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�م��ت�ا
�ب �ب رع�ه و��و ك�ا

�ص�ل ع��لى ��ب
أ
�ب����ب����ت�هت ال�

املبـــــادئ
1- جتب نفقة األصل عىل فرعه املورس ما دام األصل فقريا مسلام أو ذميا قادرا عىل 

الكسب أو عاجزا عنه.
2- ال يشارك أحٌد الولد املورس يف نفقة أصوله املحتاجني.

3- ال جتب عىل العم نفقة أوالد أخيه ولو كانوا مورسين ما دام له أوالد مورسون.

الســـــؤال
سأل م. م. بمراقبة حسابات وزارة الداخلية بمرص يف رجل له ابن، وابن 
ابن، وكالمها موظف بمصلحة السكة احلديد األمريية، وله أيضا ابن بنت مستخدم 
بمصلحة السكة احلديد، وهذا الرجل يطلب من أوالد أخيه ترتيب نفقة رشعية له 

بام أن زوجته طالبة منه االنفصال؛ لفقره وشيخوخته.

فهل الرشيعة الغراء جتيز ترتيب نفقة للعم عىل أوالد أخيه مع وجود ابن له 
وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين كام توضح؟ أرجو التكرم باإلفادة باجلواب، 

وأدام اهلل فضيلتكم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن مقتىض املادة 408 من قانون األحوال 
الشخصية: أنه جيب عىل الولد املورس كبريا كان أو صغريا ذكرا كان أو أنثى نفقة 
والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمني كانوا أو ذميني، قادرين عىل الكسب أو 

عاجزين، وال يشارك الولد املورس أحد يف نفقة أصوله املحتاجني.

* فتوى رقم: 58 سجل: 14 بتاريخ: 19/ 2/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املذكور متى كان  ابنه  املذكور جتب عىل   الرجل  نفقة  أن  يعلم  ومن ذلك 
مورًسا وال يشاركه أحد يف نفقة والده املذكور، وحينئذ ال جيب يشء من هذه النفقة 

عىل أوالد أخيه املذكورين، واحلال ما ذكر.

J
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�ت ���ع�د ىت ا
�����م��ط���ل��ت�هت ��ب ر ح��ك�م �ب����ب����ت�هت ا �������مت���مرا ا

املبـــــادئ
1- حك�م النفقة ال يس�قط بالطالق ويبقى مس�تمرا يف الع�دة وال حيتاج إىل فرض 

جديد.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة األوقاف رقم 3 يناير سنة 1918 نمرة 1233 
صورهتا: نرجو فضيلتكم االطالع عىل ما جاء بورقة الفتوى الرشعية املرفقة هبذا 
املختصة بنفقة الست هبيجة قبل زوجها ح. ز.، وإعطاء الفتوى للوزارة يف املوضوع؛ 
من  يدها  استحقاقه حتت  اآلن، وحمجوز عىل  الوزارة  نظر  له وقف يف  ز.  ألن ح. 
الست هبيجة -صورة االستفهام- رفعت الست هبيجة معتوقة دولة األمرية أمينة 
هانم والدة سمو خديوي مرص سابقا دعوى عىل زوجها ح. ز. ي. ع. أمام حمكمة 
مرص الرشعية طلبت هبا نفقة ومسكنا وكسوة وخدما، وحكم هلا بذلك حكام هنائيا 
بتاريخ يوم األربعاء 5 إبريل سنة 1911 كام يعلم ذلك من صورة احلكم الرسمية 
املصحوبة مع هذا، ثم إن ح. ز. املذكور طلَّق زوجته املذكورة طالقا ثالثا وهي يف 
وإحضار  واملسكن  والكسوة  الزوجة  نفقة  فهل  اآلن.  إىل  الطالق  وقت  من  عدته 
اخلادمني، املبني كل ذلك باحلكم الرشعي املذكور يبقى مستمرا يف مدة العدة؟ أو 
يسقط بالطالق؟ وهل القول قول الست هبيجة املذكورة يف أهنا يف العدة، وال حد 

حمدود لذلك ما دامت تقول أهنا يف العدة، أو للعدة مدة حمدودة؟ أفتونا مأجورين.

* فتوى رقم: 66 سجل: 15 بتاريخ: 22/ 1/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 3 يناير سنة 1918 نمرة 1233 بخصوص 
طلب الفتوى يف نفقة الست هبيجة ِقَبل زوجها ح. ز.، وعىل ورقة الفتوى املرفقة به، 
ونفيد أن صاحب الفتاوى األنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول، وكذا صاحب 
الفتاوى املهدية بصحيفة 388 جزء أول اختالفا بني علامء املذهب يف كون النفقة 
املفروضة تسقط بالطالق كاملوت أو ال تسقط، وأما فرض القايض الذي هو حكم 
بالنفقة فال يسقط بالطالق بل يبقى الفرض مستمرا يف مدة العدة؛ ألن املطلقة ما 
دامت يف عدة مطلقها فهي حمبوسة عىل ذمته؛ لبقاء أثر النكاح ما دامت يف العدة، 
العدة  بانقضاء  يتعلق  ما  وأما  جديد،  فرض  إىل  حيتاج  فال  بائنا  الطالق  كان  ولو 
وعدمه، فالقول قوهلا يف ذلك؛ ألنه ال يعلم إال من جهتها)1). ولإلحاطة حترر هذا، 

واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J

)1) املادة رقم 18 من القانون رقم 25 سنة 1929 أوجبت عدم تنفيذ حكم بنفقة املطلقة ملدة تزيد عىل سنة 
من تاريخ الطالق.
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���ا و���ب ���ا رب ى �ع�م�ب
�����م��تو��ب �م�ل ا �ك�ح�ا �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- ال جتب النفقة بأنواعها ملن تويف عنها زوجها حامال كانت أو حائال يف تركته.

الســـــؤال
سئل يف رجل تويف، وترك زوجة حامال منه محال ظاهرا، وخلف تركة. هل 
تفرض هلا النفقة يف تركته، أم من نصيبها الرشعي حتى تضع محلها؟ أفيدوا اجلواب 

ولكم الثواب.

اجلواب
األحوال  كتاب  من   331 باملادة  نص  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
الشخصية عىل أنه ال جتب النفقة بأنواعها للحرة املتوىف عنها زوجها سواء كانت 
املتوىف  تركة  يف  املذكورة  للزوجة  نفقة  ال  أنه  يعلم  ذلك  ومن  حامال.  أو  حائال 

املذكور.

J

* فتوى رقم: 119 سجل: 15 بتاريخ: 20/ 3/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�اع �ب�هت و�ب����ب����ت�هت واأر�صب �ا ر�ت �����صب ��ب
أ
ا

املبـــــادئ
1- أج�رة اإلرضاع وأج�رة احلضانة جتب باإلرضاع واحلضانة مطلقا س�واء وجد 

عقد أم ال.
2- ال جتب أجرة احلضانة وال أجرة اإلرضاع عند املتوىف وال يف تركته.

3- تكون أجرة حضانة وإرضاع الصغري يف ماهلا، وال يلزم باقي الورثة يشء.
4- نفقة اإلصالح والكسوة املتجمدة للزوجة حيث مل تقبضها الزوجة تسقط بوفاة 

الزوج حيث مل يكن أمر باالستدانة منه.
5- تكون النفقة دينا عىل املقرر عليه إذا أمر باستدانتها واستدينت بالفعل.

6- للزوجتني الثمن فرضا بالسوية بينهام عند وجود الفرع الوارث.
7- للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.

8- لبنت االبن الس�دس فرضا تكملة للثلثني مع البنت عند انفرادها وعدم وجود 
من يعصبها.

9- باقي الرتكة البني األخ تعصيبا بالس�وية بينهام إن كانا ابني أخ ش�قيق أو ألب، 
وإن كانا ابني أخ ألم فال يشء هلام؛ ألهنام من ذوي األرحام.

10- عند عدم وجود عاصب يرد الباقي عىل من عدا الزوجتني بنسبة ما لكل.

الســـــؤال
سنة  ديسمرب   18 رقم   12  /1  /10 نمرة  احلقانية  وزارة  بخطاب  سئل 

1919 بام صورته:

* فتوى رقم: 51 سجل: 18 بتاريخ: 27/ 12/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الرقيم 20 سبتمرب سنة  بام جاء بخطاب حرضتكم  املالية  لوزارة  ملا كتب 
عبد  الشيخ  املرحوم  عىل  مقررة  كانت  التي  النفقة  بخصوص   101 نمرة   1919
املعطي خ.، جاء خطاهبا املؤرخ 27 نوفمرب سنة تارخيه نمرة 253/ 18/ 89 بأنه 
بإحالتها كتاب احلقانية عىل قسم قضايا املالية إلبداء رأيه فيه أجاب بإعالنه املؤرخ 
8 نوفمرب املرقوم برقم 10813 املرسل طيه، وطلبت املالية بخطاهبا سالف الذكر 
إجراء الالزم حسب ما أشار به قسم قضاياها، وبإلغاء اإلستامرة مرفوقه واستبداهلا 
 1919 سنة  مايو   13 املؤرخ  املالية  بكتاب  إيضاحها  السابق  بالكيفية  بإستامرتني 
سبتمرب   16 بتاريخ  حلرضتكم  احلقانية  بكتاب  عنه  املنوه  الذكر  السالفة  بالنمرة 
مع  نرسل  عليه  فبناء  الوراثة،  ببيان  اخلاصة  اإلدارية  الشهادة  وإعادة   1919 سنة 
هذا اإلعالمني الرشعيني الصادرين من حمكمة اجلاملية اجلزئية الرشعية، والقاهرة 
تقرير هذه  بتاريخ 15 ديسمرب سنة 1916 و6 فرباير سنة 1917 بشأن  الرشعية 
الرقيم أول مايو سنة 1917 نمرة 47 ضمن مرفقاته  النفقة، وخطاب حرضتكم 

بأمل بعد االطالع عليها إفادة الوزارة وإعادة األوراق.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 18 ديسمرب سنة 1919 نمرة 10/ 1/ 12، 
وعىل خطاب قسم قضايا املالية رقم 8 نوفمرب سنة 1918 نمرة 10813، وعىل 
الرشعية،  اجلاملية  حمكمتي  من  الصادرين  اآلن  الواردين  الرشعيني  اإلعالمني 
ومرص الرشعية بتاريخ 15 ديسمرب سنة 1916 و6 فرباير سنة 1917 بشأن أجرة 
املعطي  عبد  الشيخ  املرحوم  عىل  مقررة  كانت  التي  والنفقة  واإلرضاع  احلضانة 
االبتدائية  الصادر من حمكمة مرص  الرشعي  اإلعالم  وتبني من  الفتوى،  أمني  خ. 
عبد  الشيخ  املرحوم  املستأنف  حرض   ،1917 سنة  فرباير   6 يوم  بجلسة  الرشعية 
املعطي خ.، وحرض وكيل املستأنف ضدها، وبعد املرافعة يف االستئناف، وقبل أن 
تفصل املحكمة يف املوضوع اصطلح الطرفان عىل أن قرر الشيخ عبد املعطي خ. 
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املستأنف من نفسه عىل نفسه للست عريفة س. ح. ع. املستأنف ضدها، ولبنتها 
زينب من ولده حممد املتوىف يف كل شهر مائة ومخسني قرشا صاغا: للست عريفة من 
ذلك مائة وعرشون قرشا صاغا أجرة حضانتها وإرضاعها للبنت املذكورة مناصفة 
بني ذلك، والباقي وقدره ثالثون قرشا صاغا نفقة إصالح للبنت املذكورة، ويف كل 
وتراضيا عىل ذلك،  املذكورة،  للبنت  بدل كسوة  قرشا صاغا  أربعني  أشهر  أربعة 
وعىل تعديل احلكم االبتدائي املستأنف املذكور بالصفة هذه، وريض الوكيل عن 
الست عريفة املذكورة بذلك، واملحكمة بناء عىل ذلك أمرت الشيخ عبد املعطي 
خ. بأداء ما قرره عىل نفسه للست عريفة املذكورة يف مواعيده لتنفق منه عىل نفسها 
وعىل بنتها املذكورة، فامتثل واعتربت هذه القضية منتهية بذلك، وتبني من خطاب 
قسم قضايا املالية املشار إليه أنه يؤخذ من هذه األوراق أنه ليس هناك متجمد نفقة 
بأكمله شهريا من ماهية  املقرر هلا كان حيجز ويرصف هلا  إن  إذ  املذكورة،  للست 
املتوىف، وتبني من األوراق أن املرحوم الشيخ عبد املعطي خ. تويف يف يوم 5 مارس 
سنة 1918، وأن قيمة ما يستحقه من املاهية واإلعانة من أول مارس سنة 1918 
لغاية 4 منه الذي يليه ليوم وفاته هو 2 جنيه و741 مليام، ونفيد أنه بناء عىل ذلك 
يكون املتجمد للست عريفة زوجة ابنه أجرة حضانة وأجرة إرضاع عن املدة من 
عبد  الشيخ  املرحوم  بوفاة  يسقط  ال  وهذا  منه،   4 لغاية   1918 سنة  مارس  أول 
املعطي خ.؛ ملا رصح به يف الفتاوى املهدية بصحيفة 271 جزء أول من أن أجرة 
اإلرضاع وكذا أجرة احلضانة جتب باإلرضاع واحلضانة مطلقا، سواء وجد عقد أم 
ال، وأما من 5 مارس سنة 1918 الذي هو تاريخ الوفاة فام بعده فال جتب فيه أجرة 
انتقلت الرتكة  احلضانة وال أجرة اإلرضاع عليه لوفاته وال يف تركته؛ ألنه بوفاته 
إىل الورثة ومنهم بنت االبن املحضونة والرضيعة واملقرر هلا النفقة، وصارت ملكا 
هلم، بل تكون أجرة احلضانة واإلرضاع يف ماهلا، وال يلزم باقي الورثة يشء، وأما 
نفقة اإلصالح والكسوة املتجمدة من أول مارس سنة 1918 لغاية 4 منه فحيث مل 
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تقبضها عريفة املذكورة تسقط بوفاته حيث مل يكن باحلكم املذكور أمر باالستدانة، 
وأما من تاريخ 5 مارس سنة 1918 فال جتب عىل الشيخ عبد املعطي املذكور نفقة 
بنت ابنه املذكورة لوفاته، وال يف تركته؛ ألنه بوفاته انتقلت الرتكة للورثة التي هي 
منهم، فنفقتها من تاريخ موته يف ماهلا، وعىل ذلك فالذي خيصم من ماهية وإعانة 
قدر  البالغ  منه   4 لغاية  مارس  أول  من  املدة  عن  خ.  املعطي  عبد  الشيخ  املرحوم 
ذلك جنيهني و741 مليام هو أجرة حضانة وإرضاع البنت املذكورة يف هذه املدة 
فقط باعتبارها شهريا مائة وعرشين قرشا صاغا، وقدر ذلك مائة ومخسة ومخسون 
مليام عن املدة املذكورة، والباقي بعد ذلك وقدره جنيهان و586 مليام يكون لورثته 

الرشعيني.

وأما وجوب النفقة يف أول املدة سواء كانت املدة يوما إن قدرت يوميا، أو 
شهرا إن قدرت شهريا وهكذا فهذا حكم من أحكام النفقة، وهذا ال يمنع من أن 
هلا حكام آخر وهو أهنا تسقط بموت من قررت عليه إذا مل يؤمر باستدانتها أو أمر 
ومل يستدن، وال تكون دينا عىل املقرر عليه إال إذا كان مأمورا باستدانتها واستدينت 
بالفعل، هذا ما يقتضيه الوجه الرشعي يف هذه املسألة، كام أنه باالطالع عىل الشهادة 
اإلدارية املؤرخة 5 يوليه سنة 1918 املرفقة مع األوراق تبني أن املرحوم الشيخ 
عبد املعطي تويف يف يوم 5 مارس سنة 1918 وورثته الرشعيون هم: زوجتاه نبوية 
ع.، ونفوسة ش.، وبنت من زوجته نبوية هي نجية، وبنت ابنه املتوىف قبله املدعو 
احلميد  عبد  والشيخ  خملص  الشيخ  مها  أخيه  وابنا  زينب،  هي  املعطي  عبد  حممد 
املوجودان باخلليل. وعىل ذلك تقسم تركته التي منها مبلغ جنيهني و586 مليام عىل 
أن لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهام، ولبنته الست نجية القارصة النصف فرضا، 
ولبنت ابنه املتوىف قبله زينب القارصة السدس فرضا تكملة للثلثني، والباقي البني 
أخيه تعصيبا بالسوية بينهام إن كانا ابني أخ شقيق أو ألب، وإن كانا ابني أخ ألم فال 
يشء هلام؛ ألهنام من ذوي األرحام، وحينئذ يرد الباقي عىل من عدا الزوجتني ومها 
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البنت وبنت االبن أرباعا: للبنت من ذلك الباقي ثالثة أرباعه يضم عىل نصيبها، 
وربعه لبنت االبن كذلك، واألوراق عائدة من طيه كام وردت، ومرسل من طيه 

اإلستامرتان املطلوبتان، وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

J
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���ا ���ب ر ع�لا ��ب
أ
�ت وا �����م��تو��ب�ا �هت ا وحب �ل�ب ����ت�ب ا ���ب

�ت

املبـــــادئ
1- جيب عىل الزوج رشعا جتهيز زوجته املتوفاة من ماله ولو كانت غنية.

2- اإلنفاق يف أجرة األطباء وثمن األدوية ويف ليايل املأتم واألمخسة ال يلزم الزوج.

الســـــؤال
كنت  إنني  صورته:  بام  بقنا  العهد  ويل  بمدرسة  املدرس  ح.  ع.  م.  سأل 
متزوجا بزوجة خرجت من منزيل إىل منزل والدها بدون إذين ورضاي، فمرضت 
أدوية،  أطباء وثمن  أجرة  عليها من عنده يف  إنه رصف  يقول  أبيها، ووالدها  عند 
ثم ماتت فأخرجها وعمل هلا مأمتا رصف عليه مبالغ طائلة. فهل له حق الرجوع 
عىل زوجها بام أنفقه يف أجرة األطباء الباهظة، وثمن األدوية والنفقات الطائلة يف 
التكفني والتجهيز وعمل املأتم؟ هل له ذلك رشعا أم ال، ويعترب متربعا سيام وأنه 
مل يشهد وقت الرصف أنه يرجع عىل الزوج بام أنفق؟ وإذا جاز له حق الرجوع، فام 
اليشء املطلوب رشعا من الزوج؟ نرجو اإلفادة عن ذلك رشعا، وتقبل يا فضيلة 

املفتي احرتامي.

اجلواب
اجلوهرة  عن  نقال  املحتار  رد  يف  قال  أنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
بصحيفة 1003 جزء ثان طبعة أمريية سنة 1286 ما نصه: »وجيب عليه ما تنظف 
به وتزيل الوسخ كاملشط والدهن والسدر واخلطمي واألشنان والصابون عىل عادة 
أهل البلد أما اخلضاب والكحل فال تلزمه، بل هو عىل اختياره، وأما الطيب فيجب 

* فتوى رقم: 152 سجل: 18 بتاريخ: 23/ 2/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عليه ما يقطع به السهوكة ال غري، وعليه ما تقطع به الصنان ال الدواء للمرض وال 
يف  »سئل  نصه:  ما   7 جزء   5 بصحيفة  املهدية  الفتاوى  ويف  اه�.  الطبيب«.  أجرة 
الكفن الرشعي  امرأة ماتت يف حياة والدها وزوجها، فجهزها والدها زيادة عن 
عددا بغري إذن زوجها يف الزيادة، بل يف أصل التكفني، وأراد أن يلزم الزوج بام زاد، 
فهل ال جياب لذلك؟ أجاب: كفن املرأة عىل زوجها، ولألب الرجوع بام أنفقه يف 
الكفن، وال بد من كون ذلك من غري إرساف بحسب ما ذكره األئمة يف كفن السنة، 
واهلل  ذلك.  عىل  زاد  بام  الرجوع  له  وليس  للزيارة،  تلبسه  بام  املرأة  حال  ومراعاة 
أعلم«. اه�. ونصوا عىل أنه جيب عىل الزوج رشعا جتهيز زوجته املتوفاة من ماله 
ولو كانت غنية عىل قول أيب يوسف املفتى به، وذلك بفعل ما حتتاجه من حني موهتا 
أثواب  بأن يكون مخسة  السنة،  الوسط عددا وهو كفن  الكفن  دفنها من  إىل حني 
يكون من  بأن  وقيمته  ثدياها،  يربط هبا  ولفافة ومخار وخرقة  إزار وقميص  وهي 
نوع تلبسه يف حياهتا لزيارة أبوهيا، وكذلك أجرة مثل احلمل واملصاريف الالزمة 
حتى القرب، وما عدا ذلك من اإلنفاق يف ليايل املأتم واألمخسة ال يلزم الزوج. ومن 
ذلك يعلم أنه ليس أليب املتوفاة املذكورة حق الرجوع عىل زوجها بام أنفقه يف أجرة 
األطباء وثمن األدوية كام أنه ليس له حق الرجوع عليه بام زاد عن جتهيزها وتكفينها 
الرشعيني عىل الوجه املذكور؛ ألن الواجب عىل الزوج هو فعل ما حتتاجه من حني 
بيناه، وقيمته بأن يكون  موهتا إىل دفنها من الكفن الوسط عددا عىل الوجه الذي 
من نوع ما تلبسه يف حياهتا لزيارة أبوهيا، وما زاد عىل ذلك ال يلزمه)1). واهلل أعلم.

)1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص يف املادة رقم 2/ 4 عىل ما يأيت: "وتشمل النفقة الغذاء والكساء 
واملسكن ومصاريف العالج وغري ذلك مما يقيض به العرف".
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ل �����م�ا ىت �ب��مت��ت ا
�أ�ل �ل�ه ��ب ��ت ل� ع�ا �ل�دب ��ت� ا

������ب����ت �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- الفقري الذي ليس له من جتب نفقته عليه جيب عىل احلكومة أن تعطيه الكفاية.

الســـــؤال
سئل بخطاب وزارة املالية رقم 25 فرباير سنة 1920 نمرة 212/ 49/ 2 
بام صورته: مرفق يف طيه عريضة الدعوى املرفوعة من ز. ر. م.، نأمل بعد االطالع 
عليها التكرم باإلفادة عن رأي فضيلتكم فيام تطلبه الطالبة، وتفضلوا بقبول فائق 

االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب وزارة املالية نمرة 212/ 49/ 2 رقم 25 فرباير سنة 
املنصوص عليه  أن  املرفوعة من ز. ر. م.، ونفيد  الدعوى  1920، وعىل عريضة 
رشعا أن ما يشغله بيت املال -احلكومة- أربعة أقسام: فالقسم الثاين منها ما تأخذه 
الذين  املسلمني  التجار  أموال  وعشور  العشورية  األرايض  عشور  من  احلكومة 
كمرصف  مرصفه  وهذا  باجلمرك-  اآلن  -املسامة  عاملها  عىل  بتجارهتم  يمرون 
{ اآلية  َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ زكاة السوائم وهو ما نص عليه يف قوله تعاىل: }إِنََّما ٱلصَّ
]التوبة: 60[. والقسم الثالث ما تأخذه احلكومة من خراج األرايض اخلراجية، وما 

يامثل ذلك مما تأخذه كأعشار أموال جتار غري املسلمني الذين يمرون عىل عاملها 
صاحب  عليه  ما  عىل  املسلمني  مصالح  يف  يرصف  النوع  وهذا  أيضا-  -اجلمرك 
اهلداية وعامة كتب املذهب كبناء القناطر واجلسور وكفاية العلامء والقضاة والعامل 

* فتوى رقم: 167 سجل: 18 بتاريخ: 2/ 3/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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واملقاتلة وذراري اجلميع، ورابعها مثل الرتكات التي ال وارث هلا أصال أو الباقي 
منها بعد نصيب الوارث الذي ال يرد عليه، ومرصف هذا النوع عىل ما هو املشهور 
أولياء هلم. وباجلملة فمرصف هذا  الذين ال  الفقراء والفقراء  اللقطة  املذهب  من 
كل عاجز عن الكسب من الفقراء، كام يؤخذ ذلك كله من رشح الدر املختار ورد 
املحتار عليه من باب العرش، ومن ذلك يعلم أنه متى كانت زبد بنت رجب مناع 
وولدها فقريين، وليس هلام من جتب عليه نفقتهام من املورسين كانا من مصاريف 
تعطيهام  أن  احلكومة  فيجب عىل  -احلكومة-  املال  بيت  من  والرابع  الثاين  القسم 
الكفاية، إما من عشور األرايض العشورية أو من اجلمرك الذي تأخذه من أموال 
جتار املسلمني أو من الرتكات التي ال وارث هلا. ولإلحاطة حترر هذا، واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.
J
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ر�ب ��ت�ا
أ
�ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- نفق�ة األق�ارب جتب لكل ذي رحم حمرم فقري عىل من يرثه من أقاربه بقدر إرثه 

منه برشط اليسار.

الســـــؤال
سئل يف بنت فقرية ال مال هلا وغري متزوجة تبلغ من العمر 17 سبع عرشة 
عمة،  وأوالد  وخال،  األب،  من  عم  وأوالد  شقيق،  أخ  األقارب  من  وهلا  سنة، 
واجلميع مورسون، فعىل َمْن ِمن هؤالء جتب نفقتها رشعا؟ أفيدوا اجلواب ولكم 

الثواب.

اجلواب
النفقة  أنه جتب  املنصوص عليه رشعا  أن  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
لكل ذي رحم حمرم فقري حتل له الصدقة عىل من يرثه من أقاربه ولو صغريا بقدر 
رحم  عىل  نفقة  جتب  ال  وأنه  مورس،  وهو  أبى  إن  عليها  القريب  وجيرب  منه،  إرثه 
غري حمرم مع وجود الرحم املحرم أو عدمه، وبناء عىل ذلك فنفقة البنت املذكورة 
-واحلال ما ذكر- واجبة رشعا عىل أخيها املورس دون اخلال وأوالد العم من األب 
وأوالد العمة املذكورين؛ لكونه ذا رحم حمرم ومقدما يف املرياث عىل اخلال الذي 
هو ذو رحم حمرم أيضا. وأما أوالد العم ألب وأوالد العمة فإهنم ذوو رحم غري 
حمرم، فال جتب النفقة عليهم، كام يؤخذ ذلك من ماديت 15، 17 من كتاب األحوال 

الشخصية.

* فتوى رقم: 276 سجل: 18 بتاريخ: 22/ 5/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ت � ��ول� ر�ت ط��ب��مت��ب ا ��ب
أ
ا

املبـــــادئ
1- ال جيب أجر الطبيب وال ثمن الدواء عىل الزوج.
2- أجرة القابلة عىل من استأجرها من زوجة وزوج.

3- إذا جاءت القابلة بال استئجار قيل عىل الزوج أجرهتا وقيل عىل الزوجة،.

الســـــؤال
الوضع  أثناء  ويف  الرشعي،  العقد  بصحيح  زوج  من  حامل  امرأة  يف  سئل 
بواسطة األطباء؛ ألن حالتها تستدعي ذلك. فهل أجرة األطباء  إال  منه  تتمكن  مل 
وثمن األدوية تلزم الزوج أو تلزم الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفع أجرة 

األطباء وثمن األدوية. فهل جيرب عىل ذلك، أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
ما  الثاين  اجلزء  من   1003 بصحيفة  اجلوهرة  عن  نقال  املحتار  رد  يف  قال 
نصه: »وجيب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كاملشط والدهن والسدر واخلطمي 
واألشنان والصابون عىل عادة أهل البلد، أما اخلضاب والكحل فال يلزمه بل هو 
عىل اختياره، وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة ال غري وعليه ما تقطع 
عن  نقال  الدر  رشح  ويف  اه�.  الطبيب«.  أجرة  وال  للمرض  الدواء  ال  الصنان  به 
البحر ما نصه: »أجرة القابلة عىل من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بال 
استئجار قيل عليه وقيل عليها«. اه�. والذي استظهره العالمة ابن عابدين أهنا عىل 

* فتوى رقم: 315 سجل: 21 بتاريخ: 18/ 6/ 1922 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.



- 23 -

الزوج؛ ألن نفع القابلة معظمه يعود إىل الولد فيكون عىل أبيه، والشأن يف الطبيب 
املستحرض عند الوالدة أن يستقبل الولد، ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة، بل بأكثر 

منه فيكون حكمه حكمها هذا ما ظهر يل)1). واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص فيه عىل أن نفقة الزوجة تشمل مصاريف العالج وغري ذلك مما 
يقيض به العرف.
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�����س  �����������ب �ب �م�سب ا ������ت���صر �ب�اأ�ب ��ك��ت ع��لى ا
�ل��ت ت �م�سب ا

� �ا �ب����ب ال�أ

�ك�ح����ب�ت ا

املبـــــادئ
1- يسوغ للمجلس احلسبى إعطاء األم ما خيص القرص الذين ليس هلم ويص وهم 

يف كفالتها لإلنفاق عليهم فيام ال بد منه.

الســـــؤال
سئل بخطاب حمافظة مرص رقم 1/ 2/ 1923، نمرة 3320 بام صورته: 
مرسل مع هذا إستامرة رصف مبلغ جنيه، 800 مليم باسم ورثة املرحوم م. أ. ع.، 
بأمل اإلفادة عام إذا كان املجلس يوافق عىل رصف نصيب القرصَّ لوالدهتم ف. أ. 

س. من عدمه.

اجلواب
إذا مل يكن هلؤالء القرصرَّ ويص، وكانوا يف كفالة أمهم وحجرها ساغ إعطاء 
ما خيصهم ألمهم لإلنفاق عليهم فيام ال بدرَّ منه، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J

* فتوى رقم: 120 سجل: 22 بتاريخ: 4/ 2/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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�هت وحب �ل�ب �سب ا �ك��ط��ب��مت��ب و�ك����ب  ا
ر�ت ��ب

أ
ا

املبـــــادئ
1 - جي�ب عىل ال�زوج رشعا أن يكفن زوجته املتوفاة من ماله ولو كانت غنية بفعل 

ما حتتاج إليه من حني موهتا إىل حني دفنها.

2 - مصاري�ف الع�الج التي رصفها عليها والدها ال تلزم�ه وال تلزم الزوج ولكن 
لألب الرجوع بذلك يف تركتها متى كان الرصف بإذهنا.

الســـــؤال
سئل يف امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلفتها، وقد رصف عليها 
أثناء مرضها مصاريف عند األطباء لعالجها، وجهزها حني موهتا، وكل  والدها 
هذه املصاريف قد استداهنا عىل حساهبا بأمرها، فهل ما رصف عليها كلتا احلالتني 
يكون الزما والدها أم يكون الزما زوجها؟ أم دينا يف تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا 

باإلجابة عن هذا، ولكم الشكر.

اجلواب
ز زوجته املتوفاة من مالِه ولو كانت غنية عىل  جيب عىل الزوج رشعا أن جيهِّ
إليه من حني موهتا إىل حني  قول أيب يوسف املفتى به، وذلك بأن يفعل ما حتتاج 
وأجرة  والقيمة،  العدد  جهة  من  الوسط  الكفن  تكفينها  ذلك  يف  ويدخل  دفنها، 
احلمل، واملصاريف الالزمة للدفن حتى القرب، وأما املصاريف التي رصفها عليها 
األب،  تلزم  وال  الزوج  تلزم  ال  فإهنا  لعالجها  األطباء  عند  مرضها  أثناء  والدها 

* فتوى رقم: 105 سجل: 23 بتاريخ: 1/ 7/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ومتى ثبت أن والدها رصفها بإذهنا وأمرها، يكون له الرجوع بام رصفه عليها يف 
تركتها)1). وهذا حيث كان احلال كام ذكر يف السؤال. واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص يف املادة رقم 2/ 4 عىل ما يأيت: "تشمل النفقة الغذاء والكساء 
ومصاريف العالج وغري ذلك مما يقيض به العرف".
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�هت وحب �سب �ل��ل�ب ���ك����ب ء وا وا �ل�د �ث���م�سب ا

املبـــــادئ
1- كفن املثل للمرأة وجتهيزها بام يلزم فعله من وقت وفاهتا إىل دفنها بدون إرساف 

وال تقتري عىل زوجها، وما عدا ذلك فليس عىل الزوج والورثة يشء منه.
2- مصاري�ف العالج إن كانت بإذن الزوجة فه�ي من ماهلا اخلاص، وإال فال حق 

ملن رصف يف الرجوع عىل تركتها.

الســـــؤال
بعد زمن  بولد، وتزوجت  منه  أن رزقت  بعد  سئل يف زوجة تويف زوجها 
بآخر، ثم توفيت عن زوجها هذا، ووالدهتا، وولدها بادئ الذكر وهو قارص، وهي 
مع  ومأمتها؟  وجنازهتا  ودفنها  وخرجتها  عالجها  بمصاريف  امللزم  فمن  مورسة، 
املصاريف؟  هذه  من  بجزء  ملزم  القارص  الولد  وهل  األخري،  زوجها  بُيرس  العلم 
وما املفروض رشعا يف جتهيز املتوفاة املذكورة من حيث املصاريف الالزمة؟ ولكم 

الشكر.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن كفن املرأة عىل زوجها ولو كانت غنية؛ عىل ما هو 
املعتمد، ومنه يعلم أنه ال يلزم ابنها القارص وال غريه من ورثتها بيشء منه سوى 
زوجها، والواجب عىل زوجها إنام هو كفن مثلها، وجتهيزها بام يلزم فعله من وقت 
وفاهتا إىل دفنها بدون إرساف وال تقتري، وما عدا ذلك فليس عىل الزوج وال الورثة 
إذا كان  أما مصاريف عالجها قبل وفاهتا فإهنا تكون من ماهلا اخلاص  يشء منه، 

* فتوى رقم: 359 سجل: 23 بتاريخ: 27/ 1/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ذلك بإذهنا، فإن مل يكن الرصف بإذهنا فال حقرَّ ملن رصف يف الرجوع عىل تركتها؛ 
ألنه متربع يف هذه احلالة)1). واهلل أعلم.

J

)1) صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص يف املادة رقم 2/ 4 عىل ما يأيت: "تشمل النفقة الغذاء والكساء 
ومصاريف العالج وغري ذلك مما يقيض به العرف".
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ر� ر��ت��ب �ب�ع�د �ت����ا
������ت ����ب��ب����ت�هت ع��لى ا ىت ا

وع ��ب �ل���ب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1-نفقة الوالدين وذوي األرحام إنام جتب كفاية للحاجة.

2- ال جتب النفقة مع اليس�ار وجيوز الرجوع عام قرره املنفق عىل نفس�ه بعد اليس�ار 
ألنه التزام ما ليس بالزم رشعا.

الســـــؤال
قدرها  شهرية  نفقة  الفقرية  لوالدته  نفسه  عىل  قرر  مورس  رجل  يف  سئل 
عرشون جنيها من أول يونيه سنة 1923، وأذن لناظريت الوقفني املستحق فيهام هذا 
االبن برصف هذا املبلغ مبارشة، قائال يف تقريره ما نصه: "وليس يل احلق يف الرجوع 
يف هذا االتفاق". وبعد ذلك استغنت الوالدة املذكورة وصارت غري فقرية، واآلن 
تطالبه بالنفقة التي قررها عىل نفسه، وتزعم أنه ال حق له يف الرجوع عام قرره، فهل 
مع استغنائها يلزم ولدها رشعا بالنفقة املقررة بعد االستغناء، وهل قوله: "ليس يل 
احلق يف الرجوع يف هذا االتفاق" ملزم له وحجة عليه مع االستغناء، مع مالحظة أن 

نفقة الوالدين صلة بر مدارها عىل االحتياج، والتعهد بعمل الرب غري ملزم رشعا؟

اجلواب
رصح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوي األرحام إنام جتب كفاية للحاجة حتى 
ال جتب مع اليسار، ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت األم يف هذه احلادثة عن النفقة 
فال جتب نفقتها عىل ابنها الذي قرر عىل نفسه نفقتها، وال يكون ما التزمه من أنه ال 

حق له يف الرجوع عام قرره حجة عليه؛ ألنه التزام ما ليس بالزم رشعا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 160 سجل: 25 بتاريخ: 3/ 12/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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ر�ب ��ت�ا
أ
�ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- نفقة ذي الرحم املحرم الفقري جتب عىل من يرثه بقدر إرثه منه.

الســـــؤال
شقيقان  وأخت  أخ  وله  التكسب،  عن  عاجز  بالغ  فقري  شخص  يف  سئل 
معرسان، وأوالد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أوالد أخت شقيقة ذكور وإناث 

مورسون، فعىل َمن ِمن هؤالء جتب النفقة رشعا؟

اجلواب
حيث كان أخو الشخص الفقري املذكور وأخته معرسين فال نفقة عليهام له؛ 
ألهنا ال جتب إال عىل املورس، وحينئذ فتجب نفقته عىل أوالد إخوته األشقاء الذكور 
دون اإلناث بالسوية بينهم؛ ألن نفقة ذي الرحم املحرم الفقري جتب عىل من يرثه 
بقدر إرثه منه، فال جتب عىل بنات اإلخوة األشقاء وال عىل أوالد األخت الشقيقة 

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

J

* فتوى رقم: 194 سجل: 25 بتاريخ: 25/ 12/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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���ا �م�ت ��ب
أ
�م ع��لى ا ��ت� ل�رب

�ت عب
أ
�����مرا ��تسب ا

�ت�ك����ب

املبـــــادئ
1- ال يلزم األخ بيشء من تكفني أخته وجتهيزها كأمثاهلا إىل أن توارى الرتاب.

الســـــؤال
سئل يف امرأة توفيت يف منزل زوجها وهلا أخ شقيق، واملطلوب: هل امللزم 
بتكفينها وجتهيزها وغري ذلك فيام حيتاج إليه رشعا زوجها أو أخوها واملطلوب هلا 

رشعا حلني دفنها يف قربها؟ أفتونا باجلواب.

اجلواب
يف  توارى  أن  إىل  كأمثاهلا  وجتهيزها  املرأة  كفن  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
قربها واجب عىل الزوج رشعا ولو كانت غنية، وبه علم أنه ال يلزم األخ يف هذه 

احلادثة يشء مما ذكر. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 46 سجل: 29 بتاريخ: 5/ 10/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.



- 32 -

���عر��ب �����م �ب�ح��������ب ا ��ب��ت
أ
� ع��لى ا ول�

أ
�ب����ب����ت�هت ال�

املبـــــادئ
1- جيب عىل األب القيام بجميع ما حتتاج إليه بنته من نفقة طعام وكس�وة بحس�ب 
الع�رف ألمثاهلا عىل مثل�ه، كام جتب عليه نفق�ة العالج والدواء واملس�كن الصحي 

لدفع حاجتها إذا كانت حمتاجة لذلك.
2- لي�س خل�ال البنت مع وجود أمها الرجوع عىل أبيه�ا بام أنفقه وينفقه عىل البنت 

ما مل يأذن األب باإلنفاق.

الســـــؤال
نفقة  وهلا  حضانتها،  يف  وهي  مطلقها،  من  بنت  املطلقات  إلحدى  سئل: 
بالقلب، وحالتها ذات  البنت مريضة  أن هذه  إال  أبيها بحكم رشعي،  مقررة عىل 
خطر، ويقوم بمعاجلتها أطباء قرروا وجوب إقامتها يف جهة معينة مراعاًة لصحتها، 
ومل يراع مرضها يف تقدير النفقة املقررة، فهي ال تشمل أجرة األطباء وال ثمن الدواء 
والكسوة،  الطعام  مقابل  بل هي قارصة عىل  املعينة؛  باجلهة  اإلقامة  وال مصاريف 
واألب ممتنع عن اإلنفاق عليها فيام عدا ذلك، وهو غني قادر عىل الرصف عليها عن 
سعة، بينام األم فقرية، فاضطر خال البنت إىل اإلنفاق عليها؛ ألن حالتها ال حتتمل 
والدواء  العالج  بنفقة  ملزم  األب  فهل  العالج،  بنفقة  أبيها  عىل  هلا  احلكم  انتظار 
واملسكن الصحي عالوة عىل نفقة الطعام والكسوة أو ال؟ وهل للخال الرجوع عىل 
األب بام أنفقه وينفقه عىل البنت يف سبيل ذلك إىل أن يقوم األب هبذه النفقة أو ال؟ 

نرجو أن تفتونا بحكم الرشع يف ذلك، ولكم األجر والثواب.

* فتوى رقم: 14 سجل: 32 بتاريخ: 13/ 12/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أوال بأنه جيب عىل األب القيام بجميع ما 
حتتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة وغري ذلك بحسب املعروف ألمثاهلا عىل مثله؛ 
إذا كانت  لدفع حاجتها  الصحي  والدواء واملسكن  العالج  نفقة  وإذن جتب عليه 
حمتاجة إىل ذلك. وثانيا: ليس خلاهلا الرجوع عىل أبيها بام أنفقه وينفقه عىل البنت 
املذكورة يف سبيل ذلك ما مل يأذن األب باإلنفاق يف هذا السبيل لريجع عليه، كام هو 

مقتىض قواعد الفقهاء. واهلل أعلم.

J
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� ول�
أ
ء �م�سب �ب����ب����ت�هت ال� �م �ب���ث�ت

أ
�م ال� �ه�ل �ت��ل�ب

املبـــــادئ
1- نفق�ة األوالد واجبة عىل األب وحده وتلزم األم بام مل يقدر عليه األب من نفقة 
األوالد حسب املعروف ألمثاهلم عىل أن تكون دينا هلا ترجع هبا عىل األب إذا أيرس.

الســـــؤال
سئل يف رجل له مرتب حمدود، وله زوجة متيرسة إيرادها الشهري ال بأس 
به، وقد رزق منها بأوالد يتعلمون يف املدارس، وإن مرتبه الشهري املحدود ال يفي 
واحلال  فهل  حالتها.  حسب  عىل  وخادم  ومرضعة  زوجته  ومصاريف  بمصاريفه 
حالة  وحتسني  مدارس  مصاريف  من  الزائدة  بالنفقة  رشعا  الزوجة  تلزم  ذكرنا  ما 

أوالدها املرزوقني هلا من زوجها املذكور؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

اجلواب
إذا كان األمر كام ذكر بالسؤال فال جيب عىل األم يشء من نفقة األوالد، بل 
النفقة كلها واجبة عىل األب، نعم تلزم األم بام مل يقدر عليه األب من نفقة األوالد 
حسب املعروف ألمثاهلم عىل أن يكون دينا هلا ترجع به عىل األب إذا أيرس، وهي 

أوىل بالتحمل من سائر األقارب. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 200 سجل: 32 بتاريخ: 25/ 3/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ىت �ب����ب����ت�هت
و��و�ت�هت ��ب

أ
ا

املبـــــادئ
1- نفقة الزوجة مقدمة عىل نفقة األوالد.

2- نفقة األوالد الصغار مقدمة عىل نفقة األوالد الكبار.

الســـــؤال
سئل بام يأيت: رجل تقررت عليه نفقة زوجية لزوجته وأوالدها منه بحكم 
هنائي، وتنفذ هبا عىل ربع مرتبه، ورصفت هلا، وبعد ذلك بوقت تقررت عليه نفقة 
مرتبه  ربع  عىل  البنتان  فحجزت  سابقة،  زوجة  من  البالغتني  لبنتيه  صلحا  أخرى 
لتنفيذ احلكمني معا،  لعدم كفايته  للطرفني يف ربع مرتبه؛  أيضا، وأوقف الرصف 
فهل الزوجة وأوالدها الصغار أحق وأفضل من بنتيه الكبريتني أم احلكامن سواء؟ 
مع العلم بأن البنتني البالغتني مورستان، وهلام أطيان عن والدهتام. وهل إذا كان ربع 
املرتب املحجوز عليه لنفقة الزوجة والولدين والبنت الصغار أوالدها منه ال يفي 

بنفقتهم مجيعا تكون نفقة الزوجة مقدمة عىل أوالدها، أم كيف احلال؟

اجلواب
احلنفية  فقهاء  كتب  يف  نجد  مل  بأننا  أوال  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
عنهام،  الزوج  مال  ضيق  عند  األوالد  نفقة  عىل  الزوجة  نفقة  بأولوية  رصحيا  نصا 
ولكن جرى بعض املفتني عىل تقديم نفقة الزوجة يف هذه احلالة عىل نفقة األوالد، 
ومنهم املغفور له أستاذنا اإلمام الشيخ حممد عبده مفتي الديار املرصية سابقا، فقد 
مما  استنتاجا  بذلك  فتاوى   202 رقم  حتت   1321 سنة  شعبان   24 بتاريخ  أفتى 

* فتوى رقم: 233 سجل: 35 بتاريخ: 7/ 12/ 1930 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ثابتة بالكتاب والسنة  بالعقد وهي  الفقهاء، فقد قال: »إن نفقة الزوجة جتب  قاله 
واإلمجاع واملعقول، وحيبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا، وال تسقط 
بعد ذلك بميض املدة عىل ما عليه العمل؛ ألهنا جزاء االحتباس؛ ولذلك جتب هلا 
عىل الزوج ولو كانت غنية ...« إىل أن قال: »ومنه يتبني أن منزلة نفقة الزوجة أرقى 
من منزلة نفقة االبن«. اه�. وما أفتى به األستاذ اإلمام وغريه من املفتني موافق ملا 
نص عليه يف غري مذهب علامئنا احلنفية، فينبغي األخذ هبذا يف هذه احلالة. وثانيا: 
إن نفقة األوالد الصغار مقدمة عىل نفقة األوالد الكبار كام تفيده عبارة قاضيخان 
يف فتاواه ونصها: »رجل به زمانة أو به علة ال يقدر عىل احلرفة، وله ابنة كبرية فقرية 
ال جيرب عىل نفقتها، وجيرب عىل نفقة األوالد الصغار«. اه�. ومن هذا كله يتبني أنه 
بعد استيفاء الزوجة لنفقتها تقدم نفقة األوالد الصغار فيام يفضل، ثم إن فضل منه 
يشء يكون للبنتني الكبريتني إذا كانتا فقريتني، وإال فال جتب نفقتهام عىل والدمها. 

وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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�م��ت�ه ��ت�ه �م��ب���أ �ل�دب و��ب �ل ع��لى رب �ل�حب ت ا
� �ا �ب����ب اأ

املبـــــادئ
1- ليس للزوجة أن ترجع عىل زوجها باملفروض يف املدة التي أنفق فيها عليها ومن 
باب أوىل ليس هلا الرجوع باملفروض ألوالدها يف املدة التي أنفق فيها عىل األوالد.

الســـــؤال
معيشة  يف  وأوالدها  هي  معها  ويقيم  زوجته  مع  وفاق  عىل  رجل  يف  سئل 
ويتوىل  معه  تقيم  تزال  وال  بالنفقة،  عليه  حكام  واستصدرت  معها  تواطأ  واحدة 
اإلنفاق عليها مما مجيعه هي وأوالده منها، فهل هلا رغم إنفاقه عليها وعىل أوالدها 
أن تطالبه بام هو مفروض باحلكم املذكور يف املدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس هلا 
إنفاقه عليها يف املسكن وامللبس واملأكل وغري ذلك من وجوه  احلق يف ذلك؛ ألن 

النفقة مربئ لذمته وجيعل احلكم عن املدة املذكورة ساقطا ال نفاذ له؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء يف جامع الفصولني يف الفصل 
النفقة-  -يعني  فرضها  »لو  نصه:  ما  والنفقة  واملهر  النكاح  دعوى  يف  العرشين 
القايض وأخذهتا وأكلت يف بيت زوجها بال إذنه يرجع عليها ال لو أكلت يف بيته 
بإباحته«. اه�. وعلق عىل ذلك اخلري الرميل يف حاشيته عليه بام نصه: »ويف اجلواهر: 
النفقة،  قدر  عليه  فكتب  الدار  من  خرجت  بعدما  امرأته  نفقة  عليه  فرض  رجل 
قبل  املعهود  ما كان  باخلبز واإلدام عىل  والزوج أطعمها  بيته  إىل  املرأة  ثم رجعت 
الفرض من غري أن تتكلم بيشء فقد سقط الفرض عنه باإلطعام؛ ألن احلاكم إنام 

* فتوى رقم: 322 سجل: 38 بتاريخ: 27/ 9/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فرض ما كان واجبا عليه، فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه ال تستحق شيئا آخر. 
اه�. فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال يف الفرع املذكور هنا ملرَّا عجل هلا حتمل إباحته 
عىل التربع املحض الستيفائها حقها بالدراهم، وفرع اجلواهر مّلا مل يعجل هلا كانت 
مستوفية باإلطعام، وإليه يشري قوله: ال تستحق شيئا آخر. تنبه«. انتهت عبارة اخلري 
الرميل، ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة املذكورة أن ترجع عىل زوجها باملفروض 
التي أنفق فيها عليها، وإذا كان ليس هلا الرجوع باملفروض هلا فمن باب  يف املدة 
فيها عىل  أنفق  التي  املذكورة  املدة  باملفروض ألوالدها عن  الرجوع  أوىل ليس هلا 

األوالد أيضا. هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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ىت 
و�ب ��ب �ل�ب �م�هت �مع ا ��ت�ا ����ب��ب����ت�هت ال�أ ������������كو�م �ك����ا �ب�ا �هت ا وحب �ل��ل�ب

��ت�هت و��ب �ل�ب ل ا �م��ب�ب

املبـــــادئ
1- ف�رض النفقة للزوجة ول�ألوالد ليس بامنع من إقامة الزوجة يف بيت الزوج بل 

جيب عليها أن تقيم يف منزله متى استوفت معجل املهر وكان املسكن رشعيًّا.
2- جم�رد إقام�ة الزوجة يف منزل ال�زوج من غري أن تصطلح مع�ه عىل األكل متوينا 
وب�دون أن ينفق عليها وعىل األوالد النفقة الواجبة عليه رشعا ليس مس�قطا حلقها 

يف النفقة املقررة.

الســـــؤال
يل  نفقة  بفرض  الرشعية  عابدين  حمكمة  قضت  باآليت:  م.  ف.  سألت 
وألوالدي عىل زوجي، فهل هناك مانع من إقامتي يف منزل الزوج؟ وهل هذا مسقط 

حلقي يف النفقة املقررة هبذا احلكم؟

اجلواب
للزوجة ولألوالد  النفقة  أن فرض  أوال:  ونفيد  السؤال،  هذا  اطلعنا عىل 
عىل الزوج ليس بامنع من إقامة الزوجة يف بيت الزوج، بل جيب عليها أن تطيعه يف 
منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان املسكن 
رشعيا. وثانيا: أن جمرد إقامتها يف منزله من غري أن تصطلح معه عىل األكل متوينا 
وبدون أن ينفق عليها وعىل األوالد النفقة الواجبة عليه رشعا ليس مسقطا حلقها يف 
النفقة املقررة هلا ولألوالد باحلكم املذكور. أما إذا اصطلحت معه عىل األكل متوينا 

* فتوى رقم: 329 سجل: 38 بتاريخ: 30/ 9/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فقد سقط الفرض هبذا الصلح، وإذا أنفق عليها وعىل األوالد النفقة الواجبة عليه 
من غري صلح عىل األكل متوينا فال حق هلا وألوالدها يف املفروض عن املدة التي 

أنفق فيها عليها وعىل األوالد. هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء. واهلل أعلم.

J
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�تو�ب �ل�د �أ� ا �م�هت ع��لى ��س�ا �هت �م����ت�د وحب �ل�ب �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- اإلنف�اق ع�ىل زوجة املدي�ون من ماله مقدم عىل حق الدائن�ني ألنه من حوائجه 

األصلية.

الســـــؤال
بنفقة زوجية  سأل األستاذ م. ر. املحامي باآليت: رجل حكم عليه رشعيا 
لزوجته وهو مديون بدين مدين آلخرين، فهل نفقتها مقدمة عىل غريها من أصحاب 

الديون أم ماذا يكون احلكم الرشعي؟

اجلواب
اجلزء  من   200 صفحة  يف  جاء  قد  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
زوجته  وعىل  املحجور  املدين  عىل  »وينفق  نصه:  ما  الزيلعي  رشح  من  اخلامس 
حق  عىل  مقدمة  األصلية  حاجته  ألن  ماله؛  من  أرحامه  وذوي  الصغار  وأوالده 
الغرماء«. اه�. ومن هذا يعلم أن اإلنفاق عىل زوجة املديون من ماله مقدم عىل حق 
املقدمة عىل حقهم. واهلل  الدائنني؛ ألن اإلنفاق عىل زوجته من حوائجه األصلية 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 447 سجل: 38 بتاريخ: 16/ 11/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ر�ب ��ت�ا
أ
�ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- ال جت�ب نفقة األقارب إال عىل الذي يملك نصابا فاضال عن نفقته ونفقة عياله 

وسائر حوائجه األصلية أو كان ذا كسب يزيد عىل نفقته ونفقة عياله.

الســـــؤال
سأل مدير القرعة باآليت: نفر القرعة ع. ج. خ. التمس اإلعفاء من القرعة 
البكر املدعوة عائشة يف حني أن هلا أخا  املنفق عىل أخته شقيقته  العسكرية بصفته 
أكرب من والدها يدعى حسني، فهل يف حالة جتنيد األخ الشقيق يكلف أخوها من 

والدها باإلنفاق عليها؟

اجلواب
له،  املرافق  العائلة  كشف  وعىل   138 رقم  سعادتكم  خطاب  عىل  اطلعنا 
جتب  هبلول  حممد  الشقيق  أخيه  وفقر  وفقره  خ.  ج.  ع.  جتنيد  حالة  يف  بأنه  ونفيد 
نفقة أختهام الشقيقة عائشة عىل أخيها ألبيها حسني إذا كان مورسا بأن كان مالكا 
لنصاب -أي مائتي درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 جنيهات 
و445 قرشا صاغا- فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه األصلية، أو كان 
ذا كسب يزيد عىل نفقته ونفقة عياله، فإنه يعترب مورسا بام فضل من كسبه عن نفقته 
ونفقة عياله، أما إذا مل يكن مورسا بأن مل يكن مالكا للنصاب املذكور، ومل يكن ذا 
كسب فاضل عن نفقته ونفقة عياله فال جتب عليه نفقة أخته ألبيه؛ لفقره حينئذ، 
وهذا حيث كان احلال كام ذكر بخطاب سعادتكم، ومل يكن هلا قريب مورس جتب 

نفقتها عليه قبل األخ ألب رشعا.

* فتوى رقم: 614 سجل: 38 بتاريخ: 14/ 1/ 1934 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�م
أ
�ب����ب����ت�هت ال�

املبـــــادئ
1- إذا كانت اجلدة فقرية وخالية من األزواج كانت نفقتها عىل من كان مورسا من 

أوالدها مطلقا، ولو كان يساره بام يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
2- إذا مل يكن هناك من أوالد اجلدة من جتب عليه نفقتها كان امللزم بنفقتها من كان 

مورسا من أوالد أوالدها ولو كان يساره بام يفضل عن نفقته ونفقة عياله.
3- إذا مل يكن للجدة أوالد وال أوالد أوالد جتب نفقتها عليهم كانت نفقتها واجبة 

عىل من كان مورسا من إخوهتا ولو بفاضل كسبه.

الســـــؤال
سأل مدير القرعة باآليت: باإلشارة إىل ما جاء بكتاب حمكمة اإلسكندرية 
 870 رقم  البحرية  قرعة  جملس  بكتاب  لنا  املبلغ   2009 رقم  الرشعية  االبتدائية 
أهيم  عن  بإفادتنا  التكرم  نرجو   59 عدد  طيه  األوراق  ضمن  اجلاري   16 بتاريخ 
أحق يف اإلنفاق عىل اجلدة: هل األبناء، أو أبناء األبناء، أم اإلخوة؟ وذلك للنظر يف 

موضوع النفر املذكور بعاليه وهو ع. أ. ع..

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب سعادتكم املؤرخ 20/ 10/ 1935 رقم 476 وما معه 
امللزم  املذكورة فقرية وغري متزوجة كان  إذا كانت اجلدة  بأنه  من األوراق، ونفيد 
بنفقتها من كان مورسا من أوالدها مطلقا ذكرا كان املورس أو أنثى، ولو كان يساره 
بام يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله، فإن مل يكن أحد من أوالدها مورسا ولو 

* فتوى رقم: 205 سجل: 41 بتاريخ: 14/ 11/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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بفاضل الكسب كان امللزم بنفقتها من كان مورسا من أوالد أوالدها ولو كان يساره 
بام يفضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله، فإن مل يكن أحد من أوالدها وال أوالد 
أوالدها مورسا ولو بفاضل كسبه كان امللزم بنفقتها من كان مورسا من إخوهتا ولو 

بفاضل كسبه، وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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����ب��ب����ت�هت �تسب ا � 
�ل�هت اأح�ا

املبـــــادئ
ْين وال  1- ال ب�د م�ن رضا املح�ال عليه باإلحال�ة ألن معنى احلوالة أهنا إل�زام بالدرَّ

إلزام بال التزام.
2- م�ا قال�ه فقهاء احلنفية من ج�واز اإلحالة بال رضا من املح�ال عليه يف نصوص 
َدْين النفقة ظاهره إذا كانت النفقة املحكوم هبا قد أذن باستدانتها من القايض أو من 

املحكوم عليه.
3- للمحك�وم هلا بنفقة األقارب أن حتيل الدائن عىل املحكوم عليه بمعنى التوكيل 

فقط يف قبض ماهلا من املحكوم عليه برشط أن تكون النفقة مل تسقط بمسقط ما.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم دام فضلكم يف أخت استصدرت حكام بنفقة رشعية شهرية 
قبل صدور احلكم  استدانت  باالستدانة، وكانت  املحكمة  هلا  وأذنت  أخيها،  عىل 
بدون إذن من القايض وال بإذن من املحكوم عليه، وبعد صدور احلكم أحالت دائنها 
عىل أخيها املحكوم ضده بالنفقة ضامنا لدينه ومل يرض ذلك األخ هبذه احلوالة مدعيا 
بأن االستدانة مل تكن بإذن القايض وال بإذنه؛ حلدوثها قبل حكم النفقة. فهل هذه 

احلوالة ملزمة لذلك األخ؟ أفتونا ولفضيلتكم األجر والثواب.

اجلواب
نبي بعده. اطلعنا عىل هذا  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
السؤال ونفيد بأن احلوالة التي موجبها رشعا سقوط الدين واملطالبة من املحيل ال 
بد فيها من رضاء املحتال عليه؛ ألهنا إلزام الدين، وال لزوم بال التزام، فإن قيل: 

* فتوى رقم: 516 سجل: 41 بتاريخ: 31/ 3/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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قد نص الفقهاء عىل أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القايض فلها أن حتيل عىل 
الزوج بال رضاه، بل قالوا: إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من املرأة، 
بدون  أخيها  عىل  استدانت  بام  حتيل  أن  هذه  حادثتنا  يف  لألخت  أن  هذا  ومقتىض 
رضاه، وأن للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها. قلنا: إن ظاهر أن ما قاله الفقهاء 

إنام هو فيام استدين بإذن القايض ال فيام استدين بغري إذنه. 

تكون  حتى  احلوالة  هبذه  األخ  رضاء  من  بد  ال  حادثتنا  يف  أنه  واخلالصة 
حوالة صحيحة مستتبعة ملوجبها. نعم، لألخت أن حتيل دائنها عىل أخيها بمعنى 
توكيلها إياه وتسليطها له يف قبض ماهلا من أخيها من النفقة املحكوم هبا إذا مل تسقط 
لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل  بمسقط. هذا ما ظهر 

أعلم.
J
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��ت ر�����م م��ر�م ر�ب األ� �ل�دب ��ت�ا
أ
��ب �ب����ب����ت�هت ال� �حب

ل� �ت

املبـــــادئ
1- نفقة األقارب ال جتب بسبب القرابة فقط إال لذي الرحم املحرم.

الســـــؤال
سئل: نرجو أن تتفضلوا بإجابتنا عىل هذا السؤال كام تقيض به الرشيعة: ما 
قولكم -دام فضلكم- يف: هل جتب عىل اإلنسان النفقة رشعا البن خاله أو بنت 

خاله إذا كان معرسا؟

اجلواب
ال جتب النفقة رشعا عىل اإلنسان البن خاله وال لبنت خاله بسبب القرابة؛ 
ألن كال منهام وإن كان ذا رحم فهو غري حمرم، ونفقة القريب ال جتب بسبب القرابة 

إال لذي الرحم املحرم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 351 سجل: 42 بتاريخ: 24/ 9/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وع ��ب�ب��ب����ت�هت ر��ب
املبـــــادئ

1- من حكم عليه بنفقة فدفعها للمحكوم له ال عىل وجه اهلبة ثم تبني أن هذا كان 
بناء عىل س�بب غري صحيح كأن كان املحكوم له مورسا بامله فإن من حق املحكوم 

عليه الرجوع عىل املحكوم له بام دفع إليه من مال.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة 
والدهتم  إىل  النفقة  هذه  يؤدي  واستمر   ،1918 سنة  يف  أبيه  من  إلخوته  حضانة 
املحكوم هلا إىل سنة 1931. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤالء األوالد 
بتثبيت ملكيتهم إىل  وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية عىل باقي أوالدها باملطالبة 
فدانني، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة هلم بعد والدهم 
مورثهم، واستندوا يف دعواهم إىل إقرار صادر من املحكوم عليه بالنفقة إىل والدهم 
بملكيتهم  األهلية  املحكمة  هلم  حكمت  وفعال  ومنزل،  ألطيان  بملكيته  املذكور 
هلذا القدر، وحكمت هلم أيضا بريع األطيان ابتداء من تاريخ وفاة املورث يف سنة 
1918 لغاية رفع الدعوى املدنية يف سنة 1931، وأن هذا األخ املحكوم عليه بالنفقة 
إلخوته ألبيه ما كان يعلم أن هذا اإلقرار يؤدي معنى ملكية أبيه املورث شيئا بدليل 
أنه كان ينازع يف صحة هذا اإلقرار هبذا املعنى إىل آخر درجة من درجات التقايض 
باملحاكم األهلية. فهل جيوز ألخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها هلم عىل اعتبار 
أهنم كانوا فقراء وليس هلم مال ظاهر أن يرجع عليهم بام أداه هلم من النفقة، أو أن 
حيتسب ذلك مما حكم هلم به من الريع؛ حيث حكم هلم بريع األطيان عن املدة التي 

* فتوى رقم: 418 سجل: 42 بتاريخ: 10/ 10/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت هلم مال يف املدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، 
أو ال جيوز له الرجوع أو االحتساب من الريع؟ أفتونا يف ذلك، ولفضيلتكم من اهلل 

األجر والثواب.

اجلواب
احلامدية عن رشح  تنقيح  قد جاء يف  بأنه  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
النظم الوهباين لشيخ اإلسالم عبد الرب أن من دفع شيئا ليس بواجب فله اسرتداده 
أنه لو  القاعدة  بنوا عىل هذه  القابض. وقد  اهلبة واستهلكه  إذا دفعه عىل وجه  إال 
دفع لزوجته نفقة ال تستحقها؛ لنشوز أو غريه له الرجوع عليها، كام اختاروا بناء 
العامرة  وجود  مع  للمستحقني  الريع  الوقف  ناظر  دفع  لو  أنه  القاعدة  هذه  عىل 
الرضورية وضمن جلهة الوقف ما دفعه هلم كان له الرجوع عىل املستحقني بام دفعه 
هلم. وجاء يف حاشية ابن عابدين عىل البحر بصفحة 236 من اجلزء اخلامس عن 
جامع الفصولني يف الفصل الثالث والثالثني يف بيان الغصب ما نصه: »أودع ثيابا 
فجعل املودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعة رهبا فدفع الكل إليه، فرب الوديعة يضمن 
ثوب املودع، أو من أخذ شيئا عىل أنه له ومل يكن له ضمنه«. انتهى. وجاء يف حاشية 
البريي عىل األشباه والنظائر تعليقا عىل ما قاله صاحب األشباه يف كتاب الوقف من 
قوله: »وإذا قلنا بتضمني الناظر إذا رصف هلم -أي ملستحقي الوقف- مع احلاجة 
إىل التعمري، هل يرجع عليهم بام دفعه؛ لكوهنم قبضوا ما ال يستحقونه أو ال؟ مل أره 
اآلن رصحيا« ما نصه: »أقول: ذكر يف امللتقطات فرعا يشمل ذلك حيث قال: رجل 
قال آلخر: يل عليك ألف درهم، فقال له: إن حلفت أن لك عيل ألف درهم أديت 
إليك، فحلف فأدى بناء عىل هذا الرشط، له أن يسرتد؛ ألنه رشط باطل، واألداء 
بناء عليه، والبناء عىل الباطل باطل. وإن أدى بناء عىل سبب صحيح ليس له أن 
يسرتد؛ ألنه إذن بني عىل سبب ثابت. انتهى. أقول: فال ريب أن دفعه مع االحتياج 
إىل العامرة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع. واهلل أعلم«. انتهى. ومقتىض هذه 
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القواعد أن املحكوم عليه بالنفقة التي دفعها للمحكوم هلم أو لوصيهم ال عىل وجه 
اهلبة والتي أخذها القرص بواسطة وصيهم عىل أهنا هلم بناء عىل سبب غري صحيح؛ 
بمقتىض هذه  عليه؛  املحكوم  أخيهم  نفقتهم رشعا عىل  فال جتب  مال  كان هلم  إذ 
القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بام دفعه من النفقة عىل املحكوم هلم 
السابقة وإن مل نجده منصوصا بخصوصه  القواعد  لنا أخذا من  هبا. هذا ما ظهر 

حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 51 -

�صر ������ت�ا ���ا ا ��ب��ب ل ا �م �م�سب �م�ا
أ
�ب����ب����ت�هت ال�

املبـــــادئ
1- لألم الفقرية أن تأخذ من مال ابنها ما يفيء بنفقتها بال قضاء وال رضاء.

الســـــؤال
تقريبا،  اثنتي عرشة سنة  العمر  بلغ من  ابن  سألت ز. م. م. قالت: عندي 
املذكور إىل  ابني  وله مال كثري ومورس غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ُضم 
عمه، وإنني أنا حرمة فقرية ال ملك يل، وخالية من األزواج وعدهتم وال كسب يل، 
وأريد أن أنفق عىل نفيس من مال ابني املذكور؛ لعدم وجود من ينفق عيّل سوى ابني 
موضوعي  يف  إفتائي  فضلكم-  -دام  فضيلتكم  من  فأرجو  قارص.  ولكنه  املذكور 

هذا. وهل جيوز يل أخذ النفقة عليه من ماله؟

اجلواب
ما  ابنها  مال  من  تأخذ  أن  املرأة  هلذه  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يكفي لنفقتها. فقد جاء يف البحر بصفحة 233 من اجلزء الرابع نقال عن الذخرية 
أن: »نفقة الوالدين واملولودين والزوجة واجبة قبل القضاء، حتى إذا ظفر أحد من 
هؤالء بجنس حقهم كان له األخذ بغري قضاء وال رضاء«. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 518 سجل: 43 بتاريخ: 3/ 7/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ر�ب ��ت�ا
أ
�ك��ط��ب��مت��ب �م�سب �ب����ب����ت�هت ال�  ا

ر�ت ��ب
أ
ء وا وا �ل�د �ث���م�سب ا

املبـــــادئ
1- جي�ب أجر الطبيب وثمن الدواء عىل م�ن جتب عليه نفقة القريب الفقري فيجب 

عىل العم املورس نفقة ابن أخيه الفقري بام يف ذلك أجرة الطبيب وثمن الدواء.

الســـــؤال
سألت هانم م. ح. باآليت: ما قولكم -دام فضلكم- يف صدور حكم يل بالنفقة 
ضد أخي سيد الشهري بسيد أفندي فاضل يف سنة 1932، وأذنت باالستدانة، وقد 
استدنت املحكوم به من تاريخ احلكم لغاية اآلن، فرفع أخي املذكور دعوى ضدي 
أمام حمكمة السيدة الرشعية بشأن أمري بالكّف عن املطالبة باملفروض، وقدم كشفا 
رسميا يدل عىل أن بنتي أمينة متتلك منزال، فقررت حمكمة السيدة الرشعية رفض 
االستئنافية،  مرص  حمكمة  أمام  القرار  هذا  فاستأنف  مرهون،  املنزل  ألن  الدعوى؛ 
وبجلسة 26 مايو سنة 1937 قررت إلغاء قرار حمكمة السيدة الرشعية، وأمرتني 
بالكّف عن املطالبة باملفروض، وجاء يف أسباهبا أنه من االطالع عىل الكشف املقدم 
من أخي تكون نفقتي عىل بنتي ال عىل أخي، فأمرتني بالكّف عن املطالبة باملفروض، 
ومل تسنده عىل تاريخ معني، ويل متجمد سابق أذنت فيه باالستدانة واستدنته، فهل 

هذا احلكم يمس املتجمد يل السابق أم أستحقه؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال وعىل صورة غري رسمية من حكم حمكمة استئناف مرص 
ر أن  الرشعية الصادر يف 26 مايو سنة 1937 الذي تبني منه أن وكيل السائلة قررَّ

* فتوى رقم: 211 سجل: 44 بتاريخ: 30/ 10/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 53 -

يسار ابنتها سابق عىل حكم النفقة، ونفيد أن السائلة ال تستحق ِقَبل أخيها املحكوم 
عليه شيئا من متجمد النفقة؛ ألن نفقتها واجبة عىل ابنتها، فوقع احلكم بالنفقة عىل 
أخيها باطال، فال تستحق بسببه شيئا من النفقة، وقد بينا يف حادثة أخرى أن من دفع 
نفقة بناء عىل حكم تبني أنه غري صحيح لعدم وجوب النفقة عىل املحكوم عليه فله 
أن يسرتدها لقاعدة أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه فله اسرتداده، إال إذا دفعه 
عىل وجه اهلبة واستهلكه القابض، فإذا كان للمحكوم عليه أن يسرتد ما دفع بالفعل 
للمحكوم له فألن ال يستحق املحكوم له مع عدم الدفع عىل املحكوم عليه شيئا 
أوىل. ومن أراد زيادة البيان فلريجع إىل فتوانا الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1936. 

وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر. واهلل أعلم.
J
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���صو�ب ��ت� �م��ب
�ب����ب����ت�هت �ص�عب

املبـــــادئ
1- إذا غصب�ت األم الصغ�ري م�ن والده بعد ضم�ه إليه بحكم هنائ�ي وبعد احلكم 
عليها بكف يدها عن احلضانة وعن مطالبة والده بالنفقة املحكوم هبا عليه وأنفقت 
عىل الولد املذكور تكون متربعة بام أنفقت وال حق هلا يف الرجوع عىل والده بيشء.

الســـــؤال
بالنفقة عىل  سئل: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل فقري صدر له حكم 
عمه الشقيق املورس يسارا زائدا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه عىل األطباء 
العالج  بمصاريف  املورس رشعا  الشقيق  العم  ُيلزم  فهل  املرض،  ملعاجلته من هذا 
الرشع  حكم  ما  املريض؟  الفقري  الشقيق  أخيه  ابن  يعاجلون  الذين  األطباء  وأجرة 

الرشيف يف ذلك؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء يف رد املحتار عىل الدر املختار عند 
قول الشارح يف باب النفقة: »وجتب النفقة بأنواعها عىل احلر لطفله« ما نصه: »ومل 
أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن األدوية، وإنام ذكروا عدم الوجوب للزوجة. 
نعم رصحوا بأن األب إذا كان مريضا أو به زمانة حيتاج للخدمة فعىل ابنه خادمه 
وكذلك االبن«. اه�. وقد كتب املرحوم الشيخ الرافعي يف تقريره عىل قوله: »ومل َأَر 
من ذكر هنا أجرة الطبيب ... إلخ« ما نصه: »عدم الوجوب ظاهر؛ فإن املريض ال 
جتب عليه مداواة نفسه مع غناه، فباألوىل أن ال جتب عىل غريه، وقد عللوا وجوب 

* فتوى رقم: 407 سجل: 44 بتاريخ: 8/ 1/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 55 -

النفقة عليه بأنه جزؤه، فصار كنفسه«. اه�. فقد استظهر الشيخ الرافعي أنه ال جتب 
فيكون عدم وجوب هذا عىل  للطفل عىل والده،  الطبيب وال ثمن األدوية  أجرة 
العم املورس من باب أوىل. ولكن ما استظهره فيه نظر؛ إذ قد نص الفقهاء يف باب 
صدقة الفطر عىل أنه جتب عىل األب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقري وعن 
نه وييل عليه، ونصوا عىل أنه يلزم  ابنه الكبري املجنون لتحقق السبب وهو رأس يموِّ
أن تكون املؤنة الواجبة كاملة مطلقة، ومن أجل ذلك ال جتب عىل الزوج صدقة 
جيب  ال  وهلذا  الزواج،  مصالح  انتظام  ألجل  رضورية  ألهنا  الزوجة؛  عن  الفطر 
عليه غري الرواتب نحو األدوية. وظاهر من هذا أن املؤنة الواجبة عىل األب لطفله 
عليه  وجب  ملا  وإال  األدوية،  نحو  الرواتب  غري  عليه  فيجب  مطلقة،  كاملة  مؤنة 
صدقة الفطر عنه إذا كان فقريا؛ وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخال فيها أجرة 
الطبيب وثمن األدوية، والواجب عىل األب لطفله واجب عىل العم املورس. وما 
قاله املرحوم الشيخ الرافعي من استلزام عدم وجوب مداواة اإلنسان نفسه لعدم 
وجوب مداواة من تلزم نفقته عليه موضع نظر يظهر بالتأمل، ولذلك جاء يف فتوى 
لنا يف نفقة ابنة عىل أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمرب سنة 1928 ما نصه: »ونفيد أنه 
جيب عىل األب القيام بجميع ما حتتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغري ذلك 
بحسب املعروف ألمثاهلا عىل مثله، وإذن جتب عليه نفقة العالج والدواء واملسكن 
الصحي«. ونقلنا يف فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931 أن ابن عبد احلكم 
من املالكية ذهب إىل وجوب أجرة الطبيب واملداواة عىل الزوج لزوجته، وهذا ما 
أنه  لنا  يظهر  الذي  أن  القول  السمحة. وخالصة  احلنيفية  بقواعد  أخذا  إليه  نميل 
عليه  له  وجبت  إليه من  ما حيتاج  مجيع  املورس  العم  الواجبة عىل  النفقة  يدخل يف 
النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء وغري ذلك، كيف ال وقد تكون حاجة 
اإلنسان املريض إىل أجرة الطبيب وثمن األدوية أشد من حاجته إىل خادم. هذا ما 

ظهر لنا، وبه يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.



- 56 -

ر�ب ��ت�ا
أ
�ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- يعترب الشخص مورسا بكونه قادرا عىل اإلنفاق عىل قريبه ولو بفاضل كسبه.

2- إذا اجتمع عم وعمة مورسان وجبت نفقة الولد عىل عمه دون عمته.

الســـــؤال
سئل: رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة 
بنفقة رشعية هلام، بعد ذلك جاوز  الزوج  الولدان يف حضانتها، وحكم عىل  وبقي 
الولدان سن احلضانة، فأخذ الوالد حكام رشعيا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، 
الوالد ولديه وحكمت  املفروضة هلام، وفعال قد استلم  بالنفقة  وعن مطالبة األب 
بالنفقة  الزوج  مطالبة  وعن  احلضانة،  عن  بالكف  املطلقة  أمرت  بأن  املحكمة  له 
االغتصاب،  بطريق  ثانية  املطلقة ألخذ ولدهيا  بعد ذلك توصلت هذه  املفروضة، 
تنفق  وهي  اآلن،  إىل   1937 سنة  أكتوبر  من  معها  واستمرا  والدمها  رضاء  وبغري 
التي  بالنفقة  تطالب والدمها  أن  احلالة  بغري قضاء ورضاء، فهل هلا يف هذه  عليهام 
أنفقتها عليهام من مأكل ومرشب ومسكن إىل غري ذلك من رضوريات احلياة، أم 
اثنتا  الولدين  العلم بأن سن أحد  املطالبة به؟ مع  يعترب هذا تربعا منها ال جيوز هلا 
الرشع  حكم  نلتمس  باالحتالم،  يبلغا  ومل  عرشة،  احلادية  يف  والثانية  سنة،  عرشة 

احلنيف يف هذه احلالة.

* فتوى رقم: 510 سجل: 44 بتاريخ: 20/ 2/ 1938 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
من  الصادر  احلكم  من  رسمية  غري  صورة  وعىل  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
باملقرر  املطالبة  عن  بالكف   1935 سنة  نوفمرب   23 يف  الرشعية  اخلليفة  حمكمة 
إمساك  يف  رشعا  حق  املذكورة  للمطلقة  يكن  مل  إذا  أنه  ونفيد  به،  املبينني  لألوالد 
املذكورة،  املدة  عليهام  وأنفقت  حق  بغري  والدمها  من  وأخذهتام  املذكورين  ولدهيا 
احلالة  تعترب يف هذه  بل  أنفقت،  بام  الرجوع عىل والدمها  مل يكن هلا رشعا حق يف 
متربعة. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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���ك��������ب رب �ع�سب ا ��ب ���ع�ا ب ا
�

أ
�بسب ال�  ا

�ب����ب����ت�هت

املبـــــادئ
1- عىل العم املورس نفقة ابن أخيه متى كان فقريا عاجزا عن الكسب.

الســـــؤال
سئل: عم ألب يملك مائة فدان جبلية ريعها نحو اخلمسني جنيها يف السنة، 
له زوجة وأوالد، ينفق منها عىل نفسه وزوجته، وأوالده األربعة يف املدارس الثانوية، 
ومصاريف التلميذ عرشون جنيها مرصيا، مما اضطر هذا العم إىل البيع من أطيانه 
االبتدائية من  الشهادة  أخ ألب سنه ست عرشة سنة حائز عىل  ابن  وله  لرتبيتهم، 
سنتني وهو غري رشيد؛ ألنه بات يف السنة األوىل الثانوية، وهو اآلن بالسنة الثانية 
ليلية  مدارس  املرصي  بالقطر  ويوجد  واهليئة،  والنظر  اجلسم  سليم  وهو  ثانوي، 
جتارية يمكنه الدخول هبا ليال والشغل يف النهار الكتساب معيشته، وهو فقري مات 
أبوه، وله عمة شقيقة متلك اثنني وعرشين فدانا من أحسن األرايض ومتزوجة. هل 
الشقيقة؟  أو عىل عمته  أو واجبة عىل عمه ألب،  الولد تكون يف كسبه،  نفقة هذا 

ولكم الشكر.

اجلواب
أن  العمل  عليه  والذي  عليه  املعول  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
قريبه  قادرا عىل اإلنفاق عىل  نفقة األقارب بكونه  باب  يعترب مورسا يف  الشخص 
ولو بفضل كسبه سواء أحل له أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها، وحينئذ يعترب 
هذا العم الذي يملك مائة فدان مورسا بام يملك، وإن كانت غلة هذه األطيان ال 

* فتوى رقم: 169 سجل: 49 بتاريخ: 26/ 11/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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تزيد عن نفقته ونفقة عياله، وأن ابن األخ املذكور يعترب فقريا عاجزا عن الكسب، 
من  يعري  كان  أو  للعمل  يستأجره  من  جيد  ال  كان  إذا  العم  هذا  عىل  نفقته  فتجب 
يتعلمها،  التي  العلوم  تعلمه  إىل  حتتاج  ال  التي  واحلرف  األعامل  بطريق  الكسب 
ومتى كان العم مورسا ال جتب النفقة عىل العمة. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. 

واهلل أعلم.

J
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����ب��ب����ت�هت و�ب ا ع �م�سب و��ب
�ب ��ت� �م�ا

�تسب عب �ل�د ��ب ا ��ت�لا ��ب ا

املبـــــادئ
1- االختالف يف الدين غري مانع من وجوب نفقة الفرع عىل أصله.

الســـــؤال
سئل: ما قولكم يف رجل قبطي أرثوذكيس اعتنق الدين اإلسالمي وله عىل 

والدته حكم نفقة من املجلس امليل األعىل. فهل حيرم من هذه النفقة، أم ال؟

اجلواب
يسقط  ال  بالنفقة  له  املحكوم  إسالم  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
وجوهبا له عىل والدته املسيحية؛ ألن االختالف يف الدين غري مانع من وجوب نفقة 

الفرع عىل أصله. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 678 سجل: 50 بتاريخ: 18/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ورب ��ت�هت و�ب���ث و��ب �ب����ب����ت�هت رب

املبـــــادئ
1- املع�ول عليه عند احلنفية أن النفقة عوض عن احتباس الزوجة يف منزل زوجها 
حقيقة أو حكام فإذا فات االحتباس بس�بب من جهة الزوج كان هلا النفقة وإن كان 

من جهة الزوجة فال نفقة هلا.

الســـــؤال
سئل: امرأة من مرص تزوجت يف ديار غربة باحلجاز، ثم محلت، ثم مرضت 
وهي حامل وتعرضت ألخطار شديدة، فقرر األطباء رضورة سفرها عاجال من 
تلك الديار؛ لعدم وجود األطباء االختصاصيني هناك حيث توجد االستعدادات 
من أطباء اختصاصيني ووسائل إسعاف -بمرص مثال-؛ وذلك درًءا ملا قد حيدث هلا 
من رضر، وحفظا هلا وإنقاذا حلياهتا وعدم تعرضها إىل التهلكة، فطلبت من زوجها 
والسبب  احلتمية  للرضورة  ولكنها  فأبى وأرص عىل عدم سفرها،  بذلك  هلا  اإلذن 
يف  وتشبثت  تلح  أن  باغية  غري  أرصت  بعاليه  إليه  املشار  الرشعي  والعذر  القهري 
والعالج  الوضع  ألجل  مرص؛  وطنها  إىل  أهلها  من  حمارم  مع  سافرت  ثم  السفر. 
واالستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خالفه أن يعتربها ناشزا؟ مع العلم بأهنا عالوة 
عىل ما أبدته من األسباب املستدعية لسفرها استصدرت أمرا ساميا من جاللة مليك 
البالد، فتفضل جاللته باإلذن هلا بالسفر عىل أن تعطي تعهدا بأن تعود بعد الوضع 

والعالج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.

* فتوى رقم: 103 سجل: 54 بتاريخ: 1/ 4/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
أن  حنيفة  أيب  مذهب  يف  عليه  املعول  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته يف منزله حقيقة أو تقديرا، فإذا كان هذا 
االحتباس لسبب من جهته كان هلا النفقة؛ لوجود االحتباس تقديرا، أما إذا كان 
هذا االحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم ال فال 
نفقة هلا حينئذ؛ لعدم وجود االحتباس حقيقة وال تقديرا، وبنوا عىل ذلك أن من 
وإن  النفقة  هلا  فليس  زوجها  إذن  بغري  هلا  حمرم  مع  احلج  فريضة  أداء  إىل  سافرت 
كانت معذورة يف السفر ألداء هذه الفريضة؛ لفوات االحتباس لسبب ال من قبل 
الزوج، وعىل هذا إذا سافرت السيدة املذكورة بالسؤال بغري إذن زوجها فليس هلا 
النفقة عليه حتى تعود إىل مسكنه، وإن كانت ُتَعدُّ معذورة يف السفر. هذا إذا كان 

احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ب ��ت�ا
أ
�ت ال� �ب����ب����ت�ا

املبـــــادئ
1 - ال جت�ب النفق�ة للقري�ب ع�ىل قريب�ه إال إذا كان ذا رحم حم�رم ألن الرحم غري 

املحرم ال جتب نفقته.
2- املحرم الذي ليس بقريب كاألخ من الرضاع ال جتب نفقته.

الســـــؤال
ولويزة  وفائزة  وميالد  وماري  فؤاد  هم:  فقراء  صغار  أوالد  يوجد  سئل: 
ويوسف أوالد ي. س. ع. وهم فقراء وحمتاجون للمساعدة ويوجد هلم من األقارب 
إبراهيم وصبحي وحييى أوالد ج. س. ع. وهم أوالد عمهم ألب، مرقص ومالك 
ولدا ر. ع. وهم أوالد عم أبيهم الشقيق، صمويل وحييى ولدا إ. ر. ع. وهم أوالد 
ابن عم أبيهم الشقيق. مع مالحظة أن ماري إحدى األوالد الفقراء تزوجت من ابن 
عمها صبحي. فأرجو من فضيلتكم بيان من جتب عليه نفقة هؤالء األوالد الفقراء، 

وهل تستحق ماري املتزوجة النفقة، أم ال؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن املذكورين مجيعا قرابتهم لألوالد الفقراء 
املحتاجني لإلنفاق قرابة رحم غري حمرم، والنفقة ال جتب للقريب عىل قريبه إال إذا 
ذا رحم  أن يكون  الفتح جزء 4 صفحة 209: »والفاصل  قال يف  كان رمحا حمرم 
حمرم، وقد قال اهلل تعاىل: }َوَعَ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذٰلَِك{ ]البقرة: 233[. ويف قراءة 
عبد اهلل بن مسعود: »وعىل الوارث ذي الرحم املحرم مثل ذلك«. قيد بالقريب؛ 

* فتوى رقم: 61 سجل: 73 بتاريخ: 15/ 3/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ألن املحرم الذي ليس بقريب كاألخ من الرضاع ال جتب نفقته، وقيد باملحرم؛ ألن 
الرحم غري املحرم ال جتب نفقته كابن العم وإن كان وارثا إىل أن قال: فلو كان له 
خال وابن عم فالنفقة عىل اخلال ملَِْحَرِميرَّتِِه ال عىل ابن العم وإن كان وارثا؛ ألن املراد 
من الوارث يف اآلية من هو أهل للمرياث ال كونه وارثا حقيقة« اه�. وبذلك يظهر 
أن املذكورين مجيعا ال جتب نفقة هؤالء األوالد عليهم وال عىل طائفة منهم، وال 
عىل أحدهم. أما البنت التي تزوجت فنفقتها عىل زوجها إذا حتققت فيها رشوط 

وجوب نفقة الزوجة عىل زوجها. وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J



- 65 -

ء �ب�ا �����م��ط���ل��ت�هت ع��لى ال�أ �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- عدة املطلقة تنقيض إما برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل إذا كانت من ذوات 
احلي�ض، أو بثالثة أش�هر إن كان�ت املطلقة مل تره أصال إما لصغر، أو لبلوغها س�ن 

اإلياس، أو مل تكن هلا عادة فيه، أو بوضع احلمل إن كانت حامال.
2- املطلقة نظري اإلبراء من نفقة العدة ال تستحق نفقة عىل مطلقها من تاريخ طالقه 

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

تاريخ الطالق نظري اإلبراء من النفقة.

الســـــؤال
بناء عىل كتاب مركز املنيا رقم 5098 املؤرخ 15/ 5/ 1957 املطلوب به 
بيان تاريخ انقضاء عدة عنايات املطلقة من زوجها طالقا أول بائنا نظري اإلبراء من 

مؤخر الصداق ونفقة العدة.

اجلواب
إذا  برؤيتها احليض ثالث مرات كوامل  إما  تنقيض رشعا  املطلقة  إن عدة 
كانت من ذوات احليض، فإن كانت مل تره أصال إما لصغر، أو لبلوغها سن اإلياس، 
أو مل تكن هلا عادة فيه فعدهتا ثالثة أشهر، وإما بوضع محلها إن كانت حامال مع 
من  مطلقها  عىل  نفقة  تستحق  ال  العدة  نفقة  من  اإلبراء  نظري  املطلقة  أن  مالحظة 
تاريخ طالقه إياها نظري اإلبراء منها، وجتب نفقتها حينئذ عىل من جتب نفقتها عليه 

من حمارمها أيا كان أو غريه من تاريخ الطالق نظري اإلبراء من النفقة.
* فتوى رقم: 26 سجل: 83 بتاريخ: 27/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ر�ب ��ت�ا
أ
وط �ب����ب����ت�هت ال�

��س��ت

املبـــــادئ
1- النفقة املحكوم هبا لألقارب تسقط رشعا بموت املحكوم له.

الســـــؤال
املؤرخ   1502 رقم  اخلريية  القناطر  بلدي  جملس  كتاب  عىل  ردا 
22/ 5/ 1957 املتضمن أن حسن م. هـ. كان يستويل عىل مبلغ 600 مليم من 
الرشعية،  قليوب  حمكمة  من  نفقة  حكم  بموجب  باملجلس  العامل  السيد  ولده 
وظل يستويل عىل هذه النفقة حتى يوم 25/ 4/ 1957 وأن املحكوم عليه العامل 
وقد  والده،  لوفاة  املذكورة؛  النفقة  خصم  عن  الكف  املجلس  من  طلب  املذكور 
بتاريخ  اخلريية  القناطر  صحة  مفتش  بإفادة   1957  /4  /26 بتاريخ  وفاته  ثبت 
15/ 5/ 1957 واملطلوب فيه اإلفادة بالرأي عام إذا كان املجلس يكف عن خصم 

النفقة املذكورة من أجرة العامل املذكور من عدمه.

اجلواب
إن النفقة املحكوم هبا لألقارب تسقط رشعا بموت املحكوم له، وعىل ذلك 
فال جيوز تنفيذ احلكم املذكور باخلصم من أجرة العامل من تاريخ الوفاة؛ لسقوطه 

رشعا.

* فتوى رقم: 39 سجل: 83 بتاريخ: 5/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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���ا ��ب�م�ب �هت و� وحب �ل�ب ر�ت���ب ع�لا�ب ا �م���ص�ا

املبـــــادئ
1 - مذه�ب األئم�ة أن مصاري�ف ع�الج الزوجة وثم�ن دوائها غ�ري واجب عىل 

الزوج، ويرى بعض املالكية وجوب ذلك عليه ولو كانت غنية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1982 سنة 1957 املتضمن أن سيدة توفيت 
عن زوج، وأم، وإخوة أشقاء ذكر وأنثيني فقط، وعن تركة قدرها 50 جنيها تقريبا، 
كفن  من  الوفاة  بعد  جتهيزها  ويف  املوت  مرض  من  عالجها  يف  عليها  رصف  وقد 
حال  العالج  ملصاريف  بالنسبة  احلكم  بيان  السائل  وطلب  املال.  من  مبلغا  ومأتم 

حياهتا وجتهيزها بعد وفاهتا هل تكون عىل الزوج وحده أو عىل مجيع الورثة.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا يف مذهب احلنفية أن مصاريف عالج الزوجة ال 
جتب عىل الزوج، فقد جاء يف رد املحتار من كتب احلنفية: »كام ال يلزمه مداواهتا 
أي إتيانه هلا بدواء املرض وال أجرة الطبيب وال الفصد وال احلجامة. هندية عن 
أيضا، ونقل صاحب  الثالثة  األئمة  املعروف يف مذهب  اه�. وهذا هو  الرساج«. 
الطبيب  الزوج أجر  املالكية: »أن عىل  ابن عبد احلكيم من فقهاء  منح اجلليل عن 
واملداواة«، وهو رأي وجيه نرى األخذ به، وبناء عىل هذا يكون عىل الزوج مصاريف 
عالج هذه الزوجة من ماله اخلاص ولو غنية، أما بالنسبة ملصاريف جتهيزها ودفنها 
توارى يف  لتجهيزها حتى  ما يكفي  به يكون  املفتى  بناء عىل قول أيب يوسف  فإنه 

* فتوى رقم: 106 سجل: 83 بتاريخ: 8/ 9/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حسب  جتهيزها  يقتضيه  ما  وكل  ودفنها  ومحلها  وكفنها  غسلها  نفقات  من  قربها 
املعروف بغري إرساف وال تقتري يكون ذلك كله عىل زوجها، يؤديه من ماله ولو 
كانت غنية؛ ألن نفقة جتهيز من تلزم املرء نفقته واجبة عليه حال حياته، وإذا مات 
قبل أن يؤدهيا بدئ بأدائها من تركته كام يبدأ بأداء ما يكفي لتجهيز نفسه، وقد أخذ 
بذلك قانون املواريث رقم 77 لسنة 943 يف املادة رقم 4 التي أوجبت إخراج ما 
يكفي لتجهيز امليت ومن تلزمه نفقته من املوت إىل الدفن، فصار عىل الزوج نفقة 
جتهيز زوجته حال حياته ويف ماله بعد وفاته)1). وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل تعاىل أعلم.

J

)1) صدر القانون 44 لسنة 1979م، ونص يف املادة 2 منه أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والسكن 
ومصاريف العالج وغري ذلك مما يقيض به العرف.
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���ا و���ب ���ا رب ى �ع�م�ب
�����م��تو��ب �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1 - املتوىف عنها زوجها ال نفقة هلا يف ماله املرتوك عنه، وإنام نفقتها يف ماهلا املوروث 
عن�ه وغريه، فإذا مل يف هذا وال ذاك بنفقتها تكون نفقتها يف مال أوالدها القرص إذا 

كان يف فاضله ما يفي بنفقتها.
2 - جي�وز أخ�ذ نفقتها من مال أوالدها القرص ال�ذي حتت يدها بصفتها وصية بعد 

إذن املحكمة بذلك.
3 - ويص املال هو املس�ؤول عن اس�تغالله واإلرشاف عليه بام فيه املصلحة للقرص 

واإلنفاق عليهم منه.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2849 سنة 1957 أن والده تويف عن تركة وعن 
أطفال صغار عينت أمهم وصية عليهم. وسأل هل لزوجة املتوىف نفقة عىل الورثة 

غري نفقة األوالد الصغار؟ ومن الذي يستغل نصيب األوالد وينفق عليهم؟

اجلواب
نفقة هلا عليه  املتوىف عنها زوجها ال  الزوجة  إن املنصوص عليه رشعا أن 
عنه  هلا  املوروث  ماهلا  يف  نفقتها  جتب  وإنام  وفاته،  تاريخ  من  عنه  املرتوك  ماله  يف 
وغري املوروث إن كان هلا غريه، فإذا مل يف هذا املال بنفقتها وجبت تكملتها يف مال 
نفقتهم  فيه فاضل من  املتوىف إن كان  املرزوقة هبم من زوجها  املذكورين  أوالدها 
يفي هبا، وحينئذ يكون هلا أن تأخذ من ماهلم الذي حتت يدها بمقتىض الوصاية ما 
يكمل نفقتها بعد أخذ إذن من املحكمة احلسبية بذلك؛ طبقا للامدة 39 من القانون 

* فتوى رقم: 219 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 1/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عىل  رشعا  جتب  أما  أو  كان  أبا  الفقري  األصل  نفقة  ألن  1952؛  لسنة   119 رقم 
فرعه املورس ال يشاركه فيها أحد، هذا بالنسبة لنفقة الزوجة املسؤول عنها، وأما 
وقانونا؛  رشعا  عليه  املنصوص  فإن  وأمواهلم  الصغار  املتوىف  أوالد  لنفقة  بالنسبة 
طبقا ملا جاء بأحكام القانون املذكور أن ويص املال هو املسؤول عن استغالل أموال 
القرص واإلرشاف عليها بام فيه املصلحة هلم واإلنفاق عليهم منها، وويص املال هنا 
هي أمهم زوجة املتوىف كام جاء بالسؤال، فيجب عليها رشعا وقانونا إدارة شؤون 
بواسطة وكيل عنها، واإلنفاق  أو  بنفسها  املصلحة هلم  فيه  بام  أمواهلم واستغالهلا 
هذه  وتستمر  املختصة،  احلسبية  املحكمة  بواسطة  نفقتهم  تقرير  بعد  منها  عليهم 
هلم  تسلم  حيث  والعرشين  احلادية  سن  راشدين  يبلغوا  أن  إىل  عليهم  هلا  الوالية 

أمواهلم؛ ليترصفوا فيها بام فيه صالحهم. واهلل أعلم.
J
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� ول�
أ
�هت وال� وحب �ل�ب ر�ت���ب ع�لا�ب ا �م���ص�ا

املبـــــادئ
1- مصاريف عالج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون عىل الزوج ولو كانت 

مورسة.
2- مجي�ع م�ا حيتاجه الصغري الفقري من طعام وكس�وة وأجرة خ�ادم وطبيب وثمن 

دواء يكون عىل أبيه ال يشاركه أحد.

الســـــؤال
الزوجة  عالج  حكم  بيان   1958 لسنة   867 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
الزوج  القابلة وعىل من جتب، أعىل  أدوية وأجرة  واألوالد من أجرة طبيب وثمن 

أو الزوجة؟

اجلواب
اجلواب عن مصاريف عالج الزوجة: مذهب احلنفية أن مصاريف عالج 
الزوجة ال جتب عىل الزوج فقد جاء يف رد املحتار: »كام ال يلزمه مداواهتا أي إتيانه 
هلا بدواء املرض، وال أجرة الطبيب، وال الفصد وال احلجامة هندية عن الرساج«. 
اه�. وهذا هو املعروف يف مذاهب األئمة الثالثة أيضا، إال أن صاحب منح اجلليل 
نقل عن ابن عبد احلكم من فقهاء املالكية: »أن عىل الزوج أجرة الطبيب واملداواة«، 
عالج  مصاريف  الزوج  عىل  ب  فتوجرَّ به،  واإلفتاء  األخذ  نرى  وجيه  رأي  وهو 
زوجته من ماله اخلاص ولو غنية. وعن مصاريف عالج األوالد: الذي يظهر لنا 
املورس لطفله  الواجبة عىل األب  النفقة  أنه يدخل يف  السمحة  احلنيفية  من قواعد 

* فتوى رقم: 322 سجل: 83 بتاريخ: 3/ 4/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وأجرة  وكسوة  طعام  من  النفقة  له  وجبت  من  إليه  حيتاج  ما  مجيع  الفقري  الصغري 
خادم وأجرة طبيب، وثمن دواء، وغري ذلك إذ قد تكون حاجة اإلنسان املريض 
إىل الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إىل خادم، وأيضا قد نص الفقهاء يف باب 
صدقة الفطر عىل أنه جتب عىل األب صدقة الفطر عن طفله الفقري؛ لتحقق السبب 
نة وييل عليه ونصوا عىل أنه يلزم أن تكون املؤنة كاملة مطلقة تشمل  وهو رأس يموِّ
فقريا،  كان  إذا  عنه  الفطر  عليه صدقة  ملا وجب  وإال  األدوية،  نحو  الرواتب  غري 
وعىل ذلك يدخل يف النفقة الواجبة لطفله الفقري أجرة الطبيب، وثمن األدوية، وقد 
صدرت بذلك فتاوى يف حوادث مماثلة، ومنها الفتوى رقم 407 بسجل نمرة 44 
بتاريخ 8/ 1/ 1938. وعن أجرة القابلة: املنصوص عليه رشعا كام جاء يف الدر 
نقال عن البحر أن أجرة القابلة عىل من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت 
بال استئجار قيل عليه وقيل عليها، ورجح ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار األول 
الولد  إىل  يعود  معظمه  القابلة  نفع  ألن  األول؛  ترجيح  يل  يظهر  »والذي  بقوله: 
فيكون عىل أبيه، وخيلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون عىل األب إذا استأجرها 
أو جاءت بدون استئجار، وتكون عىل الزوجة إذا استأجرهتا هي«. والذي نفتي 
به أن أجرة القابلة جتب عىل الزوج سواء استحرضها هو أو استحرضهتا الزوجة 
أو جاءت من تلقاء نفسها؛ ألهنا كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن احلكم 

الذي رجحنا العمل به سابقا يف صدر هذه الفتوى)1). واهلل أعلم.

)1) صدر القانون 44 لسنة 1979 ونص يف املادة 2 منه عىل أنه يستبدل بنص املادة 1 من القانون 25 لسنة 
1920 نصا »جعل نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة واملسكن ومصاريف العالج وغري ذلك مما يقيض به 

العرف«.
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املبـــــادئ
1- التي تزوجت بآخر ليس هلا مطالبة مطلقها بيشء مما هو مقرر لنفقتها.

2- أجرة حضانة األوالد يدفعها الزوج ملطلقته طاملا كانوا يف حضانتها.

الســـــؤال
طلب السيد رئيس جملس ملوي الروضة.

اطلعنا عىل كتاب املجلس رقم 754 املؤرخ 18/ 5/ 1958، وكتابه رقم 
185 للسيد قايض حمكمة ملوي لألحوال الشخصية، وعىل باقي األوراق.

اجلواب
باالطالع عىل حكم حمكمة ملوي اجلزئية لألحوال الشخصية للمرصيني 
يف القضية اجلزئية رقم 1166 سنة 1957 تبني أنه صادر لصالح م. أ. س. ضد 
فاطمة إ. م. بمنعها من مطالبته بيشء مما هو مقرر لنفقتها هي خاصة بمقتىض احلكم 
الصادر من حمكمة ملوي الرشعية يف القضية رقم 973 سنة 1952 ابتداء من 10 
مايو سنة 1957 تاريخ تزوجها بآخر لألسباب املوضحة به، كام تبني من االطالع 
عىل صورة احلكم املطلوب تنفيذه لصاحلها املرفق أنه صادر من هذه املحكمة بتاريخ 
24/ 11/ 1953 يف القضية رقم 1579 سنة 1953 بفرض تسعني قرشا شهريا 
ثالثامئة  التاريخ  هذا  من  شهر  كل  ويف  وسمري،  سمرية  لولدهيام  حضانتها  ألجرة 
وستون قرشا صاغا لبدل فرش وغطاء الولدين مناصفة بينهام، وعىل ذلك يكون 
احلكم املطلوب تنفيذه ضد م. أ. غري احلكم الذي منعت من املطالبة به، فال يكون 

* فتوى رقم: 1 سجل: 88 بتاريخ: 26/ 9/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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حكم املنع من املطالبة الصادر يف القضية رقم 1166 سنة 1957 متناوال احلكم 
املقدم منها للتنفيذ، فإذا كان احلكم املقدم للتنفيذ مل متنع املحكوم هلا فيه من املطالبة 
به بحكم آخر غري احلكم املرفق، ومل يكن هناك مانع رشعي أو قانوين من تنفيذه، 

فإن احلكم املقدم وحده من حممد أبو الليل ال يكون مانعا من ذلك.

J
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املبـــــادئ
1- املنص�وص عليه يف مذهب احلنفي�ة أن نفقة ذوي األرحام ال جتب إال للمحارم 

منهم فال جتب لقريب غري حمرم.

الســـــؤال
ابن  املقيد برقم 1627 سنة 1958 املتضمن أن أوالد  اطلعنا عىل الطلب 
ابن  بنفقة ألهنم فقراء بصفتهم أوالد  أ،  ابنها أمحد.  السائلة األربعة يطالبون  أخي 
خاله. وطلبت السائلة اإلفادة عام إذا كانت نفقة األوالد املذكورين جتب عىل ابنها 

رشعا أو ال.

اجلواب
إن املنصوص عليه يف مذهب احلنفية املعمول به يف حماكم األحوال الشخصية 
املتحدة أن نفقة ذوي األرحام ال جتب إال  العربية  يف اإلقليم اجلنويب باجلمهورية 
للمحارم منهم فال جتب لقريب غري حمرم، وبام أن أوالد ابن أخ السائلة املسؤول 
عنهم هم أوالد ابن خال ابنها الذي يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوي األرحام غري 

املحارم بالنسبة له، ومن ثم ال جتب نفقتهم رشعا عليه.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 46 سجل: 88 بتاريخ: 6/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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����ب��ب����ت�هت ���م�د ا  �ب���م��ت�����ب
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املبـــــادئ
1- إن متجمد نفقة الصغري املقيض هبا يف مدة ماضية ال تس�قط أصال س�واء أكانت 
غري مستدانة أصال أم مستدانة ال بأمر القايض؛ ألهنا صارت دينا عىل األب بالقضاء 

هبا، وهو ما عليه العمل اآلن.
2- ل�ألم املحكوم هلا ع�ىل األب بالنفقة حق طلب املتجمد منها يف املدة التي كانت 
هلا حق احلضانة فيها دون غريها، وال جيوز للجدة وال لغريها حق املطالبة بمتجمد 

النفقة يف تلك املدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد 2768 يف 28 /12 / 1958 املتضمن أن أمحد 
بفاطمة ع. م. ع. ورزق منها بولدين صغريين فقريين، ثم طلقها  ي. ش. تزوج 
بتاريخ 10 مارس سنة 1955 وكان قد صدر هلا حكم بتاريخ 20/ 12/ 1954 
من حمكمة السنبالوين يقيض بنفقة طعام وكسوة لولدهيا منه ومها حممد عامد الدين 
بتاريخ  املذكورة  فاطمة  تزوجت  ثم  شهريا،  جنيهات  أربعة  قدره  بمبلغ  وكاميليا 
19/ 11/ 1957 برجل آخر أجنبي، وقد كرب الولدان املذكوران حيث بلغ حممد 
اثنتا عرشة سنة،  عامد الدين عمرا قدره عرش سنوات، وبلغت كاميليا عمرا قدره 
ثالثة  وقدره  املذكور  الزواج  عىل  سابق  تاريخ  من  ألبيهام  جدهتام  تسلمتهام  وقد 
شهور تقريبا، ومل تنفذ أم الولدين املذكورين هذا احلكم من تاريخ صدوره إىل أن 

تسلمتهام جدهتام، وتريد اآلن بعد زواجها بأجنبي تنفيذ هذا احلكم يف تلك املدة.

* فتوى رقم: 187 سجل: 88 بتاريخ: 23/ 2/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 77 -

األم  هلذه  جيوز  كان  إذا  فيام  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  األستاذ  وطلب 
أن  بعد  املذكورة  املدة  يف  النفقة  حكم  تنفيذ  طلب  حق  بأجنبي  واملتزوجة  املطلقة 
زالت واليتها عن الولدين أو ال، وهل جلدهتام حق املطالبة يف هذه املدة أو ال، وهل 

تسقط النفقة يف هذا املدة أو ال؟ مع اإلحاطة بأهنا مل تؤمر باالستدانة.

اجلواب
سواء  أصال  تسقط  ال  ماضية  مدة  يف  هبا  املقيض  الصغري  نفقة  متجمد  إن 
أكانت غري مستدانة أصال أم مستدانة ال بأمر القايض؛ ألهنا صارت دينا عىل األب 

بالقضاء هبا، وهذا هو ما عليه العمل اآلن.

املدة  املتجمد منها يف  النفقة حق طلب  ولألم املحكوم هلا عىل األب هبذه 
حق  لغريها  وال  للجدة  جيوز  وال  غريها،  دون  فيها  احلضانة  حق  هلا  كانت  التي 

املطالبة بمتجمد النفقة يف تلك املدة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1 - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهام فقط.

2 - ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غري مانع من سامع الدعوى عىل الكفيل.

الســـــؤال
زوجة  أن  املتضمن   1959 سنة   1072 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
رفعت دعوى نفقة عىل زوجها، وأبوه كفيله يف هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، 
وأبوه الكفيل ثابت إعساره وحمكوم له بنفقة عىل ابنه الزوج وإخوته. وطلب السائل 
بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز صدور حكم املحكمة عىل هذا الكفيل بأمره 

باألداء لزوجة ابنه املكفول بعد احلكم هبا عىل الزوج أو ال.

اجلواب
للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله يف النفقة، كام جيوز هلا أن تطالب 
أحدمها وال تطالب اآلخر، فيجوز هلا أن ترفع دعوى نفقة عىل زوجها وعىل أبيه 
كفيله يف هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل ال يمنع من سامع دعواها 
واحلكم هلا عىل الزوج، فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة رشعا)1). 

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 282 سجل: 88 بتاريخ: 14/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
القانون لسنة  للامدة 347 من  النفقة عليه بطريق احلبس فقط طبقا  تنفيذ حكم  الكفيل مانع من  )1( إعسار 

1931م التي تشرتط يف احلكم به ثبوت القدرة عىل أداء ما حكم به.
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املبـــــادئ
1 - ال جت�ب النفق�ة لذوي األرح�ام املحارم عىل حمارمهم إال للفق�ري منهم العاجز 

عن الكسب.
2 - إذا اجتم�ع يف قراب�ة الفقري أم وإخوة ألب وأعامم واألم مورسة ويف ماهلا فضل 

كانت النفقة عليها دون اآلخرين.
3 - إذا اجتمع يف قرابة الفقري أم وإخوة ألب وأعامم واألم معرسة كانت النفقة عىل 

اإلخوة ألب دون األعامم.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1348 سنة 1959 أن أخا السائل الشقيق املتوىف 
يتقاىض مرتبا عاليا يف رشكة ويملك منزال،  توفيت: أحدمها  له ولدان من زوجة 
واآلخر موظف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن ألخيه من زوجته الثانية ولدا 
وثالث بنات تزوج منهن اثنتان، وبقي ولد وبنت، وسأل: هل جتب عليه نفقة ولدي 

أخيه وزوجته أو ال؟

اجلواب
عىل  جتب  ال  املحارم  األرحام  لذوي  النفقة  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
حمارمهم إال للفقري منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو األنوثة أو املرض 
أصول  قرابته  يف  واجتمع  الرشوط  هذه  النفقة  مستحق  استوىف  فإذا  الزمانة،  أو 
وارثا  الصنفني  أحد هذين  كان  فإذا  ينظر،  املسؤول عنها  احلادثة  وحوايش كام يف 

* فتوى رقم: 309 سجل: 88 بتاريخ: 23/ 8/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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والصنف اآلخر غري وارث فالنفقة عىل األصل وحده وهي األم إن كانت مورسة، 
ويف ماهلا فضل يتسع لإلنفاق منه عىل ولدهيا الفقريين، وال جيب يشء من نفقتهام 
يف هذه احلالة عىل أخوهيام ألبيهام أو عمهام، وإن كانت فقرية ال متلك شيئا اعتربت 
بالنسبة لنفقتهام معدومة، وجتب نفقتهام حينئذ عىل من عداها من حمارمهام؛ وألن 
من عدا األم يف هذه احلادثة هم بالنسبة للولدين من احلوايش، واملعترب يف وجوب 
النفقة عليهم هو اإلرث تكون نفقة الولدين عىل أخوهيام ألبيهام املورسين اليسار 
املوضح بالسؤال عىل حسب مرياثهام ويسارمها، وال جيب يشء منها عىل العم؛ ألنه 
غري وارث مع األخوين ألب، واملعترب يف وجوب النفقة عليه هو اإلرث، وكذلك 

ال جتب عليه نفقة زوجة أخيه؛ لعدم توفر رشوط وجوهبا عليه. واهلل أعلم.
J
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املبـــــادئ
1- املقرر رشعا أن نفقة الزوجة ومثلها نفقة الصغار مقدمة عىل نفقة األقارب.

الســـــؤال
طلبت مديرية أمن املنيا بكتاهبا رقم 1771 املتضمن أنه صدر حكم نفقة 
رشعية لصالح حليمة ط. ع. ضد ابنها خ. م. ج. بمبلغ أربعني قرشا شهريا لنفقتها 
بنوعيها، وصدر حكم آخر لصالح زوجته بخيتة م. م. بمبلغ مائة وعرشين قرشا 
شهريا لنفقتها بأنواعها الثالثة، وأربعني قرشا شهريا لطعام وكسوة ابنهام مجيل، وأن 
مجلة ما يستحقه املحكوم عليه من معاش وإعانة غالء هو ثالثة جنيهات وثالثامئة 
بيان نصيب كل من أم وزوجة املذكور؟ وأي احلكمني أوىل  وثالثون مليام. ]فام[ 

بالتنفيذ يف معاشه؟

اجلواب
عىل  مقدمة  الصغار-  األوالد  نفقة  -مثلها  الزوجة  نفقة  أن  رشعا  املقرر 
مقدما  نفقتها  حكم  يكون  لذلك  ونتيجة  واإلخوة،  واألب  كاألم  األقارب  نفقة 
التنفيذ عىل أحكام نفقة األقارب غري أن بعض األحكام قد تصدر يف ظروف  يف 
خاصة وباتفاق الطرفني بقصد حتقيق مصلحة أو دفع رضر، ومثل هذه األحكام 
هلا عند التقدير والرتجيح وزن خاص، ومن ثم نجيب بأنه إذا تراىض الطرفان عىل 
تنفيذ احلكمني معا عىل املبلغ اجلائز احلجز عليه قسم املبلغ بينهام بنسبة ما هو حمكوم 
به لكل منهام، وإن مل يرتاضيا وأذعنا حلكم الرشع، فإن حكم الرشع يقيض بتقديم 
العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1962  /4  /24 بتاريخ:   94 سجل:   327 رقم:  فتوى   *

هريدي.
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نفقة الزوجة واألوالد الصغار يف التنفيذ عىل حكم نفقة األقارب ومنهم األم، وإن 
مل يذعنا لذلك وجب استصدار حكم باألولوية يف التنفيذ، وعند صدور هذا احلكم 

جيب العمل بام يقىض به جربا عليهام. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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����ب��ب����ت�هت ��ب ا �حب
ع��لى �م�سب �ت

املبـــــادئ
1- الفروع عند اليسار مقدمون يف النفقة عىل احلوايش.

2- عن�د فق�ر الفرع ينتقل الفرض إىل األس�فل منه درجة ويكون بالتس�اوي الذكر 
كاألنثى.

3 - املعت�رب يف نفقة الفروع هو درجة الق�رب يف اجلزئية، أما يف النفقة عىل احلوايش 
فيعترب املرياث وجتب النفقة عىل أساسه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 95 سنة 1964 املتضمن أن سيدة مسنة فقرية 
ليس هلا زوج وال مورد رزق، وهلا بنتان فقريتان ولكنهام متزوجتان من مورسين، 
مورس  موظف  وابٌن  بموظفني  متزوجات  موظفات  بناٌت  البنتني  هاتني  وإلحدى 

متزوج وله طفل، كام أن للسيدة املذكورة أبناء إخوة أشقاء موظفني مورسين.

وطلب السائل اإلفادة عمن جتب عليه إعالة هذه السيدة واإلنفاق عليها.

اجلواب
املقرر يف فقه احلنفية أنه إذا اجتمع يف قرابة من جتب له النفقة فروع كاألوالد 
ذكورا وإناثا وأوالدهم وحواش كاإلخوة وأبنائهم واألعامم يسقط اعتبار احلوايش 
نفقة  يف  واملعترب  غريها،  عىل  مقدمة  اجلزئية  قرابة  ألن  الفروع؛  عىل  النفقة  وجتب 

الفروع عندهم هو درجة القرب يف اجلزئية وال يعترب املرياث.

1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /2 * فتوى رقم: 110 سجل: 100 بتاريخ: 25/ 
هريدي.
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البنات  النفقة فروع وهم  له  قرابة من جتب  اجتمع يف  السؤال  ويف حادثة 
وال  احلوايش  اعتبار  فيسقط  األشقاء  اإلخوة  أبناء  وحواٍش وهم  البنات،  وأوالد 
أقرب درجة يف  اللتني مها  البنتني  أن  وبام  الفروع،  النفقة عليهم وجتب عىل  جتب 
اجلزئية فقريتان فال جتب النفقة عليهام، وينتقل الفرض إىل من يليهام من الفروع، 
إليهم،  الفرض  فينتقل  منهام  واحدة  أوالد  إال  البنتني  فروع  من  يوجد  ال  أنه  وبام 
يعلم  ذكر  ومما  كاألنثى.  الذكر  بالتساوي  البنت  هذه  أوالد  عىل  النفقة  وتكون 

اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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���ا ول ��ب
��ت� �م�د��ب

�هت عب �هت �مر�ت���صب وحب �ب����ب����ت�هت رب

املبـــــادئ
1- جتب النفقة للزوجة بالعقد الصحيح.

2 - إذا زفت الزوجة إىل بيت زوجها وهي مريضة ال تسقط نفقتها ولو كان املرض 
شديدا.

3 - إذا نقلت الزوجة إىل بيت أبيها مريضة ال تسقط نفقتها إال إذا دعاها الزوج إىل 
منزله فامتنعت بغري حق.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 387 سنة 1964 املتضمن أن السائل تزوج 
من  بسببه  امتنع  وقد  ومعد،  منفر  بمرض  مريضة  ووجدها  إليه  زفت  وقد  بفتاة 

معارشهتا وطلقها بعد ميض سنة من الزفاف لعدم شفائها.

يف  نفقة  عليه  املذكورة  الزوجة  تستحق  هل  الرشعي:  احلكم  بيان  وطلب 
املدة السابقة عىل الطالق أو ال؟ مع العلم بأنه مل يقرهبا وكانت يف تلك املدة بمنزل 

والدها.

اجلواب
الزوج  بيت  إىل  الصحيح، وإذا مرضت وزفت  بالعقد  الزوجة جتب  نفقة 
وهي مريضة فال تسقط نفقتها ولو كان املرض شديدا؛ لثبوت االستمتاع بأغلب 
بيت  يف  وجودها  وألن  بالتسليم،  النفقة  وجوب  رشط  لتحقق  الزوجية؛  ثمرات 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1964  /7  /4 بتاريخ:   100 سجل:   177 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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الزوج فيه نفع له عىل كل حال، ثم إذا نقلت إىل بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه 
دعاها  إذا  إال  نفقتها  تسقط  فال  ناشزة  الزوج  بيت  من  خترج  ومل  الشؤون  لبعض 
الزوج إىل منزله فامتنعت بغري حق وبدون عذر؛ ألهنا تكون حينئذ ناشزة، أما إذا 
كان االمتناع بحق أو بعذر فال تسقط نفقتها؛ ألهنا ال تعد ناشزة بذلك. ومما ذكر 

يعلم اجلواب عن السؤال.

J
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�ت
أ
�����مرا ��ب �ب����ب����ت�هت ا �حب

ع��لى �م�سب �ت

املبـــــادئ
1- جت�ب نفق�ة املرأة عىل بنتها املورسة فإن مل تك�ن مورسة وجبت نفقتها عىل أوالد 

أخيها برشط اليسار أيضا.
2- ال جت�ب النفق�ة ع�ىل أوالد ال�زوج ألهنم أجان�ب وليس هلم صل�ة القرابة التي 

توجب النفقة.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 552 سنة 1964 أن سيدة أرملة مسنة معدمة 
وهلا  طاقتها،  حدود  يف  عليها  تنفق  متزوجة  بنت  سوى  أوالد  هلا  وليس  ومريضة 
تلزمه  من  بيان  السائل  وطلب  مورسون.  زوج  وأبناء  احلال،  متوسطو  أخ  أوالد 

نفقتها الرشعية، وهل تستحق نفقة عىل أبناء زوجها املورسين؟

اجلواب
جتب نفقة هذه السيدة عىل بنتها إذا كانت مورسة وتستطيع اإلنفاق عليها 
من ماهلا، فإن مل تكن مورسة وجبت نفقتها عىل أوالد أخيها برشط اليسار أيضا، 
أما أوالد زوجها فال جيب عليهم يشء من نفقتها؛ ألهنم أجانب عنها وليس بينهم 
وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم رشعا. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1964  /9  /1 بتاريخ:   100 سجل:   197 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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��ت�
�ك���ص�عب �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1 - نفقة الصغري يف مال أبيه سواء أكان األب غنيا أم فقريا.

2 - املقرر قانونا عدم حماسبة الوالد عىل ما أنفقه من ريع مال الصغري عليه.
3 - ليس للصغري حماسبة والده عىل ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 760 سنة 1966 املتضمن أن ولدا صغريا 
توفيت والدته سنة 1933 تاركة له فدانا و3 قراريط أرضا زراعية، و20 مرتا مربعا 
يف منزلني متواضعني. ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغري جتب عىل والده 
املتوسط احلال، أم تكون يف ماله، وإذا كانت يف ماله فهل للصغري أن يطلب حماسبة 

والده عىل ما أنفقه عليه من ريع ماله أو ال؟

اجلواب
املقرر رشعا أن نفقة الصغري تكون يف ماله سواء أكان األب غنيا أم فقريا، 
أنفقه من ريع مال الصغري طبقا حلكم  الوالد ال حياسب عىل ما  واملقرر قانونا أن 
املادة رقم 25 من املرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 اخلاص بأحكام الوالية 
عىل املال التي تنص فيام نصت عليه عىل اآليت: »وال حياسب األب عىل ما ترصف 
فيه من ريع مال القارص«. وليس هلذا الصغري حماسبة والده عىل ما أنفقه عليه من 

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

1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /2 * فتوى رقم: 548 سجل: 100 بتاريخ: 28/ 
هريدي.
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�ب
أ
�د ل� �ك�حب � ع��لى ا ول�

أ
�ب����ب����ت�هت ال�

املبـــــادئ
1- املنصوص عليه يف مذهب احلنفية يف باب النفقة أنه إذا اجتمع يف قرابة من جتب 
هلم النفقة أصول وحواٍش، وكان يف األصول جد ألب كانت النفقة عىل اجلد ألب 

وحده.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 308 سنة 1967 املتضمن أن نجل السائل 
التوايل 12  تويف إىل رمحة اهلل سنة 1952 عن أوالد أربعة: ثالث إناث منهن عىل 
سنة، 16 سنة، 18 سنة، وابن 30 سنة. ويطلب السائل بيان من جتب عليه نفقة 

البنات املذكورات من املذكورين بعد:

1- جدهم ألبيهم الذي جاوز سن الستني ويتقاىض معاًشا.

2- أخ سنه ثالثون سنة ويعمل.

3- ثالثة أعامم أشقاء ألبيهم ويعملون.

4- خاالن شقيقان ألمهم ويعمالن.

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية يف باب النفقة أنه إذا اجتمع يف قرابة من 
جتب هلم النفقة أصول كاألجداد وحواٍش: كاإلخوة واألعامم واألخوال، وكان يف 
األصول جد ألب كانت النفقة عىل اجلد ألب وحده؛ ألنه ينزل حال وجود اإلخوة 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /5  /31 بتاريخ:   103 سجل:   50 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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منزلة األب، وإذا وجد األب مع املذكورين فتجب عليه وحده نفقة أوالده، وعىل 
البنات املذكورات عىل جدهم ألبيهم متى كان مورًسا. ومما ذكر  ذلك جتب نفقة 

يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�����م��������ت����حىت ���ا ا و���ب ���ا و�ب��تسب رب  �ب��مت��ب
ت

ر�
�ت �م�����ل�ص�هت ��ب �ب����ب����ت�هت ع�د

املبـــــادئ
1- إس�الم الزوج�ة واحلك�م بالتفريق بينها وب�ني زوجها بعد إبائ�ه موجب للعدة 

والنفقة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 470 سنة 1968 املتضمن أن رجال مسيحيا 
اعتنقت زوجته الدين اإلسالمي يف 13/ 11/ 1965، وفرق بينهام بحكم قضائي 
بيان  السائل  1966. ويطلب   /4 1965، وتزوجت بغريه يف 4/   /12 يف 20/ 
السابق  زوجها  عىل  هلا  جتب  وهل  الزوجة،  هلذه  العدة  نفقة  يف  الرشعي  احلكم 

املسيحي، أو ال؟

اجلواب
بينهام  وأبى زوجها اإلسالم وفرق  أسلمت  التي  الزوجة  أن  املقرر رشعا 
جتب عليها العدة حقا للرشع، ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها عىل زوجها 
املسيحي؛ ألن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج وهو إباؤه عن اإلسالم فيكون 
ومن  مدهتا.  يف  العدة  نفقة  وجوب  اإلحسان  ومن  باإلحسان،  الترسيح  الواجب 

هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /7 * فتوى رقم: 249 سجل: 103 بتاريخ: 25/ 
هريدي.
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ول
�ل�د��ب  �ب�ع�د ا

�هت وحب �ل�ب  �ع�مت��ب �ب�ا
��ب �ا ���ث

ح��ك�م ا�ك��مت

املبـــــادئ
1- ي�رى فقهاء مذاه�ب املالكية والش�افعية واحلنابل�ة والزيدي�ة واجلعفرية جواز 
طلب التفريق بس�بب العيوب املرضية س�واء للرجل أو املرأة وإن اختلفوا يف حتديد 

هذه العيوب.
2- فقه�اء املذه�ب احلنفي ي�رون أن التفريق يكون بس�بب العي�وب املرضية التي 

توجد يف الرجل خاصة عىل خالف بيئتهم يف هذه العيوب.
3- الراج�ح يف املذه�ب احلنفي أن�ه ال حق للزوج يف طلب فس�خ الزواج إذا وجد 
بزوجته عيبا اكتفاء بام يملكه من حق الطالق إذا يئس من عالجها وهو املعمول به 

قضاء.
4- املنص�وص علي�ه رشع�ا أن عقد ال�زواج متى اس�توىف أركانه ورشوط�ه انعقد 
صحيحا رشعا مس�تتبًعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجني ِقَبل 

اآلخر.
5- ال تتوقف صحة عقد الزواج عىل صالحية الزوجة للوطء.

6- لي�س للزوج يف ه�ذه احلالة س�وى أن يعارشها باملع�روف أو يفارقها بالطالق 
ويكون هلا مجيع حقوقها املرتتبة عىل الطالق.

الســـــؤال
سأل السيد املستشار/ م. ع. بطلبه املقيد برقم 11 سنة 1984 قال: أرجو 
التفضل باإلفتاء يف حالة الزوجة الرتقاء التي مل يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه 
هبا، وهل يرتتب عىل هذه احلالة بعد كشفها بطالن عقد الزواج بام يستتبع ذلك من 

* فتوى رقم: 207 سجل: 117 بتاريخ: 9/ 1/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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عدم ترتب اآلثار التي ترتتب عىل العقد الصحيح فال تستحق نفقة أو مؤخر صداق 
أو غريه؟

اجلواب
إن الزواج يف اإلسالم مودة ورمحة ومعارشة باملعروف، فإذا ظهرت عيوب 
مرضية مستقرة غري قابلة للعالج والشفاء بأحد الزوجني فهل جيوز ألحدمها طلب 

فسخ الزواج قضاء أم ال جيوز؟ اختلف فقهاء الرشيعة يف هذا إىل ثالثة آراء:

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

كان بالزوج أو بالزوجة وهبذا يقول الظاهرية.

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

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

مريض،  أو  جسدي  عيب  بأي  مطلقا  التفريق  طلب  جييز  الثالث:  الرأي 
ْهري وأبو ثور،  وألي من الزوجني هذا احلق وهبذا يقول رشيح وابن شهاب والزُّ
وقد انترص هلذا الرأي العالمة ابن القيم يف زاد املعاد جزء 4 صفحة 58، 59. هذا 
والصحيح يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل كام جاء يف املغني البن قدامة صفحة 
587 جزء 3 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول هبا عيبا مل يكن يعلمه قبل 
ه، وأن ويل الزوجة ضامن للصداق،  العقد ومل يرض به أنه يرجع باملهر عىل من َغررَّ
بأثر  ْهري وقتادة اعتدادا  القديم والزُّ وهبذا قال اإلمام مالك واإلمام الشافعي يف 
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اجلديد:  يف  والشافعي  حنيفة  أبو  وقال   ،É اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  عن  مروي 
ال يرجع الزوج بيشء عىل أحد؛ ألنه بالدخول هبا قد استوىف حقه استنادا إىل قول 
سيدنا عيل بن أيب طالب É يف هذه الواقعة، وملا كان القضاء يف مرص قد جرى 
باملادة  عمال  حنيفة  أيب  اإلمام  مذهب  فقه  يف  األقوال  أرجح  عىل  املوضع  هذا  يف 
280 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية باملرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، 
إذا وجد  الزواج  للزوج يف طلب فسخ  بأنه ال حق  املذهب يقيض  فقه هذا  وكان 
بزوجته عيبا اكتفاء بام يملكه من حق الطالق إذا يئس من عالجها؛ ألن الزوجية 
قائمة عىل حق تبادل املتعة، ففي فتح القدير جزء 3 صفحة 268 وما بعدها: »وإذا 
كان بالزوجة عيب -أي عيب كان- فال خيار للزوج يف فسخ النكاح؛ وذلك ألن 
فوت االستيفاء بالكلية باملوت ال يوجب الفسخ حتى ال يسقط يشء من مهرها، 
ال  الثمرة  وفوت  الثمرات،  من  االستيفاء  ألن  وهذا  أوىل  العيوب  هبذه  فاختالله 
يؤثر يف العقد، أال ترى أنه لو مل يستوف لَبَخر أو ذفر أو قروح فاحشة مل يكن له 
حق الفسخ، وإنام املستحق هو التمكن وهو حاصل بالشق أو الفتق«. اه�. ويف فقه 
املذاهب األربعة جزء 4 صفحة 189 طبعة ثانية: »ال خيار للرجل بوجود عيب يف 
بضع املرأة من رتق أو نحوه، ولكن له احلق يف إجبارها عىل إزالته بجراحة وعالج، 
كام أنه إذا يئس من عالجها فله مفارقتها بالطالق يف هذه احلالة؛ ألن الزوجية قائمة 
عىل االستمتاع، ويف فراقها عند اليأس من العالج بدون تشهري- فيه رمحة هبا«. اه�. 
ملا كان ذلك وكان املنصوص عليه رشعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه 
آثاره  مستتبعا  رشعا  صحيحا  انعقد  الفقه  كتب  يف  املبسوطة  الرشعية  ورشوطه 
ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجني ِقَبل اآلخر وال تتوقف صحته عىل 
صالحية الزوجة للوطء كان عقد الزواج املسؤول عنه قد انعقد صحيحا، وترتبت 
عليه كل اآلثار، وأن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق مل يكن يعلمه عند زواجه 
هبا ال يرتتب عليه بطالن هذا العقد، وبذلك مل يكن للزوج يف هذه الواقعة أي حق 
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أو  بمعروف  يعارشها  أن  إال  له  وليس  رتق،  من  هبا  ما  اكتشاف  بعد  زوجته  ِقَبل 
يفارقها بطالق إذا يئس من عالجها، وبالتايل يكون هلا مجيع احلقوق الرشعية التي 
ترتتب عىل هذا الطالق -ومنها مؤخر الصداق-. وبذا يكون قد علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.

J
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���ا و���ب ل رب ىت �م�ا
�هت ��ب وحب �ل�ب �ت���صر��ب ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز للزوجة رشعا أن ختفي عن زوجها ش�يئا من أمواله أو تأخذ ش�يئا منها 

دون علمه إال إذا كان شحيحا عليها وعىل أوالده.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 54/ 1985 املتضمن أن عم السائل تاجر 
كبري وينفق أمواله بال حساب وينفقها عىل الناس ويضحك عليه الناس والتجار 
ثالث  منذ  زوجته  عند  مبلغا  نيس  أن  وحدث  السوق،  يف  معه  يتعاملون  الذين 
زوجها  عن  املبلغ  هذا  ختفي  أن  عمه  لزوجة  جيوز  هل  السائل  ويسأل  سنوات، 
أم  بالتساوي  توزعه  فهل  ذلك،  هلا  جاز  وإذا  أوالده؟  وهم  أوالدها  عىل  وتوزعه 

توزعه حسب الفريضة الرشعية للذكر ضعف األنثى؟

اجلواب
إن اإلنسان املكلف -البالغ العاقل- له أن يترصف يف ماله حال حياته كيفام 
يشاء وال جيوز رشعا لزوجته أن ختفي عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون 
علمه إال إذا كان شحيحا ال ينفق عىل زوجته وأوالده بام يكفيهم مؤن احلياة، فإن 
وأوالدها  يكفيها  ما  علمه  بدون  ولو  ماله  من  تأخذ  أن  لزوجته  جاز  كذلك  كان 
باملعروف، ملا روي أن زوجة أيب سفيان شكت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زوجها وقالت: إن 
أبا سفيان رجل شحيح، ففهم منها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ال ينفق عليها وولدها ما يكفيهم 
فقال هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلـَدِك بِالـَمْعُروِف«. فإذا كان الرجل ينفق 

* فتوى رقم: 89 سجل: 120 بتاريخ: 19/ 3/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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لزوجته  حيق  فال  السؤال  عن  ويغنيهم  احلياة  مؤن  يكفيهم  ما  وولده  زوجته  عىل 
أن ختونه يف يشء من ماله؛ ألهنا أمينة عىل أمواله، وإذا غاب عنها حفظته يف ماله 
وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل إخفاء أموال زوجها عنه وال 

الترصف فيها بدون علمه وإذنه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ت�هت و��ب �ل�ب �ت� �ب����ب����ت�هت ا �ت����ت�د

املبـــــادئ
1- نص القانون رقم 100 لس�نة 1985 عىل أن�ه: "تقدر نفقة الزوجة عىل زوجها 

بحسب حال الزوج يرسا أو عرسا مهام كانت حالة الزوجة".

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 16 سنة 1989 يف 4/ 1/ 1989 املتضمن 
مايو  دور  احلقوق  كلية  من  خترج  وقد  اجلامعة،  يف  دراسته  أثناء  تزوج  السائل  أن 
عام 1988، ثم أقامت زوجته عليه دعوى نفقة زوجية خمتصمة فيها والد السائل 
نحو  عليه  ما جيب  بشأن  معه  يتضامنا  ومل  يكفاله  مل  أحدمها  أو  بأهنام  ووالدته علام 
زوجته من نفقة، ويسأل عام جيب عىل ضوء ما نص عليه القانون 100 لسنة 1985.

اجلواب
املادة السادسة عرشة منه واملعدلة  القانون رقم 25 لسنة 1929 يف  ينص 
زوجها  عىل  الزوجة  نفقة  »تقدر  يأيت:  ما  عىل   1985 لسنة   100 رقم  بالقانون 
وجوبه  ومسند  الزوجة«.  حالة  كانت  مهام  عرسا  أو  يرسا  الزوج  حال  بحسب 
آ  قوله تعاىل: }ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهۦِۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ
{ ]الطالق: 7[، وقوله عليه الصالة والسالم هلند زوجة أيب سفيان حينام  ُ َءاتَىُٰه ٱللَّ
اشتكت إليه شح زوجها: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«، فمن هذا يتبني بأن 
نفقة الزوجة جتب عىل زوجها دون أن يشاركه يف أدائها غريه. وبام أن السائل ليس 
له كفيل يف أداء النفقة الواجبة عليه رشعا وقانونا لزوجته السائلة فيكون هو وحده 
املكلف بأدائها دون سواه. هذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

* فتوى رقم: 26 سجل: 124 بتاريخ: 30/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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� ول�
أ
�هت وال� وحب �ل�ب �ب����ب����ت�هت ا

املبـــــادئ
1- ج�اء يف القانون رقم 100 لس�نة 1958: »أن امتن�اع الزوجة عن طاعة الزوج 
دون حق، يرتتب عليه وقف نفقتها من تاريخ االمتناع وتعترب ممتنعة دون حق إذا مل 

تعد ملنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة عىل يد حمرض«.
2- األب مل�زم بنفق�ة أوالده وتوف�ري املس�كن هلم بقدر يس�اره وب�ام يكفل العيش 

املناسب والالئق ألمثاهلم وال يشاركه أحد يف نفقتهم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 331 سنة 1989 املتضمن استفسار السائل 
عن حكم الرشع يف الزوجة التي هتجر زوجها دون سبب، وهل جيب هلا نفقة رشعية 

هي واألوالد، أم ال؟

اجلواب
ملا كانت الرشيعة اإلسالمية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباهتا متقابلة 
فحني ألزمت الزوج باإلنفاق عىل زوجته يف حدود استطاعته أوجبت عىل الزوجة 
طاعته، وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة يف مسكن الزوجية الذي هيأه هلا 
َوَل  ّمِن وُۡجِدُكۡم  ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم  ۡسِكُنوُهنَّ 

َ
}أ الزوج؛ امتثاال لقوله تعاىل: 

{ ]الطالق: 6[. ومن هنا قرر الفقهاء أن األصل يف  َعلَۡيِهنَّ ِلَُضّيُِقواْ  وُهنَّ  تَُضٓارُّ
الزوجة الطاعة، وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج، فإهنا تكون ناشزا، وتسقط نفقتها 
من تاريخ هذا االمتناع وتنظيام هلذا جاء يف املادة 11 مكررا ثانيا من املرسوم بقانون 
25 لسنة 1929 املعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1958 حيث قضت: »بأن امتناع 

* فتوى رقم: 177 سجل: 124 بتاريخ: 7/ 8/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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االمتناع  تاريخ  من  نفقتها  وقف  عليه  يرتتب  حق  دون  الزوج  طاعة  عن  الزوجة 
وتعترب ممتنعة دون حق إذا مل تعد ملنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة عىل 
ناشزا وتسقط  تعترب  عنها ال  املسؤول  الزوجة  فإن  تقدم  ما  وبناء عىل  يد حمرض«. 
نفقتها إال إذا دعاها الزوج للعودة إىل منزل الزوجية عىل يد حمرض وامتنعت عن 
بنفقة أوالده  أما نفقة األوالد فاملقرر رشعا أن األب ملزم  االستجابة إىل دعوته. 
وال  ألمثاهلم  والالئق  املناسب  العيش  يكفل  وبام  يساره  بقدر  هلم  املسكن  وتوفري 
يشاركه أحد يف نفقتهم وال يؤثر يف ذلك كون الزوجة يف طاعة زوجها أو خارجة 

عن طاعته.

J
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�ب�هت را
������ت �ت ا �ا رحب �

املبـــــادئ
1 - أقرب درجات الشخص إليه عصبته: ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن عال، ثم أخوه 
الشقيق، ثم أخوه ألبيه، ثم بنو األخ الشقيق، ثم بنو األخ ألب ثم عمه الشقيق، ثم 
عم�ه ألبيه، ثم أبناء العم الش�قيق، ثم أبناء الع�م ألب وإن نزلوا، وهؤالء مقدمون 

عىل ذوي األرحام.

2 - أق�رب قرابات الش�خص إليه من ذوي أرحامه: أبن�اء بناته وإن نزلوا، ثم أبناء 
بن�ات أبنائ�ه وإن نزل�وا، ثم أبو أمه، ثم أب�و أبو أمه، ثم أبناء األخ�وات ألبوين، ثم 

ألب، ثم بنو اإلخوة ألم وإن نزلوا.

الســـــؤال
وردت إفادة من نظارة احلربية ملشيخة اجلامع األزهر مؤرخة يف 21 نوفمرب 
العايل الصادر يف 17  الثانية من األمر  املادة  سنة 1900 نمرة 529، مضموهنا أن 
مايو ]سنة 1887[ بأن من يفر من العساكر يصري إشعار ضامنه -الذي هو رئيس 
العائلة- بالبحث عليه يف ميعاد ثالثة شهور من تاريخ وصول اإلشعار إليه بذلك، 
بمراعاة  القرعة،  الذين يف سن  عائلته  من  بدله  نفر  فيؤخذ  فيها  يستحرضه  مل  وإن 
للهاربني  أقارب  وجود  عدم  يتفق  قد  إنه  وحيث  فاألقرب،  األقرب  أخذ  أولوية 
ذوي  ومن  العصب  من  للقرابة  النهائية  الدرجة  تعلم  ومل  جدا،  بعيدة  بدرجة  إال 
فام  األقرب  من  درجاهتا  بحسب  توضيحها  فاألمل  منها.  األخذ  املمكن  األرحام 
بعد، وصارت إحالة هذه املكاتبة من املشيخة بإشارة منها يف 5 شعبان سنة 1318 

* فتوى رقم: 243 سجل: 2 بتاريخ: 29/ 11/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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عىل إفتاء الديار املرصية؛ ليتوضح منها عام ترغبه باملكاتبة املذكورة نظارة احلربية، 
وحترر يف اإلفتاء للمشيخة اإلجابة اآلتية:

اجلواب
أقرب قرابات الشخص عصبًة: ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل، ثم أبوه، ثم جده 
أب أبيه وإن عال، ثم بعد األب واجلد املذكور األخ ألب وأم وهو األخ الشقيق، 
ثم األخ ألب، ثم بنو األخ الشقيق، ثم بنو األخ ألب، ثم بعد األخ الشقيق واألخ 
ألب وأبنائهام، عمه أخ أبيه الشقيق، ثم عمه ألب، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء 
العم ألب وإن نزل كل من أبناء العمني، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه ألب، ثم 
بنو عم أبيه ألبوين، ثم بنو عم أبيه ألب، وإن نزل كل من أبناء العمني، ثم عم جده 
الصحيح ألب وأم، ثم عم جده ألب، ثم أبناء عم اجلد ألب وأم، ثم أبناء عم اجلد 
ألب وإن نزل كل منهام، وهؤالء مقدمون عىل ذوي األرحام، ثم أقرب القرابات 
إىل الشخص من ذوي األرحام أبناء بناته وإن نزلوا، ثم أبناء بنات أبنائه وإن نزلوا، 
ثم أب أمه، ثم أب أب أمه، ثم أبناء األخوات ألبوين، ثم ألب، ثم بنو اإلخوة ألم 
وإن نزلوا، هذا ما قالوه يف األقارب من العصبات وذوي األرحام وترتيبهم، وهو 
الرشعية  األحكام  من  حكم  به  يتعلق  عندما  القريب  اسم  حتت  يدخل  ما  ترتيب 
كاملرياث والوقف ونحومها، وال خيفى أنه ال يمكن تطبيق ما جاء يف األمر العايل 
عىل هذا؛ ألنه ال يعقل أن يؤخذ أب اهلارب أو جده بدله إن مل يوجد له ابن مثال، ثم 
إن األمر العايل ينص عىل أن يؤخذ نفر بدله من عائلته الذين يف سن القرعة، ومن 
املعلوم أن اسم العائلة له معنى غري معنى القريب، فال يدخل يف اسم العائلة كل 
ما يدخل يف اسم القريب؛ بل العائلة خاصة بطبقة من األقارب خمصوصة، وهم 
الذين يعول بعضهم بعضا عادة، أو الذين من شأهنم ذلك، وذلك هو االبن فابن 
االبن، ثم األب فاجلد، ثم األخ الشقيق فاألخ ألب، ثم ابن األخ الشقيق فابن األخ 
ألب، ثم العم الشقيق فالعم ألب، ثم ابن العم الشقيق فابن العم ألب، أما الباقون 
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من الطبقات فال يدخلون، وما يزيد عىل الدرجة التي ذكرناها ال يدخل مثال ابن 
ابن االبن، وابن ابن األخ وابن ابن العم ال يدخلون؛ ألنه ال يشملهم لفظ العائلة 
عىل معناه املعروف، أما األقارب من ذوي األرحام فال يدخلون مطلقا مهام كانت 
درجة قرهبم للهارب، والغرض من الدكريتو هو حث من هلم صلة قريبة باهلارب 
عىل أن يبحثوا عنه حتى جيدوه، فإن مل جيدوه عوقبوا بذلك العقاب، وهو أن يؤخذ 
واحد منهم بدله، فهو يف احلقيقة عقاب عىل اإلمهال املتوهم، وهذه التبعة إنام تكون 
عىل األقارب الذين ذكرناهم؛ ألن القرابة متى بعدت عن درجتني ضعفت صلتها، 
شأن  أن  عىل  املسألة،  هذه  مثل  يف  بعضهم  من  حيصل  ما  تبعة  أرباهبا  حيمل  وال 
العائالت قد تغري يف هذه السنني األخرية، فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من 
البعيد، وأصبحت روابط األخوة ال قيمة هلا يف األغلب؛ بل األبناء قد خرجوا عن 
سلطة آبائهم، واهلارب من العسكرية ال يبايل بأبيه وال بأخيه، وال يدهلم عىل مكانه، 
فاألليق بالعدالة يف هذه األيام أن يعدل األمر العايل املذكور، وتلغى املادة الثانية، 
فإن ضامنة رأس العائلة أصبحت يف هذا املعنى كعدمها، وحتمل األقارب لتبعة من 
يفر منهم صارت ال معنى هلا، وسلطة احلكومة أقوى من كل ذلك، فال يليق هبا أن 
تعاقب شخصا بذنب آخر، فإن كان ال بد من بقاء املادة عىل حاهلا، فدرجة القرابة 
يف العائلة ال تعترب إال يف الدرجات التي ذكرناها فيام يدخل حتت اسم العائلة فقط، 
فإن  الرشعية،  الشؤون  يستعمل يف  الذي  القريب  اسم  يدخل يف  ما  إىل  ينظر  وال 

الفرق ظاهر بني العائلة وبني األقارب مطلقا.

J
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��ر�ت �����م���ص�ا �ب�هت ا را
�هت ��ت رحب �

املبـــــادئ
1- القراب�ة املب�ارشة ه�ي الصل�ة ما ب�ني األصول والف�روع، وقراب�ة احلوايش هي 

الرابطة بني أشخاص جيمعهم أصل مشرتك دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر.
2- تع�د الدرجات عند حس�اب درجة قراب�ة احلوايش صعودا م�ن الفرع لألصل 
املش�رتك ث�م نزوال منه إىل الف�رع اآلخر، وكل فرع يعترب درجة وال حيس�ب األصل 

املشرتك من الدرجات.
3- مقت�ىض امل�ادة 37 أن أقارب أحد الزوجني يعتربون يف نف�س القرابة والدرجة 
بالنسبة إىل الزوج اآلخر، فعائلة الزوج كام تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل 
أيض�ا أص�ول وفروع زوجته وحواش�يها فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النس�ب ومع 
أق�ارب زوجته برابط�ة املصاهرة، وقىض القانون بأن درجة قرابة املصاهرة حتس�ب 

كام حتسب درجة قرابة النسب.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 762 سنة 1964 أن حممد م. ع. هـ. متزوج من 

أم الفرح م. أ. ح. والتي هي بنت خال عبد الرحيم م. إ. ص. ابن رضا بنت أ.ح.

وطلب السائل بيان درجة القرابة بني حممد م. ع. هـ. وبني ابن عمة زوجته 
املذكورة عبد الرحيم م. إ. ص.

اجلواب
القرابة عند الفقهاء عىل ثالث درجات:

1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /12 * فتوى رقم: 234 سجل: 100 بتاريخ: 2/ 
هريدي.
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األوىل: قرابة ذي الرحم من الوالدة إما بطريق األصلية كاألبوين واألجداد 
واجلدات وإن علوا، وإما بطريق الفرعية كاألوالد وأوالد األوالد وإن سفلوا.

وأوالدهم،  واألخوات  اإلخوة  من  العمودين  غري  املحارم  قرابة  الثانية: 
واألعامم والعامت واألخوال واخلاالت دون أوالدهم.

الثالثة: قرابة ذي الرحم غري املحرم كأوالد األعامم وأوالد األخوال.

هذا وقد بني القانون املدين يف املادة 35 منه أن القرابة املبارشة هي الصلة 
ما بني األصول والفروع، وأن قرابة احلوايش هي الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم 
أصل مشرتك دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر، وقد بني يف املادة 36 منه كيفية 
وال  لألصل  الصعود  عند  درجة  فرع  كل  باعتبار  فقىض  القرابة،  درجة  حساب 
حيسب األصل من هذه الدرجات، وتطبيقا لذلك تكون درجة القرابة بني الشخص 
وبني ابن ابن ابنه هي الدرجة الثالثة، وتكون درجة القرابة بني الشخص وبني جده 
قرابة  كيفية حساب درجة  املادة  القانون يف هذه  بني  الثانية، وكذلك  الدرجة  هي 
احلوايش فقىض بأنه عند حساب درجة قرابة احلوايش تعد الدرجات صعودا من 
الفرع لألصل املشرتك ثم نزوال إىل الفرع اآلخر، وكل فرع يعترب درجة وال حيسب 
األصل املشرتك من هذه الدرجات، وعىل ذلك تكون درجة القرابة بني الشخص 
الرابعة.  الدرجة  وبني أوالد أعاممه وعامته وبينه وبني أوالد أخواله وخاالته هي 

هذا بالنسبة لقرابة األصول والفروع واحلوايش املبينة يف املادة 35 منه.

وأما بالنسبة لقرابة املصاهرة وهي قرابة الزوجية فقد نصت املادة 37 منه 
عىل أن أقارب أحد الزوجني يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج 
أصول  أيضا  تشمل  وحواشيه  وفروعه  أصوله  تشمل  كام  الزوج  فعائلة  اآلخر، 
وفروع زوجته وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب ومع أقارب زوجته 
برابطة املصاهرة، وقىض القانون بأن درجة قرابة املصاهرة حتسب كام حتسب درجة 
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الدرجة  الشخص وبني زوجة حفيده هي  بني  القرابة  فدرجة  متاما،  النسب  قرابة 
الشخص  بني  املصاهرة  قرابة  ودرجة  حفيده،  مع  قرابته  درجة  نفس  وهي  الثانية 
وبني زوج بنت عمه أو زوج بنت خاله هي الدرجة الرابعة؛ ألن درجة قرابته إىل 
بنت عمه أو بنت خاله هي الدرجة الرابعة وهكذا، هذا وتقترص قرابة املصاهرة عىل 
أقارب أحد الزوجني والزوج اآلخر فال تكون بني أقارب أحدمها وأقارب اآلخر، 
وإذن تكون درجة قرابة املصاهرة بني عبد الرحيم م. إ. ص. وبني حممد م. ع. ه�، 
زوج بنت خاله أم الفرح بنت م. أ هي الدرجة الرابعة. ومما ذكر يعلم اجلواب عام 

جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ب�هت را
�هت ��ت رحب �ب � ��ب�ت�ا

املبـــــادئ
1- درج�ة أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل 

الزوج اآلخر.
2- تقترص قرابة املصاهرة عىل أقارب أحد الزوجني والزوج اآلخر فقط، فال تكون 

بني أقارب أحدمها وأقارب اآلخر.

الســـــؤال
طلب مركز أسيوط بكتابه رقم 4751 املؤرخ 20/ 5/ 1968 املتضمن 
أن السيد/ م. ع. م. ر. تقدم بطلب للرتشيح شيخا بحصة خالية بقرية العدر مركز 
أسيوط وقد تقدم طعن يف املرشح املذكور يتضمن أن عم املرشح ويدعى ح. م. ح. 
ح. متزوج بالسيدة ب. ع. أ. بنت شقيق عمدة العدر الذي يدعى ع. أ. ع.، كذلك 
فإن عمه اآلخر ويدعى ع. م. ح. ح. متزوج بالسيدة/ ر. ح. م. ع. بنت عم العمدة 
املذكور، وأيضا فإن ابن عم املرشح ويدعى م. ح. م. ح. ح. متزوج بالسيدة/ ب. 
ع. أ. ع. بنت أخي العمدة، اإلفادة بالرأي عام إذا كانت هناك صلة قرابة مبارشة أو 

حواٍش أو نسبية بني املرشح والعمدة تصل إىل الدرجة الرابعة أو ال.

اجلواب
مل يظهر من الطلب أن هناك قرابة نسبية بني املرشح م. ع. م. ر. وبني عمدة 
القرية ع. أ. ع.، وإنام املذكور أهنا قرابة مصاهرة، وقد بني القانون املدين درجة قرابة 
يعتربون  الزوجني  أقارب أحد  أن: »درجة  منه عىل  املادة 37  املصاهرة، فنص يف 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /5  /28 بتاريخ:   105 سجل:   24 رقم:  فتوى   *
هريدي.



- 110 -

يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«. ويقيض حكم هذه املادة بأن 
تقترص قرابة املصاهرة عىل أقارب أحد الزوجني والزوج اآلخر فقط، فال تكون بني 
أقارب أحدمها وأقارب اآلخر، وبام أنه ال مصاهرة بني املرشح املذكور وبني العمدة 
وإنام املصاهرة بني أقارب املرشح وهم عامه وابن عمه وبني العمدة، وإذن ال تكون 

هناك قرابة مصاهرة بني املرشح املذكور والعمدة ملا سبق بيانه.

J
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��ر�ت �����م���ص�ا �ب�هت ا را
�هت ��ت رحب �ب � ��ب�ت�ا

املبـــــادئ
1- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.

الســـــؤال
طلب مركز ديروط بكتابه رقم 5224 بيان درجة قرابة املصاهرة بني مرشح 

وعمدة متزوج من خالة املرشح أخت والدته من األم.

اجلواب
املصاهرة،  قرابة  درجة  بينت  املدين  القانون  من   37 رقم  املادة  بأن  نفيد 
القرابة والدرجة  يعتربون يف نفس  الزوجني  أقارب أحد  أن: »درجة  فنصت عىل 
بالنسبة إىل الزوج اآلخر«. وبام أن املرشح ابن أخت زوجة العمدة، إذ إهنا خالته 
قرابة  وتكون  الثالثة  الدرجة  هي  العمدة  وزوجة  املرشح  قرابة  درجة  فتكون  ألم 

املصاهرة بني املرشح وبني العمدة طبقا لذلك هي الدرجة الثالثة.

J

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /6  /11 بتاريخ:   105 سجل:   27 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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�ب�هت را
�هت ��ت رحب �ب � ��ب�ت�ا

املبـــــادئ
1- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.
2- درج�ة قرابة املصاهرة التي ربطت بني عم املرش�ح هن�ا وبني العمدة عن طريق 
زواج�ه بأخت�ه مقص�ورة علي�ه وح�ده وال تتع�داه إىل أقارب�ه وال متنع من ترش�حه 

للشياخة.

الســـــؤال
بني  القرابة  درجة  بيان   10017 رقم  بكتاهبا  أسيوط  أمن  مديرية  طلبت 
السيد/ ع. م. أ. ع. ي. املرشح لوظيفة الشياخة بقرية القوطا مركز أبنوب وبني 
املرشح  تربط  مصاهرة  صلة  توجد  إنه  حيث  خ؛  أ.  ع.  أ.  السيد/  القرية  عمدة 
للشياخة بعمدة القرية تنحرص يف أن عم املرشح للشياخة متزوج من أخت العمدة.

اجلواب

نفيد بأن املادة 37 من القانون املدين نصت عىل أن: »أقارب أحد الزوجني 
يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«.

القرابة تربط بني أحد الزوجني  التمهيدي أن هذه  وجاء بمذكرة املرشوع 
وأقارب الزوج اآلخر، ولكنها ال تربط بني أقارب الزوج وأقارب الزوج اآلخر.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /8  /26 بتاريخ:   105 سجل:   42 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وطبقا لذلك تكون قرابة املصاهرة التي ربطت بني عم املرشح وبني العمدة 
ذلك  وعىل  أقاربه،  إىل  تتعداه  وال  وحده  عليه  مقصورة  بأخته  زواجه  طريق  عن 
فليس هناك صلة قرابة عن طريق املصاهرة بني املرشح لشياخة قرية القوطا مركز 

أنبوب وبني عمدهتا املذكور.

J
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�ب�هت را
�هت ��ت رحب �ب � ��ب�ت�ا

املبـــــادئ
1- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.
2- لو كان هناك قريب ألحد الزوجني قرابة مبارشة أو غري مبارشة فإنه يعترب قريبا 

باملصاهرة للزوج اآلخر وبنفس الدرجة.

الســـــؤال
 1968  /8 طلب مركز رشطة القوصية بكتاهبا رقم 6275 املؤرخ 20/ 
املتضمن بيان درجة القرابة بني عمدة نزايل جانوب السيد/ ك. ع. ح. وبني املرشح 

لشياختها السيد/ م. ع. أ، حيث إن العمدة متزوج من بنت خالة املرشح.

اجلواب
نفيد بأن املادة 37 من القانون املدين نصت عىل أن: »أقارب أحد الزوجني 
يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«. ومعنى ذلك أنه لو كان 
هناك قريب ألحد الزوجني قرابة مبارشة أو غري مبارشة فإنه يعترب قريبا باملصاهرة 
للزوج اآلخر وبنفس الدرجة. وعىل ذلك فاملرشح لشياخة نزايل جانوب السيد/ 
بنت خالته عن  السيد/ ك. ع. ح. زوج  الناحية  لعمدة هذه  قريبا  يعترب  أ،  م. ع. 

طريق املصاهرة من الدرجة الرابعة وهي الدرجة التي فيها الزوجة.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /8  /27 بتاريخ:   105 سجل:   44 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ر�ت ��صث �����م��ب�ا  ا
�ب�هت را

������ت ا

املبـــــادئ
1- القراب�ة املب�ارشة ه�ي الصل�ة ما ب�ني األصول والف�روع، وقراب�ة احلوايش هي 
الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم أصل مشرتك دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر.
2- يراع�ى يف حس�اب درج�ة القرابة املب�ارشة اعتبار كل فرع درج�ة عند الصعود 
لألص�ل بخروج هذا األصل وعند حس�اب درجة احلوايش تعد الدرجات صعودا 
من الفرع لألصل املشرتك ثم نزوال منه إىل الفرع اآلخر، وكل فرع فيام عدا األصل 

املشرتك يعترب درجة.
3- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.

الســـــؤال
السيد/  أن  املتضمن  ومرفقاته  رسي   73 رقم  بكتابه  ديروط  مركز  طلب 
ث. أ. ف. ز. املرشح لشياخة قرية أمشول مركز ديروط تربطه بعمدة هذه الناحية 

السيد/ و. ش. ز. صلة قرابة ومصاهرة بياهنا كاآليت:

الناحية  هذه  وعمدة  ز.  ف.  أ.  ث.  يدعى  الشياخة  لوظيفة  املرشح  أوال: 
يدعى و. ش. ز.

ثانيا: عمدة الناحية زوج للسيدة/ م. ز. ر. ز. وهي بنت ابن عم املرشح.

1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /10 * فتوى رقم: 56 سجل: 105 بتاريخ: 21/ 
هريدي.
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ثالثا: املرشح للشياخة زوج للسيدة/ س. ح. إ. ع. وهي بنت ابن أخت 
ناحية  لشياخة  املرشح  من  كل  بني  واملصاهرة  القرابة  درجة  -بيان  الناحية  عمدة 

أمشول وعمدهتا.

اجلواب
نفيد بأن املادة 35 من القانون املدين رقم 131 سنة 1948 نصت عىل أن: 
»القرابة املبارشة هي الصلة ما بني األصول والفروع، وقرابة احلوايش هي الرابطة 
لآلخر«.  فرعا  أحدهم  يكون  أن  دون  مشرتك  أصل  جيمعهم  أشخاص  بني  ما 
ونصت املادة 36 عىل أنه: »يراعى يف حساب درجة القرابة املبارشة اعتبار كل فرع 
درجة عند الصعود لألصل بخروج هذا األصل وعند حساب درجة احلوايش تعد 
الدرجات صعودا من الفرع لألصل املشرتك ثم نزوال منه إىل الفرع اآلخر، وكل 
فرع فيام عدا األصل املشرتك يعترب درجة«. ونصت املادة 37 عىل أن: »أقارب أحد 
وتطبيقا  اآلخر«.  الزوج  إىل  بالنسبة  والدرجة  القرابة  نفس  يف  يعتربون  الزوجني 

لنصوص هذه املواد تكون درجة القرابة بني املرشح والعمدة كاآليت:

أوال: بالنسبة للقرابة املبارشة مها قريبان من الدرجة اخلامسة.

ثانيا: وبالنسبة للمصاهرة:

عم  ابن  بنت  هي  التي  ز.  ر.  ز.  م.  السيدة  من  الناحية  عمدة  زواج   -1
املرشح جيعلهام متصالن من الدرجة اخلامسة بصلة املصاهرة.

2- زواج املرشح للشياخة من السيدة/ س. ح. إ. ع. التي هي بنت ابن 
أخت العمدة جيعلهام قريبان من الدرجة الرابعة بصلة املصاهرة.
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��ر�ت �����م���ص�ا �هت ا رحب �ت�د � �ح�د
�ت

املبـــــادئ
1- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.
2- درجة قرابة املصاهرة حتتسب كام حتتسب درجة قرابة النسب متاما.

الســـــؤال
طلبت مديرية أمن أسيوط بكتاهبا رقم 15369 املؤرخ 4/ 11/ 1968 
بيان وحتديد درجة املصاهرة بني السيد/ م. ج. ف. املرشح لوظيفة الشياخة اخلالية 
بقرية عواجة مركز ديروط وبني السيد/ م. ع. م. عمدة القرية املذكورة، مع اإلحاطة 
بأن عمدة القرية املذكورة متزوج من بنت خالة املرشح املذكور من ناحية األم مع 
العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964 يف شأن العمد واملشايخ يشرتط فيمن يعني 

شيخا أال يمت بصلة القرابة أو املصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.

اجلواب
نفيد بأن املادة 37 من القانون املدين نصت عىل أن: »أقارب أحد الزوجني 
يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«. كام نص هذا القانون 
النسب متاما،  أيضا عىل أن درجة قرابة املصاهرة حتتسب كام حتتسب درجة قرابة 
الثانية وهي  فدرجة قرابة املصاهرة بني الشخص وبني زوجة حفيده هي الدرجة 
نفس درجة قرابته مع حفيده، ودرجة قرابة املصاهرة بني الشخص وبني زوج بنت 
عمه وزوج بنت عمته وزوج بنت خاله وزوج بنت خالته مها الدرجة الرابعة وهي 
1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /11 * فتوى رقم: 58 سجل: 105 بتاريخ: 17/ 

هريدي.
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نفس درجة قرابته مع أوالد أعاممه وعامته، وأوالد أخواله وخاالته، وتطبيقا لذلك 
تكون درجة قرابة املصاهرة بني السيد/ م. ج. ف، املرشح لوظيفة الشياخة اخلالية 
بقرية عواجة مركز ديروط وبني السيد/ م. ع. م، عمدة القرية املذكورة وزوج بنت 
خالة املرشح املذكور من ناحية األم هي الدرجة الرابعة وهي نفس درجة القرابة 

بني املرشح املذكور وبنت خالته. وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال.

J
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�ب�هت را
�هت ��ت رحب �ب � ��ب�ت�ا

املبـــــادئ
1- أق�ارب أح�د الزوجني يعت�ربون يف نفس القراب�ة والدرجة بالنس�بة إىل الزوج 

اآلخر.
2- قرابة املصاهرة من الدرجة اخلامس�ة ال تكون مؤثرة يف الرتش�ح لدرجة شياخة 

القرية إذا كان العمدة واملرشح املذكور بينهام قرابة من هذه الناحية.

الســـــؤال
طلب مركز العياط بكتابه رقم 641 املتضمن أن السيد/ ص. ر. ص. تقدم 
البلدة قرابة  بينه وبني عمدة هذه  لرتشيح نفسه لشياخة قرية كفر ترك يف حني أن 

مصاهرة من وجهتني:

اآلن  املرشح وأهنا  والد زوجة  لشقيقة  البلدة كان زوجا  أن عمدة  األوىل: 
مطلقة منه وله منها أوالد.

بني  القرابة  درجة  -بيان  العمدة  عمة  ابن  بنت  املرشح  زوجة  أن  الثانية: 
املرشح والعمدة.

اجلواب
نفيد بأن املادة 37 من القانون املدين نصت عىل أن: »أقارب أحد الزوجني 
يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«. ومعنى ذلك أنه لو كان 
هناك قريب ألحد الزوجني قرابة مبارشة أو غري مبارشة فإنه يعترب قريبا باملصاهرة 

1970 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /3 * فتوى رقم: 123 سجل: 105 بتاريخ: 31/ 
هريدي.
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العمدة  ابن عمة  بنت  من  متزوج  املرشح  أن  وبام  الدرجة،  وبنفس  اآلخر  للزوج 
ثم  ومن  اخلامسة،  الدرجة  من  حواٍش  قرابة  والعمدة  املرشح  زوجة  بني  فتكون 
يكون بني املرشح والعمدة قرابة مصاهرة من الدرجة اخلامسة وهي نفس الدرجة 
العمدة وزوجة  التي ربطت بني زوجة  الرابطة  أما  العمدة،  التي بني زوجته وبني 
املرشح فهي مقصورة عليهام وحدمها ال تتعدامها إىل غريمها، وبالتايل ال يكون بني 

العمدة واملرشح املذكور قرابة مصاهرة من هذه الناحية.

J
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�ب �ك�حب��ت�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- أكث�ر أه�ل العلم عىل أن خفاض األنثى ليس واجب�ا -فال يوجب تركه اإلثم- 

وأن ختان الذكر واجب وهو شعار املسلمني ومن ملة إبراهيم عليه السالم.

الســـــؤال
ورد إلينا استفتاء عن خفاض البنت وهو املسمى باخلتان، هل هو واجب 

رشعا أو غري واجب؟

اجلواب
هو  هل  واألنثى  الذكر  من  لكل  اخلتان  حكم  يف  اختلفوا  قد  الفقهاء  إن 
النووي  الشافعية كام يف املجموع لإلمام  واجب، أو سنة وليس بواجب؟ فذهب 
إىل أنه واجب يف حق الذكر واألنثى وهو عندهم املذهب الصحيح املشهور الذي 

قطع به اجلمهور.

الذكور،  حق  يف  واجب  أنه  إىل  قدامة  البن  املغني  يف  كام  احلنابلة  وذهب 
وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة يف حق األنثى، وهو قول كثري من أهل العلم.

وذهب احلنفية واملالكية إىل أنه سنة وليس بواجب يف حقهام وهو من شعار 
اإلسالم.

فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم عىل أن خفاض األنثى ليس واجبا، 
الشافعي  أيضا عن بعض أصحاب  وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة، ويروى 

* فتوى رقم: 589 سجل: 60 بتاريخ: 29/ 5/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ملة  ومن  املسلمني  شعار  وهو  واجب  الذكر  ختان  وأن  اإلثم،  تركه  يوجب  فال 
إبراهيم عليه السالم، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة.

ومن هذا يعلم أن ال إثم يف ترك خفض البنات - ختاهنن- كام درج عليه 
كثري من األمم بالنسبة هلن. واهلل أعلم.

J
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�ب �ك�حب��ت�ا �ع�������ت�هت ا

املبـــــادئ
1- يرى الشافعية أن اخلتان واجب يف حق الذكر واألنثى.

2- مذه�ب احلنابل�ة أن اخلتان واجب يف ح�ق الذكور وليس بواجب بل هو س�نة 
ومكرمة يف حق اإلناث.

3- مذهب احلنفية واملالكية أن اخلتان سنة يف حق الذكور واإلناث وهو من شعائر 
اإلسالم.

الســـــؤال
سئل: ما حكم الدين يف عملية اخلتان؟

اجلواب
ومذهب  واألنثى.  الذكر  حق  يف  واجب  اخلتان  أن  الشافعية  مذهب  إن 
احلنابلة كام يف املغني البن قدامة أنه واجب يف حق الذكور وليس بواجب بل هو 
الذكور  حق  يف  سنة  أنه  واملالكية  احلنفية  ومذهب  اإلناث،  حق  يف  ومكرمة  سنة 
واإلناث وهو من شعائر اإلسالم. ويف فتح الباري للحافظ ابن حجر الشافعي قال 
العضو كالنواة وكعرف  التي تكون يف أعىل  املاوردي: »ختان األنثى قطع اجللدة 
الديك والواجب قطع اجللدة املستعلية منه دون استئصاله ملا أخرجه أبو داود من 
حديث أم عطية أن امرأة كانت ختتن باملدينة فقال هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تنهكي فإن ذلك 
أحظى للمرأة«. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال وأن اخلتان من شعائر اإلسالم. 

واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 408 سجل: 74 بتاريخ: 10/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ت ���مب��ب�ا  ا
�ب ��ت�ا ��ب

املبـــــادئ
1- ختان البنات من شعار اإلسالم وردت به السنة النبوية.

2- اتفقت كلمة فقهاء املسلمني وأئمتهم عىل مرشوعيته.
3- النظري�ات الطبي�ة يف األمراض وطرق عالجها ليس�ت مس�تقرة وال ثابتة، فال 

يصح االستناد إليها يف استنكار اخلتان الذي رأى فيه الشارع احلكيم حكمته.
4- م�ا أث�ري حول مضار ختان البنات آراء فردية ال تس�تند إىل أس�اس علمي متفق 

عليه، ومل تصبح نظرية علمية مقررة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 296 لسنة 1980، وقد قال فيه: إن للسائل 
بنتني صغريتني -ست سنوات وسنتان- وإنه قد سأل بعض األطباء املسلمني عن 
ختان البنات، فأمجعوا عىل أنه ضار هبن نفسيا وبدنيا. فهل أمر اإلسالم بختاهنن أو 

أن هذه عادة متوارثة عن األقدمني فقط؟

اجلواب
َوَما  َحنِيٗفاۖ  إِبَۡرٰهِيَم  ِملََّة  ٱتَّبِۡع  ِن 

َ
أ إَِلَۡك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ }ُثمَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

إبراهيم  »اختتن  الرشيف)2):  احلديث  ]النحل: 123[، ويف  ٱلُۡمۡشِكنَِي{  ِمَن  َكَن 
وهو ابن ثامنني سنة«، وروى أبو هريرة É)3) قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الفطرة 
1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /1 * فتوى رقم: 94 سجل: 115 بتاريخ: 29/ 

عيل جاد احلق.
)2)  متفق عليه: البخاري يف كتاب بدء اخللق، ويف باب اخلتان يف كتاب االستئذان، ومسلم يف باب فضائل 

إبراهيم يف كتاب الفضائل.
)3)  متفق عليه، رشح السنة للبغوي ج 12 ص 109 باب اخلتان.
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مخس، أو مخس من الفطرة: اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم 
األظافر«، وقد حتدث اإلمام النووي الشافعي يف املجموع يف تفسري الفطرة)1) بأن 
]الروم:  َعلَۡيَها{  َفَطَر ٱنلَّاَس  ٱلَِّت   ِ }فِۡطَرَت ٱللَّ أصلها اخللقة، قال اهلل تعاىل 
هي  وغريمها:  واملاوردي  الشريازي  قال  احلديث؛  يف  تفسريها  يف  واختلف   ،]30

الدين، وقال اإلمام أبو سليامن اخلطايب: وفرسها أكثر العلامء يف احلديث بالسنة، ثم 
عقب النووي بعد رسد هذه األقوال وغريها بقوله: قلت: تفسري الفطرة هنا بالسنة 
»من السنة  هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
احلديث  غريب  به  فرس  ما  وأصح  األظفار«،  وتقليم  اإلبط  ونتف  الشارب  قص 
أئمة  اختلف  وقد  البخاري،  صحيح  يف  سيام  ال  أخرى  رواية  يف  جاء  بام  تفسريه 

املذاهب وفقهاؤها يف حكم اخلتان:

فقال  ذلك  يف  الفقهاء  اختلف  املودود":  "حتفة  كتابه  يف  القيم)2)  ابن  قال 
الشعبي وربيعة واألوزاعي وحييى بن سعيد األنصاري ومالك والشافعي وأمحد: 
هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من مل خيتتن مل جتز إمامته ومل تقبل شهادته، 
ونقل كثري من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القايض عياض: االختتان عند 
مالك وعامة العلامء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقوهنا عىل مرتبة 
بني الفرض والندب، وقال احلسن البرصي وأبو حنيفة: ال جيب بل هو سنة، ويف 
فقه اإلمام أيب حنيفة)3): أن اخلتان للرجال سنة وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، 
فلو اجتمع أهل مرٍص -بلد- عىل ترك اخلتان قاتلهم اإلمام؛ ألنه من شعائر اإلسالم 

وخصائصه.

)1)  ج 1 ص 284.
)2)  هامش رشح السنة للبغوي ج 2 ص 110 يف باب اخلتان.

)3)  االختيار رشح املختار للموصيل ج 3 ص 121 يف كتاب الكراهية.
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كحكمه  والنساء  للرجال  اخلتان  حكم  يف  مالك  اإلمام  فقه  يف  واملشهور 
الرجال  عىل  واجب  اخلتان  أن  الشافعي)1)  اإلمام  وفقه  حنيفة،  أيب  اإلمام  فقه  يف 

والنساء.

الرجال، ومكرمة يف  أن اخلتان واجب عىل  وفقه اإلمام أمحد بن حنبل)2) 
الرجال  أنه واجب عىل  النساء وليس بواجب عليهن، ويف رواية أخرى عنه  حق 

والنساء كمذهب اإلمام الشافعي.

وخالصة هذه األقوال)3) أن الفقهاء اتفقوا عىل أن اخلتان يف حق الرجال 
واخلفاض يف حق اإلناث مرشوع، ثم اختلفوا يف وجوبه، فقال اإلمامان أبو حنيفة 
برتكه  يأثم  ولكن  فرض،  وجوب  بواجب  وليس  حقهام،  يف  مسنون  هو  ومالك: 
تاركه، وقال اإلمام الشافعي: هو فرض عىل الذكور واإلناث، وقال اإلمام أمحد: 
واخلتان  الوجوب،  أظهرمها  روايتان  عنه  النساء  الرجال، ويف  واجب يف حق  هو 
التي تغطي احلشفة، بحيث تنكشف احلشفة كلها،  الرجال هو قطع اجللدة  بشأن 
البول دون مبالغة يف قطعها ودون  التي فوق خمرج  النساء: قطع اجللدة  ويف شأن 
خفاض  عىل  الفقهاء  استدل  وقد  خفاضا،  هلن  بالنسبة  هذا  وسمي  استئصاهلا، 
النساء بحديث أم عطية Ö قالت: إن امرأة كانت ختفض باملدينة، فقال هلا النبي 
تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأرسى للوجه«، وجاء ذلك مفصال يف  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان 
اجلواري، فلام رآها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا: »يا أم حبيبة هل الذي كان يف يدك هو 
يف يدك اليوم؟«. فقالت: نعم يا رسول اهلل، إال أن يكون حراما فتنهاين عنه، فقال 
»بل هو حالل فادن مني حتى أعلمك«، فدنت منه، فقال: »يا أم  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال  ومعنى  للزوج«،  وأحظى  للوجه  أرشق  فإنه  تنهكي  فال  فعلت  أنت  إذا  حبيبة 

)1)  ج 1 ص 297 من املهذب للشريازي ورشحه املجموع للنووي.
)2)  املغني البن قدامة ج 1 ص 70 مع الرشح الكبري.

)3)   اإلفصاح عن معاين الصحاح ليحيى بن هبرية احلنبيل ج 1 ص 206.
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تنهكي: ال تبالغي يف القطع واخلفض، ويؤكد هذا احلديث الذي رواه أبو هريرة 
تنهكن  وال  اختتن-  -أي  اختفضن  األنصار  نساء  »يا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن   É
-أي ال تبالغن يف اخلفاض-«، وهذا احلديث جاء)1) مرفوعا برواية أخرى عن عبد 
اهلل بن عمر Ñ وهذه الروايات وغريها حتمل دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل ختان النساء 
وهنيه عن االستئصال، وقد علل هذا يف إجياز وإعجاز، حيث أويت جوامع الكلم 

فقال: »فإنه أرشق للوجه وأحظى للزوج«.

وهذا التوجيه النبوي إنام هو لضبط ميزان احلس اجلنيس عند الفتاة، فأمر 
بخفض اجلزء الذي يعلو خمرج البول؛ لضبط االشتهاء واإلبقاء عىل لذات النساء 
واستمتاعهن مع أزوجهن، وهنى عن إبادة مصدر هذا احلس واستئصاله وبذلك 
يكون االعتدال فلم يعدم املرأة مصدر االستمتاع واالستجابة ومل يبقها دون خفض 
فيدفعها إىل االستهتار وعدم القدرة عىل التحكم يف نفسها عند اإلثارة؛ ملا كان ذلك 
كان املستفاد من النصوص الرشعية ومن أقوال الفقهاء عىل النحو املبني الثابت يف 
إليها  التي دعا  الفطرة  السنة والفقه: أن اخلتان للرجال والنساء من صفات  كتب 
اإلسالم وحث عىل االلتزام هبا عىل ما يشري تعليم رسول اهلل كيفية اخلتان، وتعبريه 

يف بعض الروايات باخلفض مما يدل عىل القدر املطلوب يف ختاهنن.

»مخس من الفطرة« عام يف ختان الذكر  قال اإلمام البيضاوي: إن حديث 
به  يراد  ال  بالسنة  الفطرة  تفسري  إن  األوطار)2):  نيل  يف  الشوكاين  وقال  واألنثى، 
الطريقة  هبا  يراد  وإنام  واملندوب  والواجب  للفرض  املقابلة  االصطالحية  السنة 
السنة يف اصطالح  الشارع أعم من  السنة يف لسان  لفظ  أي طريقة اإلسالم؛ ألن 
األصوليني، ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء املذاهب عىل أن اخلتان للرجال والنساء 
من فطرة اإلسالم وشعائره وأنه أمر حممود، ومل ينقل عن أحد من فقهاء املسلمني 

)1)  نيل األوطار للشوكاين ج 1 ص 113.
)2)  ج 1 ص 113.
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فيام طالعنا من كتبهم التي بني أيدينا القول بمنع اخلتان للرجال أو للنساء أو عدم 
جوازه أو إرضاره باألنثى إذا هو تم عىل الوجه الذي علمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألم حبيبة 
يف الرواية املنقولة آنفا، أما االختالف يف وصف حكمه بني واجب وسنة ومكرمة 
فيكاد يكون اختالفا يف االصطالح الذي يندرج حتته احلكم، يشري إىل هذا ما نقل 
يف فقه اإلمام أيب حنيفة)1) من أنه لو اجتمع أهل مرص عىل ترك اخلتان قاتلهم اإلمام 
-ويل األمر-؛ ألنه من شعائر اإلسالم وخصائصه، كام يشري إليه أيضا أن مصدر 
ترشيع اخلتان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان اخلتان من رشيعته، ثم عده 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من خصال الفطرة، وأميل إىل تفسريها بام فرسها به الشوكاين حسبام 
سبق بأهنا الطريقة التي هي طريقة اإلسالم ومن شعائره وخصائصه كام جاء يف فقه 
احلنفيني؛ وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات املسؤول عنه من فطرة اإلسالم 
توجيهه  يرتك  أن  يصح  ال  فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  بينه  الذي  الوجه  عىل  وطريقته 
وتعليمه إىل قول غريه، ولو كان طبيبا؛ ألن الطب علم، والعلم متطور تتحرك نظرته 
ونظرياته دائام؛ ولذلك نجد أن قول األطباء يف هذا األمر خمتلف، فمنهم من يرى 
ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختاهنن؛ ألن هذا هيذب كثريا من إثارة اجلنس ال 
سيام يف سن املراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبري بعض روايات 
احلديث الرشيف يف ختان النساء، بأنه مكرمة هيدينا إىل أن فيه الصون، وأنه طريق 
للعفة فوق أنه يقطع تلك اإلفرازات الدهنية التي تؤدي إىل التهابات جمرى البول 
وموضع التناسل والتعرض بذلك لألمراض اخلبيثة، هذا ما قال األطباء املؤيدون 
ويف  صغرها  من  تنشأ  اخلتان  عن  تعرض  التي  الفتاة  أن  وأضافوا  النساء،  خلتان 
مراهقتها حادة املزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما رصنا إليه يف عرصنا 
من تداخل وتزاحم بل وتالحم بني الرجال والنساء يف جماالت املالصقة والزحام 
التي ال ختفى عىل أحد فلو مل تقم الفتاة باالختتان؛ لتعرضت ملثريات عديدة تؤدي 

)1)  االختيار رشح املختار ص 121 ج 3.
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هبا مع موجبات أخرى تزخر هبا حياة العرص وانكامش الضوابط فيه إىل االنحراف 
والفساد، وإذا كان ذلك، فام وقت اخلتان رشعا؟ اختلف الفقهاء يف وقت اخلتان: 
فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنني، وقيل عرشا، وقيل متى كان يطيق 

أمل اخلتان وإال فال)1).

والظاهر من هذا: أنه مل يرد نص صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، 
وأنه مرتوك لويل أمر الطفل بعد الوالدة -صبيا أم صبية- فقد ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ختن احلسن واحلسني -ريض اهلل تعاىل عنهام- يوم السابع من والدتيهام، فيفوض 
أمر حتديد الوقت للويل بمراعاة طاقة املختون ومصلحته؛ ملا كان ذلك: ففي السؤال 
قد بان أن ختان البنات من سنن اإلسالم وطريقته ال ينبغي إمهاهلا بقول أحد بل 
جيب احلرص عىل ختاهنن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألم حبيبة، 
ولعلنا يف هذا نسرتشد بام قالت حني حوارها مع الرسول، هل هو حرام فتنهاين 
عنه؟ فكان جوابه -عليه الصالة والسالم- وهو الصادق األمني:  »بل هو حالل« 
كل ما هنالك ينبغي البعد عن اخلاتنات الاليت ال حيسن هذا العمل، وجيب أن جيري 
اخلتان عىل هذا الوجه املرشوع، وال يرتك ما دعا إليه اإلسالم بقول فرد أو أفراد من 
األطباء مل يصل قوهلم إىل مرتبة احلقيقة العلمية أو الواقع التجريبي، بل خالفهم نفر 
كبري من األطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به اإلسالم له دواعيه الصحيحة وفوائده 
وأولياء  آبائهم  إىل  الصغار  أمر  اهلل سبحانه  وكل  وقد  هذا  وجسديا،  نفسيا  اجلمة 
كان  عنه  أعرض  فمن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لسان  عىل  وبينه  الدين  هلم  ورشع  أمورهم 
روى  فيام  الرشيف  احلديث  يف  جاء  ما  نحو  عىل  إليه  وكلت  التي  لألمانة  مضيعا 
البخاري ومسلم)2) عن ابن عمر Ñ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو 

)1)  املراجع السابقة.
)2)  زاد املسلم فيام اتفق عليه البخاري ومسلم ج 1 ص 302.
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مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، واخلادم 
راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن 

رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ث �ب�ا �ب ال�أ ��ت�ا ح��ك�م ��ب

املبـــــادئ
1- الكلمة الفاصلة يف مس�ألة ختان اإلناث مردها إىل األطباء فإن قالوا يف إجرائها 
رضر تركناه�ا، وإن قال�وا غ�ري ذلك فعىل املس�ؤولني أن يتخذوا كاف�ة اإلجراءات 
القانوني�ة إلجراء ه�ذه العملية بالنس�بة لإلناث بطريقة يتوفر فيها الس�رت والعفاف 

والكرامة اإلنسانية.

الســـــؤال
السيد األستاذ الدكتور وزير الصحة:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وبعد: فبناء عىل اخلطاب املرسل من السيد الدكتور مدير عام اإلدارة العامة 
للثقافة واإلعالم الصحي بشأن احلكم الرشعي بالنسبة خلتان البنات.

اجلواب
نفيد سيادتكم بام ييل:

أنه  بعضهم  ويرى  للذكور  بالنسبة  سنة  اخلتان  أن  الفقهاء  مجهور  يرى 
واجب، وقد رجح اإلمام الشوكاين يف كتابه نيل األوطار ج 1 ص� 139 أنه سنة، 
فقالوا: واحلق أنه مل يقم دليل صحيح يدل عىل الوجوب واملتيقن )السنية(، كام يف 
حديث: »مخس من الفطرة... « ونحوه. والواجب الوقوف عىل املتيقن إىل أن يقوم 
اخلتان  شأن  يف  وردت  التي  الصحيحة  األحاديث  ومن  عنه،  االنتقال  يوجب  ما 
بالنسبة للذكور ما جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

* فتوى رقم: 74 سجل: 127 بتاريخ: 1/ 10/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 134 -

قال: »اختتن إبراهيم خليل الرمحن بعد ما أتت عليه ثامنون سنة«، وروى البخاري 
أنت حني قبض  مثل من  ابن عباس  قال: »سئل  بن جبري  بسنده عن سعيد  أيضا 
الرجل حتى يدرك، أي  يومئذ خمتون، وكانوا ال خيتنون  أنا  فقال:  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حتى يبلغ«، وروى احلاكم والبيهقي عن عائشة Ö: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ختن احلسن 
واحلسني يوم السابع من والدهتام«. وأخذ العلامء من هذين احلديثني أن اخلتان بالنسبة 
للذكور ال خيتص بوقت معني وإن كان بعضهم يرى أن من األفضل أن يكون يف 
بالنسبة لإلناث فلم يرد بشأنه حديث حيتج  سن الصغر، وأما اخلتان أو اخلفاض 
بالضعف، ومنها حديث:  العلامء عليها  املحققون من  آثار حكم  به، وإنام وردت 
»اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء«، وحديث: »ال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب إىل البعل«، ومعنى »ال تنهكي«: ال تبالغي يف استئصال اخلتان، ويف رواية: 
»أشمي وال تنهكي«: أي اقطعي شيئا يسريا، ومنها حديث: »ألق عنك شعر الكفر 
واختتن«، وحديث: »من أسلم فليختتن«، وقد ذكر هذه األحاديث مجيعها اإلمام 
الشوكاين يف كتابه نيل األوطار ج�1 ص� 137، 140 وحكم عليها بالضعف بعد 
"ليس يف اخلتان خرب  املنذر:  ابن  املفصل عن أسانيدها، وذكر قول اإلمام  الكالم 
إليه وال سنة تتبع"، وقال صاحب كتاب عون املعبود رشح سنن أيب داود  يرجع 
املرأة  ج� 14 ص� 122 وما بعدها بعد أن ذكر ما جاء يف اخلتان: وحديث ختان 
كام  هبا  االحتجاج  يصح  ال  خمدوشة  معلولة  ضعيفة  وكلها  كثرية  أوجه  من  روي 
أن  املسلمون  التمهيد: »والذي أمجع عليه  الرب يف  ابن عبد  قال: وقال  ثم  عرفت. 
اخلتان للرجال«. وجاء يف كتاب الفتاوى ص� 302 لفضيلة الشيخ حممود شلتوت 
É حتت عنوان ختان األنثى قوله: وقد خرجنا من استعراض املرويات يف مسألة 
اخلتان عىل أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليال عليه "السنة الفقهية". فضال عن 
الوجود الفقهي، وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلامء السابقني، وعرب عنها 

بقوله: ليس يف اخلتان خرب يرجع إليه وال سنة تتبع.
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وقال فضيلة الشيخ سيد سابق يف كتابه فقه السنة ج� 1 ص� 33: »أحاديث 
األمر بختان املرأة ضعيفة مل يصح منها يشء«، وكتب فضيلة املرحوم الشيخ حممد 
لسنة   24 املجلة  األزهر  بمجلة  اخلتان  عن  بحثا  العلامء  كبار  مجاعة  عضو  عرفة 
الرشعي  العامل  فيه  يبحث  املرأة موضوع  فيه: »وخفاض  1952 ص� 1242 جاء 
هذا  وظيفة  ليبني  األعضاء  بوظائف  العامل  فيه  ويبحث  الرشع،  يف  حكمه  لبيان 
اخلتان  آثار  ليبني  االجتامعي  العامل  فيه  ويبحث  اخلفاض،  عليه  يقع  الذي  العضو 

االجتامعية أهي آثار حسنة أم آثار سيئة«.

وعلم وظائف األعضاء يرى أن هذا العضو حساس وأنه معني عىل إمتام 
عملية التخصيب، وأن قطعه وانتهاكه يبعد الشهوة، وبعض علامء االجتامع يرى أن 
اخلفاض سبب يف انتشار املخدرات يف البالد التي تزاوله ومنها مرص؛ ألن الزوج 
التي شاع خطأ أهنا تبطئ  العقاقري  جيد شهوته أقرب من شهوهتا فيستعني ببعض 
استعامل  آفة  عىل  القضاء  أريد  وإذا  فيقولون:  ويزيدون  الرجل،  من  املاء  موافاة 
املرأة  ختان  وهو  أسباهبا  عىل  القضاء  فينبغي  املخدرة  واملواد  واألفيون  احلشيش 
لتكون طبيعية ويكون الرجل طبيعيا، ثم قال فضيلته: فإذا ثبت كل ذلك فليس عىل 
من مل ختتتن من النساء من بأس ومن اختتنت فيجب أال ينهك هذا العضو، وإذا 
منع يف مرص كام منع يف بعض البالد اإلسالمية كرتكيا وبالد املغرب فال بأس، واهلل 

املوفق للصواب.

يف  واملحدثني  القدامى  العلامء  بعض  آراء  استعراضنا  أن  بعد  نراه  والذي 
الصحيحة  النصوص  لوجود  للذكور؛  بالنسبة  واجبة  أو  سنة  أهنا  اخلتان  مسألة 
به  للنساء فال يوجد نص رشعي صحيح حيتج  بالنسبة  أما  التي حتض عىل ذلك. 
عىل ختاهنن، والذي أراه أنه عادة انترشت يف مرص من جيل إىل آخر ويوشك أن 
تنقرض وتزول بني كافة الطبقات وال سيام طبقات املثقفني، ومن األدلة عىل أهنا 
عادة وال يوجد نص رشعي يدعو إليه، فإننا نجد معظم الدول اإلسالمية الزاخرة 
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بالفقهاء قد تركت ختان النساء، ومن هذه الدول: السعودية، ومنها دول اخلليج، 
وليبيا  وفلسطني  األردن  ورشق  ولبنان  وسوريا  والعراق  اليمن  دول  وكذلك 
يف  الفاصلة  الكلمة  أن  أرى  فإين  كذلك  األمر  دام  ما  وتونس.  واملغرب  واجلزائر 
مسألة ختان اإلناث مردها إىل األطباء، فإن قالوا: يف إجرائها رضر تركناها؛ ألهنم 
أهل الذكر يف ذلك. وإن قالوا غري ذلك فعىل وزارة الصحة يف مرص أن تتخذ كافة 
اإلجراءات القانونية إلجراء هذه العملية بالنسبة لإلناث بطريقة يتوفر فيها السرت 

والعفاف والكرامة اإلنسانية التي تصون للفتاة أنوثتها السوية. وباهلل التوفيق.

J
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�ل��مب����ل �مت���م ا ��ت�ب��طب

املبـــــادئ
1 - تنظيم النسل أمر ال تأباه نصوص السنة الرشيفة، قياسا عىل جواز العزل.

2 - يباح استعامل الوسائل احلديثة ملنع احلمل مؤقتا، أو تأخريه مدة.
3 - ال يصلح القانون أداة لتنظيم النسل ألن اإلرادة ال يتحكم فيها القانون.

4 - ال تعارض بني الدعوة إىل تنظيم النسل والتوكل عىل اهلل، فمنع احلمل مؤقتا ال 
يعدو أن يكون أخذا باألسباب مع التوكل عىل اهلل.

5 - حيرم التعقيم ألي واحد من الزوجني أو كليهام إال لرضورة.
6 - اإلجهاض بمعنى إسقاط احلمل بعد بلوغه أربعة أشهر رمحية حرام وغري جائز 

رشعا إال لرضورة، أما قبل ذلك فاحلكم دائر بني اإلباحة والكراهة والتحريم.

الســـــؤال
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جريدة األهرام مقيد برقم 53/ 1979:

س1: هل تنظيم النسل أمر جائز يف الرشيعة اإلسالمية؟

س2: إذا كان األمر كذلك، فام هي الوسيلة التي تتبع لتنظيم النسل؟

س3: هل بعد هذا ترى سيادتك أن يكون تنظيم النسل بقانون؟

س4: هل يتناىف تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل عىل اهلل 
وضامن الرزق للخلق؟

* فتوى رقم: 186 سجل: 113 بتاريخ: 11/ 2/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.



- 138 -

س5: هل حيرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلة ملنع احلمل؟

س6: هل جيوز اإلجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل؟

س7: أخريا: يقول بعض الناس يف أن تنظيم النسل معاندة لقدر اهلل، وهذا 
مما ال يليق باملسلم.

اجلواب
ومصدرها  الرشعية  األحكام  مرجع  أن  األذهان  يف  يستقر  أن  جيب  ج1: 
من حيث احلل واحلرمة واجلواز واملنع هو كتاب اهلل تعاىل -القرآن الكريم- وسنة 
رسوله صلوات اهلل وسالمه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه مل يرد فيه نص 
حيرم منع احلمل أو اإلقالل من النسل، وإنام ورد يف سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما يفيد ظاهره 
املنع، ويظهر ذلك جليا من مطالعة أقوال فقهاء املذاهب وكتب السنة الرشيفة يف 
شأن جواز العزل -يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته- 
الدين وهو  إحياء علوم  كتابه  املذهب- يف  الغزايل -وهو شافعي  اإلمام  قال  فقد 
العزل  إباحة  يف  اختلفوا  العلامء  إن  موجزه:  ما  النساء  معارشة  آداب  بيان  بصدد 
حرم  من  ومنهم  حال،  بكل  مطلقا  أباح  من  فمنهم  مذاهب:  أربعة  عىل  وكراهته 
رضاها،  بدون  حيل  وال  الزوجة  برضا  ذلك  أحل  منهم  وقائل  حال،  بكل  العزل 
»إن  الغزايل:  قال  ثم  احلرائر،  دون  اإلماء  يف  مباح  العزل  إن  يقول:  آخر  وقائل 
الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباح«، ثم حتدث عن البواعث 
املرشوعة إلباحة العزل، وقال: إهنا مخسة، وعد منها: استبقاء مجال املرأة وحسن 
بسبب  احلرج  كثرة  من  واخلوف  الوالدة  خطر  من  خوفا  حياهتا  واستبقاء  سامهتا، 
كثرة األوالد والتخفف من احلاجة إىل التعب والكسب وهذا غري منهي عنه؛ ألن 
قلة احلرج معني عىل الدين، ومن هذا يظهر أن اإلمام الغزايل يفرق بني منع حدوث 
احلمل بمنع التلقيح الذي هو النواة األوىل يف تكوين اجلنني وبني اإلجهاض فأباح 
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األول وجعل من أسبابه اخلوف من الضيق بسبب كثرة األوالد ومن متاعب كسب 
العيش هلم، بل إن الغزايل أباح العزل حمافظة عىل مجال الزوجة، ويف فقه املذهب 
احلنفي أن األصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة ملنع احلمل. وفقط اختلف فقهاء 
املذهب يف أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط؛ ومن هذا الرأي فقهاء مذهب اإلمام 
الزوجة، ويشرتط  منع احلمل برشط موافقة  الزيدية  مالك، وجييز كذلك مذهب 
الزواج،  العزل وقت عقد  الزوجة عىل  أن تكون موافقة  الشيعة اجلعفرية  مذهب 
ومذهب اإلباضية جييز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول اإلمام الشوكاين يف 
نيل األوطار: »إن األمور التي حتمل عىل العزل اإلشفاق عىل الولد الرضيع خشية 
احلمل مدة الرضاع، والفرار من كثرة العيال والفرار من حصوهلم من األصل«، 
ومن هذا العرض املوجز ألقوال الفقهاء يبدو واضحا أن العزل كوسيلة من وسائل 
منع احلمل جائز، وأن الصحابة -رضوان اهلل عليهم- كانوا يعزلون عن نسائهم 
وجوارهيم يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأن ذلك بلغه ومل ينه عنه كام رواه اإلمام مسلم 
عن جابر ورواه البخاري أيضا، وإذا كان األمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل أمر 
ال تأباه نصوص السنة الرشيفة قياسا عىل جواز العزل يف عهد الرسول صلوات اهلل 
عليه، وبلغه كام روى اإلمام مسلم يف صحيحه  »والقرآن ينزل« كام رواه البخاري 

يف صحيحه كذلك.

ج2: كام قلت: إن فقهاء الرشيعة اإلسالمية قد أجازوا العزل وسيلة ملنع 
وإذا  رضر،  دون  للعزل  فعال  الوسيلة  تكون  أن  فيجب  الزوجة  بموافقة  احلمل 
الطريق  العزل كان هو  القدامى مل يذكروا وسيلة أخرى؛ فذلك ألن  الفقهاء  كان 
املعروف يف وقتهم ومن قبلهم يف عهد الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه، وليس 
ثمت ما يمنع قياس مثيله عليه ما دام الباعث عىل العزل هو منع احلمل، فال ضري 
تأثري عىل أصل  إباحة منع احلمل بكل وسيلة حديثة متنعه مؤقتا دون  من رسيان 
الصالحية لإلنجاب، فال فرق إذا بني العزل باعتباره سببا وبني وضع حائل يمنع 
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وصول ماء الرجل إىل داخل رحم الزوجة سواء كان هذا احلائل يضعه الرجل أو 
تضعه املرأة، وال فرق بني هذا كذلك وبني أي دواء يقطع الطبيب بأنه يمنع احلمل 
مؤقتا وال يؤثر يف اإلنجاب مستقبال، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقا ملنع 
احلمل غري العزل وأباحوها قياسا عىل العزل، من ذلك ما قاله بعض فقهاء املذهب 
احلنفي من أنه: جيوز للمرأة أن تسد فم رمحها منعا لوصول املاء إليه؛ ألجل منع 
يؤخر  ما  إباحة  عىل  الشافعي  املذهب  فقهاء  ونص  الزوج،  موافقة  برشط  احلمل 
احلمل مدة، وعىل هذا يباح استعامل الوسائل احلديثة ملنع احلمل مؤقتا أو تأخريه 
مدة كاستعامل أقراص منع احلمل أو استعامل اللولب أو غري هذا من الوسائل التي 
يبقى معها الزوجان صاحلان لإلنجاب، بل إن هذه الوسائل أوىل من العزل؛ ألن 
إليه  اللجوء  يف  كان  فقد  العزل  أما  طبيعي،  بطريق  اجلنيس  االتصال  يكون  معها 

أرضار كثرية للزوجني أو ألحدمها عىل األقل.

ج3: إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع احلمل فرتة 
مؤقتة أخذا من جواز العزل إنام أباحوه برشط موافقة الزوجني، فال ينفرد أحدمها 
مستبدا بالرأي، وإذا كان هذا هو األساس فإن القانون ال يصلح أداة يف هذا املوضع؛ 
ألن اإلرادة ال يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فرد ظروفه يقدرها وعليه أن حيسن 
الدولة  وعىل  للناس،  واإلعالن  بالتوعية  يتأتى  إنام  احلسن  التقدير  وهذا  التقدير، 
والطبقات  األوساط  يف  سيام  وجديتها  التوعية  بحسن  الكفيلة  الوسائل  تتخذ  أن 
التي حترص عىل كثرة النسل؛ طلبا لأليدي العاملة فعال، فتوفري الوسائل احلديثة 
يف امليكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخري احلمل إىل هذه الطبقات كل هذا من 
التوعية إعالنات وملصقات وإنام  اإلقبال وليست  التوعية وضامن  دواعي نجاح 

بوسائل تشجيعية.

ج4: منع احلمل مؤقتا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة ال يعدو أن يكون أخذا 
باألسباب مع التوكل عىل اهلل شأن املسلم يف كل أعامله، أرأيت إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حني 
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قال لصاحبه: »اعقلها وتوكل«، أي اعقل الناقة واتركها متوكال عىل اهلل يف حفظها، 
أكان هذا نصحا وتوجيها سديدا أم ماذا؟ ال مراء يف أن ما أرشد إليه الرسول عليه 
للتوكل  الصحيح  التفسري  هو  التوكل  مع  باألسباب  األخذ  من  والسالم  الصالة 
بقوله يف  السؤال  التوكل رد عىل هذا  الغزايل داعية  فإن اإلمام  عىل اهلل، ومع هذا 
كتاب اإلحياء يف هذا املقام: إن العزل للخوف من كثرة احلرج بسبب كثرة األوالد 
 ِ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ

َ
ليس بمنهي عنه، ثم هل قول اهلل تعاىل: }َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

رِزُۡقَها{ ]هود: 6[. يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتامدا عىل أنه مكفول من اهلل، 
إال أن التوكل عىل اهلل هو ما صوره الفاروق عمر بن اخلطاب بقوله: »املتوكل عىل 
اهلل من ألقى حبة يف الرتاب وتوكل عىل رب األرباب«، فالتوكل عىل اهلل مصاحب 
وتردد وإمهال  األخري ضعف  التواكل؛ ألن هذا  والتوكل غري  باألسباب،  األخذ 

جلانب السعي ومتني األماين عىل اهلل دون عمل.

ج5: حيرم التعقيم ألي واحد من الزوجني أو كليهام إذا كان يرتتب عليه 
أو  بدواء  القاطع لإلنجاب  التعقيم  عدم الصالحية لإلنجاب مستقبال سواء كان 
جراحة إال إذا كان الزوجان أو أحدمها مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة 
مرضا باألمة، حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهام مريضة ال يستفاد هبا، بل تكون 
ثقال عىل املجتمع سيام بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض األمراض بالوراثة، 
فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم املريض بل وجيب؛ دفعا للرضر ألن درء املفاسد مقدم 

عىل جلب املصالح يف قواعد الرشيعة اإلسالمية.

ج6: أجاز فقهاء املذهب احلنفي إسقاط احلمل ما مل يتخلق منه يشء وهو 
ال يتخلق إال بعد مائة وعرشين يوما، وهذا اإلسقاط مكروه بغري عذر، وذكروا 
املرأة املرضع بعد ظهور احلمل مع عجز أب الصغري  انقطاع لبن  أن من األعذار 
عن استئجاره مرضعة وخياف هالكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريق من 
املالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن املالكية من يراه مكروها، والزيدية 
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يرون إباحة اإلجهاض قبل نفخ الروح يف اجلنني مطلقا أي سواء أكان اإلسقاط 
لعذر أو لغري عذر، وال خالف بني الفقهاء مجيعا يف أن إسقاط اجلنني بعد استقراره 
ورأى  الوالدة  تعرست  إذا  كام  لرضورة  إال  جائز  وغري  حمرم  أشهر  أربعة  محال 
الطبيب املتخصص أن بقاء احلمل ضار باألم فإنه يف هذه احلال يباح اإلجهاض؛ 
إعامال لقاعدة »دفع الرضر األشد بالرضر األخف«، وال نزاع يف أنه إذا دار األمر 
بني موت اجلنني وموت األم كان اإلبقاء عىل األم؛ ألهنا األصل، وعىل هذا فإن 
اإلجهاض بمعنى إسقاط احلمل بعد بلوغ سن أربعة أشهر رمحية حرام وغري جائز 
رشعا إال للرضورة كاملثال السابق، وكام إذا تعرست الوالدة أيضا وكانت املحافظة 

عىل حياة األم داعية لتقطيع اجلنني قبل خروجه فإن ذلك جائز.

ج7: إن قدر اهلل غيب غري معروف لكن جتربة اإلنسان ترشده إىل أن فعل 
أمر يرتتب عليه حدوث أمر آخر ما حتقق فعال فذلك أمره مرتوك إىل اهلل وحده 
الذي يرتب املسببات عىل أسباهبا العادية، ويدل هلذا قول رسول اهلل صلوات اهلل 
عليه يف حديث أيب سعيد اخلدري املروي يف الصحيحني يف شأن العزل: »إن اهلل لو 

أراد أن خيلق شيئا مل يستطع أحد أن يرصفه«.

J
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�ك�ح���ل ع ا
ح��ك�م �م��ب

املبـــــادئ
1- جيوز لكل من الزوجني برضاء اآلخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول املاء 
إىل الرح�م منعا للتوالد، وجيوز عىل رأي متأخري فقهاء احلنفية لكل منهام أن يتخذ 
من الوس�ائل ما يمنع وصول املاء إىل الرحم بدون رضاء اآلخر إذا كان له عذر من 

األعذار.
2- ظاهر كالم فقهاء احلنفية ترجيح القول بعدم منع احلمل بإسقاط املاء من الرحم 
بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح إال لعذر، أما بعد نفخ الروح يف احلمل فال يباح 

إسقاطه.

الســـــؤال
سأل سائل قال: ما قول فضيلتكم فيام يأيت:

رجل متزوج رزق بولد واحد وخيشى إن هو رزق أوالدا كثريين أن يقع 
يف حرج من عدم قدرة عىل تربية األوالد والعناية هبم، أو أن تسوء صحته فتضعف 
أعصابه عن حتمل واجباهتم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما حتمل 
وتضع دون أن يميض بني احلمل واحلمل فرتة تسرتيح فيها وتسرتد قوهتا. فهل له أو 
لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشري هبا األطباء ليتجنب كثرة النسل؟ بحيث 

تطول الفرتة بني احلمل واحلمل فتسرتيح األم وال يرهق الوالد.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن الذي يؤخذ من نصوص فقهاء احلنفية: 
السؤال كإنزال  املبني يف  الوجه  ملنع احلمل عىل  الوسائل  تتخذ بعض  أن  أنه جيوز 

* فتوى رقم: 81 سجل: 43 بتاريخ: 25/ 1/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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املاء خارج حمل املرأة، أو وضع املرأة شيئا يسد فم رمحها ليمنع وصول ماء الرجل 
إليه. وأصل املذهب أنه ال جيوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إال بإذن زوجته، كام 
ال جيوز للمرأة أن تسد فم رمحها إال بإذن الزوج، ولكن املتأخرين أجازوا للرجل 
أن ينزل خارج حمل املرأة بدون إذهنا إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان. قال 
من  والظاهر  انتهى.  إلذهنا«.  مسقطا  األعذار  من  مثله  »فليعترب  الفتح:  صاحب 
الولد  السوء من  مثل خوف  أن  األعذار مسقطا إلذهنا«  مثله من  »فليعترب  عبارة: 
بفساد الزمان ما كان مثل ذلك من األعذار؛ كأن يكون الرجل يف سفر بعيد وخياف 
عىل الولد، وقياسا عىل ما قالوه قال بعض املتأخرين: إنه جيوز للمرأة أن تسد فم 
رمحها بدون إذن الزوج إذا كان هلا عذر يف ذلك. ومجلة القول يف هذا: أنه جيوز لكل 
الرحم  إىل  املاء  يمنع وصول  ما  الوسائل  من  يتخذ  أن  اآلخر  برضا  الزوجني  من 
الزوجني أن يتخذ  للتوالد، وجيوز عىل رأي متأخري فقهاء احلنفية لكل من  منعا 
من الوسائل ما يمنع وصول املاء إىل الرحم بدون رضا اآلخر إذا كان له عذر من 
األعذار التي قدمناها أو مثلها. بقي الكالم يف أنه هل جيوز منع احلمل بإسقاط املاء 
من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح يف احلمل؟ اختلف فقهاء احلنفية يف 
ذلك، وظاهر كالمهم ترجيح القول بعدم جوازه إال بعذر؛ كأن ينقطع لبن املرأة 
بعد ظهور احلمل وله ولد وليس ألبيه ما يستأجر به الظئر وخياف هالك الولد، أما 
يباح إسقاطه. وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال  بعد نفخ الروح يف احلمل فال 

حيث كان احلال كام ذكر به. هذا ما ظهر لنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�عىت ب ��صث
�ب���وع

املبـــــادئ
1- بل�وغ اجلارية رشعا باالحت�الم أو احليض أو احلبل، وإال فببلوغها مخس عرشة 

سنة هجرية.
2- إذا بل�غ الول�د مخ�س عرشة س�نة كان بالغا رشعا، ف�إن كان مصلح�ا ملاله كان 
رش�يدا كامل األهلية، غري أن قانون املحاكم احلسبية جيعل بلوغ سن الرشد إحدى 

وعرشين سنة ميالدية.
الســـــؤال

سئل: نرجو إفتاءنا عام إذا كان سن الرشد الرشعي لألنثى حيسب بالتاريخ 
اهلاليل، أم بالتاريخ اإلفرنجي، وما هي املدة لبلوغ سن الرشد؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن بلوغ اجلارية رشعا باالحتالم واحليض أو 
احلبل، فإن مل توجد إمارة من هذه اإلمارات فيكون بلوغها الرشعي بأن يتم هلا مخس 
عرشة سنة عىل ما هو املفتى به، وحتتسب السنون باألهلة ملا قاله بعض العلامء يف غري 
هذا املوضع من أن أهل الرشع إنام يتعارفون األشهر والسنني باألهلة، فإذا أطلقوا 
السنة ترصف إىل ذلك ما مل يرصحوا بخالفه، ومل نجد هلم ترصحيا بخالفه هنا، هذا 
وعند فقهاء احلنفية أنه إذا كان الولد -ذكرا كان أم أنثى- قد بلغ البلوغ الرشعي وكان 
مصلحا ملاله حسن الترصف فيه كان رشيدا كامل األهلية بدون تقيد بسن خمصوصة، 
فيسلم إليه ماله، ويملك من الترصفات ما يملكه غريه من كاميل األهلية، ولكن املادة 
التاسعة والعرشين من قانون املجالس احلسبية نصت عىل أن انتهاء الوصاية أو الوالية 

عن القارص ببلوغ إحدى وعرشين سنة ميالدية. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 476 سجل: 51 بتاريخ: 17/ 8/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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و�ب م��ر�م � �ب�د
�ب�ث

أ
�م�هت ال� ��ت�ا ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- حي�رم رشعا ترك األنثى بدون وجود أحد من املحارم معها حفاظا عىل العرض 

والدين وصونا من العبث واإلغراء والفتنة.

الســـــؤال
سأل األستاذ ع. م. قال: أريد السفر إىل بلد بعيد؛ ألمر يتعلق بوظيفتي، وقد 
أغيب فيه أكثر من شهر، ويل بنت بكر بالغ سنها 18 سنة وتسكن معي باملنزل، وأنا 
مضطر لرتكها وحدها؛ ألهنا طالبة بإحدى املدارس ويقوم بمساعدهتا يف دروسها 
بعض املدرسني الفضالء، وإن مل يكونوا من أقربائها، وال أريد السفر قبل أن تطمئن 
نفيس، فإذا أخذت ابنتي معي فاتتها الفائدة، وإذا تركتها فإين أخاف حديث الناس، 
أم  بفائديت،  أأضحي  الرأي؟  فام  حمارمها.  من  أحد  به  أقيم  الذي  البلد  يف  وليس 

أضحي بفائدة ابنتي؟ أرجو اإلجابة طبقا لواسع علمكم بأحكام الرشع الرشيف.

اجلواب
أثناء  معها  حمارمها  من  أحد  وجود  بدون  وحدها  البالغة  ابنتك  ترك  إن 
سفرك البعيد ذريعة قريبة إىل رش مستطري ومفسدة عظمى، وخاصة يف هذا الزمن 
ومناف ملا أوجبه الشارع من املحافظة عىل العرض بام يصونه من العبث واإلغراء 
للدراسة  بقائها  مصلحة  من  أعظم  ومفسدته  كذلك  تركها  رشعا  فيحرم  بالفتنة، 
وحدها هذه املدة، فإذا حتتم سفرك للبلد البعيد ومل يتيرس وجود الرحم املحرم كام 

ذكرت فاستصحبها معك حمافظة عىل العرض والدين. واهلل يتوىل هداك.

* فتوى رقم: 632 سجل: 59 بتاريخ: 9/ 10/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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� �����وا � و�ل��مب��س ا ا ح�د �ت ال�أ �م�د

املبـــــادئ
1- لبس الس�واد ال جي�وز إال يف مدة اإلحداد وهي أربعة أش�هر وعرش عىل الزوج 
املت�وىف، وثالث�ة أيام عىل من م�ات من األقارب ونحوهم، وحي�رم اإلحداد فيام زاد 

عىل ذلك.
2- اإلح�داد يك�ون برتك الزين�ة والطيب ونح�وه، وال يكون بلطم اخلدود وش�ق 

اجليوب وحلق الشعر والنوح والندب وغري ذلك مما هو حمرم رشعا.

الســـــؤال
إلينا استفتاء من سيدة تويف أخوها إىل رمحة اهلل تعاىل ولدى سيدات  رفع 
أرسته مالبس كثرية يردن صبغها بالسواد ليلبسنها يف احلداد كام هي عادة املرصيات 

يف أحزاهنن.

اجلواب
ي مصيبة املوت بالصرب  واجلواب أن الواجب عىل كل مسلم ومسلمة َتَلقِّ
الزوج  أربعة أشهر وعرش عىل  احلداد  تعاىل، وأن مدة  اهلل  بقضاء  اجلميل والرضا 
املتوىف، وثالثة أيام عىل من مات من األقارب ونحوهم، فيجب عىل الزوجة أن حتد 
عىل زوجها أربعة أشهر وعرشا فقط، ويباح للمرأة أن حتد عىل أقربائها ونحوهم 
ثالثة أيام فقط، وحيرم اإلحداد فيام زاد عىل ذلك؛ لقوله عليه الصالة والسالم: »ال 
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالثة أيام إال عىل زوجها، فإهنا حتد 

أربعة أشهر وعرشا«.

* فتوى رقم: 52 سجل: 60 بتاريخ: 23/ 12/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف .
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اخلدود  بلطم  يكون  وال  ونحوه،  والطيب  الزينة  برتك  يكون  واإلحداد 
أما  رشعا،  حمرم  هو  مما  ذلك  وغري  والندب  والنوح  الشعر  وحلق  اجليوب  وشق 
واهلل  املرشوعة.  اإلحداد  مدة  يف  إال  يباح  فال  احلداد  بقصد  السوداء  الثياب  لبس 

تعاىل أعلم.

J
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�ب �ا ىت ر�م���صب
��طر ��ب �����م��س �م����ب ر�ب �ب�ا

������ب ىت ا
���ع�لا�ب ��ب ا

املبـــــادئ
1- مس املهبل وغسله باملاء أو الدواء مفطر، والواجب القضاء هلذا السبب يف أيام 

أخر.

الســـــؤال
سأل م. ع. قال: 

تضطر زوجتي إىل الذهاب بصحبتي إىل طبيب أخصائي يف أمراض النساء 
والوالدة؛ ملالزمة عالجها الذي مىض منذ البدء فيه حوايل شهر، وهذا العالج يقتيض 
عمل مس مهبيل بعقار نرتات الفضة كل ثالثة أيام، وكذلك يقتيض العالج عمل 
مواعيد  ألن  ونظرا  بنفسها؛  زوجتي  جتريه  الغسيل  وهذا  صباح  كل  مهبيل  غسيل 
عيادة هذا الطبيب تنتهي كل يوم قبل موعد مدفع اإلفطار؛ ألنه طبيب مسلم فإهنا 

تضطر للذهاب إىل عيادته صباح يوم موعد عمل املس.

التفضل باإلفتاء فيام إذا كان املس والغسيل املهبيل  فالرجاء من فضيلتكم 
من شأهنام أن يفطرا الصائم يف رمضان، وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز اإلفطار يف 

رمضان بمثل هذا السبب مع رضورة متابعة العالج؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أنه بناء عىل ما أخربنا به األطباء األخصائيون 
من أن املهبل هو القناة التي تبتدئ بالفتحة املعروفة وتنتهي بفم الرحم، وأن السائل 

* فتوى رقم: 58 سجل: 61 بتاريخ: 20/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أن  املستفتى عنها  الداخل يكون احلكم يف احلادثة  القناة يصل إىل  الذي يمر هبذه 
ما  قضاء  الواجب  وأن  مفطر،  الدواء  أو  باملاء  وغسله  الفضة  بنرتات  املهبل  مس 

أفطرته السيدة املذكورة هبذا السبب يف أيام أخر. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ث �ب�ا �ب ال�أ ��ت�ا ��ب

املبـــــادئ
1- ختان البنات من شعار اإلسالم وردت به السنة النبوية .

2- اتفق�ت كلمة فقهاء املس�لمني وأئمتهم عىل مرشوعية خت�ان اإلناث، ملا فيه من 
تلطيف امليل اجلنيس يف املرأة، واالجتاه به إىل االعتدال املحمود .

3- النظري�ات الطبي�ة يف األمراض وطرق عالجها ليس�ت مس�تقرة وال ثابتة، فال 
يصح االستناد إليها يف استنكار اخلتان الذي رأى فيه الشارع احلكيم حكمته .

4- م�ا أث�ري حول مضار ختان البنات آراء فردية ال تس�تند إىل أس�اس علمي متفق 
عليه، ومل تصبح نظرية علمية مقررة.

الســـــؤال
يف  الدكتور  جملة  نرشته  فيام  الرشيعة  حكم  بيان  اإلسالم  لواء  جملة  طلبت 
عددها األخري بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق يف موضوع ختان البنات لطائفة من 

األطباء.

اجلواب
إنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان األنثى من شعائر اإلسالم 
وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء املسلمني وأئمتهم عىل مرشوعيته ومع 
لرتجح  بسنيته؛  القول  الفتوى  يف  نختار  فإننا  سنة،  أو  واجبا  كونه  يف  اختالفهم 
سنده، ووضوح وجهته واحلكمة يف مرشوعيته ما فيه من تلطيف امليل اجلنيس يف 
املرأة واالجتاه به إىل االعتدال املحمود انتهى. وملزيد البيان وحتقيقا للغرض الكريم 

* فتوى رقم: 386 سجل: 65 بتاريخ: 23/ 6/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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الذي ترمي إليه جملة لواء اإلسالم نضيف إىل الفتوى ما يأيت: ورد عن رسول اهلل 
عليه  قوله  منها  األنثى  ختان  مرشوعية  عىل  جمموعها  يف  تدل  كثرية  أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص 
السالم: »مخس من الفطرة« وعد منها اخلتان وهو عام للذكر واألنثى. ومنها قوله 
عليه السالم: »من أسلم فليختتن«، وما رواه أبو هريرة É أنه عليه السالم قال: 
تبالغن-« وحديث  تنهكن -أي ال  »يا نساء األنصار اختفضن -أي اختتن- وال 
»اخلتان سنة يف الرجال ومكرمة يف النساء« ومن هذا يتبني مرشوعية ختان األنثى، 
وأنه من حماسن الفطرة، وله أثر حممود يف السري هبا إىل االعتدال، أما آراء األطباء 
مما نرش يف جملة الدكتور وغريها عن مضار ختان األنثى، فإهنا آراء فردية ال تستند 
بأنه  نظرية علمية مقررة وهم معرتفون  إىل أساس علمي متفق عليها، ومل تصبح 
لآلن مل حيصل اختبار للنساء املختتنات، وأن نسبة اإلصابة بالرسطان يف املختتنني 
من الرجال أقل منها يف غري املختتنني، وبعض هؤالء األطباء يرمي برصاحة إىل أن 
يعهد بعملية ختان األنثى إىل األطباء دون اخلاتنات اجلاهالت حتى تكون العملية 
وطرق  األمراض  يف  الطبية  النظريات  أن  عىل  الصحية  العواقب  مأمونة  سليمة 
عالجها ليست مستقرة وال ثابتة بل تتغري مع الزمن واستمرار البحث، فال يصح 
االستناد إليها يف استنكار اخلتان الذي رأى فيه الشارع احلكيم اخلبري العليم حكمة 
وتقويام للفطرة اإلنسانية، وقد علمتنا التجارب أن احلوادث عىل طول الزمن تظهر 
لنا ما قد خيفى علينا من حكمة الشارع فيام رشعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من 

سنن، واهلل يوفقنا مجيعا إىل سبل الرشاد.

J
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�ت �ب�ا �ا
�ب��ت�حب �ت �ل�لا

أ
�����مرا ب ا

و�س
��ب

املبـــــادئ
1- رفع اإلسالم من شأن املرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب 

العلم واملعرفة .
2- ال جي�وز للم�رأة خوض غ�امر االنتخابات محاي�ة ألنوثتها الطاه�رة من العبث 

والعدوان، والبعد من مظاهر الريب وبواعث االفتتان.

الســـــؤال
النواب  انتخاب املرأة لعضوية جملس  إلينا أسئلة عديدة عن حكم  وردت 
أو الشيوخ يف الرشيعة اإلسالمية، إذ قامت ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة 
بتعديل قانون االنتخاب الذي حرمت نصوصه انتخاهبن، بحيث يكون هلن احلق 

يف االنتخاب، فأجبنا بعد محد اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

اجلواب
عني اإلسالم أتم عناية بإعداد املرأة الصاحلة للمسامهة مع الرجل يف بناء 
اخلصائص  حدود  ويف  القويم،  واخللق  والفضيلة  الدين  من  أساس  عىل  املجتمع 
الطبيعية لكل من اجلنسني، فرفع شأهنا وكون شخصيتها وفرض حريتها وفرض 
هلا  ما هتيؤوها  احلياة  ناط هبا من شؤون  ثم  العلم واملعرفة،  عليها كالرجل طلب 
ا مربية  طبيعة األنوثة وما حتسنه حتى إذا هنضت بأعبائها كانت زوجة صاحلة وأمًّ
بناء األرسة واملجتمع، وكان من رعاية  وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية يف 
اإلسالم هلا حق الرعاية أن حاط عزهتا وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه احلكيمة 

* فتوى رقم: 185 سجل: 67 بتاريخ: 4/ 5/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ومحى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان وباعد بينها وبني مظان الريب وبواعث 
االفتتان، فحرم عىل الرجل األجنبي اخللوة هبا، والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها 
أن تبدي زينتها إال ما ظهر منها وأن ختالط الرجال يف جمامعهم وأن تتشبه هبم فيام هو 
من خاص شؤوهنم، وأعفاها من وجوب صالة اجلمعة والعيدين، مع ما عرف عن 
الشارع من شديد احلرص عىل اجتامع املسلمني وتواصلهم، وأعفاها يف احلج من 
التجرد لإلحرام، ومنعها اإلسالم من األذان العام وإمامة الرجال للصالة واإلمامة 
ببطالن  حكم  بل  يوليها،  من  وأثم  الناس،  بني  القضاء  ووالية  للمسلمني  العامة 
وقيادة  احلروب  والية  عن  املرأة  ومنع  األئمة.  مجهور  إليه  ذهب  ما  عىل  قضائها 
اجليوش، ومل يبح هلا من معونة اجليش إال ما يتفق وحرمة أنوثتها، كل ذلك خلريها 
وصوهنا وسد ذرائع الفتنة منها واالفتتان هبا؛ حذرا من أن حييق باملجتمع ما يفيض 
وبام  ودوافع  البرشية من سلطان  للطبائع  بام  أعلم  واهلل  بنائه،  واهنيار  انحالله  إىل 
للنفوس من ميول ونوازع، والناس يعلمون واحلوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر 
احليطة للمرأة أن أمر اهلل تعاىل نساء نبيه ملسو هيلع هللا ىلص باحلجاب وهن أمهات املؤمنني حرمة 
واحرتاما. وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل متس يده -وهو املعصوم- أيدي النساء الاليت بايعنه. وأن 
املرأة مل تول والية من الواليات اإلسالمية يف عهده، وال يف عهد اخللفاء الراشدين، 
وال يف عهود من بعدهم من امللوك واألمراء، وال حرضت جمالس تشاوره ملسو هيلع هللا ىلص مع 
حتصينها  ومبلغ  اإلسالم  يف  املرأة  شأن  ذلك  واألنصار.  املهاجرين  من  أصحابه 
بالوسائل الواقية. فهل تريد املرأة اآلن أن خترتق آخر األسوار وتقتحم عىل الرجال 
واحلفالت،  واللجان  واجللسات  والدعاية  االنتخاب  يف  فتزاحم  الربملان،  قاعة 
والرتدد عىل الوزارات، والسفر إىل املؤمترات واجلذب والدفع وما إىل ذلك مما هو 
أكرب إثام وأعظم خطرا من والية القضاء بني خصمني وقد حرمت عليها، واتفق 
أئمة املسلمني عىل تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفاهلا وبيتها وديعة يف يد من 
ال يرحم! إن ذلك ال يرضاه أحد وال يقره اإلسالم، بل وال األكثرية الساحقة من 
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الضمري  خمالفة  إىل  غضبتها  من  اخلوف  أو  املرأة  متلق  يدفعه  من  إال  اللهم  النساء 
والدين وجماراة األهواء وال حسبان يف ميزان احلق هلؤالء. عىل املسلمني عامة أن 
يتعرفوا حكم اإلسالم فيام يعتزمون اإلقدام عليه من عمل فهو مقطع احلق وفصل 
اخلطاب، وال خفاء يف أن دخول املرأة يف معمعة االنتخابات والنيابة غري جائز ملا 
بيناه. وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن املرأة 
من النواحي الدينية واألخالقية واالجتامعية والعلمية الصحيحة يف حدود طبيعة 
والنيابة  االنتخاب  أن حيرصن عىل خوض غامر  قبل  والتعاليم اإلسالمية  األنوثة 
بأهداب  عامة  النساء  متسك  وجوب  إىل  للدعوة  مدوية  صيحة  منهن  نسمع  وأن 
الدين والفضيلة يف األزياء واملظاهر واالجتامعات النسائية وغري ذلك مما هو كامل 
ومجال للمرأة املهذبة الفاضلة، وهلن منا مجيعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم 

اإلجالل ذلك خري هلن واهلل يوفقهن ملا فيه اخلري والصالح.

J
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رور�ت
�ب �ل������صب �ب �ك�ح���ل �ب�لا اأ ع ا

ح��ك�م �م��ب

املبـــــادئ
1- تقرير األطباء عن حالة الزوجة املريضة بصاممات القلب أهنا لو محلت ستموت 
يبيح هلا اختاذ بعض الوس�ائل ملنع محلها، مادام خيش�ى منه ع�ىل حياهتا، وذلك دون 

إذن من الزوج.
الســـــؤال

بصاممات  مرضت  تزوجت  أن  بعد  إهنا  قالت:  ج.  ع.  أ.  إحسان  سألت 
بعدها  األطباء  وقرر   ،1956  /7  /28 بتاريخ  جراحية  عملية  هلا  وعمل  القلب 
عدم جواز محلها، ثم محلت ومرضت ودخلت املستشفى حيث عملت هلا عملية 
إجهاض إنقاذا هلا، وقرر األطباء أهنا لو محلت مرة أخرى ستموت. وطلبت بيان 

احلكم الرشعي يف حالتها.
اجلواب

إن الذي يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه جيوز بدون إذن أحد الزوجني أن 
الرشعية  األعذار  من  هناك عذر  كان  إذا  احلمل  ملنع  الوسائل  بعض  اآلخر  يتخذ 
املبيحة الختاذ مثل هذه الوسائل مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من احلمل خيشى 
منه عىل حياهتا كحالة السائلة مثال، فإذا كان احلال كام جاء بالسؤال جاز للسائلة 
رشعا أن تتخذ من الوسائل املعروفة ما يمنع احلمل إنقاذا حلياهتا دون أن يتوقف 
ذلك عىل إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك باخليار إن شاء أبقاها عىل عصمته بحالتها 

التي هي عليها. وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 148 سجل: 83 بتاريخ: 20/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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���ا ��ب��ت ع �م��ك�ا
�ت ور����ب

أ
�����مرا ر��ب ا �م ع��لى ��صث ��س�لا ��ر�س ال�أ

املبـــــادئ
م الرشيع�ة اإلس�المية اخللوة ب�ني املرأة وأجنب�ي عنها، أو إظه�ار مفاتنها  1 - حت�رِّ

وحماسنها أمامه.
2 - ع�ىل امل�رأة أن تغض برصها وتكف عن النظر إىل ما حيرم النظر إليه، وأن حتفظ 

فرجها عام ال حيل هلا من الزنا وتوابعه.
3 - ال جيوز للمرأة إبداء مواضع الزينة اخلفية منها لكل أحد إال ما استثني يف اآلية 

الكريمة.
4 - الدخ�ول عىل امل�رأة املتزوجة منزل الزوجية أثناء غي�اب زوجها عنه غري جائز 

رشعا، إال إذا كان معه حمرم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 441 سنة 1960 املتضمن أن زوجة مسلمة 
عىل عصمة زوجها املسلم تقابلت مع رجل أجنبي عنها ال قرابة له هبا إطالقا، وليس 
اخلؤولة،  أو  العمومة  جهة  من  قريباهتا  إحدى  متزوج  إنه  ويقال:  هلا،  حمرم  برحم 
غيبة  يف  اخلاص  مسكنها  يف  استضافته  وأرادت  أخرى،  ببلدة  يقيم  الرجل  وهذا 
املسكن رجل  به وحده وليس يف  مأدبة غداء خاصة  إذنه، وإعداد  زوجها وبدون 
إطالقا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته 
االجتامع  املسكن يف  معها يف  املقيمة  معه هي ووالدهتا  إىل مسكنها وأن تشرتك  هلا 
منه،  إذن  الغداء معه، وذلك كله يف غيبة زوجها وبدون  وتناول طعام  املائدة  عىل 

* فتوى رقم: 460 سجل: 88 بتاريخ: 5/ 4/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 158 -

وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف عىل املائدة وهي غري حمجبة وهو أجنبي ليس رمحا 
حمرما هلا كام تقدم.

وطلب السيد السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان يباح للزوجة املذكورة 
هذا العمل أو ال يباح.

اجلواب
إن الرشيعة اإلسالمية اهتمت برشف املرأة املسلمة أيام اهتامم، وحرصت 
كل احلرص عىل املحافظة عىل عرضها ورفع كياهنا عن املهانة واالبتذال وتعرضها 
عليها  فحرمت  السوء،  وقالة  للفتنة  دفعا  وذلك  كرامتها  وهيدم  سمعتها  يشني  ملا 
كام  هلا،  حمرم  معهام  يوجد  مل  دام  ما  به  واالختالط  هلا  حمرم  غري  بأجنبي  االختالء 
حرمت عليها أن تبدي له زينتها وأن تظهر مفاتنها وحماسنها أمامه؛ ألنه ال جيتمع 
والنظر سهم مسموم من  تزنيان،  فالعينان  ثالثهام،  الشيطان  إال كان  وامرأة  رجل 
ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  }َوقُل  سهام إبليس، قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: 
بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن 

َ
أ

ۡو َءابَآءِ 
َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
ۖ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ ٰ ُجُيوبِِهنَّ ِبُُمرِهِنَّ َعَ

بَِنٓ  ۡو 
َ
أ إِۡخَوٰنِِهنَّ  بَِنٓ  ۡو 

َ
أ إِۡخَوٰنِِهنَّ  ۡو 

َ
أ ُبُعوَلِِهنَّ  ۡبَنآءِ 

َ
أ ۡو 

َ
أ ۡبَنآئِِهنَّ 

َ
أ ۡو 

َ
أ ُبُعوَلِِهنَّ 

ۡرَبةِ ِمَن  ْوِل ٱۡلِ
ُ
ٰبِعِنَي َغۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
أ

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

َ
ٱلرَِّجاِل أ

لََعلَُّكۡم  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  يَُّه 
َ
أ َجِيًعا   ِ إَِل ٱللَّ َوتُوُبٓواْ   ۚ زِينَتِِهنَّ ِمن  ُيۡفِنَي  َما  ِلُۡعلََم 

ۚ فََل َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع  َقۡيُتَّ ُتۡفلُِحوَن{ ]النور: 31[، وقال تعاىل: }إِِن ٱتَّ
ۡعُروٗفا{ ]األحزاب: 32[. وقال تعاىل: }ِإَوَذا  ِي ِف قَۡلبِهِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗل مَّ ٱلَّ
لُِقلُوبُِكۡم  ۡطَهُر 

َ
أ َذٰلُِكۡم  ِحَجاٖبۚ  َوَرآءِ  ِمن  فَۡس َٔلُوُهنَّ  َمَتٰٗعا  ۡلُُموُهنَّ 

َ
َسأ

ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك 
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ { ]األحزاب: 53[، وقال تعاىل: }َيٰٓ َوقُلُوبِِهنَّ
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فََل  ُيۡعَرۡفَن  ن 
َ
أ ۡدَنٰٓ 

َ
أ َذٰلَِك   ۚ َجَلٰبِيبِِهنَّ ِمن  َعلَۡيِهنَّ  يُۡدننَِي  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َونَِسآءِ 

]األحزاب: 59[. وجاء يف صحيح مسلم »أن  ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما{  َوَكَن ٱللَّ يُۡؤَذۡيَنۗ 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إياكم والدخول عىل النساء! فقال رجل من األنصار: يا رسول 
اهلل أفرأيت احلمو؟ قال: احلمو املوت« واحلمو هو أحد أقارب الزوج أو أقارب 
الزوجة من غري املحارم، وروى مسلم أيضا »أن نفرا دخلوا عىل أسامء بنت عميس، 
فدخل أبو بكر الصديق وهي حتته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: مل أر إال خريا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن اهلل قد برأها من ذلك، ثم قام 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املنرب فقال: ال يدخلن رجل بعد يومي هذا عىل مغيبة إال ومعه 
رجل أو اثنان« واملغيبة هي التي غاب زوجها عن املنزل، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
خطبته يوم حجة الوداع: »أال واستوصوا بالنساء خريا، فإنام هن عوار عندكم ليس 
متلكون منهن شيئا غري ذلك إال أن يأتني بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن يف 
تبغوا عليهن سبيال، أال  املضاجع، وارضبوهن رضبا غري مربح، فإن أطعنكم فال 
يوطئن  ال  أن  عليهن  فحقكم  حقا،  عليكم  ولنسائكم  حقا،  نسائكم  عىل  لكم  إن 
فراشكم من تكرهون، وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون، وحقهن عليكم أن حتسنوا 
إليهن يف كسوهتن وطعامهن«، هذا وحديث اإلفك الذي اهتمت فيه السيدة عائشة 
عن  وتأخرمها  هلا  رحم  ذي  غري  برجل  انفرادها  بمجرد  عنها-  تعاىل  اهلل  -ريض 
القافلة ليس ببعيد عن األذهان، وزوجها خري البرشية حرضة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص مل ير 
نفي التهمة عنها التي شاعت يف جزيرة العرب حتى إنه مل يذكر اسمها عىل لسانه 
بكر  أيب  أبيها  بيت  يسأل عنها وهي مريضة يف  املحنة، وكان حني  طول مدة هذه 
الصديق يقول: »كيف حال تيكم؟« حتى أنزل اهلل الوحي برباءهتا، فاملحافظة عىل 
عفاف املرأة املسلمة وعرضها ورشفها من األمور التي حرصت الرشيعة اإلسالمية 
هذا  يف  وغريها  املذكورة  النصوص  من  واضحا  يتجىل  الذي  األمر  صيانتها  عىل 
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الباب كثري، ومن هذا كله يتبني أن السيدة املسؤول عن أمرها خمطئة كل اخلطأ يف 
ترصفها املذكور، وال يباح هلا هذا العمل رشعا، ولزوجها احلق يف أن يمنعها من 

هذا الترصف. ومنه يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ب
�س ���ا ���ب ح��ك�م ال�أ

املبـــــادئ
1 - اتف�ق فقه�اء املس�لمني عىل أنه ال جيوز إس�قاط احلمل بعد أن تنف�خ فيه الروح 

وتدب فيه احلياة.
2 - يعترب اإلس�قاط يف هذه احلالة جناية عىل حي، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويا 

وأخرويا.
3 - إذا كان يف بق�اء احلم�ل إىل وق�ت الوضع خط�ر عىل حي�اة األم بتقرير األطباء 
املختصني ذوي الكفاية واألمانة، فإنه يباح إس�قاطه، بل جيب إذا تعني ذلك إلنقاذ 

حياة األم.
4 - اختلف الفقهاء يف حكم إس�قاط احلمل قبل نفخ الروح، وظاهر أقوال احلنفية 

ترجيح القول بعدم جواز اإلسقاط إال لعذر.

الســـــؤال
طلبت جريدة الشباب العريب باالحتاد االشرتاكي العريب بكتاهبا رقم 2150 
املؤرخ 1/ 8/ 1968 املقيد برقم 552/ 1968 واملتضمن أهنا تلقت رسالة من 

املبعوث نرص اهلل إيامين بأملانيا الغربية يستفرس فيها عن اإلجهاض يف نظر األديان.

اجلواب
بعد  احلمل  إسقاط  جيوز  ال  أنه  عىل  اتفقوا  املسلمني  الفقهاء  بأن  نفيد 
من  يوما  مائة وعرشين  بعد  الكاملة  العادية  احلياة  فيه  الروح وتدب  فيه  تنفخ  أن 
تاريخ حصول احلمل كام قالوا، ويعترب إسقاط احلمل يف هذه احلالة جناية عىل حي 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /8  /26 بتاريخ:   105 سجل:   43 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة الدنيوية واألخروية، غري أنه إذا كان يف بقاء هذا 
احلمل واستمراره إىل وقت الوضع خطر عىل حياة األم بتقرير األطباء املختصني 
ذوي الكفاية واألمانة فإنه يباح إسقاطه بل جيب ذلك إذا تعني طريقا لإلنقاذ من 
اخلطر أي إلنقاذ حياة أمه من اخلطر، أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء 
يف حكم إسقاطه، وظاهر أقوال فقهاء احلنفية ترجيح القول بعدم جواز اإلسقاط 
إال لعذر كأن ينقطع لبن املرأة بعد ظهور احلمل وهلا ولد رضيع وال يقدر أبوه عىل 
استئجار مرضعة ترضعه وخياف أن يموت الولد فيجوز يف هذه احلالة ويف أمثاهلا 
إسقاط احلمل، ويقول اإلمام الغزايل يف هذا الصدد يف كتاب إحياء علوم الدين: إن 
إسقاط احلمل جناية عىل موجود حاصل وله مراتب، وأول مراتب الوجود أن تقع 
النطفة يف الرحم وخيتلط بامء املرأة وتستعد لقبول احلياة، وإفساد ذلك جناية، فإن 
صارت النطفة علقة كانت اجلناية أفحش، وإن نفخت فيه الروح واستوت اخللقة 
بعد االنفصال حيا. ومما ذكر يعلم  التفاحش يف اجلناية  ازدادت تفاحشا، وينتهي 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء ����ا �ت و�هىت �ب����ب
أ
�����مرا ح��ك�م �ب���اع ا

املبـــــادئ
م رشعا. 1 - جمامعة الرجل امرأته وهي نفساء حمررَّ

2 - مجهور الفقهاء عىل أنه يستغفر اهلل وال يشء عليه من الصدقة أو غريها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 574 سنة 1971 املتضمن أن السائل كان 
يرقد باملستشفى إلجراء عملية جراحية يف خصيته، وملا خرج منها وذهب إىل منزله 
وكانت زوجته قد وضعت وملا تزل نفساء ومل يمض عىل وضعها أكثر من واحد 
وعرشين يوما، وتبعا لرغبته اجلاحمة فقد جامع امرأته وهي ما تزال يف مدة النفاس، 
الفعلة  هذه  إلتيانه  يؤنبه؛  ضمريه  وبدأ  املحرم  يف  وقع  أنه  وجد  أفاق  أن  وبعد  ثم 

الشنعاء. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
دم  ألن  دونه؛  وما  الفرج  يف  النفساء  امرأته  جيامع  أن  الرجل  عىل  حيرم 
نفساء  امرأته وهي  الرجل  فإذا جامع  النكاح يف مدته،  اعتزال  أذى جيب  النفاس 
أنه يستغفر اهلل وال يشء عليه  النفاس فإنه يكون آثام ومجهور الفقهاء عىل  يف مدة 
من الصدقة أو غريها، ومن ثم فعىل السائل أن يتوب إىل اهلل ويستغفره ويندم عىل 
ارتكابه هذا الفعل املحرم ثم ال يعود إىل فعله أبدا، واهلل غفور رحيم يقبل التوبة 

عن عباده ويعفو عن السيئات.

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

* فتوى رقم: 192 سجل: 108 بتاريخ: 5/ 7/ 1972 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.



- 164 -

�����م���ص��ب���ب �ت �ع��ب�د ا
أ
�����مرا �عر ا ��ت�ب ��سث

�ت���ص��ب

املبـــــادئ
1- ال بد للمرأة أن متس�ح شعرها باملاء يف الوضوء وإال كان وضوؤها غري صحيح 

رشعا.
2- جيب يف الطهارة من اجلنابة أو احليض أو النفاس وصول املاء إىل أصول الشعر 

وفروة الرأس.
3- ال جيوز للمرأة املسلمة أن تذهب إىل املصفف ليصفف هلا شعرها.

الســـــؤال
1977 املتضمن أن السائل له زوجة  اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 20/ 
موظفة، وشعرها من النوع األجعد؛ ولذلك فهي ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه 
عند مصفف الشعر مرة كل مخسة عرش يوما. ويطلب السائل بيان احلكم الرشعي 
يف الكيفية التي تتطهر هبا زوجته هذه ألداء الصالة؛ ألن املاء يفسد شعرها، ولذلك 

فهي ال تغسل شعرها إال عند تصفيفه أي كل أسبوعني.

اجلواب
املقرر يف فقه احلنفية أنه ال بد من مسح الشعر باملاء يف الوضوء، أما يف الطهارة 
من اجلنابة أو من احليض أو من النفاس فال بد أن يصل املاء إىل أصول الشعر وفروة 
موضوع  احلادثة  ويف  مضفرا،  الشعر  كان  إذا  الضفرية  نقض  يلزمها  وال  الرأس، 
السؤال نقول للسائل أوال: إنه ال جيوز رشعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إىل 
مصفف الشعر أصال؛ ألن شعر املرأة عورة ال جيوز كشفه وال نظر األجنبي إليه، 

* فتوى رقم: 46 سجل: 113 بتاريخ: 30/ 10/ 1977 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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أن تكشف  بامرأة مسلمة  يليق  الشعر، وال  أن يمسه ويصففه مصفف  فضال عن 
إثام  اقرتفت  فإن فعلت هذا فقد  شعرها، وال أن تذهب إىل املصفف ليصففه هلا، 
كبريا، وهذا إذا كان مصفف الشعر رجال، وال بد لزوجة السائل أن متسح شعرها 
باملاء يف الوضوء، وإال كان الوضوء غري صحيح رشعا، أما يف الطهارة من احليض 
والنفاس ومن اجلنابة فال بد من وصول املاء إىل أصول الشعر وفروة الرأس مهام 
ترتب عىل ذلك، وبغري هذا ال تتم الطهارة. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال 

كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 166 -

��ث�ت�هت ��ورا ���ع��تو�ب ا  �ب�����مب��ب ا
ب

�س ���ا ���ب ح��ك�م ال�أ

املبـــــادئ
1 - حيرم رشعا وجيرم قانونا إسقاط اجلنني دون عذر بعد نفخ الروح فيه.

2 - التعقيم ملنع اإلنجاب هنائيا حمرم رشعا.
3 - االلتجاء إىل منع احلمل للعيوب الوراثية جائز.

4 - يتعني إسقاط احلمل ولو نفخت فيه الروح يف حالة إنقاذ األم من خطر حمقق.

الســـــؤال
أ- هل جيوز رشعا إجهاض املرأة للعيوب الوراثية اخلطرية التي ال تتالءم 

مع احلياة العادية؟

ب- وهل جيوز اإلجهاض يف العيوب التي يمكن عالجها طبيا أو جراحيا؟

ج- توجد عيوب تورث من األب أو األم للذكور فقط أو لإلناث فقط. ما 
حكم الرشع اإلسالمي يف اإلجهاض يف هذه احلاالت؟

من  ثبت  به:  جاء  وقد   ،1980 سنة   241 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الدراسات الطبية أن هناك عيوبا وراثية بعضها عيوب خطرية ال تتالءم مع احلياة 
توجد  وكذلك  العادية،  احلياة  مع  تتالءم  أن  املمكن  من  اآلخر  والبعض  العادية، 
عيوب من املمكن عالجها سواء طبيا أو جراحيا، كام توجد عيوب ال يمكن عالجها 
حاليا. وقد أصبح من املمكن اآلن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة ال 
يتطرق إليها الشك قبل الوالدة وأثناء فرتة احلمل، وهذه العيوب تعالج يف اخلارج 

1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /12 * فتوى رقم: 70 سجل: 115 بتاريخ: 4/ 
عيل جاد احلق.
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باإلجهاض، كام توجد عيوب تورث من األب واألم للذكور فقط واإلناث فقط، 
فيها  السليم  واختيار  اجلنني  نوع  بمعرفة  اخلارج  يف  العيوب  هذه  تعالج  وكذلك 

وإجهاض اجلنني املعيب.

السؤال: ما هو حكم الرشع اإلسالمي يف اإلجهاض يف هذه احلاالت؟

اجلواب
الناقة  أجهضت  "جهض  مادة:  يف  العرب  لسان  يف  جاء  لغة:  اإلجهاض 
يستبن  مل  إذا  للولد جمهض  ويقال  متام،  لغري  ولدها  ألقت  إجهاضا وهي جمهضة: 
خلقه، وقيل اجلهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غري أن يعيش".

ويف القاموس: "اجلهيض واملجهض: الولد السقط أو ما تم خلقه ونفخ فيه 
الروح من غري أن يعيش".

ويف املصباح: "أجهضت الناقة واملرأة ولدها: أسقطته ناقص اخللق، فهي 
جهيض وجمهضة باهلاء وقد حتذف". وعبارة املصباح تشري إىل جواز استعامل كلمة 

إجهاض يف الناقة واملرأة عىل السواء.

اإلجهاض عند الفقهاء: جرت عبارة فقهاء املذاهب عدا الشافعية والشيعة 
اجلعفرية عىل استعامل كلمة إسقاط يف املعنى اللغوي لكلمة إجهاض، وهبذا يكون 
اإلسقاط عند الفقهاء الذين درجوا عىل استعامل هذا اللفظ معناه إلقاء املرأة جنينها 
قبل أن يستكمل مدة احلمل ميتا أو حيا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه 

بفعل منها كاستعامل دواء أو غريه أو بفعل من غريها.

2- حكم اإلجهاض دينا، وهل يأثم من يفعله؟ قال فقهاء مذهب اإلمام 
أيب حنيفة)1): يباح إسقاط احلمل ولو بال إذن الزوج قبل ميض أربعة أشهر، واملراد 

)1)  حاشية رد املحتار البن عابدين ج 2 ص 411، وفتح القدير للكامل بن اهلامم ج 2 ص 495.
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قبل نفخ الروح، وهذا ال يكون إال بعد هذه املدة، ويف باب الكراهة من اخلانية: 
"وال أقول باحلل إذ املحرم لو كرس بيض الصيد ضمنه؛ ألنه أصل الصيد، فلام كان 
مؤاخذا باجلزاء فال أقل من أن يلحق املرأة إثم هنا إذا أسقطت من غري عذر كأن 
املرضع وخياف  به  يستأجر  ما  الصبي  وليس أليب  احلمل،  بعد ظهور  لبنها  ينقطع 

هالكه)1).

وهل يباح اإلسقاط بعد احلبل؟ يباح ما مل يتخلق منه يشء، وقد قالوا يف 
غري موضع: وال يكون ذلك إال بعد مائة وعرشين يوما، وهذا يقتيض أهنم أرادوا 
بالتخلق نفخ الروح، ويف قول لبعض فقهاء املذهب إنه يكره وإن مل يتخلق؛ ألن 
املاء بعدما وقع يف الرحم مآله احلياة فيكون له حكم احلياة كام يف بيض صيد احلرم 
ونحوه. قال ابن وهبان: "إباحة اإلسقاط حممولة عىل حالة العذر أو أهنا ال تأثم إثم 

القتل".

ويف فقه مذهب اإلمام مالك)2):  ال جيوز إخراج املني املتكون يف الرحم ولو 
قبل األربعني يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إمجاعا. هذا هو املعتمد، وقيل: يكره 
إخراجه قبل األربعني، وهذا يفيد أن املراد يف القول األول بعدم اجلواز التحريم، 
كام يفيد النقل مجيعه أنه ليس عند املالكية قول بإباحة إخراج اجلنني قبل نفخ الروح 
فيه فبعده باألوىل. ونص ابن رشد عىل أن مالكا استحسن يف إسقاط اجلنني الكفارة 

ومل يوجبها لرتدده بني العمد واخلطأ، واستحسان الكفارة يرتبط بتحقيق اإلثم.

يف  التسبب  يف  املذهب  علامء  اختلف  الشافعي)3):  اإلمام  مذهب  فقه  ويف 
مائة وعرشين  الرمحي  كان عمره  ما  الروح وهو  فيه  تنفخ  مل  الذي  احلمل  إسقاط 
)1)  من األعذار املبيحة لإلجهاض شعور احلامل باهلزال والضعف عن حتمل أعباء احلمل ال سيام إذا كانت 
ممن يضعن بغري طريقه الطبيعي -الشق اجلانبي- املعروف اآلن بالعملية القيرصية، فهذا وأمثاله يعترب عذرا 

رشعيا مبيحا إلسقاط احلمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي رشعي.
)2)  حاشية الدسوقي عىل رشح الدردير ج 2 ص 266، وبداية املجتهد ج 2 ص 348.

املحتاج ج 6 ص 179،  الشربامليس عىل هناية  اإلقناع ج 4 ص 40، وحاشية  البيجرمي عىل  )3)  حاشية 
وكتاب أمهات األوالد يف هناية املحتاج ج 8 ص 416.
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املني  بأن  بينهام  الفرق  لوضوح  العزل؛  عليه  يشكل  وال  احلرمة  يتم  والذي  يوما، 
حال نزوله مل يتهيأ للحياة )بوجه بخالفه( بعد االستقرار يف الرحم وأخذه يف مبادئ 
قيل ال  األربعني عىل قولني:  قبل متام  النطفة  اختلف يف  أيضا:  التخلق، وعندهم 
يف  التسبب  وال  إفسادها  يباح  وال  حرمة  ال  وقيل  والوأد،  السقط  حكم  هلا  يثبت 
إخراجها بعد االستقرار، ويف تعليق لبعض الفقهاء: قال الكرابييس: سألت أبا بكر 
بن أيب سعيد الفرايت عن رجل سقى جاريته رشابا لتسقط ولدها، فقال: ما دامت 
نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء اهلل. ويف إحياء علوم الدين للغزايل يف التفرقة 
يبعد احلكم بعدم )حتريمه(، أما يف  الروح  بني اإلجهاض والعزل أن ما قبل نفخ 
حالة نفخ الروح فيام بعده إىل الوضع فال شك يف التحريم، وأما ما قبله فال يقال 
إنه خالف األوىل بل حيتمل للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيام قرب من زمن 

النفخ؛ ألنه جريمة.

النطفة قبل  إلقاء  يباح للمرأة  أنه  ويف فقه مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)1) 
أربعني يوما بدواء مباح، ويؤخذ من هذا أن اإلجهاض برشب الدواء املباح يف هذه 
الفرتة حكمه اإلباحة، ونقل ابن قدامة يف املغني أن من رضب بطن امرأة فألقت 
غرة  فعليها  جنينا  به  فألقت  دواء  احلامل  رشبت  وإذا  وغرة،  كفارة  فعليه  جنينا 
وكفارة، ومقتىض وجوب الكفارة أن املرأة آثمة فيام فعلت، ويؤخذ من النصوص 
فيه  ظهرت  الذي  للجنني  بالنسبة  إال  يكون  ال  الضامن  أن  قدامة  ابن  ساقها  التي 

الروح عىل الصحيح.

ويف فقه املذهب الظاهري)2): أن من رضب حامال فأسقطت جنينا فإن كان 
قبل أربعة األشهر وقبل متامها فال كفارة يف ذلك لكن الغرة واجبة فقط؛ ألن رسول 
اهلل حكم بذلك؛ ألنه مل يقتل أحدا لكنه أسقط جنينا فقط، وإذا مل يقتل أحدا فال 

)1)  الروض املربع يف باب العدد ص 447، واملغني البن قدامة ج 8 يف كتاب الديات.
)2)  املحىل البن حزم ج 11 ص 35: ص 40.
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كفارة يف ذلك، وال يقتل إال ذو الروح وهذا مل ينفخ فيه الروح بعد، ومقتىض ذلك 
حدوث اإلثم عىل مذهبهم يف اإلجهاض بعد متام أربعة األشهر؛ إذ أوجبوا الكفارة 

التي ال تكون إال مع حتقق اإلثم ومل يوجبوها يف اإلجهاض قبل ذلك.

والدم وال  كاملضغة  التخلق  فيه  يستبن  مل  فيام  الزيدية)1): ال يشء  فقه  ويف 
كفارة يف جنني؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قىض بالغرة ومل يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا مل 
يوصف باإليامن، وإذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة، ومقتضاه وجود اإلثم يف 

هذه اجلزئية.

ويف فقه الشيعة اإلمامية)2): أنه جتب الكفارة بقتل اجلنني حني تلجه الروح 
كاملولود، وقيل مطلقا سواء وجلت فيه الروح أم مل تلج فيه الروح.

ويف فقه اإلباضية)3): أنه ليس للحامل أن تعمل ما يرض بحملها من أكل 
أو رشب كبارد وحار ورفع ثقيل، فإن تعمدت مع علمها باحلمل لزمها الضامن 

واإلثم وإال فال إثم.

أن يف مسألة  إىل  املوضع  هذا  املذاهب يف  تلك  فقهاء  أقوال  من  ونخلص 
اإلجهاض قبل نفخ الروح يف اجلنني أربعة أقوال.

فقهاء  قول  وهو  عذر  وجود  عىل  توقف  غري  من  مطلقا  اإلباحة  األول: 
الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب اإلمام أيب حنيفة، وإن قيده فريق 
آخر منهم بأن اإلباحة مرشوطة )بوجود( عذر وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء 

الشافعية.

الثاين: اإلباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر وهو ما تفيده أقوال فقهاء 
مذهب اإلمام أيب حنيفة وفريق من فقهاء مذهب اإلمام الشافعي.

)1)  البحر الزخار ج 5 ص 260، 457.
)2)  الروضة البهية ج 2 ص 445.

)3)  رشح النيل ج 8 ص 119، 121.
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الثالث: الكراهة مطلقا وهو رأي بعض فقهاء مذهب اإلمام مالك.

يف  الظاهرية  مذهب  مع  واملتفق  املالكية  عند  املعتمد  وهو  احلرمة  الرابع: 
حتريم العزل.

أقوال)1)  تدل  رشعا:  اجلنائية  وعقوبته  الروح  نفخ  بعد  اإلجهاض  حكم 
-أي  فيه  الروح  نفخ  بعد  عذر  دون  اجلنني  إسقاط  أن  عىل  مجيعا  املذاهب  فقهاء 
بعد الشهر الرابع الرمحي- حمظور، وقد نصوا عىل أنه جتب فيه عقوبة جنائية، فإذا 
أسقطت املرأة جنينها وخرج منها ميتا بعد أن كانت الروح قد رست فيه، وجب 
إذا أسقطه غريها  )2) وكذلك احلكم  الغرة  الفقهاء اصطالح  أطلق عليه  ما  عليها 
وانفصل عنها ميتا ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة)3) أيضا، وبعض 
الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة، ومقتىض هذا أن هناك إثام وجريمة يف إسقاط اجلنني 
بعد نفخ الروح فيه وهذا حق؛ ألنه قتل إنسانا وجدت فيه الروح اإلنسانية فكان 
أما  الغرة.  بالتغريم وهو  اجلنائي  الكفارة، واجلزاء  باإلثم وفيه  الديني  اجلزاء  هذا 
إذا قامت رضورة حتتم اإلجهاض كام إذا كانت املرأة عرسة الوالدة ورأى األطباء 
املختصون أن بقاء احلمل يف بطنها ضارٌّ هبا، فعندئذ جيوز اإلجهاض بل جيب إذا 
ين،  كان يتوقف عليه حياة األم؛ عمال بقاعدة ارتكاب أخف الرضرين وأهون الرشرَّ
إذا دار األمر بني موت اجلنني وموت أمه كان بقاؤها أوىل؛ ألهنا  أنه  وال مراء يف 
)1)  يف الفقه احلنفي: حاشية رد املحتار البن عابدين عىل الدر املختار ج 5 ص 410 و413، وفتح القدير 
الدردير ج 4 ص  الدسوقي ورشح  املالكي: حاشية  الفقه  اهلداية ج 4 ص 153، ويف  اهلامم عىل  بن  للكامل 
الفقه  املحتاج ج 7 ص 360 و364، ويف  الشافعي: هناية  الفقه  املجتهد ج 2 ص 347، ويف  268، وبداية 
احلنبيل: املغني البن قدامة يف كتاب الديات ج 8، ويف الفقه الظاهري: املحىل البن حزم ج 1 ص 37: 46، ويف 
الفقه الزيدي: البحر الزخار ج 7 ص 356، 357، ويف فقه اإلمامية: الروضة البهية ج 2 ص 444، 445، 

ويف الفقه اإلبايض: رشح النيل ج 8 ص 119 وص 121.
بألف  الفقهاء  مجهور  قدرها  التي  الدية  من   %5 يقابل  ما  أي  الكاملة  الدية  عرش  نصف  تساوي  الغرة    (2(
دينار أو عرشة آالف درهم سواء يف ذلك ما إذا كان السقط ذكرا أم أنثى، والدينار من الذهب يساوي وزنا 
اآلن 4.250 جراما، والدرهم من الفضة يساوي وزنا اآلن 2.975 جراما ثم حيتسب السعر وقت احلادث 

موضوع التغريم بالغرة.
)3)  فتح الباري رشح صحيح البخاري ج 9 ص 102 يف باب »أي النساء خري«.
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أصله وقد استقرت حياهتا وهلا حظ مستقل يف احلياة، كام أن هلا وعليها حقوقا فال 
تتأكد، وهناك تفصيالت يف فقه  باألم يف سبيل جنني مل تستقل حياته ومل  ُيضحى 
املذاهب يف إسقاط اجلنني ونزوله حيا ثم موته ويف التسبب يف اإلسقاط ويف موت 
الصور، وملن  الغرة والكفارة يف بعض  أو  الدية  األم بسبب اإلسقاط ومتى جتب 
أراد االستزادة يف هذه األحكام أن يطالعها يف كتاب الديات يف فقه املذاهب. وإذ 
إباحة اإلجهاض أو عدم  الفقهاء يف شأن  تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال  قد 
الديني واجلنائي  بعدها واجلزاء  الرمحية وفيام  األربعة األشهر  متام  قبل  فيام  إباحته 
الدنيوي رشعا يف كل حال كام تبينا جواز اإلجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل 
نفخ الروح أو بعدها، فهل يدخل يف األعذار املبيحة لإلجهاض ما يكشفه العلم 
باألجنة من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج باجلراحة أو ال تعالج عىل نحو ما 

جاء بالصور املطروحة بالسؤال؟

قبل اإلجابة عىل هذا ينبغي أن نقف عىل احلكم الرشعي يف وراثة األمراض 
وغريها.

وراثة  إن  والطباع وغريها:  والصفات  األمراض  وراثة  حكم اإلسالم يف 
الصفات والطباع واألمراض وتناقلها بني السالالت حيوانية ونباتية وانتقاهلا مع 
َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق{ ]امللك: 14[. 

َ
الوليد وإىل احلفيد أمر قطع به اإلسالم:... }أ

يف  وتوجيهاته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  نصائح  احلقيقة  هذه  عىل  يدلنا  عنه،  العلم  وكشف 
اختيار الزوجة فقد قال)1): »ختريوا لنطفكم«. وقال: »إياكم وخرضاء الدمن وهي 
جتمع  ما  "الدمن" بأنه  لفظ  اللغة  معاجم  وتفرس  السوء«.  منبت  يف  احلسناء  املرأة 
وجتمد من روث املاشية وفضالهتا، فكل ما نبت يف هذا الروث وإن بدت خرضته 
ونرضته إال أنه يكون رسيع الفساد وكذلك املرأة احلسناء يف املنبت السوء تنطبع 
السباع  حلم  أكل  حتريم  القبيل  هذا  ومن  به،  وغذيت  حلمتها  عليه  طبعت  ما  عىل 

)1)  رواه الدارقطني من حديث أيب سعيد اخلدري. »إحياء علوم الدين للغزايل ج 4 ص 724«.
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وغريها من احليوانات سيئة الطباع واملتوحشة؛ منعا النتقال طباعها وصفاهتا إىل 
اإلنسان، ولعل نظرة اإلسالم إىل علم الوراثة تتضح جليًّا من هذا احلوار الذي دار 
بني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني رجل من بني فزارة اسمه ضمضم بن قتادة حني قال)1) هذا 
ينفي نسب  بأن  ض  العبارة يعرِّ الرجل: إن امرأيت ولدت غالما أسود، وهو هبذه 
هذا الولد إليه، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألواهنا؟ 
قال: أمحر، قال: فهل فيها من أورق؟ أي لونه لون الرماد، قال: نعم، قال: أنى ترى 
نيل  الشوكاين يف  قال  نزعه عرق«،  فلعل هذا  قال:  نزعه عرق،  أراه  قال:  ذلك؟، 
األوطار)2) يف رشح هذه العبارة األخرية: "املراد بالعرق األصل من النسب تشبيها 
بعرق الشجرة، ومنه قوهلم: فالن عريق يف األصالة أي أن أصله متناسب"، وهذا 
الثاين يف اإلسالم- يقول)3) لبني السائب وقد اعتادوا  عمر بن اخلطاب -اخلليفة 
الغرائب،  تزوجوا  ومعناه  الغرائب،  فانكحوا  أضويتم)4)  قد  بقريباهتم:  التزوج 
إىل  مؤدٍّ  القربى  بني ذوي  الزواج  أن  دليل عىل  أغربوا وال تضووا، وهذا  ويقال: 
الضمور والضعف، ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غري القريبات حتى 
ال تتكاثر الصفات أو األمراض املوروثة املتداولة يف ساللة واحدة فتضعف الذرية 
بوراثة األمراض، ومل يفت علم الوراثة أئمة الفقه اإلسالمي؛ فإن اإلمام الشافعي 
مما  كان  والربص  اجلذام  بسبب  الزواج  فسخ  بجواز  قال  ملا  عليه-  اهلل  -رضوان 
أورده تعليال هلذا: أن الولد الذي يأيت من مريض بأحد هذين الدائني قلام َيْسَلم، 
برشح  املحتاج  حتفة  يف)5)  اهليتمي  حجر  ابن  العالمة  قال  نسله،  أدرك  سلم  وإن 

)1)  هذا احلديث متفق عليه. »رشح السنة للبغوي: باب الشك يف الولد برقم 2377 ج 9 ص 273«، وبلوغ 
املرام البن حجر العسقالين ورشحه سبل السالم للصنعاين ج 4 ص 246 يف باب اللعان.

)2)  ج 6 ص 278 باب النهي عن أن يقذف زوجته؛ ألهنا ولدت ما خيالف لوهنام.
)3)  املغني عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار للحافظ العراقي املطبوع عىل هامش إحياء 

علوم الدين للغزايل ص 724 يف كتاب آداب النكاح.
)4)  يف املصباح املنري: ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل، وأضويته: أضعفته ومنه »واغرتبوا 

ال تضووا«: أي يتزوج الرجل املرأة الغريبة وال يتزوج القرابة القريبة؛ لئال جييء الولد ضاويا.
)5)  حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج ج 7 ص 347 يف باب اخليار يف النكاح.
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املنهاج يف نقل تعليل اإلمام الشافعي: واجلذام والربص يعديان املعارش والولد أو 
نسله كثريا، كام جزم به يف األم وحكاه عن األطباء واملجربني يف موضع آخر، وإذا 
كان ذلك هو ما جرى به فقه اإلسالم إما رصاحة كهذا النقل عن اإلمام الشافعي أو 
ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء يف مواضع متعددة وكان سنده ما جاء يف نصوص 
القرآن والسنة الرشيفة من حتريم أكل بعض احليوانات، وما رصح به رسول اهلل 
كان  القول  من  مىض  حسبام  الوراثة  هذه  عن  الرشيفة  أحاديثه  من  العديد  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
حقيقة  الفروع  إىل  األصول  من  والعقلية  والنفسية  اجلسدية  اآلفات  بعض  انتقال 
واقعة ال مراء فيها، وقد أثبت العلم بوسائله احلديثة أن أنواعا من األمراض تنتقل 
من املصاب هبا إىل ساللته وأهنا إذا ختطت الولد ظهرت يف ولد الولد أو يف الذرية 
إىل  األصول  من  والصفات  والطباع  األمراض  بعض  بانتقال  فالوراثة  بعده،  من 
باالستقرار  أو عىل األقل ظنا راجحا  به  الفروع واألحفاد صارت واقعا مقطوعا 
والتجارب، وإذا كان انتقال بعض األمراض والعيوب اجلسدية وراثة من األصول 
هنائيا  التعقيم  جيوز  فهل  والعلمي،  الرشعي  الثبوت  من  الوجه  هذا  عىل  للفروع 
الزوجني أو كليهام بمرض  يثبت إصابته من  بمعنى منع الصالحية لإلنجاب ملن 
اإلجهاض  جيوز  وهل  بالوراثة؟  االنتقال  وسامته  خصائصه  من  وكان  منه  ُبرء  ال 
بمعنى إسقاط اجلنني إذا اكتشفت عيوبه اخلطرية التي ال تتالءم مع احلياة العادية؟ 
وهل جيوز اإلجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش هبا اجلنني بعد والدته 
حياة عادية؟ وهل جيوز اإلجهاض إذا كانت العيوب من املمكن عالجها طبيا أو 
األم  أو  األب  من  تورث  التي  العيوب  ثم  حاليا؟  عالجها  يمكن  ال  أو  جراحيا، 
وإجهاض  السليم  عىل  اإلبقاء  جيوز  هل  فقط،  لإلناث  أو  فقط  للذكور  لألجنة 
املعيب؟ لإلجابة عىل هذه التساؤالت نعود إىل القرآن الكريم وإىل السنة الرشيفة 
التعقيم بمعنى جعل اإلنسان ذكرا  فال نجد يف أي منهام نصا خاصا رصحيا حيرم 
كان أو أنثى غري صالح لإلنجاب هنائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية 
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املعنى، وإعامال هلذه  تأباه وحترمه هلذا  فيهام  العامة  النصوص  وسيلة أخرى، لكن 
النصوص قال مجهور الفقهاء إن تعقيم اإلنسان حمرم رشعا إذا مل تدع إليه الرضورة؛ 
النسل  عىل  املحافظة  رضورة  إهدار  إىل  املؤدي  اإلنسال  تعطيل  من  فيه  ملا  وذلك 
وهي)1) إحدى الرضورات اخلمس التي جعلها اإلسالم من مقاصده األساسية يف 
ترشيع)2) أحكامه، أما إذا وجدت رضورة داعية لتعقيم إنسان كام إذا كان به مرض 
عقيل أو جسدي أو نفيس مزمن عيص عىل العالج والدواء وهو يف الوقت نفسه 
ينتقل إىل الذرية عن طريق الوراثة جاز ملن تأكدت حالته املرضية بالطرق العلمية 
والتجريبية أن يلجأ إىل التعقيم املوقوت لدفع الرضر القائم فعال املتيقن حدوثه إذا 
مل يتم التعقيم، وذلك باختاذ دواء أو أي طريق من طرق العالج إلفساد مادة اللقاح 
أو بإذهاب خاصيتها سواء يف هذا الذكر واألنثى، ونعني بإباحة التعقيم املوقوت 
أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصالحية لإلنجاب متى زال املرض، وإىل 
مثل هذا املعنى أشار الفقهاء يف كتبهم، فقد نقل ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار 
فم  تسد  أن  للمرأة  جيوز  أنه  النهر  صاحب  عن  احلنفي  الفقه  يف  املختار  الدر  عىل 
الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه ألجل منع احلمل، واشرتط صاحب البحر 
لذلك إذن زوجها، ونقل)3) البجريمي -من فقهاء الشافعية- أنه حيرم استعامل ما 
يقطع احلبل من أصله، أما ما يبطئ احلمل مدة وال يقطعه فال حيرم، بل إن كان لعذر 
كرتبية ولده مل يكره وإال كره، وقد فرق الشربامليس)4) الشافعي بني ما يمنع احلمل 
هنائيا وبني ما يمنعه مؤقتا، وقال بتحريم األول وأجاز الثاين باعتباره شبيها بالعزل 
يف اإلباحة، ورصح الرميل الشافعي نقال عن الزركيش بأن استعامل ما يمنع احلمل 
كتابه  يف  املالكي  القرطبي  وقال)5)  منه،  مانع  ال  مثال  اجلامع  حالة  املني  إنزال  قبل 

)1)  املوافقات للشاطبي ج 2 ص 8 وما بعدها يف مقاصد الرشيعة.
)2)  ج 2 ص 412.

)3)  حاشية اخلطيب عىل اإلقناع ج 4 ص 40.
)4)  هناية املحتاج وحواشيه ج 8 ص 416.

)5)  ج 12 ص 8.



- 176 -

اجلامع ألحكام القرآن: إن النطفة ال يتعلق هبا حكم إذا ألقتها املرأة قبل أن تستقر 
يف الرحم، هذه النصوص تشري بال شك إىل حتريم التعقيم النهائي املانع لإلنجاب 
النصوص  تلك  فتجيزه  احلمل  وقف  بمعنى  املؤقت  التعقيم  أما  ومستقبال،  حاال 
وغريها؛ ذلك ألن التطور العلمي والتجريبي دل عىل أن هناك أمراضا قد تبدو يف 
وقت ما مستعصية عىل العالج ثم يشفى منها املريض يف الغد القريب أو البعيد إما 
العالج من األدوية واجلراحة وغريمها، وعندئذ  بتقدم وسائل  ذاتية وإما  لعوامل 
يمكن التعقيم املؤقت عمال بقاعدة: "ما جاز بعذر بطل بزواله". هذا باإلضافة إىل 
التعقيم -بمعنى وقف اإلنجاب مؤقتا بوضع املوانع أو العوامل املفسدة ملادة  أن 
انتظارا  أو  العالج  يتم  ريثام  وقتية  بصفة  كليهام  أو  الزوجة  أو  الزوج  لدى  اللقاح 
للشفاء من املرض- أمر من األمور التي تدخل يف باب التداوي املأمور به رشعا 
يف أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومنها قوله لألعرايب الذي سأله: أنتداوى يا رسول اهلل؟ 
قال: »نعم، فإن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله«)1) 

رواه أمحد.

يف  املبينة  الصور  تلك  يف  اإلجهاض  عن  املطروحة  التساؤالت  عن  أما 
تلك  املذاهب يف مراحل احلمل، ويؤخذ من  فقهاء  أقوال  بيان  تقدم  فقد  السؤال 
األقوال أن احلمل متى استقر رمحيا ملدة مائة وعرشين يوما أو أربعة أشهر فقد ثبت 
بالقرآن والسنة الرشيفة نفخ الروح فيه بعد اكتامل هذه السن الرمحية، وبذلك يصري 
إنسانا له حقوق اإلنسان الرضورية حتى جازت الوصية له والوقف عليه ويستحق 
برشوط  هبام  يتصل  ومن  ألبويه  النسب  ويكتسب  مورثيه  من  يموت  ممن  املرياث 
مبينة يف موضعها، وتكاد كلمة فقهاء املذاهب تتفق عىل أهلية احلمل هلذه احلقوق 
األربعة، فله أهلية وجوب ناقصة جتعله قابال لإللزام دون االلتزام، وإذا كان احلمل 
قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية اإلنسان وحقوقه الرضورية صار من النفس 

)1)  منتقى األخبار ورشحه نيل األوطار للشوكاين ج 2 ص 20 »يف أبواب الطب«.
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}َوَل  تعاىل:  قوله  منها  كثرية  آيات  الكريم يف  القرآن  قتلها يف رصيح  م  ُحرِّ التي 
{ ]األنعام: 151[. وهبذا االعتبار ومتى  ّقِ ُ إِلَّ بِٱۡلَ َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
أخذ اجلنني خصائص اإلنسان وصار نفسا من األنفس التي حرم اهلل قتلها حرم قتله 
باإلجهاض بأية وسيلة من الوسائل املؤدية إىل نزوله من بطن أمه قبل متام دورته 
الرمحية إال إذا دعت الرضورة هلذا اإلجهاض، كام أنه إذا كانت املرأة احلامل عرسة 
الوالدة وقرر األطباء املتخصصون أن بقاء احلمل ضار هبا فعندئذ يباح اإلجهاض، 
بل إنه يصري واجبا حتام إذا كان يتوقف عليه حياة األم عمال بقاعدة)1): يزال الرضر 
أعظمها  روعي  مفسدتان  تعارض  إذا  أخرى:  وبعبارة  األخف،  بالرضر  األشد 
رضرا بارتكاب أخفهام، وهلذه القاعدة أمثله كثرية أوردها الفقهاء، وال شك أنه إذا 
دار األمر بني موت األم احلامل بسبب احلمل وبني موت هذا احلمل وإسقاطه كان 
األوىل بقاء األم؛ ألهنا األصل وال يضحى هبا يف سبيل إنقاذ اجلنني ال سيام وحياة 
األم مستقرة وهلا وعليها حقوق، وهو بعد مل تستقل حياته بل هو يف اجلملة كعضو 
شفاء  ال  بمرض  املريض  أو  املتآكل  العضو  قطع  الفقهاء  أباح  وقد  أعضائها،  من 
الفقهاء من مصادر الرشيعة،  الذي استنبطه  املعيار  لباقي اجلسم، وهبذا  منه محاية 
إلسقاطه  مربرا  العيوب  هذه  كانت  أيا  باجلنني  تكتشف  التي  العيوب  تصبح  هل 
بطريق اإلجهاض بعد أن نفخت فيه الروح باستكامله مائة وعرشين يوما رمحية؟ 
ال شك أنه متى استعدنا األحكام الرشعية التي أمجلناها فيام سبق نقال عن فقهاء 
املذاهب الفقهية مجيعا نرى أهنا قد اتفقت يف مجلتها عىل حتريم اإلجهاض بعد نفخ 
اإلجهاض  يف  القصاص  أي  القود  أوجب  قد  الظاهرية  مذهب  إن  حتى  الروح 
العمد وحتى إن قوال يف بعض املذاهب يمنع إسقاطه حتى يف حال إرضاره بأمه 
مساواة بني حياتيهام، وإذا كان ذلك وكان اإلجهاض بعد نفخ الروح قتال للنفس 
التي حرم اهلل قتلها إال باحلق، ومل تكن العيوب التي تكتشف باجلنني مربرا رشعيا 

بتبويب  والبصائر  األبصار  وإحتاف  الرابعة،  القاعدة  يف  املرصي  احلنفي  نجيم  البن  والنظائر  األشباه    (1(
األشباه والنظائر يف احلظر واإلباحة.
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إلجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان عالجها طبيا أو جراحيا أو 
عدم إمكان ذلك ألي سبب كان؛ إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمي والتجريبي 
دال عىل أن بعض األمراض والعيوب قد تبدو يف وقت مستعصية عىل العالج ثم 
الذي علم اإلنسان ما مل يعلم بل  العالج واإلصالح، وسبحان اهلل  العلم  جيد هلا 
وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيل{ 

ُ
يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله }َوَمآ أ

]اإلرساء: 85[، وإذا كانت العيوب وراثية أمكن ملنع انتشارها يف الذرية االلتجاء إىل 

وقف احلمل مؤقتا حسبام تقدم بيانه، أما اكتشاف العيوب املسؤول عنها يف الصور 
املطروحة بالسؤال باجلنني قبل نفخ الروح فيه مل يأخذ صفة اإلنسان وخاصية النفس 
التي حرم اهلل قتلها والذي أختاره وأميل إليه يف اإلجهاض قبل استكامل اجلنني مائة 
وعرشين يوما رمحيا أنه جيوز عند الرضورة التي عرب عنها الفقهاء بالعذر ويف كتب 
الفقه احلنفي)1) أن من األعذار التي تبيح اإلجهاض من قبل نفخ الروح انقطاع لبن 
األم بسبب احلمل وهي ترضع طفلها اآلخر وليس لزوجها -والد هذا الطفل- ما 
يستأجر به املرضع له وخياف هالكه ويف نطاق هذا املثال الفقهي وإذا مل يكن ابتداء 
وقف احلمل بني زوجني ظهر هبام أو بأحدمها مرض أو عيب خطري وراثي يرسي 
إىل الذرية ثم ظهر احلمل وثبت ثبوتا قطعيا دون ريب بالوسائل العلمية والتجريبية 
أن باجلنني عيوبا وراثية خطرية ال تتالءم مع احلياة العادية وأهنا ترسي بالوراثة يف 
مائة وعرشين  الرمحية  أيامه  تبلغ  مل  دام  ما  باإلجهاض  إسقاطه  ساللة أرسته جاز 
يوما، أما األجنة املعيبة بعيوب يمكن عالجها طبيا أو جراحيا أو يمكن عالجها 
حاليا، والعيوب التي من املمكن أن تتالءم مع احلياة العادية هذه احلاالت ال تعترب 
العيوب فيها عذرا رشعيا مبيحا لإلجهاض؛ ألنه واضح من فرض هذه الصور أنه 
ال خطورة منها عىل اجلنني وحياته العادية فضال عن احتامل ظهور عالج هلا تبعا 
للتطور العلمي، أما األجنة التي ترث عيوبا من األب أو من األم للذكور فقط أو 

)1)  حاشية رد املحتار عىل الدر املختار ج 2 ص 411.
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لإلناث فقط فيجوز إسقاطها إذا ثبت أهنا عيوب وراثية خطرية مؤثرة عىل احلياة ما 
دام اجلنني مل يكتمل يف الرحم مدة مائة وعرشين يوما، ومن هذا يتضح أن املعيار يف 
جواز اإلجهاض قبل استكامل اجلنني مائة وعرشين يوما رمحيا هو أن يثبت علميا 
وواقعيا خطورة ما به من عيوب وراثية، وأن هذه العيوب تدخل يف النطاق املريض 
أو  العيوب اجلسدية كالعمى  أما  الذرية،  تنتقل منه إىل  ]منه[، وأهنا  الذي ال شفاء 
نقص إحدى اليدين أو غري هذا فإهنا ال تعترب ذريعة مقبولة لإلجهاض ال سيام مع 
التقدم العلمي يف الوسائل التعويضية للمعوقني، وأن املعيار يف جواز اإلجهاض 
للحمل الذي جتاوزت أيامه الرمحية مائة وعرشين يوما وصار بذلك نفسا حرم اهلل 
قتلها هو خطورة بقائه محال يف بطن أمه عىل حياهتا سواء يف احلال أو يف املآل عند 
الوالدة كام إذا ظهر هزاهلا وضعفها عن احتامل تبعات احلمل حتى اكتامل وضعه، 
وكام إذا كانت عرسة الوالدة أو تكررت والدهتا بام يسمى اآلن بالعملية القيرصية 
هبذه  احلمل  هذا  ولدت  إذا  للخطر  معرضة  حياهتا  أن  املختصون  األطباء  وقرر 
الطريقة واستمر احلمل يف بطنها إىل حني اكتامله، وحيرم بالنصوص العامة يف القرآن 
والسنة اإلجهاض بعد نفخ الروح يف اجلنني بسبب عيوب خلقية وراثية اكتشفها 
األطباء فيه بوسائلهم العلمية؛ ألنه صار إنسانا حمصنا من القتل كأي إنسان يدب 
عىل األرض ال يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه اخللقية، وسبحان اهلل الذي كرم 
اإلنسان وجعله خليفته وصانه عن االمتهان، ورسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص وإن ابتغى يف 
املسلم القوة بقوله: »املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل 
خري«)1). إال أنه مل يأمر بقتل الضعيف بل أمر بالرمحة به، وهذا اجلنني املعيب داخل 

فيمن طلب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شموهلم بالرمحة يف كثري من أحاديثه الرشيفة.

. 1)  سنن ابن ماجه ج 1 ص 41 يف باب العذر عن أيب هريرة(
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ما موقف الطبيب من اإلجهاض رشعا؟

ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم 
َ
أ لُٓواْ  لقد قال سبحانه تعليام وتوجيها خللقه: }فَۡس َٔ

الذكر،  أهل  من  وختصصه  عمله  يف  والطبيب   .]43 ]016النحل:  َتۡعلَُموَن{  َل 
الطبيب رشعا أن ينصح هلل ولرسوله وللمؤمنني،  أمانة ومن ثم كان عىل  والعلم 
برأي  منوطة  املختلفة  احلمل  مراحل  يف  لإلجهاض  املبيحة  األعذار  كانت  وإذا 
بالرأي  بيانه كان العبء عليه كبريا، ووجب عليه أال يعمل  الطبيب حسبام تقدم 
قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية املمكنة وأن يستوثق بمشورة غريه يف احلاالت 
التي حتتاج للتأين وحتتمله، وقد بنيرَّ الفقهاء جزاء املتسبب يف إسقاط احلمل جنائيا 
السابق إمجاله،  الوجه  الدية يف بعض األحوال، وباإلثم دينا عىل  أو  بالغرة  دنيويا 
مراحل  عليه يف مجيع  اإلجهاض وعاقب  املرصي  اجلنائي  القانون  وقد حرم  هذا 
احلمل)1)، فالقانون يعاقب املرأة احلامل وكل من تدخل يف إجهاضها إذا رضيت 
به، كام يعاقب من يدهلا عليه أو جيريه هلا أو يعاوهنا فيه حتى لو كان ذلك برضائها 
الطبيب  أجراه  قد  اإلجهاض  يكن  مل  إذا  وذلك  طبيب  غري  أو  طبيبا  كان  وسواء 
لألم من حالة هتدد حياهتا  وقاية  أو  لألم من خطر حمقق،  إنقاذا  العالج؛  لغرض 
إذا استمر احلمل وهذه احلاالت يقرها الفقه اإلسالمي كام تفيده النصوص سالفة 

اإلشارة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1)  املواد من 260 إىل 264 عقوبات.
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�ب �ا �حب
�ب ��ت�هت ال�أ ������ث ��ت�ه ��ب و��ب �ل �ع�سب رب �ل�حب ل ا �عرب

املبـــــادئ
1- املحافظة عىل النسل من املقاصد الرضورية لألحكام الرشعية.

2- اتف�ق الفقه�اء عىل أن الع�زل مباح يف حالة اتفاق الزوج�ني عىل ذلك وال جيوز 
ألحدمها دون موافقة اآلخر.

3- ال جيوز العزل عن النساء رشعا إذا كان القصد منه املنع من احلمل مطلقا.

الســـــؤال
السائل:  فيه  الذي يقول  املقيد برقم 114 سنة 1982  الطلب  اطلعنا عىل 
إنه قد جلأ إليه بعض الوافدين عىل دولة اإلمارات يشكو مما تشكو منه بنته التي مل 
يمض عىل زواجها سوى عامني، وزوجها من محلة الشهادات العالية ومورس، وكال 
الزوجني بصحة جيدة، ومن ثم فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من اإلنجاب، 
ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذهنا ورضاها. ويسأل عن حكم عزل 
الزوج عن زوجته بغري إذهنا خشية اإلنجاب مع انتفاء مجيع املوانع املادية والصحية 
الداعية إىل ذلك؛ ألن هذه العادة هلا من األثر السيئ اجتامعيا ودينيا وصحيا ما ال 
خيفى، ويريد السائل م. م. أ من الوافدين بدولة اإلمارات بيان احلكم الرشعي يف 

ذلك.

اجلواب
والسنة  الكريم  القرآن  مها  أساسيان  أصالن  اإلسالم  يف  األحكام  مصدر 
النبوية الرشيفة، يدل عىل هذا قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تركت فيكم شيئني لن تضلوا 
* فتوى رقم: 45 سجل: 117 بتاريخ: 12/ 6/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 

محزة.
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آيات  وباستقراء   ،É هريرة  أيب  احلاكم عن  أخرجه  اهلل وسنتي«.  كتاب  بعدمها 
القرآن الكريم نرى أنه مل يرد فيها نص رصيح حيرم اإلقالل من النسل أو منعه، وإنام 
الرشعية،  الرضورية لألحكام  املقاصد  النسل من  املحافظة عىل  ما جعل  فيه  جاء 
لكن ورد يف كتب السنة الرشيفة أحاديث يف الصحيح وغريه جتيز العزل عن النساء 
التناسل من زوجته بعد كامل اتصاهلام  بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان 
عهد  عىل  نعزل  »كنا  قال:   جابر  رواه  ما  األحاديث  هذه  من  متامه،  وقبل  جنسيا 
عهد  عىل  نعزل  »كنا  مسلم   وروى  عليه،  متفق  ينزل«.  والقرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغه ذلك فلم ينهنا«.

احلمل  ملنع  كوسيلة  املعنى  بذلك  العزل  إباحة  يف  الفقهاء  اختلف  وقد 
واإلقالل من النسل أو كراهيته، ويف هذا يقول اإلمام الغزايل يف كتابه إحياء علوم 
إباحة  يف  اختلفوا  العلامء  »إن  موجزه:  ما  العزل  حكم  يف  النكاح  آداب  يف  الدين 
من  ومنهم  حال،  بكل  العزل  أباح  من  فمنهم  أقوال:  أربعة  عىل  وكراهيته  العزل 
حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة وال حيل بدون رضائها، 
وآخر يقول بأن العزل مباح يف اإلماء -اململوكات- دون احلرائر -الزوجات-«، 
مباح«،  ذلك  أن  الشافعي-  مذهب  -يعني  عندنا  الصحيح  »إن  الغزايل:  قال  ثم 
ويكاد فقهاء املذاهب يتفقون عىل أن العزل أي حماولة منع التقاء مني الزوج ببويضة 
الزوجني عىل ذلك، وال جيوز ألحدمها دون موافقة  اتفاق  الزوجة مباح يف حالة 
اآلخر، والدليل عىل هذه اإلباحة ما جاء يف كتب السنة من أن الصحابة رضوان 
اهلل عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجوارهيم يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإن ذلك 
بلغه ومل ينه عنه، وإذ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معموال به وجائزا يف 
عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء يف كتب السنة، ولكن ذلك مرشوط بموافقة الزوجني 
عىل ذلك، وال جيوز ألحدمها دون موافقة اآلخر، أما إذا قصد منه منع احلمل فإن 
ذلك يتناىف مع دعوة اإلسالم ومقاصده يف املحافظة عىل النسل إىل ما شاء اهلل، وبام 
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أن العزل يف حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فال حيل لزوجها هذا العزل، 
ويعد آثام بذلك، وال جيوز إال بموافقة زوجته عىل ذلك أي يف حالة االتفاق فقط كام 

ذكرنا. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د ء �ل��ل�ص��������ب �ل��مب����ا رو�ب ا ��ب

املبـــــادئ
1- ال بأس بخروج املرأة إىل املسجد إذا خرجت غري متطيبة وال متزينة وأال يكون 

يف خروجها فتنة أو مفسدة.
2- صالة النساء يف بيوهتن خري هلن من صالهتن يف املساجد فإن ذلك أسرت هلن مما 

قد يتعرضن له من أذى وإساءة.

الســـــؤال
شيخ  أن  أوال:  املتضمن:   1982  /321 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املسجد عندهم جيمع النساء يف كل يوم أربعاء بعد صالة العرص يف قاعة املسجد 
ليلقي عليهن دروسا دينية، والسائل معرتض عىل ذلك بحجة قول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- 
شيخ  أن  ثانيا:  شيطان«.  ثالثهام  يكون  إال  بامرأة  اختىل  رجل  من  »ما  قال-:  كام 
املدخل واحد  املسجد ولكن  أروقة  للنساء يف أحد  املسجد يرغب يف فتح مسجد 
حيث خيتلط النساء والرجال خاصة يف يوم اجلمعة. والسائل معرتض كذلك عىل 
هذا األمر مستندا إىل أن اجلمعة ليست فرضا عىل املرأة وأرسل يستفرس عن هذين 

األمرين.

اجلواب
روى  فقد  املساجد  متنع  ال  املرأة  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أحاديث  من  الظاهر 
البخاري عن ابن عمر Ñ كانت امرأة لعمر É تشهد صالة الصبح والعشاء يف 
اجلامعة يف املسجد، فقيل هلا مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: 

* فتوى رقم: 79 سجل: 120 بتاريخ: 11/ 2/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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ما يمنعه أن ينهاين؟ قال: يمنعه قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل مَتْنَُعوا إَِماَء اهللَِّ َمَساِجَد اهللَِّ«. 
َيْمنَْعَها«.  َفاَل  امْلَْسِجِد  إىَِل  اْمَرَأُتُه  َأَحَدُكْم  اْسَتْأَذَنْت  »َإَذا  أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وروى مسلم 
فهذان احلديثان وغريمها من أحاديث هذا الباب تدل عىل أن املرأة ال متنع املسجد 
قال اإلمام النووي É: لكن برشوط ذكرها العلامء مأخوذة من األحاديث وهو 
أال تكون متطيبة وال متزينة وال ذات خلخال يسمع صوهتا وال ثياب فاخرة جتذب 
خروجها  يف  يكون  وأال  بالرجال  االختالط  إىل  خروجها  يؤدي  وأال  إليها  النظر 
إذا  التنزهيية  الكراهة  النهي عن منعهن يف األحاديث عىل  فتنة أو مفسدة، وحيمل 
كانت املرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الرشوط املذكورة، فإن مل يكن هلا زوج أو 
سيد حرم املنع إذا وجدت الرشوط املذكورة. فاحلكم راجع حلال النساء وظروف 
املجتمع روى الصحيحان عن عائشة - Ö- قالت: »لو أدرك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما 
أحدث النساء ملنعهن املساجد كام منعت نساء بني إرسائيل«. وقول السيدة عائشة 
حممول عىل خوف الفتنة لعدم التزام النساء آداب اإلسالم وتعاليمه يف خروجهن 
للمسجد  خرجت  إذا  املرأة  عىل  فيتعني  الثياب  وفاخر  والطيب  بالزينة  للمساجد 
أن تلتزم الرشوط التي ذكرها العلامء واملتقدم بياهنا، واألفضل للمرأة صالهتا يف 
بيتها وهذا عىل وجه الندب واالستحباب وهو سنة مؤكدة، فقد روى أمحد وابن 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  جاءت  أهنا   «  :Ñ الساعدي  محيد  أيب  امرأة  محيد  أم  عن  خزيمة 
اَلَة  فقالت: يا رسول اهلل إين أحب الصالة معك فقال: »َقْد َعلِْمُت َأنَِّك حُتِبِّنَي الصَّ
َمِعي، َوَصاَلُتِك يِف ُحْجَرتِِك َخرْيٌ ِمْن َصاَلتِِك يِف َداِرِك، َوَصاَلُتِك يِف َداِرِك َخرْيٌ ِمْن 
َصاَلتِِك يِف َمْسِجِدي« قال: فأمرت فبني هلا مسجد يف أقىص يشء من بيتها وأظلمه 
وكانت تصيل فيه حتى لقيت اهلل عز وجل«. وروى أمحد والطرباين عن أم سلمة 
«. وروى أبو داود  Ö عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َخرْيُ َمَساِجِد النَِّساِء َقْعُر ُبُيوهِتِنَّ
عن ابن عمر Ñ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل مَتْنَُعوا نَِساَءُكُم امْلََساِجَد َوُبُيوهُتُنَّ 
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«. وروى الطرباين عن عبد اهلل بن مسعود É قال: »ما صلت امرأة من  نَّ َخرْيٌ هَلُ
صالة أحب إىل اهلل من أشد مكان يف بيتها ظلمة«.

للنساء ويكره  الفقهاء: قال احلنفية ليست صالة اجلامعة مرشوعة  أحكام 
ذهاهبن إىل املسجد خشية الفتنة. وقال الشافعية: مجاعة املرأة يف البيت أفضل منها 
يف املسجد. وقال املالكية: صالة النساء يف بيوهتن أفضل من صالهتن يف املساجد. 
بيتها،  يف  منفردة  أو  بأهلها  تصيل  هلا  خري  بيتها  يف  املرأة  صالة  أن  يتضح  سبق  مما 
فإن ذلك أسرت هلا وصونا هلا مما قد تتعرض له من أذى وإساءة ودرءا ملا قد يسببه 
خروجها من فتنة وفساد، فإن كان وال بد فاعالت فيجب أن خيرجن تفالت أي 
غري متطيبات وال متعطرات وال متزينات وال بالرجال خمتلطات أي بمعنى أن ال 
الفتنة.  يكون يف خروجهن فتنة. وإال وجب منعهن وحرم خروجهن إذا حتققت 
بقول  ذلك  معلال  حرام  بالنساء  املسجد  شيخ  اجتامع  إن  السائل:  قول  عىل  وردا 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل حد قوله:  »ما من رجل اختىل بامرأة إال ويكون ثالثهام شيطان« 
أن  اخللوة هي  النساء خلوة؛ ألن  من  بجمع  املسجد  اجتامع شيخ  ليس يف  نقول: 
جيتمع رجل وامرأة يف مكان يأمنان فيه عىل أنفسهام من أن يطلع أحد عليهام بغري 
يصلح  وما  دينهن  أمر  ليعلمهن  املسلمني  بنساء  جيتمع  املسجد  وشيخ  أما  إذهنام، 
حاهلن وحسن معاملتهن ألزواجهن وغري ذلك مما يستقيم معه حاهلن فال حرمة 
يف ذلك، وليتق السائل ربه وال يرم شيخا مسلام بام ال علم له به وليستغفر اهلل ربه 
إنه كان غفارا، واألوىل أن جيتمع شيخ املسجد بنساء املسلمني يف مكان خيصص 
هلن بعيد عن مصىل الرجال حتى ال خيتلط الرجال بالنساء، وحتى ال يشوش عىل 
املصلني واملتعبدين، وطاملا أن للنساء مسجدا خاصا هبن وله مدخل خاص هبن فال 
داعي إلقامة مسجد آخر هلن يف ساحة املسجد السابق الذكر درءا للفتنة واالختالط 

بالرجال. وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه رضاه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ب ����ب��ت�ا �ب وا �ا �ك�ح�����ب  �ب��تسب ا
�����م�����ل�ص�هت �ت ا

أ
�����مرا ا

املبـــــادئ
1- جيب أن ترتدي املس�لمة ما حيجب جس�دها كله فال ينكش�ف منه إال ما قضت 
ب�ه حاجة التعامل وهو الوجه والكفان، وال يك�ون الثوب مظهرا ملا حتته وال ضيقا 
افا يفصل أجزاء اجلسد وال الفتا للنظر بلون أو تفصيل يسرتعي أنظار اآلخرين. وصرَّ

2- ال يلزم املرأة أن ختفي وجهها وكفيها بنقاب وقفاز.
3- إطالق اللحية أمر مرغوب فيه وهو من سنن الفطرة، وقد ذهب كثري من العلامء 

إىل منع حلقها واستئصاهلا.

الســـــؤال
قد اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 163/ 86 املتضمن استفساره عام يأيت:

وجهها؟  وتغطي  تلبسه  أن  الرضوري  من  وهل  املسلمة،  للمرأة  النقاب 
وهل من الرضوري أن ترتدي اجلوانتي يف يدهيا؟ وهل جيب عىل الزوجة أن تطيع 
زوجها إذا أمرها بلبس النقاب، أم تطيع والدهيا اللذين يأمراهنا باحلجاب الرشعي 

الذي يظهر الوجه والكفني؟

إطالق  معنى  وهل  للرجل؟  الشارب  وقص  اللحية  إطالق  حكم  وما   -
اللحية أن ال يأخذ منها وال هيذهبا؟ وما مدى إطالقها حتى ال يكون موضع سخرية 

لتشبهه بحاخامات اليهود؟

* فتوى رقم: 19 سجل: 121 بتاريخ: 21/ 9/ 1986 من فتاوى املستشار/ حممد جماهد محد )فرتة إنابة(.
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اجلواب
َوَيۡحَفۡظَن  بَۡصٰرِهِنَّ 

َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  }َوقُل  تعاىل:  اهلل  قال 

فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها ...{ ]النور: 31[. وقال تعاىل: 
َعلَۡيِهنَّ ِمن  يُۡدننَِي  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ۡزَوِٰجَك 

َ
ّلِ َها ٱنلَِّبُّ قُل  يُّ

َ
أ }َيٰٓ

رَِّحيٗما{  َغُفوٗرا   ُ ٱللَّ َوَكَن  يُۡؤَذۡيَنۗ  فََل  ُيۡعَرۡفَن  ن 
َ
أ ۡدَنٰٓ 

َ
أ َذٰلَِك   ۚ َجَلٰبِيبِِهنَّ

املرأة  ترتديه  أن  جيب  ما  حددتا  حيث  متكاملتان؛  اآليتان  هاتان   .]59 ]األحزاب: 

املسلمة بحيث حيجب جسدها كله فال ينكشف منه إال ما قضت به حاجة التعامل 
وهو الوجه والكفان عمال بقول اهلل سبحانه: }إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها{ وحدد الوجه 
الذقن وما بني شحمتي األذنني بحيث ال يظهر يشء  إىل أسفل  الشعر  منبت  من 
من الشعر وال القرط -احللق- وال األذن وال يشء من العنق، وال يكون الثوب 
افا يفصل أجزاء اجلسد وال الفتا للنظر بلون أو تفصيل  مظهرا ملا حتته وال ضيقا وصرَّ
يسرتعي أنظار اآلخرين ويدخل يف حكم التربج املنهي عنه رشعا، فاملطلوب من 
املرأة املسلمة بمقتىض هاتني اآليتني أن تسرت رأسها ورقبتها وصدرها وعمال بقوله 
ثوهبا  يكون  وأن   .]31 ]النور:   } ُجُيوبِِهنَّ  ٰ َعَ ِبُُمرِهِنَّ  }َوۡلَۡضِۡبَن  سبحانه: 
ساترا جلميع جسدها، فال يرى منها سوى الوجه والكفني، وعمال كذلك بقوله 
{ ]األحزاب: 59[. بذلك فرس النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سبحانه } يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ
قول اهلل سبحانه وتعاىل: }َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها{ ]النور: 31[. 
Ö أن أسامء بنت أيب بكر دخلت عىل  أبو داود عن عائشة  ويؤيد ذلك ما رواه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف لباس رقيق يشف عن جسدها، فأعرض عنها وقال: »يا أسامء إن املرأة 
إذا بلغت املحيض مل يصلح أن يرى منها إال هذا وهذا«. وأشار إىل وجهه وكفيه. 
وهذا احلديث رواه أيضا ابن مردويه والبيهقي عن خالد بن دريك، وذكره املنذري 
يف الرتغيب والرتهيب، والشوكاين يف نيل األوطار، وإن قال القرطبي يف تفسريه 
إنه مرسل حيث مل يدرك خالد عائشة،  أبو داود  إنه منقطع مل يتصل سنده، وقال 
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الوجه والكفني حلاجة  إباحة كشف  ُأَخر صحاحا تقويه وردت يف  لكنرَّ أحاديَث 
العمل، وقال القرطبي -عند تفسري قوله تعاىل }إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها{-: ملا كان 
الغالب من الوجه والكفني ظهورمها عادة وعبادة يف الصالة واحلج صلح أن يكون 
االستثناء راجعا إليهام، ويؤيد ذلك حديث اخلثعمية الذي رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس Ñ، وفيه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، 
تستفتيه، فجعل  امرأة من خثعم  فجاءته  أبيض وسيام،  الشعر  وكان رجال حسن 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرصف وجه الفضل إىل الشق 
اآلخر، فعاد الفضل ينظر إليها ثالث مرات والرسول حيول وجهه، فقال العباس 
-والد الفضل- لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: مل لويت عنق ابن عمك؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت شابا 
جيب  عورة  الوجه  كان  ولو  حزم:  ابن  وقال  عليهام«.  الشيطان  آمن  فلم  وشابة، 
كان  "ولو  قال:  ثم  الناس،  املرأة عىل كشفه بحرضة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه  أقر  ملا  سرتها 
وجهها مغطى ما عرف الفضل أحسناء هي أم شوهاء". ويف الصحيحني أن سبيعة 
بنت احلارث تويف عنها زوجها وكانت حامال فوضعت قبل أن تنقيض عدة املتوىف 
السنابل  أبو  له  يقال  الصحابة  أحد  فرآها  أشهر وعرش-  أربعة  عنها زوجها -أي 
وقد جتملت فاكتحلت واختضبت، فالمها، فأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأخربته فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »قد 
حللت حني وضعت«. ومل ينكر عليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهنا أظهرت الكحل واخلضاب 
حتى رآها ذلك الرجل وغريه. ملا كان ذلك كان لزاما عىل املرأة املسلمة -بمقتىض 
لزاما  قدميها، وليس  إىل ظاهر  قمة رأسها  أن تسرت جسمها من  النصوص-  هذه 
دليل  يقم  مل  أنه  باعتبار  أشبهه  وما  قفاز  أو  بنقاب  وكفيها  وجهها  ختفي  أن  عليها 
ثم يكون  الوجه والكفني، ومن  السنة بوجوب إخفاء  القرآن وال من  رصيح من 
استعامل النقاب والقفاز عمال شخصيا حمضا وليس بواجب، أما أن بعض النساء 
احلياء  باب  فإن ذلك كان من  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  الوجوه واألكف عىل عهد  كن خيفني 
واالعتياد ال عىل سبيل اإللزام بحكم ترشيعي، يدل هلذا ما رواه احلاكم عن أسامء 
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Ö قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال حياء، أي حياء منهن وخجال ال تشددا 
قالت عائشة:  والبيهقي.  داود  وأبو  أمحد  رواه  ما  أيضا  الدين، وهو  تغاليا يف  وال 
بنا ونحن حمرمات، فإذا حاذونا أسبلت إحدانا جلباهبا من  الركبان يمرون  "كان 
رأسها عىل وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا". فتغطية الوجه والكفني عمل اختياري 
غري مأمور به وال منهي عنه، ويكون خريا إذا ترجحت الفتنة وتعني درء املفسدة. 

وعىل ذلك يفهم اجلواب عن الشق األول من السؤال حول النقاب.

البخاري  روى  فقد  للرجل:  اللحية  بإطالق  اخلاص  الثاين  الشق  عن  أما 
اللحى  املرشكني، ووفروا  »خالفوا  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عمر عن  يف صحيحه عن 
»أحفوا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وأحفوا الشوارب«. ويف صحيح مسلم عن ابن عمر عن 
النبي  عن   Ö عائشة  عن  أيضا  مسلم  صحيح  ويف  اللحى«.  وأعفوا  الشوارب 
اللحية، والسواك، واستنشاق  الشارب، وإعفاء  الفطرة: قص  »عرش من  قال  ملسو هيلع هللا ىلص 
املاء، وقص األظافر، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء«. 
النووي  اإلمام  قال  املضمضة.  تكون  أن  إال  العارشة  ونسيت  الرواة:  بعض  قال 
مخس  روايات  وردت  إنه  اللحى«:  وأعفوا  الشوارب  »أحفوا  حديث  رشحه  يف 
وقد  حاهلا  عىل  تركها  عىل  تدل  ألفاظها  يف  اختالف  عىل  وكلها  اللحية،  ترك  يف 
ذهب كثري من العلامء إىل منع احللق واالستئصال ألمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بإعفائها من 
احللق، وال خالف بني فقهاء املسلمني يف أن إطالق اللحية من سنن اإلسالم فيام 
عرب عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث » عرشة من الفطرة ..«. ومما يشري إىل أن ترك اللحية 
وإطالقها أمر تقره أحكام اإلسالم وسننه ما أشار إليه فقه اإلمام الشافعي)1) من 
رأي  عىل  حلقها  حرمة  هذا  وظاهر  اللحية".  ال  الرأس  بحلق  التعزير  "جيوز  أنه: 
أكثر املتأخرين، ونقل ابن قدامة احلنبيل يف املغني)2) أن الدية جتب يف شعر اللحية 

)1)  حتفة املحتاج برشح املنهاج وحواشيها ج� 9 ص 178 يف باب التعزير.
)2)  433 ج� 8.
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فيه حكومة عدل. وهذا  الشافعي ومالك:  عند أمحد وأيب حنيفة والثوري، وقال 
يشري إىل أن الفقهاء قد اعتربوا التعدي بإتالف شعر اللحية جناية من اجلنايات التي 
تستوجب املساءلة إما بالدية الكاملة كام قال األئمة أبو حنيفة والثوري وأمحد، أو 
دية يقدرها اخلرباء كام قال اإلمام مالك والشافعي، وال شك أن هذا االعتبار من 
هؤالء األئمة يؤكد أن اللحى وإطالقها أمر مرغوب فيه ومن سنن اإلسالم التي 
كان ملسو هيلع هللا ىلص هيذب حليته  وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  مأثور عن  أمر  عليها، وهو  املحافظة  ينبغي 
الوجه  تقاسيم  مع  متناسبة  تكون  بحيث  حيسنها  بام  وأعالها  أطرافها  من  ويأخذ 
أخذه،  القبضة  عىل  زاد  فام  حليته  عىل  يقبض   Ñ عمر  ابن  وكان  العامة،  واهليئة 
وال يقال إن خمالفة املرشكني تقتيض حلق اللحى حيث إن كثريا من غري املسلمني 
يطلقون حلاهم؛ ألنه شتان بني من يطلقها عبادة اتباعا لسنة اإلسالم ومن يطلقها 
لعبادة  منقاد  فاألول  نفسه،  عىل  الرجولة  سامت  وإضفاء  التجمل  ملجرد  أو  عادة 
يثاب عليها إن شاء اهلل تعاىل، واآلخر يرتدهيا كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد 

أن تنتهي مهمته. ومن هذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�مت��ت�ه
�ب و����ت��ب �ك�حب��ت�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1- اخلتان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها اإلسالم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 510/ 1987 املتضمن أن السائل الحظ أن 
كثريا من الدول اإلسالمية ال ختتتن فيها البنات، وأن مجهورية مرص العربية يكون 

ختان البنات فيها بصورة غري شاملة.

ويسأل: ما هو أصل ختان البنت البكر يف اإلسالم؟

وهل هو فرض أو سنة؟

وإذا كانت سنة، فهل هي سنة مؤكدة؟

وما هي نصوص األحاديث الصحيحة الواردة يف هذا اخلصوص؟

وما هي احلكمة من ختان البنات؟

وحكم االمتناع عنه؟

وكيفيته هل يكون برتا تاما أم ماذا؟

اجلواب
إن الفقهاء اتفقوا عىل أن اخلتان يف حق الرجال واخلفاض يف حق النساء 
مسنون  هو  ومالك:  حنيفة  أبو  اإلمامان  فقال  وجوبه،  يف  اختلفوا  ثم  مرشوع، 
اإلمام  وقال  تاركه.  برتكه  يأثم  ولكن  فرض،  وجوب  بواجب  وليس  حقهام  يف 

* فتوى رقم: 25 سجل: 123 بتاريخ: 27/ 12/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الشافعي: هو فرض عىل الذكور واإلناث، وقال اإلمام أمحد: هو واجب يف حق 
الرجال، ويف النساء عنه روايتان أظهرمها الوجوب، وهو يف شأن النساء قطع اجللدة 
التي فوق خمرج البول دون مبالغة يف قطعها ودون استئصاهلا، وسمي هذا خفاضا، 
وقد استدل الفقهاء عىل خفاض النساء بحديث أم عطية Ö قالت: إن امرأة كانت 
ختتن باملدينة، فقال هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأرسى للوجه« 
ومعنى ال تنهكي: ال تبالغي يف القطع واخلفض، ويؤكد هذا احلديث الذي رواه أبو 
اختتن- وال  أي  اختفضن -  األنصار  نساء  »يا  قال:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن   É هريرة 
تنهكن« أي ال تبالغن يف اخلفاض، وهذا احلديث جاء مرفوعا برواية أخرى عن 
عبد اهلل بن عمر Ñ وهذه الروايات وغريها حتمل دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل ختان 
البنات وهنيه عن االستئصال، وقد علل هذا يف إجياز وإعجاز حيث أويت جوامع 
الكلم، وهذا التوجيه النبوي إنام هو لضبط ميزان احلس اجلنيس عند الفتاة، فأمر 
بخفض اجلزء الذي يعلو خمرج البول لضبط االشتهاء واإلبقاء عىل لذات النساء 
واستمتاعهن مع أزواجهن، وهنى عن إبادة مصدر هذا احلس واستئصاله، وبذلك 
دون  يبقها  ومل  واالستجابة،  االستمتاع  مصدر  املرأة  يعدم  فلم  االعتدال،  يكون 
خفض فيدفعها إىل االستهتار وعدم القدرة عىل التحكم يف نفسها عند اإلثارة، ملا 
كان ذلك كان املستفاد من النصوص الرشعية ومن أقوال الفقهاء عىل النحو املبني 
والثابت يف كتب السنة والفقه أن اخلتان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي 
تعليم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إليه  يشري  ما  االلتزام هبا عىل  إليها اإلسالم وحث عىل  دعا 
كيفية اخلتان وتعبريه يف بعض الروايات باخلفض، مما يدل عىل القدر املطلوب يف 

ختاهنن. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ر�ت ��ك�ا ����ب ء ا �ا ���ث �ت �عب
ح�هت �ل��ت را ء ��ب را ��ب ح��ك�م اأ

املبـــــادئ
1- ع�ىل رأس األم�ور التي أمرت رشيعة اإلس�الم املرأة باملحافظ�ة عليها صيانتها 

لعرضها وعفافها عن كل ما ال يليق.
2- إذا كان س�بب ف�ض ب�كارة الفتاة بفعل خارج عن إرادهت�ا، فال بأس من إجراء 
جراح�ة لرتق هذا العش�اء، وال بأس ب�أن يأخذ الطبيب أجرة ع�ىل إجراء مثل هذه 

العملية وال حرمة عليه يف ذلك.
3- إذا كان فق�د غش�اء البكارة بس�بب ارتكاب الفاحش�ة اختيارا ف�ال جيوز إجراء 

جراحة هلا إلعادة البكارة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 366/ 1988 املطلوب به اإلفادة عن رأي 
الدين يف إجراء عملية جراحية ألنثى تعيد هلا عذريتها -غشاء البكارة- التي فقدهتا 
لسبب أو آلخر: هل هي حالل أو حرام؟ علام بأن السائل يتقاىض عن هذا العمل 

أجرا.

اجلواب
املرأة  اإلسالم  رشيعة  أمرت  التي  األمور  رأس  عىل  أن  فيه  شك  ال  مما 
باملحافظة عليها صيانتها لعرضها وعفافها عن كل ما ال يليق، ومسألة إجراء عملية 

جراحية ألنثى فقدت بكارهتا تندرج حتتها صور متعددة منها:

* فتوى رقم: 305 سجل: 123 بتاريخ: 13/ 11/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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إرادهتا  الفتاة بفعل خارج عن  إذا كان سبب فض بكارة  الصورة األوىل: 
كتعرضها حلادث معني من وثبة أو سقطة أو حيضة أو عملية جراحية أفقدهتا غشاء 
بكارهتا، أو نحو ذلك فال بأس من إجراء عملية جراحية لرتق هذا الغشاء؛ ملا فيه 
من دفع مفاسد يغلب عىل الظن وقوعها بسبب ما ستالقيه الفتاة من ظلم وعنت 
بأغلبية  املتوقعة  املفسدة  فإن  جمتمعاتنا،  يف  السائدة  والتقاليد  األعراف  عىل  ترتيبا 
الظن تعترب يف حكم الناجزة املحققة، فإذا غلب وقوع املفسدة ولو يف املآل جعلت 

كاملفسدة الواقعة.

ارتكاهبا  بسبب  بكارهتا  غشاء  فقدت  قد  الفتاة  كانت  إذا  الثانية:  الصورة 
لفاحشة الزنا باختيارها ورضاها فال نؤيد إجراء عملية جراحية هلا إلعادة بكارهتا؛ 
إذ يف إباحة ذلك فتح باب الغش واخلداع، كام أنه يؤدي إىل إشاعة فاحشة الزنا يف 
املجتمع، وهذا يتناىف مع روح الرشيعة يف مكافحة الزنا وسد مجيع األبواب التي 
البيان فإذا ما عرضت عىل  توصل إليه بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وإزاء هذا 
الطبيب حالة فتاة يطلب هلا إجراء عملية رتق فعليه أن يقدر الظروف واملالبسات، 
ويتعرف السبب الذي أدى إىل متزق غشاء بكارهتا، فإذا رأى بعد اجتهاده وتقديره 
للظروف أن إجراء عملية الرتق يؤدي إىل رضر أقل من رضر عدم إجرائها فعليه أن 
يرتكب أخف الرضرين بأن يقوم بإجرائها، أما إذا رأى عكس ذلك فعليه أن يمتنع 
الفني والشخيص  تقديره  الطبيب ودينه وإىل  إىل ضمري  ترجع  فاملسألة  عن ذلك، 
للحالة، وعىل ما سيرتتب عليها من آثار، وهو مأجور عىل اجتهاده ما دام يغلب 
احلق واملصلحة العامة لألفراد واجلامعات، وال بأس بأن يأخذ الطبيب أجرة عىل 

إجراء مثل هذه العملية وال حرمة عليه يف ذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ت
أ
�����مرا �عر ا �ل ��سث �ل�حب ��ت�ب ا

ح��ك�م �ت���ص��ب

املبـــــادئ
1- جي�ب عىل املرأة س�رت ما عدا الوجه والكفني من بدهن�ا، وحيرم النظر إىل ما دون 

ذلك أو مسه من غري زوجها وحمارمها.
2- تصفيف الرجل شعر املرأة األجنبية حمرم والعائد منه حمرم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 443/ 1988 املتضمن استفساره عن حكم 

الرشع يف قيام الرجال بتصفيف شعر النساء األجنبيات.

اجلواب
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ 

َ
واْ ِمۡن أ قال اهلل تعاىل: }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

َ َخبُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن ٣٠ َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن  ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
َذٰلَِك أ

بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن 
َ
أ

ۡو َءابَآئِِهنَّ ...{ إلخ 
َ
ۖ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ ٰ ُجُيوبِِهنَّ ِبُُمرِهِنَّ َعَ

البرص  السواء بغض  ]النور: 30، 31[. فهذا أمر من اهلل تعاىل للرجال والنساء عىل 

عام حرمه عليهم، فال ينظرون إال إىل ما أباح اهلل هلم النظر إليه؛ ألن النظر داعية 
 É مسعود  ابن  عن  روي  وقد  املحرمات،  يف  للوقوع  وذريعة  القلب  فساد  إىل 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها خمافة 
النور قد  الكريمة رقم 31 من سورة  إيامنا جيد حالوته يف قلبه«، واآلية  أبدله  اهلل 
يباح هلا  املرأة أن تسرت جسدها من قمة رأسها إىل قدميها، وال  أوضحت أن عىل 

* فتوى رقم: 332 سجل: 123 بتاريخ: 7/ 12/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أن تكشف عن يشء من جسدها إال الوجه والكفني حسبام جاء يف حديث السيدة 
أسامء عن خالد بن دريك عن عائشة »أن أسامء بنت أيب بكر دخلت عىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: يا أسامء، إن املرأة إذا بلغت املحيض مل 
يصلح هلا أن يرى منها إال هذا وهذا، وأشار إىل وجهه وكفيه« رواه أبو داود، ومن 
ثم فال حيل لغري الزوج وحمارم املرأة النظر إىل ما عدا الوجه والكفني من جسدها، 
جسدها  سرت  املرأة  عىل  أوجبت  قد  والسنة  القرآن  من  النصوص  هذه  كانت  وملا 
من قمة رأسها إىل قدمها، وحرمت النظر إليها من غري زوجها وحمارمها كان مس 
يشء من جسدها حمرما؛ ألنه أكثر إثارة للغرائز من النظر، وملا كان الرجل الذي 
يقوم بتصفيف الشعر لغري زوجة له أو لغري حمرم منه إنام يمس جزءا من جسدها 
عىل  حمرما  العمل  هذا  كان  مسه  حرم  وبالتايل  إليه،  النظر  اهلل  وحرم  سرته  وجب 
الرجال، وكل عمل حمرم يكون كسبه حمرما، وحتري الكسب احلالل من الواجبات 
التي أمر اهلل سبحانه هبا يف القرآن الكريم، وعىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال تعاىل: 
ِ إِن ُكنُتۡم  ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

]البقرة: 172[. وروي أن سعدا سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يسأل اهلل  َتۡعُبُدوَن{  إِيَّاهُ 
واهلل  تستجب دعوتك«.  »أطب طعمتك  له:  فقال  الدعوة،  أن جيعله جماب  تعاىل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��صر�ت
أ
�مت���م ال� ��ت�ب��طب

املبـــــادئ
1- تنظي�م األرسة أجازه الفقهاء القدام�ى واملحدثون متى كان هناك داع إليه، وال 

يتعارض إطالقا مع اإليامن بالقضاء والقدر وال مع أّي من تعاليم ديننا احلنيف .
2- ال يص�ح للدول�ة أن تص�در قانون�ا لتنظيم األرسة أو النس�ل ألنه من املس�ائل 
الش�خصية الت�ي تتعل�ق بالزوجني وحدمه�ا، والتي ختتلف م�ن أرسة إىل أرسة عىل 

حسب ظروفهام وأحواهلام.
3- حرمت رشيعة اإلس�الم اإلجهاض حتريام قاطعا ومل تبحه إال إذا حكم الطبيب 

الثقة بأن بقاء اجلنني سيؤدي إىل هالك األم أو إحلاق رضر حمقق هبا.

الســـــؤال
لتنظيم  الرشعي  احلكم  عن  كثرية  أسئلة  املرصية  اإلفتاء  دار  إىل  وردت 
األرسة، وقد رأت دار اإلفتاء أن تصدر هذه الفتوى اجلامعة وبإذن اهلل لكل أطراف 

املوضوع، فنقول وباهلل التوفيق.

اجلواب
مسألة تنظيم األرسة من املسائل التي اهتمت هبا كثري من الدول واهليئات 
وكتبت فيها عرشات البحوث واملقاالت والكتب قديام وحديثا، وقبل أن نبدأ يف 
احلديث عن هذه املسألة من الناحية الدينية نحب أن نتفق عىل احلقائق التالية؛ ألن 

حترير موضع النزاع يعني عىل حسن االقتناع وهذه احلقائق هي:

* فتوى رقم: 3 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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1- أن األديان الساموية أنزهلا اهلل تعاىل لسعادة البرش وهلدايتهم إىل الرصاط 
املستقيم ولغرس املعاين الفاضلة يف نفوسهم، وأن الكتب التي أنزهلا سبحانه عىل 
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ  أنبيائه قد قررت هذه احلقيقة، ومن ذلك قوله تعاىل: }ٱللَّ
نَزَل ٱلَّۡوَرىَٰة 

َ
ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ َوأ َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ ٱۡلَقيُّوُم ٢ نَزَّ

نَزَل ٱۡلُفۡرقَاَن{ ]آل عمران: 2- 4[. وقوله 
َ
جِنيَل ٣ ِمن َقۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ َوٱۡلِ

إَِل ٱنلُّورِ  لَُمِٰت  ِلُۡخرَِج ٱنلَّاَس ِمَن ٱلظُّ إَِلَۡك  نَزۡلَنُٰه 
َ
أ سبحانه: }الٓرۚ كَِتٌٰب 

بِإِۡذِن َرّبِِهۡم إَِلٰ ِصَرِٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَِميِد{ ]إبراهيم: 1[.
2- أن الكالم يف األمور الدينية بصفة خاصة ويف غريها بصفة عامة جيب أن 
يكون مبنيا عىل العلم الصحيح والفهم السليم والدراية الواسعة الواعية ألصول 
وسداه  حلمته  كذلك  يكون  وأن  وأحكامه،  وأهدافه  وملقاصده  وفروعه  الدين 
األمانة والصدق وخدمة احلق والعدل والتنزه عن األحقاد واألطامع والبعد عن 
لَِما  َتُقولُواْ  }َوَل  النفاق وكتامن احلق، قال تعاىل:  املآرب واألهواء والرتفع عن 
ِ ٱۡلَكِذَبۚ  واْ َعَ ٱللَّ َۡفَتُ لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ

َ
تَِصُف أ

]016النحل: 116[، وقال  ُيۡفلُِحوَن{  َل  ٱۡلَكِذَب   ِ ٱللَّ َعَ  وَن  َيۡفَتُ ِيَن  ٱلَّ إِنَّ 
ۡقَرُب 

َ
أ ُهَو  ٱۡعِدلُواْ   ْۚ َتۡعِدلُوا لَّ 

َ
أ  ٰٓ َعَ قَۡوٍم  اُن  َشَن َٔ َيۡرَِمنَُّكۡم  }َوَل  سبحانه: 

نُّوِحٓ  رَِجاٗل  إِلَّ  َقۡبلََك  رَۡسۡلَنا 
َ
أ }َوَمآ  ]املائدة: 8[، وقال عز وجل:  لِلتَّۡقَوٰى{ 

احلديث  ويف   .]7 ]األنبياء:  َتۡعلَُموَن{  َل  ُكنُتۡم  إِن  ٱّلِۡكرِ  ۡهَل 
َ
أ لُٓواْ  فَۡس َٔ إَِلِۡهۡمۖ 

الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل 
العلم  يقبض  ولكن  العباد،  من  ينتزعه  انتزاعا  العلم  يقبض  ال  اهلل  »إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
بقبض العلامء حتى إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم 

فضلوا -أي يف أنفسهم- وأضلوا -أي غريهم-«.

رضر  وال  عليه  غبار  ال  االجتهاد  تقبل  التي  األمور  يف  اخلالف  أن   -3
لألفراد  النافعة  املصالح  معه  تتحقق  ما  احلق وإىل  إىل  الوصول  القصد  دام  ما  منه 
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الطيبة  وبالكلمة  احلسنة  بالنية  مصحوبا  اخلالف  هذا  أيضا  دام  وما  واجلامعات، 
وباملناقشة الرصينة التي يزينها األدب ومكارم األخالق، ولقد سام النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذا 
االجتهاد فبرش أصحابه بأهنم مأجورون سواء أصابوا أم أخطؤوا، فقال يف حديثه 
الصحيح: »إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد«، ومن شأن األمم السعيدة الرشيدة أهنا يكثر بني أفرادها التعاون 
عىل الرب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان، أما األمم الشقية اجلاهلة فهي التي يشيع 
األهواء  مبعثه  الذي  والتنازع  الباطلة  بالتهم  والرتاشق  الظن  سوء  أفرادها  بني 

واألحقاد.

متنى  وقد  الدنيا،  احلياة  زينتي  وإحدى  القلب  ثمرة  هم  األوالد  أن   -4
}َرّبِ  فيقول:  اهلل  يدعو  إبراهيم  سيدنا  فهذا  األنبياء،  حتى  الناس  مجيع  الذرية 
ٰلِِحنَي{ ]الصافات: 100[، ولكن األوالد يف الوقت نفسه أمانة  َهۡب ِل ِمَن ٱلصَّ
بأن حيسنوا  آبائهم، وجيب عىل اآلباء أن يرعوا هذه األمانة حق رعايتها  أيدي  يف 
تربيتهم دينيا وجسميا وعلميا وخلقيا، وبأن يقدموا هلم ما هم يف حاجة إليه من 
ۡهلِيُكۡم 

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ عناية مادية ومعنوية قال تعاىل: }َيٰٓ

لَٰوةِ َوٱۡصَطِبۡ َعلَۡيَها{  ۡهلََك بِٱلصَّ
َ
ُمۡر أ

ۡ
نَاٗرا{ ]التحريم: 6[، وقال سبحانه: }َوأ

]طه: 132[، ويف احلديث الصحيح: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.

5- أن هذا الكون قد أقامه اهلل تعاىل عىل نظام دقيق بديع حمكم، فكل يشء 
فيه يسري وفق تدبري متقن وتنظيم بديع، فالشمس ترشق وتغرب يف وقت معلوم 
ن تُۡدرَِك 

َ
ۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ ومثلها القمر والليل والنهار كام قال سبحانه: }َل ٱلشَّ

قال  ]يس: 40[، وكام  يَۡسَبُحوَن{  فَلَٖك  ِف   ٞ َوُكّ ٱنلََّهارِۚ  َسابُِق  ُۡل  ٱلَّ َوَل  ٱۡلَقَمَر 
ا  }مَّ ]القمر: 49[، وكام قال عز وجل:  بَِقَدرٖ{  َخلَۡقَنُٰه  ٍء  ُكَّ َشۡ }إِنَّا  تعاىل: 
تََرٰى ِف َخۡلِق ٱلرَِّنَٰمۡح ِمن تََفٰوُٖت{ ]امللك: 3[، وإذا فاإلنسان العاقل هو الذي 
يتخذ النظام شعارا له يف سائر ترصفاته؛ ألنه يوفر املجهود ويضاعف الثمرة، وما 
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يقول:  إذ  اهلل  وصدق  إال شانه،  فقد من يشء  وما  زانه،  إال  النظام يف يشء  وجد 
ۡعلُوٖم{ ]احلجر:  مَّ ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ  ُِلُ ُنَنّ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما  }ِإَون ّمِن َشۡ

.]21

باتساع  وال  أفرادها  بكثرة  األمم  فيه  تتنافس  ال  عرص  يف  نعيش  أننا   -6
أراضيها، وإنام نحن نعيش يف عرص تتنافس فيه األمم باالخرتاع واالبتكار ووفرة 
اإلنتاج والتقدم العلمي بشتى صوره وألوانه، هذا التقدم الذي جيعل احتياج الغري 
إليك أكثر من احتياجك إليه، ونحن نشاهد أمما أقل عددا من غريها ولكنها أقوى 

وأغنى من ذلك الغري واألمثلة عىل ذلك يعرفها عامة الناس فضال عن علامئهم.

التي ال ختتلف املصلحة فيها  7- أن من مزايا رشيعة اإلسالم أن األمور 
ال  قاطعا  نصا  فيها  احلكم  عىل  تنص  واالعتبارات  والبيئات  األوقات  باختالف 
جمال معه لالجتهاد والنظر كتحليل البيع وحتريم الربا، أما األمور التي ختضع فيها 
املصلحة للظروف واألحوال فإن رشيعة اإلسالم َتِكل احلكم فيها إىل أرباب النظر 
واالجتهاد واخلربة يف إطار قواعدها العامة، ومن هذه األمور مسألة تنظيم األرسة 
أو النسل، فإهنا من املسائل التي ختتلف فيها األحكام باختالف ظروف كل أرسة 
وكل دولة وباختالف إمكانياهتا، فمثال هناك دول هي يف حاجة إىل الكثرة البرشية؛ 
الرشيدة،  املنتجة  القوية  الكثرة  هذه  إىل  حتتاج  فيها  والرقي  اإلنتاج  وسائل  ألن 
وأمثال هذه الدول يقال هلا مرحبا هبذه الكثرة القوية املؤمنة العاقلة، وهناك دول 
ال حتتاج إىل الكثرة يف عدد أفرادها؛ ألن هذه الكثرة موجودة فيها، وألن إمكانياهتا 
ال تتحمل، وألن السواد األعظم من أفرادها يعيش عىل جهود القلة فيها، وألهنا 
مع كثرهتا تستورد من غريها معظم رضوريات حياهتا، وأمثال هذه الدول يكون 
تنظيم األرسة فيها أمرا مرغوبا فيه ومطلوبا منها مع غريه من الوسائل األخرى التي 
تؤدي إىل تقدمها كمضاعفة اإلنتاج ومواصلة تطوير الزراعة والصناعة وغريمها، 

وحرص أفرادها عىل أداء واجباهتم بأمانة ونشاط وقوة.
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إننا مرة أخرى نقول: إن الكثرة الصاحلة املنتجة القوية مرحبا هبا، أما الكثرة 
اهلزيلة الضعيفة الشاردة عن الطريق القويم املعتمدة يف كثري من رضوريات حياهتا 

عىل غريها فالقلة خري منها.

إىل  ندخل  أن  نحب  اتفاق  حمل  تكون  أن  أرجو  التي  احلقائق  هذه  بعد 
موضوع تنظيم األرسة أو النسل بأسلوب السؤال واجلواب، فنقول:

أوال: ما معنى تنظيم األرسة؟ وهل هناك فرق بينه وبني التحديد والتعقيم 
واإلجهاض؟

باختيارمها  الزوجان  يتخذ  أن  معناه:  األرسة  تنظيم  ببساطة:  واجلواب 
واقتناعهام الوسائل التي يرياهنا كفيلة بتباعد فرتات احلمل أو إيقافه ملدة معينة من 
الزمان يتفقان عليها فيام بينهام، واملقصود من ذلك تقليل عدد أفراد األرسة بصورة 
جتعل األبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهام رعاية متكاملة بدون عرس أو حرج 
أو احتياج غري كريم، وهناك فرق شاسع بينه وبني التحديد والتعقيم واإلجهاض، 
إن حتديد النسل بمعنى منعه منعا مطلقا ودائام حرام رشعا، ومثله التعقيم الذي هو 
بمعنى القضاء عىل أسباب النسل هنائيا، وأما اإلجهاض وهو قتل اجلنني يف بطن 
أمه أو إنزاله فقد أمجع الفقهاء أيضا عىل حرمته وأنه ال جيوز إال إذا حكم الطبيب 
بقائه يف  بسبب  بليغا سيصيبها  أو رضرا  لألم  اجلنني هالكا  هذا  بقاء  بأن يف  الثقة 

بطنها.

الناحية  من  جائز  بياهنا  سبق  التي  الصورة  بتلك  األرسة  تنظيم  هل  ثانيا: 
الدينية؟

أن تنظيم األرسة أو النسل بتلك الصورة التي سبق بياهنا جائز  واجلواب 
رشعا وعقال متى كانت هناك أسباب تدعو إليه، وهذه األسباب يقدرها الزوجان 
حسب ظروفهام، فقد تنشأ أسباب تدفع اإلنسان إىل تنظيم أرسته أو نسله، وقد ذكر 
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نسلهام، ومن  تنظيم  للزوجني  تبيح  التي  األسباب  قديام وحديثا مجلة من  الفقهاء 
لوا احلديث عن هذه املسألة اإلمام الغزايل -املتوىف سنة  الفقهاء القدامى الذين فصرَّ
505 ه�- فقد قال يف كتابه "إحياء علوم الدين" ج� 2 ص� 51: "وأما العزل -وهو 
أن يقذف الرجل ماءه خارج الرحم منعا للحمل- فقد اختلف العلامء يف إباحته 
وكراهته، والصحيح عندنا أن ذلك مباح"، ثم قال رمحه اهلل: "والنيات الباعثة عىل 

العزل مخس:

األوىل: يف الرساري، وليس منهيا عنه.

واستبقاء  هبا  التمتع  لدوام  املرأة وسمنها  استبقاء مجال  أجل  والثانية: من 
حياهتا خوفا من خطر الطلق، وهذا أيضا ليس منهيا عنه.

والثالثة: اخلوف من كثرة احلرج بسبب كثرة األوالد واالحرتاز من احلاجة 
إىل التعب يف الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضا غري منهي عنه فإن قلة 

احلرج معني عىل الدين.

ِمن  }َوَما  التوكل والثقة بضامن اهلل حيث قال:  الكامل والفضل يف  نعم 
ِ رِزُۡقَها{ ]هود: 6[، ولكن النظر إىل العواقب وحفظ  ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ

َ
َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

املال وادخاره ال نقول إنه منهي عنه"، وقد خلص فضيلة اإلمام األكرب الشيخ حممود 
شلتوت يف كتابه: تنظيم النسل ص� 8 جانبا من كالم اإلمام الغزايل يف هذه املسألة 
فقال: "يرى اإلمام الغزايل أن منع الولد مباح وال كراهة فيه، قال: ألن النهي إنام 
يكون بنص أو قياس منصوص، وال نص يف املوضوع وال أصل يقاس عليه، بل 
عندنا يف اإلباحة أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج أصال، أو ترك املخالطة اجلنسية 
بعد الزواج، أو ترك التلقيح بعد املخالطة فإن كل ذلك مباح وليس فيه إال خمالفة 

األفضل، فليكن منع احلمل بالعزل أو ما يشبهه مباحا".
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وابن  تيمية  ابن  األئمة  العزل:  جواز  رجحوا  الذين  القدامى  العلامء  ومن 
القيم والشوكاين، أما اإلمام ابن تيمية فقد جاء عنه يف كتاب "خمترص الفتاوى" ص� 

426: "وأما العزل فقد حرمه طائفة، لكن األئمة األربعة عىل جوازه بإذن املرأة".

وأما اإلمام ابن القيم فقد رجح يف كتابه "زاد املعاد" ج� 4 ص 16 الرأي 
قال:  بجوازه  املرصحة  األحاديث  من  طائفة  ذكر  أن  فبعد  العزل،  بإباحة  القائل 

"فهذه األحاديث رصحية يف جواز العزل".

وأما اإلمام الشوكاين فقد قال يف كتابه نيل األوطار: "وال خالف بني العلامء 
يف جواز العزل، برشط أن توافق الزوجة احلرة عىل ذلك؛ ألهنا رشيكة يف املعارشة 

الزوجية".

وأما الفقهاء املحدثون فمنهم فضيلة الشيخ السيد سابق فقد قال يف كتابه 
املشهور »فقه السنة« ج� 7 ص 145، حتت عنوان: "العزل وتنظيم النسل": "تقدم 
أن اإلسالم يرغب يف كثرة النسل؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة واملنعة بالنسبة 
لألمم والشعوب، إال أن اإلسالم مع ذلك ال يمنع يف الظروف اخلاصة من تنظيم 
النسل باختاذ دواء يمنع احلمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل احلمل فيباح التنظيم 
يف حالة ما إذا كان الرجل معيال -أي كثري العيال- وال يستطيع القيام عىل تربية 
أبنائه الرتبية الصحيحة، كذلك إذا كنت املرأة ضعيفة، أو كانت موصولة احلمل، 
ففي  أحدمها،  يف  أو  الزوجني  يف  معد  مرض  هناك  كان  أو  فقريا،  الرجل  كان  أو 
مثل هذه احلاالت يباح تنظيم النسل، بل إن بعض العلامء يرى أن التحديد يف هذه 

احلاالت ال يكون مباحا فقط بل مندوبا إليه".

ولقد جاء يف جملة احلج العدد 16 لسنة 1384 فتوى لفضيلة الشيخ عبد 
العزيز بن باز حول هذا املوضوع قال فيها: العزل هو إراقة املني خارج الفرج لئال 
حتمل املرأة، وهذا إنام يفعله اإلنسان عند احلاجة إليه مثل كون املرأة مريضة فيخشى 
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أن يرضها احلمل أو يرض طفلها فيعزل هلذا الغرض أو نحوه من األغراض املعقولة 
الرشعية إىل وقت ما ثم يرتك ذلك، وليس يف هذا قطع للحمل وال حتديد للنسل، 
وإنام فيه تعاطي بعض األسباب املؤخرة للحمل لغرض رشعي، وهذا ال حمظور 
فيه يف أصح األقوال عند العلامء كام دلت عليه أحاديث العزل)1)، وبذلك نرى أن 

تنظيم األرسة أجازه الفقهاء القدامى واملحدثون متى كان هناك داع إليه.

ثالثا: هل تنظيم النسل أو األرسة هو الوسيلة الوحيدة حلل مشكلة تزايد 
السكان ورفع مستوى املعيشة وحصول كل فرد عىل مطالب حياته بصورة مقبولة؟

واجلواب: ما قال عاقل بأن تنظيم النسل أو األرسة هو الوسيلة الوحيدة 
أمهها:  من  التي  الوسائل  من  كثري  بني  من  وسيلة  هو  وإنام  املعضالت،  هذه  حلل 
أداء كل فرد من أفرادها لواجبه قبل مطالبته بحقوقه، وحرص هذا الفرد عىل أن 
يكون لبنة نافعة يف بناء كيان جمتمعه، لبنة تقوي كيان املجتمع وال تضعفه وتعطيه 
واملتاعب  الديون  تثقلها  أمة  كل  يف  اآلفات  وآفة  منه،  تأخذ  مما  أكثر  إنتاجها  من 
سوء  وشيوع  وسلبيتهم  وتفرقهم  أبنائها  متزق  يف  تقديري-  -يف  تتمثل  املتشابكة 
الظن بينهم بدون موجب، واهتامم معظمهم باحلصول بكل طريق عىل مصاحلهم 
اخلاصة ومنافعهم الذاتية، أما ما يعود عىل أمتهم باخلري فال حيظى بجانب كبري من 
واْ  ُ ٰ ُيَغّيِ ُ َما بَِقۡوٍم َحتَّ َ َل ُيَغّيِ تفكريهم أو اهتاممهم، واهلل تعاىل يقول: }إِنَّ ٱللَّ

نُفِسِهۡم{ ]الرعد: 11[.
َ
َما بِأ

رابعا: أهناك فتاوى رسمية صدرت يف موضوع تنظيم النسل أو األرسة؟

واجلواب: نعم، هناك فتاوى متعددة صدرت يف هذا املوضوع نكتفي بإيراد 
نامذج منها:

)1)  نقال عن كتاب: الدين وتنظيم األرسة، ص� 69 لفضيلة الدكتور أمحد الرشبايص.



- 206 -

1- يف 25 يناير سنة 1937 أي منذ أكثر من مخسني سنة ورد إىل دار اإلفتاء 
سؤال نصه: "رجل رزق بولد واحد وخيشى إن هو رزق أوالدا كثريين أن يقع يف 
فتضعف  صحته  تسوء  أو  هبم،  والعناية  األوالد  تربية  عىل  قدرته  عدم  من  حرج 
حتمل  ما  لكثرة  زوجته  صحة  تسوء  وأن  ومتاعبهم  واجباهتم  حتمل  عن  أعصابه 
وتضع دون أن يميض بني احلمل واحلمل فرتة تسرتيح فيها، فهل له أو لزوجته أن 
يتخذا بعض الوسائل التي يشري هبا األطباء ليتجنبا كثرة النسل بحيث تطول الفرتة 

بني احلمل فتسرتيح األم وال يرهق الوالد؟

وقد أجاب فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم -مفتي الديار املرصية يف ذلك 
الوقت- بقوله: "اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الذي يؤخذ من نصوص الفقهاء 
األحناف أنه جيوز أن تتخذ بعض الوسائل ملنع احلمل، عىل الوجه املبني بالسؤال"، 

والفتوى بكاملها منشورة بمجموع الفتاوى اإلسالمية، ج� 2 ص 445.

 10 يف  باألزهر  الفتوى  جلنة  إىل  ورد  آخر  سؤال  السؤال  هبذا  وشبيه   -2
رزق  هو  إن  وخيشى  واحد  بولد  رزق  متزوج  رجل  ونصه:  1953م  سنة  مارس 
أوالدا كثريين أن يقع يف حرج من عدم قدرته عىل تربية األوالد والعناية هبم، فهل 
له أو لزوجته أن يتخذا بعض الوسائل التي يشري هبا األطباء لتجنب كثرة النسل 
بحيث تطول الفرتة بني احلمل واحلمل فتسرتيح األم وتسرتد صحتها وال يرهق 

الوالد صحيا أو ماديا أو اجتامعيا.

وكان اجلواب: اطلعت اللجنة عىل هذا السؤال، ونفيد بأن استعامل دواء 
ملنع احلمل مؤقتا ال حيرم عىل رأي عند الشافعية وبه تفتي اللجنة؛ ملا فيه من التيسري 
املرأة من  إذا خيف من كثرة احلمل، أو ضعف  الناس ودفع احلرج وال سيام  عىل 
احلمل املتتابع بدون أن يكون بني احلمل واحلمل فرتة تسرتيح فيها املرأة وتسرتد 
 } ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ صحتها، واهلل تعاىل يقول: }يُرِيُد ٱللَّ

]البقرة: 185[. وأما استعامل دواء ملنع احلمل أبدا فحرام.
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3- ومن األسئلة التي وجهت يل شخصيا حول هذا املوضوع ما يأيت:

ودخلهام  حجرتني،  من  شقة  يف  ويسكنان  واحد  طفل  معهام  زوجان  أ- 
الشهري يف حدود مائة جنيه يف أيامنا هذه سنة 1988، ويريدان باختيارمها واتفاقهام 
أن يوقفا احلمل فرتة من الوقت؛ ليتفرغا لرتبية هذا الطفل تربية كريمة، فهل جيوز 

هلام رشعا ذلك مع أهنام يؤمنان إيامنا عميقا بأن كل يشء بقضاء اهلل وقدره؟

داما  ما  الزمان  من  لفرتة  احلمل  إيقاف  من  رشعا  مانع  ال  جوايب:  وكان 
يقصدان من وراء ذلك حسن الرتبية لطفلهام، وما داما يؤمنان هذا اإليامن العميق 
األسباب  مبارشة  من  لون  هو  إنام  هذا  ومسلكهام  يشء،  كل  عىل  تعاىل  اهلل  بقدرة 

الرشيفة التي أحلها اهلل تعاىل.

ودخلهام  وبنت  ولد  ومعهام  غرف  ثالث  شقة  يف  يسكنان  زوجان   - ب 
يكفيهام  املبلغ  هذا  بأن  ويشعران  جنيه،  مائتا   1988 سنة  هذه  أيامنا  يف  الشهري 
ملطالب احلياة الشهرية التي ال غنى عنها، ويريدان باختيارمها أن يوقفا احلمل لفرتة 
ينام فيها، وللبنت  الزمان، وقصدمها من ذلك أن يكون للولد حجرة خاصة  من 
حجرة أخرى تنام فيها، فهل جيوز ذلك رشعا، مع أهنام حيافظان عىل أداء فرائض 

اهلل تعاىل وحيرصان عىل التقيد بأحكام دينية؟

وكان جوايب:

السليمة  الوسائل  يبارشان  بفعلهام هذا  إنه ال مانع رشعا من ذلك؛ ألهنام 
الصالة  أوالدكم  »علموا  قوله:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  إليها  دعا  قويمة  تربية  ولدهيام  لرتبية 
وهم يف سن السابعة وارضبوهم عىل تركها وهم يف سن العارشة وفرقوا بينهم يف 

املضاجع« أي عند النوم.

ج- زوجان معهام ثالثة أوالد وحالتهام املادية والصحية ممتازة، ويريدان أن 
يوقفا برضامها واختيارمها احلمل لفرتة من الزمان، وليس ذلك ألسباب خاصة هبام 
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وإنام ألهنام يعتقدان بأن الدولة التي يعيشان فيها هي بحاجة إىل تنظيم النسل، فهل 
هذا جائز رشعا مع حرصهام التام عىل أداء أحكام دينهام؟

وكان جوايب:

إن هذا الشعور بظروف الدولة التي تعيشان فيها شعور طيب ومحيد يدل 
عىل حسن الظن وعىل الثقة فيام تصدره الدولة من بيانات حول هذا املوضوع، كام 
يدل عىل االهتامم املشكور بأحوال املجتمع الذي تعيشان فيه استجابة لقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من مل هيتم بأمر املسلمني فليس منهم«، وما دام شعوركام كذلك فام تريدان 
عمله من تأجيل احلمل لفرتة من الزمان تتفقان عليها ال مانع منه رشعا، فإن األمور 

بمقاصدها واألعامل بالنيات.

خامسا: أيصح للدولة أن تصدر قانونا لتنظيم األرسة أو النسل؟

واجلواب:

ال يصح ذلك يف تقديري، ألن مسألة تنظيم األرسة من املسائل الشخصية 
التي تتعلق بالزوجني وحدمها، والتي ختتلف من أرسة إىل أرسة عىل حسب ظروفهام 
وأحواهلام، وما يتعلق بالزوجني ال تعاجله القوانني، وإنام خري وسيلة لتنظيم األرسة 
فهم الدين فهام سليام وإشاعة هذا الفهم بني مجيع أفراد األمة، وإين أرجح أن عىل 
رأس األسباب التي جعلت بعض الناس يتهاون يف مسألة تنظيم األرسة هو فقدان 
الوعي وعدم الفهم السليم ألحكام الدين ولشؤون الدنيا واالستخفاف باملسؤولية 

نحو األبناء.

}ٱلَۡماُل  تعاىل:  قوله  مع  األرسة  تنظيم  إىل  الدعوة  تتعارض  هل  سادسا: 
َتۡقُتلُٓواْ  }َوَل  تعاىل:  قوله  أو مع  ]الكهف: 46[،  ۡنَيا{  ٱدلُّ ٱۡلََيٰوةِ  زِيَنُة  َوٱۡلَُنوَن 
قوله  مع  أو   ،]31 ]اإلرساء:  ِإَويَّاُكۡم{  نَۡرزُُقُهۡم  ُۡن  نَّ إِۡمَلٰٖقۖ  َخۡشَيَة  ۡوَلَٰدُكۡم 

َ
أ
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ِ رِزُۡقَها{ ]هود: 6[، أو مع احلديث  ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
تعاىل: }َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

الرشيف: »تناكحوا تناسلوا تكثروا فإين مباه بكم األمم يوم القيامة«.

واجلواب:

ال تتعارض الدعوة إىل تنظيم النسل متى سبقت بأسلوب حكيم مع قوله 
ۡنَيا{ ]الكهف: 46[، ومع ما يشبهها من  تعاىل: }ٱلَۡماُل َوٱۡلَُنوَن زِيَنُة ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
آيات كريمة؛ وذلك ألنه مل ينكر أحد من العقالء أن املال احلالل والذرية الصاحلة 
مها زينة احلياة الدنيا، ولكن هناك ما هو أسمى منهام وأبقى وهو ما وضحته بقية 
وََخۡيٌ  ثََواٗبا  َرّبَِك  ِعنَد  َخۡيٌ  ٰلَِحُٰت  ٱلصَّ }َوٱۡلَبٰقَِيُٰت  اآلية يف قوله سبحانه: 
َمل{ ]الكهف: 46[، أي: املال والبنون زينة يتزين هبا كثري من الناس يف هذه احلياة، 

َ
أ

الصاحلة  الطيبة واألعامل  فإن األقوال  وإذا كان األمر كذلك يف عرف كثري منهم 
هي الباقيات الصاحلات التي تبقى ثامرها لإلنسان وتكون عند اهلل تعاىل خرًيا من 

األموال واألوالد؛ ألن املال والبنني كثريا ما يكونان فتنة كام يف قوله سبحانه:

أموالكم  إن  أي:   ،]15 ]التغابن:  فِۡتَنةٞ{  ۡوَلُٰدُكۡم 
َ
َوأ ۡمَوٰلُُكۡم 

َ
أ َمآ  }إِنَّ

وأوالدكم عىل رأس األسباب التي تؤدي املبالغة يف االشتغال هبا إىل التقصري يف 
طاعة اهلل تعاىل وإىل خمالفة أمره، فكونوا مؤثرين لرضا اهلل عىل كل يشء سواه، وقال 
ۡزَوِٰجُكۡم 

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ ِمۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ سبحانه يف آية أخرى قبل هذه اآلية: }َيٰٓ

ا لَُّكۡم فَٱۡحَذُروُهۡم{ ]التغابن: 14[، فاألوالد قد يكونون زينة وقد  ۡوَلِٰدُكۡم َعُدّوٗ
َ
َوأ

يكونون فتنة وقد يكونون أعداء، وتنظيم النسل متى صاحبته النية الطيبة واملقاصد 
الرشيفة كان عونا لإلنسان عىل أن يكون األوالد قرة عني له.

َتۡقُتلُٓواْ  }َوَل  قوله سبحانه:  مع  تنظيم األرسة  إىل  الدعوة  تتعارض  وال 
ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويَّاُكۡم{ ]اإلرساء: 31[؛ ألنه ما قال أحد  ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰٖقۖ نَّ

َ
أ

بأن تنظيم األرسة قتل لألوالد، وإنام هو محاية هلم من النواحي الدينية والصحية 



- 210 -

قبل  األوالد  قتل  عن  تنهى  آيات  من  يشبهها  وما  الكريمة  واآلية  واالجتامعية، 
والدهتم وبعد والدهتم، وتتوعد الذين كانوا يفعلون ذلك من أهل اجلاهلية -وال 
ِيَن  سيام مع البنات- بأشد أنواع العذاب، ومن ذلك قوله تعاىل: }قَۡد َخِسَ ٱلَّ
قَۡد   ِۚ آًء َعَ ٱللَّ ٱۡفِتَ  ُ َما َرزََقُهُم ٱللَّ ُمواْ  بَِغۡيِ ِعۡلٖم وََحرَّ َسَفَهۢا  ۡوَلَٰدُهۡم 

َ
أ َقَتلُٓواْ 

َضلُّواْ َوَما َكنُواْ ُمۡهَتِديَن{ ]األنعام: 140[، وقوله سبحانه:
ّيِ َذۢنٖب قُتِلَۡت{ ]التكوير: 8، 9[.

َ
}ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت ٨ بِأ

ولقد حرمت رشيعة اإلسالم اإلجهاض وهو قتل اجلنني يف بطن أمه حتريام 
الثقة بأن بقاء هذا اجلنني  قاطعا ومل تبحه كام سبق أن أرشنا إال إذا حكم الطبيب 
سيؤدي إىل هالك األم أو إحلاق رضر حمقق هبا، وقال فضيلة اإلمام األكرب الشيخ 
حممود شلتوت ما ملخصه: "اتفق الفقهاء عىل أن إسقاط احلمل بعد نفخ الروح فيه 
وهو كام يقولون ال يكون إال بعد أربعة أشهر حرام وجريمة ال حيل ملسلم أن يفعله؛ 
ألنه جناية عىل حي متكامل موثوق به، ]فإن علم[ أن بقاءه بعد حتقق احلياة هكذا 
بارتكاب أخف  تأمر  العامة  بقواعدها  الرشيعة  فإن  األم  إىل موت  يؤدي ال حمالة 

الرضرين وهو إسقاط هذا احلمل.

أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه أي قبل إمتام أربعة أشهر كام يقولون فقد 
اختلفوا فيه، فرأى فريق أنه جائز وال حرمة فيه، ورأى آخرون أنه حرام أو مكروه".

وال يتعارض تنظيم األرسة كذلك مع قوله تعاىل:

]هود: 6[؛ ألن كل  رِزُۡقَها{   ِ ٱللَّ َعَ  إِلَّ  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  َدٓابَّةٖ  ِمن  }َوَما 

إنسان ال يكون مؤمنا حقا إال إذا اعتقد اعتقادا جازما أن كل دابة يف األرض من 
إنسان أو حيوان أو غريمها عىل اهلل وحده رزقها، فهو سبحانه الرازق للغني والفقري 
وللصغري والكبري، ولكن ذلك ال ينايف األخذ باألسباب والسعي يف سبيل احلصول 
عىل الرزق؛ إذ إن هذا الرزق قد جعل اهلل تعاىل له وسائل من سلكها نجح ومن 
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ۡرَض 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل أمهلها خرس، وكيف ال وهو القائل يف آية أخرى: }ُهَو ٱلَّ

َذلُوٗل فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر{ ]امللك: 15[، ولذا 
فتنظيم األرسة ال يتعارض إطالقا مع االعتقاد بأن اهلل تعاىل هو الرازق ملخلوقاته؛ 
الرزق من وجوهه املرشوعة  ألننا مع هذا االعتقاد مطلوب منا أن نسعى لطلب 

حتى نقدم ملن هم أمانة يف أعناقنا ما يغنيهم ويسرتهم.

ويف احلديث الصحيح: »إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة 
الناس يف جمموعهم  أمل: هل  أتساءل يف  بعد ذلك  ثم إين  الناس«،  يتكففون وجوه 

يؤمنون هبذه اآلية إيامنا عمليا كام ينطقون هبا لفظيا؟

واجلواب:

لو  أهنم  بدليل  أقواهلم  خيالف  ونشاهده  نحسه  الذي  العميل  واقعهم  إن 
كانوا يؤمنون هبذه اآلية إيامنا عمليا عميقا ملا رأيت الوساطات من فالن إىل فالن 
نفسه  ويذل  وجهه  ماء  يريق  من  رأيت  وملا  معينة،  أشياء  عىل  احلصول  أجل  من 
ملخلوق مثله من أجل أن يعني بعض أوالده يف وظيفة معينة أو يف عمل معني أو 
أن يدخلهم له كلية معينة... إلخ، وملا رأيت أولئك الذين ال يعرفون معنى التعفف 
وهم يمدون أيدهيم بالسؤال إىل خملوق مثلهم، فهل هذا املسلك الذي يتناىف مع 
ۡرِض إِلَّ َعَ 

َ
الكرامة اإلنسانية يتفق مع معنى قوله تعاىل: }َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

ِ رِزُۡقَها{ ]هود: 6[، مما ال شك فيه أن الذي يتفق مع معنى هذه اآلية الكريمة  ٱللَّ
هو العفاف النفيس والسمو القلبي والتعايل عىل سؤال املخلوقني يف أمر يتناىف مع 
مكارم األخالق، ولكن آفة الناس الكربى أن كثرًيا منهم أقواهلم يف واد وأفعاهلم 
يف واد آخر وهذا رش ما تبتىل به األمم، وأيضا ال تتعارض الدعوة إىل تنظيم النسل 
مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »تناكحوا تناسلوا تكثروا فإين مباه بكم األمم يوم القيامة«؛ ألن هذا 
احلديث مع كونه مرسال نرجح أن املقصود به -واهلل أعلم- الكثرة املؤمنة الصاحلة 



- 212 -

القوية املنتجة؛ إذ من املعلوم أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يباهي بكثرة فاسقة عاصية جائعة 
بالكثرة  يباهي  وإنام  تستورد معظم رضوريات حياهتا من غريها،  متخلفة جاهلة 
السفىل،  العليا ويد غريها هي  يدها هي  دائام  التي  الغنية  العزيزة  القوية  املستقيمة 
ولقد ذم النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكثرة التي ال فائدة من ورائها يف حديثه املشهور الذي يقول 
فيه: »يوشك أن تتداعى عليكم األمم كام تتداعى األكلة إىل قصعتها، قالوا: أو من 
قلة نحن يومئذ يا رسول اهلل؟ قال: بل أنتم حينئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل، 
ولينزعن اهلل من قلوب أعدائكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن، قالوا: 
وما الوهن يا رسول اهلل؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت«، وإذا فالكثرة الصاحلة 
القوية املنتجة مرحبا هبا وهي حمل املباهاة يف كل زمان ومكان، أما الكثرة املنحرفة 

الطائشة الضعيفة التي متد يدها بالسؤال إىل غريها فإن القلة الرشيدة خري منها.

ونحن نكرر: إن مسألة تنظيم األرسة ليست من املسائل التي ال تقبل التغيري 
أو النظر؛ ألهنا تنزيل من حكيم محيد، وإنام هي من املسائل التي تقبل املراجعة والنظر 
والتي هي من األمور النسبية التي ختضع لظروف كل أرسة وأحواهلا، وإلمكانيات 
كل دولة وتقديرها، فقد يكون تنظيم النسل مطلوبا يف أرسة دون أرسة ويف دولة 
دون دولة، فاألقطار التي تشكو من تضخم السكان يف حاجة إىل تنظيم األرسة أو 
أو  التي يف حاجة إىل كثرة األفراد خلروجها من حروب مدمرة  النسل، واألقطار 

لوجود إمكانيات ضخمة فيها ال تطالب بتنظيم النسل.

واخلالصة:

حسب  عىل  قطر  إىل  قطر  ومن  أرسة  إىل  أرسة  من  ختتلف  املسألة  هذه  أن 
الظروف واألحوال واإلمكانيات.

سابعا: هل الدين يدعو إىل اختاذ وسائل معينة لتنظيم األرسة؟
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اجلواب:

إن الدين يدعو إىل احلياة السعيدة بني الزوجني ويرسم هلام طريقها وحيدد 
هلام ما هو حالل وما هو حرام ثم بعد ذلك يعطيهام احلرية الكافية لترصيف حياهتام 
يف إطار رشيعة اهلل تعاىل ومكارم األخالق، وظروف تنظيم النسل أو األرسة كانت 
يف القديم مقصورة عىل العزل وهو قذف النطفة بعيدا عن الرحم عند اإلحساس 
»كنا نعزل عىل عهد  بنزوهلا، وقد ثبت يف الصحيحني عن جابر بن عبد اهلل قال: 
»كنا  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والقرآن ينزل«، ويف رواية لإلمام مسلم عن جابر أيضا قال: 
تنظيم  ثم تطورت طريقة  ينهنا«،  فلم  فبلغه ذلك،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  نعزل عىل عهد رسول 
عن  يؤخذ  ما  منها  الغرض  هلذا  كثرية  أنواعا  األطباء  وابتكر  األيام  بمرور  النسل 
طريق الفم، ومنها ما يؤخذ عن طريق احلقن ومنها اللوالب املعدنية إىل غري ذلك 
من الوسائل، وكل هذه الوسائل ال يعارضها الدين ما دامت ال تتناىف مع آدابه وما 

دام قد حكم األطباء الثقات بصالحيتها وعدم حدوث رضر من استعامهلا.

ثامنا: هل يتناىف أو يتعارض تنظيم األرسة مع اإليامن بقضاء اهلل وقدره؟

واجلواب:

إنه ال تنايف وال تعارض بني تنظيم األرسة واإليامن بقضاء اهلل وقدره؛ ألن 
أمرنا اهلل تعاىل بمبارشهتا  التي  تنظيم األرسة ما هو إال لون من مبارشة األسباب 
املرأة وسائل  تتخذ  وقد  تنجح،  وقد ال  تنجح  قد  األسباب  لتنظيم حياتنا، وهذه 
منع احلمل لفرتة معينة ومع ذلك يأيت احلمل، كام أن املريض قد يذهب إىل الطبيب 
فيعطيه عالجا معينا ولكن هذا العالج قد يؤدي إىل الشفاء وقد ال يؤدي إىل ذلك، 
ونحن مطالبون دينيا وعقليا بمبارشة األسباب التي رشعها اهلل تعاىل لنجاحنا يف 
احلياة مع إيامننا املطلق بأن ما قدره اهلل وقضاه ال بد أن يكون، إال أن ما قدره اهلل 
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وقضاه نحن ال نعلمه وال نعرفه؛ ألن مرده إليه وحده وهو سبحانه عالم الغيوب، 
ورحم اهلل القائل:

صان�ه  كت�اب  الغي�ب  العامل�نيإن�ام  رب  اخلل�ق  عي�ون  ع�ن 
س�وى للن�اس  من�ه  يب�دو  صفح�ة احل�ارض حين�ا بع�د ح�نيلي�س 

والقدر؛ ألن  بالقضاء  اإليامن  يتعارض إطالقا مع  فتنظيم األرسة ال  وإذا 
ما قدره اهلل تعاىل نحن ال نعلمه، وإنام نحن نبارش األسباب التي رشعها سبحانه 
َل َلُ ٱۡلَۡلُق 

َ
لسعادتنا، ثم نكل األمور بعد ذلك هلل تعاىل يرصفها كيف يشاء }أ

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]األعراف: 54[. ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ
َ
َوٱۡل

وبعد: فهذه كلمة عن مسألة تنظيم النسل من الناحية الدينية قصدت بيان 
احلقيقة يف هذه املسألة التي كثرت فيها األقوال، وأسأل اهلل تعاىل أن جيعلها خالصة 
لوجهه ونافعة لعباده، كام أسأله عز وجل أن يوفقني لكتابة بحث عنها بصورة أكثر 

تفصيال.

J
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��ور�ث�هت �ت�هت ع��لى ا �ل�د ح��ك�م �ت����ت�������مت���م ا

املبـــــادئ
1- تعترب الدية من الرتكة وتقسم بني الورثة حسب الفريضة الرشعية.

الســـــؤال
تقسم  هل  شقيقني،  وأخت  وأخ  زوجة،  عن:  خطأ  املقتول  دية  يف  سئل 
هذه الدية التي حكم هبا بناء عىل طلب الزوجة بحسب الفريضة الرشعية ويكون 

للزوجة الربع فيها والباقي لألخوين املذكورين، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قال يف رد املحتار ما نصه: »اعلم أنه يدخل يف الرتكة الدية الواجبة للقتل 
اخلطأ.« اه�. ويف التنقيح ما نصه: »واملستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل 
هذا  وعىل  اه�.  الدية«.  وكذا  والزوجة  الزوج  فيه  يدخل  تعاىل،  اهلل  فرائض  عىل 
فتقسم الدية املذكورة بني ورثة املقتول املذكور عىل فرائض اهلل تعاىل: لزوجته الربع 
فرضا، والباقي لألخ واألخت الشقيقني تعصيبا، للذكر مثل حظ األنثيني، وهذا 

حيث ال مانع. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 211 سجل: 1 بتاريخ: 27/ 3/ 1898 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1- إذا كانت القرائن ال تكفي يف احلكم عىل املتهم بعقوبة اإلعدام؛ سقطت عقوبة 
اإلع�دام ألن اليق�ني يمكن أن ال يبلغ هبا احلد الذي يس�وغ احلكم بعقوبة ال يمكن 

تدارك اخلطأ فيها لو ظهر بعد ذلك.
الســـــؤال

حمرم   29 يف  مؤرخة  بمرص  األهلية  االستئناف  حمكمة  من  بإفادة  سئل 
ورقة  ومخسون  سبع  معها  مرسل   291 نمرة   1899 سنة  يونيه   8  ،1317 سنة 
نمرة  النيابة  أوراق قضية  إرسال  يونيه سنة 1899  يوم 7  ]مضموهنا:[ قررت يف 
451 املقيدة باجلدول العمومي نمرة 867 ضد م. ع. ح. املتهم بقتل ع. س. ]عمدا 
مع سبق[ اإلرصار إىل فضيلتكم ألخذ رأيكم فيها، وحددت جلسة يوم اخلميس 
15 يونيه سنة 1899 لصدور احلكم وبناء عليه نرجو بعد إعطاء الرأي فيها تعاد 

]األوراق[.
اجلواب

بقتل ع. س. عمدا مع سبق اإلرصار  م. ع. ح.  اطلعت عىل قضية هتمة 
]ارتكاهبا[ مع كثرهتا ال  تدل عىل  التي  القرائن  والرتصد، فوجدنا عليه كثريا من 
تكفي يف احلكم عليه بعقوبة اإلعدام؛ ألن اليقني ال يبلغ هبا إىل احلد الذي يسوغ 
احلكم بعقوبة ال يمكن تدارك اخلطأ فيها لو ظهر بعد ذلك، خصوصا ودالئل سبق 
اإلرصار غري متوفرة؛ جلواز أن يكون خاطر اجلناية ورد بذهن القاتل عند امتناع 
االمتناع،  قتله عند  بأنه كان عازما عىل  منه  التي طلبها  النقود  إعطائه  املقتول عن 

واألمر لوليه. واألوراق طيه عدد 57.

* فتوى رقم: 1 سجل: 2 بتاريخ: 11/ 6/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1-متى صحت الدعوى، واس�توفيت رشائط املخاصمة ع�ىل الوجه املرشوع جاز 

احلكم عىل املتهم بام تستحقه جنايته من العقوبات املقررة.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حمكمة مرص األهلية مؤرخة يف 19 ذي احلجة سنة 1317 
نمرة 289 مضموهنا أن جلسة اجلنايات املنعقدة يف 18 إبريل سنة 1900 قررت 
بإرسال أوراق قضية النيابة نمرة 834 املتهم فيها ع. ع. بقتل ف. ش. س. عمدا 
مع سبق اإلرصار بواسطة طعنه بسكني بمنزله بمرص يف 20 أكتوبر سنة 1899 إىل 

فضيلتكم. فاملرجو ردها للمحكمة يف ظرف ثامنية أيام مشفوعة برأي حرضتكم.

اجلواب
اطلعت عىل أوراق هذه القضية، فرأيت أن الشهادات والقرائن قائمة عىل 
الوجه  عىل  املخاصمة  رشائط  واستوفيت  الدعوى  صحت  فمتى  التهمة،  ثبوت 
املقررة.  العقوبات  بام تستحقه جنايته من  املذكور  املتهم  املرشوع جاز احلكم عىل 

واألوراق املذكورة مرسلة مع هذا كام وردت.

J

* فتوى رقم: 121 سجل: 2 بتاريخ: 21/ 4/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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���ع���م�د ��ت��ت�ل ا

املبـــــادئ
1- متى مل تثبت األدلة ومل تتوفر الرشوط الرشعية لتهمة القتل العمد ال جيوز احلكم 

عليه بعقوبة اإلعدام.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حمكمة استئناف مرص مؤرخة يف 16 يوليه سنة 1902 نمرة 
704 مضموهنا أنه مرسل معها قضيتا النيابة العمومية نمرة 210 املتهم فيها م. ش. 
وآخر بقتلهام ح. ط، عمًدا مع سبق اإلرصار، ونمرة 728 املتهم فيها م. ب. بقتل م. 
ز. عمًدا مع سبق اإلرصار إلبداء الرأي فيهام، وإعادهتام قبل يوم 24 يوليه اجلاري.

اجلواب
اطلعت عىل القضيتني املذكورتني، ورأيت األدلة قائمة عىل املتهم يف القضية 
األوىل توجب القطع بأن م. ش. الذي هو القاتل ل�: ح. ط.، فإذا صحت املرافعة 
وتوفرت رشائط احلكم الرشعية جاز احلكم عليه بعقوبة جنائية، أما القضية الثانية 
فليس فيها من األدلة سوى قول املجني عليه، والضغائن بينه وبني املتهم، وجمموع 
التهمة.  بثبوت  الظن  غلبة  إال  يفيد  ال  النفي  شهود  تكذيب  مع  األمرين  هذين 
ما خيالف  معه وقوع  الذي ال حيتمل  اليقني  إىل  احلكم هبا  اإلعدام حيتاج  وعقوبة 
احلكم، وال يكفي غلبة الظن جلواز أن يتخلف ذلك، فتظهر احلقيقة يف وقت ال 
يمكن فيه تدارك اخلطأ، فلهذا ال أرى جواز احلكم باإلعدام يف هذه القضية. واهلل 

أعلم.

* فتوى رقم: 24 سجل: 3 بتاريخ: 20/ 7/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ب ع��ت�ا ��ت��ت�ل وا

املبـــــادئ
1- اعرتاف املتهم اعرتافا صحيحا بدون جرب وال إكراه ووجود قرائن أخرى تؤكد 

هذا االعرتاف كل ذلك حيقق أنه املبارش للفعل الذي اعرتف به.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حمكمة مرص االبتدائية األهلية مؤرخة يف 13 ديسمرب سنة 
1902 نمرة 918 مضموهنا أنه مرسل معها قضية جنائية نمرة 108 متهم فيها م. 
يونيه عمدا مع سبق اإلرصار؛ إلبداء  ليلة 16  البواب  بقتل ع. ع.  خ.، وآخرون 

الرأي فيها وإرساهلا يف مسافة ثامنية أيام.

اجلواب
بقتل  فيها م. خ. ومن معه  املتهم  القضية اجلنائية نمرة 108  اطلعت عىل 
م.  اعرتاف  أن  يونيه عمدا مع سبق اإلرصار، وقد رأيت  ليلة 16  البواب  ع. ع. 
خ. بالوقائع التي اعرتف هبا، ووجود اجلرح الذي بيده عىل اهليئة التي ذكرت يف 
الكشف الطبي، ووجود آثار الدم يف رجليه، ويف بعض ثيابه، كل ذلك حيقق أنه 
املبارش للقتل، فإذا صحت املرافعة، واستوفيت الرشائط الرشعية يف الدعوى جاز 

احلكم عىل هذا املتهم بعقوبة جنايته هذه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 58 سجل: 3 بتاريخ: 17/ 12/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ت�هت ��ب�ا ��ب

املبـــــادئ
1- إذا كانت أدلة قضية اجلناية  غري كافية فال حيكم عىل املتهم باإلعدام.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من حمكمة جنايات مرص بتاريخ 9  يناير سنة 1916 نمرة 

56 صورهتا:  

بناء عىل ما تقرر من حمكمة جنايات مرص بجلسة  اليوم وعمال باملادة 49 من 
قانون تشكيل حماكم  اجلنايات نرسل إىل فضيلتكم أوراق قضية اجلناية  نمرة 560 
أ. بذبحها بسكني مع  سبق اإلرصار  آ.  بقتل  أ.  ع.  املتهم فيها  الواييل سنة 1915 
لالطالع عليها وإبداء رأي   فضيلتكم  فيها والتكرم بإعادهتا قبل يوم اخلميس اآليت 

املحدد  لصدور احلكم فيها. واقبلوا وافر االحرتام.

اجلواب
وصار   ،56 1916  نمرة  سنة  يناير   9 رقم  سعادتكم  إفادة  لنا  وردت 
االطالع عىل أوراق قضية اجلناية  نمرة 560 الواييل سنة 1915 املتهم فيها أ.  ع. 
بقتل آ. أ. بذبحها بسكني مع  سبق اإلرصار، وظهر لنا منها أن األدلة التي هبا  غري 
كافية للحكم عىل املتهم املذكور باإلعدام.  وحترر هذا للمعلومية، واألوراق   عائدة 

من طيه  كام وردت، واقبلوا فائق االحرتام.

* فتوى رقم: 13 سجل: 12 بتاريخ: 10/ 1/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��س ����ب��ب ��ب�اع �ع�سب ا �ل�د ا

املبـــــادئ
1 - الدف�اع ع�ن النفس مق�رر يف الرشيعة اإلس�المية، وال خيتص ب�ه مذهب دون 

مذهب.
2 - من رفع س�يفا عىل مس�لم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه الس�يف قتل رافعه، 

ولكن برشط أال يكون يف إمكانه دفعه إال بقتله.
3 - إذا قتل رافع السيف - بعد حتقق الرشط - أحد من الناس فال يشء عليه.

4- الدف�اع ع�ن النف�س دعوى ال بد من إقام�ة البينة عىل صحتها حس�ب القواعد 
الفقهية يف ذلك.

الســـــؤال
سئل بخطاب املفوضية األملانية رقم 30 يناير سنة 1926 بام صورته:

ويف  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املقررة  املبادئ  من  النفس  عن  الدفاع  هل   -1
مذهب أيب حنيفة عىل األخص؟

يثبته  أن  جيب  النفس  عن  الدفاع  أن  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  أتنص   -2
شاهدان أم أن هذا اإلثبات مما يرتك لرأي املحكمة؟

اجلواب
به  اإلسالمية، وال خيتص  الرشيعة  مقرر يف  النفس  الدفاع عن  مبدأ  نعم، 
مذهب أيب حنيفة، وإنا نورد هنا ما جاء يف بعض كتب احلنفية: قال يف كنز الدقائق 
ورشحه تبيني احلقائق ما نصه: »ومن شهر عىل املسلمني سيفا وجب قتله، وال يشء 

* فتوى رقم: 298 سجل: 27 بتاريخ: 7/ 2/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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املسلمني سيفا فقد أطل دمه«  »من شهر عىل  بقتله؛ لقوله عليه الصالة والسالم: 
به،  إال  إذا مل يكن دفعه  قتله  أهدره، وألن دفع الرضر واجب فوجب عليهم  أي 
وال جيب عىل القاتل يشء؛ ألنه صار باغيا بذلك، وكذا إذا شهر عىل رجل سالحا 
فقتله أو قتله غريه دفعا عنه، فال جيب بقتله يشء ملا بينا«)1). أما اجلواب عن السؤال 
الثاين فإنه يؤخذ مما نبينه، وهو أن احلجج الرشعية ثالث: البينة واإلقرار والنكول، 
لديه،  املرتافع  القايض  هو  إنام  عليها  الربهان  وإقامة  الدعوى  صحة  يقدر  والذي 

املنوط بفصل اخلصومات وفقا للقواعد املرعية يف األحكام. واهلل أعلم.

J

)1) تعرف هذه احلالة يف القانون املدين املرصي بحالة حق الدفاع الرشعي، وقد اتفق الفقه اإلسالمي والغريب 
يف تقدير حدود معينة الستعامل هذا احلق، بحيث إذا تعدى مستعمل هذا احلق احلدود املذكورة كان مسؤوال 
فجرى  بقتله،  الثاين  فهم  إنسان،  بقتل  هم  كمن  احلد،  هذا  جتاوزه  بسبب  الناتج  الرضر  عن  كاملة  مسؤولية 

األول، فجرى الثاين وراءه وقتله كان مسؤوال؛ لزوال حق الدفاع الرشعي بمجرد جري األول.
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��ب�ت ��������ث �س �ب�ا ������ت���ص�ا ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1 - اختلف العلامء يف كيفية استيفاء القود، فذهب الكثري منهم إىل أنه يقتل بمثل ما 
قتل به القتيل إال إذا كان قد قتله بمحرم كإجياره اخلمر فال جيوز ذلك، وذهب علامء 

الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إىل أن القصاص ال يكون إال بالسيف.
2 - الظاه�ر من مذهب احلنفية هو عدم إرادة منع االس�تيفاء بغري الس�يف إذا كان 

غريه أسهل وأيرس يف إزهاق الروح.
3 - إذا كان االستيفاء بغري السيف أيرس وأرسع، فإنه جيوز االستيفاء به، فإذا وجد 
ن�وع من القتل بطريقة مل تكن معهودة وكان�ت أرسع يف إزهاق الروح، فالظاهر أنه 

جيوز هبا.
4 - إذا كان القتل باملشنقة أرسع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك.

الســـــؤال
سأل حرضة سكرتري جملس والية هبوبال باهلند بام ترمجته حسب ما ورد من 
وزارة احلقانية بكتاهبا رقم 5007 - 46/ 21/ 6 يف 24 أكتوبر سنة 1937 قال: 
سيدي العزيز حتية واحرتاما وبعد، فإن عقوبة اإلعدام تنفذ فيمن حيكم عليهم هبا 
يف الواليات اإلسالمية اهلامة يف اهلند مثل هبوبال، وحيدر آباد، ونوفتك، وخريبور 
بالسيف،  الرأس عن اجلسم برتا  وغريها عىل أهنا قصاص، وذلك بمبارشة فصل 
ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها يشء من القسوة، ويقرتحون استبداهلا بطريقة 
ويرون  الرأي  يف  خيالفوهنم  وعلامءه  اإلسالمي  الدين  أئمة  ولكن  شنقا،  اإلعدام 
عن  الرأس  فصل  يف  السيف  استخدام  وهي  قديام  هبا  املعمول  بالطريقة  التمسك 

* فتوى رقم: 216 سجل: 44 بتاريخ: 31/ 10/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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متبع يف مرص  بام هو  بإفاديت  تكرمتم  لو  فحينئذ  عليه،  املحكوم  إعدام  عند  اجلسم 
وتركيا وإيران وتونس ومراكش، وبام يراه املربزون من رجال الدين بمرص يف هذه 
النقطة، وإنني أستميحكم العذر، وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكري سلفا مع عظيم 

احرتامايت.

اجلواب
هبوبال  والية  جملس  سكرتري  حرضة  لكتاب  العربية  الرتمجة  عىل  اطلعنا 
رقم  احلقانية  وزارة  كتاب  مع  إلينا  الوارد   1937 سنة  أغسطس   8 املؤرخ  باهلند 
بغري  القصاص  تنفيذ  االستفتاء عن  بشأن  أكتوبر سنة 1937  املؤرخ 24   5007
السيف، ونفيد أن علامء املسلمني قد اختلفوا يف كيفية استيفاء القود: فذهب كثري 
من العلامء إىل أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به املقتول إال إذا كان قتله بيشء حمرم 
رشعا كإجياره اخلمر، فإنه ال جيوز أن يقتل بذلك. وقد استدلوا عىل مذهبهم بظاهر 
قوله تعاىل: }َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ{ ]البقرة: 179[. فإن كلمة القصاص 
تنبئ عن معنى املامثلة واملساواة، وبقوله تعاىل: }ِإَوۡن َعَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما 
ِٰبِيَن{ ]النحل: 126[، وبقوله تعاىل:  ُتۡم لَُهَو َخۡيٞ ّلِلصَّ ُعوقِۡبُتم بِهۦِۖ َولَئِن َصَبۡ
}َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم{ ]البقرة: 
]الشورى: 40[، وبام رواه  ّمِۡثلَُها{  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  ُؤاْ  }وََجَزٰٓ 194[، وبقوله تعاىل: 

اجلامعة عن أنس أن هيوديا َرضرَّ رأس جارية بني حجرين، فقيل هلا: من فعل بك 
هذا فالن أو فالن؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به، فاعرتف، فأمر 
به النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرض رأسه بحجرين. وبام أخرجه البيهقي والبزار عنه ملسو هيلع هللا ىلص من حديث 
الرباء وفيه: »ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه«، فدلت ظواهر اآليات الكريمة 
وما ورد من األحاديث عىل أنه يثبت لويل القتيل حق استيفاء القود بمثل ما قتل به 
املقتول. وذهب علامء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إىل أن القصاص ال يكون 
وهذا  بالسيف«،  إال  قود  »ال  قوله:  من  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  بام  واستدلوا  بالسيف،  إال 
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احلديث قد روي من طرق يقوي بعضها بعضا، فيكون حسنا يقبل اإلثبات به، وقد 
بني الشيخ عالء الدين املارديني الشهري بابن الرتكامين يف كتابه اجلوهر النقي طرقه، 
ثم قال: "فهذا احلديث قد روي من وجوه كثرية يشهد بعضها لبعض، فأقل أحواله 
أن يكون حسنا". اه�. فال يرض حينئذ تضعيف بعض املحدثني لسند هذا احلديث. 
وبام روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص من قوله: »إن اهلل -عز وجل- كتب اإلحسان عىل كل يشء، فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح 
ذبيحته«، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث بأن حيسنوا القتلة، وإحسان القتلة ال يكون 
بغري رضب العنق بالسيف كام أمر أن يرحيوا ما أحل اهلل ذبحه من األنعام، فام الظن 
باآلدمي املكرم املحرتم، وقد أجابوا عن ظواهر اآليات الكريمة بأن املراد باملثلية فيها 
هو املثلية يف جمرد إزهاق الروح، وال تتناول اآللية؛ ألن استعامل غري السيف يؤدي 
إىل االعتداء املنهي عنه يف غري مآربه، فإذا قتل شخص آخر بالرضب مثال، فامت 
برضبتني واستوفينا القصاص بالرضب أيضا، ورضب القاتل حتى مات فجاز أال 
يموت إال بأكثر من رضبتني، ويف ذلك جماوزة للحد، ولو رضبناه رضبتني وقتلناه 
بالسيف كان يف ذلك جماوزة للحد أيضا، وأجابوا عن حديث اليهودي الذي رض 
رأسه بأنه حيتمل وجهني أحدمها: أن يكون هذا الرّض كان مرشوعا، ثم نسخ كام 
نسخت املثلة بالنهي عنها. الثاين: أن يكون اليهودي ممن سعى يف األرض بالفساد 
فيقتل كام رآه اإلمام؛ ليكون أردع. وهذا هو الظاهر؛ فإن قصد اليهودي كان أخذ 
فأخذ  جارية  عىل  هيودي  عدا  قال:  أنه   É مالك  بن  أنس  عن  روي  فقد  املال، 
أوضاحا -حليا- كانت عليها، فيكون القتل عىل هذا ليس من باب القصاص الذي 
يف  إن  البيهقي:  فقال  إلخ«.   ... حرقناه  حرق  »ومن  حديث:  وأما  بصدده،  نحن 
إسناده بعض من جيهل، وإنام قاله زياد يف خطبته. قال احلنفية: إن الثابت حينئذ من 
اآليات، ومن السنة هو إتالف نفس القاتل بأيرس الوجوه وأوحاها -أي أرسعها-، 
وليس ذلك إال بالسيف، فال جيوز استيفاء القصاص بالتحريق والتغريق والرضخ 
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وما جرى جمرى ذلك. هذه خالصة أقوال فقهاء املسلمني يف هذا املوضوع، والذي 
القصاص بغري  أنه ال جيوز  لنا أن احلنفية ومن قال بمقالتهم ال يريدون إال  يظهر 
والتغريق  التحريق  من  القصاص  احلد يف  وجتاوز  التعدي  مظنة  يكون  مما  السيف 
والرضب وما جرى جمرى ذلك، وال يريدون أن يمنعوا استيفاء القود بغري السيف 
إذا كان غري السيف أيرس وأسهل وأرسع يف إزهاق روح القاتل؛ كام يتبني هذا من 
استدالهلم بحديث: »إن اهلل -عز وجل- كتب اإلحسان عىل كل يشء، فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ... إلخ« وكام يتبني أيضا من حديث: 
أنه  أوهلام:  أمرين:  بمنطوقه  يفيد  احلديث  هذا  ألن  وذلك  بالسيف«؛  إال  قود  »ال 
يكون  ال  مما  بغريه  استيفاؤه  جيوز  ال  أنه  الثاين:  بالسيف.  القصاص  استيفاء  جيب 
يف مثل سهولته ويرسه، ويفيد أيضا بطريق داللة النص جواز القتل بغري سيف إذا 
كان غريه مثله يف رسعة إزهاق الروح ويرسه أو أوىل منه يف ذلك، فإنه يفهم لغة 
القتل به  بالسيف هي أن  العلة يف وجوب استيفاء القصاص  من هذا احلديث أن 
أيرس وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة مل تكن معهودة وكانت هذه الطريقة 
أرسع يف إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه جيوز القتل هبا بداللة نص هذا احلديث، 
وحينئذ يكون القصد يف قوله -عليه الصالة والسالم-: »ال قود إال بالسيف« من 
فيه  مما  السيف  بغري  القصاص  يستوىف  ال  أنه  به  واملقصود  اإلضايف،  القرص  قبيل 
احتامل جماوزة احلد. واخلالصة أن األدلة التي استدل هبا احلنفية يظهر منها أنه جيوز 
القتل بغري السيف إذا كان القتل بغريه أسهل وأرسع يف إزهاق روح القاتل، وعىل 
ذلك إذا كان القتل باملشنقة عىل وجه يكون أرسع وأسهل من القتل بالسيف جاز 
ذلك بمقتىض األدلة التي استدل هبا احلنفية، ويظهر من كالمهم أهنم جيوزون القتل 
هبذه الطريقة، ومن أراد زيادة البيان فلريجع إىل ما قاله اجلصاص يف كتابه: آيات 
األحكام يف باب كيفية القصاص من اجلزء األول، وما قاله عند قوله تعاىل: }ِإَوۡن 
بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۦ{ ]النحل: 126[ يف آخر اجلزء الثالث من  َعَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ 
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الكتاب، وإىل ما جاء يف باب الرجل يقتل رجال كيف يقتل؟ من كتاب معاين اآلثار 
للطحاوي يف اجلزء الثاين، وإىل ما قاله الشوكاين يف باب قتل الرجل باملرأة باجلزء 
السادس من نيل األوطار، وإىل رشح الزيلعي عىل الكنز. هذا ما ظهر لنا يف هذا 

املوضوع، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1- جيب القصاص من اجلاين متى رفعت الدعوى بالطريق الرشعي وثبتت اجلريمة 

باألدلة القطعية.

الســـــؤال
العليا رقم 4304 املؤرخ  إلينا خطاب من رئيس املحكمة العسكرية  ورد 
9/ 10 سنة 1949 ومعه أوراق اجلناية العسكرية رقم 5 سنة 1949 عابدين املتهم 

فيها ع. أ. ح. ومن معه إلبداء الرأي بالنسبة للمتهم األول.

اجلواب
عابدين   1949 سنة   5 رقم  العسكرية  اجلناية  قضية  أوراق  عىل  اطلعنا 
املرسلة إلينا باإلفادة نمرة 4304 املؤرخة 9/ 10 سنة 1949 املتهم فيها ع. أ. ح. 
وآخرون بأنه قتل املغفور له دولة م. ف. ن باشا عمدا مع سبق اإلرصار والرتصد 
والتي تقرر فيها بجلسة 9 أكتوبر سنة 1949 أحالتها علينا بالنسبة للمتهم األول 
ونفيد   .1949 سنة  أكتوبر   13 جلسة  قبل  فيها  الرشعي  الرأي  إلبداء  املذكور 
جلسات  حمارض  وعىل  النيابة،  أجرته  الذي  التحقيق  حمارض  عىل  اطالعنا  بعد  أنه 
املحكمة العسكرية العليا، وعىل باقي األوراق -تبني لنا توافر األدلة عىل أن هذا 
إقرارا  أقر  حيث  حق  بغري  عدوانا  العمد  القتل  جريمة  ارتكب  قد  األول  املتهم 
تاريخ  مدة سابقة عىل  من  عليها  مرصا  كان  وبأنه  اجلناية،  هذه  بارتكابه  صحيحا 
ارتكاهبا يف صحيفة رقم 4، 6 من حمارض حتقيق النيابة، ثم أعاد هذا اإلقرار أمام 

* فتوى رقم: 329 سجل: 61 بتاريخ: 12/ 10/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املحكمة يف حمارض اجللسات يف صحائف 22/ 86 وما بعدمها، وشهد أيضا برؤيته 
وهو يقرتف هذه اجلناية عدة شهود دونت شهادهتم يف صحائف 37، 40، 43، 
45 من حمارض القضية. واحلكم الرشعي يقيض يف هذه احلادثة بوجوب القصاص 
أوراق  إىل عزتكم مجيع  الرشعي. ونعيد  بالطريق  الدعوى  من اجلاين متى رفعت 

القضية مشفوعة برأينا هذا.

J
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1- االع�رتاف بالقت�ل العمد العدوان وثبوت�ه باألدلة القاطع�ة موجب للقصاص 

رشعا.

الســـــؤال
يف  الرأي  إبداء  مرص  جنايات  حمكمة  رئيس  العزة  صاحب  حرضة  طلب 
بكتابه  د.  فيها س. س.  املتهم  اجلنائية رقم 655 سنة 1949 شربا مرص  القضية 

الوارد يف 25 ديسمرب سنة 1949.

اجلواب
املتهم  اجلناية رقم 655 سنة 1949 شربا مرص  أوراق قضية  اطلعنا عىل 
فيها س. س. د. بقتل س. ع. ح.، والتي قررت فيها حمكمة جنايات مرص إرسال 
 1949 سنة  ديسمرب   29 جللسة  والتأجيل  فيها  الرأي  إلبداء  إلينا  القضية  أوراق 
وحمارض  والنيابة  البوليس  حتقيقات  حمارض  عىل  اطلعنا  أننا  ونفيد  باحلكم،  للنطق 
القضية، وتبني  أوراق  الرشعي، وباقي  الطبيب  اجلنايات وتقرير  جلسات حمكمة 
لنا منها أن املتهم املذكور قد اعرتف بارتكابه جريمة القتل العمد العدوان عىل س. 
بالطريق الرشعي  الدعوى  ثبتت اجلناية عليه. فمتى رفعت عليه  ع. ح.، وبذلك 
هبذا  املحكمة  إىل  األوراق  فنعيد  رشعا.  منه  القصاص  وجب  ذكر-  ما  -واحلال 

الرأي هبذه الفتوى.

* فتوى رقم: 543 سجل: 61 بتاريخ: 29/ 12/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1- متى ثبتت اجلريمة باألدلة القاطعة وجب القصاص رشعا متى رفعت الدعوى 

بالطريق الرشعي.

الســـــؤال
طلب رئيس حمكمة جنايات مرص إبداء الرأي يف قضية اجلناية رقم 2292 

لسنة 1949.

اجلواب
قضية  ملف  ومعه   1950 سنة  يناير   12 املؤرخ  املحكمة  كتاب  إلينا  ورد 
اجلناية رقم 2292 سنة 1949 باب الشعرية، املتهم فيها ح. ع. ن. بقتل زوجته 
ص. ش. أ. عمدا مع سبق اإلرصار والرتصد، وباستعامل آلة حادة وهي سكني. 
واملطلوب هبذا اخلطاب إبداء رأينا يف هذه اجلناية. وبعد اطالعنا عىل حمارض حتقيق 
النيابة املتضمنة ما دون بمحارض البوليس واعرتافات املتهم وشهادة الشهود، وبعد 
اطالعنا عىل حمارض جلسة حمكمة اجلنايات، وعىل تقرير الطب الرشعي ثبت لدينا 
أن هذا املتهم قد ارتكب جريمة قتل املجني عليها املذكورة عمدا عدوانا باستعامل 
آلة حادة قاتلة وهي سكني، وذلك يوجب رشعا القصاص منه متى رفعت الدعوى 
للنطق باحلكم  القضية املحدد  إليكم ملف هذه  نعيد  بالطريق الرشعي. هلذا  عليه 

فيها يوم األربعاء 18 يناير سنة 1950 مشفوعة هبذا الرأي.

* فتوى رقم: 594 سجل: 61 بتاريخ: 15/ 1/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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������ت��ت�ل ب ع��لى ا
��ر�ت���س

�ت

املبـــــادئ
1- التحريض عىل جريمة  القتل حرام رشعا.

2- إذا  كان اإلك�راه عىل القت�ل  إكراها ملجئا فالقصاص ع�ىل امْلُْكِره - اآلمر- عند 
أيب حنيف�ة وحممد وال قصاص  عىل امْلُْكَره -املأمور-؛ لكونه بمنزلة  اآللة، وعند أيب 
يوس�ف ال قص�اص عليهام،  وعىل اآلمر الدي�ة، وعند املالكية والش�افعية  واحلنابلة 

جيب القصاص من اآلمر؛ لتسببه،  ومن املأمور ملبارشته.
3- إن كان اإلكراه غري ملجئ فال قصاص عىل املكره   -اآلمر- بل يقتص من املأمور 
باتف�اق أئمة  احلنفية، وكذلك عند املالكية إن مل يكن  اآلمر حارضا وقت القتل، فإن 

كان حارضا  اقتص منهام مجيعا، وعىل اآلمر يف احلالني  إثم التحريض مع اإلكراه.
4- تطبي�ق اإلكراه  قضاء يعتمد فيه ثبوت اإلك�راه لدى املحكمة  بعد رفع الدعوى 

بالطريق الرشعي.

الســـــؤال
سألت حرم الشهيد ع. ط. قالت: إن التحقيقات  القانونية التي أجريت يف 
قضية القتل الذي  دبره امللك السابق لزوجي الشهيد ع. ط. قد أثبتت أنه كان اليد 
املحركة  لألثمة اجلناة. فام حكم الرشيعة الغراء يف  هذا الطاغية املحرض عىل القتل 

الدافع  إليه؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ومل نطلع عىل  التحقيقات الرسمية يف القضية املشار 
إليها،  واجلواب أن التحريض عىل ارتكاب جريمة  القتل املحرم بمعنى اإلغراء عليه 

* فتوى رقم: 513 سجل: 69 بتاريخ: 23/ 2/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ال شك أنه  حرام رشعا؛ للنهي عن قتل معصوم الدم  بقوله تعاىل: }َوَل َتۡقُتلُواْ 
{ ]األنعام: 151[. وقوله عليه  السالم: »ال حيل  ّقِ ُ إِلَّ بِٱۡلَ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
الثيب  بإحدى  ثالث:  إال  اهلل  وأين رسول  اهلل  إال  إله  أن  ال  يشهد  امرئ مسلم  دم 
الزاين، والنفس بالنفس،  والتارك لدينه املفارق للجامعة«؛ وللوعيد  الشديد عليه يف 
ا فِيَها وََغِضَب  َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ قوله تعاىل: }َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما{ ]النساء: 93[، ولعظيم جرمه ورد 

َ
َولََعَنُهۥ َوأ ُ َعلَۡيهِ  ٱللَّ

يف  احلديث أن أول ما يقىض بني الناس يوم  القيامة يف الدماء، وذهبت طائفة من 
األئمة  إىل أنه ال توبة لقاتل، وأن الوعيد الحق به  ال حمالة، وأن القصاص يف الدنيا 
فيحرم  إليه  وسيلة  القتل  املحرم  عىل  والتحريض  اآلخرة،  يف  اإلثم  يمحو  عنه  ال 
التحريض مصحوبا  إذا  كان  وأما  بحرمته؛ ألن  للوسائل حكم مقاصدها رشعا، 
مل  لو  أنه  امْلُْكَرِه  ظن  وغلب  عىل  به  أوعد  ما  حتقيق  عىل  قادرا  وكان  امْلُْكِرُه  بإكراه 
يمتثل يلحقه ما  أوعد به، فإما أن يكون اإلكراه ملجئا وهو  ما كان بنحو التخويف 
بالقتل أو قطع  العضو أو الرضب الشديد الذي خياف منه  تلف النفس أو العضو 
ويسمى اإلكراه  التام، ومنه كام ذكره الشافعية األمر  الصادر من ذي سطوة اعتاد 
ملجئ وهو  غري  أو  يكون  كاإلكراه،  فأمره  عند خمالفته  اإلكراه  ما حيصل  به  فعل 
ما كان بام دون ذلك  من نحو احلبس والقيد والرضب الذي ال  خيشى منه التلف 
ويسمى باإلكراه  الناقص، فإذا كان اإلكراه عىل القتل  إكراها ملجئا فالقصاص عىل 
امْلُْكَره -املأمور-؛ لكونه  امْلُْكِره - اآلمر- عند أيب حنيفة وحممد وال قصاص  عىل 
بمنزلة  اآللة، وعند أيب يوسف: ال قصاص عليهام،  وعىل اآلمر الدية، وعند املالكية 
والشافعية  واحلنابلة: جيب القصاص من اآلمر؛ لتسببه،  ومن املأمور ملبارشته وإن 
يقتص  بل  امُلْكِره   -اآلمر-  عىل  قصاص  فال  ملجئ  غري  عليه  إكراها  اإلكراه  كان 
من املأمور باتفاق أئمة  احلنفية، وكذلك عند املالكية إن مل يكن  اآلمر حارضا وقت 
التحريض  القتل، فإن كان حارضا  اقتص منهام مجيعا، وعىل اآلمر يف احلالني  إثم 
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مع اإلكراه. راجع بدائع  الصنائع يف مذهب احلنفية، ورشح متن  خليل يف مذهب 
يف  البن  قدامة  واملغني  الشافعية،  مذهب  يف  املحتاج  وحواشيها  وحتفة  املالكية، 
تطبيقه  قضاء  وأما  التحريض،  يف  الغراء  حكم  الرشيعة  هو  هذا  احلنابلة  مذهب 
فيعتمد ثبوت اإلكراه لدى املحكمة  بعد رفع الدعوى بالطريق الرشعي. واهلل  تعاىل 

أعلم. 

J
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ر�ع��ت�هت ����صث �ت ا و�ب�ا
���ع����ت ا

املبـــــادئ
1- جيوز درء العقوبة بالش�بهة بالنس�بة للحدود وقبول العف�و عنها من ويل املجني 

عليه بالنسبة للقصاص.
2- كل معصي�ة ال ح�د فيه�ا وال كفارة، ومل ت�أت الرشيعة فيه بن�وع معني وال قدر 

حمدود، وإنام تركت أمره إىل رأي احلاكم ففيها التعزير.
3- السجن واحلبس ليسا من العقوبات املقدرة يف الرشيعة اإلسالمية.

4- جي�وز للحاك�م تغيري عقوبة احلبس ألهنا من العقوب�ات الوضعية إذا ظهر له أن 
املصلحة تقيض بذلك.

الســـــؤال
نظام  بإلغاء  التعادلية  كتابه  يف  يطالب  احلكيم  توفيق  األستاذ  أن  يف  سئل 
السجون وحتويلها إىل مصانع وأدوات إنتاج؛ ألن عقاب مرتكب الرش بحبسه -أي 
الغري،  إىل رضر  به  وأدى  ارتكبه  الذي  الذنب  مع  يتعادل  بحرمانه من حريته- ال 
الذي  بفعل اخلري  ارتكبه  الذي  للرش  املذنب عمال موازيا  يؤدي  أن  اجلريمة  فثمن 
يؤدي إىل نفع الغري، أما السجون فال نفع هلا إال يف ختريج طراز خطر ماهر مدرب 
من املجرمني املحرتفني، وذلك عدا ما تؤديه السجون من انشطار يف املجتمع بني 
الرش  بينام  األخرى،  عىل  إحدامها  حتقد  الناس  بني  طبقتني  فتخلق  وأخيار،  أرشار 
واخلري ليس أصيال يف اإلنسان، وإنام يتعاقب عليه تعاقب الصحة واملرض، وطلب 
السائل إبداء الرأي فيام ذكر، وهل جيوز إلغاء السجون وحتويلها إىل مصانع وأدوات 

إنتاج كام رأى الكاتب أو ال؟

* فتوى رقم: 453 سجل: 74 بتاريخ: 13/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
أوال: إن العقوبات يف الرشيعة اإلسالمية نوعان: أحدمها مضبوط مقدر، 
مقدرة  عقوبة  وهي  بأنواعها  احلدود  أحدمها  قسامن:  واألول  مقدر،  غري  وآخر 
وجبت حقا هلل تعاىل، وثانيهام القصاص بأنواعه، وهو عقوبة مقدرة وجبت حقا 
للعباد وفيها حق اهلل، وهذا النوع بقسميه ال جمال للعقل وال لالجتهاد فيهام، وال 
جيوز للمحاكم تغيري أية عقوبة منه بأخرى، وال تركها أو العفو عنها، وإنام جيوز 
فقط درؤها بالشبهة بالنسبة للحدود وقبول العفو عنها من ويل املجني عليه بالنسبة 
للقصاص عدال ورمحة منه سبحانه وتعاىل؛ وذلك ألن اهلل جلت قدرته وحكمته 
الذي خلق اخللق عامل بطبائعهم وغرائزهم وأهوائهم ودائهم وأدوائهم، وهو أرحم 
ر هذه العقوبات فأحكم وجوهها، وفاوت  الرامحني هبم وأرأف بعباده من خلقه قدرَّ
بني درجاهتا عىل أحسن مثال وأحكم إتقان، فرتب كل عقوبة عىل ما يناسبها من 
اجلناية جنسا ووصفا وقدرا لعلمه بأن هذا أحسن عالج وأنسبه. فلم يشأ سبحانه 
أن جيعل ألحد من عباده مهام كان سلطانه وعقله وإدراكه وعلمه أن يغري شيئا مما 

رآه عالجا ناجعا وبلسام شافيا حلكمة يعلمها ومصلحة للعباد يريدها.

النوع الثاين غري املقدر وهو ما يسمى تعزيرا ويكون يف كل معصية ال حد 
فيها وال كفارة، ومل تأت الرشيعة فيه بنوع معني وال قدر حمدود، وإنام تركت أمره 
األزمنة  باختالف  خيتلف  أنه  والصحيح  املصلحة،  يرى  حسبام  احلاكم  رأي  إىل 
واألمكنة، وجيوز أن يقدر فيه احلاكم عقوبة احلبس. ومجيع العقوبات يف الرشيعة 
اإلسالمية دائرة عىل ستة أصول: قتل ومنه الرجم، وقطع، وجلد، وتعزير، ونفي، 
يف  املقدرة  العقوبات  من  ليسا  واحلبس  السجن  أن  يتبني  هذا  ومن  مال.  وتغريم 

الرشيعة اإلسالمية.
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ثانيا: إذا نظرنا عىل ضوء ما تقدم إىل اقرتاح السيد الكاتب، فإننا نرى أن 
العقوبات التي هو بصددها عقوبات وضعية منصوص عليها يف قانون العقوبات 
هذا  يف  عليها  املنصوص  اجلرائم  ارتكاب  من  غريه  وملنع  وتقويمه،  املجرم  لزجر 
إذا  تغيريها  له  فإنه جيوز  العقوبات  الذي وضع هذه  دام احلاكم هو  القانون. وما 
ظهر له أن املصلحة تقيض بذلك، وذلك فيام عدا عقوبة القصاص التي نص عليها 
القانون وأوجبتها الرشيعة فإنه ال جيوز تغيريها وال يتعرض الكتاب هلا. هذا كله 
من الناحية الترشيعية. أما من ناحية املنطق والعقل والعرف والعادة والتجربة فإن 
الكاتب  لرأي  احرتامنا  -مع  بالكتاب  الوارد  الوجه  عىل  العقوبات  تغيري  اقرتاح 
وإن  االقرتاح  هذا  ألن  عليه؛  نوافقه  ال  عليه-  أملته  التي  الطيبة  للروح  وتقديرنا 
سبقتنا إليه بعض الدول األجنبية فيام نعلم، إال أننا ال نعلم مقدار نجاحه، ومل جيرب 
بعد التجربة الكافية لألخذ به. وعىل فرض نجاحه فيها فإن ذلك ال يربر نجاحه 
عندنا؛ الختالف البنية واختالف درجة الثقافة، ونحن نتفق مع الكاتب يف أنه جيب 
أن ترفع العقوبة من مستوى املجرم األخالقي، وأن خيرج بعد تنفيذ العقوبة عليه 
السجون ال حيقق  نظام  أن  نوافقه عىل  أننا  كام  اخلري،  ناحية  إىل  نفسه  وقد حتولت 
الذي اقرتحه؛ ألنه  النظام  نوافقه عىل  الغاية يف كثري من احلاالت، ولكننا ال  هذه 
يؤدي إىل تشجيع املجرمني عىل زيادة جرائمهم واستهانتهم بالعقوبة التي يعاقبون 
هبا ما دامت ال حتد من حريتهم وال متنعهم من احلياة مع أزواجهم وأوالدهم، كام 
دام ال جيد  ما  لنفسه من غريمه  ليثأر  الرضر  إىل تشجيع من وقع عليه  تؤدي  أهنا 
يف العقوبة شفاء )لغلته( واقتصاصا ممن اعتدى عليه. ونرى حتقيقا للغرض الذي 
يرمي إليه الكاتب أن حتول السجون إىل مصانع تنتج لألمة ما حتتاجها، فيعوض 
املسجون عىل املجتمع األرضار املادية التي أحلقها به من طريق الصناعة واإلنتاج، 
وأن يبقى املسجون يف سجنه حمروما من حريته، وأن يعامل املسجون املعاملة التي 
أيضا  ونرى  الصاحلة.  الوجهة  توجهه  والتي  إجرامه  ودرجة  حالته  مع  تتناسب 
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إىل  حيتاج  من  وتوجيه  لتثقيف  ومستشفيات  ومدارس  معاهد  إىل  بعضها  حتويل 
الروحي  أو  النفيس  أو  العالج اجلسامين  إىل  التثقيف والتوجيه ومعاجلة من حيتاج 
السليم ومع ما جبلت  املنطق  يتفق مع  الذي  وغري ذلك مما هو معلوم. وهذا هو 
وسلطان  االنتقام  وحب  وضغائن  وحسد  وحقد  رش  من  البرشية  النفوس  عليه 
القوي عىل الضعيف. ويف اعتقادي أنه ال عالج مع ما تقدم أنجح وال بلسم أشفى 
وبذره  واجلامعات  األفراد  بني  اخللقي  املستوى  ارتفاع  عىل  الدائب  العمل  سوى 
الدينية وحب  التعاليم  النفوس، عىل أن يقوم ذلك عىل دعائم قوية من  يف أعامق 
والتقوى  الرب  عىل  والتعاون  اإلخاء  وحب  النفوس  وتطهري  الرش  وبغض  اخلري 
السوي ومعرفة  الطريق  الغري والنطق احلسن واالستقامة والسري يف  ومعرفة حق 
واجبات كل فرد نحو ربه ونفسه وأرسته وعشريته وجريانه ووطنه، فإننا إن فعلنا 
ذلك ونجحنا قلرَّت اجلرائم وسادت الطمأنينة، وتقدمت األمة وحصلنا عىل خري 
كثري، ولو أن الباحثني والكاتبني ممن هلم قراء بذلوا جمهودا يف هذا التدعيم اخللقي 
وخرجوا للمجتمع بكنوز تراثنا ومبادئ ديننا القويم وبثوا هذه الروح يف الشعب 
الغري  تقليد  الصاحلة لكان يف ذلك كل اخلري ولكان أجدى من  الوجهة  ووجهوه 
إرضاء  من  فيه  عام  فضال  والكرامة  العزة  كل  أيضا  فيه  ولكان  لنا،  يصلح  ال  فيام 
اهلل والناس والوطن. ومن هذا يعلم اجلواب عن االستفتاء. واهلل سبحانه املوفق 

واهلادي إىل سواء السبيل.

J
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��صر
أ
ىت ال�

وع ��ب
��و��ت ��ب�هت ا ��س م�حب�ا ����ب��ب ح��ك�م ��ت��ت�ل ا

املبـــــادئ
1- من قتل نفسه بيشء عذب به يف نار جهنم.

2- قتل الش�خص نفس�ه ألي سبب من األس�باب أو حتت أي ظرف من الظروف 
مهام كان خطره والنتائج املرتتبة عليه حمظور يف الرشيعة اإلسالمية.

3- ال حيل للرجل قتل نفسه ختلصا مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد.
4- الوقوع يف األرس غري مبيح ملن وقع فيه أن يقتل نفس�ه، بل الواجب عليه الصرب 

عىل التعذيب وأن يكتم رسه وال يبيح به للعدو.
5- ال ح�رج عىل األس�ري إذا أدىل للعدو بأقوال غري صحيح�ة تضليال له وكفا عن 

تعذيبه.

الســـــؤال
سئل يف أنه قد يتعرض بعض قادة اجليش املرصي للوقوع يف األرس نظرا 
لقرهبم من العدو وبدهي أن يكون هذا القائد بحكم مهمته لديه كثري من املعلومات 
العسكرية البالغة الرسية. وبوقوعه يف األرس يتعرض الستجواب عنيف من أعوان 
اإلفضاء  يرتتب عليه حتام  مما  والتأثري  التعذيب  فيه مجيع وسائل  العدو وتستخدم 
ومستقبلهام.  وبالدنا  بجيشنا  والغدر  الرضر  أكرب  ذلك  ويف  األرسار  هذه  ببعض 
وطلب السيد السائل معرفة حكم الرشيعة اإلسالمية فام يأيت: هل جيوز هلذا القائد 
الذي وقع يف األرس إذا توفرت له هذه الظروف القهرية أن يتخلص من هذا املأزق 
اخلطري بقتل نفسه بنفسه أو يأمر أحدا غريه كأركان حربه مثال أن يقتله ما دام ذلك 
يف  املرابطة  جيوشها  سالمة  عىل  وحرصا  الدولة  أرسار  عىل  املحافظة  يف  منه  رغبة 

* فتوى رقم: 585 سجل: 74 بتاريخ: 13/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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امليدان؟ وهل يعترب هذا القتل استشهادا يف سبيل اهلل يستحق عليه أجر املجاهدين؟ 
قواعد  مع  يتفق  الذي  احلل  هو  فام  ذلك  تبيح  ال  اإلسالمية  الرشيعة  كانت  وإذا 

الرشيعة اإلسالمية وال يتعارض مع سالمة الوطن يف مثل هذه األحوال اخلطرية؟

اجلواب
وجناية  اهلل،  عند  عقوبة  وأشدها  الكبائر  أكرب  من  عمدا  النفس  قتل  إن 
ملكا  ليست  نفسه  ألن  والعقوبة؛  اإلثم  يف  غريه  عىل  كجنايته  نفسه  عىل  اإلنسان 
له وإنام هي ملك هلل سبحانه وتعاىل. وقد ورد يف كتاب اهلل الكريم آيات كثرية يف 
مواضع متعددة حترم قتل النفس وتفرض أشد العقوبة عىل فاعله، من ذلك ما جاء 
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يف قوله تعاىل: }َيٰٓ

َ َكَن  نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

َ
ٓ أ إِلَّ

إِلَّ  ُمۡؤِمًنا  َيۡقُتَل  ن 
َ
أ لُِمۡؤِمٍن  َكَن  }َوَما  ]النساء: 29[، وقوله:  رَِحيٗما{  بُِكۡم 

َجَهنَُّم  فََجَزآُؤهُۥ  َتَعّمِٗدا  مُّ ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  }َوَمن  وقوله:   ،]92 ]النساء:  ا{  َخَط ٔٗ
]النساء:  َعِظيٗما{  َعَذابًا  َلُۥ  َعدَّ 

َ
َوأ َولََعَنُهۥ  َعلَۡيهِ   ُ ٱللَّ وََغِضَب  فِيَها  ا  َخِٰلٗ

لَّ تُۡشُِكواْ 
َ
َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أ تُۡل َما َحرَّ

َ
93[، ويف سورة األنعام: }قُۡل َتَعالَۡواْ أ

ُۡن نَۡرزُقُُكۡم  ۡوَلَٰدُكم ّمِۡن إِۡمَلٰٖق نَّ
َ
يِۡن إِۡحَسٰٗناۖ َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ بِهِۦ َشۡي ٔٗ

ِإَويَّاُهۡمۖ َوَل َتۡقَرُبواْ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت 
ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن{ ]األنعام: 151[،  ۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َحرََّم ٱللَّ
 ۗ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ ويف سورة اإلرساء قوله تعاىل: }َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ َكَن 
َمنُصوٗرا{ ]اإلرساء: 33[. وغري ذلك من اآليات، كام وردت بذلك الصحاح من 
احلديث فقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من حلف بملة غري اإلسالم كاذبا متعمدا 
فهو كام قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب هبا يف نار جهنم«. ويف حديث جندب 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كان برجل جراح فقتل نفسه فقال اهلل عز وجل: بدرين عبدي 
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بنفسه حرمت عليه اجلنة«. وعن أيب هريرة É قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الذي خينق 
نفسه خينقها يف النار، والذي يطعنها يطعنها يف النار «. وغري ذلك كثري من األحاديث 
واآلثار الصحيحة الدالة عىل حتريم قتل النفس وبشاعته، ولشدة النكري عىل فاعله 
مل يرد يف الرشيعة اإلسالمية ما يبيحه أو خيفف عقوبته ألي سبب من األسباب وال 
املرتتبة عليه، حتى  النتائج  الظروف مهام كان خطره ومهام كانت  ألي ظرف من 
نص الفقهاء عىل أن اإلنسان إذا أكره بقتل نفسه عىل قتل نفس شخص آخر فقتله 
فهو آثم. وهذه سرية السلف يف تعذيبهم واضطهادهم للتخيل عن اإلسالم والنطق 
نسمع  مل  البرشية  النفس  تطيقه  ملا ال  بعضهم  الكفر ويف حروهبم وتعرض  بكلمة 
تعذيب شديد  فيه من  للتخلص مما هو  نفسه  قتل  أقدم عىل  منهم  أحدا  أن  نر  ومل 
واضطهاد. وقد سئل اإلمام ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلام رجع 
أخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده؟ وهل جيوز عليه الصالة؟ فأجاب: إنه مل 
يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى بأي وسيلة، بل كان عليه 
إذا مل يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصرب إىل أن يفرج اهلل.. إىل آخر ما جاء هبذه 
الفتوى. ومن هذا كله يتبني أن اإلنسان ال جيوز له بحال من األحوال مهام كانت 
الظروف والدواعي أن يقتل نفسه. ومن ذلك ما جاء بحادثة هذا السؤال فإنه إذا 
عليه  والواجب  نفسه،  يقتل  أن  له  فإنه ال جيوز  املحاربني يف األرس  أحد من  وقع 
رشعا أن يصرب عىل التعذيب ويكتم رسه ولعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا، ويكون يف 
ذلك املثوبة الكربى له إلرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه. وال حرج عليه رشعا 
بأقوال غري صحيحة تضليال له وللكف عن تعذيبه؛ ألن الكذب  أن يديل للعدو 
يعلم  هذا  الفقهاء. ومن  وأقوال  اآلثار  بذلك  كام وردت  مباح رشعا  احلروب  يف 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�س ������ت���ص�ا روط ا ��صث

املبـــــادئ
1- حتريم القتل ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.

2 - اش�رتط الفقه�اء أربعة رشوط للقص�اص وهي: أن يكون اجل�اين مكلفا، وأن 
يكون املقتول معصوم الدم، وأن يكون املجني عليه مكافئا للجاين يف الدين واحلرية 

والرق، وأال يكون القاتل أبا للمقتول.
3- متى ثبت القتل باإلقرار أو بالبينة أو هبام معا وجب القصاص رشعا.

الســـــؤال
تقرير خاص بقضية اجلناية رقم 2101 لسنة 1956 جنايات بني سويف 

411 كيل.

اجلواب
أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بغري حق، واألصل يف ذلك الكتاب والسنة 
 ۗ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل }َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ َكَن 
ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِلَّ 

َ
َمنُصوٗرا{ ]اإلرساء: 33[، وقوله تعاىل: }َوَما َكَن لُِمۡؤِمٍن أ

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم  ا{ ]النساء: 92[، وقوله تعاىل: }َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ َخَط ٔٗ
َعدَّ َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما{ ]النساء: 93[، 

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ا فِيَها وََغِضَب ٱللَّ َخِٰلٗ

وأما السنة فقد روى عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيل دم امرئ 

* فتوى رقم: 10 سجل: 83 بتاريخ: 5/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس 
بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة«. متفق عليه.

القتل بغري حق، وقد قسم  املسلمني يف حتريم  أما اإلمجاع فال خالف بني 
الفقهاء القتل إىل عدة أقسام: منها القتل العمد املوجب للقصاص، وهو أن يتعمد 
حديد،  من  ولو  ومثقل  كسالح  األجزاء  تفرق  بآلة  جسده  من  موضع  يف  رضبه 
وحمدد من خشب أو زجاج أو حجر... إلخ. وموجبه اإلثم كام ذكرنا أوال، والقود 
َوٱۡلَعۡبُد  ّرِ  بِٱۡلُ ٱۡلُرُّ  ٱۡلَقۡتَلۖ  ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  }ُكتَِب  عينا لقوله تعاىل: 
{... اآلية ]البقرة: 178[. وقوله تعاىل: }َولَُكۡم ِف  نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡل

ۡلَبِٰب{ ]البقرة: 179[.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ

وقد اشرتط الفقهاء يف القصاص أربعة رشوط:

األول: أن يكون اجلاين مكلفا.

الثاين: أن يكون املقتول معصوما.

الثالث: أن يكون املجني عليه مكافئا أي مساويا له يف الدين واحلرية والرق 
سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان املقتول ذكرا أو أنثى. ويف هذا الرشط 
خالف بني الفقهاء، فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن املسلم يقتل بالذمي وهو الراجح 

املفتى به يف املذهب والذي نرى اإلفتاء به.

الرابع: أن ال يكون القاتل أبا للمقتول عىل خالف بني الفقهاء فيه، وقد قرر 
الفقهاء أن ما أوجب القصاص يف النفس كالقتل العمد يثبت باإلقرار بالنية، وال 
يقبل يف إثباته بالبينة إال شهادة رجلني عدلني فال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتني 
وال شاهد ويمني الطالب الذي يطلب احلكم بالقصاص -ويل الدم-، وال يعلم يف 
هذا احلكم خالف بني العلامء، كام قرروا أيضا أنه ال يثبت القتل بشهادة الشهود 
إال مع زوال الشبهة يف الشهادة مثل أن يقول الشاهدان: نشهد أنه رضبه، فقتله، 
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أو فامت منه، وقد تبني من االطالع عىل أوراق القضية وحتقيقات البوليس والنيابة 
وحمارض حمكمة اجلنايات أنه بينام كان املجني عليه نائام يف حجرة نومه مع زوجته إذ 
تسلل إىل حجرة نومهام ليال املتهم زوج ابنتهام، وأطلق عىل املجني عليه عيارا ناريا 
أرداه قتيال يف احلال، وإن زوجة املجني عليه حاولت القبض عىل املتهم، وأمسكت 
املجني عليه،  بمالبسه، ولكنه استطاع أن هيرب منها، وقد شهدت بذلك زوجة 
القبض  حتاول  والدهتا  وشاهدت  عليه،  املجني  وبنت  املتهم  زوجة  حرضت  كام 
عىل املتهم، وال يوجد شهود آخرون، وقد استطاع املتهم اهلرب، وكان أهم يشء 
هو البحث عن السالح الذي ارتكب به احلادث، وقد أمكن العثور عليه يف بيت 
أنه  املتهم أحرضه يف وقت عينه، وتبني  بأن  الذي شهد هو وزوجته  األهايل  أحد 
يوافق الوقت الذي ارتكبت فيه احلادثة، كام أن والد املتهم وهو عمدة البلدة أكد 
يف أقواله ويف شهادته أنه ال يوجد من يرتكب هذا احلادث سوى ولده املتهم، وقد 
وجد بجسم املتهم بعض سحجات يرجح أهنا نشأت من تسلقه سور بيت املجني 
من  استخلصنا  وقد  احلادث،  وارتكاب  نومه  حجرة  إىل  بواسطته  للتوصل  عليه 
املجني عليه عمدا مع  قتل  املتهم  أن  يرجح عندنا  ما  القضية  أوراق هذه  دراستنا 
سبق اإلرصار بعد أن عرف أنه مل يقبل وساطة والده العمدة يف إرجاع زوجته إليه، 
وأنه فعل ذلك، وقد عرف يف وسطه بسوء اخللق وكثرة مشاغباته مما جيعلنا نطمئن 

إىل أن احلكم بإعدامه ال خيالف أحكام الرشيعة.

J
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�ت�هت ��ب�ا ��ب

املبـــــادئ
1- أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بالكتاب والسنة واإلمجاع.

2- قسم الفقهاء القتل إىل عدة أقسام: منها القتل العمد املوجب للقصاص.
3 - اش�رتط الفقه�اء أربع�ة رشوط للقص�اص ه�ي: أن يكون اجل�اين مكلفا، وأن 
يكون املقتول معصوم الدم، وأن يكون املجني عليه مكافئا للجاين يف الدين واحلرية 

والرق، وأال يكون القاتل أبا للمقتول.
4- متى ثبت القتل باإلقرار أو بالبينة أو هبام معا وجب القصاص رشعا.

5- يقتل الذكر باألنثى وهذا هو قول عامة أهل العلم.
6- ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن املسلم يقتل بالذمي وهو الراجح املفتى به.

7- حك�م االش�رتاك يف القت�ل أن اجلامع�ة إذا قتل�وا واح�دا فع�ىل كل واحد منهم 
القص�اص إذا كان كل واحد منهم ل�و انفرد وجب عليه القصاص عىل رأي مجهور 

الفقهاء خالفا لإلمام أمحد يف إحدى روايتيه.

الســـــؤال
تقرير خاص بالقضية رقم 672 سنة 1957 جنايات روض الفرج 321 

كيل سنة 1957.

اجلواب
أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بغري حق، واألصل يف ذلك الكتاب والسنة 
إِلَّ   ُ ٱللَّ َحرََّم  ٱلَِّت  ٱنلَّۡفَس  َتۡقُتلُواْ  }َوَل  تعاىل:  فقوله  الكتاب  أما  واإلمجاع، 

* فتوى رقم: 167 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ  بِٱۡلَّقِ
ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا 

َ
َكَن َمنُصوٗرا{ ]اإلرساء: 33[، وقوله تعاىل: }َوَما َكَن لُِمۡؤِمٍن أ

فََجَزآُؤهُۥ  َتَعّمِٗدا  مُّ ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  }َوَمن  ]النساء: 92[، وقوله تعاىل:  ا{  إِلَّ َخَط ٔٗ
َعِظيٗما{  َعَذابًا  َلُۥ  َعدَّ 

َ
َوأ َولََعَنُهۥ  َعلَۡيهِ   ُ ٱللَّ وََغِضَب  فِيَها  ا  َخِٰلٗ َجَهنَُّم 

]النساء: 93[، وأما السنة فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: 
الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة« متفق عليه.

فقد قسم  بغري حق،  القتل  املسلمني يف حتريم  بني  اإلمجاع فال خالف  أما 
الفقهاء القتل إىل عدة أقسام: منها القتل العمد املوجب للقصاص وهو أن يتعمد 
حديد،  من  ولو  ومثقل  كسالح  األجزاء  تفرق  بآلة  جسده  من  موضع  يف  رضبه 
وحمدد من خشب أو زجاج أو حجر إىل آخره، وموجبه اإلثم كام ذكر أوال، والقود 
َوٱۡلَعۡبُد  ّرِ  بِٱۡلُ ٱۡلُرُّ  ٱۡلَقۡتَلۖ  ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  }ُكتَِب  عينا لقوله تعاىل: 
{... اآلية ]البقرة: 178[. وقوله تعاىل: }َولَُكۡم ِف  نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡل

أن  العمد  القتل  أقسام  ]البقرة: 179[. ومن  ۡلَبِٰب{ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص 

خينقه وهو عىل األرض بيديه، أو بحبل، أو يغمه بوسادة، أو بيشء يضعه عىل فمه 
إذا دام عىل اخلنق حتى مات، وإذا تركه قبل  وأنفه، أو يضع يديه عليهام فيموت 
املوت ننظر إن دام عىل اخلنق بمقدار ما يموت منه اإلنسان غالبا وجب القصاص 
عند اإلمام أيب يوسف وحممد صاحبي اإلمام أيب حنيفة خالفا له، وبام ذهب إليه 
صاحبا اإلمام أيب حنيفة قال عمر بن عبد العزيز والنخعي والشافعي وهو الرأي 
الذي نرى األخذ به؛ ألنه قتل عمد فيأخذ حكمه، وقد اشرتط الفقهاء يف القصاص 

أربعة رشوط:

األول: أن يكون اجلاين مكلفا.
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الثاين: أن يكون املقتول معصوما.

والدين  احلرية  يف  له  مساويا  أي  مكافئا  عليه  املجني  يكون  أن  الثالث: 
والرق، سواء أكان القاتل ذكرا أو أنثى، سواء كان املقتول ذكرا أو أنثى، ويف هذا 
الرشط خالف بني الفقهاء، فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن املسلم يقتل بالذمي وهو 

الراجح املفتى به يف املذهب، الذي نرى اإلفتاء به.

والقول  فيه،  للفقهاء  للمقتول عىل خالف  أبا  القاتل  يكون  أن ال  الرابع: 
بن  وعمر  والزهري  النخعي  منهم  العلم  أهل  عامة  قول  هو  باألنثى  الذكر  بقتل 
عبد العزيز ومالك وأهل املدينة والشافعي وإسحاق واحلنفية وغريهم؛ ألن قوله 
نَف 

َ
َوٱۡل بِٱۡلَعنۡيِ  َوٱۡلَعنۡيَ  بِٱنلَّۡفِس  ٱنلَّۡفَس  نَّ 

َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  }َوَكَتۡبَنا  تعاىل: 

ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞص{ ]املائدة: 45[. وقوله  نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡل

ُ
نِف َوٱۡل

َ
بِٱۡل

ال  أنه  عىل  يدل  النصوص  سائر  عموم  مع   ]178 ]البقرة:  ّرِ{  بِٱۡلُ تعاىل:}ٱۡلُرُّ 
{ ]البقرة: 178[  نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
يفرق يف ذلك بني الذكر واألنثى، وقوله تعاىل: }َوٱۡل

إظهارا  العبارة  هذه  وتكون  النصوص،  بني  مجعا  باألنثى  يقتل  الذكر  أن  ينفي  ال 
حلالة من حاالت القتل وليست مانعة من قتل الذكر باألنثى، وقد بينت أيضا أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قتل هيوديا رض رأس جارية من األنصار، وروى أبو بكر بن حممد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كتب إىل أهل اليمن كتابا فيه 
الفرائض والسنن، وفيه أيضا أن الرجل يقتل باملرأة، وهو كتاب مشهور تلقاه أهل 
العلم بالقبول؛ وألن الرجل واملرأة شخصان حيد كل منهام بقذف صاحبه، فَقْتل 

كل منهام باآلخر يأخذ حكم قتل الرجل بالرجل.

وحكم االشرتاك يف القتل أن اجلامعة إذا قتلوا واحدا فعىل كل واحد منهم 
القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد وجب عليه القصاص، وهذا هو مذهب 
أخرى  رواية  أمحد  عن  وحكي  الرأي،  وأصحاب  والشافعي  وأمحد  مالك  اإلمام 
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أهنم ال يقتلون وجيب عليهم الدية، ودليل الرأي األول إمجاع الصحابة عىل العمل 
به، فقد روي أن عمر بن اخلطاب قتل سبعة من أه�ل صنعاء قتلوا رج�ال وقال: 
ثالثة  قتل  أنه   É عيل  عن  روي  كام  مجيعا«  لقتلتهم  صنعاء  أهل  عليه  متاأل  »لو 
يعرف  ومل  بواحد،  مجاعة  قتل  أنه  عباس  ابن  وعن  واحد،  رجل  قتل  يف  اشرتكوا 
القصاص  أن  كام  منهم،  إمجاعا  هذا  فكان  لذلك،  خمالف  عرصهم  يف  للصحابة 
القذف،  كحد  اجلامعة،  عىل  للواحد  فيجب  الواحد،  عىل  للواحد  جتب  عقوبة 
وتفارق هذه العقوبة الدية؛ ألن الدية تتبعض، أما القصاص فال يتبعض، وأيضا 
إسقاط  إىل  فيؤدي  به،  القتل  إىل  ذلك  ألدى  باالشرتاك؛  سقط  لو  القصاص  فإن 
التساوي يف  املشرتكني  القصاص عىل  يعترب يف وجوب  الردع والزجر، وال  حكم 
سببه، فلو جرحه رجل جرحا وجرحه آخر مائة كانا سواء يف القصاص والدية؛ 
ألن اعتبار التساوي يفيض إىل سقوط القصاص عن املشرتكني إذ ال يكاد جرحان 

يستويان من كل وجه... إلخ".

هذه هي النصوص التي بينها ابن قدامة يف اجلزء التاسع من كتابه املغني، 
وبعد  القضية،  هذه  يف  رأينا  إبداء  يف  إليها  نحتاج  التي  األحكام  هذه  بيان  وبعد 
اطالعنا عىل أوراقها تبني لنا أن املتهم األول أ. أ. ز، اعرتف أمام النيابة العمومية 
بأنه كتم أنفاس املجني عليها بوضع يده عىل فمها حتى ال تستغيث وال ترصخ، 
وزاد هذا االعرتاف تفصيال يف صفحة 30 من حمارض النيابة إذ قال: "حطيت إيدي 
عىل بقها وميلتها وعيل وجمدي مسكوها من رقبتها وراحوا موقعينها عىل األرض 
وأنا إيدي لسه عىل بقها، وهي بقيت تقاوم وعاوزة تتخلص علشان تستغيث، وأنا 
حاطط إيدي عىل بقها برضه" وقد أيده يف اعرتافه املتهم الثاين ع. ع. ر، إذ قال يف 
فدخل  وبقها،  مناخريها  وسد  وبقها  مناخريها  من  مسكها  بكر  "إن   :32 صفحة 
الثالث م. ي. ص. بقوله يف صفحة  جمدي ومسكها من رجليها"، كام أيده املتهم 
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39: "وبكر كممها بإيده من اخللف ومسكها من مناخريها وبقها فهيه وقعت عىل 
األرض، وعيل مسك زورها، وأنا مسكت رجليها" وهذه األقوال كلها واضحة 
أن وقعت عىل  إىل  املجني عليها واستمر كذلك  أنفاس  كتم  ز،  أ.  أ.  املتهم  أن  يف 
األرض، وبعد وقوعها عىل األرض بقي مستمرا يف عملية كتم النفس، وقد ثبت 
نتيجة  الذي رشح جثة املجني عليها أن وفاهتا جنائية  الطبيب الرشعي  تقرير  من 
جمدي  املتهم  أن  أيضا  وتبني  الصدر،  عىل  والضغط  واخلنق  النفس  كتم  إسفكسيا 
ي. ص، معرتف بأنه اشرتك يف قتل املجني عليها، فقد سأله املحقق عن هتمة قتله 
املجني عليها باالشرتاك مع زميله وأجاب باالعرتاف بذلك بقوله: "أيوه" أي أنه 
الذي دعاه  باالشرتاك مع غريه، وملا سئل عن  املجني عليها  قتل  بأنه  يوافق ويقر 
إىل االعرتاف قال: "ملا مسكوين اعرتفت عىل طول علشان اريح ضمريي" صفحة 
43، كام أنه ملا سأله املحقق يف صفحة 42 ما الذي كنتم تقصدونه من تكميم املجني 
عليها وإمساكها من رقبتها ورجليها؟ أجاب بقوله: "نموهتا طبعا"، كام أنه ملا سئل 
وملاذا كنتم تقصدون قتلها؟ أجاب بقوله: "علشان نرسق وهي ما تتعرفش علينا 
بعد كده"، ومن هذا يتبني أن املتهم ي. ص، معرتف بأنه اشرتك يف قتل املجني عليها 
عىل الطريقة التي أظهرها الترشيح؛ وعليه تكون هتمة القتل العمد العدوان ثابتة 
عىل كل من املتهمني أ. أ. ز، وم. ي. ص، وبام أن االعرتاف بالقتل بطريق االشرتاك 
يدين كال من املتهمني ويوجب عىل كل منهام القصاص رشعا بناء عىل النصوص 
أنه  املحكمة من  أمام  منهام  ادعاه كل  بام  تقدم، وال عربة  فيام  نقلناها  التي  الفقهية 
إنام اعرتف بسبب الرضب واإلكراه إذ مل يقم دليل عىل ما ادعيا أو شبه دليل عليه، 
وجمرد ادعائهام ذلك ال خيليهام من املسؤولية، وإذا طبقنا النصوص اخلاصة باشرتاك 
أكثر من واحد يف قتل واحد يتضح لنا أن القتل كام قرر الطبيب الرشعي نتيجة لكتم 
النفس واخلنق والضغط عىل الصدر، وأن املتهمني قد اشرتكا يف ذلك بعد أن أقر 
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كل منهام بنصيبه الذي قام به؛ وعليه تكون جريمة اشرتاك املتهمني يف قتل املجني 
عليها ثابتة من إقرارمها ومن باقي األوراق املودعة بملف القضية وخاصة تقرير 
الطبيب الرشعي، وهلذا نفتي بأن كال من أ. أ. ز. وم. ي. ص، يستحقان القصاص 

رشعا؛ الشرتاكهام يف قتل ن. ي. املجني عليها يف هذه القضية.

J
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��ت��ت�ل �ع���د

املبـــــادئ
1- أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بالكتاب والسنة واإلمجاع.

2 - اش�رتط الفقه�اء أربع�ة رشوط للقص�اص ه�ي: أن يكون اجل�اين مكلفا، وأن 
يكون املقتول معصوم الدم، وأن يكون املجني عليه مكافئا للجاين يف الدين واحلرية 

والرق، وأال يكون القاتل أبا للمقتول.
3- متى ثبت القتل باإلقرار أو بالبينة أو هبام معا وجب القصاص رشعا.

الســـــؤال
تقرير خاص بالقضية رقم 2142 سنة 1956 جنايات مركز سوهاج 360 

كيل سنة 1957.

اجلواب
املذكورة إلبداء  اجلناية  إلينا حمكمة جنايات سوهاج ملف قضية  أرسلت 
بذلك  الصادر  لقرارها  تنفيذا  ع،  س.  ح.  أمحد  األول  للمتهم  بالنسبة  فيها  رأينا 
بجلسة 15 ديسمرب سنة 1957، واملؤجل النطق باحلكم فيها جللسة 25 ديسمرب 
سنة 1957، وقبل إبداء رأينا بالنسبة للمتهم األول فقط نورد النصوص الفقهية 
القتل بغري حق،  العمد فيام ييل: أمجع املسلمون عىل حتريم  القتل  اخلاصة بجريمة 
واألصل يف ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل: }َوَل َتۡقُتلُواْ 
ۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا  ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
}َوَما  ]اإلرساء: 33[، وقوله تعاىل:  إِنَُّهۥ َكَن َمنُصوٗرا{  ٱۡلَقۡتِلۖ  ّفِ  فََل يُۡسِف 

* فتوى رقم: 207 سجل: 83 بتاريخ: 19/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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}َوَمن  تعاىل:  وقوله   ،]92 ]النساء:  ا{  َخَط ٔٗ إِلَّ  ُمۡؤِمًنا  َيۡقُتَل  ن 
َ
أ لُِمۡؤِمٍن  َكَن 

َولََعَنُهۥ  ُ َعلَۡيهِ  ا فِيَها وََغِضَب ٱللَّ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما{ ]النساء: 93[. وأما السنة فقد روى عبد اهلل بن مسعود 

َ
َوأ

وأين  اهلل،  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم  امرئ  دم  حيل  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال: 
رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق 
للجامعة«. متفق عليه، وأما اإلمجاع فال خالف بني املسلمني يف حتريم القتل بغري 
حق، وقد قسم الفقهاء القتل إىل عدة أقسام: منها القتل العمد املوجب للقصاص، 
وهو أن يتعمد رضبه يف أي موضع من جسده بآلة تفرق األجزاء كسالح ومثقل 
اإلثم كام  إلخ، وموجبه  أو حجر....  أو زجاج  ولو من حديد وحمدد من خشب 
ٱۡلَقۡتَلۖ  ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  }ُكتَِب  تعاىل:  لقوله  عينا  والقود  أوال،  ذكرنا 
{... اآلية ]البقرة: 178[، وقوله  نَثٰ

ُ
بِٱۡل نَثٰ 

ُ
َوٱۡل بِٱۡلَعۡبِد  َوٱۡلَعۡبُد  بِٱۡلُّرِ  ٱۡلُرُّ 

وقد   .]179 ]البقرة:  ۡلَبِٰب{ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  }َولَُكۡم  تعاىل: 

اشرتط الفقهاء يف القصاص أربعة رشوط:

األول: أن يكون اجلاين مكلفا.

الثاين: أن يكون املقتول معصوما.

واحلرية  الدين  يف  له  مساويا  أي  مكافئا،  عليه  املجني  يكون  أن  الثالث: 
والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان املقتول ذكرا أو أنثى، ويف هذا 
بالذمي،  أبو حنيفة إىل أن املسلم يقتل  الفقهاء، فذهب اإلمام  الرشط خالف بني 

وهو الراجح املفتى به يف املذهب، والذي نرى اإلفتاء به.

فيه، وقد  الفقهاء  للمقتول عىل خالف بني  أبا  القاتل  الرابع: أن ال يكون 
قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص يف النفس كالقتل العمد يثبت باإلقرار أو بالبينة 
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الرشعية أو هبام معا، وأن اإلقرار أقوى األدلة املوجبة للقصاص رشعا، وهو حجة 
ملزمة للمقر يعامل هبا رشعا.

والنيابة  البوليس  حتقيق  حمارض  عىل  واطالعنا  األحكام  هذه  بيان  وبعد 
وحمارض اجللسات تبني لنا أن اجلناية ارتكبت يوم 12 سبتمرب سنة 1956 بناحية 
يوم  إال  فيها  النيابة  حتقيق  يبدأ  ومل  البوليس  هبا  يعلم  ومل  سوهاج،  مركز  احلامدية 
14 سبتمرب سنة 1956 بناء عىل برقية أرسلها ف. م. ح، تتضمن أنه قد ورد إليه 
حترت  أن  ذلك  نتيجة  من  كان  وقد  وزوجها،  هي  قتلت  بنته  بأن  بالربيد  خطاب 
املتهم  املباحث، وأن عثر أوال عىل جثة ن. ف، ثم عثر عىل جثة زوجها ح. ش، 
األول، وملا سئل املتهم يف بادئ األمر أنكر معرفته باحلادث وصلته به، ثم عاد إىل 
االعرتاف بعد أن نصحه أبوه خارج غرفة التحقيق بأن يقرر احلقيقة، واعرتافات 
املتهم مدونة بصحيفة 60 وما بعدها وصحيفة 124 وما بعدها و142 وما بعدها 
املجني عليه ح  قتل أخاه  أنه  نيابة سوهاج، وأقواله واضحة يف  من حمارض حتقيق 
عمدا بعصا كبرية كان هبا قطعة من احلديد كمسامر برضبة واحدة منها أفضت إىل 
إياها  مومهة  تستدعيها  إليها  خادمتها  بإرسال  زوجته  استدرج  ثم  احلال،  يف  قتله 
الطريقة  املتهم بنفس  الذي أرسل يف طلبها، وبعد حضورها قتلها  أن زوجها هو 
التي قتل هبا زوجها، ثم عاد وقرر حينام ووجه بتقرير الطبيب الرشعي بأن القتل 
كان باخلنق، وأنه اشرتك مع غريه يف خنقها، وإلخفاء اجلريمة نقلت اجلثتان وألقيتا 
يعتربان  اللذان  والثالث  الثاين  املتهم  مها  إلقائهام  يف  ساعده  الذي  وأن  الرتعة،  يف 
من أتباعه، ونظرا ألن القضية أرسلت إلينا بالنسبة هلذا املتهم وحده، فال نتعرض 
بتهمة  رشعا  إدانته  يف  كاٍف  املتهم  واعرتاف  إليهم،  هو  نسبه  ملا  وال  غريه  ألقوال 
الفقهاء قرروا أن العمد هو  القتل العمد العدوان املوجب للقصاص رشعا؛ ألن 
القصد وأنه ال يوقف عليه إال بدليله، ودليله استعامل القاتل آلته، فأقاموا الدليل 
مقام املدلول؛ ألن الدالئل تقوم مقام مدلوالهتا من املعارف الظنية، وال خييل املتهم 
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من املسؤولية من الناحية الرشعية ما أراد به تصوير احلادث من أنه مل يمكنه القتل 
مع سبق اإلرصار وأنه كان نتيجة مناقشة بينه وبني املجني عليه تعدى فيها املجني 
تزوج من  عليه  املجني  أن  املسؤولية  أثارت حفيظته كام ال خيليه من  بألفاظ  عليه 
املجني عليها التي كانت ممرضة باملستشفى، وخترج سافرة خمالفة بذلك ما اعتادته 
أبوه من  يفعله  نائب عمدة احلامدية، وال ما كان  املتهم، وهي عائلة رئيسها  عائلة 
الرصف عليه هو وزوجته يف حني أنه ال يعمل شيئا، ويف حني أن املتهم هو الذي 
يقوم بفالحة األرض وزراعتها فليس يشء من ذلك كله مربرا جريمة القتل العمد 
العدوان؛ لذلك نرى أنه ثبت من أقوال املتهم أنه قتل شقيقه ح وزوجته ن. ف، 
عمدا مع سبق اإلرصار، وأنه يستحق بذلك القصاص رشعا، ونفتي بأنه ال مانع 

رشعا من احلكم عليه باإلعدام قصاصا.
J
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�س ��ت���ص�ا

املبـــــادئ
1-أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بغري حق.

2- إن دام ع�ىل اخلن�ق بمق�دار ما يموت منه اإلنس�ان غالبا وج�ب القصاص عند 
اإلمام أيب يوس�ف وحممد صاحبي اإلمام أيب حنيفة وعمر بن عبد العزيز والنخعي 

والشافعي.
3- م�ا أوجب القصاص يف النفس كالقت�ل العمد يثبت باإلقرار أو بالبينة الرشعية 

أو هبام معا أو بالقرينة القاطعة.

الســـــؤال
تقرير خاص بقضية اجلناية رقم 2325 سنة 1957 جنايات األربعني 113 
سنة 1957 كيل املتهم فيها ع. أ. م. م. بقتل س. م. س. عمدا من غري سبق إرصار.

اجلواب
أرسل إلينا السيد رئيس حمكمة جنايات القاهرة ملف قضية اجلناية املذكورة 
قرار حمكمة جنايات  بناء عىل  املؤرخ 24 سبتمرب سنة 1958  املحكمة  مع كتاب 
إلبداء  إلينا  أوراقها  بإرسال   1958 سنة  سبتمرب   24 بجلسة  الصادر  األربعني 
الرأي، وحددت جلسة 29 سبتمرب سنة 1958؛ لذلك. )وقبل( إبداء رأينا يف هذه 

القضية، نورد النصوص الفقهية اخلاصة بجريمة القتل العمد فيام ييل:

أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بغري حق، واألصل يف ذلك الكتاب والسنة 
إِلَّ   ُ ٱللَّ َحرََّم  ٱلَِّت  ٱنلَّۡفَس  َتۡقُتلُواْ  }َوَل  تعاىل:  فقوله  الكتاب  أما  واإلمجاع: 

* فتوى رقم: 80 سجل: 88 بتاريخ: 28/ 9/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 258 -

ۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ  بِٱۡلَّقِ
ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا 

َ
َكَن َمنُصوٗرا{ ]اإلرساء: 33[، وقوله تعاىل: }َوَما َكَن لُِمۡؤِمٍن أ

فََجَزآُؤهُۥ  َتَعّمِٗدا  مُّ ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  }َوَمن  ]النساء: 92[، وقوله تعاىل:  ا{  إِلَّ َخَط ٔٗ
َعِظيٗما{  َعَذابًا  َلُۥ  َعدَّ 

َ
َوأ َولََعَنُهۥ  َعلَۡيهِ   ُ ٱللَّ وََغِضَب  فِيَها  ا  َخِٰلٗ َجَهنَُّم 

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  قال رسول  قال:  بن مسعود  اهلل  عبد  روى  فقد  السنة  وأما   ،]93 ]النساء: 

»ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: 
وأما  عليه،  متفق  للجامعة«  املفارق  لدينه  والتارك  بالنفس،  والنفس  الزاين،  الثيب 
اإلمجاع فال خالف بني املسلمني يف حتريم القتل بغري حق، وقد قسم الفقهاء القتل 
أي  يتعمد رضبه يف  أن  للقصاص وهو  املوجب  العمد  القتل  منها  أقسام  إىل عدة 
موضع من جسده بآلة تفرق األجزاء كسالح ومثقل ولو من حديد )وحمدد( من 
خشب أو زجاج أو حجر وموجبه اإلثم كام ذكرنا أوال، والقود عينا؛ لقوله تعاىل: 
نَثٰ 

ُ
َوٱۡل بِٱۡلَعۡبِد  َوٱۡلَعۡبُد  ّرِ  بِٱۡلُ ٱۡلُرُّ  ٱۡلَقۡتَلۖ  ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  }ُكتَِب 

ْوِل 
ُ
أ { اآلية ]البقرة: 178[، وقوله تعاىل: }َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ نَثٰ

ُ
بِٱۡل

ۡلَبِٰب{ ]البقرة: 179[، ومن أقسام القتل العمد أن خينقه وهو عىل األرض بيديه 
َ
ٱۡل

أو بحبل أو يغمه بوسادة أو بيشء يضعه عىل فيه وأنفه أو يضع يده عليهام فيموت، 
إذن إذا دام عىل اخلنق حتى مات وإذا تركه قبل املوت ننظر إن دام عىل اخلنق بمقدار 
ما يموت منه اإلنسان غالبا وجب القصاص عند اإلمام أيب يوسف وحممد صاحبي 
اإلمام أيب حنيفة، وبام ذهب إليه صاحبا اإلمام أيب حنيفة قال عمر بن عبد العزيز 
والنخعي والشافعي، وهو الرأي الذي نرى األخذ به؛ ألنه قتل عمد فيأخذ حكمه، 

وقد اشرتط الفقهاء يف القصاص أربعة رشوط:

األول: أن يكون اجلاين مكلفا.

الثاين: أن يكون املقتول معصوما.
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الثالث: أن يكون املجني عليه مكافئا أي مساويا له يف الدين واحلرية والرق 
املساواة يف  أنثى، ويف  أو  املقتول ذكرا  أنثى وسواء كان  أو  القاتل ذكرا  سواء كان 
الدين بني القاتل واملقتول خالف بني الفقهاء فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن املسلم 

يقتل بالذمي، وهو الراجح املفتى به.

الرابع: أن ال يكون القاتل أبا للمقتول عىل خالف بني الفقهاء فيه.

يثبت  العمد  كالقتل  النفس  يف  القصاص  أوجب  ما  أن  الفقهاء  قرر  وقد 
باإلقرار أو بالبينة الرشعية أو هبام معا أو بالقرينة القاطعة، وبعد بيان هذه األحكام 
الطب  وتقرير  املعاينة  وحمرض  النيابة  وحتقيق  القضية  هذه  أوراق  عىل  واطالعنا 
الرشعي عن فحص جثة املجني عليه وتقرير معامل الصحة عن فحص ما وجد 
بمالبس املتهم من آثار منوية، وبعد االطالع عىل أقوال الشهود أمام املحكمة تبني 
لنا أن املتهم ضبط بمكان احلادث وقريبا من جثة املجني عليه، وأن األهايل أمسكوه 
بعد أن رأى واحد منهم اجلثة، وملا سئل املتهم أنكر ما نسب إليه ومل يستطع تعليل 
أنه مل  وجوده يف مكان احلادث وهو أرض مزروعة ومعه راديو بجوار اجلثة، كام 
القتل  وهتمة  السفىل،  مالبسه  خالع  وهو  احلادث  مكان  يف  ضبطه  تعليل  يستطع 
العمد املنسوبة إىل املتهم وإن مل يشهد أحد برؤيته وهو يرتكبها سوى غالم واحد 
ثانيا، وشهادته  اخلنق  ثم جريمة  أوال،  الفسق  يرتكب جريمة  رآه وهو  بأنه  شهد 
وحده ال تكفي إلثبات التهمة ضد املتهم -إال أن القرائن الكثرية التي صاحبت 

االهتام وهي:

أوال: وجود املتهم يف الليل بمكان احلادث.

ثانيا: قيام الدليل من شهادة الشهود عىل أن السلك الذي وجد حول رقبة 
املجني عليه كان مع املتهم وهو يشرتي الراديو من مرص وصاحبه إىل أن سافر إىل 

السويس.
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ثالثا: تعرف الكلب البولييس عليه بعد أن عاين السلك يف حني أنه مل يتعرف 
عىل أحد آخر ممن عرضوا عليه.

رابعا: وجود آثار منوية بمالبس املتهم يثبت من التحليل أن هبا حيوانات 
منوية األمر الذي يؤكد أن املتهم ارتكب جريمة الفسق باملجني عليه، ثم أعقبها 

بارتكاب جريمة القتل.

القتل  جريمة  ارتكب  الذي  هو  املتهم  بأن  قاطعة  جمتمعة  القرائن  وهذه 
العمد العدوان؛ فلذلك نفتي بأن املتهم ع. أ. م. م، يستحق القصاص رشعا؛ لقتله 

عمدا عدوانا املجني عليه س. م. س، وجيب احلكم بإعدامه قصاصا.
J
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املبـــــادئ
1 - الدي�ة يف القت�ل اخلط�أ وردت مطلق�ة يف الق�رآن، والس�نة بينتها وه�ي واجبة 

باإلمجاع واحلكمة يف رشعيتها رفع النزاع، وهي غري التعويض.
2 - الفت�اوى مبين�ة للحكم الرشعي غري ملزمة فال تنفذ قهرا إال بحكم قضائي إال 

يف بعض األحوال.
3 - الصلح يف الدية مرشوع وملزم إن تم.

4 - ق�رار جلن�ة املصاحلات غري ملزم إال برىض الطرف�ني برشط أال يكون عىل حمرم 
رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 172 لسنة 1980، وقد جاء به: أن السيد 
عىل  حكمت  مصاحلات  جلنة  وأن  ع.،  م.  املرحوم  بسيارته  خطأ  قتل  ع.  ع.  ف. 
بألف  الدية  القتيل يؤدهيا إىل والده ع. ع. ع.، وقد حتددت  بدية  السيارة  صاحب 
هذه  أهل  تقدير  حسب  الذهب  بقيمة  الدفع  عند  قيمتها  تقدر  الذهب  من  دينار 
الصناعة، وقد أفتى هبذا شيوخ من األزهر، ثم انتهت الطالبة إىل طلب بيان أصل 
هذه الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية، وهل للفتوى الرشعية احلجية عىل الكافة رشعا 
يعترب مشارطة ومن  املصاحلات  قرار جلنة  إذا كان  ما  أم ال؟ وبيان  النفاذ،  وواجبة 

التحكيم اإلسالمي، أم ال.

1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /2 * فتوى رقم: 98 سجل: 115 بتاريخ: 11/ 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
اۚ  ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِلَّ َخَط ٔٗ

َ
قال اهلل سبحانه وتعاىل: }َوَما َكَن لُِمۡؤِمٍن أ

ن 
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِلَّ

َ
َسلََّمٌة إَِلٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ا َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ َوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَط ٔٗ

ۡؤِمَنةٖۖ ِإَون  ْۚ فَإِن َكَن ِمن قَۡوٍم َعُدّوٖ لَُّكۡم َوُهَو ُمۡؤِمٞن َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ قُوا دَّ يَصَّ
َرَقَبةٖ  َوَتۡرِيُر  ۡهلِهِۦ 

َ
أ إَِلٰٓ  َسلََّمٌة  مُّ فَِديَةٞ  ّمِيَثٰٞق  َوَبۡيَنُهم  بَۡيَنُكۡم  قَۡوِۢم  َكَن ِمن 

ُ َعلِيًما  ِۗ َوَكَن ٱللَّ َّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ تَۡوَبٗة ّمَِن ٱللَّ ۡؤِمَنةٖۖ َفَمن ل مُّ
 ُ ا فِيَها وََغِضَب ٱللَّ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ َحِكيٗما ٩٢ َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما{ ]النساء: 92، 93[. وتشري نصوص فقه 

َ
َولََعَنُهۥ َوأ َعلَۡيهِ 

مذهب اإلمام أيب حنيفة)1) إىل أن القتل اخلطأ هو: الفعل الصادر من اجلاين اخلايل 
من قصد القتل عند مبارشة املقصود لرتك التثبت واالحتياط.

ويف فقه اإلمام مالك)2): هو ما سببه غري مقصود لفاعله باعتبار أن صنفه 
غري منهي عنه، فيدخل فيه القتل اخلطأ بالتسبب.

ويف فقه اإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل)3): أن القتل اخلطأ: هو ما 
صدر من اإلنسان بفعل ما مل يقصده أصال أو قصد دون قصد الشخص املقتول، 

ويوافق مجهرة فقهاء مذهب اإلمام أمحد فقهاء املذهب الشافعي يف هذا التحديد.

ولقد رشع اهلل سبحانه يف اآلية املرقومة الدية يف القتل اخلطأ دون بيان قدرها، 
وجاءت السنة الرشيفة مبينة هلا، ومن هذا ما روى)4) أبو بكر بن حممد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كتب إىل أهل اليمن كتابا جاء فيه: »إن من 
اعتبط مؤمنا قتال عن بينة، فإنه قود إال أن يرىض أولياء املقتول، وإن يف النفس الدية 

)1)  بدائع الصنائع للكاساين ج 7 ص 234، وتكملة فتح القدير عىل اهلداية ج 8 ص 252.
)2)  حدود ابن عرفة ج 1 ص 477.

)3)  مغني املحتاج ج 4 ص 4 واملغني البن قدامة مع الرشح الكبري عىل متن املقنع ج 9 ص 320، 321.
)4)  رواه النسائي، نيل األوطار للشوكاين ج 7 ص 57، وسبل السالم للصنعاين ج 3 ص 322، وما بعدها.
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باملرأة، وعىل أهل الذهب ألف  الرجل يقتل  »وإن  مائة من اإلبل...« إىل أن قال: 
دينار«. وقد)1) أمجعت األمة من لدن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل وجوب الدية ومل يعرف عن أحد 
أنه أنكرها، واحلكمة من رشعية الدية وتقديرها هي رفع النزاع يف تقدير القيمة إذا 
وكل إىل أولياء القتيل، وحتى ال يغالب هؤالء أهل القاتل، وحتى ال يدخل الناس 
يف تقديرها عنارص أخرى غري اآلدمية؛ إذ مهام اختلفت منازل الناس وأجناسهم 
أمر  الشارع  مل يرتك  بينهم، كذلك  تفاوت  الدماء سواء فال  تقدير  أمام  فهم مجيعا 
املقررة يف رشيعة اإلسالم ال  والدية  بنفسه)2).  تقديرها  توىل  بل  للحاكم  تقديرها 
تدخل يف نطاق التعويض أو الغرامة التي ترتدد يف قانون العقوبات الوضعي؛ ذلك 
ألن الدية وإن أشبهت الغرامة ملا فيها من معنى الزجر للجاين بحرمانه من جزء من 
ماله إال أهنا ختالفها يف أن اجلاين ال يتحمل عبء الدية وحده يف أغلب األحوال، 
كام أهنا ال تؤول إىل اخلزانة العامة كالغرامة، كام أن الدية ختتلف عن التعويض؛ إذ 
بينام  وأدبية،  مادية وجسدية  متعددة:  مقومات  التعويض  تقدير  يدخل يف عنارص 
الدية جاءت مقدرة رشعا غري داخل يف تقديرها احتساب كل ما نتج عن اجلريمة 
أو األعضاء  فقط،  بالقتل  التي هلكت  للنفس  وإنام كمقابل  األذى واخلسارة  من 
التي أتلفها اجلاين، أما قدر الدية فقد اتفق)3) الفقهاء عىل أن مقدارها يف قتل احلر 
املسلم مائة من اإلبل كام جاء يف كتاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل اليمن، ثم اختلفوا 
يف: هل األصل يف الدية هو اإلبل وأن ما عداها من األصناف هو تقدير هلا، أم ال؟ 
فقال اإلمامان أبو حنيفة ومالك وأحد قولني يف مذهب اإلمام الشافعي: إن الدية 
إنام تكون يف واحد من أصناف ثالثة هي اإلبل والذهب والفضة، وإن كل واحد 
أصل بنفسه، وذهب اإلمام أمحد وصاحبا اإلمام أيب حنيفة إىل أن الدية تكون من 
هذه األصناف ومن البقر والغنم، وانفرد هذان الصاحبان إىل أهنا أيضا تكون من 

)1)  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 188.
)2)  حدود ابن عرفة ج 1 ص 477.

)3)  مغني املحتاج ج 4 ص 4، واملغني البن قدامة مع الرشح الكبري عىل متن املقنع ج 9 ص 320، 321.
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الشافعي يف  الدية، وذهب اإلمام  احللل، وقد قالوا: إن هذه األصناف أصول يف 
اجلديد، ورواية عن اإلمام أمحد إىل أن األصل يف الدية اإلبل، أما غريها فهو بديل 
عنها وقيمة هلا، ولكل وجهته وأدلته املبسوطة يف موضعها من كتب الفقه، ومن ثم 
كان لزاما عىل فقهاء كل عرص أن يرعوا امليسور املتداول من هذه األصول، وملا كان 
األخذ باملعيار النقدي أضبط وأيرس وأنسب، وكان الذهب من أصول األثامن وال 
خالف يف تقدير الدية به يف الرشيعة فقد وردت نصوص السنة بأهنا ألف دينار من 
الذهب، والدينار اسم للقطعة من الذهب املرضوبة املقدرة باملثقال فهي متحدة من 

حيث الوزن وال تفاوت بينها فتكون منضبطة.

من حيمل الدية يف القتل اخلطأ؟ حيملها يف هذا عاقلة اجلاين باتفاق الفقهاء، 
ويرى اإلمامان أبو حنيفة ومالك أنه حيمل معها، بينام يرى فقه اإلمامني الشافعي 
وأمحد أن اجلاين ال حيمل مع العاقلة شيئا، وأميل يف هذا لألخذ بقول فقه مذهبي 
اإلمامني أيب حنيفة ومالك حتى يتحقق الزجر والردع للجاين بانتقاص ماله بسبب 
تقصريه ووقوع جريمته، وإذا ثبت القتل اخلطأ بإقرار اجلاين أو بدليل رشعي آخر 
كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب، وملا كان الدينار يزن اآلن 4.25 جراما 
تكون مجلة الدية 4250 جراما من الذهب تدفع عينا لويل القتيل، أو قيمتها بالنقد 
تكون  وهبذا  قضاء،  أو  رضاء  احلق  هذا  ثبوت  يوم  الذهب  سعر  حسب  السائد 
الفتوى الصادرة من بعض العلامء يف هذا املوضوع صحيحة يف مجلتها ذات سند 

رشعي.

إن  الفقهاء:  قال  رشعا؟  وملزمة  حجة  املوضع  هذا  مثل  يف  الفتوى  هل 
عند  والتعزير  احلبس  حق  وله  باحلكم  فملزم  القايض  أما  احلكم،  خمرب عن  املفتي 
عدم االمتثال، كام أن له إقامة احلدود والقصاص؛ ملا كان ذلك تكون الفتوى من 
حيث هي مبينة للحكم الرشعي ولكنها غري ملزمة بمعنى أهنا ال تنفذ إال إذا صدر 

بمقتضاها حكم قضائي، ومع ذلك تصري الفتوى ملزمة يف األحوال التالية:
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أ - إذا التزم املستفتي العمل هبا.

ب - رشوعه يف تنفيذ احلكم الذي كشفته الفتوى.

ج- إذا اطمأن قلبه إىل صحة الفتوى والوثوق هبا لزمته رشعا.

هل قرار جلنة املصاحلات -يف هذا املوضوع- يعترب مشارطة ومن التحكيم 
اإلسالمي، أم ال؟

إن التصالح يف أمر الدية مرشوع بنص القرآن الكريم)1) بل إن هذا النص 
يملك  الكل  عن  النزول  يملك  ومن  الدية،  هذه  عن  النزول  القتيل  ألهل  فوض 
به  تقيض  ما  نطاق  يف  القتيل  وويل  اجلاين  بني  الصلح  تم  وإذا  شأهنا،  يف  التصالح 
قوة  ذاته  له يف  فليس  املصاحلات  قرار جلنة  أما  ملزما رشعا،  الرشيعة كان صلحا 
اإللزام إال إذا ارتضاه طرفا الصلح والتزما به، وبرشط أال يكون صلحا عىل حمرم 
عن  والرتم�ذي)2)  م�اج�ه  وابن  داود  أبو  رواه  الذي  الرشيف  للحديث  رشعا؛ 
إال صلحا حرم  املسلمني  بني  »الصلح جائز  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بن عوف  ع�مرو 
»املسلمون عىل رشوطهم إال رشطا حرم  الرتمذي:  حالال أو أحل حراما«، وزاد 
الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. واهلل سبحانه  قال  أو أحل حراما«،  حالال 

وتعاىل أعلم.

J

)1)  اآلية 92 من سورة النساء.
)2)  نيل األوطار للشوكاين ج 5 ص 254.





�ت �ل�� �م ا ح��ك�ا
أ
�م�سب ا
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����ب��ك�ا� ب ا
�ت �ب����ت���ص�د ��ب������� ر�ت�د �هت ا وحب ىت رب

�ك�ح��ك�م ��ب ا

املبـــــادئ
1- ال ينفس�خ الن�كاح وال تق�ع الفرق�ة بمج�رد ردة الزوجة، بل تبق�ى الزوجة يف 

عصمة زوجها واملهر واجب عليه بالدخول ال يسقط بردهتا .

الســـــؤال
سئل يف زوجة ارتدت عن اإلسالم بقصد فسخ النكاح، وعادت إىل اإلسالم 
فورا، فهل يفسخ النكاح ردا لقصدها أو ال يفسخ؟ وال ينفذ ]قصدها[؟ وإذا فسخ 
فام حكم الصداق؟ هل يقرر عىل الزوج بالدخول أو يلزمها حيث إن الفسخ من 
جهتها؟ واحلال أن الزوج تركها من مدة ثالثة شهور، ومل يسأل عنها إىل اآلن. أفيدوا 

اجلواب.

اجلواب
قال يف الفتح: »قد أفتى الدبويس والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع 
الفرقة بالردة ردا عليها، وغريهم مشوا عىل الظاهر، ولكن حكموا ]بجربها[ عىل 
جتديد النكاح مع الزوج، وملا كان اإلجبار عىل النكاح غري متيرس وال نفاذ له، وكان 
كثري من الزوجات قد اختذن دينهن لعبة خيلعنه كلام أردن التخلص من أزواجهن، 
وهي وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا الباب يف وجوههن خصوصا 
مع تعذر إجراء أحكام الردة عليهن كام هو معلوم؛ فلهذا ال ينفسخ النكاح وال تقع 
الفرقة بمجرد ردة الزوجة، بل تبقى الزوجة يف عصمة زوجها واملهر واجب عليه 

بالدخول ال يسقط بردهتا كام هو ظاهر. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 27 سجل: 2 بتاريخ: 17/ 9/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�����مر�ت�د �هت ا وحب ح��ك�م رب

املبـــــادئ
1 - الردة فسخ للزواج.

2 - تبني الزوجة بردة زوجها وتبدأ عدهتا من تاريخ الردة وبعد انقضاء عدهتا حيل 
هلا التزوج بغريه.

الســـــؤال
سئل يف رجل كان كافرا فأسلم، وتزوج بمسلمة، وأتى منها بثالثة أوالد 
وهو يف اإلسالم، ثم ارتد إىل دينه من مدة ثالث سنوات. فهل تبقى من غري زوج 
تنتظره لعله يسلم، أو حتل لألزواج بمجرد رجوعه للدين املذكور من غري أن تتوقف 

عىل ما حيل العصمة منه بعد ارتداده.

اجلواب
ارتداد أحد  الراجع عن دين اإلسالم، وأن  املرتد هو  املقرر رشعا أن  من 
املذكور يف هذه  الزوج  ارتداد  فمتى حتقق  الزوجة، وعليه  به  َتبنِي  الزوجني فسخ 
منه  وبانت  بارتداده،  املذكورة  زوجته  نكاح  انفسخ  اإلسالم،  دين  عن  احلادثة 

بذلك، وبعد انقضاء عدهتا من حني الردة جيوز هلا أن تتزوج بغريه. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 323 سجل: 2 بتاريخ: 27/ 5/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�����مر�ت�د �م��ل�ك ا

املبـــــادئ
1 - م�ال املرت�د موقوف، فإن عاد إىل اإلس�الم عاد إليه ملك�ه. وإن مات عىل ردته 
فام كسبه حال إسالمه استحقه وارثه املسلم وما كسبه حال ردته فهو يفء بعد قضاء 

دين ردته.
2 - املرتد ال يرث من أحد مطلقا.

الســـــؤال
سئل بخطاب قنصالتو أملانيا رقم 15 ديسمرب سنة 1926 املرتجم بمذكرة 
نمرة   1926 سنة   12  /29 رقم  بخطاهبا  املحافظة  من  اعتامدها  بعد  هلنا  واردة 
4556، وصورة املذكرة كام يأيت: مسلم مرصي اجلنس مقيم بأملانيا ويملك قطعتي 
أرض بمرص اشرتى إحدامها بنفسه من ماله اخلاص، بينام آلت إليه القطعة األخرى 
بطريق املرياث الرشعي، يرغب اعتناق الدين املسيحي إال أنه خيشى أنه هبذا التغيري 
يف العقيدة ربام يفقد امتالكه ألمالكه وخصوصا تلك القطعة التي آلت إليه باملرياث 
الرجاء  املسألة  هذه  وحتضري  بتنوير  مكلف  أملاين  حمام  طلب  عىل  فبناء  الرشعي؛ 
اإلفادة عام إذا كان هناك قانون مرصي بوضع حقوق للملكية وخصوصا فيام يتعلق 

هبذه احلالة؟ ويف حالة النفي أي قانون يشتمل عىل هذه احلقوق؟

اجلواب
واألوراق   4556 نمرة   12  /29 رقم  سعادتكم  بخطاب  جاء  ما  علمنا 
املرافقة له، والذي نفيده أن القانون اخلاص بتوارث املسلمني املرصيني هو الرشيعة 

* فتوى رقم: 218 سجل: 29 بتاريخ: 6/ 1/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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اإلسالمية، وهو يقيض بأن املسلم الذي ارتد عن دينه وانتقل منه إىل دين آخر زال 
ملكه عن ماله زواال موقوفا، فإن عاد إىل اإلسالم عاد إليه ملكه، وإن مات عىل 
ردته ورث ماله الذي كسبه يف حال إسالمه وارثه املسلم بعد قضاء ما استدانه يف 
إسالمه، أما ما كسبه يف حال ردته فهو يفء بعد قضاء دين ردته، ويقيض أيضا بأن 
املرتد ال يرث من أحد ال من مسلم وال من مرتد وال من كافر أصال. واألوراق 

عائدة من طيه كام وردت.

J
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����ب��ك�ا� �ت ع��لى �ع����ت�د ا �ل�� �ث� ا
أ
ا

املبـــــادئ
1 - إذا ارتد املسلم عن دين اإلسالم يفرق بينه وبني زوجته وال تتوقف الفرقة عىل 

القضاء.

الســـــؤال
فسخ  يتوقف  النرصانية  إىل  اإلسالم  دين  عن  مسلم  ارتد  إذا  هل  سئل: 
أم ال؟ نرجو  بذلك،  القايض  املسلمة عىل قضاء  بينه وبني زوجته  النكاح والفرقة 

التكرم باجلواب.

اجلواب
بال  زوجته  وبني  بينه  الفرقة  وقعت  تعاىل-  باهلل  -والعياذ  الزوج  ارتد  إذا 

توقف عىل قضاء القايض. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 101 سجل: 41 بتاريخ: 1/ 10/ 1935 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�����مر�ت�د و�ب�هت ا
�ت

املبـــــادئ
1- برج�وع املرتد إىل اإلس�الم يكون له مجيع احلقوق الرشعية للمس�لمني، وذلك 

عدا ما بطل منها بالردة كعقد زواجه قبل الردة.
2- احلاضن�ة الذمي�ة ال يس�قط حقه�ا يف احلضانة لكوهن�ا ذمية ما دامت مس�توفية 

للرشوط الواجبة يف احلضانة.

الســـــؤال
سئل يف أن مسيحيا اعتنق الدين اإلسالمي، ثم ارتد إىل املسيحية. فهل جيوز 
له أن يعتنق الدين اإلسالمي مرة ثانية؟ وهل إذا عاد إىل اإلسالم يكون له احلق يف 

حضانة أوالده الذين رزق هبم من زوجته املسيحية يف حالة طالقه هلا؟

اجلواب
توبة املرتد وعودته بعد ردته إىل اإلسالم صحيحة، وبرجوعه إىل اإلسالم 
بالردة كعقد  يكون له مجيع احلقوق الرشعية للمسلمني، وذلك عدا ما بطل منها 
حق  سقط  أو  احلضانة  سن  جتاوزوا  إذا  أوالده  ضم  حق  ومنها  الردة  قبل  زواجه 
حضانة النساء، واحلاضنة الذمية ال يسقط حقها يف احلضانة لكوهنا ذمية ما دامت 
مستوفية للرشوط الواجبة يف احلضانة. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 459 سجل: 74 بتاريخ: 16/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ه�ا �ت و�ب�ع�د �ل�� ��ب�ل ا
�����مر�ت�د ��ت ��������ب�ه ا

ح��ك�م �م�ا ا�ك��مت

املبـــــادئ
1- عقد الذمة مع أهل الكتاب -وهم املسيحيون يف دار اإلسالم- جائز رشعا.

2- تبق�ى ملكية الذميني جلميع أمواهل�م عقارا كانت أو منقوال بمجرد عقد األمان 
ما مل ينقضوا العهد أو يلحقوا بدار احلرب أو حياربوا مجاعة املسلمني.

3-الذمي الذي أسلم يصري ما ملكه قبل إسالمه وما ملكه حال إسالمه مال مسلم.
4-إذا حدث وارتد الذمي الذي أس�لم، عن اإلس�الم -والعي�اذ باهلل- ومات عىل 
ردته فإنه ال يرث أحد من أهل ملته غري املسلمني شيئا يف ماله باتفاق فقهاء املسلمني.
5-م�ال الذمي الذي أس�لم ثم ارتد والذي اكتس�به قبل ردت�ه وبعدها، الذي عليه 
العم�ل يك�ون ماله الذي متلكه قبل ردته س�واء ما ملكه قبل إس�المه أو بعده حال 

إسالمه لورثته املسلمني باتفاق اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه.
6-اختلفوا يف مال الذمي الذي أسلم ثم ارتد والذي عليه الفتوى أنه يكون فيئا يف 

بيت مال املسلمني.

الســـــؤال
رزق  أوالد  عن   1953 سنة  يف  تويف  ثم  ارتد،  ثم  أسلم  مسيحي  يف  سئل 
هبم حال مسيحيته األوىل، وأوالد رزق هبم حال إسالمه، وعن أطيانه التي كسب 
بعضها حال مسيحيته األوىل واكتسب بعضها حال إسالمه واكتسب باقيها حال 

ردته. وطلب بيان حكم أطيانه يف احلاالت الثالث.

* فتوى رقم: 279 سجل: 78 بتاريخ: 27/ 1/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
السري  كتاب   7 الصنائع جزء  بدائع  كام جاء يف  عليه رشعا  املنصوص  إن 
يف  املسيحيون  -وهم  الكتاب  أهل  مع  الذمة  عقد  أن  املذاهب  كتب  من  وغريها 
دار اإلسالم- جائز رشعا، ومن أحكامه عصمة النفس وعصمة املال؛ ألهنا تابعة 
لعصمة النفس، وحينئذ تطبق عليه أحكام اإلسالم ومنها احرتام ملكيته ملا يف يده 
كاملسلم متاما؛ لقوله عليه الصالة والسالم لصخر: »يا صخر إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا دماءهم وأمواهلم فادفع إىل القوم ماهلم«. وقوله عليه السالم يف املرشكني 
إذا نطقوا بالشهادتني: »فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم«. ولقول سيدنا 
عيل É: »إنام قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا«. فتبقى 
ينقضوا  مل  ما  األمان  بمجرد عقد  منقوال  أو  كانت  أمواهلم عقارا  ملكيتهم جلميع 
العهد أو يلحقوا بدار احلرب أو حياربوا مجاعة املسلمني، فإذا أسلم الذي يف دار 
بنقضه عهد  الزوال  التي كانت عىل رشف  نفسه وماله  استمرت عصمة  اإلسالم 
األمان بام ذكر وأصبحت عصمته مؤبدة ويستمر جاريا يف ملكه حال إسالمه ما 
ملكه  قبل إسالمه وما  ملكه  ما  الكل سواء  له حال مسيحيته، ويصري  مالكا  كان 
حال إسالمه مال مسلم، ولذا قال شمس األئمة الرسخيس يف املبسوط بعد نقله 
هذه اآلثار وغريها: »فباإلسالم تعصم نفسه فال يفرض عليها الرق؛ ألن اإلسالم 
ينافيه، وماله، فال ينزع من حتت يده بل يبقى ملكه فيه ويكون معصوما بإسالمه 
ومات  باهلل-  -والعياذ  اإلسالم  عن  املسلم  هذا  وارتد  حدث  فإذا  نفسه،  عصمة 
عىل ردته فإنه ال يرث أحد من أهل ملته غري املسلمني شيئا يف ماله باتفاق فقهاء 
حنيفة  أيب  فمذهب  وبعدها،  ردته  قبل  اكتسبه  الذي  ماله  يف  واختلف  املسلمني، 
قبل إسالمه  ملكه  ما  ردته -سواء  قبل  الذي متلكه  ماله  يكون  العمل  الذي عليه 
أو بعده حال إسالمه- لورثته املسلمني باتفاق اإلمام وصاحبيه، واختلفوا يف ماله 
الذي اكتسبه حال ردته فمذهب الصاحبني أن حكمه حكم ماله الذي اكتسبه قبل 
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ردته، أي أنه يكون مرياثا عنه لورثته املسلمني، ومذهب اإلمام الذي عليه الفتوى 
أنه يكون فيئا يف بيت مال املسلمني؛ ألنه بردته زالت عصمة نفسه، وكذا عصمة 
ماله؛ ألنه تابع هلا، فإذا مات عىل ردته استقر كفره وزال ملكه عن أمواله من وقت 
ردته؛ ألنه هبا يعترب ميتا حكام، وكان ما اكتسبه منها يف حال ردته فيئا يف بيت مال 
املسلمني؛ ألنه مال ال مالك له رشعا فيكون لبيت مال املسلمني. وهبذا علم اجلواب 

عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ت �م�سب �م��������ت����حىت �����مر�ت�د وا�ب ا ح��ك�م رب

املبـــــادئ
1- ال يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا.

2- ال�زواج باملحرم�ة حرم�ة مؤبدة أو مؤقت�ة إن كانت هذه احلرم�ة معروفة وقت 
العقد فالعقد باطل، وإن مل تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد ال باطل.

3- العقد الفاسد يرتتب عليه بعد الدخول احلقيقي وجوب العدة وثبوت النسب.

الســـــؤال
املسيحي  الدين  باعتناقها  النرصانية  دين  دخلت  مسلمة  امرأة  يف  سئل 
وطلب  مسيحي.  برجل  تزوجت  ثم  بالقاهرة،  األرثوذكس  األقباط  ببطريركية 
األستاذ السائل بيان حكم الرشيعة اإلسالمية يف هذا الزواج، هل يكون باطال أو 

صحيحا ما دام املتزوج هبا مسيحيا؟

اجلواب
إنه نص يف الدر املختار يف آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 عىل أنه: 
ابن  العالمة  وقال  مطلقا«،  الناس  من  أحدا  مرتدة  أو  مرتد  ينكح  أن  يصلح  »ال 
مرتدا  أو  كافرا  أو  أي مسلام  »مطلقا  الدر:  قول  تعليقا عىل  املحتار  رد  عابدين يف 
وهو تأكيد ملا فهم من النكرة يف النفي«. اه�. والذي يستفاد من النصوص الفقهية 
األخرى أن الزواج باملحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه احلرمة معروفة 
وقت العقد فالعقد باطل، وإن مل تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد ال باطل، 
والعقد الفاسد يرتتب عليه بعد الدخول احلقيقي وجوب العدة وثبوت النسب، 

* فتوى رقم: 136 سجل: 83 بتاريخ: 7/ 10/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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هذه  ارتداد  بعد  املتعاقدين  هذين  بني  جرى  الذي  العقد  أن  نراه  فالذي  وحينئذ 
الزوجة عن اإلسالم يعترب يف نظر الرشيعة اإلسالمية عقدا باطال إن كانت احلرمة 
معروفة وقته، وال يرتتب عليه أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة، أما إذا كانت 
احلرمة غري معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا ال باطال، ويرتتب عليه وجوب 
العدة وثبوت النسب. هذا ما ظهر لنا، ومنه يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�ت وا�ب �مر�ت�د رب
املبـــــادئ

1- اتف�ق الفقه�اء ع�ىل أن املس�لمة إن ارتدت عن اإلس�الم حتب�س إىل أن تعود أو 
متوت.

2- املسلمة املرتدة ال يصح زواجها من أحد.
3- يبطل عقد النكاح بمجرد الردة عند احلنفية.

4- جي�ب التفري�ق بني املس�لمة املرتدة ومن تزوجت به جربا بواس�طة القضاء إن مل 
يتفرقا اختيارا.

الســـــؤال
مسلمة  أن  املتضمن   1957 سنة   2810 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ارتدت عن دين اإلسالم، وتزوجت بمسيحي، وطلب السائل اإلفادة  عن احلكم 

الرشعي يف هذا الزواج، وهل جيوز رفع دعوى حسبة بالتفريق بينهام أو ال؟

اجلواب
إن املرأة املسلمة إن ارتدت عن اإلسالم، ومل تعد إليه ال تقتل رشعا، وإنام 
اتفق فقهاء املسلمني عىل أهنا حتبس أبدا حتى تعود إىل اإلسالم وتربأ من كل دين 
سوى اإلسالم، وإن أبت أجربت عليه، جاء يف اجلامع الصغري: »وجترب املرأة عىل 
اإلسالم وال تقتل إن أبت العود كالرجل، ولكن حتبس إىل أن تعود أو متوت؛ ألن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن قتل النساء، جاء يف الفتح أخرج الطرباين يف معجمه عن معاذ 
بن جبل É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له حني بعثه إىل اليمن »أيام رجل ارتد عن دين 

* فتوى رقم: 200 سجل: 83 بتاريخ: 11/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اإلسالم فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن مل يتب فارضب عنقه، وأيام امرأة ارتدت 
عن دين اإلسالم فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها« وعن ابن عباس 
Ñ أنه قال »ال تقتل النساء إذا هن ارتددن عن اإلسالم، ولكن حيبسن ويدعني 
حتى  أيام  ثالثة  كل  بالرضب  تعزر  أهنا  الفقهاء  وذكر  عليه«  وجيربن  اإلسالم  إىل 
ترجع عن الكفر وتتربأ من كل دين خيالف دين اإلسالم، واملسلمة املرتدة زواجها 
املنتقى رشح  أحد، جاء يف  من  زواجها  يصح  املرتدة ال  باطل؛ ألن  املسيحي  من 
فإذا  الناس مطلقا«.  املرتدة أحدا من  املرتد وال  ملتقى األبحر: »وال يصح تزوج 
كانت املسلمة التي ارتدت متزوجة وقت ردهتا تقع الفرقة بينها وبني زوجها؛ ألن 
بغري  تتزوج  أن  هلا  جيوز  وال  احلنفية،  عند  الردة  بمجرد  النكاح  عقد  تبطل  الردة 
تتزوج بغري  أن  باطال رشعا؛ ألنه ليس هلا  زوجها األول، وإن فعلت كان نكاحا 
زوجها األول بعد أن تعود إىل اإلسالم، ولكل قاض أن حيدد عقد النكاح بينهام 
ردهتا  متزوجة وقت  غري  كانت  إذا  أما  أبت،  أو  بذلك  رضيت  يسري  بمهر  حينئذ 
أحدا من  تتزوج  املرتدة ال  أن  ذكرنا من  ملا  أيضا  باطل  املسيحي  فإن زواجها من 
الناس مطلقا، وجيب رشعا يف حالة تزوج املسلمة املرتدة من املسيحي التفريق بينهام 
جربا إن مل يتفرقا اختيارا بواسطة ويل األمر متى رفع إليه أمرمها حسبة من أحد من 

املسلمني. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�م ��س�لا �تسب ال�أ و�ب �ع�سب � �����مر�ت�د ا

املبـــــادئ
1- الولد يتبع خري األبوين دينا.

2- الولد الذي صار مس�لام تبعا ألحد والديه أو تبعا هلام يظل مسلام بعد بلوغه وال 
حيتاج إىل جتديد إسالمه ولو ارتد أبواه عن اإلسالم أو ارتد من أسلم منهام ظل هو 

عىل إسالمه.
3- إبداء الرغبة يف إثبات الديانة املسيحية ممن أسلم بالبطاقة يعترب ردة عن اإلسالم 

جيب قتله إن مل يتب ويرجع إىل اإلسالم متربئا مما فعل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الكتاب الرقيم 573 املؤرخ 26/ 4/ 1983 املقيد برقم 152 
سنة 1983 املتضمن اإلفادة بالرأي يف أن أحد املسيحيني قد رغب يف الزواج من 
مسلمة، فأشهر إسالمه وتزوج منها، وكان متزوجا من قبل بمسيحية وأنجب منها 
استخرجت  عرشة  السادسة  سن  بلوغهام  لدى  وأنه  املسيحية،  الديانة  عىل  ولدين 
والدمها  لديانة  طبقا  مسلامن  أهنام  الديانة  بخانة  أثبت  منهام  لكل  شخصية  بطاقة 
أهنام ظال عىل  أبديا  والثالثني  والثالثني واخلامسة  السابعة  بلوغهام  وبعد  الظاهرة، 
عقيدهتام األوىل املسيحية، ويرغبان تغيري بيانات بطاقتهام الشخصية بإثبات الديانة 

املسيحية الباقيني عليها.

* فتوى رقم: 26 سجل: 118 بتاريخ: 6/ 6/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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اجلواب
قال  "إذا  املشايخ:  بعض  وعن  اخلانية  عن  األهنر  جممع  يف  جاء  قد  إنه 
اليهودية؛  من  تربأت  يقل  مل  وإن  بإسالمه،  ُحِكَم  اإلسالم.  يف  دخلُت  اليهودي: 
ألن قوله: دخلُت يف اإلسالم إقرار بدخول حادث يف اإلسالم، وأفتى البعض يف 
ديارنا بإسالمه من غري تربي وهو املعمول به اآلن، واملجويس إذا قال: أسلمت، أو 
قال: أنا مسلم حيكم بإسالمه، وعن احلسن بن زياد: "إذا قال رجل للذمي: أسِلم. 
فقال: أسلمُت كان مسلام"، ومثله يف الفتاوى األنقروية ويف رد املحتار عىل الدر 
القايض  قال:  أنا مسلم،  أو  أنا مؤمن،  قال:  "وإن  قدامة:  املغني البن  املختار ويف 
حيكم بإسالمه هبذا وإن مل يلفظ بالشهادتني؛ ألهنام اسامن ليشء معلوم معروف وهو 
ا هبام"، وروى املقداد  الشهادتان، فإذا أخرب عن نفسه بام تضمن الشهادتني كان خُمرِْبً
"يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلني فرضب إحدى  أنه قال: 
يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرية فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول اهلل بعد 
أن قاهلا"؟ قال: »ال تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته التي قاهلا«، وعن عمران بن حصني قال: "أصاب املسلمون رجال 
من عقيل فأتوا به النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا حممد إين مسلم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كنت 

قلت وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح«" روامها مسلم اه�.

"وإن  وحقق العالمة ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر املختار: 
الذمي هيوديا كان أو نرصانيا إذا قال: أنا مسلم، صار بذلك مسلام يف عرف بالدنا 
وإن مل يسمع منه النطق بالشهادتني كام رصح به يف رشح الِسري"، وملا كانت األحكام 
الدنيوية إنام تناط باألمور الظاهرة املنضبطة جعل الشارع مناطها اإلقرار باللسان 
بأن يأيت املرء بكلمتي الشهادتني -أعني شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول 
اهلل- أو ما يف معنامها، فإذا كان الثابت أن األب يف احلالة املعروضة قد أشهر إسالمه، 
من  الدنيوية  املسلمني  أحكام  عليه  وأجرينا  بإسالمه،  حكمنا  مسلمة  من  وتزوج 
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غري  إىل  املسلمني...  مقابر  يف  ودفنه  مات  إذا  عليه  والصالة  خلفه  الصالة  جواز 
ِيَن  }َوٱلَّ الكريم:  القرآن  قال اهلل سبحانه وتعاىل يف  فقد  الولدين  أما عن  ذلك، 
َلَۡنُٰهم ّمِۡن َعَملِِهم 

َ
ۡلَۡقَنا بِِهۡم ُذّرِيََّتُهۡم َوَمآ أ

َ
َبَعۡتُهۡم ُذّرِيَُّتُهم بِإِيَمٍٰن أ َءاَمُنواْ َوٱتَّ

ءٖۚ ُكُّ ٱۡمرِِٕۢي بَِما َكَسَب رَهنِٞي{ ]الطور: 21[، ويف حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ّمِن َشۡ
الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة: »كل مولود يولد عىل الفطرة حتى يكون 
أبواه مها اللذان هيودانه أو ينرصانه«، وقد أخذ الفقهاء من هذين النصني وغريمها 
قاعدهتم: إن الولد إذا كان غري بالغ أو غري عاقل يتبع خري األبوين دينا، فإذا كان 
أو كانوا غري عقالء  يبلغوا،  الذين مل  تبعه األوالد  األبوان كتابيني وأسلم أحدمها 
ويسمون هذا باإلسالم تبعا، ولو تزوج مسلم كتابية أو هيودية أو نرصانية فأوالده 
للمسلم من  بالتبع  الذي صار مسلام  الولد  ويظل  له،  تبعا  يكونون مسلمني  منها 
أبويه، وبالتبع هلام إذا أسلام يظل مسلام بعد بلوغه وال حيتاج إىل جتديد إسالمه ولو 
ارتد أبواه عن اإلسالم أو ارتد من أسلم منهام -والعياذ باهلل- ظل هو عىل إسالمه، 
ملا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الوالد قد اعتنق اإلسالم كان ولداه من 
زوجته املسيحية مسلمني بالتبع له منذ اعتناقه اإلسالم وذلك بمقتىض نص اآلية 
الكريمة واحلديث الرشيف املرقومني، وقد تأكد إسالم الولدين باستخراج البطاقة 
الشخصية لكل منهام عند بلوغه السادسة عرشة وإثبات أنه مسلم يف خانة الديانة، 
وما أبداه الولدان من رغبة يف تغيري بطاقتيهام وإثبات الديانة املسيحية فيهام يكونان 
ل دينه  به مرتدين عن دين اإلسالم، واحلكم الرشعي يقيض بقتل املسلم الذي بدرَّ
إذا أرص عىل ردته ومل يتب ومل يرجع إىل اإلسالم متربئا مما فعل، وهذا احلكم ال 
اإلسالم  عن  اخلروج  تستتبع  ال  العقيدة  حرية  ألن  الشخصية؛  احلرية  مع  يتناىف 
بمؤثرات املادة أو التضليل، وإذا كان واقع احلال أن حد الردة بقتل املرتد إذا أرص 
الرادعة هبام  العقوبات  إنزال  تقتيض  املجتمع  فإن محاية  اآلن،  ذ  ُمنَفرَّ ردته غري  عىل 
باعتبارمها خمالفني للنظام العام الذي تأمر القوانني بالتزامه، فقد نص الباب األول 
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من الدستور وهو خاص بالدولة يف املادة الثانية عىل أن دين الدولة اإلسالم، وأن 
لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الرشيعة اإلسالمية مصدر للترشيع، وهذا يقطع 
بأن نظام الدولة العام هو اإلسالم، وأن خروج املسلم عن هذا الدين يعترب خروجا 
عىل النظام العام للدولة، األمر الذي يستلزم املساءلة التأديبية عىل هذا اجلرم، وإذا 

كانت رشيعة اإلسالم تأمر باستتابة املرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته فإين أقرتح:

علامء  أحد  بمعرفة  الدينية  شبهتهام  وإزالة  ونصحهام  استتابتهام  أوال: 
املسلمني املختصني حتى تتضح هويتهام واملغريات التي تعرضا هلا.ثانيا: ملا كان ما 
ان عليه، والواجب عدم مسايرهتام  رغبا فيه خمالفا للنظام العام للدولة فإهنام ال ُيَقررَّ

يف تغيري ديانتهام يف األوراق الرسمية.

ثالثا: اختاذ اإلجراءات التأديبية ضدمها إذا كانا موظفني عموميني خلروجهام 
عىل النظام العام للدولة وعىل مقتضيات وظيفتهام هبذا االعتبار حتى يناال جزاءمها 

تأديبيا بعد إذ تعذر مساءلتهام جنائيا.

J





�ب�ا �ل�ب �م ا ح��ك�ا
أ
�م�سب ا





- 289 -

��ب�ت�ه �ل�ه
أ
��ت� ا

ت عب
� ��������ت���������ا �ب�ا وح��ك�م ا �ل�ب و�ل�د ا

املبـــــادئ
1- قبول اإلقرار بالنسب مبني عىل احتامل ختلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة.

2- الزنا ال يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزاين.
3- إقرار الرجل بالنس�ب وقيد املولود باس�مه بواس�طته ال يعتد به بعد إقراره بأنه 

من زنا.

الســـــؤال
نيابة األزبكية اإلجابة عن مضمون ما  العزة وكيل  طلب حرضة صاحب 

يأيت: 

اطلعنا عىل كتابكم رقم/ 7511 املؤرخ 19 يوليه سنة 1950 وعىل املذكرة 
املرفقة به اخلاصة باجلناية رقم/ 6171 لسنة 1949 جنايات األزبكية املتضمن أن 
امرأة مسلمة تدعى نعيمة ع. غري متزوجة اتصلت بشخص مسيحي متزوج يدعى 
ت. ج. ع. وعارشها فحملت، ويف يوم 13 يونيه سنة 1948 وضعت مولودة، ثم 
التجأت املرأة إىل شخص مقيم يف منزهلا يدعى حممود. ن. م. طالبة منه قيد الطفلة 
املرأة  وبسؤال  املولودة،  والد  أنه  وقرر  بالتبليغ،  وقام  فقبل  املواليد،  قيد  دفرت  يف 
باتصاله  أقر  املسيحي  وبسؤال  املسيحي،  الشخص  من  بالطفلة  محلت  أهنا  قررت 
باملرأة وبأهنا محلت أثناء املعارشة هلا، ومن اجلائز أن تكون هذه املولودة نتيجة تلك 
املعارشة، وبسؤال حممود. ن. م. قرر أن نعيمة طلبت منه تبني هذه املولودة فقبل 
وقام بقيدها بدفرت املواليد، وذكر أن هذه املولودة ليست ابنته وأنه ال يعرف والدها 

احلقيقي. واملطلوب هبا اإلفادة عام يأيت: 

* فتوى رقم: 705 سجل: 63 بتاريخ: 28/ 1/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نصار.
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1 - حكم هذه املولودة رشعا. 

2 - هل ملحمود ن. م أن يستلحق مثل هذه املولودة فيثبت يف دفرت املواليد 
أنه والدها، أم أن مثل هذه املولودة تعترب مقطوعة النسب فال تستلحق؟ وما قيمة 

اإلقرار يف دفرت املواليد رشعا؟

اجلواب
نفيد أن املنصوص عليه رشعا أن اإلقرار بالولد إنام يصح رشعا ويثبت به 
النسب إذا كان الولد جمهول النسب ويولد مثله ملثل املقر ويصدق املقر يف ذلك إن 
كان من أهل التعبري عن نفسه، وأن الزنا ال يصلح سببا لثبوت النسب وأنه إذا رصح 
به ال يثبت النسب ولو ادعاه الزاين، ومعنى هذا أن قبول اإلقرار بالنسب فيام ذكر 
مبني عىل احتامل ختلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة، أما إذا متخض الزنا سببا فال 
يثبت به النسب. وعىل ذلك فاجلواب عن السؤال األول أن هذه املولودة ال يثبت 
نسبها من املسيحي؛ ألن وطأه ألمها حمض زنا، كام روته مذكرة النيابة عىل لساهنام، 
والزنا ال يثبت به نسب ال سيام من مسيحي. وعن الثاين أن استلحاق حممود ن. م. 
هلذه املولودة غري مقبول رشعا، وال يثبت به نسب البنت منه؛ لترصيح أمها بأهنا 
من الزنا وترصحيه هو بأهنا ليست بنته وإنام أراد إنقاذ أمها من عثرهتا وظهور أمرها 
بأن يتبنى البنت وإن مل تكن له، فاملرصح به أوال وآخرا أن البنت ليست من حممود 
الرشعية.  النصوص  يف  تقريره  سبق  ملا  رشعا  النسب  يثبت  ال  وبمثله  هذا  م.  ن. 
واجلواب عن السؤال الثالث أنه ال قيمة إلقرار م. ن. م، بِنََسبِه البنَت إليه وقيدها 

باسمه يف دفرت املواليد لألسباب السابق ذكرها.
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�م
أ
�ب�ا �ب�ال� �ل�ب ا

املبـــــادئ
1 - اإلقدام عىل االنتحار وقتل النفس جريمة هنى اهلل عنها وتوعد مقرتفها بالعقاب 

الشديد.
2- زنا الرجل بإحدى حمارمه كبرية ش�نعاء وبالندم ع�ىل ارتكاهبا والتوب منها مع 

عدم العودة إليها مرة ثانية يرجى أن تقبل توبته فأمره إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

الســـــؤال
بأمه  يقع  أن  له  فزين  الشيطان  غره  فيمن  الرشعي  احلكم  بيان  ما  سئل: 

فواقعها. فهل إذا تاب واستغفر اهلل من هذه السيئة يغفر اهلل له أم ينتحر؟

اجلواب
إن زنا الرجل املكلف العاقل املختار بأجنبية من أفحش الكبائر التي هنى 
}َوَل  اهلل ورسوله عن ارتكاهبا وتوعد املقرتفني هلا بالعذاب الشديد قال تعاىل: 
َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيل{ ]اإلرساء: 32[. وزنا الرجل بإحدى 
حمارمه كبرية شنعاء أفظع يف اإلثم وأبلغ يف العقاب وأي كبرية يقلع عنها املسلم 
ويندم عىل ارتكاهبا ويتوب عنها مع عدم العودة إليها مرة ثانية يرجى أن تقبل توبته 
منها؛ فأمره إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وليس اإلقدام عىل االنتحار وقتل النفس سبيال 
مقرتفها  وتوعد  عنها  اهلل  هنى  أخرى  جريمة  هو  إنام  الكبري  الذنب  هذا  تكفري  إىل 
الزنا  من  اقرتفت  مما  ربك  إىل  وتب  نفسك  قتل  عىل  تقدم  فال  الشديد،  بالعقاب 

وداوم عىل الطاعات وعىل االستغفار وأمرك إىل اهلل. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 11 سجل: 74 بتاريخ: 3/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ب�ا �ل�ب � ع��لى ا ال�أ�ل�ا

املبـــــادئ
1- الزنا ال يرخص للرجال بحال؛ لتضمنه قتل النفس.

2- املرأة يرخص زناها باإلكراه امللجئ؛ لثبوت نسبه منها، فلم يكن زناها يف معنى 
القتل إال إذا كان بغري اإلكراه امللجئ.

3- التي أكرهت عىل الزنا يسقط احلد عنها للشبهة، ولكن ال يرخص هلا يف الزنا.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 293 سنة 1957 أن امرأة مسلمة وقعت أسرية 
الدفاع عن نفسها ورشفها، فعجزت ويئست  أراد اغتصاهبا وحاولت  يف يد عدو 
فانتحرت حتى ال متكنه من نفسها. فهل تعترب ميتة دون عرضها فهي شهيدة، أو أهنا 

منتحرة وعليها عقوبة االنتحار؟

اجلواب
الزنا  عىل  أكره  »ولو  املحتار:  رد  وحاشيته  التنوير  شارح  الدر  يف  جاء 
ألنه  بضياعه؛  الزنا-  ولد  -وهي  النفس  قتل  فيه  ألن  له؛  يرخص  ال  -بملجئ- 
املرأة  جانب  ويف  كالقتل،  ما  برضورة  يستباح  فال  يربيه،  من  لعدم  حكام؛  هالك 
يرخص هلا الزنا باإلكراه امللجئ ال بغريه؛ ألن نسب الولد ال ينقطع، بل ينسب إىل 
األم، فلم يكن الزنا يف معنى القتل من جانبها بخالف الرجل، لكن يسقط احلد يف 
زناها ال زناه؛ ألنه ملا مل يكن امللجئ رخصة له مل يكن غري امللجئ شبهة له«. وجاء 
يف )الدر املنتقى( رشح جممع األهنر: »واحلاصل أن الزنا ال يرخص للرجال بحال؛ 

* فتوى رقم: 55 سجل: 83 بتاريخ: 26/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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لتضمنه قتل النفس، وأما يف حقها فريخص بامللجئ؛ لثبوت نسبه منها فلم يكن 
زناها يف معنى القتل إال بغري امللجئ، لكنه يسقط احلد عنها للشبهة ال عنه؛ ألنه ملا 

مل يرخص له بامللجئ مل يكن غري امللجئ شبهة له«. 

الزنا  إذا أكرهت عىل  املرأة  أن  املنصوص عليه رشعا  أن  يتضح  ومما سبق 
بملجئ كقتلها إن مل تطاوع املكره رخص هلا يف الزنا، وال حد عليها، وإذا أكرهت 
بغري امللجئ سقط احلد عنها أيضا عند املطاوعة؛ لوجود الشبهة، ولكن ال يرخص 
هلا يف الزنا، ويف كلتا احلالتني ال حيل هلا أن تقتل نفسها؛ لتنجو من عار الزنا؛ ألن 
قتل نفسها جريمة شنيعة ال يقبل اهلل صاحبها، وال يرىض عنه، وهي يف هذه احلالة 
ال تقل إثام عمن قتل نفسا حرم اهلل قتلها بغري حق. قال اهلل تعاىل: }َوَل َتۡقُتلُٓواْ 
َ َكَن بُِكۡم رَِحيٗما{ ]النساء: 29[. وقال عليه الصالة والسالم  نُفَسُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
أ

فيام روي عن سيدنا أيب هريرة É: »من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ 
يده  أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف  فيها  نار جهنم خالدا خملدا  هبا يف بطنه يف 
يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مرتد 
يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا«، وعن جابر É: »أن رجال قتل نفسه بمشاقص 

فلم يصل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، رواه اجلامعة إال البخاري. واهلل أعلم.

J





�ك�حب�مر ر�ب ا �م ��صث ح��ك�ا
أ
�م�سب ا
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�ك�حب�مر ىت ا
�م ��ب ��س�لا ح��ك�م ال�أ

املبـــــادئ
1- كل ما خامر العقل وسرته فهو مخر وحمرم رشعا.

2- حد ش�ارب اخلم�ر اجللد مع اختالف يف مقداره، والزي�ادة عليه تعزير مفوض 
لإلمام، وهو الذي يقيم احلد أو نائبه.

3- ال جيوز لغري املسلمني بيع اخلمر علنا.
4- النه�ي ع�ن املنكر يكون إذا مل يرتتب عىل هذا النه�ي منكر أعظم من هذا املنكر 

ومفسدة أشد من مفسدة فعل املنكر.

الســـــؤال
سئل: ما حكم اإلسالم يف اخلمر؟ وما هو حد شارب اخلمر؟ وإىل أي حد 
جيوز لغري املسلمني االجتار فيها وبيعها للمسلمني عىل رؤوس األشهاد؟ وما هو حد 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ وما قول فضيلتكم يف مسلم أساءه االستهتار 
بالدين؛ إذ رأى احلانات تفتح أمام املساجد، فدعا املسلمني إىل العمل عىل إغالقها 

وقرص بيعها عىل أهل الذمة يف أحيائهم؟ ولفضيلتكم أكرم الثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بام يأيت: 

احلرمة،  هو  اإلسالمية  الرشيعة  يف  اخلمر  حكم  إن  األوىل:  املسألة  عن 
ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  فقول  الكتاب  أما  والسنة،  بالكتاب  ثابت  وذلك 

ۡيَطِٰن  ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ ۡزَلُٰم رِۡجٞس 
َ
َوٱۡل نَصاُب 

َ
َوٱۡل َوٱلَۡمۡيِسُ  ٱۡلَۡمُر  إِنََّما  َءاَمُنٓواْ 

* فتوى رقم: 507 سجل: 46 بتاريخ: 12/ 4/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.



- 298 -

ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدَٰوةَ 
َ
ۡيَطُٰن أ َما يُرِيُد ٱلشَّ فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ٩٠ إِنَّ

َفَهۡل  لَٰوةِۖ  ٱلصَّ وََعِن   ِ ٱللَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ  َوَيُصدَّ َوٱلَۡمۡيِسِ  ٱۡلَۡمرِ  ِف  َوٱۡلَۡغَضآَء 
نَتُهوَن{ ]املائدة: 90، 91[، وأما السنة فقوله -عليه الصالة والسالم-: »كل  نُتم مُّ

َ
أ

مسكر مخر، وكل مخر حرام« رواه أبو داود، واإلمام أمحد. وروى عبد اهلل بن عمر أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لعن اهلل اخلمر، وشارهبا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعارصها، 
ومعترصها، وحاملها، واملحمولة إليه« رواه أبو داود. إىل غري ذلك من األحاديث 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  "وثبت  املغني:  يف  قدامة  ابن  قال  اخلمر.  حتريم  يف  الواردة  الكثرية 
التواتر"، هذا واخلمر كل مسكر خامر  تبلغ بمجموعها رتبة  بأخبار  حتريم اخلمر 
العقل وسرته، فاسم اخلمر يتناول كل رشاب مسكر، سواء أكان من العنب أم من 
غريه، وهذا ما عليه مجهور الفقهاء وأهل احلديث مجيعا، ويدل عىل ذلك ما جاء يف 
البخاري عن ابن عمر Ñ قال: "خطب عمر É عىل منرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
إنه قد نزل حتريم اخلمر، وهي من مخسة أشياء: العنب، والتمر، واحلنطة، والشعري، 
والعسل، واخلمر ما خامر العقل"، وما رواه البخاري عن أنس بن مالك É قال: 
أسقي أبا عبيدة ]وأبا[ طلحة وأيّب بن كعب من فضيخ زهو ومتر، فجاءهم  "كنت 
فهرقتها"،  َفَهِرْقها،  أنس  يا  قم  أبو طلحة:  فقال  قد حرمت،  اخلمر  إن  فقال:  آت 
وسكون  الزاي  بفتح  والزهو  ونبذ،  شدخ  إذا  للبرس  اسم  عظيم  بوزن  والفضيخ 
اهلاء بعدها واو هو البرس الذي حيمر أو يصفر قبل أن يرتطب، ويف البخاري عن 
أنس أيضا قال: "كنت قائام عىل احلي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم سنا الفضيخ، 
فقيل: حرمت اخلمر، فقالوا: اكفئها، فكفأهتا"، وعن بكر بن عبد اهلل: "أن أنس بن 
مالك حدثهم أن اخلمر حرمت واخلمر يومئذ البرس والتمر" ... إىل آخر ما جاء يف 
البخاري، وما أحسن ما نقله احلافظ ابن حجر عن القرطبي من قوله: "األحاديث 
الواردة عن أنس وغريه عىل صحتها وكثرهتا تبطل مذهب الكوفيني القائلني بأن 
اخلمر ال يكون إال من العنب، وما كان من غريه ال يسمى مخرا، وال يتناوله اسم 
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اخلمر، وهو قول خمالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ ألهنم ملا نزل 
حتريم اخلمر فهموا من األمر باجتناب اخلمر حتريم كل مسكر، ومل يفرقوا بني ما 
يتخذ من العنب وما يتخذ من غريه، بل سووا بينهام، وحرموا كل ما يسكر نوعه 
ومل يتوقفوا وال استفصلوا ومل يشكل عليهم يشء من ذلك، بل بادروا إىل إتالف ما 
كان من غري عصري العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم 
ملا  التحريم  ويتحققوا  ويستفصلوا  يستكشفوا  حتى  اإلراقة  عن  لتوقفوا  تردد  فيه 
إىل اإلتالف  يفعلوا وبادروا  مل  فلام  املال،  النهي عن إضاعة  تقرر عندهم من  كان 
ثم  سبيلهم،  غري  سالكا  بالتفريق  القائل  فصار  نصا،  التحريم  فهموا  أهنم  علمنا 
لسانه  عىل  احلق  اهلل  جعل  ممن  وهو  ذلك  يوافق  بام  عمر  خطبة  ذلك  إىل  انضاف 
وقلبه، وسمعه الصحابة وغريهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن 
كل ذلك يسمى مخرا لزم حتريم قليله وكثريه، وقد ثبتت األحاديث الصحيحة يف 
ذلك" ثم ذكرها، قال: "وأما األحاديث عن الصحابة التي متسك هبا املخالف فال 
يصح منها يشء عىل ما قال عبد اهلل بن املبارك وأمحد وغريهم، وعىل تقدير ثبوت 
التمر من قبل أن يدخل حد اإلسكار  الزبيب أو  نقيع  يشء منها فهو حممول عىل 
مجعا بني األحاديث". اه�، وقد قال أبو بكر بن العريب يف كتابه أحكام القرآن عند 
كل  اخلمر  "إن   :]219 ]البقرة:   } َوٱلَۡمۡيِسِ ٱۡلَۡمرِ  َعِن  لُونََك  }يَۡس َٔ تعاىل:  قوله 
رشاب ملذ مطرب، قاله أهل املدينة وأهل مكة، وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس 
ة ذكرناها يف رشح األحاديث ومسائل اخلالف فال يلتفت إليها،  هلا خطم وال َأِزمرَّ
والصحيح ما روى األئمة أن أنسا قال: "حرمت اخلمر يوم حرمت وما باملدينة مخر 
األئمة  واتفق  البخاري،  خرجه  والتمر".  البرس  مخرها  وعامة  قليل،  إال  األعناب 
عىل رواية أن الصحابة إذ حرمت اخلمر مل يكن عندهم يومئذ مخر عنب، وإنام كانوا 
ذلك  كل  بأن  العتقادهم  باالمتثال؛  وبادروا  دناهنم  فكرسوا  النبيذ،  مخر  يرشبون 
مخر... " إىل آخر ما قال. ومجلة القول أن اسم اخلمر املحرمة يف الرشيعة اإلسالمية 
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يتناول كل مسكر إما عىل سبيل احلقيقة اللغوية، أو عىل سبيل احلقيقة الرشعية بأن 
يكون الشارع نقلها من نوع خاص من الرشاب املسكر إىل مفهوم يتناول مجيع أنواع 
الرشاب املسكر، وعىل فرض أن اسم اخلمر ال يطلق حقيقة عىل كل رشاب مسكر، 
فالنصوص املستفيضة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحاح والسنن واملسانيد ناطقة بأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
حرم كل مسكر، ولوال خشية اإلطالة لذكرنا هذه النصوص، ومن شاء االطالع 
عليها فلريجع إىل كتب احلديث، أو باب األرشبة وحد الرشاب من اجلزء الرابع 
من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقد ذكر -رمحه اهلل- كثريا من هذه األحاديث، 
فيه يكون مسكرا -يعني  الذي رخص  النبيذ  أن  العلامء  اعتقد من  "فمن  ثم قال: 
فقد  يسكر  مل  ما  منه  يتناول  أن  يباح  فقال:  والقمح ونحو ذلك-  العسل  نبيذ  من 
أخطأ، وأما مجاهري العلامء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي ال يسكر، وهذا القول 
هو الصحيح يف النص والقياس: أما النص فاألحاديث الكثرية فيه، وأما القياس 
هذا  يف  املوجودة  واملفسدة  تسكر،  كوهنا  يف  متساوية  املسكرة  األرشبة  مجيع  فألن 
من  وهذا  هذا  بني  والتسوية  املتامثلني،  بني  يفرق  ال  تعاىل  واهلل  هذا،  يف  موجودة 
املسكرة حرام،  فتبني أن كل مسكر مخر حرام، واحلشيشة  العدل والقياس اجليل، 
ومن استحل املسكر منها فقد كفر". اه�، وجاء يف تفسري األلويس عند قوله تعاىل: 
لُونََك َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِ ...{ اآلية ]البقرة: 219[-بعد كالم- ما نصه:  }يَۡس َٔ
"وعندي أن احلق الذي ال ينبغي العدول عنه أن الرشاب املتخذ مما عدا العنب كيف 
كان وبأي اسم سمي متى كان بحيث يسكر من مل يتعوده حرام، وقليله ككثريه، 
وحيد شاربه، ويقع طالقه، ونجاسته غليظة، ويف الصحيحني أنه ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن النقيع 
-وهو نبيذ العسل- فقال: »كل رشاب أسكر فهو حرام«، وروى أبو داود: »هنى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل مسكر ومفرت«، وصح: »ما أسكر كثريه فقليله حرام«، ويف 
حديث آخر: »ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام«، واألحاديث متضافرة 

عىل ذلك ... " إىل آخر ما قال األلويس. والفرق مكيال خمصوص باملدينة. 



- 301 -

ومما ذكرنا كله يتبني جليا أن احلق أن كل مسكر حرام، قليله وكثريه يف ذلك 
سواء. ومن هذا كانت الفتوى يف مذهب أيب حنيفة عىل رأي حممد القائل بذلك. 

عن املسألة الثانية: إن حد شارب اخلمر هو اجللد، ولكن الفقهاء اختلفوا 
يف مقداره، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أنه ثامنون جلدة، وذهب اإلمام الشافعي 
إىل أنه أربعون جلدة، وعن اإلمام أمحد روايتان: قال ابن قدامة يف املغني ما نصه: 
"الفصل الثالث يف قدر احلد، وفيه روايتان: إحدامها أنه ثامنون، وهبذا قال مالك 
استشار  عمر  أن  روي  فإنه  الصحابة،  إلمجاع  تبعهم؛  ومن  حنيفة  وأبو  والثوري 
ثامنني،  احلدود  اجعله كأخف  بن عوف:  الرمحن  عبد  فقال  اخلمر،  الناس يف حد 
فرضب عمر ثامنني، وكتب به إىل خالد وأيب عبيدة بالشام، وروي أن عليا قال يف 
ذلك  روى  املفرتي،  حد  فحدوه  افرتى،  هذي  وإذا  هذي،  سكر  إذا  إنه  املشورة: 
اجلوزجاين والدارقطني وغريمها. والرواية الثانية أن احلد أربعون، وهو اختيار أيب 
بكر -من احلنابلة- ومذهب الشافعي؛ ألن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعني، ثم 
وهذا  ُسنٌَّة،  َوُكلٌّ  ثامنني،  وعمر  أربعني،  بكر  وأبو  أربعني،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »جلد  قال: 
أحب إيل« رواه مسلم. وعن أنس قال: »أيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برجل قد رشب اخلمر 
فرضبه بالنعال نحوا من أربعني، ثم أيت به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أيت به عمر 
فاستشار الناس يف احلدود، فقال ابن عوف: أقل احلدود ثامنون، فرضبه عمر« متفق 
ينعقد اإلمجاع عىل ما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حجة ال جيوز تركه بفعل غريه، وال  عليه. وفعل 
تعزير  أهنا  الزيادة من عمر عىل  فتحمل   ،Ñ بكر وعيل  وأيب  النبي  فعل  خالف 
جيوز فعلها إذا رآه اإلمام". انتهت عبارة املغني. والظاهر لنا وجاهة القول بأن احلد 
أربعون، ولإلمام أن يعزر مع إقامة احلد بام يراه أصلح. هذا ومن يقيم احلد إنام هو 

اإلمام، أو من واله اإلمام ذلك. 

بيع اخلمور ظاهرا يف  الثالثة: ال جيوز متكني غري املسلمني من  املسألة  عن 
أمصار املسلمني؛ ألن إظهار بيع اخلمر إظهار للفسق، فيمنعون من ذلك، نعم، هلم 
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أن يبيعوا اخلمر بعضهم لبعض رسا، وعىل اجلملة ال جيوز االجتار باخلمر يف أمصار 
البدائع صفحة 113 من اجلزء  املسلمني عىل رؤوس األشهاد كام يؤخذ هذا من 

السابع، ومن فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف باب األرشبة من اجلزء الرابع. 

عن املسألة الرابعة: إن من أوجب الواجبات األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وذلك ثابت بالكتاب الكريم والسنة، قال اهلل تعاىل: }َوۡلَُكن ّمِنُكۡم 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
َوَيأ ٱۡلَۡيِ  إَِل  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ

ُ
أ

ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ  ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن{ ]آل عمران: 104[، وقال تعاىل: }َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ ]املائدة: 2[، ومعنى التعاون عىل الرب والتقوى:  َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ

احلث عليهام، وتسهيل طرق اخلري، وسد سبل الرش والعدوان بحسب اإلمكان. 

وقد روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري É قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يستطع  مل  فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكرا  منكم  »من رأى  يقول: 
فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن«، وروى الرتمذي عن حذيفة É عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهلل أن يبعث 
عليكم عقابا منه« إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث املتضافرة عىل وجوب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وقد فصل العلامء رشوط األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وبينوا حدود ذلك، وأحسن من كتب يف هذا املوضوع عىل ما رأينا هو حجة 
اإلسالم الغزايل يف اجلزء الثاين من كتاب إحياء العلوم، فقد أطال -رمحه اهلل تعاىل- 
القول يف ذلك، ورشح هذا املوضوع رشحا وافيا، والذي هيمنا يف اإلجابة عن هذا 
مبارش هلا كلبسه  راهنة وصاحبها  "املعصية  إذا كانت  أنه  ما ذكره من  السؤال هو 
احلرير وإمساكه العود واخلمر فإبطال هذه املعصية واجب بكل ما يمكن ما مل يؤد 
إىل معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك يثبت لآلحاد والرعية"، فهذا رصيح يف أن 
النهي عن املنكر إنام يكون إذا مل يرتتب عىل هذا النهي منكر أعظم من هذا املنكر، 
ومفسدة أشد من مفسدة فعل املنكر، وهذا هو الذي ينبغي أال يكون فيه خالف، 
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وقد قال املحقق ابن القيم يف إعالم املوقعني من اجلزء الثالث يف مبحث تغري الفتوى 
واختالفها بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد بعد كالم ما 
نصه: "فإنكار املنكر أربع درجات: األوىل: أن يزول وخيلفه ضده، الثانية: أن يقل 
وإن مل يزل بجملته، الثالثة: أن خيلفه ما هو مثله، الرابعة: أن خيلفه ما هو رش منه، 
اه�.  حمرمة".  والرابعة  اجتهاد،  موضع  والثالثة  مرشوعتان،  األوليان  فالدرجتان 
وحينئذ ال جيوز األمر باملعروف وال النهي عن املنكر إذا ترتب عىل ذلك مفسدة 
أشد ورش أعظم من ترك املعروف وفعل املنكر، ومن هذا يعلم أنه إذا كان املسلم 
الذي ساءه االستهتار بالدين إذ رأى احلانات تفتح أمام املساجد ... إىل آخره دعا 
املسلمني إىل العمل عىل إغالق هذه احلانات بطريقة ال يرتتب عليها رش أعظم وال 
فتنة أكرب بأن دعاهم إىل مطالبة أويل األمر بمنع فتح هذه احلانات، واالجتار باخلمر، 
ومنع سائر املنكرات التي فشت يف األمة فأماتت القلوب، وأفسدت عىل العقول 
إدراكها، فأصبح كثري من الناس يستحسنون القبيح، ويستقبحون احلسن، وفقدت 
والقبيح -كان هذا  والنافع والضار، واحلسن  التمييز بني اخلري والرش،  قوة  منهم 
املسلم ومن يقوم معه قد أدوا ما هو واجب عىل حسب استطاعتهم، أما إذا قاموا 
بأنفسهم بإزالة هذا املنكر وتغيريه بأيدهيم، وكان هذا مما يرتتب عليه فتنة ورش لألمة 
أعظم من االجتار باخلمر فذلك مما ال جيوز فعله، بل هو حمظور؛ ملا يرتتب عليه من 
املفاسد واملضار كام قدمنا، هذا وقد ذهب أبو حنيفة -رمحه اهلل- إىل أن تغيري املنكر 
باليد إنام هو عىل األمراء واحلكام، والتغيري باللسان عىل العلامء، والتغيري بالقلب 
عىل العوام ذهابا منه إىل أن التغيري باليد يعتمد القدرة، وأنه ال قدرة لغري األمراء 
واحلكام، ولكن حديث: »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ... إىل آخره« نص كام 
الرتتيب عىل كل شخص، وهو  الوجوب عىل هذا  العالمة الربكوي يف كون  قال 
قول أكثر العلامء، وهو املختار للفتوى، غري أن األمر مقيد كام قلنا سابقا بام إذا مل 

يرتتب عىل ذلك رش أعظم ومفسدة أكرب.
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مبناها  القيم  ابن  املحقق  قال  كام  اإلسالمية  الرشيعة  أن  القول  وخالصة 
املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة  العباد يف  وأساسها عىل احلكم ومصالح 
اجلور،  إىل  العدل  خرجت عن  مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها، 
وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست 
من الرشيعة، فإذا َأَمَرْت بيشء فإنام َتْأُمُر به ملا فيه من املصلحة الراجحة، وإذا هَنَْت 
عنه فإنام تنهى عنه ملا فيه من املفسدة الراجحة، فعىل املسلم حينئذ أن يتبع قواعد 
دينه فيكون حكيام يف دعوته إىل اهلل، ويف أمره باملعروف وهنيه عن املنكر. هذا ما 

ظهر لنا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �ب�ه �ك�حول وا ول � ح��ك�م ��ت�ب�ا

املبـــــادئ
1- املنصوص عليه رشعا أن املريض الذي تعينت اخلمر لشفائه ولو مل يرشهبا هلك 
يرخص له يف رشهبا للرضورة وهي دفع اهلالك عن نفسه، وذلك إذا غلب عىل ظنه 

أن شفاءه يف رشهبا ومل يوجد دواء آخر غريها يقيه اهلالك.

الســـــؤال
سأل السيد/ ع. أ. ك. قال:

وجبة  إال  غالبا  الطعام  من  يتناول  وال  دم  بفقر  كبرية  مدة  منذ  مريض  إنه 
واحدة ويلزمه دواء داخله كحول. فهل تناول هذا الدواء الالزم له حالل أم حرام؟

اجلواب
مل  ولو  لشفائه  اخلمر  تعينت  الذي  املريض  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
يرشهبا هلك يرخص له يف رشهبا للرضورة وهي دفع اهلالك عن نفسه؛ عمال بقوله 
يِۡديُكۡم إَِل ٱلَّۡهلَُكةِ{ ]البقرة: 195[. وهو أقر برشهبا يف 

َ
تعاىل: }َوَل تُۡلُقواْ بِأ

هذه احلالة دفعا للهالك إحياء لنفسه. وذلك إذا غلب عىل ظنه أن شفاءه يف رشهبا 
ومل يوجد دواء آخر غريها يقيه اهلالك جاء يف الدر املختار نقال عن احلاوي: »وقيل 
يرخص إذا علم فيه الشفاء ومل يعلم دواء آخر كام رخص اخلمر للعطشان وعليه 
الفتوى«. ويف رد املحتار: »ويف اخلانية يف معنى قوله -عليه الصالة والسالم-: »إن 
اهلل مل جيعل شفاءكم فيام حرم عليكم«. كام رواه البخاري أن ما فيه شفاء ال بأس 
به، كام حيل اخلمر للعطشان يف الرضورة، واختاره صاحب اهلداية يف التجنيس«. 

* فتوى رقم: 504 سجل: 74 بتاريخ: 27/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إىل أن قال: »وهذا ألن احلرمة ساقطة عند االستشفاء كِحلِّ اخلمر وامليتة للعطشان 
دون  الظن  غلبة  هبا  حيصل  التجربة  أن  والظاهر  وقال:  البحر.  من  اه�.  واجلائع. 
هذا  ومن  اه�.  كالمهم«.  يف  شائع  وهو  الظن  غلبة  بالعلم  يريدوا  أن  إال  اليقني 
يعلم أن الدواء الالزم للسائل الذي يدخل يف تركيبه الكحول إذا تعني دواء لشفاء 

السائل ودافعا للهالك عن نفسه أبيح له تعاطيه حلله له يف هذه احلالة. واهلل أعلم.

J
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���ا ط�م�ت �ت و�ت�ع�ا را �د �����������ب ر�ت ا �ا �حب
ح��ك�م �ت

املبـــــادئ
1- املخ�درات بكافة أنواعها وأس�امئها طبيعية أو خملقة م�ن أي مادة حرام، وحيرم 
تعاطيها بأي وجه من الوجوه، والتعامل فيها عىل أي وجه مندرج قطعا يف املحرمات 

باعتباره وسيلة إىل املحرم.

الســـــؤال
واألفيون  كاحلشيش  املخدرات  تعاطي  أو  املتاجرة  يف  الرشعي  احلكم  ما 

واهلروين، وما يشبه ذلك من تلك السموم؟

اجلواب
1- من فضل اهلل تعاىل ورمحته بعباده أن أحل هلم الطيبات وأن حرم عليهم 
بمأكلهم ومرشهبم وملبسهم وغري ذلك  تتعلق  التي  الطيبات  أحل هلم  اخلبائث، 
مما يتعلق بمختلف شؤون حياهتم، وحرم عليهم اخلبائث التي يرتتب عىل الوقوع 
فيها ما يؤدي إىل الرضر هبم يف دينهم ويف دنياهم، وهناك نصوص كثرية من كتاب 
اهلل تعاىل ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص تؤكد هذا املعنى وتقرره، فمن اآليات القرآنية قوله 
ِ إِن  ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: }َيٰٓ

َوَمآ  َوَلَۡم ٱۡلِنِيرِ  َم  َوٱدلَّ ٱلَۡمۡيَتَة  َعلَۡيُكُم  َم  إِنََّما َحرَّ َتۡعُبُدوَن ١٧٢  إِيَّاهُ  ُكنُتۡم 
َ َغُفورٞ  ِۖ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱللَّ

ُ
أ

رَِّحيٌم{ ]البقرة: 172، 173[.

* فتوى رقم: 2 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ومن األحاديث النبوية ما رواه البخاري ومسلم عن النعامن بن بشري قال: 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن احلالل بنّي وإن احلرام بنّي وبينهام أمور متشاهبات 
ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع 

يف الشبهات وقع يف احلرام«.

صورها  بشتى  املخدرات  تعاىل  اهلل  حرمها  التي  اخلبائث  رأس  وعىل   -2
وبمختلف أنواعها وأسامئها، وقد عرفت املخدرات بأهنا املادة التي يؤدي تعاطيها 
إىل حالة ختدير كيل أو جزئي مع فقدان الوعي بصورة قد ختتلف من شخص إىل 
آخر، وهذا التعريف -كام يبدو- مأخوذ من أصل معنى الكلمة يف اللغة العربية؛ إذ 
اخلدر يف اللغة معناه: الكسل والثقل، قال صاحب املصباح املنري ج� 1 ص� 225: 
خدر العضو خدرا من باب تعب إذا اسرتخى فال يطيق احلركة، وقد قسمها اخلرباء 

حسب مصدرها إىل:

والكوكا  والقنب  اخلشخاش  نباتات  من  املشتقة  وهي  طبيعية:  خمدرات 
كاحلشيش واألفيون واملورفني والكوكايني.

وإىل خمدرات ختليقية: وهي التي تصنع يف املعامل واملصانع بطريقة كيميائية 
كالعقاقري املهبطة واملنشطة)1).

مؤكدا  ثبوتا  رضرها  ثبت  التي  املخدرات  عن  هو  إنام  هنا  وكالمنا   -3
وأرضارها  مفاسدها  يف  يشبهها  مما  ذلك  وغري  والكوكايني  واألفيون  كاحلشيش 
سواء أكانت تلك املفاسد حتدث عن طريق الرشب أو الشم أو احلقن، ولقد تكلم 

العلامء قديام وحديثا كالما طويال عن أرضار املخدرات:

أ- فذكروا أن من أرضارها الصحية أهنا تؤثر يف أجهزة اجلسم فتضعفها 
بعد أن كانت قوية، وتغرس فيها الكسل والبالدة بعد أن كانت نشطة ذكية.

)1)  راجع كتاب: املخدرات يف رأي اإلسالم للدكتور حامد جامع والعقيد فتحي عيد ص� 12.
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بالوهن  جسمه  يصاب  املخدرات  تعاطي  عىل  املدمن  العلامء:  بعض  قال 
والضمور وشحوب الوجه وضعف األعصاب وغالبا ما ينتهي اإلدمان بصاحبه 

إىل اجلنون)1).

وجاء يف إحدى نرشات وزارة الصحة: "واملخدرات تضعف مناعة اجلسم 
وتقلل من قدراته عىل مقاومة األمراض")2).

ب- وذكروا أن من أرضارها االقتصادية: أهنا جتعل متعاطيها يضيع الكثري 
من أمواله يف هذه السموم التي تفسد عليه معيشته وقد يبيع رضوريات حياته وقد 
يأخذ قوت أوالده وقد يعتدي عىل مال زوجته وقد يرتك أهله جياعا وقد يقرتض 
من غريه قروضا ال طاقة له بسدادها كل ذلك من أجل رشاء تلك املخدرات التي 

تعود عليه بأسوأ النتائج.

وفوق ذلك فإن انتشار املخدرات يف أية أمة يؤدي إىل ضعف إنتاجها بسبب 
شيوع روح الكسل والعجز بني أبنائها كام يؤدي إىل ضياع عرشات أو مئات املاليني 
من العملة الصعبة من أمواهلا مع أهنا يف حاجة شديدة إىل هذه املاليني لسداد ديوهنا 
أو لزيادة إنتاجها أو إلنفاقها يف الوجوه التي تعود عليها باخلري والتقدم، وأشقى 

األمم أمة تنفق الكثري من أمواهلا يف الرش ال يف اخلري وفيام يرضها ال فيام ينفعها.

ج- وذكروا من أرضارها االجتامعية: أهنا عىل رأس األسباب التي تؤدي 
إىل تفكك األرسة وإىل شيوع ما هو أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل -وهو الطالق- وإىل 
عدم الشعور باملسؤولية نحو األبناء، وكيف يكون عند متعاطي املخدرات شعور 
باملسؤولية نحو أرسته وهو يفقد هذا الشعور نحو نفسه، ومن القواعد املقررة أن 

فاقد اليشء ال يعطيه.

)1)  املجلة اجلنائية القومية املجلد الثالث العدد األول.
)2)  راجع كتاب: حكم تداول املخدرات ص� 71 وما بعدها للعميد عادل رسالن.
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الناحيتني:  من  املخدرات  أرضار  عن  الكالم  يف  أتوسع  أن  أريد  وال  د- 
هلذه  املتعاطي  أن  ويكفي  واخلاص،  للعام  معروف  ذلك  فإن  واخللقية،  الدينية 
السموم قلام حيافظ عىل فرض من فرائض اهلل تعاىل، وقلام يعتنق مكرمة من مكارم 
يف  اهلل-  -رمحه  شلتوت  حممود  الشيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  قال  ولقد  األخالق، 
إحدى فتاواه: واحلشيشة تذهب بنخوة الرجال واملعاين الفاضلة يف اإلنسان وجتعله 
غري واف إذا عاهد وغري أمني إذا ائتمن وغري صادق إذا حدث، ومتيت يف اإلنسان 
الشعور باملسؤوليات والشعور بالكرامات ومتلؤه رعبا ودناءة وخيانة لنفسه وملن 

يعارش، وبذلك يصبح عضوا فاسدا موبوءا يف املجتمع.

4- وانتشار املخدرات يف أمة له أسباب كثرية من أمهها:

أ- ضعف الوازع الديني يف النفوس، ومتى ضعف الوازع الديني يف النفس 
البرشية أقدمت عىل اقرتاف ما هنى اهلل عنه بال خوف أو حياء واستحبت العمى 
املعايص والشهوات والرذائل متبعة يف ذلك اهلوى  عىل اهلدى وسارت يف طريق 
ا َمن َطَغٰ  مَّ

َ
والشيطان وكانت عاقبتها اخلرسان والبوار، وصدق اهلل إذ يقول: }فَأ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم  مَّ
َ
َوٰى ٣٩ َوأ

ۡ
ۡنَيا ٣٨ فَإِنَّ ٱۡلَِحيَم ِهَ ٱلَۡمأ ٣٧ َوَءاثََر ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

َوٰى{ ]النازعات: 37- 
ۡ
ٱلَۡمأ َرّبِهِۦ َوَنَه ٱنلَّۡفَس َعِن ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ ٱۡلَنََّة ِهَ 

.]41

ب- وجود املال بكثرة يف أيدي بعض الطوائف اجلاهلة التي مل تشكر اهلل 
تعاىل عىل نعمة املال ومل تستعمله يف وجوهه املرشوعة ومل جتمعه من طرقه احلالل، 
واملال إذا وجد يف يد اإلنسان األمحق اجلاحد لنعم اهلل أهلك وأباد، وإذا وجد يف 
يد اإلنسان العاقل الشاكر لنعم اهلل نفع وأفاد، وصدق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول: 
»إنام الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه 
ويعلم أن هلل فيه حقا فهذا بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهلل علام ومل يرزقه ماال فهو 
بنيته، فوزهنام سواء،  فهو  بعمل فالن  فيه  أن يل ماال لعملت  لو  يقول:  النية  طيب 
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وعبد رزقه اهلل ماال ومل يرزقه علام فهو يتخبط يف ماله بغري حق ال يتقي فيه ربه وال 
يصل فيه رمحه وال يعلم أن هلل فيه حقا فهذا بأخبث املنازل، وعبد مل يرزقه اهلل ال ماال 
وال علام فهو يقول: لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن -أي بعمل فالن اجلاهل 
الفاجر- فهو بنيته، فوزرمها سواء«، ونحن نشاهد يف زماننا هذا أعدادا كبرية من 
الذين حيرتفون أعامال جتارية أو صناعية أو يدوية معينة كثر املال بني أيدهيم ولكنهم 
جلهلهم وسوء خلقهم وجحودهم لنعم اهلل تعاىل استعملوا جانبا كبريا من هذا املال 
الذي هو أمانة ونعمة يف أيدهيم يف تعاطي تلك املخدرات التي هي تدمري لألفراد 

واجلامعات.

ج- اجلهل وعدم الشعور باملسؤولية واالستخفاف بام جيب عىل اإلنسان 
نحو وطنه ونحو نفسه ونحو أرسته من سلوك محيد ومن فعل طيب ومن عمل نافع 
يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وإىل رقي األمم وتقدمها وجعل كلمتها هي العليا وكلمة 
أعدائها هي السفىل، ومتى كثر اجلهل وعدم الشعور باملسؤولية يف أمة كان أمرها 
فرطا وحتولت املفاسد يف نظر جهالئها وسفهائها إىل حماسن وصدق اهلل إذ يقول: 
َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َوَيۡهِدي  َفَمن ُزّيَِن َلُۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗناۖ فَإِنَّ ٱللَّ

َ
}أ

َ َعلِيُمۢ بَِما يَۡصَنُعوَن{  َمن يََشآُءۖ فََل تَۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍٰتۚ إِنَّ ٱللَّ
]فاطر: 8[، وهل هناك من جهل أو سفاهة أشد من اعتقاد املتعاطني هلذه السموم 

أهنا تبعث فيهم الرسور وتنسيهم اهلموم وتقوي فيهم الغرائز اجلنسية، إن العقالء 
واملسالك  السيئة  واألفكار  اهلابطة  املعتقدات  تلك  حيتقرون  ومكان  زمان  كل  يف 

القبيحة التي يكذهبا الثقات من أويل العلم.

من  كثري  توهم  املخدرات  انتشار  إىل  أدت  التي  األسباب  من  كذلك  د- 
الرشعية  النصوص  إن  حيث  بتحريمها  رشعي  نص  يرد  مل  أنه  يتعاطوهنا  الذين 
وردت بتحريم اخلمر ومل ترش إىل حتريم املخدرات التي من بينها احلشيش واألفيون 

وما يشبههام، وهذا التوهم فاسد وخاطئ لوجوه من أمهها:
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أ- إن املخدرات مل يرد حتريمها بأسامئها املعروفة اآلن ال يف القرآن الكريم 
وال يف السنة النبوية املطهرة؛ ألهنا مل تكن موجودة ال يف العهد النبوي وال يف عهود 
هذه  وإنام  العباسية،  الدولة  عهود  معظم  وال  األموية  الدولة  عرص  وال  الصحابة 
التتار  أيدي  عىل  اهلجري  السابع  أو  السادس  القرن  خالل  يف  ظهرت  املخدرات 
الذين عرفوا آثارها السيئة فأخذوا يف إرساهلا رسا عن طريق جواسيسهم إىل من 
يريدون حماربتهم حتى يصاب اجليش املعادي هلم باخلمول والكسل فيسهل عليهم 
االنتصار عليه، ويرى بعض املؤرخني أن احلشيشة قد عرفت يف سنة 685 ه� ببلدة 
خراسان عىل يد شيخ من املتصوفة يدعى حيدر، ويرى آخرون أن انتشار احلشيش 
الصباح  بن  حسن  يتزعمها  كان  التي  احلشاشني  طائفة  إىل  يرجع  العريب  العامل  يف 
يف أواخر القرن اخلامس وكان قادة هذه الطائفة يقدمون احلشيش ألتباعهم حتى 
يقوموا باالغتيال والقتل وهم يف غري وعيهم، وسواء أكان ظهور هذه املخدرات 
عىل أيدي التتار أم غريهم فإن من املتفق عليه بني اجلميع أن هذه السموم مل تكن 

معروفة ال يف العهد النبوي وال يف عهود الصحابة وال يف عهود الدولة األموية.

يعني أهنا حالل؛ ألن  السنة  أو  الكتاب  ب- ليس عدم ورود حتريمها يف 
التحريم لليشء قد يكون بنص أو إمجاع أو قياس، والقياس معناه: إحلاق أمر مل يرد 
يف حكمه الرشعي نص من القرآن أو السنة بأمر آخر ورد يف حكمه الرشعي نص 
الشرتاك األمرين يف علة احلكم، قال اإلمام القرطبي يف تفسريه ج� 6 ص 289: 
"لو التزمنا أن ال نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الرشيعة، فإن النصوص 
يف  املخدرات  قياس  وأركان  واألقيسة"،  والعمومات  الظواهر  هي  وإنام  قليلة 
به  والذهاب  العقل  املخدرات كاخلمر يف اإلسكار وحجب  إذ  متوافرة؛  التحريم 
انسحب  كذلك  األمر  دام  وما  الصالة،  وعن  اهلل  ذكر  عن  والصد  املال  وإضاعة 
حكم اخلمر وهو التحريم عىل املخدرات الشرتاكهام يف احلكم، ولقد أجاد فضيلة 
"هذه  قال:  حيث  احلقيقة  هلذه  توضيحه  يف  شلتوت  حممود  الشيخ  األكرب  اإلمام 
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الناس هي مناط حتريمها، وإذا كانت هذه  للخمر وعرفها  التي ظهرت  األرضار 
اآلثار الضارة املتعددة النواحي هي مناط التحريم كان من الرضوري لرشيعة تبنى 
أحكامها عىل حفظ املصالح ودفع املضار أن حترم كل مادة من شأهنا أن حتدث مثل 
تلك األرضار أو أشد سواء أكانت تلك املادة سائال مرشوبا أم جامدا مأكوال أم 
مسحوقا مشموما، وهذا طريق من طرق الترشيع الطبيعية عرفه اإلنسان منذ أدرك 
خواص األشياء وقارن بعضها ببعض وقد أقره اإلسالم طريقا للترشيع وأثبت به 
حكم ما عرف للذي مل يعرف الشرتاكهام يف اخلواص، ومن هنا لزم ثبوت تلك 
األحكام يف كل مادة ظهرت بعد عهد الترشيع وكان هلا مثل آثار اخلمر أو أشد، 
ألن  التسمية؛  جمرد  به  يقصد  ال  حرام«  مسكر  »كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  أن  الواضح  ومن 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليس واضع أسامء ولغات، وإنام القصد منه أنه يأخذ حكم اخلمر يف 

التحريم والعقوبة.

املخدرات  أن  مجيعا  للناس  واملعروف  املشاهد  املحس  من  كان  وإذا 
كاحلشيش واألفيون والكوكايني هلا من املضار الصحية والعقلية والروحية واألدبية 
واالقتصادية واالجتامعية فوق ما للخمر كان من الرضوري حرمتها يف نظر اإلسالم 
إن مل يكن بحرفية النص فربوحه وبمعناه وبالقاعدة العامة الرضورية التي هي أول 

القواعد الترشيعية يف اإلسالم وهي دفع املضار وسد ذرائع الفساد")1).

البعض من أن املخدرات مل يرد بتحريمها نص  وبذلك نرى أن ما زعمه 
زعم باطل ال يؤيده عقل سليم أو نقل صحيح.

أن  بعد  املخدرات  حرمة  عىل  واملحدثون  القدامى  الفقهاء  أمجع  لقد   -5
الذي  اخلمر  آثار  فوق  أهنا  وعرفوا  ونسله  وبيئته  اإلنسان  يف  السيئة  آثارها  تبينوا 
حرمته النصوص الواضحة يف كتاب اهلل وسنة رسوله وحرمه النظر العقيل السليم، 
تعاطيها وإحرازها واملتاجرة  تعاطيها فحسب بل حرموا  بتحريم  يكتفوا  وأهنم مل 

)1)  الفتاوى ص� 343.
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لغري  صناعتها  أو  وزراعتها  مروجيها  عىل  والتسرت  آلخر  مكان  من  وجلبها  فيها 
املخدرات؛  فيها  تتعاطى  التي  املجالس  يف  اجللوس  حرموا  كام  نافع  طبي  غرض 

ألهنا جمالس فسق وفجور.

ومن العلامء القدامى الذين قالوا بحرمتها وبينوا مفاسدها اإلمام ابن تيمية 
فقد قال يف شأهنا: "إن فيها من املفاسد ما ليس يف اخلمر فهي أوىل بالتحريم، ومن 
استحلها وزعم أهنا حالل فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل مرتدا ال يصىل عليه وال 

يدفن يف مقابر املسلمني".

ومنهم أيضا اإلمام ابن القيم فقد قال: "يدخل يف اخلمر كل مسكر مائعا 
كان أو جامدا، واللقمة امللعونة لقمة الفسق والفجور -ويعني هبا احلشيشة- وهذه 
اللقمة التي تذهب بنخوة الرجال". ومن العلامء املحدثني الذين قالوا بحرمتها أيضا 
فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف فقد قال يف كتابه فتاوى رشعية ما ملخصه: "مل 
فتنة  تعرف احلشيشة يف الصدر األول وال يف عهد األئمة األربعة وإنام عرفت يف 
التتار باملرشق، وهي مسكرة وفيها من املفاسد ما حرمت اخلمر ألجلها، ورضرها 
أشد من رضر اخلمر فمن تناوهلا وجب إقامة احلد عليه إذا كان مسلام يعتقد بحرمتها 

فإن اعتقد بحلها حكم بردته وتطبق أحكام املرتدين عليه".

هلذه  ما  أدركت  حني  صنعا  الرشيدة  احلكومات  أحسنت  ولقد   -6
املخدرات من آثار سيئة عىل األفراد واجلامعات واختذت خمتلف الوسائل للقضاء 

عليها، ونحن نشجعها عىل ذلك ونرى أن من أهم وسائل القضاء عليها ما يأيت:

أ- املداومة عىل إبراز مضار هذه املخدرات عن طريق املساجد ودور العلم 
العامة  يعرف  بواسطتها  التي  الطرق  من  ذلك  وغري  واملسموعة  املرئية  واإلذاعة 
واخلاصة مفاسدها وآثارها السيئة، وإنام قلت املداومة؛ ألن من شأن التكرار لبيان 
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حماسن اليشء أو مساوئه أنه يعني عىل رسوخ فكرة واضحة عنه، والقرآن الكريم 
يقول: }َوَذّكِۡر فَإِنَّ ٱّلِۡكَرٰى تَنَفُع ٱلُۡمۡؤِمننَِي{ ]الذاريات: 55[.

مجيع  اختاذ  يف  املتخصصني  الرشطة  رجال  من  الصادقة  العزيمة  ب- 
الوسائل الكفيلة للقضاء عىل هذه السموم وعىل مصادرها وعىل مروجيها؛ وذلك 
للقضاء عىل هذه  الوسائل  أنجح  معرفة  الناس عىل  أقدر  الرشطة هم  ألن رجال 
السموم، وجيب أن يتعاون مجيع أفراد األمة يف ذلك مع رجال الرشطة عن طريق 
يعملون عىل  الذين  املجرمني  التسرت عىل  السموم وعدم  إىل مصادر هذه  اإلرشاد 

نرش هذه السموم أو تعاطيها.

ج- إنزال العقوبة الرادعة بمن يتاجر يف تلك السموم ويعمل عىل إشاعتها 
حكومتنا  أحسنت  ولقد  عنها  إقالعه  وعدم  هلا  تعاطيه  يثبت  وبمن  املجتمع،  يف 
صنعا حني قررت عقوبة اإلعدام ملن جيلب هذه السموم أو يتاجر فيها، ولقد ورد 
إىل دار اإلفتاء عدد من القضايا يف هذا الشأن وأيدت أحكام اإلعدام عىل اجلالبني 
لتلك السموم أومهربيها، ومن هذه القضايا القضية رقم 80 لسنة 1986 خمدرات 

النزهة، والتي اهتمت فيها النيابة العامة كال من:

1- ز. ع. أ. سودانية اجلنسية.

2- م. إ. ع. سودانية اجلنسية.

3- ي. ع. ي. سوداين اجلنسية.

4- ح. ع. م. صومايل اجلنسية.

5- أ. ع. م. مرصي اجلنسية.

عىل  احلصول  دون  -هريوينا-  خمدرا  جوهرا  البالد  لداخل  جلبوا  بأهنم 
وبجلسة  باألوراق،  الوصف  املبينة  البضائع  هتريب  يف  ورشعوا  كتايب،  ترخيص 
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22/ 12/ 1987 قررت املحكمة إحالة األوراق إىل فضيلة املفتي إلبداء الرأي 
وحددت للنطق باحلكم فيها جلسة 26/ 1/ 1988، وقد كان رد دار اإلفتاء كام 

ييل:

إن الثابت من أقوال الفقهاء أن املخدرات بكافة أنواعها وأسامئها طبيعية 
أو خملقة من أي مادة حرام وحيرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي من أكل 
ترويج  إىل  املؤدية  الوسائل  كل  تكون  ذلك  كان  وإذا  حقن،  أو  شم  أو  رشب  أو 
املخدرات حمرمة أيضا سواء أكانت زراعة أم إنتاجا أم هتريبا أم اجتارا فالتعامل فيها 
عىل أي وجه مندرج قطعا يف املحرمات باعتباره وسيلة إىل املحرم، وبعد أن ساقت 
دار اإلفتاء بصورة مفصلة مقاصد الرشيعة وأنواع العقوبات قالت: ملا كان ذلك 
فإنه جيوز للمحكمة متى اطمأن وجداهنا أن تنزل باملتهمني يف هذه الدعوى عقوبة 
التعزير حتى القتل وفقا ملا تقتضيه مصلحة الفرد واجلامعة حتى يكون يف ذلك عظة 
املنحرفني املجرمني. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. وبعد فهذه كلمة  وعربة ألمثاهلم 
تعاىل  اهلل  نسأل  عالجها،  ووسائل  انتشارها  وأسباب  وأرضارها،  املخدرات  عن 
أن جيعلها خالصة لوجهه ونافعة لعباده. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه 

وسلم.

J
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��وط�سب �ب�هت ا ��ت�ا
��ب

املبـــــادئ
1-إذا وق�ع اعت�داء من حكوم�ة أجنبية عىل أي وطن إس�المي بقص�د احتالله أو 
احت�الل جزء منه أو بأي س�بب آخر فرض عىل مس�لمي هذا البل�د فرضا عينيا أن 

جياهدوا ويقاتلوا لدفع هذا العدوان.
2-عىل أهايل البالد اإلسالمية مشاركة إخواهنم الذين وقع عليهم العدوان يف دفع 
ه�ذا العدوان، وال جيوز مطلقا الرضا إال بج�الء املعتدي عن مجيع األرايض، وكل 

من قرص يف أداء هذا الواجب يعترب خائنا لدينه ولوطنه.
3-كل من ماأل عدو املس�لمني وأيده يف عدوانه ب�أي طريق من طرق التأييد يكون 

خائنا لدينه.
4- خيانة الوطن يرتك فيها لويل األمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التي 

تردع صاحبها ومتنع رشه عن مجاعة املسلمني وتكفي لزجر غريه.

الســـــؤال
سأل السيد/ مندوب جملة التحرير قال:

الوقت  هذا  يف  وطنه  خيون  الذي  املسلم  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  ما 
احلارض؟

اجلواب
واجلواب عىل ذلك هو أن الرشيعة اإلسالمية أوجبت عىل كل مسلم أن 
يشارك إخوانه يف دفع أي اعتداء يقع عىل ]وطنه[ أو عىل أي وطن إسالمي آخر؛ ألن 

* فتوى رقم: 228 سجل: 78 بتاريخ: 5/ 12/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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نَا۠ 
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
األمة اإلسالمية أمة واحدة، قال اهلل تعاىل: }إِنَّ َهِٰذهِۦٓ أ

َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن{ ]املؤمنون: 92[ وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعترب بلدا لكل 
مسلم، فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية عىل أي وطن إسالمي بقصد احتالله 
البلد فرضا عينيا  بأي سبب آخر فرض عىل مسلمي هذا  أو  منه  أو احتالل جزء 
األخرى  اإلسالمية  البالد  أهايل  وعىل  العدوان،  هذا  لدفع  ويقاتلوا  جياهدوا  أن 
مشاركتهم يف دفع هذا العدوان، وال جيوز مطلقا الرضا إال بجالء املعتدي عن مجيع 
األرايض، وكل من قرص يف أداء هذا الواجب يعترب خائنا لدينه ولوطنه، وباألوىل 
كل من ماأل عدو املسلمني وأيده يف عدوانه بأي طريق من طرق التأييد يكون خائنا 
لدينه، فإن االعتداء الذي يقع عىل أي بلد من البالد اإلسالمية اعتداء يف الواقع 
الرشيعة  تقرها  ال  التي  البشعة  اجلرائم  من  للوطن  واخليانة  املسلمني،  مجيع  عىل 
اإلسالمية والتي يرتك فيها لويل األمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التي 
تردع صاحبها ومتنع رشه عن مجاعة املسلمني وتكفي لزجر غريه، ومل حتدد الرشيعة 
اإلسالمية هذه العقوبة، وتركت لويل األمر حتديدها شأهنا يف ذلك شأن كل اجلرائم 
السياسية. فقد جاء يف اجلزء الثالث من ابن عابدين ما نصه: »واجلهاد فرض عني 
بغتة، وهذه احلالة تسمى  بلدة  العدو  الكل، أي إن دخل  العدو فيخرج  إن هجم 
النفري العام، وهو أن حيتاج إىل مجيع املسلمني، وال أعلم خمالفا لذلك من املسلمني، 
وبدؤوهم  املسلمني  قاتلوا  إذا  ]الكفار[  قتال  وجوب  عىل  الكريمة  اآلية  ونصت 
َوَل  يَُقٰتِلُونَُكۡم  ِيَن  ٱلَّ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  }َوَقٰتِلُواْ  تعاىل:  اهلل  قال  بالعدوان، 
ۡخرُِجوُهم 

َ
َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠ َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ ْۚ إِنَّ ٱللَّ َتۡعَتُدٓوا

ٱلَۡمۡسِجِد  ِعنَد  تَُقٰتِلُوُهۡم  َوَل  ٱۡلَقۡتِلۚ  ِمَن  َشدُّ 
َ
أ َوٱۡلفِۡتَنُة  ۡخرَُجوُكۡمۚ 

َ
أ َحۡيُث  ّمِۡن 

ٰ يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ َكَذٰلَِك َجَزآُء ٱۡلَكٰفِرِيَن ١٩١  ٱۡلََراِم َحتَّ
ٰ َل تَُكوَن فِۡتَنةٞ َوَيُكوَن  َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ١٩٢ َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱللَّ
ٰلِِمنَي{ ]البقرة: 190- 193[. وقد  ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فََل ُعۡدَوَٰن إِلَّ َعَ ٱلظَّ ٱدّلِيُن لِلَّ
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ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ هنى القرآن عن اختاذ أعداء املسلمني أولياء، قال اهلل تعاىل: }َيٰٓ

ةِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما  ۡوِلَآَء تُۡلُقوَن إَِلِۡهم بِٱلَۡمَودَّ
َ
َل َتتَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّكۡم أ

إِن  َرّبُِكۡم   ِ بِٱللَّ تُۡؤِمُنواْ  ن 
َ
أ ٱلرَُّسوَل ِإَويَّاُكۡم  ُيۡرُِجوَن  ٱۡلَّقِ  ّمَِن  َجآَءُكم 

نَا۠ 
َ
َوأ ةِ  بِٱلَۡمَودَّ إَِلِۡهم  وَن  تُِسُّ َمۡرَضاِتۚ  َوٱبۡتَِغآَء  َسبِيِل  ِف  ِجَهٰٗدا  ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم 

بِيِل  َيۡفَعۡلُه ِمنُكۡم َفَقۡد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن 
َ
أ ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ 

َ
أ ۡعلَُم بَِمآ 

َ
أ

لِۡسنََتُهم 
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
إَِلُۡكۡم أ ۡعَداٗٓء َوَيۡبُسُطٓواْ 

َ
لَُكۡم أ ١ إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ 

لَۡو تَۡكُفُروَن{ ]املمتحنة: 1، 2[. وحكم هذه اآلية كام ينطبق عىل  واْ  َوَودُّ وٓءِ  بِٱلسُّ
املرشكني الذين أخرجوا الرسول من بلده ينطبق عىل كل طائفة غري مسلمة هتاجم 

بجيوشها دارا من ديار اإلسالم«. واهلل أعلم.
J



- 322 -

��������س ����ت�����ب ح��ك�م ا

املبـــــادئ
1 - اجلاسوس�ية واقعة مادية تثبت باإلق�رار وبالبينة كام تثبت باألوراق القاطعة يف 

ذلك.
2 - مذهب األئمة الثالثة الشافعي وأمحد وأيب حنيفة عدم جواز قتل اجلاسوس.

أم�ا املالكي�ة فإنه جيوز عنده�م قتله ولو كان من املس�لمني وال يس�تتاب وال دية له 
عندهم.

3 - التجسس عىل املسلمني ألعدائهم نوع من السعي يف األرض فسادا.
وعقابه عقاب املحارب رشعا.

4 - سد الذرائع مناط للترشيع، وأصل من أصول األحكام االجتهادية.
5 - درء املفاس�د عن املس�لمني واجب، وعىل ويل األمر أن يعطيها ما تس�تحق من 

العناية.

الســـــؤال
رقم  اجلناية  قضية  يف  القاهرة  جنايات  حمكمة  من  الصادر  القرار  عىل  بناء 
فيها  باحلكم  النطق  املؤجل  النيل - 54 كيل سنة 1957  716 سنة 1957 قرص 
جللسة 23 يونيه سنة 1957 إلبداء رأينا بالنسبة للمتهم الرابع س. أ. م. وفقا لنص 

املادة 381/ 2 من قانون اإلجراءات اجلنائية.

* فتوى رقم: 46 سجل: 83 بتاريخ: 12/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
قد اطلعنا عىل أوراق القضية وحتقيقات النيابة وعىل حمارض اجللسات أمام 
حمكمة اجلنايات وأمام غرفة االهتام، وذلك بالنسبة للمتهم املذكور، وتبني أنه ألقي 
القبض عليه وهو يف بيت املتهم األول يف 27 أغسطس سنة 1956 وأن نيابة أمن 
الدولة حققت معه، وأقواله مدونة بالصفحات من 15 إىل 21، كام أهنا استجوبته 
بالصفحات 209 وما يليها وهذه األقوال واضحة يف اعرتاف املتهم بأنه كان يعطي 
املتهم األول معلومات عن القوة املرصية، وأنه كان يستخدم يف ذلك ابن شقيقته 
الذي يعمل يف سالح الصيانة، كام كان يستخدم ابنه وغريمها، وكان ينقل كل ما 
يصل إليه من معلومات نظري األجر الذي يتقاضاه، وقد اعرتف أيضا أمام غرفة 
االهتام أنه مل يفعل شيئا وأن ما ذكره كان من اجلرائد، وأنه ذكر عدة أسامء ليتقاىض 
نقودا، واعرتافه أمام غرفة االهتام ال ينفي شيئا من أقواله أمام النيابة، بل يؤكدها 
وحياول التنصل منها ومن تبعاهتا بام ذكره من أنه كان ينقل ما ينقله من اجلرائد، وملا 
سئل من املحكمة عن التهم املنسوبة إليه أنكرها، وملا واجهته املحكمة بأنه اعرتف 
هبا يف التحقيق أجاب بأنه اعرتف حتت تأثري التهديد يف األودة الضلمة من املباحث 
العامة، وملا سئل عن التعذيب الذي يفهم من إجابته أجاب بأنه هتديد فقط إىل آخر 
أقواله التي ال خترج عن حماولة إنكار اعرتافاته، أو نسبتها إىل التهديد، األمر الذي 
مل يقم عليه دليل فضال عن أنه قد أكد هذه االعرتافات أمام غرفة االهتام كام بينا؛ 
وهلذا كله نرى أن هتمة اجلاسوسية ثابتة عليه من اعرتافاته التي تأيدت بأقوال غريه 
من أقاربه ومن غريهم وبام ضبط من أوراق. أما حكم الرشيعة فيمن يتجسس عىل 
املسلمني وينقل أخبارهم وخاصة ما كان منها متعلقا بالدفاع عن البالد اإلسالمية، 
فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب كثري منهم إىل عدم قتل املسلم اجلاسوس كالشافعي 
وأمحد وأبو حنيفة وذهب اإلمام مالك وابن القيم من أصحاب أمحد وغريمها إىل 
إباحة قتل اجلاسوس املسلم، وقد استدل الفريق الثاين بحادثة حاطب بن أيب بلتعة 
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»انطلقوا حتى  É قال: بعثني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنا والزبري واملقداد فقال  فعن عيل 
تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوين به« فخرجنا حتى 
من  معي  ما  قالت:  الكتاب،  أخرجي  فقلنا:  بالظعينة،  نحن  فإذا  الروضة،  أتينا 
كتاب، قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فإذا به من حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من املرشكني بمكة خيربهم ببعض أمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما هذا يا حاطب؟« فقال: ال تعجل عيّل يا رسول اهلل 
إين كنت امرأ ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين 
هلم قرابات حيمون هبا أهليهم وأمواهلم بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب 
ارتدادا  وال  كفرا  ذلك  فعلت  وما  قرابتي،  هبا  حيمون  يدا  إليهم  أصطنع  أن  فيهم 
الصالة  فقال عليه  يا رسول اهلل أرضب عنقه،  É: دعني  فقال عمر  ديني،  عن 
والسالم: »إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل اهلل اّطلع عىل أهل بدر فقال اعملوا ما 
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ شئتم فقد غفرت لكم« فنزلت اآلية الكريمة } َيٰٓ

ةِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم ّمَِن  ۡوِلَآَء تُۡلُقوَن إَِلِۡهم بِٱلَۡمَودَّ
َ
َعُدّوِي وََعُدوَُّكۡم أ

{ اآلية ]املمتحنة: 1[. وقد ورد يف هذه اآلية النهي عن مواالة غري املسلمني  ّقِ ٱۡلَ
ِيَن َقَٰتلُوُكۡم ِف  ُ َعِن ٱلَّ َما َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ إذا عرفت عداوهتم هلم قال تعاىل }إِنَّ
َّوُۡهۡم{ اآلية  تََول ن 

َ
أ إِۡخَراِجُكۡم   ٰٓ َعَ َوَظَٰهُرواْ  دَِيٰرُِكۡم  ّمِن  ۡخرَُجوُكم 

َ
َوأ ٱدّلِيِن 

]املجادلة: 9[، وقد جاء يف كتاب زاد املعاد البن القيم بالصفحة 377 جزء 3 املطبوع 

عىل هامش القسطالين ما نصه بعد أن أورد احلديث اخلاص بتجسس حاطب بن 
رمحه  أمحد  أصحاب  من  عقيل  وابن  كاملك  قتله  يرى  من  به  "واستدل  بلتعة:  أيب 
اهلل وغريمها قالوا ألنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية يف غريه، ولو كان اإلسالم 
األخص  كان  باألعم  حلل  إذا  احلكم  ألن  منه؛  بأخص  يعلل  ومل  قتله  من  مانعا 
عديم التأثري وهذا أقوى" وقد جاء يف صفحة 143 اجلزء الثاين من كتاب تبرصة 
احلكام البن فرحون املالكي: "قال سحنون يف املسلم يكتب ألهل احلرب بأخبارنا 
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يقتل وال يستتاب وال دية لورثته كاملحارب"، وقد نقل صاحب نيل األوطار هذا 
أنه  دليل عىل  التعليق عليه ويف احلديث  "إنه متفق عليه، وقال يف  احلديث وقال: 
جيوز قتل اجلاسوس، وإن فيه متمسكا ملن قالوا إنه جيوز قتل اجلاسوس ولو كان 
من املسلمني"، وقد نقل ابن حجر يف رشحه املسمى فتح الباري اجلزء السابع منه: 
قال: بىل ولكنه نكث  بدرا«  »أليس قد شهد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ملا   É عمر  "أن 
وظاهر أعداءك عليك فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«.وهذا يؤكد ما ذهب إليه من استدلوا هبذا 
بينّا"، وأيضا فإن التجسس عىل  احلديث عىل جواز قتل اجلاسوس املسلم عىل ما 
وهو  للرضر  وبالدهم  املسلمني  مصالح  يعرض  عمل  أعدائهم  لصالح  املسلمني 
نوع من السعي يف األرض بالفساد، وقد نزلت اآلية الكريمة يف عقاب من حياربون 
ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ }إِنََّما  تعاىل  قوله  وهي  فسادا  األرض  يف  ويسعون  ورسوله،  اهلل 
ۡو 

َ
أ يَُصلَُّبٓواْ  ۡو 

َ
أ ُيَقتَّلُٓواْ  ن 

َ
أ فََساًدا  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َويَۡسَعۡوَن  َورَُسوَلُۥ   َ ُيَارُِبوَن ٱللَّ

ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ُتَقطَّ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]املائدة: 33[. وقد بني ابن جرير الطربي  ٱدلُّ
يف تفسريه أن سبب نزول هذه اآلية قد بينه ابن عباس É قال: "كان قوم من أهل 
العهد وأفسدوا يف األرض،  فنقضوا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عهد وميثاق،  بينهم وبني  الكتاب 
فخري اهلل رسوله إن شاء تقبل وإن شاء أن يقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف" ونقل 
مثل ذلك عن غري ابن عباس É وقد بني القرطبي يف تفسريه أن العلامء اختلفوا 
الناس يف  املحارب عندنا من محل عىل  مالك:  فقال  املحاربة،  اسم  فيمن يستحق 
مرص أو برية أو كابرهم عن أنفسهم وأمواهلم دون ثائرة أي: هائجة، وال َدَخل أي: 
وال ثأر وال عداوة، وقال الشافعي وأبو ثور: جيري هذا احلكم سواء أكان يف املرص 
أو يف املنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى، وقال املنذر هو كذلك؛ ألن كال 
يقع عليه اسم املحاربة، والكتاب عىل العموم، وليس ألحد أن خيرج من عموم اآلية 
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قوما بغري حجة، وقالت طائفة: ال تكون املحاربة يف املرص، إنام تكون خارجة عن 
املرص، وهو قول النووي وإسحاق والنعامن، واختلفوا يف حكم املحارب فقالت 
طائفة يقام عليه بقدر فعله، وقال أبو ثور ومالك وقد روي عن كثري من الصحابة 
أن اإلمام خمري يف احلكم عىل املحاربني، واستدلوا بظاهر اآلية، قال ابن عباس: ما 

كان يف القرآن أو فصاحبه باخليار، وهذا القول أشعر بظاهر اآلية.

ومما تقدم يظهر أن يف حكم الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض 
فسادا قولني: أحدمها أن حيكم عىل كل بقدر فعله، والثاين أن اإلمام خمري يف احلكم 
عليهم بإحدى العقوبات الواردة يف اآلية ومنها القتل، وإن القول الثاين هو املتفق 
ورسوله  هلل  املحاربني  عىل  العقوبة  تشديد  يف  واحلكمة  الكريمة.  اآلية  ظاهر  مع 
أي ألوليائهم وهم املسلمون ويسعون يف األرض فسادا هذا ضامن أمن املسلمني 
بأعدائهم ويعطيهم علام بأرسار  يف بالدهم، ومن يتجسس عىل املسلمني ويتصل 
فهو  ببالدهم  والرضر  األذى  وإحلاق  هبم  البطش  يف  هبا  لينتفعوا  رسية؛  عسكرية 
جدير بأن نعامله معاملة من حيارب اهلل ورسوله ويسعى يف األرض فسادا، فلكل 
أمة نظمها العسكرية واملصلحة العامة تستلزم أن حتتفظ لنفسها بأرسار ختفيها عن 
أعدائها، وال يعلمها إال أهلها املتصلون بحكم عملهم هبا، فإذا سولت نفس أحد 
املواطنني له بأن يستطلع أمر هذه األرسار بطرقه املختلفة وينقلها إىل أعدائه وأعداء 
اطالع  بالفساد، وألن من شأن  األرض  يسعى يف  كان جاسوسا وكان ممن  بالده 
وربام  قواهم،  وتوهني  املسلمني،  حماربة  عليه  يسهل  أن  األرسار  هذه  عىل  العدو 
نزاع  وال  عليها،  ونفوذه  سلطانه  وبسط  اهلل  قدر  ال  بالدهم  احتالل  إىل  األمر  آل 
األول  املسؤول  هو  الرابع  املتهم  أن  القضية  أوراق  عىل  االطالع  من  يبدو  أنه  يف 
عن التجسس الذي ثبت ثبوتا ال جمال للشك فيه، وأنه ريض بأن يبيع بلده وأمته 
هبذه  قيامه  نظري  له  يعطى  كان  الذي  األجر  من  يتقاضاه  كان  ما  نظري  ألعدائهم 
املهمة، بل إننا نرى أن شأنه من ناحية اخلطورة والرضر الذي قد يصيب أمته من 
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عمله أعظم من شأن من يقف يف الطريق ويقطعه عىل املارة وهيددهم يف أنفسهم 
وأمواهلم، وقد أجاز احلنفية القتل سياسة، فأجازوا قتل الساحر والزنديق الداعي؛ 
ألن كال منها يفسد يف األرض بسعيه يف إفساد عقيدهتم، وقد جاء يف تنقيح احلامدية 
ما نصه: "سئل يف رجل عواين مفسد غامز يسعى يف األرض بالفساد، ويوقع الرش 
بيده  املسلمني  العباد، ويؤذي  بالباطل وذبح  العباد ويغري عىل أخذ األموال  بني 
ولسانه وال يرتدع عن تلك األفعال إال بالقتل فام حكمه؟ وأجاب صاحب التنقيح 
بأنه إذا كان كذلك وأخرب جم من املسلمني بذلك يقتل ويثاب قاتله ملا فيه من دفع 
رشه عن عباد اهلل". وجاء يف اجلزء األول من تفسري اإلمام حممد عبده أنه جعل سد 
ذرائع الفساد والرش، وتقرير املصالح، وإقامة احلق والعدل يف تنازع الناس بعضهم 
مع بعض مناطا للترشيع، وأصال من أصول األحكام االجتهادية؛ وذلك ألن اهلل 
علل به رشعه يف القتال، ومنته عىل نبيه داود وجنده بالنرص عىل عدوهم وما ترتب 
ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت  عليه من إيتائه احلكم والنبوة إذ قال: }َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱللَّ
ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم  ا يََشآُءۗ َولَۡوَل َدۡفُع ٱللَّ ُ ٱلُۡمۡلَك َوٱۡلِۡكَمَة وََعلََّمُهۥ ِممَّ َوَءاتَىُٰه ٱللَّ
َ ُذو فَۡضٍل َعَ ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]البقرة: 251[.  ۡرُض َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ
بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت ٱۡل

ِيَن يَُقَٰتلُوَن  ذَِن لِلَّ
ُ
وىف معناه تعليل اإلذن للمسلمني يف القتال أول مرة بقوله }أ

ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِم بَِغۡيِ 
ُ
ِيَن أ ٰ نَۡصِهِۡم لََقِديٌر ٣٩ ٱلَّ َ َعَ ْۚ ِإَونَّ ٱللَّ ُهۡم ُظلُِموا نَّ

َ
بِأ

َمۡت  َُّهّدِ ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َولَۡوَل َدۡفُع ٱللَّ  ۗ ُ َربَُّنا ٱللَّ ن َيُقولُواْ 
َ
أ  ٓ َحّقٍ إِلَّ

 ُ نَّ ٱللَّ ِ َكثِٗياۗ َوَلَنُصَ َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز{ ]احلج: 39، 40[. ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ َمن يَنُصُ

وما هنا أعم؛ ألنه يشمل درء املفسدة يف الدين وغريها من الفساد الديني 
والرشور عن  املفاسد  درء  أن  نعرف  هنا  النزول، ومن  املتأخر يف  والدنيوي وهو 
املسلمني من الواجبات التي جيب عىل ويل األمر أن يوليها ما تستحق من العناية، 
والرش  للفساد  البالد  تعرض  التي  األعامل  أخطر  من  اجلاسوسية  أن  يف  نزاع  وال 
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مراع  عليها غري  يقدم  أن  نفسه  له  تسول  من  قوية عىل  بيد  مل يرضب  إذا  والرضر 
يف عمله حرمة دينه وبالده وأهله ووطنه وما هلم عليه من حقوق أقلها أن يكون 
مواطنا صاحلا يتعاون معهم عىل الرب واخلري وال يتعاون عىل اإلثم والعدوان؛ وهلذا 

كله نرى مطمئنني إىل فتوانا أنه جيوز قتل املتهم املذكور. واهلل أعلم.

J


