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��ب���ب�ت��ت ��ب
أ
�ت ال� �ل�ل��ت��ب���ص���ل�ت�ا �م ا ���ا

أ
ت ا

� �ل��ط�لا �ت ا �ا �لث�ب اأ
املبـــــادئ

1- توثيق الطالق يف القنصلية ال يس�ند إىل تاريخ س�ابق عىل التوثيق إال عىل سبيل 
احلكاي�ة، والتاريخ املعت�د به هو تاريخ النطق أمام املوث�ق إىل أن يثبت املطلق قضاًء 

وقوَعه يف تاريخ سابق.
2- الط�الق الذي يوقعه هذا املواط�ن ويوثقه يكون طالقا بائنا إذا مل يكن قد دخل 

بزوجته املرصية إىل تاريخ التوثيق.
3- عىل املطلق إعالن مطلقته بالطالق بعد توثيقه يف القنصلية عىل يد حمرض، وعىل 

القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطالق إىل املطلقة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية اإلدارة القنصلية قسم 
الشكاوى والشؤون القضائية املرقم 3014 ملف رقم 71/ 307/ 1 املؤرخ 9/ 
5/ 1981 املوجه إىل السيد املستشار وكيل وزارة العدل واملحال إلينا بالكتاب رقم 
245/ 81 الوارد إلينا بتاريخ 5 رمضان سنة 1401 هجرية 6 يوليه سنة 1981 
كام اطلعنا عىل األوراق املرافقة له اخلاصة باملواطن/ س. ت. م. م، وقد جاء هبا 
الديب  م.  م. ح.  اآلنسة/  تطليق زوجته  لوالده يف  توكيال  املواطن أصدر  هذا  أن 
بالقنصلية املرصية العامة بشيكاغو بتاريخ 5 مارس سنة 1981، وتسلم التوكيل 
ثم إنه تزوج بأمريكية يف 1 سبتمرب سنة 1980 وعند تقدمه للحصول عىل اجلنسية 
األمريكية اهتمته السلطات بتهمة تعدد الزوجات استنادا ملا هو ثابت بأوراق دخوله 
الواليات املتحدة من أنه متزوج، وأنه إزاء هذه التهمة التي عقوبتها احلبس والطرد 

1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /9 * فتوى رقم: 304 سجل: 105 بتاريخ: 9/ 
عيل جاد احلق.
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من البالد أرسل خطابا إىل القنصلية غري مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته املرصية من 
بتاريخ 16 أغسطس سنة 1980، وأنه  التليفون دون وجود شهود وذلك  خالل 
بلغ القنصلية هبذه الواقعة لإلحاطة والعلم، وأن زوجته املرصية قد أعلنته بدعوى 
القنصلية  أخطرته  وقد  الشخصية  لألحوال  االبتدائية  القاهرة  حمكمة  أمام  طالق 
القانونية  بالطريقة  زوجته  إبالغ  عليه  جيب  بأنه   1981  /3  /17 املؤرخ  بكتاهبا 
بواقعة الطالق، ولكنه حرض إىل القنصلية يوم 9/ 4/ 1981 ومعه وثيقة زواجه 
بالزوجة املرصية طالبا إثبات طالقه إياها، وأنه مستعد إلثبات الطالق اليوم وإثبات 
أن الطالق حدث يف 16 أغسطس سنة 1980 وانتهت القنصلية يف كتاهبا املؤرخ 

10/ 4/ 1981 إىل اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية إىل طلب معرفة اآليت:
أوال: مدى صحة ما يذكره من أنه طلقها طالقا بائنا بالتليفون، وهل يعترب 
رشعا وحيرر له إشهاد طالق بذلك التاريخ أو ال يقيد بذلك وتقوم القنصلية بطالقه 

اآلن؟

ثانيا: إبالغ كل من املحكمة والزوجة باملوضوع.
اجلواب

نفيد بأن املادة اخلامسة مكررا بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت 
عىل الزوج إذا طلق زوجته أن يبادر إىل توثيق الطالق أي إثباته رسميا لدى اجلهة 
علمها  تاريخ  من  ترتتب  للزوجة  بالنسبة  الطالق  آثار  أن  عىل  ونصت  املختصة، 
به، كام نصت عىل أن الزوجة تعترب عاملة بالطالق إذا أحرضت أمام املوثق وقت 
الطالق، أما إذا مل حترض كان عىل الزوج بعد إثبات الطالق رسميا أمام املوثق أن 
املوثق،  من  اإلشهاد  نسخة  ولتتسلم  به  لتعلم  الطالق  هبذا  حمرض  يد  عىل  يعلنها 
وباإلجراءات التي صدر هبا قرار وزير العدل، ملا كان ذلك وكان املواطن/ س. 
ت. م. م. قد أقر بأنه طلق زوجته املرصية م. ح. م. د. بالتليفون يف 22 أغسطس 
سنة 1980 دون شهود، وكان مقتىض هذا أنه مل يوثق الطالق ومل يعلنها به تنفيذا 
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غري  التاريخ  ذلك  من  هلا  طالقه  إثبات  القنصلية  يف  طلبه  كان  القانون  هذا  لنص 
مقبول، وإنام للقنصلية أن تقبل منه إشهاد الطالق وتوثقه من تاريخ حدوثه أمام 
القنصل القائم بالتوثيق، وال بأس إذا أثبت أقواله التي يدعي فيها سبق طالقه هلا يف 
16 أغسطس سنة 1980 ليكون موضع جدل قضائي أمام املحكمة املختصة إذ إنه 
جيوز له هذا االدعاء أمام القضاء وعليه إثباته، فإن عجز عن اإلثبات كان له حتليف 
زوجته اليمني يف شأن إيقاعه الطالق يف التاريخ السابق دون اعتداد به إذا مل يثبته، 
هذا وجيب عىل هذا املواطن إعالن زوجته متى أثبت طالقها موثقا لدى القنصلية 
وذلك بإعالهنا عىل يد حمرض مع شخصها أو يف حمل إقامتها، وعىل القنصلية تسليم 
املطلق  من  كل  تعرض  وإال  الرسمية  بالطرق  املطلقة  إىل  الطالق  إشهاد  نسخة 
واملوثق للعقوبات املقررة يف املادة 23 مكررا من القانون 44 لسنة 1979 يف شأن 

األحوال الشخصية وخالصة ما سبق:

التوثيق  عىل  سابق  تاريخ  إىل  يسند  ال  القنصلية  يف  الطالق  توثيق  أن   -1
إال عىل سبيل احلكاية وترديد أقوال املطلق، ولكن التاريخ املعتد به رشعا وقانونا 
هو تاريخ النطق بالطالق أمام املوثق إىل أن يثبت املطلق أمام املحكمة أنه سبق له 

الطالق يف تاريخ سابق.

2- أن الطالق الذي يوقعه هذا املواطن ويوثقه يكون طالقا بائنا إذا كان مل 
يدخل بزوجته املرصية إىل تاريخ توثيق الطالق.

القنصلية،  يف  توثيقه  بعد  بالطالق  مطلقته  إعالن  املطلق  هذا  عىل  أن   -3
وذلك عىل يد حمرض وعىل القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطالق إىل املطلقة وذلك 
بأحكام   1979 لسنة   44 القانون  من  مكررا  اخلامسة  املادة  يف  املبني  الوجه  عىل 
 23 املادة  يف  املقررة  للعقوبات  واملوثق  املطلق  تعرض  وإال  الشخصية  األحوال 

مكررا من هذا القانون. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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���ا و���ب ��ت �ب �م ��ت�د �ت ع�د
أ
�ل�ل�مرا ء ا ع�ا د ا

املبـــــادئ
1- مذه�ب احلنفية أن الزوج متى بارش زوجته واتصل هبا اتصاال جنس�يا ولو مرة 
واحدة ثم عرض له ما يمنع اس�تمرار اتصاله هبا ال يكون هلا احلق يف طلب الطالق 

بسبب عدم قدرته عىل االتصال هبا، وهو املفتى به.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ح. أ. ل، املقيد برقم 517 سنة 1969 
بالتزامه  أثنائها  قام يف  بامرأة ومكث معها عرش سنوات  تزوج  ابنا  له  أن  املتضمن 
نحوها كامال من إنفاق ومعارشة جنسية وغري ذلك، وأخريا وبعد ميض هذه املدة 
ادعت عليه أنه أصبح غري قادر عىل االتصال هبا جنسيا ورغبت يف االنفصال عنه 
هلذا السبب، ويقول السائل: إن ادعاء زوجة ابنه غري صحيح يف الواقع ونفس األمر.

وطلب اإلفادة عام إذا كان ادعاء هذه الزوجة عدم توافر حالة ابنه اجلنسية 
يصلح مربرا للطالق، أم ال.

اجلواب
هبا  واتصل  زوجته  بارش  متى  الزوج  أن  احلنفي  الفقه  يف  عليه  املنصوص 
اتصاال جنسيا ولو مرة واحدة ثم عرض له ما يمنع استمرار اتصاله هبا ال يكون هلا 
احلق يف طلب الطالق بسبب عدم قدرته عىل االتصال هبا؛ ألهنا قد استوفت حقها 
باالتصال األول، ويف حادثة السؤال الزوج اتصل بزوجته قرابة العرش سنوات ثم 

* فتوى رقم: 1 سجل: 108 بتاريخ: 10/ 1/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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عرض له ما يمنع استمرار اتصاله هبا، ومن ثم فال يكون هلا حق يف طلب الطالق 
إذا  السبب  هذا  لغري  التطليق  تطلب  أن  ويمكنها  احلنفية،  مذهب  يف  السبب  هلذا 

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

J
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�ل�ل����كر� ت ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - طالق املكَره ال يقع طبقا للامدة األوىل من القانون رقم 25 لسنة 1929.

2 - يشرتط أن يكون اإلكراه بأمر ملجئ يوقع باملكَره رضرا ماديا أو أدبيا ال حيتمله 
عىل خالف بني الفقهاء يف بعض الصور.

3 - أن يكون املكِره قادرا عىل تنفيذ ما هدد به.
4 - إن أثب�ت الطالق بإش�هاد رس�مي تعني ل�زوال أثره ثبوت اإلك�راه بحكم من 

املحكمة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ف. إ. م. املقيد برقم 287/ 1978 
حتت  املأذون  أمام  كربى  بينونة  بائنة  ثالثة  طلقة  زوجته  طلق  السائل  أن  املتضمن 
هتديد والدها وإخوهتا، وكاد هذا التهديد أن يؤدي به إىل املوت حيث كان أحدهم 
املأذون. وطلب السائل  بآلة حادة، علام بأن هذا الطالق تم يف مكتب  إيذاءه  يريد 

بيان احلكم الرشعي يف هذا الطالق.

اجلواب
إن طالق املكره ال يقع؛ طبقا حلكم املادة األوىل من القانون رقم 25 لسنة 
1929 التي تنص عىل أنه: »ال يقع طالق السكران واملكره«، واإلكراه يف حقيقته 
الرشعية ال بد أن يكون بأمر يلجئ املكره وحيمله محال عىل فعل ما أكره عليه وإتيانه؛ 
خلوفه من إيقاع ما هدد به، وعدم احتامله إياه سواء كان ذلك يف النفس أو يف املال 

* فتوى رقم: 146 سجل: 113 بتاريخ: 18/ 10/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أو يف غري ذلك مما يوقع به رضرا ماديا أو أدبيا ال حيتمله عىل خالف بني الفقهاء 
به، وبام  إيقاع وتنفيذ ما هدد  يف بعض الصور، وال بد أن يكون املكره قادرا عىل 
أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة، وأكره عىل الطالق، فإذا كان كذلك كان 
إكراها بيشء متلف، ومن ثم ال يقع طالقه وفقا هلذا القانون، وإذا كان هذا الطالق 
قد ثبت بإشهاد رسمي، فإنه يتعني لزوال أثره ثبوت اإلكراه بحكم من املحكمة 
املختصة. ومما ذكر يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت 
� �ل��ط�لا ��ت �ع��ب�د ا وحب ب �ل��كرب

ع �ت�عو�ت����
���لب � �ب�د را

��ت  ح��ك�م ال�أ
���ا وا�ب ع���ل��ت �كرب و ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- اإلقرار بدفع تعويض عند إقدام املقر عىل فعل مباح له باطل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيدة/ ع. أ. ن. د. املقيد برقم 34/ 1979 
واملتضمن أن زوجها ر. و. حرر عىل نفسه إقرارا تعهد فيه بدفع مبلغ 5000 مخسة 
آالف جنيه مرصي كتعويض إذا حصل فراق بينه وبني زوجته أو تزوج غريها أو 
بينهام أكثر من عرشين  الزوجية  عاش معها شخص غريه، وأنه بعد قيام املعارشة 
عاما طلقها وتزوج بأخرى. وطلبت السائلة اإلفادة عام إذا كان يف تنفيذ هذا اإلقرار 

أو االستناد إليه خمالفة ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

اجلواب
إن الفقهاء اختلفوا يف لزوم الرشوط التي يقررها الزوجان هبذا الوصف 
ملصلحة أحدمها، أو يفرضها الزوج عىل نفسه لزوجته، كام إذا رشط هلا أن ال يتزوج 
املالكية  مذاهب  فقهاء  فقال  يطلقها،  ال  أن  أو  بلدها  من  ينقلها  ال  أن  أو  عليها، 
احلنبيل  املذهب  فقهاء  وقال  الزوج،  يلزم  ال  الرشط  هذا  إن  والشافعية:  واحلنفية 
بلزوم الرشط إذا كان فيه نفع للزوجة، ورتبوا هلا احلق يف طلب فسخ عقد الزواج 
قد  السؤال  الزوج يف هذا  ذلك وكان  كان  ملا  الرشط،  بمثل هذا  الوفاء  عند عدم 

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /4 * فتوى رقم: 204 سجل: 113 بتاريخ: 5/ 
عيل جاد احلق.
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يكون  الرشط  فإن خالف هذا  يتزوج غريها  وأن ال  يفارقها  أن ال  لزوجته  رشط 
التعويض،  سبيل  عىل  اجلنيهات  من  آالف  مخسة  قدره  مبلغا  هلا  يدفع  بأن  ملزما 
وكان الطالق موكوال رشعا للزوج، وكان القضاء يف مسائل األحوال الشخصية 
 1931 لسنة   78 رقم  القانون  من   280 املادة  يف  املقررة  القواعد  نطاق  يف  جيري 
بالئحة ترتيب املحاكم الرشعية، وعامدها أرجح األقوال يف فقه مذهب أيب حنيفة، 
ملا كان ذلك كانت الرشوط املسؤول عنها باطلة ال يلزم هبا الزوج إذا أخل هبا، وال 
يرتتب عىل خمالفته إياها استحقاق ذلك املبلغ املرشوط يف نطاق أحكام فقه املذهب 
ا منوطا به رشعا. وهبذا  احلنفي ومن وافقه؛ ألن الزوج إذا طلق فقد استعمل حقًّ

علم جواب السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ل�ل����ب���صو�� ع���ل�ت�� ء �ت�كو�ب ����ب ا �برا ال�أ
املبـــــادئ

1- إب�راء الزوج�ة زوجها من كافة حق�وق الزوجية وطالقها يف نظري هذا مس�قط 
للمهر والنفقة قبل الطالق، أما نفقة العدة فال تسقط إال إذا شملها اإلبراء رصاحة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيدة/ م. م. ن. املقيد برقم 132/ 1979 
املتضمن أن زوج السائلة قد فوضها يف تطليق نفسها منه عىل اإلبراء من كافة احلقوق 
الزوجية متى شاءت، ويعترب ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهام، وقد قضت 
1978 يف نظري اإلبراء من   /11 بائنة يف 23/  بإثبات طالقها منه طلقة  املحكمة 
1979 يف القضية رقم   /1 احلقوق الزوجية مجيعها باحلكم الصادر بجلسة 28/ 
479/ 492 لسنة 1978 كيل أحوال شخصية اجليزة، والصادر هذا الطالق منها 
بناء عىل تفويض زوجها إياها فيه عىل هذا الوصف، وأودعت صورة ضوئية من 
هذا احلكم. وطلبت السائلة اإلفادة عام إذا كان هذا اإلبراء يتضمن احلقوق الالحقة 
إنه  السابقة عليه حيث  العدة، واحلقوق  الصداق ونفقة  الطالق وهي: مؤخر  هلذا 

امتنع عن اإلنفاق عليها منذ أكثر من سنتني، وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
ببعض  ]اخلاص[   1929 لسنة   25 رقم  القانون  من  األوىل  املادة  تقيض 
املذاهب اإلسالمية -من غري  فقه بعض  املأخوذة من  الشخصية  أحكام األحوال 
فقه مذهب أيب حنيفة- بأن »تعترب نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو 

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /4 * فتوى رقم: 205 سجل: 113 بتاريخ: 9/ 
عيل جاد احلق.
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حكام- َدْينًا يف ذمته من وقت امتناع الزوج عن اإلنفاق مع وجوبه بال توقف عىل 
قضاء أو تراض منهام، وال يسقط دينها إال باألداء أو اإلبراء«، وهبذا صارت نفقة 
اإلبراء  عليها  فريد  االمتناع  وقت  من  زوجها  ذمة  يف  ثابتا  صحيحا  دينا  الزوجة 
قد  الطالبة  أن  املرقوم  احلكم  صورة  عىل  االطالع  من  تبني  أنه  وبام  صحيحا، 
طلقت نفسها من زوجها نظري اإلبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتىض تفويضه 
إياها يف الطالق نظري هذا اإلبراء، وأنه حرض أمام املحكمة وأقر بصحة كل ذلك 
اإلبراء  نظري  بائنة  طلقة   1978  /11  /23 يف  الطالق  بإثبات  املحكمة  وقضت 
القضاء  عليه  جيري  الذي  احلنفي  املذهب  فقه  أن  وبام  الزوجية،  حقوق  كافة  من 
 1931 لسنة   78 رقم  بقانون  املرسوم  من   280 للامدة  باإلعامل  الواقعة  هذه  يف 
بالئحة ترتيب املحاكم الرشعية يقيض بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية، 
وطالقها يف نظري هذا ُمسِقط حلقها يف املهر والنفقة الزوجية املستحقة قبيل وقوع 
اإلبراء  شملها  إذا  إال  تسقط  فال  بالطالق  تبدأ  التي  العدة  نفقة  أما  الطالق،  هذا 
رصاحة، وملا كان الظاهر من السؤال وصورة احلكم املشار إليه أن اإلبراء مل يشمل 
نفقة العدة وإنام كان من كافة حقوق الزوجية التي تنحرص فيام كان قائام من حقوق 
الواقعة  فإنه يف هذه  الطالق نظري اإلبراء، ومن ثم  الزواج وقت هذا  بسبب عقد 
يسقط حق السائلة يف نفقة الزوجية املستحقة حتى 22/ 11/ 1978 ويف مؤجل 
الصداق إن كان، وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطالق 
23/ 11/ 1978 حتى انقضائها رشعا أو إىل غايتها قانونا. ومن هذا يعلم جواب 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�
ت �ل�������ب

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - للزوج�ة رف�ع أمرها إىل القض�اء للتفريق بينها وبني زوجه�ا عند عدم وصول 
الزوج إليها بعد الدخول.

2 - يمِهل القايض الزوج مدة س�نة قمرية تبدأ برفع الدعوى إذا أقر بعدم الوصول 
إىل زوجته رغم متكينها إياه من نفسها مع اشرتاط متكينها من ذلك طوال أيام السنة.
3 - وصول الرجل لزوجته ولو مرة خالل الس�نة يستلزم ذلك رفض طلب الفرقة 

بسبب العنة وإال فرق القايض بينهام بطلقة بائنة بطلبها دفعا للرضر.

الســـــؤال
تزوج  رجال  أن  املتضمن   1979  /112 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
له  أجريت  قد  أنه  حني  يف  للعنة  منه؛  التطليق  تطلب  دعوى  عليه  ورفعت  امرأة 
القيام  يستطيع  أنه  تثبت  أعطاه شهادة طبية  عملية جراحية عند طبيب كبري، وقد 
ومن  الزوجة،  أو  الزوج  عىل  رضر  هناك  وليس  طبيعي،  بشكل  اجلنسية  بالعملية 
القضيب  إيالج  يمكنه  الزوج  ألن  والزوجة؛  للزوج  جنسية  متعة  حدوث  املمكن 
بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول احلياة، وأن إحساس الزوج إحساس 
نفيس وأصبح بعد العملية بخري، وأن الزوج قد أخذ عىل زوجته حكام بالطاعة ومل 
ينفذه، وطلب اإلفادة عام إذا كان حيق للزوجة طلب التطليق منه للعنة، وبيان احلكم 

الرشعي يف ذلك.

* فتوى رقم: 215 سجل: 113 بتاريخ: 24/ 4/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
باملرسوم  الصادرة  الرشعية  املحاكم  ترتيب  الئحة  من   280 املادة  تقيض 
حنيفة  أيب  مذهب  فقه  يف  األقوال  بأرجح  بالقضاء   1931 لسنة   78 رقم  بقانون 
كانت  وملا  خاص،  قانون  بشأنه  صدر  ما  عدا  فيام  الشخصية  األحوال  مسائل  يف 
بعد  زوجها  إليها  يصل  مل  إذا  للزوجة  بأن  جرت  قد  املذهب  هذا  فقه  نصوص 
الدخول هبا بأن كان عنينا أن ترفع أمرها إىل القايض للتفريق بينهام، وعندئذ فإذا 
أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من متكينها إياه أمهله القايض مدة سنة قمرية 
تبدأ برفع الدعوى إىل القضاء؛ ذلك ألن السنة ذات فصول أربعة خمتلفة األجواء، 
وعساه أن تزول عنته باختالف الفصول فإن ذهبت وجامعها فعال خالل السنة ولو 
مرة رفض القايض طلب الفرقة بسبب العنة، وإن مل يصل إليها فرق القايض بينهام 
بطلقة بائنة بناء عىل طلبها دفعا للرضر عنها؛ ألن من اإلمساك باملعروف إمتاعها 
بقضاء شهوهتا، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القايض بحكم واليته 
العامة، هذا ويف واقعة السؤال إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعنة إىل القضاء 
فإن املحكمة وفقا للقانون تطبق إجراء اإلمهال سالف الذكر وبرشط متكني الزوجة 
زوجها من نفسها طوال أيام السنة، فإن مل متكنه مل يكن هلا حق االدعاء بالعنة، فإذا 
انقضت السنة بامنع من جهتها غري احليض أو املرض املانع من الوقاع بأن سافرت 
الزوجة إىل جهة أخرى استكملت. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�ب ��ب�ا
�����ب �ل��ب ت ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - ال يقع طالق الغضبان إذا بلغ الغضب به هنايته بحيث ال يعلم ما يقول وال ما 
يريد أو يغلب عليه اخللل واالضطراب يف أقواله وأفعاله، ومعيار الغضب شخيص.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ع. ع. ج. وزوجته ر. م. ح. واملقيد 

برقم 248 لسنة 1979 املتضمن: 

أوال: أن الزوج املذكور قال لزوجته عقب مشاجرات كثرت بينه وبينها إنه 
قرر طالق زوجته املذكورة بقوله هلا: »أي طالق أي طالق أي طالق، وحترم، وحتل 

ملن يريدها«.

زوجها  وبني  بينها  مشادة  حدثت  أنه  قررت  املذكورة  الزوجة  أن  ثانيا: 
وبإحلاح  بالطالق  تطالبه  جعلها  مما  الغداء  عند  العمل  من  عودهتام  عقب  املذكور 
شديد منها ونظرا حلالتها النفسية طلقها. وطلب كل منهام بيان احلكم الرشعي يف 

ذلك.

اجلواب
إن الغضب الذي ال يقع معه الطالق عىل ما اختاره ابن عابدين -من فقهاء 
املذهب احلنفي- يف حاشيته »رد املحتار« وحققه ابن القيم يف كتابه »إغاثة اللهفان« 

يتمثل يف حالتني:

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /8 * فتوى رقم: 235 سجل: 113 بتاريخ: 2/ 
عيل جاد احلق.
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األوىل: إذا بلغ الغضب بالزوج هنايته وقت الطالق فال يعلم ما يقول وال 
ما يريد.

الثانية: أال يبلغ هذه الغاية ولكن يغلب عليه اخللل واالضطراب يف أقواله 
وأفعاله؛ وذلك عمال بحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »ال طالق يف إغالق«، واملراد باإلغالق 
أن يغلق عىل الرجل وقت الطالق باب اإلرادة ويفقد الوعي، فإذا مل يبلغ الغضب 
بالزوج وقت الطالق واحدة من هاتني احلالتني بأن كان غضبه دوهنام فإن الطالق 
يكون واقعا، واملعيار هنا شخيص بمعنى أن الشخص املتلفظ بصيغة الطالق هو 
وهل  الواقعة،  وقت  عليها  كان  التي  الغضب  درجة  حيدد  الذي  األوىل  بالدرجة 
تندرج يف إحدى هاتني احلالتني فال يقع الطالق أو ال تندرج فيقع الطالق، فليتق 

اهلل فيام فوض إليه؛ ألن األمر يتعلق بحل معارشته زوجته أو حرمتها عليه.

واحدة  السائل  الزوج  هبا  كان  التي  الغضب  حالة  كانت  فإذا  ذلك  وعىل 
من هاتني احلالتني فال يقع معها الطالق إذا كان هبذه الدرجة من الغضب، أما إذا 
إرادته ووعيه  من  متمكنا  كان  بل  احلالتني  واحدة من هاتني  تبلغ درجة غضبه  مل 
وضبط نفسه وألفاظه وقد نطق بألفاظ الطالق الرصحية بقوله هلا: »أي طالق أي 
طالق أي طالق، وحترم عيل وحتل ملن يريدها« وكانت هذه األلفاظ يف جملس واحد 
التكرار يف  يف نفس واحد، فإنه يقع هبا مجيعا طلقة واحدة رجعية باعتبار أن هذا 
لسنة   25 القانون  من  الثالثة  باملادة  عمال  إشارة؛  عدد  اقرتان  يعترب  واحد  نفس 
من  أحكامه  واملأخوذة  الشخصية  األحوال  أحكام  بعض  يف  به  املعمول   1929
بعض املذاهب الفقهية اإلسالمية والتي تنص عىل أن: الطالق املقرتن بعدد لفظا 

أو إشارة ال يقع إال واحدا.

وله مراجعتها ما دامت يف عدهتا، وعدة املطلقة ثالث حيضات إن كانت 
من ذوات احليض، وثالثة أشهر إن مل تكن من ذوات احليض، ووضع احلمل إن 



- 22 -

كانت حامال، وله أن يعيدها إىل عصمته إن كانت قد خرجت من عدته ألحد هذه 
األسباب الرشعية بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.

ومما ذكر يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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�ك��ب���و�ت ول وا
�ل�د��ب ��ب�ل ا

ت ��ت
� ط�لا

املبـــــادئ
1 - الط�الق قبل الدخول واخللوة الصحيحة يقع بائنا ال إىل عدة، وتس�تحق املرأة 
به نصف املهر، كام تس�تحق النفقة من تاريخ العقد إىل تاريخ الطالق يف نطاق س�نة 

هنايتها تاريخ رفع الدعوى.
2 - الش�بكة إن كان�ت ج�زءا من امله�ر باتفاقهام أو جرى الع�رف باعتبارها كذلك 
ف، أم�ا إذا مل تكن كذلك وقدمت قب�ل العقد فإهنا تأخذ  أخ�ذت حك�م املهر فتنصَّ
حك�م اهلبة واهلدية فرتد إن كانت قائمة بذاهتا وإال فال أما إن قدمت بعد العقد عىل 

أهنا هبة أو هدية امتنع عىل الزوج الرجوع فيها ملانع الزوجية.
3 - ليس للمرأة الرجوع فيام أهدته إىل الرجل إن كان ذلك بعد العقد، أما قبله فلها 

الرجوع إن كان قائام بذاته وإال فال.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ م. م. ج. املقيد برقم 268 سنة 1978 
املتضمن أن بنت السائل قد عقد قراهنا منذ سنة ونصف، ودفع هلا مهر مقدمه 300 
جنيه ومؤخره 100 جنيه، كام دفعت هلا شبكة تقدر بملغ 80 جنيها، وكذلك دفع 
هلا الزوج مبلغ 100 جنيه مجعية وهدايا، وبعد هذا أراد الزوج طالقها تعسفا دون 
ذنب، ومل يدفع هلا نفقة عن هذه املدة، ومل يدخل الزوج ببنت السائل ومل خيتل هبا 
بيان  السائل  1978. وطلب   /7 بتاريخ 28/  خلوة صحيحة، وقد طلقها غيابيا 
احلكم الرشعي يف استحقاق هذه الزوجة للمهر مقدمه ومؤخره والشبكة والنفقة 

* فتوى رقم: 286 سجل: 113 بتاريخ: 24/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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عن مدة السنة والنصف النقدية واجلمعية التي وصلت الزوجة وكذلك اهلدايا التي 
وصلت إليها من هذا الزوج.

اجلواب
املنصوص عليه فقها أن الطالق قبل الدخول واخللوة الصحيحة يقع بائنا ال 
إىل عدة، وتستحق املطلقة يف هذه احلالة نصف مجيع املهر املسمى معجله ومؤجله، 
كام تستحق النفقة عىل زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إىل تاريخ الطالق يف 
نطاق سنة هنايتها تاريخ رفع الدعوى؛ عمال بالقانون رقم 44 لسنة 1979، أما 
الشبكة فإن كانت جزءا من املهر باتفاقهام أو جرى العرف باعتبارها كذلك فإهنا 
تأخذ حكم املهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كاملهر يف هذه احلالة، أما 
إذا مل تكن جزءا من املهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت هلا قبل عقد القران فإهنا 
تأخذ حكم اهلبة واهلدية يف فقه املذهب احلنفي الذي ينص عىل أن اهلبة واهلدية ترد 
امتنع الرجوع فيها وال يضمنها  إن كانت قائمة بذاهتا، فإن هلكت أو استهلكت 
املوهوب له، وإن كانت الشبكة قد قدمت عىل أهنا هبة أو هدية بعد عقد الزواج 
امتنع كذلك عىل الزوج الرجوع فيها؛ ألن الزوجية من موانع الرجوع يف اهلبة يف 
الفقه احلنفي، والشأن كذلك فيام أهدته هي إليه فإن كان بعد عقد الزواج مل حيق 
هلا الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها الرجوع يف اهلبة إن كانت قائمة بذاهتا وال 
يضمن قيمتها باهلالك أو االستهالك، أما املبلغ املؤدى بوصفه مجعية فيعترب قرضا 
الناس  فيها  يتعاون  التي  اجلمعيات  ألن  بذلك؛  يقيض  العرف  إذ  اسرتداده؛  )له( 
املقرتض  أداؤه عىل  يتحتم  دين  والقرض  القروض،  باب  النقود تدخل يف  بتوفري 
رشعا وقانونا. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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�ب ��ب�ا
�����ب �ل��ب ت ا

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - ال يق�ع طالق الغضبان إذا بل�غ الغضب به هنايته بحيث ال يدري ما يقوله وال 
ما يقصده أو يصل إىل حالة اهلذيان فيغلب اخللل واالضطراب يف أقواله وأفعاله.

2 - إق�راره بطالقه�ا رس�ميا يف إش�هاد الطالق وه�و يف حالة م�ن حالتي الغضب 
السابقتني ال يرفع أثره نظاما وتوثيقا إال حكم من املحكمة املختصة.

3 - طالق املكره غري واقع قانونا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد العقيد/ ش. ح. ح. املقيد برقم 380 
لسنة 1979 املتضمن أنه متزوج من نحو ستة عرش عاما، وله ابن سنه أربعة عرش 
عاما، وقد حدثت خالفات بينه وبني زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طالقها رسميا 
كان  املرتني  هاتني  إحدى  أن  مع  مرتني  طلقها  أنه  فيه  قرر  إشهاد  يف  املأذون  لدى 
الطالق فيها يف حالة غضب شديد، واألخرى التي كانت بتاريخ اإلشهاد كانت يف 
حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خالف شديد احتدم بينهام وتأملت منه 
الزوجة أملا نفسيا شديدا دفعها إىل هتديده باالنتحار إن مل يطلقها، ولعلمه لظروفها 
النفسية وظرفه االجتامعي ورغبة يف هتدئة خاطرها ومنعا هلا من إمتام تنفيذ هتديدها 
»أنت  بقوله:  بالطالق  نطق  الثامن  الدور  من  البلكونة  خارج  نصفها  كان  حيث 
طالق« يف مواجهتها، فهل الطالق الذي نطق به السائل وقت غضبه، والطالق الذي 
نطق به يف حال حماولتها االنتحار بإلقاء جسدها من البلكونة يف الدور الثامن، هل 

هذان الطالقان واقعان رشعا مع هذه الظروف، أم ال؟

* فتوى رقم: 299 سجل: 113 بتاريخ: 10/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
نص الفقهاء عىل أن طالق الغضبان ال يقع يف حالتني:

احلالة األوىل: أن يبلغ به الغضب هنايته فال يدري ما يقوله وال يقصده.

حالة  إىل  به  يصل  ولكنه  احلالة  هذه  الغضب  به  يبلغ  ال  أن  الثانية:  احلالة 
اهلذيان، فيغلب اخللل واالضطراب يف أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب أخف 
من ذلك وكان ال حيول دون إدراك ما يصدر منه ومل يستتبع خلال يف أقواله وأفعاله 
وكان يعي ما يقول، فإن الطالق يف هذه احلالة يقع من غري شبهة، واختلف فقهاء 
وقوع  إىل  احلنفي  الفقه  فذهب  وقوعه:  عدم  أو  املكره  طالق  وقوع  يف  الرشيعة 
الطالق مع اإلكراه، وذهب فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن طالق املكره 
غري واقع؛ حلديث »رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«، وهبذا النظر 
املادة األوىل من القانون رقم 25 لسنة 1929 حيث قررت أن طالق  جاء حكم 
السكران واملكره ال يقع، واختلف أصحاب هذا الرأي يف مدى اإلكراه ورشوطه، 
ففي الفقه املالكي: »إن اإلكراه عىل إيقاع الطالق بالقول ال يلزم به يشء ال قضاء 
وال ديانة برشط أنه ال ينوي حل عقدة الزواج باطنا، ثم إن اإلكراه الذي ال يقع 
مؤمل  أذى  يلحقه  الطالق  يفعل  مل  إن  أنه  املكَره  ظن  عىل  يغلب  أن  هو  الطالق  به 
من قتل أو رضب كثري أو قليل أو سجن وإن مل يكن طويال أو يغلب عىل ظنه أنه 
إذا  األحوال  هذه  ففي  الوالد،  الولد  ومثل  أذى  يلحقه  أو  ولده  يقتل  يطلق  مل  إن 
أو أخذه ولو  املال  بإتالف  التهديُد  بام سلف  التهديِد  الطالق، ومثل  يقع  طلق ال 
 2 جزء  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  املذهب«  يف  املعتمد  عىل  يسريا  كان 
يف  بالتخويف  حيصل  اإلكراه  »إن  الشافعي:  الفقه  ويف  بعدها،  وما   415 صفحة 
الشدة  املال، وختتلف  إتالف  أو  أو احلبس  الشديد  بالرضب  كالتهديد  املكره  نظر 
باختالف طبقات الناس وأحواهلم، فالوجيه الذي هيدد بالتشهري به أو االستهزاء 
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به أمام املأل يعترب ذلك يف حقه إكراها، والشتم يف حق رجل ذي مروءة إكراه، ومثل 
ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته؛ إذ ال شك يف أنه إيذاء يلحقه 
أشد من الرضب والشتم، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو أحد عصبته وإن عال أو 
سفل أو إيذاء بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريبه من ذوي أرحامه أو جرحه أو 
فجور به كل ذلك يعترب إكراها«، وقال الفقهاء الشافعيون: »إن طالق املكره ال يقع 
برشوط أن يقع التهديد باإليذاء من شخص قادر عىل تنفيذ ما هدد به عاجال، وأن 
يعجز املكره عن دفع التهديد وأن يظن املكره أنه إن امتنع عن الطالق يقع اإليذاء 
اختيار،  نوع  املكره  من  يظهر  ال  وأن  بحق،  اإلكراه  يكون  ال  وأن  به،  هدد  الذي 
وأن ال ينوي الطالق« حتفة املحتاج وحواشيها برشح املنهاج جزء 8 صفحة 36، 
صفحة 37 يف كتاب الطالق، ويشرتط الفقه احلنبيل لعدم وقوع طالق املكره: أن 
يكون اإلكراه بغري حق، وأن يكون بام يؤمل كالقتل أو قطع اليد أو الرضب الشديد 
أو تعذيب  الديار،  أو رضب يسري لذي مروءة، أو أخذ مال كثري، أو إخراج من 
به، وأن  تنفيذ ما هدد  قادرا عىل  املهدد  باقي األقارب، وأن يكون  لولده بخالف 
يغلب عىل ظن املكره أنه إن مل يطلق يقع به اإليذاء املهدد به، وأن يعجز عن دفع ما 
هدد به« املغني البن قدامة احلنبيل جزء 7 صفحة 315 يف كتاب الطالق. ومن هذا 
العرض املوجز ألقوال فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة يف اإلكراه الذي ال يقع 
معه الطالق ورشوطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه دائرة اإلكراه 
حيث يتضح من األمثلة املرضوبة فيام سبق أهنم ال يقرصون اإليذاء الواقع باإلكراه 
عىل ذات املكره فقط، بل إذا كان اإلكراه بإيذاء بقتل أو فجور أو قطع أو رضب 
ألحد عصبته أو ذوي األرحام كام مثلوا بالزنا بامرأة املكره، وإن تلك األمثلة بوجه 
عام تعني أن فقهاء هذا املذهب قد راعوا ما نسميه اآلن باإلكراه األديب، ملا كان 
نزوال  رصيح  بلفظ  األخري  الطالق  أوقع  أنه  طلبه  يف  قرر  قد  السائل  وكان  ذلك 
عىل طلب زوجته التي أقدمت عىل االنتحار بإلقاء نفسها من رشفة املسكن بالدور 
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الثامن وكان نصف جسدها يف اهلواء خارج الرشفة دخل هذا الفعل منها يف باب 
اإلكراه األديب لزوجها السائل خترجيا عىل األمثلة التي ذكرها فقهاء الشافعية لكن 
يلزم توافر الرشوط التي اشرتطها هؤالء الفقهاء؛ لعدم وقوع الطالق، وموجزها 
به وأقدمت عليه  قادرة عىل فعل ما هددت  التهديد  الزوجة وقت  أن تكون هذه 
فعال، وأن يكون السائل يف حالة عجز بنفسه أو باستغاثة عن منعها من االنتحار 
يف  الطالق  يوقع  مل  إن  االنتحار  عىل  إرصارها  ظنه  عىل  يغلب  وأن  الطريق،  هبذا 
احلال، وأن ال يظهر منه نوع اختيار كام إذا أكره عىل الطالق بلفظ حمدد فنطق بلفظ 
آخر، وأخريا أن ال ينوي الطالق وقت التلفظ به حال اإلكراه بمعنى أن ال يوافق 
لفظه نية مستقرة يف قلبه بالطالق، فإذا توافرت هذه الرشوط يف حال السائل فإنه 
يكون مكرها إكراها أدبيا فال يقع باللفظ الذي صدر منه يف حال إقدام زوجته عىل 
االنتحار بالكيفية املوضحة بالسؤال طالق، وأمر التحقق من توفر هذه الرشوط 
مرتوك له شخصيا، وعليه اإلثم إن مل تكن الرشوط متحققة، أما عن الطالق الذي 
من  واحدة  به  بلغ  قد  الغضب  كان  إذا  فإنه  شديد  غضب  حال  يف  أوقعه  إنه  قال 
احلالتني املوصوفتني فإن طالقه الذي نطق به حال الغضب غري واقع، وإذ أقر به يف 
ورقة رسمية هي إشهاد الطالق، فال يرفع أثره نظاما وتوثيقا إال حكم من املحكمة 
املختصة، أما إذا كانت حالة الغضب ليست يف نطاق واحد من تلك احلالتني بل 
الثالثة من حاالت الغضب، فإن الطالق فيها واقع، وعليه  كانت يف نطاق احلالة 
يوثق  ممن  الغضب  حال  شاهده  بمن  أو  بنفسه  غضبه  درجة  تقدير  عبء  أيضا 
بدينهم، فليتق اهلل السائل يف تقدير ظروف اإلكراه والغضب وانطباقها فعال عىل ما 
تقدم من بيان؛ ألن األمر متعلق بحل وحرمة عرشته لزوجته. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.
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ت
� �ل��ط�لا ��� �ب�ا �لل�ب��ب �لت��ث ا ح�د

املبـــــادئ
1 - ال يقع الطالق باحلديث النفيس وال بنيته دون التلفظ به وذلك عند سائر فقهاء 

املذاهب عدا رأي مرجوح لبعض فقهاء املذهب املالكي.
2 - ق�ول الرج�ل لزوجته )س�ننفصل( ال يق�ع به طالق ألن�ه وإن كان من كنايات 
الط�الق إال أهن�ا كناية غري منج�زة القرتاهنا بحرف الس�ني حتى ول�و اقرتنت بنيته 

باطنا.

الســـــؤال
السائل  أن  وخالصته   ،1979 لسنة   364 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
متزوج من عامني وأنه مريض بمرض حيتاج إىل الراحة، وأنه بعد أن يعارش زوجته 
جنسيا يشعر بتعب شديد بسبب مرضه، ويف أحد األيام بعد مواقعته زوجته شعر 
بالتعب فهجر حجرة نومها وعزم عىل أن ينام يف حجرة ثانية -أي أن ينفصل يف نومه 
عنها-، إال أن عقله خياطره باطنا أن ينفصل، وأنه ال يذكر هل قال ذلك لزوجته أو 
ال، ونام منفصال عنها ملدة عرشة أيام، وبعدها عاد لينام يف فراش زوجته وخالطها 
وجرت احلياة بينهام طبيعية ولكن األمل عاوده شأنه يف ذلك عقب املبارشة اجلنسية 
لزوجته فانفرد عنها يف النوم مرة أخرى ونوى االنفصال عنها وقال هلا: »سننفصل، 
ثم  أسبوعني،  طوال  نومهام  يف  االنفصال  عىل  استمرا  ثم  حياته«  يف  حر  منا  وكل 
واصلها جنسيا وعادت حياهتام ملجراها الطبيعي وعاوده األمل والتعب مرة أخرى، 
ثم نوى االنفصال أيضا وقال لزوجته: »سننفصل، وكل منا حر يف حياته« ثم نام يف 
حجرته وانفصل عنها، وبعد أسبوع تقريبا قالت له زوجته: هل كنت تنوي فعال 

* فتوى رقم: 340 سجل: 113 بتاريخ: 10/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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يف كل مرة أن ننفصل؟ فأجاهبا: نعم، فقالت له: إنه ال يمكننا أن نعود لبعض مرة 
أخرى، وسأل الطالب: هل هذه املرات تعترب طالقا مع أنه مل ينطق يف أي مرة لفظ 
الطالق؟ ولكن يف نفس الوقت كان ينوي باطنا االنفصال بمعنى الطالق، وقد قال 
هلا يف مرتني: »سننفصل« بمعنى أن كال منا حر يف حياته، وال يذكر هل قال هلا ذلك 

يف املرة األوىل أم ال؟

اجلواب
لفظ الطالق قد يكون رصحيا منجزا كقول الزوج لزوجته: »أنت طالق«، 
مقرتن  معلق وال  والطالق غري مضاف وال  بنية،  مقرتنة  منجزة  كناية  يكون  وقد 
بام يفيد التسويف والتأخري مثل السني وسوف كقوله هلا: »أنت حرة« أو »احلقي 
بأهلك« أو »انفصيل عني« مع نية الطالق هلذه األلفاظ، وأنه يف احلالتني: الرصيح 
إذا كتب  يقع بغري لفظ إال  الطالق، وال  يقع هبام  النية  املنجزة مع  املنجز والكناية 
إذا طلق األخرس زوجته  أو  بالكتابة،  الزوجة ونواه مقرتنا  باسم  الطالق  الزوج 
باإلشارة؛ ألن اإلشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطالق سواء يف الرصيح 
أو الكناية، وقد أخذ هبذا القانوُن املرصيُّ رقم 25 لسنة 1929 يف املادة اخلامسة 
نية  بمجرد  أي  بالطالق  النفيس  احلديث  أما  املرصي،  القضاء  يف  به  املعمول  منه 
الطالق فقط بدون تلفظ به فريى سائر فقهاء املذاهب -عدا رأي مرجوح لبعض 
فقهاء املذهب املالكي- أن الطالق بمجرد النية فقط ال يقع، هذا وقد استدل فقهاء 
املذاهب عىل أن الطالق بمجرد النية فقط -أي باحلديث النفيس بدون لفظ- ال يقع 
بام رواه النسائي والرتمذي من حديث أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تعاىل 
جتاوز ألمتي عام حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به«، وبام رواه أيضا النسائي 
عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تعاىل جتاوز عن أمتي كل يشء حدثت به 
أنفسها ما مل تتكلم به أو تعمل«، ويف رواية أخرى له أيضا عن أيب هريرة É عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل جتاوز ألمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما مل تعمل 
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السائل مل ينطق بلفظ الطالق  السؤال أن  الظاهر من  به أو تتكلم به«)1)، وملا كان 
قال  بل  »ننفصل«  املنجزة  الكناية  بلفظ  ينطق  مل  كام  طالق«  »أنت  املنجز  الرصيح 
لزوجته مرتني كل مرة عىل حدة »سننفصل« فإن هذا اللفظ وإن اعترب من كنايات 
الطالق إال أهنا كناية غري منجزة؛ القرتاهنا بحرف السني فال يقع هبا الطالق ولو 
اقرتنت بنية باطنا. وهبذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J

)1( يراجع يف هذا كتاب املغني البن قدامة جزء 8 صفحة 273: صفحة 283، وكتاب: مواهب اجلليل رشح 
خمترص خليل جزء 4 صفحة 58، ورشح صحيح الرتمذي لإلمام ابن العريب املالكي جزء 5 صفحة 156، 

وحاشية سنن النسائي جلالل الدين السيوطي جزء 8 صفحة 157، 158.
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�ب��ت �ت�ا
�ت �لل��ت �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1 - يش�رتط الفقهاء لوقوع الطالق كتابًة أن تكون معنونة ُتقرأ وُتفهم، وأن يكتب 
الزوج صيغة الطالق بنفسه أو بإمالئه.

2 - الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إش�ارة ال يقع إال واحدة وفقا للقانون 25 لس�نة 
.1929

الســـــؤال
م.  أ.  ي.  السيد/  من  الوارد  للطلب  العربية  اللغة  إىل  الرتمجة  عىل  اطلعنا 
املقيد برقم 126 لسنة 1980 املتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل هلا خطابا 
بالثالثة  الطالق  ما ييل: »بموجب هذا أطلقك طبقا للرشيعة اإلسالمية  فيه  كتب 

أطلقك أطلقك أطلقك«. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
يشرتط الفقهاء لوقوع الطالق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم 
وتقوم الكتابة مقام اللفظ وال حتتاج إىل نية الطالق إذا كانت بلفظه الرصيح فإن 
إن كانت يف كتاب  أما  يقع هبا يشء،  تفهم فال  تقرأ وال  أو كانت ال  ثابتة  تكن  مل 
غري معنون فال يقع هبا الطالق إال بالنية، ويشرتط أن يكتب الزوج صيغة الطالق 
بنفسه أو بإمالئه عىل من يكتبه، والطالق املقرتن بالعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال 
واحدة وفقا لرأي فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة اإلمامية وهو ما اختاره ابن 
مجهورية  به  وأخذت  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  فقهاء  من  القيم  وابن  تيمية 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /4 * فتوى رقم: 15 سجل: 115 بتاريخ: 19/ 
عيل جاد احلق.
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القانون رقم 25 لسنة 1929، ومن قبيل اقرتان  الثالثة من  املادة  العربية يف  مرص 
لفظ الطالق الرصيح بالعدد تكرار لفظ الطالق يف املجلس الواحد دون فواصل؛ 
العربية  اللغة  إىل  الرتمجة  يف  جاء  حسبام  السائل  من  حدث  ما  وكان  ذلك  كان  ملا 
)بإرسال( الزوج إىل زوجته خطابا كتب فيه »بموجب هذا أطلقك طبقا للرشيعة 
مجيعها  العبارات  هبذه  يقع  أطلقك«  أطلقك  أطلقك  بالثالثة  الطالق  اإلسالمية 
راجعت  بقوله:  زوجته  مراجعة  بعده  الزوج  هلذا  جيوز  فقط  رجعي  واحد  طالق 
ما  إذا كانت  أبيها وجدها- إىل عصمتي، هذا  الشخيص واسم  زوجتي -باسمها 
تزال يف عدته بمعنى أهنا مل تكن قد نزل منها دم احليض -العادة الشهرية للمرأة- 
ثالث دورات شهرية كوامل أو مل يكن قد مىض عليها ثالثة أشهر إذا كانت ممن ال 
يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك اخلطاب منه إليها أو مل تكن قد 
وضعت محلها إذا كانت حامال وقت كتابة ذلك اخلطاب، أما إذا كانت قد خرجت 
من العدة بأحد هذه األمور فيكون له العقد عليها من جديد بإجياب وقبول بإذهنا 
ورضاها وبمهر جديد وبمراعاة باقي الرشوط يف عقد الزواج اإلسالمي، وبرشط 
له  إذا كان قد سبق  أما  له تطليقها قبل هذا مرتني واقعتني،  أن ال يكون قد سبق 
تطليقها طالقني قبل هذا الطالق املسؤول عنه فإن هذا األخري يكون هو الثالث فال 
حتل له إال بعد أن تتزوج برجل مسلم غريه، ويدخل هبا هذا األخري دخوال حقيقيا 
-يعارشها عرشة زوجية فعلية- ثم يطلقها وتنقيض عدهتا بأحد األسباب الرشعية 
النقضاء العدة حسبام تقدم، وعندئذ حيل للسائل العقد عليها من جديد. وهذا إذا 
كان احلال كام ورد بالسؤال وبرتمجته إىل اللغة العربية الواردة إلينا من اإلدارة العامة 

للترشيع بوزارة العدل املرصية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل�ل����كر� ت ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- ط�الق املكره واقع عند احلنفية غري واقع عند غريهم وبه أخذ القانون رقم 25 

لسنة 1929.

الســـــؤال
لسنة   152 برقم  املقيد  ق.  ي.  ع.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
منها  إ. ع، وقد زرق  اسمها ث.  متزوج من سودانية  السائل  أن  املتضمن   1980
ألن  عليها؛  جمربا  وكان  طلقات،  ثالث  زوجته  عىل  منه  وقع  وقد  أطفال،  بأربعة 
زوجته مريضة باألعصاب وكثريا ما هتدده وتطالبه بالطالق وخوفا منه عىل حياهتا 
وحياة أطفاله وحياته هو شخصيا وإرصارها عىل طلب الطالق فقد تم ذلك رغم 
عدم رغبته يف الطالق، وقال: إنه لو مل ينفذ هلا رغبتها يف الطالق لكانت تعتدي عليه 

وتؤذيه. وطلب بيان احلكم الرشعي يف هذه الطلقات.

اجلواب
اختلف فقهاء الرشيعة يف وقوع طالق املكره أو عدم وقوعه، فذهب الفقه 
احلنفي إىل وقوع الطالق مع اإلكراه، وذهب فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة إىل 
أن طالق املكره غري واقع؛ حلديث: »رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه«، وهبذا النظر جاء حكم املادة األوىل من القانون رقم 25 لسنة 1929 املعمول 
به يف مرص حيث قررت أن طالق السكران واملكره ال يقع، واختلف أصحاب هذا 
الرأي يف مدى اإلكراه ورشوطه، ففي فقه املالكية: إن اإلكراه عىل إيقاع الطالق 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /5 * فتوى رقم: 22 سجل: 115 بتاريخ: 14/ 
عيل جاد احلق.
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بالقول ال يلزم به يشء ال قضاء وال ديانة برشط أن ال ينوي حل عقد الزواج باطنا، 
ثم إن اإلكراه الذي ال يقع به الطالق هو أن يغلب عىل ظن املكره أنه إن مل يفعل 
الطالق يلحقه أذى مؤمل من قتل أو رضب -كثريا أو قليال- أو سجن -وإن مل يكن 
الولد  أذى ومثل  يلحقه  أو  يقتل ولده  يطلق  مل  إن  أنه  يغلب عىل ظنه  أو  طويال- 
الوالد، ففي هذه األحوال إذا طلق ال يقع الطالق، ومثل التهديد بام سلف التهديد 
بإتالف املال أو أخذه ولو كان يسريا عىل املعتمد من املذهب »حاشية الدسوقي عىل 

الرشح الكبري ج2 ص415 وما بعدها«.

ويف الفقه الشافعي: أن اإلكراه حيصل بالتخويف يف نظر املكره كالتهديد 
طبقات  باختالف  الشدة  وختتلف  املال،  إتالف  أو  احلبس  أو  الشديد  بالرضب 
الناس وأحواهلم، فالوجيه -أي صاحب املنزلة بني أهله- الذي هيدد بالتشهري به أو 
االستهزاء به أمام املأل يعترب ذلك يف حقه إكراها، والشتم يف حق رجل ذي مروءة 
إكراه، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا بامرأته؛ إذ ال شك يف 
أنه إيذاء يلحقه أشد من الرضب أو الشتم، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه أو إحدى 
ذوي  من  قريبه  بقتل  التهديد  وكذلك  بجرح،  إيذاء  أو  سفل  أو  عال  وإن  عصبته 
أرحامه أو جرحه أو فجور به كل ذلك يعترب إكراها، وقال الفقهاء الشافعيون: إن 
طالق املكره ال يقع برشوط: أن يقع التهديد باإليذاء من شخص قادر عىل تنفيذ 
ما هدد به عاجال، وأن يعجز املكره عن دفع التهديد، وأن يظن املكَره أنه إن امتنع 
عن الطالق يقع اإليذاء الذي هدد به، وأن ال يكون اإلكراه بحق، وأن ال يظهر من 
املكره نوع اختيار، وأن ال ينوي الطالق »حتفة املحتاج وحواشيها لرشح املنهاج،  

ج 8 ص 36، 37 يف كتاب الطالق«.

ويشرتط الفقه احلنبيل لعدم وقوع طالق املكره أن يكون اإلكراه بغري حق، 
وأن يكون بام يؤمل كالقتل أو قطع اليد أو الرضب الشديد أو رضب يسري لذي مروءة 
أو أخذ مال كثري أو إخراج من الديار أو تعذيب لولده بخالف باقي األقارب، وأن 
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د قادرا عىل تنفيذ ما هدد به، وأن يغلب عىل ظن املكره أنه إن مل يطلق  يكون امُلَهدِّ
يقع به اإليذاء املهدد به، وأن يعجز عن دفع ما هدد به »املغني البن قدامة احلنبيل ج 

7 ص 315 من كتاب الطالق«.

ومن هذا العرض املوجز ألقوال فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة يف اإلكراه 
الذي ال يقع معه الطالق ورشوطه يظهر أن الفقه الشافعي هو الذي اتسعت فيه 
دائرة اإلكراه حيث يتضح من األمثلة املرضوبة فيام سبق أهنم ال يقصدون اإليذاء 
بإيذاء بقتل أو فجور أو  إذا كان اإلكراه  الواقع باإلكراه عىل ذات املكره فقط بل 
قطع أو رضب ألحد عصبته أو ذوي األرحام، كام مثلوا بالزنا بامرأة املكره، وأن 
تلك األمثلة بوجه عام تعني أن فقهاء هذا املذهب قد راعوا ما نسميه اآلن باإلكراه 
األديب، ملا كان ذلك وكان السائل قد قرر يف طلبه أنه أوقع الطلقات الثالث مكرها 
من زوجته املريضة بمرض عصبي خوفا عىل نفسه وعىل أوالده وعىل ذات زوجته؛ 
ألنه إذا مل ينطق بلفظ الطالق حال نوبتها العصبية كطلبها اعتدت عليه وآذته بام 
عىل  خترجيا  للسائل  األديب  اإلكراه  باب  من  احلال  هذه  كانت  باحتامله  له  قبل  ال 
األمثلة التي ذكرها فقهاء الشافعية، ولكن يلزم توافر الرشوط التي اشرتطها هؤالء 
الفقهاء؛ لعدم وقوع الطالق، وموجزها أن تكون هذه الزوجة وقت التهديد قادرة 
أو  إيذائه  السائل يف حالة عجز عن منعها من  به، وأن يكون  عىل فعل ما هددت 
إياه يف نفسه أو يف  إيذاؤها  بأوالدمها، وأن يغلب عىل ظنه  أو  بنفسه  إيقاع األذى 
أوالدمها أو يف نفسها بام يرض وال حيتمل إن مل يوقع الطالق يف احلال، وأن ال يظهر 
منه نوع اختيار، كام إذا أكره عىل الطالق بلفظ حمدد فنطق بلفظ آخر، وأخريا أن ال 
ينوي الطالق وقت التلفظ به حال اإلكراه بمعنى أن ال يوافق لفظه نية مستقرة يف 
قلبه بالطالق، فإذا توافرت هذه الرشوط يف حال السائل فإنه يكون مكرها إكراها 
أدبيا فال يقع بام صدر منه طالق يف حال حتقق إيذاء زوجته له أو ألحد أوالده أو يف 
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ذات نفسها، وأمر التحقق من توفر هذه الرشوط مرتوك له شخصيا وعليه اإلثم إن 
مل تكن الرشوط متحققة فليتق اهلل فيام فوض إليه؛ ألن هذا أمر يتعلق بحل أو حرمة 

هذه الزوجة بالطالق الثالث. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت
� �ل��ط�لا �ت ا

� ��ب ���ا �ل����ب �ت ا �ت�ا �ت�ا
ل �لل��ب �����ل��ت�ع�ل���ا ا

املبـــــادئ
1 - قول الزوج »أنت مثل أمي وأختي« ال يقع به طالق إال بالنية.

2 - ق�ول الرجل لزوجته »أنت طالق بالثالثة وحمرمة عيل مثل أمي وأختي« يقع به 
طلقة واحدة رجعية طبقا للقانون 25 لسنة 1929.

الســـــؤال
لسنة   154 برقم  املقيد  م.  أ.  م.  م.  السيد/  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
السعودية  إىل  معه  أ. ش. وسافرت  م.  تزوجت  السائل  بنت  أن  املتضمن   1980
وهناك سكنت هي وزوجها مع أحد زمالء زوجها وزوجته يف شقة واحدة عبارة 
يوم  الثانية، ويف  عن حجرتني هو وزوجته يف حجرة، وزميله وزوجته يف احلجرة 
طلب منها زوجها يف الصباح دخول احلامم معه، فقالت له: عيب؛ ألن احلامم بجوار 
حجرة زميله فام كان منه إال أن رضهبا، وقال هلا: »أنت مثل أمي وأختي«، ويف مرة 
السابعة ففعلت ذلك  الساعة  باملبيد ولن أحرض إال يف  ثانية قال هلا: ريش احلجرة 
وحرض الساعة اخلامسة وكانت قد فتحت احلجرة للتهوية، فقال هلا: ملاذا عملت 
كده؟، واهنال عليها بالرضب، فلام قالت له: أنت الذي قلت، قال هلا: »أنت طالق 
بالثالث« عدة مرات، وبعد ذلك حرضت هي وزوجها إىل القاهرة، ويف ثاين أيام 
عيد الفطر قالت له: سأذهب إىل جبانة اإلمام الشافعي مع أمي وأخي الصغري لقراءة 
الفاحتة عىل روح أخي حممد الذي تويف وخرجوا من املنزل الساعة العارشة ورجعوا 
الساعة الثانية، فقال هلا: ملاذا تأخرت كده؟ فقالت له: املواصالت صعبة، فرضهبا 
وشتمها، وقال هلا: »أنت طالق بالثالثة، وحمرمة عيل مثل أمي وأختي« وبعدها سافر 

* فتوى رقم: 44 سجل: 115 بتاريخ: 3/ 8/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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زوجها وحده إىل السعودية، وأرسل لنا يطلب سفرها إليه. فهل -واحلال ما ذكر- 
يمكن أن تسافر إليه، أم أهنا حرمت عليه؟ وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
من  وأختي«  أمي  مثل  »أنت  األوىل:  املرة  يف  لزوجته  الزوج  هذا  قول  إن 
كنايات الظهار جرى العرف عىل استعامله يف الطالق ال سيام عند من ال يعرفون 
معنى الظهار الرشعي وال يقصدونه ومن ثم ال يقع هبا الطالق إال بالنية، فإذا كان 
مل  أول رجعيا، وإن  الطالق كان طالقا  العبارة  النطق هبذه  قد قصد وقت  الزوج 
يقصد بتلك العبارة الطالق كانت لغوا وال يقع هبا يشء من الطالق، وقول الزوج 
لزوجته يف املرة الثانية: »أنت طالق بالثالثة« عدة مرات، وقوله هلا يف املرة الثالثة: 
الرصحية  الطالق  ألفاظ  من  وأختي«  أمي  مثل  عيل  وحمرمة  بالثالثة،  طالق  »أنت 
املنجزة التي يقع هبا الطالق بمجرد التلفظ به دون توقف عىل نية وقصد احلالف 
أو  لفظا  بعدد  املقرتن  الطالق  ألن  واحدة؛  طلقة  الصيغتني  هاتني  من  بكل  ويقع 
إشارة ال يقع إال واحدة طبقا للامدة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 ]اخلاص[ 
ببعض مسائل األحوال الشخصية املأخوذ من فقه بعض املذاهب اإلسالمية، وهذا 
إذا كان تكراره لفظ »أنت طالق بالثالثة« يف نفس واحد دون فواصل وإال حسبت 
الطالق  األوىل  بالعبارة  قصد  قد  احلالف  كان  فإذا  ذلك  كان  ملا  متكررة،  طلقات 
الثانية طلقة ثانية رجعية إن كان  كان طالقا أول رجعيا ويقع عىل زوجته يف املرة 
بينونة كربى  الثالثة  باملرة  التكرار لتلك الصيغة يف نفس واحد، وتبني منه زوجته 
ال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعا ويدخل هبا الزوج 
إذا  أما  أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا،  الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها 
كان الزوج احلالف مل يقصد بالعبارة األوىل الطالق فيكون الواقع منه عىل زوجته 
طالقان فقط باليمينني الثاين والثالث متى كان التكرار فيهام يف نفس واحد، ويكون 
أو  الثالث  اليمني  تزال يف عدته من  من حق احلالف مراجعة زوجته إن كانت ال 



- 40 -

إعادهتا إليه بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، أما 
إذا كان تكرار الصيغة بعد فواصل زمنية كان الطالق أكثر من ثالث مرات فتبني 
بينونة كربى كام تقدم. وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل  منه 

أعلم.

J
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�ت �ا �لث�ب � وال�أ �ب��ك�ا  �ب��ت�ب ال�أ
�ك��ب���و�ت ا

املبـــــادئ
1 - إذا اختل�ف الزوج�ان يف أن الطالق وقع قب�ل الدخول أو بعده، أو قبل اخللوة 

الصحيحة أو بعدها. كان القول له والبينة بينتها.
2 - إثب�ات املطلق يف إش�هاد الطالق أنه قبل الدخول واخلل�وة الصحيحة، وإقامة 
املطلق�ة بينته�ا يف دع�وى نفقتها علي�ه عىل أن الط�الق كان بعد اخلل�وة الصحيحة 

والقضاء هلا هنائيا بذلك، يكون االعتبار ملا قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من/ س. س. ح. املقيد برقم 227 سنة 1980 
املتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمي ذكر فيه أنه مل يدخل ومل خيتل هبا، 
وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه مل يدخل هبا ولكنه اختىل هبا 
خلوة رشعية صحيحة، وقد حكم هلا عىل مطلقها بالنفقة وبثبوت اخللوة الصحيحة 
الرشعية. وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعترب رشعا مطلقة قبل الدخول واخللوة 
كام جاء بإشهاد الطالق أو إهنا مطلقة قبل الدخول وبعد اخللوة الصحيحة ليتضح 

واقعها رشعا أمام خاطبها.

اجلواب
الفقه احلنفي الذي جيري القضاء عىل أرجح األقوال فيها يف  إن نصوص 
عقد الزواج ويف بعض أحكام الطالق وفقا لنص املادة/ 280 من املرسوم بقانون 
قبل  وقع  الطالق  أن  يف  الزوجان  اختلف  إذا  بأنه  تقيض   1931 لسنة   78 رقم/ 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /8 * فتوى رقم: 47 سجل: 115 بتاريخ: 20/ 
عيل جاد احلق.
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الدخول أو بعده أو قبل اخللوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها فقد 
الثالث:  جاء يف األشباه والنظائر يف قاعدة »األصل العدم« وملا جاء فيها يف الفن 
»إذا اختلف الزوجان يف الوطء فالقول لنافيه« أي ملن ينفي الدخول احلقيقي، وفيها 
نصفه،  ولك  قبله:  وقال  املهر  كامل  وعليه  الدخول  بعد  طلقني  قالت  »لو  أيضا: 
فالقول هلا يف وجوب العدة عليها، وله يف املهر والنفقة والسكنى يف العدة ويف حل 
بنتها وأربع سواها وأختها للحال«، وألن القول ملن يشهد له الظاهر، وألن البينات 
رشعت لإلثبات ال للنفي؛ وألنه ال يعلم خالف مطلقا يف الفقه احلنفي يف أن القول 
للمطلقة أن الطالق قبل الدخول واخللوة أو بعدها يف ادعاء النفقة والسكنى؛ ملا 
الصحيحة  اخللوة  بعد  الطالق  أن  اختالفهام يف  عند  للزوج  القول  كان  كان ذلك 
وقبل الدخول أو قبلهام وكانت البينة عىل الزوجة. »األشباه والنظائر البن نجيم 
يف املواقع املبينة، وأنفع الوسائل للطرسويس ص 39، واملبسوط للرسخيس ج 17 
ص 2«؛ إذا كان ذلك فإذا كان املطلق يف هذه الواقعة قد أثبت يف إشهاد الطالق 
أنه قبل الدخول واخللوة الصحيحة وإذا كانت املطلقة قد أقامت بينتها يف دعوى 
نفقتها عىل هذا املطلق وثبت أن الطالق كان بعد اخللوة الصحيحة وقيض هلا هنائيا 
بذلك كان االعتبار ملا قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء، وتصبح السائلة إذا ثبت 
ذلك مطلقة قبل الدخول وبعد اخللوة الصحيحة بمقتىض إشهاد الطالق الرسمي 
الصادر من املطلق بإقراره وبمقتىض ثبوت اخللوة الرشعية الصحيحة قضاء باحلكم 
الصادر بينهام. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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� ���ا
ت و��ب

� ط�لا
املبـــــادئ

1 - قول الرجل لزوجته »أنت طالق« يقع طلقة.
2 - الط�الق أثن�اء غضبه ال يقع إذا كان غضبه يف نط�اق واحدة من احلالتني اللتني 

ال يقع فيهام الطالق.
3 - ترصيح الرجل بلفظ احلرمة مثل أنت حرمانة عيل يقع ظهارا نواه أو مل ينوه.

4 - ما أثبته املأذون خمالفا للواقع ال يعتد به.

الســـــؤال
قال  رجال  أن  املتضمن   1980 سنة   229 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

لزوجته:

أوال: »أنت طالق« بسبب خالف بينهام، ثم بعد نقاش بينه وبني والده يف 
شأن إعادهتا للمنزل يف يوم حمدد خرج عن شعوره إثر غضبه ورد عىل والده بقوله: 

»طالق، طالق، طالق« يريد زوجته هبذا القول.

أمي  زي  عيل  حرمانة  »أنت  بينهام:  خالف  إثر  لزوجته  قال  ثالثة  مرة  ويف 
املأذون  جهل  مع  رجعية  أوىل  طلقة  لديه  فأثبت  املأذون  إىل  توجه  ثم  وأختي« 
األسباب  ألتفه  يثور  املزاج  عصبي  الشخص  هذا  أن  السائل  وأضاف  باملوضوع، 

ويتناول أحيانا مهدئات لألعصاب. وطلب بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

* فتوى رقم: 66 سجل: 115 بتاريخ: 18/ 11/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
إن الطالق من حيث لفظه إما رصحيا مثل: »أنت طالق« وإما كناية مثل: 
»أنت خالصة« و»أنت حمرمة«، وباألول يقع الطالق بمجرد النطق به ممن هو أهل 
إليقاعه رشعا سواء كان جادا قاصدا أو هازال العبا، وال يقع بالكناية إال بالنية، 

وطالق الغضبان غري واقع يف حالتني:

األوىل: أن تبلغ حالة الغضب هنايتها بحيث ال يدري الغضبان ما يقوله وال 
ما يقصده.

واحلالة األخرى: أن ال يبلغ الغضب تلك الدرجة من فقدان الوعي ولكنه 
يصل إىل حد اهلذيان فيغلب عليه اخللل واالضطراب يف أقواله وأفعاله، واملناط 
يف احلالتني أن خيرجه الغضب عن وزن ما يقول وإدراكه إدراكا صحيحا، وغلبة 
اهلذيان بمعنى أن تكون غلبة خارجة عن عادته وال يشرتط زوال العقل وإال أخذ 
حكم املجنون ال الغضبان، أما إذا مل تبلغ حالة الغضب بالرجل واحدة من هاتني 
احلالتني كانت جمرد انفعال وعندئذ يقع بقوله الرصيح الطالق قصده أو مل يقصده. 
ملا كان ذلك كان قول الرجل املسؤول عنه لزوجته يف املرة األوىل: »أنت طالق« من 
رصيح ألفاظ الطالق الذي يقع به طلقة أوىل رجعية إذا مل يكن قد سبق بينهام طالق 
واقع رشعا، وكان قوله لوالده أثناء مناقشتهام: »طالق طالق طالق« يف حال خروجه 
عن شعوره إثر غضبه ويريد هبذه األلفاظ زوجته غري معتد به وال يقع به الطالق إذا 
انطبقت درجة غضبه عىل واحدة من تلك احلالتني، أما إذا كان غضبه جمرد انفعال 
فإنه يقع هبذه األلفاظ الثالث طلقة رجعية إذا كان قد نطق هبا يف نفس واحد تطبيقا 
للامدة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص عىل أن الطالق املقرتن 
بالعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة، وهذا احلكم مأخوذ من فقه بعض املذاهب 
غري  أوقع  قد  يكن  مل  إذا  عنه  املسؤول  من  رجعية  ثانية  طلقة  وتعترب  اإلسالمية، 
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الطالق السابق، وكان قول هذا الزوج يف املرة الثالثة لزوجته حني اختلف معها: 
كنايات  أيضا من  الظهار، وهي  كنايات  أمي وأختي« من  »أنت حرمانة عيل زي 
الطالق وعليه حتديد ما نوى هبذا القول، ويصدق فيام حيدده، وإذا قال: مل أنِو شيئا 
مل يصدق لترصحيه بلفظ احلرمة الذي يقتيض إما حرمة الظهار وإما فرقة الطالق، 
وإن ادعى عدم النية محل لفظه عىل الظهار؛ ألنه حيتمله وحرمته دون حرمة الطالق 
فيثبت به األدنى؛ ألن حرمة الظهار ال تزيل عقد الزواج بخالف حرمة الطالق ال 
سيام إذا اعترب طالقه واقعا يف املرة الثانية بأن مل تبلغ به درجة الغضب واحدة من تلك 
احلالتني، وهذا هو ما يقيض به فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة يف ألفاظ كنايات الظهار 
ترتيب  الئحة  من   280 املادة  بنص  القضاء  عليه  جيري  الذي  وحكمها  والطالق 
املحاكم الرشعية. وإذا كان ذلك كان الزوج املسؤول عن واقعاته مطلقا لزوجته 
طلقة رجعية يف املرة األوىل وتعترب أوىل الطلقات إذا مل يكن قد سبق بينهام طالق 
واقع رشعا، وكان طالقه غري واقع يف املرة الثانية إذا دخلت درجة غضبه يف نطاق 
فإذا مل تدخل يف نطاق أهيام كان طالقه واقعا  الذكر،  واحدة من احلالتني سالفتي 
شخيص  أمر  انطباقه  ومدى  الغضب  حالة  وتقدير  ثانية،  طلقة  عندئذ  واحتسبت 
املرة  يف  ألفاظه  وكانت  احلالف،  ذات  إىل  ال  الغضب  وقت  له  باملشاهدين  يناط 
األخرية ظهارا نواه أو مل ينوه لترصحيه بلفظ احلرمة، ورصف هذا اللفظ إىل الظهار 
أوىل وأخف من رصفه إىل الطالق وعندئذ حترم عليه زوجته وال حيل له مسها إال 
ِيَن  بعد تأدية كفارة الظهار التي بينها اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة املجادلة: }َوٱلذَّ
اۚ  ن َيَتَمآسذَّ

َ
يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّسآئِِهۡم ُثمذَّ َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ ّمِن َقۡبِل أ

ذَّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن  ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ ٣ َفَمن ل َذٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۦِۚ َوٱللذَّ
ذَّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتنَِي ِمۡسِكيٗناۚ َذٰلَِك  اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسذَّ

َ
ُمَتَتابَِعنۡيِ ِمن َقۡبِل أ

ِلٌم{ ]املجادلة: 
َ
ِۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوِلِۦۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللذَّ ِلُۡؤِمُنواْ بِٱللذَّ

3، 4[ وهي عىل الرتتيب حترير رقبة، فمن مل جيد فصوم شهرين متتابعني، فمن مل 
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قيمته  أو  القمح  بإعطاء كل واحد نصف صاع من  فإطعام ستني مسكينا  يستطع 
-الصاع بالكيل املرصي بتقدير فقه اإلمام أيب حنيفة قدحان وثلث القدح- أما ما 
أثبته املأذون من أن ما وقع هو طلقة أوىل رجعية فال يرفع الواقع؛ ألن احلل واحلرمة 
مسؤولية الزوج املسلم أمام اهلل سبحانه ال تستفاد مما كتبه املأذون، وقد يكون عن 
غري علم كام جاء يف السؤال، فلتكن تقوى اهلل ومراقبته والوقوف عند حدوده غاية 
}َوتِۡلَك  املسلم، وأال حيتال وال حياول اإلفالت مما وقع فيه بام هو رش وأخزى، 
ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه{ ]الطالق: 1[. واهلل سبحانه  ِۚ َوَمن َيَتَعدذَّ ُحُدوَد ٱللذَّ ُحُدوُد ٱللذَّ

وتعاىل أعلم.

J
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ت
� �ل��ط�لا �ت ا

��ت ��ب وحب �كرب ب ا
و�ت����

�ت�ل��ب
املبـــــادئ

1 - جيوز للزوج أن ينيب زوجته يف إيقاع الطالق.
2 - تفويض الزوج زوجته يف تطليق نفسها منه متى شاءت ال يقتيض تكرار الفعل 

منها.
3 - ثبوت الرجعة يكون باملصادقة أو البينة دون توقف عىل إثباهتا يف وثيقة رسمية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ ج. ع. أ. املقيد برقم 77 لسنة 1981 
املتضمن أن السائل تزوج بالسيدة ز. ع. ع. بتاريخ 19/ 9/ 1974 عىل يد مأذون 
10، وقد  بالوثيقة 686803/  الشخصية  التابع ملحكمة شربا لألحوال  خلويص 
يف  جاء  كام  شاءت  متى  نفسها  تطلق  بيدها  العصمة  تكون  أن  الزوجة  اشرتطت 
باإلشهاد   1980  /8  /14 بتاريخ  وأنه  املرافقة،  الزواج  لوثيقة  الضوئية  الصورة 
طلقة  منه  نفسها  الزوجة  طلقت  قويسنا  بندر  مأذون  يد  عىل   14  /25888 رقم 
 1980  /8 يوم 17/  منزله  إىل  إن زوجته وأهلها حرضوا  السائل:  ثانية، ويقول 
وأبلغوه شفاها أهنا طلقت نفسها منه، فقال هلا أمام احلارضين: وأنا راجعتك إىل 
عصمتي، وتكرر هذا عدة مرات. وأنه مل يتسلم إشهاد الطالق املنوه عنه إال يف يوم 
1981 بطريقة غري رسمية، وأرفق صورة ضوئية من هذا اإلشهاد، وأنه   /3  /8
التاريخ.  حرر حمرضا بذلك بقسم رشطة أول شربا اخليمة رقم 26 أحوال بنفس 
مبارشة  من  يتمكن  حتى  املراجعة  هذه  يف  الرشعي  بالرأي  اإلفادة  السائل  وطلب 

حقوقه الرشعية، وبيان موقفه من العصمة يف هذه الرجعة.
* فتوى رقم: 108 سجل: 115 بتاريخ: 24/ 3/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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اجلواب
أسندت  فقد  النكاح  عقدة  وحل  بالطالق  الزوج  اإلسالم  اختص  لقد 
اآليات الكريمة العديدة الطالق إىل الرجال ووجهت اخلطاب إليهم يف قوله تعاىل: 
ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ...{ ]البقرة: 230[،  }فَإِن َطلذََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتذَّ
]البقرة: 231[، وقوله   }... َجلَُهنذَّ

َ
أ َفَبلَۡغَن  ٱلّنَِسآَء  َطلذَّۡقُتُم  }ِإَوَذا  وقوله تعاىل: 

وُهنذَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنذَّ فَرِيَضٗة...{  ن َتَمسُّ
َ
أيضا: }ِإَون َطلذَّۡقُتُموُهنذَّ ِمن َقۡبِل أ

]البقرة: 237[، كام أن االفتداء -أي الطالق عىل مال- إنام جعل للمرأة يف مقابلة ما 

بيد الرجل من طالق، وإذا كان الزوج قد اختص رشعا بإيقاع الطالق بنفسه، فإنه 
يملك أن ينيب غريه عنه يف إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه وال تكون هذه اإلنابة 
إال تفويضا وإذا فوضها فقد جعل طالقها تبعا ملشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها 
وإن شاءت مل تفعل، ويكون التفويض بالتطليق يف نطاق ما فوضه هلا الزوج من 
تقييد بزمن أو تعميم يف كل األزمان، كأن يقول هلا: طلقي نفسك يف مدة شهر، أو 
طلقي نفسك متى شئت، ففي هذه احلالة ال متلك تطليق نفسها منه إال مرة واحدة 
تطلق  أن  يف  زوجته  الزوج  فوض  السؤال  موضوع  ويف  عليها،  الزيادة  متلك  وال 
نفسها منه متى شاءت، وهذه العبارة ال تفيد تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه 
مرة فقد استنفدت حقها املمنوح هلا منه، وال متلك تطليق نفسها منه مرة أخرى، 
ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتىض هذا التفويض طلقة ثانية بتاريخ 
14/ 8/ 1980 وأهنا وأهلها ذهبوا إليه يف منزله وأخربوه بذلك بتاريخ 17/ 8/ 
1980، وأنه قد أرجعها إىل عصمته عند حضورها شفاها يف نفس اليوم، وتكرر 
ذلك عدة مرات، ثم إنه مل يتسلم إشهاد الطالق الرسمي إال يف يوم 8/ 3/ 1981 
بطريقة غري رسمية، وقد حرر بذلك حمرضا يف قسم الرشطة، وإذا كان ذلك فإذا 
كانت هذه املراجعة قد وقعت وهي يف عدته من هذا الطالق الثاين الرجعي كانت 
النزاع يف  ثبوهتا عند  متوقفا عىل  األمر  له، وكان  تعود هبا زوجة  رجعته صحيحة 
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حصوهلا، ملا كان ذلك وكان ثبوت الرجعة إما باملصادقة بني املطلق واملطلقة عىل 
حصوهلا يف العدة أو بالبينة الرشعية -الشهود- دون توقف عىل إثبات الرجعة يف 
وثيقة رسمية لدى املأذون كان للسائل إثبات مراجعته حسب قوله يف حضورها 
توافقه مطلقته عىل  مل  إذا  القضاء  أمام  اإلثبات  بكافة طرق   1980  /8 يوم 17/ 
التاريخ، وخيضع اإلثبات يف هذا ألرجح األقوال يف فقه  حصول الرجعة يف هذا 
املذهب احلنفي عمال باملادة 280 من الالئحة الرشعية، هذا وتنطبق عىل الزوجة 
لسنة   44 رقم  بالقانون  مكرر   5 املادة  يف  املقررة  اإلجراءات  الطالق  يف  املفوضة 

1979 وما يرتتب عىل اإلخالل هبا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��� واح�د �ت �ب�ل��ب
د ��ب �ل�ل����ت�ع�د رب وا �ل�ل����ب�����ب ت ا

� �ل��ط�لا ا
املبـــــادئ

1- امل�دار يف حك�م وق�وع الط�الق بالصي�غ التي جرت جم�رى اليمني نح�و )عيلَّ 
الطالق( عىل العرف.

2 - فقهاء املذهب احلنفي نصوا عىل أن مثل )عيل الطالق أو عيل احلرام( ال يقع به 
الطالق إذا مل يضف إىل املرأة.

3 - الطالق املتعدد يقع واحدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 172 لسنة 1981 املقدم من املواطن/ ز. م. 
س. وقد جاء به: أن إخوته يقيمون يف معيشته، وحتدث بينه وبينهم خالفات وهلذا 
السبب قال لزوجته مرة: »عيل الطالق ال تقابيل أحدا منهم« وأحيانا حيلف نفس 
اليمني، بأن ال تغسل هلم أو ألحد منهم هدومه، وقد تكررت منه هذه األيامن دون 
أن يقصد هبا إيقاع الطالق، وأنه يف مرة أخرية اختلف مع زوجته فقال هلا: »أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق« يف نفس واحد ودون أي فرتة بني كل كلمة من هذه 

الكلامت، فام حكم هذا رشعا؟

اجلواب
جرى نص املادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 بأنه ال يقع الطالق 
غري املنجز إذا قصد به احلمل عىل فعل يشء أو تركه ال غري، وقد جاء يف املذكرة 
اإليضاحية هلذا القانون عن نص هذه املادة ما ييل: »ينقسم الطالق إىل منجز وهو 

* فتوى رقم: 125 سجل: 115 بتاريخ: 15/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ما قصد به إيقاع الطالق فورا وإىل مضاف ك� »أنت طالق غدا«، وإىل يمني نحو 
»عيل الطالق ال أفعل كذا«، وإىل معلق ك� »إن فعلت كذا فأنت طالق«، واملعلق 
إن كان غرض املتكلم به التخويف أو احلمل عىل فعل اليشء أو تركه وهو يكره 
حصول الطالق وال وطر له فيه كان يف معنى اليمني بالطالق وإن كان يقصد به 
حصول الطالق عند حصول الرشط؛ ألنه ال يريد املقام مع زوجته عند حصوله، 
مل يكن يف معنى اليمني، واليمني يف الطالق وما يف معناه الغ)1(، أما باقي األقسام 
فيقع فيها الطالق، وقد أخذ يف إلغاء اليمني بالطالق برأي متقدمي احلنفية وبعض 
من  وطائفة  وأصحابه  وداود  ورشيح  عيل  اإلمام  لرأي  موافق  وهو  متأخرهيم)2( 
الفقهاء سندا حلكم  إليه املذكرة من أقوال  الشافعية واملالكية، وهذا الذي أملحت 
مصايد  من  اللهفان  إغاثة  كتابه  يف  القيم  ابن  نقله  وما  قاله  ما  يؤكده  النص  ذلك 
الشيطان يف احللف بالطالق)3(، وحكمه من أقوال طوائف من الفقهاء، وكان من 
هذه النقول حرفيا ما ييل: »الطريقة الرابعة طريق من يفرق بني أن حيلف عىل فعل 
الزوجة، فيقول: إن قال المرأته: إن  امرأته، أو عىل فعل نفسه، أو عىل فعل غري 
عليها  يقع  فال  طالق،  فأنت  كذا  فعلت  أو  رجال،  كلمت  أو  الدار،  من  خرجت 
لزمه  وحنث  امرأته  غري  أو  نفسه،  فعل  عىل  حلف  وإن  ذلك،  بفعلها  الطالق 
الطالق، وهذا قول أفقه أصحاب مالك عىل اإلطالق وهو أشهب بن عبد العزيز 
لتطليق  ذلك  فعلت  إن  املرأة  أن  هذا:  ومأخذ  خاف  غري  والعلم  الفقه  من  وحمله 
نفسها، مل يقع به الطالق، معاقبة هلا بنقيض قصدها، وهذا جار عىل أصول مالك 
وأمحد ومن وافقهام يف معاقبة الفار من التوريث والزكاة وقاتل مورثه واملوىص له 
ومن دبره بنقيض قصده، وهذا هو الفقه ال سيام وهو مل يرد طالقها إنام أراد حضها 

)1(  املحىل البن حزم يف املسألة رقم 1938 ص 124 وما بعدها ج 10.
)2(  الدر املختار للحصكفي، وحاشية رد املحتار البن عابدين ج 2 يف باب رصيح الطالق ص 668: 670، 

والفتاوى اخلريية ج 1 ص 43: 49 ط سنة 1311ه�.
)3(  ج 2 ص 90، 91، 92 حتقيق حامد الفقي طبع مصطفى البايب احللبي سنة 1357ه�، سنة 1939م.
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أو منعها، وأن ال تتعرض ملا يؤذيه، فكيف يكون فعلها سببا ألعظم أذاه؟ وهو مل 
يملكها ذلك بالتوكيل واخليار، وال ملكها إياه بالفسخ فيكف تكون الفرقة إليها، 
إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بمجرد حضها ومنعها. الطريقة اخلامسة: 
االلتزام،  بصيغة  واحللف  واجلزاء  الرشط  بصيغة  احللف  بني  يفصل  من  طريق 
فاألول كقوله: إن فعلت كذا، أو إن مل أفعله فأنت طالق، والثاين: الطالق يلزمني 
أو الزم، أو عيل الطالق إن فعلت كذا أو إن مل أفعل، فال يلزمه يشء يف هذا القسم 
إذا حنث دون األول. وهذا أحد الوجوه الثالثة ألصحاب الشافعي، وهو املنقول 
عن أيب حنيفة وقدماء أصحابه، ذكره صاحب الذخرية وأبو الليث يف فتاويه، قال 
أبو الليث: ولو قال: طالقك عيل واجب أو الزم أو فرض أو ثابت، فمن املتأخرين 
من أصحابنا من قال: يقع واحدة رجعية نواه أو مل ينوه، ومنهم من قال: ال يقع وإن 
نوى، والفارق العرف قال صاحب الذخرية: وعىل هذا اخلالف إذا قال: إن فعلت 
كذا فطالقك عيل واجب، أو قال: الزم، ففعلت، وذكر القدوري يف رشحه: إن 
عىل قول أيب حنيفة ال يقع الطالق يف الكل، وعن أيب يوسف إن نوى الطالق يقع 
يف الكل، وعن حممد: إنه يقع يف قوله: الزم، وال يقع يف واجب، واختار الصدر 
الشهيد الوقوع يف الكل، وكان ظهري الدين املرغيناين يفتي بعدم الوقوع يف الكل، 

هذا لفظ صاحب الذخرية.

وأما الشافعية، فقال ابن يونس يف رشح التنبيه: وإن قال: الطالق والعتاق 
فجعل  حمتمل  اللفظ  وهذا  النية،  مع  بالكناية  يقعان  ألهنام  لزمه؛  ونواه،  يل  الزم 
الطالق،  رصائح  يف  ذلك  وعد  رصيح،  يل،  الزم  الطالق  الروياين:  وقال  كناية، 
ولعل وجهه غلبة استعامله إلرادة الطالق، وقال القفال يف فتاويه: »ليس برصيح 
وال كناية حتى ال يقع به الطالق، وإن نواه؛ ألن الطالق ال بد فيه من اإلضافة إىل 
املرأة ومل يتحقق. هذا لفظه، وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أمحد، 
فقد صار اخلالف يف هذا الباب يف املذاهب األربعة بنقل أصحاهبا يف كتبهم، وهلذا 
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الشارح وهو أن الطالق ال يصح  الذي ذكره  التفريق مأخذ آخر أحسن من هذا 
التزامه وإنام يلزم التطليق، فإن الطالق هو الواقع باملرأة وهو الالزم هلا، وإنام الذي 
يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطالق الزم هلا إذا وقع، إذا تبني هذا، فالتزام التطليق 
ال يوجب وقوع الطالق، فإنه لو قال: إن فعلت كذا فعيل أن أطلقك أو فلله عيل 
أن أطلقك أو فتطليقك الزم يل أو واجب عيل، وحنث مل يقع عليه الطالق، فهكذا 
إذا قال: إن فعلت كذا فالطالق يلزمني؛ ألنه إنام التزم التطليق وال يقع بالتزامه، 
واملوقعون يقولون: هو قد التزم حكم الطالق وهو خروج البضع من ملكه، وإنام 
يلزمه حكمه إذا أوقع فصار هذا االلتزام مستلزما لوقوعه، فقال هلم اآلخرون: إنام 
يلزمه حكمه إذا أتى بسببه وهو التطليق فحينئذ يلزمه حكمه وهو مل يأت بالتطليق 
منجزا بال ريب، وإنام أتى به معلقا له، والتزام التطليق بالتنجيز ال يلزم فكيف يلزم 
بالتعليق؟! ثم قال ابن القيم: وممن ذكر الفرق بني الطالق وبني احللف بالطالق: 
»مفيد احلكام  كتابه  القرطبي يف  األزدي  بن هشام  اهلل  بن عبد  الوليد  أبو  القايض 
فيام يعرض هلم من نوازل األحكام« فقال: الفرق بني الطالق إيقاعا وبني اليمني 
لأليامن  والثاين  الطالق،  لنفس  أحدمها  موضوعان:  كتابان  املدونة  ويف  بالطالق، 
الفن فقه عىل اجلملة: وذلك أن الطالق صورته يف الرشع:  بالطالق، ووراء هذا 
حل وارد عىل عقد، واليمني بالطالق عقد، فليفهم هذا، وإذا كان عقدا مل حيصل 
منه حل، إال أن تنقله من موضع العقد إىل موضع احلل نية؛ ليخرج هبا اللفظ من 
حقيقته إىل كنايته، وبعد أن قسم الطالق إىل رصيح وكناية، قال: فإذا عرضنا لفظ 
األيامن عىل رصيح الطالق مل تكن من قسمه، وإن عرضناها عىل الكناية، مل تكن 
اللفظ، فإن  نية تقارن  بقرينة من شاهد حال، أو جاري عرف، أو  من قسمها إال 
الوقوف عىل  تعذر  فقد  باحتامل حيتمله  العرف  أو جاري  احلال،  اضطرب شاهد 
واحللف  الطالق  إيقاع  بني  رشعيا  عقليا  فطريا  فرقا  هناك  أن  إىل  أشار  ثم  النية، 
بابان مفرتقان بحقائقهام ومقاصدمها وألفاظهام، فيجب افرتاقهام  بالطالق، وأهنام 
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إذا  فهام  والتزام  عقد  واليمني  وفسخ،  حل  فالطالق  حقيقة،  افرتاقهام  أما  حكام، 
يَۡمَٰن{ 

َ
ُم ٱۡل دتُّ حقيقتان خمتلفتان قال اهلل تعاىل: }َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقذَّ

]املائدة: 89[، ثم أشار إىل االفرتاق يف احلكم بقوله: وإذا كانت اليمني عقدا مل حيصل 

البني أن الشارع مل  العقد إىل موضع احلل، ومن  هبا حل، إال أن ينقل من موضع 
ينقلها من العقد إىل احلل فيجب بقاؤها عىل ما وضعت عليه، نعم لو قصد احلالف 
هبا إيقاع الطالق عند احلنث فقد استعملها يف العقد واحلل، فتصري كناية يف الوقوع، 
وقد نواه فيقع به الطالق؛ ألن هذا العقد صالح للكناية، وقد اقرتنت به النية، فيقع 
الطالق، أما إذا نوى جمرد العقد، ومل ينو الطالق البتة بل هو أكره يشء إليه، فلم 
يأت بام ينقل اليمني من موضوعها الرشعي وال نقلها عنه الشارع، فال يلزمه غري 
موجب األيامن، ثم قال: واملقصود أن باب اليمني وباب اإليقاع خمتلفان يف احلقيقة 
والقصد واللفظ، فيجب اختالفهام يف احلكم، أما احلقيقة فلام تقدم، وأما القصد؛ 
فألن احلالف مقصوده احلض أو املنع أو التصديق أو التكذيب، واملطلق مقصوده 
التخلص من الزوجة من غري أن خيطر بباله حض وال منع وال تصديق وال تكذيب، 
فالتسوية بينهام ال خيفى حاهلا، وأما اختالفهام لفظا، فإن اليمني ال بد فيها من التزام 
قسمي يأيت فيه بجواب القسم، أو تعليق رشطي يقصد فيه انتفاء الرشط واجلزاء 
ولفظ  انتفاءه،  ويقصد  يكرهه  كان  وإن  الرشط  وقوع  تقدير  عىل  اجلزاء  وقوع  أو 
اإليقاع ال يتضمن شيئا من ذلك، ومن تصور هذا حق التصور جزم باحلق يف هذه 
ابن  الطالق حتدث  إيقاع  بينه وبني  بالطالق والفرق  املسألة)1(، ويف حكم احللف 
تيمية)2( يف اجلزء الثالث من فتاويه مشريا إىل أقوال الفقهاء إمجاال يف هذا املوضوع 
مبينا بعض احلجج مفرقا بني التعليق الذي يقصد به اإليقاع والذي يقصد به اليمني 
فقط مستظهرا أن احللف بالطالق قسم وهو حالف وليس موقعا للطالق، والتفريق 
كذلك بني التعليق املقصود به إيقاع الطالق واملقصود به جمرد احللف، ويف املغني 

)1(  املرجع السابق ص 93، 94، وإعالم املوقعني البن القيم ج 3 ط منري الدمشقي ص 46 وما بعدها.
)2(  مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1328ه� من ص 2 حتى ص 7، ومن ص 75 حتى ص 79.
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البن قدامة)1(: »وإن قال: عيل الطالق، فهو بمثابة قوله: الطالق يلزمني؛ ألن من 
لزمه يشء فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعامل هذا يف إيقاع الطالق«.

التي  الطالق  صيغ  يف  املذاهب  فقهاء  أقوال  تتبع  ومن  تقدم  مما  وخيلص 
املدار يف حكم وقوع الطالق هبا عىل  اليمني نحو »عيل الطالق« أن  جرت جمرى 
العرف، وأن اختالف الفقهاء يف شأهنا إنام كان بسبب اختالف األعراف، فإذا كان 
العرف ال يستعمل هذه األلفاظ يف الطالق أصال، ال رصحيا وال كناية فإنه ال يقع 
هبا يشء أصال، فالفتوى بإيقاع الطالق هبذه األلفاظ وأمثاهلا تتبع العرف)2(، وإن 
اختلف يف اعتبارها يمينا تلزم احلانث فيها كفارة بل إن فقهاء املذهب احلنفي نصوا 
عىل أن مثل »عيل الطالق« أو »عيل احلرام« ال يقع هبا الطالق إذا مل يضف إىل املرأة 
بذكر اسمها أو ضمري يعود إليها أو إشارة كذلك وإذا مل يذكر هبا املحلوف عليه، 
وإن جرى العرف باستعامهلا من رصيح الطالق وقع بدون نية، وإن استعمل عرفا 
يف كنايات الطالق وقع بالنية)3(؛ ملا كان ذلك: كانت الصيغة املسؤول عنها أوال: 
هلذه  وفاقا  الطالق،  هبا  يقع  ال  إخوته،  يعني  منهم«  أحدا  تقابيل  ال  الطالق  »عيل 
ابن  عليها  وظاهره  السابقة  املواضع  يف  القيم  ابن  أوردها  التي  املستقيمة  األسس 
تيمية، وما قال به أكثر فقهاء املذاهب من أن املدار يف ألفاظ األيامن عىل العرف عىل 
نحو ما تقدم بيانه، أما عن العبارة التي صدرت من السائل أخريا بقوله لزوجته إثر 
ما شجر بينهام: »أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق« يف نفس واحد دون فواصل 
بالعدد  املقرتن  بأن الطالق  املرقوم:  القانون  الثالثة من ذات  املادة  فقد جرى نص 
لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة، وجاء يف املذكرة اإليضاحية هلذا النص أيضا: أنه 
مأخوذ من فقه حممد بن إسحاق ومنقول عن عيل وابن مسعود وعبد الرمحن بن 

)1(  ج 7 ص 422 مع الرشح الكبري.
)2(  إعالم املوقعني إىل املوضع سالف الذكر.

 ،670 السابق ص 668:  املوضع  املحتار البن عابدين ج 2 يف  املختار للحصكفي، وحاشية رد  الدر    )3(
والفتاوى اإلسالمية املجلد الثاين الفتاوى أرقام 237 ص 501، و239 ص 505، و241 ص 510 الصادرة 

عن دار اإلفتاء، طبع املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.
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عوف والزبري، ونقل عن مشايخ قرطبة، ومنهم حممد بن بقي بن خملد، وحممد بن 
عبد السالم، ونقله ابن املنذر عن أصحاب ابن عباس، وقد أفتى به عكرمة وداود، 
وقال ابن القيم: إنه رأي أكثر الصحابة ورأي بعض أصحاب مالك وبعض احلنفية 
بكلمة  واحد  طهر  يف  ثالثا  طلقها  وإن  تيمية)1(:  ابن  قال  أمحد،  أصحاب  وبعض 
أو كلامت، مثل أن يقول: »أنت طالق ثالثا« أو »طالق وطالق وطالق«، أو »أنت 
طالق ثم طالق ثم طالق« أو يقول »عرش تطليقات أو مائة طلقة« ونحو ذلك من 
العبارات فهذا للعلامء من السلف واخللف فيه ثالثة أقوال سواء أكانت مدخوال هبا 
أم غري مدخول هبا، ومن السلف من فرق بني املدخول هبا وغري املدخول هبا وفيه 

قول رابع حمدث مبتدع:

أحدها: أنه طالق مباح الزم، وهو قول الشافعي وأمحد يف الرواية القديمة 
عنه اختارها اخلرقي.

الرواية  يف  وأمحد  حنيفة  وأيب  مالك  قول  وهو  حمرم،  طالق  أنه  والثاين: 
املتأخرة التي اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثري من السلف من 

الصحابة والتابعني والذي قبله منقول عن بعضهم.

عن  منقول  القول  وهذا  واحدة،  طلقة  إال  فيه  يلزم  وال  حمرم  أنه  الثالث: 
طائفة من السلف واخللف من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل الزبري بن العوام وعبد 
القوالن، وهو  وابن عباس  ابن مسعود  بن عوف، ويروى عن عيل وعن  الرمحن 
قول  وهو  الشيعة  من  ذهب  من  ذلك  إىل  ذهب  وهلذا  أصحابه؛  وأكثر  داود  قول 

أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل.

وأما القول الرابع: الذي قال به بعض املعتزلة والشيعة، فال يعرف عن أحد 
من السلف وهو أنه ال يلزمه يشء.

)1(  ج 3 من فتاويه سالفة اإلشارة ص 37 وما بعدها.
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والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، ثم استطرد يف بيان األدلة 
عىل احتساب الطالق املتعدد لفظا أو إشارة واحدة، كام أبان ذلك وأوضحه أيضا 
ابن القيم يف زاد املعاد)1( حيث أورد أقوال فقهاء املذاهب واستدالالهتم وناقشها 
بلفظ واحد  الثالث  الطالق  منبها إىل أن فعل عمر يف هذا كان عقوبة، ذلك عن 
عبارة أو إشارة، أما عن الطالق املتتابع مثل »أنت طالق أنت طالق أنت طالق«، 
فقد حتدث عنه كل من ابن تيمية وابن القيم يف املواضع سالفة الذكر، كام حتدث عنه 
ابن حزم يف املحىل)2( فقال: فلو قال ملوطوءة: »أنت طالق أنت طالق أنت طالق«، 
ينو بتكراره  التكرير لكلمته األوىل وإعالمها فهي واحدة وكذلك إن مل  فإن نوى 
شيئا، فإن نوى بذلك أن كل طلقة غري األخرى فهي ثالث إن كررها ثالثا، وهي 
اثنان إن كررها مرتني بال شك ثم استطرد إىل بيان أقوال العلامء فيام لو قال هذه 
العبارات للزوجة غري املدخول هبا، ويف املغني البن قدامة)3( فصل: فإن قال: أنت 
طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد ُقبَِل منه؛ ألن الكالم يكرر للتوكيد كقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »فنكاحها باطل باطل باطل«، وإن قصد اإليقاع وكرر الطلقات طلقت ثالثا، 
وإن مل ينو شيئا مل يقع إال واحدة؛ ألنه مل يأت بينهام بحرف يقتيض املغايرة فال يكن 
متغايرات، وإذا كان ذلك كان الطالق املتتابع يف نفس واحد مثل: »أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق« دون النطق بام يقتيض املغايرة أو الفصل بني هذه األلفاظ املتكررة 
الوجه وتلك  الطالق عىل هذا  كان  التأكيد  وينفي قصد  التعدد،  يفيد  بام  املرتادفة 
القيود من مشموالت املادة الثالثة من القانون باعتبار أن الطالق املتتابع يف جملس 
طالق واحد متعدد لفظا أو يف معنى التعدد اللفظي؛ ذلك ألن نص هذه املادة إنام 
قصد به محل املطلق عىل أال يسري يف غري الطريق الذي رسمه القرآن الكريم يف قوله 

)1(  حتقيق حممد حامد الفقي ج 4 من ص 100 إىل ص 124.
)2(  املسألة 1951 ص 174 ج 10، وكلمة موطوءة أي الزوجة املدخول هبا.

)3(  املغني ج 7 ص 417 مع الرشح الكبري، وسبل السالم للصنعاين ج 2 ص 209 إىل ص 215، ونيل 
األوطار للشوكاين ج 6 ص 230.
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تَاِن...{ ]البقرة: 229[ وما بعده، فال يطلق دفعة واحدة أكثر  َلُٰق َمرذَّ تعاىل: } ٱلطذَّ
من طلقة واحدة، وال مراء يف أن الطالق املتتابع يف جملس واحد يدخل يف الطالق 
الفقهاء  رأي  هو  هذا  وأن  سيام  ال  القانون  تغياه  الذي  االعتبار  هبذا  لفظا  املتعدد 
القائلني: إن الطالق بلفظ الثالثة يقع واحدة، وقد جاء هذا رصحيا فيام نقلناه آنفا 
أال خيتلف  ينبغي  ثم  املغني، ومن  قدامة يف  وابن  القيم  وابن  تيمية  ابن  أقوال  من 
القول يف شمول املادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حلالة تكرير لفظ: 
»أنت طالق أنت طالق أنت طالق« يف نفس واحد وجملس واحد واعتبار هذا طلقة 

واحدة.

ملا كان ذلك كان قول السائل لزوجته حني اشتجرا: »أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق« يف نفس واحد ودون افرتاق هذه الكلامت بأي فاصل لفظي أو زمني 
طالقا واحدا رجعيا إن كان أول طالق واقع بينهام رشعا، وجيوز له مراجعتها إن 
كانت ما تزال يف عدة هذا الطالق، بقوله: راجعت زوجتي إىل عصمتي ويسميها إن 
كان له زوجة غريها أو يوجه إليها اخلطاب إن كانت حارضة، ويستحب اإلشهاد عىل 
الرجعة عند األئمة األربعة، وإن أوجب الشافعي يف مذهبه القديم اإلشهاد باعتبار 
ذلك رشطا يف صحتها، وهذا القول روي عن أمحد بن حنبل وهو مذهب الشيعة، 
وجتوز مع الكراهة الرجعة بالفعل أي بام يفعله الرجل مع زوجته يف فراشهام عند 
فقهاء املذهب احلنفي، وحيرم هذا عند غريهم قبل النطق بالرجعة، هذا ووفاقا هلذا 
البيان واستظهارا ملا قىض به القانون رقم 25 لسنة 1929 يف املادتني الثانية والثالثة 
يكون قول السائل لزوجته أوال: »عيل الطالق ال تقابيل أحدا منهم« وأمثاهلا -يعني 
إخوته- من باب اليمني بالطالق وهو لغو ال يقع به طالق حتى لو كلمت واحدا 
منهم، أو غسلت مالبسهم أو ألحد منهم، ويقع بقوله هلا ثانيا: »أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق« يف نفس واحد وجملس واحد دون فاصل لفظي أو زمني، طالق 
واحد رجعي إن كان هذا أول طالق واقع بينهم رشعا وله مراجعتها إن كانت يف 
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عدته من هذا الطالق بالقول أو بالفعل امتثاال لقول اهلل سبحانه: }... َوُبُعوَلُُهنذَّ 
تعاىل:  وقوله  ]البقرة: 228[،  إِۡصَلٰٗحاۚ...{  َراُدٓواْ 

َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنذَّ  َحقُّ 

َ
أ

واهلل  ]البقرة: 231[.   }... بَِمۡعُروٖفۚ َسُِّحوُهنذَّ  ۡو 
َ
أ بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنذَّ 

َ
}... فَأ

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت
� �ب ط�لا �ت�ل���ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- قول الرجل لزوجته - حترمي عيل - ناويا الظهار كان مظاهرا وجيب عليه حاليا 

صيام شهرين متتابعني فإن عجز فإطعام ستني مسكينا.
2 - ال يقع الطالق املعلق بوجود املعلق عليه إذا مل يكن املقصود وقوع الطالق وإنام 

محل الزوجة عىل فعل يشء أو تركه.

الســـــؤال
املقيد برقم 54 سنة 86  السيد/ م. م. س.  املقدم من  الطلب  اطلعنا عىل 
املتضمن أنه حلف عىل زوجته أيامن الطالق اآلتية: أوال: قال هلا: »أنت طالق«. ثم 

راجعها بالفعل يف العدة.

وليس  الظهار  إيقاع  إىل  تتجه  نيته  وكانت  عيل«  »حترمي  هلا:  قال  ثانيا: 
الطالق؛ لظنه أن الظهار يتحقق هبذا اللفظ.

ومل  املدرسة« واستجابت  لو رحت  »تكوين طالق  مرة:  ذات  هلا  قال  ثالثا: 
تذهب إال بعد أن أذن هلا، وال يدري أكان هذا للتهديد أم يقصد الطالق.

رابعا: قال هلا: »تكوين طالق لو دخلت باب الشغل«. وكانت نيته التهديد. 
وتوجهت هي للشغل دون إرادته. وطلب بيان احلكم الرشعي لكل ما صدر منه.

* فتوى رقم: 209 سجل: 120 بتاريخ: 6/ 4/ 1986 من فتاوى املستشار/ حممد جماهد محد)فرتة إنابة(
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اجلواب
أوال: قول السائل لزوجته يف املرة األوىل: »أنت طالق«. من قبيل الطالق 
الرصيح الذي يلحق املرأة بمجرد التلفظ به بدون حاجة إىل نية ويقع به طلقة أوىل 

رجعية.

ثانيا: قوله هلا بعد ذلك:

 3 جزء  القدير  فتح  يف  ورد  قد  بأنه  نفيد  الظهار،  قاصدا  عيل«  »حترمي 
صفحة 196 ما نصه: »وإذا قال المرأته: أنت عيل حرام، سئل عن نيته، فإن قال: 
أردت الكذب فهو كام قال؛ ألنه نوى حقيقة كالمه، وقيل ال يصدق يف القضاء؛ 
ألنه يمني ظاهرا، وإن قال أردت الطالق فهي تطليقة بائنة إال أن ينوي الثالث، 
وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف، وقال حممد 
ليس بظهار؛ النعدام التشبيه باملحرمة وهو الركن فيه، وهلام أنه أطلق احلرمة، ويف 
الظهار نوع حرمة واملطلق حيتمل املقيد«. وقال يف الرشح: »ويف جوامع الفقه نقل 
أنه أطلق  به عنه، وهلام  النقل  الظهار عىل ما عرف  به  إذا نوى  أنه ظهار  عن حممد 
احلرمة... إلخ«. حاصله أن احلرمة أعم من احلرمة التي هي ظهار أو ال، واألعم 
فيصدق  ظاهره  خالف  نية  ال  كالمه  حمتمل  نية  الظهار  فنية  اخلصوصيات  حيتمل 

قضاء«.

القول طبقا  الظهار يصدق يف هذا  السائل: كنت أقصد  وعىل ذلك فقول 
ملا سبق بيانه، ويكون عليه كفارة ظهار وهي: ثالثة أنواع مرتبة: أحدها: عتق رقبة 
يصوم  بحيث  متتابعني  شهرين  صيام  كفارته  فتكون  اآلن  ممكنة  غري  وهي  مؤمنة 
أفطر  فإن  منهام،  يوما واحدا  يفطر  أن  بدون  باهلالل  أو يصوم شهرين  يوما  ستني 
يوما بعذر أو بغري عذر استأنف الصوم من جديد، وكذا لو جامع التي ظاهر منها 
يف خالل الشهرين ليال أو هنارا عامدا أو ناسيا استأنف الصوم أيضا عىل الصحيح، 
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فمن عجز عن صيام شهرين متتابعني فكفارته إطعام ستني مسكينا بنية الكفارة، 
كل مسكني نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري أو قيمة ذلك. والصاع: 
أو  أكلوا  ما  قليال كان  فإن غداهم وعشاهم جاز  بالكيل املرصي،  قدحان وثلث 
عن  يكفر  حتى  تقبيلها  أو  مسها  أو  زوجته  إتيان  املظاهر  عىل  وحيرم  هذا  كثريا. 
ظهاره، فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر اهلل تعاىل وال يشء عليه غري الكفارة األوىل 
وال يعود حتى يكفر لقوله عليه الصالة والسالم للذي واقع زوجته يف ظهاره قبل 

َر«. الكفارة: »اْسَتْغِفِر اهللَ َواَل َتُعْد َحتَّى ُتَكفِّ

ثالثا: أما قوله هلا: »تكوين طالق لو رحت املدرسة«. فهو من قبيل اليمني 
املعلق والطالق املعلق ال يقع به الطالق إال إذا قصد به احلالف الطالق عند حصول 
املعلق عليه، أما إذا كان غرض احلالف به التخويف والتهديد فال يقع به الطالق 
الشخصية  ببعض أحكام األحوال  ]اخلاص[  بالقانون رقم 25 لسنة 1929  عمال 
املأخوذ من أقوال بعض فقهاء املسلمني، وبام أن السائل يقول إنه ال يستطيع اجلزم 
بنيته هل كان يقصد الطالق أم يقصد هتديد زوجته فإنه ال يطبق عليه هذا القانون 
ويطبق عليه أرجح األقوال من مذهب اإلمام أيب حنيفة É طبقا للامدة 280 من 
الئحة ترتيب املحاكم الرشعية فيقع عليه هبذا اليمني طلقة ثانية رجعية. أما قوله 
هلا يف املرة الرابعة: »تكوين طالق لو دخلت باب الشغل«. قاصدا التهديد فال يقع 
هبذا اليمني طالق ولو ذهبت إىل العمل؛ ألنه طالق معلق عىل فعل يشء وقصد به 
التهديد فقط فال يقع به طالق عمال بالقانون 25 لسنة 1929 املذكور. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ت��
رع ��ب

�ل���ث �ل�ل���������ل�ل وح��ك�م ا ا
املبـــــادئ

1- حي�رم ع�ىل ال�زوج مراجع�ة زوجت�ه بعد أن اس�تنفد الطلق�ات الث�الث إال إذا 
تزوج�ت غريه زواجا صحيحا قص�د به الدوام واالس�تمرار، ومل يقصد به إحالهلا 

لزوجها األول.

الســـــؤال
زميال  للسائل  أن  املتضمن   1988 برقم 479/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
أحد  مع  باالتفاق  مطلقته  قامت  ثم  للثالث،  مكمال  طالقا  زوجته  بتطليق  قام 
األشخاص عىل أن يتزوجها بقصد حتليلها لزوجها األول، وفعال تم عقد زواجها 
من هذا الرجل، ثم طلقت منه دون أن يدخل هبا ومل يعارشها معارشة األزواج، ثم 
عادت بعد ذلك لزوجها األول بعقد ومهر جديدين، وبعد عام أخربت زوجها بأن 

املحلل مل يعارشها معارشة األزواج. ويسأل عن احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
له  حتل  ال  للثالث  مكمال  طالقا  زوجته  الزوج  طلق  إذا  أنه  رشعا  املقرر 
حتى تتزوج غريه زواجا صحيحا رشعا مقصودا به الدوام واالستمرار، ويدخل 
هبا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، 
بإذهنا  جديدين  ومهر  بعقد  عصمته  إىل  يعيدها  أن  األول  ملطلقها  جيوز  وحينئذ 
دخوال  هبا  دخل  سواء  صحيح  غري  فزواج  التحليل  بقصد  الزواج  أما  ورضاها، 
حقيقيا أو ال، وال يرتتب عليه أي أثر من آثار العقد الرشعي الصحيح، وقد جاء 
»لعن اهلل املحلل واملحلل  بقوله عليه الصالة والسالم:  التحليل  النهي عن زواج 

* فتوى رقم: 360 سجل: 123 بتاريخ: 8/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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قال:  اهلل،  رسول  يا  بىل  قالوا:  املستعار،  بالتيس  أخربكم  »أال  وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  له«. 
هو املحلل، لعن اهلل املحلل واملحلل له«، وصح عن عمر É أنه قال: »ال أوتى 
بمحلل وحملل له إال رمجتهام«، وقد نقل مثل ذلك عن الصحابة من ذلك ما روي 
عن ابن عمر أنه سئل عن حتليل املرأة لزوجها فقال: »ذاك السفاح«، وقال اإلمام 
ابن تيمية: »نكاح املحلل حرام باإلمجاع، فليس من الزواج الصحيح الزواج الذي 
يقصد به حتليل املرأة لزوجها األول ومل يقصد به الدوام واالستمرار«، وهذا هو 
الزوج  مراجعة  إباحة  عدم  من  الشارع  إليه  قصد  وما  الرشيعة  روح  مع  يتفق  ما 
صحيحا  زواجا  غريه  تزوجت  إذا  إال  الثالث  الطلقات  استنفد  أن  بعد  لزوجته 
به إحالهلا لزوجها األول. وبناء عىل كل  الدوام واالستمرار، ومل يقصد  به  قصد 
ما تقدم فإن هذه املطلقة موضوع االستفتاء التي طلقت من زوجها ثالث طلقات 
متفرقات وأصبحت بائنة منه بينونة كربى ال حتل لزوجها األول بعد زواج قصد 
منه التحليل؛ ألنه زواج غري صحيح رشعا وال حيلها لزوجها األول، وحينئذ يكون 
زواجها األول زواجا غري صحيح رشعا والدخول فيه حمض زنا؛ ألهنا ما زالت 
أجنبية عنه وجيب عليهام أن يفرتقا طوعا، وإال فعىل من هيمه األمر أن يرفع أمرمها 
إىل القضاء؛ ليفرق بينهام جربا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام 

ورد به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ب �ل�����كرا ت ا
� ط�لا

املبـــــادئ
1- جرى القانون رقم 25 لسنة 1929 يف مادته األوىل بعدم وقوع طالق السكران 

إن كان سكره قد أثر فيه بحيث صار خيلط يف كالمه ومل يكن يف وعيه وال إدراكه.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1989 سنة   108 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
طلق زوجته مرتني، ثم راجعها وذات مرة رجع إىل بيته وهو يف حالة سكر شديد 
وإعياء شديد وعندما أصبح قالوا له: إنه قد طلق زوجته، ويقسم باهلل العظيم أنه 
مل يكن يف وعيه وال إدراكه وال يذكر شيئا مما قالوه، وقال له أهل زوجته: إهنا قد 

حرمت عليه؛ ألن هذا الطالق هو الثالث واألخري.

مما  يذكر شيئا  متغيب عن وعيه وال  الطالق وهو  ويسأل: هل جيوز هذا 
نطق به؟

اجلواب
إذا كان بمحرم وصار خيلط يف  الفقهاء يف وقوع طالق السكران  اختلف 
كالمه وال يعرف رداءه من رداء غريه وفعله من فعل غريه فذهب كثري من الفقهاء 
إىل وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي يف أحد قوليه، وأمحد يف 
إحدى الروايات عنه. وذهب مجع منهم إىل عدم وقوعه منهم اإلمام الشافعي يف 
قوله اآلخر، واإلمام أمحد يف إحدى الروايات عنه، وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أدلة الفريقني وبني ضعف قول من قال بالوقوع، واختار القول بعدم الوقوع، وقد 

* فتوى رقم: 79 سجل: 124 بتاريخ: 9/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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السكران  القانون رقم 25 لسنة 1929 يف مادته األوىل بعدم وقوع طالق  جرى 
املذكور حاله عاليه، وعليه فال يقع طالق السائل إن كان سكره قد أثر فيه بحيث 
صار خيلط يف كالمه ومل يكن يف وعيه وال إدراكه كام ذكر يف طلبه. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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���ا
���ت �ت ط�لا

��ت ��ب وحب �كرب ب ا
و�ت����

�ت�ل��ب
املبـــــادئ

1- جيوز للزوج أن يفوض أمر الطالق لغريه، ولو كان ذلك الغري الزوجة نفسها.
2- للزوجة أن تطلق نفس�ها بمش�يئة نفسها وعىل حسب ما ختتار وفق ما فوضه هلا 

الزوج من تقييد بزمن أو تعميم يف كل األزمان.
3- التفوي�ض الص�ادر من الزوج لزوجته ال يزول به حقه يف أن يطلقها بنفس�ه كام 

هو ثابت بذلك رشعا وقانونا.
4- لل�زوج أن يراجع مطلقته الرجعية ما دام�ت يف عدته فإذا خرجت من عدته يف 

أهيام فليس له حق يف مراجعتها إال بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.
5- تب�ني الزوج�ة بالطالق الثالث م�ن زوجها بينونة كربى ال حيق ل�ه أن يتزوجها 
إال إذا تزوج�ت بآخ�ر ويدخل هبا الزوج دخوال حقيقيا ث�م يطلقها أو يموت عنها 

وتنقيض عدهتا منه رشعا.
6- الط�الق جي�وز أن يك�ون ش�فهيا أو حمررا عند امل�أذون، ويلزم اإلع�الم به وأن 

يكون موثقا لدى املأذون حفاظا للحقوق ومنعا للمنازعات.

الســـــؤال
عن  االستفسار  املتضمن:   1989  /94 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
احلكم الرشعي يف التفويض الصادر من الزوج لزوجته عند إبرام عقد الزواج عند 
املأذون يف أمر نفسها؛ بمعنى أن تكون العصمة بيدها، وبيان كل ما يتعلق هبذا األمر 

طالبا ما يأيت:

* فتوى رقم: 81 سجل: 124 بتاريخ: 9/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أوال: ما هو النص الواجب إثباته عند املأذون لكي يعطي الزوجة املفوضة 
هذا احلق؟

ثانيا: بعد ذلك هل يصح للزوج أن يطلق زوجته املفوضة يف أمر طالقها 
شفهيا أو غيابيا وعند املأذون، أم ال؟

ثالثا: إذا أرادت هي أن تطلق نفسها منه هل يصح أن يكون شفويا أو موثقا 
عند املأذون؟ وهل للزوج أن يردها إليه بعد ذلك يف خالل مدة العدة بعد الطلقة 

األوىل أو الثانية؟ وهل يصح أن تكون تلك الرجعة شفويا أو موثقة عند املأذون؟

رابعا: إذا طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثالثة عىل اإلبراء هل يعترب ذلك 
املأذون؟  بائنا، أم ال؟ وهل يصح أن يكون شفويا أم ال بد من إجرائه عند  طالقا 

وهل حتل له بعد ذلك، أم يشرتط أن يكون هناك عقد زواج جديد بمهر جديد؟

خامسا: إذا أجري العقد اجلديد بيد املأذون، فهل يسقط حقها يف العصمة 
وتكون مع الزوج فقط يطلقها متى شاء وكيف شاء؟

جيب  التي  واإلجراءات  النصوص  وبيان  رشعا  ذلك  بيان  السائل  وطلب 
عملها والتي جيب أن تتخذ صيانة حلق الزوجة.

اجلواب
املنصوص عليه فقها أنه جيوز للزوج أن يفوض أمر الطالق لغريه، ولو كان 
ذلك الغري الزوجة نفسها، ويف هذه احلالة يكون للزوجة أن تطلق نفسها بمشيئة 
نفسها وعىل حسب ما ختتار وفق ما فوضه هلا الزوج من تقييد بزمن أو تعميم يف كل 
األزمان بأن يقول هلا: »طلقي نفسك يف مدة شهر« أو »طلقي نفسك متى شئت«، 
وهي يف هذه احلالة ال متلك تطليق نفسها إال مرة واحدة، وال متلك الزيادة عليها إال 
إذا كان يف عبارة التفويض ما يدل عىل التكرار مثل أن يقول هلا طلقي نفسك كلام 
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شئت ففي هذه احلالة متلك أن تطلق نفسها عدة مرات بحيث أال تزيد يف كل مرة 
عن طلقة واحدة، ويستمر هذا احلق قائام ما مل تكمل طلقات هذا العقد ثالثا سواء 
كان صدور هذا الطالق من الزوج أو من الزوجة التي فوض هلا أمر الطالق، وأن 
التفويض الصادر من الزوج لزوجته ال يزول به حقه يف أن يطلقها بنفسه كام هو 
ثابت بذلك رشعا وقانونا، وإذا طلقت نفسها منه فله أن يراجعها ما دامت يف عدته 
سواء كان الطالق األول أو الثاين شفهيا أو عند املأذون، فإذا خرجت من عدته يف 
بعد  أما  بإذهنا ورضاها.  بعقد ومهر جديدين  له حق يف مراجعتها إال  فليس  أهيام 
الطالق الثالث الصادر منها فإهنا تبني منه بينونة كربى ال حيق له أن يتزوجها إال إذا 
تزوجت بآخر زواجا صحيحا ويدخل هبا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها 
أو من  الزوج  كان من  والطالق سواء  منه رشعا،  يموت عنها وتنقيض عدهتا  أو 
الزوجة املفوضة، جيوز أن يكون شفهيا أو حمررا عند املأذون ولكن ملنع املنازعات 
التي تثار بينهام إثباتا لوقوعه من أهيام ونفيه من اآلخر، يلزم أن يكون موثقا لدى 
املأذون حفاظا حلقهام معا ومنعا من إطالة املنازعات فضال عن أن القانون 25 لسنة 
1929 املعدل بالقانون 100 لسنة 1985 قد أوجب عىل املطلق أن يثبت طالقه 
عند املأذون، وأن يعلم به زوجته وإال تعرض للعقاب املبني به حفاظا وصيانة حلق 
أن  عليها  زوجها  وحقوق  حلقوقها  وحفظا  صيانة  عليها  جيب  فكذلك  الزوجة، 
تثبت طالقها عند املأذون خروجا من كل ما ال حتمد عقباه. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ت
� �ل��ط�لا �ت ا

ب ��ب
و�ت����

�لل�ت��ب رط ا �ب��ك�ا� �ب���ث
املبـــــادئ

1- تفويض الطالق للمرأة يف وقت العقد إذا ابتدأت املرأة باإلجياب يصح النكاح 
ويلزم الرشط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطالق 

إليها أو لغريها بخالف ماذا كان اإلجياب منه أواًل.
2- إذا كان التفوي�ض يف أثن�اء عق�د الن�كاح ومل يقيد بلفظ: "متى ش�ئت" أو "كلام 
ش�ئت" فإهنا متلك الطالق متى ش�اءت مرة واحدة وال يقترص عىل جملس العقد 

وال يعطى حكم التفويض املستقل.
3- إذا كان التفوي�ض بع�د الزواج مطلقا غري مقيد بقيد وال عاما فال متلك الطالق 

إال مرة واحدة يف املجلس فقط.

الســـــؤال
يف  »وكلتك  شهود:  بحرضة  الرشيد  ألبيها  قالت  بالغ  بكر  امرأة  يف  سئل 
وتكون  ومؤجلة،  حالة  ذهبا  بنيتو  ثالثني  بصداق  الرشيد  البالغ  بفالن  تزوجيي 
عصمتي بيدك«، فقبل منها الوكالة، وزوجها للرجل املذكور بقوله له: »زوجتك 
بنتي فالنة البكر البالغ بإذهنا يل يف العقد عىل صداق ثالثني بنيتو ذهبا حالة ومؤجلة 
وعصمتها بيدي«، فقبل الزوج منه الزواج لنفسه بقوله: »قبلت منك زواجها لنفيس 
عىل الصداق املذكور وعصمتها بيدك«، وكان ذلك بحرضة شهود، والزوج أمي. 
أراده؟  إن  الطالق  كيفية  وما  متى شاء؟  يطلقها  أن  العقد ولألب  فهل يصح هذا 

أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 234 سجل: 2 بتاريخ: 20/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
قالوا: إذا بدأت املرأة باإلجياب، وكان فيه رشط أن تكون عصمتها بيدها، 
وقبل الزوج النكاح عىل ذلك الرشط صح النكاح، ولزم الرشط، بخالف ما إذا 
أوجب الزوج مع الرشط، وقبلت املرأة فإن الرشط يلغو حينئذ، وقالوا: »إن بطالن 
الرشط يف الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد، فإذا قبلت 
الزوجة مع ذكر الرشط كأهنا أعطت تلك العصمة لنفسها عند متام العقد، وهي ال 
الرشط  فإن  بالرشط،  الزوج  بدأت وأجاب  إذا  ما  بالرضورة بخالف  ذلك  متلك 
فيلزم،  حقيقة  يملكه  ما  ملكها  قد  الزوج  ويكون  العقد،  متام  بعد  وقع  قد  يكون 
الوكيل  الزوجة؛ ألن  نفس  كأنه صادر عن  احلادثة  الوكيل يف هذه  وما صدر من 
سفري ومعرب، وقد أوجب أوال مع الرشط وقبل الزوج معه فيلزم، وقول الوكيل: 
»وعصمتها بيدي«، وقول الزوج: »وعصمتها بيدك« بمنزلة قول كل منهام عىل أن 
تكون عصمتها بيد فالن، فالعقد صحيح، والرشط الزم، ثم قالوا: إذا قال الزوج 
لزوجته: عصمتك بيدك، أو اختاري نفسك، ومل يقل: تطلقي نفسك متى شئت، 
أو كلام شئت، ونحو ذلك، صح التفويض، واقترص احلق هلا يف التطليق عىل جملسه، 
السابق يف مثل  تعليلهم  نفسها، ويقتيض  أن تطلق  املجلس مل يكن هلا  انقىض  فإذا 
حادثتنا أن متليك العصمة حصل بعد العقد، فيكون حكمه حكم التفويض الذي 
ذكروه، وعىل ذلك فال يكون لوالد الزوجة يف حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء بعد 
انقضاء جملس العقد؛ ألن كال من الزوج والوالد مل يقل: »يطلقها متى شاء«، ومل 
نطلع عىل كالم هلم يف مثل حادثتنا، ولكن لو أعطينا الرشط الواقع يف العقد حكم 
التفويض الواقع بعده بناء عىل ما يفهم من كالمهم ألصبح الرشط لغوا، ولكان 
ذلك خمالفا ملقصد املتعاقدين بالرضورة، فإن الزوجة إنام رشطت متليك العصمة 
لوالدها ألجل أن تتخلص من مضايقة زوجها هلا بعد الدخول أو قبله لو عرض 
شقاق بينهام، والزوج قبل ذلك عىل أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد يف مستقبل 



- 72 -

بنصف  يلزم  حتى  العقد  جملس  يف  ذلك  له  يكون  أن  ال  ذلك،  له  عنَّ  إذا  الزمان 
تقول  أن  بمنزلة  هذا  يكون  بل  بيشء؛  يتمتع  أن  بدون  منه  انرصافه  قبل  الصداق 
الزوجة: »وكلتك يف أن تعقد نكاحي، ولك أن تطلقني يف احلال«، ويقول الزوج: 
اهلزء  من  وهو  املجلس«،  من  قيامنا  قبل  عصمتها  تفصم  أن  ولك  ذلك،  »قبلت 
بمكان، وال يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل، وقد جاء يف كالمهم يف حكم حادثة 
أخرى ما يسرتشد منه عىل احلكم يف حادثتنا، وذلك أهنم قالوا: »إذا خافت الزوجة 
عند نكاح املحلل أن ال يطلقها« فاحليلة أن تقول زوجت نفيس منك عىل أن تكون 
ذلك  صحة  يقيدوا  ومل  اجلديد،  الزوج  تعنت  من  هبذا  فتتخلص  بيدي،  عصمتي 
بكلام  التقييد  بعضهم  عبارات  يف  وجاء  شئت«،  متى  نفيس  »أطلق  تقول:  بأن  هلا 
شاءت، فالذي أطلق العبارة راعى بال ريب أن جمرد االشرتاط كاٍف يف أن متلك 
كلام  أو  متى شئت،  تقول:  أن  بدون  احلل  يتم  الدخول حتى  بعد  ما  إىل  عصمتها 
شئت، وهذا هو الذي أذهب إليه يف حادثتنا أوال؛ ألن عدم ذكر هذا القيد وهو: 
»يطلقها متى شاء« ليس بيشء؛ ألن الرشط نفسه ال تكون له فائدة تفعل إال معه، 

فهو إنام ترك؛ ألنه مفهوم بالبدهية والتعارف الذي ال يرتاب فيه.

وثانيا ألن النكاح وقع مقيدا به، فكأن كال منهام قال: »إن النكاح باٍق ما 
بقي الرشط، فال نكاح بدونه، فالرشط دائم بدوام النكاح، وذلك يساوي الترصيح 

بالتطليق متى شاء.

بني  التسوية  يقتيض  ال  النكاح«  بعد  وقع  الرشط  »إن  قوهلم:  ألن  وثالثا: 
استقالال كان  إذا ذكر  التفويض  التي ذكروها؛ ألن  التفويض  احلالة، وحالة  هذه 
ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن عىل النكاح، كأن الزوج عنَّ له أن يطلق 
فأراد أن يكون الطالق بيد زوجته حتى ال يكون مبارشا له، وهذا أمر متعارف عند 
الناس، فهو صورة من صور الطالق غري أهنا معلقة عىل إرادة شخص آخر، وال 
أكثر من  امتداده إىل  بلفظ يدل عىل  ما مل يرصح  باملجلس  يتحدد  ريب يف أن هذا 
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ذلك، أما يف حادثتنا، فالبعدية تقديرية، كأهنا مسألة من مسائل االقتضاء، فإنه ملا 
قال: »قبلت، وعصمتها بيدك« فقد وقع متام العقد مع الرشط، لكن يقدر أن النكاح 
تم، ثم كان التمليك، فالرشط وقع يف ضمن العقد، فيكون له حكم العقد قصورا 
وامتدادا، وال يمكن أن يعطى حكم التفويض املستقل، وهذا هو الذي يمكن أن 
تصان به األحكام الرشعية عن العبث، فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء 
مرة واحدة وال يتكرر، وأما صيغة الطالق فهي أن يقول: »طلقتها وأبنتها« مثال 
من ألفاظ الطالق املعروفة، وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه؛ ألنه ال 
بالرضورة.  للوالد طالقها متى شاء  أن يكون  إال  العصمة  يفهم من رشط متليك 

واهلل أعلم.
J





�ع��ت �كر���لب �م ا ح��ك�ا
أ
����ب ا
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و�ب و�لث�ت��ت��ت �����ل����ت��ت  �ب�د
�ع��ت ����لب

املبـــــادئ
1- الرجعة ال تتوقف رشعا عىل كتابتها يف وثيقة رسمية.

الســـــؤال
سئل: ما رأيكم -دام فضلكم- فيام يأيت:

بذلك، وأخريا رددهتا  واستخرجت شهادة طالق رسمية  طلقت زوجتي 
بيني وبينها وأمام شاهدين إىل عصمتي بقويل هلا: »رددتك إىل عصمتي«، فهل جيوز 
ذلك رشعا دون إخراج قسيمة رسمية؟ مع العلم بأن هذه هي أول طلقة هلا رجعية.

اجلواب
كتابتها  تتوقف رشعا عىل  الرجعة ال  بأن  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
يف وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته املطلقة منه طالقا رجعيا وهي يف العدة 
كانت الرجعة صحيحة رشعا، ولو مل يكتب هبا وثيقة رسمية. وهبذا علم اجلواب 

عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 95 سجل: 44 بتاريخ: 11/ 9/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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و� ع���ل�ت�� �ل���ل�ع��ت�� �ل�ل������������ب ��ت ا وحب �ع��ت �ب �مرا���لب
املبـــــادئ

1 - لي�س للقيم مراجعة زوجة حمجوره املطلق�ة رجعيا وإنام تكون رجعتها بالفعل 
من املحجور عليه نفسه يف العدة.

2 - إذا كان الط�الق رجعي�ا وانقض�ت عدهت�ا أو بائنا فال جيوز للقي�م تزوجيه وإنام 
يكون ذلك لوليه.

الســـــؤال
إجابتها رشعا عن  لفضيلتكم، وترجو  بتقديم هذا  السائلة  سئل: تترشف 
هذا السؤال: هل جيوز للقيم عىل املحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه 
كان قد طلقها طلقة واحدة قبيل احلجر عليه أمام املحكمة وهو سليم العقل، أم ال؟ 

وختاما اقبلوا فائق االحرتام.
اجلواب

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. اطلعنا عىل هذا 
السؤال، ونفيد أنه ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة املحجور عليه للعته 
التي طلقها قبل عتهه: ال بطريق الرجعة الرشعية إذا كانت مطلقة طالقا رجعيا وال 
تزال يف العدة، وإنام مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذي تكون به 
الرجعة رشعا فقط عىل ما يظهر رجحانه من كالم الفقهاء، وال بطريق عقد جديد 
أو رجعيا وانقضت عدهتا، وإنام يكون ردها  بينونة صغرى  بائنا  إن كانت مطلقة 
هبذا الطريق ملن له والية تزويج املحجور عليه، فإذا كان القيم هو الويل األقرب 
يف التزويج كان له أن يتوىل عقد زواجها من املحجور عليه، ويثبت له ردها هبذا 
الطريق من حيث إنه ويل ال من حيث إنه قيم. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث 

كان احلال كام ذكرته. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 340 سجل: 44 بتاريخ: 16/ 12/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��ت�� ����ب�� �ت�����ت��ط  و��ب �ل�ل����ط����ت �ب���ب��ت��بو�ب��ت �ب � ا را
��ت اأ

 

���ا �ع���ت �ت �مرا���لب
���ل��ت�� ��ب

املبـــــادئ
1- إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك س�قط حقه يف 

الرجعة.

الســـــؤال
 4 يف  رجعيا  طالقا  زوجها  طلقها  امرأة  يف  فضلكم  دام  قولكم  ما  سئل: 
سبتمرب سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب احلكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم 
احليض ثالث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمرب سنة 1937، وطلب حتليفها اليمني 
فحلفت يف 16 مارس سنة 1938 بأهنا مل تَر دَم احليض إال مرة واحدة من تاريخ 
الطالق إىل اآلن، ويوم حلف اليمني 16 مارس سنة 1938، ثم راجعها مطلقها 
أم أن عدهتا  الرجعة صحيحة؟  إبريل سنة 1938. فهل  بإشهاد رسمي يف يوم 9 

انقضت؟ أفتونا أثابكم اهلل.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أننا مل نجد للفقهاء بعد البحث نصا رصحيا 
يف هذه احلادثة، والذي يظهر لنا من كالمهم أن دعوى املطلق املذكور انقضاء عدة 
مطلقته برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره عىل نفسه 
بأهنا صارت بائنة منه، وأنه سقط حقه يف الرجعة، فيعامل هبذا اإلقرار؛ ألنه إقرار 
عىل نفسه بالبينونة وبسقوط حقه يف الرجعة، وإقراره عىل نفسه صحيح، وحينئذ 

* فتوى رقم: 291 سجل: 45 بتاريخ: 30/ 5/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فال تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره عىل نفسه -يراجع صفحة 208 من 
اجلزء الرابع وصفحة 25 من اجلزء السادس من كتاب املبسوط للرسخيس ويراجع 
باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول املصنف: »فإن خال هبا وأغلق بابا أو 
أرخى سرتا وقال مل أجامعها ثم طلقها مل يملك الرجعة«.- فإن من دقق النظر يف 
هذه املراجع يتبني له صحة ما ذكرناه. هذا ما ظهر لنا وبه يعلم اجلواب عن السؤال 

حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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�ع��ت �كر���لب �ت ا �ا �لث�ب �ت اأ
�ت ��ب

ح�د ل� �ت�ك�ل��ب �لوا �ت ا د ���ا ����ث
املبـــــادئ

1 - ش�هادة الواحد غري كافية يف إثب�ات الرجعة رشعا وقانونا إال إذا تأكدت بخط 
ال�زوج بإق�راره هبا ويثبت أن هذا اإلق�رار كان يف العدة وثب�وت الرجعة هنا يكون 

باإلقرار ال بشهادة الواحد.

الســـــؤال
طلبت حكومة السودان الرأي فيام إذا كانت شهادة الواحد تكفي يف إثبات 

الرجعة أم ال.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب سعادتكم ملحكمة مرص العليا الرشعية، وعىل ما معه من 
إثبات الرجعة رشعا وال  الواحد ال تكفي يف  األوراق، ونفيد بأن شهادة الشاهد 
بظاهر  الذي  أن االعرتاف  األمر كام جاء بجواب سعادتكم من  قانونا، وإذا كان 
إشهاد الطالق الصادر من املطّلق بتاريخ 23 حمرم سنة 1342 املوافق 5 سبتمرب 
سنة 1923 هو بخط الزوج متاما كفى هذا االعرتاف يف إثبات الرجعة ما مل يتبني 
أنه حصل بعد انقضاء عدة املطلقة بوضع احلمل، وال يتصور انقضاؤها باحليض؛ 
1923 فليس   /9 ألن االعرتاف بالرجعة يف 10 صفر سنة 1342 املوافق 21/ 
بعد  كوامل  بثالث حيض  العدة  انقضاء  مدة حتتمل  االعرتاف  وهذا  الطالق  بني 
الطالق. وهذا كله ما مل ينازع أحد من ذوي الشأن يف حصول هذا االعرتاف ومل 
ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فال بد من 

صدور حكم يقتيض حصول هذه الرجعة يف العدة. وتفضلوا وافر االحرتام.

* فتوى رقم: 109 سجل: 55 بتاريخ: 22/ 2/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ت �ل�ع�د ء ا ���ا �لب��ت �ع�ت و�ب�ع�د ا �كر���لب ت ا
� �ل��ط�لا �ت ا

ر�ت ��ب ���ث �ل�ل���ع�ا ا
املبـــــادئ

1 - الطالق الرجعي إذا أعقبه معارشة قبل انقضاء العدة فإهنا ترفع الطالق وتعترب 
هبا املطلقة زوجة له.

2- معارشة الرجل ملطلقته رجعيا بعد انقضاء عدهتا حرام وجيب التفريق بينهام.

الســـــؤال
طلق زوجته وأعلنها بالطالق يف غري حمل إقامتها، واستمر يعارشها معارشة 

األزواج مع وقوع الطالق الذي ال تعلم بحصوله. فام حكم الرشع يف ذلك؟

اجلواب
الطالق الذي أوقعه الزوج إن كان رجعيا فمعارشته لزوجته بعده إذا كانت 
قبل انقضاء عدهتا منه رشعا كانت رجعة، ولو مل تعلم بالطالق، وإذا كانت بعد 

انقضائها كانت معارشة حمرمة وجيب التفريق بينهام رشعا. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 242 سجل: 67 بتاريخ: 20/ 5/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



�ت �ل�ع�د �م ا ح��ك�ا
أ
����ب ا
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�ت�����ت
آ
�ت ال� ع�د

املبـــــادئ
1- يؤخذ بقول املرأة يف انقطاع حيضها إذا كانت قد بلغت س�ن اليأس وهو مخس 

ومخسون سنة.
2- إذا كان الدم منقطعا قبل مدة اإلياس ثم متت مدة اإلياس وطلقها زوجها حيكم 

بإياسها وتعتد بثالثة أشهر.

الســـــؤال
سئل يف امرأة متزوجة وهي من ذوات احليض، ثم انقطع حيضها من نحو 
سنة وزيادة، وصارت آيسة من احليض لبلوغ عمرها مخسا ومخسني سنة، ثم طلقت 
من نحو أربعة أشهر. واآلن تريد التزوج بغريه، فهل واحلالة هذه تصدق بقوهلا إهنا 

بلغت السن املذكور، ويسوغ هلا التزوج بغري الزوج املذكور؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصحوا بأنه يؤخذ بقوهلا إهنا بلغت سن اليأس وهو مخس ومخسون سنة، 
زوجها  وطلقها  اإلياس  مدة  متت  ثم  اإلياس  مدة  قبل  منقطعا  الدم  كان  إذا  وأنه 
حيكم بإياسها وتعتد بثالثة أشهر، وحيث بلغت هذه املرأة ذلك السن، وكان الدم 
منقطعا قبل مدة اإلياس، ثم متت مدته، وحصل ذلك الطالق فإنه حيكم بإياسها 

وتعتد باألشهر، وبعدها يسوغ هلا التزوج. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 93 سجل: 3 بتاريخ: 11/ 2/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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م�ت �ل�دب �ت �م��ط���ل��ت��ت ا ع�د
املبـــــادئ
1- ال عدة عىل مطلقة غري املسلم عىل األصح.

الســـــؤال
قاض  يد  عىل  ثالثا  طالقا  املسيحية  زوجته  طلق  مسيحي  رجل  يف  سئل 

رشعي. هل جتب العدة، أم ال عىل األصح؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أنه ال جتب العدة عىل مطلقة غري املسلم عىل 
األصح كام يؤخذ ذلك مما ذكره يف رد املحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أمريية 

سنة 1286.

J

* فتوى رقم: 10 سجل: 15 بتاريخ: 12/ 11/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ب
�ك����ت����  �ب�ا

�ل�ل����ط���ل��ت��ت �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- الق�ول ق�ول املطلق فيام هو حقه وحق الرشع، والق�ول قول املطلقة يف العدة ما 
دامت املدة حمتملة.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق امرأته طالقا ثالثا، وقيد ذلك يف دفرت املأذون من مدة 
أن  املطلق  الرجل  هذا  أراد  وملا  العدة،  انقضت  فيها  وبالطبع  تقريبا،  شهور  مخسة 
يتزوج بنت أخت املطلقة ألمها، وعلمت بذلك املطلقة حصل عندها زعل ونفور 
وإرضارا  انتقاما  وذلك  عدهتا؛  بانقضاء  إقرارها  عدم  إىل  ذلك  أدى  شديد  وغيظ 
بمطلقها وببنت أختها. أيف هذه احلالة جيوز للرجل املطلق أن يتزوج ببنت أخت 
الرتبص  إنه مىض عليها مدة  تقر؟ حيث  مل  أم  العدة  بانقضاء  أقرت  مطلقته سواء 

بالعدة. أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أنه قال يف رد املحتار بصحيفة 925 جزء ثان 
طبعة أمريية سنة 1286: »ويف فتح القدير إذا قال الزوج: أخربتني بأن عدهتا قد 
انقضت. فإن كانت يف مدة ال تنقيض يف مثلها ال يقبل قوله وال قوهلا إال إن تبني 
كانت يف  ولو  قوهلا،  يقبل  فحينئذ  اخللق،  إسقاط سقط مستبني  ما هو حمتمل من 
مدة حتتمله فكذبته مل تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها؛ ألنه أمر ديني يقبل قوله 
فيام هو حقه وحق  بقدر اإلمكان: بخربه  يعمل بخربهيام  أنه  فاحلاصل  اه�،  فيه«. 
الرشع، وبخربها يف حقها من وجوب النفقة والسكنى. اه�. واملسألة مفروضة يف 

* فتوى رقم: 12 سجل: 15 بتاريخ: 14/ 11/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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االختالف مع زوجها الذي طلقها«. ومن ذلك يعلم أنه جيوز رشعا هلذا الرجل 
-واحلال ما ذكر- أن يتزوج بنت أخت مطلقته متى كانت املطلقة أخربت بانقضاء 
ذلك.  بعد  عدهتا  بانقضاء  إقرارها  عدم  ذلك  من  يمنع  وال  حتتمله،  واملدة  عدهتا 
وباجلملة القوُل قول املطلق فيام هو حقه وحق الرشع، والقول قوهلا فيام هو حقها 

عىل وجه ما ذكر.

J
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ب
�ك����ت����  �ب�ا

�ت �ل�ع�د ء ا �ا �ب�ل��ت���صب �ت ا
��ب ��ب ��ت�لا ��ب ال�

املبـــــادئ
1 - إذا اختل�ف الرج�ل وامل�رأة يف انقض�اء عدهت�ا يعمل بخربهيام بق�در اإلمكان، 

بخربه فيام هو حقه وحق الرشع، وبخربها يف حقها من وجوب النفقة والسكنى.
الســـــؤال

من  أخت  املرأة  وهلذه  ثالثا،  وطلقها  بامرأة  متزوجا  كان  رجل  يف  سئل 
الرضاع، ويريد املطلق أن يتزوج بأختها املذكورة، وقد اختلفت املطلقة مع مطلقها 
يف انقضاء عدهتا منه، ومىض عىل ذلك مدة حتتمل مضيها وهي ثالثة أشهر تقريبا، 
وهي تكذبه يف امليض، وهو يدعي أن عدهتا انقضت، مع العلم بأن املطلقة املذكورة 
من ذوات احليض، فهل يكون القول قوله بالنسبة حلل اإلقدام عىل تزوج أختها، 
والسكنى؛ عمال  النفقة  العدة من وجوب  لبقاء  بالنسبة  نفسها  هلا يف حق  والقول 

بخربهيام بقدر اإلمكان، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.
اجلواب

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف رشح الدر قبل فصل يف احلداد ما 
نصه: »كذبته يف مدة حتتمله مل تسقط نفقتها، وله نكاح أختها؛ عمال بخربهيام بقدر 
اإلمكان«. اه�. ويف رد املحتار ما نصه: »ويف فتح القدير: إذا قال الزوج: أخربتني 
بأن عدهتا قد انقضت، فإن كانت يف مدة ال تنقيض يف مثلها ال يقبل قوله، وال قوهلا 
إال إن تبني ما هو حمتمل من إسقاط سقط متبني اخللق، فحينئذ يقبل قوهلا. ولو كان 
يف مدة حتتمله فكذبته مل تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها؛ ألنه أمر ديني يقبل 
حقه  هو  فيام  بخربه  اإلمكان،  بقدر  بخربهيام  يعمل  أنه  فاحلاصل  اه�،  فيه«.  قوله 

وحق الرشع، وبخربها يف حقها من وجوب النفقة والسكنى.
* فتوى رقم: 264 سجل: 17 بتاريخ: 24/ 9/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ت �ل�ل���ع��ت�د و�ب ا �ب���ث
املبـــــادئ

1- ال خت�رج معت�دة الط�الق رجعي�ا كان أو بائنا م�ن بيتها إال ل�رضورة بحيث لو 
خرجت إىل مس�كن آخ�ر بغري إذن الزوج وبال رضورة تكون ناش�زة وال تس�تحق 

النفقة.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالرباءة. فهل جيوز له أن حيجزها يف 

بيته حتى تفي عدهتا أم ال؟ أفتوا باجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أن املطلقة تعتد يف 
البيت املضاف إىل الزوجني بالسكنى قبل التفرقة، وإن طلقت وهي يف غري مسكنها 
عادت إليه فورا، وال خترج منه إال أن يصري إخراجها أو ينهدم أو خيشى اهندامه 
يشاء  حيث  إىل  الطالق  معتدة  فتنتقل  املسكن  كراء  جتد  ال  أو  املرأة  مال  تلف  أو 
الزوج، وال خترج معتدة الطالق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إال لرضورة، بحيث 
لو خرجت إىل مسكن آخر بغري إذن الزوج وبال رضورة تكون ناشزة، وال تستحق 

النفقة، فهي والزوجة يف حكم الطاعة والنشوز سواء ما دامت يف العدة.

* فتوى رقم: 138 سجل: 18 بتاريخ: 17/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ت �ل�ع�د  ا
أ
ا ����ب�د

املبـــــادئ
1 - تب�دأ الع�دة بعد الطالق يف النكاح الصحيح وبع�د تفريق احلاكم أو املتاركة يف 

النكاح الفاسد وبعد املوت فورا.
2 - تنق�يض الع�دة ول�و مل تعلم املرأة بالط�الق أو املوت حتى ل�و بلغها الطالق أو 

موت زوجها بعد ميض مدة العدتني فقد حلت لألزواج.
3 - لو أقر الزوج بطالقها منذ زمان ماض ومل تقم عليه بينة فالعدة تعترب من وقت 

اإلقرار ال من الوقت املسند إليه.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق زوجته ثالثا عىل يد مأذون رشعي حال غياهبا، ثم حفظ 
قسيمته، ومل يرسل الثانية للزوجة املطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطالق 
فمتى يقع عليها، هل عند علمها بالطالق أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفرت 

املأذون الرشعي؟ هذا ما أريد االستفسار عنه وإين أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.

اجلواب
األحوال  كتاب  من   321 باملادة  قال  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
تفريق  وبعد  الصحيح،  النكاح  يف  الطالق  بعد  العدة  »مبدأ  نصه:  ما  الشخصية 
احلاكم أو املتاركة يف النكاح الفاسد وبعد املوت فورا، وتنقيض العدة ولو مل تعلم 
مدة  ميض  بعد  زوجها  موت  أو  الطالق  بلغها  لو  حتى  املوت  أو  بالطالق  املرأة 
تقم  ومل  زمان ماض،  منذ  بطالقها  الزوج  أقر  ولو  لألزواج،  فقد حلت  العدتني، 

* فتوى رقم: 176 سجل: 18 بتاريخ: 8/ 3/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عليه بينة فالعدة تعترب من وقت اإلقرار؛ ال من الوقت املسند إليه، وللمرأة النفقة 
إن كذبته، وال نفقة هلا إن صدقته، وكان الزمن املسند إليه الطالق قد استغرق مدة 
العدة فإن مل يستغرق جتب ملا بقي«)1(. اه�. ومن ذلك يعلم احلكم يف حادثة السؤال.

J

)1( صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص يف املادة )5 مكررا( عىل ما يأيت: وترتتب آثار الطالق بالنسبة 
للزوجة من تاريخ علمها به.
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�ت �ت و��ب�ا ع�د
املبـــــادئ

1- معت�دة الوف�اة جيب أن تعتد يف بيتها الذي يضاف إليها بالس�كنى وال خترج منه 
إال لرضورة.

الســـــؤال
تعتد يف بيت زوجها  التي تويف عنها زوجها هل جيب أن  الزوجة  سئل يف 
بعد  من  خترج  أن  هلا  جيوز  أو  بينهام،  الزوجية  قيام  حال  لسكناها  معدا  كان  الذي 
الوفاة رشعا؟ مع العلم بأن املسكن الذي كان يسكنه الزوجان ال يزال مهيئا هبيئة 

رشعية إىل اآلن. نرجو اإلفتاء ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
الوفاة  معتدة  أن  املنصوص عليه رشعا  أن  ونفيد  السؤال  اطلعنا عىل هذا 
جيب عليها أن تعتد يف بيت وجبت فيه، وهو ما يضاف إليها بالسكنى، وال خَترج 
منه إال أن خُترج، أو ينهدم املنزل، أو ختاف اهندامه، أو تلف ماهلا، أو ال جتد كراء 

البيت ... ونحو ذلك من الرضورات، فتخرج ألقرب موضع إليه. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 119 سجل: 20 بتاريخ: 10/ 10/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد إسامعيل الربدييس.
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�ت�����ت
آ
�ت ال� ع�د

املبـــــادئ
1- عدة من بلغت سن اإلياس تنقيض بثالثة أشهر.

الســـــؤال
امرأة طلقت وهي يف سن تسع ومخسني سنة، وليست من ذوات  سئل يف 

احليض، فهل تعترب آيسة، وتنقيض عدهتا بثالثة أشهر أم كيف؟

اجلواب
بثالثة أشهر؛ ألهنا  تنقيض  فإن عدهتا  السؤال،  األمر كام ذكر يف  متى كان 
آيسة حينئذ ملجاوزهتا سن اإلياس عند اجلمهور، وهي مخس ومخسون سنة، وهو 

املختار، وعليه الفتوى.

J

* فتوى رقم: 145 سجل: 22 بتاريخ: 22/ 2/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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������لم
�ل�ل����ط���ل��ت��ت ����ب � �لب�ت��ت ا �ل�ك��ت�ت�ا �ت ا ع�د

املبـــــادئ
1- تعت�د الكتابي�ة املطلقة من مس�لم اتفاقا، س�واء كانت حائال أو حامال، وس�واء 

اعتقدهتا هي أو ال.

الســـــؤال
معارشة  وعارشها  هبا  دخل  أن  وبعد  ذمية،  كتابية  تزوج  مسلم  يف  سئل 
األزواج طلقها، فهل جيب عليها واحلالة هذه أن تعتد منه أم ال؟ أفيدوا اجلواب، 

ولكم الشكر.

اجلواب
عليه:  عابدين  ابن  العالمة  وحاشية  املختار  الدر  ورشحه  التنوير  متن  يف 
الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بني اإلمام وصاحبيه، سواء كانت 

حائال أو حامال، وسواء اعتقدهتا هي أو ال؛ ألن املسلم يعتقده. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 169 سجل: 22 بتاريخ: 17/ 3/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�ت �ت �ل���ل�ع�د ��ت�ل ���د
أ
ا

املبـــــادئ
1- إذا أقرت املرأة بخروجها من العدة يف مدة حتتمله وأقلها س�تون يوما من وقت 

الطالق، فال حق لزوجها يف مراجعتها.

الســـــؤال
قسيمة  بمقتىض  خ.،  ع.  م.  م.  زوج  كانت  ح.  س.  السائل  موكلة  سئل: 
رسمية يف 16 نوفمرب سنة 1919، وبتاريخ أول يونيه سنة 1929 طلقها يف غيبتها 
طلقة رجعية، وقد مىض عىل ذلك نحو الستة أشهر ومل يراجعها، وهي بعد ميض 
اثنني وستني يوما قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام حمكمة إمبابة 

بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه متى أقرت املطلقة رجعيا بانقضاء عدهتا 
بعد ميض مدة حيتمل انقضاء العدة فيها، وأقلها ستون يوما من وقت الطالق، فال 
بالسؤال.  يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان احلال كام ذكر  حق للمطلق يف أن 

واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 72 سجل: 34 بتاريخ: 23/ 11/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��س��ل�ص��ت
أ
�ت ع��ل� ����ب ا �ل�ع�د و�ب ا و��ب

املبـــــادئ
1- جتب العدة عىل الزوجة التي أسلمت وفرق بينها وبني زوجها إلبائه اإلسالم.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم دام فضلكم يف امرأة مسيحية اعتنقت اإلسالم منذ سنة، 
ورفعت دعوى بالتفرقة بينها وبني زوجها املسيحي وحرض هذا الزوج أمام املحكمة 
بالتفرقة  إبريل سنة 1938  بتاريخ 9  املحكمة  املسيحية فحكمت  بديانته  ومتسك 
بينها وبينه؛ إلسالمها حيث إن اإلسالم يفرق بينهام. فهل هذه الزوجة هلا عدة، أم 

ال؟ مع أهنا من ذوات احليض وكانت مدخوال هبا.

اجلواب
كان  إن  املذكورة  املرأة  العدة عىل  أنه جتب  ونفيد  السؤال  اطلعنا عىل هذا 
األمر كام ذكر بالسؤال من أن زوجها كان قد دخل هبا؛ ألهنا بإسالمها قد التزمت 
تنقيح  كتاب  يف  ذلك  عىل  نص  وقد  العدة،  وجوب  منها  التي  اإلسالم  أحكام 
احلامدية بصفحة 56 من اجلزء األول. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 199 سجل: 45 بتاريخ: 28/ 4/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ه�ا �ت و�ب�ع�د �ل�ع�د �ت ا
�ت ��ب �ل�ل���ع��ت�د ����ت ا ��س�ك��ب واأ��ت�ا

املبـــــادئ
1- ن�ص القانون 25 لس�نة 1929 عىل أن الط�الق املقرتن بعدد الثالث ال يقع إال 

واحدة.
2- تبني الزوجة بالطلقة املكملة للثالث من زوجها بينونة كربى، فال حتل له حتى 
تنك�ح زوج�ا غريه، ويدخل هبا دخوال حقيقيا، ثم يطلقه�ا أو يموت عنها وتنقيض 

عدهتا منه.
3- ع�ىل املطلقة أن تعتد يف املس�كن املضاف إليها بالس�كنى وقت الطالق وعليهام 
مع�ا إذا كان الط�الق بائنا أال يلتقيا التق�اء األزواج وأال خيتليا ببعضهام ألهنا أجنبية 
من�ه، ف�إن كان املطلق فاس�قا بحيث خيش�ى منه عليه�ا وجب عليه اخل�روج وترك 

املسكن هلا.

الســـــؤال
سئل: ما رأيكم دام فضلكم يف رجل قال لزوجته -يف حالة غضب ال تأثري 
هلا عىل وعيه-: »هو أنت عىل ذمتي من ساعة ما حللت أكل احلرام دانت خالصة، 
أهنا مل حتلل أكل احلرام، ومع ذلك  ثم ظهر  يا فالن«،  املرأة دي خالصة  أن  أشهد 
تشهدت هي فورا، وملا اتسعت املناقشة قال هلا: »روحي طالقة بالثالثة«، وزادت 
فقال هلا: »أنت طالق  املناقشة  بالتسعني« وزادت حدة  فقال: »أنت طالق  املناقشة 
بالثالثة ال حيلك شيخ وال حيرمك شيخ«، ومل يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه 
أوقع يمينا حلفه منذ ثالثني سنة، وال يدري هل كان واحدا أم بالثالثة، وقد أفتي 
فيه بأن احللف بغري اهلل ال ينعقد يمينا، وهي أم أوالده السبعة، وندم كثريا عىل ذلك. 

* فتوى رقم: 347 سجل: 47 بتاريخ: 25/ 10/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ويريد تلمس أي مستند رشعي إلرجاعها، وهل تساكنه مع احلجب عنه، وليس له 
زوجة غريها، وتسمع صوته، ويسمع صوهتا، إذا مل يوجد فتوى بإرجاعها؟

اجلواب
طالق  »روحي  بقوله:  وقع  قد  أنه  أوال:  ونفيد  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
بأن  القائلني  احلنفية  ومنهم  الفقهاء  مجهور  مذهب  عىل  بالثالث  طالق  بالثالثة« 
صيغة الطالق املقرتن بعدد الثالث يقع هبا طالق ثالث، فبانت هبذه الصيغة بينونة 
من   1929 لسنة   25 رقم  الرشعية  املحاكم  قانون  عليه  جرى  ما  عىل  أما  كربى، 
بائنة منه  به إال طالق واحد فقد صارت  يقع  الثالث ال  بعدد  املقرتن  الطالق  أن 
»وزادت  وقوله:  املناقشة«  »وزادت  قوله:  من  يظهر  ألنه  األخريتني؛  بالصيغتني 
بائنة منه  التأكيد، واخلالصة أهنا صارت  أنه كان يقصد اإلنشاء ال  املناقشة«  حدة 
بينونة كربى عىل مذهب مجهور الفقهاء، وعىل ما جرى عليه قانون املحاكم، فال 
حتل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل هبا دخوال حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت 
عنها وتنقيض عدهتا منه. ثانيا: إن عىل املعتدة من طالق أن تعتد يف املسكن املضاف 
إليها بالسكنى وقت الطالق، وعليهام إذا كان الطالق بائنا كام يف هذه احلادثة أال 
يلتقيا التقاء األزواج، وأال خيتيل هبا؛ ألهنا أجنبية منه، فإن كان الزوج فاسقا بحيث 
أن تسكن  املسكن. هذا، وهلا  هلا  أن خيرج ويرتك  منه عليها، وجب حينئذ  خيشى 
مع مطلقها بعد انقضاء العدة يف مسكن واحد إذا مل يلتقيا التقاء األزواج ومل ختف 
الفتنة بينهام. هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء، وبه يعلم اجلواب عن السؤال متى 

كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.
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��ل��ت�ب حب
أ
�ب�ع�د ال�

أ
د �ب�ا ا �ع��ت�د ال�

املبـــــادئ
1- إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات احليض بائنا يف صحته أو يف مرض موته 
برضاه�ا أو مكره�ا اعتدت عدة الط�الق بإمتام ثالث حيض، أم�ا إذا كان الطالق 
املذكور يف مرض موته طائعا بغري رضاها كان فارا واعتدت بأبعد األجلني من عدة 

الوفاة أو الطالق.

الســـــؤال
سئل: زوجة طلقت من زوجها يف 24 مايو 1939 بإشهاد رسمي طالقا 
ذوات  من  وهي   1939 ديسمرب   18 يف  زوجها  عنها  تويف  ثم  للثالث،  مكمال 
احليض، ومل تر احليض من تاريخ الطالق إىل تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإهنا 

ليست حامال فام عدهتا؟ وهل تعتد عدة الوفاة أم تستأنف العدة باألقراء؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املطلقة بائنا وهي من ذوات احليض تعتد 
باحليض، وال تنتقل عدهتا بوفاة زوجها وهي يف العدة إال إذا كان فارا به، وفراره 
به يكون بأن طلقها بائنا يف مرض موته طائعا بغري رضاها، ففي هذه احلالة تكون 
عدهتا أبعد األجلني من عدة الوفاة وعدة الطالق احتياطيا. ففي حادثتنا إذا كان قد 
طلقها الطالق املذكور يف صحته أو يف مرض موته برضاها أو مكرها كانت عدهتا 
املذكور يف  الطالق  إذا كان  أما  تتم ثالث حيض.  أن  الطالق، فيجب عليها  عدة 
مرض موته طائعا بغري رضاها حتى كان فارا كانت عدهتا أبعد األجلني، فإذا كان 
أشهر  أربعة  قبل ميض  الباقيتني  احليضتني  بأن رأت  الوفاة  األجلني هو عدة  أبعد 

* فتوى رقم: 153 سجل: 48 بتاريخ: 25/ 3/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وعرشة أيام وجب عليها الرتبص إىل متام عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعرشة أيام، 
وإن كانت عدة الطالق أبعد بأن مىض عليها أربعة أشهر وعرشة أيام، ومل تر فيها 
احليضتني الباقيتني وجب عليها الرتبص إىل أن يتم هلا ثالث حيض باحليضة التي 

رأهتا قبل الوفاة.

وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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ول
أ
ت ال�

� �ل��ط�لا �ت ����ب ا �ل�ع�د ء ا ا �لب�ت�د ا
املبـــــادئ

1- تطلي�ق الرج�ل زوجت�ه واح�دة رجعية ث�م أعقبه ص�دور حك�م بالتطليق من 
املحكمة للرضر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطالق األول ما دام الثاين الحقا عليه.

الســـــؤال
سئل: عقد رجل قرانه عىل فتاة بكر يف 17 يناير سنة 1941، ثم دخل هبا يف 
أول أغسطس سنة 1941، ومكث معها مدة سامها خالهلا أنواع التعذيب، ورسق 
منقوالهتا، فرفعت ضده دعوى تفريق للرضر، وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية يف 
13 أكتوبر سنة 1941، واملحكمة حكمت عليه بطالقها منه للرضر يف 14 يناير 
سنة 1942. فهل تبدأ العدة من تاريخ الطالق الرجعي أم من تاريخ الطالق البائن 

الذي حكمت به املحكمة وهو 14 يناير سنة 1942 وهو طالق بائن؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج مل يراجع زوجته 
بعد الطالق الرجعي حتى طلقت من املحكمة طالقا بائنا، فإذا كان احلال كذلك 
وكام ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطالق الرجعي الصادر من الزوج بتاريخ 3 
أكتوبر سنة 1941، وهذا ظاهر من نصوص الرشيعة)1(. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 612 سجل: 51 بتاريخ: 19/ 10/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
من  اخلامسة  املادة  إىل  مكررا   5 املادة  إضافة  عىل  األوىل  مادته  يف  ونص   1979 سنة   44 القانون  صدر   )1(
القانون 25 سنة 1939 جعلت يف فقرهتا الثانية أن آثار الطالق إنام ترتتب بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به.
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ب
�ك����ت����  �ب�ا

�ت ء ع�د �ا �ب�ل��ت���صب ا
املبـــــادئ

1- ي�رى اإلم�ام أبو حنيف�ة أن أقل مدة تص�دق فيها املعتدة م�ع يمينها إذا أخربت 
بانقضاء عدهتا برؤية احليض ثالث مرات كوامل هي ستون يوما من تاريخ الطالق.

الســـــؤال
سألت ز. ح. م. قالت:

طلقني زوجي ب. س. ج. بعد الدخول بعد أن أسلم بتاريخ 28 أكتوبر 
سنة 1946 بإشهاد رقم 850 متتابعة جزء 11 سنة 45/ 1946، وقد صدر منه 
هذا الطالق بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1946 طالقا رجعيا بمقتىض اإلشهاد الصادر 
أكتوبر سنة 1944 رقم 730  املذكور 30  التاريخ  الرشعية يف  أمام حمكمة مرص 
متتابعة جزء 12 متنوع سنة 45/ 1946، وسني اآلن سبعة عرش عاما وقد رأيت 
احليض بعد هذا الطالق ثالث مرات كوامل وطهرت من احليضة الثالثة بتاريخ 3 
يناير سنة 1947. وبتاريخ 5 يناير سنة 1947 راجعني. فهل هذه املراجعة تكون 

صحيحة أم ال بد من عقد ومهر جديدين بموافقتي ورضاي؟

اجلواب
مع  املعتدة  فيها  تصدق  مدة  أقل  أن  واجلواب  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يمينها إذا أخربت بانقضاء عدهتا برؤية احليض ثالث مرات كوامل هي ستون يوما 
من تاريخ الطالق عند اإلمام أيب حنيفة، فإذا كان زوج طالبة االستفتاء قد أسلم 
قبل طالقها ثم طلقها وجبت عليها العدة رشعا رعاية حلقه، وصدقت بيمينها إذا 

* فتوى رقم: 1031 سجل: 56 بتاريخ: 23/ 1/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أخربت بانقضاء عدهتا برؤيتها دم احليض ثالث مرات كوامل يف مدة ستني يوما، 
وتنقيض عدهتا بذلك، فال يملك مراجعتها بعد هذه املدة ويتوقف زواجه هبا عىل 

رضاها واختيارها بعقد ومهر جديدين. واهلل أعلم.

J
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�ت �ل�ل�مر�ت�د �ت ع��ل� ا �ل�ع�د و�ب ا و��ب
املبـــــادئ

1 - جتب العدة عىل املرتدة من زوجها املس�لم، وال جيوز هلا الزواج بآخر ما دامت 
يف العدة، كام أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما مل تعد إىل الدين اإلسالمي.

الســـــؤال
أوىل  طلقة  مطلقة  لسيدة  جيوز  وهل  الرشعية؟  العدة  مدة  هي  ما  سئل: 
واعتنقت  اإلسالمي  الدين  تركت  ولو  العدة،  مدة  استيفاء  قبل  تتزوج  أن  رجعية 

الدين املسيحي أثناء مدة العدة؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن املرأة إذا خرجت عن دين اإلسالم كانت 
مرتدة، واملرتدة خماطبة رشعا بأحكام اإلسالم، وجيب عليها العمل هبا ومنها العدة 
فال يسقط وجوب االعتداد عليها بالردة، وما دامت يف العدة ال جيوز هلا أن تتزوج 
بزوج آخر، فإن أقدمت عىل ذلك كان الزواج باطال رشعا، كام أن زواجها بآخر 
بعد العدة باطل أيضا ما مل تعد إىل الدين اإلسالمي، ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 509 سجل: 59 بتاريخ: 11/ 9/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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��تر�ه�ا
وا�ب �ب�عب �كرب د ا �ا

أ
�ب�ع��ت وا �كرا ح��ك�م ����ب ط����ت ا

املبـــــادئ
1- ال خ�الف ب�ني األئم�ة يف أن أق�ى ما حيل للرج�ل أن جيمعه من النس�اء بعقد 

الزواج هو أربع نسوة.
2- م�ن طل�ق الرابعة ال حيل له الزواج بغريها حت�ى تنقيض عدهتا ولو كان طالقها 

بائنا وذلك عند احلنفية مجيعا واحلنابلة.
3- مذهب الشافعية واملالكية أن ملن طلق زوجته الرابعة طالقا بائنا ولو واحدة أن 

يتزوج اخلامسة قبل أن تنقيض عدة الرابعة النقطاع النكاح بالطالق البائن.
4- من املوانع الرشعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات س�وى الزوجة التي 
يري�د العق�د عليه�ا ولو كان�ت إحداهن مطلقة من�ه طالقا رجعيا أو بائن�ا ما دامت 

عدهتا مل تنقِض بعد.

الســـــؤال
طلب السيد/ وكيل نيابة اخلليفة اإلفادة عام إذا كانت مسألة اعتداد الرجل 
املطلق لزوجته الرابعة جممعا عليها بني املذاهب أم ال؟ وما إذا كان متفقا عليها من 
فقهاء املذهب احلنفي أم خمتلفا عليها بينهم؟ وما هو الرأي الراجح يف هذه املسألة 
يف املذهب احلنفي؟ وعام إذا كان هذا احلظر يف هذا املوضوع معلوما لدى العامة أم 

غري معلوم إال لدى اخلاصة من الناس؟

اجلواب
إن أقى ما حيل للرجل أن جيمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة وال 
يعلم يف هذا خالف بني األئمة. وقد وقع خالف بني األئمة فيمن طلق الرابعة وأراد 

* فتوى رقم: 512 سجل: 74 بتاريخ: 29/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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تنقيض  باخلامسة حتى  التزوج  إنه ال حيل  احلنفية واحلنابلة:  فقال  التزوج بغريها. 
عدة الرابعة ولو كان الطالق بائنا؛ ألن للعدة حكم النكاح القائم من وجه إذ جتب 
أئمة احلنفية.  الولد منه، وهذا هو رأي مجيع  املطلق ويثبت نسب  النفقة عىل  فيها 
أن  بائنا ولو واحدة  الرابعة طالقا  واملالكية: حيل ملن طلق زوجته  الشافعية  وقال 
البائن. هذا  بالطالق  النكاح  الرابعة النقطاع  تنقيض عدة  أن  قبل  يتزوج اخلامسة 
وتوثيق عقود الزواج جيري اآلن عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة الذي يمنع من العقد 
العدة ولو كان  الرابعة يف  الزوجة  ما دامت  الرابعة  اخلامسة ملن طلق زوجته  عىل 
الطالق بائنا وال عذر ألحد يف اجلهل هبذا احلكم، وجيب عىل من مل يعلم به أن خيطر 
املوثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته ليعلم منه احلل واحلرمة. وفضال عن 
ذلك فإن املوثق ال يعقد عقد الزواج إال بعد التثبت من خلو الزوجني من املوانع 
أربع زوجات  الزوج متزوجا  أن يكون  املوانع الرشعية  الرشعية والنظامية، ومن 
سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طالقا رجعيا 

أو بائنا ما دامت عدهتا مل تنقض بعد. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت
�أ �ا �ب�ت �ب����ك�م ��ت���صب ��ت�ا

�ل�عب ت ا
� �ل��ط�لا �ت ا

�ت ��ب �ل�ع�د ء ا ا �لب�ت�د ا
املبـــــادئ

1- عدة املطلقة تبدأ من تاريخ الطالق سواء كان املطلق الزوج أو املحكمة.
2-ع�دة املطلقة تنقيض رشعا إما برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل إذا كانت من 
ذوات احلي�ض، وإما بميض ثالثة أش�هر إذا مل تكن م�ن ذوات احليض بأن كانت مل 
ت�ره أصال إما لصغر، أو لبلوغها س�ن اإلياس، أو مل تكن هل�ا عادة فيه، وإما بوضع 

محلها إن كانت حامال.
3- ال تب�دأ الع�دة يف الط�الق الغي�ايب الصادر م�ن املحكمة إال إذا ص�ار هنائيا بأن 
مضت مدة املعارضة واالستئناف، ومل يعارض فيه، ومل يستأنف أو استؤنف وتأيد.
4- إذا مل ي�رص احلكم بالط�الق هنائيا فال حيوز قوة ال�يشء املحكوم فيه، وال يكون 

الطالق نافذا ترتتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون هنائيا.

الســـــؤال
بناء عىل كتاب مركز املنيا رقم 5097 املؤرخ 15/ 5/ 1957 املطلوب به 
بيان تاريخ انقضاء عدة فوزية ابنة اخلفري النظامي خ. م. املطلقة من زوجها لإلعسار 

طلقة رجعية غيابيا.

اجلواب
إن عدة املطلقة تبدأ من تاريخ الطالق سواء كان املطلق الزوج أو املحكمة، 
وتنقيض رشعا إما برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل إذا كانت من ذوات احليض، 
إما  أصال  تره  مل  كانت  بأن  احليض  ذوات  من  تكن  مل  إذا  أشهر  ثالثة  بميض  وإما 
لصغر، أو لبلوغها سن اإلياس، أو مل تكن هلا عادة فيه، وإما بوضع محلها إن كانت 

* فتوى رقم: 27 سجل: 83 بتاريخ: 27/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حامال، وال تبدأ العدة يف الطالق الغيايب الصادر من املحكمة إال إذا صار هنائيا بأن 
مضت مدة املعارضة واالستئناف، ومل يعارض فيه ومل يستأنف، أو استؤنف وتأيد، 
أما إذا مل يرص احلكم بالطالق هنائيا فال حيوز قوة اليشء املحكوم فيه، وال يكون 

الطالق نافذا ترتتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون هنائيا.

J
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�ل�ل����ط���ل��ت��ت �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- ع�دة املطلقة تنق�يض برؤيتها احليض ثالث مرات كوام�ل إذا كانت من ذوات 
احلي�ض، ف�إن كانت مل ت�ره أصال إما لصغر، أو لبلوغها س�ن اإلياس، أو مل تكن هلا 

عادة فيه فعدهتا ثالثة أشهر، وتنقيض عدة احلامل بوضع احلمل إن كانت حامال.
2- املطلقة نظري اإلبراء من نفقة العدة ال تستحق نفقة عىل مطلقها من تاريخ طالقه 

إياها نظري اإلبراء منها.
3- جت�ب النفقة للمطلقة عىل م�ن جتب نفقتها عليه من حمارمها أيا كان أو غريه من 

تاريخ الطالق نظري اإلبراء من النفقة.
4- ال تصدق املطلقة يف ادعائها انقضاء العدة باحليض ملدة تقل عن ستني يوما.

الســـــؤال
طلب السيد مدير املنوفية:

 1957 سنة   3280 برقم  املقيد   21098 رقم  املديرية  كتاب  عىل  اطلعنا 
إفتاء املطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة م. أ. ر. ابنة األومبايش أ. م. ر. من قوة 
مطايف شبني الكوم املطلقة نظري اإلبراء من زوجها م. ج. ع. بمقتىض اإلشهاد املرفق 
رقم 2 بتاريخ 28 نوفمرب سنة 1957 طالقا أول نظري اإلبراء من مؤخر الصداق 

ونفقة العدة.

اجلواب
إذا  برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل  إما  تنقيض رشعا  املطلقة  إن عدة 
كانت من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أشهر إذا مل تكن من ذوات احليض بأن 

* فتوى رقم: 218 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 1/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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كانت مل تره أصال إما لصغر أو لبلوغها سن اإلياس أو مل تكن هلا عادة فيه، وإما 
بوضع محلها إن كانت حامال، مع مالحظة أن املطلقة نظري اإلبراء من نفقة العدة 
ال تستحق نفقة عىل مطلقها من تاريخ طالقه إياها نظري اإلبراء منها، وجتب نفقتها 
الطالق  تاريخ  من  غريه  أو  كان  أيا  حمارمها  من  عليه  نفقتها  جتب  من  عىل  حينئذ 

املذكور، وال تصدق يف ادعائها انقضاء العدة باحليض ملدة تقل عن ستني يوما.

J
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�ل�ل����ط���ل��ت��ت �ت ا �ت �ب�� ع�د
���ا �لت�ب��ت����ب

املبـــــادئ
1- ع�دة املطلق�ة تنقيض رشعا إما برؤيته�ا احليض ثالث م�رات كوامل إذا كانت 
من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أش�هر من تاريخ الطالق إذا مل تكن من ذوات 

احليض، وإما بوضع محلها إن كانت حامال وقت الطالق.
2-إذا ادع�ت املطلقة انقضاء عدهتا باحليض ثالث م�رات بعد الطالق فال تصدق 

إال بعد ميض ستني يوما من تاريخ الطالق.

الســـــؤال
طلب السيد رئيس جملس مديرية الغربية.

اطلعنا عىل كتاب املجلس رقم 2399 املطلوب بيان تاريخ انتهاء عدة ف. 
بتاريخ 7 فرباير سنة 1957 بمقتىض اإلشهاد  املطلقة طلقة أوىل رجعية  ع. ص. 

رقم 8 لدى مأذون ناحية كفر خزاعل مركز السنطة.

اجلواب
إن  برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل  إما  تنقيض رشعا  املطلقة  إن عدة 
كانت من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أشهر من تاريخ الطالق إذا مل تكن من 
ذوات احليض بأن كانت مل تره أصال أو مل تكن هلا عادة فيه، وإما بوضع محلها إن 
كانت حامال وقت الطالق، وإذا ادعت املطلقة انقضاء عدهتا برؤية احليض ثالث 
مرات كوامل بعد الطالق فال تصدق إال بعد ميض ستني يوما من تاريخ الطالق، 

وهي أقل مدة ترى احلائض فيها احليض ثالث مرات كوامل من تاريخ الطالق.

* فتوى رقم: 14 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 6/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل�ل����ط���ل��ت��ت �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- ع�دة املطلق�ة تنقيض رشعا إما برؤيته�ا احليض ثالث م�رات كوامل إذا كانت 
من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أش�هر من تاريخ الطالق إذا مل تكن من ذوات 

احليض، وإما بوضع محلها إن كانت حامال وقت الطالق.
2-إذا ادع�ت املطلقة انقضاء عدهتا باحليض ثالث م�رات بعد الطالق فال تصدق 

إال بعد ميض ستني يوما من تاريخ الطالق.

الســـــؤال
طلب السيد مدير املنوفية.

 1958 سنة   1333 برقم  املقيد   7597 رقم  املديرية  كتاب  عىل  اطلعنا 
واملطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة نعمة بنت اخلفري النظامي د. ح. س. من كفر 
العرب مركز قويسنا املطلقة من زوجها نظري اإلبراء، كام اطلعنا عىل اإلشهاد رقم 
14 لدى مأذون ناحية أم خنان بتطليق نعمة من زوجها ع. م. ف. طالقا أول نظري 
اإلبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة حتى تنتهي منها رشعا بتاريخ 11 إبريل سنة 

.1958

اجلواب
إذا  برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل  إما  تنقيض رشعا  املطلقة  إن عدة 
كانت من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أشهر من تاريخ الطالق إذا مل تكن من 
ذوات احليض بأن كانت مل تره أصال إما لصغر أو لبلوغها سن اإلياس أو مل تكن 
هلا عادة فيه، وإما بوضع محلها إن كانت حامال وقت الطالق، وإذا ادعت املطلقة 

* فتوى رقم: 15 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 6/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بعد ميض ستني  إال  الطالق فال تصدق  بعد  مرات  باحليض ثالث  انقضاء عدهتا 
يوما من تاريخ الطالق، وهو أقل مدة ممكنة لرؤية احليض ثالث مرات بالنسبة ملن 

هي من ذوات احليض.

J
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�ت �ل�ع�د ء ا �ا �ب�ل��ت���صب ء ا ع�ا د ا
املبـــــادئ

1- ال تص�دق املرأة املطلق�ة بإقرارها بانقضاء عدهتا برؤيته�ا احليض ثالث مرات 
كوامل بعد الطالق إال بعد ميض ستني يوما من تاريخ الطالق.

2- ع�دة املطلق�ة تنقيض رشعا إم�ا برؤيتها احليض ثالث م�رات كوامل من تاريخ 
الطالق إذا كانت من ذوات احليض، وإما بميض ثالثة أش�هر من تاريخ الطالق إذا 

مل تكن من ذوات احليض، وإما بوضع احلمل إذا كانت حامال وقت الطالق.

الســـــؤال
عدة  انقضاء  تاريخ  بيان   6124 رقم  بكتاهبا  املنوفية  أمن  مديرية  طلبت 
عزيزة بنت اخلفري ش. م. س.، وبعد االطالع عىل إشهاد الطالق املتضمن أن عزيزة 
طلقت من زوجها ج. س. طلقة أوىل بائنة عىل الرباءة بتاريخ 9 يونيه سنة 1961 
بمقتىض اإلشهاد رقم 7 لدى مأذون ناحية بخايت مركز شبني الكوم، وعىل حمرض 

البوليس املتضمن أن املطلقة املذكورة رأت احليضة الثالثة يوم 26/ 6/ 1961.

اجلواب
إن عدة املطلقة تنقيض رشعا إما برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل من 
تاريخ  من  أشهر  ثالثة  بميض  وإما  احليض،  ذوات  من  كانت  إذا  الطالق  تاريخ 
إذا كانت حامال وقت  إذا مل تكن من ذوات احليض، وإما بوضع احلمل  الطالق 
ثالث  احليض  برؤيتها  انقضت  عدهتا  أن  يف  املطلقة  تصدق  وال  هذا  الطالق. 
الطالق؛ ألن هذه  تاريخ  يوما من  بعد ميض ستني  الطالق إال  بعد  مرات كوامل 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1961  /8  /14 بتاريخ:   94 سجل:   218 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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املدة هي أقل مدة يمكن أن ترى احليض فيها ثالث مرات، واليوم الذي تطهر فيه 
من احليضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدهتا عىل وجه التحديد، وال يعرف ذلك إال 
من جهتها هي وبإقرارها، وملا كانت املطلقة املذكورة قد قررت بمحرض البوليس 
بتاريخ 13/ 7/ 1961 أن احليضة الثالثة أتتها يوم 26/ 6/ 1961 فتكون املدة 
يوما،  عرش  سبعة  هي  إخبارها  وفق  الثالثة  احليضة  رؤيتها  إىل  الطالق  تاريخ  من 
أقل  إن  إذ  كوامل،  مرات  ثالث  احليض  فيها  املرأة  ترى  أن  يمكن  ال  املدة  وهذه 
1961 ملا سبق بيانه،   /8 تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدهتا هو يوم 9/ 
وعىل ذلك فال تصدق املطلقة املذكورة فيام أخربت به من أهنا رأت احليضة الثالثة 

يف 26/ 6/ 1961.
J
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��� �ت�ا ���ا ال�أ  ع���ل��ت
أ
ب �را

�ت ����ت���� ���ع��ت�د
املبـــــادئ

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

2- م�ن كان�ت من ذوات األقراء ورأت احليض مرة أو مرتني قبل س�ن اإلياس ثم 
بلغت هذه السن فإن عدهتا تتحول إىل األشهر فتستأنفها بثالثة أشهر.

3- يشرتط للحكم باإلياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة.
4- املرأة أمينة يف حق نفسها فيام خترب عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه.

5- ال يعول عىل قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا ، وال يف معرفة احليض 
والعدة؛ ألن ذلك ال يعرف إال من جهة املرأة نفسها كام هو مقرر رشعا.

الســـــؤال
مواليد  من  امرأة  أن   :1963 سنة   323 برقم  املقيد  الطلب  يف  سئل 
ت بأن احليض كان يأتيها كل  9/ 3/ 1907 طلقت يف 3 مارس سنة 1932 وأقرَّ
شهر مرة قبل الطالق، وبعد الطالق بشهر انقطع احليض عنها بعد ذلك، وكشف 
عليها طبيا بتاريخ 4/ 4/ 1963 وجاء يف التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، 
يف  الرشعي  احلكم  عن  اإلفادة  السائل  وطلب  عام.  منذ  عنها  انقطع  احليض  وأن 
احتساب العدة هل تكون باحليض أم باألشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول عىل 

تقرير اخلبري رشعا أم ال؟

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1963  /6  /29 بتاريخ:   100 سجل:   12 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن املطلقة إذا مل تكن حامال وكانت من ذوات احليض 
تعتد برؤية احليض ثالث مرات كوامل، فإذا مل تكن من ذوات احليض بأن كانت 
صغرية أو آيسة -وهي التي انقطعت عادهتا لكرب سنها- فعدهتا ثالثة أشهر كاملة، 
ومن كانت من ذوات األقراء ورأت احليض مرة أو مرتني قبل سن اإلياس ثم بلغت 
هذه السن فإن عدهتا تتحول إىل األشهر فتستأنفها بثالثة أشهر، وسن اإلياس مخس 
ومخسون سنة عند اجلمهور وعليه الفتوى، لكنه يشرتط للحكم باإلياس يف هذه 
الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر يف األصح، وال يشرتط أن  ينقطع عنها  املدة أن 
يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة اإلياس يف األصح حتى لو كان منقطعا قبل 
مدة اإلياس ثم متت مدة اإلياس وطلقها زوجها حيكم بإياسها وتعتد بثالثة أشهر. 
ويف حادثة السؤال ُتقرر املطلقة أهنا كانت ترى احليض كل شهر قبل الطالق ورأته 
مرة بعد الطالق ثم انقطع عنها، فال حيكم بأهنا آيسة وقت الطالق وإن جتاوزت 
اخلمس واخلمسني؛ لعدم حتقق الرشط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة 
أشهر، وإنام طرأ عليها اإلياس وهي معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم 
عنها ستة أشهر، وتبدأ عدهتا باألشهر بعد ذلك، والعربة يف ذلك بإخبارها؛ ألن 
ذلك ال يعرف إال من جهتها، وهي أمينة فيام خترب به يف حق نفسها، وال يعول عىل 
قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كام يف حادثة السؤال، وال يف معرفة 
احليض والعدة؛ ألن ذلك ال يعرف إال من جهة املرأة نفسها كام هو مقرر رشعا. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�������ا ��ت �ب�ل��ب �������ب ���ب
أ
�ت ا

�لل�ت �ت ا ء ع�د �ا �ب�ل��ت���صب ا
املبـــــادئ

1 - تنقيض عدة املطلقة إذا كانت حامال بوضع محلها.
2- من نزل س�قطها مس�تبينا بعض اخللق فإن عدهتا تنقيض به وتكون هنايتها اليوم 

الذي نزل فيه السقط.

الســـــؤال
الطالق  إشهاد  وعىل   ،1965 سنة   169 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املرافقني،   1965  /1 بتاريخ 17/  الدكتور ن. س.  الطبية املحررة من  والشهادة 
إ. طلقت  و.  السيدة ح.  أن  الطبية  والشهادة  الطالق  وإشهاد  الطلب  وقد تضمن 
بتاريخ 7 رمضان  بإشهاد طالق حمرر  اإلبراء  أوىل عىل  أ. طلقة  إ.  م.  من زوجها 
سنة 1384 املوافق 9 يناير سنة 1965 عىل يد املأذون، وبتاريخ 17/ 1/ 1965 

أجهضت بمعرفة الطبيب املختص.

وطلبت السائلة بيان تاريخ انتهاء عدة املطلقة املذكورة.

اجلواب
عىل  الفقهاء  نص  وقد  احلمل،  بوضع  تنتهي  احلامل  عدة  أن  رشعا  املقرر 
أنه ليس بالزم يف اجلنني الذي تنقيض العدة بوضعه أن ينزل حيا، بل تنقيض العدة 
بنزوله ولو كان سقطا ميتا برشط أن يكون متبني اخللقة ولو يف بعض أجزائه، فإن 
العدة، وإذا صح أن  يتبني فيها يشء من خلقة اإلنسان فال تنقيض  كان مضغة ال 

1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /3 * فتوى رقم: 267 سجل: 100 بتاريخ: 20/ 
هريدي.
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هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض اخللق فإن عدهتا تنقيض به وتكون هنايتها 
اليوم الذي نزل فيه السقط.

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

J
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���ا
��ت م�ت وع�د �ل�دب �م��ط���ل��ت��ت ا

املبـــــادئ
1- ال عدة عىل الذمية إذا طلقها زوجها الذمي أو مات عنها عند أيب حنيفة، وجتب 

العدة عليها عند الصاحبني.
2- م�ن قال بوج�وب العدة عىل الذمية يق�ول بوجوب النفق�ة يف مدهتا، ومن قال 

بعدم وجوهبا ال يوجب النفقة.

الســـــؤال
السائل مسيحي ومذهبه  أن  برقم 388 سنة 1965  املقيد  الطلب  تضمن 
بتاريخ  أرثوذكسية  قبطية  ومذهبها  ب.  ع.  ك.  وتزوج  األرثوذكس،  الروم 
15/ 1/ 1939، وطلقها يف إبريل سنة 1964 وحكم لصاحله بالطالق استئنافيا 
بتاريخ 21/ 4/ 1965. وطلب السائل بيان ما إذا كان عىل املطلقة املذكورة عدة 

أم ال.

اجلواب
إذا  أو هيودية  الذمية مسيحية  العدة عىل  اختلف فقهاء احلنفية يف وجوب 
يف  كان  إذا   :É حنيفة  أبو  اإلمام  فقال  حامال،  تكن  ومل  الذمي  زوجها  طلقها 
ديانتهم أنه ال عدة عليها فال جتب عليها العدة؛ ألن العدة فيها معنى العبادة والقربة 
وال يمكن إجياهبا حقا للزوج؛ ألنه ال يعتقد بذلك، وال حقا هلل تعاىل؛ ألهنم غري 
خماطبني بام هو عبادة أو قربة، وقد ُأِمرنا برتكهم وما يدينون. وقال الصاحبان أبو 
يوسف وحممد -رمحهام اهلل تعاىل-: جتب عليها العدة؛ ألن أهل الذمة قد التزموا 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /7  /3 بتاريخ:   100 سجل:   313 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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الذمة، فيجب أن ترسي عليهم أحكامنا. ويرتتب عىل اخلالف يف  بعقد  أحكامنا 
وجوب العدة وعدم وجوهبا فيام ذكر خالف يف وجوب النفقة وعدم وجوهبا، فمن 
قال بوجوب العدة يقول بوجوب النفقة يف مدهتا، ومن قال بعدم وجوهبا ال يوجب 
النفقة، والراجح قول اإلمام وعليه متون الفقه، وقد نقل صاحب تنقيح الفتاوى 
احلامدية عن مجال اإلسالم أنه الصحيح واملعتمد عند فقهاء املذهب، فقد جاء يف 
تنقيح احلامدية: »سئل يف ذمية مات زوجها الذمي عنها وهي غري حامل، ومىض 
عىل موته أربعون يوما وهم ال يعتقدون العدة، فهل ال تعتد إال إذا اعتقدوا ذلك؟ 
اجلواب: نعم ال تعتد إذا اعتقدوا ذلك كام قيد به يف الولواجلية؛ ألمرنا برتكهم وما 
يعتقدون، وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل، قال مجال اإلسالم يف رشحه: وقال 
املحبويب  واعتمده  قوله،  والصحيح  العدة،  عليها  والشافعي:  وحممد  يوسف  أبو 
املطلقة  عىل  العدة  جتب  ال  وإذن  نفتي،  اإلمام  وبقول  اه�.  وغريمها«.  والنسفي 
نفقة عدة. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء  السؤال، وبالتايل ال جتب هلا  يف حادثة 

بالسؤال.

J
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���ا �ب ��ع �م��ط���ل���ت
�أ  �ب�ا

ت
� �ت ����ب ط�لا �ل�ل���ع��ت�د ��س�ك��ب ا
املبـــــادئ

1- إذا بانت املرأة من زوجها صارت أجنبية منه ال حيل له االختالط هبا.
2- املعت�دة م�ن طالق بائن أو من ط�الق رجعي تعتد يف مس�كن الزوجية، إال أنه 
يف حال�ة البينونة جي�ب أن يوجد بينهام حائل منعا للخل�وة إذا كانا بمنزل واحد فال 

يلتقيان التقاء األزواج وال يكون فيه خوف فتنة.
3- بانقضاء عدة البائنة ترتك منزل العدة إىل مسكنها اخلاص هبا أو بأهلها لصريورهتا 

أجنبية عن زوجها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 435 سنة 1965 املتضمن أن السائل طلق 
منها بخمسة أطفال صغار، وكانت  أن رزق  بعد  بينونة كربى  بائنا  زوجته طالقا 
تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطالق إىل مسكن أهلها، ثم عادت 
إىل منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه؛ حرصا عىل رعاية أوالدمها، وطلب بيان 
احلكم الرشعي يف هذه اإلقامة هل حيل للسائل املذكور أن يقيم مع مطلقته املبتوتة 
يف مسكن واحد بحجة رعاية أوالدمها؟ وهل يوجد نص حيرم اجتامعهام بمسكن 

واحد؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن املرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه ال 
حيل له االختالط هبا، ولكنها تعتد يف منزل الزوجية وجيب أن يوجد بينهام حائل 

1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /8 * فتوى رقم: 330 سجل: 100 بتاريخ: 12/ 
هريدي.



- 124 -

منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فال يلتقيان التقاء األزواج وال يكون فيه خوف 
ۡحُصواْ 

َ
تِِهنذَّ َوأ َها ٱنلذَِّبُّ إَِذا َطلذَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنذَّ لِعِدذَّ يُّ

َ
أ فتنة قال تعاىل: }َيٰٓ

تنَِي 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َ َربذَُّكۡمۖ َل ُتۡرُِجوُهنذَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنذَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلذَّ ةَۖ َوٱتذَُّقواْ ٱللذَّ ٱۡلعِدذَّ

ۥۚ َل  ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ِۚ َوَمن َيَتَعدذَّ ُحُدوَد ٱللذَّ َبّيَِنةٖۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللذَّ بَِفِٰحَشةٖ مُّ
ۡسِكُنوُهنذَّ 

َ
ۡمٗرا{ ]الطالق: 1[، وقال تعاىل: } أ

َ
َ ُيِۡدُث َبۡعَد َذٰلَِك أ تَۡدرِي لََعلذَّ ٱللذَّ

ۚ ِإَون ُكنذَّ  َعلَۡيِهنذَّ ِلَُضّيُِقواْ  وُهنذَّ  تَُضٓارُّ َوَل  ّمِن وُۡجِدُكۡم  ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم 
اتُوُهنذَّ  ۡرَضۡعَن لَُكۡم َف َٔ

َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َحۡلَُهنذَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهنذَّ َحتذَّ

َ
ْوَلِٰت َحٖۡل فَأ

ُ
أ

ۡخَرٰى{ 
ُ
أ ۥٓ  َلُ فََسُتِۡضُع  ُتۡم  َتَعاَسۡ بَِمۡعُروٖفۖ ِإَون  بَۡيَنُكم  تَِمُرواْ 

ۡ
َوأ ُجورَُهنذَّ 

ُ
أ

وأمر  بيوهتم،  من  أزواجهم  أن ال خيرجوا  األزواج  اهلل سبحانه  فأمر  ]الطالق: 6[، 

الطلقة  ويتناول  واملبتوتة،  الرجعية  ينتظم  األمر  وهذا  خيرجن،  ال  أن  الزوجات 
األوىل والثالثة، فإذا انقضت عدهتا وجب عليها أن ترتك منزل العدة إىل مسكنها 
باألجانب  املرأة  اختالط  حرمت  قد  اإلسالمية  الرشيعة  ألن  أهلها؛  مسكن  أو 
فُُروَجُهنذَّ  َوَيۡحَفۡظَن  بَۡصٰرِهِنذَّ 

َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  }َوقُل  تعاىل:  قال 

َوَل   ۖ ُجُيوبِِهنذَّ  ٰ َعَ ِبُُمرِهِنذَّ  َوۡلَۡضِۡبَن  ِمۡنَهاۖ  َظَهَر  َما  إِلذَّ  زِينََتُهنذَّ  ُيۡبِديَن  َوَل 
ۡو 

َ
أ ۡبَنآئِِهنذَّ 

َ
أ ۡو 

َ
أ ُبُعوَلِِهنذَّ  َءابَآءِ  ۡو 

َ
أ َءابَآئِِهنذَّ  ۡو 

َ
أ ِلُُعوَلِِهنذَّ  إِلذَّ  زِينََتُهنذَّ  ُيۡبِديَن 

ۡو َما 
َ
ۡو نَِسآئِِهنذَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنذَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهنذَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنذَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنذَّ أ

َ
أ

ِيَن  ۡفِل ٱلذَّ ٱلّطِ وِ 
َ
أ ِمَن ٱلرَِّجاِل  ۡرَبةِ  ٱۡلِ ْوِل 

ُ
أ ٰبِعِنَي َغرۡيِ  ٱلتذَّ وِ 

َ
أ يَۡمُٰنُهنذَّ 

َ
أ َملََكۡت 

ُيۡفِنَي ِمن  َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهنذَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل  ٱلّنَِسآءِۖ  َعۡوَرِٰت   ٰ َعَ َيۡظَهُرواْ  لَۡم 

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلذَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]النور: 31[. 
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللذَّ زِينَتِِهنذَّ

وجاء يف صحيح مسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إياكم والدخول عىل النساء«. فقال 
رجل من األنصار: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو؟ قال: »احلمو املوت«. واحلمو هو 
أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غري املحارم، فإذا كان ذلك يف شأن القريب غري 
املحرم فمن األوىل البعيد األجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيا منها، 
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فعىل السائل أن يبتعد عن مطلقته املبتوتة، وال يصح له رشعا االجتامع هبا والسكن 
معها يف مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدهتا منه خصوصا يف هذا الزمن 
الفساد منترشا، ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه، وأما  فيه  الذي أصبح 
ما قاله من رعاية األطفال فليس مربرا هلذا الصنيع الذي ينكره الرشع، وقد كفل 
والتعليم. ومما  النفقة واحلضانة والرتبية  الرعاية من وجوب  الشارع احلكيم هذه 

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

J
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�ت�����ت
آ
�ت �����ل�ب ال� �ا �لث�ب اأ

املبـــــادئ
1- يشرتط للحكم باإلياس يف سن مخس ومخسني سنة أن ينقطع الدم ستة أشهر.

2- ال يشرتط انقطاع الدم مدة ستة أشهر بعد مدة اإلياس فلو كان متقطعا قبل مدة 
اإلياس ثم متت مدة اإلياس حكم بإياسها واعتدت باألشهر.

3- إذا ق�ررت املطلق�ة أهنا الزالت يف الع�دة وأهنا ترى احليض فال حيكم بإياس�ها 
وقت الطالق وإن جتاوزت سن اإلياس.

4- ال يع�ول ع�ىل قول أهل اخلربة يف معرفة احلي�ض والعدة ألن ذلك ال يعرف إال 
من جهة املرأة نفسها.

الســـــؤال
املتضمن أن رجال طلق  برقم 721 سنة 1967  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
املطلق  الزوج  هذا  تويف  وقد   ،1963  /6  /4 بتاريخ  رجعية  أوىل  طلقة  زوجته 
بتاريخ 22/ 5/ 1964 وأن هذه الزوجة املطلقة رجعيا تطالب بمرياثها يف تركة 
زوجها املتوىف املذكور تأسيًسا عىل أهنا ال تزال يف العدة من ذلك الطالق الرجعي 
وأهنا ترى احليض، وقرر السائل أن هذه املطلقة تبلغ من العمر سبعني سنة ولكن 
ليس هلا شهادة ميالد. وطلب السائل بيان الطريق إلثبات سن اآليسة، وهل يؤخذ 

بقوهلا أو برأي أهل اخلربة؟ وما هو الطريق الرشعي لبيان كوهنا آيسة من عدمه؟

1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /1 * فتوى رقم: 144 سجل: 103 بتاريخ: 27/ 
هريدي.
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اجلواب
اجلمهور  عند  اإلياس مخس ومخسون سنة  أن سن  عليه رشًعا  املنصوص 
وعليه الفتوى، لكنه يشرتط للحكم باإلياس يف هذه املدة أن ينقطع عنها الدم مدة 
طويلة وهي ستة أشهر يف األصح، وال يشرتط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد 
مدة اإلياس يف األصح حتى لو كان منقطًعا قبل مدة اإلياس، ثم متت مدة اإلياس 
وطلقها زوجها بحكم بإياسها وتعتد بثالثة أشهر، ويف حادثة السؤال يقرر السائل 
العدة، وأهنا ترى احليض فال حيكم  الزوجة املطلقة تقرر أهنا ال زالت يف  أن هذه 
الرشط  حتقق  لعدم  سنة؛  واخلمسني  اخلمس  جتاوزت  وإن  الطالق  وقت  بإياسها 
وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر، والعربة يف ذلك بإخبارها؛ ألن 
ذلك ال يعرف إال من جهتها وهي أمينة فيام خترب به يف حق نفسها، وال يعول عىل 
املرأة  قول أهل اخلربة يف معرفة احليض والعدة؛ ألن ذلك ال يعرف إال من جهة 
نفسها كام هو مقرر رشًعا، وقول أهل اخلربة من تقدير السن وإن كان معترًبا عند 
عدم الدليل إال أنه غري معترب يف معرفة احليض والعدة؛ ألن ذلك ال يعرف إال من 

جهة املرأة كام ذكرنا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ء ����ا �لل�ب��ب �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- البائن بينونة كربى ال حتل ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا رشعيا 
ويدخ�ل هب�ا الزوج الثاين دخوال حقيقيا ويطلقها أو يت�وىف عنها وتنقيض عدهتا منه 

رشعا.
2- النفساء ال تصدق يف انقضاء عدهتا يف أقل من مائة عىل األرجح.
3- عدة النفساء إذا كانت من ذوات احليض ثالث حيضات كاملة.

الســـــؤال
أنه طلق زوجته  املتضمن  برقم 71 سنة 1969  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
1968 وهي حامل، وأهنا وضعت محلها   /9 بتاريخ 10/  طالقا مكمال للثالث 
جت بآخر بتاريخ 7/ 11/ 1968، وطلقت منه  بتاريخ 1/ 11/ 1968، وتزوَّ
يف 13/ 11/ 1968، وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/ 1/ 1969. 
وطلب السائل اإلفادة عن حكم زواجه هبا، وهل وقع صحيحا رشعا وقانونا، أم 

أنه غري صحيح؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أن املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها حتى تنقيض عدهتا من 
الزوج  هذا الطالق ثم تتزوج زوجا آخر غريه زواجا صحيحا رشعا ويدخل هبا 
الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، وملا كان 
منه  تنقيض  فإن عدهتا  للثالث وهي حامل  السائل قد طلق زوجته طالقا مكمال 

1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /5 * فتوى رقم: 380 سجل: 103 بتاريخ: 25/ 
هريدي.
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بذلك  فإهنا   1968  /11 بتاريخ 1/  تم  قد  كان وضع محلها  وملا  احلمل،  بوضع 
تكون قد انقضت عدهتا منه وحلَّ هلا التزوج بغريه، ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك 
1968 زواجا صحيحا رشعا ترتتب عليه آثاره الرشعية؛   /11 بآخر بتاريخ 7/ 
ألنه زواج حدث بعد انقضاء عدهتا بالوضع، وال يمنع من صحته نزول دم النفاس 
قد صادف حمله   1968  /11 بتاريخ 13/  هلا  عليها، ويكون طالق هذا األخري 
ووقع صحيحا ترتتب عليه آثاره الرشعية ومنها وجوب اعتدادها بثالث حيض؛ 
ألهنا من ذوات احليض. وقد اختلف فقهاء احلنفية يف املدة التي تصدق فيها املطلقة 
إذا كانت نفساء حني خترب بانقضاء عدهتا عىل أقواٍل أرجُحها قول اإلمام أيب حنيفة 
أهنا ال تصدق يف أقل من مائة يوم يف رواية احلسن عنه، أو مخسة وثامنني يوما يف 
رواية حممد عنه؛ ألنه يثبت النفاس مخسة وعرشين يوما، إذ لو ثبت أقل من ذلك 
الحتاج إىل أن يثبت بعده مخسة عرش يوما طهرا ثم حيكم بالدم فيبطل الطهر؛ ألن 
من أصله أن الدمني يف األربعني ال يفصل بينهام طهر وإن كثر، حتى لو رأت يف 
كان  طهرا  الدمني  بني  املدة  وكانت  دما  ساعة  آخرها  ويف  دما  ساعة  النفاس  أول 
الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس مخسة وعرشين يوما حتى يثبت بعده طهر مخسة 
حيضا  مخسة  األربعني  بعد  كذلك  كان  فإذا  األربعني،  بعد  الدم  فيقع  يوما،  عرش 
مخسة  فذلك  حيضا  ومخسة  طهرا  عرش  ومخسة  حيضا  ومخسة  طهرا  عرش  ومخسة 
وثامنون، وهي أقل مدة تصدق فيها إذا قالت: انقضت عديت، يف رواية حممد عن 
اإلمام. وعىل رواية احلسن عنه فألنه يثبت بعد األربعني عرشة حيضا ومخسة عرش 
طهرا وعرشة حيضا ومخسة عرش طهرا وعرشة حيضا، فذلك مائة يوم، وهي أقل 
تقدير  عىل  قياسا  الفتوى  يف  هبا  نأخذ  التي  وهي  الرواية،  هذه  عىل  فيه  تصدق  ما 
أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غري نفساء بستني يوما؛ إذ جرى التقدير هناك عىل 
أساس أن مدة احليض عرشة أيام ال مخسة، وعىل أي من الروايتني فإن زواج السائل 
بمطلقته املذكورة بعد طالقها من الزوج اآلخر غري صحيح رشعا؛ ألنه مل يمض بني 
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تاريخ وضع محلها وزواجها بآخر وطالق هذا اآلخر هلا وعودهتا إىل زوجها األول 
سوى أربعة وسبعني يوما، وهي مدة غري كافية النقضاء العدة رشعا، فيكون قد 
تزوجها وهي ما زالت يف عدة الزوج اآلخر، ومن ثم ال ترتتب عليه آثاره الرشعية 
والقانونية، وعىل السائل أن يعقد عىل هذه الزوجة عقدا صحيحا رشعا بدال من 
العقد الفاسد القائم اآلن، وإال يفرق بينهام. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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ء ����ا �لل�ب��ب �ل�ل����ط���ل��ت��ت ا �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- املطلقة ثالثا ال حتل ملطلقها حتى تتزوج من آخر بعد انقضاء عدهتا ويدخل هبا 
الزوج الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا.

2- جي�وز للمطلق�ة احلامل أن تتزوج من آخر عقب وض�ع محلها مبارشة وال يمنع 
من ذلك نزول دم النفاس عليها.

3- أق�ل م�دة تصدق فيه�ا املطلقة النفس�اء بانقضاء عدهت�ا مائة يوم ع�ىل املفتى به 
وزواجها من آخر قبل انقضاء هذه املدة زواج غري صحيح رشعا.

الســـــؤال
يدعى  من  أن  املتضمن   1968 سنة   694 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
حممدا طلق زوجته إجالل طلقة مكملة للثالث وهي حامل بتاريخ 6/ 3/ 1964، 
بعد   1964  /9  /27 وبتاريخ   ،1964  /9  /20 بتاريخ  محلها  وضعت  وأهنا 
ميض  وبعد  عزب،  يدعى  آخر  شخص  من  تزوجت  أيام  بسبعة  احلمل  وضعها 
ثالثة أيام عىل هذا الزواج طلقها عزب املذكور بتاريخ 30/ 9/ 1964، وبتاريخ 
وبتاريخ  عزب،  من  طالقها  بعد  أخرى  مرة  حممد  تزوجها   1964 /12 /4
26/ 12/ 1967 تويف حممد إىل رمحة اهلل عنها وعن ورثة آخرين. وطلب السائل 
اإلفادة عن حكم زواجها بمحمد، وهل هو صحيح رشعا ترتتب عليه آثاره، أم أنه 

فاسد ال ترتتب عليه آثاره الرشعية؟

1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /5 * فتوى رقم: 381 سجل: 103 بتاريخ: 26/ 
هريدي.
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اجلواب
املنصوص عليه فقها أن املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها حتى تنقيض عدهتا من 
الزوج  هذا الطالق ثم تتزوج زوجا آخر غريه زواجا صحيحا رشعا ويدخل هبا 
الثاين دخوال حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقيض عدهتا منه رشعا، وملا كان 
عدهتا  فإن  حامل  وهي  للثالث  مكمال  طالقا  زوجته  طلق  قد  حممدا  يدعى  من 
تنقيض منه بوضع احلمل، وملا كان وضع محلها قد تم بتاريخ 20/ 9/ 1964 فإهنا 
بذلك تكون قد انقضت عدهتا منه وحل هلا التزوج بغريه، ومن ثم يكون زواجها 
بعد ذلك بعزب بتاريخ 27/ 9/ 1964 زواجا صحيحا رشعا ترتتب عليه آثاره 
الرشعية؛ ألنه زواج حدث بعد انقضاء عدهتا بالوضع، وال يمنع من صحته نزول 
دم النفاس عليها، ويكون طالقه هلا بتاريخ 30/ 9/ 1964 قد صادف حمله ووقع 
ألهنا  حيض  بثالث  اعتدادها  وجوب  ومنها  الرشعية  آثاره  عليه  ترتتب  صحيحا 
من ذوات احليض. وقد اختلف فقهاء احلنفية يف املدة التي تصدق فيها املطلقة يف 
أقواٍل أرجُحها قول اإلمام أيب حنيفة  نفساء عىل  إذا كانت  انقضت عديت،  قوهلا: 
أهنا ال تصدق يف أقل من مائة يوم يف رواية احلسن عنه، أو مخسة وثامنني يوما يف 
رواية حممد عنه؛ ألنه يثبت النفاس مخسة وعرشين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك 
الحتاج إىل أن يثبت بعده مخسة عرش يوما طهرا ثم حيكم بالدم فيبطل الطهر؛ ألن 
من أصله أن الدمني يف األربعني ال يفصل بينهام طهر وإن كثر حتى لو رأت يف أول 
النفاس ساعة دما ويف آخرها ساعة دما وكانت املدة بني الدمني طهرا ال دم فيها 
كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس مخسة وعرشين يوما حتى يثبت بعده طهر 
مخسة عرش يوما، فيقع الدم بعد األربعني، فإذا كان كذلك كان بعد األربعني مخسة 
فذلك  حيضا  ومخسة  طهرا  عرش  ومخسة  حيضا  ومخسة  طهرا  عرش  ومخسة  حيضا 
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مخسة وثامنون يوما أقل مدة تصدق فيها إذا قالت: انقضت عديت، عىل رواية حممد 
عن اإلمام.

ومخسة  حيضا  عرشة  األربعني  بعد  يثبت  فألنه  عنه؛  احلسن  رواية  وعىل 
أقل  يوم  مائة  فذلك  عرش طهرا وعرشة حيضا ومخسة عرش طهرا وعرشة حيضا 
مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة عىل هذه الرواية، وهي التي نأخذ هبا يف 
الفتوى قياسا عىل تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا مل تكن نفساء بستني يوما أو جرى 
التقدير هناك عىل أساس أن مدة احليض عرشة أيام ال مخسة، وعىل أي من الروايتني 
فإن زواج حممد بمطلقته املذكورة بعد طالقها من عزب غري صحيح رشعا؛ ألنه 
تاريخ وضعها محلها وزواجها بعزب وطالق عزب هلا وعودهتا إىل  مل يمض بني 
زوجها األول حممد سوى مخسة وسبعني يوما، وهي مدة غري كافية النقضاء العدة، 
فيكون قد تزوجها وهي ما زالت يف عدة مطلقها عزب، ومن ثم ال ترتتب عليه 
آثاره الرشعية؛ ألنه زواج فاسد رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ع��ت�ا ��ت�ا ����لب �ل�ل����ط���ل��ت��ت ط�لا �ت ا ع�د
املبـــــادئ

1- ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وأختها يف النكاح.
2- ع�دة املطلق�ة تنق�يض برؤية املطلقة احلي�ض ثالث مرات كوام�ل إذا كانت من 
ذوات احلي�ض أو بانقض�اء ثالث�ة أش�هر م�ن وقت الط�الق إذا مل تك�ن من ذوات 

احليض بأن كانت يائسة مثال أو صغرية، وبوضع احلمل إن كانت حامال.
3- أقل مدة تصدق فيها املرأة بانقضاء عدهتا باحليض هي ستون يوما.

4- إذا طل�ق الرج�ل امرأته ثم ادعى أن عدهتا قد انقضت وكانت املدة حتتمل ذلك 
ولكن املرأة تكذبه يف دعواه فاحلكم أن يعامل كل منهام بحس�ب قوله فتس�تمر نفقة 

العدة للمرأة وجيوز للرجل أن يتزوج بأختها.

الســـــؤال
املؤرخ   291 رقم  بكتاهبا  العدل  بوزارة  للترشيع  العامة  اإلدارة  طلبت 
ف.  م.  أ.  السيد/  طلب  به  املرفق   1969  /592 برقم  املقيد   1969  /9 /28
أن  ويريد  رجعيا  طالقا  زوجته  طلق  رجال  أن  واملتضمن  سنورس،  ناحية  مأذون 
يتزوج أختها املطلقة من زوجها أيضا طالقا رجعيا -اإلفادة عن بيان مدة العدة التي 

يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.

اجلواب
املرأة  بني  أن جيمع  للرجل  أنه كام ال حيل  املنصوص عليه رشعا  بأن  نفيد 
تزال يف  إذا كان قد طلق زوجته وال  بينهام  أن جيمع  له  النكاح ال حيل  وأختها يف 

* فتوى رقم: 101 سجل: 105 بتاريخ: 10/ 10/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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العدة سواء كان الطالق رجعيا أم بائنا؛ ألن للعدة حكم الزواج القائم من بعض 
الوجوه، وعىل ذلك فال حيل للرجل أن يتزوج من أخت مطلقته ما دامت مطلقته يف 
العدة، هذا وعدة املطلقة تنقيض برؤية املطلقة احليض ثالث مرات كوامل إذا كانت 
من ذوات احليض، أو بانقضاء ثالثة أشهر من وقت الطالق إذا مل تكن من ذوات 
إن كانت حامال، وأقل  يائسة مثال أو صغرية، وبوضع احلمل  بأن كانت  احليض 
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 أن يعامل كل منهام بحسب قوله؛ فتستمر نفقة العدة 
للمرأة وجيوز للرجل أن يتزوج بأختها. 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 ُيْقَبل قوله فيه«. وعىل ذلك فإذا قرر الزوج أن 
عدة مطلقته قد انقضت واملدة حتتمل انقضاء العدة رشعا حل له التزوج بأختها، 

وقد بينا ما تنقيض به العدة.

J
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�ت �ت و��ب�ا ع�د
املبـــــادئ

1- عدة الوفاة أربعة أشهر وعرشة أيام سواء كانت الزوجة مدخوال هبا، أم مل تكن 
مدخوال هبا، وسواء أكانت من ذوات احليض أم مل تكن.

2- عدة الوفاة حتتس�ب باألش�هر واأليام إذا وقعت الوفاة يف أول جزء من الشهر، 
فإن وقعت يف غري ذلك من أجزاء الش�هر حتتس�ب باأليام مائة وثالثني يوما كاملة 
عند أيب حنيفة، وقال الصاحبان: حتتس�ب األشهر املتوسطة باألهلة ويكمل الشهر 

األول الناقص ثالثني ثم يزاد عليه عرشة أيام.

الســـــؤال
أن زوجا عقد  املتضمن  برقم 765 سنة 1969  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
زواجه عىل امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو خيتيل هبا. وطلب السائل بيان املدة 

التي تعتدها هذه الزوجة.

اجلواب
جيب  صحيح  عقد  بعد  زوجها  عنها  يتوىف  التي  الزوجة  أن  رشعا  املقرر 
ِيَن ُيَتَوفذَّۡوَن ِمنُكۡم  عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعرشة أيام؛ لقوله تعاىل: }َوٱلذَّ
ا{ ]البقرة: 234[ سواء  ۡشُهرٖ وََعۡشٗ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنذَّ أ

َ
بذَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
َوَيَذُروَن أ

كانت الزوجة مدخوال هبا، أم مل تكن مدخوال هبا، وسواء أكانت من ذوات احليض 
أم مل تكن؛ ألن هذه العدة إنام هي إلعالن احلزن عىل زوال نعمة الزواج باملوت، 
إذا  يوما  أيام بعضها عن ثالثني  القمرية ولو نقصت  باألشهر  املدة حتتسب  وهذه 
حدثت  قد  الوفاة  كانت  إذا  أما  الشهر،  من  جزء  أول  يف  حدثت  قد  الوفاة  كانت 

* فتوى رقم: 4 سجل: 108 بتاريخ: 11/ 1/ 1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.



- 137 -

بعد ميض جزء من الشهر فإهنا حتتسب باأليام مائة وثالثني يوما كاملة، وهذا عند 
أيب حنيفة، وقال الصاحبان: حتتسب األشهر الثالثة املتوسطة باألهلة، أما الشهر 
األول الناقص فتكمل أيامه من األخري ثالثني يوما ثم يزاد عليه عرشة أيام كاملة، 
وعىل ذلك فيجب عىل زوجة املتوىف املذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعرشة أيام، وال 
تأثري لدخول زوجها هبا وعدم دخوله عىل اإلجياب املذكور طبقا ملا أوضحناه. ومما 

ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لل�ت�اأ��� �����ل�ب ا
املبـــــادئ

1 - اآليس�ة هي من بلغت مخس�ا ومخس�ني س�نة عىل القول املفتى به يف فقه املذهب 
احلنفي.

2 - من بلغت مخس�ا ومخس�ني س�نة وانقطع عنها دم احليض أو مل حتض أصال تعترب 
آيسة متى ثبت رشعا بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم احليض.

3 - القول يف انقطاع احليض أو نزوله هو قول املرأة.
4 - صالحي�ة امل�رأة لإلنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف ع�ادة عند انقطاع حيضها، 

وخيتلف األمر من امرأة ألخرى.

الســـــؤال
املقيد برقم 183 سنة 1981 الذي يطلب فيه السائل  اطلعنا عىل الطلب 

إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة، وحتديد سن اإلنجاب هلا رشعا.

اجلواب
ٰٓـِٔي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم  قال اهلل تعاىل: }َوٱلذَّ
ٰٓـِٔي لَۡم َيِۡضَنۚ...{ ]الطالق: 4[، بينت هذه اآلية أن عدة  ۡشُهرٖ َوٱلذَّ

َ
ُتُهنذَّ ثََلَٰثُة أ فَعِدذَّ

ومل  بالسن  بلغت  أو  سن  لصغر  مطلقا  حتض  مل  التي  أو  املحيض  من  يئست  التي 
حتض هي ثالثة أشهر من وقت الطالق، واختلفت كلمة الفقهاء يف سن اإلياس 

عىل النحو التايل:

* فتوى رقم: 167 سجل: 115 بتاريخ: 8/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ففي فقه املذهب احلنفي: أن اآليسة هي من بلغت مخسا ومخسني سنة وهذا 
هو القول املفتى به، وهناك أقوال أخرى.

ويف الفقه املالكي: أن سن اليأس هو سبعون سنة، واملدة من مخسني سنة إىل 
سبعني سنة يرجع فيها إىل ذوي اخلربة من النساء أو غريهن فيام إذا كان الدم الذي 

ينزل من املرأة دم حيض أو غريه.

ويف الفقه الشافعي: أن اآليسة هي من بلغت سن اثنتني وستني سنة، وهذا 
أصح األقوال عندهم.

كربت  فإذا  سنة،  مخسني  بلغت  من  هي  اآليسة  أن  أمحد:  اإلمام  فقه  ويف 
املرأة وبلغت مخسا ومخسني سنة وانقطع عنها دم احليض أو مل حتض أصال تعترب 
يف  هلا  والقول  احليض،  دم  عنها  منقطعا  السن  هذه  بلوغها  رشعا  ثبت  متى  آيسة 
انقطاع احليض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم احليض مع هذه السن 
ومع ذكر عالماته، وحتلف اليمني بطلب خصمها إذا مل يصدقها فيام ادعت، وذلك 
وفقا لنصوص فقه املذهب احلنفي الذي جيري عليه القضاء يف أحكام العدة بنص 
املادة 280 من الئحة املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ميالدية، 
تكون صاحلة يف هذه  احليض ال  دم  عنها  وانقطع  السن  املعتدة هذه  بلغت  ومتى 
تبدأ  املرأة لإلنجاب  دم احليض عنها، وصالحية  احلالة لإلنجاب عادة؛ النقطاع 
امرأة ألخرى،  انقطاع حيضها، وخيتلف األمر من  البلوغ وتتوقف عادة عند  من 
ۡرِضۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َيَهُب لَِمن 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسذَّ ذَّ وسبحان اهلل القائل: }لّلِ

َوَيۡجَعُل  ِإَوَنٰٗثاۖ  ُذۡكَراٗنا  يَُزوُِّجُهۡم  ۡو 
َ
أ ُكوَر ٤٩  ٱلُّ يََشآُء  لَِمن  َوَيَهُب  إَِنٰٗثا  يََشآُء 

تَىَٰك 
َ
َمن يََشآُء َعقِيًماۚ إِنذَُّهۥ َعلِيٞم قَِديٞر{ ]الشورى: 49، 50[، والقائل: }َهۡل أ

َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِمنَي ٢٤ إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلٰٗماۖ قَاَل َسَلٰٞم 
ۥٓ إَِلِۡهۡم قَاَل  َبُه ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمنٖي ٢٦ َفَقرذَّ

َ
نَكُروَن ٢٥ فََراَغ إَِلٰٓ أ قَۡومٞ مُّ

وهُ بُِغَلٍٰم َعلِيٖم ٢٨  ُ وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗةۖ قَالُواْ َل َتَۡفۖ َوبَشذَّ
َ
ُكلُوَن ٢٧ فَأ

ۡ
َل تَأ

َ
أ
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قَالُواْ   ٢٩ َعقِيٞم  َعُجوٌز  َوقَالَۡت  وَۡجَهَها  ۡت  فََصكذَّ ةٖ  َصذَّ ِف  تُُهۥ 
َ
ٱۡمَرأ ۡقَبلَِت 

َ
فَأ

َكَذٰلِِك قَاَل َربُِّكۖ إِنذَُّهۥ ُهَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَعلِيُم{ ]الذاريات: 24- 30[. واهلل سبحانه 
وتعاىل أعلم.

J



�اع �كر�صب �م ا ح��ك�ا
أ
����ب ا
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�اع �كر�صب �ت ا
و�ت ��ب

��ب
أ
� �ب�ا را

��ت اأ
املبـــــادئ

1- اإلقرار بالرضاع ال يقبل الرجوع فيه.

الســـــؤال
سئل يف رجل أقر بأن زيدا أخوه من الرضاع، وأنه رضع من والدة املقر يف 
زمن الرضاع الرشعي زيادة عن مخس رضعات متفرقات مشبعات، وثبت امُلِقّر عىل 
ذلك، وصدق برصيح التصديق عىل الوجه املسطور أمام شهود عدول، ثم جحد 
تزوج  له  وحيل  ذلك،  بعد  جحوده  ينفعه  فهل  والتصديق.  والثبات  الرضاع  ذلك 

بنت أخيه املذكور أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حيث أقر هذا الرجل بالرضاع املذكور، وأرص عىل ذلك ودام عليه، وأشهد 
عىل نفسه باإلقرار، فال يقبل رجوعه عنه، وال جيوز له أن يتزوج بنت أخيه رضاعا 

املذكورة لثبوت احلرمة بذلك، واهلل تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 54 سجل: 2 بتاريخ: 29/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1 - الرض�اع املح�رم ال ب�د فيه م�ن وصول لبن امل�رأة إىل ج�وف الرضيع يف وقت 

الرضاع.
2 - إخب�ار املرأة أهنا كانت حامال وق�ت الرضاعة وال لبن هلا وأنه ما وصل جوف 
الرضي�ع يشء م�ن ذلك يكون خربا الغي�ا فضال عن أنه ال يعم�ل بخرب الواحد يف 

الرضاع مطلقا.

الســـــؤال
خالة  بنت  بنتي  إن  قال:  فوالدها  يتزوجها،  أن  رجل  أراد  امرأة  يف  سئل 
الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إين مدة 
رضاعتها كنت حامال، وكانت إذا وجدت معي أناوهلا ثديي ناشفا إذا بكت، وذلك 
دفعة أو اثنتني فقط يف العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت عىل املصحف بعدم 
وجود لبن هبا مدة رضاعة ابنتي، وال أخواهتا، فأرجو إفاديت عام يرتاءى لفضيلتكم 

بحسب ما يقتضيه الرشع الرشيف.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونقول: إن املنصوص عليه رشعا يف كتب املذهب 
وقت  يف  الرضيع  جوف  إىل  املرأة  لبن  وصول  من  فيه  بد  ال  املحرم  الرضاع  أن 
رضاعة  وقت  حامال  كانت  إهنا  قالت  املذكور  الرجل  والدة  إن  وحيث  الرضاع، 
إذا بكت، وأقسمت بعدم وجود لبن  تناوهلا ثدهيا ناشفا  البنت املذكورة، وكانت 
هبا مدة رضاعة البنت املذكورة، فال يعول عىل هذا اخلرب؛ حيث أخربت بأنه ال لبن 

* فتوى رقم: 8 سجل: 12 بتاريخ: 5/ 1/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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هلا، وأنه ما وصل إىل جوف البنت يشء من ذلك فيكون خربا الغيا، فضال عن أن 
صاحب البحر قال: إن ظاهر املتون أنه ال يعمل بخرب الواحد يف الرضاع مطلقا، 
فليكن هو املعتمد يف املذهب، قال ابن عابدين: قلت: وهو أيضا ظاهر كالم كايف 
احلاكم الذي مجع كتب ظاهر الرواية، وفرق بينه وبني خرب الواحد بنجاسة املاء أو 
اللحم. اه�. وعىل ذلك جاز للرجل املذكور أن يتزوج بالبنت املذكورة ما مل يثبت 

أهنا أخته رضاعا بشهادة عدلني أو عدل وعدلتني. واهلل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- رض�اع الرج�ل من جدته أم أمه مع خاله حيرم عليه الزواج من بنت خاله الذي 
مل يرض�ع مع�ه من جدته وكذا بنت غريه من أخوال�ه أو خاالته منها ألهنا بنت أخيه 

أو أخته رضاعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل رضع من جدته أم والدته مع شقيق والدته، وله خال من جدته 
املذكورة شقيق خاله الذي رضع معه من جدته، فهل جيوز رشعا لذلك الرجل أن 

يتزوج ببنت خاله الذي مل يرضع معه من جدته؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الرجل املذكور حيث رضع من جدته 
أم والدته صارت تلك اجلدة أمه رضاعا، وحينئذ يكون مجيع أوالدها ذكورا وإناثا 
إخوة له من الرضاع، ال فرق يف ذلك بني من رضع منهم معه يف مدة الرضاع وبني 
من مل يرضع معه؛ ألن اجلميع وإن كانوا أخواله أو خاالته نسبا لكنهم مجيعا إخوته 
رضاعا، وحينئذ ال جيوز أن يتزوج ببنت خاله املذكور وال ببنت غريه من أخواله 
أو خاالته الذين هم أوالد جدته املذكورة وإخوته رضاعا؛ ألهنا بنت أخيه أو أخته 

رضاعا.

* فتوى رقم: 3 سجل: 13 بتاريخ: 1/ 4/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- إذا أرضعت امرأة بنتا صغرية ألخرى عىل ابنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة 

منهام ذكرا واألخرى أنثى جاز لكل من الولدين األخريين الزواج من بعضهام.

الســـــؤال
سئل يف امرأتني إحدامها معها ولد صغري ابن هلا، واألخرى معها بنت صغرية 
بنت هلا، فأرضعت أم الولد البنت املذكورة، ثم مات الولد والبنت املذكوران، ثم 
أم  )من(  والبنت  الولد  هذا  يرضع  ومل  بنتا  واألخرى  ولدا  املرأتني  إحدى  خلفت 
)اآلخر(. فهل جيوز هلذا الولد أن يتزوج هبذه البنت أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جيوز رشعا هلذا االبن أن يتزوج بالبنت 

املذكورة ما دام احلال ما ذكر. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 8 سجل: 13 بتاريخ: 5/ 4/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ل�ل��ب������ل �ل��ب�ب ا
املبـــــادئ

1- كل م�ن رض�ع من ام�رأة يف احلولني ح�رم عليه مجيع أوالد الرج�ل املتزوج هبا 
سواء كانوا منها أو من غريها متى نزل اللبن بوطئه.

الســـــؤال
سئل يف بنت رضعت من امرأة غري أمها مرارا كثرية، فهل حترم عىل مجيع 
من  عىل  حترم  أو  غريها،  من  أو  منها  كانوا  سواء  املرأة  هبذه  املتزوج  الرجل  أوالد 

رضعت معه فقط؟ أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل جزيل الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف املادة 376 من األحوال الشخصية 
ما نصه: »كل من أرضعت طفال ذكرا كان أو أنثى يف مدة احلولني ثبتت أمومتها 
له، وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو 
الرجل أو من غريه  الذين ولدهتم من هذا  بشبهة، وثبتت أخوته ألوالد املرضعة 
وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده، وألوالد الرجل املولودين من صلبه من غري هذه 
املرضعة وألوالده من الرضاعة«. اه�. ومن ذلك يعلم أن البنت املذكورة متى ثبت 
أهنا رضعت من املرأة املذكورة يف مدة الرضاع فإهنا حترم عىل مجيع أوالد الرجل 
املتزوج هبذه املرأة سواء كانوا منها أو من غريها متى كان ذلك الرجل هو الذي 

نزل اللبن بوطئه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 36 سجل: 13 بتاريخ: 10/ 5/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1 - إذا كان اإلرض�اع بع�د مدته وه�ي حوالن عىل املفتى به وه�و قول الصاحبني 

وحوالن ونصف عىل رأي اإلمام فال حيرم.
2 - إذا أق�رت املرضعة بأهنا كانت ترض�ع الصغري من لبن حليب البقر صدقت يف 

ذلك.
3 - إذا ق�ال ال�زوج لزوجته: "هذه رضيعتي" ث�م رجع عن ذلك صدق وال حترم 

عليه، وكذا لو أقر الزوجان بالرضاع ثم أكذبا أنفسهام ثم تزوجها جاز العقد.

الســـــؤال
سئل يف رجل عقد عىل ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل 
الناس أن  العقد إذ مل يكن هلا عاصب سواه، وقبل الدخول هبا أشاع بعض  هلا يف 
اجلدة  سئلت  وملا  هبا،  تزوج  ملن  جدة  أيضا  هي  التي  جدته  من  رضع  كان  الزوج 
وقتئذ قالت: إن الولد -الزوج اآلن- كان مرض باجلدري وسنه كان يتجاوز اثنني 
وثالثني شهرا، وكنت أنا وقت إرضاعه أجتاوز السبعني عاما، ومىض عىل آخر والدة 
يل أزيد من ثامن عرشة سنة، فكنت أضع حليب البقرة يف فمه، وأعطيه ثديي فكان 
يمصه مع اللبن، ومل يكن هناك رضاع حقيقي، وقد استحلفت عىل ذلك فحلفت، 
ثم صار عقد الزواج ودخل الزوجان وعارشا بعضهام مدة تزيد عن عرش سنوات، 
ونظرا حلصول شقاق بني األخ وأخته اآلن ادعى أهنا حمرمة عىل زوجها بسبب هذا 
الرضاع مع أن الزوج ال يصدق األخ يف دعواه التحريم. فهل إذا كان األمر كام ذكر 

حترم الزوجة عىل زوجها أم ال؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 210 سجل: 14 بتاريخ: 10/ 9/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
أهنا  فرض  عىل  املذكورة  اجلدة  أن  أوال  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
عىل  حوالن  إما  ألهنا  الرضاعة؛  مدة  انتهاء  بعد  أرضعته  فقد  لبنها  من  أرضعته 
قول الصاحبني الذي هو األصح املفتى به، أو حوالن ونصف عىل قول اإلمام أيب 
حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق، والرضاع بعد انتهائها ال حيرم. 

وثانيا أن خربها عىل حسب املذكور بالسؤال ال يفيد أهنا أرضعته من لبنها، 
بل يفيد أهنا كانت ترضعه من لبن حليب البقر.

وثالثا أن الزوج مل يصدق األخ يف دعوى التحريم، وحينئذ ال حترم الزوجة 
أخي  دعوى  بمجرد  وال  املذكورة،  اجلدة  بإخبار  املذكور  زوجها  عىل  املذكورة 
الزوج نفسه لو قال لزوجته: هذه رضيعتي. ثم رجع عن  املذكورة؛ ألن  الزوجة 
أكذبا  ثم  بذلك،  والزوجة  الزوج  أقر  لو  قوله صدق رشعا وال حترم عليه، وكذا 
أنفسهام وقاال مجيعا: أخطأنا، ثم تزوجها جاز زواجه هبا كام يؤخذ كل ذلك من متن 

التنوير ورشحه يف باب الرضاع.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1 - كل م�ن أرضع�ت طف�ال ذك�را كان أو أنثى يف م�دة احلولني ثبت�ت أمومتها له 
وبنوته للرجل الذي نزل منه اللبن بوطئه س�واء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاس�د 

أو بشبهة.
2 - يك�ون الطفل أخا ألوالد مرضعته املولودين هلا من صاحب اللبن أو من غريه 

وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده كام يكون أخا ألوالده منها ومن غريها.
الســـــؤال

ر رضاعه،  سئل يف ولد رضع من امرأة يف األوىل والثانية من عمره، وتكرَّ
ثم  املذكور،  الولد  معه  يرضع  كان  الذي  املرأة  ابن  تويف  تقريبا  سنتني  ميض  وبعد 
ولدت املرأة بنتا، وبعد أن كربت البنت وكرب الولد، أراد الولد الذي رضع من املرأة 
الزواج بالبنت. فهل حتل له حيث إنه مل يشرتك معها يف ثدي واحد، وحيث إن زميله 

يف الرضاعة تويف، أم ال حتل؟ أفندم.

اجلواب
األحوال  كتاب  من   376 باملادة  ُنص  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الشخصية عىل أن: »كل من أرضعت طفال ذكرا كان أو أنثى يف مدة احلولني، ثبتت 
أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو 
فاسد أو بشبهة، وثبتت أخوته ألوالد املرضعة الذين ولدهتم من هذا الرجل أو من 
غريه، وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده، وألوالد الرجل املذكورين من صلبه من 
غري هذه املرضعة، وألوالده من الرضاعة«. اه�. ومن ذلك ُيعلم أنه ال جيوز رشعا 

تزوج الولد املذكور هبذه البنت؛ ألنه أخوها ألمها رضاًعا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 239 سجل: 14 بتاريخ: 17/ 10/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وال جيوز التزوج بأخت األم رضاعا.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت. ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج 
الثانية بنت الزوجة املتوفاة مع  بأخرى ورزق منها ببنت أيضا، فأرضعت الزوجة 
بنت  فرزقت  املذكورتان،  البنتان  تزوجت  ثم  الرضاع،  سن  يف  كانت  حيث  بنتها 
الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدهتا أم أمها -الزوجة الثانية- ورزقت بنت املتوفاة 
األوىل بولد ذكر. فهل جيوز هلذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية واحلال ما ذكر؟ أفيدوا 

باجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
ال جيوز هلذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية؛ ألهنا برضاعها من 
من  حيرم  ما  الرضاع  من  وحيرم  له،  وخالة  الرضاع  من  ألمه  أختا  صارت  جدهتا 

النسب. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 117 سجل: 21 بتاريخ: 10/ 11/ 1921 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ر
��ت��ب �اع ���عب �كر�صب �ت ا

ب ��ب
��ت���� �ل��ت��ب�ا ا

املبـــــادئ
1 - يغتفر التناقض يف الرضاع ألنه مما خيفى.

2 - إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر هبذا الرضاع فرق بينهام.

الســـــؤال
سئل يف امرأة هلا بنت تسمى حافظة من زوجها م. م. أرضعت طفال يسمى 
أمحد مع بنتها حافظة املذكورة يف مدة الرضاع، ثم بلغا رشدمها وتزوج هذا الولد 
هذا  فهل  بينهام،  النكاح  عقد  وفعال  بالرضاع،  يعلام  أن  غري  من  املذكورة  بالبنت 
النكاح واحلال ما ذكر غري صحيح رشعا وجيب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج 
مقر بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأهنام رضعا معا من أمها، ومل يرجع عن هذا 

اإلقرار بل هو ثابت عليه.

اجلواب
هذه  لزوجته:  »قال  نصه:  ما  املختار  الدر  ورشحه  التنوير  متن  يف  قال 
ق؛ ألن الرضاع مما خيفى فال يمنع التناقض فيه،  رضيعتي، ثم رجع عن قوله ُصدِّ
ولو ثبت عليه بأن قال بعده: هو حق كام قلت، ونحوه فرق بينهام«. اه�، ومن ذلك 
يعلم أنه حيث أقر الرجل املذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت عىل 

ذلك ومل يرجع فرق بينهام؛ ألهنام أخوان من الرضاع. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 29 سجل: 26 بتاريخ: 7/ 1/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- ال حيل التزوج باخلالة رضاعا حيث حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى احلاج ر. ف. تزوج من امرأة، وخلف منها ولدا ذكرا 
يدعى عليا، وبنتا تدعى زنوبة، ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغريها، وقد خلف عيل 
املذكور بنتا تدعى نعامت، وخلفت زنوبة املذكورة ولدا يدعى حممدا، وقد أرضعت 
زوجة اجلد املذكورة بنت عيل املدعوة نعامت، فهل جيوز البن البنت املدعو حممدا 
أن يتزوج بنت االبن نعامت أم ال؟ أفيدونا بحكم الرشيعة الغراء، أطال اهلل حياتكم 

ونفع بكم اإلسالم واملسلمني.

اجلواب
بنتا جلدها ر. ف.  بلبنه صارت  نعامت من زوجة جدها األخرى  برضاع 
ولزوجته األخرى من الرضاع، وحينئذ فهي أخت من الرضاع ألبيها عيل وعمتها 
التزوج بخالته رضاعا؛  له  ابن أخت نعامت رضاعا، فال حيل  زنوبة فيكون حممد 
ألنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب. ومعلوم أن اخلالة من النسب حترم عىل 

ابن أختها منه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 222 سجل: 27 بتاريخ: 6/ 12/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- أخوات الرضيع من النسب الذين مل يرضعوا ممن أرضعته ال حتريم بينهم وبني 

إخوته رضاعا ألهنم ليسوا أخوات ألوالد مرضعته.

الســـــؤال
سئل: أختان إحدامها تدعى زينب، والثانية تدعى نظلة، وقد ولدت زينب 
نظلة كال  فاطمة، وحممد عطية، ونظلة، وإحسان، وعبد احلي، وولدت  كال من: 
من: حسني، وحسن، وعبد الرمحن، وخليل، وقد رضع حسن ابن نظلة من خالته 
زينب ثالث دفعات يف ثالثة أيام ملرض والدته نظلة، وقد رضعت نظلة بنت زينب 
حسن  أن  أي  خالتها،  ابن  حسن  عىل  نظلة  خالتها  من  حسن  خالة  ابنة  هي  التي 
ونظلة رضع كل منهام عىل اآلخر، فهل جيوز حلسني أو لعبد الرمحن أو خلليل زواج 
إحسان ابنة خالتهم أم ال جيوز؟ مع العلم أنه مل يرضع أحد من الباقني عىل اآلخر 

من األختني. أفيدوا باجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
نعم جيوز رشعا لكل من حسني وعبد الرمحن وخليل أوالد نظلة الذين مل 
يرضعوا من خالتهم زينب أن يتزوج بإحسان بنت زينب التي مل ترضع من خالتها 
نظلة؛ ألن إحسان املذكورة ليست أختا ألحد منهم رضاعا، وإنام هي أخت نظلة 
السؤال. واهلل  احلال كام ذكر يف  كان  -التي هي أخت هلم- رضاعا. وهذا حيث 

أعلم.

* فتوى رقم: 360 سجل: 27 بتاريخ: 13/ 3/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�اع �كر�صب �ب���ت�ب��ت ا
املبـــــادئ

1 - ال يثب�ت التحري�م بالرضاع بخرب الواحد بل ال بد من الش�هادة الكاملة س�واء 
كان اخلرب قبل العقد أو بعده.

2 - حجة اإلرضاع حجة املال وال تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لكن إن وقع يف 
قلب الزوج أو مريد الزواج صدق املخرب ترك ذلك قبل العقد أو بعده.

الســـــؤال
سئل يف رجل تزوج بامرأتني رزق منهام بأوالد، وتزوج أخوه بأخت امرأته 
الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها -املرأة الثانية للرجل األول- عىل أحد أبنائها 
الذكور منه، وذلك كام تقول أمها وخالتها. فهل جيوز ألحد أبناء الرجل األول من 
املرأة األوىل الذي مل يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت عىل كالمهام وهو رضاع 

البنت من امرأة أبيه أن يتزوج البنت أم ال؟ أفيدوا ولكم من اهلل األجر والثواب.

اجلواب
من  اخلانية  عن  نقل  البحر  صاحب  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الرضاع ما يأيت »وكام ال يفرق بينهام بعد النكاح وال تثبت احلرمة بشهادهتن فكذلك 
قبل النكاح إذا أراد الرجل أن خيطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أهنا أرضعتهام 

كان يف سعة من تكذيبها كام لو شهدت بعد النكاح«.

ما  املال«  به  يثبت  بام  »ويثبت  املصنف  لقول  رشحا  البحر  صاحب  وقال 
نصه: »وهو شهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني عدول« إىل أن قال: »أفاد أنه 
ال يثبت بخرب الواحد رجال أو امرأة وهو بإطالقه يتناول اإلخبار قبل العقد وبعده 

* فتوى رقم: 296 سجل: 31 بتاريخ: 1/ 11/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وبه رصح يف الكايف والنهاية« فاملأخوذ من هذا أنه ال تثبت احلرمة قبل العقد إال 
بشهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني عدول.

لكن خيالفه ما نقله صاحب البحر عن قاضيخان يف باب املحرمات إذ قال: 
بالنكاح  بينهام شبهة رضاع ال يعلم ذلك حقيقة، قالوا: ال بأس  »صغري وصغرية 
بينهام، هذا إذا مل خيرب بذلك إنسان، فإن أخرب عدل ثقة يؤخذ بقوله وال جيوز النكاح 
بينهام، وإن كان املخرب بعد النكاح ومها كبريان فاألحوط أن يفارقها، روي ذلك 

عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر باملفارقة«.

وجزم البزازي بام ذكره يف املحرمات معلال بأن الشك يف األول -يعني فيام 
إذا كان اإلخبار قبل النكاح- وقع يف اجلواز، ويف الثاين -يعني فيام إذا كان اإلخبار 

بعد النكاح- يف البطالن والدفع أسهل من الرفع.

باب  يف  ذكره  ما  وبني  الرضاع  باب  يف  قاضيخان  ذكره  ما  بني  كان  وملا 
املحرمات خمالفة إذ ما ذكره يف باب املحرمات يقيض بأن احلرمة ثبتت بخرب عدل 
ثقة، وما ذكره يف باب الرضاع يقيض بعدم ثبوت احلرمة بخرب الواحد، وفَّق صاحب 
البحر بني العبارتني بقوله: »فإما أن يوفق بينهام بأن كال رواية أو حيمل ما ذكر يف 
باب الرضاع عىل ما إذا مل تعلم عدالة املخرب«. ثم قال صاحب البحر -بعد كالم-: 
»واحلاصل أن الرواية قد اختلفت يف إخبار الواحدة قبل النكاح، وظاهر املتون أنه 
ال يعمل به وكذا اإلخبار برضاع طارئ فليكن هو املعتمد يف املذهب«. اه�. وظاهر 

أن مراده بالواحدة ما عدا نصاب الشهادة فيشمل إخبار املرأتني.

احلرمة  تثبت  ال  أنه  عليه  املعتمد  أن  النصوص  من  ذكرنا  ما  وخالصة 
قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن، بل ال بد من شهادة رجلني عدلني أو رجل 
وامرأتني عدول. ويؤيد هذا ما أفتي به يف تنقيح احلامدية، حيث »سئل: يف شهادة 
النساء وحدهن عىل الرضاع، هل تقبل؟ فأجاب بقوله: حجة الرضاع حجة املال 
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وهو شهادة عدلني أو عدل وعدلتني وال يثبت بشهادة النساء وحدهن، لكن إن 
وقع يف قلبه صدق املخرب ترك قبل العقد أو بعده كام يف البزازية«.

قال ابن عابدين يف التنقيح »أقول: أي ُترك احتياطا... إلخ« ما ذكره عن 
البحر مما أسلفنا بعضه.

وبناء عىل ذلك ال تثبت احلرمة يف هذه احلادثة بشهادة املرأتني املذكورتني 
عىل ما قال صاحب البحر إنه املعتمد، بل وال تثبت احلرمة هنا أيضا عىل ما اختاره 
أبناء  ألحد  وحيل  بالعدالة،  متصفتني  املرأتان  هاتان  تكن  مل  إذا  البزازية  صاحب 
الرجل من املرأة األوىل الذي مل يصادق امرأة أبيه وأختها عىل رضاع البنت املذكورة 

من امرأة أبيه أن يتزوج البنت املذكورة.

وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

J
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ر�� �ت��ر�م����ل���ا ��ب ��ت��ت�ب �ل�لاأ و��ب �كرب �� ا �اع اأح�د اأ��صب
املبـــــادئ

1- إذا أرضع�ت إح�دى الزوجت�ني األخرى يف م�دة اإلرضاع حرمت�ا عىل الزوج 
ويفرق القايض بينهام.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

منوفية،  مركز  هبتني  ناحية  من  م.،  إ.  س.  ج.  تدعى  بامرأة  السائل  تزوج 
ثيب  بامرأة  تزوج  ذلك  بعد  ثم  سنوات،  ثامين  مدة  معه  ومكثْت  هبا،  بِْكٍر، ودخل 
شهرين،  عن  ينوف  ما  هبا  الدخول  وبعد  املذكورة،  الناحية  من  ش  ع.  م.  تدعى 
بأن  وتظاهروا  العصب،  من  األوىل ألبيها  الزوجة  بعم  متزوجة  ذلك  قبل  وكانت 
الزوجة األخرية راضعة منها الزوجة األوىل، ويريد أهل الزوجة األوىل فسخ العقد 
الزوجة األوىل  بأن أهل  العلم  أم ال؟ مع  العقد مفسوخ صحيح  األول، فهل هذا 

عون بأهنم يثبتون ذلك الرضاع بشهود رجال ونساء. املريدين للفسخ يدَّ

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه قد نص الفقهاء عىل أن الرضاع يثبت 
بام يثبت به املال، فيثبت بشهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني كذلك، فمتى ثبت 
َق بينه وبني كلٍّ منهام حلرمتها  أن املرأة الثانية أرضعت األوىل يف مدته هبذه احلجة ُفرِّ
عليه: أما األوىل فلدخوله بالثانية التي هي أمها رضاعا، وأما الثانية فألهنا أم امرأته 
رضاعا. وال تقع الفرقة إال بتفريق القايض؛ ملا نص عليه صاحب البحر من قوله: 

* فتوى رقم: 63 سجل: 32 بتاريخ: 8/ 1/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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»ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجالن عدالن ال تقع الفرقة إال بتفريق القايض؛ 
ملا يف املحيط: ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقايض؛ ألن هذه فرقة وحرمة 
القضاء  بانضامم  إال  بالشهادة  احلكم  هذا  يتعلق  فال  العبد،  حق  إبطال  تتضمن 
إليها«. اه�. وظاهر أن هذا النص كام جيرى يف الرضاع الطارئ جار أيضا يف غري 
الطارئ، ال كام استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة، من أن ذلك خاص 
بالرضاع الطارئ، أما غريه فال حيتاج إىل تفريق القايض، بل يرتفع النكاح بالكلية 

بدون تفريق. وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J



- 161 -

�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- عقد زواج الرجل من البنت التي أرضعتها شقيقته فاسد وهي حمرمة عليه ألهنا 
بنت أخته رضاعا.

الســـــؤال
الدخول هبا  العقد الرشعي، وقبل  بنتا بكرا بصحيح  سئل يف رجل تزوج 
اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التي ُعِقد َعْقد زواجها عىل شقيقها. 

فهل حيرم الزواج، ويفسد عقد الزواج أو الزواج صحيح رشعي؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة 
كانت  به  املفتى  الصاحبني  مذهب  عىل  سنتان  وهي  الرضاع  مدة  يف  تزوجها  من 
حمرمة عليه، وكان عقد زواجها منه فاسدا؛ ألهنا بنت أخته رضاعا. وهذا حيث 

كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 401 سجل: 39 بتاريخ: 7/ 8/ 1934 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- جيوز رشعا زواج الشخص من أخت إخوته رضاعا وال يشء يف ذلك.

الســـــؤال
سئل: إن للسائل ابنة عم يرغب يف االقرتان هبا، ولكن حال دون ذلك أمر، 
وهو أن للمذكورة إخوة أكرب وأصغر منها قد رضعوا مجيعا من والديت عدا هي فإهنا 
مل ترضع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن والدهتا مل تقم برضاعتي أنا وال إخويت 
أم هناك موانع بسبب أن والديت  مطلقا، فهل جيوز رشعا االقرتان بمن مل ترضع، 
من  الفتوى  بإعطاء  تتكرموا  أن  نرجو  منها؟  وأكرب  أصغر  إخوهتا  برضاعة  قامت 

واقع املذاهب األربعة حتى يمكنني االقرتان هبا.

اجلواب
بأخت  الشخص  زواج  رشعا  جيوز  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بالبنت  يتزوج  أن  للسائل  بالسؤال جاز  ذكر  األمر كام  كان  فمتى  إخوته رضاعا، 

املذكورة إذا مل يوجد يشء آخر يمنع من زواجه هبا. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 245 سجل: 40 بتاريخ: 10/ 3/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ت�� �اع �ب�ع�د ���د اأ��صب
املبـــــادئ

1- اإلرضاع بعد انتهاء مدته ال يتعلق به التحريم.

الســـــؤال
بأن  املعارشة بسنني علم  بالست ح. م. ع.، وبعد  سئل: تزوج م. ع. ب. 
والدته قد أرضعت زوجته املذكورة مرة واحدة يف غري سن الرضاع -أي كان سنها 

سنتني ونصف فام فوق- وهي بنت عمتي، فهل أستمر يف معارشيت هلا أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املرأة ال حترم عىل زوجها ما دام الرضاع 
بعد ميض مدته، وهي سنتان عىل قول الصاحبني، وهو األصح املفتى به، وسنتان 
ونصف عند أيب حنيفة. وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 43 سجل: 44 بتاريخ: 18/ 8/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ
1- حيرم عىل الرجل التزوج من خالته رضاعا.

الســـــؤال
عىل  أمها  من  والديت  رضعت  فتاة  من  الزواج  أريد  قال:  ع.  م.  م.  سأل 
أختها الكربى، أفتاين بعض الفقهاء أهنا حمرمة عيّل، وملا كانت يل الرغبة الشديدة 
نِي أجد ما حيلل هذا  يف إمتام هذا الزواج؛ لذا فإين رجعت إىل العلامء وكتب الفقه علَّ
الزواج من خاالتنا، ولكنها مل  الكريمة حرمت علينا  الزواج، فأفتاين عامل أن اآلية 
تذكر أخوات اخلاالت. وقرأت بمجلة نور اإلسالم حديثا لألستاذ األكرب الشيخ 
يوسف الدجوي نصه: »إن الولد الذي مل يرضع من أم البنت والبنت التي مل ترضع 
من أم الولد جيوز زواجهام«. لذا، فإين قبل أن أقدم عىل هذا الزواج رأيت أن أتقدم 

إىل فضيلتكم راجيا التكرم بإفتائي يف هذا املوضوع.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى كانت والدة السائل قد رضعت من 
والدة الفتاة وهي -أي والدته- يف سن الرضاع وهي سنتان عىل قول الصاحبني 
وهو األصح املفتى به، كانت والدته بنتا ملن أرضعتها، وكانت بنات من أرضعتها 
أخوات هلا رضاعا وخاالت رضاعا جلميع أوالدها، فال حيل لولد من أوالد من 
رضعت أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعتها؛ ألهنا خالته رضاعا، وحيرم من 

الرضاع ما حيرم من النسب كام جاء يف احلديث الرشيف.

* فتوى رقم: 176 سجل: 45 بتاريخ: 23/ 4/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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من  بنت  بأية  يتزوج  أن  للسائل  حيل  مل  ذكر،  كام  احلال  كان  متى  وحينئذ 
بنات من أرضعت أمه، وهذا عىل إطالقه مذهب احلنفية القائلني بأن قليل الرضاع 
وكثريه سواء يف إجياب التحريم. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال 

كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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رع�ا ��تر م��ر�م ���ث
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- حيل للرجل أن يتزوج من أخت أخيه رضاعا كام حيل له التزوج من أخت أخيه 

نسبا.

الســـــؤال
توفيت والدهتا وعمرها ستة أشهر، وقامت  بنت  قال: يل  سأل غ. ي. م. 
بنتي يف الرضاع  برتبيتها شقيقتي عىل ثدهيا، ولشقيقتي بنت كبرية خالف رشيكة 

أريد زواجها البني، فهل جيوز الرشع ذلك أم حترم؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن جمرد رضاع أخت الشخص من امرأة ال 
حيرم زواج هذا الشخص من أية بنت من بنات من أرضعت أخته؛ ألهنن وإن كن 
أخوات رضاعا ألخته فهذا غري مانع من زواجه بواحدة منهن؛ ملا نص عليه الفقهاء 
من أنه حيل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا كام حيل له أن يتزوج أخت أخيه 
ج ابنه من ابنة شقيقته الكربى إذا مل يكن هناك  نسبا. وهبذا علم أن للسائل أن يزوِّ
يشء آخر يمنع من زواجه هبا. وهبذا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام 

ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 20 سجل: 47 بتاريخ: 30/ 5/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- ال جيوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخيه ألبيه رضاعا.

الســـــؤال
كاملة،  تسمى  والثانية  سدينة،  تسمى  األوىل  امرأتني  تزوج  رجل  سئل: 
سن  بلغ  هذا  اجلليل  وعبد  توفيت،  ثم  اجلليل.  عبد  يسمى  ولدا  أرضعت  األوىل 
الرشد، وتزوج ورزق ببنت تسمى باهية، ثم إن كاملة هذه قد أرضعت ابن أخيها، 
فهل ابن أخيها الذي أرضعته جيوز له أن يتزوج بنت عبد اجلليل التي تسمى باهية؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان اللبن الذي أرضعت به سدينة 
الزوج  من  والدهتا  بسبب  منها  نزل  اللبن  هذا  كان  بأن  زوجها  من  اجلليل  عبد 
بالصفة  الزوج  هذا  من  أخيها  ابن  كاملة  به  أرضعت  الذي  اللبن  وكان  املذكور، 
املذكورة، وكان رضاع عبد اجلليل من سدينة، ورضاع ابن أخ كاملة منها ومها يف 
به كان عبد  املفتى  الصاحبني وهو األصح  الرضاع وهي سنتان عىل مذهب  سن 
اجلليل وابن أخ كاملة الذي أرضعته أخوين من األب رضاعا، فال جيوز أن يتزوج 
ابن أخ كاملة هذا من بنت عبد اجلليل؛ ألهنا ابنة أخيه من األب رضاعا، وهذا عىل 
إطالقه مذهب احلنفية القائلني بأن قليل الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم. 

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 117 سجل: 47 بتاريخ: 11/ 7/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- ال جيوز للرجل أن يتزوج من بنت ابن أخته من األب رضاعا.

الســـــؤال
سعدة،  عمها  زوجة  أرضعتها  التي  سيدة  أخته  من  مصطفى  رضع  سئل: 
ابنة  الولد أن يتزوج  العم أنجب ولدا من سيدة أخرى بعد وفاة سعدة، فهل هلذا 
مصطفى؟ هذا مع العلم أن متام هذه املصاهرة سيوجد ثمرات، وجيمع شمل عائلة 
كل تراثها كان يف جمدها الديني، وانقىض هذا املجد بوفاة شيوخها، ومل يبق إال شباهبا 

املثقف ثقافة مدنية، ويأملون أن يوفقوا إلعادة جمد عائلتهم بوحدهتم وتضافرهم.

اجلواب
مصطفى  أخت  سيدة  رضاع  كان  إذا  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
من سعدة زوجة عمها من لبن نزل من سعدة بسبب والدهتا من ذلك العم، وكان 
رضاع سيدة من سعدة وهي يف سن الرضاع وهي سنتان عىل قول الصاحبني وهو 
من  به  رزق  الذي  عمها  البن  األب  من  أختا  هذه  سيدة  كانت  به  املفتى  األصح 
زوجة أخرى، فإذا كان رضاع مصطفى من أخته سيدة وهو يف سن الرضاع التي 
أخته من  ابن  بنت  ابنة مصطفى؛ ألهنا  يتزوج من  أن  العم هذا  لولد  مل جيز  بيناها 
األب رضاعا. وهذا عىل إطالقه مذهب احلنفية القائلني بأن قليل الرضاع وكثريه 

سواء يف إجياب التحريم. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 118 سجل: 47 بتاريخ: 11/ 7/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ت �ع�ا �كر�صب د ا �ل��ت ع�د ���ا ���ب
املبـــــادئ

1 - مذه�ب احلنفي�ة أن قلي�ل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم متى تم يف 
مدت�ه، أم�ا اإلمام الش�افعي فريى أنه ال حتريم إال من مخ�س رضعات عرفا يف مدته 

أيضا.
2 - ال بد عند الشافعية من التيقن من أن الرضعات كانت مخسا فلو كان هناك شك 

يف العدد فال حتريم عندهم إال أنه يكون مكروها تورعا.

الســـــؤال
ورزقت  والده،  عمة  من  رضع  رجل  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  سئل: 
العمة بأربع بنات وولد، وكانت رضاعة الرجل مع وسطى البنات ورزقت كربى 
بنات العمة بنتا، ويريد الرجل أن يتزوج بنت كربى البنات، وال يعرف من طريق 
أو  متفرقات،  غري  أم  متفرقات  الرضعات  كانت  وهل  الرضعات،  عدد  اليقني 
مشبعات أم غري مشبعات؛ وذلك لوفاة العمة التي أرضعت إىل رمحة اهلل تعاىل، فهل 
جيوز رشعا أن يتزوج الرجل هبذه البنت عىل مذهب اإلمام الشافعي ريض اهلل تعاىل 

عنه؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن مذهب احلنفية أن قليل الرضاع وكثريه 
مذهب  عىل  سنتان  وهي  مدته  يف  الرضاع  كان  متى  التحريم  إجياب  يف  سواء 
الصاحبني وهو األصح املفتى به، ومذهب اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- أن املحرم 
من الرضاع ما كان مخس رضعات عرفا يف مدته وهي سنتان، وال بد من تيقن كون 

* فتوى رقم: 119 سجل: 47 بتاريخ: 11/ 7/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الرضعات ال تقل عن مخس، فلو شك يف كوهنا مخسا أو أقل فال حتريم؛ ألن األصل 
عدم كوهنا مخسا، إال أنه قد جاء يف حتفة املحتاج البن حجر ما معناه أنه وإن كان 
ال حتريم عند الشك فيام ذكر فالزواج يف هذه احلالة مكروه تورعا. يراجع كتاب 
الرضاع من حتفة املحتاج البن حجر. وبذلك علم اجلواب عن السؤال عىل مذهب 

اإلمام أيب حنيفة، ومذهب اإلمام الشافعي رمحهام اهلل. واهلل أعلم.

J
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�ل��ت�����ر�ت�م �ت�����ت �لت�ت�ع����ت �ب�� ا
آ
�اع ال� اأ��صب

املبـــــادئ
1- متى كان اإلرضاع يف مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام واالستغناء بالطعام 

ولو كانت املرضعة آيسة عىل ما هو ظاهر املذهب وعليه الفتوى.

الســـــؤال
ورد كتاب من حمكمة بني سويف االبتدائية الرشعية، ومعه كتاب ورد إىل 
هذه املحكمة من حمكمة ببا الرشعية رقم 94 يف 24/ 7/ 1939، ويرافقه عريضة 
مقدمة ملحكمة ببا من م. أ. م. قال فيها: توفيت والديت وعمري سنة ونصف تقريبا، 
وبعد والديت كنت يف حضانة جديت ألمي، وكان سنها أكثر من سبعني سنة، وكانت 
كانت  ولكنها  الرضاع،  عن  به  أكتفي  وكنت  بالطعام،  تطعمني  املذكورة  جديت 
حتملني عىل ثدييها بقصد احلنان فنزل هلا اللبن ورشبت منه، ثم إهنا خلفت زينب، 
وزينب خلفت عزيزة، وعزيزة خلفت فردوس، واآلن أريد أن أتزوج بفردوس، 
وهذه املعلومات املذكورة ثابتة بشهادة م. د.، و أ. م، وغريهم من النساء، والنص 
يف مذهب اإلمام مالك يقيض بأن الطفل إذا كان يستغني بالطعام عن اللبن بحيث 
لو رضع اللبن ال يستغني عن الطعام فإن الرضاع ال حيرم حينئذ، ومأذون الناحية - 
بلدنا- ممتنع عن إجراء العقد، وبناء عليه حيث إن النص فيه من مذهب مالك حيلها 

يل، فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إىل املأذون إلجراء العقد.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب املحكمة رقم 446 املؤرخ 25 يوليه سنة 1939، وعىل 
الطلب املقدم من م. أ. م. إىل حمكمة ببا الرشعية، ونفيد أن الطالب ال يطلب بيان 

* فتوى رقم: 201 سجل: 47 بتاريخ: 17/ 8/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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احلكم الرشعي يف احلادثة، وإنام يطلب أمر املأذون بإجراء العقد ملا جاء يف عريضته، 
وهذا الطلب ليس من اختصاص دار اإلفتاء النظر فيه، ومع هذا فمذهب احلنفية 
الفطام واالستغناء  بعد  السنتني حمرم ولو  الرضاع متى كان يف مدة  أن  احلادثة  يف 
بالطعام، ولو كانت املرضعة آيسة عىل ما هو ظاهر املذهب وعىل ذلك الفتوى وهو 
املعتمد، نعم جاء يف رد املحتار نقال عن رشح الزيلعي ما نصه: »وذكر اخلصاف 
أنه إن فطم قبل ميض املدة واستغنى بالطعام مل يكن رضاعا، وإن مل يستغن ثبتت 
به احلرمة، وهو رواية عن أيب حنيفة رمحه اهلل، وعليه الفتوى«. اه�. لكن ما جاء يف 
الزيلعي خالف املعتمد يف املذهب ألن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية. 

يراجع رشح الدر املختار من باب الرضاعة مع حاشيته رد املحتار.
J
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�اع �كر�صب  �ب�ا
�ت
أ
�ل�ل�مرا �ت ا د ���ا ����ث

املبـــــادئ
1- يثبت التحريم بشهادة املرأة الواحدة بالرضاع إذا صادقها الزوجان عىل ذلك.

الســـــؤال
سأل ط. م. م. قال: وارث احلكمة النبوية موالنا اإلمام صاحب الفضيلة 
صدى  لنا  إن  اإلمام:  موالنا  أي  العناية-:  بحسن  لوحظ   - املرصية  الديار  مفتي 
سنتني  من  اآليت:  عن  باإلفادة  تفضال  بيانك،  رشعة  وحقيق  عرفانك،  لرحيق 
بتوفيق  بنت خالتي بمعارشة عادلة رشعية حتى اآلن، ويل والدة كذلك  تزوجت 
وأخربتني  لزوجي،  ومودهتا  والديت  مع  والثقة  الصدق  واعتيد  مجيعا،  بيننا  ومودة 
والديت اآلن أين رضعت من جديت ألمي وهي أم خلالتي التي معي بنتها، فهل يكون 
املايض وطء شبهة؟  التفرقة، ويكون  للقايض الرشعي  أو  به رشعا،  النكاح معتدا 

عىل أن ال تناسل اآلن بيننا.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جاء يف املبسوط بصفحتي 302 و303 
فهذه  أهنا أرضعتهام  امرأة  امرأة فشهدت  تزوج  ما نصه: »وإذا  الثالثني  اجلزء  من 
املسألة عىل أربعة أوجه: إما أن يصدقها الزوجان، أو يكذباها، أو يصدقها الزوج 
دون املرأة، أو املرأة دون الزوج. فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهام ال بشهادهتا بل 
فال  هبا  الدخول  قبل  ذلك  كان  فإن  بينهام،  النكاح  بطالن  عىل  الزوجني  بتصادق 
مهر هلا وال عدة عليها، وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من املسمى؛ 
ألهنام تصادقا عىل أنه دخل بام يشبه النكاح من غري عقد صحيح فيجب األقل من 

* فتوى رقم: 48 سجل: 48 بتاريخ: 26/ 2/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املسمى ومن مهر املثل وعليها العدة. وإن كذباها يف ذلك فهي امرأته عىل حاهلا وقد 
الواحدة عىل الرضاع ال تتم  املرأة  بينا هذا يف االستحسان والنكاح، وأنه بشهادة 
حجة الفرقة عندنا، إال أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع يف قلبه 
»كيف وقد قيل«. فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها  أهنا صادقة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
نصف املهر، وإن كان بعد الدخول أعطاها كامل املسمى، واألْوىل أال تأخذ منه شيئا 
الزوج من  الزيادة عىل مهر مثلها بل تربئ  تأخذ  الدخول ال  الدخول، وبعد  قبل 
ذلك. وإن صدقها الزوج وكذبتها املرأة فإنه تقع الفرقة بينهام بإقرار الزوج؛ ألنه 
أقر بحرمتها عىل نفسه وهو يملك أن حيرمها عىل نفسه، وعليه نصف املهر إن كان 
قبل الدخول، ومجيع املسمى إن كان بعد الدخول. وإن صدقتها املرأة دون الزوج 
فهي امرأته عىل حاهلا؛ ألهنا أقرت باحلرمة، وليس يف يدها من ذلك يشء إال أهنا 
إذا علمت صدقها يف ذلك فإنه ينبغي هلا أال متكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها 
بامل فتختلع منه. وإن شهد رجالن أو رجل وامرأتان بالرضاع مل يسعهام أن يقيام 
عىل النكاح بعد ذلك؛ ألهنام لو شهدا بذلك عند القايض فرق بينهام، وكذلك إذا 
شهدا به عند النكاح، وال فرق يف الفصلني بني أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح 
أو قبله«. اه� بتصحيح التحريف املطبعي. ومن هذا يعلم أن أم الزوج إذا كانت قد 
أخربته برضاعه من والدهتا التي هي جدته وجدة زوجته ألم وكان وقت أن رضع 
منها يف سن الرضاع وهي سنتان عىل قول الصاحبني وهو األصح املفتى به، فإن 
صدقها بالقول بأن أقر بأنه رضع من جدته املذكورة عىل الوجه السابق مل حيل له 
اإلقامة مع زوجته؛ ألهنا بنت أخته رضاعا، ووجب عليه مفارقتها بالقول، ووجب 
فاسدا  السابق عقدا  العقد  الزوج، وكان  يفارقها  مل  إن  بينهام  التفريق  القايض  عىل 
باقية بينهام وحل له  والوطء فيه وطء بشبهة. أما إذا مل يصدقها بالقول فالزوجية 
اإلقامة مع زوجته إال أنه يستحب له أن يفارقها إذا وقع يف قلبه صدق والدته فيام 

أخربت به من الرضاع املحرم.
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وهذا كله ما مل يثبت الرضاع املحرم بحجة كاملة وهي شهادة رجلني أو 
ووجب عىل  بالقول  املتاركة  عليه  وجب  بذلك  ثبت  فإن  عدول،  وامرأتني  رجل 
القايض التفريق إن مل يفارقها الزوج وكان العقد السابق فاسدا والوطء فيه وطء 
بشبهة كذلك. هذا واحلرمة بالرضاع تثبت عند احلنفية بقليل الرضاع وكثريه متى 
كان يف مدته التي بينا ما عليه الفتوى فيها، وهبذا علم اجلواب عن السؤال متى كان 

احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1 - إذا رضع الزوجان من امرأة واحدة يف مدة الرضاع وهي س�نتان عىل املفتى به 
كان العق�د بينهام فاس�دا وجيب عليهام املتاركة فإن مل يت�م ذلك وثبت الرضاع بينهام 

عند القايض فرق بينهام.
2 - يثبت الرضاع برجلني عدلني أو رجل وامرأتني كذلك أو بإقرار الزوج به.

الســـــؤال
سئل: تزوج حممود بأمينة، وعلم يقينا أن حمموًدا رضع هو وأمينة من نفيسة 
مرات  بعدد  يشهدان  وزوجها  وهي  الزوجة  خال  وامرأة  الزوج  عم  امرأة  وهي 
فام  حترم  كانت  وإذا  ال؟  أم  الزوج  حممود  عىل  الزوجة  أمينة  حترم  فهل  الرضاع. 
حكم الرشع يف عقد النكاح الذي تم من عرش سنوات؟ ملحوظة: أم الزوج حممود 

شهدت هي األخرى بصحة ووقوع هذا الرضاع، وال زالت عىل قيد احلياة لآلن.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجني املذكورين قد 
رضع من نفيسة املذكورة يف مدة الرضاع وهي سنتان عىل ما هو األصح املفتى به 
الرضاع عىل  يثبت هذا  أخته رضاعا، ولكن ال  الزواج هبا رشعا؛ ألهنا  له  مل حيل 
مذهب احلنفية إال بإقرار الزوج أو بشهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني عدول، 
فإذا ثبت الرضاع باإلقرار املذكور أو هبذه الشهادة تبني أن عقد الزواج عقد فاسد 
فيجب عليهام املتاركة بالقول، فإن مل حتصل هذه املتاركة وثبت هذا الرضاع عند 
القايض بام ذكر وجب أن يفرق بينهام. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 329 سجل: 51 بتاريخ: 2/ 7/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�اع �كر�صب ب ����ب ا
�

أ
��ت ال� ��ب

أ
���ل ا

�ت
املبـــــادئ

1- يص�ح للرج�ل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ك�ام يصح له أن يتزوج أخت أخيه 
نسبا.

2- جمرد إرضاع خالة الرجل إلخوته الصغار ال حيرم بنتها عليه.

الســـــؤال
سأل ع. ق. م. ر. قال:

أريد أن أتزوج بابنة خالتي، ومل ترضع ابنة خالتي من أمي، ومل أرضع أنا من 
أمها -خالتي-، ومل أرضع أنا وهي من امرأة أخرى، ولكن أرضعت خالتي -والدة 

من أريد التزوج هبا- إخويت الصغار. فهل جيوز أن أتزوج بالبنت املذكورة؟

اجلواب
الصغار ال  أن جمرد إرضاع خالته أخواته  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
بنتها أختا ألخواته رضاعا، وقد  بإرضاعها أخواته صارت  بنتها عليه؛ ألنه  حيرم 
نص الفقهاء عىل أنه يصح للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا بل ونسبا، فإذا مل 
يكن هناك سبب رشعي آخر يمنع من هذا الزواج حل للشخص املذكور أن يتزوج 

بنت خالته. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 273 سجل: 56 بتاريخ: 14/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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���� �ل��ت�����ر�ت�م وع�د �ت ا
�ت ��ب ح�د �لوا �ع��ت ا �كر�صب �ثر ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية.

2- الرضاع املحرم عند الشافعية ما كان مخس رضعات متفرقات.
3- قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم وذلك مذهب احلنفية واملالكية وإحدى 

الروايات عن اإلمام أمحد.

الســـــؤال
سئل: تزوج رجل بابنة خالته ومل يدخل هبا بعد، ثم تبني أنه رضع من إحدى 
قريباته رضعة واحدة ورضعت الزوجة منها ثالث رضعات، وسن الزوج 21 سنة 

وسن الزوجة 16 سنة. فهل جيوز زواجهام رشعا؟ والزوجان مها حييى وفوزية.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه ال شبهة يف حتريم فوزية عىل ابن خالتها 
هو  ما  عىل  سنتان  وهي  الرضاع  مدة  يف  املرأة  هذه  من  منهام  كل  رضع  إذا  حييى 
األصح املفتى به ولو مل يرضعا يف وقت واحد، وذلك عىل مذهب من يقول: إن 
وأصحابه  حنيفة  أيب  مذهب  وهو  التحريم  إجياب  يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل 
واإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد، فعىل هذا القول صارت الفتاة 
املذكورة أختا البن خالتها من الرضاع برضاع كل منهام من هذه املرأة ولو رضعة 

واحدة وكان عقده عليها غري صحيح.

* فتوى رقم: 295 سجل: 56 بتاريخ: 18/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أما عىل مذهب اإلمام الشافعي وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد أن 
متفرقات مشبعات يف مدته فال حترم هذه  ما كان مخس رضعات  املحرم  الرضاع 
املرأة مخس رضعات  منهام من هذه  برضاع كل  يتيقن  مل  ما  ابن خالتها  الفتاة عىل 
علم  وهبذا  صحيحا.  املذكور  العقد  يكون  القول  هذا  وعىل  األقل،  عىل  كذلك 

اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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�ت�����ت
آ
�اع ال� ��صب

املبـــــادئ
1- لبن املرأة مطلقا بكرا أو آيسة حمرم إذا رضع الطفل منه يف مدة الرضاع.

2- برضاع الولد من جدته يف سن الرضاع وهي سنتان عىل ما هو األصح املفتى به 
صار أخا لكل ابن ولكل بنت من أوالدها.

الســـــؤال
سئل يف طفل أرضعته جدته ألمه بعد أن ماتت أمه وهو يف أشهر من سنه 
وبتكرار  احليض  وكذلك  سنوات  مخس  منذ  الوالدة  جدته  قطعت  قد  وكانت 
بلبن طبيعي واستمرت اجلدة  الطفل  رضاعته من جدته هذه حن ثدي اجلدة عىل 
ترضعه إىل أن انتهت مدة )رضاعه(، فهل جيوز هلذا الطفل أن يتزوج من بنت خاله 

أو بنت خالته أي بنت ابن أو بنت بنت جدته التي أرضعته أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن لبن املرأة مطلقا بكرا أو آيسة حمرم إذا 
وابن  املختار  الدر  صاحب  ذلك  عىل  نص  كام  الرضاع  مدة  يف  منه  الطفل  رضع 
النهر. وعىل هذا فربضاع الولد من جدته يف سن الرضاع وهي  عابدين نقال عن 
سنتان عىل ما هو األصح املفتى به صار أخا لكل ابن ولكل بنت من أوالدها، فال 
حيل له أن يتزوج بنت خاله أو بنت خالته؛ ألهنا بنت أخيه أو بنت أخته رضاعا. 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 296 سجل: 56 بتاريخ: 18/ 4/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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د �ل�ع�د ��تر ���ع���و�م ا
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- إذا وق�ع الش�ك يف عدد مرات الرضاع هل هي أق�ل من مخس أو مخس فأكثر مل 

يثبت التحريم.

الســـــؤال
أمها  أن  فعلمت  بنت خالتي،  تقدمت خلطبة  قال:  ع  األستاذ ع. ع.  سأل 
أرضعتني  تتذكر  ما  أهنا عىل  قررت خالتي  املوضوع  استوضحت  فلام  أرضعتني، 
مرة واحدة فقط، وقررت والديت أن كل ما تعلمه أن خالتي أرضعتني، ولكن حالة 
كانت  خالتي  أن  تعلم  أهنا  إال  الرضعات،  عدد  بمعرفة  هلا  تسمح  تكن  مل  املرض 
الوقت  ذلك  يف  بنا  يتصلون  كانوا  ممن  آخرون  وقرر  الوقت،  ذلك  يف  علينا  ترتدد 
عدد  يعرفون  ال  ولكنهم  والديت،  مرض  بسبب  أرضعتني  خالتي  أن  سمعوا  أهنم 

الرضعات.

اجلواب
إنه برضاع السائل من خالته يف مدة الرضاع وهي سنتان عىل ما هو األصح 
املفتى به حرمت عليه بنتها؛ ألهنا أخته رضاعا، وهذا عىل مذهب من يقول إن قليل 
الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم وهم اإلمام أبو حنيفة وأصحابه واإلمام 
مذهب  من  والظاهر  الشافعية  مذهب  عىل  أما  عنه،  رواية  يف  أمحد  واإلمام  مالك 
احلنابلة من أن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات يف مدته فال حترم 
هذه البنت عىل السائل ما مل يتيقن برضاعه من أمها مخس رضعات أو أكثر، فإذا 
وقع الشك يف عدد مرات الرضاع هل هي أقل من مخس أو مخس فأكثر مل يثبت 

* فتوى رقم: 154 سجل: 59 بتاريخ: 14/ 4/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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التحريم؛ ألن األصل املتيقن عدم التحريم فال يزول بالشك، كام لو شك يف وجود 
الطالق وعدده كام يف املغني البن قدامة احلنبيل وكتب الشافعية، وعىل ذلك يصح 
فيه  فيام عمت  األرفق  املذهب، وهو  املذكورة عىل هذا  بالبنت  يتزوج  أن  للسائل 

بلوى الرضاع. واهلل أعلم.

J
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�ا�ع �ل���ث �ب�� ا
ا �ك��ب دب ��تر ���ع��ت��بر اأ

� عب را
��ت ال�أ

املبـــــادئ
1- لبن من مل تبلغ التاسعة من عمرها ال يتعلق به التحريم كام أن الرضاع بعد مدته 

وهي سنتان عىل املفتى به ال يتعلق به التحريم أيضا.
2- اإلقرار بالرضاعة غري معترب رشعا إذا كذبه الرشع يف ذلك.

الســـــؤال
سأل م. م. أ. مركز كفر الزيات قال: بام أين أريد الزواج بزوجة أخي املدعوة 
ف. م. إ. أ.، وعند الرشوع يف ذلك حصل خالف بيني وبني زوجتي الثانية، فكتبت 
إليها إقرارا الغرض منه مراضاهتا بأهنا ال حتل يل حيث إننا رضعنا سويا، واحلقيقة 
أنني مل أرضع عليها؛ ألن أمها من مواليد سنة 1906 وأنا من مواليد سنة 1910 كام 
يدل عىل ذلك شهادتا امليالد املرفقتان طي هذا، فنرجو من فضيلتكم فتوانا هل جيوز 

يل الزواج هبا؟ وليس هناك سوى هذا اإلقرار وإفادتنا بالفتوى.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه من خ. د. أ، 
التي يريد التزوج بابنتها ف. م. إ. أ، ثم قرر أن هذا اإلقرار غري صحيح، وإنام قصد 
باملذكورة،  التزوج  يريد  أنه  علمت  حني  غضبت  حيث  األوىل  زوجته  إرضاء  به 
والدليل عىل عدم صحته أنه من مواليد فرباير سنة 1910، و خ. د، من مواليد شهر 
مايو سنة 1906 كام تدل عليه شهادتا امليالد الرسميتان املقدمتان مع السؤال، وال 
يعقل أن يكون هلا لبن يرضعه وهي يف هذه السن، وطلب إفتاءه باحلكم الرشعي 
اللبن  أن  احلنفية  عند  عليه  املنصوص  أن  واجلواب  حرمته.  أو  هبا  زواجه  حل  يف 

* فتوى رقم: 755 سجل: 60 بتاريخ: 20/ 6/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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تسع  بنت  البكر  »ولبن  املختار:  الدر  ففي  فأكثر،  تسع سنني  بنت  لبن  املحرم هو 
إذا كان يف مدته وهي سنتان عىل  إنام حيرم  سنني فأكثر حمرم، وإال ال«، والرضاع 
دون  وهي  لبن  املذكورة  »خ«  ل�  يكون  أن  يعقل  وال  به،  املفتى  األصح  األكثر يف 
السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد جتاوز سن الرضاع رشعا، وعىل فرض 
وجوده فال تأثري له يف التحريم ملا ذكرنا، وال يعول عىل هذا اإلقرار؛ ألن الشارع 
قد كذبه فيه، فيحل للسائل التزوج من بنت خ. د. املذكورة املدعوة ف. م. إ. أ. إذا 

كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- الرض�اع املح�رم ما كان مخس رضعات متفرقات فأكث�ر يف مدة الرضاع، وهذا 
املذهب هو األرفق يف موضوع الرضاع الذي عمت به البلوى بني الناس فيؤخذ به.

الســـــؤال
سأل م. س. م. ترزي بطنطا قال:

بيني  والفرق  والديت،  من  رضعت  قد  الفتاة  وهذه  بفتاة،  أتزوج  أن  أريد 
وبينها تسع سنوات. فهل حتل أم ال؟

اجلواب
الرضاع وهي سنتان عىل  السائل يف مدة  الفتاة من والدة  إنه برضاع هذه 
األصح املفتى به -صارت أمه أما هلا من الرضاع، وصارت هي أختا من الرضاع 
جلميع أوالدها سواء منهم من رضع قبلها أو بعدها، فال حتل هذه البنت الرضيعة 
للسائل؛ ألهنا أخته من الرضاع، وهذا عىل إطالقه مذهب القائلني بأن قليل الرضاع 
وكثريه سواء يف إجياب التحريم، وهم األئمة أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وأمحد 
يف رواية عنه، أما عىل مذهب اإلمام الشافعي والظاهر من مذهب اإلمام أمحد من 
أن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات فأكثر، فال حترم هذه الفتاة عىل 
السائل إال إذا تيقن رضاعها من أمه مخس رضعات متفرقات فأكثر، وهذا املذهب 
الزمان  الناس يف هذا  البلوى بني  به  الذي عمت  الرضاع  األرفق يف موضوع  هو 

فيؤخذ به. ومن هذا يعلم اجلواب. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 586 سجل: 61 بتاريخ: 14/ 1/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ل�ل�������ر�م �اع ا �كر�صب ا
املبـــــادئ

1- الرضاع املحرم هو ما كان مخس رضعات متفرقات مش�بعات يف مدة الرضاع، 
وه�ذا املذه�ب هو األرف�ق يف موضوع الرض�اع الذي عمت به البل�وى بني الناس 

فيؤخذ به.

الســـــؤال
سأل ع. م. ش. قال: يل أخ رضع من سيدة رضعتني يقينا يف مدة الرضاع، 
ثم ولدت هذه السيدة بنتا بعد ثالث سنوات، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. 

فهل حيل له الزواج هبا أم ال؟

اجلواب
إنه برضاع أخي السائل رضعتني من أم البنت التي يريد التزوج هبا يف مدة 
الرضاع وهي سنتان عىل األصح املفتى به -صارت أمها أما له من الرضاع، وصار 
هو أخا جلميع أوالدها ومنهم هذه البنت وإن مل ترضع معه يف وقت واحد، فال حيل 
القائلني بأن  التزوج هبا؛ ألهنا صارت أخته رضاعا، وهذا عىل إطالقه مذهب  له 
قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم، وهم األئمة أبو حنيفة، ومالك، وأمحد يف 
رواية عنه، أما عىل مذهب اإلمام الشافعي والظاهر من مذهب اإلمام أمحد من أن 
الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات فأكثر، فال حترم عليه هذه البنت، 
وهذا  بالسؤال.  جاء  كام  رضعتني  من  أكثر  يرضع  مل  دام  ما  هبا  التزوج  له  وجيوز 
املذهب هو األرفق يف موضوع الرضاع الذي عمت به البلوى بني الناس فيؤخذ 

به. وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 601 سجل: 61 بتاريخ: 19/ 1/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1 - حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
2 - إن مجيع أوالد املرضعة من زوجها ومن غريه ومجيع أوالد الرجل الذي انتسب 

احلمل إليه من املرضعة وغريها إخوة املرتضع.
3- إذا كان�ت مرات رضاع أم�ه من خالته أقل من مخس فإنه حيل له أن يتزوج بنت 

خالته املذكورة عىل مذهب الشافعية.

الســـــؤال
سأل السيد/ ع. س. ع.: أرغب الزواج من ابنة خالتي ولكن أمي رضعت 

من خالتي. فهل حتل يل بنت خالتي املذكورة أم ال؟

اجلواب
تبني من االطالع عىل االستفتاء أن أم السائل رضعت من خالته فتكون بنتا 
هلا رضاعا وتكون بنت خالته املذكورة نسبا أختا ألمه رضاعا وخالة له هو رضاعا، 
وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، ومن املحرمات نسبا اخلالة فتحرم اخلالة من 
الرضاع كام حترم من النسب، وكون الرجل الذي رزقت منه خالته نسبا بالبنت التي 
يريد الزواج منها خالف الرجل الذي كان متزوجا هبا وقت إرضاعها أمه ال يمنع 
من أن مجيع بنات خالته املذكورة يعتربون له خاالت رضاعا؛ ألن املنصوص عليه 
انتسب  الذي  الرجل  أوالد  املرضعة من زوجها ومن غريه ومجيع  أوالد  أن مجيع 
أوالد  أوالدها  وأوالد  وأخواته  املرتضع  إخوة  وغريها  املرضعة  من  إليه  احلمل 
إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم. وعليه ال حيل للسائل أن يتزوج من بنت خالته 

* فتوى رقم: 402 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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القائلني  احلنفية  مذهب  إطالقه  عىل  وهذا  الرضاع،  من  خالته  هي  التي  املذكورة 
بأن قليل الرضاع وكثريه يف سن الرضاع وهي سنتان عىل القول املفتى به سواء يف 
إجياب التحريم وهو أيضا مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد. 
أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما 
رضاع  مرات  كانت  فإذا  الرضاع  مدة  يف  متفرقات  مشبعات  رضعات  مخس  كان 
أمه من خالته أقل من مخس فإنه حيل له أن يتزوج بنت خالته املذكورة عىل مذهب 
الشافعية األخري، وإذا كانت مرات الرضاع مخسا فأكثر فال حتل. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1 - مذه�ب احلنفي�ة أن قلي�ل الرض�اع وكثريه س�واء يف إجياب التحري�م متى كان 
الرض�اع يف مدت�ه الرشعي�ة، ومذه�ب الش�افعية والظاهر م�ن مذه�ب احلنابلة أن 

الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات يف مدته الرشعية.
2- رض�اع الع�م م�ن أم اخلاط�ب يف س�ن اإلرضاع يصري ب�ه أخا له م�ن الرضاع، 

وتكون بنت عمه هي بنت أخيه رضاعا، وحيرم عليه التزوج هبا.

الســـــؤال
سأل السيد/ ع. س. ع. قال: يل عم رضع من أمي. هل حتل ابنته زوجة يل؟

اجلواب
إنه برضاع عم السائل من أمه يف سن الرضاع وهي سنتان عىل القول املفتى 
به يصري عمه املذكور أخا له من الرضاع وتكون بنت عمه بنت أخيه رضاعا، وكام 
حترم بنت األخ نسبا حترم بنت األخ رضاعا، وعىل هذا ال حيل للسائل أن يتزوج بنت 
عمه املذكور التي هي بنت أخيه رضاعا، وهذا عىل إطالقه مذهب احلنفية القائلني 
بأن قليل الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم وهو أيضا مذهب اإلمام مالك 
وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد. أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن 
اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات مشبعات متفرقات يف مدة 
الرضاع. فإذا كانت مرات رضاع العم أقل من مخس فإنه حيل للسائل أن يتزوج بنته 
التي هي بنت أخيه رضاعا عىل مذهب الشافعية األخري وإذا كانت مرات الرضاع 

مخسا فأكثر فال حتل. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 414 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ب
�

أ
��ت ال� ��ب

أ
وا�ب ����ب ا �كرب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حيل الزواج من أخت األخ سواء أكانت أختا من الرضاع أو النسب.

الســـــؤال
سأل السيد/ أ. ع. م. ع. قال: إن بنت عمه كانت متزوجة من رجل، رزقت 
منه بولد رضع من أم السائل ومات، ثم طلقت بنت عمه من زوجها، وتزوجت 

بآخر، وأنجبت منه بنتا يريد السائل أن يتزوجها. فام حكم الرشع؟

اجلواب
إن رضاع ابن بنت عم السائل املتوىف من أم السائل جيعله أخا من الرضاع 
للسائل، وما دامت بنت بنت عمه التي رزقت هبا من زوجها اآلخر مل ترضع من 
أمه ومل يرضع هو معها من امرأة واحدة رضاعا حمرما فال حتريم بينهام؛ لعدم وجود 
سببه، وقد نص الفقهاء عىل أن أخت األخ حتل سواء أكانت أختا من الرضاع أو 
النسب، وعىل ذلك فإنه حيل للسائل العقد عىل بنت بنت عمه املذكورة إذا مل يكن 
هناك مانع آخر غري رضاع أخيها ألمها املتوىف من أم السائل. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 443 سجل: 74 بتاريخ: 9/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل�ل�������ر�م �اع ا �كر�صب ا
املبـــــادئ

1- مذه�ب احلنفي�ة أن قلي�ل الرضاع وكث�ريه س�واء يف إجياب التحري�م متى كان 
الرض�اع يف مدت�ه الرشعي�ة، ومذه�ب الش�افعية والظاهر م�ن مذه�ب احلنابلة أن 

الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات يف مدته الرشعية.
2- برضاع بنت عم الرجل من والدته يف سن اإلرضاع تكون بنتا هلا رضاعا وأختا 

جلميع أوالدها رضاعا، كام حترم األخت نسبا حترم األخت رضاعا.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. أ. م. قال: إن بنت عمه رضعت من والدته مع أخيه الصغري 
مخس  بالتقريب  الرضعات  عدد  أن  والدته  قررت  وقد  متفرقات،  رضعات  عدة 

رضعات. فهل جيوز للسائل أو أحد إخوته التزوج بالبنت املذكورة؟

اجلواب
برضاع بنت عم السائل من والدته يف سن الرضاع وهي سنتان عىل القول 
املفتى به تكون بنتا هلا رضاعا، وتكون أختا من الرضاع جلميع أوالدها سواء منهم 
األخت  حترم  وكام  بعدها،  أو  قبلها  رضع  من  أو  واحد  وقت  يف  معها  رضع  من 
نسبا حترم األخت رضاعا. وعىل هذا ال حيل للسائل وال ألحد إخوته أن يتزوج 
الرضاع  قليل  بأن  القائلني  احلنفية  مذهب  إطالقه  عىل  وهذا  املذكورة.  عمه  بنت 
وكثريه سواء يف إجياب التحريم، وهو أيضا مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات 
الروايات عن اإلمام أمحد فإن  عن اإلمام أمحد. أما مذهب الشافعية وهو إحدى 
فإذا  الرضاع،  مدة  يف  متفرقات  مشبعات  رضعات  مخس  كان  ما  املحرم  الرضاع 

* فتوى رقم: 446 سجل: 74 بتاريخ: 9/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الشك يف عددها حلَّ  وقع  أو  أقل من مخس  املذكورة  البنت  مرات رضاع  كانت 
إذا  أما  الشافعية األخري.  املذكورة عىل مذهب  البنت  التزوج من  للسائل وإخوته 
كانت مرات الرضاع مخس رضعات متيقنات فأكثر فال حتل. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�����ل��ب�ا
ع�ا و�ب �ا ب ��صب

�
أ
��ت ال� ��ب

أ
وا�ب ����ب ا �كرب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1 - حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخت أخيه رضاعا ونسبا.

الســـــؤال
سأل السيد/ ع. م. ع. قال: إن أخوين شقيقني تزوجا من أختني شقيقتني، 
وقد أرضعت كل من الزوجتني ولد األخرى يف البطن األول، والبطن الثاين، ويف 
البطن الثالث مل ترضع واحدة منهام ولد األخرى. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان 
حيل لولد البطن الثالث ألحد األخوين أن يتزوج ببنت البطن الثالث ألخيه، أم ال 

حيل ذلك الزواج.

اجلواب
إنه ما دام أن ابن أحد األخوين وبنت األخ اآلخر يف البطن الثالث مل يرضعا 
معا من امرأة أجنبية ومل يرضع الولد من أم الفتاة ومل ترضع الفتاة من أم الولد فيجوز 
لذلك الولد أن يتزوج من تلك الفتاة، وكون كل منهام أخا من النسب إلخوة اآلخر 
من الرضاع ال يوجب التحريم بينهام؛ ألنه حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخت أخيه 

رضاعا ونسبا. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 360 سجل: 78 بتاريخ: 25/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 194 -

��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- مذه�ب احلنفي�ة: أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم وهو أيضا 
مذه�ب املالكي�ة وإح�دى الروايات ع�ن اإلم�ام أمحد، أما ع�ىل مذهب الش�افعية 
والرواية األخرى يف مذهب اإلمام أمحد، فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات 

مشبعات متفرقات يف مدة الرضاع.
2- ما دام الش�خص مل يرضع من أم من يريد الزواج منها، ومل ترضع هي من أمه، 
ومل يرضعا معا من ثدي امرأة واحدة الرضاع املوجب للتحريم، فإنه ال يكون هناك 

مانع من زواجهام.

الســـــؤال
سأل ر. ر. ت. قال:

إنه رزق بولد وبنت، وإن أخا له رزق بولد وبنت أيضا، وإن زوجة أخيه 
أرضعت ابنه ومل ترضع واحدة من البنات عىل بعض، ويريد أن يزوج ابنه بنت عمه، 

وابن أخيه من بنته، وسأل عن احلكم.

اجلواب
مدته  يف  والرضاع  خمطوبته  والدة  عمه  زوجة  من  السائل  ابن  برضاع  إنه 
ابنا  السائل  ابن  يصبح  به  املفتى  األصح  يوسف  أيب  قول  عىل  سنتان  وهي  رشعا 
لزوجة أخيه من الرضاع، وأخا لولدهيا رضاعا، ومن ثم ال جيوز له أن يتزوج من 
بالنسب. وهذا عىل إطالقه  الرضاع ما حيرم  بنتها؛ ألهنا أخته رضاعا، وحيرم من 
وهو  التحريم  إجياب  يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  بأن  القائلني  احلنفية  مذهب 

* فتوى رقم: 28 سجل: 83 بتاريخ: 29/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أيضا مذهب املالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد، أما عىل مذهب الشافعية 
والرواية األخرى يف مذهب اإلمام أمحد، فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات 
عمه  زوجة  من  السائل  ابن  رضاع  كان  فإذا  الرضاع،  مدة  يف  متفرقات  مشبعات 
عليه  حمرمة  املذكورة  خمطوبته  كانت  السابق  النحو  عىل  فأكثر  رضعات  مخس  بلغ 
باإلمجاع، أما إذا كان رضاعه منها أقل من هذا القدر فال حترم عليه يف هذا املذهب 
األخري الذي اخرتناه للفتوى يف هذا األمر الذي عمت فيه البلوى بني الناس. هذا 
بالنسبة البن السائل، وأما بالنسبة البن أخيه الذي يريد أن يتزوج من بنت عمه 
السائل، فإنه ما دام أن هذا الولد مل يرضع من زوجة السائل، ومل ترضع بنت السائل 
من زوجة عمها أم خاطبها، ومل يرضعا معا من ثدي امرأة واحدة الرضاع املوجب 
للتحريم؛ طبقا ملا ذكرناه سابقا، فإنه ال يكون هناك مانع من تزوج ابن أخ السائل 

من بنت السائل. واهلل أعلم.

J
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�اع �كر�صب ء ا ع�ا د ا
املبـــــادئ

ق اخلاط�ُب مدعي الرضاع وثبت عىل تصديقه ال حيل له أن يتزوج ممن  1- إذا ص�دَّ
رضع معها ألن تصديقه بمثابة إقراره به.

ق اخلاط�ُب مدع�ي الرضاع يف إخباره لوجود ش�بهة فيه أو حصول  2- إذا مل يص�دِّ
الشك يف الرضاع أو يف عدده حل له الزواج من خمطوبته.

3- ال يثب�ت الرض�اع يف قض�اء عند احلنفية إال بش�هادة رجل�ني أو رجل وامرأتني 
عدول.

الســـــؤال
ابن  ترضع  مل  أهنا  تقرر  التي  بنت خالته  يتزوج من  أن  يريد  سئل يف رجل 
أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا، ويقول والده: إن خالة ابنه أرضعته، وعنده 

مذكرة مكتوبة بذلك. وسأل عن احلكم، وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده؟

اجلواب
إنه إذا صدق هذا اخلاطب والده فيام ادعاه من هذا الرضاع، وكان الرضاع 
عدد  وكانت  به،  املفتى  األصح  يوسف  أيب  قول  عىل  سنتان  وهي  رشعا  مدته  يف 
الرضعات مخسا فأكثر متفرقات مشبعات عىل ما اخرتناه للفتوى من أن الرضاع 
املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات فأكثر، صار ابنا خلالته من الرضاع، وصار 
هو وخمطوبته أخوين رضاعا فال حيل له أن يتزوج هبا؛ ألن تصديقه له يف ذلك بمثابة 
إقراره بالرضاع، وإقراره به مع اإلرصار عليه مثبت للحرمة، أما إذا مل يصدقه يف 
إخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك يف الرضاع أو يف عدده هل مخس فأكثر أو 

* فتوى رقم: 121 سجل: 83 بتاريخ: 26/ 9/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أقل من اخلمس فال حيرم عليه الزواج من خمطوبته املذكورة، ألن القاعدة العامة أن 
اليقني ال يزول بالشك، واألصل احلل فال يثبت التحريم بالشك يف احلل وعدمه، 
وهذا حكم الديانة، أما يف القضاء فال يثبت الرضاع عند احلنفية إال بشهادة رجلني 
عدلني أو رجل وامرأتني كذلك، وال يقبل عىل الرضاع أقل من ذلك، قال صاحب 
البحر: »أنه ال يعمل بخرب الواحد مطلقا« وهو املعتمد يف املذهب، وهذا احلكم إذا 
ِعَي الرضاع بعد العقد، وأما قبله فقد جاء يف حاشية ابن عابدين: »لو شهدت  ادُّ
به امرأة قبل النكاح فهو يف سعة من تكذيبها«، ولكن يف حمرمات اخلانية: »إن كان 

قبله، واملخرب عدل ثقة ال جيوز النكاح«. ومن هذا يعلم اجلواب. واهلل أعلم.

J
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�اع �كر�صب � �ب�ا ��ب�ا
��ب ال�أ

املبـــــادئ
1- إن الرض�اع قض�اء ال يثب�ت عن�د احلنفية إال بش�هادة رجلني عدل�ني، أو رجل 

وامرأتني عدول.
2- إذا كان املخرب بالرضاع ممن عرف بالصدق والعدالة، ومل يكن من شأنه الكذب، 
وكان الرضاع املسؤول عنه يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح 

املفتى به فإنه يثبت به التحريم.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 198 سنة 1958 أن السائل يرغب يف التزوج 
مل  أنه  تقسم  وأمها  أمها،  إنه راضع من  يقوالن  والده ووالدته  م. ج. وأن  من ت. 
يرضع منها ومل يمسك ثدهيا، وأنه يصدق أم خمطوبته وال يصدق والديه فيام أخربا 

به. وطلب بيان احلكم.

اجلواب
إن الرضاع قضاء ال يثبت عند احلنفية إال بشهادة رجلني عدلني، أو رجل 
وامرأتني كذلك، وال يقبل عىل الرضاع أقل من ذلك، كام ال يقبل يف إثباته شهادة 
النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر، فإذا شهد به رجل واحد، أو امرأة واحدة، أو رجل 
الراضع، فإن صدق  بتصديق  الشهادات إال  بإحدى هذه  الرضاع  يثبت  وامرأة مل 
ثبت التحريم بتصديقه؛ ألن تصديقه بمثابة إقراره به، وإقراره به مع اإلرصار عليه 
مثبت للحرمة، وكذلك يثبت التحريم إذا مل يصدق وكان املخرب معروفا بالصدق 
فقد جاء يف  اخلانية  ابن عابدين عن  نقله  ملا  النكاح  فإنه حينئذ ال جيوز  والعدالة، 

* فتوى رقم: 260 سجل: 83 بتاريخ: 3/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حاشيته رد املحتار: »لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو يف سعة من تكذيبها، لكن 
يف حمرمات اخلانية إن كان قبله واملخرب عدل ال جيوز النكاح«. وبه جزم يف البزازية، 
وعىل ذلك فإذا صدق السائل والديه فيام أخربا به من الرضاع، أو كان كل منهام ممن 
عرف بالصدق والعدالة، ومل يكن من شأهنام الكذب، وكان الرضاع املسؤول عنه 
يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح املفتى به مل حيل للسائل أن 
يتزوج من ت املذكورة؛ ألهنا أخته رضاعا بناء عىل قول من قال بأن قليل الرضاع 
وكثريه سواء يف إجياب التحريم وهم احلنفية واملالكية وإحدى الروايتني يف مذهب 
اإلمام أمحد، أما عىل مذهب الشافعية والرواية األخرى يف مذهب اإلمام أمحد فإن 
الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات مشبعات، فإذا كان رضاع السائل 
يف هذه احلال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنتها ت املذكورة، وإذا مل يبلغ هذا القدر 
كان يف حل من التزوج هبا بناء عىل هذا املذهب الذي اخرت ناه للفتوى يف هذا األمر 
الذي عمت فيه البلوى، أما إذا مل يصدق والديه يف إخبارمها هبذا الرضاع أو كانا 
غري عدلني ومن شأهنام الكذب فإنه ال يثبت الرضاع بإخبارمها هذا، ويكون السائل 
الرضاع. واهلل  آخر غري  مانع  هناك  يكن  مل  ما  بمخطوبته هذه  التزوج  يف حل من 

أعلم.

J
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ء �ا �اع ��ت���صب �كر�صب ��ب��ت �ب�� ا
���ا �ت���ث

املبـــــادئ
1- ال يثب�ت الرضاع عند احلنفية إال بش�هادة رجل�ني عدلني أو رجل وامرأتني وال 

يثبت بشهادة النساء بانفرادهن.
2- إذا ش�هد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة مل يثبت الرضاع 

إال بتصديق الراضع.
3- يثبت التحريم إذا مل يصدق الراضع وكان املخرب معروفا بالصدق والعدالة.

الســـــؤال
الزواج من  يريد  السائل  أن  برقم 202 سنة 1958  املقيد  السؤال  تضمن 
بنت خالته، ولكن جدته ألمه أخربته بأهنا أرضعته مع خاله طاهر الذي رضع أيضا 
من أخته أم الفتاة، وأن السائل مل يرضع من أمها، ومل ترضع هي من أمه، أو جدهتا 

ألمها. وطلب بيان احلكم.

اجلواب
إن الرضاع قضاء ال يثبت عند احلنفية إال بشهادة رجلني عدلني، أو رجل 
وامرأتني كذلك، وال يقبل عىل الرضاع أقل من ذلك، كام ال يقبل يف إثباته شهادة 
النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر، فإذا شهد به رجل واحد، أو امرأة واحدة، أو رجل 
الراضع، فإن صدق  بتصديق  الشهادات إال  بإحدى هذه  الرضاع  يثبت  وامرأة مل 
ثبت التحريم بتصديقه؛ ألن تصديقه بمثابة إقراره به، وإقراره به مع اإلرصار عليه 
مثبت للحرمة، وكذلك يثبت التحريم إذا مل يصدق وكان املخرب معروفا بالصدق 
فقد جاء يف  اخلانية  ابن عابدين عن  نقله  ملا  النكاح  فإنه حينئذ ال جيوز  والعدالة، 

* فتوى رقم: 262 سجل: 83 بتاريخ: 3/ 2/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حاشيته رد املحتار: »لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو يف سعة من تكذيبها، لكن 
يف حمرمات اخلانية إن كان قبله واملخرب عدل ال جيوز النكاح«. وبه جزم يف البزازية، 
وعىل ذلك فإذا صدق السائل جدته ألمه فيام أخربت به من الرضاع، أو كانت جدته 
ألمه معروفة بالصدق والعدالة، ومل يكن من شأهنا الكذب، وكان الرضاع املسؤول 
عنه يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف املفتى به مل حيل للسائل أن يتزوج 
من بنت خالته املذكورة؛ ألهنا بنت أخته رضاعا بناء عىل قول من ذهب إىل أن قليل 
الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم وهم احلنفية واملالكية وإحدى الروايتني يف 
مذهب اإلمام أمحد، أما عىل مذهب الشافعية والرواية األخرى يف مذهب اإلمام 
أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات متفرقات مشبعات، فإذا كان رضاع 
السائل يف هذه احلال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته املذكورة، وإذا مل يبلغ 
هذا القدر كان يف حل من التزوج هبا بناء عىل هذا املذهب الذي اخرت ناه للفتوى 
يف هذا األمر الذي عمت فيه البلوى، أما إذا مل يكن السائل مصدقا جلدته ألمه يف 
إخبارها هبذا الرضاع أو كانت غري عدلة ومن شأهنا الكذب فإنه ال يثبت الرضاع 
يكن  مل  ما  بنت خالته هذه  التزوج من  السائل يف حل من  بإخبارها هذا، ويكون 
هناك مانع آخر غري رضاعه من جدهتا ألمه املبني حكمه عىل املذهبني السابقني، 
هذا وأما رضاع خاله طاهر من أخته أم خمطوبة السائل فإنه ال يوجب حتريام بني 
السائل وبني هذه البنت إذا كان السائل مل يرضع من جدته الرضاع املسؤول عنه، 
طاهر  برضاع  ألنه  رشحناه؛  الذي  النحو  عىل  وجه  بأي  الرضاع  هذا  يثبت  مل  أو 
الرضاع  من  أختا  املخطوبة  هذه  تصبح  السائل  خمطوبة  أم  أخته  من  السائل  خال 
لطاهر الذي هو خال السائل، وأخت اخلال من الرضاع غري حمرمة عىل ابن أخته 
نسبا، جاء يف التنقيح: »سئل يف رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له 
ذلك؟ فأجاب نعم؛ ذلك ألن أم خاله وخالته من الرضاع حالل كام يف الدر املختار 
والبحر فأخت خاله باألوىل... إلخ« فرضاع خاله طاهر من أخته أم خمطوبة السائل 
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ال يوجب حتريمها عليه، وإنام يوجب بثبوت رضاع السائل من جدته ألمه عىل ما 
بيناه سابقا فتحرم عليه إن صدق جدته فيام أخربت به من إرضاعها له وأرص عىل 
الرضاع مخس  بالعدالة والصدق، وكان  أو كانت جدته ممن عرف  التصديق  هذا 
مرات مشبعات متفرقات فأكثر عىل املذهب الثاين الذي اخرت ناه للفتوى، أما إذا مل 
يصدق جدته أو كانت غري عدلة ومن شأهنا الكذب، أو كان الرضاع أقل من مخس 

رضعات عىل الوجه السابق فإهنا ال حترم عليه. واهلل أعلم.

J
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�اع ��صب
املبـــــادئ

1- برضاع الرجل من أخته ألمه وكذلك رضاع ابن أخته الش�قيقة منها أيضا أكثر 
من مخس مرات والرضاع يف مدته رشعا وهي س�نتان عىل قول أيب يوس�ف األصح 
املفت�ى به يصبح كل منهام ابنا هلا من الرضاع، وال جيوز البن األخت هذا أن يتزوج 

من بنتها.
2- بنت األخ من الرضاع حمرمة حرمة بنت األخ نسبا.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 939 سنة 1958 أن أخت السائل ألمه أرضعته 
والده  تويف  الذي  الشقيقة  أخته  ابن  أكثر من مخس مرات يف صغره، كام أرضعت 
فكفله السائل وتربى يف بيته، ويريد ابن أخته هذا أن يتزوج من بنت السائل، وسأل: 
هل جيوز البن أخته الشقيقة هذا الذي رضع من أخت السائل ألمه أكثر من مخس 

مرات كالسائل أن يتزوج من بنت السائل؟

اجلواب
القدر  هذا  ألمه  السائل  أخت  من  الشقيقة  أخته  وابن  السائل  برضاع  إنه 
املبني بالسؤال، والرضاع يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح 
املفتى به يصبح كل منهام ابنا هلا من الرضاع، ومن ثم ال جيوز البن أخت السائل 
الشقيق أن يتزوج من بنته بإمجاع الفقهاء؛ ألهنا بنت أخيه رضاعا، وهي حمرمة عليه 

حرمة بنت أخيه نسبا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 9 سجل: 88 بتاريخ: 28/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�اع ��صب
املبـــــادئ

1- كام ال حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا.
2- مذه�ب احلنفي�ة أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم، وهو أيضا 

مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد.
3- مذه�ب الش�افعية وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمح�د أن الرضاع املحرم ما 

كان مخس رضعات مشبعات متفرقات يف سن الرضاع.
4- األخت من الرضاع حترم كاألخت من النسب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1371 سنة 1958 أن السائل رضع من خالته 
مع أحد أوالدها الذكور، ومن ثامين سنوات رضعت بنت خلالته من والدته، وأنه 

يريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول 
أوالدها  وأخا جلميع  الرضاع،  من  ابنا خلالته  السائل  يصبح  به  املفتى  يوسف  أيب 
رضاعا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم ال جيوز له أن يتزوج من بنت 
خالته املذكورة؛ ألن األخت من الرضاع حترم كاألخت من النسب، وأيضا برضاع 
بنت خالته املسؤول عنها من أمه والرضاع يف مدته تصبح بنت خالته بنتا ألمه من 
الرضاع، وأختا جلميع أوالدها رضاعا ومنهم السائل، وعىل ذلك ال جيوز هلا أن 
تتزوج منه وال من أحد إخوته ملا سبق، وهذا عند القائلني بأن قليل الرضاع وكثريه 

* فتوى رقم: 23 سجل: 88 بتاريخ: 16/ 6/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أما  احلنفية واملالكية وقول يف مذهب اإلمام أمحد،  التحريم وهم  سواء يف إجياب 
عند الشافعية والقول اآلخر يف مذهب اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان مخس 
رضعات متفرقات مشبعات يف مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته 
أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت مخس رضعات عىل الوجه السابق حرمت عليه 
أيضا عىل هذا املذهب الثاين، وإن كانت كل منهام أقل من مخس رضعات متفرقات 
الذي اخرتناه  املذهب  بناء عىل هذا  الرضاعة  مشبعات مل حيرما عىل بعضهام هبذه 

للفتوى يف هذا األمر الذي عمت فيه البلوى بني الناس. واهلل أعلم.

J
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ع�ا �ا ��ت ��صب ��ب
أ
وا�ب ����ب ال� �كرب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- كام ال حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا.
2- مذه�ب احلنفي�ة أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم، وهو أيضا 

مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد.
3- مذه�ب الش�افعية وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمح�د أن الرضاع املحرم ما 

كان مخس رضعات مشبعات متفرقات يف سن الرضاع.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1578 سنة 1958 أن ابن خالة السائل يريد 
الزواج من أخته، وقد رضع ابن خالته من والدته ووالدة الفتاة التي يريد الزواج هبا 

مع أخيها الذي يكربها.

أخته  من  يتزوج  أن  خالته  البن  حيل  كان  إذا  عام  اإلفادة  السائل  وطلب 
املذكورة أم ال حيل.

اجلواب
إنه برضاع ابن خالة السائل من والدته وهو يف سن الرضاع وهي سنتان 
عىل املفتى به صارت خالته أما له رضاعا، وصار مجيع أوالدها ذكورا وإناثا إخوة 
وأخوات له رضاعا سواء من رضع منها معه أو قبله أو بعده، وكام ال حيل للرجل 
أن يتزوج أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا، وعىل ذلك فال حيل البن 
خالة السائل أن يتزوج أخته ألهنا أخته رضاعا كام ذكرنا، وهذا عىل إطالقه مذهب 

* فتوى رقم: 37 سجل: 88 بتاريخ: 3/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أيضا  وهو  التحريم،  إجياب  يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  بأن  القائلني  احلنفية 
مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد، أما مذهب اإلمام الشافعي 
وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات 
مشبعات متفرقات يف سن الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع ابن خالة السائل من 
والدته مخس رضعات فأكثر فال حيل له الزواج من بنت خالته املذكورة عىل مذهب 
له  حيل  فإنه  رضعات  مخس  من  أقل  رضاعه  مرات  كانت  إذا  أما  أيضا،  الشافعي 
الزواج منها عىل مذهب الشافعي وهو ما اخرتناه للفتوى تيسريا عىل الناس لعموم 

البلوى. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- بالرضاع مخس رضعات يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح 
املفت�ى به تصبح الرضيعة بنتا للمرضعة من الرضاع، وأختا جلميع أوالدها رضاعا 

سواء من رضع معها أو بعدها ومن ثم زواج أحدهم منها غري صحيح رشعا.
2- كام ال حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا.
3- مذه�ب احلنفي�ة أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم، وهو أيضا 

مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد.
4- مذه�ب الش�افعية وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمح�د أن الرضاع املحرم ما 

كان مخس رضعات مشبعات متفرقات يف سن الرضاع.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1763 سنة 1958 املتضمن أن للسائل جارة 
يف السكن تدعى هـ. أ.، وملا وضعت بنتها س. ي. ف. كانت مريضة، فأرضعت 
والدته البنت املذكورة مرات عديدة تزيد عىل اخلمس، وكان سنه وقت ذلك سبع 
سنني، وهو يبلغ من العمر اآلن 25 سنة، وتبلغ البنت التي رضعت من والدته 18 

سنة.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان حيل للسائل أن يتزوج من الفتاه املذكورة، 
أم ال حيل.

* فتوى رقم: 56 سجل: 88 بتاريخ: 18/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
الرضاع وهي سنتان عىل  املذكورة من والدته وهي يف سن  الفتاة  برضاع 
وإناثا  أوالدها ذكورا  أما هلا رضاعا، وصار مجيع  السائل  والدة  به صارت  املفتى 
أو بعدها، وكام ال  قبلها  أو  إخوة وأخوات هلا رضاعا سواء من رضع منها معها 
حيل للرجل رشعا أن يتزوج أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا كام ذكرنا، 
وهذا عىل إطالقه مذهب احلنفية القائلني بأن قليل الرضاع وكثريه سواء يف إجياب 
التحريم، وهو أيضا مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد، أما 
مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان 
مخس رضعات مشبعات متفرقات يف سن الرضاع، وبام أن مرات رضاع الفتاة من 
والدة السائل أكثر من مخس رضعات كام جاء بالسؤال فال حيل له الزواج منها أيضا 

عىل مذهب الشافعية.

الفتاة  من  الزواج  للسائل  حيل  ال  وأنه  السؤال  عىل  اجلواب  علم  وهبذا 
املذكورة عىل املذاهب األربعة. واهلل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- بالرضاع مخس رضعات يف مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح 
املفت�ى به تصبح الرضيعة بنتا للمرضعة من الرضاع، وأختا جلميع أوالدها رضاعا 

سواء من رضع معها أو بعدها ومن ثم زواج أحدهم منها غري صحيح رشعا.
2-جيب عىل من تزوج أخته رضاعا االفرتاق، وإن مل يفرتقا فرق القايض بينهام متى 

رفع إليه أمرمها.
3- لي�س التفريق بني الزوج وزوجته من الرض�اع طالقا؛ ألن عقد زواجهام باطل 

رشعا فلم تكن هناك زوجية يرد عليها الطالق .
4- األخت من الرضاع حمرمة عيل أخيها رضاعا عىل سبيل التأبيد.

5- مذه�ب احلنفي�ة أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف إجي�اب التحريم، وهو أيضا 
مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2191 سنة 1958 أن ابنة خالة السائل رضعت 
من والدته مخس رضعات عىل أخيه األكرب، وكذلك مجيع أخواهتا رضعن من والدته 
مخس رضعات، ومل يرضع السائل من خالته -والدة هذه البنت-، وأنه تزوج منها 

وعارشها نحو سنة، ثم حصل بينهام خالف. وسأل عن احلكم.

اجلواب
إنه برضاع ابنة خالة السائل من أمه القدر املشار إليه بالسؤال والرضاع يف 
البنت  مدته رشعا وهي سنتان عىل قول أيب يوسف األصح املفتى به تصبح هذه 

* فتوى رقم: 105 سجل: 88 بتاريخ: 25/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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سواء  السائل،  ومنهم  رضاعا  أوالدها  جلميع  وأختا  الرضاع،  من  لوالدته  بنتا 
غري  منها  زواجه  يكون  ثم  ومن  الفقهاء،  بإمجاع  وذلك  بعدها  أو  معها  من رضع 
صحيح رشعا، وجيب عليهام االفرتاق، وإن مل يفرتقا فرق القايض بينهام متى رفع 
إليه أمرمها، وليس التفريق بني السائل وزوجته املذكورة طالقا؛ ألن عقد زواجهام 
باطل رشعا فلم تكن هناك زوجية يرد عليها الطالق من السائل، ومعارشهتام وهي 
أخت له من الرضاع حرام رشعا؛ ألهنا حمرمة عليه عىل سبيل التأبيد، وال حيلها له 

العقد املذكور. واهلل أعلم.

J
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�ل�ل��ب������ل �ل��ب�ب ا
املبـــــادئ

1- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند عامة الفقهاء ومنهم الشافعي يف أحد قوليه.
2- بإرض�اع الزوجة صبية فإهنا حت�رم به عىل زوجها وآبائه وأبنائه وإخوته وأعاممه 

ألهنم أعامم األب، وأوالده من غريها ألهنم إخوهتا ألب.
3- ل�و كان لرج�ل زوجتان وولدتا من�ه فأرضعت كل منهام صغ�ريا صارا أخوين 
ألب م�ن الرضاع، فإن كان أحدمها أنثى ال حيل له الزواج باآلخر، وإن كانتا أنثيني 

ال حيل اجلمع بينهام.
4- برض�اع الصغ�ري من زوجة جده ألبي�ه يصري به ابنا هلا ولزوجه�ا رضاعا وأخا 

جلميع أوالد جده رضاعا سواء منهم من كان من زوجته أو من زوجة أخرى.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2459 سنة 1958 أن عبد الرحيم رضع قبل 
الفطام من زوجة جده ألب وال يعلم عدد الرضاع، وأن لعبد الرحيم عام شقيقا من 

زوجة أخرى له بنت يريد عبد الرحيم أن يتزوج منها، وسأل عن احلكم.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن عامة العلامء ومنهم الشافعي يف أحد قوليه ذهبوا 
إىل أن لبن الرجل يتعلق به التحريم، وخالف نفر يسري منهم الشافعي يف أحد قوليه 
صبية  املرأة  ترضع  أن  وهو  التحريم  به  يتعلق  الفحل  »ولبن  اهلداية:  يف  جاء  فقد 
هلا  نزل  الذي  الزوج  ويصري  وأبنائه،  آبائه  وعىل  زوجها  عىل  الصبية  هذه  فتحرم 
الفحل ال حيرم«، وعلق  »لبن  الشافعي:  قويل  أحد  للمرضعة«، ويف  أبا  اللبن  منه 

* فتوى رقم: 137 سجل: 88 بتاريخ: 13/ 12/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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بسبب  املرأة  من  نزل  الذي  اللبن  »يعني  بقوله:  العبارة  هذه  عىل  الفتح  صاحب 
والدهتا من زوج يتعلق به التحريم بني من أرضعته وبني ذلك الرجل بأن يكون 
أعاممها،  أبوها، وال إلخوته؛ ألهنم  كانت صبية؛ ألنه  إن  له  للرضيع فال حتل  أبا 
وال آلبائه؛ ألهنم أجدادها، وال ألعاممه؛ ألهنم أعامم األب، وال ألوالده وإن كانوا 
من غري املرضعة؛ ألهنم إخوهتا ألبيها ... إلخ«، وقال صاحب جممع األهنر ضاربا 
الصبية  هذه  فتحرم  صبية  املرأة  ترضع  أن  »وصورته  الرجل:  بلبن  للتحريم  املثل 
لرجل  لو كان  النسب حتى  وأبنائه كام يف  آبائه  اللبن، وعىل  عىل زوجها صاحب 
امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهام صغريا صارا أخوين ألب، فإن كان 
بينهام«. فهذه  أنثيني ال حيل اجلمع  أنثى ال حيل مناكحته اآلخر، وإن كانا  أحدمها 
النصوص تدل عىل أن الراضع من إحدى الزوجتني لرجل ما ذكرا كان الراضع 
أو أنثى يصبح بالرضاع ابنا لزوجها رضاعا، وأخا جلميع أوالده من الزوجتني من 
الرضاع، فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زوجة جده ألب زكية يف سن الرضاع 
وهي سنتان عىل قول الصاحبني والشافعي األصح املفتى به يصبح برضاعه منها 
ابنا هلا ولزوجها من الرضاع وأخا جلميع أوالد زوجها رضاعا سواء من كان منهم 
عبد  عم  سليم  بن  حسن  ومنهم  األخرى  زوجته  من  كان  ومن  زكية  زوجته  من 
الرحيم الشقيق، وبذا ال حيل لعبد الرحيم أن يتزوج من بنت عمه الشقيق حسن؛ 
ألهنا بنت أخيه رضاعا وهي حمرمة عليه حرمة بنت أخيه نسبا، وهذا عىل إطالقه 
مذهب احلنفية واملالكية القائلني بأن قليل الرضاع وكثريه سواء يف إجياب التحريم 
وهو أيضا رواية عن اإلمام أمحد، أما عىل مذهب الشافعية يف قوله بالتحريم بلبن 
الفحل والرواية األخرى عن اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات 
متفرقات مشبعات يف مدة الرضاع السابقة، فإذا كان رضاع عبد الرحيم من زكية 
بلغ مخس مرات فأكثر عىل الوجه السابق كانت بنت عمه حسن حمرمة عليه أيضا 
عىل هذا املذهب؛ ألهنا بنت أخيه رضاعا، أما إذا كانت رضاعته من زكية أقل من 
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مخس رضعات أو كانت بعد جتاوز سنه العامني فإنه ال يتعلق هبا التحريم بناء عىل 
هذا املذهب األخري الذي اخرتناه للفتوى يف هذا األمر الذي عمت فيه البلوى بني 

الناس. واهلل أعلم.

J
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�ت��ت �اع �لل�ت�د �عو�� ��صب د
املبـــــادئ

1- إن الرض�اع املح�رم ال يثب�ت يف مذهب احلنفية إال بش�هادة رجل�ني عدلني، أو 
رجل وامرأتني كذلك، أو بإقرار الزوج أو اخلاطب به.

2- ال يثب�ت الرض�اع بش�هادة الواحد رج�ال أو امرأة، وال بش�هادة رج�ل وامرأة 
واح�دة، وال بش�هادة النس�اء منفردات س�واء كان ذل�ك قبل ال�زواج أو بعده عىل 

املعتمد من مذهب احلنفية إال إذا صدق به الزوج أو اخلاطب وثبت عىل تصديقه.
3- ال يك�ون الرض�اع الثاب�ت بالبينة موجب�ا للتحري�م إال إذا كان مخس رضعات 

متفرقات مشبعات يف مدته، وهو الذي اخرتناه للفتوى.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 221 سنة 1960 أن عم السائل م. إ. م. يريد أن 
يزوجه بنته، وأن السائل مل يقبل وخطب ف. ع. ع.، فأراد عمه أن يكيد له، فقدم 
السنبالوين لألحوال الشخصية يدعي أن السائل رضع  شكوى إىل قايض حمكمة 
أن رضع  وأنه مل حيصل  افرتاء وتضليل،  منه  من والدة ف. ع. خمطوبته، وأن هذا 

مطلقا من أم خمطوبته. وطلب بيان احلكم.

اجلواب
إن الرضاع املحرم ال يثبت يف مذهب احلنفية إال بشهادة رجلني عدلني، أو 
رجل وامرأتني كذلك، أو بإقرار الزوج أو اخلاطب به، وال يثبت بشهادة الواحد 
رجال أو امرأة، وال بشهادة رجل وامرأة واحدة، وال بشهادة النساء منفردات سواء 
كان ذلك قبل الزواج أو بعده عىل املعتمد من مذهب احلنفية إال إذا صدق به الزوج 

* فتوى رقم: 435 سجل: 88 بتاريخ: 17/ 2/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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التحريم بتصديقه؛ ألن  يثبت  أو اخلاطب وثبت عىل تصديقه، فإنه يف هذه احلالة 
تصديقه بمثابة إقراره به، وإقراره به مع اإلرصار عليه مثبت للحرمة، وعىل ذلك 
يثبت  ال  فإنه  فقط  السائل  عم  سوى  به  يشهد  ال  عنه  املسؤول  الرضاع  كان  فإذا 
بشهادته وحده التحريم بسبب الرضاع بني السائل وخمطوبته املذكورة؛ ألنه خرب 
واحد وال يثبت به الرضاع، وإذا كان هذا الرضاع يشهد به رجالن عدالن أو رجل 
وامرأتان كذلك أو أقر به السائل فإنه يكون موجبا للتحريم بني السائل وخمطوبته 
هذه عند احلنفية واملالكية واإلمام أمحد يف رواية عنه قل الرضاع أو كثر متى كان 
الرضاع يف مدته رشعا وهي سنتان عىل األصح املفتى به، وعىل مذهب الشافعية 
والرواية األخرى يف مذهب اإلمام أمحد ال يكون هذا الرضاع الثابت بالبينة السابقة 
موجبا للتحريم إال إذا كان مخس رضعات متفرقات مشبعات يف مدته السابقة، فإذا 
مل يبلغ هذا القدر مل يكن موجبا للتحريم بناء عىل هذا املذهب األخري الذي اخرتناه 

للفتوى يف هذا األمر الذي عمت فيه البلوى بني الناس. واهلل أعلم.

J
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��ت�� و��ب ���ا �ب �ع���ت ��صب
أ
وا�ب �ب�ل����ب ا �كرب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- حيرم عىل الرجل الزواج بمن أرضعتها زوجته لكوهنا بنته من الرضاع.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 293 سنة 1960 أن أخت زوجة السائل رضعت 
من زوجته -أختها- أكثر من مخس مرات حتى فطمت، وقد توفيت زوجته، ويريد 

أن يتزوج من أختها املذكورة التي رضعت من زوجته. وسأل عن احلكم.

اجلواب
إنه برضاع أخت زوجة السائل من أختها -زوجته- القدر املذكور وهي 
يف سن الرضاع تصبح الراضعة بنتا ألختها التي أرضعتها وبنتا لزوجها السائل من 
الرضاع، ومن ثم ال جيوز له أن يتزوج منها؛ ألهنا حمرمة عليه حرمة بنته من النسب 

بإمجاع الفقهاء. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 451 سجل: 88 بتاريخ: 20/ 3/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل�ل�������ر�م �اع ا �كر�صب ا
املبـــــادئ

1- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
2- الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات مشبعات متفرقات يف سن الرضاع، فإذا 

كان أقل من مخس فال يثبت به التحريم.
3- مذه�ب احلنفي�ة: إن قلي�ل الرضاع وكثريه س�واء يف إجياب التحري�م متى كان 

الرضاع يف مدته الرشعية.
4- مذهب الش�افعية والظاهر من مذه�ب احلنابلة أن الرضاع املحرم ما كان مخس 

رضعات متفرقات يف مدته الرشعية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 246 سنة 1963 املتضمن أن للسائل بنت 
عم تدعى س. ع. تزوجت بعد والدته، ثم أنجبت أربعة أوالد هم: حممد وأمحد 
مرات  وكانت  مجيعا،  بإرضاعهم  والدته  قامت  وقد  التوايل،  عىل  وحياة  وحفيظة 
رضاع حياة من والدته ثالثا عىل األكثر كام أخربته والدته التي أرضعتها، وملا أراد 
الزواج من حياة بنت بنت عمه املذكورة أثري موضوع الرضاع ووقف حائال بينهام، 
فسأل عمه وَجّد بنت عمه بعض أئمة املساجد، فأخربوه بأنه حيل له الزواج منها، 
عليها  يدخل  مل  ولكنه  بنت عمه  بنت  قرانه عىل حياة  تم عقد  األساس  وعىل هذا 
لآلن، وقد وقع يف نفسه ما يشككه يف هذا املوضوع بعد أن سمع حديثا من اإلذاعة 

عن الرضاع.

وطلب السائل اإلفادة عن حكم هذا الزواج وما يلزمه يف حالة الطالق.

* فتوى رقم: 2 سجل: 100 بتاريخ: 11/ 6/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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اجلواب
برضاع حياة بنت بنت عم السائل من والدته وهي يف سن الرضاع وهي 
املذكورة رضاعا، وصار مجيع  لبنت عمه  أما  والدته  به صارت  املفتى  سنتان عىل 
أوالدها -ومنهم السائل- إخوة وأخوات هلا رضاعا سواء من رضع منها معها أو 
قبلها أو بعدها، وكام ال حيل للرجل أن يتزوج أخته من النسب ال حيل له أن يتزوج 
إطالقه  النسب. وهذا عىل  من  ما حيرم  الرضاع  من  الرضاع؛ ألنه حيرم  من  أخته 
وهو  التحريم،  إجياب  يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  بأن  القائلني  احلنفية  مذهب 
أيضا مذهب اإلمام مالك ورواية عن اإلمام أمحد، أما مذهب الشافعي والراجح 
رضعات  مخس  كان  ما  هو  عندهم  املحرم  الرضاع  فإن  أمحد  اإلمام  مذهب  من 
مشبعات متفرقات يف سن الرضاع، فإذا كان أقل من مخس فال يثبت به التحريم، 
والسائل يقرر أن مرات الرضاع هي ثالث فقط، كام يقرر أنه كان يعلم به قبل عقد 
القران، وعىل ذلك يكون زواجه بحياة املذكورة غري صحيح رشعا يف مذهب أيب 
حنيفة ومن وافقه؛ ألهنا أخته رضاعا، وجيب عليه أن ال يدخل عليها، وال يلزمه 
العقد كام هو احلكم يف كل  الدخول بعد  العدة؛ لعدم  أو  النفقة  أو  املهر  يشء من 
النكاح الصحيح من  آثار  الزواج هبا صحيحا وترتتب عليه  نكاح فاسد، ويكون 
حل الدخول وغريه عىل مذهب الشافعي والراجح من مذهب اإلمام أمحد؛ ألن 
مرات الرضاع أقل من مخس وهي ال توجب التحريم عندهم، وللسائل أن يقلد 
أحد املذاهب املذكورة ويعمل بام تقتضيه أحكام املذهب الذي يقلده. وهبذا علم 

اجلواب عن السؤال.



- 220 -

�ل�ل�������ر�م �اع ا �كر�صب روط ا ���ث
املبـــــادئ

1- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
2- الرضاع املحرم ما كان مخس رضعات مش�بعات متفرقات يف سن الرضاع وهو 

املفتى به.
3- مذه�ب احلنفي�ة: إن قلي�ل الرضاع وكثريه س�واء يف إجياب التحري�م متى كان 

الرضاع يف مدته الرشعية.
4- مذهب الش�افعية والظاهر من مذه�ب احلنابلة أن الرضاع املحرم ما كان مخس 

رضعات متفرقات يف مدته الرشعية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 298 سنة 1963 املتضمن أن السائل تزوج 
أم زوجته  أنه رضع من  بعد ذلك  له  ببنت عمه ف. م. ش. وأنجب منها، وثبت 

املذكورة ثالث مرات متفرقات ويف أثناء عدة شهور، ومل ترضع زوجته من أمه.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا الرضاع.

اجلواب
إن رضاع السائل من امرأة عمه -أم زوجته- وهو يف سن الرضاع وهي 
سنتان عىل األصح املفتى به صارت امرأة عمه أما له رضاعا، وصارت بناهتا مجيعا 
أخوات له رضاعا سواء من رضعت منها معه أو قبله أو بعده، وكام حترم األخت من 
النسب حترم األخت من الرضاع؛ ألنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وعىل 

* فتوى رقم: 3 سجل: 100 بتاريخ: 11/ 6/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ذلك فال حيل للسائل أن يتزوج بواحدة من بنات عمه املذكور. وهذا عىل إطالقه 
وهو  التحريم،  إجياب  يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  بأن  القائلني  احلنفية  مذهب 
أيضا مذهب اإلمام مالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد، أما مذهب الشافعي 
وهو أظهر الروايات عن اإلمام أمحد فإن الرضاع املحرم هو ما كان مخس رضعات 
مشبعات متفرقات يف سن الرضاع، وملا كانت مرات الرضاع التي رضعها السائل 
من امرأة عمه أم زوجته هي ثالث مرات فقط كام ذكر بالسؤال فإن زواجه ببنت 
الشافعي  فيه عىل مذهب اإلمام  املذكورة يكون قد وقع صحيحا وال حرمة  عمه 
واألظهر من مذهب اإلمام أمحد، وللسائل أن جيري يف موضوعه عىل هذا املذهب. 

وهذا إذا كان احلال كام جاء بالسؤال. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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�ت �م����ا
أ
�لب�ب�ك �ل��ب�ب ال�

املبـــــادئ
م اللب�ن إال إذا حتققت فيه الرشوط اآلتية: أن يك�ون اللبن الذي يتناوله  1- ال حُيَ�رِّ
الرضي�ع لب�ن امرأة، وأن يصل إىل اجلوف عن طريق الف�م أو األنف، وأن ال يكون 

اللبن خملوطا بغريه.
2- الشك يف وصول اللبن إىل اجلوف يقتيض عدم التحريم.

3- لب�ن الرضاع اجلاف ال يثبت به التحري�م إذا كان مقدار املاء الذي خيلط به يزيد 
عىل مقداره هو.

4- حت�ول لب�ن الرضاع إىل خمي�ض أو رائب أو جبن ال يتعلق به التحريم ألن اس�م 
الرضاع ال يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبي به غذاء.

الســـــؤال
 1259 رقم  اإلدارة  بكتايب  الصحة  بوزارة  العامة  الشؤون  إدارة  طلبت 
وذلك  للبن،  بنك  إنشاء  يف  حاليا  تفكر  الصحة  وزارة  أن  املتضمنني  و1412 
األمهات  به  تستعني  حتى  صناعيا  وجتفيفه  الطبيعي  األمهات  لبن  عىل  باحلصول 
العاجزات عن الرضاعة الطبيعية يف الرضاعة الصناعية مما حيمي األطفال من كثري 
من األمراض نتيجة لنقص لبن األم أو انعدامه، وأن اللبن قبل جتفيفه حيتوي عىل 
اآلتية: 1.25 زالل، 3.50 دهن، 7.50 نشويات، .2 رماد، 87 ماء،  النسب 
وأن عملية التجفيف ما هي إال تبخري املاء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب 
املاء إىل املسحوق يمكن  اللبن السائل، وبإضافة  الغذائية تبقى كام كانت يف  املواد 
احلصول عىل لبن سائل حيتوي عىل نفس النسب من املواد التي يف اللبن الطبيعي، 
املدة  من  أقل  ملدد  اللبن  حلفظ  أخرى  طريقة  هناك  وأن  طريقتني،  للتجفيف  وأن 
* فتوى رقم: 25 سجل: 100 بتاريخ: 8/ 7/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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التي يمكن فيها حفظ اللبن املجفف، وهذه الطريقة هي التربيد، وتربيد اللبن يتم 
درجة حرارة  ثالجات ويرتك يف  داخل  معقمة  أوان  يوضع يف  ثم  اللبن  بأن جيمع 
منخفضة ملدة تصل إىل ثالثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائصه ونسب املواد فيه بام 

فيها املاء، وعند االستعامل يغىل اللبن ثم يربد ويعطى للطفل.

وطلبت اإلدارة إبداء الرأي بخصوص هذا املوضوع واإلفادة عام إذا كان 
هناك مانع ديني من تنفيذ هذا املوضوع من حيث حتريم الزواج من إخوة وأخوات 

يف الرضاع.

اجلواب
نص يف مذهب أيب حنيفة عىل أن الرضاع ال حيرم إال إذا حتققت رشوطه، 
يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إىل اجلوف عن  اللبن الذي  ومنها أن يكون 
طريق الفم أو األنف، وأن ال يكون اللبن خملوطا بغريه، فإذا خلط اللبن بغريه فإما 
أنواع  سائر  من  بجامد  أن خيلط  وإما  الشاة،  ولبن  والدواء  كاملاء  بسائل  خيلط  أن 
الطعام، وإما أن خيلط بلبن امرأة أخرى، فإن خلط بجامد من الطعام فإن طبخ معه 
عىل النار فال يثبت به التحريم باتفاق أئمة املذهب سواء أكان اللبن غالبا أم مغلوبا، 
سواء  األصح  يف  حنيفة  أيب  عند  أيضا  التحريم  به  يثبت  فال  النار  يمسه  مل  إذا  أما 
أكان الطعام غالبا أم مغلوبا؛ ألنه إذا خلط اجلامد باملائع صار املائع تبعا، فيكون 
احلكم للمتبوع وهو اجلامد -الطعام-. وقال حممد وأبو يوسف: إن العربة يف ذلك 
اللبن حرم، وإال فال حتريم، ولو خلط بالسائل كاملاء والدواء  بالغلبة، فإذا غلب 
والطعم.  اللون  تغري  أو  األجزاء  الغلبة  يف  واملعترب  بالغلبة،  فالعربة  الشاة  ولبن 
وعند حممد -رمحه اهلل- الغلبة: إخراجه عن اللبنية. كذا يف الرساج الوهاج. ولو 
خلط لبن امرأتني فقال أبو يوسف: إن العربة بالغلبة، فأهيام كان أكثر فإنه يثبت به 
التحريم دون اآلخر، وإن استويا ثبت التحريم هبام. وقال حممد: إنه يتعلق التحريم 
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هبام مجيعا، وهو الراجح يف املذهب، كام نصوا عىل أن الرضاع ال يثبت بالشك ولو 
البدائع  ففي  احلرمة،  تثبت  الصبي ال  فتناوله  أو جبنا  رائبا  أو  اللبن خميضا  بجعل 
وغريه: »ولو جعل اللبن خميضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبي ال تثبت به احلرمة؛ 
ألن اسم الرضاع ال يقع عليه، وكذا ال ينبت اللحم وال ينشز العظم وال يكتفي به 
الصبي يف االغتذاء فال حيرم«. ويف الفتح: »فلو شك فيه بأن أدخلت احللمة يف فم 
أن صبية  إذا علم  بالشك وهو كام  تثبت احلرمة  الصغري وشكت يف االرتضاع ال 
القرية  تلك  أهل  فيتزوجها رجل من  يدرى من هي  قرية وال  امرأة من  أرضعتها 
»صبية  اخلانية:  عن  البحر  ويف  امرأة«.  خصوصية  من  املانع  يتحقق  مل  ألنه  صح؛ 
أرضعها قوم كثري من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم وال يدرى من أرضعتها، وأراد 
واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها قال أبو قاسم الصفار: إذا مل تظهر له عالمة 
وال شهد له بذلك جيوز نكاحها«. ويف الفتاوى اهلندية: »صبية أرضعها بعض أهل 
القرية ال يدرى من أرضعها منهن، فتزوجها رجل من أهل تلك القرية فهو يف سعة 
يتبني  السؤال  موضوع  يف  وبالنظر  املضمرات«.  يف  كذا  احلكم  يف  معها  املقام  من 
أن اللبن املجفف بطريق التبخري والذي صار مسحوقا جافا ال يعود سائال بحيث 
يتيرس لألطفال تناوله إال بعد خلطه بمقدار من املاء يكفي إلذابته وهو مقدار يزيد 
عىل حجم اللبن ويغري من أوصافه ويعترب غالبا عليه، وبالتطبيق عىل ما ذكرنا من 

األحكام ال يثبت التحريم رشعا بتناوله يف هذه احلالة.

لتغذية  إلعداده  جيمع  الذي  الرضاعة  لبن  فإن  أخرى  جهة  ومن  هذا 
نساء عديدات غري حمصورات  إليهام جيمع من  املشار  الطريقتني  بإحدى  األطفال 
مانع من  أنه ال  السابقة واضحة يف  الفقهية  بعد اخللط، والنصوص  متعينات  وال 
الزواج بني الصغريين اللذين تناوال هذا اللبن من الوجهة الرشعية؛ لعدم إمكانية 
إثبات التحريم يف حالة عدم تعني السيدة أو السيدات الاليت ينسب إليها أو إليهن 
لبن الرضاعة، أما يف حالة تربيد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثالثة صاحلا للتناول 
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وإعطائه لألطفال بحالته الطبيعية فإن عامل اجلهالة يبقى قائام يف هذه احلالة أيضا، 
ومن ثم ال يكون هناك ما يقتيض املنع من الزواج للمعنى الذي أرشنا إليه. لذلك 
نرى أنه ال مانع من الوجهة الدينية والرشعية من إنشاء بنك اللبن الذي تشريون 

إليه.

J
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�ل�ل��ب������ل �ل��ب�ب ا
املبـــــادئ

1- يتعل�ق بلب�ن الفحل التحريم وهو أن ترضع املرأة صبية فتحرم هذه الصبية عىل 
زوجها وعىل آبائه وأبنائه، ويصري الزوج الذي نزل هلا منه اللبن أبا للمرَضعة.

2- لبن الفحل يتعلق به التحريم عند األئمة األربعة، وهو مذهب عيل وابن عباس 
من الصحابة، ويرى بعض الصحابة أن التحريم ال يتعلق به، ألنه خاص باملرضعة 

وأقارهبا فقط.
3- السكوت يف املسائل االجتهادية ليس دليال عىل الرضا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 739 سنة 1964 املتضمن أن رجال يدعى 
خالدا تزوج من زوجتني مها نطياء وهلة، وقد أنجب خالد من زوجته هلة ابنا اسمه 
أجنبي  رجل  من  هذه  دالل  وتزوجت  دالل،  تدعى  بنتا  هذا  عيل  أنجب  ثم  عيل، 
أن نارصا هذا قد  اليقني  ثم علم من طريق  وبنتا،  منها ولدا  يدعى نارص وأنجب 
رضع من نطياء زوجة خالد الذي هو جد لزوجته دالل ألبيها. وطلب السائل بيان 

احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.
اجلواب

اختلف العلامء يف الرضاع هل ينرش احلرمة يف جانب الرجل كام ينرشها يف 
جانب املرأة فتحرم املرَضَعة عىل الرجل؛ ألنه أبوها، وعىل إخوته؛ ألهنم أعاممها 
أم ال؟ وقد اصطلح الفقهاء عىل تسمية هذه املسألة »التحريم بلبن الفحل« قال أبو 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1965  /1  /7 بتاريخ:   100 سجل:   248 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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بكر الرازي يف أحكام القرآن: »اختلف العلامء يف لبن الفحل وهو الرجل يتزوج 
املرأة فتلد منه ولدا وينزل هلا لبن بعد والدهتا فرتضع به صبيا، فإن من قال بتحريم 
لبن الفحل حيرم هذا الصبي عىل أوالد الرجل إن كانوا من غريها، ومن ال يعتربه 
ال يوجب حتريام بينه وبني أوالده من غريها«. ويف اهلداية: »ولبن الفحل يتعلق به 
آبائه  وعىل  زوجها  عىل  الصبية  هذه  فتحرم  صبية  املرأة  ترضع  أن  وهو  التحريم، 
بأن  قال  من  وأشهر  للمرَضعة«.  أبا  اللبن  منه  نزل  الذي  الزوج  ويصري  وأبنائه، 
لبن الفحل ال حيرم سعيد بن املسيب وعطاء ورافع بن خديج، وروي هذا القول 
عن بعض الصحابة كام روي عن أم املؤمنني السيدة عائشة Ö وابن الزبري وابن 
عمر، فقد صح عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم 
املؤمنني أرضعتها أسامُء بنت أيب بكر الصديق امرأُة الزبري بن العوام. قالت زينب: 
أقبيل  ويقول:  قرون رأيس  من  بقرن  فيأخذ  أمتشط  وأنا  يدخل عيل  الزبري  »وكان 
عيل فحدثيني، أرى أنه أيب وما ولد منه فهم إخويت، ثم إن عبد اهلل بن الزبري أرسل 
ابنتي عىل محزة بن الزبري وكان محزة للكلبية فقالت لرسوله:  إيل خيطب أم كلثوم 
قبلك،  من  املنع  هبذا  أردت  إنام  اهلل:  عبد  فقال  أخته؟  ابنة  هي  وإنام  له  حتل  وهل 
أما ما ولدت أسامء فهم إخوتك، وما كان من غريها فليسوا لك بإخوة، فأرسيل 
فاسأيل عن هذا، فأرسلت فسألت وأصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص متوافرون فقالوا هلا: 
إن الرضاعة من قبل الرجل ال حترم شيئا، فأنكحها إياه، فلم تزل عنده حتى هلك 
احلرمة  بأن  واستدلوا  عليهم،  اهلل  رضوان  الصحابة  ذلك  ينكر  ومل  قالوا:  عنها. 
البعضية، واللبن بعضها ال بعضه فال جزئية بني الرجل وبني من أرضعته  لشبهة 
بلبن  له، فكيف حيرم  فارتضعته صغرية حلت  لبن  للرجل  نزل  لو  زوجته، وألنه 
هو سبب بعيد فيه، وألن اهلل تعاىل ذكر حرمة الرضاع يف جانب النساء فقال تعاىل: 
فلو  ]النساء: 23[   } َضَٰعةِ ٱلرذَّ ّمَِن  َخَوٰتُُكم 

َ
َوأ ۡرَضۡعَنُكۡم 

َ
أ ِٰتٓ  ٱلذَّ َهُٰتُكُم  مذَّ

ُ
}َوأ

كانت احلرمة تثبت من جانب الرجال بّينها اهلل تعاىل كام بنّي احلرمة بالنسب، وممن 
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اإلمام  األربعة:  Ü واألئمة  وابن عباس  اإلمام عيل  الفحل  بلبن  بالتحريم  قال 
ودليلهم   Ü بن حنبل  أمحد  واإلمام  الشافعي  واإلمام  مالك  واإلمام  أبو حنيفة 
القعيس  أفلح أخا أيب  الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن  حديث 
فأبيت  قالت:  احلجاب  نزل  أن  بعد  الرضاعة  من  عليها وهو عمها  ليستأذن  جاء 
أن آذن له، فلام جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخربته قال: »ليلج عليك فإنه عمك«. قلت: إنام 
أرضعتني املرأة ومل يرضعني الرجل. قال: »ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك«. 
وكان أبو القعيس زوج املرأة التي أرضعت السيدة عائشة Ö، وروى الزهري عن 
عمرو بن الرشيد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحدامها 
ال،  فقال:  اجلارية؟  يتزوج  أن  للغالم  يصح  هل  جارية  الثانية  وأرضعت  غالما، 
اللقاح واحد. ومما تقدم يتبني أن التحريم بلبن الفحل موضع خالف بني العلامء 
عىل النحو الذي ذكرنا، وال مانع رشعا من األخذ بأحد الرأيني أي التحريم وعدم 
التحريم، غري أن دار اإلفتاء باجلمهورية العربية املتحدة قد درجت يف إفتائها عىل 
األخذ بام اتفق عليه األئمة األربعة أي التحريم بلبن الفحل. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال.

J
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�ت ع�ا �ا �كر�صب د ا �ت ع�د
�ك ��ب �ل���ث ا

املبـــــادئ
1- الش�ك يف عدد الرضعات التي أخربت هبا أم الزوج لزوجته ال يقع به التحريم 

عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء احلنابلة.

الســـــؤال
السائل  املتضمن أن بنت  املقيد برقم 61 لسنة 1980  الطلب  اطلعنا عىل 
عىل  سنوات  أربع  ميض  وبعد  طفلني،  منها  وأنجب  س.  ع.  س.  تزوجت  كوثر 
الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا وعندما سأل أم الزوج عن 
عدد الرضعات، قالت: كثرية، قال هلا: أكثر من مخس رضعات، أجابت بام يفيد 
السؤال،  عليها  أعاد  احلديث  هذا  من  ساعات  أربع  حوايل  ميض  وبعد  اإلجياب، 
أم  الرضعات أكثر من مخس رضعات  إذا كان عدد  أنا ال أذكر حتديدا  له:  فقالت 
أقل، كل ما أذكره هو أن جدة كوثر كانت ترتكها عندي لفرتة ما بني ساعتني أو 
احلكم  بيان  السائل  الرضعات. وطلب  تتذكر عدد  وأهنا ال  أيام،  ثالثة  ملدة  ثالث 

الرشعي فيام ذكره.

اجلواب
من  حيرم  ما  الرضاع  من  حيرم  بأنه  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  تقيض 
النسب متى كان الرضاع يف مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة 
الرضاع ملن أرضعته، ويصبح  أما من  املرضعة  باإلرضاع تصري  إذ  به؛  املفتى  عىل 
من  له  وأخوات  إخوة  بعده  أو  قبله  أو  معه  رضع  من  منهم  سواء  أوالدها  مجيع 

* فتوى رقم: 3 سجل: 115 بتاريخ: 1/ 4/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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الرضاع، ثم اختلف الفقهاء يف عدد ومقدار الرضاع املوجب للتحريم: فقال فقهاء 
احلنفية واملالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد: إن قليل الرضاع وكثريه سواء 
الرضاع  إن  أمحد:  اإلمام  الروايات عن  الشافعية وأظهر  فقهاء  التحريم، وقال  يف 

املحرم أقله مخس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.

عدد  يف  الشك  وقع  إذا  أنه  عىل  واحلنابلة  الشافعية  فقهاء  نص  وقد  هذا 
فال  بيقني  ثابت  احلل  ألن  عندهم؛  التحريم  يثبت  فال  وقعت  التي  الرضعات 
يزول بالشك، ولكنهم قالوا: إنه يكره الزواج لالحتياط؛ الحتامل أن يكون عدد 
الرضعات قد بلغ احلد املحرم عندهم رشعا، وملا كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج 
قررت مرة أهنا أرضعت بنت السائل -زوجة ابنها- مرات كثرية زادت عىل مخس 
التحديد،  وجه  عىل  الرضعات  عدد  تذكر  ال  أهنا  قررت  أخرى  ومرة  رضعات، 
هل كانت أكثر من مخس رضعات أو أقل منها، ملا كان ذلك كان الشك واقعا يف 
عند  الروايات  وأظهر  الشافعية  فقهاء  عند  التحريم  به  يثبت  فال  الرضعات  عدد 
مشبعات  رضعات  مخس  كان  ما  هو  املحرم  الرضاع  بأن  القائلني  احلنابلة  فقهاء 
اإلرضاع  من  به  أخربت  فيام  الزوجان  صدقها  فإذا  هذا  ومع  متفرقات،  متيقنات 
الختاذ  العامة  النيابة  إىل  أمرمها  يرفع  أو  يفرتقا  أن  عليهام  ووجب  زواجهام  بطل 
الزوج والدته يف قوهلا كان عليه  بينهام، وإن صدق  للتفريق  القضائية  اإلجراءات 
فرقة زوجته وحرمت عليه، أما إذا مل يصدقاها وأنكرا قوهلا أو تشككا يف صحته 
املحرم مخس  القدر  بأن  القائلني  احلنابلة  الشافعية وفقهاء  فقهاء  الرضاع عند  فإن 
احلنفية  امرأتني، وعند  بشهادة  إال  يثبت  متيقنات مشبعات ال  متفرقات  رضعات 
ال يثبت مطلقا إال بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني، ملا كان ذلك كان عىل السائل 
التحقق من صحة إخبار أم الزوج واالحتياط للدين، فقد قال فقهاء الشافعية: إنه 
مع الشك يف عدد الرضعات يكون الزواج مكروها الحتامل أن تكون بلغت مخسا 
فأكثر، واألوىل بالزوجني أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التي أخربت باإلرضاع 
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الزوج من  الزوجة وأم  ملا قد يكون بني  بينهام؛  الفرقة  تبغي جمرد  عادلة متدينة ال 
خالف عادة، فقد روي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- حي�ل للرجل ال�زواج من بنت أخ األخ رضاعا، كام حيل ل�ه الزواج من بنت أخ 

األخ نسبا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 201 لسنة 1980 املتضمن أن السائل يرغب 
يف الزواج من فتاة اسمها ز. ح.، علام بأن والد هذه الفتاة وأخ السائل قد اجتمعا معا 
يف الرضاع عىل ثدي امرأة أجنبية، فهل -واحلالة هذه- حيل للسائل أن يتزوج هذه 

الفتاة؟ وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
مدته  يف  وقع  ما  املحرم  الرضاع  بأن  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  تقيض 
املرضعة  وتصري  به،  املفتى  عىل  الوالدة  تاريخ  من  قمريتان  سنتان  وهي  الرشعية 
أما من الرضاع ملن أرضعته، ويصبح مجيع أوالدها سواء منهم من رضع معه  به 
أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع، أما قدر الرضاع املوجب للتحريم 
وعدد مراته فموضع خالف بني الفقهاء، ويف هذا قال فقهاء مذهب اإلمامني أيب 
حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد: إن قليل الرضاع وكثريه سواء يف 
اإلمام أمحد:  الروايات عن  الشافعي وأظهر  اإلمام  فقهاء مذهب  التحريم، وقال 
كانت  وملا  مشبعات،  متيقنات  متفرقات  رضعات  مخس  أقله  املحرم  الرضاع  إن 
مع  رضع  قد  منها  الزواج  الشاب  يريد  التي  الفتاة  والد  أن  الواقعة  هذه  خالصة 

* فتوى رقم: 39 سجل: 115 بتاريخ: 3/ 7/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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أخ هذا الشاب من إحدى السيدات يكون والد هذه الفتاة أخا ملن رضع معه من 
الرضاع، وتكون ابنته بنت أخ من الرضاع ]ألخ[ الشاب الذي يرغب التزوج منها، 
وملا كان حيل رشعا للرجل أن يتزوج من أخت أخيه نسبا ومن بنت أخ األخ نسبا 
حل كذلك للرجل أن يتزوج بنت أخ األخ رضاعا، ومن ثم حيل للشاب املسؤول 
عنه أن يتزوج بنت أخ أخيه من الرضاع ما دام والد الفتاة مل جيتمع مع هذا الشاب 

رضاعا عىل ثدي امرأة واحدة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- ال حيل للرجل أن يتزوج بنت أخته نسبا أو رضاعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 283 سنة 1980 الذي يطلب فيه السائل بيان 
احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز له الزواج بابنة خالته التي تصغره بثامن سنوات مع 
أنه قد رضع من جدته ألمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته ألمه، وقال: 
إنه مل يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته هذه، ومل ترضع بنت خالته أو أحد من 

إخوهتا من أمه.

اجلواب
جرت قواعد الرشيعة اإلسالمية بأنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
عىل  الوالدة  تاريخ  من  قمريتان  سنتان  وهي  الرشعية  مدته  يف  الرضاع  وقع  متى 
املفتى به؛ إذ باإلرضاع تصري املرضعة أما من الرضاع ملن أرضعته، ويصبح مجيع 
أوالدها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع، 
ثم اختلفت كلمة الفقهاء يف عدد ومقدار الرضاع املوجب للتحريم، فقال فقهاء 
احلنفية واملالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد إن قليل الرضاع وكثريه سواء يف 
التحريم، وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد إن الرضاع املحرم 
أقله مخس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات، وملا كانت واقعة السؤال أن السائل 
قد رضع من جدته ألمه التي هي جدة الفتاة -التي يريد الزواج منها- ألمها أيضا، 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /11 * فتوى رقم: 56 سجل: 115 بتاريخ: 5/ 
عيل جاد احلق.
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الرضاع جلميع  الرضاع جلدته ألمه، وأخا من  ابنا من  السائل  كان  كان هذا  وإذا 
أوالدها ومنهم خالته أم الفتاة التي يريد الزواج منها، وصار مجيع أوالد أوالد هذه 
اجلدة أوالد إخوته وأخواته من الرضاع ومنهم الفتاة التي يريد الزواج منها، وملا 
كان ال حيل للرجل أن يتزوج بنت أخته نسبا ال حيل له أن يتزوج بنت أخته رضاعا، 
اإلمام  املالكي ورواية عن  واملذهب  احلنفي  املذهب  فقه  إطالقه حكم  وهذا عىل 
أمحد؛ إذ عندهم قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم متى وقع يف سن الرضاع، 
وال حيل له الزواج منها كذلك يف قول فقهاء املذهب الشافعي وأظهر الروايات عن 
اإلمام أمحد إذا كانت مرات الرضاع بلغت مخسا باعتبار أن القدر املحرم عند هؤالء 
مخس رضعات فأكثر، أما إذا مل تبلغ الرضعات هذا العدد أو مل تكن مشبعة ومتفرقة 
فإهنا ال تكون حمرمة عند هؤالء، وحيل للسائل التزوج منها، هذا وملا كان الزواج 
مل يتم بعد وكان حدوث الرضاع عىل هذا الوجه أمرا غري جمحود من السائل حرم 
عليه الزواج هبذه الفتاة يف قول فقهاء مذهب اإلمامني أيب حنيفة ومالك ورواية عن 
اإلمام أمحد باعتبارها صارت بنت أخته من الرضاع، وقد قال بعض فقهاء مذهب 
اإلمام الشافعي أيضا: إنه إذا كان الرضاع ثابتا واخلالف يف قدر أو عدد الرضعات 
واهلل  الدين.  احتياطا يف  احلالة  به يف هذه  نميل لألخذ  ما  الزواج، وهذا  كره  فقد 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت�����ت
آ
�اع ال� ��صب

املبـــــادئ
1- ل�و أدخل�ت املرأة حلمة ثدهي�ا يف فم رضيعة ووقع الش�ك يف وصول اللبن إىل 

جوفها مل حترم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 363 لسنة 1980، وقد جاء به ما خالصته: 
السنة األوىل من عمره من جدة زوجته  أنه قد رضع يف  السائل أخرباه  أن والدي 
ألمها، وملا سئلت هذه اجلدة واسمها س. م. ح. قالت إهنا أرضعتني ما بني عرشة 

إىل 15 مرة لبنا خفيفا مثل املاء نقطا صغرية.

وأضاف السائل أنه يصدق إخبار والديه هبذا الرضاع التي زادت مراته عىل 
مخس، ومل تكن وقت رضاعته منها ترضع أحدا من أوالدها؛ ألن آخر أوالدها هي 
محاته والدة زوجته، ومل ترزق بعدها أوالدا، وسن هذه اجلدة اآلن حوايل 75 عاما 
وهو يف الثامنة والعرشين من العمر، وإنه يسأل: هل حترم عليه زوجته هبذا الرضاع 

رشعا؟

اجلواب
نقل زين الدين بن نجيم املرصي احلنفي يف كتابه األشباه والنظائر يف قاعدة 
»أن األصل يف اإلرضاع التحريم« أنه: »لو أدخلت املرأة حلمة ثدهيا يف فم رضيعة، 
ا، كام يف الولواجلية،  ووقع الشك يف وصول اللبن إىل جوفها مل حترم؛ ألن يف املانع شكًّ
ويف القنية: امرأة كانت تعطي ثدهيا صبية، واشتهر ذلك فيام بينهم، ثم تقول: مل يكن 

1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /1 * فتوى رقم: 89 سجل: 115 بتاريخ: 20/ 
عيل جاد احلق.
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يف ثديي لبن حني ألقمتها ثديي، ومل يعلم ذلك إال من جهتها جاز البنها أن يتزوج 
هبذه الصبية«، ونقل هذا أيضا يف الدر املختار وحاشيته رد املحتار)1( يف الرضاع؛ 
ملا كان ذلك وكانت هذه اجلدة قد قطعت بأهنا ألقمت السائل ثدهيا ما بني عرشة 
إىل مخس عرشة مرة يف السنة األوىل من عمره كام قال يف طلبه، وأضافت أن ما كان 
اللبن له طعم ولون ورائحة معروفة،  املاء، وكان  ينزل منها هو نقط صغرية مثل 
فإذا أكدت هذه اجلدة أن ما كان ينزل من ثدهيا يف فم السائل وهو رضيع هو اللبن 
وصدقها وأرصَّ عىل تصديقها حرمت عليه زوجته؛ ألنه صار أخا من الرضاع ألم 
هذه الزوجة، وصارت ذات زوجته بنت أخت له من الرضاع فتحرم عليه كحرمة 
بنت أخته نسبا، أما إذا أكدت أن ما كان ينزل منها يف إرضاعها إياه هو املاء وليس 
اللبن وهو ما يسمى عرفا باملصل أو املش احلصري فإنه ال يرتتب عليه  له وصف 
التحريم كام جاء يف كتاب الرضاع يف حتفة املحتاج برشح املنهاج)2( وحواشيها من 

كتب فقه الشافعية. 

ووالديه  زوجته  جدة  السائل  صدق  إذا  الواقعة  هذه  ففي  ذلك  كان  وإذ 
يف حصول رضاعه من تلك اجلدة لبنا له طعم اللبن ولونه ورائحته وهو يف سن 
الرضاع، وأرصَّ عىل هذا ومل يرجع عنه حرمت عليه زوجته باعتبارها صارت هبذا 
بنت أخته رضاعا، وإذا مل يصدق هذا اجلدة، أو قررت اجلدة أن ما كانت ترضعه 
إياه ليس اللبن املوصوف وإنام هو املاء أو ما يسمى عرفا باملصل أو املش احلصري مل 

يكن ما وقع منها إياه رضاعا حمرما. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1(  ج 2 ص 566.
)2(  ج 8 ص 285 بعنوان: تنبيه.
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- حيرم أوالد األخت رضاعا كام حيرمون نسبا.
2- التحق�ق من ثب�وت الرضاع حيتم بطالن عقد الزواج وال حتل املعارشة بمقتىض 

العقد املذكور.
3- ثبوت بطالن العقد قبل الدخول يوجب اسرتداد املهر وانتفاء العدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 29 لسنة 1981 املتضمن أن للسائل بنت 
أخت تم عقد قران ابنه عىل بنتها، وبعد ذلك بسنة كاملة اتضح أن زوجته أرضعت 
بنت أخته -والدة العروسة-، فهل يصح هذا الزواج؟ وإذا مل يصح فام مصري كل 
حتى  بزوجته  يدخل  مل  بأنه  علام  العريس؟  قدمها  التي  واهلدايا  والشبكة  املهر  من 

اآلن.

اجلواب
إن مقتىض نصوص القرآن الكريم والسنة الرشيفة أنه حيرم من الرضاع ما 
حيرم من النسب ما دام الرضاع قد تم يف مدته املحددة له رشعا وهي سنتان قمريتان 
منذ والدة الطفل عىل املفتى به، غري أن الفقهاء قد اختلفوا يف مقدار الرضاع املحرم 
ففي مذهب اإلمامني أيب حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد أن قليل 
الرضاع وكثريه سواء يف التحريم ما دام الرضاع قد تم يف تلك املدة، ويف مذهب 
اإلمام الشافعي وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد أن الرضاع املحرم هو ما ال يقل 

* فتوى رقم: 97 سجل: 115 بتاريخ: 3/ 2/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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ملا  البيان،  الرضاع سالفة  متيقنات يف مدة  عن مخس رضعات مشبعات متفرقات 
كان ذلك وكانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته، فإذا كان هذا 
الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتني من عمرها كانت أم الزوجة أختا هلذا الزوج 
نصوص  كانت  وملا  رضاعا،  له  أخت  أوالد  مجيعا  أوالدها  وصار  الرضاع،  من 
الرشيعة تقيض بأنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب وكان من املحرمات من 
ذلك  كان  وإذا  رضاعا،  األخت  أوالد  حيرم  فكذلك  نسبا  األخت  أوالد  النسب 
وكان السائل قد قرر يف طلبه أنه عقد قران ابنه عىل بنت بنت أخته، وبعد ميض سنة 
عىل العقد تبني أن زوجة السائل -أم الزوج- كانت قد أرضعت بنت أخت السائل 
التي هي أم زوجة ابنها فتكون احلرمة قائمة بني ابن السائل ومن تزوج هبا باعتبار 
أهنا بنت أخته رضاعا، ويكون عقد الزواج قد وقع باطال رشعا ال حتل بمقتضاه 
العقد  ثابتة ال شك فيها، وبام أن بطالن  بينهام متى كانت واقعة الرضاع  املعارشة 
قد ثبت قبل الدخول هبا فال مهر هلا وال عدة عليها، وللزوج اسرتداد املهر الذي 
دفعه، أما الشبكة فإذا اعتربت جزءا من املهر سواء باالتفاق عليها أو جرى العرف 
باعتبارها منه أخذت حكمه السابق بمعنى أن له اسرتدادها، وإن مل تعترب من املهر 
هبذا املفهوم أخذت حكم اهلدايا فيجوز له الرجوع فيها أو اسرتدادها هي واهلدايا 
التي ليست طعاما وال رشابا إن كانت قائمة بذاهتا، وال تسرتد بقيمتها وال بمثلها 
إن كانت هالكة أو مستهلكة تطبيقا لنصوص فقه املذهب احلنفي الذي جيري عليه 
باملرسوم  الصادرة  الرشعية  املحاكم  ترتيب  الئحة  من   280 باملادة  عمال  القضاء 

بقانون رقم 78 لسنة 1931. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- املرأت�ان اللت�ان أرضعت كل منه�ام طفلني لألخرى، ثم أنجب�ت إحدامها ولدا 
واألخرى بنتا مل يرضع أحدمها من أم األخرى ومل جيتمعا رضاعا عىل ثدي آخر غري 

أمهام يف سن الرضاع، ليس بينهام مانع التحريم بسبب الرضاع، وحيل هلام الزواج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 353 سنة 1981 املتضمن أن زوجة السائل 
أرضعت ألخته طفلني، وأن أخته أرضعت لزوجته طفلني، ثم أنجبت أخته ولدا 
وأنجبت زوجته بنتا مل يرضع أحد منهام من أم اآلخر. وطلب السائل اإلفادة عام إذا 

كان حيل زواج هذا الولد من هذه البنت.

اجلواب
مل  بنتا  له  يرضع من زوجته، وأن  مل  ابنا  أن ألخته  السؤال  املستفاد من  إن 
ترضعها أخته، فإذا كان األمر هكذا وكان هذان -االبن والبنت- مل جيتمعا رضاعا 
عىل ثدي آخر غري أميهام ومها يف سن الرضاع وهي سنتان قمريتان منذ الوالدة عىل 
املفتى به، إذا كان ذلك مل يقم بينهام مانع التحريم بسبب الرضاع، وغاية ما كان من 
تداول اإلرضاع بني زوجة السائل وبني أخته لغري هذين الولدين أن يتزوج كل من 
هذين بأخ األخ أو األخت رضاعا وذلك جائز؛ ألنه حيل يف حكم الرشع أن يتزوج 
أخت أخته نسبا، وتبعا هلذا حيل له تزوج أخت األخ رضاعا، وهذا ما مل يقم هبام 

مانع رشعي آخر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 158 سجل: 115 بتاريخ: 28/ 10/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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�اع �كر�صب ���ا �ت��ر�م ����ب ا
املبـــــادئ

1- حي�رم م�ن الرض�اع ما حيرم من النس�ب مت�ى بلغ مخس رضعات فأكثر يف س�ن 
الرضاع.

2- ال حي�ل للرج�ل أن يتزوج بنت أخيه أو بنت أخت�ه من الرضاع كام ال حيل ذلك 
نسبا.

3- كام حيل للرجل أن يتزوج من أخت أخي أخيه، وبنت أخت أخيه نس�با حيل له 
الزواج من أخت أخي أخيه وبنت أخت أخيه رضاعا.

الســـــؤال
وابن  السائل  أن  املتضمن   1989  /17 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
خالته األكرب قد رضعا من جدهتام ألميهام مخس رضعات مشبعات فأكثر، ويسأل: 
-أي  له  جيوز  وهل  الصغرى؟  أخته  من  يتزوج  أن  األصغر  خالته  البن  جيوز  هل 
للسائل- أن يتزوج من بنت خالته التي مل يرضع أوالدها من جدته؟ وهل جيوز البن 
خالته الذي رضع أخوه من جدته أن يتزوج من بنت خالته التي مل يرضع أوالدها 

من جدته؟

اجلواب
رضعات  مخس  ألميهام  جدهتام  من  األكرب  خالته  وابن  السائل  برضاع  إنه 
فأكثر يف سن الرضاع وهي سنتان منذ والدة الطفل عىل املفتى به صارت جدهتام 
إخوة وأخوات  السائل-  أوالدها -أخوال وخاالت  الرضاع، وصار  من  أما هلام 
للسائل وال البن  فإنه ال حيل رشعا  وبناء عىل ذلك  وابن خالته رضاعا.  للسائل 

* فتوى رقم: 24 سجل: 124 بتاريخ: 29/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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خالته اللَذْين قد رضعا من جدهتام ألميها أن يتزوجا من بنات أخواهلام إن وجدن، 
وال من بنات خاالهتام؛ ألهنن مجيعا رصن بنات إلخوهتام وأخواهتام رضاعا؛ ألنه 
كام ال حيل للرجل أن يتزوج بنت أخيه أو بنت أخته نسبا فال حيل ذلك من الرضاع؛ 
»حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب«. أما ابن خالة السائل األصغر  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
الذي مل يرضع من جدته ألمه، ويريد الزواج من بنت خالته من جدهتم قد جعل 
بنت خالته التي يريد الزواج منها أختا ألخي أخيه من الرضاع، وبنتا ألخت أخيه 
من الرضاع، وكام حيل رشعا البن خالة السائل الذي رضع أخوه من جدته ألمه 
ومل يرضع هو أن يتزوج من بنت خالته التي مل يرضع أوالدها من جدهتم؛ ألن غاية 
رضاع أخيه من جدته قد جعل من يريد الزواج منها بنتا ألخت أخيه من الرضاع؛ 
ألنه كام حيل للرجل أن يتزوج من أخت أخي أخيه، وبنت أخت أخيه نسبا حيل له 
الزواج من أخت أخي أخيه وبنت أخت أخيه رضاعا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ل��ب������ل �ل��ب�ب ا
املبـــــادئ

1- كل من أرضعت طفال صار ابنا هلا وابنا لزوجها الذي كان نزول اللبن بس�ببه، 
وصار مجيع أوالدها وأوالد زوجها من غريها إخوة وأخوات له رضاعا.

2- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
3- ال جيوز للرجل الزواج من بنت أخيه رضاعا.

الســـــؤال
أيب  زوجة  أن  املتضمن   1990 سنة   102 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
السائل األوىل قد أرضعت ابن عمته فرتة تتجاوز الشهر مع بنتها البكر »أخته من 
أبيه«، فهل جييز الرشع للسائل وإلخوته الزواج من بنات ابن عمته، أم ال؟ علام بأن 
السائل وإخوته األشقاء أوالد الزوجة الرابعة ألبيه مل يرضعوا من عمتهم وال من 

زوجات ابن عمتهم كام مل ترضع بنات ابن عمتهم من أمهم.

اجلواب
املنصوص عليه فقها: أن كل من أرضعت طفال ذكرا كان أو أنثى يف مدة 
احلولني ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح 
صحيح أو فاسد أو بشبهة، وثبتت أخوته ألوالد املرضعة الذين ولدهتم من هذا 
الرجل أو من غريه وأرضعتهم قبل رضاعه أو بعده، وألوالد الرجل املولودين من 

صلبه من غري هذه املرضعة، وألوالده من الرضاعة.

* فتوى رقم: 382 سجل: 124 بتاريخ: 11/ 3/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ابن  أنه متى أرضعت زوجة والد السائل ابن عمته صار  ومن ذلك يعلم 
هذه العمة ابنا هلذه املرضعة وابنا لزوجها الذي كان نزول اللبن بسببه، وصار مجيع 
أوالدها وأوالد زوجها من غريها إخوة وأخوات له رضاعا، وصار بنات ابن هذه 
من  حيرم  ما  الرضاع  من  حيرم  أنه  رشعا  واملقرر  الرضاع.  من  إخوته  بنات  العمة 
النسب، وعىل ذلك ال جيوز للسائل أو إخوته أن يتزوج من بنات ابن عمته؛ ألهنن 

رصن بنات أخيهم من الرضاع.

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

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- قال فقهاء احلنفية واملالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد: إن قليل الرضاع 
وكثريه س�واء يف التحريم. وقال فقهاء الش�افعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد: 

إن الرضاع املحرم هو ما كان مخس رضعات متفرقات متيقنات.
2- ال حي�ل للرج�ل أن يت�زوج ببنت أخيه نس�با كام مل حيل له أن يت�زوج ببنت أخيه 

رضاعا.
3- العقد عىل فتاة حمرمة رضاعا يقع فاس�دا رشع�ا ال حتل بمقتضاه املعارشة بينهام 

متى كانت واقعة الرضاع ثابتة ال شك فيها.

الســـــؤال
عقد  السائل  بأن  املتضمن   1990  /161 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
قرانه عىل ابنة خاله وبعد ثالث سنوات تبني أنه كان قد رضع من جدته ألمه مدة 

أربعني يوما. ويسأل عن احلكم الرشعي.

اجلواب
جرت قواعد الرشيعة اإلسالمية بأنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
عىل  الوالدة  تاريخ  من  قمريتان  سنتان  وهي  الرشعية  مدته  يف  الرضاع  وقع  متى 
املفتى به؛ إذ باإلرضاع تصري املرضعة أما من الرضاع ملن أرضعته، ويصبح مجيع 
أوالدها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع، 
ثم اختلف الفقهاء يف عدد ومقدار الرضاع املوجب للتحريم، فقال فقهاء احلنفية 
يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  إن  أمحد:  اإلمام  عن  الروايات  وإحدى  واملالكية 

* فتوى رقم: 15 سجل: 126 بتاريخ: 7/ 5/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الرضاع  إن  أمحد:  اإلمام  عن  الروايات  وأظهر  الشافعية  فقهاء  وقال  التحريم. 
املحرم هو ما كان مخس رضعات متفرقات متيقنات. وملا كان السائل يقرر أنه قد 
الرضاع جلميع أوالدها ومنهم خاله  رضع من جدته ألمه فيكون بذلك أخا من 
والد زوجته، وملا كان ال حيل للرجل أن يتزوج ببنت أخيه نسبا مل حيل له أن يتزوج 
ببنت أخيه رضاعا؛ ألنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وإذا كان ذلك وكان 
السائل قد قرر يف طلبه بأنه قد عقد قرانه عىل ابنة خاله منذ ثالث سنوات وكان قد 
رضع من جدته ألمه أربعني يوما فتكون مرات الرضاع قد بلغت مخس رضعات 
أهنا  باعتبار  قرانه عليها  السائل وبني من عقد  قائمة بني  فأكثر وبذا تكون احلرمة 
فاسدا رشعا ال حتل  قد وقع  الزواج  أخيه رضاعا، ويكون عقد  بنت  قد صارت 
بمقتضاه املعارشة بينهام متى كانت واقعة الرضاع ثابتة ال شك فيها، وحينئذ جيب 
عىل السائل مفارقة زوجته فورا وإال فرق القايض بينهام. هذا إذا كان احلال كام ورد 

بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�اع �ت ��صب �ا �لث�ب اأ
املبـــــادئ

1- ال يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات وال بشهادة امرأة واحدة ولو كان معها 
رج�ل قبل الزواج أو بعده ع�ىل املعتمد، إال إذا صدقها ال�زوج وثبت عىل تصديقه 

فيثبت بتصديقه التحريم قل الرضاع أو كثر.
2- جي�ب ع�ىل الزوج�ني إذا ثب�ت الرض�اع أن يتفرقا طوع�ا وإال ف�رق بينهام جربا 
بواس�طة القضاء، ويكون نسب األوالد الذين أنجبهم من هذه الزوجة خالل هذه 

الفرتة ثابتا رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 329 سنة 1991 املتضمن أن السائل تزوج 
من بنت خالته وأنجب منها ستة أوالد، ثم رصحت له والدته بأنه قد رضع من خالته 
أم زوجته أكثر من مخس عرشة مرة، وماتت والدته بعد هذا االعرتاف، ويسأل عن 

حكم الرشع يف زواجه من بنت خالته املذكورة.

اجلواب
الرضاع  من  حيرم  أنه  الرشيفة  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  مقتىض  إن 
له رشعا وهي سنتان  املحددة  مدته  تم يف  قد  الرضاع  دام  ما  النسب  من  ما حيرم 
الرضاع  مقدار  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  به،  املفتى  عىل  الطفل  والدة  منذ  قمريتان 
املحرم: ففي مذهبي اإلمامني أيب حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد 
أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم ما دام الرضاع قد تم يف تلك املدة، ويف 
مذهب اإلمام الشافعي وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد أن الرضاع املحرم هو ما 

* فتوى رقم: 61 سجل: 128 بتاريخ: 30/ 7/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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البيان، هذا  الرضاع سالفة  مدة  متيقنات يف  متفرقات  يقل عن مخس رضعات  ال 
رجلني  بشهادة  يثبت  إنام  حنيفة  أيب  مذهب  يف  املحرم  الرضاع  أن  رشعا  واملقرر 
عدلني أو رجل وامرأتني كذلك، أو بإقرار الزوج أو اخلاطب، وال يثبت بشهادة 
النساء منفردات وال بشهادة امرأة واحدة ولو كان معها رجل قبل الزواج أو بعده 
عىل املعتمد إال إذا صدقها الزوج وثبت عىل تصديقه، فيثبت بتصديقه التحريم قل 
به  به، وتكون  املفتى  الرضاع يف مدته وهي سنتان عىل  أو كثر، متى كان  الرضاع 

املرضعة أما للرضيع ومجيع أوالدها إخوة وأخوات له رضاعا.

إخبارها  يف  والدته  -السائل-  الزوج  صدق  إذا  السؤال:  واقعة  ويف 
رشعية  بينة  قامت  أو  تصديقه  عىل  وثبت  رضعة  عرشة  مخس  من  أكثر  بالرضاع 
املذاهب، وتكون زوجته  التحريم هبذا عىل مجيع  يثبت  فإنه  الرضاع  عىل حصول 
فإنه  وبالتايل  النسب،  أخته من  منها حرمة  الرضاع حيرم عليه زواجه  له من  أختا 
جيب عىل الزوجني أن يتفرقا طوعا وإال فرق بينهام جربا بواسطة القضاء، ويكون 
نسب األوالد الذين أنجبهم من هذه الزوجة خالل هذه الفرتة ثابتا رشعا، أما إذا 
البينة  تقم  مل  أو  الرضاع  هذا  بأمر  إخبارها  يف  والدته  -السائل-  الزوج  يصدق  مل 
الرشعية عىل حصول الرضاع فال يثبت التحريم؛ ألن احلل ثابت بيقني فال يزول 
بالشك، وبالتايل تكون الزوجية بني هذين الزوجني صحيحة رشعا، وعىل الزوجني 

أن يتقيا اهلل يف أمر دينهام إذ إنه يتعلق باحلل واحلرمة.

وهبذا علم اجلواب عام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- حي�رم من الرضاع ما حيرم من النس�ب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي 
سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به.

2- اختلف�ت كلم�ة الفقه�اء يف مق�دار الرض�اع املوج�ب للتحريم، فعن�د احلنفية 
واملالكي�ة وإح�دى الرواي�ات ع�ن اإلمام أمح�د أن قلي�ل الرضاع وكثريه س�واء يف 
التحريم، وعن الشافعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد أن الرضاع املحرم هو ما 

كان مخس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان الرضاع يف مدته.
3- ال حيل للرجل أن يتزوج أخته نسبا وال رضاعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 129 لسنة 1992 املتضمن أن للسائل بنت 
خالة تصغر عنه بأربعة أعوام، ويريد الزواج منها، ولكنها قد رضعت من والدته مع 

أخيه الصغري أكثر من مخس رضعات مشبعات.

وطلب بيان احلكم فيام إذا كان حيل له الزواج منها أم ال.

اجلواب
متى  النسب  ما حيرم من  الرضاع  بأنه حيرم من  الرشعية  النصوص  تقيض 
وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى 
به؛ إذ باإلرضاع تصري املرضعة أما من الرضاع ملن أرضعته، ويعترب مجيع أوالدها 
سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع، واختلفت 
كلمة الفقهاء يف مقدار الرضاع املوجب للتحريم، فعند احلنفية واملالكية وإحدى 

* فتوى رقم: 490 سجل: 128 بتاريخ: 18/ 2/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الروايات عن اإلمام أمحد أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم، وعن الشافعية 
رضعات  مخس  كان  ما  هو  املحرم  الرضاع  أن  أمحد  اإلمام  عن  الروايات  وأظهر 
متفرقات متيقنات فأكثر وكان الرضاع يف مدته سالفة البيان، ويف موضوع السؤال 
نقول للسائل: بأن بنت خالته التي يريد الزواج منها قد رضعت من والدته مع أخيه 
الصغري أكثر من مخس رضعات مشبعات، وعىل ذلك ال حيل له الزواج منها باتفاق 
مجيع الفقهاء؛ ألهنا صارت أخته رضاعا، وكام ال حيل للرجل أن يتزوج أخته نسبا 

ال حيل له أن يتزوج أخته رضاعا.

وبام ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�اع م��ر�م ��صب
املبـــــادئ

1- حي�رم من الرضاع ما حيرم من النس�ب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي 
سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به.

2- الفقه�اء اختلف�وا يف مقدار الرضاع املوج�ب للتحريم: فعن�د احلنفية واملالكية 
وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم، وعند 
الش�افعية وأظه�ر الرواي�ات ع�ن اإلمام أمح�د أن الرضاع املحرم هو م�ا كان مخس 

رضعات متفرقات وكان الرضاع يف مدته.
3- ال جي�وز للش�خص أن يتزوج بنت أخته نس�با كام ال جيوز أن يت�زوج بنت أخته 

رضاعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1080/ 1992 املتضمن أن السائل يقول: 
سن  يف  مشبعات  رضعات  مخس  من  أكثر  الصغرى  أختها  بإرضاع  سيدة  قامت 
الرضاع الرشعي، فهل جيوز البن هذه السيدة -املرضعة- أن يتزوج من بنت أختها 

الصغرى املذكورة؟ ويطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املقرر رشعا أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب متى وقع الرضاع يف 
مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به؛ إذ باإلرضاع 
تعترب املرضعة أما من الرضاع ملن أرضعته، ويصبح مجيع أوالدها سواء منهم من 
اختلفوا  الفقهاء  لكن  الرضاع،  له من  إخوة وأخوات  بعده  أو  قبله  أو  معه  رضع 

* فتوى رقم: 68 سجل: 131 بتاريخ: 23/ 12/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الروايات  وإحدى  واملالكية  احلنفية  فعند  للتحريم:  املوجب  الرضاع  مقدار  يف 
عن اإلمام أمحد أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم، وعند الشافعية وأظهر 
الروايات عن اإلمام أمحد أن الرضاع املحرم هو ما كان مخس رضعات متفرقات 
وكان الرضاع يف مدته سالفة البيان. ويف حادثة السؤال فإنه بإرضاع األخت الكربى 
ا هلا من الرضاع، وصار مجيع أوالدها إخوة وأخوات  ألختها الصغرى صارت أمًّ
ملن أرضعتها -أختها الصغرى- سواء منهم من رضع معها أو قبلها أو بعدها، وبام 
أنه ال جيوز للشخص أن يتزوج بنت أخته نسبا فإنه ال جيوز أن يتزوج بنت أخته 

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

J
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��تر م��ر�م
�اع عب ��صب

املبـــــادئ
1- حي�رم من الرضاع ما حيرم من النس�ب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي 

سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به.
2- اختل�ف الفقه�اء يف مق�دار الرض�اع املوج�ب للتحريم، فذهب فقه�اء احلنفية 
واملالكي�ة وإح�دى الروايات عن اإلمام أمحد  إىل أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف 
التحريم، وذهب الش�افعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد إىل أن الرضاع املحرم 

هو ما بلغ مخس رضعات متفرقات فأكثر، وكان الرضاع يف مدته.
3- كام حيل للرجل أن يتزوج أخت أخيه نسبا، حيل له أن يتزوج أخت أخيه رضاعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1992/1113 املتضمن أن السائل يقول: 
تقدمت للزواج من اآلنسة/ س. ع. س.، وقد رضعت أختها الصغرى من والديت 
مع أخي األصغر، حيث أنا وهي مل نجتمع عىل ثدي إحدى األمني. ويطلب السائل 

بيان احلكم الرشعي يف هذا الرضاع.

اجلواب
املقرر رشعا أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب متى وقع الرضاع يف 
مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به؛ إذ باإلرضاع 
الرضاع ملن ترضعه، ويصري مجيع أوالدها سواء منهم من  أما من  املرضعة  تصري 
اختلفوا يف  الفقهاء  له رضاعا، ولكن  إخوة وأخوات  بعده  أو  قبله  أو  معه  رضع 
مقدار الرضاع املوجب للتحريم، فذهب فقهاء احلنفية واملالكية وإحدى الروايات 

* فتوى رقم: 78 سجل: 131 بتاريخ: 30/ 12/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الشافعية  وذهب  التحريم،  يف  وكثريه سواء  الرضاع  قليل  أن  إىل  أمحد  اإلمام  عن 
وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد إىل أن الرضاع املحرم هو ما بلغ مخس رضعات 
ذلك فربضاع أخت  البيان، وعىل  مدته سالفة  الرضاع يف  فأكثر، وكان  متفرقات 
للخاطب  أختا  فقط  هي  صارت  األصغر  اخلاطب  أخ  مع  الصغرى  املخطوبة 
وجلميع إخوته، أما املخطوبة فهي أخت أخيه رضاعا، وكام حيل للرجل أن يتزوج 
أخت أخيه نسبا، حيل له أن يتزوج أخت أخيه رضاعا، وبناء عىل ما تقدم فإن زواج 
السائل من هذه الفتاة املخطوبة جائز رشعا وال غبار عليه. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ل�������ر�م �اع ا �كر�صب � ا ا ���ل��ت�د
املبـــــادئ

1- حي�رم من الرضاع ما حيرم من النس�ب متى وقع الرضاع يف مدته الرشعية وهي 
سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به.

2- اختل�ف الفقه�اء يف مقدار الرضاع املوجب للتحري�م: فذهب احلنفية واملالكية 
وإح�دى الرواي�ات عن اإلمام أمحد إىل أن قليل الرضاع وكثريه س�واء يف التحريم، 
وذهب الشافعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد إىل أن الرضاع املحرم هو ما كان 

مخس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان يف مدته.
3- إذا وق�ع الش�ك يف ع�دد الرضع�ات ال يثب�ت التحري�م، ولكن يك�ون زواجا 

مكروها.
4- إذا كان الس�ائل مصدق�ا إلخب�ار والدة خطيبته بأن م�رات الرضاع ال تزيد عن 
مرت�ني أو ث�الث م�رات فيح�رم علي�ه الزواج منه�ا عىل مذه�ب احلنفي�ة واملالكية 
وإح�دى الرواي�ات عن اإلمام أمح�د، وحيل له ال�زواج منها عىل مذهب الش�افعية 

وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد.

الســـــؤال
خطب  السائل  أن  واملتضمن   94  /238 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
فتاة وكان قد رضع من والدهتا مع أختها الكربى رضعتني أو ثالث رضعات كام 

أخربت بذلك والدهتا، وهي تريد أن حتلف عىل ذلك.

ويسأل: هل عليها وزر إذا حلفت؟ وهل يؤثر ذلك عىل عالقتها الزوجية؟ 
وهل جيوز له أن يتزوج هذه الفتاة؟

* فتوى رقم: 200 سجل: 132 بتاريخ: 12/ 4/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
الرضاع يف مدته الرشعية  النسب متى وقع  الرضاع ما حيرم من  حيرم من 
وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل املفتى به؛ إذ باإلرضاع تصري املرضعة 
أما من الرضاع ملن أرضعته ويصري مجيع أوالدها سواء منهم من رضع معه أو قبله 

أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا.
ولكن الفقهاء اختلفوا يف مقدار الرضاع املوجب للتحريم: فذهب احلنفية 
يف  سواء  وكثريه  الرضاع  قليل  أن  أمحد  اإلمام  عن  الروايات  وإحدى  واملالكية 

التحريم.
وذهب الشافعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد إىل أن الرضاع املحرم هو 

ما كان مخس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان يف مدته السالفة.
وقالوا: إذا وقع الشك يف عدد الرضعات ال يثبت التحريم؛ ألن احلل ثابت 
مرات  تكون  أن  الحتامل  مكروها  زواجا  يكون  ولكن  بالشك،  يزول  فال  بيقني 

الرضاع قد بلغت احلد املحرم رشعا.
ويف حادثة السؤال إذا كان السائل مصدقا إلخبار والدة خطيبته بأن مرات 
الزواج منها عىل مذهب  الرضاع ال تزيد عن مرتني أو ثالث مرات فيحرم عليه 
احلنفية واملالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد؛ ألن قليل الرضاع وكثريه سواء 

يف التحريم عندهم.
اإلمام  عن  الروايات  وأظهر  الشافعية  مذهب  عىل  منها  الزواج  له  وحيل 
أمحد، وإذا كان غري مصدق هلا ويشك يف إخبارها فال حيل له الزواج منها؛ الحتامل 
أن تكون مرات الرضاع قد بلغت احلد املحرم رشعا وهو مخس رضعات كام ذكر، 
وال داعي لتحليف والدهتا يف ذلك؛ ألن العربة بتصديقه أو عدم تصديقه هلا كام 

ذكر. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ت�����ت
آ
�اع ال� ��صب

املبـــــادئ
1- اتفق الفقهاء عىل أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النس�ب متى وقع الرضاع يف 

مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل األصح املفتى به.
2- اختل�ف الفقه�اء يف مق�دار الرضاع املوج�ب للتحريم: فعند احلنفي�ة واملالكية 
وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد أن قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم، وعند 
الش�افعية وأظه�ر الرواي�ات ع�ن اإلمام أمح�د أن الرضاع املحرم هو م�ا كان مخس 

رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان الرضاع يف مدته.

الســـــؤال
يقول:  السائل  أن  واملتضمن   94  /546 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الوفاة  وقت  عمرها  سامح  اسمها  رضيعة  طفلة  وتركت  م.  ف.  املرحومة  توفيت 
16 شهرا، وقامت جدهتا ألمها ف. ع. بإرضاعها ورغم أن اجلدة كانت متقدمة يف 
السن إال أنه بقدرة اهلل تعاىل جرى اللبن يف ثدي اجلدة، وظلت ترضعها حتى سن 

الفطام.

فهل جيوز البن اخلالة الزواج من ابنة خالته سامح املذكورة؟ ويطلب السائل 
احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
اتفق الفقهاء عىل أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب متى وقع الرضاع 
يف مدته الرشعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوالدة عىل األصح املفتى به؛ إذ 
منهم من  أوالدها سواء  أرضعته، ويكون مجيع  ملن  أما  املرضعة  تكون  باإلرضاع 

* فتوى رقم: 350 سجل: 132 بتاريخ: 12/ 7/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 258 -

مقدار  اختلفوا يف  ثم  الرضاع،  من  له  إخوة وأخوات  بعده  أو  قبله  أو  معه  رضع 
الرضاع املوجب للتحريم:

فعند احلنفية واملالكية وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد أن قليل الرضاع 
وكثريه سواء يف التحريم.

وعند الشافعية وأظهر الروايات عن اإلمام أمحد أن الرضاع املحرم عندهم 
هو ما كان مخس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان الرضاع يف مدته سالفة 

البيان.

فقد صارت »ف.«  قد أرضعت سامح  أن ف. ع.  بام  السؤال:  ويف حادثة 
أما هلا من الرضاع ومجيع أوالدها إخوة لسامح بام فيهم خالتها، وابن خالتها الذي 
يريد الزواج منها هو ابن أختها رضاعا، وعىل ذلك ال جيوز لسامح الزواج من ابن 
خالتها نسبا الذي هو ابن أختها رضاعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



�ل���ب�����ل��ب �م ا ح��ك�ا
أ
����ب ا
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�ت �ب�����ل��ب �ا �لث�ب اأ
املبـــــادئ

1- جمرد تقديم ش�هادة بالنس�ب بعد وفاة املورث ال يثبت نس�با وال مرياثا إال بعد 
صدور حكم رشعي بثبوته.

الســـــؤال
 4 نمرة   1899 سنة  يوليه   16 يف  مؤرخة  احلقانية  نظارة  من  بإفادة  سئل 
مضموهنا أنه بعد االطالع عىل إفادة املالية الواردة هلا بتاريخ 4 يوليه سنة 1899 
نمرة 13 بشأن الشهادة املقدمة من ب. ع. من عساكر خفر السواحل املدعي بأنه 
ابن عم ع. س. املتوىف ببندر بني سويف عن بيت املال تفاد النظارة بام يرى يف ذلك 
إلجابة املالية كطلبها، ومضمون إفادة املالية املذكورة أن ع. س. مثبوت وفاته عن 
املذكور  املال فقط، وخملف عنه فدان وكسور أطيان زراعية، و»ب. ع. ع.«  بيت 
مدٍع بأنه ابن عم ع. س. بمقتىض شهادة حمررة من املتوىف قبل وفاته، مع كون »ب.« 
املذكور موجودا ببندر بني سويف املتوىف به ع. س. املذكور، ومل حيصل منه االدعاء 
حني وفاته بام ادعاه اآلن ولو كان ابن عمه حقيقة ألوضح أهايل اجلهة ذلك بمحرض 
املذكورة وإفادهتا بام  الشهادة  النظارة إطالع مفتيها عىل  املالية من  الوفاة، ورغبت 

يراه فيها، وحتولت عىل هذا الطرف بإفادة النظارة نمرة 4 املذكورة.
اجلواب

التي قدمها ب. ع. س. ال قيمة هلا يف ذاهتا، وال تثبت نسبه وال  الشهادة 
حقه يف مرياثه ل�: ع. ع. س.؛ ألنه ال يعلم صدورها من املتوىف ع. ع. املذكور، وال 
نسبه رشعا بحكم رشعي من حمكمة رشعية. وطيه  يثبت  أن  بعد  إال  لطلبه  وجه 

األوراق عدد 6.
* فتوى رقم: 12 سجل: 2 بتاريخ: 17/ 7/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل���ب�����ل��ب �ت ا
ب ��ب

��ت���� �ل��ت��ب�ا ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- التناقض يف النسب عفو ال يمنع صحة الدعوى به سواء أكان من جهة األصول 
أو الفروع أو غريمها.

2- ترصف الشخص فيام ورثه نافذ رشعا حيث ال مانع.
3 - ابن ابن العم حيجب بابن العم األقرب منه درجة.

الســـــؤال
سئل يف رجل تويف عن: ثالث زوجات، وأخت شقيقة، وابن عم له عاصب، 
ويف شهر صفر سنة 1307 صدر حكم رشعي من حمكمة إحدى املراكز الرشعية 
إىل  املذكورين  األشخاص  ووراثة  نسب  بثبوت  والنفاذ  الصحة  رشائط  مستوٍف 
املتوىف املذكور، وقد ترصف ابن العم املذكور يف استحقاقه، ثم بعد صدور الئحة 
املذكور،  للمتوىف  عم  ابن  ابن  أنه  يدعي  شخص  ظهر  اجلديدة،  الرشعية  املحاكم 
وأن ابن العم املذكور أقر قبل احلكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوىف 
املذكور، وال قريبا له. فهل -واحلالة هذه- ال تسمع دعواه املذكورة، وال بينة عليها؟ 

وعىل فرض صحتها يكون حمجوبا بابن العم املذكور، أم كيف احلال؟

اجلواب
لو صح ما يدعيه ابن ابن العم املذكور من أن ابن العم أقر قبل احلكم بأنه 
ليس وارثا للمتوىف وال قريبا له ال يبطل احلكم الذي صدر بثبوت نسبه بعد دعوى 
الدعوى  يمنع صحة  النسب عفو ال  التناقض يف  أن  به من  ملا رصحوا  صحيحة؛ 
به ومثلوا لذلك بام لو قال: أنا لست بوارث له، ثم ادعى إرثه وبني اجلهة تصح، 

* فتوى رقم: 51 سجل: 2 بتاريخ: 28/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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وعللوا ذلك بأن النسب مما خيفى كالطالق، وهذا هو الفرق بني دعاوى النسب 
أنه ال  يقتيض  التعليل  التناقض، وهذا  امللك ويرض هبا  التي حتصل يف  والدعاوى 
فرق بني أن يكون النسب من جهة األصول والفروع أو غريمها كام يف واقعتنا، وما 
بالتناقض بدعوى نسب من جهة  يبطل  ما ال  الكتب من تصوير  يوجد يف بعض 
األصول والفروع ال يقتيض التخصيص، فاستنتاج التخصيص منه غري ظاهر، ويف 
احلقيقة: إنه ال فرق بني نسب ونسب يف اخلفاء والظهور كام ذكرنا، أما ما يتعلق بام 
يدعي املدعي صدوره من ابن العم بعد احلكم بصحة نسبه فال أثر له؛ ألن احلكم 
حما كل مطعن من القبيل الذي ذكره، وبذلك يعلم أن ترصف ابن العم املذكور فيام 
املذكور عىل فرض  العم  ابن  ابن  أن  أيضا  نافذ رشعا حيث ال مانع، ويعلم  ورثه 
ثبوت نسبه ال يكون وارثا يف ذلك املتوىف؛ حلجبه بابن العم املذكور. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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ِر �ص����ت�������ت
�ل�ل�ُ��ل��ت �ت ا �ل���ب�����ل��ب �ب�ع�د و��ب�ا ر �ل�� �ب�ا

�ل�ل�ُ��ل��ِت ��ت��ت ا د �م���ص�ا
املبـــــادئ

1- إق�رار الرج�ل ببنوة غالم جمهول النس�ب يولد ملثله وتصديق ه�ذا الغالم له إن 
كان من أهل التصديق صحيح رشعا ويرتتب عليه آثاره من املرياث وخالفه.

الســـــؤال
سئل يف رجل أقر ببنوة ولد له جمهول النسب يولد مثله ملثله، وكان املقر له 
غائبا عن حمل اإلقرار، وهو مميز، ثم حرض الولد املذكور، وطالب بنصيبه من تركة 
املقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أوالده فيام تركه املقر مرياثا عنه بأي جهة كانت، 
بقية  ويشارك  يرده،  مل  حيث  اإلقرار  ذلك  بمقتىض  للمقر  ابنا  له  املقر  يكون  فهل 
أوالده فيام تركه مرياثا هلم، وال يكون غيابه وقت اإلقرار مانعا له من املرياث رشعا، 

ويقوم طلبه ما خيصه يف الرتكة مقام التصديق عىل ذلك اإلقرار؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
رصحوا بأنه إذا أقر بغالم جمهول يولد ملثله أنه ابنه، وصدقه الغالم: إن كان 
يعرب عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة، وأنه يصح تصديق املقر له 
بعد موت املقر كام يف البحر من إقرار املريض، وحيث أقر الرجل املذكور ببنوة هذا 
الولد الذي يولد ملثله، وصدقه يف ذلك اإلقرار بعد موته متى كان يعرب عن نفسه، 
غيابه  يكون  الرشعي، وال  بالطريق  تركته  الورثة يف  ويشارك  منه،  نسبه  ثبت  فقد 

وقت اإلقرار مانعا من ذلك. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 304 سجل: 3 بتاريخ: 23/ 5/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ت��ت و��ب � �ب�� ����ب �ب را
��ت �ل���ب�����ل��ب �ب�ع�د ال�أ �ت ا

ح��ك�م �ب�ل��ب
املبـــــادئ

1- نف�ي النس�ب بعد اإلقرار به م�ن زوجية موجب حلد القذف ألنه أكذب نفس�ه 
باعرتافه وال تقبل له شهادة.

الســـــؤال
سئل يف رجل مسلم مرصي حكيم موظف بالسودان تزوج بسيدة رشيفة 
حسينية من مدة تزيد عىل أربع سنني، وكان يأيت إىل زوجته كل عام، ويقيم معها 
شهرين أو ثالثة، ويف املرة األخرية مكث معها ثامنية وأربعني يوما، ثم سافر وهو 
واعرتافه  هذا  فرحه  عىل  واستمر  واستبرش،  فرح  ظنه  حتقق  وملا  حامل،  أهنا  يظن 
باحلمل حتى وضعت زوجته لستة أشهر قمرية وعرشين يوما، فلام وضعتها أنثى 
وبرش هبا محد اهلل عىل ذلك وابتهل إىل اهلل أن يطيل عمرها، وحيفظها ووالدهتا، ثم 
طلقها بعد الوالدة بشهر، وأرسل هلا إعالما رشعيا من حمكمة شندي. وبناء عىل 
ذلك طلبت السيدة املذكورة ترتيب نفقة عدهتا، ونفقة كريمتها بواسطة املحكمة 
الرشعية الكربى، وأعلن بذلك، وحتددت جلسة، فعمد إىل حمكمة شندي، وأشهد 
عىل نفسه بنفي بنوة ابنته، وحترر منها إعالم رشعي بذلك، ثم حرض إىل مرص قبل 
ميعاد اجللسة مدة أربعة أيام، وذهب إىل املحكمة الرشعية الكربى، وطلب نفي بنوة 
ابنته مع إجراء املالعنة الرشعية، وملا تقاىض اخلصامن، وحتقق هبتانه عرض القايض 
شهرية  نفقة  هلا  وفرض  ابنته،  بنوة  وبثبوت  بكذبه،  واعرتف  فقبله  الصلح،  عليه 
قبلها فقط، فهل إشهاده بنفي البنوة بمحكمة شندي أوال، وطلبه املالعنة بمحكمة 
مرص ثانيا وإرجافه بذلك يف مرص والسودان بعد طالقها طالقا باتا يعترب قذفا حيد 
عليه رشعا؟ وإذا كانت السياسة منعت احلد الرشعي يعاقب قانونا؟ وقبوله ترتيب 

* فتوى رقم: 307 سجل: 3 بتاريخ: 30/ 5/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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النفقة يسقط ثبوت القذف واحلد معا، أو يمنع توقيع احلد الرشعي؟ أفتونا بحكم 
اهلل سبحانه وتعاىل ولفضيلتكم مزيد الثواب.

اجلواب
قال يف كنز الدقائق، ورشحه البحر الرائق: »وإن أقر بولد ثم نفاه العن، 
، والولد له فيهام، أي: إْن نفى الولد ثم أقر به فإنه حيد حد القذف؛  وإن عكس ُحدَّ
التكاذب،  إليه رضورة  اللعان؛ ألنه حد رضوري صري  نفسه بطل  ملا أكذب  ألنه 
واألصل فيه حد القذف، فإذا بطل التكاذب يصار إىل األصل، والولد له فيام إذا 
أقر به ثم نفاه، أو نفاه ثم أقر به؛ إلقراره به سابقا أو الحقا، واللعان يصح بدون 
قطع النسب كام يصح بدون الولد«. اه�. وقال يف اهلندية نقال عن حميط الرسخيس: 
»وكذا يف ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به، يالعن ويلزمه، وإن نفاه ثم أقر 
به، فإنه حيد ويلزمه«. اه�. وحيث إن هذا الرجل يف هذه احلادثة قد نفى بنته، ثم 
وهذا  اجللد،  وهو  القذف  حد  وحيد  قاذفا،  فيعترب  ببنوهتا،  باعرتافه  نفسه  أكذب 
احلد هو الذي جعله الشارع عقوبة له عىل قذفه، ومن املقرر رشعا أن املحدود يف 
بَٗدا{ 

َ
قذف ال تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله تعاىل: }َوَل َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ

]النور: 4[؛ وألنه من متام احلد؛ لكونه مانعا، فيبقى بعد التوبة كأصله. وقبوله النفقة 

القذف، وهو احلد تلك  القذف، كام ال خيلصه مما ترتب عىل  ال يرفع عنه وصف 
أن  له  مدين  حق  اللعان  إن  يقول:  أن  ألحد  جيوز  وال  املعروفة،  الرشعية  العقوبة 
يطلبه، ثم يرجع عنه متى شاء، فإن ذلك غري صحيح؛ ألن طلب اللعان، ثم اإلقرار 

بالبنوة حيقق معنى القذف املستتبع للعقوبة. واهلل تعاىل أعلم.



- 267 -

�ب�ا �كرب ء ا ح��ك�م ���ا
املبـــــادئ

1- ماء الزنا ال اعتبار له رشعا فال يثبت به نسب.

الســـــؤال
سئل يف رجل مسلم وجد عنده امرأة نرصانية شامية تسمى احلرمة مريم من 
مدة أربعة وعرشين سنة يف الثورة العرابية أيام الشوطة دون أن يعقد عليها رشعا، 
وقد أعقب ذرية منها ثالثة أوالد: اثنان ذكور والثالثة بنت، ثم يف يوم اخلميس 6 
يونيه سنة 1907/ 25 ربيع الثاين سنة 1325 تويف إىل رمحة اهلل وله استحقاق يف 
ديوان  أ.  م.  املرحوم  جده  قبل  من  موقوفة  فدانا   88 من  أفدنة  عرشة  قدره  وقف 
مفتش إيرادات مرصية أيام ساكن اجلنان أفندينا حممد عيل باشا األول عىل أوالده 
وأوالد أوالده وهكذا، ومع ما توضح فإن األوالد املذكورين خلفهم الرجل املسلم 
املذكور من النرصانية املرقومة بطريق السفاح بدون عقد رشعي وال شبهة عقد وال 
غري ذلك. فهل مع هذه احلالة يكون هلم استحقاق يف الوقف املذكور بعد وفاة ذلك 

الرجل املسلم؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
قال  فإذا  النسب،  به  يثبت  فال  له  اعتبار  ال  الزنا  ماء  بأن  العلامء  رصح 
الشخص املذكور: إن األوالد املذكورين أوالدي من الزنا ال يثبت نسبهم منه وال 
فال  به،  استلحاقهم  له  حيل  فال  منه  نسبهم  قطع  الرشع  ألن  يدعيهم؛  أن  له  جيوز 
يكون هلم يشء من ريع الوقف املذكور يف هذه احلادثة حيث كان األمر كام ذكر يف 

السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
* فتوى رقم: 194 سجل: 4 بتاريخ: 30/ 6/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�لو��ث��ت ب ا
�ل���ب�����ل��ب ع��ل� �ب������ �ك����ك�م �ب�ا ا

املبـــــادئ
1- احلكم بالنس�ب حك�م عىل الكافة وأحد الورثة ينتص�ب خصام عن الباقني فيام 

للميت وعليه.

الســـــؤال
مرياثهم  املحقق  الورثة  بعض  عىل  آخر  رجل  وادعى  مات  رجل  يف  سئل 
وأثبت نسبه من املتوىف املذكور يف وجه بعض الورثة لدى القايض الرشعي، وحكم 
ذلك  يكون  فهل  رشعا،  الصحة  رشائط  مستوفيا  رشعيا  صحيحا  حكام  بذلك  له 
أفيدوا  الورثة؟  لبقية  يتعدى  أو  عليه،  املحكوم  الورثة  بعض  عىل  قارصا  احلكم 

اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
الورثة  أحد  وبأن  الكافة،  عىل  حكم  بالنسب  احلكم  بأن  العلامء  رصح 
ينتصب خصام عن الباقني فيام للميت وعليه، وعىل ذلك يكون احلكم بالنسب يف 
فيه. واهلل تعاىل  الورثة متى كان األمر كام ذكر  بقية  السؤال متعديا إىل  حادثة هذا 

أعلم.

J

* فتوى رقم: 23 سجل: 5 بتاريخ: 28/ 12/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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د ��ب�ل��ت��ط �ل�ل����ت�لا  ا
�ت د ���ا ��ب��ت �ب����ث

�ل���ب�����ل��ب ل� �ت���ث ا
املبـــــادئ

1- قيد األوالد يف دفرت املواليد ال يثبت به نس�ب الولد وإنام يثبت النس�ب بالطريق 
الرشعي.

الســـــؤال
ح.  ش.  تدعى  إحداهن  نسوة  ثالث  قام  وفاته  وبعد  تويف  رجل  يف  سئل 
ب.، ومعها بنت تسمى صديقة عمرها ثامن سنوات، وولد يدعى: صادق عمره 6 
سنوات، وتلك املرأة متزوجة بشخص آخر بعقد رسمي بتاريخ سنة 1891 وعىل 
التي تسمى ز. ح.  الثانية  النسب للمدعية  ذمته وعقد نكاحه لآلن، وهي خالة يف 
ح.، ومع هذه الثانية ولدان ومها: عزت وسنه 13 سنة، وكامل وسنه 6 سنوات، 
وبنتان ومها: هانم وسنها 8 سنوات، وبدر التامم وسنها 3 سنوات، والثالثة وهي 
التي تدعى م. خ. ج. ومعها من األوالد ثالثة: أمني وسنه 17، وأمينة وعمرها 19 
سنة، ونعيمة وسنها 6 سنوات، والثالث نسوة املذكورات كن يدخلن منزل هذا 
أحيانا، ومل تعرتف كل واحدة  أحيانا ويطردن  له ولعائلته  الرجل بصفة خادمات 
النسوة والرجل  املذكور إىل أن مات، ومل يكن بني هؤالء  بالرجل  بتزوجها  منهن 
املذكور عقد نكاح رشعي ال رسمي وال غريه، ومل يصدر منه إقرار يف حال حياته 
ببنوة واحد من هؤالء األوالد له، ثم قمن اآلن بعد وفاة هذا الرجل هؤالء النسوة 
املذكورات يطلبن املرياث هلؤالء األوالد من تركة ذلك الرجل؛ معتمدات يف ذلك 
عىل ثبوت قيد هؤالء األوالد ونسبهم إىل هذا الرجل يف دفرتي املواليد واألرنيك 
دفرت  األوالد يف  ثبوت هؤالء  بمجرد  فهل  الصحة،  الداية وحالق  بمعرفة  املحرر 
العلم  أم ال؟ مع  املرياث  النسب ويستحق هؤالء األوالد  يثبت  األرنيك واملواليد 

* فتوى رقم: 105 سجل: 13 بتاريخ: 12/ 8/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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بأنه ليس بأيدي هؤالء النسوة ما يثبت ذلك. أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم الثواب. 
أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن جمرد قيد هؤالء األوالد ونسبتهم إىل هذا 
الرجل يف دفرتي املواليد واألرنيك املحرر بمعرفة الداية وحالق الصحة ال يكفي 
رشعا يف إثبات نسب هؤالء األوالد للرجل املذكور وأهنم أوالده يرثون بعد موته، 

بل ال بد من إثبات ما ذكر بالطريق الرشعي.

J
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� ع�ا د �ل و�لو ا �كرحب �ب�ا ����ب ا �كرب ��ب��ت �ب�����ل��ب و�ل�د ا
ل� �ت���ث

املبـــــادئ
1- ال حي�ل للرج�ل غري املس�لم معارشة املرأة املس�لمة بحال س�واء كانت بعقد أو 

بغريه.
2- ولد الزنا ال يثبت نسبه من الرجل ولو ادعاه أما املرأه فيثبت نسبه منها.

3- املرتد ال يرث من أحد ال من املسلم وال من غري املسلم.

الســـــؤال
سئل يف رجل مسيحي عارش امرأة مسلمة، فحملت سفاحا، وولدت ولدا، 
وبعد ذلك بثامين عرشة سنة تنرصت املرأة، واعتنقت الدين املسيحي، فعقد زواجه 
من  أيضا  وزوجها  الزوجة  توفيت  ثم  املسيحية،  الكنيسة  رجال  أحد  بواسطة  هبا 
بعدها، فهل هذا الولد يرث من هذا املسيحي، أم ال؟ وعىل فرض أن والده اعرتف 
ببنوته يوم اقرتانه باملرأة املسيحية املتنرصة. فهل يرث، أم ال؟ أفيدوا ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه حيث كانت هذه املرأة مسلمة والزوج 
املذكور غري مسلم فال حيل له معارشهتا بحاٍل، سواء كان بعقد أو بغريه، وحينئذ 
يكون الولد املذكور ابن سفاح، فال يثبت نسبه من ذلك الرجل ولو ادعاه، وإن ثبت 
نسبه من هذه املرأة؛ ملا قاله يف اهلندية بصحيفة 127 جزء رابع، ونصه: »إذا زنى 
رجل بامرأة، فجاءت بولد، فادعاه الزاين مل يثبت نسبه منه، وأما املرأة فيثبت نسبه 
النسب،  منها«.اه�، ومع ما ذكر فإن هناك مانعا آخر من اإلرث غري عدم ثبوت 
وهو أن ذلك الولد ثابت النسب من أمه املذكورة، وهي حني والدته كانت مسلمة 

* فتوى رقم: 29 سجل: 15 بتاريخ: 28/ 11/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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كام يعلم من السؤال؛ فيتبعها يف اإلسالم إىل أن يبلغ، فإن بلغ وبقي مسلام، فهو ال 
يرث من ذلك الرجل الختالف الدين، واختالف الدين مانع رشعا من اإلرث، كام 
ُنصَّ عىل ذلك يف مجيع كتب املذهب، ويف مادة 587 من كتاب األحوال الشخصية، 
وإن اعتنق دينا غري دين اإلسالم كان مرتدا، واملرتد ال يرث من أحد، ال من املسلم 
وال من غري املسلم، كام هو املنصوص عليه رشعا يف مجيع كتب املذهب، ومن ذلك 
يعلم أن الولد املذكور ال يرث من ذلك الرجل؛ أوال لعدم ثبوت النسب منه ولو 
ادعاه، وثانيا الختالف الدين إن كان مسلام وقت وفاة الرجل املذكور، أو لكونه 

مرتدا إن مل يكن مسلام وقت وفاة ذلك الرجل.

J
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و
�ل���ب�����ل��ب �ع�ل��ب �ت ا

ب ��ب
��ت���� �ل��ت��ب�ا ا

املبـــــادئ
1- يغتفر التناقض يف النسب وال يكون مانعا من رفع الدعوى.

الســـــؤال
 /244 نمرة   1918 سنة  يناير   2 رقم  املالية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
رشعا  عنه  يورث  ما  تاركا  املال  بيت  عن  هـ.  ع.  املدعو  تويف  صورهتا:   13  /8
املزارع من احلكومة  أ.  م.  فاستأجره  يد احلكومة عليه،  أطيان وعقارات موضوٌع 
املستحقة الوحيدة لرتكة املتوىف ملدة سنة واحدة ابتداؤها أول مارس سنة 1915، 
ودفع اإلجيار، بعد ذلك ُرفَِعت دعوى رشعية عىل وزارة املالية من املستأجر املذكور 
التي  الرتكة  فيه، وأحقيته جلميع  إرثه  املتوىف، وانحصار  بوفاة هذا  له  طالبا احلكم 
بأنه  املذكور  املدعي  الوزارة دعوى  مندوب  فدفع  بالدعوى،  املحدود  من ضمنها 
سبق ]أن[ استأجر من احلكومة املستحقة الوحيدة لرتكة املتوىف األطياَن والعقارات 
يف  له  ضامنة  ولده  وأطيان  أطيانه  وجعل  بالدعوى،  املحدود  فيها  بام  عنه  املخلفة 
اإلجيار، فإقدامه عىل استئجار األعيان املذكورة إقرار منه بأنه ال ملك له فيها، فال 
يكون وارثا للمتوىف، ويكون املدعي تناقض يف دعواه، وقد نص عىل أن التناقض 
يمنع سامع الدعوى رشعا، وتستحق الدعوى الرفض، وطلب من املحكمة رفض 
دعواه متسكا باملستندات وباألحكام الرشعية التي قدمها هلا، غري أن املحكمة قررت 
بأن التناقض عفو، وكلفت املدعي اإلثبات. عىل أن هذا القول مل يقله غريها من باقي 
املحاكم الرشعية ابتدائية واستئنافية، فوزارة املالية ترغب أخذ رأي فضيلتكم فيام 

* فتوى رقم: 61 سجل: 15 بتاريخ: 12/ 1/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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إذا كانت املحكمة املذكورة حمقة فيام قالته، أو غري حمقة؟ فاقتىض حتريره لفضيلتكم 
عىل أمل اإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك، واقبلوا فائق االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244/ 8/ 13 
الذي يتضمن أن املدعو ع. ه�. تويف عن بيت املال تاركا ما يورث عنه رشعا أطيان 
املستحقة  املزارع من احلكومة  أ.  فاستأجره م.  يد احلكومة عليه،  وعقار موضوٌع 
ودفع   ،1915 سنة  مارس  أول  ابتداؤها  واحدة  سنة  ملدة  املتوىف  لرتكة  الوحيدة 
اإلجيار، ثم إن املستأجر املذكور رفع دعوى رشعية عىل وزارة املالية طالبا احلكم 
ضمنها  من  التي  الرتكة  جلميع  وأحقيته  فيه،  إرثه  وانحصار  املتوىف،  هذا  بوفاة  له 
]أن[  سبق  بأنه  املذكور  املدعي  دعوى  الوزارة  مندوب  فدفع  بالدعوى،  املحدود 
استأجر من احلكومة املستحقة الوحيدة لرتكة املتوىف املخلفة عنه بام فيها املحدود 
بالدعوى، وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنة له يف اإلجيار، فإقدامه عىل استئجار 
األعيان املذكورة إقرار منه بأنه ال ملك له فيها، فال يكون وارثا للمتوىف، ويكون 
الدعوى رشعا،  يمنع سامع  التناقض  أن  تناقض يف دعواه، وقد نص عىل  املدعي 
باملستندات  دعواه متسًكا  املحكمة رفض  من  الرفض، وطلب  الدعوى  وتستحق 
عفو،  التناقض  بأن  قررت  املحكمة  أن  غري  هلا،  مها  قدَّ التي  الرشعية  وباألحكام 
وكلفت املدعي اإلثبات، وطلبت الوزارة أخذ رأينا فيام إذا كانت املحكمة املذكورة 
حمقة فيام قالته أو غري حمقة. ونفيد أنه قال يف نور العني رشح جامع الفصولني ما 
وكذا  غريه،  من  أو  عليه  املدعى  من  واالستيهاب  واالستيداع  »االستعارة  نصه: 
دعوى  من  صاحبها  يمنع  وغريها  اإلجارة  من  ذلك  أشبه  وما  واملساومة  الرشاء 
امللك لنفسه ولغريه. قال صاحب جامع الفصولني: كون هذه األشياء إقرارا بعدم 
سيأيت  كام  روايتان  ففيه  اليد  لذي  بامللك  إقرارا  كوهنا  وأما  ظاهر،  للمبارش  امللك 
قريبا«. اه�، ثم قال بعد ذلك: »اإلقدام عىل االسترشاء واالستيهاب واالستيداع 
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اليد أن  الروايات حتى لو برهن ذو  باتفاق  بأنه ال ملك له فيه  واالستئجار إقرار 
املدعي فعل شيئا من ذلك تندفع دعوى املدعي«، ثم نقل روايتني يف كون ما ذكر 
اليد، أو ليس إقرارا، كام نقل غرُيه كصاحب األنقروية وغريه  بامللك لذي  إقرارا 
الروايتني فيام ذكر، ونقلوا أن الصحيح أنه ال يكون إقرارا بامللك لذي اليد، لكن 
قال يف الفتاوى اخلريية بصحيفة 85 جزء ثان جوابا عن سؤال فيمن استأجر دارا، 
ثم ادعى أن تلك الدار ملك من أمالك مورثه أن ذلك ال يعد تناقضا ملكان اخلفاء 
يف االستئجار، ومثله باملعنى يف تنقيح احلامدية بصحيفة 29 جزء ثان. ومن هذا 
يعلم أن ما قاله يف نور العني حممول عىل غري موضع اخلفاء، بدليل ما رصح به قبل 
ذلك بقوله: »يقبل عذر الوارث والويص واملتويل يف التناقض للجهل«، وبدليل ما 
رصح به يف الفتاوى احلامدية بالصحيفة املذكورة حيث قال: »وليس املراد حرص 
ما يعفى فيه التناقض، بل املراد أن ما كان مبنيا عىل اخلفاء فإنه يعفى فيه التناقض«. 
اه�، وأما ما قاله يف اخلريية واحلامدية فهو حممول عىل ما إذا كان التناقض يف حمل 
نزاع بني  أنه ال  املار ذكره  الوزارة  اخلفاء. ومع هذا كله فالذي يؤخذ من خطاب 
استأجرها  التي  والعقارات  األطيان  كون  يف  املذكور  املزارع  أ،  م.  وبني  احلكومة 
منها م. أ، املذكور مرتوكة عن ع. ه�، املتوىف املذكور، وإنام النزاع يف كونه وارثا ل�: 
ع. ه�، املذكور أو غري وارث، واملدعي مل يتناقض يف هذه الدعوى، وحينئذ يكون 
إقدامه عىل االستئجار غري مانع من دعواه اإلرث؛ لعدم التناقض فيه وال من دعواه 
أن العقار مرتوك عن ع. ه�؛ ملصادقة احلكومة له عىل ذلك فضال عن كونه موضع 

اخلفاء كام يؤخذ مما تقدم عن الفتاوى اخلريية واحلامدية فهو عفو عىل كل حال.

J
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�� و� ع���ل�ت�� �ل��������ب �ل�ل������������ب �ل���ب�����ل��ب ����ب ا � �ب�ا را
��ت اأ

املبـــــادئ
1 - احلج�ر بس�بب الس�فه والتبذير ال تأثري له عىل اإلقرار بالنس�ب م�ا دام املقر له 

بالنسب طفال يولد مثله ملثل املقر وكان جمهول النسب معروف األم.
2- إن طلب املحجور عليه ماال من القايض يصل به قرابته أجابه القايض إليه ولكن 

ال يعطيه املال بل يدفع إىل ذوي قرباه برشط قيام الدليل عىل القرابة واإلعسار.
3 - ال يص�دق املحجور عليه للس�فه يف إقراره بالنس�ب إذا كان رجال إال يف أربعة 

أشياء، يف الولد والوالد والزوجة وموىل العتاقة وال يصدق فيام عدا ذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل قد حجر عليه؛ لسفهه وتبذيره الفائق احلدود، وسوء ترصفه، 
وسوء سريته، وما هو عليه من اخللل يف قواه العقلية، قد أقر ببنوة ولد له معروف 
أفيدوا اجلواب  أم ال؟  الولد منه  بإقراره هذا، ويثبت نسب  األم فقط، هل يؤاخذ 

ولكم األجر والثواب.

اجلواب
البطركخانة  ديوان  من  الصادر  اإلعالم  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
عىل  حجرت  املذكورة  البطركخانة  أن  وتبني   ،1912 سنة  يوليو   15 يف  املارونية 
إهنا  وحيث  وممتلكاته،  بأمواله  الرشعية  الترصفات  مجيع  عن  د،  خ.  ن،  اخلواجة 
قالت يف أسباب احلجر: »وحيث لدى املذكرة الرسية قد أمجع رأي أعضاء ديواننا 
هو  وما  ثبت  ما  بسبب  عليه؛  املدعى  ن  عىل  باحلجر  احلكم  بوجوب  إليه،  املشار 
مشهور عنه عند العموم من السفه، والتبذير، وسوء الترصف، الغري املنطبق عىل 

* فتوى رقم: 211 سجل: 17 بتاريخ: 4/ 8/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املعقول، واستمراره الظاهر حتى اآلن عىل ذلك، حمافظة عليه وعىل ثروته... إلخ«، 
وحينئذ يكون حمجورا عليه بسبب السفه، وحيث كان كذلك فيكون إقراره ببنوة 
الولد املذكور صحيحا رشعا متى كان يولد مثله ملثله، كام نص عىل ذلك يف الفتاوى 
املحجور  ما نصه: »وإن طلب -أي  قال  اهلندية بصحيفة 59 جزء خامس حيث 
إىل  أجابه  نفقتهم،  عىل  جيرب  الذين  قرابته  به  يصل  ماال  القايض  من  للسفه-  عليه 
املحرم  الرحم  إىل ذوي  بنفسه  يدفعه  بل  إليه،  املال  يدفع  القايض ال  ذلك، ولكن 
منه، وال ينبغي للقايض أن يأخذ بقوله يف ذلك حتى تقوم البينة عىل القرابة وعرسة 
القريب، كذا يف املبسوط، قال: وال يصدق السفيه يف إقراره بالنسب إذا كان رجال 
إال يف أربعة أشياء: يف الولد، والوالد، والزوجة، وموىل العتاقة، فأما فيام عدا ذلك 
عن  نقال  الرافعي  الشيخ  العالمة  املرحوم  تقرير  يف  ذلك  ومثل  اه�،  يصدق«.  ال 

العناية رشح اهلداية بصحيفة 281 جزء ثان.

J
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�ل���ب�����ل��ب � �ب�ا را
��ت اأ

املبـــــادئ
1- اإلقرار حجة قارصة عىل املقر وال يتعدى املقر إىل غريه.

2- املنصوص رشعا أن قبول التهنئة بالوالدة إقرار بنسب الولد.
3- اإلق�رار بالول�د متى مل يك�ن مقرونا بأنه م�ن زنا يصدق فيه املقر ويثبت نس�ب 

الولد منه، وحيمل عىل أن الولد كان من نكاح ال من سفاح.
4- أقل مدة احلمل ستة أشهر.

الســـــؤال
يرثان  القارص  وابنها  بأهنا  ادعت عىل آخرين دعوى رشعية  امرأة  سئل يف 
يف زوجها املتوىف والد القارص املذكور الذي تزوجها بدون وثيقة زواج، واعرتفت 
بمقتىض وثيقة عقد  به كانت متزوجة برجل آخر، ودخل هبا  تتزوج  أن  قبل  بأهنا 
بينونة  بائنا  طالقا  اإلبراء  عىل  طلقها  ثم   ،1311 سنة  شعبان   20 تارخيه  زواج 
صغرى بمقتىض إشهاد طالق رسمي تارخيه 5 رمضان سنة 1311، وأهنا مكثت 
بعد طالقها منه وقبل أن تتزوج باملتوىف عرشة أشهر وهي عزباء، ثم تزوجت به، 
وباحتساب املدة ما بني تاريخ إشهاد الطالق املذكور الذي هو مخسة رمضان سنة 
1311 وبني تاريخ حمرض ميالد القارص الذي تدعي بنوته للزوج الثاين املتوىف تبني 
القارص  لبنوة  بالنظر  قيمة  هذا  فهل إلقرارها  أيام،  عربية وعرشة  أشهر  تسعة  أهنا 
أبيه املتوىف املذكور شهادات امليالد وتطعيم اجلدري  املذكور الذي تؤيد بنوته من 
واملعافاة من القرعة العسكرية فال تسمع دعواه بعد أن بلغ رشيدا بأنه ابن للمتوىف 
املذكور بحجة أن أمه اعرتفت االعرتاف السالف الذكر، أو ال قيمة هلذا االعرتاف 

* فتوى رقم: 41 سجل: 18 بتاريخ: 11/ 12/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وتسمع دعواه؟ مع مالحظة أن هذا الولد وأمه املذكورة كانا يعيشان يف منزل هو 
ملك املتوىف وسكنه حال حياته، وكان ينفق عليهام إىل أن بلغ الولد املذكور عرش 
بوالدته  التهنئة  قبل  أن مات، وقد  إىل  بعد والدته  أبوه  التي مكثها  املدة  سنني هي 
وأجرى ختانه بمعرفته، كام أن األم املذكورة ولدت بعده من املتوىف املذكور ولدا 
آخر كانت حال أبيه معه كحاله مع القارص املذكور، وقد تويف قبل وفاة أبيه وهو 
الزوجية بني  التعزية فيه، وكانت  املأتم وقبل  له  الذي كفنه وجهزه من ماله وأقام 
األم واملتوىف معروفة بالشهرة العامة وليس معها وثيقة زواج، وكان زواجها به بعد 
أن خرجت من عدة األول باحليض ثالث مرات كوامل يف شهرين ونصف تقريبا 
فور انقضاء عدهتا، وعادهتا أن حتيض يف أول الثلث الثاين من كل شهر مخسة أيام ثم 
يبتدئ طهرها إىل آخر الثلث األول من الشهر الثاين وهكذا، وال تزال عدهتا كذلك 
إىل اآلن، وقد ولدت هذا القارص وهي متزوجة بالزوج الثاين املتوىف، وهل تسمع 
الذكر؟  السالف  اعرتافها  بعد  صحيحة  زوجية  باملتوىف  زوجيتها  دعوى  األم  من 
الحتامل تأخر قيد زواجها وطالقها من الزوج األول، والحتامل خطئها أو نسياهنا 
تاريخ إشهاد طالقها من األول  املسافة بني  إذ  الطالق منه  التي مكثتها بعد  للمدة 
وبني تاريخ اإلقرار املذكور تبلغ ثامنية عرش عاما وهي كافية لوقوع اخلطأ والنسيان، 

نرجو اإلفادة ال زلتم نورا للمسرتشدين وهدى للسائلني.

اجلواب
سنة  رمضان   5 املؤرخة  الطالق  وثيقة  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
1311، وعىل شهادة امليالد املؤرخة 12 ديسمرب سنة 1894 املرفقتني به، ونفيد أنه 
حيث كانت املدة بني تاريخ طالقها من الزوج األول وهو 5 رمضان سنة 1311 
إ. ع، الذي تدعي  القارص م.  ابنها  كام علم من وثيقة الطالق، وبني تاريخ ميالد 
بنوته للزوج الثاين املتوىف الذي هو 12 ديسمرب سنة 1894 كام علم من ورقة امليالد 
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احليض  ذوات  من  أهنا  السؤال  من  علم  وحيث  أيام،  وعرشة  عربية  أشهر  تسعة 
وعادهتا أن حتيض يف أول الثلث الثاين من كل شهر مخسة أيام، ثم يبتدئ طهرها إىل 
آخر الثلث األول من الشهر الثاين وهكذا، وال تزال عادهتا كذلك إىل اآلن، وأهنا 
ولدت هذا القارص وهي متزوجة بالزوج الثاين املتوىف، فبناء عىل ذلك تنقيض عدهتا 
لغاية 15 ذي القعدة سنة 1311، فيكون الباقي من مدة التسعة أشهر والعرشة أيام 
هو ستة أشهر ونصف شهر، وهذه املدة حتتمل التزوج بالزوج الثاين املتوىف، وأن 
حتمل منه وتلد ألهنا أكثر من أقل مدة احلمل، وفضال عن ذلك فإهنا قالت كام علم 
من السؤال: إن زواجها بالزوج الثاين املتوىف كان بعد أن خرجت من عدة األول 
وقد  عدهتا،  انقضاء  فور  تقريبا  ونصف  شهرين  يف  كوامل  مرات  ثالث  باحليض 
تبني من السؤال أيضا أن هذا الولد وأمه كانا يعيشان يف منزل الزوج الثاين املتوىف، 
وأن املتوىف َقبِل التهنئة بوالدته، وأجرى ختانه بمعرفته، وقبول التهنئة بوالدة هذا 
الولد إقرار بنسبه، فيصدق الوالد يف ذلك، حيث كانت املدة التي بني انقضاء العدة 
أن  رشعا  املنصوص  ألن  احلمل؛  مدة  أقل  هي  التي  أشهر  ستة  من  أكثر  ووالدته 
قبول التهنئة بالوالدة إقرار بنسب الولد، واإلقرار بالولد متى مل يكن مقرونا بأنه 
من زنا يصدق فيه املقر ويثبت نسب الولد منه، وحيمل عىل أن الولد كان من نكاح 
ال من سفاح، وحينئذ تسمع دعوى الولد املذكور البنوة للزوج الثاين، ومتى أثبت 
بعد  مكثت  بأهنا  املذكورة  أمه  إقرار  وأما  له)1(.  ابنا  كان  الرشعي  بالطريق  دعواه 
طالقها من الزوج األول وقبل أن تتزوج بزوجها الثاين املتوىف -عرشة أشهر وهي 
عزباء فلكون املنصوص عليه رشعا أن اإلقرار حجة قارصة عىل املقر يكون هذا 
اإلقرار حجة قارصة عليها ال يتعداها إىل ولدها املذكور، فال يمنع دعواه البنوة من 
أبيه زوجها الثاين املتوىف، وفضال عام ذكر فإن الولد املذكور إذا أثبت بنوته وحكم 

)1( صدر القانون رقم 78 سنة 1931 ونص يف املادة 99 منه عىل أنه ال تسمع دعوى الزوجية عند اإلنكار 
إال بوثيقة رسمية.
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هبا صارت هي مكذبة رشعا يف هذا اإلقرار؛ ألن الشارع حيمل الوالدة عىل أهنا من 
نكاح صحيح ال من سفاح محال حلال املسلم عىل الصالح، فتسمع دعواها الزوجية 
بتكذيب  يرتفع  هنا  رشعا  وجوده  فرض  عىل  التناقض  ألن  أيضا  املذكور  باملتوىف 

الشارع كام هو منصوص عليه رشعا.

J



- 282 -

�ث�� �ب�ا و����ترا �كرب و�ل�د ا
املبـــــادئ

1- ال يثب�ت نس�ب الول�د من س�فاح وال يرث من ال�زاين ما دام�ت األم قد أقرت 
بزناها، وإنام يتوارث مع أمه وقرابتها.

الســـــؤال
سأل س. ح. املحامي بام صورته يف املسألة اآلتية وهي:

عارش َبكٌر امرأة عرشة غري رشعية، ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول: 
إهنا قد رزقت منه سفاحا بغالم، وطلبت له نفقة. املحاكم العثامنية حكمت لَِبكٍر بأن 
الولد ليس منه، وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج املرأة، واملحاكم املرصية األهلية 
نظرت دعوى النفقة باعتبار أهنا خمتصة بالفصل يف مثل هذه الدعاوى؛ ألن العالقة 
واملرأة  بكر  بني  كانت  التي  العالقة  نتيجة  الولد  وأن  رشعية،  غري  واملرأة  بكر  بني 
مستنتجة ذلك من املكاتبات الصادرة من بكر للمرأة املقدمة منها يف الدعوى، وأن 
َبكًرا مسؤول عن هذا العمل الطبيعي، وقضت عليه بنفقة يدفعها للولد إىل أن يبلغ 
سن الرشد، ووصفت األحكام العثامنية أهنا ملفقة، ومل تعبأ هبا، فهل يعترب احلكم 
الصادر من املحاكم األهلية املرصية حكام قىض بصحة نسب الولد إىل بكر؟ فإذا 
تويف هذا فهل يرث الولد املذكور منه؟ الرجاء اإلفادة طبقا ألحكام الرشيعة الغراء.

اجلواب
إذا كانت أم الولد املذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه ال يثبت نسبه من 
الرجل الذي سافح أمه، وحينئذ فال يرثه؛ لعدم وجود سبب من أسباب املرياث، 

* فتوى رقم: 178 سجل: 24 بتاريخ: 8/ 7/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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وإنام يتوارث هو وأمه وقرابتها. قال يف متن التنوير ورشحه ما نصه: »ويرث ولد 
الزنا واللعان بجهة األم فقط؛ ملا قدمناه يف العصبات أنه ال أب هلام«. هذا هو احلكم 

يف الرشيعة الغراء. واهلل أعلم.

J
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��ت��ط
�ل���ل��ت �ب�����ل��ب ا

املبـــــادئ
1 - يثبت نسب املقر له يف املقر متى كان يولد مثله ملثله وكان املقر له جمهول النسب 

وصدقه متى كان من أهل التصديق.
2 - اللقيط متى وجد يف مكان أهل الذمة فهو ذمي ما دام الواجد له ذميا.

3 - التناقض يف النسب معفو عنه ألنه مما خيفى ثم يظهر.

الســـــؤال
سئل يف لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم املوجود به كنيسة 
فالتقطوه  إسالمية،  مدينة  من  مسلمون  يسكنه  ال  إفرنجي  حي  يف  الواقع  هلم، 
سنوات،  أربع  بلغ  أن  إىل  ديرهم  يف  وربوه  بكنيستهم  وأحلقوه  نرصانيا  وعمدوه 
ماله، وبقي  تربيته واإلنفاق عليه من  فسلموه راضني آلخر مسيحي مرصي توىل 
يف يده حتى بلغ، واستمر معه إىل احلادية والعرشين من عمره، فأقر هذا الشخص 
الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أوالد سواه ال ذكورا وال إناثا، وكان امُلَقّر له يولد 
امُلِقّر، وليس للُمَقر له وقت اإلقرار نسب معروف، ومل يدعه أحد من قبل ال  ملِِثل 
مسلام وال غريه، وصدق امُلَقّر له امُلِقّر عىل هذا مجيعه وحرر هبذا اإلقرار والتصادق 
إشهاد أمام قاض رشعي، واستمر معه إىل أن مات امُلِقّر، فهل يثبت نسب امُلَقّر له 

من امُلِقّر أو ال؟ وهل يرثه امُلَقّر له أو ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كان احلال كام ذكر به ثبت نسب امُلَقّر 
له من امُلِقّر وورثه؛ أما ثبوت النسب منه فألنه قد وجد حال اإلقرار رشوط صحته 

* فتوى رقم: 82 سجل: 38 بتاريخ: 16/ 5/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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للُمِقّر وقد  مثله  يولد  له نسب معروف، وأنه  ليس  النسب  له جمهول  امُلَقّر  أن  من 
صدق امُلَقّر له امُلِقّر وهو من أهل التصديق، ومعنى صحة اإلقرار اعتبار هذا اإلقرار 
فيام يلزم امُلِقّر وامُلَقّر له من احلقوق وفيام يلزم غريمها حتى يرث االبن امُلَقر له امُلِقّر 
مع سائر ورثته وإن جحدوا هذا النسب املقر به، ويرث أيضا من أصل امُلِقّر وهو 
جد امُلَقّر له وإن جحد اجلد نسبه. يراجع أول كتاب اإلقرار من الفتاوى األنقروية، 
منه عند عدم  نسبه  ثبت  اللقيط  الذمي نسب  ادعى  إذا  أنه  الفقهاء عىل  وقد نص 
دعوى املسلم، قال يف البحر يف باب اللقيط رشحا لقول املصنف: »ومن ذمي وهو 
مسلم إن مل يكن يف مكان أهل الذمة« ما نصه: »أي: ثبت النسب من ذمي عند عدم 
نصه:  ما  العارش  اجلزء  من   213 صحيفة  املبسوط  يف  وقال  اه�.  املسلم«.  دعوى 
»وإذا كرب اللقيط فادعاه رجل فذلك إىل اللقيط؛ ألنه يف يد نفسه وله قول معترب 
إذا كان يعرب عن نفسه فيعترب تصديقه إلثبات النسب منه؛ وهذا ألن املدعي ُيِقّر له 
بالنسب من وجه ويدعي عليه وجوب النسبة إليه من وجه فال يثبت حكم كالمه 
يف حقه إال بتصديقه دعوى كان أو إقرارا، وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله 
يولد ملثله، فأما إذا كان مثله ال يولد ملثله ال يثبت النسب منه؛ ألن احلقيقة تكذهبام«. 
اه�. وال يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من املقر من اعرتافه بأنه لقيط؛ وذلك ملا 
قاله الفقهاء من أن هذا ال يرض؛ ألن التناقض يف النسب معفو عنه؛ ألنه مما خيفى 
ثم يظهر، وأما إرثه فألنه ذمي يف احلالة املذكورة بالسؤال بال خالف بني الفقهاء؛ 
ألن الواجد له ذمي واملكان الذي وجد فيه مكان أهل الذمة. قال يف اهلداية: »وإن 
وجد يف قرية من قرى أهل الذمة أو يف بيعة أو كنيسة -يعني يف دار اإلسالم- كان 
ذميا، وهذا اجلواب فيام إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة«. اه�. ومن هذا كله تبني 
أن امُلَقّر له ذمي وقد ثبت نسبه من ذمي مثله فريثه. هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال 

كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.
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�ث��ت �لو�ا �ل���ب�����ل��ب وا ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1 - إذا حكمت املحكمة بالوفاة والوراثة كان هذا احلكم متضمنا احلكم بالنس�ب 
وهذا يتعدى أثره إىل الكافة فال جيوز ألحد بعده أن ينازع يف النسب إذا صار احلكم 

هنائيا.
2 - احلك�م بالوف�اة والوراثة حجيته قارصة عىل أط�راف الدعوى فقط فال يتعدى 

أثره إىل الغري.
3 - جي�وز س�امع دع�وى الوف�اة والوراثة م�ن غري املحك�وم عليه يف دع�وى الوفاة 
والوراث�ة ممن يدعي أنه من ضمن الورثة مع املدعي أو ممن يدعي أنه الوارث فقط، 

وال تسمع ممن يكون حمجوبا بمن صدر احلكم لصاحله.

الســـــؤال
فضلكم-  -دام  قولكم  ما  قال:  املحامي  غ.  أ.  الشيخ  بوكالة  ع.  د.  سأل 
بوراثتي  الكلية  الرشعية  االبتدائية  اإلسكندرية  حمكمة  من  رشعي  حكم  يل  صدر 
نسبي،  من  أبعد  بنسب  للمتوىف  الوراثة  يدعي  شخص  ضد  شقيق،  عم  ابن  البن 
وهو  للمحكمة  قدمتها  التي  واألدلة  الرشعية  البينة  عىل  مبنيا  احلكم  هذا  وصدر 
املسطر بعاليه، فهل هذا احلكم يكون حجة عىل من صدر ضده فقط، أو يكون حجة 
عىل الكافة، وخصوصا من يكون قرابتهم كقرابة املحكوم ضده؟ فنرجو إفتاءنا يف 

ذلك، ولفضيلتكم األجر والثواب.

* فتوى رقم: 380 سجل: 42 بتاريخ: 26/ 9/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
السؤال، وعىل صورة غري رسمية من احلكم الصادر من  اطلعنا عىل هذا 
حمكمة اإلسكندرية االبتدائية الرشعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 يف القضية 
الكلية رقم 49 سنة 31/ 1932 الذي نص منطوقه ما يأيت: »حكمنا للمدعي د. 
ح. ع. عىل املدعى عليه ب. ح. ط. بوفاة ن. ت. ح. ع.، وأن املدعي من ورثته 
املدعي  وكيل  واكتفى  تركته،  أرباع  ثالثة  فيستحق  الشقيق،  عمه  ابن  ابن  بصفته 
بذلك حضوريا، ورفضنا الدفع بعدم االختصاص. وقد بنت املحكمة هذا احلكم 
بأنه قد جاء يف صفحة  عىل ما قدم املدعي من األوراق، والبينة الرشعية«. ونفيد 
287 من كتاب تبويب األشباه والنظائر ما نصه: »القضاء يقترص عىل املقيض عليه، 
وال يتعدى إىل غريه إال يف مخسة، ففي أربعة يتعدى إىل كافة الناس فال تسمع دعوى 
واحلكم  والنكاح«.  العتاقة،  ووالء  والنسب،  األصلية،  احلرية  يف  بعده  فيه  أحد 
الصادر يف حادثتنا يتضمن حكمني حكام بنسب املدعي للمتوىف، وهذا يتعدى إىل 
الناس، فال تسمع دعوى أحد فيه بعده أي ال تسمع دعوى أحد بأن نسب  كافة 
أن  احلكم  هذا  إليه  يتعدى  ملن  نعم  به،  املحكوم  النسب  هذا  غري  للمتوىف  املدعي 
الثاين  املنصوص عليه يف قانون املحاكم الرشعية. وأما احلكم  بالطريق  فيه  يطعن 
الذي تضمنه احلكم املذكور فهو احلكم بوراثة املدعي للمتوىف، وبأنه يستحق ثالثة 
أرباع تركته، وهذا حكم ال يتعدى إىل غري املقيض عليه، فتسمع دعوى غري املقيض 
عليه ممن يدعي أنه وارث املتوىف، وأنه حيجب املدعي كأن يدعي أنه ابن عم املتوىف 
الشقيق أو ألب، أو يدعي أنه أخو املتوىف الشقيق أو ألب، كام تسمع دعوى من 
مثال،  ألم  املتوىف  أخو  أنه  يدعي  بأن  املرياث  يف  له  املقيض  املدعي  مشاركة  يدعي 
نعم ال تسمع دعوى من يكون حمجوبا  له.  املحكوم  ادعاه  نسبا كالذي  أو يدعي 
باملحكوم له من قرابة املتوىف. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام 

ذكر به. هذا ما ظهر لنا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل���ب�����ل��ب ع ����ب �لث�بو�ت ا
�ب �ت ���ا �ل�ع�د ء ا �ا �ب�ل��ت���صب � �ب�ا را

��ت ال�أ
املبـــــادئ

1- إذا أق�رت املرأة بانقضاء عدهتا بعد الطالق وكانت املدة حتتمله ثم جاءت بولد 
ال يثبت نسبه إال إذا جاءت به ألقل من ستة أشهر من وقت اإلقرار.

الســـــؤال
سئل يف امرأة طلقها زوجها يف 17 فرباير سنة 1938، ويف تاريخ 24 إبريل 
لرؤيتها  عدهتا  بانقضاء  رسمي  إشهاد  بموجب  رسميا  إقرارا  أقرت   1938 سنة 
احليض ثالث مرات كوامل، فإذا أتت بمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا اإلقرار 

ينسب للمطلق، أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الفقهاء قد نصوا عىل أن املطلقة إذا أقرت 
بانقضاء العدة بعد الطالق وكانت املدة حتتمله بأن تكون ستني يوما عىل قول أيب 
إذا  إال  نسبه  يثبت  ال  بولد  جاءت  ثم  قوليهام،  عىل  يوما  وثالثني  وتسعة  حنيفة، 
جاءت به ألقل من ستة أشهر من وقت اإلقرار، فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام احلمل 
وقت اإلقرار، فيظهر كذهبا، ومن هذا يعلم أنه ال يثبت نسب املولود املذكور من 
مطلق والدته إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال؛ ألهنا قد أقرت بانقضاء عدهتا، واملدة 
ما بني الطالق واإلقرار حتتمل انقضاء العدة، وقد جاءت باملولود بعد ستة أشهر 

من وقت اإلقرار. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 255 سجل: 45 بتاريخ: 19/ 5/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ل �ب��ط�ا ��ب�ل ال�أ
� ل� �ت�ل��ت را

��ت �ل���ب�����ل��ب �ب�ال�أ �لث�بو�ت ا
املبـــــادئ

1 - ال يص�ح للمق�ر بالنس�ب الرجوع عن إقراره؛ ألن النس�ب بع�د ثبوته ال يقبل 
اإلبطال.

2- إقرار الرجل بنس�ب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل؛ ألن 
صحة اإلقرار أال يكون املقر له ثابت النسب من الغري.

الســـــؤال
سئل: شخص أقر ببنوة ولد، وكان هذا الولد جمهول النسب، وكان يولد 
مثل هذا الولد للمقر، وأحلق نسبه به رسميا، ثم تزوج بأم هذا الولد رسميا، فهل 
يصح رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمي ببنوة هذا الولد أو ال يصح؟ وإذا 
كان يصح فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذي هو أجنبي عن 
منه  يتأتى  يزال طفال ال  املذكور ال  الولد  بأن  العلم  ببنوته رسميا؟ مع  يقر  أن  أمه 

التصديق ببنوته للمقر.

اجلواب
الرجل  أقر  إذا  أنه  الفقهاء عىل  أنه قد نص  السؤال ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
لولد جمهول النسب بأنه ولده، وكان الولد ممن يولد مثله ملثل املقر، ومل يكن هذا 
التصديق  أهل  من  كان  أو  نفسه،  عن  يعرب  ال  كان  بأن  التصديق  أهل  من  الولد 
وصدق املقر يف إقراره -ثبت نسبه من املقر، وال يصح للمقر الرجوع؛ ألن النسب 
بعد ثبوته ال يقبل اإلبطال، وال يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته؛ ملا جاء 
يف الفتاوى األنقروية عن التتارخانية أن رشط صحة إقرار الرجل بالولد أال يكون 

* فتوى رقم: 580 سجل: 46 بتاريخ: 4/ 5/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املقر له ثابت النسب من الغري، وهذا الولد بإقرار الرجل األول أصبح ثابت النسب 
منه، فال يصح إقرار غريه بنسبه بعد ذلك. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال متى 

كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

J
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�ه�ت �ل�ل�مرا �ل���ب�����ل��ب ����ب ا �لث�بو�ت ا
املبـــــادئ

1- يثبت نسب ولد املراهق منه إال إذا مل يمكن بأن جاءت به ألقل من ستة أشهر.

الســـــؤال
سئل: رجل ولد يف أول نوفمرب سنة 1887 ميالدية، وتزوج زواجا رشعيا 
ورزق من زوجته بولد يف نوفمرب سنة 1901 ميالدية، أي عمره وقتذاك أربعة عرش 
عاما، وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له من هذا الزواج، فهل يصدق يف ذلك اإلقرار 
أم ال؟ مع مالحظة أن هذا الرجل قوي البنية صحيح اجلسم وأنه قد رزق هبذا الولد 

بعد سنة من تاريخ الزواج.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين يف رد املحتار عند 
قول املصنف يف باب العدة: »وال نسب يف حاليه« عن الفتح ما نصه: »أما املراهق 
فيجب أن يثبت النسب منه إال إذا مل يمكن بأن جاءت به ألقل من ستة أشهر من 
العقد«، هذا واملراهق إذا كان ذكرا هو من بلغ اثنتي عرشة سنة، وعىل هذا يثبت 
الولد. وهبذا علم  ببنوة  الرجل  إقرار هذا  الزوج ال سيام مع  الولد من  نسب هذا 

اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 372 سجل: 48 بتاريخ: 20/ 6/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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� را
��ت �لث�بو�ت �ب�����ل��ب �ب�ال�أ

املبـــــادئ
1- يثبت نسب الولد إذا أتت به املرأة لستة أشهر فأكثر من وقت عقد الزواج، وإن 
كان أق�ل م�ن ذلك فال يثبت إال إذا أقر الزوج به وكان الولد جمهول النس�ب ويولد 
مثل�ه ملثل�ه وليس الولد من أهل التصديق، فإن كان فال يثبت النس�ب إال إذا صدقه 

الولد.

الســـــؤال
عقد  بموجب  خطيبها  خطبها  زوجة  يف  فضلكم-  -دام  قولكم  ما  سئل: 
خطوبة رسمي مؤرخ يف 11 يناير سنة 1937 وأتم عقد زواجها الرشعي الرسمي 
بتاريخ 13 يناير سنة 1937، وأقر يف عقد اخلطوبة أهنا بكر، ومىض تسعة عرش يوما 
من دخوله هبا، فولدت ولدا كامل اخللقة والتصوير، وقيد باسمه واسم والده بدفرت 
املواليد ونسب إليه، فهل واحلالة كام أوضحنا من أنه مل يكن بني عقد اخلطوبة وبني 
عقد الزواج إال يوم واحد، ومن أنه مل يكن بني دخول الزوج بزوجته ووالدة الولد 
إال تسعة عرش يوما، مع إقراره يف عقد اخلطوبة بأهنا بكر، ومعنى ذلك أنه مل يدخل 

هبا، هل ينسب الولد رشعا ألبيه؟ وإذا انتسب إليه يرث أم ال يرث؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال الذي يظهر منه أن هذه الزوجة مل تكن ذات زوج 
من قبل، ونفيد أنه إذا تزوج الرجل بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت 
ستة  الوالدة  وبني  بالزوجة  دخوله  بني  يكن  مل  وإن  منه،  نسبه  يثبت  الزواج  عقد 
أشهر بل أقل، أما إذا كان بني عقد الزواج وبني الوالدة أقل من ستة أشهر فال يثبت 

* فتوى رقم: 544 سجل: 48 بتاريخ: 4/ 9/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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نسب الولد إال إذا قال الزوج: إنه ابني ومل يقل من الزنا، فإذا قال: إنه ابني ومل يقل 
من الزنا يثبت نسبه هبذا اإلقرار ويرثه. -يراجع الفتاوى اخلانية من فصل ومسائل 

النسب من اجلزء األول-. 

وإنام يثبت النسب هبذا اإلقرار؛ ألن الولد جمهول النسب، ويولد مثله ملثله، 
وليس الولد من أهل التصديق، ويف هذه احلالة يثبت النسب بمجرد هذا اإلقرار. 
وهبذا علم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���ب�����ل��ب ر �ل�� �ب�ا
�ل�ل���ل��ت �ث ا ����ترا

املبـــــادئ
1 - إق�رار املرأة املتزوجة بنس�ب ول�د صحيح، وينتج آثاره القانوني�ة ومنها مرياثه 

فيها إذا حتققت رشوط اإلقرار بالنسب.
2 - إذا ص�دق ال�زوج امل�رأة يف إقرارها ثبت نس�به منه إيض�ا إذا كان الولد جمهول 

النسب من غريمها ويولد مثله ملثلها.
3 - إذا صدق الولد بنس�به من امرأة بإقرارها وكان مميزا لزمه أيضا وكل ذلك ما مل 

يقم من األدلة أو القرائن ما يفيد كذهبام.

الســـــؤال
سأل األستاذ م. ج. ف.:

بتاريخ 12 ديسمرب سنة 1929 تزوجت بالست سيدة ح. ع. عىل يد الشيخ 
إ. ع. مأذون قسم الدرب األمحر بقسيمة رقم 19 بالدفرت رقم 92697، وبتاريخ 
12 أغسطس سنة 1941 وحال قيام الزوجية املذكورة بيننا أشهدت مع زوجتي 
املذكورة عىل نفسينا بأن الولد الصغري املدعو ج. ج. هو ابننا من نسب صحيح رزقنا 
به عىل فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بيننا بمقتىض عقد الزواج آنف الذكر، وحترر 
هبذا اإلقرار إشهاد من حمكمة مرص االبتدائية الرشعية يف التاريخ املذكور تقيد برقم 
886 متتابعة جزء أول سنة 1940، 1941، وبتاريخ 24 يناير سنة 1945 توفيت 
زوجتي املذكورة عني، وعن الولد املذكور، وليس هلا أم وال أب، وهلا إخوة أشقاء 
وغري أشقاء ذكورا وإناثا. فأرجو اإلجابة عمن يرث يف تركة زوجتي املذكورة ومن 

ال يرث؟ ولكم من اهلل األجر والثواب.

* فتوى رقم: 108 سجل: 55 بتاريخ: 22/ 2/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
من  الصادر  اإلشهاد  وعىل  الزواج  قسيمة  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
ما نصه:  به  الذي جاء  الرشعية يف 12 أغسطس سنة 1941  الكلية  حمكمة مرص 
»أشهدا عىل نفسيهام م. ج. ف. وس. ح. ع. وأقرا بأن الولد الصغري املدعو ج. ج. 
البالغ من العمر ثالث سنوات ونصفا تقريبا الذي يف يدمها اآلن هو ابنهام من نسب 
الثابتة بينهام بمقتىض عقد الزواج  صحيح رزقا به عىل فراش الزوجية الصحيحة 
الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 املوافق 2 ديسمرب سنة 1929«. ونفيد بأن 
املنصوص عليه رشعا أن إقرار املرأة ذات الزوج بنسب ولد منها صحيح ومعترب 
فيام يلزمها ويلزم املقر له وفيام يلزم غريمها من احلقوق إذا كان هذا الولد جمهول 
النسب من غريمها، ويولد مثله ملثلها وصدقها الزوج يف هذا اإلقرار وصدقها الولد 

أيضا إذا كان مميزا، وإال فال حاجة إىل تصديق الولد.

J
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ء �ل���ل��ت��ط�ا �ت �ب�����ل��ب ا �ا �لث�ب اأ
املبـــــادئ

1- إقرار الرجل بنس�ب الصغري جمهول النس�ب صحيح ما مل يكذبه الظاهر بأن ال 
يولد مثله ملثله فيثبت النسب بمجرد اإلقرار كام يثبت هلذا الولد رشعا مجيع أحكام 

البنوة.
2- إقرار املرأة بنسب صغري جمهول النسب صحيح إذا صدقها زوجها، فيثبت نسبه 

كام يثبت للولد املقر بنسبه مجيع أحكام البنوة.

الســـــؤال
سأل السيد/ د.، وحرمه احلاجة ع. ش. قاال:

إهنام تسلام من مستشفى األطفال طفلني لقيطني يف سنة 1949 أحدمها ذكر 
أنثى  واآلخر  ع.،  م.  ط.  باسم   1949 عام  اجليزة  بندر  صحة  مواليد  بدفرت  مقيد 
باسم س. م. ح. ن.. فهل يصح  بدفرت مواليد صحة األزبكية عام 1946  مقيدة 

رشعا إحلاق نسب الطفلني إىل السائلني؟

اجلواب
إن إقرار الرجل بنسب الصغري جمهول النسب صحيح ما مل يكذبه الظاهر 
بأن ال يولد مثله ملثله، ويثبت نسب الولد املقر به من املقر بمجرد اإلقرار كام يثبت 
هلذا الولد رشعا مجيع أحكام البنوة. وهذا ما مل يرصح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد 
الزنا، ففي احلالة األوىل يكون متبنى له وليس  ابنه من  بأنه  حقيقي له، أو يرصح 
بنسب صغري جمهول  املرأة  إقرار  النسب. وكذلك  يثبت  الثانية ال  احلالة  ابنا، ويف 
يثبت  بنسبه منها كام  إذا صدقها زوجها، ويثبت نسب من أقرت  النسب صحيح 

* فتوى رقم: 528 سجل: 74 بتاريخ: 14/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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للولد املقر بنسبه مجيع أحكام البنوة. وعىل ذلك يكون إقرار السائل وزوجته ببنوة 
متبنيان هلام  بأهنام  به ومل يرصحا  ادعيا ذلك وأقرا  إذا  املذكورين صحيحا  الولدين 
عىل  اجلواب  علم  وهبذا  زنا.  من  بأنه  أحدمها  يرصح  أو  حقيقيني  بولدين  وليسا 

السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل���ب�����ل��ب روط �لث�بو�ت ا ���ث
املبـــــادئ

1-الفرق�ة س�واء كانت بطالق بائ�ن أو رجعي إذا وقعت ب�ني الزوجني ثم ولدت 
الزوجة بعد الفرقة بسنة أو أقل من تاريخ الفرقة ثبت نسب ولدها من زوجها الذي 

وقعت الفرقة بينها وبينه.
2- يشرتط لثبوت النسب قيام فراش الزوجية حني احلمل وعدم جتاوز احلمل سنة 

أيامها 365 يوما.
3- م�ن رشوط صحة اإلقرار بالنس�ب الذي يرتتب عليه ثبوت النس�ب أن يكون 

الولد املقر به جمهول النسب.

الســـــؤال
طلب السيد وكيل نيابة اخلليفة:

بيان احلكم الرشعي يف مطلقة أتت ببنت لسبعة أشهر من تاريخ الطالق هل 
يثبت نسبها من األول أو الثاين؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا والذي عليه العمل باملحاكم أن الفرقة سواء كانت 
بطالق بائن أو رجعي إذا وقعت بني الزوجني ثم ولدت الزوجة بعد الفرقة بسنة أو 
أقل من تاريخ الفرقة ثبت نسب ولدها من زوجها الذي وقعت الفرقة بينها وبينه؛ 
ألن والدهتا لسنة أو أقل من سنة من تاريخ الفرقة دليل عىل أهنا كانت حامال قبل 
حصول الفرقة، فيثبت به النسب، وذلك بناء عىل أنه يشرتط لثبوت النسب قيام 
فراش الزوجية حني احلمل وعدم جتاوز احلمل سنة أيامها 365 يوما، وباالطالع 

* فتوى رقم: 67 سجل: 78 بتاريخ: 22/ 5/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل أوراق التحقيق تبنيَّ أن فكرية ح. ع، كانت زوجة حممد إ. ع، بصحيح العقد 
 /9  /12 بتاريخ  للرضر  بائنا  طالقا  املحكمة  بواسطة  منه  )وطلقت(  الرشعي، 
وثيقة  بمقتىض   1954  /11  /15 بتاريخ  ع،  إ.  عيل  بأخيه  تزوجت  ثم   ،1954
الزواج املؤرخة رقم 6- 347143 - ثم وضعت بنتها منى يف 20/ 4/ 1955 
بنتها  وضعت  ثم  حامال،   1954  /11  /15 يف  عليها  العقد  عند  كانت  أهنا  أي 
 ،1954  /9  /12 يف  البائن  الطالق  تاريخ  من  أشهر  سبعة  بنحو  ذلك  بعد  هذه 
فتكون هذه البنت رشعا بنت زوجها األول حممد إ. ع، وليست بنتا لزوجها الثاين 
عيل إ. ع، وقد قرر زوجها األول يف التحقيق أهنا كانت حامال منه عند الطالق؛ 
وبذا يكون زواجها بأخيه عيل زواجا غري صحيح؛ ألن زواجها به تم وهي يف عدة 
العدة، وإقرار  ما دامت يف  للعقد عليها؛ ألهنا حمرمة عليه  األول، فال تكون حمال 
وال  صحيح  غري  امليالد  شهادة  يف  باسمه  وقيدها  البنت  هذه  بنسب  الثاين  الزوج 
يرتتب عليه ثبوت نسبها منه؛ ألن من رشوط صحة اإلقرار بالنسب الذي يرتتب 
عليه ثبوت النسب أن يكون الولد املقر به جمهول النسب، والبنت املذكورة معروفة 
النسب؛ ألن والدها -طبقا ملا سبق- هو حممد إ. ع، الذي يثبت نسبها منه، وقد تبني 
من التحقيق أنه معرتف بثبوت نسب هذه البنت منه باعرتافه بأهنا كانت حامال منه 

عند الطالق. ومن هذا يعلم اجلواب عىل السؤال.

J
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�ل��ب��بو�ت � �ب�ا را
��ت ال�أ

املبـــــادئ
1- اش�رتط الفقهاء يف صحة اإلقرار بالبنوة أن يكون املقر له جمهول النس�ب، وأن 

يولد مثله ملثل املقر، وأن يصدقه املقر له إن كان من أهل التمييز.
2- جيب أن يراقب الناس رهبم، فال يلحقون هبم أبناء غري رشعيني يضارُّ هبم ذوو 

أرحامهم.
3- الفقه اإلس�المي الذي قىض بصحة اإلقرار ببنوة من كان جمهول النس�ب راعى 
يف ذلك محل حال املس�لمني عىل الصالح، وأن املقر مل يفعل ذلك إال وهو مس�توثق 

أن الولد ابنه رشعا.
4- أخذ ولد من ملجأ اللقطاء واإلقرار ببنوته بقصد اإلرضار بالورثة بعد الوفاة ال 

يتفق مع روح اإلسالم وتعاليمه وإبطاله للتبني.
5- بن�اء األح�كام عىل ما ه�و احلق والعدل خري م�ن بنائها عىل ق�ول يقوله الناس 

ويدعونه زورا وهبتانا.
6- اإلق�رار بالبنوة متى توفرت رشوطه صحيح ويعام�ل املقر له معاملة االبن من 

النسب.
7- يكف�ي يف اإلق�رار بالبن�وة صدور إش�هاد به م�ن الزوجني أمام اجله�ة املختصة 

يعرتفان فيه بأنه ابنهام.

* فتوى رقم: 363 سجل: 78 بتاريخ: 26/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الســـــؤال
سأل السيد/ أ. م. ع. قال:

1- هل اإلقرار بالبنوة يقتيض رفع دعوى ضد زوجها تطالبه فيها بثبوت 
فراش  عىل  الطفل  هبذا  منه  ورزقت  زوجته  ألهنا  منه؛  النسب  جمهول  ولد  نسب 
الزوجية الصحيحة، وأن يصادق الزوج عىل مجيع وقائع الدعوى حتى يمكن احلكم 

هلا بثبوت النسب؟

2- هل اإلقرار بالبنوة بأية طريقة من الطرق الرشعية تتيح للمقرين بالبنوة 
واملَقر له استخراج شهادة بأسامئهم؟

3- كيف يكون اإلقرار بالبنوة وثبوت النسب؟

اجلواب
كام  وهي  ثالثة  رشوطا  بالبنوة  اإلقرار  صحة  يف  اشرتطوا  قد  الفقهاء  إن 

جاءت يف فتوانا املشار إليها بالسؤال:

نسُبُه  ببنوة ولٍد  اإلقرار  النسب، فال يصح  له جمهول  املَقر  أن يكون  أوال: 
معروف.

ثانيا: أن يكون الولد املَقر له بحيث يولد مثله ملثل املِقر.

فإن  للتمييز،  له أهال  املَقر  إن كان  إقراره  املِقرَّ يف  له  املَقرُّ  ق  أن ُيصدِّ ثالثا: 
كان صغريا غري أهل للتمييز صح اإلقرار بتوفر الرشطني األولني فقط، وقد قلنا يف 
هذه الفتوى أيضا: »وجيب أن يراقب الناُس اهللَ -سبحانه وتعاىل-، فال ُيلِحقون 
هبم أبناء غري رشعيني حتى ال يدخلوا يف عائالهتم من ال يمت إليها بصلة النسب 
جمهول  كان  من  بالبنوة  اإلقرار  بصحة  قىض  الذي  اإلسالمي  والفقه  الصحيح، 
النسب قد راعى يف ذلك محل حالة املسلمني عىل الصالح، وأن املِقر بالنسب مل يِقر 
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به إال وهو مستوثق من أن الولد الذي أقر ببنوته ابنه رشعا، ومل يقصد من ذلك أن 
يضار الرجل ذوي رمحه وأقاربه ويكيد هلم وحيرمهم من اإلرث من طريق إقراره 
بنسب ولد جمهول النسب وهو يف الواقع ليس ابنا له، فام يفعله الناس من أخذ ولد 
من ملجأ اللقطاء وإقرارهم ببنوته إقرارا له آثاره من ناحية القضاء لإلرضار بمن 
يستحقون اإلرث فيهم بعد وفاهتم ال يتفق مع روح اإلسالم وتعاليمه، فليتق اهلل 
كل من يريد تغيري حكم اهلل، ومن يعرتض عىل ما قىض به اإلسالم من إبطال التبني 
بدعوى أن نظام التبني معمول به عند األمم األخرى فإن بناء األحكام عىل ما هو 
احلق والعدل خري من بنائها عىل قول يقوله الناس ويدعونه زوًرا وهبتانا. وهذا ال 
يتعارض مع كفالة اليتامى والفقراء ورعايتهم واإلنفاق عليهم وتربيتهم من غري 
فإذا  أن يرتتب عليها ما يرتتب من حقوق لألبناء عىل اآلباء ولآلباء عىل األبناء، 
كان الطفل املشار إليه يف السؤال واملوصوف من السائل بأنه جمهول الوالدين ليس 
ولدا  يتخذاه  أن  معا  قصدا  وإنام  تلده زوجته،  ومل  للسائل  والواقع  احلقيقة  ابنا يف 
هلام، ويريدان أن يتبينا طريق ذلك هبذا السؤال كان ذلك منهام منافيا لروح الرشيعة 
اإلسالمية ملا فيه من اإلرضار بمن يرثوهنم بعد وفاهتام ويسعهام أن ينفعاه عن طريق 
بالبنوة متى  أن اإلقرار  يمنع من  الرتكة، وهذا ال  يزيد عىل ثلث  بام ال  له  الوصية 
توفرت رشوطه صحيح ويعامل املقر له معاملة االبن من النسب من ناحية وجوب 
النفقة واإلرث وغريمها من احلقوق التي تثبت لالبن عىل أبيه وأمه وللوالدين عليه 
طبقا للراجح من مذهب اإلمام أيب حنيفة ويكفي فيه صدور إشهاد به من الزوجني 

أمام اجلهة املختصة يعرتفان فيه بأنه ابنهام. واهلل أعلم.
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�ل���ب�����ل��ب � �ب�ا را
��ت اأ

املبـــــادئ
1- البنوة احلقيقية من أسباب اإلرث.

2- ال تثبت البنوة بإقرار املقر بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي له، أورصح بأنه 
ابن من الزنا.

3- إقرار املرأة بنسب صغري جمهول النسب صحيح إذا صدقها زوجها.

الســـــؤال
أنه  املتضمن  الرابع  الدور  الناصورة  شارع  باجليزة  املقيم  م.  ف.  م.  سأل 
املذكورة  والطفلة   ،1953 سنة  باجليزة  األطفال  مستشفى  من  لقيطة  طفلة  تسلم 
بتاريخ 29 سبتمرب سنة 1957 بمكتب  تدعى يرسية، وهي جمهولة النسب، وأنه 
توثيق القاهرة باإلشهاد 12432 سنة 1957 أقر السيد املهندس الزراعي م. ف. 
بتاريخ  املحررة  الزواج  بوثيقة  زواجهام  الثابت  ح.  م.  ز.  السيدة  وحرمه  املذكور 
من  هلام  املسلمة  يرسية  الطفلة  بأن  عابدين  قسم  مأذون  بمعرفة   1949 /6 /16
مستشفى األطفال باجليزة بتاريخ 18/ 8/ 1953 واملجهولة النسب، والتي تبلغ 
اآلن حوايل الست سنوات من عمرها هي ابنتهام بصحيح النسب الرشعي رزقا هبا 
عىل فراش الزوجية الصحيحة، هلا عليهام ما لألبناء عىل آبائهم وأمهاهتم، وهلام عليها 
ما لآلباء واألمهات عىل أبنائهم. وطلب السائل اإلفادة  عن حكم هذا اإلقرار، وهل 
إعانة  رصف  له  جيوز  وهل  الوفاة؟  بعد  وزوجته  هو  مرياثه  من  آثاره  عليه  ترتتب 

غالء معيشة هلا؟ وقدم صورة عرفية من اإلشهاد.

* فتوى رقم: 177 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 304 -

اجلواب
أن  احلقيقية، وهو  البنوة  اإلرث  أسباب  أن من  عليه رشعا  املنصوص  إن 
يكون االبن مولودا للمتوىف من فراش صحيح معرتف به، أو يكون املتوىف قد أقر 
ببنوته قبل وفاته، وكان الظاهر ال يكذبه بأن كان املقر له صغري السن ليس من أهل 
التعبري جمهول النسب ويولد مثله ملثله رشعا، أما إذا كان املقر له كبريا فيشرتط مع 
إقرار املتوىف له بالبنوة تصديق املقر له للمقر يف هذا اإلقرار، وال تثبت البنوة باإلقرار 
إذا رصح املقر بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي له، أو رصح بأنه ابنه من الزنا، 
وكذلك إقرار املرأة بنسب صغري جمهول النسب صحيح إذا صدقها زوجها، وملا 
كان السائل وزوجته قد أقرا ببنوة البنت املذكورة، وقد توفرت الرشوط الرشعية يف 
اإلقرار عىل الوجه املدون باإلقرار الصادر منهام بمكتب توثيق القاهرة املشار إليه، 
فيثبت نسب البنت يرسية املقر بنسبها من كل منهام رشعا، ويرتتب عىل نسبها منهام 
والدها،  عىل  نفقتها  وجوب  من  واألمهات  اآلباء  عىل  لألبناء  التي  احلقوق  مجيع 
واستحقاق أمها حلضانتها ومرياثها لكل منهام عند وفاته، وبالتايل يستحق والدها 
غالء معيشة هلا؛ ألن نسبها ثبت منه ووجبت عليه نفقتها رشعا. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت
�لل�ت���ب�ب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- قىض اإلسالم عىل نظام التبني وأبطله.

2- اإلقرار بالبنوة مقيد برشوط هي: أن يكون الولد املقر ببنوته جمهول النسب، أن 
يك�ون هذا الولد بحي�ث يولد مثله ملثله، وإذا كان الولد املق�ر ببنوته مميزا فال بد أن 

يصدق املقر يف إقراره.
الســـــؤال

اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 2966 سنة 1957 املقدم من األستاذ ص. 
العمر  من  البالغة  صباح  البنت  تبنى  ع.  ح.  س.  املدعو  أن  املتضمن  املحامي،  م. 
ست سنوات وكسورا يف 10/ 12/ 1945 واملقيدة بشهادة ميالدها باسم صباح 
أ. خ. بصحة شربا ليقوم برتبيتها وإنزاهلا منزلة األبناء يف كل ما جيب من احلقوق 
يف  الرشعية  االبتدائية  مرص  حمكمة  من  الصادر  باإلشهاد  جاء  كام  والواجبات، 
1945 املرفق صورته العرفية بالطلب وطلب السائل بيان حكم هذا   /12 /10
املتبني  الشخص  هذا  يف  اإلرث  حق  املتبناة  البنت  هلذه  كان  إذا  ما  بيان  مع  التبني 
يف  بالطلب  امللحق  باالستفتاء  جاء  كام  فقط  وابنني  زوجتني  عن  تويف  إنه  حيث 

.1957 /12 /4
اجلواب

يتخذ  أن  وهو  التبني،  نظام  اجلاهلية  يف  سائرة  كانت  التي  النظم  من  إن 
النسب أم جمهوله، وأن يرصح  الولد الدعي معروف  شخص ولدا له سواء أكان 
بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وكان املتبع أيضا أن هذا التبني يثبت للولد الدعي مجيع 
احلقوق التي تثبت لالبن احلقيقي عىل أبيه، فجاء اإلسالم وقىض عىل هذا النظام 

* فتوى رقم: 211 سجل: 83 بتاريخ: 22/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وأبطله، فأمر بأن ال ينسب أحد لغري أبيه، وأن ال ينسب الولد الدعي إىل من تبناه 
}َوَما  كام كان احلال قبل ترشيع هذا احلكم الذي قرره اهلل سبحانه وتعاىل بقوله 
ُ َيُقوُل ٱۡلَقذَّ  ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللذَّ

َ
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
َجَعَل أ

ذَّۡم َتۡعلَُمٓواْ  ِۚ فَإِن ل ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
بِيَل ٤ ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ َوُهَو َيۡهِدي ٱلسذَّ

هذه  أثبتت  فقد  ]األحزاب:4، 5[.  َوَمَوِٰلُكۡم{  ٱدّلِيِن  ِف  فَإِۡخَوٰنُُكۡم  َءابَآَءُهۡم 
اآلية وغريها من األحاديث واآلثار الواردة يف هذا املقام أن التبني ال يثبت به نسب 
من املتبني، وأن الولد املتبنى ال يكون ابنا ملن تبناه، وال جيب ألحدمها عىل اآلخر 
حق أبوة وال بنوة، هذا هو حكم التبني يف اإلسالم، أما اإلقرار بالبنوة فإنه وإن كان 

صحيحا ويثبت به النسب رشعا إال أن ذلك مقيد يف الرشيعة برشوط ثالثة:
األول: أن يكون الولد املقر ببنوته جمهول النسب.
الثاين: أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله ملثله.

الثالث: إذا كان الولد املقر ببنوته مميزا فال بد أن يصدق املقر يف إقراره.
ببنوة  اإلقرار  عىل  يقدم  أن  شخص  ألي  ينبغي  ال  األحوال  هذه  كل  ويف 
ما جاء هبذا اإلشهاد  تقرر هذا وأن  إذا  مائه،  له وخلق من  أنه ولد  يعتقد  ولد ال 
الشخص  هلذا  جيوز  ال  فإنه  اإلسالمية،  الرشيعة  أبطلته  الذي  التبني  قبيل  من  هو 
أن يتبنى هذه البنت املنسوبة إىل أب يدعى أ. خ، وبالتايل ال جيوز أن يثبت هلا من 
احلقوق والواجبات الرشعية كاإلرث وغريه مما يثبت لألوالد الرشعيني بموجب 
الرب هبا والعطف عليها،  أن تعامل معاملتهم من حيث  التبني، وليس هلا إال  هذا 
وإنزاهلا منزلتهم يف املأكل وامللبس والعناية هبا يف كل يشء عىل سبيل الرب والعطف، 
فَإِن   ِۚ ٱللذَّ ِعنَد  ۡقَسُط 

َ
أ ُهَو  ٓأِلبَآئِِهۡم  }ٱۡدُعوُهۡم  بقوله  تعاىل  اهلل  أشار  وإىل ذلك 

ذَّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف ٱدّلِيِن َوَمَوِٰلُكۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٞح  ل
ُ َغُفوٗرا رذَِّحيًما{  َدۡت قُلُوُبُكۡمۚ َوَكَن ٱللذَّ ا َتَعمذَّ تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مذَّ

ۡ
ۡخَطأ

َ
فِيَمآ أ

]األحزاب: 5[.
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ت و�ب�����ل��ب
� ط�لا

املبـــــادئ
1- كت�امن الطالق ث�م اإلخبار به بعد مدة يقتيض عدم تصديق املطلق يف اإلس�ناد، 

وجتب العدة عىل املطلقة من تاريخ اإلقرار صدقته هي يف ذلك اإلسناد أم كذبته.
2- إقرار الزوج بالطالق وقت وقوعه واشتهار ذلك بني الناس موجب للعدة من 

تاريخ وقوعه.
3- يرتت�ب ع�ىل كتامن ال�زوج للطالق أو عدمه ثبوت النس�ب وعدم�ه حيث تبدأ 

العدة عند الكتامن من وقت اإلقرار وعند عدمه من تاريخ الوقوع.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 3191 سنة 1957 أن السائل كان متزوجا من 
سيدة وطلقها بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954 طالقا أول مل يثبته عند املأذون، ثم طلقها 
الثاين بإشهاد يف 20 نوفمرب سنة 1954 وقد ثبت يف اإلشهاد العبارة اآلتية: »زوجتي 
فالنة طالق مني« وعرف أن هذا هو الطالق الثاين، وأنه مل يراجع مطلقته هذه ال بعد 
الطالق األول وال بعد الطالق الثاين، وأهنا بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955 وضعت 
بنتا يف مستشفى الدمرداش نسبتها إىل مطلقها الذي أبلغ النيابة يف حقها، وسأل هل 

هذه البنت بنته نسبا منه، أو ال؟

اجلواب
قبل  به  معموال  كان  الذي  احلنفية  مذهب  يف  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
مل  إذا  باحليض  تعتد  التي  املطلقة رجعيا  أن  لسنة 1929  القانون رقم 25  صدور 
تقر بانقضاء عدهتا وولدت ولدا ولو لعدة سنتني من تاريخ الطالق يثبت نسبه من 

* فتوى رقم: 232 سجل: 83 بتاريخ: 14/ 1/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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يثبت نسبه من مطلقها  فإنه ال  الطالق  بانقضاء عدهتا بعد  إذا أقرت  أما  مطلقها، 
إال إذا جاءت به ألقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، وملا شاع 
بني الناس فساد الذمم وسوء األخالق واستغلت هذه األحكام يف الباطل، فادعي 
نسب أوالد غري رشعيني رأى املرشع بعد أخذ رأي األطباء يف أقى مدة احلمل 
استصدار املادة 15 من هذا القانون التي نصت عىل أن: أقى مدة للحمل هي سنة 
عدد أيامها 365 يوما لتشمل مجيع األحوال النادرة، ومنع القضاة عند اإلنكار من 
سامع دعوى نسب ولد ملطلقة أتت به ألكثر من هذه املدة من وقت الطالق بناء عىل 
ما لويل األمر رشعا من احلق يف منع قضاته من سامع بعض الدعاوى التي يشاع فيها 
التزوير واالحتيال ودعوى نسب ولد ولد بعد سنة من تاريخ الطالق ظاهر فيها 
االحتيال والتزوير؛ ولذلك وضعت املادة 15 املذكورة، فاملادة 15 هذه إنام منعت 
ومل  عليها،  نصت  التي  األحوال  يف  اإلنكار  عند  النسب  دعوى  سامع  من  القضاة 
تتعرض ملوضوع النسب نفسه إثباتا أو نفيا؛ ولذا مل تنص عىل أنه ال يثبت النسب 
يف هذه األحوال، وإنام نصت عىل أنه ال تسمع الدعوى به عند اإلنكار، إذا تقرر 
فيها دعوى  التي تسمع  املدة  أثناء  املسؤول عنها ولدت يف  البنت  فهل هذه  ذلك 
نسبها من السائل وهي 365 يوما من تاريخ الطالق أو أن والدهتا كانت بعدها 
فتكون دعوى نسبها غري مسموعة قانونا؛ طبقا للامدة 15 السابقة، ولإلجابة عىل 
ذلك يتعني الرجوع إىل نص الفقهاء ملعرفة حكم اإلقرار بالطالق وإسناده إىل زمن 
ماض، وهل يثبت حكم الطالق من تاريخ اإلقرار به، أو من التاريخ الذي أسند 
احلالف وقوع الطالق إليه، وبالرجوع إىل حاشية رد املحتار البن عابدين عىل الدر 
املعتربات يف املذهب  الدر ونقله عن  فيه تعليقا طويال عىل ما قرره صاحب  نجد 
بيانا حلكم اإلقرار بالطالق وإسناده إىل تاريخ مىض، وقد ختم هذا التعليق بقوله: 
»فاحلاصل أنه إن كتم ثم أخرب به بعد مدة فالفتوى عىل أنه ال يصدق يف اإلسناد، 
بل جتب العدة من وقت اإلقرار سواء صدقته أو كذبته، وإن مل يكتمه بل أقر به من 
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وقت وقوعه واشتهر بني الناس جتب العدة من حني وقوعه«. ومنه يتضح احلكم، 
فإذا كان السائل قد أقر بالطالق األول من 5/ 10/ 1954 وعرف هذا الطالق 
التاريخ، ويرتتب عىل ذلك عدم سامع دعوى نسب  ثابتا من هذا  الناس كان  بني 
هذه البنت من السائل؛ طبقا للامدة 15 املذكورة؛ ألنه بتطليق السائل زوجته يف 5 
أكتوبر سنة 1954 وعدم مراجعته هلا حتى طلقها الطالق الثاين بتاريخ 20 نوفمرب 
وتاريخ  األول  الطالق  بني  مىض  قد  يكون  بعده  أيضا  يراجعها  ومل   ،1954 سنة 
والدة البنت أكثر من 365 يوما فال تسمع دعوى نسبها منه؛ طبقا هلذه املادة، أما 
إذا كان قد كتم هذا الطالق ومل يعلم به أحد حتى أقر به عند املأذون يف 20 نوفمرب 
به فقط، وعىل ذلك تكون  تاريخ اإلقرار  يثبت رشعا إال من  فإنه ال  سنة 1954 
والدة البنت قد جاءت أثناء املدة القانونية فتكون دعوى نسبها مسموعة قانونا من 

السائل؛ طبقا ملفهوم هذه املادة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ث �ت �ب�����ل��ب و����ترا �ا �لث�ب اأ
املبـــــادئ

1 - اإلقرار بالبنوة صحيح ما دام املقر له جمهول النسب يولد مثله ملثل املقر مصدقا 
له إذا كان مميزا.

2 - يصح اإلقرار بالزوجية إذا صدقته وكانت خالية من األزواج وعدهتم ومل يكن 
حتته أختها أو أربع سواها.

3 - إق�رار امل�رأة بالولد صحيح إن ش�هدت هلا القابلة أو صدقه�ا الزوج إذا كانت 
ذات زوج أو معتدة.

4 - إذا مل يك�ن للم�رأة زوج وال ه�ي معت�دة أو كان هلا زوج وادع�ت أن الولد من 
غريه صح إقرارها.

5 - من قال لغالم هو ابني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا.
6 - إذا صادق�ت املرأة ع�ىل الزوجية والرزق بالولد عىل ف�راش هذه الزوجية كان 

الولد ابنا هلذا الرجل من هذه املرأة وكانت هي زوجته وجيري التوارث بينهم.
7 - إذا تويف الرجل ومل تصادق املرأة بعد وفاته عىل زوجيتها منه ورزقها بالولد عىل 
فراش هذه الزوجية بعد إقراره هبام يف حياته ثبت نسب الولد منه وحده وورثه وال 

ترث هي النعدام سبب اإلرث.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 3286 سنة 1957 أن امرأة ادعت عىل رجل أنه 
أخذ ابنها البالغ عمره مخس سنوات وطلبت من املحكمة الرشعية احلكم هلا عليه 
برده ومنعه من التعرض هلا فيه، وأجاب الرجل عند دعواها بأن الولد ابنه منها من 
فراش زواج رشعي، وأنه طفلها وأهنا غري مستقيمة، فال تستحق حضانة رشعا، 

* فتوى رقم: 318 سجل: 83 بتاريخ: 29/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وأنكرت هي زوجيتها منه، وقررت أن الولد ابنها من الزنا وليس له أب معروف، 
وأهنا مل تكن يف عصمة زوج رشعي وقت اتصال املدعى عليه هبا، فكلفت املحكمة 
الرجل بإثبات زواجه هبا وقبل أن حيرض شهوده تويف بصدمة كهرباء، فطالب أخوه 
ألبيه وإخوته ألمه رشكة النور بتعويض عن وفاته؛ ألنه كان يساعدهم يف نفقات 
من تلزمه نفقتهم، ومل يذكروا االبن املتنازع عليه؛ ألهنم ال يعلمون أن املتوىف كان 
زوجا ألمه، فحكمت املحكمة هلم بتعويض قدره 1250 جنيها. وسأل هل هذا 
الولد ابن رشعي للمتوىف؟ وهل التعويض املذكور تركة عنه تقسم بني ورثته قسمة 

املرياث؟

اجلواب
اجلواب عن هذا االستفتاء يقتضينا التقديم له بالنصوص الفقهية الكاشفة 
حكم هذه احلادثة فنقول: جاء يف الزيلعي ج 5 ص 27 ما ملخصه: »وصح إقراره 
يكون  أن  ورشطه  الغري،  عىل  النسب  محل  فيه  وليس  نفسه  عىل  إقرار  ألنه  بالولد 
الولد املجهول النسب يولد مثله ملثله، وأن يصدق الغالم؛ ألن احلق له، فال يثبت 
بدون تصديقه إذا كان مميزا، فإن كان ال يعرب عن نفسه ال يعترب تصديقه؛ ألنه يف يد 
غريه وذلك ألن النسب من احلوائج األصلية وهو إقرار عىل نفسه وليس فيه رضر 
عىل غريه قصدا فيصح ويثبت النسب، وكام صح إقراره بالولد عىل الوجه السابق 
يصح إقراره بالزوجية؛ ألن موجب إقراره يثبت بينهام بتصادقهام من غري إرضار 
إذا صدقته وكانت خالية من األزواج وعدهتم، ومل يكن حتته أختها  فينفذ  بأحد، 
أو أربع سواها، كام يصح إقرارها بالولد إن شهدت هلا القابلة أو صدقها الزوج؛ 
ألن قول القابلة حجة يف تعيني الولد، والنسب يثبت بالفراش؛ لقوله عليه السالم:  
»الولد للفراش وللعاهر احلجر« فإذا صدقهام فقد أقر به فلزمهام باإلقرار له، وهذا 
إذا كانت ذات زوج أو معتدة وادعت أن الولد منه؛ ألن فيه حتميل النسب عليه فال 
يلزمه بقوهلا، أما إذا مل يكن هلا زوج وال هي معتدة أو كان هلا زوج وادعت أن الولد 
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من غريه صح إقرارها؛ ألن اإللزام فيه عىل نفسها دون غريها فينفذ عليها ويتوارثان 
إذا مل يكن هلا وارث معروف؛ ألنه اعترب إقرارها يف حق نفسها، وال يقىض بالنسب؛ 
ألنه ال يثبت بدون احلجة وهي شهادة القابلة، فإن شهدت هلا وصدقها الولد يثبت 
نسبه منها، وكذلك إذا مل تشهد هلا القابلة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهام؛ 
ألنه يثبت بتصادقهام؛ لعدم تعديه إىل غريمها كذا يف رشح الكايف. اه� أتقاين«. وجاء 
يف البحر ج 4 ص 165: »ومن قال لغالم هو ابني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو 
ابنه يرثان استحسانا؛ ألن املسألة فيام إذا كانت معروفة باحلرية وبكوهنا أم الغالم، 
دون  اإلدالء  املوضوع حلصول  املتعني وضعا وعادة؛ ألنه  هو  الصحيح  والنكاح 
النسب  وهو  املقتىض  ألن  يشء؛  يف  االقتضاء  من  ليس  أنه  البيان  غاية  ويف  غريه، 
يصح بال ثبوت املقتيض وهو النكاح، بأن يكون الوطء بشبهة، أو تكون أم ولده 

فلم يفتقر النسب يف ثبوته إىل النكاح ال حمالة«. 

فمام سبق من النصوص يتضح أن احلكم يف هذه احلادثة خيتلف يف حالتي 
احلالة  ففي  مصادقتها،  وعدم  الرجل  هذا  من  زوجيتها  عىل  املرأة  هذه  مصادقة 
هذه  فراش  عىل  بالولد  ورزقها  منه  زوجيتها  عىل  مصادقتها  حالة  وهي  األوىل 
الزوجية ولو جاءت هذه املصادقة منها بعد وفاته -يكون هذا الولد موضوع النزاع 
الولد،  تناقضها يف اإلقرارين حفظا لكيان  املرأة، ويغتفر  الرجل من هذه  ابنا هلذا 
واحتياطا إلثبات نسبه، وجيري التوارث بينها وبني هذا الرجل بصفتها زوجة له 
يف هذه احلالة، ويف احلالة الثانية وهي حالة عدم مصادقتها عىل زوجيتها منه بعد 
الولد  يثبت نسب  للرجل  فبالنسبة  الولد معهام حكامن خمتلفان:  وفاته يكون هلذا 
منه وحده ويرثه الولد مرياث االبن؛ ألن إقرار الرجل به يف هذه احلادثة استوىف 
الرجل واملرأة حينئذ؛  توارث بني  لثبوت نسبه منه، وال  املوجبة  رشائطه الرشعية 
أقامت  فإن  للمرأة  وبالنسبة  الصحيحة،  الزوجية  لعدم وجود سبب اإلرث وهو 
حجة عىل والدهتا له ولو كانت شهادة القابلة ثبت نسبه منها أيضا، وورثها مرياث 
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يكون  أن  جلواز  واملرأة؛  الرجل  بني  الزوجية  ثبوت  ذلك  عىل  يرتتب  وال  االبن، 
الوطء بشبهة كام عزاه صاحب البحر إىل غاية البيان، ومن ثم ال ترثه مرياث زوجة 
يف هذه احلالة، وإذ ورث الولد كال منهام بوصفه ابنا وإن مل تشهد هلا القابلة صح 
التوارث  فينفذ عليها وجيري  فيه عىل نفسها دون غريها،  به؛ ألن اإللزام  إقرارها 
بينها وبينه إذا مل يكن هلا وارث معروف، وال يقىض بنسبه منها؛ ألنه ال يثبت بدون 
حجة أدناها شهادة القابلة، هذا بالنسبة لنسب الولد، وأما بالنسبة ملبلغ التعويض 
فإنه ال يعترب تركة عنه تقسم بني ورثته قسمة املرياث؛ ألن الرتكة هي املال الذي 
له إال بعد  يتقرر  إليه مل  املشار  التعويض  يكون مملوكا للمتوىف حني وفاته، ومبلغ 
يف  الولد  خيص  ما  وأما  عنه،  تركة  رشعا  يعترب  فال  املدنية،  املحكمة  بحكم  وفاته 
يعرتفون  املدعني ال  نظرا ألن  القضية  تثر يف  مل  املسألة  أن هذه  فالظاهر  التعويض 
التعويض،  مبلغ  يف  ألدخلته  ابن  املتوىف  أن  املحكمة  وعرفت  أثريت  ولو  بالولد، 
ولبينت نصيبه فيه ونصيب غريه، ومع ذلك فيمكن االطالع عىل احلكم ومعرفة 
أسبابه، فإن ظهر منها أهنا عوضت املدعني عام كان ينفقه عليهم أخوهم قبل وفاته، 
وقدرت أن هذا املورد قد انقطع وقررت التعويض باملبلغ الذي ذكرته يف حكمها، 
الذي  املبلغ  كان  إذا  أما  املحكمة،  حكمت  كام  هلم  مستحقا  يكون  املبلغ  هذا  فإن 
حكمت به لتعويض ورثته بصفتهم ورثة فهنا يكون البحث عن االبن ورضورة 
إدخاله يف النزاع؛ ليأخذ نصيبه يف التعويض بعد إثبات بنوته له، وأنه كان معه وكان 

يقوم باإلنفاق عليه.

J
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��ر ����ث
أ
ر�ت ا  �ب�ع���ث

ت
� �ل��ط�لا �ل و�ل�د �ب�ع�د ا �ب�����ل��ب ط�ل��ب

املبـــــادئ
1- والدة الولد بعد عرشة أشهر من الطالق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء عدهتا 

رشعا يثبت نسبه من املطلق ولو نفاه.
2- النف�ي بع�د البينونة ال قيم�ة له، ألهنا بالط�الق البائن ص�ارت كاألجنبية عنه، 

ورشط اللعان قيام الزوجية، فال يثبت اللعان بقذفها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 930 سنة 1958 املتضمن أن السائلة طلقت 
بأهنا  الطالق  وقت  واعرتفت   1957 سنة  مايو   13 بتاريخ  ح.  ع.  م.  زوجها  من 
غري حامل، ثم شعرت باحلمل، وأرسلت ملطلقها بعد مخسني يوما تلغرافا أخربته 
فيه بأهنا حامل، وبتاريخ 13 مارس سنة 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش 
صحة الدقي، وكان وضع احلمل بعد عرشة أشهر من تاريخ الطالق، وقد أخربته 
عند الوالدة بوضع محلها، فأرسل هلا إعالنا عىل يد حمرض أنكر فيه الولد وقال أنه 
ال.  أم  مطلقها  من  الولد  هذا  نسب  يثبت  كان  إذا  عام  السائلة  وطلبت  ابنه.  ليس 
وقدمت إشهاد الطالق املتضمن طالقها منه طالقا أول بائنا عىل الرباءة، كام قدمت 

شهادة ميالد الطفل ومها بالتاريخ املشار إليه.

اجلواب
قبل  به  معموال  كان  الذي  احلنفية  مذهب  يف  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن املطلقة بائنا بينونة صغرى أو كربى إذا مل 
تقر بانقضاء عدهتا وولدت ولدا ألقل من سنتني من تاريخ الطالق يثبت نسبه من 

* فتوى رقم: 321 سجل: 83 بتاريخ: 3/ 4/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 315 -

مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدهتا بعد الطالق، فإنه ال يثبت نسبه من مطلقها إال 
إذا جاءت به ألقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ونص فيه أيضا 
عىل أن املطلقة بائنا إذا ثبت والدهتا بالبينة الرشعية يثبت نسب املولود إذا وضعته 
بقذفها،  اللعان  يثبت  فال  كاألجنبية  املبانة  املطلق؛ ألن  نفاه  ولو  املذكورة  املدة  يف 
بالباطل،  األحكام  هذه  واستغلت  اخللق  وسوء  الذمم  فساد  الناس  بني  شاع  وملا 
فادعي نسب أوالد غري رشعيني رأى املرشع بعد أخذ رأي األطباء يف أقى مدة 
أقى  أن:  عىل  نصت  التي  املذكور   25 القانون  من   15 املادة  استصدار  احلمل 
النادرة، ومنع  أيامها 365 يوما؛ لتشمل مجيع األحوال  مدة احلمل هي سنة عدد 
القضاة عند اإلنكار من سامع دعوى نسب ولد ملطلقة أتت به ألكثر من هذه املدة 
من وقت الطالق، بناء عىل ما لويل األمر رشعا من احلق يف منع قضاته من سامع 
السائلة قد ذكرت  التزوير واالحتيال، وملا كانت  التي يشاع فيها  بعض الدعاوى 
بانقضاء  تقر  ومل  البائن  الطالق  تاريخ  من  أشهر  عرشة  بعد  مولودها  ولدت  أهنا 
قبل  لوالدهتا  رشعا؛  مطلقها  من  املولود  نسب  ثبت  والدهتا  ثبت  إذا  فإنه  العدة، 
سنتني من وقت الطالق ولو نفاه الزوج ملا ذكرنا، كام تسمع دعواها قانونا بإثبات 
نسب املولود من مطلقها لوالدهتا قبل ميض 365 يوما من تاريخ الطالق. وهبذا 

علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J



- 316 -

�ل���ب�����ل��ب �ل ���عرو��ب ا �ل��ط�ل��ب �ت ا
�ت���ب�ب

املبـــــادئ
1- م�ن املق�رر رشع�ا أنه يلزم لصح�ة اإلقرار بالبن�وة املرتتب عليه ثبوت النس�ب 
رشعا  أن يكون الولد ذكرا كان أو أنثى جمهول النس�ب ال يعرف له أب، وأن يولد 
مثل�ه ملثل املقر به، وأن يصدق الولد املق�ر يف إقراره إن كان مميزا وإن كان صغريا ال 

يميز ال يشرتط تصديقه.
2- إذا ادعي نس�ب ملعروف النس�ب ال يرتتب عىل الدعوى رشعا وقانونا أي حق 
من احلقوق املقررة بني الوالدين واألوالد فقها وقانونا، وال جيري بينهام التوارث.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1113 سنة 1958 أن السائلة تسلمت بواسطة 
مركز زفتى بنتا تسمى ز. ع. ف. من والدها املقيم بكفر هالل مركز السنطة، والذي 
كان يرتكها ضائعة بالشوارع عرضة للموت واهلالك ويف حالة بؤس وشقاء، وقد 
سهرت عىل العناية هبا حتى حتسنت حالتها جدا وصارت يف صحة جيدة وبلغت 
من العمر اآلن الثالثة، ويريد زوجها أن يكتب هلا بعض أمالكه أو يتنازل هلا عن 
بعض أمواله عىل أن تكون بنتا رشعية لنا يف مجيع احلقوق ونخشى منازعة إخوهتا له 
فيها وحيصل ما ال حتمد عقباه. وطلبت بيان ما يلزمها عمله حتى تكون هذه البنت 

بنتا هلام ال سلطان ألحد عليها.

اجلواب
إن من الرشوط التي تلزم رشعا لصحة اإلقرار بالبنوة املرتتب عليه بثبوت 
له أب،  النسب ال يعرف  أنثى جمهول  أو  الولد ذكرا كان  أن يكون  النسب رشعا 

* فتوى رقم: 353 سجل: 83 بتاريخ: 14/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وأن يولد مثله ملثل املقر به، وأن يصدق الولد املقر يف إقراره إن كان مميزا، وإن كان 
صغريا ال يميز ال يشرتط تصديقه فإذا كان الطفل املدعى نسبه معروف النسب فإنه 
ال يصح اإلقرار بنسبه لغري والده املعروف، وال يثبت نسبه من غريه، ومن ثم ال جيوز 
رشعا للسائلة وزوجها أن يدعيا نسب هذه البنت ما دام هلا أب معروف، ولو ادعيا 
نسبها ال يرتتب عىل دعوامها رشعا وقانونا أي حق من احلقوق املقررة بني الوالدين 
واألوالد فقها وقانونا، وال جيري بينهام التوارث، وهذا ال يمنع السائلة وزوجها إذا 
كانت لدهيام الرغبة الصادقة حيز هذه البنت أن يستمرا يف تربيتها والعناية هبا وأن 
البيع أو اهلبة أو الوصية أو بأي طريق من طرق التمليك املعتربة  يملِّكاها بطريق 
قانونا ما يرغبان يف متليكها إياه ويريان فيه ضامن مستقبلها واإلحسان إليها. واهلل 

املوفق إىل خري العمل. واهلل أعلم.
J
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��ت��ط
�ت �ل�ل��ت

ح��ك�م �ت���ب�ب
املبـــــادئ

1- لصحة اإلقرار بالبنوة ثالثة رشوط وهي: أن يكون الولد املقر له جمهول النسب 
ال يعرف له أب، وأن يكون بحيث يولد مثله ملثل املقر، وأن يصدق املقر له املقر يف 

إقراره إن كان الولد املقر له أهال للتمييز.
2- يرتت�ب للمق�ر له بالنس�ب عىل املقر مجيع احلق�وق التي لالبن ع�ىل أبيه رشعا، 

وهذا قضاء، أما ديانة فإن املقر يكون آثام إن كان كاذبا.
3- التبني بمعنى كفالة من ال عائل له من الصغار وتربيته وإصالح ش�أنه وإعطائه 
شيئا من مال كافله جائز رشعا، وال يرتتب له عىل متبنيه من حقوق األبناء األصليني 

عىل آبائهم احلقيقيني يشء.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2054 سنة 1958 أن رجال عثر عىل لقيط يف 
أحد الشوارع، ويريد أن يتبناه ويقيده باسمه يف دفرت املواليد، ويرسي عليه ما يرسي 

عىل االبن احلقيقي الذي هو من صلبه. وسأل عن احلكم.

اجلواب
إن الفقهاء اشرتطوا يف صحة اإلقرار بالبنوة ثالثة رشوط وهي: أن يكون 
ملثل  مثله  يولد  بحيث  يكون  وأن  أب،  له  يعرف  ال  النسب  جمهول  له  املقر  الولد 
املقر، وأن يصدق املقر له املقر يف إقراره إن كان الولد املقر له أهال للتمييز، فإن كان 
صح  الثالثة  الرشوط  هذه  توافرت  فمتى  فقط،  األولني  بالرشطني  اكتفي  صغريا 
اإلقرار بالبنوة، وترتب له عىل املقر مجيع احلقوق التي لالبن عىل أبيه رشعا، وهذا 

* فتوى رقم: 106 سجل: 88 بتاريخ: 25/ 10/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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هو حكم القضاء، أما يف الديانة فإن املقر يكون آثام إذا ادعى بنوة ولد يعلم أنه ليس 
ابنا له؛ ألنه بذلك يدخل عىل ورثته أجنبيا ال يمت له بصلة القربى ليضارر ورثته 
ويقاسمهم تركته بغري حق، هذا وأما التبني بمعنى كفالة من ال عائل له من الصغار 
وتربيته وإصالح شأنه وإعطائه شيئا من مال كافله فذلك جائز رشعا، بل ويندب 
إليه حمافظة عىل نفوس هؤالء الضعفاء، ولكن ال يصري املتبنى هبذا املعنى ابنا ملن 
توىل شأنه، وال ترتتب له عليه حقوق األبناء األصليني عىل آبائهم احلقيقيني. واهلل 

أعلم.

J
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�� �ث�ا
آ
�ت وا

�لل�ت���ب�ب ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- م�ن أس�باب اإلرث البنوة احلقيقية بأن يكون االب�ن مولودا للمتوىف من فراش 
صحيح معرتف به، أو يكون املتوىف قد أقر ببنوته قبل وفاته، وكان الظاهر ال يكذبه 

يف هذا اإلقرار.
2-ال تثب�ت البن�وة باإلقرار إذا رصح املقر بأنه يتخ�ذه ولدا وليس بولد حقيقي له، 
أو رصح بأنه ابنه من الزنا، وال ترتتب للمتبنى حقوق رشعية عىل املتبني، وال يرث 

من تبناه.
3-إذا كان م�ن تبن�ى الولد أو البنت قد أقر ببنوة من تبناه إقرارا صحيحا مس�توفيا 
لرشوطه قبل وفاته كان من أقر ببنوته ابنا حقيقيا له، ويرتتب عىل هذا اإلقرار إرث 

املقر له للمقر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 2668 سنة 1958 الذي يطلب فيه السائل 
بنتا، وهل يكون هلم  أو  ابنا  األثرياء  تبنى أحد  إذا  فيام  اإلفادة عن احلكم الرشعي 

حقوق رشعية يف تركة األب أو األم؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن من أسباب اإلرث البنوة احلقيقية بأن يكون االبن 
مولودا للمتوىف من فراش صحيح معرتف به، أو يكون املتوىف قد أقر ببنوته قبل 
وفاته، وكان الظاهر ال يكذبه يف هذا اإلقرار بأن كان املقر له صغريا ليس من أهل 
له كبريا فيشرتط  املقر  إذا كان  أما  النسب، ويولد مثله ملثله رشعا،  التمييز جمهول 

* فتوى رقم: 163 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 2/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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البنوة  مع إقرار املتوىف له بالبنوة تصديق املقر له للمقر يف هذا اإلقرار، وال تثبت 
باإلقرار إذا رصح املقر بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي له، أو رصح بأنه ابنه من 
الزنا، فإذا كان من تبنى الولد أو البنت قد أقر ببنوة من تبناه إقرارا صحيحا مستوفيا 
لرشوطه قبل وفاته كان من أقر ببنوته ابنا حقيقيا له، ويرتتب عىل هذا اإلقرار إرث 
املقر له للمقر، أما إذا كان من تبناه مل يقر ببنوته أو رصح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد 
حقيقي فال يكون املتبنى ابنا حقيقيا، وال ترتتب للمتبنى حقوق رشعية عىل املتبني، 

وال يرث من تبناه. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت �ب�����ل��ب �ا �لث�ب �ت اأ
اع ��ب �برب

املبـــــادئ
1 - يثبت املرياث بإثبات النسب رشعا.

2- إذا حصل نزاع يف نس�بة الورثة للميت أو يف الدليل املقدم منهام إلثبات النس�ب 
فيجب رفع األمر إىل القضاء ليفصل يف النزاع بحكم ملزم.

الســـــؤال
أن رجال تويف  املتضمن  برقم 461 سنة 1965  املقيد  السؤال  اطلعنا عىل 
سنة 1922 عن أوالد ذكورا وإناثا، وقد قاموا بعمل إشهاد رشعي بوفاة والدهم 
اثنان ذكر وأنثى إىل املحكمة  املادة تقدم  وإثبات ورثته الرشعيني، وأثناء السري يف 
وقاال إهنام ولدا املتوىف، وقدما لإلثبات شهاديت ميالدمها عىل أهنام من سيدة أخرى 
كان املتوىف يعارشها حال حياته وليس لدهيام وثيقة رشعية وال يعلم الورثة عن ذلك 
شيئا، وأنكروا نسبة الولدين املذكورين إىل مورثهم. وطلب السائل بيان ما إذا كان 

للولدين املذكورين حق يف مرياث املتوىف املذكور، وهل يكونان من أوالده؟

اجلواب
إذا قدم الولدان اللذان يدعيان أهنام ولدا املتوىف ما يثبت نسبهام منه رشعا 
لألوالد  التي  احلقوق  سائر  هلام  وكانت  األوالد  مرياث  منه  ويرثان  ولديه  كانا 
الرشعيني ثابتي النسب، وإذا حصل نزاع يف نسبتهام إىل امليت أو يف الدليل املقدم 
منهام إلثبات النسب فيجب رفع األمر إىل القضاء ليفصل يف النزاع بحكم ملزم. 

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

1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /8 * فتوى رقم: 331 سجل: 100 بتاريخ: 12/ 
هريدي.
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��ر ����ث
أ
��ت�ل ����ب �����ل��ت��ت ا

أ
ح��ك�م �ب�����ل��ب ����ب و�ل�د ل�

املبـــــادئ
1- أقل مدة لثبوت نسب احلمل ستة أشهر من تاريخ العقد.

2- والدة الول�د ألقل من س�تة أش�هر من تاري�خ الزواج مانع من ثبوت نس�به من 
الزوج.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1968 سنة   795 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بتاريخ  بوثيقة زواج رسمية، وطلقها   1964  /4 بتاريخ 13/  ثيب  بامرأة  تزوج 
بتاريخ  طفال  ولدت  ثم  ح.،  أ.  م.  يدعى  ملن  زوًجا  قبله  وكانت   ،1964 /5 /9
وضع  حتى  الزوجية  مدة  وباحتساب  منه  غفلة  باسمه  وقيدته   1964  /9  /24

محلها كانت أقل من ستة أشهر. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.
اجلواب

املنصوص عليه رشًعا أن أقل مدة احلمل ستة أشهر لقوله تعاىل: }وََحۡلُُهۥ 
{ ]لقامن:  َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشۡهًرا{ ]األحقاف: 15[، ثم قال: }َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ
14[، فتبقى للحمل ستة أشهر، وأنه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد ألقل من 

فال  النكاح  احلمل سابق عىل  منه؛ ألن  نسبه  يثبت  مل  تزوجها  يوم  منذ  أشهر  ستة 
يكون منه، ويف حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهي ثيب ثم وضعت محلها 
من  املولود  هذا  نسب  يثبت  فال  ذلك  وعىل  أشهر،  ستة  من  بأقل  هبا  زواجه  بعد 
السائل. هذا وأما بحث إحلاق نسب هذا الطفل من مطلقها األول أو غريه فليس 
عن  اجلواب  يعلم  ذكر  ومما  عنه.  اإلجابة  عىل  يساعد  ما  البيانات  من  السؤال  يف 

السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1969  /1  /4 بتاريخ:   103 سجل:   328 رقم:  فتوى   *

هريدي.
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�ت
�ل�عر��ب وا�ب ا �كرب �ل �ب�ا �ل��ط�ل��ب ح��ك�م �لث�بو�ت �ب�����ل��ب ا

املبـــــادئ
1- عقد الزواج العريف -الذي مل يوثق عىل يد املوظف املختص- هو زواج صحيح 

رشعا متى استوىف أركانه ورشوطه.
2 - يثبت نسب الطفل بالزواج العريف متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد، 

أما إذا ولد ألقل من ذلك فال يثبت نسبه إال إذا أقر الزوج ببنوته له.

الســـــؤال
املؤرخ   3  /301  /73 ملف   5975 رقم  بكتاهبا  اخلارجية  وزارة  طلبت 
األملانية  السفارة  من  الواردة  له  املرافقة  املذكرة  صورة  وعىل   1978  /9  /19
املتضمنة أنه منذ أول سبتمرب سنة 1961 نشأت عالقة زوجية بني مواطن مرصي 
الزواج  التاريخ، وقد سجل هذا  تم يف هذا  لعقد زواج عريف  أملانية وفقا  ومواطنة 
الزواج عن والدة  يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا  األزبكية يف 13  بسجل مدين 

طفل بتاريخ 30/ 12/ 1961. وطلبت السفارة يف ختام مذكرهتا اإلفادة:

أوال: عام إذا كان هذا الزواج يعترب قائام من الناحية القانونية طبقا للقانون 
املرصي ومن أي تاريخ، هل من تاريخ العقد العريف 1/ 9/ 1961 أو من تاريخ 

تسجيله بالسجل املدين 13/ 7/ 1963؟

ثانيا: هل يعترب الطفل املولود بينهام يف 30/ 12/ 1961 ثمرة هذه املعارشة 
طفال رشعيا أو غري رشعي؟

* فتوى رقم: 240 سجل: 105 بتاريخ: 18/ 10/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
بتاريخ  املدين  السجل  تم تسجيله يف  إذا كان قد  العقد  أن هذا  نفيد أوال: 
1961 فإنه يعترب   /9 1963 باعتباره تصادقا عىل زواج مسند إىل 1/   /7  /13
قائام من تاريخ إسناده ال من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا 

يف 13/ 7/ 1963 فإنه يكون قائام من هذا التاريخ.

ثانيا: أن الزواج العريف وهو الذي مل يوثق عىل يد املوظف العمومي املختص 
اإلسالمية  الرشيعة  زواج صحيح رشعا طبقا ألحكام  الزواج هو  بإصدار عقود 
متى استوىف أركانه ورشوطه املنصوص عليها فقها، وأمهها أن يتم بإجياب وقبول 
من طرفيه، وأن حيرضه شاهدان، وأن يكون الزوجان خاليني من املوانع الرشعية، 
ويثبت به نسب الطفل ولو مل يوثق رسميا عىل يد املوظف العمومي املختص متى 
ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العريف. أما إذا ولد ألقل من هذه املدة -كام 
يف احلالة املسؤول عنها- إذ العقد العريف بتاريخ 1/ 9/ 1961 ووالدة الطفل يف 
30/ 12/ 1961 فيكون قد ولد ألربعة أشهر من تاريخ العقد العريف فال يثبت 
نسب هذا الطفل من هذا الزوج؛ لوالدته ألقل من مدة احلمل املقررة رشعا، إال إذا 
أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه برشط أال يقول: إنه من الزنا، وأن يكون هذا 

الولد غري منسوب لرجل آخر.

J
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ر�ع�ت وا�ب ���ث و�ب �ب �ت�ب د �ل�ل��و�لود �ت ا
ء ��ب ��ب��ت�ا � ال�أ ا ��ت د

أ
�ا

املبـــــادئ
1- القان�ون امل�رصي يف مس�ائل األحوال الش�خصية ومنها واقعات النس�ب حيرم 
العالقة غري الزوجية بني الرجل واملرأة وهيدر ثبوت النسب للمولود بسبب عالقة 

الزنا.
2- إذا مل يثبت نسب املولود للوالدين أو لألم وحدها عىل األقل مل ينسب ألرسة ما 

ولكنه مع هذا مواطن له كل احلقوق املكفولة من الدولة.
3- نظ�را لتحري�م العالق�ة غ�ري الزوجي�ة ف�ال توجد مش�كلة أوالد غ�ري رشعيني 

"لقطاء"، بل هم قلة ال متثل مشاكل يف املجتمع املرصي اإلسالمي.
4- إثب�ات النس�ب إىل األب ال خيض�ع ألية قي�ود زمنية، بل ع�ىل العكس فإن نفي 

النسب هو الذي حتوطه القيود واملواقيت ضامنا لثبوت النسب.

الســـــؤال
املؤرخ   137 الرقيم  بكتاهبا  العدل  بوزارة  للترشيع  العامة  اإلدارة  طلبت 
مرشوع  بشأن   1979  /121 برقم  املقيد  له  املرافقة  واألوراق   1979  /3  /24
املبادئ العامة اخلاصة باملساواة بني األشخاص املولودين دون زواج وعدم التمييز 
ضدهم، املرسل من السيد السكرتري العام لألمم املتحدة إىل وزارة اخلارجية املرصية، 

واملطلوب به بيان الرأي الرشعي يف املسائل املطروحة بمرشوع اإلعالن)1).

* فتوى رقم: 253 سجل: 105 بتاريخ: 27/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.

23 / 1978 )1(
مرشوع املبادئ العامة املتعلقة بمساواة األشخاص املولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم

املجلس االقتصادي واالجتامعي:
مذكرة حول قراره رقم 243 بتاريخ 13 مايو 1977

قرر املجلس بأن يرسل إىل احلكومات بمالحظات مرشوع املبادئ العامة املتعلقة بمساواة األشخاص املولودين 
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دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وفحص أوال هذه املبادئ يف أول دورهتا العادية )1978(؛ هبدف اختاذ قرار 
بشأهنا، مع األخذ يف االعتبار املالحظات املتسلمة من عديد من احلكومات.

للسكرتري  وتعليقاهتا  مالحظاهتا  بعد  تقدم  مل  التي  احلكومات  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  ويرجو   -1
العام بشأن موضوع املبادئ العامة اخلاصة بمساواة األشخاص املولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، 

بأن ترسلها يف أقرب وقت ممكن.
2- ويقرر املجلس فحص هذه املبادئ العامة يف أول دورته العادية لعام 1979 هبدف اختاذ قرار بشأهنا عند 

اللزوم.
اجللسة العادية ال�15 يف 5 مايو 1978

مرشوع املبادئ العامة املتعلقة بمساواة األشخاص املولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم
األساسية  احلقوق  جتاه  جديد  بإيامن  تضامنها  أعلنت  قد  العامل  شعوب  أن  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  إنه  حيث 
لإلنسان يف سبيل كرامته وقيمته اإلنسانية ومساواته يف احلقوق، وأيضا املرأة، وأيضا الدول الكبرية والصغرية، 

وأيضا مراعاة التقدم االجتامعي وإنشاء الظروف اجليدة حلياة أفضل يف ظل حرية أوسع.
اإلنسان  حقوق  احرتام  وتشجيع  تنمية  هو  املتحدة  األمم  أهداف  أحد  أن  امليثاق  لنصوص  طبقا  إنه  حيث 

واحلريات األساسية للجميع دون متييز يف أصوهلم أو جنسهم أو اللغة أو الدين.
وحيث إن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن كل إنسان مولود حر ومتساو يف الكرامة واحلقوق، وأن 

كل واحد يستطيع أن يتمسك بكل حقوقه وحرياته املوجودة يف اإلعالن دون التمييز بني أحدهم.
حيث إنه نفس مبدأ احلامية االجتامعية لكل طفل مولود أثناء الزواج أو خارج الزواج قد أعلن يف اإلعالن 
الدويل حلقوق اإلنسان يف عام 1979، ويف الفقرة 2 من املادة 25 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومؤيد 
بالفقرة 3 من املادة 10 من املعاهدة اخلاصة بحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واملادة 24 من 

املعاهدة اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية.
وحيث إنه جيب بذل جمهودات بكل الوسائل املمكنة؛ لكي تسمح لكل إنسان االستمتاع بحقوق املساواة غري 

املترصف فيها التي جيوز اقرتاحها.
الزواج، وإن كثريا منهم  يتكون من أشخاص مولودين خارج  العامل  إنه اجلزء األسايس من شعوب  وحيث 
-نتيجة والدهتم- قد أصبحوا ضحايا التمييز القانوين أو االجتامعي املوجه إليهم يف أنفسهم وضد أمهاهتم غري 
املتزوجات، كل هذا يصبح ضد مبادئ املساواة وعدم التمييز التي ذكرت يف ميثاق األمم املتحدة، واالتفاقيات 
العاملية اخلاصة بحقوق اإلنسان، واالتفاقيات العاملية حول إهناء كل أشكال التفرقة العنرصية واإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان وإعالن حقوق الطفل.
هلذه األسباب املبادئ العامة التالية قد أعلنت هبدف إهناء هذا الشكل من التفرقة:

1- كل شخص مولود له احلق يف بنوته ألمه وألبيه الذي جيب أن يعرتف به رشعا.
2- إن واقعة ميالد طفل تقيم بنفسها بنوة الطفل إىل أمه يف مواجهة املرأة التي ولدت الطفل.

3- البنوة األبوية جيوز أن تقام رشعية بطرق خمتلفة، ويشمل هذا: االعرتاف اإلرادي، واالفرتاض القانوين، 
واالعرتاف القضائي، وعملية البحث عن األبوة ال ختضع ألي وقت أو ميعاد.

4- ويفرتض أن الزوج هو األب لكل طفل يولد من زوجته، ومن املدرك أنه ولد أثناء الزواج، وهذا االفرتاض 
ال يمكن إهناؤه إال بقرار قضائي مبني عىل دليل أن الزوج ليس األب.

5- كل شخص ولد من أبوين تزوج أحدمها اآلخر بعد ميالده يعترب ثمرة زواج.
نتيجة زواج أو عىل أثر زواج الحٍق لوالديه -يعترب طفال  نتيجة زواج أو يعترب ميالده  6- كل شخص ولد 
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اجلواب
نفيد أن من أول ما عني به اإلسالم يف بناء املجتمع السليم أن يضمن وجود 
أن  كاملة، ومقرر  ُمُثل  األبوان عىل  يلتقي  وأن  أبوة مرشوعة  من  اإلنساين  الطفل 
هذه املثل الكاملة ال تكون إال يف إطار عقد زواج صحيح، ومن هنا وضع اإلسالم 

رشعيا فيام عدا إلغاء الزواج.
7- عند إقامة البنوة فإن كل شخص مولود خارج الزواج خيضع لالئحة قانونية مساوية لشخص ولد أثناء 

الزواج.
العائلة؛ طبقا  الزواج -حيث أقيمت بنوته جتاه والديه- له احلق يف محل اسم  8- كل شخص مولود خارج 
املولود  البنوة إال من ناحية األم؛ فإن  الزواج، وإذا مل تقم  أثناء  املولودين  بالنسبة لألشخاص  املطبقة  للوائح 
له احلق يف أن حيمل اسم عائلة أمه مضافا إليه عند االقتضاء بطريقة ال تظهر واقعة ميالده أنه مولود خارج 

الزواج.
أو دون  الزواج  أثناء  الطفل مولود  القوة سواء هذا  املولود هلا نفس  التي للشخص  9- احلقوق والواجبات 
زواج، برشط أن تكون بنوته قد أقيمت، ما عدا قرار خمالف للمحكمة يف صالح الطفل املولود دون زواج، 
وسوف متارس السلطة األبوية طبقا للوائح الواجب تطبيقها يف حالة الطفل املولود أثناء الزواج، إذا كانت بنوة 

املعني قد أقيمت جتاه أبويه أو بواسطة أمه فقط إذا كانت بنوته ألبويه مل تقم.
اللوائح  والديه حيدد حسب  بنوته جتاه  أقيمت  قد  تكون  أن  وبعد  زواج  مولود دون  10- مسكن كل طفل 

املطبقة للطفل أثناء الزواج.
إن مل تقم البنوة إال جتاه األم فإن اللوائح اخلاصة تضمن يف كل حالة مسكنا للطفل.

11- وعند إثبات بنوة الطفل فإن كل شخص مولود خارج الزواج يتمتع -فيام خيتص بالنفقة- بنفس احلقوق 
أثناء الزواج، وإن امليالد خارج الزواج يعترب ليس له تأثري عىل نظام أولوية  التي يتمتع هبا الشخص املولود 

الدائنني.
12- عند إقامة البنوة فإن كل شخص مولود دون زواج له نفس حقوق التوريث مثل الشخص املولود أثناء 
الزواج، وإن احلدود القانونية بحرية الترصف بالوصية يضمنان نفس احلامية لألشخاص اآلهلني يف املرياث 

عنه مثل األشخاص املولودين أثناء الزواج.
13- جنسية شخص ما ُولَِد خارج الزواج تتحدد طبقا للقواعد املطبقة لألشخاص املولودين أثناء الزواج.

14- املعلومات الواردة يف سجل املواليد أو سجالت أخرى حتتوي عىل معلومات متعلقة بحالة األشخاص 
مصلحة  هلا  تكون  سلطات  أو  ألشخاص  إال  تسلم  ال  الزواج-  خارج  امليالد  واقعة  تظهر  أن  يمكن  -التي 
قانونية يف هذه املعلومات أو البيانات؛ وذلك بغرض معرفة بنوة امَلْعنِي يف حالة األشخاص املولودين خارج 

الزواج، كل تعيني من شأنه أن يعطي معنًى ُمهينا يستبعد.
15- عندما حيتوي الترشيع القومي عىل نصوص متعلقة بالتبني فإن الطفل املولود خارج الزواج لن خيضع 

ألي حد يميز النصوص املطبقة حول تبني طفل مولود أثناء الزواج، يف احلالتني يكون له نفس النتائج.
والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  احلقوق  بنفس  يتمتع  الزواج  خارج  مولود  شخص  كل   -16
ألي شخص مولود أثناء الزواج، وعىل الدولة أن تقدم مساعدة مادية أو خالفه إىل األطفال املولودين خارج 

الزواج.
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معايري للزواج الصحيح متكينا لألرسة وتثبيتا لدعائم األمان والوفاق بني الزوجني 
ثم بينهام وبني أوالدمها مفصال آثار هذا العقد اهلام يف بناء اإلنسان وتقويم حياته، 
ويف نطاق هذا العقد كانت مواجهة اإلسالم ملسألة نسب الطفل من قبل الوالدة، 
فكان املثال احلق الكامل يف إنجابه من رجل وامرأة يف صلة رشعية ليحمل رسالة 
الدنيا، وال  الناس وليكون سلسلة من الفضائل تصل باإلنسان إىل آخر  اخلري إىل 
يكون كذلك إال إذا ضمنا له العناية والرعاية وبعدنا به عن اإلمهال الذي يؤول به 
إىل الترشد، وال يمكن أن يكون كذلك إال إذا تأكدنا من والدته املولد الذي يراه 
اإلسالم، ومن أجل هذا منع اهلل الزنا وحرمه وسامه فاحشة وساء سبيال، وحتى 
ال يقع الزنا وبالتايل ال يوجد لقطاء يترشدون يف الشوارع وتفتضح هبم العورات 
كله  أجل هذا  األم، من  عنه  تتخىل  وقد  َفَقد األب  الزنا طفال سيئا  ثمرة  ويصبح 
فقد  مرشوع،  زواج  عقد  دون  واملرأة  الرجل  بني  اجلنسية  الصلة  اإلسالم  حرم 
َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيل{  إِنذَُّهۥ َكَن  ٱلّزَِنٰٓۖ  َتۡقَرُبواْ  }َوَل  جاء يف القرآن الكريم: 
]اإلرساء: 32[. وهبذا فقد أراد اإلسالم أن يكون الطفل من زواج رشيف طاهر إمتاما 

للرتابط بني الزوجني يف حياهتام ومحاية هلذه الطفولة من أن هتمل أو تنسى أو ترتك 
للترشد. وميزة اإلسالم يف هذا أنه باعد بني املسلمني وبني خطأ التجربة حني أرسى 
نظام األرسة وحقوق األطفال عىل أسس قويمة قوامها الزواج، وحني حرم الصلة 
تستحق  املجتمع  ضد  جريمة  فاعتربها  -الزنا-  واألنثى  الذكر  بني  املرشوعة  غري 
العقاب الصارم برصف النظر عن كون الزاين متزوجا أو غري متزوج فرض عقوبة 
رادعة عىل مرتكبها، ومع هذا جعل ثبوت هذه اجلريمة قضاء رهينا بقيود صارمة 
حتى ال يساء استغالهلا. ولقد نظم اإلسالم حقوق األوالد املولودين يف ظل عقد 
أال  املطلقة  ألزم  األب  إىل  النسب  يف  حقوقهم  محاية  أجل  ومن  الصحيح  الزواج 
تتزوج بآخر غري مطلقها إال بعد ميض فرتة حمددة من طالقها سامها فرتة عدة، فصان 
بذلك األنساب عن االختالط ومنع من إشاعة الفضائح، ثم فرض العقوبات عىل 
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أن  أن اإلسالم حريص يف ترشيعه عىل  إىل  الباطلة، ونخلص من هذا  االهتامات 
واملرأة،  الرجل  بني  الزواج  عقد  هي  مرشوعة  صلة  نتيجة  اإلنساين  الطفل  يكون 
نسب  ثبوت  الزوجني  بني  اجلنيس  اللقاء  حتقق  مع  العقد  هذا  قيام  عىل  ورتب 
الطفل املولود يف ظل هذا العقد، وكان من القواعد الترشيعية يف هذا الصدد قول 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  »الولد للفراش«. أي أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب 
دون حاجة إىل دليل آخر سوى ثبوت التالقي بني الزوجني مع صالحيتهام اجلنسية 
وأن متيض بني العقد والوالدة أقل مدة احلمل رشعا وهي ستة أشهر، وإذا كانت 
وكانت  الدولة  دين  اإلسالم  أن  قد نصت عىل  املرصي  الدستور  من  الثانية  املادة 
مسائل األحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك حتكمها 
قواعد الرشيعة اإلسالمية عىل الوجه املدون يف املادة 280 من املرسوم بقانون رقم 
78 لسنة 1931 بالئحة ترتيب املحاكم الرشعية كان حتام النظر يف املبادئ الواردة 
يف اإلعالن املشار إليه عىل هدي ويف نطاق تلك القواعد، وملا كان الزنا -الصلة بني 
الرجل واملرأة بغري عقد زواج- حمرما يف الرشيعة اإلسالمية، ومن ثم فقد أهدرت 
نسب الطفل املولود ثمرة لصلة غري زوجية إىل أب وإنام ينسب فقط ألمه التي يثبت 
والدهتا إياه سواء ثبت ذلك بإقرارها أو قضاء بطرق اإلثبات املقررة يف القانون، كام 
أن نسب الطفل ثمرة الزنا ال يثبت لألب إال باعرتافه بنسبه وبرشط أال يرصح بأنه 
ابنه من الزنا؛ ألن الرشيعة ال تقر النسب هبذا الطريق، وعىل ذلك فإن نسب الطفل 
لوالديه اللذين أنجباه يف ظل عقد زواج ثابت نفاذ هلذه القواعد، كام أن نسبة الطفل 
ملن ولدته وثبوته هلا واقعة طبيعية متى ثبتت الوالدة قانونا ترتبت عليها كل اآلثار 
القانونية بالنسبة هلذه األم بغض النظر عن عدم ثبوت نسبة طفلها ألب معني، ثم 
إن البنوة تثبت يف نطاق القانون املرصي -الرشيعة اإلسالمية- باعرتاف األبوين 
إراديا وثبوت النسب قضاء بطرق اإلثبات املقررة قانونا، أما االفرتاض القانوين فال 
يثبت النسب به إال إذا ولد الطفل يف ظل عقد زواج، وبالتطبيق ألحكام الرشيعة 
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ثبوت  بعد  لنفيه  بد  النسب بنص جمرد من األب أو جحوده بل ال  ال ينقض هذا 
الفراش بني الزوجني من حكم القضاء بذلك بناء عىل دليل صحيح غري اإلقرار؛ 
ألن القانون املرصي هبذا االعتبار -الرشيعة اإلسالمية- جيعل النسب من النظام 
العام فال ينقض باجلحود، كام ال يرتد بالرد وال ينفسخ بعد ثبوته، واملراد يف ثبوت 
نسب الطفل الذي يتزوج والداه بعد مولده -بند 5، 6من اإلعالن- عىل اعرتاف 
أو بعده بمدة تقل عن ستة  الزواج  إذا كانت والدته قبل عقد  النسب  األب هبذا 
أشهر؛ ألنه يف هذه األحوال يكون قد ولد قبل نشوء العالقة الرشعية فإذا مل يعرتف 
األب بنسبه ال يلحقه، وعن البند 7 فإنه ال مساواة بني الطفل الرشعي نتيجة عقد 
ليست  إن هذا األخري  إذ  الزواج  إثر عالقة غري  زواج بني والديه وبني طفل ولد 
له أية حقوق قبل غري أمه التي ولدته حتى لو اعرتف به رجل ونسبه إليه مرصحا 
بأنه من الزنا، فإن نسبه ال يلحقه وال يرتتب عىل اعرتافه هذا أية حقوق من نفقة 
جتاه  قضاء  البنوة  ثبتت  وإذا  املقر،  هذا  عائلة  إىل  ينتسب  وال  مرياث  أو  وحضانة 
بل عىل أساس  الزنا،  القانون عىل غري أساس  املقررة يف  الطفل -بالطرق  والدي 
عقد الزواج- ثبت نسبه إليهام، وكان هلذا الطفل كل احلقوق املقررة للطفل املولود 
الطفل  ثبوت نسب  بأنه يف حال عدم  القول  تقدم  ثمرة عقد زواج واقعي، ولقد 
ألب فإنه ينسب ألمه وحيمل اسمها واسم أرسهتا، وله عليها كل احلقوق من نفقة 
وحضانة ويرثهم ويرثونه هبذا االعتبار، ويقر القانون ما جاء يف ختام البند 8 خلو 
واقعة امليالد من أن الطفل مولود خارج الزواج، وال يامرس الرجل أي سلطة أو 
حق عىل طفل مل يثمره من زواج حقيقة أو اعتبارا بإحلاقه بنسبه حتى لو كان هذا 
إليها،  املشار  الرشعية  األحكام  نطاق  يف  يتم  مل  إليه  النسب  دام  ما  معروفا  األب 
ومسكن الطفل الثابت النسب مكفول قانونا عىل أبيه، ويف حال ثبوت النسب من 
األم فقط تكون هي امللزمة قانونا بإسكانه واحلال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها 
بام يف ذلك ما يلزمه من دواء وعالج ومرصوفات تعليم وكل أوجه الرعاية التي 
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فإن  باألم  أو  بالوالدين  النسب  ثبوت  عدم  حال  يف  أما  وحياته،  تربيته  تستلزمها 
الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط يف مؤسساهتا، كام ال يقر القانون املرصي 
توريث املولود من غري زواج إال من والدته وأرسهتا، فلام مل يثبت النسب صحيحا 

لألب فال إرث بينه وبني هذا الطفل.

أما الترصف بالوصية فهي جائزة يف حدود ثلث األموال التي تركها املويص 
املورث بعد سداد ما قد يكون عليه من ديون، وال يشرتط لصحة الوصية ثبوت 

النسب بل للمويص أن يعقد ترصفه بالوصية ألي إنسان.

النسب  لثبوت  تابع  أمر  بالوالدة  اكتساهبا  فإن  اجلنسية  خصوص  ويف 
تقوم  والدولة  املرصي،  اجلنسية  قانون  يف  املبني  الوجه  عىل  فقط  ألمه  أو  لوالديه 
برعاية األطفال املولودين دون عقد زواج -اللقطاء- وتلحقهم بأرس بديلة تتكفل 
برتبيتهم حتى ينشؤوا نشأة أرسية، غري أن الرشيعة اإلسالمية مع هذا ال تقر التبني 
ۡبَنآَءُكۡمۚ 

َ
أ ۡدِعَيآَءُكۡم 

َ
أ َجَعَل  َوَما   ...{ تعاىل:  اهلل  قول  هذا  وأساس  وحترمه 

 ٤ بِيَل  ٱلسذَّ َيۡهِدي  َوُهَو  ٱۡلَقذَّ  َيُقوُل   ُ َوٱللذَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ 
َ
بِأ قَۡولُُكم  َذٰلُِكۡم 

ذَّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف  ِۚ فَإِن ل ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

ٱدّلِيِن َوَمَوِٰلُكۡم...{ ]األحزاب: 4، 5 [. فال تبني يف مرص، وإنام يصبح من مل يثبت 
نسبه مواطنا له كل احلقوق املقررة قانونا للمواطنني فيام عدا العالقة األرسية التي 

تتبع ثبوت النسب.

وخالصة ما تقدم أن القانون املرصي يف مسائل األحوال الشخصية ومنها 
واقعات النسب حيرم العالقة غري الزوجية بني الرجل واملرأة، وهيدر ثبوت النسب 
للمولود يف عالقة الزنا، وإذا مل يثبت نسب هذا املولود للوالدين أو لألم وحدها عىل 
األقل مل ينسب ألرسة ما، ولكنه مع هذا مواطن ترعاه الدولة وتكفل حياته وتربيته 
وتعليمه، كام أن حقوقه األساسية مكفولة، وأنه نظرا لتحريم العالقة غري الزوجية 
فإنه ال توجد يف مرص مشكلة األوالد غري الرشعيني -اللقطاء- بل هم قلة ال متثل 
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خيضع  ال  األب  إىل  النسب  إثبات  إن  ثم  اإلسالمي،  املرصي  املجتمع  يف  مشاكل 
ألية قيود زمنية بل عىل العكس فإن نفي النسب هو الذي حتوطه القيود واملواقيت 
ضامنا لثبوت النسب ووفاقا ملا سبق تفصيله، ونزوال عىل قواعد القانون املستمد 
ثبوتا ونفيا وآثار كل  النسب  من أحكام الرشيعة اإلسالمية والتي حتكم واقعات 
ذلك فإنه يتحفظ عىل البنود رقم 5، 6، 7، 12 من ترمجة اإلعالن املعنون »مرشوع 
املبادئ العامة اخلاصة باملساواة بني األشخاص املولودين دون زواج وعدم التمييز 
ضدهم« أما باقي بنود هذا اإلعالن فإهنا ال تتعارض مع قانون األحوال الشخصية 

-الرشيعة اإلسالمية- يف مجهورية مرص العربية.

J
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املبـــــادئ
1 - التبني حمرم بنص قاطع من القرآن الكريم واإلقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا 

برشوطه.
2 - النسب يف اإلسالم من حقوق اهلل تعاىل التي تقابل التعبري القانوين اآلن )النظام 

العام(.
3 - القانون املرصي لألحوال الشخصية ال جييز التبني وال يقره ويعتربه منعدما إذا 

صدر من شخص حتكمه قواعده.

الســـــؤال
طلبت وزارة العدل مكتب الوزير بكتاهبا املقيد برقم 383/ 1979 املرفق 
به الصورة الضوئية لكتاب اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية رقم 13209 ملف 
180/ 301/ 1 املؤرخ 28/ 11/ 1979 املتضمن أن السفارة املرصية يف بون قد 
طلبت بكتاهبا املحرر يف 16/ 11/ 1979 رقم 452 موافاهتا بالرأي نحو موقف 
القانون املرصي من تبني مواطن مرصي مسلم لشخص بالغ أملاين هو يف احلقيقة 
ابن لزوجته من زواج سابق، ويف حالة إمكان ذلك نرجو اإلفادة باإلجراءات التي 

يمكن اتباعها.

اجلواب
جمهول  أو  النسب  معروف  شخص  استلحاق  بمعنى  التبني  أن  نفيد 
حال  له  ولدا  يتخذه  بأنه  األخري  هذا  من  الترصيح  مع  ملحقه  إىل  ونسبته  النسب 

* فتوى رقم: 266 سجل: 105 بتاريخ: 20/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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التبني هبذا املعنى أمر حمرم يف اإلسالم ثبت حتريمه  أنه ليس بولد له حقيقة، وأن 
ۡدِعَيآَءُكۡم 

َ
وإبطاله بقول اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم: }... َوَما َجَعَل أ

بِيَل  ُ َيُقوُل ٱۡلَقذَّ َوُهَو َيۡهِدي ٱلسذَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللذَّ
َ
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

َ
أ

ذَّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم  ِۚ فَإِن ل ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
٤ ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

ِف ٱدّلِيِن َوَمَوِٰلُكۡم...{ ]األحزاب: 4، 5 [ ، والتبني غري اإلقرار بالنسب؛ إذ إن 
املقر يعرتف ببنوة ولد خملوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية، 

ولكي يقع اإلقرار بالنسب صحيحا يتعني توافر رشوط هي:

1- أن يكون الولد -ذكرا كان أو أنثى- جمهول النسب ال يعرف له أب، 
فإن كان معلوم النسب فال يصح اإلقرار به.

2- أن يكون من املمكن أن يولد مثل هذا للمقر، فلو كانت سن املقر ثالثني 
سنة مثال وسن املقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسري كان كذب اإلقرار ظاهرا 

فال يثبت به النسب.

التعبري  حيسن  مميزا  كان  إذا  بالنسب  إقراره  يف  املقر  الولد  يصدق  أن   -3
عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فال يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد ال حيسن 
التعبري عن نفسه فإنه يكفي إقرار املقر لثبوت النسب مع مراعاة الرشطني السابقني، 
وخالصة ما تقدم أن التبني حمرم بنص قاطع يف القرآن الكريم وهو املصدر األول 
لألحكام الرشعية اإلسالمية، وأن اإلقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا بالرشوط 
املوضحة، وينبغي التفرقة بني التبني وبني اإلقرار بالنسب حتى ال خيتلط أمرمها، 
والفرق بينهام واضح من حتديد كل منهام عىل الوجه السابق بيانه؛ إذ إن التبني ادعاء 
نسب ال وجود له يف الواقع، أما اإلقرار بالنسب فهو ادعاء نسب واقع فعال لكنه غري 
ثابت بمراعاة تلك الرشوط، وإذا كان ما تقدم وكان النسب يف اإلسالم من حقوق 
اهلل تعاىل التي تقابل التعبري القانوين اآلن »النظام العام«، وكانت مسائله ومنها التبني 
حمكومة بالقواعد املبينة يف املادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية باملرسوم 
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بقانون رقم 78 لسنة 1931 واملادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 
وهي أرجح األقوال يف فقه مذهب أيب حنيفة، وكان فقه هذا املذهب باإلضافة إىل 
فقه مجيع املذاهب اإلسالمية حيرم التبني نفاذا لقول اهلل سبحانه يف القرآن الكريم 
اآليتان 4، 5 من سورة األحزاب، وكانت الواقعة املسؤول عنها يف كتاب السفارة 
املرصية يف بون واقعة التبني من املرصي املسلم فإهنا تكون غري صحيحة يف نطاق 
القانون املرصي لألحوال الشخصية، ويقع التبني منعدما ال ترتتب عليه آية آثار، 
كام أنه ال يصح هلذا املرصي اإلقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه؛ ألنه معروف 
النسب فعال باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف األب، ومن ثم فلم 
القانون املرصي  فإن  ملا كان ذلك  الذكر،  الرشوط سالفة  بنسبه  اإلقرار  تتوافر يف 
لألحوال الشخصية ال جييز التبني وال يقره، ويعتربه منعدما إذا صدر من شخص 

حتكمه قواعده ومن أصدق من اهلل قيال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ع��ت��ت�ب �ل���ث ��تر ا
ل عب �ا ط�ل��ب

أ
ح��ك�م ال�

املبـــــادئ
1 - القانون العام الذي حيكم مسائل النسب ومنها اإلقرار به هو الرشيعة اإلسالمية 

طبقا ألرجح األقوال يف مذهب أيب حنيفة.
2 - يثبت النس�ب باإلقرار متى حتققت رشوطه ويكتس�ب املقر له بالنسب جنسية 

أبيه.
3 - قواع�د الفق�ه احلنفي املعمول ب�ه ال توجب عىل املقر بالنس�ب بيان وجه ثبوته 

وسببه، وهل هو من نكاح أو من سفاح.

الســـــؤال
هـ  ع   /120  /152  /1 م   3 بكتاهبا  الوزير  مكتب  العدل  وزارة  طلبت 
إىل  هولندا  سفارة  مذكرة  ومنها  له  املرافقة  واألوراق   1980  /1  /22 يف  املحرر 
حكم  عن  السفارة  تتساءل  ومنها   1979  /12  /24 يف  املرصية  اخلارجية  وزارة 
القانون املرصي يف خصوص االعرتاف باألطفال املولودين خارج مراسم الزواج 
-غري رشعيني-؛ ألن املعلومات القانونية لدهيا يف هذا املوضوع أن القانون املرصي 
اإلسالمي ال يعرف أي شكل من االعرتاف برشعية األطفال، كام جاء ذلك يف فقه 
املادة  بمراجعة  أنه  مع   1971 سنة  يناير  بتاريخ  أملانيا  يف  ستاجتارت  جربتش  الند 
350 من القانون املرصي اخلاص باألحوال الشخصية طبقا للمذهب احلنفي يكون 
االعرتاف طبقا هلذه املادة بنسب الطفل بالنسبة للرجل جُمْديا متاما، وانتهت مذكرة 
سفارة هولندا إىل طلب تأكيد املوقف القانوين العرتاف رجل بنسبة طفل إليه وأثر 

ذلك عىل جنسية الطفل إذا كان األب املعرتف بالنسب مرصي اجلنسية.

* فتوى رقم: 269 سجل: 105 بتاريخ: 26/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
ببنوة  إقرار رجل  النسب ومنها  الذي حيكم مسائل  العام  القانون  نفيد أن 
طفل هو أحكام الرشيعة اإلسالمية ممثلة يف أرجح األقوال يف فقه مذهب اإلمام 
أن  باعتبار  مرص  أخرى يف  ديانة  أي  لقواعد  الشأن  هذا  يرجع يف  وال  حنيفة،  أيب 
النسب يف اإلسالم من حقوق اهلل تعاىل املقابلة الصطالح »النظام العام« الذي ال 
جتوز خمالفته، وذلك هو ما تقيض به املادة 280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية 
باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 واملادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 
ببنوة  الرجل  بإقرار  النسب  يثبت  بأن  تقيض  املذهب  هذا  فقه  ونصوص   ،1955
طفل جمهول النسب إن مل يكذبه العقل أو العادة ومل يرصح املقر بأن الولد املقر بنسبه 
-ذكرا كان أو أنثى- ولده من الزنا، وصدقه املقر له يف ذلك، متى كان وقت اإلقرار 
من أهل التصديق بأن كان عىل األقل مميزا -سن التمييز سبع سنوات فأكثر- فإذا 
مل يكن املقر له مميزا ثبت النسب من املقر متى استوفيت تلك الرشوط دون التوقف 
عىل موافقة املقر له. وهذا هو ما جاء بنص املادة 350/ 1 من األحكام الرشعية 
السفارة حيث قد جرت عبارة هذا  إليها يف مذكرة  املشار  الشخصية  يف األحوال 
يولد  السن بحيث  النسب وكان يف  ببنوة غالم جمهول  أقر رجل  »إذا  بأنه:  النص 
مثله ملثله وصدقه الغالم إن كان مميزا يعرب عن نفسه أو مل يصدقه يثبت نسبه منه ولو 
أقر ببنوته يف مرضه، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غريه من ورثة املقر ولو جحدوا 
املقر  يكون  أن  أيضا  ويشرتط  هذا  جحده«.  وإن  املقر  أيب  من  أيضا  ويرث  نسبه، 
الفقه احلنفي املعمول  املعتوه واملجنون. وقواعد  بالغا عاقال فال يقبل اإلقرار من 
به قضاء يف منازعات النسب ال توجب عىل املقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، 
بأن  املقر  إذا رصح  وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح، ولكن -كام تقدم- 
املقر  الطفل  ينشأ  اإلقرار حتى ال  النسب هبذا  يثبت  الزنا ال  هبا  املقر  البنوة  سبب 
بنسبه يف مستقبل حياته مصحوبا بأنه ولد من زنا أو غري رشعي، وألن البنوة نعمة 
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وال تنال النعمة باملحرم رشعا إعامال لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  »الولد للفراش وللعاهر 
ملا  الزوجية،  باملعارشة  املقرتن  الزواج الصحيح  بالفراش عقد  احلجر«. واملقصود 
كان ذلك يكون اعرتاف رجل بنسب طفل إليه مقبوال ومثبتا لنسبه بالرشوط سالفة 
البيان واملنوه هبا إمجاال يف نص املادة 350/ 1 من األحكام الرشعية املسؤول عنها 
بمذكرة سفارة هولندا، وإذا صدر اإلقرار بالنسب بتلك الرشوط من أب مرصي 
اجلنسية اكتسب الطفل املقر بنسبه اجلنسية املرصية وفقا ألحكام القانون رقم 26 
أ. واهلل  ثالثا  ثانيا، وفقرة  املادة األوىل فقرة-  لسنة 1975 بشأن اجلنسية املرصية. 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م ��س�لا �ت ال�أ
�ت ��ب

�لل�ت���ب�ب ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1 - التبني استلحاق شخص معروف النسب بغري أبيه أو جمهول النسب مع ترصيح 
املتبن�ي بأن�ه ليس ولدا حقيقي�ا له، وقد أبطله اإلس�الم، وهو غري اإلقرار بالنس�ب 

الذي استوىف رشوطه الرشعية.
2 - التبني ال ترتتب عليه آثار رشعية وال قانونية.

3 - يمكن للمتبني اإلنفاق عىل الصغري أو اهلبة أو اإليصاء له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 384 سنة 1978 املتضمن أن السائل تبنى 
عمره  من  العارشة  من  يقرب  وأصبح  الطفل  وكرب  والدته  منذ  زوجته  شقيق  ابن 
وأنه يرغب يف تسمية الطفل باسمه، وأن والدي الطفل ال يامنعان يف ذلك. وطلب 

السائل اإلفادة عام إذا كان هذا العمل جائزا رشعا أو ال.

اجلواب
استلحاق  أو  أبيه،  غري  إىل  النسب  معروف  شخص  استلحاق  هو  التبني 
التبني  هذا  له،  حقيقي  بولد  وليس  ولدا  يتخذه  بأنه  الترصيح  مع  النسب  جمهول 
كان معروفا يف اجلاهلية فلام جاء اإلسالم أبطله وقىض عليه، ويف ذلك يقول اهلل 
َذٰلُِكۡم  ۡبَنآَءُكۡمۚ 

َ
أ ۡدِعَيآَءُكۡم 

َ
أ َجَعَل  }َوَما  العزيز:  كتابه  سبحانه وتعاىل يف 

]األحزاب: 4[،  بِيَل{  ٱلسذَّ َيۡهِدي  َوُهَو  ٱۡلَقذَّ  َيُقوُل   ُ َوٱللذَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ 
َ
بِأ قَۡولُُكم 

ذَّۡم  ل فَإِن   ِۚ ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
أ وقوله سبحانه يف آية أخرى: }ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو 

* فتوى رقم: 172 سجل: 113 بتاريخ: 23/ 12/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ُجَناٞح  َعلَۡيُكۡم  َولَۡيَس  َوَمَوِٰلُكۡمۚ  ٱدّلِيِن  ِف  فَإِۡخَوٰنُُكۡم  َءابَآَءُهۡم  َتۡعلَُمٓواْ 
ُ َغُفوٗرا رذَِّحيًما{  َدۡت قُلُوُبُكۡمۚ َوَكَن ٱللذَّ ا َتَعمذَّ تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مذَّ

ۡ
ۡخَطأ

َ
فِيَمآ أ

]األحزاب: 5[، والتبني هبذا املعنى غري اإلقرار بالنسب املستويف للرشوط الرشعية، 

التبني  تبنى ابن شقيق زوجته منذ والدته فإن هذا  وملا كان الظاهر أن السائل قد 
وقع باطال وال يثبت به نسب هذا الصبي إليه؛ ألنه معروف النسب فعال، واملقرر 
ثبوته، والتبني هبذا  بعد  بالرد  يرتد  ينفسخ وال  تعاىل ال  النسب حق اهلل  أن  رشعا 
الوصف الوارد بالسؤال حمرم يف الرشيعة اإلسالمية بنص القرآن الكريم يف اآليات 
املشار إليها وال يرتتب عليه أية آثار رشعا وال قانونا؛ ألنه باطل، ومن أرضاره أنه 
يدخل عىل األرسة من ليس منها، ويف هذا اختالط األنساب وضياع حلرمات اهلل، 
وإذا كان السائل يريد تربية الطفل واإلنفاق عليه من ماله اخلاص فهذا عمل عظيم 
وخري كبري، وإذا أراد االستزادة من هذا اخلري فليهب هلذا الولد ما يشاء من أمواله 
هبة نافذة برشوطها، أو يويص له بجزء منها وصية صحيحة رشعا وقانونا كل ذلك 
دون تغيري نسب الولد مع بقائه منسوبا ألبيه. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ك�ح���ل �ت ا ���د
املبـــــادئ

1 - اتفق الفقهاء عىل أن أقل مدة احلمل س�تة أش�هر واختلفوا يف أكثرها، وقد نص 
القانون رقم 25 لسنة 1929 عىل أن أقصاها سنة من تاريخ الطالق أو الوفاة.

2 - احلمل والوالدة يف مدة سنة أو أقل من تاريخ الطالق يثبت به النسب وال يقبل 
إنكاره.

3 - كون الزوجة كانت حائضا قبل الطالق ال يمتنع معه حدوث احلمل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 347/ 1979 املتضمن أن أحد األشخاص 
يف  الطالق  يوم  وكانت   1978  /10/17 بتاريخ  زوجته  عىل  الطالق  أوقع 
بتاريخ  عاد  ثم  باخلارج،  أثناءها  كان  مدة  مطلقته  الزوج  ترك  ثم  احليض،  فرتة 
13/ 7/ 1979 حيث علم من أهل زوجته أهنا حامل فردها إىل عصمته وسافر 
مرة أخرى إىل اخلارج دون أن يعارشها، وملا عاد يف يوم 27/ 10/ 1979 فوجئ 
بأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا يف 19/ 8/ 1979 كام هو ثابت يف الشهادة 
املولود وقد ثار الشك لدى مجيع أفراد األرسة ويف نفس الزوج أيضا، كيف يمكن 
أن يستمر احلمل مدة تزيد عىل تسعة أشهر فالثابت بيقني أن الزوج مل يمس زوجته 
املذكور  الطفل  ميالد  تاريخ  حتى   1978  /10  /17 يف  طالقها  منذ  املذكورة 
ابنا  1979. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي، وهل يعترب هذا الولد   /8 /19

رشعيا أم ابن سفاح؟ وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته؟

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /1 * فتوى رقم: 296 سجل: 113 بتاريخ: 5/ 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
اتفق الفقهاء عىل أن أقل مدة احلمل ستة أشهر واختلفوا يف أكثرها، وقد 
كان القضاء جيري عىل أن أقى مدة احلمل عامان وفقا للفقه احلنفي حتى صدر 
القانون رقم 25 لسنة 1929 ]اخلاص[ ببعض أحكام األحوال الشخصية املأخوذة 
»أكثر  أن:  منه عىل  املادة 15  املذاهب اإلسالمية، ونصت  فقه بعض  أحكامه من 
مدة احلمل سنة من تاريخ الطالق أو الوفاة«، وملا كانت الزوجة املسؤول عنها قد 
طلقت يف 17 أكتوبر سنة 1978 ووضعت احلمل يف 19/ 8/ 1979 يكون هذا 
القرينة  احلمل عىل فراش الزوجية من قبل الطالق، ويثبت نسبه من املطلق بقوة 
الرشعية  »الولد للفراش«، وال يقبل منه رشعا إنكاره، أما إن الزوجة كانت حائضا 
قبل الطالق فإن من الفقهاء من يقول: إنه يتأتى احلمل مع احليض، وقد يكون الدم 
الذي كان ينزل عىل املطلقة وقت الطالق دم استحاضة ال يمتنع احلمل معها. ومن 

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

J
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�ك�ح���ل �ت ا ��ت�ل ���د
أ
ا

املبـــــادئ
1- إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت له بولد ألقل من س�تة أش�هر من يوم زواجهام مل 

يثبت نسبه منه، أما إذا جاء الولد لستة أشهر فأكثر إىل سنة فأقل فالولد للفراش.

الســـــؤال
به  أحلق  وما  هو  املتضمن   1983  /192 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
أن رجال متزوجا وله ولد وبنت وسافر إىل دولة عربية، ثم حرض إىل بلدته وأقام 
مع زوجته مدة ستة أشهر ابتداء من 15 رمضان ثم تركها وسافر وهي حامل، ثم 
وضعت بعد سفره بشهرين وثالثة عرش يوما فكانت مدة احلمل ثامنية أشهر وثالثة 
عرش يوما فقط. ويسأل هل جيوز أن تضع املرأة عىل هذه املدة، علام بأن الزوج رفض 

نسب املولود إليه. فام حكم ذلك رشعا؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن أقل مدة احلمل ستة أشهر؛ لقوله تعاىل: }وََحۡلُُهۥ 
 } َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشۡهًرا{ ]األحقاف: 15[، ولقوله تعاىل: }َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ
]لقامن: 14[، فبقي للحمل ستة أشهر، فإذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت له بولد ألقل 

من ستة أشهر منذ يوم تزوجها مل يثبت نسبه منه؛ ألن احلمل سابق عىل النكاح فال 
يكون منه، أما إذا جاء الولد لستة أشهر فأكثر إىل سنة فأقل فالولد للفراش: أي 
يثبت نسبه لصاحب الفراش -الزوج-، وحادثة السؤال أن الزوجة أنجبت املولود 
لثامنية أشهر وثالثة عرش يوما من تاريخ إقامة زوجها معها وله منها ولدان فيثبت 

* فتوى رقم: 170 سجل: 117 بتاريخ: 14/ 8/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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نسب املولود منه؛ ألن الفراش قائم ومدة احلمل رشعية وال يشء فيها، وعىل هذا 
الزوج أن يتقي اهلل يف زوجته ويف أوالده وأن يطرح الشك من نفسه حتى ال هيدم 

كيان أرسته. واهلل ويل التوفيق. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت
�لل�ت���ب�ب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- رعاي�ة اليتام�ى وغريهم مم�ن هم يف حاج�ة إىل رعاية أمر حض�ت عليه رشيعة 
اإلس�الم حض�ا عظيام، وع�ىل كل من يتبن�ى طفال هب�ذا املعنى أن خي�ربه يف الوقت 

املناسب وباألسلوب املناسب بحقيقة أمره.
2- حرم اإلس�الم التبني حتريام قاطعا بمعنى أن ينس�ب إنسان إىل نفسه طفال ليس 

ابنا له وجيري عليه مجيع احلقوق التي يتمتع هبا األبناء الرشعيون.
3- يش�رتط لصحة اإلقرار بالبنوة  أن يكون هذا الطفل جمهول النسب، من املمكن 
أن يول�د مثل�ه للمقر، وأن يصدق املقر له املقر يف ذلك إن كان أهال للتمييز والتعبري 

عن نفسه.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي فيمن ينسب إنسانا إىل نفسه مع أنه يف احلقيقة ليس ابنا 

رشعيا له؟

اجلواب
كثر الكالم حول مسألة التبني ونحب أن نقرر ما يأيت:

االضطراب  إليه  دفع  اجلاهلية  يف  شائعا  أسلوبا  كان  التبني  إن  أوال: 
واالختالل يف نظام املجتمع فقد كان الشخص يف اجلاهلية ينسب إىل نفسه من يشاء 
األبناء  يتمتع هبا  التي  الذين جهل نسبهم وجيري عليهم مجيع احلقوق  األبناء  من 
الرشعيون، فلام جاءت رشيعة اإلسالم حرمت هذا النوع من السلوك حتريام قاطعا؛ 

لكي تصان األنساب وتوضع األمور يف موضعها الصحيح.

* فتوى رقم: 7 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اختار  السيئة  العادة  تلك  عىل  يقيض  أن  أراد  عندما  تعاىل  اهلل  إن  ثانيا: 
إليه  فأحسن  حارثة  بن  زيد  اسمه  مملوك  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  له  كان  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  هلدمها 
بني  ذلك  واشتهر  حممد  ابن  زيد  يقولون:  العرب  وكان  وأعتقه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
ُ لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبنۡيِ ِف َجۡوفِهۦِۚ َوَما  ا َجَعَل ٱللذَّ الناس فأنزل اهلل تعاىل قوله: }مذَّ
ۡدِعَيآَءُكۡم 

َ
أ َجَعَل  َوَما  َهٰتُِكۡمۚ  مذَّ

ُ
أ ِمۡنُهنذَّ  تَُظِٰهُروَن  ٰٓـِٔي  ٱلذَّ ۡزَوَٰجُكُم 

َ
أ َجَعَل 

بِيَل  ُ َيُقوُل ٱۡلَقذَّ َوُهَو َيۡهِدي ٱلسذَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللذَّ
َ
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

َ
أ

ذَّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم  ِۚ فَإِن ل ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
٤ ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

{ ]األحزاب: 4، 5[، قال اإلمام ابن كثري: وقوله }َوَما َجَعَل  ِف ٱدّلِيِن َوَمَوِٰلُكۡمۚ
قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  فقد  حارثة  بن  زيد  يف شأن  نزلت  ۡبَنآَءُكۡم{ 

َ
أ ۡدِعَيآَءُكۡم 

َ
أ

تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد ابن حممد فأراد اهلل أن يقطع هذا اإلحلاق وهذه 
ۡبَنآَءُكۡم{، ويف الصحيحني عن ابن 

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
النسبة بقوله: }َوَما َجَعَل أ

عمر أن زيد بن حارثة ما كنا ندعوه أي نقول له إال زيد ابن حممد حتى نزل قوله 
ِ{، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت زيد  ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ

َ
تعاىل: }ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

بن حارثة بن رشاحيل«.

بل عمدت  الفاسد  النظام  باستئصال هذا  مل تكتف رشيعة اإلسالم  ثالثا: 
إىل قطع دابر أهم نتائجه بأن أباحت للرجل املتبني أن يتزوج بزوجة من تبناه بعد 
طالقها منه وكان ذلك ممنوعا يف اجلاهلية، واختار اهلل تعاىل أيضا هلدم هذه العادة 
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان زيد بن حارثة متزوجا بزينب بنت جحش وبعد أن طلقها تزوج 
هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمر من ربه حتى يزيل ما كان شائعا من أن الرجل ال حيل له أن يتزوج 
بزوجة من تبناه بعد طالقها منه، ويف هذا املعنى نزلت آية طويلة يف سورة األحزاب 
َل يَُكوَن  لَِكۡ  َزوذَّۡجَنَٰكَها  َوَطٗرا  ّمِۡنَها  َزۡيٞد  قََضٰ  ا  }...فَلَمذَّ منها قوله تعاىل: 
 ِ ۡمُر ٱللذَّ

َ
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنذَّ َوَطٗرۚا َوَكَن أ

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َحَرٞج ِفٓ أ
َمۡفُعول{ ]األحزاب: 37[.
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اليتامى وغريهم ممن هم يف حاجة إىل رعاية أمر حضت  رابعا: إن رعاية 
مطلع  يف  متتالية  شبه  آيات  مخس  أن  ويكفي  عظيام  حضا  اإلسالم  رشيعة  عليه 
تقول:  الثانية  فاآلية  إليهم،  اإلساءة  وتنهى عن  اليتامى  برعاية  تأمر  النساء  سورة 
ۡمَوٰلَُهۡم 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ّيِِبۖ َوَل تَأ لُواْ ٱۡلَبِيَث بِٱلطذَّ ۡمَوٰلَُهۡمۖ َوَل تَتََبدذَّ

َ
}َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰمٰٓ أ

إِنذَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا{ ]النساء: 2[، واآلية الثالثة تقول: }ِإَوۡن  ۡمَوٰلُِكۡمۚ 
َ
أ إَِلٰٓ 

لذَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ{ ]النساء: 
َ
ِخۡفُتۡم أ

ٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱنلَِّكَح فَإِۡن َءانَۡسُتم  3[، واآلية السادسة تقول: }َوٱۡبَتلُواْ ٱۡلََتَٰمٰ َحتذَّ

}ِإَوَذا  تقول:  الثامنة  ]النساء: 6[، واآلية  ۡمَوٰلَُهۡمۖ{ 
َ
أ إَِلِۡهۡم  فَٱۡدَفُعٓواْ  رُۡشٗدا  ّمِۡنُهۡم 

ْولُواْ ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنُي فَٱۡرزُقُوُهم ّمِۡنُه{ ]النساء: 8[، 
ُ
َحَضَ ٱۡلقِۡسَمَة أ

ُكلُوَن 
ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنذَّ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ واآلية العارشة تقول: }إِنذَّ ٱلذَّ

ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن َسعِرٗيا{ ]النساء: 10[.
فإذا ما اجتهنا إىل السنة النبوية وجدنا كثريا من األحاديث التي تأمر برعاية 
اليتامى والضعفاء، ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني  عن سهل بن سعد أن رسول 
السبابة والوسطى  اليتيم يف اجلنة هكذا، وأشار بأصبعيه  »أنا وكافل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

وفرج بينهام«.

لرعاية  األبواب  للمحسنني  تفتح  كانت  وإن  اإلسالم  رشيعة  إن  خامسا: 
اليتامى ومن يشبهوهنم وتبرشهم بالثواب اجلزيل من اهلل تعاىل عىل ذلك، إال أهنا 
ابنا رشعيا  ليس  نفسه طفال  إىل  إنسان  ينسب  أن  بمعنى  التبني  قاطعا  حترم حتريام 
املرياث  حيث  من  الرشعيون  األبناء  هبا  يتمتع  التي  احلقوق  مجيع  عليه  وجيري  له 
وغريه، وذلك أن هذا التبني بتلك الصورة ينطوي عىل كثري من اآلثام التي ترض 
حقيقة  يف  ليس  املتبنى  الشخص  هذا  إن  إذ  الكذب  اآلثام:  ومن  العام،  بالصالح 
وقول  ادعاء  بأنه  الصورة  هبذه  التبني  القرآن  وصف  ولذلك  تبناه؛  ملن  ابنا  األمر 
هذه  ومن   ،]4 ]األحزاب:  ۡفَوٰهُِكۡم{ 

َ
بِأ قَۡولُُكم  }َذٰلُِكۡم  فقال:  باألفواه 
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العائلية  الروابط  القرابات، واختالط  األنساب، واضطراب  اختالط  أيضا  اآلثام 
األصلية مع أن حفظ األنساب أصل من أصول رشيعة اإلسالم، ومن هذه اآلثام 
واألخطاء كذلك توقع انتشار العداوة والبغضاء بني األبناء أو األقارب احلقيقيني 
وبني الشخص املتبنى ألسباب منها النفقات واملرياث... إلخ، بل إننا قد ال نذهب 
بعيدا إذا قلنا: إن التبني بتلك الصورة قد جير إىل مفاسد خلقية؛ ألنه بسبب انعدام 
البنوة احلقيقية قد حيصل سوء االستغالل وقد حيصل االتصال املحرم، وقد يطلع 
الشخص املتبنى عىل أمور ال جيوز له االطالع عليها بصفته يف احلقيقة أجنبيا بالنسبة 
ملن تبناه وبالنسبة ألرسته الرشعية. أما التبني بمعنى أن يقوم شخص برعاية يتيم أو 
يتامى صحيا وخلقيا وعلميا وماليا بأن هيب هلم ما يشاء من أمواله أو يويص هلم بام 
ال يزيد عن ثلث الرتكة أو بأن يقدم هلم كل ما هم يف حاجة إليه من وسائل احلياة 
الكريمة أو بأن جيعلهم يعيشون معه يف بيته معيشة تظللها الرمحة واحلنان والعاطفة 

الرشيفة والبعد عن كل ما يتناىف مع مكارم األخالق.

أقول: أما التبني هبذا املعنى فإن رشيعة اإلسالم تقره وحتض عليه، وعىل 
املناسب  املناسب وباألسلوب  الوقت  املعنى أن خيربه يف  يتبنى طفال هبذا  كل من 
آثاره  له  أن  إال  وقته  النفس يف  ثقيال عىل  كان  وإن  اإلخبار  هذا  فإن  أمره  بحقيقة 

احلسنة يف املستقبل.

سادسا: هناك صورة سامها الفقهاء اإلقرار بالبنوة بمعنى أن يقر شخص 
اإلقرار  لصحة  الفقهاء  اشرتط  وقد  إليه،  ثابت  نسبه  وأن  له  ابن  الطفل  هذا  بأن 

بالبنوة رشوطا ثالثة وهي:

ببنوة ولد نسبه  النسب فال يصح اإلقرار  الطفل جمهول  أ-  أن يكون هذا 
معروف.
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ب-  أن يكون من املمكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر بذلك فلو كانت سن 
املقر ثالثني سنة مثال وسن املدعى عليه مثل ذلك أو أقل قليال بطل هذا اإلقرار.

ج- أن يصدق املقر له املقر يف إقراره إن كان املقر له أهال للتمييز والتعبري 
عن نفسه، فإن مل يكن كذلك اكتفي بالرشطني السابقني، ورشيعة اإلسالم عندما 
هذا  محاية  بذلك  أرادت  رشوطه  توافرت  متى  بالبنوة  اإلقرار  هذا  بصحة  قضت 
اإلنسان املجهول النسب وتأكيد كرامته ومحل حالة املقر عىل الصالح كلام أمكن 
ذلك، هذا وينبغي التفرقة بني التبني وبني اإلقرار بالنسب؛ إذ إن التبني ادعاء نسب 
ال وجود له يف الواقع، أما اإلقرار بالنسب فهو ادعاء نسب واقع فعال ولو بشبهة 
لكنه ال يثبت إال بتحقق رشوطه، ولقد حذرت رشيعة اإلسالم من إحلاق االبن 
بغري أبيه حتذيرا شديدا ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل 
واملالئكة والناس أمجعني«، ويف  الصحيحني أيضا عن أيب ذر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ليس من رجل ادعى لغري أبيه -أي نسب لغري أبيه- وهو يعلم ذلك إال كفر«. هذا 

وباهلل التوفيق.

J
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�ل��ب��بو�ت ل �ع��ب ا �ب �ل��ت��ب�ا ح��ك�م ا
املبـــــادئ

1- التبني ال يثبت به نسب املتبنى وهو حرام رشعا يف اإلسالم.
2-اإلقرار بالبنوة صحيح رشعا برشوط هي:
أ- أن يكون الولد املقر ببنوته جمهول النسب.

ب- أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله ملثل املقر به.
ج- إذا كان الولد املقر ببنوته بالغا فال بد أن يصدق املقر يف إقراره.

3- ال جيوز لألخ أن يتبنى ولدا من أوالد أخيه.

الســـــؤال
ابنته الصغرى ألخيه األصغر  يتنازل عن  سئل: إن شخصا مديرا يريد أن 
الذي مل ينجب ذرية من زوجته خالة هذه الصغرية. وطلب السائل بيان ما إذا كان 
جيوز هلذا األب أن يتنازل عن ابنته، وهل لألخ األصغر أن يتبنى بنت أخيه؟ وهل 
له أن يقيدها باسمه يف سجالت املواليد بدال من أبيها أسوة بام هو متبع مع األطفال 

اللقطاء؟

اجلواب
يتخذ  أن  وهو  التبني؛  نظام  اجلاهلية  يف  سائدة  كانت  التي  النظم  من  إن 
وأن  جمهوله،  أم  النسب  معروف  الدعي  الولد  هذا  أكان  سواء  له  ولدا  شخص 
يرصح بأنه ليس ولدا حقيقيا له، وكان املتبع أيضا أن هذا التبني يثبت للولد الدعي 
هذا  اإلسالم وقىض عىل  فجاء  أبيه،  احلقيقي عىل  لالبن  تثبت  التي  احلقوق  مجيع 

* فتوى رقم: 16 سجل: 83 بتاريخ: 16/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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النظام وأبطله، فأمر بأن ال ينسب أحد لغري أبيه، وأن ال ينسب الولد الدعي إىل من 
تبناه كام كان احلال قبل ترشيع هذا احلكم الذي قرره اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة 
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم 

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
األحزاب بقوله سبحانه }َوَما َجَعَل أ

ُهَو  ٓأِلبَآئِِهۡم  ٱۡدُعوُهۡم  بِيَل ٤  ٱلسذَّ َيۡهِدي  َوُهَو  ٱۡلَقذَّ  َيُقوُل   ُ َوٱللذَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ 
َ
بِأ

ِ{ ]األحزاب: 4، 5[ فقد أثبتت هذه اآلية وغريها من السنة واآلثار  ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ
َ
أ

الواردة يف هذا الباب أن التبني ال يثبت به نسب من املتبني، وأن الولد املتبنى ال 
بنوة. هذا هو  أبوة وال  تبناه، وال جيب ألحد منهام عىل اآلخر حق  ابنا ملن  يكون 
حكم التبني يف الرشيعة اإلسالمية. أما اإلقرار بالبنوة فإنه وإن كان صحيحا ملقّر 
النسب رشعا إال أن ذلك مقيد برشوط ثالثة: األول: أن يكون  به  ببنوته ويثبت 

الولد املقّر ببنوته جمهول النسب.

الثاين: أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله ملثل املقر به.

الثالث: إذا كان الولد املقّر ببنوته مميزا فال بد من أن يصدق املقر يف إقراره. 
ويف كل هذه األحوال ال ينبغي ألي شخص أن يقر ببنوة ولد وهو ال يعتقد أنه ولد 
له وخلق من مائه، إذا تقرر هذا تبني أنه ال جيوز رشعا هلذا األخ أن يتبنى بنت أخيه، 
كام ال جيوز ألبيها أن يتنازل عنها ألخيه عىل وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة؛ ألن 
النسب الثابت ال يقبل الفسخ، كام ال جيوز هلذا األخ أن يقر ببنوة بنت أخيه؛ لعدم 
توفر ما جعلته الرشيعة رشطا لصحة هذا اإلقرار؛ حيث إن هذه الصغرية ليست 
جمهولة النسب بل منسوبة ألبوين حقيقيني، فال جيوز اإلقرار ببنوهتا، كام ال جيوز 
أبيها، وإال كان ذلك حتويال هلذا النسب الذي أصبح  قيدها باسم عمها بدال من 
حقا مكتسبا هلذه الصغرية بامليالد من أبيها، وذلك ال جيوز رشعا؛ ألن النسب ال 
يقبل التحويل، كام ال جيوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء؛ ألن اللقيط حي 
مولود رماه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من هتمة الزنا إىل آخر ما قرره الفقهاء بام 
ال يمكن انطباقه عىل هذه الصغرية التي ولدت من أبوين رشعيني تبني من السؤال 
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أهنام ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان عىل هذا يأبى أن يعامل ولده 
معاملة من ال ويل له. وبعد فإننا ننصح األخوين الكريمني بعدم اإلقدام عىل كل ما 
من شأنه أن يؤدي إىل فسخ نسب هذه الصغرية؛ ألن النسب خالص حقها اكتسبته 
بامليالد، فليس ألحد أن يغريه، وإن اإلقدام عىل ذلك فضال عام فيه من القضاء عىل 
حقوقها املكتسبة رشعا فإنه خروج عىل أمر اهلل الذي يقول }ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو 
]األحزاب: 5[ نسأل اهلل أن يوفقنا إىل ما فيه رضاه، وأن هيب   }ِ ۡقَسُط ِعنَد ٱللذَّ

َ
أ

الزوجني العقيمني ذرية طيبة. إنه عليم قدير.

J
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�ل��ب��بو�ت؟ � �ب�ا را
��ت �ت اأ

�لل�ت���ب�ب د �ب�ا ���ا ����ث �ه�ل ال�أ
املبـــــادئ

1- اإلشهاد بالتبني ليس إقرارا بالبنوة وال يرتتب عليه أي أثر رشعي.
2- يشرتط يف صحة اإلقرار بالبنوة رشوط منها أال يرصح املقر بأن املقر له ابنه من 

الزنا أو بالتبني، فإن رصح هبذا أو ذاك كان إقراره باطال

الســـــؤال
بتاريخ  أنه  املتضمن   1968 سنة   342 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
28/ 11/ 1945 وبموجب إشهاد رشعي أقرَّ كل من احلاج س. ع. ر. وزوجته 
التي تبلغ من العمر مخس  البنت روحية  تبنيا  السيدة س. خ. م. عىل أنفسهام أهنام 
سنوات تقريًبا، وأهنام ينزالهنا منزلة البنت هلام من النسب، وظل هذا اإلشهاد قائاًم إىل 
أن توفيت والدهتا املذكورة، فتقدم والدها املتبني بطلب إثبات وراثة زوجته املتوفاة 
وانحصار إرثها فيه ويف بنتها روحية املذكورة، وتأجلت املادة أخرًيا للحصول عىل 
فتوى تفيد إن كانت السائلة تستحق اإلرث يف والدهتا، أم ال. وطلب اإلفادة عن 

احلكم الرشعي.

اجلواب
له ولده من  املقر  املقر أن  بالبنوة أن ال يرصح  يشرتط لتامم صحة اإلقرار 
الزنا أو بالتبني، فيصح اإلقرار إن ذكر فيه أنه ولده من فراش صحيح أو شبهته، 
إىل سبب صحيح  يستند  أن  السبب أصال، وحيمل عىل  يبني  مل  لو  أيًضا  كام يصح 
هو الفراش أو شبهته، أما لو رصح املقر بأن املقر له ولده من الزنا أو أنه بالتبني 

1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /6 * فتوى رقم: 235 سجل: 103 بتاريخ: 24/ 
هريدي.
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فإن اإلقرار يقع باطال. ويف حادثة السؤال أقر كل من احلاج سيد عثامن رضوان 
منزلة  ينزالهنا  وأهنام  روحية  البنت  تبنيا  أهنام  جماهد  خليفة  سنية  السيدة  وزوجته 
البنت من النسب وأسمياها بروحية سيد عثامن رضوان، وطبًقا للمنصوص عليه 
يعترب هذا اإلقرار منهام قد رصح فيه بالسبب وهو التبني، فيكون باطال، ال يثبت 
نسبها منهام رشعا؛ إذ هو إقرار بالتبني ال بالبنوة. وعىل ذلك فال توارث بني السائلة 
وكل من والدها ووالدهتا بالتبني. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J




