
 

  

 

 
 األحكام المتعلقة باإلصبع الزائدة من منظور الفقه اإلسالمي

 

275 

 باللغة العربيةملخص ال

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء وخاتم المرسلين 
         سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،                                                               

 أما بعد ،،،
دراسة قضية من القضايا الطبية المعاصرة أال وهي فقد تناولت هذه ال

اإلصبع الزائدة من حيث تعريفها وبيان أسبابها وأثرها على األفراد واألحكام الفقهية 
 المتعلقة بها .

 أصيابع عيددفيي  زيادة يؤدي إلى اإلصبع الزائدة هي عبارة عن تشوه خلقي 
قيد فزيادة األصيابع لب اسبن األوهناك الكثير م .الطبيعيعن العدد القدمين  و اليدين

يكون التعرض لمواد كيماوية وقد يكون نتيجة خلل في جينات الحيوان المنيوي اليذي 
لقح البويضة، وذلك في شيكله وحجمه أو في عدد كروموسوماته أو تكيون البييضية 

 نفسيها هي حاملة للخلل أو كليهما. 

رجي للجسييم، وبييين يوجييد ارتبيياي وثيييا بييين التشييوه الخلقييي فييي الشييكل الخييا
الحالة الصحية والنفسية لصاحبها وأسيرته، فتصيور الشيخق لقيبح منظيره الخيارجي 
بخروجييه عييين الشيييكل الميييللوب وانشييي اله بيييذلك ييييؤدي إليييى  هيييور أعيييراض نفسيييية 
إكلينيكييية باتييت ثابتيية ميين خييالو التجربيية والمشيياهدة، وامييطراب سييلوكي يتمثييل فييي 

 ني. العزلة االجتماعية، وسوء األداء المه

 بنحييوعنيد الومييوء يجيي  إلسييل اإلصييبع الزائيدة إلييير المتميييزة عيين األصييلية 
، أمييا اإلصييبع الزائييدة المتميييزة فييإن كانييت بمحييل الفييرض بطيي  وميي   قصيير فحيي 

 فيج  إلسلها، واال لم يج . 

اس أو ال يينتقض الوموء حاو مس الذكر بإصبع زائيدة سيواء كيان بيه إحسي
 . ا بشهوةشريطة كون المس بدون حائل وكونه مس

اإلصبع الزائدة في العبيد واألمية عيي  يثبيت الخييار للمشيتري بيين رد المبييع 
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 وبين إمساكه وأخذ األرش . 

وفي باب الجنايات تؤخذ اإلصبع الزائدة من الجاني قصاصا باإلصيبع الزائيدة 
 من المجني عليه إذا توافرت في الجناية شروي القصاص فيما دون النفس. 

الزائيدة عليى هي ية وخلقية األصيابع األصيلية ويتصيرب بهيا إذا كانت اإلصيبع 
 كاألصلية ففي هذه الحالة تؤخذ اإلصبع األصلية قصاصا باإلصبع الزائدة وإال فال . 

 ال تؤخذ اإلصبع الزائدة قصاصا باإلصبع األصلية . 

وجوب عشر الدية في اإلصبع الزائدة المسياوية لصصيابع األصيلية فيي القيوة 
 قطعت مع الك . والتصرب، ولو 

تجوز إزالة اإلصبع الزائدة ولكن ليس جوازا مطلقيا ولكنيه مقييد بميا إذا كانيت 
اإلصييبع الزائييدة علييى إلييير هي يية األصييابع األصييلية، أو كانييت علييى هي يية األصييابع 

 األصلية ولكنها تؤلم صاحبها وتؤذيه . 
 ،،، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .وصل اللهم وسلم وبارك ع
 ة:الالكلمات الد

اإلصيبع  –اإلصيبع الزنيدي -اإلصبع الزائدة -األطراب الزائدة -كثرة األصابع 
 -الديية -القصاص فيي اإلصيبع الزائيدة-التشوهات الخلقية–تعدد األصابع  -الكعبري 

 التكيي  الفقهي.   -تجميل اليد
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Abstract 
      Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers 

and peace be upon the best prophets and the Seal of 

Messengers Muhammad, his family and companions, and 

those who follow them with charity to the Day of Judgment.  

After ,,, 
        This study dealt with the issue of contemporary medical 

issues, namely the extra finger in terms of definition and the 

reasons for the impact and impact on individuals and 

jurisprudence related to them.  

              The extra finger is a congenital malformation that 

increases the number of fingers and toes from the normal 

number. There are many reasons to increase the fingers may 

be exposure to chemicals and may be a result of defect in the 

genes of the sperm that oozed the egg, in form and size or in 

the number of chromosomes or the egg itself is the carrier of 

the defect or both.  

              There is a close link between congenital deformity in 

the external appearance of the body, and between the health 

and psychological state of the owner and his family. The 

person conceives of the ugliness of his external appearance by 

leaving the familiar form and his preoccupation with this 

leads to the emergence of psychological psychological 

symptoms that have become constant through experience and 

observation. Professional performance.  

              When doing wudoo ', the extra finger, which is not 

distinguished from the original, should be washed with a 

small, weak, and weak jaw. The extra finger should be 

washed, otherwise it should not be washed.  

               Wudoo 'is invalidated if he touches the male with 
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an excess finger, whether it is felt or not, provided that the 

touching is without a barrier and that it is tantamount to lust.  

              The excess finger in the slave and the nation is a 

defect that proves the buyer's choice between the return of 

the sale and the holding of the land.  

              In the case of crimes, the extra finger of the offender 

is taken with an excess finger from the victim if the 

conditions of retribution are available in the crime, without 

the soul.  

             If the extra finger on the body and the creation of the 

original fingers and behaves as the original in this case the 

original finger is taken with an extra finger bite or else not.  

     Do not take the extra finger with the original finger.  

             Obligation of ten dirhams in the finger of excess 

equal to the original fingers in the force and act, even cut 

with the palm.  

             The extra finger may be removed, but it is not an 

absolute passport, but it is restricted whether the finger is on 

the other side of the original fingers, or is in the shape of the 

original fingers, but it hurts the owner and harms him.  

And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds 

Peace, blessings and blessings be upon our master 

Muhammad and his family and companions. 
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 المقـدمـة

 والسالم والصالةرب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل  هلل الحمد
       إلى يوم الدين . بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى ه األمينرسول على

 ،،، وبعد
يعة الشييير  اإلسيييالمية الشيييريعة تكيييون  أن -وتعيييالى سيييبحانه- هللا شييياء فقيييد

 وأتمهيا الشيرائع أكميل الشيريعة هيذه تكيون  أن -وتعيالى سبحانه- شاء كما ،الخاتمة
 هي ة على جاءت أنها كما واالستمرار، والحيوية البقاء لها تضمن هي ة على فجاءت
 الشييريعة هييذه فيجييد زمييان، أي وفييي حييل أو ارتحييل أينمييا لإلنسييان صييالحيتها كفلييت
 . ووقائعه بمتطلباته وافية به سامية

 أربعية مرور رإلم- وأساسها عةالشري روح هو الذي اإلسالمي الفقه  ل وقد
 فيي أركانيه متماسيكا فيي قويًّيا كيانيه على محافًظا -نشلته على الزمن من قرًنا عشر

 هييذه طيليية اإلسييالمية األميية لهييا تعرمييت التييي والتقلبييات الظييروب كييل رإلييم بنيانييه
 ثبياتأال وهيي ال بقائيه وراء كانيت بيارزة الفقيه بسيمة اتصي  قيدو  ،اليزمن من الحقبة

فهييو ثابييت ميين حيييث األصييوو ومييرن ميين حيييث الفييرو  حتييى يييتمكن ميين  والمرونيية
يحيياوو الباحييث دراسيية  البحييث هييذا وفييي. العلمييي والتقييدم الحضييارة لييروح مسييايرته

موميو  األحكييام المتعلقيية باإلصييبع الزائييدةذ ليكيون هييذا البحييث نموذجييا علييى مرونيية 
 الفقه االسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان.

 بة في هذا المومو  ما يلي:والذي دفعني للكتا
عدم الوقوب على مؤل  مستقل جميع أحكيام اإلصيبع الزائيدة بطريقية فقهيية  -1

 مقارنة.

حاجة الناس إليى معرفية األحكيام المتعلقية باإلصيبع الزائيدة وعليى اليرإلم مين  -2
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تنييو  األعضيياء الزائييدة فييي جسييم االنسييان إال أن اإلصييبع الزائييدة هييي األكثيير 
 العلمية والعملية.من الناحيتين  اً انتشار 

المساهمة في االرتقاء بمكتبة الفقه المقارن والقضيايا المعاصيرة عين طرييا  -3
تقديم بحث علميي لقضيية معاصيرة يتضيمن تصيور النازلية وتكييفهيا الفقهيي 
وأقواو الفقهاء في هذه القضية وأدلة كل قوو ومناقشة األدلة وترجيح القوو 

 عارمة. األقوى وفا قوة األدلة وسالمتها من الم

 وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث بيانها كالتالي:
وقد تحيدثت فيهيا عين مرونية الفقيه االسيالمي وصيالحيته لكيل زميان المقدمة: 

 ومكان وذكرت أسباب كتابتي في هذا المومو  .
 وفيه تعريف اإلصبع الزائدة وأسبابها وأثرها.التمهيد: 

ع الزائييدة فييي العبييادات والمعييامالت وفيييه ثالثيية أحكييام اإلصييبالمبحثثا ال: : 
 مطال :

 إلسل اإلصبع الزائدة في الوموء  المطلب ال: :
 نقض الوموء بمس الذكر باإلصبع الزائدة    المطلب الثاني: 
 أحكام اإلصبع الزائدة في المعامالت المطلب الثالا: 
 لبان:أحكام اإلصبع الزائدة في الجنايات وفيه مطالمبحا الثاني: 
 القصاص بين اإلصبع الزائدة واألصلية وفيه ثالثة فرو : المطلب ال: :
 أخذ اإلصبع الزائدة  باإلصبع الزائدة الفرع ال: : 
 أخذ اإلصبع األصلية باإلصبع الزائدة الفرع الثاني: 
 أخذ اإلصبع الزائدة  باإلصبع األصليةالفرع الثالا: 

 عتداء على اإلصبع الزائدة وفيه فرعان:العقوبة المالية لالالمطلب الثاني: 
 عقوبة االعتداء المباشر على اإلصبع الزائدة الفرع ال: : 
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 عقوبة االعتداء إلير المباشر على اإلصبع الزائدةالفرع الثاني: 
 تجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة المبحا الثالا: 
 الزائدة. التكيي  الفقهي لتجميل اليد بإزالة اإلصبعالمطلب ال: : 
 حكم تجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة المطلب الثاني:

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .الخاتمة: 
 فهرس المصادر . 
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 تمهيد
 في تعريف اإلصبع الزائدة :أسبابها :أثرها

 :  أ:ال: تعريف اإلصبع الزائدة لغة

ل خميس وقييل: سيبع وقييل: اإلصبع: واحدة األصابع . وفيها ثالث ل ات وقي
يمّمها ، والبياء   ميز ّة وم  مسيًا ، وهيي بكَسيّر اله  يَوه ّريم منهيا خ  تسع وقيل عشر، ذكير  الج 

يمةة  ، وأصيّبَع، يمةّة الضة ٌة فيهما ، وبإتباّ  الك سيرّة الكسير ة  ، وإتبياّ  الضة كلَميّرب   مفتوح 
مزّة مع كسر الباّء ، وّثنتاّن زا ياإلاّني  ، وهييأ نا ، أ ي بفتح اله  ه ما الصة ّو  د  بكسير األ وة

ينّم   وهميا ، بفيتح  ه ما الم ص  ة  ، كلفع ل  ، وّثنتاّن زاد  مّم الثالّث ، وبإتباّ  الفتّح الفتح  وم 
يييمّم ،  سييير الثماليييّث ، والعاّشييير  : أ َصيييبوٌ  بالضة ّو وك  يييمّم األ وة يييمّم الثماليييّث ، وبض  ّو وم  األ وة

ما َسّر ه مز ّته  كل  فوٍر، وقد جمع ه  مين إلييّر  *في بيٍت، وهو :) ت ثليث  با إَصبٍع م َع ك 
نةث ٌة في كلّم ذليك  ، وقيد ت يذ كةر  ، وال الي   التمَلنييث  ،  ق َيٍد مع  األ صبوّ  قد كم ال ( وهي مؤ 

ّق ، فق ند  َفّر الخ  ّمي َت إصب ع ه في ح  ّوي  عن النةبيّم صلمى هللا عليه وسلةم أ نةه د   او :ر 
ّمييّت إالم ّإَصب  يَل أ ني"ه  (1)َت " ي  ا ل ّقييّل هللّا ميي سبييوف  ...َت  ي  ٌع د 

  (2)وإن ذ كر  اإلصبع م ذ كةرًا جاز  ، أل نةه ليس  فيها عالمة  التمَلنيّث. 
 والزائدة : الخارجة عن المللوب والمعهود في الخلقة . 

 ا: اإلصبع الزائدة اصطالحا : ثاني  

 أو اليييدين أصييابع عييددفييي  زيييادة يييؤدي إلييى رة عيين تشييوه خلقييي هييي عبييا
 .الطبيعيعن العدد القدمين 

                                           

 السييير، بيياب ميين ينكيي  فييي سييبيل هللا( محمييد بيين اسييماعيل، صييحيح البخيياري، كتيياب الجهيياد و 1)
ر  بياب ي، مسلم بين الحجيا ، صيحيح مسيلم، كتياب الجهياد والسيي2648، حديث رقم 3/1031

حييديث  3/1421، ميين أذى المشييركين والمنييافقين -صييلى هللا عليييه و سييلم-مييا لقييي النبييي 
 1796رقم

الصييحاح،  ، الجييوهري 5/125ابيين سيييده، المخصييق ، 314-21/312( الزبيييدي، تييا  العييروس2)
 .    8/193، لسان العرب 2/32، االزهري، تهذي  الل ة 4/376
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 كلمييية هييييو  Polydactyly ويطليييا عليييى اإلصيييبع الزائيييدة طبييييا مصيييطلح:
 يشيير. أصيابع تعنيي (daktulas) و عدييد وتعنيي( polus)  اليونانيية مين مشتقة

 القيدم، أو الييد أصيابع فيي ثيرأك أو إصيبعٍ  زييادة إلى أساسي بشكلٍ  الطبي المصطلح
 : هي رئيسة أقسامٍ  ثالثة إلى الحالة هذه تقسيم ويمكن

 postaxial باليي الحالية هيذه وت سيمى للخنصير الموافيا الجان  في إصبعٍ  زيادة -1
 السياعد ييعظم أحد وهو الزند عظم تعني ulnar و ulnar polydactylyأو

 . )الزندي(  لتسميةا هذه جاءت هنا ومن البنصر امتداد على ويقع
 أو preaxial باليي الحالية هيذه وت سيمى لإلبهام الموافا الجان  في إصبعٍ  زيادة -2

radial polydactyly وradial السياعد عظميي أحد وهو الكعبرة عظم تعني 
 . )الكعبري( التسمية جاءت هنا ومن اإلبهام امتداد على ويقع

 central بييييي وي سييييمى تصيييي المن فييييي إصييييبعٍ  زيييييادة يمثييييل األخييييير النييييو  -3

polydactyly (1) .الثالثة األنوا  بين األندر هو النو  وهذا 
 : أسباب نبات اإلصبع الزائدة:ثالثا  

تصن  اإلصبع الزائدة على أنها نو  من أنوا  التشيوهات الخلقيية والتشيوهات 
 الخلقية لها أسباب عديدة أهمها ما يلي: 

ويية والميواد الزراعيية والصيناعية، ويتعيرض المواد الكيميائية، وتوجد في األد -1
لهييا اإلنسييان بشييكل شييبه يييومي، نظييرا لوجودهييا فييي مشييتقات المييواد العطرييية 
وكثير من األصباغ والكافيين، والتبغ والخمور ، والمسيكرات والمخيدرات، كيذلك 
بعييض المسييكنات إذا اسييتعملت بكميييات متزايييدة، مثييل: األسييبرين، ومهبطييات 

الميواد ال تحيدث التشيوه إال إذا تجمعيت فيي الجسيم بكمييات  الحرارة، ولكن هذه

                                           

           -Polydactyly, https://www.syr-res.com/article/10534.html(1), F. 

MOLLICA, S. LI VOLTI,  AND G. SORGE, Autosomal recessive 

postaxial polydactyly type A in a Sicilian family, Journal of Medical 

Genetics, 1978, 15, P. 212. 

https://www.syr-res.com/article/10534.html
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  .(1)كافية 

الخلييل الجينييي: قييد يكييون التشيييوه نيياتج عيين خلييل فييي جينييات الحيييوان المنييوي  -2
الييذي لقييح البويضيية، وذلييك فييي شيييكله وحجمييه أو فييي عييدد كروموسييوماته أو 

نياتج  تكون البييضة نفسييها هيي حاملية للخليل أو كليهميا، وقيد يكيون التشييوه
عن إصيابة األم بنو  من أنوا  مرض السكري، حيث يصل إلى الجنين كمييات 

فييي الفتييرة التييي تعتبيير حرجيية فييي حييياة الجنييين،  زائييدة أو ناقصيية ميين السييكر
إمافة إلى ارتفا  درجة حرارة األم المصابة بيداء السيكري فيي المراحيل األوليى 

ة األم خمسيية عشيير ميين الحمييل، حيييث يقابييل كييل درجيية حييرارة ترتفييع ميين حييرار 
  .(2)درجة للرحم مما يودي إلى حدوث التشوهات للجنين

)الجينيات(  الموروثات: وهي عبارة عن طفرات في بعض الموروثيات (3)طيفرات -3
وهي طيفرات جديدة، أي لم تكين موجيودة ليدى اليزوجين مين قبيل، وتنتقيل إليى 

ين، بسيييب  طفييرة األوالد فينييتج عنهيييا مييثال األصييابع الزائييدة فييي اليييدين والقييدم
وراثية في الجينييات المسي ولة عين تكيوين األصيابع وعيددها، أو تكيون طفيرات 
ناتجة عن صفات وراثية مشتركة بين اليزوجين خصوصيا األقيارب مين الدرجية 

                                           

ذ د/محمييد البييار، الجنييين المشييومه واألمييراض 105-104( د/ بهجييت عبيياس، عييالم الجينييات، ص1)
،  128_127، د/سمير قاري، وجميل جبر، مدخل إليى الوراثية البشيرية، ص117لوراثية، صا

  .1/275د/محمد الحمود، د/وليد يوس ، علم األجنة الطبي، 

، د.شيخة سالم العيريض، الوراثية 184( د/محمد البار، الجنين المشومه و األمراض الوراثية، ص2)
  .135-134ما لها وما عليها، ص

ت: جمييع طفييرة ويقصييد بهييا فييي علييم األحييياء: أي ت ييير يصييي  المعلومييات الجينييية، الطفييرا (3)
)الوراثية( المشفرة في تسلسالت الحميض النيووي والكروموسيومات. وبالتيالي يصيي  الحميض 
النييووي ت يييرات معينيية تييؤدي إلييى إمييافة شييفرات وراثييية جديييدة أو حييذب شييفرات أو ت ييير فييي 

 هور صفات جديدة. شفرات، وهو ما يعني اختفاء أو  
-https://sciجمييييييياو عليييييييي، ميييييييا هيييييييي الطفيييييييرات الجينيييييييية، موقيييييييع أخبيييييييار العليييييييوم  

ne.com/article/story_5578  ،د/مييي رمييزي األرنييالوي، الطفييرات الوراثييية، موقييع الطبييي
https://www.altebby.com/-genetic-mutations/ 

https://sci-ne.com/article/story_5578
https://sci-ne.com/article/story_5578
https://www.altebby.com/-genetic-mutations/
https://www.altebby.com/-genetic-mutations/
https://www.altebby.com/-genetic-mutations/
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الثانية )كبنت العم وبنت الخاو( فينتج عن ذلك مثال طفيرة نميو ال يدة الكظريية 
نين األنثى، وعند والدتها يظنم أنها الخلقي، الذي يؤدي إلى نمو البظر في الج

  .(1)ذكرا، وهي في الحقيقة أنثى 
 : اآلثار المترتبة على اإلصبع الزائدة : رابع ا 

تشييير أدبيييات الطيي  النفسييي إلييى ايثييار النفسييية المترتبيية علييى التشييوهات 
حييث يوجيد  -كتعدد األعضاء الخارجية مما يخرجها عين شيكلها الميللوب-الخلقيةذ 

من األدلة على وجود ارتباي بيين التشيوه الخلقيي فيي الشيكل الخيارجي للجسيم  الكثير
والضي وي النفسيية للمصياب بهيا، وميا يثييره ذليك مين انطباعيات ليدى أسيرة المصيياب 
والمحيطين به، فتصور الشخق لقبح منظره الخارجي بخروجه عن الشيكل الميللوب 

باتييت ثابتيية ميين خييالو  وانشيي اله بييذلك يييؤدي إلييى  هييور أعييراض نفسييية إكلينيكييية
التجربيية والمشيياهدة، وامييطراب سييلوكي يتمثييل فييي العزليية االجتماعييية، وسييوء األداء 
المهني، وقد يتجه هؤالء األشخاص إليى العدييد مين جراحيات التجمييل إليير المبيررة، 
كمييا تقييوم نسييبة ميينهم باالنتحييار، كمييا توجييد أيضييا عالقيية بييين هييذه الحاليية وبييين 

مثييل المخيياوب االجتماعييية والوسييواس القهييري، واالكت يياب  امييطرابات نفسييية أخييرى،
النفسي واالنهيار وهو أكثر االميطرابات النفسيية التيي تصياح  التشيوهات الخلقيية، 
كما أن التشوهات الخلقية توصد أمام صاحبها أبواب الرزق أحيانا، مما يجعله محال 

 .(2)للسخرية واالستهزاء، ويعرمه لالمطرابات العصبية والنفسية
 المبحا ال: 

 أحكام اإلصبع الزائدة في العبادات :المعامالت
 

                                           

ذ د/ مصيييطفى ناصييي ، د/ محميييد الربيعيييي، الوراثييية 211-209(  د/ البيييار، مرجيييع سيييابا، ص1)
 وما بعدها. 41واإلنسان، ص: 

( د/محمييد النابلسييي، د/لطفييي الشييربيني، الجوانيي  النفسييية فييي الجراحيية التجميلييية للتشييوهات 2)
وما بعيدها، د/عيالء اليدين كفيافي، الثقافية والميرض النفسيي،  2/609ألطفاو،  الخلقية لدى ا

  .327، حسن األبراشي، مس ولية األطباء والجراحين، ص 7/71-72
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 : وفيه ثالثة مطال 
 . إلسل اإلصبع الزائدة في الوموءالمطلب ال: : 

 .نقض الوموء بمس الذكر باإلصبع الزائدةالمطلب الثاني: 

 . أحكام اإلصبع الزائدة في المعامالتالمطلب الثالا: 
 المطلب األول

 لزائدة في الوضوءغسل اإلصبع ا 

جرت عادة هللا فيي خلقيه أن كيل ييد وكيل رجيل بهيا خمسية أصيابع وقيد يوليد 
االنسان وفي إحدى يديه أكثر من خمسة أصابع وذلك من آيات هللا في الخليا فهيو 

 ال يسلو عما يفعل . -سبحانه وتعالى -
فهذا الشخق الذي ولد بلكثر مين خمسية أصيابع هيل يجي  علييه أن ي سيل 

 على الخمس أم ال يج  ؟  الزائدة 
 لإلجابة على هذا السؤاو أقوو: اإلصبع الزائدة  ال تخلو  من حالتين : 

إليييير متمييييزة عييين   -وكيييذا الييييد الزائيييدة-أن تكيييون اإلصيييبع الزائيييدة ال:لثثثى: 
ففييي هييذه الحاليية يجيي   بطيي  وميي   أصييابع ونقييق قصيير فحيي  بنحييواألصييلية 
 إلسل ألن ذبالفرض اإلتيان ليتحقاو ما هيعلواإلصبع  اليد اسم لوقو وذلك  إلسلهما
 لو كما إلسلهما فوج  ب سلهما إال يقينا الواج  عهدة عن يخر  وال واج  إحداهما
 (1) . عينها يعلم ولم يديه إحدى تنجست

متمييييزة عييين  -وكيييذا الييييد الزائيييدة-أن تكيييون اإلصيييبع الزائيييدة  الحالثثثة الثانيثثثة: 
من اليد واليد  ئدة مع األصليةذ ألنهااألصلية فإن كان بمحل الفرض فيج  إلسل الزا

                                           

 1/177، ، البيياجي، المنتقييى59، ابيين نجيييم، األشييباه والنظييائر، ص2/80(  الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، 1)
 ، الشيييربيني، م نيييي المحتيييا 1/387، ، المجميييو ، النيييووي 1/67الخرشيييي، شيييرح مختصييير خلييييل، 

 .  1/138، ابن قدامة ، الم ني، 1/157، المرداوي، االنصاب، 1/176
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    (1)تتناوله.
أمييا إن كييان العضييو الزائييد فييي إلييير محييل الفييرض فييإن حيياذى محييل الفييرض 

 الفرض لمحل محاذاته مع عليهاالسم   لوقو وج  إلسله واال لم يج  إلسله، وذلك 
 (2).   يحاذه لم ما بخالب

 :يمكن مناقشة هذا الدلي : 

العضيو الزائيد إال أنيه إليير داخيل فيي الخطياب ألن  بلنه وان وقع االسم عليى
الملمور بيه هيو اليذي علييه أإللي  الخليا وهيو العضيو األصيلي أميا الزائيد فهيو إليير 
مراد وألن القوو بايجاب إلسل العضو الزائد مع تمييزه ووجيود العضيو األصيلى يكيون 

فيي  فيه إلحياق المشيقة بيالمكل  وقيد قياو الحيا سيبحانه وتعيالي:" وميا جعيل علييكم
 ولين يسير اليدين إن:"  -صيلى هللا علييه وسيلم–وقد قاو النبيي   (3)الدين من حر " 

   (4)" إللبه إال أحد الدين يشاد
 فيي نابيتالعضيو الزائيد  كيان ويرى الحنابلة فيي األصيح مين ميذهبهم أنيه إذا

 ألنه طويال أو اقصير  كان سواء إلسله يج  لم المنك  أو كالعضد الفرض محل إلير
 (5). الوجه عن نزو إذا الرأس شعر فلشبه الفرض لمح إلير في

                                           

 1/4ميياء الهنييد، الفتيياوى الهنديييية، ، الشييين نظييام وجماعيية مييين عل1/14( ابيين نجيييم، البحيير الرائيييا، 1)
 1/33ى المطالييي ، األنصييياري، أسييين 1/79، علي ،مييينح الجلييييل، 1/193الحطييياب، مواهييي  الجلييييل، 

 .29-1/28، المرداوي،المرجع السابا، ابن قدامة،الكافي،1/114الماوردي،الحاوي، 
مرجيع  ،الشربيني1/16، شرح فتح القدير، (  ابن نجيم، المرجع السابا، كماو الدين ابن الهمام2)

 . 1/33، األنصاري، أسنى المطال ،  176-1/175سابا، 
 .  78( سورة الحج ، ايية رقم : 3)
 . 39، حديث رقم:1/23( محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب الدين يسر، 4)
، الرحيبياني، مطالي  أوليي 1/57، البهيوتي، دقيائا أوليي النهيي، 1/138( ابن قدامة، الم نيي، 5)

 .1/116النهي، 
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وهذا هو القوو الذي أميل إليه واختاره لقوة دليله ومي   دلييل مقابليه وألن 
الحكمة التي من أجلها يج  إلسل العضو الزائد هو االحتياي في العبادة للخرو  من 

ة كونيه فيي العهدة بيقين وهيذا فيي حالية عيدم التميييز بيين الزائيد واألصيلي وفيي حالي
محل الفرض أما هذه المسللة فليست كذلك حيث العضو في إلير محيل الفيرض وهيو 
معروب ووامح وب سل األصلي  يكون المكل  قد أتى بما أمر به من طهارة لصحة 

 الصالة . وهللا أعلم 
 المطلب الثاني

 نقض ال:ض:ء بمس الذكر باإلصبع الزائدة

لزائيدة تجيدر االشيارة اليى أقيواو قبل الحيديث عين حكيم ميس اليذكر باإلصيبع ا
 : -وباهلل التوفيا -الفقهاء في حكم مس الذكر باليد واألصابع األصلية، فلقوو 

 اختل  الفقهاء في حكم مس الذكر على قولين:
 الق:  ال: : 

 وابيين وعمييار علييي عيين ذلييك روي إن مييس الييذكر باليييد ال ييينقض الومييوء 
 المنيذر وابين والثوري  ربيعة قاو وبه اءالدرد وأبي حصين بن وعمران وحذيفة مسعود

  (1)بو حنيفة وإليرهم .وأ
 الق:  الثاني : 

  هرييرة وأبيي الخطياب بن عمرقوو  وهور باليد ينقض الوموء يس الذكيإن م
 بينا وسيلمان وعيروة عثميان بين وأبيان وعطاء المسي  بن وسعيد عمر بنوعبد هللا 

و جمهييور الفقهيياء ميين المالكييية وبهييذا قييا سيييرين واألوزاعييي وابيين والزهييري  يسييار
 . (1)على تفصيل في المذاه   (2)والشافعية والحنابلة في الجملة، 

                                           

داميية، مرجييع سييابا، ، ابيين ق1/12، الزيلعييي، تبيييين الحقييائا، 1/45( ابيين نجيييم، البحيير الرائييا،1)
 .  1/250، الشوكاني، نيل األوطار، 1/202

، الشييربيني، م نييي 1/114، علييي ، ميينح الجليييل، 1/156( الخرشييي، شييرح مختصيير خليييل، 2)
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 وسب  الخالب في هذه المسللة :
بنييت  بسييرة طريييا عيين الييوارد الحييديث حييدهماأ: متعارمييين حييديثين افيهيي أن

 ذكره أحدكم مس إذا:" يقوو  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسوو سمعت نهاصفوان أ
 ميس مين الوميوء إيجاب في الواردة حاديثاأل أشهر وهو (2) " يتومل حتى يصل الف

 .الذكر
: رجيل قياو :قياو أبييه عن طلا بن قيس حديث له المعارض الثاني والحديث

 -صيلى هللا علييه وسيلم-: قياو الصيالة فيي ذكره مس إذا أحدنا أيتومل هللا رسوو يا
 (4) (3)منك؟ بضعة أو منك الإ هو هل

                                                                                                           

، ابيين قداميية، المرجييع السييابا، 1/144، الهيتمييي، تحفيية المحتييا ، 147-1/146المحتييا ، 
 .  1/127البهوتي، كشاب القنا ، 

أن مييس الييذكر ييينقض الومييوء إذا كييان بييبطن الكيي  أو جنبييه وكييذلك بطيين  ( فيييرى المالكييية:1)
 األصابع وجنبها ورأسها ، وال ينقض المس بظهر الك  وكذلك  هر األصابع . 

ومذه  الشافعية: قريي  مين ميذه  المالكيية حييث قيالوا : إن ميس اليذكر بيبطن الكي  يينقض     
س بظهير يصيابع فقيد دون فيال يينقض الميالوموء والمراد بيبطن الكي  : الراحية ميع بطيون األ

 الك  واألصابع وال جن  الك  واألصابع وال رلوس األصابع وال ما بينها .
ويرى الحنابلة: أن مس الذكر باليد ينقض الوميوء مطلقيا سيواء كيان بيبطن الكي  أو بظهرهيا      

مراد بالييد أو جنبها وكذلك األصابع يينقض الميس ببطونهيا و هورهيا وجنوبهيا ورلوسيها ، فيال
عندهم من الكو  إلى رلوس األصابع بكل أجزائها . الخرشيي، المرجيع السيابا، عليي ، مينح 

، المييرداوي، 1/144، الشييربيني، المرجييع السييابا، الهيتمييي، تحفيية المحتييا ، 1/114الجليييل، 
 .  1/127، البهوتي، كشاب القنا ، 204-203 /1االنصاب، 

 دلة. ( يلتي تخريجه إن شاء هللا في األ2)

 ( يلتي تخريجه إن شاء هللا في األدلة.3)

 .   1/35( ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 4)
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 ة :المناقشة:الدل
 أدلة الق:  ال: : 

استدو القائلون بيلن ميس اليذكر بالييد واألصيابع األصيلية ال يينقض الوميوء 
 بما يلي:

 الدلي  ال: : 

 عليييه هللا صييلى- هللا نبييى علييى قييدمنا :"قيياو أبيييه عيين طلييا بيين قيييس عيين
 ميا بعيد ذكيره الرجيل ميس فيى تيرى  ميا هللا نبيى يا فقاو بدوى  كلنه رجل فجاء -وسلم

 (1)" .  منه بضعة : قاو أو ،منه مض ة إال هو هل :فقاو ؟يتومل
يييدو هييذا الحييديث دالليية وامييحة علييى أن مييس الييذكر ال ييينقض الومييوء :جث  الداللثثة: 

ببقية األعضاء كاليد والرجيل فيال ينيتقض  -صلى هللا عليه وسلم–حيث شبهه النبي 
 الوموء بمس الذكر كما ال ينتقض بمس هذه االعضاء . 

 ش بما يلي:ن:ق

 بينا وقييس: الجوزي  ابنأن هذا الحديث معي  ال يصلح لالحتجا  به قاو  -1
 فلومييح خالفياتييه فييي البيهقييي ذلييك إلييى وسييبقه ويحيييى، أحمييد مييعفه طلييا

 عين زرعية وأبيا أبياه سيلو أنه حاتم أبي ابن عن والدارقطني هو ونقل علته،
 وليم ووهنياه.  حجية بيه تقيوم ممين ليس طلا بن قيس: فقاال ، الحديث هذا

 لنيا يكيون  بميا يعرفيه مين نجيد فلم قيس عن سللنا قد: الشافعي قاو . يثبتاه

                                           

، 1/72( سليمان بن األشيعث، سينن أبيي داود، كتياب الطهيارة، بياب الرخصية عنيد ميس اليذكر، 1)
، محمييد بيين عيسييى، سيينن الترمييذي، أبييواب الطهييارة، بيياب مييا جيياء فييي تييرك 182حييديث رقييم: 

، أحميد بين شيعي ، السينن الكبيرى، كتياب  85، حديث رقم : 1/131موء من مس الذكر، الو 
بين يزييد، ا، محميد 160، رقم : 1/99الطهارة، باب الرخصة في ترك الوموء من مس الذكر، 

، رقيم: 1/163سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الوموء من ميس اليذكر، 
. قياو الترميذي: إنيه أحسين شييء روي فيي 16329، 4/22،  ، أحمد بن حنبل، المسند 483

هذا الباب. وقاو الطحاوي : هيذا حيديث مسيتقيم اإلسيناد إليير مضيطرب فيي إسيناده وال متنيه. 
، 121-1/120، عبد هللا بن يوس  الزيلعي، نص  الرايية، 2/466ابن الملقن، البدر المنير، 

 .     1/159حاديث التعليا، محمد بن أحمد شمس الدين الحنبلي، تنقيح تحقيا أ
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  (1).وثبته الحديث في ورجاحته ثقته وصفنا من عارمه وقد خبره، قبوو فيه

ة يبلن قولكم هذا إلير مسلميم فقد صيحح هيذا الحيديث إليير واحيد مين أئميأجيب: 
:  الطحياوي  وقاو. الباب هذا في روي  شيء أحسن إنه:  الترمذي اويقث يحيث يالحدي

 (2)  .متنه وال إسناده في مضطرب إلير ادياإلسن ميمستقي حديث هذا

 علييى قدومييه كييان علييي بيين طلييا ألن ذقيياو ابيين حبييان: هييذا الخبيير منسييو  -2
 كان حيث ، الهجرة سني من سنة أوو - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسوو

 ثيم بالمدينية - وسيلم علييه هللا صيلى - هللا رسيوو مسجد يبنون  المسلمون 
 ، اليذكر ميس من الوموء إيجاب هريرة أبو روى  قد و ، بإسناده كذلك ساق
 هرييرة أبيي خبير أن عليى ذليك فيدو ، الهجيرة من سبع سنة أسلم هريرة وأبو
 عليى ييدو بإسيناده حيديثا ذكير ثيم سينين، بسيبع علي بن طلا خبر بعد كان
 نعليم وال:  حبيان ابين قياو ميثي . تيهقدم بعيد بالده إلى رجع علي بن طلا أن
 ييلتي أن فعلييه ذليك بعد رجوعه ادعى فمن ، ذلك بعد المدينة إلى رجوعا له

 حيديث أن ثبيت وإذا: الحيازمي وقياو . ذلك إلى له سبيل وال ، مصرحة بسنة
 ادعيياء وصييح ، إليهييا المصييير وجيي  متييلخرة المنييع وأحاديييث ، متقييدم طلييا

 فوجيدنا ، إلييه صيرنا ميا يؤكيد أميرا نجد هل نانظر  ثم:  قاو.  ذلك في النسن
 ، النسين إثبيات فيي النقل صحة على ذلك فدلنا ، المنع في حديثا روى  طلقا
 الحسيين ، الطبرانييي حييديث ميين بإسييناده روى  ثييم ، الحييالتين شيياهد طلقييا وأن
 بين قييس عين عتبة، بن أيوب ، الحنفي محمد بن حماد ، الفسوي  علي بن

 مس من»:  قاو - وسلم عليه هللا صلى - هللا سوور  أن ، أبيه عن ، طلا

                                           

يهييام فييي كتيياب ( ابيين الملقيين ، المرجييع السييابا، علييي بيين محمييد بيين القطييان، بيييان الييوهم واإل1)
 .   4/144حكام، األ

 ( الزيلعي، نص  الراية، المرجع السابا، ابن الملقن، المرجع السابا. 2)
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 الحيديث هيذا ييرو ليم:  «معاجميه أكبير» فيي الطبراني قاو . «فليتومل فرجه
:  يعنيي - صيحيحان عنيدي وهميا ، محميد بين حمياد إال عتبة بن أيوب عن

 األوو الحديث سمع يكون  أن ويشبه - قبله الذي وحديثه ، هذا طلا حديث
 فسيمع ، بعيد هيذا سيمع ثيم ، هيذا قبيل - وسيلم عليه هللا صلى - النبي من

 )1(. بسرة حديث فوافا ، والمنسو  الناسن

، كميا األصوو أئمة من المحققين عند النسن على دليال ليس هذابلن  أجيب:
 الصيالة علييه فإنيه التعلييل سيبيل عليى صيدر ألنيه للنسين قابيل إليير طلا حديث أن

 يقبيل ال المعنيى وهيذا االنتقاض في لمسه لثيرت فال لحم قطعة الذكر أن ذكر والسالم
  (2). النسن
 اليذكر مس نيع سللته :قاو ألنه حائل فوق  المس على محموو طلا حديث -3

  . حائل اليب الصالة في ذكره يمس ال اإلنسان أن والظاهر الصالة في

   (3). الحمل يلبى منك بضعة إال هو هل بقوله تعليله بلنأجيب : 

                                           

وميا بعيدها   2/467ا، ، ابين الملقين، مرجيع سياب405-3/404بن حبان، صيحيح ابين حبيان،  (1)
 .  216-1/215، العظيم آبادي، عون المعبود،  235-1/234المباركفوري، تحفة األحوذي، 

 .  1/216، العظيم آبادي، مرجع سابا، 1/46( ابن نجيم، مرجع سابا، 2)

 ، ابن نجيم، المرجع السابا . 2/43( النووي، المجمو ، 3)
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  الدلي  الثاني:

 األنيي  مييس فلشييبه إلالبييا الحييدث لوجييود سييب  وال بنفسييه دثيبحيي سيلييي هيأنيي
 (1).  الحر  ىيإل ؤدييي حدثا جعل فلو وجوده ي ل  مما ذكره اإلنسان مس وألن

 أجيب: 

قيولكم و ال سيب  لوجيود  ابلن قيولكم لييس بحيدث فيي نفسيه هيذا صيحيح أمي
 نهيىأنيه  -سيلم و علييه هللا صيلى- النبيي عين دث إلالبا ف ير صحيحذ فقد ثبتيالح
 ذليك كيان وليو الجسد سائر يشبه ال الذكر أن ترون  أفال بيمينه ذكره الرجل يمس أن

 وكي  بليماننا نمسه أن علينا بلس ال كان منا هو وما واألذن واألن  اإلبهام بمنزلة
 فيي سبيله لكان سواء شرعا ذلك كان ولو ،وإليره اإلبهام من وصفوه بما الذكر يشبه
 عقوبة تكون  أن ذلك ولعل معرفتها عنا إلابت قد علة هنا ها ولكن سميناه ما المس

 قياسهم وأما، قاو النووي: االحتياي إلى ذلك من فنصير الذكر مس الناس يترك لكي
: يصيح فيال الينق ينابيذ قيياس نيهأ ايأحدهم نيوجهي من فجوابه عضاءاأل سائر علي

 (2).  إليره ببخال إلالبا هيبمس الشهوة تثور الذكر أن الثاني
 أدلة الق:  الثاني: 

 س الذكر ينقض الوموء بما يلي: يى أن ميوو عليذا القياب هيدو أصحياست

                                           

 .  1/22مرقندي، تحفة الفقهاء، ، الس1/30( الكاساني، بدائع الصنائع، 1)
بين ا، يحييى 1/235، المبياركفوري، مرجيع سيابا، 1/111( بدر الدين العيني، شيرح أبيي داود، 2)

 .  2/43شرب النووي، المجمو ، 
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 الدلي  ال: : 

:  -سيلم و علييه هللا صيلى- هللا رسيوو قياو":  قاليت صيفوان بنت بسرة عن
 (1)"  فليتومل ذكره مس من

 على أن مس الذكر ينقض الوضوء . أن هذا احلديث نص صريح يف هذا الباب يدل وجه الداللة:
 ن:قش بما يلي: 

حييديث صييحيح وهييو معييارض لهييذا  المتقييدم بييلن حييديث طلييا بيين عليييأ:ال: 
 جعليت ولهذا وأمبد للعلم أحفظ ألنهم أقوى  الرجاو حديث بلن عليه يترجحالحديث و 

 حيديث :قياو أنيه الميديني ابين إليى الطحياوي  سيندأ وقيد رجيل بشيهادة امرأتين شهادة
  (2). بسرة حديث من أحسن عمرو بن مالزم

 يجاب بما يلي: 

 فيي يكفيي :البيهقيي قياو واألرجح واألقوى  األثبت هو بسرة حديث أن الظاهر -1
 وليم الشيخان يخرجه لم طلا حديث أن طلا حديث على بسرة حديث ترجيح
   .التلخيق في كذا رواته بجميع احتجا قد بسرة وحديث رواته بلحد يحتجا

 أرجيح بسيرة حيديث :السيالم سيبل فيي األمير إسماعيل بن محمد العالمة قاو
                                           

، 1/71( سيليمان بيين األشييعث، سيينن أبييي داود، كتيياب الطهيارة، بيياب الومييوء ميين مييس الييذكر، 1)
لترمذي، أبواب الطهارة، باب ميا جياء فيي الوميوء ، محمد بن عيسى، سنن ا181حديث رقم: 

، محمد بن يزيد، سنن ابين ماجية، كتياب الطهيارة،  82، حديث رقم : 1/126من مس الذكر، 
، الحييياكم ، المسيييتدرك، كتييياب الطهيييارة، 479، رقيييم: 1/161بييياب الوميييوء مييين ميييس اليييذكر، 

عن البخاري: أنه . وصححه الترمذي قاو: هذا حديث حسن صحيح، ونقل  474، رقم 1/231
أصح شيء فيي البياب، وقياو الحياكم : هيذا حيديث صيحيح ثابيت عليى شيري البخياري ومسيلم، 
وقيياو أبييو داود قلييت ألحمييد حييديث بسييرة ليييس بصييحيح قيياو بييل هييو صييحيح وقيياو الييدارقطني 
صحيح ثابت وصيححه أيضيا يحييى بين معيين فيميا حكياه بين عبيدالبر وأبيو حاميد بين الشيرقي 

قاو البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان الختالب وقيع فيي سيما   والبيهقي والحازمي
، 1/212عروة منهيا أو مين ميروان فقيد احتجيا بجمييع رواتيه. العظييم آبيادي، عيون المعبيود، 

 .  1/340، ابن حجر العسقالني، التلخيق الحبير، 2/452ابن الملقن، البدر المنير، 

، محميد بين عبدالواحيد 1/45، ابن نجيم، البحير الرائيا، 1/232( المباركفوري، تحفة األحوذي، 2)
 .  1/55السيواسي، شرح فتح القدير، 
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 الحنفييية العلمياء بعيض بيذلك اعتيرب وقييد شيواهده ولكثيرة صيححه مين لكثيرة
 أنيه البحيث هيذا فيي اإلنصياب محميد اإلميام موطل على تعليقه في قاو حيث

 فيي وقياو.  انتهيى وقيوة كثيرة الينقض أحادييث ففيي الترجيح طريا اختير إن
 أحاديييث ميين وأقييوى  أكثيير اليينقض أحاديييث إن الوقاييية شييرح علييى حاشيييته
 . انتهى الرخصة

 تنفييرد لييم صييفوان بنييت بسييرة نلييو سييلمنا لكييم أن حييديث الرجيياو أقييوى، فييإ -2
 الصييحابة ميين رجيياو عييدة رواه بييل الييذكر مييس ميين الومييوء إيجيياب بحييديث

 أيضييا وحديثييه عمييرو بيين هللا عبييد وميينهم صييحيح وحديثييه هريييرة أبييو ميينهم
 أبيي بين وسعد خالد بن زيد ومنهم صالح حديثه وإسناد جابر مومنه صحيح
  (1). وإليرهم عمرو بناو  عباس بناو  وقاص

 ثبيتسلمنا أنيه  ولو الشتهر ثبت فلو البلوى  به تعم فيما واحد خبر أنه ثانيا:
 المياء دون  باألحجيار يسيتنجون  كيانوا الصيحابة ألن الييدين إلسيل على محموو فهو
 (2).  لهذا بال سل فلمر الصي  أيام في خصوصا تتلوث انتك ميبليديه وهيمس فإذا

  أجيب:

 البليوى  بيه  يعيم ميا بييان يكيون  أن يجي  ولييس فييه بخالفكيم أصيل هذا لنب
 ميين الشيير  صيياح  يييراه مييا حسيي  علييى وآحييادا خاصييا يكييون  أن يجييوز بييل عامييا

 عاميا عنيدهم يكيون  أن وجي  وإن البيان أن على ، والخصوص العموم في المصلحة
 الييوتر بييان فيي األصيل هيذا خيالفوا قيد ثيم ، عاميا متيواترا نقليه يكيون  أن يليزم فلييس
 (3). ذلك وإلير بالقيء الوموء ونقض

                                           

وميا بعيدها ، ابين حجيير 1/212( المبياركفوري، المرجيع السيابا، العظييم آبيادي، عييون المعبيود، 1)
 .  1/347العسقالني، مرجع سابا، 

 .   1/30بدائع الصنائع،  ، الكاساني،1/419( بدر الدين العيني، شرح سنن أبي داود، 2)

، 49، الشييرازي، المعونية، ص1/153، الشوكاني، إرشاد الفحوو، 1/192( الماوردي، الحاوي، 3)
 .  2/273سنوي، نهاية السوو شرح منها  الوصوو، اإل
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 الدلي  الثاني: 

 أفضييى إذا ":  سييلم و عليييه هللا صييلى هللا رسييوو قيياو:  قيياو هريييرة أبييي عيين
 (1) " فليتومل حجاب وال ستر بينهما وليس فرجه إلى بيده أحدكم

 : اللةوجه الد
أن هذا صريح في وجوب الوموء عليى مين ميس فرجيه بيدون حائيل بينهميا 

ه االمام الشافعي على أن المس الناقض للوموء ما كيان ببياطن الكي  يوقد استدو ب
 .(2) 

 :نوقش
 الوموء استحباب علىفيحمل األمر هنا  طلا بن قيس حديثبلنه معارض ب

 . جمعا بين األدلة اليدين إلسل وعلى
  أجيب:

 وال ، اإليجيياب يقتضييي بييه األميير ألن االسييتحباب علييى هيحمليي حييصيي ال هيلنييب
 وصيحة وانتشارها أخبارنا كثرة مع يجوز كي  ثم به يقل لم أحدا ألن اليد إلسل على

 رمي الشافعي قاو ، معي  وهو طلا بن قيس بحديث يعارمونها وإسنادها طرقها
 عارميه وقيد خبيره قبيوو ليه جوزي بما يعرفه من نجد فلم قيس عن سللنا:  عنه هللا
 (3).الحديث في ورجاحته ، تهثق وصفنا من

 الدليل الثالث:

                                           

، 1/216( أحمييد بيين شييعي ، المجتبييى، كتيياب ال سييل والتيييمم، بيياب الومييوء ميين مييس الييذكر، 1)
سيينن الييدارقطني، كتيياب الطهييارة، بيياب مييا روي فييي لمييس القبييل، ، علييي بيين عميير، 445رقييم:

، محمد بن حبان، صيحيح ابين حبيان، كتياب الطهيارة، بياب نيواقض الوميوء، 6، رقم: 1/148
. وصييححه األلبيياني فييي تعليقييه علييى النسييائي، وحسيينه األرنييؤوي فييي  1118، رقييم : 3/401

 تعليقه على ابن حبان.  

، النيييووي، المجميييو ، 342-1/341، الب يييوي، شيييرح السييينة، 1/420( العينيييي، مرجيييع سيييابا، 2)
 .  1/189، الماوردي، الحاوي، 2/34

 .  1/233، المباركفوري، تحفة األحوذي، 1/192( الماوردي، مرجع سابا، 3)
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 اإلنيزاو بيه يسيتجل  معنيى إن ميس اليذكر بالييد استدلوا من المعقوو فقيالوا:
 انتشييار قارنهييا لييو فيير  مالقيياة وألنهييا ، الختييانين كالتقيياء الطهيير ييينقض أن فوجيي 
 فيي كال سيل الطهيارة تليك بهيا تتعليا أن شياراالنت فقيدت إذا فوج  طهارة بها تعلقت
 وإن الوميوء بيه تعليا انتشيار قارنيه إذا الوميوء بيه يتعليا ميا وألن الختانين التقاء

 المالقياة مين بنيو  يتعليا أن فجياز الطهيارتين إحيدى وألنها البوو،ك انتشار عن خال
 الومييوء ينيتقض أن فوجي  خيار  خييرو  ال الي  فيي بيه يتعلييا لميس وألنيه كال سيل
 ميين كييان الكبييرى  الطهييارة أوجيي  إذا بييالفر  تعلييا مييا وألن ، االنتشييار مييع كيياللمس

  (1) . واالستحامة الحيض ودم والمذي كالمني الص رى  الطهارة يوج  ما جنسه
 الترجيح:

بعيد عيرض أقييواو الفقهياء وأدليتهم بإيجيياز فيي مسيللة انتقيياض الوميوء ميين 
اجية اليى التيرجيح طالميا أمكين التوفييا مس الذكر باليد واألصابع فإني أرى أنه ال ح

في مس الذكر من فيوق  وهو هنا يسير إن شاء هللا وبيانه: أن حديث طلا بن على
بسييرة وأبيي هريييرة فيي مييس اليذكر بيدون حائييل ييدو لييذلك أنيه ورد فييي حائيل وحيديث 

بعض روايات حديث طلا بن علي أنه قاو : مس ذكره في الصالة . وفي هيذا جميع 
إعماو لها جميعيا وهيو أوليى مين التيرجيح وإهمياو بعيض األدلية كميا هيو بين األدلة و 

مقرر في علم األصوو، واذا حملنا حديث بسرة وأبيي هرييرة عليى الميس بيدون حائيل 
فليييس هييذا الحمييل علييى إطالقييه وإنمييا المييس بشييهوة فقييد هييو الييذي ييينقض الومييوء 

الحاليية التييي  وذليك ألن المييس ليييس حيدثا فييي نفسييه وإنميا هييو مظنيية الحيدث فتعتبيير
 يخر  الحدث فيها إلالبا وهي حالة الشهوة فقد . وهللا أعلم   

هذذ ا م ذذ  مذذر الذذ  ر باالصذذابع األصذذلية التذذي تذذدال ضذذمس اليذذد   أمذذا م ذذ  مذذر الذذ  ر 
 باإلصبع الزائدة  فقد ااتلف الفقهاء فيه على النمو التالي:

 القول األول: 

                                           

 . 1/193، الماوردي، مرجع سابا، 1/90( الباجي، المنتقى، 1)
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دة  ينقض الوميوء بشيري أن ذه  المالكية إلى أن مس الذكر باإلصبع الزائ
يكييون فيييه إحسيياس ويتصييرب كإخوتييه وإن نقييق عنهييا فييال ييينقض، وإن شييك فييي 
اإلحساس وعدمه نقيض، وبشيري أن يكيون الميس ببياطن اإلصيبع أو جنبيه أو رأسيه 

  (1)دون  هر اإلصبع. 
 القول الثاني: 

يييرى الشييافعية أن مييس الييذكر باإلصييبع الزائييدة  ييينقض الومييوء إذا كانييت 
ئدة  على سنن األصابع األصيلية وكيان الميس ببياطن اإلصيبع الزائيدة  دون رأسيه الزا

أو  هره أو جنبه، أما إن كانت الزائيدة  عليى إليير سينن األصيابع األصيلية بيلن كيان 
   (2)على  هر الك  فال ينقض المس به . 

 القول الثالث: 

ي سيواء بينما ييرى الحنابلية أن ميس اليذكر باإلصيبع الزائيدة  يينقض كاألصيل
  (3)كان المس بباطن اإلصبع أو  هره أو رأسه أو حرفه. 

والمتلمييل فييي هييذه األقييواو يجييد أن القيييد الييذي قيييد بييه المالكييية فييي اليينقض 
باإلصييبع الزائييدة  وهييو كونييه يحييس ويتصييرب هييذا القيييد فييي معنييى القيييد الييذي ذكييره 

 ية األصيابع الشافعية وهو كونيه عليى سينن األصيابع األصيلية فكونيه عليى شيكل وهي
األصلية يعني أنه يتصرب به كاألصلي فهما بمثابة قوو واحد . فيكون فيي المسيللة 

 قوالن ال ثالثة . 
 سبب الاالف :

يبييدو أن سييب  الخييالب فييي هييذه المسييللة هييو أن المالكييية والشييافعية نظييروا 
                                           

، ابين عرفيه، حاشيية  1/114ييل، ، عليي ، مينح الجل1/156( الخرشي، شيرح مختصير خلييل، 1)
 .1/121الدسوقي مع الشرح الكبير، 

، الرملييي، 147-1/146، الشييربيني، م نييي المحتييا ، 58-1/57( األنصيياري، أسيينى المطاليي ، 2)
 .  1/144، الهيتمي، تحفة المحتا ، 1/122نهاية المحتا ، 

الرحيبيياني، مطاليي   ،1/127، البهييوتي، كشيياب القنييا ، 204-1/203( المييرداوي، االنصيياب، 3)
 .  1/145أولي النهى، 
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إلييى مييا يييدخل تحييت اسييم اليييد الييوارد األميير بانتقيياض الومييوء ميين مسييها فييي السيينة 
ية المطهرة فقالوا كل إصبع به إحسياس ويتصيرب بيه وهيو عليى هي ية األصيابع النبو 

 األصلية يدخل ممن اسم اليد فينتقض الوموء بمسه ولو زائدا. 
أما الحنابلة فإنهم نظروا إلى ال اية التي من أجلها جعيل الميس ناقضيا وهيو 

لييا مظنيية خييرو  الحييدث وهييذه ال اييية تحصييل بتحريييك الشييهوة وتحريييك الشييهوة يتع
بإحساس الذكر ال بإحساس ما يالمس الذكر فطالما أن اإلصبع الزائدة  في كف اليد 

 فينتقض الوموء بمسه مطلقا أحس وتصرب أم ال .
 والراجح في ه ه المسألة: 

أن مييس الييذكر بإصييبع زائييدة  ييينقض الومييوء سييواء كييان بييه إحسيياس أم ال 
ن كييون المييس بييدون حائييل ولكيين مييع مراعيياة مييا تييم اختييياره فييي المسييللة السييابقة ميي

وكونييه مسييا بشييهوة وذلييك ألن المييس باإلصييبع الزائييدة  داخييل مييمن األميير فييي قييوو 
 سيتر بينهميا ولييس فرجيه إليى بيده أحدكم أفضى إذا" -صلى هللا عليه وسلم–النبي 

  (1)" فليتومل حجاب وال

                                           

 سبا تخريجه .  (1)
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ن ألنه مس باليد وألن التلذذ وإدراك الشهوة يتحقا في هذه الحالة ولو لم يك
في اإلصبع الزائدة إحساس ألن العبرة بإحساس العضو التناسلي الذكري ال بإحساس 

 الالمس له. وهللا أعلم 
 المطلب الثالث

 أم ا  اإلصبع الزائدة في المعامالت 

تكلييم الفقهيياء القييدامي عيين اإلصييبع الزائييدة فييي بيياب خيييار العييي  أو خيييار 
مة وفي يد أحدهما إصبع زائدة هل يعد النقيصة وبالتحديد في مسللة بيع العبد أو األ

 هذا عيبا في البيع أم ال ؟ 
ففقهييياء الميييذاه  مييين الحنفيييية والمالكيييية والشيييافعية والحنابلييية واألباميييية 
والزيدييية واإلماميييية علييى أن اإلصيييبع الزائيييدة فييي العبيييد واألمييية عييي  يثبيييت الخييييار 

   (1)للمشتري بين رد المبيع وبين إمساكه. 
فيمييا إذا اختييار المشييتري االمسيياك هييل يمسييك المبيييع بكامييل  ولكيينهم اختلفييوا

 الثمن أم يمسكه ويرجع على البائع بلرش العي ؟ 
 ف هب المنفية: 

إلييى أن المشييتري مخييير بييين أخييذ المبيييع بكييل الييثمن دون أخييذ أرش أو رده 
 يقابلهيا ال األوصياب ألن النقصيان وأخيذ إمسياكه له ليس أنه كالمه دووأخذ الثمنذ 

 المسيمى مين بلقيل ملكيه عين بزواليه ييرض لم وألنه العقد مجرد في الثمن من شيء

                                           

، الشييين نظييام، الفتيياوى 6/50، ابيين نجيييم، البحيير، 275-5/274( الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، 1)
-3/108، ابين عرفيه، حاشيية الدسيوقي، 5/146، علي ، منح الجلييل، 67-3/66الهندية، 

، السييييبكي، تكمليييية 2/58ى المطاليييي ، ، األنصيييياري، أسيييين2/195، القرافييييي، الفييييروق، 109
وميييا  4/406، الميييرداوي، االنصييياب، 4/31، الرمليييي، نهايييية المحتيييا ، 12/322المجميييو ، 

وميا بعيدها، محميد  3/216، البهوتي، كشياب القنيا ، 2/84بعدها، ابن قدامة، مرجع سابا، 
بين  ، جعفير4/413، ابين المرتضيى، البحير الزخيار، 8/423بن يوسي  أطفيي ، شيرح النييل، 
 .     31-2/30الحسن الهذلي، شرائع االسالم، 
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 (1). تضرره بدون  بالرد ممكن المشتري  عن الضرر ودفع به فيتضرر
 يم س مناقشة ه ا الدليل:

ي ميين عييين المبيييع ال يا هيييلن اإلصييبع الزائييدة ليسييت وصييفا كالكتابيية وإنميييبيي
بيد وعمليه عنيد سييده وتقليل مين جمياو سيما وأن مثل هذه الزييادة قيد تيؤثر عليى الع

األمة وتؤثر أيضا على عملها وتظهر بها شينا ، وإذا كانت زييادة اإلصيبع فيي عيين 
المبيع فالسالمة منها مقصودة فإذا لم يسلم منها المبيع يكيون المشيتري مخيير بيين 

 الرد وبين اإلمساك وأخذ أرش العي .   
 و هب المنابلة: 

بالعبييد أو األميية إصييبعا زائييدة فهييو مخييير بييين رد  إلييى أن المشييتري إذا وجييد
 الفائت الجزء ألن المبيع واسترداد الثمن وبين إمساك المبيع وأخذ أرش العي ذ وذلك

 واألرش األرش وهييو يقابلييه مييا كيان لييه يسييلم ليم فييإذا الييثمن مين جييزء يقابلييه بالعيي 
    (2). ثمنه من ومعيبا صحيحا قيمته بين ما قسد

 والراجح: 

مييا ذهيي  إليييه الحنابليية لقييوة أدلييتهم وميي   أدليية المخييال  وألن الواقييع هييو 
لحنابليية حيييث إن المبيييع الصييحيح أإللييى ثمنييا ميين المبيييع المعييي  وإنمييا كييان ايشييهد 

األمر كذلك ألن العي  له قسد من الثمن فيإذا ثبيت أن بيالمبيع عيبيا فمين اإلنصياب 
 .المبيع . وهللا أعلم أن يسترد المشتري قيمة هذا العي  إن اختار إمساك 

وإنما كانت اإلصبع الزائيدة عيبيا ألن ال الي  سيالمة ايدميي مين ذليك فالعيدد 
الزائد معي  والعدد الناقق معي  والعدد التام المعهود وهيو السيوي فيي الخلقية إليير 

                                           

، شييييخي زاده، مجميييع 1/197، الحيييدادي، الجيييوهرة النييييرة، 6/39( ابييين نجييييم، مرجيييع سيييابا، 1)
 .   2/40األنهر، 

ومييا بعييدها، ابيين مييويان، منييار  3/216، البهييوتي، مرجييع سييابا، 2/84( ابيين قداميية، الكييافي، 2)
 .  1/301السبيل، 
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 (1) ، كما أن زيادة اإلصبع تنقق من قيمة العبد واألمة وتنقق من ثمنهما . يمعي
 وقييت إليى البييع وقيت مين أصيال مثلييه يحيدث ال  ياهرعيي   وزييادة اإلصيبع

 طلييي  إذا بيييالرد فيهيييا يقضيييي فالقاميييي فيييإذا اختلفيييا فيييي قدميييه وحدوثيييه الخصيييومة
 أو بيه رمياه البيائع ييدعي أن إال البيائع ييد فيي بيه للتيقن تحلي  إلير من المشتري 

 أقيام أنكير وإن اليرد امتنيع اعتيرب فإن المشتري  سلو ادعاه فإن الشراء عند به العلم
  (2)يه . عل البينة

                                           

، الحيدادي، مرجيع سيابا، 2/93، السيمرقندي، تحفية الفقهياء، 6/37مرجع سابا، ( ابن نجيم، 1)
، القرافي، المرجع السابا، المواق، التيا  واإلكلييل، 1/283، علي حيدر، درر الحكاّم، 1/197
، الشيييربيني ، 2/60، األنصييياري، مرجيييع سيييابا، 5/126، الخرشيييي، شيييرح الخرشيييي، 6/234

، 4/405، الميرداوي، مرجيع سيابا،  12/311سيابا، ، السبكي، مرجع 2/428مرجع سابا، 
، ابين المرتضيى، المرجيع 4/257، ابين قدامية، مرجيع سيابا، 3/215البهوتي، مرجع سيابا، 

 السابا.    

، الشييربيني 3/86، الشييين نظيام وآخيرون، الفتياوى الهنديية،  6/66( ابين نجييم، مرجيع سيابا، 2)
، الرحيبيياني، مطاليي  أولييي النهييى،  2/72، األنصيياري، مرجييع سييابا، 2/445مرجييع سييابا، 

 .3/227، البهوتي، مرجع سابا، 3/122-123
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 المبمث الثاني
 أم ا  اإلصبع الزائدة في الجنايات

 وفيه مطلبان:
 .القصاص بين اإلصبع الزائدة واألصلية المطلب األول: 
 . العقوبة المالية لالعتداء على اإلصبع الزائدةالمطلب الثاني: 

 المطلب األول
 القصاص بيس اإلصبع الزائدة واألصلية

 الثة فرو  :وفيه ث
 . أخذ اإلصبع الزائدة  باإلصبع الزائدة :الفرع ال: 
 .أخذ اإلصبع األصلية باإلصبع الزائدة  :الفرع الثاني

 . أخذ اإلصبع الزائدة  باإلصبع األصليةالفرع الثالا: 
 الفرع ال:  

 أخذ اإلصبع الزائدة  باإلصبع الزائدة 

كان للجاني إصبع زائيدة فهيل إذا قطع إنسان إصبعا زائدة بيد شخق عمدا و 
يقيتق ميين الجيياني بقطييع اإلصييبع الزائيدة؟ أم ال يثبييت القصيياص وينتقييل إلييى عقوبيية 

 أخرى؟  
 ااتلف الفقهاء في ه ه المسألة على قوليس:

ال يقييتق بقطييع إصييبع زائييدة مميين قطييع إصييبعا زائييدة عمييدا ، هييذا قييوو  القذذول األول:
  (1)ائدة عندهم .الحنفية فال يجري القصاص بين األصابع الز 

تؤخييذ اإلصييبع الزائييدة ميين الجيياني قصاصييا باإلصييبع الزائييدة ميين المجنييي القذذول الثذذاني: 
عليه إذا توافرت فيي الجنايية شيروي القصياص فيميا دون الينفس، بهيذا قياو جمهيور 

   (2)الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واإلمامية. 
                                           

، البيابرتي، العنايية، 135-6/134، الزيلعيي، مرجيع سيابا، 8/384( ابين نجييم، مرجيع سيابا، 1)
10/289  . 

، الشييربيني، م نييي المحتييا ، 2/278،ابيين عرفة،حاشييية الدسييوقي،8/42( الخرشي،شييرح مختصيير خليييل،2)
، الميرداوي، اإلنصياب، 4/31، األنصاري، أسنى المطالي ، 7/288، نهاية المحتا ،  لرملي، ا5/261
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 األدلة والمناقشة:

 استدل المنفية على عد  جرياس القصاص في اإلصبع الزائدة فقالوا: أدلة القول األول: 

 وإنمييا الييبط  فييي نقصييانا يمكيين ال فتفويتهييا معنييى نقصييان الزائييدة اإلصييبع
 قصياص وال باعتبياره عيدو حكم فيج  األثر باعتبار الظاهر في وشينا ألما به يلحا
 شيري المسياواةو  البيدو يفي المسياواة النعدام اإلصبع تلك مثل للقاطع كان وإن ، فيها

 طيرب يقطيع كالعبد فصار بالظن إال تساويهما يعلم ولم الطرب في القصاص لوجوب
 الزائيدة اإلصيبع عليى ينقسيم وال أخماسا الخمس األصابع على ينقسم اليد العبد فبدو

 . كالثؤلوو الزائدة اإلصبع وإنما
 نقيق وألنها والمتزلز في قصاص وال التزلزو معنى في الزائدة اإلصبع ألنو 

 القصياص تعيذر فيإذا المماثلية تعيرب فيال والظين بيالحزر إال النقصيان قيمة تعرب وال
 عيدو حكومية فيهيا فيجي  الشير  فيي مقيدر أرش ايلهي سيوليي,  أرشيها وجي  للشبهة

.(1)  
 -يم س مناقشته بما يلي:

قولهم : النعدام المساواة في البدو. هذا إليير مسلييمم فالمسياواة متحققية مين  -1
التفياوت مين حييث القصير والطيوو والكبير والصي ر  اث المحيل والخلقية أميحي

فهذه إلير معتبرة بدليل عدم اعتبارها في األصابع األصلية فلو قطع شيخق 
أصبع الخنصر من يد آخر وكانت خنصير الجياني أكبير مين خنصير المجنيي 
عليييه فييي الحجييم فييإن هييذا التفيياوت ال يمنييع القصيياص فكييذلك فييي اإلصييبع 

 .  الزائدة

. هذا دلييل أخيق مين اليدعوى فيال  التزلزو معنى في الزائدة اإلصبعقولهم:  -2
يفيييد ذ ألن دعييواهم أن كييل أصييبع زائييدة ال قصيياص فيهييا والييدليل يفيييد أن 
اإلصييبع الزائييدة التييي فييي معنييى التزلييزو ال قصيياص فيهييا، وذلييك ألن الواقييع 

كثيير مين يشهد بلنيه لييس كيل أصيبع زائيدة فيي معنيى التزليزو حييث هنياك ال
                                                                                                           

 .  4/223، المحقا الحلي، شرائع االسالم، 5/555، البهوتي، كشاب القنا ، 10/20

، الزيلعييي، تبيييين 7/303، الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، 167-26/166( السرخسييي، المبسييوي، 1)
 .  10/290بابرتي، العناية، ، ال135-6/134الحقائا، 
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األصيييابع الزائيييدة مخلوقييية عليييى سييينن األصيييابع األصيييلية مييين حييييث الهي ييية 
واإلحساس والبط  وقد ال يلحظ البعض الك  ذات اإلصبع الزائيدة مين ذات 

 الخمس لشدة شبه اإلصبع الزائدة باألصلية .      
 أدلة القول الثاني:

التسياوي بيين استدو أصحاب هذا القوو من المعقوو فقالوا: توجد المماثلية و 
الطرفين فهما متحدان محال ، ومشتركان في االسيم الخياص ، فهميا متفقيان موميعا 

 الجيينس اتحييد حيييث القصيياص وجييوب فييي يضيير والوخلقيية فثبييت أنهمييا متميياثالن، 
 فييي كمييا زائييد وكييذا أصييلي عضييو فييي لييون  أو سييمن أو قييوة أو طييوو أو كبيير تفيياوت
 القصياص مقصيود لبطل اعتبرت لو نهاوأل  تتفا تكاد ال ذلك في المماثلة ألن النفس
 أي تفاوتيييا إن إال بالجاهييل العييالم يقتييل كمييا األخيييرق  بيييد الصييانع يييد تقطييع ولييذلك

 عليييه المجنييي زائييدة مفاصييل علييى الجيياني زائييدة مفاصييل زادت بييلن بمفصييل الزائييدان
  (1).  المحل تفاوت من أعظم هذا ألن بها تقطع ال حتى فيضر

 الترجيح 

واو الفقهاء وأدليتهم والمناقشيات اليواردة عليهيا يظهير أن من خالو عرض أق
الييراجح قييوو جمهييور الفقهيياء وهييو ثبييوت القصيياص فييي اإلصييبع الزائييدة إذا تييوافرت 
شيييروي القصييياصذ وذليييك لقيييوة أدليييتهم ومناقشييية أدلييية الحنفيييية وألن التفييياوت بيييين 

ال يمنييع األصييابع الزائييدة تفيياوت يسييير ال تخلييو منييه األصييابع واألعضيياء األصييلية فيي
 القصاص . وهللا أعلم 

                                           

، األنصييياري، مرجيييع 4/351، الصييياوي، بل ييية السيييالك، 16-8/15الخرشيييي، مرجيييع سيييابا،  (1)
، البهيوتي، المرجيع  9/417، الشيربيني، المرجيع السيابا، ابين قدامية، الم نيي، 4/26سابا، 

 السابا .
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 الفرع الثاني
 أا  اإلصبع األصلية باإلصبع الزائدة

إذا قطع رجل إصبعا زائدة من آخر ولم يكن للجاني إصيبع زائيدة فقيد اختلي  
 الفقهاء في ذلك على قولين:

 القول األول: 

 إليى إصيبع أقيرب مين, منه له اقتق قاطع فقطعها زائدة إصبع له كانت من
 المقيتق يبقيى أن بيين فيرق  وال أصيبعا ألنهيوذلك ; هذا قوو الظاهرية  صبعاإل تلك
 مين يقطيع أن وبيين,  أصيابع خمس له لمقتق ويبقى, أصابع أربع إال له ليس منه

 فيي القصياص أن في خالب ال األصابع؟ سالم سبابة - وحدها السبابة إال له ليست
 (1) .له أصبع ال همن المقتق ويبقى أصابع أربع ذا المقتق ويبقى,  ذلك

 يم س مناقشته:

بلنه يشتري للقصاص في األطراب التساوي بين الطرفين وال مساواة بين 
  (2)األصلي والزائد . 

 القول الثاني:

ال تؤخذ أصبع أصلية قصاصيا فيي اإلصيبع الزائيدة ، وليو ترامييا عليى ذليك، 
 القصياص رييانج شيري القيمية فيي المسياواة ألنوذليك  (3)هذا قوو جمهور الفقهاء 

 أرش الزائييدة ال ييير اإلصيبع وقيميية عييدو حكومية الزائييدة اإلصييبع قيمية ألن توجييد وليم
 الكميا ف والموميع االسيم فيي ةيالمماثليدم يولعي ذ ةيالقيمي فيي بينهميا مساواة فال مقدر
 (4). بزائد أصلييؤخذ  الف ببنصر خنصر وال بيمين يسار وال بيسار يمين تؤخذ

                                           

 .  11/42( ابن حزم ، المحلى بايثار، 1)

 .  9/417( ابن قدامة، الم ني، 2)

، الخرشييي، مرجييع 135-6/134، الزيلعييي، مرجييع سييابا، 8/384( ابيين نجيييم، مرجييع سييابا، 3)
، 5/261، الشيييربيني، مرجيييع سيييابا ، 2/278، ابييين عرفييية، مرجيييع سيييابا ، 8/42سيييابا ، 

، البهييوتي، مرجييع سييابا، 10/20، المييرداوي، مرجييع سييابا، 8/421الهيتمييي، مرجييع سييابا، 
 .  4/223،  المحقا الحلي، مرجع سابا، 9/417، ابن قدامة، الم ني، 5/555

، ابيين قداميية، المرجييع 10/290، البييابرتي، العناييية، 8/378،384( ابيين نجيييم، مرجييع سييابا، 4)
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  -لية بالزائدة قصاصا ولو تراضيا على  لك لوجهيس:وإنما ل  يجز أا  األص

عدم استيفاء المجنيي علييه أكثير مين حقيه بالقصياص حييث إن قطيع األصيلية األول: 
بالزائدة يؤدي إلى أخذ المجني عليه أكثر من حقهذ ألن اإلصبع األصلية مخلوق في 

 مكانه لمنفعة فيه وهي بخالب منفعة اإلصبع الزائدة.  
 طرفيه قطيع وال نفسيه قتيل ألحيد يحيل فال والبدو باإلباحة تستباح ال لدماءا أنالثاني: 

  (1)ى. تعال هللا لحا له إباحتهو  ببذله ذلك ل يره يحل وال
 الترجيح: 

بعد عرض أقواو الفقهاء وأدلتهم في هذه المسللة أرى أنه إن كانيت اإلصيبع 
لية ففيي هيذه الحالية الزائدة على هي ة وخلقة األصابع األصيلية ويتصيرب بهيا كاألصي

تؤخذ اإلصبع األصلية قصاصيا باإلصيبع الزائيدة واإل فيال، وفيي هيذا جميع بيين األدلية 
وهييو أولييى ميين التييرجيح وإهميياو بعييض األدليية، والييذي دفعنييي إلييى هييذا التوفيييا بييين 
القييولين مالحظيية بعييض حيياالت األصييابع الزائييدة وقييد خلقييت كهي يية اإلصييبع األصييلية 

ينهما أحد كما هو مومح بالصيور المرفقية ميمن هيذا البحيث. تماما ال يكاد يفرق ب
 ،،،وهللا أعلم 

                                                                                                           

، البهيييوتي، مرجيييع سيييابا،  220السيييابا، موسيييى بييين أحميييد المقدسيييي، زاد المسيييتقنع، ص
5/553-554    . 

، البهيييوتي، شيييرح منتهيييى 4/25لييي ، ، األنصييياري، أسييينى المطا2/183( الشييييرازي، المهيييذب، 1)
 .  6/66، الرحيباني، مطال  اولي النهى، 5/555، كشاب القنا ، 3/284اإلرادات، 
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 الفرع الثالث
 أا  اإلصبع الزائدة باإلصبع األصلية

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشيافعية والحنابلية عليى أن اإلصيبع 
ن لجريييا التسيياوي  يعتبيير األطييراب ألنالزائييدة ال تؤخييذ قصاصييا باإلصييبع األصييلية ذ 

، إلير أن الشافعية استثنوا حالة اتحاد بينهما القصاص امتنا  فوج  فيهاالقصاص 
محل اإلصبع الزائدة واإلصبع األصلية ففي هذه الحالة تؤخذ الزائدة باألصلية ومعنيى 
اتحيياد المحييل كييون الزائييدة نابتيية فييي مومييع األصييلية كميين قطعييت لييه أصييبع فنبتييت 

  (1)مكانها أخرى. 
ة يا والحالييياليية ال تنييدر  تحييت مباحييث اإلصييبع الزائييدة ألنهييوأرى أن هييذه الح

 س أصابع ال بست . يا بخميل أن صاحبهيهذه ليست زائدة بل هي أصلية حكما بدلي

                                           

، اليدردير، الشيرح الكبيير، 10/290، البيابرتي، العنايية، 8/378،384( ابن نجيم، مرجع سابا، 1)
ة المحتييا ، ، الخرشييي، المرجييع السييابا، الشييربيني، المرجييع السييابا، الرملييي، نهاييي4/278
 .     9/371، المرداوي، المرجع السابا، ابن قدامة، الم ني، 7/288



 

  

 

 
 األحكام المتعلقة باإلصبع الزائدة من منظور الفقه اإلسالمي

 

309 

 المطلب الثاني
 العقوبة المالية لالعتداء على اإلصبع الزائدة

 ويشتمل على فرعين : 
 ئدةالفرع األول: عقوبة االعتداء المباشر على اإلصبع الزا

 الفرع الثاني:عقوبة االعتداء غير المباشر على اإلصبع الزائدة
 الفرع األول

 عقوبة االعتداء المباشر على اإلصبع الزائدة

إذا اعتدى شخق على آخر فقطع له إصبعا زائدة ولم تتوافر شروي 
 القصاص فهل يج  على الجاني دية أم حكومة؟ 
 اختل  الفقهاء في ذلك على ثالثة أقواو:

 قول األول:ال

أن اإلصييبع الزائيييدة يجييي  بقطعهيييا حكومييية عيييدو ، قييياو بهيييذا الحنفيييية وهيييو 
 (1)المذه  عند الحنابلة. 

 القول الثاني:

 (2)في قطع اإلصبع الزائدة عشرا من اإلبل، وهو قوو الظاهرية . 
 القول الثالث:

يييل أصييحاب هييذا القييوو فقييالوا: إن كانييت اإلصييبع الزائييدة متسيياوية مييع  فصم
ة قوة وعمال وكان فيها من القوة على التصرب ما يوج  االعتداد بهيا ك يرهيا األصلي

من األصابع األصيلية وأخبير أهيل الخبيرة بلنهيا أصيلية ففيهيا عشير الديية كاألصيلية، 
وإن كانت زيادتها  اهرة ومتميزة بض   أو قصير فياح  أو انحيراب أو كانيت عليى 

فيهيا حكومية ال ديية، بهيذا قياو  إلير سمت األصيابع األصيلية ففيي هيذه الحالية تجي 
   (3)المالكية والشافعية . 

                                           

، شيييخي زاده، مجمييع 2/132، الحييدادي، الجييوهرة النيييرة، 7/323( الكاسيياني، بييدائع الصيينائع، 1)
، عبييد السييالم بيين عبييدهللا الحرانييي، المحييرر، 10/88، المييرداوي، اإلنصيياب، 2/645األنهيير، 

2/139. 

 .  10/438، المحلى بايثار ،  ( ابن حزم2)
، 5/311، الشيييييربيني، سيييييابا، 127-9/126، عليييييي ، سيييييابا، 8/42( الخرشيييييي، سيييييابا، 3)
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 األدلة والمناقشة:
 أدلة القول األول:

 استدل المنفية والمنابلة على وجوب م ومة في اإلصبع الزائدة بما يلي: 

 أرش لييه وليييس اليينفس دون  مييا علييى الجنايييات ميين فيييه قصيياص ال مييا أن -1
 معصييوم محييل علييى الييواردة الجناييية فييي األصييل ألن الحكوميية ففيييه مقييدر

، وههنا يتعذر القصياص النتفياء  أمكن ما الزاجر أو الجابر بإيجاب اعتبارها
 التساوي بين الطرفين فيصار إلى الحكومة. 

 وال نفع فيها يكن لم وإن لآلدمي تشريفا فيها األرش فيج  ايدمي جزء أنها -2
 )1(.  الزائدة السن في كما زينة

 يمكن مناقشته :
 كم : جيييزء ايدميييي فيجييي  األرش فيهيييا تشيييريفا ... . هيييذا الكيييالم بيييلن قيييول

 مسلمم .
أما قيولكم: ميا ال قصياص فييه ... ولييس ليه أرش مقيدر ففييه حكومية. هيذا 
الكالم إلير مسيلمم وذليك ألن القصياص فيي اإلصيبع الزائيدة مختلي  فييه وكيذلك كيون 

ختل  فيييه علييى اإلصييبع الزائييدة ليييس فيهييا أرش مقييدر مختليي  فيييه وال يسييتدو بييالم
 المختل  فيه فال يصلح دليال على مدعاكم . 

 أدلة القول الثاني: 

اسييتدو الظاهرييية علييى وجييوب الدييية فييي اإلصييبع الزائييدة عشييرا ميين اإلبييل 
- هللا رسيوو قضيى":  قياو األشعري  موسى وأب بالحديث النبوي الشريف الذي رواه 

   (2)" . اإلبل نم عشرا عشرا سواء األصابع أن -سلم و عليه هللا صلى
                                                                                                           

، سيييليمان 4/138، أحميييد بييين سيييالمة القلييييوبي، حاشيييية قلييييوبي، 8/470الهيتميييي، سيييابا، 
 .  5/69الجمل، فتوحات الوهاب، 

، البهيييوتي، كشييياب القنيييا ، 6/134، الزيلعيييي، تبييييين الحقيييائا، 7/323( الكاسييياني، سيييابا، 1)
 .  9/417، ابن قدامة، الم ني، 5/555

، وقياو األلبياني فيي 4845، رقم 8/56( النسائي، المجتبى، كتاب القسامة، باب عقل األصابع، 2)



 

  

 

 
 األحكام المتعلقة باإلصبع الزائدة من منظور الفقه اإلسالمي

 

311 

 جيده عين أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عنوأيضا ما روي 
 و الفيرائض فييه بكتاب اليمن أهل إلى كت  أنه:  سلم و عليه هللا صلى النبي عن: 

 فيي ووفيه :" ...  اليمن أهل على فقرأت حزم بن عمرو مع بعث و الديات و السنن
 ميين خمييس السيين فييي و اإلبييل ميين عشيير الرجييل و اليييد ميين األصييابع ميين إصييبع كييل

 (1)... "  اإلبل

 اإلصيبع فيي بيلن اصيح قيد وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عن اننص هذانوجه الداللة: 
 إصيبعا والسيالم الصيالة عليه يخق ولم زائدة على يقع أصبع واسم االبل، من عشرا
 فيي ميا فيهيا يكون  نأ فواج  لبينه ذلك أراد ولو نسيا، ربك كان وما إليرها من زائدة
 (2).  صابعاأل سائر
 : نوقش

بلن حديث عمرو بن حزم فيه م   فيرواه سيليمان بين أرقيم وقييل سيليمان 
 يحييى قياو داود بن وسليمان أرقم بن سليمان من كل على الحفاظ تكلم قدبن داود و 

( . تركييوه: ) البخياري  وقيياو.  فلسيا يسياوي  ال ، بشيييء لييس:  أرقيم بيين سيليمان فيي
 وقياو.  ميعي  شيامي:  ميرة وقياو.  بشيء ليس:  داود بن سليمان في يحيى وقاو
 منكيير مييعي ، هييو: المييديني بيين علييي وقيياو.  يصييح ال والحييديث ، يعييرب ال:  مييرة

                                                                                                           

، وقاو األرنؤوي : صحيح 19626، رقم 4/403تعليقه: صحيح، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 
حبيان، كتياب اليديات، بياب ذكير اإلخبيار باسيتواء األصيابع  ل يره، محمد بن حبان، صحيح ابن

، وقياو  6013، رقيم 13/367عند قطعها في الحكم بلن في كل واحدة منهيا عشيرا مين اإلبيل، 
 األرنؤوي: إسناده حسن .  

، رقيييم 4/313( سيييليمان بييين األشيييعث، سييينن أبيييي داود، كتييياب اليييديات، بييياب دييييات األعضييياء، 1)
سيين، محمييد بيين يزيييد، سيينن ابيين ماجييه، كتيياب الييديات، بيياب دييية ، وقيياو األلبيياني: ح4566

، أحميييد بييين شيييعي ، المجتبيييى، كتييياب القسيييامة، بييياب عقيييل 2653، رقيييم 2/886األصيييابع، 
، قييياو شيييعي  6711، رقيييم 2/182، أحميييد بييين حنبيييل، سيييابا، 4857، رقيييم 8/60األصيييابع، 

 األرنؤوي : صحيح وهذا إسناد حسن.  

 . 10/438ر ، ( ابن حزم ، المحلى بايثا2)
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 . الحديث
  ماليك عين الشيافعي رواه فقيد ، اإلرسياو وهيو آخير بوجيه الحيديث هيذا وأعل

  الزنجيي عين أيضيا ورواه . أبييه عين ، حيزم بين عميرو بن بكر أبي بن هللا عبد عن
 بنا وسعيد يزيد بن يونس ورواه.  مرسال بكر أبي بن هللا عبد عن ، جريج ابن عن
 (1).  مرسال الزهري  عن ، العزيز عبد

 أجيب :

 أبييي ابيين وقيياو.  صييدوق :  حبييان ابيين قيياوبييلن سييليمان بيين داود يحييتج بييه 
 ابيييين قيييياو.  بييييه بييييلس ال:  الييييدارقطني وقيييياو.  بييييه بييييلس ال:  زرعيييية وأبييييو حيييياتم
قيد صيحح و  . اإلسناد مجود داود بن سليمان وحديث ،صحيح داود بن سليمان:عدي

 ، صيحيحه فيي فلخرجيه حبيان بن حاتم أبو:  منهم من الحفاظ جماعاتهذا الحديث 
 الحاكم ومنهم.  ملمون  فقيه دمشا أهل من الخوالني هو داود بن سليمان:  قاو ثم

 أميير ليه شيهد البياب هذا في مفسر كبير حديث هذا:  قاو ثم مستدركه، في فلخرجه
 الزهيري  مسيلم بين محميد عصيره فيي العلمياء وإميام ، العزييز عبيد بين عمر المؤمنين
 هيذا شيري مين الحيديث هيذا وإسيناد:  قياو ، بإسيناده عنهميا ذلك ساق ثم.  بالصحة
 يحييى كيان وإن بيالزهري  معيروب الخيوالني الدمشقي داود بن وسليمان: قاو. الكتاب

  (2). إليره عدله فقد إلمزه معين نب
 يرد على ه ا الجواب: 

 فييي داود أبييو قيياوبييلن الصييحيح أنييه عيين سييليمان بيين أرقييم وهييو مييعي  
 قولييه فييي موسييى بيين الحكييم وهييم وقييد يصييح، وال الحييديث هييذا أسييند قييد: المراسيييل
 بين يحييى أصيل في قرأه أنه الدمشقي الوليد بن محمد حدثني وقد داودذ بن سليمان

 صيالح وتبعيه الصيواب، إنيه: الدمشيقي زرعية أبو قاو وهكذا أرقمذ بن سليمان: حمزة

                                           

 .   58-4/57، ابن حجر، التلخيق الحبير  384-8/383( ابن الملقن، البدر المنير، 1)

 .   4/57، ابن حجر، سابا، 8/385( ابن الملقن، سابا، 2)
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 (1) .وإليرهما الهروي  الحسن وأبو جزرة، محمد بن
 أدلة القول الثالث: 

استدو المالكية والشافعية على التفصيل المذكور سيابقا باألدلية التيي اسيتدو 
بيلن  -هللا علييه وسيلم صيلى–بها الظاهرية وقالوا في وجيه االسيتدالو: صيرح النبيي 

الجناية عليى اإلصيبع فيهيا عشير الديية والميراد باإلصيبع المعهيودة فيي أصيل الخلقية 
وهييي اإلصييبع األصييلية ومييا فييي معناهييا وهييو اإلصييبع الزائييدة المخلوقيية علييى سيينن 
األصلية المساوية لها في القوة والعمل ألنه يطلا عليه أصبع ويندر  ممن الحديث 

اإلصيبع األصيلية وهيو الزائيدة الضيعيفة المتمييزة فتجي  فيهيا  أما ميا لييس فيي معنيى
   (2)حكومة، فيكون هذا معيارا للتفرقة بين ما تج  فيه الدية وما تج  فيه حكومة. 

 يم س مناقشته: 

صييلى هللا عليييه –بييلن هييذه التفرقيية تحكييم بييال دليييل حيييث لييم يفييرق النبييي 
–م يختلي  لينق علييه النبييبين أصبع أصيلية وأصيبع زائيدة وليو كيان الحكي -وسلم

 فلما لم ينق عليه دو على عدم الفرق بينهما .   -صلى هللا عليه وسلم
 يمكن أن يجاب عن ذلك:

ليم يفيرق بيين أصيلية وزائيدة ألن زييادة  -صيلى هللا علييه وسيلم–بلن النبيي 
اإلصبع نادرة وال ال  عدم زيادتها فينصرب هذا النق للحالية ال البية وهيي األصيابع 

 ية ويعطى ما في معناها حكمها .  األصل
  الترجيح :

بعد عرض أقواو الفقهاء وأدليتهم فيإني أختيار قيوو المالكيية والشيافعية وهيو 
وجيييوب عشييير الديييية فيييي اإلصيييبع الزائيييدة المسييياوية لصصيييابع األصيييلية فيييي القيييوة 
والتصييرب، والواقييع يؤيييد هييذا القييوو فهنيياك حيياالت تكييون اإلصييبع الزائييدة كاإلصييبع 

                                           

 .   8/382( ابن حجر، المرجع السابا، ابن الملقن، سابا، 1)

سيييالمة القلييييوبي، المرجيييع ( الخرشيييي، المرجيييع السيييابا، عليييي ، المرجيييع السيييابا، أحميييد بييين 2)
 السابا، سليمان الجمل، المرجع السابا .
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ة تمامييا، وهنيياك حيياالت تكييون اإلصييبع الزائييدة متميييزة و يياهرة ومختلفيية عيين األصييلي
األصابع األصلية، وأيضا من أسباب اختيار هذا القوو هو توسيطه بيين األقيواو فهيو 
ليم يلخيذ بظيياهر الينق فقييد وإنميا أخييذ بيالنق فيميا يحتملييه واعتبير العليية التيي ميين 

 لة . وهللا أعلم   أجلها شر  الحكم فلم يوجبه فيما تخلفت فيه الع
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 الفرع الثاني
 عقوبة االعتداء غير المباشر على اإلصبع الزائدة

إذا قطع شخق كف شخق آخر وكيان بييد المجنيي علييه إصيبع زائيدة فقيد 
 اختل  الفقهاء فيما يج  لإلصبع الزائدة على ثالثة أقواو: 

 القول األول: 

 سيواء حكومية للزائيدة ويؤخذ بها قطع زائدة صبعإ ذي يد يده معتدو قطعإن 
، هذا قوو الشافعية  الزائدة وحكومة اليد دية يلخذ أن وله ال أو بعينها معلومة كانت

 .(1) 
 القول الثاني: 

 ك يرهيا بهيا االعتيداد يوجي  ميا القوة من فيها التي القوية الزائدة اإلصبع أن
 الواجيي  فييإن خطييل أو عمييدا قطعييت إذا الرجييل فييي أو اليييد فييي األصييلية األصييابع ميين
 تقطيع أن بيين فيرق  وال المسياواة لعيدم العميد حالية فيي قصياص وال الدية عشر فيها

 اإلبييل ميين سييتون  عليييه فالواجيي  الكيي  جميييع قطييع لييو بحيييث إليرهييا مييع أو وحييدها
 ميع قطعيت وإن حكومية ففيهيا وحيدها قطعيت إن فإنهيا الضيعيفة مين بالقويية واحترز

  (2). بهذا قاو المالكية  فيها شيء فال الك 
 القول الثالث: 

ال شيء في اإلصبع الزائدة إذا قطعيت الكي  النابتية فيهيا، هيذا هيو المفهيوم 
من كالم الحنفية، وإنما لم يوجبوا شي ا في اإلصبع الزائدة في هذه الحالية ألن سيب  
وجييوب حكوميية عييدو عنييدهم فييي اإلصييبع الزائييدة إذا قطعييت وحييدها أن قطييع اإلصييبع 

ذلك فيج  األرش، قاو في العناية: إزالة جيزء ايدميي، إنميا  الزائدة يبقى أثره فيشينه

                                           

، النييووي، رومييية 5/271، الشييربيني ، م نييي المحتيييا ، 4/31( األنصيياري، أسيينى المطالييي ، 1)
 .  7/75الطالبين، 

، عليي ، ميينح 4/278، ابين عرفيية، حاشيية الدسييوقي، 8/42( الخرشيي، شييرح مختصير خليييل، 2)
 .127-9/126الجليل، 
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 (1)توج  حكومة عدو إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع اإلصبع الزائدة . 
 الترجيح:

بعييد عييرض أقييواو الفقهيياء فالمختييار هييو القييوو الثيياني القائييل بييلن اإلصييبع 
الديية وإال فيال شييء  الزائدة إن كانت في حكيم األصيلية بيلن كانيت قويية ففيهيا عشير

 األصيابع مين إصيبع كيل فيي و : "-صيلى هللا علييه وسيلم–فيها ، وذلك لقوو النبيي 
ولييم يفييرق بيين قطعهييا بمفردهييا أم مييع الكيي ،  (2)" اإلبييل مين عشيير والرجييل اليييد مين

 وإنمييييا اشييييترطوا القييييوة فيييييه ألنييييه لييييم ييييينق عليييييه صييييراحة فييييي الحييييديث فيييياعتبر 
 لزائييييدة فيهييييا ميييين القييييوة والتصييييرب مييييا مييييا يكييييون فييييي المنصييييوص وهييييو كييييون ا

 في األصلية . وهللا أعلم 

                                           

، البيييابرتي، العنايييية، 6/135، الزيلعيييي، تبييييين الحقيييائا، 8/384ابييين نجييييم، البحييير الرائيييا،  (1)
10/290  . 

 ( سبا تخريجه . 2)
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 المبمث الثالث
 تجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة

الحديث عن تجميل اليد عن طريا إزالة اإلصبع الزائدة يكون من خالو بيان 
التكيي  الفقهيي إلزالية اإلصيبع الزائيدة وحكمهيا الشيرعي ومين ثيم يقتضيي المقيام أن 

 المبحث إلى مطلبين : أقسم هذا
 .التكيي  الفقهي لتجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة  المطلب األول : 
 .حكم تجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة المطلب الثاني: 

 المطلب األول
 الت ييف الفقهي لتجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة

 انقسم العلماء في تكيي  هذه العملية إلى فريقين:
 ق األول: الفري

يرى هذا الفرييا أن إزالية اإلصيبع الزائيدة ال يعتبير مين ت ييير خليا هللا وإنميا 
هيو رد الييد اليى الخلييا المعهيود فالعيادة ثابتية أن أصييابع الييد خميس فإزالية اإلصييبع 
الزائدة عال  للتشوه الحاصل في هذه اليد وليس ت ييرا لخلا هللا عز وجل، واسترشد 

دة نقق في الخلقة يعد عيبيا وطالميا أنهيا عيي  فيشير  ازالية هؤالء بلن اإلصبع الزائ
  (1)هذا العي  وال يكون من ت يير الخلا . 

 الفريق الثاني:  

ويرى هذا الفريا أن تجميل اليد عن طريا إزالة اإلصبع الزائدة ت ييير لخليا 
شلنه في ذلك شلن الواصلة والمستوصيلة والواشيمة والمستوشيمة ،  -عز وجل-هللا 
ه األشياء ملعونة من أقدمت عليهيا ومين تفعلهيا وكيذلك قطيع اإلصيبع الزائيدة بيل فهذ

                                           

، القرافيييي، الفيييروق، 2/93، السيييمرقندي، تحفييية الفقهييياء، 6/38( ابييين نجييييم، مرجيييع سيييابا، 1)
كي، تكملية ، السيب2/428، الشربيني ، مرجع سابا، 2/60، األنصاري، مرجع سابا، 2/195

، ابيين 4/257، ابيين قداميية، الم نييي، 3/215، البهييوتي، كشيياب القنييا ، 12/311المجمييو ، 
 .94، محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية، ص4/413المرتضى، البحر الزخار، 
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 (1)أشد ألنها أبلغ وأومح في ت يير الخلا المنوي به الحكم وهو اللعن . 
 المطلب الثاني

 م   تجميل اليد بإزالة اإلصبع الزائدة
 تمرير ممل النزاع 

ه وال يصيياحبها وتؤذييي ا الفقهيياء علييى أن اإلصييبع الزائييدة إن كانييت تييؤلمياتفيي
أميا إن كانيت ال  (2)سبيل للخالص من ألمها إال بالقطع فيحل إزالتها في هذه الحالية 

تيؤلم وال تيؤذي أو كانيت تيؤلم ولكيين يمكين الت لي  عليى هييذا األليم عين طرييا تنيياوو 
 دواء فهل تجوز إزالتها في هذه الحالة أم ال ؟ هذا هو محل الخالب .  

 أقوال الفقهاء : 
لف الفقهاء  في تجميذل اليذد أو الرجذل بإزالذة اإلصذبع الزائذدة  إس  انذت ال تذهل  صذامبها علذى اات

 قوليس : 
 القول األول: 

يرى أنصار هذا القوو أنيه تبياح إزالية اإلصيبع الزائيدة فيي الييد أو فيي الرجيل 
ليى الظين الهيالك أو الضيرر ولكن بشري أن ي ل  على الظن النجاة وإال بلن إللي  ع

 أراد إذازالة . هذا قوو الحنفية حيث نيق علييه فيي الفتياوى الهنديية قياو: إل حرمت ا
 كيان إن :-تعيالى هللا رحميه- نصيير قياو آخير شيي ا أو زائيدة إصيبعا يقطع أن الرجل
 فهيو النجياة هيو ال الي  كان وإن يفعل ال فإنه الهالك ذلك مثل قطع من على ال ال 

   (3).  ذلك من سعة في
ميين العلميياء المعاصييرين: الشييين محمييد بيين إبييراهيم  آو وقيياو بهييذا الييرأي 

                                           

، محمييد عبييد الييرحمن  5/393( محمييد بيين أحمييد االنصيياري القرطبييي، الجييامع ألحكييام القييرآن، 1)
المسيائل  ، عليي الجفياو7/545، المواق، التيا  واإلكلييل، 8/55فة األحوذي، المباركفوري، تح

، د/ محميد الشينقيطي، 29، إيمان القثامي، الجراحة التجميلية، ص204الطبية المعاصرة، ص
، محميييد الحسييييني، مرجيييع  306-305أحكيييام الجراحييية الطبيييية وايثيييار المترتبييية عليهيييا، ص

 .   91سابا، ص

، 546-7/545المبييياركفوري، المرجييع السيييابا، المييواق، مرجيييع سيييابا،  ( محمييد عبيييد الييرحمن2)
 .   14/179محمد بن يوس  أطفي ، شرح النيل، 

 .  5/360( الشين نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، 3)
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 بييالجواز وأفتييتالشييين، والشييين عبييد هللا الجبييرين، والييدكتور محمييد عثمييان شييبير، 
    (1). السعودية العربية بالمملكة واالفتاء للبحوث الدائمة اللجنة
 :الثاني القول

 الرجيل وأ الييد مين الزائيدة اإلصيبع قطيع حرمية إليى القوو هذا أصحاب ذه 
 قييوو هييذا. تؤذيييه وال صيياحبها تييؤلم ال نهيياأ طالمييا والجميياو الحسيين التميياس بقصييد

 بيين محمييد والييدكتور حنبييل، بيين احمييد واالمييام الطبييري، جرييير وابيين عييياض القامييي
 (2). الشنقيطي محمد

 األدلة والمناقشة:
 أدلة القول األول: 

على الظس النجاة مس السنة والمعقول بما استدل مس  هب إلى إبامة إزالة اإلصبع الزائدة إ ا غلب 
 يلي:

 -صيييلى هللا علييييه وسيييلم-عييين أسيييامة بييين شيييريك قييياو: أتييييت النبيييى  : أوال
وأصحابه كلنما عليى رءوسيهم الطيير، فسيلمت، ثيم قعيدت، فجياء األعيراب مين هاهنيا 

 لم -عز وجل-وهاهنا فقالوا: يا رسوو هللا أنتداوى؟ فقاو:" تداووا عباد هللا، فإن هللا 
 (3)يضع داء إال ومع له دواء إلير داء واحد الهرم". 

                                           

-256( الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء ، الفتاوى المتعلقة بالط  وأحكام المرمى، ص1)
، د/محميد الشينقيطي،  152عبيدالرحمن الجبيرين، الفتياوي الشيرعية، ص ، د/عبد هللا بين257

 .   185أحكام الجراحة الطبية، ص

، القاميييي عيييياض، اكمييياو المعليييم بفوائيييد مسيييلم، 5/393( القرطبيييي، الجيييامع ألحكيييام القيييرآن، 2)
، الميرداوي ، 9/167، علي بن خل  بن عبد الملك بن بطاو، شيرح صيحيح البخياري، 6/656

 ، د/محمد الشنقيطي، المرجع السابا.  1/125، االنصاب
، 4/1( سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الطي ، بياب فيي الرجيل يتيداوى، 3)

، 4/368، أحمد بن شعي ، سنن النسائي، كتاب الط ، باب األمر باليدواء، 3857حديث رقم 
، بياب اليدواء والحيث علييه، ، محمد بن عيسيى، سينن الترميذي، كتياب الطي 7553حديث رقم 

، وقيياو: حييديث حسيين صحيح.أهييي، محمييد بيين حبييان، صييحيح ابيين 2038حييديث رقييم /4/383
، محمييد بيين عبييدهللا 6061،  حييديث رقييم 13/426حبييان، كتيياب الطيي ، بيياب األميير بالتييداوي، 

، وقياو: هيذا 7430، حدديث رقم 4/220النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب الط ،
 انيده صحيحة كلها على شري الشيخين و لم يخرجاه .حديث أس



 

  

 

 
 األحكام المتعلقة باإلصبع الزائدة من منظور الفقه اإلسالمي

 

320 

  : وجه الداللة
قييوو النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم: "تييداووا" فيييه إثبييات الطيي  والعييال  وأن 
التداوي مباح إلير مكيروه كميا ذهي  إلييه بعيض النياس قاليه الخطيابي. وقياو العينيي 

اليية ال تيتم إال إذا رميي فيه إباحة التداوي وجواز الط  وهو رد على من قياو أن الو 
، بجمييع مييا نييزو بييه ميين الييبالء وال يجييوز ليه مداواتييه وهييو خييالب مييا أباحييه الشييار 

وأيضا قوله صيلى هللا علييه وسيلم: "عبياد هللا" يشيير إليى أن السيعي ألسيباب العيال  
التوكل على هللا تعالى فهذه أسباب أما  والحصوو على الشفاء من األمراض ال ينافي

تحقييا الشييفاء فييال يكييون إال بيييد هللا تبييارك وتعييالى، فوصييفهم بالعبودييية إيييذانا بييلن 
التييداوي ال يخييرجهم عيين التوكييل الييذي هييو ميين شييرطها يعنييي تييداووا وال تعتمييدوا فييي 

 (1) الشفاء على التداوي بل كونوا عبادا هلل متوكلين عليه.
الزائييدة ميين اليييد أو الرجييل تييدخل فييي بيياب التييداوي حيييث هييو عييال  وإزاليية اإلصييبع 

للتشوه الذي حدث بالييد أو الرجيل، فيكيون هيذا الحيديث دلييال عليى إباحية إزالية هيذه 
 اإلصبع .  

                                           

، محمد شمس الحيا العظييم آبيادي، 6/159( محمد عبد الرحمن المباركفوري، تحفة األحوذي، 1)
 . 3/238، عبدالرلوب المناوي، فيض القدير، 10/240عون المعبود، 
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 يم س مناقشته: 

بلنه في إلير محيل النيزا  ألن محيل النيزا  فيي اإلصيبع الزائيدة التيي ال تيؤلم 
-الذي يؤلم االنسان ويضره وليسيت اإلصيبع الزائيدة والتداوي إنما يكون في الشيء 

 كذلك. -محل الخالب في هذه المسللة
 يم س الجواب عس ه ه المناقشة:

بلن هذا الكالم إلير مسيلم فالتيداوي قيد يكيون لشييء ييؤلم حسييا وقيد يكيون 
لشيييء يييؤلم معنويييا واإلصييبع الزائييدة التييي ال تييؤذي صيياحبها حسيييا تسييب  لييه إيييذاء 

 كون أشد من اإليذاء الحسي .   معنويا قد ي
 ال ":قياو -سيلم و علييه هللا صيلى- النبيي عين مسعود بن عبدهللا عن ثانيا: 

 يكيون  أن يحي  الرجيل إن رجيل قياو كبر من ذرة مثقاو قلبه في كان من الجنة يدخل
 وإلمييد الحييا بطيير الكبيير الجميياو يحيي  جميييل هللا إن :قيياو حسيينة ونعلييه حسيينا ثوبييه

 (1)".الناس
  لداللة : وجه ا

يدو هذا الحديث بعمومه على إباحة التماس حسن المظهر وجواز ميا ييؤدي 
إلى الجماو وإزالة اإلصبع الزائدة فيها جماو لليد والرجل فتكيون مباحية بهيذا الحيديث 

 داخلة في عمومه . 
 يم س مناقشته بما يلي:

 بلنه في إلير محل النزا  فسب  ورود هيذا الحيديث كميا هيو  ياهر فيي ميتن -1
 حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون  أن يح  الرجل إنالحديث قوو أحد الصحابة 

 .(2)  

 يم س أس يجاب عنه: 

                                           

 . 91، حديث رقم 1/93( مسلم بن الحجا  , صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر، 1)
، المبييياركفوري، تحفيية األحيييوزي، 2/89( النييووي، المنهييا  شيييرح صييحيح مسيييلم بيين الحجييا ، 2)

 .   1/176، ابراهيم الحسيني، البيان والتعريف، 6/116
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 (1)بلن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السب  كما هو مقرر عند األصوليين . 

إن تجميل الييد بإزالية اإلصيبع الزائيدة لييس فيي معنيى تجمييل الصيورة بليبس  -2
شييتان بينهمييا حيييث األوو ت يييير فييي أصييل الثييياب الحسيين والنعييل الحسيينة ف

الخلقيية بخييالب الثيياني الييذي هييو تجميييل فيمييا يرتديييه اإلنسييان ميين ثييوب أو 
 نعل. 

 ثالثا: استدلوا بالمعقول مس وجوه:  
 الوجه األول: 

 ليم ألنيه المعتيدي، عليى ديية الزوائد على االعتداء لم يوجبوا في إن الفقهاء
 الزائيدة اإلصيبع وفيي:  النييرة الجيوهرة في جاءا فمن ذلك م ، جماال وال منفعة يذه 

 وكيذا ، زينية وال فيها منفعة ال لكن يده، من جزء ألنها لآلدمي، تشريفا عدو حكومة
  (2). الزائدة السن

 أرش ألن نظير فييه . قليت:الجتهيادا الزائيدة السن في: في منح الجليل جاءو 
 أي ي يوجبيه ال ةالزائيد قطيع نكيا وربما ، النقق في يتصور إنما واالجتهاد الحكومة

  (3). قيمته في يزيد العبد كخصاء فيكون  زيادة يوج  أو ي النقق يوج  ال
 في شين هي إنما فيها، جماو ال الزوائد هذه ألن: المقدسي مةاقد ابن وقاو

 يحصيل ميا على قياسه يصح فكي  القيمة، به وتنقق المبيع به يرد وعي  الخلقة،
  (4) ؟ الجماو به

 بإذنه قطعها ولو صاحبها، إذن دون  من لقطعها الحكومة عليه واوجبأ ماوإن

                                           

، زكريييا الباكسييتاني، أصييوو 2/185، السييبكي، االبهييا ، 1/332( الشييوكاني، ارشيياد الفحييوو، 1)
 .  93الفقه على منهج أهل الحديث، ص

 .  5/33( الحدادي، الجوهرة النيرة، 2)

 .   9/129( علي ، منح الجليل، 3)

 .   9/639( ابن قدامة، الم ني، 4)
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   (1)، فهذا دليل وامح على جواز إزالة اإلصبع الزائدة . عليه شيء ال وليه إذن أو
 نوقش بما يلي: 

 قيييولكم: الفقهييياء ليييم يوجبيييوا ديييية عليييى المعتيييدي. هيييذا الكيييالم إليييير مسيييلمم  -1
رية عشرا من االبل في اإلصبع الزائيدة حيث أوج  المالكية والشافعية والظاه

 .(2)  

إسقاي بعض الفقهاء لضمان هذه اإلصبع بالقيمة المعتبرة لالصيبع األصيلية  -2
ال يوج  إسقاي حرمية اإلصيبع نفسيها وان كانيت زائيدة ، بيدليل أنهيم أوجبيوا 
مييمانها بحكوميية عييدو فهييذا يييدو علييى اعتبييارهم لحرمتهييا، وإنمييا يسييتقيم 

  (3)وجبوا ممانها بشيء . االستدالو لو لم ي
 الوجه الثاني:  

لقيييد اعتبيييرت الشيييريعة االسيييالمية الجانييي  النفسيييي والمعنيييوي لبنيييي البشييير 
وشرعت أحكاما حفا ا على هذا الجان  من شخصية اإلنسان فمين ذليك عليى سيبيل 

َبيدّ  المثاو: تحريم مناجاة االثنين دون الثاليث المسيتفاد مين الحيديث اليذي رواه  ّللاة  ع 
وو   ق او   :ق او   م َسع ود َبنّ ا س  لةى- ّللاةّ  ر  ل َيهّ  ّللاة   ص  لةم   ع  س  َنت مَ  ّإذ ا :"-و  ث ةً  ك  ى ف ال   ث ال   ي ت ن اج 

ون   اَثن انّ  اّحّبّهم ا د    (4)" ي َحز ن ه   ذ ّلك   ف ّإنة  ص 
                                           

، د/محميد شييبير، أحكيام جراحيية  307-306(  د/محميد الشينقيطي، أحكييام الجراحية الطبييية، ص1)
 .  57التجميل في الفقه االسالمي، ص

، 5/311ا، يييييييي، سابي، الشربينييييي127-9/126 ، عليييييي ، سيييييابا،8/42( الخرشيييييي، سيييييابا، 2)
ان ي، سليميي4/138ي، ية قليوبيييي، حاشيييي، أحمييد بيين سييالمة القليوبيي8/470الهيتمييي، سييابا، 

 .  10/438، ابن حزم ، المحلى بايثار ، 5/69الجمل، فتوحات الوهاب، 
 .   307( د/محمد الشنقيطي، مرجع سابا، ص3)

كتيياب االسييت ذان، بيياب ال يتنيياجى اثنييان دون الثالييث،  ( محمييد بيين اسييماعيل، صييحيح البخيياري،4)
، مسلم بن الحجيا ، صيحيح مسيلم، كتياب السيالم، بياب تحيريم  5930، حديث رقم: 5/2318

 .  2184، حديث رقم: 4/1718مناجاة االثنين دون الثالث ب ير رماه، 
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فالشريعة حرمت الحديث الجانبي سرا بين اثنين إذا كان معهم شيخق ثاليث 
ؤدي هذا التصرب اليى حيزن هيذا الشيخق الثاليث وهيذا أمير معنيوي راعتيه حتى ال ي

الشيييريعة وشيييرعت هيييذا الحكيييم بسيييببه ، واذا كيييان الحيييزن واألليييم النفسيييي مييين هيييذه 
المناجاة ألم وحزن وقتي من السهل الت لي  علييه، فيإن األليم النفسيي والحيزن اليذي 

ت ل  علييه فمراعياة يصي  صاح  اإلصبع الزائدة ألم مالزم للشخق ومن الصع  ال
 روب هذا الشخق أولى باالعتبار من الشخق الثاليث فيي المناجياة ، فيبياح ازالية 

 اإلصبع مراعاة للجان  المعنوي والنفسي لهذا الشخق. 
 يم س مناقشته بما يلي: 

ورد بهيا نيق صيحيح صيريح بخيالب  تحريم مناجاة االثنيين دون الثاليثإن  -1
 إزالة اإلصبع الزائدة. 

مييين مراعييياة الجانييي  المعنيييوي والنفسيييي لإلنسيييان ولكييين بشيييري أال ال ميييانع  -2
يعارض نصا شرعيا وهذه المسللة عارمت نصوصا وليس نصيا واحيدا وهيي 
األدليية التييي اسييتدو بهييا أصييحاب القييوو الثيياني والتييي ورد فيهييا النهييي عيين 

 ت يير خلا هللا عز وجل . 

 الوجه الثالث: 

جيزء ال منفعية فييه فكلنيه شييء  وهو عبيارة عين قطيع (1)إن الختان مشرو  
زائد وإذا جاز قطيع هيذا الجيزء ألنيه ال منفعية فييه فكيذلك يجيوز قطيع اإلصيبع الزائيدة 

  (2)حيث ال منفعة فيها . 
 يم س مناقشته بما يلي: 

بلنييه قييياس مييع الفييارق ألن الختييان قطييع جييزء ينتفييع ايدمييي بقطعييه وهييذا  -1
بيل إن األمير أبعيد مين ذليك بخالب اإلصبع الزائيدة فلييس فيي قطعهيا منفعية 

                                           

صييياري، أسييينى ، األن3/258، الحطييياب، مواهييي  الجلييييل،  8/554( ابييين نجييييم، البحييير الرائيييا، 1)
 .   1/123، المرداوي، االنصاب، 4/164المطال ، 

 .  4/259( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2)
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 فقد تؤدي إزالة اإلصبع الزائدة إلى هالك صاحبها .  
األصل حرمة ايدمي بكل أعضائه فإذا ورد النق باسيتثناء جيزء مين عضيو  -2

 وأمر بإبانته فيقتصر فيه على مورد النق وال تجوز تعديته إلى إليره.   
 أدلة أصماب القول الثاني: 

 :  الزائدة التي ال ته ي صامبها وال تهلمه بأدلة مس القرآس والسنةاستدل مس منع إزالة اإلصبع 
 أوال : مس القرآس 

مَ :"-تعيييالى–قيييوو هللا  مَ  و أل  ّميييلةنةه  ييينةه  ي  نّم مَ  و أل  م  نةه  ييير  م  يييتّمك نة  و ي  ل ي ب   اأَل َنع ييياّم آذ ان   ف 
مَ  نةه  م ر  نة  و ي  ل ي   يّمر  َلا   ف  م ن ّللاةّ  خ  يَيط ان   ذّ ي تةخّ  و  ّلًييا الشة ين و  ونّ  مّم يدَ  ّللاةّ  د  ّسير   ف ق  َسير اًنا خ   خ 

ّبيًنا   (1)" م 
بين أن دأب الشيطان وديدنه إإليواء بنيي  - سبحانه وتعالى –أن الحا :  وجه الداللة

عيز –آدم وإيقاعهم فيي المعاصيي واليذنوب ومين جملية هيذه اليذنوب ت ييير خليا هللا 
ة داخلة في ت يير الخلا ألن هللا خليا سيت أصيابع فيقيوم وإزالة اإلصبع الزائد -وجل

الطبي  بإزالة إصبع حتى تصبح خمس أصابع فهذا ت يير للخلا  اهر جليي فيكيون 
يية فيي نهايية اي -سيبحانه وتعيالى–منهيا عنه بنق هذه اييية حييث وصي  الحيا 

 من يقوم بذلك بالخسران المبين. 

                                           

 .   119( سورة النساء، ايية رقم: 1)
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 نوقش : 

"فلي يرن خلا هللا" إزالة اإلصبع الزائيدة حييث  -تعالى–ليس المراد من قوله 
 قياو نق المفسرون على أن المراد من ت يير خلا هللا في هذه ايية ت ييير ديين هللا

 ، والسييدي المسييي  بيين وسييعيد ، جبييير بيين وسييعيد ومجاهييد والحسيين عبيياس ابيين
 - اهللفي [ 30:  اليروم]  "هللا لخلا تبديل ال" :كقوله ، هللا دين:  والنخعي والضحاك،

 عليى وأشيهدهم ، كالذر آدم  هر من أخرجهم يوم اإلسالم على الخلا فطر - تعالى
 .تعالى هللا فطرة إلير فقد ، به كفر فمن ، بلى قالوا ذ بربكم ألست أنفسهم،

 وذلك له، هللا خلقها ما إلير في المخلوقات ومع هللا خلا ت يير معنى وقيل
 على دالئل والخسوفات الكسوفات وجعل لهة،آ الكواك  كجعل الخرافية الضالالت من

 وخليا ، أنفسيهم عليى فحرموهيا وتلكلوهيا لتركبوهيا نعياماأل  خليا اهلل، فيالنياس أحيواو
 خليا ف ييروا المشيركون  فعبيدها بها ينتفعون  للناس مسخرة والحجارة والقمر الشمس

 .  هللا
 ببالخضييا هللا خلييا فلن يييرنم :  معنيياه :المفسييرين ميين وقييوم عكرميية وقيياو

 . العيون  وفاء ايذان وقطع والوشم
  (1)وقيل معناه: خصاء البهائم . 

 : يم س أس يجاب

بلن إزالة اإلصبع الزائدة داخلية فيي ت ييير خليا هللا عليى المعنييين األخييرين 
، والخصيياء، بييل هييو العيييون  وفيياء ايذان وقطييع والوشييم بالخضييابوهييو أن الت يييير 

جيزء مين آدميي ييؤدي إليى تعطييل و يفتيه التيي أشبه وأقرب الى الخصاء ألنه إبانة 
 خلقه هللا لها فيكون ت ييرا لخلا هللا . 

 يم س الرد عليه:

                                           

، ابييين عاشيييور، 389-3/388، الثعلبيييي، الكشييي  والبييييان،  25-7/24( ابييين عيييادو، اللبييياب 1)
، المييياوردي، النكيييت  690-2/689ور، ، السييييوطي، اليييدر المنثييي 4/258التحريييير والتنيييوير، 

، الخازن، لباب التلويل في معاني التنزييل،  2/289، الب وي، معالم التنزيل، 1/530والعيون، 
1/599   . 
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بلن إزالة اإلصبع الزائدة تختل  عن الخصاء ألن الخصاء قطع عضو أصيلي وهيذا 
إبانة عضو زائد فافترقا، وليو سيلمنا أنيه فيي معنيى الخصياء فهيذا المعنيى إليير متفيا علييه 

 تفسير فليس هذا المعنى أولى من إليره من المعاني.   بين علماء ال
 ثانيا : مس السنة 

 والنامصييات والمستوشيمات الواشييمات هللا لعين: قيياوبيين مسيعود  عبيدهللا عين
 أسيد بنيي مين امرأة ذلك فبلغ قاو هللا خلا الم يرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات

 لعنييت أنييك عنييك بل نييي : إنييهفقالييت فلتتييه القييرآن تقييرأ وكانييت يعقييوب أم لهييا يقيياو
 فقياو ،هللا خليا الم ييرات للحسين والمتفلجيات والمتنمصيات والمستوشيمات الواشمات

 فيي وهيو ؟ -سيلم و علييه هللا صيلى- هللا رسيوو لعين مين ألعين ال لي وما:  عبدهللا
 كنيت لي ن فقياو وجدته فما المصح  لوحي بين ما قرأت لقد :المرأة فقالت ،هللا كتاب
 عنيه نهياكم وميا فخذوه الرسوو أتاكم وما :"-جل و عز- هللا قاو ،وجدتيه دلق قرأتيه

 قياو ،اين امرأتك على هذا من شي ا أرى  فإني :المرأة فقالت[  7/  الحشر]  "فانتهوا
 رأيت ما فقالت إليه فجاءت شي ا تر فلم عبدهللا امرأة على فدخلت قاو فانظري  اذهبي
 (1)" معهانجا لم ذلك كان لو أما فقاو شي ا

 وجه الداللة:  

هذا الحديث دليل وامح على عدم جواز إزالة اإلصبع الزائدة ألنها من ت يير 
 ال أنيه عليى دلييل مسيعود ابن حديث في: الطبري  جعفر أبو قاو،  -تعالى–خلا هللا 

 الحسين التماس نقصان، أو بزيادة عليه هللا خلقها الذي خلقها من شئ ت يير يجوز
 طيواو أسينان أو فلزالتهيا زائيدة سين لهيا كان أو أسنانها، فلجت سواء إليره، أو لزو 

 (2) .أطرافها فقطعت
                                           

، حيديث رقيم: 4/1853( محمد بين اسيماعيل، صيحيح البخياري، كتياب التفسيير، سيورة الحشير، 1)
ينيية، بيياب تحييريم فعييل الواصييلة ، مسييلم بيين الحجييا ، صييحيح مسييلم، كتيياب اللبيياس والز 4604

 .  2125، حديث رقم: 3/1678والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة، 

، المبيياركفوري، تحفيية  10/377، ابيين حجير، فييتح البيياري، 5/393( القرطبيي، تفسييير القرطبييي، 2)
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 يم س مناقشته بما يلي:

بلن هذا الكالم مسليميم في اإلصبع األصلية والخلقة التي هي على العيادة أميا  -1
اإلصبع الزائدة فهي ليست ت ييرا للخليا بيل هيي رد إليى الخليا المعهيود فيي 

 ميين يسييتثنى بييدليل قييوو النييووي فييي شييرح هييذا الحييديث: الشيير  والعييرب،
 بيييل إزالتهيييا عليهيييا يحيييرم فيييال شيييارب أو لحيييية للميييرأة نبيييت إذا ميييا النمييياص
مييع أن الحييديث نهييي عيين النميياص علييى وجييه العمييوم وإنمييا  (1). يسييتح 

اسييتثنى االمييام النييووي إزاليية اللحييية والشييارب إذا نبتييت للمييرأة ألنهمييا علييى 
ودة فإزالتهميا رد إليى الخلقية المعهيودة ولييس ت يييرا لهيا خالب الخلقة المعه

 فكذلك إزالة اإلصبع الزائدة.

كما أن سب  النهي عن هذه األفعاو لما فيها من التدليس حيث توهم الميرأة  -2
إليرها أنها جميلة وبشرتها مضي ة وشعرها طوييل وأسينانها رقيقية، أميا ازالية 

 تفت العلة انتفى الحكم. اإلصبع الزائدة فليس فيها تدليس وإذا ان

 فيييي التصيييرب هللا خليييا ت ييييير مييين ولييييسقييياو ابييين عاشيييور فيييي تفسييييره:  -3
 مين الختيان فيإن الحسينذ معنى في يدخل ما وال فيه هللا أذن بما المخلوقات

 بعيض دفيع لفائيدة الشيعر حليا وكيذلك صيحية، لفوائيد ولكنيه هللا خلا ت يير
 ايذان ثقيي  وكييذلك باأليييدي، لالعميي تيسييير لفائييدة األ فييار وتقليييم األمييرار،

 الواصييالت لعيين ميين السيينة فييي ورد مييا وأمييا ،والتييزين األقييراي لومييع للنسيياء
 أن تلويليييه وأحسييي  ،تلويليييه أشيييكل فمميييا للحسييين والمتفلجيييات والمتنمصيييات

 العهيد، ذليك فيي العواهر سمات من تعد كانت سمات عن النهي منه ال رض
 النهييي بليغ لميا عنهييا منهييا ذههي فرمينا فلييو وإال المشيركات، سيمات مين أو

                                                                                                           

 .   8/55حوذي، األ

، العظيييم آبييادي،  8/56، المبيياركفوري، مرجييع سييابا، 3/149( النييووي، شييرح صييحيح مسييلم، 1)
 .    11/150عون المعبود، 
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 إثميا يكيون  إنميا هللا خليا ت ييير أن األمير وميالك ،ذليك فاعالت لعن حد إلى
 كميا شيطانية، لنحلة عالمة يجعل بلن الشيطان، طاعة من حظ فيه كان إذا
  (1).بها الحديث واتصاو ايية سياق هو

 القول الراجح:

ة وتفنيييد األدليية وبيييان بعييد عييرض أقييواو الفقهيياء وأدلييتهم فييي هييذه المسييلل
األجوبية واليردود الييواردة عليهيا فييالراجح هيو القييوو األوو القائيل بجييواز إزالية اإلصييبع 
الزائدة ولكين لييس جيوازا مطلقيا ولكنيه مقييد بميا إذا كانيت اإلصيبع الزائيدة عليى إليير 

 هي ة األصابع األصلية، وسب  الترجيح ما يلي: 
 بالجواز وجوابهم على المناقشات الوارد عليها.قوة األدلة التي استدو بها القائلون  -1

 مناقشتهم أدلة المانعين وبيان وجه عدم جواز االستدالو بها . -2

أن عمييدة أدليية القييائلين بييالجواز هييو مراعيياة الجانيي  المعنييوي والنفسييي لصيياح   -3
اإلصييبع الزائييدة وإنمييا يتييلثر صيياح  اإلصييبع الزائييدة إذا كانييت علييى إلييير سييمت 

وذلك ألن الجان  المعنوي والنفسي أمر خفي ال اطال  للبشير األصابع األصلية، 
عليه فاعتبرت الحالة التي ي ل  على الظن تلثر الشخق بها وهيي الحالية التيي 
تكون اإلصبع الزائدة فيهيا عليى إليير هي ية األصيابع األصيليةذ بيدليل أن اإلصيبع 

ل وال تلفيييت الزائيييدة إذا كانيييت عليييى هي ييية األصيييابع األصيييلية ال يالحظهيييا إال قليييي
 االنتباه إلالبا ومن ثم فال تؤثر على نفسية صاحبها.

 اعتبار الفقهاء لهذا القيد عند حديثهم على دية اإلصبع الزائدة . -4
وهللا أعلم ،،،

                                           

 .   259-4/258( ابن عاشور، مرجع سابا، 1)
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 المـــــالمـــــــق
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 ةــالاـاتم

يسييير  توفيقيهوب بفضييله تيتم األمييور، ،الحميد هلل ال نييي الشيكور، العفييو ال فيور
بيالقرآن دسييتور،  جاءنييا مينسييدنا محمييد علييى  أصييلي وأسيلمميلمور، و كييل لصسيباب 

 وعلى آله وصحبه خير الدهور، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم النشور,  
 أما بعد ,,,

، اإلصيبع الزائيدةمعاصيرة أال وهيي مين القضيايا ال لقضية ةمتوامعدراسة  هفهذ
ميييا يسييييمر هللا ليييي مييين معلوميييات وأدلييية  اجمعيييت فيهيييجهيييدي و بيييذلت فيهيييا قصيييارى 

عميل بشيري وأعمياو البشير مين سيماتها القصيور،  إلير أن هذه الدراسيةومناقشات، 
  .  المعاصرةالفقهية إلى مكتبة القضايا هذا العمل أن يضي   أرجولكن 

هذا وما كان من توفيا فبفضل هللا، فله الحمد والمنميية، وميا كيان مين خطيل أو 
 ، إنه عفو إلفور.عنها تقصير، فمن نفسي، وهللا أسلو أن يصلحها، ويتجاوز

 وقد توصلت من خالو بحثي هذا إلى النتائج التالية:

 أصيابع عيددفيي  زيادة يؤدي إلى اإلصبع الزائدة هي عبارة عن تشوه خلقي  -1
  .الطبيعيعن العدد القدمين  و اليدين

كيماوية وقيد يكيون نتيجية خليل سب  زيادة األصابع قد يكون التعرض لمواد  -2
في جينات الحيوان المنوي الذي لقح البويضية، وذليك فيي شييكله وحجميه أو 
فيييي عيييدد كروموسيييوماته أو تكيييون البييضييية نفسييييها هيييي حاملييية للخليييل أو 

 كليهما. 

وجود ارتباي بين التشوه الخلقيي فيي الشيكل الخيارجي للجسيم، وبيين الحالية   -3
ته، فتصور الشخق لقبح منظيره الخيارجي الصحية والنفسية لصاحبها وأسر 

بخروجه عن الشكل المللوب وانش اله بذلك يؤدي إلى  هور أعراض نفسية 
إكلينيكية باتت ثابتة من خالو التجربة والمشاهدة، وامطراب سيلوكي يتمثيل 

 في العزلة االجتماعية، وسوء األداء المهني. 
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 قصيير فحيي  بنحييو يجيي  إلسييل اإلصييبع الزائييدة إلييير المتميييزة عيين األصييلية -4
، أما اإلصبع الزائدة المتمييزة فيإن كانيت بمحيل الفيرض فيجي  بط  وم  

 إلسلها، واال لم يج . 

أن مييس الييذكر بإصييبع زائييدة ييينقض الومييوء سييواء كييان بييه إحسيياس أو ال  -5
 . شريطة كون المس بدون حائل وكونه مسا بشهوة

ري بييين رد أن اإلصييبع الزائييدة فييي العبييد واألميية عييي  يثبييت الخيييار للمشييت -6
  المبيع وبين إمساكه وأخذ األرش .

تؤخذ اإلصبع الزائيدة مين الجياني قصاصيا باإلصيبع الزائيد مين المجنيي علييه  -7
 . إذا توافرت في الجناية شروي القصاص فيما دون النفس

إن كانت اإلصيبع الزائيدة عليى هي ية وخلقية األصيابع األصيلية ويتصيرب بهيا  -8
صيبع األصيلية قصاصيا باإلصيبع الزائييدة كاألصيلية ففيي هيذه الحالية تؤخيذ اإل

 وإال فال . 

 ال تؤخذ اإلصبع الزائدة قصاصا باإلصبع األصلية .  -9

وجوب عشر الدية في اإلصبع الزائدة المساوية لصصابع األصلية في القوة  -10
 والتصرب، ولو قطعت مع الك . 

كانيت جواز إزالة اإلصبع الزائدة ولكن ليس جوازا مطلقا ولكنه مقيد بما إذا  -11
 . اإلصبع الزائدة على إلير هي ة األصابع األصلية
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 فهرر المراجع
 أوال : القرآس ال ري  وعلومه 

 القرآن الكريم . -أ
 كت  التفسير وعلوم القرآن   -ب

 التيراث حيياءإ داري:  محمد بن أحمد االنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القيرآن، -1
 .م 1985 ي/ه 1405 ،لبنان ،بيروت ،العربي

 والتنوير التحرير ،التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن طاهرال محمد -2
 ،لبنييان ،بيييروت العربييي، التييارين مؤسسيية :ي، عاشييور ابيين بتفسييير المعييروب

 .  م2000 /هي1420األولى،
اللبيياب فييي علييوم الكتيياب ، ي: ، عميير بيين علييي ابيين عييادو الدمشييقي الحنبلييي -3

 م.1998هي / 1419األولى، دار الكت  العلمية ، بيروت ، 
أحمد بن محمد بين إبيراهيم الثعلبيي، الكشي  والبييان، دار إحيياء التيراث العربيي،  -4

 م .2002لبنان، طبعة أولى  -بيروت
عبييد الييرحمن بيين أبييي بكيير جييالو الييدين السيييوطي، الييدر المنثييور فييي التفسييير  -5

 هي، دار الفكر، بيروت .1993بالملثور ، ي : 
لنكييت والعيييون، ي: دار الكتيي  العلمييية، علييي بيين محمييد بيين حبييي  الميياوردي، ا -6

 بيروت، لبنان.
، معيييالم التنزيييل، دار طيبييية للنشييير، طبعييية رابعييية، الحسييين بييين مسيييعود الب يييوي  -7

 م.1997
علي بن محمد بن إبراهيم الب دادي الشيهير بالخيازن ، لبياب التلوييل فيي معياني  -8

 م.1979 /هي1399التنزيل المعروب بتفسير الخازن ، ي: دار الفكر ، بيروت ، 
 ثانيا :  تب المديث وعلومه 

محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المشيتهر باسيم صيحيح البخياري،  -1
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م ، تحقييييا: د 1987هيييي/1407بييين كثيييير اليمامييية، بييييروت ، اي: الثالثييية، دار 
 مصطفى دي  الب ا .

مسلم بن الحجا   القشيري النيسابوري الشافعي، الجامع الصيحيح المشيتهر بيي  -2
حيح مسلم، ي: دار إحياء التراث العربي بييروت، تحقييا وتعلييا: محميد فيؤاد ص

 عبد الباقي .

سليمان بن خل  الباجي ، المنتقى شرح الموطيل ، ي األوليى، مطبعية السيعادة،  -3
 هي .1331مصر، 

مذيليية بلحكييام -سييليمان بيين األشييعث السجسييتاني ، أبييو داود ، سيينن أبييي داود  -4
 ب العربي ، بيروت .، ي : دار الكتا -األلباني

محميييد بييين عيسيييى أبيييو عيسيييى الترميييذي، الجيييامع الصيييحيح المعيييروب بسييينن  -5
، ي: دار إحييياء التييراث العربييي، بيييروت ،  -مذيليية بلحكييام األلبيياني-الترمييذي 

  تحقيا: أحمد شاكر وآخرون .

أحميد بيين شيعي  النسييائي ، السينن الكبييرى ، ي: األوليى ، دار الكتيي  العلمييية ،  -6
م ، تحقيييا: د عبييد ال فييار سييليمان البنييداري ، سيييد 1991هييي/ 1411بيييروت ، 

 كسروي حسن .

محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه،مذيلة بلحكيام األلبياني، ي : دار الفكير   -7
 بيروت ، تحقيا : محمد فؤاد عبد الباقي .

ميييذيل بلحكيييام شيييعي  -أحميييد بييين محميييد بييين حنبيييل الشييييباني ، مسيييند أحميييد  -8
 مؤسسة قرطبة ، القاهرة.، ي:  -األرنالوي

، المصيري  الشيافعي أحمد بن علي بن عمر حفق أبو الدين سرا  الملقن ابن -9
 ، ي: الكبييير الشييرح فييي الواقعيية واألثييار األحاديييث تخييريج فييي المنييير دريالبيي
 . الرياض ، والتوزيع للنشر الهجرة دار،  م2004/هي1425 ، ولىاأل 
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 ألحاديث الهداية، ي: دار الحديث.ي، نص  الراية يعبد هللا بن يوس  الزيلع -10

 دار محمييد بيين أحمييد شييمس الييدين الحنبلييي، تنقيييح تحقيييا أحاديييث التعليييا، -11
 . م1998 ، ش:بيروت، العلمية الكت 

 دار: ش حكيام،بييان اليوهم وااليهيام فيي كتياب األ علي بين محميد بين القطيان، -12
 . دسعي آيت الحسين. د، ت: م1997-هي1418 ، األولى: ي، الرياض /طيبة

محمد بن حبان بين أحميد أبيو حياتم التميميي البسيتي، صيحيح ابين حبيان، ي:  -13
م، مؤسسيييية الرسييييالة، بيييييروت، تحقيييييا : شييييعي  1993هييييي/1414الثانييييية، 
 األرنؤوي.

محمد عبد اليرحمن بين عبيد اليرحيم المبياركفوري، تحفية األحيوذي بشيرح سينن   -14
 الترمذي، ي: دار الكت  العلمية ، بيروت .

العظييييم آبيييادي، عيييون المعبيييود شيييرح سييينن أبيييي داود، محميييد شيييمس الحيييا  -15
 هي .1415ي:الثانية، دار الكت  العلمية ، بيروت ، 

 :ي، تحفيية الفقهيياء، الحنفييي الفقيييه السييمرقندي إبييراهيم بيين محمييد بيين نصيير -16
 .م 1994 - ه 1414 ،لبنان – بيروت العلمية الكت  دار، الثانية

لتلخييق الحبيير فيي تخيريج أحمد بن علي بين محميد بين حجير العسيقالني ، ا -17
أحادييييييث الرافعيييييي الكبيييييير ، ي: األوليييييى ، دار الكتييييي  العلميييييية ، بييييييروت ، 

 م .1989هي/1419

م، 1999العيني، شرح سنن أبيي داود، ي: األوليى بدر الدين محمود بن أحمد  -18
 مكتبة الرشد ، الرياض.

 الحسييين بيين مسييعود الب ييوي، شييرح السيينة، ي : الثانييية ، المكتيي  اإلسييالمي، -19
  م ، تحقيا شعي  األرنالوي ، محمد زهير الشاوي  .1983هي/1403ا يدمش

ي: دار  ، اكميياو المعلييم بفوائييد مسييلم،بيين موسييى اليحصييبي القامييي عييياض -20
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 م . 1998هي/1419الوفاء، المنصورة، مصر، األولى، 

علي بن خل  بين عبيد المليك بين بطياو البكيري ، شيرح صيحيح البخياري ، ي:  -21
 م .2033هي/1423رشد ، الرياض ، الثانية ، مكتبة ال

مييذيل  –محمييد بيين عبييد هللا الحيياكم النيسييابوري ، المسييتدرك علييى الصييحيحين  -22
، ي: األولييى، دار الكتيي  العلمييية، بيييروت، -بتعليقييات الييذهبي فييي التلخيييق

  م، تحقيا : مصطفى عبد القادر عطا .1990هي/1411

ض القييدير شييرح محمييد عبييد الييرلوب بيين تييا  الييدين بيين علييي المنيياوي ، فييي -23
  هي.1356الجامع الص ير، ي : األولى ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 

يحيى بن شرب النووي ، شيرح صيحيح مسيلم المسيمى المنهيا  شيرح صيحيح  -24
مسييييلم بيييين الحجييييا  ، ي : الثانييييية ، دار إحييييياء التييييراث العربييييي ، بيييييروت ، 

  هي .1392

 الحيييديث ورود أسيييباب فيييي والتعرييييف البييييان ،الحسييييني محميييد بييين إبيييراهيم -25
 اليييدين سيييي  :تحقيييياهيييي، 1401، بييييروت، العربيييي الكتييياب دار ، ي:الشيييريف

 . الكات 
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 ثالثا :  تب اللغة والمعاج  

ي  بمرتضيى ، الزةبييدي ، تيا   -1 محممد بن محممد بن عبد الرزماق الحسيني ، الملقم
 العروس من جواهر القاموس ، دار الهداية.

الل وي األندلسي المعروب بابن سيده، المخصيق، علي بن إسماعيل النحوي  -2
 هي ، ت:خليل إبراهيم جفاو.1417ي: األولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

محمد بين أبيي بكير بين عبيد القيادر اليرازي، مختيار الصيحاح،  ي مكتبية لبنيان  -3
 هي، ت: محمود خاطر .1415ناشرون، بيروت 

م ، دار إحييياء 2001ي: األولييى ، محمييد بيين أحمييد األزهييري تهييذي  الل يية ،  -4
 التراث العربي، بيروت ، تحقيا : محمد عوض مرع  .

 رابعا :  تب أصول الفقه وقواعده 

، األشييباه والنظييائر ، ي: دار الكتيي   الحنفييي محمييد بيين إبييراهيم بيين الييدين زييين -1
 م .1980هي/1400العلمية، بيروت، 

ي تحقيا الحا من علم محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، إرشاد الفحوو إل -2
م ، تحقييا: الشيين 1999هيي / 1419األصوو، ي : األولى، دار الكتاب العربي، 

 أحمد عزو عناية .

: ، يالجييدو فييي المعونيية ،إسييحاق أبييو الشيييرازي  يوسيي  بيين علييي بيين إبييراهيم -3
 هي .1407 ، األولى :ي، الكويت ،اإلسالمي التراث إحياء جمعية

، الوصيوو منهيا  شيرح السيوو نهاية، اإلسنوي  الرحيم عبد الدين جماو إلماما -4
 . م1999 -هي1420 األولى :ي، لبنان، بيروت، العلمية الكت  دار :ش

اإلبهييا  فييي شييرح منهييا  الوصييوو إلييى علييم ، السييبكي الكييافي عبييد بيين علييي -5
 هي.. 1404، بيروت ،دار الكت  العلمية األولى، :ي، األصوو

: ي لفقييه علييى مينهج أهييل الحييديث،، أصيوو االباكسييتاني قييادر إليالم بيين زكرييا -6
 .م2002/هي1423 االولى ز،الخرا دار
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 اامسا :  تب الفقه اإلسالمي وم اهبه 

مسعود بن أحميد عيالء اليدين الكاسياني ، بيدائع الصينائع فيي ترتيي  الشيرائع،  -1
 م .1982ي: دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

نييية ، المطبعيية محمييد بيين عبييد هللا الخرشييي ، شييرح مختصيير خليييل ، ي : الثا -2
 هي .1317األميرية الكبرى ببوالق ، مصر ، 

يحيى بن شرب النووي محيي الدين، المجمو  شرح المهذب للشيرازي ، ويلييه  -3
 تكملة المجمو  للسبكي، وتكملة المجمو  للمطيعي، ي: دار الفكر .

محمد بن أحميد الخطيي  الشيربيني ، م نيي المحتيا  إليى معرفية معياني ألفياظ  -4
 م .1994هي/ 1415ي: األولى ، دار الكت  العلمية ، بيروت  المنها ،

الم ني فيي فقيه اإلميام أحميد  عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، -5
 هي .1405بن حنبل الشيباني، ي : أولى، دار الفكر، بيروت، 

الكافي في فقه االمام المبجل  عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، -6
 بن حنبل، ش: المكت  االسالمي، بيروت ، لبنان.  احمد

زين الدين بن إبراهيم بن محميد الشيهير بيابن نجييم ، البحير الرائيا شيرح كنيز  -7
 الدقائا ، ي : دار المعرفة ، بيروت .

نظييام الييدين البلخييي وجماعيية ميين علميياء الهنييد ، الفتيياوى الهندييية فييي مييذه   -8
 م .1991 -هي 1411ار الفكر ، اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ، ي : د

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني  المعروب بالحطاب ، مواه  الجلييل  -9
شييييييرح مختصيييييير خليييييييل ، ي : الثالثيييييية ، دار الرشيييييياد البيضيييييياء ، الم ييييييرب ، 

 م .1992هي/1412

زكريا بن محمد بن أحميد بين زكرييا االنصياري شيين اإلسيالم ، أسينى المطالي   -10
هيي/  1422، ي : األولى، دار الكت  العلمية ، بييروت ، في شرح روض الطال  

 م ،  تحقيا : د محمد محمد تامر .2000
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عليييي بييين حبيييي  أبيييو الحسييين المييياوردي ، الحييياوي فيييي فقيييه الشيييافعي ، ي :  -11
 م .1994هي/ 1414األولى، دار الكت  العلمية ، 

علييي بيين سييليمان المييرداوي أبييو الحسيين، اإلنصيياب فييي معرفيية الييراجح ميين  -12
 الب، ي: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيا: محمد حامد الفقي .الخ

محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي المصري المعروب بالكماو ابن الهميام  -13
 هي.1389، فتح القدير، ي : األولى، مصطفى البابى الحلبي وأوالده ، القاهرة ، 

ى فيي شيرح إلاييية مطالي  أوليي النهيي،  الرحيبيياني بين سييعد بين عبيدةمصيطفى  -14
 م .1961، ي المكت  اإلسالمي ، دمشا ، المنتهى 

دار ،  كشاب القنا  عن ميتن اإلقنيا  ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي -15
 .تحقيا هالو مصيلحي هي ، 1402،  بيروت ،  الفكر

لشييرح المنتهييى  دقييائا أولييي النهييى، منصيور بيين يييونس بيين إدريييس البهييوتي  -16
، ي : الثانييييية ، عييييالم الكتيييي  ، بيييييروت ، رادات المعييييروب بشييييرح منتهييييى اإل 

 م .1996هي/ 1416

عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين الحنفي، تبيين الحقائا شرح كنز الدقائا،  -17
 هي .1313ي: دار الكت  اإلسالمي ، القاهرة ، 

أحمييد بيين محمييد بيين حجيير الهيتمييي المكييي ، تحفيية المحتييا  بشييرح المنهييا ،  -18
 ني والعبادي، ي : دار صادر ، بيروت .وبهامشه حاشيتا الشروا

محميييد بييين أحميييد بييين محميييد المعيييروب بالشيييين عليييي  ، مييينح الجلييييل شيييرح  -19
 م .1989هي/1409مختصر خليل ، ي: دار الفكر ، بيروت ، 

 بيابن) الشيهير ندلسياأل  القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد  -20
 والنشير للطباعية الفكير دار ي:،  المقتصيد ونهايية المجتهيد بدايية، (الحفييد رشد

 - ه 1415 ،والدراسيييات البحيييوث مكتييي  إشيييراب، لبنيييان – بييييروت ،والتوزييييع
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 .  م 1995

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ي:  -21
 .البابى الحلبي وأوالده ، القاهرةدار إحياء الكت  العربية ، فيصل عيسى 

المصيري ، نهايية المحتيا  إليى شيرح ألفياظ المنهيا  ،   محمد بن أحمد الرمليي -22
 م .1984هي/1404ي : األخيرة ، دار الفكر ، بيروت ، 

أحمد بين إدرييس الصينهاجي القرافيي، أنيوار البيروق فيي أنيوا  الفيروق ، ي :  -23
  عالم الكت ، بيروت .

محمد بن يوس  بن عيسى أطفي  ، شرح النيل وشيفاء العلييل ، ي : الثالثية  -24
 م .1985هي / 1405تبة اإلرشاد ، جدة ، ، مك

أحمد بن يحيى المرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاه  علمياء األمصيار ، ي  -25
 : دار الكتاب اإلسالمي .

جعفيير بيين الحسيين الهييذلي المعيييروب بييالمحقا الحلييي ، شييرائع اإلسييالم فيييي  -26
 مسائل الحالو والحرام ، ي : مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان ، إيران .

: ، يالييدليل شييرح فييي السييبيل منييار ،مييويان ابيين سييالم بيين محمييد بيين راهيمإبيي -27
 .  الشاوي  زهير: ايحق، تم1989-هي 1409 ،السابعة ،اإلسالمي المكت 

 محمد بن علي الحدادي، الجوهرة النيرة، ي : المطبعة الخيرية ، مصر .  -28

روت، علي حيدر، درر الحكام شيرح مجلية األحكيام، ي: دار الكتي  العلميية، بيي -29
 لبنان .

محمد بن يوس  العبدري الشهير بالم وةاق ، التا  واإلكليل لمختصر خليل، ي:  -30
 دار الكت  العلمية ، بيروت .

محمد بن محمود أكمل الدين البيابرتي ، العنايية شيرح الهدايية ، ي : األوليى ،  -31
 م  .1970هي 1389مصطفى البابى الحلبي وأوالده ، مصر ، 



 

  

 

 
 األحكام المتعلقة باإلصبع الزائدة من منظور الفقه اإلسالمي

 

342 

َخّسييم شيمس األئمية محمد بن أحمد بن أبي  -32 ر  ، المبسيوي ، ي : دار سيهل السة
 م .1986هي/ 1406المعرفة ، بيروت ، 

أحمد بن محمد الصاوي المالكي ، حاشية الصياوي المسيماة بل ية السيالك إليى  -33
 أقرب المسالك ، ي : دار المعارب .

عليي بين أحمييد بين سييعيد بين حييزم األندلسيي الظيياهري ، المحليى بايثييار، ي :  -34
 كر، بيروت .دار الف

 فتوحييات ،بالجمييل المعييروب األزهييري، العجيلييي منصييور بيين عميير بيين سييليمان -35
 . الفكر دار: ، يالجمل بحاشية المعروب الطالب منهج شرح بتوميح الوهاب

 شيرح عليى قلييوبي ةحاشيي ،اليدين القلييوبي شيهاب سيالمة بين أحمد بن أحمد -36
، بييييروت ، لبنيييان، الفكييير دار ، ي:الطيييالبين منهيييا  عليييى المحليييي اليييدين جيييالو
 . م1998 /هي1419

 المكتيييي :، يالمفتييييين وعمييييدة الطييييالبين روميييية ،النييييووي  شييييرب بيييين يحيييييى -37
 . الشاوي  زهير: ، تم1991/  هي1412 الثالثة،: ي، بيروت اإلسالمي،

 معاصرة  وطبيةسادسا :  تب فقهية 

دار النشييير للجامعيييات  حسييين زكيييي األبراشيييي، مسييي ولية األطبييياء والجيييراحين، -1
 ة، القاهرة.المصري

  .1999دار الشروق  عماس   ، د/ بهجت عباس، عالم الجينات -2

دار القلذ   الطبعذة األولذى   د/محمد علي البار، الجنين المشومه و األميراض الوراثيية، -3

1991.   

د/سمير بن حسن قاري، وجمييل فيوزي جبير، ميدخل إليى الوراثية البشيرية، ي:  -4
 م .  2000هي/1421األولى، دار المعالي، األردن، 

د/محمد حسن الحمود، د/وليد حمييد يوسي ، عليم األجنية الطبيي، ي: األوليى،  -5
 م.2005األهلية للنشر والتوزيع، عمان األردن، 
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  أساسييييات الوراثييية البشيييرية والطبيييية د/ محميييد الربيعيييي، الوراثييية واإلنسيييان، -6

ت، سلسلة ثقافية شهرية، يعدها المجلس الوطني للفنون والثقافة وايداب، الكوي
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