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��ط��ج�هت
�ل��ج ج ا

��ج��ك��ت �ع��ج�د ��ج��س���� �ل��س���ش ا
املبـــــادئ

1- للخاطب أن يرجع عىل خمطوبته عند فسخ اخلطبة بام قدمه إليها من مهر.
2- جرى العرف عىل أن الشبكة جزء من املهر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 772 سنة 1965 املتضمن أن شابا خطب 
فسخ  إىل  أدى  خالف  بينهام  شجر  ثم  عليهام،  املتفق  والشبكة  املهر  هلا  وقدم  فتاة 
اخلطبة والعدول عن إمتام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. وطلب السائل اإلفادة 

عام إذا كان من حق اخلاطب اسرتداد ما قدمه من شبكة أم ال.

اجلواب
وعدم  اخلطبة  فسخ  عند  خمطوبته  عىل  يرجع  اخلاطب  أن  فقها  املقرر  من 
العقد بام قدمه إليها من مهر، ومن املهر ما قدمه من الشبكة؛ جلريان العرف عىل 
أن الشبكة جزء من املهر، وقد جرينا يف اإلفتاء عىل ذلك، وبام أن السائل يقرر أن 
أن  يف  احلق  للخاطب  فيكون  العقد  إمتام  قبل  والفتاة  الشاب  بني  فسخت  اخلطبة 
يسرتد ما قدمه إىل خمطوبته من شبكة؛ ألهنا جزء من املهر عرفا كام سبق بيانه. وهذا 

إذا كان احلال كام جاء بالسؤال.

* فتوى رقم: 375 سجل: 100 بتاريخ: 15/ 12/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ه �د  �ل��ج
�هت وحج ��ج��ت �ج وا�ج �م���م��ج ك�ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فال حتل له أي زوجة من زوجات أصوله يف 

أي وقت من األوقات.
2 - إذا تزوجلن بالغلري بعلد طالقهلن وانقضلاء عدهتن ملن أصوله فلال تأثري هلذا 

الزواج عىل حرمتهن املؤبدة عليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 30 سنة 1966 املتضمن أن رجال يرغب أن 
يتزوج امرأة جده املتوىف عنها هل حيل ذلك رشعا؟ وإذا تزوجت امرأة اجلد بآخر 
وطلقت منه وانقضت عدهتا حتل له أم ال؟ وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف 

هذا الشأن.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أنه حيرم عىل الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله 
أي زوجة أبيه وجده وإن عال، وهذه احلرمة مؤبدة دائمة عىل معنى أهنا ال حتل أن 
نََكَح  َما  تَنِكُحواْ  }َوَل  تعاىل:  لقوله  األوقات؛  من  له يف وقت  زوجة  تكون 
نص  الكريمة  واآلية   .]22 ]النساء:  َسلََف{  قَۡد  َما  إِلاَّ  ٱلّنَِسآءِ  ّمَِن  َءابَآؤُُكم 
يف حتريم نساء األصول، وال يؤثر عىل هذه احلرمة زواج نساء األصول من الغري 
وطالقهن وانقضاء عدهتن؛ ألن حرمتهن عىل الفروع عىل التأبيد كام ذكرنا، ومن 
ثم ال جيوز هلذا الرجل أن يتزوج امرأة جده رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء 

بالسؤال.
العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1966  /2  /5 بتاريخ:   100 سجل:   389 رقم:  فتوى   *

هريدي.
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��ت�ه
ء ��ج ��س��مت�مش��ج�ا �ت لا ا �ل���س����حر�م�ا وا�ج ا ع �ج

�م��ج
املبـــــادئ

1- حرمة الزواج من اخلالة حرمة مؤبدة ومعارشهتا زنا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 270 سنة 1966 املتضمن أن شابا يمنيا غري 
متزوج يعيش مع خالته الشابة املطلقة يف غرفة واحدة؛ لعدم وجود أقارب هلام، وأن 
حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس هلا عمل وال كسب، وأن دخل الشاب من عمله 
ال يكاد يكفيهام معا، وال يستطيع الزواج؛ لضيق املورد وخمافة أن تيسء الزوجة إىل 
خالته فتتعرض لسوء املصري، وأنه خيشى عىل نفسه وعىل خالته الوقوع يف املحظور 
ويريدان  املعيشة  يف  االشرتاك  نتيجة  احلب  من  نوع  بينهام  نشأ  وقد  يتزوجا،  مل  إذا 
الزواج ببعضهام. ويسأل عن حكم الرشع يف هذا الزواج ويقول إن آية حتريم النساء: 
ُٰتُكۡم َوَخَٰلُٰتُكۡم  َخَوٰتُُكۡم وََعماَّ

َ
َهُٰتُكۡم َوَبَناتُُكۡم َوأ ماَّ

ُ
}ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

ۡخِت{ ]النساء: 23[. اآلية مل تنص عىل عقوبة ملن خيالف 
ُ
ِخ َوَبَناُت ٱۡل

َ
َوَبَناُت ٱۡل

احلكم كام حدد الرشع عقوبات للجرائم األخرى كالكفر والقتل والزنا والرسقة، 
َم َعلَۡيُكُم  وأيضا فإن آية حتريم امليتة والدم وحلم اخلنزير يف سورة البقرة: }إِناََّما َحراَّ
ِ{ ]البقرة: 173[. قد استثنى  هِلاَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱللاَّ

ُ
َم َوَلَۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ أ ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلاَّ

َغۡيَ  ٱۡضُطراَّ  }َفَمِن  اإلثم  ونفي  التناول  فيها  وأباح  الرضورة،  حاالت  فيها  اهلل 
َ َغُفورٞ راَِّحيٌم{ ]البقرة: 173[. وحالة الشاب  بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِناَّ ٱللاَّ
وخالته يف نواحيها كلها حالة رضورة، وينطبق عليها هذا االضطرار بالفعل. فهل 
يمكن أن يستفيد من هذه اآلية الثانية وهو ال يقصد من هذا الزواج إال إنقاذ خالته 

* فتوى رقم: 429 سجل: 100 بتاريخ: 30/ 4/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.



- 10 -

وغريه  الزنا  يف  الوقوع  من  نفسه  وإنقاذ  الزنا،  يف  الوقوع  ومن  النفسية  حالتها  من 
وهتيئة حالة اطمئنان هلام يعيشان يف ظلها عيشا هادئا، وخيتم السائل حديث سؤاله 
بقوله إن مزايا هذا الزواج كثرية، وربام ال توجد مساوئ تنتج عنه، والدين وضع 
يطلب  ثم  الدين،  باسم  ألساؤوا  ألنفسهم  الناس  ترك  ولو  احلاالت  مجيع  ليعالج 
اإلفادة عن أسباب منع زواج املحرمات، وعام إذا كان هناك استثناء يف مثل احلالة 

موضوع السؤال، أو ال.

اجلواب
واللبنة  املجتمع  أساس  األرسة  لتتكون  الزواج  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رشع 
األوىل يف بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العامل ويبقى اإلنسان يف عامرة الكون إىل ما 
شاء اهلل له من مدى، وجعل اهلل -جلت حكمته- صلة الزوجية مبعث مودة ورمحة 
ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها 

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
وسكن }َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَة{ ]الروم: 21[، ووضعت الرشيعة اإلسالمية السمحة  َوداَّ وََجَعَل بَۡيَنُكم ماَّ
األسس القوية ليتم هذا النظام عىل الوجه األكمل حتى ال يكون الزواج مبعث قلق 
وشحناء فتنهار دعائم األرسة، ويؤتى بنياهنا من القواعد من حيث يراد تدعيمها 
وتقويتها واملحافظة عليها. والقرابة يف مجلتها رابطة تستدعي التكريم واالحرتام، 
وهي إذا كانت قريبة وقوية فإهنا تتطلب مع ذلك كل معاين العطف واحلنو، فإحالل 
عاطفة املتعة بدافع الشهوة حمل التكريم واالحرتام فساد يف الوضع، وانتكاس يف 
فهم معاين اإلنسانية. وليست حياة اإلنسان عاطفة تقوم عىل املادة وللامدة، ولكنها 
حياة  تنظم  التي  هي  عقل  من  اإلنسان  به  اهلل  حبا  وما  السامية  الروحية  املعاين 
اإلنسان وحتد من سلطان املادة وتسمو به يف مدارج الكامل وتقتضيه رعاية األرسة 
اهلل وينحرف هبا عن  فيها حدود  تتخطى  الزوجية حني  املجتمع. ورابطة  ورعاية 
نظام الترشيع اإلهلي العادل تكون مثار قلق واضطراب ومبعث أثرة وأنانية يقوهيا 
تضارب املصالح وتذكي نارها عوامل احلقد والبغضاء فتقيض عىل الوفاق واملودة 
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وعاطفة الرمحة واملحبة وتنهار األرسة من أساسها. تلك هي احلكمة التي من أجلها 
رشع حتريم النساء املذكورات يف اآلية الكريمة، ومل يستثن اهلل سبحانه وتعاىل من 
هذا التحريم حاالت الرضورة واالضطرار كام استثناها يف آية حتريم بعض أنواع 
قائمة يف  النكاح  التحريم يف  اقتضت  التي  البقرة؛ ألن احلكمة  األطعمة يف سورة 
مجيع األحوال والظروف وال تتخلف مطلقا، وحاالت الرضورة واالضطرار التي 
اقتضت االستثناء يف اآلية األخرى ال تتحقق أبدا يف حتريم الزواج وال جمال للقياس 
يف هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة عىل خمالفة احلكم يف حتريم الزواج فهو مقرر 
النساء املذكورات  الشارع ملا قىض بتحريم زواج  وثابت يف نصوص أخرى؛ ألن 
رتب عىل خمالفة احلكم ببطالن هذا الزواج، وإذن تكون املعارشة يف هذه احلالة زنا، 
ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا، وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ 
احلد املقرر جيب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره، فليس صحيحا إذن 
أن الشارع مل يقرر عقوبة عىل خمالفة احلكم هنا، وإذن فال حيل زواج الشخص من 
خالته مطلقا يف أية حال ومهام كانت األسباب والدواعي. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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هت �ل�ع�د �ت ا
��أ�ج�ا ��ج ��ت �م��ط��لل��ت��ت�ه �ج�ا ��ج

أ
وا�ج �م��ج ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- حيرم عىل املسلم أن جيمع بني األختني.

2- حيرم اجلمع بني كل امرأتني حمرمني، أي حترم إحدامها عىل األخرى لو فرضت 
إحدامها ذكرا ال حيل له التزوج باألخرى.

3- ال حيل الزواج من أخت الزوجة إال بعد انقضاء عدة أختها املطلقة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 382 سنة 1966 املتضمن أنه طلق زوجته 
طالقا مكمال للثالث، وقد بانت منه بينونة كربى، وأنه يرغب الزواج بأختها اآلن.

انقضاء عدة  بد من  أم ال  بأختها فورا  الزواج  بيان هل حيل رشعا  وطلب 
أختها املطلقة ثالثا.

اجلواب
ن 

َ
املقرر رشعا أنه حيرم عىل املسلم أن جيمع بني األختني؛ لقوله تعاىل: }َوأ

ۡخَتۡيِ إِلاَّ َما قَۡد َسلََف{ ]النساء: 23[، وكذلك حيرم اجلمع بني 
ُ
َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

كل امرأتني حمرمني، أي حترم إحدامها عىل األخرى لو فرضت إحدامها ذكرا ال حيل 
له التزوج باألخرى للمعنى الذي من أجله حرم اهلل اجلمع بني األختني وهو قطيعة 
الرحم، ولقوله عليه الصالة والسالم: »ال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها 
أرحامكم«.  قطعتم  ذلك  فعلتم  إن  فإنكم  أختها  ابنة  عىل  وال  أخيها  ابنة  عىل  وال 
واجلمع بني األختني وبني كل امرأتني حمرمني يشمل اجلمع احلقيقي بأن جيمع بينهام 
* فتوى رقم: 449 سجل: 100 بتاريخ: 22/ 6/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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يف عصمة واحدة، واجلمع احلكمي بأن يتزوج الثانية منهام يف عدة األخرى بعد أن 
يطلقها أو تقع الفرقة بينهام بأي سبب فرقة توجب العدة، وبام أن السائل قد بانت 
أختها  عدة  انقضاء  بعد  إال  أختها  يتزوج  أن  له  حيل  فال  كربى  بينونة  زوجته  منه 

املطلقة رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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هت �ل�ع�د �ت ا
��ت�ج ��ج وحج �ل�ج ��ج ا ��ت�لا ��ج ا

املبـــــادئ
1- ال حيلل للرجل اجلمع بني امرأتني كلتامهلا حمرم لألخرى بحيث لو فرضت أية 

واحدة منهام رجال مل حيل له الزواج بتلك املرأة.
2- تنقيض عدة املطلقة إذا كانت حامال بوضع محلها.

3- عدة املطلقة إن كانت من ذوات احليض ثالث حيض وإن كانت ممن ال حتيض 
فعدهتا ثالثة أشهر.

الســـــؤال
ابن السائل  اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 634 سنة 1966 املتضمن أن 
حممد حافظ طلق زوجته فاطمة م. ع. بتاريخ 6/ 3/ 1965 ويريد أن يتزوج ببنت 
أخت مطلقته، وقد امتنع املأذون من إجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته مل تنقِض 
عدهتا. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التي 

يمكن للمأذون إجراء العقد بموجبها.

اجلواب
امرأتني كلتامها حمرم  أنه ال حيل للرجل اجلمع بني  املنصوص عليه رشعا 
املرأة،  بتلك  الزواج  له  مل حيل  منهام رجال  أية واحدة  لو فرضت  بحيث  لألخرى 
وحتريم اجلمع ورد به الكتاب والسنة، وحتريم اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة 
وخالتها وردت به السنة ففي احلديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  »ال تنكح املرأة عىل عمتها، وال 
عىل خالتها، وال عىل ابنة أخيها، وال عىل ابنة أختها«، وكام يمتنع اجلمع بني املحرمني 

* فتوى رقم: 507 سجل: 100 بتاريخ: 15/ 12/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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إذا كانت الزوجية قائمة يمتنع أيضا إذا كان قد طلق زوجته وال تزال يف العدة سواء 
الوجوه،  بعض  من  القائم  الزواج  للعدة حكم  بائنا؛ ألن  أم  الطالق رجعيا  أكان 
وعىل ذلك فال حيل للرجل أن يتزوج من بنت أخت مطلقته ما دامت مطلقته يف 
العدة رجعيا كان الطالق أم بائنا، هذا وعدة املطلقة تنقيض برؤية املطلقة احليض 
ثالث مرات كوامل إذا كانت من ذوات احليض، أو بانقضاء ثالثة أشهر من وقت 
إن  احلمل  وبوضع  مثال،  يائسة  كانت  بأن  احليض  ذوات  من  تكن  مل  إذا  الطالق 
كانت حامال، وأقل مدة تصدق فيها املرأة بانقضاء عدهتا باحليض هي ستون يوما، 
واملقرر فقها أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدهتا قد انقضت وكانت املدة 
حتتمل ذلك ولكن املرأة تكذبه يف دعواه، فاحلكم أنه يعامل كل منها بحسب قوله 
فتستمر نفقة العدة للمرأة وجيوز للرجل أن يتزوج بأختها أو بإحدى حمارمها. جاء 
يف فتح القدير ج 3 ص 288: »وإذا قال الزوج إن الزوجة قد انقضت عدهتا واملدة 
حتتمله فكذبته مل تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها؛ ألنه أمر ديني يقبل قوله فيه«، 
وبام أن السائل يقرر أن طالق زوجة ابنه كان بتاريخ 6/ 3/ 1965 واملدة حتتمل 
قرر  فإذا  الطالق،  أكثر من تسعة عرش شهرا من وقت  العدة رشعا مليض  انقضاء 
الزوج أن عدة مطلقته املذكورة قد انقضت حل له التزوج ببنت أختها ملا سبق بيانه. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.

J

 



- 16 -

 �ج���م��س�����ت����ح�ت
�ل���م��س��ل�م�هت وا�ج ا �ت �ج

�ل��مج��س�����ج ��ج �ت ا �ا ��ش�ج ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

1 - من املقرر رشعا أن نكاح املسليحي للمسللمة نكاح باطل، والوطء فيه زنا وال 
يثبت به النسب.

الســـــؤال
مسلمة  امرأة  أن  املتضمن   1966 سنة   622 املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
تزوجت برجل مسيحي وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 
يف شأن هذا الزواج، وما يرتتب عليه من آثار، وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها 

املسيحي أو ال؟

اجلواب
والوطء  باطل،  نكاح  للمسلمة  املسيحي  نكاح  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
فيه زنا، وعىل ذلك فإن زواج هذه املسلمة بذلك املسيحي زواج باطل فال يثبت 
وال  املسيحي،  لذلك  بنتا  املسلمة  من  ولدت  التي  البنت  تكون  وال  النسب،  به 
يرتتب عىل ذلك الزواج يشء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 521 سجل: 100 بتاريخ: 19/ 1/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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���ا ��ج��ج �هت ا وحج �هت و�ج وحج �ل�ج �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ا
املبـــــادئ

1 - ال حيل للرجل أن جيمع بني امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل حتل لألخرى عىل أن 
يكون ذلك من اجلانبني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 840 سنة 1966 املتضمن أن رجال تزوج 
امرأة هلا ابن من زوج آخر، ثم تويف ذلك االبن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن 
يتزوج بزوجة ابن زوجته عىل أن جيمع بني زوجته وزوجة ابنها يف عصمته. وطلب 
السائل بيان احلكم الرشعي يف أمر هذا الزواج، وهل حيل لذلك الرجل أن جيمع بني 

زوجته وزوجة ابنها أو ال؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أنه ال حيل للرجل أن جيمع بني امرأتني أيتهام فرضت 
ذكرا مل حتل لألخرى عىل أن يكون ذلك من اجلانبني بحيث إن لو فرضت امرأة 
له  امرأة االبن ذكرا جاز  ابنه، ولو فرضت  بامرأة  التزوج  الرجل ذكرا حلرم عليه 
التزوج بامرأة ذلك الرجل؛ ألنه أجنبي عنها، وعىل ذلك فإنه حيل للرجل املسؤول 
عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن جيمع بينهام رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 524 سجل: 100 بتاريخ: 19/ 1/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وا�ج �ل�ج روط �ص���هت �ع����ت�د ا ���ش
املبـــــادئ

1- علرض اللزواج عىل امللرأة ليس إجيابا، وال يرتتلب عليه أي أثر ملن آثار العقد 
الصحيح.

2 - وضلع اخلاتلم يف يدها وحلده ال يتحقق به عقد الزواج، بلل البد يف حتققه من 
التلفظ باإلجياب والقبول بالرشوط واألوضاع املعروفة رشعا.

3 - ال تسمع دعوى الزوجية يف مجهورية مرص العربية إال بوثيقة رسمية.

الســـــؤال
أثناء  السائل  أن  املتضمن  برقم 38 سنة 1967  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
بمدينة  الوقت  بعض  قىض  السويس  قنال  يف  املتحدة  العربية  باجلمهورية  مروره 
بورسعيد، وأنه عرض الزواج عىل زميلته، وتلقى منها الرد باإلجياب فاشرتى خاتم 
يعترب هذا  الزواج ووضعه يف إصبعها بحضور ثالثة شهود مرصيني. وسأل: هل 
زواجا رشعيا؟ وطلب إرشاده إىل أدنى الرشوط التي جيب توافرها ليصبح الزواج 

صحيحا يف اجلمهورية العربية املتحدة.

اجلواب
توافرها  جيب  التي  الرشوط  تعرف  يمكن  حتى  ديانته  إىل  السائل  يرش  مل 
باختالف  ختتلف  الزواج  رشوط  إن  إذ  رشعا؛  صحيحا  ليصبح  الزواج  عقد  يف 
اإلسالمية  الرشيعة  حكم  عىل  الزواج  عقد  رشوط  بيان  يف  وسنقترص  الديانات، 
دار  وألن  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  يف  الشخصية  األحوال  قانون  هي  التي 

* فتوى رقم: 536 سجل: 100 بتاريخ: 16/ 2/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اإلفتاء هي جهة االختصاص يف هذا الشأن، والرشوط التي جيب توافرها يف عقد 
من  بإجياب  العقد  يكون  أن  هي:  اإلسالمية  الرشيعة  يف  صحيحا  ليصبح  الزواج 
أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر، وأن يتالقى اإلجياب والقبول يف املقصود 
تنجيز  التمليك وعىل  تدل عىل  وبألفاظ  الزواج ويف جملس واحد  العقد وهو  من 
العقد وتأبيده، وأن تتوفر يف العاقدين األهلية الكاملة برشوطها وأوصافها، وأن 
تكون املرأة املراد العقد عليها حمال للعقد غري حمرمة عىل من يريد الزواج منها بأي 
فيهام األهلية للشهادة ويسمعان  تتوفر  العقد بحرضة شاهدين  سبب، وأن يكون 
كالم العاقدين ويفهامن املقصود منه يف وقت واحد، ويشرتط إسالم الشاهدين إذا 
كان الزوجان مسلمني، ويشرتط لسامع دعوى الزوجية وما يرتتب عليها من اآلثار 
أمام القضاء يف اجلمهورية العربية املتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من 
املوظف املختص بإجراء هذه العقود)1)، وإذا نظرنا إىل ما جرى بني السائل وخطيبته 
يف ضوء الرشوط املذكورة نجد أنه مل يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى عىل مقتىض 
هذه الرشوط؛ إذ إن ما صدر منه أوال هلا كان عرضا للزواج منها ومل يكن إجيابا 
باملعنى املطلوب، وكذلك مل حيصل ما صدر من الطرفني أمام الشهود، وإنام الذي 
حصل أمامهم هو وضع اخلاتم يف إصبعها وهذا القدر ال حيقق عقد الزواج؛ ألن 
هذا العقد ال يتم بالفعل كوضع اخلاتم يف اإلصبع، وإنام ال بد لتحققه من التلفظ 
باإلجياب والقبول بالرشوط واألوضاع السابق ذكرها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1) نص القانون 78 لسنة 1931 يف املادة 99 منه عىل أن عدم السامع إنام يكون عند اإلنكار فقط.
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�ه�ا �د ��ج��ت �ل��ج �هت ك�ا وحج هت و�ج
أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - ال حيل للرجل أن جيمع بني امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل حتل لألخرى عىل أن 

يكون ذلك من اجلانبني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 851 سنة 1966 املتضمن أن السائل يريد 
أن يتزوج امرأة جد زوجته التي يف عصمته عىل أن يكونا معه يف وقت واحد. وطلب 
بيان احلكم الرشعي: هل جيوز له أن يتزوج بزوجة جد زوجته التي يف عصمته أو 

ال؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أنه ال حيل للرجل أن جيمع بني امرأتني أيتهام فرضت 
ذكرا مل حتل لألخرى عىل أن يكون ذلك من اجلانبني، أما إذا كان من جانب واحد 
فإنه حيل له اجلمع بينهام، وعىل ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا ال حيل هلا أن 
تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة اجلد رجال فإنه حيل هلا أن تتزوج ببنت 
بني  جيمع  أن  السائل  هلذا  حيل  فإنه  ذلك  وعىل  منها،  أجنبية  لكوهنا  زوجها؛  ابن 
زوجته وزوجة جدها يف عصمته إذا مل يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 539 سجل: 100 بتاريخ: 18/ 2/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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�م�ه
أ
��ت�ه لا

��ج
أ
وا�ج �م��ج �ج��مج��ت ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال حيل رشًعا أن يتزوج الرجل بنت أخيه ألمه.

الســـــؤال
حيل  هل  بيان  املتضمن   1967 سنة   273 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

رشًعا أن يتزوج الرجل بنت أخيه ألمه، أم ال؟

اجلواب
أو  الشقيق  يتزوج بنت أخيه  أنه ال حيل للرجل أن  املنصوص عليه رشًعا 
بنت أخيه ألب أو ألم وإن نزلت، وهي حرمة مؤبدة بسبب النسب؛ لقوله سبحانه 
ُٰتُكۡم  وََعماَّ َخَوٰتُُكۡم 

َ
َوأ َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  ماَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم  }ُحّرَِمۡت  وتعاىل: 

حيل  ال  ذلك  وعىل   .]23 ]النساء:  ۡخِت{ 
ُ
ٱۡل َوَبَناُت  ِخ 

َ
ٱۡل َوَبَناُت  َوَخَٰلُٰتُكۡم 

رشًعا أن يتزوج الرجل بنت أخيه ألمه. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 
واهلل تعاىل أعلم.

J

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /5  /16 بتاريخ:   103 سجل:   44 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ل���م��س��لم
� ��ت� ا

هت �ج د ���ا وا�ج �ج����ش �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - الزواج بشلهادة شلاهدين أحدمها مسللم واآلخر مسليحي -فاسد وال حيل به 
أحد الزوجني لآلخر.

2 - الدخول يف العقد الفاسد يرتب بعض اآلثار كثبوت النسب ووجوب العدة.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1967 سنة   315 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بينام كان يف لندن تم عقد زواج مدين حسب القانون اإلنجليزي بينه وبني اآلنسة 
إنجليزيا  العقد  شاهدي  أحد  وكان  الديانة،  املسلمة  اجلنسية  املرصية  سوزان ر. 
مسيحي الديانة، واآلخر مسلاًم ومل يوثق هذا العقد يف القنصلية املرصية أو أية جهة 
مرصية أو غريها ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه اآلنسة من اخلارج 

ولكنها ال تنوي العودة وآثرت اهلجرة هنائيا.

وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواًجا رشعيا علاًم بأنه مل يدخل هبا.

اجلواب
العقد املذكور عىل الوجه الوارد بالسؤال عقد عريف ومل يستوف أحد رشوط 
الصحة رشًعا وهو الشهادة الصحيحة إذ يشرتط يف شاهدي عقد زواج املسلمني 
إسالم الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقًدا فاسًدا وجيب التفريق بني الزوجني 
رشًعا، واملنصوص عليه رشًعا أن عقد الزواج الفاسد ال حيل أحد الزوجني لآلخر 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /5  /31 بتاريخ:   103 سجل:   51 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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دخول  فيه  حيصل  مل  إذا  أما  فيه،  دخول  حصل  إذا  اآلثار  بعض  عليه  ترتبت  وإن 
كام هو احلال يف حادثة السؤال فال يرتتب عىل هذا العقد أي أثر من آثار الزوجية 

لفساده. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا وا���ج �هت �ع����ت�د �ج وحج �ل�ج رهت ا ���ش �م��ج�ا
املبـــــادئ

1- الصحيح يف مذهب احلنفية والذي عليه الفتوى أن للمكلفة الرشليدة أن تبارش 
عقد زواجها بنفسها دون إذن وليها أو رضاه سواء أكانت املرأة بكًرا أم ثيًبا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 336 سنة 1967 املتضمن أن السائلة تبلغ 
من العمر اثنتني وعرشين سنة رشيدة، وقد تقدم للزواج منها شاب يعمل مدرًسا 
املطلوبة لكل زوج من استقامة ومركز  الصفات  فيه  تتوافر  السودانية  باجلمهورية 
أديب وثقافة ومعاملة، وهلا رغبة أكيدة يف إمتام زواجها من هذا الشاب، ولكن والدها 

يعرتض عىل زواجها من هذا الشاب ال ألي سبب ديني أو خلقي أو اجتامعي.

وتطلب بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز هلا رشعا مبارشة عقد زواجها 
من هذا الشاب بنفسها أو توكيل أحد األقارب عنها يف إجراء العقد بدال منها.

اجلواب
أن  الرشيدة  للمكلفة  أن  الفتوى  الصحيح يف مذهب احلنفية والذي عليه 
تبارش عقد زواجها بنفسها دون إذن وليها أو رضاه سواء أكانت املرأة بكًرا أم ثيًبا، 
بعيًدا،  أو  العقد وليا كان أو غريه قريًبا كان  كام أن هلا أن توكل غريها يف مبارشة 
العاقلة هي والية  البالغة  الوالية عندهم عىل  العقد صحيًحا رشًعا؛ ألن  ويكون 
استحباب ال والية وجوب، فال تتوقف صحة العقد معها عىل رضا الوالد أو إذنه، 
فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ إذا استوىف باقي رشوطه وأركانه، والسائلة 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /6  /17 بتاريخ:   103 سجل:   57 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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فيه غريها،  توكل  وأن  بنفسها  تبارش عقد زواجها  أن  فلها  عاقلة،  بالغة  أهنا  تقرر 
ويقع العقد صحيًحا من هذه الوجهة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�هت وحج �ل�ج م ا
أ
�ج�ا �ج�ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
م الزنا بأم الزوجِة الزوجَة، ويثبت نسب مجيع األوالد لبقاء الزوجية. 1- ال حيرِّ

الســـــؤال
زنى  رجال  أن  املتضمن   1967 سنة   303 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
محلها،  ووضعت  الزنا،  جريمة  ارتكابه  وقت  حامال  زوجته  وكانت  زوجته،  بأم 
ثم محلت مرة أخرى ووضعت. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا الشأن 

بالنسبة لزوجته، وبالنسبة للحمل الذي كان قائام وقت الزنا، وملن محلته من بعده.

اجلواب
ذهب فقهاء احلنفية إىل أن الزنا يوجب حرمة املصاهرة بني أصول املزين هبا 
وفروعها وبني أصول وفروع من زنى هبا، وال يوجب حتريمها عىل الزاين نفسه، 
وحترم عىل الزاين أم املزين هبا وبنتها؛ ألن الوطء سبب اجلزئية بواسطة الولد حتى 
يضاف إىل كل واحد منهام كامال، فتصري أصوهلا وفروعها كأصوله وفروعه، وإذن 
وذهب  املذهب،  هذا  أحكام  بمقتىض  الزنا  هبذا  عليه  حمرمة  السائل  زوجة  تكون 
نعمة،  املصاهرة أصال؛ ألهنا  يوجب حرمة  الزنا ال  أن  إىل  وافقهم  الشافعية ومن 
فال تنال باملحظور، كام ال حيرمها عىل من زنى هبا، وبناء عىل مذهب الشافعي ومن 
وافقه ال حترم زوجة هذا الزاين عليه، ويثبت نسب مجيع أوالده منه لبقاء الزوجية 
عىل أصلها. وهذا هو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل تعاىل أعلم. 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /6  /26 بتاريخ:   103 سجل:   63 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ت
� �ل��ط�لا �ج �ع��ج�د ا ���ا �ل���ج ت وا

� ا �ل���م�د ر ا ح��ل�م �م�أ�حج
املبـــــادئ

1- ما يشلرتيه الزوج من ماله اخلاص قبل أو بعد الزواج أو ما يقوم الدليل عىل أنه 
ملكه يكون ملكا للزوج ما مل يقم دليل عىل متليكه كله أو بعضه للزوجة.

2- ما اشرتته الزوجة من اجلهاز بنفسها أو بواسطة نائب عنها فإنه يكون ملكا هلا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 415 سنة 1967 املتضمن: أنه متزوج منذ 
مخس عرشة سنة، وأنه دفع مقدم صداق زوجته، وأنه كان لديه أثاث بمنزله قبل 
الزواج، وأنه اشرتى بعد الزواج أشياء مثل ثالجة وبوتاجاز وخالفه، واآلن يريد 

طالق زوجته.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي بالنسبة ملؤجل الصداق والنفقة، وما هو 
احلكم بالنسبة لألثاث الذي كان عنده قبل الزواج وما اشرتاه بعد الزواج، وبالنسبة 

أيضا ملا اشرتته الزوجة وهو خاص هبا.

اجلواب
منها  بأمور  مجيعه  ويتأكد  الصحيح،  بالعقد  جيب  املهر  أن  رشعا  املقرر 
الدخول بالزوجة دخوال حقيقيا، وال يسقط املهر بعد وجوبه رشعا إال باألداء أو 
اإلبراء، واملنصوص عليه أيضا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها حقيقة 
أو حكام واجبة عليه رشعا طبقا ألحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، وأحكام 
هذا القانون مأخوذة من الفقه اإلسالمي، ومن املقرر فقها أن ما يشرتيه الزوج من 

* فتوى رقم: 78 سجل: 103 بتاريخ: 2/ 8/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ماله اخلاص قبل أو بعد الزواج أو ما يقوم الدليل عىل أنه ملكه يكون ملكا للزوج 
ما مل يقم دليل عىل متليكه كله أو بعضه للزوجة، أما ما اشرتته الزوجة من اجلهاز 
بنفسها أو بواسطة نائب عنها فإنه يكون ملكا هلا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء 

بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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���ا ���ت ��ج
أ
هت و�ج��مج��ت ا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز أن جيمع الرجل بني املرأة وبنت أختها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 495 سنة 1967 املتضمن أن السائل تزوج 
بنت أخت زوجته ألمها، ولكنه مل يدخل هبا ومل خيتل، وزوجته األوىل ال زالت عىل 

عصمته. وطلب بيان احلكم الرشعي يف شأن هذا الزواج.

اجلواب
ال جيوز أن جيمع الرجل بني املرأة وبنت أختها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  »ال تنكح املرأة عىل 
عمتها وال عىل خالتها وال عىل ابنة أخيها وال عىل ابنة أختها«. وقد قرر الفقهاء أنه 
ال جيوز اجلمع بني كل امرأتني لو فرضت إحدامها ذكرا ال حيل لألخرى؛ أخًذا من 
{ ]النساء: 23[ اآلية التي بينت املحرمات  ۡخَتۡيِ

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
قوله تعاىل: }َوأ

من سورة النساء، وأخذا من احلديث السابق. ومما ذكر يتبني أن زواج السائل ببنت 
أخت زوجته ألمها غري جائز رشًعا، والعقد عليها غري صحيح، وعليه أن يفارقها، 
وإن مل يتفرقا بأنفسهام فعىل من هيمه األمر أن يرفع أمرمها للقضاء ليفرق بينهام. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /8  /24 بتاريخ:   103 سجل:   91 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وا�ج �م��ج �ج��مج��ت �م��ط��لل��ت��ت�ه �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ملن املحرمات بسلبب املصاهرة بنلت الزوجة وبنات بناهتا وبنلات أبنائها وإن 
بعدت درجتهن إذا دخل الزوج باألم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 599 سنة 1967 املتضمن أنه تزوج امرأة 
أوالدا.  منه  وأنجبت  آخر  برجل  وتزوجت  طلقها  ثم  أشهر،  تسعة  معه  ومكثت 
وطلب السائل بيان: هل حيل رشًعا أن يتزوج إحدى بنات زوجته مطلقته املذكورة، 

أم ال؟

اجلواب
بناهتا  الزوجة وبنات  املقرر رشعا أن من املحرمات بسبب املصاهرة بنت 
وبنات أبنائها وإن بعدت درجتهن إذا دخل الزوج باألم، فإن مل يدخل هبا ثم فارقها 
بالطالق أو الوفاة فال حترم البنت وال واحدة من فروعها عىل ذلك الزوج، والدليل 
ِٰت  ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلاَّ ئُِبُكُم ٱلاَّ عىل ذلك قول اهلل تعاىل: }َوَرَبٰٓ
اَّۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهناَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم{ ]النساء: 23[.  َدَخۡلُتم بِِهناَّ فَإِن ل
واآلية الكريمة ظاهرة الداللة عىل اشرتاط الدخول بالزوجة؛ لتحريم ابنتها وبنات 
بنات  من  واحدة  أي  يتزوج  أن  رشًعا  للسائل  حيل  ال  هذا  وعىل  نزلن،  وإن  ابنها 
امرأته مطلقته املذكورة. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 118 سجل: 103 بتاريخ: 23/ 10/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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���ا ���ت ��ج
أ
هت و�ج��مج��ت �ج��مج��ت ا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز اجلمع بني املرأة وبني بنت بنت أختها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 698 سنة 1967 املتضمن أن رجال تزوج 
امرأة وال زالت عىل عصمته، ثم تزوج بنت بنت أخت زوجته الشقيقة ودخل هبا 

وال زال يعارشها معارشة األزواج.

جيمع  أن  رشًعا  حيل  وهل  ذلك،  يف  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب 
الرجل بني املرأة وبنت بنت أختها الشقيقة؟

اجلواب
َهُٰتُكۡم  ماَّ

ُ
قال اهلل تعاىل يف بيان املحرمات من النسب }ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

ۡخِت{ 
ُ
ِخ َوَبَناُت ٱۡل

َ
ُٰتُكۡم َوَخَٰلُٰتُكۡم َوَبَناُت ٱۡل َخَوٰتُُكۡم وََعماَّ

َ
َوَبَناتُُكۡم َوأ

أنواع:  سبعة  بالقرابة  املحرمات  أن  الكريمة  اآلية  هذه  ومعنى   .]23 ]النساء:  اآلية 
األمهات وإن علون، والبنات وإن سفلن، واألخوات من أي جهة كن، واخلاالت 
بنص  حمرمات  فهن  سفلن،  وإن  األخت  وبنات  األخ  وبنات  مجيعهن،  والعامت 
الكتاب نكاًحا ووطأ ودواعيه عىل التأبيد، وقال عليه الصالة والسالم  »ال تنكح 
املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها وال عىل ابنة أخيها وال عىل ابنة أختها«. واحلديث 
أختها،  بنت  بنت  وبني  املرأة  بني  اجلمع  ال جيوز  أنه  الداللة عىل  واضح  الرشيف 

* فتوى رقم: 134 سجل: 103 بتاريخ: 21/ 12/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وطبًقا هلذه النصوص يكون هذا الزواج غري صحيح وحمرًما رشًعا؛ ألنه مجع بني 
حمرمني، والعقد عليهام غري صحيح، وعليه أن يفارقها، وإن مل يتفرقا بأنفسهام فعىل 
من هيمه األمر أن يرفع أمرمها للقضاء ليفرق بينهام. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء 

بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل��ت�������ل��ت�ل وا�ج �ج����ت���م�د ا �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- البائنلة بينونة كربى ال حتل ملطلقهلا بعد حتى تنكح زوًجا غريه نكاًحا صحيًحا 
رشًعا ويدخل هبا هلذا الزوج األخري دخوال حقيقيا بأن يعارشها معارشة األزواج 

ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا.
2- زواج املطلقلة ثالثلا من آخلر بقصد التحليل وطالقه هلا قبلل الدخول ال حيلها 

لألول.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 25 سنة 1968 املتضمن أنه يف عام 1958 
طلق زوجته الطلقة الثالثة، والتي بانت منه بمقتضاها بينونة كربى، ويف سنة 1960 
تزوجت املطلقة املذكورة بزوج آخر طلقها بعد يومني من زواجه هبا، وبعد انقضاء 
عدهتا منه تزوجها السائل بعقد ومهر جديدين، ثم تبني له فيام بعد أن زواجها من 
الشخص اآلخر كان بقصد التحليل، فإنه مل يدخل هبا الدخول الرشعي احلقيقي كام 
قررت املطلقة املذكورة ذلك؛ إذ قررت أن الزوج الثاين مل يدخل هبا دخوال حقيقيا. 

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف زواجه األخري من مطلقته هذه.

اجلواب
املنصوص عليه رشًعا أن البائنة بينونة كربى ال حتل ملطلقها بعد حتى تنكح 
زوًجا غريه نكاًحا صحيًحا رشًعا ويدخل هبا هذا الزوج األخري دخوال حقيقيا بأن 
يعارشها معارشة األزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

* فتوى رقم: 140 سجل: 103 بتاريخ: 24/ 1/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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رشعا، ويف احلادثة موضوع السؤال يقرر السائل أن الزوج الثاين طلق هذه الزوجة 
بعد  زوجته  إخبار  عىل  بناء  التحليل  بقصد  كان  زواجهام  وأن  هبا،  يدخل  أن  قبل 
العقد الثاين، وطبًقا للنص الرشعي تكون هذه الزوجة ما زالت حمرمة عىل زوجها 
يكون  ثم  الدخول، ومن  لعدم حتقق رشط  بينونة كربى؛ وذلك  منه  املبانة  األول 
السائل كان  عقده عليها -واحلال ما ذكر- غري صحيح ال حيلها لألول، وما دام 
الثاين بمطلقته فال بأس عليه يف املعارشة  الزوج  جيهل حقيقة األمر وعدم دخول 
الزوجية التي جاءت بناء عىل عقده عليها أخرًيا، وجيب عىل الزوجني أن يفرتقا، 
وإال فعىل من هيمه األمر أن يرفع األمر إىل القضاء ليفرق بينهام جرًبا إن مل يتفرقا 

اختياًرا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J

 



- 35 -

���ا
���ت ��ت�ه �ج�ع�د ط�لا و��ج �ج�ج �ج  ا

��ج�ج�هت �ل �ج�ا �ل�حج وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- زواج الرجلل من بنلت ابن زوجته املدخول هبا غري صحيح رشعا سلواء طلق 
الزوجة أو كانت عىل عصمته.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 240 سنة 1968 املتضمن أن امرأة متزوجة 
ومعها ابنة ابنها املتوىف، وأن هذه املرأة تريد طالقها من زوجها؛ ألهنا مل تنجب منه 
أوالًدا مطلًقا عىل أن تزوجه ابنة ابنها املذكورة. وتطلب السائلة اإلفادة عام إذا كان 
جيوز رشعا هلذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن يطلق زوجته املذكورة، أو 

ال جيوز.

اجلواب
التي  امرأته  بنت  يتزوج  أن  الرجل  عىل  حيرم  أنه  عىل  الكريم  القرآن  نص 
ِٰت  ٱلاَّ نَِّسآئُِكُم  ّمِن  ُحُجورُِكم  ِف  ِٰت  ٱلاَّ ئُِبُكُم  }َوَرَبٰٓ تعاىل:  بقوله  دخل هبا 
اَّۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهناَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم{ ]النساء: 23[،  َدَخۡلُتم بِِهناَّ فَإِن ل
وقد نص الفقهاء عىل أن التحريم ليس قارًصا عىل بنت الزوجة املدخول هبا، وإنام 
يشمل سائر فروعها كالبنت وبنت االبن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج 
الذي يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل هبذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن 
يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء أطلق زوجته أم بقيت عىل عصمته. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 196 سجل: 103 بتاريخ: 27/ 4/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.



- 36 -

��ر �ل����ت�ا وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1 - تزويلج اللويص الصغرية بلإذن األب قبل وفاته أو القلايض صحيح، وترتتب 
عليه آثاره رشعا وقانونا، وإال كان غري صحيح وجيب عليهام املتاركة وعليها العدة 

إن كان قد دخل هبا.
2 - إذا كان زواجها بإذن فال جيوز هلا التزوج بالغري ولو بعد مدة طويلة دون تطليق 

من األول، أو وفاته وانقضاء العدة منه رشعا يف احلالني.
3 - إذا كان زواجهلا غلري صحيح لعدم اإلذن فتزوجلت بآخر دون طالق أو وفاة 
ملن عقلد عليها أوال كان عقدهلا الثاين صحيحا، وتكون عدهتلا قد انقضت بطول 

مدة املتاركة.

الســـــؤال
السائلة  أن  املتضمن   1968 سنة   435 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
سن  دون  وكانت  رجل  من  عليها  الويص  زوجها  وقد  األبوين،  يتيمة  يمنية  فتاة 
هلا  ليس  ألنه  عنها؛  يدافع  من  جتد  ومل  تعذيبها  عىل  داوم  الزوج  هذا  وأن  الزواج، 
أحد من عائلتها عىل قيد احلياة، وأنه يف يوم ما اشتد هبا التعذيب فخرجت من منزل 
الزوجية وكانت سنها إذ ذاك ال تتجاوز احلادية عرشة، وكانت حالتها النفسية يف 
هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة عىل وجهها حتى وصلت مسريهتا إىل خارج 
احلدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر هبا املقام فيها وقضت هبا اثنتي عرشة سنة 
بعيدة عن بيت الزوجية وال تعلم عن زوجها شيًئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر 
ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد رشعي بعد أن بينت للمسؤولني قصتها من أوهلا 

* فتوى رقم: 246 سجل: 103 بتاريخ: 18/ 7/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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الزوج  لغياب  املاضية  السنوات  إن طول  البعض حينذاك  قال هلا  إىل آخرها، وقد 
جتعل عقد الزواج الثاين اجلديد رشعيا وال غبار عليه. وتطلب السائلة بيان احلكم 
الزوج  بعدها عن  عاًما من  اثني عرش  بعد  تم  الذي  الثاين  الزواج  الرشعي يف هذا 
األول، وهل هذا العقد األخري صحيح رشًعا؟ وهل هناك أي حقوق عليها بالنسبة 

للزوج األول؟

اجلواب
املقرر رشعا أن تزويج الويص للصغرية إما أن يكون بإذن من األب قبل 
وفاته أو يكون بإذن من القايض فإن كان بإذن واحد من هذين االثنني كان عقد 
رشًعا  حيق  وال  آثاره  مجيع  عليه  وترتتب  ونافًذا  رشًعا  صحيًحا  األول  الزواج 
للزوجة واحلالة هذه أن تتزوج بآخر إال بعد رفع األمر للقضاء وحصول الطالق 
الوفاة قبل  الزوج األول قد تويف وانقضت عدة  أن  يتبني  أو  العدة بعده  وانقضاء 
عقد الزواج الثاين، أما تزويج الويص للصغرية بغري إذن من األب قبل وفاته وبغري 
من  تعتد  أن  الزوجة  عىل  وجيب  رشًعا،  صحيح  غري  يكون  فإنه  القايض  من  إذن 
تاريخ املتاركة، وقد نص يف كتب احلنفية أن الصغرية إذا زوجها غري األب واجلد 
فيستمر  العقد  جتيز  أن  إما  الصغرية  بلوغ  فعند  البلوغ،  عند  الفسخ  خيار  هلا  كان 
الزواج ويبقى قائاًم بينهام، وإما إن ختتار الفسخ فرتفع أمرها إىل القضاء ليفسخ عقد 
الزواج بينهام، فإذا كان الويص الذي زوج السائلة مأذوًنا هبذا التزويج من األب 
الزواج املذكور صحيحا رشًعا  قبل وفاته أو كان مأذوًنا به من القايض كان عقد 
زواًجا غري  الثاين  بالرجل  يكون زواجها  وبالتايل  آثاره  عليه مجيع  ونافًذا وترتتب 
صحيح رشًعا، وجيب عىل الزوجني أن يتفارقا برضامها واختيارمها فإن مل يتفارقا 
برضا واختيار وجب عىل من هيمه األمر أن يرفع أمرها إىل القضاء ليفرق بينهام، 
وإن كان الويص الذي زوج السائلة غري مأذون هبذا التزويج ال من األب قبل وفاته 
وال من القايض كان عقد الزواج املذكور غري صحيح رشًعا وال ترتتب عليه آثاره 
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وجيب عىل الزوجة أن تعتد من تاريخ املتاركة. وبناء عىل هذا يكون عقد الزواج 
الثاين صحيًحا رشًعا ونافًذا وترتتب عليه مجيع آثاره ال سيام وطول وقت املتاركة 

ربام حيقق انقضاء العدة. ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J



- 39 -

ه �ل�د �هت �ع���م وا وحج �ل �ج�ج �ل�حج وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- زواج الرجل من زوجة عم والده املتوىف صحيح، وال يشء فيه برشط أن يكون 
بعد انقضاء عدة الوفاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 661 سنة 1968 املتضمن أن عم والده تويف 
إىل رمحة اهلل، وترك زوجة، ويرغب التزوج هبا. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم 

الرشعي.

اجلواب
بني اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم وعىل لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص املحرمات 
من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا، وأحل ما وراء ذلك، وزوجة عم 
الوالد ليست من املحرمات ال يف الكتاب الكريم وال يف السنة النبوية املطهرة. وعىل 
ذلك جيوز للسائل رشعا أن يتزوج من زوجة عم والده املتوىف بعد انقضاء عدهتا. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

J

* فتوى رقم: 294 سجل: 103 بتاريخ: 21/ 10/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وا�ج ��ط��ج�هت و�ع����ت�د �ج
��ج

املبـــــادئ
1 - اخلطبة والشبكة وقراءة الفاحتة عىل الزواج ال يتم بذلك كله عقد الزواج.

2 - توثيلق العقلد عند امللأذون ليس رشطلا يف صحته، وإنام هو لالسلتيثاق وعدم 
التجاحد.

الســـــؤال
اجلواب  املتضمن طلب  برقم 569 سنة 1969  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 

عن األسئلة اآلتية:

1- هل تعترب الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاحتة مع أهل خطيبها، 
هل تعترب بذلك زوجة رشًعا، وحيل للشابك أن يعارشها أم ال؟

2- هل كتب الكتاب يشء مفروض رشًعا، أم ال؟ وهل الزوجة ال تكون 
زوجة رشًعا إال إذا كتب كتاهبا ودفع هلا املهر كامال، أم ال؟ وما رأي الدين يف ذلك؟

3- وهل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عندما تزوج عائشة أم املؤمنني كتب كتابه عليها أو 
قرأ الفاحتة فقط؟ وما رأي الدين يف ذلك؟

وطلب السائل بيان حكم الدين يف كل هذه األمور.

اجلواب
للرجل  املرأة زوجة  أنه لكي تصبح  املقرر رشعا  األول:  السؤال  1- عن 
التي  واألركان  الرشوط  جلميع  مستوٍف  رشعي  عقد  بينهام  يتم  أن  بد  ال  رشًعا 

* فتوى رقم: 445 سجل: 103 بتاريخ: 4/ 10/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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املذكور ال  الوجه  بينهام عىل  العقد  يتم  الفقه، وأنه ما مل  الفقهاء يف كتب  اشرتطها 
تصبح زوجة له رشًعا، وبالتايل ال حيل له رشًعا أن يعارشها معارشة األزواج؛ ألهنا 
أجنبية عنه، أما الشبكة وقراءة الفاحتة فال يتم هبام زواج رشًعا، وإنام هي مقدمات 

للزواج فقط.

2- عن السؤال الثاين: كتابة عقد الزواج أي توثيقه عند املأذون أو املوثق 
بالصفة  الزواج  عقد  به  جيوز  إجراء  هو  وإنام  الزواج،  عقد  لصحة  رشطا  ليس 
الرسمية وبقصد إحاطة هذا العقد املقدس بالضامنات التي تبعد به عن التجاحد 

واإلنكار والكذب والتزوير.

 Ö 3- عن السؤال الثالث: النبي ملسو هيلع هللا ىلص تم بينه وبني مجيع زوجاته عائشة
وغريها عقد زواج رشعي.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء باالستفتاء. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��ت�������ل��ت�ل �ت�هت ا
وا�ج �ج��مج �ج

املبـــــادئ
1- إذا ُأضمرت نية التحليل يف النفس ومل يكن هناك ما يدل عىل أن التحليل متفق 
عليه بني الزوجني وأهلهام كان الزواج صحيحا وحتل به املطلقة لزوجها األول متى 

طلقها زوجها الثاين بعد الدخول وانقضاء العدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 532 سنة 1969 املتضمن أن زوج السائلة 
طلقها طالًقا مكمال للثالث، وبعد انقضاء عدهتا منه صادفها رجل وعرض عليها 
الزواج، فتزوجته، ويف نيتها الرجوع إىل زوجها األول، وأن زوجها الثاين ال يعلم 
بنيتها املكتومة يف نفسها، وبعد الدخول هبا حتايلت عليه حتى طلقها، وبعد انقضاء 
صحة  مدى  عن  اإلفادة  السائلة  وطلبت  األول.  زوجها  إىل  رجعت  منه  عدهتا 
ترصفها، وهل النية التي كتمتها يف نفسها هلا أثر عىل صحة زواجها بزوجها الثاين 

وعدم حلها لزوجها األول؟

اجلواب
اتفق فقهاء احلنفية عىل أن نية التحليل إذا كانت جمردة عن اشرتاطه بالقول 
يف العقد فال تفسد الزواج بل يكون صحيًحا، وحتل به املطلقة لزوجها األول متى 
فارقها زوجها الثاين بعد الدخول وانقضاء العدة؛ ذلك ألن النية املجردة ال تأثري 
هلا يف صحة العقود والترصفات، فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس 
النفس  يف  القصد  هذا  أضمر  إذا  هذا  ولكن  الزواج،  صحة  يمنع  أثر  منهام  ليشء 

* فتوى رقم: 453 سجل: 103 بتاريخ: 12/ 10/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وأهلهام،  والزوجة  الزوج  بني  عليه  متفق  التحليل  أن  عىل  يدل  ما  هناك  يكن  ومل 
وعىل ذلك فيكون زواج السائلة بالزوج الثاين بعد انقضاء عدهتا من زوجها األول 
مع كتم نية التحليل يف نفسها زواًجا صحيًحا رشعا ترتتب عليه آثاره ومنها حل 
لزوجها  منه أصبحت حتل  وانقضاء عدهتا  هلا  وبطالقه  بينهام،  التي متت  املعارشة 
األول، ومن ثم يكون رجوعها لزوجها األول رجوًعا صحيًحا رشًعا ترتتب عليه 

آثاره. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د
�ل���م����ج����ت �هت ا وحج �ج
املبـــــادئ

1 - إذا كان املفقلود من أفراد القوات املسللحة وكان فقده أثنلاء العمليات احلربية 
فلوزيلر احلربية إصدار قلرار باعتباره ميتا بعد ميض أربع سلنوات من تاريخ فقده، 

ويقوم هذا القرار مقام احلكم بموته.
2 - بعلد صلدور القرار بموتله تعتد زوجته علدة الوفاة، وهلا التلزوج بعد انقضاء 

عدهتا بمن تشاء، وتقسم تركته عىل ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 627 سنة 1969 املتضمن أن زوج السائلة 
بالسجالت  وقيِّد   1967 سنة  يونيو  حرب  يف  واشرتك  املسلحة،  القوات  يف  كان 
العرشين  تتجاوز  الطويلة وهي شابة ال  لغيبته  املفقودين، ونظًرا  العسكرية ضمن 
عاًما فهي تريد أن تتزوج بغريه. وطلبت السائلة اإلفادة عن الطريقة التي تتخذها 

للزواج بغريه.

اجلواب
عليه  جتري  فإنه  مفقودا  السائلة  زوج  اعتربت  وقد  املسلحة  القوات  إن 
التي ترضه  بالنسبة لألحكام  يعترب حيا  املفقود  أن  فقًها  املفقودين، واملقرر  أحكام 
ق  وهي التي تتوقف عىل ثبوت موته بالدليل أو باحلكم، وينبني عىل ذلك أنه ال ُيفرَّ
بينه وبني زوجته، فال جيوز هلا التزوج بغريه، وال يقسم ماله بني ورثته، بل تستمر 
هذه األمور عىل ما كانت إىل أن يتبني احلال، وحينئذ حيكم بحسب ما يظهر، وقد 

* فتوى رقم: 465 سجل: 103 بتاريخ: 12/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 املعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 األحكام 
الذي  املفقود  أنه: »حيكم بموت  املادة رقم 21 عىل  باملفقودين، فنص يف  اخلاصة 
يغلب عليه اهلالك بعد أربع سنني من تاريخ فقده، عىل أنه بالنسبة إىل املفقودين من 
أفراد القوات املسلحة أثناء العمليات احلربية ُيصدر وزير احلربية قراًرا باعتبارهم 
موتى بعد ميض األربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام احلكم«. ونصت املادة 22 
منه عىل أنه: »بعد احلكم بموت املفقود أو صدور قرار وزير احلربية باعتباره ميًتا 
عىل الوجه املبني يف املادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بني ورثته 
املوجودين وقت صدور احلكم أو القرار«. وعىل ذلك فإن السائلة تكون ما زالت 
يف عصمة زوجها املفقود، وال جيوز هلا أن تتزوج بغريه، وبعد ميض أربع سنني عىل 
تاريخ فقده فإن وزير احلربية سوف ُيصدر قراًرا باعتباره ميًتا، وحينئذ جيوز للسائلة 
أن تتزوج بغريه بعد انقضاء عدهتا وحتتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير 
احلربية باعتبار املفقود ميًتا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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��ج�ت�هت �ت�ا
�ل��ج��ع �ج��ت�ج �م��س��ل�م�هت و�ل���ت ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- حيل للمسلم التزوج باملسلمة وبالكتابية -مسيحية كانت أو هيودية- كام حيل له 

أن تكون يف عصمته واحدة أو أكثر إىل أربع.

الســـــؤال
طلبت هيئة التنظيم واإلدارة للقوات املسلحة فرع اإلدارة العسكرية ضبط 
وربط األفراد بكتاهبا املقيد برقم 96 سنة 1968 والطلب املقدم من الرقيب املتطوع 
وأسلم  أرثوذكسيا  مسيحيا  كان  أنه  املتضمن  إسالمه  شهر  وصورة  ح.  ع.  وحيد 
بتاريخ 14/ 7/ 1966 ومتزوج بزوجة مسيحية ما زالت عىل عصمته ويرغب يف 
الزواج من مسلمة. واملطلوب به اإلفادة عام إذا كان حيل له الزواج بمسلمة يف حني 

أن يف عصمته زوجته املسيحية.

اجلواب
إنه بإسالم املذكور عىل الوجه الوارد يصري له ما للمسلمني وعليه ما عليهم. 
واملنصوص عليه رشعا أنه حيل للمسلم التزوج باملسلمة وبالكتابية -مسيحية كانت 
أو هيودية- كام حيل له أن تكون يف عصمته واحدة أو أكثر إىل أربع، وسواء يف ذلك 
احلل من كانت منهن مسلمة أو كتابية، وعىل ذلك حيل للسائل أن يتزوج بمسلمة 
وهو وشأنه بالنسبة لزوجته املسيحية إن شاء أبقى عليها ومجع بينها وبني املسلمة 

وإن شاء طلقها.

* فتوى رقم: 7 سجل: 105 بتاريخ: 21/ 2/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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�ل��مج��س�ل �ت�د ا ���د
�ت

املبـــــادئ
1- حتديلد النسلل بمعنلى تنظيمه وتقليلله ومباعدة ما بني فرتات احلمل ألسلباب 

تقتيض ذلك وتربره اختلف الفقهاء يف حكمه ما بني اإلجازة واملنع.
2- ذهب بعض العلامء إىل أن العزل ممنوع عىل سبيل التحريم أو عىل سبيل الكراهة، 

وذهب األكثرون إىل أنه جائز أي مباح عىل سبيل الرتخيص.
3- اختللف املجيلزون للعزل هل يتوقف جوازه عىل رضلا الزوجة وإذهنا أو جيوز 

ولو مل ترض به.
4- تقدير الرضورة يف حتققها ومداها وما تقتضيه مرتوك لدين الشخص وضمريه.
5- استعامل الوسائل التي تؤدي إىل العقم بقصد منع النسل حمرم وغري جائز رشعا.
6- يشلرتط إلباحة اسلتخدام وسليلة ما ملنع احلمل أال حتدث تلك الوسيلة رضرا 

بالرجل أو باملرأة وأال تؤدي إىل العقم ومنع الصالحية لإلنجاب هنائيا.
7- اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز إسلقاط احلمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه 

احلياة العادية الكاملة إال لعذر.

الســـــؤال
1968 اإلفادة عام   /6 طلبت مصلحة االستعالمات بكتاهبا املؤرخ 11/ 

يأيت:

1- ما حكم اإلسالم يف حتديد النسل وتنظيمه؟

2- هل جييز اإلسالم منع النسل بصفة مستمرة؟

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /5  /26 بتاريخ:   105 سجل:   23 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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3- إذا كان اإلسالم جييز حتديد النسل، ما هي وسائل هذا التحديد؟

4- ما هي األسباب التي جتيز حتديد النسل أو منعه؟

اجلواب
معنى حتديد النسل: قد يصدق حتديد النسل يف تصور الكثريين عىل إلزام 
األمة كلها بأن تقف بالنسل عند حد معني ال جيوز لألرس وال لألفراد أن تتجاوزه 
أو تزيد عليه بمقتىض قانون عام يلزم الناس بذلك، وحتديد النسل هبذا املعنى يتناىف 
مع طبيعة احلياة املتجددة املتغرية التي ال يمكن إخضاعها لنظام ثابت أو السري هبا يف 
خط ال يتغري، ويتناىف أيضا مع حكمة اهلل تعاىل يف خلق هذا الوجود وخلق اإلنسان 
لعامرة الكون واستغالل األرض وتسخري ما يف الكون من مقومات احلياة وأسباب 
البقاء الزدهار احلياة واستمرار البقاء، وخلق الزوجني الذكر واألنثى من اإلنسان 
واحليوان والدواب وسائر األحياء وإيداعهام أجهزة التلقيح والتوالد لتسري العامرة 
يف نظامها املحكم القوي، وتستمر حياة العامل يف قوهتا وازدهارها ويف مستوى من 
القوة واالزدهار يليق بحكمة احلكيم العليم ورمحته بمخلوقاته إىل أن ينتهي العامل 
ويقوم الناس لرب العاملني، والرشيعة اإلسالمية ثمرة من ثمرات احلكمة، وحلقة 
يف سلسلة اإلبداع، ومن ثم كان حتديد النسل باملعنى املذكور منافيا ألحكامها العامة 
ن املجتمع اإلسالمي وإقامة بنائه ونظامه،  وغري متفق مع اجتاهاهتا األساسية يف َتكوُّ
َبت الرشيعة يف تكثري النسل عن طريق الزواج، وعد اهلل سبحانه وتعاىل  ولقد َرغَّ
 ُ }َوٱللاَّ هبا  عليهم  وامتن  عباده  نعمه عىل  من  األرزاق  وكفالة  والتناسل  الزواج 
ۡزَوِٰجُكم بَنَِي وََحَفَدٗة 

َ
ۡزَوٰٗجا وََجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

ّيَِبِٰت{ ]النحل: 72[. ألن كثرة النسل من أعظم أسباب قوة  ّمَِن ٱلطاَّ َوَرزَقَُكم 
األمة اإلسالمية اجتامعيا واقتصاديا وحربيا ومن أقوى دعائم عزهتا ومنعتها، وهي 
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وسيلتها إىل وفرة األيدي العاملة إحدى دعائم النهضة الصناعية والزراعية وأداهتا 
لتوسيع جماالت العمل ومد نطاق العمران.

بني  ما  ومباعدة  وتقليله  تنظيمه  بمعنى  النسل  حتديد  أما  النسل:  تنظيم 
فرتات احلمل ألسباب تقتيض ذلك وتربره فقد عرضت الرشيعة اإلسالمية حلكمه 
يف األحاديث النبوية التي بينت حكم العزل وهو نزع الرجل عن املرأة عند اجلامع 
حكم  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  للولد،  منعا  عنه  وبعيدا  املحل  خارج  املاء  وإنزاله 
تنظيم النسل إجازة أو منعا تبعا الختالفهم يف حكم العزل إجازة أو منعا كذلك، 
الكراهة،  سبيل  عىل  أو  التحريم  سبيل  عىل  ممنوع  العزل  أن  إىل  البعض  فذهب 
وذهب األكثرون إىل أنه جائز أي مباح عىل سبيل الرتخيص واالستثناء من الغرض 
صانعه  ويعرف  الكون  يعمر  الذي  النسل  إجياد  وهو  الزواج  رشعية  من  األصيل 
العمل  من  أرجح  مصلحة  إليه  وتدعو  الرضورة  تقتضيه  حني  إليه  ُيْلجأ  ويعبده، 
العلامء، ولكنه مع هذا  الزواج فهو جائز عند مجهور  املقرر يف مرشوعية  باألصل 
ترك لألفضل، فإذا اقتضته الرضورة واملصلحة الراجحة يصار إليه. وقد اختلف 
هؤالء املجيزون للعزل يف أنه هل يتوقف جوازه عىل رضا الزوجة وإذهنا أو جيوز 
ولو مل ترض به. واألصل يف مذهب احلنفية أنه ال جيوز العزل عن الزوجة احلرة 
بغري رضاها وإذهنا، ولكن املتأخرين من فقهائهم ومشاخيهم جوزوه بغري إذهنا إذا 
كان هناك عذر يقتضيه كخوف الولد السوء لفساد الزمان وما ماثله من األعذار. 
جاء يف فتح القدير للكامل بن اهلامم احلنفي: »ويف الفتاوى إن خاف من الولد السوء 
يف احلرة يسعه العزل بغري رضاها؛ لفساد الزمان فليعترب مثله من األعذار مسقطا 
إلذهنا«. ونقل ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر املختار عبارة الفتح املشار 
إليها وعلق عليها بقوله: »ويدل هذا القول عىل أن للزوج أن يعزل عن الزوجة ولو 
منع  عىل  االستمرار  جواز  عىل  يدل  وهذا  السوء«.  الولد  خاف  كلام  رضاها  بغري 

النسل إذا استمرت الرضورة املقتضية واألسباب الداعية.
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أو  الزوجني  لدى  تقوم  أن  ذلك  يف  األمر  مجاع  النسل:  تنظيم  أسباب 
أحدمها رضورة شخصية تقتيض تنظيم النسل أو منع احلمل بصفة مؤقتة أو دائمة، 
وللزوجني يف هذه احلالة أن يترصفا طبقا ملا تقتضيه الرضورة، وتقدير هذه الرضورة 
يف حتققها ويف مداها وما تقتضيه مرتوك لدين الشخص وضمريه، ومع هذا فقد 
حتدث الفقهاء يف أمور قدروا أهنا تدخل يف نطاق الرضورات التي تربر منع احلمل 
أو حياهتا للخطر  الزوجة  النسل، وذكروا من ذلك خوف تعرض صحة  وتنظيم 
وقوهتا  صحتها  باسرتداد  تسمح  ال  قريبة  فرتات  يف  محلها  تواىل  أو  محلت  هي  إذا 
ونشاطها، وسوء حالة الزوج وضعفه عن احتامل مسؤولية تربية األوالد والعناية 
هبم إذا كثروا، وليس منهم من رصح بجعل قيام الفقر أو خوف الوقوع فيه مربرا 
ملنع النسل أو تنظيمه إال عبارة وردت يف كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل 
قد يشري إىل ذلك، وقد عقب عليها بأن التوكل عىل اهلل والثقة بضامنه األرزاق أوىل 
وأفضل، وأن األخذ بذلك أعىل مراتب الكامل، وذكر قول اهلل تعاىل: }َوَما ِمن 
ِ رِزُۡقَها{ ]هود: 6[. وقوله سبحانه: }َوَل َتۡقُتلُٓواْ  ۡرِض إِلاَّ َعَ ٱللاَّ

َ
َدٓاباَّةٖ ِف ٱۡل

ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَوياَّاُكۡم{ ]اإلرساء: 31[. وهناك حاالت  ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰٖقۖ ناَّ
َ
أ

يكون فيها العذر أو السبب املقتيض للمنع أو التنظيم قائام عىل صورة مستمرة كام يف 
الزوجني يصاب أحدمها أو كالمها بمرض نفيس أو عقيل أو يصاب بعيب جسامين 
ويكون املرض أو العيب وراثيا ينتقل إىل األوالد والذرية بالوراثة ولو ترك األمر 
جيري دون احتياط آلل إىل جتمع أفراد أو طائفة مصابة ومؤوفة، ومن ثم تكون عالة 
النسل يف هذه  منع  الرشيعة من  أفراده، وال متنع  املجتمع ومصدر خطر عىل  عىل 
احلالة بصورة مستمرة تالفيا للرضر األشد ووقاية للناس من رش كبري، ويف األم 
لإلمام الشافعي أنه يسوغ فسخ عقد الزواج لعيب اجلذام والربص يف الزوج؛ ألن 
الولد الذي يأيت من مريض بأحد هذين الداءين قلام يسلم، وإن سلم أدرك نسله 

وتلك مسألة تعترب من صور املوضوع حمل البحث.
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التعقيم: ويف هذا الصدد يثري بعض الباحثني مسألة تعقيم الشخص املصاب 
باآلفة أو العيب الوراثي ويشري إىل مسلك بعض الدول وإصدارها ترشيعا لعالج 
هذه املسألة، وحياول أن يستنبط من الرشيعة حكام بجواز التعقيم أخذا من بعض 
األشد  الرضر  دفع  بشأن  املقررة  العامة  الرشعية  القواعد  عىل  تفريعا  أو  األحكام 
بارتكاب الرضر األخف، ولكن الفقهاء قد قرروا أن استعامل الوسائل التي تؤدي 
نفرق هنا بني منع  أن  النسل حمرم وغري جائز رشعا، وجيب  العقم بقصد منع  إىل 
النسل بصورة مستمرة ودائمة إذا استمرت الرضورة املقتضية واألسباب الداعية 
واالستعداد  الصالحية  بقاء  مع  االستعامل  وتكرار  املنع  وسائل  باستعامل  قائمة 
عىل  يقيض  الذي  التعقيم  وبني  جائزا،  فيكون  الشخص  لدى  قائام  لإلنجاب 
الصالحية واالستعداد قضاء هنائيا وجيرد اإلنسان من خصائص إنسانيته وحيرمه 
من صفة األبوة واألمومة فيكون حمرما، وما دام الغرض املقصود يتحقق بوسيلة 

أخف رضرا وأثرا فال حمل للجوء إىل تلك التي تعقب رضرا أشد وأبلغ.

وسائل تنظيم النسل: أما وسائل تنظيم النسل فقد أسلفنا يف شأهنا حديث 
الفقهاء عن العزل، ولقد كان حديثهم عنه كوسيلة من وسائل منع احلمل والنسل، 
عرض  وقد  للمنع،  طريقا  سواه  يعرف  مل  ألنه  منهم؛  املتقدمون  عليه  واقترص 
املتأخرون للحديث عن بعض وسائل أخرى ملنع احلمل، كوضع املرأة شيئا يسد 
فم الرحم ويمنع وصول ماء الرجل إليه، أو وضع مادة أو تناول دواء يفسد مادة 
أو  الشهوة  أو شيئا يضعف  دواء  الرجل  تناول  أو  اللقاح ويمنع حصول احلمل، 
يقلل من فرص احلمل، وهذا يدل عىل أن األمر لدهيم منظور فيه إىل منع احلمل 
بذاهتا  وسيلة  إىل  نظر  دون  الراجحة  املصلحة  إليه  وتدعو  الرضورة  تقتضيه  حني 
أو طريق بعينه، ولكن أقواهلم تدل عىل أنه يشرتط إلباحة استخدام وسيلة ما ملنع 
احلمل أال حتدث تلك الوسيلة رضرا بالرجل أو باملرأة وأال تؤدي إىل العقم ومنع 

الصالحية لإلنجاب هنائيا.
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إسقاط احلمل: اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز إسقاط احلمل بعد أن تنفخ فيه 
الروح وتدب فيه احلياة العادية الكاملة.

من  يوما  وعرشين  مائة  بعد  الكاملة  احلياة  فيه  وتدب  الروح  فيه  وتنفخ 
تاريخ حصول احلمل كام قالوا، ويعترب إسقاط احلمل يف هذه احلالة جناية عىل حي 
وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة األخروية والدنيوية، غري أنه إذا كان يف بقاء هذا 
احلمل واستمراره إىل وقت الوضع خطر عىل حياة األم بتقرير األطباء املختصني 
ذوي الكفاية واألمانة فإنه يباح إسقاطه بل جيب ذلك إذا تعني طريقا لإلنقاذ من 
اخلطر، أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء يف حكم إسقاطه، وظاهر أقوال 
فقهاء احلنفية ترجيح القول بعدم جواز اإلسقاط إال لعذر كأن ينقطع لبن املرأة بعد 
ظهور احلمل وهلا ولد رضيع وال يقدر أبوه عىل استئجار مرضعة ترضعه وخياف أن 
يموت الولد، فيجوز يف هذه احلالة ويف أمثاهلا إسقاط احلمل، ويقول اإلمام الغزايل 
يف هذا الصدد يف كتابه إحياء علوم الدين: »إن إسقاط احلمل جناية عىل موجود 
النطفة يف الرحم وخيتلط بامء  حاصل، وله مراتب: وأول مراتب الوجود أن تقع 
النطفة علقة كانت  فإن صارت  وإفساد ذلك جناية،  احلياة،  لقبول  املرأة وتستعد 
اجلناية أفحش، وإن نفخت فيه الروح واستوت اخللقة ازدادت تفاحشا، ومنتهى 

التفاحش يف اجلناية بعد االنفصال حيا«. ومما ذكر يتبني اجلواب عن األسئلة.

J



- 53 -

�ل�حر�ج �ت ا
�ت�ج ��ج �د

�ل���م����ج����ت �ت ا �ا وحج ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1- حيكم بموت املفقود الذي يغلب عليه اهلالك بعد أربع سنني من تاريخ فقده.
2- بعلد احلكم بموت املفقود أو صلدور قرار جهة االختصاص باعتباره ميتا تعتد 
زوجتله عدة الوفاة، وتقسلم تركتله بني ورثتله املوجودين وقت صلدور احلكم أو 

القرار.
3- بعد انتهاء العدة حيل لزوجة املفقود أن تتزوج بغريه.

الســـــؤال
طلب جملس مدينة بسيون بكتابه رقم 26 يف 6/ 10/ 1969 اإلفادة عام 
إذا كان يمكن لبعض زوجات املفقودين يف عدوان يونيو سنة 1967 الزواج من 

عدمه، وعن الطريقة التي تتبع إلمتام الزواج.

اجلواب
واملادة 22 من  املادة 21  األوىل من  الفقرة  تعديل يف  قد حصل  بأنه  نفيد 
الشخصية  األحوال  أحكام  ببعض  اخلاص   1929 سنة   25 رقم  بقانون  املرسوم 

عىل النحو اآليت:

بعد  اهلالك  عليه  يغلب  الذي  املفقود  بموت  »حيكم  أوىل:  فقرة   21 مادة 
أربع سنني من تاريخ فقده، عىل أنه بالنسبة إىل املفقودين من أفراد القوات املسلحة 
أثناء العمليات احلربية فيصدر وزير احلربية قرارا باعتبارهم موتى بعد ميض األربع 

السنوات ويقوم هذا القرار مقام احلكم«.

* فتوى رقم: 107 سجل: 105 بتاريخ: 12/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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مادة 22: »بعد احلكم بموت املفقود أو صدور قرار وزير احلربية باعتباره 
بني  تركته  وتقسم  الوفاة،  عدة  زوجته  تعتد  السابقة  باملادة  املبني  الوجه  عىل  ميتا 
ورثته املوجودين وقت صدور احلكم أو القرار«. ويؤخذ من النصوص املذكورة 
أن املفقود من أفراد القوات املسلحة أثناء العمليات احلربية ال يعترب ميتا وال تتزوج 
زوجته بغريه إال بعد أن يصدر وزير احلربية قرارا باعتبارهم موتى بعد ميض أربع 
سنوات من تاريخ فقده، وبصدور هذا القرار يعترب ميتا وتعتد زوجته عدة الوفاة 
أن  هلا  حيل  العدة  انتهاء  وبعد  القرار،  صدور  تاريخ  من  أيام  وعرشة  أشهر  أربعة 
تتزوج، وقبل أن تتم هذه اخلطوات تكون زوجة للمفقود وال حيل هلا أن تتزوج 

بغريه.
J
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�ت�ه �ل�ك�ت�ل �م�ك��ل�ه �ج�ع�د و��ج�ا و�ت�ج ا �ت�ج
املبـــــادئ

1- املقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت املوكل.
2- ال يأخذ هذا الوكيل صفة الفضويل لوفاة املوكل قبل تاريخ إجراء العقد.

3- ال يرتتب عىل هذا العقد أي أثر، وال تستحق املعقود عليها شيئا من مستحقات 
الشهيد

الســـــؤال
رقم  املقيد  بكتاهبا  املسلحة  للقوات  واملعاشات  التأمني  إدارة  طلبت 
674/ 1969 املتضمن أن اجلندي م. غ. ع. استشهد يف ميدان التضحية والرشف 
بتاريخ 8/ 7/ 1969 وورد ضمن املستندات الرسمية املطلوبة من الورثة قسيمة 
بتاريخ  فيوم  أطسا  خلف  ناحية  مأذون  يد  عىل  صادرة   564626 رقم  زواج 
21/ 7/ 1969 أي بعد تاريخ االستشهاد بحوايل 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد 
عن هذا اإلجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه أ. غ. ع. توكيال موثقا قبل 
استشهاده بعقد قران الشهيد عىل الزوجة املذكورة. وطلبت اإلدارة املذكورة اإلفادة 
عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه ومدى استحقاق هذه الزوجة يف مستحقات 

الشهيد.

اجلواب
نفيد بأن املقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت املوكل، وبذلك تزول 
صفة الوكالة عن هذا الوكيل ويكون العقد الذي صدر منه قد وقع من غري ذي 

* فتوى رقم: 117 سجل: 105 بتاريخ: 17/ 12/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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صفة فيكون باطال، وال يأخذ هذا الوكيل صفة الفضويل؛ ألن صاحب الشأن قد 
عىل  يرتتب  فال  ثم  ومن  الصفة،  هذه  له  تنعقد  فال  العقد  إجراء  تاريخ  قبل  تويف 
هذا العقد أي أثر وال تستحق هذه املعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد ألهنا 

ليست زوجة.

J
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�ت�هت وا�ج ��ت���د ����ت�ع�هت �ج �ص���هت وا

املبـــــادئ
1 - القانون العام لألحوال الشخصية يف مرص هو يف اجلملة أرجح األقوال يف فقه 

أيب حنيفة.
2 - بالنسلبة للمرصيني غري املسللمني، مسائل الزواج مسلتثناة من أحكام القانون 

العام لألحوال الشخصية هبذا االعتبار.
3 - تقليض القواعلد املنظمة للطوائلف الدينية يف مرص بخضوع اللزواج لألحكام 

الدينية لكل طائفة برشط احتاد امللة والطائفة.
4 - عنلد اختالف الزوجني ملة أو طائفة، حتكلم منازعتهم يف عقد الزواج بقواعد 

الرشيعة اإلسالمية ممثلة يف أرجح األقوال يف فقه أيب حنيفة.
5 - واقعة الزواج اليهودية التي متت يف مرص عام 1954 أمام السللطات اليهودية 
لطرفني هيوديني متحدين يف الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع يف شأن استيفاء العقود 

ألحكام دينهام وطائفتهام.

الســـــؤال
القضائية  السلطات  استفسار  بشأن  بالرأي  موافاهتا  العدل  وزارة  طلبت 
البلجيكية عن صحة واقعة زواج هيودية متت عام 1954 بالقاهرة أمام السلطات 

الدينية اليهودية فعال من وجهة نظر قانون األحوال الشخصية املرصي.

* فتوى رقم: 257 سجل: 105 بتاريخ: 28/ 6/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
نفيد أن مسائل األحوال الشخصية يف مرص حمكومة يف مجلتها بام بينته املادة 
280 من املرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بالئحة ترتيب املحاكم الرشعية من 
قواعد إسنادية ونصها: »تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه الالئحة وألرجح 
للمحاكم  قانون  فيها  ينص  التي  األحوال  عدا  ما  حنيفة  أيب  مذهب  من  األقوال 
الرشعية عىل قواعد خاصة فيجب أن تصدر األحكام طبًقا لتلك القواعد«، ومن 
يف  األقوال  أرجح  اجلملة  يف  هو  الشخصية  لألحوال  العام  القانون  أن  يظهر  هذا 
مسائل  فإن  اليهود-  -ومنهم  املسلمني  غري  للمرصيني  وبالنسبة  حنيفة،  أيب  فقه 
إذ  االعتبار،  هبذا  الشخصية  لألحوال  العام  القانون  أحكام  من  مستثناة  الزواج 
تقيض القواعد املنظمة للطوائف الدينية يف مرص بخضوع الزواج لألحكام الدينية 
فإذا اختلف  العام،  النظام  الزوجني يف نطاق  لكل طائفة برشط احتاد ملة وطائفة 
بقواعد  حمكومة  الزواج  عقد  شأن  يف  منازعتهم  كانت  طائفة  أو  ملة  الزوجان 
الرشيعة اإلسالمية ممثلة يف أرجح األقوال يف فقه أيب حنيفة، وعىل ذلك فالزواج 
املعقود يف مرص يعترب صحيًحا إذا كان قد تم وفقا لرشوطه يف فقه أيب حنيفة أو وفقا 
حلكم ملة وطائفة الزوجني إن كانا غري مسلمني وكانا متحدين يف امللة والطائفة، 
وترتيبا عىل ما تقدم فإنه إذا كانت حادثة الزواج اليهودية املسؤول عنها قد متت يف 
الواقعة -مع  اليهودية فعال، وكان طرفا  الدينية  السلطات  أمام  مرص عام 1954 
القانون،  طابق  قد  يكون  العقد  فإن  كذلك،  الطائفة  يف  متحدين  هيوديان-  أهنام 
ويمكن الرجوع حينئذ يف شأن استيفاء العقد لرشوطه املوضوعية ألحكام دينهام 
وطائفتهام، أما إذا كانا قد اختلفا يف الطائفة مع أهنام هيوديان فالرشوط املوضوعية 

للعقد يرجع يف شأهنا إىل أرجح األقوال يف فقه مذهب أيب حنيفة.
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وا�ج �م��س�����ت����ح�ت �ج���م��س��ل�م�هت �ج
املبـــــادئ

ا كانلت ديانتله - بمقتىض الكتاب  1- حيلرم علىل املسللمة أن تتزوج غري املسللم أيًّ
والسنة.

2- اتفق فقهاء املسللمني عىل أن املسللمة ال ينعقد زواجها عىل غري املسللم، ويقع 
العقد باطال.

3- إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق عىل غري اإلسالم يفرق بينهام.
4- إذا شلهد الشلخص بشلهادة اإلسلالم فهو مسللم برشط أال يظهر منه يف عامة 

أحواله ما يناقض إسالمه.
5- ملن اختذ من الدين وسليلة إلشلباع شلهوة فقلط دون أن تظهر منله أو عليه أية 

أمارات املسلمني ال يعترب مسلام.
6- املسلمة التي غريت اسمها وديانتها إىل املسيحية بطلبها وإرادهتا تعترب به مرتدة 

عن اإلسالم.
7- معارشة الزوج املسليحي للزوجة املسلمة تعترب زنا إال إذا ثبت أنه أسلم حقيقة 

وعقد عليها عقد زواج صحيح رشعا بعد إسالمه.

الســـــؤال
بشأن   1979  /7  /3 املؤرخ  بكتاهبا  باإلسامعيلية  اإلدارية  النيابة  طلبت 
أ.  ع.  السيد/  إىل  نسب  بام  املتعلقة  إسامعيلية   1979 لسنة   138 رقم  العريضة 
ج. الطبيب بمديرية الشؤون الصحية باإلسامعيلية من زواجه باملمرضة ل. ر. ر. 
طفال  منها  وإنجابه  الديانة  مسيحي  أنه  من  بالرغم   1969 عام  يف  الديانة  املسلمة 

* فتوى رقم: 258 سجل: 105 بتاريخ: 30/ 7/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق..
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بعد  عريف  زواج  بعقد  املذكورة  تزوج  قد  بأنه  ودفاعه   1975  /3 /21 بتاريخ 
اعتناقه اإلسالم عام 1967 دون أن يشهر إسالمه هذا بأي صورة من صور اإلشهار 
أو اإلعالن، ومع أن كافة أوراقه حتى تارخيه تثبت أنه ما زال مسيحي الديانة ومع ما 
كشف عنه التحقيق من تزويره يف املستندات الرسمية بتغيري اسم هذه املمرضة إىل 
ل. أ. ب. وديانتها إىل املسيحية واقرتانه هبا عىل الطريقة املسيحية وعدم قيده طفلها 
يف سجل املواليد، وبالتايل عدم وجود شهادة ميالد هلذا الطفل حتى اآلن، وطلبت 

النيابة اإلدارية يف كتاهبا الرأي فيام ييل:

أنه  من  بالرغم   1969 عام  منذ  للمذكورة  حقه  يف  املشكو  معارشة  أوال: 
مسيحي الديانة وهي مسلمة.

يف  بينهام  املولود  الطفل  العالقة  هذه  ثمرة  ومصري  موقف  ثانيا: 
.1975 /3 /21

ثالثا: حكم الرشع يف ثبوت ارتداد الزوجة عن الدين اإلسالمي إىل املسيحية 
وتغيري اسمها وديانتها يف األوراق الرسمية.

ومن  املشكو،  إليه  أشار  الذي  العريف  الزواج  بعقد  ذلك  تأثر  مدى  رابعا: 
أنه أثبت فيه اعتناقه لإلسالم قلبا وسيشهر هذا يف الوقت املناسب ومل يشهره حتى 

تارخيه.

الرأي  وبيان  الرشعية  الناحية  من  املوضوع  هذا  عىل  التعليق  خامسا: 
لالستفادة به.

اجلواب
ا كانت ديانته، وهذا ثابت  نفيد أنه حيرم عىل املسلمة أن تتزوج غري املسلم أيًّ
ُمَهِٰجَرٰٖت  ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َجآَءُكُم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلاَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  بقول 
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تَرِۡجُعوُهناَّ  فََل  ُمۡؤِمَنٰٖت  َعلِۡمُتُموُهناَّ  فَإِۡن   ۖ بِإِيَمٰنِِهناَّ ۡعلَُم 
َ
أ  ُ ٱللاَّ  ۖ فَٱۡمَتِحُنوُهناَّ

]املمتحنة: 10[. وباألخبار   } لَُهناَّ َيِلُّوَن  ُهۡم  َوَل  اَُّهۡم  ل ِحّلٞ  ُهناَّ  َل  ارِۖ  ٱۡلُكفاَّ إَِل 
الصحيحة التي استفاضت عن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد نقل عنهم أهنم كانوا 
هذا  فعل  وقد  دينه،  عىل  هللو  وبقي  أسلملت  إذا  وزوجه  النرصاين  بني  يفرقون 
عمر بن اخلطاب وانعقد اإلمجاع عىل ذلك، فكان حجة دائمة مفرسا لآلية الكريمة 
{ ]املمتحنة:  اَُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهناَّ املتقدمة التي فيها قوله تعاىل: }َل ُهناَّ ِحّلٞ ل
10[. وبناء عىل هذا اتفق فقهاء املسلمني عىل أن املسلمة ال ينعقد زواجها عىل غري 

املسلم ويقع العقد باطال، وأنه إذا أسلمت الزوجة وزوجها باٍق عىل غري اإلسالم 
يفرق بينهام، وإذا كان ذلك فامذا جيب توافره ليعترب الشخص غري املسلم مسلام؟ 
األمر الذي ال مراء فيه واجلوهري يف هذا املقام هو نطق غري املسلم بكلمة التوحيد 
»شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل« وأن يربأ من كل دين خيالف دين 
اإلسالم مع اإلقرار بأن عيسى -عليه السالم- عبد اهلل ورسوله إذا كان الشخص 
يثبت من  ما  الكريم وكل  القرآن  ما جاء يف  منه اإلذعان لكل  مسيحيًّا وأن يظهر 
الدين بالرضورة، ومقتىض هذا أنه ال ينظر يف احلكم عىل الشخص باإلسالم إال 
الشخص بشهادة اإلسالم فهو مسلم برشط أال يظهر منه يف  فإذا شهد  بالظاهر، 
عامة أحواله ما يناقض اإلسالم؛ إذ إن جمرد النطق بالشهادتني ال يثبت به اإلسالم 
إذا كان ثمة ما يناقض معنامها أو ما يدل عىل أنه ما زال عىل دينه القديم، وال حاجة 
متى ظهر إسالم الشخص إىل اإلشهار الرسمي والتوثيق؛ ألن هذه وسيلة إثبات 
ويف  الرشعية،  اإلثبات  طرق  بكافة  اإلسالم  اعتناق  إثبات  وجيوز  فقط،  وإعالم 
معنى ما تقدم من رضورة أن يظهر عىل الشخص أمارات اإلسالم وأال يعمل ما 
يناقضه ما جاء يف حاشية العقائد العضدية: »ملا كان التصديق أمرا مبطنا اعترب معه 
ما يدل عليه وهو التصديق اللساين -أي اإلقرار-؛ ألن التلفظ بالشهادة يف الرشع 
النسفية  العقائد  رشح  يف  جاء  وما  عمال«.  أو  قوال  خالفه  يظهر  مل  ما  مقامه  قائم 
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للتفتازاين: »لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأقر به وعمل 
به ومع ذلك شد الزنار -يف القاموس أن الزنار ما يشد عىل وسط بعض النصارى 
واملجوس- باالختيار أو سجد للصنم باالختيار نجعله كافرا؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل 
إلشباع  وسيلة  الدين  اختذ  من  فإن  هذا  وعىل  واإلنكار«.  التكذيب  عالمة  ذلك 
شهوة فقط دون أن تظهر منه أو عليه أية أمارات للمسلمني ال يعترب مسلام، فام بال 
من ال تزال أوراقه ومظاهره الدينية شاهدة عىل استمساكه باملسيحية فوق ما قام به 
من تزوير يف اسم هذه السيدة املسلمة التي أغواها وأضلها حتى نسبها يف أوراقها 
إىل غري دين اإلسالم، ثم إن هذه السيدة يف حال ثبوت أن ما تم من تغيري اسمها 
إىل ليىل أنيس بولس وديانتها املسيحية كان بطلبها وإرادهتا تعترب به مرتدة عن دين 
شبهتها  وتزال  وتنصح  تستتاب  أن  الرشعي  حكمها  املرتدة  واملسلمة  اإلسالم، 
الدينية بوساطة أحد علامء املسلمني الفامهني للعقيدة وأحكام الرشيعة، فإن مل تتب 
وتقلع عن ردهتا وتعود لإلسالم حتبس حتى التوبة أو املوت. وهذا احلكم ال يتناىف 
مع احلرية الشخصية يف العقيدة؛ ألن حرية العقيدة ال تستتبع اخلروج عن اإلسالم 
بمؤثرات املادة أو التضليل، وردة املسلمة خمالف للنظام العام يف الدولة التي تأمر 
القوانني بالتزامه، فقد نص يف املادة الثانية من الباب األول من الدستور عىل أن: 
»دين الدولة اإلسالم وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية وأن الرشيعة اإلسالمية 
مصدر رئييس للترشيع«. وهذا يقطع بأن نظام الدولة العام هو اإلسالم وأن خروج 
املسلم أو املسلمة عن هذا الدين يعترب خروجا عىل النظام العام للدولة األمر الذي 
يستتبع املساءلة التأديبية عىل هذا اجلرم الذي ارتكبته هذه السيدة ما دامت املساءلة 

اجلنائية عن الردة متعذرة، وخالصة ما تقدم:

أوال: أن معارشة الطبيب املسيحي املشكو للمرأة املسلمة منذ عام 1969 
زنا إال إذا أثبت أنه أسلم حقيقة وعقد عليها عقد زواج صحيح رشعا بعد اإلسالم، 

وال هيم إن كان العقد عرفيا غري موثق أو موثقا.
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فهو  اإلسالم  بعد  رشعي  عقد  ظل  يف  كان  إن  بينهام  املولود  الطفل  ثانيا: 
ثابت النسب من أبيه، ويكون مسلام تبعا ألبويه املسلمني، وإذا مل يثبت إسالم هذا 
الطبيب واملعارشة الزوجية يف ظل عقد صحيح بعد اإلسالم فإن هذا الطفل ينسب 
ألمه وال يثبت نسبه هلذا الرجل؛ ألنه ثمرة سفاح ال نكاح رشعي، ويثبت النسب 
الزنا وثبتت  أمه من  به  لقيط محلت  باعتبارها حالة والدة طبيعية كأي  املرأة  هبذه 

والدهتا إياه.

وتستتاب  اإلسالم  عن  الردة  رشعا  منها  يقبل  ال  املسلمة  املرأة  أن  ثالثا: 
بإنزال  أنصح  ثبتت ردهتا  إذا  أو متوت، ومثل هذه  وحتبس حتى ترجع عن ردهتا 
أقىص عقاب تأديبي عليها مع العودة هبا يف أوراقها إىل اإلسالم واختاذ كافة ما ختوله 

القوانني من عقوبات ضدها وضد من أغراها وأضلها بعقد زواج باطل رشعا.

رابعا: عقد الزواج إن كان قد تم وهذا الطبيب عىل مسيحيته باطل ال أثر 
له وال يرتب حل املعارشة يف نطاق أحكام اإلسالم حسبام تقدم بيان سنده، ثم إذا 
كان العقد العريف مكتوبا وفيه نطقه بالشهادتني وبحضور شاهدين مسلمني ومتت 
صيغته بإجياب وقبول رشعيني فإنه يكون به مسلام، ولكنه يعترب مرتدا عن اإلسالم 
بام أعقب هذا من اإلجراءات التي اختذها من تغيري اسمها وديانتها ومظهره الذي 
مسلم  وهو  العقد  متام  عىل  الدليل  قام  إذا  هذا  كل  للمسيحية،  انتامئه  عىل  يدل 
القائمة عن  العقابية  القوانني  إذا قرصت أحكام  فإنه  البيان، وبعد  باملعيار سالف 
العناية  نوجه  أن  جيب  فإننا  واملضالت  املغريات  من  املسلامت  بناتنا  عقيدة  محاية 
الدين واحرتامه  املال، وأن ندخل  أو  الوظيفة  املستغلني لسلطان  املضللني  هلؤالء 
ضمن واجبات املوظف يساءل عن اخلروج عليه وظيفيًّا باعتبار أن الدين من قوام 

شخصية اإلنسان يف نطاق النظام العام للدولة ومنه أن دينها اإلسالم.
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�ل  ا �ل�م ��ت�مت���م ���ل� �ت�د �حج دج ط�ل اأ ��ل��ت�ك�ت �ج�ا
�ش �ل��ك�ا وا�ج ا �ج

�ت�ج �ل�د ا
املبـــــادئ

1 - تقيض الرشيعة اإلسلالمية بوصفها القانون العام لألحوال الشلخصية يف مرص 
برتك غري املسلمني وما يدينون حسب مقتضيات عقائدهم.

2 - املادة رقم 85 من اإلرادة الرسولية املنظمة لقواعد الكاثوليك يف الزواج تقيض 
ببطلالن الزواج إذا مل يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شلاهدين عىل األقل، 

وضمن حدود والية رجل الدين املبارش للعقد.
3 - اللزواج الباطلل بسلبب نقصلان الصيغة املرشوعلة ال يصحح إال بعقلده ثانية 

بموجب هذه الصيغة وفقا للامدة 126 من ذات اإلرادة.
4 - عقد الزواج الذي مل يستوف رشوط انعقاده صحيحا طبقا للامدة 85 وما بعدها 

يكون باطال حتى بافرتاض جريانه بحضور الراعي اإلنجييل.
5 - اللزواج اللذي مل تكتمل أركانه ورشوطه معدوم، وال حيول دون زواج كل من 

الطرفني بغري اآلخر يف نطاق القانون املرصي.

الســـــؤال
طلبت وزارة العدل مكتب الوزير بكتاهبا واألوراق املرافقة له املقدمة من 
السيد/ ج. س. التي جاء هبا أنه كان يعيش يف القاهرة سنة 1946 ميالدية مشتغال 
الظروف وقتذاك يف  املذهب وعديم اجلنسية، وقد مجعته  بالرسم، وأنه كاثوليكي 
القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية اجلنسية تعرف عليها يف نوادي الليل وأنه ساكنها 

* فتوى رقم: 263 سجل: 105 بتاريخ: 23/ 10/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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يف الفنادق والبنسيونات وتدعى م. ج. ومعروفة باسم م.، وقد حصلت هذه السيدة 
فيها تزوج ج. س.  أثبت  الكنائس اإلنجيلية يف مرص  عىل ورقة من راعي إحدى 
بإيطاليا  اجلنايات  ملحكمة  الرشعية  وزوجته  الشاكي  قدم  الورقة  وهبذه  ج.،  م.  و 
بتهمة تعدد الزوجات وأنه يف حاجة إىل مستند مرصي يقرر بأن زواج س. - ج. يف 
18 سبتمرب سنة 1946 ميالدية حسب ما جاء يف هذا املستند غري )قائم( بالنسبة 

للقانون املرصي.

اجلواب
إنه ملا كان ظاهر أقوال الشاكي يف هذه األوراق أنه وم. ج. ينتميان للمذهب 
الكاثوليكي وأنه عديم اجلنسية بينام هي إيطالية اجلنسية وأنه مل يعقد زواجه عليها 
هذه  مقتضيات  من  وكان  والبنسيونات  الفنادق  يف  يساكنها  وكان  تعارفا  وإنام 
اآلداب،  بمراعاة  تظاهرا  واحدة  غرفة  يف  اجتامعهام  تربر  ورقة  توجد  أن  املساكنة 
املقرر يف  للشكل  تم وفقا  إذا  يعترب صحيحا  إنام  املعقود يف مرص  الزواج  وملا كان 
الزواج  الشخصية يف مرص؛ ألنه كقاعدة عامة خيضع شكل عقد  قانون األحوال 
ملحل إبرامه وهو بوجه عام الرشيعة اإلسالمية أو وفقا ألي قاعدة قانونية أخرى 
بالنسبة  وذلك  تطبيقها،  إىل  املرصي  الترشيع  يشري  الشخصية  باألحوال  خاصة 
لألجانب أو بالنسبة لغري املسلمني من املرصيني إذا كانا يدينان هبذه القواعد، وملا 
كانت الرشيعة اإلسالمية بوصفها القانون العام لألحوال الشخصية يف مرص تقيض 
برتك غري املسلمني وما يدينون بمعنى أهنا ال تتعرض يف أحكامها للفصل يف صحة 
الزواج حسب  يتعاقدون عىل  بمعايريها، وإنام ترتكهم  أو بطالهنا  عقود زواجهم 
مقتضيات عقائدهم، ومن ثم يتعني الرجوع إىل قواعد املذهب الكاثوليكي النعقاد 
من  كان  وملا  األوراق،  يف  جاء  حسبام  يتبعانه  النزاع  هذا  طريف  أن  باعتبار  الزواج 
البني أن الرشائع املسيحية يف مرص -ومنها الكاثوليك- تقرر أنه ال يكفي النعقاد 
الزواج أن تتوافر الرشوط املوضوعية من حيث الرضا واألهلية وانتفاء املوانع وإنام 
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يلزم إىل جانب ذلك أن يتم الزواج علنيا وفقا للطقوس الدينية املرسومة وإال كان 
الزواج باطال، فهذه املادة 85 من اإلرادة الرسولية املنظمة لقواعد الكاثوليك يف 
الزواج قد قضت بأن الزواج يكون باطال إذا مل يعقد برتبة دينية أمام رجل الدين 
وأمام شاهدين عىل األقل وضمن حدود والية رجل الدين املبارش للعقد -اخلوري 
أو الرئيس الكنيس املحيل- وكان واضحا من أوراق الشاكي أنه مل يتم عقد زواج 
املذهب  يف  املقررة  الطقوس  تراع  مل  أنه  بمعنى  الوجه  هذا  عىل  هذه  م.  وبني  بينه 
الكاثوليكي، ملا كان ذلك يكون هذا الزواج بافرتاض جريان عقده بحضور الراعي 
اإلنجييل باطال حيث مل يستوف رشوط انعقاده صحيحا كاملبني يف املادة 85 وما 
بعدها، والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة املرشوعة ال يصحح إال بعقده ثانية 
للبطريرك  أن  كام  الرسولية،  اإلرادة  من   126 للامدة  وفقا  الصيغة  هذه  بموجب 
سلطانا يف تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان يف صيغة 
عقده كنص املادة 130/ 2 من هذه اإلرادة. ومع هذا فإن نص املادة 98/ 1 من 
الكنيسة  بعيدا عن  تم  إذا  للكاثوليك  الزواج  بطالن عقد  اإلرادة رصيح يف  ذات 
دون إذن من الرئيس الديني أو اخلوري فقد جرى نصها بأنه: »جيب أن يربم عقد 
الزواج يف كنيسة اخلورنية وال جيوز إبرامه يف غريها من الكنائس أو املعابد عموميا 
كان املعبد أم شبه عمومي إال بإذن الرئيس املحيل أو اخلوري«. ونخلص مما سلف 
إىل أنه بافرتاض إجراء الراعي اإلنجييل لعقد زواج بني الشاكي س./ م. ج. مع 
أو  أو اخلوري  املحيل هلام  الديني  الرئيس  إنابة صحيحة من  أهنام كاثوليكيان دون 
دون رضورة فإن العقد يكون باطال ال وجود له قانونا وفقا للقواعد الكاثوليكية 
املقررة باإلرادة الرسولية يف املواد 85 وما بعدها، وأن هذا البطالن راجع إىل صيغة 
املحيل  الديني  الرئيس  من  إذن  دون  يتبعاهنا  التي  الكنيسة  غري  يف  وإجرائه  العقد 
أو اخلوري، ويظل هذا البطالن قائام ال يرتفع إال بإجراء عقد جديد كنص املادة 
130/ 2 من هذه اإلرادة، وليس يف األوراق املعروضة ما يدل عىل جتديد س./ م. 
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العقد برشوطه وصيغته يف املذهب الكاثوليكي حتى يكون زواجهام قائام معرتفا به 
يف القانون املرصي األمر الذي ينتهي بنا إىل القول بأن عقد الزواج املستفرس عنه 

غري قائم قانونا إذا كان قد وقع عىل الوجه الوارد بأوراق الشاكي.

J
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وا�ج �ل�ج �ت �ص���هت �ع����ت�د ا
رط�ا ��ج  �ل��مت��س�����ت ���ش

�ت�هت
���ج

�ج �ل����ت�ا �ل��س����ج ا ا
املبـــــادئ

1- االتصلال امللرشوع بني الرجل واملرأة أحله اهلل باللزواج وامتن عىل الناس هبذه 
الصلة املرشوعة، ويف مقابل هذا حرم الصلة غري املرشوعة وأغلظ عقوبتها.

2- ليلس ملن رشوط عقلد الزواج بلوغ الزوجني سلنًّا معينلة، وال توثيق العقد يف 
ورقة رسمية.

3- منلع القانلون املوثق ملن مبارشة عقلد اللزواج واملصادقة عليه ما مل تكن سلن 
الزوجة ست عرشة سنة وسن الزوج ثامين عرشة سنة.

4- الرضورات تبيح املحظورات ودفع املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
5- ببللوغ الغالم واجلارية بالعالمات الرشعية يكونان أهال بأنفسلهام للتعاقد عىل 

الزواج رشًعا، متى كانا عاقلني يف نطاق أرجح األقوال يف فقه مذهب أيب حنيفة.
6- إذا رأت املحكملة إغفلال قاعلدة سلن اللزواج كان عليهلا أن تبلارش هي عقد 
تزويج طلريف الواقعة عقًدا قوليًّا بإجياب وقبول رشعيني بحضور الشلهود، ويوثق 

يف حمرضها.

الســـــؤال
1980 الذي جاء  طلبت نيابة أحداث القاهرة بكتاهبا املقيد برقم 290/ 
به أن نيابة األحداث بالقاهرة قدمت املتهم ح. م. ع. يف القضية رقم 2518 لسنة 
أنه يف تاريخ سابق عىل 3 يونيه لسنة 1980  القاهرة بتهمة  1980 جنح أحداث 
البنت هـ. ح. أ. بغري قوة أو هتديد حال كوهنا مل تبلغ سن السادسة  هتك عرض 
عرشة من عمرها حيث هي مولودة بتاريخ 23 مايو سنة 1965، كام أن اجلاين دون 

* فتوى رقم: 284 سجل: 105 بتاريخ: 27/ 10/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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سن الثامنة عرشة؛ ألنه مولود بتاريخ 19 يونيه سنة 1963، وقد بان من التحقيق 
أن املجني عليها حامل وقد رغب اجلاين يف الزواج منها ووافق والدها، وطلبا من 
قرارا   1980 سنة  يونيه   26 بجلسة  املحكمة  أصدرت  وقد  الزواج،  إمتام  النيابة 
بطلب فتوى بالرأي الرشعي يف مدى إمكان زواج من هو يف سن املتهم بمن هي يف 

سن املجني عليها، وتأجل نظر القضية بجلسة 30/ 10/ 1980 لورود الفتوى.

اجلواب
واملرأة  الرجل  بني  املرشوع  االتصال  قد أحل  اهلل سبحانه وتعاىل  أن  نفيد 
بالزواج؛ إلنشاء األرسة التي هي نواة املجتمع اإلنساين، ومن خالهلا يستمر نسل 
اإلنسان إىل ما شاء اهلل، وقد امتن اهلل عىل الناس هبذه الصلة املرشوعة فقال سبحانه: 
ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل 

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
}َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَة ...{ ]الروم: 21[. ويف مقابل هذا حرم الصلة غري املرشوعة  َوداَّ بَۡيَنُكم ماَّ
رجل  بني  عقد  والزواج  والفساد،  االنحالل  من  لإلنسانية  وقاء  عقوبتها  وأغلظ 
وامرأة حتل له إلنشاء أرسة مرتبطة بحياة مشرتكة متعاونة طلبا للنسل، ويتم بني 
يف  حتققها  اإلسالم  تطّلب  التي  الرشوط  باقي  توافر  مع  وقبول  بإجياب  البالغني 
تلك  بني  من  وليس  ولزومه،  ونفاذه  وصحته  وحمله  العقد  صيغة  ويف  العاقدين، 
للرشيعة  األصلية  املصادر  من  استنباطا  توافرها  الفقهاء  أوجب  التي  الرشوط 
اإلسالمية بلوغ الزوجني سنا معينة وال توثيق العقد يف ورقة رسمية، ولكن التنظيم 
القانوين املنوط بالسلطة الترشيعية يف الدولة قد منع املوثق من مبارشة عقد الزواج 
واملصادقة عليه ما مل تكن سن الزوجة ست عرشة سنة وسن الزوج ثامين عرشة سنة 
وقت العقد -املادة 33/ 2 أ املضافة إىل الئحة املأذونني بالقرار الوزاري الصادر يف 
24 مايو 1956، وقد زيدت هذه املادة يف الئحة املأذونني، بديال للامدة 367 من 
الئحة ترتيب املحاكم الرشعية بالقانون رقم 78 لسنة 1931 التي ألغيت ضمن 
املذكرة  وكانت   .1955 لسنة   629 رقم  بالقانون  الالئحة  هذه  من  امللغاة  املواد 
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اإليضاحية للامدة 367 امللغاة قد أفصحت عن أسباب ترشيعها فقالت: إن عقد 
املعيشة  سعادة  جهة  من  عظمى  منزلة  االجتامعية  احلالة  يف  األمهية  من  له  الزواج 
املنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إمهاله، وقد تطورت احلال بحيث أصبحت 
املعيشة املنزلية تتطلب استعدادا كبريا حلسن القيام هبا، وال تتأهل الزوجة أو الزوج 
لذلك غالبا قبل بلوغ هذه السن، غري أنه ملا كانت بنية األنثى تستحكم وتقوى قبل 
استحكام بنية الصبي وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك يف زمن أقل 
مما يلزم للصبي كان من املناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 16 
سنة. وأضافت املذكرة اإليضاحية أن هذا التحديد إنام تقرر بناء عىل أن من القواعد 
الرشعية أن القضاء يتخصص بالزمان واملكان واحلوادث واألشخاص، وأن لويل 
األمر أن يمنع قضاته عن سامع بعض الدعاوى وأن يقيد السامع بام يراه من القيود 
وهلذه  والضياع،  العبث  من  احلقوق  وصيانة  الناس  وحاجة  الزمان  ألحوال  تبعا 
املربرات جرت أيضا عبارة املادة 99/ 5 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية سالفة 
اإلشارة بأنه: وال تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عرشة 
التقيد هبذه  للناس عىل  الزوج تقل عن ثامين عرشة سنة، وذلك محال  سنة أو سن 
ا أدنى للزواج وعدم اإلقدام عىل إمتام عقود الزواج قبل بلوغها، ملا كان  السن حدًّ
ذلك وكان البنّي أن النص األول يف الئحة املأذونني موجه أصال إىل جهات التوثيق، 
للقضاة  موجه   5  /99 م-  الرشعية  املحاكم  ترتيب  الئحة  يف  اآلخر  النص  وأن 
للمنع من سامع دعوى الزوجية، وأهنام هبذا االعتبار ال يمسان العقد إذا تم مستوفيا 
أركانه ورشائطه الرشعية؛ ألن كال منهام ليس نصا موضوعيا واردا يف بيان ماهية 
عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحا، فال يسوغ االدعاء بأن مسألة السن أصبحت 
بمقتىض كل منهام ركنا أساسيا يف عقد الزواج كام قد يتوهم، وإنام هو هني موجه 
فقط إىل املوظف الذي يبارش حترير وثائق عقد الزواج بحكم وظيفته بأال يقوم هبذه 
املهمة إال ملن يكونون قد بلغوا تلك السن من الذكور واإلناث، وموجه أيضا فقط 
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كان  إذا  النسب  عدا  آثارها  بأخذ  أو  بالزوجية  الدعوى  يسمع  بأال  القايض  إىل 
الزوجان أو أحدمها دون تلك السن وقت رفع الدعوى. وإذا كان مقتىض ما تقدم 
الفقه  كتب  من  املفصلة يف موضعها  جرى برشوطه  متى  الزواج رشعا  انعقاد  أن 
أو أحدمها  الزوجني  بلوغ  يتوقف عىل  التنويه بمجملها ال  اإلسالمي والتي سبق 
سنا معينة، وأن حتديد سن الزوجة بست عرشة سنة، وسن الزوج بثامين عرشة سنة 
جاء يف الئحة املأذونني يف ذاته وبمربراته أمرا تنظيميا وليس حكام موضوعيا من 
ما يمس موضوع  وأن كل  انعقاده وصحته،  الزواج وال من رشوط  أحكام عقد 
العقد حمكوم بأرجح األقوال يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة إعامال للامدة 280 من 
الئحة ترتيب املحاكم الرشعية، وملا كان من القواعد الرشعية املستقرة املتفق عليها 
املحظورات  تبيح  الرضورات  وأن  يزال  الرضر  أن  عموما  اإلسالمي  الفقه  يف 
وأصلهام الترشيعي احلديث الرشيف الذي رواه مالك يف املوطأ عن عمرو بن حييى: 
»ال رضر وال رضار«. وكان من تطبيقاهتام ما استنبطه الفقهاء من أنه إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمهام رضرا بارتكاب أخفهام، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة 
قدم دفع املفسدة أو بعبارة أخرى: دفع املفاسد مقدم عىل جلب املصالح -األشباه 
والنظائر البن نجيم املرصي احلنفي يف القاعدة اخلامسة- وملا كان مؤدى القاعدة 
التنظيمية املقررة يف الئحة املأذونني املادة 23/ 2 - 1 أ سالفة الذكر أن ال يثبت 
نسب احلمل الذي كان ثمرة اعتداء املتهم واتصاله باملجني عليها باعتبار أن هذا 
احلمل نشأ من الزنا، وكان يف هذا أبلغ الرضر بذلك اجلنني، بل وفيه تشجيع عىل 
العالقات اجلنسية غري املرشوعة بام تستتبعه من أبناء غري رشعيني، واالنحراف عن 
يتعذر  التي قد  الرشعية قضاء عىل مستقبل األنسال اإلنساين، هذا فوق األرضار 
الرشعية  القواعد  مقتىض  كان  وملا  واجتامعيا،  أرسيا  عليها  السيطرة  أو  حرصها 
يف  الواردة  باملعايري  الرضر  هذا  دفع  وجوب  اإلشارة  سالفة  العامة  املوضوعية 
الرشيعة اإلسالمية حتتم للفصل يف احلادثة املطروحة، املقارنة بني املفاسد املرتتبة 
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عىل تقابل وتعارض أمرين مها: إغفال قاعدة سن الزواج التنظيمية حتى ال يضيع 
نسب احلمل املستكن فعال يف أحشاء املجني عليها، مع ما له من آثار أخرى وإعامل 
احلمل  نسب  إضاعة  وبالتايل  الواقعة،  هذه  طريف  لزواج  عقد  ومنع  القاعدة  تلك 
وإشاعة باقي األرضار املرتتبة عىل ذلك، وباملقارنة نستبني أهيام أكرب رضرا، حتى 
يرتكب أخفهام، أو أهيام مفسدة واآلخر مصلحة حتى نقدم دفع املفاسد عىل جلب 
خطرا  أعظم  النسب  إضاعة  ألن  امليزان؛  يف  يتعادالن  ال  أهنام  شك  وال  املصالح. 
وأبعد أثرا يف اإلرضار باجلنني وأمه املجني عليها نفسيا واجتامعيا بل وعىل أرسهتا 
واملجتمع من إغفال إعامل القاعدة التنظيمية اخلاصة بتحديد سن الزواج املوجهة 
أو  تأويلها  أو  النصوص  تفسري  يف  له  والية  ال  الذي  التوثيق  به  املنوط  إىل  أصال 
املفاضلة بينها ثم إعامهلا أو إغفاهلا، وملا كان دفع هذه املفسدة مقدما عىل جلب تلك 
املصلحة -رشط السن- كان إثبات نسب هذا احلمل ودفع املفاسد األخرى املرتبطة 
بتضييعه أوىل باحلامية والتقدمة، وملا كان إثبات هذا النسب إنام يتبع انعقاد زواج 
إليه  احلمل  هذا  بنسبة  اإلقرار  وقانونا  رشعا  منه  ليقبل  عليها،  املجني  من  املتهم 
واكتسابه أبوته، وملا كان كل من اجلاين واملجني عليها قد بلغا بالعالمات الرشعية، 
وهي اإلنزال واإلحبال للفتى واحلبل للفتاة، وذلك وارد بثبوته يف مدونات هذه 
نطاق  يف  عاقلني  كانا  متى  رشعا،  الزواج  عىل  للتعاقد  بذاتيهام  أهال  كانا  الواقعة 
أرجح األقوال يف فقه مذهب أيب حنيفة، ذلك أن التكاليف الرشعية منوطة أصال 
هبذا البلوغ الطبيعي، وإن كان الرشد املايل غري مرتبط هبذا النوع من البلوغ بل بسن 
معينة قدرها فقهاء الرشيعة باعتبار أن إدارة األموال تعتمد اخلربة والبرص بطرق 
لَُكۡم   ُ ٱللاَّ َجَعَل  ٱلاَِّت  ۡمَوٰلَُكُم 

َ
أ َفَهآَء  ٱلسُّ تُۡؤتُواْ  }َوَل  واالستثامر  التعامل 

ۡمَوٰلَُهۡم{ ]النساء: 
َ
قَِيٰٗما{ ]النساء: 5[، }فَإِۡن َءانَۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إَِلِۡهۡم أ

6[. وإذا كان ذلك كان إعامل القواعد الرشعية املوضوعية املشار إليها بإجراء عقد 

زواج هذين احلدثني يف اعتبار قانون األحداث هو الواجب باعتبار أن رضرا بليغا 
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له آثاره االجتامعية والرشعية قد وقع، ويملك القايض بحكم واليته العامة رفعه 
اجلاين  زواج  عقد  منع  عىل  ترتتب  التي  املفاسد  بني  واملقارنة  النصوص  بتفسري 
واملجني عليها، مع الرغبة املبداة من كل منهام وموافقة أرستيهام، وبني آثار إغفال 
قاعدة قانونية تنظيمية ال ارتباط هلا بأركان عقد الزواج ورشوطه يف اإلسالم، وهذا 
عىل  مقدم  وغريه  النسب  كتضييع  املفاسد  ودفع  املفسدة،  دفع  لرضورة  اإلغفال 
جلب املصالح كتطبيق قاعدة سن الزواج التنظيمية، هذا ولعلل فيام رواه اإلملام 
تزوجها،  ثم  بامرأة  زنى  عمن  احلد  إسقاط  يف  حنيفة  أيب  اإلمام  عن  يوسف  أبو 
واعتبار جمرد هذا االتصال شبهة تدرأ احلد ما دامت قد أتبعت بعقد الزواج -بدائع 
اهلداية  القدير للكامل بن اهلامم عىل  الصنائع للكاساين جزء 7 صفحة 62، وفتح 
كانت  الرواية -وإن  املستفاد من هذه  احلكم  لعل يف هذا  جزء 4 صفحة 159- 
ليست الوحيدة يف موضوعها- إشارة إىل منهج هؤالء األعالم من فقهاء اإلسالم 
قاعدة  أية  أن  يف  ريب  وال  بالشبهات،  احلدود  ودرء  املفاسد  دفع  إىل  املسارعة  يف 
ويوقف  بالشبهة  تدرأ  التي  اهلل  حدود  عىل  حصانتها  يف  تعلو  ال  تنظيمية  قانونية 
تنفيذها عند الرضورة حتقيقا ملصالح الناس التي منها درء املفاسد، هذا وإذا ارتأت 
املحكمة إغفال قاعدة سن الزواج الواردة يف املادة 33/ 2 أ من الئحة املأذونني 
كان عليها أن تبارش هي عقد تزويج طريف هذه الواقعة عقدا قوليا بإجياب وقبول 
رشعيني بحضور الشهود، ويوثق يف حمرضها، وأن تستوثق فيه بعد متام العقد بإقرار 
رصيح صحيح من اجلاين بأبوته هلذا احلمل ونسبته إليه وتوثيقه ما يتبع العقد من 
صداق وإقرار الطرفني بالدخول احلقيقي بينهام واملعارشة؛ ليصبح املحرض وثيقة 
رسمية يف ثبوت هذه الزوجية والنسب وآثارمها وال جيوز تكليف املوثق -املأذون- 
بإثبات هذه الزوجية؛ ألن النص القانوين بالنسبة له قائم ال والية له يف إغفاله، وإنام 

الوالية يف هذا للمحكمة التي تنظر الدعوى. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��س�����ت�هت
��مج �ل��ج �ت�ج وا �ل�د ��ج ا ��ت�لا ��ج �ت �مع ا

وا�ج �عر��ج �ج
املبـــــادئ

1- اللزواج املكتلوب يف ورقلة عرفية صحيح رشعلا إذا اسلتوىف أركانه ورشوطه 
املقررة يف الرشيعة اإلسالمية من وقت انعقاده.

2- علىل الزوجلني توثيقه رسلميا بإجراء تصادق رسلمي عىل قيلام الزوجية بينهام 
مسندة إىل تاريخ حترير العقد العريف هبذا التاريخ.

3- متلى كان الزوجلان خمتلفلي الديانلة واجلنسلية فاجلهلة املختصلة بالتوثيق هي 
مصلحة الشهر العقاري.

4- العقد العريف غري معرتف به عند التنازع أمام القضاء يف شأن الزواج وآثاره فيام 
عدا نسب األوالد، كام ال تعرتف به اجلهات الرسمية كسند للزواج.

الســـــؤال
قد اطلعنا عىل الكتاب الذي قيد برقم 9 سنة 1981 واألوراق املرافقة له 
املرسلة من سفارة أملانيا االحتادية بالقاهرة باالستفسار عام إذا كان الزواج الذي يتم 

بعقد عريف مصدقا به يف مرص وصحيحا من الناحية الرشعية؟

اجلواب
باإلجياب  بالنطق  يتم  قويل  عقد  اإلسالمية:  الرشيعة  يف  الزواج  أن  نفيد 
والقبول يف جملس واحد باأللفاظ الدالة عليهام الصادرة ممن هو أهل للتعاقد رشعا 
يكون  وأن  الزوجان مسلمني،  كان  إذا  بالغني عاقلني مسلمني  بحضور شاهدين 
الطرفني  من  قيلت  التي  األلفاظ  أن  فامهني  والقبول  لإلجياب  سامعني  الشاهدان 

* فتوى رقم: 288 سجل: 105 بتاريخ: 19/ 1/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الرشيعة  املقررة يف  بأركانه ورشوطه  العقد  وإذا جرى  زواج،  ألفاظ عقد  أمامهام 
كان صحيحا مرتبا لكل آثاره، أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثباته رسميا لدى 
املوظف العمومي املختص فهو أمر أوجبه القانون صونا هلذا العقد اخلطري بآثاره 
أو من غريمها، ومحال  الزوجني  انعقاده سواء من أحد  بعد  عن اإلنكار واجلحود 
ترتيب  الئحة  من   99 املادة  منعت  العقد  هلذا  الرسمي  التوثيق  إمتام  عىل  للناس 
املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 املحاكم من سامع دعوى 
وثيقة  بمقتىض  إال  اإلنكار  عند  للزوجني  عليها  املرتتبة  احلقوق  أحد  أو  الزوجية 
زواج رسمية، فإذا كان عقد الزواج املسؤول عنه قد تم عىل الوجه املبني بصورته 
الضوئية)1) بعد نطق طرفيه باإلجياب والقبول يف جملس واحد باأللفاظ الدالة عىل 

)1) نص عقد الزواج العريف كاآليت:
عقد زواج

إنه يف يوم األربعاء املوافق 7 مارس سنة 1979م.
فيام بني كل من:

1- السيد/ م. ي. أ. م. املقيم بالزمالك، قسم قرص النيل، من مواليد القاهرة، مسلم الديانة، زوج، طرف 
أول.

2- السيدة/ ن. أ. ف. واملقيمة يف نفس العنوان السابق، مسيحية الديانة، أملانية اجلنسية، زوجة، طرف ثان.
وقد أقر الطرفان بأهليتهام للتعاقد والترصف وخلومها من كل مانع رشعي، واتفقا أمام الشهود املذكورين هبذا 

العقد وبعد تالوته باللغة األملانية عىل الطرف الثاين »الزوجة« -عىل ما يأيت:
أوال: يقر الطرف األول بعد إجياب وقبول رصحيني بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاين زواجا رشعيا عىل 

كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعمال بأحكام الرشيعة اإلسالمية.
كام تقر الطرف الثاين بعد إجياب وقبول رصحيني بأهنا قد قبلت الزواج من الطرف األول زواجا رشعيا عىل 

كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعمال بأحكام الرشيعة اإلسالمية مع احرتام الديانة املسيحية.
ثانيا: اتفق الطرفان عىل صداق قدره مائة جنيه مرصي دفع من الطرف األول بمجلس هذا العقد ليد الطرف 

الثاين.
تام وعمال بأحكام الرشيعة اإلسالمية مع  الزواج برضا  بأهنا قد قبلت هذا  الثاين رصاحة  الطرف  ثالثا: تقر 

احتفاظها بديانتها املسيحية.
رابعا: قبل الطرفان مجيع أحكام هذا العقد بام تقيض به الرشيعة اإلسالمية وما قد يرتتب عليه من آثار قانونية 

وخاصة البنوة إذ إن ألوالدمها من هذا الزواج مجيع احلقوق الرشعية والقانونية ِقَبَلهام.
توثيق هذا  اختاذ إجراءات  للعمل بموجبها حلني  بيد كل طرف نسخة  العقد من نسختني  خامسا: حترر هذا 
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آثاره  مرتبا  صحيحا  كان  االنعقاد  رشوط  باقي  ذاته  الوقت  يف  وتوفرت  الزواج 
الرشعية من حل املعارشة بني الزوجني وثبوت نسب األوالد برشوطه والتوارث 
الزواج  إلثبات  الزم  أمر  التوثيق  هذا  ولكن  الرسمي،  التوثيق  عىل  توقف  دون 
عند االلتجاء إىل القضاء ال سيام إذا أنكره أحدمها، إذ قد استوجب نص القانون 
املرقوم لسامع دعوى الزوجية عند اإلنكار وجود الوثيقة الرسمية، وفضال عن هذا 
فإن اجلهات الرسمية ال تقبل عقد الزواج كسند إال إذا كان موثقا رسميا، واجلهة 
العقاري  الشهر  التوثيق بمصلحة  بتوثيقه يف مثل هذه احلالة هي مكتب  املختصة 
رسميا  توثيقه  وعليهام  واجلنسية،  الديانة  يف  خمتلفان  الزوجني  هذين  أن  باعتبار 
بإجراء تصادق رسمي عىل قيام الزوجية بينهام مسندة إىل تاريخ حترير العقد العريف 
هبذا التاريخ، ملا كان ذلك يكون الزواج املكتوب يف ورقة عرفية صحيحا رشعا إذا 
استوىف أركانه ورشوطه املقررة يف الرشيعة اإلسالمية من وقت انعقاده وهو غري 
معرتف به عند التنازع أمام القضاء يف شأن الزواج وآثاره فيام عدا نسب األوالد، 
كام ال تعرتف به اجلهات الرسمية كسند للزواج. وتقبلوا مع خالص التحية سالم 

اهلل ورمحته وبركاته.

الزواج رسميا وطبقا ألحكام القانون الوضعي جلمهورية مرص العربية.
وذلك بشهادة كل من:

1- م. أ. ي.
2- م. و. أ.

)2( الطرف الثاين )الزوجة( )1( الطرف األول )الزوج(   
توقيع توقيع       
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وا�ج  �د �ج
�ج �ع����ت

أ
�ا �ت �م����ر �ج��سش

���ا ��ج �ل���م�ع�����ل ��ج ��د ا �ا
�ل����ت ا

��ج��ج �ا حج
أ
الا

املبـــــادئ
1- توثيق عقود الزواج وإشلهادات الطالق والرجعة والتصادق عىل ذلك خيتص 

به املأذونون بالنسبة للمرصيني املسلمني.
2- خيتص املوثقون املنتدبون باملرصيني غري املسلمني املتحدي الطائفة وامللة.

3 - ختتص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وباألجانب 
املتحدي اجلنسية أيا كانت ديانتهم.

4- حيتج بزواج األجانب يف مرص متى اسلتوىف الشلكل املحيل بالنسلبة إليهم دون 
نزاع، أما االحتجاج به يف دولة الزوجني أو يف دولة أخرى فيتوقف عىل ما تقيض به 

قواعد اإلسناد يف قانوهنا.
ا تعني إجراء الزواج يف الشلكل املقرر يف القانون  5- إذا كان أحلد الزوجلني مرصيًّ

املرصي، ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التوثيق.
6- لألجانب أن يتزوجوا يف مرص يف الشكل الدبلومايس أو القنصيل حسب قانون 

اجلنسية التي ينتمون إليها.
7- حيتلج باللزواج القنصيل يف مرص ملا دام قد تم يف قنصليلة رصحت هلا حكومة 
ملرص وأذنلت يف مبارشة هذا االختصاص من باب التعامل باملثل عىل ما تشلري إليه 

املادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954.

* فتوى رقم: 293 سجل: 105 بتاريخ: 14/ 4/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية املقيد برقم 120 سنة 
1981 وعىل صورة مذكرة سفارة مجهورية أملانيا االحتادية املرافقة لألوراق بشأن 
القواعد املعمول هبا يف مجهورية مرص العربية فيام خيتص بإبرام عقود زواج األجانب 
يف قنصلية أحد طريف الزواج، إذ سبق أن أفتى حمام مرصي السفارة يف هذا املوضوع 
عن  تربم  التي  الزواج  عقود  رشعية  عدم  عىل  رصاحة  ينص  قانون  يصدر  مل  بأنه 
وال  العقيدة،  أو  اجلنسية  خمتلفي  شخصني  بني  مرص  يف  األجانب  القناصل  طريق 
يوجد شك يف أنه وفقا للقانون رقم 629 الصادر بتاريخ 21 ديسمرب سنة 1955 
اخلاص بالزواج، فإن عقود الزواج التي تربم يف مرص بني أشخاص خمتلفي اجلنسية 
أو الديانة ال يمكن االعرتاف هبا إذا مل تتم أمام أحد مكاتب التوثيق املرصية، وأنه 
طبقا هلذا القانون حتددت اختصاصات املأذونني يف تسجيل عقود الزواج التي تتم 
فقط بني شخصني مرصيني مسلمني، وبالنسبة لعقود الزواج الدينية بني املرصيني 
غري املسلمني متحدي الطائفة وامللة يكون معرتفا هبا إذا ما تم فقط تسجيلها بمكتب 
التوثيق املختص، غري أنه يف حالة اختالف اجلنسية أو ديانة أو ملة أحد الطرفني فإن 
مكاتب التوثيق يف مرص هي اجلهة الوحيدة املختصة بإبرام عقود الزواج. وترتيبا عىل 
هذا فإن كل زواج ال يتم هبذه الصورة ال يمكن االعرتاف بصالحيته ويمكن الطعن 
للطرفني،  بالنسبة  نتائج وخيمة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  الزواج،  يف بطالن مثل هذا 
ونظرا ألمهية هذا املوضوع ورضورة إيضاح التفاصيل املتعلقة به فإن السفارة ترجو 
وزارة اخلارجية مرة أخرى التكرم بإحالته من جديد إىل اجلهات املرصية املختصة؛ 

إلبداء الرأي مع األخذ يف االعتبار فتوى املحامي املرصي املرشوحة عاليه.
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اجلواب
نفيد أنه ترتب عىل صدور القانون رقم 642 لسنة 1955 بإلغاء املحاكم 
الرشعية واملجالس امللية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج بتعديل املادة الثالثة من 
قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتىض القانون رقم 629 لسنة 1955، وجاء 
نص مادته األوىل عىل الوجه التايل: »تتوىل املكاتب -مكاتب التوثيق- توثيق مجيع 
والتصادق  والرجعة  الطالق  الزواج وإشهادات  فيام عدا عقود  املحررات وذلك 
الطائفة  املتحدي  املسلمني  غري  واملرصيني  املسلمني  باملرصيني  اخلاصة  ذلك  عىل 
املسلمني  غري  املرصيني  إىل  بالنسبة  والطالق  الزواج  عقود  توثيق  ويتوىل  وامللة، 
ويضع  العدل،  وزير  من  بقرار  يعينون  منتدبون  موثقون  وامللة  الطائفة  واملتحدي 
واختصاصاهتم  املنتدبني  املوثقني  وظائف  يف  التعيني  رشوط  تبني  الئحة  الوزير 
ومجيع ما يتعلق هبم، وتنفيذا لنص هذه املادة صدر قرار وزير العدل يف 26 ديسمرب 
لسنة 1955 بالئحة املوثقني املنتدبني، وكان قد صدر قبل هذا قرار الوزير بتاريخ 
4 يناير لسنة 1955 بالئحة املأذونني، وقد حددت هاتان الالئحتان اختصاصات 
وواجبات كل من املأذونني واملوثقني املنتدبني عىل الوجه املجمل يف املادة األوىل من 
القانون رقم 629 لسنة 1955 سالفة الذكر، أما واجبات واختصاصات مكاتب 
التوثيق بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات الطالق والرجعة فهي مبينة بذات املادة 
وبالتعديالت األخرى التي طرأت عىل قانون التوثيق وآخرها القانون 103 لسنة 
الطالق  وإشهادات  الزواج  عقود  توثيق  أصبح  النص  ذلك  وبمقتىض   ،1976
املسلمني،  للمرصيني  بالنسبة  املأذنون  به  خيتص  ذلك  عىل  والتصادق  والرجعة 
وخيتص املوثقون املنتدبون باملرصيني غري املسلمني املتحدي الطائفة وامللة، وختتص 
مكاتب التوثيق بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وباألجانب املتحدي اجلنسية أيا كانت 
جنسيتهم  احتدت  سواء  لألجانب  بالنسبة  هناك  يعد  مل  فإنه  ذلك  وعىل  ديانتهم، 
وديانتهم أو اختلفوا سوى شكل واحد جيوز إفراغ زواجهم فيه أال وهو الشكل 
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الذي يتم لدى مكاتب التوثيق، باعتباره الشكل املحيل بالنسبة إليهم، وحيتج بزواج 
األجانب يف مرص متى استوىف الشكل املحيل دون نزاع، أما االحتجاج به يف دولة 
الزوجني أو يف دولة أخرى، فيتوقف عىل ما تقيض به قواعد اإلسناد يف قانوهنا، وإذا 
كان أحد الزوجني مرصيا تعني إجراء الزواج يف الشكل املقرر يف القانون املرصي، 
زواج  عقود  إبرام  جواز  عن  أما  التوثيق،  مكاتب  اختصاص  من  توثيقه  ويصبح 
األجانب يف قنصلية أحد طريف الزواج ومدى حجيته يف مرص فإن الفقرة الثانية من 
املادة احلادية عرشة من اتفاق مونرتو سنة 1938 اخلاص بإلغاء االمتيازات يف مرص 
امللغاة برشط  الدول صاحبة االمتيازات  باآليت: »وهلم -لقناصل  قد جرى نصها 
التبادل- أن يقوموا باألعامل الداخلة يف االختصاصات املعرتف هبا عادة للقناصل 
يف مواد إشهادات احلالة املدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية األخرى والرتكات 
والنيابة عن مواطنيهم الغائبني أمام القضاء ومسائل املالحة البحرية، وأن يتمتعوا 
باحلصانة الشخصية«. وبمقتىض هذا النص يكون لألجانب أن يتزوجوا يف مرص يف 
الشكل الدبلومايس أو القنصيل حسب قانون اجلنسية التي ينتمون إليها؛ ألن بعض 
الدول تعترب الزواج نظاما دينيا كاليونان التي ال جتيز لقناصلها مبارشة عقد الزواج، 
كام أن بعض الدول تستلزم أن يكون الطرفان أو أحدمها تابعا هلا، ملا كان ذلك فإنه 
حيتج بالزواج القنصيل يف مرص ما دام قد تم يف قنصلية رصحت هلا حكومة مرص 
وأذنت يف مبارشة هذا االختصاص من باب التعامل باملثل عىل ما تشري إليه املادة 64 
من القانون رقم 166 لسنة 1954 اخلاص بنظام السلكني الدبلومايس والقنصيل 
إذ  السلكني،  هبذين  اخلاص   1925 يف  الصادر  بالقانون  املرسوم  حمل  حل  الذي 
خّول هذا القانون للمرصيني يف اخلارج أن يعقدوا زواجهم يف الشكل الدبلومايس 
أو القنصيل لدى ممثيل مرص يف الدول األجنبية مع مراعاة االتفاقات واملعاهدات 
الدولية والعرف الدويل، وأال تتعارض هذه االختصاصات مع قوانني البالد التي 
يعملون فيها، وأن يكون الزوجان مرصيني أو أحدمها مرصيا عىل أن يؤخذ مقدما 
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عقد  صدر  وإذا  مرصيا.  الزوجني  أحد  كان  إذا  ما  حالة  يف  اخلارجية  وزارة  رأي 
املرصية  احلكومة  من  هلم  املأذون  مرص  يف  املعتمدين  القناصل  أحد  لدى  الزواج 
هبذا االختصاص من باب التعامل باملثل كان صادرا من جهة خمتصة قانونا ما دام 
العام واآلداب يف مرص،  النظام  القنصل ويف حدود  مستوفيا لرشوط قانون دولة 
وجيري اعتامده والتصديق عىل شكله القانوين من اجلهة املنوط هبا أعامل القناصل 
املعتمدين يف مرص، وخيضع العقد الذي جيرى لدى أحد القناصل األجانب املرصح 
هلم بإجراء عقود الزواج لرقابة القضاء رقابة موضوعية إذا كان الزوجان مسلمني 
أو أحدمها مسلام باعتبار أن خمالفة رشوط عقد الزواج وأركانه املقررة يف الرشيعة 
اإلسالمية متس النظام العام، هذا ومتى كان أحد طريف عقد الزواج مرصيا مل جيز 
ألحد القناصل األجانب إجراء عقد الزواج، بل يتعني إجراؤه وتوثيقه يف مكتب 

التوثيق. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ج�ج�ه ���ا ا � ��ج
�ج �ل �ج���م��ج �ج �ل�حج وا�ج ا ح��ل�م �ج

املبـــــادئ
1- نلص فقهلاء املذهلب احلنفي علىل أن من زنى باملرأة حرمت عليله أمها وبنتها 
وجدهتلا، وحترم املرأة املزين هبا عىل آباء اللزاين وأجداده وإن علوا، وعىل أبنائه وإن 

نزلوا.
2 - أثبت الفقه احلنفي للزنا حرمة املصاهرة كالزواج، وهو مذهب أمحد بن حنبل.
3 - ذهلب الفقه الشلافعي قلوال واحدا إىل أنه ال حرمة ملاء الزنا بدليل انتفاء سلائر 
أحكام النسب من إرث وغريه، ولكن يكره نكاحها خروجا من خالف من حرمها، 

وهو مشهور عن مالك.
4 - حيلل لواللد الزاين تلزوج الفتاة التي زنى هبا ابنه ولو كانلت حامال منه، وعقده 

عليها صحيح، كام يقول الشافعية، واملشهور عن مالك، ويكون الولد للفراش.

الســـــؤال
 1981  /192 املقيد  اإلسالم  منرب  جملة  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
املتضمن أن فتاة محلت سفاحا، واهتمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، 
عىل  املتهم  ووالد  الفتاة  هذه  بني  تصادق  بعمل  القران  بعقد  املأذون  قام  وفعال 
زواجهام. والسؤال: هل هذا العقد صحيح أو غري صحيح؟ وإذا صح، فام حكم 

نسب هذا اجلنني؟

* فتوى رقم: 296 سجل: 105 بتاريخ: 20/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، تقيض املادة 280 
من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، واملادة 
ألرجح  طبقا  األحكام  تصدر  بأن   1955 لسنة   462 رقم  القانون  من  السادسة 
املحاكم  قانون  فيها  ينص  التي  األحوال  عدا  ما  حنيفة  أيب  مذهب  من  األقوال 
الرشعية عىل قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر األحكام طبقا لتلك القواعد، 
وبنتها  أمها  عليه  حرمت  بامرأة  زنى  من  أن  عىل  احلنفي  املذهب  فقهاء  نص  وقد 
وجدهتا، وحترم املرأة املزين هبا عىل آباء الزاين وأجداده وإن علوا، وعىل أبنائه وبناته 
وإن نزلوا. -اهلداية ورشوحها صفحة 365 وما بعدها جزء 2، وبدائع الصنائع 
كالزواج،  املصاهرة  حرمة  للزنا  احلنفيني  فقه  أثبت  وهبذا   -256 صفحة   2 جزء 
وهذا الرأي منقول عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن احلصني وجابر 
وعطاء  وطاوس  واألوزاعي  والنخعي  والشعبي  البرصي  واحلسن  وعائشة  وأيب 
وجماهد وسعيد بن املسيب وسليامن بن يسار والثوري وإسحاق بن راهويه، وهو 
مذهب أمحد بن حنبل فقد نص اخلرقي: »عىل أن وطء احلرام حمرم كام حيرم وطء 
احلالل والشبهة«. وقال ابن قدامة يف املغني رشحا هلذا يعني أنه: »يثبت به حتريم 
املصاهرة فإذا زنى بامرأة حرمت عىل أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها« -جزء 
7 مع الرشح الكبري صفحة 482 وما بعدها- ويف بداية املجتهد البن رشد املالكي 
-جزء 2 صفحة 28 يف املسألة الرابعة من مسائل حرمة املصاهرة- قال: »اختلفوا 
أو  الوطء يف نكاح صحيح  التحريم يف هؤالء ما يوجب  الزنا هل يوجب من  يف 
أمها  نكاح  حيرم  ال  باملرأة  الزنا  الشافعي:  فقال  احلد؟  فيه  يدرأ  الذي  أعني  شبهة 
وال ابنتها، وال نكاح أيب الزاين هلا وال ابنه. وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي: 
م الزنا ما حيرم من النكاح. وأما مالك ففي املوطأ عنه مثل قول الشافعي أنه ال  حيرِّ
حيرم، وروى ابن القاسم مثل قول أيب حنيفة أنه حيرم، وقال سحنون وأصحاب 
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مالك خيالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إىل ما يف املوطأ. وقال ابن جزي املالكي 
يف القوانني الفقهية -صفحة 231-: »يعترب يف التحريم بالصهر النكاح احلالل أو 
الذي فيه شبهة أو اختلف فيه، فإن كان زنا حمضا مل تقع به حرمة املصاهرة كمن 
زنى بامرأة فإنه ال حيرم تزوجيها عىل أوالده يف املشهور وفاقا للشافعي خالفا أليب 
حنيفة، إال أن يف املدونة: »من زنى بأم امرأته فارقها خالفا ملا يف املوطأ«. وذهب 
الفقه الشافعي قوال واحدا إىل أنه ال حرمة ملاء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب 
من إرث وغريه، ولكن يكره نكاحها خروجا من خالف من حرمها -صفحة 356 
جزء 3 من اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع مع حاشيته حتفة احلبيب يف املحرمات يف 
النكاح- ونقل ابن قدامة يف املغني -جزء 7 صفحة 515 مع الرشح الكبري- قال: 
»وإذا زنت امرأة مل حيل ملن يعلم نكاحها إال برشطني: أحدمها: انقضاء عدهتا فإن 
محلت من الزنا فقضاء عدهتا بوضعه، وال حيل نكاحها قبل وضعه، وهبذا قال مالك 
نكاحها  قال: حيل  األخرى  أيب حنيفة، ويف  الروايتني عن  أحد  يوسف وهو  وأبو 
ويصح وهو مذهب الشافعي؛ ألنه وطء ال يلحق به النسب فلم حيرم النكاح كام 

لو مل حتل.
والشافعي  ومالك  حنيفة  أبو  وقال  الزنا.  من  تتوب  أن  الثاين:  والرشط 
ال يشرتط ذلك. ملا كان ذلك كان العقد املسؤول عنه صحيحا وفقا لفقه مذهب 
اإلمام الشافعي واملشهور عن مالك باعتبار أنه حيل لوالد الزاين تزوج هذه الفتاة 
التي زنى هبا ابنه ولو كانت حامال منه، ويقع العقد باطال يف فقه مذهب اإلمامني 
أيب حنيفة وأمحد ورواية عن مالك ومن قال ذلك من الصحابة والتابعني عىل نحو 
ما سبق بيانه. ومتى صح العقد كام يقول الشافعيون واملشهور عن مالك كان الولد 
يتعني  هنا  احلنفيني كام سبق. ومن  فقه  القضاء هو  الذي عليه  كان  للفراش، وإن 
الزواج منها وفاقا ملذهب الشافعي، وإن كان  التعهد عليه بقبوله  االحتياط بأخذ 

األحوط واألوىل تزوجيها ملن زنى هبا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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هت
أ
�ل���مرا �ع��هت ا
املبـــــادئ

1- كل ما ال جيوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة، جيب سرتها وحيرم كشفها.
2- علورة امللرأة بالنسلبة للمحارم ما علدا مواضع الزينلة الباطنة ملن مثال األذن 
والعنق والشلعر والصلدر والذراعني والسلاقني أما ما عدا ذلك، فلال جيوز إبداؤه 

مطلقا إال للزوج.
3- زوج األخلت أجنبلي عن أخت زوجته، ال حيل له كام ال حيل هلا أن تبدي أمامه 

إال الزينة الظاهرة التي هي الوجه والكفان.
4- ال فرق بني دخول األخ عىل زوجة أخيه، وبني دخول الرجل عىل أخت زوجته 

يف كون كل منهام أجنبي عن اآلخر.

الســـــؤال
املقيد  أملانيا االحتادية  املركز اإلسالمي كولونيا  اطلعنا عىل كتاب سكرتري 
برقم 189 سنة 1981، وقد جاء به: املفهوم لدينا أن زوج األخت ليس من املحارم 
الذين ذكرهم اهلل يف سورة النور، وقد أجازت سورة النور يف القرآن الكريم أن تضع 
املرأة حجاهبا أمام عبدها، كام أجازت وضع احلجاب عند حترير العبد أو مكاتبته، 
فهل جيوز بالنسبة لزوج األخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طاملا أن 
أختها -زوجته- عىل قيد احلياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت 

أختها باعتبار أهنا أصبحت حال له؟

* فتوى رقم: 302 سجل: 105 بتاريخ: 16/ 8/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق..
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اجلواب
بَۡصٰرِهِناَّ َوَيۡحَفۡظَن 

َ
قال اهلل سبحانه: }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

 ۖ ٰ ُجُيوبِِهناَّ فُُروَجُهناَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهناَّ إِلاَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِناَّ َعَ
ۡو 

َ
ۡبَنآئِِهناَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهناَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهناَّ أ

َ
َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهناَّ إِلاَّ ِلُُعوَلِِهناَّ أ

ۡو َما 
َ
ۡو نَِسآئِِهناَّ أ

َ
َخَوٰتِِهناَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهناَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهناَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهناَّ أ

َ
أ

ِيَن  ۡفِل ٱلاَّ ٱلّطِ وِ 
َ
أ ِمَن ٱلرَِّجاِل  ۡرَبةِ  ٱۡلِ ْوِل 

ُ
أ ٰبِعَِي َغۡيِ  ٱلتاَّ وِ 

َ
أ يَۡمُٰنُهناَّ 

َ
أ َملََكۡت 

ُيۡفَِي ِمن  َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهناَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل  ٱلّنَِسآءِۖ  َعۡوَرِٰت   ٰ َعَ َيۡظَهُرواْ  لَۡم 

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلاَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]النور: 31[. 
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللاَّ زِينَتِِهناَّ

يف هذه اآلية الكريمة بيان ما جيوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما ال جيوز، ومن حيل 
هلا أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: }َوَل ُيۡبِديَن 
{، مرتني يف هذه اآلية األوىل بقوله تعاىل: }َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهناَّ إِلاَّ َما  زِينََتُهناَّ
ِمۡنَها{  َظَهَر  }َما  ِمۡنَها{ وقد اختلف العلامء يف حتديد املقصود بكلمة:  َظَهَر 
وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الرضورة من غري قصد، أو يكون ما جرت 
السلف من  أكثر  أثر واشتهر عن  الظهور؟ وقد  فيه  بإظهاره وكان األصل  العادة 
عن  اشتهر  فقد  الثاين،  الرأي  والتابعني  عليهم-  اهلل  -رضوان  الصحابة  فقهاء 
الكحل واخلاتم،  ِمۡنَها{  َظَهَر  }َما  تفسري:  قاال يف  أهنام  أنس  ابن عباس وعن 
وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهام ومها الوجه والكفان، وهذا ما أميل 
لألخذ به؛ ألن إظهار)1) الوجه والكفني رضورة للتعامل وقضاء املصالح، وألن 
أو تعول أوالدها، كام أشار  التي قد خترج لكسب قوهتا  يف سرتمها حرجا للمرأة 
}َوَل  الثانية:  الرازي يف تفسريه، وقوله سبحانه يف اآلية للمرة  إىل هذا الفخر)2) 
القول حث للنساء وهني للمؤمنات عن  {. هذا  ِلُُعوَلِِهناَّ إِلاَّ  زِينََتُهناَّ  ُيۡبِديَن 
)1)  هبذا قال املفرسون الطربي والقرطبي والزخمرشي والرازي والشوكاين يف فتح القدير، وغريهم يف تفسري 

هذه اآلية.
)2)  صفحة 205، 206 جزء 23.
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الزينة اخلفية من أجسادهن كزينة األذن والشعر والعنق والصدر والساق  كشف 
الوجه والكفني فقط كام  إبداء  الرجال، حيث رخص اهلل هلا يف  أمام األجنبي من 
يف افتتاح اآلية: }إِلاَّ َما َظَهَر ِمۡنَها{. وقد استثنت اآلية من حظر إبداء الزينة 

اخلفية اثني عرش صنفا من الناس هم:

1- بعولتهن: أي أزواجهن، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك 
املرأة، ويف احلديث)1): »احفظ عورتك إال من زوجتك«.

إذ  واألخوال  واألعامم  ألم  أو  ألب  األجداد  فيهم  ويدخل  آباؤهن:   -2
الصنفان األخريان بمنزلة اآلباء عرفا، ويف احلديث)2): »عم الرجل صنو أبيه«.

3- آباء أزواجهن: فقد صار هلم حكم اآلباء بالنسبة هلن حيث وقع التحريم 
ۡصَلٰبُِكۡم{ ]النساء: 23[. 

َ
ِيَن ِمۡن أ ۡبَنآئُِكُم ٱلاَّ

َ
بقوله تعاىل: }وََحَلٰٓئُِل أ

4- أبناؤهن: ومثلهم فروع هؤالء األبناء وذريتهم ذكورا وإناثا.

5- أبناء أزواجهن: لرضورة االختالط احلاصل يف العرشة واملنزل؛ وألهنا 
صارت بمثابة األم فهي حمرمة عىل هؤالء األبناء بقوله تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ َما 

نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِلاَّ َما قَۡد َسلََف{ ]النساء: 22[.
6- إخواهنن: سواء أكانوا أشقاء أو من األب أو من األم.

7- بنو إخواهنن: للتحريم الواقع مؤبدا بني الرجل وعمته.

8- بنو أخواهتن: ألن حرمة اخلالة عىل الرجل أبدية أيضا بنص آية التحريم 
يف القرآن.

)1)  أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن األربعة واحلاكم والبيهقي. البيان والتعريف بأسباب ورود احلديث 
جزء 1 صفحة 99.

)2)  رواه مسلم.
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9- نساؤهن: أي النساء املتصالت هبن نسبا أو دينا، أما املرأة غري املسلمة 
فال جيوز هلا أن ترى من زينة املرأة املسلمة ما خفي بل جيوز أن ترى ما أبيح للرجل 

األجنبي رؤيته عىل أصح األقوال.

10- ما ملكت أيامهنن: أي عبيدهن وجوارهين؛ ألن اإلسالم ضم هؤالء 
إىل األرسة فصاروا كأعضائها، وقد خص بعض األئمة هذا باإلناث دون الذكور 

من اململوكني)1).

11- التابعون غري أويل اإلربة من الرجال: وهم األتباع واألجراء الذين ال 
شهوة هلم يف النساء لسبب بدين أو عقيل، فال بد من توافر هذين الوصفني: التبعية 
للبيت الذي يدخلون عىل نسائه وفقدان الشهوة اجلنسية، وكام قال القرطبي: من ال 

فهم وال مهة ينتبه هبا إىل النساء.

الذين  الصغار  وهم  النساء:  عورات  عىل  يظهروا  مل  الذين  الطفل   -12
املرأة  لوحظ ظهورها عليهم حرم عىل  ما  فإذا  اجلنسية،  الشهوة  أنفسهم  تثر يف  مل 
إبداء زينتها اخلفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ، ملا كان ذلك كان كل ما ال جيوز 
للمرأة إبداؤه من جسدها عورة جيب سرتها وحيرم كشفها، وكانت عورهتا بالنسبة 
ما عدا  بدهنا  النساء عىل األصح مجيع  املسلامت من  للرجال األجانب عنها وغري 
آية  املذكورين يف  االثني عرش  بالنسبة لألصناف  الوجه والكفني، وكانت عورهتا 
سورة النور)2) تتحد فيام عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال األذن والعنق والشعر 
والصدر والذراعني والساقني التي أبيح إبداؤها هلؤالء األصناف، أما ما وراء ذلك 
أو  المرأة  إبداؤه  جيوز  فال  وراءمها  وما  بينهام  وما  والفخذين  والبطن  الظهر  مثل 
لرجل إال للزوج كام يدل عىل هذا حديث هبز بن حكيم)3) عن جده قال: »قلت: يا 

)1)  تفسري القرطبي جزء 12 صفحة 233، 234 وصفحة 237 وفيه تفصيل.
)2)  اآلية 31.

)3)  سبق خترجيه وانظر البيان والتعريف بأسباب ورود احلديث الرشيف ابن محزة الدمشقي ج 1 ص 99.
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رسول اهلل، عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك، قيل: إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال: إن استطعت أال يرينها 
أحد فال يرينها. قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: اهلل أحق أن يستحيا منه من الناس«. 
هذا وقد قال القرطبي)1): »ملا ذكر اهلل تعاىل األزواج وبدأ هبم ثنى بذوي املحارم 
وسوى بينهم يف إبداء الزينة، ولكن ختتلف مراتبهم بحسب ما يف نفوس البرش فال 
مرية أن كشف األب واألخ عىل املرأة أحوط من كشف ابن زوجها وختتلف مراتب 
ما يبدى هلم فيبدى لألب ما ال جيوز إبداؤه البن الزوج«. ويف موضع)2) آخر قال: 
»واهلل تعاىل قد حرم املرأة عىل اإلطالق لنظر أو لذة ثم استثنى اللذة لألزواج وملك 
اليمني ثم استثنى الزينة الثني عرش شخصا العبد منهم«. وقد تأول بعضهم اآلية 
يف شأن األصناف األخرية فقال: إن التقدير أو ما ملكت أيامهنن من غري أويل اإلربة 
أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال، وإذا كان ذلك وكان زوج األخت مل يرد 
ضمن هذه األصناف االثني عرش كان أجنبيا من أخت زوجته ال حيل له كام ال حيل 
هلا أن تبدي أمامه إال الزينة الظاهرة التي هي الوجه والكفان، ويبني هذا ويؤكده 
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حذر من خلوة املرأة بأمحائها فقال)3): »إياكم والدخول عىل النساء، 
فقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل: أفرأيت احلمو؟ فقال: احلمو املوت«. قال 
املراد غري  آبائه وأبنائه؛ ألهنم حمارم، وإنام  الزوج غري  أقارب  النووي)4): »احلمو: 
املحارم كابن العم؛ ألنه حيل هلا تزوجه لو مل تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل 
فهذا  األجنبي«.  من  باملنع  أوىل  وهو  باملوت  فشبهه  أخيه  بامرأة  األخ  فيخلو  فيه 
النساء واخللوة هبن إال  احلديث الرشيف حيذر -سدا للذرائع- من الدخول عىل 
القرآن الكريم)5) وعىل لسان رسول  أباحها اهلل سبحانه وبينها يف  التي  يف احلدود 

)1)  جزء 12 صفحة 232.
)2)  املرجع السابق ص 237.

)3)  متفق عليه.
)4)  فتح الباري برشح البخاري جزء 9 صفحة 271، 272 يف باب النكاح.

)5)  سورة النساء اآلية 22، 23.
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اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وال فرق بني دخول األخ عىل زوجة أخيه وبني دخول الرجل عىل أخت 
زوجته فهو أجنبي عنها يف كال احلالني، واملحرم عىل زوج األخت هو اجلمع بني 
فالتحريم للجمع ال  ]النساء: 23[   } ۡخَتۡيِ

ُ
ٱۡل َبۡيَ  َتَۡمُعواْ  ن 

َ
}َوأ املرأة وأختها: 

وال  هذا  طالق،  أو  بموت  زوجته  فارق  ما  إذا  له  حتل  أهنا  بدليل  الزواج  ألصل 
قياس يف احلل والتحريم؛ ألن احلكم فيه من اهلل، ال سيام بعد أن دلت اآلية الكريمة 
يف سورة النور وآيات املحرمات يف سورة النساء عىل أن الرجل أجنبي من أخت 
زوجته بمعنى أنه غري حمرم هلا، وأن التحريم إنام يف اجلمع بينها وبني أختها زوجته، 
واتقاء الشبهات لون من الرتبية اإلسالمية التي جاءنا هبا رسول اإلسالم حيث قرر 
هذا املبدأ يف قوله -عليه الصالة والسالم)1)-: »احلالل بني واحلرام بني ]وبني[ ذلك 
أمور مشتبهات ال يدري كثري من الناس أمن احلالل هي أم من احلرام؟ فمن تركها 
استرباء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع احلرام كام أن 
من يرعى حول احلمى)2( أوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهلل 
حمارمه«. وهبذا البيان املستمد من نصوص القرآن والسنة ال حيل للرجل أن يطلع 
من أخت زوجته عىل أكثر من الوجه والكفني كام حيرم عليها متكينه مما وراء هذا 
من جسدها، كام حترم عليهام اخللوة، وال قياس يف هذا املوضع إذ ال قياس ثمت يف 

احلالل واحلرام. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1)  رواه الشيخان عن النعامن بن بشري وهذا اللفظ من رواية الرتمذي.
)2)  احلمى: مكان حمدود حيجزه السلطان لرتعى فيه ماشيته وحدها ويمنع غريها من دخوله.
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ت
� ا �ل���م�د �ت�د ا ���د

و�ج �ت وا�ج د �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- األصل رشعا انعقاد الزواج بالنطق بإجياب وقبول من الزوجني أو وكيليهام، يف 
حضور شاهدين بالغني عاقلني ومع استيفاء باقي الرشوط.

2- توثيلق الزواج رسلميًّا ليلس رشطا يف صحلة العقد ولكنه اسلتيثاق فقط لعدم 
النزاع.

3- الزوجلان اللذان انعقد زواجهام رشعلا بتاريخ 1974/1/1 وأنجبا ولدين يف 
عاملي 75، 79 ثلم قاملا بتوثيق هذا العقلد يف صيغة تصلادق يف 1980/2/28، 
يصبح زواجهام رسلميًّا من تاريخ التصادق، ويكلون الولدان مولودين عىل فراش 

الزوجية الصحيحة رشعا، وترتتب هلام اآلثار الرشعية والقانونية.
4- حتديلد الصلداق وقبضه أو جلزء منه قبل الدخول، أو تأجيلله مجيعه، كل ذلك 
ملرتوك للعلرف واالتفاق، وليس رشطلا يف صحة عقد اللزواج، وترتتب عىل هذا 

العقد مجيع اآلثار الرشعية والقانونية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب السيد رئيس الفرع املايل للمنطقة العسكرية املركزية املقيد 

برقم 304/ 1981 وقد جاء به:

وردت لنا وثيقة زواج وشهادات ميالد املرفق صورها طيه:

1- ومنها يتضح أن س. م. إ. تزوج يف 28/ 2/ 1980 يف حني أن أوالده 
تم اإلنجاب قبل  أنه  1979 أي   /1 1975، ويف 10/   /5 إنجاهبم يف 16/  تم 
الزواج مع العلم أن الزوجة التي تزوجها يف عام 1980 وهي السيدة ص. خ. م. 

* فتوى رقم: 305 سجل: 105 بتاريخ: 17/ 10/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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هي أم للولدين اللذين تم إنجاهبام قبل الزواج، فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية 
ويستحق هلؤالء األوالد غالء معيشة أو يعتربون أوالدا غري رشعيني نتجوا عن عقد 

عريف وليس هلم حقوق قانونية؟
بالقسيمة  تزوج  ح.  س.  م.  خاصة  الزواج  لقسيمة  الثانية  والصورة   -2
الزواج  هذا  يعترب  فهل  صداق  مقدم  بدون  وذلك   1981  /2  /7  /865947
صحيحا رغم إمتامه بدون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق بالتايل رصف 
إعانة زواج؟ نرجو التكرم برسعة اإلفادة الرشعية حتى يمكن اختاذ الالزم. مع وافر 

التحية.
كام اطلعنا عىل األوراق املرافقة:

 12 مؤرخة  زواج  عىل  تصادق  وثيقة  من  رسمية  غري  ضوئية  صورة   -1
مـأذون  يـد  عـىل  ميالدية   1980 سنة  فرباير   28 هجرية   1400 سنة  الثاين  ربيع 
ناحـية عبد السالم عارف تبع حمكمة كوم محادة حمررة بني كل من الزوج س. م. إ. 
والزوجة ص. خ. م. حيث تصادقا عىل قيام الزواج بينهام بصحيح العقد الرشعي 
عىل كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عىل يد فقيه جمهول من تاريخ أول يناير سنة 1974 
وصورتني ضوئيتني من شهاديت ميالد طفلني هلذين الزوجني أحدمها مولود بتاريخ 

16/ 5/ 1975 واآلخر بتاريخ 10/ 1/ 1979 وصورة وثيقة الزواج.
2- من ربيع الثاين سنة 1401 هجرية، 7 فرباير سنة 1981 عىل يد مأذون 
تابع ملحكمة السنبالوين بزواج م. س. ح. و/ ف. ح. م.، وقد جاء هبا أن الصداق 
منه مقدما  يدفع  الزوج ألقرب األجلني ومل  بذمة  قدره 400 جنيه ومجيعه مؤجل 

معجال.
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اجلواب
نفيد أن األصل رشعا أن ينعقد الزواج بالنطق بإجياب وقبول من الزوجني 
أو من وكيليهام أو من أحدمها ووكيل عن اآلخر يف حضور شاهدين بالغني عاقلني 
ومع استيفاء باقي الرشوط، واستحدثت الدولة توثيق الزواج بني املسلمني عىل يد 
املأذون حرًصا عىل ضامن ثبوت هذا العقد عند النزاع، لكن التوثيق ليس رشطا يف 
صحة هذا العقد رشعا وال يتوقف نفاذه وال ثبوت نسب األوالد عىل هذا التوثيق 
أن  األوراق  هذه  واقع  كان  وملا  املأذون-  لدى  الزواج  وثيقة  يف  كتابته  عىل  -أي 
الزوجني قد سبق انعقاد زواجهام رشعا بتاريخ 1/ 1/ 1974 وقد أنجبا ولدهيام 
بعد هذا العقد يف 16/ 5/ 1975 ويف 10/ 1/ 1979، ومن ثم يكون الولدان 
قد ولدا بناء عىل عقد الزواج الصحيح رشعا، ثم إن الزوجني -تنفيذا للقانون- 
 1980  /2  /28 املؤرخة  الوثيقة  تصادق رسمي هبذه  صيغة  يف  العقد  هذا  وثقا 
بل أصبح  تم يف 1/ 1/ 1974  الذي  الرشعي  العقد  التوثيق عىل  يؤثر هذا  وال 
التاريخ رسميًّا بمقتىض وثيقة التصادق وفقا لالئحة املأذونني  هذا العقد من هذا 
والئحة ترتيب املحاكم الرشعية الصادرة باملرسوم رقم 78 لسنة 1931، ملا كان 
ذلك كان هذان الولدان مولودين عىل فراش زوجية صحيحة رشعا وترتتب هلام 

اآلثار الرشعية والقانونية.

ثانيا: أن حتديد الصداق ليس رشطا يف صحة عقد الزواج وكذلك ليس من 
رشوط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول وإنام املطلوب رشعا 
فقط أن يكون للزوجة صداق سواء قبضته مجيعه وقت العقد أو قبضت جزءا منه 
أو تأجل مجيعه وبقي دينا يف ذمة الزوج مليعاد حمدد اتفقا عليه أو أّجاله إىل أقرب 
أو الطالق- كل ذلك مرتوك للعرف واالتفاق وال دخل له يف  األجلني -املوت 
بقوله:  الزوج  ذمة  يف  مهرا  للزوجة  أوجب  سبحانه  اهلل  ألن  الزواج؛  عقد  صحة 
}َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَقٰتِِهناَّ ِنۡلَٗة{ ]النساء: 4[ واملقصود هنا الوجوب يف الذمة، 
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ملا كان ذلك كان اتفاق الزوجني يف العقد الثابت بالوثيقة املحررة يف 7/ 2/ 1981 
بزواج م. س. ح. ع، وف. ح. م. ح، عىل جعل املهر كله مؤجال ألقرب األجلني 
صحيحا نافذا وال خيل بصحة هذا العقد الذي تم بإجياب وقبول رشعيني يف حرضة 
الشهود وثبت بوثيقة رسمية عىل يد املأذون، ومن ثم ترتتب عىل هذا العقد مجيع 

اآلثار الرشعية والقانونية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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و وك�ت��ل�هت
أ
��م��ت��ل�هت ا

أ
هت ا

أ
�ل���مرا �هت ا وا�ج �ج�ع��ج�ا �ل�ج د ا �ج�ع����ت�ا ا
املبـــــادئ

1- أرجح األقوال يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة املرأة 
أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غريها.

2- يشرتط يف حالة الوكالة أن يرصح يف التوكيل بالتزويج.

الســـــؤال
مكتب  لشؤون  العدل  وزارة  وكيل  املستشار  السيد  كتاب  عىل  اطلعنا  قد 
تزويج  عقد  السيدات  إحدى  مبارشة  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  شأن  يف  الوزير 
موكلها األجنبي املقيم خارج البالد وذلك بمناسبة الطلب املقدم من األستاذة/ ف. 
ع. م. املحامية بصفتها وكيلة عن السيد/ م. ر. أ. اللبناين اجلنسية بموجب التوكيل 
والتوثيق.  العقاري  الشهر  لشؤون  العدل  وزارة  وكيل  إىل  صورته  قدمت  الذي 
وقد أوضحت يف طلبها أنه يتعذر عىل موكلها حضور إجراءات توثيق زواجه من 
إياها يف إجراء هذا العقد  اآلنسة: و. أ. أ. املرصية اجلنسية، وأهنا بمقتىض وكالته 

ترغب يف إمتامه وتوثيقه.

اجلواب
نفيد أن فقهاء املسلمني اتفقوا عىل أن للمرأة الرشيدة أن تبارش مجيع العقود 
بنفسها أصيلة أو وكيلة فيام عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا يف مبارشهتا إياه لنفسها 
صحيحا  الزواج  انعقاد  إىل  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  اإلمامان  فذهب  لغريها،  أو 
بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غريها، وذهب األئمة مالك والشافعي 

* فتوى رقم: 314 سجل: 105 بتاريخ: 15/ 12/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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وأمحد وكثري غري هؤالء إىل عدم صحة عقد الزواج الذي تتواله املرأة بنفسها أصيلة 
املرأة وأقوال تصححه  تبارشه  الذي  العقد  أقوال أخرى بوقف  أو وكيلة، وهناك 
كتب  من  حملها  يف  مبسوطة  األقوال  هذه  من  قول  كل  وأدلة  حال،  دون  حال  يف 
باملرسوم  املحاكم الرشعية  ترتيب  املادة 280 من الئحة  املذاهب، وملا كانت  فقه 
بقانون 78 سنة 1931 قد جرى نصها بأن: »تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه 
التي ينص فيها  الالئحة وألرجح األقوال من مذهب أيب حنيفة ما عدا األحوال 
طبقا  األحكام  تصدر  أن  فيها  فيجب  خاصة  قواعد  عىل  الرشعية  املحاكم  قانون 
لتلك القواعد«. ثم جاءت املادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء 
املحاكم الرشعية واملجالس امللية مظاهرة هلذا النص وبإعامله. وكان أرجح األقوال 
يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة املرأة أصيلة عن نفسها 
أو وكيلة عن غريها ملا كان ذلك جاز أن تبارش األستاذة/ ف. ع. م. املحامية عقد 
تزويج موكلها السيد/ م. ر. أ. اللبناين اجلنسية من اآلنسة و. أ. أ. املرصية اجلنسية 
بمراعاة ما يقيض به القانون 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وبرشط أن يكون التوكيل مرصحا فيه بالوكالة يف 
إجراء عقد تزويج املوكل بتلك اآلنسة، فال جيوز التزويج بمقتىض توكيل عام يف 
الترصفات أو عام يف األحوال الشخصية مثال، بل ال بد من التوكيل يف الزواج وفقا 
لنصوص فقه املذهب احلنفي سواء كان التوكيل مطلقا للتزويج من أي زوج دون 
حتديد اسم أو صفة أو مهر، أو كان توكيال مقيدا باسم كام يف هذه الواقعة، ويف حال 
أعلم.  وتعاىل  سبحانه  واهلل  الوكالة.  يف  املوكل  اشرتطه  بام  االلتزام  يتحتم  التقييد 

وتفضلوا مع خالص التحية سالم اهلل ورمحته وبركاته.
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��ج��ك��ت �م���ر و��س���ش
املبـــــادئ

1- املهر جيب للزوجة عىل زوجها بمجرد حصول عقد الزواج الصحيح.
2- بملوت أحد الزوجني موتلا طبيعيا قبل الدخول واخللوة، فإن املهر مجيعه يتقرر 

بذلك للزوجة، وكذلك ما أخذته من زوجها من ذهب وغريه.

الســـــؤال
أن رجال عقد  املتضمن  برقم 771 سنة 1969  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
زواجه عىل فتاة بكر ودفع هلا مهرا وشبكة يقدران بمبلغ 73 جنيها، ثم تويف عنها 
قبل أن يدخل هبا، وأن هلذا املتوىف وارثني آخرين غري زوجته املذكورة مها: والده 
ووالدته، وأهنام يريدان بيان نصيبهام من تركة ابنهام املتوىف حيث مل يرتك تركة سوى 

ما قدمه لزوجته.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
املقرر فقها أن املهر جيب للزوجة عىل زوجها بمجرد حصول عقد الزواج 
الصحيح، ويتأكد وجوبه عىل الزوج بأمور منها: موت أحد الزوجني قبل الدخول 
واخللوة فإذا مات أحد الزوجني موتا طبيعيا قبل الدخول واخللوة، فإن املهر مجيعه 
يتقرر بذلك للزوجة، وكذلك ما أخذته من زوجها من ذهب وغريه يكون ملكا 
هلا كاملهر، ويف حادثة السؤال الزوجة تويف عنها زوجها قبل الدخول هبا فيكون ما 
دفعه هلا زوجها من مهر وشبكة حقا خالصا هلا، ومن ثم ال يعترب تركة مرتوكة عن 

* فتوى رقم: 6 سجل: 108 بتاريخ: 11/ 1/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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املتوىف تقسم بني ورثته تقسيم املواريث، وال يكون لوالديه حق يف مطالبة زوجته 
بام أصبح ملكا وحقا هلا.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 99 -

�ل�ع����ت�د ��ج�ل ا
�ل���س�����ج��ط��ج�هت ��ت هت ا ��ج��ك��ت �ع��ج�د و��ج�ا �ل��س���ش ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - جرى العرف عىل أن الشبكة جزء من املهر، ومن ثم تأخذ حكمه.

2 - ملا دام عقلد الزواج مل يتم بفسلخ اخلطبة أو بوفلاة املخطوبة فمن حق اخلاطب 
رشعا اسرتداد الشبكة.

3 - ال حق لورثة املخطوبة يف يشء من الشبكة رشعا.

الســـــؤال
له  السائل  أن  املتضمن   1970 سنة   31 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت 
املخطوبة وتوفيت إىل رمحة اهلل تعاىل. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف الشبكة 
ورثة  حق  من  أو  اخلاطب  حق  من  هي  وهل  توفيت،  التي  املخطوبة  أخذهتا  التي 

املخطوبة رشعا؟

اجلواب

املقرر رشعا أن اخلطبة ليست عقدا وال زواجا وال يرتتب عليها يشء من 
باعتبارها  العرف  جرى  قد  للمخطوبة  تقدم  التي  والشبكة  والزواج،  العقد  آثار 
جزءا من املهر، وقد جرينا يف اإلفتاء عىل هذا، وما دامت الشبكة قد اعتربت عرفا 
جزءا من املهر فإهنا تأخذ حكمه، واملهر ال يستحق رشعا إال بعقد الزواج فإذا مل 
يتم عقد الزواج بسبب فسخ اخلطبة أو وفاة املخطوبة مثال كام يف احلادثة موضوع 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1970  /1  /21 بتاريخ:   108 سجل:   16 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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السؤال فإنه يكون للخاطب رشعا احلق يف أن يسرتد ما قدمه ملخطوبته من شبكة؛ 
ألهنا جزء من املهر كام سبق، وال حق لورثة املخطوبة يف يشء من الشبكة املذكورة 

رشعا.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ج�ج�ه ���ا ا �ل �ج���م��ج �ع����ت�د ���ل���ت �ل�حج وا�ج ا ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1 - حيرم عىل األب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل هبا أم مل يدخل.
2 - بوفاة االبن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا هلا، وال يعترب تركة موروثة عنه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 85 سنة 1970 املتضمن أن ابنا له كان قد 
تزوج بعقد صحيح رشعا بعد أن أوىف زوجته مهرها، ولكنه تويف إىل رمحة اهلل تعاىل 

قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل يف التزوج من زوجة ابنه املذكور.
وطلب اإلفادة عام إذا كان حيل له رشعا أن يتزوجها، أم ال، وبيان مآل املال 

الذي قدمه ابنه لزوجته، وهل يعترب تركة، أم ال؟
اجلواب

أن  األب  عىل  حيرم  أنه  فاملقرر رشعا  لوالده،  االبن  زوجة  حل  عن  أوال: 
يتزوج بامرأة ابنه سواء كان االبن قد دخل بزوجته أو مل يكن قد دخل هبا؛ إلطالق 
ثانيا:  ]النساء: 23[.  ۡصَلٰبُِكۡم{ 

َ
أ ِمۡن  ِيَن  ٱلاَّ ۡبَنآئُِكُم 

َ
أ }وََحَلٰٓئُِل  تعاىل:  قوله 

عن مآل املال الذي قدمه االبن لزوجته، فاملقرر رشعا أيضا أن املهر ومنه الشبكة 
جيب للزوجة عىل زوجها بمجرد حصول عقد الزواج، ويتأكد وجوبه عىل الزوج 
بأمور منها موته قبل الدخول واخللوة، وطبقا ملا ذكرناه ال حيل للسائل رشعا أن 
يتزوج من زوجة ابنه التي مل يدخل هبا، وال حق له أيضا يف املال الذي قدمه ابنه 
ابنه  بموت  وألنه  عنه؛  موروثة  تركة  يعترب  ال  ألنه  وشبكة؛  مهر  أنه  عىل  لزوجته 
صار حقا خالصا لزوجته. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.
* فتوى رقم: 26 سجل: 108 بتاريخ: 9/ 2/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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وا�ج �ل�ج � �ج�ا را
��ت اأ

املبـــــادئ
1 - إذا أقلر اللوارث بلوارث آخر معله يعامل بإقراره يف حق نفسله إذا ما اسلتوىف 

اإلقرار رشوطه ومل تشبه شائبة.
2 - ال يصح الرجوع يف املال بعد ما تعلق به حق العبد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 20 سنة 1971 املتضمن أن السائلة كانت 
السائلة  زوج  تويف  ثم   1964  /12  /4 بتاريخ  ع.  ح.  م.  املرحوم  من  متزوجة 
1967، وأن للمتوىف املذكور زوجة أخرى تدعى إ. أ.   /4 املذكور بتاريخ 26/ 
ر.، وأنه بعد وفاة املتوىف املذكور اعرتفت زوجته األخرى املذكورة بزوجية السائلة 
الصادر  الوفاة والوراثة  فيه وذلك يف إشهاد  املرياث  إ. ف. ح. للمتوىف وحقها يف 
بتاريخ 30/ 7/ 1967، ثم عادت زوجة املتوىف األخرى املذكورة ورجعت عن 

هذا اإلقرار بعد ذلك.

بعد  املذكور  زوجها  من  مرياثها  يف  الرشعي  احلكم  بيان  السائلة  وطلبت 
اإلقرار  هذا  عن  رجوعها  يصح  وهل  اإلقرار،  هذا  عن  األخرى  الزوجة  عدول 

رشعا، أم ال جيوز هذا الرجوع؟

اجلواب
فيام خيتص بإقرار إ. أ. ر. زوجة املتوىف األخرى بزوجية إ. ف. ح. للمتوىف 
الوارث  بشأن  الفقهاء  نصوص  فإن  عنه  املنوه  والوراثة  الوفاة  إشهاد  يف  املذكور 

* فتوى رقم: 78 سجل: 108 بتاريخ: 17/ 1/ 1971 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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حني يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقراره يف حق نفسه فقط أي يف املال فقط إذا 
الرجوع عن اإلقرار  أما  املقررة رشعا ومل تشبه شائبة،  ما استوىف اإلقرار رشوطه 
الذكر فقد جاء يف كتاب بدائع  الوفاة والوراثة سالف  الثابت يف إشهاد  بالزوجية 
ما  اإلقرار  باب  يف   233 رقم  بالصحيفة  السابع  اجلزء  احلنفي  للكاساين  الصنائع 
رجوع  فيكون  ذلك  وعىل  فيه«،  الرجوع  يصح  فال  العبد  فحق  املال  »فأما  نصه: 
إ.ف، عن إقرارها بصحة زوجية إ.أ، للمتوىف املذكور هذا الرجوع ال ينصب إال 
عىل املال فقط؛ ألن إقرارها كام ذكرنا إنام تعامل به يف حق نفسها فقط أي يف املال 
وال عالقة له بالزوجية، والرجوع يف املال وقد تعلق به حق العبد ال يصح الرجوع 

فيه كام قرر الفقهاء.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ل��ت�������ل��ت�ل وا�ج �ج����ت���م�د ا �ج
املبـــــادئ

1- الزواج مع رشط التحليل لألول صحيح، ويبطل الرشط عند أبى حنيفة وزفر، 
إال أنه يكون مكروها كراهة حتريمية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 481 سنة 1971 املتضمن أن السائل طلق 
زوجته ثالث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمي، وأهنا تزوجت بزوج آخر بقصد 
حتليلها للزوج األول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج اآلخر بعد أن دخل هبا 
دخوال حقيقيا ملدة 25 يوما، فهل حتل له بعد انقضاء عدهتا من الزوج الثاين. وطلب 

بيان احلكم الرشعي فيام ذكره.

اجلواب
اختلف علامء احلنفية فيام إذا رشطت املرأة عىل الزوج الثاين أن يكون زواجها 
حنيفة  أبو  فقال  األول،  الزوج  إىل  العودة  من  متكنها  منه  الغرض  حتليل  زواج  به 
العقد مستوفيا ألركانه ورشوط صحته،  الزواج صحيح متى كان  إن هذا  وزفر: 
الفاسدة  بالرشوط  يفسد  النكاح ال  له؛ ألن  تأثري  فاسد ال  التحليل رشط  ورشط 
فيلغو الرشط ويبقى النكاح عىل الصحة، فإذا طلقها الزوج الثاين وانقضت عدهتا 
منه فإهنا حتل لألول ولكنه يكون مكروها كراهة حتريمية بسبب ذلك الرشط؛ ألنه 
ينايف املقصود من الزواج يف نظر الرشيعة، فاشتامل العقد عىل ذلك الرشط يورثه 
وعىل  أيضا،  مكروها  الثاين  من  فراقها  بعد  باملرأة  األول  زواج  وجيعل  الكراهة، 
هذه الكراهة حيمل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل املحلل واملحلل له«، فإن الكراهة 

* فتوى رقم: 133 سجل: 108 بتاريخ: 9/ 10/ 1971 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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التحريمية تستوجب العقوبة، وقال أبو يوسف: إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل 
فيه دخول؛ ألنه يف معنى النكاح املؤقت الذي اتفق عىل فساده أئمة املذهب ما عدا 
إن  حممد:  وقال  التحليل،  بقصد  والنكاح  املؤقت  النكاح  بني  عنده  فرق  فال  زفر 
لزوجها األول معاملة  املرأة  ذاته زواج صحيح، ولكنه ال حيل  التحليل يف  زواج 
بزوج  تزوجت  زوجته  أن  طلبه  يف  يقرر  السائل  أن  وبام  مقصودها،  بنقيض  هلا 
الزوج اآلخر دخل هبا دخوال حقيقيا  آخر بقصد حتليلها وكان ذلك بعلمها وأن 
ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدهتا من الزوج اآلخر، ولكن 
يكون هذا الزواج مكروها، وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره 

للفتوى. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ج ���ا �ل���ج �ت ا
��م���م�هت ��ج �ا �ل���س�����ج ا

املبـــــادئ
1- األصلل يف املهر أنه ملك للزوجلة مهام كان عظيام، وهلا وحدها والية الترصف 

فيه بام تريد.
2- ال جتلرب الزوجلة عىل جتهيز نفسلها من مهرها، وال جيرب أبوهلا عىل جتهيزها من 

ماهلا وال من مال نفسه ألن اليشء ال يقابله عوضان.
3- للو دفلع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن املهر بقصد اجلهاز ثم زفها إليه بال 

جهاز خاصمه فيه عىل قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة عىل املهر.

الســـــؤال
تزوجت  أهنا  املتضمن   1971 سنة   535 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بأحد ضباط اجليش بوكالة والدها الذي قبض معجل صداقها وقدره 1000 جنيه، 
والتزم والدها املذكور بأن يقوم بجهازها غري أنه مل يف بالتزامه هذا، وترصف يف 
معجل صداقها، ثم كتب عىل نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خالل فرتة 
حددها بإقراره أو يقوم بدفع معجل صداقها الذي يف ذمته إليها نقدا، وأنه ما زال 
يامطلها فال هو جيهزها وال يدفع معجل صداقها، وأخريا امتنع عن جتهيزها حمتجا 

بأنه غري ملتزم رشعا بجهازها، وأن زوجها هو وحده امللتزم به رشعا.

وطلبت السائلة اإلفادة عمن هو ملزم رشعا بجهازها، أهو األب أم الزوج؟

اجلواب
األصل يف املهر أنه ملك للزوجة مهام كان عظيام فليس ألحد حق يف يشء 
الزوج أو األب أو غريمها، وهلا وحدها والية الترصف فيه بام  منه سواء يف ذلك 

* فتوى رقم: 175 سجل: 108 بتاريخ: 3/ 4/ 1972 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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تريد من أنواع الترصف، وأن املعجل منه مقابل بنفس املرأة، حتى ملكت حبس 
نفسها من مهرها، وال جيرب  الزوجة عىل جتهيز  نفسها الستيفائه، ومن ثم ال جترب 
أبوها عىل جتهيزها من ماهلا وال من مال نفسه؛ ألن اليشء ال يقابله عوضان، وليس 
عىل الزوجة إال تسليم نفسها يف بيت الزوج وعليه هلا مجيع ما يكفيها بحسب حاهلام 
من أكل ورشب ولبس وفرش، وال يلزمها أن تتمتع بام هو ملكها وال أن تفرش 
عن  زائدا  مبلغا  ألبيها  دفع  قد  كان  لو  الزوج  أن  األمر  غاية  فرشها،  من  شيئا  له 
املهر بقصد اجلهاز ومل يدرج عىل أنه من املهر ثم زفها إليه بال جهاز، فللزوج أن 
يطالبه باجلهاز وخياصم فيه عىل قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة عىل 
املهر؛ ألنه هبة برشط العوض فله الرجوع هبا عند عدم املعوض، إال إذا سكت بعد 
الزفاف عن املطالبة مدة تكفي للداللة عىل الرضا وعدم االعرتاض، فإن ذلك املال 

يعترب هبة غري مرشوطة برشط وال يكون له بعد ذلك حق االعرتاض.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع����ت�د ��ل��� ا �هت �ع��ج م��ج ��أ�ج �ا
�ل�عج �ل��ش��مت��ج ا و�ت�ج ا ح��ل�م �ت�ج

املبـــــادئ
1- عقد الزواج الذي يبارشه من ليست له والية رشعية وال وكالة عن املعقود عليه 

يتوقف عقده عىل إجازة املعقود عليه وإن كانت له األهلية التي يصح هبا العقد.
2- عقلد الزواج املوقوف قبل إجازته ال يرتتلب عليه يشء من آثار الزوجية مطلقا 

فإن أجازه نفذ وثبتت له مجيع األحكام.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 244 سنة 1971 املتضمن أن السائل يريد 

اجلواب عن السؤال اآليت:

هل ينعقد زواج امرأة بالغ ثيب رشعا وهي غائبة عن جملس العقد ببلد بعيد 
القبض  أو  بالعقد  دون وكالة  املهر  الوثيقة وقبض  وقع  مهرها من وكيل  ويقبض 

عنها.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع؟

اجلواب
الذي  وهو  املوقوف  الزواج  أنواع  من  نوع  هو  عنه  املسؤول  الزواج  عقد 
يبارشه من ليست له والية رشعية ينفذ هبا عقده وترتتب هبا اآلثار عليه، وإن كانت 
لغريه من غري  يعقد  أن من  احلنفية  فقه  العقد، وجاء يف  التي يصح هبا  األهلية  له 
عليه،  املعقود  إجازة  عىل  عقده  ويتوقف  فضوليا  كان  عنه  وكالة  وال  تامة  والية 
فيه  حيل  فال  الزوجية  آثار  من  يشء  عليه  يرتتب  ال  إجازته  قبل  املوقوف  والعقد 

* فتوى رقم: 223 سجل: 108 بتاريخ: 12/ 2/ 1973 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الدخول بالزوجة وال يقع فيه طالق وإذا مات أحد الزوجني يف هذه احلالة ال يرث 
اآلخر، فإذا أجازه من له اإلجازة نفذ وثبتت له مجيع األحكام، وعىل هذا فيكون 
عقد الزواج املسؤول عنه هو عقد صحيح رشعا إال أنه غري نافذ وال يرتتب عليه 
يشء من آثار الزوجية، فإذا أجازته املرأة أو وكيلها املفوض عنها نفذ وترتبت عليه 
آثاره، وإن مل جتزه هي أو وكيلها بطل، هذا هو حكم الزواج الذي جيريه من ليس 
وهو  كوكيل  الوثيقة  عىل  شخص  توقيع  موضوع  أما  رشعا،  -الفضويل-  بوكيل 

ليس بوكيل فهذا إن صح يرجع فيه إىل اجلهة القضائية املختصة.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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وا�ج �ل�ج هت ���ل� �ع����ت�د ا �ل�د �ش� ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- إذا ارتلد اللزوج عن اإلسلالم انفسلخ عقد اللزواج يف احللال دون توقف عىل 

القضاء.
2- املسليحي إذا أسللم اعترب مسللام من تاريخ إشلهار إسلالمه، فإذا ما ارتد اعترب 

مرتدا من تاريخ ردته.
3- إذا علاد اللزوج بعد ردتله وأراد العودة لزوجته لزمه أن يعقلد عليها من جديد 
سلواء أكانت يف عدته أم خرجت منها ما مل حترم عليه حتريام مؤقتا أو مؤبدا بسلبب 

آخر.

الســـــؤال
شخصا  أن  املتضمن   1975 سنة   335 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
سنة  يف  بمسيحية  زواجه  وثق  ثم   ،1962 سنة  يف  رسميا  إسالمه  أشهر  مسيحيا 
1963، ثم عاد حتت ظروف خاصة إىل املسيحية، وتزوج بنفس السيدة املسيحية 
الكنيس  الزواج  عقد  يف  ورد  وقد   ،1964  /7  /4 بتاريخ  املسيحية  الكنيسة  أمام 
املذكور أنه انضم للديانة املسيحية يف 6/ 5/ 1964، وقد ولد له طفل من زوجته 
هذه قيد يف سجل املواليد يف سنة 1970 باعتباره مسيحيا، ثم عاد الشخص املذكور 
وقام بعمل إقرار وإشهاد توبة أمام املوثق يف 5/ 12/ 1970 وأقر أن العقد الكنيس 
السابق  وبعقد زواجه  بالدين اإلسالمي  متمسك  وأنه  باطال،  يعد  إجراؤه  السابق 
إجراؤه أمام املوثق، وأن انضاممه للدين املسيحي يعد باطال وأنه مسلم من تاريخ 

إشهار إسالمه.

* فتوى رقم: 334 سجل: 108 بتاريخ: 12/ 3/ 1975 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف األمور اآلتية:

1- هل يعترب هذا الشخص مسلام من تاريخ إشهار إسالمه وحتى اآلن، 
أم ال؟

قائام حتى اآلن عىل  املوثق  أمام  املسيحية  السيدة  2- هل يعترب زواجه من 
الرغم من الزواج الكنيس، أم أنه جيب أن يعقد عليها من جديد بعد أن تاب وعاد 

إىل اإلسالم؛ ليكون زواجه صحيحا يف ظل الرشيعة اإلسالمية؟

إىل  وعاد  والده  تاب  أن  بعد  مسيحيا  قيد  الذي  الطفل  وضع  هو  ما   -3
اإلسالم؟ وهل أصبح مسلام بالتبعية أم جيب عمل إقرار بذلك أمام املوثق؟

اجلواب
املقرر يف فقه احلنفية أنه إذا ارتد الزوج عن اإلسالم انفسخ عقد النكاح يف 
احلال غري متوقف عىل القضاء وتعترب الفرقة فسخا، وأن املقرر رشعا أن املسيحي 
من  مرتدا  اعترب  ارتد  ما  فإذا  إسالمه،  إشهار  تاريخ  من  مسلام  اعترب  أسلم  إذا 
توبته وعودته  تاريخ  اعترب مسلام من  إىل اإلسالم  تاب وعاد  ما  فإذا  تاريخ ردته، 
إىل اإلسالم، وأن الولد يتبع خري األبوين دينا، ويف احلادثة موضوع السؤال يكون 
ويكون  ردته،  تاريخ  إىل  إسالمه  إشهار  تاريخ  من  مسلام  عنه  املسؤول  الشخص 
من  مسلام  ويكون  اإلسالم،  إىل  وعودته  توبته  تاريخ  حتى  ردته  تاريخ  من  مرتدا 
ومتمسكا  توبته  عىل  مصمام  دام  ما  اآلن  وحتى  اإلسالم  إىل  وعودته  توبته  تاريخ 
بإسالمه، أما زواج هذا الشخص من السيدة املسيحية أمام املوثق فقد انفسخ بردته 
عىل الوجه الذي رشحناه قبال، وعليه إذا أراد عودة احلياة الزوجية مع هذه الزوجة 
من جديد بعد التوبة والعودة إىل اإلسالم أن يعقد عليها من جديد سواء أكانت ال 
تزال يف عدته أم خرجت من العدة ما مل حترم عليه مؤقتا أو مؤبدا بسبب آخر، أما 
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الطفل الذي ولد له وهو مرتد فيعترب اآلن مسلام تبعا إلسالم والده بعد أن تاب 
والده وعاد إىل اإلسالم؛ ألن الولد كام قررنا سابقا يتبع خري األبوين دينا، وههنا 

األم مسيحية واألب مسلم.

وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل
�ل�د��ج ��ج�ل ا

ت ��ت
� �ل��ط�لا �ت ا

��ج��ك��ت ��ج �ل��س���ش �ل�������ر وا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1 - إذا حصلل طلالق قبل الدخلول واخلللوة الصحيحة يتنصف املهلر مجيعه بني 
الطرفني، وللزوج اسرتداد ما زاد عن نصف مجيع املهر.

2 - الشلبكة إذا مل تذكلر ضملن املهلر تصبح يف حكلم اهلبة رشعا وتكلون من حق 
الزوجة ألن الزوجية من موانع الرجوع يف اهلبة.

الســـــؤال
املتضمن أن شخصا عقد  برقم 44 سنة 1975  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
قرانه عىل فتاة ودفع هذا الشخص هلذه الفتاة مهرا قدره 400 جنيه معجل صداق 
ثم  الذهب،  من  أسورتني  عن  عبارة  شبكة  هلا  وقدم  صداق،  مؤخر  جنيه  و100 
بيان  السائل  وطلب  الدخول.  قبل  الطالق  إىل  أدى  الزوجني  بني  خالف  حدث 
احلكم الرشعي يف املهر والشبكة املذكورين، وهل مها من حق الزوجة، أو من حق 

الزوج؟

اجلواب
املقرر فقها أنه إذا حصل طالق قبل الدخول واخللوة الصحيحة فإن املهر 
مجيعه -عاجله وآجله- يتنصف بني الطرفني فيكون من حق الزوجة رشعا نصف 
املهر؛  الزوج رشعا أن يسرتد ما زاد عن نصف مجيع  املهر، ويكون من حق  مجيع 
َوقَۡد  وُهناَّ  َتَمسُّ ن 

َ
أ َقۡبِل  ِمن  َطلاَّۡقُتُموُهناَّ  }ِإَون  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  لقوله 

اآلية  آخر  إىل   ... َيۡعُفوَن{  ن 
َ
أ  ٓ إِلاَّ فََرۡضُتۡم  َما  فَنِۡصُف  فَرِيَضٗة  لَُهناَّ  فََرۡضُتۡم 

الكريمة ]البقرة: 237[. كام أن املقرر فقها أن الشبكة إذا مل تذكر ضمن املهر تصبح 

* فتوى رقم: 370 سجل: 108 بتاريخ: 12/ 6/ 1975 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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يف حكم اهلبة رشعا، وقد نص الفقهاء عىل أن الزوجية من موانع الرجوع يف اهلبة 
إذا  الزوجة رشعا  يكون من حق  السؤال  احلادثة موضوع  ففي  رشعا، وعىل هذا 
كان طالقها قد تم قبل الدخول واخللوة الصحيحة نصف مجيع املهر وهو هنا 250 
جنيها، ويكون للزوج رشعا احلق يف اسرتداد ما زاد عن نصف مجيع املهر ومقدار 
ما يسرتده هنا هو 150 جنيها مائة ومخسون جنيها، أما الشبكة فتكون مجيعها من 
حق الزوجة رشعا؛ ألهنا -واحلالة هذه- يف حكم اهلبة رشعا، والزوجية من موانع 
سبحانه  واهلل  بالسؤال.  جاء  عام  اجلواب  يعلم  هذا  ومن  رشعا.  اهلبة  يف  الرجوع 

وتعاىل أعلم.

J
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�هت وحج ���ا �ج
��ج
أ
 �ج�ا

�ل���س�����ج��ط��ج�هت ح��ل�م و�م�ج ا
املبـــــادئ

1 - وصف املخطوبة بالزوجة يف ترصيح دخوهلا النوادي املشلرتك فيها خطيبها ال 
يعترب عقد زواج رشعي، وسلكوت وليها عىل هذا الوصف ال يعترب قبوال إلجياب 

اخلاطب، كام أن سكوهتا هي عليه ال يعترب قبوال وتوكيال لوليها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 57 سنة 1977 املتضمن أن شخصا خطب 
فتاة من وليها الرشعي يف 15/ 8/ 1976، وأعلنت اخلطبة يف 23/ 9/ 1976 
وقدم هلا هدية عبارة عن الشبكة، ومل تقرأ الفاحتة، وإنام عملت حفلة قدمت فيها 
املرطبات واحللوى، ويف غضون شهر نوفمرب سنة 1976 استخرج هذا الشخص 
-اخلاطب- ترصحيا ملخطوبته بدخول النوادي املشرتك هو فيها، وفوجئت املخطوبة 
هي ووليها أنه وضعها يف الترصيح املذكور بأهنا زوجة، وهذا الترصيح موقع عليه 
عن  اخلاطب  سئل  وملا  الترصيح،  حمرر  وتوقيع  النوادي،  عن  املسؤول  املدير  من 
يناير   25 ويف  فقط.  للزوجات  إال  تعطى  ال  الترصحيات  هذه  بأن  هذا  علل  ذلك 
سنة 1977 أخطر اخلاطب ويل املخطوبة بأنه سيفك اخلطوبة. وطلب السائل بيان 

احلكم الرشعي يف املسائل اآلتية:

وسكوت  اخلاطب  إلجياب  قبوال  املخطوبة  ويل  سكوت  يعترب  هل   -1
املخطوبة قبوال وتوكيال لوليها؟ وهل يعترب هذا بمثابة عقد وال سيام أن اخلاطب 

كان قد أخطر وليها بأن املهر هو 500 جنيه وال رشوط له عليهم؟

* فتوى رقم: 37 سجل: 113 بتاريخ: 16/ 7/ 1977 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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2- وهل يرتتب عىل نكوص اخلاطب عن اخلطبة أن يتفوه بلفظ الطالق إذا 
كان العقد قد انعقد؟

الترصيح  يف  ورد  بام  انعقد  قد  العقد  كان  إذا  ذلك  عىل  يرتتب  وهل   -3
وشهادة املوقعني عىل الترصيح ما هو مقرر للزوجة من نصف املهر؛ ألنه مل يدخل 

هبا، أو هل تستحق متعة؟

اجلواب
اخلطبة وقراءة الفاحتة والوعد بالزواج وقبض املهر وقبول اهلدايا من غري 
حصول عقد هي مقدمات الزواج، وال يرتتب عليها يشء من آثار العقد والزواج، 
ويف حادثة السؤال ما فعله الشخص اخلاطب من قيده خمطوبته يف ترصيح دخوهلا 
يعترب  وال  رشعي،  زواج  عقد  يعترب  ال  زوجة  أهنا  عىل  فيها  هو  املشرتك  النوادي 
سكوت  يعترب  ال  كام  اخلاطب،  إلجياب  قبوال  الوصف  هذا  عىل  وليها  سكوت 
املخطوبة قبوال وتوكيال لوليها؛ ألن عقد الزواج ال ينعقد رشعا إال بإجياب وقبول 
صادرين من طريف العقد يف جملس العقد، وأن يستمع الشاهدان احلارضان اإلجياب 
والقبول من الطرفني، وبغري هذا ال يتم عقد الزواج رشعا. وعىل هذا فال يكون 
بلفظ  يتفوه  أن  للخاطب  جيوز  وال  زوجني،  عنهام  املسؤول  واملخطوبة  اخلاطب 
نصف  للمخطوبة  يكون  وال  لزوجته،  زوج  من  إال  يكون  ال  الطالق  إذ  الطالق 
املهر وال املتعة؛ ألن هذه كلها آثار ترتتب عىل عقد الزواج الصحيح، ومل يتم عقد 
بني الطرفني. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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�ل����ج��مت��س�هت �ت ا
ل���م��س��لم �ج���م��س�����ت�������ت�هت ��ج

� وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- عقد الزواج الكنيس بني مسلم ومسيحية غري صحيح رشعا النعدام الوالية.

الســـــؤال
 /7 بتاريخ 21/  أنه  املتضمن   78 برقم 189/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
من  بالزيتون وطلبت  الكاثوليك  كنيسة  إىل  م.  السائل مع ف. ب.  توجه   1969
رجال الدين الذين تتبعهم الترصيح هلا بالزواج من السائل -املسلم الديانة- فقاموا 
 /7 وبتاريخ 27/  الزواج يف عقد كنيس،  وأثبت هذا  الزواج،  بالترصيح هلا هبذا 
1969 تم زواج السائل وهو مسلم من ف. ب. م. وهي كاثوليكية بمأمورية الشهر 
العقاري املختص عىل كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. وطلب السائل بيان أي العقدين 
صحيح، وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتىض العقد الكنيس، أم بمقتىض العقد الذي 
تم بالشهر العقاري؟ مع العلم بأن العقد الكنيس أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته 

مسيحية كاثوليكية.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن زواج املسلم باملسيحية يتم بالرشوط واإلجراءات 
التي يتم هبا عقد زواج املسلم باملسلمة، غاية األمر أن النظام العام يف مجهورية مرص 
العربية يقيض بأن يكون زواج املسلم املرصي باملسلمة املرصية يتم عىل يد املأذون 
الرشعي املختص، أما زواج املسلم باملسيحية فيتم أمام الشهر العقاري املختص، 
هذا  وعىل  كتابية،  أو  مسلمة  أكانت  سواء  بأجنبية  املرصي  املسلم  زواج  وكذلك 
فيكون عقد زواج السائل املسلم بزوجته املسيحية الذي أجري يف الشهر العقاري 
* فتوى رقم: 122 سجل: 113 بتاريخ: 26/ 8/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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هو العقد الصحيح قانونا الذي تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بني السائل وزوجته، 
أما العقد الكنيس فهو عقد غري صحيح رشعا؛ إذ ال جيوز لغري املسلم أن جيري عقد 
زواج املسلم؛ النعدام والية املسيحي عىل املسلم. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان 

احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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روع �ل���م���ش ع ا
�ل������مج ��ت� ا

�ت �ج
��ت�ه ��ج و��ج �ل �ج �ل�حج �ج ا ��ت�ت�ا ح��ل�م اأ

املبـــــادئ
1- إتيلان الرجلل زوجته يف دبرها أمر منكر وحرام رشعلا، وليس هلذا الفعل تأثري 
عىل عقد الزواج إال بترضرها منه، وعىل الزوجة أال متكنه من ذلك، وأن ترغبه فيام 

هو مرشوع.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 67/ 1976 املتضمن أن زوجا ييسء معاملة 
زوجته رغم أهنا مطيعة له، وقد أنجب منها بنتني، ويريد أن جيامعها يف دبرها، وقد 
فعل ذلك معها وجامعها يف دبرها مرة واحدة كرها بالرغم عنها فرتكت له البيت 
وذهبت إىل أهلها؛ ألنه مصمم عىل هذا العمل. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 

يف هذا العمل. وهل حتل له زوجته بعد ذلك؟

اجلواب
إن إتيان الرجل زوجته يف دبرها أمر منكر وحرام رشعا، وقد هنى رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فقد روى أبو هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملعون من أتى 
امرأته من دبرها«، رواه أمحد وأبو داود، وملعون: مطرود من رمحة اهلل، ويف لفظ: 
»ال ينظر اهلل إىل رجل جامع امرأته يف دبرها« رواه أمحد وابن ماجه، وال ينظر اهلل إليه: 
يعرض اهلل عنه وال يقبله، وعن خزيمة بن ثابت: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يأيت الرجل 
اليشء  إتيان  عن  االمتناع  طلب  وهنى:  ماجه،  وابن  أمحد  رواه  دبرها«.  يف  امرأته 
املنهي عنه، ومقتىض هذه النصوص حتريم إتيان الزوج زوجته يف دبرها قطعا، غري 

* فتوى رقم: 202 سجل: 113 بتاريخ: 31/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أن هذا الفعل املحرم ال تأثري له عىل عقد الزواج بينهام، وعىل هذا الزوج أن يقلع 
عن هذه املعصية ويتوب إىل اهلل تعاىل من فعل قوم لوط، ويأوي إىل املحل الذي 
رشعه اهلل سبحانه وتعاىل، وليعلم أنه ال يملك عىل زوجته إال معارشهتا بام أحل 
اهلل، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب لتطليقها عليه، وعىل هذه الزوجة أن 
تصانع زوجها وتنصحه وترغبه فيام هو مرشوع وال متكنه من ارتكاب هذه املعصية 
جواب  علم  وهبذا  اخلالق.  معصية  يف  ملخلوق  طاعة  ال  إذ  معها؛  املحرم  والفعل 

السؤال. واهلل هيدي إىل احلق وإىل رصاط مستقيم. وهو سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت
� ��ج��ل�ل ط�لا

و�ج �ت �ت د
�ج �ل��ش�ا �ل�ع����ت�د ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- عقلد الزوج عىل زوجتله ثانيا قبل طالقها منه باطل وال أثر له عىل العقد األول 

برشوطه.

الســـــؤال
وامرأة  رجال  أن  املتضمن   1979  /190 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
مسلمني بالغني قد عقد زواجهام لدى مأذون بمرص، وقد اشرتطت الزوجة يف هذا 
العقد أن يكون هلا حق الطالق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها، وَقبَِل الزوج هذا 
الرشط، وقد متت اخللوة بني هذين الزوجني، واستمرت احلياة الزوجية بينهام، وأهنام 
أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهام عىل يد مأذون آخر، وذكرا يف 
هذا العقد الثاين أهنام مل يسبق هلام زواج، وكان هذا العقد الثاين؛ نظرا ألن أرستيهام مل 
يعلموا بالعقد األول، وأن العقد الثاين قد خال من اشرتاط أن العصمة بيد الزوجة. 

وطلب السائل اإلفادة عن اآليت:

1- ما حكم العقد األول؟ وهل ما زال قائام مع رشط العصمة، أم ال؟

2- ما حكم العقد الثاين؟ وهل له أثره ووقعه الرشعي والقانوين؟

اجلواب
1- عن عقد الزواج األول فإنه ما دام قد صدر صحيحا مستوفيا لرشوطه 
هذا  ويظل  والقانونية،  الرشعية  آثاره  عليه  وترتتب  رشعا  نافذ  عقد  فهو  وأركانه 

* فتوى رقم: 223 سجل: 113 بتاريخ: 20/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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العقد قائام بام فيه من رشط تفويض الطالق إليها أي جعل العصمة بيدها ما دام مل 
يطرأ عىل العقد ما ينقضه.

2- وعن عقد الزواج الثاين فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهام فعال بعقد 
الزواج األول، ومن ثم فليس له أثر رشعا وال قانونا؛ ألن العقد األول ما زال قائام 
برشوطه، وهلذه الزوجة أن تستعمل حقها املرشوط هلا وهو تفويض الطالق إليها. 

وهذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ط��ج�هت
�ل��ج ج ا

��ج��ك��ت �ع��ج�د ��ج��س���� �ل��س���ش �ل�������ر وا ا
املبـــــادئ

1 - اخلطبة وقراءة الفاحتة وقبض املهر والشبكة وقبول اهلدايا من مقدمات الزواج 
ومن قبيل الوعد به ما دام العقد مل يتم.

2 - املهر يثبت يف ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا مل يتم فال تستحق املخطوبة 
منه شيئا وللخاطب اسرتداده.

3 - الشلبكة إذا كان قد اتفق عليها ملع املهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت 
حكمه فتسرتد بذاهتا إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.

4 - إذا مل تدخلل الشلبكة يف املهلر باالتفلاق أو العرف فإهنا تأخذ ملع اهلدايا حكم 
اهلبة، فيجوز الرجوع فيها واسرتدادها إن كانت قائمة وإال فال.

5 - ملا دام املبللغ املدفوع من اخلاطب لرشاء الشلبكة كان باالتفاق فيعترب من املهر 
وله اسرتداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل املخطوبة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 196 سنة 1979 املتضمن أن للسائل أختا 
حلساب  جنيه  مخسامئة   500 مبلغ  ودفع  خلطبتها  األشخاص  أحد  تقدم  شقيقة 
الشبكة، وخالل فرتة اخلطوبة قام اخلاطب بفسخ اخلطبة من جانبه دون سبب من 
قبل السائل، ومل تتم باقي اإلجراءات، فهل من حق اخلاطب اسرتداد املبلغ املدفوع 

منه حلساب الشبكة أم ال؟

* فتوى رقم: 237 سجل: 113 بتاريخ: 4/ 8/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
مقدمات  من  اهلدايا  وقبول  والشبكة  املهر  وقبض  الفاحتة  وقراءة  اخلطبة 
بأركانه ورشوطه الرشعية،  يتم  الزواج مل  به ما دام عقد  الوعد  الزواج ومن قبيل 
واملقرر رشعا أن املهر يثبت يف ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح، فإذا مل يتم عقد 
الزواج فال تستحق املخطوبة منه شيئا وللخاطب اسرتداده، أما الشبكة التي تقدم 
فإهنا  منه  باعتبارها  العرف  جرى  أو  املهر  مع  عليها  اتفق  قد  كان  فإذا  للمخطوبة 
تكون من املهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسرتد بذاهتا إن كانت قائمة 
أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة، أما إذا مل تدخل يف املهر هبذا االعتبار فإهنا تأخذ 
بنص  باملحاكم  القضاء  احلنفي اجلاري عليه  املذهب  فقه  اهلبة يف  اهلدايا حكم  مع 
املادة 280 من الالئحة ترتيب املحاكم الرشعية: »واهلبة رشعا جيوز الرجوع فيها 
واسرتدادها إذا كانت قائمة بذاهتا ووصفها«، أما إذا كانت هالكة فال تسرتد بذاهتا 
أو قيمتها؛ ألن اهلالك أو االستهالك من موانع الرجوع يف اهلبة رشعا، هذا والظاهر 
من السؤال أن املبلغ املدفوع من اخلاطب لرشاء الشبكة كان باالتفاق، وعىل هذا 
فإن املبلغ املسؤول عنه يعترب من املهر وللخاطب اسرتداده سواء كان الفسخ من 
قبله أو من قبل املخطوبة وفقا لنصوص فقه املذهب احلنفي اجلاري عليه القضاء 
النقود إال يف املناسبات كاألعياد، ال سيام  إذا مل جير العرف بني املخطوبني بإهداء 
واملدفوع نقود من جنس املهر. وهبذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�������ت������هت �ل��ج��ل�هت ا � ا �ش�ا
آ
ا

املبـــــادئ
1- ثبلوت اخللوة الصحيحة بني الزوجني يسلتتبع مجيلع احلقوق املقررة للمدخول 

هبا فيام عدا التوارث بينهام للطالق البائن.
2- ال حلق لللزوج يف اسلرتداد الشلبكة واهلدايا بعد أن تلم عقد اللزواج واخللوة 

الصحيحة.
3- إذا اتفق عىل قدر املهر يف الرس ثم ذكر يف العقد مهر أقل حكم باملهر املتفق عليه 

يف الرس.
4- وثيقلة الزواج ورقة رسلمية يف خصوص الزواج فقلط، وتعترب ورقة عرفية فيام 

عدا ذلك جيوز إثبات عكسها بكافة طرق اإلثبات.
5- التعويلض بمعناه املعلروف يف القانون املدين غري مقرر يف الرشيعة إال إذا كانت 

هناك أرضار مادية.

الســـــؤال
بنتا  للسائل  أن  املتضمن   1978  /263 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
جامعية تقدم خلطبتها مهندس يعمل بالسعودية، وقدم هلا شبكة من الذهب وبعض 
كان  مهام  البنته  مهرا  يدفع  أن  بني  املهندس  املهر خريه  االتفاق عىل  وعند  اهلدايا، 
بالزوجة  تليق  غرف  ثالث  بتأثيث  الزوجية  بيت  بإعداد  هو  يقوم  أن  وبني  كبريا 
وبمركز األرسة االجتامعي، عىل أن حيرر هبذا اجلهاز قائمة لصالح الزوجة بأن مجيع 
األثاث ملك خالص هلا، وقد اختار السائل هذا الوضع الثاين عىل أن تكون قيمة 
األثاث الذي يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة املهر، وتم االتفاق بني السائل وطالب ابنته 

* فتوى رقم: 241 سجل: 113 بتاريخ: 9/ 8/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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عاد  ثم  سنة،  هبا  ومكث  السعودية  إىل  اخلاطب  هذا  سافر  ثم  األساس،  هذا  عىل 
بتاريخ  فعال  القران  عقد  وتم  ابنته،  عىل  القران  عقد  السائل  من  وطلب  مرص  إىل 
21/ 4/ 1977، وقد ذكر يف هذا العقد أن مقدم الصداق هو 25 قرشا ومؤخر 
الصداق هو 300 جنيه عىل أساس أن االتفاق بني الطرفني هو تأثيث بيت الزوجية 
من جانب الزوج هو املعمول به بدال من مقدم الصداق الذي هو َكَرْمٍز فقط بالعقد، 
ثم سافر الزوج مرة أخرى إىل السعودية، ثم حرض يف أواخر شهر مارس سنة 1978 
وطوال هذه املدة مل يقم باإلنفاق عىل زوجته، ثم مكث فرتة مدعيا أنه يبحث عن 
شقة لتأثيث مسكن الزوجية، وكان حيرض إىل زوجته أسبوعيا يوم اخلميس ويعود 
الزوجني عدة مرات، ثم  السبت، وقد حصلت خلوة رشعية بني  القاهرة يوم  إىل 
حرض إليهم مبديا رغبة يف إجراء الطالق بدون أسباب وال مربرات عىل رشط أن 
يسرتد الشبكة واهلدايا واملصاريف التي أنفقها يف حفل عقد القران، وبني هلم أن كل 
ما يلزمه هو أن يدفع هلم نصف مؤخر الصداق، وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 
الزوجني  بني  مرات  مع حدوث خلوة رشعية عدة  الدخول  قبل  الطالق  يف حالة 

وذلك بالنسبة لآليت:

1- الشبكة التي قدمت للزوجة يف فرتة اخلطبة.

2- اهلدايا.

3- مقدم الصداق وإمكان طلب حتليفه اليمني احلاسمة أمام القضاء لبيان 
حقيقة مقدم الصداق الذي تم االتفاق عليه خالفا للثابت بوثيقة الزواج.

4- النفقة الرشعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطالق أو التطليق.

5- مؤخر الصداق.



- 127 -

ونفسية  وأدبية  مادية  أرضار  من  أصاهبا  ملا  للزوجة  الالزم  التعويض   -6
اخللوة  حدوث  وبعد  الدخول  قبل  الطالق  وطلب  هلا،  الزوج  هجر  عن  الناجتة 

الرشعية الصحيحة.

اجلواب
ولو  لزوجها  نفسها  سلمت  التي  الزوجة  نفقة  أن  وقانونا  فقها  املقرر  من 
امتناعه من اإلنفاق عليها مع وجوبه دون توقف عىل  حكام جتب عليه من وقت 
قضاء أو رضاء وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء، وأن اخللوة الصحيحة بني الزوجني 
فيتأكد هبا  للمدخول هبا،  املقررة  تستتبع مجيع احلقوق  البينة  أو  باإلقرار  ثبتت  إذا 
النفقة مدة  العدة إذا طلقت، وهلا  مجيع املهر عاجله وآجله للزوجة، وجتب عليها 
العدة رشعا أو إىل سنة من تاريخ الطالق، وحيل هلا مؤجل الصداق بالطالق ألنه 
بائن، وأما عن الشبكة واهلدايا يف موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فال حق 
للزوج يف اسرتدادها؛ ألهنا وإن اعتربت جزءا من املهر باالتفاق أو جرى العرف 
اهلبة  حكم  أخذت  كذلك  تكن  مل  وإذا  املهر،  حكم  أخذت  منه  جزءا  باعتبارها 
فتصبح حقا للزوجة ال جيوز للزوج الرجوع فيها؛ ألن الزوجية من موانع الرجوع 
يف اهلبة رشعا، وتعترب باقي اهلدايا من قبيل اهلبة وتأخذ ذات احلكم، وأما عن مقدم 
الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره مخسة وعرشون قرشا فإن الفقهاء قد حتدثوا فيام 
سموه بمهر الرس ومهر العلن، وعىل هدي أقوال فقهاء املذهب احلنفي فإنه إذا اتفق 
عىل قدر املهر يف الرس ثم ذكر يف العقد مهر أقل فإنه حيكم باملهر املتفق عليه يف الرس، 
تليق  غرف  ثالث  الزوج  جيهز  أن  عىل  االتفاق  تم  قد  كان  إذا  السؤال  واقعة  ويف 
بالزوجة ومركز أرسهتا وحيرر هبا قائمة متليك للزوجة كام جاء بالسؤال وثبت هذا 
االتفاق بطريق من طرق اإلثبات الرشعية، فإن هذا املتفق عليه يكون مقابل مقدم 
املهر. هذا ووثيقة الزواج ليس هلا صفة الرسمية يف مقدار املهر؛ ألهنا مل تعد إلثبات 
املدعى  يمني  ومنها  اإلثبات،  بكافة طرق  فيها  ما جاء  إثبات عكس  فيجوز  ذلك 
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يف  مقرر  غري  فهو  املدين  القانون  يف  املعروف  باملعنى  التعويض  أما  ونكوله،  عليه 
الرشيعة إال إذا كانت هناك أرضار مادية، أما األرضار األدبية فإن مؤجل الصداق 
للمطلقة،  ترضية  اهلل  أوجبها  التزامات  أولئك  كل  اخللوة،  ثبتت  إذا  العدة  ونفقة 
وجربا ملا يكون قد حلقها. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ج
��س�����ج�ا �ل�لاأ

�مج��ت �ج
ط�ل ولا �ت��مش ��م �ج�ا �ل���س������ا �ج��ك�ا� ا

املبـــــادئ
1- فروع األبوين وفروع فروعهام وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن حمرمات بإمجاع 

املسلمني.
2- زواج الرجل من بنت ابن أخته باطل، وجيب عليهام أن يتفرقا، وإال فلكل مسلم 
رفع أمرمها إىل النيابة العامة لرتفعه بدورها إىل املحكمة املختصة للتفريق بينهام فوق 
املسلاءلة اجلنائية، وال يثبت نسلب األوالد يف هذه احلالة إىل الزوج لبطالن النكاح 

وإنام ينسبون إىل أمهم فقط.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 281 لسنة 1979 املتضمن أن خال السائل 
-أخا أمه ألبيها- خطب ابنته وتزوجها يف غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس 
الزواج  هذا  حكم  عن  اإلفادة  السائل  وطلب  أوالدا.  منها  وأنجب  الزواج،  هلذا 

رشعا، وهل يثبت نسب األوالد إىل هذا الزوج املذكور؟

اجلواب
َهُٰتُكۡم َوَبَناتُُكۡم  ماَّ

ُ
يقول اهلل تعاىل يف آية املحرمات: }ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

ۡخِت...{  
ُ
ٱۡل َوَبَناُت  ِخ 

َ
ٱۡل َوَبَناُت  َوَخَٰلُٰتُكۡم  ُٰتُكۡم  وََعماَّ َخَوٰتُُكۡم 

َ
َوأ

]النساء: 23[، قال صاحب جممع األهنر يف باب املحرمات: »وحيرم أخته ألب وأم 

َخَوٰتُُكۡم{، وحيرم بنتها؛ لقوله تعاىل: }َوَبَناُت 
َ
أو ألحدمها؛ لقوله تعاىل: }َوأ

الفقهاء  وأقوال  الكريمة  اآلية  واملستفاد من  أخيه وإن سفلت،  وابنة  ۡخِت{، 
ُ
ٱۡل

* فتوى رقم: 270 سجل: 113 بتاريخ: 26/ 11/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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مجيعا يف شأهنا أن فروع األبوين وفروع فروعهام وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن 
حمرمات، فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه 
النسب حرام عليه سواء أكان األخ أو األخت ألبوين أو  وهكذا مهام طال حبل 
َخَوٰتُُكۡم{، وقوله سبحانه: }َوَبَناُت 

َ
ألحدمها؛ لعموم داللة قوله تعاىل: }َوأ

ففي  هذا  وعىل  ذلك،  عىل  املسلمني  إمجاع  انعقد  وقد  ۡخِت{. 
ُ
ٱۡل َوَبَناُت  ِخ 

َ
ٱۡل

فالزواج باطل  السائل عىل خاله، فإذا كان قد تزوج هبا  السؤال حترم بنت  حادثة 
النيابة العامة  وجيب عليهام أن يتفرقا وإال فلكل واحد من املسلمني أن يتقدم إىل 
األحوال  حمكمة  إىل  الزوجني  أمر  النيابة  رفعت  اجلريمة  هذه  ثبتت  وإذا  ببالغ، 
نسب  يثبت  وال  هذا  اجلنائية،  املساءلة  فوق  بينهام،  للتفريق  املختصة  الشخصية 
نكاح  به رشعا؛ ألنه  النسب  يثبت  ال  املحارم  نكاح  الزوج؛ ألن  هذا  إىل  األوالد 
باطل كام تقدم، وإنام ينسب هؤالء األوالد إىل أمهم فقط. ومما ذكر يعلم اجلواب 

إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع����ت�د ��ج�ل ا
ط��ج ��ت �ل��ج�ا هت ا �ت�ا �ع��ج�د و��ج�ا ا �ل����د ��ج��ك��ت وا �ل��س���ش ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - ما قدمه اخلاطب ملخطوبته من منقوالت بقصد اسلتعامهلا يف منزل الزوجية ومل 
جيلر العرف بإهدائها يكون خاضعا ألحلكام الوديعة وال ترسي عليه أحكام هدايا 

اخلطبة واهلبة.
2- الوديعة تظل عىل ملك املوِدع.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 330 لسنة 1979 املتضمن أن شقيق السائل 
خطب فتاة، واتفق عىل إعطائها صداقا وقدره ثامنامئة جنيه بخالف الشبكة وذلك 
حسب العرف، وقد قدم هلا اخلاطب بعض املالبس واألدوات املنزلية؛ لتستعمل يف 
بيت الزوجية، كام قدم هلا بوتاجازا وخالطا وطقم فرن وطقم ميالمني وأباجورة 
وغري ذلك من األدوات التي مل تستهلك، ويقول السائل: إن شقيقه قد تويف إىل رمحة 
اهلل قبل أن يعقد قرانه عىل خطيبته، فطلب أهل اخلاطب من أهل خطيبته اسرتداد 

تلك األشياء فرفضوا. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املنقوالت  تلك  املخطوبة  لدى  أودع  قد  اخلاطب  أن  السؤال  من  الظاهر 
بقصد استعامهلا يف منزل الزوجية، وأهنا ما تزال يف حوزهتا، وأن اخلاطب تويف قبل 
عقد زواجه عليها، وملا كان العرف مل جير بإهداء هذه املنقوالت للمخطوبة ولكنَّ 
الزوجية، ومن ثم تكون هذه  ملنزل  املنقوالت  يعد اخلاطب مثل تلك  أن  اجلاري 

* فتوى رقم: 277 سجل: 113 بتاريخ: 11/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الواقعة خاضعة ألحكام الوديعة، وال ترسي عليها أحكام هدايا اخلطبة واهلبة، وملا 
كانت الوديعة تظل عىل ملك املوِدع رشعا باتفاق فقهاء املذاهب اإلسالمية، وأن 
يَد املوَدع لديه يُد أمنٍي للحفظ فقط وليست يد متلُّك، وإذا كان ذلك فإن املنقوالت 
تسليمها  املخطوبة  وفاته، وجيب عىل  منذ  اخلاطب  تركة  تكون من  املسؤول عنها 
لورثته الرشعيني إذا كانت قائمة بذاهتا، فإذا كانت قد هلكت بفعلها أو بتقصريها 
منها فال ضامن  تقصري  فعلها ودون  بغري  وإذا هلكت  قيمتها،  يف حفظها ضمنت 
سبحانه  واهلل  بالسؤال.  ورد  كام  احلال  كان  إذا  وهذا  أمانة.  يد  يدها  ألن  عليها؛ 

وتعاىل أعلم.

J
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��س�����ت�هت
��مج �ل��ج رهت ا ���ش �ل���م�ع�ا و�ج �ع��ج ا �ل�ج رج ا �ع�حج

املبـــــادئ
1- إذا اختلف الزوجان يف الدخول احلقيقي من عدمه فالقول للزوج إن كانت ثيبا 
أما إن كانت بكرا وأنكرت هي الدخول وأقّر بِه هو تعرض عىل النساء فإن قلن هي 

بكر فالقول قوهلا وإال فال.
2- إذا كان وصلف الثيوبلة يف إشلهاد الطلالق يلرض بالزوجة ويقلف حائال دون 
الرغبة يف الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام املحكمة املختصة، وللمحكمة 
إذا أرص اللزوج علىل موقفه حتقيق الدعلوى بمعرفة أهل اخللربة، وتقيض فيها عىل 

الوجه الذي ينتجه التحقيق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 305 سنة 1979 املتضمن أن السائل عقد 
قران ابنته اآلنسة ش يوم 7/ 7/ 1977 إىل م. ب. ع وزفت إليه يف 19/ 12/ 1978 
ولكنه عجز عن معارشهتا والدخول هبا، وقد تبني أنه -عنني- وأراد إجبارها عىل 
إزالة بكارهتا لدى أحد األطباء ولكنها امتنعت ورفضت ذلك فأساء إليها واعتدى 
عليها، ووقع اخلالف بينهام واستمر النزاع ورفع أمره إىل القضاء، وقد جلأ الزوج 
املذكور إىل تطليقها أمام املأذون بإشهاد طالق مرفق به صورة ضوئية، وباالطالع 
عليها تبني أن اإلشهاد مؤرخ 15 ربيع اآلخر سنة 1399 هجرية املوافق 14 مارس 
سنة 1979 أمام مأذون السيالة التابع ملحكمة اجلمرك لألحوال الشخصية بإشهاد 
أن  »أشهدكم عىل  أمام شهوده:  قال  املذكور  الزوج  أن  به  الثابت  رقم 197047 

* فتوى رقم: 284 سجل: 113 بتاريخ: 18/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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بأنه األول،  الغائبة عن هذا املجلس طالق مني«، وأقر  الثيب ش. م. ي.  زوجتي 
فصارت مطلقة منه بطلقة أوىل رجعية. وطلب السائل اإلفادة عام يأيت:

هبا  يدخل  مل  أنه  رغم  باإلشهاد  ورد  كام  ثيبا  املذكورة  ابنته  تعترب  هل   -1
لعجزه وأهنا ما زالت بكرا حتى اآلن؟

2- ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها؟

اجلواب
فقهاء املذهب احلنفي الذي تصُدر األحكام يف مثل هذه الواقعة عىل مقتىض 
أرجح األقوال فيه؛ عمال باملادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية قد نصوا 
عىل أن الزوجني إذا اختلفا يف الدخول احلقيقي باملعارشة اجلنسية فعال، فقال الزوج: 
إنه قد دخل ووصل إليها وأنكرت الزوجة فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له، وإن 
قالت: أنا بِكٌر. منكرة وصوله إليها، قلنا: حتى يرهيا النساء. واملرأة الواحدة تكفي 
والثنتان أحوط، فإن قلن: هي الثيب، فالقول للزوج، وإن قلن: هي بكر، فالقول 
هلا يف عدم الوصول إليها، وملا كان الزوج املطلق يف واقعة هذا السؤال قد أشهد عىل 
طالقه هذه الزوجة يف ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل هبا وأهنا ثيب فإن مفاد هذا 
التقرير وصوله إليها جنسيا، وهلا إذا كان وصف الثيوبة يرض هبا ويقف حائال دون 
الزواج منها أن ترفع األمر إىل املحكمة املختصة يف دعوى قضائية، وللمحكمة إذا 
أرص املطلق أمامها عىل قوله أن حتقق الدعوى بمعرفة أهل اخلربة وتقيض فيها عىل 
الثيوبة  القضاء إللغاء وصف  إىل  اللجوء  وأمر  التحقيق، هذا  ينتجه  الذي  الوجه 
سبحانه  واهلل  ومصلحتها.  القواعد  هذه  نطاق  يف  تشاء  حسبام  املطلقة  هذه  تقدره 

وتعاىل أعلم.
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��ج��ك��ت �ل��س���ش �ت�م ا �ل�ع����ت�د و�ج�ع�د �ت����ت�د ��ج�ل ا
ط��ج ��ت �ل��ج�ا هت ا و��ج�ا

املبـــــادئ
1 - إذا صلارت الشلبكة جلزءا من املهلر اتفاقلا أو عرفا أخذت حكمله وكان من 
حق ورثة اخلاطب اسلرتدادها إن كانت قائملة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو 

مستهلكة ما دام العقد مل يتم.
2 - إذا مل تكن الشبكة جزءا من املهر باالتفاق أو العرف يف هذه احلالة تكون هدية 

وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو املوهوب له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 331 سنة 1978 املتضمن أن ابنه قدم شبكة 
ذهبية إلحدى الفتيات قيمتها 1100 ألف ومائة جنيه؛ ليعقد عليها مستقبال، وقد 
متت اخلطبة وأخذت املخطوبة هذه متهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون 
ذلك فقد تويف بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد اخلاطب والد املخطوبة 
برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أهنا من حق ابنته املخطوبة. وطلب السائل 

بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
عقد  يرتبه  مما  لطرفيها  حق  أي  ترتب  ال  الزواج  مقدمات  من  اخلطبة  إن 
الزواج، ويف خصوص الشبكة التي يقدمها اخلاطب ملخطوبته يف فرتة اخلطبة فإن 
بأن  املوضع تقيض  القضاء يف هذا  التي جيري عليها  احلنفي  املذهب  فقه  نصوص 
الشبكة تأخذ حكم املهر إن اتفق الطرفان عىل أهنا جزء منه أو جرى العرف بذلك، 

* فتوى رقم: 291 سجل: 113 بتاريخ: 2/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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وإن مل ترص كذلك أخذت حكم اهلبة، ويف احلادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة 
قد صارت جزءا من املهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم املهر، وملا كان املهر ال يستحق 
الرشعيني  اخلاطب  ورثة  حق  من  كان  يتم،  ومل  الصحيح  الزواج  بعقد  إال  رشعا 
هالكة  كانت  إن  قيمتها  أو  ومثلها  قائمة،  كانت  إن  الشبكة  اسرتداد  هذه  واحلالة 
أو مستهلكة، أما إذا مل تكن الشبكة جزءا من املهر باالتفاق أو العرف كانت هدية 
وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو املوهوب له. ومن هذا يعلم اجلواب إذا 

كان احلال كام ورد السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا �ت ��ج
�ج �ل���مرج �ل���م��س��ل�م�هت و�ج��مج�مج��ت ا ��ت� ا

ل���م��س��لم �ج�عج
� وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- إمجاع األئمة قائم عىل عدم حل من ال دين هلا ملسلم، أما الكتابية فيحل للمسلم 

التزوج منها، واألوىل عندهم أن يكون الزواج من مسلمة.
2- إمجاع املسلمني قائم عىل أنه ال جيوز للمسلمة الزواج من غري مسلم مطلقا.

3- بزواج املسلم من الكتابية يكون لكل منهام احلقوق املرتتبة عىل العقد رشعا عدا 
املرياث.

4- يلرى فقهلاء احلنفية أن الزنلا يوجب حرمة املصاهرة، فمن زنلى بامرأة حرمت 
عليله أصوهلا وفروعها، ويرى الشلافعية عكس ذلك، وعلن اإلمام مالك روايتان، 

إحدامها توافق احلنفية يف املنع واألخرى توافق الشافعية يف اإلباحة.

الســـــؤال
السائل وهو  املقيد برقم 28 لسنة 1980 املتضمن أن  اطلعنا عىل الطلب 
سنوات  ثالث  منذ  يعمل  مسلم  سنة  وعرشين  اثنتني   22 العمر  من  يبلغ  شاب 
بأملانيا الغربية ويسكن عند إحدى العائالت -عند سيدة أملانية-، وهلا ابنة تبلغ من 
العمر 15 مخس عرشة سنة وحدث ذات ليلة أن صاحبة املنزل عرضت نفسها عليه 
فواقعها وزنى هبا عدة مرات، ثم تاب إىل اهلل بعد ذلك ومل يقرهبا؛ ألنه أحب ابنتها 
ويريد أن يتزوجها بعد أن بادلته شعوره نحوها، وسأل الطالب: هل جيوز يل الزواج 
من كافرة -أي من ابنتها- أم جيب أن تعلن إسالمها؟ وهل تعترب حمرمة عليه؛ ملا 
فعله بالزنا بأمها؟ كام طلب اإلفادة عن معنى كلمة »النكاح« لغة ورشعا، وما الفرق 

بني النكاح والزنا؟

* فتوى رقم: 341 سجل: 113 بتاريخ: 10/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
النكاح لغة: الوطء والضم، وهو من األلفاظ املشرتكة بني العقد والوطء 
بمعنى املعارشة اجلنسية بني الرجل واملرأة، وال يطلق عىل الزنا -أي املعارشة بني 
يفيد  عقد  أنه  رشعا  به  ويراد  النكاح  لفظ  ويطلق  زواج-  عقد  بغري  وامرأة  رجل 
وما  حقوق  من  منهام  لكل  ما  وحتديد  وتعاوهنام  واملرأة  الرجل  بني  املعارشة  حل 
عليه من واجبات، وحكمته باإلضافة إىل أنه الوسيلة املرشوعة حلفظ النوع وبقاء 
اهلل  رشعها  مقدسة  رابطة  فهو  ونفسية،  واجتامعية  دينية  مقاصد  يف  تتمثل  النسل 
عالقة روحية ونفسية حيث يقوم عىل العطف واملودة والرمحة بني الزوجني، وإىل 
ۡزَوٰٗجا 

َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 

َ
أ َءاَيٰتِهِۦٓ  }َوِمۡن  تعاىل:  هذا يشري قوله 

]الروم: 21[، وكام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  َورَۡحًَة{  ٗة  َوداَّ ماَّ بَۡيَنُكم  وََجَعَل  إَِلَۡها  ّلِتَۡسُكُنٓواْ 
استطاع  الشباب من  »يا معرش  الصاحلة«، وقوله:  املرأة  متاعها  متاع وخري  »الدنيا 
منكم الباءة -تكاليف الزواج- فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، ومن مل 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« أي وقاية من الوقوع يف الزنا، ويف الزواج كف 
النفس عن احلرام وهو الزنا الذي يكون باالختالط اجلنيس بني رجل وامرأة دون 
املسلمني. من هذا قوله  بالقرآن والسنة وإمجاع  عقد زواج وهو حمرم ومنهي عنه 
تعاىل: }َوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِناَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيل{ ]اإلرساء: 32[، ويف 
احلديث الرشيف: »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«؛ ذلك ألن يف الزنا انتشار 
احلرمات،  وضياع  الرذيلة  وشيوع  األنساب  واختالط  األعراض  وهتك  الفساد 
وساء  ومقتا  فاحشة  به  وكفى  الزناة،  تصيب  التي  اخلبيثة  األمراض  إىل  باإلضافة 
سبيال كام وصفه القرآن الكريم، هذا وقد اتفق الفقهاء عىل أن املسلم ال جيوز له أن 
يتزوج من ال تعتنق دينا سامويا أو من كانت من هؤالء كالبوذيات واهلندوسيات 
تعترب مرشكة ال جيوز للمسلم العقد عليها، وتدخل يف عموم النهي الوارد يف قوله 
ۡشَِكةٖ  ۡؤِمَنٌة َخۡيٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ

َ
ۚ َوَل ٰ يُۡؤِمناَّ تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشَِكِٰت َحتاَّ
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حيل  إنه  الفقهاء:  مجهور  وقال   ،]221 ]البقرة:  اآلية  إلخ   }... ۡعَجَبۡتُكۡم 
َ
أ َولَۡو 

ِحلاَّ 
ُ
أ }ٱۡلَۡوَم  تعاىل:  لقوله  والنرصانية-؛  -اليهودية  الكتابية  يتزوج  أن  للمسلم 

ِحّلٞ  َوَطَعاُمُكۡم  لاَُّكۡم  ِحّلٞ  ٱۡلِكَتَٰب  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  ٱلاَّ َوَطَعاُم  ّيَِبُٰتۖ  ٱلطاَّ لَُكُم 

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن 
ُ
ِيَن أ اَُّهۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلاَّ ل

َقۡبلُِكۡم ...{ إلخ اآلية ]املائدة: 5[. وإن كان األوىل للمسلم أال يتزوج إال مسلمة؛ 
لتامم األلفة من كل وجه، ولينشأ األوالد من والدين مسلمني ويف بيئة مسلمة، ولقد 
كارتباط سيايس  لغرض هام  إال  الكتابات  الزواج من  ينهى عن  كان سيدنا عمر 
يقصد به مجع القلوب، والفرق بني الكتابية والوثنية أن عباد الوثن وهم مرشكون 
ال تلتقي مبادئهم اخللقية مع مبادئ اإلسالم، فاملرأة املرشكة قد تستهوي زوجها 
املسلم وتضعفه يف دينه وتفسد نسله، أما الكتابية فإهنا تلتقي غالبا يف لب الفضائل 
أمجع  وقد  واحدة،  الساموية  األديان  أصول  ألن  اإلسالم؛  مبادئ  مع  االجتامعية 
املسلمون عىل أنه ال جيوز للمسلمة أن تتزوج غري مسلم سواء كان مرشكا أم كتابيا؛ 
ُهناَّ  َل  ارِۖ  ٱۡلُكفاَّ إَِل  تَرِۡجُعوُهناَّ  فََل  ُمۡؤِمَنٰٖت  َعلِۡمُتُموُهناَّ  }فَإِۡن  لقوله تعاىل: 
{ ]املمتحنة: 10[، وإذا تزوج املسلم الكتابية يكون له  اَُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهناَّ ِحّلٞ ل
عليها كل حقوق الزوج املسلم مع املسلمة، ويكون هلا كل حقوق املسلمة إال أنه ال 
توارث بينهام، ويكون أوالده منها مسلمني تبعا لدين أبيهم املسلم، ويرث أوالده 
يندفع  أال  للمسلم  ينبغي  وهلذا  الدين،  الختالف  الكتابية؛  أمهم  يرثون  وال  منه 
يف الزواج بغري املسلمة إال للرضورة. أما عن الزواج من ابنة املزين هبا بافرتاضها 
كتابية -هيودية أو مسيحية- فقد اختلفت كلمة فقهاء الرشيعة يف ذلك: فقال فقهاء 
احلنفية: إن الزنا يوجب حرمة املصاهرة، وعليه فال حيل ملن زنى بامرأة أن يتزوج 
إحدى أصوهلا أو فروعها -أي كأمها وابنتها-؛ ذلك ألنه قد اعتاد االتصال بمن 
زنى هبا، وقد ال يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهام، 
ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا ال يوجب حرمة املصاهرة؛ ألن املصاهرة نعمة فال 
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تنال باحلرام، فيصح عند اإلمام الشافعي أن يتزوج الرجل البنت التي زنى بأمها، 
توافق  واألخرى  املنع،  يف  احلنفية  فقه  توافق  إحدامها  روايتان  مالك  اإلمام  وعن 
فقه الشافعية يف اإلباحة، هذا ونميل لألخذ بقول اإلمام الشافعي يف إباحة الزواج 
للرجل ببنت من زنى هبا إذا ضمن لنفسه ومن نفسه االمتناع عن خمالطة األم جنسيا 
يقوى  ال  كان  وإن  خالصة هلل سبحانه،  توبته  وكانت  ذلك  وصحت عزيمته عىل 
عىل مثل هذه العزيمة فإن األخذ برأي اإلمام أيب حنيفة أوىل حتى ال يوقع العداوة 
بني أم وابنتها، وألنه إذا عقد زواجه عىل البنت صارت أمها أما له وحرمت عليه 
معها.  وزنى  والدته  خالط  فكأنام  جنسيا  هبا  اختلط  فإن  ولدته،  التي  أمه  كحرمة 

وهبذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ا ��ج�ت�د
أ
��ج�ج�ه �ت�ا �ج م�حر�م�هت ���ل� ا

أ
�هت الا وحج �ج

املبـــــادئ
1- حيلرم علىل االبن الزواج بمن كانت زوجة ألبيه، متى كان عقد زواج أبيه قد تم 
صحيحلا رشعا سلواء طلقها األب أو مات عنهلا، وال التفات ملا أثري من اعتبارات 

يف سبب تزوج األب هبا أو طالقه إياها وال يف سبق اهتام ابنه هبا.

الســـــؤال

اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 96 لسنة 1980 املتضمن أن بنتا يف العرشين 
من عمرها محلت من شخص جمهول، وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا 
بأن ما يف بطنها من  البنت  بعقد تصادق عىل زواج تسرتا عليها، ولقد أقرت هذه 
هذا الرجل وقد قبل الرجل منها ذلك تسرتا عليها، وثبت بعقد الزواج أهنا حامل 
ثم ظلت هذه البنت يف عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر وظل ينفق عليها من 
طلقها  ثم  الزوجية  منزل  يف  سويا  منفردان  ومها  ومسكن  وملبس  ومرشب  مأكل 
قبل الوضع بشهر واحد، وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أن الولد الذي وضعته هو 

نتيجة عالقة غري رشعية بينها وبني ابن هذا الرجل، وقد أنكر االبن ذلك.

التي هي مطلقة  الفتاة  السائل: هل جيوز هلذا االبن أن يتزوج هذه  ويقول 
أبيه، أم ال؟ وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

* فتوى رقم: 9 سجل: 115 بتاريخ: 8/ 4/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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اجلواب
َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِلاَّ َما  قال اهلل تعاىل: }َوَل تَنِكُحواْ 
َفۚ إِناَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيل{ ]النساء: 22[، وبمقتىض هذا 

قَۡد َسلَ
النص القرآين الكريم القطعي الثبوت والداللة حيرم عىل االبن الزواج بمن كانت 
زوجة ألبيه ما دام عقد هذا األخري قد تم صحيحا رشعا وسواء أدخل هبا األب، أم 
مل يدخل هبا، ملا كان ذلك فإنه حيرم يف هذه الواقعة زواج االبن من مطلقة أبيه؛ ألن 
زوجة األب من املحرمات حرمة دائمة مستمرة حتى ولو طلقت من األب أو مات 
عنها، وهذا دون التفات ملا أثاره السائل من اعتبارات يف سبب تزوج األب هبذه 
ِ فََل َتۡعَتُدوَها{  املرأة أو طالقه إياها، وال يف سبق اهتام ابنه هبا }تِۡلَك ُحُدوُد ٱللاَّ

]البقرة: 229[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ج�ت�ه
أ
�هت ا وحج و�ج و�ج �ل�ج �ج�ج ا  �ج��ت�ج ا

�ج�هت را
�ل����ت �هت ا �حج د

املبـــــادئ
1- زوجة األب بالنسبة البنه من األصهار يف نطاق أحكام الرشيعة اإلسالمية.

2- يقليض القانلون املدين باعتبار أقلارب أحد الزوجني يف نفلس القرابة والدرجة 
بالنسبة للزوج اآلخر. وال تنعقد بني أقارب أحدمها وأقارب اآلخر.
3- زوجة األب بالنسبة لالبن من حيث املصاهرة يف الدرجة األوىل.

الســـــؤال
به اإلفادة عن  املقيد برقم 113 لسنة 1980 املطلوب  اطلعنا عىل الطلب 

درجة القرابة بني ابن الزوج وزوجة أبيه.

اجلواب
ومع  النسب،  برباط  واحلوايش  والفروع  األصول  بأقاربه  اإلنسان  يرتبط 
من  البنه  بالنسبة  األب  زوجة  تكون  هذا  وعىل  املصاهرة؛  برباط  الزوج  أقارب 
األصهار يف نطاق أحكام الرشيعة اإلسالمية، وحيرم عىل االبن التزوج بمن كانت 
باعتبار  املدين  القانون  من   37 املادة  وتقيض  الكريم،  القرآن  بنص  لوالده  زوجة 
قرابة  للزوج اآلخر؛ ألن  بالنسبة  القرابة والدرجة  نفس  الزوجني يف  أقارب أحد 
املصاهرة قارصة عىل أقارب أحد الزوجني بالنسبة لآلخر، وال تنعقد بني أقارب 
أحدمها وأقارب اآلخر؛ ملا كان ذلك وكان األب بالنسبة البنه هو األصل أي يف 
الدرجة  املصاهرة يف  بالنسبة لالبن من حيث  الدرجة األوىل، كانت زوجة األب 

األوىل كذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 12 سجل: 115 بتاريخ: 14/ 4/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ر��ا ���ا ���ش و���ج �ل��ت�هت �ع��ج �ج �ل���م�ا ���ا ا �م���ت  �ج�دج
�هت وحج �ل�ج ل ا ��س�����ت��ت�لا ا

املبـــــادئ
1 - للمرأة املتزوجة يف اإلسالم شخصيتها املدنية الكاملة، وثروهتا اخلاصة املستقلة 

عن شخصية زوجها وثروته. ولكل منهام ذمته املالية.
2 - عقد الزواج ال يرتب أي حق لكل منهام قبل اآلخر يف امللكية أو الدخل، ولكنه 
رتلب للزوجة حقوقا عىل الزوج جمملها العلدل يف املعاملة واملهر والنفقة طاملا كان 

عقد الزواج قائام.
3 - انحالل عقد الزواج يكون بالطالق الذي هو حق للزوج وحده إلهناء الزواج 

عند تعذر الوفاق.
4 - املهلر أو الصلداق هلو مبلغ من املال جيلب للزوجة عىل زوجهلا بمقتىض عقد 

الزواج وخيضع سداده إليها لالتفاق والعرف، وهو ال يأخذ حكم التعويض.
5 - الزواج وآثاره والطالق وآثاره من مسائل األحوال الشخصية التي حتكمها يف 

مرص الرشيعة اإلسالمية باعتبارها القانون العام يف هذا الشأن.
6 - فكلرة احلقوق املكتسلبة الناشلئة عن العقد تقتيض أيضلا تطبيق حكم الرشيعة 

اإلسالمية باعتبارها قانون العقد.
7 - ليس للزوجة أي اسلتحقاق يف أموال زوجها اخلاصة، سلواء التي امتلكها قبل 
عقلد اللزواج أو يف مدة الزوجيلة أو بعد الفرقلة بينهام طبقا لللامدة 13 من القانون 

املدين املرصي 131 لسنة 1948.
8 - ال خيتلف احلال يف الرشيعة اإلسلالمية بني ما إذا طلق الزوج، أو كان الطالق 
بنلاء علىل طلبه أو طلبها فإن هلا بعد الطالق نفقة العدة ومؤخر الصداق املتفق عليه 
إن كان وال يسقط هذان احلقان إال بتنازهلا عنهام أو إبراء زوجها منهام نظري الطالق.

* فتوى رقم: 17 سجل: 115 بتاريخ: 4/ 5/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 137 لسنة 1980 وخالصته أن أخا السائلة 
املسلم الديانة املرصي اجلنسية كان مقيام يف مجهورية مرص حتى عام 1969 ثم هاجر 
إىل أمريكا ومعه زوجته املرصية وابن هلام، ثم حصلوا مجيعا عىل اجلنسية األمريكية 
بعد مرور مخس سنوات وفقا للقانون هناك، وقد فوجئ هذا الزوج بأن زوجته تلك 
أقامت ضده قضية طالق أمام املحاكم األمريكية يف الوقت الذي تقيم معه يف مسكن 
واحد، وملا يفصل يف هذه القضية لآلن، وأن القانون األمريكي يعطي الزوجة نصف 
ما يملكه الزوج وقت االنفصال ونصف ما حيصل عليه من دخل. وانتهت املطالبة 
إىل طلب بيان حكم الرشيعة اإلسالمية بالنسبة للطالق والنفقة الواجبة بعده، وهل 
خيتلف احلال إذا كان الزوج هو طالب الطالق أو الزوجة هي طالبته؟ وما هو مؤخر 
الصداق يف الرشيعة اإلسالمية؟ وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة، ومن أجل هذا 

ينص عليه يف عقود الزواج؟

اجلواب
إن اإلسالم سوى بني الرجل واملرأة أمام القانون ويف مجيع احلقوق املدنية 
عنه يف  فالزواج خيتلف يف اإلسالم  املتزوجة،  املتزوجة وغري  املرأة  ذلك  سواء يف 
قوانني معظم األمم املسيحية الغربية، ففي اإلسالم ال تفقد املرأة بالزواج اسمها 
املرأة  تظل  بل  التملك  التعاقد وال حقها يف  أهليتها يف  املدنية وال  وال شخصيتها 
املسلمة بعد الزواج حمتفظة باسمها واسم أرسهتا وهلا مطلق احلق وكامل األهلية 
ووصية  وهبة  ورهن  ورشاء  بيع  من  العقود  خمتلف  وإجراء  االلتزامات  حتمل  يف 
للمرأة  فإن  اإلمجال،  وجه  وعىل  زوجها،  عن  مستقلة  التملك  يف  بحقها  وحمتفظة 
عن  املستقلة  اخلاصة  وثروهتا  الكاملة  املدنية  شخصيتها  اإلسالم  يف  املتزوجة 
الزوج  يكسبه  بام  هلا  شأن  فال  املالية  ذمته  منهام  لكل  إذ  وثروته؛  زوجها  شخصية 
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أو بدخله أو بثروته وكذلك ال شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهام يف شؤون 
امللكية والثروة والدخل منفصالن متاما، وعقد الزواج ال يرتب أي حق لكل منهام 
قبل اآلخر يف امللكية أو الدخل، وهذه املبادئ قد أرساها القرآن الكريم يف آيات 
كثرية كاآليات أرقام 228، 229 من سورة البقرة، 20، 21، 42 من سورة النساء، 
ثم إن اإلسالم رتب للزوجة حقوقا عىل الزوج بمقتىض عقد الزواج جمملها العدل 
هلا  بالطالق كان  انحل  فإذا  قائام  الزواج  والنفقة طاملا كان عقد  واملهر  املعاملة  يف 
النفقة مدة العدة وأقىص هذه املدة سنة من تاريخ الطالق وفقا للامدتني 17، 18 
من القانون رقم 25 لسنة 1929 املعمول به يف مرص، وانحالل عقد الزواج يكون 
تعذر  الزواج عند  له اإلسالم إلهناء  أجازه  للزوج وحده  الذي هو حق  بالطالق 
الوفاق بني الزوجني، كام أجاز للزوجة أن تلجأ إىل القايض طالبة الطالق بأسباب 
حمددة بينتها القوانني أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 
املعمول هبا يف مرص، واملهر أو الصداق هو مبلغ من املال جيب للزوجة عىل زوجها 
بمقتىض عقد الزواج وخيضع سداده إليها لالتفاق والعرف فقد يكون كله مدفوعا 
االنفصال  الباقي حلني  تأجيل  ويتفقان عىل  بعضه  الزوج  يدفع  وقد  العقد،  وقت 
هبذا  ويدون  الصداق،  بمؤخر  عرفا  يسمى  ما  وهو  أحدمها  بموت  أو  بالطالق 
الوصف يف وثيقة العقد الرسمي وهو ال يأخذ حكم التعويض املعروف يف العقود 
العقد،  بذات  الزوجة  تستحقه  ومؤخره-  -مقدمه  مجيعه  الصداق  ألن  املدنية؛ 
والتزامات الزوج للزوجة بحكم اإلسالم بعد الطالق تتمثل يف: مؤخر الصداق 
-إن كان- ونفقتها من مأكل ومرشب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة 
سنة من وقت الطالق كام تقدم، وعليه نفقة أوالده منها وأجرة حضانتها هلم وأجرة 
مسكن احلضانة ومجيع نفقات تربيتهم يف حدود مقدرته املالية وأعبائه االجتامعية، 
وهبذا يكون الطالق منهيا اللتزامات الزوج التي نشأت بعقد الزواج فال تستحق 
الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فرتة العدة. الزواج وآثاره والطالق وآثاره من 
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باعتبارها  اإلسالمية  الرشيعة  مرص  يف  حتكمها  التي  الشخصية  األحوال  مسائل 
القانون العام يف هذا الشأن، ومع هذا فإن فكرة احلقوق املكتسبة الناشئة عن العقد 
العقد حيث قد تم  باعتبارها قانون  تقتيض أيضا تطبيق حكم الرشيعة اإلسالمية 
الثالثة  املادة  تقرر يف  أن  املبدأ سبق  نطاقها، وهذا  الزوجني يف  الزواج هلذين  عقد 
من املرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 يف مرص، ملا كان ذلك وكان نظام أموال 
الزوجني يف اإلسالم هو نظام االنفصال املطلق واستقالل ذمة كل منهام ماليا عن 
اآلخر مل يكن هلذه الزوجة أي استحقاق يف أموال زوجها اخلاصة سواء التي امتلكها 
قبل عقد الزواج أو يف مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهام -الطالق- فقد نصت املادة 
13 من القانون املدين املرصي 131 لسنة 1948 عىل أنه يرسي قانون الدولة التي 
ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج عىل اآلثار التي يرتبها عقد الزواج بام يف ذلك 
من أثر بالنسبة للامل وفقا هلذا النص يكون حكم الرشيعة اإلسالمية املتقدم ذكره 
هو الواجب التطبيق، هذا وال خيتلف احلال يف الرشيعة اإلسالمية بني ما إذا طلق 
الزوج أو كان الطالق بناء عىل طلبه أو كان بناء عىل طلب الزوجة، فإن للزوجة 
بعد الطالق نفقة العدة وهلا مؤخر الصداق املتفق عليه -إن كان- وال يسقط هذان 
احلقان إال بتنازل الزوجة عنهام تنازال مبارشا جمردا أو يف نظري الطالق بام يسمى يف 
مرص -وفقا ألحكام اإلسالم- طالًقا نظري اإلبراء من حقوقها املالية قبل الزوج. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�هت وحج �ل�ج ج ا
ء �مر�� �ا ����ج ��ج وا�ج لاأ �ل�ج ج ا

ح��ل�م ��ج��س����
املبـــــادئ

1 - طللب فسلخ عقلد اللزواج عنلد وجود عيلب بأحلد الزوجني غلري جائز عند 
الظاهرية، سواء كان قبل العقد أو بعده.

2 - ظهلور عيلوب مرضيلة حمددة بالرجلل جتيز للملرأة طلب التفريلق عند فقهاء 
املذهلب احلنفلي -ويرى فقهلاء املالكية والشلافعية واحلنابلة أن الرجلل واملرأة يف 

طلب التفريق سواء.
3 - وجلود عيلب بالزوجلة بعد الدخول هبلا ومل يكن يعلمه الزوج قبلل العقد ومل 
يلرض بله جييز له الرجلوع باملهر عىل من غلره - يف الصحيح عنلد احلنابلة وبه قال 
مالك والشلافعي يف القديم - ويرى أبو حنيفة والشلافعي يف اجلديد عدم الرجوع 

بيشء بعد الدخول عىل أحد.
4 - أرجح األقوال يف فقه املذهب احلنفي أنه ال جيوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا 

وجد بزوجته عيبا وال الرجوع بيشء من املهر عىل أحد - وبه أخذ القانون.

الســـــؤال
السائل  ابن  أن  املتضمن  برقم 360 سنة 1979  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
تزوج بامرأة وبعد دخوله هبا فوجئ بأهنا مصابة بمرض الرصع وتكررت نوبات 
الرصع بكثرة، واتضح للزوج املذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه احلقيقة التي 
منه  محلها  وبعد  والدخول،  القران  عقد  تم  حتى  هبا  زواجه  قبل  يعرفوهنا  كانوا 
أجهضت وقرر األطباء أن سبب اإلجهاض إصابتها هبذا املرض، وأهنا ستتعرض 
لذلك دائام، وأهنا لو فرض أن حتمل مستقبال فستضع جنينا مشوها. وطلب السائل 

* فتوى رقم: 20 سجل: 115 بتاريخ: 13/ 5/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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القانونية  الناحية  من  والدها  مسؤولية  ومدى  الزواج  هذا  يف  الرشع  حكم  بيان 
والرشعية بسبب إخفائه هذه احلقيقة، وما هي حقوق الزوج يف هذا املوضوع؟

اجلواب
إن الزواج يف اإلسالم مودة ورمحة ومعارشة باملعروف فإذا ظهرت عيوب 
ألحدمها  جيوز  فهل  الزوجني،  بأحد  والشفاء  للعالج  قابلة  غري  مستقرة  مرضية 
طلب فسخ الزواج قضاء، أم ال جيوز؟ اختلف فقهاء الرشيعة يف هذا إىل ثالثة آراء:

إذا ما وجد بصاحبه عيبا فال جيوز له  إنه ال خيار ألحد الزوجني  األول: 
طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده، وسواء 

كان بالزوج أو بالزوجة، وهبذا يقول الظاهرية.

مذاهب  فقهاء  هبذا  ويقول  حمددة،  بعيوب  التفريق  طلب  جيوز  إنه  الثاين: 
األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، غري أن فقهاء املذهب احلنفي يرون أن 
خالف  عىل  خاصة  الرجل  يف  توجد  التي  املرضية  العيوب  بسبب  يكون  التفريق 
املالكية والشافعية واحلنابلة  بينام يرى فقهاء مذاهب  العيوب،  بينهم يف عدد هذه 
والزيدية واجلعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب املرضية سواء للرجل ]أم[ 

املرأة، وإن اختلف هؤالء أيضا يف عدد العيوب املجيزة هلذا الطلب ونوعيتها.

مريض،  أو  جسدي  عيب  بأي  مطلقا  التفريق  طلب  جييز  الثالث:  الرأي 
وألي من الزوجني هذا احلق، وهبذا يقول رشيح وابن شهاب الزهري وأبو ثور، 
هذا   .59  ،58 ص   4 ج  املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  العالمة  الرأي  هلذا  انترص  وقد 
والصحيح يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل كام جاء يف املغني البن قدامة ص 587 
ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول هبا عيبا مل يكن يعلمه قبل العقد ومل 
يرض به أنه يرجع باملهر عىل من غره، وأن ويل الزوجة ضامن للصداق، وهبذا قال 
اإلمام مالك واإلمام الشافعي يف القديم والزهري وقتادة اعتدادا بأثر مروي عن 
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الزوج  يرجع  ال  اجلديد:  يف  والشافعي  حنيفة  أبو  وقال  اخلطاب،  بن  عمر  سيدنا 
بيشء عىل أحد؛ ألنه بالدخول هبا قد استوىف حقه استنادا إىل قول سيدنا عيل بن أيب 
طالب يف هذه الواقعة، وملا كان القضاء يف مرص جيري يف هذا املوضوع عىل أرجح 
األقوال يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة عمال باملادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم 
الرشعية باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وكان فقه هذا املذهب يقيض بأنه 
ال حق للزوج يف طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا من العيوب التي جتيز 
الفسخ اكتفاء بام يملكه من حق الطالق إذا يئس من عالجها؛ ألن الزوجية قائمة 
عىل حق تبادل املتعة، وذلك ال يمنع منه ظهور أهنا مصابة باجلنون أو بالرصع، كام 
أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو عىل وليها بيشء إذا ظهر هبا عيب، ملا كان ذلك 
مل يكن البن السائل يف هذه الواقعة أي حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب 
ظهور هذا املرض هبا، وليس له إال أن يصرب عىل معارشهتا أو يفارقها بطالق ويف 
هذه احلالة تكون هلا مجيع احلقوق الرشعية التي ترتتب عىل الطالق. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J



- 151 -

�ج ���ا �ل���ج د ا ا �ل�������ر واأ��د ع ا
����ج ط��ج �ج�ع�د د �ل��ج�ا هت ا و��ج�ا

املبـــــادئ
1 - ملا دام عقلد اللزواج الصحيح مل يتلم رشعا فال ترتتلب عليه حقلوق مالية أو 

رشعية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 103/ 1980 املتضمن أنه تقدم خلطبة أخته 
ى وقاموا بإعداد اجلهاز  شاب وتم حتديد املهر وتسميته، وقدم اخلاطب املهر املسمَّ
اخلاص باملخطوبة، ومودع حتت يد السائل بمنزل املخطوبة، وحددوا موعدا لعقد 
القران، ولكن شاءت األقدار وتويف اخلاطب قبل عقد القران. ويسأل: هل ألخته 
تركة  يف  احلق  هلا  وهل  ى؟  املسمَّ واملهر  إعداده  تم  الذي  اجلهاز  يف  حق  املخطوبة 

اخلاطب؟

اجلواب
إن اخلطبة وقراءة الفاحتة وقبض املهر وإعداد اجلهاز وتقديم الشبكة وقبول 
اهلدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته وال يرتتب عىل يشء من هذا أية 
حقوق مالية أو رشعية ما دام مل يتم عقد الزواج الرشعي الصحيح، وملا كان املقرر 
أن املهر ال يستحق إال بعقد الزواج الصحيح؛ ألنه من تبعاته وإذا مل يتم العقد فال 
تستحق املخطوبة شيئا منه ويكون من حق اخلاطب اسرتداد ما دفعه مهرا، وعىل 
هذا ففي هذه احلادثة وقد تويف اخلاطب قبل عقد القران وبعد دفع املهر يكون من 
حق ورثته اسرتداد املهر الذي دفعه للمخطوبة واسرتداد قيمة ما أسهم به يف إعداد 

* فتوى رقم: 23 سجل: 115 بتاريخ: 14/ 5/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلهاز املذكور وال حق للمخطوبة يف املهر وال يشء منه حيث مل يتم عقد الزواج 
التي ترث هبا  الصفة  تكتسب  مل  تركته؛ ألهنا  بينهام، كام ال تستحق شيئا مرياثا يف 

وهي الزوجية. وهبذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت
� �ل��ط�لا ط�ل �ج�ا ��س�د �ج�ع�د ح��ل�م �ج�ا وا�ج ��ج�ا �ج

املبـــــادئ
1- بصلدور حكم بالتطليق للزوجة وصريورته هنائيا ثم زواجها بآخر، ثم صدور 
حكلم ببطالن حكم الطلالق لصالح زوجهلا األول وصريورة هلذا احلكم هنائيا، 

يكون عقد زواجها باألول ما زال قائام، وعقد زواجها بالثاين قد وقع باطال.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 214 لسنة 1980 املتضمن أن السائل تزوج 
سنة 1969 وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر اآلن تسع سنوات، وقد حصل 
خالف بينه وبني زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، وبعد ذلك حصل 
واتفقا  بينهام  األمر  سوي  ثم  نفقة  دعوى  ضده  فأقامت  زوجته  وبني  بينه  خالف 
بمقتىض  به  املقيض هلا  املبلغ  الزوجية مع حصوهلا عىل  املعارشة  عىل االستمرار يف 
يف  هبا  وأعلنته  للرضر  طالق  دعوى  ضده  أقامت  معه  معيشتها  وأثناء  إيصاالت، 
عنوان ومهي وحصلت عىل حكم بطالقها منه، وأعلنته هبذا احلكم يف مكان ومهي 
أيضا ثم حصلت عىل شهادتني بعدم حصول معارضة أو استئناف عن هذا احلكم 
وتزوجت برجل آخر استنادا إىل هذه األوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته، 
وملا علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطالن حكم الطالق وصدر احلكم له 
باالمتناع  وأمره  احلايل،  به رسميًّا وإعالن زوجها  إعالهنا  وتم  هنائيًّا  بذلك وصار 
عن معارشهتا. وانتهى السائل إىل طلب بيان حكم العالقة القائمة بني زوجته وبني 

زوجها احلايل الذي تزوجته بعد حكم الطالق الباطل.

* فتوى رقم: 48 سجل: 115 بتاريخ: 21/ 8/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل 
قد حكم هنائيا ببطالنه كان عقد زواجه هبذه املرأة ما زال قائام ويكون عقد زواجها 
باآلخر وقع باطال إذ قد ظهر أهنا مل تكن حمال للزواج به؛ لوجودها عىل عصمة زوج 
فعال، وتصبح معارشهتا للرجل اآلخر واتصاهلام جنسيا بعد إلغاء حكم الطالق زنا 
حمرما رشعا، وعىل السائل اختاذ اإلجراءات القانونية لتنفيذ احلكم الصادر لصاحله 

ودفعا هلذا املنكر وإال كان رشيكا يف اإلثم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �م��ج �م��س��ل�م�هت
�أ ���ا �ل���ج وا�ج ا ح��ل�م �ج

املبـــــادئ
1- البهائيلة أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخالط الديانات البوذية والربمهية 

والوثنية والزرادشتية واليهودية واملسيحية واإلسالمية ومن اعتقادات الباطنية.
2- البهائيلون ال يؤمنلون بالبعلث بعلد املوت وال باجلنلة وال بالنلار، وهم هبذا ال 
يعرتفلون بنبلوة سليدنا حممد رسلول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنله خاتلم النبيني، وهبذا ليسلوا من 

املسلمني.
3- أمجع املسلمون عىل أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسالمية، وأن من 

اعتنق هذا الدين ليس من املسلمني، ومرتد عن دين اإلسالم.
4- اتفق أهل العلم عىل أن عقد زواج املرتد يقع باطال سلواء عقد عىل مسللمة أو 

غري مسلمة.
5- ال حيلل للمسللمة الزواج مملن اعتنق البهائيلة دينا، والعقد إن تلم يكون باطال 

رشعا، واملعارشة بينهام تكون زنا حمرًما يف اإلسالم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 329 لسنة 1980 بالسؤال التايل:

هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائي حتى ولو كان عقد 
الزواج عقدا إسالميًّا؟ إذا كان اجلواب بالرفض، فلامذا؟

* فتوى رقم: 71 سجل: 115 بتاريخ: 8/ 12/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إىل رجل يدعى مريزا عيل حممد امللقب 
بالباب، وقد قام بالدعوة إىل عقيدته يف عام 1260هل /1844م معلنا أنه يستهدف 
جهر  وقد  أمورهم،  من  اعوج  ما  وتقويم  املسلمني  أحوال  من  فسد  ما  إصالح 
بدعوته بشرياز يف جنوب إيران وتبعه بعض الناس فأرسل فريقا منهم إىل جهات 
خمتلفة من إيران لإلعالم بظهوره وبث مزاعمه التي منها أنه رسول من اهلل، ووضع 
كتابا سامه »البيان« ادعى أن ما فيه رشيعة منزلة من السامء وزعم أن رسالته ناسخة 
وقواعده؛  اإلسالم  أحكام  هبا  خالف  أحكاما  ألتباعه  وابتدع  اإلسالم،  لرشيعة 
الربيعي بحيث  فجعل الصوم تسعة عرش يوما، وعنيَّ هلذه األيام وقت االعتدال 
رشوق  من  الصوم  يوم  واحتسب  الدوام،  عىل  النريوز  يوم  هو  الفطر  عيد  يكون 
الشمس إىل غروهبا، وأورد يف كتابه »البيان« يف هذا الشأن عبارة »أيام معدودات 
الديانة إىل مؤمتر  النريوز عيدا لكم بعد إكامهلا« وقد دعا مؤسس هذه  وقد جعلنا 
عقد يف بادية بدشت يف إيران عام 1264هل/ 1848م أفصح فيه عن خطوط هذه 
العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصاهلا عن اإلسالم ورشيعته، وقد قاوم 
العلامء يف عرصه هذه الدعوة وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل يف شرياز ثم 
يف أصفهان، وبعد فتن وحروب بني أشياعه وبني املسلمني عوقب باإلعدام صلبا 
عام 1265هل، ثم قام خليفته مريزا حسني عيل الذي لقب نفسه هباء اهلل ووضع 
كتابا سامه »األقدس« سار فيه عىل نسق كتاب »البيان« الذي ألفه زعيم هذه العقيدة 
مريزا عيل حممد، ناقض فيه أصول اإلسالم، بل ناقض سائر األديان وأهدر كل ما 
جاء به اإلسالم من عقيدة ورشيعة، فجعل الصالة تسع ركعات يف اليوم والليلة، 
وقبلة البهائيني يف صالهتم التوجه إىل اجلهة التي يوجد فيها مريزا حسني املسمى 
شطري  وجوهكم  فولوا  الصالة  أردتم  »إذا  هذا:  كتابه  يف  هلم  قال  فقد  اهلل،  هباء 
مقتدر  رجل  ظهور  عند  احلرام  اهلل  بيت  هبدم  وأوىص  احلج،  وأبطل  األقدس«، 
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شجاع من أتباعه، وقال البهائية بمقالة الفالسفة من قبلهم، قالوا بقدم العامل: »علم 
هباء أن الكون بال مبدأ زمني فهو صادر أبدي من العلة األوىل، وكان اخللق دائام مع 
خالقهم وهو دائام معهم«، وجممل القول يف هذا املذهب -البهائية أو البابية- أنه 
مذهب مصنوع مزيج من أخالط الديانات البوذية والربمهية والوثنية والزرادشتية 
الباطنية. والبهائيون ال يؤمنون  واليهودية واملسيحية واإلسالم ومن اعتقادات)1) 
بالبعث بعد املوت وال باجلنة وال بالنار، وقلدوا هبذا القول الدهريني، ولقد ادعى 
زعيمهم األول يف تفسري له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وفضل 
كتابه »البيان« عىل القرآن، وهم هبذا ال يعرتفون بنبوة سيدنا رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأنه خاتم النبيني وهبذا ليسوا من املسلمني؛ ألن عامة املسلمني كخاصتهم يؤمنون 
بَآ 

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَماَّ بالقرآن كتابا من عند اهلل، وبام جاء فيه من قول اهلل سبحانه }ماَّ

ِ وََخاَتَم ٱنلاَّبِّيِ َۧن{ ]األحزاب: 40[، وقد  َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن راَُّسوَل ٱللاَّ
َ
أ

ذكر العالمة)2) األلويس يف تفسريه هلذه اآلية: »أنه قد ظهر يف هذا العرص عصابة 
من غالة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية هلم يف هذا فصول حيكم بكفر معتقدها كل 
من انتظم يف سلك ذوي العقول«، ثم قال األلويس: »وكونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني مما 
نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأمجعت عليه األمة، فيكفر مدعي خالفه ويقتل 
إن أرص«. ومن هنا أمجع املسلمون عىل أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة 
ا عن دين  إسالمية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من املسلمني، وصري هبذا مرتدًّ
سبحانه:  اهلل  قال  األديان  من  غريه  إىل  اإلسالم  ترك  الذي  هو  واملرتد  اإلسالم، 
ۡعَمٰلُُهۡم 

َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
}َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو َكفِٞر فَأ

وَن{ ]البقرة: 217[،  ۡصَحُٰب ٱنلاَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ ِف ٱدلُّ

عن  ردته  عىل  أرص  إذا  املرتد  قتل  وجوب  عىل  اإلسالم  بفقه  العلم  أهل  وأمجع 
اإلسالم للحديث الرشيف الذي رواه البخاري وأبو داود: »من بدل دينه فاقتلوه«، 

)1)  كتاب مفتاح باب األبواب للدكتور مريزا حممد مهدي خان طبع جملة املنار سنة 1321هل.
)2)  ج 22 ص 41.
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واتفق أهل العلم كذلك عىل أن املرتد عن اإلسالم إن تزوج مل يصح تزوجه ويقع 
عقده باطال سواء عقد عىل مسلمة أو غري مسلمة؛ ألنه ال يقر رشعا عىل الزواج؛ 
وألن دمه مهدر رشعا إذا مل يتب ويعد إىل اإلسالم ويتربأ من الدين الذي ارتد إليه؛ 
ا  ملا كان ذلك فإذا كان الشخص املسؤول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان هبذا مرتدًّ
عن دين اإلسالم فال حيل للسائلة وهي مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن تم يكون 
َغۡيَ  يَۡبَتِغ  }َوَمن  زًنا حمرًما يف اإلسالم:  الزوجية تكون  باطال رشًعا واملعارشة 
ٱۡلِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن{ ]آل عمران: 85[ 

صدق اهلل العظيم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 

J
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�ل���م�ع��ت��ه�هت وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- إذا بلارش املعتوه رجال كان أو امرأة عقلد زواجه، كان عقده موقوًفا عىل إجازة 
وليه إن كان مميزا، وإال وقع عقده باطال وال تلحقه إجازة الويل.

2- ال جيلوز تزويلج املعتوه إال بويل نفسله أو القيم املأذون ملن القايض وإال كانت 
الوالية للقايض يف تزوجيه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 174 سنة 1981 املتضمن أن املواطنة/ ل. 
يبدو  أهنا  بالتقرير  وجاء  باخلانكة،  النفسية  الصحة  دار  بواسطة  فحصت  س.  م. 
عليها عالمات التخلف الواضح وال تعرف اليوم وال التاريخ وال عدد أصابع يدها 
وال املسائل احلسابية البسيطة 3+ 5= 40، وبسؤاهلا عن أمالكها أخذت ختلط يف 
املذكورة  أن  الفحص  هذا  من  ويبني  واضًحا،  شيًئا  حتدد  أن  تستطيع  وال  كالمها 
مصابة بحالة نقص عقيل شديد وهو نوع من العته مما جيعلها غري قادرة عىل إدارة 
شؤوهنا بالطريقة الصحيحة الواعية. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان حيق هلا وهي 
القيم عليها، وما  أو  بواسطة وكيلها  أو  بنفسها  الكيفية مبارشة عقد زواجها  هبذه 

احلكم إذا بارشته بنفسها من غري ويل أو قيم عليها؟

اجلواب
يف كتب اللغة أن »َعتِه« بفتح أوله وكرس ثانيه »َعَتها« بفتح األول والثاين 
من باب تعب بمعنى نقص عقله من غري جنون أو بمعنى دهش، ويف التهذيب: 

* فتوى رقم: 123 سجل: 115 بتاريخ: 4/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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املعتوه: املدهوش من غري مس أو جنون، ودهش دهشا من باب تعب ذهب عقله 
حياء أو خوفا، واإلنسان قد يولد جمردا من العقل كمن يولد فاقدا حاسة البرص، 
وقد يولد ومعه عقله ولكن يعرتضه ما يوقف العقل عن سريه يف أول أدوار حياته 
أو بعد ذلك بقليل أو كثري من الزمن، وقد يولد سليم العقل ويساير عقله جسمه 
يف النمو حتى يبلغ رشيدا ثم يعتوره مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه أو يذهب 
الفقه وأصوله لفظان يصفان  به يف بعض األزمنة دون بعض، وقد تردد يف كتب 
حالة اإلنسان الذي يكون هبذه احلال: اجلنون والعته، ولكن الفقهاء مل يبينوا أمها 
حقيقة واحدة يندرج حتتها نوعان أومها حقيقتان متغايرتان؟ ويف معنى العته قال 
الزيلعي يف كتابه تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق)1): واختلفوا يف تفسريه اختالفا 
كثريا وأحسن ما قيل فيه: إنه هو من كان قليل الفهم خمتلط الكالم فاسد التدبري 
إذ  اجلنون،  العته عن  يفرتق  املجنون وهبذا  يفعل  كام  يشتم  أنه ال يرضب وال  إال 
القول  يمكن  وبذلك  لنقصانه  فموجب  األول  أما  العقل،  لعدم  موجب  األخري 
أن فاقد العقل أو ناقصه أو خمتله سواء كان هذا الوصف ثابتا الصقا به من أول 
حياته أو كان طارئا عليه بعد بلوغه عاقال إن كانت حالته حالة هدوء فهو املعتوه 
يف اصطالح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو املجنون، واملعتوه هبذا 
الوصف قسامن: مميز، وغري مميز، فإن كان مميزا فحكم ترصفاته حكم الصبي املميز، 
وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غري املميز، ومجلة أحكام الصبي 
السابعة من عمره  كان دون سن  بأن  مميز  كان غري  إذا  أنه  والترصفات  العقود  يف 
دون  فوقها  فام  السن  هذه  بلغ  بأن  مميزا  كان  إذا  أما  ترصفاته،  من  يشء  ينعقد  ال 
البلوغ كانت ترصفاته عىل ثالثة أقسام: األول: أن يترصف ترصفا ضارا بامله رضرا 
 ظاهرا كالطالق والقرض والصدقة وهذا ال ينعقد أصال فال ينفذ ولو أجازه الويل. 

)1)  كتاب احلجر ص 191 ج 5 طبعة أوىل بوالق 1315هل وذات املوضع يف الفتاوى اهلندية ج 5 ص 545 
وما بعدها، والدر املختار ورد املحتار البن عابدين ج 5 ص 136 وما بعدها، واهلداية وتكملة فتح القدير 

والعناية ج 7 ص 309 وما بعدها.
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ثانيا: أن يترصف ترصفا نافعا نفعا بينا، كقبول اهلبة وهذا ينعقد وينفذ ولو مل جيزه 
الويل، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعال فيام استؤجر عليه. ثالثا: أن 
يرتدد بني النفع والرضر كالبيع والرشاء باحتامل كون الصفقة رابحة أو خارسة وهذا 
القسم ينعقد موقوفا عىل إجازة الويل، وليس للويل أن جييزه إذا كان يف الصفقة التي 
عقدها الصبي املميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف عىل إجازة 
الويل أو إذنه وجيري فقه اإلمامني مالك وأمحد يف اجلملة عىل نحو هذه األحكام، 
الشافعي فلم يعتد بترصف الصبي سواء كان مميزا أو غري مميز فال  أما فقه اإلمام 
تنعقد منه عبارة وال تصح له والية؛ ألنه مسلوب العبارة والوالية، ملا كان ذلك 
وكان من رشوط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه برتتب آثاره عليه أن يكون كل 
من العاقدين كامل األهلية -بالغا عاقال- فإذا بارش املعتوه -رجال أو امرأة- عقد 
زواجه كان عقده موقوفا عىل إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غري مميز وقع عقده 
باطال وال تلحقه إجازة الويل كالصبي متاما يف أحكامه املتقدمة، وإذا كان ذلك فإذا 
كانت املسؤول عنها قد بلغ العته هبا درجة إسقاط التمييز مل جيز هلا أن تبارش أي 
ترصف ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا بارشته وهي غري مميزة وقع العقد باطال، 
أمر  يف  يبت  أن  ينبغي  ال  ألنه  االختصاص؛  صاحب  القايض  إىل  هذا  يف  واألمر 
ضعيف العقل وخمتله إال بعد أن يمتحن ويتحرى حاله، وصاحب الوالية يف هذا 
هو القايض وله أن يستعني بأهل اخلربة يف تبيان وحتديد حالة املسؤول عنها العقلية، 
فإذا ظهر أهنا غري مميزة قطعا كان عقد زواجها الذي بارشته باطال ال جييز معارشهتا 
كزوجة رشعا، ويعترب من يعارشها بمقتىض هذا العقد زانيا، والقاعدة املوضوعية 
للامدتني 280 من  للقضاء يف هذا أرجح األقوال يف فقه اإلمام أيب حنيفة إمضاء 
الئحة ترتيب املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة 
رقم  -القانون  اخلاص  الترشيع  خللو  وذلك   1955 لسنة   462 رقم  القانون  من 
119 لسنة 1952 - من النص عىل هذا احلكم، هذا وال يبارش تزويج املعتوه سواء 
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كان مميزا أو غري مميز إال ويل نفسه رشعا األب ثم اجلد ألب ثم باقي العصبة برتتيب 
القايض صاحب  أو ذات  بالتزويج  املختص  القايض  يأذنه  الذي  القيم  أو  املرياث 

الوالية يف أمور عديمي األهلية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 

J
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��س�ه  ��ج�ج��ج
��ج��ج �ل���س�����ج وا�ج ا ح��ل�م �ج

املبـــــادئ
1- صحة عقد الزواج وبطالنه أو فساده، أمر حمكوم بأرجح األقوال يف فقه مذهب 
اإلمام أيب حنيفة، نفاذا حلكم املادة 280 من الالئحة الرشعية وللامدة السادسلة من 

القانون 462 لسنة 1955.
2- مملا اشلرتطه فقهلاء احلنفية النعقلاد الزواج صحيحا مسلتتبعا آثلاره، أن يكون 

العاقدان كاميل األهلية، وذلك بأن يكونا بالغني عاقلني.
3- ملن كان جنونه مطبقا وبارش عقد زواجه بنفسله وقع العقد باطال، أما من كان 

جين ويفيق فبارش العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 179 لسنة 1981 املتضمن أن للسائلة أخا 
شقيقا يبلغ من العمر ثامنية ومخسني عاما ال عمل له مصاب بمرض اجلنون منذ عام 
أجر بحكم قضائي، وأن هذا  بال  قيام  السائلة عينت عليه  اآلن، وأن  1968 وإىل 
امرأة تصغره بثالثني عاما مستغلة عدم متييزه وإدراكه  الشخص قد احتالت عليه 
ونسبت إليه طفال مولودا يف 16/ 2/ 1978 حيث سجلته أبا هلذا الطفل يف دفرت 
املواليد، وبعد عرشة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة أي يف يوم 26 فرباير سنة 1978 
حررت هذه املرأة عىل أخ السائلة عقد زواج رسمي، وتم عقد القران بوكالة شقيق 
الزوجة عنها، وأثبت وكيلها يف العقد أهنا آنسة بكر رشيدة مل يسبق هلا الزواج، كام 
ثبت يف وثائق العقد أن شقيق السائلة املذكور رجل بالغ رشيد وتوىل العقد بنفسه، 
بالرغم من أن هذه املرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعي واإلدراك وليس أهال للترصف 

* فتوى رقم: 130 سجل: 115 بتاريخ: 24/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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وأنه حمجور عليه، وقد جاء بالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بال عمل دون أن يكفله 
أحد مع أنه ال يعي وال يدرك وال يرتزق أي أنه ال عقل له وال مهنة، وأرفقت هبذا 
الطلب صورة ضوئية غري رسمية من شهادة امليالد وصورة ضوئية غري رسمية من 
عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان احلكم الرشعي يف هذا الزواج، ويف نسب الطفل 

املولود قبل زواج أمه البكر بعرشة أيام.

اجلواب
إن صحة عقد الزواج وبطالنه أو فساده أمر حمكوم بأرجح األقوال يف فقه 
مذهب اإلمام أيب حنيفة، نفاذا حلكم املادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية 
باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 31، وللامدة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 
1955، ومما اشرتطه فقهاء هذا املذهب النعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن 
يكون العاقدان كاميل األهلية، وذلك بأن يكونا بالغني عاقلني وفرعوا عىل هذا أن 
الزوجني إذا كانا عديمي األهلية جلنون أو صغر أو عته أو قام أحد هذه األعراض 
بواحد منهام، مل ينعقد الزواج إذا بارشه فاقد األهلية منهام بنفسه، فإذا بارشه وهو 
هبذه احلال وقع العقد باطال؛ النتفاء رشط االنعقاد ووقوع اخللل يف صلب العقد 
وركنه، ومتى كان هذا مل يرتتب عليه يشء من آثار عقد الزواج الصحيح، فال حيل به 
دخول بينهام وال جيب به املهر وال تستحق بمقتضاه نفقة، كام ال يستحق هو الطاعة، 
وال يثبت به توارث إذا مات أحدمها وال نسب ملولود، وال أحكام املصاهرة، وال 
يقع فيه طالق؛ ألن الطالق فرع وجود الزواج الصحيح، وإذا كان ذلك، فإذا كان 
الشخص املسؤول عنه جمنونا منذ سنة 1968 وحتى اآلن جنونا مطبقا ال يفيق يف 
بعض األوقات يكون عقد زواجه الذي بارشه بنفسه وهو يف هذه احلالة قد وقع 
باطال، ومتى وقع عقد الزواج باطال مل يرتتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، 
أما إذا كان جنون هذا الشخص غري مطبق، بمعنى أنه يفيق يف أوقات معلومة ثابتة 
عقوده  فتصح  الراشدين  العقالء  ترصفات  مثل  اإلفاقة  وقت  يف  ترصفاته  كانت 
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القاعدة  من  خال  قد   1952 لسنة   119 رقم  القانون  كان  وملا  آثارها،  وتستتبع 
كانت  ناقصها  أو  األهلية  فاقد  تواله  إذا  وآثاره  الزواج  عقد  حتكم  التي  القانونية 
الوجه  عىل  حنيفة  أيب  مذهب  فقه  يف  األقوال  بأرجح  حمكومة  السؤال  هذا  واقعة 
املتقدم، وإذا ثبت أن الرجل املسؤول عنه جمنون جنونا مطبقا، وأن هذه احلال قائمة 
حتى تاريخ مبارشته عقد الزواج بنفسه كان هذا العقد باطال، ال يرتب أي أثر من 

آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أوالد إليه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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وا�ج �ل�ج �ت �ع����ت�د ا
�ل�ع��ج�هت ��ج �ش� ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- العنة ابتداء عيب جييز للزوجة طلب التفريق بينها وبني زوجها.

2- اعرتاف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سامع دعواها أنه عنني بعد ذلك.
3- إذا وصل الزوج إىل زوجته وقاعا يف مكان احلرث منها ولو مرة فال يفرق بينهام 

بام طرأ عليه من مرض حيول دون الوصول إىل حرثها.
4- حيصل حق املرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مسلتحق ديانة ال قضاء، ويأثم 

إذا ترك الوقاع متعنتا مع القدرة عىل الوطء.

الســـــؤال
حكم  فيه  يطلب  الذي   1981 لسنة   46 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الرشيعة الغراء يف امرأة تزوجت رجال يكربها بسبعة عرش عاما وأنجبت منه عىل 
مل  عاما  منذ ستة عرش  للبنت  وبنتا، ومنذ وضعها  ولدا  الصحيحة  الزوجية  فراش 
يقرهبا باملعارشة الزوجية متعلال بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج عىل العديد 
ا يمنعه من ذلك، وقد تعرضت الزوجة بسبب  من األطباء ومل جيدوا به مرًضا عضويًّ
عدم قضاء رغبتها اجلنسية حلالة مرضية خطرية جعلتها تطلب من زوجها الطالق 

إال أنه رفض. والسؤال: هل من حق هذه الزوجة طلب الطالق هلذا السبب؟

اجلواب
العيوب  بعض  من  الزوج  سالمة  أن  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  علامء  اتفق 
عيب  وجود  هلا  تبني  إذا  أنه  بمعنى  للمرأة  بالنسبة  الزواج  للزوم  أسايس  رشط 

* فتوى رقم: 139 سجل: 115 بتاريخ: 26/ 7/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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بينها وبني زوجها  التفريق  القايض طالبة  إىل  أمرها  رفع  هلا احلق يف  فيه كان  منها 
املعيب، والفقهاء وإن اختلفوا يف حتديد هذه العيوب إال أهنم اتفقوا عىل أن العنة 
عيب جييز للزوجة طلب التفريق بينها وبني زوجها، والعنة -بضم العني وفتحها- 
يقدر عىل اجلامع،  اللغة من ال  للمفعول، والعنني يف  بالبناء  االعرتاض من »ُعن« 
وأكثر  منها،  احلرث  وموضع  زوجته  قبل  يف  الدخول  عن  آلته  تعجز  من  ورشعا 
أهل العلم)1) عىل أن الزوجة إن اعرتفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون 
عنينا، فإذا ادعت عجزه بعد هذا مل تسملع دعواها ومل تضلرب لله ملدة، هبذا قلال 
اإلملام أبلو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل وعطاء وطاوس 
واألوزاعي والليث بن سعد واحلسن بن حييى ورشيح وعمرو بن دينار وأبو عبيد، 
ومقتىض هذا أن الزوج إذا وصل إىل زوجته وقاعا يف مكان احلرث منها ولو مرة فال 
يفرق بينهام بام طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرار الوصول إىل حرثها، وهذا 
هو ما روي أيضا عن اإلمام عيل بن أيب طالب É قال: »إن عىل الزوجة أن تصرب 
إن كانت العلة طارئة وكان قد سبق له مجاعها«، وقد نص فقهاء املذهب احلنفي 
يف هذا املوضع عىل أنه)2): »ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك 
وصار عنينا مل يكن هلا حق اخلصومة«، وعىل أنه)3): » ... فلو جب بعد وصوله إليها 
مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها ال يفرق بينهام؛ حلصول حقها بالوطء مرة، وما 
زاد عليها فهو مستحق ديانة ال قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة عىل 
بسبب  الزوجني  بني  التفريق  به قضاء يف  املعمول  املذهب هو  الوطء«، وفقه هذا 
تعيب الزوج بالعنة، بل عىل وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل كام تشري إىل هذا 

)1)  املغني البن قدامة احلنبيل مع الرشح الكبري ج 7 ص 610، واملحىل البن حزم ج 11 ص 269، 270، 
.272 ،271

سنة  األمريية  بوالق  ثانية  ]ط[   412 ص   1 ج  اهلندية  الفتاوى  هامش  عىل  املطبوعة  اخلانية  الفتاوى    (2(
1310هل.

)3)  الدر املختار للحصكفي، ورشح تنوير األبصار للعالئي، وحاشية رد املحتار البن عابدين ج 2 ص 917، 
918، والبحر الرائق البن نجيم املرصي احلنفي ج 4 ص 135.



- 168 -

املذكرة اإليضاحية للقانونني رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929؛ إذ جاء هبا 
يف الفقرة اخلامسة ما ييل: »ومما حتسن اإلشارة إليه هنا أن التفريق بالطالق بسبب 
اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن اإلسالم عند إسالم زوجته يبقى احلكم فيه عىل 
مذهب أيب حنيفة«، ومن ثم فال يرسي عىل االدعاء بالعنة حكم املادة التاسعة من 
الوجه  عىل  اإليضاحية  املذكرة  ذلك  إىل  نبهت  كام   1929 لسنة   25 رقم  القانون 
إليها  وصل  قد  الزوجة  هذه  أن  السؤال  من  البادي  وكان  ذلك  كان  ملا  السابق؛ 
زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا يف مراحل التعليم املختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها 
منذ محلت يف ابنتها التي بلغت سنها اآلن ست عرشة سنة، إذ كان ذلك فقد بطل 
عن هذا الزوج وصف العنة ومل يبق لزوجته هذه حق يف طلب التفريق بينها وبينه 
الزوج  كان  وإن  واإلنجاب،  بينهام  املبارشة  يف  حقها  حلصول  السبب؛  هبذا  قضاء 

يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه)1).

ومع هذا ففيام نقل عن اإلمام عيل بن أيب طالب -كرم اهلل وجهه- النصيحة 
املثىل هلذه الزوجة إذ عليها وفقا لقوله أن تصرب وتصابر نفسها وتستعني عىل هتدئة 
أحواهلا ورغباهتا اجلسدية بالصوم كام نصح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه الرشيف: »يا 
معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج 
اهلل  قول  إىل  الزوجان  وليستمع  وجاء«)2).  له  فإنه  بالصوم  فعليه  يستطع  مل  ومن 
َيِلُّ  َوَل  بِإِۡحَسٰٖنۗ  تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ  تَاِنۖ  َمراَّ َلُٰق  }ٱلطاَّ سبحانه: 

ِۖ فَإِۡن  لاَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللاَّ
َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلاَّ آ َءاتَۡيُتُموُهناَّ َشۡي ًٔ ُخُذواْ ِمماَّ

ۡ
ن تَأ

َ
لَُكۡم أ

ِ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد  لاَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللاَّ
َ
ِخۡفُتۡم أ

اٗرا  ُتۡمِسُكوُهناَّ ِضَ }َوَل  َتۡعَتُدوَها{ ]البقرة: 229[، وإىل قوله تعاىل:  فََل   ِ ٱللاَّ
القرآن  يف  سبحانه  اهلل  ألوامر  االمتثال  الزوجني  وعىل   .]231 ]البقرة:  َۡعَتُدواْ{  ّلِ

)1)  املراجع السابقة يف فقه املذهب احلنفي.
)2)  صحيح البخاري.
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الرشعي  السبب  وانعدم  العرشة  استحالت  فإذا  باملعروف،  باملعارشة  الكريم)1) 
للتفريق بني الزوجني قضاء فقد وجه اهلل سبحانه يف القرآن الكريم إىل حل عقدة 
فِيَما  َعلَۡيِهَما  ُجَناَح  فََل   ِ ٱللاَّ ُحُدوَد  يُقِيَما  لاَّ 

َ
أ ِخۡفُتۡم  }فَإِۡن  بقوله:  الزواج 

ٱۡفَتَدۡت بِهِۦ ...{ ]البقرة: 229[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 

J

)1)  سورة النساء اآلية 19، وسورة الطالق اآلية 6.
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�ل�ع���م�ل ��س�هت وا �ا �ل�د �هت ���ت ا وحج �ل�ج ط ا ��ت�ا ��سش ا
املبـــــادئ

1- اشلرتاط الزوجلة لنفسلها يف عقد الزواج إمتام دراسلتها اجلامعيلة والعمل بعد 
التخلرج ملن الرشوط الصحيحلة اجلائلزة، لكن ال يللزم الوفاء به يف قلول مجهور 
الفقهاء، ويلزم الوفاء به يف قول اإلمام أمحد بن حنبل ومن وافقه، وبه أخذ القانون 
44 لسلنة 1979 واعتلد به رشطا مانعا للحكم بنشلوز الزوجلة إذا خرجت بدون 

إذنه، ومل يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كام مل يعط للزوجة حق طلب الطالق.
2- الئحلة املأذونلني ال تبيلح للملأذون تدويلن أي رشوط للزوجلني أو ألحدمها 
مقرتنلة بعقد اللزواج يف الوثيقة ما عدا الكفالة وما خيتص باملهر وغريه من البيانات 

الواردة فيها.

الســـــؤال
أنه قد تم  به  املقيد برقم 369 لسنة 1981، وقد جاء  الطلب  اطلعنا عىل 
عقد قرآن اآلنسة/ ص. ي. ع. الطالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة، وأنه 
حرصا عىل مستقبلها اشرتطت لنفسها يف عقد الزواج الرشط اآليت نصه: »تشرتط 
وأن  العامة«،  اخلدمة  وأداء  التخرج  بعد  والعمل  اجلامعية،  دراستها  إمتام  الزوجة 
قسائم  األوىل من  القسيمة  املأذون بخطه عىل  الرشط ودونه  وافق عىل هذا  الزوج 
الرشط مدونا عليها واعتذر  مل يوجد هذا  املأذون  الوثائق من  العقد، وحني تسلم 
توثيق عقد  يمنع من  الرشط  القسيمة األوىل؛ ألن هذا  ألغت  املحكمة  بأن  املأذون 

الزواج. والسؤال:

* فتوى رقم: 173 سجل: 115 بتاريخ: 12/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الزواج  أو وكيلها أن تشرتط هذا الرشط يف عقد  الزوجة  أ- هل من حق 
حرصا عىل مستقبلها؟

ب- هل يف هذا الرشط خمالفة للدين والرشع؟

ج- هل يمنع هذا الرشط أو أي رشط آخر غري خمالف للدين والرشع توثيق 
القسائم يف املحكمة والسجل املدين؟

د- هل يمنع قانون األحوال الشخصية مثل هذا الرشط؟

اجلواب
إن عقد الزواج متى تم بإجياب وقبول منجزا مستوفيا باقي رشوطه الرشعية 
كان عقدا صحيحا مستتبعا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجني، 
املنجز هو الذي مل يضف إىل املستقبل ومل يعلق عىل رشط لكنه قد يقرتن  والعقد 
ورشوطه  أركانه  توافر  بمجرد  احلال  يف  حاصل  أنه  عن  خيرجه  ال  الذي  بالرشط 
الزوجني ثالثة  لتحقيق مصلحة ألحد  الزواج  بعقد  املقرتن  املوضوعية، والرشط 

أقسام:

الزوجني  أحد  كاشرتاط  رشعا  العقد  مقتىض  ينايف  الذي  الرشط  أحدها: 
تأقيت الزواج أي حتديده بمدة أو أن يطلقها يف وقت حمدد فمثل هذا الرشط باطل 

ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء.

الثاين: الرشط الفاسد يف ذاته، مثل أن يتزوجها عىل أال مهر هلا أو أال ينفق 
عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من ماهلا، فهذا وأمثاله من الرشوط 
الباطلة يف نفسها؛ ألهنا تتضمن إسقاط أو التزام حقوق جتب بعد متام العقد ال قبل 

انعقاده، فصح العقد وبطل الرشط يف قول مجيع الفقهاء.



- 172 -

العقد  يقتضيه  كان  ما  وهو  الفقهاء  أكثر  عند  الصحيح  الرشط  الثالث: 
كاشرتاطه أن ينفق عليها، أو أن حيسن عرشهتا، أو كان مؤكدا آلثار العقد ومقتضاه 
كاشرتاط كفيل يف نفقتها وصداقها أو ورد به الرشع كاشرتاط الزوج أن يطلقها يف 
أي وقت شاء، أو اشرتاطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جرى به عرف 
كأن تشرتط الزوجة قبض صداقها مجيعه أو نصفه أو يشرتط هو تأخري جزء منه 
ألجل معني حسب العرف املتبع يف البلد الذي جرى فيه العقد، وقد يكون الرشط 
معنى  عن  خارج  بأمر  يكون  وإنام  العقد،  يقتضيه  ال  كام  الزواج  لعقد  مناف  غري 
العقد كالرشوط التي يعود نفعها إىل الزوجة مثل أن تشرتط أال خيرجها من دارها 
أو بلدها أو أال يسافر هبا، أو ال يتزوج عليها فهذا أيضا من باب الرشوط الصحيحة 

لكن الفقهاء اختلفوا يف وجوب الوفاء هبا عىل طائفتني:

ال  لكن  ذاهتا  يف  صحيحة  كانت  وإن  وأمثاهلا  الرشوط  هذه  أن  إحداها: 
الوفاء هبا، وهو قول األئمة أيب حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والليث  جيب 

والثوري.

الطائفة األخرى: أن الرشط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة جيب 
الطالق قضاء، روي هذا عن  للزوجة طلب  الزوج كان  به  فإذا مل يف  به،  الوفاء 
رشيح  قال  وبه  وقاص،  أيب  بن  وسعد  عنه-  تعاىل  اهلل  -ريض  اخلطاب  بن  علمر 
عىل  الطائفتني  من  كل  وأدلة  حنبل،  بن  وأمحد  واألوزاعي  العزيز  عبد  بن  وعمر 
العقد  يف  الزوجة  وكانت  ذلك  كان  ملا  الفقه،  كتب  من  حملها  يف  مبسوطة  قال  ما 
التخرج  بعد  والعمل  اجلامعية  دراستها  إمتام  لنفسها  اشرتطت  قد  عنه  املسؤول 
للرشوط  الثالث  القسم  نطاق  يف  داخال  الرشط  هذا  وكان  العامة،  اخلدمة  وأداء 
بمعنى أنه من الرشوط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزا، لكن ال 
جيب الوفاء به يف قول مجهور الفقهاء، ويلزم الوفاء به يف قول اإلمام أمحد بن حنبل 
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ومن وافقه، وملا كان هذا الرشط باعتباره اشرتاط العمل للزوجة بعد االنتهاء من 
األحوال  أحكام  ببعض  ]اخلاص[   1979 لسنة   44 رقم  القانون  أقره  قد  دراستها 
الشخصية أخذا بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل لكن هذا القانون قد اعتد به رشطا 
مانعا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج إلمتام دراستها أو للعمل 
ومل يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كام مل يعط للزوجة حق طلب الطالق كام يقول 
مذهب اإلمام أمحد عند عدم الوفاء بالرشط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته عىل 
الزوجة، وملا كان القضاء جيري يف خصوص انعقاد الزواج ورشوطه ويف كثري من 
الذي ال  أيب حنيفة  اإلمام  فقه  األقوال يف  أرجح  الشخصية عىل  األحوال  أحكام 
يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الرشط توقف العمل به قضاء إال يف حال النشوز فقط 
كام تقدم، وملا كانت الئحة املأذونني مل تبح للمأذون تدوين أي رشوط للزوجني أو 
ألحدمها مقرتنة بعقد الزواج يكون موقف املأذون صحيحا يف حدود الالئحة التي 
تنظم عمله، ال سيام ووثيقة الزواج قد أعدت أصال إلثبات العقد فقط محاية لعقود 
الزواج من اجلحود، وذلك خلطورة آثارها يف ذاهتا عىل املجتمع عىل أنه يمكن كتابة 
هذا الرشط أو غريه مما يتفق عليه الزوجان ويدخل يف نطاق الرشوط الصحيحة 
رشعا يف أية ورقة أخرى غري وثيقة الزواج التي ال يتسع نطاقها القانوين لغري بيانات 

عقد الزواج ذاته.

عن  اخلارجة  الرشوط  من  السؤال  يف  الوارد  الرشط  أن  يتضح  تقدم  ومما 
ماهية عقد الزواج املقرتنة به، وفيه نفع وفائدة للزوجة، ويدخل هبذا ضمن الرشوط 
الصحيحة التي جيوز اشرتاطها لكن ال يلزم الوفاء به يف رأي مجهور الفقهاء، وجيب 
الوفاء به يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ومن وافقه، والرشط ذاته ال خمالفة فيه 
حتوي  ال  بيانات  أية  تدوين  من  املأذونني  لالئحة  وفقا  ممنوع  املأذون  لكن  للدين 
من  وغريه  باملهر  خيتص  وما  الكفالة  عدا  فيام  الرشوط  ومنها  هلا،  موضعا  الوثيقة 
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البيانات الواردة فيها، وقانون األحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 وإن أجاز 
للزوجة اشرتاط العمل ملصلحتها ودرءا للنشوز مل يرتب عىل هذا الرشط جزاء عىل 
ناشزا هبذا  تعد  إذنه، وال  للعمل املرشوط دون  الزوج، سوى إجازته هلا اخلروج 

اخلروج وبالقيود التي وردت فيه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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؟ �ت
��ج �ل���م�ا �م��ج ا �ل�ج �� ا �ج��ت�ج اأ �ا

�ل����ت �ه�ل �ت��س�����ج�د ا
املبـــــادئ

1- مبدأ رسيان احلكم الترشيعي يف اإلسلالم منذ إبالغه من املرشع وتقرير العمل 
بله، وال رجعيلة يف الترشيع يف اإلسلالم إال بنص من الشلارع، وبمثلل هذا جرت 

القوانني الوضعية كمبدأ عام.
2- الزوجلة التي طلقت بتاريلخ 1979/3/26 وانقضت عدهتا بوضع احلمل يف 
1979/7/10 ال جتلب هلا متعة الطالق، طبقا للقانون 44 لسلنة 1979 املعمول 

به من 1979/6/22 وإن كانت عدهتا قد انقضت يف ظل إعامله.
3- إطالق اسم النفقة عىل املتعة خطأ شائع.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 231 سنة 1981 املتضمن أن السائل طلق 
زوجته بتاريخ 26/ 3/ 1979 وانقضت عدهتا بوضع احلمل يف 10/ 7/ 1979، 
لسنة   44 رقم  الشخصية  األحوال  لقانون  طبقا  متعة  نفقة  مطلقته  تستحق  فهل 

1979 املعمول به يف 22/ 6/ 1979؟

اجلواب
من  إبالغه  منذ  الترشيعي  احلكم  رسيان  مبدأ  يكون  أن  قرر  اإلسالم  إن 
وردت  التي  الكريم  القرآن  آيات  يف  رصحيا  هذا  نجد  به  العمل  وتقرير  املرشع 
بإرسال الرسل إىل أقوامهم، وجاءت الكلمة اجلامعة يف هذا يف قول اهلل سبحانه: 
ٰ َنۡبَعَث رَُسول{ ]اإلرساء: 15[. وال رجعية يف الترشيع  بَِي َحتاَّ }َوَما ُكناَّا ُمَعّذِ

* فتوى رقم: 178 سجل: 115 بتاريخ: 19/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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يف اإلسالم أيضا إال بنص من الشارع، وأظهر األمثلة عىل ذلك قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
لكم رؤوس  اجلاهلية موضوع  ربا يف  »أال وإن كل  الوداع)1):  يف خطبته يف حجة 
موضوع  فإنه  املطلب  عبد  بن  العباس  ربا  غري  تظلمون  وال  تظلمون  ال  أموالكم 
كله«، فألغي بذلك الربا القائم ال من وقت التحريم بل رجع به إىل ما قبل حتريمه، 
وبمثل هذا جرت القوانني الوضعية كمبدأ عام، ملا كان ذلك وكان العمل جاريا قبل 
صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 ]اخلاص[ ببعض أحكام األحوال الشخصية 
بأن ال نفقة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب اإلمام أيب حنيفة، وأنه 
ابتداء من تاريخ العمل هبذا القانون صار اإلعامل لنصوصه املأخوذة من فقه مذهب 
اإلمام الشافعي يف اجلديد من أقواله القائل بوجوب املتعة للمطلقة بعد الدخول 
متى توافرت رشوط االستحقاق، وملا كان الطالق بعد الدخول هو السبب املبارش 
يف استحقاق املطلقة بعد الدخول للمتعة، وكان الطالق يف الواقعة املسؤول عنها 
قد وقع قبل العمل هبذا القانون، ملا كان ذلك مل جتب هلذه املطلقة متعة الطالق بعد 
الدخول املقررة به، وإن كانت عدهتا قد انقضت بوضع احلمل يف ظل إعامله؛ ذلك 
ألن إسناد االستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه؛ إذ العدة أثر للطالق كاملتعة. 
هذا وإطالق اسم النفقة عىل املتعة خطأ شائع، والواقع الرشعي والقانوين أهنا ال 
تدخل حتت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال: }َولِۡلُمَطلاََّقِٰت 

ا َعَ ٱلُۡمتاَّقَِي{ ]البقرة: 241[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.  َمَتُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ

J

)1)  رواه جابر هامش منتخب كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال عىل مسند اإلمام أمحد ص 388 ج 2.
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�د
�ل���م����ج����ت �هت ا وحج وا�ج �ج �ج

املبـــــادئ
1- حيكم بموت املفقود الذي يغلب عليه اهلالك بعد ميض أربع سنوات من تاريخ 

فقده ويف غري ذلك يفوض أمر املدة التي حيكم بعدها بموته إىل القايض.
2- بعد احلكم بموت املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة وحيل هلا الزواج بغريه.

3- إذا مل حيكلم بملوت املفقلود تكون زوجته ملا زالت يف عصمتله وال حيل هلا أن 
تتزوج بغريه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 59 سنة 1982 املتضمن أن السائلة كانت 
زوجة ملن يدعى أ. م. ب. الذي تويف يف حادث سقوط طائرة مرصية أثناء عودهتا 
من  مفقودا  واعترب   ،1974 سنة   12/  9 بتاريخ  السعودية  العربية  اململكة  من 
من  سنوات  أربع  ميض  بعد  بموته  للحكم  دعوى  برفع  قامت  وقد  التاريخ،  هذا 
تاريخ فقده، وما زالت الدعوى منظورة ومل حيكم فيها حتى اآلن رغم اكتامل مجيع 
املستندات، وال تدري متى حيكم فيها، وتقول إهنا تود أن تتزوج من رجل طلب 
منها الزواج بعقد عريف حلني احلكم بوفاة زوجها املفقود، وتسأل ما حكم زواجها 

منه؟ وهل يكون زواجا صحيحا رشعا وقانونا أم ال؟

اجلواب
نفيد: بأن نصوص أحكام الرشيعة اخلاصة بأحكام املفقود التي استند إليها 
القانون رقم 25 لسنة 1929 يف املادتني 21، 22 منه تقيض بأنه حيكم بموت املفقود 

* فتوى رقم: 37 سجل: 117 بتاريخ: 26/ 4/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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األحوال  وأما يف مجيع  فقده،  تاريخ  أربع سنني من  بعد  اهلالك  عليه  يغلب  الذي 
األخرى فيفوض أمر املدة التي حيكم بموت املفقود بعدها إىل القايض وذلك كله 
بعد التحري عنه بجميع الطرق املمكنة املوصلة إىل معرفة إن كان املفقود حيا أو 
ميتا، وبعد احلكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة وحيل هلا الزواج بغريه، وعىل ذلك 
فإن السائلة تكون ما زالت يف عصمة زوجها املفقود وال جيوز هلا أن تتزوج بغريه 
زواجا رسميا أو عرفيا بعد ميض أربع سنني عىل تاريخ فقده إال بعد احلكم بموته 
وانقضاء عدهتا منه، وحتتسب هذه العدة من تاريخ صدور احلكم بموته. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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وا�ج �م��س��ل�م�هت �م��ج �م��س�����ت����ح�ت �ج
املبـــــادئ

1- زواج املسللمة من مسليحي باطل رشعا ال يرتتب عليه يشء من أحكام النكاح 
الصحيح.

2- تعترب املسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت يف عقد زواجها باملسيحي بأهنا مسيحية 
وزواجها من املسيحي باطل أيضا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 86 سنة 1983 املتضمن أن السائلة كانت 
مسيحية الديانة وأشهرت إسالمها سنة 1964، ويف سنة 1971 تزوجت بمسيحي 
وسافرت معه إىل اليونان، وملا عادت إىل القاهرة علمت أن زواجها هذا غري جائز 
وتقول إهنا كانت جتهل قواعد اإلسالم وعرضت عليه اإلسالم فأبى، وطلبت بيان 

احلكم الرشعي هلذا الزواج؛ ألهنا ال تزال عىل دين اإلسالم حتى اآلن.

اجلواب
وال  بينهام  التفريق  ويلزم  رشعا،  باطل  مسيحي  من  املسلمة  زواج  إن 
من  مسلمة  تعترب  املرأة  هذه  ألن  الصحيح؛  النكاح  أحكام  من  يشء  عليه  يرتتب 
تاريخ اعتناقها الدين اإلسالمي احلنيف، وتعترب مرتدة إذا كانت قد أقرت يف عقد 
أيضا،  باطل  املرتدة  وزواج  مسيحية  بأهنا   1971 سنة  الصادر  باملسيحي  زواجها 
وعىل ذلك فال يعتد بعقد زواجها باملسيحي؛ ألنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم 
مسلمة، وبام أن السائلة تقول يف طلبها إهنا مسلمة إىل اآلن وأهنا كانت جتهل أحكام 

* فتوى رقم: 125 سجل: 117 بتاريخ: 5/ 4/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اإلسالم، وأهنا عرضت اإلسالم عىل زوجها املسيحي فأبى، فإن زواجها هذا يقع 
باطال وال يرتتب عىل هذا الزواج يشء من أحكام النكاح الصحيح وجيب التفريق 

بينهام رشعا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�ع��ت�ه وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- من كان قليل الفهم خمتلط الكالم فاسد التدبري كان معتوها.
2- من رشوط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل 

األهلية.
3- إذا بلارش املعتوه رجلال كان أو امرأة عقد زواجه كان عقلده موقوفا عىل إجازة 

وليه إذا كان مميزا وإذا كان غري مميز وقع عقده باطال.
4- عقلد زواج املعتلوه سلواء كان مميزا أو غري مميلز يبارشه وليه الرشعلي أو القيم 

الذي يأذنه القايض املختص.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 73 سنة 1983 املتضمن أن السيدة/ ع. ع. 
ف. ُحِجَر عليها للَعَتِه بتاريخ 13/ 3/ 1958 يف املادة رقم 119 سنة 1956 من 
1959 صدر قرار   /6 القاهرة الكلية لألحوال الشخصية، وبتاريخ 25/  حمكمة 
املحكمة املذكورة بتعيني السيد/ ع. م. ع. قيِّاًم عىل املحجور عليها، ثم بعد ذلك 
1976 وقد بارشت   /3 بتاريخ 27/  املذكورة  باملحجور عليها  القيم  تزوج هذا 
عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها ومل تأذن املحكمة املختصة للقيِّم املذكور 
بزواجه منها ومل تنجب هذه الزوجة منه. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي هلذا 

الزواج.

* فتوى رقم: 128 سجل: 117 بتاريخ: 11/ 4/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اجلواب
املعتوه: من كان قليل الفهم، خمتلط الكالم فاسد التدبري إال أنه ال يرضب 
واملعتوه  فقط.  العقل  ناقص  املعتوه  يكون  وبذلك  املجنون.  يفعل  كام  يشتم  وال 
قسامن: مميز وغري مميز. فإن كان مميزا فحكم ترصفاته حكم الصبي املميز، وإن كان 
دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غري املميز، ومجلة أحكام الصبي يف العقود 
والترصفات إذا كان غري مميز أنه ال ينعقد يشء من ترصفاته، أما إذا كان مميزا وكان 

دون البلوغ كانت ترصفاته عىل ثالثة أقسام:

كالطالق  ظاهرا  رضرا  بامله  ضارا  ترصفا  يترصف  أن  األول:  القسم 
والقرض والصدقة، وهذا ال ينعقد أصال فال ينفذ ولو أجازه الويل.

الثاين: أن يترصف ترصفا نافعا نفعا بيِّنا كقبول اهلبة. وهذا ينعقد وينفذ ولو 
مل جيزه الويل.

الثالث: أن يرتدد بني النفع والرضر كالبيع والرشاء باحتامل كون الصفقة 
عقد  هذا  ومثل  الويل،  إجازة  عىل  موقوفا  ينعقد  القسم  وهذا  خارسة،  أو  رابحة 

الزواج حيث يتوقف عىل إجازة الويل أو إذنه.

ملا كان ذلك وكان من رشوط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون 
كل من العاقدين كامل األهلية -بالغا عاقال- فإذا بارش املعتوه -رجال أو امرأة- 
عقد زواجه كان عقده موقوفا عىل إجازة وليه إذا كان مميزا، أما إذا كان غري مميز وقع 
عقده باطال، وال تلحقه إجازة الويل كالصبي غري املميز. وإذا كان ذلك فإذا كان 
املسؤول عنها قد بلغ العتُه هبا درجة إسقاط التمييز مل جَيُز هلا أن تبارش عقد الزواج 
القايض  إىل  هذا  واألمر يف  باطال  العقد  وقع  مميزة  بارشته وهي غري  فإذا  بنفسها، 

صاحب االختصاص.
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رشعا  وليُّه  أال  مميز  غري  أو  مميزا  كان  سواء  املعتوه  تزويج  يبارش  وال  هذا 
األب ثم اجلد ألب ثم باقي العصبة برتتيب املرياث، أو القيِّم الذي يأذنه القايض 
املختص بالتزويج، أو إذن القايض صاحب الوالية يف أمور عديمي األهلية. ومن 

هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��م��جع
أ
 �ج�الا

�هت ��ك�ا �ل��ج  ا
�ل�هت ا �ج ح��ل�م اأ

املبـــــادئ
1- إذا جرى العقد بأركانه ورشوطه كان صحيحا ترتتب عليه مجيع آثاره.

2- دخول كل واحد من الزوجني عىل زوجة اآلخر وإزالة بكارهتا باألصبع سهوا 
اعتقادا من كل منهام أهنا زوجته ال حيرمها عىل زوجها.

3- لكل واحد من الزوجني إعادة زوجته إليه وما حدث ال أثر له عىل صحة العقد.

الســـــؤال
1985 ميالدية املتضمن: أن أخوين  اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 10/ 
للكربى، واألصغر زوجا  فيهام زوجا  األكرب  يكون  أن  لنفسيهام عىل  أختني  خطبا 
أن  والريف  الصعيد  تقاليد  كانت  وملا  وقانونا،  رشعا  قراهنام  عقد  ثم  للصغرى. 
يدخل الزوج عىل زوجته ليلة ]الزفاف[ فيزيل بكارهتا بأصبعه إال أنه حدث خطأ 
بأن دخل كل واحد عىل زوجة اآلخر وأزال بكارهتا سهوا، وإزاء هذا املوقف احلرج 
الذي تنبه له اجلميع حجبت كل زوجة عن زوجها، وحتى اآلن مل يتم الدخول وال 
املعارشة بالنسبة لكال الزوجني والزوجتني، ويستطرد السائل قائال ما مصري عقد 

الزواج هل هو صحيح أم باطل؟ وما موقف الرشيعة اإلسالمية فيام حدث؟

اجلواب
إن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية عقد قويل يتم باإلجياب والقبول يف جملس 
واحد باأللفاظ الدالة عليهام الصادرة ممن هو أهل للتعاقد رشعا بحضور شاهدين 
بالغني عاقلني مسلمني إذا كان الزوج مسلام وأن يكون الشاهدان سامعني لإلجياب 

* فتوى رقم: 88 سجل: 120 بتاريخ: 11/ 3/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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والقبول فامهني أن األلفاظ التي قيلت من الطرفني أمامهام ألفاظ عقد زواج، فإذا 
جرى العقد بأركانه ورشوطه املقررة يف الرشيعة اإلسالمية كان صحيحا وترتتب 
يقول  -كام  الصفة  هبذه  متا  قد  عنهام  املسؤول  العقدان  كان  فإذا  آثاره.  مجيع  عليه 
آثاره  منهام  لكل  وترتتب  صحيحان  عقدان  فهام  املختص  املأذون  وأمام  السائل- 
الرشعية والقانونية، وعىل ذلك فمن حق كل زوج أن يعارش زوجته التي عقد عليها 
معارشة األزواج فهي زوجته أمام اهلل وأمام الناس رشعا وقانونا. وما حدث من 
دخول أحد الزوجني عىل زوجة اآلخر اعتقادا من كل منهام أهنا زوجته ال حيرمها 
إليه، وما حدث من خطأ مل  يعيد زوجته  أن  الزوجني  عىل زوجها، وعىل كل من 
يكن وطئا رشعيا باملعنى املفهوم، وعىل فرض أنه وطء فهو وطء بشبهة وال أثر له 
عىل العقد، ملا كان األمر كذلك فإن كال من الزوجني ملتزم بالعقد الذي عقده عىل 
زوجته وليس عليهام إثم؛ ألن ما حدث كان نتيجة خطأ غري مقصود من كل منهام 
اْسُتْكِرُهوا  َوَما  َوالنِّْسَياُن  اْلـَخَطُأ  تِي  ُأمَّ َعْن  »ُرفَِع  فال يشء فيه لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
َعَلْيِه«. وعقد زواج كل منهام صحيح رشعا وقانونا وجيب أن يستغفر كل منهام ربه 

فيام بدر منه دون قصد.

هذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت
وا�ج �عر��ج �ج
املبـــــادئ

1- إذا تلم اللزواج بنطق طرفيه باإلجياب والقبول يف جمللس واحد باأللفاظ الدالة 
علىل الزواج، وتوفرت باقي رشوطه، كان صحيحا مرتبا آثاره الرشعية دون توقف 

عىل التوثيق الرسمي.
2- اتفلاق كل ملن الزوجني علىل تنازل كل منهام عن حقله يف تركة اآلخر ال يعول 

عليه، وهو غري جائز رشعا.

الســـــؤال
احلكم  عن  سؤاله  املتضمن   85  /177 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ورقة  يف  مكتوب  وال  توثيق  بدون  عرفيا  زواجا  تزوجا  وامرأة  رجل  يف  الرشعي 
شاهدان  ذلك  عىل  وشهد  الطرفني،  كال  من  وقبول  إجياب  حدث  ما  كل  عرفية، 
عدالن، فام مدى صحة هذا الزواج رشعا؟ وجاء يف سؤاله أيضا أن الزوج مستعد 
إلثبات هذا الزواج وتوثيقه إال أن الزوجة ترفض بحجة أنه لو وثق هذا الزواج جلند 
ابنها الوحيد باجليش. وجاء كذلك أن الزوجني قد اتفقا عىل تنازل كل منهام عن 

حقه يف مرياث اآلخر بعد الوفاة. فام حكم ما ورد يف طلبه رشعا؟

اجلواب
إن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية عقد قويل يتم بالنطق باإلجياب والقبول يف 
جملس واحد باأللفاظ الدالة عليهام الصادرة ممن هو أهل للتعاقد بحضور شاهدين 
بالغني عاقلني مسلمني إذا كان الزوجان مسلمني. وأن يكون الشاهدان سامعني 

* فتوى رقم: 135 سجل: 120 بتاريخ: 24/ 7/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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عقد  ألفاظ  أمامهام  الطرفني  من  قيلت  التي  األلفاظ  أن  فامهني  والقبول  لإلجياب 
مرتبا  كان صحيحا  الرشيعة  املقررة يف  بأركانه ورشوطه  العقد  جرى  فإذا  زواج، 

لكل آثاره.

العمومي  املوظف  لدى  رسميا  وإثباته  العقد  كتابة  بمعنى  التوثيق  أما 
املختص فهو أمر أوجبه القانون صونا هلذا العقد اخلطري بآثاره عن اإلنكار واجلحود 

بعد انعقاده سواء من أحد الزوجني أو من غريمها.

املادة 99  العقد، فقد منعت  التوثيق الرسمي هلذا  للناس عىل إمتام  ومحال 
املحاكم   1931  /78 رقم  بقانون  باملرسوم  الرشعية  املحاكم  ترتيب  الئحة  من 
من سامع دعوى الزوجية أو أحد احلقوق املرتتبة عليها للزوجني عند اإلنكار إال 

بمقتىض وثيقة زواج رسمية.

بنطق  بيناه  الذي  الوجه  عىل  تم  قد  عنه  املسؤول  الزواج  عقد  كان  فإذا 
وتوفرت  الزواج،  عىل  الدالة  باأللفاظ  واحد  جملس  يف  والقبول  باإلجياب  طرفيه 
الزوجني،  املعارشة بني  الرشعية من حل  آثاره  مرتبا  باقي رشوطه، كان صحيحا 
وثبوت نسب األوالد برشوط والتوارث دون توقف عىل التوثيق الرسمي، لكن 
أنكره  إذا  القضاء، خاصة  إىل  الزواج عند االلتجاء  أمر الزم إلثبات  التوثيق  هذا 
أحد الزوجني، فلن تسمع دعوى الزوجية عند اإلنكار إال بوثيقة رسمية، وفضال 
عن هذا فإن اجلهات الرسمية ال تقبل عقد الزواج كسند إال إذا كان موثقا رسميا. 
وغري جائز رشعا تقاعس وهترب هذه الزوجة عن توثيق عقد زواجها لتفوت عىل 
ابنها واجبا مقدسا هو واجب الدفاع عن الدين والوطن، وهي آثمة رشعا، وكل 

من يتعاون معها عىل ذلك.

منهام  كل  تنازل  عىل  الزوجني  من  كل  اتفاق  بشأن  الطلب  يف  جاء  ما  أما 
قويام  نظاما  للمرياث  جعل  تعاىل  اهلل  فإن  الوفاة  بعد  اآلخر  مرياث  يف  حقه  عن 
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وقانونا حكيام يفيض رمحة وعدال وسدادا ورشدا، فجعل تركة امليت ملكا ألفراد 
ورثته، وحدد لكل وارث نصيبا معينا حسام ملادة النزاع التي تزرع األحقاد وتقطع 
األرحام، واخلري كل اخلري يف اتباع منهج اهلل الذي رسمه لعباده، وحق املرياث ال 
يثبت للوارث إال بعد وفاة املورث، فالتنازل عنه قبل وفاة املورث تنازل عن يشء 
تنازل  الزوجني عىل  فاتفاق كل من  للمتنازل، فال جيوز رشعا. وعليه  غري مملوك 
كل منهام عن حقه يف تركة اآلخر ال يعول عليه، وهو غري جائز رشعا؛ ألن اإلرث 

جربي ال يسقط باإلسقاط مطلقا.

وهذا حيث كان احلال كام جاء يف السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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هت �ل���م��ت���ج�ا ��ت ا ��ج
أ
وا�ج �ج�ا �ل�ج ا

املبـــــادئ
1- جيوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجته املتوفاة عقب وفاهتا دون انتظار مدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 543/ 1987 املتضمن أن السائل له أخت 
توفيت وهلا زوج. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف زواج هذا الرجل بأخت 

املتوفاة بعد موهتا فورا، أم عليه أن ينتظر مدة عدة الوفاة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه حيل هلذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته 
املتوفاة بال انتظار مدة، فقد جاء يف احلامدية: »رجل ماتت زوجته املدخول هبا وهلا 
أخت، فهل له تزوج أختها بعد موهتا بيوم؟ اجلواب: نعم، كام جاء يف اخلالصة عن 
بأخت  يتزوج  أن  الرجل  أنه جيوز هلذا  يعلم  إلخ«. وهبذا  األصل لإلمام حممد... 

زوجته املتوفاة عقب وفاهتا دون انتظار مدة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 34 سجل: 123 بتاريخ: 27/ 1/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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��ت���ا �ل�د �هت وا �ت�ا
�هت �م��ج �ج وحج �ل�ج ع ا

ح��ل�م �م��ج
املبـــــادئ

1- للزوجلة أن ختلرج إىل الوالدين يف كل مجعة إن مل يقلدرا عىل إتياهنا بإذن وبدون 
إذن، وللمحلارم يف كل سلنة ملرة بلإذن وبغري إذن، أملا خروجها زائلدا عىل ذلك 

فيجوز إذا أذن هلا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 11 سنة 1989 الذي يقوله فيه: هل من حقي 

منع زوجتي من زيارة أهلها املتمثلني يف إخوهتا؟ مع العلم بأن والدهيا متوفيان.

اجلواب
رصح الفقهاء بأن الزوج ال يمنع زوجته من اخلروج إىل الوالدين يف كل 
مجعة إن مل يقدرا عىل إتياهنا عىل ما اختاره يف االختيار: »وال يمنعهام من الدخول 
عليها يف كل مجعة كذا يف التنوير ورشحه وهو ما اختاره يف فتح القدير حيث قال: 
إتياهنا، فإن قدرا ال  بأن ال يقدرا عىل  تقييد خروجها  النوادر  وعن أيب يوسف يف 
تذهب وهو حسن، ورصح بأن األخذ بقول أيب يوسف هو احلق إذا كان األبوان 
بالصفة التي ذكرت وإال ينبغي أن يأذن هلا يف زيارهتام يف احلني بعد احلني عىل قدر 
متعارف. أما يف كل مجعة فبعيد فإن يف كثرة اخلروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا 
اهل.  أيرس«.  فإنه  األبوين  اهليئات بخالف خروج  والزوج من ذوي  كانت شابة، 
وهذا ترجيح منه بخالف ما ذكر يف البحر: »أن الصحيح املفتى به من أهنا خترج 
وبغري  بإذنه  مرة  سنة  كل  يف  وللمحارم  إذن،  وبدون  بإذن  مجعة  كل  يف  للوالدين 
إذنه كذا يف رد املحتار ورصح يف البحر بأن اخلروج لألهل زائد عىل ذلك يكون 

* فتوى رقم: 18 سجل: 124 بتاريخ: 25/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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هلا بإذنه«. انتهى. ويف حادثة السؤال وطبقا ملا ذكر حيق لزوجة السائل أن خترج كل 
سنة مرة لزيارة إخوهتا بإذنه وبدون إذنه. أما خروجها زائدا عىل ذلك فيجوز إذا 

أذن هلا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت�ه؟ و��ج ��ت �ج ��ج
أ
ـ��حر�مً�ا لا �ل ��َ� �ل�حج �ه�ل �ت����ج ا

املبـــــادئ
1- أخلت الزوجلة حمرمة عىل زوج أختها حرمة مؤقتة، وملن ثم يكون أجنبيا منها 

وال يعترب حمرما هلا.

الســـــؤال
السيدة/  أن  املتضمن   1988 سنة   508 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
تزال يف عصمته لآلن، ولنادية  السيد/ طارق ف. م. وال  نادية م. م. متزوجة من 
أخت شقيقة تدعى هالة، ويسأل: هل جيوز رشعا أن يكون طارق زوج نادية حمرما 

لشقيقتها هالة؟

اجلواب
عليه  حمرمة  بامرأة  الزواج  له  حيل  ال  من  هو  املحرم  أن  رشعا  املقرر  من 
أن  رشعا  املقرر  من  أنه  كام  الرضاع،  أو  املصاهرة  أو  النسب  بسبب  مؤبدة  حرمة 
أخت الزوجة حمرمة عىل زوج أختها حرمة مؤقتة بمعنى أنه جيوز للرجل أن يتزوج 
أخت زوجته إذا ما فارق زوجته بموت أو طالق، وملا كان طارق فريد زوجا لنادية 
شقيقة هالة فإنه -واحلالة هذه- تكون هالة أخت زوجة طارق حمرمة عليه حرمة 
مؤقتة، ومن ثم يكون طارق أجنبيا من أخت زوجته وال يعترب حمرما هلا. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 36 سجل: 124 بتاريخ: 13/ 2/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�������ا ��مج��ت �ج����ج �ل��ج و�ت�ج ا ح��ل�م �ت�ج
املبـــــادئ

1- عقلد الزواج الذي تبارشه املرأة بنفسلها أصيلة عن نفسلها أو وكيلة عن غريها 
صحيلح رشعا متى كانت بالغلة عاقلة؛ طبقا ألرجح األقوال من مذهب أيب حنيفة 
الذي عليه العمل باملحاكم، وهو الزم عىل األولياء متى كان الزوج كفئا وكان املهر 

مهر املثل.

الســـــؤال
بيان  منه  يطلب  الذي   1989 سنة   135 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
احلكم الرشعي يف البنت التي تزوج نفسها بغري موافقة أبيها. ولو كان جائزا هل 
يقع الزواج صحيحا غري تام، أم يقع باطال؟ وهل الويل فرض، أم ال؟ وهل النفي 
الوارد يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل« املراد به نفي الصحة أو نفي 

الكامل؟

اجلواب
العقود  مجيع  تبارش  أن  الرشيدة  للمرأة  أن  عىل  اتفقوا  املسلمني  فقهاء  إن 
بنفسها أصيلة أو وكيلة عن غريها فيام عدا عقد الزواج فقد اختلفوا يف مبارشهتا 
الزواج  انعقاد  إىل  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  اإلمامان  فذهب  ولغريها،  لنفسها  إياه 
مالك  األئمة  وذهب  غريها.  عن  وكيلة  أو  لنفسها  أصيلة  النساء  بعبارة  صحيحا 
والشافعي وأمحد وكثري غري هؤالء إىل عدم صحة عقد الزواج الذي تتواله املرأة 
املرأة،  تبارشه  الذي  العقد  بوقف  أخرى  أقوال  وهناك  وكيلة،  أو  أصيلة  بنفسها 
وأقوال بصحته يف حال دون حال وأدلة كل قول من هذه األقوال مبسوطة يف حملها 

* فتوى رقم: 72 سجل: 124 بتاريخ: 3/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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املادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية  املذاهب، وملا كانت  من كتب فقه 
بأن تصدر األحكام طبقا  قد جرى نصها  لسنة 1931  بقانون رقم 78  باملرسوم 
للمدون يف هذه الالئحة، وألرجح األقوال من مذهب أيب حنيفة ما عدا األحوال 
أن تصدر  فيها  قواعد خاصة فيجب  الرشعية عىل  املحاكم  قانون  فيها  ينص  التي 
املحاكم  بإلغاء   1955 سنة   462 املادة  جاءت  ثم  القواعد  لتلك  طبقا  األحكام 
النص وبإعامله، وكان أرجح األقوال يف  املحلية مظاهرة هلذا  الرشعية واملجالس 
فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة املرأة أصيلة عن نفسها أو 
وكيلة عن غريها. ملا كان ذلك كان عقد الزواج الذي تبارشه املرأة بنفسها أصيلة 
عن نفسها أو وكيلة عن غريها صحيحا رشعا متى كانت هذه املرأة بالغة عاقلة طبقا 
ألرجح األقوال من مذهب اإلمام أيب حنيفة الذي عليه العمل باملحاكم الرشعية، 
وهو الزم عىل األولياء متى كان الزوج كفئا وكان املهر مهر املثل. أما بالنسبة للنص 
الوارد يف احلديث الرشيف: »ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل« الذي رواه أبو داود 
وغريه، فاملراد به نفي الكامل ال نفي الصحة، وحتمل الوالية يف احلديث عىل الندب 
واالستحباب دون احلتم واإلجياب؛ أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إىل وليها 

كيال تنسب إىل الوقاحة، وهي يف احلقيقة والية وكالة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت�ج وحج �ل�ج ت ا
��

������ت
املبـــــادئ

1- طاعة املرأة لزوجها واجبة، وال متلك أن حترم زوجها عىل نفسها.
2- هجر الزوج واالبتعاد عنه وحرمانه من حق من حقوقه معصية هلل.

3- جيلب عىل الزوج اإلحسلان إىل زوجته وإعطاؤها حقهلا كامال من نفقة ومئونة 
وكسوة عن طيب نفس ولني قول وهو مسؤول عن ذلك وآثم يف تقصريه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 216 سنة 1989 املتضمن بأن زوجة السائل 
قد منعت نفسها عنه وهي تقيم معه يف معيشة واحدة ومل متكنه من نفسها منذ مخسة 

شهور.

الزوجني  من  لكل  الرشعية  احلقوق  هي  وما  الرشعي،  احلكم  عن  ويسأل 
قبل اآلخر؟

اجلواب
طاعة املرأة لزوجها واجبة، وامتثاهلا ألمره حث عليه اإلسالم ورغب فيه، 
وال متلك أن حترم زوجها عىل نفسها، فإن العصمة بيده هو الذي يملك مفارقتها 
أو حتريمها عىل نفسه، فإذا حرمت املرأة زوجها عىل نفسها فمعنى ذلك أهنا أرادت 
أما  هجره واالبتعاد عنه وحرمانه من حق من حقوقه املرشوعة وهو معصية هلل. 
واجب الزوج الذي ينشد السعادة الزوجية، ويفوز برضا اهلل تعاىل يوم القيامة فهو 
أن حيسن إىل زوجته ويعطيها حقها كامال غري منقوص من نفقة ومئونة وكسوة عن 

* فتوى رقم: 122 سجل: 124 بتاريخ: 4/ 6/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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طيب نفس ولني من القول وهو مسؤول عن ذلك وآثم يف تقصريه، ففي احلديث 
الذي رواه ابن حبان يف صحيحه والنسائي عن أنس مرفوعا قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن اهلل سائل كل راع عام اسرتعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته«. 

هذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�هت وحج �ل�ج �م ا
أ
�ج�ا �ج�ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- زنلا الرجلل املكللف العاقلل املختار كبرية جيلب عىل املسللم أن يبلادر بالتوبة 

واإلقالع عنها، وأن يعقد عزمه عىل عدم العود.
2- ذهب الشلافعية ومن وافقهم إىل أن الزنا ال يوجب حرمة املصاهرة أصال، فال 
حتلرم زوجلة اللزاين بأمها عليه ويثبت نسلب مجيلع أوالدها منه، وهذا هلو املختار 

للفتوى.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 405 سنة 1989 املتضمن أن السائل اقرتف 
جريمة الزنا مع أم زوجته، وكان يف حالة ضعف وبإغراء منها، ويسأل: هل حترم 
عليه زوجته التي أنجب منها مخسة أوالد؟ وما مصري األطفال اخلمسة؟ وذكر بأنه 

ندم وتاب عن ذلك.

اجلواب
إن زنا الرجل املكلف العاقل املختار بأجنبية من أفحش الكبائر التي هنى 
اهلل ورسوله عن ارتكاهبا وتوعد املقرتفني هلا بالعذاب الشديد، قال تعاىل: }َوَل 
َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِناَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيل{ ]اإلرساء: 32[. وزنا الرجل بإحدى 
يبادر  أن  املسلم  عىل  وجيب  العقاب  يف  وأبلغ  اإلثم  يف  أفظع  شنعاء  كبرية  حمارمه 
بالتوبة واإلقالع عنها، وأن يعقد عزمه عىل عدم العودة إليها. ملا كان ذلك، فإن ما 
اقرتفه السائل مع محاته هلو كبرية وفاحشة عظيمة وال نجاة من عقاب هذه الفاحشة 

إال التوبة النصوح والندم عىل ما فعل.

* فتوى رقم: 241 سجل: 124 بتاريخ: 18/ 10/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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الزنا  أن  إىل  احلنفية  فقهاء  ذهب  فقد  وأوالده  زوجته  من  موقفه  عن  أما 
يوجب حرمة املصاهرة بني أصول املزين هبا وفروعها، وبني أصول وفروع من زنى 
هبا وال يوجب حتريمها عىل الزاين نفسه، وحترم عىل الزاين أم املزين هبا وبنتها؛ ألن 

الوطء سببه اجلزئية بواسطة الولد حتى يضاف إىل كل واحد منهام كامال.

فتصري أصوهلا وفروعها كأصوله وفروعه وعليه تكون زوجة السائل حمرمة 
عليه هبذا الزنا بمقتىض أحكام هذا املذهب.

وذهب الشافعية ومن وافقهم إىل أن الزنا ال يوجب حرمة املصاهرة أصال؛ 
ألهنا نعمة فال تزال باملحظور. وبناء عىل مذهب الشافعي ومن وافقه ال حترم زوجة 
هذا الزاين عليه ويثبت نسب مجيع أوالدها منه؛ لبقاء الزوجية عىل أصلها وهذا هو 

ما نختاره للفتوى.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ج��ه�ا �ت د
�هت ��ج وحج �ل�ج رهت ا ���ش �م�ع�ا
املبـــــادئ

1- حيرم إتيان الزوج زوجته يف دبرها غري أنه ال تأثري لذلك الفعل عىل عقد الزواج، 
لكنه إذا ثبت قضاء موجب لتطليقها عليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 447 سنة 1989 املتضمن بأن زوج السائلة 

يطؤها يف دبرها. وتسأل عن احلكم الرشعي والقانوين.

اجلواب
إن إتيان الرجل زوجته يف دبرها أمر منكر وحرام رشعا، وقد هنى رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك. فقد روى أبو هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملعون من أتى 
امرأته يف دبرها« رواه أمحد وأبو داود، وملعون: مطرود من رمحة اهلل، ويف لفظ: 
»ال ينظر اهلل إىل رجل جامع امرأته يف دبرها« رواه أمحد وابن ماجه. وبمقتىض هذه 
النصوص حيرم إتيان الزوج زوجته يف دبرها غري أن الفعل املحرم ال تأثري له عىل 
اهلل  إىل  ويتوب  املعصية،  هذه  عن  يقلع  أن  الزوج  هذا  وعىل  بينهام.  الزواج  عقد 
تعاىل من فعل قوم لوط ويأوي إىل املحل الذي رشعه اهلل سبحانه، وليعلم أنه ال 
يملك عىل زوجته إال معارشهتا بام أحل اهلل، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب 
فيام هو مرشوع وال  وترغبه  تنصح زوجها  أن  الزوجة  لتطليقها عليه. وعىل هذه 
متكنه من ارتكاب هذه املعصية والفعل املحرم معها؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية 

اخلالق. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 281 سجل: 124 بتاريخ: 21/ 11/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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���ا و���ج و�ج ���لم �ج ���ا د ��ج��ت
أ
�هت لا وحج �ل�ج هت ا ��د ح��ل�م �م��س�ا

املبـــــادئ
1- جلرى القضلاء الرشعلي عىل أن للملرأة الرشليدة حرية التلرصف يف ماهلا كله 
بالتلربع واملعاوضة، وال حلق لزوجها فيه، وال يملك احلجلر عليها يف ترصفها فيه 

مطلقا.

الســـــؤال
ذو  السائل  أن  املتضمن   1989 سنة   527 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املختلفة  التعليم  مراحل  يف  يدرسون  الذين  الستة  أوالده  ويعول  منخفض  دخل 
وال يفي دخله بحاجتهم الرضورية، وأن له ابنة كربى قد تزوجت ثم سافرت مع 
زوجها إىل فرنسا حيث يقيامن إقامة دائمة ويعمالن هناك وحالتهام املالية ميسورة 
ويسأل: هل جيوز البنته وهي تعمل يف فرنسا أن ترسل له مساعدة مالية دون علم 

زوجها؟

اجلواب
أن  إىل  الروايتني  إحدى  يف  وأمحد  املنذر  وابن  والشافعي  حنيفة  أبو  ذهب 
للمرأة الرشيدة الترصف يف ماهلا كله بالتربع واملعاوضة، وال حق لزوجها فيه، وال 
يملك احلجر عليها يف ترصفها فيه كال أو بعضا فال فرق يف ذلك بينها وبني الرجل 
بزيادة  الترصف يف ماهلا  أنه ليس هلا  الرواية األخرى إىل  الرشيد، وذهب أمحد يف 
عن الثلث بغري عوض إال بإذن زوجها. والرأي األول أوىل وهو أعدل وأقوم وهو 
ترسل  أن  السائل  البنة  جيوز  فإنه  ذلك  وعىل  الرشعي،  القضاء  عليه  جرى  الذي 
يملك  يعلم، وال  مل  أو  بذلك  إذن زوجها سواء علم  مالية دون  لوالدها مساعدة 

* فتوى رقم: 301 سجل: 124 بتاريخ: 20/ 12/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..



- 201 -

احلجر عليها يف ترصفها؛ ألن اإلسالم أعطى للمرأة حرية الترصف يف ماهلا بام ال 
يتعارض مع تعاليمه السمحة.

وهذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا �ج��مج��ت �هت وا وحج �ل�ج �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- العقد عىل املرأة والدخول هبا حيرم بنتها عىل زوجها حتريام مؤبدا.
2- زواج الرجل من بنت زوجته زواج فاسد ولكن ترتتب عليه بعض آثار النكاح 
الصحيلح ومنها ثبوت النسلب، وجيلب عىل الزوجني أن يتفرقلا اختيارا، وإال رفع 

األمر إىل القضاء ليفرق بينهام جربا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 99 سنة 1990 املتضمن أن م. ع. ح. تزوج 
بفوزية م. ع. التي كانت زوجة خلاله، وبعد ذلك تزوج ابنتها حنان أ. ع.، وأنجب 

منها ولدا يدعى رامي، ثم طلق أمها. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املقرر رشعا أن العقد عىل املرأة والدخول هبا حيرم بنتها عىل زوجها، وبام 
أن السائل قرر يف طلبه أن م. ع. قد تزوج بفوزية زواجا رشعيا، ثم قام بالزواج من 
بنتها حنان وأنجب منها ولدا فإن زواجه من حنان أ. ع. بنت زوجته غري صحيح 
ِٰت ِف  ئُِبُكُم ٱلاَّ رشعا؛ ألهنا من املحرمات عليه حتريام مؤبدا؛ لقوله تعاىل: }َوَرَبٰٓ
{ ]النساء: 23[. وجيب عىل الزوجني  ِٰت َدَخۡلُتم بِِهناَّ ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلاَّ
أن يتفرقا اختيارا، وإال فعىل من هيمه األمر أن يرفع األمر إىل القضاء؛ ليفرق بينهام 
جربا. وملا كان زواج الشخص ببنت زوجته يعترب زواجا فاسدا، إال أنه ترتتب عليه 
أبيهم. ومما ذكر يعلم  النكاح الصحيح ومنها ثبوت نسب األوالد إىل  آثار  بعض 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 362 سجل: 124 بتاريخ: 20/ 2/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل����ا �ع��ج�ه �ج ��ت�ه �ج�ع�د ��ت�ج�ا و��ج �ش �ج و�ج �ج���م��ت�ا �ل�ج �هت ا �ل��ج ح��ل�م �م��ط�ا
املبـــــادئ

1- ملالك اليشء وحده حق استعامله واستغالله والترصف فيه.
2- ال مانع رشعا من تنازل الزوجة عن مرياثها ما دامت أهال هلذا الترصف، وليس 

من حق زوجها املطالبة هبذا املرياث.
3- جيلوز للمرأة أن تسلاعد أهلها ملن مرتبها دون إذن زوجهلا، وال يملك احلجر 

عليها يف ترصفها.

الســـــؤال
عاملة  السائلة  أن  املتضمن   1990  /79 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ومتزوجة من رجل يف مركز مرموق وحالتهم املادية متيرسة إىل حد ما. تويف والدها 
املرياث  يف  نصيبها  عليها  تعرض  أمها  فجاءت  مرياثا  وأمها  وإلخوهتا  هلا  وترك 
فامتنعت عن أخذه؛ لعدم حاجتها إليه، وفضلت أن يستفيد به إخوهتا فهم يف حاجة 
زوجها  بطلب  فوجئت  ولكنها  املختلفة،  التعليم  بمراحل  ألهنم  منها؛  أكثر  إليه 
من  وهل  بمرياثها؟  يطالب  أن  له  حيق  فهل  املرياث.  عىل  احلصول  عىل  وإرصاره 
حقها أن تتنازل عن مرياثها ملن تريد؟ وتقول: إهنا حتصل عىل مرتب من عملها، 
وتسأل: هل من حقها أن تستقطع جزءا منه وتساعد به أهلها بطريق غري مبارش؟ 

علام بأهنا تساهم به يف املصاريف اليومية ملنزهلا. وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
تقيض النصوص الرشعية بأن ملالك اليشء وحده حق استعامله واستغالله 
والترصف فيه، فملكية اإلنسان لليشء جتعل له احلق يف احلصول عىل كل منافعه 

* فتوى رقم: 367 سجل: 124 بتاريخ: 26/ 2/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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كانت  وملا  فيه،  الترصف  أو  استغالله  أو  اليشء  هذا  باستعامل  ذلك  أكان  سواء 
السائلة تقرر أهنا قد ورثت عن والدها ما تستحقه رشعا يف تركته مع إخوهتا وأمها، 
وتريد أن تتنازل عنه إلخوهتا الذين هم يف حاجة إىل املساعدة؛ اللتحاقهم بمراحل 
هلذا  أهال  السائلة  دامت  ما  التنازل  هذا  من  رشعا  مانع  ال  فإنه  املختلفة،  التعليم 
الترصف، وليس من حق زوجها املطالبة هبذا املرياث. أما عن مساعدهتا ألهلها من 
مرتبها، فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن املنذر وأمحد يف إحدى الروايتني إىل أن 
للمرأة الرشيدة الترصف يف ماهلا كله أو بعضه بالتربع أو املعاوضة، وليس من حق 
زوجها منعها من ذلك، وال يملك احلجر عليها يف ترصفها فيه كال أو بعضا، فال 
فرق يف ذلك بينها وبني الرجل الرشيد. وذهب يف الرواية األخرى إىل أنه ليس هلا 
الترصف يف ماهلا بزيادة عن الثلث بغري عوض إال بإذن زوجها، والرأي األول أوىل 
وهو أعدل وأقوم وهو الذي جرى عليه القضاء الرشعي والفتوى. وعىل ذلك فإنه 
جيوز للسائلة أن ترسل لوالدهتا وإخوهتا مساعدة مالية من مرتبها دون إذن زوجها، 
وال يملك احلجر عليها يف ترصفها؛ ألن اإلسالم أعطى للمرأة حرية الترصف يف 
ماهلا بام ال يتعارض مع تعاليمه السمحة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت ��ج�ت�ا �ل����ت�ت�ا وا�ج �ج�ا �ل�ج ا
املبـــــادئ

1- جيوز يف الرشيعة اإلسالمية تزوج املسلم بالكتابية هيودية كانت أو نرصانية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 124 سنة 1990 املتضمن أن السائل يقيم 
بإيطاليا وتزوج من إيطالية مسيحية، ثم أسلمت ويسأل: هل جيوز رشعا للمسلم 

أن يتزوج بمسيحية؟

اجلواب
جيوز يف الرشيعة اإلسالمية تزوج املسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية 
متى كان الزوجان خاليني من موانع الزواج مكلفني، وأجريا عقد زواجهام بإجياب 
من أحدمها وقبول من اآلخر يف جملس العقد أمام شاهدين سامعني فامهني أن ما 
آثاره. وال  العقد صحيحا وترتتب عليه  أمامهم هو عقد زواج، كان هذا  أجرياه 
يشرتط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمني، ومن ذلك يعلم بأنه جيوز للمسلم 
أن يتزوج من كتابية هيودية كانت أو نرصانية. هذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 373 سجل: 124 بتاريخ: 5/ 3/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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��ج��مج�ت�هت ��ج
أ
 �ج�ا

�ل��ج��ل�هت ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- حرم اإلسالم خلوة الرجل باملرأة األجنبية عنه وهي التي ال تكون زوجة له وال 
إحدى قريباته التي حيرم عليه زواجها حرمة مؤبدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 101 سنة 1990 املطلوب به حكم الرشع يف 

خلوة الرجل بأجنبية يف شقة تغلق عليهام.

اجلواب
حرم اإلسالم خلوة الرجل باملرأة األجنبية عنه وهي التي ال تكون زوجة 
له وال إحدى قريباته التي حيرم عليه زواجها حرمة مؤبدة كاألم واألخت والعمة 
واخلالة حتصينا هلام من وساوس السوء وهواجس الرش التي من شأهنا أن تتحرك يف 
صدرهيام عند التقائهام وال ثالث بينهام، ويف هذا يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يؤمن 
ثالثهام الشيطان«  بامرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن  باهلل واليوم اآلخر فال خيلون 
رواه أمحد، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم« رواه البخاري 
ومسلم، وحيذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتذيرا خاصا من خلوة املرأة بأمحائها -أقارب زوجها- 
كأخيه وابن عمه؛ ملا حيدث عادة من تساهل يف ذلك بني األقارب قد جير أحيانا إىل 
عواقب وخيمة، ومثل ذلك أقارب الزوجة من غري حمارمها كابن عمها وابن خاهلا 
إياكم  والسالم:  الصالة  »قال عليه  هبا  اخللوة  منهم  وابن خالتها، فال جيوز ألحد 
والدخول عىل النساء، فقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو؟ قال: 
إذا وقعت  الدين  احلمو املوت« متفق عليه يعني أن يف هذه اخللوة اخلطر وهالك 

* فتوى رقم: 390 سجل: 124 بتاريخ: 12/ 3/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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املعصية وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية عىل تطليقها، وهالك الروابط 
االجتامعية إذا ساء ظن األقارب بعضهم ببعض.

ومما ذكر يتبني حرمة خلوة الرجل بأجنبية عنه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���س�����ج��ط��ج�هت �م ا
أ
�ج�ا �ج�ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ذهلب فقهلاء احلنفيلة إىل أن الزنا يوجلب حرمة املصاهرة بلني أصول املزين هبا 
وفروعهلا وبلني أصلول وفروع من زنى هبا، وحتلرم عىل الزاين أم امللزين هبا وبنتها. 

وهو املختار للفتوى.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 294/ 1990 املتضمن السؤال عن اآليت: 
شاب تقدم خلطبة فتاة، ويف أثناء فرتة اخلطوبة وأثناء تردده عىل أهل هذه الفتاة دعته 
أمها إىل فراشها ووسوس له الشيطان وزنى هبا -أي بأم خمطوبته- فهل جيوز هلذا 
الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة التي زنى بأمها؟ علام بأن الفتاة التي يريد الزواج 

منها ذات خلق ودين.

اجلواب
أخبث  من  ومنكرا  اجلرائم  أشنع  من  جريمة  اإلسالم  نظر  يف  الزنا  يعترب 
املنكرات، ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة؛ ألن يف هذه اجلريمة هدرا للكرامة 
فاإلسالم  للخطر،  النسل  تعريض  أيضا  وفيه  املجتمع  لبنيان  وتصديعا  اإلنسانية 
يعترب الزنا لوثة أخالقية وجريمة اجتامعية خطرية وهو من أكرب الكبائر التي هنى 

اإلسالم عنها.

ويف واقعة السؤال املطروحة لالستفتاء فقد ذهب فقهاء احلنفية إىل أن الزنا 
يوجب حرمة املصاهرة بني أصول املزين هبا وفروعها وبني أصول وفروع من زنى 
هبا، وحترم عىل الزاين أم املزين هبا وبنتها؛ ألن الوطء سبب اجلزئية بواسطة الولد 

* فتوى رقم: 90 سجل: 126 بتاريخ: 19/ 7/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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حتى يضاف إىل كل واحد منهام كامال فتصري أصوهلا وفروعها كأصوله وفروعه. 
وبناء عىل ذلك تصبح هذه املخطوبة حمرمة عىل هذا الشاب لزناه بأمها، وال جيوز له 

أن يعقد عليها طبقا ألحكام هذا املذهب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ول
أ
و�ج الا �ل�ج و�ج ���لم ا �ل��ت�������ل��ت�ل د �ت�هت ا

وا�ج �ج��مج �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- إذا تزوجت الزوجة بزوج آخر بقصد حتليلها لزوجها األول وكان ذلك بعلمها 
ودخلل الزوج اآلخر هبلا دخوال حقيقيا ثلم طلقها وانقضت عدهتلا منه وتزوجها 
زوجها األول فإن هذا الزواج يكون صحيحا، ولكنه يكون زواجا مكروها، وهذا 

ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو املختار للفتوى.

الســـــؤال
السائلة كانت  أن  املتضمن   1990 برقم 651/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
زوجة لطارق س. ع. وأنجبت منه طفال، وقد حصل بينهام خالف فطلقها ثالث 
مرات وكان الطالق األخري بوثيقة رسمية لدى املأذون، وبذلك ال حتل لزوجها إال 
بعد زواجها من آخر بعد انقضاء عدهتا، فعلم أحد املعارف بام حدث وقام بعرض 
املأذون ودخل هبا  الزواج عليها بقصد الرجوع لزوجها األول، وعقد عليها لدى 
بينهام،  اتفاق  وعارشها معارشة األزواج وكان ذلك بدون علم زوجها األول وال 
وبعد 16 يوما طلقها زوجها الثاين عند املأذون وبعد انقضاء عدهتا برؤيتها احليض 
ثالث مرات تقدم هلا زوجها األول وعقد قرانه عليها. وطلبت بيان احلكم الرشعي 

يف زواجها من زوجها األول.

اجلواب
يكون  أن  الثاين  الزوج  عىل  املرأة  اشرتطت  إذا  فيام  احلنفية  علامء  اختلف 
زواجها به زواج حتليل الغرض منه متكنها من العودة إىل الزوج األول، فقال أبو 
ورشوط  ألركانه  مستوفيا  العقد  كان  متى  صحيح  الزواج  هذا  إن  وزفر:  حنيفة 

* فتوى رقم: 283 سجل: 126 بتاريخ: 29/ 12/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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بالرشوط  يفسد  ال  النكاح  ألن  له؛  تأثري  ال  فاسد  رشط  التحليل  ورشط  صحته، 
الثاين  الزوج  طلقها  فإذا  الصحة،  عىل  النكاح  ويبقى  الرشط  فيلغو  الفاسدة، 
وانقضت عدهتا منه فإهنا حتل لألول ولكنه يكون مكروها كراهة حتريمية بسبب 
العقد عىل  الزواج يف نظر الرشيعة، فاشتامل  ينايف املقصود من  ذلك الرشط؛ ألنه 
ذلك الرشط يورثه الكراهة، وجيعل زواج األول باملرأة بعد فراقها من الثاين مكروها 
أيضا، وعىل هذه الكراهة حيمل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل املحلل واملحلل له«، 
التحليل  نكاح  إن  يوسف:  أبو  وقال  العقوبة،  تستوجب  التحريمية  الكراهة  فإن 
فاسد ولو حصل فيه دخول؛ ألنه يف معنى النكاح املؤقت الذي اتفق عىل فساده 
أئمة املذهب ما عدا زفر فال فرق عنده بني النكاح املؤقت والنكاح بقصد التحليل، 
وقال حممد: إن زواج التحليل يف ذاته زواج صحيح ولكنه ال حيل املرأة لزوجها 
تزوجت  أهنا  تقرر يف طلبها  السائلة  أن  وبام  بنقيض مقصودها،  هلا  معاملة  األول 
بزوج آخر بقصد حتليلها لزوجها األول وكان ذلك بعلمها وأن الزوج اآلخر دخل 
هبا دخوال حقيقيا ثم طلقها وانقضت عدهتا منه وتزوجها زوجها األول فإن هذا 
الزواج يكون صحيحا ولكنه يكون زواجا مكروها، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة 

وزفر وهو ما نختاره للفتوى يف هذه احلادثة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��م��جع  �ج�الاأ
�هت ��ك�ا �ل��ج  ا

ج
ح��ل�م  ��ج����

املبـــــادئ
1- علادة فلض البكارة باإلصبع ملن العلادات اخلبيثة املرذولة، وهلي من عادات 

اجلاهلية التي أمر اإلسالم باالبتعاد عنها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 14 لسنة 1991 املتضمن أنه توجد يف بلدة 
السائل والبالد املجاورة عادة سيئة تتلخص يف أن النساء يقمن بتجريد العروس من 
رجليها  ويفتحن  احلركة  ويمنعنها  ويمسكنها  الداخيل  القصري  القميص  إال  ثياهبا 
وهي عارية حتت األضواء املتأللئة، ثم يقوم العريس بإزالة بكارهتا بإصبع يده حتت 
سمع وبرص احلارضات وبني عويل ورصاخ ورعب العروس ثم تلطخ األقمشة من 
دم البكارة، وتعلن عىل رؤوس األشهاد، وأن هذه العادة ال ينجو منها إال املتعلامت، 
والسائل يسأل: هل جيوز للمرأة كشف عورهتا املغلظة للنساء؟ وهل جيوز كشف 

دم البكارة للحارضين أمجعني رجاال ونساء؟ وهل هذا العمل يقره الدين؟

اجلواب
اإلسالم  فأقرَّ  القبيح،  ومنها  احلسن  منها  عادات  وللناس  اإلسالم  جاء 
منها الطيب احلسن، وهنى عن السيئ، وال شك يف أن هذه العادة املشار إليها من 
باالبتعاد  اإلسالم  أمر  التي  اجلاهلية  عادات  من  وهي  املرذولة،  اخلبيثة  العادات 
خملوقات  من  خملوق  أرشف  هو  الذي  اإلنسان  لكرامة  امتهان  من  فيها  ملا  عنها؛ 
اهلل، والذي هو خليفة اهلل يف أرضه، وقد أمر اإلسالم بصون اإلنسان وعدم إحلاق 

* فتوى رقم: 312 سجل: 126 بتاريخ: 21/ 1/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الرضر به. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ال رضر وال رضار« كام جاء اإلسالم آمرا باحلفاظ 
عىل املرأة وصون كرامتها وعدم امتهاهنا، فيجب عىل املسلمني أن يقلعوا عن مثل 
هذه العادات السيئة، وأن يتقوا اهلل يف أنفسهم ويف أعراضهم. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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ر��ا ��ت� �ص����ت���� ���ش
وا�ج �ج �ج

املبـــــادئ
1- كتابة صك للمرأة عىل أنه مهرها دون إجراء عقد زواج رشعي ال يعترب زواجا 

رشعيا وتكون معارشة الزوج هلا حمرمة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 148 سنة 1991 املتضمن أن السائلة كانت 
يف زيارة ألختها املقيمة بسلطنة عامن، وتعرفت عىل شاب عامين واتفقا عىل الزواج، 
وقام بكتابة صك دين ليكون بمثابة مهر هلا وكان ذلك بحضور أختها فقط، وقد 
أقنعها بأن هذا الصك بمثابة عقد زواج يتم توثيقه يف املستقبل أو عند العودة إىل 
مرص، ثم دخل هبا وعارشها واستمرت املعارشة حوايل عرشة شهور، ثم انقطعت 

صلته هبا ومل تعرف له حمل إقامة.

وتسأل: هل يعد ذلك عقد زواج رشعي؟ وهل حيق هلا الزواج من آخر؟

اجلواب
إن األركان والرشوط التي جيب توافرها يف عقد الزواج ليصبح صحيحا 
الطرفني وقبول من  أحد  بإجياب من  العقد  يكون  أن  الرشيعة اإلسالمية هي:  يف 
الزواج  العقد وهو  املقصود من  والقبول يف  يتالقى اإلجياب  الطرف اآلخر، وأن 
ويف جملس واحد وبألفاظ تدل عىل التمليك وعىل تنجيز العقد وتأبيده، وأن يتوفر 
العقد  املراد  املرأة  تكون  وأن  وأوصافها،  برشوطها  الكاملة  األهلية  العاقدين  يف 
عليها حمال للعقد غري حمرمة عىل من يريد الزواج منها بأي سبب، وأن حيرض العقد 

* فتوى رقم: 393 سجل: 126 بتاريخ: 21/ 4/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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شاهدان تتوفر فيهام األهلية للشهادة، ويسمعان كالم العاقدين ويفهامن املقصود منه 
يف وقت واحد ويشرتط إسالم الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمني، فإذا استوىف 
عليه  ترتتب  رشعا  صحيحا  العقد  هذا  كان  بياهنا  السابق  ورشوطه  أركانه  العقد 
آثاره الرشعية. ويف واقعة السؤال تقرر السائلة أهنا قد اتفقت مع من تعرفت عليه 
بسلطنة عامن عىل الزواج منه، وقد قام هذا الشخص بكتابة صك دين يكون بمثابة 
مهر هلا ومل يكن حارضا معهام يف ذلك احلني سوى أختها فقط املوجودة بسلطنة 
عامن ثم دخل هبا واستمر معها حوايل عرشة شهور بعد أن أقنعها بأن هذا الصك 
بمثابة عقد زواج رشعي وسيتم توثيقه يف وقت الحق ثم انقطع عنها وذهب إىل 
مكان ال تعرفه، فإذا كان احلال كام ذكر فإن ما حصل بني السائلة وبني ذلك الشاب 
الذي تعرفت عليه بسلطنة عامن ال يعد زواجا رشعيا ترتتب عليه آثاره الرشعية، 
إذ ذاك أن  بينهام معارشة حمرمة رشعا وجيوز هلا  التي متت  وبالتايل تكون املعارشة 

تتزوج من آخر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا ���ت ��ج
أ
هت و�ج��مج��ت �ج��مج��ت ا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز للرجل اجلمع يف عصمته بني امرأتني لو فرضت إحدامها رجال حلرمت 

األخرى عليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 195 سنة 1991 املتضمن أن السائل يريد 
أمها. فهل  أن زوجته خالة  َتبنيَّ  بنتا  له زوجته األوىل  فاختارت  ثانية،  الزواج مرة 

يصح له الزواج منها، أم ال؟

اجلواب
املقرر رشعا أنه ال جيوز للرجل اجلمع يف عصمته بني امرأتني لو فرضت 
إحدامها رجال حلرمت األخرى عليه، ويف موضوع السؤال يقول السائل بأن زوجته 
التي يف عصمته خالة أم من يريد الزواج منها أي أهنا بنت بنت أخت زوجته، وعىل 
ذلك فام دامت زوجته هذه يف عصمته أو يف عدته ولو من طالق بائن ال حيل له 
اجلمع بينها وبني هذه البنت؛ ألنه لو فرضت إحدامها ذكرا حلرمت األخرى عليه. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 417 سجل: 126 بتاريخ: 11/ 5/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ش�ا �ل������ط��لل��ت�هت �ش�لا ��ت ا ��ج
أ
وا�ج �م��ج ا �ل�ج ا

املبـــــادئ
1- ال حيل للزوج أن يتزوج من أخت مطلقته إال بعد أن تنقيض عدهتا منه رشعا.

الســـــؤال
السائل قد  املتضمن أن  املقيد برقم 294 لسنة 1991  الطلب  اطلعنا عىل 
عارش  ثم  مقيدتني،  غري  بطلقتني  لسبقها  املأذون  عند  الثالثة  الطلقة  زوجته  طلق 
يتزوج من أختها الصغرى،  السائل أن  مطلقته بعد ذلك معارشة األزواج، ويريد 

فهل حيل له ذلك؟ ومتى؟

اجلواب
َما  إِلاَّ  ۡخَتۡيِ 

ُ
ٱۡل َبۡيَ  َتَۡمُعواْ  ن 

َ
}َوأ املحرمات:  آية  يف  تعاىل  اهلل  يقول 

قَۡد َسلََف{ ]النساء: 23[، وملا كان السائل يقرر أنه قد طلق زوجته ثالث طلقات 
أختها  من  يتزوج  أن  له  حيل  ال  فإنه   1991  /5  /6 بتاريخ  املأذون  لدى  آخرها 
الصغرى إال بعد أن تنقيض عدهتا منه رشعا، وإال كان جامعا بني األختني، واجلمع 
ثالث  احليض  برؤيتها  إما  رشعا  تنقيض  املطلقة  وعدة  رشعا،  حمرم  األختني  بني 
مرات كوامل إن كانت من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أشهر إن مل تكن من 
ذوات احليض لصغر أو كرب، وإما بوضع محلها إن كانت حامال وقت الطالق، هذا 
برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل  انقضت  قد  أن عدهتا  املطلقة يف  وال تصدق 
من تاريخ الطالق يف أقل من ستني يوما. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم. 

* فتوى رقم: 36 سجل: 128 بتاريخ: 14/ 7/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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و�ج و��ت هت د
أ
�ل���مرا وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- إذا كانت الفتاة تبلغ من العمر واحدا وعرشين عاما عاقلة وقد زوجت نفسلها 
من كفء وبمهر املثل واستوىف هذا العقد أركانه ورشوطه كان زواجها هذا صحيحا 

رشعا، وليس لوليها حق االعرتاض عىل هذا الزواج.

الســـــؤال
السائلة:  قول  املتضمن   1991 سنة   365 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
إن فتاة يزيد سنها عن واحد وعرشين عاما زوجت نفسها من شخص بدون ويل، 
وتريد أن تعرف احلكم الرشعي يف الزواج أهو صحيح أم باطل؟ وهل ألبيها حق 

االعرتاض عىل هذا الزواج؟ علام بأن الزوج كفء هلا.

اجلواب
العقود  مجيع  تبارش  أن  الرشيدة  للمرأة  أن  عىل  اتفقوا  املسلمني  فقهاء  إن 
بنفسها أصيلة أو وكيلة عن غريها فيام عدا عقد الزواج، فقد اختلفوا يف مبارشهتا 
إياه لنفسها أو لغريها، فذهب اإلمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إىل انعقاد الزواج 
بالغة  املرأة  دامت  ما  غريها  عن  وكيلة  أو  لنفسها  أصيلة  النساء  بعبارة  صحيحا 
عاقلة، وذهب األئمة مالك والشافعي وأمحد وكثري غري هؤالء إىل عدم صحة عقد 
الزواج الذي تتواله املرأة بنفسها، وأدلة كل مبسوطة يف موضعها من كتب الفقه، 
وملا كانت املادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون 78 سنة 
1931 قد جرى نصها بأن تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه الالئحة، وألرجح 
األقوال من مذهب اإلمام أيب حنيفة ما عدا األحوال التي ينص فيها قانون املحاكم 

* فتوى رقم: 83 سجل: 128 بتاريخ: 11/ 8/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ثم  القواعد،  لتلك  طبقا  األحكام  تصدر  أن  فيجب  خاصة  قواعد  عىل  الرشعية 
جاءت املادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء املحاكم الرشعية 
واملجالس امللية مظاهرة هلذا النص وبإعامله، وكان أرجح األقوال يف فقه مذهب 
اإلمام أيب حنيفة صحة انعقاد الزواج بعبارة املرأة أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن 
غريها ما دامت بالغة عاقلة، ملا كان ذلك فإذا كانت هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 
واستوىف  املثل  وبمهر  كفء  من  نفسها  زوجت  وقد  عاقلة  عاما  وعرشين  واحدا 
حق  لوليها  وليس  رشعا،  صحيحا  هذا  زواجها  كان  ورشوطه  أركانه  العقد  هذا 
االعرتاض عىل هذا الزواج، إال إذا كان الزوج غري كفء أو كان املهر أقل من مهر 
املحكمة  إىل  األمر  برفع  وذلك  االعرتاض  حق  له  يكون  احلالة  هذه  يف  فإنه  املثل 

املختصة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ت
�ل�عر��ج وا�ج ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- إذا كان العقلد العلريف قد اسلتوىف يف جملس العقد أركانله ورشوط صحته كان 

عقدا صحيحا رشعا ترتتب عليه مجيع آثاره الرشعية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 377 سنة 1991 املتضمن اإلفادة عن احلكم 
الرشعي يف صحة ما جاء بعقد الزواج املحرر بتاريخ 12/ 6/ 1991 والذي نص 
فيه عىل ما يأيت: عقد زواج عريف، بسم اهلل الرمحن الرحيم، زوجتك نفيس عىل سنة 
اهلل والرسول يوم 12/ 6/ 1991 أ. ص. وهذا إقرار مني بأين زوجة للسيد/ س. 
ز. وهذا إقرار مني بذلك وبمحض إراديت وأمام اثنني من الشهود، توقيع: أ. ص، 

وتوقيع: س. ز.

اجلواب
إن األركان والرشوط التي جيب توافرها يف عقد الزواج ليصبح صحيحا 
اآلخر،  الطرف  من  وقبول  الطرفني  أحد  من  بإجياب  العقد  يكون  أن  هي  رشعا 
وأن يتالقى اإلجياب والقبول يف املقصود من العقد وهو الزواج ويف جملس واحد 
بألفاظ تدل عىل التمليك وعىل تنجيز العقد وتأبيده، وأن يتوفر يف العاقدين األهلية 
العقد عليها حمال للعقد غري  املراد  املرأة  الكاملة برشوطها وأوصافها، وأن تكون 
حمرمة عىل من يريد الزواج منها بأي سبب، وأن حيرض العقد شاهدان تتوفر فيهام 
األهلية للشهادة، ويسمعان كالم العاقدين ويفهامن املقصود منه يف وقت واحد، 
أركانه  العقد  استوىف  فإذا  مسلمني،  الزوجان  كان  إذا  الشاهدين  إسالم  ويشرتط 

* فتوى رقم: 106 سجل: 128 بتاريخ: 24/ 8/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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آثاره الرشعية، وإال كان  بياهنا كان صحيحا رشعا ترتتب عليه  السابق  ورشوطه 
غري صحيح رشعا، ويف واقعة السؤال: إذا ما كان العقد العريف املسؤول عنه واملرفق 
صورته بالسؤال قد استوىف يف جملس العقد أركانه ورشوط صحته املنوه عنها كان 
بام  العربة  الرشعية؛ وذلك ألن  آثاره  العقد صحيحا رشعا ترتتب عليه مجيع  هذا 
جرى بني الطرفني يف جملس العقد من حتقق إجياب وقبول وحضور شاهدين ال بام 

دون يف الورقة املرفقة.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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�ت
�ل�عر��ج وا�ج ا �ل�ج �ت�ت و���ت�هت ا

و�ج ��ج�مت���مرج �ل�ج �م ا ��ت�ا
ح��ل�م ��ت

املبـــــادئ
1- قيلام اللزوج بتمزيق الورقلة املتضمنة لعقد الزواج عرفيلا ال تأثري له عىل العقد 

الرشعي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 461 سنة 1991 املتضمن أن السائل عقد 
قرانه عرفيا عىل فتاة بالغة رشيدة بالرتايض والقبول، وبحضور شاهدين وتم حترير 
ذلك يف ورقة عرفية، ثم قام الزوج السائل بتمزيق الورقة خوفا من أن تقع يف يد أحد 
املوضحة عقد صحيح؟  بالكيفية  القران  تم وهو عقد  ما  من أهلهام، ويسأل: هل 
وهل قيامه بتمزيق الورقة العرفية املتضمنة عقد الزواج يفسد العقد؟ وهل حيق له 
هبذا العقد العريف أن يامرس معها احلقوق الزوجية كاملة بعد أن أصبح ال يوجد ما 

يثبت هذا الزواج إال اهلل والشاهدان؟

اجلواب
إن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية عقد قويل يتم بالنطق باإلجياب والقبول 
يف جملس واحد باأللفاظ الدالة عليهام الصادرة ممن هو أهل للتعاقد رشعا بحضور 
شاهدين بالغني عاقلني مسلمني إذا كان الزوجان مسلمني، وأن يكون الشاهدان 
سامعني لإلجياب والقبول فامهني أن األلفاظ التي قيلت من الطرفني أمامهام ألفاظ 
عقد الزواج، وإذا جرى العقد بأركانه ورشوطه املقررة كان صحيحا رشعا مرتبا 
املختص  املوظف  لدى  رسميا  وإثباته  العقد  كتابة  بمعنى  التوثيق  أما  آثاره،  لكل 
بآثاره عن اإلنكار واجلحود بعد  العقد اخلطري  القانون صونا هلذا  فهو أمر أوجبه 

* فتوى رقم: 139 سجل: 128 بتاريخ: 9/ 9/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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عقد  كان  فإذا  ذكر  ما  عىل  وبناء  غريمها،  من  أو  الطرفني  أحد  من  سواء  انعقاده 
الزواج املسؤول عنه قد تم عىل الوجه املبني كان صحيحا مرتبا آثاره الرشعية من 
حل املعارشة بني الزوجني وثبوت نسب األوالد برشوطه والتوارث وغري ذلك من 
احلقوق الرشعية، ويف واقعة السؤال نفيد بأن قيام الزوج بتمزيق الورقة املتضمنة 
لعقد الزواج عرفيا ال تأثري له عىل العقد الرشعي وال يغريه، كام ننصح السائل بأن 
يتقي اهلل يف زوجته التي عقد عليها عرفيا، وأن يوثق عقد زواجه هبا صونا حلقوقه 
وحقوقها، وحتى ال تتعرض زوجته للقيل والقال، ومما ال شك فيه أنه ال يرىض 
بذلك ألحد من أهله، فليتق اهلل ربه ويعلن هذا الزواج لتستقيم أمورمها ولتطمئن 

قلوهبام وهينئا بحياهتام الزوجية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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هت
أ
�مرا �ل وا هت �حج د ���ا وا�ج �ج����ش �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال ينعقد الزواج بشهادة رجل وامرأة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 467 سنة 1991 املتضمن أن السائل توجه 
بتاريخ   7874 برقم  حمرر  بعقد  بمسلمة  وتزوج  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل 
عاش  ثم  وامرأة،  رجل  العقد  وشاهدا  مسيحي،  موثق  يد  عىل   1986  /6  /16
مع املعقود عليها ثالثة شهور وعاد إىل مرص وأرسل إليها عدة رسائل حلضورها 
ولكنها مل حترض، ويسأل: هل العقد صحيح رشعا؟ وهل عدم حضورها يوجب 

طالقها؟

اجلواب
الرشيعة  يف  صحيحا  ليصبح  الزواج  عقد  يف  توافرها  جيب  التي  الرشوط 
اإلسالمية هي أن يكون العقد بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر، 
وأن يتالقى اإلجياب والقبول يف املقصود من العقد وهو الزواج ويف جملس واحد 
العاقدين  يف  تتوفر  وأن  وتأبيده،  العقد  تنجيز  وعىل  التمليك  عىل  تدل  وبألفاظ 
األهلية الكاملة برشوطها وأوصافها، وأن تكون املرأة املراد العقد عليها حمال للعقد 
غري حمرمة عىل من يريد الزواج منها بأي سبب، وأن يكون العقد بحرضة شاهدين 
يف  منه  املقصود  ويفهامن  العاقدين  كالم  ويسمعان  للشهادة،  األهلية  فيهام  تتوفر 

وقت واحد، ويشرتط إسالم الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمني.

* فتوى رقم: 143 سجل: 128 بتاريخ: 11/ 9/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ناقص  نصاب  وهو  وامرأة  رجل  العقد  شاهدي  فإن  السؤال  واقعة  ويف 
التي  بالصورة  الزواج  ينعقد  العقد غري صحيح رشعا، وبذلك ال  للشهادة جيعل 
أجري عىل أساسها، وعىل الزوجني املذكورين أن يفرتقا بإرادهتام؛ لبطالن العقد كام 
أوضحنا، وإال رفع األمر إىل القضاء للتفريق بينهام، وملا كان عقد الزواج املشار إليه 
قد تم أمام جهة خمتصة بإجراء عقود الزواج فإن عىل الزوج أن ينهي هذا العقد أمام 
اجلهة املختصة وهي الشهر العقاري بتطليقها وإبالغها ملطلقته. وهبذا علم اجلواب 

عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م��س�����ت����ح�ت �م��ج �م��س��ل�م�هت وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- زواج املسللمة بغلري املسللم باطل ال يرتتب عليله أي أثر من آثلار عقد الزواج 
الصحيح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 522 سنة 1991 املتضمن أن املدعو س. م. 
ب. غرر بالسائلة وتزوجها عىل أنه مسلم، وأنجب منها أربعة أوالد، وكان الزواج 

بعقد عريف، وطلبت بيان احلكم الرشعي فيام ييل:

أوال: حكم هذا الزواج.

ثانيا: حكم نسب األوالد األربعة أينسبون لإلسالم أم للمسيحية؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن زواج املسلمة بغري املسلم باطل ال يرتتب عليه 
أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، كام أنه من املنصوص عليه رشعا أن الولد 
يتبع خري األبوين دينا، وبناء عىل ما تقدم فإن زواج السائلة املسلمة من غري املسلم 
زواج باطل، ويكون هؤالء األوالد املسؤول عنهم مسلمني تبعا هلا. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 181 سجل: 128 بتاريخ: 7/ 10/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ت �ا وحج �ل�ج ل �ج��ت�ج ا �ل�ع�د ا
املبـــــادئ

1- إذا تنازلت الزوجة عن حقها يف املبيت عندها للزوجة األخرى تنازال عن طيب 
خاطر خمتارة غري مضطرة جاز ذلك رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 91 سنة 1992 املتضمن أنه متزوج ورزق 
من زوجته هذه بأوالد ولكثرة املشاكل واخلالفات بينه وبينها فكر يف طالقها وَلكِنَّ 
اخلارج  إىل  السفر  فقرر  وعليه  الطالق،  بعدم  وأقنعاه  عليه،  ضغطا  وأخاه  والدته 
هروبا من هذه املشاكل، وبعد عودته استمر عىل هجر زوجته هذه، ثم تزوج من 
وقد  يطلقها،  ومل  والدته  رغبة  عىل  بناء  أوالدها  مع  األوىل  زوجته  وترك  أخرى 
أعطاها حقوقها املالية بناء عىل قرار جملس عريف، وقد أعطاها املجلس العريف فرصة 
فإن ارتاحت النفوس بقيت مع زوجها وإن مل هتدأ النفوس وظل احلال كام هو عليه 
أخذت باقي مؤخر صداقها، ويقول السائل بأنه مل يعارشها املعارشة الزوجية من 
باملنزل وعىل عصمته، وقد أرسل هلا رجال  مدة مخس سنوات، وهي حاليا مقيمة 
لتأخذ باقي صداقها فرفضت ذلك، وفضلت البقاء مع أوالدها باملنزل وهي عندها 
احلرية الكاملة يف ترصفاهتا، ويقول السائل: إذا فضلت الزوجة البقاء مع أوالدها يف 

املنزل دون طالق ودون معارشة جنسية، فهل هذا حرام؟

اجلواب
احلد  وجعل  واحدة،  من  بأكثر  يتزوج  أن  املسلم  للرجل  اإلسالم  أباح 
األقىص للزوجات أربعا، واإلسالم وإن كان أباح هذا التعدد إال أنه قد قيد هذه 

* فتوى رقم: 495 سجل: 128 بتاريخ: 22/ 2/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اإلباحة بالعدل بينهن فيام يستطيع اإلنسان العدل فيه بحسب طاقته البرشية، وذلك 
بأن يعدل بينهن يف املأكل واملرشب وامللبس واملسكن واملبيت والنفقة، فمن مل يثق 
يف نفسه بالقدرة عىل أداء هذه احلقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر 
{ ]النساء: 3[، وقال عليه  لاَّ َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً

َ
من واحدة، قال تعاىل: }فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

الصالة والسالم: »من كان له امرأتان فلم يعدل بينهام جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
يميل إلحدامها عىل  امرأتان  له  »ومن كانت  الصالة والسالم:  مائل«، وقال عليه 
منه  الذي حذر  وامليل  مائال«،  أو  أحد شقيه ساقطا  القيامة جير  يوم  األخرى جاء 
احلديث هو اجلور عىل حقوقها ال جمرد امليل القلبي، فإن هذا داخل يف العدل الذي 
ال يستطاع، والذي عفا اهلل عنه وسامح يف شأنه، وهلذا كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقسم 
أملك«  وال  متلك  فيام  تؤاخذين  فال  أملك  فيام  قسمي  هذا  »اللهم  ويقول:  ويعدل 
يعني بام ال يملكه وهو أمر القلب وامليل العاطفي إىل إحداهن خاصة، وكان إذا أراد 
السفر حكم بينهن القرعة فأهين خرج سهمها سافر هبا، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء 
الراشدون والعلامء الصاحلون من كل قرن إىل هذا العهد جيمعون بني النسوة مع 
املحافظة عىل حدود اهلل يف العدل بينهن، فكان ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والصاحلون من أمته 
ال يأتون حجرة إحدى الزوجات يف نوبة األخرى إال بإذهنا، وبناء عىل ما تقدم فإنه 
جيب عىل السائل أن يعدل بني زوجتيه فيام سبقت اإلشارة إليه، وإال كان متعديا 
حلدود اهلل سبحانه وتعاىل بعيدا عن الطريق املستقيم، وبام أن السائل قد قرر يف طلبه 
املبيت  عادا حقها يف  ما  املالية  كافة حقوقها  األوىل  ويعطي زوجته  أعطى  قد  بأنه 
عندها منذ مخس سنوات فإنه هبذا يكون قد ضيع العدل بني زوجتيه يف هذا الشق 
آثام بذلك إال إذا كانت زوجته األوىل قد تنازلت عن حقها يف املبيت عندها للزوجة 
فلها  حقها  هذا  ألن  لذلك؛  مضطرة  غري  خمتارة  خاطر  طيب  عن  تنازال  األخرى 
التنازل عنه لغريها، وبذا يكون السائل غري آثم يف ترك املبيت عندها، فليتق اهلل هذا 

السائل وحيفظ األلفة واملودة بني مجيع أوالده. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 
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�هت وحج �ل�ج ��ت�ه ���ل� ح�ل ا
�ش
أ
�أ� و�ت�ا �ل���ج�ا ����ج�ع�ل ا

املبـــــادئ
1- ارتكاب الكبائر ال يؤثر عىل العالقة الزوجية، فالزوجية قائمة واحلل باق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 280 لسنة 1992 املتضمن أن رجال يرشب 

اخلمر ويزين ويرتك الصالة. فهل هذا الترصف منه يؤثر عىل حل زوجته؟

اجلواب
عن أيب هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يزين الزاين حني يزين وهو 
مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، وال يرشب اخلمر حني يرشهبا 
وهو مؤمن« رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر Ñ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»لعن اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها ومبتاعها وبائعها وعارصها ومعترصها وحاملها 
واملحمولة إليه«، وعن أيب هريرة É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من زنى أو رشب 

اخلمر نزع اهلل منه اإليامن كام خيلع اإلنسان القميص من رأسه« رواه احلاكم.

وأما عن تارك الصالة فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »تارك الصالة ملعون، وجاره إن ريض به 
ملعون، ولوال أين حكم عدل لقلت ومن خيرج من ظهره إىل يوم القيامة ملعون«، 
صلح  صلحت  فإذا  الصالة،  القيامة  يوم  املرء  عليه  حياسب  ما  »أول  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله«، وهذا هو حكم شارب اخلمر والزاين 
وتارك الصالة فمرتكبها مؤمن عاص وحسابه عند ربه. قال تعاىل: }ُكُّ َنۡفِۢس 
العالقة  عىل  يؤثر  ال  الكبائر  هذه  وارتكاب   ،]38 ]املدثر:  رَهِيَنٌة{  َكَسَبۡت  بَِما 

* فتوى رقم: 79 سجل: 129 بتاريخ: 1/ 4/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الزوجية، فالزوجية قائمة واحلل باق إال إذا جحد الصالة أو اعتقد حل اخلمر أو 
ارتكاب جريمة الزنا فإنه بذلك يكون مرتدا، وهنا جيب أن يفرق بينه وبني زوجته. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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وا�ج �ل�ج �ت ا
��ت�د ��ج ��س���ش �ج�ا

أ
���ج والا

��ج �ل�د �م ا ا �د ��س�����ت�����ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- حرص اإلسالم عىل إعالن الزواج برضب الدفوف مع األناشيد التي حتث عىل 
الفضيلة وااللتزام برشيعة اإلسالم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 657/ 1992 املتضمن السؤال عن اآليت:

بيان احلكم الرشعي يف األناشيد التي تقال عىل أنغام الدفوف وحتث العروس 
عىل الفضيلة وااللتزام برشيعة اإلسالم. وهل استعامل الدفوف يف األفراح مباح؟

اجلواب
عن حممد بن حاطب قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فصل ما بني احلالل واحلرام 
الدف والصوت يف النكاح« رواه اخلمسة إال أبا داود، وعن عائشة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »أعلنوا هذا النكاح وارضبوا عليه بالغربال« رواه ابن ماجه، وعن عائشة أهنا 
زفت امرأة عىل رجل من األنصار فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائشة، ما كان معكم من هلو؟ 

فإن األنصار يعجبهم اللهو«. رواه أمحد والبخاري.
يكره  »كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  املازين عن جده أيب حسن  بن حييى  وعن عمرو 
نكاح الرس حتى يرضب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم« رواه عبد 

اهلل بن أمحد يف املسند.

الزواج  إعالن  عىل  اإلسالم  حرص  وغريها  األحاديث  هذه  جمموع  فمن 
برضب الدفوف مع األناشيد التي حتث عىل الفضيلة وااللتزام برشيعة اإلسالم. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 

* فتوى رقم: 322 سجل: 129 بتاريخ: 27/ 7/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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��ط��ج�هت
�ل��ج ج ا

��ج��ك��ت �ع��ج�د ��ج��س���� �ل��س���ش ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- إذا كان سلبب فسلخ اخلطبة من جانب املخطوبة كان للخاطب الرجوع عليها 
باهلدايا مطلقا ومنها الشلبكة أيضا قائمة كانت أو هالكة، أما إذا كان سلبب الفسخ 
من جانب اخلاطب فليس من حقه أن يسرتد شيئا مما قدمه من هدايا ومنها الشبكة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1107/ 1992 املتضمن أن السائل يقول: 
إنه مقتنع هبا متاما، وأعطاها الشبكة نقودا،  بيتنا شاب خاطبا ألختي، وقال  دخل 
أشهر  ستة  بعد  بالرجوع  ووعد  مسافرا  وكان  بسيطا،  وخامتا  دبلة  هلا  وأحرض 
للزواج، ويف أثناء سفره كان يراسلها ويمنيها بالوعود ويكلمها بالتليفون، ومضت 
مدة ما يقرب من أربعة أشهر مل يراسلها، فبعثنا نطمئن عليه، فلم يرد إال بعد شهرين 
بخطاب يقول فيه: إن كل وعد قد انتهى، ويطلب إرجاع الشبكة، ويسأل السائل: 
هل الشبكة من حقه؟ علام بأنه هو الذي فسخ اخلطبة من غري أسباب، أم الشبكة من 

حق املخطوبة؟ مع بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إن اخلطبة وقراءة الفاحتة وقبض املهر وقبول الشبكة واهلدايا من مقدمات 
الزواج، ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج مل يتم بأركانه ورشوطه الرشعية، 
واملقرر رشعا أن املهر إنام يثبت يف ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن مل يتم عقد الزواج 
فال تستحق املخطوبة شيئا منه وللخاطب اسرتداده، أما بالنسبة للشبكة فالذي نراه 
أهنا هدية يقدمها اخلاطب ملخطوبته، فإذا مل يتم عقد الزواج وكان سبب الفسخ من 

* فتوى رقم: 77 سجل: 131 بتاريخ: 30/ 12/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أيضا  الشبكة  ومنها  مطلقا  باهلدايا  عليها  الرجوع  للخاطب  كان  املخطوبة  جانب 
كان  إذا  أما  عادة،  الناس  فيها  يتسامح  التي  األشياء  إال يف  هالكة  أو  كانت  قائمة 
سبب الفسخ من جانب اخلاطب فليس من حقه أن يسرتد شيئا مما قدمه من هدايا 
ومنها الشبكة وتكون يف هذه احلالة من حق املخطوبة. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ج
��ت�هت و�د �م��ج��للع و��ج �ج����ج����ت�هت �ج

املبـــــادئ
1- ال تسقط النفقة بميض املدة بعد احلكم هبا واإلذن باالستدانة.

2- امتنلاع الزوجلة عن الذهاب إىل زوجها ال يكون نشلوزا منها ما دامت املسلافة 
بينهام مسافة القرص وزيادة.

3- إذا ادعت الزوجة عىل زوجها دينا ال حيكم هلا به إال بعد إثباته رشعا.

الســـــؤال
بإفادة من مدير خمابرات اجليش املرصي مؤرخة يف 25 شعبان سنة  سئل 
زوجها  مطالبة  سواكن  بندر  حكيمة  أ.  ف.  أن  مضموهنا   2645 نمرة   1313
اليوزبايش م. أ. باإلنفاق عليها، ورّد ثامنية جنيهات: منها مخسة سلفة بسند، وثالثة 
ثمن ساعة ذهب أخذها منها قبل قيامه من سواكن للحدود، واملحكمة الرشعية 
بسواكن قررت هلا 195 قرشا صاغا شهريا نفقة من ابتداء 28 إبريل سنة 1894 
بذلك  الزوج  وبإعالن  املذكور،  زوجها  عىل  باالستدانة  وأمرت  رشعي،  بإعالم 
اعرتف بمبلغ اخلمسة جنيهات السلفة طرفه، وتعهد بتسديده عىل أقساط كل شهر 
جنيه، وأن ادعاءها بالساعة باطل، وال يمكنه قبول النفقة املقررة عليه من املحكمة 
لكون أن تأهله هبا كان حتت رشط استعفائها من اخلدمة ومل حيصل، وأن الزوجة 
املحرتفة ال نفقة هلا وكذا الناشزة ولو جتمدت هلا النفقة، وبإبالغها ذلك مل تصادق 
عىل الرشط املذكور، وأوضحت أنه مدة وجوده معها بسواكن مل متنعها حرفتها من 
خدمته ليال وهنارا، وال خالفت له أمرا، وال خرجت من بيته بغري إذنه، وحيث إن 
هذه املسألة طال فيها أمر املخابرة ما بني الزوج والزوجة، وما زال الزوج غري مذعن 

* فتوى رقم: 33 سجل: 1 بتاريخ: 13/ 2/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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للنفقة، ومتشبثا بحضورها لطرفه، وهي تقول بعدم إمكان ترك خدمتها، وقايض 
سواكن أورى بأن ال حق للزوج يف منع النفقة، وأن نقلها مل يكن إال برضاها، فاألمل 

النظر يف ذلك واإلفادة بام يقتضيه احلكم الرشعي.

اجلواب
متى كان فرض النفقة للزوجة املذكورة بالطريق الرشعي فال تسقط بميض 
عن  بامتناعها  أيضا  تسقط  وال  باالستدانة،  الزوجة  أمرت  وقد  خصوصا  املدة 
الذهاب لزوجها من سواكن حمل زواجها به إىل احلدود؛ لكون املسافة بينهام مسافة 
القرص وزيادة، وال تعد ناشزة هبذا االمتناع)1)، وأما ثمن الساعة فال يلزم به الزوج 
إال بعد ثبوته عليه رشعا، ودفع مبلغ السلفة املذكور عىل األقساط املذكورة جيوز 

برضاها، وإن كان ال يلزمها ذلك.

J

)1) صدر القانون 25 لسنة 1920 ونص يف املادة 1 منه املعدلة بالقانون 44 لسنة 1979 عىل أن نفقة الزوجة 
جتب من تاريخ االمتناع عن اإلنفاق وال يسقط دينها إال باألداء أو اإلبراء.
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�ت�ه �ت و��ج�ا �ا ��ش�ج ��ج�ل اأ
��ت�ه ��ت

�د �ج�عج
�ل���م����ج����ت هت ا

أ
�مرا وا�ج ا ح��ل�م �ج

املبـــــادئ
1- زواج املرأة املفقلود بالغري قبل إثبات وفاته غلري صحيح ويفرق بينها وبني من 

تزوجته.
الســـــؤال

سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 10 رمضان سنة 1313 نمرة 8 ، 
مضموهنا أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من احلكم الصادر من حمكمة 
اإلسكندرية الرشعية بالتفريق بني كل من زينب س. ع.، وزوجها عبد الصمد ح.؛ 
بناء عىل عدم التحقق من وفاة زوجها األول، الواردة هذه الصورة بمكاتبة املحكمة 
املذكورة املؤرخة يف 5 ديسمرب سنة 1895 نمرة 197، بقصد نظرها بالنسبة لترضر 
لثبوت وفاة زوجها األول املذكور يف واقعة هكس باشا  زينب املذكورة من ذلك 

بالسودان، ويفاد بام يقتضيه احلكم الرشعي.
اجلواب

اإلعالم  صورة  وعىل   ،8 نمرة  يمنية  سعادتكم  إفادة  عىل  االطالع  صار 
سنة  القعدة  ذي  غاية  بتاريخ  الرشعية  اإلسكندرية  حمكمة  من  الصادر  الرشعي 
زينب  للمرأة  القايض  أمر  أن  فظهر  معها،  الواردة  األوراق  باقي  وعىل   ،1311
س. ع. بعدم تزوجها بغري زوجها عبد اهلل م. املفقود حتى تتحقق وفاته بناء عىل 
إشهادها لديه بأهنا ال تعلم حياته وال موته، وصدقها عىل ذلك عبد الصمد ح. الذي 
تزوجت به وفارقها وفارقته، وتاركها وتاركته عىل الوجه املسطور بتلك الصورة 
موافق رشعا، وحينئذ فال يسوغ هلا التزوج اآلن بغري زوجها املفقود املذكور حتى 

تتحقق وفاته بالطريق الرشعي، وطيه األوراق عدد 9. أفندم.

* فتوى رقم: 38 سجل: 1 بتاريخ: 26/ 2/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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هت �ل�ع�د ء ا �ا �ج����ت���مج ت وا
� �ل��ط�لا �هت ا وحج �ل�ج ء ا ��ا د ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ادعاء الزوجة الطالق وانقضاء العدة والتزوج بآخر بعد مصادقتها عىل زواجها 

باألول حيتاج إىل دليل.
2- سلؤال املدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمني بعد 

طلبه حكم عليه بالطالق.
3- إنكار الدفع يقتيض تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بام يقتضيه وإن عجز 

عن ذلك حكم برفضه.

الســـــؤال
املرافعة  بإحالة صورة  أنه  الفيوم مضموهنا:  بإفادة من قايض مديرية  سئل 
طيه عىل حرضة مفتي املديرية لإلفادة عن احلكم الرشعي فيها، وردت إفادته بأنه 
حصل عنده اشتباه يف ذلك ولذا يرغب القايض املذكور االطالع عليها، واإلفادة 
بام تقتضيه األصول الرشعية، ومضمون صورة املرافعة املقيدة بمحكمة املديرية يف 
9 حمرم سنة 1314 نمرة 212 مرافعات: صدور الدعوى الرشعية بعد التعريف 
ع،  ع.  ص.  عىل:  فيوم،  الطاحون  عزبة  وسكان  أهايل  من  م.  ع.  م.  من  الرشعي 
عرش  نحو  من  بأنه  فيوم  الالهون  ناحية  ومتوطني  أهايل  من  كالمها  م.  م.  م.  و/ 
سنني مضت قبل اآلن تزوج بـ/ ص. هذه بعقد نكاح صحيح رشعي، ودخل هبا 
وعارشها معارشة األزواج بعد إيفائها مجيع صداقها، وأهنا يف عصمته وعقد نكاحه 
إىل اآلن، وأهنا يف 15 رمضان سنة 1313 خرجت من طاعته بغري وجه رشعي، 
وتزوجت وهي عىل عصمته وعقد نكاحه بـ/ م. م. هذا، وأنه طلب منها توجهها 
ملحل طاعته فعارضته يف ذلك، وعارضه م. هذا، وأنه يطلب اآلن منها أن تتوجه 

* فتوى رقم: 88 سجل: 1 بتاريخ: 21/ 7/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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معه إىل حمل طاعته، وتسلم نفسها إليه، ويطلب من م. هذا املذكور رفع يده عنها، 
وعدم معارضته له يف معارشهتا، ويسأل سؤال كل منهام وجوابه عن ذلك، وبسؤاهلام 
عن ذلك أجابت ص. املذكورة طائعة بأهنا كانت متزوجة بـ م. هذا املدعي بعقد 
نكاح صحيح رشعي، وعارشها معارشة األزواج، وأوفاها مجيع معجل صداقها، 
ربيع األول سنة 1313 طلقها طالقا  ومكثت معه مدة عرش سنني، وأنه يف شهر 
ثالثا، وبعد انقضاء عدهتا منه باحليض تزوجت يف 15 رمضان من السنة املذكورة 
هذا  م.  هبا  دخل  املذكور  العقد  وبعد  رشعي،  صحيح  نكاح  بعقد  هذا  م.  بـ/ 
وعارشها معارشة األزواج إىل اآلن، وأجاب م. م. هذا طائعا بأنه تزوج بـ/ ص. 
هذه يف نصف رمضان سنة 1313 بعد طالقها من م. هذا، وانقضاء عدهتا منه بعقد 
نكاح رشعي، وبعد العقد عليها دخل هبا وعارشها معارشة األزواج إىل اآلن، ثم 
أحرضت ص. املذكورة شاهدين عىل الطالق املذكور شهد أحدمها عىل م. هذا بأنه 
طلق صبيحة هذه بالثالث من نحو تسعة شهور، وشهد الثاين شهادة غري مقبولة، 
بأنه مل يكن حارضا وقت الطالق سوامها، وأهنا  وبطلب شاهد سواه منها عرفت 

عاجزة عن إحضار غريمها عجزا كليا.

اجلواب
باالطالع عىل صورة املرافعة املرفقة بإفادة حرضتكم املسطورة يمنية نمرة 
248 ظهر فيها سبق زوجية املرأة ص. املدعى عليها لل/ م. املدعي بتصادقهام عىل 
ذلك، وأن املرأة املذكورة ادعت طالقها ثالثا من زوجها املذكور، وانقضاء عدهتا 
املذكور  الطالق  عىل  شاهدين  وأحرضت  ذكرته،  الذي  الوجه  عىل  باحليض  منه 
ذكر  ما  احلال  كان  وحيث  غريه،  إحضار  عن  وعجزت  أحدمها،  شهادة  تصح  مل 
فيسأل الزوج املدعي عن دعوى املرأة املذكورة الطالق املذكور فإن أقر به أو نكل 
بعد طلب حتليفه اليمني الالزمة حكم عليه بالطالق املذكور معاملة له بإقراره أو 
نكوله، وإال فتكلف هذه املرأة إثبات دعواها املذكورة، ومتى أثبتتها بالبينة العادلة 
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التزكية الرشعية، وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها  بعد  حكم هلا بمقتضاها 
الرشعي، وجترب عىل طاعة زوجها  الربهان  دامت عاجزة عن  ما  املذكور  الطالق 
املدعي املذكور، ويؤمر الزوج الثاين بقرص يده عنها، وعدم معارضته للزوج األول 

يف معارشته هلا ما دام احلال ما ذكر. واهلل أعلم.

J
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��ت�هت و��ج �ع��� �ج د
املبـــــادئ

1- ال تسمع دعوى منع التعرض يف أمور الزوجية بعد وفاة الزوج.
2- توكيل املدعية عنها غريها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل 

باجللسة يرجع يف قبوله أو عدم قبوله إىل القايض.
3- امتناع اخلصم عن اجلواب عن الدعوى يعترب به منكرا هلا.

الســـــؤال
معها  مرسل  أنه  مضموهنا:  الرشعية  دمياط  حمكمة  نائب  من  بإفادة  سئل 
الثغر  مفتي  عليها  كتبه  ما  عليها وعىل  االطالع  بأمل  لديه  مرافعة صدرت  صورة 
الذي اشتبه فيه النائب املذكور، وإفادته عام إذا كانت الدعوى املسطورة بالصورة 
املرقومة صحيحة أو غري صحيحة، وعام يكون يف قبول التوكيل وعدمه، وعام إذا كان 
اخلصم جيرب عىل اإلجابة عن الدعوى عند االمتناع أم ال، ومضمون صورة املرافعة 
املذكورة: صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذي أجراه بتاريخ 6 رمضان املايض 
من م. أ. الساكن بحارة العيد بدمياط، عىل: ع. م.، وشقيقه م. م.، الساكنني بحارة 
الرشبايص بدمياط، بأن احلرمة ف. ح. املتوطنة والساكنة بدمياط، وكلته عن نفسها 
بحضورها وحضور هذين املدعى عليهام وشاهدي التعريف شفاها يوم تارخيه بني 
هلا  واملخاصمة  والطلب،  واملدافعة،  واملرافعة،  الدعوى،  املذكور، يف  النائب  يدي 
توكيال  يتعلق هبا،  ما عليها، ويف كافة شؤوهنا، وما  وأداء  ما هلا،  وعليها، وقبض 
عاما مطلقا مفوضا، قبله منها لنفسه أمام النائب املذكور بحضور املذكورين، وأهنا 
كانت متزوجة بـ/ أ. م. من متوطني دمياط، كان شقيق هذين املدعى عليهام، وأنه 

* فتوى رقم: 142 سجل: 1 بتاريخ: 16/ 3/ 1897 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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تويف بدمياط وهي عىل عصمته وعقد نكاحه، وعن أشقائه األربع، ع. و/ م. هذين 
املدعى عليهام، و/ هـ. و/ ع. املرأتني، ال وارث له سواهم، وأن إرثه انتقل إليهم 
بدون مانع رشعي، وأن هذين املدعى عليهام يعارضان املوكلة املذكورة يف زوجيتها 
املذكورة  بصفته  وأنه  فيه،  مرياثها  من  حلرماهنا  املذكور؛  املتوىف  م.  أ.  لشقيقهام 
يطالبهام بعدم معارضتهام هلا يف زوجيتها املذكورة لشقيقهام املذكور، ويسأل سؤاهلام 
وجواهبام عن ذلك، وبعد صدور التوكيل املذكور عىل الوجه املرقوم سأل النائب 
املذكور املدعى عليهام املذكورين فأجابا بقوهلام إن ف. املذكورة حارضة باملحكمة، 
وأهنا حتسن الدعوى فتدعي ومها جييبان، وبسؤال الوكيل املذكور عن ذلك أجاب 
ذلك  عليهام عن  املدعى  وبسؤال  بنفسها،  الدعوى  املخدرات وال حتسن  من  بأهنا 
أجابا بأهنا ليست من املخدرات، وأن أباها شيال يف اخلضار، وأهنا موجودة يف كل 
سوق، ويف كل حمكمة، وتسافر وسط الرجال باملراكب، وأهنا اآلن حارضة وحتسن 
الدعوى بنفسها ومها جييبان عن دعواها، وال يقبالن منها توكيال، وبسؤال الوكيل 
حتسن  ال  ولكنها  شيال،  رجل  والدها  أن  عىل  باملصادقة  أجاب  ذلك  عن  املذكور 
الدعوى بنفسها، وأجابت هي بذلك أيضا، وبعرض ذلك عىل مفتي الثغر أجاب 
الوكيل  واعرتاف  صحيحة،  ليست  وجدها  املذكورة  الدعوى  عىل  باطالعه  بأنه 
واملوكلة بأن والدها رجل شيال ال تعد معه خمدرة؛ ملا قاله يف التنوير: ولو اختلفا يف 
كوهنا خمدرة: إن من بنات األرشاف فالقول هلا مطلقا، وإن من األوساط فالقول هلا 
لو بكرا، وإن من األسافل فال يف الوجهني. وحينئذ فهي تعد بارزة فهي كالرجل ال 

جيوز هلا التوكيل إال برضاء اخلصم. واهلل أعلم.

اجلواب
املرافعة  صورة  وعىل   ،40 نمرة  باطنه  املسطورة  إفادتكم  عىل  باالطالع 
املرفقة هبا، وما كتبه بشأهنا حرضة مفتي طرفكم، تبني أن ما أفتى به من عدم صحة 
الدعوى املسطورة بتلك الصورة موافق رشعا، وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأي 
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فيه للحاكم الرشعي، إن أحس بتعنت اخلصم يف إبائه التوكيل ال يمكنه من ذلك، 
ويقبل التوكيل عليه، وإن أحس من املوكل القصد إىل اإلرضار بصاحبه يف التوكيل 
الدعوى يعد  امتنع اخلصم عن اإلجابة عن  يقبل منه إال برضاء صاحبه، وإذا  ال 

منكرا عىل الصحيح. واهلل أعلم.

J
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���ت
���مج �ل����ج ح��ل�م �ج��ك�ا� ا
املبـــــادئ

1- نكاح الفضويل بال توكيل وال والية منعقد وموقوف عىل إجازة من له إجازة.
الســـــؤال

البالغة  البكر  اآلخر  بنت  أحدمها  بأخذ  يتصاهرا  أن  أرادا  رجلني  يف  سئل 
فالنة البنه  ابنته  منه  البنت، وطلب  والد  منزل  إىل  الولد  والد  فتوجه  البالغ،  البنه 
فالن فأجاب طائعا خمتارا بقوله: »أعطيت ابنتي فالنة البنك فالن عىل صداق قدره 
ابنتك  منك  قبلت  »وأنا  الزوج:  والد  وقال  مؤخر«،  والنصف  مقدم  النصف  كذا 
فالنة البني فالن عىل ذلك« بحضور شهود أهل الشهادة، والبنت مل تأذن والدها 
قبل العقد، ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها، فهل العقد صحيح رشعا 
بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج، ويزوجها بآخر يمنع من ذلك؟ 

أفيدوا اجلواب.
اجلواب

قرر علامؤنا أن الفضويل الذي يوجب النكاح أو يقبله بال توكيل وال والية 
أبطله بطل،  له اإلجازة، فإن أجازه نفذ وإن  ينعقد نكاحه موقوفا عىل إجازة من 
وحيث حصل إجياب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب االبن البالغ، 
النكاح كام أجازته  ابنه أو أجاز االبن هذا  بتوكيله عن  القبول من األب  فإن كان 
وليس  بنفاذه،  احلكم  وجب  الرشعية  لرشائطه  مستوفيا  العقد  صدور  بعد  البنت 
بآخر،  تزوجيها  له  ليس  أنه  بدون وجه رشعي، كام  منعها من زوجها  البنت  ألب 

واحلال ما ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 201 سجل: 2 بتاريخ: 18/ 9/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�م ��س�لا د الاأ ��ت� �ج�لا
�ت �ج

ل���م��س��لم �ج���م��س�����ت�������ت�هت ��ج
� وا�ج ا ح��ل�م �ج

املبـــــادئ
1- جيوز زواج املسللم بمسليحية يف أي بلد كان متى كان العقد بحضور شلاهدين 

ولو ذميني.

الســـــؤال
سئل بإفادة من إ. ح. مؤرخة يف 31 أكتوبر سنة 1900 بدون نمرة مضموهنا: 
أنه ملناسبة رضورة تأهل نجله ع. إ. بأملانيا، اقتىض القانون هناك ضمن الرشوط أن 
حيرض بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوين بأملانيا يعترب مقبوال بمرص، 
املطلوبة  الشهادة  بإعطاء  التكرم  يرجو  الرشيف  الرشع  يف  جائز  ذلك  إن  وحيث 

لالعتامد.

اجلواب
جيوز أن يتزوج املسلم التابع للدولة العلية بمسيحية يف أملانيا أو غريها من 
بالد أوربا، ويعترب هذا الزواج مقبوال بمرص متى كان العقد بحرضة شاهدين ولو 
ذميني؛ وذلك ألن زواج املسلم باملسيحية جائز رشعا يف أي بلد كان متى استوفيت 
الرشائط الالزمة لصحة العقد؛ ألن املسيحية من أهل الكتاب، وقد أحل للمسلمني 

أن يتزوجوا بالكتابيات. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 221 سجل: 2 بتاريخ: 30/ 10/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ء �ا �ل����ت���مج و ا
أ
�ت ا

��ج �ا
�ل��ت  �ج�ا

�هت �ل���م����ت�د �ل��ج��ج����ت�هت ا �ط ا
�م ��س��ت ��د

املبـــــادئ
1- ال تسلقط نفقلة األوالد علىل أبيهلم متى كانلت مفروضة باللرتايض أو بقضاء 

القايض.
2- ال تسقط أجرة احلاضنة متى كانت مستحقة هلا.

الســـــؤال
ثالثا،  طلقها  ثم  وغالما،  بنتني  منه  فرزقت  رجل  هبا  تزوج  امرأة  يف  سئل 
فمكثت يف بيت والدهتا عامني، وطلبت زوجها لدى أويل األمر لتجعل عليه نفقة 
وأجرة حضانة ألوالده منها الصغار املذكورين، فتحصلت عىل تقرير عليه بذلك 
هذا  وقت  من  تقريبا  سنني  أربع  مدة  شيئا  الزوج  هلا  يدفع  ومل  رشعية  حمكمة  من 
التقرير، ويف هذه املدة تزوجت بغريه وصارت حضانة أوالدها لوالدهتا، ومكثت 
مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبا، ثم افرتقا، وملا علم زوجها األول أهنا 
تريد أن تطالبه بالغرض املايض رأى أن يعيدها لعصمته ثانيا، فاحتال عليها حتى 
أعادها لعصمته ومل يوافقا بعضهام وافرتقا ثانيا، فهل هلا حق يف طلب النفقة املقررة 

سابقا وأجرة احلضانة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
للمرأة املذكورة يف السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر هلا من أجرة احلضانة 
يف املدة املاضية يف يوم التقدير بال نزاع أو ما قدر من نفقة األوالد، فقد قيل: إذا مل تؤمر 
املرأة باالستدانة تسقط النفقة بميض أكثر من شهر، وقال الزيلعي: »ال تسقط نفقة 
األوالد متى قدرت بالرضاء أو القضاء وإن طال الزمن«، ورجح األول بعضهم، 

* فتوى رقم: 232 سجل: 2 بتاريخ: 19/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ورجح الثاين بعض آخر، وأفتى به ثقات املفتني وهو املوافق للعدل خصوصا يف 
هذه األزمان التي عمت فيها مماطلة الرجال لنسائهم يف الوفاء بالنفقات، فال تزال 
املرأة تطلب وهو يمطلها حتى متيض الشهور بل األعوام، فلو أخذ بالقول األول 
أثر له، وعد ذلك كله لغوا،  أصبحت أحكام القضاة وما جيري بني أيدهيم مما ال 
فالقول الثاين هو الذي جيب أن يكون عليه العمل، فال تسقط نفقة األوالد يف املدة 
املاضية، أما أجرة احلضانة التي لألم املطالبة هبا فهي عن املدة املاضية كذلك إال يف 
الوقت الذي كانت فيه زوجة لغريه فإهنا مل تكن حاضنة، ويف الوقت الذي رجعت 
وأما  أجر،  بال  األوالد  عىل  بالقيام  مكلفة  احلالة  هذه  يف  فإهنا  األوالد،  لوالد  فيه 
اجلدة فلها أن تطلب بأجرة احلضانة مدة إقامة األوالد حتت حضانتها؛ ألن تقدير 
األجرة أمام القايض كان إلزاما للزوج بأن يدفع األجرة املقدرة ملن حيضن األوالد، 
فيتعدى ذلك إىل اجلدة بالرضورة عىل أن أجرة احلضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون 

عقد كام رصحوا به. واهلل أعلم.

J



- 247 -

��س�د �ج��ك�ا� ��ج�ا
املبـــــادئ

1- ملن رشوط صحلة النلكاح حضلور شلاهدين سلامعني فامهني أنه نلكاح عىل 
املذهب.

2- إذا انفلرد كل ملن الشلاهدين يف عقلد النكاح عن الثاين فيام شلهد بله فال عربة 
بقوهلام.

3- إذا زوج األب ابنتله احللارضة البالغلة بشلاهد واحلد كان العقلد صحيحا ألن 
عبارته تنتقل إليها فيعترب شاهدا هو مع اآلخر فيتم نصاب الشهادة.

4- إذا وقلع النلكاح باطال جلاز لالبن الزواج من التي كان يريلد أبوه الزواج منها 
وحتل له.

الســـــؤال
سئل يف رجلني كانا بمجلس، ومعهام رجل فطلب أحدمها من اآلخر زواج 
بنته عىل صداٍق عيَّنه، فأجابه والد البنت بالقول، وأشهد الثالث عىل ذلك -وهو 
كانوا  الذي  املكان  داخل  معهم  كان  إنه  الشاهد:  ذلك  وقال  معهام-،  كان  الذي 
جالسني فيه شخص آخر، وهو تابع طالب الزواج، وبسؤاله عام سمعه أجاب بأنه مل 
يسمع شيئا مما ذكر، بل الذي سمعه أن األول قال لآلخر: إْن زوجتني بنتك فالنة، 
االثنتني  اْبنََتيَّ  وأعطيك  كذا،  أعطيك  هبا،  أدخل  حتى  احلال  يف  يل  واستحرضهتا 
فالنة وفالنة، واحدة لك، والثانية البنك، وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد 
األول كانوا يف آخر درجة من السكر، ثم إن طالب الزواج مات بعد ذلك بسنتني، 
وقد مىض لآلن نحو سبع سنوات، ومل يذكر هلذا األمر يشء، وكانت البنت قارصة، 

* فتوى رقم: 169 سجل: 3 بتاريخ: 24/ 6/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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وبلغت اآلن رشدها، ويريد ولد طالب الزواج التزوج هبا، فهل ال حترم عليه تلك 
البنت؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
نكاح  أنه  فامهني  معا  النكاح حضور شاهدين سامعني  من رشوط صحة 
عىل املذهب، فإذا مل يوجد ذلك بتاممه ال يصح العقد، وهنا عىل حتقق وجود الشاهد 
األول مل يوجد الشاهد الثاين كذلك، فالنكاح إًذا باطل، عىل أن الشاهد الثاين رصح 
بعدم سامع تلك الصيغة التي جرت بني طالب الزواج وأب البنت، وذكر ما يفيد 
الوعد برشوط ال تلزم، فكل منها قد انفرد عن الثاين فيام شهد به، فال عربة بقوهلام؛ 
زوج  »إذا  وقوهلم:  الطالب،  ذلك  ابن  عىل  املذكورة  البنت  حترم  فال  هذا  وعىل 
حارضة؛  بالغة  البنت  كانت  إذا  ما  حمله  النكاح«  ينعقد  واحد  بحرضة  ابنته  األب 
ألن عبارته تنتقل إليها، ويعترب شاهدا مع احلارض، فيتم نصاب الشهادة، وحادثتنا 
ليست كذلك؛ ألن البنت كانت قارصة وقت ذلك، وقوهلم: »لو أمر األب رجال 
بتزويج صغريته، فزوجها عند رجل صح« حمله إذا وجد املأمور؛ ألن عبارته تنتقل 
لآلمر، فيكون املأمور واحلارض شاهدين، فيتم نصاب الشهادة، ويكون األب هو 
املزوج، وما هنا ليس كذلك؛ لعدم وجود املأمور، وأيضا فإن القبول مل يوجد من 
طالب الزواج بعد إجابة األب، والقبول كان ال بد منه، َفَقْد ُفِقَد ركن العقد وذلك 
مبطل له بالرضورة، وباجلملة فالنكاح يف هذه احلادثة باطل، وال حترم تلك البنت 

عىل ذلك االبن. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ت�هت
�ل���م�عج ��ج �ج��مج�ت�ه ا ��ج �ل���م�ا �ج ا

أ
و�ت�ج الا �ت�ج

املبـــــادئ
1 - سوء اختيار األب وجمانته جتعالنه بمنزلة غري األب.

2 - الوالد املاجن السيئ االختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى.
3 - إذا زوج األب املاجلن بنتله الصغرية من صغري فقري ال يملك نفقة وال مهرا ثم 

اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع األمر إىل القايض.

الســـــؤال
وفسقا-  جمانة  االختيار  سيئ  -وهو  أبوها  جها  زوَّ صغرية  بنت  يف  سئل 
لصغري يبلغ من السن سبع سنني، وقبل النكاح له أبوه، والبنت قد بلغت، وعند 
بلوغها أعلنت بفساد العقد، والولد فقري ال يقدر عىل املهر والنفقة، فهل هذا النكاح 
مرافعة  إىل  بينهام  الفرقة  وإن كان غري صحيح حيتاج يف  أو غري صحيح؟  صحيح 

رشعية؟ أم كيف.

اجلواب
االختيار  سوء  فإن  األب؛  غري  بمنزلة  جتعالنه  وجمانته  األب  اختيار  سوء 
واملجانة مما يضعف الرأي، وقد رصحوا يف تزويج األم بأنه صحيح وجيوز للزوج 
توفرت  وإن  الشفقة  بأن  ذلك  وعللوا  البلوغ،  عند  الفسخ  خيتار  أن  الزوجة  أو 
بلغت،  إذا  للصغرية  الفسخ  جواز  سّوغ  فيها  الرأي  فضعف  كامل،  غري  فالرأي 
والوالد املاجن السيئ اخليار قد يفقد الشفقة مع الرأي، خصوصا من أهل زماننا 
الذين فشا فيهم فساد الرأي وغلب عىل وجداهنم، حتى إن الرجل ألدنى شهوة له 

* فتوى رقم: 206 سجل: 3 بتاريخ: 23/ 11/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ال يبايل بام يكون من شأن بنته يف مستقبل قريب -فضال عن بعيد-، وليس من الفقه 
أن يسوى بني كامل الرأي حسن االختيار، واملاجن سيئ االختيار يف لزوم العقد.

عىل أن الذي يظهر من كالم عم الزوج يف هذه احلادثة أن أباه مات وال مال 
البنت يف عصمته أصاهبا من  له، فالولد فقري ال يملك نفقة وال مهرا، ولو بقيت 
الرضر ما هو معلوم، فالزوج يف هذه احلالة غري كفء؛ لشدة فقره، وفقر البنت ال 
مدخل له يف الكفاءة عند العجز عن النفقة، فالفقري غري كفء وإن كانت الزوجة 
عنها  فالعاجز  بالنفقة،  يقيض  النكاح  لزوم  ألن  به؛  رصحوا  كام  فقراء  بنت  فقرية 
أن  بعد  فللبنت  حال،  كل  عىل  هلا  كفء  غري  فهو  الزوجة،  حق  توفية  عن  عاجز 
اختارت فسخ النكاح أن ترفع األمر إىل القايض ليقيض به متى صح عنده مجيع ما 

ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.
J
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ء ��ت� �ل���ج
�������ا �م��ج �ج هت �ج����ج

أ
�ل���مرا و�ت�ج ا �ت�ج

املبـــــادئ
1- إذا زوجت املرأة نفسلها من غري كفء وريض به أحد األولياء مل يكن هلذا الويل 

وال ملن هو مثله أو دونه يف الوالية حق الفسخ.
2- رضاء بعض األولياء املسلتوين يف الدرجة كرضاء كلهم ألنه حق هلم ال يتجزأ 

فيثبت لكل منهم عىل الكامل.

الســـــؤال
دين  واعتنق  دينه  عن  عدل  مسلمني  غري  أصوله  مسيحي  رجل  يف  سئل 
اإلسالم، ثم تزوج بامرأة مسلمة أصوهلا مسلمون، وتلك املرأة هلا ابن بالغ رشيد 
وعارشها  الزوج  ذلك  هبا  ودخل  العقد،  قبل  به  وريض  عليها  نكاحه  عقد  حرض 
النكاح  ابن عمها، ويريد فسخ ذلك  أنه  قام رجل يدعي  معارشة األزواج، واآلن 
نظرا  ذلك  له حق يف  ليس  فهل  الزوجة،  لتلك  كفء  الزوج غري  هذا  أن  بدعوى 
لرضاء االبن بام ذكر قبل العقد، فال يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء 
أفيدوا  ابن عم؟  أنه  العم عىل فرض  ابن  النكاح عىل  مقدما يف والية  لكونه  االبن 

اجلواب.

اجلواب
أمجع علامؤنا عىل أن أقرب األولياء إىل املرأة االبن، ثم ابن االبن وإن سفل، 
ثم األب، ثم اجلد أبو األب وإن عال، ثم األخ ألبوين، ثم األخ ألب، ثم ابن األخ 
ألبوين، ثم ابن األخ ألب وإن سفلوا، ثم العم ألبوين، ثم العم ألب، ثم ابن العم 
ألبوين، ثم ابن العم ألب وإن سفلوا... إىل آخر ما ذكروه من الرتتيب يف أولياء 

* فتوى رقم: 219 سجل: 3 بتاريخ: 31/ 12/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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واهلندية  املحتار  رد  يف  كام  واحلجب  اإلرث  ترتيب  عىل  بأنفسهم  العصبة  النكاح 
وغريمها من كتب املذهب.

إذا زوجت نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا  املرأة  بأن  ورصحوا 
بينهام؛ دفعا لرضر العار عن أنفسهم، وأن رضاء بعض األولياء املستوين يف درجة 
أبطله  فإذا  الكامل،  عىل  منهم  لكل  فيثبت  يتجزأ،  ال  هلم  حق  ألنه  كلهم؛  كرضاء 
أحدهم ال يبقى كحق القصاص، أما لو ريض األبعد كان لألقرب االعرتاض كام 

يف الفتح وحواشيه.

ورصحوا بأن املرأة إذا زوجت نفسها من غري كفء وريض به أحد األولياء 
مل يكن هلذا الويل، وال ملن يف درجته، أو دونه يف الوالية حق الفسخ، ويكون ذلك 

ملن فوقه كام يف اخلانية.

ورصحوا بأن املرأة إذا زوجت نفسها من غري كفء صح النكاح يف ظاهر 
الرواية عن أيب حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه يثبت فيه قبل التفريق حكم 
الطالق والظهار واإليالء والتوارث وغري ذلك، ولكن لألولياء حق االعرتاض، 
وروى احلسن عن أيب حنيفة أن النكاح ال ينعقد، وبه أخذ كثري من املشايخ كام يف 
الرواية للفتوى كام يف اهلندية، وذكر برهان األئمة أن  باختيار هذه  املحيط وقالوا 
الفتوى يف جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا عىل قول اإلمام، وهذا إذا كان هلا ويل، 

فإن مل يكن صح النكاح اتفاقا.

وقد علم من السؤال وجود الويل األقرب هنا وهو االبن، ورضاؤه بزواج 
النكاح، وال حق يف فسخه البن  العقد، فصح  قبل  الكفء  املذكورة من غري  أمه 
العم املذكور؛ ألنه ليس له ذلك ملا تقرر من أهنا إذا زوجت نفسها من غري كفء 
وريض به أحد األولياء مل يكن هلذا الويل وال ملن هو مثله أو دونه يف الوالية حق 
الفسخ، وهو دون االبن يف الوالية ال حمالة، وعىل ذلك ال يملكه كام ال يملكه لو 
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فرض وكان مساويا لالبن يف الدرجة متى ريض االبن؛ ألن رضاء البعض كرضاء 
الكل كام قلنا.

وباجلملة فالنكاح املسؤول عنه صحيح عىل ظاهر الرواية، وال حق البن 
فوق  واليته  الذي  االبن  لوجود  احلسن  رواية  وعىل  ذكر،  ملا  االعرتاض  يف  العم 
فال  املذهب،  أئمة  باتفاق  فهو صحيح الزم  العقد،  قبل  العم ورضاؤه  ابن  والية 

وجه لفسخه يف حال من األحوال. واهلل أعلم.

J



- 254 -

�ل���م��ش�ل  �ج�������ر ا
�ل�هت �ل�ك�ا و�ت�ج �ج�ا �ج

�ل��ت �ل����ت ���ل� ا ج ا
�� ���ت�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها ما دامت قد رضيت به وليس من 

حق الوصية عىل هذه البنت املعارضة يف ذلك بدون وجه رشعي.

الســـــؤال
سئل يف بنت بكر بالغة عاقلة رشيدة تبلغ من العمر سبع عرشة سنة، وعليها 
َجها  وصية هي أخت جدهتا من جهة أبيها، وللبنت املذكورة عم ألب يريد أن ُيَزوِّ
من كفٍء، وبمهر مثلها وهي راضية بذلك. وقد وكلت عمها املذكور يف زواجها 
يكون  وال  ذكر،  ما  وجه  عىل  َجها  ُيَزوِّ أن  له  فهل  مثلها،  بمهر  الكفء  ذلك  من 

للوصية املذكورة املعارضة يف ذلك؟ أفيدوا.

اجلواب
نعم، للعم املذكور أن يزوج بنت أخيه املذكورة بطريق وكالته الرشعية عنها 
من الكفء املرقوم، وبمهر املثل واحلال ما ذكر بالسؤال، وليس للوصية املذكورة 

املعارضة يف ذلك بدون وجه رشعي. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 480 سجل: 3 بتاريخ: 10/ 2/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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��ر ��م��ج و�ه�ت ��ت�ا �ل�ع�ا ���ا ا و���ج ج �ل���م��ج �ج
��ل�ع �ل��ج � �ج�ا ��ت�ا

�ل��ج ���ت ا
املبـــــادئ

1- إذا زوج غري األب واجلد الصغرية فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت 
نفذ رشعا.

2- جمرد الرد عند البلوغ ال يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القايض.
3- البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا.

الســـــؤال
ا له، وقد جعلت أمه  سئل يف رجل تويف وترك بنتا له سنها سبع سنني، وأمًّ
أخيه من غري شعور جدهتا  الشقيق زوجها البن  أبيها  إن عم  ثم  بنته،  وصية عىل 
وبدون رضاها بعد علمها، واحلال أنه مل يكن ثمة أدنى منه يف والية النكاح، فحينام 
بلغت البنت احللم قالت عىل الفور: »ال أرىض به زوجا يل ولو قطع عنقي بالسيف«، 
واحلال أنه مل يدخل هبا. فهل ينفسخ العقد بقوهلا هذا أم ال؟ أفيدوا اجلواب. أفندم.

اجلواب
إذا كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال وقالت البنت املذكورة فور بلوغها: 
»ال أرىض به زوجا ولو قطع عنقي بالسيف«، وأشهدت عىل ذلك كان ما ذكر ردا 
للنكاح، لكنه ال ينفسخ إال بقضاء القايض كام يستفاد من كتب املذهب؛ ففي رد 
املحتار: »إذا كان املزوج للصغري والصغرية غري األب واجلد فلهام اخليار بالبلوغ، 
فإذا اختار الفسخ ال يثبت الفسخ إال برشط القضاء«. انتهى ملخصا. ويف البحر 
يف  تبتدئ  ثم  احلقني،  أطلب  تقول:  والشفعة  البلوغ  خيار  اجتمع  »وإذا  نصه:  ما 
نصه:  ما  عابدين  ابن  العالمة  حمشيه  عليه  وكتب  انتهى.  البلوغ«.  بخيار  التفسري 

* فتوى رقم: 78 سجل: 4 بتاريخ: 29/ 10/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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»قال الرميل: هذا قول، وقيل بالشفعة. ويف جامع الفصولني: ولو ثبت للبكر خيار 
البلوغ والشفعة تقول طلبت احلقني، ثم تفرس وتبتدئ باالختيار، وقيل بالشفعة، 
البكاء ردا للنكاح، عىل قول من  وقيل تطلب الشفعة وتبكي رصاخا فيصري هذا 
جيعله ردا له. أقول: ال أدري ما وجه تعني البداءة بأحدمها يف التفسري بعد طلب 
احلقني مجلة؛ فإنا حيث اعتربناه هو املانع من السقوط فال يرض تقديم أحدمها عىل 
اآلخر وال يبطل املؤخر؛ ألنه ثبت باإلمجال املتقدم، واأللف والالم فيه جامعة هلام، 
ولو قيل: ال حاجة إىل التفسري بعده أصال لكان له وجه وجيه، وأيضا فيه تضييق 
وتعسري ونوع حرج، وذلك مرفوع، والظاهر أن متقدمي أئمتنا ذكروا املسألة ومنهم 
من قال عىل سبيل املثال: تقول طلبتهام نفيس والشفعة، ومنهم من قال عىل سبيل 
الشفعة ونفيس، فتوهم بعض املتأخرين أن ذلك عىل سبيل احلتم واللزوم وليس 
كذلك، بل تقدم يف التفسري أيا شاءت. تأمل«. انتهى. ونحوه يف الدر وحواشيه. 
فقالت: »ال أرىض« كان  فبلغها اخلرب  إذا زوجها وليها  البكر  بأن  أيضا  ورصحوا 

ردا. واهلل تعاىل أعلم.

J



- 257 -

���ا ��ج��ت
أ
�هت ا وحج هت و�ج

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- جيوز اجلمع بني املرأة وزوجة أبيها نكاحا كام جيوز اجلمع بني املرأة وبنت زوجها 

ألن أيا منهام لو فرضت ذكرا حيل له الزواج باألخرى.
2- حيرم اجلمع بني كل امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل حتل لألخرى.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بواحدة. هل حتل له زوجة أبيها أم ال؟ أفيدوا اجلواب 

ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
نعم جيوز اجلمع بني املرأة وزوجة أبيها؛ ففي متن التنوير ما نصه: »وحرم 
اجلمع نكاحا وعدة ولو من طالق بائن ووطأ بملك يمني بني امرأتني أيتهام فرضت 
تعاىل  واهلل  انتهى.  زوجها«.  وبنت  امرأة  بني  اجلمع  فجاز  لألخرى،  حتل  مل  ذكرا 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 155 سجل: 4 بتاريخ: 9/ 4/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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��ت�ه �ه�ت وط�لا �ل���مرا وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- زواج املراهلق صحيح وحتل بله املطلقة ثالثا إىل زوجها األول بعد الدخول هبا 
وانقضاء عدهتا منه برشط أن يكون مثله جيامع وتتحرك آلته.

2- يقع طالق املراهق بعد البلوغ وال يقع قبله.

الســـــؤال
يكفي  فهل  األول،  لزوجها  ترجع  أن  وتريد  ثالثا  طلقت  امرأة  يف  سئل 
لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدهتا من األول غالما مراهقا يبلغ من السن عرش 

سنني تتحرك آلته ويشتهي النساء، وهو كفء هلا؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
يف متن الكنز ما نصه: »وينكح مبانته يف العدة وبعدها، ال املبانة بالثالث لو 
حرة، وبالثنتني لو أمة حتى يطأها غريه ولو مراهقا بنكاح صحيح، ومتيض عدته«. 
انتهى. ويف البحر: »وأراد باملراهق الذي مثله جيامع، وتتحرك آلته، ويشتهي اجلامع، 
وقدره شمس األئمة بعرش سنني، واحرتز به عن الصغري الذي ال جيامع مثله فال 
حيلها«. انتهى. ويف حوايش ابن عابدين عليه ما نصه: »قال الرميل: ويف رشح النافع 
للمصنف: إذا جامعها املراهق قبل البلوغ فال بد أن يطلقها بعد البلوغ؛ ألن الطالق 
منه قبل البلوغ غري واقع. ذكره يف جامع الفتاوى«. انتهى. ومثله يف الدر وحواشيه 
مع زيادة أن الكفاءة رشط يف املراهق املذكور عىل رواية احلسن املفتى هبا إن كان هلا 
ويل مل يرض بغري الكفء. ومن ذلك يعلم صحة حتليل املراهق املذكور يف حادثة 
هذا السؤال حيث توفرت هذه الرشوط. وكان األمر كام ذكر فيه. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 184 سجل: 4 بتاريخ: 3/ 6/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 259 -

�ل�ع��ج��ت�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- لزوجة العنني أن ترفع أمرها إىل القايض وال يمنع من ذلك معارشهتا له مدة ما 
مل تقل رضيت باملقام معه.

2- يؤجل العنني سنة قمرية وال حتتسب هذه إال من يوم اخلصومة.
3- إذا كان الزوج صغريا أو مريضا أو حمرما تعترب السلنة من تاريخ بلوغه وصحته 

وخروجه من إحرامه.

الســـــؤال
وأزال  رشعي،  صحيح  بنكاح  حرة  بالغة  بكرا  بنتا  تزوج  رجل  يف  سئل 
بكارهتا بأصبعه، وعارشها مدة عرشة أشهر ومل يطأها فيها ومل تنترش آلته، ومل يقم 
هبا مانع من جهتها، ومل ترض بذلك، وحاله يقتيض أنه عنني، ومل ترفعه إىل احلاكم 
الرشعي يف املدة املذكورة؛ رجاء أن يزول ما به، فام احلكم الرشعي يف ذلك؟ وهل 
إذا رفعت األمر إىل احلاكم الرشعي واقتىض احلال تأجيله سنة حتسب املدة املاضية 

من السنة، أو كيف احلال؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
حيث كان األمر كام ذكر يف هذا السؤال، ومل يقم باملرأة املذكورة مانع من 
احلاكم  إىل  أمرها  ترفع  أن  هلا  أهنا  ذلك  يف  الرشعي  فاحلكم  رتقاء  ككوهنا  جهتها 
الرشعي وال يمنع منه معارشهتا تلك املدة ما مل تقل رضيت باملقام معه. وإذا اقتىض 
احلال تأجيله سنة ال حتسب املدة املاضية من السنة؛ فإن التأجيل إنام هو يف وقت 
التنوير ورشحه ورد املحتار ما ملخصه: »ولو وجدته عنينا أجل  اخلصومة؛ ففي 

* فتوى رقم: 239 سجل: 4 بتاريخ: 10/ 11/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 260 -

سنة قمرية باألهلة عىل املذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته منها، ال مدة 
حجها وغيبتها ومرضه ومرضها، ويؤجل من وقت اخلصومة ما مل يكن صبيا أو 
مريضا أو حمرما فبعد بلوغه وصحته وإحرامه، وال عربة بتأجيل غري القايض، فإن 
وطئ مرة فيها وإال بانت بالتفريق من القايض بطلبها إن أبى طالقها. ولو وجدته 
عنينا ومل ختاصم زمانا مل يبطل حقها، وكذا لو خاصمته، ثم تركت مدة فلها املطالبة 
الزوجان يف  اختلف  باملقام معه. ولو  تقل رضيت  مل  ما  األيام  تلك  ولو ضاجعته 
ثيبا أو بكرا، وقال النساء: هي اآلن  التأجيل فإن كانت حني تزوجها  الوطء قبل 
اليمني، وإن  ل، وكذا إن نكل عن  ُأجِّ له مع يمينه، وإن قلن: بكر.  فالقول  ثيب. 
اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن: ثيب. فالقول له، وإن قلن: بكر. أو 
نكل خريت، وحاصله أهنا لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء، فإن نكل 
يف االبتداء أجل، ويف االنتهاء ختري للفرقة، ولو بكرا أجل يف االبتداء، ويفرق يف 
االنتهاء، ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرهتا بسبب آخر غري وطئه 
كأصبعه، وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه؛ ألنه الظاهر، واألصل عدم أسباب 
أخر«. انتهى. ونحوه يف البحر وتنقيح احلامدية وغريها من معتربات املذهب. ويف 
رد املحتار أيضا ما نصه: »بقي لو أقر بأنه أزاهلا بإصبعه وادعى أنه صار قادرا عىل 
وطئها، ووطئها. فهل يبقى خيارها أم ال؟ والظاهر الثاين«. انتهى. ومن ذلك يعلم 

تفصيل اجلواب عن حادثة هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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وا�ج �ل�ج �ت �ع����ت�د ا
�ل�����ك��ل�هت ��ج روط ا �ل�ك�ت�ل ���ش �هت ا �ل����ج ح��ل�م م��ج�ا

املبـــــادئ
1- إذا عقد الوكيل الزواج خمالفا ملا اشرتطت عليه موكلته البالغ كان العقد موقوفا 

عىل إجازهتا فإن أجازته نفذ وإال فال.

الســـــؤال
يف  أبوها  وكان  أبيها،  من  رشيدة  بالغة  بكرا  بنتا  خطب  رجل  يف  سئل 
ذلك الوقت مريضا مالزما للفراش، فريض بتزوجيها له عىل أن املهر ثامنامئة جنيه 
إنكليزي، وسكتا عن تقدير املقدم واملؤخر، ثم اتفق اخلاطب مع زوج عمة البنت 
عىل أن مقدم الصداق املذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعامئة جنيه، وبعد 
له:  وقاال  بذلك،  يرضيا  فلم  بذلك  وأباها  املخطوبة  البنت  عمة  زوج  أخرب  ذلك 
لزوج  البنت  وقالت  العقد،  إجراء  يصري  فال  النصف  أو  الثلثان  املقدم  يكن  مل  إن 
الثلثني أو النصف مقدما الزم تشرتط عليه أن تكون  العقد عىل  عمتها: إن جرى 
العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا األمر كان عىل يدي بينة 
تشهد بذلك. ثم اتفق زوج عمتها مع اخلطيب املذكور عىل أن مقدم هذا الصداق 
عليه زوج عمة  اتفق  ما  العقد عىل  إجراء  والباقي مؤخر، وصار  فقط،  مائة جنيه 
البنت واخلاطب عىل أن املقدم مائة جنيه فقط، ومل يشرتط عليه أن العصمة تكون بيد 
الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حني بلغها أنه أجرى العقد عىل أن مقدم الصداق 
بيدها  تكون  العصمة  أن  اخلاطب  عىل  يرشط  ومل  مؤخر  والباقي  فقط،  جنيه  مائة 
بينة.  ذلك  عىل  وأشهدت  فسخته  وقد  أبدا،  العقد  هبذا  أرىض  ال  أنا  وأنا  ولولت 
فهل واحلالة هذه ينفسخ النكاح املذكور وال ينعقد؛ حيث خالف الوكيل املذكور 

* فتوى رقم: 293 سجل: 4 بتاريخ: 23/ 4/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ما اشرتط عليه من أن املقبوض يكون الثلثني أو النصف، وال يكون أنقص من ذلك 
أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب. أفندم.

اجلواب
فإن  به،  أمره  ملا  الوكيل ونفوذه عىل من وكله موافقته  للزوم عقد  يشرتط 
خالف فال ينفذ عليه النكاح إال إذا أجازه، فإذا كان األمر يف حادثة هذا السؤال كام 
ذكر، وقد خالف الوكيل البنت املذكورة فيام أمرته به من قوهلا له: إن مل يكن املقدم 
الثلثني أو النصف فال يصري إجراء العقد... إىل آخره. فال ينفذ عليها هذا النكاح 
ويرتد بردها. هذا ويف اخلالصة: »امرأة وكلت رجال أن يزوجها بأربعامئة درهم 
فزوجها الوكيل فأقامت سنة، ثم قال الزوج: تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل. إن 
أقر الزوج أن املرأة مل توكله بدينار، فاملرأة باخليار إن شاءت أجازت النكاح بدينار 
وإن شاءت ردت وهلا مهر املثل بالغا ما بلغ، وليس هلا نفقة العدة، وإن كان الزوج 
نصه:  ما  النكاح  كتاب  من  املختار  الدر  ويف  انتهى.  قوهلا«.  فالقول  لذلك  منكرا 
»وكله بأن يزوجه فالنة بكذا فزاد الوكيل يف املهر مل ينفذ«. انتهى. ومثله يف تنقيح 
الظهر فزوجه قبل  البزازية ما نصه: »وكله أن يزوجها منه غدا بعد  احلامدية ويف 

الظهر أو قبل الغد ال جيوز«. انتهى. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ل���م��س��لم
� ��ت� ا

 �ج�عج
�ل���م��س��ل�م�هت وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- زواج املسلمة بغري املسلم باطل ويلزم التفريق بينهام، وال يرتتب عليه يشء من 

أحكام النكاح الصحيح.

الســـــؤال
سئل يف مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت اآلن بغري مسلم بعقد، فهل 
يكون هذا الزواج صحيحا عىل حسب نصوص الرشيعة اإلسالمية، أو يكون باطال 
ويعترب كأنه مل يكن وال يرتتب عليه أحكام الزواج الرشعية؟ نرجو فضيلتكم اإلفادة 

عام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك، وحلرضتكم الثواب. أفندم.

اجلواب
نعم، يكون هذا النكاح باطال، ويلزم التفريق بينهام، وال يرتتب عليه يشء 

من أحكام النكاح الصحيح. واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 113 سجل: 5 بتاريخ: 8/ 12/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ج�ت
�مج ��ج

أ
�ج��ك�ا� �ج�ك�ت�ل ا

املبـــــادئ
1- إذا صلدر عقد الزواج بوكيل أجنبي عن الزوجة بإجياب وقبول رشعيني وكان 
الزوج كفئا هلا وبمهر املثل وبحضور شهود كان صحيحا بال توقف عىل رضا الويل.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج عىل يد املأذون الرشعي، وبحضور الشهود ببكر عاقل 
كوهنم  حال  أمورها  أولياء  من  أحد  العقد  حيرض  ومل  قبل،  من  والدها  تويف  بالغ 
وهو  عنها  األجنبي  وكيلها  وحرض  ألب،  إخوة  وهم  احلياة،  قيد  عىل  موجودين 
زوج أمها، والزوج املذكور كفء هلا، وبمهر املثل. فهل هذا النكاح صحيح أم ال؟ 

أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
إذا صدر هذا النكاح بإجياب وقبول رشعيني، وكان من كفء وبمهر املثل، 
ففي  ويّل،  رضا  عىل  توقف  بدون  رشعا  صحيحا  كان  رشعيني  شهود  وبحضور 
التنوير ورشحه ما نصه: »فنفذ نكاح حرة مكلفة بال رضا ويل«. انتهى. واهلل تعاىل 

Jأعلم.

* فتوى رقم: 33 سجل: 7 بتاريخ: 12/ 2/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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» �ج ���ا ���م��ل�ه ك��ل�م�هت »���ج �م�ا �ت��سش
املبـــــادئ

1- جهاز الزوجة معناه عرفا مجيع ما أعد هلا للدخول به عىل زوجها.
2- ما يكون عىل الزوجة ليلة الزفاف من احليل والثياب فإن الكثري أو األكثر عارية 
فلو ماتت ليلة الزفاف مل يكن للزوج أن يدعي أنه هلا فريث منه بل القول فيه لألب 

بيمينه أنه أعاره أو استعاره هلا فإن هذا ال يعد من اجلهاز عرفا.

الســـــؤال
سئل يف كلمة »جهاز« هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به املرأة عىل 

زوجها بام فيه املصوغات واملالبس واملوبليات؟ أفتونا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا مجيع ما ُأِعدَّ هلا 
للدخول به عىل زوجها، وال يلزم من ذلك أن يكون ملكا هلا إال إذا كان قد اشرتي 
هلا من مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من ماهلا، عىل أن يكون ما جهزه به 
أحدمها من ماله ملكا هلا، حتى إذا جهز األب بنته وسلمها إىل الزوج بجهازها ثم 
ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية، وادعت هي أو زوجها بعد 
موهتا أنه متليك هلا، فإن غلب عرف البلد أن األب يدفع مثل هذا جهازا ال عارية، 
فالقول هلا ولزوجها ما مل يقم األب أو ورثته البينة عىل ما ادعوه، وإن كان العرف 
مشرتكا بني ذلك أو كان اجلهاز أكثر مما جيهز به مثلها فالقول قول األب وورثته، 

واألم يف مجيع األحكام املتقدمة كاألب.

* فتوى رقم: 75 سجل: 9 بتاريخ: 17/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وهذا كله يف غري ما يكون عىل الزوجة ليلة الزفاف من احليل والثياب، فإن 
الكثري أو األكثر عارية، فلو ماتت ليلة الزفاف مل يكن للزوج أن يدعي أنه هلا فريث 
منه، بل القول فيه لألب بيمينه أنه أعاره أو استعاره هلا، فإن هذا ال يعد من اجلهاز 

عرفا.

J
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هت  �ج���م��ت���ج�ا
��ت�هت و��ج ء �ج ��ا د ا

املبـــــادئ
1- إذا كانلت الزوجية ثابتة بوثيقة رسلمية صحيحة وليسلت مزورة كانت دعوى 

الزوجية صحيحة والوثيقة كافية يف إثباهتا دون حاجة إىل إثبات آخر.
2- إقلدام اللزوج عىل رشاء بعض منقلوالت املتوفاة املباعة بامللزاد العلني ال يعترب 

إقرارا منه بأنه ال ملكية له فيه.
3- إقدام الزوج عىل اسلتئجار نصف منزل مملوك لزوجته املتوفاة ال يعد إقرارا منه 

بعدم ملكيته فيه.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 17 نوفمرب سنة 1915 نمرة 

6456 صورهتا:

مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم احلسابات بوزارة املالية نمرة 
الواردة معها بشأن تركة ز. ج، رجاء االطالع عليها  127 واألوراق   /6  /244

واإلفادة بام ترونه يف ذلك إلبالغه للاملية. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

صورة مكاتبة املالية:

جاء بإفادة احلقانية الرقيمة 24 يونيه سنة 1915 نمرة 3086 بشأن مدعي 
الزوجية للمرحومة ز. ج. بناء عىل الرأي املعطى من فضيلة مفتي الديار املرصية 
الزوجية  دعوى  كانت  مزورة  وليست  صحيحة  الزواج  قسيمة  أن  تبني  متى  بأنه 
الرسمية تطبيقا للامدة 132،  صحيحة والقسيمة كافية إلثباهتا؛ ألهنا من األوراق 
وهي حجة ملا تدون هبا عمال باملادة 134، وكافية للحكم بدون احتياج إىل إثبات 

* فتوى رقم: 52 سجل: 11 بتاريخ: 18/ 11/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ما  تركت  أهنا  املتوفاة  تركة  أوراق  من  أنه علم  باملادة 138، غري  معها عمال  آخر 
بيعت  املذكورة  فاملنقوالت  باإلسكندرية،  ومنزل  منقوالت  رشعا  عنها  يورث 
البيع  يؤيد ذلك حمرض  املذكور كام  الزوجية  العلني واشرتى بعضها مدعي  باملزاد 
 10 يف  بختمه  منه  عليه  املوقع  واإليصال   ،1913 سنة  أغسطس  شهر  يف  املحرر 
أغسطس سنة 1913 املذكور، ثم استأجر من احلكومة نصف هذا املنزل، وحيث 
ترغب وزارة املالية أخذ رأي حرضة صاحب الفضيلة املفتي املشار إليه عام إذا كان 
إقدام املذكور عىل الرشاء واالستئجار يعد إقرارا منه بأنه ال ملك له فيه، وما يقتضيه 
احلكم الرشعي يف ذلك، فاقتىض حتريره عىل أمل التكرم باإلفادة عن ذلك. واقبلوا 

فائق االحرتام، وطيه األوراق بملف.

اجلواب
بتاريخ 17 نوفمرب سنة 1915 نمرة  لنا  الواردة  الوزارة  إفادة  اطلعنا عىل 
6456، وعىل مكاتبة إدارة عموم احلسابات بوزارة املالية نمرة 244/ 6/ 127 
أنه تبني من األوراق أن ز. ج.  الواردة معها، بشأن تركة ز. ج، ونفيد  واألوراق 
املذكورة كانت اعتنقت الدين اإلسالمي قبل وفاهتا، وأهنا ماتت وهي مسلمة عن 
زوجها ح. إ، وعن احلكومة، وأن ح. إ. املذكور ادعى الزوجية هلا بمقتىض وثيقة 
زواج تارخيها 5 فرباير سنة 1913 نمرة 13، وحترر منا لوزارة احلقانية بتاريخ 21 
صحيحة  املذكورة  القسيمة  أن  تبني  متى  بأنه  فتاوى   28 نمرة   1915 سنة  يونيه 
وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية إلثباهتا؛ ألهنا من 
األوراق الرسمية تطبيقا للامدة 132، وهي حجة فيام تدون هبا عمال باملادة 134، 
وكافية للحكم بدون احتياج إىل إثبات آخر معها عمال باملادة 138، وأما رشاؤه 
لبعض املنقوالت املرتوكة عنها وكذا استئجاره للحصة التي قدرها 12 قرياطا يف 
املنزل املذكور فال يعد كل منهام إقرارا بأنه ال ملك له فيه؛ ألنه رشيك للحكومة يف 
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هذه املنقوالت ويف هذا املنزل، فهو قد اشرتى لنفسه ما خيص احلكومة يف املنقوالت 
واستأجر منها ما خيصها يف املنزل أيضا)1).

وليس يف اإليصال املذكور املؤرخ يف 10 أغسطس سنة 1915 املوقع عليه 
بختم ح. إ. املذكور ما يقتيض أنه اشرتى بعض املنقوالت من احلكومة، بل الذي فيه 
أنه استلم منقوالت بمبلغ ألف ومائة وثالثة عرش قرشا صاغا من أصل ما خصه يف 
تركة زوجته ف. ع.، وليس هذا إقرارا بأنه ال ملك له فيها بل فيه تقرير ألن هذا 
من أصل ما خصه يف تركة زوجته املذكورة. ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق عائدة 

من طيه كام وردت.
J

)1) املتوفاة املذكورة تركت عنها ورثة مها زوجها وبيت املال فقط الذي كان يرث النصف يف الرتكة حيث 
ال رد عىل الزوج وقد صدر القانون 77 لسنة 1943 وأجاز يف املادة 30 الرد عىل أحد الزوجني وهو اجلاري 

عليه العمل اآلن.
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ت
� ا �ل���م�د ر ا �م�أ�حج

املبـــــادئ
1- صداق املرأة يعترب دينا كبقية الديون الصحيحة.

2- الفوائد ال تعترب دينا رشعيا وال تسدد من الرتكة.

الســـــؤال
سئل يف رجل تويف عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون 
كثرية نشأت يف حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو 
فوائظ، وترك عقارات وأمواال، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بنيَّ فيها ديونه 
وما له وما عليه، واعرتف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها عىل عصمته بعد 

موته مل يدفع هلا.

فهل هذا الصداق يعترب دينا ممتازا عن الديون األخرى املذكورة يدفع من 
وهل  معها؟  ويدفع  الديون  باقي  مثل  يكون  أم  سواه،  دين  أي  قبل  املتوىف  تركة 
للزوجة احلق يف االستيالء عليه من الرتكة؟ نرجو التكرم باإلفادة، وتفضلوا بقبول 

فائق احرتامايت.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أن صداق املرأة 
يعترب دينا، وأن القول قوهلا إىل مقدار مهر مثلها من غري بينة، فتحاص الغرماء به 
يف الديون التي عىل املتوىف، ففي الفتاوى األنقروية من دعوى الدين يف الرتكة ما 
نصه: »مات وعليه ديون ال تفي الرتكة هبا، وادعت امرأته مهرها، فالقول قوهلا إىل 

* فتوى رقم: 66 سجل: 12 بتاريخ: 12/ 3/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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مقدار مهر مثلها من غري بينة، فتحاص الغرماء به كام إذا وقع االختالف بينها وبني 
الورثة«. اهل.

وهذا متى كانت الديون املذكورة ديونا صحيحة رشعية، وأما ما كان منها 
فوائظ -أي ربا- فال يعترب دينا رشعيا. واهلل أعلم.

J
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ء �������ا �م��ج �ل���ج ج �ج����ج
�لع �ا �ل��ج ��ل� ا �ل��ج و�ت�ج ا �ت�ج

املبـــــادئ
1- جيوز أن تزوج احلرة البالغة نفسها للغري بال ويل بكرا كانت أو ثيبا، ويكون عقد 

زواجها نافذا والزما برشط أن يكون من تزوجته كفئا هلا وبمهر املثل.
2- إذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء وهلا عاصب ريض به نفذ العقد ولزم وإال 

كان له حق االعرتاض.
3- إذا مل يكن للمرأة عاصب وزوجت نفسها من غري كفء يكون العقد صحيحا.

الســـــؤال
سئل يف بنت بكر بالغة رشيدة مسلمة حرة عاقلة يبلغ عمرها أزيد من عرشين 
ج نفسها بكفء بمن تشاء من املسلمني احلرين البالغني الراشدين  سنة، تريد أن تزوِّ
العاقلني بعد دفعه هلا مهر مثلها، ووالدهتا تعارضها وتعاضلها يف زواجها، وليس هلا 
أهل سوى والدهتا هذه وشقيقة أكرب منها سنا متزوجة خارج القطر املرصي. فهل 

هلا حق يف زواج نفسها عىل الوجه املرشوح؟ أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه يف املادة 51 من األحوال 
ج  الشخصية -كام هو يف غريها أيضا من كتب املذهب- أن للحرة املكلفة أن تزوِّ
الذي  الزوج  كان  إذا  ويلزم  نكاحها  وَينُفذ  ثيبا،  أو  كانت  بكرا  ويل،  بال  نفسها 
تزوجت به كفئا هلا، وكان املهر مهَر مثلها. وقد نص باملادة 52 أنه إذا مل يكن هلا ويل 
جت نفَسها من غري كفء وكان هلا ويل وريض بزواجها بغري الكفء  عاصب وزوَّ
فالنكاح صحيح اهل. ومثله يف غريها من كتب املذهب أيضا، ومن ذلك يعلم أن 

* فتوى رقم: 7 سجل: 14 بتاريخ: 11/ 1/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وينُفذ  أمها،  نفسها بال رضا  ج  تزوِّ أن  بالغة عاقلة-  املذكورة -متى كانت  للبنت 
نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجته كفئا هلا، وكان املهر مهَر مثلها متى كان 
هلا ويل عاصب، فإذا مل يكن هلا أقارب سوى أمها وأختها املذكورتني صحَّ نكاحها 

جت نفسها من غري كفء. ولو زوَّ

J
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��رهت �ل�������م�ا �مج��ت �حر�م�هت ا
��س�د لا �ت��مش �ا �ل����ج �ل�ع����ت�د ا ا

املبـــــادئ
1- النكاح الفاسد ال تثبت به حرمة املصاهرة، وللزوج أن يتزوج بأم املعقود عليها 

ما مل حيصل منه وطء هلا أو ما يقوم مقامه.

الســـــؤال
سئل يف رجل زوج ابنته لرجل آخر بدون مهر وشهود سوى رجل واحد 
عىل مذهب اإلمام األعظم، وعمر البنت ال يزيد عن ثالث سنوات، ثم ماتت البنت 
وأبوها والرجل الشاهد، فهل العقد صحيح أم فاسد؟ وإذا قلتم بالفساد، هل هلذا 

الزوج أن يتزوج بأم البنت املذكورة أم كيف؟ أرجو اجلواب ولكم الشكر.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف متن التنوير ورشحه الدر املختار 
من كتاب النكاح: »ورشط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتني مكلفني سامعني 
قوهلام معا عىل األصح فامهني أنه نكاح عىل املذهب...« إىل آخر ما به. ومن ذلك 
يعلم أنه متى كان عقد الزواج املذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد رشعا.

وقد نصوا عىل أن النكاح الفاسد بمجرده ال يوجب حرمة املصاهرة، بل 
بالوطء أو ما يقوم مقامه من املس بشهوة أو النظر بشهوة؛ ألن اإلضافة يف قوله 
َهُٰت نَِسآئُِكۡم{ ]النساء: 23[. ال تثبت إال بالعقد الصحيح، كام نص  ماَّ

ُ
تعاىل: }َوأ

عىل ذلك يف رد املحتار عىل الدر املختار بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أمريية سنة 
.1286

* فتوى رقم: 54 سجل: 16 بتاريخ: 25/ 9/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بناء عىل ذلك جيوز للرجل املذكور الذي عقد عىل البنت املذكورة نكاحا 
للبنت  وطء  املذكور  الرجل  من  يوجد  مل  ما  بأمها  يتزوج  أن  ذكر-  -كام  فاسدا 

املذكورة أو ما يقوم مقامه من املس بشهوة أو النظر بشهوة. واهلل أعلم.

J
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�����م
��ش �ل���م��س��ل�م��ت�ج و�م��ت�ا ��ت� ا

وا�ج �ج �ج
املبـــــادئ

1- زواج الكاثوليكي بأرثوذكسلية صحيح رشعا، واألوالد يرثون من والدهم لو 
مات قبلهم كام يرث هو منهم لو ماتوا أو واحد منهم قبله.

2- ال عربة باختالف املذاهب امللية عند غري املسلمني.
3- غري املسلمني يتوارثون فيام بينهم وإن اختلفت مللهم، والزواج املعتقد بصحته 

عندهم صحيح عندنا رشعا ويتوارثون به رشعا ويثبت به نسب األوالد رشعا.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

فيام  البطركخانات  اختصاص  العلم  حق  تعلمون  فضيلتكم  أن  ريب  ال 
أفراد  بني  حتكم  بطركخانة  كل  وأن  الشخصية،  واألحوال  الزواج  بعقود  يتعلق 
الطائفة التابعة هلا بقوة الفرمانات والتحريرات السامية، إنام يوجد بعض االختالف 
بني الطوائف املسيحية فيام خيتص بعقود الزواج، فالطوائف الكاثوليكية باإلمجال ال 
الطوائف األرثوذكسية فإهنا تسوغ لبعض  الوجوه، وأما  تسوغ الطالق بوجه من 
زوجها  من  مطلقة  أرثوذكسية  بامرأة  تزوج  كاثوليكي  شاب  ويوجد  أسباب، 
يف  عليها  إكليله  عقد  وتم  بأوالد،  منها  ورزق  بطركخانتها،  من  حكم  بموجب 
األوالد  ورشعية  الزواج  هبذا  فضلكم  دام  قولكم  فام  األرثوذكس.  بطركخانة 
املرزوقني هلذا الرجل من هذا الزواج املشار إليه؟ وهل لو مات األب املذكور قبل 
أوالده يرث هؤالء األوالد من والدهم الذي رغام عن اقرتانه هبذه املرأة املشار إليها 

* فتوى رقم: 58 سجل: 17 بتاريخ: 4/ 3/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 277 -

غري  وزواجه  الكاثوليك،  لبطركخانة  الشخصية  بأحواله  وتابعا  كاثوليكيا،  بقي 
معترب قانونا عندها، وإن يكن معتربا عند األرثوذكس؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الزواج املذكور صحيح رشعا، واألوالد 
املذكورون يرثون من والدهم لو مات قبلهم كام أنه يرثهم لو ماتوا قبله، وال عربة 
رشعا باختالف املذاهب امللية يف ذلك؛ ملا رصحوا به من أن غري املسلمني يتوارثون 
الزواج الذي يعتقدون صحته صحيح أيضا  بينهم وإن اختلفت مللهم، وأن  فيام 
رشعا عندنا يتوارثون به رشعا، ويكون األوالد الذين حيدثون بني الزوجني أوالدا 

رشعيني أيضا. واهلل أعلم.
J
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��ج�ت�هت �ت�ا
ل���م��س��لم �م��ج �ل���ت

� وا�ج ا �ج
املبـــــادئ

1- جيوز للمسلم التزوج بالكتابية مطلقا.
2- يكلره تنزهيلا زواج الكتابية التابعة لداراإلسلالم، ويكره حتريلام زواج الكتابية 

التابعة لغري داراإلسالم.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

ومل  بلغ رشيدا،  وقد  واحد وعرشون سنة،  اآلن سنه  بلغ  قد  إن س. ح.، 
الترصف  بالغ عاقل رشيد حيسن  احلجر، وهو  أسباب  بأي سبب من  عليه  حيجر 
يف األموال، ويريد اآلن أن يتزوج بامرأة كتابية، ويتعذر احلصول عىل رضا والدته 
بالزواج املذكور، فهل إذا تزوج تلك الكتابية يكون زواجه صحيحا طبقا للرشيعة 

اإلسالمية الغراء؟ أرجو اإلفادة عن ذلك، ولكم الفضل والشكر.

اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أنه جيوز للمسلم 
أمة،  أو  بكتابية مطلقا، سواء كانت ذمية أو حربية، وسواء كانت حرة  يتزوج  أن 
وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزهيية إذا كانت الكتابية تابعة لدار اإلسالم، وكراهة 
حتريمية فيام لو كانت الكتابية تابعة لدار غري دار اإلسالم، كام استظهر ذلك العالمة 
ابن عابدين يف رد املحتار أخذا من تعليل صاحب الفتح يف كراهة نكاح الكتابية 
التابعة لغري دار اإلسالم بقوله: »وتكره الكتابية احلربية إمجاعا؛ الفتتاح باب الفتنة 

* فتوى رقم: 220 سجل: 17 بتاريخ: 31/ 8/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عىل  الولد  وتعريض  احلرب،  دار  يف  معها  للمقام  املستدعي  التعلق  إمكان  من 
التخلق بأخالق أهل الكفر، وعىل الرق بأن تسبى وهي حبىل، فيولد رقيقا وإن كان 

مسلام«. واهلل أعلم.

J
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��ل�هت �� ���ل��ت�ه �ل��لل�عج����ج �ل���س����������ج وا�ج ا ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1- املحجور عليه للغفلة يكون النكاح الصادر منه صحيحا نافذا رشعا لكونه من 
حوائجه األصلية.

الســـــؤال
نمرة   1920 سنة  فرباير   23 رقم  املالية  وزارة  بخطاب  سئل 
244/ 3/ 1769 بام صورته: تويف ع. أ. ح. يف 11 نوفمرب سنة 1919 عن غري 
وارث تاركا أمواال مودعة يف خزينة حمافظة مرص، وكان هذا املتوىف مشموال بوصاية 
م. ع. ي. إىل أن مات، واآلن حاصل االدعاء من املدعوة س. م. إ، بالزوجية له، 
وثيقة  عىل  ارتكانا  صداقها  ومؤجل  معجل  من  جنيها   29 مبلغ  ذمته  يف  هلا  وبأن 
طالبت  وقد  رشيد،  أنه  فيها  ذكر  التي   1919 سنة  إبريل   3 املؤرخة  الزواج  عقد 
احلكومة هبذا املبلغ، وحيث إنه ثابت بالقرارين الصادرين من جملس حسبي مرص 
بتاريخ 31 ديسمرب سنة 1918 و12 أغسطس سنة 1919 أن املتوىف املذكور كان 
إثبات رشده فرفض طلبه وقرر  مرة  املجلس احلسبي غري  وأنه طلب من  قارصا، 
استمرار الوصاية عليه، وحيث ترغب وزارة املالية معرفة ما إذا كان يف هذه احلالة 
باملبلغ  املطالبة  للمدعية احلق يف  إذا كان  الزواج صحيحا رشعا، وعمَّ  يكون عقد 
املدعية به أو أن هذا العقد غري صحيح، وليس هلا احلق يف املطالبة باملبلغ املذكور؟ 
الوجه الرشعي يف  باإلفادة عام يقتضيه  التكرم  فاقتىض حتريره لفضيلتكم عىل أمل 
ذلك. وطيه اإلقراران املذكوران، وصورة طبق األصل من وثيقة الزواج املدعى به، 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

* فتوى رقم: 162 سجل: 18 بتاريخ: 26/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
نمرة   1920 سنة  فرباير   23 رقم  املحافظة  خطاب  عىل  اطلعنا 
244/ 3/ 1796، وعىل القرارين الصادرين من جملس حسبي مرص بتاريخ 31 
ديسمرب سنة 1918 و12 أغسطس سنة 1919، وعىل صورة وثيقة عقد الزواج، 
وتبني أنه جاء بالقرار األول ما نصه: »أنه وإن يكن يظهر من ورقة القرعة املقدمة 
من القارص أنه بلغ الثامنية عرش من عمره غري أنه من مناقشة املدونة باملحرض الذي 
عمل يف الوزارة، وحمرض جلسة اليوم يظهر جليا أنه ال يصلح إلدارة شؤونه فيام 
لو أطلقت له حرية الترصف بسبب ما الحظه املجلس عىل حاله من اجلهل وعدم 
امللتفني  اجلامعة  بواسطة  ماله  اغتيال  من  معها  خيشى  التي  احلالة  تلك  الدراية، 
حوله؛ هلذا الغرض، وحيث إنه لذلك يكون من املتعني رفض طلب إثبات الرشد 
واستمرار الوصاية عليه، وهذا يفيد أن استمرار الوصاية عليه وإن بلغ من العمر 
ثامين عرشة سنة؛ لكونه ال يصلح إلدارة شؤونه للجهل وعدم الدراية، وخيشى مع 
ذلك من اغتيال أمواله، وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة املحجور عليه للغفلة.

حيجر  »وعندمها  نصه:  ما  املختار  الدر  ورشحه  التنوير  متن  يف  جاء  وقد 
عىل احلر بالسفه والغفلة، وبه -أي بقوهلام- يفتى صيانة ملاله؛ فيكون يف أحكامه 
كصغري، إال يف نكاح وطالق وعتاق وتدبري ووجوب زكاة وفطرة وعبادات وزوال 
والية أبيه أو جده، ويف صحة إقراره بالعقوبات، ويف اإلنفاق ويف صحة وصاياه 
النكاح املذكور  بناء عىل ذلك يكون  الثلث فهو يف هذه كبالغ«. اهل.  بالقرب من 
الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثامين عرشة سنة صحيحا نافذا رشعا؛ 
لكونه من حوائجه األصلية، ومتى تبني من قسيمة الزواج أن هلا يف ذمته مبلغ 29 
تركته.  به وأخذه من  املطالبة  جنيها من معجل ومؤجل صداقها كان هلا احلق يف 

ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.
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��ت�ه �ل����ا ل���م��س��لم �م��ج �م��س�����ت�������ت�هت وط�لا
� وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- جيوز يف اإلسلالم تزوج املسللم بالكتابية مسليحية كانت أو موسلوية متى كانا 

خاليني من موانع الزواج مستوفيني للرشوط.
2- ال يشلرتط لصحة عقد زواج املسللم بالكتابية أن يكون الشلهود فيه مسللمني، 

وال أن يصدر أمام قاض أو مأمور خمتص.
3- من ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطالق.

الســـــؤال
سئل بام نصه:

شخص مرصي مسلم تزوج بمسيحية يف بالد فرنسا، وحترر عقد الزواج 
العقود؛  هذه  لتحرير  املخصص  املأمور  يد  عىل  البالد  تلك  يف  املتبعة  الطريقة  عىل 
وذلك لعدم وجود موظف مرصي يقوم بإجراء العقد يف ذاك العهد، ورزق منها 
التوفيق يرغب يف تطليقها،  بينهام وعدم إمكان  بغالم ذكر، ولعدم حسن املعارشة 
فهل يتسنى له أن يطلقها أمام املأمور الرشعي املرصي بالقنصلية املرصية عىل أساس 

العقد املشار إليه؟

ونص صورة ترمجة عقد الزواج كاآليت:

صورة طبق األصل بتاريخ 3 نوفمرب سنة 1924 من وثيقة الزواج املحررة يف 
31 مارس سنة 1921 بمعرفة املوظف املختص بتحرير عقود األحوال الشخصية 
بمدينة اهلافر بأنه قد حرض أمامه كل من أ. ح. م. البالغ من العمر 23 سنة طالب 
بمدرسة الطب ومولود يف خانيا من أعامل جزيرة كريت يف 2 إبريل سنة 1897، 

* فتوى رقم: 30 سجل: 26 بتاريخ: 11/ 1/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعللة.
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ومقيم باهلافر بشارع جول إلنسيل نمرة 35، واآلنسة أ. م. إ. املولودة يف بيزانسوت 
يف 26 فرباير سنة 1896، والبالغ عمرها 25 سنة، وقرر الطرفان الواحد بعد اآلخر 
أن كال منهام يريد أن يتخذ اآلخر زوجا له، وعىل ذلك أعلن املوظف املذكور باسم 
القانون بأن أ. ح. م. صار زوجا لـ/ أ. م. إ.، وقد تيل هذا العقد عىل الزوجني ووالد 
الزوجة ووالدهتا والشهود، ووقعوا كلهم مع املوظف السابق ذكره، ومل حيصل أي 
معارضة يف حترير هذا العقد، وقد قرر الزوجان أنه مل يسبق إبرام أي عقد بينهام بشأن 

أمواهلام أثناء قيام الزوجية.

اجلواب
علم ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج املرافقة له، ونجيب 
بأنه جيوز يف الرشيعة اإلسالمية تزوج املسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية 
املبينان  السؤال  حادثة  يف  العاقدان  كان  فإذا  الزواج،  موانع  من  خاليني  كانا  متى 
يف صورة وثيقة الزواج املرافقة للسؤال مكلفني وأجريا عقد زواجهام بإجياب من 
ما  أن  فامهني  معا  سامعني  شهود  أمام  العقد  جملس  يف  اآلخر  من  وقبول  أحدمها 
آثاره، وال  العقد صحيحا، وترتتب عليه  أمامهم هو عقد زواج كان هذا  أجرياه 
يشرتط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمني، كام ال يشرتط أن يصدر منهام أمام 
قاض رشعي أو مأمور خمتص، ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطالق، ومن 
ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج املسلم املرصي يف حادثة السؤال أن يوقع الطالق عىل 

زوجته املسيحية أمام املفوضية املرصية.
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��ت�
�ل�عج �ت �ع����م���م�هت ا

هت ��ج
أ
�مرا وا�ج �م��ج ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- زواج املرأة من رجل وهي عىل عصمة زوج آخر غري صحيح رشعا.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

بعقد  ثابت بك  اسمه  برجل  تزوجت سيدة مسلمة اسمها عصمت هانم 
نكاح صحيح رشعي، وبعد أن دخل هبا ورزق منها بأوالد تزوجت برجل مسلم 
آخر اسمه أمني بك معتقدة أن الزوج األول ثابت بك طلقها، وقد تبني أنه مل يطلقها 
له  تبقى زوجة  الفرقة الرشعية، فهل  ومل حيصل من أحدمها أي سبب من أسباب 
ويكون زواجها بالرجل الثاين أمني بك باطال ال يعتد به وال قيمة له يف نظر رشيعتنا 

الغراء؟ أرجو التكرم باجلواب ولفضيلتكم األجر والثواب.

اجلواب
متى كانت الزوجة املذكورة يف عصمة زوجها املذكور ومل يقع منه طالق 
عليها ومل تنقض عدهتا منه ومل حيصل من أحدمها سبب من أسباب الفرقة الرشعية 
كان زواجها بغريه يف هذه احلالة غري صحيح رشعا؛ ألهنا مل تزل باقية عىل عصمة 

زوجها األول. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 149 سجل: 26 بتاريخ: 27/ 4/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعللة.
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��ا �ا �ل �م��ج �ج��مج��ت �ج��مج�ت�ه ��مج �ل�حج وا�ج ا ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1- ال جيلوز للرجلل اللزواج من بنت البنلت التى أرضعتها زوجتله ألهنا بنت بنته 
رضاعا.

الســـــؤال
سئل يف امرأتني: هدى ورقية، خلفت األوىل وهي هدى بنتا تسمى زنوبة 
أمني  يسمى  ابنا  رقية  وهي  الثانية  وخلفت  القديس،  أمحد  زوجها  من  هلا  املرزوقة 
رقية  ابن  أمني  األوىل  املرأة  هدى  فأرضعت  سعودي،  حممد  مصطفى  زوجها  من 
ابنها أمني، ثم  الثانية رقية زنوبة بنت هدى عىل  املرأة  بنتها زنوبة، وأرضعت  عىل 
رقية  لوالد زوج  فهل رشعا  نجيبة،  تسمى  بنتا  املذكورة  بنت هدى  زنوبة  خلفت 
التي أرضعت زنوبة من لبنها منه أن يتزوج بنجيبة بنت زنوبة املذكورة، أو ال حتل 

له؛ ألهنا بنت بنته رضاعا؟ أفيدونا.

اجلواب
من حيث أرضعت رقية زوجة مصطفى حممد سعودي زنوبة بنت هدى 
بنتا ملصطفى حممد  املذكورة  املذكور فتكون زنوبة  الزوج  لبن  مع ولدها أمني من 
سعودي الزوج املذكور من الرضاع، وتكون نجيبة بنت زنوبة املذكورة بنت بنته 
يتزوج  أن  ذكر  ما  واحلال  سعودي  حممد  ملصطفى  حيل  فال  وحينئذ  الرضاع،  من 

بنجية بنت زنوبة املذكورة؛ ألهنا بنت بنته من الرضاع. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 163 سجل: 26 بتاريخ: 9/ 5/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعللة.
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�هت وحج �ل�ج ���م�د �ج����ج����ت�هت ا �م��ت�����ج
املبـــــادئ

1- متجملد النفقة قبل الوفاة حق للزوجة ويلورث عنها رشعا ويوزع عىل ورثتها 
حسب أنصبتهم يف الرتكة.

2- تسقط نفقة الزوجة عىل زوجها من تاريخ وفاهتا.

الســـــؤال
سئل بخطايب املحافظة رقم 22 نوفمرب سنة 1925 نمرة 2404، ورقم 23 

ديسمرب سنة 1925 نمرة 2704 صورهتام:

األول: احلرمة س. ع. إ. من ناحية زرنيخ مركز إسنا توفيت يف 24 يوليه 
سنة  وأغسطس  يوليه،  يونيه،  مايو،  شهور:  عن  نفقة  هلا  ومستحق   ،1925 سنة 
قنا  مديرية  بكتاب  الواردة  مرفقاته  الرصف ضمن  أذونات  أربع  بموجب   1925
رقم 98، وبناء عليه اقتىض ترقيمه لفضيلتكم بأمل التكرم باإلفادة عمن ترصف 

إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة.

صورة الثاين: ردا عىل املكاتبة نمرة 25 رقم 29 نوفمرب سنة 1925 نفيد بأن 
النفقة اخلاصة باحلرمة س. ع. إ. هي نفقة زوجية.

اجلواب
 ،2404 نمرة   1925 سنة  نوفمرب   22 رقم  املحافظة  خطايب  عىل  اطلعنا 
ترصف  عمن  اإلفادة  هبام  املطلوب   2704 نمرة   1925 سنة  ديسمرب   23 ورقم 
إليه نفقة الزوجية املستحقة للحرمة س. ع. إ. عن شهور: مايو، ويونيو، ويوليو، 

* فتوى رقم: 244 سجل: 27 بتاريخ: 28/ 12/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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وأغسطس سنة 1925 التي توفيت بتاريخ 24 يوليو سنة 1925، هل لورثتها أم 
للمخصوم منه النفقة؟ ونفيد أن النفقة الواجبة للزوجة املذكورة لغاية تاريخ وفاهتا 
أنصبائهم  حسب  إليهم  ويسلم  لورثتها  فريد  هلا،  حق  هو   1925 سنة  يوليو   24
الواجبة  النفقة  القانون نمرة 25 سنة 1920 من أن  باملادة 1 من  الرشعية؛ عمال 
للزوجة ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء، وهو الذي عليه عمل املحاكم اليوم، أما 
لوفاهتا  نفقة؛  فيها  الزوجة  تستحق  فال  بعده  وما   1925 سنة  يوليو   24 من  املدة 
فريد مبلغ هذه املدة للمخصوم منه. واألوراق عائدة من طيه كام وردت. وتفضلوا 

بقبول فائق االحرتام.

J
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�ه �ش�ا
آ
�ل���م��س�����ت����ح�ت �ج���م��س��ل�م�هت وا وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- زواج املسيحي بمسلمة ودخوله هبا وإنجابه منها ولدا باطل وال يثبت به نسب.

2- الولد يتبع خري األبوين دينا عند إسالم أحدمها.
3- اختالف الدين مانع من موانع املرياث.

الســـــؤال
تزوجها وهو مسيحي  أن  بعد  امرأة مسلمة  سئل يف رجل مسيحي عارش 
وهي مسلمة ورزق منها بابن، وهذا االبن عاش مسيحيا إىل أن مات بالغا رشيدا، 
وقد تويف أبواه قبله، ثم تويف هذا االبن عن أخوين وأخت ألب مسيحيني، وعن أخ 
ألم مسلم من أب مسلم، والكل متحدون يف الدار. وأما األخوان واألخت ألب 
فمتحدون يف الدين مع املتوىف. واملطلوب تقسيم تركة املتوىف التي مجعها من كده، 
ومل يرثها مع العلم بأن ما تركه املتوىف املذكور من كسب يده بعد بلوغ رشده وهو 
مسيحي، وأن والده قبل وفاته اعرتف ببنوته من تلك املرأة التي عارشها، وبيان من 

يرث ومن ال يرث وحصة كل من الورثة، ولكم األجر والثواب.

اجلواب
من  يرثون  ال  املسيحي  الزوج  أوالد  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 

املتوىف املذكور ألمرين.

األول: أن هذا املتوىف الذي هو ولد املسلمة مل يثبت نسبه رشعا ممن تزوجها، 
من  النسب  ثبوت  عليه  يرتتب  ال  رشعا  باطل  زواج  باملسلمة  املسيحي  زواج  إذ 

الزوج، فال يعترب أوالد هذا املسيحي إخوة هلذا الولد رشعا.
* فتوى رقم: 339 سجل: 31 بتاريخ: 19/ 11/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الثاين: أن هذا الولد يعترب مسلام حكام تبعا لوالدته املسلمة، وباعتناقه الدين 
املسيحي يعترب مرتدا حكام، واملرتد حكام ال يرثه أقاربه املسلمون، سواء أقلنا إنه 
أيب  اإلمام  رأي  مميز عىل  املسيحي وهو صبي  الدين  اعتناقه  مرتدا من حني  يعترب 
حنيفة وحممد من صحة ارتداد الصبي املميز، أو من حني اعتناقه الدين املسيحي 
وهو بالغ عىل رأي أيب يوسف الذي ال يقول بصحة ارتداد الصبي املميز، وعىل هذا 

ظهر أن أوالد الزوج املسيحيني ال يرثون من هذا الولد.

بقي هل يرثه أخوه املسلم؟ قد اتفق اإلمام وصاحباه عىل توريث املسلم من 
املرتد حقيقة فيام اكتسبه قبل الردة، غري أهنم اختلفوا فيام اكتسبه وهو مرتد فذهب 
الصاحبان إىل أنه يرث فيه ورثته املسلمون أيضا، وذهب اإلمام إىل أهنم ال يرثون 
فيه بل يكون هذا املال فيئا يف بيت املال ال يستحق أحد من الورثة شيئا منه، واتفقوا 
عىل أن املرتدة يرثها ورثتها املسلمون مطلقا سواء يف ذلك كسب اإلسالم أو كسب 
الردة، وظاهر كالم صاحب البدايع الذي نقله يف رد املحتار عن البحر: »أن املرتد 
حكام حكم أكسابه كحكم أكساب املرتد، فقد قال: صبي أبواه مسلامن حتى حكم 
يقتل  البلوغ ال  بعد  باللسان  إقرار  منه  فبلغ كافرا، ومل يسمع  تبعا ألبويه  بإسالمه 
النعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ومل يوجد منه التصديق 
عند البلوغ حتى لو أقر باإلسالم ثم ارتد يقتل، ولكنه يف األوىل حيبس؛ ألنه كان له 
حكم اإلسالم قبل البلوغ تبعا، واحلكم يف أكسابه كاحلكم يف أكساب املرتد؛ ألنه 
مرتد حكام«. اهل. وعىل هذا يكون ما اكتسبه هذا الولد الذي يعترب مرتدا حكام يف 
حال ردته مستحقا لبيت املال عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة الذي قال الفقهاء أنه هو 
الصحيح، وإن كان مقتىض فرقهم بني كسب املرتدة يف حال الردة وكسب املرتد يف 
هذه احلال يقيض بأن يكون لورثته املسلمني، ولكن مل نجد هذا منقوال بل املنقول 
عبارة البدائع التي ذكرناها سابقا، وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل 

أعلم.
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�ج�ا �ل�ج �م�ل �م��ج ا �ل���ا �ج��ك�ا� ا
املبـــــادئ

1- يصح نكاح الرجل من املرأة التى زنى هبا ومحلت منه كام حيل له وطؤها اتفاقا.
2- يصلح نلكاح الرجل من املزين هبا ولكن حيرم عليه اللوطء ودواعيه حتى تضع 

محلها عىل القول املفتى به.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

أترشف بأن أقدم لفضيلتكم هذا السؤال راجيا اإلفتاء فيه وهو: امرأة مات 
عنها زوجها وانقضت عدهتا وهي غري حامل وال حمّسة به، ويأتيها احليض يف كل 
شهر إىل انقضائه، ثم بعد ذلك زنى هبا رجل وأقرت بالزنا، ثم تزوجت بآخر يف مدة 

احلمل من الزنا. فهل يصح نكاحها واحلالة هي بام ذكر سلفا أم ال؟

اجلواب
اختلف يف أنه هل جيوز نكاح الشخص من حبىل من الزنا إذا مل يكن هو 
النكاح وإن حرم عليه الوطء  أبو حنيفة وحممد إىل صحة هذا  الزاين هبا؟ فذهب 
ودواعيه، وذهب أبو يوسف إىل أن النكاح غري صحيح، والفتوى عىل قوهلام كام يف 

رد املحتار عن القهستاين عن املحيط.

أما تزوجها ممن زنى هبا فجائز اتفاقا، كام حيل له وطؤها اتفاقا أيضا، فعىل 
قوهلام يصح نكاح هذه املرأة ممن مل يزن هبا ولكن حيرم عليه وطؤها ودواعيه حتى 

تضع محلها. وهذا إذا كان األمر كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 146 سجل: 33 بتاريخ: 19/ 8/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��س�ه �ت ��ج�ج��ج �م�ا �ل�ع�لا �ع� �ج��ل��ج�ه �ج�ا د وا�ج �م��ج ا �ج
املبـــــادئ

1- ادعلاء الوللد وهلو يف سلن 12 سلنة والبنلت وهي يف سلن 9 سلنوات البلوغ 
بالعالمات يصدقان يف ذلك ما مل يكذهبام الظاهر فيه.

2- إذا تزوج الولد البالغ صح العقد بال توقف عىل إذن ويل ما دام الظاهر ال يكذبه 
يف دعوى البلوغ.

3- إذا كذب الظاهر الولد البالغ يف دعوى البلوغ فالعقد موقوف عىل إجازة الويل.
4- ما جاء بالقانون 56 سلنة 1923 من حتديد السلن 16 سلنة للبنت، و 18 سنة 

للولد ليس رشطا يف صحة العقد بل هو رشط يف سامع دعوى الزوجية.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم دام فضلكم يف بنت سنها اثنتا عرشة سنة بلغت باحليض، 
وبارشت عقد زواجها بنفسها بدون وكيل، عىل شاب بالغ عمره أربع عرشة سنة 
ونصف تقريبا، بارش العقد بنفسه بدون وكيله بحضور شهود تصح شهادهتم. هل 

يصح العقد املذكور رشعا أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه قد نص الفقهاء عىل أن البنت إذا بلغت 
تسع سنني، وادعت البلوغ باحليض، وكان مثلها ممن حييض صدقت يف دعواها، 
وكان هلا تزويج نفسها من الغري بدون توقف عىل إذن وليها، ونصوا أيضا عىل أن 
الصبي إذا بلغ اثنتي عرشة سنة وادعى البلوغ، ومل يكذبه الظاهر بأن كان ممن حيتلم 
مثله صدق يف دعواه أيضا، وكان له تزويج نفسه بدون توقف عىل إذن وليه. وعىل 

* فتوى رقم: 139 سجل: 34 بتاريخ: 5/ 1/ 1930 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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هذا، فمتى كانت البنت املذكورة ممن حييض مثلها، وادعت البلوغ فزوجت نفسها 
من هذا الغالم الذي بلغ السن املذكورة، وادعى البلوغ ومل يكذبه الظاهر بأن كان 
مثله ممن حيتلم نفذ عقد زواجهام. أما إذا كانت البنت ممن ال حييض مثلها، أو كان 
ق يف دعواه  الغالم ممن ال حيتلم مثله توقف هذا العقد عىل إجازة ويلِّ َمن مل ُيصدَّ

البلوَغ منهام.

السن بست عرشة  بالقانون نمرة 56 سنة 1923 من حتديد  وأما ما جاء 
سنة للزوجة، وبثامين عرشة سنة للزوج، فليس هذا رشطا يف صحة العقد؛ بل هو 

رشط لسامع دعوى الزوجية. واهلل أعلم.
J
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�ل�������ر �م ا د �ت����ت�ا
املبـــــادئ

1- املهلر جيلب بالعقلد ويتأكلد بالدخلول وهو دين قوي ال يسلقط إال بلاألداء أو 
اإلبراء.

2- إذا مل يقبض املهر فال يسقط منه يشء بالدخول وال بميض مدة بعده ولو طالت.
3- احلق ال يسلقط بالتقادم وتسلمع دعوى الزوجة يف عدم تسللمها كل املهر ولو 

بعد الدخول.
4- إذا ادعى الزوج دفع املهر أو بعضه فإن أثبت ما ادعاه حكم له به وإن عجز عن 
ذللك حكم هلا بدعواها بعد طلب يمينهلا وحلفها، وإن نكلت عن اليمني حكم له 

بام ادعاه.

الســـــؤال
سئل يف رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة عىل صداق قدره ألف جنيه تعهد 
هلا كتابة بدفعه عىل دفعتني حتت طلبها، ثم دخل هبا ومل تقبض من مهرها شيئا، وبعد 
ذلك طالبته هبذا املبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد ميض ثالث عرشة سنة 

عىل دخوله هبا، أم كيف احلال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن املهر قد وجب بالعقد، وتأكد بالدخول 
فأصبح مجيعه دينا قويا يف ذمة الزوج ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء، فال يسقط يشء 
منه بالدخول، وال بميض مدة بعد الدخول مهام طالت؛ إذ احلق ال يسقط بتقادم 
الزمان، وليس يف هذا شبهة كام ال شبهة يف سامع دعواها كل املهر بعد الدخول إذا مل 

* فتوى رقم: 315 سجل: 37 بتاريخ: 15/ 11/ 1932 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يكن هناك عرف شائع بأهنا ال تسلم نفسها إال بعد قبض يشء من املهر أو كان هناك 
ع الزوج إيصال يشء هلا عىل ما قاله صاحب البحر بحثا، أما  عرف كذلك، ومل يدَّ
إذا كان هناك عرف شائع بأهنا ال تسلم نفسها إال بعد قبض يشء من املهر وادعى 
فمنهم من حيكم هذا  العلامء،  فهذا موضع خالف بني  إليها،  إيصال يشء  الزوج 
العرف، ويقول: »إن العرف الشائع مكذب هلا يف دعواها عدم قبض يشء فإما أن 
نقر بام تعجلت من املتعارف وإال قيض عليها باملتعارف تعجيله، ونقلوا ذلك عن 
الفقيه أيب الليث«، وقال ابن عابدين: »إن ما قاله الفقيه مبني عىل أن العرف الشائع 
مكذب هلا يف دعواها عدم قبض يشء، وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان يف 
رشح اجلامع فيفتى به« إىل آخر ما قال، ومنهم من يقول: »إنه تسمع دعواها كل 
املهر يف هذه احلالة أيضا؛ ألن كل املهر كان واجبا بالنكاح فال يقىض بسقوط يشء 
لنا  به، والذي يظهر  ثابتا  الظاهر؛ ألنه ال يصلح حجة إلبطال ما كان  منه بحكم 
هو القول الثاين وهو سامع دعواها كل املهر بعد الدخول، فإن أقام الزوج برهانا 
عىل ما ادعاه من إيصال يشء إليها عمل هبذا الربهان، وإال حلفت الزوجة بطلبه 
عىل أهنا مل يصل إليها ما ادعاه، وال يشء منه، فإن حلفت قيض هلا بكل املهر، وإن 
نكلت عن اليمني ثبت ما ادعاه من إيصال ما ادعى إيصاله إليها، وإنام اخرتنا هذا 
القول؛ لظهور وجهه؛ وألن العادة ال حتيل دخول الزوج عىل زوجته بدون قبض 
عىل  عادة  املستحيل  دعوى  قبيل  من  املهر  كل  دعواها  يكون  حتى  املهر  من  يشء 
أنه بالرجوع إىل عبارة الفقيه أيب الليث التي ذكرها صاحب البزازية واحلموي يف 
حاشيته عىل األشباه، يعلم أهنا ال تدل عىل ما اختاره ابن عابدين للفتوى كام نبه عىل 
ذلك املرحوم الشيخ الرافعي يف تقريره عىل رد املحتار، وقد ألفت يف هذه املسألة 
الشيخ  املرحوم  ولقد أحسن شيخ مشاخينا  اخرتناه،  الذي  القول  لتأييد  رسالتني؛ 
نصه:  ما  الرسالتني  هاتني  إلحدى  تقريظه  يف  قال  حيث  البحراوي  الرمحن  عبد 
زوجها،  عىل  للمرأة  دين  املهر  أن  الرسالة  هذه  حادثة  يف  عندي  تلخص  »والذي 
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وهلا أخذه من تركته« -موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوىف، ومثله ما لو كان 
حيا بعد الدخول- وال يقىض بسقوط يشء منه بحكم الظاهر؛ ألنه ال يصلح حجة 
إلبطال ما كان ثابتا كام نقله الرمحتي عن قاضيخان، وإذا كانت املسألة منصوصة يف 
اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن، فالواجب الرجوع إليه، وال يبطل ذلك ما 
قاله الفقيه أبو الليث؛ ألنه خمالف لظاهر الرواية، وألصول املذهب؛ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر« إىل آخر ما قال رمحه اهلل، وخالصة ما 
ذكرنا: أنه ال يسقط يشء من املهر بالدخول، وال بعد ميض املدة املذكورة يف السؤال 
ملا قلناه، وتسمع دعوى الزوجة كل املهر، فإن ادعى الزوج إيصال يشء منه إليها، 
فإن أقام برهانا عىل دعواه، أو استحلفت فنكلت، قيض له بام ادعاه، وإال قيض بكل 

املهر هلا. هذا ما ظهر لنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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هت �ل���م��ت���ج�ا ��ت�ه ا و��ج ��ت �ج ��ج
أ
�ل �م��ج ا �ل�حج وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- يصلح زواج الرجلل من أخت امرأته املتوفلاة إذا مل يكن مانع رشعي آخر يمنع 

من ذلك.

الســـــؤال
سئل: توفيت امرأة رجل من مدة سبعني يوما، واآلن يرغب يف زواج أختها 

من أبيها، فهل يصح ذلك؟

اجلواب
بأخت  املذكور  الرجل  زواج  يصح  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
امرأته املتوفاة إذا مل يكن هناك مانع رشعي من زواجها منه. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 509 سجل: 37 بتاريخ: 18/ 2/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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���ا ���ت ��ج
أ
هت و�ج��مج��ت ا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز للرجل أن جيمع بني زوجته وبنت أخت هلا شقيقة.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة 
وزوجته عىل عصمته، فام حكم ذلك الزواج؟ أفيدوا اجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي 
هي عىل عصمته باطل رشعا. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 288 سجل: 38 بتاريخ: 13/ 9/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل���م�������ت���� �ت ا
�ل�عر��ج وا�ج ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- متى صدر عقد الزواج مستوفيا مجيع رشوطه كان زواجا صحيحا رشعا وترتب 

عليه مجيع اآلثار، وال تتوقف صحته عىل تدوينه يف وثيقة رسمية.
2- متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كامل مهرها وهلا أن تقبضه من تركة زوجها 

إذا تويف وهي عىل عصمته.

الســـــؤال
سئل يف أن املدعو/ م. ز. ط. من رعايا روسيا، ومقيم بخان اخللييل قد تزوج 
بكريمة السائل خدجية البنت البكر البالغ بموجب عقد عريف حمرر بني الزوج ومن 
والد الزوجة، من نسختني بحضور شاهدين ومها: ي. ج.، و/ م. ح.، وهذا العقد 
عمل متهيدا لتتميم عقد رسمي بعدما حيصل الزوج عىل الترصيح من قنصل الدولة 
التي هو تابع هلا، وحيث إن الزوج املذكور قد تويف إىل رمحة اهلل يف أول ديسمرب سنة 
1933 ومل يدفع شيئا من املهر ومل يدخل هبا، فهل هذه الزوجة تعترب زوجة رشعية 
بإجياب  املذكورين  والزوج  الزوجة  وكيل  من  أجري  حيث  العقد؛  هذا  بموجب 
وقبول رشعيني عىل كتاب اهلل وسنة رسوله بحضور الشاهدين؟ وهل هذه الزوجة 
تستحق من تركة زوجها املتوىف كل املهر املسمى حيث إهنا مل تقبض شيئا من ذلك 
حال حياته؟ هذا مع العلم بأنه مل حيصل طالق قبل الدخول. أرجو إفتائي عن ذلك.

* فتوى رقم: 559 سجل: 38 بتاريخ: 23/ 12/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أوال: بأنه متى كان احلال كام ذكر به وحصل 
عقد الزواج مستوفيا مجيع رشوطه كان هذا الزواج صحيحا رشعيا يرتتب عليه مجيع 

اآلثار التي للزواج الصحيح، وال تتوقف صحته عىل تدوينه يف وثيقة رسمية)1).

وثانيا: أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كامل مهرها املسمى فلها 
أن تقبضه مجيعه من تركته. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون رقم 78 سنة 1931 ونص يف املادة 99 منه عىل عدم سامع دعوى الزوجية عند اإلنكار إال 
بوثيقة زواج رسمية.
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��ت �ج���م��س��ل�م�هت ��ج �ل�د وا�ج ا ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1- ال جيوز نكاح الدرزي بمسللمة وإذا تزوجها كان العقد باطال وال يرتتب عليه 
أثر من آثار العقد الصحيح.

2- إذا وقع وطء الدرزي للمسلمة فإنه زنا ال يثبت به نسب وال جتب به عدة.

الســـــؤال
سئل يف رجل درزي أجرى عقد نكاحه عىل امرأة سنية من أرشاف النساء، 
فهل صح هذا العقد؟ وهل حيل لذلك الرجل الدرزي أن يدخل بتلك املرأة السنية؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه قد قال ابن عابدين يف باب املرتد من 
الدروز  الثالث من رد املحتار بعد كالم ما نصه: »تنبيه: يعلم مما هنا حكم  اجلزء 
أهنم  مع  والصالة،  والصوم  اإلسالم  يظهرون  الشامية  البالد  يف  فإهنم  والتيامنة؛ 
شخص  يف  تظهر  األلوهية  وأن  والزنا،  اخلمر  وحل  األرواح،  تناسخ  يعتقدون 
هبا  املسمى  ويقولون  واحلج،  والصالة  والصوم  احلرش  وجيحدون  شخص،  بعد 
املحقق  وللعالمة  فظيعة،  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص كلامت  ويتكلمون يف جناب  املراد،  املعنى  غري 
عبد الرمحن العامدي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أهنم ينتحلون عقائد النصريية 
املواقف،  ذكرهم صاحب  الذين  والباطنية  بالقرامطة  يلقبون  الذين  واإلسامعيلية 
أنه ال حيل إقرارهم يف ديار اإلسالم بجزية وال  املذاهب األربعة  ونقل عن علامء 
رد  يف  أيضا  عابدين  ابن  وقال  اهل،  ذبائحهم«.  وال  مناكحتهم  حتل  وال  غريها، 
باإلمجاع« ما  الوثنية  املحرمات عند قول املصنف: »وحرم نكاح  املحتار يف فصل 

* فتوى رقم: 28 سجل: 40 بتاريخ: 15/ 12/ 1934 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وال  مناكحتهم  حتل  فال  والتيامنة،  والنصريية  الدروز  ذلك  وشمل  »قلت:  نصه: 
تؤكل ذبيحتهم؛ ألهنم ليس هلم كتاب ساموي«. اهل.

ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل املذكور من طائفة الدروز وكانت هذه 
الطائفة حاهلا كام ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فال جيوز له نكاح املسلمة، وإذا 
تزوجها كان الزواج باطال ال يرتتب عليه وال عىل الدخول فيه أثر من آثار النكاح 
الصحيح، فالوطء فيه زنا ال يثبت به النسب، وال جتب العدة؛ كام يعلم هذا من الدر 
املختار ورد املحتار عليه يف آخر فصل يف ثبوت النسب من اجلزء الثاين، ومما قلنا 
يعلم اجلواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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���ا �ع ��ج �ل���ج وط�هت وا �ل�د ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيني.
2- ال حق للزوجة يف املطالبة هبا إن كانت قد دفعتها للزوج عىل وجه التمليك بعد 

عقد الزواج لكوهنا هبة.
3- إذا كانت اهلبة -الدوطة- قبل العقد فللزوجة الرجوع فيها ما مل يوجد مانع من 

موانع الرجوع يف اهلبة.
4- إذا كانت الدوطة عىل سبيل االستعانة بريعها يف احلياة الزوجية مع بقاء ملكيتها 

هلا فلها احلق يف املطالبة هبا.

الســـــؤال
إليه  بآنسة مسيحية عىل قواعد مذهبها، وقد قدمت  سئل: تزوج مسيحي 
املتبع يف طائفتهام والذي جييزه رشعهام، ثم  مبلغا من املال »دوطة« حسب العرف 
أسلم الزوج وطلقها بعد إسالمه. فهل جيوز رشعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التي 
دفعتها إليه نقدا عند زواجها منه طبقا لرشيعتيهام وقتذاك، أم ال حق هلا يف ذلك طبقا 
للرشيعة الغراء؟ مع العلم بأن دفع الدوطة املذكورة ليس من رشائط صحة عقد 
الزواج حسب رشيعتهام بل هي مبلغ من املال يدفع للزوج لالستعانة بريعه يف احلياة 

الزوجية.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن الظاهر منه أن »الدوطة« ليست من آثار 
وأحكام عقد الزواج عندهم، وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ 

* فتوى رقم: 359 سجل: 43 بتاريخ: 4/ 5/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الدوطة عىل وجه التمليك للزوج أو عىل وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه يف 
احلياة الزوجية مع بقاء املبلغ ملكا للزوجة، فإن كانت قد دفعته عىل وجه التمليك 
للزوج كان هبة، وحينئذ فإن كانت هذه اهلبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت 
زوجة له فال حق هلا رشعا يف الرجوع هبذا املبلغ وال يف مطالبة مطلقها به بعد أن 
طلقها؛ وذلك ملا نص عليه الفقهاء من أنه ال رجوع فيام وهب أحد الزوجني لآلخر 
ولو بعد الطالق متى كانت اهلبة وقت قيام الزوجية بينهام، أما إذا كانت هذه اهلبة 
ما  فيام وهبت  الرجوع رشعا  هلا  فإن  له  عليها وتصري زوجة  الزوج  يعقد  أن  قبل 
أما  اهلبة.  الرجوع يف  الفقهاء عىل أهنا متنع من  التي نص  املوانع  مل يوجد مانع من 
إذا كانت قد دفعت هذا املبلغ إىل الزوج ليستعينا بريعه يف احلياة الزوجية مع بقاء 
ملكها إياه فلها احلق رشعا يف أخذ هذا املبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به؛ ألنه مل 
يتملكه الزوج حينئذ، بل هو باق عىل ملكها وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال 

حيث كان احلال كام ذكر به. هذا ما ظهر لنا. واهلل أعلم.

J
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�ل
�ل�د��ج ��ج�ل ا

�ج ��ت
أ
وا�ج �م��ج �م��ط��لل��ت�هت الا �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال حتلل زوجة الرجلل بعقد صحيح لفروعه هبذا العقد مطلقا سلواء أدخل هبا 
أم ال.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم دام فضلكم يف رجل تزوج من بنت بكر وطلقها ومل يدخل 
هبا، فتزوجت من رجل آخر، وطلقت من زوجها اآلخر، فأراد ابن زوجها األول 

الذي مل يدخل هبا والده أن يتزوجها. فهل حتل له أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن زوجة الرجل التي تزوجها بعقد زواج 
صحيح حترم عىل فروعه هبذا العقد مطلقا سواء أدخل هبا أم ال، وعىل ذلك ال حيل 
البن الزوج األول أن يتزوج باملرأة املذكورة وإن مل يكن أبوه قد دخل هبا إذا كان 
عقد زواج أبيه هبا عقدا صحيحا. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 8 سجل: 46 بتاريخ: 26/ 9/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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� را
��ت �مج��ت �ج�الاأ

وا�ج �ت��مش �ل�ج ا
املبـــــادئ

1- يثبت الزواج باإلقرار.

الســـــؤال
جهة  أمام  منهام  كل  أقر  أجنبية  مسلمة  غري  وسيدة  مسلم  رجل  يف  سئل 
البوليس يف حتقيق حادثة بأن كال منهام زوج لآلخر، وليس هناك مانع رشعي يمنع 
الزواج بينهام. فهل هذا اإلقرار يكفي يف ثبوت الزوجية بينهام، أو ال يكفي؟ نرجو 
التفضل باإلجابة عن ذلك، ولفضيلتكم األجر والثواب. مع العلم بأنه ليس هناك 

مانع رشعي يمنع من تزوجهام ببعضهام.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أنه يثبت الزواج باإلقرار املذكور متى كان 

احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 491 سجل: 46 بتاريخ: 1/ 4/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل���م�ع��ت�ه �ل���ت و�ل��ت�ه ا و�ت�ج ا ح��ل�م �ت�ج
املبـــــادئ

1- ال تتوقلف صحلة عقد زواج ويل املعتوه األقرب عىل إذن من املجلس احلسلبي 
وال عىل إذن من املحكمة الرشعية.

2- يكلون عقلد زواج املعتوه صحيحلا والزما متى بارشه الويل األقرب واسلتوىف 
العقد مجيع رشائطه ونفاذه رشعا.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم -دام فضلكم- يف شخص حجر عليه للعته، وتعني عليه 
قيًِّمـا أخوه بقرار من جملس حسبي سوهاج مؤرخ 10 مارس سنة 1914، ويف 2 
ديسمرب سنة 1921 أراد القيم تزوجيه من سيدة، فأبى عليه املأذون ذلك إال بإذن من 
سبتمرب   26 بتاريخ  للمأذون  خطابا  الرشعية  املحكمة  فحررت  احلسبي،  املجلس 
سنة 1921 رقم 114 جتيزه حتريَر العقد بعد اتباع التعليامت، فام كان من املأذون 
إال أن حرر العقد بناء عىل هذه اإلفادة اخلالية من كل أمر وبدون إذن من املجلس 
احلسبي، وكتب العقد بدون أن يشري إىل ما تضمنه خطاب املحكمة الرشعية، فهل 
هذا الزواج وقع صحيحا ويرتتب عليه نتائج الزواج الرشعي من إرث وخالفه؟ 

وإذا ما أنجب من هذه الزوجة ذرية فهل يرثون فيه بعد وفاته؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل صورة رسمية من عقد الزواج الصادر بتاريخ 
2 ديسمرب سنة 1921، ونفيد أنه ال تتوقف رشعا صحة عقد زواج الويل األقرب 
لوليه املعتوه عىل إذن من املجلس احلسبي، وال عىل إذن من املحكمة الرشعية، بل 

* فتوى رقم: 407 سجل: 47 بتاريخ: 9/ 11/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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األقرب  الويل  العقد  بارش  متى  آثاره  مجيع  عليه  مرتتبا  صحيحا  العقد  هذا  يكون 
للمعتوه واستوىف العقد مجيع رشائط صحته ونفاذه رشعا. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال متى كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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�ت �ل�مج��ج�ا �ت �ت�حر�م ا �م����ا
أ
�ل �ج�الا

�ل�د��ج ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد وفاهتا ألهنا ربيبته.

الســـــؤال
سئل: تزوجت امرأة قبطية أرثوذكسية بزوج قبطي أرثوذكيس ورزقت منه 
بثالثة أوالد ذكر وبنتني، ثم تويف هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر من دينها ورزقت 
منه بنتني وولد، ثم توفيت عن اجلميع املذكورين، وبعد وفاهتا أسلم زوجها الثاين 
من  زوجته  بنتي  بإحدى  يتزوج  أن  املذكور  للزوج  جيوز  فهل  عنه،  توفيت  الذي 

زوجها الذي تويف أوال؟ واجلميع باقون عىل دينهم ما عدا الزوج الثاين.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال واملفهوم منه أن السائل يريد اإلجابة عام إذا كان 
حيل للزوج الثاين أن يتزوج بواحدة من بنتي زوجته املتوفاة املرزوقة هبام من زوجها 
األول أم ال. فإذا كان األمر كذلك وكان احلال كام ذكر بالسؤال مل حيل هلذا الزوج 
أن يتزوج بواحدة من البنتني املذكورتني؛ ألهنام ربيبتاه من زوجته التي دخل هبا. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 350 سجل: 48 بتاريخ: 12/ 6/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ا وا�ج لا �ت����ج ��ج��س�����ج �ل�ج � ا �ج��ك�ا اأ
املبـــــادئ

1- جحود الزواج ليس فسخا بخالف سائر العقود.
2- عنلد حللف املدعى عليه املنكلر للزوجية ينبغي أن يقلول: وإن كانت زوجة يل 

فهي طالق بائن وذلك عقب احللف بنفي الزوجية وإال كانت معلقة.
3- إذا مل ينكلر الزوج الزوجية ومل يفرق القايض بينه وبني مدعية الزوجية كان عىل 

املدعية للخالص أن ترفع دعوى بالتفريق بينهام ليحكم هلا القايض هبا.

الســـــؤال
والنشأة  املولد  فرنسية  مسيحية  سيدة  يف  فضلكم-  -دام  رأيكم  ما  سئل: 
ليون ودخل هبا، وانتقال  أمام عمدة  تزوجت يف فرنسا بمرصي مسلم بعقد مدين 
القنصلية املرصية  الزواج عىل  تتم اإلجراءات ومنها عرض عقد  إىل مرص قبل أن 
الرشعية  املحاكم  تقبل  فلم  الطالق  عىل  توافقا  اخلالف  دب  وملا  عليه،  للتصديق 
صحيح  زواج  بوجود  تقول  ال  املرصية  القوانني  ألن  أجنبية؛  طالق  إشهاد  ضبط 
الزوجية،  وأنكر  الزوج  فحرض  نفقة  دعوى  املسيحية  الزوجة  فرفعت  بينهام، 
حمكمة  وأمام  احلكم،  فاستأنفت  النفقة  برفض  الرشعية  عابدين  حمكمة  وحكمت 
مرص االبتدائية الرشعية أرص الزوج عىل إنكار الزوجية وملا استحلف حلف بأن ال 
زوجية قائمة بينه وبني السيدة املذكورة وأهنا مبطلة فيام تدعيه من زوجية واستحقاق 
النفقة، وقضت املحكمة بالتأييد، فهل إنكار الزوج للزوجية واستحقاق النفقة أمام 
النفقة هنائيا عىل أساس  قيام زوجيته واحلكم برفض دعوى  القضاء وحلفه بعدم 
ذلك جيعل السيدة املذكورة غري مرتبطة برابطة زوجية مع املدعى عليه وخيول هلا 

* فتوى رقم: 578 سجل: 48 بتاريخ: 12/ 9/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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التزوج من غريه؟ مع العلم بأن القانون الفرنيس يبيح الطالق، وقد عدت السيدة 
املذكورة نفسها يف ِحلِّ من هذه الزوجية املنكورة، وملا خطبها مرصي آخر تقدمت 
الرشعية  عابدين  حمكمة  حكم  من  رسمية  صورة  ومعها  الفرنسية  القنصلية  إىل 
وُحكم حمكمة مرص االبتدائية الرشعية وحمرض اجللسة املثبت فيه صيغة اليمني بعدم 
وجود زوجية قائمة، فطلبت منها القنصلية فتوى رشعية بحكم الرشع يف حالتها 
وخالية  هلا  زوجيته  من  حل  يف  تعترب  هل  للزوجية،  املذكور  املنكر  للزوج  بالنسبة 

األزواج وحيق هلا التزوج من غريه؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال وعىل صور رسمية من حكم حمكمة عابدين الرشعية 
الصادر يف تاريخ 7 يونيه سنة 1939 يف القضية 804 سنة 1938 - 1939 ومن 
حمكمة  حكم  باستئناف   1939  -  1938 سنة   2905 رقم  القضية  جلسة  حمرض 
عابدين املذكور، ومن احلكم الصادر من حمكمة مرص الرشعية يف االستئناف املشار 
إليه، ونفيد أنه إذا ادعت املرأة عىل رجل زواجها به فأنكر وحلف اليمني عىل أهنا مل 
تكن زوجة له فرفض القايض الدعوى ال حيل هلا بمجرد هذا أن تتزوج من غريه؛ 
عند  أنه  الفقهاء  ذكر  ولذا  العقود؛  سائر  بخالف  بفسخ  ليس  الزوج  جحود  ألن 
حلف املدعى عليه يقول يف يمينه: »إهنا ليست يل بزوجة وإن كانت زوجة يل فهي 
مل  فإذا  النكاح بجحوده،  يبطل  دعواها ال  كانت صادقة يف  إن  بائن«؛ ألهنا  طالق 
املحتار  رد  تكملة  صاحب  كالم  وظاهر  ذكر.  ملا  معطلة  تبقى  يمينه  يف  ذلك  يقل 
املخلص  أن  إلخ«  الدعوى: »وال خيتلف يف نكاح...  عند قول املصنف يف كتاب 
تبقى معلقة، ولكنه ذكر  الزوج ما ذكرناه يف يمينه فام مل يقل هذا  هلا هو أن يقول 
عن الطحطاوي يف أول اجلزء األول من التكملة عند قول املصنف: »وجحود ما 
عدا النكاح فسخ« أن املخلص أحد أمرين أوهلام: أن يقول القايض »فرقت بينكام«. 
القايض  فتفريق  بائن«،  »إن كانت زوجتي فهي طالق  يقول اخلصم:  أن  وثانيهام: 
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بائن«. وهذا ما  بينهام كاف عن قول املدعى عليه: »إن كانت زوجتي فهي طالق 
اجلامع األصغر،  النكاح عن  العرشين من كتاب  الفصل  املحيط يف  نقله صاحب 
وعىل هذا فليس للمرأة املذكورة أن تتزوج بغري من ادعت عليه الزواج إذا مل يطلقها 
بينهام؛ ليحكم هلا  التفريق  املختصة بطلب  املحكمة  أمام  ترفع عليه دعوى  أن  إال 
القايض بذلك تداركا ملا فات املحكمة التي قررت برفض دعواها املشار إليها يف 

السؤال. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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�هت لا ��ت�ج�ع����ت�د ��أ�ج �ا
�ل�عج ��س���م ا وا�ج �ج�ا �ل�ج ا

املبـــــادئ
1- إذا بلارشت بنت عقد زواج عن أخلرى غائبة ال ينعقد عىل البنت الغائبة رشعا 

وال يرتتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة هلا.

الســـــؤال
طلبت نيابة بورسعيد بيان احلكم الرشعي يف عقد الزواج الوارد معه املذكرة 

املحررة من النيابة يف 20/ 1/ 1942.

اجلواب
وثيقة  املؤرخ 29/ 1/ 1942 وعىل  النيابة رقم 127  اطلعنا عىل كتاب 
الزواج املؤرخة 17/ 1/ 1942 وعىل مذكرة النيابة املؤرخة 20/ 1/ 1942 وقد 
جاء بالوثيقة أهنا »زوجت نفسها بنفسها«، وقد نصت املذكرة أن البنت معزوزة مل 
أخرى  بنت  العقد  هذا  وبارشت  حرضت  التي  وأن  املذكور،  الزواج  عقد  تبارش 
تدعى ألطاف، ونفيد أنه إذا كان احلال كام ذكر، فإن هذا العقد ال ينعقد عىل البنت 
معزوزة رشعا، وال يرتتب عليه أي أثر من آثار الزواج بالنسبة هلذه البنت. واهلل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 664 سجل: 50 بتاريخ: 12/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ر �حج
آ
��س���م ا ��ت�ه �ج�ا

�ه�ا و�ت��س���م��ت ��ج ر�ت �ع����ت�د ���ش �م��ج �ج�ا
املبـــــادئ

1- يصح عقد الزواج ممن بارشت العقد بنفسها وإن سمت نفسها بغري اسمها ما مل 
يكن هناك مانع رشعي يمنع من صحته.

الســـــؤال
طلبت نيابة بورسعيد بكتاهبا رقم 1674 املؤرخ 15/ 2/ 1942 احلكم يف 
عقد زواج ألطاف م. إ. التي بارشت العقد مع مسعد س. د. وسمت نفسها باسم 

معزوزة.
اجلواب

وعىل   1942  /2  /15 املؤرخ   1674 بورسعيد  نيابة  كتاب  عىل  اطلعنا 
وثيقة الزواج املرافقة املتضمنة أن من حرضت جملس العقد زوجت نفسها بنفسها 
ممن يدعى مسعد س. بإجياب من الزوجة وقبول من الزوج، كام اطلعنا عىل مذكرة 
النيابة املؤرخة 20/ 1/ 1942 التي تضمنت أن التي حرضت جملس العقد هي 
البنت ألطاف م. إ.، واملأخوذ من هذا أن البنت ألطاف التي حرضت قالت ملسعد: 

»زوجتك نفيس«. فقال مسعد هذا: »قبلت«. وذلك أمام الشهود واملأذون.

ت  وعىل هذا يكون العقد صحيحا عىل ألطاف التي بارشت العقد وإن سمَّ
هناك  كان  إذا  أما  صحته،  من  رشعي  مانع  هناك  يكن  مل  ما  معزوزة  باسم  نفسها 
مانع رشعي من صحته كأن تكون ألطاف هذه من املحرمات عليه حتريام مؤبدا أو 
مؤقتا وقت العقد مل يصح هذا العقد عليها، وال يرتتب عليه أي أثر من آثار العقد 

الصحيح، وما ذكر هو ما يؤخذ من حاشية رد املحتار البن عابدين وغريها.

* فتوى رقم: 698 سجل: 50 بتاريخ: 25/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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���ا �ت ��ج
�ج �ل���مرج وا�ج �ج��مج�مج��ت ا �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- زواج الزاين ببنت من زنى هبا فاسد وغري صحيح عىل مذهب أيب حنيفة اجلاري 

عليه العمل وعليه الفتوى.
2- إذا دخل الزاين ببنت من زنى هبا وأنجب أوالدا ثبت نسبهم منه ألن املنصوص 

عليه رشعا أن الدخول احلقيقي يف الزواج الفاسد يثبت به النسب.

الســـــؤال
سأل أ. م. د. قال: ما رأيكم يف أين منذ 12 سنة اتصلت بـ/ م. ب. مطلقة 
أ. ب. اتصاال غري رشيف وغري رشعي، وقد دام هذا االتصال إىل 19 نوفمرب سنة 
1941، ثم قطعت عالقتي هبا بعد أن رزقُت منها بولد نسبُته إيلَّ وسميته باسم م. 
أ. م. د.، واعرتفت به كابني، والحظت أن أم الولد هلا بنت من مطلقها أ. ب.، وأهنا 
اتفقت معي عىل أن أتزوجها زواجا رشعيا عىل أن تعتنق الدين اإلسالمي وتقوم 
، وقد عملت العقد الرشعي بينها وبيني عرفيا بتاريخ أول  بخدمة الولد املنسوب إيلَّ
فرباير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات اإلسالم، وهذا سؤايل أقدمه، وأرجو 
إفتائي عام إذا كانت الزوجية مني بالبنت املذكورة وتسمى أ. صحيحة واألوالد منها 
رشعيون أم ال، وبام أنه يوجد حتقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ/ ع. ش. أفتى 
فيها بأن العالقة التي كانت موجودة بيني وبني م. ب. إن كانت معها عالقة زوجية 
فكل املذاهب أمجعت عىل حرمة أصوهلا وفروعها متى دخلت هبا، وأما إذا كانت 
هذه العالقة عالقة زنا، فمذهب أيب حنيفة - رضوان اهلل عليه- ال جييز هذا الزواج؛ 
ألنه يعترب الزنا كالزواج حيرم األصول والفروع، أما مذهب الشافعي -رضوان اهلل 
عليه- فإنه جييز هذا الزواج، ودليله أن الزنا حمرم، واملحرم ال يكون سببا يف حتريم 

* فتوى رقم: 318 سجل: 51 بتاريخ: 28/ 6/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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احلالل، وعىل هذا يكون زواجي بـ/ أ. املذكورة صحيحا، وأوالدي منها رشعيون، 
وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم.

اجلواب
غري  املذكورة  بالبنت  السائل  زواج  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
صحيح وهو فاسد، وذلك عىل مذهب احلنفية الذي عليه العمل وعليه الفتوى، 
ولكن لو رزق من هذه البنت بأوالد ثبت نسبهم منه؛ ألنه عقد فاسد يثبت النسب 
بالوطء فيه. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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��ت �م��ط��لل��ت��ت�ه ��ج
أ
�ل �م��ج ا �ل�حج وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- ال حيلل اللزواج بأخلت الزوجلة ما دامت يف عصملة الزوج أو طلقلت منه ومل 

تنقض عدهتا.
2- إذا طلقت الزوجة من زوجها وانقضت عدهتا منه أو ماتت جيوز للزوج الزواج 

بأختها.
3- إذا تلزوج الرجل امرأة ثم طلقهلا وانقضت عدهتا ثم تزوج بأختها وطلقها فال 

جيوز له العقد عىل األوىل إال إذا انقضت عدة الثانية.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج امرأة يف 27/ 9/ 1929 ثم طلقها يف 4/ 9/ 1941، 
ثم تزوج بشقيقتها، واستمرت الزوجية بينهام حتى سنة 1942، فهل حتل له أختها 

التي كانت زوجة له قبلها، أم ال؟ مع العلم بأن األوىل طلقت طلقتني رجعيتني.

اجلواب
يتزوج بزوجته  الرجل أن  أنه ال حيل هلذا  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
األوىل التي هي أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية ال تزال يف عصمته أو 
كانت مطلقة، ومل تنقض عدهتا، أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت 
عدهتا أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته األوىل إن مل يكن هناك يشء آخر يمنع من 

هذا الزواج. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 424 سجل: 51 بتاريخ: 6/ 8/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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���ا ���ت ��ج
أ
هت و�ج��مج��ت �ج��مج��ت ا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال حيل اجلمع بني امرأتني لو فرضت أيتهام ذكرا مل حتل لألخرى.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى سامل خلَّف بنتني: فاطمة وحفيظة من امرأتني شقيقتني. 
فهل  فاطمة.  تدعى  ببنت  العز  أم  العز، ورزقت  أم  تدعى  ببنت  فاطمة  ثم رزقت 

يصح لرجل أن جيمع بني حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم ال يصح اجلمع بينهام؟

اجلواب
فإنه ال حيل  به  ذكر  كام  احلال  كان  إذا  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  اطلعنا عىل 
اجلمع بني حفيظة وفاطمة املذكورتني؛ ألنه مجع بني امرأتني أيتهام فرضت ذكرا مل 

حتل لألخرى أبدا. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 173 سجل: 52 بتاريخ: 26/ 1/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ج�ه
أ
���ا ا وا�ج �ج���م��ج �ع����ت�د ���ل���ت �ل�ج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- زوجلة الرجلل حترم عىل ابنه بمجرد العقد عليها ولو مل يدخل أو خيتل هبا وهذا 

بإمجاع األئمة.

الســـــؤال
سئل يف رجل عقد عىل ابنة عمه البكر، وبعد أيام تويف إىل رمحة اهلل تعاىل قبل 
الدخول هبا واخللوة مطلقا، ومات هذا العاقد وال تزال املعقود عليها بكرا، ونظرا 
الرشع يف  فام هو حكم  يعقد عليها،  أن  املذكور  املتوىف  ابن  أراد  العائلية  للظروف 

هذا؟ وماذا يكون احلل؟ أفيدونا باجلواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن زوجة الرجل حترم عىل ابنه بمجرد عقده 
عليها ولو مل يدخل ومل خيتل هبا بإمجاع األئمة. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 154 سجل: 54 بتاريخ: 10/ 4/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��س�د وا�ج ��ج�ا �ج
املبـــــادئ

1- التلزوج بامرأة والدخول هبا ومعارشهتا مدة ثلم ثبت أهنام أخوان من الرضاعة 
يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره.

الســـــؤال
األزواج،  معارشة  وعارشها  هبا  ودخل  امرأة  من  تزوج  شخص  يف  سئل 
يعترب عقد  فهل  الرضاع.  أهنام أخوان من  ثبت  وبعد سنتني مضت عىل زواجهام، 
الزواج يف املدة التي عارشها فيها صحيحا أم ال؟ مع مالحظة أن القايض فرق بني 

الزوجني املذكورين.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان احلال كام ذكر به كان عقد الزواج 

املذكور فاسدا من حني صدوره. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 823 سجل: 54 بتاريخ: 5/ 12/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ج�ت�ه
أ
�هت ا وحج �م �ج

أ
�ل �م��ج ا �ل�حج وا�ج ا ح��ل�م �ج
املبـــــادئ

1- جيوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما مل يكن هناك مانع آخر.

الســـــؤال
سئل يف رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه يف التزوج بأمها أعني محاة والده، 

فهل هذا يصح أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن جمرد زواج والد املسؤول عنه بنت املرأة 
التي يريد الزواج هبا ال حيرمها عليه؛ فقد نص الفقهاء عىل أن للرجل أن يتزوج أم 
زوجة أبيه، فيحل له التزوج هبا ما مل يكن هناك يشء آخر يمنع هذا الزواج. وهبذا 

علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 32 سجل: 55 بتاريخ: 24/ 1/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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هت �ل���م��ت���ج�ا ��ت�ه ا و��ج ��ت �ج ��ج
أ
�ل �ج�ا �ل�حج وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- حيل للرجل أن يتزوج أخت زوجته املتوفاة بال انتظار مدة.

الســـــؤال
يعتد  فهل  زواجها،  يريد  شقيقة  أخت  وهلا  زوجته  توفيت  رجل  يف  سئل 
وينتظر مدة أربعة أشهر وعرشة أيام من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد عىل أختها قبل 

ذلك؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه حيل هلذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته 
املتوفاة بال انتظار مدة. فقد جاء يف احلامدية: »رجل ماتت زوجته املدخول هبا وهلا 
أخت، فهل له تزوج أختها بعد موهتا بيوم؟ اجلواب: نعم، كام جاء يف اخلالصة عن 

األصل لإلمام حممد... إلخ«. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 146 سجل: 55 بتاريخ: 4/ 3/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 322 -

���ا ��ج��ت
أ
هت ا

أ
�مرا هت وا

أ
�ل���مرا �ل��ج��ع �ج��ت�ج ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- حيلل للزوج البنت أن جيمع بني زوجتله وامرأة أبيها إن مل يكلن هناك مانع آخر 

يمنع من ذلك.

الســـــؤال
األنثى  وتزوجت  وذكر،  بابنة  منها  ورزق  زوجة،  تزوج  رجل  يف  سئل 
ورزق  تزوج  وفعال  يتزوج،  أن  الوالد  فاضطر  والدهتم،  توفيت  وبعدها  والذكر، 

منها بأوالد، وبعدها تويف، فهل زوجته حتل لزوج األنثى بنت زوجها؟

اجلواب
إال  احلنفية  ومنهم  اجلمهور  مذهب  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
ما مل يكن  أبيها  البنت أن جيمع بني زوجته وامرأة  أنه حيل لزوج   É اإلمام زفر 
هناك يشء آخر يمنع من ذلك. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام 

ذكر به. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 186 سجل: 55 بتاريخ: 12/ 3/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ت� �ص����ت����
�����ش �ج ��ج�ج ��ج�ا

��تَ�ه �ج�عج
َ
�� ���ل��ت�ه �ل��لل�ع �ل���س����������ج وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- زواج املحجور عليه للَعَته فاسد إذا كان بغبن فاحش.

2- زواج املحجور عليه للَعَته بمثل مهر الزوجة موقوف عىل إجازة الويل.
3- إذا ملات اللزوج -املحجلور عليه للعتله- وكان الزواج فاسلدا أو موقوفا قبل 

اإلجازة فال ترث الزوجة منه.
4- يثبت النسب من زواج املحجور عليه للعته بالدخول.

الســـــؤال
سئل يف رجل كان حمجورا عليه للعته، وكان حتت قوامة ابن خاله، فحدث 
القيم  أخ  ابن  العقد  وعقد  بسيدة  تزوج  تقريبا  بسنتني  عليه  احلجر  توقيع  بعد  أنه 
املذكور، وابن ابن عم ألبيه يف حالة أن له -أي للمحجور عليه وقت صدور العقد- 
ثالثة إخوة ذكور، وبعد ذلك بزمن تويف املحجور عليه إىل رمحة اهلل تعاىل عن أخ 
وأخت من أبيه، والزوجة املذكورة فقط من غري رشيك وال نزاع سوى ما ذكر، وأن 
املتوىف املذكور ترك ما يورث عنه رشعا، فكيف تقسم تركة املتوىف بني هؤالء الورثة 
املذكورين؟ ومن يرث ومن ال يرث؟ وما نصيب كل وارث عىل حدة؟ واألخوان 
اآلخران توفيا قبل وفاته. مع مالحظة أن املهر عمل 200 جنيه مع أنه إذا كان عاقال 
ال يتزوج بأكثر من 100 جنيه، ومل يقر وليه العقد، وليس له ابن وال أب وال جد، 
وأن إخوته من أبيه فقط، والزوجة مهر مثلها ال يزيد عىل 40 جنيه مرصيا، ومل جيزه 
أحد من أوليائه الذين كانوا حارضين ويمكن أخذ رأهيم وقت العقد، ومل جييزوه 

بعده أبدا.

* فتوى رقم: 240 سجل: 55 بتاريخ: 29/ 3/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان احلال كام ذكر به كان هذا الزواج 
زواجا غري صحيح، وهو ليس من قسم املوقوف ملا فيه من الغبن الفاحش، فال جميز 
له وقت العقد، وعىل فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة فهو زواج موقوف 
يتوقف عىل اإلجازة، فإذا مات الزوج قبل هذه اإلجازة مل ترثه الزوجة؛ ألن اإلرث 

يعتمد الزواج النافذ.

أنه سواء أكان هذا العقد فاسدا أو موقوفا ومل جيز إىل أن مات  واحلاصل 
الزواج  يف  وال  الفاسد  الزواج  يف  إرث  ال  ألنه  زوجها؛  ترث  ال  فالزوجة  الزوج 
املوقوف كام جاء يف رد املحتار عند قول املصنف: »ويثبت النسب ويعترب مدته من 
الوطء«. من باب املهر. وذلك كله إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. هذا وإذا مل يكن 

للمتوىف وارث غري أخويه ألب كانت تركته هلام تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني.

J
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�ل��ت�هت �ل����لا  ا
�ل��س�����ج�هت وا�ج �ت�ع��ت��ج� �ج�ا �ل�ج ��س����ج ا

املبـــــادئ
لنَة يف كتب الفقهاء أو يف قانون املحاكم الرشعية يراد هبا السلنة  1- إذا أطلقت السَّ

اهلاللية.

الســـــؤال
سأل م. ع. ح. قال:

أرجو إعطائي فتوى عن الست عرشة سنة التي نص القانون عىل أن الزوجة 
ال تتزوج إال إذا بلغتها، هل هي سنوات ميالدية أو هجرية؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن السنة إذا أطلقت يف كتب الفقهاء أو يف 
القانون فاملراد هبا السنة اهلاللية، وعىل هذا فالسنة يف الفقرة الواردة يف املادة 99 
التي نصها: »ال تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عرشة 
سنة... إلخ«. ويف الفقرة األخرية من املادة 367 التي نصها: »وال جيوز مبارشة عقد 
الزواج وال املصادقة عىل زواج مسند إىل ما قبل العمل هبذا القانون ما مل تكن سن 
السنة اهلاللية؛  املحاكم الرشعية هي  إلخ« من الئحة  الزوجة ست عرشة سنة... 

ألنه مل ينص عىل أهنا شمسية فتكون هاللية. وهبذا علم اجلواب عن السؤال.

* فتوى رقم: 508 سجل: 55 بتاريخ: 18/ 6/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ت�ه و��ج �م �ج ��س�لا و�ج �ج�ع�د اأ �ل�ج �م ا ��س�لا اأ
املبـــــادئ

1- إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القايض بينه وبني زوجته التي أسلمت بقي الزواج 
بينهام وال حيتاج إىل جتديده أمام املأذون أو املحكمة.

الســـــؤال
سئل: ما رأيكم -دام فضلكم- يف مسيحية تزوجت بمسيحي أمام السلطات 
الدينية املختصة، ثم اعتنقت الدين اإلسالمي احلنيف ورغبت التفريق من زوجها 
عىل  الطالق  دعوى  سري  أثناء  الزوج  وافق  فإذا  اإلسالمي،  الدين  يعتنق  مل  الذي 
اعتناق الدين اإلسالمي، فهل يرسي مفعول عقد الزواج الذي تم أمام السلطات 
الدينية املسيحية؟ أو جيب حترير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الرشع أو أمام 
املحكمة؟ وهل للزوج حق قبول أو رفض إمتام العقد اجلديد إذا أجربهتا املحكمة 
بعد اعتناق الزوج اإلسالم؟ وهل إذا كانت الزوجة تشكو إرضار هذا الزوج هبا، 
فهل جترب عىل أن تستمر يف العالقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا اإلرضار 

من الزوج؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القايض 
بينه وبني زوجته التي أسلمت بقي الزواج وال حيتاج إىل جتديد عقد ال أمام املأذون 
وال أمام املحكمة، وإذا حصل من الزوج إرضار بالزوجة بام ال يستطاع معه دوام 
فيطلقها  وبينه،  بينها  التفريق  القايض  إىل  تطلب  أن  هلا  جاز  أمثاهلام  بني  العرشة 

* فتوى رقم: 591 سجل: 55 بتاريخ: 12/ 7/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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القايض طلقة بائنة إذا ثبت الرضر وعجز عن اإلصالح بينهام طبقا للامدة السادسة 
من القانون رقم 25 لسنة 1929.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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�ل��ت�������ل��ت�ل وا�ج �ج����ت���م�د ا �ل�ج ح��ل�م ا
املبـــــادئ
1- الزواج بقصد التحليل لألول غري صحيح.

الســـــؤال
بعد  آخر  تزوجت  ثم  للثالث،  مكمال  طالقا  زوجته  طلق  رجل  يف  سئل 
انقضاء عدهتا من زوجها األول، ودخل هبا، ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدهتا 
منه، فهل حيل ملطلقها األول أن يتزوجها بعد زوجها الثاين ودخوهلا وانقضاء عدهتا 

منه؟ نرجو اجلواب، أي بعد أن دخل هبا الثاين وانقضت عدهتا منه.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان احلال كام ذكر به، وكان زواج 
الثاين زواجا صحيحا، وقد دخل هبا دخوال حقيقيا حل للزوج األول أن  الزوج 
حتليلها  به  قصد  الذي  الزواج  الصحيح  الزواج  من  وليس  هذا  ثانيا.  هبا  يتزوج 
اجلواب عن  العلامء. وهبذا علم  أقوال  للفتوى من  اخرتناه  ما  األول عىل  ملطلقها 

السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 678 سجل: 55 بتاريخ: 22/ 9/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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رط ��ت�ه �ص����ت���� �ج���ش
�ل��س��ج وا�ج ا �ج

املبـــــادئ
1- زواج السفيه صحيح برشط أال يزيد عىل مهر املثل وتبطل الزيادة.

الســـــؤال
سئلت يف رجل حمجور عليه للسفه والغفلة، وبارش بنفسه عقد زواجه. فهل 
يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه؟ مع مالحظة أن الصداق يف 

عقد الزواج هو مهر املثل.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املحجور عليه للسفه حكمه يف الزواج 
املثل ال  إذا سمى مهرا أزيد من مهر  أنه  العاقل، فيصح زواجه، غري  البالغ  حكم 
جيب عليه إال مهر املثل وتبطل الزيادة. قال يف الفتاوى اخلانية: »ولو تزوج امرأة 
صح نكاحه وإن زاد عىل مهر مثلها ال تلزمه الزيادة«. اهل. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 390 سجل: 56 بتاريخ: 27/ 5/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�م
أ
��مج��ت لا �ت�حر�م الا �ل��ج �ل���م�������ت���� ���ل� ا ��ت� ا

�ل�ع����ت�د �ج ا
املبـــــادئ

1- حيلرم من الرضاع ما حيرم من النسلب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي 
سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به.

2- الرضاع املحرم عند الشلافعية وإحلدى الروايات عن اإلمام أمحد ما كان مخس 
رضعات متفرقات.

3- قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم وذلك مذهب احلنفية واملالكية وإحدى 
الروايات عن اإلمام أمحد.

4- جمرد العقد غري الصحيح عىل البنت ال حيرم األم.

الســـــؤال
سئل: رجل تزوج بسيدة، ثم تبني له بعد العقد أهنام رضعا من امرأة أجنبية 

فطلقها قبل الدخول واخللوة، ثم تزوج والدهتا.

حلرمة  األول  العقد  لبطالن  رشعا؛  صحيح  أم  باطل  بوالدهتا  زواجه  فهل 
الرضاع؟

اجلواب
املذكورين من  الرجل والبنت  أنه برضاع  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
امرأة أجنبية يف مدة الرضاع وهي سنتان عىل ما هو األصح املفتى به صارا أخوين 
من الرضاع، فيكون عقده عليها غري صحيح. وهذا عىل إطالقه مذهب من يقول 
إن قليل الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم وهو اإلمام أبو حنيفة وأصحابه 

* فتوى رقم: 599 سجل: 56 بتاريخ: 19/ 8/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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البنت  الصحيح عىل  العقد غري  واإلمام مالك واإلمام أمحد يف رواية عنه، وجمرد 
ال حيرم األم؛ فإذا كان احلال كام جاء بالسؤال ومل يوجد سبب آخر حيرم األم التي 

رضع مع بنتها َحلَّ له تزوج األم املذكورة. واهلل أعلم.

J
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� �ا �عج �ل��سش ح��ل�م �ج��ك�ا� ا
املبـــــادئ

1- نلكاح الشلغار صحيلح وجيلب فيه مهلر املثل للكل واحدة ملن الزوجتني عىل 
زوجها ألن النكاح من العقود التي ال تبطلها الرشوط الفاسلدة وإنام يبطل الرشط 

ويصح العقد.

الســـــؤال
سئل يف أنه اتفق ح. ع. س. مع/ ح. م. ع. عىل أن يزوج األول أخته عواطف 
بابن الثاين، عىل أن يزوج الثاين بنته سعدية من األول بال مهر، وقد تم العقدان عىل 

هذه الصورة معاوضة. فام حكمهام رشعا؟ وهل يصح إبطاهلام؟ وتفضلوا.

اجلواب
الوارد  الوجه  عىل  العقدين  هذين  أن  واجلواب  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بالسؤال من النكاح املعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار وهو أن يزوجه بنته أو أخته 
عىل أن يزوجه اآلخر ابنته أو أخته مثال معاوضة بالعقدين، وحكمه عند احلنفية أنه 
ألن  زوجها؛  عىل  الزوجتني  من  واحدة  لكل  املثل  مهر  فيه  وجيب  صحيح  نكاح 
الرشط  يبطل  وإنام  الفاسدة،  الرشوط  تبطلها  التي ال  الرشعية  العقود  النكاح من 
ويصح العقد. وهنا قد رشط العاقدان قيام أحد العقدين مقام اآلخر معاوضة بال 
مهر وهو رشط فاسد؛ ألنه يرتتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا؛ إذ املسمى 
ليس بامل فيلغو هذا الرشط وجيب مهر املثل. فقد جاء يف رشح الزيلعي عىل كنز 
الدقائق يف باب املهر ما نصه: »أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته 
أو أمته عىل أن يزوجه اآلخر ابنته أو أخته أو أمته؛ ليكون أحد العقدين عوضا عن 

* فتوى رقم: 200 سجل: 58 بتاريخ: 11/ 5/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اآلخر فألنه سمى ما ال يصلح مهرا إذ املسمى ليس بامل فوجب مهر املثل كام إذا 
تزوجها عىل مخر أو ميتة... إلخ«. وبذلك يعلم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال 

كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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م��س��لم؟
�ج��ه�ا �

أ
ء �ل���م��ج ا ��س�ه �ل���ج ل���م��س��لم ��ج�ج��ج

� �ه�ل ا
املبـــــادئ

1- عقلد زواج ملن اعتنق اإلسلالم بمسللمة صحيح نافذ اتفاقلا إذا مل يكن هلا ويل 
عصبلة، فلإن كان هلا ويل عصبلة فإن ريض بالعقلد نفذ ولزم، وإن اعرتض فسلخه 

القايض.

الســـــؤال
منذ  شهرين بمحكمة مرص  اعتنق دين اإلسالم  سئل يف شخص مسيحي 
يتزوج  أن  ويريد  به،  ال  بأس  بمرتب  امللكي  الطريان  يف  وهو  موظف  الرشعية 

بمسلمة. هل  جيوز أم ال؟ وهذه املسلمة من أبوين  مسلمني.
اجلواب

إذا  أبوها مسلم  املسلم  بنفسه غري كفء ملن  أن  احلنفية  إن مذهب مجهور 
كان  من غري العرب، فإذا عقد من أسلم بنفسه  عىل حرة مكلفة مسلمة أبوها مسلم 
فإن كان  يكن هلا ويل عصبة،  مل  باتفاق  إذا  نافذ  فالعقد صحيح  أو  أبواها مسلامن 
هلا  ويل عصبة فالعقد صحيح غري الزم؛  رعاية حلق الويل فإن ريض به نفذ  ولزم، 
وإن اعرتض عليه فسخه القايض  يف ظاهر الرواية، وغري صحيح أصال  إذا مل يرض 
به الويل قبل العقد دفعا  للرضر عنه يف رواية احلسن عن أيب  حنيفة وهي املختارة 
للفتوى؛ لفساد  الزمان، كام يف رشح الدر، ونحن أميل  إليها، وإن وقع اإلفتاء أيضا 
بظاهر  الرواية؛ ألهنا أقرب لالحتياط يف أمر  الزواج ودفع الرضر قبل وقوعه أسهل 

 من دفعه بعد وقوعه، ومن هذا يعلم  اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 183 سجل: 59 بتاريخ: 18/ 4/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ل���م��س��ل�م�هت ��ج�ت�هت ���ل� ا �ل����ت�ت�ا �ج��ك�ا� ا
املبـــــادئ

1- جيوز رشعا زواج الكتابية عىل املسلمة واألوىل أال يقدم عىل ذلك إال للرضورة.

الســـــؤال
سأل ح. م. قال:

فيام أنني أرغب يف عقد زواجي عىل سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية، ويل 
زوجة أخرى مسلمة أنجبت مني ذرية وال تزال تعيش معي يف وفاق تام، ويل واحلمد 

هلل ثروة كبرية، فهل الدين اإلسالمي يسمح بالزواج اجلديد؟

اجلواب
بمسيحية ولو  يتزوج  أن  للمسلم  أنه جيوز  السؤال، واجلواب  اطلعنا عىل 
كانت له زوجة مسلمة إال أن األوىل أن ال يقدم عىل ذلك إال للرضورة؛ منعا ملا 
الرسخيس:  املبسوط لإلمام  ففي  الدينية،  أمه  بعادات  التأثر  الولد من  له  يتعرض 
اهل.  جاز«.  الكتابية  عىل  املسلمة  أو  املسلمة  عىل  الكتابية  تزوج  إن  »وكذلك 
-أي  }َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت{  تعاىل:  لقوله  الكتابيات؛  تزويج  »وجيوز  اهلداية:  ويف 
الفتح: »واألوىل  قال يف  ]املائدة: 5[«.  ٱۡلِكَتَٰب{  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱلاَّ }ِمَن  العفائف- 

أن ال يفعل إال للرضورة«. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام 
ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 296 سجل: 59 بتاريخ: 31/ 5/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ر �حج
آ
و�ج و�ه�ت ���ل� �ع����م���م�هت ا ��ت �ج�ج و��ج ح��ل�م �م��ج �ت�ج

املبـــــادئ
1- زواج الرجل بامرأة وهو عامل بأهنا زوجة آلخر باطل وال عدة عليها بطالقه هلا 

حتى ولو دخل هبا ألن وطأه هلا زنا والزنا ال حرمة له.
2- زواج الرجل بامرأة وهو غري عامل بأهنا متزوجة فاسد وجتب املتاركة فيه وعليها 

العدة إن كان قد دخل هبا حمافظة عىل حقه يف نسب ولده.

الســـــؤال
طلب وكيل نيابة الدرب األمحر اجلواب عن سؤال تضمنه اخلطاب التايل.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2/ 3/ 1949 رقم 1882 املطلوب 
آخر، هل  بزوج وهي عىل عصمة زوج  تزوجت  فيمن  الرشعي  احلكم  معرفة  به 
تلزمها العدة بعد طالقها من الزوج الثاين أم ال؟ وذلك للترصف يف القضية رقم 

11 لسنة 1949 حرص حتقيقات الدرب األمحر.

واجلواب أنه إذا كان زواج الثاين هبذه املرأة مع علمه بأهنا زوجة األول كان 
زواجه هبا باطال وال عدة عليها ولو دخل هبا؛ ألن وطأه هلا زنا، والزنا ال حرمة له، 
وإن كان زواج الثاين هبا مع عدم علمه بأهنا زوجة لألول كان زواجه هبا فاسدا جتب 
املتاركة فيه رشعا، وعليها العدة إذا كان قد دخل هبا حمافظة عىل حقه يف نسب ولده 

لعذره بعدم علمه بنكاح األول. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 454 سجل: 60 بتاريخ: 28/ 4/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�م �ج���م��س�����ت����ح�ت ��س�لا �ع�مت��ج��ت��ت الاأ وا�ج �م��ج ا �ج
املبـــــادئ

1- تعترب املرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين اإلسالمى.
2- إذا تزوجت املرأة مسليحيا بعد إسلالمها وأقرت يف عقد زواجها بأهنا مسيحية 
تكلون مرتلدة ويكلون زواجها به باطال كام أن زواجها بمسللم وهلي مرتدة يكون 

باطال.
3- إذا أقلرت املرأة يف عقد زواجها باملسللم أنه مسللمة تعترب به مسللمة وزواجها 

صحيحا.

الســـــؤال
طلب حرضة صاحب العزة وكيل نيابة عابدين اإلفتاء عن امرأة مسيحية 

أسلمت.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب عزتكم رقم 4573 وعىل األوراق املرافقة له. ونفيد أن 
الدين اإلسالمي احلنيف، ومرتدة بعد  املرأة تعترب مسلمة من وقت اعتناقها  هذه 
سنة   5  /26 يف  الصادر  باملسيحي  زواجها  عقد  يف  أقرت  قد  كانت  إذا  إسالمها 
1946 بأهنا مسيحية، وزواج املرتدة باطل، فال يعتد بعقد زواجها باملسيحي؛ ألنه 
عقد باطل، كام أن زواجها باملسلم باطل أيضا إذا بقيت عىل ردهتا، فإن أقرت حني 
زواجها باملسلم بأهنا مسلمة عدت مسلمة هبذا اإلقرار، وكان زواجها به صحيحا، 

وهذا حيث كان احلال كام جاء باألوراق املنوه عنها آنفا. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 637 سجل: 61 بتاريخ: 23/ 1/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�هت؟ وحج �ل�ج �ت �مر��ت��ج ا
و�ج ���ت ��ج �ه�ل �ل��ل�ج

املبـــــادئ
1- إن للمرأة املتزوجة يف اإلسالم شخصيتها الكاملة وثروهتا اخلاصة املستقلة عن 

شخصية زوجها وثروته؛ إذ لكل منهام ذمته املالية.
2- ال إلزام عىل تلك الزوجة بإعطاء زوجها مرتبها أو شيئا منه إال برضاها وحمض 

إرادهتا.
3- من حق الزوجة مساعدة أمها بجزء من مرتبها دون موافقة زوجها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 166/ 1993 والذي يقول فيه السائل:

ويريد  زوجها،  بموافقة  بوظيفتها  التحقت  موظف،  من  متزوجة  موظفة 
الزوج أن حيصل عىل مرتبها ليضمه ملرتبه لتحسني دخل األرسة، والزوجة تقول: إن 
هذا ثمرة جهدها وتعبها يف الوظيفة، ومن حقها أن تستمتع به وتشرتي به لوازمها 

اإلضافية، وأنه جيب عىل زوجها اإلنفاق عليها.

ويسأل:

أم من حقها  الزوج أخذ مرتبها شهريا دون موافقتها؟  أوال: هل من حق 
الترصف فيه رشعا؟

موافقة زوجها  مرتبها دون  املريضة من  أمها  ثانيا: هل من حقها مساعدة 
رشعا؟

* فتوى رقم: 171 سجل: 131 بتاريخ: 17/ 3/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
إن للمرأة املتزوجة يف اإلسالم شخصيتها الكاملة وثروهتا اخلاصة املستقلة 
عن شخصية زوجها وثروته؛ إذ لكل منهام ذمته املالية، فال شأن هلا بام يكسبه أو 
بدخله أو ثروته، وكذلك ال شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها أو مرتبها، فهام 
يف شؤون امللكية والثروة والدخل منفصالن متاما، وعقد الزواج ال يرتب أي حق 
للزوجة حقوقا  إن اإلسالم رتب  ثم  الدخل،  أو  امللكية  قبل اآلخر يف  منهام  لكل 
عىل الزوج بمقتىض عقد الزواج، جمملها العدل يف املعاملة والنفقة، طاملا كان عقد 
العمل  عليها  اجلاري  الشخصية  األحوال  قوانني  من  معلوم  هو  كام  قائام  الزواج 

باملحاكم، وعىل ذلك:

إال  منه  شيئا  أو  مرتبها  زوجها  بإعطاء  الزوجة  تلك  عىل  إلزام  فال  أوال: 
برضاها وحمض إرادهتا، ونرى أن زوج السائلة إذا كان يف حاجة إىل معاونتها فعليها 
أن تساهم بجزء من مرتبها لتخفف عنه أعباء واحتياجات احلياة الزوجية؛ وليسود 

الوئام والوفاق بينهام.

ثانيا: من حقها مساعدة أمها املريضة بجزء من مرتبها دون موافقة زوجها؛ 
ألن هلا حرية الترصف يف مرتبها كام ذكرنا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ا وحج �ل�ج ل �ج��ت�ج ا �ل�ع�د ا
املبـــــادئ

1- ملا يدفعله الزوج للزوجلة األوىل من تأمينات نظري أخذهلا إجازة بدون مرتب 
يعترب عطية هلا جيب أن يدفع للزوجة الثانية مثل ما يدفعه للزوجة األوىل حتقيقا ملبدأ 

العدل.
2- ما حتقق للزوجة األوىل من مكاسب قبل الزوجة الثانية من هدايا وأثاث فليس 

بالزم عىل الزوج أن يساوي بينها وبني الزوجة الثانية يف ذلك.
3- ال جيب عل الزوج أن يشرتي للزوجة األوىل مثل ما يشرتيه للزوجة الثانية من 

هدايا وشبكة للزواج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 334/ 1993 واملتضمن:

أ- أن رجال متزوجا من اثنتني تقيامن معه باخلارج، األوىل مرتبطة بوظيفة يف 
وطنها وممنوحة إجازة بدون مرتب ملرافقة الزوج، ويقوم بتسديد التأمينات املطلوبة 
عن وظيفتها، والزوجة الثانية ليس هلا عمل، فهل الزوج ملزم بأن يدفع هلا ما يدفعه 

للزوجة األوىل من التأمينات حتقيقا ملبدأ العدل بني الزوجات.

ب- ملا كانت الزوجة األوىل قد سبقت الثانية إىل عصمة زوجها، وحتقق هلا 
بعض املكاسب املادية كهدايا وأثاث تزيد عام حتقق للثانية، فهل العدل يوجب عىل 

الزوج أن يساوي بينهام بأثر رجعي.

ج- جرت العادة عند بعض الناس إذا تزوج الرجل بثانية أن يشرتي لألوىل 
مثل ما يشرتيه للثانية من هدايا وشبكة، فهل هذا الترصف من مبدأ العدل املطلوب.

* فتوى رقم: 261 سجل: 131 بتاريخ: 15/ 5/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
أوال: عن السؤال األول نقول بأنه جيب عىل الزوج أن يعدل بني زوجاته 
يف كل ما يستطيعه، ويدخل حتت قدرته من احلقوق، وأن يسوي بينهن يف الطعام 
املعاملة  والعطايا وغريها، وإحسان  واهلدايا  املعاملة  والكسوة وإحسان  واللباس 
ولطف العرشة حتى ال جتمح بإحداهن الغرية التي توجب احلقد والكراهية، ويف 

ضوء ما تقدم نقول:

أ- إنه بالنسبة ملا يدفعه الزوج للزوجة األوىل من تأمينات نظري أخذها إجازة 
للزوجة  يدفعه  ما  مثل  الثانية  للزوجة  يدفع  أن  جيب  هلا  عطية  يعترب  مرتب  بدون 
األوىل حتقيقا ملبدأ العدل؛ ألن الذي يستفيد فيام بعد بام يدفعه للزوجة األوىل هو 

الزوجة األوىل سواء كان معاشا أو غريه، وال تستفيد منه الزوجة الثانية.

ب- أما ما حتقق للزوجة األوىل من مكاسب قبل الزوجة الثانية من هدايا 
وأثاث فليس بالزم عليه أن يساوي بينها وبني الزوجة الثانية؛ ألن هذه املكاسب 

كانت قبل الزواج بالثانية، فلم يكن هلا عليه حقوق يف هذه احلالة.

ج- كام أنه ال جيب عليه أن يشرتي للزوجة األوىل مثل ما يشرتيه للزوجة 
أن أعطاها هدايا وشبكة وقت أن  له  للزواج؛ ألنه سبق  الثانية من هدايا وشبكة 
تزوجها، أما إذا اشرتى هلا شيئا تطييبا لنفسها فال حرج عليه يف ذلك. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت���ا �ل�د �ت�هت وا
�هت �م��ج �وأ وحج �ل�ج ع ا

�م��ج
املبـــــادئ

1- ال جيلوز للزوج أن يمنلع زوجته من اخلروج إىل والدهيا يف كل مجعة إن مل يقدرا 
عىل إتياهنا.

الســـــؤال
السائل  بنت  أن  واملتضمن   1993 برقم 428/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
تزوجت يف عام 1980 ومنذ زواجها وزوُجها يمنعها من زيارهتم بحيث مل حترض 
إليها  للذهاب  السن  يف  متقدمان  ومها  ووالدهتا  هو  ويضطر  واحدة،  مرة  وال  هلم 
لرؤيتها واالطمئنان عليها وعىل أحواهلا، فام يكون من زوجها إال أن يقوم بطردمها 
ويقول:  بيته،  عىل  أحد  يطلع  أال  يف  يرغب  أنه  بزعم  البيت،  دخول  من  ويمنعهام 
إن من حقه منع زوجته من اخلروج وزيارة أهلها، ومن حقه أيضا منع والدهيا من 
رؤيتها وتفقد أحواهلا. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك، وهل من حقهام 

رشعا رؤيتها؟

اجلواب
إن احلياة الزوجية جيب أن تقوم عىل أساس من املودة والرمحة، وال يمكن 
أن يتحقق ذلك إال بقيام كل واحد من الزوجني بحقوق اآلخر، فيجب عىل الزوج 
الزوجة أن ترب أهلها  أن يرب أهله وأهل زوجته، وحيسن معاملتهم، كام جيب عىل 
ه أن تعامل زوجُته أهَله  وأهل زوجها، وحتسن معاملتهم، وكام ُيريض الزوج ويرُسُّ
معاملة حسنة كريمة، كذلك ُيريض الزوجة ويرسها أن يعامل زوجها أهلها معاملة 
حسنة كريمة؛ ولذلك رصح الفقهاء بأنه ال جيوز للزوج أن يمنع زوجته من اخلروج 

* فتوى رقم: 308 سجل: 131 بتاريخ: 24/ 6/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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إىل والدهيا يف كل مجعة إن مل يقدرا عىل إتياهنا عىل ما اختاره يف االختيار، وال يمنعهام 
فتح  يف  اختاره  ما  وهو  ورشحه،  التنوير  يف  كذا  مجعة،  كل  يف  عليها  الدخول  من 
القدير، فعن أيب يوسف يف النوادر: يتعني خروجها إن مل يقدرا عىل إتياهنا، فإن قدرا 
ال تذهب وهو حسن. وصح بأن األخذ بقول أيب يوسف هو احلسن، وينبغي أن 
يأذن هلا يف زيارهتام يف احلني بعد احلني عىل قدر متعارف، فإن يف كثرة اخلروج فتح 
لباب الفتنة، خصوصا إذا كانت شابة، بخالف خروج األبوين فإنه أيرس، وهذا كله 
إذا مل يكن يف ذهاب املرأة إىل أهلها فتنة وفساد ألخالقها. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م��ت�ع�هت ح��ل�م �ج��ك�ا� ا
املبـــــادئ

1- نكاح املتعة نكاح باطل ال خيالف يف بطالنه غري طائفة من الشليعة ال يعول عىل 
خالفهم يف ذلك.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 471/ 1993 واملتضمن أن السائل مواطن 
الل  جواهر  بجامعة  الدولية  العالقات  يف  دكتوراة  رسالة  حيرض  مسلم  سوري 
اإلسالم،  يف  املتعة  زواج  حول  النقاش  موضوع  كان  اجللسات  إحدى  ويف  هنرو، 
وقد اختلفت اآلراء فيه، ومل يكن هناك ِمن َقائٍِل بصحته، ولكن اخلالف كان حول 
النقطة التالية: هناك من قال بأن زواج املتعة قد ورد يف القرآن وثبت عن السنة عدم 
إحالله، والرأي اآلخر أن زواج املتعة ال أصل له يف أي نص من القرآن الرشيف. 
وطلب بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان قد ورد نص يف القرآن الكريم عن زواج 

املتعة أم ال.

اجلواب
نكاح املتعة نكاح باطل ال خيالف يف بطالنه غري طائفة من الشيعة ال يعول 
فيه  وليس  واالستمتاع  التمتع  بلفظ  يكون  املتعة  ونكاح  ذلك،  يف  خالفهم  عىل 
التي  الصيغ  ليس من  انعقاده؛ ألنه  العقد، وال شك يف بطالنه وعدم  شهادة عىل 
ينعقد هبا النكاح، غري أن فريق الشيعة يقولون بصحته وجوازه مستندين إىل أنه كان 
مباحا يف صدر اإلسالم، ويستدلون عىل جوازه بقوله تعاىل: }َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ 
فَرِيَضٗة{ ]النساء: 24[ فإن هذه اآلية قد أوجبت عىل  ُجورَُهناَّ 

ُ
أ اتُوُهناَّ  َف َٔ ِمۡنُهناَّ 

* فتوى رقم: 330 سجل: 131 بتاريخ: 19/ 7/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الرجل إعطاء املرأة أجرا يف مقابل االستمتاع هبا، واألجر غري املهر، واالستمتاع 
غري الزواج، فكان ذلك تقريرا جلواز املتعة عندهم، ولكن هذا االستدالل مردود، 
فإن املتعة أوال مل تبح إال للرضورة القاهرة يف بعض الغزوات، ثم هني الناس بعد 
فتح مكة، قال: »يا أهيا الناس إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهلل 
قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن يشء فليخل سبيله، وال تأخذوا 
أما  املتعة،  الوداع، فنهى عن نكاح  النهي يف حجة  آتيتموهن شيئا«. وأكد هذا  مما 
فَرِيَضٗة{  ُجورَُهناَّ 

ُ
أ اتُوُهناَّ  َف َٔ ِمۡنُهناَّ  بِهِۦ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتم  }َفَما  الكريمة:  اآلية 

]النساء: 24[. فهي يف الزواج الرشعي، والزوجات الرشعيات بدليل ما قبلها وما 

بعدها، فإنه كالم يف موضوع الزواج وليس يف املتعة، والتعبري يف اآلية باالستمتاع 
واألجور ال يدل عىل أن املراد هذه املتعة فإن األجور معناها املهور، فاآلية إلفادة أن 
الدخول بالزوجة يوجب هلا املهر كامال. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل������م���م�هت �ه�ا ا �ت ��ج�ت�د
�ل��ت ��ت�ه ا و��ج ت �ج

� �ت ط�لا
و�ج ��ج �ل�ج ���ت ا

املبـــــادئ
1- الرجلل لو تزوج امرأة عىل أن تكون العصملة بيدها فيكون من حقها أن تطلق 

نفسها منه متى شاءت دون أن يسقط حقه يف طالقها بإرادته املنفردة.
2- للزوج احلق يف مراجعة زوجته إىل عصمته إذا كانت ال تزال يف عدهتا من طالق 
رجعلي سلواء كان الطلالق من جهتله أو من جهة ملن فوضه يف أملر الطالق دون 

توقف عىل رضاء الزوجة.
الســـــؤال

94 املتضمن أن امرأة تزوجت من  اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 679/ 
رجل واشرتطت يف عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها. ويسأل: هل يصح للزوج 
أن  طلقها  إذا  للزوج  وهل  الزوجة؟  رضا  دون  املنفردة  بإرادته  زوجته  يطلق  أن 

يراجعها دون رضاها رغم رشطها السابق؟
اجلواب

العصمة  تكون  أن  عىل  امرأة  تزوج  لو  الرجل  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
بيدها فيكون من حقها أن تطلق نفسها منه؛ ألن الطالق حق الزوج يستعمله يف أي 
وقت، وله أن ينيب غريه يف استعامل هذا احلق، ورغم اإلنابة والتفويض فال يسقط 
حقه يف أن يطلق زوجته بإرادته املنفردة دون إذن ممن فوضه يف الطالق سواء كانت 
الزوجة أو غريها، وللزوج احلق يف مراجعة زوجته إىل عصمته إذا كانت ال تزال 
يف عدهتا من طالق رجعي سواء كان الطالق من جهته أو من جهة من فوضه يف 
أمر الطالق دون توقف عىل رضاء الزوجة. ومما ذكر يعلم اجلواب. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم. 

* فتوى رقم: 443 سجل: 132 بتاريخ: 5/ 9/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ط��ج �ل��ج�ا هت ا  �ج�ع�د و��ج�ا
��ج��ك��ت �ل��س���ش ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- الشلبكة واهلدايلا مطلقا تأخذ حكلم اهلبة يف فقه املذهلب احلنفي، واملنصوص 

عليه يف هذا املذهب أنه يمتنع الرجوع يف اهلبة بموت الواهب أو املوهوب له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 715/ 94 واملتضمن أن أخ السائل خطب 
تم  قد  وكان  الدارسة،  بسبب  سنوات  ثالث  اخلطوبة  وظلت  عليها  يعقد  ومل  فتاة 
تكون  فلمن  تعاىل.  اهلل  رمحة  إىل  اخلاطب  تويف  ثم  اهلدايا  وبعض  هلا  شبكة  تقديم 

الشبكة هل هي للمخطوبة، أم ألهل اخلاطب املتوىف؟

اجلواب
من املقرر رشعا أن اخلطبة وقراءة الفاحتة وقبول املهر والشبكة واهلدايا من 
بأركانه ورشوطه  يتم  مل  الزواج  دام عقد  ما  به  الوعد  قبيل  الزواج ومن  مقدمات 
الرشعية. واملقرر رشعا أن املهر إنام يثبت يف ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن مل يتم عقد 
الزواج فال تستحق املخطوبة شيئا منه، وللخاطب أو ورثته اسرتداده. أما الشبكة 
واهلدايا مطلقا فهي هدية تأخذ حكم اهلبة يف فقه املذهب احلنفي، واملنصوص عليه 
وعىل  له،  املوهوب  أو  الواهب  بموت  اهلبة  يف  الرجوع  يمتنع  أنه  املذهب  هذا  يف 
ذلك فال جيوز لورثة اخلاطب اسرتداد الشبكة واهلدايا سواء كانت عينية أم نقدية. 
حق  من  مجيعها  وأصبحت  -الواهب-  اخلاطب  بموت  للمخطوبة  تأكدت  وأهنا 

املخطوبة. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 460 سجل: 132 بتاريخ: 18/ 9/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.


