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أھمیة الموضوع في الحقوق والحیاة الزوجیة ، وما یترتب علیھ ، وكثرة حاالت  -

الطالق في المجتمعات اإلسالمیة والعربیة ، ومن أسبابھا سوء العشرة بین الزوجین 
، وربط األحكام الفقھیة بالمستجدات الطبیة ، وبیان تأثیرھا في الحكم الشرعي 

وابتغاء األجر والثواب من اهللا تعالى في تعلیم الناس العلم الشرعي ، . بًا إیجا
والمشاركة في بیان أمور دینھم وعباداتھم لھم ، وإثراء المكتبة اإلسالمیة بالجدید 

 . والمفید في ھذا الباب 
أسباب اختیار الموضــوع ، وخطة البحث ، : المقدمة ، وتشتمل على : أوًال  -
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  :تعریف بخر الفم ، واأللفاظ المشابھة لھ ، وفیھ مطلبان :  المبحث األول  -
  .تعریف بخر الفم لغًة واصطالحًا : المطلب األول  -
  .األلفاظ المشابھة لھ : المطلب الثاني  -
  .ر الفم من الناحیة الطبیة  بخ: المبحث الثاني  -
  . في التوّدِد ألھلھ ومالطفتھم وتقبیلھم ھدیھ : المبحث الثالث  -
  ھل یعتبر بخر الفم عیٌب من عیوب النكاح أم ال ؟: المبحث الرابع  -
  .حكم فسخ عقد النكاح ببخر الفم : المبحث الخامس  -
  .الخاتمة  : ثالثًا  -
  . الفھارس العلمیة : رابعًا  -
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The research title: The incense of the mouth and its effect on the 
dissolution of the marriage contract: a comparative juristic study. 

Researcher: Ayed bin Muafi bin Jamaan Al Jadaani: Assistant 
Professor at the Department of General Subjects. 

ayedaljedaane@yahoo.com  

 
The importance of the matter in the rights and marital life, and its 
consequences, and the large number of divorces in Islamic and 
Arab societies, among the causes of which are the bad ten 
between the spouses. The linking of jurisprudence provisions to 
medical developments with positive impact of the Islamic ruling. 
For teaching people the legal knowledge and participating in 
clarifying matters of their religion , their worship to them  and 
enriching the Islamic library with new and useful in this section. 
First: The introduction, which includes: the reasons for choosing 
the subject, the research plan and the approach that I have 
followed. 
Second: The Investigation: I divided it into five sections, as 
follows: 
The first topic: Definition of mouth irritation, and similar terms, and 
has two requirements: 
The first requirement: Definition of oral vomiting language and 
convention. 
The second requirement: the words similar to it. 
The second topic: medical evaporation. 
- The third topic: The guidance of the Prophet God bless him and 

grant him peace, in wooing, courting and kissing his family. 
The fourth topic: Is halitosis a defect of marriage or not? 
- The fifth topic: Ruling on canceling the marriage contract by 

evaporation of the mouth. 
Third: Conclusion 
Fourth: Scientific indexes. 
 

Keywords: The mouth is broken , the marriage ,contract, a 
comparative ,study 
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 المقــــــــدمــــة
الحمد هللا رب العالمین حمدًا طیبًا كثیرًا وسیعًا مباركًا فیھ كما یحب ربنا ویرضى ،  

وكما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ ، عّلم اإلنسان ما لم یعلم ، وأشھد أن ال إلھ إال 
لھ اهللا وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدّا عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وعلى آ

  :وصحبھ ومن تبعھم بإحساٍن إلى یوم الدین وسلم تسلیمًا كثیرًا  أما بعد 
فإن األصل أن تقوم الحیاة الزوجیة على السعادة والحب واأللفة والوئام ، وأن یسعى 
الزوجان إلى بقاء ذلك بكل السبل والوسائل ، وأن یبتعدا عن كل ما یؤدي إلى الكراھیة 

ما ، وإن مما یؤثر  على ذلك عدم عنایة أحد الزوجین ، والبغضاء ، والشحناء بینھ
بمظھره ، ورائحتھ  ، وبخر الفم من األدواء الموجودة من الِقدِم ، وتتأثر بھ الحیاة 
الزوجیة تأثرًا كبیرًا ، وال ریب أن عدم معالجتھ ، واتخاذ األسباب التي تؤدي إلى زوالھ 

ین الزوجین ، وقد یؤدي إلى طلب ، یتسبب في سوء العشرة الزوجیة ب)١ (، وذھابھ
الفراق من أحدھمـــــــــــا ، ومع تطّور الطب وتقدمھ ، والنقالت النوعیة في أنواع 

 مما قد یؤثر على الحكم إیجابًا ، – وهللا الحمد والمّنة –التداوي منھ ، ومن غیره 
جدرانھ ، ویتسبب في الحفاظ على َقْصِر الحیاة الزوجیة ، أال تتصـــــــــــــدع 

ویتقـــــــــوض بنیانھ ، ومع كثرة حاالت الطالق والفراق ، والتي  من أسبابھا سوء 
العشرة الزوجیــــــــــة ، وال شكَّ أن بخر الفم  ، وما یترتب علیھ من نفوٍر  ، وكراھیٍة 
بین الزوجین ، قد یتسبب في الفراق بین الزوجین ، وطلب الفسخ من أحدھما  رأیت 

ول ھذا الموضوع بشيٍء من البحث ، والتحریر ، عّلھ أن یكون إضافًة جدیدًة في أن أتنا
المواضیع الفقھیة ، التي یحتاجھا الناس في حیاتھم األسریة ، وجعلت عنوان 

وشرعُت ) دراسة فقھیة مقارنة : َبَخر الفمِّ  وأثره في فسخ عقد النكاح : ( الموضوع 
الى ، ومتوكًال علیھ ،  وقد كان اختیاري ھذا الموضوع في  الكتابة فیھ مستعینًا باهللا تع

  :لألسباب التالیة 
  .أھمیة الموضوع في الحقوق والحیاة الزوجیة ، وما یترتب علیھ  -١

  كثرة حاالت الطالق في المجتمعات اإلسالمیة  والعربیة ، ومن أسبابھا سوء -٢
  .العشرة بین الزوجین 

 الطبیة ، وبیان تأثیرھا في الحكم الشرعي إیجابًا   ربط األحكام الفقھیة بالمستجدات-٣
.  

 ابتغاء األجر والثواب من اهللا تعالى في تعلیم الناس العلم الشرعي، والمشاركة في -٤
  .بیان أمور دینھم وعباداتھم لھم

  .  إثراء المكتبة اإلسالمیة بالجدید والمفید في ھذا الباب- ٥

                                                 
 ، أن من البخر الفموي ما یمكن ٧: ص  : - إن شاء اهللا تعالى –سیأتي في المبحث الثاني ) ١(

: تھ ، وذھابھ ، وھو الناتج عن األسباب الفمویة الموضعیة ، ومنھ ما ال یذھب ، وال یزول ، وھو إزال
ویمكن التحكُّم في تخفیفھ ، وذلك ) الباطنیة ( ما كان ناتجــــــًا عن األسبــــاب الموضعیـــــــــــــــــــة 
     .    باتباع توجیھات األطباء ، وااللتزام بالوصفات العالجیة 
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  :خطة البحث 
 ، وأربعة مباحث ، وخاتمة متضمنة نتائج البحث ، مقدمة: یشتمل البحث على 

  وفھارس علمیة ، 
  :  وھي على النحو التالي 

أسباب اختیار الموضوع ، وخطة البحث ، والمنھج : المقدمة ، وتشتمل على : أوًال 
  .الذي سرُت علیھ 

  :  وقد قمت بتقسیمھ إلى خمسة مباحث على النحو التالي : المباحث : ثانیًا 
  :تعریف بخر الفم ، واأللفاظ المشابھة لھ ، وفیھ مطلبان : ث األول  المبح

  .تعریف بخر الفم لغًة واصطالحًا : المطلب األول 
  .األلفاظ المشابھة لھ : المطلب الثاني 
  .بخر الفم من الناحیة الطبیة  : المبحث الثاني 
  . في التوّدِد ألھلھ ومالطفتھم وتقبیلھم ھدیھ : المبحث الثالث 
  ھل یعتبر بخر الفم عیٌب من عیوب النكاح أم ال ؟: المبحث الرابع 

  .حكم فسخ عقد النكاح ببخر الفم : المبحث الخامس 
  .الخاتمة  : ثالثًا 
  : الفھارس ، وتشتمل على الفھارس اآلتیة : رابعًا 

  . فھرس اآلیات  - ١
  . فھرس األحادیث واآلثار - ٢
  . فھرس األعالم - ٣
  .صطلحات المشروحة  فھرس الم- ٤
  . فھرس المصادر والمراجع - ٥
  . فھرس الموضوعات - ٦
  

  :منھج العمل في البحث 
  :كان منھجي في العمل في  البحث على النحو التالي  -
 .استقراء كالم الفقھاء وأھل العلم وجمعھ من خالل مصنفاتھم  )١
 .حصر األدلة وتحلیلھا لبیان أوجھ االستدالل بھا  عند أھل العلم  )٢
نقد اآلراء من خالل النصوص الشرعیة والقواعد المرعیة حسب االستطاعة  )٣

 .والجھد ، راجیًا التوفیق من اهللا تعالى   
عزو اآلیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم اآلیة وااللتزام بالخط العثماني في  )٤

 .كتابتھا
 :تخریج األحادیث واآلثار الواردة في البحث على النھج التالي  )٥

ان الحدیث في الصحیحین أو في أحدھما اكتفیت بھ ، ولم أخرجھ من إذا ك
غیرھما ، وما لم یكن فیھما خرجتھ من كتب السنن األربعة ، واكتفیت بحكم 

  .محدث العصر اإلمام محمد األلباني رحمھ اهللا تعالى علیھ
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  :وأما طریقة العزو 
  .  رقم الحدیث فإني أذكر رقم الكتاب واسمھ ، ثم رقم الباب وعنوانھ ، ثم

عزو األقوال إلى أصحابھا في مكانھا مع ذكر أدلتھا ، ووجھ االستدالل منھا،  )٦
 .ومناقشتھا حسب الوسع واالستطاعة 

 .الترجیح بین أقوال أھل العلم مع ذكر وجھ االختیار للقول المرجح  )٧
 .التعریف بالمصطلحات الفقھیة واألصولیة إن وجدت )٨
 . في الحدیثشرح المفردات الغریبة الواردة )٩

 .ترجمة األعالم عند أول موضع یرد فیھ ذكر العلم  )١٠
 . وضع فھارس للبحث في آخره على  ما سبق بیانھ في خطة البحث   )١١

   
  أن یتقبل عملي ھذا ، وأن یجعلھ عونًا على الطاعة ، - عزَّ وجل -وختامًا أسأل اهللا 

مد هللا رب العالمین ، وخالصًا لوجھھ الكریم إنھ سمیع مجیب ، وآخر دعوانا أن الح
وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحساٍن إلى 

  .یوم الدین 
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  املبحث األول

  تعريف البخر ، واأللفاظ املشابهة له

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

ًطوا ً مر ا فر  

  :التعریف في اللغة : أوًال 
الرائحة الـُمتغیِّرة من الفم، َبِخَر َبخـَرًا، وھو َأْبـَخر، وھي بخراًء، وَبِخَر : الَبَخُر: َر  َبَخ

   .)١ (َنُتَن من َبَخِر الفم الخبیـــــــث: أي
   .)٢(أنتن ریحھ، أنتن ریحھ، فھو أَبْخر، وھي َبَخراء، جمع ُبْخٌر : َبِخَر الَفُم َبَخرًا: ویقال

 ھو َتغیُّر رائحة الفم عن طبیعتھ ، إلى رائحٍة نتنٍة كریھٍة خبیثٍة ، :وعلى ذلك فالَبَخُر 
بسبب عفونٍة  لبقایا الطعام فیھ ، أو أمراض اللثة ، واألسنان ، أو تغّیر المعدة ، وما 

   .)٣(یكون فیھا من أمراِض ، وأخالٍط 
  :) ٤(التعریف في االصطالح: ثانیًا 

 :تعریف البخر عند األحناف  - أ
   .)٥(نتن الفم في الجواري : خر ھوالب: قالوا

بالباء المفتوحة ، والخاء المعجمة المفتوحة الفوقیة ، من بخر الفم  : البخر: وقالوا
  .تعب ، انتنت ریحھ : بخرًا ، من باب 

الذي ھو عیٌب ، ھو الناشيء من تغیُّر المعدة دون ما یكون بفلج باألسنان، : والبخر
    .)٦(فإن ذلك یزول بتنظیفھا 

 :تعریفھ عند الحنابلة - ب
   )٧(نتننھ: بخر الفم ھو: قالوا

   .)٨ (رائحًة نتنًة في الفم أو األنف: وجاء في تعریفھ

                                                 
  .   بخر : ، مادة٢/٢٩: لسان العرب: انظر) ١(
  .  بخر :  ، مادة١/٤: المعجم الوسیط: انظر) ٢(
 ، المدونة الصحیة لوزارة الصحة ١٠٨ – ١٠٧: تسھیل المنافع في الطب والحكمة :  انظر) ٣(

   .   ١: بالمملكة العربیة السعودیة ص 
  .فعیة ولم أقف على تعریٍف لھ عند المالكیة والشا) ٤(
   .٢٧٤ / ٥: بدائع الصنائع: انظر) ٥(
   . ٤٥ / ٦: البحر الرائق: انظر) ٦(
   .٢٤ / ٢: المحرر : انظر)) ٧(
   .٣٢٣ / ٤: الشرح الممتع : انظر) ٨(
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رائحًة كریھًة تخرج من معدتھ ، وتكون في فمھ ، إذا تكّلم تحسُّ : وُعرِّف أیضًا أنھ 
  .)١ (بالروائح الكریمة تخرج من كالمھ

  
  :الفقھي وعلى ذلك فتعریف البخر في االصطالح 

، أو أنفِھ ، ناشئًة من تغیٍُّر في  ھو رائحٌة كریھٌة نتنٌة دائمٌة تخرج من فم الشخص
المعدة ، أو ألحد األسباب المرضیة العامة الباطنیة ، بحیث إذا تكّلم الشخص َشُعر 

  .المخاطب بالروائح الكریھة تخرج من فمھ 
 كریھٍة خبیثٍة نتنٍة ؛ بسبب عفونٍة تغیُّر رائحة الفم عن طبیعتھ إلى رائحٍة: وُیلحق بھ 

  .لوجود بقایا الطعام بالفم ، أو ألي سبٍب من األسباب واألمراض الفمویة 
  

منھ ما یكون عارضًا ، ومؤقتًا ؛ لسبٍب إذا زال السبب : فالبخر   :وبناًء على ما سبق 
 ، لمرٍض ، أو ، زال بزوالھ ، كالذي یكون في الفم ، واألسنان ، واللثة ؛ لعفونٍة فیھا 

بقایا طعاٍم  ، أو ترّسباٍت بین األسنان ، وإلتھاباٍت فیھا ، أو عدم نظافتھا ، والعنایة بھا 
، ومنھ ما یكون دائمًا ، ومستمرًا ؛ ألنھ ناتٌج عن المعدة ، وما فیھا من أخالٍط ، 

ي علیھ وأمراٍض ، وتعفٍُّن ، أو غیر ذلك من األسباب المرضیة العامة الباطنیة ،  والذ
محور البحث بخر الفم في االصطالح الفقھي ، وسأتناول في معرض حدیثي عن بخر 

  .   الفم ، البخر العارض ببیان الحكم فیھ بجول اهللا وقوتھ 

                                                 
مصدر النص تطبیق  ، ١٩٢٨/ ١: محمد العثیمین / الشرح الصوتي لزاد المستنقع للشیخ : انظر)  ١(

 -وكرسي الشیخ ابن عثیمین، ف فھد بن عبد العزیز السعید وإخوانھ مجاني الذكیة برعایة مؤسسة وق
  . للدراسات الشرعیة، وقد  التزموا فیھ بالتفریغ الحرفي لكامل للشرح  - حمھ اهللا تعالى ر
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ب اطا  

ظ اا  

  : وفي ھذا المطلب یتم التعریف ببعض األلفاظ المشابھة للَبخر ، ومن ذلك 
  : خلوف الفم   - أ

  . ) ١(َخلَف الطعام ، وخلف فُم الصائم : ُیقال . تغّیر  ، وَفَسَد : الشيء ، ُخُلوفًا َخَلَف 
تغّیرت : تغّیر ، وَخَلَف َفُم الصائم أي : وَخَلَف فوه َیْخُلُف ُخلوفًا وُخلوفًة ، وأخلف 

  .)٢(تغیُّر رائحة الفم : رائحتھ ، الِخْلفُة ، بالكسر 
تغّیر من صوٍم ، أو مرٍض ، حدثت لھ : وأخلف أخالفاخلف فوه یخلف خلوفًا ، وخلوفة ، 

اللحم : (خلوف لمن لم یزل ذلك منھ ، ومنھ: رائحة بعد ما عِھَدت منھ ، وال یقال
  .) ٣(تغیر طعم الفم ) : الخلوف ( وھو الذي تجد منھ ُرویحة ، ) : الخالف

م ؛ للصیام ، أو تغیُّر رائحة الفم بسبب خلِو المعدة من الطعا: فالخلوف : وعلى ذلك 
  .الجوع 

  :والفرق بین َخُلوف الفم ، وبخر الفم 
  تغیُّر رائحة الفم بسبب خلِو المعدة من الطعام ؛ للصیام ، أو الجوع ، فھو عارٌض ،  -

 .وزائٌل 
رائحٌة كریھٌة تخرج من الفم ؛ بسبب تغّیر المعدة ، وما یكون فیھا : وأما البخر فھو  -

  .  مستمٌر ، ودائٌم من أمراِض ، وأخالٍط ، فھو
وَخِمَج التمر إذا فسد . َأْرَوَح وَأْنَتَن : َخِمَج اللحُم ، َیْخَمُج َخَمجًا : ُیقال :  الَخَمُج  - ب

    . )٤(َجْوُفُھ وَحُمَض 
ُیطلق على الشيء إذا فسد ، وأصبحت لھ رائحٌة منتنٌة وكریھٌة ، والذي : فالَخَمج 

 من األطعمة كاللحم والتمر ، فال یصبح أنھ یستخدم في ما یفسد ، وُینتن: یظھر 
  .صالحًا لألكل ، واالستخدام ، وقد ُیطلق على غیر ذلك  

َعِفَن الشيُء َیْعَفُن َعَفنًا ، وُعُفونًة فھو َعِفٌن َبیُِّن الُعفونة ، وَتَعفََّن َفَسد من :  الَعَفُن -ج
عرََّضُھ َألسباب الفساد ، : ُء َعْفًنا الشي  ، َعَفَن)٥(ُنُدوٍَّة ، وغیرھا َفَتَفتََّت عند َمسِّھ 

  . )٦ (فسد وتغّیرت صفاتھ: الشيُء َعَفًنا ، وُعفونًة  َعِفَن ، و َعَفَن والتغیُِّر حتَّى
  

                                                 
  .   َخَلَف :  ، مادة ٢٥٠ / ١: المعجم الوسیط : انظر ) ١(
  .    َخَلَف :  ، مادة ١٣٧ / ٥: لسان العرب : انظر ) ٢(
  ".خلوف:" ، مادة ٢/٥١: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة )  ٣(
  .َخَمَج :  ، مادة٥/١٥٢: لسان العرب : انظر )  ٤(
  .َعِفَن : ، مادة١٠/٢١٠: لسان العرب : انظر )  ٥(
  .َعَفَن :  ، مادة ٢/٦١٢المعجم الوسیط : انظر )  ٦(
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  املبحث الثاني

 خبر الفم من الناحية الطبية

تكمن أھمیة ھذا المبحث في أن الحكم الشرعي ُیبنى على تشخیص بخر الفم من الناحیة 
معرفة أقسامھ ، وبالتالي بناء الحكم على ذلك ، وذلك ألن األصولیون الطبیة ، و

 ، ومن خالل االطالع على كالم )١(الحكم على الشيء فرٌع عن تصّوره : یقولون 
األطباء ، والعلماء عن بخر الفم ، یتضح لنا أن أسباب بخر الفم من الناحیة الطبیة ، 

، واألسباب ) األسباب الموضعیة بالفم وھي ( األسباب الفمویة : تنقسم إلى قسمین 
وھي األسباب غیر الموضعیة بالفم ، وإنما تكون من الجزء الباطني ( العامــــــــــة 

  ) .لإلنسان 
  :  تعریف البخر الفموي 

 الرائحة الكریھة غیر الطبیعیة ، ولیس للفم النظیف في : Halitosis     بخر الفم
إنما تنشأ ھذه عن تخمُّر الفضالت الطعامیة المتبقیة ما الحالة الطبیعیة أیة رائحة ، و

بین األسنان ، أو في الحفر النخرة بفعل الجراثیم فینطلق عن ھذا التخمر غازات كریھة 
، والتي تتسبب في إكساب الفم الروائح النتنة، ویزید من سرعة التخمر اھمال تنظیف 

ألفواه البیئة المناسبة من غذاٍء ، ، حیث تجد الجراثیم في ھذه ا)٢(الفم ووجود القلح
  .)٣ (وحرارٍة مناسبٍة لھا
  : تشخیص بخر الفم 

(    إن المصدر األكثر شیوًعا للنفس الكریھ ھو الفم ، ثم األنف ، والمجاري 
من الحاالت تأتي الرائحة الكریھة % ١٠ - ٥األنفیـــــــــة ، ففي ) المســــــــــالك 

لیس من الفم ، وقد تنجم رائحة األنف الكریھة عن التھاب بشكل مباشر من األنف ،  و
الجیوب ، أو عن الحاالت التي تعوق تدفق المخاط أو تمنعھ ، وقد تكون اللوزتان 

من حاالت البخر، وھناك المئات من األمراض األخرى التي % ٣المتقیحتان السبب في 
  .)٤( من حاالت البخر التي تشاھد عادة% ١تسبب بمجملھا أقل من 

أسباب : نستطیع أن نصّنف األسباب المؤدیة لبخر الفم إلى :  أسباب بخر الفم 
 ، وبالتالي یمكن تقسیم أسباب البخر من )٥(فمـــــــــویٍة ، وأسباب باطنیــــــــٍة عامٍة  

( أسباب بخر الفم الفموي ، وأسباب بخر الفم العامة : الناحیة الطبیة إلى قسمین 
  ) .الباطنیة 

  :أسباب بخر الفم الفموي : لقسم األول ا
                                                 

 .  ٣٦١ / ١: الوجیز في أصول الفقھ اإلسالمي : انظر ) ١(
ھو َأن تكثر الصُّْفرة على : ُصْفرة تعلو اَألسناَن في الناس وغیرھم ؛ وقیل : والُقالُح  الَقَلُح) ٢(

  .اَألسنان وَتْغُلَظ
  .َقَلَح : مادة : لسان العرب : انظر  -

   .٧٥: الدلیل في األحیاء أجھزة جسم األنسان: انظر) ٣(
  : ، على الشبكة العنكبوتیة نرضا عبد الحكیم رضوا.تطییب األنفاس ، د: انظر) ٤(
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   . ٧٥: الدلیل في األحیاء أجھزة جسم األنسان: انظر) ٥(
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  :األسباب الفمویة للبخر طبیًا ھي 
  .   األمراض التي تصیب األسنان ) ٢  .   بقاء فضالت الطعام في الفم  )١
 .أمراض الفم كالتھاب الفم القُّرحي ) ٤   .              أمراض اللثة  ) ٣      
  .م االھتمام بصحة الفم ، واألسناندع ) ٦ .اخل ُخراجات الفم من الد ) ٥      

  
  :) ١(نصائح مفیدة للحفاظ على النََّفس الطیب 

 ؛ لتجنب حدوث الروائح الكریھة ، التي تنبعث اإلرشاداتیوصي األطباء ببعض 
  :  من الفم ، ومن ذلك

الحرص على تنظیف القسم الخلفي من اللسان ، بواسطة منظف اللسان  .١
 .  ن إلحاق األذى باللسان البالستیكي ، مع االحتراس م

  . الجید  ؛ حیث أنھ ینظف الفم ، ویحرض سیالن اللعاباإلفطارتناول  .٢
تجنُّب جفاف الفم ، ویمكن لمضغ العلك بضع دقائٍق ، أن ُیخفِّف شدة النََّفس  .٣

  .مع الحرص على شرب كمیٍة كافیة من السوائل ، ال سیما الماء . الكریھ 
المضمضة ، والغرغرة قبل : لطرائق فاعلیة ھي استعمال غسول الفم ، وأكثر ا .٤

  .النوم ؛ ألن ذلك یمنع تجمیع األحیاء المیكروبیة ، والروائح أثناء اللیل 
تنظیف الفم بعد تناول األطعمة واألشربة ذات الرائحة ، مثل الثوم ، والبصل ،  .٥

ناول والقھوة ، مع التأكد من نظافة الثغرات التي بین األسنان ، وال سیما بعد ت
  .األطعمة ، واألشربة الغنیة بالبروتین 

استعمال الَسوِّك لألسنان  ، وتخلیلھا ، وتنظیفھا بالفرشاة ، ومعاجین األسنان  .٦
  .، بحسب تعلیمات طبیب األسنان 

باإلضافة إلى أن ھناك مواد طبیعیة تستعمل مضًغا في جمیع أنحاء العالم ؛ لتطییب 
ور الیانسون ، والبقدونس ، والقرنفل ، والقرفة ، قشور الجوافة ، وبذ: النَفس ، مثل

وإن بعض الجزیئات المسؤولة في ھذه النباتات  تمتلك خاصیات مضادة للبكتیریا ، مما 
ُیعطي ھذه الممارسات الشعبیة مصداقیة علمیة ، كما أن كثیًرا من الغسوالت الفمویة 

   .)٢(الشائعة تحتوي على زیوٍت عطریة 
وھذا القسم یكون ناتجًا عن ) : الباطنیة ( باب بخر الفم العامة أس: القسم الثاني 

  :   أسباب أمراض الباطنیة ، واألمراض الباطنیة التي ینتج عنھا ھي 
  .أمراض الجھاز الھضمي ) ٢.        أمراض الجھاز التنفسي ) ١
  .فشل الكلى ) ٤.     فشل وظائف الكبد نھائیًا  ) ٣

  .مرض السِّل والّدرن ) ٦             .     مرض السكري ) ٥    
   

                                                 
  : ، على الشبكة العنكبوتیة رضا عبد الحكیم رضوان.تطییب األنفاس ، د: انظر) ١(
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 وذلك بوجود ُخّراج في الرئة ؛ حیث یتسبب في :أمراض الجھاز التنفسي : أوًال 
  . انبعـــــــــــاث رائحٍة كریھٍة ، تخرج من الفم نتیجة الخّراج ، والبُّصاق 

 أو تدّخل وھذا النوع یحتاج إلى وصفٍة عالجیٍة یصفھا األطباء المختصون ،: العالج 
جراحي الستئصال الخّراج المتسبب في انبعاث الرائحة الكریھة ، وھذا حسب ما ُیقّرره 

  .األطباء المختصون ، وبذلك تزول رائحة بخر الفم الكریھة ، بحول اهللا وقوتھ 
  

وھذا یتمثل في المعدة ، وارتجاع المريء ؛ حیث أن  : أمراض الجھاز الھضمي: ثانیًا 
ى فوھة المعدة ال یقوم بعملھ ، وذلك باالنغالق بعد دخول الطعام إلى الصّمام الذي عل

المعدة ، وھذا یتسبب إلى ارتجاع الطعام المختلط بُعصارة المعدة ، مما یؤدي إلى تعُفِن 
الطعام ، واألخالط بالمعدة ، وبالتالي انبعاث الرائحة الكریھة من الجھاز الھضمي ، 

ثومة المعدة ؛ حیث تؤدي إلى انبعاث رائحة كریھة إلى والتي ھي بخر الفم ، وكذلك ُجر
  .الفم 

وارتجاع المريء ال یذھب كلیًا ؛ ألن من الصعوبة بمكاٍن أن یعود الصّمام إلى : العالج 
وضعھ الطبیعي ، وإنما تؤخذ العالجات الطبیة ، وتغییر نمط الحیاة المعیشي للتخفیف 

 الطعام ، وعالج الجرثومة بأخذ العالجات منھ ، كأن ال ینام بعد أي وجبٍة من وجبات
  . الالزمة التي یصفھا األطباء في المدة المحّددة 

  
 وذلك بحصول إلتھابات في الكبد ، مع :التلیُّف فشل وظائف الكبد نھائیًا : ثالثًا 

وجــــود تلیُّف كامل بھا ، یؤدي إلى عدم قیام الكبد بوظائفھا ؛ وذلك أن الطعام یتمُّ 
وامتصاصھ في الجھاز الھضمي بواسطة الُعصارة الصفراویة الكبدیة ، وفي ھضمھ ، 

حالة التلیُّف وفشل وظائف الكبد ، ال یمكن الكبد أن تقوم بوظائفھــــا بشكٍل صحیٍح ، 
مما یؤدي إلى إفراز الغازات الكریھة عن طریق الرئتین ، ومنھا إلى الفم ، وبالتالي 

  .خروج الروائح الكریھة من الفم 
وفي ھذه الحالة ، فإن الرائحة الكریھة ال تذھب من الفم كلیًَّا ؛ لعدم وجود : العالج 

   .               )١(عالج لفشل الكبد وتلّیفھا ، إال بزراعِة الكبد 
  

 فشل الكلى ، وعدم قدرتھا على القیام بوظائفھا في تخلیــــــــــص :فشل الكلى : رابعًا 
 في الجسم ، وبالتالي )٢( ، مما یؤدي إلى ارتفاع الیوریمیا الجســـــم من الفضالت

یؤدي إلى وجود الرائحـــــة الكریھة في الفم ؛ ألن الیوریمیا ھي واحدة من المكونات 
األساسیة للبول ، وتكون عالیة المستوى في الدم في حالة الفشل الكلوي ، مما یتسبب 

مخارج الجسم ، والتي الفم أحدھــا ، في انبعاث الغازات ، والرائحة الكریھة عبر 
  .ومخرج النَّفس  

                                                 
م ألھل العلم ، وبینھم فیھ خالف بین  وزراعة الكبد وغیرھا من األعضاء البشریة ، فیھ كال  )١(

جمعًا ودراسًة ، : المستجدات في كتاب الجنائز : مؤیٍد ، ورافٍض ، وقد رّجحت في رسالتي للدكتوراه 
  . عدم جواز التبرع باألعضاء البشریة ، في المبحث األول من الفصل الرابع منھا 

)٢(   Uremia/wiki/org.wikipedia.en://https  
  ھـ٢١/٠٤/١٤٤١: تمت المشاھدة 
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یتمثل العالج في الغسیل الكلوي ، وبذلك تذھب الرائحــــة الكریھة في الفم : العالج 
 لنا - تعالى –نسأل اهللا . جزئیـــًا ، ولیست كلیًا ، وال تذھب كلیًا إال بزراعــــــة الكلى 

  .   وللمسلمین العفو والعافیة والسالمة 
  

 وذلك عند ارتفاع السكر ارتفاعًا شدیدًا ، وحدوث الحموضیة :مرض السكري : خامسًا 
  . ، مما یؤدي إلى ظھور رائحة كریھة في الفم )١(في الدم مع وجود األجسام الكوتینیة 

یتّم التدخل العالجي بشكٍل سریٍع عن طریق المحالیل الطبیة ، واألنسولین مع : العالج 
ئقة ، حتى یتمَّ التحكُّم في ھذا الخلل الناتج عن ارتفاع السكر ، وبالتالي الرعایة الفا

  .ذھاب الرائحة الكریھة في الفم 
  

 وفي ھذه الحالة تظھر األعراض على المریض بشكل :مرض السلِّ والّدرن : سادسًا 
ـًا فقدان الشھّیة ، ونقص الوزن مع السُّعال الشدید ، والبُّصاق الذي یكون مصحوبـــــ

  .برائحــــٍة كریھٍة ، مما یتسبب في بخر الفم 
أخذ العالجات الطبیة الالزمة التي یقوم بوصفھا األطباء المختصون ، والغالب : العالج 

أن الوصفة العالجیة تستمر لمدة ستة أشھر مع المتابعة بالفحوصات ؛ الستبعاد 
  .ة  مقاومة المیكروب لألدویة ، وبالتالي تذھب الرائحة الكریھ

  
تعود أسبابھا إلى مسّبباتھا من : أن رائحة الفم الكریھة : ویتضح لنا مما سبق 

األمراض ، وأن ھذه األمراض ، منھا ما یتمُّ عالجھ بشكٍل نھائي ، ومنھا ما یحتاج إلى 
الّتحكٌّم في أعراض المرض ، وعدم استفحالھ ، وتطّوره ، وتفاقمھ ، وتبقى الرائحة 

تزید ، أو تنقص بحسب المرض ، والمحافظة على البرنامج العالجي الكریھة في الفم ، 
الذي یصفھ األطباء المختصون ، ولكنھا ال تزول ، وال تذھب كّلّیًا ، وذلك كلھ بحسب 

  .)٢(إفادة أھل االختصاص من األطباء 
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث

                                                 
)١(   bodies_Ketone/wiki/org.wikipedia.en://https  

  ھـ٢١/٠٤/١٤٤١: تمت المشاھدة 
محمد بن أحمد /  سعادة الدكتور -: ع في ذلك إلى  الرجو– بفضل اهللا  تعالى ولھ الحمد – تمَّ   )٢(

حسني ، استشاري أمراض الباطنیة ، خریج كلیة الطب بجامعة األزھر ، عضو وزمیل الكلیة الملكیة 
  .ألمراض الباطنیة بأنجلترا ، وأحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الجدعاني الجدید بجدة 

لعنزي ، دكتور صیدلي ، عضو الطاقم الطبي مشعل بن محمد بن عیسى ا/  سعادة الدكتور -
  .  بمستشفى الھیئة الملكیة في الجبیل 



 - ٤٦١٧ -

ِ يف التودد ألهله ومالطفتهم وتقبيلهمهديه 

ّ
  

 وحثنا على ذلك ورغبنا  في كتابھ الكریم إلى االقتداء بالنبي –ى لقد أرشدنا اهللا تعال
لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان : " فیھ ، حیث قال سبحانھ وتعالى

   .)١(" یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرا

  .)٢( وأفعالھ ، وأحوالھ،  في أقوالھفھذه اآلیة أصٌل كبیٌر في التأسي برسول اهللا 

 ، واتباع سنتھ فیھا ، معاشرتھ  التي یجدر بالمسلمین االقتداء بھ ومن أحوالھ 
  . لُھنَّ ألھلھ وزوجاتھ ، ومالطفتھ ، وتجملھ وتزینھ ، وتطیبھ 

 : " قال رسول اهللا :  قال – رضي اهللا عنھ – )٣( یحب الطیب ، فعن أنس فقد كان 
  .)٤(" یب ، وُجِعل قرة عیني في الصالةُحبِّب إليَّ من الدنیا النساء ، والط

، حیث أنھ لیضع فمھ أنھ یالطف أھلھ ، ویباشرھم حتى وھو صائم وكان من ھدیھ 
 إذا شربت من اإلناء ، أو أكلت - رضي اهللا تعالى عنھا-)٥(في فمھ في مكان فم عائشة 

وأنا حائض كنت أشرب :  قالت- رضي اهللا تعالى عنھا -من العظم واللحم ، فعن عائشة 
  . ، فیضع فاه على موضع فيَّ فیشرب ، ثم أناولھ النبي 

                                                 
  .٢١:  آیة :  سورة األحزاب  ) ١(
  . ٣٩١ / ٦:  تفسیر ابن كثیر: أنظر ) ٢(
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم من بني النجار، أبو حمزة األنصاري الخزرجي خادم رسول ) ٣(

 المدینة عشر سنین دعا لھ  الروایة عنھ، كان عمره حین قدم الرسول ، وأحد المكثرین مناهللا 
" الثالثة : قد رأیت اثنتین وأنا أرجو: " قال" اللھم أكثر مالھ وولده وأدخلھ الجنة : "  فقالالرسول 

 ٩١: ھـ وقیل٩٠: بالمدینة ثم شھد الفتوح، ثم قطن البصرة، ومات بھا سنةكانت إقامتھ بعد النبي 
 .  ٢٧٧-١/٢٧٥: اإلصابة:  انظر- .   ھـ٩٣: قیلھـ، و

حب النساء ، رقم :  باب -١ كتاب عشرة النساء ، – ٣٦ ، ٦١/ ٧:  أخرجھ النسائي في سننھ ) ٤(
:  في تخریجھ وحكمھ على أحادیث سنن النسائي - رحمھ اهللا تعالى– ، قال األلباني ٣٩٣٩: الحدیث 

 " .حسن صحیح  : " ٦٠٩- ٦٠٨
 أبي بكر الصدیق ، عبداهللا بن عثمان بن أبي قحافة من بني تمیم ، ُوِلدت بعد مبعث عائشة بنت) ٥(

سبع ، ودخل بھا وھي :  وھي بنت ستِّ سنین ، وقیل  بأربع سنین أو خمس ، تزوجھا النبي 
 إلیھ ، ولم ینكح بكرًا غیرھا ، ُتكّنى بأم بنت تسع ، في شوال من السنة األولى ، أحب أزواجھ 

 إذا أشكل علیھم شیئًا سألوھا عنھ - رضي اهللا عنھم-  بابن أختھا ابن الزبیر ،كان الصحابة عبداهللا
 في حجرھا ویومھا وُدِفن في بیتھا ، فیجدوا عندھا علمًا، برَّأھا اهللا من فوق سبع سموات ، مات 

  .ھـ ، وُدِفنت بالبقیع٥٧:  ھـ في رمضان ، وقیل ٥٨: ماتت رضي اهللا عنھا سنة 
  .    ٢٣٥ – ٢٣١ / ٨: اإلصابة : ظر  ان-
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. )٣(، فیضع فاه على موضع فيَّ ، وأنا حائض ، ثم أناولھ النبي )٢( الَعْرق)١( و أتعّرق
 )٤( ُیقبِّل وھو صائم ، ویباشركان رسول اهللا :"   قالت – رضي اهللا عنھا –وعنھا 

 مع مالطفتھ ألھلھ ، وتقبیلھ  ، إال أنھ )٦(")٥(ربھ وھو صائم ، ولكنھ كان أملككم ِإل
 حریصًا كل الحرص على الرائحة الطیبة منھ، أو عنھ ، وأال تصدر منھ لھن ، كان 

 ومما یدل على ذلك ، - رضي اهللا عنھن–أو عنھ رائحٌة كریھٌة تؤذیھن ، ویتأذین منھا 
لواء والعسل، فكان إذا  یحب الحكان :  قالت - رضي اهللا عنھا–ما روتھ عائشة 

 )٩( فأحتبس )٨( ، فدخل على حفصة )٧( صلى العصر ، دار على نسائھ ، فیدنو منھن
عندھا أكثر مما كان یحتبس ، فسألت عن ذلك ، فقیل لي أھدت لھا امرأٌة من قومھا 

  . منھ شربًة  من عسٍل ، فسقتھ )١٠(ُعّكًة 
  
  

                                                 
  .  أكل ما علیھ من اللحم َنْھشًا بأسنانھ : َعَرَق العْظم َعْرقًا ، وَمْعرقُا : أتعرَّق)  ١(
  . َعَرَق :  ، مادة٢/٥٩٦: معجم الوسیط :  أنظر-
  .  العظم إذا أخذ عنھ معظم اللحم : بالسكون : الْعرق)  ٢(
  .َعَرَق :  ، مادة ٢/١٩٢: یث واألثرالنھایة في غریب الحد:  أنظر-
 باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا -٣ كتاب الحیص ، - ٣ ، ٢٠٦ / ١: أخرجھ مسلم)  ٣(

   .  ٣٠٠: وترجیلھ ، وطھارة سؤرھـــــــــــا ، واالتكاء في حجرھا ، وقراءة القرآن فیھ ، رقم الحدیث
رة ھنا اللمس بالید ، وھو من التقاء معنى المباش : " ٧/٢٢٦: قال في شرح صحیح مسلم )  ٤(

  .  وُیراد بالمباشرة المالمسة ، وأصلھ من َلَمس بشرة الرجل بشرة المرأة " البشرتین 
  . َبَشَر :  ، مادة ١٣٦- ١/١٣٥: النھایة في غریب الحدیث واألثر :  ا نظر -
ر المحدثین یروونھ بفتح أنھ كان غالبًا لھواه ، وأكث: لحاجتھ ، تعني: أي " أملككم ِإلربھ)  " ٥(

" ِإْربھ " بكسر الھمزة ، وسكون الراء  : الحاجة ، وبعضھم یرویھ: یعنون " أربھ" الھمزة والراء 
الذكر : العضو ، وَعَنْت بھ من األعضاء : أنھ الحاجة ، والثاني أرادت بھ : أحدھما: ولھ تأویالن 

  .َأرب :   ، مادة ١/٤٩: النھایة في غریب الحدیث واألثر :  انظر-. خاصة 
 باب أن الُقبلة في الصوم لیست محرمًة -١٢ كتاب الصیام ، - ١٣ ،  ٦٣٨ / ٢: أخرجھ مسلم )  ٦(

   .  ١١٠٦: على َمْن لم تحرك شھوتھ ، رقم الحدیث
   . ٢٩٢/ ٩: فتح الباري البن حجر :  انظر-.  فُیقّبل ویباشر من غیر جماع : أي ) ٧(
طاب أمیر المؤمنین ، ھي أم المؤمنین ، كانت قبل أن یتزوجھا النبي حفصة بنت عمر بن الخ)  ٨(

صلى اهللا علیھ وسلم عند ُخنیفس بن حذافة ، وكان ممن شھد بدرًا ، ومات بالمدینة ، فانقضت عدتھا 
فعرضھا عمر على أبي بكر  ، ثم عثمان، ثم تزوجھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد عائشة ، 

أرجع حفصة ، :  صلى اهللا علیھ وسلم تطلیقًة ثم ارتجعھا ، وذلك أن جبریل قال لھ طلقھا رسول اهللا
ماتت لما بایع  الحسن معاویة، وذلك في : فإنھا صّوامة قوامة ، وإنھا زوجتك في الجنة ، قیل 

  . ھـ ٤٥: بل بقیت إلى سنة :  ھـ ، وقیل ٤١جمادي األولى سنة 
    ٨٧ – ٨٥/ ٨: اإلصابة  في تمییز الصحابة :  انظر   -

   .    ٢٩٢ / ٩: فتح الباري البن حجر :  انظر –. أقام عندھا : أي )  ٩(
  .وعاء من ُجلوٍد مستدیٍر ، ُیوضع فیھ السمن ، أو العسل ، والسمن أخص : ُعّكة )  ١٠(
  .َعَكَك :  ،  مادة ٢٤٤ – ٢٤٣ / ٢: النھایة في غریب الحدیث واألثر :   ا نظر -
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إذا دخل علیك ، فإنھ : ، وقلُت )١(لسودة أما واهللا لنحتالنَّ لھ، فذكرت ذلك :  فقلت 
: ال، فقول لھ : ، فإنھ سیقول لك)٢(أكلت مغافیر! یا رسول اهللا : سیدنو منك ، فقولي لھ 

: فإنھ سیقول لك)  یشتدُّ علیھ أن یوجد منھ الریح وكان رسول اهللا ( ما ھذه الریح ؟ 
.  ، وسأقول ذلك )٤(رفط  َنْحلھ الُع)٣(َجَرست: فقولي لھ . سقتني حفصة شربة عسل 

والذي ال إلھ إال ھو : تقول سودة : قالت . وقولیھ أنت یا صفیة ، فلما دخل على سودة 
 منك ، فلما دنا رسول )٥(لقد ِكدُت أن أبادئھ بالذي قلت لي، وإنھ لعلى الباب ، فرقًا ! 

: ھذه الریح ؟ قالفما : قالت "  ال : " أكلَت مغافیر ؟ قال ! یا رسول اهللا :  قالتاهللا 
َجَرَسْت َنْحلھ  الُعرفط ، فلما دخل علىَّ ، قلت لھ : قالت " سقتني حفصة شربة عسل " 

یا : بمثل ذلك ، فما دخل على حفصة ، قالت: ثم دخل على صفیة ، فقالت . مثل ذلك 
سبحان اهللا : تقول سودة : قالت " . ال حاجة لي بھ : " رسول اهللا أال أسقیك منھ ؟ قال 

   .)٦(قلت لھا ، أسكتي : لقد حرمناه ، قالت ! واهللا ! 
كان حریصًا إذا - علیھ الصالة والسالم -ففي ھذا الحدیث داللة واضحة وصریحة أنھ 

 یكره دنا من أھلھ ، أو اقترب منھنَّ ، وَقَبلُھنَّ أال یجدن منھ رائحًة كریھًة ، وكان 
  .)٧( ذلك

وھذا من " . یشتدُّ علیھ أن ُیوجد منھ الریح  وكان رسول اهللا "  كما في الحدیث 
 في التجمُّل،   فعلى كلٍّ من الزوجین االقتداء بھ - علیھ الصالة والسالم -عادتھ ودأبھ 

والتزین بالروائح الطیبة ، والُبْعِد ، والحذر من الروائح الكریھة ، والخبیثة ، أّیًا كانت ، 
، أو الزوجة إزالتھ ، والتخلُّص منھ ؛ لما في ومنھا بخر الفم الفموي الذي یمكن للزوج 

  .ذلك من تأذي الطرف اآلخر 

                                                 
ة بن قیس بن عبد شمس القرشیة العامریة ، كان تزوجھا السكران بن عمرو سودة بنت زمع)  ١(

 وكانت أّول امرأة – صلى اهللا علیھ وسلم –أخو سھیل بن عمرو ، فتوفي عنھا ، فتزوجا رسول اهللا 
 ، – صلى اهللا علیھ وسلم – خشیت أن یطلقھا رسول اهللا – رضي اهللا عنھا –تزوجھا بعد خدیجة 

 وفي بعض األخبار أنھ طّلقھا علیھ الصالة والسالم ، – رضي اهللا عنھا –شة فوھبت یومھا لعائ
فقعدت لھ على طریقھ ، فناشدتھ أن ُیراجعھا ، وجعلت یومھا ولیلتھا لعائشة ففعل النبي صلى اهللا 

ما بي على األزواج من :" علیھ وسلم ، وما قلت لھ علیھ الصالة والسالم ، ورضي اهللا تعالى عنھا 
، توفیت رضي اهللا عنھا في آخر زمان عمر " لكّني أحب أن یبعثني اهللا یوم القیامة َزْوجًا لكحرص، و

اإلصابة في تمییز :  انظر -. ماتت سنة أربع وخمسین :  ویقال – رضي اهللا عنھ –بن الخطاب 
  .١٩٧-٨/١٩٦: الصحابة 

: ریھٌة ، ینضحھ شجٌر ، ًیقال لھ جمع مغفور، وھو صمٌغ ُحلٌو كالناطف ، ولھ رائحٌة ك: ًمَغافیر )  ٢(
:  انظر –. نباٌت لھ ورقٌة عریضٌة ، تفترش على األرض خبیث الرائحة : إن الُعرفط : الُعرفط ، وقیل 

   .  ١٠/٣٣٠: شرح صحیح مسلم 
  . رعت نحل ھذا العسل الذي شربتھ ، الشجر المعروف بالُعرفط : أي  : َجَرَسْت )  ٣(
   .٢٩٢ / ٩:  حجر فتح الباري البن:  انظر -
  .   المرجع نفسھ :  انظر  - . الشجر الذي صمغة المغافیر : الُعرفط)٤(
:   ، مادة ٣٦٤ / ٢: النھایة في غریب الحدیث واألثر :  انظر- خوفا ، وَفزعًا ، : أي : َفَرَقًا)  ٥(

  .َفَرَق 
فارة على َمْن  باب وجوب الك-٣ كناب الطالق ، – ١٨  ، ٨٩٢ – ٨٩١ / ٢: أخرجھ مسلم )  ٦(

   .١٤٧٤: حرَّم امرأتھ ، ولم ینِو الطالق ، رقم الحدیث 
كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یكره أن توجد منھ : "  ، وقال ١٠/٣٣١: صحیح مسلم: انظر )  ٧(

  " .رائحة كریھة 
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 أیضًا ، فعن – رضي اهللا عنھم - ثم إن التزین والتجمل للمرأة من ھدي الصحابة 
إني ألحب أن َأتزیَّن للمرأة ،  كما : "   رضي اهللا عنھما أنھ یقول )١(عبداهللا بن عباس

 "ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف: "  یقول –ز وجل  ع-أحب أن تزین لي ، ألن اهللا 
 عزَّ -جمیع حق لي علیھــــــــــــــا ؛ ألن اهللا )٣(، وما أحب أن َتْسَتطفَّ )٢(

  .)٥( ")٤(وللرجال علیھن درجة : "   یقول -وجـــــــــــــــل 
  
  
  
  

                                                 
: لفضل، أمھ أم اعبداهللا بن العباس بن عبدالمطلب بن ھاشم ، الھاشمي ، ابن عمِّ رسول اهللا )  ١(

بخمس سنوات ، : ُلبابة بنت الحارث الھاللیة ، ُوِلد وبنو ھاشم في الشِّْعب قبل الھجرة بثالث، وقیل 
 أقبـل على اهللا أن ُیفّقھھ في الدین ،وأن ُیعلمھ التأویل ، لما مات النبي واألول أثبت ،دعا لھ النبي 

ر ھذه األمة ، وترجمان القرآن، أجّلھ  یأخذ عنھم العلم ، فكان حب– رضي اهللا عنھم –كار الصحابة 
ذاكم فتى الكھـــول ، لھ لساٌن سؤول ، وقلٌب عقول ، مات : عمر وأدناه، فقیل لھ في ذلك ، فقال 

   . ١٣١ – ١٢١ / ٤: اإلصابة :  انظر -.  ھـ ٦٨: بالطائف سنة 
   .  ٢٢٨:  آیة : سورة البقرة )٢(
ما أحب أن تنقص : الوفاء ، والنقص ، فیأتي بمعنى:  عنى مأخوذ من التطفیف وھو بم: َتْسَتطفَّ)  ٣(

  .شیئًا من حقوقھا علي ، كما أحب أن توفیني ، وأستوفي حقوقي علیھا ، واستكملھا 
  .  َطَفَف :  ، مادة ١١٥ / ٢: النھایة في غریب الحدیث واألثر :  انظر -
   .   ٢٢٨: آیة : سورة البقرة ) ٤(
   .  ١٤٧٢٨:  ، رقم األثر ٤٨٢ / ٧: ن الكبرى أخرجھ البیھقي في السن) ٥(



 - ٤٦٢١ -

  املبحث الرابع

  هل يعترب خبر الفم عيب من عيوب النكاح أم ال ؟

ف فقھاء المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في بخر الفم ، ھل یعتبر عیبًا من اختل
  :؟ على قولین ) ١(عیوب النكاح ، أم أنھ ال یعتبر منھا 

  :القول األول 
) ٤( ، وقول عند الحنابلة )٣ ( ، والشافعیة)٢( المذھب عند جمھور الفقھاء من المالكیة 

أن یشترط السالمة من : اح ، وقید ذلك المالكیة أن بخر الفم لیس عیبًا من عیوب النك
  .)٥ (العیوب بھا

  :القول الثاني 
   ، وھو )٨ ( ، وصحیح المذھب عند الحنابلة )٧ (، والشافعیة) ٦( وھو قول عند المالكیة 

                                                 
 فإنھ بعد الرجوع إلى كتبھم ، فإنھم لم یعدوا بخر الفم -  رحمھم اهللا تعالى-أما فقھاء األحناف )  ١(

. الجنون ، والجذام ، والبرص، والرتق، والقرن : من عیوب النكاح وإنما اعتبروا خمسة عیوب وھي
وال  : " ٣/٥٠١: قال في حاشیة ابن عابدین .  األمة الجاریة ونصوا على عیب بخر الفم في عیوب

الزوجین ، بعیب اآلخــــــر ، فاحشًا ، كجنوٍن ، وجذاٍم ، وبرٍص ، ورتٍق ، وقرٍن : یتخّیر أحدھما ، أي 
الجنون : إذا كان بالزوجة أحد العیوب الخمسة التي ھي  " ١٤٤ - ١٤٣: ص : ، وقالھ الغرة المنیفة 

قال في . ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، فلیس للزوج خیار فسخ النكاح عند أبي حنیفة، والجذام 
والبخر ، والدفر ، والزنا ، وولده في الجاریة ، عیٌب فیھا ، ال في الغالم   : " ٤٥/ ٦:  البحر الرائق 

  .، وعلى ذلك فبخر الفم لیس من عیوب النكاح عندھم " 
وألحق بھ اللخمي بخر الفم ،  : " ٣٠٩ / ٦: أستار المختصر قال في لوامع الدرر في ھتك ) ٢(

وبخر  :  "  ٩١ / ٢: ، وقال في توضیح األحكام شرح تحفة الحكام " واألنف وھو خالف المذھب 
  " . الفرج ؛ ألنھ منِفٌر ، خالفًا لألئمــــــــــــة الثالثة ،  ال  بخر الفم على المشھور 

النكاح یفسخ بالعیوب القادحة في  :" ١٢/٤٠٩:  درایة المذھب قال في نھایة المطلب في)  ٣(
" ثالثة من العیوب یشترك فیھا الزوجان : مقصود العقد ، وھي محصورة عند حملة المذھب ، قالوا 

الرتق ، والقرن ، ویثبت اثنان : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ویثبت اثنان في حق المرأة ، وھما 
فأما ما عدا ھذه العیوب من العمى ، والقرع ، : " ثم قال ... الجب والعّنة : في حق الزوج ، وھما

  " . أنھ ال أثر لشيء منھا : والتقرُّح ، فالذي ذھب إلیھ األئمة 
  " . ففي ثبوت الخیار بھ وجھان .....  فأما بخر الفم ، وھو نتنھ  : " ٤٢ / ٢: قال في المحرر )  ٤(

    .٢٨٣/ ٨:  الفروع :  وانظر - 
وھو : القسم الثالث  : " ٤١٣ – ٤١٢ / ٣: قال في مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل ) ٥(

".. المختلف فیھ ، ھل ھو من العیوب التي ال توجب الرد ، إال أن یشرط السالمة ؟ وذلك في أربع 
  " . والَبَخر في الفم : وذكر منھا 

 / ٤: ،  وقال في مواھب الجیل "  الفم عیُب وفیھا بخر : " ١٤٨ / ٥: قال في منح الجلیل )  ٦(
  " . وفیھا بخر الفم عیٌب  : " ٤٣٠

حتى حكى بعض األصحاب خالفًا في  : "  ٤٠٩ / ١٢: قال في نھایة المطلب في درایة المذھب)  ٧(
  " . البخراء إذا تفاحش بخرھا 

، وعلى " في البخر وصحح في المذھب ثبوت الخیار  : " ٢٨٥/ ٨:  قال في تصحیح الفروع )  ٨(
عند ذكر : ١/٢٤١: ذلك یكون من العیوب في صحیح المذھب، وقال في دلیل الطالب لنیل المطالب 

  " . وبخر الفم " وقسٌم مشترٌك ، وذكر منھا : " عیوب النكاح 



 - ٤٦٢٢ -

  .أن بخر الفم عیٌب من عیوب النكاح 
  

  الذي -نھ  رضي اهللا تعالى ع– قول عمر بن الخطاب –اختالفھم : سبب االختالف 
 رضي اهللا عنھ - أن عمر بن الخطاب - رضي اهللا عنھ -  )١ (رواه عن سعید بن المسیب

 )٣ (، أو برٌص) ٢ (أیمــــــــــــا رجٍل تزّوج امرأًة ، وبھا جنوٌن ، أو ُجذاٌم "  حیث قال –
 أو ھل ذلك لمعنى" ) ٤ (، فمّسھ ا، فلھا صداقھا كامًال ، وذلك لزوجھا ُغرم على ولیھا

  لغیر معنى ؟
  

 .بجواز القیاس علیھا: فمن رأى أن ذلك لمعنى ، قال -
ال یجب لھ الرد من سوى العیوب األربعة : وَمْن رأي أن ذلك لغیر معنى ، قال  -

 .) ٥ (، إال أن یشترط السالمة من العیوب

                                                 
اإلم�ام العل�م ، أب�و محم�د القرش�ي المخزوم�ي ، ع�الم أھ�ل المدین�ة ،          : سعید بن الُمسیِّب بن ح�زن       ) ١(

ألربع م�ضین  :   وقیل - رضي اهللا عنھ –د التابعین في زمانھ ، ُوِلد لسنتین مضتا من خالفة عمر  وسی
 – رضي اهللا ع�نھم  –إنھ سمع منھ، وروى عن جمٍع من الصحابة : منھا بالمدینة ، رأى عمر ، وقیل      

   . ھـ ٩٤: وروى عنھ خلٌق كثیر ، عزیز نفٍس ، صدَّاٌع بالحق ، وامتحن فصبر، مات سنة 
  . ٢٣٤ – ٢١٥ / ٥: سیر أعالم النبالء :  انظر -
  .  المقطوع الید ، أو األصابع : داء كالبرص ، یسبب تساُقط اللحم واألعضاء ، واألجذم : ُجذام )  ٢(
   .٦٠٦: الكلیات في الطب مع معجم بالمصطلحات الطبیة العربیة :  انظر -
إذا أبیضَّ جلده ، أو اسَّوّد ِبعِلٍة ، قال : ، بكسر الراء مصدر َبِرص : بفتح الباء ، والراء : الَبَرص) ٣(

   .٣٢٤: المطلع على الجواب المقنع :  انظر-.  البرص داء ، وھو بیاض : الجوھري 
 باب ما جاء في -٢ كتاب النكاح ، -٢٨ ، ١٩٠-١٨٩ / ٣: أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ ) ٤(

موقوف صحیح ، قال في إرواء :  قال في تخریجھ -  ٩ - ١٢٠٧: الصداق واِلحباء ، رقم الحدیث 
ضمن األثر " ورجالھ ثقات رجال الشیخین ، لكنھ منقطع بین سعید وعمر  : "  ٣٢٨ / ٦: الغلیل 

سعید بن المسیب أحد األئمة الكبار  :      " ١٨٤: ، قال في جامع التحصیل ص ١٩١٣: رقم 
  " . المحتج بمراسیلھم 

   .٤١٣ / ٣: ل ونتائج لطائف التأویل مناھج التحصی: انظر)  ٥(



 - ٤٦٢٣ -

  :استدلوا باألثر ، والمعقول: أدلة أصحاب القول األول
  : األثر : أوًال 

:  آنفًا ، قــــــــال - رضي اهللا عنھ–ثر المذكــــــــــــــــور عن عمر استدلوا باأل -
 .الخ .....)١(أیمــــــــــــــــــــــا رجٍل تـــــــــــــّزوج امرأًة " 

دل األثر على العیوب التي ترد بھا المرأة ، ولم یذكر بخر الفم فیھا ، : وجھ االستدالل
  .فال ُیعتبر عیبًا 

ال ُنسلم لكم ، أنھ دل على أن بخر الفم لیس عیبًا من عیوب : ستداللھم باألثر مناقشة ا
. النكاح ؛ ألنھ ربما اقتصــــــــر على بعض العیوب ،  أو التي یقتضیھا المقام والحال  

  .والعیوب التي نصَّ علیھا الفقھاء ، غیر ھذه التي في األثر كثیرة 
  :المعقول : ثانیًا

  .)٢(ر منفرًا  ال یعتب:  قالوا 
 ال نسلم لكم أنھ ال یعتبر منفرًا ، بل ھو شيٌء منفٌر ، ویمنع من :مناقشة استداللھم

  . المقاربة ، واالستماع 
  :استدلوا بالمعقول ، من أربعة وجوه : أدلة أصحاب القول الثاني

  .)٣  (أن بخر الفم ، یمنع من االستمتاع ، والِوقاع ِعیافًة ، وَنَفرًا: الوجھ األول
  .)٤ (أن بخر الفم ، یتسبب في اإلضرار بالطرف اآلخر في الحیاة الزوجیة: الوجھ الثاني
 أنھ ُیثیر النفرة كالبرص، ولما فیھ من الّنقص ، والعار ، أو خوف تعّدي :الوجھ الثالث

  .)٥ (أذاه
  .)٦ ( أنھ یمنع من ُمقاربة صاحبھ ِإال على ُكْرٍه:الوجھ الرابع

  

را  

 أن بخر الفم عیٌب من عیوب النكاح ، لقوة وواقعیة - واهللا تعالى أعلم-ظھر الذي ی
األدلة العقلیة التي استدلوا بھا أصحاب القول الثاني القائلین بھ ؛ وألن الرائحة الكریھة 
ُمنِفرًة طبعًا من اإلنسان لمجرد ذاتھا ، فكیف إذا كانت صادرًة من الفم الذي ھو مكان 

أنھ لیس :  ، إضافًة إلى أن المالكیة القائلون في المشھور عندھم االستمتاع للزوجین
ِإال أن یشترط السالمة من العیوب ، فھذا بحدِّ ذاتھ داللة : من العیوب في النكاح ، قالوا 

  .على أنھ من العیوب 
  

                                                 
  ١٧: سبق تخریجھ ص ) (١
وبخر الفرج ؛ ألنھ منفٌر ، خالفًا : "  ، قال ٩١ / ٢: توضیح األحكام شرح تحفة الحكام :   انظر ) (٢

  .    أنھ ال ُیعتبر منفرًا : أي " لألئمة الثالثة ، ال بخر الفرج على المشھور 
   .١٢/٤٠٩:  ، نھایة المطلب ودرایة المذھب ٢٥٣/ ٥: الحاوي الكبیر : انظر)  ٣(
  .، بتصرف ٤١٣ / ٣: مناھج التحصیل ولطائف التأویل : انظر)  ٤(

:  ، كشف المخدرات والریاض والمزھرات١٧٠ / ٦:  ، المبدع ١٨٦ / ٧: المغني : انظر )  ٥(
٢/٦٠١ .   
   . ١٨٦ / ٧: المغني : انظر )  ٦(



 - ٤٦٢٤ -

  املبحث اخلامس

 حكم فسخ عقد النكاح ببخر الفم

  
نتن الفم ، :  على أن بخر الفم ھو اتفق فقھاء المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة

أن الرائحة الكریھة ُمنفرٌِّة :  ، ومن المتعارف علیھ )١(والرائحة الكریھة الصادرة منھ 
طبعًا ، وعادًة ، وُعرفًا، واختلفوا في حكم فسخ عقد النكاح ببخر الفم ، ھل ُیفسخ بھ أم 

  :ال ؟ على قولین 
أن بخر : )٤( ، وقول عند الحنابلة )٣( والشافعیة  ،)٢( المذھب عند المالكیة :القول األول

إن بخر الفم لیس : الفم لیس عیبًا ، وبالتالي، ال ُیفسخ بھ عقد النكاح  ، تبعًا لقولھم 
  .)٥(إال أن یشترط السالمة من العیوب : عیبًا ، وقیده المالكیة

 )٨( عند الحنابلة  ، وصحیح المذھب)٧( والشافعیة )٦( قول عند المالكیة ، :القول الثاني
  .إن بخر الفم عیٌب من عیوب النكاح ، وعلى ذلك فإنھ ُیفسخ بھ عقد النكاح : ، قالو

أن بخر الفم ، ُیعتبر عیبًا من عیوب النكاح : وقد سبق في المبحث السابق ترجیح 
  المشتركة بین الزوجین ، 

  

  :وسبب االختالف بینھم 
صل بن النُّفرة ، وعدم كمال االستمتاع فیھ ، ھل بخر الفم عیٌب یمنع من الِوقاع ، وتح

  وتتأثر بھ حسن العشرة الزوجیة تأثُّرًا سلبیًا أم ال  ؟

                                                 
  ٢:م صمبحث تعریف بخر الف: انظر) ١(
بعد أن ذكر القسم المختلف فیھ من  :  ٤١٣ / ٣: قال في مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل ) ٢(

أنھا ال : " أحدھما : فقد اختلف فیھ المذھب على قولین : "  بخر الفم ، قال : العیوب ، وذكر منھا 
و بخر الفرج ؛  : " ٩١ / ٢:، وقال في توضیح األحكام شرح تحفة الحكام " ُترد بشيٍء من ذلك  

  " .ألنھ منفر ، ال بخر الفم على المشھور 
النكاح یفسخ بالعیوب القادحة في  : " ٤٠٩ / ١٢: قال في نھایة المطلب في درایة المذھب) ٣(

الجنون، والجذام ، : " مقصود العقد ، وھي محصورٌة عند حملة المذھب ، وذكرھا حیث قال  
،  فالذي ذھب إلیھ .... فأما ما عدا ھذه العیوب من العمى : " م قال ث" والبرص ، والرتق ، والقرن 

 " .أنھ ال أثر لشيٍء منھا : األئمة 
ال یثبت : والوجھ الثاني " مبینًا ھذا القول عند الحنابلة   : ٢٨٥ / ٨: قال في تصحیح الفروع ) ٤(

: األول بحول اهللا وقوتھ في ص وأما الوجھ األول ، فستأتي اإلشارة علیھ ضمن القول " الخیار بذلك 
١٩ .   

ومن العیوب التي ال توجب الرد ،  : " ٤١٣ / ٣: قال في مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل ) ٥(
 " .بخر الفم :  " إال أن یشترط السالمة، وذكر منھا 

 " .وألحق بھ اللخمي بخر الفم واألنف  : " ٢٧٣ / ٣: قال في شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٦(
حتى حكى بعض األصحاب خالفًا  : " ... ٤٠٩ /١٢: قال في نھایة المطلب في درایة المذھب ) ٧(

 " .في البخراء ، إذا تفاحش بخرھا 
: " وقسم مشترك ، وذكر منھا  : " ٢٠١ / ٢: قال في غایة المنتھى في جمع اإلقناع والمنتھى ) ٨(

 : " ٢٨٥ / ٨: ، وقال في تصحیح الفروع "  في الحال فیفسخ بكل من ذلك: بخر الفـــــــــم ، ثم قال 
  " .وصحَّح في المذھب ، ثبوت الخیار في البخر 



 - ٤٦٢٥ -

فمن رأى أنھ لیس بعیب یمنع الِوقاع ، وال تحصل بھ النفرة ، وال یؤثر سلبًا  -
على كمال االستمتاع فیھ ، وحسن العشرة الزوجیة ، وھم أصحاب القول األول 

  .الفم ال ُیفسخ بھ عقد النكاحإن بخر : ، قالوا
ومن رأى أنھ عیٌب یمنع من الِوقاع ، وتحصل بھ النُّفرة ، وعدم كمال  -

االستمتاع ، وتتأثر بھ حسن العشرة الزوجیة ، وھم أصحاب القول الثاني ، 
  .إن بخر الفم یفسخ بھ عقد النكاح: قالوا 

ختالفھم في األثر عن ما سبق ذكره في المبحث السابق ، وا: وھناك سبٌب آخر وھو 
أیمــــــــــــــــــــــا رجٍل : "  ولفظھ – رضي اهللا تعالى عنھ -عمر بن الخطاب 

  .)١(ألخ  ... تـــــــــــــّزوج امرأًة 
  .بجواز القیاس علیھا: أن ذلك لمعنى ، قال:  فمن رأى  -
ربعــــــة ، ال یجب لھ الرد من سوى العیوب األ:  ومن رأى أن ذلك لغیر معنى ، قال  -

  .)٢(إال أن یشترط السالمـــــة 
  :أدلة أصحاب القول األدلة 
  : استدلوا باألثر، والمعقول 

  :األثر: أوًال 
أیما رجٍل تزوج امرأًة وبھا : "  أنھ قال–عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 

  .)٣(الخ....جنوٌن
 النكاح، وبخر الفم لیس  دل األثر على العیوب التي یكون بھا فسخ عقد:وجھ االستدالل

  .منھا، فال یفسخ بھ النكاح
إن األثر لم یشتمل على جمیع العیوب التي یفسخ بھا عقد النكاح، بل : مناقشة االستدالل

ھناك عیوب أخرى ذكرھا الفقھاء ، ولم تذكر في ھذا األثر، ونصَّ الفقھاء على أنھا 
  .)٤( والرَّتق ، والَقَرن عند المرأة یفسخ بھا عقد النكاح، كالجب ،  والعّنة عند الرجل ،

  :المعقول: ثانیًا
إنھ لیس عیبًا ، وال منفرًا ، فال یفسخ بھ عقد النكاح ، والنُّفرة إنما تكون من : قالوا

  . )٥(بخر الفرج ، ولیس من بخر الفم 
  :مناقشة االستدالل من ثالثة وجوه 

  :الوجھ األول
ٌب ؛ حیث إن الرائحة الكریھة ُمنفِّرٌة َطبعًا ،  ال نسلم لكم أنھ لیس عیبًا ، بل ھو عی

وُعرفًا ، وتمنع كمال استمتاع كٍل من الزوجین باآلخر ، وعلى ذلك فیفسح بھ عقد 
  .النكاح

  : الوجھ الثاني

                                                 
   ١٧: سبق تخریجھ ص ) ١(
   . ٤١٣ / ٣: مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل : انظر ) ٢(
   ١٧: سبق تخریجھ ص ) ٣(
   .    ٢٧٧ – ٢٧٦ / ٢: الروض المربع : انظر ) ٤(
وبخر الفرج ؛ ألنھ منفٌر ، ال بخر الفم  : " ٩١ / ٢: ضیح األحكام شرح تحفة الحكام قال في تو)٥(

  .    أن بخر الفم لیس منفرًا : فمفھوم كالمھ " على المشھور 
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، وإذا ُقلتم )١(إن الرد ببخر الفم أولى من الرد ببخر الفرج ، لقرب مضرَّتھ ، وُبْعد اآلخر
  .فالرد ببخر الفم أولى بالرد بالبخر في الفرج ، 

  : الوجھ الثالث 
، فلئن یكون عیبًا )٢(بردِّ الجاریة إذا كان فیھا بخر الفم ؛ ألنھ عیٌب : أنتم تقولون 

  . یستلزم فسخ النكاح في حقِّ َمْن ُوِجد فیھ من الزوجین أولى وأحرى 
  

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :المعقول استدلوا بالقرآن الكریم، والسنة النبویة ، و

  :القرآن الكریم : أوًال 
 .)٣("ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف : " قولھ تعالى  )١(

أي وللنساء على بعولتھن من الحقوق واللوازم مثل الذي علیھن : وجھ االستدالل
، ومن ذلك الُبعد ، والتخلُّص من  )٤(ألزواجھن من الحقوق الالزمة ، والمستحبة 

  . وعلى رأسھا بخر الفم الروائح الكریھة والنتنة ،
 .)٥(" وعاشروھن بالمعروف : " قولھ تعالى  )٢(

 دلت اآلیة على أھمیة المعاشرة القولیة ، والفعلیة بین الزوجین ، فعلى :وجھ االستدالل
أن ُیعاشر زوجتھ بالمعروف ، من الصحبة الجمیلة ، وكف األذى ، وبذل : الزوج

رص على الرائحة الطیبة ، والتجمُّل بھا ، ، ومن ذلك الح)٦(اإلحسان ، وحسن المعاملة 
  .وتجنُّب الروائح الكریھة ، والقذرة ، وسواًء كانت في الفم ، أو بقیة أعضاء البدن 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلیھا وجعل : " قال تعالى  )٣(
 .)٧("بینكم مودة ورحمة إن في ذلك آلیات لقوٍم یتفكرون 

  
 دلت اآلیة على أن الزواج سبب للمودة ، والرحمة ، واأللفة بین :اللوجھ االستد

، وبخر الفم سبب للنفرة ، )٨(الزوجین، ومن ذلك حصول االستمتاع ، واللذة بینھما 
والتباغض ، والكراھیة ، وبذلك یتنافى مع حكم الزواج العظیمة ، فیحق ألحدھما طلب 

  .الفسخ مَمْن ُاْبِتلَي بھ 
  

                                                 
   .  ٤١٣ / ٣: مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل : انظر )١(
ى فیما یأتي على أنھ غیر لكن المؤلف مش : " ٢٧٣ / ٣: قال في شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٢(

  " .  عیٍب ، بخالف باب البیع فھو عیٌب ، سواء كان بالفرج أو بالفم 
   .  ٢٢٨: آیة : سورة البقرة) ٣(
   .٩٣: تفسیر السعدي : انظر)  ٤(
   .  ١٩: آیة : سورة النساء) ٥(
   .١٦٨: انظر تفسیر السعدي) ٦(
   .٢١: آیة : سورة الروم )  ٧(
   .٦٧٧: لسعدي انظر تفسیر ا)  ٨(
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  :لسنة النبویةا: ثانیًا 
 تزّوج امرأًة من بني غفار  ، أن رسول اهللا )١(  عن كعب بن زید ، أو زید بن كعب-١

، )٣( بیاضًا)٢(، فلّما دخل علیھا فوضع ثوبھ ، وقعد على الفراش ، أبصر بكشحھا 
   .)٤("خذي علیك ثیابك ، ولم یأخذ مما أتاھا شیئًا : " فانحاز عن الفــراش ، ثم قال 

  
 رّد بالبرص ، فقسنا علیھ سائر العیوب ،  دل الحدیث على أن النبي :ستدالل وجھ اال

 ، وبخُر الفِم من موانع االستمتاع )٥ (ومنھا بخر الفم ؛ ألنھ في معناه في منع االستمتاع
  .، وعلى ذلك فیجوز فسخ عقد النكاح بسببھ 

  
   ثابت )٦(جاءت امرأة :  قال – رضي اهللا عنھما – حدیث عن ابن عباس – ٢

 على ثابت في )٨(یا رسول اهللا ، ما أنقم :  فقالت  إلى النبي )٧(بن قیس بن شمَّاس 
". فتردین علیھ حدیقتھ  : " دیٍن وال ُخُلٍق ، إال أني أخاف الكفر ، فقال رسول اهللا 

  .  ) ٩(نعم ، فرّدت علیھ ، وأمره ففارقھا : فقالت 

                                                 
 ، وأما أبو كعب بن زید بن قیس األنصاري ، من بني دینار بن النجار ، شھد بدرًا ، وأسند عن النبي ) ١(

  ولو لم ُیرَو - ھذا الحدیث الذي معنا -زید بن كعب ، روى قصة الغفاریة : كعب بن زید ، وُیقال: عمر ، فقال 
واحدًا ، فإن النسب ، والقبیلة واحد ، وشھود بدر لھما ، واهللا عنھ حدیث الغفاریة ھذا، لكان ھو الذي قبلھ 

  .اعلم
   . ٥٣١ - ٣/٥٣٠: أسد الغابة:  انظر -
  . كشح :   ، مادة ٥٤٢ / ٢: النھایة في غریب الحدیث واألثر: انظر -. الُخصر : الكشح : كشحھا ) ٢(
   .٣٢٤ :المطلع على أبواب المقنع :  انظر –. برصًا : أي : بیاضًا )  ٣(
 رحمھ -، قال األلباني١٦٠٣٨:  ،  مسند المكیین ، رقم الحدیث ٥٩٩ / ٣: أخرجھ اإلمام أحمد في سنده )  ٤(

  " .ضعیف جدًا  : "  ٣٢٦ / ٦:  في إرواء الغلیل -اهللا تعالى
 .٢/١٧٩: منار السبیل في شرح الدلیل : انظر )  ٥(
 : "  ٣٠٩ / ٩:  ق�ال ف�ي ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر       –ا  رضي اهللا عنھم–امرأة ثابت بن قیس بن شماس      )   ٦(

: ، فقال�ت  أن جمیل�ة بن�ت س�لول أت�ت النب�ي       : ٦٤٥ / ١: ، وعن�د اب�ن ماج�ھ      " ظاھره أنھا جمیلة بنت ُأبي      
ق�ال األلب�اني ف�ي تخریج�ھ وحكم�ھ       . ٢٠٥٦: إل�خ رق�م الح�دیث    .. ما أعتب على ثابت في دیٍن وال ُخُلٍق  ! واهللا  

   .  ٢٠٥٦: رقم الحدیث " صحیح   : " ٣٥٥: ص : ابن ماجھ على أحادیث سنن 

جمیلة بنت أبي بن سلول ، أخت عبداهللا رأس المنافقین ، كانت تحت حنظل�ة ب�ن أب�ي ع�امر غ�سیل                 -
المالئكة ، فُقِتل عنھ�ا ی�وم أح�د ، فتزّوجھ�ا ثاب�ت ب�ن ق�یس ، فتركت�ھ ون�شزت علی�ھ ، فف�ّرق بینھم�ا               

أس�د  :  انظ�ر  –.   لدخشم ، ثم تزوجھا بعد مالك حبیب بن إساف  وتزوجھا بعده مالك بن ا  النبي  
  .  ٢٣٩ / ٥: الغابة 

 رض�ي اهللا تع�الى   –ثابت بن قیس بن شماس بن زھیر ، ُیكّن�ى أب�ا محم�د ، ك�ان خطی�ب األن�صار                   )  ٧(
  رضي- وسلم شھد أحدًا وما بعدھا ، وُقِتل یوم الیمامة ، في خالفة أبي بكر    وخطیب النبي    –عنھم  

أس��د :  انظ��ر –.  محم��د ویحی��ى وعب��داهللا :  ش��ھیدًا ، روى عن��ھ أن��س ب��ن مال��ك ، وأوالده  –اهللا عن��ھ 
  . ٢٦٥ – ٢٦٣ / ١: الغابة 

، ٧٩١ / ٢: النھایة في غریب الحدیث واألثر :  انظر –. إذا بلغت الكراھة حدَّ السخط : َنَقم َیْنِقم  ) ٨(
 .َنَقَم: مادة 

الخلع وكیف الطالق ، رقم :  باب – ١٢ كتاب الطالق ،     – ٦٨ ،   ١٦٩٩ / ٣: أخرجھ البخاري   )   ٩(
  . ٥٢٧٦: الحدیث 
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 رضي اهللا – فّرق بین ثابت بن قیس وزوجتھ   دّل الحدیث أن النبي:وجھ االستدالل 
، ورائحة بخر ) ١( لمجّرد أنھا ال تطیقھ  ُبغضًا  ،كما في بعض روایات الحدیث–عنھما 

  .   الفم الكریھة سبب للبغض ، وأال ُیطیق أحد الزوجین اآلخر ، فُیشرع فسخ النكاح لذلك 
ال ضرر وال :" ول اهللا  قال رس:  قال – رضي اهللا عنھما – حدیث ابن عباٍس  -٣

   .)٢ ("ضرار 
في أحد دل الحدیث على النھي عن الضرر، والضرار، ووجود بخر الفم : وجھ االستدالل

  .وفي القول بفسخ عقد النكاح رفع للضرر عن الطرف اآلخر إضرار باآلخر ،الزوجین ،
  عن -  -نھى رسول اهللا :   قال- رضي اهللا عنھما - )٣( حدیث جابر بن عبداهللا - ٤

َمْن أكل من ھذه : " فقال . أكل البصل والكراث ، فغلبتنا الحاجة ، فأكلنا منھا
 .)٤(" الشجرة الُمنتنة فال یقربنَّ مسجدنا، فإن المالئكة تأذَّى مما یتأذى منھ اإلنس

دل الحدیث على النھي لمن أكل ثومًا ، أو بصًال ، أو كراثًا عن دخول : وجھ االستدالل
  - علیھم السالم - أن المالئكة تى ال یتأذى منھ المصلون ، وأخبر المسجد ، ح

 ، والرائحة الكریھة التابعة عن أكل الثوم ، أو البصل )٥(یتأذون مما تتأذى بھ بنو آدم 
ھي مؤقتٌة لیست دائمًة ، والمصلي یكون بجانب المصلي، ویتأذى بَمْن في جانبھ ، 

 ألنھ یترتب علیھ التأذي ، والتأفُّف في حالة وبخر الفم أشد أذًى في حق الزوجین ،
المعاشرة ، والتقبیل، وھو دائم غیر منقطع ، فكان أولى أن یكون سببًا لفسخ عقد 
النكاح ، ممن تكون رائحتھ مؤقتًة ، ولیست مباشرًة  ، كمن ُیمنع من شھود صالة 

  . الجماعة ، ألكلھ بصًال ، أو كراثًا ، أو ثومًا 
 

  :استدلوا بالمعقول من أربعة وجوه ، وھي كاآلتي : ول المعق: ثالثًا 
  .) ٤ (أن بخر الفم یمنع من االستمتاع، والِوقاع ِعیافًة وَنَفرًا: الوجھ األول

  .)٥ (أن بخر الفم یتسبب في اإلضرار بالطرف اآلخر في الحیاة الزوجیة: الوجھ الثاني 
یھ من النقص والعار ، أو خوف تعّدي  أنھ ُیثیر النُّفرة  كالبرص ، ولما ف:الوجھ الثالث

  .)١ (أذاه

                                                 
" ال أطیق�ھ ُبغ�ضًا    : " ٦٤٥ / ١: حیث جاء في الحدیث اآلخر الذي رواه اب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ               )   ١(

  . ٢:  ، سبق في الحاشیة رقم ٢٠٥٦" رقم الحدیث 
 باب من بنى ف�ي حق�ھ م�ا ی�ضره     - ١٧( ، ) األحكام كتاب - ١٣(  ، ٧٣٧ / ١: أخرجھ ابن ماجھ   ) ٢(

 ق�ال األلب�اني ف�ي    - رض�ي اهللا عنھم�ا   - ، من روایة عبداهللا بن عب�اس    ٢٣٤١: ، رقم الحدیث    ) بجاره  
  .٨٩٦: رقم الحدیث " صحیح   : "  ٣/٤٠٨: إرواء الغلیل 

داهللا ، وأبا عب�دالرحمن ،  أبا عب:  یكنى –جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي   )   ٣(
 رض�ي  –، وروى عنھ جماعة من الصحابة ، لھ وألبی�ھ ص�حبة      وأبا محمد ، أحد المكثرین عن النبي      

 ھـ ، ویقال ٧٣: ھـ وُیقال ٧٤ وفي الصحیح عنھ أنھ كان مع من شھد العقبة ، مات سنة –اهللا عنھما 
  . ھـ٩٤: أنھ عاش : 
  .  ٥٤٧-١/٥٤٦: اإلصابة :  انظر -  
 باب نھى من -١٧ كتاب المساجد ومواضع الصالة ، -  ٥ ،  ١/٣٣٠: أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٤(

  .٥٦٤: أكل ثومًا ، أو بصًال ، أو كراثًا ، أو نحوھا ، رقم الحدیث 
  .٥٢ - ٥١ / ٥: شرح صحیح مسلم:  انظر–) ٥(
   .٤٠٩  /١٢:  ، نھایة المطلب ودرایة المذھب ٢٥٣ / ٥: الحاوي الكبیر: انظر)  ٤(
  . ، بتصرف ٤١٣ / ٣:مناھج التحصیل ولطائف التنزیل :  انظر -)  ٥(
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  .) ٢ ( أنھ یمنع من مقاربة صاحبھ ِإال على ُكرٍه:الوجھ الرابع
  

 را   

 ، من العیوب التي )٣( أن بخر الفم باالصطالح الفقھي- واهللا تعالى أعلم–الذي یظھر 
ب المشتركة بین یثبت معھا خیار فسخ عقد النكاح ألحد الزوجین ، وُیعتبر من العیو

الزوجین ؛ وذلك لقوة أدلة أصحاب القول الثاني ، ومناقشتھم ألدلة أصحاب القول األول 
، واعتراضاتھم علیھا ، وذلك في حالة البخر الفموي الدائمة الناتجة عن بعض 

 التي ال تتغّیر ، وال تزول - )٤( التي سبق ذكرھـــــا في المبحث الثاني –األسباب العامة 
 تذھب ، حتى مع بذل األسباب العالجیة ، أو یكون ذھابھا جزئیًا ولیس كلیًا ؛ حیث ، وال

أنھ في ھذه الحالة یتسبب بإلحاق الضرر في الحیاة الزوجیة على الطرف اآلخر ، وال 
تحصل المعاشرة على الوجھ المطلوب ، ویفوت بسببھ االستمتاع بینھما ، ویمنع من 

 ُكرٍه ، والرائحة الكریھة ُمنفرٌة طبعًا من اإلنسان لمجرد مقاربة أحدھما لصاحبھ إال على
ذاتھا ، فكیف إذا كانت صادرًة من الفم الذي ھو مكان االستمتاع، والتقبیل للزوجین 

  !!؟؟
وأما إذا كان البخر الفموي ناتجًا عن األسباب العامة التي یمكن عالجھا ، ویزول 

، وإنما لعارٍض ، ثم یزول ، كالذي ینتج عن بالعالج ، أو كان البخر الفموي غیر دائٍم 
األسنان ، وأمراضھا ، أو عدم العنایة بتنظیفھا ، أو ألي سبٍب من أسباب البخر الفموي 
، فال یلزم فسخ عقد النكاح ؛ وذلك إلمكانیة عالج السبب ، وذھاب الرائحة ، وإلزام 

 من األسباب العامة للبخر المصاب بنظافة أسنانھ ، وفمھ ، وعالج ما كان بحاجٍة للعالج
الفموي ، ِإال إذا أصّر على حالتھ التي ھو علیھا ، ولم یستجب لما أرشدتھ إلیھ الجھة 
القضائیة ، وأوصت بھ الصروح الطبیة ، ولم ُیِطِق الطرف اآلخر صبرًا ، وأصرَّ علیھ ، 

ـــــرر عنھ ، فلھ الحق في مطـــــالبة القاضي بالفسخ ، وتنفیذ رغبتــــھ ؛ رفعًا للضـ
ولعدم استجــــابة الطرف الثاني ، ویتوّجھ على القضاة الفضالء قبل إصدار الحكم 
بفسخ النكاح من عدم ذلك ، إحالة الزوجین للجھات الطبیة ، وطلب تقریٍر عن حالتیھما 
، ونوع البخر الفموي الذي مع أحدھما ، وھل ھو مما یمكن عالجھ ، وزوالھ ، أم ال  ؟ 

  .واهللا تعالى أعلم .  حكمھ على أسٍس سلیمٍة ، وأصوٍل صحیحٍة حتى یبني
  
  

  الخاتمة

                                                                                                                                  
 / ٢:  ، كشف المخدرات والریاض المزھرات ١٧٠ / ٦:  ، المبدع ١٨٦ / ٧: المغني : انظر )  ١(

٦٠١.   
   . ١٨٦ /  ٧: المغني : انظر)  ٢(
و أنفِھ ، ناشئًة من تغیٍُّر في ، أ رائحٌة كریھٌة نتنٌة دائمٌة تخرج من فم الشخص: والذي ھو )  ٣(

المعدة ، أو ألحد األسباب المرضیة العامة الباطنیة ، بحیث إذا تكّلم الشخص َشُعر المخاطب بالروائح 
  .   ، من ھذا البحث ٤:  ص :  انظر –.  الكریھة تخرج من فمھ 

   . ١١ -  ٧: ص :  بخر الفم من الناحیة الطیبة – من ھذا البحث -المبحث الثاني ) ٤(
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الحمد هللا رب العالمین ، الذي بنعمتھ تتمُّ الصالحات ، وأجزل على عباده الصالحین 
العطایا والھبات ، یضاعف لھم الحسنات ، ویتجاوز  عنھم ، ویغفر لھم الخطایا 

حده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ والسیئات ، أشھد أن ال إلھ إال اهللا و
صلوات اهللا وسالمھ علیھ ، وعلى آلھ وصحبھ ، ومن تبعھم بإحساٍن إلى یوم الدین                                                

 :وبعد     

 فلھ -فإن من فضل اهللا تعالى وكرمھ ومّنتھ أن یسر كتابة ھذا البحث واالنتھاء منھ 
 والذي یتعّلق بموضوٍع لھ عالقة وطیدة -مد كثیرًا كثیرًا ، كما یحب ربنا ویرضى  الح

بالقضایا األسریة ، والحیاة الزوجیة ، وذلك أن األصل في الحیاة الزوجیة السعادة ، 
واأللفة ، والمودة ، والرحمة ، إال أن الموضوع الذي بین یدینا من شأنھ أن یغّیر 

 الزوجیة السعیدة ، إلى ُنفرٍة ، وكراھیٍة ، وبغضاء ، بل قد مجریات األمور في الحیاة
یصل األمر إلى الفراق ، وطلب فسخ عقد النكاح ، أو الطالق ، وھذا الموضوع ھو 

دراسة فقھیة مقارنة : َبَخر الفمِّ  وأثره في فسخ عقد النكاح : ( بعنــــــــــــــــــــــوان 
سة أقوال الفقھاء وأدلتھم والترجیح فیما بینھا ،   درا- جلَّ وعال –وقد یسر اهللا ) 

 – أن أكون قد ُوفقُت للصـــــــــــواب فیما تمَّ  ترجیحھ ، وأسألھ - تعالى –سائًال اهللا 
  أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم ، ومن الجمیل أن أنّوه في نھایة -جلَّ وعال 

 التوصل إلیھا ، -اهللا تعالى ولھ الحمد   بفضل -ھذا البحث إلى النتائج  التي تمَّ 
  :وبعض التوصیات المھمة التي أرى أھمیة ذكرھا في خاتمتھ 

  :نتائج البحث : أوًال 

، أو أنفِھ ،  رائحٌة كریھٌة نتنٌة دائمٌة تخرج من فم الشخص: المراد ببخر الفم  -١
طنیة ، بحیث إذا تكّلم ناشئًة من تغیٍُّر في المعدة ، أو ألحد األسباب المرضیة العامة البا

  . الشخص َشُعر المخاطب بالروائح الكریھة تخرج من فمھ 
 .ُیعتبر بخر الفم عیبًا من عیوب النكاح المشتركة بین الزوجین  -٢
التي ال تتغّیر ، وال ) الباطنیة ( إذا كان البخر الفموي ناتجًا عن األسباب العامة  -٣

جیة ، أو یكون ذھابھا جزئیًا ، ولیس تزول ، وال تذھب ، حتى مع بذل األسباب العال
كلیًا ، فیحق ألحدھما طلب فسخ النكاح ؛ حیث أنھ في ھذه الحالة یتسبب بإلحاق 
الضرر في الحیاة الزوجیة على الطرف اآلخر ، وال تحصل المعاشرة على الوجھ 
المطلوب ، ویفوت بسببھ االستمتاع بینھما ، ویمنع من مقاربة أحدھما لصاحبھ إال 

 ُكرٍه ، والرائحة الكریھة ُمنفرٌة طبعًا من اإلنسان لمجرد ذاتھا ، فكیف إذا كانت على
 !!صادرًة من الفم الذي ھو مكان االستمتاع ، والتقبیل للزوجین ؟؟

التي یمكن عالجھا ) الباطنیة ( إذا كان البخر الفموي ناتجًا عن األسباب العامة  -٤
 الفموي غیر دائٍم ، وإنما لعارٍض ، ثم یزول ، ویزول بخر الفم بالعالج ، أو كان البخر

  ، كالذي ینتج عن األسنان ، وأمراضھا ، أو عدم العنایة بتنظیفھا ، أو ألي سبٍب من 
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أسباب البخر الفموي ، فال یلزم فسخ عقد النكاح ؛ وذلك إلمكانیة عالج السبب ، 
ما كان بحاجٍة وذھاب الرائحة ، وإلزام المصاب بنظافة أسنانھ ، وفمھ ، وعالج 

للبخر الفموي ، ِإال إذا أصّر على حالتھ التي ) الباطنیة ( للعالج من األسباب العامة 
ھو علیھا ، ولم َیْستِجْب لما أرشدتھ إلیھ الجھة القضائیة ، وأوصت بھ الصروح 
الطبیة ، ولم ُیِطِق الطرف اآلخر صبرًا ، وأصرَّ على الِفراق ، فلھ الحق في مطـــــالبة 

لقاضي بالفسخ ، وتنفیذ رغبتــــھ ؛ رفعًا للضــــــرر عنھ ، ولعدم استجــــابة الطرف ا
 .الثاني 

 یتوّجھ على القضاة الفضالء قبل إصدار الحكم بفسخ النكاح من عدمھ ، إحالة  -٥
الزوجین للجھات الطبیة ، وطلب تقریٍر عن حالة الطرف الذي ُمصاب ببخر الفم ، 

كن عالجھ ، وزوالھ ، أم ال  ؟ حتى یكون إصدار  الحكم على ونوعھ ، وھل ھو مما یم
 .أسٍس سلیمٍة ، وأصوٍل صحیحٍة 

  :التوصیات : ثانیًا 

 توجیھ المسلمین والمسلمات إلى االقتداء بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم في األحوال - ١
 كلھا ، ومّما ینبغي على األزواج والزوجات ، معرفة ھدي الرسول صلى اهللا علیھ

 في حیاتھم الخاصة ، من - رضي اهللا تعالى عنھن –وسلم في التعامل مع زوجاتھ 
عن كل ما من شأنھ غرس الكراھیة المالطفـــــــــة ، والتودُّد ، والتطیب ، والُبعد 

  .  والنفور ،والعداوة ، والبغضاء ،

معرفة  حث األزواج والزوجات على مراعاة الحیاة الزوجیة ، والحفاظ علیھا ، و- ٢
  . یزعزع كیانھا ، ویھّدم أركانھاقدرھا ، وعظمة عقد النكاح في اإلسالم ، والحذر مما

 شریعتنا اإلسالمیة أمرت بالّتطّھر ، والتطیب ، ورّغبت في السواك ، وجعلتھ – ٣
عبادًة هللا تعالى ومرضاًة لھ ، وطاعة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، ففیھ نظافة الفم 

  . الكریھة عنھ ، وطرٌد للروائح

 فإن – وهللا الحمد – التداوي مطلٌب شرعي ، ومع تقدم الطب في العصر الحاضر – ٤
 بحول اهللا –من أسباب بخر الفم التي ینتج عنھا ، ما یمكن عالجھ ، والشفاء منھ  

 إن –  فیجدر بالزوجین ، السعي في ذلك ، وبذل األسباب ، وتحّمل الصعاب –وقوتھ 
  .   بقاء الحیاة الزوجیة ، واستمرارھا  في سبیل-ُوِجدت 

والحمد هللا رب العالمین الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، وصلى اهللا على نبینا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
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  فھرس المراجع 

 التسلسل المرجع
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١ 

لإلمام عز الدین أبي الحسن علي بن محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة
خلیل مأمون شیحا، دار /الشیخ : تحقیق: الجزري ابن األثیر 

 .   بیروت –  م ٢٠٠٩ - ھـ١٤٣٠:المعرفة،الطبعة الرابعة
٢ 

 أبي البركات عبداهللا بن أحمد للشیخ االمام: البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة ،  الطبعة :  النسفي ، تحقیق

   لبنان-م،  بیروت  ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨: األولى 
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لإلمام عالء الدین أبي بكر بن :   بدائع الصنائع  في ترتیب الشرائع  
د عوض، الشیخ علي محم/ تحقیق،  الشیخ : مسعود الكاساني الحنفي ت  

 ھـ ١٤٢٤: عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة / 
 .  لبنان - م،  بیروت  ٢٠٠٣ -

٤ 

تسھیل المنافع في الطب والحكمة المشتمل على شفاء األجسام وكتاب 
الرحمة للشیخ اإلمام إبراھیم بن عبدالرحمن بن أبي بكر األزرق ، طبع 

 .بالطبعة الخیریة 
٥ 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، للشیخ عبدالرحمن بن ناصر 
عز الدین : السعدي ، تحقیق عبدالرحمن بن معال اللویحق ، خرج أحادیثھ 

 .م ، الناشرون مؤسسة الرسالة ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤ضاي ، الطبعة الثانیة 
٦ 

 عبدالمجید :تحقیق : للشیخ شمس الدین التمرتاشي: حاشیة ابن عابدین
  -  م،  بیروت  - ھـ ١٤٢٠: طعمھ حلبي، دار المعرفة ،  الطبعة األولى

 .لبنان 
٧ 

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني ، 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : المؤلف

الشیخ علي محمد : قالمحق) . ھـ٤٥٠: المتوفى(الشھیر بالماوردي 
دار الكتب العلمیة، : الناشر.  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -معوض 
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 التسلسل المرجع

محمد بن صالح / الشرح الصوتي لزاد المستنقع لفضیلة الشیخ العالمة 
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محمد بن / الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لفضیلة الشیخ العالمة  ١١ 
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  ھـ ١٤٢١:  ت - رحمھ اهللا تعالى -صالح العثیمین 

كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین : ، المؤلف

عبد : المحقق) . ھـ٧٦٣: المتوفى(رامینى ثم الصالحي الحنبلي المقدسي ال
األولى : الطبعة.مؤسسة الرسالة : لتركي ،الناشراهللا بن عبد المحسن ا

  مـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

١٢ 

: كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات ، المؤلف
: المتوفى(ي عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبل

محمد بن ناصر : قابلھ بأصلھ وثالثة أصول أخرى: المحقق) . ھـ١١٩٢
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١٣ 
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 ٢٠٠٨:  لبنان ، الطبعة الثانیة -، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت 
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الطبعة . الریاض -مكتبة المعارف: الناشر) . ھـ٦٥٢: المتوفى(الدین 
 .مـ ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الثانیة 

١٨ 

اإلمام أبو عبداهللا شمس الدین محمد بن أبي :  المطلع على أبواب المقنع  
 - ھـ ١٣٨٥: الفتح البعلي الحنبلي ،   المكتب اإلسالمي ،  الطبعة األولى  

 .  لبنان - م،  بیروت  ١٩٦٥
١٩ 

د إبراھیم أنیس، د عبدالحلیم منتصر، عطیة الصَّوالحي، :  المعجم الوسیط ٢٠ 



 - ٤٦٣٤ -

حسن علي عطیة، محمد شوقي أمین، :  خلف اهللا أحمد  تحقیقمحمد
  - م،  استانبول  ١٩٧٢ - ھـ ١٣٩٢: المكتبة اإلسالمیة، الطبعة الثانیة

 . تركیا 

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة ، للدكتور محمود عبدالرحمن 
 .عبدالمنعم ، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر 

٢١  

عبداهللا عبد / د : تحقیق :   للموفق عبداهللا بن أحمد بن قدامة  : المغني   
 م،  الجیزة  ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢: المحسن التركي ، ھجر ، الطبعة الثانیة 

 .  مصر -
٢٢ 

ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن : منار السبیل في شرح الدلیل ، المؤلف
المكتب :  الناشر.. زھیر الشاویش  : ، المحقق) ھـ١٣٥٣: المتوفى(سالم 

 .م ١٩٨٩- ھـ١٤٠٩السابعة : الطبعة. اإلسالمي  
٢٣ 

مَناِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة وَحلِّ ُمشِكالتھا ، 
، ) ھـ٦٣٣بعد : المتوفى(أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي : المؤلف

. دار ابن حزم : الناشر  .  أحمد بن علّي-أبو الفضل الّدمَیاطي : اعتنى بھ
 . م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة

٢٤ 

شمس الدین أبو عبد اهللا : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، المؤلف
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 

: ةدار الفكر  ،  الطبع: ، الناشر) ھـ٩٥٤: المتوفى(الرُّعیني المالكي 
  .   م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، 

٢٥ 

 التسلسل المرجع

عبد الملك بن عبد اهللا بن : نھایة المطلب في درایة المذھب ، المؤلف
یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

عبد العظیم محمود / د. أ: حققھ وصنع فھارسھ) . ھـ٤٧٨: المتوفى(
 .م ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : الطبعة. دار المنھاج : رالّدیب ، الناش

٢٦ 

اإلمام مجد الدین أبي السعادات :  النھایة في غریب الحدیث واألثر  
خلیل مأمون شیحا، دار / الشیخ : تحقیق : المبارك بن محمد الجزري 

   لبنان- م،  بیروت  ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠: المعرفة ، الطبعة الثالثة 
٢٧ 

محمد بن مصطفى / ول الفقھ اإلسالمي ، لألستاذ الدكتورالوجیز في أص
 –دار الخیر للطباعة  والنشر والتوزیع ، دمشق : الزحیري ، الناشر 

 . م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧الثانیة ، : سوریا ، الطبعة 
٢٨ 
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