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(اجلسد وحكوقه أمنوذجاً)
د .أدلــد سعـود الكسالــة**

د .بساو عبد الكسيه اهللول*
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ملخص

ػو شػف أكلػل وع نػو ظػؿ ايشاظكشػة
تدكر إشػاليٌ ة ايد ارسػة اايششػلةدا ايليٌّػةم ش يشػل هلا ػس ايلسػد ايهر ٌ
ػلف كالتي و
االلتشلع ة كايس لس ة كاالقتصلد ة ،كشػل لػرل ياػذا ايلسػد شػف اشتا و
ػلر تلػلن ش ػلهلن شػ لليػة

ظؿ رسلية اإلسالـ ،كيًشل لرل يس شف اغت و
ايتار ـ نو ِّ
لؿ س لسو أعلؽ ُّ
تيدشػس شػف أف ّػ لليػة ايل ػكر
نو ش شلر ايل لرا اإلاسلا ة اايشلةد ،ايش ّي م.

تاػػدؼ ةلتػػس ايد ارسػػة إي ػ إ ػراز سػػّطة ايػػاص اي ياػػو نػػو اسػػت هلو كتلػػلكز ةشػػكـ اياك ػػة اإلسػػالش ة
ايشهلص ػرا نػػو ظػػؿ لليتػػس اايلليػػة ايهر ػػة ايراةاػػةم ،كنػػو ظػػؿ شػػل كق ػ عّ ػػس شػػف ااتالاػػل و نػػو عليشػػس كةػػك
سللؿ اآلخر ،كاظ انر الشتداد اثلنة ايػاص نػو ايلػاس األد ػو يشهليلػة ليػكؽ اإلاسػلف ،اػلف لريػلن اػل أف
يالػرم األشػػر عّػ ًشػ از ًا نيااػػلو يشػػل يّشك ػػكع شػػف أةش ػة نػػو األي ػػة ايثليثػػة عاػػدشل اغتر ػ اإلاسػػلا ة هػػد

شر ال اإلاسلف كشرالّس.
ايلرو ايهليش ة ايثلا ة ،كايلسد نو ةذه اايششلةدا ايليّ ةم شثِّؿ ايللية ايتو ُّ
نالا

ةذه ايشللكية كازعلن تلله شك هتس نو شلكر ف:

تلكال
األول :ك شثؿ ُّ

ايركا ة اي يا ة ايلا ة كتسلؤالتال اايشللؿ ايتاك اوم.

اءا لد دا شيترلة شف ل ث تار شس ف اياظر ة كايتط ؽ.
والثاني :ايلسد قر ى

Abstract
This study aims to show the authority of HanafiFiqh's text and its scope to comprehend
the contemporary Islamic identity in the current Arab situation, which suffers from certain
incidents occurred to it while making arguments with the other. Due to the expansion of
the literary type dealing with human rights, its significant to look into our Fiqh because
the topic has importance in the third millennium. In this time, humanity felt alienated after
World War II.
This work falls into two points: the first deals with the narrative's potentiality of
comprehension in the Hanafi Fiqh's origin and its rhetoric; The second the body is a new
reading proposed in terms of honor between theory and practice

* أستلذ ششلرؾ ،اّ ة ايشر هة ،للشهة شؤتة.
** للث.
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حتوالت السؤال يف خطاب الفكه احليفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحث األول:

أدبيات الدزاسة وإطازها املسجعي.
املكدمة.

ِّ
تشاؿ ِّ
"تحوالت السؤال في الفقو الحنفـي-الجسـ وحقوهـو
ايشيدشة اإلطلر ايشرلهو ياػذه المحاولة التي ُو ِسمت بـ ُّ
تشس شغكؼ كاقهال ايشهلصر.
أنموذجاً" ،كايتو ُّ

كشػػل دشاػػل الػػلكؿ أف اسػػتكعو ايلل ػػر د ارسػػتال ةػػذه شػػف خػالؿ أسػػتّتس ايخلصػػة ليػػكؽ ايلسػػد ،نإاػػس لػ ُّ
ػؽ ياػػل أف
اتسلءؿ :ةؿ دراسة شثؿ ةذا ايشك كع كتلّ ّس الصر نو لو ااإلشالي ة النظريـةم كصػ ال اي ػلء ايشرلهػو ايشػؤطِّر
ى
شدعشة يليكؽ اإلاسلف؟.
كايشؤسِّس يي ل ل عشّ ة شكصكية ششلرسل
ٌ
كشػػل ايػػذم ل ِّزاػػل عّ ػ ايت ا ػػر شػػف ةػػذه ايزاك ػػة ،كايهال ػػة ػ هض لكاا اػػل ،اكعٌػػة األسػػتّة ايتػػو اشػػف نػػو اي اػػر
اإلسالشو عّ ةلشش االةتشلـ شك كع ليكؽ ايلسد ،عادشل اتيلس ايت ا ر نو شستك لتس ايشتهػددا الػك شيلر ػة ايشك ػكع
نو إطلر سؤاؿ ايركا ة األصؿ كسؤاؿ ايلداثة ايشهلصر؟

كشػػف خػػالؿ ةػػذه ايتسػػلؤال  ،نإيااػػل الصػػر ايشك ػػكع كلاػػده نػػو ػػلو اإلشػػالي ة اياظر ػػة كايتط ي ػػة ايتػػو تطرلاػػل

ق ل ل ليكؽ ايلسد نو كاقهس ايشهلش كشهليلتس نػو إطػلر اي يػس اإلسػالشو دكف ايتيّ ػؿ شػف ق شػة ايلاػكد ايتػو يػذي

شللؿ إاهلش اي هؿ ايشالةض ،ياؿ شل شف شفاس شف سوء ياراشة ايلسد كليكقس نو أسلس ل

نػو

ايكلكد كاالستشرار.

مشكلة الدزاسة.

طشػك ايد ارسػػل ايهر ػػة ايتػػو اسػػتاش نػػو عصػرال شهليلػػة ايلسػد نػػو ظػػؿ لليػػة اي هػػؿ ايس لسػػو ،لػػلء ردا نهػػؿ تاػػلثر
ش رداتػػس نػػو شراػػو ايركا ػػة ايهر ٌػػة اايلػػاس األد ػػوم ،كذيػػؾ شػػل القػػله ايلسػػد شػػف عاػ و كرةػػؽ كقشػ  ،كأصػ ايلسػػد شهػتيالن ػػؿ
ششػػل ػػدن اػػذه األسػػتّة يت ػػلر اياا ػة ايشهلصػػر .تػػفتو ايشللكيػػة ششػػلراة اي هػػؿ ايهر ػػو ايشراػػكـ هذا لتػػس،
شرةاػلن يريػػة ايس لسػػوٌ ،
ل ث ايتكؽ إي ششركع ثيػلنو اسػتدع ةػذه ايشيلر ػة يتتلػلكز اػل ثيلنػة ايثالت ػل  ،إذ يػك ت يلصػالةل يكلػدال غ ػلو طػرؼ ،األشػر
تلكال ايهصر نو
ايذم استدع ةذه ايشيلر ةو ياشؼ ايذا نو ُّ

كء ُّ
تيدـ اي يس يشللالا لدي ة االست هلو كايتللكز.

ايشسػػدية رن ػ سػػك ة
كايلسػػد صػػكراه تشػػتغؿ داخػػؿ خطػػلو شػػل ،ااتشػ ي
ػؼ ػػس لي يػػة ايشازيػػة اإلاسػػلا ة كرن ػ ي
ايللػػو ي
ايلسد نو صكرتس اياّ ة.
ايسؤاؿ يك

أهداف الدزاسة وأهنيتها.

تلػػلكؿ ايد ارسػػة تل ػ كطػػفا ػػركرتال ايشاال ػػة أف تّ ػ يـ فط ارنػ ًػس كص ػ س يهػػدان أالد ش ػلن ،ناػػلف األلاػػلؼ أاشكذل ػلن،
نلسػػت هلو ايلل ػػر يّلسػػد كشهليلتػػس كايتلػػلكز ػػس عػػف إشػػالال و لّػػكؿ كاقه ػػة ةػػذا اي يػػس ،ةػػذا ايتػػكتر ايتػػلر خو ايشك ػػكعو
تلػػله اي ي ػػس أاشكذلػ ػلن له ػػؿ شاا ػػل ايػػدان تلر خ ػ ػلن يّلل ػػر ،ل ػػث تا ػػلكش ايتػػراث كايت ػػلر م .نا ػػذه كاع ػػث تس ػػتدعو شش ػػركع ة

ايشدخؿو يذا للء ايهاكاف عّ ة تتس ،كذيؾ شف خالؿ تفط ره ػ:
ي
 اإلطلر ايشرلهو ،شف خالؿ تدق ػؽ ايش لة ـ ،ث يـ لف ايرت س كاي رعو إل للد شلدا اي لث ،كظاكر اي لعث ايشهِّّؿ،
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كشالزع ايت ا ر عاد اإلشلـ أ و لا ة كأصلل س.


اءا لد دا شيترلة شف ل ث تار شس ف اياظر ة كايتط ؽ.
ايلسد قر ى

ميهجية الدزاسة.
قلش

ةذه ايدراسة عّ ايشااج االستيراتو شف خالؿ تاي ل

نو نيس ايلا ة ،او تؤسس لعثلن يا اّة ايدراسة.

الدزاسات السابكة.
تاػػلد ايد ارسػػة تت ػػرد ل اػػل شػ تهليياػػل شك ػػكعل

ايلػػاس األد ػػو ،ل ػػث ايشسػػلنة شتػكاترا ػ ف ايلسػػد " اي ػػركرا "

كايػػذةلو ػػس اشلػػؿ يلر تػػس كشزاكيػػة أناػػلره .ل ػػث ظاػػر تسػػلؤال

ثر ػػة نػػو ايلػػاس األد ػػو اسػػتذار شااػػل اطلغ ػػة كعػػليـ

يّير لكم ،كاي كا ة ايسكداء أللشد راتؼ ،كغ رةلم ششل اتج عاال أستّة يّتكاصؿ ش ايتلر م كلداثة ايسؤاؿ ،ل ث أص
ششركع ليكؽ ايلسد شسللة يّتهليؽ ش اآلخر.
هيكلية الدزاسة.
اقت

ط هة ايدراسة أف تتاكف شف:

المبحث األول :أد ل

ايدراسة كاطلرةل ايشرلهو.

المبحث الثاني :ايشللؿ ايتاك او كايل كم يّشذةو ايلا و.
اءا لد دا شيترلة شف ل ث تار شس ف اياظر ة كايتط ؽ.
المبحث الثالث :ايلسد قر ى
الخاتمة ،كتت شف :اياتلتج كايتسلؤال كايتكص ل .
املبحث الثاىي:

اجملال التكويين واحليوي للنرهب احليفي.
يه يؿ اي تة ايتو تش ياؿ ن ال ايشذةو ايلا و اؿ شل تلشّس شف خطلو ايشالف كايزشػلف ،ل ػث ايشاػلف يػس داليتػس،
سش ال ه اـ اخد ايهذراءماُم كقه
نلياكنة ايشد اة كايتلر م ،اشل ِّ

ن ال ألػداث عظ شػة غيػر شلػرل ايتػلر م ،ل ػث تسػ يش

نو اث ور شف ايشصلدر كايشرال اِم.

ايلادم ،إذ يشصِّر ايساة ايسل هة عشرا يّالرا ،كألةش ة اياكنة الد أياال أنرد
ااكنة ي
خصك ة األلداث ايس لس ة كااللتشلع ة لهّ شػف اياكنػة شالاػلن تشيػز شػف ػ ف األشصػلر ،ش يشػل اػلف يػس األثػر نػو
ايتاك ف ايشهرنو كايهيّو يإلشلـ أ ك لا ة ،كثراء ايل لا اي ار ة آاذاؾ الف يس األثر األا ر نو ايتاك ف ايا سو كايهيّو.

ةذا ايش سـ ايثيلنو كايشهرنو الف يس ا ر األثر عّ نّس ة اي يس عاد أ و لا ة ،شػف ل ػث ايتسػلش كايلر ػة كاييسػر،

ش يشل الف يس األثر نو شاالس اي ياو.
كييد سلعد

ةذه ايسِّشل

أف اكف يس ايلظ األكنر نػو لغران تاػل اإلسػالش ة ،ناػك شػ م شدرسػة ايػرأم كاي يػس ايتيػد رم

ااالست هلو كايتللكز نو اي يس ايلا وم.
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)2ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٗ
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حتوالت السؤال يف خطاب الفكه احليفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حركة االستيعاب والتجاوز في الفقو الحنفي لمواهع المعاش:

ييػػد ػػدأ ةػػذه ايلراػػة تاشػػف ش ػ اشػػفا ايلّيػػة ايهّش ػػة يإلشػػلـ نػػو ايشسػػلد ،كأك يؿ صػػكر ايتلػ ُّػكؿ ،ةػػو تّػػؾ ايطر يػػة
كاألسػػّكو ايػػذم الاػ تيػػكـ عّ ػػس لّيػػة اإلشػػلـو ناػػلف األسػػّكو ايتهّ شػػو أل ػػو لا ػة هتشػ يػد عّػ ايتلّ ػػؿ كايتهّ ػػؿ كتفص ػ ؿ
ايتلرد ايهّشو ،تلرم ن س ايتط يل
األصكؿ ،كترت و اياتلتج ،ش
ُّ
كشدرسػػة اإلشػػلـ ايشتشثّػػة لّيتػػس ايهّش ػػة الاػ

عّ كاق لٌة تاط

نو ايذةف كتا

ط نو ايكصؼ.

تهتشػػد عّػ ةػػذه ايطر يػػة ااالاتيػػلءم هػػد ايطػػر كايلػكار ايػػذم فخػػذ

ايش م كايتالش ذ نو اث ور شف األل لف إي ايهػكايو شػف ايخػالؼ .نلشتػ يد ظػالؿ ايتل ُّػكؿ نػو ةػذه ايشدرسػة نتهػ يدل شاطيػة اي يػس إيػ
عليـ االقتصلد كايس لسة كااللتشلع.

ايشلدث ف كايػدكؿ ػدعكف إيػ شػل سػش
ايشهلش ،الد أف اؿ ايهّشلء ك ي
نلالقتصلد نو ظؿ ايكاق ي

ليتلػلرا ،لتػ أف

ايتػدخؿ نػو قػلاكف ايهػرض

ػؼ عّػ اإلشػلـ كأصػلل س ،ناػك ػف
اث انر شاال قد ي
لرش ةذه ايلؽ .إال أااػل الػد شثّػس يػـ خ ى
كايطّو ،كال يل ز ايتسه ر ايل ػرم عّػ اياػلس .ك تلّػ ايتل ُّػكؿ نػو صػكرا ا ػة نػو ايشهػلشال أ ػلن ،نصػلر اايهػلدا
شل ياشةم ،ل ث ايشهركؼ يعرنلن ليششركط شرطلن ،كاأللالـ تي ا عّ األس لو ال عّ اياكا لو ألياال ي س ظلةرا.
ةػػذه هػػض اييكاعػػد اي يا ػػة ايتػػو ك ػػهال اإلشػػلـ كايتػػو تشثِّػػؿ األسػػلس نػػو ػػلف اث ػ وػر ششػػل سػ ُّ
ػتلد شػػف ايي ػػل ل -سػػا ِّاال
الليلن .-أشل اايشهلدؿ ايشك كعوم تشثِّؿ نو و
أشكر يك ًل ىد نو اي يس ايلا و كتشيز ال عف غ ره شف شثؿ:
أوالً :اي يس ايتيد رم.
ثانياً :تهدد ايركا ل .

ايشخرل ف.
شذةو أ و لا ة كاأللالـ ايتو تيالط ليشذةو شف
ثالثاً :شيت
ِّ
رابعاً :ايشريللل نو ايشذةو.
خامساً :اييكاعد اي يا ة.

املطلب األول :الفكه التكديسي وبياىه.

ِّ
كشلدثال -اياكنةو كقلـ إي س أ ػك لا ػة ،قػلؿ يػس :أ ػل
ايسدكسو -عليـ اي صرا
يركل أاس عادشل ازؿ قتلداي ف دعلشة
ُّ
ايخطلو ،شل تيكؿ نو و
رلؿ غلو عف أةّس أعكاشلن نظيا اشرأتيس ي
نتزكل ثـ رل زكلال األكؿ ،شل تيكؿ
أف زكلال شل  ،ي
نو صداقال؟ ..نيلؿ قتلدا :ك لؾ أكقه ةذه ايشسفية؟ قلؿ :ال ،قلؿ :نّـ تسفياو ع يشل يـ ي ؟ قػلؿ أ ػك لا ػة؟ إاػل اس ُّ
ػتهد
ى
يّ الء ق ؿ ازكيس ،نإذا شل كق عرنال ُّ
ايدخك ىؿ ن س كايخركا شاساّم.

ااج ت ا ر أ و لا ة نو ق ل ل ايشستي ؿ كق ل ل اي ى ىرض كايتيد ر .كييصد لي يس ايتيد رم ،ااي تػكل نػو
ةاذا الف ي
شسلتؿ يـ تي ماْم.
أ يشل طر يتاـ نو اي تكل يشثؿ ةذه ايشسلتؿ ،نتيكـ عّ استخراا ايهّؿ ايثل تة لياتلو كايسياة كتكل اال ،ن

ػطركف

إي ػ نػػرض ايكقػػلت ياػػو س ػ ركا شػػل اقت س ػكا شػػف عّػػؿ ييلاػػلـ نػػو شسػػلرةل كاتللةاػػلو ن ك ٌ ػػلال تط ياػػل عّ ػ كقػػلت
ش رك ة يـ تكلدآم.

أشر ال ػ يد شاػس ياشػك اي يػس كاسػتا لط قكاعػده ،كك ػ أصػكيس،
كقد ك يلس ايش م أ ك زةرا ةذا اي يس يكيس" :إف اي ى
رض ه
كياف نو لدكد ايششاف ايير و ايكقكع ال ايشستل ؿ"أم.
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اـ عف عيّ ة نيا ة ن ٌذا يّلل ر ،كت ُّا ور يّشستي ؿ.
كةذا اياكع شف اي يس عاد اإلشلـ إاشل ُّ
ً
كةذا شل ِّ
اـ عاس شف قراءا ن ٌذا شستااة نو نركعاـ،
اءتال ،نت تُّ ايذةف عاد ايلا ة كشل ُّ
هزز اعتشلدال عّ كسـ قر ى

كتلك هؿ نو ركا لتاـ.
لهؿ شف اييلدـ سللةن يشزاا نيااـ ُّ
ِ
تحول الروايات الحنفية؟
ور في ُّ
َّ
ثمة سؤال :ىل ىذا المزاج لو ٌ
ُّ
ي
كتللكز ال.
ستلد شف ق ل ل ايشهلش
هتشد عّ است هل ال يشل
ايتلكؿ نو ايركا ة ايلا ة
إف
ُّ
ه
ي
كاي يػػس ايتيػػد رم ،تشثيػػؿ نػػو ك ػ لّػػكؿ يشسػػلت ىؿ يػػـ تيػ  ،كياػػف كقكعاػػل شلتشػ هؿ ،كشػػل ةػػذا إال صػػكرا لٌّػػة شػػف صػػكر
ِّ
ػلةر
ُّ
ايتلكؿ ايذم ياػو عّػ ايسػؤاؿ كاالسػت الـ ،كايّػذ ف شػاالف األسػلس نػو اييػر ى
اءا اػو تيػكـ عّػ ل ِّػدةل كشػرطال .كةػذا ظ ه
لّو شف ي
ؾ ثالثػة أر ػلع ايهّػـ شػالدا ا ػف يسػر ج ،أف ثالثػة أر ػلع ايهّػـ شسػّيشة يػس لإللشػلع .قػلؿ يػس رلػ هؿ:
ٌّ
أف أ ل لا ة شتّ ي
كا ػػؼ .قػػلؿ :ي
ألف ايهّػػـ س ػؤا هؿ كل ػكاو .ناػػذا اصػػؼ ايهّػػـ ،ث ػ يـ ألػػلو عااػػل .نيػػلؿ ه ػػاـ :أصػػلو .كقػػلؿ ه ػاـ اآلخػػر:
أخطف .نإذا لهّال صكا س خطتس صلر يس اياصؼ ايثلاو ،كاير اي ار الزعاـ ن س كال سّيـ ياـ ،كي ي ألر أ و لا ة عّػ
اهلل شص لن كشخطتلن ،نيد ش ي
ؽ يّالس طراتؽ شهيدا س ركف ن ال فشف إم.

املطلب الثاىي :تعدُّد السوايات.

سشة نيس أ و لا ة و أياس ي س نيالن كرد عف شخص ،ؿ ةك نيس لشلعػة ،إذ ال غ ار ػةى أف تلػد اييػراءا ته ُّػددان ن اػل،
ك هِّّؽ ايش م أ ك زةرا "كاختالؼ اييكاا ف نو زشا ف شختّ ف ي س دي الن عّ ايص نو اي يػس ،كياياػس دي ػ هؿ عّػ إخالصػس نػو
طّو ايلي ية"اٖم.

ةذه ايشدرسة ايتو تش ياّ

ش خال كتالش ذه كشف للء هدةـ ،ك ه

و
أداا الف يال أا ر األثر نػو ته ُّػدد
دةل عّ

أشل ايػدكر ايػذم يه تػس ةػذه ايظػلةرا نػو ايتل ُّػكؿ ليركا ػة ايلا ػة شػف
اآلراء ،كيطّؽ عّ ال اايي لس أك االلتالد أك ايرأممٌ .
ي
أف ايكقػػلت كاأللػػداث تتلػ يدد شػ ايزشػػلف كايشاػػلف ،كالػػف اهّػػـ أف أصػػللو اإلشػػلـ قػػد كصػػّكا إيػ شرت ػػة االلتاػػلد ،نّر شػػل
اختّ كا ش ش خاـ ،ن ظار نو ايشسفية قكالف :شاال عّ كلس ايي لس ،كاآلخر عّ كلس االستلسلف.

املطلب الثالث :مكتضى املرهب احليفي واملسجِّحات.

ايشخرلكف ،كالف عشّاـ استيراء اي ركع عف األتشة كاالشتغلؿ ػليتخر ج
كييصد ليشيت  ،األلالـ ايتو ستا طال
ِّ
و
يهرؼ أك ركرا.
عّ ال ،اف و ايّ ث ،كايسشرقادم .كالدةـ أل لالن خلي كف ايسل ي ف
ايشخرلكف إال صػكراه شاػس ،أك التاػلدا ه دكف
ايتلكؿ ةال ،اييدرا نو ايشذةو عّ االست هلو كايتللكز ،كشل نهّس
ِّ
ك ُّ
ايخركا عّ قكاعد ايشذةو ايشستخّصة شف اي ركع ايشؤثرا عف اإلشلـ.

املطلب السابع :املسجَّحات يف املرهب.

الد ي
أف عّشلء ايشذةو ايلا و نو عشّ ة ايترل لل

ك ػهكا

أتشتاـ شس يشله ارسم المفتيم كشها ذيؾ :دي ؿ ايش تو عّ نتكاهاٗم.

ػكا ط كقكاعػد ياػل شػف ألػؿ ػلف ايػرال شػف أقػكاؿ

ايتلكؿ نو ايركا ة شاال:
كإلظالر صكرا
ُّ

ُ -إللزا ايهدكؿ عف ايركا ل

ايظلةرا إي قكؿ ايششل م ايشتفخر ف نو ايشذةو ي ركرتس ،كنسيركا ذيؾ فاس يك الف اإلشلـ

اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)2ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔ٘

5

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 2, Art. 11

حتوالت السؤال يف خطاب الفكه احليفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ل لا ة نو عصرةـ يذةو إي شل ذة كا إي ساَُم.

ِّ
ليشتفخر يتغُّر ألكاؿ ايالساُُم.
ِ -إذا كق االختالؼ ف أتشة ايشذةو ،كالف االختالؼ اختالؼ عصر كزشلف ،نإاس يؤخذ
ّ -االعتشلد عّ ايتيدُّر كااللتالد نو ايشسلتؿ ايتو ال كلد ن ال رأم يششل م كأتشة ايشذةو األكاتؿاُِم.

كشف ايشريللل ايتو فخذكف ال أ لن تيد ـ األكنؽ ألةؿ ايزشلف ،كاألا كشل الف دي ّس كا للن.
تلكؿ ايركا ػة ايلا ػة ،نتشثيػؿ نػو ايش ارعػلا ايتػو اعت ػر يّهصػر
أ يشل ايدكر ايذم يه تس ةذه ايشرللل كاييكاعد نو ُّ
سػ لن نػو تػرل

كايزشلف ،كيّ ركرا ايتو الا

ايشهلش.
كايتللكز س إي ايكاق ي

املطلب اخلامس :الكواعد الفكهية.
تتشثيؿ اييكاعد اي يا ة نو ايتط يل

اييػكؿ ايشت ِّ
ػتلد
ػفخر عّػ ايشتي ِّػدـ ،ش يشػل س يػشال يػدرتال عّػ اسػت هلو ايشس ٌ

ايشستلدا
ايشهلصرا ي هض ي

والقاعـ ة الفقييــة ىــي :لاػػـ شػػرعو أغّ ػػو

اشتشليال عّ ألالـ لزت ل
ذا

نو شك كعالاُْم.

أما أىميتيا ،نتتشثؿ نو

كاستا لط األلالـ شاالاُّم.

ػـ شلشكعػػة شػػف ايشسػػلتؿ تػػدخؿ تلتػػس ،ناػػو ق ػ ة اّ ػػة شػػف ل ػػث

ط نركع األلالـ ايهشّ ة ،كشسلعدا اي ي ػس نػو شهرنػة طلت ػة شػف األلاػلـ يّشسػلتؿ ايلزت ػة

ايشهلاو ايششتراة ن شل اال.

أشػػل دكر ةػػذه اييكاعػػد نػػو تلػ ُّػكؿ ايركا ػػة ايلا ػػة ،نتشثِّػػؿ نػػو ايتط يػػل ايشهلص ػرا ي ػ هض ايشسػػتلدا عّ ػ ةػػذه اييكاعػػد

كاستا لط ألالـ شاالآُم.
كييد ِّ
صا

ةذه اييكاعد ش ايشر شصيا ل اث را ،شاال :اشلّة األلالـ ايهدي ة ،كشر اييكاعد اي يا ة /شصط

ايزرقلم.

املبحث الثالث:

اجلسد قساءَة جديدة مكرتحة مً حيث تكسميه بني اليظسية والتطبيل.
و
ي
أف ايلسد شل يدد أسلسػو تػااض ػس ايششلرسػة اإل شلا ػة ي غػدك
إف ايشللكية نو لاال يليكؽ ايلسد شف ش
ترض تشثيؿ ٌ
ق ش لن كسّكا لن.
ثمة سؤال ما عساىا أن تق ِّمو المحاولة بين ي ي ىذا الموضوع ،وىل من ج ي ٍ في القراءة؟
َّ

شثِّؿ ايلسد نو اي ار اإلسػالشو ايصػكرا ايتػو تشػتغ يؿ داخػؿ خطػلو شػل ياشػؼ ليلسػد عػف لي يػة شازيتػس ،ناػك كال هػد
نو اي ار اإلسالشو ،كياياس ِّ
شتهدد ايلكااو اد ا ة كأخالق ة كنّس ة كأد ةم ،إذ ايلسد نو شاطػكؽ عّشلتاػل ،كلػكد اياػلتف نػو
ايهليـ كةدن تس ايذات ة يإلاسلف ،ناك ذا ش ًسـ ثيلنو كرشزم كته رمأُم.
ػص شس و
ػللة يعظشػ
أ يشل اظر ايشللكية ،ناك ايشا ت تلػله ايشرتػو كايشتخيػؿ كااللتشػلعو كايػد او كايس لسػو .ل ػث خ ي

نو اصكص اييرآف ايار ـإُم.

املطلب األول :اجلسد بني اليظسية والتطبيل.

شف أ ً
رز اياصكص اييرآا ة يش اكـ ةذا ايلسد ،قكيس تهلي َ  :ولَقَ ْ َكَّرْم َنا َبِني آ َ َم [...اإلسراء ،]َٕ :ل ث ي ز ايسؤاؿ

ٕٕ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)2ه2020/و

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss2/11

)Al-Hloul and Al-Qaraleh: Question Shifts in the Discourse of Hanafi Jurisprudence (the Body and its Rights as a Model

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بساو اهللول وأدلد الكسالة
اُٖم

تلله اياظرا لكؿ ايلسد ،إذ اياظرا ايشرع ة نو اتلو اهلل 

ايسكم.
شل كرد نو تار شس ليخّؽ
ٌ

كاياظرا ايهليش ة ،ةو اياظرا ا سال ايتو أطّيتال ايشر هة اإلسالش ة تاػر ـ اإلاسػلف ػكنر لر تػس ياػذا ايلسػد .نػرغـ

ايدسلت ر كاييكاا ف ايهليش ػة ايتػو صػدر يتػدان عػف اإلاسػلف ايلسػد ،كليػس نػو ايل ػلا ،أك شػل سػ يش لييهػد ايط هػو ،قػد
ارتػ ط ارت لطػلن كث يػلن لاللتشػػلع اإلاسػػلاو ،األشػػر ايػػذم لهػػؿ شاػػس أف خ ػ إلرادا ايشلتشػ اسػػتالدان إيػ تصػ ُّػكراتس ،ل ػػث
دأكا شللكية االستاسلخ ،ثـ تغ ر ً
ايخّية ،ك ُّ
سشكاس ا ليشك ايػرل ـم،
ايتدخؿ نو ايشك ي لهّكا شاس صكرا ل لر ة شل ُّ

صّال اإلسالـاُٗم.
ثـ ايلثة ليلرؽ أك ايتلا ط أك غ رةل شف صكر اي يدنف ،ل ث أنيدتس ليٌس نو اياراشة ايتو أ ي
أ ؼ إي ذيؾ ،شل اراه شف تغ و ياذا ايلسد نو صكرا ايسلف ،كاإلعداـ ....

كةؿ ستط ايهليـ شتٌ ثيلنلتس أف ستكعو شل قليس ا ف ايهر ٌو :ي
"إف اياشفا الشّال ركللن كلسدان كعيالن خّيال اهلل
نال تكيي ل ٌؿ اظلشال إي شف خّيال كشف تكالةل غ ر أشر اهلل نيػد ظّػـ ا سػس كتهػ يدل ل ٌػد اهلل كسػه نػو خػر و
او شػف أشػره اهلل
هشلرا األرض ،ل ث إقلشتال أكي شف ةدشال"اَِم.

ك ت لدر يّشللكية هد ةذه ايتسػلؤال  ،أف تا ِّػكه إيػ شهليلػة ليػكؽ اإلاسػلف ،شػف ااػل ايلسػد نػو اي اػر اإلسػالشو ،كش لة شػس،
و
ي
اييص ،ل ث الد شف شثؿاُِم.
كشل القله ةذا ايلسد شف شسللة عظش شف أقالـ األد لء ايهرو ،تشثؿ ليشركم ،ك ٌ
املطلب الثاىي :اجلسد يف خطاب السواية الفكهية.
ايتو اتخذتال يترت و ةذه ايليكؽ.

ايلؽ ،كشل األكيك ل
تتسلءؿ ايشللكية ش اكـ
نو لف صكرتس كشسللة ايركا ة،
ٌ
ى
ل ث ش اكـ ايلؽ اي ض اي لطؿ ،قلؿ أ ك إسللؽ :ايلؽ أشر ايا و كشل أت س شف اييرآف .كايلؽ شػف أسػشلء اهلل،

كق ؿ شف ص لتساِِم.

اِّم
ـع ا ْل َحـ ُّ
ػؽ ،ايكلػكو كايث ػػل .
ـق أ ْ
اءى ْم . ايلػؽ ةاػل ةػػك اهلل .كشػف شهػلاو ايلػ ٌ
َىـ َـو ُ
كقػلؿ ثهّ ػة نػػو قكيػس تهػلي َ  :ولَـ ِـو اتََّب َ

يرر س اي يشرع سّطةن أك تاّ لن"اِْم.
كتهر ؼ ايلؽ عاد اي يالء
"اختصلص ِّ
ه

املطلب الثالث :حكوم اجلسد قبل الوالدة وبعدها ،وحكوقه بعد املوت.


مفيوم الجنين وتحوالت سؤال الرواية عن الحنفية فيو:

ً
ػوء شػف
ذةو ايلا ة إي أاس" :ال لاـ عّ شل نو ي
ايرلـ فاس لاػ هف لتػ سػت ف هػض خّيػس ،نػإف ظاػر ن ػس ش ه
آِم
ً
دـ للشد" .
آثلر ايا كس يلا ىـ عّ س فاس كيد الا فم ،أشل إذا يـ ست ف ن س شوء ناذه ش غة ،أك ه
كاص صللو اي دات عّ ي
أف" :ايلا ف يـ ست ًف شف خّيس شوء نّ س لا وف ،إاشل ةك ش غة"أِم.
ي
اللة نصوص الحنفية:

ً
ايشيصكد عاد ايلا ة شف ظاكر هض ً
خّيس ،أم :أف ظار شاس شػل ُّ
خّيػس اإصػ و  ،أك ظ وػر ،أك شػهر،
ػدؿ عّػ
نإف يـ ظار شوء شف ً
خّيس نّ س شوءإِم.
ناػلف ظاػكر ايخّػ ً
ؽ عاػدةـ شازيػة اي ػػل ط يتلد ػد ش اػكـ ايلاػ ف ،ك ػذيؾ تشيػز ةػػذا ايػاص ليشركاػة شػف ل ػث إاػػس

لهؿ اي ل ط نو ايش اكـ ال خ

ؾ األشر يللؿ اؿ لا ف تيّو ايزشلف كايشالف.
يتلد د زشلاو ،كااشل تيًر ى
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حتوالت السؤال يف خطاب الفكه احليفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناؿ ةذا ايرأم تي ؽ كرك ةذا ايهصر ايذم اعتشد نو ةذا األشر عّ رأم ايطو؟
ييد للء ايطو ايلد ث ي ِّ
ؤاد عّ شل ذاره األلالؼ شف أف االعت لر اكف نو ظاكر ايخّؽ ،نفشلر اث ػر شػف اي لػكث

ايهّش ة عّ أف تشُّز األع لء اتاو نو ثالث ف كشلن عّ األقؿ ،كخشسة كأر ه ف كشلن نو األاثراِٖم.

ك يكؿ شلشد عّو اي لر" :كالف ارل أف ايخّؽ اّس يلش ي نو األر ه ف األكي "اِٗم.
نتاللظ ايشللكيػة أف ايطػو لصػر األشػر ػ ف اثالثػ ف كخشسػة كأرهػ فم رغػـ اعتشػلده عّػ ألػدث األلاػزا نػو ايتلد ػد.
كللء ركا ة ايلا ة يتلصر األشر نو ظاكر هض ً
خّيس دكف تلد د.
املطلب السابع :احلكوم املتعلكة باجليني يف طوز اليشأة والتكويً.

ِ
اجا [...ايالؿ.]ِٕ :
كايلا ف ةك ايطة اي دء نو ايهال ة اير لاٌة ،قلؿ تهلي َ  :والمّ ُو َج َع َل لَ ُكم ِّم ْن أَنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
ايرلـ ،ل ث قليكا ي
فف أقػؿ شػدا يّلشػؿ ةػو
تهرض اي يالء ياذا
ايلؽ عّ أسلس لف ايشدا ايتو تث يّلسد نو ي
ييد ي
ٌ

ستٌة أشار ،شهتشد ف عّ اآل ت ف ايار شت فاَّم ،ل ث ات ؽ ايطو ش ايركا ة ايلا ة ،ل ث أقٌّس شدا ايلشؿ ستة أشار.
ك ترتيو عّ س ،لرشة اإللالض ،إذ الد ي
أف رأم ايلا ة الف األكلسو يشراعلتس ركرا ايل لا.
الفرع األول :حقوق الجس بع الوال ة.

يّلسػد هػد ايػكالدا ػ ف ايا يػة كاير ػلع كايل ػلاة ،كقػد شػلزا اث ػر شػف اتيػلو ايلا ػة ػ ف

تتداخؿ ايليػكؽ ايتػو تث ػ
ةذه ايليكؽ يتهُّّؽ ٌّ
اؿ شااـ لآلخر ،ل ث استكع

ايركا ػة ايلا ػة ايتسّسػؿ ايزشاػو ياشػك ايط ػؿ شػف ل ػث ايل ػلاة كةػو
اُّم

ايشػػدا سػ سػا ف أك ثشػ و
ػلف .أشػل األاثػ يلللتاػػل

أف اياسػػلء أشػ ؽ كأرنػؽ ،نػػذار ه ػاـ
ٌػـ األـ ايكيػػد إيػ لا اػػلو ذيػؾ ٌ
أشال هد اي ّكغ تاتيؿ إي األوو ألياس األقدر عّ ايا ية.
إي ٌ
االلظ شف اصكص ايلا ة ،أياال الا شازية شدرسة ك ه األسلس ايذم دأ شف خاليس اث هر شف أةػؿ اييػلاكف
نو ايكق ايلل ر ص لغة ش لة ـ ليكؽ اإلاسلف اايط ؿم ي دخؿ نو شالقشل قكاا ف األلكاؿ ايشخص ة.

كشل تاللظس اييراءا شف لػرص ايركا ػة اي يا ػة ايلا ػة ،اإلللطػة ػليلؽ شػف لش ػ لكاا ػس يّشللنظػة عّ ػس ،إاشػل دي ػ هؿ
ُّ
ستلد شف ق ل ل خلصة لؽ ايل لاة كصػ لغتال ،ناػلف االسػت هلو ،كاػلف ايتلػلكز نػو
عّ است هلو ركا ة األلالؼ يشل
ص لغة ليكؽ ايط ؿ ق ؿ أف تيكـ أم شف اييكاا ف أك ايشاظشل

ص لغة ش اكـ ةذه ايليكؽ.

كشػػل ترا ػػز ايركا ػػة عّػ ةػػذا ايلػػؽ شػػف ل ػػث ش اكشػػس كث كتػػس كشػػركطس إال رعل ػػة يّلسػػد نػػو ةػػذه ايشرلّػػة ايتػػو اػػكف

ن اػػل عػػلل انز عػػف اياظػػر نػػو شصػػلي ا سػػس ،ن ػ يػكض األشػػر نػػو ايتر ػػة إيػ اياسػػلء ألااػ يػف أشػ ؽ كأقػػدر عّػ ايتر ػػة ،كنػ يػكض

ايكال ة يّرللؿ ألااـ ذيؾ أقكـ كأقدر ،كاألستلذا ايداتكرا ا

ايشلطئ تيػكؿ" :إف ياػؿ شػف ايرلػؿ كايشػرأا ش دااػس ايػذم أعديػسو

نليشرأا لهؿ نو ا لاال شالف ايكيد كنو ثد ال ايا اإلياو يغذاتس كنو يخّيال ايص ر عّ تالي ؼ تر تس كل لاتس"اِّم.
الفرع الثاني :الرضاعة.

ل ث رياز اي يالء ايلا ة عّ إ صلؿ ايّ ف كشل د ايط ؿ ياش ٌػكه ،أشػل لياسػ ة يشػدا اير ػلع عاػدةـ ،ل ػث قػ يدركا
كقتس ثالث ف شا انر ،كايرأم ايثلاو ةك لكالف ،استدالالن لآل ل اييرآا ة ايار شةاّّم.
هسؼ عّ لف اصكصاـ ،ل ث تتللكز لدكد عصرةلو يػذيؾ ايػس األلاػلؼ إيػ ةػذا األشػر ،إذ
نّه يؿ نو آراء األلالؼ شل
ي

قليكا :عّ اياسلء أف ر هف اؿ ص و شف غ ػر

ػركرا كاف نهّػف ذيػؾ نّػ ل ظف أك اتػ فاّْم ،ك لعت ػلر ايلّ ػو ايػذم اػكف
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أسلس ػلن نػػو غػػداء ايلسػػد اايط ػػؿم نػػو شرلّتػػس األكي ػ  ،نيػػد أكيتػػس ايركا ػػة ايلا ػػة ل ػ يؿ اةتشػػلـ شػػف ل ػػث ايشللنظػػة عّ ػس كعػػدـ
ايتصرؼ ن س ألشكر غ ر ركر ة.
يذا الف اص ايركا ة ايلا ة عّ أف االات لع س يغ ر

آّم

ركرا لراـ

.

املطلب اخلامس :احلكوم الــيت تثبت للجسد بعد املوت.


الغسل:

ييد أظار ايركا ل

ايلا ة ،أف ايغسؿ كالو ناك شف لؽ ايشسّـ ايش

عّ ايشسّـ ايلو ،كياـ نو ذيؾ أديةأّم:

فــي السـ َّـنة :شػػل ركم عػػف أ ػػو ػػف اهػػو عػػف ايا ػػو  أاػػس قػػلؿ" :إف آدـ  ،يشػػل ل ػرتس ايكنػػلا ازيػ
لاكطػػس كا اػػس شػػف ايلاػػة ،نّشػػل شػػل غسػػّكه ليشػػلء كايسػػدر ثالثػلن كا اػػكه نػػو كتػػر شػػف ايث ػػلو ،كصػػُّّكا عّ ػػس عاػػد اي ػ ،

ايشالتاػػة

ساة كيد آدـ شف هده"إّم.
كأ يشاـ ل ر ؿ ايسالـ كقلؿ ةذه ٌ
وفــي امجمــاع :نيػػليكا :ركم أف ايرسػػكؿ  قػػلؿ :يّشسػػّـ عّػ ايشسػػّـ سػػتة ليػػكؽ كذاػػر شااػػل إذا شػػل
كألشه

األشة عّ ذيؾاّٖم.

أمــا المعقــول :نيػػليكا إف ايش ػ

أف غسػػّس

نػػو ايصػػالا شازيػػة اإلشػػلـ ،لتػ ال تلػػكز ايصػػالا دكاػػس ،كةػػذا شػػرط تيد شػػس عّ ػ

اييػػكـ ،كطاػػلرا اإلشػػلـ شػػرط يصػػالا اييػػكـ ك ي
ألف شػػل هػػد ايشػػك ةػػك لػػلؿ ايهػػرض عّػ ايػػرو كايرلػػكع إي ػػس نكلػػو تطا ػره
ليغسؿ تهظ شلن يّرواّٗم.نالف لاشس كال لن ؿ قليكا نو ركا ة نو شر ايكل ز إاس نرض ا ل ة لإللشلعاَْم.



الكفن:



ال فن:

ػو نػػو ي لسػس تار شػلن يػػس ،إزار كقشػ ص كي لنػػة .كتط يػلن
ايا ػف لسػػو ركا ػتاـ ،ر ػػط ايلسػػد شٌتػلن نػػو ا اػس لليػػس كةػػك ل ٌّ
يّلد ث" :لسِّاكا أا لف شكتلاـ"اُْم ،ل ث الد ي
أف ايتهلشؿ ش ةذا ايلسد ايذم الف لشؿ لي ية اإلاسلف نال شاف إةشليس.
كةػػك لػ ٌّ
إف أشاػػف ،نػػو لػ ف الػػد أف ايش ػ
ػؽ يّش ػ عّػ األل ػػلء ،كنػػرض ا ل ػػة ٍ
كتا ث رنلتس نو ايشلء أك اياكاء ،أك تلا طس .ك ترتيو عّ ذيؾ يلده نو ايي ًرو كايّلد ل ر نو ايي ر تلله اياه ة.
كدي ّاـ "ايسياة عادال ايّيلد إال أف اكف ركرا شف رخك األرض نيخلؼ أف االر ن صلر إي ايشؽ"اِْم.
اره ايلا ة أف كطف عّ ايي ر أك لّس عّ س أك الـ أك ي و لللة نّّلسد اراشتس.
ةذا كقد ي
اخلامتة.

كتت شف اياتلتج كايتسلؤال

نػػو غ ػػر شػػر هة اإلسػػالـ يلػػرؽ

كايتكص ل :

أوالً :النتائج والتساؤالت:
-

ايشهلش شف خالؿ خطلو ايركا ة اي يا ة ايلا ة يراءا تلر خ ة كلغران ة تس ير
للء ةذه ايشللكية يتللاو ايكاق ي
خط شتك واز ش ليكؽ ايلسد نو ايكاق ايشهلش ،كر ط ذيؾ اّػس ػليتلكال اياكع ػة نػو اي اػر ايلا ػو سػكاء اي يا ػة
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أك األصػػكي ة أـ ايس لس ػ ة ،ي سػػتكم ايشكسػػكـ إي ػ شيلر ػػة ايهالقػػة ايشرا ػػة كايشهيػػدا ػ ف ليػػكؽ ايلسػػد كاإلشػػالي ة
االلتشلع ػػة ايتػػو تتصػػؿ صػػّو ايل ػػلا نػػو لش ػ أ هلدةػػل االقتصػػلد ة كايس لسػ ة كايثيلن ػػة ،كر شػػل ايػػكؿ :إف ايلسػػد
شاؿ ايطة شلكر ة تّتيو ن ال ةذه األ هلد كتتشظار.
-

شظاػػة عشكش ػػة ايػػاص اإلسػػالشو ايػػذم سػػلعده عّػ
ناػػلف ايش تػػت ياػػذه ايشللكيػػة تسػػلؤؿ ال إلل ػػة لػػلةزا ،ي ػِّػرر ك اػػرس ٌ

إيغلء كااشل ن س إرللء تل ف ايل ف ك تكقؼ ايكق .
إعلدا إاتلا ا سس عّ الك داتـو ذيؾ أف اياص ايشرعو ي س ن س ه
نشثػػؿ ايشكسػػكـ نػػو أ كا ػػس صػػكرا ايليػػكؽ ااظر ػلن كتط ي ػلنم كص ػ س أاشكذل ػلن نػػو ايتط ػػؽ عّ ػ ايتلػػكؿ نػػو ايخطػػلو
األص ؿ شهلص انر

-

شف اي ا ة كايشلػلؿ ايتاػك او ،ك ه ػدان عػف شللاػلا اآلخػر اايغػروم

تالء او ص
اي ياو ا تداء كا ن
نو إطلر ايشالزية كايسللؿ شهس ،لت ال اكف اي هؿ شايكصلن.

كيهّيال شف خالؿ شل قدشاله شف عشؿ اصؿ إي استكاء عّ شاؿ شسلءية.
يشػػلذا لػػلء ايد ارسػػل نػػو ليػػكؽ اإلاسػػلف نػػو أكاتػػؿ األي ػػة ايثليثػػة عّشػلن ػػفف ةػػذه ايد ارسػل يػػـ تسػػتط لشػ ايلسػػد نػػو

-

ش شس شاذ شتلتس كاخرالس شف أيؽ ل لرتس نو األاديس ،ل ث أص شت تلن ف شللاـ ايت ت ش كسلف أ ك غرو؟
ػليلة تاتاػو ا و
كةؿ تهد ايشؤتش ار ايتو تهيد شف ألؿ ليػكؽ اإلاسػلف أاشكذلػلن نػو ايتط ػؽ عاػدشل تصػؿ إيػ شص و
ػؼ

الش ن س ف شف فاؿ يرا ك ه ػدةل؟ كةػؿ شػل ازيػ شػهل ار دعػس شػر ،دعػس هشػؿ ،دعػس سػلنر شتللػة أشػلـ إاسػلاال
نو عليشس اايهر وم؟

-

قص كلال ة عف ةذا ايلسد ،أـ ةو لث ألكصلؼ اياكع كايشرع يشل يّلسد شف ليكؽ؟
كةؿ ايشللكية ايتو ف أ د ال ٌّ

-

كةؿ ةو تكؽ طك لكم ه شس اي ي س عادشل غتػرو؟ ،كةػؿ اييػراءا يلظػةه ششااػة نػو ن ػلتال ايتػلر خو ل ػث شػاؿ

-

كةؿ ايشللكية ىلادان شزعكشلن اتكسشس عّ ايتكازم نو ِّ
ظؿ شهط ل
ٍ

-

كةؿ اييراءا شغتر ة ل ث ت لث عف و
شالف تافم ا سال عف أكللع كأكصلو نو ظؿ اياظـ ايس لس ة كااللتشلع ة؟

-

ةـ اييراءا اي لث نو ايلٌّة كايلرشٌة ششل ي ياذا ايلسد نو عكايشس؟ كةؿ استطلع ةذا ايلاد أف صؿ
كةؿ الف ُّ
و
للية شف اياظر ايشستير عّ قكاعده ،أـ ال زاؿ إشالالن؟
إي

إشالالن ياذا ايتراث ي تالغـ ش ل اس؟.

ايشؤتش ار كايشللنؿ نو ايس لسػة كااللتشػلع ييػراءا

ةذا ايلسد؟

-

للكؿ ايكسـ اشيلر ةنم شف ةذه ايتسلؤال  ،نّر شػل شػف خػالؿ لاػدال اييلصػر ايػذم ازعشػس ايػؿ اآلخػر شػف إشػالي تس
إي تلي و
ؽ كاظر ،ل ث تفتو ايشللكية تيّ ص ا كذ شالطؽ تشته ال ثيلنة ايلر ـ ،كاال تهلد عػف ايهللت ػة ايتػو

-

عّ كاق ه شس ايلسد نو عكايشػس ،ل ػث لػد ةػذا ايلسػد

للء ايشللكية شثل ة ششلةدا اليّ ةم تطؿ تكا
شف ةال ى
نو ظؿ تيلطػو ايلاػكو شػ ايشػشلؿ ،أك شػل سػ يش ليهػليـ ايثليػث ،تلػ قدر ػة ظليشػة ترنػ شػف سػك ة ايشػلةد إيػ شػزاا

-

ايتيّ د ة يشدارس اي يػس ايػرأم

اتٌسش

ال دراسل

هض األقالـ نو ليكؿ اإلسالـ ايشهلصر.

ايس ل ة ،ناو زعشال شرانهة شف ةلششو كق ظّشلن نو قط ة ايلاكو.
و
شستدرؾ عّ أقالـ اي للث ف نو تار س ايتيس شل
كيه يؿ ن شل ازعشس أاال كصّ إي
كاألثر ،نليرأم ي س اتلله شدرسة ،كااشل ةك إشال هؿ الك اظر ػة ،ل ػث صػ

اياظػر شسػتاالن نػو اي ػش ر صػدر عاػس

اي ي ػ ػس ،نلي هؿ ايتشر هو عادشل ستكم عّ سكقس نو ِّ
لده األعّ اسش س أر لن ،نلألشر نو اي دء ركا ة كنو ايشختتػ ػـ

 ٕ٘ٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)2ه2020/و

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss2/11

)Al-Hloul and Al-Qaraleh: Question Shifts in the Discourse of Hanafi Jurisprudence (the Body and its Rights as a Model

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بساو اهللول وأدلد الكسالة

د ار ة ،لشهاشل شصطّ اايرعل ةم.
صّ
كييد تك ي

ايشللكية شف ي
أف اإللشلع ةك للية اٌة الشتثلؿ نهؿ ايتشر يّخالص شف شغٌة اي ت ل كعت ال.

ثانياً :التوصيات:

تكصػػو ايد ارسػػة ػػفف تػػكي اي ػػللثكف ايشسػػلنة ػ ف ايلسػػد كايلسػػـ ،ل ػػث ال اػػكف شلػالن يت ر ػ اي ػػركرا كتػػذةو ػػس إيػ

ششلرسة لللتػس لرتػس ،أك شلػالن يشزاكيػة األناػلر ل ػث صػ

ايلسػد شتلػر انر شػف أشػالؿ ع كد تػس ،أك شػل شػف شػفاس اسػته لده،

ن ل ر ايلسد ش اكشلن يس عالتي ة ن شل اي أر أك ااتو ،أم :ايلسد "ايصاهة".

اهلوامش.
اُم يس ِّش

ألاال ا
خد ايهذراءو ى

و
أرض تس يش ايّسلف ،كةك ايسلف ايصلراءم ،كةك شل ف اياار ف .ايهّو ،صلي  ،اياكنة
عّ

كأةّال نو صدر اإلسالـ ،اطُم ،شراة ايشط كعل

كايتكز  ،رك ََِّ ،ـ ،صِٓ .ك اظر شس يشلةل :اي راقو ،لس ف ا ف

ايس د ألشد ،تاريخ الكوفة ،اطْم ،دار األ كاء ،رك ُٖٕٗ ،ـ ،صُّ.

اِم ايهّو ،مرجع سابق ،صّٓ .ّٔ-ك اظر :ايط رم ،التاريخ ،تلي ؽ :شل يشد أ ك اي
الكادث ساة ُٕقم.

ؿ ،اطْم ،دار ايشهلرؼ ،اييلةرا،

اّم أ ك زةرا ،شل يشد ،أبو حنيفة آراؤه وفقيو ،طِ ،دار اي ار ايهر و ،رك ُْٗٗ ،ـ ،صِِّ.

اْم أ ك زةرا ،مرجع سابق ،صِّّ .كايشاهة ،شصط  ،اممام األعظم أبو حنيفة ،اطُم ،دار اياتلو ايّ الاو ،رك ،
ُّٖٗـ ،صُٓٓ.

آم أ ك زةرا ،مرجع سابق ،صِِّ.
أم المرجع السابق ،صِّّ.

إم ايشاو ،ايشكنؽ ف ألشد ،مناهب اممام األعظم أبو حنيفة ،ط هة ايااد ،شلّس داترا ايشهلرؼ اياظلش ة ،اياادَََِ ،ـ ،اِ،
صُّٕ.

اٖم أ ك زةرا ،مرجع سابق ،صِْٓ.
اٗم األكزلادم ،لسف ف شاصكر ،فتاوى هاضيخان بيامش الفتاوى الين ية ،اد.طم ،دار إل لء ايتراث ايهرو ،رك  ،اُ ،صَِّ.

اَُم اكايركا ل ايظلةرا ةو ركا ة اإلشلـ كأصلل س نو لـ كاقهة لدث نو عصرةـم .ك اظر :األكزلادم ،مرجع سابق ،اُ ،صِ.
اُُم اظر :المرجع السابق ،صّ.
اُِم اظر :المرجع نفسو ،صّ.
اُّم اظر :ايزل ّو ،كة س ،أصول الفقو الحنفي ،اطُم ،دار ايشات و ،دششؽََُِ ،ـ ،صِِ.
اُْم اظر :المرجع السابق ،صِّ.
آُم اظر :ش ر ،عثشلف ،التكييف الفقيي لموهائع المستج ة وتطبيقاتيا المعاصرة ،اطُم ،دار اييّـ ،دششؽََِْ ،ـ ،صَّ.

أُم ايكة و ،يشاصؼ ،ايلسد كصكرتس كليكقس نو اإلسالـ ،لث شاشكر نو شلّة ليكؽ اإلاسلف نو اي ار ايهر و ،شراز دراسة
ايكلدا ايهر ة ،رك ََِِ ،ـ ،صِِٖ .كايزاةو ،نر د ،الجس والصورة والمق َّس في امسالم ،أنر ي ل ايشرؽ ،رك ،
ُٗٗٗـ ،صِّ.

إُم سػكرا ايذار ل  ،آ ة .َِ :كسكرا ايت ف ،آ ة .ْ :كسكرا االنطلر ،آ ة .َٖٔ :كسكرا ايشؤشا ف ،آ ة .ُٓ-ُِ :كسكرا اإلسػ ػراء،
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حتوالت السؤال يف خطاب الفكه احليفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آ ة .َٕ :كسكرا ايشّؾ ،آ ة .ُٓ :كسكرا ايا ف ،آ ة .َُ-ٗ :كسكرا األعراؼ ،آ ة .ِّ-ُّ :كسكرا آؿ عشراف ،آ ة.َُٖ :

اُٖم سكرا ايت ف ،آ ة .ْ-ُ:كسكرا األاهلـ ،آ ة .ُُٓ :كسكرا ايتاك ر ،آ ة .ٗ-ٖ :سكرا اإلسراء ،آ ة .َٕ :كسكرا اي يرا ،آ ة:
ِٗ .كسكرا ايالؿ ،آ ة.ُٖ-ُِ :

اُٗم سالشة ،كسؼ ،إشكالية الحرية وحقوق امنسان في الفكر العربي ،لث شاشكر ،شراز دراسل
ََِِـ ،صٓٓٔ.

ايكلدا ايهر ة ،رك ،

اَِم اظر :ا ف ايهر و ،شل و ايد ف أ ك ار شلشد ،رسائل ابن العربي ،صِْٖ ،كايالن عف شالع ،ة ثـ ،امنسان الكامل في
الثقافة العربية امسالمية ،لث شاشكر ،شراز دراسل

ايكلدا ايهر ة ،اطُمََِِ ،ـ ،صّٕٕ .ك اظر :ايا الاو ،ششس

ايد ف ،مفاىيم حقوق امنسان في المذاىب امسالمية ،لث شاشكر ،شراز دراسل

ايكلدا ايهر ة ،إصدار ََِِ اليكؽ

اإلاسلفم ،اطُم ،صَّٗ .كايكة و ،مرجع سابق ،صَّٗ .كأ ك ستة ،سّشلف ،حقوق الالجئين الفمسطينيين ،لث شاشكر،
شراز دراسل

ايكلدا ايهر ة ،إصدار ََِِـ ،اليكؽ اإلاسلف نو اي ار ايهر وم ،اطُم ،صُٗٓ .كايس د ،ر كاف ،مسألة

حقوق امنسان في الفكر امسالمي المعاصر ،لث شاشكر ،شراز دراسل ايكلدا ايهر ة ،إصدار ََِِـ ،اليكؽ اإلاسلف نو

اي ار ايهر وم ،اطُم ،صٕٓٓ .كايسلش ارتو ،نلركؽ ،حقوق امنسان في القرآن الكريم ،لث شاشكر ،شراز دراسل

ايكلدا

ايهر ة ،إصدار ََِِـ ،اطُم ،صٕٕ .كايشكسكم ،شلسف ،تساؤالت الرواية العربية في حقوق امنسان ،لث شاشكر ،شراز
دراسل ايكلدا ايهر ة ،إصدار ََِِـ ،اليكؽ اإلاسلف نو اي ار ايهر وم ،اطُم ،صَُُٖ.

اُِم كشف أةـ ايركا ل

ايتو عليل

شك كعل

ايلسد كايهذا ل

ايترللؿ أك ايتايؿ أك ا س ،اذار ه لن شف ةذه ايركا ل

 نتلو ع د اي تل اثالت ة ايسلف كايغر ةم.

ايتو تص س سكاء نو تهذ س اي داو أك سلاس أك شا لر تس نو

عّ س ؿ االست طراد اكايتالصم ،كايشثلؿ ال ايلصر ،كشاال:

 ال و شل كظ ااياراؾم ،كاايطر ؽم ،كااألعشلؿ ايالشّةم.
 اكاؿ ايسهداكم اايار ؽم ،كاشذاراتو نو سلف اياسلم.
 نتلو ن ؿ اايزازااةم.

 شطلع ص دم اثلتر شلترؼم.

 ع د ايرلشف شا ؼ اشرؽ ايشتكسطم.
 عز ز ايس د للسـ اايزةر ايشيوم.
 نؤاد قاد ؿ ارك شل ل م.

 لشلؿ ايغ طلاو اشط ايشد اةم.
اِِم ا ف شاظكر ،لسان العرب ،شلدا اليؽم.

اِّم سكرا ايشؤشاكف ،آ ة .ُٕ :سكرا ؽ ،آ ة .ُٗ :كسكرا ايزشر ،آ ة.ُٕ :
اِْم ايزرقل ،شصط  ،الم خل إلى نظرية االلتزام في الفقو امسالمي ،اطُم ،دششؽُٗٗٗ ،ـ ،صُٗ .كايزل ّو ،كة س ،الفقو
امسالمي وأ لتو ،دار اي ار ،دششؽُٖٗٗ ،ـ ،اْ ،صَٗ .ك اظر :ايزل ّو ،مرجع سابق ،اْ ،صٗ .ُٓ ،اِ ،صَُ.

آِم ايالسلاو ،عالء ايد ف أ و ار ف شسهكد ايلا و ،ب ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،اطِم ،دار اياتو ايهّش ة ،رك ،
ُٖٔٗـ ،إ ،صِّٓ .كايشرغ الاو ،رةلف ايد ف أ و ايلسف عّو ايرشدااو ،الي اية شرح ب اية المبت ئ ،اد.طم ،اّ،
صَُٗ.

أِم ا ف عل د ف ،شلشد أش ف ،ر المحتار عمى ر المختار شرح تنوير األبصار ،اطُم ،دار اياتو ايهّش ة ،رك ُْٗٗ ،ـ ،اُ،
صََِ .كطاشلز ،ع د ايلش د شلشكد ،الفقو الحنفي في ثوبو الج ي  ،اطُم ،دار اييّـ ،دششؽُْٗٗ ،ـ ،اّ ،صّّٔ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بساو اهللول وأدلد الكسالة
إِم ا ف عل د ف ،حاشية ابن عاب ين (ر المحتار) ،اطُم ،دار اياتو ايهّش ة ،رك ُْٗٗ ،ـ ،اُ ،صََِ.
اِٖم اي لر ،خمق امنسان بين الطب والقرآن ،اطَُم ،ايدار ايسهكد ة يّاشر ،لداُٗٗٓ ،ـ.
اِٗم اي لر ،مرجع سابق ،صَُٖ.

اَّم سكرا األليلؼ ،آ ة .ُٓ :كسكرا اي يرا ،آ ة.ِّّ :
اُّم ايالسلاو ،مرجع سابق ،اْ ،صِْ.

اِّم ايشر لو ،اي شرل ،رعاية األح اث في امسالم ،اطُم ،شاشفا ايشهلرؼ ،شصر ،ُٖٗٗ ،صُِْ.

اّّم سكرا اي يرا ،آ ة .ِّّ :سكرا ييشلف ،آ ة .ُْ :ك اظر :اظلـ ،كلشلعة شف ايهّشلء ،اي تلكل ايااد ة ،اطْم ،دار إل لء
ايتراث ايهر و ،رك  ،اد .م ،اُ ،صِّْ.

اّْم اظلـ ،كلشلعة شف ايهّشلء ،مرجع سابق ،صّْٓ.
آّم طاشلز ،مرجع سابق ،اِ ،صُْٓ.

أّم ايه او ،الب اية شرح الي اية ،شرل سل ؽ ،اّ ،صَُٖ .كع د ايكالد ،شرح فتح الق ير ،شرل سل ؽ ،اّ ،صٗٔ.
إّم ايط رااو ،المست رك عمى الصحيحين ،شرل سل ؽ ،لد ث رقـ اََْْم ،اِ ،صٓٗٓ .كقلؿ عاس لد ث صل

اإلسالد ،كيـ خرلله ايش خلف .كايا ثشو ،عّو ف أ و ار ،مجمع الزوائ  ،اد.طم ،دار اير لف ،اييلةرإَُْ ،ق ،اّ،

صِْ ،كقلؿ :رلليس شكثكقكف.

اّٖم ايه او ،مرجع سابق ،اّ ،صَُٖ.

اّٗم ع د ايكالد ،شرح فتح الق ير ،شرل سل ؽ ،اّ ،صَٕ.

اَْم اظر :ايش سكط ،مرجع سابق ،لو غسؿ ايش  ،اُ ،صٖٓ.
شعب اميمان ،تلي ؽ :شلشد ايسه د س كاو ،اطُم ،دار اياتو ايهّش ة ،رك ُٖٗٗ ،ـ،
اُْم اي ايو ،أ ك ار ألشد ف ايلس فُ ،
لد ث رقـ أِٖٗم ،إ ،صَُ.
اِْم ع د ايكالد ،شرح فتح الق ير ،شرل سل ؽ ،صٕٗ .كايه او ،مرجع سابق ،اّ ،صِْٖ .كا ف عل د ف ،ر المحتار،
شرل سل ؽ ،صّ ،صُّٖ.
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