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�ه�ا ر ��ن را
��ن �ل��س�ك��ن وال�أ ��ة �م��ن م�ح�ل ا وحن �ل�ن �ن���هة�ل ا

املبـــــادئ
1-متى كان الزوج غري مأمون عىل زوجته مل جيز له السفر هبا من حمل العقد إىل بلد 

آخر.
2- س�ْلب ال�زوج مال زوجت�ه، وإيذاؤه�ا، وتركها يف الطري�ق ُيعلم من�ه أنه يريد 

مضارهتا، فلها االمتناع من السفر معه، وهلا أن تطالبه بالنفقة.
3-إذا ترضرت الزوجة من س�لب زوجها ملاهلا، وإيذائه�ا، وتركها يف الطريق فلها 

أن تقيم عليه الدعوى لدى القايض.
4-البلدة حمل عقد الزواج والتي أقام هبا الزوجان سنة كاملة هي وطن حقيقي هلام، 
وللزوجة املترضرة أن تقيم عىل زوجها الدعوى لدى قايض هذه البلدة، وما كانا قد 

انتقال إليه بعد حمل إقامتهام هي غربة ال وطن.

الســـــؤال
ببلدهتام  عليها  وعقد  تزوجها رجل  الناس  من أرشاف  بالغة  بكر  يف  سئل 
التي كانا مقيمني هبا، ودخل هبا فيها، وأقام معها سنة كاملة، ثم بعد ذلك تركها، 
وآذاها،  هبا  ضاررها  شهور  تسعة  معه  وأقامت  إليها،  ونقلها  أخرى،  ببلدة  وأقام 
بيته، وأطلقها يف  وأخذ مجيع متاعها، ومصاغها، وأساء معارشهتا، وأخرجها من 
الطريق، وهي حامل منه، فعادت إىل منزل أبيها ببلدها، وأقامت فيها به إىل اآلن، 

وهو تارك هلا مع أوالدها منه بدون نفقة، وال منفق.

فهل -مع هذه احلالة- وما ال خيفى من فساد الزمان، وكوهنا ال تأمن عىل 
البلدة  إىل  عليها  جربا  نقلها  طلب  إذا  هبا  املقيم  البلد  إىل  معه  خرجت  لو  نفسها 

* فتوى رقم: 114 سجل: 2 بتاريخ: 31/ 3/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ال  عليها  مأمونا  يكن  ومل  وآذاها،  هبا،  وضاررها  إليها،  نقلها  كان  التي  املذكورة 
يكون له ذلك، وهلا طلبه لدى قايض املحكمة التي من دائرهتا البلدة التي كانت حمال 
هلام، ووقع العقد فيها، وعىل هذا القايض فرض النفقة الرشعية عليه هلا، وألوالدها 

ببلدها بطلبها، وال عربة بتعلل الزوج بإقامته ببلدة أخرى؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
متى كان الزوج غري مأمون عىل زوجته مل جيز له السفر هبا من حمل العقد 
زوجته،  مال  سلبه  من  السائل  سؤال  يف  املذكور  الزوج  صنعه  وما  آخر،  بلد  إىل 
وإيذائها، وتركها يف الطريق حيقق أنه يريد مضارهتا، فلها االمتناع من السفر معه، 
بالنفقة، وأن تقيم عليه الدعوى لدى القايض الذي يف دائرته حمل  وهلا أن تطالبه 
العقد؛ ألنه وطنهام احلقيقي خصوصا بعد ما أقاما فيه معا سنة كاملة، وما كانا قد 

انتقال إليه يعد حمل إقامته يف غربة ال وطن. واهلل أعلم.

J
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و��ة�ه�ا
�نو��ة�ه�ا و�ن

أ
�ة ل�

أ
�ل���مرا ر�ة ا �ة�ا

رن
املبـــــادئ

1 - جيوز للزوجة أن خترج إىل أبوهيا يف كل مجعة أذهنا الزوج أو مل يأذن.
2 - للزوجة أن خترج إىل املحارم كذلك كل س�نة مرة بإذنه وبغري إذنه كام أن هلا أن 
خت�رج إىل األهل كذلك كل س�نة مرة باإلذن وبدونه، أم�ا خروجها زائدا عىل ذلك 

لألهل فيسوغ هلا بإذنه.

الســـــؤال
الزوج،  يمنعها  أبوهيا،  تزور  أن  أرادت  كلام  بامرأة  متزوج  رجل  يف  سئل 
َص  ِعي عدم جواز زيارهتا أهلها رشعا، فهل من قول يقيض عىل الزوج أن ُيَرخِّ ويدَّ

لزوجته بزيارة أهلها؟ أفيدونا.

اجلواب
رصحوا بأنه ال يمنعها من اخلروج إىل الوالدين يف كل مجعة إْن مل يقدرا عىل 
إتياهنا عىل ما اختاره يف االختيار، وال يمنعهام من الدخول عليها يف كل مجعة كذا 
يف التنوير ورشحه، وهو ما اختاره يف فتح القدير حيث قال: »وعن أيب يوسف يف 
النوادر تقييد خروجها بأن ال يقدرا عىل إتياهنا فإن قدرا، ال تذهب وهو حسن«، 
ورصح بأن األخذ بقول أيب يوسف هو احلق »إذا كان األبوان بالصفة التي ذكرت، 
يف  أما  متعارف،  قدر  عىل  احلني  بعد  احلني  يف  زيارهتام  يف  هلا  يأذن  أن  ينبغي  وإال 
شابة،  كانت  إذا  خصوصا  الفتنة  باب  فتح  اخلروج  كثرة  يف  فإن  فبعيد؛  مجعة  كل 
والزوج من ذوي اهليئات بخالف خروج األبوين، فإنه أيرس«. اه�. وهذا ترجيح 

* فتوى رقم: 347 سجل: 3 بتاريخ: 28/ 9/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.



- 10 -

منه خلالف ما ذكر يف البحر أنه الصحيح املفتى به من أهنا خترج للوالدين يف كل 
رد  إذنه كذا يف  بإذنه، وبغري  مرة  إذنه. وللمحارم يف كل سنة  بإذنه، وبدون  مجعة 
املحتار. ورصح يف البحر بأن »اخلروج لألهل زائدا عىل ذلك يكون هلا بإذنه«. اه�. 
وعىل ذلك جيوز هلذه املرأة أن خترج إىل أبوهيا يف كل مجعة أذهنا الزوج أو مل يأذن، 
وهلا أن خترج إىل املحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه، وبغري إذنه كام أن هلا أن خترج 
إىل األهل كذلك كل سنة مرة باإلذن وبدونه. أما خروجها زائدا عىل ذلك لألهل، 

فيسوغ هلا بإذنه. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا و���ن ل �مع رن ��ن�ة�هة�ا ��ة �ع��ن ال� وحن �ل�ن �م�مة��ن�اع ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- إذا أوىف الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها وال يقصد بنقلها إحلاق 

الرضر هبا كان له نقلها حيث يقيم، فإذا امتنعت تعد ناشزة.

الســـــؤال
سئل يف رجل متزوج بامرأة من بلدة تسمى كفر شكر التابع ملديرية املنصورة 
قد انتقل منها إىل مرص لرضورة معيشته، وأبت زوجته أن تسافر معه. وبني البلد 
القرص- فهل يف هذه احلالة جترب عىل  أقل من مسافة  أو يومان -أعني  يوم  ومرص 

التوجه معه؟ وإذا امتنعت جيرب الرجل عىل نفقتها، أم ال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
يقصد  وال  عليها  مأمونا  وكان  املعجل،  أوفاها  قد  الزوج  هذا  كان  متى 
البلد إىل املرص املذكور، حيث كانت املسافة  بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك 
أقل من مسافة القرص، وإذا امتنعت من ذلك االنتقال تعد ناشزة ال نفقة هلا عليه، 

وال كسوة. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 384 سجل: 3 بتاريخ: 26/ 12/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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 �ل��ه�ا
�ة
أ
�ل���مرا ر�ن ا ��ة�ا

أ
ر�ة ا �ة�ا

رن
املبـــــادئ

1 - لل�زوج من�ع أقارب زوجته من املحارم غري األبوي�ن من زيارهتا إال مرة يف كل 
سنة وبرشط أال خياف عليها الفساد منهم.

2 - إذا خيف عليها الفساد فله منعهم مطلقا.
3 - ليس خلال الزوجة إخراجها من منزل الزوجية، وال أخذ يشء مملوك هلا بدون 

حق.

الســـــؤال
وهلا  زوجة،  يل  أن  لفضيلتكم  أعرض  صورته:  بام  بمرص  ش.  أ.  إ.  سأل 
جدة من أمها، وخالتان، ]وخال[، وأوالد خاالهتا، ويف كل يوم حيرضون بمنزيل 
ويكلموهنا بكالم مفاده معارشيت بالسوء، وذلك ألين طاملا تكلموا معي يف وجودي 
يوم  مساء  يف  ثم  بالرفض،  أجبتهم  لسكنتي  لياقته  ولعدم  سكنهم،  بمحل  معهم 
والدها يف شأن  مع  أتكلم  فوجدين  ]إبريل[ سنة 1907 حرض خاهلا  الثالثاء 30 
ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤالء األشخاص بمنزيل، فام كان من خاهلا املذكور 
إال أنه هتور عيل وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة املذكورة أمام والدها وخرج من 
منزيل، وحيث إن من الواجب عيل معرفة ما إذا كان هلم احلق يف زيارهتا من عدمه، 
أو خلاهلا احلق يف أخذها من منزيل حال وجود والدها أم ال؛ بناء عليه ألتمس من 
فضيلتكم إفتائي عام إذا كان هلم احلق يف زيارهتا أم ال، وتوضيح األوقات الواجب 
زيارة كل فرد من أقارهبا فيه مع إفتائي أيضا عام إذا كان خلاهلا أن يأخذها بمنزله 
أو له حق يف أخذ يشء من األشياء تعلقها أم ال؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك 

* فتوى رقم: 165 سجل: 4 بتاريخ: 4/ 5/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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الرشع  يف  املتبعة  األصول  حسب  بالقوة  لتنفيذها  رشعا  اتباعها  الواجب  بالكيفية 
والسياسة.

اجلواب
بأنه ليس للزوج منع حمارم زوجته غري األبوين من زيارهتا  العلامء  رصح 
يف كل سنة مرة إال أن خياف الفساد فله منعهم من ذلك، كام أن له منعهم يف القرار 
وليس  هذا  وحواشيه.  الدر  يف  ]كام[  الفتنة.  خشية  معها  الكالم  وطول  واملكث 
من  يأخذ  أن  وال  زوجها،  منزل  من  املذكورة  الزوجة  خيرج  أن  املذكور  للخال 

األشياء اململوكة هلا بدون وجه رشعي. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�ه�ا و���ن ��ة �مع رن وحن �ل�ن ر ا
��س��ن

املبـــــادئ
1 - ال جيوز السفر بالزوجة مطلقا إال برضاها لفساد الزمان.

الســـــؤال
سئل يف شخص تزوج بإحدى املرصيات، وعقد عليها يف القطر املرصي، 
فهل له أن جيربها عىل أن تتوجه معه إىل بالد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته 

مسافة قرص إال برضاها؟ أفيدوا اجلواب دام فضلكم. أفندم.

اجلواب
اختلف اإلفتاء يف جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، 
والذي عليه فتوى املتأخرين أنه ال جيوز السفر هبا مطلقا بال رضاها؛ لفساد الزمان، 
ففي تنقيح احلامدية بعد كالم ما نصه: »أقول ما ذكره املؤلف من أن له السفر إذا 
أوفاها املعجل هو ظاهر الرواية، ويف جامع الفصولني: أن الفتوى عليه، لكن يف 
البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار، والفقيه أبو الليث بأنه ال يسافر هبا مطلقا 
املختار،  أنه  املحيط  الفتوى، ويف  أن عليه  املختار  الزمان، ويف  لفساد  بال رضاها؛ 
ويف الولواجلية أن قول ظاهر الرواية كان يف زماهنم، أما يف زماننا فال. قال صاحب 
املجمع يف رشحه: وبه يفتى، ثم قال يف البحر: فقد اختلف اإلفتاء، واألحسن اإلفتاء 
بقول الفقيهني من غري تفصيل، واختاره كثري من مشاخينا وعليه عمل القضاة يف 

زماننا كام يف أنفع الوسائل. اه�«. انتهى. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 198 سجل: 7 بتاريخ: 7/ 7/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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؟ ��س��ل�م��ة
أ
 �م��س�����ة�������ة��ة ا

��ة وحن ع��ة ع��لى رن �ل��ط�ا ��ن ح��ك�م ا �ه�ل ��ة�ن�هن

املبـــــادئ
1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحي عىل زوجته املسيحية التي أسلمت ال ينفذ 

لوجود املانع الرشعي من ذلك.
2- إسالم الزوجة يقتيض عرض اإلسالم عىل الزوج فإن أسلم فهي زوجته وجتب 

عليها طاعته، وإن أبى ذلك فرق القايض بينهام.

الســـــؤال
نمرة   1915 سنة  يونيه   19 بتاريخ  احلقانية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
2859 صورهتا: نبعث لفضيلتكم بكتاب وزارة الداخلية نمرة 20 ضمن اخلمس 
الورقات طيه املختصة باحلكم الطالب تنفيذه م. ج.؛ عىل أمل التكرم بإفادة وزارة 

احلقانية عن رأي فضيلتكم يف ذلك. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

من  الواردة  األوراق  سعادتكم  إىل  نرسل  الداخلية:  وزارة  كتاب  صورة 
بإجبار  ج.  م.  تنفيذه  الطالب  الرشعي  احلكم  بخصوص   65 نمرة  املنيا  مديرية 
زوجته ر. ع. التي رغبت اعتناق الدين اإلسالمي عىل الدخول يف حمل الطاعة؛ بأمل 

أخذ رأي فضيلة املفتي يف ذلك، وإفادة الوزارة للتحرير للمديرية بام جيب اتباعه.

اجلواب
نمرة  يونيه سنة 1915  بتاريخ 19  لنا  الواردة  اطلعنا عىل مكاتبة عزتكم 
باحلكم  املختصة  معه  املرفقة  واألوراق  الداخلية،  وزارة  كتاب  وعىل   ،2859
الطالب تنفيذه م. ج. بإجبار زوجته ر. ع. التي ترغب اعتناق الدين اإلسالمي عىل 

* فتوى رقم: 29 سجل: 10 بتاريخ: 29/ 6/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الدين اإلسالمي كان  اعتنقت  املذكورة متى  أن »ر.«   الطاعة، ونفيد  الدخول يف 
احلكم الرشعي أن اإلسالم ُيعرض عىل زوجها فإن أسلم فهي زوجته، وحينئذ جيب 
عليها طاعته، ويكون هلام معا ما للمسلمني وعليهام ما عىل املسلمني من األحكام 
الرشعية، وإن مل يسلم الزوج املذكور بعد العرض عليه فرق القايض الرشعي بينهام، 
وعىل كل حال فال وجه لتنفيذ احلكم املذكور إذا اعتنقت »ر.« املذكورة اإلسالم، 
أما إذا مل تعتنق الدين اإلسالمي فيتبع يف تنفيذه ما تقيض به اللوائح املختصة بتنفيذ 
األحكام الصادرة من املجالس امللية للبطركخانات، واألوراق عائدة من طيه كام 

وردت.

J
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�ه�ا ��ة��ة �ل���مر�م�ن و��ن �ل�ن ل ا ��ة �م��ن�ن وحن �ل�ن ح��ك�م �ة�ك ا

املبـــــادئ
1- الزوجة متى اس�توفت معجل صداقها وكان منزل الزوج رشعيا فال حق هلا يف 
االنتق�ال منه بغري إذن زوجها وتعترب ناش�زة بانتقاهلا بغري إذنه وال نفقة هلا ما دامت 

عىل نشوزها.

الســـــؤال
سأل م. ح. ع. باآليت:

الشلل،  بمرض  منزله  يف  وأصيبت  مدة  معها  ومكث  بزوجة  رجل  تزوج 
وقد كان قائام بالواجب عليه نحوها من إحضار األطباء والدواء، ثم نقلتها أختها 
من منزل زوجها إىل منزهلا بغري إذن الزوج، وقرر األطباء أهنا ال تستطيع القيام مع 
القلب واللسان، وأنه يمكنها االنتقال إىل  بعيد عن  الشلل  صعوبة اجللوس، وأن 
بيت الزوج بمثل عربة، وأن الزوج طلبها لالنتقال إىل منزله فامتنعت، فهل عليها 

أن تطيع زوجها واحلالة هذه؟ وإذا مل تطعه واحلالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه متى كانت الزوجة قد استوفت معجل 
صداقها وكان منزل الزوج مسكنا رشعيا تأمن فيه عىل نفسها وماهلا فال حق هلا يف 
االنتقال من منزله بغري إذنه، ووجب عليها العودة إليه، وتعترب ناشزة بانتقاهلا من 
املنزل بغري إذنه فال نفقة هلا ما دامت عىل نشوزها. هذا هو املأخوذ من كالم الفقهاء. 

* فتوى رقم: 330 سجل: 38 بتاريخ: 30/ 9/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يراجع ما نقله صاحب الدر عن اخلانية يف نفقة املريضة التي انتقلت لدار أبيها وما 
علقه ابن عابدين يف رد املحتار والشيخ الرافعي يف تقريره عىل هذا املوضوع.

وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا
و���ة

ىة �����هة
�ه�ا ��ن و���ن وك�ة�ل رن

��ة �ع��ن �ة وحن �ل�ن �م�مة��ن�اع ا ا

املبـــــادئ
1- ال جي�ب عىل الزوجة توكيل زوجه�ا يف الترصف يف ماهلا وامتناعها من توكيلها 

إياه ليس بمعصية.
2 - للزوجة أن تبارش ش�ؤوهنا بنفس�ها أو بواس�طة من تش�اء ولو كان غري الزوج 

وليس للزوج الترصف يف ماهلا بغري إذهنا رصاحة أو داللة.
3- ليس للزوجة اخلروج بغري إذن زوجها حلق هلا أو عليها.

الســـــؤال
سأل م. ت. قال:

أنا رجل متزوج من امرأيت من مدة طويلة، ولنا أوالد، ويل مال، وهلا مال، 
كيف  وأديره  فيه  أترصف  وأنا  وباسمها،  ملكها  صار  وقد  ماهلا،  يف  املتسبب  وأنا 
شئت، وطلبت منها توكيال عىل ماهلا منعا لذهاهبا إىل املحاكم وغريها، فامتنعت 
يعد هذا معصية  فالزمان غري مضمون. فهل  أن أوكل أحدا  وقالت يل: ال يمكن 
الوقت، وغريت معاملتي معها فكانت تعاملني  ؟ فتكدرت منها من هذا  منها إيلَّ
وإذا  طبيعيا،  معها  أتكلم  وال  يشء،  يف  أستشريها  فال  بعكسه  فأعاملها  باملعروف 
سألتني يف يشء فال أرحيها يف اجلواب، وأقول هلا: ال تسأليني عن يشء، وماهلا الذي 
يف يدي، هل جيوز يل أن أترصف يف إيراده بدون سامحها؟ ومعاملتي هلا هذه نتيجة 
عدم ثقتها يب يف مسألة التوكيل. فهل هذا حرام عيلَّ أم ال؟ فأرجو التكرم بإفاديت؛ 

ألكون عىل بينة من أمري.

* فتوى رقم: 2 سجل: 49 بتاريخ: 16/ 9/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها يف الترصف يف 
ماهلا ليس من احلقوق الواجبة له عليها، فلها أن تبارش شؤوهنا بنفسها، أو بواسطة 
من تشاء ولو كان غري الزوج، فإذا امتنعت عن توكيله ال يكون امتناعها معصية، 
وليس له أن يترصف يف ماهلا بغري إذهنا رصاحة أو داللة، لكن هل للزوجة أن خترج 
من منزل زوجها بغري إذنه حلق هلا عىل آخر، أو حلق ألحد عليها؟ ظاهر كالم بعض 
الفقهاء أهنا خترج لذلك بغري إذن الزوج مطلقا، واستظهر صاحب البحر أن هذا 
حممول عىل املرأة التي مل تكن خمدرة؛ ألنه ال يقبل منها التوكيل عند أيب حنيفة بغري 
رضا اخلصم، أما املخدرة التي هلا التوكيل عنده فليس هلا أن خترج بغري إذن الزوج 
لقبول التوكيل منها بغري رضا اخلصم، وعىل ما استظهره صاحب البحر ال يكون 
العمل اآلن  أو عليها مطلقا؛ ألن  إذن زوجها حلق هلا  للزوجة اآلن اخلروج بغري 
عىل مذهب من جييز التوكيل يف اخلصومة مطلقا بغري رضا اخلصم. وهذا ما ينبغي 
التعويل عليه يف هذا الزمن فال خترج املرأة حلق هلا أو عليها إال بإذن زوجها، وهلا أن 
توكل من تثق به وتطمئن إليه فيام حيتاج إىل اخلروج من الترصفات سواء أكان من 
توكله هو زوجها أم غريه. وخالصة ما ذكرنا: أنه ال جيب عىل الزوجة توكيل زوجها 
يف الترصف يف ماهلا فال يكون امتناعها من توكيلها إياه معصية، وهلا اخلروج حلق 
هلا أو عليها مطلقا عىل ما هو ظاهر كالم بعض الفقهاء، وليس هلا اخلروج لذلك 
التعويل  ينبغي  الذي  البحر، وهو  إذنه عىل ما استظهره صاحب  اآلن مطلقا بغري 
عليه اآلن. هذا وجيب عىل الزوج أن يعارش زوجته ويعاملها باملعروف فال ييسء 
معاملتها وال يضارها، فإذا عاملها بغري املعروف أو ضارها كان ذلك منافيا ملا أمر 
وُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]النساء: 19[. وكان ذلك تعديا  اهلل تعاىل به يف قوله: }وََعِشُ
ٰلُِموَن{  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
ِ فَأ حلدود اهلل، وقد قال تعاىل: }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ

]البقرة: 229[، وينبغي للزوجني العاقلني أن يديرا شؤوهنام بطريق احلكمة واللطف 
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حتى يقيام حدود اهلل، ويصلح أمرمها، ويدوم بينهام ما جعله اهلل بني الزوجني من 
املودة والرمحة، وذلك إنام يكون بإيثار كل منهام مرضاة اهلل تعاىل عىل مرضاة نفسه، 
وحمبته تعاىل عىل حمبة نفسه، وذلك هو اخلري كله والسعادة يف الدنيا واآلخرة. واهلل 

سبحانه وتعاىل هو ويل التوفيق، واهلادي إىل سواء السبيل.

J
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ع��ة؟ �ل��ط�ا و�ن ا ىة و��ن
�ة ��ن ول�

�ل���م��ن�هة ��ة�ط �م��ل�ك��ة��ة ا �ه�ل �ة��سش

املبـــــادئ
1- ال يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفي أن يكون 

له حق االنتفاع به بسبب مرشوع من إجارة وإعارة وغري ذلك.

الســـــؤال
سأل األستاذ م. ن. قال:

بأدوات ليست ملكا للزوج، وال للزوجة  أعد زوج سكنا رشعيا لزوجته 
املعد هلا املسكن؛ بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتري ووثائق تبيح 
هلذا الزوج املعد االنتفاع هبا. فهل تتحقق رشعية املسكن بمجرد وجود األدوات يف 
حد ذاهتا، ولو مل تكن ملكا للزوج املعد أم ال بد أن تكون ملكا هلذا الزوج الذي يعد 

املسكن الرشعي؟

اجلواب
املسكن  أن  الفقهاء  كالم  من  املأخوذ  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املدار عىل أن  له؛ بل  يلزم أن يكون مملوكا  الزوج لزوجته ال  الذي جيب أن يعده 
يكون له حق االنتفاع به بسبب مرشوع من إجارة وإعارة ونحو ذلك، والظاهر أن 
األدوات التي يكون املسكن هبا رشعيا ال يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج؛ بل 
الالزم أن يكون له حق االنتفاع هبا بسبب مرشوع كذلك، وعىل هذا تتحقق رشعية 
املسكن بوجود األدوات فيه ولو مل تكن ملكا للزوج املعد للمسكن. هذا ما ظهر 

لنا حيث كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 257 سجل: 52 بتاريخ: 24/ 2/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ىة �م������م��ة��ة
و�ن ��ن ع��ة �ل��ل�ن ل� ط�ا

املبـــــادئ
1- طاع�ة الزوجة لزوجها واجبة بل ه�ي أوجب من طاعتها لوالدهيا كام تدل عىل 

ذلك النصوص الرشعية.
2- إذا أم�ر ال�زوج زوجته بام هنى اهلل عنه فال جتب عليه�ا طاعته ألنه ال يغني عنها 
من اهلل ش�يئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصرب عىل ذلك يف س�بيل رضاء اهلل حتى يعود 

إىل ما أمر به اهلل سبحانه وتعاىل.

الســـــؤال
سألت ز. م. إ. قالت:

بعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد، سأرشح لكم قصتي بالتفصيل 
وأرجو هدايتي إىل الطريق املستقيم: ولدت يف بيت دين، وكان أيب أحد رجال الدين 
البارزين، وكان جدي أكرب رجل ديني يف مرص، وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء. 
القصرية،  املالبس  ألبس  كنت  للظروف  وتبعا  وإخويت،  والديت  مع  أعيش  كنت 
بعض  وجهي  عىل  أضع  وكنت  جورب،  غري  ومن  النصفي  بالكم  أخرج  وكنت 
األمحر اخلفيف، ومع ذلك كنت أؤدي فروض الصالة، وكنت أخرج دائام مع أخي 
ووالديت، وأعجب ابن خالتي يب فتزوجني حلسن أخالقي، وكان فرحا يب معجبا 
يمدحني يف كل وقت ملا أنا عليه من مجال اخللق واخللق، ولكنه كان ينصحني بلبس 
الدينية  الكتب  اهلل بسرته، وأحرض يل  أمرنا  ما  الطويل لكي أسرت  والكم  اجلورب 
التي حتض عىل ذلك، وملا كنت قد ورثت حب التدين عن والدي فقد أطعته، بل 
زدت عىل ذلك وأخذت ألبس إشارب وهو أشبه باملنديل امللون فوق رأيس وأعصبه 

* فتوى رقم: 9 سجل: 53 بتاريخ: 27/ 7/ 1943 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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والعنق،  الرأس  شعر  خيفني  لكي  القرويات  تتبعها  طريقة  وهي  الذقن  حتت  من 
فطالبني  رجع  ولكنه  األمر،  مبدأ  يف  بذلك  زوجي  فرس  اهلل،  مرضاة  ابتغاء  وذلك 
بأن أتزين وأتعطر له وألبس له الفساتني التي تكشف عن الساقني والذراعني، وأن 
أصفف شعري يف أشكال بديعة كام كنت أفعل سابقا، وملا كان ذلك متعذرا ألن 
زوجي يسكن مع والديه وإخوته، وأحدمها يف السادسة عرشة والثاين يف الواحدة 
والعرشين؛ وذلك ألن ظروف زوجي ال تساعده عىل السكن وحده -قد بينت له 
أن ذلك غري متيرس ألنني ال أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه يف 
أي وقت، خصوصا وأن يل أطفاال صغارا ومطالبهم جتعلني ال أستطيع أن أتقيد 
وجلبابا  وصفته  الذي  الرأس  غطاء  املنزل  يف  ألبس  فأنا  ولذلك  خاصة؛  بحجرة 
طويال يغطي إىل آخر الكعبني وأظل به طول النهار وبعضا من الليل، وحني يراين 
زوجي هبذه احلالة يثور ويغضب ويقول إنه ال يسمح يل هبذا اللبس الذي أشبه فيه 
التشبيه، ولكني واحلق  الغسالة أو كدادته العجوز، ولست أقول إنه يظلمني هبذا 
أصبحت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التي كنتها والتي أعجب هبا وتزوجها؛ ألن 
عدم التزين وهذه املالبس التي ألبسها جعلتني أشبه بالفالحات، وحتى حني أراه 
غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصريا ورشابا وجاكت ال يرىض بذلك، وأنا 
متأكدة أنه لو رآين كذلك قبل الزواج ملا تزوجني، وقد تطورت احلالة يف الشهور 
األخرية فأخذ يشتمني ويلعنني يف كل وقت، ويقول إنه غري راض عني أبدا وإنني 
ملعونة من اهلل ومن املالئكة ومن كل يشء إال إذا أطعته وأقلعت عن هذا امللبس 
الزلل، وأنه  نفسه من  يوم تزوجني؛ ألنه تزوجني ليصون  ألبس  ولبست ما كنت 
أنا مل ألبس له  اآلن يف عنفوان شبابه وهو يرى يف اخلارج من املغريات كثريا، فإذا 
وأتزين كام كنت فيام مىض سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى، وأنه إذا زل فذنبه 
واقع عيّل؛ ألنني ال أطيعه وأمتعه كام يريد، وملا قلت له إنني أخاف عقاب اهلل إذا 
أبديت زينتي ولبست املالبس التي تبني بعض أجزاء اجلسم، قال يل: إنه سيتحمل 
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الذنب وحده؛ ألنه هو الذي أمرين، وما أنا إال مأمورة فال عقاب عيل؛ ألن اهلل يأمرنا 
بطاعة أزواجنا، وقد قال الرسول يف ذلك: »لو كان السجود لغري اهلل ألمرت املرأة 

أن تسجد لزوجها«.

واآلن احلالة بيننا عىل أشدها، وقد هددين بأن حيلف بالطالق أين ال ألبس 
هذه املالبس، واآلن أنا يف حرية ال أدري معها إن كنت عىل صواب أم عىل خطأ يف 
أقاربنا أو حني اخلروج  خمالفته، خصوصا وإنه يطلب مني حني حضور أحد من 
للنزهة عدم لبس يشء عىل رأيس وعدم لبس جوارب وأكامم طويلة، وهو ال يطلب 
مني ذلك دائام، وإنام يف بعض األحيان فأرفض خوفا من اهلل، فيقول: إنه حيب أن 

أكون عىل أحسن حال، وإنه يطلب مني طلبا معقوال فيجب أن أطيعه.

أطيعه  أم  عمياء؟  طاعة  يشء  كل  يف  أطيعه  هل  احلرية:  أشد  يف  أنا  واآلن 
يف بعض النقاط دون بعضها؟ وهل إذا أطعته يكون ال ذنب عيل؟ إن يل منه طفلة 
اهلل  هدانا  ورسوله.  اهلل  يريض  بام  فأفتني  َديِّن،  مؤدب  مهذب  شاب  وهو  وطفال 

وإياكم سواء السبيل.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه حيرم عىل السائلة أن خترج باحلالة املنوه 
عنها يف السؤال، كام حيرم عليها إبداء زينتها املذكورة ألخوي زوجها، فقد قال اهلل 
َوَيۡحَفۡظَن  بَۡصٰرِهِنَّ 

َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  }َوقُل  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل 

 ۖ ٰ ُجُيوبِِهنَّ فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ
ۡو 

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

ۡو َما 
َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
أ

ِيَن  ۡفِل ٱلَّ ٱلّطِ وِ 
َ
أ ِمَن ٱلرَِّجاِل  ۡرَبةِ  ٱۡلِ ْوِل 

ُ
أ ٰبِعِنَي َغۡيِ  ٱلتَّ وِ 

َ
أ يَۡمُٰنُهنَّ 

َ
أ َملََكۡت 
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ُيۡفِنَي ِمن  َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهنَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل  ٱلّنَِسآءِۖ  َعۡوَرِٰت   ٰ َعَ َيۡظَهُرواْ  لَۡم 

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]النور: 31[.
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ زِينَتِِهنَّ

الشيوخ  من  النساء  إىل  هلم  حاجة  ال  الذين  هم  الرجال  من  اإلربة  وأولو 
{ مجع  الطاعنني يف السن ونحوهم، واخلُُمر يف قوله تعاىل }َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ
مخار وهي املقنعة التي تلقيها املرأة عىل رأسها، واجليب الطوق وهو: فتح يف أعىل 
القميص يبدو منه بعض اجلسد وليس املراد منه اجليب املعروف اآلن، واملراد هبذه 
اجلملة من اآلية الكريمة أمر النساء بسرت نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى ال 

يرى منها يشء.

وإذا كان هذا -أي اخلروج وإبداء الزينة كام جاء بالسؤال- حراما ومعصية 
فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته حمرمة؛ فإنه أمر بمعصية، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«.

ومما يناسب ذكره هنا ما قاله األلويس يف تفسري اآلية الكريمة املذكورة، قال 
-رمحه اهلل-: »ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة املنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر 
مرتفات النساء يف زماننا فوق ثياهبن ويتسرتن به إذا خرجن من بيوهتن وهو غطاء 
منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون 
به بني األجانب  وأرى أن متكني أزواجهن ونحوهم من اخلروج بذلك ومشيهن 
من قلة الغرية، وقد عمت البلوى بذلك، ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم 
احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مباالة بعولتهن بذلك، وكثريا ما 
أياما إىل أن يعطوها شيئا من  الدخول  املرأة منهم بعد  به، وقد حتتجب  يأمروهنن 
به اهلل تعاىل  يأذن  فتبدو هلم وال حتتجب منهم بعد، وكل ذلك مما مل  احليل ونحوه 

ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأمثال ذلك كثري وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«. انتهى.
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هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هي أوجب من طاعتها 
الصالة  -عليه  قوله  منها  التي  الرشعية  النصوص  ذلك  عىل  دلت  كام  ألبوهيا 
والسالم-: »لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغري اهلل ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، 
والذي نفس حممد بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا حتى تؤدي حق زوجها، ولو سأهلا 
نفسها وهي عىل قتب مل متنعه«، فهي -أي طاعة الزوجة لزوجها- فيام له من حقوق 

عليها، وليس من احلقوق إبداء زينتها ملن ال حيل له النظر إليها.

هذا وعليك أن تتقي اهلل وتتحميل أذى زوجك وتصربي عىل ذلك يف سبيل 
ُۥ َمۡرَٗجا  َ َيَۡعل لَّ رضاء اهلل عنك، وليكن نصب عينيك قوله تعاىل: }َوَمن َيتَِّق ٱللَّ
{ ]الطالق:  ۥٓ ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ ٢ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل َيۡتَِسُبۚ َوَمن َيَتَوكَّ
ا{ ]الطالق: 4[،  ۡمرِهِۦ يُۡسٗ

َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ 2، 3[، وقوله تعاىل: }َوَمن َيتَِّق ٱللَّ

ۡجَرُهم بَِغۡيِ ِحَساٖب{ ]الزمر: 10[.
َ
وَن أ ِٰبُ وقوله تعاىل: }إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

واحذري أن تطيعي زوجك فيام يأمرك به مما هنى اهلل عنه وحرمه إرضاء له، 
فإنه ال يغني عنك من اهلل شيئا، ففي حديث عائشة أم املؤمنني Ö الذي بعثت به إىل 
معاوية: »من أرىض اهلل بسخط الناس É وأرىض الناس عنه، ومن أرىض الناس 
بسخط اهلل مل يغنوا عنه من اهلل شيئا«. وانتهزي فرصة صفو زوجك وانصحي له 
أن يكون معك يف طاعة اهلل واجتناب معاصيه، وليكن ذلك منك باحلكمة وحسن 
الترصف ولني القول.واذكري له أنه بأمره لك بام جاء يف كتابك إنام يأمرك باملنكر، 
وليس هذا من شأن املؤمنني، بل هذا شأن املنافقني كام قال اهلل تعاىل: }ٱلُۡمَنٰفُِقوَن 
ٱلَۡمۡعُروِف  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلُۡمنَكرِ  ُمُروَن 

ۡ
يَأ َبۡعٖضۚ  ّمِۢن  َبۡعُضُهم  َوٱلُۡمَنٰفَِقُٰت 

 ُ َ فَنَِسَيُهۡمۚ إِنَّ ٱلُۡمَنٰفِقِنَي ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن ٦٧ وََعَد ٱللَّ يِۡدَيُهۡمۚ نَُسواْ ٱللَّ
َ
َوَيۡقبُِضوَن أ

اَر نَاَر َجَهنََّم َخِٰلِيَن فِيَهاۚ ِهَ َحۡسُبُهۡمۚ َولََعَنُهُم  ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱۡلُكفَّ
قِيٞم{ ]التوبة: 67، 68[. أعاذ اهلل زوجك من النفاق ووقاه رش  ۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ ُ ٱللَّ
املنافقني، ووفقه إىل أن يكون من املؤمنني الذين ذكرهم اهلل يف قوله: }َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن 
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ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
يَأ َبۡعٖضۚ  ۡوِلَآُء 

َ
أ َبۡعُضُهۡم  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت 

ْوَلٰٓئَِك َسَيَۡحُُهُم 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَلُ َكٰوةَ َوُيِطيُعوَن ٱللَّ لَٰوةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ

ٰٖت َتۡرِي  ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َجنَّ َ َعزِيٌز َحِكيٞم ٧١ وََعَد ٱللَّ ۗ إِنَّ ٱللَّ ُ ٱللَّ
ِٰت َعۡدٖنۚ َورِۡضَوٰٞن ّمَِن  نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَها َوَمَسِٰكَن َطّيَِبٗة ِف َجنَّ

َ
ِمن َتۡتَِها ٱۡل

ٱۡلَعِظيُم ٧٢{ ]التوبة: 71، 72[. فإذا ذكرت له هذا  ٱۡلَفۡوُز  َذٰلَِك ُهَو   ۚ ۡكَبُ
َ
أ  ِ ٱللَّ

وكان مهذبا مثقفا وذا دين كام جاء بكتابك مل يرض لنفسه إال أن يكون من املؤمنني 
الذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر. وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا 
بينك وبني زوجك من األلفة واملودة  ملا حيبه ويرضاه وأن جيعل  املسلمني  وسائر 
والرمحة ما به تقيامن حدود اهلل تعاىل وأن يصلح لكام شأنكام وأن يسعدكام وذريتكام 
يف الدنيا واآلخرة إنه سميع الدعاء وهو ولينا ونعم املوىل ونعم النصري. والسالم 

عليك ورمحة اهلل وبركاته.

J
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و�ن �ل�ن و�ن ا  �ن��
��ة وحن ر �ل��ل�ن

�ل��س��ن ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- ال حيل للزوجة رشعا أن تسافر إال بموافقة الزوج عىل هذا السفر.

الســـــؤال
 30 ج   183 رقم  بكتاهبا  واجلنسية  واهلجرة  السفر  وثائق  مصلحة  طلبت 
تقيض  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  كانت  إذا  عام  اإلفادة   1972  /5  /13 املؤرخ 

بموافقة الزوج عىل سفر زوجته إىل اخلارج من عدمه.

اجلواب
نفيد بأن الرشيعة اإلسالمية قد رتبت لكل من الزوجني حقوقا عىل اآلخر، 
فجعلت للزوج عىل الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه يف منزل الزوجية حتى تتحقق 
تنشئة  الزواج من سكن ومودة وإنجاب األوالد والعناية هبم وتنشئتهم  أغراض 
مثالية وتوفري وسائل الراحة يف البلدة لينعم أفراد األرسة مجيعا، ومن حقه عليها أال 
خترج من منزل الزوجية إال بإذنه، وله أن يمنعها من اخلروج إال حلاجة تقيض هبا 
الرشيعة أو العرف العف النزيه، وقد دل عىل ذلك الكتاب فقال تعاىل: }َوقَۡرَن ِف 
{ ]األحزاب: 33[. كام دل عىل ذلك  وَلٰ

ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّۡجَن َتَبُّ

ما جاء بالسنة أيضا، فعن أنس: »جاءت النساء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلن يا رسول اهلل 
ذهب الرجال بالفضل واجلهاد، فهل يكون لنا من عمل ندرك به املجاهدين؟ فقال 
-عليه الصالة والسالم-: من قعدت منكن يف بيتها فإهنا تدرك عمل املجاهدين يف 
سبيل اهلل«. ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غري حمرم هلا ولو كان 

* فتوى رقم: 166 سجل: 105 بتاريخ: 18/ 5/ 1972 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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ابن عمها أو ابن خاهلا ولو كان هذا السفر لغرض ديني كأداء فرض احلج. وقد 
جاءت السنة هبذا املنع فعن أيب هريرة É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيل المرأة 
تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي رحم حمرم عليها«. 
ابن عباس  كيلومرتا، وعن  تقدر بحوايل 90  الرشعية  السفر  متفق عليه. ومسافة 
»ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال  -Ñ أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
امرأيت حاجة  إن  اهلل  يا رسول  له رجل:  فقال  إال مع ذي رحم حمرم،  امرأة  تسافر 
وإين كتبت يف غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك«. متفق عليه. وليس 
سمعتها،  إىل  واإلساءة  عليها  والتضييق  الزوجة  حبس  ذلك  من  الشارع  مقصود 
إنام املقصود هو محاية األرسة واملحافظة عىل كياهنا وربط أوارص املحبة بني أفرادها 
التي  ثمراهتا  الزوجية  وتؤيت  حسن،  وجه  عىل  الزوجني  بني  العرشة  تستمر  حتى 
الزوجني، ومن ذلك  يريدها الرشع ويتطلبها االجتامع ويبقى السكن واملودة بني 

يبني أنه ال حيل للزوجة رشعا أن تسافر إال بموافقة الزوج عىل هذا السفر.

J
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�ه�ا و���ن ��ة �ع��ن رن وحن �ل�ن �م�مة��ن�اع ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- تأثم الزوجة رشعا بعدم طاعة زوجها فيام يتعلق بمعارشهتا جنسيا ما مل يكن يف 

ذلك معصية أو يكون لدهيا عذر

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 119/ 1976 املطلوب به اإلفادة عن رأي 
الدين يف الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن جيامعها، وليس عندها مانع رشعي 

-دورة شهرية- أو مرض.

اجلواب
لكل من الزوجني حقوق عىل اآلخر، فمن حقوق الزوج عىل زوجته أن 
تطيعه يف كل أمر من أمور الزوجية مما ليس فيه معصية، فعن أيب هريرة É قال: 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء، فبات غضبان عليها 
لعنتها املالئكة حتى تصبح«. متفق عليه، ويف احلديث عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال: 
»والذي نفس حممد بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا حتى تؤدي حق زوجها، ولو سأهلا 
نفسها وهي عىل قتب مل متنعه«. رواه أمحد وابن ماجه، وعىل هذا فامتناع الزوجة 
عن طاعة زوجها فيام ذكر بالسؤال غري جائز رشعا، ما مل يكن لدهيا عذر يمنعها من 
إجابة طلبه، وتكون آثمة يف هذا االمتناع. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 125 سجل: 113 بتاريخ: 28/ 8/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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�ل�ع���م�ل ��ة�� �م��ن ا و��ن و�ن رن �ل�ن ع ا
�م��ن

املبـــــادئ
1 - نفق�ة الزوج�ة عىل زوجها مقاب�ل قرارها يف من�زل الزوجي�ة وتفرغها لصالح 

الزوج.
2 - إذا اش�تغلت بعمل خ�ارج منزل الزوجية دون إذنه ورض�اه ولو كان رضوريا 

ه فتسقط نفقتها. تة حلقِّ للمجتمع كانت مفوِّ
3 - ال يقدح هذا يف احلق املقرر هلا يف العمل املرشوع، ألن املرشوعية ال تنايف املنع.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1978 لسنة   272 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
تزوج بالسيدة/ س. م. م. سنة 1975 بعقد زواج رسمي، وأنه دخل هبا وعارشها 
معارشة األزواج، وال تزال يف عصمته حتى اآلن، وكانت وقت زواجه هبا ال تعمل، 
 1977  /1  /1 يف  اإلخراج  جمال  يف  بالتليفزيون  بعمل  التحقت  بأهنا  فوجئ  ثم 
بدون علمه وال إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث ال حاجة هبا إليه؛ ألنه مورس، 
وطلب منها أن ترتك عملها ومتتثل ملنزل الزوجية فرفضت ذلك، فأرسل هلا إنذارا 
عىل يد حمرض بعد عملها بخمسة عرش يوما بأن ترتك عملها بالتليفزيون ومتتثل ملنزل 
الزوجية وحتتبس فيه وإال تعترب ناشزا وال تستحق عليه نفقة وال أي حق من احلقوق 
الرشعية. وطلب السائل اإلفادة باحلكم الرشعي عام إذا كانت هذه الزوجة -واحلالة 
هذه- تعترب ناشزا وتسقط نفقتها بإرصارها عىل العمل وعدم امتثاهلا لالحتباس يف 

منزل الزوجية، أو ال.

* فتوى رقم: 148 سجل: 113 بتاريخ: 21/ 10/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
الصحيح  الزواج  عقد  هو  زوجها  عىل  الزوجة  نفقة  وجوب  سبب  إن 
برشوط منها احتباسها حلقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء يف كتاب املبسوط لإلمام 
الرسخيس جزء 5 صفحة 180 يف افتتاح باب النفقة ما ييل: »اعلم أن نفقة الغري 
تعليل  يف   181 صفحة  يف  قال  أن  إىل  استطرد  ثم  الزوجية«،  منها  بأسباب  جتب 
يف  عليه  الكفاية  فتستوجب  له،  نفسها  ومفرغة  الزوج  حلق  حمبوسة  »ألهنا  هذا: 
يف  كفايته  استوجب  املساكني  لعمل  نفسه  فرغ  ملا  الصدقات  عىل  كالعامل  ماله 
الكفاية يف ماهلم«، ويف  ماهلم، والقايض ملا فرغ نفسه لعمله للمسلمني استوجب 
تغيبت  »وإذا  إنام جتب شيئا فشيئا«، ويف صفحة 186:  النفقة  »أن  صفحة 185: 
البلدان،  املرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إىل منزله أو إىل حيث يريد من 
وقد أوفاها مهرها فال نفقة هلا؛ ألهنا ناشزة وال نفقة للناشزة، فإن اهلل تعاىل أمر يف 
حق الناشزة بمنع حظها يف الصحبة بقوله تعاىل: }َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع{ 
]النساء: 34[، فذلك دليل عىل أن متنع كفايتها يف النفقة بطريق األوىل؛ ألن احلظ يف 

الصحبة هلام، ويف النفقة هلا خاصة، وألهنا إنام تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إىل 
الزوج وتفريغها نفسها ملصاحله، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظاملة، وقد فوتت 
ما كان جيب هلا باعتباره فال نفقة هلا«، ويف البحر الرائق رشح كنز الدقائق يف باب 
النفقة جزء 4 صفحة 195: »ذكر املجتبى: وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل 
امرأته  يمنع  أن  له  وقالوا:  ناقص،  التسليم  النفقة؛ ألن  تستحق  أو عىل عكسه ال 
من الغزل، بل له أن يمنعها من األعامل كلها املقتضية للكسب؛ ألهنا مستغنية عنه 
الرائق  البحر  لوجوب كفايتها عليه«، ويف حاشية منحة اخلالق البن عابدين عىل 
صفحة 196 جزء 4 نقال عن الرشنباللية: »أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم 
»وال   :996 صفحة  النفقة  باب  يف   2 جزء  للحصكفي  املختار  الدر  ويف  النفل«. 
نفقة خلارجة من بيته بغري حق وهي النارشة حتى تعود ولو بعد سفره«. ولقد تابع 
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علامء الرشيعة املحدثون هذه النصوص السابقة، ففي كتاب األحكام الرشعية يف 
األحوال الشخصية لقدري باشا يف املادة 169: »أن الزوجة املحرتفة التي تكون 
نفقة هلا ما  إذا منعها من اخلروج فعصته فال  الزوج ليال  البيت هنارا وعند  خارج 
دامت خارجة«، وحول هذا املعنى جاء رشح األحكام الرشعية للمرحوم/ الشيخ 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  النفقات  ونظام   ،237 صفحة   1 جزء  األبياين  زيد  حممد 
للمرحوم الشيخ أمحد إبراهيم صفحة 11، وأحكام األحوال الشخصية يف الرشيعة 
اإلسالمية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خالف صفحة 109، وقد ذكر املرحوم 
الشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه أحكام الزواج يف الرشيعة اإلسالمية صفحة 292: 
»أنه إذا كانت الزوجة من املحرتفات الالئي ال يقررن يف البيت فال نفقة هلا إذا طلب 
فله طلبه  ناقص  القرار فلم جتب طلبه؛ وذلك ألن االحتباس يف هذه احلالة  منها 
كامال، فإذا امتنعت فهي ناشزة«. ومل يفرق العلامء يف هذا بني حرفة وأخرى، وإنام 
ت  كان احلكم شامال لسائر األعامل التي خترج بسببها املرأة من منزل الزوجية، وتفوِّ

هبذا اخلروج حق زوجها وتصبح ناشزة.

J
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��ة وحن �ل�ن ��ة��ن ا �
أ
���ة �ة�ا

املبـــــادئ
1 - ل�كل م�ن الزوجني بمقتىض عقد الزواج حقوق ع�ىل اآلخر وكل منهام مأمور 

باملحافظة عىل حق صاحبه.
2 - م�ن ح�ق ال�زوج عىل زوجت�ه منعها من اخلروج م�ن بيته إال حلاج�ة يقيض هبا 

العرف العف النزيه، ومن واجبها االمتثال يف غري حاالت الرضورة.
3 - لل�زوج ع�ىل زوجت�ه والي�ة التأدي�ب، بالنصح واإلرش�اد، وبالزج�ر والنهر، 
وبالتهديد والوعيد، تبعا حلالة املخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها.

4 - أباح الشارع للزوج عند متادي الزوجة يف املخالفة أو إتيان ما ال ينبغي املخالفة 
فيه رضهبا رضبا خفيفا غري مهني وال مربح.

5 - الرضب املباح رشعا هو الذي ال يكرس عظام وال يس�يل دما وال يش�ني عضوا، 
وال يلجأ إىل هذا الرضب إال مؤخرا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 380 سنة 1978 املتضمن أن السائل متزوج، 
وقد حدث خالف بينه وبني زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية وترددها عىل 
نزول البحر، ومن كثرة اخلالفات بينهام اهتمته بأنه رضهبا، وقدم والدها شكوى إىل 
رشطة رأس الرب ضده عن هذا الرضب املزعوم، وأحيلت القضية إىل النيابة، ثم إىل 
املحكمة ملحاكمة السائل عىل هذا الصنيع، وقد عرضت الزوجة عىل الكشف الطبي 
فقرر هلا عالجا ال يزيد عن العرشين يوما. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام 
إذا كان حيق له تأديب زوجته برضهبا أم ال، وإذا جاز له ذلك فام هي حدود الرضب 
* فتوى رقم: 168 سجل: 113 بتاريخ: 7/ 12/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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املباح؟ وهل إذا كان الرضب للسبب املذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم ال؟ 
مع اإلحاطة بأنه مل يرضب زوجته إطالقا، وإنام ادعي عليه ذلك من الزوجة ومن 

أرسهتا.

اجلواب
لقد رتبت الرشيعة اإلسالمية احلنيفية السمحة عىل عقد الزواج حقوقا لكل 
من الزوجني عىل اآلخر، وأمرت كال منهام أن حيافظ عىل حق صاحبه حتى تصل 
احلياة الزوجية بينهام إىل أوج الكامل وتؤيت ثامرها الطيبة ويتحقق الغرض األسمى 
الذي من أجله رشع اهلل الزواج وهو السكن واملودة والرتاحم بني الزوجني، ومن 
حق الزوج عىل زوجته أن يمنعها من اخلروج من بيته إال حلاجة يقيض هبا العرف 
العف النزيه كزيارة أبوهيا أو قريب حمرم هلا، ومن واجبها االمتثال ملنعه إياها يف غري 
التأديب عىل  الشارع احلكيم للزوج عىل زوجته والية  حاالت الرضورة، وجعل 
املخالفات التي حتدث منها بالنصح واإلرشاد وبالزجر والنهر وبالتهديد والوعيد، 
وهذه أشياء تتبع حالة املخالفة شدة وضعفا، كام تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ 
استعداداها لقبول النصح وعدم العود إىل ما يعكر صفو احلياة الزوجية، وقد أباح 
الشارع للزوج إذا متادت زوجته يف املخالفة أو أتت شيئا ال ينبغي التهاون فيه أن 
يرضهبا رضبا خفيفا غري مهني وال مربح، وهذا احلق مقرر بقوله سبحانه وتعاىل 
ِٰت َتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع  يف حمكم كتابه: }َوٱلَّ
َعلَۡيِهنَّ َسبِيل{ ]النساء: 34[، وقد قال  َتۡبُغواْ  َطۡعَنُكۡم فََل 

َ
أ فَإِۡن   ۖ َوٱۡضُِبوُهنَّ

القرطبي يف تفسري هذه اآلية: »أمر اهلل أن يبدأ النساء باملوعظة أوال، ثم باهلجران، 
فإن مل ينجعا فالرضب، فإنه هو الذي يصلحها وحيملها عىل توفية حقه، والرضب 
يشني  وال  عظام  يكرس  ال  الذي  وهو  املربح  غري  األدب  رضب  هو  اآلية  هذه  يف 
جارحة«، وروى أمحد وأبو داود والنسائي: »أن رجال سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما حق 
املرأة عىل الزوج؟ فقال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال ترضب 
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الوجه، وال تقبح وال هتجر إال يف البيت«. وعىل ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد 
دأبت عىل  كام  إذنه،  دون  أبوهيا  زيارة  لغري  الزوجية  منزل  اخلروج من  دأبت عىل 
نزول البحر دون إذن، بل ومع هنيه إياها كام جاء بسؤاله، فإن له رشعا وبمقتىض 
بالرضب  واملراد  اآلية،  تلك  التي حددهتا  بالعقوبات  تأديبها  الكريمة والية  اآلية 
املباح له رشعا هبذا النص كام قال املفرسون هو الرضب الذي ال يكرس عظام وال 
يسيل دما وال يشني عضوا من اجلسم عىل أنه ال يلجأ الزوج إىل الرضب إال مؤخرا 
كام أخره اهلل تعاىل يف الرتتيب يف هذه اآلية، وال خالف يف هذا احلق عىل هذا الوجه 
بني الفقهاء، وإذا كان الرضب املنسوب للسائل هبذه املثابة فال جناح عليه رشعا. 
ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ة وحن �ل�ن �ع���ل ا

املبـــــادئ
ر رشع�ا أنه ال جيوز للزوجة اخلروج من من�زل الزوجية والعمل إال بإذن  1 - املق�رَّ
زوجه�ا، حتى ول�و كان هذا العمل رضوريا للغري كالقابل�ة والطبيبة، فإن خرجت 

وعملت بدون إذنه كانت عاصية.
2 - لل�زوج إذا ريض بعمل زوجته الع�دول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، 

ألن احلقوق الزوجية متقابلة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 35/ 1979 املتضمن أن السائل تزوج من 
إحدى زميالته بالعمل، وأنه نظرا ألن السائل يتمسك باملبادئ والقيم وااللتزام بام 
أمر اهلل والبعد عام هنى عنه فقد اتفق مع زوجته حني زواجهام عىل أن ترتك عملها 
الوظيفي وتتفرغ ملصاحلهام املشرتكة يف منزل الزوجية ال سيام أن دخله يكفيهام بدون 
حاجة إىل مرتبها، ولكنها مل تنفذ هذا االتفاق لآلن بالرغم من إحلاحه عليها يف ذلك 
وبيان مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح املنزل. وطلب السائل بيان حكم 

الرشع يف هذا املوضوع، وهل من حقه رشعا منع زوجته من العمل أم ال؟

اجلواب
والعمل  الزوجية  منزل  من  اخلروج  هلا  جيوز  ال  الزوجة  أن  رشعا  املقرر 
القابلة  كعمل  رضوريا  العمل  هذا  كان  لو  حتى  زوجها  بإذن  إال  كان  عمل  بأي 
والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا ريض بعمل 

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /2 * فتوى رقم: 183 سجل: 113 بتاريخ: 7/ 
عيل جاد احلق.
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الزوجية؛  منزل  والقرار يف  رغبته  التجاوب مع  العدول عن هذا، وعليها  زوجته 
ومل  املنزل،  يف  االحتباس  وعليها  اإلنفاق  عليه  إذ  متقابلة؛  الزوجية  احلقوق  ألن 
يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج يف منع زوجته من االحرتاف بني عمل وعمل، 
ُٰموَن َعَ ٱلّنَِسآءِ بَِما  وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ
ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت  ۡمَوٰلِِهۡمۚ فَٱلصَّ

َ
ِمۡن أ نَفُقواْ 

َ
أ ٰ َبۡعٖض َوبَِمآ  ُ َبۡعَضُهۡم َعَ َل ٱللَّ فَضَّ

ِٰت َتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ  ۚ َوٱلَّ ُ َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱللَّ
َ َكَن  َطۡعَنُكۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ۖ فَإِۡن أ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

الدقائق  كنز  الرائق رشح  البحر  كتاب  قال صاحب  ]النساء: 34[.  َكبِٗيا{  ا  َعلِّيٗ
يف بيان حق الزوج يف منع زوجته من اخلروج والعمل: »وللزوج أن يمنع القابلة 
والغاسلة من اخلروج؛ ألن يف اخلروج إرضار به وهي حمبوسة حلقه، وحقه مقدم 
عىل فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل وال تتطوع للصالة والصوم بغري 
إذن الزوج«، كذا يف الظهريية: »وينبغي عدم ختصيص الغزل، بل له أن يمنعها من 
املقتضية للكسب؛ ألهنا مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه«، وعىل  األعامل كلها 
هذا ففي احلادثة موضوع السؤال تكون الزوجة املسؤول عنها عاصية رشعا؛ لعدم 
امتثاهلا لطلب زوجها منها ترك العمل خارج املنزل إذ هو طلب مرشوع ليس فيه 
هني  من  بالرغم  العمل  عىل  أرصت  وإذا  اإلسالمية،  للرشيعة  خمالفة  وال  معصية 
زوجها تكون خارجة عن طاعته رشعا وغري ممتثلة ألوامر اهلل تعاىل املشار إليها يف 
تلك اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة يف شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات 
زوجها يف غري املعايص حتقيقا للمودة والرمحة بينهام وحسن العرشة. ومن هذا يعلم 

اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ة وحن �ل�ن ورن ا �ن��سش

املبـــــادئ
1 - امتن�اع الزوج�ة ع�ن طاعة زوجه�ا دون حق يوق�ف نفقة الزوجي�ة من تاريخ 

االمتناع.
2 - للزوج�ة ح�ق االع�رتاض عىل إيق�اف النفقة بالطري�ق القانوين أم�ام املحكمة 

االبتدائية خالل عرشة أيام من تاريخ اإلعالن.
3 - النشوز ليس من أسباب سقوط املهر والشبكة.

4 - اعت�رب القانون املذكور اقرتان الزوج بأخ�رى بغري رضا األوىل إرضارا هبا يبيح 
هلا حق طلب التطليق عليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 300 سنة 1979 املتضمن أن السائل قد عقد 
قرانه عىل اآلنسة/ إ. ح. ع. بتاريخ 8/ 2/ 1979، وأنه مل يدخل هبا ومل خيتل هبا، 
وقد رفض أهلها دخوله هبا؛ ألسباب ال يعرفها، مع أن السائل جهز منزال للزوجية 
بإنذار  وذلك  فيه  طاعته  يف  بالدخول  هذه  زوجته  وأخطر  بالقاهرة،  الصرية  بعني 
أيام وإال  الشخصية اجلديد وحدد هلا عرشة  لقانون األحوال  يد حمرض؛ طبقا  عىل 
تعترب ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا اإلنذار يف 22/ 7/ 
1979، وحتى اآلن وبعد مرور أكثر من شهرين عىل هذا اإلنذار الرسمي مل تقم 
الزوجة بالدخول يف طاعته بمنزل الزوجية أو االعرتاض عىل هذا اإلنذار الرسمي 

* فتوى رقم: 271 سجل: 113 بتاريخ: 26/ 11/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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القانون سالف الذكر. وطلب السائل  أمام املحكمة االبتدائية كام ينص عىل ذلك 
بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع واإلجابة عن األسئلة اآلتية:

باإلنذار؟  املحددة  العرشة األيام  بعد مرور  ناشزا  السائل  تعترب زوجة  هل 
السند  هو  وما  واملهر؟  الشبكة  اسرتداد  للسائل  جيوز  ناشزا  أصبحت  لو  وهل 
القانوين يف ذلك؟ هل إذا أرصت الزوجة عىل عدم الدخول وأصبحت ناشزا، فهل 
إذا تزوج السائل بزوجة غريها جيوز للزوجة األوىل طلب الطالق خالل سنة من 

تاريخ إخطارها بزواجه أم ال؟

اجلواب
بتعديل   1979 لسنة   44 رقم  القانون  من  ثانيا  مكرر   6 رقم  املادة  تنص 
بعض أحكام قوانني األحوال الشخصية عىل ما يأيت: »إذا امتنعت الزوجة عن طاعة 
الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ االمتناع، وتعترب ممتنعة دون حق إذا 
مل تعد ملنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة عىل يد حمرض، وعليه أن يبني يف 
اإلعالن املسكن، وللزوجة االعرتاض عىل هذا أمام املحكمة االبتدائية يف خالل 
عرشة أيام من تاريخ هذا اإلعالن، وعليها أن تبني يف صحيفة االعرتاض األوجه 
الرشعية التي تستند إليها يف امتناعها عن طاعته، وإال حكم بعدم قبول اعرتاضها، 
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد االعرتاض إذا مل تتقدم يف امليعاد؛ وبناء 
عىل هذا النص فإنه عن الفقرة األوىل من السؤال األول -إذا كان احلال كام ورد 
بالطلب واستوىف اإلنذار رشوطه املوضوعية والشكلية قانونا- تعترب زوجة السائل 
ناشزا من اليوم التايل النتهاء مدة االعرتاض سالف البيان، وعن الفقرة الثانية من 
النشوز والشبكة  بالعقد وليس من أسباب سقوطه  املهر وجب  ذات السؤال فإن 
أو اخللوة  الدخول احلقيقي  إذا ثبت  املهر كامال  الزوجة  كذلك، وإنام قد تستحق 
الصحيحة بني الزوجني يف عدة الزوجية، أو نصف املهر إذا مل يثبت ذلك، والقانون 
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املرقوم مل يتعرض هلذا ويبقى احلكم وفقا ألرجح األقوال يف فقه املذهب احلنفي، 
وعن السؤال الثاين فإن هذا القانون يف الفقرة الثانية من املادة 6 مكرر قد نص عىل 
أنه: »يعترب إرضارا بالزوجة اقرتان زوجها بأخرى بغري رضاها«، وعىل هذا فمن 
حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها، هذا وليعلم 
الفراق  عىل  وإما  الوفاق  عىل  إما  زوجته  مع  للصلح  السعي  به  األوىل  أن  السائل 
بدال من إضاعة املال والوقت يف املحاكم دون طائل امتثاال لقول اهلل تعاىل: }ِإَون 
ُ َوِٰسًعا َحِكيٗما{ ]النساء : 130[. ومن  ُ ُكّٗ ّمِن َسَعتِهۦِۚ َوَكَن ٱللَّ قَا ُيۡغِن ٱللَّ َيَتَفرَّ

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

J
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و�
�ة��ة ع��لى �م���هن���هة ول�

املبـــــادئ
1 - غي�اب ال�ويص املختار غيبة منقطعة بال وكيل يقتيض تعيني غريه وتس�ليم مال 

القارص إليه.
2 - فقد القارص وغيابه غيبة منقطعة ال يمنع من تعيني ويص للمصلحة.

الســـــؤال
نمرة   1313 سنة  القعدة  ذي   2 يف  مؤرخة  الفيوم  مديرية  من  بإفادة  سئل 
من  القارصة  وحيدة  بنتها  عىل  رشعية  وصية  أقيمت  أ.  ف.  أن  مضموهنا   ،759
مطلقها ق. إ. أ. بناحية العدوة بتاريخ 13رجب سنة 1312، وقبل تسليمها نصيب 
بنتها القارصة املذكورة يف تركة والدها املذكور لضبطها بمعرفة بيت املال قد تغيبت 
مع هذه القارصة، وبالتحري عن جهة غياهبام فلم يعلم مستقرمها، وباستفتاء مفتي 
املديرية فيام جيريه بيت املال يف نصيب هذه القارصة أفتى بام نصه: »املنصوص إذا 
غاب الويص املختار غيبة منقطعة بال وكيل عنه مع ترصحيهم بأن املفقود الذي ال 
يعلم مكانه وال موته وال حياته غيبة منقطعة حكام وقد رصحوا بأن ويص القايض 
فالقايض يف هذه احلالة  فبناء عىل ذلك  امليت إال يف ثامن ليست هذه منها،  كويص 
يتعلق  ما  يف  وخياصم  هلا،  ليترصف  إليه  ويسلم  وعليها،  نصيبها  يف  وصيا  ينصب 
هبا، وإن كان وقع االختالف يف جواز نصب القايض وصيا مع غيبة األيتام؛ ملا يف 
ذلك من املصلحة«، وحيث إن نائب حمكمة املديرية أجاب باالشتباه يف هذه الفتوى 
عند تالوهتا بمجلس حسبي املديرية لكوهنا مذكورا هبا أنه يقام ويص عىل القارصة 
أن  يتعلق هبا مع  فيام  املذكور هلا، وخياصم  الويص  ليترصف  املذكورة ويف نصيبها 

* فتوى رقم: 58 سجل: 1 بتاريخ: 17/ 4/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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من  حياهتام  تعلم  وال  منقطعة،  غيبة  لغياهبام  مفقودان  ووصيها  املذكورة  القارصة 
مماهتام، وقال إنه هل يقام ويص عيل القارصة املفقودة مع فقد وصيها أيضا ليترصف 
هلا كام ذكر هبذه الفتوى، أو يقام قيم حلفظ ماهلا فقط بمعرفة القايض الرشعي؟ ولذا 
رأى جملس حسبي املديرية بجلسته املنعقدة يف 8 إبريل سنة 1896 لزوم االستفتاء 

من فضيلتكم عن ذلك فاألمل إصدار الفتوى عام ذكر.

اجلواب
حرضة  به  أفتى  ملا  املتضمنة   759 نمرة  يمنية  عزتكم  إفادة  عىل  باالطالع 
مفتي أفندي املديرية يف شأن احلادثة التي وردت بخصوصها هذه اإلفادة، ظهر أن 

ما أفتى به حرضة املفتي املومى إليه موافق رشعا فيعمل بمقتضاه.
J
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��ر �ل���هة�ا �ة ا �لو�ص�ة �م���م��ة��ل��ك�ا ��ن�ةع ا

املبـــــادئ
1 - إذا ثبتت خيانة الويص ضمن مال القارص ويعزله القايض.

الســـــؤال
سئل بإفادة من قايض مديرية الغربية مؤرخة يف 21 حمرم سنة 1314 نمرة 
الغربية دعوى أ. ع. عىل س.  أنه ملا أرسل ملفتي أفندي مديرية  461، مضموهنا: 
م. د. الويص عىل يتيمي املرحوم ط. د. من ناحية مسهلة بخيانته يف مال القارصين 
وهلذا  اشتباه،  له  حصل  بأنه  مكاتبته  وردت  واإلفادة،  عليها  الطالعه  املذكورين 

يؤمل القايض املذكور االطالع عليها، واإلفادة بام يظهر.

ومضمون صورة الدعوى املذكورة: أنه بعد التعريف الرشعي ادعى أ. ع. 
معاون بيت املال باملديرية املذكورة حاال ابن ع. ح. ح. بعد اإلذن له باخلصومة من 
القايض املذكور فيام يأيت، وقبوله لذلك منه عىل س. م. د. ابن م. ع. من أهايل وسكان 
القارصين  الفتوح وخرضا  أيب  الرشعي عىل  الويص  غربية  املذكورة  ناحية مسهلة 
يتيمي املرحوم ط. د. ابن م. ع. الوصاية املختارة من قبل والدمها املذكور املقبولة 
منه يف حال حياته وبعد مماته التي مل يرجع عنها، ومات مرصا عليها املحكوم هبا من 
قبل الشيخ حسن احلكيم الشهري بذلك قايض حمكمة مركز السنطة الرشعية حاال 
بأن ط. د. املذكور ابن م. ع. الذي كان من أهايل وسكان ناحية مسهلة املذكورة، 
ومتوطنا هبا تويف وانحرص إرثه الرشعي يف زوجته ز. أ. س. م، وولديه منها: أيب 
قد  الرشعي  إرثه  له سواهم، وأن  املذكورين ال وارث  القارصين  الفتوح وخرضا 
انتقل إليهم، ومن ضمن ما هو خملف عنه وتركه مرياثا هلم عىل فرائض اهلل تعاىل 

* فتوى رقم: 85 سجل: 1 بتاريخ: 6/ 7/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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لزوجته  وأبقارا،  جاموسا  ماشية  وعرشين  تسع  يف  شائعا  قراريط  ثامنية  الثلث 
منهام  للذكر  ذلك  باقي  قراريط  سبعة  املذكورين  ولولديه  واحد،  قرياط  املذكورة 
ضعف األنثى، وأن هذا الويص املدعى عليه وضع يده عىل التسع والعرشين ماشية 
املذكورة التي من ضمنها نصيب القارصين املذكورين، وخان فيام خيصهام بسبب 
التسع  يف  الشيوع  عىل  املذكورة  قراريط  سبعة  قدرها  التي  حصتهام  مجيع  باع  أنه 
قرشا  وستون  وثالثة  ومائتان  آالف  ثالثة  قدره  بمبلغ  املذكورة  ماشية  والعرشين 
بعقد  ونصف وربع قرش فضة صاغا جيدة رائجة مستعملة منسوبا رضهبا ملرص 
بيع صحيح رشعي جرى بينه وبني املشرتي لذلك بإجياب وقبول رشعيني، وخىل 
بني املبيع واملشرتي املذكورين، وقبض من املشرتي املذكور ثمن املبيع املذكور وهو 
املبلغ املرقوم، واستهلكه يف شؤون نفسه اخلاصة به بدون مسوغ رشعي، ومل يرصف 
منه عىل القارصين املذكورين شيئا وبسبب ذلك صار خائنا يف حقوقهام، وطالب 
هذا املأذون املدعي هذا الويص املدعى عليه برد مثل مبلغ ثمن املبيع املذكور وهو 
القدر املذكور الذي استهلكه هذا املدعى عليه يف شؤون نفسه ليحوزه للقارصين 
املذكورين بالفريضة الرشعية، وطلب احلكم عليه بثبوت استهالكه لعني هذا املبلغ 
املذكورين بسبب  القارصين  املذكور، وضامنه، وعزله من وصايته عىل  املوصوف 
املذكورين  للقارصين  ليحوزه  له  املذكور  املبلغ  مثل  برد  وأمره  املذكورة،  خيانته 

بالفريضة الرشعية بينهام، وسأل سؤال هذا املدعى عليه وجوابه عن ذلك.

وبسؤاله عن ذلك أجاب طائعا بالتصديق عىل مجيع دعوى املدعي املذكورة 
ذلك وجحده  أنكر  فإنه  نفسه  املرقوم ورصفه يف شؤون  للمبلغ  استهالكه  ما عدا 

جحدا كليا.
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اجلواب
باالطالع عىل صورة الدعوى املرفقة هبذه املكاتبة ظهر أنه يكلف املأذون 
املدعي إثبات ما أنكره الويص املدعى عليه من استهالكه يف شؤون نفسه ما خص 
املذكور  الويص  عىل  الرشعي  بالوجه  ذلك  ثبت  ومتى  املبيع،  ثمن  يف  القارصين 
الوصاية  عىل  العزل  واستحق  الثمن،  ذلك  يف  القارصين  هذين  خص  ما  ضمن 

عليهام خليانته بذلك. وطيه ورقتان.

J
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ر و�ص�ة م�حن��ة�ا
املبـــــادئ

1 - جمرد اهتام القارص للويص بيشء غرُي موجب لعزله.
2 - عزل الويص نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح رشعا.

الســـــؤال
نمرة 34  نظارة احلقانية مؤرخة يف 11 صفر سنة 1314  بإفادة من  سئل 
بعزل ق. ح. من وصايته  الغربية  أنه لصدور حكم من حمكمة مديرية  مضموهنا: 
عىل أوالد وتركة أ. ي، وحصول الطعن من املعزول املذكور يف ذلك حتول النظر 
فيه عىل املجلس الرشعي بمحكمة مرص، وقرر: بأن احلكم بعزل »ق« املذكور عىل 
وملا  رشعا،  يقتضيه  ما  توفر  لعدم  صحيح  غري  املذكورة  بالصورة  املسطور  الوجه 
اإلعالم  عىل  بمضمونه  التأشري  وطلب  املذكورة،  املديرية  ملحكمة  القرار  هذا  بلغ 
بأن احلكم بعزل الويص املذكور  املديرية أرسل للحقانية مكاتبة  وسجله، فقايض 
مبني عىل مذهب أيب يوسف املفتى به من أن القايض إذا اهتم الويص يعزله، وعىل 
احلاكم  لدى  نفسه  عزل  إن  الويص  أن  من  املذهب  كتب  من  كثري  يف  به  رصح  ما 
بالقرار املذكور من عدم توفر ما يقتيض العزل حمل  ينعزل، وحينئذ يكون ما ذكر 
فيها وفصلها رشعا؛ ولذا  للنظر  الطرف  املسألة عىل هذا  نظر. ورغب إحالة هذه 
الوجه  يقتضيه  اإلفادة عام  بأمل  املختصة هبا عدد 11 مرسلة طيه  ها هي األوراق 
املذكورة  املديرية  قايض  لدى  أنه  املذكورة:  اإلعالم  صورة  ومضمون  الرشعي، 
باملجلس احلسبي املنعقد بديوان املديرية حرض باملجلس الرجل املكلف ق. ح. من 
عن  تنازل  أنه  املذكور  القايض  لدى  وأهنى  إ،  ح.  ابن  نربوه،  ناحية  وسكان  أهايل 

* فتوى رقم: 91 سجل: 1 بتاريخ: 24/ 7/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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وصايته عىل تركة املرحوم أ. ي. ق. من نربوه املذكورة، ابن ي. إ.، وعىل القرص من 
أوالده املحرر بوصايته املذكورة إعالم رشعي من حمكمة مركز بيلة الرشعية املؤرخ 
يف 12 ذي القعدة سنة 1310 لعجزه عن القيام هبا، وعدم قدرته عليها، وبعد أن 
حتقق لدى القايض املذكور عجزه عن القيام عىل الوصاية املذكورة، وسوء ترصفه 
يف تلك الرتكة، واهتامه بشهادة شاهدين، وحتقق معرفة ق. ح. املذكور عينا، واسام، 
املذكورين عزله من وصايته  الشاهدين  بشهادة  باملجلس  وأنه هو احلارض  ونسبا، 
قبوال رشعيا  لنفسه  منه ذلك  منعا كليا، وقبل  فيها  الترصف  املذكورة، ومنعه من 
بحضورمها، وامتثل املنع املذكور باملجلس املشار إليه بعد أن تقرر باملجلس احلسبي 

املذكور عزل الويص املذكور.

اجلواب
صورة  وعىل   ،34 نمرة  يمنية  املسطورة  سعادتكم  إفادة  عىل  باالطالع 
 12 ثانيهام  بتارخيني  املؤرخ  الغربية  مديرية  حمكمة  من  الصادر  الرشعي  اإلعالم 
شعبان سنة 1313 املشمولة بختم املحكمة املذكورة، وعىل ما قرره بشأهنا املجلس 
العلمي بمحكمة مرص الكربى الرشعية بتاريخ غاية ذي القعدة سنة 1313 نمرة 
حمكمة  قايض  حرضة  عزل  أن  ظهر  بذلك،  املتعلقة  األوراق  باقي  وعىل   ،1558
من  القرص  وعىل  ق.،  ي.  أ.  تركة  عىل  وصايته  عن  ح.  ق.  ل�:  املذكورة  املديرية 
أوالده بعد تنازله لديه عن الوصاية املذكورة عىل الوجه املسطور بتلك الصورة يعد 
إخراجا للويص املذكور عن الوصاية املرقومة، وهو صحيح رشعا. وطيه األوراق 

عدد 11. أفندم.
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ر�ة��ة �مة��ة�ا
��ن و��م��ة��ة ا

املبـــــادئ
1 - ليس للويص إال تنفيذ الوصية يف ثلث املال فقط.

2 - ح�ق الوالية عىل أم�وال الصغار هي آلبائهم ماداموا موجودين حتى لو كانت 
األم نفسها حية.

3 - يقوم الويص مقام املويص يف رصف ما عينه له.

الســـــؤال
سئل يف امرأة ماتت عن: زوجها، وأوالدها األربع ذكورا وإناثا من زوجها 
املذكور، وأوصت بثلث ماهلا ليرصف يف اخلريات واملربات عىل روحها، ]وأقامت[ 
الثلث يف اخلريات، وعىل أوالدها  شقيقها وصيا خمتارا من قبلها عىل رصف ذلك 
القرص بموجب إعالم رشعي صادر من حمكمة رشعية. فهل إقامة الويص املذكور 

عىل أوالدها جائز مع وجود أبيهم املذكور؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
ليس لويص األم إال تنفيذ الوصية يف ثلث املال، ورصف ما أوصت به يف 
ما يفي بذلك فقط،  يبيع من تركتها  أن  التي عينتها، وله  طرق اخلريات واملربات 
وما بقي بعد ذلك لألوالد الصغار فاألب أوىل بالقيام عليه حلفظه وتنميته بالطرق 
املرشوعة؛ ألن احلق يف رصف ما عينه املويص للخريات التي عينها من حق املويص 
ملكهم،  فهو  الصغار  الرتكة لألوالد  ]بقي[ من  ما  أما  مقامه،  فيقوم وصيه  نفسه 
وحق الوالية عىل أمواهلم هي آلبائهم ما داموا موجودين حتى لو كانت األم نفسها 

* فتوى رقم: 21 سجل: 2 بتاريخ: 19/ 8/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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حية، فال يسلب هذا احلق من األب ]بمجرد[ وصيتها لغريه، وهذا ما مل يكن األب 
مال  حلفظ  قبله  من  وصيا  القايض  أقام  كذلك  كان  فإن  مبذرا،  أو  االختيار  سيئ 

الصغار. واهلل أعلم.

J
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ر ��ة�ا �ل���س�����ن �لو�ص�ة ا ل ا �عرن

املبـــــادئ
1- ال ينعزل الويص املختار بعزل القايض ما دام قادرا وأمينا.

الســـــؤال
سئل يف رجل اسمه: حبيب. م. أ، وصاه رجل اسمه: إبراهيم. ف. ع. يف 
حياته عىل تركته، وعىل بنتيه القارصتني: ليندا وإيزابل باالشرتاك مع شخص اسمه: 
يوسف. إ. ن. من بعده، ووصاه وحده أيضا عىل تركة أخيه خليل. ف. ع، وعىل 
أوالده القارصين وهم: ابنه ألفرد، وبناته ماري، وأوجني، وفيكتوريا، ملا إلبراهيم. 
ع.  خليل.  أخاه  ألن  وأوالده؛  أخيه  تركة  عىل  يويص  أن  يف  احلق  من  املذكور  ع. 
جعله يف حياته وصيا خمتارا عىل تركته وأوالده من بعده، وبعد وفاة إبراهيم. ف. ع. 
املتوىف املذكور مرصا عىل الوصاية املذكورة، أثبتت وفاته أمام نائب بطريرك كنيسة 
الروم الكاثوليك، بمقتىض ورقة مسجلة هبا، وصادقت زوجة إبراهيم. ف. عىل أن 
زوجها جعل حبيب. م. أ. وصيا خمتارا كام ذكر، هي وابنا عم زوجها: سليم. ل. 
ع، وحبيب. ق. ع، أمام بطريكخانة الروم الكاثوليك، واعتمد وكيلها حبيب. أ. 
وصيا عىل الوجه املسطور بمقتىض ورقة مسجلة بالبطريكخانة، وبعد ذلك وضع 
يده  ووضع  ع،  ف.  إبراهيم.  تركة  عىل  إ.  يوسف.  مع  باالشرتاك  م.  حبيب.  يده 
الرتكة،  شؤون  يدير  سنني  األربع  نحو  ومكث  ع،  ف.  خليل.  تركة  عىل  وحده 
وحياسب من بلغ الرشد يف أثناء هذه املدة، ثم عزلته البطريكخانة من الوصايا يف 
غيبته بدون إجراء حتقيق معه، وبدون حصول ما خيل بوصايته، واستندت يف عزله 
إىل أن الرشع اإلسالمي حيتم عدم قبول شهادة شهود اإلقرار بالوصاية حتى حيلفوا 

* فتوى رقم: 89 سجل: 2 بتاريخ: 2/ 1/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اليمني الرشعي، وأهنم مل حيلفوا حني التصادق عىل الوصاية. فهل جيوز عزل الويص 
املختار بدون خيانة تثبت عليه رشعا أمام قاض؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
من املقرر رشعا أن الويص املختار من امليت إذا كان قادرا عىل القيام بشؤون 
ثبتت خيانته  إذا  إال  ينعزل  القايض، ولو عزله ال  يعزله  الرتكة ال  ، وحفظ  الُقرصرّ
رشعا،  صحيح  غري  السؤال  يف  املذكور  الويص  فعزل  ذلك،  وعىل  عزله،  فيجب 
وال عربة باالستناد يف عزله إىل أن شهود اإلقرار بالوصاية، مل حيلفوا اليمني حني 

التصادق عليها؛ ألن الشاهد ال حيلف عندنا. واهلل أعلم.
J



- 56 -

ر�ة �ا �ة��ة و�ن��طن و�م�ا
املبـــــادئ

1- لي�س للناظر احلس�بي -املرشف- اس�تيفاء أم�وال القارص أو حفظه�ا لديه مع 
وجود الويص.

الســـــؤال
ابنه  سأل ح. ب. بمرص يف رجل أقام حال حياته وصحته ونفاذ ترصفاته 
البالغ الرشيد وصيا خمتارا رشعيا عىل تركته بعد وفاته وعىل أوالده القرص، وقبل 
منه ابنه البالغ املذكور هذه الوصاية لنفسه، وجعل شخصا آخر ناظرا حسبيا عىل 
واطالع  ومشاركة  بمشاورة  إال  يشء  يف  الويص  يترصف  ال  بحيث  الويص،  هذا 
الناظر احلسبي املذكور، وحترر بذلك إعالم رشعي من حمكمة مرص الرشعية مؤرخ 
يف 16 ربيع األول سنة 1311، ثم مات هذا املويص مرصا عىل تلك الوصايا، ومل 
املويص  هذا  تويف  وملا  املذكور،  املويص  والده  وفاة  بعد  هلا  قابال  الويص  ذلك  يزل 
خيص  ما  حفظ  املذكور  الويص  أراد  فقط  الُقرّص  وأوالده  املختار  الويص  ابنه  عن 
هؤالء الُقرّص من تركة أبيهم بطريق وصايته املختارة عليها، فعارضه يف ذلك الناظر 
أمينا  الويص  كان هذا  إذا  فهل  الرتكة.  من  الُقرّص  استيالء حقوق  وأراد  احلسبي، 
له  بام  ماهلم  حفظ  له  يكون  الضياع  من  وصيانتها  الُقرّص  حقوق  حفظ  عىل  قادرا 
من الوصاية املختارة، وليس للناظر احلسبي استيالء حقوقهم املذكورة ما دام هذا 

الويص بتلك الصفة، ويمنع هذا الناظر من تلك املعارضة؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 177 سجل: 2 بتاريخ: 1/ 8/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
املرصح به يف كتب املذهب أن الناظر احلسبي ليس بويص، فال يكون املال 
عنده، وإنام يكون عند الويص؛ ألنه هو الذي له إمساك املال، وحفظه، وبذلك يعلم 
أن احلق يف حفظ حقوق هؤالء الُقرصرّ لوصيهم املذكور، وال حق للناظر احلسبي يف 

معارضته يف ذلك. واهلل أعلم.

J
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�ك�ح�ا�ك�م �ة� �م��ن ا ��ة� �ن�لا �ة���هة��
�ل���م�عن �لو�ص�ة ع��لى ا ة ا

� �ا �ن���هن ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- لل�ويص أن ينف�ق عىل القارص بال تقدير من احلاكم بحس�ب حال�ه ويقبل قوله 

بيمينه يف قدر اإلنفاق حيث كان نفقة املثل يف مدة حتتمله وال يكذبه الظاهر.

الســـــؤال
سئل يف رجل كان وصيا خمتارا عىل أخويه القارصين، أنفق عليهام من ماهلام 
يف شؤوهنام الرشعية نفقة املثل بدون أن يقرر املجلس احلسبي وال القايض الرشعي 
شيئا لنفقتهام، وأحدمها يطالبه بعد بلوغه ورشده بام أنفقه عليه، وليس لدى الويص 
مستندات كتابية عليه. فهل ال يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه رشعا فيام أنفقه عليه 

من ماله عىل حسب حاله، ومل يكذبه الظاهر؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بل  النفقة؛  الصغري يف  يضيق عىل  أن ال  للويص  ينبغي  بأنه  رصح علامؤنا 
وينفق  ماله  إىل  فينظر  وكثرته  املال  بقلة  يتفاوت  وذلك  إرساف،  بال  عليه  يوسع 
بحسب حاله، ورصحوا بأنه إذا أنفق عىل اليتيم من ماله بال تقدير من احلاكم كان 
له ذلك ويصدق بيمينه، ورصحوا بأنه يقبل قوله بيمينه يف قدر اإلنفاق حيث كان 
نفقة املثل يف مدة حتتمله وال يكذبه الظاهر، وعىل ذلك فام أنفقه هذا الويص نفقة 
املثل عىل أحد القارصين املذكورين من ماله عىل حسب حاله بدون ذلك التقدير يف 
مدة حتتمله، وال يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه، وال يكلف إثباته. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 187 سجل: 2 بتاريخ: 8/ 9/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل��ة����ر��ن �لو��م��ة��ة�ن �ن�ا ح�� ا
أ
� ا را

�ن����ن ا

املبـــــادئ
1- جيوز انفراد أحد الوصيني بالترصف ولو كان إيصاؤه إىل كل منهام متعاقبا.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى م. ج. ت.، له أوالد ُقرّص أقام عىل بعضهم حال حياته 
وصيا خمتارا بعد وفاته، ثم بعد إقامته هلذا الويص أقام أيضا حال حياته وصيا خمتارا 
الوصيني  من  كل  أثبت  وفاته  وبعد  الُقرّص،  األوالد  هؤالء  مجيع  عىل  وفاته  بعد 
يده، وللمويص دين عىل  بسند رشعي من حمكمة رشعية يف  االنفراد  وصايته عىل 
شخص مقيم باجلهة املقيم هبا أحد هذين الوصيني الذي هو ويص عىل مجيع الُقرّص، 
ويريد هذا الويص أن يأخذ الدين من هذا الشخص حفظا حلق هؤالء الُقرّص، ولو 
تأخر عن أخذه ربام يطرأ يشء عىل املدين يضيع به هذا الدين. فهل للويص عىل مجيع 
الُقرّص  املذكور، وحيفظه هلؤالء  الدين  ينفرد بقبض  أن  املدين  املقيم بجهة  األوالد 

فرارا مما عساه يطرأ، وعىل املدين تسليم ذلك الدين له بانفراده؟

اجلواب
رصح علامؤنا بانفراد أحد الوصيني بالترصف لو كان إيصاؤه إىل كل منهام 
متعاقبا عىل قول أيب يوسف قال أبو الليث: وهو األصح وبه نأخذ، وعليه جرى 
بالترصف عند أيب  انفرادمها  يف اإلسعاف حيث قال: »لو أوىص إىل رجلني جيوز 
يوسف«، وعىل ذلك جيوز هلذا الويص أن ينفرد بقبض الدين املذكور بال رأي اآلخر 
ال سيام إذا خاف عليه الضياع، أو تأخر عن أخذه عىل أنه يف مثل هذه الصورة ال 

* فتوى رقم: 219 سجل: 2 بتاريخ: 24/ 10/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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جمال لالختالف يف االنفراد؛ ألنه متى خيف عىل الدين الضياع، فال شك يف جواز 
االنفراد بقبضه بال خالف، وعىل املدين املذكور دفعه لذلك الويص بانفراده حفظا 

حلق هؤالء القرص حيث كان موروثا هلم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ة�
�ل�عن ��ك��ة ع��لى ا

�ل��ة �ةو�ن ا و�ص�ة �ل�م �ة�����م�ل �
املبـــــادئ

1 - الويص ال يضمن ما هلك من الديون ويقبل قوله بيمينه يف قدر اإلنفاق إذا كان 
نفقة املثل يف مدة حتتمله وال يكذبه الظاهر.

2 - إذا كرب الصغار وطلبوا أن حياسبوا وصيهم كان للقايض وهلم حماسبته، لكن ال 
جيرب عىل بيان املرصف وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع؛ إن عرف باألمانة.

الســـــؤال
سئل يف رجل مات، وله ديون عىل أشخاص بعضها بسندات، مىض عليها 
حلني وفاته نحو اخلمس عرشة سنة، وبعضها نحو اخلمسني سنة، وبعضها مل يعلم 
وفاته  وبعد  القرص،  أوالده  عىل  خمتارا  وصيا  أقام  حياته  حال  ويف  أصال،  صاحبه 
قبض هذا الويص ما تيرس له قبضه من بعض األشخاص املذكورين، وتعذر عليه 
معرفة  عدم  عن  فضال  السندات  تلك  عىل  الطويلة  املدة  ميض  بسبب  الباقي  أخذ 
أرباهبا. فهل ال يضمن هذا الويص ملا بقي من الديون، وإذا بلغ أحد القرص ال يكون 
له حق يف مطالبته بام خيصه فيام هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الويص عىل القارص 
من ماله نفقة املثل يف مدة حتتمله، وال يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيام أنفقه بيمينه، 

وال جيرب عىل البيان والتفصيل؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
من املقرر رشعا أن الويص ال يضمن ما هلك من الديون، وأنه يقبل قوله 
بيمينه يف قدر اإلنفاق حيث كان نفقة املثل يف مدة حتتمله، وال يكذبه الظاهر، وأنه 

* فتوى رقم: 263 سجل: 2 بتاريخ: 2/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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إذا كرب الصغار، وطلبوا أن حياسبوا وصيهم كان للقايض، وهلم مطالبته باحلساب 
لكن ال جيرب عىل بيان املرصف، وجزئياته جزئية جزئية لو امتنع إن عرف باألمانة، 
الديون، وليس  تلك  ما هلك من  الويص يف حادثتنا ال يضمن  أن  يعلم  ومما ذكر 
للصغري إذا بلغ أن يطالبه بام خيصه يف ذلك الذي هلك، ويقبل قوله بيمينه فيام أنفقه 
عليه نفقة املثل يف مدة حتتمله، وال يكذبه الظاهر، وال جيرب عىل بيانه وتفصيله لو 

امنتع حيث كان معروفا باألمانة. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا 
��ة �م �ع���هة�� �ن��ك�ا� ��ن�ن�ا

أ
�ة��ة ال� ح��ك�م ول�

 

��م��ن �ل�ع�ا و� ا �مع و��ن

املبـــــادئ
1- الويل يف النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما مل يكن متهتكا أو سيىء 

االختيار فسقا أو جمانة.
2- جيوز والية األم يف تزويج البنت القارصة إذا مل يوجد عاصب.

الســـــؤال
سئل يف بنات قارصات مشموالت بوصاية أمهن، فهل هلا والية عقد زواج 
إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط هلن ذي سمعة، أو تكون الوالية له 

أو للقايض أو نائبه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
عىل  فاسقا  ولو  الوارث  العاقل  البالغ  وهو  النكاح  يف  الويل  بأن  رصحوا 
املذهب ما مل يكن متهتكا أو سيئ االختيار فسقا أو جمانة. قال يف الفتح: »وما يف 
الكفء غري  من  يزوج  أن  فللقايض  فاسقا  كان  إذا  اجلد  أو  األب  أن  من  البزازية 
اختيار  سوء  عرف  »لو  الكرماين:  عن  نقال  القهستاين  ويف  املذهب«،  يف  معروف 
البزازي عىل  األب فسقا أو جمانة مل جيز عند اإلمام وهو الصحيح«، ومحلوا كالم 
كان  إذا  ما  عىل  املذهب  ومحلوا  االختيار،  سيئ  بالفاسق  يراد  بأن  الكرماين  كالم 
الفاسق غري سيئ االختيار وال متهتكا، فأما سيئ االختيار فتزوجيه من غري كفء أو 
بنقص مهر باطل إمجاعا، وأما الفاسق املتهتك غري سيئ االختيار إذا زوج من غري 

* فتوى رقم: 268 سجل: 2 بتاريخ: 5/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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كفء أو بنقص مهر فال ينفذ تزوجيه كذا قال علامؤنا، ومنه يعلم أنه متى كان سوء 
سمعة األخ العاصب املذكور يف السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو جمانة ال 
جيوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات املذكورات، وحيث إن الويل يف النكاح 
األخ  هلذا  وليس  لألم،  فالوالية  عصبة  يوجد  مل  فإن  اإلرث،  ترتيب  عىل  العصبة 
فيكون  األم،  املقدمة عىل  العصبة  يوجد غريه من  ذكر، ومل  التزويج كام  العاصب 

والية تزويج بنتها القارصة من كفء بمهر املثل. واهلل أعلم.

J
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ور ع��ل��ة�� �ل���س����������ن �ل���هة�مة���م ع��لى ا  ا
�ن��ة ا ��س�����ة�� ا

املبـــــادئ
1- القيم كالويص ال جيوز له االستدانة إال بأمر القايض.

الســـــؤال
يف  الترصف  من  ذلك  منعه  ولسانه،  جسمه  يف  شلل  أصابه  رجل  يف  سئل 
ماله، وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم. فهل جيوز هلذا القيم أن يستدين عىل 

املحجور عليه بدون إذن احلاكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
وقالوا:  كالويص،  القيم  وأن  كالصغري،  عليه  املحجور  بأن  علامؤنا  رصح 
إذا أراد الويص االستدانة عىل الصغري جاز له ذلك إن كان القايض أمره به، وإال 
فاملختار أن يرفع األمر إىل القايض فيأمره به، وهذا هو األحوط، وعىل ذلك فليس 

للقيم يف حادثتنا أن يستدين عىل املحجور عليه بدون أمر القايض. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 271 سجل: 2 بتاريخ: 12/ 2/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��م��ن و� ع�ا �ل��ن��ك�ا� �مع و��ن �ل������م ا ��ة ا ح��ك�م �ع���هة�� �ن

املبـــــادئ
1- الوالي�ة يف الن�كاح للعصبة من الرجال، فإذا قام به ذو الرحم من غري كفء مع 

وجود العصبة كان النكاح باطال.

الســـــؤال
سأل س. م. يف مسألتني: 

األوىل: بنت صغرية هلا ثالثة أعامم أشقاء موجودون ببلدها، وأهل لوالية 
غري  لشخص  وزوجها  املذكورين  األخوال  أحد  فقام  أخوال،  ثالثة  وهلا  النكاح، 

كفء هلا، فهل ال يصح هذا الزواج؟ 

أبيه ومقيام معه هو وزوجته يف معيشة واحدة،  ابن كان ساكنا مع  الثانية: 
مع  أباه، وخرج  يعارش  أن ال  الثالث  بالطالق  االبن  بينهام زعل، فحلف  فحصل 
زوجته من عند أبيه يف احلال، وسكن بمسكن آخر يف معيشة مستقلة، ولكنه اشتغل 
بالزراعة يف أرض أبيه، فهل ال يعترب ذلك االشتغال من قبيل املعارشة؟ وإذا أراد 

االبن أن يعود ثانيا ملعارشة أبيه يقع عليه اليمني أو ال يقع؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
النكاح هلؤالء األعامم األشقاء؛ ألهنم عصبة  احلادثة تكون والية  يف هذه 
إن  قالوا:  وقد  األرحام،  ذوي  من  مع وجودهم؛ ألنه  للخال  والية  فال  بالنفس، 
الوالية يف النكاح عىل ترتيب اإلرث واحلجب، فيقدم العصبة عىل ذوي األرحام، 
فإذن يكون النكاح الذي تواله اخلال هنا من غري الكفء باطال رشعا، ال ترتتب 

* فتوى رقم: 215 سجل: 3 بتاريخ: 12/ 12/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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عليه أحكام النكاح، فليست تلك الصغرية زوجة لذلك الشخص. أما االشتغال 
بالزرع، فال يعترب معارشة، فال تقع به اليمني، وتبقى اليمني منعقدة؛ فإن عاد االبن 

إىل املعارشة، وقع عليه ذلك الطالق. واهلل أعلم.

J
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ن
��لوع �ل��ن و�ة�ن �ن�ع�� ا �ن

�ل��ة ىة ا
��م��ن ��ن �ة��ة �ل��لل�ع�ا ول�

املبـــــادئ
1- ال والي�ة ل�ألخ يف زواج أخت�ه البالغة م�ن العمر مخس عرشة س�نة بدون إذهنا 

ورضاها وال ينفذ النكاح النقطاع واليته ببلوغها.

الســـــؤال
العمر  تبلغ من  سئل يف بكر ليس هلا أب وال جد، وهلا إخوة غري أشقاء، 
مخس عرشة سنة ونصًفا، زوجها أخوها ألبيها ممن ينتمي إليه بغري إذهنا ورضاها، 
زواجها  عقد  وأجرى  الرشعي،  املأذون  ذلك  عىل  ووافقه  بلوغها،  عدم  وادعى 
بالوالية، ال بالوكالة، فهل ال ينفذ هذا النكاح مع بلوغها هذه السن، وعدم إذهنا 

ورضاها؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
بالغة، وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها  السن تعترب  ببلوغها هذه 
بغري إذهنا ورضاها، فال ينفذ النكاح النقطاع واليته ببلوغها لو كانت له الوالية، 

وال أثر لدعواه عدم بلوغها واحلال ما ذكر. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 377 سجل: 3 بتاريخ: 14/ 12/ 1904 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ة�؟
�ل���م�عن ل ا ىة �م�ا

�ة��ة ��ن �ه�ل �ل��لل�ع���م ول�

املبـــــادئ
1 - ال والية للعم يف مال الصغري إال إذا كان وصيا.

2 - للويص عىل الصغري الوالية يف حفظه والقيام بحوائجه ومصاحله.

الســـــؤال
سئل يف قارص عليه ويص رشعي أراد أخذ حقوقه ممن هي عنده ليحفظها 
القارص،  ذلك  إنه هو ويل  وقال  ذلك  أبيه يف  أخو  القارص  ذلك  فعارضه عم  لديه 
وهو الذي له أخذ حقوق القارص ممن هي عنده، وهذا القارص قد تويف أبوه، فهل 
مع وجود هذا الويص الرشعي عىل القارص املذكور يكون لذلك العم شأن يف أخذ 

حقوق القارص، أو يف يشء مما يتعلق به دون الويص املذكور، أم كيف احلال؟

اجلواب
والية مال الصغري يف هذه احلادثة لذلك الويص، فهو الذي له والية حفظه، 
والقيام بحوائج الصغري ومصاحله دون ذلك العم؛ ألنه ال والية له يف املال إال إن 
كان وصيا، وهو ليس بويص؛ فليس له حفظ مال ذلك الصغري وال أخذه ممن هو 

حتت يده، وال شأن له يف حوائجه ومصاحله مع وجود وصيِّه املذكور. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 440 سجل: 3 بتاريخ: 7/ 5/ 1905 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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ر �ك�ح�����ن ��ن�ل ا
�ل��ة����ر��ن ��ة ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- الت�رصف بالبي�ع بثمن املثل يف حالة الصحة وس�المة العقل واس�تيفاء رشوط 

الصحة وقبض الثمن نافذ رشعا وال أثر حلدوث احلجر عليه بعد ذلك.

الســـــؤال
سئل يف رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بتاريخ 4 مارس سنة 1905 
املجلس  قرر  ثم  الرشعية.  العقود  مأمور  أمام  عينا  املشرتية  من  دفع  معني  بثمن 
احلسبي احلجر عليه للسفه بعد البيع بثالثة شهور أي بتاريخ 31 مايو سنة 1905، 
أفيدوا  إلغائه؟  القيِّم، وطلب  فيه من  الطعن  أو موقوف جيوز  نافذ  البيع  فهل هذا 

اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
أنه  وحممد  يوسف  أيب  اجلليلني  اإلمامني  قول  به  املفتى  بأن  العلامء  رصح 
حيجر عىل احلر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء الترصف يف املال، لكن ال ينحجر 
إال بَحْجر القايض عند أيب يوسف، وقال حممد: فساده يف ماله حيجره وإصالحه فيه 

يطلقه.

وظاهر  الثاين،  ال  األول  عند  جيوز  القايض  حجر  قبل  باعه  فيام  والثمرة 
كالمهم ترجيح قول أيب يوسف كذا يف تنقيح احلامدية.

* فتوى رقم: 484 سجل: 3 بتاريخ: 13/ 2/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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الرجل  باع  وقد  السؤال،  هذا  يف  ذكر  كام  األمر  كان  متى  أنه  يعلم  ومنه 
املذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن املثل يف حال صحته وسالمة عقله بيعا 
أيب  قول  نافذا رشعا عىل  البيع  ذلك  كان  الثمن  الصحة، وقبض  رشائط  مستوفيا 
يوسف الراجح، وال يمنع من ذلك احلجر عليه الذي صدر بعد صدور ذلك البيع 

باملدة املذكورة عىل وجه ما ذكر. واهلل تعاىل أعلم.

J
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؟ �ل���م��س�����ة�ك��ن �ك�ح���ل ا �ة��ة ا �لو�م�ا ���م�ل ا �ه�ل �ة��سش

املبـــــادئ
1 - ويص امليت ال يقبل التخصيص.

2 - العربة يف أمر اإليصاء بتناوله حلالة املوت ال حلالة اإليصاء.
3 - إذا أوىص إىل رج�ل بتفري�ق ثلث ماله يف وجوه اخلري مثال صار وصيا عاما عىل 
مجيع الرتكة ومجيع األوالد املوجودين وقت اإليصاء ومن حدثوا بعد ذلك واحلمل 

الذي انفصل يف حياة املويص.

الســـــؤال
عىل  خمتارا  وصيا  للوصاية  أهال  ثقة  أمينا  آخر  رجال  أقام  رجل  يف  سئل 
املعتوه، وعىل احلمل املستكن يف رحم إحدى زوجاته،  أوالده القرص وابنه الكبري 
وعىل تنفيذ وصيته الرشعية، وعىل تركته. وحرر بذلك إشهادا رشعيا لدى قاض 
رشعي، وهو بأكمل األوصاف املعتربة رشعا، ثم حدث له أوالد بعد حترير اإلشهاد 
وبعد  املويص،  حياة  يف  الوصاية  الويص  وقبل  ذلك،  عىل  مرصا  تويف  ثم  املذكور، 
تركته، وعىل  املويص وصيا عاما عىل  وفاة  بعد  املذكور  الويص  يكون  وفاته، فهل 
الذين كانوا موجودين وقت حترير إشهاد  القرص  املعتوه، وعىل أوالده  الكبري  ابنه 
الوصاية املذكور، وعىل القرص الذين حدثوا بعد ذلك، وقد انفصل احلمل املذكور 

يف حياة املويص؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 507 سجل: 3 بتاريخ: 19/ 3/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 73 -

اجلواب
ويص امليت ال يقبل التخصيص كام رصح به العلامء، ورصحوا أيضا بأن 
العربة يف أمر اإليصاء، وتناوله حلالة املوت، ال حلالة اإليصاء. وقال العالمة ابن 
التنبه له أنه إذا أوىص إىل رجل بتفريق  عابدين يف رد املحتار ما نصه: »ومما جيب 
أوىص  وإن  وتركته،  أوالده  عىل  عاما  وصيا  صار  مثال  اخلري  وجوه  يف  ماله  ثلث 
يف ذلك إىل غريه عىل قول أيب حنيفة املفتى به، وال ينفذ ترصف أحدمها بانفراده، 
أن  يعلم  انتهى، ومن هذا  الفتوى«.  واقعة  زماننا غافلون، وهي  والناس عنها يف 
الويص املذكور يف حادثة السؤال واحلال ما ذكر يكون وصيا عاما عىل مجيع الرتكة، 
ذلك،  بعد  حدثوا  ومن  اإليصاء،  وقت  موجودين  كانوا  الذين  األوالد  ومجيع 
واحلمل الذي انفصل يف حياة املويص. ويف فتاوى تنقيح احلامدية من باب الويص 

ما هو رصيح أو كالرصيح يف ذلك. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ة��ة ع��لى �م�ع��ةو� ول�
املبـــــادئ

1 - للقايض نزع مال املعتوه من يد وليه املبذر ووضعه حتت يد ويص أمني عدل.
2 - ضامن ما أتلف الويل من مال املعتوه ورصفه يف ش�ؤون نفس�ه تكون عليه ما مل 

يكن حمتاجا لذلك.
3 - بيع مال املعتوه بواسطة وليه مع عدم احلاجة إىل ذلك غري جائز رشعا.

4 - إذا كان والد املعتوه مس�تحقا للحجر عليه بس�بب إرسافه وتبذيره فال تثبت له 
الوالية عىل مال املعتوه.

الســـــؤال
املذكور  وللمعتوه  غني،  أب  وله  صغار،  أوالد  له  معتوه  رجل  يف  سئل 
قيام  املذكور  أباه  بجهتهم  احلسبي  املجلس  فأقام  املذكور،  أبيه  تلقاه من غري  ملك 
عليه، وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترصف فيها بام فيه احلظ واملصلحة البنه املعتوه، 
فاستوىل األب القيم املذكور عىل ممتلكات ابنه املذكور، وصار يترصف فيها بالرهن 
وال  حظ  وال  لذلك،  املذكورين  وأوالده  املعتوه  حاجة  عدم  مع  وخالفهام  والبيع 
مصلحة هلم يف ذلك، وصار يرصف الثمن وبدل الرهن يف شؤون نفسه مع التبذير 
فهل  فيها.  منه  وتبذيرا  املذكور سفها  ابنه  ممتلكات  تبديد  يقصد  ابنه،  ممتلكات  يف 
القصد  الوجه هبذا  بالرهن وغريه عىل هذا  املذكور  ابنه  ترصف األب يف ممتلكات 
يكون الغيا ال ينفذ عىل املعتوه، ويكون للقايض أن يقيم عىل املعتوه قيام أمينا، وينزع 

* فتوى رقم: 80 سجل: 4 بتاريخ: 3/ 11/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ما  أباه  املذكور، ويضمن  األمني  يد  املذكور، ويضعه حتت  أبيه  يد  املعتوه من  مال 
أتلفه ورصفه يف شؤون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
نعم، للقايض أن ينزع مال املعتوه من يد أبيه السفيه املبذر املذكور، ويضعه 
حتت يد ويص أمني عدل، ويضمن أباه ما أتلفه ورصفه يف شؤون نفسه من مال ابنه 
املذكور مع عدم احتياجه لذلك، وأما بيع األب املذكور مال ابنه املعتوه مع عدم 
احلاجة لذلك وعدم احلظ واملصلحة جلهة املعتوه فال جيوز رشعا؛ ففي الدر املختار 
من باب الويص: »ولو باع األب واجلد مال الصغري من األجنبي بمثل قيمته جاز 
إن مل يكن فاسد الرأي ولو فاسده، فإن باع عقاره مل جيز إال إذا باعه بضعف القيمة، 
ويف املنقول روايتان، والفتوى عىل عدم اجلواز«. انتهى مع زيادة من رد املحتار، ويف 
رد املحتار أيضا: »وإن كان األب فاسدا مل جيز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو 
املختار إال إذا باعه بضعف القيمة، وكذا املنقول ال جيوز بيعه يف رواية إال بضعف 
القيمة، وهبا يفتى«. انتهى ملخصا. وأما رهن األب املرسف املبذر املذكور مال ابنه 
املعتوه املذكور، فجوابه يعلم مما ذكره قاضيخان يف فتاواه من باب الويص ونصه: 
»صغري ورث ماال وله أب مرسف مبذر يستحق احلجر عىل قول من جيوز احلجر 
ال تثبت الوالية يف املال لألب«. انتهى. وعليه فحيث مل تثبت له الوالية يف مال ابنه 
يف هذه احلالة مل جيز رهنه، واملعتوه كالصغري كام رصحوا به وال يعارض ذلك ما يف 
التنوير من أن لألب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله والويص كذلك إلمكان محله 
عىل األب املصلح. هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر عىل ما روي عنهام القول بأن 
»وذكر  نصه:  ما  أيضا  اخلانية  ويف  القياس،  وهو  ذلك  يملكان  ال  والويص  األب 
شمس األئمة الرسخيس -رمحه اهلل تعاىل- أن األب والويص يضمنان مالية الرهن 
املعتوه  والد  ترصفات  أن  تلخص  هنا  فإىل  انتهى.  والويص«.  الوالد  بني  وسوى 
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املذكور الضارة التي ال حظ وال مصلحة فيها جلهة املعتوه عىل الوجه الذي تضمنه 
هذا السؤال غري جائزة رشعا، وللقايض أن يضمن األب املذكور ما أتلفه من مال 
ينصب وصيا  لذلك، وأن  احتياجه  نفسه مع عدم  املذكور ورصفه يف شؤون  ابنه 

يسلم مال املعتوه املذكور بعد نزعه من يد أبيه املذكور.

هذا ما تيرس وظهر يل يف جواب هذا السؤال. واهلل تعاىل أعلم بحقيقة احلال.

J
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��ر �ل���هة�ا ل ا ىة �م�ا
�ح�ك�مة���م ��ن

�ة

املبـــــادئ
1 - جي�وز التحكي�م يف مال الصغري ب�رشط أن يكون فيه مصلحة ل�ه وكون احلكم 

موافقا رشعا وفيه رفع رضر عن مال الصغري.

الســـــؤال
أقرباء هلم  فادعى  وآخرين،  بني صغري وبني وصيه  منزل مشرتك  سئل يف 
يرفعوا  أن  املنزل يملكونه بطريق اإلرث عن والدهم، وأرادوا  أن هلم نصف هذا 
عىل الويص والصغري وبقية الرشكاء قضية حتتاج إىل مصاريف باهظة ربام يلزم هبا 
املدعى عليهم. فهل للويص أن يتفق مع اخلصم عىل اختيار حمكمني للفصل يف هذه 
اخلصومة بام يرونه مطابقا للرشع؛ تباعدا عن الدخول يف املشاكل التي ربام ال تكون 
يف مصلحة القارص، أو ال جيوز التحكيم فيام خيتص بحقوق القارص؟ أفيدوا. أفندم.

اجلواب
حكم  وكان  الصغري،  جلهة  مصلحة  فيه  كان  إذا  التحكيم  هذا  جيوز  نعم، 
عن  البحر  ففي  الصغري؛  عن  رضر  دفع  وفيه  الرشعي  للمنهج  موافقا  املحكمني 
إذا ادعى عىل  يعني  القنية: »ليس للمحكم أن حيكم بيشء فيه رضر عىل الصغري 
جيوز  أن  ينبغي  للصبي  نظر  املحكم  حكم  يف  كان  إن  الوبري:  محري  وقال  وصيه، 
الفتاوى  انتهى ملخصا، ونحوه يف  وينفذ حكمه، ويكون بمنزلة صلح الويص«. 

اهلندية. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 124 سجل: 4 بتاريخ: 21/ 2/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ة �لول� �ة ا �ة����ر��ن�ا

املبـــــادئ
1 - لويل األمر أن يرتب من بيت املال ما شاء ملن شاء من مصارف بيت املال الذين 
منهم ذراري األمراء والوالة واحلكام وله أن يزيد وينقص حسبام يرى من املصلحة 

الرشعية.
2 - لإلم�ام أن يعط�ي األرض من بي�ت املال عىل وجه التملي�ك لرقبتها كام يعطي 
امل�ال مت�ى رأى مصلحة يف ذلك وله الرأي يف التس�وية أو التفضيل من غري ميل إىل 

هوى.
3 - من مصارف بيت املال عامل احلكومة وذرارهيم وعياهلم.

4 - أمر السلطان برصف مبلغ من املقرر منه لشخص مل يولد لشخص آخر ثم وجد 
األول فال حق له يف الرجوع بام رصفه الثاين من مرتب صدر به أمر من السلطان.

الســـــؤال
أول ]سنة  ربيع  بتاريخ 22  نظارة اخلاصة اخلديوية  بإفادة واردة من  سئل 
املرصية  باحلكومة[  سنويا  مقرر  صورته:  بام   1907 سنة  مايو   5 هجرية   1325
عىل  اخلديوية،  ]للعائلة  آخر  ومبلغ  خاصة،  اخلديوي  العايل  اجلناب  لسمو  مبلغ 
لسموه من هذا  وبام  كيفام شاء،  اخلديوية  العائلة[  توزيعه عىل  احلق يف  لسموه  أن 
إرادته[  اقتضته  ما  حسب  أعضائها  عىل  اخلديوية  للعائلة  ]املقرر  املبلغ  وزع  احلق 
السنية، ومن ذلك أنه خصص باسم مقام والية العهد مبلغ سبعة آالف وسبعامئة 
جنيه مرصي سنويا، واستقر األمر عىل هذا احلال، وملا رأى سموه أنه مل يكن مرزوقا 
بولد يكون ويل عهد يرصف إليه هذا املبلغ املخصص باسم مقام والية العهد، وقد 

* فتوى رقم: 167 سجل: 4 بتاريخ: 8/ 5/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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جتمد من هذا املبلغ تسعة عرش ألفا وتسعامئة واحد ومخسني جنيها مرصيا وكسور، 
-أصدر سموه أمرا عاليا لنظارة املالية يف 16 شوال سنة 1312 املوافق 11 إبريل 
الدولة  باسم صاحبة  السبعة آالف وسبعامئة جنيه  مبلغ  بقيد   6 نمرة  سنة 1895 
عرش  التسعة  مبلغ  ورصف  أفندي،  هانم  إقبال  املصون  اخلديوي  احلرم  والعصمة 
ألف وتسعامئة واحد ومخسني جنيها وكسور الذي جتمع من ذلك املرتب لغاية شهر 
وسبعامئة  آالف  السبعة  مبلغ  رصف  واستمرار  دولتها،  باسم   1895 سنة  مارس 
جنيه املذكور سنويا عىل الوجه املرشوح إىل أن يمن اهلل عىل سموه بولد يكون ويل 
العهد، وملا أرشق نور طلعة ويل العهد األمري حممد عبد املنعم -حفظه اهلل- املرزوق 
لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا برصف ذلك املرتب باسم دولة األمري ويل 
العهد من وقت وجوده، وجرى رصف هذا املبلغ باسم دولته إىل أن بلغ إىل مخسة 
عرش ألف جنيه مرصي سنويا، وهو املستمر رصفه إىل اآلن. فهل ما رصف من قبل 
لصاحبة الدولة والعصمة احلرم اخلديوي املصون من متجمد ومرتب املبلغ الذي 
كان أصل وضعه باسم مقام والية العهد نافذ بالنسبة لرصفه لدولتها، وليس لألمري 
ويل العهد حق الرجوع به عىل دولتها رشعا، أم لألمري حق الرجوع باعتبار أنه ويل 

العهد، واملبلغ مرتب باسم مقام والية العهد؟

اجلواب
الديار  يف  السلطان  نائب  هو  الذي  املعظم  اخلديوي  العايل  للجناب  نعم، 
املال  بيت  ملن شاء من مصارف  ما شاء  املسلمني  مال  بيت  يرتب من  أن  املرصية 
الذين منهم ذراري األمراء والوالة واحلكام، وقد فرست الذراري يف كتب الرشع 
بالزوجات واألوالد، وله أن يزيد وينقص يف ذلك عىل حسب ما يرى من املصلحة 
»ترك  ورشحه:  التنوير  ففي  املذهب  كتب  يف  علامؤنا  بذلك  رصح  كام  الرشعية؛ 
رد  ويف  ملخصا.  انتهى  مرصفا«.  لو  جاز  األرض  لرب  اخلراج  نائبه  أو  السلطان 
بيت  من  األرض  يعطي  أن  لإلمام  أن  يدل عىل  »فهذا  نصه:  ما  بعد كالم  املحتار 
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فرق  إذ ال  املصلحة؛  رأى  املال، حيث  يعطي  كام  لرقبتها  التمليك  املال عىل وجه 
بني األرض واملال يف الدفع للمستحق«. انتهى املراد منه. وفيه أيضا ما نصه: »ويف 
املحيط: والرأي إىل اإلمام من تفضيل وتسوية من غري أن يميل  أيضا عن  البحر 
املنع واإلعطاء يف احلكم«.  اخليار يف  القنية: ولإلمام  يف ذلك إىل هوى. وفيه عن 
انتهى. قلت: ومثله يف كتاب اخلراج أليب يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد 
مما جيري  والنقصان  والوالة  والعامل  القضاة  أرزاق  الزيادة عىل  »فأما  قال:  حيث 
عليهم فذلك إليك من رأيت أن تزيده من الوالة والقضاة يف رزقهم فزده، ومن 
رأيت أن حتط رزقه حططت«. انتهت عبارة رد املحتار، ]ويف كتاب اخلراج املذكور 
أيضا[ أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل تعاىل عنه- فرض لكل واحدة 
ألف  عرش  اثني  وسلم-  وصحبه  آله  وعىل  عليه  اهلل  -صىل  النبي  زوجات  من 
تعاىل عنه- ثالثة ]آالف  اهلل  نفسه عبد اهلل -ريض  السنة، وفرض البن  درهم يف 
يناسب كال منهم  السنة، وكذا فرض لكثري من الصحابة وذرارهيم ما  درهم[ يف 
عىل ]حسب ما رأى من املصلحة[، ويف بعض الفتاوى ما ملخصه: »ويف البحر: 
أرزاقهم  اخلراج  من  يعطون  العلامء  وكذا  عياهلم  وكفاية  كفايتهم  املقاتلة  وتعطى 
وأرزاق عياهلم واإلرصادات واملرتبات من اجلوامك واألطيان واجلرايات ال شك 
بإذن السلطان  نائبه  السلطان أو  يف صحتها وجوازها حيث كان املرصد واملرتب 
يرصد  أن  ونائبه  للوزير  فيجوز  اإلذن،  كالسلطان يف  النائب  النائب؛ ألن  إذن  أو 
أرصده  من  كان  حيث  املصلحة،  من  فيه  ملا  ذلك  ونحو  وطينا  جوامك  ويرتب 
وعياهلم،  وذرارهيم  احلكومة  عامل  مصارفه  ومن  املال،  بيت  مصارف  من  عليهم 
فبصدور األمر العايل بيشء من ذلك يتبع وال يصح القول بإلغاء منطوق األوامر 
الرشيفة التي تصدر مرمحة للرعية وإيصاال ملعاش من انتسبوا لذي الدولة العلية مع 
موافقة أمره الكريم ملا أجاب به علامء املذاهب األربعة، فال سبيل إىل نقضه مع أن 
علامءنا رصحوا بأن أمر األمري إذا صادف فضال جمتهدا فيه نفذ، فيجب اتباعه وال 
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جيوز العدول عنه«. انتهى ما يف بعض الفتاوى، فتلخص من هذا كله أن ما صدر 
به أمر ويل النعم يف حادثة السؤال عىل الوجه املسطور فيه نافذ رشعا، وليس لألمري 
الرجوع رشعا عىل دولة والدته بيشء من  العهد -حفظه اهلل تعاىل- احلق يف  ويل 
ذلك املرتب الذي صدر األمر الكريم برصفه إليها قبل والدته، ال فرق يف ذلك بني 

املتجمد املذكور وغريه. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ر ��ة�ا �ل���س�����ن �لو�ص�ة ا و�ص�ة ا
املبـــــادئ

1- ويص الويص املختار يكون وصيا أيضا عىل ُقرصَّ املتوىف األول وعىل تركته.

الســـــؤال
سئل يف رجل تويف وترك قرصا، وأقام أخاهم األكرب وصيا خمتارا عليهم، 
واستمر هذا األخ وصيا مدة من السنني، ثم تويف وترك لنفسه قرصا أيضا، ولكنه 
املختار  الويص  بارش  وقد  القرص،  أوالده  عىل  وأقامه  وصيا  اختار  كان  وفاته  قبل 
املختار  الويص  يكون هذا  أفال  إخوته.  يعني وصيا عىل  ومل  القرص،  مصلحة مجيع 
وصيا يف الرتكتني، ويسأل عنهام أم ال؟ نرجو رأيكم يف هذه املسألة أفندم. مع ما 
وعىل  القرص  أوالده  عىل  وفاته  قبل  خمتارا  وصيا  أقام  املذكور  الويص  فإن  توضح 
تركته بمقتىض كتاب أي إشهاد رشعي مسجل يف حياته، ومل ينص فيه عىل القرص 
الذين كانوا حتت وصايته. فهل يدخلون رشعا حتت وصاية ذلك الويص؟ نرجو 

اإلفادة عن ذلك. أفندم.
اجلواب

يف التنوير ورشحه: »وويص الويص سواء أوىص إليه يف ماله أو مال موصيه 
ويص يف الرتكتني«. انتهى. ويف رد املحتار: »وإن قال: يف تركتي، فعن أيب حنيفة 
روايتان: ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهام؛ ألن تركة موصيه تركته، كام رصح 
يكون  احلادثة  هذه  يف  الويص  ويص  أن  يعلم  ذلك  ومن  انتهى.  االختيار«.  يف  به 
وصيا أيضا عىل تركة امليت األول، وعىل القرص من أوالده، حيث كان احلال عىل 

ما ذكر يف السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
* فتوى رقم: 182 سجل: 4 بتاريخ: 3/ 6/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ه�ا ���ة
ن ��س�هن

�ة��ة ع��لى �م��ن �ن��للع �لو�م�ا ر ا ��س����مة���مرا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- ال تستمر والية والد الصغري عليه بعد بلوغه عاقال سفيها.

2- ال يكون الس�فيه حمج�ورا عليه إال بحجر القايض وإقام�ة وليه قيام رشعيا عليه 
بالطريق الرشعي.

3 - ال تنفذ ترصفات السفيه بعد احلجر عليه وتنفذ ترصفاته السابقة عليه.

الســـــؤال
سئل يف صبيني أوىص هلام جدمها ألبيهام بثلث مجيع ما يرتك عنه تركة بعد 
موته، وقد قبل هلام الوصية وليهام والدمها حال حياة املويص، ثم بعد وفاته حكم 
والدمها مجيع  وليهام  تسلم  وفعال  املذكور،  وليهام  بحرضة  الرشعي  احلاكم  بثبوهتا 
املوىص به، وملا بلغ أحد الصبيني احللم بلغ سفيها. فهل تستمر عليه والية أبيه ما 
دام سفيها ولو بلغ الثامنية عرشة سنة أم ال؟ وإذا قلتم بعدم استمرار والية أبيه عليه 
وحجر عليه املجلس احلسبي والقايض الرشعي وأقام والده قيام رشعيا عليه ال تنفذ 

ترصفاته بعد احلجر، أو كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
مذهب اإلمام أيب يوسف الذي هو الراجح عىل ما هو ظاهر كالم العلامء: 
القايض  بد يف عدم صحة ترصفاته من حجر  مبذرا ال  بلغ سفيها  إذا  الصغري  أن 
تنفذ ترصفاته. وقال اإلمام حممد: سفهه كاف يف احلجر عليه  فقبل احلجر  عليه، 
بدون احتياج إىل حجر قاض. وعليه فإذا بلغ سفيها وترصف ال تكون ترصفاته 

* فتوى رقم: 233 سجل: 4 بتاريخ: 11/ 10/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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نافذة؛ ففي اخلانية من كتاب احلجر ما نصه: »وإن بلغ اليتيم سفيها غري رشيد فقبل 
أن حيجر القايض عليه ال يكون حمجورا يف قول أيب يوسف -رمحه اهلل تعاىل- حتى 
تعاىل- يكون حمجورا من غري حجر. وأبو  اهلل  تنفذ ترصفاته. وعند حممد -رمحه 
يوسف -رمحه اهلل تعاىل- جعل احلجر بسبب السفه كاحلجر بسبب الدين، وحممد 
-رمحه اهلل تعاىل- جعل احلجر بسبب السفه كاحلجر بسبب الصبا واجلنون وذلك 
احلامدية  تنقيح  ويف  انتهى.  له«.  يؤذن  أن  إال  حمجورا  فيكون  قضاء،  بغري  يكون 
أبو  قال  بينهام،  فيام  اختلفا  ثم  قال:  حيث  اجلوهرة  يف  »ومثله  نصه:  ما  كالم  بعد 
يوسف: ال حجر عليه إال بحجر احلاكم وال ينفك حتى يطلقه، وقال حممد: فساده 
يف ماله حيجره، وإصالحه فيه يطلقه. والثمرة: فيام باعه قبل حجر القايض جيوز عند 
األول ال الثاين. اه�، وظاهر كالمهم ترجيح قول أيب يوسف«. انتهى. ويف التنوير 
املفتى  يفتى، وعىل قوهلام  بالسفه وبه  من كتاب احلجر: »وعندمها حيجر عىل احلر 
وتدبري،  واستيالد،  وعتاق،  وطالق،  نكاح،  يف  إال  كصغري  أحكامه  يف  فيكون  به 
واليتهام  عدم  يعني  جده  أو  أبيه  والية  وزوال  وعبادات،  وحج  زكاة،  ووجوب 
عليه، بخالف الصغري فإن واليتهام عليه ثابتة، ويف صحة إقراره بالعقوبات، ويف 
مل  بلغ غري رشيد  فإن  كبالغ،  فهو  الثلث  بالقرب من  اإلنفاق، ويف صحة وصاياه 
يسلم إليه ماله حتى يبلغ مخسا وعرشين سنة، وصح ترصفه قبله، وبعده يسلم إليه 
وإن مل يكن رشيدا، وقال: ال يدفع حتى يؤنس رشده«. انتهى مع زيادة من الرشح 
ورد املحتار. ومن ذلك يعلم أنه ال تستمر والية أيب الصغري املذكور عليه بعد بلوغه 
عاقال سفيها، وأنه يصري حمجورا بحجر القايض الرشعي وإقامة والده قيام رشعيا 

عليه بالطريق املرعي املتبع يف مثل ذلك، فال تنفذ ترصفاته بعده. واهلل تعاىل أعلم.
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��ر �ل���هة�ا ر ا ��ن�ةع �ع���هة�ا

املبـــــادئ
1 - ال جيوز لألب بيع أطيان أوالده القرص بغبن فاحش.

2 - إجازة القارص له بعد البلوغ باطلة.

الســـــؤال
باعها  له أوالد صغار وهلم أطيان ورثوها عن والدهتم، قد  سئل يف رجل 
سريه  حسن  مع  فاحش  بغبن  الوالية  بطريق  صغرهم  حال  يف  أمهم  أيب  جلدهم 
ست  مدة  من  القرص  األوالد  وبلغ  البائع  مات  ذلك  وبعد  الناس،  بني  وسريته 
سنوات، ويريدون معرفة صحة هذا البيع رشعا؛ ألهنم مل يعلموا هبذا البيع إال اآلن 
بيعت  األطيان  الوالد، وهذه  احتياج  مع عدم  بعرش سنوات-  بعد وقوعه  -أعني 
بسعر الفدان الواحد ثامنية عرش بنتو، مع أهنا كانت تساوي يف ذلك الوقت أربعني 

جنيها. أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم الثواب. أفندم.

اجلواب
الصغار  أطيان أوالده  فببيع األب  السؤال،  إذا كان األمر كام ذكر يف هذا 
بالغبن الفاحش غري جائز رشعا؛ ففي جامع الفصولني من ترصفات األب وغريه 
ال  الغبن  بيسري  البيع  فلهم  وقاض  وويص  وجد  كأب  األولياء  »وأما  نصه:  ما 
بفاحشه، وكذا رشاؤهم«. انتهى. ويف جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما 
نصه: »ويف احلاصل من رشح الطحاوي: بيع األب والويص واملضارب بغبن يسري 
اليتيم عىل  مال  والويص  األب  بيع  احلاصل يف  ثم  فاحش ال جيوز،  وبغبن  جيوز، 

* فتوى رقم: 254 سجل: 4 بتاريخ: 10/ 1/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ما عليه الفتوى أن األب إذا باع عقار الصغري بمثل القيمة أو بغبن يسري جيوز إذا 
انتهى. ونحوه يف تنقيح  كان حممودا أو مستور احلال، وإن كان مفسدا ال جيوز«. 
ما نصه: »وهلم -األب  البيع  من  األوصياء  أدب  اهلندية، ويف  والفتاوى  احلامدية 
القيمة وبأكثر  واجلد والقايض وأوصياؤهم- والية بيع أمواهلم -الصغار- بمثل 
يبطل عندهم، وال  الفاحش  بالغبن  لو كان  أما  فيه.  الناس  يتغابن  ما  بقدر  وبأقل 
يتوقف عىل اإلجازة بعد البلوغ؛ ألنه ال جميز له حالة العقد حتى يتوقف«)1). انتهى. 

واهلل تعاىل أعلم.

J

)1) جاء القانون 119 لسنة 1952 ونظم ذلك حيث أوجب اإلذن بالبيع أوال من املحكمة احلسبية وال يكون 
ذلك بغبن فاحش اآلن تأسيًسا عىل أن اإلذن ال يصدر إال بعد استشارة خبري فني ... إلخ.
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روط�� ��ة�� و���ش
�ل��س�هن ر ع��لى ا �ك�ح�����ن ح��ك�م ا

املبـــــادئ
ْين املستغرق ملاله وبه يفتى صيانة ملاله. 1 - حيجر عىل احلر بالسفه وبالغفلة وبالدَّ

ْين املس�تغرق أن يقيض القايض بإفالس�ه فق�ط أواًل، ثم  2 - يش�رتط يف احلج�ر للدَّ
حيجر عليه.

ْين املستغرق باملال املوجود عند احلكم بإفالسه فقط وال يثبت احلجر  3 - خيتص الدَّ
إال بقضاء القايض.

الســـــؤال
سئل يف رجل له أطيان أمهلها وتركها بدون زراعة وال إجيار مدة سنني مع 
الواسطة زادت ديونه وتضاعفت  بريع، وهبذه  تأيت  التي  كوهنا من األطيان اجليدة 
العقاري،  للبنك  الدين  ذلك  بسبب  مرهونة  املذكورة  األطيان  فوائدها، وصارت 
وعليه أيضا ديون لشخص آخر هيودي يسمى فيتا كوريل، وصار من املحقق أن ال 
يميض زمن قليل إال وتذهب هذه األطيان املذكورة يف الدين وفوائده، وهذا ناشئ 
من غفلة ذلك الرجل وسوء ترصفه، وله أوالد يف حاجة شديدة إىل ريع األطيان 
املذكورة، فلو ترك هذا الرجل مطلق الترصف بدون حجر لرتتب عىل ذلك رضر 
أوالده؛ حيث إنه يذهب ما يف يده من األطيان بسبب الديون املذكورة، فهل واحلالة 
هذه جيوز رشعا احلجر عىل هذا الرجل مع اتصافه بالغفلة وسوء الترصف وارتكابه 
للديون املذكورة بسبب الغفلة والدين وسوء الترصف أم كيف احلال؟ نرجو من 

فضيلتكم اجلواب ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 264 سجل: 4 بتاريخ: 6/ 2/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اجلواب
عدم  هي  التي  وبالغفلة  الترصف،  سوء  هو  الذي  بالسفه  احلر  عىل  حيجر 
االهتداء إىل الترصفات النافعة املفيدة، وبالدين املستغرق ملاله، وذلك عىل مذهب 
اإلمامني اجلليلني أيب يوسف وحممد -رمحهام اهلل تعاىل-، وهو املفتى به، فكل واحد 
من هذه األمور الثالثة كاف يف احلجر عليه عىل الوجه الرشعي، ففي التنوير ورشحه 
من كتاب احلجر: »وعندمها حيجر عىل احلر بالسفه والغفلة والدين، وبه يفتى صيانة 
ملاله«. انتهى ملخصا مع زيادة من رد املحتار. ويف رد املحتار أيضا ما نصه: »قال 
يف الدر املنتقى: ويشرتط لصحة احلجر عندمها -أي احلجر ألجل الدين- القضاء 
بالسفه مع كونه يعم  بناء عليه، وال يشرتط ذلك يف احلجر  باإلفالس، ثم احلجر 
مجيع األموال، وأما احلجر بالدين فيخص املال املوجود حتى ينفذ ترصفه يف مال 
حدث بعده بالكسب«. انتهى. ويف اهلندية: »ثم ال خالف عندمها أن احلجر بسبب 
الدين ال يثبت إال بقضاء القايض واختلفا يف احلجر بسبب الفساد والسفه، قال أبو 
يوسف -رمحه اهلل تعاىل- إنه ال يثبت إال بقضاء القايض أيضا. وعند حممد -رمحه 
انتهى.  املحيط«.  يف  كذا  القضاء.  عىل  يتوقف  وال  السفه  بنفس  يثبت  تعاىل-  اهلل 
وفيها أيضا: »فاحلجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله، أو تزيد 
عىل أمواله فطلب الغرماء من القايض أن حيجر عليه حتى ال هيب ماله وال يتصدق 
به وال يقر به لغريم آخر، فالقايض حيجر عليه عندمها، ويعمل حجره حتى ال تصح 
هبته وال صدقته بعد ذلك«. انتهى. ومن ذلك يعلم جواب هذا السؤال واهلل تعاىل 

أعلم.
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�ن
أ
�ة��ة ال� ول�

املبـــــادئ
1- ال جيوز تنصيب الويص مع وجود الويل الطبيعي ما مل يقم به مانع رشعي.

الســـــؤال
سئل يف رجل له أوالد ُقرّص ورثوا من أخيهم ألمهم مرياثا وأمهم موجودة، 
فهل ال حيتاج لنصب ويص عىل الُقرّص املذكورين مع وجود أبيهم الويل يف ماهلم، 
ويكون له بواليته املذكورة أن يقبض أمواهلم وحقوقهم ِقَبل َمن كانت وخياصم يف 
ذلك؟ خصوصا وأنه مل يظهر عليه ما خيل بالوالية، وال حيتاج لنصب ويص واحلالة 

هذه؟ أو ما احلكم؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
يف رد املحتار من باب الويص ما نصه: »الوالية يف مال الصغري لألب، ثم 
وصيه، ثم ويص وصيه ولو َبُعد، فلو مات األب ومل يوص فالوالية ألب األب، ثم 
وصيه، ثم ويص وصيه، فإن مل يكن فللقايض ومنصوبه«. انتهى. ومنه يعلم أنه ال 
حاجة لنصب ويص يف حادثة السؤال مع وجود أبيهم األمني الذي مل يقم به ما خيل 
بواليته رشعا، وهلذا األب أن يقبض حقوق أوالده املذكورين وخياصم هلم وعليهم 
بام فيه احلظ واملصلحة جلهتهم، ويترصف يف مجيع شؤوهنم بالطريق الرشعي. واهلل 

تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 36 سجل: 5 بتاريخ: 5/ 2/ 1909 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ن �ن  اأ
و�ن �لو�ص�ة �ن�� �لوك�ة�ل �ع��ن ا ح��ك�م �م��ل���ح ا

املبـــــادئ
1- ال ينفذ الصلح رشعا إال ممن يملكه.

2- الصل�ح الص�ادر من الويص ال يك�ون معموال به رشع�ا إال إذا جلب مصلحة 
للقارص.

الســـــؤال
احلسبي،  املجلس  بواسطة  القارص  ابنها  عىل  وصية  أقيمت  امرأة  يف  سئل 
وأقامت وكيال عنها يدير شؤون القارص، وكان حني ذاك نزاع بني الورثة والوصية 
يف أموال القارص يف املحاكم النظامية، فوكيل الوصية اصطلح مع األخصام بأخذ 
ألف  الستني  نحو  قيمته  الذي  القارص  مال  باقي  عن  وتنازل  جنيه،  أربعامئة  مبلغ 
جنيه، حصل ذلك منه بدون استئذان املجلس احلسبي، والوصية تقول بأهنا مل تأذن 
وكيلها بالصلح، وإن ما فعله هذا الوكيل كان بدون علمها واطالعها، فهل واحلال 
أفيدوا اجلواب  أم كيف احلال؟  به  نافذا رشعا معموال  الصلح  ما ذكر يكون هذا 

ولكم الثواب.
اجلواب

جهة  عن  الصلح  ألن  ذكر؛  ما  واحلال  رشعا  نافذا  الصلح  هذا  يكون  ال 
من  خاليا  كان  فحيث  جلهته،  مصلحة  فيه  كان  إذا  جيوز  إنام  يملكه  ممن  القارص 
املصلحة بل فيه رضر عليه كام تضمنه هذا السؤال فال يكون معموال به رشعا، ولو 

صدر هذا الصلح من نفس الوصية عىل وجه ما ذكر)1). واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 52 سجل: 6 بتاريخ: 5/ 12/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
)1( املادة رقم 39 - 3 من القانون 119 سنة 1952 نصت عىل أنه ال جيوز للويص مبارشة الصلح والتحكيم 

إال فيام قل عن 100 جنيه مما يتصل بأعامل اإلدارة إال بإذن من املحكمة.
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�ل���م�ع��ة�ن و ا
أ
ر ا ��ة�ا �ل���س�����ن �لو�ص�ة ا ��س�����ن��ة ا م�ح�ا

املبـــــادئ
1- ال جي�رب ال�ويص املختار أو املعني عىل املحاس�بة ع�ام أنفقه م�ا دام إنفاقه موافقا 

للرشع متى كان أمينا وقائام بأداء األمانة.
2- األمني مصدق فيام أمن فيه بيمينه.

3- للحاكم الرشعي حماسبة الويص فإن امتنع عن ذلك ال جيربه عليه.

الســـــؤال
سئل يف رجل أوىص بأن يرصف بعد وفاته مبلغ معلوم من النقود من ثلث 
ألناس  يعطى  ذلك  من  قدرا  وعني  مدفنه،  وترميم  ومأمته  جنازته  تشييع  يف  ماله 
سامهم، وسلم املويص يف حياته قيمة املبلغ املوىص به لتشييع اجلنازة واملأتم وترميم 
املدفن للويص، ثم سلم املويص أيضا يف حياته املبلغ املوىص به لغري الوجوه املذكورة 
ملن أوىص به هلم، ثم مات مرصا عىل ذلك، وكان املبلغ املوىص به خيرج من الثلث، 
ما  الويص عىل  أو لغريهم حماسبة  الوصية، فهل لورثة املويص  بتنفيذ  الويص  فقام 
رصفه فيام أويص به، أو الويص صادق أمني ال جيب حماسبته؟ وما هي اجلهة املختصة 
أفيدوا اجلواب،  باملحاسبة، هل هي السلطة الرشعية أم األهلية؟  بتكليف الويص 

ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
ال جيرب الويص املذكور -واحلال ما ذكر- عىل املحاسبة فيام رصفه مما أويص 
به يف مصارفه املوافقة للرشع من الثلث املذكور متى كان أمينا قام بأداء األمانة، فقد 

* فتوى رقم: 38 سجل: 7 بتاريخ: 9/ 3/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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نص العلامء عىل أن األمني مصدق فيام هو أمني فيه بيمينه هذا، ويف أدب األوصياء 
ما نصه: »ويف حمارض رشيد الدين مات عن ابن كبري وأوالد صغار، والكبري وصيهم 
من امليت أو القايض، فأنفق عىل الصغار يف صغرهم فللحاكم -أي الرشعي- أن 
حياسب الويص، فلو امتنع الويص عن إعطاء احلساب ال جيربه عىل احلساب؛ ألنه 
أمني من جهة امليت أو القايض، واألمني مصدق فيام هو أمني فيه بيمينه«)1). واهلل 

تعاىل أعلم.

J

)1) أوجب القانون 119 سنة 1952 عىل الويص مطلقا تقديم كشف حساب سنوي مؤيد باملستندات قبل 
أول يناير من كل سنة يف املادة 45 دفرت 1 ونص يف الفقرة الثانية منه عىل إعفاء الويص من ذلك إذا كانت أموال 

القارص ال تزيد عىل 500 جنيه.
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ور ع��ل��ة�� �ل���س����������ن �ل���هة�مة���م ع��لى و�ل��ة�� ا  ا
��س�����ن��ة ��ة� م�ح�ا

�ل���م�عن �لو�ص�ة ا

املبـــــادئ
1- لويص الصغري حماس�بة من عني قيام عىل الويل املحجور عليه للس�فه عىل حقوق 

القارص الرشعية وعىل املبالغ التي تسلمها بصفته وليا قبل توقيع احلجر عليه.
2- إذا كان للويل مال فنفقته من ماله وال جيوز للويل أن يأكل من مال ولده إال عند 

احلاجة فقط.
3- ليس للويل أن ينفق عىل الصغري بزيادة يكذبه الظاهر فيها.

الســـــؤال
سئل يف رجل وقف وقفا من بعد حياته عىل أوالده للذكر منهم مثل حظ 
األنثيني، ورشط فيه أن كل من تداين من مستحقي هذا الوقف بَدين، سواء كان 
دينه للحكومة أو لغريها ولو كان دينه قبل ما يستحق املدين املذكور يف هذا الوقف، 
فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه املدين املذكور من ريع الوقف املرقوم 
فيه، ال  له حق  يكون  الوقف، وال  هذا  من  املذكور حمروما وخمرجا  املدين  فيكون 
باستحقاق وال بنظر من قبل وضع احلجز عىل استحقاقه من هذا الوقف بخمسة 
وإناثا  ذكورا  وعقبه  ونسله  وذريته  ألوالده  الوقف  من  نصيبه  ويكون  يوما،  عرش 
للذكر منهم مثل حظ األنثيني. وقد تداين بعض أوالد الواقف، وترتب عىل هذا 
الواقف قد حرم  الدين احلجز عىل استحقاقه يف وقف والده، وبناء عىل ما رشطه 
من الوقف، وانتقل نصيبه فيه ألوالده للذكر منهم مثل حظ األنثيني، وإن املدين 
الوقف  انتقل نصيبه يف  البلوغ الرشعي، وعندما  له ولد قارص عن درجة  املحروم 
إليه كان يأخذه أبوه بطريق واليته عليه، وهو يزيد كثريا عن نفقته، فكان يرصف 

* فتوى رقم: 130 سجل: 7 بتاريخ: 12/ 2/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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جزاء منه يف حاجات ولده القارص، والباقي عىل نفسه حالة كونه مستحقا يف وقف 
آخر عن والده مل حيرم منه، ويوازي استحقاقه فيه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده 
االستحقاق يف وقف  أجله من  الذي حرم من  وللسبب  إليه،  انتقل  الذي  القارص 
والده وهو السفه، قد رفع احلجز من دائنيه عىل نصيب ولده القارص يف الوقف بناء 
القارص  ابنه  عىل  وليًّا  بصفته  السفيه  الوالد  ذاك  بني  معامالت وعقود عملت  عىل 
أن  احلسبي  املجلس  من  القارص  تعنيَّ وصيًّا عىل  ملن  فهل  معهم.  تعامل  من  وبني 
حياسب والد القارص يف شخص القيم الذي ُيعنيَّ من ِقبل املجلس احلسبي أيضا بعد 
أن أوقع احلجر عليه لسفهه عىل املبالغ التي أخذها حمجوزة من مال ولده القارص 
بصفته وليًّا قبل توقيع احلجر عليه مع كونه سفيها؟ وهل مع استحقاق والد القارص 
يف الوقف اآلخر للنصيب املذكور الذي يزيد كثريا عىل حاجاته يصح له أن يأكل 
وتعامل  تعاقد  دائنني  من  عليه  نصيبه حجز  أن  ارتكانا عىل  القارص  ولده  مال  من 
أن  القارص  للويص عىل  والتبذير؟ وهل  السفه  بطريق  بل  احلاجة  بطريق  معهم ال 
يرجع عىل األب يف شخص القيم عليه بام زاد عن حاجات الولد يف املدة التي كان 
ما رصف عىل  قيمة  والويص يف  القيم  اختلف  وإذا  فيها؟  أبوه  عليه  اإلنفاق  يتوىل 
القارص من ماله كأن يقول قيم األب إنه كان يرصف عليه يف كل شهر سبعني جنيها 
مثال، وويص الولد يقول: إن حاجات الولد ال تزيد عن عرشين مثال، فام احلكم يف 

ذلك؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
نعم، لويص الصغري أن حياسب القيم املذكور عىل حقوق القارص الرشعية، 
وال جيوز لألب أن يأكل من مال ولده إال عند احلاجة فقط، وليس هلذا األب املبذر 
املفسد  األب  بأن  ورصحوا  فيه،  الظاهر  يكذبه  مما  بأزيد  الصغري  عىل  يرصف  أن 
حكمه حكم الويص، وقالوا يف الويص: يقبل قوله يف اإلنفاق عىل الصغري فيام مل 
يكذبه الظاهر، ويف تنقيح احلامدية ما نصه: »سئل فيام إذا كانت امرأة وصية رشعية 
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عىل أوالدها األيتام، وهلم مال حتت يدها، فادَّعت األم أهنا أنفقت عليهم يف مدة 
الدراهم من ماهلم، والظاهر يكذهبا يف ذلك، فهل واحلالة  مبلغا معلوما من  كذا 
هذه ال يقبل قوهلا يف ذلك؟ اجلواب: حيث كان الظاهر يكذهبا يف ذلك فال يقبل 
قوهلا فيه، وإن أقامت بينة عىل ذلك، كام يف تلخيص اخلالطي«. انتهى املراد منه. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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ل���م��س��لم
� ل���م��س��لم ع��لى ا

� ��ة� ا
�م��ة عن وا

ح��ك�م ��ة

املبـــــادئ
1- اعتن�اق املحجور عليه اإلس�الم يزي�ل صفة القيمة املس�يحية عليه ويمنعها من 

الترصف يف ماله.

الســـــؤال
إبريل سنة 1915، نمرة  بتاريخ 29  بإفادة واردة من وزارة احلقانية  سئل 
1888 صورهتا: نرسل مع هذا كتاب وزارة املالية إدارة عموم احلسابات املرصية، 
وامللف املرفق به اخلاص برتكة املرحوم إ. ف. إلبداء رأي فضيلتكم فيام تطلبه وزارة 

املالية.

كتاب وزارة املالية: املدعو إ. م. م. كان مسيحيا، ثم اعتنق الدين اإلسالمي 
بمقتىض إعالم رشعي من حمكمة مرص الرشعية مؤرخ يف 9 أغسطس سنة 1910، 
ورد  مليام،  و15  جنيه  بمبلغ  املحافظة  بمعرفة  بيعت  أشياء  تاركا  مسلام،  ومات 
بقضايا  ختتص  أوراق  املرحوم  بطرف  ووجد   ،83410 نمرة  بإيصال  خلزينتها 
مدنية بينه وبني زوجته وأقاربه، وإخطار من بنك الكريدي ليونيه عن حساب جار 
باسمه، وعلم من األوراق مرفوقه أنه كان حجر عىل املتوىف يف أيام حياته بمعرفة 
البطركخانة وتعينت زوجته املدعوة ح. م. إ. قيمة عليه، وبناء عىل الشكوى املقدمة 
سنة  يونيه   28 بتاريخ  املنعقدة  بجلسته  األخري  هذا  قرر  مرص  حسبي  ملجلس  منه 
1911 رفع احلجر عنه، وباالستعالم من بنك الكريدي ليونيه عن رصيد حساب 
املتوىف أجاب بام ورد منه يف 30 مارس سنة 1915، بأنه دفع هذا الرصيد وقدره: 
10237 قرشا و5 مليامت دفعة واحدة يف 11 أغسطس سنة 1910 إىل القس س. 

* فتوى رقم: 54 سجل: 9 بتاريخ: 5/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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م. بناء عىل طلب الست »ح.« املذكورة بتوكيل قانوين، فتسلم »ح.« هذا املبلغ من 
ذلك  من  ويستدل  بيومني،  اإلسالمي  الدين  الزوج  اعتناق  تاريخ  بعد  كان  البنك 
زوجها  منه  لتحرم  املذكور؛  املبلغ  عىل  احلصول  يف  أرسعت  املذكورة  الزوجة  أن 
حينام بلغها خرب إسالمه بدليل أن املتوىف أخطر البنك تلغرافيا يف 10 أغسطس سنة 
املنع بل رصف للزوجة  يلتفت هلذا  فالبنك مل  املبلغ لزوجته،  1910 بعدم رصف 
املبلغ يف اليوم التايل، وقد قرر جملس حسبي مرص بجلسته املنعقدة بتاريخ 28 يونيه 
سنة 1911 رفع احلجر عنه، فوزارة املالية ترغب أخذ رأي وزارة احلقانية فيام إذا 
أهنا ال  أو  إسالمه،  يوم  من  القيمة  أزال صفة  اإلسالمي  الدين  املتوىف  اعتناق  كان 
تزول إال من تاريخ صدور قرار املجلس احلسبي برفع احلجر عنه، فاألمل التكرم 

باإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك. واقبلوا فائق االحرتام.

اجلواب
بناء عىل ما ورد لنا من وزارة احلقانية بتاريخ 29 إبريل سنة 1915، نمرة 
إ.  املرحوم  به اخلاص برتكة  املرفق  املالية وامللف  اطلعنا عىل كتاب وزارة   1888
ف.، ونفيد أنه باعتناق املتوىف املذكور الدين اإلسالمي زالت صفة القيمة املذكورة 
من يوم إسالمه، وال يكون هلا الترصف يف ماله بعد ذلك. ولإلحاطة لزم حتريره، 

واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ل����ُة���ّ�ر � ا � ول�
أ
ىة �م��ل�ك ا

�ن ��ن
أ
�ة����ر��ن ال�

املبـــــادئ
1- األب إذا كان فاسد الرأي سيئ التدبري، ال جيوز له أن يبيع أرض ولده القارص، 

ولو مل يقض دينه من ثمنها إال بضعف قيمتها.

الســـــؤال
الرشد،  يبلغوا حد  به، وله أوالد صغار مل  سئل يف رجل عليه دين خاص 
وهلم أرض يملكوهنا بطريق املرياث عن والدهتم املتوفاة، فهل جيوز لوالدهم بام له 
من الوالية العامة عليهم أن يبيع من ملكهم أرضا قيمة ما يسدد به دينه أم ال؟ مع 
بالربا واستمر عىل ذلك مدة ثالث  العلم بأن سبب هذا الدين أنه كان يأخذ ماال 
سنوات أو أربع، وفائدة املائة يف السنة من عرشة إىل اثني عرش. أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب.

اجلواب
بحالته  املذكور  األب  أن  ونفيد  أعاله،  املوضح  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
املذكورة فاسد الرأي سيئ التدبري، فال جيوز له أن يبيع أرض ولده القارص املذكور، 
ولو مل يقض دينه من ثمنها إال بضعف قيمتها، فإن باعها بأقل من ضعف قيمتها مل 
جيز هذا البيع، وحينئذ فإن رفعت هذه املسألة إىل القايض قبل بلوغ الولد املذكور 
نقضه القايض وأبطله، وإذا مل ترفع هذه املسألة إىل القايض حتى بلغ الولد املذكور 

فللولد املذكور نقض البيع وإبطاله. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 5 سجل: 11 بتاريخ: 18/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��ة�
�ل���م�عن �ة��ة ع��لى ا و�م�ا

املبـــــادئ
1- إذا كرب الصغار وأرادوا أن حياسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم باملعروف 
أم ال، وطلبوا أن حياس�بوه، كان للقايض وهلم املطالبة باحلس�اب، لكن ال جيرب عىل 

ذلك لو امتنع.
2- إذا أقر الويص بأنه دفع ما بيده للموىص عليهم صدق يف إقراره وال يقبل ادعاء 

بعد ذلك أنه مل يدفع إال ببينة.
3- الويص كام جيوز له رشعا أن يقدم احلس�اب للمجلس احلس�بي، جيوز له كذلك 

أن يقدمه للموىص عليه بعد بلوغه رشيدا.

الســـــؤال
سأل الشيخ عبد احلميد يف أن املرحوم والدي األستاذ الشيخ أمحد سليامن 
كان يف حياته وصيا خمتارا عىل ابن أخيه املرحوم الشيخ إبراهيم املسمى عيل إبراهيم، 
واستمر يف وصايته إىل أن بلغ سن الرشد، ويف مدة وصياته مل يقدم الويص للمجلس 
القارص  إيراد  يتضمن  حسابا  عمل  بل  املذكور،  بالقارص  خيتص  حسابا  احلسبي 
موضحا   1321 سنة  شوال   22 لغاية   1308 سنة  صفر   25 ابتداء  من  ومرصفه 
لغاية نمرة 20، وتوقع  بدفرت حساب كل سنة عىل حدته، ومنمر من نمرة واحد 
عىل هذا احلساب بالتصديق من القارص املذكور بعد بلوغه سن ثامين وعرشين سنة 

رشيدا، وصورته كاآليت:

بنا من زروعات وأمالك وثمن  إنه باطالعي عىل بيان احلسابات املختصة 
 1308 سنة  صفر   25 تاريخ  من  وخالفه  الصوري  أرض  من  املباعة  األرض 

* فتوى رقم: 55 سجل: 11 بتاريخ: 25/ 11/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 100 -

املقدم يل من حرضة  الدفرت سنة سنة،  املوضحة هبذا  لغاية 22 شوال سنة 1321 
لغاية  والدي  املرحوم  ما كان مطلوبا من  إضافة  ، ومع  أمحد  الشيخ  العالمة  عمي 
وفاته، وقد اتضح بعد كل ذلك أن املطلوب مني حلساب دائرتنا مبلغ وقدره ثالثة 
وسبعون ألف قرش صاغ، ومائة وثالثة قروش، واثنا عرش فضة صاغ، وكام هو 
واضح من احلسابات أن الباقي عيلَّ هو من أصل املطلوب لبنك األنجلو إجبسيان 
املسحوب بمعرفة عمي العالمة الشيخ أمحد مدة توكيله عنا بالدائرة، وأن ما خصني 
من إيرادايت العمومية تسدد منها ما كان خيصني من املطلوب الذي كان عىل والدي، 
وعىل ذلك رصت ال أستحق شيئا طرف حرضة عمي العالمة الشيخ أمحد لغاية 22 
شوال سنة 1321، وعىل ذلك صارت املصادقة مني عىل ما هو موضح هبذا الدفرت 
وعىل ما ذكر أعاله، وأن املبلغ الباقي طريف هو من بعد إيرادات األمالك واألطيان 
وثمن مبيوعات األرايض املختلفة عن املرحوم والدي واملرصوفات واملواصالت 
بعد رشدي  الشيخ أمحد عيّل وتوكيله عني  العالمة  ومجيع ذلك مدة وصاية عمي 

لغاية 22 شوال سنة 1321، ومل يكن يل طرفه يشء.

حتريرا يف 21 مجاد أول سنة 1322

اإلمضاء عيل إبراهيم

لورثته  وال  له  جيوز  وال  املذكور،  بإقراره  املذكور  عيل  الشيخ  يعامل  فهل 
بذلك  املتعلقة  احلقوق  من  بحق  املذكور  الويص  أمحد  الشيخ  يطالبوا  أن  بعده  من 
الوجه  عىل  به  أقر  ما  خالف  عىل  دعوى  ورثته  من  وال  منه  تسمع  وال  احلساب، 
املذكور مما يتعلق بذلك احلساب، بل يعامل رشعا الشيخ عيل املذكور وورثته من 
بعده بمقتىض إقراره املذكور، ويؤاخذ هو وورثته من بعده به، وال يمنع من ذلك 
للمجلس  املذكور  الشيخ عيل  إيراد ومرصف  الويص حسابا عن  تقديم  كله عدم 
هو  رشعا  عليه  املعول  ويكون  قارصا،  املذكور  عيل  الشيخ  كان  أن  مدة  احلسبي 
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اجلواب  أفيدوا  أعاله؟  املذكور  الوجه  عىل  وإقراره  املذكور  عيل  الشيخ  تصديق 
ولفضيلتكم الثواب.

24 نوفمرب سنة 1915 املوافق 16 حمرم سنة 1334

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه يف تنقيح احلامدية بصحيفة 305 نقال 
عن العامدية من كتاب الويص ما نصه: »وذكر القايض جالل الدين يف سجالته: إذا 
كرب الصغار وأرادوا أن حياسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم باملعروف أم ال، 
املطالبة باحلساب، لكن ال جيرب عىل ذلك  وطلبوا أن حياسبوه، كان للقايض وهلم 
لو امتنع، والقول قوله يف اخلرج وفيام أنفق... إلخ«. اه�. ويف الفتاوى اخلريية من 
الرائق: وإن كان اإلبراء عىل وجه اإلخبار  البحر  كتاب اإلقرار ما نصه: »قال يف 
كقوله: هو بريء مما يل قبله، فهو صحيح متناول للدين والعني، فال تسمع الدعوى، 
وكذا إذا قال: ال ملك يل يف هذه العني، ذكره يف املبسوط واملحيط، فعلم أن قوله: ال 
أستحق قبله حقا مطلقا وال استحقاقا وال دعوى، يمنع الدعوى بحق من احلقوق 
قبل اإلقرار عينا كان أو دينا، قال يف املبسوط: ويدخل يف قوله: ال حق يل قبل فالن 
كل عني أو دين وكل كفالة أو جناية أو إجارة أو حد، فإن ادعى الطالب بعد ذلك 
حقا مل تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه بعد الرباءة؛ ألنه هبذا اللفظ استفاد الرباءة 
عىل العموم«. اه�. ويف فتاوى الكازروين من كتاب الوصايا ما نصه: »وسئل: ما 
سنة  وعرشين  مخسة  نحو  القارص  بلغ  فلام  قارص،  أخ  عىل  خمتار  ويص  يف  قولكم 
دفع إليه ماله، ثم بعد مدة طلب املوىص عليه من الويص عليه ماله، فقال له: قد 
دفعته إليك ونحن يف البلد الفالين، فأنكر ذلك، فهل القول قول الويص أو املوىص 
الويص واحلال  القول قول  فأجاب:  أم ال؟  فبيمينه  الويص  قلتم قول  وإذا  عليه؟ 
إيصال األمانة إىل  يقبل قوله يف  أن كل أمني  ما ذكر؛ ألنه أمني؛ ألهنم نصوا عىل 
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عىل  اإلنفاق  ادعى  إذا  ما  مسألة  يف  عليه  نصوا  كام  خالف  حتليفه  ويف  مستحقها، 
املوىص عليه، فإن القول قوله، واختلفوا يف أنه حيلف أم ال، واهلل أعلم«. اه�. ومثل 
أيضا  نصوا  وقد  املذهب،  كتب  من  وغريها  اخلريية  الفتاوى  يف  الكازرونية  يف  ما 
الثالث الرشعية،  بإقراره، وأنه حجة عليه؛ ألنه أحد احلجج  يعامل  املقر  أن  عىل 
ومما ال شك فيه أن ما كتبه الشيخ عيل املذكور عىل وجه ما ذكر بالسؤال يتضمن 
وصيه  عمه  قبل  له  كانت  التي  حقوقه  بوصول  وإقرارا  احلساب،  عىل  تصديقا 
املذكور، وإبراء عاما حيث قال: »وعىل ذلك رصت ال أستحق شيئا طرف حرضة 
عمي العالمة الشيخ أمحد... إىل آخره«. ومن ذلك كله يعلم أن الشيخ عيل املذكور 
يعامل بإقراره وإبرائه العام املذكورين، وال جيوز له وال لورثته من بعده بعد ذلك 
أن يطالبوا الشيخ أمحد املذكور وال ورثته من بعده بحق من احلقوق املتعلقة بذلك 
احلساب، وال تسمع من الشيخ عيل وال من ورثته دعوى عىل الشيخ أمحد املذكور، 
أو عىل ورثته من بعده عىل خالف ما اقتضاه اإلقرار واإلبراء العام املذكوران مما 
يتعلق بذلك احلساب لغاية 22 شوال سنة 1321، بل يعامل رشعا هو وورثته من 
بعده بمقتىض ما ذكر من اإلقرار واإلبراء العام املذكورين، وال يمنع من ذلك كله 
عدم تقديم الويص املذكور حسابا عن إيراد ومرصف الشيخ عيل املذكور للمجلس 
احلسبي مدة أن كان الشيخ عيل املذكور قارصا؛ ألن الويص كام جيوز له رشعا أن 
للشيخ عيل  احلساب  ذلك  يقدم  أن  احلسبي جيوز رشعا  للمجلس  احلساب  يقدم 
قدم احلساب  املذكور  الويص  أن  مما ذكر  بلوغه رشيدا، وحيث علم  بعد  املذكور 
املعول عليه رشعا  بلوغه رشيدا كان  بعد  املذكور  للشيخ عيل  املذكور  الوجه  عىل 
هو تصديق الشيخ عيل املذكور وإقراره وإبراؤه العام عىل وجه ما ذكر. واهلل أعلم.
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��نو�ن �ل���س�����ن �ة��ة ع��لى ا �لول� ا

املبـــــادئ
1 - إذا بلغ الولد جمنونا تستمر والية والده عليه نفسا وماال، فإن كان قد بلغ عاقال 

ثم جن عادت والية والده عليه.
2 - ال يمل�ك الوال�د إقراض مال ول�ده املحجور عليه وال اقرتاض�ه وال هبته وال 

شيئا منه ولو بعوض.
3 - م�ا أنفق�ه الوالد يف زواج ولدي املحجور عليه أو يف جه�از بنته يكون من ماله 
ه�و وال حيتس�ب منه ش�يئا من م�ال املحجور، ف�إن كان ما أنفقه من م�ال املحجور 
فإن�ه يضمن�ه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا م�ات إال إذا كان ذلك بإذن املحكمة 

احلسبية املختصة.

الســـــؤال
سئل يف أب هو قيِّم عىل ابنه البالغ املجنون املحجور عليه، ورصف مبلغا يف 
زواج ابن املحجور عليه البالغ من مال املحجور عليه، ثم مات القيم املذكور، وأقيم 
بدله قيم آخر غري األب، ثم ترصف أيضا هذا القيم بأن رصف يف جهاز ابنة حمجوره 
القارصة مبلغا من مال املحجور عليه، وذلك كله بدون استئذان املجلس احلسبي. 
فهل ما رصفه القيم األول- الذي هو أب املحجور عليه- من مال حمجوره يف زواج 
ابنه حيتسب من مال املحجور عليه أو يلزم به هو ويكون تربعا البن ابنه؟ وهل ما 
رصفه القيم الثاين يف جهاز ابنة حمجوره حيتسب من مال حمجوره أو حيتسب عليه؟ 
مع اإلحاطة بأن املجنون املحجور عليه كان بالغا عاقال رشيدا، وجن بعد أن رزق 

أنجاله، ولفضيلتكم الشكر والثواب.

* فتوى رقم: 62 سجل: 14 بتاريخ: 26/ 2/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن مقتىض املادة 421 من قانون األحوال 
الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو جمنونا تستمر والية أبيه عليه يف النفس ويف 
املال، وإذا بلغ عاقال ثم عته أو جن عادت عليه والية أبيه. اه�، ومقتىض املادة 428 
من القانون املذكور أنه ال يملك األب إقراض مال ولده الصغري وال اقرتاضه وال 
هبة يشء منه ولو بعوض. ومن ذلك يعلم أن ما رصفه القيم األول يف زواج ابن ابنه 
املحجور عليه ال حيتسب من مال حمجوره؛ ألنه ال يملك التربع بامل حمجوره، بل 
حيتسب من ماله خاصة، ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال حمجوره، فيؤخذ منه إذا 
كان حيا، ومن تركته إذا مات، وكذلك ما رصفه القيم الثاين يف جهاز بنت حمجوره 

حيتسب عليه ال من مال حمجوره؛ ألنه أيضا تربع، وهو ال يملك التربع كام قلنا.
J
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�ل����ُة���ّ�ر � ا � ول�
أ
ىة �م��ل�ك ا

�ن ��ن
أ
�ة����ر��ن ال�

املبـــــادئ
1- إذا كان األب معروفا بس�وء االختيار وباع بعض أمالك أوالده، فإن كان املبيع 
عقارا ومل يبعه بضعف الثمن، أو كان منقوال ومل يبعه بزيادة الثلث مل جيز ذلك البيع، 

وللقايض نقضه إن رفع إليه قبل بلوغ القرص. ولألوالد نقضه بعد بلوغهم.

الســـــؤال
سئل يف والد ترصف يف ملك أوالده الُقرّص بام ليس فيه مصلحتهم بأن باع 
بعضها واستهلك البعض اآلخر، ورصف ذلك يف شهوات نفسه اخلصوصية، ومل 
يكن َثمَّ داع هلذه الترصفات من قبل القرص، ومل يعد عليهم بيشء أصال وال رضورة 
حتمله عىل فعل ذلك سوى سوء ترصفه. فهل ترصفه عىل الوجه املرشوح صحيح 

نافذ عىل القرص ملزم هلم أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل األجر والثواب.

اجلواب:
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املرصح به يف كتب املذهب كام يؤخذ من 
املواد 422، 423، 424 من األحوال الشخصية وغريها كالدر املختار وحواشيه: 
أن األب إذا كان عدال حممود السرية أو مستور احلال أمينا عىل حفظ املال جاز بيع 
مال ولده القارص عقارا أو منقوال إن باعه بمثل قيمته أو بغبن يسري وهو ما يدخل 
حتت تقويم املقومني، وليس للولد نقضه بعد البلوغ، وإن باعه بغبن فاحش وهو 
ما ال يدخل حتت تقويم املقومني وقع العقد باطال حتى لو أجازه الولد بعد البلوغ 
كانت اإلجازة الغية وأما إذا كان األب معروفا بسوء االختيار بأن كان فاسد الرأي 

* فتوى رقم: 14 سجل: 16 بتاريخ: 15/ 8/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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سيئ التدبري وباع مال ولده، فإن كان املال املبيع عقارا فال يصح بيعه، إال إذا كان 
بضعف القيمة حتى لو باعه بأقل من الضعف مل جيز هذا البيع. فإن رفع األمر إىل 
البيع، وإن مل يرفع األمر إىل القايض حتى  القايض  الولد نقض  القايض قبل بلوغ 
بلغ الولد كان للولد نقضه، وإن كان املال املبيع منقوال فال يصح إال إذا كان بزيادة 
الثلث بأن يبيع ما يساوي عرشة بخمسة عرش، وللقايض نقضه قبل بلوغ الولد، 
وأنه  بالسؤال،  املذكورة  احلادثة  يعلم حكم  ذلك  بلوغه. ومن  بعد  نقضه  وللولد 
متى كان الوالد املذكور معروفا بسوء االختيار وباع بعض أمالك أوالده، فإن كان 
املبيع عقارا ومل يبعه بضعف الثمن، أو كان منقوال ومل يبعه بزيادة الثلث مل جيز ذلك 
البيع، وللقايض نقضه إن رفع إليه قبل بلوغ القرص. ولألوالد نقضه بعد بلوغهم. 

واهلل أعلم.
J
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ر و�ص�ة م�حن��ة�ا
املبـــــادئ

1- لل�ويص أن يبي�ع كل الرتكة متى كانت مس�تغرقة بالدي�ون، ال فرق بني نصيب 
القارص والبالغ سدادا للدين.

2- إذا كان�ت الرتك�ة غري مس�تغرقة بالدين كان لل�ويص أن يبيع منه�ا بقدر الدين 
إمجاع�ا، ب�ال فرق يف ذلك بني نصيب البالغ والق�ارص، وال يبيع أزيد من الدين عىل 

قول أيب يوسف وحممد.

الســـــؤال
سئل بام صورته: ما الذي تقيض به نصوص الرشيعة اإلسالمية فيام إذا أقام 
يوم  يف  الرشعية  فاقوس  بمحكمة  مسجلة  بوصية  باالشرتاك  وصيني  ابنيه  رجل 
األحد 3 ذي القعدة سنة 1325 املوافق الثاين من شهر ديسمرب سنة 1907 وقال يف 
هذه الوصية ما نصه: »يقبض الوصيان املذكوران وحيرصان كامل خملفاته وأمواله 
أمثاله،  أسوة  ماله  أصل  من  رمسه  يف  ومواراته  وجتهيزه  تكفينه  ويتوليان  وحقوقه 
إليه من الديون، وحتصيل ما يكون  وتسديد ما عساه أن يكون عىل املويص املشار 
له ِقَبل الغري، وتقسيم ما يبقى بعد التجهيز من خملفاته وأمواله وحقوقه بني ورثته 
الرشعيني بالطريق الرشعي، ويبقيان ما خيص أوالده القرص من ذلك حتت يدمها، 
وينظران يف أحوال القرص املذكورين بجملتها وتعلقاهتم بأرسها، ويقبضان أمواهلام 
وحقوقهام ِقَبل من كانت وحيث تكون، وخياصامن عنهام يف كل ما هلام وعليهام أمام 
مجيع املحاكم رشعية كانت أو أهلية أو خمتلطة وكافة دواوين احلكومة، ويترصفان 
هلام وعليهام بام فيه احلظ واملصلحة هلام، ويفعالن كل ما يسوغ لألوصياء الرشعيني 

* فتوى رقم: 42 سجل: 18 بتاريخ: 13/ 12/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املختارين فعله رشعا أيضا رشعيا صحيحا ... إلخ. ثم يف يوم اإلثنني 26 حمرم سنة 
1333 املوافق 14 ديسمرب سنة 1914 أمام قايض حمكمة ههيا الرشعية عزل أحد 
الوصيني وأبقى الثاين وصيا بدون رشيك له، وقال بعد حرص الوصية يف أحدمها 
ما نصه: »عىل من يوجد من ورثته قارصا من بعد انتقاله للدار الباقية، وأن حرضة 
نجله املذكور يقبض مجيع ما يرتك عنه من عقار ومنقول وأطيان وغري ذلك قل أو 
جل، وأن يفعل وينفذ مجيع ما هو منصوص عنه بالوصاية السابقة من غري رشيك له 
يف ذلك وال معارض، ورشط أن ال يكون ألحد من ورثته البلغ حق طلب يشء من 
تركته، وال وضع يده عىل يشء منها، وأن ال تقسم وال تفرز إال بعد سداد ما يكون 
عليها من الديون، وأن ما يتبقى منها بعد السداد يقسم بني الورثة بالفريضة الرشعية 
جيري احلال فيام ذكر كله بمعرفة نجله حسني بك الذي حرص الوصاية فيه وعليه يف 
ذلك بتقوى اهلل ... إلخ«. فهل هذا الرشط يبيح للويص املختار عىل الرتكة أن يبيع 
حق القارص والبالغ سدادا يف الدين وال يلتفت ملعارضة البلغ الراشدين احلارضين، 
النص غري جائز رشعا  إن هذا  بقوله:  الرشيد احلارض يف ذلك  البالغ  ولو عارض 
عىل البلغ الراشدين احلارضين، فيكون لكل بالغ رشيد حارض من أوالد املتوىف أن 
يستويل بنفسه عىل نصيبه يف الرتكة، ويقوم بسداد ما خيصه من الدين، أو أن يشارك 
كل بالغ رشيد حارض الويص املختار بالترصف بالبيع وسداد الديون، بحيث يكون 
الويص املختار عن نفسه وعن أوالد املتوىف القرص فقط وكل بالغ رشيد حارض عن 

نفسه مع أن الرتكة مستغرقة بالدين؟

اجلواب
أن  ونفيد  املذكورين،  الوصايتني  إشهادي  السؤال، وعىل  اطلعنا عىل هذا 
بيع  »للويص  نصه:  ما   7 جزء  و60   59 بصحيفتي  قال  املهدية  الفتاوى  صاحب 
كل العروض لتنفيذ الوصية بالثلث وإن مل يرض به الورثة، وليس له بيع ما سوى 
دين  امليت  أدب األوصياء. »وإن كان عىل  اه�. من  بدون رضاهم«.  العقار  ثلث 
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بقدر  يبيع  يكن مستغرقا  مل  الرتكة، وإن  يبيع كل  أنه  بالرتكة أمجعوا  إن كان حميطا 
الدين باإلمجاع، وفيام زاد عىل الدين يبيع أيضا عند اإلمام، وعندمها ال يبيع«. اه�. 
املقصود منه. وقال يف متن التنوير ورشحه بصحيفة 695 جزء خامس طبعة أمريية 
سنة 1286 هجرية ما نصه: »وجاز بيعه -أي الويص- عىل الكبري الغائب يف غري 
العقار إال لدين أو خوف هالكه«. اه�، ويف رد املحتار عليه يف هذا املوضع ما نصه: 
حضورا  كبارا  الورثة  فإن  وصية  وال  دين  امليت  عىل  يكن  مل  إذا  أنه  املسألة  »بيان 
يبيع  صغارا  كلهم  كانوا  وإن  فقط،  العروض  بيع  له  ُغيًَّبا-  -ولو  شيئا  يبيع  ال 
العروض والعقار، وإن كان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده وعندمها 
يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إال إذا كانوا ُغيَّبا فيبيع العروض، 
وقوهلام القياس وبه نأخذ، وإن كان عىل امليت دين أو أوىص بدراهم وال دراهم يف 
الرتكة والورثة كبار حضور فعنده يبيع مجيع الرتكة وعندمها ال جيوز إال بيع حصة 
الدين«. اه� ملخصا من غاية البيان. وقال بعد ذلك أيضا: »ويف العناية قيد بالغيبة؛ 
ألهنم إذا كانوا حضورا ليس للويص الترصف يف الرتكة أصال إال إذا كان عىل امليت 
دين أو أوىص بوصية ومل تقض الورثة الديون، ومل ينفذوا الوصية من ماهلم فإنه 
زاد  ما  بيع  وله  إن مل حيط،  الدين  وبمقدار  الدين حميطا،  كان  إن  كلها  الرتكة  يبيع 
عىل الدين أيضا عند أيب حنيفة خالفا هلام، وينفذ الوصية بمقدار الثلث، ولو باع 
لتنفيذها شيئا من الرتكة جاز بمقدارها باإلمجاع، ويف الزيادات اخلالف املذكور يف 
الدين«. اه�، قال يف أدب األوصياء: »وبقوهلام يفتى، كذا يف احلافظية والقنية وسائر 
الكتب«. اه�، ومثله يف البزازية. اه�. ومن ذلك يعلم أن للويص املذكور بالسؤال 
متى كانت الرتكة مستغرقة بالديون أن يبيع كل الرتكة، ال فرق بني نصيب القارص 
بقدر  يبيع منها  أن  له  بالدين كان  للدين، وإن كانت غري مستغرقة  والبالغ سدادا 
الدين إمجاعا بال فرق يف ذلك بني نصيب البالغ والقارص وال يبيع أزيد من الدين 

عىل قوهلام املفتى به، واهلل أعلم.
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��ة�
�ة��ة ع��لى �م�عن ول�

املبـــــادئ
1 - احلكم عىل األب باألش�غال الش�اقة املؤبدة وسجنه ال يس�لبه حق الوالية عىل 

ابنه الصغري نفسا وماال.
2 - لي�س للج�د ألب والي�ة ع�ىل الصغري م�ا دام األب حي�ا عاقال حائ�زا ألهلية 

الترصف.

الســـــؤال
بام   1520 نمرة   1921 سنة  يوليو   18 رقم  مرص  حمافظة  بخطاب  سئل 

صورته:

نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات املحافظة مبلغ 60 جنيها معىلَّ باسم 
ه من  من يدعى م. س. ع. القارص عن درجة البلوغ، واملبلغ املذكور قيمة ما خصَّ
املبالغ املكتتب هبا من ذوي الرب واإلحسان ملنكويب حادث روض الفرج، وهو من 
منكويب هذا احلادث؛ لوفاة والدته به، ومن املباحث التي أجرهتا املحافظة تبني أن 
للقارص املذكور والدا حمكوما عليه باألشغال الشاقة املؤبدة؛ وهلذا الوالد والد -أي 
جد للقارص- موجود عىل قيد احلياة غري أن والد القارص طلب عدم تسليم املبلغ 
جلده. هلذه األسباب نرجو التكرم بإفتائنا رشعا عمن يرصف له املبلغ، وعام إذا كان 
اجلد يعترب هو الويل الرشعي للقارص، ويرصف له لإلنفاق منه عليه، أو الستخدامه 

يف مصلحة تعود عليه باحلظ واملنفعة؟ واقبلوا فائق االحرتام.

* فتوى رقم: 7 سجل: 21 بتاريخ: 24/ 7/ 1921 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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اجلواب
ورد لنا خطاب املحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 نمرة 1520، ونفيد 
أن احلكم عىل األب باألشغال الشاقة املؤبدة وسجنه ال يسلبه حق الوالية عىل ابنه 
الصغري يف نفسه وماله، وليس جلد الصغري ذلك احلق ما دام األب حيا عاقال حائًزا 
ألهلية الترصف، وقد نص فقهاؤنا عىل أن الوالية يف مال الصغري لألب، ثم وصيه 
ثم ويص وصيه ولو َبُعد، فلو مات األب ومل يوص فالوالية ألِب األِب ثم وصيه 
ثم ويص وصيه، فإن مل يكن فللقايض ومنصوبه، ومتى تقرر هذا علم أن رصف 
املبلغ املبني باإلفادة إنام يكون لوالد الصغري، أو من يوكله عنه يف ذلك)1). وهذا ما 
نراه موافقا للنصوص الرشعية، واخلطاب املذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول 

فائق االحرتام.
J

حالة  يف  بعضها  أو  وقفها  أو  الوالية  بسلب  احلكم  للمحكمة  وأجاز   1952 لسنة   118 القانون  صدر   (1(
احلكم عىل الويل باألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة طبًقا للامدة 3 فقرة أوىل منه.
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��ة�ك ل �م��سش ىة �م�ا
��ة� ��ن

�ل���م�عن �لو�ص�ة ا ��س���م��ة ا �م���هة�ا

املبـــــادئ
1 - يملك األب ال اجلد قسمة مال مشرتك بينه وبني الصغري بخالف الويص.

2 - ال جتوز قس�مة مال مش�رتك ب�ني الويص والصغ�ري إال إذا كان للصغري فيه نفع 
ظاهر عند اإلمام أيب حنيفة، وقال حممد بعدم اجلواز مطلقا.

الســـــؤال
سئل يف ويصٍّ عىل قارص من قبل القايض له عقار مشرتك بينه وبني القارص. 
القارص أم كيف احلال؟ ولكم  بينه وبني  العقار  هل جيوز له رشعا أن يقسم ذلك 

األجر والثواب.

اجلواب
قال يف رشح الدر املختار يف آخر باب الويص ما نصه: »يملك األب -ال 
اه�. وكتب حمشيه  الويص«.  الصغري بخالف  بينه وبني  اجلد- قسمة مال مشرتك 
« ما نصه: »فإنه ال جيوز قسمته ماال  العالمة ابن عابدين عىل قوله: »بخالف الويصِّ
مشرتكا بينه وبني الصغري إال إذا كان للصغري فيه نفع ظاهر عند اإلمام. وقال حممد: 
عبارة  الصغار  أحكام  جامع  كتاب  صاحب  ونقل  اه�.  ذخرية«.  مطلقا.  جيوز  ال 
الذخرية بقوله ما نصه: »ويف الذخرية: قاسم الويص ماال مشرتكا بينه وبني الصغري 
مل جيز إال إذا كان للصغري فيها نفع ظاهر، وهذا عند اإلمام، وقال حممد: ال جتوز 

وإن كان للصغري فيها منفعة ظاهرة«. اه�. ومن ذلك ُيعلم اجلواب، واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 160 سجل: 22 بتاريخ: 11/ 3/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�ة��ة �لول� �ل�� �ع��ن ا رن �لو�ىة �ع��ن ��ة�ن�ا وع ا ر��ن
املبـــــادئ

1- لألب حق الرجوع عن تنازله عن والية ابنه القارص.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

منها،  له  املرزوقني  زوجته  إىل  أوالده  عىل  الطبيعية  واليته  عن  والد  تنازل 
واستمر يف معارشهتا، ذلك بموجب ورقة عرفية صدرت منه إليها، ومل يصدر حكم 

عىل الوالد املذكور بعدم األهلية.

ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إىل حقه الطبيعي والوالية عىل األوالد 
القارصين، وإلغاء التنازل السابق صدوره منه، فتمسكت أم الزوجة جدة األوالد 
الطبيعية  الوالية  التنازل واالستمرار يف  الرجوع يف  التنازل، فهل جيوز رشعا  هبذا 
عىل األوالد القارصين؟ وهل الوالية لألب جيوز التنازل عنها والرجوع فيها يف أي 

وقت؟ أفتونا ولسيدي عظيم االحرتام.

اجلواب
قال صاحب األشباه والنظائر يف قاعدة »الوالية اخلاصة أقوى من الوالية 
مراتب:  هلا  أن  اهلل-  -رمحهم  املشايخ  كالم  »وظاهر  نصه:  ما  كالم  بعد  العامة« 
األوىل: والية األب واجلد، وهي وصف ذايت هلام، ونقل ابن السبكي اإلمجاع عىل 
أهنام لو عزال أنفسهام مل ينعزال«. اه�. ومنه يعلم جواب ما هو مسؤول عنه. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 190 سجل: 23 بتاريخ: 23/ 9/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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��ر �ل���هة�ا �لو�ص�ة ع��لى ا �ن��ة ا ا ��س�����ة�� ا

املبـــــادئ
1- استدانة الويص إن كانت حلاجة القارص جائزة، وإال فال بد من أمر احلاكم.

الســـــؤال
سئل يف وصية عىل ابنتها القارصة بموجب قرار وصاية صادر من املجلس 
ر للقارصة شهريا مائتي قرش صاغ جلميع لوازمها، يرصف ذلك  احلسبي الذي قرَّ
القدر لوالدهتا الوصية لتنفَقه عليها، وهو من استحقاق القارصة؛ إذ إهنا مستحقة يف 
وقف أهيل حتت يد ناظر، ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثامنني جنيها، يرصف 
منه مقدار النفقات، والباقي حيفظ للقارصة، ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بَدين 
يف  نصيبها  ريع  نصف  عن  وتنازلت  القارصة،  عىل  املذكورة  بصفتها  به  استدانت 
الوصية  تضطر  رضورة  ثمة  تكن  ومل  هذا  كل  استدانته.  ملا  سدادا  ا  سنويًّ الوقف 
فهل   ، بنيِّ واضح  هو  كام  وزيادة  هلا  كاف  القارصة  نصيب  ريع  ألن  لالستدانة؛ 
ين  ترصفاهتا هذه نافذة عىل القارصة ملزمة هلا؟ وهل ُتلزم القارصة رشعا هبذا الدَّ
وسداده، يف حني أن الوصية مل حتصل عىل إذٍن من املجلس احلسبي باالستدانة، أم 

ال؟ أرجو اإلفادة مع بيان النص الرشعي يف ذلك، ال زلتم منبع الفضائل.

اجلواب
 1300 سنة  أزهرية  طبعة  ثان  جزء  الصغار  أحكام  جامع  كتاب  يف  قال 
وطعامه  كسوته  يف  لليتيم  الويص  استدان  »ولو  نصه:  ما   36 بصحيفة  هجرية 
ورهن به متاعا لليتيم جاز؛ ألن االستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع أيضا للحق 

* فتوى رقم: 266 سجل: 23 بتاريخ: 11/ 11/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ما  املذكورة  الطبعة  من   175 بصحيفة  األوصياء  أدب  كتاب  ويف  اه�.  فيجوز«. 
نصه: »ويف فصول األسرتوشني: أراد الويص االستدانة عىل الصبي جاز له ذلك 
إن كان أمره املويص به، وإال فاملختار أن يرفع األمر إىل احلاكم، فيأمره به«. اه�. 
ومن ذلك يعلم أن االستدانة املذكورة بالسؤال إن كانت حلاجة القارصة يف كسوهتا 
وطعامها فهي جائزة، وإن مل تكن حلاجة القارصة فال تكون جائزة إال إذا كانت بأمر 
احلاكم، وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القارصة واحلال ما ذكر بالسؤال فهو 

غري جائز رشعا؛ ألنه ليس يف مصلحة القارصة. واهلل أعلم.

J
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��ة�� ��ة� ر��س���ش
ن عن

�ة��ة ع��لى �م��ن �ن��للع �لو�م�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- متى حجر عىل السفيه فال يرفع احلجر عنه إال بحكم قاض خمتص عىل املذهب 

الراجح.

الســـــؤال
بلغ سن  املالية يف صغري  املعايل وزير  إ. ح. سكرتري خاص صاحب  سأل 
الرشد غري رشيد، وثبت تبذيره وإرسافه، وحكم قايض املجلس احلسبي باستمرار 
الوصاية عليه ومل يرفعها املجلس عنه إىل اآلن، فهل تنتهي هذه الوصاية من نفسها 
الستالم  وصالحيته  رشده  يثبت  أن  جيب  أم  والعرشين  اخلامسة  القارص  ببلوغ 

أمالكه؟ ويل وطيد األمل بأن أتسلم فتواكم العالية يف أقرب وقت.

اجلواب
يف تنقيح احلامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أمريية سنة1300 ما نصه: 
بالبينة  يتيمة بلغت غري رشيدة سفيهة مبذرة، وثبت ذلك عليها  »سئل يف صغرية 
الرشعية لدى قاض رشعي، فهل حيجر عليها وال يسلم ماهلا إليها حتى تبلغ مخسا 
تبلغ  حتى  ماهلا  إليها  يسلم  ال  رشيدة  غري  بلغت  حيث  اجلواب:  سنة؟  وعرشين 
مخسا وعرشين سنة عند اإلمام -رمحه اهلل تعاىل-؛ ألن املنع كان لرجاء التأديب، 
فإذا بلغت تلك السن ومل تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فال معنى للحجر بعده، 
وعندمها ال يدفع إليها املال ما مل يؤنس منها الرشد، فحينئذ يدفع إليها ماهلا؛ ألهنام 
التنوير ورشحه: »وعندمها حيجر عىل احلر  بالسفه، قال يف  يريان احلجر عىل احلر 

* فتوى رقم: 180 سجل: 25 بتاريخ: 17/ 12/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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بالسفه والغفلة. به -أي بقوهلام- يفتى؛ صيانة ملاله«. إىل أن قال ناقال عن اجلوهرة 
ما نصه: »ثم اختلفا فيام بينهام، قال أبو يوسف: »ال حجر عليه إال بحجر احلاكم 
وال ينفك حتى يطلقه«. وقال حممد: »فساده يف ماله حيجره وإصالحه فيه يطلقه«. 
والثمرة فيام باعه قبل حجر القايض جيوز عند األول ال الثاين«. اه�. وظاهر كالمهم 
ترجيح قول أيب يوسف«. اه�. ومن ذلك يعلم أنه حيث ثبت تبذير ذلك الشخص 
الذي بلغ غري رشيد وإرسافه وحكم به قاض خمتص فال يرتفع احلجر عنه إال بحكم 

قاض خمتص عىل املذهب الراجح وهو مذهب أيب يوسف. واهلل أعلم.

J
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ء �ة���م�ا �م ال�أ �� �ع��ن�� ع�� �ة��ة �ل��ل�����ن �لول� ا

املبـــــادئ
1- بوف�اة األب دون إيص�اء تك�ون الوالية إىل جد الصغ�ري أيب أبيه متى كان عدال 

أمينا حسن الترصف.

الســـــؤال
سئل يف أن سيد القارص ابن املرحوم س. ع. م. يستحق يف تركة والده مبلغا، 
فهل هذا املبلغ يودع حتت يد عمه شقيق والده، أو يودع حتت يد جده والد والده 
بصفته وليا رشعيا، أو يسلم لوالدته؟ مع العلم بأن مجيع من ذكروا حسنو السري 
والسرية واألخالق احلميدة، ومتصفون بأكمل األوصاف املعتربة رشعا، ومع العلم 
مل  املتوىف  أمه وال غريها، واألب  يعني عليه ويص مطلقا ال  مل  املذكور  القارص  بأن 

يوص. أفيدونا باجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
نص الفقهاء عىل أن الوالية يف مال الصغري إىل األب، ثم وصيه، ثم ويص 
حادثة  يف  األب  مات  حيث  أنه  يعلم  ذلك  ومن  األب.  أيب  اجلد  إىل  ثم  وصيه، 
السؤال ومل يوص تكون الوالية إىل جد الصغري أيب أبيه متى كان عدال أمينا حسن 

الترصف. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 101 سجل: 26 بتاريخ: 5/ 3/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ل �ل���م�ا ىة ا
��م���م��ة ��ن �ا �ل���س�����ن �ة��ة ا ول�

املبـــــادئ
1- لألب والية املخاصمة عن ابنه الصغري الذي مل يرص رش�يدا ومل يكن مأذونا يف 

التجارة يف ماله ومل يكن الوالد غائبا وتوفرت فيه رشوط الوالية.

الســـــؤال
أو  جتارة  يف  مأذونا  وليس  مال  له  الرشد،  سن  يبلغ  مل  صغري  ولد  يف  سئل 
غريها، ووالده موجود، وقد رفعت عىل الطفل قضايا يف ماله، هل لوليه أن خياصم 

عنه أم ال؟ أفتونا يف ذلك.

اجلواب
متى كان الولد الصغري غري رشيد، ومل يكن مأذونا يف التجارة أو غريها، ومل 
يكن والده غائبا، وكان الوالد املذكور عدال أمينا أهال للوالية الرشعية، مل خيرجه 
عنها يشء، قادرا عىل املخاصمة بنفسه أو بوكيله -كانت له والية املخاصمة عن 

ابنه يف ماله. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 178 سجل: 26 بتاريخ: 24/ 5/ 1925 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�لو�ىة �ة ا �ة����ر��ن�ا

املبـــــادئ
1- س�فاهة األب وتبذي�ره بحي�ث خياف منه عىل ضياع مال ول�ده الصغري موجب 

لنزع الوالية من يده، وللقايض نصب ويص للترصف يف مال الصغري.

الســـــؤال
سئل فيام إذا كان أبو القارص مبذرا متلفا مال ولده غري أمني عىل حفظه، هل 
جيوز له الترصف يف مال ولده القارص من بيع ورهن وغري ذلك واحلال ما ذكر أم 

كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أنه إذا كان األب سفيها مبذرا خياف عىل ضياع مال 
الذي يملك  يده، وللقايض  له والية يف ماله وينزع من  الصغري منه ال يكون  ابنه 

نصب األوصياء نصب ويص للترصف يف مال الصغري. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 237 سجل: 29 بتاريخ: 20/ 1/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�ه�ا ��ة��ة �لو��م��ة��ة ل� ��ة�ن��ط�ل و�م�ا وا�ن ا رن
املبـــــادئ

1- جمرد زواج الوصية ال خيرجها من الوصاية ما دامت معينة من املجلس احلسبي 
إال إذا رشط يف قرار تعيينها أهنا تعني ما دامت غري متزوجة.

الســـــؤال
سأل م. م. ب. باآليت: امرأة تويف عنها زوجها، وترك هلا ابنة وولدا مل يتجاوز 
سنهام اخلامسة، وتسلمت حقوقها وحقوقهام يف املرياث الرشعي من شقيق زوجها 
وابن زوجها من غريها، وأصبحت وصية عىل أوالدها من قبل املجلس احلسبي، 
واآلن ترغب يف الزواج من ابن عم هلا. فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية؟ وملن 
تتعداها إذا كان لألوالد أم ألم يبلغ سنها اخلامسة واألربعني تقريبا، ولكنها رضيرة، 
وال يوجد غري عمها الشقيق، وليس هلام عمة وال أم ألب. نرجو اإلفادة عام يؤول 

إليه وصاية األوالد إذا تم زواجها.

اجلواب
وصيا  املقامة  الولدين  أم  زواج  جمرد  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
من قبل املجلس احلسبي عليهام ال خيرجها من الوصاية. نعم إذا كانت قد أقيمت 
من قبل املجلس احلسبي وصيا عىل ولدهيا ما دامت غري متزوجة تنتهي وصايتها 
أقارب  من  للوصاية  أصلح  يراه  من  يعني  أن  احلسبي  للمجلس  وكان  بتزوجها، 
الولدين أو غريهم، أما إذا كان قد عينها وصيا من غري رشط عدم تزوجها فال خترج 
من الوصاية بالتزوج كام قلنا، إال إذا رأى املجلس إخراجها يف هذه احلالة ملصلحة 

. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم. القرصَّ
* فتوى رقم: 255 سجل: 40 بتاريخ: 13/ 3/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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��س��ل�م��ة
أ
��ر ا �ة��ة ع��لى �م��س�����ة�������ة��ة ��ة�ا ول�

املبـــــادئ
1- الوالية عىل البنت القارص قانونا عىل ماهلا تكون للمجلس احلسبي املختص ثم 

ملن يعينه وصيا عليها.

الســـــؤال
سأل م. ص. أ باآليت:

فتاة كانت مسيحية وأسلمت يف السابع عرش من عمرها، ثم تزوجت بعد 
إسالمها من رجل مسلم، كانت الوالية الرشعية الطبيعية عليها ألبيها، ثم ألمها، 
أو أخيها، ولكن هؤالء الثالثة ما زالوا عىل غري دين اإلسالم، وليس هلا مسلم أقرب 
النظام الرشعي املعمول به اآلن يف مرص حيظر  إليها من زوجها احلايل، وحيث إن 
عىل أمثاهلا حق الترصف فيام يكون هلا من األموال أو غريها قبل بلوغ سن الواحد 

والعرشين، أفتونا ملن تكون الوالية الرشعية عىل الفتاة املذكورة اآلن؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن الوالية الرشعية عىل البنت املذكورة يف 
ماهلا للمجلس احلسبي املختص، ثم ملن يعينه وصيا عليها. وهذا حيث كان احلال 

كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 277 سجل: 40 بتاريخ: 22/ 3/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل��ش��مة��ن ��ل� وا �ل��ن ��م��ن ع��لى ا �ل�ع�ا �ة��ة ا ول�
املبـــــادئ

1 - لل�ويل ح�ق ضم ابنته البكر مطلقا س�واء خيف عليها الفس�اد أم ال متى كانت 
حديثة السن وليس هلا االنفراد بالسكنى وال السكن حيث شاءت يف هذه احلالة.

2 - إذا طعن�ت البن�ت يف الس�ن واجتمع هل�ا رأي وعقل فلها الس�كنى يف مكان ال 
خياف عليها فيه وليس ألحد أوليائها حق ضمها إليه.

3 - يكف�ي س�ؤال القايض ممن يثق ب�ه ويطمئن إليه عن كون الثي�ب مأمونة أو غري 
مأمونة فإن أخرب بأهنا غري مأمونة عىل نفسها ضمها إىل وليها وإن أخرب بأمانتها عىل 
نفسها كان هلا االنفراد بالسكنى حيث ال خوف عليها وما جيري يف الثيب جيري يف 

البكر املسنة.

الســـــؤال
سأل فضيلة قايض محص قال:

بذلك  وأهنا  عمرها  من  عرشة  السادسة  بلغت  أهنا  الباكر  البنت  ادعت 
أصبحت رشيدة وملكت أمر اختيار إقامتها، وقد اختارت اإلقامة عند جدها ألمها 
األمني دون والدها الذي يقول: إنه صاحب الوالية عليها، وأهنا جمربة عىل اإلقامة 
التنوير متنا ورشحا:  القادر عىل حضنها. وجاء يف  بيته دون سواه، وأنه األمني  يف 
»بلغت اجلارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها األب إىل نفسه إال إذا دخلت يف السن 
عليها،  خوف  ال  حيث  أحبت  حيث  فتسكن  رأي  هلا  واجتمع  رشدها  بلغت  أي 
وإن ثيبا ال يضمها إال إذا مل تكن مأمونة عىل نفسها، فلألب واجلد والية الضم ال 
لغريمها«. ومثله يف تكملة فتح القدير ورشح الكنز. أما يف الفتاوى املهدية فقال: »إن 

* فتوى رقم: 177 سجل: 48 بتاريخ: 6/ 4/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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بكرا ضمها األب إىل نفسه إال إذا طعنت يف السن واجتمع هلا رأي فتسكن حيث 
أحبت حيث ال خوف عليها إال إذا مل تكن مأمونة عىل نفسها فلألب واجلد والية 
الفتاة  بلوغ  السن« هو  املراد يف كلمة: »طعنت يف  أن  فادعى وكيل األب  الضم«. 
سن الشيخوخة واهلرم؛ مستندا يف تعريف لفظ طعنت ودخلت إىل ما يف كتايب قطر 
املحيط للبستاين وكنز احلفاظ يف هتذيب األلفاظ أليب يوسف يعقوب بن السكيت. 
وقال وكيل البنت: إن املراد بكلمة طعنت يف السن ودخلت يف السن مها انتقاهلا من 
دور املراهقة إىل دور البلوغ والرشد؛ مستندا إىل االصطالح الفقهي يف ذلك بداعي 
من  االستفتاء  تقرر  فقد  وعليه  احلفاظ.  كنز  يف  الوارد  التعريف  عىل  يعتمد  ال  أنه 

مقامكم عام يأيت:

1- هل هلا حق االختيار يف اإلقامة إذا بلغت رشيدة أم ال؟

2- ما هو املراد رشعا من كلمة طعنت يف السن ودخلت يف السن، هل هو 
الطعن يف  فام هو حد  األول  وإذا كان  البنت؟  أم وكيل  إليه وكيل األب  ما ذهب 
السن؟ وما هو النص الرشعي عليه؟ أم يعتمد عىل تعريفه يف كتب اللغة فقط؟ وإذا 

كان الثاين فام هو املستند الرشعي؟

3- متى تكون الفتاة مأمونة عىل نفسها؟ وهل جيب أن يثبت ذلك بالوجه 
الرشعي أم جمرد فتوهتا يكون باعثا عىل احلكم بأهنا غري مأمونة؟ وهل يكون هذا من 

قبيل احلكم بالظن أم ال؟ وما هو النص الرشعي فيه؟

4- ما هي الرشائط التي جيب أن تتوفر يف البكر البالغة لتملك حق اختيارها؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جاء يف صفحة 212 وما بعدها من اجلزء 
ينفرد  أن  فله  رشيدا  بلغ  إذا  الغالم  »ثم  نصه:  ما  الرسخيس  مبسوط  من  اخلامس 
بالسكنى وليس لألب أن يضمه إىل نفسه إال أن يكون مفسدا خموفا عليه فحينئذ 
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له أن يضمه إىل نفسه؛ اعتبارا لنفسه بامله فإنه بعد ما بلغ رشيدا ال يبقى لألب يد 
له  بلغ مبذرا كان لألب والية حفظ ماله فكذلك  يف ماله فكذلك يف نفسه، وإذا 
أن يضمه إىل نفسه إما لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه؛ فإنه يعري بفساد ولده، 
البلوغ؛ ألهنا مل ختترب  إذا بلغت بكرا فلألب أن يضمها إىل نفسه بعد  فأما اجلارية 
الرجال فتكون رسيعة االنخداع، فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى؛ ألهنا 
قد اختربت الرجال وعرفت كيدهم ومكرهم فليس لألب أن يضمها إىل نفسه بعد 
البلوغ؛ ألن واليته قد زالت بالبلوغ، وإنام بقي حق الضم يف البكر؛ ألهنا عرضة 
عن  روي  ما  فيه  واألصل  الثيب،  حق  يف  موجود  غري  وذلك  ولالنخداع  للفتنة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ليس للويل مع الثيب أمر«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الثيب أحق بنفسها من 
وليها«. يعني يف التفرد بالسكنى، ولكن هذا إذا كانت مأمونة عىل نفسها. وذكر يف 
كتاب الطالق أن الثيب إذا كانت خموفة عىل نفسها ال يوثق هبا فلألب أن يضمها 
إىل نفسه لبقاء اخلوف وقد بينا أن والية الضم يف البكر لكوهنا خموفا عليها فإذا وجد 
ذلك يف حق الثيب كان له أن يضمها إىل نفسه، وأما البكر فإن مل يكن هلا أب وال جد 
وكان هلا أخ أو عم فله أن يضمها إليه أيضا؛ ألنه مشفق عليها فيقوم بحفظها وإن 
كانت ال تبلغ شفقته شفقة األب بمنزلة والية التزويج يثبت للعم واألخ بعد األب 
واجلد، فإن كان أخوها أو عمها مفسدا خموفا مل خيل بينه وبينها؛ ألن ضمها إليه لدفع 
الفتنة فإذا كان سببا للفتنة مل يكن له حق ضمها إليه بل جيعل هو كاملعدوم؛ فتكون 
والية النظر بعد ذلك إىل القايض ينظر امرأة من املسلمني ثقة فيضعها عندها، وكام 
يثبت للقايض والية النظر يف ماهلا عند عجزها عن ذلك فكذلك يف حق نفسها، 
عمها  أو  وأخوها  وعقلها  رأهيا  هلا  فاجتمع  السن  يف  دخلت  قد  البكر  كانت  فإن 
خموف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت يف مكان ال خياف عليها؛ ألن الضم كان 
السن  الشبق وقد زال ذلك حني دخلت يف  الفتنة بسبب االنخداع وفرط  خلوف 
واجتمع هلا رأهيا وعقلها«. انتهت عبارة املبسوط. وجاء يف رشح الزيلعي ما نصه: 
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»وأما اجلارية إذا كانت بكرا فألبيها أن يضمها إىل نفسه بعد البلوغ؛ ألهنا مل ختترب 
الرجال ومل تعرف حيلهم فيخاف عليها اخلداع منهم، وأما الثيب فإن كانت مأمونة 
ال خياف عليها الفتن فليس له أن يضمها إىل نفسه؛ ألهنا اختربت الرجال وعرفت 
كيدهم فأمن عليها من اخلداع، وقد زالت واليته بالبلوغ فال حاجة إىل ضمه، وإن 
كانت خموفا عليها فله أن يضمها إليه ملا ذكرنا يف حق الغالم، واجلد بمنزلة األب 
فيه، وإن مل يكن هلا أب وال جد وكان هلا أخ أو عم فله أن يضمها إليه إذا مل يكن 
مفسدا، أما إذا كان مفسدا فال يمكن من ذلك، وكذلك احلكم يف كل عصبة ذي 
رحم حمرم منها، وكذلك البكر إذا طعنت يف السن فإن كان هلا عقل ورأي ويؤمن 
عليها من الفساد فليس لغري األب واجلد أن يضمها إليه، وإن خيف عليها ذلك، 
فلألخ والعم ونحومها من العصبات أن يضمها إليه إذا مل يكن مفسدا، وإن مل يكن 
هلا أب وال جد وال غريمها من العصبة أو كان هلا عصبة مفسد فللقايض أن ينظر 
يف حاهلا، فإن كانت مأمونة خالها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإال 
اه�.  للمسلمني«.  ناظرا  جعل  ألنه  احلفظ  عىل  تقدر  ثقة  أمينة  امرأة  عند  وضعها 
سواء  مطلقا  البكر  ضم  والية  األب  عدم  عند  اجلد  أو  لألب  أن  ذكر  ما  وظاهر 
أكانت حديثة السن أم طاعنة فيها وسواء أكانت مأمونة عىل نفسها أم غري مأمونة، 
وأن غري األب واجلد له حق ضم البكر إىل نفسه إذا كانت حديثة السن، فإن طعنت 
فيها واجتمع هلا رأهيا وعقلها فليس له والية ضمها وهلا أن تسكن حيث أحبت يف 
مكان ال خياف عليها فيه. وكالم غري شمس األئمة الرسخيس والزيلعي من الفقهاء 
الذين اطلعنا عىل أقواهلم أنه ال فرق بني األب واجلد وغريمها يف أن البنت البكر إذا 
طعنت يف السن واجتمع هلا رأهيا وعقلها ليس ألحد من األولياء مطلقا أن يمنعها 
من السكنى حيث شاءت يف مكان يؤمن عليها فيه، فقد جاء يف املحيط ما نصه: 
ثيبا فليس لألولياء حق الضم إىل أنفسهم وهلا  إذا بلغت فإن كانت  »فأما اجلارية 
أن تنزل حيث شاءت إال أن خياف عليها الفساد، فحينئذ لألولياء حق الضم إىل 
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أنفسهم، وإن كانت بكرا فلألولياء حق الضم إىل أنفسهم وإن كان ال خياف عليها 
الفساد إذا كانت حديثة السن، فأما إذا دخلت يف السن فاجتمع هلا رأهيا وعقلها 
فليس لألولياء حق الضم وهلا أن تنزل حيث أحبت حيث ال يتخوف عليها«. اه�. 
ومثل ذلك يف البحر والدر املختار وغريمها. ويمكن محل كالم املبسوط عىل ما جاء 
الفرق بني األب واجلد وغريمها بمعونة تعليله حق ضم  يف هذه الكتب من عدم 
األولياء للبكر، كام يمكن محل قول الزيلعي: »فليس لغري األب واجلد« عىل أنه ال 

مفهوم له، وبذلك تلتئم عبارات الفقهاء.

وخالصة ذلك: أن للويل من األب واجلد عند عدم األب أو غريمها عند 
السن  متى كانت حديثة  أم ال  الفساد  البكر مطلقا خيف عليها  عدمهام حق ضم 
وأهنا ليس هلا أن تنفرد بالسكنى وال أن تسكن حيث شاءت يف هذه احلالة، وأهنا 
إذا دخلت يف السن واجتمع هلا رأهيا وعقلها فلها أن تسكن يف مكان ال خياف عليها 

فيه، وليس ألحد من األولياء يف هذه احلالة حق الضم.

وظاهر من كالمهم أن املراد بالسن التي دخلتها أو طعنت فيها هي السن 
التي تزول هبا حداثتها والتي يزول هبا فرط شبقها، وأن املراد باجتامع رأهيا وعقلها 
أن تكون من العقل والرأي بحيث ال تكون مظنة االنخداع فيزول بذلك العلتان 

يف وجوب الضم للويل، ومها فرط الشبق ومظنة االنخداع هذا.

الوجيز  »عبارة  الرمحتي ونصه:  نقال عن  عابدين  ابن  مما جاء يف  والظاهر 
اللغة: من  املتحفظ وفقه  إذا كانت مسنة وهلا رأي، ويف كفاية  خمترص املحيط: إال 
رأى البياض فهو أشيب وأشمط، ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن«، أنه يريد 
تفسري كلمة »مسنة« الواردة يف عبارة الوجيز بام جاء يف اللغة، وهو من ارتفع عن 
السن التي يكون هبا املرء شيخا، ويؤيد هذا أن الفقهاء ليس هلم اصطالح خاص 
»إذا  الولواجلية:  الفتاوى  اللغوي. وجاء يف  املعنى  فيحمل كالمهم عىل  يف ذلك، 
وإن  عليه،  مأمونا  كان  إذا  فيه  عنه، ال حق لألب  األب  زالت والية  الصغري  بلغ 
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كان خموفا عليه له أن يضمه إىل نفسه كام ذكرنا. وكذلك البنت البالغة، وإن اختلف 
األب والبنت البالغة يسأل عن حاهلا فإن كانت كام يقول ضمها إىل نفسه، أما البكر 
فألبيها أن يضمها إىل نفسه؛ ألهنا رسيعة االنخداع«. اه�. وظاهر من هذا أنه إذا 
تنازعت البنت الثيب مع أبيها يف أهنا مأمونة عىل نفسها أو غري مأمونة أنه يكفي يف 
ذلك أن يسأل القايض من يثق هبم ويطمئن إليهم ممن يعرفوهنا ويقفون عىل شؤوهنا 
عن حاهلا، فإن أخربه من يثق هبم أهنا غري مأمونة عىل نفسها حكم القايض بضمها 
إىل األب، وإن أخربه من ذكروا أهنا مأمونة عىل نفسها كان هلا أن تنفرد بالسكنى 
حيث ال يتخوف عليها. والظاهر أن هذا جيري أيضا يف البكر املسنة إذا اختلفت 
مع أبيها يف ذلك فيكفي أن يسأل القايض من يثق هبم من جرياهنا والواقفني عىل 
ال  التي  العملية  املسائل  يف  واجب  بالظن  العمل  أن  شك  وال  وشؤوهنا.  أحواهلا 

يتيرس للقايض القطع فيها.

بلغت  التي  البكر  البنت  أن  يف  شبهة  ال  أنه  أوال:  يعلم  مجيعه  يتقدم  ومما 
فلوالدها حق ضمها وإن مل خيف عليها  السن وغري مسنة  السادسة عرشة حديثة 

الفساد.

ثانيا: أن معنى »طعنت يف السن« هو ما جاء يف معنى »مسنة« يف رد املحتار 
عن الرمحتي نقال عن بعض كتب اللغة.

ثالثا: أن كوهنا مأمونة عىل نفسها يكفي يف تبيرّنه للقايض وثبوته عنده سؤاله 
من الواقفني عىل حاهلا كام يعلم اإلجابة عىل باقي املسؤول عنه. هذا ما ظهر لنا، 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ه�ا �ه��ل��ه�ا ع��ل���ة
أ
و��ن ا

�� �ش���هة��ة �ع��ن�� ��ن ��ة��ة �ل��
�ل���م�عن ع ا

و�من
املبـــــادئ

1- توض�ع الصغرية لدى ثقة متى أمن عىل نفس�ها وعرضه�ا ودينها إىل أن يبت يف 
أمر حتقيق مصلحتها.

الســـــؤال
جاء من حرضة وكيل نيابة ببا ما يأيت:

نزح م. ي. م. من أهايل مركز بنها إىل مركز ببا، وأقام بناحية الدير رشيكا 
مع أحد سكان تلك الناحية املدعو ز. ع. م. يف جتارة بيع املأكوالت، ثم هرب مع 
ابنة رشيكه، وتدعى س. ز. ع. م.، وعند ضبطهام اعرتف م. ي. م. هذا بأنه اتفق 
»س.«  وسئلت  عفافها.  عىل  اعتدى  وأنه  معا،  وهربا  الزواج  عىل  ع.  ز.  س.  مع 
فاعرتفت بسابقة اتفاقها مع م. ي. عىل الزواج، وبأنه هتك عرضها برضاها. وقد 
كشف عليها طبيب فثبت أن عمرها يرتاوح من 14 إىل 16 سنة، وأن غشاء بكارهتا 
قد أزيل من زمن طويل ال يمكن حتديده، ومل يوجد بجسمها أي آثار تدل عىل عنف 
أو مقاومة. وقد رفض أبوها وأهلها تزوجيها من م. ي. الذي أبدى رغبته يف ذلك، 
وطلبوا استالمها، إال أن حرضة مأمور مركز ببا أرسل إلينا بتاريخ 15/ 4/ 1940 
خطابا جاء فيه أن حرضته علم من حترياته أن أهل املجني عليها معتزمون قتلها بعد 
مهام  ألهلها  املذكورة  وتسليم  عوائدهم.  بذلك  جرت  كام  للعار،  رفعا  استالمها 
كان  وملا  إزهاق روحها، وغالبا ستخفى جثتها.  معناه  التعهدات  من  أخذ عليهم 
هناك مجعية دولية تسمى مجعية منع الرقيق األبيض بمرص حتت إرشاف احلكومة، 
تسليم  احلادثة عىل  العادة يف مثل ظروف هذه  مالية سنويا، وجرت  إعانة  وتعطى 

* فتوى رقم: 249 سجل: 48 بتاريخ: 23/ 4/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املجني عليهن إىل اجلمعية املشار إليها؛ لتدبري أمورهن وإجياد أعامل يتعيشن منها 
املأمور يف  حتت إرشاف اجلمعية، حتى يكن يف مأمن عىل حياهتن. وطلب حرضة 
ختام خطابه املوافقة عىل ترحيل املذكورة إىل حمافظة مرص لتتوىل تسليمها للجمعية 
املشار إليها حرصا عىل حياهتا ومصلحة لألمن. وملا كانت املجني عليها قارصا قدر 
سنها الطبيب من 14 إىل 16 سنة، وألبيها أو غريه من أهلها حق رفع دعوى بطلب 
ضمها إليه، وملا كان الثابت من ظروف القضية ومن خطاب حرضة املحرتم مأمور 
املركز، ومن عوائد البالد هنا أن حياة املجني عليها إن سلمت ألبيها أو أهلها تصري 
يف خطر، من أجل ذلك نرجو التكرم بإفتائنا عام إذا كان من اجلائز تسليم املجني 
عليها املذكورة لذوهيا وهم غري أمناء عليها كام سلف البيان، أم أن من اخلري هلا يف 
هذه الظروف التي تكتنفها أن تسلم إىل اجلمعية املشار إليها. مع التكرم برسعة الرد 

ألمهية األمر.

اجلواب
اطلعنا عىل كتابكم رقم 2377 املؤرخ 22/ 4/ 1940 ونفيد أننا نرى أن 
ترسل البنت املذكورة ووالدها، ومع البنت من اجلند من حيفظها إىل فضيلة القايض 
الرشعية«؛  ببا  حمكمة  قايض  »فضيلة  املوضوع  هذا  يف  الوالية  له  الذي  الرشعي 
الرشعية رقم 78  املحاكم  قانون  للامدة رقم 45 من  لتقييد قضية مستعجلة طبقا 
لسنة 1931 والنظر يف املوضوع وعمل ما فيه املصلحة واخلري هلذه البنت بتزوجيها 
من الرجل الذي اتفقت معه عىل الزواج إن مل يكن هناك مانع رشعي وال قانوين من 
ذلك، وإن مل يرض أهلها، فإذا مل يتيرس هذا أو كان تزوجيها منه ال يدفع رضر أهلها 
رضر  عندها  وجودها  من  خيشى  ال  ثقة  مسلمة  امرأة  عند  إما  وضعها  قرر  عنها، 
عليها ال يف نفسها وال يف عرضها، وإما عند اجلمعية املشار إليها بكتابكم، إذا كان 
وجودها عند هذه اجلمعية مصلحة هلا وال رضر عليها ال يف نفسها وال يف عرضها 
وال يف دينها. وتوضع عند الثقة أو اجلمعية إىل أن يفصل يف موضوع حق ضمها إىل 
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الويل، إما باحلكم للويل بضمها إليه إن ثبتت قدرته عىل حفظها وأمانته عليها وعدم 
خشية رضر عليها من وجودها عنده، وإما برفض دعواه إن مل يثبت ذلك، وتقرير 
بقائها عند الثقة أو اجلمعية. وهذا إذا مل ير فضيلته بعد بحث املوضوع طريقا أصلح 

للبنت من ذلك، ويبلغ فضيلته ما جاء بكتابكم.

J
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�ل����ة����ر ل ا �ه�لا �م�ا �� م���ن �ك�حن و ا
أ
�ن ا

أ
ح��ك�م  �مو�ة  ال�

املبـــــادئ
1 - ال ضامن عىل األب أو اجلد إذا مات جمهال مال الصغري عىل القول الصحيح.

2 - م�ا يع�رف من ترك�ة األب أنه من مال االب�ن فهو لالبن وم�ا مل يعرف حاله ال 
يضمنه األب.

الســـــؤال
سأل م. ع. ن. قال:

تويف املرحوم احلاج ع. ن. ع. باألقطار احلجازية الذي كان وليا طبيعيا عىل 
أوالد ابنه م. ع. ن. املتوىف قبله وهم: سعد وسيد وزمزم وهبية، وكان هلؤالء األوالد 
حصة يف منزلني ويف سيارة، تدر شهريا هذه اجلهات 15 مخسة عرش جنيها مرصيا 
تقريبا، وكان عىل املرحوم والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها اجلد، وكان ينفق 
عىل هؤالء األوالد، وقد مات باألقطار احلجازية جمهال، فال ندري إذا كان هلؤالء 
األوالد بعد تسديد الديون واملصاريف يشء باق يف ذمة اجلد أم ال. مع مالحظة أن 

حصة هؤالء األوالد يف املنزلني ويف السيارة موجودة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن املنصوص عليه رشعا يف األب إذا مات 
هو  مما  تركته  من  يوجد  فام  األصح،  القول  عىل  يضمن  ال  أنه  صغريه  مال  جمهال 
معروف أنه من مال االبن فهو لالبن، وما مل يوجد منها ومل يعرف حاله ال يضمنه 
األب، كام نصوا يف اجلد إذا مات جمهال مال ابن ابنه الصغري أنه ال يضمن، فصار 

* فتوى رقم: 426 سجل: 56 بتاريخ: 15/ 6/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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حكم األب واجلد يف هذه احلالة واحدا وهو عدم الضامن بالتجهيل. ومن هذا يعلم 
املنزلني  ابنه من ريع  السؤال ال يضمن شيئا ألوالد  أن هذا اجلد املذكور حاله يف 
والسيارة حيث مات جمهال. وهبذا علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر 

به. واهلل أعلم.

J
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ر؟ ��ن
آ
ل ال� �ة��ة ع��لى �م�ا ��ة�ن ول� وحن �ل�ن ح�� ا

أ
�ه�ل ل�

املبـــــادئ
1- مذه�ب مجهور الفقهاء أنه ليس ألحد الزوجني والية عىل مال اآلخر وأن لكل 

منهام -ما مل يكن حمجورا عليه- حق الترصف يف ماله بدون إذن اآلخر.

الســـــؤال
سئل:

هل ألحد الزوجني والية عىل مال اآلخر بحسب املعمول به رشعا؟

اجلواب
بمذهبهم  املعمول  احلنفية  ومنهم  الفقهاء  مجهور  مذهب  أن  واجلواب 
بمقتىض نص املادة 280 من القانون رقم 78 لسنة 1931 أنه ليس ألحد الزوجني 
والية عىل مال اآلخر وأن لكل منهام -ما مل يكن حمجورا- حق الترصف يف ماله 

بدون إذن اآلخر سواء أكان هذا الترصف بطريق املعاوضة أو التربع.

وقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا املوضوع يف فتوانا رقم 348 سجل 56 
الصادرة بتاريخ 14 مايو سنة 1946. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 1026 سجل: 56 بتاريخ: 22/ 1/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ة��ة ل �ع��ن ول� رن ��ة�ن�ا

املبـــــادئ
1- والية اجلد الصحيح عىل أوالد االبن القرص إذا مل يكن أبوهم قد اختار يف حياته 

وصيا عليهم تثبت هذه الوالية جلد هؤالء القرص ثبوتا طبيعيا وجربيا.
2- ال جيوز للجد أن يعهد بالوصاية عىل هؤالء القرص لغريه أيا كان هذا الغري.

3- إذا تن�ازل اجل�د عن واليته ألوالد ابنه القرص كانت املحكمة احلس�بية املختصة 
هي صاحبة الشأن يف اختيار الويص وتعيينه.

الســـــؤال
تويف  أن  بعد  القرص  ابنه  ألوالد  واليته  عن  التنازل  يف  رغب  جد  يف  سئل 
والدهم؛ ألنه يقيم ببلدته وإقامة أوالد ابنه القرص بالقاهرة حيث يلتحقون بمدارسها 
للتعليم فضال عن أن حالة هذا اجلد الصحية االجتامعية ال تسمح له باإلقامة معهم 
يف القاهرة ليتوىل مبارشة شؤوهنم وتعليمهم. فهل جيوز له التنازل عن هذه الوالية 
ثم يعهد بوصايتهم ألمهم مثال أو ملن يتفق عىل تعيينه وصيا هلم؟ وما هو الذي يتبع 

يف مثل هذه احلالة؟

اجلواب
أبوهم  يكن  مل  إذا  القرص  ابنه  أوالد  عىل  املذكور  الصحيح  اجلد  والية  إن 
قد اختار يف حياته وصيا عليهم تثبت هذه الوالية جلد هؤالء القرص ثبوتا طبيعيا 
وجربيا، وال جيوز له أن يتنحى عن هذه الوالية إال بإذن املحكمة احلسبية املختصة؛ 
املال  عىل  الوالية  بأحكام   1952 لسنة   119 رقم  القانون  من  األوىل  للامدة  طبقا 

* فتوى رقم: 500 سجل: 74 بتاريخ: 22/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املعدل ألحكام قانون املحاكم احلسبية رقم 99 لسنة 1947، وال جيوز للجد أن 
األمر  إباحة هذا  الغري؛ ألن  أيا كان هذا  لغريه  القرص  بالوصاية عىل هؤالء  يعهد 
من   28 للامدة  طبقا  اجلد؛  منها  وليس  فقط  للقارص  بامل  وباملتربع  باألب  خاص 
ابنه  ألوالد  واليته  عن  التنازل  اجلد  هذا  من  حدث  فإذا  املذكور.   119 القانون 
القرص كانت املحكمة احلسبية املختصة هي صاحبة الشأن يف اختيار الويص وتعيينه 
للمحكمة  طلب  بتقديم  يكون  ذلك  يف  يتبع  الذي  واإلجراء  القرص.  هؤالء  عىل 
احلسبية املختصة لعرض األمر عليها وتقرر ما تراه يف مصلحة القارص يف كل ما 
ذكر، هذا هو حكم هذه احلادثة؛ طبقا ملا استقر عليه األمر أخريا وجرى عليه العمل 
السؤال. واهلل سبحانه  يعلم اجلواب عن  املذكورين. ومن هذا  القانونني  بمقتىض 

وتعاىل أعلم.
J
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�ه�ا ��ن��ة
أ
و� ا  �م��س�����ة����حىة ع��لى �م��س��ل�م��ة �مع و��ن

�ة��ة و�م�ا
املبـــــادئ

1 - ال جتوز والية املسيحي عىل املسلم سواء أكانت هذه الوالية عىل النفس أو عىل 
املال.

2- ال وصاي�ة م�ع الوالية الطبيعية إال إذا عني الويل وصيًّا خمتاًرا عىل ابنته املس�لمة 
وبرشط احتاد الدين بني الويص واملوىص عليه.

3- احتاد الدين واجب بني الويص والقارص.

الســـــؤال
سئل يف الطلب املقيد برقم 65 سنة 1956: ما احلكم الرشعي والقانوين 
يف جواز إقامة الشخص املسيحي وصيا عىل بنت مسلمة يف سن التاسعة عرشة من 
الرشوط  كل  فيه  تتوفر  الذي  العدل  العاقل  األمني  املسلم  أبيها  مع وجود  عمرها 

الرشعية يف الوالية والوصاية؟

اجلواب
أوال: إن الوالية عىل هذه البنت املسلمة التي مل تبلغ سن الرشد وهو واحد 
وعرشون سنة تثبت ألبيها املسلم ثبوتا طبيعيا وجربيا ما دام قد توفرت فيه األهلية 
الالزمة ملبارشة هذا احلق. وال جيوز له أن يتنحى عن هذه الوالية إال بإذن املحكمة 
املختصة؛ طبقا للامدتني األوىل والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 اخلاص 
لسنة   99 رقم  احلسبية  املحاكم  قانون  ألحكام  املعدل  املال  عىل  الوالية  بأحكام 
1947، لكن جيوز هلذا األب طبقا للامدة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيا خمتارا 

* فتوى رقم: 557 سجل: 74 بتاريخ: 16/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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لبنته املذكورة تتوفر فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة 27 من القانون املذكور 
التي منها احتاد الدين. 

ثانيا: إن املنصوص عليه فقها أنه ال جتوز والية املسيحي عىل املسلم سواء 
أكانت هذه الوالية عىل النفس أو عىل املال، وقد نص يف الفقرة األخرية من املادة 
27 املذكورة: »أنه جيب عىل كل حال أن يكون الويص من طائفة القارص، فإن مل 
يكن فمن أهل مذهبه وإال فمن أهل دينه«. وهذا يدل عىل أن احتاد الدين واجب 

بني الويص والقارص. 

ومن هذا يتبني أن هذا الشخص املسيحي ال جيوز بأي حال تعيينه وصيا 
عىل البنت املسلمة املذكورة إذا وجد واحد من السببني املذكورين، وبتحقق كليهام 
يكون عدم اجلواز من باب أوىل. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�ه�ا �ل�� ��ة� وا
��ل� �مع عن �ل��ن  ا

�م��ة ��ة�ا ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- املنص�وص علي�ه رشع�ا أن البكر الش�ابة غري املس�نة مأمونة أو غ�ري مأمونة ال 
خي�ار هلا يف اإلقامة بعد البل�وغ بل جترب عىل اإلقامة مع األب أو من يقوم مقامه من 

األولياء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1298 سنة 1958 املتضمن أن للسائل بنتا 
بكرا تدعى رجاء تبلغ من العمر ثامنية عرش عاما، وغري مرتبطة بعقد زواج، وكانت 
تعيش معه، ولكن بتحريض آخرين تريد املعيشة بعيدة عنه، وله رغبة يف ضمها إليه 

لتعيش معه خوفا عليها من فتنة الرجال.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن البكر الشابة غري املسنة مأمونة أو غري مأمونة 
ال خيار هلا يف اإلقامة بعد البلوغ بل جترب عىل اإلقامة مع األب أو من يقوم مقامه من 
األولياء، وملا كانت بنت السائل بكرا شابة غري مسنة مما ال يظن معه اكتامل عقلها 

وعفتها، فال خيار هلا يف اإلقامة وجترب عىل اإلقامة مع األب رشعا.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 12 سجل: 88 بتاريخ: 28/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ء و�ل��ة�ا
�ل����ة����ر �ل�لاأ ل ا �موا

أ
��س��ل�مة���م ا

�ة

املبـــــادئ
1- للويل أبا كان أو جدا تسلم أموال القارص دون تقديم شهادة بعدم سلب الوالية.
2- ال جي�وز للويص تس�لم أم�وال القارص إال إذا ق�دم قرارا من املحكمة احلس�بية 

بتعيينه وصيا.

الســـــؤال
قد  أنه  املتضمن   11729 رقم  بكتاهبا  القاهرة  بوليس  حكمدارية  طلبت 
عساكر  وصف  لصوالت  اجتامعية  مؤسسة  القاهرة  بوليس  بحكمدارية  أنشئت 
بوليس مدينة القاهرة ونص يف قانوهنا عىل أنه يف حالة وفاة العضو يرصف لورثته 
مبلغ أربعني جنيها بصفة إعانة، وكثريا ما يتقدم الويل الرشعي بطلب رصف نصيب 
القرص إليه طبقا للقانون. واملطلوب به معرفة احلكم الرشعي والقانوين فيام إذا كان 
جيوز للمؤسسة تسليم نصيب القرص للويل الرشعي دون حاجة إىل تقديم شهادة 
بعدم سلب الوالية منه أو ال بد من احلصول عىل هذه الشهادة قبل تسليم نصيب 

القرص إليه.

اجلواب
أن  جيوز  األب  وفاة  عند  األب  أبو  اجلد  أو  األب  وهو  الرشعي  الويل  إن 
يسلم له نصيب القرص الذين يف واليته دون حاجة إىل تقديم شهادة بعدم سلب 
الوالية؛ ألن األصل يف الشخص األهلية والرباءة ما مل يقم دليل ينافيها، وألنه مل 
القانون رقم 119  لسنة 1947 وال يف  احلسبية رقم 99  املحاكم  قانون  ينص يف 

* فتوى رقم: 166 سجل: 91 بتاريخ: 28/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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لسنة 1952 املعدل هلذا القانون عىل لزوم تقديم هذه الشهادة، أما إذا كان الطالب 
وصيا عىل القرص الذين يطالب بنصيبهم وهو غري األب واجلد املذكورين، فإنه ال 
بد من تقديم قرار من املحكمة احلسبية بتعيينه وصيا عىل هؤالء القرص. ومن هذا 

يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 142 -

�ل����ة����ر ل ا ىة �م�ا
�� ��ن �ك�حن �ة����ر��ن ا

املبـــــادئ
1 - الوالي�ة عىل مال القرص للجد الصحيح إذا مل يكن األب قد اختار وصيا خمتارا 
قب�ل وفات�ه، وليس للجد التنحي عنه�ا إال بإذن من املحكمة م�ا دام قد توافرت له 

األهلية الالزمة ملبارشة هذا احلق.
2 - جي�وز للجد قبض واس�تالم املبالغ املس�تحقة للقارص ب�دون إذن املحكمة عىل 
أن حي�رر قائمة ب�ام آل للقارص من مال يودعها قلم كت�اب املحكمة يف املواعيد التي 

حددها القانون.
3 - ال جيوز للجد الترصف يف مال القارص وال الصلح عليه وال التنازل عنه إال بعد 

احلصول عىل إذن من املحكمة املختصة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 125 سنة 1967 املتضمن أن رجال تويف عن 
أوالده القرص الذين شملوا بوالية جدهم ألبيهم الطبيعية بعد وفاته، وطلب السائل 
واستالم  قبض  القرص  هؤالء  عىل  طبيعيا  وليا  بوصفه  للجد  حيق  كان  إذا  ما  بيان 
الرشكات  إحدى  لدى  هلم  تعويض  من  القرص  هؤالء  يستحقه  قد  عام  والتصالح 
نيابة عنهم دون احلصول عيل إذن بذلك من النيابة احلسبية، أم جيب عليه احلصول 

عىل إذن منها بذلك.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /3  /29 بتاريخ:   103 سجل:   14 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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اجلواب
اخلاص   1952 سنة   119 رقم  بقانون  املرسوم  من  األوىل  املادة  تنص 
بأحكام الوالية عىل املال: »أن الوالية لألب، ثم للجد الصحيح إذا مل يكن األب 
يتنحى  أن  له  القيام هبا، وال جيوز  القارص، وعليه  قد اختار وصيا خمتاًرا عىل مال 
عنها إال بإذن من املحكمة، فإذا توافرت للجد األهلية الالزمة ملبارشة هذا احلق فيام 
يتعلق بامله هو ومل يكن األب قد اختار وصيا عىل مال القارص كان للجد القيام عىل 
رعاية أموال القارص وله إدارهتا ووالية الترصف فيها مع مراعاة األحكام املقررة 
املذكور،  القانون  من  والثالثة  الثانية  املادتان  بذلك  تقيض  كام  املذكور،  القانون  يف 
أنه: »ال جيوز للجد بغري إذن املحكمة  القانون عىل  املادة 15 من هذا  وقد نصت 
الترصف يف مال القارص وال الصلح عليه وال التنازل عن التأمينات أو إضاعتها«، 
كام نصت املادة 16 منه عىل: »عىل الويل أن حيرر قائمة بام يكون للقارص من مال 
أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب املحكمة التي يقع بدائرهتا موطنه 
ملا  الصغري«، وطبًقا  إىل  املال  أيلولة هذا  أو من  الوالية  بداية  يف مدى شهرين من 
ذكر جيوز للجد قبض وتسلم املبالغ املستحقة للقارص بدون إذن املحكمة عىل أن 
حيرر عنها قائمة بام آل للقارص من مال يودعها قلم كتاب املحكمة يف املواعيد التي 
حددهتا املادة املذكورة، وال جيوز له الترصف يف املال وال الصلح عليه وال التنازل 
التأمينات أو إضاعتها إال بعد احلصول عىل إذن من املحكمة احلسبية ال من  عن 

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

J
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؟ �ن �ا �ك�ح�����ن ��ة�� ع��لى ا و��ن ر رن ��ن�ا و�ن اأ��ن �ل�ن �ه�ل �م��ن ���ة ا

املبـــــادئ
1 - النصوص الرشعية توجب عىل املرأة املس�لمة أن تس�رت مجيع جس�دها فيام عدا 

الوجه والكفني فال جيب سرتمها عىل ما عليه أكثر فقهاء املسلمني.
2 - إب�داء م�ا عدا ذلك حرام إال للزوج أو املحرم ممن ذكرهم اهلل عز وجل يف كتابه 

الكريم.
3 - تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإمجاع علامء املسلمني.

4 - لل�زوج رشع�ا ول�كل ويل كاألب واألخ واالب�ن إجبار املرأة ع�ىل االلتزام بام 
فرضه اهلل.

5 - للزوج والية إجبار زوجته عىل س�رت جسدها، بل عليه ذلك حتام وإال شاركها 
يف إثمها.

6 - له إن خالفت والية تأديبها باملوعظة احلسنة ثم باهلجر يف املضجع ثم بالرضب 
غري املربح مع الصرب عليها يف النصيحة والعظة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 319 سنة 1979 واملتضمن اإلفادة عام إذا 
كان من حق الزوج رشعا إجبار زوجته عىل التحجب خارج البيت عىل غري رغبتها 

أو ال.

* فتوى رقم: 285 سجل: 113 بتاريخ: 22/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
بَۡصٰرِهِنَّ 

َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  }َوقُل  يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ 
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ 

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
ۖ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ ٰ ُجُيوبِِهنَّ َعَ

ۡو 
َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِنٓ أ

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
أ

وِ 
َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
أ ٰبِعِنَي َغۡيِ  وِ ٱلتَّ

َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
نَِسآئِِهنَّ أ

رُۡجلِِهنَّ ِلُۡعلََم َما 
َ
ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِسآءِۖ َوَل يَۡضِۡبَن بِأ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ ٱلّطِ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ 
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ ُيۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ

َوَبَناتَِك  ۡزَوِٰجَك 
َ
ّلِ َها ٱنلَِّبُّ قُل  يُّ

َ
أ }َيٰٓ ]النور: 31[، ويقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ ...{ اآلية ]األحزاب: 59[. ومن 
األحاديث النبوية الرشيفة يف هذا املقام ما رواه أبو داود عن عائشة Ö أن أسامء 
بنت أيب بكر Ñ دخلت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال هلا: »يا أسامء إن املرأة إذا بلغت املحيض مل يصح أن يرى منها 
أنه  يتقرر  الرشعية  النصوص  إىل وجهه وكفيه«، ومن هذه  إال هذا وهذا. وأشار 
والكفني فال جيب  الوجه  عدا  فيام  تسرت مجيع جسدها  أن  املسلمة  املرأة  جيب عىل 
سرتمها عىل ما عليه أكثر فقهاء املسلمني، وإبداء ما عدا ذلك حرام إال للزوج أو 
هذا  خالفت  إن  آثمة  واملسلمة  األوىل،  اآلية  يف  شأنه  جل  اهلل  ذكرهم  ممن  املحرم 
احلكم بإمجاع علامء املسلمني، وللزوج رشعا ولكل ويل كاألب واألخ واالبن إجبار 
املرأة عىل االلتزام بام فرضه اهلل من عبادة وعمل ولباس، وهذا مستفاد من قول اهلل 
ٰ َبۡعٖض{  ُ َبۡعَضُهۡم َعَ َل ٱللَّ ُٰموَن َعَ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ سبحانه: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ
وقوله   ،]228 ]البقرة:  َدرََجةٞ{  َعلَۡيِهنَّ  }َولِلرَِّجاِل  تعاىل:  وقوله   ،]34 ]النساء: 

لَٰوةِ َوٱۡصَطِبۡ َعلَۡيَها{ ]طه: 132[، وسرت العورة من  ۡهلََك بِٱلصَّ
َ
ُمۡر أ

ۡ
تعاىل: }َوأ

العادات التي يلتزم هبا املسلمون، وللزوج والية إجبار زوجته عىل سرت جسدها، 



- 146 -

بل عليه ذلك حتام وإال شاركها يف إثمها، وله -إن خالفت- والية تأديبها بالطرق 
ِف  َوٱۡهُجُروُهنَّ  فَعُِظوُهنَّ  نُُشوزَُهنَّ  َتَافُوَن  ِٰت  }َوٱلَّ تعاىل:  قوله  يف  املقررة 
َطۡعَنُكۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيل{ ]النساء: 34[، 

َ
ۖ فَإِۡن أ ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

فإن خالفت فيام جيب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدهبا بادئا باملوعظة احلسنة، ثم 
باهلجرة يف املضجع بأن ال يبيت معها عىل فراش واحد، ثم بالرضب غري املربح مع 
الصرب عليها يف النصيحة والعظة كام تشري اآلية الكريمة. ومما ذكر يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل����ة����ر �لو�ص�ة ع��لى ا ة ا
� �ا �ن���هن اأ

املبـــــادئ
1- إن باع الويص عقار القرص حلاجة، وكان الثمن ثمن املثل أو أزيد، وبذل وسعه 
يف اس�تبقاء الثم�ن لالس�تبدال، ويف تنمية املال حتى ال ينف�د، ولكن حاجة املوىص 
علي�ه إىل النفق�ة محلت�ه عىل اإلنف�اق حتى نفد بعض�ه، فال يلزم بام رصف�ه متى ثبت 
ذل�ك كله، ويصدق بيمينه يف مقدار حاجة املوىص عليه، وما أنفقه فيها إذا مل يكذبه 

الظاهر.

الســـــؤال
سئل يف ويص من قبل القايض رأى أن عقار املوىص عليهم كاد أن يتلف، 
بدله،  ما يصلح  بذلك، ورشاء  املجلس  له  فأذن  بيعه  املجلس احلسبي يف  فاستأذن 
ثم بعد حصول البيع من الويص مل جيد عقارا يصلح للقرص، فبقي يف انتظار ذلك 
نحو أربع سنني، ويف تلك املدة مل جيد الويص ما ينفقه عىل القرص سوى ثمن املبيع؛ 
لكوهنم ال مال هلم سواه، ولشدة حمافظة الويص عىل مال القرص استعمله يف جتارة، 
وصار ينفق عليهم من ربحه إن وجد، ومن رأس املال إن مل يوجد ربح، حتى صار 
القدر املنفق من رأس املال بعد الربح قريبا من نصفه، وعىل فرض وجود ما يصلح 
املبيع قبل أن يرصف منه يشء عليهم،  البيع بجميع ثمن  رشاؤه للقرص من وقت 
فالناتج يف العقار املشرتى ال يفي بمرصف القرص؛ لقلة ثمن املبيع الذي يشرتي به 
غريه مما يصلح هلم. فهل يلزمهم ما رصفه الويص عليهم من رأس املال عند احلاجة 

إىل رصفه، أو يلزم الويص؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 69 سجل: 2 بتاريخ: 26/ 11/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
حيث إن بيع الويص للعقار املذكور كان حلاجة، وكان الثمن ثمن املثل أو 
املال حتى ال  تنمية  لالستبدال، ويف  الثمن  استبقاء  الويص وسعه يف  وبذل  أزيد، 
ينفد، ولكن حاجة املوىص عليه إىل النفقة محلته عىل اإلنفاق منه حتى نفد بعضه، 
فال يلزم بام رصفه متى ثبت ذلك كله، ويصدق بيمينه يف مقدار حاجة املوىص عليه، 

وما أنفقه فيها إذا مل يكذبه الظاهر)1). واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون 119 لسنة 1952 اخلاص بالوالية عىل املال ونص فيه عىل وجوب صدور إذن من املحكمة 
باإلنفاق عىل القرص النفقة املقررة.
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��ة�
�ل���م�عن �� ا �لو�ص�ة �ن���سش ��ن ا ع��ة�ا ا

املبـــــادئ
1- دعوى القارص اليتيم تسمع إذا بلغ وصار رشيدا.

2- ما يمنع دعوى املورث يمنع دعوى الوارث.
3- إذا طالب الذي صار رشيدا بحق له قَبل وصيه من تركته قبل ميض مخس عرشة 

سنة من وقت رشده املذكور، ال يكون لورثة وصيه حق يف منعه من ذلك.

الســـــؤال
سئل يف صغري أقام عليه القايض وصيا رشعيا قبض أمواله، واستمر مترصفا 
فيها إىل سنة صار فيها ذلك الصغري رشيدا باعرتاف وصيه املذكور بذلك فيها بعد 
أن دفع له جزءا من أمواله التي بيده، ثم مات ذلك الويص بعد ذلك ويف ذمته باقي 
تلك األموال، فهل ذلك االعرتاف يكون حجة عىل الويص برشد الصغري يف تلك 
السنة التي أقر برشده فيها، ويعترب الرشد من تلك السنة حيث مل يثبت ما خيالف 
ذلك بحيث لو كان الويص حيا، وادعى بعد اعرتافه املذكور ذلك الرشد قبل تلك 
السنة يمنع من دعواه عمال بإقراره، ولو طالب الصغري بعد موت وِصيِِّه وَرَثَتُه بباقي 
أمواله من تركته ال يكون هلم حق يف منعه قوال بأن رشده كان قبل سنة هذا اإلقرار، 
وأنه مضت مدة يسقط احلق بمضيها مع أن رشده مل حيصل إال يف السنة التي أقر فيها 

مورثهم؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 127 سجل: 3 بتاريخ: 20/ 4/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
الذي يستفاد من كالم علامئنا أن دعوى القارص اليتيم تسمع إذا بلغ وصار 
رشيدا، وأن ما يمنع دعوى املورث يمنع دعوى الوارث، وحيث بلغ ذلك الصغري، 
التاريخ،  ذلك  من  إال  رشده  يعترب  فال  السنة،  تلك  يف  إال  برشده  الويص  يقر  ومل 
ويعترب رشيدا من ابتدائه فقط ما دام مل يثبت ما خيالف ذلك، ويمنع وصيه لو كان 
حيا من دعوى رشده قبل ذلك، كام يمنع وارثه منها لو ادعاها، وحينئذ فإذا طالب 
هذا الذي صار رشيدا بحق له قبل وصيه من تركته قبل ميض مخس عرشة سنة من 

وقت رشده املذكور، ال يكون لورثة وصيه حق يف منعه من ذلك. واهلل أعلم.
J



�ن��ة �ا �ك�����من �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ن ا
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� ول�
��ن�ة��ة �ل�لاأ �ا

ة
�ل��� �م ا

أ
�ن��ة ال� �ا �����من

املبـــــادئ
1- حضانة الولد الصغري تثبت لألم ولو كتابية أو بعد الفرقة؛ ألن الشفقة ال ختتلف 

باختالف الدين.
2- يس�تمر الول�د يف حضانة أمه الكتابية إىل أن خيش�ى علي�ه أن يألف دينًا غري دين 

اإلسالم، وذلك باعتبار السن إىل سبع سنني يف الذكر واألنثى.
3- إذا تزوجت األم احلاضنة نزع منها األوالد .

الســـــؤال
 7 نمرة   1321 سنة  حمرم   23 يف  مؤرخة  احلقانية  نظارة  من  بإفادة  سئل 
املرفقة  نمرة 38، والورقة  الداخلية  بام تضمنته مكاتبة  بعد اإلحاطة  أنه  مضموهنا 
هبا بشأن طلب جناب بطريرك األقباط تسليم أوالد ع. إ. رصاف ناحية أيب كبري 
إليه بعد إسالمه- لوالدهتم م. ح. تفاد احلقانية عام جيب رشعا يف  -الذي ضمهم 
ذلك، ومضمون ذلك أن ع. إ. املسيحي زوج م. ح. املسيحية له أوالد منها ثالث: 
أكربهم بنت عمرها مخس سنوات تقريبا، والثاين ولد عمره سنتان، والثالث طفلة 
رضيعة عمرها ستة شهور، وقد أسلم هذا الزوج، ومنع هؤالء األوالد عن أمهم، 
وهي تريد أخذهم وضمهم إليها، ومرغوب معرفة احلكم الرشعي يف ذلك حيث 

إهنا مل تتزوج.

* فتوى رقم: 131 سجل: 3 بتاريخ: 22/ 4/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
بعد  أو  كتابية  ولو  لألم  تثبت  الصغري  الولد  حضانة  أن  رشعا  املقرر  من 
الفرقة؛ ألن الشفقة ال ختتلف باختالف الدين، ويستمر عندها إىل أن خيشى عليه أن 
يألف دينًا غري دين اإلسالم، وذلك باعتبار السن إىل سبع سنني يف الذكر واألنثى، 
فإذا بلغ واحد من أولئك األوالد السابعة من سنه وجب نزعه من والدته وضمه 
بلوغه  قبل  بوسائل أخرى  دين اإلسالم  بغري  أن يرشب  فإذا خيش عليه  أبيه،  إىل 
ذلك السن وجب أخذه من والدته وضمه إىل أبيه كذلك، وكل ذلك ما مل تتزوج 
هو  األوالد  هؤالء  حضانة  فحق  ذلك  وعىل  مطلقا،  األوالد  منها  نزع  وإال  األم 
إذا توفرت فيها رشوط احلضانة ومل خيش عىل األوالد يشء مما ذكر.  ألمهم اآلن 

واهلل أعلم.
J



- 155 -

و�ن
�ل���س��������من �ن��ة و�ن���هة�ل ا �ا �ك�����من ���ة ا

املبـــــادئ
1- ليس للحاضنة غري األم نقل املحضون إال بإذن من أبيه.

الســـــؤال
سنوات،  تسع  عمره  أحدمها  ولدين:  عن  بمرص  توفيت  امرأة  يف  سئل 
لوالدة  فهل  ونصًفا.  سنوات  أربع  تبلغ  وبنت  أشهر،  وثالثة  واحدة  سنة  واآلخر 
والدهتم أن تنقلهم إىل املنصورة حمل إقامتها مع وجود أم أبيهم خالية عن األزواج 
اجلواب،  أفيدوا  باحلضانة غريها.  قادرة عىل حضانتهم وليس هناك من هو أحق 

ولكم الثواب.

اجلواب
أما الولد الذي بلغت سنه تسع سنني فقد انتهت مدة حضانته، فيضمه أبوه 
إليه، وليس جلدته أن تسافر به، وأما الولد الذي عمره سنة وثالثة أشهر والبنت 
َفَوإِْن كانا يف سن احلضانة وتنتقل حضانتهام بعد موت  التي عمرها أربع سنوات 
أمهام إىل أمها إن كانت أهال للحضانة، لكن ليس هلا احلق بأي حال أن تنقلهام من 

حمل حضانتهام إال بإذن أبيهام)1).

* فتوى رقم: 31 سجل: 8 بتاريخ: 13/ 2/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
)1( نصت املادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 عىل جعل مدة احلضانة للصغري عرش سنوات وللصغرية 
اثنتي عرشة سنة وبعد هذه السن للقايض إبقاء الصغري يف يد احلاضنة إىل مخس عرشة سنة وللصغرية إىل الزواج 

متى كانت املصلحة يف ذلك.
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��ة�
�ل���م�عن �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- زواج أم الصغري بأجنبي عنه مسقط حلقها يف احلضانة.

2- العم�ة املتزوج�ة بابن ابن عم الصغري أحق باحلضانة م�ن األم املتزوجة بأجنبي 
عنه.

الســـــؤال
شقيقة  وعمة  أم  وله  والده،  تويف  احلضانة  سن  يتجاوز  مل  صغري  يف  سئل 
لوالده، ومل يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته املذكورتني، وإن أمه املذكورة 
ترزق  ومل  له  بقريب  متزوجة  عمته  وإن  املذكور،  الولد  من  بأجنبي  تزوجت  قد 
املتزوجة  املذكورة  أم عمته  أمه هي األحق بحضانته  ما ذكر  فهل واحلال  بخلف، 

بابن ابن عم الصغري؟ أفيدوا اجلواب. أفندم.

اجلواب
ما نصه:  الدر  أنه يف رشح  املوضح أعاله، ونفيد  السؤال  اطلعنا عىل هذا 
ابن عمه جمانا وال  بنفقة، والتزمه  بأجنبي، وطلبت تربيته  »ويف احلاوي: تزوجت 
حاضنة له، فله ذلك«. اه�. وقال يف رد املحتار: »وجهه أن ابن العم له حق حضانة 
الغالم حيث ال حاضنة غريه، واألم ساقطة احلضانة هنا، والظاهر أن له ذلك وإن 
طلب النفقة أيضا؛ ألنه هو احلاضن حقيقة«، وقال أيضا: »ودخل حتت غري املحرم 
تزوجته  فإذا  أي:  اه�.  هنا.  كاألجنبي  فهو  العم  كابن  بمحرم  ليس  الذي  الرحم 
أقرب  إذا كان مستحق للحضانة  فيام  بأن هذا مفروض  سقط حقها، وأنت خبري 

* فتوى رقم: 29 سجل: 11 بتاريخ: 10/ 10/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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منه، فلو مل يكن غريه وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه، وكذا لو كان أنثى ال تشتهى 
أو كان مأمونا«. انتهى. فقوله: »يبقى عند أمه« أي املتزوجة بابن العم، وال شك 
أن عمة الصغري كأمه، ومن ذلك كله يعلم أن الولد يف هذه احلادثة يبقى عند عمة 

الصغري املذكور املذكورة، وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغري. واهلل أعلم.

J



- 158 -

ل���م��س��لم
� ��ة� ا

�ن��ة عن �ا �����من

املبـــــادئ
1 - إذا أسلم أحد األبوين وبينهام صغري تبعه ذلك الصغري.

2 - مت�ى انتهت مدة حضانة الصغري يس�لم إىل العصب�ة عىل ترتيب اإلرث، ولكن 
يشرتط يف العصبة احتاد الدين.

الســـــؤال
نمرة   1916 سنة  يوليه   25 بتاريخ  احلقانية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 

4168 صورهتا:

بغالم  خاصة   11 نمرة  بمكاتبتها  الداخلية  من  وردت  طيه  املرفقة  اإلفادة 
تويف والده واعتنقت أمه الدين اإلسالمي، وطلب عمه تسليمه إليه، وأوعد الولد 

بإيذائه نفسه إذا تسلم لعمه، نرسلها لفضيلتكم بأمل إبداء رأيكم فيام جاء هبا.

صورة إفادة الداخلية:

علمنا من مكاتبة مديرية بني سويف نمرة 71 ومن األوراق الواردة معها أن 
غالما قبطيا اسمه ع. س. تويف والده، واعتنقت والدته الديانة اإلسالمية، وتزوجت 
بآخر، ولكون هذا الغالم يبلغ من العمر عرش سنوات قد طلب عمه القبطي تسليمه 
إليه، غري أن الولد أظهر عدم رغبته يف اإلقامة مع عمه، وأوعد بإيذاء نفسه لو تسلم 
إليه؛ ولذلك طلبت املديرية إفادهتا عام تتبعه نحوه، وحيث إن وزارة احلقانية سبق 
-بناء عىل طلب الداخلية- أن استفتت حرضة مفتي احلقانية يف موضوع ابنة صغرية 
أسلمت أمها وطلب والد البنت تسليمها إليه بناء عىل حكم أصدرته له بطريكخانة 

* فتوى رقم: 100 سجل: 13 بتاريخ: 6/ 8/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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نمرة   1907 سنة  يوليه   27 يف  بمكاتبة  فضيلته  فتوى  الوزارة  وأبلغتنا  األقباط، 
492، فاألمل إفادتنا عام إذا كان يمكن تطبيق هذه الفتوى عىل مسألتنا احلالية فال 
بقبول  معاليكم  فتوى جديدة؟ وتفضلوا  أخذ  يلزم  أم  لعمه  املذكور  الغالم  يسلم 

فائق االحرتام.

اجلواب
نمرة   1916 سنة  يوليه   25 بتاريخ  لنا  الواردة  الوزارة  إفادة  عىل  اطلعنا 
4168، وعىل إفادة وزارة الداخلية نمرة 11 املرفقة معها اخلاصة بغالم تويف والده 
واعتنقت أمه الدين اإلسالمي، وطلب عمه تسليمه إليه، وأوعد الولد بإيذائه نفسه 
إذا تسلم لعمه، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أنه: إذا أسلم أحد الزوجني وكان 
كان  متى  له،  تبعا  مسلام  فيكون  منهام،  أسلم  من  يتبع  الولد  فإن  قارص  ولد  بينهام 
الولد مقيام يف دار اإلسالم، سواء كان من أسلم من أبويه مقيام هبا أو بغريها، ومتى 
انتهت مدة حضانة الغالم بأن بلغ سبع سنني يسلم إىل العصبة عىل ترتيب اإلرث: 
فيقدم األب، ثم اجلد، ثم األخ الشقيق، ثم األخ ألب، ثم بنو األخ الشقيق، ثم بنو 
األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم العم ألب، ولكن يشرتط يف العصبة احتاد الدين، 
غري  للعصبة  املسلم  الولد  يسلم  وال  املسلم،  للعصبة  املسلم  غري  الولد  يسلم  فال 
املسلم، وحيث إن الولد املذكور يبلغ من العمر عرش سنوات فال جيوز تسليمه لعمه 
القبطي وال لغريه من العصبات الذين ليسوا مسلمني. ولإلحاطة حترر، واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ن��ة و�ن���هن���هة��ة �ا �����من

املبـــــادئ
1- ليس لألم حق حضانة األوالد بعد خروجهم من سن احلضانة.

2- ل�ألب ضم البن�ات إذا كن أبكارا وجيرب عىل ذلك إال إذا دخلن يف الس�ن وهلن 
رأي، فإن كن كذلك كان هلن اإلقامة حيث شئن، واجلد ألب كاألب عند موته.

3- إذا بلغ الولد وكان ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد ضمه إليه إال إذا مل يكن 
مأمونا عىل نفسه.

4- ال نفقة عىل اجلد للذكور إذا بلغوا مورسين وجتب عليه نفقة اإلناث وحده إن مل 
تكن أمهن مورسة، فإذا كانت مورسة كانت النفقة عليهام أثالثا عليها الثلث وعليه 

الثلثان برشط أن يكن فقريات.

الســـــؤال
سئل فيام يأيت: إن ولدي املرحوم م. أ. تويف وترك ثالث بنات وولدين مع 
والدهتم الست ج. ش. وهم: شفيقة وعمرها ثالث وعرشون سنة، وفريدة وعمرها 
عرشون سنة، وإليني وعمرها إحدى عرشة سنة، ومجيعهن بكر ومل يتزوجن، ونجيب 
وعمره ثامن عرشة سنة، ومستخدم بمحل سمعان صيدناوي بمرتب شهري بمبلغ 
ترك هلم  باملدارس. وقد  تلميذ  أربع عرشة سنة  جنيهني مرصيني، وحليم وعمره 
والدهم أربعة قراريط يف منزل تساوي من الثمن مائة وعرشين جنيها مرصيا عىل 
األقل. فهل لألم احلق رشعا يف إمساكهم مع خروجهم مجيعا من سن احلضانة أم 
تربية  وتتميم  البنات،  لتحصني  لنفسه؛  أبيهم ضمهم  والد  وإذا طلب جدهم  ال؟ 
الذكور جياب لذلك، وجترب األم عىل تسليمهم أم ال؟ وهل نص بكتب الفقه عىل أن 

* فتوى رقم: 96 سجل: 14 بتاريخ: 9/ 4/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الويل إذا امتنع عن تسلمهم منها جيرب عىل ذلك أم ال؟ وهل للبنات األبكار الاليت 
أو  أحببن  السكنى حيث  اخليار يف  يزيد عمرهن عن ثالث وعرشين سنة حق  ال 
االختيار يف  وإذا كان هلن حق  أبيهن؟  والدي  اإلقامة مع جدهن وجدهتن  يلزمن 
السكنى، وقررن اإلقامة مع والدهتن، فهل جيرب جدهن الذي يرغب احتضاهنن عىل 
اإلنفاق عليهن؟ ألتمس من فضيلتكم اإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك، 

ولسيادتكم الفضل واملنة أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جاء يف املادة 391 من األحوال الشخصية 
أن مدة حضانة الغالم تنتهي إذا بلغ سبع سنني، ومدة حضانة الصبية ببلوغها تسع 
سنني، ولألب حينئذ أخذمها من احلاضنة، فإن مل يطلبهام أجرب عىل أخذمها، وإن 
وال  لو غالما،  للويص  أو  العصبة  من  لألقرب  يدفع  جد،  وال  أب  للولد  يكن  مل 
إن  النساء  مبلغ  اجلارية  بلغت  الدر: »وإذا  اه�. وقال يف  الصبية لغري حمرم.  تسلم 
بكرا ضمها األب إىل نفسه، إال إذا دخلت يف السن واجتمع هلا رأي فتسكن حيث 
أحبت، حيث ال خوف عليها«. ومعنى دخوهلا يف السن كام بينه ابن عابدين يف رد 
املحتار عن الوجيز أن تكون مسنة وهلا رأي، والغالم إذا عقل واستغنى برأيه ليس 
لألب ضمه، إال إذا مل يكن مأمونا عىل نفسه، فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا 
وقع منه يشء، وال نفقة عليه إال أن يتربع، واجلد بمنزلة األب فيام ذكر«. انتهى. 
فنفقته  ألب،  وجد  أم  له  كان  »فلو  الشخصية:  األحوال  من   400 املادة  يف  وقال 
عليهام أثالثا؛ عىل األم الثلث، وعىل اجلد الثلثان«. اه�. ومن ذلك يعلم أن اجلد 
ألب عند موت األب كاألب يف مجيع ما ذكر، وأنه ليس لألم حق يف إمساك أي 
واحد من األوالد املذكورين بعد اخلروج من سن احلضانة، وأن للجد املذكور ضم 
اإلناث من األوالد املذكورين حيث كن أبكارا، وجيرب عىل ذلك، إال إذا دخلن يف 
السن بأن كن مسنات وهلن رأي، فإن كن كذلك كان هلن أن يقمن حيث شئن، وأما 
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الذكور من األوالد املذكورين فمن كان منهم ذا عقل واستغنى برأيه فليس للجد 
ضمه إليه إال إذا مل يكن مأمونا عىل نفسه، وال نفقة عىل اجلد للذكور من األوالد 
املذكورين متى بلغ أحدهم السن املذكورة، وإنام جتب نفقة اإلناث املذكورات عىل 
اجلد املذكور وحده إن مل تكن معه أم مورسة، وإن كان معه أم مورسة وجبت عليهام 
أثالثا؛ عىل األم الثلث، وعىل اجلد الثلثان، وعىل كل حال فال بد من كون البنات 

املذكورات فقريات ال مال هلن)1). واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون 44 لسنة 1979 ونص فيه عىل أن حضانة النساء للصغري تستمر إىل عرش سنوات وإىل اثنتي 
عرشة سنة للبنت وجيوز للقايض بعد هذه السن إبقاء الصغري حتى سن اخلامسة عرشة والصغرية حتى تتزوج 

من يد احلاضنة بدون أجر إذا تبني أن مصلحتهام تقتيض ذلك.
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�ن��ة �ا �ك�����من ىة ا
�ه�ا ��ن ��ن��ة �موأ��ة��ة�ا ل� �ة��س��ة��ط �������ة ��من �ك�ح�ا ��ن ا

ُّ
�مة �عن

�ة

املبـــــادئ
1- التغيب املؤقت عن حمل احلضانة غري مسقط هلا متى كانت احلاضنة أهال هلا ومل 

تكن مضيعة للمحضون.

الســـــؤال
سئل يف أم أم حاضنة رشعية البنة ابنتها املتوفاة، وقد تثبتت هذه احلضانة 
بحكم هنائي من املجلس امليل القبطي األرثوذكيس، وطرأ عليها أخريا عذر قهري 
الوقتي  التغيب  هذا  هل  عادت.  ثم  إقامتها  حمل  عن  أيام  بضعة  للتغيب  اضطرها 

يسقط حقها يف احلضانة؟ فأفتونا، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى عادت اجلدة -أم األم- من السفر 
إىل املحل الذي كانت حتضن فيه بنت بنتها املذكورة، وكانت أهال للحضانة، ومل 

تكن مضيعة للبنت املذكورة، كان هلا احلق يف حضانتها.

J

* فتوى رقم: 119 سجل: 14 بتاريخ: 9/ 5/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��ة�
���م �م�عن ��من

املبـــــادئ
1- يشرتط يف ضم الصغرية إىل العصبة أن يكون العاصب رمحا حمرما منها.

الســـــؤال
سئل يف بنت قارصة تدعى الست بنت املرحوم ع. أ. سنها عرش سنوات، 
أوالد  الذكور، وأوالد  أوالد عمها ألبيها  أقارب سوى  أم وال  هلا أب وال  وليس 
هو  فمن  أيضا.  الذكور  األم  من  أبيها  إخوة  وأعاممها  أيضا،  الذكور  ألبيها  عمها 
أفيدوا اجلواب ولفضيلتكم األجر  بالطريق الرشعي؟  إليه لرتبيتها  األحق بضمها 

والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان ال يوجد للبنت املذكورة أعاله 
أب وال أم وال أقارب سوى أوالد عمها ألبيها الذكور، وأوالد أوالد عمها ألبيها 
الذكور أيضا، وأعاممها إخوة أبيها من األم الذكور أيضا، فاحلق يف ضمها ألعاممها 
ثم  أورعهم  ثم  أصلحهم  ويقدم  منها،  حمرم  رحم  ألهنم  األم؛  من  أبيها  إخوة 
أكربهم سنا، وال حق ألحد من أوالد عمها ألبيها، وال ألوالد أوالد عمها ألبيها 
املذكورين؛ ألهنم وإن كانوا رمحا هلا لكنهم ليس واحد منهم حمرما منها، كام يؤخذ 

كل ذلك من نصوص املذهب كاألحوال الشخصية ورشحها والدر وحواشيه.

* فتوى رقم: 247 سجل: 15 بتاريخ: 4/ 8/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ة ��ة�� �ل���س���ش ��من��ة ا �ل��ن  ا
�ن��ة �ا �����من

املبـــــادئ
1- بلوغ األنثى ثيبا مأمونة عىل نفسها يعطي هلا اخليار يف اإلقامة عند من تريد، فإن 
كان�ت غ�ري مأمونة فال خيار هلا بل تبقى عن�د األب أو من يليه يف ترتيب العصبات 

برشط األمانة عليها.
2- إذا بلغت األنثى بكرا مأمونة عىل نفسها فام دامت شابة صاحلة للرجال فال ختري 
ب�ل تل�زم باإلقامة عند األب أو اجلد أو العصب�ات بالرتتيب وإن مل تكن مأمونة فال 
خيار هلا من باب أوىل، فإن كانت مس�نة بأن صارت عجوزا ش�وهاء وكانت عفيفة 

فال جترب عىل اإلقامة عند أحد بل يتبع رأهيا يف ذلك.

الســـــؤال
رعايا  من  الكاثوليك،  لطائفة  تابعني  مسيحيني  ووالدها  ابنة  يف  سئل 
احلكومة املحلية، طلبت االبنة -وهي بالغة سن الرشد- أن تذهب إىل أحد األديرة 
كي ترتهب، فلم يقبل والدها. حاولت أن تقنعه فلم تفلح، وحاول أن يقنعها فلم 
باملدرسة  تعلمت  أن  هلا  سبق  إهنا  حيث  الدير؛  إىل  ترتد  االبنة  هذه  كانت  يفلح. 
يرصح  فلم  عزمها،  عن  العدول  يمكنها  ال  إهنا  لوالدها  قالت  وأخريا  له،  التابعة 
هلا. ذهبت إىل الدير بدعوى زيارة بسيطة ومكثت فيه، ومل تكن رئيسة الدير تضغط 
عىل أفكارها قصد أن جتعلها تعيص أوامر والدهيا، بل تركت هلا حرية العمل. كان 
الرئيسة  والدها يأيت من وقت آلخر لزيارهتا هو ووالدهتا وأحد أشقائها، وكانت 
كل مرة جتعلهم يتحادثون سوية بكل حرية، وال تريد أن تتداخل هبذا األمر. االبنة 
قانون  الرشيف  الرشع  أبيها، هل يف  بيت  إىل  والرجوع  الدير  من  اخلروج  تريد  ال 

* فتوى رقم: 188 سجل: 17 بتاريخ: 28/ 7/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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خيول الوالد حق االلتجاء إىل القوة إلخراج ابنته من الدير وهي راشدة؟ أفيدوا عن 
ذلك جعلكم اهلل مرشدا للناس مجيعا.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أنه إن بلغت األنثى 
فإما أن تكون ثيبا، وإما أن تكون بكرا، فإن كانت ثيبا فحكمها حكم الغالم، وهو 
أنه إما أن يكون غري مأمون عىل نفسه، وإما أن يكون مأمونا عىل نفسه، فإن كان 
الثاين خري يف اإلقامة، فكذلك  األول فال خيار له، بل يبقى عند األب، وإن كان 
الثيب البالغة. وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة عىل نفسها أو ال، فإن مل تكن 
مأمونة عىل نفسها فال خيار هلا، بل تلزم باإلقامة عند األب إن كان موجودا، فإن مل 
يكن فعند اجلد، فإن مل يكن فعند العصبات بالرتتيب، األقرب فاألقرب إذا كانوا 
مأمونني عليها، وإن كانت مأمونة عىل نفسها فام دامت شابة صاحلة للرجال فال ختري 
أيضا، بل تلزم باملقام عند األب، فإن مل يكن فعند اجلد، فإن مل يكن فعند العصبات 
بالرتتيب، األقرب فاألقرب، وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء كام 
يظهر من كالمهم ومن تعريف املسن يف كتب اللغة، وكانت عفيفة، فال جترب عىل 

اإلقامة عند أحد، بل يتبع رأهيا. ومن ذلك يعلم اجلواب يف هذه احلادثة.

J
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�
 �م��ة��منصن

�ن��ة �ا �����من

املبـــــادئ
1- يسلم املتبنى بعد وفاة من تبناه إىل من كان يف ضمه إليه نفع له فيقدم العدل عىل 

الفاسق والغني عىل الفقري والقادر عىل حضانته عىل العاجز عن ذلك.

الســـــؤال
 1919  /11  /8 بتاريخ  العيني  القرص  مستشفى  من  واردة  بإفادة  سئل 
نمرة 12247 تتضمن اإلفادة عن بيان احلكم الرشعي عام هو مبني باإلفادة نمرة 

11964 التي صورهتا:

قسم  بمعرفة  عمل  الذي  البوليس  وحمرض  طيه،  األوراق  لعزتكم  حمول 
ح.،  ع.  ز.  الست  بمعرفة  تربيا  كانا  اللقطاء،  أطفال  من  بطفلني  اخلاص  اخلليفة 

وتوفيت لرمحة اهلل تعاىل، وأصبح الوارث هلا رشعا:

1- زوجها م. أ. م.، وصناعته منجد.

2- أختها ف. ع. ح.

3- والدة املتوفاة هـ. أ. ع.، واجلميع يرثون يف تركة املتوفاة، وأصبح كل 
منهم يرغب رباية األطفال واإلنفاق عليهام؛ فلهذا نرجو إفادتنا عمن يستحق رشعا 
املذكورة  املأخوذة عىل الست  الطفلني، وأيضا نرسل صورة من الرشوط  يف رباية 
قبل وفاهتا عند استالمها الطفلني من املستشفى؛ لالطالع عليها وإفادتنا بام يرتاءى.

* فتوى رقم: 337 سجل: 17 بتاريخ: 12/ 11/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل اخلطاب نمرة 11964، وعىل األوراق املرفقة به، وعلم أن رجال 
احلكومة قد التقطوا الولدين املذكورين، وأهنم سلمومها ملستشفى القرص العيني، 
عليهام  واإلنفاق  لرتبيتهام  ح،  ع.  ز.  للست  سلمهام  العيني  القرص  مستشفى  وأن 
من ماهلا عىل الكيفية املبينة بالتعهد املأخوذ عليها، وأن زينب املذكورة ماتت، وهلا 
زوج، وأخت، وأم، وكل واحد منهم يريد تربية هذين الطفلني واإلنفاق عليهام. 
ونفيد أنه حيث إن كل واحد منهم مل يكن ملتِقطا، ومل يتسلم واحد منهم الولدين 
من املستشفى، فمقتىض احلكم الرشعي يف ذلك حينئذ أهنام يسلامن ملن هو أنفع هلام، 
املتوفاة  أخت  »ف.«  كانت  فمتى  الفقري؛  عىل  والغني  الفاسق،  عىل  العدل  فيقدم 
أغنى اجلميع كام هو واضح باألوراق، فيسلامن إليها متى كانت قادرة عىل تربيتهام، 

وال فسق هبا. ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J
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��ة�
�ل���م�عن �ة��ة ا

�ة���م��ك��ة�ن �م��ن روأ

املبـــــادئ
1 - إذا كان الول�د يف ي�د أبيه فال يؤخذ بالقوة وال يس�لم لوالدته باملنزل الذي تقيم 
في�ه مع زوجه�ا األجنبى بل متكن من رؤيته فقط يف منزل وال�ده أو يف املكان الذي 

يضعه فيه والده.

الســـــؤال
سأل إ. ع. بام صورته:

رزقت بولد من زوجة يل، وطلقت وتزوجت بالغري، وابني اآلن يف يدي، 
وعمره اثنتا عرشة سنة وكسور، فرفعت والدته دعوى عيّل أمام حمكمة مرص الرشعية 
بطلب احلكم عيّل بتمكينها من رؤية ابنها، واملحكمة حكمت عيّل غيابيا بتمكينها 
من رؤية ابنها كلام أرادت، فاستعملت هذا احلكم سالحا حتاربني به يف كل حلظة 
بواسطة البوليس، إذ ربام يستدعيني البوليس يف األسبوع عرشات املرات بناء عىل 
باملنزل يف  البوليس هجم  أن  املذكور، ويتهجم عىل منزيل حتى لقد حصل  احلكم 
غيبتي وكرس األبواب وأخذ الولد بالقوة وسلمه لوالدته باملنزل الذي تقيم فيه مع 
أو  أرادت؟  الولد كلام  أمكنها من رؤية  بأن  يلزمني  الرشعي  زوجها. فهل احلكم 
يصح هلا أن تراه يف اليوم مرات عديدة أو يف األسبوع كذلك؟ أو هناك مدة عينها 
الرشع ترى ابنها فيها؟ وهل الرشع يلزمني أن أذهب بالولد إليها يف منزهلا لرتاه؟ 
أو هي امللزمة أن حترض إىل منزيل لرتى ابنها يف املدة التي عينها الرشع؟ أرجو اإلفادة 

عن ذلك.

* فتوى رقم: 139 سجل: 18 بتاريخ: 18/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
الرشعية  مرص  حمكمة  من  الصادر  احلكم  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1338 أول ديسمرب سنة 1919، ونفيد أنه قال يف رشح 
الدر املختار بصحيفة 994 جزء ثان طبعة أمريية سنة 1286 ما نصه: »ويف احلاوي 
له إخراجه إىل مكان يمكنها أن تبرص ولدها كل يوم كام يف جانبها فليحفظ، قلت: 
ويف الرساجية إذا سقطت حضانة األم وأخذه األب ال جيرب عىل أن يرسله هلا، بل هي 
إذا أرادت أن تراه ال متنع من ذلك«. اه�. ويف رد املحتار عليه بالصحيفة املذكورة 
نقال عن التتارخانية ما نصه: »الولد متى كان عند أحد األبوين ال يمنع اآلخر عن 
النظر إليه وعن تعهده«. اه�. كام أن املحكمة املذكورة إنام حكمت بتمكني أبيه ألمه 
من رؤية ولدها املذكور كلام أرادت، وأمرته بعدم تعرضه هلا يف ذلك، وكل ذلك 
باملنزل الذي تقيم فيه مع  بالقوة، وال أن يسلم لوالدته  الولد  ال يقتيض أن يؤخذ 
رؤيته  أن متكن من  املذكورين  بالنص واحلكم  الالزم عمال  بل  األجنبي،  زوجها 

فقط يف منزل والده أو يف املكان الذي يضعه فيه والده.

J
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�م ��ة� ل�رن
�ن��ة عن �ا �ك�����من ىة ا

�ك�ح�ة ��ن ط ا ��س�هة�ا اأ

املبـــــادئ
1- إس�قاط الزوجة حقها يف حضانة االبن ال يمنع من رجوعها يف احلضانة وأخذ 
الولد ألن حق احلضانة يثبت شيئا فشيئا مراعاة ألقوى احلقني يف احلضانة وهو حق 

الولد.

الســـــؤال
بام   12 نمرة   1920 سنة  إبريل   13 رقم  الداخلية  وزارة  بخطاب  سئل 

صورته:

تطلب  مطلقها  ضد  اجلزئية  اجلاملية  بمحكمة  رشعية  دعوى  امرأة  رفعت 
هبا تقرير نفقة لولديه منها، وملا حرض اخلصامن أمام املحكمة اصطلحا عىل تنازل 
عىل  عليه  املدعى  وفرض  لوالده،  تسليمه  مقابل  الولدين  أحد  نفقة  عن  املدعية 
نفسه نفقة لآلخر الذي بقي عند والدته، واملحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد 
ذلك حصل الوالد املدعى عليه من املحكمة الرشعية عىل صورة تنفيذية من حمرض 
الصلح وقدمها إىل حمافظة مرص قائال: »إن احلكم يقيض بتسليمه الولد«. وطلب 
منها التنفيذ بتسليمه إليه؛ ألنه موجود اآلن مع والدته، واملحافظة رأت أن احلكم 
مل تؤمر فيه املدعية بتسليم الولد وفقط بني عىل اعتبار الصلح املتقدم بيانه، ولذلك 
استعلمت املحافظة من هذه الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه ونحن 
رأينا أن تسليم الولد من والدته ألبيه كان يف دعوى طلب نفقة، فكأن الصلح تنازل 
من املدعية عن نفقة أحد االبنني مقابل تسلم الوالد له، وليس بناء عىل طلب منه 
يف الدعوى بصفة دعوى فرعية، وإذا ال يمكن إجراء التنفيذ املطلوب؛ ألن حمرض 

* فتوى رقم: 234 سجل: 18 بتاريخ: 17/ 4/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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من  تسليام  أو  اعرتافا  كان  التسليم  أن  منه  يستدل  يشء  عىل  مشتمل  غري  الصلح 
الوالدة بحق الوالد يف احلضانة هذا فضال عن كون حمرض الصلح املذكور ال يلزم 
الوالدة بتسليم الولد ألبيه إن هي أخذته منه بعد التسليم االختياري كام حصل. ومع 
أننا كنا سنجيب املحافظة هبذه املعنى، غري أنه لوحظ من جهة أخرى أن املحكمة 
الرشعية أعطت صورة تنفيذية من احلكم إىل املدعى عليه للتنفيذ هبا، وهذا يفيد أن 
املحكمة تعترب احلكم أو الصلح واجب التنفيذ لصالح املدعى عليه بتسليمه الولد 
مع عدم إمكان ذلك لألسباب السالفة الذكر؛ لذلك أردنا معرفة رأي احلقانية يف 
املسألة، وإن كان للمحكمة حق يف إعطاء تلك الصورة التنفيذية أم ال، وملا كتبنا إىل 
الوزارة املشار إليها عن ذلك قد أجابتنا بأن الصلح ملزم لطريف اخلصوم كل خصم 
بام ألزم به فللمحكمة احلق يف إعطاء صورة تنفيذية من هذا احلكم للمدعى عليه 
وال مانع من التنفيذ بالطرق املتبعة، وبام أننا لألسباب املتقدم بياهنا ال نزال نرى عدم 
قابلية هذا الصلح للتنفيذ اجلربي بتسليم الولد من أمه احلاضنة له رشعا إىل أبيه، 
ونفتكر »كذا« أنه ألجل توصل الوالد إىل غرضه هذا جيب عليه رفع دعوى رشعية، 
واحلصول عىل حكم ضد مطلقته بتسليمه الولد فنبعث إىل فضيلتكم بأوراق هذه 

املسألة رجاء االطالع عليها والتكرم إلبداء رأيكم يف ذلك.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 13 إبريل سنة 1920 نمرة 1323 وعىل 
األوراق املرفقة به، وتبني من صورة احلكم الرشعي املرفقة طيه الصادر من حمكمة 
اجلاملية الرشعية يف 15 ربيع األول سنة 1338، واملسجل نمرة 206 أن املدعوة 
ز. ح. ف. رفعت دعوى تطلب نفقة لولدهيا وأجرة حضانة من م. م. س.، وبعد 
املرافعة اصطلح اخلصامن عىل أن سلمت املدعية للمدعى عليه ابنه سيدا واكتفت 
بأن يكون بيدها عبده... إىل آخر ما جاء به من أن املحكمة بناء عىل طلب اخلصمني 
اعتبار هذا الصلح قررت اعتباره، ونفيد أنه يف تنقيح احلامدية بصحيفة 58 جزء 
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أول طبعة أمريية سنة 1300: »أن احلاضنة لو أسقطت حقها من احلضانة وتريد 
اآلن أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك كان هلا ذلك؛ ألهنا ال تقدر عىل إبطال 
التنوير: »وإذا أسقطت األم  الدر ومتن  حق الصغري يف احلضانة«. وقال يف رشح 
حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجدة وال تقدر احلاضنة عىل إبطال حق 
الزوج صح اخللع وبطل  الصغري فيها حتى لو اختلعت عىل أن ترتك ولدها عند 
الرشط«. وقال يف رد املحتار بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أمريية سنة 1286 عند 
قوله: »وإذا أسقطت األم حقها صارت كميتة أو متزوجة، فتنتقل للجدة... إلخ«. 
وإال  كانت،  إن  كاجلدة  االستحقاق  يف  األم  ييل  ملن  احلضانة  تنتقل  »أي  نصه:  ما 
فلمن يليها فيام يظهر. واستظهر الرمحتي أن هذا اإلسقاط ال يدوم فلها الرجوع؛ 
كإسقاطها  فهو  أي  اه�.  املستقبل«.  الكائن ال  فسقط  فشيئا  يثبت شيئا  ألن حقها 
القسم لرضهتا فال يرد أن الساقط ال يعود؛ ألن العائد غري الساقط بخالف إسقاط 
طلق  رجل  يف  السعود  أيب  املفتي  عن  العلامء  بعض  بخط  رأيت  ثم  الشفعة،  حق 
حاكم،  بذلك  وحكم  احلضانة  من  حقها  وأسقطت  منه،  صغري  ولد  وهلا  زوجته 
فهل هلا الرجوع بأخذ الولد؟ اجلواب: نعم هلا ذلك فإن أقوى احلقني يف احلضانة 
للصغري ولئن أسقطت الزوجة حقها فال تقدر عىل إسقاطه أبدا«. اه�. ثم نقل يف رد 
املحتار بالصحيفة املذكورة اخلالف يف أن احلضانة حق احلاضنة أو حق الولد، فقيل 
باألول فال جترب إذا امتنعت ورجحه غري واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاين فتجرب 
بام يف  الفتح  الليث واهلندواين وجواهر زاده وأيده يف  أبو  الثالثة  الفقهاء  واختاره 
كايف احلاكم الشهيد الذي هو مجع كالم حممد من مسألة اخللع املذكورة، قال: فأفاد 
-أي كالم احلاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية. قال يف البحر: فالرتجيح 
قد اختلف واألوىل اإلفتاء بقول الفقهاء الثالثة، ثم استدرك بام يف الظهريية؛ ألن 
رضيت  جدة  له  كانت  لو  أما  حمرم  رحم  ذو  للصغري  يكون  ال  بأن  األم  جرب  حمل 
بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر، قال: قلت: ويؤخذ من هذا توفيق بني القولني، 
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وذلك أن ما يف املحيط يدل عىل أن لكل من احلاضنة واملحضون حقا يف احلضانة، 
واقترص  هلا،  تتعني  مل  إذا  ما  عىل  حممول  جترب  فال  احلاضنة  حق  إهنا  قال  من  فقول 
عىل أهنا حقها؛ ألن املحضون حينئذ ال يضيع حقه. ومن قال إهنا حق املحضون 
إذا تعينت واقترص عىل أهنا حقه بعدم من حيضنه غريها«.  فتجرب، حممول عىل ما 
اه� ملخصا. ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة املذكورة حقها يف حضانة االبن 
رجوعها  من  يمنع  ال  الصلح-  وقت  -أي  الوقت  ذلك  يف  له  وتسليمها  املذكور 
يف احلضانة وأخذ الولد؛ ألهنا بمطالبتها بتسلم الولد مل تكن ممتنعة عن حضانتها، 
واخلالف املذكور إنام هو فيام إذا امتنعت ومل تطلب، وأما إذا طلبت فال كالم يف أن 
هلا ذلك؛ ألن احلضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح اإلسقاط يف الكائن ال يف املستقبل؛ 
ألهنا ال تقدر عىل إسقاطها عىل الدوام مراعاة ألقوى احلقني يف احلضانة وهو حق 
الولد. وبذلك يعلم أن احلكم الصادر من املحكمة فيام أسقطته من حق احلضانة 
إنام هو يف احلق الكائن عند صدور احلكم، وأما حق احلضانة املتجدد بعد ذلك فال 
يسقط إال بإسقاط جديد وهلا حق املطالبة به، وال يرسي احلكم املذكور عىل ذلك 
احلق املتجدد، فال وجه لتنفيذه عليها يف احلق املتجدد الذي مل يدخل حتت احلكم، 
وهذا إذا كان الولد ال يزال يف سن احلضانة. وأما ما أجابت به وزارة احلقانية فهو 
بالطبيعة خاص بام شمله الصلح وحكم به من إسقاط احلق الكائن وقت الصلح. 

ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J
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�ن��ة �ا �ك�����من �� �ن�ا ��ة���م�ا ��ن ا

املبـــــادئ
1- املخت�ص بدع�وى احلضانة واألجور ه�و املحاكم الرشعية الت�ي حتكم برشيعة 

البالد ويكون احلكم الصادر من هذه املحاكم هو النافذ دون غريه.
2- مت�ى كان التوكي�ل ص�ادرا م�ن املوكل بصفت�ه حاضنا فللوكيل س�حب املبالغ 
املتجمدة من أجور وحضانة وغريها حسب الوارد باحلكم الرشعي متى كان وكيال 

بالقبض.
3- يرصف أجر احلضانة بأكمله إىل تاريخ وفاة الطفل املحضون، وبوفاته يسقط ما 

كان مقابال للحضانة.

الســـــؤال
سئل بخطاب نائب العسكري ملصلحة احلدود بام صورته رقم 9 سبتمرب 
سنة 1922 نمرة 21/ 6/ 148: أترشف بكل احرتام بأن أعرض عىل فضيلتكم 
وقائع املسألة اآلتية ملتمسا صدور فتواكم الكريمة عىل األسئلة التي تأيت بعد رسد 

الوقائع حسب األوراق املوجودة بامللف املرفق مع هذا؛ للتكرم باالطالع عليها:

حصل الكاتب ب. د. املوظف يف هذه املصلحة يف شهر نوفمرب سنة 1917 
إيفون،  ابنتيه  باستالم  يقيض  حكم  عىل  األرثوذكيس  القبطي  امليل  املجلس  من 
وإيفلني املرزوقتني له من الست د. ق، وحصلت والدة هذه األخرية الست ر. م. 
عىل حكم من حمكمة مرص الرشعية ضده يف 27 أكتوبر سنة 1918 يقيض بتقدير 
حضانة هلا ونفقة للبنتني املذكورتني باعتبار 80 قرشا شهريا حضانة هلا عن البنتني، 
ومائة قرش نفقة شهرية للبنت إيفون، و50 قرشا نفقة شهرية للبنت إيفلني، و80 

* فتوى رقم: 410 سجل: 21 بتاريخ: 2/ 10/ 1922 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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فاعرتض  قرشا-   40 واحدة  كل  -أعني  هلام  كسوة  بدل  أشهر  أربعة  كل  قرشا 
املذكور  امليل  املجلس  بأن حكم  الرشعي مشريا  د. عىل احلكم  املحكوم ضده ب. 
هو الواجب تنفيذه، ويقيض هذا احلكم بتسليم كريمتيه املذكورتني جلدهتام ألبيهام 
وليس جلدهتام ألمهام، فعرضت وزارة الداخلية عىل فضيلتكم هذين احلكمني كام 
جاء بكتاهبا نمرة 143 إدارة الرقيم 29 أكتوبر سنة 1918، وطلبت هذه الوزارة 
يف الوقت نفسه إيقاف تنفيذ احلكم الرشعي املذكور إىل أن يفصل يف هذه املسألة 
بمعرفة فضيلتكم، وبتاريخ 23 مايو سنة 1920 صدر إقرار كتايب من الست ر. م. 
احلاضنة تعرتف فيه بأن كريمتها د. ق. أخذت ابنتيها املذكورتني يف آخر شهر إبريل 
سنة 1919 وهي جارية الرصف عليهام يف املدرسة من طرفها بصفة غري رسمية، 
آخر  حكم  صدر  إذا  إال  لوالدمها  وال  لوالدهتا  ال  احلضانة  عن  قط  تتنازل  مل  وأهنا 
بذلك، وقبل صدور اإلقرار قد كان وافق ب. د. برصف املتجمد للحاضنة لغاية 
تاريخ استالم األم البنتيها بكتاب رقم 2 فرباير سنة 1920 برسم جناب قومندان 
اخلارجة والداخلة بمصلحة أقسام احلدود وبناء عىل ذلك مل َتَر وزارة الداخلية مانعا 
من الرصف. إىل آخر ما جاء بكتاهبا رقم 15 إبريل سنة 1920 نمرة 16 سائرة، 
الصحراء  حمافظ  جناب  إىل  املصلحة  هذه  كتبت   1920 سنة  مايو   29 وبتاريخ 
عىل  بالرصف  القائم  هو  د.  ب.  الكاتب  كان  إذا  عام  مستفهمة  واجلنوبية  الرشقية 
جناب  من  ذلك  عىل  الرد  ورد   1920 سنة  يوليو   6 وبتاريخ  املدرسة،  يف  ابنتيه 
املحافظ املذكور يفيد بأن ب. د. يرغب لغو طلبه، وهو سينظر فيه بنفسه دون دخل 
املصلحة، وبلغت هذه اإلجابة لوزارة الداخلية ضمن كتاب املصلحة بتاريخ 15 
يوليو سنة 1920 وبمقتىض توكيل رسمي صادر للست د. ق. من والدهتا الست 
يونيو  بتاريخ 4  األهلية  اجلزئية  األزبكية  املذكورة، ومصدق عليه من حمكمة  »ر« 
سنة 1922 وكلت هذه األخرية األوىل برصف مجيع املتجمد من حضانة ونفقة من 
يوم صدور احلكم الرشعي السابق ذكره لغاية 27 سبتمرب سنة 1920 تاريخ وفاة 
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فيام  أما   .1922  /4  /29 الرقيمة  اإليطايل  املستوصف  كشهادة  إيفلني  املرحومة 
خيتص باالبنة إيفون فلحني بلوغها التسع سنوات. وبتاريخ 20 يونيو سنة 1922 
أرسلت هذه املصلحة لوزارة الداخلية التوكيل املذكور، وشهادة الوفاة املذكورة، 
بأن   1922  /8  /1 رقم   293 نمرة  طيه  املرفق  كتاهبا  ضمن  الداخلية  فأجابتها 
الست  بأن  املذكورتني، وهنا يتالحظ  البنتني  أمر تسليم  تبتوا لآلن يف  مل  فضيلتكم 
»د« قدمت عريضة للمصلحة تذكر فيها بأن فضيلتكم أصدرتم فتواكم الكريمة يف 
هذا الشأن، وطلبت الوزارة يف الوقت نفسه أن تأخذ مالحظات ب. د. نحو رصف 
هذا  مع  املرفقة   1922  /8  /15 بتاريخ  للمصلحة  أرسلها  التي  املتجمدة  املبالغ 
للتكرم باالطالع عليها أيضا، فبناء عىل ما تقدم أرجوكم صدور فتواكم الكريمة:

أوال: عام إذا كان احلكم الرشعي املذكور هو النافذ املفعول دون غريه؟

للست  الصادر  التوكيل  بمقتىض  املتجمد  رصف  جيب  كان  إذا  عام  ثانيا: 
األخذ  وعدم  املذكورتني،  للبنتني  احلاضنة  بصفتها  »ر«  الست  والدهتا  من  ق.  د. 

باعرتاضات املحكوم ضده ب. د. من كل الوجوه؟

ثالثا: عام إذا كان جيب رصف قيمة احلضانة بأكملها حتى بعد وفاة البنت 
إيفلني، أو نصف الثامنني قرش صاغ مريي التي كانت قررت كحضانة للبنتني معا 
يف احلكم املذكور؟ وإين أكرر رجائي باعتبار هذه املسألة من املسائل التي تتطلب 

الَبت برسعة. وتفضلوا بقبول فائق شكري وعظيم احرتامي.

اجلواب
علمنا ما جاء بخطاب جنابكم رقم 9 سبتمرب سنة 1922 نمرة 21/ 6/ 
املتعلقة باألحكام الصادرة بخصوص ب.  148 وما معه من األوراق املرافقة له 
د. الكاتب، وما يطلب اإلفادة عنه من األسئلة التي وردت به ونحن نجيب عليها 

حسب الرتتيب الوارد بإفادة جنابكم فنقول جوابا عن السؤال األول:
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قد جاء يف الوجه الثامن من األوجه املذكورة بالفتوى الصادرة بتاريخ 28 
بيان املحكمة املختصة  أكتوبر سنة 1918 نمرة 93 فتاوى جزء 16 حتت عنوان 
بنظر الدعاوى التي ترفع بشأن املواد اخلمسة املذكورة وأمثاهلا املستفهم عنها من 
وزارة الداخلية بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1918 نمرة 146 ومنها احلادثة املستفهم 
الرشعية  املحاكم  هو  وأمثاهلا  الدعاوى  هذه  بنظر  املختص  أن  يفيد  ما  اآلن  عنها 
التي حتكم برشيعة البالد وهي رشيعة اإلسالم، ونحن نقر ذلك، وبناء عليه يكون 

احلكم الرشعي الصادر يف هذه احلادثة هو النافذ املفعول دون غريه.

ونقول جوابا عن السؤال الثاين:

إنه متى كان التوكيل املذكور حمققا صدوره من الست »ر« بصفتها حاضنة 
لبنتي بنتها الست د. ق. إىل بنتها املذكورة يف األمر الذي وكلت فيه حسب ما جاء 
بخطاب جنابكم فلها سحب املبالغ املتجمدة يف خزانة مصلحة أقسام احلدود من 
الرشعي  باحلكم  الواضح  البيان  حسب  هلا  املستحقة  كسوة  وبدل  حضانة  أجرة 
بمقتىض ذلك التوكيل القايض بإنابتها إياها يف قبض مجيع املبالغ التي وكلتها بقبضها 
املذكورة  »ر«  للست  أن  يعلم  ذلك  ومن  إليه،  املشار  التوكيل  تضمنه  ملا  بالتطبيق 
احلق يف رصف املتجمد هلا من أجرة احلضانة لغاية تاريخ وفاة إحدى البنتني املسامة 
إيفلني التي توفيت يف 27 سبتمرب سنة 1920، كام أن هلا احلق يف رصف املتجمد هلا 
من النفقة لغاية وفاة البنت املذكورة. بقي ما خيتص بالبنت األخرى املوجودة عىل 
قيد احلياة لآلن املسامة إيفون، ونقول: إن جلدهتا الست »ر.« احلق يف رصف املتجمد 
هلا من أجرة احلضانة والنفقة من وقت صدور احلكم الرشعي، ومنه يعلم أيضا أنه 

ال وجه لألخذ باعرتاضات املحكوم ضده ب. د..
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ونقول جوابا عن السؤال الثالث:

إنه جيب رصف قيمة احلضانة بأكملها إىل وقت وفاة إيفلني إحدى البنتني، 
البنتني  التي كانت مقررة حلضانة  أما بعد وفاهتا فتستحق احلاضنة نصف األجرة 
معا؛ ألهنا يف مقابلة حضانتها لكل منهام فتنتصف حينئذ، وبوفاة إحدامها يسقط ما 
كان مقابال حلضانة جدهتا هلا. واألوراق عائدة من طيه كام وردت، وتفضلوا بقبول 

فائق االحرتام.

J
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�ن
أ
�ة ل� �� �ك�حن �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- اجل�دة ألب أح�ق بحضان�ة الصغ�رية م�ن اخلالة مت�ى كانت مس�توفية رشائط 

احلضانة الرشعية.

الســـــؤال
من  هلا  يكن  ومل  والدهتا،  توفيت  احلضانة  سن  يف  صغرية  بنت  يف  سئل 
إذا كانت جدهتا  فهل  املتزوجة.  الشقيقة  أبيها، وخالتها  أم  األقارب سوى جدهتا 
أم أبيها املذكورة أهال للحضانة، ومستوفية رشائطها الرشعية تكون أحق بحضانة 
البنت املذكورة من خالتها الشقيقة املتزوجة، أم كيف احلال؟ مع العلم بأن اجلدة أم 
األب املذكورة متزوجة بأيب أيب الصغرية، وأن اخلالة املذكورة متزوجة بأجنبي عن 

الصغرية؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
متى مل يكن للصغرية املذكورة من األقارب سوى جدهتا أم أبيها وخالتها 
ومستوفية  للحضانة،  أهال  املذكورة  اجلدة  وكانت  بالسؤال،  املذكورتني  الشقيقة 
أحق  اجلدة  كانت  ذكر  كام  احلضانة  سن  يف  الصغرية  وكانت  الرشعية،  رشائطها 

بحضانتها من اخلالة. وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 4 سجل: 28 بتاريخ: 21/ 3/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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�ه�ا
��ش �ة و�م��ة�ا �ل���مر�ة�� �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1 - املرتدة هلا حق حضانة الصغري إذا مل حتبس ما مل يعقل األديان فإذا عقل األديان 

أو خيف عليه أن يألف الكفر سقط حقها يف احلضانة.
2 - املرتدة ترث زوجها إذا مات وهي مسلمة وكان ارتداها بعد الوفاة.

الســـــؤال
سأل ع. ع. بام يأيت:

رجل مسلم تزوج من ابنة مسيحية بعد إسالمها بعقد رشعي ورزق منها 
بابنتني، إحدامها تبلغ من العمر عرش سنوات، واألخرى عمرها سنتان، ومفطومة 
عن الرضاعة، وقد تويف هذا الزوج منذ عام ونصف، وقد قام والد املتوىف بواجبات 
زوجة ابنه يف دخوهلا العدة، وما يلزمها ويلزم أوالدها القرص بتقديم مجيع املصاريف 
دينها  إىل  الزوجة  أن رجعت  ملعيشتهم وسكنهم وخالفهام، ولكن حدث  الالزمة 
»ارتدت« والبنتان اآلن يف حضانة الزوجة املرتدة، فهل جيوز ذلك رشعا؟ مع العلم 
بأن للبنتني جدة هي والدة والدهم املتوىف، فهل من املمكن أن يأخذمها جدمها ألبيهام 
بالوجه الرشعي وتقوم جدهتام برتبيتهام خشية أن تؤثر الوالدة عليهام فيعتنقان الدين 

املسيحي؟ وهل ترث الزوجة املرتدة أم ال؟

اجلواب
املذكورة  املرأة  أن  يف  شبهة  ال  أنه  أوال:  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
ليس هلا حق يف حضانة البنت التي بلغت من السن عرش سنوات، إنام الكالم يف 

* فتوى رقم: 274 سجل: 35 بتاريخ: 6/ 1/ 1931 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الفقهاء بأن من رشائط ثبوت  البنت الصغرية أم ال. رصح  أن هلا حقا يف حضانة 
به  املرتدة حتبس فيترضر  بأن  حق احلضانة لألم أن ال تكون مرتدة، وعللوا ذلك 
الصبي؛ ألهنا حينئذ ال تتفرغ للحضانة. ومقتىض هذا التعليل أن سقوط حق املرتدة 
يف احلضانة ليس لذات الردة، بل ملا يرتتب عليها من احلبس بالفعل، وعدم التفرغ 
بقائه عند والدته؛ فال  فإذا مل حتبس مل يكن هناك رضر عىل الصغري يف  للحضانة، 
يكون هناك مقتض لزوال حق احلضانة عنها، وهذا ما نستظهره من كالم الفقهاء. 
نعم، إذا بلغت الصغرية مبلغ من يعقل دينا، بأن بلغت سبع سنني عىل ما استظهره 
صاحب النهر يف ولد الذمية املسلم، أو خيف عليها أن تألف الكفر سقط حينئذ 
الذمية  ببقائها عند والدهتا، كام هو احلكم يف  حقها يف حضانتها؛ لترضرها حينئذ 

احلاضنة للولد املسلم.

وثانيا: أن الزوجة املذكورة ترث زوجها؛ ألهنا كانت مسلمة حال وفاته، 
وارتدادها بعد الوفاة ال يؤثر يف إرثها. هذا ما ظهر لنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��س�هة��ة �ا �ل���هن �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- إذا ترتب عىل فسق احلاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها يف احلضانة وانتقل 

احلق إىل من يليها فيه وإال فهي أحق به ما مل يعقل ذلك.
2 - لألب ضم ابنته إليه ليقوم بش�ؤوهنا حتى يطلب صاحب احلق يف احلضانة بعد 

األم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق برتك الصالة مسقط عنده للحضانة.

الســـــؤال
سأل ح. م. باآليت:

املتزوج  مطلقها  من  سنوات  مخس  سن  صغرية  بنت  حضانتها  يف  سيدة 
املذكورة  السابقة  السيدة  اتصلت  اجلديدة،  زوجته  من  أطفال  معه  وليس  بغريها، 
يف  وجودها  رغم  اجلنائية  التحقيقات  أثبتته  رشيف  غري  اتصاال  أشخاص  ببعض 
مسكن واحد مع والدهتا العجوز وهي غري متزوجة أيضا، ثم حصل زعل بني هذه 
السيدة وبني صديقها املذكور، فبلغت عنه أنه فسق يف بنتها وهتك عرضها، وقامت 
الرشيفة  السيدة وعالقتها غري  الصديق سوء خلق  الرجل  فأثبت  بالتحقيق  النيابة 
به وبالغري، وقدم املستندات املثبتة لذلك األمر فضال عن عدم إثبات جريمة هتك 
عرض البنت الصغرية ضده. هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدهتا العجوز 
ذلك  أثبت  اجلهة واجلريان كام  بشبان  تتصل  كانت  ذلك  واحد، ورغم  يف مسكن 
التحقيق وضعف والدهتا عن مراقبتها. فهل جيوز لوالد البنت الصغرية أن يضمها 
القانوين، ومع كل هذه املخازي  السن  إليه رغم حداثة سنها احلايل وهو يقل عن 

* فتوى رقم: 619 سجل: 37 بتاريخ: 25/ 3/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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والظروف تؤمتن هذه األم عىل عرض ابنتها التي أمهلت يف املحافظة عليها إن كان 
ادعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو اختاذها عرض البنت لالنتقام من عشيقها إن كان 

كذبا ضده؟

اجلواب
اإلفتاء  لدار  السائل  هذا  بجواب  جاء  ما  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املذكورة  املطلقة  أن  من  السؤال  هذا  زيادة عام يف  مارس سنة 1933  بتاريخ 16 
بأنه قد جاء يف رد املحتار بعد كالم ما نصه:  تزوجت بشخص آخر اآلن، ونفيد 
الولد عندها سقط  منه ضياع  يلزم  فسقا  فاسقة  كانت  إن  احلاضنة  أن  »واحلاصل 
حقها، وإال فهي أحق به إىل أن يعقل، فينزع منها كالكتابية«. اه�. فعلم أن الفاسقة 
الولد عندها  بقاء  يلزم من  بالزنا يسقط حقها يف احلضانة بأحد أمرين األول: أن 
ضياعه باشتغاهلا عنه باخلروج من املنزل ونحوه، والثاين: أن يعقل فجورها، فإذا 
وجد أحد هذين األمرين سقط حقها يف احلضانة وانتقل حق احلضانة إىل من بعدها 
ممن له احلق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حلضانة أمه 
وحلضانة جدته التي تسكن مع أمه؛ ألن املناط يف سقوط حضانة األم رؤيته الفجور 
بأجنبي  بتزوجها  أيضا  بام ذكر يسقط حقها  التمييز، وكام يسقط حق احلاضنة  مع 
بأن مل يكن ذا  الثاين أجنبيا من الصغرية  املطلقة  فإذا كان زوج هذه  من الصغرية، 
رحم حمرم للصغرية سقط حق أمها يف حضانتها وانتقل إىل من له احلق بعدها، هذا 
ولألب أن يطلب تسلمها من األم ساقطة احلضانة؛ ليقوم بشؤوهنا إىل أن يطلب 
حضانتها من له احلق فيها. هذا كله عىل مذهب احلنفية، وقد نقل صاحب الدر أن 
مذهب اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- أن الفاسقة برتك الصالة ال حضانة هلا، وعليه 
الزنا مطلقا مسقطا للحضانة يف مذهب اإلمام الشافعي سواء أترتب عليه  يكون 
ضياع الولد أم ال وسواء أعقل الولد أم ال. وبام ذكر ظهر اجلواب عن هذا السؤال، 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل���م��س��ل�م��ة ��ة� ا
��س�هة��ة وعن �ا �ل���هن �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- الولد املس�لم إنام حيضنه من ال خيش�ى عليه منه ال يف شخصه وال يف دينه وال يف 

خلقه وسلوكه.

الســـــؤال
أغواها  ثم  سنة،  عرشة  ثامين  زوجها  تعارش  ظلت  مسيحية  امرأة  يف  سئل 
شخص مسيحي آخر متزوج وله أوالد فرتكت زوجها وأوالدها وترك هو أيضا 
زوجته وأوالده ورحل االثنان إىل منطقة أخرى حيث اعتنقا دين اإلسالم الرشيف. 
تربر هذه الزوجة مسلكها بأهنا كانت تتاجر بِعْرِضها، ثم سئمت حالتها، وتعرتف 
املال؛ ولذلك  الشائن ويتغاىض عنه طمعا يف  املسلك  يدري هبذا  بأن زوجها كان 
ابنه  الثاين، أما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد عىل صحتها  جلأت إىل الشخص 
وهلذه  اعرتافاهتا،  ومن  الشهود  من  رسميا  ذلك  ثبت  كام  اجلريان  من  وكثري  منها 
املرأة ابنة قارصة يف السابعة من عمرها ومن الغريب أن هلا والدة وإخوة يشار إليهم 
بالبنان من حيث أخالقهم السامية )وقدرهتم(. هذا مع أن أم هذه الزوجة وإخوهتا 
مسيحيون لآلن، لذلك ما قولكم -دام فضلكم- يف حضانة هذه االبنة القارصة؟ 
هل تصح حضانة األم مع اعرتاف األم رسميا بأهنا كانت تسلك مسلكا خطرا عىل 
األخالق، ومع شهادة شهود كثريين ممن ال يتطرق شك لشهادهتم بفساد أخالقها؟ 
وهل تصح حضانة األب مع اهتام األم له بأنه كان يتغاىض عنها أم ال تصح لكل 
قريب  أقرب  كان  إذا  احلضانة  تكون  أن هذا وصفهام؟ وملن  الثابت  كان  إذا  منهام 
ما  الزوجة  أن هذه  الزوجني هي جدهتا وأخواهلا؟ عىل  بعد هذين  القارص  للبنت 

* فتوى رقم: 146 سجل: 45 بتاريخ: 12/ 4/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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زالت ترتدى يف مهاوي الفساد والرذيلة، وخيشى من أخالقها لو صارت الطفلة يف 
حضانتها؛ ألهنا تعارش األجانب معارشة غري رشعية.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد:

أوال: أن البنت املذكورة تعترب رشعا مسلمة؛ تبعا إلسالم أمها.
فسقا  فاسقة  كانت  إذا  احلاضنة  أن  قد نصوا عىل  احلنفية  فقهاء  أن  وثانيا: 
يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإال فهي أحق به ما مل يعقل فينزع من 
يدها كالكتابية- يراجع رد املحتار يف أول باب احلضانة- والظاهر أن يقدر لَِعْقِلِه 
ما تفعله األم سبع سنني كام قدر ذلك يف الكتابية، كام أنه من الظاهر أن حمل بقائه 
يف يد احلاضنة الفاجرة إذا مل يلزم منه ضياعه، ومل يكن قد بلغ من العمر سبع سنني 
ما إذا مل خيش عليه أن يعتاد تناول ما تتناوله األم من مأكول أو مرشوب حمرم، فإن 

خيش عليه ذلك نزع منها -وإن مل يبلغ سبع سنني-.
واخلالصة أن األم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى ما مل تكن فاجرة فجورا 
بأن كان سنه سبع  الفجور  الولد، أو كان يعقل ما تفعله األم من  يلزم منه ضياع 

سنوات، أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مرشوب أو مأكول حمرم.
ثالثا: قد نص الفقهاء أيضا عىل أن احلاضنة غري املسلمة أحق بالولد املسلم 
ما مل يعقل األديان بأن كان سنه سبع سنوات ومل خيف عليه أن يألف عقائد وعادات 
بلغ سنه سبع سنوات أو خيش عليه ما ذكر مل يكن للحاضنة  فإن  املسلمني،  غري 
غري املسلمة حق يف حضانته حينئذ وكان األمر يف حفظه مفوضا لرأي القايض ما 
مل توجد حاضنة ال يرتتب عىل حضانتها إياه يشء مما ذكر، فصار احلاصل أن الولد 
خلقه  يف  وال  دينه  يف  وال  شخصه  يف  ال  منه  عليه  خيشى  ال  من  حيضنه  إنام  املسلم 

وسلوكه. وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.
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�م
أ
�ة ال� �� �ن��ة �م��ن حن �ا �ك�����من ���ة �ن�ا

أ
��ة�هة��ة ا

�هة �ل��سش �ل�ع���م��ة ا ا

املبـــــادئ
1- إذا مل يك�ن للصغ�ري س�وى عمة ش�قيقة وأم جده ألمه فحضانته للعمة ش�قيقة 

والده ال ألم أيب األم.

الســـــؤال
سئل:

عمرها  صغرية  وبنت  زوجة،  عن  تويف  رجل  يف  فضلكم  دام  قولكم  ما 
بصلة  املتوىف  لزوجها  يمت  ال  أجنبي  من  الزوجة  تزوجت  وفاته  وعقب  عامان، 
وال  أخوات  وال  إخوة  وال  ألمها  وال  ألبيها  جدة  الصغرية  للبنت  وليس  مطلقا، 
بنات أخت وال خاالت، وليس هلا من األقارب من هو أقرب يف الدرجة حلضانتها 
سوى عمة شقيقة ألبيها ووالدة جدها ألمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم 
الرشع فيمن أحق بحضانتها من االثنتني، أهي العمة، أم والدة اجلد لألم؟ وفقكم 

اهلل وهداكم إىل ما فيه احلق والصواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء يف البحر عن اخلصاف ما نصه: 
»فإن كان للصغري جدة األم من قبل أبيها وهي أم أيب أمه فهذه ليست بمنزلة من 
فليس  األم  أيب  قبل  من  كان  من  وكذلك كل  أمها،  قبل  من  األم  قرابة  من  كانت 
بمنزلة قرابة األم من قبل أمها«. انتهى. وجاء فيه أيضا نقال عن الولواجلية: »جدة 
األم من قبل األب وهي أم أيب األم ال تكون بمنزلة من كانت من قرابة األم؛ ألن 

* فتوى رقم: 450 سجل: 49 بتاريخ: 22/ 3/ 1941 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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هذا احلق لقرابة األم«. انتهى. قال يف البحر بعد هذا: »وظاهره تأخري أم أيب األم عن 
أم األب، بل عن اخلالة أيضا، وقد صارت حادثة للفتوى يف زماننا«. انتهت عبارة 
البحر، وكام أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن اخلصاف والولواجلية تأخري أم أيب 
األم عن اخلالة فظاهره تأخري أم أيب األم عن العمة أيضا، ولعل اقتصار صاحب 
البحر عىل تأخريها عن اخلالة ألهنا كانت حادثة الفتوى يف زمانه، وإال فاألمر كام 
قلنا من أن الظاهر تأخريها عن العامت أيضا، وقد بحثنا يف كثري من الكتب عىل 
تقديمها عىل العمة فلم نجد ما يفيد ذلك. وعىل هذا يكون الظاهر أن احلضانة يف 
السؤال للعمة شقيقة والد الصغرية ال ألم أيب األم. هذا ما ظهر لنا. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
J
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��ة�
�ل���م�عن �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- املادة العرشون من القانون رقم 25 لسنة 1929 من صيغ العموم وتتناول من 

عدا األم من احلاضنات.

الســـــؤال
سأل م. م. قال: املادة السابعة من القانون رقم 25 سنة 1929 نصت عىل 
أن للقايض أن يأذن بحضانة النساء للصغري لسن سبع سنني إىل تسع، وللصغرية 
انتزاع  من  النساء  شكوى  أن  التفسريية  واملذكرة  سنة،  عرشة  إحدى  إىل  تسع  من 
أوالدهن منهن يف ذلك الوقت... إلخ. فهل الذي ينتفع هبذه املادة األمهات فقط، 

أو مجيع احلاضنات؟

اجلواب
القانون رقم  املادة العرشين من  اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن صيغة 
25 سنة 1926 -ال املادة رقم 7 كام جاء بالسؤال- من صيغ العموم تتناول من 
عدا األم أيضا من احلاضنات، وما جاء باملذكرة التفسريية إنام قصد به جمرد التمثيل 
فيتفق ما فيها مع عموم املادة عىل أنه لو فرض أن ما جاء هبذه املذكرة مل يقصد به ما 

ذكرنا، فال يصلح ما جاء هبا خمصصا للعموم يف املادة املذكورة)1). واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 11 سجل: 50 بتاريخ: 1/ 6/ 1941 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
)1( صدر القانون رقم 44 سنة 1979 ونص يف مادته الثالثة عىل تعديل املادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 
وجيوز  سنة،   12 والصغرية  العارشة  سن  الصغري  ببلوغ  ينتهي  النساء  حضانة  حق  أصبح  بمقتضاها   1929
للقايض إبقاء الصغري يف يد حاضنته إىل بلوغه سن 15 سنة والصغرية إىل أن تتزوج إذا تبني له أن املصلحة 

تقتيض ذلك.
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�ل��س����ن  �ن��ك��ن� ا
�ن��ة �ا �ك�����من وط ا

��س�هة

املبـــــادئ
1- بلوغ من تس�تحق احلضانة سنا ال تستطيع معه القدرة واملحافظة عىل املحضون 
مسقط حلقها يف احلضانة وينتقل احلق يف احلضانة إىل من يليها متى حتققت رشوطها.

الســـــؤال
األوالد ألمهم  وبنت، وجدة  ولدين،  توفيت زوجة عن  قال:  أ. ج.  سأل 
متوفاة، وجدة أمهم ألمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعني عاما وغري 
قادرة عىل حضانة األوالد وعاجزة عن القيام بشؤوهنم. فهل مع وجود هذه احلالة 
يليها رشعا وهي جدة  ملن  تنتقل احلضانة  أم  الصغار  أن حتضن  احلق يف  هلا  يكون 

األوالد ألبيهم؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان احلال كام ذكر به مل يكن ألم أم 
وقد  وتربيتهم،  األوالد  حفظ  عىل  قدرهتا  النعدام  حضانتهم؛  يف  حق  األوالد  أم 
اشرتط يف احلاضنة أن تكون قادرة عىل تربية األوالد وحفظهم، وإذا مل يكن هلا حق 
يف احلضانة كان احلق ملن تليها يف احلضانة إذا توافرت رشوط احلضانة فيها. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 208 سجل: 51 بتاريخ: 26/ 5/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ل���م�ع��ةو� �ن��ة ا �ا �����من

املبـــــادئ
1- حضان�ة املعتوه تكون ملن هو أصلح له فإذا كان ضمه إىل النس�اء أصلح له كأن 
كان ش�ديد العته ويف حاجة ش�ديدة إليهن ضم إليهن وإن كان العاصب أقدر عىل 

حفظه ضم إليه.

الســـــؤال
سئل يف رجل معتوه حمجور عليه، ومشمول بقوامة شقيقته، وله شقيقات 
أخريات مل يطالبن بأخذه، وقد أخذته زوجة أخيه األجنبية عنه وولدها من األخ 
املذكور املتوىف ]ووضعا[ أيدهيام عىل هذا املعتوه، وامتنعا من تسليمه لشقيقته القيمة 
عليه، مع العلم بأن ولد األخ املذكور ال يزال طالبا باملدارس وعمره اثنان وعرشون 
املعتوه املذكور الذي هو كالصغري غري املميز؟ هل  سنة، فمن هو األحق بإمساك 
هي شقيقته القيمة عليه، والتي هي أقرب حمرم إليه، ومن وظيفتها القيام عىل رعايته 

ورعاية مصاحله، أم زوجة األخ وابنها؟ أرجو التفضل باإلجابة مع قبول احرتامي

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء يف حاشية رد املحتار عىل الدر 
أو  ابنا  بلغ معتوها كان عند األم سواء كان  ما نصه: »يف اجلوهرة: »ومن  املختار 
بنتا«. انتهى. ويف الفتح: »واملعتوه ال خيري، ويكون عند األم«. انتهى. قال يف البحر 
الولد، وأما عندنا  الفتح: »وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيري  بعد نقله ما يف 
يكون  األم  من  فيه  ينزع  الذي  أي  املذكورة  السن  بلغ  إذا  فاملعتوه  احلنفية-  -أي 

* فتوى رقم: 281 سجل: 51 بتاريخ: 20/ 6/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عند األب«. انتهى. وتبعه يف النهر وهو املوافق للقواعد. تأمل«. انتهت عبارة رد 
املحتار، وعلق املرحوم الشيخ الرافعي يف تقريره عىل رد املحتار عىل ما قاله صاحب 
البحر من قوله: »وينبغي ]أن يكون[ عند من يقول بتخيري الولد... إلخ« بام نصه: 
»الالزم هو العمل بنص املذهب وإن مل يظهر وجهه مع أن املعتوه ال يستغني عن 
احلاضنة بل قد يكون احتياجه هلا أشد«. تأمل انتهى. وخالصة هذا أن املعتوه البالغ 
هل يعترب كالصغري الذي مل يبلغ سبع سنوات، فيكون عند حاضنته من النساء األم 
أو غريها ممن يليها إذا كانت أهال للحضانة ومل تكن متزوجة بغري حمرم منه، وال 
ينزع من حاضنته؛ فعىل ما جاء يف اجلوهرة والفتح يكون عند حاضنته من النساء 
األم ثم ]أم[ األم وإن علت، ثم أم األب وإن علت، ثم األخت ألب وأم... إلخ إذا 
كانت أجنبية قادرة غري متزوجة بأجنبي منه، واملراد باألجنبي غري القريب املحرم، 
وهذا هو الذي أيده املرحوم الشيخ الرافعي يف تقريره بأنه نص املذهب، وأما عىل 
ما قاله صاحب البحر وتبعه عليه صاحب النهر، وأيده ابن عابدين بأنه هو املوافق 
للقواعد يكون احلق يف ضمه وحفظه ألقرب عاصب إليه كابن األخ إذا كان ابن 
أخ شقيق أو ألب متى كان قادرا عىل حفظ املعتوه وأمينا عىل نفسه وماله، ويؤيد 
هذا ما قالوه يف عامة كتب األصول من أن املعتوه كالصبي العاقل يف كل األحكام 
ما عدا ما استثناه الدبويس يف العبادات ورده أبو اليرس -يراجع رد املحتار الصفحة 

الرابعة من اجلزء الثاين-.

إليه  ضمه  يكون  من  إىل  ذلك  يف  ينظر  أنه  املوضوع  هذا  يف  نراه  والذي 
عتهه  لشدة  بشؤونه؛  قياما  أعظم  النساء  من  احلاضنة  كانت  فإذا  للمعتوه،  أصلح 
وشدة احتياجه إىل خدمة النساء كان عندها متى كانت أهال واستوفت رشوط حق 
احلضانة مما قلناه. وإذا كان ضمه إىل العاصب أصلح له بأن كان أقدر عىل القيام 
الرجال  له من  أقرب عاصب  مثال كان عند  املنزل  إذا خرج من  بشؤونه وحفظه 
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متى كان أمينا عىل نفس املعتوه وماله، وقادرا عىل حفظه، وعىل القايض أن ينظر 
الواقعة ويقيض بام هو أصلح للمعتوه، وبام ذكرنا علم اجلواب عن  يف خصوص 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ن��ة �ا �ك�����من � �ن�ع�� ��س����ن ا ول�
أ
�ن �ن�ال�

أ
ل ال� ��ن�ة�هة�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- جي�وز للعاصب نق�ل أوالده املحكوم بضمهم إليه إىل حمل إقامته ولو كان بعيدا 

عن إقامة األم ولو بمسافة القرص دفعا للرضر عن الوالد.

الســـــؤال
سأل م. ف. ج. قال:

كنت متزوجا ع. م. ح. ج، وعقدت عليها بمرص وعارشهتا بمرص وبدمياط 
ورزقت منها أوالدا، ثم طلقتها بعد ذلك وبعد أن جتاوز األوالد سن احلضانة الرشعية 
حكمت يل حمكمة السيدة زينب الرشعية بضمهم إيّل بتاريخ 4/ 9/ 1940 وأيدت 
أن موطني وحمل  وبام   ،1942  /1 بتاريخ 18/  الرشعية  االستئناف  ذلك حمكمة 
إقامتي الدائم هو دمياط فقد أحلقتهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معي بملكي 
وحمل إقامتي الدائم، وحيث حمل عميل، وبام أن مطلقتي املذكورة تقيم بمرص وقد 
ملنطوق احلكم  إقامتهم طبقا  أسبوعيا بمحل  أوالدها  تزور  بأن  أخذت عيل حكام 
املرفق، وبدأت تشاغبني لدى البوليس يف عقد حكم الرؤية، وتذكر أن حمل الرؤية 
بالنسبة  تزيد  أو  دمياط؛ ألهنا مسافة قرص  إىل  األوالد  أنقل  أن  هو مرص وليس يل 
سن  جتاوزوا  الذين  أوالدي  نقل  حق  يل  كان  إذا  عام  فتوى  إعطائي  فأرجو  ملرص. 
احلضانة الرشعي مسافة قرص أو أزيد من حمل إقامة والدهتم بمرص إىل حمل إقامتي 
بدمياط، وهل أجرب عىل إحضارهم ملرص لرؤيتها إياهم، أو أهنا هي املكلفة بالذهاب 

ملحل إقامتهم بدمياط إذا أرادت رؤيتهم؟

* فتوى رقم: 660 سجل: 51 بتاريخ: 3/ 11/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده:

املذكور،  احلكم  من  األصل  طبق  صورة  وعىل  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
ونفيد أنه قد جاء يف آخر باب احلضانة من البحر ما نصه: »ويف املجمع وال خيرج 
األب بولده قبل االستغناء«. انتهى. وعلله يف الرشح بأنه ملا فيه من اإلرضار باألم 
بإبطال حقها يف احلضانة وهو يدل عىل أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به، 
ويف الفتاوى الرساجية: »سئل: إذا أخذ املطلق ولده من حاضنته؛ لزواجها هل له 
أن يسافر به؟ فأجاب: بأن له أن يسافر به إىل أن يعود حق أمه«. انتهى. وهو رصيح 
فيام قلنا وهي حادثة الفتوى يف زماننا« انتهت عبارة البحر. ونقل ابن عابدين يف رد 
املحتار عن الرشنباللية عن الربهان ما نصه: »وكذا ال خيرج األب من حمل إقامته 
قبل استغنائه وإن مل يكن هلا حق يف احلضانة الحتامل عوده بزوال املانع«. انتهى. 
ونقل صاحب الدر أن شيخه الرميل أفتى بأنه يسافر به بعد متام حضانته. قال ابن 
عابدين: مل أر ذلك من اخلريية يف هذا املحل« واملأخوذ من هذه النصوص أن لألب 
يف حادثتنا أن يسافر بأوالده إىل بلد فوق مسافة القرص إذا كان األوالد قد جتاوزوا 
سن احلضانة، ولكن نقل صاحب الدر عن احلاوي: »أن لألب إخراجه إىل مكان 
يمكن لألم أن تبرص ولدها كل يوم كام يف جانبها« قال ابن عابدين تعليقا عىل هذا 
ما نصه: »ثم ال خيفى أنه خمالف ملا مر عن الرساجية، وملا يأيت عن شيخه الرميل بل 
وملا مر عن املجمع والربهان؛ ألن ما يف احلاوي يشمل ما بعد االستغناء وهذا هو 
األرفق ألمه ويؤيده ما يف التتارخانية أن الولد متى كان عند أحد األبوين ال يمنع 
اآلخر عن النظر إليه، ومن تعهده. انتهى. وال خيفى أن السفر أعظم مانع« انتهت 
عبارة ابن عابدين. واملأخوذ من هذا أنه ليس للسائل أن ينقل أوالده إىل دمياط التي 
بينها وبني القاهرة أكثر من مسافة قرص، وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إىل أنه 
األرفق، ومؤيدا له بام نقله عن الترتخانية، ولكن صاحب احلامدية أفتى بخالف 
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ذلك أخذا مما يف املجمع ورشحه، ومما يف الرساجية، ونص عبارة احلامدية: »سئل 
يريد  أبيها  من  املطلقة  أمها  عند  إحدى عرشة سنة وهي  السن  بلغت من  بنت  يف 
أبوها أخذها من األم والسفر هبا إىل بلدته التي هي فوق مدة السفر، فهل له ذلك 
حيث سقطت حضانتها؟ اجلواب: نعم. ويف املجمع: »وال خيرج األب ولده قبل 
البحر إىل أن قال: »ورأيت يف هامش فتاوى  االستغناء...« إىل آخر ما ذكرنا عن 
األنقروية حاشية معزوة إىل املوىل حييى بن زكريا أنه إذا سقطت احلضانة للتزوج 

باألجنبي، أو باالستغناء، فللعم أن يسافر بالولد«. انتهى.

وخالصة ما ذكرنا: أن للمتأخرين -يف أن لألب أن يسافر بأوالده إىل بلد 
أن يسافر  له  أن  فالذي عليه كثري منهم  بينه وبني وطن األم مسافة قرص- رأيني، 
وأن ينقل أوالده إىل هذا البلد، وعىل ذلك فليس للمطلقة املذكورة أن تلزم والد 
األوالد باستحضارهم لرؤيتها هلم، وإذا شاءت ذهبت إليهم يف دمياط حمل إقامتهم 
سقطت  »إذا  الرساجية:  ففي  هلم  رؤيتها  من  متنع  ال  إليهم  ذهبت  وإذا  لرؤيتهم، 
حضانة األم وأخذه األب ال جيرب عىل أن يرسله هلا بل هي إذا أرادت أن تراه ال متنع 
من ذلك« وعىل هذا الرأي أفتى صاحب احلامدية، وذهب صاحب احلاوي إىل أنه 
ليس له أن ينقله بعد االستغناء إال إىل مكان قريب ال يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر 
ولدها كل يوم، وقد أيده ابن عابدين. والذي يظهر لنا أن األخذ بام يف رشح املجمع 
ينقل األوالد  أن  للسائل  أن  احلامدية من  به صاحب  والرساجية والربهان وأفتى 
إذا استغنوا عن أمهم بتجاوزهم سن احلضانة إىل دمياط، وليس عليه أن يأخذهم 
إىل القاهرة لرتاهم والدهتم بل هلا إذا شاءت أن تذهب إىل دمياط لرؤيتهم، وذلك 
دفعا للرضر عن األب بإقامة أوالده يف غري حمل إقامته، وما قاله ابن عابدين من أن 
السفر أعظم مانع ال خيفى ما فيه، فإن الظاهر من قول الترتخانية املتقدم أن الولد 
املكان  تعهده يف  إليه، وعن  النظر  يمنع اآلخر عن  األبوين ال  أحد  متى كان عند 
الذي يوجد فيه الولد بحق، واألوالد موجودون بدمياط بحق فال متنع من رؤيتهم 
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يف دمياط، وما قاله أيضا من أنه األرفق باألم مسلم، ولكن األخذ به إنام يكون إذا 
مل يكن فيه رضر وعدم رفق باألب، ولو ألزمنا األب بإقامة أوالده بالقاهرة؛ لكان 
يف ذلك رضر أشد من الرضر الذي يلحق باألم بذهاهبا إىل دمياط لرؤيتهم، نعم لو 
كان لوالد األوالد حمل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم األوالد فيه من غري رضر 
يلحقهم، كان األخذ بام ذهب إليه صاحب احلاوي، وقال ابن عابدين: أنه األرفق 
واألوىل. ويف هذه احلالة ال يكون هناك رضر عىل الوالد. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ه�ا ��س�هة�ا  �ن�ع�� اأ
�ن��ة �ا �ك�����من �ة ا �عو�

املبـــــادئ
1- إذا أسقطت األم حقها يف احلضانة وقبلها من يليها فيها فلها أن ترجع، وكذلك 

اجلدة أم األم.

الســـــؤال
سئل يف جدة ألم سلمت للجدة ألب ابنة بنتها املتوفاة وتنازلت للجدة ألب 
من  وطلبت  لألم  اجلدة  عادت  ثم  رشعي،  بإشهاد  الصغرية  حضانة  يف  حقها  عن 
اجلدة لألب رد الصغرية إليها متمسكة بأولويتها يف احلضانة عن اجلدة لألب. هل 
ال  الذي  الساقط  من  هو  أم  يتجدد؟  مما  ألنه  إسقاطه؛  بعد  احلضانة  حق  هلا  يعود 

يعود؟

اجلواب
باب احلضانة من  الدر من  أنه قد جاء يف  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
البحر: »وإذا أسقطت األم حقها صارت كميتة أو متزوجة  الثاين نقال عن  اجلزء 
تنتقل  »أي  نصه:  بام  املحتار  رد  يف  عابدين  ابن  ذلك  عىل  وعلق  للجدة«.  فتنقل 
احلضانة ملن ييل األم يف االستحقاق كاجلدة إن كانت، وإال فلمن يليها فيام يظهر«. 
واستظهر الرمحتي أن هذا اإلسقاط ال يدوم، فلها الرجوع؛ ألن حقها يثبت شيئا 
فشيئا، فيسقط الكائن ال املستقبل«. انتهى، أي فهو كإسقاطها الَقْسم لرضهتا فال 
يرد )أن( الساقط ال يعود، وألن العائد غري الساقط بخالف إسقاط حق الشفعة. 
ثم رأيت بخط بعض العلامء عن املفتي أيب السعود مسألة يف رجل طلق زوجته، 

* فتوى رقم: 138 سجل: 54 بتاريخ: 6/ 4/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فهل  حاكم.  بذلك  وحكم  احلضانة،  من  حقها  وأسقطت  منه،  صغري  ولد  وهلا 
احلضانة  يف  احلقني  أقوى  فإن  ذلك،  هلا  نعم،  اجلواب:  الولد؟  بأخذ  الرجوع  هلا 
للصغري، ولئن أسقطت الزوجة حقها فال تقدر عىل إسقاط حقه أبدا«. انتهى من 
رد املحتار. هذا، وال فرق بني اجلدة واألم يف هذا اإلسقاط، فكام لألم بعد اإلسقاط 
أن ترجع، كذلك اجلدة أم األم إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع؛ ملا علل به الرمحتي 

ما استظهره. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �ل��من��س�ا و� ا �م و��ن �ة �ع��ن�� ع�� �ل������م��ن�ا  ا
�ن��ة �ا �����من

املبـــــادئ
1- إذا مل يكن للصغري أحد من حمارمه النساء أو كان له منهن من هو ساقط احلضانة 

انتقلت احلضانة إىل العصبات برتتيب اإلرث.

الســـــؤال
سئل يف رجل قتل يدعى م. م. م، وترك ولده الصغري أ. ع. وعمره ثالث 
سنوات، وقد اهتمت جدة الصغري ألمه بقتله، وسجنت بسجن بني سويف، وليس 
أهل حلضانته،  أبيه من هن  قبل  أو من  أمه  قبل  احلاضنات من  الصغري من  للولد 
وللولد الصغري عم أخ لوالده ألب يدعى س. م، وتريد النيابة تسليمه إىل أحد أحق 
به، فدار األمر بني عمه »س« وبني أخي جدته املسجونة، فهل األحق بتسليمه إليه 

عمه »س.«، أو خال والدته؟

اجلواب
بأنه  تقيض  احلنفية  فقهاء  نصوص  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
ساقط  هو  من  النساء  من  له  كان  أو  النساء،  حمارمه  من  أحد  للصغري  يكن  مل  إذا 
انتقلت احلضانة إىل العصبات برتتيب اإلرث يقدم األب، ثم اجلد، ثم  احلضانة، 
األخ الشقيق، ثم ألب، ثم بنوه كذلك، ثم العم، ثم بنوه. وعىل هذا إذا كان احلال 
إليه من  أقرب  العصبات من هو  املذكور من  للصغري  يكن  بالسؤال، ومل  كام ذكر 
العم ألب، وكان هذا العم مأمونا عىل نفس الولد وماله كان أحق بتسلم الولد من 
خال والدته، فيسلم إليه ال إىل اخلال املذكور؛ ألنه من ذوي األرحام املؤخرين عن 

العصبات. وهبذا علم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به.

* فتوى رقم: 531 سجل: 55 بتاريخ: 27/ 6/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 201 -

�م ��س�لا ىة ال�أ
��م�ه�ا ��ن

أ
 ��ة�نع ا

��ة��ة
�ل���م�عن �م ا ��س�لا اأ

املبـــــادئ
1- يتبع الولد خري األبوين دينا.

الســـــؤال
سئل يف بنت هلا من العمر ست سنوات ولدت من أم وأب إرسائيليني، ثم 
أمها  اعتنقت  ثم  قيد احلياة،  ما زال موجودا عىل  تويف والدها، وللبنت جد ألبيها 
الدين اإلسالمي وأشهدت عىل نفسها بذلك أمام القايض. فهل تتبع البنت ألمها يف 

الدين وتصبح مسلمة دينا، أم تتبع جدها ألبيها يف الدين؟

اجلواب
الغراء  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  أن  واجلواب  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
البلوغ  حد  تبلغ  مل  التي  املذكورة  الصغرية  البنت  تعترب  بأن  قاٍض  احلادثة  هذه  يف 

الرشعي مسلمة جتري عليها أحكام اإلسالم تبعا ألمها. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 1027 سجل: 56 بتاريخ: 22/ 1/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ة�ن �ل�� ��ن ا ��ة�لا ��ن ���م ل� ��من

املبـــــادئ
1- إذا بلغ الولد املسلم سبع سنني أو مل يبلغها ولكن خيف عليه أن يألف غري دين 

اإلسالم نزع من حضانة غري املسلمة وضم إىل والده املسلم.

الســـــؤال
 3 اآلن  عمره  عادل  اسمه  بولد  املسيحية  زوجته  من  رزق  مسلم  يف  سئل 
سنوات و10 أشهر. وقد طلق زوجته هذه، وهي تقيم بابنه هذا يف وقف الكنيسة 
عاداهتا  وتعويده  الكنيسة  إىل  منها  ابنه  أخذ  عىل  وتواظب  مبارشة  هلا  املجاورة 
دائام.  معها  ليكون  تنصريه؛  بذلك  قاصدة  وأصوله  اإلسالم  من  وتنفره  وأخالقها 
وطلب بيان احلكم الرشعي يف هذه احلال. وهل يكون لوالد هذا الولد ضمه إليه 

ليخلقه بأخالق اإلسالم أو ال؟

اجلواب
يبلغها  مل  أو  بلغ سبع سنني  إذا  املسلم  الولد  أن  املنصوص عليه رشعا  إن 
ولكن خيف عليه أن يألف غري دين اإلسالم نزع من حاضنته غري املسلمة وضم 
الذمية ولو جموسية  ما نصه: »احلاضنة  التنوير وشارحه  املسلم. جاء يف  إىل والده 
كمسلمة ما مل يعقل دينا ينبغي تقديره بسبع سنني لصحة إسالمه حينئذ.  هنر. أو إىل 
أن خياف أن يألف الكفر فينزع منها وإن مل يعقل دينا«. اه�. قال ابن عابدين نقال عن 
الطحاوي: »ومل يمثلوا أللفة الكفر والظاهر أن يفرس سببه بنحو أخذه ملعابدهم. 
وقال نقال عن الفتح: ومتنع أن تغذيه اخلمر وحلم اخلنزير، وإن خيف ضم إىل أناس 

من املسلمني«. انتهى. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 540 سجل: 74 بتاريخ: 28/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ن��ة �ا �ك�����من ىة ا
�ش�� ��ن

أ
��ن��ة وا ��من �ك�ح�ا ��ن���هة�� �ن����ر ا

املبـــــادئ
1- فق�دان األم برصه�ا ال يمن�ع م�ن حضانته�ا البنها م�ا دامت قادرة ع�ىل تربيته 

واملحافظة عليه.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 649 سنة 1958 أن بنت السائل عايدة كانت 
متزوجة وتويف عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه اآلن أربع سنوات ونصف، 
تنازعها  الولد ألبيه  وقد فقدت برصها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة 
حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صالحية األم فاقدة البرص 
بحضانة طفلها؟ وإذا كان هناك مانع وللصغري جدة ألم مع جدته ألبيه فأهيام أحق 

بحضانته؟

اجلواب
من  يمنع  ال  برصها  املذكورة  األم  فقدان  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
حضانتها البنها املشار إليه ما دامت قادرة عىل تربيته واملحافظة عليه؛ ألن املدار يف 
حق احلضانة عىل مصلحة الصغري وحده، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق 
احلضانة، فإذا فرض أن فقدان هذه األم لبرصها حيول دون رعايتها مصلحة ابنها 
واملحافظة عليه مل تكن أهال حلضانته، وانتقل هذا احلق ملن يليها فيه رشعا، وهي 
اجلدة ألم؛ ألهنا مقدمة فيه عىل اجلدة ألب. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 306 سجل: 83 بتاريخ: 4/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ة��ة
رو��ن �مر��من

��ة �ل���ن ��ة�����ن
�ة��ة �ن��مة رع�ا

املبـــــادئ
1- األصل يف احلضانة أهنا تكون للرجال وللنساء.

2- تبق�ى حضان�ة االب�ن مع النس�اء حت�ى يتوضأ وح�ده وللبنت حت�ى حتيض ثم 
ترصف للرجال.

3- ثبوت احلضانة للنساء وانتقاهلا للرجال منوط بحاجة املحضون إىل خدمة النساء 
واستغنائه عن هذه اخلدمة، وإنام جعل الفقهاء السن أمارة لالستغناء يف الغالب.

4- بق�اء الصغ�ري املري�ض مرضا يعجز فيه عن خدمة نفس�ه وال يس�تغني معه عن 
خدمة النس�اء أقوى مدركا وأقرب موافقة حلكمة احلضانة املبنية عىل النظر للصغر 

فيكون أوىل باالتباع خصوصا إذا كان والد الصغري متزوجا بغري أمه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 351 سنة 1963 املتضمن أن كريمة السائل 
سن  أقىص  بنته  بنت  جتاوزت  وقد  ببنت،  منه  رزقت  أن  بعد  زوجها  من  طلقت 
بالتهاب سحائي  احلضانة، فهي من مواليد 28 يوليو سنة 1951 إال أهنا مريضة 
الفقري خّلف لدهيا عاهة مستديمة جعلها عاجزة  العمود  نشأ عنه تآكل بفقرات 

عن قضاء حوائجها بنفسها مما جيعلها يف احتياج دائم خلدمة النساء.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان حيق ألب هذه البنت ضمها إليه وحاهلا 
كام ذكر، علام بأن والدها متزوج بأخرى هلا أوالد من زوج آخر وعمله يقتضيه البقاء 
طويال بعيدا عن مسكنه، وأن والدهتا غري متزوجة، أم تبقى هذه البنت يف حضانة 

* فتوى رقم: 1 سجل: 100 بتاريخ: 10/ 6/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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أمها لرعايتها الرعاية اخلاصة التي تتطلبها حالتها املرضية، وقدم عدة شهادات طبية 
بحالة البنت املذكورة.

اجلواب
بحفظه  والقيام  لرتبيته  الطفل  التزام  هي  الفقهاء  اصطالح  يف  احلضانة 
وإصالحه، واحلضانة تكون للنساء يف وقت، وتكون للرجال يف وقت، واألصل 
يف احلضانة أن تكون للنساء؛ ألن املرأة أقدر وأصرب من الرجل عىل تربية الطفل، 
وأعرف بام يلزمه وأرفق به وأعظم شفقة عليه، ثم ترصف إىل الرجال؛ ألهنم أقدر 
أحق  النساء  من  وغريها  واألم  مصاحلهم،  وإقامة  وصيانتهم  الصغار  محاية  عىل 
الرواية، وعن  فيأكل وحده ويلبس وحده يف ظاهر  بالغالم حتى يستغني عنهن، 
حممد: »ويتوضأ وحده«. يريد به االستنجاء وتنظيف نفسه، ومل يقدر يف ذلك تقديرا، 
وقدر اخلصاف ذلك بسبع سنني، وعليه الفتوى، وقدره بعضهم بتسع، أما بالنسبة 
فإن  األم واجلدتني وحضانة غريمها،  يفرق بني حضانة  الرواية  ففي ظاهر  للبنت 
كانت احلاضنة األم أو اجلدتني بقيت البنت عندها حتى حتيض، وعن حممد حتى 
تشتهى، وقدر ذلك بتسع سنني عىل املفتى به، وقيل إحدى عرشة سنة، وإن كانت 
احلاضنة غري األم واجلدات فتبقى البنت عندها حتى ُتشتهى وتبلغ تسع سنني عىل 
الراجح املفتى به، وإنام زادت مدة احلضانة يف األنثى عن الذكر؛ ألنه بعد االستغناء 
يف األنثى متس احلاجة إىل الرتك يف يد احلاضنة إىل بلوغها حدا تشتهى فيه؛ حلاجتها 
إىل تعلم آداب النساء والتخلق بأخالقهن، وإىل تدريبها عىل ما يلزم املرأة من التدبري 
املنزيل، فكان من املصلحة بقاؤها عند األم مدة أطول؛ ألهنا عىل ذلك أقدر، وبعد 
االستغناء يف الغالم وبلوغ حد الشهوة يف البنت حيتاج الغالم إىل التأديب والتخلق 
بأخالق الرجال وحتصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم، وحتتاج البنت 
إىل محايتها وصيانتها وحفظها، والرجال عىل ذلك أقدر، وقد نصت املادة 20 من 
القانون رقم 25 لسنة 1929 اخلاص ببعض أحكام األحوال الشخصية عىل أن: 
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»للقايض أن يأذن بحضانة النساء للصغري بعد سبع سنني إىل تسع، وللصغرية بعد 
يف  وجاء  ذلك«.  تقتيض  مصلحتهام  أن  تبني  إذا  سنة  عرشة  إحدى  إىل  سنني  تسع 
إىل  يسلم  الصغري  أن  احلنفية  املعول عليه يف مذهب  التفسريية: »وملا كان  مذكرته 
أبيه عند االستغناء عن خدمة النساء، والصغرية تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة، 
وقد اختلف الفقهاء يف تقدير السن التي يكون عندها االستغناء بالنسبة للصغري، 
فقدرها بعضهم بسبع سنني، وبعضهم قدره بتسع، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة 
بتسع سنني، وبعضهم قدره بإحدى عرشة. رأت الوزارة أن املصلحة داعية إىل أن 
يكون للقايض حرية النظر يف تقدير مصلحة الصغري بعد سبع والصغرية بعد تسع، 
فإن رأى مصلحتهام يف بقائهام حتت حضانة النساء قىض بذلك إىل تسع يف الصغري، 
إىل  بضمهام  قىض  ذلك  غري  يف  مصلحتهام  رأى  وإن  الصغرية،  يف  عرشة  وإحدى 
متى  النساء  بانتهاء حضانة  أيب حنيفة تقيض  النساء، وهذا ونصوص مذهب  غري 
بلغ املحضون السن السابق بياهنا سواء أكان قد استغنى عن خدمة النساء أم ال، 
ولكن من املقرر أيضا يف املذهب أن ثبوت احلضانة للنساء، وانتقاهلا للرجال منوط 
بحاجة املحضون إىل خدمة النساء واستغنائه عن هذه اخلدمة، ومل يقدر يف ظاهر 
الرواية لذلك تقدير كام نص عىل ذلك يف البدائع، وإنام جعل الفقهاء السن أمارة 
هلذا االستغناء يف الغالب، فإذا مل يتحقق االستغناء عند خدمة النساء كان الرجوع 
إىل املناط يف ثبوت هذا احلق -وهو احلاجة إىل خدمة النساء- فيبقى هذا احلق ما 
بقيت هذه احلاجة، فإن زالت هذه احلاجة زال هذا احلق، وألن املقصود من حضانة 
الرجال أو النساء هو النظر إىل الصغري ورعاية مصلحته، فإذا كان يف حالة ال يستغني 
فيها عن خدمة النساء كان من مصلحته أن يبقى عند حاضنته، وقد روعيت العلة 
احلقيقية يف احلكم يف بعض األحوال دون التفات إىل أمارة السن، فقد جاء يف لسان 
احلكام ص 180 من احلضانة: »وإن مرض الصغري عند األب فاألم أحق بتمريضه 
يف بيتها«. فالقول ببقاء الصغري املريض مرضا يعجز فيه عن خدمة نفسه وال يستغني 
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معه عن خدمة النساء أقوى مدركا وأقرب موافقة حلكمة احلضانة املبنية عىل النظر 
للصغر فيكون أوىل باالتباع خصوصا إذا كان والد الصغري متزوجا بغري أمه؛ إذ إنه 
حينئذ يمسكه عند املبغضني له مع عجزه، ويف ذلك من اخلطر عىل الصغري ما ال 

خيفى. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�ن��ة �ا �ك�����من �ة ا ء �م�� �ه�ا ��ن��ة ر �ن�ع�� ا �ا �ل���م�عن �ل�� �ن�ا �لوا ر ا
��س��ن

املبـــــادئ
1- انته�اء م�دة احلضان�ة أو س�قوط احلق فيها بالنس�بة للنس�اء جييز لألب الس�فر 

بالصغار إىل مكان قريب أو بعيد ما دام مل يوجد من النساء من حيضنهم.
2- وجود األوالد يف حضانة األب ال يقتيض إجباره عىل إرساهلم إىل األم لرؤيتهم، 

ولكن ليس له منعها من الرؤية إذا ما ذهبت إليهم.
3- ص�دور حك�م بالضم لألب وتنفيذه ثم صدور حك�م بالرؤية لصالح األم كل 

أسبوع مرة، فإن احلكم األخري غري مانع من سفر األوالد مع أبيهم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 310 سنة 1964 املتضمن أن السائل تزوج 
بسيدة منذ مخسة عرش عاما تقريبا وأنجب منها ثالثة أوالد: أحدهم يبلغ من العمر 
14 سنة، والثاين 13 سنة، والثالثة تبلغ من العمر عرش سنوات، وأنه طلق زوجته 
واستصدر حكام بضم األوالد الثالثة، كام حكم هلا عليه بتمكينها من رؤيتهم كل 
أسبوع مرة بمدرسة نوتردام بالزيتون التي هبا األوالد، وأنه اعتزم املهاجرة بحكم 

عمله ولكن مطلقته تعارض يف سفر األوالد معه.

حكم  وجود  وهل  ذلك،  يف  الرشعي  احلكم  عن  اإلفادة  السائل  وطلب 
الرؤية يمنعه من السفر باألوالد أم ال؟ علام بأنه هو واألوالد مسلمون واألم املطلقة 

مسيحية.

1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /5 * فتوى رقم: 154 سجل: 100 بتاريخ: 23/ 
هريدي.
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اجلواب
املنصوص عليه يف كتب احلنفية أنه إذا انتهت مدة احلضانة بالنسبة لألم بأن 
جتاوز الصغري أقىص سن احلضانة أو سقط حقها يف احلضانة بسبب من األسباب 
وليس للصغري من حيضنه من النساء غريها فلألب السفر باألوالد قريبا كان السفر 
أن  األم وأخذه األب ال جيرب عىل  إذا سقطت حضانة  أنه  بعيدا، كام نص عىل  أو 
السؤال جتاوز  إذا أرادت أن تراه ال متنع من ذلك، ويف حادثة  يرسله هلا، بل هي 
الولدان أقىص سن احلضانة؛ إذ يبلغ عمر أحِدمها 14 سنة وعمر اآلخر 13 سنة 
سن  يف  والبنت  الدين،  يف  معها  الختالفها  البنت؛  حضانة  يف  األم  حق  وسقط 
العمر حوايل عرش سنوات، وقد  تبلغ اآلن من  إذ  النساء؛  فيه عن خدمة  تستغني 
املذكورين رشعا،  بأوالده  السفر  له  فيكون  إىل والدهم  الثالثة  تقرر ضم األوالد 
وحكم الرؤية الصادر لألم عىل األب بتمكينها من رؤية أوالدها كل أسبوع مرة 
بمدرسة نوتردام بالزيتون ال يمنع األب رشعا من حقه يف السفر باألوالد؛ ألنه لو 
القاهرة ملا أمكن  حتول األوالد من تلك املدرسة إىل مدرسة أخرى بأي مكان يف 
أن يعرتض عليه أحد يف ذلك من أن هذا التحويل يؤدي إىل تعطيل هذا احلكم، 
وألن حق الرؤية الثابت رشعا لألم إنام يكون يف مكان وجود األب. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عن السؤال.

J
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 �م��س�����ة�������ة��ة
�ة �� �ن��ة حن �ا �����من

املبـــــادئ
1 - جيرب الوالد عىل ضم الصغري إليه إذا تعني.

2 - زواج األب من أجنبية عن الصغري غري مقسط حلقه يف احلضانة.
3 - إقامة الصغري مع أبيه مانع من النفقة له.

الســـــؤال
بنتا  للسائل  أن  املتضمن   1965 سنة   39 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
مسلمة تبلغ سن العرشين عاما من زوجة كانت مسيحية وأسلمت وتوفيت مسلمة 
مال  هلا  وليس  طالبة  عاملة وال  موظفة وال  البنت  هذه  وليست  وهي يف عصمته، 

وهي تقيم مع والدها يف منزله وهلا جدة مسيحية ألمها.

املسيحية أن تتمسك بضم هذه  إذا كان هلذه اجلدة  بيان ما  السائل  وطلب 
البنت إليها مع اختالفهام يف الدين، وهل هلذه البنت احلق يف اإلقامة وحدها وهي 
يف هذه السن بحجة أهنا ال تستطيع اإلقامة مع والدها املتزوج بغري أمها؟ ويف هذه 
احلالة تكون بعيدة عن رعايته ومحايته هلا، ويقرر السائل أن له أخا شقيقا يف الرابعة 
عليه  وليس  والصالح،  الفاضلة  باألخالق  يتزوج، وعرف  ومل  والستني من عمره 
مطعن يف سلوكه، فهل هناك مانع من الوجهة الرشعية من إقامتها معه إذا مل يطب 
هلا املقام مع والدها؛ لزواجه بغري أمها، كام أن له أختا شقيقة، فأي األخوين أحق 
من  نفقة  تطلب  أن  هلا  وهل  بيانه؟  سبق  ملا  والدها  مع  اإلقامة  تقبل  مل  إذا  بضمها 

والدها وهي تقيم معه يف منزله؟

1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /2 * فتوى رقم: 262 سجل: 100 بتاريخ: 21/ 
هريدي.
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اجلواب
املنصوص عليه فقها أن البنت إذا جتاوزت أقىص سن احلضانة وهي إحدى 
عرشة سنة وجب رشعا ضمها إىل أقرب عاصب هلا، وجيرب العاصب عىل ضمها 
إذا تعني)1)، وبام أن الفتاة املذكورة قد جتاوزت أقىص سن احلضانة إذ إهنا تبلغ من 
العمر حوايل العرشين عاما، ووالدها عىل قيد احلياة وهي تقيم معه باملنزل فيسقط 
حق حضانة النساء عنها، وال حيق لواحدة من النساء ضمها إليها، ويكون احلق يف 
ضمها حينئذ لوالدها رشعا، بل جيرب الوالد عىل الضم إذا تعني، وزواج األب من 
غري أمها ال يسقط حقه يف هذا الضم، وإذا ضمت البنت إىل والدها وكانت تقيم 
معه ويقوم باإلنفاق عليها فعال فال مقتىض ألن تطلب احلكم هلا بنفقة عليه؛ إذ إهنا 
تقيم معه ويقوم باإلنفاق عليها فعال. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1) نصت املادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 املعدلة باملادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 
1979 عىل أنه »ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغري سن العارشة وبلوغ الصغرية سن اثنتي عرشة سنة، 
وجيوز للقايض بعد هذه السن إبقاء الصغري حتى سن اخلامسة عرشة والصغرية حتى تتزوج يف يد احلاضنة 

بدون أجر حضانة إذا تبني أن مصلحتهام تقتيض ذلك«.
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�ن��ة �ا �ك�����من و�ى �ن�ا
أ
ال�

املبـــــادئ
1 - األص�ل يف احلضانة أن تكون للنس�اء لقدرهتن عىل تربي�ة الطفل ومعرفتهن بام 

يلزمه ولكثرة شفقتهن عليه.
2 - اجلدة ألم أحق بحضانة أوالد بنتها املتوفاة ما داموا يف سن حضانة النساء.

3 - ال حق لألب يف احلضانة ما دام األوالد يف سن احلضانة ولو كان غري متزوج.
4 - ال تلزم أم األم باالنتقال إىل مسكن األب مهام كان ذلك املسكن لتقوم بواجب 

احلضانة فيه، ألن ذلك غري جائز رشعا متى كانت أجنبية منه وغري حمرم له.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 572 سنة 1966 املتضمن أن سيدة توفيت 
ابن عمره سبع سنني وثالثة أشهر، وبنت عمرها مخس سنني،  أربعة أطفال:  عن 
األطفال  هؤالء  والد  وأن  شهران،  عمره  رضيع  وطفل  سنتان،  عمرها  وأخرى 
يشغل وظيفة حمرتمة ويسكن مسكنا الئقا حمرتما وغري متزوج، وللسيدة املتوفاة أم 

خالية األزواج وتسكن يف مسكن الئق وحمرتم.

األوالد  هؤالء  حضانة  يف  والقانوين  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب 
ملن تكون، وإىل أي سن من عمرهم، وهل تلزم أم األم باالنتقال إىل مسكن والد 

األطفال لتقوم بحضانتهم فيه؟

1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /9 * فتوى رقم: 481 سجل: 100 بتاريخ: 14/ 
هريدي.
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اجلواب
املقرر رشعا أن األصل يف احلضانة أن تكون للنساء؛ ألن املرأة أقدر وأصرب 
النساء  فأوىل  عليه،  شفقة  وأعظم  يلزمه  بام  وأعرف  الطفل  تربية  عىل  الرجل  من 
مل  فإن  للحضانة،  الالزمة  الرشوط  فيها  توافرت  متى  النسبية  أمه  الطفل  بحضانة 
تكن األم موجودة أو كانت غري مستوفية للرشوط، فاحلضانة ألم األم وإن علت، 
ثم ألم األب وهكذا عىل ترتيب الحظ فيه املرشع وفور الشفقة وكامل العاطفة يف 
احلاضنة رعاية ملصلحة الصغري صاحب احلق األوفر يف احلضانة، وليس للرجال 
حق يف حضانة الصغري يف املرحلة إىل السابعة من عمره متى وجد من النساء من 
حتضنه، وأم األم يف احلادثة موضوع السؤال صاحبة احلق األول يف حضانة أطفال 
ابنتها املتوفاة الذين مل يبلغوا السابعة بعد، وكذا الطفل الذي بلغ السابعة إذا كانت 
مصلحته تقتيض بقاءه يف حضانة النساء وال حيق لوالد األطفال أن حيضنهم يف هذه 
السن ولو كان غري متزوج)1)، كام أنه ال يلزم أم األم أن تنتقل إىل مسكنه مهام كان 
ذلك املسكن لتقوم بواجب احلضانة بل إن ذلك غري جائز رشعا متى كانت أجنبية 
منه وغري حمرم له، وواضح من السؤال أهنم مجيعا يقيمون يف مدينة القاهرة، األمر 
الذي يسهل معه عىل والد األطفال أن يطالعهم متى شاء. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1) نصت املادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 املعدلة باملادة رقم 3 من القانون رقم 44 لسنة 
1979 عىل أنه »ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغري سن العارشة وبلوغ الصغرية سن اثنتي عرشة سنة، 
وجيوز للقايض بعد هذه السن إبقاء الصغري حتى سن اخلامسة عرشة والصغرية حتى تتزوج يف يد احلاضنة 

بدون أجر حضانة إذا تبني أن مصلحتهام تقتيض ذلك«.
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�ل���م��س�����ة�������ة��ة �م�� ا
أ
��ة� ل�

�ل���م�عن �ن��ة ا �ا ��ة��ة �����من
�����هة

أ
ا

املبـــــادئ
1- ال يشرتط يف احلاضنة أن تكون مسلمة، فلو كانت كتابية أو مرشكة كان هلا حق 

احلضانة.
2- يش�رتط يف احلاضن�ة أن تك�ون بالغ�ة عاقلة أمينة ع�ىل الطفل ق�ادرة عىل تربيته 
ورعايته وأن ال تكون متزوجة بغري ذي رحم حمرم للصغري وأن ال تعيش به مع من 

يبغضه ولو كان قريًبا له، وأن ال تكون مرتدة.
3- يبقى الصغري يف حضانة غري املسلمة سواء كان صبيا أو صبية حتى يبلغ السابعة 

من عمره، إال إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها ويألف غري اإلسالم.

الســـــؤال
يقيم  أن مسلاًم  املتضمن  برقم 416 سنة 1967  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
خارج البالد قد تزوج من أجنبية مسيحية، وبقي كل منهام عىل دينه، وقد أنجب منها 
ولًدا. وطلب السائل بيان من هو أحق بحضانة الصغري يف هذه احلالة عىل أساس 
يف  التطبيق  الواجبة  املرصية  الوضعية  واألحكام  الغراء  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام 

القانون الدويل اخلاص باعتبارها القانون الشخيص للزوج.

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية املعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة 
يف  يشرتط  وال  معينة،  سن  إىل  الصغري  والدة  حني  من  للنساء  تكون  احلضانة  أن 
احلاضنة أن تكون مسلمة، فلو كانت كتابية أو مرشكة كان هلا حق احلضانة؛ ألن 
الشفقة الطبيعية ال ختتلف باإلسالم وغريه متى كانت أهال لذلك بأن كانت بالغة 
* فتوى رقم: 77 سجل: 103 بتاريخ: 2/ 8/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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تربيته ورعايته وأن ال تكون متزوجة بغري ذي  قادرة عىل  الطفل  أمينة عىل  عاقلة 
رحم حمرم للصغري وأن ال تعيش به مع من يبغضه ولو كان قريًبا له، وأن ال تكون 
مرتدة، ويبقى الصغري يف حضانة غري املسلمة سواء كان صبيا أو صبية حتى يبلغ 
أن  أو  بدينها ويألف غري اإلسالم  يتأثر  أن  إذا خيف عليه  إال  السابعة من عمره، 
تسقيه مخًرا أو أن تغذيه بلحم خنزير فإنه ينتزع منها يف هذه األحوال، ويسقط حقها 
يف احلضانة، ويسلَّم ألبيه، كام ينتزع منها يف األحوال العادية إذا بلغ السابعة، ويسلم 

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

J
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�ن��ة �ا �ة و�����من ر�
املبـــــادئ

1- بمج�رد ردة الزوجة املس�لمة تقع الفرقة بينها وبني زوجها املس�لم دون توقف 
عىل القضاء بذلك.

2- املرتدة ليست أهال للحضانة ألن جزاءها احلبس حتى التوبة أو املوت ولو كان 
الصغري يف سن حضانة النساء.

3- إذا كان الصغري يف يد املرتدة جيب عليها تسليمه إىل من يليها يف هذا احلق، ومن 
حق األب تسلمه إذا مل يوجد له أو مل يتقدم أحد حلضانته من غريها من النساء.

4- بامتناع املرتدة عن تسليم الصغري تؤمر من القايض بذلك إذا رفع األمر إليه.

الســـــؤال
ا مسلاًم  اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 714 سنة 1967 املتضمن أن مرصيًّ
تزوج بإنجليزية بعد أن أسلمت وأشهرت إسالمها أمام اجلهة املختصة، واستمرت 
عالقتهام الزوجية مدة اثني عرش عاًما أنجبا خالهلا ذكًرا سنه ثالث سنوات وأنثى 
سنها سبع سنوات، وقضت ظروف عملهام أن يذهبا إىل إنجلرتا، وهناك أعلنت 
إنجلرتا  أمام حماكم  بناء عىل ذلك دعوى  ارتدادها عن اإلسالم، ورفعت  الزوجة 
طالبة تطليقها منه، وقد احتفظت بالولدين معها، وحتاول أن ختفيهام عن والدمها. 

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي فيام يأيت:

أوال: هل للزوجة املسلمة التي ترتد عن الدين اإلسالمي احلق يف حضانة 
أوالدها؟

* فتوى رقم: 135 سجل: 103 بتاريخ: 26/ 12/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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حكم  عىل  توقف  دون  اإلسالم  عن  ارتدادها  بعد  طالقة  تصبح  هل  ثانيا: 
بذلك؟

ثالًثا: ما حكم اإلسالم يف الزوجة التي هترب من منزل زوجها إىل مكان غري 
معلوم، وختفي فيه أوالدها، أي بالنسبة حلضانة هؤالء األوالد؟

والدهم  بأن  العلم  مع  األوالد؟  هؤالء  ديانة  يف  الرشيعة  حكم  ما  رابًعا: 
مسلم، وأمهم مرتدة عن اإلسالم.

اجلواب
املقرر يف مذهب احلنفية املعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة أنه بمجرد 
ردة الزوجة املسلمة تقع الفرقة بينها وبني زوجها املسلم دون توقف عىل صدور 
حكم بذلك من القضاء، وأن حق احلضانة يثبت للنساء من حني والدة الصغري إىل 
سن معينة حددت بسبع سنني بالنسبة للصغري وتسع سنني بالنسبة للصغرية، وال 
يشرتط يف حاضنة الولد املسلم أن تكون مسلمة بل يثبت هلا هذا احلق ولو كانت 
غري مسلمة؛ ألن الشفقة الطبيعية ال ختتلف باإلسالم وغريه متى كانت أهال لذلك 
بأن كانت بالغة عاقلة أمينة عىل الصغري قادرة عىل تربيته ورعايته، وأن ال تكون 
متزوجة بغري ذي رحم من الصغري، وأن ال تعيش به مع من يبغضه، ويبقى الولد 
يف يدها إىل سن التمييز، فإذا بلغ من السن حدا يعقل فيه األديان ويميز الطقوس 
والعبادات وخيف عليه أن يألف ديانتها ويتعود أعامل عبادهتا ينزع من يدها قبل 
أو  تتوب  حتى  احلبس  جزاءها  ألن  للحضانة؛  أهال  ليست  واملرتدة  التمييز،  سن 
متوت، فال تصلح حلضانة الطفل وتربيته ما بقيت عىل ردهتا؛ وألهنا برجوعها عن 
اإلسالم تكون مبغضة لدين الطفل املسلم وال تؤمن أن توجهه إىل غري اإلسالم، 
فينزع من يدها حمافظة عليه، والولد يتبع خري األبوين دينًا، واألب يف حادثة السؤال 
مسلم واألم كانت مسلمة، وقد ولد الولدان من أبوين مسلمني فيكونان مسلمني، 
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وال تأثري لردة أمهام بعد ذلك عىل ديانتهام، وال حق ألمهام يف حضانتهام مطلًقا أيا 
كانت سنهام، وجيب عليها أن تسلمهام إىل من له حق حضانتهام رشًعا، ومن حق 
األب أن يطلبهام إذا مل يتقدم أحد من أصحاب حق احلضانة لطلبهام، ومن واجب 
األم أن تسلمهام إليه، وإن امتنعت عن ذلك يأمرها القايض بالتسليم إذا رفع األمر 

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

J
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��ة�
�ة��ة �م�عن

روأ
املبـــــادئ

1- املنصوص عليه رشعا أن الصغري إذا كان يف حضانة أمه أو غريها ال جيوز هلا أن 
متنع أباه من رؤيته.

2- الرؤية تتم يف مكان عام وال جترب احلاضنة عىل أن ترسله إىل مكان إقامة أبيه وهلا 
احلق يف عدم متكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها.

3- األب ويل طبيع�ي م�ن حق�ه تربية الصغ�ري وتعليمه بالطريقة الت�ي يراها حمققة 
ملصلحته.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب الوارد لنا مع كتاب األستاذ رئيس حترير جريدة الطلبة 
زوجته  عن  انفصل  السائل  أن  املتضمن   1968 سنة   363 برقم  املقيد  العرب 
املسيحية الديانة وله منها طفالن: أمحد وعمره ثالث ومخسون شهًرا، وخالد وعمره 
الرشيعة  اإلفادة عن حكم  أمهام. وطلب  أربعة وعرشون شهًرا، وأهنام يف حضانة 

اإلسالمية والقانون املرصي اإلسالمي عام يأيت: 

ويف  لرؤيتهام؟  به  املسموح  الوقت  هو  وما  طفليه؟  زيارة  حق  لألب  هل 
حالة عدم رغبة األب الذهاب إىل منزل الزوجية فام هي الطريقة القانونية إلحضار 
معه  واخلروج  األسبوعية  العطلة  أوقات  يف  يستضيفهام  أن  يصح  وهل  الطفلني؟ 

وكذلك يف فرتة اإلجازة السنوية؟ وهل له حق تعليم ابنيه اللغة العربية؟

1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /6 * فتوى رقم: 225 سجل: 103 بتاريخ: 11/ 
هريدي.
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اجلواب
ا أو غريها ال جيوز  املنصوص عليه رشًعا أن الصغري إذا كان عند حاضنته أمًّ
هلا أن متنع أباه من رؤيته، وجيب عليها إذا أراد رؤيته أن خترجه إىل مكان يتمكن 
فيه من رؤيته وال جترب عىل أن ترسله إليه يف مكان إقامته، وهلا احلق يف عدم متكينه 
وطبًقا  بعيد،  أو  قريب  آخر  بلد  إىل  إقامتها  مكان  من  إخراجه  أو  منها  أخذه  من 
من  املذكورين  الطفلني  والد  منع  السؤال  حادثة  يف  األم  متلك  ال  النصوص  هلذه 
رؤيتهام، وإذا امتنعت أمرها القايض بتمكينه من رؤيتهام يف املكان الذي يتفقان عليه 
أو املكان الذي حيدده القايض يف فرتات متقاربة كل أسبوع مرة، وليست الزوجة 
بملزمة رشًعا بإرساهلام إليه لرؤيتهام يف مكان إقامته وال استضافتهام يف العطالت 
األسبوعية وال اخلروج معه أو املبيت عنده وال أخذمها منها للتصييف معه ما داما 
يف حضانتها، وإنام يمكن أن يتم ذلك بالرتايض بني الطرفني، وأما فيام خيتص بتعليم 
الطفلني وإعدادمها فمن حق والدمها بصفته وليا عىل النفس اإلرشاف عىل تربيتهام 
وتوجيههام وتعليمهام بالطريقة التي يراها حمققة ملصلحتهام املستقبلة. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ن�ة��ة  �ل���م�� �حىة ا �ل��نوا  �ن�ا
�م��ة �ك�حن�ا و�ل��ة��ة ا �ل�� ��ة��ة ا

��ة �ا �ة���هن ال�
ل �ا ط���هن

أ
��ن ال� ��ة��ط�ا ��ن ل�

املبـــــادئ
1 - ينته�ي حق احلضانة ببلوغ الصغري س�ن العارشة والصغرية اثنتي عرشة س�نة، 
وجي�وز للقايض بعد هذه الس�ن إبقاء الصغري حتى س�ن اخلامس�ة عرشة والصغرية 
حت�ى تتزوج يف ي�د احلاضنة بدون أج�ر حضانة إذا اقتض�ت مصلحتهام ذلك طبقا 

للامدة رقم 20 ق 44 لسنة 1979.
2 - لكل من األبوين احلق يف رؤية الصغري أو الصغرية اتفاقا، وإذا تعذر ذلك نظم 
القايض الرؤية، عىل أن تتم يف مكان ال يرض بالصغري أو الصغرية نفس�يا، وال جيوز 

نقله إىل غري حمل إقامة احلاضن إال بموافقته أو انتهاء مدة احلضانة.

الســـــؤال
برقم 75  واملقيد   ،9  :1980  /2  /16 الرقيم 82/  الكتاب  اطلعنا عىل 
لسنة 1980 املطلوب به بيان الرأي الرشعي يف األحكام الواردة يف مرشوع االتفاقية 
اخلاصة بالنواحي املدنية الختطاف األطفال الذي كانت قد متت املوافقة عليه يف 16 
أحد  بوساطة  لألطفال  الدويل  باالختطاف  اخلاصة  اللجنة  من   1979 سنة  فرباير 
األبوين املنبثقة من مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، ال سيام ما حوته املادتان 4، 

12 من هذا املرشوع الذي اطلعنا كذلك عىل نسق من ترمجته إىل اللغة العربية)1(.
1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /3 * فتوى رقم: 271 سجل: 105 بتاريخ: 2/ 

عيل جاد احلق.
)1( حرضة صاحب الفضيلة/ مفتي مجهورية مرص العربية حتية طيبة وبعد،،،

نترشف بأن نبعث لسيادتكم ُرْفَق هذا نسخًة مرتمجًة إىل اللغة العربية من مرشوع االتفاقية اخلاصة بالنواحي 
باالختطاف  اخلاصة  اللجنة  من   1979 نوفمرب   16 يف  عليه  املوافقة  متت  الذي  األطفال،  الختطاف  املدنية 

الدويل لألطفال بواسطة أحد األبوين، املنبثقة من مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص.
فنرجو التفضل بإبداء الرأي الرشعي يف نصوص املرشوع، وبخاصة املادتني 4 و12 منه؛ حتى يتسنى الرد عىل 
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كتاب وزارة اخلارجية يف شأن مالءمة انضامم مجهورية مرص العربية إىل االتفاقية من عدمه.
وتفضلوا بقبول وافر االحرتام

وكيل وزارة العدل لشؤون الترشيع أمحد أبو العز
املرشوع االبتدائي لالتفاقية اخلاصة بالنواحي املدنية لالختطاف الدويل لألطفال أقرته اللجنة اخلاصة يف 16 

نوفمرب 1979:
الفصل األول: جمال تطبيق االتفاقية:

املادة األوىل:
هذه االتفاقية موضوعها:

أ( ضامن اإلعادة الرسيعة لألطفال املنقولني ظلام أو املحتجزين بطريقة غري مرشوعة يف كل دولة من الدول 
املتعاقدة.

ب( وأيضا ضامن االنتفاع الفعيل بحق احلضانة وبحق الزيارة يف كل دولة من الدول املتعاقدة.
املادة الثانية:

تتخذ الدول املتعاقدة التدابري املالئمة لكي تضمن يف حدود أقاليمها حتقيق أهداف االتفاقية، ويتعني عليها أن 
تتخذ أرسع اإلجراءات املتاحة هلا.

املادة الثالثة:
نقل الطفل وعدم إعادته يعتربان غري مرشوعني عندما يقعان انتهاكا حلق احلضانة التي يامرسها فعال شخص 
ال بقانون دولة اإلقامة املعتادة للطفل قبل نقله أو احتجازه مبارشة،  )أو مؤسسة( منفردا أو منضام، ويكون خموَّ

سواء بحكم القانون، أو بقرار قضائي أو إداري، أو باتفاق له قوة القانون يف هذه الدولة.
املادة الرابعة:

تطبق االتفاقية عىل كل طفل تقل ِسنُُّه عن )16 سنة( كانت إقامته املعتادة يف دولة متعاقدة قبل االعتداء عىل 
حقوق احلضانة أو الزيارة مبارشة.

املادة اخلامسة:
ُيعنَى يف تطبيق هذه االتفاقية:

أ( تعبري حق احلضانة: يعني حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حق حتديد حمل إقامته.
ب( تعبري حق الزيارة يتضمن خاصة حق اصطحاب الطفل لفرتة حمددة ملكان آخر غري حمل إقامته املعتادة.

الفصل الثاين: السلطات املركزية:
املادة السادسة:

دولة  لكل  االتفاقية،  عليها  تفرضها  التي  بااللتزامات  القيام  هبا  يناط  مركزية  سلطة  متعاقدة  دولة  كل  ُتعنيِّ 
اإلقليمي  االمتداد  وحتديد  مركزية،  سلطة  من  أكثر  تعينُي  نافذة  متعددة  قانونية  نظم  ذات  دولة  أو  فيدرالية 

لسلطات كل واحدة منها.
ُتعنيِّ الدولة التي تستعمل هذه الرخصة السلطَة املركزيَة التي يمكن توجيه الطلبات إليها بقصد إرساهلا إىل 

السلطة املركزية املختصة يف هذه الدولة.
املادة السابعة:

جيب عىل السلطات املركزية أن تتعاون فيام بينها، وأن تشجع التعاون بني السلطات املختصة يف دوهلا لضامن 
اإلعادة الرسيعة لألطفال، وحتقيق األهداف األخرى هلذه االتفاقية.

وبصفة خاصة فإنه يتعني عليها -إما مبارشة، وإما بواسطة سلطات أخرى خمتصة يف دوهلا-:
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أ( اختاذ اخلطوات الكتشاف مكان الطفل املنقول أو املحتجز بطريقة غري مرشوعة.
ب( أن تتخذ بنفسها أو بواسطة غريها كل تدبري مؤقت يفيد يف منع أخطار جديدة للطفل، أو أرضار أخرى 

لألطراف ذات الشأن.
ج( تبادل -إذا ثبت هذا أنه نافع- املعلومات املتعلقة باملركز االجتامعي لطفل.

د( تتخذ بنفسها أو بواسطة غريها كلَّ تدبري مناسب سواء لضامن إعادة الطفل االختيارية، أو لتسهيل احلل 
الودي.

ه�( إعطاء معلومات ذات طابع عام عن مضمون قانون دولتها فيام يتعلق بتطبيق االتفاقية.
و( اختاذ أو تشجيع اختاذ إجراء قضائي أو إداري بقصد إعادة الطفل، وعند االقتضاء حتديد أو السامح بمامرسة 

حق احلضانة أو حق الزيارة.
ل عند االقتضاء احلصول عىل املساعدة القضائية والقانونية وتشمل خدمات املحامي. ز( أن متنح أو تسهَّ

ح( أن تتخذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة واملالئمة بقصد ضامن إعادة الطفل ساملا.
الفصل الثالث: إعادة الطفل.

املادة الثامنة:
عي أن حقه يف احلضانة قد انتهك جيوز له -لكي يضمن إعادة الطفل- أن يبلغ السلطة املركزية  كل شخص يدَّ

ملحل اإلقامة املعتادة للطفل أو سلطة أي دولة أخرى متعاقدة، وينبغي أن يتضمن الطلب:
عي أنه نقل الطفل أو احتجزه. أ( التفاصيل املتعلقة بشخصية الطالب والطفل، والشخص الذي يدَّ

ب( تاريخ ميالد الطفل.
ج( األسباب التي يستند عليها الطالب يف طلب إعادة الطفل.

عي وجود الطفل لديه. د( كل املعلومات املمكنة املتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذي يدَّ
جيوز أن يكون الطلب مصحوبا أو مكمال ب�:

ٍق عليها من أي قرار يفيد يف هذا الشأن أو أي اتفاق له قوة القانون. - صورة طبق األصل مصدَّ
- شهادة أو إقرار مصدق عليه صادر من السلطة املختصة لدولة حمل اإلقامة املعتادة للطفل أو من أي شخص 

آخر ذي صفة بشأن النصوص الترشيعية عن حق احلضانة يف هذه الدولة.
- أيِّ مستند آخر خاصٍّ هبذا الشأن.

املادة التاسعة:
بواسطة  أو  بنفسها  الطفل  يوجد هبا  التي  للدولة  املركزية  اجلهة  تتخذ  إداري  أو  إجراء قضائي  أي  اختاذ  قبل 

غريها كل إجراء من شأنه ضامن تسليمه االختياري.
املادة العارشة:

جيب عىل اجلهات القضائية أو اإلدارية لكل دولة متعاقدة أن َتبتَّ عىل وجه الرسعة يف طلبات إعادة الطفل، 
وإذا مل تفِصل هذه اجلهات يف خالل ستة أسابيع من تاريخ تسلمها الطلب؛ فإنه يتعني عىل السلطة املركزية 

للدولة املطلوب منها أن خُتطِر الطالب والسلطة املركزية للدولة الطالبة مع إعطائها األسباب.
وال يقوم االلتزام املفروض عىل السلطة املركزية للدولة املطلوب منها بمقتىض هذه الفقرة إال عندما تكون هذه 

السلطة قد أخطرت بالطلب.
املادة احلادية عرشة:

عند انتهاك حق احلضانة يف حكم املادة 3 وعندما تكون مدة تقل عن ستة أشهر من وقت تقديم الطلب قد 
انقضت ابتداء من تاريخ انتهاك حق احلضانة، فإن السلطات القضائية أو اإلدارية للدولة التي يوجد هبا الطفل 
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تأمر بعودته الفورية.
الفقرة  يف  إليها  املشار  األشهر  الستة  فرتة  فإن  جمهولة  الطفل  إقامة  تكون  عندما  القضائية  السلطات  أن  غري 

السابقة تبدأ منذ اكتشاف الطفل دون أن جتاوز سنة ابتداء من انتهاء حق احلضانة.
املادة الثانية عرشة:

ورغم نصوص املادة السابقة فإن السلطات القضائية أو اإلدارية للدولة املطلوب منها ليست ملزمة بأن تأمر 
بإعادة الطفل إذا أثبت الشخص الذي نقل الطفل أنه:

أ( يف وقت انتهاك املدعي مل يكن الطالب يبارش فعال أو حيسن نية حق احلضانة عىل الطفل.
ب( أو أنه يوجد خطر جسيم يف حالة عودة الطفل ستعرضه للخطر اجلسامين أو النفيس، أو أن هذه احلضانة 
ستضعه يف مركز ال حُيتمل. وجيوز أيضا للسلطات القضائية أو اإلدارية أن ترفض عودة الطفل إذا الحظت أنه 

يعارض يف عودته، وأنه قد بلغ سنًّا ودرجة من النضج من املناسب أن ُيعَتدَّ فيها بوجهة نظره.
القضائية أو اإلدارية أن تأخذ يف احلسبان  املادة: يتعني عىل السلطات  إليها يف هذه  يف تقدير الظروف املشار 

املعلومات املقدمة من السلطة املركزية لدولة حمل اإلقامة املعتادة للطفل عن مركزه االجتامعي.
املادة الثالثة عرشة:

عند الفصل يف طلب إعادة الطفل فإن السلطات القضائية أو اإلدارية تأخذ يف احلسبان قانون دولة اإلقامة 
املعتادة قبل نقله كام هو منصوص عليه يف املادة 3.

املادة الرابعة عرشة:
جيوز للسلطات املركزية القضائية أو اإلدارية لدولة متعاقدة أن تطلب من سلطات دولة اإلقامة املعتادة للطفل 
أن تتخذ مجيع اخلطوات العملية للحصول عىل قرار أو شهادة قضائية تثبت أن الطفل قد ُنِقَل أو احُتِجز، وأن 

هذا النقل أو عدم إعادة الطفل كان أمرا غري مرشوع يف حكم املادة 3 من هذه االتفاقية.
املادة اخلامسة عرشة:

نصوص هذا الباب ال متنع سلطة اجلهات القضائية أو اإلدارية أن تأمر بإعادة الطفل بعد انتهاء املدة املشار 
إليها يف املادة 11.

املادة السادسة عرشة:
إن القرار اخلاص بإعادة الطفل ال يمس حق احلضانة.

الباب الرابع: حق الزيارة.
املادة السابعة عرشة:

جيوز تقديم طلب بتحديد أو محاية ممارسة حق الزيارة إىل السلطة املركزية إلحدى الدول املتعاقدة طبقا لنفس 
األوضاع اخلاصة بطلب إعادة الطفل.

وتلتزم السلطات املركزية التعاون املنصوص عليه يف املادة 7 لضامن املامرسة اهلادئة حلق الزيارة، وتوفري كل 
أن تعرتض  التي من شأهنا  العقبات  بقدر اإلمكان عىل  والتغلب  التي ختضع هلا ممارسة هذا احلق،  الرشوط 
مبارشة هذه احلقوق. وجيوز للسلطات املركزية مبارشة أو بواسطة السلطات املختصة يف دولتها أن تتخذ أو 

تساعد يف اختاذ إجراء قانوين بقصد حتديد أو محاية حق الزيارة والرشوط التي قد خيضع هلا ممارسة هذا احلق.
الباب اخلامس: أحكام عامة.

املادة الثامنة عرشة:
ال جيوز فرض أي كفالة أو وديعة حتت أي اسم عىل الشخص الذي يقيم عادة يف دولة متعاقدة كرشط أويل 

الختاذ إجراءات قضائية تدخل يف نطاق االتفاقية.
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املادة التاسعة عرشة:
ال ُيطَلب أي تصديق أو أي إجراء مماثل يف نطاق االتفاقية.

املادة العرشون:
كل طلب وكل إبالغ وأيضا كل املستندات موجهة إىل السلطة املركزية للدولة املطلوب فيها يف لغتها األصلية 

مصحوبة برتمجة يف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية هلذه الدولة.
فإذا تعذر ذلك فبرتمجة فرنسية أو إنجليزية.

غري أن للدولة املتعاقدة أن تعرتض عىل استعامل الفرنسية أو االنجليزية؛ عمال بالتحفظ املنصوص عليه يف 
املادة العارشة.

املادة احلادية والعرشون:
ملواطني الدولة املتعاقدة واألشخاص املقيمني عادة يف هذه الدولة احلق يف كل ما يتعلق بتطبيق االتفاقية يف 
املساعدة القضائية والقانونية يف مجيع الدول املتعاقدة األخرى كام لو أهنم من مواطني الدولة األخرى ويقيمون 

هبا عادة.
املادة الثانية والعرشون:

تتحمل كل سلطة مركزية نفقاهتا اخلاصة عند تطبيق االتفاقية، وال تفرض السلطة املركزية والسلطات اإلدارية 
األخرى للدولة املتعاقدة أي أعباء فيام يتعلق بالطلبات املقدمة طبقا هلذه االتفاقية.

ولكن جيوز:
أ( طلب سداد كل النفقات التي ال يغطيها نظام املساعدة القضائية والتي قد ترتتب عىل االستعانة باملحامني 

أو وكالء الدعاوى.
ب( طلب دفع النفقات املرتتبة عىل إعادة الطفل إىل وطنه.

املادة الثالثة والعرشون:
عندما يكون من الواضح عدم توافر الرشوط التي تقتضيها االتفاقية، وأن الطلب ال أساس له فإن السلطة 

املركزية ال تكون ملتزمة بقبول الطلب.
ويف هذه احلالة ختطر السلطة املركزية فورا الطالبة أو السلطة املركزية التي أبلغتها الطلب باعرتاضاهتا.

املادة الرابعة والعرشون:
لكل سلطة مركزية أن تطلب أن يكون الطلب مصحوبا بترصيح خيوهلا سلطة العمل باسم الطالب أو تعيني 

شخص أو مؤسسة هلام صالحية العمل باسمها.
املادة اخلامسة والعرشون:

الزيارة من أن خياطب مبارشة  انتهك حقه يف احلضانة أو  ال حُتول هذه االتفاقية دون تقديم الشخص الذي 
السلطات القضائية أو اإلدارية للدول املتعاقدة.

املادة السادسة والعرشون:
املستندات  كل  وأيضا  احلالية  االتفاقية  ألحكام  طبقا  املتعاقدة  للدول  املركزية  للسلطات  مقدم  طلب  كل 

واملعلومات التي قد ترفق أو تقدمها سلطة مركزية تكون مقبولة أمام حماكم الدول املتعاقدة.
املادة السابعة والعرشون:

بالنسبة إىل الدولة التي هلا يف مادة محاية األطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق يف وحدات إقليمية 
خمتلفة:

أ( كل إحالة إىل مكان اإلقامة املعتادة يف هذه الدولة تفرس عىل أنه حييل إىل اإلقامة املعتادة يف وحدة إقليمية من 
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اجلواب
نفيد أوال: أن اإلسالم نظم تربية الطفل منذ والدته وحدد الوالية عليه يف 

ثالث مراحل: 

يقوم  أن  عن  الطفل  فيها  يعجز  التي  الفرتة  يف  وهي  تربيته  والية  األوىل: 
بحاجاته التي تتوقف عليها حياته بنفسه وتسمى مرحلة احلضانة، ويعرفها الفقهاء 
بأهنا تربية الولد ذكرا كان أو أنثى والقيام عىل أمور طعامه ولباسه ونظافته وتعليمه 

وتطبيبه. 

هذه الدولة.
ب( كل إشارة إىل قانون دولة اإلقامة املعتادة تفرس عىل أن املقصود هبا هو قانون الوحدة اإلقليمية التي هبا 

إقامة الطفل املعتادة.
املادة الثامنة والعرشون:

فيام يتعلق بإحدى الدول املتعاقدة التي هلا يف مادة حضانة األطفال نظامان قانونيان أو أكثر واجبة التطبيق عىل 
فئات خمتلفة من األشخاص؛ فإن كل إشارة إىل قانون هذه الدولة يقصد هبا النظام القانوين الذي يعينه قانوهنا.

املادة التاسعة والعرشون:
ال تلتزم الدولة التي لوحداهتا اإلقليمية املختلفة قواعدها القانونية اخلاصة يف مادة حضانة األطفال- بتطبيق 

هذه االتفاقية عندما ال تكون الدولة ذات النظام القانوين املوحد غري ملتزمة بتطبيقها.
:v مادة

العالمات باالتفاقيات األخرى تقررها الدورة الرابعة عرشة.
:w مادة

التطبيق االنتقايل لالتفاقية تقرره الدورة الرابعة عرشة.
مادة )التحفظات مقبولة(.

:y مادة
ُتدَرج يف الرشوط النهائية:

جيوز للدولة املتعاقدة التي تشمل وحدتني أو أكثر من الوحدات اإلقليمية التي هلا قواعدها القانونية اخلاصة 
يف مادة حضانة األطفال عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم- أْن ترصح أنَّ االتفاقية 
احلالية ستمتد إىل كل هذه الوحدات اإلقليمية أو إىل واحدة أو أكثر من بينها، وجيوز هلا يف كل وقت تعديل 

هذا الترصيح بتقديم ترصيح جديد.
ُتبلَّغ هذه الترصحيات إىل وزارة خارجية مملكة هولندا، وتذكر رصاحة الوحدات اإلقليمية التي ينطبق عليها 

االتفاقية.
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وإحسان  والتأديب  احلفظ  ومهمتها  النفس  عىل  الوالية  الثانية:  املرحلة 
بأن يكون عضوا  الولد يف حياته وإكامل تعليمه  الذي يسلكه  الطريق  التوجيه إىل 

نافعا يف جمتمعه، يؤدي حقوق اهلل وحقوق العباد. 

وإدارهتا  الصغري  أموال  شؤون  لتدبري  املال  عىل  الوالية  الثالثة:  املرحلة 
وجعل  فيها،  الترصف  وحيسن  وأشده  رشده  يبلغ  حتى  مال  ذا  كان  إن  وتنميتها 
اإلسالم املرحلة األوىل من حق األم وواجبها أو من يليها من احلاضنات، وأناط 
املرحلتني األخريتني باألب أو من يقوم مقامه من العصبة يف عمود النسب األقوى، 
وجرى الترشيع املرصي يف نطاق أرجح األقوال يف فقه املذهب احلنفي حمددا أقىص 
للبنت إحدى عرشة سنة  قمرية وأقصاها  بتسع سنني  الصبيَّ  النساِء  سن حضانة 
قمرية -املادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929- ثم استبدلت هذه املادة باملادة 
ببلوغ  النساء  حضانة  حق  »ينتهي  ونصها:   1979 لسنة   44 رقم  القانون  يف   20
اثنتي عرشة سنة، وجيوز للقايض بعد  الصغري سن العارشة، وبلوغ الصغرية سن 
يد  يف  تتزوج  حتى  والصغرية  عرشة  اخلامسة  سن  حتى  الصغري  إبقاء  السن  هذه 
احلاضنة بدون أجر حضانة إذا تبني أن مصلحتهام تقتيض ذلك، ولكل من األبوين 
احلق يف رؤية الصغري أو الصغرية ولألجداد مثل ذلك عند عدم وجود األبوين، 
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القايض عىل أن تتم يف مكان ال يرض بالصغري 
أحكامها  قد جرت  اإلسالمية  الرشيعة  وكانت  ذلك  كان  ملا  نفسيا«.  الصغرية  أو 
عىل توفري االستقرار واألمان للطفل ببقائه يف يد صاحب احلق الرشعي يف حضانته 
ومنع نقله من مكانه إىل غري حمل إقامة احلاضن إال بموافقته أو بانتهاء مدة احلضانة 
املقررة يف القانون إىل مرحلة أخرى من املراحل سالفة الذكر، وكان مرشوع االتفاقية 

املعروض هيدف إىل ذلك يف اجلملة يكون مقبوال رشعا بالتحفظات التالية: 

أنه ال جيوز لألم وهي حاضنة لطفلها أن تسافر به إىل مكان يبعد عن حمل 
اليوم  ذات  يف  مقره  إىل  العودة  ثم  ورؤيته  زيارته  من  يمكنه  ال  بعدا  األب  إقامة 
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بوسائل السفر املعتادة ملثله، فإن فعلت سقط حقها يف احلضانة ومنعت جربا من 
بالنسبة لألب يمنع جربا من أخذ  الشأن  أبيه، وكذلك  به دون موافقة من  السفر 
الولد الذكر أو األنثى وإخراجه من حمل إقامة احلاضنة القائم فعال وصاحبة احلق 

يف حضانته بغري رضاها وموافقتها. 

ثانيا: عن املادة الرابعة من املرشوع إن للتسمية يف اللغة العربية والرشيعة 
معامل تنتهي إليها، فلفظ طفل يطلق عىل املذكر وعىل املؤنث ويبقى هذا االسم للولد 
ذكرا أو أنثى حتى يميز، ثم يقال له بعد ذلك صبي إن كان ذكرا، وصبية إن كانت 
أنثى، وعند الفقهاء: الولد طفل ما مل يراهق احللم أي ما مل يبلغ بالعالمات الطبيعية 
لألنثى،  واحلبل  واحليض  للذكر،  واإلحبال  االحتالم  وهو  جسده  هبا  يتغري  التي 
وقد يكون البلوغ هبذه العالمات الرشعية قبيل سن العارشة أو بعدها للبنت ويف 
الثانية عرشة أو بعدها للصبي، ومجهرة الفقهاء عىل أنه إذا مل تظهر تلك العالمات 
والتغريات اجلسدية عىل الصبي أو الصبية حتى بلغ أو بلغت سن اخلامسة عرشة 
الرشعية وصار  التكاليف  نطاق  بالسن ودخل هبذا يف  بالغا  القمرية كان  بالسنني 
مسؤوال عن فروض ربه وواجبات دينه وجمتمعه. وعىل هذا جرى نص املادة 20 
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يف إهناء حضانة الصبي ببلوغه سن اخلامسة عرشة من 
العمر حيث ترتفع يد والديه عن إجباره عىل اإلقامة مع أي منهام وإن كانت والية 
أبيه عىل نفسه نظرا ورعاية ونصحا وتوجيها ال ترتفع إال بظهور رشده، ولألب 
إجباره عىل اإلقامة معه بحكم قضائي إذا انحرف، ملا كان ذلك كان نص هذه املادة 
حني ارتفع بالسن التي تنتهي هبا الطفولة إىل 16 سنة خمالفة للنصوص الرشعية، 
وبام  املتقدم،  النحو  عىل  للبلوغ  الرشعي  باملعيار  النص  هذا  عىل  التحفظ  وأقرتح 
أن  أثبت  بلده متى  السفر إىل خارج  يعطي لألب حق االعرتاض ومنع ولده من 
الولد يف حاجة لرعايته بسبب انحرافه؛ عمال بقواعد الوالية الرشعية لألب عىل 

أوالده ال سيام إذا كان مسلام واألم غري مسلمة. 
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ثالثا: عن املادة الثانية عرشة أقرتح التحفظ عليها بام ييل: 

القانون املرصي أخذا  إنه ليس للمحضون يف مدة احلضانة رأي؛ ألن  أ- 
بالفقه احلنفي والفقه املالكي يف التعديل األخري بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد 
أناط تقدير املصلحة بالقايض عند اختالف األبوين مع أهيام يقيم الولد بعد انتهاء 
القانون، وقايض  هذا  املادة 20 من  مبني يف نص  ما هو  له عىل  األم  سن حضانة 
املوضوع -وهو يطبق هذا القانون- عليه أن يتعرف املصلحة بكل الطرق املمكنة 
عىل أن تكون مصلحة مرشوعة يف اإلسالم يراعى يف تقديرها نشأة الولد حمفوظا يف 

عقيدته ودينه وأخالق اإلسالم. 

أنه  من  املرشوع  من   13 املادة  به  نوهت  ما  السابق  التحفظ  يرفع  ال  ب- 
يؤخذ يف احلساب عند الفصل يف طلب إعادة الطفل قانون دولة اإلقامة املعتادة قبل 
نقله كام هو منصوص يف املادة 3؛ إذ االقرتاح املطروح يف هذا التحفظ هو النص 
عىل وجوب االلتزام بالقانون املرصي تطبيقا للرشيعة اإلسالمية التي حتيط األوالد 

بالرعاية واحلفظ لينشؤوا عىل الدين واخللق القويم. 

تبعا  احلضانة  شأن  يف  املرصي  القانون  عنه  عرب  ما  هو  الزيارة  حق  رابعا: 
ألقوال فقهاء اإلسالم بحق الرؤية، وهو وارد يف املادة 20 سالفة الذكر، وتكملة 
ملا جاء هبا وفقا لنصوص فقه املذهب احلنفي عمال باملادة 280 من الئحة املحاكم 
الرشعية فإن من بيده الطفل ال يكلف نقله إىل الطرف اآلخر لرياه، بل عليه فقط 
الفعيل  إقامة احلاضن  الرؤية سواء بعدت املسافة أو قربت بني حمل  أال يمنعه من 
وبني حمل إقامة الطرف اآلخر الراغب يف الرؤية، وهذا ال يمنع من اتفاقهام عىل غري 
ذلك، ولكن ال يقىض بنقل املحضون إىل غري حمل إقامة احلاضن بدون موافقته؛ ألنه 
صاحب حق قائم دائم فعال، أما الزيارة أو الرؤية فأمر طارئ موقوت، ومن ثم 
كان عىل طالبها عبء االنتقال ما مل يرض صاحب اليد عىل الولد؛ ألن هذا احلكم 
مقرر لصاحله جيوز له النزول عنه، وهذا ما مل يكن يف االنتقال إرضار باملحضون 
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النقل أو الزيارة؛ ألن املناط هو رعاية  فإنه عندئذ جيب عىل القايض رفض طلب 
مصلحة الولد، والقايض هو القيم عليها، هذا وإن كانت املادة 28 من التقنني املدين 
إذا كانت هذه األحكام خمالفة  أجنبي  قانون  تطبيق أحكام  أنه ال جيوز  تنص عىل 
للنظام العام أو لآلداب يف مرص إال أين أقرتح مع هذا التحفظ رصاحة بعدم جواز 
تطبيق أحكام قانون أجنبي ختالف الرشيعة اإلسالمية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م��س��لم
ل���م��س��لم �ل��ل

� ��ة� ا
�ن��ة عن �ا �����من

املبـــــادئ
1- أم الصغ�ري أح�ق بحضانته ما دام يف م�دة احلضانة واختالف الدين ال يؤثر عىل 

حقها يف ذلك.
2- املنصوص عليه رشعا أن الذمية -هيودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو جموسية- 

أحق بحضانة ولدها املسلم ما مل يعقل األديان أو خيشى عليه أن يألف الكفر.
3- إذا خي�ف ع�ىل املحض�ون أن يأل�ف الكف�ر انتزع من أم�ه الذمي�ة وإن مل يعقل 

األديان.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب برقم 144 سنة 1982املتضمن السؤال عن حكم الرشع 
باجلنسية  ومتجنس  أبوها مسلم مرصي  العمر سنتان  من  عندها  يف حضانة طفلة 
األمريكية وأمها مسيحية أمريكية بعد أن اتفق الطرفان عىل تصفية أعامهلام يف أمريكا 
واإلقامة يف مرص، وأعدا املسكن املناسب، ولكن الزوجة رفضت اإلقامة يف مرص، 
فمن هو أحق بحضانتها أمها َأْم جدهتا ألبيها؟ وجاء يف الطلب أن عقد الزواج قد 

تم يف مرص.

اجلواب
من  أمه  أنثى  أو  كان  ذكرا  احلضانة  مدة  يف  دام  ما  الولد  بحضانة  األحق 
النسب ال من الرضاع؛ ألهنا أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به؛ لذلك تراها تسهر 
لسهره، وجتزع ملرضه؛ وذلك بمقتىض الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها، واختالف 

* فتوى رقم: 54 سجل: 117 بتاريخ: 30/ 8/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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الدين ال يؤثر عىل حق احلاضنة؛ ألن مبنى احلضانة عىل الشفقة الطبيعية وهي ال 
أو  أو مسيحية  الذمية هيودية كانت  أن  فاملنصوص عليه  الدين،  باختالف  ختتلف 
يألف  أن  عليه  أو خيشى  األديان  يعقل  مل  ما  املسلم  بولدها  أحق  أو جموسية  وثنية 
الكفر ولو مل يعقل األديان، ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع منها وإن 
مل يعقل األديان، ويف النقاية: »لو خيف عىل الولد أن تغذيه أمه الذمية باخلمر أو 
بلحم اخلنزير ضم إىل أناس من املسلمني«، وظاهر أنه ينزع منها بحكم القايض، 
فاحلاصل أن احلاضنة الذمية -غري املسلمة- أحق بولدها املسلم ما مل يعقل األديان 
ومل خيف عليه أن يألف عقائد وعادات غري املسلمني، فإن خيش عليه ما ذكر مل يكن 
لرأي  األمر يف حفظه مفوضا  إياه، وكان  املسلمة حق يف حضانتها  للحاضنة غري 
الولد  إياه يشء مما ذكر؛ ألن  القايض ما مل توجد حاضنة ال يرتتب عىل حضانتها 
خلقه  يف  وال  دينه  يف  وال  يف شخصه  ال  منه  عليه  خيشى  ال  من  حيضنه  إنام  املسلم 
وسلوكه، ويف واقعة السؤال يكون احلق يف حضانة الصغرية ألمها املذكورة ما مل 
خيش عىل تلك الصغرية أن تألف عقائد وعادات غري املسلمني، فإن خيف عليها 
ذلك انتقل احلق يف حضانتها إىل جدهتا ألبيها. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ن��ة �ا ل �ع��ن �م��س�ك��ن �����من رن ��ة�ن�ا

املبـــــادئ
1- املنص�وص علي�ه رشعا أن عىل األب أن يوجد مس�كنا حلاضنة ولده إن مل يكن 

هلا مسكن.
2- إن مل يتيرس لألب إجياد املسكن عليه أن يدفع للحاضنة أجره.

3- جيوز للحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغري ومسكن حضانة الصغري دون مقابل 
وأن تتصالح عليه نظري عوض.

4- النفقة إذا أطلقت فهي تشمل الطعام والكسوة واملسكن.

الســـــؤال
السائل  ابنة  أن  املتضمن  برقم 197 سنة 1982  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
طلقت من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى عىل اإلبراء من مؤخر صداقها ونفقة 
عدهتا، وقبل توثيق إشهاد الطالق استوقعوها عىل تنازل عن مسكن الزوجية مقابل 
تسلمها تسعة آالف جنيه، وأن ابنته هذه حتتضن طفال من مطلقها مل يتجاوز الرابعة 
نظري  احلضانة  مسكن  عن  تنازهلا  كان  إذا  عام  اإلفادة  السائل  وطلب  عمره.  من 

تسلمها مبلغ التسعة آالف جنيه يعترب تنازال صحيحا يرتتب عليه آثاره أو ال.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن من هلا إمساك الولد وليس هلا مسكن مع الولد، 
يكون عىل األب سكناها وسكنى الولد، وظاهر ذلك أن السكنى واجبة لكل من 
فالوجوب  قائمة  احلاجة  دامت  وما  الرضر،  ورفع  للحاجة  واملحضون  احلاضنة 
* فتوى رقم: 59 سجل: 117 بتاريخ: 13/ 9/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 

محزة.
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مستمر، واألصل يف ذلك إعداد املسكن ممن وجب عليه السكنى، وإذا مل يتحقق 
هذا األصل فإنه يصار إىل َخَلفه وهو فرض أجرة املسكن، وإذ ذاك تكون احلاضنة 
كأهنا نائبة عن األب يف إعداد املسكن بتلك األجرة، ويكون انتفاعها مع املحضون 
عىل سبيل الشيوع، كام أنه ال خالف بني فقهاء املذهب عىل أن النفقة إذا أطلقت فهي 
تشمل الطعام والكسوة واملسكن، ولذلك كانت النفقة واملسكن توأمني ال ينفك 
للحاضنة  أنه جيوز  املقرر رشعا  نفقته، ومن  من  املسكن  اآلخر؛ ألن  أحدمها عن 
أن تقبض نفقة املحضون وأن تصالح عليها وأن تتنازل عنها، وتلزم باإلنفاق عىل 
الصغري من ماهلا، وملا كان املسكن من النفقة كام ذكرنا فإنه جيوز للحاضنة أن تتنازل 
عن نفقة الصغري ومسكن الصغري دون مقابل، وأن تتصالح عليه نظري عوض، ملا 
بالطلب أهنا تصاحلت مع مطلقها وتنازلت عن  الثابت كام جاء  كان ذلك، وكان 
مسكن الزوجية الذي حتضن فيه صغريها مقابل تسلمها مبلغ تسعة آالف جنيه، 
فإن هذا التنازل منها يعترب تنازال صحيحا ترتتب عليه آثاره، وعليها أن تقوم نيابة 
عن األب بإعداد مسكن هبذا املبلغ حتضن فيه الصغري؛ ملا سبق أن قررناه من أنه 
فأوىل  الصغري ومسكن حضانته دون عوض،  نفقة  تتنازل عن  أن  للحاضنة  جيوز 
إذا كان هذا التنازل بعوض. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. وأنه ال حيق هلذه 
الزوجية؛ ألهنا تصاحلت عليه وتنازلت عنه نظري عوض  املطالبة بمسكن  املطلقة 
حقها.  خالص  ألنه  املسكن؛  هذا  عن  والتنازل  التصالح  يملك  ممن  وهي  قبضته 

واهلل أعلم.

J
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و�ن
�ل���س��������من  �ن�ا

��ن��ة ��من �ك�ح�ا ل ا ��ن�ة�هة�ا ا

املبـــــادئ
1 - احلضان�ة ه�ي التزام الطف�ل لرتبيته ورعايته والقيام بحفظه وإصالحه يف س�ن 

معينة.
2 - تنته�ي حضان�ة النس�اء للصغري ببلوغه س�ن العارشة وللصغرية ببلوغها س�ن 
الثانية عرشة وجيوز إبقاء الصغري يف يد احلاضنة حتى سن اخلامسة عرشة والصغرية 

حتى تتزوج إذا كانت مصلحتها تقتيض ذلك.
3 - نص يف القانون 44 لسنة 1979 املعدل بالقانون 100 لسنة 1985 »عىل إهناء 
حضانة النس�اء للصغري ببلوغه س�ن الع�ارشة، وحضانتهن للصغرية ببلوغها س�ن 
الثاني�ة عرشة، ثم أجاز للقايض -بعد هذه الس�ن إبقاء الصغري يف يد احلاضنة حتى 

سن اخلامسة عرشة والصغرية حتى تتزوج«.
4 - وج�ود الول�د ذكرا كان أو أنثى يف يد احلاضنة ال يغل يد والده عنه وال حيد من 

واليته الرشعية عليه.
5 - احلاضن�ة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها ألبيه قائمة فمكان احلضانة هو 

البلد الذي تقيم فيه مع زوجها وكذا إذا كانت يف العدة من طالق رجعي أو بائن.
6 - إذا طلقت احلاضنة من زوجها وانقضت عدهتا وأرادت أن تتحول بالصغري إىل 

بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه كان هلا احلق يف ذلك وليس له منعها.
7 - لي�س للمطلق�ة احلاضن�ة أن تنتقل بالولد إىل بلد بعيد ع�ن البلد الذي يقيم فيه 
أبوه بعدا ال يس�تطيع أن يس�افر إليه لرياه ثم يعود إىل مقره قبل الليل إذا مل يكن هذا 
البلد موطنا ألهلها ومل يكن الزواج قد تم فيه، أو كان موطنا ألهلها ومل يكن الزواج 

قد تم فيه، أو كان الزواج قد تم فيه ومل يكن موطنا ألهلها.

* فتوى رقم: 94 سجل: 120 بتاريخ: 25/ 3/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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8 - االنتقال باملحضون من مرص إىل قرية ولو قريبة ال متلكه احلاضنة خمافة أن ينشأ 
الولد عىل ما عليه أهل القرى من جهل وجفاء.

الســـــؤال
قد اطلعنا عىل الطلب املقدم من األستاذ/ م. س. أ. املحامي املقيد برقم 13 
سنة 1985 املتضمن أن موكله السيد/ م. ج. ع. قد أنجب من مطلقته السيدة/ 
مواليد  من  والثانية   ،1964  /5  /10 مواليد  من  األوىل  بنات  ثالث  س.  ع.  م. 
2/ 1/ 1968، والثالثة من مواليد 9/ 5/ 1972 وأن مطلقته هذه قد حصلت 
العودة  وتنوي  هناك،  إىل  فعال  وسافرت  األمريكية  املتحدة  للواليات  هجرة  عىل 
الذي  األمر  هناك،  هبن  واإلقامة  أمريكا  إىل  معها  هلن  احلاضنة  بناته  الستصحاب 
بيان  الالزمة. وطلب  الرعاية  يرتتب عليه حرمان والدهن من رؤيتهن ورعايتهن 

حكم الرشع يف ذلك.

اجلواب
احلضانة رشعا: هي التزام الطفل لرتبيته ورعايته، والقيام بحفظه وإصالحه 
يف سن معينة، )ممن( له احلق يف حضانته. واألصل يف احلضانة أن تكون للنساء؛ ألن 
وأوىل  عليه.  شفقة  وأعظم  يلزمه  بام  وأعرف  الطفل  تربية  عىل  وأصرب  أقدر  املرأة 
متى  ال،  أم  قائمة  ألبيه  زوجيتها  أكانت  سواء  النسبية  أمه  الطفل  بحضانة  النساء 
توافرت الرشوط الالزمة حلضانته. وتنتهي هذه احلضانة بالنظر إىل الغالم ببلوغه 
ويلبس  وحده  يأكل  بأن  وذلك  االستقالل،  بعض  نفسه  بخدمة  فيه  يستقل  حدا 
وحده وينظف نفسه وحده. وقدر اخلصاف -من فقهاء احلنفية- ذلك بسبع سنني، 
املراهقة،  سن  ببلوغها  فتنتهي  البنت  إىل  بالنسبة  أما  سنني.  بتسع  بعضهم  وقدره 
وقدر ذلك بتسع سنني، وقيل إحدى عرشة سنة. وقد راعى قانون املحاكم الرشعية 
أدنى والتسع حدا أعىل  السبع حدا  التقديرين، فجعل  رقم 25 لسنة 1929 كال 



- 237 -

بالنسبة  أعىل  حدا  عرشة  واإلحدى  أدنى  حدا  التسع  جعل  كام  للغالم،  بالنسبة 
للبنت، وللقايض أن حيكم يف ذلك بام يراه مصلحة للصغري أو الصغرية. ثم استبدل 
هذا بالقانون رقم 44 لسنة 1979، فقد جاء يف املذكرة اإليضاحية هلذا القانون أن 
انتهاء حق النساء يف احلضانة للصغري إذا بلغ سن السابعة  العمل كان جاريا عىل 
وجيوز للقايض أن يأذن ببقائه يف يد احلاضنة إذا رأى مصلحة يف ذلك إىل التاسعة، 
وأن تنتهي حضانة الصغرية ببلوغها التاسعة إال إذا رأى القايض مصلحتها يف البقاء 
يف يد احلاضنة فله إبقاؤها حتى احلادية عرشة، وإنه بتتبع املنازعات الدائرة يف شأن 
األمان  هلم  يتوفر  حتى  استقرارهم  عىل  العمل  تقتيض  املصلحة  أن  تبني  الصغار 
ببلوغه  للصغري  النساء  حضانة  إهناء  املرشوع  ارتأى  هذا  أجل  ومن  واالطمئنان. 
سن العارشة وحضانتهن للصغرية ببلوغها سن الثانية عرشة ثم أجاز للقايض بعد 
هذه السن إبقاء الصغري يف يد احلاضنة حتى سن اخلامسة عرشة، والصغرية حتى 
تتزوج أخذا بمذهب اإلمام مالك يف هذا املوضوع...، وإن وجود الولد ذكرا كان 
بعدها  أو  الثانية عرشة  أو  العارشة  بلوغهام سن  يد احلاضنة سواء قبل  أنثى يف  أو 
ال يغل يد والدمها عنهام وال حيد من واليته الرشعية عليهام يف أن مراعاة أحواهلام 
وتدبري أمورمها وواليته عليهام كاملة، وإنام يد احلاضنة للحفظ والرتبية. ثم نص 
املرشوع عىل حق كل من األبوين يف رؤية الصغري أو الصغرية، وأن ذلك من باب 
رَۡحاِم 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
}َوأ تعاىل:  قوله  يف  هبا  وتعاىل  اهلل سبحانه  أمر  التي  األرحام  صلة 

ِ{ ]األنفال: 75[. هذا: وقد نص الفقهاء عىل  ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ
َ
َبۡعُضُهۡم أ

أن احلاضنة إذا كانت أما للطفل وكانت زوجيتها ألبيه قائمة فمكان احلضانة هو 
البلد الذي تقيم فيه مع زوجها. وإذا فليس هلا السفر بالولد إىل أي بلد ولو كان 
قريبا، فإن للزوج بحكم الزوجية منعها من اخلروج من املنزل إذا مل يكن معها ولد، 
فأوىل أن يمنعها من السفر بالولد إىل بلد آخر، وكذلك ليس هلا السفر بالولد إذا 
كانت يف العدة من طالق رجعي أو بائن. فأما إذا كانت عدهتا قد انقضت وأرادت 
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أن تتحول بالولد إىل بلد أهلها، وكان أبوه قد تزوجها فيه، فلها أن تنتقل بالولد 
إليه. وسواء أكان البلد املنقول إليه قريبا أو بعيدا، وسواء أكان البلدان املنقول منه 
واملنقول إليه مرصين أم قريتني أم أحدمها مرصا واآلخر قرية، ففي هذه األحوال 
جيوز هلا االنتقال بالولد متى توافر األمران املشار إليهام آنفا؛ أن يكون البلد موطن 
أو ختلف أحدمها  األمران مجيعا  فإذا ختلف  فيه.  تم  قد  الزواج  يكون  أهلها، وأن 
فليس هلا أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا عن البلد الذي يقيم فيه أبوه بعدا ال 
يستطيع أن يسافر إليه لرياه ثم يعود إىل مقره قبل الليل. وكذلك ال متلك االنتقال 
به من مرص إىل قرية ولو كانت قريبة خمافة أن ينشأ الولد عىل ما عليه أهل القرى 
من جهل وجفوة، أما إذا أرادت االنتقال من مرص إىل مرص أو من قرية إىل مرص، 
فإنه جيوز هلا ذلك -ابن عابدين  الثالث  البلدان متقاربني يف هذه احلاالت  وكان 
جزء 2 صفحة 993 وما بعدها، وفتح القدير جزء 3 صفحة 319 وما بعدها- ويف 
اجلزء السادس من كتاب املبسوط للرسخيس صفحة 169 وما بعدها ما نصه: »إذا 
أرادت املرأة أن خترج بولدها من مرص إىل مرص فإن كان النكاح بينهام قائام فليس هلا 
أن خترج إال بإذنه مع الولد وبغري الولد، فإن وقعت الفرقة بينهام وانقضت عدهتا 
فإن كان أصل النكاح يف املرص الذي هي فيه فليس هلا أن خترج بولدها إىل مرص آخر 
ملا فيه من اإلرضار بالزوج بقطع ولده عنه إال أن يكون بني املرصيني قرب، بحيث 
لو خرج الزوج ملطالعة الولد أمكنه الرجوع إىل منزله قبل الليل، فحينئذ يكون هذا 
بمنزلة حمال خمتلفة يف مرص، وهلا أن تتحول من حملة إىل حملة وإن كان تزوجها يف 
ذلك املرص الذي تريد الرجوع إليه ونقلها إىل هذا املرص.فإن كانت من أهل هذا 
املرص فلها أن خترج بولدها إليه... وإن مل تكن من أهل ذلك املرص الذي تزوجها 
فيه فإن أرادت أن خترج بولدها إىل مرصها مل يكن هلا ذلك؛ ألن أصل العقد ما كان 
يف مرصها، واختيارها القرية مل يكن بسبب النكاح، فال يكون هلا أن ترجع بولدها 
إىل مرصها، ولكن يقال هلا: اتركي الولد واذهبي حيث شئت، وكذلك إذا أرادت 
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اخلروج إىل مرص آخر؛ ألهنا يف ذلك املرص غريبة كام هنا فال تقصد باخلروج إليه 
دفع وحشة الغربة إنام تقصد قطع الولد عن أبيه... إلخ« اه�. فقوله يف هذا النص: 
املقام  عىل  جربها  عدم  يف  رصيح  شئت«،  حيث  واذهبي  الولد  »اتركي  هلا:  يقال 
بمكان احلضانة ما دامت مطلقة وانقضت عدهتا منه، ورصيح أيضا يف منعها من 
إىل هذه  باالنتقال  معها. ومفاد ذلك سقوط حقها يف احلضانة  الولد  استصحاب 
ألن  عظيام؛  تفاوتا  وأمريكا  مرص  بني  أن  الفقهاء  عبارات  وظاهر  هذا:  املواضع. 
الظاهر أن الفقهاء يريدون أن يمكن الوالد من مطالعة ولده، ويرعاه دائام الرعاية 
الالزمة ال حيول بينه وبني ذلك حائال من سفر طويل أو نفقات باهظة. فهذا رضر 
ُۥ بَِوَلِهِۦ{  ةُۢ بَِوَلَِها َوَل َمۡولُودٞ لَّ منهي عنه بعموم قوله تعاىل: }َل تَُضٓارَّ َوِٰلَ
]البقرة: 233[. ويف اجلزء الثاين من ابن عابدين صفحة 994: »متى كان الولد عند 

أحد األبوين ال يمنع اآلخر عن النظر إليه وعن تعهده. وال خيفى أن السفر أعظم 
مانع. » اه�. وبناء عىل ما تقدم فقها وقانونا فإنه ليس للحاضنة يف واقعة السؤال 
ملا يرتتب عليه من حرمان األب رؤيتهن وتعهدهن  أمريكا  بالصغار إىل  االنتقال 
السن. ولألب احلق يف منعها من استصحاهبن ونزعهن من  خاصة وهن يف هذه 
يدها إذا ما انتقلت هبن إىل تلك البلد حتى تعود إال إذا كان وطنها وعقد عليها فيه. 

وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ورد به. واهلل أعلم.

J
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�ن
�ل�ع���م��ة �ل�لاأ �ن��ة �م��ن ا �ا �ك�����من ىة ا

و�ى ��ن
أ
��ة�هة��ة ا

�هة �ل��سش �ل�ع���م��ة ا ا

املبـــــادئ
1- إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العمة ألب فاحلضانة للعمة الشقيقة متى توفرت 

رشوط احلضانة فيها.
الســـــؤال

سئل يف رجل تويف عن: بنت تبلغ من العمر سبع سنني وستة أشهر تقريبا، 
أبيها فقط، أحدمها رشيد وهو األكرب،  ابنني مها أخوان للبنت املذكورة من  وعن 
األم،  جهة  من  أقارب  وال  أم  هلا  ليس  البنت  وهذه  عليه،  حمجور  معتوه  واآلخر 
وليس هلا من جهة األب إال األخوان املذكوران، وعمتان إحدامها شقيقة وخالية 
املذكورة، فمن  للبنت  من األزواج، واألخرى ألب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم 
األحق بحضانة البنت املذكورة من املذكورين؟ وإىل متى تستمر احلضانة؟ وبعدها 

من الذي يضمها إليه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
لعمتها  تكون  املذكورة  البنت  فحضانة  بالسؤال  ذكر  ما  احلال  كان  إذا 
الشقيقة املذكورة حيث كانت أهال لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل هلا تسع 
سنني)1)، ومتى انتهت هذه املدة تدفع لألقرب من العصبات بحيث ال يكون غري 

حمرم، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 108 سجل: 1 بتاريخ: 27/ 9/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
)1( صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص يف املادة 20 منه عىل ما يأيت: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ 
الصغري سن العارشة وبلوغ الصغرية سن اثنتي عرشة سنة وجيوز للقايض بعد هذه السن إبقاء الصغري حتى 
تقتيض  أن مصلحتهام  تبني  إذا  بدون أجر حضانة  احلاضنة  يد  تتزوج يف  اخلامسة عرشة والصغرية حتى  سن 

ذلك.
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�ن��ة �ا وط �����من
��س�هة

املبـــــادئ
1- زواج احلاضن�ة بأجنبي عن الصغري مس�قط حلقها يف احلضانة وتنتقل بعد ذلك 

إىل صاحب احلق فيها من النساء متى كانت صاحلة هلا وقادرة عليها.
2- لي�س لغ�ري األم من احلاضنات نقل الصغري من بل�د األب إىل بلد أخرى بدون 

إذنه إذا تفاوتت البلدتان.

الســـــؤال
سئل بإفادة من مديرية املنيا مؤرخة يف 28 نوفمرب سنة 1896 نمرة 6635، 
مضموهنا: أنه ملا حترر إىل فابريقة املنيا بحجز اجلزء اجلائز حجزه من استحقاق م. 
نمرة  فضيلتكم  من  ورد  ما  عىل  بناء  لولده  املقررة  للنفقة  وفاء  التلغرافجي؛  ص. 
116 فتاوى، وردت مكاتبتها نمرة 226 عىل عريضة تقدمت منه يترضر هبا من 
سداد النفقة ما دامت حضانة والدته سقطت بمجرد زواجها بغريه، وغري ذلك مما 
أوضحه بالعريضة، والتمس عرض املسألة عىل فضيلتكم، وبناء عليه قد حترر هذا، 
وطيه الورق عدد 16، للنظر وورود اإلفادة بام يتبع، ومضمون ما أوضحه بالعريضة 
املذكورة: أن مطلقته حصل العقد عليها لرجل آخر بعد وفاء العدة، فلمن تكون 
احلضانة بعدها إذا كانت والدته عىل قيد احلياة؟ وهل للحاضنة دون األم التغيب 
بولده بدون إذن أبيه أم ال؟ وأنه بعد توضيح ذلك هلذا الطرف وإعطاء اجلواب عن 
ذلك يكون العمل بمقتضاه؛ ألنه ال يمكنه اإلقرار عىل حجز يشء من ماهيته إال 

بعد ذلك.

* فتوى رقم: 121 سجل: 1 بتاريخ: 2/ 12/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
الذي يقتضيه احلكم الرشعي فيام وردت بشأنه هذه اإلفادة أنه إذا تزوجت 
األم احلاضنة أجنبيا من الصغري يسقط حقها يف احلضانة، وتكون احلضانة بعدها 
ألمها وإن علت حيث كانت صاحلة للحضانة، قادرة عليها، مل يقم هبا مانع، ثم ألم 
بلدة أخرى  بلد األب إىل  نقله من  األب كذلك، وليس لغري األم من احلاضنات 
بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت الَبَلدان. واهلل أعلم. طيه ورقه عدد 16، واملسألة 

مذكورة يف املهدية صحيفة 352.

J
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��م�ه�ا
أ
�مة��ة ا

و��ن
��ة��ة �ة

�ن��ة �م�عن �ا �����من

املبـــــادئ
1- حضانة البنت تكون خلالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت.

2- ال حق للخالة املتزوجة بأجنبي عن البنت املذكورة ولو طلبت حضانتها جمانا.

الســـــؤال
سئل يف ابنة صغرية ال يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت 
هلا ماال هو حتت يد أبيها، وللبنت املذكورة خالتان شقيقتان إحدامها بالغة متزوجة 
بأجنبي من البنت املذكورة، والثانية بكر بالغة خالية عن الزواج، ساكنة مع أبيها 
وطلبت  جمانا،  حتضنها  أن  املتزوجة  خالتها  طلبت  وقد  املذكورة،  الصغرية  جد 
خالتها الثانية اخلالية عن األزواج أن حتضنها بأجر من ماهلا، وليس هناك من النساء 
من يقدم يف احلضانة عليهام، فهل واحلال ما ذكر تكون حضانة الصغرية املذكورة 
خلالتها البكر اخلالية عن األزواج، وإن طلبت أجر املثل عىل ذلك، أو تكون خلالتها 

املتزوجة بأجنبي منها املتربعة باحلضانة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
خلالتها  املذكورة  الصغرية  حضانة  تكون  بالسؤال  ذكر  ما  احلال  كان  متى 
البكر اخلالية عن األزواج حيث كانت صاحلة قادرة عىل حضانتها وتربيتها، وإن 
حضانتها  يف  منها  بأجنبي  املتزوجة  خلالتها  حق  وال  ذلك،  عىل  املثل  أجر  طلبت 

املذكورة، وإن كانت متربعة هبا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 206 سجل: 1 بتاريخ: 16/ 1/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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�ن��ة �ا �ك�����من وط ���ة ا
��س�هة

املبـــــادئ
1- يسقط احلق يف احلضانة بمجرد نكاح احلاضنة غري حمرم للصغري سواء دخل هبا 

أم ال.
2- تعود احلضانة إىل احلاضنة بالفرقة البائنة لزواجها املانع هلا من احلضانة.

3- ال يبط�ل ف�رض أجر احلاضن�ة بعد زوال املانع بل يس�تمر وال حيتاج إىل جتديده 
بعد الطالق البائن.

4- نفقة الصغري تستمر عىل الويل بعد عودة املحضون إىل حاضنته.

الســـــؤال
 ،1316 سنة  حمرم   25 يف  مؤرخة  أسيوط  مديرية  وكيل  من  بإفادة  سئل 
مضموهنا: األوراق اخلاصة بتحصيل النفقة وأجرة احلضانة والسكن املستحقة عىل 
للمديرية  الواردة  س.،  ق.  م.  ص.  مطلقته  من  القارص  البنه  أسيوط  من  س.  م. 
مفتي  فتوى  فيها  بام   ،6 عدد  هذا  مع  مرسلة   ،414 نمرة  البندر  مأمورية  بمكاتبة 
 10 يف  املؤرخة  املذكورة  الفتوى  وصورة  يتبع،  بام  واإلفادة  للنظر  املديرية  أفندي 
حمرم سنة 1316 نمرة 5 سائرة، املحررة من املفتي املذكور ملأمور البندر املذكور: 
علمت إفادة حرضتكم الواردة للمحكمة رقم 28 مايو سنة 1898، املرغوب هبا 
املقررة عىل  الوجه الرشعي يف أجرة احلضانة واملسكن والنفقة  يقتضيه  اإلفادة عام 
من يدعى م. س. البنه حممد ثابت القارص من مطلقته ص. م. س. احلاضنة البن 
البائن  الطالق  بمجرد  تعود  احلضانة  أجرة  أن  به  نفيد حرضتكم  والذي  املذكور، 
بدون حاجة إىل تقدير جديد قياسا عىل أجرة الرضاع، ففي رسالة اإلبانة عن أخذ 

* فتوى رقم: 234 سجل: 1 بتاريخ: 3/ 7/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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األجرة عىل احلضانة للعالمة ابن عابدين ما نصه: ومل أر أيضا ما إذا جعل القايض 
هلا -أي لألم- أجرة احلضانة من مال اليتيم، وأقر الويص بدفعها لألم، فتزوجت، 
يتعرض  مل  حيث  ال؟  أم  القايض  فرض  يبطل  هل  الزوج  عند  حتضنه  واستمرت 
أنه ال يبطل  من له حق احلضانة بعدها للحضانة، والظاهر من تسميتهم هلا أجرة 
األجرة  بجواز  يقول  من  عند  وهذا  املستأجرة،  العني  تعيب  بمنزلة  ألنه  الفرض؛ 
عليها، والظاهر أنه األصح؛ ولذلك أفتى به قاري اهلداية. انتهى. وأما نفقة الصغري 
املقررة فال يظهر أن تقريرها يبطل بزواج أمه، بل ينتقل إىل من بعدها يف احلضانة، 
الفقهاء، واهلل  النظر يف كالم  يقتضيه  ما  املذكور. هذا  إليها بمجرد طالقها  ويعود 

سبحانه وتعاىل أعلم.

اجلواب
ما  وعىل   ،1248 نمرة  يمنية  املسطورة  عزتكم  إفادة  عىل  االطالع  صار 
أفتى به املرحوم مفتي املديرية بشأن احلضانة والنفقة املنوه عنهام هبذه اإلفادة، وعىل 
باقي األوراق املتعلقة بذلك، والذي يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك أن احلاضنة 
تسقط حضانتها بنكاح غري حمرم الصغري أي النسبي، سواء دخل هبا أو ال، وتعود 
هلا احلضانة بالفرقة البائنة لزوال املانع، كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إىل منزل 
الزوج جتب، وبعد زوال هذا املانع ال يبطل فرض احلضانة بمعنى أنه ال حيتاج إىل 
جتديده بعد الفرقة البائنة؛ ألن كالمهم يف سقوط املفروض ال الفرض، كام استظهره 
العالمة ابن عابدين، وكذا نفقة الصغري فإهنا ال حتتاج إىل جتديد فرضها بعد الفرقة 

املذكورة)1). واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. وطيه األوراق.

)1) أ( هذا احلكم فيام إذا مل حيكم هنائيا بإبطال أجر احلضانة أو بانتقال نفقة الصغري إىل غريها أما إذا حكم 
بذلك هنائيا فال بد لعودة أجرها من فرض جديد.

ب( مفروض فيه أيضا استمرار حضانتها للولد بعد الزواج بأجنبي عنه.
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�ن��ة و�ن���هن���هة��ة �ا �����من

املبـــــادئ
1 - حق حضانة األم للصبي ينتهي إذا بلغ متام س�بع س�نني، وحق حضانتها للبنت 

ينتهي متى أمتت تسع سنني.
2 - إذا استدانت األم شيئا بعد الفرض من نفقة األوالد، ومضت املدة التي هلا فيها 
حق احلضانة مل يس�قط حق مطالبتها لألب بام اس�تدانته؛ ألنه حق الزم لذمة األب 

مقابل تربية أوالده.
3 - سفر األم باألوالد بغري إذن األب أو بإذنه ال يسقط حقها يف املطالبة بنفقتهم.

4 - إذا جتاوز الصبي سبع سنني، والبنت تسع سنني؛ تسقط أجرة احلضانة.
5 - متى انتهت مدة احلضانة مل جيز لألم أن تس�تدين لإلنفاق عىل األوالد إال بإذن 

من الزوج جديد ولألب أن يأخذ بنتيه، وينفق عليهام متى متكن من ذلك.
6 - ال جيوز لألم أن حتجز األبناء عندها بعد ميض احلضانة.

7 - الولد إذا بلغ س�ن الرش�د، واستغنى عن أبيه، فله أن يعيش وحده، وال نفقة له 
عىل أبيه يف هذه احلالة.

8 - س�فر األم ب�األوالد إىل بل�د ال يؤمن فيه ع�ىل عقائد األوالد وآداهب�م الدينية، 
يسقط حضانتها ونفقتهم عن الوالد بمجرد االستقرار يف ذلك البلد.

الســـــؤال
كل  معينا  قدرا  قرص  وهم  ألوالده،  نفقة  نفسه  عىل  فرض  رجل  يف  سئل 
لبالد فرنسا هبم،  ثم توجهت  باالستدانة، واإلنفاق عليهم،  لوالدهتم  شهر، وأذن 
وهي بلدها بدون إذن من والدهم، وأقامت هبم يف فرنسا، وقد بلغ الولد من السن 

* فتوى رقم: 63 سجل: 2 بتاريخ: 24/ 11/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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زيادة عن مخس عرشة سنة، والبنت الكبرية زيادة عن ثامين عرشة سنة، والبنت الثانية 
زيادة عن سبع عرشة سنة. فهل يف هذه احلالة إذا طلبت األم نفقة األوالد يكون هلا 
حق الطلب، أو ال؟ وهلا طلب نفقة ملدة مستقبلة عىل فرض أن احلضانة مل تنته، أم 
ال؟ وما سن حضانة الغالم والبنت؟ وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من اإلنفاق 
أو االستدانة، أم ال؟ وهل هو ملزم باإلنفاق عىل أوالده الغائبني مع والدهتم بدون 

إذنه بعد سن احلضانة، أم ال؟

اجلواب
وحق  سنه،  من  سنني  سبع  متام  بلغ  إذا  ينتهي  للصبي  األم  حضانة  حق 
حضانتها للبنت ينتهي متى أمتت تسع سنني، ومتى جاوزا هذه السن مل يكن ألمهام 
حق احلضانة، وألبيهام أخذمها جربا عنها، وضمهام إليه، وإذا استدانت األم شيئا 
بعد الفرض من نفقة األوالد، ومضت املدة التي هلا فيها حق احلضانة مل يسقط حق 
مطالبتها لألب بام استدانته؛ ألنه حق الزم لذمة األب مقابل تربية أوالده، وسفر 
األم باألوالد بغري إذنه أو بإذنه ال يسقط حقها يف ذلك، وليس هلا أن تطلب نفقة 
للمستقبل يف أي حال من األحوال حتى يف مدة احلضانة، أما بعد أن يتجاوز الصبي 
سبع سنني، والبنت تسع سنني؛ فقد سقطت أجرة احلضانة، وانقطع حق مطالبة 
األم بام فرض هلا الزوج من قبل)1)، وأما النفقة املفروضة لألوالد؛ فإنام فرضت هلم 
وهم عند والدهتم يف مدة احلضانة، واإلذن هلا باالستدانة إنام هو عىل تقدير أهنم 
يف حضانتها، فيقف فرض النفقة واإلذن باالستدانة ألجلها عند ذلك احلد، فمتى 
انتهت مدة احلضانة مل جيز لألم أن تستدين لإلنفاق عىل األوالد إال بإذن من الزوج 
جديد، ولألب أن يأخذ بنتيه، وينفق عليهام متى متكن من ذلك، وال جيوز لألم أن 

)1) مدة احلضانة جعلها القانون 44 لسنة 1979 عرش سنوات بالنسبة للغالم واثنتي عرشة سنة بالنسبة للبنت 
وبعد ذلك فوض القانون القايض يف إبقاء الغالم إىل سن مخس عرشة سنة والبنت إىل سن الزواج متى رأى 

املصلحة يف ذلك.
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حتجزمها عندها بعد ميض احلضانة، وكذلك له ذلك يف االبن إىل أن يبلغ عاقال، 
ويستغني عن أبيه، فإذا بلغ الرشد، واستغنى عن أبيه فله أن يعيش وحده، وال نفقة 
له عىل أبيه يف هذه احلالة، وال يف التي قبلها إذا مل يمكن الوالد من ضمه إليه، هذا 
كله إذا مل يكن سفر األم باألوالد إىل بلد ال يؤمن فيه عىل عقائد األوالد وآداهبم 
الدينية، فإن كان السفر إىل بلد كذلك كام يف هذه الواقعة سقطت حضانتها ونفقتهم 

عن الوالد بمجرد االستقرار يف ذلك البلد. واهلل أعلم.

J



- 249 -

�ن��ة �ا �ك�����من ���ة �ن�ا
أ
ال�

املبـــــادئ
1- يراع�ى فيم�ن يقوم عىل كفالة الصغ�ار من األقارب القدرة ع�ىل حفظ أبداهنم 

وصيانة عقائدهم وآداهبم إذا عقلوا.
2- إذا فق�دت األم أو مل تصل�ح للقي�ام بش�ؤون حمضوهن�ا تنتقل احلضان�ة للعصبة 

األقرب فاألقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق واملاجن.
3 - من مىض عليه سن احلضانة، ولكن مل يبلغ من العقل والقدرة عىل صون نفسه 

ما يسمح برتكه يسكن حيث حيب، فلألولياء حق ضمه.
4 - مت�ى أثبتت اجل�دة أن األب ليس أهال لضم البنت إليه كان للقايض أن يضمها 
عن�د م�ن يتمكن م�ن صيانتها، فإذا كان�ت جدهتا قادرة عىل ذلك س�اغ للقايض أن 

يبقيها عندها.

الســـــؤال
سئل يف رجل أراد أخذ بنته من احلاضنة؛ النتهاء مدة احلضانة املقررة رشعا، 
فادعت عليه احلاضنة بأنه غري أهل لرتبيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه اجلدة 
وال  عندها،  البنت  تبقى  البنت  حفظ  عىل  قادرة  هي  وكانت  األب،  عىل  احلاضنة 

جياب األب إىل طلبه؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الذي تقتضيه القواعد الفقهية يف كفالة الصغار، وتربيتهم أن يراعى فيمن 
يقوم عليهم من األقارب القدرة عىل حفظ أبداهنم، وصيانة عقائدهم وآداهبم إذا 
عقلوا، فقد رصحوا أن احلضانة إذا فقدت األم أو مل تصلح للقيام بشؤون )صبيتها( 

* فتوى رقم: 83 سجل: 2 بتاريخ: 25/ 12/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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تنتقل للعصبة األقرب فاألقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق واملاجن، وكذلك 
قالوا -فيمن مىض عليه سن احلضانة، ولكن مل يبلغ من العقل والقدرة عىل صون 
يف  ورشطوا  ضمه،  حق  لألولياء  إن  حيب-:  حيث  يسكن  برتكه  يسمح  ما  نفسه 
ذلك أن ال يكون الويل مفسدا خيشى منه عىل من يريد ضمه، وباجلملة فإن الرشيعة 
تطلب دائام صون األبدان، واألرواح، فإن خيش الرش والفساد عىل بدن أو نفس 
سقط حق من خيشى منه ذلك يف طلب ضم الصبي. وعىل ذلك فمتى أثبتت اجلدة 
إليه كان للقايض أن يضمها عند من يتمكن من  البنت  أن األب ليس أهال لضم 
واهلل  عندها.  يبقيها  أن  للقايض  ساغ  ذلك  عىل  قادرة  جدهتا  كانت  فإذا  صيانتها، 

أعلم.
J
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�لو�ل��  �ن�ا
��ن��ة ��من �ك�ح�ا ر ا

��س��ن

املبـــــادئ
1- جت�رب احلاضن�ة عىل العودة بالولد إىل حمل إقامة والده ما دام س�فرها كان إىل بلد 
ليس ببلدها ومل تتزوج فيه وكانت بينهام مسافة بعيدة ال يتأتى بسببها أن ينظر الوالد 

ابنه ويبيت يف بيته يف يوم واحد.

الســـــؤال
سئل يف رجل أجرى عقد زواجه عىل امرأة يف بلدة الزقازيق، ودخل هبا يف 
بلده ناحية طاهرة رشقية، وبعد أن عارشها معارشة األزواج مدة طلقها، وقد رزقت 
به إىل مرص، وأقامت  انتقلت  العدة  أثناء  تقريبا، ويف  منه بولد سنه ثالث سنوات 
معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مرص إىل نجع محادي بمديرية قنا، 
وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به بنجع محادي إىل اآلن، وما زال أبوه 
مقيام ببلده طاهرة املذكورة، وبذلك ال يمكنه أن ينظر إىل ولده كل يوم بناحية نجع 
فهل -واحلالة هذه-  البعيدة.  املسافة  بينهام من  ملا  بلده طاهرة؛  ويبيت يف  محادي، 
ليس هلا االنتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة، وإقامتها به يف ناحية نجع محادي، 
وعليها أن تعود به إىل جهة يمكن لألب أن يرى ابنه فيها، ويعود إىل بلده يف يوم 
العود جيربها  أبت ذلك  لولده، وإن  يوم  حتى ال يضيع عىل األب حق رؤيته كل 

احلاكم عىل ذلك؟ أفيدوا اجلواب.

* فتوى رقم: 222 سجل: 2 بتاريخ: 2/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
بلدهتا  أو كانت  بلدهتا،  مل تكن  إذا  التي قصدهتا  البلدة  بأن  رصح علامؤنا 
لكن مل يقع التزوج فيها، فليس هلا السفر بالولد، ولألب أن يمنعها من السفر به 
إليها، وهذا إذا كان بني البلدين -مرصين كانا أو قريتني- تفاوت، بحيث ال يمكن 
لألب أن يطالع ولده ويبيت يف بيته، وحيث خرجت هذه األم بولدها املذكور من 
نجع محادي  ناحية  به يف  أقامت  أن  وانتهى حاهلا عىل  به،  ناحية طاهرة وسافرت 
التي ليست ببلدهتا، ومل يقع التزوج فيها، وكان بينهام مسافة بعيدة ال يتأتى بسببها 
أن ينظر األب ولده، ويبيت يف بيته يف يوم واحد، فعليها أن تعود به إىل بلدة يمكن 
للوالد أن يرى ولده فيها، ويرجع إىل حمل إقامته يف يوم واحد، وإن امتنعت جترب 

عىل ذلك حفظا حلق األب املذكور. واهلل أعلم.
J
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��ة��ه���ا
�نو�ة�ن �ل�عن

أ
��ل��ة �م�عرو��ن��ة ال� ��س��ل�مة���م ط���هن

�ة

املبـــــادئ
1- ال جيوز تسليم البنت لغري أمها ما دامت قادرة عىل احلضانة.

2- تسليم البنت إىل من ييل أمها يف حق احلضانة إذا كانت األم عاجزة عن احلضانة.
3- إن كان األب عاج�زا ع�ن اإلنفاق وإعطاء أج�رة احلضانة وال فائدة من إجباره 
ع�ىل ذلك وُوجد م�ن يكفل البنت وريض الوالدان بتس�ليمها إليه جاز ذلك حفظا 

حلياهتا.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 3 ذي القعدة سنة 1319 نمرة 3 
مضموهنا أنه بعد اإلحاطة بام اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة رقيمة أول يناير 
املايض نمرة 1 املختصة باالستفهام عام إذا كان جيوز رشعا تسليم الطفلة سيدة بنت 
سارة التي أوجدت باملستشفى؛ لعدم قدرة والدهتا عىل تربيتها وطالقها من زوجها 
هي ومن يامثلها ملن يرغبون تسلمهم لرتبيتهم أسوة باألطفال اللقطاء تفاد النظارة 

بام يقتضيه احلكم الرشعي يف ذلك وطيه سبع ورقات.

اجلواب
واقعة السؤال ليست مما خيتص بباب احلضانة وحده بل هي واقعة تشتمل 
فلينظر يف  الوسائل لإلنفاق عليه؛  الطفل؛ لعدم  املحافظة عىل حياة  مع ذلك عىل 
عن  عاجز  واألب  عليها  واإلنفاق  بنتها  حضانة  عىل  قادرة  كانت  فإن  األم  حال 
األم  لغريها، وإن كانت  تسليمها  بنتها وال جيوز  أن حتضن  األم  ذلك وجب عىل 

* فتوى رقم: 416 سجل: 2 بتاريخ: 15/ 2/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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عاجزة عن التفرغ للحضانة واإلنفاق ُألِزم األب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها 
ملن ييل األم يف استحقاق احلضانة إن أبت األم أن حتضنها، وإن كان األب عاجزا 
عن اإلنفاق وإعطاء أجر احلضانة وال فائدة يف إجباره عىل ذلك ووجد من يكفل 
تربيتها وكان أبواها راضيني بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا حلياهتا. واهلل أعلم. طيه 

األوراق عدد 7.

J
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�ن
أ
ر ال� �ع��س�ا �ن��ة �ع��ن�� اأ �ا �ك�����من �ل��ة��ن�ع �ن�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- تنتقل حضانة الصغري بعد موت أمه إىل جدته ألمه وإن علت.

2- التربع بأجر احلضانة ال يكون إال عند إعسار األب.

الســـــؤال
سئل يف رجل كان متزوجا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت املرأة املذكورة 
وتركت البنت، وهلا أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، ولألب أخت وأم 
أخته  أو  أمه  إىل  بنته  تكون حضانة  فقريا  إذا كان األب  فهل  متربعتان بحضانتها، 

املتربعتني، أو إىل أم أمها املتزوجة؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
حضانة هذه الصغرية تنتقل بموت أمها إىل جدهتا أم أمها وإن علت، فإن 
كانت أم هذه األم قد تزوجت بغري حمرم للصغرية وال أم هلا، انتقلت تلك احلضانة 
ألم األب املذكورة. أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغرية وكان األب معرسا، أو 
طلبت منه أجرة احلضانة، وأمه متربعة بذلك، فيقال هلا: إما أن حتضنيها جمانا، أو 

تدفعيها ألم األب املتربعة بحضانتها. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 4 سجل: 3 بتاريخ: 11/ 6/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ن��ة ��من �ك�ح�ا �لو�ل�� �م��ن �ن��ل�� ا را�ن ا ��ن ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- يسقط حق األم يف احلضانة إذا تزوجت بغري حمرم للصغري ومتى سقط حقها يف 

احلضانة انتقل إىل أمها التي تليها متى كانت أهال هلا.
2- يمنع األب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل احلاضنة من بلدهتا 

بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

الســـــؤال
سئل يف رجل يدعى م. ع. من أهايل وسكان بلدة برديس املتباعدة عن بندر 
للراجل، تزوج من جرجا بمن تدعى ف. ع. م.،  بنحو سري نصف ساعة  جرجا 
والعقد عليها والدخول هبا واإلقامة معها يف جرجا، ثم طلقها وله بنت صغرية منها 
للصغرية، وهلا جدة ألمها يف عصمة جدها،  بغري حمرم  تزوجت  ثم  يف حضانتها، 
ومقيمة معه يف جرجا وطنهام، وقد توفرت فيها رشوط احلضانة، ويريد والد البنت 
أخذها من جدهتا، أو تنتقل هبا إىل برديس. فهل له واألمر كذلك أخذ البنت ونقلها 

إىل برديس، أو نقل جدهتا معها؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
مقتىض كالمهم أن األم إذا تزوجت بزوج غري حمرم للصغري سقط حقها 
يف احلضانة، ومتى سقط حقها انتقل إىل أمها التي تليها يف االستحقاق، وأن األب 
يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بال رضاها ما دامت حضانتها، واستظهروا أن 
غري األم من احلاضنات كذلك. ومما ذكر يتبني أن حضانة البنت املذكورة يف هذه 

* فتوى رقم: 152 سجل: 3 بتاريخ: 26/ 5/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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احلادثة جلدهتا أم أمها حيث كانت أهال هلا، وأنه ليس أليب البنت أخذها من جدهتا 
املذكورة، وال إخراجها من بلدها بدون رضاها ما بقيت حضانتها، فلها احلق يف 

بقائها هبا يف بلدهتا، وال جترب عىل االنتقال هبا من هذه البلدة. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1- إذا كان للصغريين مال وتربعت كل من جدهتام ألمهام وأختهام ألب بحضانتهام 

قدمت اجلدة ألم.
2 - ينفق األب عىل أوالده من ماله إذا كان مورسا وليس يف ماهلام ما يفي باإلنفاق 

عليهام.

الســـــؤال
أبيها املورس، وطلبت  سئل يف صغريتني يف حضانة أم أمهام هلام مال يف يد 
جدهتام املذكورة نفقتهام وأجرة حضانتهام من األب، وتربعت أختهام ألبيهام باإلنفاق 
والرتبية تريد بذلك نزعهام من يد اجلدة، فهل ال جتاب األخت لذلك، وتبقيان عند 
ويؤمر  عليها،  املتربعة  األخت  تقدم  ال  بحضانتهام  اجلدة  تربعت  إذا  وهل  اجلدة؟ 

األب باإلنفاق عليهام ومها يف حضانة اجلدة؟ أفيدوا.

اجلواب
إىل  ال  إليها  فتدفعان  هبا،  اجلدة  تربع  مع  باحلضانة  األخت  بتربع  عربة  ال 
يفي  ما  ماهلام  يف  وليس  مورسا  كان  حيث  ماله  من  األب  عليهام  وينفق  األخت، 

باإلنفاق عليهام. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 188 سجل: 3 بتاريخ: 25/ 10/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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املبـــــادئ
1 - إذا أس�لم أح�د الزوج�ني وكان بينه�ام ول�د صغري أو ولد هلام ول�د قبل عرض 
اإلس�الم ع�ىل اآلخ�ر أو بعده فإنه يتبع من أس�لم منه�ام إن كان الول�د مقيام يف دار 

اإلسالم سواء كان من أسلم من أبويه مقيام هبا أو يف غريها.
2 - تبعية الولد ملن أس�لم من أبويه إنام تس�تمر مدة صغره س�واء كان عاقال أو غري 
عاقل فإن بلغ عاقال انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقي مسلام 

وإال فال وإن بلغ غري عاقل فال تنقطع التبعية بل تستمر إىل أن يعقل.
3 - تنتهي احلضانة بالنس�بة للغالم باس�تغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع 

سنني وللصبية ببلوغها تسع سنني.
4 - األحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى ما دام يف مدة احلضانة أمه من النس�ب 

ثم أم األم ثم أم األب وهكذا عىل الرتتيب يف احلاضنات.
5 - يشرتط يف احلاضنة مطلقا أن تكون: حرة، بالغة، عاقلة، أمينة قادرة عىل خدمة 
املحضون، غري مرتدة، غري متزوجة بغري رحم حمرم للمحضون، أال متسكه يف بيت 

من يبغضه ويكرهه.
6 - اخت�الف الدين ال يؤثر عىل حق احلاضنة فإن كان املحضون مس�لام واحلاضنة 
غري مسلمة معتنقة دينا سامويا أو غري ساموي فلها أن حتضن الولد وتربيه متى كانت 
أه�ال للحضانة ومس�توفية رشائطها إال إذا خيف عىل الول�د أن يألف دينا غري دين 

اإلسالم.
7 - يش�رتط يف العصب�ات احت�اد الدي�ن ألن ح�ق حضان�ة الول�د وضمه بالنس�بة 

للعصبات مبني عىل استحقاق اإلرث وال إرث مع االختالف دينا.

* فتوى رقم: 93 سجل: 16 بتاريخ: 28/ 10/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الســـــؤال
سنة  أكتوبر  و20   1337 سنة  حمرم   14 رقم  الداخلية  وزارة  بإفادة  سئل 

1918 نمرة 146 بام صورهتا:

نرسل مع هذا مخس مذكرات حمررة من الوزارة بخصوص مسائل نزاع واقع 
يف حضانة األوالد املولودين من أبوين مسيحيني اعتنقت أمهاهتم الدين اإلسالمي، 
وحصل أهلهم املسيحيون »األب أو اجلد أو العم« عىل أحكام من املجالس امللية 
التابعون هم هلا بالكيفية املبينة يف تلك املذكرات، ونرسل مع هذه املذكرات صورة 
املوضوع  رأيه يف هذا  املشتملة عىل  نمرة 13951  القضايا  ترمجة مذكرة قسم  من 

بأمل االطالع عليها وإبداء رأي فضيلتكم يف هذه املسائل. واقبلوا فائق احرتامنا.

اجلواب
إدارة   136 نمرة   1918 سنة  أكتوبر   20 رقم  دولتكم  خطاب  عىل  بناء 
بخصوص  الوزارة  من  املحررة  به  املرفقة  مذكرات  اخلمس  عىل  االطالع  صادر 
اعتنقت  مسيحيني  أبوين  من  املولودين  األوالد  حضانة  يف  الواقع  النزاع  مسائل 
أمهاهتم الدين اإلسالمي، وحصل أهلهم املسيحيون عىل أحكام من املجالس امللية 
التابعون هم هلا، وعىل صورة ترمجة مذكرة قسم القضايا نمرة 13951 املرفقة به 
أيضا املشتملة عىل رأيه يف هذا املوضوع، ويراد إبداء رأينا يف هذه املسائل، فنبني أن 
القضية األوىل يتلخص موضوعها يف امرأة تدعى ماري تابعة للطائفة اإلنجيلية، 
وهي أرملة غربيال أفندي املسيحي الربوتستانتي اعتنقت الدين اإلسالمي يف سنة 
1916 بعد وفاة زوجها، وتزوجت يف نفس الوقت رياض شحاتة زوج أختها الذي 
أسلم هو أيضا، وهلا من زوجها األول بنت اسمها روزة عمرها اآلن ست سنوات، 
وهي باقية بطرفها بعد زواجها الثاين، وقد حصل يوسف أفندي والد الزوج األول 
واجلد الصحيح للبنت القارصة عىل حكم من جملس الطائفة الربوتستانتية بمرص 
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بتاريخ 13 إبريل سنة 1917 قىض له بحضانة الطفلة املذكورة. وقد بني احلكم عىل 
املادة 34 من قانون األحوال الشخصية الربوتستانتي، الذي ينص عىل أن األرملة 
إذا تزوجت تكون الوالية للجد، والسيدة ماري املذكورة ترفض التخيل عن ابنتها 
بدون حكم من املحكمة الرشعية التابعة هلا اآلن، استنادا عىل أن ابنتها تبعتها يف 

اإلسالم كام هو منصوص عليه. 

يف  أرثوذوكسية  قبطية  سيدة  يف  موضوعها  يتلخص  الثانية  القضية  وأن 
األصل تدعى فهيمة تزوجت باملدعو بقطر القبطي األرثوذوكيس، وله منها ولدان 
أحدمها مرقص وعمره مخس عرشة سنة، واآلخر نسيم وعمره سبع سنوات. وقد 
بقطر  والزوج  لدهيا.  ولدهيا  واستبقت  وأسلمت  زوجها  املذكورة  السيدة  تركت 
املذكور رفع األمر إىل املجلس امليل للطائفة القبطية، وحصل عىل حكم بتاريخ 21 
ديسمرب سنة 1916 مىض له باستالم الولدين، وظاهر من احلكم أن املجلس كلفها 
باحلضور وامتنعت بدعوى كوهنا مسلمة، وملا طلب املحكوم له من حمافظة مرص 
تنفيذ احلكم املذكور أرسلت املحافظة األوراق إىل الوزارة ولفتت نظرها إىل أحكام 

املادتني 129، 130 من قانون األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية. 

يف  أرثوذوكسية  قبطية  سيدة  يف  موضوعها  يتلخص  الثالثة  القضية  ويف 
األصل تدعى رمحة إ. ع، كانت تزوجت بصليب عبد امللك القبطي األرثوذوكيس، 
وفاة  وبعد  سنة،   13 العمر  من  اآلن  يبلغ  صليب  زكي  يدعى  بولد  منه  ورزقت 
زوجها اعتنقت الديانة اإلسالمية، وبقي الولد يف حضانتها، من أربع سنني تقريبا 
توفيت وهي مسلمة والولد من ذلك التاريخ موجود عند خاله املسلامين الذي كان 
قبطيا وأسلم هو كذلك، فعم الولد املسمى مسيحة قد حصل من املجلس القبطي 
يف شبني الكوم عىل حكم بتاريخ 24 نوفمرب سنة 1916 يقيض له باستالم الولد، 
ولكن اخلال والولد نفسه -عىل ما يظهر- يرفضان احلكم املذكور حمتجني بأن الولد 
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يريد اتباع الديانة اإلسالمية والبقاء حتت وصاية خاله املسلم، وأن الولد املذكور 
قدم طلبا بإثبات إسالمه رشعا، ثم حتول الطالب للمحكمة الرشعية فأثبت إسالمه. 

وأن القضية الرابعة يتلخص موضوعها يف سيدة تسمى دولت تابعة لألقباط 
األرثوذوكيس  القبطي  أفندي  ببشارة  ومتزوجة  بمرص  ومقيمة  األرثوذوكس 
املوظف بمصلحة أقسام احلدود، وله منها بنتان صغريتان وكان رفع عليها دعوى 
باملجلس امليل مدعيا بشذوذها وسلوكها سلوكا معيبا أثناء غيبته بالسودان، وطلب 
الدعوى  سري  أثناء  ويف  والدته،  حضانة  يف  لتكونا  بنتيه؛  وتسليمه  الزوجة  فصل 
اعتنقت الزوجة الدين اإلسالمي وثبت إسالمها، وبعد ذلك حكم املجلس امليل 
بالفصل بني الزوجني وبضم بنتيهام إىل حضانة جدهتام لوالدمها. ثم قدمت عريضة 
للوزارة من الزوج يقول فيها: إن زوجته املذكورة دخلت يف فرقة املمثالت يف جوق 
باإلسكندرية وطردت منه لسوء سلوكها، ثم عادت ملرص ودخلت يف جوق آخر، 
العائالت املرصية، ويطلب  املنايف آلداب  املراسح األمر  بعينه متثل عىل  وأنه رآها 

تنفيذ حكم املجلس امليل املذكور إلنقاذ بنتيه من الرتبية الفاسدة. 

وأن القضية اخلامسة يتلخص موضوعها يف امرأة قبطية أرثوذوكسية تدعى 
مجيانة تزوجت بمرقص إبراهيم وهلا منه ولد عمره اآلن يزيد عىل سبع سنوات، 
اعتنقت الدين اإلسالمي يف 11 ديسمرب سنة 1916 واستبقت ابنها لدهيا، فرفع 
الزوج دعوى ضدها أمام املجلس امليل، واستصدر حكام هنائيا بتاريخ 19 مايو سنة 

1913 بفصلها عنه وتسليمه ولده املذكور ... إىل آخر ما جاء باملذكرة نمرة 5. 

ونفيد أن احلكم الرشعي يف املواد اخلمس املذكورة وما يامثلها عىل وجوه: 
َوَلد قبل عرض  ُولِد هلام  بينهام ولد صغري أو  أوال: إذا أسلم أحد الزوجني وكان 
دار  يف  مقيام  الولد  كان  إن  منهام  أسلم  من  يتبع  فإنه  بعده  أو  اآلخر  عىل  اإلسالم 
الولد  يكن  مل  فإن  أو يف غريها،  مقيام هبا  أبويه  أسلم من  اإلسالم، سواء كان من 
مقيام يف دار اإلسالم فال يتبع من أسلم من أبويه سواء كان من أسلم من أبويه يف 
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دار اإلسالم أو يف غريها؛ وذلك ألن املعول عليه يف احلكم عىل الولد باإلسالم تبعا 
ملن أسلم من أبويه هو رشيعة البالد التي يكون فيها الولد، فمتى كان الولد يف بالد 
اإلسالم وأسلم أحد أبويه حكم عليه عمال برشيعة البالد التي هو فيها بإسالمه 
تبعا ملن أسلم من أبويه، وأما إن كان الولد مقيام يف غري دار اإلسالم وأسلم أحد 
أبويه مل حيكم بإسالمه تبعا ملن أسلم من أبويه؛ ألن دار غري اإلسالم ال تدخل حتت 
حكم اإلسالم فال حيكم عىل من هو مقيم فيها بحكم رشيعة املسلمني. انظر املادة 

129 من األحوال الشخصية. 

الوجه الثاين: أن تبعية الولد ملن أسلم من أبويه إنام تستمر مدة صغرية سواء 
كان عاقال أو غري عاقل، فإذا بلغ فإما أن يبلغ عاقال أو غري عاقل، فإن كان األول 
انقطعت التبعية، وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقي مسلام وإال فال، وإن كان 
الثاين بأن بلغ غري عاقل فال تنقطع التبعية، بل تستمر إىل أن يعقل. انظر املادة 130 

من األحوال الشخصية. 

انتهائها،  وبعد  احلضانة  مدة  والصغرية  الصغري  حكم  يف  الثالث:  الوجه 
وهي بالنسبة للغالم تنتهي باستغنائه عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنني، 
احلضانة  انتهت  فإذا  سنني،  تسع  ببلوغها  احلضانة  مدة  تنتهي  للصبية  وبالنسبة 
أخذمها األب من احلاضنة، فإن مل يأخذمها جيرب عىل أخذمها منها، فإن مل يكن للولد 
-ذكرا كان أو أنثى- أب وكان له جد صحيح أخذه اجلد، فإن مل يكن له أب وال 
جد يدفع لألقرب من العصبة أو للويص لو غالما، وال تسلم الصبية لغري حمرم، 
أن  إال  احلاضن  املحضون عند  يرتك  للغالم  بالنسبة  يكن عصبة وال ويص  مل  فإن 
يرى القايض غريها أوىل له منها. انظر املادة 391؛ وذلك ألن الولد مدة احتياجه 
النساء عىل  أقاربه من  بلوازمه، وهن  القيام  أقدر عىل  يسلم ملن هو  النساء  خلدمة 
الرتتيب اآليت. فإذا انتهت مدة احلضانة دخل يف دور جديد حيتاج فيه إىل اإلعداد 
بام هو مطالب به يف املستقبل، فيسلم حينئذ إىل من هو أقدر عىل القيام به؛ ولذلك 
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كان احلكم الرشعي أن يبقى الولد عند احلاضنة حتى يستغني عن خدمة النساء، 
ببلوغه السن  انتهت مدة حضانته  ببلوغه سبع سنني، فإن كان مذكرا  وقدر ذلك 
املذكورة، وإن كان مؤنثا يزاد عىل السبع سنتان فتبقى األنثى عند حاضنتها سنتني؛ 
لتدريبها عىل األمور املنزلية التي هي مطالبة هبا يف املستقبل. ومتى انتهت حضانة 
الولد مذكرا كان أو مؤنثا عىل وجه ما ذكر يسلم إىل األب حتى إذا مل يطلبه جيرب عىل 
ذلك مراعاة حلق الصغري، فإن الولد املذكور بعد بلوغه السن املذكورة وهي سبع 
سنني حيتاج إىل تعلم ما ينفعه، واألنثى بعد بلوغها تسع سنني تبلغ حد الشهوة، 
وبعد بلوغها حد الشهوة حتتاج إىل احلفظ والصيانة، وال شك أن األب أقدر عىل 
ذلك إن كان موجودا، فإن مل يكن موجودا كان اجلد هو األقدر وإن مل يكن اجلد 
موجودا أيضا يعطى لألقرب فاألقرب من العصبات عىل الرتتيب الذي ذكر باملادة 

385 من األحوال الشخصية.

انتهاء  الرابع: فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل  الوجه 
مدة احلضانة، األحق بحضانة الولد ما دام يف مدة احلضانة ذكرا كان أو أنثى أمه 
من النسب ال من الرضاع؛ ألهنا أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به، فتصرب عىل 
خدمته صربا ال يتأتى من غريها؛ ولذلك تراها تسهر لسهره وجتزع ملرضه وترس 
رسول  قىض  ولذلك  عليها؛  الناس  اهلل  فطر  التي  الفطرة  بمقتىض  وذلك  بصحته 
ابني  إن  اهلل  »يا رسول  له:  وقالت  إليه  امرأة  جاءت  حينام  لألم  باحلضانة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد 
أن ينزعه مني. فقال هلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت أحق به ما مل تتزوجي«. وال فرق بني 
أن تكون زوجية األم قائمة أو غري قائمة بل املدار عىل كوهنا أهال للحضانة. انظر 
املادة 380، فإن مل يوجد أم أو وجدت ولكنها فقدت رشطا من رشائط احلضانة 
انتقل حق احلضانة إىل أمها، ثم أم أمها وإن علت. وقد أمجع عىل ذلك أصحاب 
فتزوجت،  عاصم  بنت  مجيلة  زوجته  طلق   É عمر  أن  روي  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
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فأخذ سيدنا عمر ابنه عاصام فأدركته أم مجيلة وأخذته فرتافعا إىل أيب بكر الصديق 
É فقال لعمر: خل بينه وبينها فإن ريقها خري له من عسل وشهد عندك يا عمر. 
فسلمه هلا وكان ذلك بحضور أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فإن مل توجد جدة ألم أو 
وجدت غري أهل، انتقل احلق للجدة من جهة األب وإن علت ما دامت مستوفية 
رشائط احلضانة، فإن مل توجد جدة ألب أو وجدت غري أهل، انتقل حق احلضانة 
إىل األخوات وهن أوىل من اخلاالت والعامت؛ ألهنن بنات األبوين وأولئك بنات 
اجلد واجلدات، وتقدم األخت الشقيقة عىل األخت ألم؛ ألهنام قد اشرتكا يف األخوة 
ألم وترجحت الشقيقة بقرابتها من جهة األب، فإن مل توجد شقيقة أهل للحضانة، 
انتقل حق احلضانة لألخت ألم؛ ألهنا تشرتك مع املحضون يف األم، فكانت أقرب 
للشفقة باملحضون، فإن مل توجد أخت ألم أهل للحضانة، انتقل احلق لألخت ألب 

وهكذا عىل الرتتيب املنصوص عليه باملادة 384 من األحوال الشخصية. 

الوجه اخلامس: يف الرشوط التي تشرتط يف احلاضنة مطلقا: 

يمكنها  فال  سيدها  بخدمة  مشغولة  الرقيقة  ألن  حرة؛  تكون  أن  األول: 
القيام برتبية الولد. 

الثاين: أن تكون بالغة؛ ألن القارصة حمتاجة إىل من يكفلها، فال يمكن أن 
تكفل غريها. 

الثالث: أن تكون عاقلة؛ ألن املجنونة ال حتفظ الولد، بل خيشى عليه منها 
اهلالك. 

الرابع: أن تكون أمينة عىل املحضون وتربيته، بحيث ال يضيع الولد عندها 
أو  نائحة  أو  مغنية  تكون  بأن  الفسوق،  مالهي  إىل  باخلروج  عنه  اشتغاهلا  بسبب 

متهتكة هتتكا يرتتب عليه ضياع الولد. 
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اخلامس: أن تكون قادرة عىل خدمة املحضون فلو كان هبا ما يعجزها عن 
القيام بمصاحله كمرض مل تكن أهال للحضانة. 

السادس: أن ال تكون مرتدة أي خارجة عن دين اإلسالم بعد أن اعتنقته. 

األجنبي  ألن  للمحضون؛  حمرم  رحم  بغري  متزوجة  تكون  ال  أن  السابع: 
ينظر إليه شذرا ويبطن الكراهة ويضمر السوء ألمه؛ ألنه يظن أهنا تطعمه من ماله 

وربام اشتد بني أمه وزوجها اخلالف، فيرتتب عىل ذلك ما ال حتمد عقباه. 

الثامن: أن ال متسكه احلاضنة يف بيت من يبغضه ويكرهه؛ ألن إمساكها إياه 
عنده يرتتب عليه رضر الولد وضياعه، واملقصود من احلضانة حفظ الولد والقيام 
بخدمته، وال فرق بني األم وغريها من احلاضنات يف هذه الرشوط، إال أن الرشط 
الثاين وهو رشط البلوغ إنام هو بالنسبة لغري األم واجلدة؛ ألن األم أو اجلدة ال يعقل 

أن تكون غري بالغة انظر مادة 382 من األحوال الشخصية. 

الوجه السادس: اختالف الدين وأنه ال يمنع من ثبوت حق احلضانة. 

كان  فإذا  احلضانة،  حق  عىل  يؤثر  ال  الدين  اختالف  أن  الرشعي  احلكم 
ا كانت أو غريها من بقية احلاضنات فلها  املحضون مسلام واحلاضنة غري مسلمة ُأمًّ
أن حتضن الولد وتربيه متى كانت أهال للحضانة ومستوفية رشائطها املار ذكرها إال 
إذا خيف عىل الولد أن يألف دينا غري دين اإلسالم بسبب معارشته تلك احلاضنة، 
وال فرق بني أن تكون احلاضنة معتنقة دينا سامويا بأن تكون هيودية أو نرصانية أو 
غري ساموي بأن تكون وثنية أو جموسية، وإنام مل يراع احتاد الدين يف احلضانة؛ ألن 
مبناها عىل الشفقة الطبيعية، وهي ال ختتلف باختالف الدين. انظر املادة 381 من 

األحوال الشخصية. 

الوجه السابع: فيام يشرتط يف العصبات الذين يكفلون الولد وحيضنونه إذا 
مل توجد حاضنات أو وجدت ولكن لسن أهال أو انتهت مدة احلضانة أن يكون دين 
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العصبة الذي يكفل الولد ودين الولد واحدا، فإذا كان الولد الصغري غري مسلم وله 
عصبة مسلم وغري مسلم، فحق احلضانة للعصبة الغري املسلم دون املسلم، وكذا إذا 
كان الصغري مسلام وله عصبة مسلم وغري مسلم، فاملسلم هو الذي له حق احلضانة، 
بالنسبة إىل  الولد وضمه  الدين؛ ألن حق حضانة  وإنام اشرتط يف العصبات احتاد 
العصبات مبني عىل استحقاق اإلرث، وال إرث مع االختالف دينا، فكام ال يرث 
غري املسلم من املسلم، فكذلك ال حيضن غري املسلم املسلم، وكام ال يرث املسلم 
من غري املسلم، فكذلك ال حيضن املسلم غري املسلم. انظر املادة 385 من األحوال 

الشخصية. 

الوجه الثامن: يف بيان املحكمة املختصة بنظر الدعاوى التي ترفع بشأن املواد 
اخلمسة املذكورة وأمثاهلا، ونقول: قد علم مما تقدم أنه إذ أسلم أحد الزوجني وكان 
بينهام ولد صغري أو ُولِد هلام َوَلد قبل عرض اإلسالم عىل اآلخر أو بعده فإنه يتبع 
من أسلم منهام ... إىل آخر ما نص باملادة 129، ومن ذلك يعلم أن الذي أسلم من 
الزوجني والولد الذي تبعه يف اإلسالم ال يعدان من طائفة األقباط األرثوذوكس، 
وقد نصت املادة األوىل من األمر العايل الصادر يف 14 مايو سنة 1883، 7 رجب 
سنة 1300 نمرة 104 املبني به ترتيب واختصاص جملس األقباط األرثوذوكس 
للنظر يف كافة  بالقطر املرصي  العمومي أن يشكل جملس عمومي جلميع األقباط 
غريها،  دون  اآلتية  املواد  يف  ستبني  التي  اختصاصه  إدارة  يف  الداخلية  مصاحلهم 
ونصت املادة 16 من األمر العايل املذكور، أن من وظائف املجلس املذكور أيضا 
... إىل  الشخصية  باألحوال  املتعلقة  الدعاوى  امللة من  أبناء  فيام حيصل بني  النظر 
آخر ما هبذه املادة، ومما ال شك فيه أن من أسلم من الزوجني والولد الذي يتبعه يف 
اإلسالم مل يكن واحد منهام من أبناء امللة حتى يسوغ للمجلس املذكور النظر فيام 
حيصل بني كل منهام وبني غريمها من الدعاوى املتعلقة باألحوال الشخصية. وقد 
جاء بالفقرة الثالثة من املادة الثالثة من األمر العايل املختص بتشكيل جملس عمومي 
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القعدة سنة  أول مارس سنة 1902، ذي  الصادر يف  الوطنيني  لطائفة اإلنجيليني 
1319 نمرة 105 أن الذي يعترب بصفِة إنجييلٍّ وطنيٍّ يشرتط فيه أن يكون إنجييل 
األصل من جهة األب عىل األقل، وأن ال يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا يف 
هيئة دينية أو طائفة غري مسيحية أو غري إنجيلية. ومما ال شك فيه أن أحد الزوجني 
الذي أسلم والولد الذي تبعه يف اإلسالم قد دخل كل منهام يف هيئة دينية وطائفة 
غري مسيحية، وقد نصت املادة 21 من األمر العايل املذكور أن املجلس العمومي 
خيتص بسامع وفصل مجيع املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية التي تقع بني كنائس 
إنجيلية أو بني إنجيليني وطنيني، وأن هذا االختصاص ال يتناول أية مادة من املواد 
التي ال يمكن الفصل فيها إال باحتضار أشخاص من غري إنجيليني وطنيني أمام 
املجلس بصفة خصوم يف الدعوى، وال شك أن من لوازم الدعوى التي ترفع من 
املسيحي اإلنجييل عىل من أسلم وتبعه الولد يف اإلسالم أنه ال يمكن احلكم فيها 
إال بإحضار ذلك املسلم الذي ليس بإنجييل أمام املجلس بصفة خصم يف الدعوى، 
وبذلك ال يسوغ ملجلس الطائفة اإلنجيلية أن ينظر أي دعوى من الدعاوى التي 

ترفع من اإلنجييل عىل من أسلم. 

التي هي رشيعة  الغراء  الرشيعة اإلسالمية  أن  قدمناه  فتلخص مما  نتيجة: 
البالد تقتيض أن الولد يتبع من أسلم من أبويه يف اإلسالم ما دام صغريا، واملعول 
عليه إنام هو رشيعة البلد الذي يقيم فيه الولد، ولذلك قلنا فيام سبق: إن الصغري إنام 
يتبع من أسلم من أبويه إذا كان الصغري مقيام يف دار اإلسالم عمال برشيعة البالد 
التي هي حمل إقامة الولد، وأن رشيعة البالد التي فيها الولد تقتيض أن يشرتط يف 
العصبة الذي حيضنه احتاد الدين عىل وجه ما سبق، وأن كال من األمر العايل الصادر 
برتتيب اختصاص جملس األقباط األرثوذوكس العمومي املار ذكره واألمر العايل 
الصادر بتشكيل جملس عمومي لطائفة اإلنجيليني الوطنيني املار ذكره يقتيض بأنه ال 
يسوغ لكل من جمليس األقباط األرثوذوكس واإلنجيليني أن ينظر إال يف الدعاوى 
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التي تكون بني أبناء طائفته فقط، وال يسوغ لواحد منهام أن ينظر أية دعوى ترفع 
من أبناء طائفته عىل أحد من أبناء الطوائف األَُخر مسلمني أو غري مسلمني، ومتى 
اخلمسة  باملواد  اخلاصة  احلكومة  وقوانني  ذكر  ما  وجه  عىل  البالد  رشيعة  كانت 
املذكورة املسؤول عنها وأمثاهلا تقيض بام ذكر، فال حمل حينئذ إىل الرجوع إىل املبادئ 
املقررة يف القانون الدويل يف مواد الزوجية يف حالة تغيري األحوال الشخصية؛ ألنه 
مع وجود األمرين العاليني املشار إليهام املتعلقني باملوضوع نفسه ال معنى للرجوع 
إىل املبادئ املذكورة التي ال عالقة هلا باملواد املذكورة، عىل أن املبادئ املقررة للقانون 
تابعني حلكومة  الذين ال يكونون  إنام هي يف األشخاص  الزوجية  الدويل يف مواد 
واحدة، واألمر هنا ليس كذلك؛ ألن اخلصوم هنا كلهم تابعون للحكومة املرصية 
السلطانية، وخاضعون لقوانينها الصادرة منها، كام أنه ال حمل للرجوع إىل ما قررته 
ملا ذكرنا  الطالق  أو مسائل  الزواج  الدولية يف مؤمتر الهاي يف مسائل  االتفاقات 
ما قررته  أن  البالد وقوانني احلكومة املرصية، عىل  املعول عليه هو رشيعة  أن  من 
االتفاقات الدولية املذكورة إنام يتعلق باألشخاص التابعني حلكومات متعددة وما 

يرتتب عىل الزواج من تغيري جنسية أحد الزوجني وال عالقة له بموضوعنا. 

أسلم  من  الصغري  الولد  يتبع  أن  الواجب  أن  نرى  توضح،  ما  عىل  وبناء 
بالنصوص  عمال  اإلسالم  دار  يف  مقيام  الولد  كان  ومتى  اإلسالم،  يف  أبويه  من 
احلضانة  سن  يف  وهو  بالولد  يتعلق  فيام  العمل  هو  الواجب  وأن  قدمناها،  التي 
ما  هو  العصبات  بحضانة  يتعلق  وفيام  بذلك  املتعلقة  النصوص  من  أوضحناه  بام 
هو  االختصاص  يف  الواجب  وأن  بذلك،  املتعلقة  النصوص  من  أيضا  أوضحناه 
العمل بام قىض به األمران العاليان املشار إليهام، خصوصا وأن العمل كان جاريا 
عىل أن نظر مجيع الدعاوى كان خمتصا باملحاكم الرشعية بال فرق بني طائفة وطائفة 
املواد  نظر  منهام  األول  األمر  فجعل  إليهام،  املشار  العاليان  األمران  صدر  أن  إىل 
خمتصا   16 باملادة  املبني  حسب  عىل  األرثوذوكس  األقباط  طائفة  بأبناء  املتعلقة 



- 270 -

بمجلسهم العمومي، وجعل األمر الثاين نظر املواد املتعلقة باإلنجيليني عىل حسب 
املبني باملادة 21 خمتصا بمجلسهم العمومي أيضا، وعىل ذلك يبقى ما مل ينص عليه 
باملادة 16 من الئحة األقباط األرثوذوكس واملادة 21 من الئحة اإلنجيليني عىل ما 
كان عليه من اختصاص باملحاكم الرشعية. هذا ما رأيناه واألوراق عائدة من طيه 

كام وردت.

J
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املبـــــادئ
1- دف�ع ج�زء م�ن الدع�وى بالس�داد -بالنس�بة للنفقة- يقت�يض تكلي�ف الدافع 

باإلثبات.
2- إذا عج�ز ع�ن إثب�ات الدفع وطلب يم�ني خصمه وحل�ف أو امتنع عن طلب 

التحليف حكم للمدعي بدعواه.
3- إذا أثبت املدعي دفعه للنفقة بالبينة الرشعية حكم له بذلك.

4- ُميض املدة الطويلة ال يعترب دفعا للنفقة؛ ألنه إنام يكون عند اإلنكار خاصة عند 
إقرار الزوج بالزوجية يف التاريخ املدعى به.

الســـــؤال
سنة  رجب   16 يف  مؤرخة  الرشعية  دمياط  حمكمة  نائب  من  بإفادة  سئل 
مجادى   9 بتاريخ  لديه  الصادرة  طيه  املرافعة  صورة  أن  مضموهنا   2 نمرة   1313
حصل  بام  عليها  وأجاب  دمياط  مفتي  عىل  عرضت   ،98 نمرة   1313 سنة  الثاين 
للنائب املذكور فيه اشتباه، ولذلك يرغب النظر فيها، واإلفادة بام يرى، ومضمون 
التعريف الرشعي من م. أ. س.  الدعوى الرشعية بعد  املذكورة: صدور  الصورة 
عىل أ. ل. إ. م. بأنه وكيل عن خ. م. م. زوجة هذا املدعى عليه، وكلته عنها يف أمور 
زوجيتها بزوجها املذكور توكيال عاما مطلقا مفوضا لرأيه وقوله وفعله، بمقتىض 
املقيد هبذه املحكمة بتاريخ 23 نوفمرب سنة 1895، وكان ذلك منها يف غيبته، وملا 
علم به قبله لنفسه قبوال رشعيا، وأن أ. ل. هذا املدعى عليه زوج ملوكلته املذكورة 
تزوجها بنكاح صحيح رشعي، ودخل عليها، وعارشها معارشة األزواج، ورزق 

* فتوى رقم: 23 سجل: 1 بتاريخ: 4/ 1/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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منها بأوالد من ضمنهم اثنتان إحدامها بنبة، والثانية بديعة، عمر األوىل منهام سنتان، 
والثانية أربع سنوات تقريبا، وأن هذا الزوج تارك هلا ولولدهيا املذكورين بدون نفقة 
باقي  فرنساويا  بنيتو ذهبا  بنيتو ونصف  أربعة  له، وبذمته هلا  مائدة  منفق، وال  وال 
دفع  مقدما،  فرنساويا  ذهبا  بنيتو  عرشة  وقدره  عليه  تزوجها  الذي  صداقها  مقدم 
هلا من ذلك مخسة بنيتو ونصف بنيتو ذهبا، وبقي هلا عليه أربعة بنيتو ونصف بنيتو 
األداء هلا، وأنه  بذمته مستحق  دينا عليه  املذكور، وصار  به  املدعى  فرنساويا  ذهبا 
يطالبه بصفته املرشوحة أعاله بتقرير نفقة فيها الكفاية ملوكلته وولديه املذكورين، 
وبالكسوة الرشعية الالئقة هبم وبه، وبأن يؤدي له األربعة بنيتو ونصف املذكورة 
املذكور ليحوزه ملوكلته املذكورة، ويسأل سؤاله وجوابه عن  باقي مقدم الصداق 
ذلك، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه زوج للموكلة املذكورة، تزوجها بنكاح صحيح 
ضمنهم  من  بأوالد  منها  ورزق  األزواج،  معارشة  وعارشها  هبا،  ودخل  رشعي، 
البنتان املذكورتان بدعوى هذا الوكيل املدعي املذكور، وقرر عىل نفسه من نفسه 
كل يوم من تارخيه قرشني اثنني صاغا مرييا لزوجته املوكلة املذكورة قرش، ولولديه 
الباقي سوية بينهام، وأن يكسوهم مجيعا الكسوة الالئقة هبم يف كل ستة شهور مرة، 
وقبل الوكيل املذكور منه ذلك ملوكلته قبوال رشعيا، ثم ذكر هذا املدعى عليه أن 
مقدم  من  عليه  باق  أنه  املدعي  هذا  يدعي  الذي  بنيتو  ونصف  بنيتو  األربعة  مبلغ 
صداق املوكلة املذكورة زوجته ال يشء عليه منه؛ ألنه تزوج هذه املرأة عىل صداق 
وقد  فرنساويا مؤجال،  ذهبا  بنيتو  مقدما، ومخسة  فرنساويا  ذهبا  بنيتو  قدره عرشة 
أدى هلا مبلغ العرشة بنيتو املقدم املذكور، ومل يبق عليه منه يشء، وبسؤال الوكيل 
املوكلة  املدعى عليه من سداد كامل مقدم صداق  به هذا  املذكور عام دفع  املدعي 
املذكورة أنكر ذلك وأرص عىل دعواه املذكورة، فسئل املدعى عليه املذكور عن بينة 
تشهد له بام دفع به، فأجاب بأنه ال يمكنه ذلك؛ ألن الزواج املذكور مىض عليه نحو 
ثامين عرشة سنة أو عرشين، وبعد ذلك انرصف اجلميع عىل ما ذكر، وبعرض هذه 
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م.  دعوى  عىل  »اطلعت  نصه:  بام  عليها  أجاب  دمياط  مفتي  حرضة  عىل  الدعوى 
أ. عىل أ. ل. وعىل دفع هذا األخري، والالزم رشعا اآلن هو طلب بينة رشعية من 
املدعى عليه تشهد له طبق ما ادعاه يف دفعه املذكور من ميض أكثر من مخس عرشة 
سنة عىل العقد املذكور، فإن عجز عنها حلفت الزوجة املوكلة اليمني الرشعية عىل 
أن املدة أقل من ذلك، وعىل أهنا مل تقبض كامل املقدم طبق دعوى وكيلها، وعند 

ذلك حيكم باملبلغ عىل املدعى عليه، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

اجلواب
باالطالع عىل صورة املرافعة الصادرة من حمكمة دمياط الرشعية بتاريخ 9 
مجادى الثاين سنة 1313 نمرة 98 وجه مضبطة، املشمولة بختم املحكمة املذكورة 
أفاده بشأهنا حرضة  ما  نمرة 2، وعىل  يمنية  بإفادة حرضتكم  الطرف  الواردة هلذا 
مفتي دمياط تبني أن املدعى عليه املسمى أ. ل. معرتف بزواجه باملرأة موكلة املدعي 
املذكور ومل  املقدم  املبلغ  هلا  أدى  أنه  بنيتو مقدما، وادعى  عىل صداق قدره عرشة 
يبق عليه منه يشء، وذلك يعترب منه دفعا لدعوى املدعي فيكلف إثباته، فإن عجز 
عليه  حيكم  التحليف  طلب  عن  امتنع  أو  وحلفت،  املوكلة  الزوجة  يمني  وطلب 
باملبلغ املدعى به معاملة له يف ذلك بإقراره، وأما ما ذكره املدعى عليه املذكور من 
ميض املدة التي بينها فال يعترب دفعا؛ ألن الدفع بميض املدة الطويلة عند اإلنكار ال 
عند اإلقرار كام هنا يف إفادة حرضة املفتي املذكور من أن دعوى ميض املدة املذكورة 

يعترب دفعا هنا غري موافق. واهلل أعلم. وطيه الصورة املذكورة.

J
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ل�ع��لم
� �ل��ن ا �ن���هن���هة��ة ط�ا

املبـــــادئ
1- طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب ال تسقط نفقاهتم عن آبائهم.

الســـــؤال
نمرة   1313 سنة  القعدة  ذي   5 يف  مؤرخة  مرص  حمافظة  من  بإفادة  سئل 
1228، مضموهنا أنه إذا كان هناك نص رشعي بأن طالب العلم يعترب رشعا عديم 
الكسب، يكرم باإلفادة عنه حتى ينظر يف تعميم املعاملة بموجبه عىل كل طالب علم 

باألزهر غري ذوي املاهيات واملرتبات، وذلك فيام يتعلق بالقرعة العسكرية.

اجلواب
وال  الكرام،  أبناء  من  االبن  كان  إذا  أنه  املذهب  كتب  يف  عليه  املنصوص 
ال  الكسب  عن  عاجزين  كانوا  إذا  العلم  طلبة  وكذا  عاجز،  فهو  الناس  يستأجره 
هيتدون إليه ال تسقط نفقاهتم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلني بالعلوم الرشعية وهبم 
عىل  بأنواعها  النفقة  جتب  أنه  ورشحه:  التنوير  ويف  البزازية،  من  يؤخذ  كام  رشد، 
علم  وطالب  بالتكسب،  العار  يلحقه  ملن  الكسب  عن  العاجز  الكبري  لولده  احلر 
ال يتفرغ لذلك، كام يف الزيلعي والعيني، إذا علم ذلك علم أن طالب العلم ما دام 
مشتغال بالعلوم الرشعية واألدبية يعد عاجزا عن الكسب بسبب ذلك االشتغال. 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 59 سجل: 1 بتاريخ: 17/ 4/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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�ل����وط��ن ر�ن ا �ى حن�ا ��ة� اأ
�ل���م�عن  �ن�ا

��ن��ة ��من �ك�ح�ا ل ا ��ن�ة�هة�ا ا

املبـــــادئ
1- الطالق البائن ال يعقب الرجعة ولو صادقت الزوجة عىل ذلك.

2- التصادق عىل بينونة الطالق موجب النقضاء العدة به.
3- انتق�ال احلاضن�ة بالصغ�ري م�ن وطنها وحمل العق�د عليها إىل جه�ة بعيدة تعترب 
خارجة عن ضواحي وطنها األول مسقط حلقها يف نفقته وأجر حضانته وإرضاعه.

الســـــؤال
نمرة   1314 سنة  صفر   4 يف  مؤرخة  دمياط  حمكمة  نائب  من  بإفادة  سئل 
179، مضموهنا: أنه حلصول االشتباه عنده يف فتوى حرضة مفتي دمياط عىل صورة 
املرافعة طيه يرغب االطالع عليها، واإلفادة بام يلزم نحوها رشعا، ومضمون صورة 
املرافعة املذكورة املقيدة باملحكمة املذكورة يف 21 حمرم سنة 1314 نمرة 45: صدور 
الدعوى الرشعية بعد التعريف الرشعي من ز. أ. أ. م. بوكالته عن الست فريدة. 
م. ش. يف الدعوى، والطلب، واملرافعة واملخاصمة هلا وعليها يف أمور زوجيتها مع 
املدعى عليه اآليت ذكره فيه، ويف كل يشء يصح فيه التوكيل رشعا مما يتعلق بذلك 
م.  عىل   1314 سنة  حمرم   7 يف  املحكمة  هبذه  املقيدة  الثابتة  املقبولة  العامة  الوكالة 
بأنه كان زوجا للموكلة املذكورة تزوجها بنكاح صحيح رشعي، ودخل  ع. ب. 
راجعها  ثم  بائنة،  أوىل  طلقة  طلقها  كان  وأنه  األزواج،  معارشة  وعارشها  عليها 
وعارشها بدون عقد معارشة األزواج، ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال: »زوجتي فريدة 
طالق« بتاريخ 10 حمرم املرقوم، ويف أثناء املعارشة رزق منها هذا املدعى عليه بولد 
اسمه حسني وضعته يف شهر رمضان سنة 1313، وأنه تارك هلا ولولدها املرقوم 

* فتوى رقم: 89 سجل: 1 بتاريخ: 21/ 7/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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بدون نفقة وال منفق وال مائدة له، وأن هذا الوكيل املدعي طالبه بفرض نفقة عدة 
وخادم  هلا،  يليق  ومسكن  وحضانته،  لرضاعه،  وأجرة  املذكور،  لولده  ونفقة  هلا، 
خيدمها وخيدم ولدها املذكور فامتنع من ذلك بدون وجه رشعي، وأنه يطالبه اآلن 
بذلك ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك، وبسؤاله عن ذلك أجاب معرتفا بالتوكيل 
املذكور، وبأن فريدة املذكورة مل تكن موجودة هبذا الثغر ال هي وال ولدها بل متغيبة 
بجهات الغربية، وأهنا ال نفقة هلا عنده ألهنا بائنة منه بينونة صغرى، وانقضت عدهتا 
بالوضع، وعند حضورها بالثغر وولدها يصري التكلم فيام يلزم، والوضع املذكور 
هو حسني املذكور بالدعوى أن الطالق البائن املذكور صدر منه وهي حامل، وأن 
وبسؤال  بدمياط،  رشعي  صحيح  بنكاح  تزوجها  له  زوجة  كانت  املذكورة  فريدة 
الذي  األول  البائن  الطالق  بأن  املدعى عليه أجاب  به هذا  املدعي عام أجاب  هذا 
وراجعه  املذكورة،  املوكلة  من  عليه  وقع  باحلرام  كان  عليه  املدعى  هذا  من  صدر 
بالقول بدون عقد قبل وضعها للولد حسني املذكور، ثم عارشها بالرجعة املذكورة 
الدعوى،  يف  املذكور  الطالق  املذكور  حمرم   10 يف  طلقها  حتى  األزواج  معارشة 
وبسبب معارشته هلا بالرجعة املذكورة مل تنقض عدهتا منه، ومل تزل يف عدته بالطالق 
الثاين الواقع بعد الرجعة املرقومة، وأن اجلهة املتغيبة هبا املوكلة املذكورة هي رأس 
الرب بالرب الغريب املتوصل إليها برا من السنانية التابعة مركز رشبني غربية، وبحرا من 
دمياط، وأهنا حمل إلقامة املورسين يف زمن الصيف جلودة اهلواء هبا، واملسافة بينها 
وبني دمياط ساعة ونصف بالسري املعتاد، وبعرض هذه الدعوى عىل حرضة مفتي 
دمياط أجاب بقوله: حيث إن املدعي الوكيل صدق املدعى عليه عىل سبق طالقه 
لزوجته املوكلة املذكورة طالقا بائنا بينونة صغرى، وأهنا وضعت بعده الولد حسني 
املذكور فال تستحق عليه نفقة عدة، ويفرض هلا نفقة الولد املذكور، وأجرة لرضاعه 
واملدعي  عليه  املدعى  وبتفهيم  ذلك،  من  يمنع  ال  الرب  برأس  وإقامتها  وحضانته، 
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ليس ملزوما بيشء لسقوط  أنه  املدعى عليه  قال  املذكورة  املفتي  فتوى  املذكورين 
حضانة املوكلة املذكورة لولده املذكور لكوهنا خرجت به من غري إذنه من هذا املرص 
حمل توطنها والعقد عليها، ومقيمة برأس الرب غربية التي ال يرىض اإلقامة هبا كل 
دين، وأن بينه وبني ولده املذكور بحارا ومسافة طويلة ال يمكنه أن يراه ويتعهده كل 

يوم، ورغب عرض ذلك عىل حرضة مفتي الديار.

اجلواب
صار االطالع عىل إفادة حرضتكم املسطورة يمنية نمرة 179، وعىل صورة 
املرافعة املرفقة هبا، وعىل ما كتبه عليها حرضة مفتي طرفكم، والذي ظهر أن العدة 
من الطالق األول البائن قد انقضت بوضع احلمل لتصادق املتداعيني عىل ذلك، 
وال عربة بالرجعة، وال بالطالق الثاين بعد وضع احلمل، وحينئذ فال وجه ملطالبة 
املطلق من الوكيل املدعي بنفقة العدة، وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع واحلضانة 
وطنها  هو  الذي  دمياط  من  به  انتقلت  دامت  ما  هبا  املطالبة  حق  للمطلقة  فليس 
وحمل العقد عليها إىل جهة رأس الرب متى كانت خارجة عن ضواحي دمياط؛ ألهنا 
حينئذ ليست وطنها الذي عقد عليها فيه، أما إذا كانت من ضواحيها فال تعد منتقلة 

ويكون هلا حق املطالبة بام ذكر)1). واهلل أعلم.

J

)1) جرى العمل باملحاكم الرشعية حتى اآلن عىل أن للولد النفقة ألهنا حقه ولو أبطلت هي حقها يف األجور 
فال متلك إبطال حقه هو.
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�ن��ة �ا �ن���هن���هة��ة و�����من

املبـــــادئ
1- الدفع بيس�ار البن�ت بام ورثته عن أمها إذا ثبت رشع�ا اندفعت الدعوى بطلب 

النفقة من األب.
2- ق�ول وال�د الزوجة املتوفاة إن جهازها املعطى هلا من�ه كان عارية وإنكار الزوج 
ذل�ك فالقول ق�ول الزوج مع يمينه إذا كان العرف جاري�ا عىل أن األب يدفع ذلك 

عىل جهة التمليك.
3- ما كان مشرتكا من أعيان جهازالبنت فالقول فيه قول األب.

الســـــؤال
 1314 سنة  األول  ربيع   4 يف  مؤرخة  دمياط  ثغر  قايض  من  بإفادة  سئل 
نمرة 206، مضموهنا: أنه الشتباهه يف صورة الدعوى طيه من حيث دفع كل من 
املدعي واملدعى عليه كتب عليها ملفتي الثغر فأفاده باشتباهه أيضا، وطلب خمابرة 
أنه  بأمل  الدفعني من عدمها؛ ولذا حترر هذا  للنظر يف صحة كل من  الطرف  هذا 
بعد اإلحاطة يفاد بام يلزم، ومضمون الصورة املذكورة املقيد ما هبا بمحكمة دمياط 
بتاريخ 16 شهر أغسطس سنة 1896 نمرة 56 مضبطة: صدور الدعوى الرشعية 
بعد التعريف الرشعي من ع. ن. ع. ح.، عىل: ح. ع. ع.، بأنه وكيل عن ع. م. ب. ع.، 
والدة توفيقة اآليت ذكرها فيه، وكلته عنها يف الطلب والدعوى واملرافعة واملخاصمة 
القارصة بنت  بفريدة  يتعلق بشؤون حضانتها  فيام  املدعى عليه  هلا وعليها مع هذا 
هذا املدعى عليه من زوجته توفيقة املذكورة، ويف طلب تقرير أجرة حضانة ورضاع 
عليه لبنته املذكورة املشمولة بحضانة املوكلة املذكورة، ويف قبض ذلك منه، ويف كل 

* فتوى رقم: 97 سجل: 1 بتاريخ: 16/ 8/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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قبوال  لنفسه  منها  قبله  توكيال مطلقا مفوضا عاما،  التوكيل رشعا  فيه  يشء يصح 
رشعيا، وأن هذا املدعى عليه كان زوجا للمرحومة توفيقة، تزوجها بنكاح صحيح 
املذكورة  بفريدة  منه  ورزقت  األزواج،  معارشة  وعارشها  عليها،  ودخل  رشعي، 
أعاله، البالغ عمرها اآلن ثالثة عرش شهرا، وأن الزوجة املذكورة توفيت فيام قبل 
تارخيه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة املذكورة املرزوقة هلا من زوجها هذا املدعى 
أنه  ينفق عليها منه، مع  عليه الذي هو تارك هلا بدون نفقة وال منفق، وال مال هلا 
كسوب يكتسب ما يزيد عىل معيشته وعام يتقرر عليه من أجرة احلضانة والرضاع 
وأنه  املذكورة،  املوكلة  ألمها  جدهتا  حضانة  يف  اآلن  وهي  املذكورة،  لبنته  والنفقة 
طالب هذا املدعى عليه بأن يقرر أجرة حضانة ورضاع لبنته فريدة املذكورة فامتنع 
من ذلك، وأنه يطلب اآلن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة رشعيات عىل 
إليه  ذلك  بأداء  وأمره  املذكورة،  املوكلة  وحال  حاله  يناسب  كام  عليه  املدعى  هذا 
املدعى  هذا  وبسؤال  ذلك،  عن  وجوابه  سؤاله  ويسأل  املذكورة،  ملوكلته  ليوصله 
عليه عن دعوى التوكيل املرقوم أنكر ذلك وجحده كليا، وبعد تكليف هذا الوكيل 
املدعي بينة تشهد له طبق دعواه التوكيل املرقوم أحرض شاهدين شهد كل منهام به 
يبد مطعنا رشعيا حكم  فيهام ومل  املدعى عليه  املسطور، وملا أعذر هلذا  الوجه  عىل 
بالتوكيل املرقوم عىل الوجه املسطور بعد التزكية الرشعية، ثم سئل من هذا املدعى 
وال  حضانة  نفسه  عىل  يفرض  ال  بأنه  فأجاب  املرقومة،  الدعوى  بقية  عن  عليه 
رضاعة وال شيئا أصال؛ حيث إن البنت املذكورة آل إليها من والدهتا بطريق اإلرث 
ماٌل صارت به غنية، وبني املخلفات عن والدهتا التي ورثت فيها وقيمتها ومؤخر 
الصداق، وأن الذي خيص البنت املذكورة يف قيمة مجيع ذلك ألفا قرش واثنا عرش 
قرشا صاغا، وأن هذه املخلفات حتت يد الوكيل املذكور أعاله، وأنه بسبب ذلك 
ال جيرب رشعا عىل تقرير نفقة وحضانة وال عىل يشء أصال، كام هو احلكم الرشعي، 
وصدق عىل أن فريدة املذكورة بنته رزق هبا من والدهتا توفيقة املذكورة التي هي 
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بنت موكلة هذا املدعي، وبسؤال هذا الوكيل املدعي عام دفع به هذا املدعى عليه 
أجاب بأن املتوفاة املذكورة توفيت وهي ال متلك شيئا، وأما املنقوالت التي ادعاها 
لنسبة  صحة  ال  وأنه  ذلك،  يف  قوله  والقول  لوالدها،  ملك  فهي  عليه  املدعى  هذا 
أهنا ملك  التي زعم  املنقوالت  اليد عىل  ليس واضع  وأنه  املذكورة،  لفريدة  الغنى 
مفتي  عىل  ذلك  وبعرض  أيضا،  عليها  يدها  واضعة  املوكلة  الست  وال  للمتوفاة، 
الثغر أجاب عليه بأن الدعوى صحيحة، وحصل له اشتباه يف الدفعني، وأن يعرض 

ذلك عىل هذا الطرف لإلفادة بام يقتضيه احلكم الرشعي.

اجلواب
صورة  وعىل   ،206 نمرة  يمنية  املسطورة  حرضتكم  إفادة  عىل  باالطالع 
الزوج  أثبت  إذا  أنه  الثغر، ظهر  أفاده بشأهنا حرضة مفتي  املرفقة هبا، وما  املرافعة 
املدعى عليه ما دفع به من كون بنته الصغرية ورثت يف املخلف عن أمها ما صارت 
به غنية عىل الوجه املسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته يف ذلك رشعا 
اندفعت دعوى املدعي، ثم لو قال أبو األم املذكورة: إن املخلف املذكور سلمه هلا 
عىل وجه العارية، وقال الزوج: هو متليك، فاملعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان 
العرف مستمرا أن األب يدفع مثل ذلك عىل سبيل اجلهاز ال العارية، أما إن كان 

مشرتكا فالقول لألب. واهلل أعلم.

J
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�ن��ة �ا ��ة� و�����من
�ن���هن���هة��ة �م�عن

املبـــــادئ
1- ط�الق املرأة عىل اإلبراء م�ن مؤخر الصداق ونفقة الع�دة وحتملها بنفقة محلها 

املستكن حتى سن احلضانة واقع ونافذ.
2- إذا ادع�ت املطلق�ة الفق�ر بع�د طالقها وطالب�ت بنفقة وأجر حضان�ة للمولود 
اجلدي�د عىل أن يرجع هبا عليها عند اليس�ار حكم هلا ب�ام طلبت برشط قيام اإلثبات 

عليه عند اإلنكار أو قيام املصادقة منه عىل ذلك.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 2 ربيع ثان سنة 1314 نمرة 41 
مضموهنا: أنه مرسل ضمن سبع الورقات طيه صورة مادة تقرير نفقة وأجرة حضانة 
صدرت بمحكمة اإلسكندرية الرشعية بني عيل م. ومطلقته، ولطعنه يف هذا التقرير 
سنة  أغسطس   31 يف  املؤرخة  املذكورة  املحكمة  بمكاتبة  ووردت  صورته  طلبت 
1896 نمرة 126 بأمل االطالع عليها، وإفادة النظارة بام يقتضيه احلكم الرشعي، 
ومضمون صورة املادة املذكورة: أنه بمحرض شاهدي املعرفة حرضت املرأة املطلقة 
بنبة بنت ح. م. ع، الساكنة بحارة املغاربة، وأحرضت معها الرجل املكلف أمحد ع. 
م. الساكن بخط كوم الشقافة الرباين بالشياخة املذكورة أعاله، وبعد حتقق معرفتهام 
بائنا باخللع عىل  ثانيا  عينا واسام ونسبا بشهادة من ذكر، وحتقق طالقها منه طالقا 
إن  انفصاله  بعد  املستكن برمحها  بنفقة محلها  نفقة عدهتا ومؤخر صداقها وحتملها 
نفقة رشعية  تقرير  فلتسع سنني، وحتقق  أنثى  كانت  وإن  فلسبع سنني،  ذكرا  كان 
عليه لبنته منها زكية التي يف حضانتها وال مال هلا عن كل يوم قرش واحد صاغا 

* فتوى رقم: 104 سجل: 1 بتاريخ: 11/ 9/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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بموجب حجة رشعية حمررة بجميع ذلك مسطرة من هذه املحكمة، ومسجلة هبا يف 
29 مجادى الثاين سنة 1313 نمرة 63، عرفت املرأة املذكورة أن احلمل الذي كان 
الرضيع  حممد  يسمى  بولد  بعده  انفصل  قد  املذكور  طالقها  وقت  برمحها  مستكنا 
الفقري الذي ال مال له، ويف حضانتها، وأهنا فقرية جدا ال متلك شيئا، وأن أمحد عيل 
املذكور هذا مورس قادر عىل اإلنفاق عىل ولده حممد املذكور، وأهنا ملا طلبت منه أن 
ينفق عليه عىل أن يرجع عليها بام يدفعه هلا من النفقة املذكورة إذا أيرست؛ لكونه مل 
يكن صاحب فائدة، وأن يقرر هلا أجرة حضانتها لولدهيا املذكورين امتنع عن ذلك، 
وطلبت من قايض املحكمة املذكورة وحرضيت عضوي املجلس الرشعي هبا تقرير 
له، ولبنته منها زكية املذكورة،  نفقة رشعية عليه لولده املذكور، وأجرة حضانتها 
فبعد أن حتقق لدهيم فقر املرأة املذكورة بشهادة الشاهدين املذكورين وتصديق املطلق 
املذكور عىل ما ذكر مجيعه قرروا عىل: أمحد عيل املذكور نفقة رشعية لولده املذكور 
عن كل يوم من تارخيه عرشين فضة صاغا ما دام يف حضانة أمه املذكورة، وما دامت 
هي فقرية يرجع هبا عليها إذا أيرست، وعرشين فضة صاغا نظري أجرة حضانتها له 
عن كل يوم من تارخيه ما دام يف حضانة أمه املذكورة، وعرشين فضة صاغا أجرة 
حضانتها للبنت املذكورة عن كل يوم من تارخيه ما دامت يف حضانة أمها املذكورة، 
أمره  املذكورين  والعضوين  القايض  من  وطلبت  املذكورة،  املرأة  بذلك  ورضيت 
بأداء النفقة وأجرة احلضانة املذكورتني إليها، فعند ذلك أمروه بأداء النفقة وأجرة 
احلضانة املذكورتني إليها عىل الوجه املرشوح أعاله، صدر ذلك بحضور من ذكر 
 268 نمرة   1313 سنة  احلجة  ذي  و25   ،1896 سنة  يونيه   7 يف  وضبط  أعاله، 

متتابعة مضبطة، ومسجل يف 15 يونيه سنة 1896، نمرة 895 عدد 6.
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اجلواب
مادة  صورة  وعىل   ،41 نمرة  يمنية  املسطورة  اإلفادة  هذه  عىل  باالطالع 
أمحد عيل م. ومطلقته املسجلة بمحكمة ثغر اإلسكندرية الرشعية يف 15 يونيه سنة 
1896 املشمولة بختم املحكمة املذكورة، وعىل باقي األوراق املتعلقة بذلك، ظهر 
أن ما تضمنته الصورة املذكورة من تقرير النفقة وأجرة احلضانة عىل الوجه املسطور 

بتلك الصورة موافق رشعا. وطيه األوراق عدد 7.

J
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�لو�ل�� �ن���هن���هة��ة ا

املبـــــادئ
1- ال تس�قط النفقة املفروضة للصغري بميض املدة وال بغيبة أمه به بعيدا عن والده 

ألن ذلك أرفق باألم.

الســـــؤال
سئل بإفادة من مديرية املنيا مؤرخة يف 3 مجاد آخر سنة 1314 نمرة 6205، 
مضموهنا: أنه ملا كتب منها ملفتي املديرية بطلب اإلفادة عام يتبع يف أمر تنفيذ اإلعالم 
الرشعي املتضمن تقرير نفقة عىل م. ص. التلغرافجي بتفتيش املنيا لولده املرزوق 
لغياب  النفقة سقطت  أن  بتعلله  السداد  توقفه يف  له من مطلقته ز. ع. س؛ لسبق 
الثالث  هلا ضمن  املذكور  املفتي  إفادة  أمه، وردت  مع  باملحروسة  عنه  بعيدا  ولده 
عرشة ورقة طيه بأن الئحة القضاة تقيض بأنه إذا حصل اشتباه يف املسائل الرشعية 
يتحرر عنها حلرضة األستاذ شيخ اجلامع األزهر، ومفتي الديار املرصية، وأنه بالنظر 
الشتباه املفتي املذكور يف هذه احلادثة، رغب إحالة ذلك عىل هذا الطرف، ولذا حترر 
هذا بأمل النظر، وورود اإلفادة بام يتبع رشعا، وتبني بإفادة املفتي املذكور واملؤرخة 
يف 29 مجاد أول سنة 1314، أن اشتباهه إنام هو فيام أفتى به العالمة الشيخ املهدي 
كام هو مذكور يف فتواه، حيث أفتى مرة بعدم السقوط بميض املدة يف نفقة الصغري 
أن  الدر البن عابدين  املذكور يف حوايش  أيضا، وأن  بعدمه  للزيلعي، ومرة  عازيا 
نفقة الصغري تسقط بميض املدة، وأن ما ذكره الزيلعي يف ذلك خمالف ... إىل آخر ما 

ذكره بإفادته املذكورة.

* فتوى رقم: 116 سجل: 1 بتاريخ: 13/ 11/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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اجلواب
العمل،  املدة عىل ما عليه  املفروضة للولد املذكور ال تسقط بميض  النفقة 
كنفقة الزوجة املفروضة، وغيبة األم به ولو بغري إذن أبيه ال يرتتب عليها سقوطها. 
واهلل أعلم. واملسألة منصوصة يف املهدية صحيفة 431 جزء أول من باب النفقة، 
وصحيفة 441 منها، وصحيفة 378، وذكرها يف األحوال الشخصية، وعلل عدم 

السقوط باألرفقية.

J
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�ن��ة و�م��ل���ح �ا �ن���هن���هة��ة �����من

املبـــــادئ
1- إذا مل يش�رتط يف عق�د الصلح دخول ما جتمد قبله م�ن النفقة فيه مل يرس الصلح 

إال عىل ما يكون من تارخيه.

الســـــؤال
سئل يف رجل فرض عليه أجرة رضاع وحضانة البنته الرضيعة من مطلقته، 
كل شهر بتسعامئة قرش صاغا مرصيا من تاريخ معلوم، وبعد ذلك تصالح كل من 
املطلق واملطلقة عىل أن تكون أجرة رضاع وحضانة البنت املذكورة شهريا مخسامئة 
ومخسني قرشا صاغا مرصيا، وكان ذلك يف تاريخ متأخر عن تاريخ الفرض األول 
الفرض  تاريخ  من  ذلك  من  باملتجمد  املطلق  طولب  وملا  معلومة،  بمدة  املذكور 
األول لغاية الصلح، بواقع الشهر بتسعامئة قرش، ومن تاريخ الصلح بواقع الشهر 
بخمسامئة ومخسني قرشا، مل يرض إال بدفع مخسامئة ومخسني قرشا من تاريخ الفرض 
بمبلغ التسعامئة قرش شهريا لغاية يوم الطلب الواقع بعد الصلح بشهر تقريبا. فهل 
قرشا  ومخسون  مخسامئة  إال  للمطلقة  يكون  وال  األول،  الفرض  عىل  يؤثر  الصلح 
شهريا من تاريخ الفرض املذكور، أو يكون هلا كل شهر تسعامئة قرش من تاريخ 
الفرض لغاية تاريخ الصلح، ومن بعده يكون الشهر بخمسامئة ومخسني قرشا، أم 

كيف؟

* فتوى رقم: 108 سجل: 2 بتاريخ: 18/ 3/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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اجلواب
قبله  ما جتمد  الصلح دخول  مل يشرتط يف عقد  إذا  نعم،  احلمد هلل وحده. 
فيه مل يرس الصلح إال عىل ما يكون من تارخيه، وعىل الزوج أن يدفع أجرة الرضاع 
واحلضانة عىل حسب التقرير الصادر بفرض مبلغ تسعامئة قرش صاغا من تاريخ 

الفرض إىل يوم الصلح. واهلل أعلم.

J
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�ة�ن  و�
�ل���م���هن���هة و�ن��ة�ن وا �ل���م��س�����ن �ة ا �ا وحن روع �ن���هن���هة��ة رن �م���ش

ر�ة �ل�ع���ش �ة ا
و��س��مة�مصأ

املبـــــادئ
1- امتناع الزوج عن اإلنفاق عىل زوجته وليس له مال ظاهر يقتيض التطليق.

2- ادع�اء الزوج عجزه عن النفقة يوجب علي�ه إثباته، فإن أثبته أمهل وإال طلقت 
عليه زوجته من القايض.

3- كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتيض إمهاله حتى يرجى شفاؤه وخالصه من 
السجن، فإن طالت املدة بحيث خيشى الرضر أو الفتنة طلق القايض عليه زوجته.

4- غي�اب الزوج ول�ه مال أو دين يف ذمة أحد أو وديع�ة يف يد آخر يعطي للزوجة 
طلب فرض نفقتها يف هذا املال أو الدين.

5- تطليق القايض الزوجة من زوجها لعدم اإلنفاق يقع رجعيا.
6- من فقد يف بالد املس�لمني وانقطع خ�ربه عن زوجته كان للزوجة رفع األمر إىل 
القضاء مع بيان اجلهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن وجوده فيها، وبعد 
البح�وث والتحري�ات والعجز عن خربه يرضب هلا أربع س�نني، ف�إذا انتهت تعتد 

عدة الوفاة بدون حاجة إىل قضاء قاض، وحيل هلا التزوج بالغري بعد ذلك.
7 - جميء الزوج حيا أو ظهور حياته ُمبٍق للزوجية، وإن كانت الزوجة تزوجت ومل 
يدخل هبا الثاين فهي زوجة األول وإن كانت قد دخلت مع علم الثاين بحياة األول 

فهي لألول.
8 - وفاة املفقود يف العدة أو بعدها س�واء كان قبل العقد عىل الزوج الثاين أو بعده 

يقتيض املرياث.

* فتوى رقم: 178 سجل: 2 بتاريخ: 7/ 8/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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9- املفق�ود يف معرك�ة بني املس�لمني بعضهم البعض إن ثبت حض�وره القتال جاز 
لزوجت�ه رفع األم�ر إىل ناظر احلقانية وبعد البحث وعدم العث�ور عليه تعتد زوجته 

بدون مدة وهلا أن تتزوج بغريه بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خربه.
10- إذا مل يثب�ت حضورال�زوج املعرك�ة إال أنه س�ار مع اجلي�ش كان حكمه حكم 

املفقود.
11- املفق�ود يف ح�رب بني املس�لمني وغريهم جييز لزوجته رف�ع األمر إىل احلقانية 
وبعد البحث وعدم العثور عىل خربه يرضب هلا أجل ملدة سنة، فإذا انقضت اعتدت 

وحل هلا الزواج بالغري بعد العدة، ويورث ماله بعد انقضاء السنة.
12- حم�ل رضب األج�ل للعدة لزوجة املفقود إذا كان يف مال�ه ما تنفق منه زوجته 
أو مل خت�ش عىل نفس�ها الفتن�ة، وإال كان هلا رفع أمرها إىل الق�ايض ليطلق عليه متى 

أثبتت دعواها.
13- شدة النزاع بني الزوجني وتعذر وقفه يرفع األمر فيه إىل القايض وعليه تعيني 
حكم�ني، ف�إن أصلحا بينه�ام فبها ونعم�ت، وإال حكام بالطالق وع�ىل القايض أن 

يقيض بام حكام به ويكون الطالق بائنا وال جيوز للحكمني الزيادة عىل واحدة.
14- للزوجة طلب التطليق للرضر بسبب اهلجر أو الرضب أو السب بدون سبب 

رشعي وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة الرشعية.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 14 ربيع األول سنة 1318 نمرة 
19 مضموهنا أنه بعد اإلحاطة بام اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداخلية نمرة 153 
املختصة بترضر بعض زوجات املحكوم عليهم من عدم إنفاق أزواجهن عليهن، أو 
إطالق عصمتهن، وتعذر األسباب التي متكن القايض الرشعي من الفصل يف ذلك 
بني الزوجة والزوج؛ لوجودها يف مكان غري الذي فيه الزوج، وما طلبته النظارة املشار 
إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريقة التي يفصل هبا يف األمر رشعا؛ حلسم شكوى 

تلك النسوة، إجابة لطلب سعادة مفتش عموم السجون بإفادته هلا نمرة 113.
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اجلواب
الداخلية  نظارة  بام ورد من  فيام خيتص  ما حررت سعادتكم  اطلعت عىل 
النساء الاليت حكم عىل  إزالة ما يشكو منه  الوجه الرشعي يف  من االستفهام عن 
أزواجهن بمدد طويلة يقضوهنا يف السجن، أو األشغال الشاقة مع تركهن بال نفقة، 
وال عائل هلن، وال ألوالدهن منهم، واطلعت عىل وجوه الرضورة املحتمة للبحث 
عن طريقة للفصل يف تلك الشكايات التي بينها جناب مفتش عموم السجون فيام 
كتبه لنظارة الداخلية، هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها، كثرت فيها الشكوى، 
وعمت هبا البلوى، ونظارة احلقانية ال يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من مجيع 
أطراف القطر املرصي ما يستحثها للنظر يف خملص مما يلحق النساء املعوزات من 
الرضر يف دينهن ومعيشتهن، والفساد الذي يعرض ألوالدهن، وما ينشؤون عليه 
من رديء األخالق، وسيئ األعامل، وما يعقب هذه احلالة من القلق واالضطراب 
يف حال األمة بتاممها، كام أشار إىل ذلك مفتش عموم البوليس يف كالمه عن مسألته؛ 

وهلذا رأيت أن أبحث يف هذه املسائل مجيعها، وهي: 

املسألة األوىل: مسألة املسجونني التي جاءت برقيم سعادتكم. 

الثانية: مسألة عجز الزوج عن النفقة عىل زوجته، أو امتناعه عن اإلنفاق 
عليها عنادا، كام حيصل من أغلب أفراد الطبقة السفىل من األهايل، وكثري من أفراد 

الطبقة الوسطى والعليا. 

الثالثة: مسألة الغائب الذي ينقطع خربه أو تبعد غيبته، وال يرتك لزوجته 
زوجته  حتتاج  أو  يدها،  إليه  تصل  ال  لكن  ماال  يرتك  أو  املال،  من  شيئا  وأوالده 
بمقتىض الطبيعة البرشية إىل اخلالص من حالتها خصوصا إن كانت شابة، ويندرج 

يف هذه املسألة ما يعرف بمسألة املفقود. 
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الرابعة: مسألة الزوج الذي يضار زوجته ويعنتها يف املعارشة حتى ال يكون 
سبيل ملعيشة الزوجني معا. 

مجيع هذه املسائل يف درجة واحدة من احلاجة إىل النظر، وكثريا ما ترد عيلَّ 
األسئلة من كل جانب لالستفتاء عام يقتضيه الرشع فيها، وقد سئلت من مدة أيام 
عن امرأة ارتدت لسوء معارشة زوجها، وال هو يطلقها وال هو حيسن عرشهتا، وال 
هو يدعها تعيش عند أهلها، وعن أخرى عىل عزم الردة عن دينها إلكراهها عىل 
معارشة قاتل أبيها، وهلا قضية يف حمكمة مديرية الدقهلية، وقد ورد عيلَّ أثناء كتابة 
هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة، ُأُُُُُرسلها مع هذه األوراق. 

كثري،  منها  فعندي  النفقة  عن  والعاجزين  الغائبني  نساء  من  الشكوى  أما 
وأرسلت بعضها للنظارة، وللنظارة علم بكثري من ذلك الذي شوهد بالعيان، ومل 
تبق فيه ريبة ملرتاب أن النساء يف أية حالة من احلاالت األربع التي عددنا مسائلها 
يلجأن بحكم الرضورة إىل الفحش، وارتكاب ما خيالف أحكام كل دين وأدب، 
وذلك  أزواجهن،  عىل  التطليق  إال  املهلكتني  من  إلنقاذهن  سبيل  وال  هيلكن  أو 
وراء  يلتمس  ما  وكل  اخللق،  وسوء  االعتقاد  فساد  من  الناس  حالة  به  قضت  ما 
التطليق فهو خيال ال يمكن حتقيقه، فاالضطرار إىل التطليق عىل الزوج يف األحوال 
املذكورة، أو اعتباره يف حكم امليت إن كان مفقودا مما ال ينكره إال جاهل بأحوال 
متى  منهام  بواحد  اعتداد  وال  وإحساسه،  عقله  ينسى  مكابر  أو  اليوم،  املسلمني 
حتققت الرضورة وجب مراعاهتا بنص الكتاب والسنة، وإمجاع األئمة واألمة، وال 
حاجة لرسد النصوص عىل ذلك؛ ألنه معلوم من الدين بالرضورة، ومراعاة حكم 
إنام يكون له جمال يف األمر ذي الوجوه،  الرضورة ال يعد اجتهادا؛ ألن االجتهاد 
للنظر فيه حتى يكون  به الرضورة فهو من قبيل املحسوس ال جمال  أما ما قضت 
احلظر  حمل  أن  باملرجوح  احلكم  عىل  الكالم  عند  الفقهاء  رصح  وقد  اجتهاد،  فيه 
ه أن  فيه إذا مل تقض به الرضورة، فإن قضت به ساغ للقايض بال استئذان من والَّ
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املقلدين ملذهب أيب حنيفة أن حيكموا الرضورة  به، فقد كان يصح للقضاة  حيكم 
أيب  مذهب  عن  بذلك  خرجوا  قد  يكونون  وال  منها،  التحقق  بعد  ظهورها  عند 
حنيفة، ولكنهم يتحرجون ذلك، وذهب بعض املفتني غفلة منه عن حقيقة الدين 
الزوج،  التطليق عىل  الرضورة من  به  بام تقيض  اإلفتاء وال احلكم  أنه ال جيوز  إىل 
بأنه يستبيح  بالتشنيع عىل من يفتي أو حيكم بذلك، وهو ال يشعر  وأساء إىل دينه 
ارتكاب القبائح باسم الدين، ثم قد رصح الفقهاء يف مسألة املفقود بجواز اإلفتاء 
بمذهب مالك للرضورة، وال رضورة أظهر مما نحن فيه اآلن للفقهاء من احلنفية 
خالفا يف احلكم بمذهب الغري، وهل ينفذ أو ال ينفذ، وأكثرهم عىل أنه ينفذ، وُأْفتَِي 
بكل من القولني، وهلم يف توجيه نفاذه أدلة مقبولة، وقال صاحب فتح القدير عند 
البحث يف نفاذ احلكم بمذهب الغري أو عدم نفاذه ما معناه: حيل اإلقدام عىل احلكم 
بمذهب الغري؛ ألن القايض مأمور باملشاورة، وقد تقع عىل خالف رأيه، وقال قبل 
هذا بقليل: إن املقلد إنام واله ليحكم بمذهب أيب حنيفة مثال، فال متكن املخالفة، 
فيكون معزوال بالنسبة إىل ذلك احلكم، وقد تبني من كالمهم وعلل أحكامهم أن 
اخلالف إنام هو يف احلكم الذي يصدر من القايض بمذهب غريه إن كان جمتهدا أو 
عىل خالف ما حدده من واله إن كان مقلدا، ومل تكن هناك رضورة ملجئة، أما إذا 
كان احلكم بناء عىل أمر من ويل القايض أو مراعاة للرضورة عند حتققها، فال خالف 
يف صحته ونفاذه، والذي تطلبه نظارة احلقانية اآلن إنام هو طريقة رشعية للخالص 
من انتهاك حرمات الدين، أو التخليص من اهللكة عىل أن يصدر بتلك الطريقة أمر 

اجلناب العايل اخلديوي الذي يويل القضاة، فتصبح مما ال خالف فيه. 

أما أن ذلك جيوز للجناب العايل اخلديوي فهو مما ال ريب فيه، فإنه هو احلاكم 
الذي يويل القضاة، وهو الذي ينرش هلم املنشورات بالطرق التي يتبعوهنا، واملذهب 
الذي حيكمون به، وهو وحده الذي يسوغ له ذلك بمقتىض األحكام الفقهية، غاية 
ما يف األمر أن احلكومة يمكنها أن ختص احلكم يف هذه املسائل بام عدا حمكمة مرص 
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الرشعية، حيث عرضت الشبهة يف أن التولية فيها ليست خاصة باجلناب اخلديوي؛ 
بل يشرتك فيها أمر اجلناب السلطاين، ثم تبيح ملن يف دائرة حمكمة مرص الرشعية أن 
يرفعوا قضاياهم التي من هذا القبيل إىل قضاة القليوبية واجليزة، وال يشء يف ذلك 
ال رشعا وال سياسة، وال شك أن سامحة قايض مرص ال يعارض يف ذلك ما دام 

األمر بعيدا عنه، وما دام مل يسأل رأيه فيه. 

مالك  مذهب  يف  جاء  ما  إىل  الرجوع  جيب  أنه  أرى  بينتها  التي  لألسباب 
من أحكام النفقات والغائبني واملفقودين واملسجونني واملضارين ألزواجهن، وقد 
استخرجت من فقه املالكية ما متس إليه الرضورة يف ديارنا، وضمنته إحدى عرشة 
مادة، وكتبت إىل األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر، ومفتي السادة املالكية أسأله: 
هل يوافق عىل ما رأيت؟ فكتب إيلَّ ما يفيد أن رأيه موافق لرأيي، وأنه يرى احلالة 
إىل  أرسل  وإين  منه،  للخروج  فيه  النظر  جيب  الذي  اجلسيم  اخلطب  من  احلارضة 
سعادتكم هذا املرشوع مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ اجلامع األزهر؛ لريفع إىل 
اجلناب اخلديوي؛ ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء عىل إفتاء فضيلة شيخ اجلامع 
نظارة احلقانية فقط  الديار املرصية، وموافقة  املالكية، وإفتاء مفتي  األزهر ومفتي 
بدون إرساله إىل شورى القوانني؛ لعدم الرضورة إىل ذلك يف األحكام الرشعية، 
أما ختصيص املحاكم باحلكم بمقتىض املرشوع املذكور، وهل يستأنف احلكم أو ال 
يستأنف، وأمام أيرّ املحاكم يكون استئنافه، فذلك يوضع له مرشوع آخر يصدق 
عليه جملس النظار، ويؤخذ فيه رأي شورى القوانني؛ ألنه من األحكام الوضعية، 
وإذا رأت النظارة أن أشرتك معها يف وضعه فذلك هلا. واهلل أعلم. وطيه األوراق 

عدد 6 بام فيها املرشوع وصورته. 

مواد العجز عن النفقة: 

1 - إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق عىل زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ 
احلكم عليه بالنفقة يف ماله، فإن مل يكن له مال ظاهر، ومل يقل إنه معرس أو مورس، 
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ولكن أرص عىل عدم اإلنفاق طلق عليه القايض يف احلال، وإن ادعى العجز، فإن مل 
يثبته طلق عليه حاال، وإن أثبت اإلعسار أمهله مدة ال تزيد عىل شهر، فإن مل ينفق 

طلق عليه بعد ذلك. 

2 - إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن اإلنفاق عىل زوجته أمهله 
القايض مدة يرجى فيها الشفاء أو اخلالص من السجن، فإن طالت مدة املرض أو 

السجن بحيث خيشى الرضر أو الفتنة طلق عليه القايض. 

3 - إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، ومل يرتك نفقة لزوجته أعذر إليه القايض 
بالطرق املعروفة، ورضب له أجال، فإن مل يرسل ما تنفق منه زوجته عىل نفسها، أو 
مل حيرض لإلنفاق عليها طلق عليه القايض بعد ميض األجل، فإن كان بعيد الغيبة 
له  أنه ال مال  املحل، وثبت  أو كان جمهول  للراكب،  فأكثر  أيام  عىل مسرية عرشة 

تنفق منه الزوجة طلق عليه القايض. 

4 - إذا كان للزوج الغائب مال أو دين يف ذمة أحد أو وديعة يف يد آخر 
كان للزوجة حق طلب فرض النفقة يف ذلك املال أو الدين، وهلا أن تقيم البينة عىل 
من ينكر الدين أو الوديعة، ويقىض هلا بطلبها بال كفيل، وذلك بعد أن حتلف أهنا 
الغائب، وأنه مل يرتك هلا ماال، ومل يقم عنه وكيال يف اإلنفاق  للنفقة عىل  مستحقة 

عليها، ثم الغائب عىل حجته بعد عودته. 

5 - تطليق القايض لعدم اإلنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته 
إذا ثبت إيساره، واستعد لإلنفاق يف أثناء العدة، فإن مل يثبت إيساره، أو مل يستعد 

لإلنفاق مل تصح الرجعة. 

املفقود: 

6 - من فقد يف بالد املسلمني، وانقطع خربه عن زوجته كان هلا أن ترفع 
األمر إىل ناظر احلقانية مع بيان اجلهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها، أو يمكن أن 
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يوجد فيها، وعىل ناظر احلقانية عند ذلك أن يبحث عنه يف مظنات وجوده بطرق 
النرش للحكام ورجال البوليس، وبعد العجز عن خربه يرضب هلا أجل أربع سنني، 
فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعرشا بدون حاجة إىل قضاء قاض، 

وحيل هلا بعد ذلك أن تتزوج بغريه. 

7 - إذا جاء املفقود أو تبني أنه حي، وكان ذلك قبل متتع الزوج الثاين هبا 
التمتع يف  العقد مطلقا، أو بعد  الزوجة للمفقود، ولو بعد  غري عامل بحياته كانت 
حال ما لو كان الزوج الثاين عاملا بحياة املفقود، فإن ظهر أن املفقود مات يف العدة، 
أو بعدها قبل العقد عىل الزوج الثاين أو بعده ورثته ما مل يكن متتع هبا الثاين غري عامل 

بحياة األول، فإن مات بعد متتعه وهو غري عامل بحياة الزوج األول مل ترث. 

8 - من فقد يف معرتك بني املسلمني بعضهم مع بعض، وثبت أنه حرض 
وعدم  عنه،  البحث  وبعد  احلقانية،  ناظر  إىل  األمر  ترفع  أن  لزوجته  جاز  القتال 
ماله  ويورث  العدة  بعد  تتزوج  أن  هلا  ثم  مدة،  بدون  الزوجة  تعتد  عليه  العثور 
بمجرد العجز عن خربه، فإن مل يثبت إال أنه سار مع اجليش فقط كان حكمه ما يف 

املادتني السابقتني. 

9 - لزوجة املفقود يف حرب بني املسلمني وغريهم أن ترفع األمر إىل ناظر 
انقضت اعتدت، وحل هلا  فإذا  البحث عنه يرضب هلا أجل سنة،  احلقانية، وبعد 
الزواج بعد العدة، ويورث ماله بعد انقضاء السنة، وحمل رضب اآلجال العتداد 
زوجة املفقود إذا كان يف ماله ما تنفق منه الزوجة، أو مل ختش عىل نفسها الفتنة، وإال 

رفعت األمر إىل القايض؛ ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها. 

سوء املعارشة: 

بطريقة من  بينهام  انقطاعه  يمكن  ومل  الزوجني  بني  النزاع  اشتد  إذا   -  10
وعليه  املركز،  قايض  إىل  األمر  رفع  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  عليها  املنصوص  الطرق 
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أقارب  من  والثاين  الزوج  أقارب  من  أحدمها  عدلني  حكمني  يعني  أن  ذلك  عند 
الزوجة، واألفضل أن يكونا جارين، فإن تعذر العدول من األقارب فإنه يعينهام 
من األجانب، وأن يبعث هبام إىل الزوجني فإن أصلحامها فبها، وإال حكام بالطالق 
ورفعا األمر إليه، وعند ذلك عليه أن يقيض بام حكام به، ويقع التطليق يف هذه احلالة 

طلقة واحدة بائنة وال جيوز للحكمني الزيادة عليها. 

11 - للزوجة أن تطلب من القايض التطليق عىل الزوج إذا كان يصلها منه 
رضر، والرضر هو ما ال جيوز رشعا كاهلجر بغري سبب رشعي والرضب والسب 

بدون سبب رشعي، وعىل الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الرشعية. 

صورة تصديق حرضة شيخ اجلامع األزهر ومفتي السادة املالكية: 

من  بعاليه  سطر  ما  أقول:  نبيه  عىل  والسالم  والصالة  تعاىل  اهلل  محد  بعد 
املسائل اإلحدى عرشة هي نصوص املالكية، وعليها العمل وهبا الفتوى سيام إذا 

دعت إليها رضورة كام يف زماننا هذا، فالعمل هبا أوجب. واهلل أعلم. 

وقد ورد هذا املرشوع مصدقا عليه من حرضته بإفادة مؤرخة يف 6 ربيع آخر 
سنة 1318 نمرة 528 سائرة بعد إرساله حلرضته بإفادة مؤرخة يف 4 منه نمرة 19.

J
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��ة�
�ل���هن���هة ��ة� ا

�ل���م�عن �ن���هن���هة��ة ا

املبـــــادئ
1- إذا وجب�ت نفق�ة الصغري ع�ىل األم وكان األب فقريا ولكنه قادر عىل الكس�ب 

رجعت هبا عليه بخالف ما إذا كان غري قادر عىل الكسب فال رجوع عليه.
2- إذا وجبت نفقة الصغري عىل اجلد فال يرجع هبا عىل األب مطلقا.

الســـــؤال
سئل يف رجل فقري له ولد صغري، ال إخوة له وال مال، ولذلك الصغري أم وأم 
أم غنيتان، وجده أبو أبيه غني أيضا، فهل نفقة الصغري املذكور تلزم أمه وحدها، أو 

أمه وأم أمه معا، أو تلزمهام مع اجلد، أو تلزم اجلد فقط؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
إذا كان األب الفقري عاجزا عن الكسب وجبت النفقة عىل األم؛ ألهنا أقرب 
إىل الولد من اجلدة أم األم ومن اجلد، وال رجوع هلا عىل األب اتفاقا، فإن كان األب 
معرسا ولكنه غري عاجز عن الكسب، وجبت النفقة عىل األم كذلك، لكنها تكون 
دينا عىل األب إذا أيرس رجعت هبا عليه، وإنام ترجع األم حتى عند من قال بأنه ال 
رجوع للجد إذا أنفق؛ إلعسار األب القادر عىل الكسب، مع عدم إيسار األم؛ ألن 
النفقة إنام هي عىل األب ال يشاركه فيها غريه، فإذا أعرس وكان اجلد مورسا وجبت 
النفقة عىل اجلد، وال يرجع هبا عىل األب يف الصحيح؛ ألنه عصبته، عليه من احلق 
لألب وابنه ما ليس عىل األم ألب ولدها. وباجلملة فالذكر املورس إذا وجبت عليه 

* فتوى رقم: 175 سجل: 3 بتاريخ: 1/ 7/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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النفقة مل يرجع هبا؛ ألنه املعروف بالقدرة عىل الكسب الذي يعول عليه يف الكفاية 
بخالف األم، فإهنا ليست كذلك كام هو ظاهر. وهي التي جيب عليها النفقة يف هذه 

احلادثة، وتكون دينا عىل األب ترجع هبا إذا أيرس. واهلل أعلم.

J
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�ه�ا �ة ع��لى و�ل�� �ل�� �ن���هن���هة��ة وا

املبـــــادئ
1- جت�ب نفقة األصل الفقري حكام عىل فرعه إال إذا كان الوالد قادرا عىل الكس�ب 

وفرعه فقريا.
2- إذا كان الوال�د ال ق�درة له ع�ىل العمل أو كان زمنا ولفرع�ه أوالد كان عليه أن 

يضم والده ليأكل مع عياله.
3- إذا كان الف�رع م�ورسا تفرض عليه النفقة إذا كان أصل�ه يتأذى من وجوده مع 

أوالد ابنه.
4- لألم استيفاء ما يفرض هلا عىل ولدها بالطريق الرشعي.

الســـــؤال
سئل يف والدة تطلب نفقة من ولدها، والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، 
وعددهم اثنا عرش ذكورا وإناثا. هل يصح إعطاء النفقة للوالدة، أو تلزم باإلقامة 
مع ولدها يف وسط هذه العائلة الغريبة منها؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
يف البحر ما نصه: »ويف اخلانية: وال جيب عىل االبن الفقري نفقة والده الفقري 
حكام إذا كان الوالد يقدر عىل العمل، وإن كان الوالد ال يقدر عىل عمل، أو كان 
الكل«.  زمنا، ولالبن عيال، كان عىل االبن أن يضم األب إىل عياله، وينفق عىل 
أن يضم  االبن  »كان عىل  »قوله:  عابدين:  ابن  العالمة  انتهى. وكتب عليه حمشيه 
األب إىل عياله ... إىل آخره« ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثريا ما يسأل عام إذا 

* فتوى رقم: 53 سجل: 4 بتاريخ: 12/ 9/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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كانت األم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي عىل نفسها؛ ألهنا إذا كانت يف 
بيته تؤذهيا زوجته وتشتمها. فهل جتاب إىل ذلك؟ ظاهره ال، لكن هذا إذا كان االبن 
أبيه أو أمه؛ ألن ذلك حقهام، فلهام  الدفع إىل  أنه يلزمه  أما املورس فالظاهر  فقريا، 
انتهى  ابنه«.  بيع عرض  قوله: »وصح  قبيل  يؤيده  ما  املؤلف  منه، وسيذكر  قبضه 
مع بعض حترير، وما ذكره املؤلف نصه: »قال يف الذخرية: وإذا طلب االبن الكبري 
العاجز، أو األنثى أن يفرض له القايض النفقة عىل األب، أجابه القايض، ويدفع ما 
فرض هلم إليهم؛ ألن ذلك حقهم، وهلم والية االستيفاء«. انتهى. فعىل هذا لو قال 
األب للولد الكبري: »أنا أطعمك، وال أدفع إليك شيئا. ال يلتفت إليه، وكذا احلكم 
يف نفقة كل حمرم«. انتهى. ومن ذلك يعلم أن الولد املذكور يف حادثة السؤال إن 
كان فقريا كسوبا، كان عليه أن يضم والدته املذكورة إىل عياله؛ لتأكل مما يأكلون، 
وترشب مما يرشبون، وتكتيس مما يكتسون. وأما إن كان مورسا، واألم حيصل هلا 
أذى من معارشة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القايض أن يفرض هلا النفقة 
الرشعية عىل ابنها املورس املذكور؛ ليدفعها هلا، وهلا والية استيفاء ما يفرضه القايض 

هلا بالطريق الرشعي. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل������ط��لل�هة��ة �ن���هن���هة��ة ا

املبـــــادئ
1- النفقة املقررة للمطلقة تنتهي بانتهاء عدهتا.

2- للمطلقة احلق يف املطالبة بنفقة الصغار وأجريت حضانتها وإرضاعها هلم.

الســـــؤال
سئل يف رجل طلق زوجته ثالثا وهي حامل، وقرر هلا نفقة ومسكن بحكم 
تنقطع  هلا  املقررة  النفقة  فهل  احلمل.  بوضع  العدة  من  خروجها  حني  إىل  رشعي 
بمجرد وضع احلمل، أو ترسي للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة 
بدون طلب، أو ال بد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم رشعي؟ أفيدوا 

اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
النفقة املقررة للمطلقة املذكورة لغاية خروجها من العدة تنقيض بانقضائها 
أن  عدهتا  انقضاء  بعد  املطلقة  وهلذه  ذلك،  بعد  ما  إىل  ترسي  وال  احلمل،  بوضع 
تطالب األب بأجرة احلضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الرشعي. واهلل 

تعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 102 سجل: 4 بتاريخ: 2/ 1/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.



- 304 -

�ه���م ��ن��ة �ا ر�ة �����من ��ن
أ
ر وا �ا �ل���م�عن �ن���هن���هة��ة ا

املبـــــادئ
1- نفقة األوالد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم يف منزلة واحدة متساوية، فال تقديم 

إلحدامها عىل األخرى.
الســـــؤال

سئل بإفادة من نظارة احلقانية بتاريخ 20 إبريل سنة 1907 نمرة 6141 
صورهتا:  املرجو بعد اإلحاطة بام ذكر يف خطاب الداخلية نمرة 94 املرفق هبذا بيان 
للبعض  والرضاع  احلضانة  أجرة  مع  األوالد  بعض  نفقة  منزلة  الرشعي يف  احلكم 
ما جيوز حجزه  إذا كان  تقدم إحدامها عىل األخرى  أم  اآلخر، هل مها متساويتان 
من مرتب الوالد املحكوم عليه بالنفقة واألجرة ال يفي هبام عىل ما هو مرشوح يف 

األوراق املرفقة بذلك اخلطاب؟ أفندم.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 إبريل سنة 1907 
نمرة 6141 من طلب اإلفادة عام إذا كانت نفقة بعض األوالد مساوية يف املنزلة 
ألجرة احلضانة واإلرضاع للبعض اآلخر أو إحدامها تقدم عىل األخرى، واإلفادة 
عن ذلك أن الذي يؤخذ من كتب املذهب التساوي بني هذه األشياء؛ ففي رسالة 
اإلبانة عن أخذ األجرة عىل احلضانة للعالمة ابن عابدين بعد كالم ما نصه: »قلت: 
وحيث قلنا إهنا -أي أجرة احلضانة- كاإلرضاع، فتكون أجرة حضانته من مجلة 
نفقته كام أن أجرة إرضاعه كذلك«. انتهى. وبذا لزمت اإلفادة. أفندم. واألوراق 

عائدة كام وردت.
* فتوى رقم: 160 سجل: 4 بتاريخ: 22/ 4/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ة �ل���م�� �ة ا
ر�ن �ن�������صن ��ة�ا

أ
وط �ن���هن���هة��ة ال�

��س�هة

املبـــــادئ
1- املف�روض لنفق�ة األقارب -غري الزوجة- يس�قط بميض ش�هر فأكثر ما مل يكن 

املفروض له مأذونا باالستدانة عىل من وجبت عليه بإذن منه أو من القايض.

الســـــؤال
لنفقة  شهريا  إليها  يدفعه  مبلغا  نفسه  عىل  لوالدته  فرض  رجل  يف  سئل 
طعامها، ومبلغا آخر يدفعه إليها كل ستة أشهر بدل كسوهتا، وقد مىض عىل ذلك 
فهل  القايض،  قبل  من  باالستدانة  مأمورة  تكن  ومل  شيئا،  هلا  يدفع  ومل  سنني  عدة 

بميض املدة املذكورة يسقط املتجمد أو ال يسقط؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
الزيلعي:  زاد  الزوجة،  غري  بنفقة  »قيض  نصه:  ما  ورشحه  التنوير  يف 
مىض،  فيام  االستغناء  حلصول  سقطت؛  فأكثر،  شهر  أي  مدة،  ومضت  والصغري، 
يستدين  أن  إال  بالقضاء،  دينا  فتصري  والصغري  الزوجة  ونفقة  دون شهر،  ما  وأما 
غري الزوجة بأمر قاض، فلو مل يستدن بالفعل فال رجوع«. انتهى. ويف رد املحتار 
ما نصه: »ويف اهلداية: ولو قىض القايض للولد والوالدين وذوي األرحام بالنفقة 
فمضت مدة سقطت؛ ألن نفقة هؤالء جتب كفاية للحاجة حتى ال جتب مع اليسار، 
وقد حصلت بميض املدة«. انتهى املراد منه. ومن ذلك يعلم سقوط املتجمد املذكور 
بميض املدة يف حادثة هذا السؤال حيث كان األمر كام ذكر فيه، ومل توجد استدانة 

بأمر قاض. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 70 سجل: 6 بتاريخ: 24/ 1/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ل�ك��س�����ن رن �ع��ن ا ��ن �ل�ع�ا ��ة� ا
�ل���هن���هة � ا ول�

أ
�ن���هن���هة��ة ا

املبـــــادئ
1- يلحق األب الفقري بامليت يف استحقاق النفقة عىل اجلد.

2- إن كان األب زمنا يقىض بالنفقة عىل اجلد بال رجوع اتفاقا.

الســـــؤال
سئل يف رجل فقري، وعاجز عن الكسب، وله أوالد فقراء، وجدهم من جهة 
األب مورس يسارا فائقا، فهل نفقة أوالد ابنه املذكور الفقراء تلزم جدهم املذكور أم 
ال؟ وإن األوالد الفقراء املذكورين صغار ومجيعهم يف سن احلضانة. أفيدوا اجلواب 

ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
يف رد املحتار ما نصه: »قال يف الذخرية: ولو كان للفقري أوالد صغار وجد 
مورس يؤمر اجلد باإلنفاق صيانة لولد الولد، ويكون دينا عىل والدهم، هكذا ذكر 
بن  احلسن  قول  وهذا  األب،  عرسة  حال  اجلد  عىل  النفقة  جيعل  فلم  القدوري، 
النفقة  استحقاق  يف  بامليت  يلحق  الفقري  األب  أن  املذهب  يف  والصحيح  صالح، 
عىل اجلد، وإن كان األب زمنا يقىض هبا عىل اجلد بال رجوع اتفاقا؛ ألن نفقة األب 
حينئذ عىل اجلد فكذا نفقة الصغار«. انتهى. ومنه يعلم جواب حادثة هذا السؤال، 

واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 174 سجل: 6 بتاريخ: 26/ 10/ 1911 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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��ة وحن �ل�ن ��ن ا ىة �ل���هن
�ك�ح��ك�م ��ن ا

املبـــــادئ
1- األص�ل أن كف�ن من ال مال ل�ه جيب عىل من جتب عليه نفقت�ه، وأن من له مال 
يك�ون كفنه يف ماله، إال يف الزوجة فإن تكفينها واجب عىل الزوج مورسة كانت أو 

معرسة اعتبارا بالنفقة.
2- إذا كان هناك مانع من وجوب النفقة عىل الزوج كام يف حالة نشوزها أو صغرها 

فال جيب تكفينها عىل الزوج.
3- إذا كانت ناش�زا أو صغرية وهلا مال كان كفنها يف ماهلا، وإال كان عىل من جتب 

عليه نفقتها من ذوي قرباها.

الســـــؤال
صداقها  مؤخر  وتركت  وأمها،  وأبيها،  زوجها،  عن  ماتت  امرأة  يف  سئل 
يف ذمة زوجها، وتركت أيضا مصاغها، وكفنها زوجها، وقام بام يلزم لدفنها عىل 
الوجه الرشعي، فهل ذلك يكون عىل الزوج خاصة، وال يلزم باقي الورثة منه يشء، 
أو يكون له أن حيتسب ذلك من تركتها التي عنده؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
يف التنوير ورشحه: وكفن من ال مال له عىل من جتب عليه نفقته، واختلف 
يف الزوج، والفتوى عىل وجوب كفنها عليه عند الثاين وإن تركت ماال، ورجحه 
يف البحر بأنه الظاهر؛ ألنه ككسوهتا. انتهى ملخصا. ونقل يف رد املحتار بعد ذكر 
اخلالف يف ذلك ما نصه: والذي اختاره يف البحر لزومه عليه مورسا أو ال، هلا مال 
أو ال؛ ألنه ككسوهتا، وهي واجبة عليه مطلقا. قال: وصححه يف نفقات الولواجلية. 

* فتوى رقم: 153 سجل: 7 بتاريخ: 22/ 3/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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اه�. ثم قال: قال يف احللية: ينبغي أن يكون حمل اخلالف ما إذا مل يكن هبا مانع يمنع 
الوجوب عليه حالة املوت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك. اه�. وهو وجيه؛ 
ألنه إذا اعترب لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بام يسقطها. ومن ذلك يعلم أن الكفن 
والتجهيز الرشعيني يف هذه احلادثة واجبان عىل الزوج يف ماله خاصة، ولو كانت 

غنية عىل ما رجحه يف البحر متى كان األمر كام ذكر. واهلل تعاىل أعلم.

J
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��ة��ه�ا
��ة ع��لى عن وحن �ل�ن و�لو�ة��ة �ن���هن���هة��ة ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- نفقة الزوجة مقدمة يف التنفيذ عىل غريها من نفقات األقارب.

الســـــؤال
برضائه  الرشعي  القايض  عليه  فرض  ق.  ص.  أ.  يدعى  رجل  يف  سئل 
كل  يف  كسوة  وبدل  قرشا،   180 شهر  كل  يف  أ.  ج.  خ.  لزوجته  طعام  نفقة  بدل 
ستة أشهر 150 قرشا، وأجرة مسكن يف كل شهر 80 قرشا، وفرض عليه ألوالده 
منها إسامعيل وعبد اهلل ونجية يف كل شهر 120 قرشا بدل نفقة طعام أثالثا بينهم، 
ويف كل أربعة أشهر 90 قرشا بدل كسوهتم، وحجزت الزوجة املذكورة عىل ربع 
بعد  ثم  وأوالدها،  للزوجة  مفروض  هو  بام  عليه  حجز  ما  يف  ومل  زوجها  ماهية 
نفيسة 240 قرشا  نفقة طعام البنته  بدل  املذكور  الرجل  القايض عىل  ذلك فرض 
يف كل شهر، ومثلها بدل كسوة يف كل ستة أشهر، وتريد البنت املذكورة مشاركة 
الزوجة املذكورة وإخوهتا ألبيها فيام فرض هلم واستيفاءها ما فرض هلا من النفقة 
للزوجة وأوالدها.  باملفروض  الكايف  املحجوز عليه غري  املاهية  ربع  والكسوة من 
فيام هو  الزوجة  املذكورة ال حق هلا يف مشاركة  البنت  فهل -واحلالة هذه- تكون 
مفروض هلا، وتشارك إخوهتا يف الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض هلا وإن كانت 
الرشعية؟  الفريضة  حسب  أو  الرؤوس  عدد  عىل  فضل  ما  فيقسم  إخوهتا  تشارك 

أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.

* فتوى رقم: 13 سجل: 8 بتاريخ: 23/ 1/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
نفقة الزوجة أقوى من نفقة األوالد واألقارب؛ ألهنا وجبت بالعقد جزاء 
االحتباس، وجتب عىل الزوج ولو فقريا بخالف غريها فإهنا جتب للحاجة برشط 
اليسار، وحيث ضاق املال عن نفقة الزوجة واألوالد فتقدم الزوجة عىل غريها، 
فتعطى أوال ما فرضه هلا القايض، فإن بقي يشء أعطي لألوالد املذكورين. واهلل 

أعلم.

J
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��ة وحن �ل�ن ع�لا�ن ا

املبـــــادئ
1- ال يل�زم ال�زوج بمداواة زوجته وال دفع أجرة تطبيبه�ا ومتريضها ومن يقومون 

بخدمتها.
2- إذا أذن�ت الزوج�ة زوجها باإلنفاق وثبت ذلك فإن كان ما أنفقه يف حدود املثل 
وم�ن مال�ه فله الرجوع بام أنف�ق، وإن كان ما أنفقه من ماهلا فلي�س للورثة الرجوع 

عليه بام أنفق.

الســـــؤال
الفراش زمنا مديدا يف منزل  ألزمها  امرأة أصيبت بمرض عضال  سئل يف 
عىل  بالرصف  وكذا  عالجها،  عىل  ماهلا  من  بالرصف  زوجها  أذنت  وقد  زوجها، 
من يقومون بخدمتها مدة مرضها، وذلك شفهيا عن يد شهود كانوا حارضين، ثم 
توفيت بعد ذلك وهلا تركة، فمع ما توضح فهل يكون للزوج الرجوع باحتساب 
ما رصفه عىل عالجها وغريه من تركتها أم ال؟ نرجو التكرم باجلواب عن ذلك بام 

يقتضيه احلكم الرشعي، ولكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الزوج ال يلزمه مداواة زوجته إذا مرضت، 
ُضها،  ُيَمرِّ من  أجرة  وال  الطبيب،  أجرة  وال  املرض،  بدواء  هلا  يأيت  أن  يلزمه  فال 
ونحو ذلك، كام يؤخذ مما نقله ابن عابدين عن اهلندية عن الرساج، إذا علمت ذلك 
فام رصفه الزوج عىل عالج زوجته املذكورة وعىل من يقومون بخدمتها متى ثبت 
بالطريق الرشعي أنه كان بإذهنا، وكان ثمن ما اشرتاه من األدوية ثمن املثل، وأجرة 

* فتوى رقم: 23 سجل: 9 بتاريخ: 21/ 3/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الطبيب ومن يقومون كذلك أجرة املثل، فإْن كان دفع الثمن واألجرة املذكورين 
مطالبته  الورثة  من  لغريه  وليس  عليها،  نافذا  ذلك  كان  حياهتا،  حال  يف  ماهلا  من 
بيشء مما رصفه فيام ذكر، وإْن كان قد دفعهام من ماله بإذهنا كان له الرجوع بام رصفه 

مما ذكر يف تركتها بعد وفاهتا)1). واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 وقد نص يف املادة الثانية عىل وجوب مصاريف عالج الزوجة عىل 
زوجها مطلقا.
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�نو�ة�ن
أ
�ن���هن���هة��ة ال�

املبـــــادئ
1- ال يشارك الولد أحد يف نفقة والديه.

الســـــؤال
سئل يف امرأة فقرية هلا ابن مستخدم بإحدى وزارات احلكومة بامهية ثامنية 
املذكورة  وللمرأة  صغري،  وابن  زوجته  سوى  عائلة  ذا  يكن  ومل  شهريا،  جنيهات 
أخت من أبيها مورسة، فقامت اآلن املرأة الفقرية تطلب النفقة من أختها املذكورة، 
فهل واحلالة هذه ال جتب النفقة عىل أختها بل عىل ابنها املذكور أو ما احلكم؟ أفيدوا 

اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
ال  الولد  أن  عىل  نصوا  احلنفية  علامء  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يشاركه أحد يف نفقة أبويه وزوجته، وعىل ذلك فنفقة املرأة املذكورة واحلال ما ذكر 

إنام جتب رشعا عىل ابنها ال عىل أختها.

J

* فتوى رقم: 13 سجل: 11 بتاريخ: 26/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ة �ل��ل��ن�هن���هة��ة
� ��س�����ة��������هة�ا �م ا ع��

املبـــــادئ
1- السن الرشعية للبلوغ هي مخس عرشة سنة عىل املفتى به.

2- اعرتاف البالغ بأنه قادر عىل الكس�ب، ومكتسب بالفعل، جيعل حكم املحكمة 
بمنع�ه من مطالبة والده باملبلغ املتجمد له عليه وبعدم اس�تحقاقه للنفقة -صحيحا 

رشعا؛ معاملة له بإقراره بأنه بلغ سنه ست عرشة سنة وأنه مكتسب.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 26 سبتمرب سنة 1915 نمرة 

5472 صورهتا:

املالية واملعارف نمرة 7371 واألوراق  نرسل مع هذا مكاتبة قسم قضايا 
الواردة معها اخلاصة باحلكم الصادر من حمكمة مرص الرشعية بإسقاط النفقة املقررة 
عىل د. ر. البنه القارص حممد عارف، واملرجو اإلفادة بام ترونه فضيلتكم يف ذلك 

إلبالغه إىل القسم املذكور كطلبه. واقبلوا فائق االحرتام.

صورة مكاتبة قسم قضايا املالية واملعارف:

نمرة  يوليه سنة 1915  بتاريخ 31  الطرف  ذاك  من  ورد  ما  باإلحالة عىل 
333595 / 9 / 48 بشأن رأي فضيلة مفتي الديار املرصية يف تنازل ولدي د. ر. 
عن النفقة املقررة هلام، نرسل طيه اإلعالم الرشعي املقدم للقسم من د. ر. املذكور 
القضية  يف   1915 سنة  أغسطس   16 بتاريخ  الرشعية  مرص  حمكمة  من  الصادر 
املرفوعة منه ضد ابنه حممد عارف القارص بإسقاط النفقة املفروضة هلذا األخري مع 

* فتوى رقم: 17 سجل: 11 بتاريخ: 28/ 9/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ما جتمد منها؛ وذلك معاملة له باعرتافه، فنرجو بعد االطالع عىل اإلعالم الرشعي 
املتقدم ذكره التكرم باإلفادة عام إذا كان يمكن اعتامده، ورفع احلجز بمقتضاه عن 
أن  إليه من عدمه، مع مالحظة  املعاش  ما حجز لآلن من هذا  د. ر.، ورد  معاش 
املدعى عليه الذي حكمت املحكمة بمنعه من مطالبة والده بالنفقة وبام جتمد منها؛ 

وذلك معاملة له بام اعرتف به يف اجللسة -مل يبلغ لآلن الثامين عرشة سنة.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 26 سبتمرب سنة 1915 نمرة 
5472، وعىل مكاتبة قسم قضايا املالية واملعارف نمرة 7371، واإلعالم الرشعي 
القضية  يف   ،1915 سنة  أغسطس   16 بتاريخ  الرشعية  مرص  حمكمة  من  الصادر 
املفروضة له مع ما جتمد  النفقة  ابنه حممد عارف بإسقاط  املرفوعة من د. ر. ضد 
اعرتف  املذكور  عارف  حممد  أن  املذكور  الرشعي  اإلعالم  من  تبني  وحيث  منها، 
أمام القايض الرشعي بأن سنه اآلن ست عرشة سنة، وأنه اآلن يشتغل جزجميا، وأنه 
قدم للمحكمة ورقة ميالده التي ظهر منها أن سنه اآلن يزيد عن مخس عرشة سنة، 
وحيث إن السن الرشعية للبلوغ رشعا هي مخس عرشة سنة عىل املفتى به، وحينئذ 
يكون حممد عارف املذكور بالغا رشعا ال قارصا، وإن مل يبلغ سن الثامين عرشة سنة، 
وقد اعرتف بأنه قادر عىل الكسب، ومكتسب بالفعل، فيكون حكم املحكمة بمنعه 
من مطالبة والده باملبلغ املتجمد وبعدم استحقاقه للنفقة املذكورة صحيحا رشعا؛ 
حترر،  ولإلحاطة  مكتسب.  وأنه  سنة  عرشة  ست  سنه  بلغ  بأنه  بإقراره  له  معاملة 

واألوراق عائدة من طيه كام وردت.
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ن
�

أ
ء ال� ��ن�ن�ا

أ
���م�� �ن���هن���هة��ة ا �م��ة�����ن

املبـــــادئ
1- إن مل تك�ن النفق�ة املفروض�ة لألبوي�ن أو ل�ذوي األرح�ام عىل م�ن جتب عليه 
مستدانة أصال أو كانت مستدانة بغري أمر القايض فال يسقط املتجمد منها يف الزمن 

املايض إن كان الزمن أقل من شهر.
2- إن كانت النفقة مس�تدانة فعال بأمر القايض فال يس�قط املتجمد أصال ال بموت 

وال بغريه.

الســـــؤال
عىل  كسوة  وبدل  نفقة  أب  من  أخ  ألبناء  القايض  فرض  قد  أنه  يف  سئل 
عمهم، وأمر القايض هذا العم بأداء النفقة إىل الويص عىل األوالد املذكورين، ومل 
يأذن القايض هذا الويص باستدانة النفقة املفروضة، ثم تويف هذا العم الذي فرضت 
النفقة بعد ميض ستة أشهر تقريبا من تاريخ الفرض قبل أن يدفع شيئا  عليه هذه 
املتوىف  العم  أبناء  ينازع  اآلن  الويص  فقام  أخيه،  ألوالد  عليه  املفروضة  النفقة  من 
ويطالبهم بمتجمد النفقة من تاريخ فرضها إىل يوم وفاة عم املفروض هلم النفقة، 
النفقة من قبيل  النفقة املذكورة وقالوا إن هذه  أبناء املتوىف من دفع متجمد  فامتنع 
نفقة األقارب وهي تسقط بموت املفروض عليه بإمجاع العلامء حيث مل يأذن القايض 
باستدانتها، فهل هلذا الويص حق املطالبة رشعا بمتجمد النفقة املذكورة أم أنه يسقط 
باملوت، وأنه ال حق له يف املطالبة ما دام القايض مل يأذنه باالستدانة؟ أفيدوا اجلواب 

عن هذه احلادثة ولكم الشكر. أفندم.

* فتوى رقم: 5 سجل: 13 بتاريخ: 1/ 4/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
املفروضة  النفقة  أن  ونفيد  املذكور،  احلكم  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
لألبوين أو لذوي األرحام عىل من جتب عليه إذا مضت مدة ومل يأخذها املفروض 
تكون  أن  وإما  أصال،  مستدانة  غري  تكون  أن  إما  خيلو  فال  عليه  املفروض  من  له 
مستدانة، وإن كانت مستدانة فإما أن تكون االستدانة بغري إذن القايض أو بإذنه، 
وكل حال من هذه األحوال له حكم خيصه. فإن مل تكن النفقة مستدانة أصال أو 
كانت مستدانة بغري أمر القايض فال يسقط املتجمد منها يف الزمن املايض إن كان 
الزمن أقل من شهر، وإن كان الزمان شهرا أو أكثر سقط املتجمد وال يصري دينا 
عىل املفروض عليه، وكذلك يسقط املتجمد بموت من فرضت عليه تلك النفقة. 
وأما إن كانت النفقة مستدانة فعال بأمر القايض فال يسقط املتجمد أصال ال بموت 
وال بغريه، بل يكون ذلك املتجمد دينا عىل من وجبت عليه النفقة تؤخذ من تركته 
بعد موته. وحيث علم من هذا السؤال ومن احلكم الصادر بتقرير النفقة عىل العم 
يأمر باستدانتها  بالنفقة مل  القايض الذي حكم  املذكور ألوالد أخيه املذكورين أن 
أصال، وعىل فرض أن تكون مستدانة فعال فاستدانتها بغري إذن القايض، وحينئذ 
تسقط بميض الشهر أو أكثر. وحيث علم من السؤال أيضا أن املفروض عليه مات 
النفقة املفروضة وبذلك  بعد ستة أشهر من تاريخ الفرض قبل أن يدفع شيئا من 
تكون النفقة قد سقطت بميض املدة، وفضال عن ذلك فإنه بموته تسقط أيضا ولو 
كانت املدة أقل من شهر. ومن ذلك يعلم أن الويص عىل القرص املذكورين ال حق 

له رشعا يف املطالبة بمتجمد النفقة املذكورة ما دام احلال ما ذكر. واهلل أعلم.
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�ن
أ
�م��ة ع��لى �ن���هن���هة��ة ال� �م �م���هة��

أ
�ن���هن���هة��ة ال�

املبـــــادئ
1- نفقة األم مقدمة عىل نفقة األب إذا مل يقدر الولد إال عىل نفقة أحد والديه.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 10 ديسمرب سنة 1916 نمرة 
بمكاتبة  احلقانية  إىل  الواردة  األوراق  هذا  مع  لفضيلتكم  نرسل  صورهتا:   7340
الداخلية نمرة 34 اخلاصة باالستعالم عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأهيام مقدمة 
فائق  بقبول  وتفضلوا  ذلك.  يف  فضيلتكم  رأي  ببيان  التكرم  رجاء  األخرى  عىل 

االحرتام.

اجلواب
ورد كتاب الوزارة رقم 10 ديسمرب سنة 1916 نمرة 7340 وما معه من 
األوراق، وبعد االطالع عليها نفيد أن نفقة األم تقدم عىل نفقة األب إذا مل يقدر 
الولد إال عىل نفقة أحد والديه عىل ما هو الصحيح؛ كام يؤخذ من رشح الدر املختار 

ورد املحتار عليه من باب النفقة. واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J

* فتوى رقم: 215 سجل: 13 بتاريخ: 12/ 12/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ر�ن ��ة�ا
أ
�ن���هن���هة��ة ال�

املبـــــادئ
1- ال جت�ب نفقة القريب عىل قريب�ه إال إذا كان رمحا حمرما منه وكان من جتب عليه 

نفقته مورسا.
2- إذا كان ملس�تحق النفق�ة أق�ارب حمارم وغري حم�ارم وجبت النفق�ة عىل املحارم 

فقط.
3 - إذا كان للرج�ل أق�ارب كلهم حم�ارم جتب النفقة عىل من يس�تحق يف تركته إن 

كانت حسب املرياث.

الســـــؤال
سئل يف بنت فقرية صغرية تبلغ من العمر اثنتي عرشة سنة تقريبا، وليس هلا 
أب وال أم، وهلا من األقارب عم شقيق فقري، وجدة أم أم فقرية، وخاالن مورسان، 
وأوالد عم ألب ذكور وإناث مورسون، وأوالد عامت ألب ذكور وإناث مورسون، 
وأوالد خاالت ألب ذكور وإناث مورسون، وأوالد عامت شقيقات ذكور وإناث 
مورسون، وأخت شقيقة فقرية. فهل ُيلزمون رشعا أوالُد العامت الشقيقات بنفقتها، 

أو عىل من جتب نفقتها رشعا من هؤالء؟ أفيدوا اجلواب، ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن مذهب احلنفية أن نفقة القريب الفقري ال 
جتب عىل قريبه إال إذا كان رمحا حمرما منه، وكان من جتب عليه النفقة مورسا، فإذا 
وجد لشخص فقري مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه، وكان بعضهم رمحا 

* فتوى رقم: 8 سجل: 14 بتاريخ: 11/ 1/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املحرم  قريبه غري  الفقري عىل  نفقة ذلك  حمرما، والبعض رمحا غري حمرم، فال جتب 
أو  أو ألب  للنفقة خال شقيق  املستحق  لو كان للشخص  ولو مل يوجد غريه، كام 
ابن  عىل  ال  خاله  عىل  الشخص  ذلك  نفقة  وجبت  ألب  أو  شقيق  عم  وابن  ألم، 
عمه، وإن كان للشخص املستحق للنفقة أقارب حمارم مجيعا وبعضهم هو املستحق 
إذا  املستحق للرتكة وحده، كام  النفقة عىل  البعض اآلخر وجبت  للرتكة وحيجب 
ألب  أو  شقيق  وعم  ألم،  أو  ألب  أو  شقيق  خال  للنفقة  املستحق  للشخص  كان 
وجبت النفقة عىل العم ال اخلال الستوائهام يف املحرمية، وكون العم حيجب اخلال 
عن اإلرث، فتجب النفقة عىل العم وحده لذلك، وإن كانوا مجيعا يستحقون الرتكة 
عىل فرض وجودها وجبت النفقة عىل اجلميع بقدر استحقاقهم يف اإلرث، كام لو 
كان للشخص املستحق للنفقة خال شقيق وخالة شقيقة مثال وجبت النفقة عليهام 
أثالثا؛ فاخلال يلزمه الثلثان، واخلالة الثلث؛ ألن إرثهام عىل هذه النسبة. ومن ذلك 
كله يعلم أن نفقة البنت املذكورة حيث كانت فقرية جتب عىل العم الشقيق، واجلدة 
ومل  املذكورة،  البنت  من  حمرما  رمحا  الكل  كان  حيث  الشقيقة؛  واألخت  األم،  أم 
يوجد من املحارم من هو أقرب منهم هلا، ويستحقون الرتكة عىل فرض وجودها، 
األخت  وعىل  النفقة،  سدس  اجلدة  عىل  فيجب  مرياثهم،  قدر  عىل  النفقة  وتكون 
نصفها، وعىل العم باقيها، وهذا إذا كانوا مورسين، فإذا كانوا فقراء معرسين كام 
يف السؤال وجبت النفقة عىل من يليهم يف القرابة واملحرمية؛ ومها اخلاالن إذا كانا 
مورسين كام يف السؤال، فتجب عليهام بالسوية بينهام. وأما أوالد العم ألب ذكورا 
كانوا أو إناثا، وأوالد العامت مطلقا ألب كن أو شقيقات، وأوالد اخلاالت ألب 
النفقة عىل واحد منهم ولو كان مورسا ومل يوجد  إناثا، فال جتب  أو  ذكورا كانوا 
غريه؛ ألن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم للبنت املذكورة، وال جتب 

النفقة إال عىل من كان رمحا حمرما يف مذهب احلنفية كام ذكرنا.
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� �ل�� �ع���ر وا
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املبـــــادئ
1- نفقة الصغري الفقري عىل والده رشعا متى كان قادرا عىل الكسب ولو معرسا.

2- ال تس�قط النفق�ة عن األب ملجرد إعس�اره ما دام قادرا عىل الكس�ب، فإن أبى 
العمل والتكسب جيرب عىل ذلك وحيبس يف نفقة ابنه.

3- إذا كان كس�ب األب قليال ال يكفي حاجة الولد أو كان تكس�به غري ميرس يؤمر 
القريب للولد باإلنفاق عليه نيابة عن والده لريجع عليه بام أنفق عند اليسار.

4- إذا كانت األم مورسة واألب معرسا وال قدرة له عىل العمل أمرت هي باإلنفاق 
ثم ترجع عىل األب عند اليسار.

5- ال يلزم العم باإلنفاق عىل ابن أخيه مع وجود األب القادر عىل الكس�ب واألم 
املورسة.

الســـــؤال
سئل بام صورته: مقدمه يرجو اإلفادة عىل هذا بام يقتضيه احلكم الرشعي 
يف أن العم ملزوم بنفقة ابن أخيه البالغ من العمر عرش سنوات تقريبا مع وجود أيب 

الولد القادر عىل الكسب، ومع وجود أم الولد املورسة ذات امللك أم ال.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن املنصوص عليه رشعا أن الولد متى كان 
صغريا حرا مل يبلغ حد الكسب وكان فقريا ال مال له وله أب، وجبت نفقته عىل أبيه 
متى كان أبوه قادرا عىل الكسب ولو كان معرسا، وال تسقط عن األب نفقة ولده 

* فتوى رقم: 19 سجل: 14 بتاريخ: 16/ 1/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املذكور ملجرد إعساره متى كان قادرا عىل الكسب؛ بل جيب عىل األب أن يكتسَب 
وينفَق عىل ولده املذكور بقدر الكفاية، فإن َأَبى األب مع قدرة االكتساب جيرب عىل 
ذلك وحيبس يف نفقة ذلك الولد، فإن كان كسبه ال يفي بحاجة الولد أو كان األب 
ال يكتسب لعدم تيرس الكسب يؤمر القريب باإلنفاق عىل ذلك الولد نيابة عن أبيه 
لريجع عىل األب بام أنفق عند امليرسة، كام أن مقتىض املنصوص أن األم إذا كانت 
مورسة حال عرسة األب هي أوىل من سائر األقارب باإلنفاق عىل ولدها الصغري 
دينًا عىل  تنفقه  ما  له، ويكون  مال  الذي ال  الفقري  الكسب  يبلغ حد  مل  الذي  احلر 

األب املعرس ترجع به إذا أيرس. 

وبناء عىل ذلك متى كان االبن املذكور فقريا ال مال له ومل يبلغ حد الكسب 
كان األب ملزما بنفقة ذلك االبن إن كان مورسا، فإن كان األب معرسا وقادرا عىل 
الكسب جيرب عىل اإلنفاق عىل االبن املذكور، فإن أبى حيبس، فإن كان كسب األب 
ال يفي بحاجة الولد أو كان األب مل يكتسب؛ لعدم تيرس الكسب تكون األم- متى 
كانت مورسة- ملزمة باإلنفاق عىل االبن املذكور لرتجع بام تنفقه عىل أبيه إذا أيرس، 
وعىل كل حال فالعم ال ُيلزم بنفقة ابن أخيه يف هذه احلادثة؛ لوجود األب القادر 

عىل الكسب واألم املورسة.
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