البصمة الوراثية وهذا ما أخذت به املحاكم في اململكة العربیة السعودیة و افغانستان؛ ففي صك شرعي صادر من املحكمة
الكبرى بجدة في سنة 1414هـ ورد ما ي لي " :وحيث إن اإلسالم يتشوف إلى ثبوت النسب ،وحيث إن الفحوص الوراثية غير معصومة من
الخطأ ،واألصل إثبات النسب ،وإمكانية إثبات النسب في هذه القضية واردة ،بل هي األقوى؛ لوجود عقد النكاح ،والدخول ،والجماع لعدة
مرات ،ووضع الحمل بعد تسعة أشهر من الجماع ،كل ذلك يؤكد إثبات النسب" وتأكد هذا النظر بقرار محكمة التمييز في 1417هـ ،ومما
جاء فيه" :إفهام املدعى عليه بأن حكم هللا ورسوله :أن الولد للفراش ،فما دام أن املدعية زوجة ،ومدخول بها ،وقد جامعها املدعى عليه،
لم يبق مجال للتشكيك في الولد"( )62
ً
ثانيا :في غير حاالت النسب الثابت املستقر ،إذا وجد نزاع بشأن تردد نسب مولود بين شخصين ،فيمكن االلتجاء إلى فحوص
البصمة الوراثية:
ُ .1تقبل نتائج فحوص البصمة الوراثية في جميع الحاالت التي قبل فيها جمهور الفقهاء إثبات النسب بالقیافة؛ ألن مبنی القيافة إعتبار
ً
الشبه والتفرس بالنظر إلى بعض األعضاء ،ومبنی البصمة الوراثية النظر العلمي والفحص املختبري ،وهذا يجعل منها دليال أقوى من
القيافة ،وهذا ما ورد في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية" :البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة ال تكاد تخطئ في التحقق
من الوالدية البيولوجية ،والتحقق من الشخصية ،وال سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ
 . 56شرح معاني اآلثار ،للطحاوي116/3 :
 . 57األم ،لإلمام الشافعي .165/5 :وهو رأي جمهور الفقهاء.
 . 58صحيح البخاري ،رقم ( .)2218صحيح مسلم ،رقم (.)1457
 . 59زاد املعاد.118/4 :
 . 60صحيح البخاري ،رقم (.)7291
 . 61أحكام القرآن .679/2 :و مثل ذلك في أحكام القرآن ،إلبن العربي.213/2 :
ً
ً
 .62وفي قضية مماثلة صادرة من املحكمة الكبرى بالرياض بتاريخ 1424هـ حكم القاض ي بإلحاق طفلة بأبيها – الذي كان متزوجا من أمها – استنادا إلى حديث« :الولد للفراش»،
وأهدر قرينة الفحص لـ  D.N.Aالتي أثبتت عدم اشتراك نصف أنماطها الوراثية مع املدعو أنه والد الطفلة ،وأفهمه أن نسب البنت ال ينتفي عنه إال باللعان.
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ً
ً
ً
بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ،وتمثل تطورا عصريا عظيما في مجال القيافة الذي يذهب إليه جمهور الفقهاء في
إثبات النسب املتنازع فيه ،ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى (. )63
 .2تقبل نتائج البصمة الوراثية في تحديد أنساب األشخاص الذين ماتوا أو قتلوا في ظروف غامضة ،كالحروب والفتن ،أو الحريق والغرق
والهدم وحوادث الطرق وسقوط الطائرات ..ونحو ذلك.
 .3تقبل نتائج البصمة الوراثية في إثبات النسب عند اختالط املواليد في املستشفيات والحضانات ،وفي حاالت االشتباه لدى أطفال
األنابيب ونحوهم.
 .4تقبل نتائج البصمة الوراثية في تحديد أم اللقيط أو املنبوذ ،وعند التنازع في إلحاق مجهول النسب.
ً
 .5هـ -تقبل نتائج البصمة الوراثية في إقناع الزوج الذي يعتزم إجراء اللعان لنفي ولده ،وقد تم ذلك فعال في محكمة الرياض الكبرى ،وزال
الشك من نفس الزوج ،كما زال الحرج عن الزوجة وأهلها(.)64
 .6و -ونرى – وهللا أعلم – أن نتائج البصمة الوراثية تقدم في إثبات النسب على اإلقرار واالستلحاق عند التنازع ،كما تقدم على الشهادة
ً
بإثبات النسب؛ ذلك أن كال من اإلقرار والشهادة دليل ظني يحتمل الصدق والكذب والشك واإلرتياب ،ويجري عليه الوهم والنسيان،
أما نتائج البصمة الوراثية فهي شبه مقطوع بها .وقد قرر الفقهاء أن اإلقرار – إذا توافرت شروطه – ال يؤكد ثبوت النسب ،فلو أقر
رجل بأن هذا الطفل ابنه ،وثبت انتسابه إليه ،ثم ادعاه رجل آخر وأقام البينة على أنه ابنه ،فإنه يقض ی بثبوت نسب الطفل ممن
أقام البينة ،ويبطل نسبه من املقر( )65و ال شك في أن االلتجاء إلى فحص البصمة الوراثية يحل هذا اإلشكال؛ فيثبت النسب الحقيقي
للولد .و نقل بعض الفقهاء إجماع األطباء على استحالة تخلق الجنين من ماء رجلين؛ ألن الوطء في نفس الطهر البد أن يكون على
التعاقب ،وإذا اجتمع ماء األول مع ماء املرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختالط ماء الثاني بماء األول( .)66وهذا
هو ما قرره الطب الحديث ،حيث أكد استحالة أن يتخلق اإلنسان من مني رجلين مختلفين(.)67
وعلى هذا :إذا حكم القائف بنسبة طفل إلى رجلين أو أكثر ،نتيجة نكاح فاسد أو وطء بشبهة ،أو تنازع اثنان أو اكثر فال عبرة له ألن
بصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة في تصحيح النسب بالنسبة للقائف.

الخاتمة:
بعد الوصول بعون هللا وتوفيقه الى نهاية هذا البحث املتواضع أخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها بما
يأتي:
 .1البصمة الوراثیة هی اختالفات في التركيب الوراثي ملنطقة اإلنترون ،ينفرد بها كل شخص ،وتنتقل بالوراثة ،بحيث يحصل كل إنسان
على نصف هذه االختالفات من األب ،والنصف اآلخر من األم ،فيتكون لديه مزيج وراثي يجمع بين خصائص الوالدين وبين الخصائص
أي من والديه  -مع بقاء التشابه معهما في بعض
الوراثية ألسالفه ،ويكتسب بهذا املزيج الوراثي صفة اإلستقالل عن كروموسومات ٍ
َ
ْ
َ
الصفات  -وبالتالي :ال يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر ،حتی وإن كانا توءمين وهذه البصمة تحمل كل الصفات
والخصائص واألمراض والتغيرات التي سوف تطرأ على الشخص منذ التقاء الحيوان املنوي بالبويضة حتی نهاية عمره،
ً
ً
 .2قد ثبت علميا ومخبريا أن البصمة الوراثية قرينة قاطعة على تحديد صاحب املني وصاحبة البويضة التي تخلق منها الولد.

 .63ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة1422 :هـ ،ص  )166(.46البصمة
الوراثية ،لعمر السبيل .31 :و ینظر:
Evans, G M, Rees, H, Snell, C L, and Sun, S. 1972. The relationship between nuclear DNA amount and the duration of the mitotic
cycle. Chromosomes Today (ed. C. D. Darlington and K. R. Lewis), 3, 24–31.

ً
ً
 .64وفي قضية مماثلة صادرة من املحكمة الكبرى بالرياض بتاريخ 1424هـ حكم القاض ي بإلحاق طفلة بأبيها – الذي كان متزوجا من أمها – استنادا إلى حديث« :الولد للفراش»،
وأهدر قرينة الفحص لـ  D.N.Aالتي أثبتت عدم اشتراك نصف أنماطها الوراثية مع املدعو أنه والد الطفلة ،وأفهمه أن نسب البنت ال ينتفي عنه إال باللعان.
 . 65املبسوط ،للسرخس ي .115/16 :تبصرة الحكام ،البن فرحون .253/1 :نهاية املحتاج ،للرملي .395/8 :كشاف القناع ،للبهوتي.434/6 :
 .66املبسوط ،للسرخس ي .69/17 :فتح القدير ،البن الهمام .50/5 :مغني املحتاج ،للخطيب.441/6 :
 . 67مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ،ص.621 :
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.4
.5
.6
.7

سيدآقا سائس وآخرون

إتفق الفقهاء على أن األحكام االجتهادية التي بنيت على األعراف والعادات يجوز أن تتغير لتحل محلها أحكام جديدة يراعى فيها
مستجدات األعراف والعادات ،واملكتشفات التقنية التي بنيت على البحث العلمي والفحص املختبري ،بما يدفع الحرج ،ويرفع الضرر،
ويحقق مصالح العباد.
شريعة اإلسالم متشوفة إلى إتصال األنساب وعدم نفيها ،والستر على املسلمين ،والحفاظ على الترابط العائلي؛ ولذلك قررت إثبات
نسب املولود بقرينة الفراش.
البصمة الوراثية قرينة قاطعة على الوالدية البيولوجية ،ومع ذلك فإنها ال تصلح إلثبات النسب في حالة الزنى؛ ألن النسب نعمة
والزنى نقمة ،فال يستحق فاعله النعمة.
في غير الحالة التي يجب فيها اللعان ،نرى أن البصمة الوراثية تقدم على غيرها من القرائن – كاالستلحاق والشهادة والقيافة – في
إثبات النسب أو تصحيحه أو نفيه؛ ألن نتائجها أقرب إلى القطع ،مقابل الظن واالحتمال الذي يشوب البينات األخرى.
ال يجوز طلب الفحص الطبي للتأكد من النسب – عند إستقرار العالقة الزوجية -؛ ألن ذلك يؤدي إلى زعزعة األسرواملجتمع بوجه
عام ،وال يؤدي إلى فائدة خاصة أو عامة.

املقترحات:
ونقدم في نهاية البحث التوصيات اآلتية:
 .1حظر طلب إجراء فحوص البصمة الوراثية إال بقرار قضائي بعد التأكد من فائدة ذلك وعدم مخالفته ألحكام الشرع.
 .2تجرى فحوص البصمة الوراثية – وما يماثلها – في أكثر من مختبر معتمد ،ثم مقارنة نتائج الفحوص وال تعتمد إال إذا جاءت متطابقة.
 .3إدانة إجراء التجارب البيولوجية التي تؤدي إلى إختالط األنساب أو إلى تغيير خلق هللا.

املراجع:
القرآن الکريم برواية حفص عن عاصم.
ً
أوال الكتب:
 .1إبنأثير ،مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري1399( ،ه) النهاية في غريب الحديث والثر،
الناشر :املكتبة العلمية  -بيروت.
 .2إبن کثير ،ابولفداء عمادالدين اسماعيل بن عمر1421(،ه) تفسيرالقرآن العظيم ،ط ،1 :الفاروق الحدیثیة للطباعة والنشر،
القاهرة ،جمهوریة مصر العربیة.
 .3أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )1994(،الفصول في الصول،الطبعة الثانية ،الكويت :وزارة األوقاف الكويتية.
 .4البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم1423( ،ه) صحيح البخاري ،دارابن كثير -دمشق.
 .5حافظ ،ابوالحسن بن عمر1386( ،ه) سنن الدارقطني ،تحقيق عبدهللا هاشم يمان املدني الطبعة األولی  ،القاهرة :داراملحاسن.
 .6الحصين ،أحمدبن عبدالعزیز )1998(،املرأة املسلمة أمام التحديات ،دار املعراج الدولية  ،الرياض  ،ط . 1
 .7درويش ،محمد فهيم )2008(،الجرائم الجنسية ،مطبعة دار داوود للطباعة  ،ط. 2
 .8رازي ،محمد بن عمر بن حسين بن علي طبرستاني1401(،ه) تفسيرالکبير-مفاتیح الغیب ،دارالفکر.
 .9الزحيلي ،وهبه بن مصطفى 2015( ،م) الفقه اإلسالمي وأدلته ،دارالفکر ،سوریة ،دمشق.1997 .
 .10الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي )1990(،الم،
بيروت :دار املعرفة..
 .11شوکاني ،محمد بن علي بن محمد )1993(،نيل الوطارشرح منتقي الخبار .دار الحديث ،مصر.
 .12الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير )2000(،جامع البيان في تفسير القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت .
 .13العالم ،يوسف حامد )1994(،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ،ط. 2
 .14عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )2003( ،الفقه على املذاهب الربعة (الطبعة  ،)2بيروت :دارالكتب العلمية.
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 .15عسقالني ،احمد بن علي بن محمد بن حجر1379(،ه) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة – بيروت.
 .16الغزالي ،ابو حامد محمد بن محمد )2004(،احياء علوم الدين ،دار املعارف للطباعة والنشر بيروت.
 .17الفيومي  ،أحمد بن محمد،املصباح املنيرفی غريب الشرح الكبير ،داراملعارف القاهرة ،ب،ت.
 .18قرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )1964( ،الجامع لحكام
القرآن ،دار الكتب املصرية – القاهرة.
 .19القزويني ،ابوعبدهللا محمد بن يزيد بن ماجه )1994 (،سنن بن ماجه ،النسخةالکترونیة قاهرة :جمهوریة مصر العربیة ،وزارة
األوقاف  ،املجلس األعلی للشئون اإلسالمیة.
 .20النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد بن قمي النيسابوري )1996( ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،دارالکتب العلمیة،
بيروت ،لبنان.
ً
ثانيا :كتب اللغة واملعاجم:
 .1آبادي ،الفيروز )1987(،القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط .الثانية.
 .2األصفهاني ،حسين بن محمد ،الراغب1412(،ه) املفردات في غريب القرآن ،املحقق :صفوان عدنان الداودي،الناشر :دار القلم،
الدار الشامية  -دمشق بيروت الطبعة :األولى.
 .3جمال الدين ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري )1882( ،لسان العرب ،دار صادر بيروت ،ط .األولى.
 .4الرازي  ،أحمد بن فارس بن زكريا ،أبو الحسن )1999( ،معجم مقاييس اللغة ،وضع حواشيه :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية بيروت ،ط .األولى.
 .5الرازي  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،زين الدين أبو عبد هللا666 ) ،ه ( مختار الصحاح ،عنيت بضبطه وتصحيحه
سميرة خلف املوالي ،املركز العربي للثقافة والعلوم ،بيروت لبنان] بدون بيانات[.
 .6مجمع اللغة العربية )1994( ،املعجم الوسيط ،وزارة التربية والتعليم ،جمهورية مصر العربية ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية
القاهرة.
ً
ثالثا :الکتب الطبیة:
[1] Chooi. W Y., Variation in nuclear DNA content in the genus Vicia , Genetics, 68(1971),
195-211.
[2] Cullis. C A., Chromatin-bound DNA-dependent RNA polymerase in developing pea
cotyledons, Planta (Berl.), 131(1976), 293-298.
[3] Davies. D. R., Studies of seed development in Pisum sativum. I. Seed size in reciprocal
crosses, Planta (Berl.), 124(1975), 297-302.
[4] Dure. L S., Seed formation, Ann Rev Plant Physiol, 26(1975), 259--278.
[5] Evans. G M, Rees. H, Snell. C L, & Sun. S., The relationship between nuclear DNA amount
and the duration of the mitotic cycle, Chromosomes, 1972

ً
رابعا :امل واقع الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):
[1] https://www.britannica.com/science/one-gene-one-enzyme-hypothesis
[2] https://www.alukah.net/sharia//082906/
[3] http://www.alriyadh.com/151798
[4] http://www.biologymad.com/resources/DNA.pdf.
[5] https://imamu.edu.sa/elibrary/Pages/medical_evidence.aspx
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Abstract: Lineage has an important place in Islam. According to the sharia it is considered one of the five
essentials that should be preserved. The DNA examinations is a means of identifying lineage, and it has
become possible through DNA exams to identify murders and rape, track missing children, determine
the parents of children in case of ambiguities, and in many other situations that needs the identification
of a person. The question is: what is the Islamic point of view about this medical discovery? And what is
the authenticity of the DNA test in proving the lineage? These issues are discussed in this article.
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امللخص:
القواعد الفقهية :حفظ الفروع الكثيرة باأللفاظ القليلة وألن الفروع تشعبت وتناثرت وتكاثرت فيحتاج الطالب ألن يجمع نظائرها.
التأمين َّ
وأما عن َّ
التعاوني بشكل عام :فهو ٌ
ٌّ
اجتماعي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين أفراد املجتمع ،هدفه تخفيف ورفع
نظام
عقد يوضح الحقوق وااللتزامات بين أطراف العالقة.
األضرار واملخاطر التي تلحق بأحد أفرادها ضمن ٍ
ً
وإذا كان من الواجب شرعا صيانة تصرفات شركات التأمين عن الوقوع في الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ،فقد اجتهد الفقهاء
في محاولة تصحيح العقود التأمينية الصادرة عن الشركات من خالل وضع الضوابط والشروط الصحيحة ،وقد اعتمد الفقهاء على
وسائل كثيرة في ذلك ،كـان للقواعد الفقهية دور كبير وأثر بارز في هذا املجال ،فكان هذا البحث محاولة لجمع هذه القواعد الفقهية التي
اعتمد عليها الفقهاء في تصحيح تصرفات شركات التأمين اإلسالمية من البطالن ،ومن ثم بيان التطبيقات العملية التي يمارسها كل من
البنك اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية املساهمة املحدودة  -األردن.
الكلمات املفتاحية :القواعد الفقهية؛ التأمين التعاوني؛ التطبيقات املعاصرة.

ّ
وأدبيات ّ
ظري ّ
الن ّ
الدراسة
اإلطار
امل ّ
قدمة:
ً
الحمد هلل وإن كان يقل مع حق جالله حمد الحامدين .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا
عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ،وبعد.
َّ
سعى علماء املسلمين إليجاد بديل إسالمي أمام شركات َّ
التأمين التجارية املحرمة ،فأنشئت شركات التأمين اإلسالمي وفق ضوابط
ٍ
ٍ
تحرص على االلتزام باملعامالت َّ
الشرعية وتجتنب املحظورات واملكاسب املحرمة املشبوهة ،كما تمارس نشاطها الحالي في األسواق املالية
ثقة أمام املجتمعات للقيام على حاجاتهم ومتطلباتهم وعدم استغاللهم.
بكل ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
تأمينات متنوعة ،كالتأمين
وعند التتبع واالستقراء وجدنا أن املصارف والشركات اإلسالمية تمارس عقد التأمين التعاوني من خالل
ٍ
ً
أيضا والديون َّ
على املركبات والبضائع والحوادث والنفقات والعالج َّ
والتعويضات وغيرها لتنتهج مبدأ التعاون
والتأمين على الودائع
والتكافل ورفع املخاطر .وما هذه الدراسة املعنونة بـ " التطبيقات املعاصرة لعقد التأمين التعاوني في ضوء القواعد الفقهية (البنك
ً
اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية املساهمة املحدودة انموذجا)" إال خطوة في هذا اإلتجاه ،في مجال " قواعد الفقه اإلسالمي"
خاصة ،إذ إنها تحاول تحديد" ما يترتب على تصرفات الشركات ً
بناء على القواعد في الفقه اإلسالمي".
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وقد جاءت دراستنا هذه في البحث على مبحثين :األول :تعريف القواعد والضوابط الفقهية ،وبيان أهميتها ،والثاني :دور القواعد
الفقهية في الحكم على تصرفات شركات التأمين اإلسالمية.
مشكلة الدراسة:
بيان العقود املتعلقة بعقد التأمين التعاوني في البنك اإلسالمي األردني وشركة التأمين اإلسالمية في ضوء
تحاول هذه الدراسة ِ
القواعد الفقهية.
ُ
أسئلة البحث:
 .1ما مفهوم القواعد الفقهية؟
َّ
َّ
الفقهية التي تؤصل لعقد التأمين التعاوني؟
 .2ما هي
القواعد ِ
ِ
ُ
أهمية البحث:
إن الثورة االقتصادية املعاصرة ال سيما التقدم املذهل في عالم املعامالت املالية واملصرفية يدفع باملسلم إلى النظر في منظومة
التشريع اإلسالمي ليستلهم منها الحكم على كل ما ينزل به من جديد ،وهذا يستلزم التعرف على الثوابت والكليات املحكمة وتمييزها عن
التغيرات والجزئيات التي يسوغ فيها تجدد النظر واالجتهاد؛ ومن املعامالت املصرفية املتجددة عقد التأمين التعاوني الذي يحوي العديد
من التأمينات املتنوعة كالتأمين على األشخاص ،والتأمين على األضرار.
هذا الذي تقدم يجعل البحث في القواعد الفقهية ،وبالتحديد القواعد املتعلقة بعقد التأمين التعاوني وربطه بالتطبيقات من
البحوث املهمة في زماننا املعاصرة ،بل لعلي ال أبالغ إذا قلت إنه حاجة ملحة لتعيد توازن العقد وتضبطه بما يرض ي هللا تعالى ،وهللا أعلم.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على مفهومي القواعد الفقهية وعقد التأمين التعاوني ،وتخريج عقد التأمين التعاوني وفق القواعد
الفقهية من خالل إظهار العالقة بينهما.
منهج البحث:
قام هذا البحث على املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي من خالل:
• جمع املادة العلمية وبسط اآلراء ومناقشتها.
• تخريج القواعد الفقهية املتعلقة بعقد التأمين التعاوني.
الدراسات السابقة:
ً
أما عن الدراسات السابقة التي تنحو هذا املنحى فقليلة جدا  -في حدود استقراء الباحثان  -على الرغم من كثرة الدراسات التي
تناولت القواعد الفقهية أو عقد التأمين التعاوني .وقد وقف الباحثان على أكثرها وأفادا منها ،وهي على النحو اآلتي:
َّ
الف ّ
الفقهية الكبرى ،وتأصيلها الشرعي ،وما
قهية الكبرى وأثرها في املعامالت املالية ،حيث تحدث الباحث عن القواعد ِ
 .1القواعد ِ
يندرج َ
ُ
فرعية( .كامل2000،م)
قواعد
تحت هذه القواعد من
ٍ
ٍ
ُ
َ
َّ .2
تناول الباحث تعريف كل من َّ
َ
ّ
التأمين التكافلي والودائع املصرفية ،ث َّم بين
اإلسالمية،
التأمين على الودائع املصرفية في البنوك
ً
وصوال إلى توضيح صور َّ
التأمين على الودائع
أهمية ضمان الودائع املصرفية واملخاطر التي دعت إلى ذلك ،وكيفية مواجهتها
املصرفية وأحكامها َّ
الشرعية( .الصيفي2010،م).
التأمين َّ
 .3مفهوم َّ
عوقاته دراسة فقهية اقتصادية ،هدفت هذه الدارسة إلى بيان حقيقية َّ
وم ّ
عاوني ماهيته وضوابطه ُ
الت ّ
التأمين
ً
التعاوني ،وتوضيح التكييف الفقهي له ،إضافة إلى الفرق بينه وبين َّ
وصوال إلى إظهار املبادئ َّ
والضوابط العامة
التأمين التجاري،
للتأمين َّ
التعاوني( .القره داغي2010،م).
 .4التأمين التكافلي اإلسالمي من التكييف الشرعي إلى التكييف العملي ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان عقد التأمين التعاوني،
وتطبيقات عملية لشركة التأمين اإلسالمية وصور وشروط تطبيقه( .الصباغ2012،م)
وتوضيح حكمه وتكييفه الفقهي،
ٍ
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الدراسات السابقة تتفق مع دراستنا في تناول حقيقية التأمين التعاوني وخاصة التكييف الفقهي والحكم الشرعي وبعض
تقعيد له ،فقد عملنا على تقعيد عقد التأمين التعاوني بمجموعة من القواعد
التأمينيات التي تطبقها املصارف ،لكنها تختلف في إيجاد
ٍ
الفقهية لجمع الفروع الكثير باأللفاظ القليلة.
خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة على النحو اآلتي:
املبحث الول :القواعد والضوابط الفقهية ،تعريفها ،أهميتها
املطلب األول :تعريف القواعد والضوابط الفقهية.
املطلب الثاني :أهمية القواعد الفقهية.
املبحث الثاني :حقيقة عقد التأمين التعاوني ،تعريفه ،والتكييف الفقهي وحجيته.
املطلب األول :تعريف عقد التأمين التعاوني.
املطلب الثاني :التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني وحجيته.
َّ
التأمين َّ
املبحث الثالث :طبيقات عقد َّ
ّ
الت ّ
عاوني على البنك اإلسالمي الردني وشركة التأمين اإلسالمية املساهمة املحدودة  /الردن،
الف ّ
قهية.
في ضوء القواعد ِ
املطلب األول :التأمين على املركبات.
املطلب الثاني :التأمين ضد أخطار الحريق.
املطلب الثالث :التأمين الصحي (نفقات العالج).
املطلب الرابع :التأمين على الحياة.
املطلب الخامس :التأمين على الودائع.
املطلب السادس :التأمين على الديون.
الخاتمة :وتتضمن النتائج والتوصيات.

املبحث الول :القواعد والضوابط الفقهية ،تعريفهما ،أهميتهما
املطلب الول :تعريف القواعد والضوابط الفقهية
الف ّ
قهية:
 .1تعريف القاعدة ِ
هي قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية (الباحسين2015،م).
 .2تعريف الضابط الفقهي:
ً
ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيه إلى معنی جامع مؤثر (الباحسين2015،م).
املطلب الثاني :أهمية القواعد الفقهية
َ
الكثير من الفوائد واألهمية؛ منها :حفظ الفروع الكثيرة باأللفاظ القليلة ،وتكوين امللكة الفقهية لدى الباحثين
إن للقواعد الفقهية
َ
والفقهاء والتي تمكنهم من الوصول إلى درجة االجتهاد والفتوى ،وتخريج املسائل ،ومعرفة أحكام النوازل املستجدة ،وغيرها..
لذلك يقول القرافي " :وهذه القواعد مهمة في الفقه ،عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه َويشرف ،ويظهر رونق
الفقه ُويعرف ،وتتضح مناهج الفتاوى ُوتكشف ،فيها تنافس العلماء ،وتفاضل الفضالء( ...القرافي1998،م).
ويقول صاحب املنثور في القواعد لإلمام الزركش ي الشافعي ":فإن ضبط األمور املنتشرة املتعددة في القوانين املتحدة هو أوعى
لحفظها وأدعى لضبطها( "..الزركش ي2000،م).

املبحث الثاني :حقيقة عقد التأمين التعاوني ،تعريفه ،والتكييف الفقهي وحجيته
املطلب الول :تعريف عقد التأمين التعاوني
ّأوًالَّ :
التأمين لغة :مشتق من مادة " أمن" الهمزة وامليم والنون أصالن متقاربان :أحدهما األمانة التي هي ضد الخيانة ،ومعناها سكون
القلب ،واآلخر اإليمان ضد الكفر وهو التصديق (الرازي1979،م) قال تعالى :ﱡ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ (سورة
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،4العدد ،2020 -1ص38 -17 :

19

التطبيقات املعاصرة لعقد التأمين التعاوني في ضوء القواعد الفقهية

لؤي الشياب & محمد الرواشدة

َ
ْ َ
يوسف ،)17 :أي :مصدق لنا (الطبري2000،م) ،ومن مشتقات هذا اللفظ األمن َّ
واألمان واألمنة ،واأل ْم ُن :ضد الخ ْو ِف( ابن
منظور2010،م) ،قال تعالى :ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥﱦﱠ ( سورة األنفال ،)11 :أي أمنة من العدو ،والنعاس حالة اآلمن الذي
ال يخاف ( القرطبي1964 ،م) ،ومن هذا االشتقاق أخذ تعريف َّ
التأمين.
ثانيا :مفهوم َّ
ً
التأمين بشكل عام :فقد عرفه القانون األردني في املادة  920أنه( :عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو َّ
املؤمن له
أداء ً
نظير قسط على تعهد لصالحه ،أو لصالح غيره من الطرف اآلخر ،وهو املؤمن على تعهد بمقتضاه يدفع هذا األخير ً
معينا عند تحقق
الخطر املعين ،وذلك عن طريق تجميع مجموع من املخاطر وإجراء املقاصة ً
وفقا لقوانين اإلحصاء) (القانون املدني األردني،)1976،
التأمين ،واشتمل على جميع الحاالت الخاصة َّ
فنجد أن التعريف فصل في ماهية َّ
بالتأمين.
ً
ثالثا :مفهوم التأمين َّ
التأمين َّ
عاوني :يرى الباحثان َّأن تعريف َّ
الت ّ
التعاوني يمكن أن ُيعرف من جهتين:
التأمين َّ
• يعرف َّ
بشكل عامَّ :أنه ٌ
ّ
ٌّ
الت ّ
اجتماعي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين أفراد املجتمع ،هدفه تخفيف ورفع األضرار
نظام
عاوني
عقد يوضح الحقوق وااللتزامات بين أطراف العالقة.
واملخاطر التي تلحق بأحد أفرادها ضمن ٍ
التأمين َّ
عرف َّ
َّ
َّ
• ُوي َّ
ّ
الت ّ
اإلسالمي الذي أنشئت شركات التأمين التعاونية على أساسه وتعمل بمقتضاه ،كما جاء في املعيار الشرعي رقم
عاوني
( :)26هو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار؛ وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام
ٌ
ٌ
ٌ
التأمين َّ
مستقلة يسمی صندوق َّ
التعاوني يتم منه
بالتبرع ،ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية االعتبارية ،وله ذمة مالية
جراء وقوع األخطار املؤمن منها ،وذلك ً
َّ
التعويض عن األضرار التي تلحق أحد املشتركين َّ
طبقا للوائح والوثائق ،وتديره شركة مساهمة بأجرة
معلومة تقوم بإدارة أعمال َّ
التأمين واستثمار موجودات هذا الصندوق ( املعيار الشرعي2006،م).
ٍ
املطلب الثاني :التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني وحكمه
ً
أوال :التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني:
التعاوني ،فمنهم من جعل عقد َّ
التأمين َّ
َث َّمة اجتهادات صدرت من الفقهاء املعاصرين حول التكييف الفقهي لعقد َّ
التأمين يقوم
ًً
جماعيا ،وعقد كفالة ،ومنهم من كيف عقد َّ
ً
التأمين على ثالثة
عقدا
على ثالثة عقود :الوكالة ،واملضاربة ،والهبة ،ومنهم من زاد على ذلك
َّ
َّ
أقسام ،القسم األول :الخمسة السابقة التي ذكرت ،والقسم الثاني :عقد التأمين التعاوني معاوضة من نوع خاص ،والقسم الثالث :عقد
التأمين َّ
َّ
التعاوني تبرع من نوع خاص ،وسنشرع في التفصيل:
التأمين َّ
القسم الول :عقد َّ
التعاوني مركب من جملة من العقود (القره داغي2009 ،م ،الغنايم2010،م) كما هو ظاهر من طبيعة
التأمينية في شركات َّ
العملية َّ
التأمين اإلسالمية وهي تتمثل بما يأتي:
التأمين الجماعي (اتفاق تعاوني) :يتمثل باالتفاق َّ
 .1عقد َّ
التعاوني الذي يجمع املؤمن لهم ،وتنشأ العالقة بينهم على أساس التعاون
ً
والتبادلُّ ،
جماعيا.
وتحمل املخاطر واآلثار التي تلحق بأحدهم ،ويكون التز ًاما
التأمين َّ
 .2عقد هبـة :أو هي العالقة التي تنشأ بين املستأمنين في عقد َّ
التعاوني التي تقوم على أساس التبرع ،فكل مستأمن متبرع لغيره
بما يستحق عليه من َّ
التعويضات التي تدفع للمتضررين من املستأمنين ،وفي املقابل هو متبرع له بما يأخذ من تعويض عند تضرره.
 .3عقد وك ــالة :العالقة التي ينظمها الوكيل (شركة َّ
التأمين أو من ينوب عنهم) وبين املستأمنين (املوكلين) ،وبموجبه تقوم الشركة
ً
بإدارة العمليات َّ
التأمينية نيابة عن املستأمنين.
 .4عقد كـ ــفالة :املٌهمة التي تقوم بها شركة َّ
التأمين بدفع االلتزامات املالية املستحقة للمتضررين في حالة عدم تغطية املال من حصة
املستأمنين ،فهي بدورها وكيلة عنهم على أن تسترده من أقساطهم ً
الحقا كقرض حسن.
التأمين (املضارب) باستثمار املتوفر من أقساط َّ
 .5عقد مضاربة :تقوم شركة َّ
التأمين من املستأمنين (أرباب املال) إذ يتم اقتسام
ُ
األرباح فيما بينهم حسب االتفاق ،شريطة أن يكون االستثمار بالطرق املشروعة ،يضاف إلى ذلك نصيب كل من الشركة إلى حساب
املساهمين ،ويضاف نصيب املستأمنين إلى جملة أقساط َّ
التأمين التي يملكونها.
التأمين َّ
القسم الثاني :عقد َّ
التعاوني معاوضة من نوع خاص ،وقد ذهب إلى هذا التكييف األستاذ مصطفي الزرقا .حيث قال" :والتكييف
التبادلي ،أو َّ
التأمين َّ
الصحيح الذي يجب أن يقال في َّ
التعاوني (وفي نظام املعاشات ً
أيضا) ،هو َّإنه ليس ً
تبرعا من نوع خاص كما يرى
خاص" (الزرقا1984،م) ،ذلك أن كل من املتعاقدين يأخذ مقابل ملا قدمه ،فاملؤمن يأخذ أقساط
نوع
ٍ
الدكتور الضرير بل هو معاوضة من ٍ
التأمين التي يدفعها له .واملؤمن يأخذ مقابل ملا دفعه وهو تحمل املؤمن لتبعة الخطر املؤمن منه سواء تحقق الخطر أم لم يتحقق .ويفهم
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ً
التأمين التجاري وغيره؛ ألنه يجيز َّ
من قول الزرقا َّإنه أراد أن يجمع بين َّ
التأمين التجاري ،وال يرى فرقا بينهما كما قال " فال فرق في كل هذه
الشبهات املزعومة بين تجاري وتعاوني من حيث طبيعة كل منهما ،ومضمونه" (الزرقاء.)1984،
ُ
َّ
َّ
التأمين َّ
القسم الثالث :عقد َّ
َّ
التعاوني تبرع من نوع خاص ،ذهب إلى هذا التكييف الصديق محمد األمين الضرير .ثم قال إن التأمين
َّ
كالتأمين بقسط ثابت إال َّأن هذا الغرر ال يؤثر؛ َّ
التعاوني وإن كان فيه غرر َّ
َّ
ألنه يدخل في عقود التبرعات ،وعقود التبرعات ال يجري الغرر
فيها ،فاملقصد رفع الضرر والخطر ال الربح .ثم قال" :فهو في نظري عقد تبرع من خاص ال نظير له في عقود التبرعات املعروفة في الفقه
اإلسالمي ،كما َّأن َّ
التأمين بقسط ثابت عقد معاوضة مستحدث له مقوماته الخاصة ً
أيضا " (الضرير1995 ،م)،
التأمين َّ
ويفهم من كالم الضرير َّأنه أراد أن ينفي شبهة الغرر في عقد َّ
التعاوني ،خاصة َّأن التبرع هنا مقابل التزام ،وليس حرا كما هو
الحال في َّ
التأمين الخيري (الغنايم2010 ،م).
الترجيح واملناقشة:
َّ
َّ
َّ
َّ
يرى الباحثان أن القسم األول هو املناسب للتكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني؛ ذلك ألنه تتداخل فيه جملة من العقود
َ
لتحقيق العملية َّ
التأمينية ،وهي ما تعرف" بالعقود املركبة"( .حماد2005،م)
فقول األستاذ الزرقا َّإنه معاوضة محضة ترد عليه جميع املحاذير َّ
الشرعية كما في َّ
التأمين التجاري ،ومن بينها العالقة بين
املشتركين القائمة على التبرع فكيف يخرج على َّأنه معاوضة من نوع خاص ،إضافة إلى َّأنهم حينما َّ
قدموا املال ال ينتظرون أي عوض
مالي ،وبالتالي القول بمنعه عند من يرى َّأن تلك املحاذير تؤثر فيه.
التأمين َّ
معا في َّ
وأما قول األستاذ الضرير َّإنه تبرع من نوع خاص ،فقد ُبني على العالقة التي تربط املشتركين ً
َّ
التعاوني ،وكان لها األثر
في تخريج عقد جديد يجمع تلك العالقات ً
معا ،وهذا التخريج ال يحتاج ألن يخرج بهذه الطريقة.
ً
ثانيا :حكم التأمين َّ
الت ّ
عاوني:
بحث العلماء املعاصرون في هذه املسألة ،وجاء التقسيم في حكمه على النحو اآلتي:
َّ
التعاوني املحض (الجمعيات َّ
التأمين َّ
القسم الولَّ :
التعاونية ،نظام الضمان اإلجتماعي ،نظام التقاعد ،التأمين الصحي) ،هذا القسم ال
خالف بين العلماء في مشروعيته( .الخفيف1987،م؛ أبوجيب1983،م؛ العطار1973 ،؛ ثنيان1993،؛ القره داغي2009،م؛
شبير2007،م؛ الزحيلي2015 ،؛ صديقي1990 ،م؛ املصري2001،م؛ املطيعي2003 ،م؛ ملحم2012،م) ،حيث َّإنه عقد من عقود
التبرعات كما مر معنا في التكييف الفقهي ،وهو من قبيل التعاون املطلوب ً
شرعا على الب ِر والخير ،فكل مشترك يشترك عن طيب نفس،
وذلك لتخفيف الخطر الذي يلحق بأحد املشتركين؛ َّ
وألنه ال يهدف إلى تحقيق األرباح كما تفعل شركات َّ
التأمين ذات القسط الثابت
(الزحيلي2015،م) .وقد أقره مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر عام ( 1385هـ 1965 -م) ،ومؤتمر علماء املسلمين السابع عام ( 1392هـ
 1972م) ،واملجمع الفقهي اإلسالمي في مكة املكرمة عام (1398هـ 1987 -م) ،ومن قرارات مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر مايأتي َّ " :
التأمين الذي تقوم جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع املستأمنين لتؤدي ألعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات ٌ
أمر
ُ
ٌ
ُّ
الفقهية على مشروعية هذا القسم األدلة اآلتية:
البر
"ويستدل أغلبية العلماء واملجامع واملؤتمرات ِ
مشروع ،وهو من التعاون على ِ
ﳅﱠ( سورة املائدة .)2 :
ﳆ
ﲿﳁ ﳂ ﳃﳄ
ﳀ
 .1قوله تعالى :ﱡ ﲼﲽ ﲾ
 .2وقوله – صلى هللا عليه وسلم  " :-مثل املؤمنين في توادهم وتر ٌ
احمهم وتعاطفهم مثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
الجسد بالسهر ُ
والح َّمی" (مسلم2006،م).
يشد بعضه ً
 .3وقوله – صلى هللا عليه وسلم  ":-املؤمن للمؤمن كالبنيان ُّ
بعضا (البخاري2002،م)
 .4وقوله – صلى هللا عليه وسلم  " :-إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو ،أو َّ
قل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب
ُ
واحد ،ث َّم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني ،وأنا منهم" (مسلم2006،م).
وجه االستدالل في اآلية الكريمة واألحاديث النبوية ظاهرة الداللة في الحث على التعاون والترابط ودفع املصائب واألضرار عن بعضهم،
وفكرة التأمين تقوم على التعاون املحض ،والذي يستند في أساسه على التبرع املحض.
ال يدخل في هذا القسم من َّ
محظور من املحاذير املوجودة في التأمين التجاري القائم على
التأمينات الربا وال القمار والغرر ،وال أي
ٍ
املعاوضة (القره داغي2009،م؛ ثنيان1993،م).
َّ
َّ
َّ
التأمين َّ
القسم الثانيَّ :
التعاوني املتطور (االستثماري) هو :التأمين الذي تقوم به شركات التأمين اإلسالمي املتخصصة في مجال التأمين،
وقد اختلفوا في حكمه على قولين:
التأمين َّ
القول الول :جواز َّ
التعاوني ومنهم ،محمد أبو زهرة نقله الزرقا (الزرقاء1984،م؛ الخفيف1987 ،؛ الضرير1995 ،م؛ شبير،
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1996م؛ الصوا1997 ،م؛ الشنقيطي2001،م؛ القره داغي2005 ،م؛ بلتاجي2008 ،م؛ السرطاوي2010 ،م؛ ملحم2012،م؛ الزحيلي،
2015م).
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
القول الثاني :عدم جواز التأمين التعاوني ،لوجود شبه قوي بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ،وهؤالء العلماء هم(:عبده1972 ،م؛
عليان1996،م؛ ثنيان1993،م؛ األشقر1998،م؛ الحماد.)1984،
َّ
َّأما أدلة الفريق الول وهم املجيزون:
ً
ّأوال :القرآن الكريم:
ﳅﱠ( سورة املائدة .)2 :
ﳆ
ﲿﳁ ﳂﳃ ﳄ
ﳀ
• قال تعالى :ﱡ ﲼﲽ ﲾ
• قال تعالى :ﱡ ﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﱠ (سورة الحج .)77 :
ً
ثانيا :السنة النبوية:

ُ
ً
• عن أبي هريرة رض ی هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من نفس عن مؤمن كربة من ك َرب الدنيا ،نفس هللا عنه
ً
مسلما ،ستره هللا في الدنيا واآلخرة،
عسر ،يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر
كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على ُم ِ
وهللا في عون العبد ما كان ُ
العبد في عون أخيه"(مسلم.)2006،
• ما أخرجه البخاري عن أبي موس ی األشعري ،عن النبي –صلى هللا عليه وسلم" :-إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو ،أو َّ
قل طعام
ُ
عيالهم باملدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ،ث َّم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ،فهم مني وأنا منهم" (البخاري،
2002م)
َّ
َّ
البر كما جاء في النصوص السابقة ،وهذه النصوص في
• وجه االستدالل في النصوص السابقة :التأمين التعاوني يدخل في عموم ِ
ً
التأمين َّ
مجملها تدل داللة واضحة على وجوب التعاون في جميع املجاالت ،وخير شاهد على جواز َّ
التعاوني َّأن القصد منه أصالة
ٍ
ُ
ُ
ُ
والتناصر.
التعاون والترابط
ً
ثالثا :املعقول:
قائما على َّ
التأمين َّ
• َّ
التعاوني الذي يعتبر نظاما ً
التبرع ال املعاوضة ،وقد دخل تحت مظلة مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تهدف إلى
تحقيق مصالح الناس ،ومنع استغاللهم والتضييق عليهم.
َّ
َّ
البر والتقوى ،فاملشترك يدفع املال على سبيل التبرع ،فال يدخل فيه الربا والقمار ،وال
• التأمين التعاوني هو من قبيل التعاون على ِ
يؤثر فيه الغرر وال سائر الشبهات ،فهو مباح ،وذلك ألن العالقة بين املستأمنين في عقد التأمين التعاوني تعرف بـ(:الهبة املشروطة)
(القره داغي2009،؛ الحكيم ،عقد التأمين) ،ويقول القره داغي( :وأعتقد أن عقد الهبة املشروطة بشروط لصالح املتبرع ،أو غيره
ً
ً
والهبة بثواب يصلح ألن يكون أساسا جيدا لعملية تنظيم عقود التأمين بصورة عامة (القره داغي.)2009،
وأما أدلة القول الثاني:
َّ
َّ
َّ
استدل أصحاب َّ
الرأي الثاني باألدلة التي ساقها الفقهاء بعدم جواز التأمين التجاري ،وهي على النحو اآلتي(:ثنيان1993 ،؛
األشقر1998،م؛ الزرقا1984 ،م؛ الحكيم2003 ،م؛ ملحم2012 ،م؛ الجمال1975،م؛ الحماد1405 ،هـ؛ املصري2001،م).
 .1عقد َّ
التأمين فيه غرر كثير ،والغرر الكثير ُم ٌ
بطل لعقود املعاوضات ملا فيه من الجهالة؛ ملا روى أبو هريرة رض ي هللا عنه قال" :نهی
صلى هللا عليه عن بيع الحصاة وبيع الغرر" (مسلم2006،م).
وجه االستداللَّ :أن املشترك في َّ
التأمين قد يدفع مبلغ التقسيط لفترة طويلة دون الحصول على تعويض ،بخالف مشترك آخر يدفع فترة
التأمين َّ
قصيرة ،ويحصل على تعويض ،وهذا بحد ذاته غرر فاحش يؤثر في عقد َّ
التعاوني (ملحم.)2012 ،
التأمين َّ
َّ .2إن عقد َّ
محرم ً
َّ
يتضمن الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) ،فهو َّ
شرعا ،قال هللا تعالى :ﱡ ﲕﲖﲗﲘ
التعاوني
ﲪﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱ
ﲫ
ﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩ

ﲲ ﲳﲴﲵﱠ (سورة البقرة .)279-278
وجه االستدالل :املشترك يدفع ألجل أن يأخذ أكثر َّ
مما دفع في حالة وقوع الحادث ،ففيه يدخل الربا الفضل والنسيئة ،فحينما يدفع
ً ُ
ً
مبلغا ً
كثيرا ث َّم يقع له حادث يتم تعويضه بما قد يحصل فيه زيادة ،أو نقص عن الذي دفعه ،وهو ما يسمی بالربا الفضل،
زهيدا أو
وحينما يدفع األقساط ُث َّم يستلم َّ
التعويض فيما بعد ،فهنا لم يتحد املجلس فأصبح ربا النسيئة (ثنيان1993،م).
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شرعا؛ َّ
التأمين َّ
 .3عقد َّ
التعاوني يتضمنه القمار ،والقمار وما َّاتصل به حرام ً
ألن في القمار احتمالية الكسب ،أو الخسارة نتيجة للجهالة
الواردة فيه ،قال هللا تعالى :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌﳍﱠ (سورة املائدة )90:
ً
وجه االستداللَّ :أن املستأمن يدفع أقساطه َّ
التأمينية مجازفة ،فقد يربح حال وقوع الخطر ليعوض ،أو يخسر في حالة عدم وقوع
الخطر ،وهذا القمار بعينه (الغنايم2010 ،م).
التأمين َّ
عقد َّ
التعاوني من عقود املعاوضات ال التبرعات ،من خالل أن كل مشترك ملزم بأن يتبرع لغيره (أي بشرط) بخالف عقد القائم
على التبرع فيكون من طرف دون الحاجة للطرف الثاني (ثنيان1993،؛ ملحم2012 ،م).
الترجيح واملناقشة:
ً
أوال :أدلة املجيزين:
 .1إن هذه اآليات واألحاديث النبوية تحث املسلم عل التعاون والتكاتف والتكافل ولم تحدد صورة معينة أو طريقة ما للتعاون وإنما
ً
ُتر َك ُ
بابه مفتوحا (الزرقاء2004 ،م؛ الندوي1994م؛ شبير2007 ،م؛ البورنو2003 ،م؛ الباحسين1998 ،م؛ الكيالني2007،م).
ِ
 .2إن فعل األشعريين في هذا الحديث يدل داللة واضحة على التعاون الجماعي بين األقرباء ،وذلك لدفع الحاجة التي تنزل بأفراد
ً
ً
ُ
يدخل فيه عنصر الغرر أو الربا أو القمار( ،بلتاجي،
العائلة ،وهذا يندرج تحت باب التبرع ،فال يدري أيأخذ قليال أم كثيرا ،لذلك ال
1421هـ).
ً
ثانيا :أدلة املانعين:
التأمين َّ
 .1عقد َّ
ٌ
مغتفر.
التعاوني عقد تبرع ال معاوضة ،وأن الغرر اليسير
التعاوني قائم على التعاون والتناصر بين الناس ،كما أشارت النصوص َّ
التأمين َّ
 .2مبدأ َّ
الشرعية السابقة.
منظما ،وليس ً
التأمين َّ
 .3التبرع في َّ
التعاونيُ ،ي ُّ
ً
مطلقا.
عد تبر ًعا
التعاوني ،وهي (الزيادة) ليست هي مقابل األجلَّ ،
التأمين َّ
 .4شبه الربا في عقد َّ
وإنما هي تبرع للتعويض عن الخطر املؤمن منه ،والربا
َّإنما يكون في املعاوضات ال في التبرعات (السيد1997 ،م).
 .5أن القمار محرم في عقود املعوضات بينما العقد هنا عقد تبرع ال قمار فيه.
الراجح:
َّ
َّ
ُ
َّ
بعد النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم ومناقشتها يترجح للباحثين القول األول الذي يرى جواز التأمين التعاوني املتطور ملا يأتي:
َّ
ً
التأمين َّ
أدلة من يرى جواز َّ
التعاوني.
أوال :قوة
ً
ثانيا :تعتبر فكرة التأمين التعاوني بين أفراد األمة اإلسالمية من قيبل الحاجيات إن لم تكن من قيبل الضروريات ،فمبناها الجواز ال
التحريم ،ولعل سوء استخدام بعض شركات التأم ين التعاوني وعدم تطبيقه بصورة صحيحة أثرت أيما تأثير على بعض العلماء ،لذلك
ً
ال ينبغي لنا أن نحرم شيئا بسبب سوء تطبيق بعض شركات التأمين التعاوني.
ً
ثالثا :حاجة الناس التي تقتض ي مثل هذا النوع من َّ
التأمين الذي تمارسه الشركات وفق أحكام الشريعة.

عاوني على البنك اإلسالمي الردني وشركة َّ
التأمين َّ
املبحث الثالث :تطبيقات عقد َّ
ّ
الت ّ
اإلسالمية املساهمة
التأمين
املحدودة  /الردن ،في ضوء القواعد الف ّ
قهية.
ِ
املطلب الولَّ :
التأمين على املركبات
َ
ً
عقد بين طرفين ،األول (شركة َّ
أوال :مفهوم "تأمين املَركبات"ٌ :
التأمين) والثاني (مالك املركبة) تلزم الشركة بتعويض مالك السيارة من
بالعقد.
األضرار واألعطال التي حصلت له أو لغيره الذي تسبب له بضرر بحسب ما هو متفق عليه
ِ
ً
التأمين َّ
ثانيا :صورة عقد َّ
عاوني على املَركبات :تؤمن شركة َّ
الت ّ
التأمين اإلسالمية بواقع ثالثة تأمينات حسب حاجة املؤمن له وهي ثالثة
أقسام:
َّ
القسم الول :التأمين التكاملي
وهو ٌ
تأمين ضد الخسائر واألضرار التي تلحق بالعجلة اآللية أو تنشأ عنها أو لها عالقة باستعمالها عدا مخاطر املسؤولية املدنية
تجاه الشخص الثالث التي تغطيها وثائق َّ
التأمين اإللزامي املفروض اقتناؤها بقوة القوانين واألنظمة ( الطائي.)2011 ،
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التأمين التكميلي :هو َّأن َّ
والناظر في ماهية وسبب تسمية َّ
ُ
التأمين اإللزامي ال يغطي األضرار والخسائر التي تلحق بجسم السيارة
ُ
َّ
َّ
املؤمن عليها ،فجاء هذا النوع من التأمين ليغطي تلك األضرار ،ويكتمل به التأمين من حيث تغطية املستأمن أجزاء السيارة ،وسيارات
الغير مع ًا ( نظام التأمين اإللزامي )2010،فمسؤولية الشركة في حالة وقوع أي ضرر في املَركبة تحت هذا النوع من أنواع َّ
التأمين للمركبات
نجد َّأنها وضعت لها حدود ومسؤولية ً
بناء وفق شروط محددة( املصاروة.)2008،
القسم الثانيَّ :
التأمين اإللزامي
عقد تلتزم شركة َّ
جاء في املادة الثانية من نظام َّ
التأمين اإللزامي للمركبات :أنه ٌ
التأمين بتعويض املتضرر عن األضرار التي تتسبب
َ
تأمينا إلزاميا ً
بها املَركبة املؤمنة لديها ً
وفقا ألحكام هذا النظام ونسبة مساهمة املركبة املؤمنة لديها في إحداث الضرر(العطير1995 ،م).
َ
ً
إذا التأمين اإلجباري بموجب القانون ،يغطي املركبة بشكل عام سواء كانت سيارة أم حافلة أم صهريج ،وبغض النظر عن وظيفتها
كنقل األشخاص أو البضائع أو ألغراض أخرى كالجرارات واملقطورات ،كما ال فرق في استعمالها كوسيلة نقل خاصة أو أجرة ،وسواء
ً
ً
التأمين اإللزامي ( حكم التمييز األردنية1991،م) وقد نصت املادة الرابعة من نظام َّ
وطنية فكلها مشمولة بأحكام َّ
التأمين
كانت أجنبية أم
َ
اإللزامي ما يؤكد حدود َّ
التأمين ومسؤوليته كما يأتي ،وتخضع ألحكام هذا النظام جميع املركبات ،بما فيها غير األردنية القادمة إلى اململكة
أو املارة فيها ( حسان2010 ،م).
القسم الثالث :تأمين املساعدة أثناء السفر
َّ
عقد بين شركة َّ
هو ٌ
التأمين اإلسالمية واملؤمن له على أن تلتزم بدفع قسط التأمين للشركة مقابل تقديم املساعدة له أثناء سفره
َ
في املركبة املحددة.
َ
فمن املسؤوليات التي تغطيها شركة َّ
التأمين اإلسالمية في هذا النوع ،نقل السيارة حال خرابها أو استبدال البنشر أو انقطاع املركبة
َ
من الوقود أو تعطل البطارية املفاجئ أو اإلغالق الخاطئ على مفتاح املركبة إضافة إلى األضرار واملساعدات الشخصية كنقل مريض إلى
ُ
املستشفي أو توفير مرافق في حالة عدم وجود مرافق ،أو في حالة وفاة املستفيد وترتيب عودة الجث َّمان أو إرسال األدوية وغيرها .إذ إ َّن
نطاق تأمين املَركبات (التكميلي ،اإللزامي ،أثناء السفر) التي تغطيها شركة َّ
التأمين اإلسالمية للمركبة املؤمن عليها.
َّ
فالتأمين على حوادث السيارات ينقسم إلى ثالثة أقسام (الصباغ2012،م):
القسم األول :تأمين السيارة من الهالك أو التلف بسبب الحادث ،فتقوم الشركة بتعويض الشخص ً
بناء على الحادث الذي وقع ،ونتج
عنه الضرر ،بمبلغ محدد من قبل وثيقة َّ
التأمين (الشركة).
القسم الثاني :تأمين الشخص نفسه من املوت أو اإلصابة التي يسببها الحادث ،إذ تقوم الشركة كما في القسم األول بتعويض الشخص
أو ورثته بمبلغ محدد من قبل وثيقة َّ
التأمين (الشركة).
القسم الثالث :تأمين مسؤولية سائق السيارة تجاه الغير عن الضرر الذي يتسبب به حادث السيارة ،وهو ما يقع تحت َّ
التأمين على
األشياء ،والش يء هنا هو عناصر ذمة املؤمن له املالية ،إذ تتكفل الشركة بتغطية تلك األضرار التي وقعت للغير وهي قيمة َّ
التعويض
الذي يلتزم به املؤمن له تجاه املضرور.
ً
َ
التأمين َّ
قهية في التأصيل الفقهي لعقد َّ
الف ّ
التع ّ
اوني على املركبات
ثالثا :أثرالقواعد ِ
َ
التأمين َّ
َّإن السبب األساس ي لعقد َّ
التعاوني على املركبات هو منع وقوع الضرر نتيجة الحادث الذي يلحق باألشخاص (كاملوت أو
ُ
إتالفها)َّ .
وإن هذا الضرر متوقع حدوثهَّ ،
لكن تركه دون
معالجة  ،يؤدي إلى املشقة بالناس،
اإلصابة) ،أو باألشياء (كهالك السيارة أو
ٍ
ً
ً
ً
فالهدف الذي يرمي إليه عقد التأمين مرتبطا ارتباطا وثيقا بقاعدة "الضرر يزال " وفروعها كقاعدة " ال ضرر وال ضرار "  ،وذلك أن
الغاية التي تحمل املؤمن واملؤمن له على إبرام عقد التأمين ،هي تأمين حياة اإلنسان وما يملكه وحماية ذلك من املخاطر  ،ودفع األضرار
الواقعة على املؤمن له أو تخفيفها  ،وهذا واضح في عقد التأمين على املركبات بأنواعه ( حوادث السيارات)  ،وال شك أن هذه األهداف
والغايات ،قد وضعت الضرر يزال لتحقيقها وتحصيلها ،وعليه يمكن أن نقول  :إن هذه القاعدة مؤثرة في جميع التأمينات الحديثة (
أبوموس ی2012،م).
املطلب الثانيَّ :
التأمين ّ
ضد أخطارالحريق
ّأوًال :مفهوم َّ
التأمين ّ
ضد أخطارالحريق
ً
 .1الخطر :الخسارة املادية املحتملة في الثروة أو الدخل نتيجة لوقوع حادث معين (درويش1992،م).
 . 2الحريق" :هو االشتعال الحقيقي الظاهر الذي ينتج عن حادث مفاجئ وعارض ،بشرط أن يكون الش يء املحترق مادة ال يتطلب األمر
أن تكون في حالة احتراق في حيزها املخصص لالنتفاع منها ،وأن ينتج عن االشتعال خسارة مالية" (حسان)2008 ،
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 .3معنی َّ
التأمين من أخطار الحريق ً
مركبا.
ُعرف بـ الحادث املحتمل الوقوع الذي ينشأ بفعل النار ويؤدي إلى وقوع خسائر وأضرار مادية وال يتوقف على إرادة أحد املتعاقدين
ً
خصوصا املؤمن له (صادق عادي2010،م)ً .
وبناء على ما سبق ،تنقسم الخسائر الناتجة عن الحريق إلى قسمين (األنصاري1992 ،م)
األول :خسائر مباشرة :تكون نتيجة فعلية ومباشرة لخطر الحريق وتؤدي إلى نقص في قيمة األصل.
الثاني :خسائر غير مباشرة :هي الخسائر التي تلحق باألصل (التكميلية).
ثانيا :صورة عقد َّ
ً
التأمين من أخطارالحريق
التأمين َّ
سبق أن تحدثنا حول أحقية الشركة في وضع أسس وقواعد معينة لتغطية األضرار ،وبعد النظر في عقد َّ
التعاوني ضد
َّ
فعلي يصحبه لهب وحرارة ،وأن يكون
أخطار الحريق في شركة التأمين اإلسالمية ،وجدناها تغطي الضرر أو الهالك الناتج عن اشتعال ٍ
ً
مفاجئا وعرضيا ،وأن ال تكون طبيعة األموال َّ
املؤمن عليها في حالة احتراق(الصباغ2012،م).
االشتعال
ً
ُّ
َّ
وفي هذا الصدد يحق للشركة تعويض املستأمن عن األضرار التي لحقت به نقدا أو بإعادة األموال املؤمن عليها إلى ما كانت عليه
أو بترميمها إلى قيمة ال تتعدى في كل بند مؤمن عليه .وكما أن للشركة الحق في وضع أسس ،لتغطية األضرار واألخطار ،فكذلك لها الحق
في وضع االستثناءات ،أو األموال التي ال يشملها َّ
التأمين إال بنص صريح.
ً
قهية في التاصيل الفقهي لعقد َّ
الف ّ
التأمين من أخطارالحريق
ثالثا :أثرالقواعد ِ
عند الوقوف على املعاني التي يحملها َّ
التأمين ضد الحريق تجد َّأنها ضرورة مستعصية على من وقعت به ،ويمكن تخريجه على
قاعدتين "الضرورة تقدر بقدرها" ( ابن نجيم1999 ،م) ،وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ،فإذا قامت الحاجة
ً
أو الضرورة في نظام اقتصادي معين إلى دفع فوائد معتدلة على رؤوس من االموال كان هذا جائزا مادامت الحاجة وإال عاد األمر إلى
أصله من عدم الجواز( السنهوري1997 ،م) ،يفهم من كالمه توفر الحاجة والضرورة في العقد وهذا يتوافق مع القاعدتين السابقتين ،
"إن عقد َّ
يقول الشيخ علي الخفيف -رحمه هللا َّ -
يقرها العقل وال يخالف ً
التأمين أصبح اليوم ضرورة اجتماعيةُّ ،
حكما من أحكام الشرع،
وقع حريق بمنزل املؤمن له فإن شركة َّ
فهو يكفل للمؤمن له مجابهة املخاطر التي ينوء بحملها ،فإذا َ
التأمين تعوض صاحب هذا املنزل أو
التعاوني َّ
التأمين َّ
قائل إن َّ
املستأجر عن األضرار التي لحقت به ،وقس على ذلك ( "...التأمين1987 ،م) .وقد ُ
يقول ٌ
كالتأمين التجاري يجري
فيه الربا والغرر والجهالة ،فتجيب القاعدة على السؤال املطروح َّ
بأن "جميع عقود التبرعات ال يؤثر الغرر في صحتها" ( القرافي1998 ،م)،
فاملشترك حينما يدفع ً
مبلغا ماليا ليؤمن على منزله ،أو محله التجاري من الحريق َّإنما هو على سبيل التبرع ال العوض ،وقد سبق بيان
ً
َّ
َّ
َّ
نظيم
ذلك عند الحديث عن مشروعية التأمين التعاوني .إضافة إلى تطبيق معاني األخوة والترابط في إغاثة امللهوف ،فإنها تحتاج إلى ت ٍ
التأمين َّ
وتوزيع متساو ال يمكن ذلك َّإال من خالل شركات َّ
التعاوني.
ٍ
املطلب الثالث :نفقات العالج الطبي َّ
التع ّ
اوني
ّ
ّأوًال :معنی َّ
التأمين الطبي
 .1الطبي لغة :نسبة إلى الطب ،وهو بكسر السين ،جذره (ط ،ب ،ب) ،بمعنی املداواة (الفيومي2010 ،م).
ً
اصطالحا :علم يعرف به أحوال بدن اإلنسان ( ابن سينا2007،م)
 .2الطب
ُ
َّ .3
ً
التأمين الطبي مركبا :هو نظام يتم من خالله جمع جزء من املال ،من املستفيدين ،في صورة أقساط سنوية ،تدفع مقابل توفير
الرعاية الصحية لهم ،عند حاجتهم لذلك ،خالل سنة التعاقد ( العمير2002،م)
التأمين اإلسالمية ،يجد َّأن َّ
التأمين التي تقدمها شركات َّ
والناظر في أنواع َّ
ُ
التأمين الطبي أو الصحي من أهمها؛ إذ إن حاجة الناس
ً
إليه مهمة ،نظرا للتكاليف املالية العالية التي تتطلب املعالجة بصورها املتعددة وخاصة عند األطباء ومستشفيات القطاع الخاص(
والتأمين الصحي التجاريَّ ،
التأمين الصحي االجتماعيَّ ،
الصباغ2012 ،م) .ومن الباحثين من زاد على ذلك فجعلها خمسةَّ :
والتأمين الصحي
التبادليَّ ،
والتأمين الصحي َّ
التعاونيَّ ،
َّ
والتأمين الصحي املباشر.
ثانيا :صورة عقد َّ
ً
التأمين الطبي
َّإن التعاقد ألجل َّ
التأمين الطبي له ثالثة صورَّ ،إما أن يكون االتفاق بين املؤسسات وبين املستشفيات للتعهد بمعالجة املوظفين،
وإما أن يكون التعاقد بين الشخص وبين املستشفيَّ ،
َّ
وإما توسط شركة تأمين تجارية ،أو تعاونية في العالقة بين املستفيدين.
ً
التأمينية املٌهمة في شركة َّ
التأمين الطبي يجد َّأنه من العقود َّ
فإن الناظر في شروط عقد َّ
التأمين اإلسالمي نظرا ألهميته في أوساط املجتمع،
إذ إن الشركة تمنح العقد بصفة فردية أو جماعية سواء كان الطلب املقدم للشركة بصفة شخصية أم بالنيابة عن املؤسسة للعاملين
فيها.
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التأمين الطبي ،فلقد وضعت الشركة مزايا ونقاط لتطبيقها ،فاملزايا التي تغطيها شركة َّ
َّأما عن حدود تغطية عقد َّ
التأمين اإلسالمية
داخل املستشفي تختلف عن املزايا التي تكون خارج املستشفي ،واملقصود باملستشفي ،كل مؤسسة مشكلة حسب القانون ،ومرخصة
للعمل كمستشفي مفتوح أبوابها بشكل دائم وعملها األساس ي توفير العناية والعالج للمرض ی والعاملين باستمرار وملدة( )24ساعة يوميا،
تحت إشراف أطباء وممرضين وفي هذه الحالة يغطي املستشفي كافة التكاليف الطبية أثناء تلقي العالجَّ ،
وأما العالج خارج املستشفي
َّ
فالتغطية اختيارية ،وال تكون سارية املفعول إال في حال اختيارها ،وتشمل أتعاب االستشارة الطبية ،والفحوصات التشخيصية ،واألدوية
والعالج الطبيعي؛ يضاف إلى ذلك بعض الشروط العامة كسريان العقد ودفع القسط األول من العقد وغيرها ( آل سيف1433 ،هـ؛
الفنيسان2005 ،م).
ً
َّ
ّ
الفقهية في التأصيل الفقهي لعقد التأمين الطبي
ثالثا :أثرالقواعد ِ
مقاصد أساسية (الضروريات والحاجيات والتحسينات) ،وذلك لحفظ املجتمع اإلنساني،
حرصت الشريعة اإلسالمية على تحقيق
ٍ
َّ
َّ
وهذه املقاصد يندرج تحتها الكثير من املعامالت ،ونحن بصدد الحديث عن عقد التأمين الصحي التعاوني الذي يعد من العقود
الضرورية(حامد2010 ،م؛ الضرير2003 ،م) ،لشدة حاجة الناس إليه ،وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية؛ َّ
وألن املستأمن معرض
لألمراض والحوادث ،إضافة إلى َّأن الشركات والحكومات تلزم هذا العقد على كل من يعمل لديها ،فأصبح من األمور االضطرارية.
التأمين َّ
فبعد النظر نجد أن الضرورة التي يقصد بها الفقهاء ال تتحقق بالنسبة لعقد َّ
التعاوني ،فاملعروف عند الفقهاء ليس كل ما يسبب
ً
ً
حرجا للناس وضع موضع الضروريات التي تبيح املحظورات ،بل الحرج الذي ينزل منزلة الضرورة ال بد له من شروط كأن يكون شديدا
عاما ،ويؤدي إلى الهالك واملشقة العظيمة.
يقول اإلمام الشاطبي -رحمه هللا تعالىَّ " :-
إن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالشاق واإلعنات فيه بدليل قوله تعالى :ﱡ ﲛﲜ
ﲡﱠ ( سورة الحج  ،)78:لكن حدود الشاق الذي يعتبر في رفع الحرج َّإنما هو التكليف بالخارج عن املعتاد أو
ﲢ
ﲝﲞﲟ ﲠ
يؤدي إلى وقوع خلل في النفس أو املال أو حال من األحوال املعتبرة( الشاطبي1997،؛ السيوطي1990،م)
التأمين الطبي (الصحي) َّ
ويرى الباحثان َّأن َّ
ٌ
ٌ
حاجي في ظل الظروف املعاصرة التي سبق ذكرها ليصبح تلقي
مقصد
التعاوني في غالبه
ً
ً
العالج مقصدا ضروريا في حالة إصابة اإلنسان بمرض عضال كالفشل الكلوي ،والسرطان ،وأمراض القلب وغيرها ،مما يجبره على
ً
مواجها الهالك الذي يكلفه مبالغ طائلة ،فيدفعه إلى اللجوء لجهات مساعدة
السفر والترحال أو البحث عن املستشفيات املختلفة
ً
َّ
ومؤسسات خيرية قد ال تفي بالغرض ،وألن حفظ املال من املقاصد كما مر معنا سابقا فال بد من توظيف طريقة آمنة يستطيع املرض ی
من خاللها الوصول إلى العالج دون الدخول في املحظورات َّ
الشرعية كالربا والغرر والجهالة املفضية للنزاع ،فجاءت الشركات اإلسالمية
البديل األمثل ،والحل األصوب لحل التحديات التي تواجه اإلنسان ،وهذا منطبق على "قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت
أو خاصة"،حيث يعد التأمين الصحي من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة فالحاجة إلى التأمين الصحي في العصر الحاضر أشد من
الحاجات التي اعتبرها العلماء املتقدمون في عصورهم ،فقد تشتد الحاجة إلى الش يء حتی تصل إلى حد الضرورة ( صيام ،الزنكي.)2016،
ويمكن تخريجه على قاعدة " تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة" فألجل التكافل االجتماعي تلزم الدولة أفرادها باالشتراك
بهذا العقد على أساس التبرع؛ حيث َّإن بعض الدول فقيرة ومواردها محدودة ،وال يمكن تقديم الخدمات الصحية املجانية لشعبها (،
التأمين َّ
إضافة إلى أن َّ
التعاوني يؤدي إلى ازدهار املجتمع اقتصاديا واجتماعيا؛ فال يصبح الفرد عالة على غيره؛ فتصرف اإلمام ما هو إال
عامة للمجتمع.
ملصلح ٍة ٍ
املطلب الرابعَّ :
التأمين على الحياة
ّأوًال :معنی َّ
التأمين على الحياة
ً
 .1الحياة لغة :الحياة :مصدر حيي ،نقيض املوت (قلعجي ،قنيبي1988،م) ،والحياة هي النمو والبقاء واملنفعة (مجموعة مؤلفون،
2011م).
ً
 .2الحياة اصطالحا :هي صفة توجب املوصوف بها أن يعلم ويقدر (الجرجاني2011 ،م).
مركبا" :لعقد َّ
التأمين على الحياة تعاريف كثيرة َّإال َّأنها تحمل نفس املعنی فقد وعرفه األستاذ السنهوري بقوله :هو عقدٌ
" .3تأمين الحياة ً
التأمين أو لشخص ثالث ً
يلتزم بمقتضاه املؤمن مقابل أقساط بأن يدفع َّ
مبلغا من املال عند موت املؤمن على حياته أو عند بقائه
ً
حيا مدة معينة (السنهوري2007،م)
ً
لكن املستقرئ للتعاريف املختلفة املتنوعة لعقد َّ
التأمين على الحياة يجدها قائمة على الكسب واالسترباح ،ذلك العقد املبني على
ً ً
الغرر والجهالة املفرطة فقد ظلم َّ
التأمين على الحياة بهذه التسمية ظلما كبيرا فيتبادل لدى أذهان الناس استمرار املستأجر حيا ولو
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بضع دقائق والتي توحي بعكس حقيقته في املنظور الشرعي؛ لذا فقد سماه بعض العلماء كالدكتور علي محيي الدين القره داغي بـ ـ (التكافل
اإلسالمي )( ،ولحماية الورثة وحالة الضعف) (داغي2009 ،م) ،وبعضهم سماه ب ـ (التكافل االجتماعي) ( ملحم2012،م) ،وأطلق عليه في
بعض الدول ب ـ (الضمان االجتماعي) التابع للدولة أو ضمن شركات َّ
التأمين اإلسالمي التي من غاياتهم ترميم املخاطر في حاالت(املوت
والعجز والشيخوخة)؛ َّ
ألن موت اإلنسان أو عجزه ً
عجزا كليا أو جز ًئيا يترتب عليه تبعات مالية تثقل كاهل أسرته حال حياته ،وورثته
بعد موته فيقوم املبدأ على أساس التعاون والتضامن بين املشتركين.
َّ
وعلى ضوء ذلك يرى الباحثان َّأن عقد َّ
ٌ
التأمين على الحياة (التأمين التكافلي اإلجتماعي) :عقد بين طرفين (مؤسسة الضمان أو
شركة َّ
التأمين اإلسالمية) يلتزم الطرف الثاني بدفع األقساط مقابل التزام الطرف األول بتعويضه في حالة الوفاة املؤمن له خالل مدة
َّ
التأمين أو عجزه .
ثانيا :صورة عقد َّ
ً
التأمين على الحياة
التعاوني تقوم بتعويض الغرر عن املؤمن له أو املستفيد بتقدير قيمة َّ
التأمين َّ
بناء على شروط وأحكام شركة َّ
ً
التأمين في حالتي
الوفاة أو العجز الكلي الدائم وذلك من خالل شرطين (الصباغ:)2012،
 .1وقوع أحد الحالتين (الوفاة أو العجز الكلي) خالل فترة َّ
التأمين.
 .2تخضع مسؤولية الشركة تجاه كل حامل وثيقة للحد األعلى من املبلغ املؤمن عليه.
ً
قهية في التأصيل الفقهي لعقد َّ
الف ّ
التأمين على الحياة
ثالثا :أثرالقواعد ِ
موجودا ً
َّإن عقد َّ
ً
سابقا؛ ال في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم وال في عصر الصحابة ،وال حتی في عصور املذاهب
التأمين لم يكن
الفقهية؛ ذلك َّ
ألن الشريعة اإلسالمية تكفلت برعاية ،وضمان حقوق املجتمعات من خالل نظام الزكاة ،ونظام النفقات ،وبيت املال،
ِ
ً
ً
ً
حقوق
األخوة اإلسالمية ،قال صلى هللا عليه وسلم " من ترك دينا أو ضياعا – أي عياال – فإلينا" ( البخاري2002 ،م)،
إضافة إلى رعاية
ً
لكن في أيامنا اختلف الحال وتغيرت الظروف كثيرا ال يسعنا ذكرها ،فكانت الشركات واملصارف اإلسالمية البديل األمثل ،فيخرج هذا
العقد على قاعدتين مهمتين األولى :األصل في األشياء اإلباحة ،وقد نوقشت في البحوث والندوات واملؤتمرات ،وهذا األصل صحيح متفق
َّ
مع مقاصد الشريعة كما أثبتناه ً
سابقا لكن بالشروط املتفق عليها بأال يخالف نصا شرعيا ،والثانية :تصرف اإلمام على الرعية منوط
باملصلحة ،وقد جاء في املنثور للفقيه الزركش ي (الزركش ي ،)1985 ،تصرف اإلمام على الرعية منوط املصلحة نص عليها :قال الفارس ي في
عيون املسائل :قال الشافعي رض ي هللا عنه " منزلة الوالي من الرعية منزلة َّ
الولي من اليتيم " ،وذلك ألجل الحفاظ على أفراد املجتمع من
أرامل وأيتام ،فيكون ً
ملزما من قبل الدولة لتحقيق املصالح العامة.
املطلب الخامسَّ :
التأمين على الودائع
ّأوًال :معنی َّ
التأمين على الودائع
ً
 .1الوديعة لغة :من ودع الش يء ،بمعنی :تركه (البعلي2003 ،م) ،قال تعالى :ﱡ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﱠ ( سورة الضحى  ،)3:أي ما
ً ً
تركك (ابن عاشور1984،م) ،أودعت زيدا ماال دفعته إليه ليكون عنده وديعة وجمعها ودائع واشتقاقها من الدعة وهي الراحة(
الفيومي2010،م) .واإليداع فهو االستنابة في الحفظ (البهوتي1993،م).
ً
مساو إليهم لدى
برد
 .2الوديعة
اصطالحا :فهي تعرف باألموال التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى املصرف على أن يتعهد اآلخر بردها أو ٍ
ٍ
الطلب أو بالشروط املتفق عليها (عوض1981 ،م؛ األمين1403 ،هـ 1983 -م) .إذ أن البنك ال يقصد فقط حفظ النقود بل يتعدى
ً
ٌ
توكيل أو استنابة في حفظ املال،
األمر إلى االستثمار والفائدة ،إضافة إلى اختالفها عن الوديعة من حيث التكييف الفقهي لها فهي
نقودا أو ً
شيئا عينيا مثليا؛ مما يهلك باستعماله َّ
فإذا أذن فيها باالستعمال واالنتفاع تصبح عارية ،وإذا كانت الوديعة ً
فإن العارية
تنقلب إلى قرض.
ثانيا :صورة عقد َّ
ً
التأمين على الودائع
ُ
قبل الحديث عن حدود التغطية املُتعلقة َّ
بالتأمين على الودائع ال بد أن نميز الودائع في املصارف اإلسالمية ،حيث أن الودائع
املصرفية في املصارف اإلسالمية على نوعين:
ً
ً
ً
 .1الودائع النقدية :وهي التي تكون على شكل مبالغ نقدية يسلمها العميل للمصرف تسليما حقيقيا أو حكميا؛ على أن يتعهد األخير
مساو إليهم عند الطالب أو بالشروط املتفق عليها(شيخون2002،م).
بردها أو رد مبلغ
ٍ
 .2الوديعة غير النقدية ،وهي :الوديعة املستندية أو األشياء الثمينة التي يتم االحتفاظ بها لدى املصارف اإلسالمية على وجه التحديد
( الزبيدي2000،م).
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وعليه ،يمكن القول بأن الودائع النقدية تختلف حسب الغاية والغرض منها ،وكذلك حسب عملية استردادها سواء كانت ترد
بمجرد الطلب أو قيدها ألجل معين ،أو قد تختلف في حق املصرف في استثمارها سواء أكانت استثمارات مطلقة أو استثمارات مقيدة،
وفي الغالب فإن الودائع تنقسم إلى حسابات الودائع االئتمانية (الحسابات الجارية) ،والحسابات االستثمارية(عبدهللا؛ سعيفان2011 ،م
ً
) ،ويمكن القول على األرجح بأن الودائع التي تتعامل بها املصارف اإلسالمية هي الودائع النقدية عادة (العدوان2014 ،م).
ونحن بصدد التطبيق على البنك اإلسالمي األردني فإن الدراسة ستركز على الودائع املصرفية في البنك اإلسالمي األردني ،حيث تقسم
الودائع املصرفية فيه إلى قسمين:
القسم األول :الودائع االئتمانية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب):
وهي األموال التي تقبلها املصارف اإلسالمية على أنها قروض تلتزم بردها عند الطلب ،حيث يقوم املصرف اإلسالمي باستثمار هذه
األموال على ضمانته(الخماش2007 ،م) ،وتنقسم حسابات الودائع االئتمانية في املصارف اإلسالمية إلى نوعين :الحسابات الجارية
والحسابات تحت الطلب(قحف2005،م) ،وسيتم تناول كل نوع منهما على حدة ،وكاآلتي:
ً
أوال :الحسابات الجارية:
يمكن النظر إلى الحسابات الجارية على أنها الودائع التي يقدمها املودعون (أصحاب األموال) إلى املصرف اإلسالمي ،ويتم السحب
ً
ً
ً
منها تلبية الحتياجات املودعين ،وتعتبر أيضا خدمة يقدمها املصرف اإلسالمي ملودعيه لتغطية احتياجاتهم املتجددة ،والوفاء بمطالبهم
ً
املالية واملصرفية املتطورة واملستمرة(الجندي ،)،إضافة إلى صونها واملحافظة عليها.
ً
ً
وتحتل الحسابات الجارية أهمية كبيرة سواء للمصرف أو ألصحابها ،كما أنها تتيح للمصرف استخدامها في تمويالت قصيرة اآلجل،
ً ً
أو مشروعات ذات طابع معين ،وتمثل عنصرا هاما من عناصر السيولة ملشروعات املصرف االستثمارية الطارئة لألنشطة اإلنتاجية أو
التشغيلية ،وال تستحق هذه الحسابات أية أرباح وال تتحمل أية خسائر(عبدهللا؛ طراد2006 ،م).
ً
ثانيا :الحسابات تحت الطلب:
وهذه الحسابات تشبه إلى حد ما الحسابات الجارية ،وتتصف هذه الحسابات بسيولتها الشديدة ،حتی أنها يمكن إن تصرف في
ً
يوم اإليداع كما هو الحال في رواتب املوظفين ،لذلك يتم فصل هذه الحسابات عن الحسابات الجارية في بعض املصارف ،وخاصة
املصارف اإلسالمية لصغر حجمها وكون أصحابها من صغار املودعين ،وكذلك فإن هذه الحسابات ال تشارك في األرباح( قانون البنك
اإلسالمي األردني1985،؛ شيخ عثمان.)2009،
القسم الثاني :حسابات االستثمار (الودائع االستثمارية):
وهي الودائع التي يقبلها املصرف اإلسالمي من املودعين على أساس أنها مضاربة مطلقة أو مقيدة تخضع للربح والخسارة
واملودع رب مال ،ويتم توزيع األرباح حسب االتفاق بينهما ،والخسارة وفق
(شبير1996،م؛ مجيد2003،م) ،فاملصرف اإلسالمي مضاربِ ،
رأس املال كما تنص القواعد الشرعية لعقد املضاربة(الشريف1424،هـ).
ً
وبناء على العالقة القائمة بين املصرف اإلسالمي وعمالئه من أصحاب الحسابات االستثمارية ،يقوم املصرف اإلسالمي باستثمار هذه
ً
ً
األموال بما يراه خادما ملصلحة طرفي العالقة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية(البعلي1424 ،ه).
ُ
تعرفنا إلى أنواع الودائع املصرفية بقي لنا أن نبين حدود التغطية التي يكفلها َّ
بعد أن َّ
حيث أن القسم األول
التأمين على الودائع ،
الحسابات االئتمانية ( الحسابات الجارية أو تحت الطلب) ،هذه الودائع تعتبر مضمونة على البنك اإلسالمي وهو ملزم بدفعهامتی طلبها
أصحابها وهذا األمر راجع إلى تكييف هذه الودائع على أنها قرض فمجرد إيداع العمالء أموالهم لدى البنك كانوا مقرضين له ،وضمان
ُ
املال املقترض على املقترض ،واملقترض هنا هو البنك.
وقد أخذ مجمع الفقه اإلسالمي بأنها قروض ،ففي دورة مؤتمره التاسع بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من  6-1ذي القعدة
1416هـ ،املوافق  6-1نيسان (إبريل) 1995م وبعد املناقشة في موضوع الوائع املصرفية ( حسابات املصارف) ،خرج بما يلي:
 .1الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية) سواء كانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض باملنظور الفقهي ،حيث إن
ً
املصرف املتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .وال يؤثر على حكم القرض كون البنك ( املقترض)،
وبالتالي ضمان م ثل هذه الودائع على البنك فإن قام البنك بالتأمين على هذه الودائع فهو الذي يدفع مقدار التبرع منه للمؤسسة
القائمة على ضمان الودائع.
ً
 .2الودائع االستثمارية  :يقوم البنك بدور الوكيل عن أصحاب األموال في إدارتها واستثمارها بالوجه الذي يراه مناسبا ويستحق على هذا
الدور نسبة من األرباح ،وفي هذه الصورة ( املضاربة) يبقى املال على ملك صاحبه ( املودعين) ودور البنك هو وكيل وبالتالي فيده يد
أمانة فال يضمن إال إذا تعدى أو قصر كما استقر الحكم الفقهي على أن املضارب ال يضمن إال إذا تعدى أو قصر.
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فضمان هذه الودائع على أصحابها(امل ودعين) مع األخذ بعين االعتبار أن هذه الودائع ال تدخل كلها في الستثمار فبعض الودائع
يدخل  %50أو  %70والباقي يبقى في البنك فيأخذ حكم الودائع الجارية أو تحت الطلب فيكون الضمان على البنك.
وجاء في قرار املجمع السابق:
ً
ثانيا :إن الودائع املصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل املصرفي:
 .1الودائع التي تدفع لها فوائد ،كما هو الحال في البنوك الربوية ،هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (
الحسابات الجارية) ،أم الودائع بأجل ،أم الودائع بإشعار ،أم حسابات التوفير.
ً
 .2الودائع التي تسلم للبنوك امللتزمة فعليا بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ،وتنطبق
عليها أحكام املضاربة( القراض) في الفقه اإلسالمي التي منها عدم جواز ضمان املضارب ( البنك) لرأس مال املضاربة.
إن الضمان في الودائع تحت الطلب هو على املقترضين لها (املساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون باألرباح املتولدة من استثمارها ،وال
يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية املودعون في حسابات االستثمار ،ألنهم لم يشاركوا في اقتراضها وال استحقاق أرباحها
(قحف2005،؛ الصيفي2010،م)
ً
َّ
الف ّ
قهية في التاصيل الفقهي لعقد التأمين على الودائع
ثالثا :أثرالقواعد ِ
التأمين على الودائع ألجل األزمات املالية واملصرفية العاملية وضعف رأس مال العديد من املصارف ،وارتفاع نسبة الديون املشكوك
تحصيلها؛ فكان ال بد من إيجاد وتطوير مبدأ التكافل والتعاون؛ وال يمكن تحققه إال من خالل طرفين ٌمهمين (الهندي1992 ،م).
املصارف اإلسالمية من جهة ،والسلطة النقدية من جهة أخرىَّ .أما جهة املصارف اإلسالمية فقد وضعت القوانين الالزمة واإلجراءات
الضوابط َّ
التكافلية لحماية املشترك من أي مخاطر وفق َّ
الشرعية وهذا مشار إليه في قانون املعدل لضمان الودائع في البنوك االسالمية
ُ
ً
واملعمول به اعتبرا من  2019/5/1في املادة 37 ،33؛ َّ
وأما من جهة السلطة النقدية فهي ألمر الحاكم إعماال باملصالح املتعلقة في الخلق
ُ
التي تندرج تحت باب السياسة َّ
َّ
َّ
الشرعية ،وعلى ضوء ذلك يخرج عقد التأمين التعاوني على الودائع املصرفية ضمن القواعد املتعلقة
بمصالح العباد والتي هي من شأن الحاكم ؛ فتصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة ،فعند الكالم عن موضوع تأمين الودائع ينقدح
في الذهن أمران ( الصيفي2010 ،م؛ القانون املعدل لضمان الودائع في البنوك االسالمية واملعمول به اعتبرا من )2019/5/1
األول  :ضمان الودائع عن طريق مؤسسات حكومية أو شبه حكومية (مؤسسات ضمان الودائع).
الثاني :التأمين على الودائع لدى شركات التأمين التكافلية ضد األخطار املتوقعة.
ٌ
متوافق مع القاعدة السابقة لتحقيق املصلحة العامة  ،وتحقيق التكافل ،يقول اإلمام العز بن عبدالسالم " يتصرف الوالة
وهذا
ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو األصلح للمولى عليه درءا للغرر والفساد ،وجلبا للنفع والرشاد ،وال يقتصر أحدهم على الصالح
مع القدرة على األصلح ،إال أن يؤدي إلى مشقة شديدة ،وال يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم ،مثل أن يبيعوا ً
درهما
َ
ََ َ ْ َُ َ َ ْ
َّ َّ
ُ َ ُ
ال ال َي ِت ِيم ِإال ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن َح َّت ٰی َي ْبل َغ أش َّد ُه } ( سورة األنعام) ،وإن كان هذا في
بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها ،لقوله تعالى { وال تقربوا م
حقوق اليتامى؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة املسلمين فيما يتصرف فيه األئمة من األموال العامة؛ ألن اعتناء الشرع باملصالح الخاصة،
ً
ً
ٌ
وكل تصرف َّ
منهي عنه ،كإضاعة املال بغير فائدة( "..العز بن عبدالسالم1411( ،ه1991-م).
صالحا فهو
فسادا أو دفع
جر
وبالتالي فالتأمين على الودائع هو (دين) إما أن يكيف على أساس النهد (وااللتزام بالتبرع ،أو على أساس الهبة بثواب وهذه أصول تكييف
التأمين التعاوني (ابن حجر1379 ،هـ) ،لذا فإن حماية األموال في ظل الظروف املتقلبة يكون من صالحية اإلمام وفق عقود َّ
التأمين
َّ
التعاونية.
التأمين َّ
املطلب السادسَّ :
الت ّ
عاوني على الديون
ً
التأمين َّ
أوال :معنی َّ
الت ّ
عاوني على الديون
ً
ُ ُ ُ ً
َّ
َ
ْ
األجل ،وقيل عن املبيعَ ،
ُ َ ُ
وقيل كل ما َ
ليس حاضرا ( ابن منظور2010 ،م؛
فتح الد ِال – ومعناه :الق ْرض ذو ِ
 .1الديون لغة :مفرد دي ِن – ِب ِ
الرازي1999،م؛ الفيومي2010،م).
ُ ُ
ً
ون
اصطالحا :يمكن أن نعرف الدين على أنه :ما يثبت في الذمة من املال بطريقة شرعية بدليل.
 .2الدي
َّ .3
ً
التأمين على الدين مركبا :وهي وثيقة تبرع تغطي الديون املترتبة على املدين بسبب خارج إرادته أو في حالة املساءلة أو الصلح حالة
الحط من الدين لتسهيل أدائه (داغي2009،؛ الزحيلي.)2006،
ثانيا :صورة عقد َّ
ً
التأمين على الديون
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ال شك أن البنك اإلسالمي ُ
استصناع ،ونحوهما ،فيكون له
يقوم بمجموعة من املعامالت املالية كالعقود اآلجلة من مرابحات،
ٍ
ٌ
ديون على عمالئه ،ولتقليل املخاطر ( مخاطر االستثمار بصورة عامة ،مخاطر موت املدين أو عجزه) وتحقيق األمان الستثماراته وديونه
فأنه يقوم بإجراء عمليات تأمينية لضمان حقوقه فيغطي كل من البنك اإلسالمي األردني وشركة َّ
التأمين اإلسالمي الديون في الحاالت
ٍ
َّ
السابقة ،مع العلم أن هنالك حاالت أخرى ذكرها العلماء تغطيها وثيقة التأمين على الديون كتعثر املدين ألي سبب مشروع مثل حالة
اإلفالس أو العسر ،أو السجن أو نحو ذلكَّ ،أما بالنسبة للديون املعدومة أو املشكوك فيها أو الحاالت التي يقع فيها الغش والخيانة من
ألن فيها ً
التأمين عليها (القره داغي2006 ،م)؛ َّ
الدين فال يرون جواز َّ
تعاونا على اإلثم والعدوان والتشجيع على الحرام وفيها تضييع ألموال
ٌ
ً
حملة الوثائق (املشتركين)؛ َّ
مسبقا.
ألن نتيجتها معلومة
َّ
وأما املماطلة في الدين مع القدرة ،فهو محل خالف عند العلماء فقد ذهبت الفتوى الصادرة عن ندوة البركة الثانية وغيرها من
مادام حسب شروط وثائق َّ
َ
التأمين التكافلي اإلسالمي (الزحيلي2006 ،م؛ نزيه
العلماء كالزحيلي ونزيه حماد وغيرهم إلى جواز ذلك
حماد2001،م) ،بينما ذهب الدكتور القره داغي بعدم جواز ذلك ودليله دليل الحاالت السابقة ( القره داغي2006،م).
التأمين على الديون ،وهي َّ
وهنالك حالة أخرى من الحاالت التي تغطيها وثيقة َّ
التأمين على دين هللا تعالى كالزكاة والكفارات(
الصيفي2010،م).
ُ
َّ
َّأما نسبة ما تغطيه شركة التأمين اإلسالمي فتتفق مع املؤسسة الدائنة أو الشخص املدين بأن تتحمل الشركة نسبة من الخسارة
ٌ
ّ
ّ
الردني ،إذ يلزم البنك املشتركين في
اإلسالمي
معمول بها في البنك
وتتحمل املؤسسة أو املدين العاجز الجزء املتبقي ،وهذه الطريقة
َّ
َ
(صندوق ال َّتأمين َّ
االشتراك على سبيل التبرع إذ ال يمكن استرداده وإنما يستعمل عن وقوع الحظر (املوت أو اإلعسار) فيدفع
التبادلي)
من أموال الصندوق نسبة ( )%50من رصيد دين املشترك وتنقص عالمته بالصندوق عند سداد الدين املؤمن عليه ( محمد األشقر،
وآخرون1998 ،م؛ الصباغ2012،م)
ً
َّ
الف ّ
قهية في التاصيل الفقهي لعقد التأمين على الدين
ثالثا :أثرالقواعد ِ
يكيف عقد التأمين التعاوني على أساس النهد وااللتزام بالتبرع ،أو على أساس الهبة بثواب ،وكل هذه األمور من التبرعات التي يغتفر
فيها الغرر( القره داغي.)2006 ،
إن الشريعة اإلسالمية ألزمت العاقلة بتحمل الدية في القتل الخطأ ،والقاعدة تقول" :األصل في إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ
وشبه العمد".والغاية والهدف من ذلك التخفيف ورفع الحرج عن القاتل ،فالقاتل يحتاج ملن يقف معه في هذه الحالة ،فهو ٌ
دين في عنقه
ال بد من سداده َّإال إذا عفي أهل املقتول ،وفي ظل الظروف املعاصرة ال يمكن سداد ذلك َّإال من خالل طريقة منظمة كعقد َّ
التأمين
َّ
التعاوني وفق توجيه شرعي ،وبصورة غير إلزامية ،إذ أن شركة التأمين التعاوني تقوم مقام العاقلة في دفع دية الخطأ بدافع الضرورة
والحاجة؛ وهي منطبقة على قاعدتين هما  (:كقاعدة ال ضرر وال ضرار ) و( وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة)؛ هذه القواعد الفقهية
التالية لها ٌ
دور في تأصيل عقد التأمين على الديون؛ وقد سبق بيانهما عند الحديث عن صور التأمين التعاوني ؛ وذلك في ضوء التطورات
ً
واملستجدات ،وقد بينا سابقا حول تحمل شركة التأمين التعاونية محل العاقلة وعالقتها بها.
ويقول ابن القيم الجوزية " َّإن كل شرط ال يخالف حكمه ،وال يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشروط ،فهو الزم
فإن َّ
بالشرط " (ابن القيم الجوزية1973 ،م) ،وقد قرر فقهاء الحنفية قاعدة " املواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة" ،وعليه َّ
التأمين على
الديون املقرر ذكرها ً
ُّ
تصب في مصلحة الناس حيث ترمم الكوارث املالية وتدفع املفاسد وهي وفق قاعدة العاقلة.
سابقا

الخاتمة

ً
أوال :النتائج:
عرضنا في هذه الدراسة ملوضوع التأمين التعاوني من حيث التقعيد الفقهي ،وقد بينت الدراسة الوجوه الفقهية املختلفة لهذا النوع من
التأمين وعرضت لجميع اآلراء التي ناقشته .وكان هدفها محاولة إيجاد حاضنة فقهية تحوي هذا النوع من التأمين .كما حاولت الدراسة
القياس واملقارنة بين التأمين التعاوني واملسائل التأمينية؛ وقد خلصت بعد تفنيد األراء إلى النتائج التالية:
 .1إن التأمين التعاوني املتطور عقد مركب من جملة من العقود ،والتي تتمثل بعقد التعاون الجماعي ،والتبرع عن طريق الهبة ،ووكالة
بأجر ،ومضاربة ،وكفالة.
 .2ينبغي على العاملين في شركات التأمين إعمال الشريعة اإلسالمية عند النظر في أحوال التأمينات.
ً
ً
 .3ينبغي االهتمام بعلم القواعد الفقهية تعليما وتطبيقا ،وذلك لسهولته من جانب ،وأثره في التطبيق من جانب آخر.
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 .4ينبغي االهتمام بإبراز الرابط أو العالقة بين القواعد الفقهية وفروعها؛ ألن معرفة ذلك وإتقانه يغني عن اإلسهاب في ذكر الفروع
املندرجة؛ فهو بمثابة تعليم الصيد للمحتاج إليه ،وال شك أن تعليمه ذلك ليقوم به دون حاجة إلى أحد أولى.
ً
ثانيا :التوصيات:
يوصـ ـ ي الباحثان بتوجيه االهتمام بإبراز الرابط أو العالقة بين القواعد الفقهية وفروعها؛ ألن معرفة ذلك وإتقانه يغني عن اإلس ــهاب في
ذكر الفروع املندرجة؛ فهو بمثابة تعليم الصيد للمحتاج إليه ،وال شك أن تعليمه ذلك ليقوم به دون حاجة إلى أحد أولى.

املراجع:
• القران الكريم
 .1األشقر ،م1998( ،م) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،ط ،1عمان :دار النفائس للنشر والتوزيع ج ،1ص،39،38
ً
وقوله هذا مبني على اعتباره " عقدا ال اشتراكا "
 .2األشقر ،م ،وآخرون )1998( ،بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،األردن :دار النفائس ،ج ،2ص584–853
 .3األضفهاني )1990( ،مفردات الصفهاني بهامش نهاية ابن الثير ،ط ،1القاهرة :الخيرية ،ج ،1ص.50
 .4األمين ،ح )1983( ،الودائع املصرفية النقدية ،ط ،1جدة :دار الشرق ،ص.207
 .5األنصاري ،أَّ )1992( ،
التأمين من الحريق :شروط وتسوية مطالباته  ،القاهرة :االتحاد املصري للتأمين1992 ،م ،ص30
الفقهية ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد ،ص281
 .6الباحسين ،ي1998( ،م) ،القواعد ِ
 .7الباحسين ،ي )2015( ،القواعد الفقهية -املبادئ ،املقومات ،املصادر ،الدليلية ،التطور ،دراسة نظرية ،تحليلية ،تأصيلية،
تاريخية ،ط ،7مكتبة الرشد -ناشرون -الرياض ،ص.54
ً
 .8البخاري ،صحيح البخاري ،باب الصالة على من ترك دينا ،حديث رقم .2279
ً
 .9البخاري ،م )2002( ،صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب تعاون املؤمنين بعضهم بعضا ،ط ،1بيروت :دار ابن كثير ،ج،4
ص ،1905رقم .6026
 .10البخاري )2002( ،صحيح البخاري ،كتاب الشركة ،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ،حديث  ،2486ج ،3ص138
 .11البعلي ،م )2003( ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ط ،1مكتبة السوادي للتوزيع ،ص.279
 .12البعلي ،ع1424( ،هـ) الرقابة الشرعية الفعالة في املؤسسات املالية اإلسالمية ،بحث مقدم للمؤتمر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية واملقام بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية،
ص.39
َّ
 .13أبوبكر ،ع ،السيفو ،وليد )2009( ،إدارة الخطروالتأمين ،ط ،1عمان :دار اليازوري للنشر ،ص.206
 .14بلتاجي،م )2008( ،عقود َّ
ّ
اإلسالمي ،دار السالم ،ص 68،220،244
التأمين من جهة الفقه
 .15بلتاجي ،م1421( ،هـ) عقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالمي ،القاهرة :مكتبة البلد األمين ،ط ،1ص.187
 .16البهوتي ،م1983( ،م) كشاف القناع عن متن االمتناع ،ط ،1بيروت :عالم الكتاب ،ج ،2ص336
 .17البهوتي ،م )1993( ،شرح منتهی اإلرادات ،ط ،1مصر :عالم الكتب ،ج ،2ص.445
 .18البورنو ،م )2003(،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص39
 .19الترمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ،رقم الحديث ،1230ج ،2ص.523
ً
 .20الترمذي ،كتاب الدعوات :باب ما يقول إذا ودع إنسانا  500-499/5من طريقين عن ابن عمر ،قال عن األول :حديث غريب،
والثاني :حديث حسن صحيح ،الترمذي ،أبوعيس ی1996( ،م) ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي
 .21ثنيان ،سَّ )1993( ،
التأمين وأحكامه ،لبنان :دار العواصم املتحدة ،ص274،275،278،283،282
 .22الجرجاني ،ع )2011( ،التعريفات ،القاهرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،ج ،1ص.94
 .23الجمال ،غَّ )1975( ،
التأمين ،ط ،1القاهرة :دار نافع للطباعة والنشر ،ص ،60ص.159
 .24الجندي ،م )2009( ،القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية ،موسوعة االقتصاد اإلسالمي ،تحرير :رفعت العوض ي ،تقديم :علي
جمعة ،ط ،1الناشرون( :دار السالم للطباعة ،والنشر والتوزيع واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي) ،القاهرة ،مصر ،املجلد  ،3ص.242
 .25أبوجيب ،سَّ )1983( ،
التأمين بين الخطرواإلباحة ،ط ،1دمشق :دار الفكر املعاصرة ،ص،71
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َّ
التأمين َّ
 .26حامد ،حَّ )2010( ،
َّ
الش ّ
الت ّ
رعية ،مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،الدورة العشرون،
والض وابط
عاوني الحكام
ص.49
 .27ابن حجر ،أ1379( ،هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بيروت :دار املعرفة ،ج.879 ، 2
 .28حسان ،فَّ )2008( ،
التأمين :املبادئ النظرية والعملية ،كلية التجارة ،جامعة املنوفية ،ص.159
 .29الحكيم ،م )2003( ،عقد التأمين ،ط ،1منشورات الحلبي ،ص.420،317
 .30الحماد ،ح1405( ،هـ) عقود َّ
التأمين حقيقتها وحكمها ،ط  ،17العدد  ،65،66املدينة املنورة :الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
ص96،9
 .31حماد ،ن )2001( ،قضايا فقهية معاصرة ،دمشق :دار القلم ،بحث عقوبة املدين املماطل ،ص.319
َ
ّ
اإلسالمي ،ط ،1دمشق :دار القلم ،ص.7
 .32حماد ،ن )2005( ،العقود املركبة في الفقه
 .33الخفيف ،عَّ )1987( ،
التأمين وحكمه على هدي الشريعة اإلسالمية وأصولها العامة ،أبحاث املؤتمر األول لالقتصاد اإلسالمي،
مكة املكرمة ،املركز العاملي لالقتصاد اإلسالمي ،ص33،32،28
 .34الخماش ،ل )2007( ،البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين ،ص.18
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
 .35داغي ،ع )2009( ،بحث التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته ،ملتقى التأمين التعاوني ،الرياض :قاعة امللك فيصل
للمؤتمرات االنتركونتنتال ،ص41
 .36داغي ،ع )2009( ،بحوث في الفقه املعامالت املالية املعاصرة ،ص.263
 .37درويش ،م )1992( ،إدارة الخطار واستراتيجيات َّ
التأمين املتطورة في ظل اتفاقية اللغات ،ط ،1بيروت :دار الخلود للصحافة
والطباعة والنشر والتوزيع ،ص.18
 .38الرازي ،أ )1979( ،معجم مقاييس اللغة ،ط ،1ت :عبد السالم محمد هارون ،دمشق :دار الفكر ،ج ،1ص.133
 .39الرازي ،ز )1999( ،مختارالصحاح ،بيروت :املكتبة العصرية ،ج ،1ص110
 .40ابن رجب ،ع )1933( ،القواعد ،ط ،1مصر :الصدق الخيرية ،ص.56
 .41الزبيدي ،ح )2000(،إدارة املصارف -استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم االئتمان ،ط ،1مؤسسة الوراق -عمان ،ص 107-106
.125،
 .42الزبيدي ،م )2008( ،تاج العروس ،طبعة الكويت1990( ،م) ج  ،32ص185
 .43الزحيلي ،مَّ )2006( ،
ّ
اإلسالمي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلسالمية والقانونية  -املجلد - 22
التأمين على الديون في الفقه
العدد الثاني ،ص.26-25 ،4
ّ
اإلسالمي وأدلته ،ط ،4دمشق :دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،ج ،9ص366،367
 .44الزحيلي ،و )2015 (،الفقه
الف ّ
قهية ،ط ،3الكويت :وزارة األوقاف الكويتية ،ج ،1ص.309
 .45الزركش ي ،ب )1985( ،املنثورفي القواعد ِ
 .46الزركش ي ،ب )2000( ،املنثورفي القواعد ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية ،ج ،1ص.66
 .47الزرقا ،م )2004( ،املدخل الفقهي العام ،ط ،2دمشق :دار القلم ،ج ،2ص949 -948
 .48الزرقا ،م )1984( ،نظام َّ
التأمين (حقيقته والرأي الشرعي فيه) ،ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص.172،173،144
التأمين التقليدي وطبيعة َّ
 .49السرطاوي ،م )2010( ،حكم َّ
ّ
اإلسالمي ،ص.24
التأمين
 .50السنهوري ،ع )1997( ،مصادرالحق في الفقه اإلسالمي ،لبنان :دار إحياء التراث العربي ،ج ،3ص .277- 196
 .51السنهوري ،ع )2007( ،الوسيط ،ج ،7ص.2
 .52السيد ،م )1997( ،نظرية َّ
ّ
التأمين في الفقه اإلسالمي ،ط ،1بيروت دار املعرفة ،ص.231
التأمين الصحي َّ
 .53آل سيف ،ع1433( ،ه) بحث أحكام َّ
الف ّ
الت ّ
قهية ،جامعة محمد بن سعود اإلسالمية ،ص58-52
عاوني ِ
 .54ابن سينا ،ح )2007( ،القانون في الطب ،ط ،1مصر :الهيئة املصرية العامة للكتاب2007 ،م ،ص.68
 .55السيوطي ،ع )1990( ،الشباه والنظائر ،ط ،1لبنان :دار الكتب العلمية ،ج.190 ،2
 .56الشاطبي ،إ )1997( ،امل وافقات ،ط ،1مصر :دار ابن عفان ،ج ،2ص78
ّ
اإلسالمي ،ط ،1دار النفائس ،عمان ،األردن ص.226،147
 .57شبير،م )1996( ،املعامالت املالية املعاصرة في الفقه
 .58شبير ،م )2007( ،املعامالت املالية املعاصرة ،ط ،6عمان :دار النفائس ،ص104-102
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ّ
َّ
الف ّ
قهية ،ط ،1عمان :دار النفائس ،ص84
 .59شبير ،م )2007( ،القواعد الكلية والض وابط ِ
 .60الشرع ،م )2003(،النواحي اإليجابية في التعامل املصرفي اإلسالمي في ظل معاييراملحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،بحث مقدم
للمؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم التطبيقية ،عمان األردن  ،ص.5
 .61الشريف ،ف1424(،هـ) الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية ،دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي ،بحث مقدم للمؤتمر
العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،واملقام بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية ،ص.9
 .62الشنقيطي2001( ،م) ،دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة ،ج ،2ص.503 ،497 ،477
 .63شيخ عثمان ،عمر محمد فهد ،إدارة املوجودات -املطلوبات لدى املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،دمشق ،سوريه2009 ،م ،ص.42-41
 .64شيخون ،م )2002( ،املصارف اإلسالمية ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع -عمان ،ص.99
 .65صادق عادي ،سَّ )2010( ،
التأمين من الحريق ،دراسة مقارنة ،ط ،1عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.73
 .66الصباغ ،أ )2012( ،التأمين التكافلي اإلسالمي من التكييف الشرعي إلى التكييف العملي ،ط ،1عمان :املكتبة الوطنية،
ص.253،251،341،311،283،229،193
 .67صديقي ،مَّ )1990( ،
ّ
التأمين في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1مركز النشر العلمي جامعة امللك عبدالعزيز ص79
التأمين َّ
 .68الصيفي ،ع )2010( ،التأمين على الودائع املصرفية في البنوك اإلسالمية ،بحث مقدم ملؤتمر َّ
التعاوني ،الجامعة
األردنية 28-26 ،ربيع الثاني1431 ،ه ،املوافق  13-11إبريل.
َّ
َّ
ّ
 .69الصوا ،ع )1997( ،العالقة بين املستأمنين واملساهمين ودورهيئات الرقابة الشرعية في نظام التأمين ،ص.39
 .70صيام ،الزنكي )2016( ،مقصد حفظ املال وأثره في تكييف املستجدات الطبية في الفقه اإلسالمي :نماذج تطبيقية ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،املجلد  ،14العدد  ،2ديسمبر ،ص.186
ّ
اإلسالمي ،ط ،2بيروت :مطبعة دار النشر ،ص .646،643
 .71الضرير ،ص )1995( ،الغرر وأثره في العقود في الفقه
َّ
ّ
اإلسالمي بحث (حكم عقد التأمين) ،جامعة أم القرى ،ص.464
 .72الضرير ،ص )2003( ،أسبوع الفقه
َّ
 .73الطائي ،ي ،وآخرون )2011( ،إدارة التأمين واملخاطر ،ط ،1عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ص.189
 .74الطبري ،م )2000( ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ت :أحمد محمد شاكر ،ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة2000 ،م ،ج،15
ص.578
 .75ابن عاشور ،م )1984( ،التحريروالتنوير«تحريراملعنی السديد وتنويرالعقل الجديد من تفسيرالكتاب املجيد» ،تونس :الدار
التونسية للنشر ،ج ،30ص.396
 .76عبدهللا ،خ ،وسعيفان ،ح )2011( ،العمليات املصرفية اإلسالمية ،ط ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ص.37
 .77عبدهللا ،خ ،وطراد ،إ )2006( ،إدارة العمليات املصرفية  -املحلية والدولية ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع والنشر ،عمان،
األردن ،ص.125
َّ
 .78عبده ،ع )1972( ،التأمين الصيل والبديل ،ط ،1بيروت :دار البحوث العلمية ،ص.20،21
 .79العدوان ،ياسر محمود مطلق )2014(،العوامل املؤثرة على حجم الودائع في البنوك اإلسالمية الردنية ،خالل الفترة (-1999
 ،)2012أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان ،األردن.
 .80ابن العربي ،أ )2003( ،أحكام القرآن ،ط ،3بيروت :دار الكتب العلمية ،ج ،1ص.449
 .81العز بن عبدالسالم ،ع )1991( ،قواعد الحكام في مصالح النام ،ط ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،ج ،2ص.75
 .82العطار ،ع1379(،هـ) حكم َّ
ّ
اإلسالمية  ،بحث ألقي باملؤتمر العاملي اإلسالمي بمكة املكرمة :طبعة دار النهضة
التأمين في الشريعة
العربية ،ص71،72
َّ
ّ
ّ
الردني ،ط ،1عمان :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.265
 .83العطير ،ع )1995( ،التأمين البري في التشريع
 .84عليان ،شَّ )1996( ،
التأمين في الشريعة والقانون ،ط ،1دمشق :دار الشواف ،ص.192
التأمين الصحي َّ
 .85العمير ،صَّ )2002( ،
الت ّ
عاوني وأثره على االقتصاد السعودي حتی عام 1440هـ (2020م) ،ندوة الرؤية
املستقبلية لالقتصاد السعودي ،ص.22
 .86عوض ،ع )1981( ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،القاهرة :داراالتحاد ،ص17
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Abstract: Jurisprudence rules: keeping many branches with few words, and because the branches
branched, scattered and multiplied, the student needs to collect their peers.
As for cooperative insurance in general: It is a social system based on the principle of cooperation and
interdependence among members of society, whose goal is to mitigate and get rid off the damages and
risks to one of its members within a contract that clarifies the rights and obligations between the
parties to the relationship.
And if it is legally obligatory to maintain the actions of insurance companies from falling into
ambiguity and consuming people's money unlawfully, jurists have endeavored to try to correct
insurance contracts issued by companies by setting the proper rules and conditions, and the jurists
have relied on many means in that, jurisprudence rules have a great role And a prominent impact in
this area, so this research was an attempt to collect these doctrinal rules
Which the jurists relied on to correct the actions of Islamic insurance companies from invalidity, and
then to explain the practical applications practiced by both the Jordan Islamic Bank and the Islamic
Insurance Company Limited – Jordan.
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امللخص :
ُ

اتجهت العديد من الشركات املصنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة تضمين اللبن أو الحليب في العديد من منتجاتها وجعله مادة
أساسية في صناعة الكثير من املرطبات ،مما دعا إلى البحث هذه املسألة من الناحية الشرعية الذي يشتمل على بيان طهارة لبن
الحيوانات مأكولة اللحم ،وحكم استعمال هذه األلبان في صنع مستحضرات التجميل ،وبيان نجاسة لبن الحيوانات غير مأكولة اللحم،
وحكم استعمال هذه األلبان في صنع مستحضرات التجميل ،وحكم التداوي بها ،وتبين من خالل البحث جواز صنع مستحضرات
التجميل من ألبان البهائم سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم وجواز التداوي بلبن الحيوان مأكول اللحم  ،وعدم جواز التداوي
بلبن الحيوان غير مأكول اللحم.
الكلمات املفتاحية :مستحضرات؛ تجميل؛ األدوية؛ األلبان؛ البهائم.

املقدمة :
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ً
محمدا عبد هللا ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
وصحبه والتابعين لهم بإحسان  ..أما بعد :
يعد الحليب من أهم املواد التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل وتنظيف البشرة ،وذلك ألن الحليب له أثر في تجديد
ُ
الخاليا والتخفيف من حدة االلتهابات ،ولهذا اتجهت العديد من الشركات املصنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة لتضمين الحليب في
العديد من منتجاتها وجعله مادة أساسية في صناعة الكثير من املرطبات .ويعود السبب في ذلك إلى احتواء الحليب على األحماض األمينية
التي تمتصها البشرة بسهولة ،فتساعد على ترطيبها والتخفيف من التجاعيد ،كما يحتوي الحليب على مادة الجلورسيد التي تساعد في
تنعيم البشرة ،باإلضافة إلى حمض الالكتيك وهو مادة طبيعية مقشرة للبشرة أثبتت فائدتها كمضاد للتجاعيد.
وقد سعت شركات مستحضرات التجميل من االستفادة من لبن اإلبل ولبن األتان ( )1على وجه الخصوص من سائر الحيوانات
فقامت شركة اإلبل البرية األسترالية على تصنيع منتجات ومواد التجميل من ألبان اإلبل  ،كما يعمل مصنع " تيفيسكي " بموريتانيا على
ذلك  ،وقد تم إنتاج صابون بيولوجي من حليب اإلبل في املغرب .
ً
 )1وتعتمد شركات التجميل في كثير من دول أوروبا مؤخرا على لبن األتان في صناعة مستحضرات التجميل  ،فقد أسست شركات
تجميل ومنتجات عضوية في أوروبا وأمريكا واليابان مزارع حمير ،ويستخدم لبن األتان في هذه الدول في صناعة مستحضرات التجميل
مثل الصابون والكريمات وحتی األدوية الخاصة باألمراض الجلدية املستعصية "الصدفية ،التهاب الجلد البكتيرية".
وهذه املسائل قضايا معاصرة تحتاج إلى بيان حكمها من حيث استعمال اللبن في تصنيع مستحضرات التجميل أو التداوي
باختالف أنواع اللبن سواء من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول وما يجوز منها وما ال يجوز والذي يرجع الحكم فيها إلى طهارتها أو
نجاستها فأحببت بيانها في هذا البحث.

( )1األتان  :األنثی من ُ
الح ُمر ( ينظر  :ابن فارس  ،مقاييس اللغة ) 48 / 1
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خالد العسكر

مشكلة البحث :
يوجد في هذا العصر بعض مستحضرات التجميل التي صنعت من ألبان البهائم ،وهذه املسألة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي
في تصنيعها واستخدامها .
وتبرزمشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية :
 .1هل ألبان الحيوانات طاهرة أو نجسة ؟
 .2ما حكم استعمال ألبان الحيوانات في صنع مستحضرات التجميل ؟
 .3ما حكم استعمال ألبان الحيوانات في صنع األدوية ؟
أهداف البحث:
 .1بيان طهارة أو نجاسة ألبان الحيوانات
 .2بيان حكم استعمال مستحضرات التجميل املصنعة من ألبان الحيوانات .
 .3بيان حكم التداوي بألبان الحيوانات.
حدود البحث:
 )2بيان حكم التداوي أو استعمال مستحضرات التجميل املصنعة من ألبان الحيوانات ،وما ذكره علماء املذاهب األربعة من
مسائل تقاس عليها هذه املسألة .
منهج البحث:
املن هج الذي سرت عليه في البحث املنهج االستقرائي االستنتاجي ،وذلك باستقراء املادة العلمية للموضوع من املصادر األصلية
لكتب الفقه عامة وكتب فقه املذاهب األربعة خاصة مع مراجعة ما كتبه املعاصرون في هذا املوضوع .
إجراءات البحث:
 .1إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق من مظانه املعتبرة.
 .2إذا كانت املسألة من مسائل الخالف ،فاتبعت ما يأتي:
•

حررت محل الخالف في املسائل التي بعض صورها محل اتفاق وبعضها محل خالف.

•

ذكرت األقوال في املسألة ومن قال بها من األئمة األربعة مع ذكر األدلة لكل قول .

 .3قمت بتوثيق األقوال الفقهية من كتب املذاهب األربعة مرتبة حسب أقدمية املذاهب :الحنفية ،فاملالكية ،فالشافعية ،فالحنابلة.
 .4عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية ،مع كتابتها بالرسم العثماني.
 .5قمت بتخريج األحاديث واآلثار،فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت حينئذ بتخريجه منهما ،وإن كان في غيرهما
خرجته من كتب السنة املعتمدة ،مع ذكر كالم أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف.
الدراسات السابقة :
ً
هذه املسألة من املسائل املعاصرة التي لم أجد فيها بحثا في صنع مستحضرات التجميل  ،وإنما يوجد بحوث في التداوي ومن ذلك :
 .1أحكام اللبان في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،للباحثة :هند بنت عبيد القحطاني ،بكلية الشريعة بجامعة اإلمام ،عام
1426هـ ،تناولت أهم مسائل هذا املوضوع ،ومنها :لبن مأكول اللحم من حيث الطهارة والنجاسة ،لبن غير مأكول اللحم من حيث
ً
ً
الحمر األهلية ،لبن ُ
الطهارة والنجاسة ،لبن ُ
الحمر الوحشية ،وخصصت مبحثا مستقال في الفصل األخير للتداوي باللبن ،لبن
الحيوان املباح ،ولبن الحيوان املحرم ،وهذه املسائل هي محور ومرتكز موضوع الباحث .
 .2أحكام التداوي باملحرمات ،دراسة فقهية مقارنة ،للباحث :صالح كمال أبوطه ،رسالة ماجستير ،من الجامعة اإلسالمية ،بغزة،
سنة 1428هـ .
 .3الحكام الفقهية املتعلقة بمعاطن اإلبل والتداوي بألبانها وأبوالها ،مع ذكر ما توصل إليه الطب الحديث ،للدكتور :مرض ي
ناصر آل إدريس ،بحث محكم ومنشور في مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ،سنة 1436هـ .
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فهذه البحوث بحثت مسألة التداوي وأما هذا البحث فإنه في حكم صنع املستحضرات التجميلية من ألبان البهائم  ،وأضفت مسألة
التداوي تتمة للفائدة .
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة :
املقدمة وتشتمل على أهمية البحث ومشكلة البحث أهدافه وحدوده ومنهجه وإجراءاته والدراسات السابقة وخطته
والتمهيد ويشتمل على املقصود بالعنوان  ،وبيان مشروعية التجمل .
املبحث األول :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم  ،وفيه مطلبان :
املطلب األول :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم  ،وفيه ثالث مسائل :
املسألة األولى :طهارة لبن مأكول اللحم .
املسألة الثانية :حكم استعمال مواد مصنعة من األطعمة في التنظيف .
املسألة الثالثة :حكم صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم .
املطلب الثاني :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم غير مأكولة اللحم  .وفيه ثالث مسائل :
املسألة األولى :الحكم الشرعي في حليب األتان من حيث طهارته ونجاسته
املسألة الثانية :استحالة اللبن وتحوله من لبن ـ على القول بنجاسته ـ إلى مستحضر تجميل هل يكسبه الطهارة ؟
املسألة الثالثة :صنع مستحضرات التجميل من ألبان الحيوانات غير مأكولة اللحم .
املبحث الثاني  :املبحث الثاني  :التداوي بألبان البهائم  ،وفيه مطلبان :
املطلب األول  :حكم التداوي بألبان اإلبل .
املطلب الثاني  :حكم التداوي بألبان األتان .
والخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث .
وهللا أعلم  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

التمهيد
يشتمل هذا التمهيد على بيان املقصود من العنوان وبيان مشروعية التجمل .
تعريف الدوية :
َْ َ ٌ َ َُْ ُ ُ َ َ ً
"الد َو ُ
اء" بالكسر من باب قاتل) 1(73 ،
األدوية :جمع دواء وهو ما يتداوى به ممدود وتفتح داله والجمع "أد ِوية" و"داويته مداواة" واالسم ِ
ً
وتعريف الدواء اصطالحا  " :مادة مباحة  ،أو سبب شرعي  ،يستخدم في تشخيص  ،أو معالجة األدواء التي تحل باإلنسان  ،أو تخفيفها،
أو الوقاية منها " ()2
تعريف مستحضرات التجميل:
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
مستحضرات  :مأخوذة من حضر يقال حضر الش يء أعده و حضر الدواء و حضر الدرس حضر األدوات الالزمة للتجارب )3(.
فاملستحضرات هي الخالصات املستخرجة .
التجميل  :مأخوذ من َ"ت َج َّم َل َت َج ُّم ًال" بمعنی تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء واإلضاءة َ ،
وتج َّمل إذا َأظهر َِّ
الصنيع والجميل ()4
ِ
ومستحضرات التجميل  :هي خالصات تستخرج من مواد معينة بقصد الزينة )5(.

( )1ينظر  :محمد الرازي  ،مختار الصحاح ج  ، 1 :ص  ، 218 :أحمد الفيومي ،املصباح املنير ،معجم مقاييس اللغة ،ج  ، 2 :ص . 253 :
( )2الفلكي  :حسن  ،أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية  ،ص . 23
( )3ينظر  :مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار  ،املعجم الوسيط ،ج  ، : 1ص . 181 :
( )4ينظر  :ابن منظور جمال الدين  ،لسان العرب ج  ، 10:ص  ، 85 :الفيومي ،املصباح املنير ج  ، 1 :ص .61 :
( )5ينظر  :الدوسري ياسر أحكام مستحضرات (موقع الشيخ ياسر الدوسري  ) https://www.aldosry.net/pageother-15.html :ص . 7 :
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ُ
فهي أي منتج أو خليط من املنتجات أعد لوضعه بشكل مباشر على مختلف األجزاء الخارجية لجسم اإلنسان ؛ مثل البشرة ،أو
الشعر ،أو األظافر ،أو الشفاه ،أو األعضاء التناسلية الخارجية ،أو على األسنان واألغشية املخاطية لتجويف الفم ،لتنظيفها  ،أو
تعطيرها  ،أو تغيير مظهرها  ،أو تحسين روائح الجسم  ،أو حمايتها أو االحتفاظ بها في حالة جيدة.
تعريف البهائم :
البهائم  :جمع بهيمة وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر ،وكل حيوان ال يميز فهو بهيمة ،والجمع " بهائم "()1
مشروعية التجمل:
ً
ً
إن دين اإلسالم يحث على الجمال ملا جاء في الحديث (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصالة
والسالم  :إن هللا جميل يحب الجمال)( )2وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بتغيير الشيب بقوله (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) () 3
وندب النبي صلى هللا عليه وسلم بترجيل الشعر فقال صلى هللا عليه وسلم ( :من كان له شعر فليكرمه ) ( ،)4قال الحافظ ابن حجر :
" قال ابن بطال  " :الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها "()5
والجمال الذي ال تصحبه مخيلة ممدوح في اإلسالم ،فقد أخرج أبو داود عن أبي األحوص عن أبيه قال :أتيت النبي صلى هللا عليه
وسلم في ثوب دون ،فقال ألك مال ،قال نعم ،قال من أي املال ،قال قد آتاني هللا من اإلبل والغنم والخيل والرقيق ،قال :فإذا أتاك هللا
ماال فلير أثر نعمة هللا عليك وكرامته )(.)6
قال املناوي في فيض القدير " :وذلك بأن يلبس ثيابا تليق بحاله نفاسة وصفاقة ونظافة ليعرفه املحتاجون للطلب منه ،مع
رعاية القصد وتجنب اإلسراف)7(74 " ...

املبحث الول  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم
اللبن إما أن يكون من حيوان مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم ،ولذا أبين في هذا املبحث بيان حكم استخدام ألبان الحيوانات
في تصنيع مستحضرات التجميل ،وفيه مطلبان .
املطلب الول  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم  ،وفيه ثالث مسائل .
املسألة الولى  :طهارة لبن مأكول اللحم
َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ ْ ُ
ْ
َّ
)
75
(
لبن الحيوان الحي مأكول اللحم كاإلبل والبقر والغنم طاهر بال خالف  ،لقوله تعالى { :و ِإن لكم ِفي األنع ِام ل ِعبرة نس ِقيكم ِمما ِفي
ً
ُب ُطو ِن ِه ِم ْن َب ْين َف ْر ٍث َو َدم َل َب ًنا َخ ِال ً
صا َسا ِئ ًغا ِلل َّش ِارِب َين} [النحل . ]66 :إال أن الفقهاء اختلفوا في طهارة لبن بعض الحيوانات  ،تبعا الختالفهم
ٍ
ِ
ً
)
9
(
76
في حل أكلها  ،فما حل أكله كان لبنه طاهرا  ،قال ابن قدامة  " :حكم األلبان حكم اللحمان " ومن ذلك لبن الفرس طاهر حالل عند

( )1ينظر  :الفيروزآبادي مجد الدين ،القاموس املحيط ،ج  ، 1 :ص  ،1398 :ابن منظور  ،لسان العرب ج  ، 12 :ص  ، 56 :الفيومي ،املصباح املنير  ،ج  ، 1 :ص
.38 :
( )2أخرجه مسلم في كتاب اإليمان ن باب تحريم الكبر وبيانه رقم (  ، )91ج  1ص . 93 :
( )3أخرجه مسلم في كتاب اللباس و الزينة  ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد رقم ( ، )2102ج  ،3 :ص .1662 :
( )4أخرجه أبو داود في كتاب الترجل  ،باب في إصالح الشعر رقم ( )4165ج  . 125 :4وقال األلباني في صحيح سنن أبي داود :حسن صحيح  ،حديث رقم ( )4163ج
:1:ص.2
( )5العسقالني أحمد بن علي  ،فتح الباري ج  ، 10 :ص . 368 :
( )6أخرجه أبو داود في كتاب اللباس  ،باب فى غسل الثوب وفى الخلقان رقم ( ) 4065ج  ، 4 :ص  ، 90 :قال األلباني في صحيح سنن أبي داود :صحيح  ،حديث
رقم ( )4063ج  : 1 :ص . 2
( )7املناوي عبد الرؤوف  ،فيض القدير  ،ط  ، 1ج  ، 1 :ص . 235 :
( )8ينظر  :الكاساني عالء الدين أبي بكر بن مسعود  ،بدائع الصنائع  ،ج  ، 1:ص  ، 63ج  ، 5 :ص  ، 43 :ابن عابدين محمد أمين بن عمر ،حاشية ابن عابدين،
ج  ،1 :ص  ، 138 :الدسوقي الشيخ شمس الدين محمد عرفة  ،حاشية الدسوقي  ،ج  1 :ص  ، 51 - 50 :البهوتي منصور بن يونس  ،كشاف القناع  ،ج  ، 1 :ص
 ، 194 :الرملي  ،محمد بن أحمد  ،نهاية املحتاج  ،ج  ، 1 :ص .، 227 :
( )9ابن قدامة عبد هللا ،املغني  ،ج  ،13 :ص . 319 :
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الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية  ،واختلف النقل عن أبي حنيفة فروى الحسن عنه الكراهة في سؤره كما في لبنه
 ،وقيل  :ال بأس بلبنه  ،ألنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد .)10(77
ولبن الفرس نجس عند املالكية بناء على تبعية اللبن للحم ،فقد قالوا  :لبن غير اآلدمي تابع للحمه في الطهارة بعد التذكية فإن كان
ً
لحمه طاهرا بعد التذكية وهو املباح واملكروه األكل فلبنه طاهر وإن كان نجسا بعد التذكية وهو محرم األكل فلبنه نجس ،والفرس
من الحيوانات املحرمة عندهم . )11(78
ا ملسألة الثانية :حكم استعمال مواد مصنعة من الطعمة في التنظيف
يوجد بعض املنتجات املصنعة من أنواع من األطعمة فهناك الصابون املستخدم في صناعته اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع
من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من األطعمة املحترمة ،فهل يجوز استخدامها في التنظيف ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول األول :يجوز استعمال املواد الغذائية في التنظيف وما يشابهه ،وهذا قول الحنفية ( ، )12والشافعية ( )13ورواية عن اإلمام مالك
( ، )14ورواية عن اإلمام أحمد (. )15
ً
جاء في الفتاوى الهندية  " :وفي نوادر هشام رحمه هللا تعالى سألت محمدا رحمه هللا تعالى عن غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد
الطعام مثل الغسل باألشنان فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه هللا تعالى لم ير بأسا بذلك وأبو يوسف رحمه هللا تعالى كذلك وهو قولي"(،)16
وفي الفواكه الدواني  " :اإلباحة وهي مروية عن مالك رض ي هللا عنه فإنه قال في الجلبان( ،)17والفول وما أشبهه  :ال بأس أن يتوضأ به
ويتدلك به في الحمام "( ، )18و في تحفة املحتاج " يجوز التدلك وغسل األيدي بالنخالة ودقيق الباقال ونحوه ا هـ" ( )19وفي املغني  " :قيل
ألبي عبد هللا (اإلمام أحمد)  :ما تقول في غسل اليد ُّ
بالنخالة؟ فقال  :ال بأس به ،نحن نفعله " (. )20
فإن في هذه النصوص مما ذكره الفقهاء أن استعمال بعض األطعمة في غسل اليدين جائز وإذا كان يجوز التنظف بذات بعض
األطعمة فيجوز ما صنع منها من صابون أو شامبو .
)
21
(
القول الثاني :أنه يكره استعمال الطعام في التنظيف ،وهذا القول هو املعتمد عند املالكية وهو قول الحـنابلة ،إال أن الحنابلة
خصوا الكراهة بما يقتات من الطعام (. )22
قال في حاشية العدوي " :وكره غسل اليد بش يء من الطعام كدقيق الحنطة أو بش يء من دقيق القطاني كراهة تنزيه وقيل كراهة
تحريم وكذلك كره غسل اليد بالنخالة وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة " ( ،)23وفي كشاف القناع " :ويكره غسل يديه بطعام
وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقالء ونحوه ،قال الشيخ  :امللح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت فعليه ال يكره الغسل به وال
بأس بغسل اليدين بنخالة ألنها ليست قوتا " (.)24
ً
فالقول املشهور عند املالكية هو القول بالكراهة بال تخصيص نوع عن نوع بينما نجد أن الحنابلة خصوا الكراهة بما كان قوتا .

( )10ينظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج  ، 5 :ص  ، 216 :ابن الهمام محمد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،ج  ، 8 :ص ، 421 :الشربيني محمد بن محمد
الخطيب ،مغني املحتاج  ،ج  ،1 :ص ، 80 :ابن قدامة عبدهللا ،املغني  ،ج  ، 13 :ص  ، 324 :الرملي  ،نهاية املحتاج ،ج  ، 1 :ص . 227
( )11ينظر  :صالح بن عبد السميع األزهري  ،جواهر اإلكليل ج  ، 1 :ص  ، 218 ، 9 :الدسوقي  ،حاشية الدسوقي  ،ج  ، 1 :ص .51 - 50 :
( )12ينظر  :ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم  ،البحر الرائق  ،ج  ، 8 :ص  ، 209 :نظام وجماعة في علماء الهند األعالم  ،الفتاوى الهندية  ،ج  ، 5 :ص . 337 :
( )13ينظر  :الهيتمي أحمد بن محمد بن علي  ،تحفة املحتاج  ،ج  ، 2 :ص  ، 259 :ج  ، 1 :ص . 177 :
( )14ينظر :القرافي أحمد بن إدريس  ،الذخيرة  ،ج  ، 13 :ص  ، 259 :النفراوي أحمد بن غنيم  ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )15ينظر  :ابن قدامة عبد الرحمن  ،الشرح الكبير  ،1 ، ،ج  ،21 :ص  ، 373 :ابن قدامة عبدهللا  ،املغني  ،ج  ، 10 :ص . 218 :
( )16الشيخ نظام وجماعة في علماء الهند األعالم  ،الفتاوى الهندية  ،ج  ، 5 :ص . 337 :
(ْ )17
ُ َّ
الجل َبان  :هو َّ
الخل ُر (الجزري ،النهاية في غريب الحديث  ،ج  ، 1 :ص )784 :
بالتخفيف َ :ح ٌّب كاملاش ويقال له أيضا
( )18النفراوي ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )19الهيتمي  ،تحفة املحتاج  ،ج  ، 2 :ص . 259 :
( )20ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 10 :ص 218 :
( )21ينظر  :القرافي  ،الذخيرة  ،ج  ، 13 :ص  ، 259 :النفراوي  ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )22ينظر  :املرداوي علي بن سليمان  ،اإلنصاف  ،ج  ، 21 :ص  ، 358 :البهوتي  ،كشاف القناع  ،ج  ، 5 :ص . 172 :
( )23العدوي  ،حاشية العدوي على شرح الكفاية  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )24البهوتي ،كشاف القناع ج  ، 5 :ص . 172 :
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أدلة القول الول :
الدليل الول :قول هللا تعالى :ﱡ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ (سورة البقرة . )29:
قال الشوكاني " :اعلم أن األصل في كل ش يء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات كما يفيده قوله عز وجل:
ﱡ ﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﱠ (سورة البقرة  ،)29:وإذا كانت هذه األعيان املخلوقة املوجودة في األرض لنفع الناس
جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاؤا حتی يقوم الدليل الصحيح الناقل عن حكم األصل فيجب الرجوع إليه والعمل به" (. )25
الدليل الثاني :أن التنظف والتجمل من األمور املشروعة التي جاءت الشريعة بطلبها والحث عليها ،وليس في استعمال األطعمة ألغراض
ً
التنظيف ونحوه إهدار لها ،بل استغالل لها في حاجة مطلوبة شرعا .
أدلة القول الثاني:
)
26
(
الدليل الول :أن ذلك يفض ي إلى خلطها باألدناس واألنجاس فنهي عنه كما ينهی عن إزالة النجاسة بها .
الدليل الثاني :أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أمر بلعق األصابع والصحفة وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة األذى عنها كل ذلك خشية
أن يضيع ش يء من القوت ،والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه ،وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل الشيطان (.)27
الترجيح:
الراجح القول بجواز استعمال املواد الغذائية التي ليست من القوت في التنظيف وما يشابهه مع الكراهة إذا كان غيرها يقوم
مقامها ،وأما إذا لم يوجد ما يعين على التنظف سوى ما كان من جنس األطعمة ،أو دعت الحاجة إليه فال كراهة .
وعلى هذا يجوز استعمال الصابون الذي يصنع من اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من األطعمة
املحترمة ،لعدم ما يمنع ذلك شرعا ،واألصل في األشياء اإلباحة إال ما قام دليل على حرمته ،قال هللا تعالى :ﱡ ﳓﳔ ﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳜﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﱠ (سورة الجاثية  ،)13:وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  " :يجوز لك أن
ﳚﳛ ﳝ
تغتسل بالشامبو مع املاء ولو كان مخلوطا بليمون أو بيض ،وتغتسل بالصابون واألشنان ونحو ذلك مع املاء ملساعدته على إزالة األوساخ
" ()28
املسألة الثالثة :حكم صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم
ُ
اتجهت العديد من الشركات املصنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة لتضمين اللبن أو الحليب في العديد من منتجاتها وجعله
مادة أساسية في صناعة الكثير من املرطبات  ،فهل يجوز ذلك؟
ً
بناء على ما ذكره أهل العلم في جواز استخدام املطعومات في التنظف فيجوز استخدام املستحضرات التجميلية املستخدم في
صناعتها ألبان الحيوانات مأكولة اللحم ويدل على ذلك األدلة اآلتية :
ً
الدليل الول :عدم ما يمنع ذلك شرعا  ،واألصل في األشياء اإلباحة إال ما قام دليل على حرمته .
ﲩﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﱠ (سورة النحل  )5:فاهلل عز
ﲪ
الدليل الثاني :قال هللا عز وجل :ﱡ ﲨ
ً
وجل خلق الحيوان ملنفعة اإلنسان وكل ما يؤدي إلى زيادة املنفعة منه وليس فيه ضرر فيعد مباحا ،ومنه مستحضرات التجميل .
الدليل الثالث :يجوز لإلنسان االنتفاع بالحيوان على أي وجه يمكن له االنتفاع به عليه مالم يخالف ذلك تعاليم شرع هللا عز وجل،
فجميع ما خلق هللا في هذا الكون من الحيوان والنبات والجماد خلقه هللا تعالى لإلنسان لالنتفاع أو االعتبار أو االبتالء ،قال هللا تعالى:
ﳜﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﱠ (سورة الجاثية  ،)13:وقال تعالى :ﱡ ﲺ ﲻ
ﱡ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳝ

ﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﱠ (سورة البقرة  ، )29:فبمقتض ی هذا التسخير أو التمليك فقد أحل هللا تعالى لإلنسان االنتفاع
بالحيوانات واستخدامها في شؤونه ومصالحه .قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه هللا في املخلوقات عموما " :فإذا نظرنا إليها من
( )25الشوكاني محمد بن علي ،السيل الجرار  ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،ج  ، 1 :ص .493 :
( )26ينظر  :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ،املستدرك على فتاوى ابن تيمية ، .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( د ناشر  1418 ،هـ  1998م ) ج  ،1 :ص . 172 :
( )27ينظر  :املرجع السابق .
( )28ينظر  :الدويش أحمد بن عبد الرزاق  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،ج  ،24 :ص . 108 :
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جهة أنها كلها خلقت ملصالحنا ،وأنها مسخرة لنا ،وأن عناصرها ومواردها وأرواحها قد مكن هللا اآلدمي من استخراج أصناف املنافع
منها ،عرفنا أن هذه االختراعات الجديدة في األوقات األخيرة ،من جملة املنافع التي خلقها هللا لبني آدم فيها ،فسلكنا بذلك كل طريق
نقدر عليه من استخراج ما يصلح أحوالنا منها ،بحسب القدرة" ( ،)29والبهائم من جملة ما خلق هللا  .ومن االنتفاع بالحيوان صنع
الجيالتين ( )30من أجزاء الحيوان وهي مادة التي تستخدم في الكريمات واألطعمة وبعض األدوية وقد صدر قرار مجلس املجمع الفقهي
اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي ،في دورته الخامسة عشرة ،املنعقدة بمكة املكرمة بجواز استعمال الجيالتين املستخرج من املواد
َّ
املباحة ،ومن الحيوانات املباحة ،املذكاة تذكية شرعية (.)31
فالكريمات والجل التي تنتج من مادة الجيالتين الحيواني التي أخذت من حيوان مأكول اللحم مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة ويجوز
استعمالها في التجميل ،وال فرق بين استخراجها من أي جزء من أجزاء الحيوان الطاهر من لحم أو لبن أو غيرهما .
املطلب الثاني :صنع مستحضرات التجميل من البان البهائم غير مأكولة اللحم :وفيه مسألتان
املسألة الولى :الحكم الشرعي في حليب التان من حيث طهارته ونجاسته:
اختلف العلماء في هذه املسألة على قولين:
)
35
(
)
34
(
)
33
(
)
32
(
القول الول :أن لبن األتان نجس ،وهو ظاهر الرواية عند الحنفية  ،وقول املالكية  ،والشافعية  ،والحنابلة .
القول الثاني :أنه لبن األتان طاهر ،وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية ( ، )36ووجه عند الشافعية (. )37
دليل القول الول :أن اللبن يتولد من اللحم فصار مثله ،ولحم الحمر األهلية نجس لحديث أنس بن مالك رض ي هللا عنه أن منادي
النبي صلى هللا عليه وسلم نادى إن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس ) ()38
دليل القول الثاني :القياس على عرق الحمار فإنه طاهر عندهم فكذلك لبنه  ،ألن كال منهما متولد منه (.)39
الترجيح:
الراجح القول األول بنجاسة لبن األتان وأما قياس لبن األتان على عرق الحمار فيه نظر؛ ألنه قياس على مسألة مختلف فيها
والخالف فيها كالخالف في اللبن .
املسألة الثانية :استحالة اللبن وتحوله من لبن على القول بنجاسته إلى مستحضرتجميل هل يكسبه الطهارة ؟
هذه املسألة يبحثها الفقهاء في النجاسة العينية إذا استحالت هل تطهر ،وقبل بيان حكم املسألة اذكر تعريف االستحالة:
االستحالة في اللغة :كل ش يء تغير عن االستواء إلى العوج ،فقد حال في معنی واستحال وهو مستحيل (. )40
ً
واصطالحا :انقالب حقيقة إلى حقيقة أخرى )41(.
فهي انقالب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحول املواد النجسة أو املتنجسة إلى مواد طاهرة ،وتحول املواد املحرمة إلى
ً
مواد مباحة شرعا (. )42
( )29السعدي عبدالرحمن بن ناصر ،الواعد الحسان للسعدي( ،الرياض  :مكتبة الرشد  1420هـ ) ط  ، 1 :ص .142 :
( )30الجيالتين  :مادة شبه زاللية لينة لزجة غير قابلة للذوبان في املاء تستخرج من عظام الحيوان وأنسجته بإغالئه الطويل في املاء ( انظر  :املعجم الوسيط ج 1
ص)150
( )31جميل أبو سارة  ،قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة الدورة األولى ( 1398هـ)  -الدورة التاسعة عشرة (1428هـ )
( )32ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ، 1ص  ، 114 :محمود بن أحمد البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 1ص . 147 :
( )33ينظر  :محمد املغربي املعروف بالحطاب  ،مواهب الجليل 1 ،ج  ، :ص  ، 129 :محمد عليش  ،منح الجليل  ،ج  ،1 :ص . 48 :
( )34ينظر  :الشربيني  ،مغني املحتاج  ،ج  ،1 :ص  ، 62 :الرملي  ،نهاية املحتاج . 74 /4
( )35ينظر  :ابن مفلح  ،املبدع ج  ،9 :ص  ، 194 :ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 13 :ص ، 319 :
( )36ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ، 114 /1البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج ، 1ص .147 :
( )37ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ، 2 :ص .569 :
( )38أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  ،باب لحوم الحمر اإلنسية رقم ( ) 5528ج  ، 5 :ص . 2103 :
( )39ينظر  :النووي  ،املجموع ج  9ص . 254
( )40ينظر  :الفيروزآبادي  ،القاموس املحيط  ،ج  ، 1 :ص  ، 1278 :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج  ، 11 :ص . 184 :
( )41ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين  ،ج  ، 1 :ص . 291 :
( )42ينظر  :الزحيلي وهبة  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  0دمشق  :ج  ، 7 :ص . 211 :
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خالد العسكر

مسألة استحالة العين النجسة هل تكسبها الطهورية ؟
اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صـارت خال بنفسـها من غير فعل فاعل .أما غير الخمر من النجاسـات فهو محل خالف بينهم
في طهارتها باالستحالة على قولين:
)
43
(
القول األول :أن استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى تكسبه الطهارة  ،وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن  ،واملالكية وقيدوا
ذلك إذا استحال إلى صالح ( ، )44وهو رواية عند الحنابلة ( ،)45وهو قول الظاهرية ( ،)46وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية (، )47
وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية (. )48
ً
القول الثاني :أن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة ال تصيره طاهرا إال الخمر إذا تخللت بنفسها،
وممن قال بهذا القول أبي يوسف من الحنفية ( ،)49وهو قول الشافعية ( ، )50ورواية عند الحنابلة(.)51
أدلة القول الول :
استدلوا بأدلة من السنة والقياس واالستقراء:
الدلة من السنة:
 .1حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ( :واملسك أطيب الطيب )(). 52
ً
وجه الداللة :أن املسك كان دما وقد تغير فصار طاهرا (. )53
 .2حديث عبدهللا بن عباس رض ي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ( :أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (. )54
وجه الداللة :أن الجلد بعد الدبغ يطهر .
الدليل من القياس:
ً
خال ،وجلود امليتة إذا دبغت والجاللة إذا حبست) 55(.
القياس على الخمرة إذا انقلبت
قال ابن القيم " :فالقياس الصحيح :تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ،وقد" نبش النبي صلى هللا عليه وسلم قبور
املشركين من موضع مسجده" ولم ينقل التراب  ،وقد أخبر هللا سبحانه عن اللبن أنه (يخرج من بين فرث ودم) ،وقد أجمع املسلمون
على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ،ثم حبست ،وعلفت بالطاهرات :حل لبنها ،ولحمها ،وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت باملاء النجس،
ثم سقيت بالطاهر :حلت؛ الستحالة وصف الخبث ،وتبدله بالطيب ،وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا :صار نجسا ،كاملاء،
ً
ً
ً
والطعام إذا استحال بوال ،وعذرة ،فكيف أثرت االستحالة في انقالب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقالب الخبيث طيبا ،وهللا تعالى يخرج
الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب " (. )56
الدليل من االستقراء :
ً
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :االستقراء دلنا أن كل ما بدأ هللا بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خال والدم
ً
ً
منيا ،والعلقة مضغة ،ولحم الجاللة الخبيث طيبا وكذلك بيضها ولبنها والزرع املستسقى بالنجس إذا سقي باملاء الطاهر وغير ذلك
( )43ينظر  :ابن جيم  ،البحر الرائق ج  :ا ،ص  ، 239 :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين ج  ،1 :ص . 315 :
( )44ينظر  :أحمد الدر دير  ،الشرح الكبير ( بيروت  :دار الفكر ) ج  ،1 :ص  ، 50 :عليش  ،منح الجليل  ،ج  ،1 :ص . 47 :
( )45ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير  ،ج  ،2 :ص  ، 299 :املرداوي  ،اإلنصاف  ،ج  ،2 :ص . 299 :
( )46ينظر  :ابن حزم  ،املحلى  ،ج  ،1 :ص . 138 :
( )47ينظر  :أحمد بن عبدا لحليم بن تيمية  ،مجموع الفتاوى  ،ج  ، 21 :ص . 481 :
( )48ينظر  :الدويش أحمد بن عبد الرزاق  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،ج  ، 22 :ص . 299 :
( )49ينظر  :ابن نجيم  ،البحر الرائق  ،ج  ،1 :ص  ، 239 :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ،1 :ص . 200 :
( )50ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ،2 :ص  ،574 :نهاية املحتاج  ،ج  ،1 :ص . 247 :
( )51ينظر  :املرداوي  ،اإلنصاف ج  ،2 :ص  299 :املقدس ي  ،الشرح الكبير  ،ج  ، 2 :ص . 299 :
( )52أخرجه مسلم في كتاب األلفاظ واآلداب  ،باب استعمال املسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب رقم (  ) 2252ج  ،4 :ص . 1765 :
( )53ينظر  :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين  ،ج  ، 1 :ص . 225 :
( )54أخرجه الترمذي في كتاب اللباس  ،باب ما جاء في جلود امليتة إذا دبغت رقم (  )1728ج  ، 3 :ص  ، 273والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة  ،باب جلود امليتة ،رقم
(  ) 4241ج  ، 7 :ص  ، 173 :وابن ماجه في كتاب اللباس  ،باب لبس جلود امليتة إذا دبغت رقم ( ) 3609ج  ، 2 :ص  ، 1193 :وصححه األلباني في صحيح سنن
ابن ماجه رقم () 3609
( )55ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير ج  ،2 :ص . 299 :
( )56ابن القيم الجوزية  ،إعالم املوقعين  ،ج  ، 2 :ص . 15 :
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مستحضرات التجميل والدوية من ألبان البهائم ( دراسة فقهية )

خالد العسكر

فإنه يزول حكم التنجس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة  ،وهذا ضروري ال يمكن املنازعة فيه ،فإن جميع األجسام
ً
املخلوقة في األرض فإن هللا يحولها من حال إلى حال ،ويبدلها خلقا بعد خلق وال التفات إلى موادها وعناصرها ،وأما ما استحال بسبب
ً
ً
كسب اإلنسان كإحراق الروث حتی يصير رمادا ووضع الخنزير في املالحة حتی يصير ملحا ،ففيه خالف مشهور ،وللقول بالتطهير اتجاه
" (. )57
الدليل من املعقول:
أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق األعيان فإذا انتفت هذه الحقائق انتفى الحكم معها ،وألن استحالة األعيان أعظم من
استحالة الخمر فاستحالتها تطهر من باب أولى (. )58
أدلة القول الثاني:
 .1عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما قال  :نهی رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أكل الجاللة وألبانها()59
وجه الداللة  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهی عن أكل الجاللة وألبانها ألكلها النجاسة فلو كانت النجاسة تطهر باالستحالة لم
يؤثر أكلها النجاسة ألنها تستحيل (.)60
ً
ً
 .2أنها نجاسة لم تحصل باالستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا استحال قيحا وصديدا (. )61
الترجيح:
القول األول هو القول الراجح فمتی استحال النجس إلى مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة وال معنی للحكم بنجاستها وهي
ً
مادة أخرى ،مادة لها نظير آخر لم يبق للنجاسة اسم وال معنی وهذا حيث زالت النجاسة تماما فلم يبق ال لون وال طعم وال ريح .
املسألة الثالثة  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان غير مأكولة اللحم
بعد أن ترجح لدينا القول أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة فيجوز صنع مستحضرات التجميل
من ألبان غير مأكولة اللحم إذا تحولت إلى مادة أخرى ،ومن ضمن قرارات " املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية"  -وقد بحثت موضوع "
املواد املحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بدولة الكويت ،وذلك في الفترة من 24 - 22من شهر ذي الحجة 1415هـ املوافق  24 - 22من
شهر مايو : - 1995
االستحالة التي تعني انقالب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها  ،تحول املواد النجسة أو املتنجسة إلى مواد طاهرة ،وتحول
ً
املواد املحرمة إلى مواد مباحة شرعا .
وبناء على ذلك:
• الجيالتين املتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره  :طاهر وأكله حالل .
• الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو امليتة يصير طاهرا بتلك االستحالة ويجوز استعماله .
• الجبن املنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان املأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله .
• املراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير ال يجوز استعمالها إال إذا تحققت فيها استحالة الشحم
وانقالب عينه  .أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة (. )62

املبحث الثاني :التداوي بألبان البهائم ،وفيه مطلبان:
املطلب الول :التداوي بألبان اإلبل:

( )57أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  ،الفتاوى الكبرى ،ج  ،1 :ص . 407 :
( )58ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ،1 :ص . 200 :
( )59أخرجه أبو داود في كتاب األطعمة  ،باب النهی عن أكل الجاللة وألبانها رقم ( )3787ج  ، 3ص  ، 412وأخرجه الترمذي في كتاب األطعمة  ،باب ما جاء في أكل
لحوم الجاللة وألبانها رقم ( )1824ج  ، 3 :ص  ، 334 :وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود رقم (. )3785
( )60ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير  ،ج . 299/2
( )61ينظر  :املرجع السابق .
( )62ينظر  :الزحيلي وهبة  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ،ج  ، 7 :ص . 208 :
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لقد شرع اإلسالم التداوي بكل طاهر مباح ،فقد روى أبو داود من حديث أبي الدرداء رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال ( :إن هللا أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء دواء ،فتداووا ،وال تداووا بحرام )(.)63
كما دلت السنة النبوية على جواز التداوي بألبان اإلبل وأنه عالج لبعض األمراض فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رض ي
هللا عنه قال قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا املدينة ( ، )64فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا
من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا اإلبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم
ثم لم يحسمهم حتی ماتوا (. )65
وقد عنون اإلمام ابن القيم في زاد املعاد لهذا الحديث بقوله " :فصل في هديه  -صلى هللا عليه وسلم -في داء االستسقاء وعالجه،
َ
أوجاع الكبد ،وفساد ا ِملزاج .وقال
اللقاح ( )66يشفى
ثم ساق الحديث برواية الصحيحين ،ونقل ابن القيم عن الرازي قوله :لبن ِ
ُّ
ُّ
وأكثرها َّ
أرق األلبانُ ،
وإطالق البطن،
وح َّدة ،وأقلها ِغذاء .فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول،
اللقاح
مائية ِ
اإلسرائيلي ( : )67لبن ِ
ِ
ُ
َ
َّ
بتطرية الكبد ،
وتفتيح السدد ،ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه إلفراط حرارة حيوانية بالطبع ،ولذلك صار أخص األلبان ِ
ً
حديثا ،والنفع من االستسقاء خاصة إذا ُ
استعمل لحرارته التي يخرج بها من َّ
الض ْرع
وتحليل صالبة الطحال إذا كان
وتفتيح ُسددها،
ِ
َ
وإطالقه البطن " ثم نقل عن
الفضول،
مع بول الفصيل ،وهو حار كما يخرج من الحيوان ،فإن ذلك مما يزيد في ملوحته ،وتقطيعه
ِ
َّ
ُّ
َّ
ٌ
صاحب القانون ( ابن سينا ) :وال ُيلتفت إلى ما يقال  :من أن طبيعة اللبن مضادة ِلعالج االستسقاء .قال :واعلم أن لبن النوق دواء نافع
ً
َّ
ُ
ملا فيه من الجالء برفق ،وما فيه من خاصيةَّ ،
وأن هذا اللبن شديد املنفعة ،فلو َّأن إنسانا أقام عليه بدل املاء والطعام ش ِف َى به ،وقد
ِ
ُ
فعوفواُ .
الضرورة إلى ذلكُ ،
وأنفع األبوالَ :ب ْول الجمل األعرابي ،وهو النجيب () 69(" )68
ُج ِر َب ذلك في قوم ُد ِفعوا إلى بالد العرب ،فقادتهم
.
وفي مقال بجريدة االتحاد تتناول دراسة الدكتور محمد مراد في مجال الطب والصحة إلى أنه في املاض ي استخدم العرب حليب
اإلبل في معالجة الكثير من األمراض ومنها :أمراض املعدة ،واألمعاء ،واالستسقاء ،وأمراض الكبد ،وخاصة اليرقان ،وتليف الكبد،
وأمراض الربو وضيق التنفس ،ومرض السكري ،كما استخدم ملعالجة الضعف الجنس ي ،كما أنه يساعد على نمو العظام عند
األطفال ،ويقوي عضلة القلب ،وجاء في دراسته أن أبوال اإلبل استخدمت -كمادة مطهرة للجروح والقروح ،ولنمو الشعر ولتقويته،
وتكاثره ومنع تساقطه )70(.وأوضح باحثون في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أن حليب النوق يحتوي على بروتينات تشبه في
عملها هرمون األنسولين املنظم لسكر الدم إلى جانب العديد من األمالح املعدنية املفيدة كالفسفور واملنجنيز والحديد والبوتاسيوم،
ً
مناسبا لعالج أمراض االستسقاء واليرقان ومشكالت الطحال والسل
ونبه الباحثون إلى أن لحليب اإلبل خصائص طبية كثيرة تجعله
والربو واألنيميا والبواسير ،وتحسين وظائف الكبد وأمراض الربو ومرض السكري وعالج نزالت البرد والنزالت الشعبية إضافة إلى قرحة
املعدة والسرطان وأمراض الكبد والتهاباته (. )71

( )63أخرجه أبو داود في كتاب الطب ،باب في األدوية املكروهة رقم ( )3876ج  ، 2 :ص  . 400:وهو حديث حسن بشواهده (الجزري املبارك بن محمد ابن محمد ،
جامع األصول في أحاديث الرسول  ،ج  ، 7 :ص . 512 :
وهو املَرض َ
الجوى ُ :
الج ْوف إذا َت َ
وداء َ
(ُ َ ْ )64
املدينة  :أي أصابهم َ
طاول (الجزري املبارك بن محمد  ،النهاية في غريب الحديث  ،ج  ، 1 :ص ) 844 :
اجت َووا ِ
( )65أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها رقم ( ) 233ج  : 1ص  ، 92 :ومسلم في كتاب القسامة واملحاربين والقصاص
والديات باب حكم املحاربين واملرتدين رقم ( )1671ج  ، 3 :ص . 1296 :
َ
َ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
( )66اللقحة بالكسر :الناقة ذات لبن ،والفتح لغة ،والجمع ِل َق ٌح ، ،وهي التي ن ِتجت ،فهي لقوح شهرين ،أو ثالثة ،ثم هي لبون بعد ذلك (.انظر  :املصباح املنير / 1
) 287
ً ً َ
ً
ً
( )67إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي كان طبيبا فاضال بليغا عاملا مشهورا بالحذق واملعرفة جيد التصنيف عالي الهمة ويكنی أبا يعقوب .وهو الذي شاع ذكره
وانتشرت معرفته باإلسرائيلي ( انظر  :ابن سيناء  ،القانون في الطب ج  6ص ) 305
( )68النجيب الرحيل من اإلبل أي الذي يرتحله الرجل فيركبه ( انظر  :أحمد رضا  ،معجم متن اللغة ) 206 /4
( )69ابن القيم  ،زاد املعاد  ،ج  ، 4 :ص .42 :
( )70ينظر  :جريدة االتحاد في عددها  9515بتاريخ . 2006 /7/24
( )71مقال" اإلعجاز العلمي في الطب النبوي :التداوي بألبان اإلبل وأبوالها ،لزكريا الحسيني محمد ،نشر على موقع مداد االلكتروني
. http://midad.com/article/197827
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املطلب الثاني :حكم التداوي بألبان التان:
بعد أن تبين لنا في املطلب الثاني من املبحث األول أن لبن األتان نجس عند جمهور العلماء فإن العلماء اختلفوا في جواز
التداوي به بناء على خالفهم في جواز التداوي بالنجس على قولين:

القول الول :يحرم التداوي بألبان األتان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية ( ، )72وهو قول الحنابلة (. )73
قال في مجمع األنهر " :وال يحل شرب لبن األتان بالفتح هي أنثی الحمر األهلية لكون اللبن متولدا من لحم"(. )74
قال ابن قدامة رحمه هللا " :وال يجوز التداوي بمحرم  ,وال بش يء فيه محرم ،مثل ألبان األتن ،جمع أتان وهي أنثی الحمارـ ،ولحم ش يء
من املحرمات" ( ، )75فال يجوز عند الحنفية والحنابلة التداوي بلبن األتان ألنه محرم واالستشفاء بالحرام حرام .
القول الثاني :يجوز التداوي بألبان األتان وهذا قول املالكية ( ، )76والشافعية ( ،)77وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (. )78
قال ابن رشد في البيان والتحصيل " :وقد قال محمد بن بشير( )79عن مالك في لبن الحمارة إنه ال بأس به ،فيحتمل أن يريد أنه ال إعادة
على من صلى به في ثوبه أو بدنه ،أو أنه ال بأس بالتداوي به ملن احتاج إليه مراعاة لالختالف في أكل الحمر " (. )80
قال النووي " :مذهبنا جواز التداوى بجميع النجاسات سوى املسكر " ()81
قال في املحيط البرهاني " :التداوي بلبن األتان إذا أشاروا إليه ال بأس به " (. )82
يظهر من هذا أن التداوي بألبان األتان جائز عند املالكية مراعاة للخالف في جواز أكلها ،والشافعية بناء على قاعدتهم في جواز التداوي
ً
بالنجس إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامه .
أدلة القول الول:
الدليل الول :عن أبى الدرداء رض ي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :إن هللا أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء
دواء فتداووا وال تداووا بحرام) ()83
الدليل الثاني :أن لبنها حرام  ،واالستشفاء بالحرام حرام (.)84
أدلة القول الثاني :
)
85
(
الدليل الول :أن مصلحة العافية والسالمة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة .
الدليل الثاني :استدل الشافعية بقصة العرنيين بناء على قولهم أن بول مأكول اللحم وغير املأكول نجس )86(.
الترجيح:
الراجح القول األول؛ ألن ألبان الحمير محرمة ولم يجعل هللا تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم ،وما استدل به الشافعية من أن
بول اإلبل نجس وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم العرنيين بشربه للتداوي مع نجاسته مردود بأن لبن اإلبل طاهر وليس بنجس ألن النبي
( )72ينظر  :ابن نجيم  ،البحر الرائق  ،ج  ، 8 :ص  ، 209 :البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص . 240 :
( )73منصور بن يونس البهوتي  ،شرح منتهی اإلرادات  ،ح  ، 3 :ص  ، 412 :ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 9 :ص . 338 :
( )74شيخ زاده  ،مجمع األنهر  ،ج  ، 4 :ص . 181 :
( )75ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 9 :ص . 338 :
( )76ينظر  :محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي  ،البيان والتحصيل ج  ، 1 :ص  ، 165 :الحطاب  ،مواهب الجليل  ،ج  ، 1 :ص . 398 :
( )77ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ، 53 : 9 :الشربيني  ،مغني املحتاج  ،ج  ،4ص . 188 :
( )78البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ،5 :ص . 240 :
( )79أبو عبد هللا َّ
محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل :القاض ي الفاضل الفقيه العالم العامل  ،من علماء املالكية  ،تولى قضاء قرطبة وبعدله يضرب املثل ،روى
عن مالك وعنه جماعة ،توفي سنة  198هـ ( انظر  :شجرة النور الزكية في طبقات املالكية ) 94 / 1
( )80القرطبي  ،البيان والتحصيل  ،ج  ، 1 :ص . 165 :
( )81النووي  ،املجموع  ،ج  ، 9 :ص . 53 :
( )82البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص . 240 :
( )83أخرجه أبو داود في كتاب الطب  ،باب في األدوية املكروهة رقم ( )3874ج  ، 4 :ص  ، 6 :قال السيوطي في الجامع الكبير  " :وقال ابن امللقن في تحفة املحتاج
( : )9/2إسناد صحيح  .وأخرجه الطبرانى ( ، 254/24رقم  ، )649قال الهيثمی ( : )86/5رجاله ثقات" .
( )84ينظر  :البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص .240 :
( )85ينظر  :عبد العزيز بن عبدالسالم السلمي  ،قواعد األحكام في مصالح األنام ( بيروت  :دار الكتب العلمية ) ج  ، 1 :ص . 108 :
( )86ينظر  :املاوردي علي بن محمد  ،الحاوي الكبير  ،تحقيق :الدكتور محمود مطرجي (بيروت  :دار الفكر1414 ،ه ) ج  ، 2 :ص  ، 579 :النووي  ،املجموع  ،ج :
 ، 9ص . 45 :
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صلى هللا عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال االبل والنجس ال يباح شربه ولو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا
الصالة ( ،)87وال يصح أن يقال إنما أذن في شرب أبوال اإلبل للتداوي لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ( :فتداووا وال تداووا بحرام)
وقول عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه في السكر  ( :إن هللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) (. )88

الخاتمة:
الحمد هلل وحده  ،ولصالة والسالم على من ال نبي بعده .....وبعد
فهذه خاتمة البحث وهي تتضمن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج باختصار:
 1ـ إن دين اإلسالم يحث على الجمال الذي ال تصحبه مخيلة .
 2ـ إن الحليب من أهم املواد التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل وتنظيف البشرة  ،وذلك ألن الحليب له أثر في تجديد الخاليا
والتخفيف من حدة االلتهابات .
 3ـ يجوز استعمال الصابون الذي يصنع من اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من األطعمة املحترمة،
لعدم ما يمنع ذلك شرعا
 4ـ يجوز استخدام املستحضرات التجميلية التي تصنع من ألبان الحيوانات مأكولة اللحم .
 6ـ اختلف العلماء في استحالة العين النجسة إلى مستحضر تجميل هل تكسبها الطهورية والقول الراجح أنه متی استحال النجس إلى
مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة وال معنی للحكم بنجاستها .
 7ـ يجوز صنع مستحضرات التجميل من ألبان األتان بعد استحالتها إلى مستحضر لم يبق للنجاسة لون وال طعم وال ريح .
 8ـ لبن الحيوان الحي مأكول اللحم طاهر بال خالف  ،ويجوز التداوي بألبان اإلبل وأنه عالج لبعض األمراض .
 9ـ اختلف العلماء في نجاسة لبن األتان وحكم التداوي به والراجح نجاسته وحرمة التداوي به ؛ ألن هللا لم يجعل شفاء عباده بما حرم
عليهم.
التوصية:
بحث املنتجات الجديدة املستخلصة من بقية أجزاء الحيوانات غير اللبن.
املراجع:
 .1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم( ،ب ت) الفتاوى الكبرى ،مصر ،دار الكتب الحديثة .
 .2ابن تيمية ،أحمد بن عبدالحليم1404( ،ه) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم،جمع وترتيب :الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
النجدي الحنبلي ،القاهرة ،مكتبة النهضة الحديثة .
 .3ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد1349(،ه) املحلى ،مصر ،ط ( )1مصر ،دار الطباعة املنيرية .
 .4ابن رشد ،محمد بن أحمد بن محمد1409(،ه) بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،ط ( ، )1بيروت ،دار الجيل .
 .5ابن رشد ،محمد بن أحمد1408(،ه) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل املستخرجة ،ط ( ،)2بيروت ،
دار الغرب اإلسالمي .
 .6ابن سينا ،الحسين بن علي  )1999(،القانون في الطب ،ط ( )1بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .7ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا 1399(،ه) معجم مقاييس اللغة ،بيروت  ،دار الفكر .
 .8ابن القيم ،محمد بن أبي بكر الدمشقي )1968(،إعالم املوقعين عن رب العاملين  ،ط ( )1القاهرة  ،مكتبة الكليات األزهرية .
 .9ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر1423(،ه) رد املحتارعلى الدراملختارشرح تنويرالبصار (،د ط ) ،الرياض  ،دار عالم الكتب
 .10ابن القيم ،محمد بن أبي بكر الدمشقي 1412(،ه) زاد املعاد في هدي خير العباد  ،ط ( ، )25بيروت ،مؤسسة الرسالة .
ُْ
 .11ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد 1406(،ه) املغني  ،ط ( ،)1مصر دار هجر .
 .12ابن قدامة ،عبد الرحمن املقدس ي1415(،ه) الشرح الكبير ،ط ( ،)1مصر ،دار هجر .
( )87انظر  :ابن قدامة  ،املغني ج  2ص . 492
( )88أخرجه البخاري في كتاب األشربة  ،باب شراب الحلوى والعسل .
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 .13ابن ماجه ،محمد بن يزيد بن عبد هللا القزويني1395(،ه) سنن ابن ماجه ( ،د ط ) ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي .
 .14ا بن مفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا 1397(،ه) املبدع في شرح املقنع ( ،ط  ) 1املكتب اإلسالمي .
 .15ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم1374(،ه) لسان العرب ( ،د ط ) بيروت  ،دار صادر.
 .16ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم1413(،ه) البحرالرائق شرح كنز الدقائق ،ط ( )3بيروت ،دار املعرفة .
 .17األزهري ،صالح بن عبد السميع( ،ب ت) جواهراإلكليل شرح مختصرخليل  ،دار الفكر ،بيروت .
 .18األزهري ،أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي املالكي )1955(،الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد
عبد الرحمن القيرواني ،ط ( ،)3مصر ،مصطفى البابي الحلبي .
 .19األلباني  ،محمد ناصر الدين 1399(،ه) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل ،ط ( )1بيروت ،املكتب اإلسالمي .
 .20األلباني ،محمد بن ناصر الدين( ،د ت ) صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ( ،د ط ) ،دمشق املكتب اإلسالمي .
 .21األلباني ،محمد بن ناصر الدين 1417(،ه) صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،ط (  )1الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .22األلباني ،محمد بن ناصر الدين1421(،ه) صحيح وضعيف سنن أبي داود ،ط ( ، )2الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .23األلباني ،محمد بن ناصر الدين1420(،ه) صحيح وضعيف سنن الترمذي ،ط ( ،)1الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .24األلباني ،محمد بن ناصر الدين1409(،ه) صحيح وضعيف سنن النسائي  ،ط ( ( )1د م ) مكتبة التربية العربي لدول الخليج .
 .25البخاري ،محمود بن أحمد1424(،ه) املحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ط ( ، )1بيروت  ،دار إحياء التراث العربي .
 .26البهوتي ،منصور بن يونس ( ،د ت ) كشاف القناع عن متن اإلقناع  ( ،د ط ) الرياض مكتبة النصر الحديثة .
 .27البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي( ،د ت) السنن الكبرى ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر.
 .28الترمذي ،أبو عيس ی محمد بن َس ْورة  )1998(،جامع الترمذي ( ،د ط ) بيروت ،دار الغرب اإلسالمي .
 .29الجرجاني ،علي بن محمد بن علي 1407(،ه) التعريفات ،ط ( ،)1بيروت  ،دار عالم الكتب .
 .30الجزري ،املبارك ابن محمد ابن محمد ،املعروف بابن األثير1383(،ه) النهاية في غريب الحديث والثر ( ،د ط ) بيروت  ،دار إحياء
التراث العربي .
 .31الجزري ،املبارك بن محمد )1969(،جامع الصول في أحاديث الرسول ،ط ( ، )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .32الحسيني ،زكريا ،اإلعجازالعلمي في الطب النبوي :التداوي بألبان اإلبل وأبوالها  ،لزكريا الحسيني محمد ،نشر على موقع مداد
االلكترونيhttp://midad.com/article/197827
 .33الحطاب ،محمد املغربي 1423(،ه) مواهب الجليل لشرح مختصرخليل ،الرياض (د ط )  ،دار عالم الكتب ،الرياض .
 .34الدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد 1424(،ه) سنن الدارقطني ،ط ( ،)1بيروت  ،مؤسسة الرسالة .
 .35الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفة( ،د ت) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر .
 .36الدوسري ،ياسر ،أحكام مستحضرات ،موقع ياسر الدوسري . https://www.aldosry.net/pageother-15.html :
 .37الدويش ،أحمد بن عبد الرزاق1421(،ه) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ط ( ،)2الرياض ،رئاسة إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء .
 .38الرازي : ،محمد بن أبي بكر(،ب ت) مختارالصحاح  ،بيروت  ،دار القلم .
 .39رضا ،أحمد1380( ،ه) معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة ،ط ( ، )1بيروت  ،دارمكتبة الحياة .
 .40الرملي ،محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين1386(،ه) نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى
الحلبي .
 .41الزحيلي ،وهبة  ( ،د ت ) الفقه اإلسالمي وأدلته( ،د ط ) دمشق  ،دار الفكر .
 .42الزيات ،إبراهيم مصطفى  ،وأحمد وحامد عبد القادر ومحمد النجار ،املعجم الوسيط  ،دار الدعوة .
 .43الشربيني ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب( ،د ت) مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ( ،د ط ) بيروت ،دار
الفكر.
 .44السجستاني ،سليمان بن األشعث1388(،ه) سنن أبي داود  ،ط ( )1سوريا ،دار الحديث .
 .45السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر  )1420(،القواعد الحسان لتفسير القرآن ،ط ( )1الرياض ،مكتبة الرشد .
 .46السلمي ،عز الدين عبد العزيز بن عبدالسالم ( ،ب ت) قواعد الحكام في مصالح النام  (،د ط ) ،بيروت  ،دار الكتب العلمية .
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 .47السيواس ي ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ثم السكندري1389(،ه) فتح القدير ،ط ( )1مصر  ،مصطفى البابي الحلبي .
 .48الشوكاني ،محمد بن علي( ،ب ت) السيل الجراراملتدفق على حدائق الزهار  ،ط (، )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .49الشيباني ،عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل 1421(،ه) املسند ،ط ( ، )1بيروت مؤسسة الرسالة .
َ
 .50عليش ،محمد ( ،د ت ) ُمن ُح الجليل شرح على مختصرسيدي خليل ،بدون اسم الناشر.
 .51الفكي ،حسن بن أحمد 1425(،ه) أحكام الدوية في الشريعة اإلسالمية ،ط ( ، )1الرياض ،مكتبة دار املنهاج .
 .52الفيروزآبادي مجد الدين( ،د ت ) القاموس املحيط ( ،د ط ) مصر ،مطبعة السعادة .
 .53الفيومي أحمد بن محمد بن علي املقري ( ،د ت ) املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبيرلل رافعي ( ،د ط ) بيروت  ،املكتبة العلمية.
 .54القرافي ،أحمد بن إدريس )1994(،الذخيرة ،ط ( )1بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .
 .55الكاساني ،عالء الدين أبي بكر بن مسعود1327(،ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط ( ،)1مصر ،شركة املطبوعات العلمية.
 .56الكليبولي ،عبد الرحمن بن محمد  )1998(،مجمع النهر في شرح ملتقى البحر ( د ط ) ،بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .57املاوردي ،أبوالحسن علي بن محمد(1414ه) الحاوي الكبير ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر .
 .58املباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم(،د ت) تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي ( ،د ط) بيروت ،دار الكتب العلمية.
 .59مخلوف ،محمد بن محمد )2003( ،شجرة النورالزكية في طبقات املالكية ،ط ( )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .60املرداوي ،عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان1415(،ه) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ط ( )1مصر ،دار هجر .
 .61املوق ،محمد بن يوسف1416(،ه) التاج واإلكليل بحاشية مواهب الجليل ،ط ( )1بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .62نظام وجماعة في علماء الهند األعالم1393(،ه) الفتاوى الهندية ،ط ( )3تركيا ،املكتبة اإلسالمية .
 .63النووي ،محيي الدين بن شرف( ،د ت) املجموع شرح املهذب ( ،د ط ) الفجالة ،املكتبة العاملية .
 .64النووي ،يحيی بن شرف( ،د ت) شرح صحيح مسلم ( ،د ط ) ،الرياض ،رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
 .65النيسابوري ،الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد 1418(،ه) املستدرك على الصحيحين  ،ط ( ،)1بيروت  ،دار املعرفة .
 .66النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري ( ،د ت ) صحيح مسلم ( ،د ط ) ،استنبول ،املكتبة اإلسالمية.
 .67الهيتمي،أحمد بن محمد بن علي ابن حجر1426(،ه) تحفة املحتاج بشرح املنهاج  ،ط ( ،)2بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .68الهيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر1412(،ه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر.
 .69اليحصبي ،أبو الفضل عياض1419(،ه) إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،ط ( ، )1مصر ،دار الوفاء .
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Abstract: Many cosmetic and skin care manufacturers have tended to include milk or milk in many of
their products and make it an essential substance in the manufacture of many moisturizers, which
called for research this issue from a legal point of view, which includes the statement of the purity of
milk animals eating meat, the ruling on the use of these dairy in the manufacture of cosmetics, the
statement of the impurities of milk animals meat, and the rule of using these milks in the manufacture
of cosmetics, and the rule of medicine, and through research the manufacture of cosmetics from the
animals whether it is meat or not eating meat and it is permissible to treat the animal's milk with meat,
and it is not permissible to treat the animal's milk other than meat.
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