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�ث �ب�ا ��ط���ب ال�أ �م ��ب
�أ را �ة �حب

�ل����ة��ة�ل ��ب �ةر �ب�ا
�ل��ة�عرب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- م�ن مقاصد الترشيع اإلس�امي ما س�اه الفقهاء بالرضوري�ات اخلمس حفظ 

الدين والنفس والنسل واملال والعقل.
2- العقوب�ات يف احل�دود مقدرة بال�رشع، أما عقوبات التعازي�ر فمرتوكة لإلمام، 

وقد تصل إىل القتل سياسة متى رأى اإلمام ذلك.

الســـــؤال
املؤرخ   163 رقم  بكتاهبا  للترشيع  العامة  اإلدارة  العدل  وزارة  طلبت 
14/ 4/ 1979 اإلفادة عام إذا كانت أحكام الرشيعة اإلسالمية جتيز فرض عقوبة 

اإلعدام عىل جرائم خطف األطفال وخطف اإلناث لالعتداء عىل عرضهن.

اجلواب
بالرضوريات  الفقهاء  ساه  ما  اإلسامي  الترشيع  مقاصد  من  أن  نفيد 
اخلمس، وقد جرت عبارهتم بأهنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ 
اخلمس  الرضوريات  هذه  أن  وجد  باالستقراء  إنه  وقالوا:  العقل،  وحفظ  املال 
مراعاة يف كل ملة، ويف سبيل حفظ هذه الرضوريات رشعت العقوبات وهي كا 

جاءت يف استنباط الفقهاء من مصادر الرشيعة تتنوع إىل ما يأيت:

أوال: احلدود، واحلد هو العقوبة املقدرة بنص الشارع وهي حق اهلل تعاىل ال 
يقبل العفو عنها، واملقصود من عقوبات احلدود املصلحة العامة للمجتمع.

* فتوى رقم: 256 سجل: 105 بتاريخ: 16/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الدية  من  يتبعها  وما  النفس  دون  وما  النفس  عىل  اجلناية  جرائم  ثانيا: 
واألرش.

ثالثا: جرائم التعازير وهي التي جرت الرشيعة عىل عدم حتديد عقوبة كل 
جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات هلذه اجلرائم، وقد تبلغ أقىص عقوبة 
احلدود وهي القتل، فمعيار العقوبة يف جرائم التعزير مرن غري ثابت عكس احلدود 
بمعناها  احلدود  نطاق  يف  تدخل  ال  عنها  املسؤول  اجلرائم  كانت  وإذا  ثابتة،  فإهنا 
النفس، فهل  النفس وما دون  الرشعي كا ال تندرج حتت عقوبات االعتداء عىل 
تدخل يف نطاق التعزير؟ وإذا انطوت حتت هذا العنوان فا عقوبتها التي يشري إليها 

فقه الرشيعة؟

من املناسب قبل اإلجابة عىل هذا النظر يف أقوال فقهاء املذاهب يف أمثال 
هذه اجلرائم: 

يقرر فقهاء احلنفية عقوبة القتل سياسة يف اجلرائم التي متس أمن املجتمع 
إذا  السارق  إن  فقالوا:  اإلجرام،  معتاد  من  إذا وقعت  الناس سيا  مصالح  وهتدد 
تكرر منه فعل الرسقة قتل سياسة، واجلاسوس الذي ينقل أرسار الدولة لاعتداء 
يقتل سياسة وذلك لسعيه بالفساد يف األرض، جاء يف رشح فتح القدير للكال بن 
اهلام صفحة 275 جزء 4 تعليقا عىل عبارة صاحب اهلداية: »ألنه صار ساعيا يف 
األرض بالفساد وكل من كان كذلك فيدفع رشه بالقتل، فجعلوا كل جرم ترتب 
يف  إفسادا  وأعراضهم  وأمواهلم  أنفسهم  عىل  وأماهنم  الناس  بأمن  اإلرضار  عليه 
األرض، فإذا مل يصادفه عقوبة حد مقرر جاز عقابه بالقتل سياسة وتعزيرا؛ ألن يف 
مثل هذه العقوبة احلازمة ردعا للغري وزجرا له عن سلوك هذا الطريق«. -اهلداية 
وفتح القدير جزء 4 صفحة 274، 275، والدر املختار وحاشيته رد املحتار البن 
عابدين جزء 3 صفحة 203، 204 يف كتاب احلدود ويف باب التعزير صفحة 244 
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وما بعدها وجممع األهنر جزء 1 صفحة 617 يف فصل التعزير وصفحة 639 يف 
آخر باب قطع الطريق- واتفق فقهاء املالكية عىل أن أقل عقوبة التعزير غري مقررة، 
واختلفوا يف أقصاها، واملشهور عن مالك أنه جييز التعزير با فوق احلد، وأن هذه 
اجلاسوس  قتل  املالكية  وأجاز  عليه،  واملجني  واجلاين  اجلناية  بحسب  العقوبة 
وأشباههم  كالقدرية  األرض  يف  املفسدين  وقتل  للعدو،  يتجسس  كان  إذا  املسلم 
-الفروق للقرايف جزء 4 صفحة 177- 183 وهتذيب الفروق عىل هامشه صفحة 
204- 209 وتبرصة احلكام البن فرحون جزء 2 صفحة 302 عىل هامش فتاوى 
للكتاب  املخالف  البدعة  صاحب  قتل  جواز  إىل  الشافعية  فقهاء  وذهب  عليش- 
قطع  إن  قالوا:  كا  بالسيف،  قتا  به  واملفعول  للفاعل  اللواط  يف  والقتل  والسنة، 
الطريق كا يكون يف الصحراء أو اخلاء يكون يف املرص، وأنه إذا علم اإلمام بقوم 
خييفون الطريق ومل يأخذوا ماال وال قتلوا نفسا عزرهم وجوبا، وأضاف الشافعية 
يف أحكام الصيال أن ضان الوالة دفع كل صائل عىل نفس أو طرف أو منفعة أو 
للشريازي جزء 2  -املهذب  قتله  الصائل  دفع  مال، ومقتىض  أو  -عرض-  بضع 
صفحة 286، وحتفة املحتاج وحواشيها يف التعزير ودفع الصائل جزء 9، واألحكام 
السلطانية للاوردي صفحة 212 و213- ويف كتاب قواعد األحكام للعز بن عبد 
السام الشافعي جزء 2 صفحة 83، 84 يف الباب العارش: »اإلتاف وهو أرُضب: 
الرضب الثاين: إتاف الدفع وهو أنواع أحدها: القتل والقطع واجلرح لدفع رضر 
لدفع  إتاف  »اخلامس:  قال:  أن  إىل  واألموال«.  واألبضاع  األرواح  عىل  الصيال 
وقطع  ديارهم  ختريب  وكذلك  وعصياهنم  لظلمهم  دفعا  الظلمة  كقتال  املعصية 
العز  عبارة  ويستفاد من  بذلك«.  إال  دفعهم  يمكن  مل  إذا  دواهبم  أشجارهم وقتل 
ألن  األمر؛  ويل  حق  من  املعصية  لدفع  القتل-  -أي  اإلتاف  أن  السام  عبد  بن 
التعزير  قتال الظلمة يقتيض قتلهم، وذهب بعض فقهاء املذهب احلنبيل إىل جواز 
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بالقتل ومن  إال  يندفع فساده  مل  الدين، وكل من  املبتدع يف  بقتل اجلاسوس وقتل 
تكرر منه الفساد ومل تردعه احلدود، وقالوا: إن قطع الطريق كا يكون يف الصحراء 
املرص  يف  وجد  إذا  ذلك  وألن  حمارب،  كل  بعمومها  اآلية  لتناول  املرص  يف  يكون 
األرض  يف  املفسد  أن  وأضافوا  أوىل،  بذلك  فكان  رضرا  وأكثر  خوفا  أعظم  كان 
البن  الرشعية  السياسة  كتاب  يف  جاء  وقد  قتل،  بالقتل  إال  يندفع  مل  إذا  كالصائل 
أنه قد حكي عن مالك وغريه أن من  التعزير ما ملخصه:  تيمية صفحة 135 يف 
يعزر  حنيفة  أبو  وكذلك  أمحد،  بعض أصحاب  ووافقه  القتل،  به  يبلغ  ما  اجلرائم 
بالقتل فيا تكرر من اجلرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كا يقتل من تكرر منه 
تيمية  املال ونحو ذلك، ويف رسالة احلسبة البن  النفوس ألخذ  اغتيال  التلوط أو 
فساده يف  يندفع  مل  املنكر: ومن  والنهي عن  باملعروف  األمر  صفحة 58 يف فصل 
الدين  يف  البدع  إىل  والداعي  املسلمني  املفرق جلاعة  مثل  قتل  بالقتل  إال  األرض 
 ِ ا بَِغيرۡ َسۢ نَُّهۥ َمن َقَتَل َنفرۡ

َ
ٰٓءِيَل أ َر ٰ بَِنٓ إِسرۡ ِل َذٰلَِك َكَتبرَۡنا َعَ جرۡ

َ
قال تعاىل: }ِمنرۡ أ

َما َقَتَل ٱنلَّاَس َجِيٗعا{ ]املائدة: 32[. وجاء يف  نَّ
َ
ۡرِض فََكأ

َ ورۡ فََسادٖ ِف ٱلرۡ
َ
ٍس أ َنفرۡ

»أن  التعزير:  يف   11 جزء   401 صفحة   2305 رقم  املسألة  يف  حزم  البن  املحىل 
الناس اختلفوا يف مقداره وأن مالكا وأبا يوسف يف أحد أقواله وأبا ثور والطحاوي 
من احلنفية قالوا: إن لإلمام أن يبلغ بالتعزير ما يراه وأن جياوز به احلدود بالغا ما 
بلغ«. وقال ابن جرير الطربي يف تفسريه جزء 6 صفحة 136 بعد بيان األقوال يف 
{ ]املائدة: 33[: »وأوىل هذا األقوال  َ ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ تفسري آية }إِنََّما َجَزٰٓ
عندي بالصواب قول من قال: املحارب هلل ورسوله: من حارب يف سابلة املسلمني 
َن ِف  َعورۡ وذمتهم واملغري عليهم يف أمصارهم وقراهم حرابة...، وأما قوله: }َويَسرۡ
ۡرِض فََساًدا{ ]املائدة: 33[ فإنه يعني: ويعملون يف أرض اهلل باملعايص من إخافة 

َ ٱلرۡ
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سبل عباده املؤمنني به أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أمواهلم ظلا وعدوانا 
والتوثب عىل حرمهم فجورا وفسوقا«.

ونخلص من هذا العرض إىل أن القتل تعزيرا جييزه فقهاء مذهب أيب حنيفة 
كان  إذا  سيا  اجلاين  رش  دفع  فيها  يمكن  ال  التي  اجلرائم  يف  مرشوع  وأنه  سياسة، 
معتادا وأيضا اجلرائم التي تعترب إفسادا للمجتمع وتكرر من املقرتف هلا اإلفساد، 
وقد وافق عىل هذا الرأي من احلنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم، ومبدأ القتل 
تعزيرا مسلم به يف الفقه املالكي كا يف قتل اجلاسوس واملفسد يف األرض، وجرى 
بن  عمر  قول  يف  ولعل  الصائل.  دفع  أحكام  يف  سيا  الشافعية  بعض  قول  بذلك 
É: »حتدث للناس أقضية بقدر ما حيدثون من فجور«. ما يشري إىل  عبد العزيز 
جواز  من  بيانه-  سبق  ما  نحو  -عىل  املذاهب  فقهاء  مجهور  بقول  األخذ  رضورة 
القتل تعزيرا سياسة سيا هؤالء املجرمني الذين يثبت احرتافهم للقتل والسطو عىل 
الناس يف الشوارع والسيارات والقطارات بل ويف املنازل، وهؤالء الذين خيطفون 
األطفال واإلناث متى ثبت عليهم هذا اجلرم جيوز عقاهبم بالقتل باعتبارهم خطرا 
عىل املجتمع وال يرجى صاحهم، وباعتبار أن فعلهم مناٍف ملقاصد الرشيعة التي 
الذكر  النفس والدين والعرض، ويف أقوال ابن جرير الطربي سالفة  تدعو حلفظ 
يف تفسري آية احلرابة تأييد واضح ألقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيرا 
وسياسة، هذا وملا كانت اجلرائم املسؤول عنها متس أمن املجتمع وسامته إذ فيها 
التي صاهنا  ما هيز األمن وفيها ترويع األطفال والنساء واالعتداء عىل األعراض 
الفوىض  النساء األجنبيات-، وفيها إشاعة  إىل  النظر  إنه حرم جمرد  اإلسام -بل 
العام،  األمن  ضان  عىل  احلكام  قدرة  يف  الثقة  وإضاعة  الباد  يف  واالضطراب 
القتل  التوبة واإلقاع عن  منهم  يرجى  اإلجرام وال  اعتادوا  الذين  املجرمني  فإن 
واخلطف والرسقة والزنا، كل هؤالء جيوز أن ترشع هلم عقوبة القتل سياسة عىل 
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أن توضع الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل محاية لإلنسان الذي حرم اهلل قتله إال 
بحق، فا يؤخذ يف مثل هذه العقوبة بالظنة والشبهة ويكون ملحوظا يف الترشيع 
احليطة يف اإلثبات سيا إذا مل يتم القبض عىل اجلاين متلبسا بجرمه. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�ع�مة���مر و ا
أ
�ل�ح�ا�ب ا ل ا ح��ل�م ��ة��ة�ا

املبـــــادئ
1- احلج ركن من أركان اإلسام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واإلمجاع.

2- م�ن يتع�رض للحجي�ج ويقطع الس�بيل عليه�م ويقاتلهم يكون من الس�اعني 
يف األرض فس�ادا وعقوبته�م يف الدني�ا ه�ي التقتي�ل أو الصل�ب أو تقطيع األيدي 

واألرجل من خاف أو النفي من األرض.
3- املتهك�م بالبي�ت وزواره إن كان ع�ن إن�كار وجحود فهو مرتد تطبق يف ش�أنه 

أحكام الردة وإال فهو عاص.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الربقية الواردة املقيدة برقم 261/ 1986 واملطلوب هبا اإلفادة 
الزائر  بيت اهلل احلرام واملعتمر  يقاتل احلاج إىل  عن رأي الرشيعة اإلسالمية فيمن 

ويقطع السبيل عليهم ويتهكم بالبيت وزواره.

اجلواب
احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة 
َة  بَِبكَّ ِي  لَلَّ لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبيرٖۡت  َل  وَّ

َ
أ }إِنَّ  تعاىل  فقوله  الكتاب  أما  واإلمجاع: 

َقاُم إِبرَۡرٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن  ُمَباَرٗك َوُهٗدى ّلِلرَۡعٰلَِمنَي ٩٦ فِيهِ َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰٞت مَّ
َتَطاَع إَِلرۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ  َيرِۡت َمِن ٱسرۡ ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱلرۡ َءاِمٗناۗ َولِلَّ
َ َغِنٌّ َعِن ٱلرَۡعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 96، 97[. وأما السنة فقوله ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه أبو  ٱللَّ
هريرة: »بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام 

* فتوى رقم: 50 سجل: 121 بتاريخ: 21/ 12/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال«. واتفقت 
األمة عىل فرضيته فيكفر منكره، وملا كان ما تقدم فإن من يتعرض للحجيج ويقطع 
السبيل عليهم ويقاتلهم يكون من الساعني يف األرض بالفساد، وال شك أن قطع 
َد اهلل تعاىل قطاع  الطريق من أفظع اجلرائم التي هتدد سامة املجتمع، ولذلك هَتَدَّ
والعقوبة  الزاجرة  احلدود  من  هلم  ورشع  إنذار  أوجع  وأنذرهم  كتابه  يف  الطريق 
املؤدبة ما يردعهم عن غيهم ويصد سواهم عن متابعتهم يف فسادهم قال اهلل تعاىل: 
ن 

َ
أ فََساًدا  ۡرِض 

َ ٱلرۡ ِف  َن  َعورۡ َويَسرۡ َورَُسوَلُۥ   َ ٱللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ }إِنََّما 
ۡرِضۚ 

َ اْ ِمَن ٱلرۡ ورۡ يُنَفورۡ
َ
ررُۡجلُُهم ّمِنرۡ ِخَلٍٰف أ

َ
يرِۡديِهمرۡ َوأ

َ
َع أ ورۡ ُتَقطَّ

َ
ورۡ يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ُيَقتَّلُٓواْ أ

َياۖ َولَُهمرۡ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]املائدة: 33[. فذكر  نرۡ ٞي ِف ٱدلُّ َذٰلَِك لَُهمرۡ ِخزرۡ
احلق تبارك وتعاىل يف هذه اآلية عدة عقوبات هلؤالء املجرمني هي التقتيل والصلب 
وتقطيع األيدي واألرجل من خاف والنفي من األرض، ثم قرر سبحانه أن ذلك 
كله هو عقوبة الدنيا وخزهيا ثم هلم بعد ذلك يف اآلخرة عذاب عظيم وجزاء أليم. 
هذا حكم اهلل سبحانه يف قطاع الطرق وهو حكم فيه الردع والزجر، فاحلدود إنا 
رشعت لكي تقطع دابر الفساد، ولكي تزجر من حتدثه نفسه باجلريمة، وأما املتهكم 
بالبيت وزواره فإن كان عن إنكار وجحود فهو مرتد والعياذ باهلل، وتطبق يف شأنه 

أحكام الردة يف اإلسام وإال فهو عاص. وهبذا يعلم اجلواب. واهلل أعلم.

J



�ل��ط�مب��ة��ة  و�ى ا ��ة�ا �ل����ب �م��ب ا
��ة�ث��ة �ل�ح�د ا
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و���
�ل�مة��ة��ب ���ثىة  ح�م� ا �ة����ب

املبـــــادئ
1- ال ع�دوى مؤث�رة بطبيعتها، وإنا قد جيعل اهلل بمش�يئته وإرادته خمالطة صحيح 

اجلسم ملن به مرض معد سببا إلصابته هبذا املرض.
2- جي�ب جتنيب األصحاء ع�ن أصحاب األمراض الوبائي�ة حمافظة عىل األصحاء 

من ذوي العاهات.

الســـــؤال
علمنا من إدارة عموم الصحة أن احلمى التيفوسية أخذت تتفشى وتنترش يف 
مرص منذ بضع سنوات حتى بلغ عدد إصاباهتا يف خالل السنوات اخلمس املاضية 
بحسب البالغات التي وردت عنها مائة ألف وتسعامئة إصابة، والغالب أن العدد 
احلقيقي هو أكثر من هذا اإلحصاء املبني عىل البالغات الرسمية، ويف العام املايض 
حصلت إصابات عديدة باحلمى الراجعة، وقد علم من التجارب أن كال من احلمى 
التيفوسية واحلمى الراجعة تنتقل من شخص إىل آخر بوسائط منها القمل، وتريد 
إدارة عموم الصحة أن تنرش بيانا إلبادة القمل وطرقا للوقاية من هذين املرضني، 
وحيث إهنام من األمراض الوبائية التي جرت العادة بانتشار العدوى منها، أردت أن 

أبني حكم الدين وما يلزم رشعا بإزاء الوقاية من كل مرض يعدي.

اجلواب
إن ديننا احلنيف ربط األسباب بمسبباهتا، وناط النتائج بمقدماهتا، وليس 
يف الوجود أعز من الصحة والعافية؛ وال أدل عىل ذلك من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لذلكم 

* فتوى رقم: 107 سجل: 17 بتاريخ: 27/ 5/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اهلل  »سل  اخلمسة:  الصلوات  بعد  عنه  اهلل  يسأل  ما  ليعلم  جاءه  الذي  األعرايب 
الصحة  الناس:  من  كثري  فيهام  مغبون  »نعمتان  آخر:  حديث  من  وقوله  العافية«، 
والفراغ«، فعىل املفتقر إىل الصحة أن يسعى وراءها بكل ما أوتيه من قوة وعلم، 
األمراض  عن  بنفسه  يباعد  وأن  االحتفاظ،  كل  هبا  حيتفظ  أن  هبا  املتمتع  وعىل 
لَُكةِ{ ]البقرة: 195[،  يرِۡديُكمرۡ إَِل ٱتلَّهرۡ

َ
املعدية؛ عما بقوله تعاىل: }َوَل تُلرُۡقواْ بِأ

ورش املهلكات أمراض تتفشى ومحيات تنترش وتفتك بالنفوس فتكا ذريعا؛ إلمهالنا 
تعاليم الدين الصحيحة، وإرشاداته النافعة يف كل ما يتعلق بالنظافة واالحتياطات 
الصحية  لكانت حالنا  ببعضه  أخذنا  لو  با  الدين مفعمة  الصحية، وها هي كتب 
اليوم غري ما ترى، أخرج مسلم من حديث عمرو بن الرشيد الثقفي عن أبيه قال: 
إليه رسول اهلل:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فأرسل  يريد مبايعة  كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم 
»اتقوا  تعليا وإرشادا:  النبي -صىل عليه وسلم-  فارجع«، وقال  بايعناك  قد  »إّنا 
أو  رمح  قيد  وبينه  وبينك  املجذوم  »كلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  األسد«،  يتقى  كام  املجذوم 
»فر من املجذوم كام تفر من األسد«، وقال  رحمني«، وقال عليه الصاة والسام: 
»ال يورد ممرض عىل مصح«، وإن اجلرب الرطب قد يكون بالبعري  عليه السام: 
فإذا خالط اإلبل أو حككها وأوى إىل مباركها وصل إليها باملاء الذي يسيل منه، 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف الطاعون: »من سمع به بأرض فال يقدم عليه«، وقد عمل بقوله عليه 
السام ثاين اخللفاء الراشدين سيدنا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل تعاىل عنه- عندما 
خرج إىل الشام وكان معه مجع عظيم من املهاجرين واألنصار، حتى إذا ما قرب 
الناس  يف  عمر  فنادى  الشام،  بأرض  وقع  قد  الوباء  أن  األجناد  أمراء  أخربه  منها 
إين مصبح عىل ظهر فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن اجلراح: أفرارا من قدر اهلل؟ 
فقال له عمر -ريض اهلل تعاىل عنه-: »لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر 
اهلل إىل قدر اهلل. أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحدامها خصبة 
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اجلدبة  رعيت  وإن  اهلل،  بقدر  رعيتها  اخلصبة  رعيت  إن  أليس  جدبة،  واألخرى 
رعيتها بقدر اهلل؟ بعد ذلك جاء عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل تعاىل عنه-، وكان 
متغيبا يف بعض حاجته فقال: »إن عندي يف هذا علا؛ سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
وانرصف.  عمر  اهلل  فحمد  عليه«،  تقدموا  فال  بأرض  -الوباء-  به  سمعتم  »إذا 
املعدية: إهنم  العاهات  العلاء يف املجذومني وأمثاهلم من أصحاب  ومن هذا قال 
ُيمنعون من املساجد وُيتخذ هلم مكان منفرد عن األصحاء الذين جيب عليهم أن 
يفروا من ماقاهتم وخمالطتهم؛ لئا يلقوا بأنفسهم إىل التهلكة التي هنى اهلل عنها، 
وكذلك قال مجهور العلاء: يثبت اخليار للزوجني يف فسخ النكاح إذا كان بأحدمها 
جذام، وما أكثر ما جاء يف كتب السنة من احلث عىل النظافة التي هي من اإليان، 
وكذلك  واملجتمعات،  العبادة  وأماكن  والدور  املساكن  نظافة  أنواعها  أهم  ومن 
نظافة املابس واألجساد ومتشيط الشعر وترسيح اللحية، وقتل احلرشات واهلوام 
كالقمل والرباغيث والبق والذباب وغري ذلك مما ثبت أخريا أنه من أكرب العوامل 
عىل انتشار األمراض، وتفيش احلميات تفشيا مريعا يف طول الباد وعرضها حتى 
الصحة.  إدارة عموم  مكاتبة  التي جاءت يف  الكثرة  تلك  إىل  اإلصابات  بلغ عدد 
هذا، وال يترسب إىل ذهن العامة خمالفة ما قلناه إىل ما جاء يف احلديث اآلخر: »ال 
اإلمام  ما محله عليه  فيه  قيل  ما  فإن أصح  عدوى وال طرية وال هامة وال صفر«، 
البيهقي وابن الصاح وكثري غريمها من جلة العلاء واملخرجني ألحاديث رسول 
أن  يعتقدون  الذين كانوا  للرد عىل اجلاهلية  إنا سيق  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أن هذا احلديث 
األسباب تؤثر بطبيعتها يف املسببات، وأن اهلل ال يؤثر فيها، فرد عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن 
ال عدوى مؤثرة بطبيعتها، وإنا قد جيعل اهلل بمشيئته وإرادته خمالطة صحيح اجلسم 
ملن به مرض معٍد سببا إلصابته هبذا املرض، وهلذا كان األمر باجتناب األصحاء 
عن أصحاب األمراض الوبائية إنا هو للمحافظة عىل الصحيح من ذوات العاهة، 



- 20 -

فا تنايف بني هذا احلديث وما قدمنا؛ ألن هذا إنا كان للرد عىل عقيدهتم من أن 
جهدهم  يبذلوا  أن  املسلمني  فواجب  يعتقدون،  كانوا  ما  وباطل  للطبيعة،  التأثري 
ويشدوا عزيمتهم ويتعاونوا مجيعا عىل حماربة هذه األمراض املهلكة بكل الوسائل 
إليها املوثوق هبم؛ فقد جعل اهلل لكل يشء سببا، ولكل داء دواء.  التي يرشدهم 

واهلل سبحانه وتعاىل كفيل أن يعينهم ويصلح أحوالنا وأحواهلم.

J
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�ل���م�مة��ة  ا
��ث��ة ةح ��ب

ر� ح��ل�م �ة���ث

املبـــــادئ
1- جيوز ترشيح جثة امليت إذا كان فيه مصلحة، سواء أكانت للقتيل إلثبات التهمة 

عىل القاتل، أو كانت للمتهم إلثبات براءته من التهمة.

الســـــؤال
املؤرخ 5 سبتمرب سنة 1937،  رقم 4246  احلقانية  وزارة  بخطاب  سئل 
يأيت:  كام  الرتمجة  ونص  باهلند،  بوبال  جملس  سكرتري  حرضة  خلطاب  ترمجة  ومعه 
أرجو التكرم بإفاديت عام إذا كان يف حالة الوفاة غري العادية مثل الوفاة بالسم التي 
حتصل للمسلمني يرصح بترشيح اجلثة، وهل هو جار يف بالدكم؟ وذلك ألنه يف 
بعض املقاطعات اإلسالمية باهلند خصوصا مقاطعة بوبال ال يرصح )البوليامس( 
بترشيح اجلثة بعد الوفاة بمعرفة إدارة التحقيق، وإين أكون شاكرا إذا تكرمتم بإفتائنا 
بواسطة دار اإلفتاء املرصية من حفظة القرآن واحلديث فيام إذا كان يرجع إىل ترشيح 
اجلثة يف حالة الوفاة املشكوك فيها أي غري الطبيعية أو ال، وتقبلوا عظيم تشكراتنا. 
وعىل هامش الرتمجة ما يأيت: كلمة بوليامس يظهر أن أصلها هندي، ويقصد هبا اهليئة 

الدينية أو الفقهاء.

اجلواب

باهلند  بوبال  جملس  سكرتري  حرضة  خلطاب  العربية  الرتمجة  عىل  اطلعنا 
رقم 4246  احلقانية  وزارة  بكتاب  إلينا  الوارد  أغسطس سنة 1937  املؤرخ 17 
املؤرخ 5 سبتمرب سنة 1937 بشأن االستفتاء عن ترشيح جثة امليت يف حالة الوفاة 

* فتوى رقم: 217 سجل: 44 بتاريخ: 31/ 10/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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غري العادية مثل الوفاة بالسم. ونفيد أننا مل نجد بعد البحث يف كتب الفقهاء تعرضا 
أو  املوضوع، وما وجدناه هلم هو موضوع شق بطن من ماتت وولدها حي  هلذا 
قبل  مال  من  امليت  ابتلعه  قد  يكون  ما  إلخراج  البطن  شق  وموضوع  بالعكس، 
وفاته، فقال علاء احلنفية يف املوضوع األول: إنه إذا ماتت امرأة حامل، واضطرب 
يف بطنها يشء وكان رأهيم أنه ولد حي، شق بطنها؛ ألن هذا وإن كان فيه إبطال 
حلرمة امليت ففيه صيانة حلرمة احلي وهو الولد، فيجوز، وإذا مات الولد يف بطن 
أمه وهي حية، فإن خيف عىل األم قطع وأخرج بأن تدخل القابلة يدها وتقطعه بآلة 
بعد حتقق موته، أما لو كان الولد حيا فا جيوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم، 

فا جيوز قتل آدمي حي ألمر موهوم.

أو  للميت  يكون  أن  إما  املال  أن  الثاين  املوضوع  واملأخوذ من كامهم يف 
لغريه، فإن كان له فا يشق بطنه الستخراجه؛ ألن حرمة اآلدمي وإن كان ميتا أعىل 
من حرمة املال، وال جيوز إبطال حرمة األعىل لصيانة حرمة األدنى، وكذلك احلكم 
فيا إذا كان املال لغريه وقد ترك امليت ماال فإنه ال يشق بطنه يف هذه احلالة أيضا بل 
امليت  املال لغريه ومل يرتك  إذا كان  أما  امليت إىل صاحبه،  املال مما تركه  تدفع قيمة 
ماال فإنه يشق؛ ألن حق اآلدمي مقدم عىل حق اهلل تعاىل، ومقدم عىل حق الظامل 
املتعدي، وقد زالت حرمة هذا الظامل بتعديه عىل مال غريه. هذا مذهب احلنفية يف 

املوضوعني.

وأما مذهب الشافعي فخاصته يف املسألة األوىل: أنه إذا ماتت امرأة ويف 
جوفها جنني حي شق جوفها وأخرج إن كان يرجى حياته بعد اإلخراج بأن يكون 
أنه ال  فاألصح  بعد اإلخراج  يرجى حياته  إذا كان ال  أما  له ستة أشهر فصاعدا، 
يشق بطنها. وخاصة مذهبه يف املسألة الثانية أن املشهور لألصحاب إطاق الشق 
حينئذ من غري تفصيل إذا كان املال لغريه وطلبه، وقال بعضهم: إنه يشق جوفه إذا 
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مل يضمن الورثة مثله أو قيمته، أما إذا بلع جوهرة لنفسه فلها وجهان مشهوران 
األول: أنه يشق، الثاين: أنه ال يشق.

واخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا الستخراج املال من اجلوف. 
هذه خاصة ما نقله اإلمام النووي يف رشح املهذب، وقد نقل فيه عن أيب حنيفة 
يف  احلنفية  مذهب  علمت  وقد  املال،  مسألة  يف  مطلقا  يشق  أنه  املالكي  وسحنون 
ذلك، ونقل عن أمحد وابن حبيب املالكي أنه ال يشق، والذي وجدناه يف كتب السنة 
ما جاء يف السنن الكربى للبيهقي، وسنن أيب داود، وسنن ابن ماجه عن عائشة أهنا 
قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »كرس عظم امليت ككرسه حيا«، قال السيوطي يف بيان 
فجلس  جنازة،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  مع رسول  خرجنا  جابر  »عن  نصه:  ما  احلديث  سبب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل شفري القرب وجلسنا معه فأخرج احلفار عظا ساقا أو عضدا، فذهب 
ليكرسه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تكرسها فإن كرسك إياه ميتا ككرسك إياه حيا، ولكن 
دسه يف جانب القرب«. اه�، وهبذا احلديث استدل من قال من الفقهاء بعدم جواز 
شق بطن امليت الستخراج ما فيه من مال مطلقا، والذي يقتضيه النظر الدقيق يف 
قواعد الرشيعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة يف شق البطن وترشيح 
بالسم  القتل  هتمة  من  املتهم  هذا  تربئة  أو  املتهم  ِقَبل  القتيل  حق  إثبات  من  اجلثة 
مثا، أنه جيوز الشق والترشيح، وال ينايف هذا ما جاء يف احلديث الرشيف من قوله 
»كرس عظم امليت ككرسه حيا«؛ فإن الظاهر أن معنى  -عليه الصاة والسام-: 
أو شق  يتعدى عليه بكرس عظم  للميت حرمة كحرمة احلي فا  أن  هذا احلديث 
بطن أو غري ذلك لغري مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن 
السيوطي يف بيان سبب احلديث فإنه ظاهر أن احلفار الذي هناه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن كرس 
العظم كان يريد الكرس بدون أن يكون هناك مصلحة يف ذلك وال حاجة ماسة إليه، 
وبا قلناه يتفق معنى احلديث الرشيف وقواعد الدين اإلسامي القويم، فإهنا مبنية 
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عىل رعاية املصالح الراجحة، وحتمل الرضر األخف جللب مصلحة تفويتها أشد 
من هذا الرضر، عىل أن الظاهر اآلن أنه جيوز شق بطن احلي إذا ظن أنه ال يموت 
الفقهاء مل ينصوا عىل مثل هذا بل أطلقوا  هبذا الشق وكان فيه مصلحة له، ولعل 
القول يف حتريم شق بطن احلي؛ ألن فن اجلراحة مل يكن قد تقدم يف زمنهم كا هو 

اآلن. وهبذا علم اجلواب عن السؤال، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�كو�ل��ةرا ب ا
�ح��ة �مر�ة����

��ب �م���ص�ا

املبـــــادئ
1- دفع الرضر ودرء اخلطر عن األنفس واجب، وكل ما كان وس�يلة إىل ذلك فهو 
واجب رشعا، ومنه ترك املصافحة باأليدي عند اللقاء وعقب التس�ليم من الصاة 

عند تفيش الوباء .

الســـــؤال
سأل كثري من الناس بمناسبة تفيش وباء الكولريا عن حكم الرشع يف ترك 

املصافحة باليد.

اجلواب
الباد  يف  -الكولريا-  اهليضة  وباء  تفيش  بمناسبة  الناس  من  كثري  سألني 
بأن دفع الرضر  فأجبتهم  اللقاء،  باليد عند  املصافحة  ترك  عن احلكم الرشعي يف 
إَِل  يرِۡديُكمرۡ 

َ
بِأ تُلرُۡقواْ  }َوَل  تعاىل:  لقوله  واجب؛  األنفس  عن  اخلطر  ودرء 

]البقرة: 195[. وكل ما كان وسيلة إىل ذلك فهو واجب رشعا، ومن   } لَُكةِ ٱتلَّهرۡ
ذلك ترك املصافحة باأليدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصاة، كا يفعل كثري 
بواسطتها،  الوباء  وينترش  العدوى  تنقل  وقد  ملوثة  اليد  تكون  فقد  املصلني،  من 
فمن الواجب رشعا اتقاء ذلك برتك املصافحة صيانة لألرواح وأخذا بأحد أسباب 
السامة والنجاة، ومن ذلك التبليغ فورا عمن أصيبوا هبذا املرض، فهو من أكرب 
الواجبات الرشعية، والتقصري فيه من كبائر الذنوب، واملقرص فيه مع التمكن منه 

* فتوى رقم: 585 سجل: 58 بتاريخ: 28/ 10/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أشبه باملتسبب يف قتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق، ومن ذلك التداوي واتباع ما 
يشري به األطباء؛ للوقاية والعاج، وإمهال ذلك إثم كبري.

نسأل اهلل العفو والعافية والسامة.

J
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�ا �ل��ب �ا
�ل���مو�ة �ب ل� ا ىة اأ

����ب ح��ة �ة����ب را ء �حب را �حب ح��ل�م اأ

املبـــــادئ
1- ال جيوز رشعا اإلقدام عىل عملية جراحية ما دام الراجح بل األرجح أهنا تفيض 

إىل املوت.

الســـــؤال
قال السائل: يل ولد أصيب يف عامه الرابع من عمره بمرض الرصع، عرضته 
عىل كثري من األطباء املختصني يف األعصاب وكانوا يعاجلونه بشتى طرق العالج 
من أدوية وحقن خمدرة إىل غري ذلك، إال أن حالته كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم 
يستطيع  فال  النطق واإلحساس واحلركة،  فاقد  اآلن  بعد عام، حتى أصبح  وعاما 
امليش وال الكالم وال الفهم، فهو عبارة عن جثة أو كتلة يدب فيها الروح، ويبلغ 
من العمر اآلن ثامين سنوات، ونعاين يف متريضه صنوف العذاب، فيحتاج ملن يطعمه 
لعلمي  للشعوذة  أن أجلأ  أشأ  مل  بنظافته كأنه طفل يف عامه األول.  وحيمله ويعتني 
ويقيني أهنا خرافات ال فائدة منها، وأخريا أشار عيّل بعض األطباء بإجراء جراحة 
آالف،  عرشة  إىل  واحد  بنسبة  إال  منها  يرجى  ال  خطرية  أهنا  وأفهموين  املخ  يف  له 
أعني أنه سينتهي أمره بعد العملية، وعللوا نظريتهم بأنه أوال ربام تنجح العملية، 
ويستفيد منها. ثانيا إذا قدر له املوت وهو حمتمل فسيسرتيح هو كام سنسرتيح نحن 
من هذا الشقاء، وملا كنت أخشى إن أقدمت عىل إجراء هذه العملية أن يكون فيها 
ما يغضب اهلل؛ ألنني أعتقد بأنني أسعى إىل قتله هبذه العملية، فقد رأيت أن أجلأ إىل 

فضيلتكم لتفتوين إن كان يف إجراء العملية يف هذه احلالة حمرم وأحتمل وزرا أم ال.

* فتوى رقم: 326 سجل: 61 بتاريخ: 29/ 9/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف .
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اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أنه ال جيوز اإلقدام عىل هذه العملية اجلراحية 
ما دام الراجح -بل األرجح- إفضاءها إىل املوت، وسيجعل اهلل بعد عرس يرسا. 

واهلل تعاىل أعلم.

J



- 29 -

�
�ل���مو�ة �مث��ث ا ةح ��ب

ر� ح��ل�م �ة���ث

املبـــــادئ
1- للمي�ت حرم�ة كحرمة احلي، فا ُيتعدى عليه بكرس عظم أو ش�ق أو غري ذلك 

لغري مصلحة راجحة أو حاجة ماسة.
2- قواع�د الدي�ن اإلس�امي القوي�م مبنية عىل رعاي�ة املصال�ح الراجحة وحتمل 

الرضر األخف جللب مصلحة تفويتها أشد من هذا الرضر.
3- الشارع إذا أوجب شيئا يتضمن ذلك إجياب ما يتوقف عليه ذلك اليشء.

الســـــؤال
طلب السيد األستاذ وكيل وزارة العدل الدائم بشأن ترشيح جثث املتوفني 

ممن ال أهل هلم بكلية الطب.

اجلواب
إذا  أنه  الرشيعة اإلسامية وروحها  قواعد  الدقيق يف  النظر  يقتضيه  الذي 
كانت هناك مصلحة راجحة يف ترشيح اجلثة جاز ترشحيها، وال يتناىف هذا مع ما 
جاء يف احلديث الرشيف من قوله عليه الصاة والسام: »كرس عظم امليت ككرسه 
ُيتعدى  فا  احلي،  كحرمة  حرمة  للميت  أن  احلديث  معنى  أن  الظاهر  فإن  حيا«. 
عليه بكرس عظم أو شق أو غري ذلك لغري مصلحة راجحة أو حاجة ماسة. ونظرا 
ألن الترشيح من احلاجات التي متس إليها املصلحة العامة للناس إحياء لنفوسهم 
وعاجا ألمراضهم وملعرفة أسباب احلوادث التي تقع عليهم فإننا نقول بجوازه 
يتوقف عىل احلصول عىل بعض جثث  الترشيح  املصلحة. ونظرا ألن  رعاية هلذه 

* فتوى رقم: 454 سجل: 74 بتاريخ: 13/ 10/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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املتوفني ومنهم من ال أهل هلم فإننا نقول بجواز احلصول عىل ما تقيض إليه احلاجة 
من تلك اجلثث، يؤيد ذلك أن من القواعد األصولية أن الشارع إذا أوجب شيئا 
يتضمن ذلك إجياب ما يتوقف عليه ذلك اليشء. والرضر الذي يلحق بالعامة إذا 
باملتوىف الذي  مل حيصل األطباء عىل اجلثث لترشحيها أشد من الرضر الذي يلحق 
رعاية  عىل  مبنية  القويم  اإلسامي  الدين  وقواعد  لترشحيها.  جثته  عىل  ُيستوىل 
هذا  من  أشد  تفويتها  مصلحة  جللب  األخف  الرضر  وحتمل  الراجحة  املصالح 
الرضر. ومن هذا يعلم اجلواب عىل السؤال وأنه جيوز رشعا احلصول عىل جثث 
بعض املتوفني ممن ال أهل هلم لإلفادة العلمية من ترشحيهم مراعاة للمصلحة العامة، 
عىل أن يقترص ذلك عىل ما تقيض به الرضورة القصوى مع املحافظة عىل اجلثة بعد 

ترشحيها بحيث جتمع أجزاؤها وتدفن يف املقابر كا تدفن اجلثث قبل الترشيح.
J



- 31 -

�ل��ط��ب �ة ا �مث��ث �ب��ك�����ة�ا �ل�حب ةح ا
ر� �ة���ث

املبـــــادئ
1- إذا كانت هناك مصلحة راجحة يف ترشيح اجلثة جاز ترشحيها.

2- للمي�ت حرمة كحرم�ة احلي، فا ُيعتدى عليه بكرس عظم أو ش�ق بطن أو غري 
ذلك لغري مصلحة راجحة أو حاجة ماسة.

3- قواع�د الدي�ن اإلس�امي القويم مبنية ع�ىل رعاية املصال�ح الراجحة، وحتمل 
الرضر األخف جللب مصلحة تفويتها يرتتب عليه رضر أشد.

الســـــؤال
الرشعي  احلكم  بيان  طلب   1957 سنة   977 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 

لترشيح اجلثث بكليات الطب.
اجلواب

إن الذي يقتضيه النظر الدقيق يف قواعد الرشيعة اإلسامية وروحها أنه إذا 
كانت هناك مصلحة راجحة يف ترشيح اجلثة جاز ترشحيها، وال يتناىف هذا مع ما 
جاء يف احلديث الرشيف من قوله عليه الصاة والسام: »كرس عظم امليت ككرسه 
حيا« فإن الظاهر أن معنى احلديث أن للميت حرمة كحرمة احلي، فا ُيعتدى عليه 
بكرس عظم أو شق بطن أو غري ذلك لغري مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ونظرا 
ألن الترشيح من احلاجات التي متس إليها املصلحة العامة للناس إحياء لنفوسهم 
وعاجا ألمراضهم وملعرفة أسباب احلوادث التي تقع عليهم، فإننا نقول بجوازه 
رعاية هلذه املصلحة؛ ألن قواعد الدين اإلسامي القويم مبنية عىل رعاية املصالح 
الراجحة، وحتمل الرضر األخف جللب مصلحة تفويتها يرتتب عليه رضر أشد من 

هذا الرضر األخف الناتج عن ترشيح اجلثث. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 62 سجل: 83 بتاريخ: 27/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل��مب��س�ل �ة�د ا �ح�د
�ة

املبـــــادئ
1- من�ع النس�ل أو حتديده يتناىف مع مقاصد الن�كاح، وال يباح رشعا إال للرضورة 

وعند وجود عذر يقتضيه، كاخلوف عىل حياة األم إن هي محلت.
2- خ�وف الفق�ر وكث�رة األوالد وتزايد الس�كان ليس�ت من األع�ذار املبيحة ملنع 

النسل أو حتديده.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من رئيس مجعية النهضة اإلسالمية لألمر باملعروف 
فيه  يطلب  والذي  لسنة 1958  برقم 1406  املقيد  بميت غمر  املنكر  والنهي عن 
الفقر بصفة عامة، أو  النسل خشية  اإلفادة عن حكم الرشيعة اإلسالمية يف حتديد 

لتزايد السكان وقلة املوارد الغذائية.

اجلواب

النوع اإلنساين  النسل وبقاء  إن من أهم مقاصد الرشيعة اإلسامية إجياد 
احلرام،  الوقوع يف  الزوجني من  للتناسل وحتصني  الزواج  وحفظه، ولذلك رشع 
وحث الرسول صلوات اهلل وسامه عليه عىل اختيار الزوجات املنجبات لألوالد، 
التبتل  عن  وينهى  بالباءة  يأمر  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  أنس  عن  أمحد  اإلمام  روى  فقد 
هنيا شديدا، ويقول: »تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة«، 
وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار قال: »جاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال، وإهنا ال تلد فأتزوجها؟ قال: ال، ثم أتاه الثانية، 

* فتوى رقم: 20 سجل: 88 بتاريخ: 14/ 6/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الولود فإين مكاثر بكم«، كا رشع ما  الثالثة، فقال: تزوجوا الودود  أتاه  فنهاه، ثم 
حيفظ النسل من حتريم الزنا واإلجهاض.

ال  وهلذا  النكاح،  مقاصد  تنايف  التي  األعال  من  حتديده  أو  النسل  ومنع 
تبيحه الرشيعة إال عند الرضورة وعند وجود عذر يقتضيه كاخلوف عىل حياة األم 
ونحوه، وليس من األعذار خوف الفقر وكثرة األوالد أو تزايد السكان؛ ألن اهلل 
}َوِف  الكريم:  بالرزق لكل كائن حي حيث قال يف كتابه  سبحانه وتعاىل تكفل 
ۡرِض إِنَُّهۥ َلَّقٞ ّمِثرَۡل َمآ 

َ َمآءِ َوٱلرۡ َمآءِ رِزرۡقُُكمرۡ َوَما تُوَعُدوَن ٢٢ فََوَرّبِ ٱلسَّ ٱلسَّ
َدٓابَّةٖ  ِمن  }َوَما  وتعاىل:  وقال سبحانه  ]الذاريات: 22، 23[،  تَنِطُقوَن{  نَُّكمرۡ 

َ
أ

ِف كَِتٰٖب   ٞ ُكّ َتورَۡدَعَهاۚ  َوُمسرۡ َتَقرََّها  ُمسرۡ لَُم  َوَيعرۡ رِزرُۡقَها   ِ َعَ ٱللَّ إِلَّ  ۡرِض 
َ ٱلرۡ ِف 

زُُقُهمرۡ  رُۡن نَررۡ َلٰٖقۖ نَّ َيَة إِمرۡ َلَٰدُكمرۡ َخشرۡ ورۡ
َ
أ ُتلُٓواْ  بنِٖي{ ]هود: 6[، وقال: }َوَل َتقرۡ مُّ

{ ]اإلرساء: 31[، ومن علم أن مال اهلل غاد ورائح، وأن مع العرس يرسا،  ِإَويَّاُكمرۡ
مل  الغنى-  وافر  غنيا  يصبح  قد  املعدم  والفقري  معدما،  فقريا  يصبح  قد  الغني  وأن 

يشك أن الغنى والفقر من العوارض التي تتبدل.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال، وأن حتديد النسل خوف الفقر غري جائز، 
ويف احلديث: »استكثروا من أوالدكم فإنكم ال تدرون بمن ترزقون«، وهذا ال ينايف 
أن هناك رضورات خاصة باملرأة جتيز منع احلمل كا ذكرنا، ولكل حالة حكمها 

اخلاص. واهلل أعلم.

J
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ء ����ة�ا
أ
ل� ال� � اأ

�ل���مو�ة ء ا �ا �ع���صب
أ
�ب����ة�ل ا

املبـــــادئ
1 - إخ�راج عني امليت كإخراج عني احلي يعت�رب اعتداء، وهو غري جائز رشعا، إال 
إذا دع�ت إلي�ه رضورة، وب�رشط أن تك�ون املصلح�ة فيها أعظم م�ن الرضر الذي 

يصيب امليت.
2 - أخ�ذ ع�ني امليت لرتقيع قرنية عني املكفوف احلي في�ه مصلحة ترجح مصلحة 

املحافظة عىل امليت، فيجوز ذلك رشعا.
3 - التعدي املنهي عنه إنا يكون إذا كان لغري مصلحة راجحة أو لغري حاجة ماسة.
4 - عن�د اس�تصدار قانون لنقل عيون املوتى لألحياء جي�ب النص فيه عىل اإلباحة 
يف حالة الرضورة، أو احلاجة املاس�ة لذلك فقط، وبرشط أال يتعدى ذلك األموات 
الذين ال أهل هلم، أما من له أهل فيكون ذلك مرشوطا بإذهنم فإن أذنوا بذلك جاز 

وإال فا.

الســـــؤال
بيان  به  املطلوب  واألمل  النور  مجعية  من  إلينا  الوارد  الطلب  عىل  اطلعنا 
حكم الرشيعة اإلسالمية يف االستيالء عىل عيون املوتى عقب وفاهتم وحفظها يف 
بنك يسمى »بنك العيون« أسوة بحفظ الدم من األحياء يف بنك الدم. هل هو حرام 
أم حالل؟ وذلك الستخدام هذه العيون يف ترقيع القرنية ملن حترقت قرنياهتم حديثا 
الدين  إذا كان  أسوة بام يفعله األطباء اآلن ليعيدوا البرص إىل املكفوفني، وبيان ما 
تطبيب  يف  الستعامهلا  املوتى  عيون  عىل  باالستيالء  يقيض  قانون  صدور  من  يمنع 

عيون األحياء.

* فتوى رقم: 212 سجل: 88 بتاريخ: 14/ 4/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إننا بحثنا هذا املوضوع ووجدنا أن اإلنسان احلر بعد موته جتب املحافظة 
عليه ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله، فقد ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن كرس عظم 
فا  للميت حرمة كحرمته حيا،  أن  احلديث  هذا  امليت ألنه ككرسه حيا، ومعنى 
ُيتعدى عليه بكرس أو شق أو غري ذلك، وإخراج عني امليت كإخراج عني احلي يعترب 
اعتداء عليه غري جائز رشعا إال إذا دعت إليه رضورة تكون املصلحة فيها أعظم 
من الرضر الذي يصيب امليت؛ وذلك ألن قواعد الدين اإلسامي مبنية عىل رعاية 
املصالح الراجحة، وحتمل الرضر األخف جللب مصلحة يكون تفويتها أشد من 
هذا الرضر، فإذا كان أخذ عني امليت لرتقيع قرنية عني املكفوف احلي حيقق مصلحة 
ترجح مصلحة املحافظة عىل امليت جاز ذلك رشعا؛ ألن الرضر الذي يلحق باحلي 
املضطر هلذا العاج أشد من الرضر الذي يلحق امليت الذي تؤخذ عينه بعد وفاته، 
النهي  ابتذال للميت وال اعتداء عىل حرمته املنهي عنه رشعا؛ ألن  وليس يف هذا 
أو لغري حاجة ماسة، وقد ذهبنا  التعدي لغري مصلحة راجحة  إذا كان  إنا يكون 
إىل جواز ذلك يف ترشيح جثث املوتى ممن ال أهل هلم قبل دفنهم يف مقابر الصدقة؛ 
أو  للناس إحياء لنفوسهم، أو عاجا ألمراضهم،  لتحقيق مصلحة عامة راجحة 
ملعرفة أسباب احلوادث اجلنائية التي تقع عليهم مستندين يف ذلك إىل ما سبق أن 
أوضحناه، وإىل أن القواعد األصولية تقيض بإجياب ما يتوقف عليه أداء الواجب، 
اليشء، وعىل  يتوقف عليه ذلك  ما  إجياب  الشارع شيئا تضمن ذلك  أوجب  فإذا 
ذلك وتطبيقا ملا ذهبنا إليه يف اإلفتاء بجواز ترشيح اجلثث للموتى الذين ال أهل 
نعمة  الذي حرم  للحي  لتحقيق مصلحة  امليت  االستياء عىل عني  إن  نقول:  هلم 
البرص عقب وفاته وحفظها يف بنك يسمى بنك العيون الستعاهلا يف ترقيع قرنية 
املكفوفني األحياء الذين حرموا نعمة النظر ليس فيه اعتداء عىل حرمة امليت، وهو 
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نرى  بقدرها  تقدر  رشعا  الرضورة  وألن  إليه،  دعت  الرضورة  ألن  رشعا؛  جائز 
قرصها يف هذا االستفتاء عىل أخذ عني امليت الذي ال أهل له قبل دفنه الستخدامها 
يف الغرض املنوه عنه سابقا، وبذلك حيقق مصلحة لألحياء املكفوفني أعظم بكثري 
أو  لكرامته  امتهان  فيه  وليس  عينه،  أخذت  الذي  امليت  يصيب  الذي  الرضر  من 

ابتذال له.

فإننا نرى االحتياط  املوتى  باالستياء عىل عيون  قانون يقيض  أما صدور 
فيه بحيث يقترص فيه عىل احلاجة املاسة فقط، وأن ال يتعدى األموات الذين ليس 
هلم أهل، وأما األموات الذين هلم أهل فإن أمر االستياء عىل عيون موتاهم يكون 

بيدهم وبإذهنم وحدهم، فإن أذنوا جاز ذلك، وإال فا جيوز بدون إذهنم.

وهبذا علم اجلواب عن هذا االستفتاء. واهلل أعلم.

J
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�ع�ة �ل����م��ب�ا ��ة���ح ا
�ل��ة���ل��ة ا

املبـــــادئ
1- التلقيح الصناعي إذا كان بمني الزوج وحده بيقني فهو جائز رشًعا، أما إذا كان 

بمني غري الزوج أو خمتلًطا مع منيه، فغري جائز رشعا، وحكمه حكم الزنا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 453 سنة 1969 املتضمن أن زوجة مىض 
عىل زواجها مع زوجها أكثر من مخس عرشة سنة دون أن تنجب منه رغم حماوالت 
العالج والعمليات املتكررة، ولرغبة هذه الزوجة يف اإلنجاب فإهنا تلح عىل زوجها 
يف املوافقة عىل عملية تلقيح صناعي بطريق احلقن بمنيِّه، غري أن زوجها يتحرج من 

هذا العمل غري الطبيعي. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
التلقيح الصناعي بمعنى إدخال املني يف فرج املرأة عن غري طريق اجلاع إما 
أن يكون هذا املني مني الزوج وحده بيقني، وإما أن يكون مني غري الزوج أو خمتلًطا 
مع مني الزوج، ففي احلالة األوىل -وهي كون املني من الزوج وحده ويلقح بطريق 
إذا أمنى خارج فرجها  الرجل  املرأة مني  احلقن- فهو جائز رشًعا، كا لو أدخلت 
بيدها، أما إذا كان املني من غري الزوج أو َخَلَط ُمبارُش عمليَِّة التلقيِح منيَّ الزوِج بمنيٍّ 
آخر فهذا غري جائز رشعا، وحكمه حكم الزنا، وعىل ذلك فيجب عىل من يريد تلقيح 
زوجته بمنيه أن يرشف عىل عملية التلقيح، بمعنى أن يأخذ املختص املني منه ويلقح 

به زوجته أمامه يف نفس الوقت. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.
1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /8 * فتوى رقم: 420 سجل: 103 بتاريخ: 12/ 

هريدي.
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ء ����ة�ا
أ
ة ال�

�ل���م�مة��ة �ل�ع�لا�ب �حرو� ��ل�د ا ل حب ��س�����ة�ع���م�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- للميت حرمة كحرمته حيا، فا ُيتعدى عليه بكرس أو شق أو غري ذلك.

2- قواع�د الدي�ن اإلس�امي مبنية عىل رعاي�ة املصالح الراجح�ة، وحتمل الرضر 
األخف جللب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الرضر.

3- أخذ الطبقات الس�طحية من جلد املتوفني بعد وفاهتم لعاج احلروق اجلس�يمة 
والعميق�ة بالنس�بة لألحياء، إن حق�ق مصلحة ترجح مصلح�ة املحافظة عىل امليت 
ج�از ذل�ك رشعا، وجيب قرص ذلك عىل املوتى الذين ال أه�ل هلم، أما من هلم أهل 

فا بد من اإلذن.
4- حيتاط عند إصدار قانون بذلك، بحيث يقترص فيه عىل احلاجة املاسة فقط، وأال 

يتعدى األموات الذين ليس هلم أهل.

الســـــؤال
 - القانوين  املستشار   - الوزير  مكتب   - املركزية  الصحة  وزارة  طلبت 
بكتاهبا رقم 216 املؤرخ 18/ 10/ 1972 بيان رأي الدين يف االستعانة بالطبقات 
احلروق  لعالج  الوفاة  بعد  ساعة  عرشة  ثامن  ظرف  يف  املتوفني  جلد  من  السطحية 
اجلسيمة والعميقة بالنسبة لألحياء حتى يتسنى للسيد الدكتور مدير معهد احلروق 

بوزارة الصحة يف حالة جوازه رشعا استصدار قانون بذلك.

* فتوى رقم: 173 سجل: 105 بتاريخ: 3/ 2/ 1973 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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اجلواب
نجيب بأنه بعد بحث هذا املوضوع من جوانبه مجيعها وجدنا أن هناك قاعدة 
القاعدة  حيرص عليها الدين كل احلرص، وحيوطها بسياج متني من رعايته، هذه 
هي أن للميت حرمة جتب املحافظة عليها، وجيب أن يكرم امليت وأال يبتذل؛ ألنه 
قد ورد عن الرسول -صلوات اهلل وسامه عليه- النهي عن كرس عظم امليت؛ ألنه 
ُيتعدى عليه  للميت حرمة كحرمته حيا فا  أن  لنا  يتضح  ككرسه حيا، ومن هذا 
بكرس أو شق أو غري ذلك، وعىل هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد 
إليه رضورة  إذا دعت  إال  اعتداء عليهم غري جائز رشعا  فيه  وفاهتم  بعد  املتوفني 
قواعد  ألن  وذلك  امليت؛  يصيب  الذي  الرضر  من  أعظم  فيها  املصلحة  تكون 
الدين اإلسامي مبنية عىل رعاية املصالح الراجحة وحتمل الرضر األخف جللب 
مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الرضر، فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من 
جلد املتوفني بعد وفاهتم لعاج احلروق اجلسيمة والعميقة بالنسبة لألحياء حيقق 
الذي  الرضر  ألن  رشعا؛  ذلك  جاز  امليت  عىل  املحافظة  مصلحة  ترجح  مصلحة 
الذي تؤخذ  امليت  يلحق  الذي  العاج أشد من الرضر  املضطر هلذا  باحلي  يلحق 
الطبقات السطحية من جلده، وليس يف هذا ابتذال للميت وال اعتداء عىل حرمته 
املنهي عنه رشعا؛ ألن النهي إنا يكون إذا كان التعدي لغري مصلحة راجحة أو غري 
املتوفني  السطحية من جلد  الطبقات  إن أخذ  نقول:  لذلك  حاجة ماسة، وتطبيقا 
إليه  إذا دعت  بعد وفاهتم لعاج احلروق اجلسيمة والعميقة لألحياء جائز رشعا 
عىل  املحافظة  مصلحة  ترجح  مصلحة  حيقق  وكان  ذكرنا،  ما  نحو  عىل  الرضورة 
امليت، ونرى قرص هذا اجلواز عىل املوتى الذين ال أهل هلم وليس يف هذا اعتداء 
عىل حرمة امليت؛ ألن الرضورة دعت إليه والرضورات تبيح املحظورات، وألن 
الرضورة رشعا تقدر بقدرها، فقد رأينا لذلك قرص اجلواز عىل املوتى الذين ال أهل 
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هلم، وهبذا تتحقق مصلحة لألحياء الذين أصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم 
بكثري من الرضر الذي يصيب امليت الذي تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه 

امتهان لكرامته أو ابتذال له.

أما صدور قانون بذلك فإننا نرى االحتياط فيه بحيث يقترص فيه عىل احلاجة 
املاسة فقط، وأال يتعدى األموات الذين ليس هلم أهل، أما األموات الذين هلم أهل 
فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذهنم وحدهم، فإن 
أذنوا جاز ذلك وإال فا جيوز بدون إذهنم، وهبذا يعلم اجلواب عا جاء باالستفتاء. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر �حب
آ
ل� ا  اأ

�ب �ب��س�ا ء �م��ب اأ �ا �ع���صب
أ
�ب����ة�ل ال�

املبـــــادئ
1- اإليصاء ببعض أجزاء اجلسم ال يدخل يف نطاق الوصية بمعناها الرشعي.

2- إرادة اإلنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهاك نفسه.
3- جيوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متربع لوضعه يف جسم إنسان.

4- يك�ون قط�ع العضو أو جزئه من امليت إذا أوىص بذل�ك قبل وفاته، أو بموافقة 
عصبته، وهذا إذا كانت شخصيته وأرسته معروفة، وإال فبإذن النيابة العامة.

5- يمتنع تعذيب املريض املحترض باس�تعال أي أدوات أو أدوية متى بان للطبيب 
أن هذا كله ال جدوى منه.

6- عن�د تزاح�م امل�رىض ع�ىل رضورة نقل عض�و أو دم إليهم بين�ا املوجود عضو 
واح�د أو كمية دم ال تكفي إال لواحد منهم يك�ون للطبيب إيثار بعضهم بذلك إذا 

غلب عىل ظنه انتفاع ذلك املريض به، وإال جترى القرعة بينهم يف ذلك.

الســـــؤال
فتوى يف نقل األعضاء من إنسان آلخر، موجز لعنارص الفتوى:

إذا أوىص بذلك أو  امليت  الوصية بقطع عضو أو جزئه من  1- هل جتوز 
بموافقة عصبته؟

2- هل ينطبق عىل هذه الوصية املعنى الرشعي أو القانوين أو اللغوي؟

* فتوى رقم: 274 سجل: 113 بتاريخ: 5/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.



- 42 -

3- هل جيوز تربع إنسان حي بعضو من أعضاء جسده لشخص آخر مهدد 
باملوت أو التربع ببعض دمه؟ وما معيار ذلك؟ وهل جيوز اقتضاء مقابل مادي يف 

نظري العضو أو الدم املتربع به؟

من  ترخيص  أو  منه  وصية  دون  ميت  من  عضو  نقل  يمكن  هل   -4
ورثته؟وَمن أصحاب احلق يف هذا الرتخيص رشعا؟

5- ما هو التعريف الفقهي للموت؟ ومتى يعترب اإلنسان ميتا؟

6- شق بطن من ماتت حامال وجنينها حي، وما إذا مات اجلنني يف بطن 
أمه، شق بطن امليت الستخراج ما يكون قد ابتلعه من مال قبل وفاته وآراء الفقهاء 

يف ذلك، والرأي املختار يف الفتوى.

يف  املرضية  حالتهم  تساوت  املرىض  من  عدد  بني  املفاضلة  حكم  ما   -7
الدواء  الدم أو  وجوب نقل عضو أو نقل دم مع عدم وجود أعضاء أو كمية من 

كافية إلنقاذ اجلميع؟

8- ما حكم اإلسالم يف استعامل األجهزة الطبية التي تساعد عىل التنفس 
والنبض مع التأكد من موت اجلهاز العصبي؟

انترش  قد  أنه:  املتضمن   1979  /1149 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
يف بالد الغرب التربع أو اإليصاء ببعض أجزاء اجلسم بعد الوفاة خدمة للمرىض 
املحتاجني إليها كالكىل والقرنية وغريمها، ويطالب بعض األطباء يف مرص بنقل هذا 
التقليد النافع، وإن للسائل رغبة يف مساعدهتم لالعتبارات اإلنسانية، إال أنه خيشى 

أن يكون يف ذلك خمالفة لتعاليم الدين أو امتهان للجسم البرشي.

كام اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 177 لسنة 1979 الذي جاء به: إن لدى 
السائل رغبة يف كتابة وصية نصها: »أتربع بجسدي بعد الوفاة ملرشحة كلية طب 
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جامعة األزهر لالستفادة من األعضاء السليمة إذا لزم األمر لزراعتها للمحتاجني 
إليها من املسلمني أو لالستفادة هبا بقسم الترشيح للدراسة العملية لطالب الكلية«. 
وطلب السائل األول بيان ما إذا كان يوجد من النصوص الرشعية والفقهية ما يؤيد 
اجتاهه، وطلب السائل اآلخر بيان ما إذا كانت وصيته عىل هذا الوجه مقبولة من 
هذه  يبيح  وضعي  قانون  هناك  فهل  رشعا،  مقبولة  تكن  مل  وإذا  الرشعية،  الناحية 

الوصية؟

اجلواب
ما  إىل  مضاف  متليك  اإلسامية  الرشيعة  فقهاء  اصطاح  يف  الوصية  إن 
بعد املوت، وهبذا املعنى تكون الوصية رشعا جارية يف األموال واملنافع والديون، 
وقد عرفها قانون الوصية بأهنا: ترصف يف الرتكة مضاف ملا بعد املوت، وهبذا فإن 
اإليصاء ببعض أجزاء اجلسم كا جاء بالسؤال ال يدخل يف نطاق الوصية بمعناها 
املعنى  يف  يدخل  ولكنه  تركة،  ليس  اإلنسان  جسم  ألن  الرشعي؛  االصطاحي 
اللغوي للفظ الوصية؛ إذ هذا اللفظ يطلق بمعنى العهد إىل الغري يف القيام بفعل 
اليشء حال حياة املويص أو بعد وفاته، كا أن التربع بجزء من اجلسم حال احلياة، 
هل جيوز رشعا باعتبار أن اإلنسان صاحب الترصف يف ذاته، أو غري جائز باعتبار أن 
هذه اإلرادة ليست مطلقة بدليل النهي رشعا عن قتل اإلنسان نفسه؟ والذي أختاره 
بالنطاق  مقيدة  إرادة  كانت  وإن  يتعلق بشخصه  فيا  إرادة  إنسان صاحب  أن كل 
ْۚ إِنَّ  ِسُنٓوا حرۡ

َ
لَُكةِ َوأ يرِۡديُكمرۡ إَِل ٱتلَّهرۡ

َ
بِأ املستفاد من قول اهلل تعاىل: }َوَل تُلرُۡقواْ 

 ۚ نُفَسُكمرۡ
َ
ُتلُٓواْ أ ِسننَِي{ ]البقرة: 195[، وقوله سبحانه: }َوَل َتقرۡ رُۡمحرۡ َ ُيِبُّ ٱل ٱللَّ

َ َكَن بُِكمرۡ رَِحيٗما{ ]النساء: 29[، يدل ]عىل[ ذلك ما ساقه الفقهاء من  إِنَّ ٱللَّ
أوجبه اإلسام يف  للقتل، وما  بذلك  بالنفس وتعريضها  نصوص يف شأن اجلهاد 
شأن إنقاذ الغرقى واحلرقى واهلدمى، وما قد يرتتب عىل ذلك من هاك املجاهد 
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اإلمام  أو غري مسلم -كا هو مذهب  ذو خربة  فإذا جزم طبيب مسلم  املنقذ،  أو 
مالك- بأن شق أي جزء من جسم اإلنسان احلي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه 
لنقله إىل جسم إنسان آخر لعاجه إذا جزم أن هذا ال يرض باملأخوذ منه أصا؛ إذ 
الرضر ال يزال بالرضر ويفيد املنقول إليه، جاز هذا رشعا برشط أال يكون اجلزء 
باطل رشعا،  بعضه  أو  احلر  اإلنسان  بيع  بمقابل؛ ألن  أو  البيع  املنقول عىل سبيل 
وبعد هذا فإن السؤال املطروح هل جيوز رشعا لإلنسان التربع أو اإليصاء ببعض 
أجزاء جسمه بعد الوفاة خدمة للمرىض املحتاجني كالكىل والقرنية وغريمها أو ال 
يباح ذلك؟ ال جدال يف أن اهلل سبحانه كرم اإلنسان وفضله عىل كثري من خلقه، 
والتعدي عىل حرماته حيا وميتا، وكان من مقاصد  ذاته ونفسه  ابتذال  وهنى عن 
الترشيع اإلسامي حفظ النفس كا تدل عىل ذلك اآليتان الكريمتان آنفا، ويدل 
عىل تكريم اإلسام للموتى من بني اإلنسان ما رشع من التكفني والدفن وحتريم 
نبش القبور إال لرضورة، كا يدل عىل هذا هني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن كرس عظم امليت 
بقوله: »كرس عظم امليت ككرسه حيا«، إذا كان اإلسام قد كرم اإلنسان حيا وميتا، 
فهل جيوز شق جسده بعد الوفاة؟ ومتى؟ حني نرجع إىل كتب الفقه اإلسامي التي 
ماتت حاما  بطن من  اجلنائز عن شق  باب  قد حتدثوا يف  الفقهاء  أن  نرى  بأيدينا 
امليت الستخراج  أمه، وعن شق بطن  إذا مات اجلنني يف بطن  وجنينها حي، وما 
ما يكون قد ابتلعه من مال قبل وفاته، ويف هذا يقول فقهاء املذهب احلنفي: حامل 
ولو  ولدها،  األيرس وخيرج  اجلانب  بطنها من  ماتت وولدها حي يضطرب، شق 
بالعكس بأن مات الولد يف بطن أمه وهي حية، قطع وأخرج؛ وذلك ألنه متى بانت 
عامة غالبة عىل حياة اجلنني يف بطن األم املتوفاة كان يف شق بطنها وإخراجه صيانة 
حلرمة احلي وحياته، وهذا أوىل من صيانة حرمة امليت، وألن الولد إذا مات يف بطن 
أمه احلية وخيف عىل حياهتا من بقائه ميتا يف بطنها ومل يمكن إخراجه دون تقطيع 
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كان للقابلة إدخال يدها بآلة تقطعه هبا وخترجه؛ حفظا حلياة األم، ويف شأن شق 
البطن إلخراج ما ابتلعه امليت من مال قالوا: إنه إذا ابتلع اإلنسان ماال مملوكا له ثم 
مات فا يشق بطنه الستخراجه؛ ألن حرمة اآلدمي وتكريمه أعىل من حرمة املال 
ابتلعه لغريه  فا تبطل احلرمة األعىل للوصول إىل األدنى، أما إذا كان املال الذي 
فإن كان يف تركته ما يفي بقيمته، أو وقع يف جوفه بدون فعله فا يشق بطنه؛ ألن 
يف تركته وفاء به، وألنه إذا وقع يف جوفه بغري فعله ال يكون متعديا، أما إذا ابتلعه 
هذه  يف  مقدم  املال  صاحب  اآلدمي  حق  ألن  الستخراجه؛  بطنه  يشق  فإنه  قصدا 
بابتاع مال غريه،  احلال عىل حق اهلل تعاىل سيا وهذا اإلنسان صار متعديا ظاملا 
فزالت حرمته هبذا التعدي، ويف فقه الشافعية أنه إن ماتت امرأة ويف جوفها جنني 
حي شق بطنها؛ ألنه استبقاء حي بإتاف جزء من امليت فأشبه إذا اضطر إىل أكل 
جزء من امليت، وهذا إذا رجي حياة اجلنني بعد إخراجه، أما إذا مل ترجح حياته: 

ففي قول ال تشق بطنها وال تدفن حتى يموت، ويف قول تشق وخيرج.

هبا  وطالب  لغريه  جوهرة  امليت  بلع  وإن  قالوا:  املال  امليت  ابتاع  وعن 
صاحبها ُشقَّ جوفه وُردَّت اجلوهرة، وإن كانت اجلوهرة له ففيه وجهان:

أحدمها: يشق؛ ألهنا صارت للورثة فهي كجوهرة األجنبي.

والثاين: ال جيب؛ ألنه استهلكها يف حياته فلم يتعلق هبا حق الورثة.

ويف فقه املالكية أنه يشق بطن امليت؛ الستخراج املال الذي ابتلعه حيا سواء 
كان املال هلل أو لغريه، وال يشق إلخراج جنني وإن كانت حياته مرجوة.

يشق  فا  يتحرك  ولد  بطنها  ويف  ماتت  إذا  املرأة  إن  احلنابلة:  فقه  ويقول 
بطنها، وخيرجه القوابل من املحل املعتاد، وإن كان امليت قد بلع ماال حال حياته 
فإن كان مملوكا له مل يشق؛ ألنه استهلكه يف حياته إذا كان يسريا، وإن كثرت قيمته 
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شق بطنه واستخرج املال؛ حفظا له من الضياع ولنفع الورثة الذين تعلق به حقهم 
بمرضه، وإن كان املال لغريه وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله؛ ألن صاحبه أذن 

يف إتافه، وإن بلعه غصبا ففيه وجهان:

م من تركته. أحدمها: ال يشق بطنه، وُيقوَّ

والثاين: يشق إن كان كثريا؛ ألن فيه دفع الرضر عن املالك بَِردِّ ماله إليه، 
وعن امليت بإبراء ذمته، وعن الورثة بحفظ الرتكة هلم. ويف فقه الزيدية أن املرأة إذا 
}َوَمنرۡ  لقوله عز وجل:  الولد؛  بطنها واستخرج  بطنها ولد حي شق  ماتت ويف 
َيا ٱنلَّاَس َجِيٗعا{ ]املائدة: 32[، وذلك برشائط أن يكون الولد  حرۡ

َ
َمآ أ نَّ

َ
َياَها فََكأ حرۡ

َ
أ

بإخراجه، وأن  الشاق بصريا  إذا أخرج حيا، وأن يكون  بلغ وقتا ومدة يعيش  قد 
النضري  الروض  إذا خرج حيا، ويروي صاحب  به  يكفله ويقوم  يكون هناك من 
أيب حنيفة فجاءه رجان عىل محارين فسلا  قال: »كنت عند  زياد  بن  عن احلسن 
عليه ثم مضيا فقال يل أبو حنيفة: أتدري من هذا -يعني أحدمها- فقلت: ال، فقال: 
هذا ماتت أمه وهي حامل به فجاءوا فسألوين عن امرأة ماتت ويف بطنها ولد حي 

فقلت: احلقوا الساعة فشقوا بطنها وأخرجوا الولد، قال: فهذا هو«.

وينص فقه الشيعة اإلمامية عىل أنه: إذا مات ولد احلامل قطع وأخرج، ولو 
ماتت هي دونه يشق جوفها من اجلانب األيرس وأخرج، ويف رواية خياط بطنها.

وخاصة ما تقدم:

سواء  امليت  بطن  شق  جييز  والشافعي  حنيفة  أيب  اإلمامني  مذهبي  فقه  أن 
الستخراج جنني حي، أو الستخراج مال، وأن فقه مذهبي مالك وأمحد بن حنبل: 

الشق يف املال دون اجلنني.
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والذي أختاره يف هذا املوضع هو ما ذهب إليه فقهاء احلنفية والشافعية من 
جواز شق بطن امليت ملصلحة راجحة سواء كانت الستخراج جنني حي أو مال 
للميت أو لغريه إذا كان ذا قيمة معتد هبا عرفا ينتفع هبا الورثة أو تقىض به ديونه، 
وأما احلديث الرشيف الذي رواه البيهقي يف السنن الكربى كا روي يف سنن أيب 
امليت  »كرس عظم  Ö أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ابن ماجه عن عائشة  داود وسنن 
ككرسه حيا«، فالظاهر أن معناه أن للميت حرمة وكرامة كحرمة احلي، فا يعتدى 
عىل جسمه بكرس عظم أو غري هذا مما فيه ابتذال له لغري رضورة أو مصلحة راجحة، 
الذي  احلفار  أن  احلديث من  بيان سبب  املحدثون يف  ذكره  مما  املعنى ظاهر  وهذا 
كان حيفر للغري أراد كرس عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة يف ذلك. البيان 
املفهوم  الرشيف جزء 2 صفحة 64. وهبذا  احلديث  أسباب ورود  والتعريف يف 
وبحمل  الراجحة،  املصالح  رعاية  عىل  املبنية  اإلسام  مقاصد  مع  احلديث  يتفق 
باآلية  الزيدي  الفقه  استدالل  ويف  أشد،  تفويتها  مصلحة  جللب  األخف  الرضر 
َيا ٱنلَّاَس َجِيٗعا{ ]املائدة: 32[، إشارة إىل  حرۡ

َ
َمآ أ نَّ

َ
َياَها فََكأ حرۡ

َ
الكريمة: }َوَمنرۡ أ

العمل هبذه الرخصة التي ارتآها فقهاء مذاهب احلنفية والزيدية والشافعية والشيعة 
امليت  انتهينا إىل اختيار جواز شق بطن  النقل عنهم، وإذ قد  اإلمامية كا تقدم يف 
الستخراج ما ابتلعه من مال أو الستخراج جنني حي ترجى حياته، فهل جيوز هذا 
رشعا ألخذ جزء من جسم امليت وإضافته إىل جسم إنسان حي عىل سبيل العاج 

والدواء أو ال حيل هذا؟

أو بعبارة أخرى: هل حيل رشعا نقل جزء من جسم إنسان ميت إىل جسم 
إنسان حي بقصد عاج هذا األخري أو ال حيل؟ وتقدمة لإلجابة عىل هذا التساؤل 
يتعني التعرف عىل حكم اإلسام عىل اإلنسان بعد املوت، هل جسده ميتة نجس 
يقول  كذلك؟  نجسا  ميتة  يصري  حياته  حال  منه  ينفصل  ما  وهل  امليتات؟  كسائر 
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اإلمام النووي الشافعي يف كتابه املجموع رشح املهذب يف بيان اجللود النجسة: إن 
الصحيح يف املذهب أن اآلدمي ال ينجس باملوت لكن ال جيوز استعال جلده وال 
يشء من أجزائه بعد املوت؛ حلرمته وكرامته، وإن قوال ضعيفا يف املذهب قد قال 
الفقه احلنفي أن اآلدمي ينجس باملوت، ثم اختلف  بنجاسة اآلدمي باملوت. ويف 
فقهاء املذهب، هل هي نجاسة خبث باعتباره حيوانا دمويا فيتنجس باملوت كسائر 
احليوانات، أو هي نجاسة حدث يطهر بالغسل كاجلنب واحلائض؛ إعاال حلديث 
أيب هريرة É كا جاء يف فتح القدير للكال بن اهلام »سبحان اهلل املؤمن ال ينجس 
حيا وال ميتا«، وحديث ابن عباس Ñ قال: »ال تنجسوا موتاكم فإن املؤمن ليس 
بنجس حيا وال ميتا«. أخرجه احلاكم والدارقطني مرفوعا كل بسنده. واألظهر يف 
الفقه املالكي أن اآلدمي امليت ولو كافرا طاهر، كا جاء يف الرشح الكبري وحاشية 
الدسوقي يف بيان األعيان الطاهرة والنجسة أن ما انفصل منه حيا أو ميتا طاهر. 
كذلك والصحيح عند احلنابلة كا جاء يف املغني البن قدامة يف بيان ما ينجس به املاء 
بالغسل،  باملوت ويطهر  ينجس  أنه  الصحيح  أن اآلدمي طاهر حيا وميتا ومقابل 
هو  يلحقه  ما  وأن  ميتا،  أو  املسلم طاهر حيا  اآلدمي  جسد  أن  الزيدية  فقه  ويرى 
ابن حزم يف كتابه املحىل: إن كل ما قطع من  احلدث األكرب أو األصغر«، ويقول 
املؤمن حيا أو ميتا طاهر. ومن هذا العرض الوجيز نرى أن كلمة الفقه الشافعي 
أن الصحيح أن جسد اإلنسان  واملالكي واحلنبيل والزيدي والظاهري متفقة عىل 
املسلم طاهر حيا وميتا، وإذا أخذنا من الفقه احلنفي القول بأن النجاسة بعد املوت 
فإن رأي هذه  بالغسل كاجلنب واحلائض  إنا هي نجاسة حدث ال خبث وتطهر 
املذاهب يكاد يتفق عىل طهارة جسد املؤمن بعد املوت وعىل طهارة ما انفصل منه 
حال احلياة كذلك، ثم ننتقل بعد هذا البحث يف أقوال الفقهاء عا إذا كان حيل قطع 
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جزء من جسم إنسان حي أو ميت ونقله إىل جسم إنسان حي لعاجه أو بديا جلزء 
تالف يف جسد هذا األخري أو ال حيل ذلك؟

»إذا  الدسوقي:  وحاشية  الكبري  الرشح  يف  جاء  كا  املالكي  الفقه  يقول 
سقطت السن جاز ردها وربطها برشيط من ذهب أو من فضة، وإنا جاء ردها ألن 
ميتة اآلدمي طاهرة، وكذا جيوز أن يرد بدهلا سنا من حيوان مذكى، وأما من ميتة 
فقوالن باجلواز واملنع، وعىل الثاين فيجب قلعها يف كل صاة ما مل يتعذر عليه قلعها 
وإال فا، ويف الفقه احلنفي نقل العامة ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر 
املختار يف اجلزء األول يف بيان حكم الوشم عن خزانة الفتاوى يف مفسدات الصاة 
بدائع  ويف  الصاة«،  جازت  برضر  إال  ينزع  وال  كلب  بعظم  فوصل  عظم  »كرس 
يأخذ  أن  يكره  سنه  سقط  »ولو  االستحسان:  كتاب  أواخر  يف  للكاساين  الصنائع 
سن ميت فيشدها مكاهنا باإلمجاع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة مكاهنا 
عند أيب حنيفة وحممد -رمحها اهلل-، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكاهنا، 
وقال أبو يوسف -رمحه اهلل-: ال بأس بسنه ويكره سن غريه«، ونقل صاحب البحر 
الرائق يف كتاب احلظر واإلباحة عن الذخرية: »رجل سقط سنه فأخذ سن الكلب 
قال:  وثبت  ثانيا  أعاد سنه  ولو  يقلع،  فثبتت ال جيوز وال  فوضعه يف موضع سنه 
ينظر إن كان يمكن قلع سن الكلب بغري رضر يقلع، وإن كان ال يمكن إال برضر 

ال يقلع«. 

ويف الفقه احلنبيل قال ابن قدامة يف املغني يف اجلنائز: »وإن جرب عظمه بعظم 
مثلة  إزالته من غري  فأمكن  إن كان طاهرا، وإن كان نجسا  ينزع  مل  ثم مات  فجرب 

أزيل؛ ألنه نجاسة مقدور عىل إزالتها من غري رضر«. 

ويف الفقه الشافعي كا جاء يف املجموع للنووي يف باب طهارة البدن »إذا 
انكرس عظمه فينبغي أن جيربه بعظم طاهر، قال أصحابنا: وال جيوز أن جيربه بنجس 
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مع قدرته عىل طاهر يقوم مقامه، فإن جربه بنجس نظر إن كان حمتاجا إىل اجلرب ومل 
جيد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن مل حيتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه َأثَِم 
ووجب نزعه إن مل خيف منه تلف نفسه وال تلف عضو، ومل يوجد أحد األعذار 
السلطان وال تصح صاته معه وال يعذر  التيمم، فإن مل يفعل أجربه  املذكورة يف 
باألمل ]الذي جيده[ إذا مل خيف منه، وسواء أكتسى العظم حلا أم ال، هذا هو املذهب، 
وهناك قول: إنه إذا اكتسى العظم حلا ال ينزع وإن مل خيف اهلاك حكاه الرافعي 
من  خاف  وإن  ومالك:  حنيفة  أيب  مذهب  وهو  والغزايل  احلرمني  إمام  إليه  ومال 
النزع هاك النفس أو عضو، أو فوات منفعة عضو مل جيب النزع عىل الصحيح من 
الوجهني« ثم قال يف مداواة اجلرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل 
بعظم نجس: »ولو انقلعت سنه فردها موضعها قال أصحابنا العراقيون: ال جيوز؛ 
املنفصل يف حياته نجس  إن عضو اآلدمي  بناء عىل طريقتهم:  ألهنا نجسة، وهذا 
وهو املنصوص عليه يف األم ولكن املذهب طهارته وهو األصح عند اخلراسانيني، 

فلو حتركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب وهي طاهرة با خاف«. 

ويف استبدال جزء من جسم اإلنسان بالذهب ورد حديث عرفجة بن أسعد 
الذي أصيبت أنفه يوم الكاب فاختذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يتخذ أنفا من ذهب، وقد أخذ هبذا احلديث فقهاء احلنفية يف باب احلظر واإلباحة، 
وفقهاء احلنابلة، كا نقله ابن قدامة يف غري موضع من كتابه املغني، وفقهاء الشافعية، 
فقد ورد للنووي يف باب اآلنية وغريه، ونص الشافعية عىل أنه حيل ملن ذهبت سنه 
أو أنملته أن يتخذ بديا هلا من الذهب؛ إمضاء حلديث عرفجة سواء أمكنه اختاذ 
ذلك من فضة أم ال، واختلفت كلمتهم فيمن ذهبت أصبعه أو كفه أو قدمه هل له 

أن يتخذها من فضة أو من ذهب بني حمرم ومبيح.
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ويف جواز أكل حلم اآلدمي عند الرضورة قال فقهاء احلنفية -عىل ما جاء يف 
الدر املختار للحصكفي وحاشية رد املحتار البن عابدين يف اجلزء اخلامس-: »إن 
حلم اإلنسان ال يباح يف حال االضطرار ولو كان ميتا لكرامته املقررة بقول اهلل تعاىل: 
َنا بَِنٓ َءاَدَم{ ]اإلرساء: 70[، وكذلك ال جيوز للمضطر قتل إنسان  مرۡ }َولََقدرۡ َكرَّ
حي وأكله ولو كان مباح الدم كاحلريب واملرتد والزاين املحصن؛ ألن تكريم اهلل لبني 
آدم متعلق باإلنسانية ذاهتا فتشمل معصوم الدم وغريه«، وهبذا أيضا يقول الظاهرية 
بتعليل آخر غري ما قال به احلنفية، ويقول الفقه املالكي: إنه ال جيوز أن يأكل املضطر 
حلم آدمي، وهذا أمر تعبدي، وصحح بعض املالكية أنه جيوز للمضطر أكل اآلدمي 
إذا كان ميتا بناء عىل أن العلة يف حتريمه ليست تعبدية وإنا لرشفه، وهذا ال يمنع 
إليه يف الرشح الصغري بحاشية الصاوي يف اجلزء األول،  االضطرار عىل ما أشار 
وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل املضطر حلم إنسان ميت برشوط منها أال 
جيد غريه، كا أجاز لإلنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ويأكله استبقاء 
للكل بزوال البعض، كقطع العضو املتآكل الذي خيشى من بقائه عىل بقية البدن، 
وهذا برشط أال جيد حمرما آخر كامليتة مثا، وأن يكون الرضر الناشئ من قطع اجلزء 
أقل من الرضر الناشئ من تركه األكل، فإن كان مثله أو أكثر فلم جيزئ قطع اجلزء، 
وال جيوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر معصوم الدم، كا ال جيوز لآلخر أن 

يقطع جزءا من جسده ليقدمه للمضطر ألكله. 

ليأكله يف  الدم  إنسان معصوم  يباح للمضطر قتل  أنه ال  الفقه احلنبيل  ويف 
حال االضطرار وال إتاف عضو منه مسلًا كان أو غري مسلم، أما اإلنسان امليت 

ففي إباحة األكل منه يف حال الرضورة قوالن:

أحدمها: ال يباح.
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واآلخر: يباح األكل منه؛ ألن حرمة احلي أعظم من حرمة امليت. قال ابن 
قدامة يف املغني: »إن هذا القول هو األوىل«. 

رصحوا  قد  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  فقهاء  أن  إىل  سلف  مما  ونخلص 
الشريازي  تعبري  حد  عىل  طاهر  بعظم  جربه  فينبغي  اإلنسان  عظم  كرس  إذا  بأنه 
مل  إذا  الرضورة كا  إال عند  بعظم نجس  وأنه ال جيوز جربه  املهذب،  الشافعي يف 
الذهب،  أو  بالفضة  الساقطة إىل مكاهنا وربطها  السن  يوجد سواه، وأنه جيوز رد 
كا جيوز استبداهلا بسن حيوان مذكى، ونص الفقه احلنفي عىل أنه لو وصل عظم 
إنسان بعظم كلب وال ينزع إال برضر جازت الصاة معه، وهذا النوع وأمثاله من 
املكسور بعظم  العظم  إذا قضت الرضورة بوصل  أنه:  يتخرج عليه  فروع احلنفية 
نجس فا حرج يف ذلك وال إثم، بدليل إجازة الصاة ما دام يتعذر نزعه إال برضر، 
كا نخلص إىل أن جسم اإلنسان امليت طاهر، وما انفصل منه حال حياته كذلك 
أو  امليت الستخراج جنني حي ترجى حياته  طاهر، وإىل جواز شق بطن اآلدمي 
مال ابتلعه قبل وفاته عىل االختاف بني فقهاء املذاهب كا تقدم بيانه، وإىل أنه جيوز 
اضطرارا أكل حلم إنسان ميت يف قول فقهاء الشافعية والزيدية وقول يف مذهب 
املالكية واحلنابلة، وجيوز أيضا عند الزيدية والشافعية أن يقطع اإلنسان من جسمه 
إليها، وجيوز وصل عظم  فلذة ليأكلها حال االضطرار بالرشوط السابق اإلشارة 
اإلنسان املكسور بعظم طاهر عىل نحو ما تقدم أيضا يف سنده الفقهي وخترجيا عىل 
ذلك وبناء عليه جيوز شق بطن اإلنسان امليت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو 
لنقله إىل جسم إنسان حي آخر يغلب عىل ظن الطبيب استفادة هذا األخري باجلزء 
املنقول إليه رعاية للمصلحة الراجحة التي ارتآها الفقهاء القائلون بشق بطن التي 
وإعاال  إخراجه،  بعد  حياته  وترجى  أحشائها  يف  يتحرك  واجلنني  حاما  ماتت 
األخف  بالرضر  يزال  األشد  الرضر  وأن  املحظورات،  تبيح  الرضورات  لقاعدة 
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جواز  تقدم  كا  تطبيقاهتا  من  فإن  الرشيفة،  والسنة  الكريم  الكتاب  سندها  التي 
األكل من إنسان ميت عند الرضورة؛ صونا حلياة احلي من املوت جوعا املقدمة عىل 
صون كرامة امليت؛ إعاال لقاعديت: اختيار أهون الرشين، وإذا تعارضت مفسدتان 
روعي أعظمها رضرا بارتكاب أخفها، وإذا جاز األكل من جسم اآلدمي امليت 
)رضورة( جاز أخذ بعضه نقا إلنسان آخر حي؛ صونا حلياته متى رجحت فائدته 

وحاجته للجزء املنقول إليه.

هذا عن اإلنسان امليت، أما عن اإلنسان احلي واقتطاع جزء منه فقد تقدمت 
اإلشارة إىل أن فقه كل من الشافعية والزيدية جييز أن يقتطع اإلنسان احلي جزء نفسه 
ليأكله عند الرضورة برشط أال جيد مباحا وال حمرما آخر يأكله ويدفع به خممصته، 
وأن يكون الرضر الناشئ من قطع جزئه أقل من الرضر الناشئ من تركه األكل، 
ومتى كان احلكم هكذا فإنه جيوز خترجيا عليه القول بجواز تربع إنسان حي بجزء 
من جسده ال يرتتب عىل اقتطاعه رضر به متى كان مفيدا ملن ينقل إليه يف غالب 
ظن الطبيب؛ ألن للمتربع كا تقدم نوع والية عىل ذاته يف نطاق اآليتني الكريمتني: 
إَِل  يرِۡديُكمرۡ 

َ
بِأ تُلرُۡقواْ  }َوَل   ،]29 ]النساء:   }... نُفَسُكمرۡ 

َ
أ ُتلُٓواْ  َتقرۡ }...َوَل 

]البقرة: 195[، وال يباح أي جزء، بل اجلزء أو العضو الذي ال يؤدي   } لَُكةِ ٱتلَّهرۡ
قطعه من املتربع إىل عجزه أو إىل تشوهيه، وهبذا املعيار يكون حكم نقل الدم من 
إنسان آلخر، وإذ قد انتهى الرأي إىل إجازة شق جسم امليت أو ترشحيه ألخذ عضو 
أو جزء منه، وجواز نقله إىل جسم إنسان حي يستفيد به، وإىل جواز تربع إنسان 
حي بأخذ عضو منه أو جزء، وجواز نقل هذا إىل إنسان آخر حي بالرشوط سالفة 
اإلشارة، فإنه يمكن إجياز اإلجابة عىل األسئلة املرددة يف هذا املوضع عىل الوجه 

التايل:
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إنه جيوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متربع لوضعه يف جسم 
إنسان حي بالرشوط املوضحة آنفا، ومن هذا الباب أيضا نقل الدم من إنسان آلخر 
اقتضاء  حيرم  كا  جزئه،  أو  املنقول  للعضو  مقابل  اقتضاء  وحيرم  الرشوط،  بذات 
الكريم،  القرآن  لنص  لكرامته  رشعا؛  باطل  احلر  اآلدمي  بيع  ألن  للدم؛  مقابل 
وكذلك جزؤه، وجيوز كذلك أخذ جزء من إنسان ميت ما دام قد غلب عىل ظن 
بناء عىل  باعتباره عاجا ومداواة، وذلك  النقل  الطبيب استفادة هذا األخري هبذا 
ما تقدم من أسس فقهية، ويكون قطع العضو أو قطع جزئه من امليت إذا أوىص 
حي بذلك قبل وفاته أو بموافقة عصبته برتتيب املرياث إذا كانت شخصية املتوىف 
أو عرفت  إذا جهلت شخصيته  أما  املأخوذ منه معروفة وأرسته وأهله معروفني، 
يف  به  يستفيد  آخر  حي  إلنسان  نقا  جسده  من  جزء  أخذ  جيوز  فإنه  أهله  وجهل 
الطب؛ ألن يف كل ذلك مصلحة راجحة  لتعليم طاب كليات  تركه  أو  عاجه، 
تعلو عىل احلفاظ عىل حرمة امليت، وذلك بإذن من النيابة العامة التي تتحقق من 
جهالة  حالة  يف  هي  إذهنا  أو  الورثة  من  احلق  صاحب  من  إذن  أو  وصية  وجود 
وفاته،  حتققت  إذا  إال  ميت  من  جزء  يقطع  وال  أرسته،  جهالة  أو  املتوىف  شخص 
واملوت كا جرى بيانه يف كتب الفقه هو زوال احلياة، وعامته: إشخاص البرص 
الوجه  جلدة  ومتتد  الصدغان  وينخسف  األنف  وتنعوج  القدمان  تسرتخي  وأن 
فتخلو من االنكاش، ويف نطاق هذا جيوز اعتبار اإلنسان ميتا متى زالت مظاهر 
احلياة منه وبدت هذه العامات اجلسدية، وليس ما يمنع من استعال أدوات طبية 
املوت بمعنى زوال  آية  العصبي، لكن ليس هذا وحده  للتحقق من موت اجلهاز 
احلياة، بل إن استمرار التنفس وعمل القلب والنبض كل أولئك دليل عىل احلياة، 
وإن دلت األجهزة الطبية عىل فقدان اجلهاز العصبي خلواصه الوظيفية فإن اإلنسان 
آثار  يعترب كذلك رشعا وترتتب  بل  أجزائه،  احلياة يف بعض  بتوقف  ميتا  يعترب  ال 
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الوفاة من حتقق موته كلية، فا تبقى فيه حياة ما؛ ألن املوت زوال احلياة، ويمتنع 
تعذيب املريض املحترض باستعال أي أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله 
ال جدوى منه وأن احلياة يف البدن يف سبيل التوقف؛ وعىل هذا فا إثم إذا أوقفت 
األجهزة التي تساعد عىل التنفس وعىل النبض متى بان للمختص القائم بالعاج 
يثار عن  ما قد  بيان حكم  التتمة  املوت. ولعله من  به إىل  املحترض ذاهبة  أن حالة 
املفاضلة بني عدد من املرىض الذين تساوت حالتهم املرضية يف رضورة نقل عضو 
أو نقل دم أو إعطائه دواء، حالة أن املوجود هو عضو واحد أو كمية من الدم ال 
تكفي إلنقاذ اجلميع، فهل جتوز املفاضلة بني املرىض يف هذه احلال املتعلقة بأمور 
أن اآلجال موقوتة عند اهلل سبحانه وتعاىل،  ماذا؟ وال مراء يف  أم  احلياة واملوت، 
قرب  عىل  عامة  دائا  ليس  املرض  وأن  اإلنسان،  علم  إليه  يصل  ال  غيبي  وأمر 
بعض  عليه  تقوم  رشعي  أساس  الظن  وغلبة  عقبه،  املوت  حتمية  عىل  أو  األجل 
التجربة واملارسة وبرشط  املختص بحكم  الطبيب  فإذا غلب عىل ظن  األحكام، 
إجادته وحذقه مهنة الطب أن أحد هؤالء املرىض يفيده هذا العضو أو تلك الكمية 
قد أكدت  والقرائن  العامات  أن  باعتبار  بذلك  إيثاره  له  الدواء كان  أو  الدم  من 
الطبيب ذلك  إذا مل يغلب عىل ظن  أما  إليه،  نقل  إذا  بالدم  أو  العضو  انتفاعه هبذا 
بقرائن وعامات مكتسبة من اخلربة والتجربة، فإن اإلسام قد أرشد إىل استخدام 
القرعة طريقا الستبانة املستحق عند التساوي يف سبب االستحقاق وانعدام أوجه 
املفاضلة األخرى، وهذه القرعة قد فعلها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أمور كثرية منها اإلقراع 
ملعرفة من ترافقه من نسائه -أمهات املؤمنني- يف سفره. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ب �ب��س�ا �ة ال�أ
�ع�ة ��ب �ل����م��ب�ا ��ة���ح ا

�ل��ة���ل��ة ا

املبـــــادئ
1 - املحافظ�ة عىل النس�ل م�ن املقاصد الرضورية التي اس�تهدفتها أحكام الرشيعة 

اإلسامية.
2 - االخت�اط باملبارشة بني الرجل واملرأة هو الوس�يلة الوحيدة إلفضاء كل منها 

با استكن يف جسده ال يعدل عنها إال لرضورة.
3 - التداوي جائز رشعا بغري املحرم، بل قد يكون واجبا.

4 - تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك يف استبداله أو اختاطه بمني غريه 
م�ن إنس�ان أو حيوان جائز رشع�ا، فإذا كان م�ن رجل آخر غري زوجه�ا فهو حمرم 

رشعا ويكون يف معنى الزنا ونتائجه.
5 - تلقي�ح بويض�ة امرأة بمني رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة امللقحة إىل 

رحم زوجة الرجل صاحب هذا املني حرام ويدخل يف معنى الزنا.
6 - جي�وز أخ�ذ بويضة الزوجة التي ال حتمل وتلقيحه�ا بمني زوجها خارج رمحها 
)أنابيب( وإعادهتا بعد إخصاهبا إىل رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني 
إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق جمرب بتعيني هذا الطريق.
7 - التلقيح بني بويضة الزوجة ونطفة زوجها جيمع بينها يف رحم أنثى غري اإلنسان 
من احليوانات لفرتة معينة يعاد بعدها اجلنني إىل ذات رحم الزوجة فيه إفساد خلليقة 

اهلل يف أرضه وحيرم فعله.
8 - ال�زوج الذي يتبنى أي طفل انفص�ل، وكان احلمل به بإحدى الطرق املحرمة، 
ال يك�ون ابنا له رشع�ا والزوج الذي يقبل أن حتمل زوجته نطفة غريه س�واء بالزنا 

الفعيل أو با يف معناه ساه اإلسام ديوثا.

* فتوى رقم: 1 سجل: 115 بتاريخ: 23/ 3/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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9 - كل طفل ناش�ئ بالطرق املحرمة قطعا من التلقيح الصناعي، ال ينس�ب إىل أب 
جربا، وإنا ينس�ب مل�ن محلت به ووضعته باعتب�اره حالة والدة طبيعي�ة كولد الزنا 

الفعيل متاما.
10 - الطبي�ب ه�و اخلبري الفني يف إجراء التلقيح الصناع�ي أيا كانت صورته، فإن 
كان عمل�ه يف ص�ورة غري مرشوعة كان آثا وكس�به حرام وعلي�ه أن يقف عند احلد 

املباح.
11 - إنش�اء مستودع تس�تحلب فيه نطف رجال هلم صفات معينة، لتلقح هبا نساء 
هل�ن صفات معينة رش مس�تطري عىل نظ�ام األرسة ونذير بانتهاء احلي�اة األرسية كا 

أرادها اهلل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 63 لسنة 1980 الذي يسأل فيه عن حكم 

اإلسالم يف استعامل التلقيح الصناعي يف اإلنسان عىل الوجه التايل:

التي ال حتمل برشط وجود  الزوجة  به  الزوج ولقحت  إذا أخذ مني  أوال: 
الزوجني معا.

ثانيا: إذا أخذ مني رجل غري الزوج ولقحت به الزوجة التي ليس بزوجها 
مني أو كان منيه غري صالح للتلقيح.

ثالثا: لو أخذ مني الزوج ولقحت به بويضة امرأة ليست زوجته، ثم نقلت 
تفرز  ال  األخرية  هذه  ألن  املني؛  صاحب  زوجة  رحم  إىل  امللقحة  البويضة  هذه 

بويضات.

رابعا: إذا أخذت بويضة امرأة ال حتمل ولقحت بمني زوجها خارج رمحها 
-أنابيب-، ثم بعد اإلخصاب:



- 58 -

)أ(: تعاد البويضة امللقحة إىل رحم هذه الزوجة مرة أخرى.

البويضة  األنابيب حيوانات تصلح الحتضان هذه  )ب(: وإذا كان مكان 
أي حتل حمل رحم هذه الزوجة حلني أو لفرتة معينة يعاد اجلنني بعدها إىل رحم ذات 

الزوجة.

الزوج  وضع  وما  العمل؟  هذا  عىل  يوافق  الذي  الزوج  وضع  ما  خامسا: 
الذي يتبنى أطفاال ولدوا بواحد من تلك الطرق أو يستمر مع زوجته التي لقحت 

بمني رجل آخر؟

سادسا: ما حكم الطفل الذي خيرج هبذه الطرق؟

سابعا: ما هو وضع الطبيب الذي جيري مثل تلك األعامل؟

اجلواب
فََجَعلَُهۥ  ا  بََشٗ رَۡمآءِ  ٱل ِمَن  َخلََق  ِي  ٱلَّ }َوُهَو  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قال 
ٗراۗ َوَكَن َربَُّك قَِديٗرا{ ]الفرقان: 54[ يف هذه اآلية امتن اهلل سبحانه عىل  نََسٗبا َوِصهرۡ
عباده بالنسب والصهر وعلق األحكام يف احلل واحلرمة عليها ورفع قدرمها، ومن 
التي استهدفتها  املقاصد الرضورية  النسل من  املحافظة عىل  املنة كانت  أجل هذه 
أحكام الرشيعة اإلسامية، ويف هذا قال حجة اإلسام اإلمام الغزايل: »إن جلب 
املنفعة ودفع املرضة مقاصد اخللق، وصاح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، لكنا نعني 
باملصلحة املحافظة عىل مقصود الرشع، ومقصود الرشع من اخللق مخسة: وهو أن 
حيفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه 
األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول اخلمسة فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة«)1(. ومن أجل رضورة املحافظة عىل النسل رشع اهلل النكاح وحرم 

)1(  كتاب املستصفى للغزايل ج 1 ص 287.
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ُكُنٓواْ إَِلرَۡها  َوٰٗجا ّلِتَسرۡ زرۡ
َ
نُفِسُكمرۡ أ

َ
نرۡ َخلََق لَُكم ّمِنرۡ أ

َ
السفاح: }َوِمنرۡ َءاَيٰتِهِۦٓ أ

َرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة  ًَة{ ]الروم: 21[، }َوَل َتقرۡ ٗة َورَحرۡ َودَّ وََجَعَل بَيرَۡنُكم مَّ
وََسآَء َسبِيل{ ]اإلرساء: 32[؛ ذلك ألن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بني أبويه 
يبذالن يف سبيل تربيته والنهوض به واملحافظة عليه النفس والنفيس، أما ولد الزنا 
فإنه عار ألمه ولقومها؛ إذ ال يعرف له أب وبذلك ينشأ فاسدا مفسدا مهما ويصبح 
آفة يف جمتمعه وإن كان فقهاء الرشيعة قد عرضوا هلذا النوع من األوالد وحثوا عىل 
تربيته والعناية به، وأصلوا أحكامه يف كتب الفقه حتت عنوان »باب اللقيط«؛ ذلك 
َمآ  نَّ

َ
فََكأ َياَها  حرۡ

َ
أ }َوَمنرۡ  إماتته وجيب إحياؤه  إنسان ال يسوغ إمهاله وحترم  ألنه 

َيا ٱنلَّاَس َجِيٗعا{ ]املائدة: 32[، وذلك ارتقابا خلريه واتقاء لرشه. ومن هنا كان  حرۡ
َ
أ

حرص اإلسام عىل سامة األنساب بالدعوة إىل الزواج وترشيع أحكامه، وكل 
ما يضمن استقرار األرسة منذ والدة اإلنسان وحتى مماته، وباجلملة فقد نظم حياة 
الناس أحسن نظام وأقومه باحلكمة والعدل مع اإلحسان ومراعاة املصلحة، وإذ 
كان النسب يف اإلسام هبذه املثابة فقد أحاطه كغريه من أمور الناس با يضمن نقاءه 
البخاري ومسلم عن عائشة:  ويرفع الشك فيه، فجاء قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كا رواه 
»الولد للفراش وللعاهر احلجر« واملراد بالفراش أن حتمل الزوجة من زوجها الذي 
بالعاهر  واملراد  الزوج،  ابنا هلذا  فيكون ولدها  الصحيح،  الزواج  برباط  اقرتن هبا 
الزاين. وهبذا قرر هذا احلديث الرشيف قاعدة أساسية يف النسب حتفظ حرمة عقد 
امرأة  محلت  فمتى  ثم  ومن  لذلك،  تبعا  نفيه  أو  النسب  وثبوت  الصحيح  الزواج 
ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصب فإن محلها ينسب لزوجها ال إىل من 
زنى معها أو اغتصبها؛ ألن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعا، ومن وسائل محاية 
األنساب فوق حتريم الزنا ترشيع االعتداد للمرأة املطلقة بعد دخول الزوج املطلق 
هبا أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة رشعا، كا حرم اإلسام بنص القرآن 
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الكريم الرصيح التبني بمعنى أن ينسب اإلنسان إىل نفسه إنسانا آخر نسبة االبن 
الصحيح ألبيه أو أمه مع أنه يعلم يقينا أنه ولد غريه؛ وذلك صونا لألنساب وحلفظ 
حقوق األرسة التي رتبتها الرشيعة اإلسامية عىل جهات القرابة، ويف هذا قال اهلل 
 ۖ فرَۡوٰهُِكمرۡ

َ
لُُكم بِأ ۚ َذٰلُِكمرۡ قَورۡ َنآَءُكمرۡ برۡ

َ
ِعَيآَءُكمرۡ أ درۡ

َ
سبحانه: }...َوَما َجَعَل أ

 ِۚ قرَۡسُط ِعنَد ٱللَّ
َ
بِيَل ٤ ٱدرُۡعوُهمرۡ ٓأِلبَآئِِهمرۡ ُهَو أ ِدي ٱلسَّ َقَّ َوُهَو َيهرۡ ُ َيُقوُل ٱلرۡ َوٱللَّ

...{ ]األحزاب: 4، 5[.  َوٰنُُكمرۡ ِف ٱدّلِيِن َوَمَوِٰلُكمرۡ لَُمٓواْ َءابَآَءُهمرۡ فَإِخرۡ َّمرۡ َتعرۡ فَإِن ل
يأبونه،  قوم  نسب  يف  قهرا  يدخله  ومل  له  نسب  ال  بمن  اإلسام  يعرتف  مل  وهبذا 
صلة  بتنظيم  بدأ  الوجه  هذا  عىل  هلا  التحوط  باألنساب  اإلسام  عناية  كانت  وملا 
الرجل باملرأة واختاطها ووجوب أن يكون هذا يف ظل عقد زواج صحيح تكريا 
ِممَّ ُخلَِق ٥ ُخلَِق  نَسُٰن  ِ

ٱلرۡ }فَلرَۡينُظرِ  لنطفة اإلنسان التي منها يتخلق الولد: 
}إِنَّا  ]الطارق: 5- 7[،  آئِِب{  َ َوٱلتَّ لرِۡب  ٱلصُّ  ِ َبنيرۡ ِمۢن  َيرُۡرُج  َدافِٖق ٦  آءٖ  مَّ ِمن 
الرجل  نطفة  تتخلق  وال   ]2 ]اإلنسان:  َشاٖج...{  مرۡ

َ
أ َفٍة  نُّطرۡ ِمن  نَسَٰن  ِ

ٱلرۡ َنا  َخلَقرۡ
إال إذا وصلت إىل رحم املرأة املستعد لقبوهلا، وقد يكون هذا الوصول عن طريق 
االختاط اجلسدي اجلنيس وعندئذ يكون نسب الوليد من هذا االتصال موصوال 
يكون  وقد  للفراش«،  »الولد  الصحيح  الزواج  تم يف ظل عقد  قد  كان  متى  بأبيه 
املنهاج  رشح  ففي  اجلسدي،  االتصال  بغري  املرأة  رحم  يف  الرجل  نطفة  إدخال 
بعد  أو  وطء...  بعد  النكاح...  عدة  جتب  »وإنا  وحواشيه:  الشافعي  حجر  البن 
]به[  حلق  ثم  ومن  واستدخاله  إنزاله  وقت  املحرتم  الزوج-  -أي  منيه  استدخال 
النسب، أما غري املحرتم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته، وهل يلحق 
به ما استنزله بيده حلرمته أو ال لاختاف يف إباحته؟ كل حمتمل، واألقرب األول 
فا عدة فيه وال نسب يلحقه، واستدخاهلا مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب 
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كوطء الشبهة...«)1(. وعلق يف حاشية الرشواين يف هذا املوضع عىل قول الشارح: 
»وقت إنزاله واستدخاله« بقوله: »...بل الرشط أال يكون من زنا...«)2(. ويف فروع 
الدر املختار للحصكفي وحاشية رد املحتار عليه البن عابدين: »أدخلت منيه يف 
فرجها، هل تعتد؟ يف البحر بحثا: نعم؛ الحتياجها لتعرف براءة الرحم، ويف النهر 
بحثا: إن ظهر محلها نعم وإال ال...«، وعلق ابن عابدين بقوله: »أي مني زوجها من 
غري خلوة وال دخول ومل أر حكم ما إذا وطئها يف دبرها أو أدخلت منيه يف فرجها 
ثم طلقها من غري إياج يف قبلها، ويف حترير الشافعية وجوهبا فيها، وال بد أن حيكم 
عىل أهل املذهب به يف الثاين؛ ألن إدخال املني حيتاج إىل تعرف براءة الرحم أكثر من 
جمرد اإلياج«، ثم نقل عن البحر عن املحيط ما نصه: »إذا عالج الرجل جاريته فيا 
دون الفرج فأنزل فأخذت اجلارية ماءه يف يشء فاستدخلته فرجها يف حدثان ذلك 
يؤيد بحث  الفرع  له. فهذا  أم ولد  فالولد ولده واجلارية  فعلقت اجلارية وولدت 
لتوهم  إال  ذلك  وما  املجبوب،  بخلوة  العدة  إثباهتم  أيضا  ويؤيده  البحر  صاحب 
عابدين:  ابن  قال  بشبهة  املوطوءة  التعليق عىل عدة  بسحقه...«، ويف  منه  العلوق 
»ومنه ما يف كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته مني زوج أو سيد، عليها 
العدة كاملوطوءة بشبهة، قال يف البحر: »ومل أره ألصحابنا والقواعد ال تأباه؛ ألن 
وجوهبا لتعرف براءة الرحم...« هذه األقوال لفقهائنا ترصيح بأن شغل رحم املرأة 
وترتتب  بينهم  العضوي  االتصال  بغري  حيدث  قد  احلمل  وحدوث  الرجل  بنطفة 
الفقهاء قد رتبوا عىل  عليه اآلثار الرشعية من عدة ونسب، وإذا كان ذلك وكان 
إدخال الزوجة مني زوجها يف موضع التناسل منها، وكذلك اجلارية إذا أدخلت 
مني سيدها ومحلت ثبت النسب من الزوج أو من السيد ووجبت العدة، تعني النظر 

فيا جاء هبذا الطلب من تساؤالت عىل هدي ما تقدم.

)1(  ج 8 ص 230، 231 من كتاب العدد.
)2(  ج 2 ص 950، 951 يف باب العدة.
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عن السؤال األول:

ملا كان اهلدف األسمى من العاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع اإلنساين 
وكانت الصلة العضوية بني الزوجني ذات دوافع غريزية يف جسد كل منها أضحى 
با  منها  كل  إلفضاء  والوحيدة  األساسية  الوسيلة  هو  واالختاط  التواصل  هذا 
النطفة يف مكمن نشوئها كا أراد  اْسَتَكنَّ يف جسده واعتمل يف نفسه حتى تستقر 
اهلل، وبالوسيلة التي خلقها يف كل منها ال يعدل عنها إال إذا دعت داعية كأن يكون 
أو فطرة  املعتاد مرضا  الطريق اجلسدي  يمنع حدوث احلمل هبذا  ما  بواحد منها 
وخلقا من اخلالق سبحانه، فإذا كان يشء من ذلك وكان تلقيح الزوجة بذات مني 
زوجها دون شك يف استبداله أو اختاطه بمني غريه من إنسان أو مطلق حيوان 
جاز رشعا إجراء هذا التلقيح، فإذا نبت ثبت النسب خترجيا عىل ما قرره الفقهاء يف 
النقول املتقدمة من وجوب العدة وثبوت النسب عىل من استدخلت مني زوجها 

يف حمل التناسل منها.

عن السؤال الثاين:

تلقيح الزوجة بمني رجل آخر غري زوجها -سواء ألن الزوج ليس به مني 
أو كان به ولكنه غري صالح- حمرم رشعا ملا يرتتب عليه من االختاط يف األنساب 
بل ونسب ولد إىل أب مل خيلق من مائه، وفوق هذا ففي هذه الطريقة من التلقيح إذا 

حدث هبا احلمل معنى الزنا ونتائجه، والزنا حمرم قطعا بنصوص القرآن والسنة.

عن السؤال الثالث:

وصورته تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة 
تدخل  كسابقتها  الصورة  هذه  املني  هذا  صاحب  الرجل  زوجة  رحم  إىل  امللقحة 
بيقني؛ اللتقائه  الصنيع حرام  ويولد من هذا  يتخلق  الذي  والولد  الزنا،  معنى  يف 
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ما  إنه يؤدي مثله إىل اختاط األنساب وذلك  إذ  املبارش يف اجتاه واحد؛  الزنا  مع 
متنعه الرشيعة اإلسامية التي حترص عىل سامة أنساب بني اإلنسان واالبتعاد هبا 
عن الزنا وما يف معناه ومؤداه، ذلك ألنه وإن كان املني هو للزوج ولكنه كا هو 
معروف ال يتخلق إال بإذن اهلل وحني التقائه ببويضة الزوجة وهذه الصورة افتقدت 
فيها بويضة الزوجة وجيء ببويضة امرأة أخرى، ومن ثم مل تكن الزوجة حرثا يف 
َحررۡٞث  }نَِسآؤُُكمرۡ  فقال:  له  الزوجة حرثا  أن اهلل سمى  هذه احلال لزوجها مع 
{ ]البقرة: 223[، فكل ما حتمل به املرأة ال بد أن يكون نتيجة الصلة املرشوعة  لَُّكمرۡ
استدخال  بطريق  أو  كاملعتاد  فيها  التناسل  أعضاء  باختاط  سواء  الزوجني  بني 
ِف  }َيرۡلُُقُكمرۡ  منيه إىل ذات رمحها؛ ليتخلق وينشأ كا قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
ِد َخلرٖۡق ِف ُظلَُمٰٖت ثََلٰٖث{ ]الزمر: 6[، وإذا كانت  َهٰتُِكمرۡ َخلرۡٗقا ّمِۢن َبعرۡ مَّ

ُ
ُبُطوِن أ

البويضة يف هذه الصورة ليست لزوجة صاحب املني، وإنا المرأة أخرى مل يكن 
نتاجها جزءا من هذين الزوجني بل من الزوج وامرأة حمرمة عليه فا حرث فعا 
أو اعتبارا بني الزوجني ينبت به الولد فصارت هذه الصورة يف معنى الزنا املحرم 

قطعا كسابقتها.

عن السؤال الرابع:

زوجها  بمني  وتلقح  حتمل  ال  التي  الزوجة  بويضة  تؤخذ  أن  صورته  أ- 
خارج رمحها -أنابيب-، وبعد اإلخصاب والتفاعل بينها تعاد البويضة امللقحة إىل 
رحم هذه الزوجة مرة أخرى يف هذه الصورة إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة 
الزوجة -أنابيب-،  واملني من زوجها وتم تفاعلها وإخصاهبا خارج رحم هذه 
وأعيدت البويضة ملقحة إىل رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان 
آخر أو حيوان وكان هناك رضورة طبية داعية هلذا اإلجراء كمرض بالزوجة يمنع 
االتصال العضوي مع زوجها أو به هو قام املانع ونصح طبيب حاذق جمرب بأن 
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الزوجة ال حتمل إال هبذا الطريق ومل تستبدل األنبوبة التي حتضن فيها بويضة ومني 
الزوجني بعد تلقيحها كان اإلجراء املسؤول عنه يف هذه الصورة جائزا رشعا؛ ألن 
قد  بل  رشعا  جائز  أمر  عاجه  وإمكان  لعائق  احلمل  وعدم  وزينة،  نعمة  األوالد 
يصري واجبا يف بعض املواطن، فقد جاء أعرايب، فقال: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ قال: 
»نعم فإن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله«)1( رواه 
أمحد، فهذه الصورة والصورة يف السؤال األول من باب التداوي مما يمنع احلمل، 
والتداوي بغري املحرم جائز رشعا بل قد يكون التداوي واجبا إذا ترتب عليه حفظ 

النفس أو عاج العقم يف واحد من الزوجني.

ب- وصورته: هل جيوز أن حتل مكان األنابيب حيوانات تصلح الحتضان 
هذه البويضة، أي حتل حمل رحم هذه الزوجة حلني أو لفرتة معينة يعاد اجلنني بعدها 
الزوجة  بويضة  الصورة بني  التلقيح عىل هذه  ملا كان  إنه  الزوجة؟  إىل رحم ذات 
ونطفة زوجها جيمع بينها يف رحم أنثى غري اإلنسان من احليوانات، فإذا مرت هذه 
َفٗة  البويضة امللقحة بمراحل النمو التي قال عنها القرآن الكريم: }ُثمَّ َجَعلرَۡنُٰه ُنطرۡ
َنا  فََخلَقرۡ َغٗة  ٱلرَۡعلََقَة ُمضرۡ َنا  فََخلَقرۡ َفَة َعلََقٗة  َنا ٱنلُّطرۡ ُثمَّ َخلَقرۡ ِكنٖي ١٣  مَّ قََرارٖ  ِف 
 ُ َفَتَباَرَك ٱللَّ َءاَخَرۚ  َخلرًۡقا  َنُٰه 

رۡ
نَشأ

َ
أ ُثمَّ  َلرۡٗما  ٱلرۡعَِظَٰم  نَا  فََكَسورۡ ِعَظٰٗما  َغَة  رُۡمضرۡ ٱل

َسُن ٱلرَۡخٰلِقِنَي{ ]املؤمنون: 13، 14[ سيكتسب هذا املخلوق صفات هذه األنثى  حرۡ
َ
أ

التي اغتذى بدمها يف رمحها وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه وآن 
خروجه يدب عىل األرض كان خملوقا آخر، أال ترى حني ينزو احلار عىل الفرس 
وحتمل هل تكون ثمرهتا لواحد منها؟ إنه يكون خلقا آخر صورة وطبيعة، هذا 
إن بقيت البويضة بأنثى غري اإلنسان إىل حني فصاهلا، أما إن انتزعت بعد التخلق 
قد  تكون  أهنا  مراء كذلك يف  فا  الزوجة  إىل رحم  وأعيدت  فيها  احلياة  وانبعاث 

)1(  منتقى األخبار ورشحه نيل األوطار للشوكاين ج 2 ص 200 يف أبواب الطب.



- 65 -

غذاءها  كان  فإنه  رمحها،  احتواها  التي  احليوان  أنثى  صفات  من  الكثري  اكتسبت 
وكساءها ومأواها، وال مرية يف أن هذا املخلوق خيرج عىل غري طباع اإلنسان بل 
بني  ثابت  أمر  والطباع  الصفات  وراثة  ألن  رمحها؛  احتضنه  التي  تلك  غرار  عىل 
العلم  فيه  قطع  أمر  ذلك  احلفيد،  إىل  الوليد  مع  تنتقل  ونباتية  حيوانية  الساالت 
يدلنا عىل هذا نصائح  ]امللك: 14[  َخلََق{  َمنرۡ  لَُم  َيعرۡ َل 

َ
}أ قبله اإلسام:  ومن 

وانكحوا  لنطفكم  »ختريوا  قال:  فقد  الزوجة  اختيار  يف  وتوجيهاته  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
األكفاء«)1(، وقال: »إياكم وخرضاء الدمن وهي املرأة احلسناء يف املنبت السوء«)2( 
هذه التوجيهات النبوية تشري إىل علم الوراثة، وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل 
يف السالة، ولعل احلديث الرشيف األخري واضح الداللة يف هذا املعنى؛ ألن لفظ 
»الدمن« تفرسه معاجم اللغة بأنه ما جتمع وجتمد من الرسجني وهو روث املاشية، 
فكل ما نبت يف هذا الروث وإن بدت خرضته ونرضته إال أنه يكون رسيع الفساد، 
وكذلك املرأة احلسناء يف املنبت السوء تنطبع عىل ما طبعت عليه حلمتها وغذيت 
به، ولعل نظرة اإلسام إىل علم الوراثة تتضح جليا من هذا احلوار الذي دار بني 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وضمضم بن قتادة؛ إذ قال: يا رسول اهلل، إن امرأيت ولدت غاما 
أسود، قال: »هل لك من إبل؟« قال: نعم، قال: »فام ألواهنا؟« قال: محر، قال: »هل 
منها من أورق؟« -يف لونه سواد-، قال: نعم، قال: »فأنى ذلك؟« قال: لعله نزعه 
عرق، قال: »فلعل ابنك هذا نزعه عرق«)3( رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة. 
وهبذا نرى أن تلك البويضة امللقحة التي نقلت إىل رحم أنثى غري اإلنسان تأخذ منه 
ما ال فكاك هلا منه إن قدرت هلا احلياة والدبيب عىل األرض، وبذلك إن تم فصاله 
ودرج هذا املخلوق عىل صوره اإلنسان ال يكون إنسانا بالطبع والواقع، ومن يفعل 

)1(  فتح الباري رشح صحيح البخاري ج 9 ص 102 باب »أي النساء خري؟«.
)2(  رواه الدارقطني من حديث أيب سعيد اخلدري، إحياء علوم الدين ج 4 ص 724.

)3(  بلوغ املرام البن حجر العسقاين ورشحه سبل السام للصنعاين ج3 ص 246 يف باب اللعان.
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هذا يكون قد أفسد خليفة اهلل يف أرضه، ومن القواعد التي أصلها فقهاء اإلسام 
أخذا من مقاصد الرشيعة أن »درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح«؛ ألن اعتناء 
الرشع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات، يدل هلذا قول اهلل سبحانه: }فَٱتَُّقواْ 
{ ]التغابن: 16[، وقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتكم بيشء فأتوا  ُتمرۡ َتَطعرۡ َ َما ٱسرۡ ٱللَّ
منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه«)1( وإذا كان يف التلقيح هبذه الصورة 

مفسدة -أيُّ مفسدة- فإنه حيرم فعله.

عن السؤال اخلامس:

من  األوىل  الفقرة  يف  لذلك  املبينة  بالطريقة  التلقيح  بجواز  القول  تقدم 
السؤال الرابع برشط التحقق قطعا من تلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها دون غريه 
ودون اختاطه بمني رجل آخر أو مني أي حيوان، وبرشط وجود داع ورضورة 
الزوجني مانع يعوق احلمل  بأحد  الطريقني، كأن يكون  لسلوك واحد من هذين 
عند اختاطها عضويا، وتقدم القول كذلك بأن باقي طرق التلقيح املطروحة يف 
هذه التساؤالت حمرمة؛ إما ألهنا يف معنى الزنا، وإما درءا للمفاسد التي حتملها، ملا 
كان ذلك فإن الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان احلمل به بإحدى الطرق 
املحرمة ال يكون ابنا له رشعا؛ ألنه مشكوك يف أبوته له بل يكون مقطوعا بنفيه حني 
تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان، وهبذا يكون أشد نكرا من التبني بمعنى أن 
ينسب اإلنسان إىل نفسه ولدا يعرف قطعا أنه ابن غريه؛ ألنه مع هذا املعنى قد التقى 
مع الزنا، والزوج الذي يقبل أن حتمل زوجته نطفة غريه سواء بالزنا الفعيل أو با 
يف معناه كهذا التلقيح رجل َفَقَد كرامة الرجال، ومن ثم فقد ساه اإلسام ديوثا، 
وهذا هو شأن الرجل الذي يستبقي زوجة لقحت من غريه بواحد من هذه الطرق 

)1(  األشباه والنظائر البن نجيم احلنفي يف القاعدة اخلامسة.



- 67 -

املحرمة التي ال تقرها الرشيعة ألهنا تبتغي يف أحكامها كال بني اإلنسان ونقاءهم. 
هذا والتبني عىل أي صورة قد حرمه القرآن يف حمكم آياته كا تقدم القول يف ذلك.

عن السؤال السادس:

التلقيح  من  قطعا  املحرمة  بالطرق  ناشئ  طفل  كل  كان  تقدم  ما  كان  ملا 
الصناعي حسبا تقدم بيانه لقيطا ال ينسب إىل أب جربا، وإنا ينسب ملن محلت به 
ووضعته باعتباره حالة والدة طبيعية كولد الزنا الفعيل متاما؛ إذ ينسب ألمه فقط، 
وهنا نضع أمام األزواج حديث أيب هريرة -ريض اهلل ]عنه[ - أنه سمع رسول اهلل 
منهم  ليس  من  قوم  عىل  أدخلت  امرأة  »أيام  املتاعنني:  آية  نزلت  حني  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص 
فليست من اهلل يف يشء ومل يدخلها اهلل جنته، وأيام رجل جحد ولده وهو ينظر إليه 
- أي يعلم أنه ولده- احتجب اهلل عنه وفضحه عىل رؤوس األولني واآلخرين«)1( 
ن 

َ
رِهِۦٓ أ مرۡ

َ
ِيَن ُيَالُِفوَن َعنرۡ أ َذرِ ٱلَّ هذا قضاء اهلل عىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص }فَلرَۡيحرۡ

ِلٌم{ ]النور: 63[.
َ
ورۡ يُِصيَبُهمرۡ َعَذاٌب أ

َ
تُِصيَبُهمرۡ فِترَۡنٌة أ

عن السؤال السابع:

ما هو وضع الطبيب الذي جيري التلقيح هبذه الصورة؟

الرشيف  احلديث  ففي  واألمراض،  العلل  من  التداوي  أباح  اإلسام  إن 
قالت  قال:  رشيك  بن  أسامة  عن  وصححه  والرتمذي  ماجه  ابن  رواه  الذي 
األعراب: يا رسول اهلل، أال نتداوى؟ قال: »نعم، عباد اهلل تداووا؛ فإن اهلل مل يضع 
داء إال وضع له شفاء أو دواء إال داء واحدا« قالوا: يا رسول اهلل، وما هو؟ قال: 
»اهلرم«، ويف صحيح مسلم عن جابر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لكل داء دواء، فإذا 

أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل«.

)1(  بلوغ املرام ورشحه سبل السام ص 246 ج 3 يف باب اللعان.
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ملا كان ذلك وكان التداوي باملباح أمرا جائزا يف اإلسام، بل قد يصري واجبا؛ 
حفظا لنفس اإلنسان من اهلاك، فإن الطبيب هو الوسيلة إىل التداوي بتشخيص 
الداء ووصف الدواء تبعا خلربته وجتربته وعلمه، ومن ثم كانت مسؤوليته إذا قرص 
الفني يف  الطبيب هو اخلبري  أو سلك طريقا حمرما يف اإلسام، وإذا كان  أو أمهل 
إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته تعنيَّ أن ينظر إىل كل صورة جيرهيا؛ حتى 
يتحدد وضعه ومسؤوليته رشعا، فإن كانت الصورة مما تبنيَّ حتريمه قطعا عىل الوجه 
املبني يف األجوبة عن األسئلة: الثاين والثالث والفقرة »ب« من السؤال الرابع كان 
إليه؛  م شيئا حرم الوسائل املفضية  إذا حرَّ آثا وفعله حمرما؛ ألن اإلسام  الطبيب 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  أشار  ولقد  باملحرم،  للتلبس  ذريعة  يكون  ال  حتى 
فهذا  املحرم،  إىل  املؤدية  الوسائل  بتحريم  الذرائع  سد  قاعدة  أساس  إىل  الرشيفة 
َوۢا  َ َعدرۡ فََيُسبُّواْ ٱللَّ  ِ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ِيَن يَدرۡ ٱلَّ تَُسبُّواْ  قول اهلل تعاىل: }َوَل 
صحابته:  أربعة من  رواه  الذي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وقول  ]األنعام: 108[،  ِعلرٖۡم{   ِ بَِغيرۡ
»لعن اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعارصها ومعترصها وحاملها 
واملحمولة إليه«)1(. ففي اآلية الكريمة تأصيل لقاعدة سد الذرائع، فقد هنت عن 
يعتدوا ويتخذوا هذا ذريعة لسب اهلل ورسوله، ويف  آهلة املرشكني؛ حتى ال  سب 
احلديث الرشيف دليل عىل أن من أعان عىل حمرم كان آثا إثم مرتكبه، ولقد حرم 
من  والنظرة  اخللوة  ألن  هبا؛  اخللوة  أو  األجنبية  املرأة  حماسن  إىل  النظر  اإلسام 
وسائل الوقوع يف املحرم وهو الزنا، كا حرم عىل املسلم امليش إىل مكان ترتكب فيه 
الكبائر كحانة اخلمر أو بيت القار حتى ال يقع فيه، ومن هذا القبيل جاء احلديث 
Ñ أن  الرشيف الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
»إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه« قيل: يا رسول  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

)1(  رواه أبو داود، املنتخب من السنة املجلد التاسع من مطبوعات املجلس األعىل للشؤون اإلسامية.
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اهلل، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب 
أمه فيسب أمه«، وإذ كان ذلك وكانت هذه النصوص وغريها من القرآن الكريم 
والسنة الرشيفة قد وضعت أصا قويا يف سد الذرائع، فمتى أدى العمل أو الوسيلة 
إىل حمرم صار حمرما كذلك، ملا كان ذلك فإذا أعلن الطبيب بعلمه وعمله يف التلقيح 
الصناعي عىل حصوله بالصور غري املرشوعة بل واملحرمة بالبيان السالف يكون 
يكون حمرما رشعا، ويكون كسبه يف  للمحرم  كان وسيلة  ما  تقدم-  إذ -كا  آثا؛ 
هذه احلال كسبا حمرما غري مرشوع، وعليه أن يقف عند احلد املباح وهو منحرص يف 
تلقيح بويضة زوجة بنطفة زوجها بإدخاهلا رمحها أو باستنباهتا بعد التلقيح يف أنبوبة 
إىل حني، ثم تستدخل يف رحم ذات الزوجة؛ كا هو مبني يف اجلواب عن السؤال 
األول والفقرة األوىل »أ« من السؤال الرابع وبالرشوط املبينة فيها، إذا تم ذلك كان 
العمل مرشوعا ال إثم فيه وال حرج وال حذر من اختاط األنساب أو وقوعه يف 
دائرة الزنا؛ ألن التحقق تام من أن املني والبويضة امللقحني للزوجني فقط مل خيتلطا 
بمني إنسان آخر أو مني حيوان، وهبذا يقع يف دائرة إباحة التداوي التي قد تكون 
سبيا للرزق بولد رشعي متتد به ذكرى والديه بعد مماهتا، ومن بعد أن تكتمل به 
سعادهتا النفسية واالجتاعية يف هذه احلياة وقد تدوم وتتأكد بينها املودة والرمحة 

هبذا املولود الرشعي.

عىل  واحلفاظ  لإلنسان  تكريمه  يف  اإلسام  أن  البال  عن  يغيبن  وال  هذا 
نوعه واستمرار نسله يعمر األرض إىل أن يشاء اهلل حريص عىل أن يعيش يف أرسة 
متوادة متحابة متعارفة ال مجاعات تقطعت أوصاهلا وانحلت عصباهتا )وختلطت( 
من  صغارا  أوالدمها  عبء  الوالدين  وحيمل  األرسة  بتكوين  يأمر  فهو  أرحامها 
التعليم والرتبية اجلسدية والنفسية والعلمية وطرق اكتساب املال احلال، ويضع 
اجلرب  والية  ارتفعت  وإن  أوالده  مصلحة  يف  الدائم  النظر  والية  األب  عاتق  عىل 
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واإلرشاد،  النصح  ويتوىل  احلياة  يف  خربته  يكسبهم  أن  الوالية  هذه  ومن  عليهم، 
ومن هنا ال جيوز يف نطاق اإلسام االنطاق يف عمل التلقيح الصناعي بمعنى نقل 
مني الرجل -أيِّ رجٍل- وتلقيحه ببويضة امرأة -أيِّ امرأٍة-؛ ألن تلك التجارب 
أبا،  هلا  تعرف  ال  احليوان  من  خمتلفة  أنواع  بني  وحملها  الساالت  لتحسن  تصلح 
ومن النبات تسمق سيقانه حاملة وفري الثمرات وذلك أمر مرشوع. ومن هنا كان 
القول احلكيم القديم: »اليتيم من ابن آدم من مات أبوه، ومن احليوان من ماتت 
مستودعا  وأنشأنا  اإلنسان  يف  الصناعي  التلقيح  جمال  يف  انطلقنا  نحن  فإذا  أمه« 
لتلقح  األقوياء؛  األجسام  ذوي  أو  األذكياء  الرجال  نطف  فيه  تستحلب  -بنكا- 
هبا أنثى رشيقة القوام رسيعة الفهم؛ إلثراء الصفات يف اجلنس البرشي كان هذا 
رشا مستطريا عىل نظام األرسة، ونذيرا بانتهاء احلياة األرسية كا أرادها اهلل، فمن 
باب سد الذرائع وحفظا لروابط األرسة وصونا لألنساب حيرم اإلسام االنطاق 
يف التلقيح الصناعي لتوالد اإلنسان وال جييزه كا سبق إال من الزوجني بالرشوط 
قوة  عىل  املحافظة  إىل  اإلنسان  اإلسام  ه  وجَّ البنوك  هلذه  وبديا  بياهنا،  املتقدم 
نسله وسامة نفسه وجسده وذلك بإحسان اختيار كل من الزوجني لآلخر وإىل 
القريبة حتى ال يضوى  القربى  الزواج بني ذوي  الزواج بمعنى ترك  اإلغراب يف 
أضويتم  »قد  القبائل:  إحدى  ناصحا  اخلطاب  بن  عمر  قال  كا  ويضعف  النسل 
أنجب«، هذه هي  والغرائب  أصرب  العم  »بنات  قديا:  وقيل  الغرائب«،  فانكحوا 
املعايري املرشوعة التي يقرها اإلسام للحفاظ عىل النسل -نسل اإلنسان- سليا 
قويا ال تلك التي يتنادى هبا بعض الناس مقلدين أقواما أغوهتم املادية وانغمسوا 
فيها وحتللوا من كل قيم الدين فحسبوا اإلنسان ونسله مزرعة جتارب كأي مزرعة 
للنبات أو احليوان، مع أن اهلل قد كرم اإلنسان وأعىل قدره وسخر له ما يف الساوات 
لَِما  َدَعُكمرۡ  إَِذا  َولِلرَُّسوِل   ِ لِلَّ َتِجيُبواْ  ٱسرۡ َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ واألرض. 
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وَن ٢٤  ُترَۡشُ إَِلرۡهِ  ۥٓ  نَُّه
َ
َوأ رَۡمررۡءِ َوقَلرۡبِهِۦ  ٱل  َ َ َيُوُل َبنيرۡ نَّ ٱللَّ

َ
أ لَُمٓواْ  َوٱعرۡ  ۖ ُيرۡيِيُكمرۡ

َ َشِديُد  نَّ ٱللَّ
َ
أ لَُمٓواْ  َوٱعرۡ ٗةۖ  ِيَن َظلَُمواْ ِمنُكمرۡ َخآصَّ فِترَۡنٗة لَّ تُِصيَبَّ ٱلَّ َوٱتَُّقواْ 

ٱلرۡعَِقاِب{ ]األنفال: 24، 25[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ب
ر�ة �ل���مر�� ��ك�ا �ل��ب ء ا �ا ��سث �ل��ة ��ب ا رب اأ

املبـــــادئ
1 - جي�وز للمريض�ة إجراء عملي�ة تقتيض إزالة غش�اء البكارة مت�ى دعت احلاجة 
لذلك للمحافظة عىل صحتها ألن من الرضورات يف اإلسام املحافظة عىل النفس 

من التلف.
2 - إذا تيرس وجود الطبيب املس�لم للعاج كان أوىل، وإال جاز ذلك للطبيب غري 

املسلم للرضورة.
3 - الدم األس�ود الذى ينزل من رحم املرأة قبل ميعاد الدورة الش�هرية بأسبوع أو 
مخس�ة أيام هو من ألوان دم احليض حس�با قرر الفقهاء، وعليها أن تعترب ذلك مبدأ 

الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا إىل اخلارج.
4- حي�رم عىل احلائض الص�اة كا حيرم عليها الصوم وعليه�ا أن تقيض الصوم إن 

كان يف شهر رمضان وال تقيض الصاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 171 سنة 1980 املتضمن أن السائلة طالبة 
بإحدى اجلامعات بأمريكا وتبلغ من العمر ثالثني عاما ومل يسبق هلا الزواج، وأهنا 
دخلت إحدى املستشفيات للعالج من ورم يف رجلها اليمنى، وعند الكشف عليها 
وجد األطباء أن لدهيا أوراما غري معروفة داخل الرحم األمر الذي يتطلب إدخال 
مما  داخيل  فحص  إجراء  يعني  وهذا  وحتليلها،  األورام  هذه  من  عينات  ألخذ  آلة 
يتسبب عنه إزالة غشاء البكارة، وملا امتنعت عن إمتام هذا اإلجراء أخرجوها من 
املستشفى عىل أن تعود إليها يف أقرب وقت إلجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل 
* فتوى رقم: 40 سجل: 115 بتاريخ: 9/ 7/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 

جاد احلق.
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األمر، وأشاروا عليها بإحضار أحد األطباء املسلمني ليقف عىل أن هذا الفحص 
الناحية  انتهت إىل السؤال عن: هل إجراء مثل هذه العملية من  الزم للعالج، ثم 
الدينية جائز أو يعترب زنا؟ وإذا جاز هلا إجراء تلك العملية، فام هي اخلطوات التي 
تتبعها ليعرف األهل ما حدث؟ وما حكم الصالة يف حالة نزول نزيف أسود قبل 
ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو مخسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضا يف رمضان يف 

حالة نزول هذه املادة السوداء التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟

اجلواب
إنه قد صح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه تداوى وأمر بالتداوي، فقد روي عن 
أسامة بن رشيك قال: جاء أعرايب فقال: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ قال: »نعم، فإن 
اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله« رواه أمحد، ويف 
تداووا  اهلل  عباد  »نعم،  قال:  نتداوى؟  أال  اهلل،  رسول  يا  األعراب:  قالت  لفظ: 
رسول  يا  قالوا:  واحدا«،  داء  إال  دواء  أو  شفاء  له  وضع  إال  داء  يضع  مل  اهلل  فإن 
اهلل، وما هو؟ قال: »اهلرم« رواه ابن ماجه وأبو داود والرتمذي وصححه، ملا كان 
قرروا  قد  السائلة  فحص  تولوا  الذين  األطباء  أن  السؤال  من  الظاهر  وكان  ذلك 
وتشخيص  نوعها  ملعرفة  لتحليلها  بالرحم  الداخلية  األورام  من  جزء  أخذ  لزوم 
املرض -إن كان- وحتديد طرق العاج كان عىل السائلة النزول عند رأهيم؛ ألن 
من الرضورات يف اإلسام املحافظة عىل النفس من التلف، ففي القرآن الكريم: 
ُتلُٓواْ  لَُكةِ{ ]البقرة: 195[، وقوله تعاىل: }َوَل َتقرۡ يرِۡديُكمرۡ إَِل ٱتلَّهرۡ

َ
}َوَل تُلرُۡقواْ بِأ

َ َكَن بُِكمرۡ رَِحيٗما{ ]النساء: 29[ ، وال شك أن إمهال العاج  ۚ إِنَّ ٱللَّ نُفَسُكمرۡ
َ
أ

من باب إهاك النفس اإلنسانية ومؤد إىل قتلها وهو حمرم ومنهي عنه رشعا هبذه 
النصوص، وإذا تيرس وجود الطبيب املسلم كان أوىل وإال جاز ذلك للطبيب غري 
املسلم للرضورة أو أخذا بمذهب اإلمام مالك -رمحه اهلل- الذي جييز العمل برأي 
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الطبيب غري املسلم الثقة، ومن ثم فعىل السائلة املبادرة إىل إجراء هذا الفحص محاية 
لنفسها من اهلاك امتثاال ألمر اهلل باملحافظة عىل النفس يف القرآن الكريم وترخيص 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف التداوي بل وأمره به، وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها عىل رأي 
البكارة وأنه رضورة عاج  األطباء؛ ليكونوا عىل علم ودراية بسبب زوال غشاء 

للمحافظة عىل صحتها، وهلم أن يبارشوا معها كل ذلك.

أما عن الدم األسود املشبه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد 
الدورة الشهرية بأسبوع أو مخسة أيام، فإن الدم األسود من ألوان دم احليض حسبا 
قرر الفقهاء وتبعا لذلك عليها أن تعترب هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيا 
إىل اخلارج وعندئذ حترم عليها الصاة كا حيرم الصوم إىل حني انقطاع الدم كعادهتا 
أو إىل مدة أقصاها عرشة أيام وجيب عليها أن تقيض الصوم إن كان يف شهر رمضان 

وال تقيض الصاة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع�ك��� �ة وا
أ
�مرا ل� ا �ل اأ للرحب �حو�ة�ل ا

ح��ة �ة را �حب

املبـــــادئ
1- إج�راء عملي�ة جراحي�ة بتحوي�ل الرج�ل إىل ام�رأة أو العكس جائ�ز متى كان 
املقص�ود منه�ا إبراز عضو خلق�ي مطمور وال جي�وز ذلك ملجرد الرغب�ة يف التغيري 

فحسب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 184 لسنة 1981 املتضمن أن مركز البحث 
إجراء  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  بيان  السائل  من  طلب  ماليزيا  يف  اإلسالمي 
عمليات جراحية يتحول هبا الرجل إىل امرأة وما أشبه ذلك، وبيان ما إذا كان يوجد 
من النصوص الرشعية والفقهية ما يؤيد ذلك. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي 

يف هذا املوضوع حتى يتسنى له أن يرسله إىل حكومة ماليزيا.

اجلواب
عن أسامة بن رشيك قال: جاء أعرايب فقال: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ قال: 
»نعم، فإن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله« رواه 
أمحد، ويف لفظ: قالت األعراب: يا رسول اهلل، أال نتداوى؟ قال: »نعم، عباد اهلل 
تداووا فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء إال داء واحدا«، قالوا: يا رسول 
اهلل، وما هو؟ قال: »اهلرم«، رواه ابن ماجه وأبو داود والرتمذي وصححه)1(، وعن 
»بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أيب بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه«  جابر قال: 

* فتوى رقم: 132 سجل: 115 بتاريخ: 27/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.

)1(  منتقى األخبار ورشحه نيل األوطار للشوكاين ج 8 ص 200.
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قال:  الكاب)2(  يوم  أنفه  قطع  الذي  عرفجة  حديث  ويف  ومسلم)1(،  أمحد  رواه 
»أصيب أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذت أنفا من ورق -فضة- فأنتن عيل، 
فأمرين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن أختذ أنفا من ذهب«، قال ابن العريب يف رشحه هلذا اخلرب: 
إنه استثناء من حتريم الذهب بإجازة االنتفاع به عند احلاجة عىل طريق التداوي، 
أن  أخربهتا  أم سلمة  أن  أخربته  أيب سلمة  بنت  زينب  أن  الزبري)3(  بن  وعن عروة 
من  املؤنث  وهو  وكرسها-  النون  -بفتح  خمنث  البيت  ويف  عندها  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
الرجال وإن مل تعرف منه الفاحشة، فإن كان ذلك فيه خلقة فا لوم عليه، وعليه 
الباري)4( البن  أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه فهو املذموم، ويف فتح 
حجر العسقاين برشح صحيح البخاري يف باب املتشبهني بالنساء: »أما ذم التشبيه 
بالكام وامليش فمختص ممن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنا 
يؤمر برتكه واإلدمان عىل ذلك بالتدريج، فإن مل يفعل ومتادى دخله الذم وال سيا 
إن بدا منه ما يدل عىل الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ املتشبهني«، وأما إطاق 
من أطلق - كالنووي- وأن املخنث اخللقي ال يتم عليه اللوم فمحمول عىل ما إذا 
مل يقدر عىل ترك التثني والتكرس يف امليش والكام بعد تعاطيه املعاجلة لرتك ذلك، 
وإال متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فرتكه بغري عذر حلقه اللوم، واستدل 
لذلك الطربي بكونه ملسو هيلع هللا ىلص مل يمنع املخنث من الدخول عىل النساء حتى سمع منه 
التدقيق يف وصف املرأة كا يف ثالث أحاديث الباب الذي يليه فمنعه حينئذ، فدل 
عىل أنه ال ذم عىل ما كان من أصل اخللقة، ملا كان ذلك كان من فقه هذه األحاديث 

)1(  املرجع السابق ص 304.
)2(  صحيح الرتمذي برشح ابن العريب املالكي ج 7 ص 269، 270 ط أوىل املطبعة املرصية باألزهر 1350ه� 

1931م.
)3(  صحيح البخاري برشح إرشاد الساري للقسطاين ج 7 ص 1460 ط سادسة املطبعة األمريية ببوالق 

1305ه� مع رشح النووي عىل صحيح مسلم يف باب إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت.
)4(  ج 9 ص 273 ط سنة 1348ه� املطبعة البهية املرصية باألزهر.
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الرشيفة وغريها من األحاديث الواردة يف التداوي إجازة إجراء جراحة يتحول هبا 
الرجل إىل امرأة أو املرأة إىل رجل متى انتهى رأي الطبيب الثقة إىل وجود الدواعي 
املغمورة  الرجولة  عامات  أو  املطمورة  األنوثة  بعامات  اجلسد  ذات  يف  اخللقية 
باعتبار هذه اجلراحة مظهرة لألعضاء املطمورة أو املغمورة تداويا من علة جسدية 
ال تزول إال هبذه اجلراحة، كا جاء يف حديث قطع عرق من أيب بن كعب وكيه بالنار 
حسبا تقدم، ومما يزكي هذا النظر ما أشار إليه القسطاين والعسقاين يف رشحيها 
إزالة مظاهر  يتكلف  أن  املخنث  إن عىل  ما مؤداه:  قالوا  السابق حيث  النحو  عىل 
ذلك-  لرتك  املعاجلة  تعاطيه  -بعد  الباري  فتح  به صاحب  قال  ما  ولعل  األنوثة، 
واضح الداللة عىل أن التكلف الذي يؤمر به املخنث قد يكون باملعاجلة واجلراحة 
عاج، بل لعله أنجح عاج، وال جتوز هذه اجلراحة ملجرد الرغبة يف التغيري دون 
رواه  الذي  الرشيف)1(  احلديث  حكم  يف  دخل  وإال  غالبة،  رصحية  جسدية  دواع 
البخاري عن أنس قال: »لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املخنثني من الرجال واملرتجالت من 
النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فالنا، وأخرج عمر فالنا« 
رواه أمحد والبخاري، وإذا كان ذلك جاز إجراء اجلراحة إلبراز ما استرت من أعضاء 
الطبيب  بذلك  باعتباره عاجا متى نصح  إنه يصري واجبا  بل  أو األنوثة  الذكورة 
الثقة، وال جيوز مثل هذا األمر ملجرد الرغبة يف تغيري نوع اإلنسان من امرأة إىل رجل 
أو من رجل إىل امرأة، وسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

)1(  منتقى األخبار ورشحه نيل األوطار للشوكاين ج 6 ص 193.
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�مة���م
�ل��ة��مة  ا

ر��ب�ة��ة
�م و�ة رح�ا

أ
��ةر ال� حب

أ
�ة�ا

املبـــــادئ
1- اإلنج�اب إذا كان بطري�ق تلقي�ح بويضة الزوجة بذات من�ي زوجها جائز عند 
ال�رضورة ب�رشط أن تعاد البويضة إىل رحم الزوجة، أم�ا إذا أعيدت إىل رحم امرأة 

أخرى فقد التقى مع الزنا وهذا من الطرق املحرمة رشعا وقانونا.
2- ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

3- جيوز للزوجة بموافقة زوجها أن حترض يتيا لتقوم برتبيته ويكون شأنه كاألجنبي 
عنها عندما يكرب.

الســـــؤال
مل  أن سيدة  املتضمن  ميالدية   1987 برقم 15/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
تنجب لعدم وجود رحم هلا، وتريد إنجاب طفل، وذلك بأخذ بويضة منها وحيوان 
من  البويضة  إخصاب  يتم  ثم  الطبيب،  بإرشاف  معينة  بطريقة  زوجها  من  منوي 
الزوجة باحليوان املنوي الذي أخذ من زوجها خارجيا -أي يف أنبوبة- مثال أي يف 
مناخ مناسب إىل أن يتأكد الطبيب أن اإلخصاب قد حدث بتكون جنني، بعد ذلك 
ينقل الطبيب البويضة املخصبة من الزوجة والزوج إىل رحم امرأة أخرى عىل أن 
تقوم بدور حاضنة للجنني حلني والدته، وبعد الوالدة مبارشة يعيد للزوجة وزوجها 
رشعا؟  حرام  أم  حالل  هذا  هل  أ-  ويسأل:  والزوجة.  الزوج  إىل  وينسب  الطفل 
ب- وإذا كان الزوج يرص عىل اإلنجاب بالطريقة املبينة هل توافق الزوجة ويتحمل 
زوجها الوزر حرصا عىل حياهتا أم ترفض؟ ج- يف حالة حرمة اإلنجاب بالطريقة 
السابقة هل جيوز هلام إحضار طفل أو طفلة يتيم أو يتيمة ليقوما برتبيته أو تربيتها؟ 

* فتوى رقم: 85 سجل: 121 بتاريخ: 12/ 2/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وزوجته  الزوج  بني  املنزل  يف  يعيش  منهام  أحد  وجود  يف  الرشعي  احلكم  هو  وما 
وخاصة عندما يبلغ أو تبلغ؟

اجلواب
ملا كان اهلدف األسمى من العاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع اإلنساين 
وكانت الصلة العضوية بني الزوجني ذات دوافع غريزية يف جسد كل منها أضحى 
با  منها  كل  إلفضاء  والوحيدة  األساسية  الوسيلة  هو  واالختاط  التواصل  هذا 
استكن يف جسده واعتمل يف نفسه حتى تستقر النطفة يف مكمن نشوئها كا أراد اهلل 
وبالوسيلة التي خلقها يف كل منها ال يعدل عنها إال إذا دعت رضورة. فإذا كان 
تلقيح بويضة الزوجة بذات مني زوجها جاز رشعا إجراء هذا التلقيح برشط أن 
تعاد البويضة امللقحة من األنبوبة إىل رحم الزوجة نفسها، أما إذا أعيدت إىل رحم 
زوجة أخرى فقد التقى مع الزنا، والزوج الذي يقبل أن حتمل زوجته نطفة غريه 
سواء بالزنا الفعيل أو يف معناه كهذا التلقيح رجل َفَقَد كرامة الرجال، ومن ثم فقد 
التي ال تقرها الرشيعة اإلسامية،  ساه اإلسام ديوثا، وهذا من الطرق املحرمة 
كا أن هذه الطريقة خمالفة للقانون الوضعي أيضا، وإذا أرص الزوج عىل اإلنجاب 
طاعة  »ال  فإنه:  طلبه  إىل  إجابته  عن  االمتناع  زوجته  عىل  فيجب  املبينة  بالطريقة 
ملخلوق يف معصية اخلالق«. وجيوز للزوجة بموافقة زوجها أن حترض طفلة أو طفا 
يتيا لتقوم برتبيته ويكون شأن هذا الطفل كشأن األجنبي عنها عندما يكرب، ويف 
هذا ثواب عظيم وخري كبري هلا. هذا إذا كان احلال كا ورد بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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ب
�ة���� �ل���م��ب�ا �ع�������ة��ة ر�ب��ط ا

املبـــــادئ
1- حي�رم التعقي�م ألي من الزوجني أو كليه�ا إذا كان يرتتب عليه عدم الصاحية 
لإلنج�اب مس�تقبا إال إذا كان الزوجان أو أحدمها مصابا بم�رض ينتقل بالوراثة 

مرضا باألمة فيجوز تعقيم املريض بل وجيب دفعا للرضر.
2- من قواعد الرشيعة اإلسامية أن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.

الســـــؤال
1988 املتضمن أن السائل متزوج  اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 133/ 
عام  عمره  وأصغرهم  االبتدائي  اخلامس  الصف  يف  أكربهم  أوالد  أربعة  ويعول 
ونصف، وقد محلت زوجته للمرة اخلامسة وعند الوضع مات اجلنني قبل أن يولد 
وحدث هلا نزيف داخيل مما اضطره إىل نقلها إىل املستشفى لعملية نقل الدم ملدة ثالثة 
احلمل خوفا  ملنع  هلا عملية جراحية  يعمل  بأن  معارفه  بعض  عليه  أشار  وقد  أيام 
أنا يف حرية من أمري. ويطلب رأي الرشع  عىل حياهتا وسالمة صحتها، ويقول: 

يف ذلك.

اجلواب
حيرم التعقيم ألي واحد من الزوجني أو كليها إذا كان يرتتب عليه عدم 
الصاحية لإلنجاب مستقبا سواء كان التعقيم القاطع لإلنجاب بدواء أو جراحة 
بالوراثة مرضا  ينتقل  أو  بمرض موروث  أحدمها مصابا  أو  الزوجان  كان  إذا  إال 
باألمة، حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتها مريضة ال يستفاد هبا، بل تكون ثقا 

* فتوى رقم: 178 سجل: 123 بتاريخ: 26/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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عىل املجتمع سيا بعد 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 اإلسامية، وإذا قصد من منع احلمل وقف الصاحية 
يف  ومقاصده  اإلسام  دعوة  مع  يتناىف  ذلك  فإن  رضورة  دون  هنائيا  لإلنجاب 
تعقيم  إن  يقولون:  الفقهاء  ومجهور  اهلل،  شاء  ما  إىل  اإلنسان  إنسال  عىل  املحافظة 
اإلنسال  تعطيل  من  فيه  ملا  وذلك  الرضورة؛  إليه  تدع  مل  إذا  رشعا  حمرم  اإلنسان 
النسل، وهي إحدى الرضورات اخلمس  املحافظة عىل  املؤدي إىل إهدار رضورة 
وجدت  إذا  أما  أحكامه،  ترشيع  يف  األساسية  مقاصده  من  اإلسام  جعلها  التي 
رضورة داعية لتعقيم اإلنسان كا إذا كان به مرض عقيل أو جسدي أو نفيس مزمن 
عيص عىل العاج والدواء جاز ملن تأكدت حالته املرضية بالطرق العلمية أن يلجأ 
التعقيم املوقوت أن  بإباحة  القائم فعا، ونعني  التعقيم املوقوت لدفع الرضر  إىل 
يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصاحية لإلنجاب متى زال املرض، أما وقف 
الصاحية لإلنجاب هنائيا فإنه حيرم رشعا إال لرضورة كأن خيشى عىل حياة الزوجة 
إذا تم احلمل مستقبا والذي حيكم بذلك هو الطبيب الثقة. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل��ك��ل� �ل��ة��برع �ب�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال مانع رشعا من تربع اإلنسان ببعض أعضائه يف احلدود والضوابط الرشعية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 153/ 1989 املتضمن أن السائل مريض 
بالفشل الكلوي وقرر األطباء زراعة كىل له، ووجد من اإلخوة املرصيني من يتربع 
متطابقة،  وكانت  وللمتربع،  له  الالزمة  التحاليل  بعمل  وقام  كليتيه،  بإحدى  له 

ويسأل عن حكم التربع بالكلية، وهل جيوز ذلك أم ال؟

اجلواب
حي  إنسان  من  بجزء  أو  بعضو  التربع  جواز  إىل  الفقهاء  من  فريق  ذهب 

إلنسان آخر مثله برشوط أمهها:

آخر ال يرتتب  إىل  العضو من شخص  نقل  بأن  ثقة  أن يرصح طبيب   -1
أو  له  املتربع  الشخص  عليه حياة  يرتتب  وإنا  املتربع،  بالشخص  بليغ  عليه رضر 
الثقة ذو اخلربة بأن شق أي جزء من  إنقاذه من مرض عضال، فإذا جزم الطبيب 
جسم اإلنسان احلي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إىل جسم إنسان حي آخر 
لعاجه إذا جزم أن هذا ال يرض باملأخوذ منه أصا، ويفيد املنقول له، جاز هذا رشعا 
برشط أن ال يكون اجلزء املنقول عىل سبيل البيع أو بمقابل؛ ألن بيع اإلنسان احلر أو 
بعضه باطل رشعا، ونحن نميل إىل هذا الرأي إعاال لبعض القواعد الرشعية التي 

* فتوى رقم: 85 سجل: 124 بتاريخ: 9/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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تقول باختيار أهون الرشين وبأن الرضر األشد يزال بالرضر األخف، وبناء عليه 
فإننا نرى أنه ال مانع رشعا من تربع اإلنسان ببعض أعضائه يف احلدود التي سبق 

بياهنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ة��ة
�ل��مب���ث ء ا �ا �ع���صب

أ
�ب����ة�ل ال�

املبـــــادئ
1- كرمت رشيعة اإلس�ام جس�د اإلنس�ان حيا وميتا، وحرمت االعتداء عليه أو 

عىل أي عضو من أعضائه.
2- بيع اإلنسان جلزء من أجزاء جسده باطل وحمرم رشعا.

3- ت�ربع احلي بجزء من أجزاء جس�ده جائز عند مجه�ور الفقهاء وال فرق يف ذلك 
بني األقارب أو غريهم ما دام هذا التربع يقول بنفعه األطباء الثقات.

4- أخذ جزء من جسد امليت إلنقاذ حياة شخص آخر أو شفائه من مرض عضال 
جائز عند مجهور الفقهاء.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي يف التربع باألعضاء البرشية ونقلها من إنسان إىل آخر؟ 

وما احلكم الرشعي يف نقل يشء من أعضاء اإلنسان امليت إىل اإلنسان احلي؟

اجلواب
تكريم اهلل تعاىل لإلنسان:

عندما نتدبر آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص نراها قد كرمت ذات 
اإلنسان التي تشمل روحه وجسده تكريا عظيا ورشفته ترشيفا كبريا، ومن مظاهر 

هذا التكريم والترشيف:

* فتوى رقم: 5 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أ- إن اهلل تعاىل قد صور اإلنسان يف أحسن تقويم ويف أمجل صورة واعترب 
سبحانه ذلك نعمة كربى من نعمه التي جيب أن يشكر عليها، فقال تعاىل يف مفتتح 
ََلِ  ٱلرۡ َوَهَٰذا   ٢ ِسيننَِي  َوُطورِ   ١ يرُۡتوِن  َوٱلزَّ }َوٱتّلنِِي  كتابه:  سور  من  سورة 
وِيٖم{ ]التني: 1- 4[، أي لقد خلقنا  َسِن َتقرۡ حرۡ

َ
نَسَٰن ِفٓ أ ِ

َنا ٱلرۡ ِمنِي ٣ لََقدرۡ َخلَقرۡ
َ ٱلرۡ

اإلنسان يف أكمل صورة وأمجل هيئة ومنحناه بعد ذلك ما مل نمنحه لغريه من بيان 
فصيح ومن عقل راجح ومن علم واسع ومن إرادة وقدرة عىل حتقيق ما يبتغيه يف 
هذه احلياة، وإذا فهذا التقويم البالغ غاية احلسن يف تكوين خلق اإلنسان وتكميل 
وروحه،  اإلنسان  ببدن  اإلهلية  العناية  مظاهر  من  ومظهر  هيئته،  وحتسني  صورته 
وشبيه هبذه اآليات يف بيان أن اهلل سبحانه وتعاىل قد خلق اإلنسان يف أمجل صورة 
ِي  نَسُٰن َما َغرََّك بَِرّبَِك ٱلرَۡكرِيِم ٦ ٱلَّ ِ

َها ٱلرۡ يُّ
َ
أ قوله تعاىل يف سورة االنفطار: }َيٰٓ

َبَك{ ]االنفطار: 6- 8[. ا َشآَء َركَّ ّيِ ُصوَرةٖ مَّ
َ
ىَٰك َفَعَدلََك ٧ ِفٓ أ َخلََقَك فََسوَّ

ب- كذلك من مظاهر تكريم اإلسام لإلنسان أنه اعترب جسمه أمانة ائتمنه 
اهلل تعاىل عليها، فهو الذي خلقه فسواه فعدله فا جيوز ألحد أن يترصف فيه با 
يسوؤه أو يرديه حتى ولو كان هذا الترصف صادرا من صاحب هذا اجلسم نفسه؛ 
الروح  وإزهاق  البدن  إتاف  الوضعية  والقوانني  الساوية  األديان  حرمت  ولذا 
عن طريق االنتحار أو ما يؤدي إليه، ومن اآليات القرآنية التي هنت اإلنسان عن 
َوٰلَُكم بَيرَۡنُكم  مرۡ

َ
أ ُكلُٓواْ 

رۡ
َل تَأ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قتله لنفسه قوله تعاىل: }َيٰٓ

ۚ إِنَّ  نُفَسُكمرۡ
َ
ُتلُٓواْ أ ۚ َوَل َتقرۡ ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكمرۡ

َ
ٓ أ بِٱلرَۡبِٰطِل إِلَّ

لِيهِ نَاٗرۚا  َوٰٗنا َوُظلرۡٗما فََسورَۡف نُصرۡ َعلرۡ َذٰلَِك ُعدرۡ َ َكَن بُِكمرۡ رَِحيٗما ٢٩ َوَمن َيفرۡ ٱللَّ
ِ يَِسًيا{ ]النساء: 29، 30[، أما األحاديث الرشيفة التي هنت  َوَكَن َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
عن قتل اإلنسان لنفسه فهي كثرية ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغريمها فعن أيب 
هريرة É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تردى من جبل -أي ألقى بنفسه- فهو 
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أبدا، ومن حتسى سام -أي رشب سام-  فيها  فيه خالدا خملدا  نار جهنم يرتدى  يف 
فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا -أي يرضب هبا نفسه- يف نار جهنم خالدا خملدا 

فيها أبدا«.

ج�- كذلك من مظاهر تكريم رشيعة اإلسام لإلنسان أهنا أمرته أن هيتم 
بإصاح جسده ظاهرا وباطنا وأن يستعمل كل وسائل العاج التي تؤدي إىل شفائه 
من األمراض، ومن األحاديث الصحيحة التي وردت يف الدعوة إىل التداوي من 
»ما  البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  األمراض ما أخرجه 
أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء«، ويف رواية ملسلم: »لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن اهلل« أي: فإذا نزل الدواء عىل الداء شفي املريض من مرضه بإذن اهلل.

وسئل ملسو هيلع هللا ىلص: أنتداوى يا رسول اهلل؟ قال: »نعم تداووا، فإن اهلل مل يضع داء 
-أي مل خيلق مرضا- إال وضع له دواء غري داء واحد وهو اهلرم« أي الشيخوخة.

2- ما الذي يؤخذ من هذه النصوص؟

املتنوعة أن رشيعة اإلسام قد كرمت اإلنسان  النصوص  يؤخذ من هذه 
تكريا عظيا وأمرت باملحافظة عليه من كل ما هيلكه أو يسوؤه وهنت عن قتله أو 
إنزال األذى به إال باحلق وبينت بكل رصاحة ووضوح أن اإلنسان ال جيوز له أن 
يترصف يف جسده ترصفا يؤدي إىل إهاكه أو إتافه أو رضره؛ ألن كل إنسان وإن 
كان صاحب إرادة بالنسبة جلسده إال أن هذه اإلرادة مقيدة باحلدود التي رشعها 
إَِل  يرِۡديُكمرۡ 

َ
بِأ تُلرُۡقواْ  }َوَل  وجل:  عز  قوله  من  املستفاد  وبالنطاق  تعاىل  اهلل 

َ َكَن  ۚ إِنَّ ٱللَّ نُفَسُكمرۡ
َ
ُتلُٓواْ أ { ]البقرة: 195[، ومن قوله تعاىل: }َوَل َتقرۡ لَُكةِ ٱتلَّهرۡ

بُِكمرۡ رَِحيٗما{ ]النساء: 29[. وبناء عىل كل ذلك فقد اتفق املحققون من الفقهاء 
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العضو؛  هذا  كان  أيا  جسده  أعضاء  من  عضوا  يبيع  أن  لإلنسان  جيوز  ال  أنه  عىل 
وذلك ألسباب متعددة أمهها:

أوال: إن جسد اإلنسان وما يتكون منه من أعضاء ليس حما للبيع والرشاء 
وليس سلعة من السلع التي يصح فيها التبادل التجاري، وإنا جسد اإلنسان بناء 
بناه اهلل تعاىل وكرمه وسا به عن البيع والرشاء وحرم املتاجرة فيه حتريا قاطعا؛ ألن 
بيع اآلدمي أو بيع جزء منه باطل رشعا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم الذي يقول: 
َنا بَِنٓ َءاَدَم{ ]اإلرساء: 70[، وقد اتفق الفقهاء عىل بطان البيع أو  مرۡ }َولََقدرۡ َكرَّ

الرشاء بالنسبة لبدن اإلنسان أو ألي عضو من أعضائه.

ثانيا: إن اإلنسان ما هو إال أمني عىل هذا اجلسد ومأمور بأن يترصف يف 
احلدود وترصف  اإلنسان هذه  فإذا جتاوز  يفسدها  با  با يصلحها ال  األمانة  هذه 
يف جسده با يتعارض مع إصاحه كان خائنا لألمانة التي ائتمنه اهلل عليها وكان 
ترصفه حمرما وباطا؛ ألنه ترصف فيا ائتمن عليه ترصفا سيئا بدليل قوله تعاىل: 
ُر{ ]األعراف: 54[، ويدل عىل رقة الدين وسفه العقل ومحق  مرۡ

َ َلرُۡق َوٱلرۡ َل َلُ ٱلرۡ
َ
}أ

التفكري.

التي تقول: »الرضورات  القاعدة  القواعد الرشعية  ثالثا: ال يقال: إن من 
عند  جسده  يف  يترصف  أن  لإلنسان  جيوز  ذلك  عىل  وبناء  املحظورات«،  تبيح 
الرضورة؛ ألنا نقول يف الرد عىل هذا القيل: إن الترصف عند الرضورة إنا يكون 
أخرى  بقواعد  مقيدة  القاعدة  هذه  فإن  ذلك  عن  وفضا  اهلل  أحله  ما  حدود  يف 
تضبطها، ومن هذه القواعد: »الرضر ال يزال بالرضر« أي إنه ال جيوز إزالة الرضر 
برضر يشبهه أو يزيد عليه؛ ولذلك قالوا: ال جيوز للجائع مثا أن يأخذ طعام جائع 
مثله عن طريق الرسقة أو ما يشبهها، كا أنه ال تفرض نفقة عىل الفقري لقريبه، ومما 
ال شك فيه أن بيع عضو من أعضاء اجلسد أيا كان هذا العضو يمثل رضرا شديدا 
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لبدن اإلنسان، وهذا الرضر يزيد عىل ما يتعرض له اإلنسان من فاقة أو عرس أو 
احتياج؛ ألن هذا االحتياج هناك وسائل تدفعه منها: مبارشة األسباب املرشوعة 

للحصول عىل الرزق.

3- حكم التربع بعضو من األعضاء:

باطا  أعضائه  من  لعضو  اإلنسان  بيع  كان  إذا  فيقول:  سائل  يسأل  وقد 
وحمرما رشعا؛ ألن جسد اإلنسان وأعضاءه ليست حما للمتاجرة فيها، فهل األمر 
كذلك بالنسبة للتربع أو للهبة بأن يتربع اإلنسان بعضو من أعضائه لشخص آخر 

حمتاج إليه؟

واجلواب عىل ذلك:

إن بعض العلاء ال يفرق بني احلالتني، وإنا يرى أن كليها غري جائز سواء 
أكان عن طريق البيع أم عن طريق التربع؛ ألن التربع إنا يكون فيا يملكه اإلنسان، 
واملالك احلقيقي جلسد اإلنسان هو اهلل سبحانه وتعاىل، أما اإلنسان فهو أمني عىل 
جسده فقط ومطلوب منه أن حيافظ عليه مما هيلكه أو يؤذيه استجابة لقوله تعاىل: 
لَُكةِ{ ]البقرة: 195[، ويرى مجهور الفقهاء أن  إَِل ٱتلَّهرۡ يرِۡديُكمرۡ 

َ
بِأ تُلرُۡقواْ  }َوَل 

التربع بعضو أو بجزء من إنسان حي إلنسان آخر مثله جائز برشوط من أمهها:

أن يرصح الطبيب أو األطباء الثقات بأن نقل هذا العضو من شخص إىل 
آخر ال يرتتب عليه رضر بليغ بالشخص املتربع، وإنا يرتتب عليه حياة الشخص 
املتربع له أو إنقاذه من مرض عضال، ونحن نميل إىل هذا الرأي؛ ألن التربع قلا 
يصدر عن اإلنسان إال يف أشد حاالت الرضورة، وقلا يكون إال لشخص عزيز 
عىل هذا اإلنسان املتربع؛ وألن املتربع ما فعل ذلك إال بقصد تقديم منفعة عظيمة 
لغريه مبتغيا هبا وجه اهلل تعاىل، وال يقال: إن جسد اإلنسان ليس ملكا له وإنا هو 
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ملك هلل تعاىل، وما دام األمر كذلك فا يصح لإلنسان أن يترصف فيا ال يملكه 
بالبيع وال بالتربع؛ ألنا نقول: إن الكون كله ملك هلل تعاىل وليس جسد اإلنسان 
يملكه عز وجل  فيا  يترصفوا  أن  للناس  اهلل سبحانه  أباح  فقد  وحده، ومع ذلك 
بالطريق التي ترضيه، وال شك أن فضيلة اإليثار ودفع األذى عن الغري عىل رأس 
الفضائل التي حيبها اهلل عز وجل، ويكافئ أصحاهبا با يستحقونه من ثواب جزيل، 
هذا ويدخل حتت هذه القاعدة وهي حرمة بيع يشء من أجزاء اإلنسان ما يتعلق 
التربع به فهو جائز؛ ألنه كا يقول  أما  بالدم فإنه ال جيوز بيعه؛ ألنه باطل رشعا، 
أهل اخلربة من آثار الذات وليس من أعضائها بدليل أنه يتغري ويتجدد، ويستعيض 

اإلنسان ما فقده منه.

4- حكم نقل يشء من أعضاء امليت إىل احلي:

أعضاء  من  يشء  نقل  جيوز  هل  وهي:  أخرى  نقطة  إىل  ذلك  بعد  ننتقل 
اإلنسان امليت إىل اإلنسان احلي لانتفاع هبذا العضو املنقول؟

ولإلجابة عىل ذلك نقول: إن رشيعة اإلسام قد كرمت جسد اإلنسان حيا 
االعتداء،  ألوان  من  لون  بأي  عليه  االعتداء  أو  ابتذاله وتشوهيه  وميتا وهنت عن 
ومن مظاهر هذا التكريم األمر بتغسيله وتكفينه والصاة عليه ودفنه، ولقد كان 
من هدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه بعد االنتهاء من الغزو ال يرتك جسد إنسان ملقى عىل 
األرض سواء أكان ملسلم أم لغري مسلم، وقد حدث يف غزوة بدر أن أمر ملسو هيلع هللا ىلص بدفن 
عظم  »كرس  الرشيف:  حديثه  يف  وقال  املسلمني،  شهداء  بدفن  أمر  كا  املرشكني 
امليت ككرسه حيا« أي إن عقوبة من يتعدى عىل جسد امليت كعقوبة من يتعدى 
عىل جسد احلي، ولذا قال بعض العلاء بحرمة التربع بيشء من أجزاء اجلسد ال 
يف حال احلياة وال يف حال الوفاة؛ ألن اإلنسان ال يملك الترصف يف جسده ال يف 
حياته وال بعد الوفاة وكذلك ورثته أو غريهم ال يملكون ذلك، وأن الذي يملك 
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أنه  الفقهاء  مجهور  ويرى  وجل،  عز  خالقه  هو  وذاته  اإلنسان  جسد  يف  الترصف 
يؤدي  النقل  إذا كان هذا  إنسان حي  إىل جسم  امليت  نقل عضو من أعضاء  جيوز 
إليه هذا العضو منفعة رضورية ال يوجد بديل هلا وأن  املنقول  إىل منفعة اإلنسان 
حيكم بذلك الطبيب املتخصص الثقة؛ ألن األطباء هم سادة املوقف يف أمثال هذه 
احلاالت وهم املسؤولون مسؤولية تامة عن ترصفاهتم أمام اهلل تعاىل أوال وأمام من 
يملك حماسبتهم عىل أعاهلم من رجال الطب أو القانون أو غريهم، وهذا الرأي 

هو الذي نرجحه ونؤيده.

وإنا قلنا بجواز ذلك بناء عىل القاعدة الفقهية املشهورة وهي: »أن الرضر 
احلي  اإلنسان  بقاء  يف  يتمثل  هنا  األشد  والرضر  األخف«،  بالرضر  يزال  األشد 
عرضة للمرض الشديد وللهاك املتوقع، والرضر األخف هنا يتمثل يف أخذ يشء 

من أجزاء امليت لعاج اإلنسان احلي.

5- ومن كل ما تقدم من نصوص وأحكام نستخلص ما يأيت:

وحرمت  وميتا،  حيا  اإلنسان  جسد  كرمت  قد  اإلسام  رشيعة  إن   -1
االعتداء عليه أو عىل أي عضو من أعضائه.

2- إن بيع اإلنسان جلزء من أجزاء جسده باطل وحمرم رشعا.

3- إن تربع احلي بجزء من أجزاء جسده جائز عند مجهور الفقهاء وال فرق 
يف ذلك بني األقارب أو غريهم ما دام هذا التربع يقول بنفعه األطباء الثقات.

امليت إلنقاذ حياة شخص آخر أو شفائه من  4- إن أخذ جزء من جسد 
مرض عضال جائز عند مجهور الفقهاء. هذا وباهلل التوفيق.
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ء ���ا �ل����ب�����ة �ه�ا ا ء �ل���ا �ةرا ط��ب�ا
أ
�م��سوأو�ل��ة��ة ال�

املبـــــادئ
1- أمرت رشيعة اإلسام بالتداوي من األمراض عىل يد الطبيب املتخصص الثقة 

أو بالتحرز عن كل ما يؤدي إىل املرض.
2- يش�رتط مل�ن يتص�دى للعمل بالط�ب أن يكون عامل�ا هبا متخصص�ا فيها خبريا 

بتفاصيلها ودقائقها، وحيجر عىل املتطبب اجلاهل وال يمكن من معاجلة الناس.
3- األطب�اء مس�ؤولون عن أخطائهم التي كان يمكنهم التح�رز عنها والتي تؤدي 
إىل إحلاق الرضر باملريض، وعدم املس�ؤولية منوط باإلذن إذا كان العمل معتادا ومل 

جياوز الرسم املتبع يف أمثال هذه العمليات.
4- نتائ�ج خمالف�ة الطبيب آلداب مهنت�ه إن كانت جنائية عوقب با يناس�ب جنايته 
وإن كان�ت غري ذل�ك فهي داخلة يف نطاق األش�ياء التي يمكنها املس�ؤول ويملك 

العقوبة هبا من الناحية التأديبية.

الســـــؤال
لبعض  إجرائهم  عند  األطباء  بعض  أخطاء  عن  كالما  األيام  هذه  يف  نقرأ 
العمليات اجلراحية أو عند معاجلتهم لبعض املرىض، فام هو احلكم الرشعي يف هذه 

األخطاء؟ وما مدى املسؤولية عىل األطباء؟

اجلواب
ومما  ونتائجها،  آثارها  باختاف  وخطرها  أمهيتها  ختتلف  املسؤولية   -1
املسؤوليات  أعظم  من  تعترب  األطباء  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية  أن  فيه  شك  ال 

* فتوى رقم: 6 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وأضخمها؛ ألهنم هم األمناء عىل أرواح الناس وأبداهنم، وعىل أيدهيم يتم الشفاء 
بإذن اهلل من أعضل األمراض وأشدها، كا أن اخلطأ منهم أو اإلمهال كثريا ما يؤدي 

إىل تأخر الشفاء أو إىل اهلاك واملوت.

2- ومهنة الطب من املهن التي وجدت منذ آالف السنني؛ ألن اإلنسان يف 
كل زمان ومكان يبحث عا يشفيه من مرضه، وقد يضحي يف سبيل ذلك بكل ما 
يملك من أموال؛ إذ الصحة نعمة ال تعادهلا نعمة وال يعرف قيمتها معرفة تامة إال 
»نعمتان  الذين ذاقوا آالم املرض وجربوا متاعبه ومهومه، ويف احلديث الرشيف: 
مغبون فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ«، ولقد اقتضت رمحة اهلل تعاىل بعباده 
أن يوجد يف كل زمان ومكان أناس يوفقهم إىل معرفة الدواء الذي يؤدي إىل الشفاء 
من العلل واألسقام، وإذا كانت معجزات األنبياء عليهم الصاة والسام تتناسب 
مع ما برع فيه أقوامهم فإننا نجد أن معجزة عيسى -عليه السام- كان هناك جانب 
كبري منها يتعلق بالطب؛ ألن الطب يف زمنه -عليه السام- كان عىل رأس املهن التي 
َمِت َعلَيرَۡك  َيَم ٱذرُۡكررۡ نِعرۡ ُ َيٰعِيَس ٱبرَۡن َمررۡ نبغ فيها قومه، قال تعاىل: }إِذرۡ قَاَل ٱللَّ
ٗلۖ ِإَوذرۡ  َوَكهرۡ ِد  رَۡمهرۡ ٱل ٱلرُۡقُدِس تَُكّلُِم ٱنلَّاَس ِف  يَّدتَُّك بُِروِح 

َ
أ إِذرۡ  تَِك  َودِٰلَ  ٰ َوَعَ

ةِ  نِي َكَهيرۡ َٔ جِنيَلۖ ِإَوذرۡ َترۡلُُق ِمَن ٱلّطِ ِ
َرىَٰة َوٱلرۡ َمَة َوٱتلَّورۡ ِكرۡ ُتَك ٱلرِۡكَتَٰب َوٱلرۡ َعلَّمرۡ

برَۡرَص بِإِذرِۡنۖ 
َ َمَه َوٱلرۡ كرۡ

َ ُِئ ٱلرۡ ۢا بِإِذرِۡنۖ َوُتبرۡ َ ِ بِإِذرِۡن َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطيرۡ يرۡ ٱلطَّ
َتٰ بِإِذرۡن{ ]املائدة: 110[، ولقد كان كتاب القانون يف الطب البن  رَۡمورۡ ِإَوذرۡ ُترۡرُِج ٱل
سينا املتوىف سنة 428 ه� من املراجع الطبية األصيلة يف أوربا، ووصل احلال هبم 
أهنم كانوا ال يمنحون شهادة الطب للشخص إال إذا كان جميدا جلميع النظريات 
التي اشتمل عليها هذا الكتاب النفيس الذي ترجم إىل اللغات املختلفة، ورحم اهلل 
القائل: إن علم الطب قد دخل عىل أوربا بعامة وعاد إلينا بعد حني بقبعة، والذي 
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يراجع مقدمة ابن خلدون جيد كاما جيدا عن علم الطب وعن جماالته وعن طرق 
العاج وعن أشهر املؤلفات التي ألفت يف هذا العلم)1(.

3- ولقد أمرت رشيعة اإلسام بالتداوي من األمراض ووضعت لذلك 
وسائل متعددة منها:

أ- البحث عن الدواء املناسب عىل يد الطبيب الثقة املشهود له بتخصصه 
يف هذا الفن، فقد روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما أنزل 
برأ  الداء  فإذا أصيب دواء  داء دواء  »لكل  له شفاء«، ويف رواية:  أنزل  داء إال  اهلل 
بإذن اهلل« أي فإذا نزل الدواء عىل الداء برشب أو غريه برأ املريض من علته بإذن 

اهلل تعاىل.

الصحي  احلجر  طريق  عن  املرض  إىل  يؤدي  ما  كل  عن  التحرز  ب- 
عن  ومسلم  البخاري  الشيخان  روى  املعدية،  األمراض  حيمل  عمن  واالبتعاد 
عائشة Ö قالت: »الطاعون رجز أو عذاب أرسله اهلل تعاىل عىل بني إرسائيل أو 
عىل من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا 
فال خترجوا فرارا منه«، وعندما اختلف الصحابة يف دخول بعض باد الشام التي 
ظهر هبا الطاعون، قال عبد الرمحن بن عوف É: إن عندي من هذا علا، سمعت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 

هبا فال خترجوا فرارا منه«.

4- وإذا كانت هناك صفات كريمة وخال حسنة جيب أن يتحىل هبا الناس 
يف تعاملهم مع غريهم فإن أوىل الناس بالتحيل هبذه الصفات الكريمة هم األطباء 

وعىل رأس هذه الصفات:

)1(  راجع مقدمة ابن خلدون ج� 3 ص� 1441 بتعليق األستاذ الدكتور عيل عبد الواحد وايف.



- 94 -

األطباء  ألن  وذلك  الصدر؛  وسعة  اجلانب  ولني  القلب  ورقة  الرمحة  أ- 
هلم  جعلهم  الذي  الداء  فيهم  واسترشى  املرض  دامههم  قد  أناس  مع  يتعاملون 
عذرهم إذا ما خرجوا عن وعيهم وعن ثباهتم، ومما ال شك فيه أن هؤالء املرىض 
هم أوىل الناس بالرعاية والرمحة والرفق وال سيا من أطبائهم األمناء عليهم، وإذا 

فقد الطبيب هذه الصفات يكون قد فقد أهم خصائص مهنته.

ب- كذلك من أهم الصفات التي جيب أن يتحىل هبا األطباء: صفة األمانة 
الناس بأحوال  الطبيب هو أدرى  بأشمل معانيها وبأوسع مدلوالهتا؛ وذلك ألن 
املريض وبوسائل عاجه فعليه أن يرشده إىل ما ينفعه بكل أمانة ودقة، وعىل أن ال 
يفيش رسه إال إذا كانت هناك رضورة تستدعي ذلك وعليه أن يبذل قصارى جهده 

لراحة املريض والوصول به إىل طريق الشفاء.

5- ولقد وضع الفقهاء رشوطا ملن يتصدى للعمل بالطب وبينوا ما لألطباء 
من حقوق وما عليهم من واجبات وذكروا كثريا من العقوبات التي يعاقب هبا من 

يتعدى حدود هذه املهنة السامية:

أ- ومن بني الرشوط التي وضعوها ملن يعمل بمهنة الطب أن يكون عاملا هبا 
متخصصا فيها خبريا بتفاصيلها ودقائقها وأنه حيجر عىل املتطبب اجلاهل وال يمكن 
من معاجلة الناس، وال جدال يف أن مقياس العلم بالطب خيتلف باختاف العصور 
بإجادة  الطبيب  الغابرة شهرة  العصور  بعض  يف  املقياس  كان  فقد  العلوم  وبتقدم 
أهل  بأنه  بالطب  البرص  الصناعة وذوي  أهل  يشهد طبيبان من  وأن  الطب،  مهنة 
ملارسة أعال الطب، واألصل يف ذلك ما رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه يف 
سننه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تطبب ومل يعرف الطب فهو ضامن«، ولقد جاء يف 
كتاب: إخبار العلاء بأخبار احلكاء ص� 130 لإلمام القفطي: »إن اخلليفة العبايس 
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املقتدر أمر طبيبه سنان بن ثابت بن قرة احلراين أن يمتحن أطباء بغداد يف وقته وأن 
يمنح من يرضاه يف علمه وعمله إجازة ملا يصلح أن يترصف فيه من الطب، وقد 
كان هذا األمر من اخلليفة املقتدر عىل إثر خطأ طبيب يف العاج أفىض هذا اخلطأ 
إىل موت املريض«، ومما يذكر يف هذا الشأن أن هذا اخلليفة قد أمر حمتسبه الذي هو 
بمنزلة وزير الداخلية يف هذا الوقت أن يراعي ذلك، فا يأذن ألحد بمارسة الطب 
إال إذا كان جمازا من طبيبه سنان بن ثابت الذي كانت وفاته سنة 331 ه�، وجاء 
يف كتاب: »معامل القربة يف أحكام احلسبة« للعامة حممد بن حممد القريش الشافعي 
بعد كام طويل يف احلسبة عىل األطباء واجلراحني واملجربين جاء يف هذا الكتاب 
بعد كام طويل يف الطب ولزومه ما ملخصه: »والطبيب هو العارف برتكيب البدن 
ومزاج األعضاء واألمراض احلادثة فيها وأسباهبا وأعراضها وعاماهتا واألدوية 
النافعة فيها واالعتياض عا مل يوجد منها والوجه يف استخراجها وطريق مداواهتا 
بينها وبني كيفياهتا، فمن مل  بالتساوي بني األمراض واألدوية يف كمياهتا وخيالف 
يكن كذلك فا جيعل له مداواة املرىض وال جيوز له اإلقدام عىل عاج خياطر فيه 
وال يتعرض ملا ال علم له فيه، ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن«، وينبغي 
أن يكون هلم مقدم أي رئيس من أهل صناعتهم، فقد حكي أن ملوك اليونان كانوا 
البلد  أطباء  بقية  عليه  يعرضون  ثم  باحلكمة  مدينة حكيا مشهورا  جيعلون يف كل 
عن  وهناه  العلم  وقراءة  باالشتغال  أمره  عمله  يف  مقرصا  وجده  فمن  فيمتحنهم، 
املداواة، وينبغي إذا دخل الطبيب عىل املريض سأله عن سبب مرضه وعا جيد من 
نسخة ألولياء  يكتب  ثم  العقاقري  من  من األرشبة وغريه  قانونا  له  يرتب  ثم  األمل 
دائه  إىل  ونظر  حرض  الغد  كان  وإذا  املريض،  عند  معه  حرض  من  بشهادة  املريض 
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له  يرتب  ثم  ال؟  أو  املرض  به  تناقص  هل  املريض:  وسأل  قارورته)1(،  إىل  ونظر 
اليوم  ويسلمها ألهله، ويف  نسخة  له  ويكتب  احلال  مقتىض  ينبغي عىل حسب  ما 
الثالث كذلك ويف اليوم الرابع وهكذا إىل أن يربأ املريض أو يموت، فإن برئ من 
مرضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته وإن مات حرض أولياؤه عند احلكيم املشهور 
وعرضوا عليه النسخ التي كتبها هلم الطبيب، فإن رآها عىل مقتىض احلكمة وصناعة 
الطب من غري تفريط وال تقصري من الطبيب قال: هذا قيض بفروغ أجله، وإن رأى 
األمر بخاف ذلك قال هلم: خذوا دية صاحبكم من الطبيب فإنه هو الذي قتله 
احلد  إىل هذا  الرشيفة  الصورة  فكانوا حيتاطون عىل هذه  وتفريطه،  بسوء صناعته 
حتى ال يتعاطى الطب من ليس من أهله وال يتهاون الطبيب يف يشء منه، وينبغي 
للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه عىل سائر األطباء: حيلفهم أن 
ال يعطوا أحدا دواء مرضا وال يركبوا له سا وال يذكروا للنساء الداء الذي يسقط 
األجنة وال للرجال الذي يقطع النسل وليغضوا أبصارهم عن املحارم عند دخوهلم 
ينكر عليهم  ملا  يتعرضوا  يفشوا األرسار وال هيتكوا األستار وال  املرىض وال  عىل 
وينبغي للطبيب أن يكون عنده مجيع آالت الطب عىل الكال... إلخ«)2(، ومن هذا 
النص الطويل يتبني لنا أن الفقهاء قد عرفوا الطبيب تعريفا مناسبا واشرتطوا ملن 
منهم  رئيسا  هلم  جيعلوا  أن  األطباء  عىل  أن  وقرروا  دقيقة  رشوطا  بالطب  يشتغل 
يتوىل رعاية شؤوهنم وخيترب من يريد االشتغال بالطب، كا أن الفقهاء قد تعرضوا 
للعقوبة التي جيب أن يعاقب هبا من هيمل يف أداء هذه املهنة الرشيفة أو من يكون 
دخيا عليها، وأن عىل املحتسب أن يأخذ عىل األطباء العهود واملواثيق أن يؤدوا 

)1(  لعل املراد بالقارورة التي يكون هبا البول؛ ليتعرف سري املرض من لونه أو لعلها قارورة الداء.
)2(  من بحث عن مسؤولية األطباء للمرحوم الشيخ عبد العزيز املراغي. جملة األزهر املجلد العرشون سنة 

1368ه� / 1948م ص� 206.
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وظيفتهم عىل أكمل وجه وعىل أن يلتزموا عند أدائهم لوظيفتهم اآلداب السامية 
التي تقتضيها مهنتهم الرشيفة.

6- ولقد نقل املرحوم الدكتور أمحد عيسى يف كتابه »تاريخ البيارستانات 
يف اإلسام« صورتني إلجازتني يف الطب منحت إحدامها لفصاد ومنحت األخرى 

جلراح:

أما اإلجازة األوىل فنصها: »هذه صورة ما كتبه الشيخ األجل عمدة األطباء 
بالديار  األطباء  رئيس  احلنفي  الصايغ  ابن  الدين  شهاب  الشيخ  األلباء  ومنهاج 
املرصية إجازة للشاب املحصل حممد عزام أحد تامذة الشيخ األجل الشيخ زين 
اإلجازة  ذكر  ثم  الفصد«،  لرسالة  اجلراحني عىل حفظه  رئيس  املعطي  الدين عبد 
ووظيفة املجاز وأنه كان مساعدا لشيخ طائفة اجلراحني بالبيارستان املنصوري... 

إلخ ما ذكر يف الكتاب املشار إليه. 

وأما الثانية: فهي إجازة صادرة من رئيس اجلراحني بدار الشفاء املنصوري 
للشيخ شمس الدين حممد القيم اجلراح ويف آخرها: »فاستخرت اهلل تعاىل وأجزت 
له أن يتعاطى من صناعة اجلراح ما أتقن معرفته؛ ليحصل له النجاح والفاح وهو 
أن يعالج اجلراحات وأن يفصد من األوردة ويبرت الرشايني وأن يقلع من األسنان 
قال  إحدى عرشة وألف سنة 1602م،  اخلري سنة  بتاريخ صفر  إلخ  الفاسدة...« 

فضيلة املرحوم الشيخ عبد العزيز املراغي معلقا عىل هاتني اإلجازتني:

»والناظر يف اإلجازتني يعلم أن اإلجازة كانت إما عىل أساس رسالة لطالب 
ملن سبقه حققها وعلق  التعليق عىل رسالة  أو عىل  فيها  ونوقش  وقدمها  اإلجازة 
أيامنا  يف  الدكتوراه  رسائل  نوع  هو  وذلك  حمققة،  إفادة  العلم  يفيد  تعليقا  عليها 
امللقب  الدين  أن مانح اإلجازة األول هو أمحد بن رساج  الظريف  احلارضة ومن 
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احلنفية بمرص ومدرسهم  الصايغ احلنفي كان رئيس  بابن  املعروف  الدين  شهاب 
مشيخة  تولت  واحدة  بنت  له  وكانت  األطباء  رئيس  ذلك  مع  وكان  بالربقوقية 

الطب مكانه عند وفاته«)1(.

7- كذلك قرر الفقهاء أن األطباء شأهنم شأن غريهم من أصحاب املهن 
األخرى مسؤولون عن أخطائهم التي كان يمكنهم التحرز عنها والتي تؤدي إىل 
إحلاق الرضر باملريض، فلقد قرر الفقهاء أن الطبيب إذا أخطأ يف العاج بأن عالج 
بغري ما يقرره الطب أو بغري ما هو معروف ومشهور بني األطباء بأنه دواء ملرض 
معني، وأدى ذلك إىل إحلاق أذى باملريض أو إىل وفاته فعىل الطبيب يف هذه احلالة 
الدية، أو ما حيكم به القايض بالنسبة هلذا اخلطأ، فقد قال الشهاب الرميل يف تعليقه 
التلف وجبت  املعاجلة وحصل  الطبيب يف  الروض: »ولو أخطأ  عىل كتاب رشح 

الدية عىل عاقلته«.

وقال اإلمام الشافعي ما ملخصه يف كتاب »األم« ج� 6 ص 166: »وإذا 
قام الطبيب باحلجامة ملريض أو بختن غامه أو بعاج دابته فتلفوا من فعله فإن 
كان فعل -أي الطبيب- ما يفعل مثله مما فيه الصاح للمفعول به عند أهل العلم 
الصاح  أراد  مثله من  يفعله  ما ال  الصناعة فا ضان عليه، وإن كان فعل  بتلك 

وكان عاملا به فهو ضامن«.

»تبرصة  كتابه  يف  املالكي  فرحون  بن  إبراهيم  الدين  برهان  القايض  وقال 
كان  »وإن  واألطباء:  الصناع  ضان  عىل  الكام  عند  األحكام«  أصول  يف  احلكام 
اخلاتن غري معروف باخلتن واإلصابة فيه وعرض نفسه أي هلذا العمل فهو ضامن 
وعليه  شيئا  ذلك  من  عشريته-  -أي  العاقلة  حتمل  وال  ماله  يف  وصفنا  ما  جلميع 

)1(  املرجع السابق.
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من اإلمام العدل العقوبة الرادعة برضب ظهره وإطالة سجنه والطبيب واحلجام 
والبيطار فيا أتى عىل أيدهيم بسبيل ما وصفنا يف اخلاتن«.

ومن هذه النصوص الفقهية يتبني لنا بوضوح أن الفقهاء قد تعرضوا لبيان 
العقوبات الرشعية التي ترتتب عىل خمالفة الطبيب وغريه ملا تقتضيه طبيعة مهنته من 

أمانة وخربة وأداء سليم هلا، وملخص ما قالوه يف ذلك:

نتائج خمالفته آلداب مهنته إن كانت جنائية عوقب با يناسب جنايته،  إن 
وإن كانت غري ذلك فهي داخلة يف نطاق األشياء التي يمكنها املحتسب ويملك 
العقوبة هبا من الناحية التأديبية، ولقد كان املحتسب يف األزمان املاضية يملك ما 
اليوم أو ما متلكه نقابة األطباء بلوائحها ورسومها، وبذلك  أية هيئة إدارية  متلكه 
يكون الفقه اإلسامي قد نظم مهنة الطب وقرصها عىل األشخاص الذين حيكم 
أهل اخلربة وعىل رأسهم كبري األطباء بأهنم يصلحون للقيام هبذا العمل اإلنساين 
الدقيق، ويكفي داللة عىل ذلك ما رواه أبو نعيم من أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 

تطبب ومل يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فام دوهنا فهو ضامن«.

8- وكا فصل الفقهاء القول يف احلاالت التي جتعل أصحاب املهن وعىل 
رأسهم األطباء مسؤولني عن نتائج أخطائهم فقد فصلوا القول أيضا يف احلاالت 
التي ترتفع عنهم فيها املسؤولية، وملخص ما قالوه يف ذلك: إن عدم املسؤولية منوط 
باإلذن إذا كان العمل معتادا ومل جياوز الرسم املتبع يف أمثال هذه العمليات، بأن 
يكون ما فعله الطبيب موافقا للقواعد الطبية التي تتبع يف كل مرض ببينة، ويف كل 
حادثة عىل حدهتا، فقد جاء يف الدر املختار ورشحه: »وال ضان عىل حجام وبيطار 
وفصاد مل جياوز املوضع املعتاد«. أي مل يفعل فعا خيالف ما جرى عليه األطباء يف 
معاجلة ذلك اجلرح أو تلك العلة، وبعد فهذه قطوف من مسؤولية األطباء كا يراها 
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الفقهاء، ومنها نرى أهنم مل يقرصوا يف بيان هذه املسؤولية ويف حترير حمل النزاع فيها 
ويف بيان ما لألطباء من حقوق وما عليهم من واجبات، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.

J
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�ة �ل���م��ةو��ب�ا �م�� ا
أ
��ب��ة�ب ����ب ا �ل�حب ��ب���ص�ل ا

املبـــــادئ
1- جي�وز ش�ق بطن امليتة إلخ�راج الولد إذا كانت ترجى حيات�ه، وال يتوقف ذلك 

عىل رضا األهل.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 4 ذي احلجة سنة 1320 نمرة 2 
مضموهنا أن خطاب مصلحة الصحة طيها نمرة 12 الوارد للحقانية بشأن األجنة 
احلية التي توجد يف بطون بعض النساء احلوامل الاليت يتوفني، ومرغوب هبا اإلفادة 
عام إذا كان يمكن فسخ البطن بعد الوفاة إلخراج اجلنني سواء كان برضا األهل، أو 

بغري رضاهم؟ وعليه نرجو اإلفادة، وطيه ورقتان.

اجلواب
إذا كانت ترجى حياته، كا  الولد  امليتة إلخراج  رصحوا بجواز شق بطن 
يف األشباه، وعليه جيوز شق بطون من يموت من النسوة إلخراج اجلنني منها متى 

كانت ترجى حياته، وال يتوقف ذلك عىل رضا األهل. وطيه ورقتان.

J

* فتوى رقم: 111 سجل: 3 بتاريخ: 5/ 3/ 1903 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�م �ل�د �ب����ة�ل ا

املبـــــادئ
1- توقف شفاء املريض أو اجلريح أو إنقاذ حياته أو سامة عضو من أعضائه عىل 
نق�ل دم ل�ه من آخر، ب�أن ال يوجد من املباح ما يقوم مقامه يف ش�فائه وإنقاذ حياته، 
يقت�يض جواز نقل ذلك الدم إليه للرضورة، وكذل�ك احلكم عند احلنفية إذا توقف 

ذلك عىل تعجيل الشفاء.

الســـــؤال
املقيد برقم 941 سنة 1959 الذي يطلب فيه السائل  اطلعنا عىل الطلب 

اإلفادة عن احلكم الرشعي فيام يتعلق بنقل الدم من إنسان إىل إنسان آخر.

اجلواب
من  أو سامة عضو  وإنقاذ حياته  اجلريح  أو  املريض  توقف شفاء  إذا  إنه 
أعضائه عىل نقل الدم إليه من شخص آخر وذلك بأن ال يوجد من املباح ما يقوم 
الدم  بنقل  الرضورة تقيض  إليه؛ ألن  الدم  نقل  وإنقاذ حياته جاز  مقامه يف شفائه 
}إِنََّما  آية  إلنقاذ حياة املريض أو سامة عضو من أعضائه؛ لقوله تعاىل يف آخر 
 َ فَإِنَّ ٱللَّ َوَل َعدٖ  بَاٖغ   َ ُطرَّ َغيرۡ }َفَمِن ٱضرۡ َم{:  َوٱدلَّ رَۡميرَۡتَة  ٱل َعلَيرُۡكُم  َم  َحرَّ
ولكن  ذلك  عىل  الشفاء  أصل  يتوقف  مل  إذا  أما   ،]115 ]النحل:  رَِّحيٞم{  َغُفورٞ 
يتوقف عليه تعجيل الشفاء فإن ذلك جائز أيضا عند بعض احلنفية ونرى األخذ به.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 249 سجل: 88 بتاريخ: 9/ 6/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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����ب���ب �ل���س�����ب �ل��ل��ب�ب ا ل ا ��س�����ة�ع���م�ا ا

املبـــــادئ
1- جيوز استعال اللبن املجفف رشعا كغذاء لألطفال ما دام مغذيا هلم ومانعا من 

األمراض عنهم إذا شهد بذلك مجع غفري من األطباء.

الســـــؤال
سأل إ. ص. يف أن رشكة نسلة اإلنكليزية السويرسية التي تصنع لبن نسلة 
ألباهنا  والتي  سنة  مخسني  منذ  واملؤسسة  امليكروبات  من  واخلايل  املتجمد  املركز 
وطعامها منترشة يف مجيع ممالك العامل، نسأل يف أنه هل يوجد مانع رشعي من استعامل 
لبن  بأن  األطباء  املرصي، وقد شهد مجهور من مشاهري  القطر  ألباهنا وطعامها يف 
وطعام نسلة يغذيان األطفال وينمياهنم ويقوياهنم ويمنعان األمراض عنهم، فهل 
فضيلتكم توصون باستعامهلا وقد قدمت لفضيلتكم كتبها الناطقة بصدق أقواهلا، 
وهل اطلعتم فضيلتكم عىل الشهادات وامليداليات التي نالتها، وهذا اللبن هو لبن 

البقر، ومضافا عليه يشء من قصب السكر فقط؟

اجلواب
حيث كان احلال كا ذكر يف السؤال فاستعال هذا اللبن جائز رشعا، وال 

مانع من استعاله. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 16 سجل: 20 بتاريخ: 24/ 7/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد إساعيل الربدييس.



- 106 -

�ب حب�ا �ل�د ر�ب ا ح��ل�م ���ث

املبـــــادئ
1- حكم تعاطي الدخان اإلباحة إال لعارض يوجب حتريمه أو كراهته التحريمية.

الســـــؤال
سئل: ما حكم رشب الدخان عموما؟ وما حكم رشب الدخان حني تالوة 
يسمع  جملسه  يف  ولكنه  أمتار،  بضعة  القارئ  عن  بعيد  والشارب  الكريم  القرآن 

القرآن بوضوح؟

اجلواب
القرآن  تاوة  الدخان وخاصة حني  السؤال عن حكم رشب  اطلعنا عىل 
الكريم وساعه، واجلواب: قد سبق أن أصدرنا فتوى يف 25 املحرم سنة 1367 
ونصها:  منها  الناتج  والكسب  الدخان  جتارة  حكم  يف   1947  /12  /8 املوافق 
»اطلعنا عىل السؤال املتضمن االستفتاء عن حكم الرشيعة الغراء يف جتارة الدخان 
والكسب الناتج منها، ونقول: اعلم أن حكم تعاطي الدخان حكم اجتهادي، وقد 
اختلفت فيه آراء الفقهاء، واحلق عندنا كا يف رد املحتار أنه اإلباحة، وقد أفتى بحله 
من يعتمد عليه من أئمة املذاهب األربعة، كا نقله العامة األجهوري املالكي يف 
رسالته، وقال العامة عبد الغني النابليس يف رسالته التي ألفها يف حله: إنه مل يقم 
دليل رشعي عىل حرمته أو كراهته، ومل يثبت إسكاره أو تفتريه أو إرضاره بعامة 
الشاربني حتى يكون حراما أو مكروها حتريا، فيدخل يف قاعدة األصل يف األشياء 
اإلباحة، بل قد ثبت خاف ذلك، ويف األشباه عند الكام عىل قاعدة »األصل يف 

* فتوى رقم: 359 سجل: 60 بتاريخ: 30/ 3/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف .
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األشياء اإلباحة أو التوقف« أن أثر ذلك يظهر فيا ُأشكل أمره ومنه الدخان، ويف 
رد املحتار أن يف إدخاله حتت هذه القاعدة إشارة إىل عدم تسليم إسكاره وتفتريه 
وإرضاره كا قيل، وإىل أن حكمه دائر بني اإلباحة والتوقف، واملختار األول؛ ألن 
إال  اإلباحة،  أن األصل  التحرير-  احلنفية والشافعية -كا يف  الراجح عند مجهور 
لعارض، ككونه يف  التحريم  تعاطيه كراهة  يكره  الطحطاوي  العامة  قال  إنه كا 
املسجد للنهي الوارد يف الثوم والبصل وهو ملحق هبا، وكونه حال القراءة ملا فيه 
من اإلخال بتعظيم كتاب اهلل تعاىل. اه� موضحا. وأشار بالنهي املذكور إىل ما يف 
صحيح البخاري عن ابن عمر Ñ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف غزوة خيرب: »من أكل من 
هذه الشجرة -يعني الثوم- فال يقربن مسجدنا«، وعن جابر بن عبد اهلل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
والعلة يف  اه�.  بيته«.  وليقعد يف  فليعتزل مسجدنا،  أو بصال  ثوما  أكل  »من  قال: 
الرائحة وإيذاء املسلمني هبا يف املساجد، وال شك أن للدخان أيضا  النهي كراهة 
املذكورة، كا  للعلة  فُيكره تعاطيه يف املسجد  رائحًة مستكرهة عند من ال يرشبه، 
يكره ألجلها غشيان املساجد ملن أكل الثوم والبصل ونحومها من املأكوالت ذات 
الرائحة الكرهية التي تبدو بالتنفس واجلشاء ما دامت يف املعدة، ويكره تعاطيه أثناء 
لعارض  والكراهة  فيها،  املذكورة  العلة  لتحقق  والسامع؛  التايل  من  لكل  القراءة 
ال تنايف حكم اإلباحة يف عامة األحوال، وقول العادي بكراهة استعال الدخان 
حممول كا ذكره أبو السعود عىل الكراهة التنزهيية، وقول املزين الشافعي بحرمته قد 
ضعفه الشافعية أنفسهم، ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إال لعارض، والكراهة 
التنزهيية جتامع اإلباحة. ومن ذلك يعلم أن االجتار فيه اجتار يف مباح عىل الراجح، 

وأن الربح الناتج عنه حال طيب)1(. واهلل أعلم. اه�.

)1( أصدرت دار اإلفتاء املرصية فتواها باحلرمة القطعية للتدخني وحرمة بيعه ورشائه واإلعانة عىل إنتاجه. 
انظر: الفتاوى اإلسامية من دار اإلفتاء املرصية: 25/ 255،  27/ 384، 30/ 271.
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يوجب  لعارض  إال  اإلباحة  فيه  األصل  وأن  تعاطيه،  حكم  يعلم  ومنها 
حتريمه أو كراهته التحريمية لرضره الشديد بالنفس أو باملال أو هبا أو تعاطيه يف 
املسجد أو يف أثناء ساع القرآن؛ ملا فيه من املنافاة لتعظيم اهلل تعاىل والقرآن الكريم 
كامه، وال فرق يف ذلك بني أن يكون القارئ قريبا أو بعيدا وكذلك يف حال تاوته، 
ومن الواجب -وخاصة عىل العلاء- إرشاد العامة إىل الكفِّ عن رشب الدخان 
أثناء تاوة القرآن أو ساعه من القارئ أو من املذياع، وإىل رضورة التأدب بآداب 

اإلسام وتوقري كتاب اهلل كا كان عليه السلف الصالح. واهلل أعلم.

J
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ر�ب �ل�حب�ا �ة �م��ب ا �ل���م��س�����ةورد �ل��������و�م ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- حيل أكل اللحوم املستوردة من اخلارج متى ثبتت ذكاهتا بآلة ذبح رشعية، وكان 

الذابح من أهل الكتب الساوية وإال فا.

الســـــؤال
سئل: هل من اجلائز رشعا أكل اللحوم املستوردة من اخلارج؟

اجلواب
رشعية  ذبح  بآلة  ذكيت  باشية  خاصة  فيه  إليها  أرشتم  التي  فتوانا  إن 
-سكني- بواسطة أهل كتاب كا جاء يف تقرير وزارة التموين املرافق بطلب هذه 
الفتوى واملرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من اجلهات التي هلا حق التصديق 
النص، فهي فتوى عن حكم الرشيعة يف حيوان حيل  الذبح كان بسكني هبذا  بأن 
أكله للمسلمني وذكي بآلة ذبح رشعية بمعرفة أهل الكتاب، وليست الفتوى عامة 
لكل ما يذبح بواسطتهم وبأي آلة ولو مل تكن آلة ذبح رشعية فهي خاصة با ذكرنا 
التي يذبحوهنا بطرائق أخرى قد ال تكون رشعية،  الذبائح  فا تشمل غريها من 
ولعل منها الطريقة التي شاهْدهَتَا بنفسك فهذه ال تتناوهلا فتوانا. هدانا اهلل وإياكم 

سواء السبيل وجنبنا مجيعا مواطن الزلل.

* فتوى رقم: 86 سجل: 74 بتاريخ: 30/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ةر�ة �ل��ب �ة ا
ر ��ب �ا �حب

�ة ال�

املبـــــادئ
1- ال جي�وز رشعا االجت�ار يف البرية لعدم تقومها عند املس�لمني كاخلمر ولو كانت 

متقومة عند غريهم.

الســـــؤال
بقالة  تاجر  السائل  أن   1957 سنة   1348 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
أفرنجي وحلويات، وأن معظم اجلمهور يطلب منه رشاء رشاب البرية، وسأل هل 

جيوز االجتار يف هذا الصنف أم ال؟

اجلواب
إن اآلثار عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد جاءت بتحريم كل مسكر، فقد روي عن ابن 
عمر Ñ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام« رواه اجلاعة إال 
»كل مسكر مخر، وكل مخر حرام«، وعنه  البخاري وابن ماجه، ويف رواية مسلم: 
والدارقطني  ماجه  وابن  أمحد  فقليله حرام« رواه  »ما أسكر كثريه  قال:  أيضا ملسو هيلع هللا ىلص 

وصححه.

كثريه  أسكر  ما  وأن  فهو مخر،  أسكر  أن كل رشاب  تدل عىل  اآلثار  فهذه 
حمرمة  فتكون  متعاطيها،  تسكر  أن  شأهنا  من  عنها  املسؤول  فالبرية  حرام،  فقليله 
»كل  السام:  عليه  قوله  لعموم  رشعا  مخرا  تعد  ألهنا  سواء؛  والكثري  منها  القليل 
مسكر مخر، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثريه فقليله حرام«، وعىل ذلك ال جيوز 
رشعا للمسلمني االجتار فيها؛ ألهنا غري متقومة عندهم فا ينعقد بيعها بينهم؛ لعدم 

* فتوى رقم: 76 سجل: 83 بتاريخ: 2/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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توفر رشط من رشوط البيع وهو تقوم املبيع، وهي وإن كانت متقومة وماال عند 
االجتار  أو  التعامل  املسلمني، فا جيوز هلم  ليست كذلك عند  فهي  املسلمني  غري 

فيها. واهلل أعلم.

J
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��ةر�ة �ل��ب ر�ب ا ح��ل�م ���ث

املبـــــادئ
1 - كل رشاب أسكر فهو مخر، وما أسكر كثريه فقليله حرام.

2 - البرية مسكرة، فتكون حمرمة رشعا بالنص.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1499 سنة 1959 أن السائل الحظ أن رشاب 
من  غريها  بعكس  ألهنا  معقولة؛  كميات  منها  أخذ  إذا  شارهبا  عىل  يؤثر  ال  البرية 
املرشوبات الروحية نسبة تركيز الكحول هبا بسيطة جدا، وتقل عن نسبتها يف الكينا 
البلريي. وسأل: هل احتساء قليل من البرية بالدرجة التي ال تسكر حالل أو حرام؟

اجلواب
إن اآلثار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد جاءت بتحريم كل مسكر، فقد روي عن 
ابن عمر É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام«، ويف رواية 
مسلم: »كل مسكر مخر، وكل مخر حرام«، وعنه أيضا أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما أسكر كثريه 
فقليله حرام« رواه أمحد وابن ماجه والدارقطني وصححه، فهذه اآلثار تدل عىل 
أن كل رشاب أسكر فهو مخر، وأن ما أسكر كثريه فقليله حرام، والبرية باعرتاف 
السائل رشاب من األرشبة املسكرة، فتكون حمرمة القليل منها والكثري سواء؛ ألهنا 
تعترب مخرا رشعا؛ لعموم قوله عليه السام: »كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام«، 

و: »ما أسكر كثريه فقليله حرام«. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 332 سجل: 88 بتاريخ: 7/ 10/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��ة وطب �ل��ب ر�ب و��ب�ةع ا ���ث

املبـــــادئ
1- البوظ�ة وم�ا ش�اهبها من املس�كرات حرام، وإن اختذ الناس هلا اس�ا غري اس�م 

اخلمر.

الســـــؤال
بكتاهبا رقم 1248  املساعد  العام  السكرتري  الغربية مكتب  طلبت حمافظة 
املؤرخ 30/ 6/ 1974 املتضمن أن وحدة االحتاد االشرتاكي العريب لشياخة صندفا 
بمدينة املحلة الكربى قدمت مذكرة إىل السيد األمني العام لالحتاد االشرتاكي العريب 
ببندر املحلة الكربى يطلب فيها تغيري نشاط حمالت بيع البوظة املوجودة باملنطقة، 
وأن هذه املحالت تقع وسط منطقة تضم أربعة مساجد وأربع مدارس. وطلبت 
من  املصنوع  -البوظة-  املرشوبات  من  النوع  هذا  يف  الرشع  حكم  بيان  املحافظة 

القمح. وهل هذا النوع من املرشوب حرام رشبه رشعا أو حالل؟

اجلواب
»إن من احلنطة مخرا  نفيد بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال فيا رواه النعان بن بشري: 
العسل مخرا« رواه أمحد  التمر مخرا ومن  الزبيب مخرا ومن  الشعري مخرا ومن  ومن 
»وأنا أهنى عن كل مسكر«.  النسائي وزاد أمحد وأبو داود:  السنن إال  وأصحاب 
فإذا كانت مسكرة  التحريم يف مثل هذه املرشوبات هو اإلسكار وعدمه،  ومناط 
حكمها  وكان  تناوهلا  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  هنى  التي  األشياء  من  كانت  مفرتة  أو 
حكم اخلمر يف التحريم، وحيرم قليلها كا حيرم كثريها؛ ألن الرسول -صلوات اهلل 

* فتوى رقم: 194 سجل: 105 بتاريخ: 9/ 9/ 1974 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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وسامه عليه- هنى عن كل مسكر ومفرت، وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر مخر وكل 
مسكر حرام«. رواه اجلاعة إال البخاري وابن ماجه، ويف رواية: »كل مسكر مخر 
وكل مخر حرام«. فالبوظة وما شاهبها من املسكرات حرام وإن اختذ الناس هلا اسا 
غري اسم اخلمر لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ليستحلن طائفة من أمتي اخلمر باسم يسموهنا إياه«. 
رواه أمحد وابن ماجه، هذا والقليل يف التحريم كالكثري سواء لقوله -صلوات اهلل 
وسامه عليه-: »ما أسكر كثريه فقليله حرام«، وعن عائشة Ö قالت: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام«، والفرق 
مكيال يسع ستة عرش رطا، فبني مما ذكر أن البوظة حرام؛ ألهنا مسكرة وكل مسكر 
مخر كا ذكرنا، وقد صح عن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهم أعلم بخطابه كا ذكر ابن 
القيم يف زاد املعاد أهنم قالوا: »إن اخلمر ما خامر العقل«. وهذا إذا كان احلال كا 

ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا ���ب �ة واأ��ب�ة�ا را �د �ل���س�����ب ط�ة ا �ة�ع�ا

املبـــــادئ
1- أمجع فقهاء املذاهب اإلس�امية عىل حتري�م إنتاج املخدرات وزراعتها وجتارهتا 

وتروجيها وتعاطيها طبيعية أو خملقة وعىل جتريم من يقدم عىل ذلك.
2- ال ثواب وال مثوبة ملا ينفق من ربحها.

3- الكسب احلرام مردود عىل صاحبه يعذب به يف اآلخرة وساءت مصريا.
4- ال حي�ل الت�داوي باملحرم�ات إال عند تعينه�ا دواء، وعدم وجود مباح س�واها 

وبقدر الرضورة حتى يزول هذا اإلدمان وبإرشاف األطباء املتقنني ملهنتهم.
5- املجال�س التي تعد لتعاطي املخدرات جمالس فس�ق وإث�م واجللوس فيها حمرم 

عىل كل ذي مروءة.
6- عىل الكافة إرشاد الرشطة املختصة ملكافحة جتارة هذه السموم القاتلة والقضاء 

عىل أوكارها.

الســـــؤال
املؤرخ  بكتاهبا  الداخلية  بوزارة  املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  طلبت 

5/ 2 /1979 بيان احلكم الرشعي يف املسائل اآلتية:

1- تعاطي املخدرات.

2- إنتاج املخدرات وزراعتها وهتريبها واالجتار فيها والتعامل فيها عىل أي 
وجه كان.

1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /3 * فتوى رقم: 248 سجل: 105 بتاريخ: 4/ 
عيل جاد احلق.
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3- من يؤدي الصالة وهو حتت تأثري املخدر.

4- الربح الناتج عن التعامل يف املواد املخدرة.

5- التصدق باألموال الناجتة عن التعامل يف املواد املخدرة.

6- تعاطي املخدرات للعالج.

7- التواجد يف مكان معد لتعاطي املخدرات وكان جيري فيه تعاطيها.

اجلواب
إىل  أحكامها  يف  اجتهت  للناس،  رمحة  جاءت  اإلسامية  الرشيعة  أن  نفيد 
إقامة جمتمع فاضل تسوده املحبة واملودة والعدالة واملثل العليا يف األخاق والتعامل 
بني أفراد املجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها األوىل هتذيب الفرد وتربيته، ليكون 
توثيق  وإىل  الغاية  هذه  حتقيق  إىل  سعيا  العبادات  فرشعت  للجاعة،  خري  مصدر 
التي  واملصلحة  املجموع.  وخري  األمة  لصالح  ذلك  كل  االجتاعية،  العاقات 
النبوية الرشيفة  ابتغاها اإلسام وتضافرت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة 
هتدف إىل املحافظة عىل أمور مخسة يسميها فقهاء الرشيعة اإلسامية الرضورات 
اخلمس وهي: الدين والنفس واملال والعقل والنسل. إذ الدين والتدين خاصة من 
خواص اإلنسان وال بد أن يسلم الدين من كل اعتداء، ومن أجل هذا هنى اإلسام 
عن أن يفتن الناس يف دينهم، واعترب الفتنة يف الدين أشد من القتل قال اهلل سبحانه: 
َشدُّ ِمَن ٱلرَۡقترِۡل{ ]البقرة: 191[، ومن أجل املحافظة عىل التدين ومحاية 

َ
}َوٱلرۡفِترَۡنُة أ

النفس  العبادات كلها، واملحافظة عىل  الدين يف نفس اإلنسان وحتصينها رشعت 
تقتيض محايتها من كل اعتداء بالقتل أو برت األطراف أو اجلروح اجلسمية، واحلفاظ 
اإلنسان،  كرامة  يمس  مما  هذا  وغري  كالقذف  باالمتهان  كرامتها  إهدار  من  عليها 
وصون ذاته عا يودي هبا من املهلكات سواء من قبل ذات الفرد كتعريض نفسه 
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كذلك  واملحافظة  بالتعدي،  الغري  قبل  من  أو  واملعنوية  املادية  باملهلكات  للدمار 
عىل العقل من الرضورات التي حرص اإلسام عىل تأكيدها يف ترشيعه، وحفظ 
العقل من أن تناله آفة جتعل فاقده مصدر رش وأذى للناس وعبئا عىل املجتمع، ومن 
أجل هذا حرم اإلسام وعاقب من يرشب اخلمور وغريها مما يتلف العقل وخيرج 
املنفعة ودفع املرضة  »إن جلب  الغزايل)1(:  اإلمام  قال  إنسانيته، وكا  اإلنسان عن 
مقاصد اخللق، وصاح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، لكنا نعني باملصلحة املحافظة 
عىل مقصود الرشع، ومقصود الرشع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم دينهم 
وأنفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو 
مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول اخلمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة«. ولقد 
حرص اإلسام عىل محاية نفس اإلنسان وقدمها عىل أداء الصاة املكتوبة يف وقتها 
بل وعىل صوم يوم رم�ضان، وم�ن أمثلة هذا ما أورده العز بن عبد السام تقريرا 
الغرقى  إنقاذ  »تقديم  قوله)2(:  منها  املصلحة  لتفاوت  واجب  عىل  واجب  لتقديم 
عىل أداء الصلوات ثابت؛ ألن إنقاذ الغرقى املعصومني عند اهلل أفضل واجلمع بني 
املصلحتني ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقيض، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصاة ال 
يقارب إنقاذ نفس مسلمة من اهلاك، وكذلك لو رأى يف رمضان غريقا ال يمكن 
ختليصه إال بالفطر فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب اجلمع بني املصالح؛ ألن 
يف النفوس حقا هلل وحقا لصاحب النفس، َفُقدم ذلك عىل أداء الصوم دون أصله 
أي دون أصل الصيام؛ ألنه يمكن القضاء«. وإذا كان من الرضوريات التي حرص 
اإلسام عىل املحافظة عليها -حفظ النفس وحفظ العقل- فإنه يف سبيل هذا حرم 
املوبقات واملهلكات املذهبات للعقل واملفسدات له، فإن أحدا من الناس ال يشك 
يف أن سعادة اإلنسان رهينة بحفظ عقله؛ ألن العقل كالروح من اجلسد به يعرف 

)1(  املستصفى للغزايل جزء 1 صفحة 288.
)2(  قواعد األحكام يف مصالح األنام جزء 1 صفحة 63.



- 118 -

اخلري من الرش والضار من النافع وبه رفع اهلل اإلنسان ففضله وكرمه عىل كثري من 
خلقه وجعله به مسؤوال عن عمله، وملا كان العقل هبذه املثابة فقد حرم اهلل كل ما 
يوبقه أو يذهبه حرمة قطعية، ومن أجل هذا حرم تعاطي ما يودي بالنفس وبالعقل 
واخلبائث  املوبقات  أم  شأن  يف  جاء  ما  القبيل  هذا  ومن  مرشوب،  أو  من مطعوم 
اخلمر، فقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة واإلمجاع، ففي القرآن الكريم قوله تعاىل: 
ٞس ّمِنرۡ  َلُٰم رِجرۡ زرۡ

َ نَصاُب َوٱلرۡ
َ رَۡميرِۡسُ َوٱلرۡ ُر َوٱل َمرۡ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

ن يُوقَِع 
َ
يرَۡطُٰن أ َما يُرِيُد ٱلشَّ لُِحوَن ٩٠ إِنَّ َتنُِبوهُ لََعلَُّكمرۡ ُتفرۡ يرَۡطِٰن فَٱجرۡ َعَمِل ٱلشَّ

ِ وََعِن  رِ ٱللَّ
ُكمرۡ َعن ذِكرۡ رَۡميرِۡسِ َوَيُصدَّ رِ َوٱل َمرۡ َضآَء ِف ٱلرۡ َغرۡ بَيرَۡنُكُم ٱلرَۡعَدَٰوةَ َوٱلرۡ

نَتُهوَن{ ]املائدة: 90، 91[. أفادت هاتان اآليتان أن اخلمر صنو  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِۖ َفَهلرۡ أ ٱلصَّ

للرشك باهلل، وأهنا رجس، والرجس مل يستعمل يف القرآن إال عنوانا عىل ما اشتد 
الرش،  القبح وهناية  غاية  بلوغها  كناية عن  الشيطان، وهذا  قبحه، وأهنا من عمل 
يلمسها  أن  املسلم فضا عن  يقرهبا  بحيث ال  عنها  البعد  بمعنى  باجتناهبا  وأمرنا 
السيئة يف  اخلمر  آثار  اآلية األخرية  يتناوهلا، وسجلت  أن  يتصل هبا فضا عن  أو 
عاقة الناس بعضهم مع بعض، إذ تؤدي إىل قطع الصات وإىل انتهاك احلرمات 
صلة  هبا  تنقطع  إذ  الروحي  الرضر  االجتاعي  الرضر  هذا  وبعد  الدماء،  وسفك 
اإلنسان بربه، وتنزع من نفسه تذكر عظمة اهلل عن طريق مراقبته بالصاة اخلاشعة 
مما يورث قسوة يف القلب ودنسا يف النفس، وجرت سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كذلك مبينة 

هذا التحريم ومن هذا قوله)1(:» كل مسكر مخر وكل مخر حرام«.

تعاطي املخدرات: ومدلول لفظ اخلمر يف اللغة العربية والرشيعة اإلسامية 
كل ما خامر العقل وحجبه كا قال عمر بن اخلطاب)É )2 يف احلديث املتفق عليه، 
دون نظر إىل املادة التي تتخذ منها، إذ األحاديث الرشيفة الصحيحة الواردة يف اخلمر 

)1(  أخرجه مسلم من رشح سبل السام عىل متن بلوغ املرام صفحة 47 جزء 4.
)2(  املرجع السابق.
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قاطعة هبذا املعنى » كل مسكر حرام «. وهكذا فهم أصحاب الرسول -رضوان اهلل 
عليهم-، وقال عمر هذه املقالة املبينة للمقصود هبذا اللفظ يف حمرض كبار الصحابة 
عقوبة  وقرر  اخلمر  حرم  حني  اإلسام  فإن  ثم  ومن  منهم،  أحد  من  نكري  دون 
شارهبا مل ينظر إىل أهنا سائل يرشب من مادة معينة وإنا نظر إىل األثر الذي حتدثه 
فيمن رشهبا من زوال العقل الذي يؤدي إىل إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة 
الشارب وجمتمعه من صات املحبة  التي كرمه اهلل هبا بل ويفسد ما بني  التكريم 
والصفاء، وقد كشف العلم احلديث عن أرضار جسمية أخرى حيدثها رشب هذه 
املفسدات حيث يقيض عىل حيوية أعضاء هامة يف اجلسم كاملعدة والكبد هذا، عدا 
األرضار االقتصادية التي تذهب باألموال سفها وتبذيرا فيا يرض وال ينفع، هذا 
فوق امتهان من يرشب اخلمر بذهاب احلشمة والوقار واحرتام األهل واألصدقاء، 
الناس  للخمر وعرفها  التي ظهرت  هذه األرضار اجلسمية واألدبية واالقتصادية 
هي مناط حتريمها، وإذا كانت الرشيعة إنا أقامت حتريمها للخمر عىل دفع املضار 
أشد  أو  األرضار  هذه  حتدث  أن  شأهنا  من  مادة  كل  حترم  فإهنا  املصالح  وحفظ 
هذا  ومن  مشموما،  أو  مسحوقا  أو  مأكوال  جامدا  أو  سائا  مرشوبا  كانت  سواء 
لزم ثبوت حكم حتريم اخلمر لكل مادة ظهرت أو تظهر تعمل عملها، يدل لذلك 
يقرر  أن  الرسول هبذا إال  إذ مل يقصد  » كل مسكر حرام «.  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص)1(:  قول 
احلكم الرشعي وهو أن كل ما يفعل باإلنسان فعل اخلمر يأخذ حكمها يف التحريم 
من  وغريها  والكوكايني  واألفيون  كاحلشيش  املخدرات  كانت  وإذا  والتجريم. 
املواد الطبيعية املخدرة وكذلك املواد املخلقة حتدث آثار اخلمر يف اجلسم والعقل 
ومعناها  وبروحها  للخمر  املحرمة  النصوص  بحرفية  حمرمة  تكون  فإهنا  أشد  بل 
يف  الترشيعية  القواعد  أهم  من  تعترب  التي  الرشعية  القاعدة  منها  اسُتمدت  والتي 

)1(  من حديث ابن عمر الذي رواه اجلاعة إال البخاري وابن ماجه من كتاب نيل األوطار لإلمام الشوكاين 
صفحة 173 جزء 8.
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الفساد. ومع هذا فقد أخرج اإلمام أمحد  اإلسام، وهي دفع املضار وسد ذرائع 
يف مسنده وأبو داود يف سننه)1( عن أم سلمة Ö قالت: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 
كل مسكر ومفرت«. واملفرت كا قال العلاء كل ما يورث الفتور واخلور يف أعضاء 
اجلسم، وقد نقل العلاء إمجاع فقهاء املذاهب عىل حرمة تعاطي احلشيش وأمثاله 
من املخدرات الطبيعية واملخلقة؛ ألهنا مجيعا تودي بالعقل وتفسده وترض باجلسم 
واملال وحتط من قدر متعاطيها يف املجتمع. قال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف بيان حكم 
اخلمر واملخدرات)2(: »واألحاديث يف هذا الباب كثرية ومستفيضة مجع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص با أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ومل يفرق بني نوع ونوع 
وال تأثري لكونه مأكوال أو مرشوبا عىل أن اخلمر قد يصطبغ هبا -أي يؤتدم- وهذه 
احلشيشة قد تداف -أي تذاب- يف املاء وترشب وكل ذلك حرام، وإنا مل يتكلم 
املتقدمون يف خصوصها؛ ألنه إنا حدث أكلها من قريب يف أواخر املائة السادسة 
أو قريبا من ذلك، كا أنه قد حدثت أرشبة مسكرة بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكلها داخلة يف 
الكلم اجلوامع من الكتاب والسنة«. وإذا كان ما أسكر كثريه فقليله حرام، كذلك 
فإنه حيرم مطلقا بإمجاع فقهاء املذاهب اإلسامية ما يفرت وخيدر من األشياء الضارة 
بالعقل أو غريه من أعضاء اجلسد، وهذا التحريم شامل كل أنواع املخدرات ما دام 
تأثريها عىل هذا الوجه القليل منها والكثري، وقد ذهب بعض الفقهاء إىل وجوب 
حد متعاطي املخدرات كشارب اخلمر متاما؛ ألهنا تفعل فعلها بل وأكثر منها، بل 
أوىل  ما ليس يف اخلمر فهي  املفاسد  فيها -املخدرات- من  »إن  تيمية)3(:  ابن  قال 
بالتحريم، ومن استحلها وزعم أهنا حال فإنه يستتاب، فإن تاب وإال قتل مرتدا 

ال يصىل عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني«.

)1(  سنن أيب داود صفحة 130 جزء 2.
)2(  فتاوى ابن تيمية جزء 4، وكتاب السياسة الرشعية له صفحة 131.

)3(  فتاوى ابن تيمية صفحة 257 املجلد الرابع..
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أو  طبيعية  وأسائها  أنواعها  بكافة  املخدرات  أن  ]إىل[  تقدم  مما  ونخلص 
نصا من  مستفاد  احلكم  وهذا  مادة حرام،  أي  من  وأن كل مسكر  خملقة مسكرة، 
تعاطيها  بيانه، وبذلك حيرم  تقدم  الكريم ومن سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حسبا  القرآن 
مفسدة،  ألهنا  حقن؛  أو  شم  أو  رشب  أو  أكل  من  التعاطي  وجوه  من  وجه  بأي 
ودرء املفاسد من املقاصد الرضورية للرشيعة محاية للعقل والنفس؛ وألن الرشع 
اإلسامي اعتنى باملنهيات، ويف هذا يقول الرسولملسو هيلع هللا ىلص)1(: »إذا أمرتكم بيشء فأتوا 
منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه«. ويف حديث آخر يقول)2(: »لرتك 
ذرة مما هنى اهلل عنه أفضل من عبادة الثقلني«. ومن هنا قال الفقهاء: إنه جيوز ترك 
الكبائر إال  املنهيات خصوصا  الواجب دفعا للمشقة. وال تسامح يف اإلقدام عىل 

عند االضطرار عىل ما يأيت بيانه.

أي  عىل  فيها  والتعامل  فيها  واالجتار  وهتريبها  وزراعتها  املخدرات  إنتاج 
وجه كان: ثبت مما تقدم أن املخدرات بكافة أنواعها وأسائها حمرمة طبقا بدخوهلا 
يف اسم اخلمر واملسكر، فهل إنتاجها بكافة وسائله واالجتار فيها وهتريبها والتعامل 

فيها كذلك يكون حمرما؟

يتضح حكم هذا إذا علمنا أن الرشيعة اإلسامية إذا حرمت شيئا عىل املسلم 
حرمت عليه فعل الوسائل املفضية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الرشيفة، ففي القرآن حتريم امليتة والدم واخلمر واخلنزير، ويف 
بيع هذه املحرمات يقول الرسول -صلوات اهلل وسامه عليه- فيا رواه اجلاعة 
عن جابر É)3(: »إن اهلل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام«. وحني حرم 
اهلل الزنا حرم دواعيه من النظر واللمس واخللوة باملرأة األجنبية يف مكان خاص؛ 

)1(، )2( األشباه والنظائر البن نجيم املرصي احلنفي يف القاعدة اخلامسة.
)3(  نيل األوطار للشوكاين جزء 5 صفحة 141، وسبل السام للصنعاين جزء 2 صفحة 316.
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ألن كل هذا وسيلة إىل الوقوع يف املحرم وهو املخالطة غري املرشوعة، ويف آيات 
سورة النور اخلاصة باالستئذان قبل دخول بيوت الغري، واألمر للرجال والنساء 
كل  أجسادهن  وسرت  النساء  زينة  وإخفاء  املحارم،  لغري  النظر  عن  البرص  بغض 
املنازل واملساكن. ومن  الوقوع فيا ال حيل ومحاية حلرمة  باملسلمني عن  ذلك بعد 
هنا تكون تلك النصوص دليا صحيحا مستقيا عىل أن حتريم اإلسام ألمر حتريم 
جلميع وسائله، ومع هذا فقد أفصح الرسول عن هذا احلكم يف احلديث الذي رواه 
أبو داود يف سننه -كا رواه غريه- عن ابن عباس É أن: »من حبس العنب أيام 
َم يف النار«. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص املروي عن أربعة  القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه مخرا فقد َتَقحَّ
من أصحابه منهم ابن عمر)1(: »لعن اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها 
يف  كذلك  رصيح  إليه«.  واملحمولة  وحاملها  ثمنها  وآكل  ومعترصها  وعارصها 
حتريم كل وسيلة مفضية إىل رشب اخلمر. ومن هنا تكون كل الوسائل املؤدية إىل 
ترويج املخدرات حمرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو هتريبا أو اجتارا، فالتعامل 
إن  بل  املحرم،  إىل  وسيلة  باعتباره  املحرمات  يف  قطعا  مندرج  وجه  أي  عىل  فيها 
احلديثني الرشيفني سالفي الذكر نصان قاطعان يف حتريم هذه الوسائل املؤدية إىل 
إشاعة هذا املنكر بني الناس باعتبار أن اسم اخلمر باملعنى السالف -ما خامر العقل 
وأنواعها،  أسائها  بكافة  للمخدرات  اخلطاب- شامل  بن  كا فرسها سيدنا عمر 
وألن يف هذه الوسائل إعانة عىل املعصية، واهلل سبحانه هنى عن التعاون يف املعايص 
َوَل َتَعاَونُواْ َعَ  َوٰىۖ  ِ َوٱتلَّقرۡ ِبّ

رۡ كقاعدة عامة يف قوله سبحانه: }َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱل
َوِٰن{ ]املائدة: 2[، ويف إنتاج املخدرات واالجتار فيها وهتريبها وزراعة  ثرِۡم َوٱلرُۡعدرۡ ِ

ٱلرۡ
أشجارها إعانة عىل تعاطيها، والرضا باملعايص معصية حمرم رشعا قطعا سيا وأن 

)1(  رواه أبو داود يف سننه جزء 2 صفحة 128 يف كتاب األرشبة وابن ماجه يف سننه.
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هذه الوسائل مؤداها ومقصودها هتيئة هذه السموم املخدرة للتداول واالنتشار بني 
الناس فهي حرام حرمة ذات املخدرات؛ ألن األمور بمقاصدها.

املخدرات  تيمية  ابن  وصف  املخدر:  تأثري  حتت  وهو  الصاة  يؤدي  من 
وأثرها يف متعاطيها فقال)1(: ».... وهي أخبث من اخلمر من جهة أهنا تفسد العقل 
يُّوث: الذي ال يغار عىل أهله- وغري  واملزاج حتى يصري يف الرجل ختنث ودياثة -الدَّ
الفتور واخلدر يف األطراف.  ذلك من الفساد«. وال مراء يف أن املخدرات تورث 
وقد قال ابن حجر املكي)2( يف فتاواه يف رشح حديث أم سلمة السالف »هنى رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل مسكر ومفرت«: فيه دليل عىل حتريم احلشيش بخصوصه فإهنا تسكر 
وختدر وتفرت ولذلك يكثر النوم ملتعاطيها، ومن أجل تأثري املخدرات وإصابتها عقل 
متعاطيها بالفتور واخلدر فإنه ال حيسن املحافظة عىل وضوئه، فتنفلت بطنه دون أن 
يدري أو يتذكر، وهلذا أمجع فقهاء املذاهب عىل أن من نواقض الوضوء أن يغيب 
عقل املتوضئ بجنون أو رصع أو إغاء وبتعاطي ما يستتبع غيبة العقل من مخر أو 
حشيش أو أفيون أو غري هذا من املخدرات املغيبات، ومتى كان الشخص خمدرا 
أعضاء  عىل  وسيطرته  حتكمه  وانعدم  عقله  غاب  املخدرات  من  نوع  أي  بتعاطي 
جسمه، وفقد ذاكرته فلم يعد يدري شيئا وانتقض وضوؤه وبطلت صاته وهو 
هبذه احلال، وال فرق يف هذا بني خدر وسكر بخمر سائل أو مشموم أو مأكول، 
فإن كل ذلك مخر ومسكر، ولقد أمر اهلل سبحانه املسلمني بأال يقربوا الصاة حال 
 ٰ نُتمرۡ ُسَكَٰرٰى َحتَّ

َ
لَٰوةَ َوأ َرُبواْ ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتقرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ سكرهم فقال: } َيٰٓ

لَُمواْ َما َتُقولُوَن...{ ]النساء: 43[، وهذا غاية النهي عن قربان الصاة يف حال  َتعرۡ
أو  بمسكر  السكران  صاة  بطان  عىل  قاطع  دليل  وهو  أثره،  يزول  حتى  السكر 
فرتت  إذ  بعد  زال  أو  عقله  وانتقص  وضوؤه  انتقض  أحواله  كل  يف  ألنه  بمفرت؛ 

)1(  السياسة الرشعية البن تيمية صفحة 128 يف حد الرشب.
)2(  صفحة 233 جزء 4 يف باب األرشبة واملخدرات.
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أطرافه وتراخت أعضاؤه واختلط عىل السكران أو املتعاطي للمخدر ما يقول وما 
 ٰ يقرأ من القرآن الكريم، ولذا قال اهلل تعاىل يف هنيه عن الصاة حال السكر: }َحتَّ

لَُمواْ َما َتُقولُوَن{ ]النساء: 43[ أي: بزوال حال السكر والفتور واخلدر. َتعرۡ
الربح الناتج عن التعامل يف املواد املخدرة: من األصول الرشعية يف حتريم 
َوٰلَُكم  مرۡ

َ
أ ُكلُٓواْ 

رۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  قول  األموال  بعض 

غريه  مال  وتناول  أخذ  ألحدكم  حيل  ال  أي   ]29 ]النساء:  بِٱلرَۡبِٰطِل...{  بَيرَۡنُكم 
بوجه باطل كا ال حيل كسب املال من طريق باطل أي حمرم، وأخذ املال أو كسبه 

بالباطل عىل وجهني:

األول: أخذه عىل وجه غري مرشوع كالرسقة والغصب واخليانة.

املحرمة  العقود  أو  كالقار  الرشع  حظرها  بطرق  وكسبه  أخذه  واآلخر: 
كا يف الربا وبيع ما حرم اهلل االنتفاع به كامليتة والدم، واخلمر املتناولة للمخدرات 
يكون  هذا  عىل  وترتيبا  حرام.  كله  هذا  فإن  بيانه  سلف  ما  عىل  العنواين  بوصفها 
عن  الكثرية  األحاديث  جاءت  وهبذا  حراما،  حمرم  عمل  أي  من  والكسب  الربح 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منها قوله)1(: »إن اهلل حرم اخلمر وثمنها، وحرم امليتة وثمنها، وحرم 
اخلنزير وثمنه«. ويف هذا أيضا قال العامة ابن القيم)2(: »قال مجهور الفقهاء إذا بيع 
العنب ملن يعرصه مخرا حرم أكل ثمنه بخاف ما إذا بيع ملن يأكله، وكذلك الساح 
إذا بيع ملن يقاتل به مسلا حرم أكل ثمنه وإذا بيع ملن يغزو به يف سبيل اهلل فثمنه 
يستعملها  ملن  بيعت  إذا  هبا  االنتفاع  التي حيل  األعيان  كانت  وإذا  الطيبات«.  من 
الفقهاء -وهو احلق- حتريم ثمنها بداللة ما ذكرنا من  يف معصية اهلل رأى مجهور 
األدلة وغريها، وعليه كان ثمن العني التي ال حيل االنتفاع هبا كاملخدرات حراما 

)1(  رواه أبو داود يف سننه يف باب األرشبة جزء 2.
)2(  زاد املعاد البن القيم جزء 4 صفحة 474.
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من باب أوىل. وهبذه النصوص نقطع بأن االجتار يف املخدرات حمرم وبيعها حمرم 
وثمنها حرام وربحها حرام ال حيل للمسلم تناوله يدل ]عىل[ ذلك قطعا أن الرسول 
أمر  ]املائدة: 90[.   }... رَۡميرِۡسُ َوٱل ُر  َمرۡ ٱلرۡ اخلمر}إِنََّما  آية حتريم  نزلت  ملسو هيلع هللا ىلص عندما 
بل إن  املسلمني  بيعها حتى لغري  ما عندهم من مخور ومنعهم من  بإراقة  أصحابه 
»أهرقها«. فلو جاز بيعها  أحد أصحابه قال: إن عندي مخرا أليتام، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: 
أو حل االنتفاع بثمنها ألجاز هلذا الصحايب بيع اخلمر التي يملكها األيتام إلنفاق 

ثمنها عليهم.

التصدق باألموال الناجتة عن التعامل يف املواد املخدرة: يف القرآن الكريم 
 }... َكَسبرُۡتمرۡ َما  َطّيَِبِٰت  ِمن  نفُِقواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  قول 

]البقرة: 267[. ويف احلديث الرشيف الذي رواه مسلم عن أيب هريرة É أن رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بام أمر به 
َملُواْ َصٰلًِحا{ ]املؤمنون:  ّيَِبِٰت َوٱعرۡ َها ٱلرُُّسُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ

َ
أ املرسلني فقال: }َيٰٓ

ُكُرواْ  ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَقرَۡنُٰكمرۡ َوٱشرۡ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ 51[، وقال: }َيٰٓ

]البقرة: 172[، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث  ُبُدوَن{  َتعرۡ إِيَّاهُ  إِن ُكنُتمرۡ   ِ لِلَّ
أغرب يمد يده إىل السامء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام 

وغذي باحلرام فأنى يستجاب له«.

أن   É مسعود  ابن  عن  مسنده  يف  أمحد  اإلمام  رواه  الذي  احلديث  ويف 
منه  فينفق  ماال من حرام  عبد  يكسب  بيده ال  نفيس  »والذي  قال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
فيبارك له فيه وال يتصدق فيقبل منه وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده يف النار، 
السيئ باحلسن، إن اخلبيث ال يمحو  بالسيئ ولكن يمحو  السيئ  إن اهلل ال يمحو 
»من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   É هريرة  أيب  عن  املروي  احلديث  ويف  اخلبيث«. 
كسب ماال حراما فتصدق به مل يكن له أجره وكان أجره - يعني إثمه وعقوبته- 
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عليه«. ويف حديث آخر أنه قال: »من أصاب ماال من مأثم فوصل به رمحه أو تصدق 
به أو أنفقه يف سبيل اهلل مجع ذلك مجعا ثم قذف به يف نار جهنم«. واحلديث الذي 
رواه الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة É قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا خرج 
لبيك  فنادى:  جلد-  من  -ركاب  الغرز  يف  رجله  ووضع  طيبة  بنفقة  حاجا  احلاج 
اللهم لبيك؛ نادى مناد من السامء: لبيك وسعديك، زادك حالل وراحلتك حالل 
فوضع  احلرام-  املال  -أي  اخلبيثة  بالنفقة  خرج  وإذا  مأزور.  غري  مربور  وحجك 
رجله يف الغرز فنادى: لبيك؛ ناداه مناد من السامء: ال لبيك وال سعديك زادك حرام 
وحجك مأزور وغري مربور«. فهذه اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة قاطعة يف 
أنه لقبول األعال الصاحلة عند اهلل من صدقة وحج وعمرة وبناء املساجد وغري هذا 
من أنواع القربات ال بد وأن يكون ما ينفق فيها حاال خالصا ال شبهة فيه، وإذا 
كانت األدلة املتقدمة قد أثبتت أن ثمن املحرمات وكسوهبا حرام فا حيل أكلها وال 
التصدق هبا وال احلج منها وال إنفاقها يف أي نوع من أنواع الرب؛ ألن اهلل طيب ال 
يقبل إال الطيب، بمعنى أن منفق املال احلرام يف أي وجه من وجوه الرب ال ثواب له 
فيا أنفق؛ ألن الثواب جزاء القبول عند اهلل، والقبول مرشوط بأن يكون املال طيبا 

كا جاء يف تلك النصوص.

صونا  ومرشوبات  مطعومات  حرم  اإلسام  للعاج:  املخدرات  تعاطي 
ُطرَّ  لنفس اإلنسان وعقله، ورفع هذا التحريم يف حال الرضورة فقال: }َفَمِن ٱضرۡ
 َ ُطرَّ َغيرۡ إِثرَۡم َعلَيرۡهِ{ ]البقرة: 173[، وقال: }َفَمِن ٱضرۡ َ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ  َغيرۡ
َل لَُكم  َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]النحل: 115[. وقال: }َوقَدرۡ فَصَّ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ ٱللَّ
ُتمرۡ إَِلرۡهِ{ ]األنعام: 119[. ولقد استنبط الفقهاء  ُطرِررۡ َم َعلَيرُۡكمرۡ إِلَّ َما ٱضرۡ ا َحرَّ مَّ
بعضها  يأخذ  قواعد  الرضورة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أحاديث  ومن  اآليات  هذه  من 
ومن  املحظورات«،  تبيح  و»الرضورات  يزال«،  »الرضر  فقالوا:  بعض،  بحجز 



- 127 -

الكفر  بكلمة  والتلفظ  باخلمر  اللقمة  املخمصة وإساغة  امليتة عند  أكل  أجازوا  ثم 
يَمِٰن{ ]النحل: 106[.  ِ

ۢ بِٱلرۡ َمئِنُّ رِهَ َوقَلرُۡبُهۥ ُمطرۡ كرۡ
ُ
عند اإلكراه عليها }إِلَّ َمنرۡ أ

وقالوا أيضا: »إن الرضورة تقدر بقدرها«، »وما جاز لعذر بطل بزواله«، »والرضر 
من  والصحيح  باملحرم،  التداوي  جواز  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  برضر«،  يزال  ال 
آرائهم هو ما يلتقي مع قول اهلل يف اآليات البينات السالفات بماحظة أن إباحة 
املحرم للرضورة مقصورة عىل القدر الذي يزول به الرضر وتعود به الصحة ويتم 
به العاج، وللتثبت من توافر هذه الضوابط اشرتط الفقهاء الذين أباحوا التداوي 

باملحرم رشطني:

أحدمها: أن يتعني التداوي باملحرم بمعرفة طبيب مسلم خبري بمهنة الطب 
معروف بالصدق واألمانة والتدين.

واآلخر: أال يوجد دواء من غري املحرم ليكون التداوي باملحرم متعينا، وال 
به قدر الرضورة.  يتجاوز  املحرم، وأال  لتعاطي  التحايل  تناوله  القصد من  يكون 
وقد أفتى ابن حجر املكي الشافعي)1( حني سئل عمن ابتيل بأكل األفيون واحلشيش 
ونحومها وصار حاله بحيث إذا مل يتناوله هلك: أفتى بأنه إذا علم أنه هيلك قطعا 
حل له بل وجب الضطراره إلبقاء روحه كامليتة للمضطر، وجيب عليه التدرج يف 
تقليل الكمية التي يتناوهلا شيئا فشيئا حتى يزول اعتياده. وهذا -كا تقدم- إذا ثبت 
تعاطيها  املخدرات هيلك برتك  تعاطي  أن معتاد  دينا ومهنة  الثقات  بقول األطباء 
بمتعاطي  ماحقا وحمققا وقوعه  أن رضرا  ثبت  فإذا  وترتيبا عىل هذا  فجأة وكلية. 
املخدرات سواء كانت طبيعية أو خملقة إذا انقطع فجأة عن تعاطيها جاز مداواته 
بإرشاف طبيب ثقة متدين حتى يتخلص من اعتياده -كا أشار العامة ابن حجر يف 
فتواه املشار إليها- ألن ذلك رضورة، وال إثم يف الرضورات متى روعيت رشوطها 

)1(  نقل هذا ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار جزء 5 صفحة 451 يف آخر كتاب احلظر واإلباحة.
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آيات االضطرار سالفة اإلشارة. هذا  الكريم يف  القرآن  املنوه هبا إعاال لنصوص 
وإنه مع التقدم العلمي يف كيمياء الدواء مل تعد حاجة ملحة للتداوي باملواد املخدرة 

املحرمة رشعا لوجود البديل الكيميائي املباح.

كرم  تعاطيها:  فيه  جيري  وكان  املخدرات  لتعاطي  معد  مكان  يف  التواجد 
اهلل اإلنسان ونأى به عن مواطن الريب واملهانة وامتدح عباده الذين جتنبوا جمالس 
رُِضوَن{ ]املؤمنون: 3[،  وِ ُمعرۡ ِيَن ُهمرۡ َعِن ٱللَّغرۡ اللهو واللغو فقال سبحانه: }َوٱلَّ
واْ كَِراٗما{ ]الفرقان:  وِ َمرُّ بِٱللَّغرۡ واْ  وَر ِإَوَذا َمرُّ َهُدوَن ٱلزُّ ِيَن َل يَشرۡ وقال: }َوٱلَّ
َرُضواْ َعنرُۡه{ ]القصص: 55[، ويف احلديث عن  عرۡ

َ
َو أ 72[، وقال: }ِإَوَذا َسِمُعواْ ٱللَّغرۡ

الرسول األكرم -صلوات اهلل وسامه عليه-: »استامع املالهي معصية واجللوس 
اهلل  »هنى رسول  قوله:   É ابن عمر  داود يف سننه عن  أبو  عليها فسق«. وروى 
ملسو هيلع هللا ىلص عن اجللوس عىل مائدة يرشب عليها اخلمر...«. واملستفاد من هذه النصوص 
أنه حيرم جمالسة مقرتيف املعايص أيا كان نوعها؛ ألن يف جمالستهم إهدارا حلرمات 
اهلل، وألن من جيلس مع العصاة الذين يرتكبون املنكرات يتخلق بأخاقهم السيئة 
ويعتاد ما يفعلون من مآثم كرشب املسكرات واملخدرات، كا جيري عىل لسانه ما 
يتناقلونه من ساقط القول، ومن أجل البعد باملسلم عن الدنايا وعن اعتياد ارتكاب 
اخلطايا كان إرشاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمني يف اختيار املجالس واجلليس يف قوله)1(: 
فحامل  الكري،  ونافخ  املسك  كحامل  السوء  واجلليس  الصالح  اجلليس  مثل  »إنا 
املسك إما أن حيذيك)2( وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبا، ونافخ الكري 
إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة«. رواه البخاري ومسلم. فاجلليس 
وكله  واملحاسن  املحامد  منه  وترى  اخلري  عىل  ويدلك  ويرشدك  هيديك  الصالح 
وسامه  اهلل  -صلوات  الرسول  شبهه  فقد  الرشير  اجلليس  أما  وثمرات،  منافع 

)1(  من كتاب الرتغيب والرتهيب صفحة 49، 50 جزء 4.
)2(  حيذيك يعني: يعطيك.
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عليه- بنافخ الكري يرض ويؤذي ويعدي باألخاق الرديئة وجيلب السرية املذمومة، 
وهو باعث الفساد واإلخال وحمرك كل فتنة وموقد نار العداوة واخلصام، ويف هذا 
احلديث الرشيف دعوة إىل جمالسة الصاحلني وأهل اخلري واملروءة ومكارم األخاق 
والورع والعلم، وفيه النهي عن جمالسة أهل الرش والبدع والفجار الذين جياهرون 
قرينه  إىل  ينسب  القرين  ألن  واملخدرات؛  املسكرات  ورشب  املنكرات  بارتكاب 
وجليسه ويرتفع به وينحدر وهتبط كرامته بدناوة من جيالسهم، ولقد حتدث القرآن 
السوء وحذر منهم ومن جمالستهم وأخرب أهنم سوء وندامة يف  قرناء  الكريم عن 
يرَۡطُٰن َلُۥ قَرِيٗنا فََسآَء قَرِيٗنا{ ]النساء: 38[.  الدنيا واآلخرة: }َوَمن يَُكِن ٱلشَّ
وإذا كان اجلليس يقتدي وهيتدي بجليسه وبمجلسه فإن يف جلوس اإلنسان التقي 
البعيد عن املآثم والشبهات يف جمالس اإلفك والرشب وتعاطي املخدرات ]رضرا[ 
يؤذيه ويرديه يف الدنيا باملهانة وانتزاع املهابة عند عارفيه من أقارب وأصدقاء؛ ألن 
املخدرات - كا نقل العامة ابن حجر املكي)1( يف فتاواه الكربى-: »فيها مضار 
وتورث  األمراض،  حلدوث  البدن  وتعرض  الفكرة،  تورث  فهي  ودنيوية،  دينية 
النسيان، وتصدع الرأس، وتورث موت الفجاءة واختال العقل وفساده، والسل 
وانعدام  املراء،  وكثرة  احلياء،  وذهاب  الرس،  وإفشاء  الفكر،  وفساد  واالستسقاء 
إبليس، وترك  املروءة، وكشف العورة، وعدم الغرية، وإتاف الكسب، وجمالسة 
الكبد  وثقب  األسنان،  وصفرة  الدم،  واحرتاق  املحرمات،  يف  والوقوع  الصاة، 
وغشاء العني، والكسل والفشل، وتعيد العزيز ذليا والصحيح عليا، إن أكل ال 
يشبع، وإن أعطي ال يقنع«. ومن هنا كان عىل اإلنسان أن ينأى عن جمالس الرشب 
املحرم مخرا سائا أو خمدرات مطعومة أو مرشوبة أو مشمومة، فإهنا جمالس الفسق 
ُش  والفساد وإضاعة الصحة واملال، وعاقبتها الندم يف الدنيا واآلخرة: }َوَمن َيعرۡ

)1(  جزء 4 صفحة 234.
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إن  ]الزخرف: 36[. بل  قَرِيٞن{  َلُۥ  َفُهَو  َشيرَۡطٰٗنا  َلُۥ  ُنَقّيِضرۡ  ٱلرَِّنَٰمۡح  رِ 
ذِكرۡ َعن 

مصاحبة هؤالء املارقني عىل الدين الذين يتعاطون هذه املهلكات إثم كبري؛ ألن اهلل 
اْ قَورًۡما َغِضَب  َّورۡ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتَتَول َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قد غضب عليهم وعىل جمالسهم }َيٰٓ

...{ ]املمتحنة: 13[ ويف مصاحبة هؤالء وجمالستهم معاداة املوىل سبحانه  ُ َعلَيرِۡهمرۡ ٱللَّ
َورِۡم  َوٱلرۡ  ِ ِمُنوَن بِٱللَّ وحتد ألوامره، فقد هنى عن مودة العصاة }لَّ َتُِد قَورۡٗما يُؤرۡ
{ ]املجادلة: 22[. وهؤالء قد استغرقوا يف  َ َورَُسوَلُ يَُوآدُّوَن َمنرۡ َحآدَّ ٱللَّ ٱٓأۡلِخرِ 
جمالسهم املحرمة املليئة باآلثام، فاجللوس معهم مشاركة فيا يرتكبون ومودة معهم، 
مع أهنم غري جديرين هبذه املودة لعصياهنم أوامر اهلل ورسوله واستباحتهم ما حرم 
وأقر  بمنكرهم  ريض  فقد  معهم  جلس  من  الشيطان،  حزب  أولئك  ورسوله  اهلل 
فعلهم، واملؤمن احلق مأمور بإزالة الباطل متى استطاع وبالوسيلة املرشوعة، فإن 
مل يستطع فعليه االبتعاد عن جمالس املنكرات)1(، ففي احلديث الرشيف يف صحيح 
»من رأى  É قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  مسلم عن أيب سعيد اخلدري 
منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
اإليامن«. ففي هذا احلديث النبوي دعوة إىل مكافحة املنكرات ومنها هذه السموم 
املخدرات بعد أن بان رضرها وشاع سوء آثارها وكانت عاقبة أمرها خرسا لإلنسان 
وللال بل ويف املآل، فمن كان له سلطة إزالة هذه املخدرات والقضاء عىل أوكارها 
أن جيد وجيتهد يف مطاردة هذه  اهلل ورسوله  بتكليف من  لزاما عليه  وجتارها كان 
اآلفة، ومن مل يكن من أصحاب السلطة فإن عليه واجب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، فيبني للناس آثارها املدمرة لنفس اإلنسان وماله، ومن األمر باملعروف 
إباغ السلطات بأوكار جتارها ومتعاطيها، فالتسرت عىل اجلريمة إثم وجريمة يف حق 
األمة وإشاعة للفحشاء فيها، ومجيع األفراد مطالبون باألمر باملعروف وباإلرشاد 

)1(  الرتغيب والرتهيب للمنذري جزء 3 صفحة 223.
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أمر  التي  النصيحة  هي  هذه  إذ  املخدرات،  ومروجي  املنكرات  هذه  مرتكبي  عن 
هبا الرسول -صلوات اهلل وسامه عليه- يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم 
عن متيم الداري)1(: »الدين النصيحة قال له ثالثا: قلنا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: هلل 
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«. ويف احلديث)2( الذي رواه النسائي عن أيب 
املنكر  رأوا  إذا  القوم  »إن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال:   É الصديق  بكر 
باإلرشاد  للحكام  أي  املسلمني  والنصيحة ألئمة  بعقاب«.  اهلل  يغريوه عمهم  فلم 
فا  بالقوة،  تغيريها  عىل  القادرون  ألهنم  واآلثام؛  املنكرات  منع  عىل  ومعاونتهم 
ملروجيها عىل االستمرار  إعانة  اآلثام  التسرت عىل هذه  إذ  اهلل  دين  تأخذنا رمحة يف 
يف هذه املهمة اخلبيثة. وبعد فقد أوضحنا فيا تقدم إمجاع فقهاء املذاهب اإلسامية 
عىل حتريم إنتاج املخدرات وزراعتها وجتارهتا وتروجيها وتعاطيها طبيعية أو خملقة، 
وعىل جتريم أي إنسان يقدم عىل يشء من ذلك بنصوص رصحية يف القرآن الكريم 
والسنة النبوية الرشيفة، وأنه ال ثواب وال مثوبة ملا ينفق من ربحها، فإن اهلل طيب 
ال يقبل إال طيبا، أما الكسب احلرام فإنه مردود عىل صاحبه يعذب به يف اآلخرة 
وساءت مصريا، وبينا حكم مداواة املدمنني بإرشاف األطباء املتقنني ملهنتهم وبقدر 
الرضورة حتى يزول هذا اإلدمان، وأنه ال حيل التداوي باملحرمات إال عند تعينها 
التي تعد لتعاطي  دواء وعدم وجود دواء مباح سواها، كا أوضحنا أن املجالس 
فيها حمرم عىل كل ذي مروءة حيافظ  املخدرات جمالس فسق وإثم، اجللوس  هذه 
عىل سمعته وكرامته بني الناس وعند اهلل، وأن عىل الكافة إرشاد الرشطة املختصة 
اإلرشاد هو  هذا  وأن  أوكارها،  والقضاء عىل  القاتلة  السموم  ملكافحة جتارة هذه 
املسلمني وعامتهم. وبعد  بالنصيحة هلل ولرسوله وألئمة  الرسول األكرم  ما ساه 
فإن اهلل الذي حرم هذه املوبقات املخدرات املهلكات لألنفس واألموال حرم أم 

)1(  الرتغيب والرتهيب للمنذري جزء 3 صفحة 228.
)2(  املرجع السابق صفحة 229.
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اخلبائث اخلمر، وقد آن لنا أن نخشع لذكر اهلل وما أنزل يف قرآنه وعىل لسان نبيه 
ٞس  َلُٰم رِجرۡ زرۡ

َ نَصاُب َوٱلرۡ
َ رَۡميرِۡسُ َوٱلرۡ ُر َوٱل َمرۡ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص: }َيٰٓ

لُِحوَن{ ]املائدة: 90[. آن لنا أن نجعل  َتنُِبوهُ لََعلَُّكمرۡ ُتفرۡ يرَۡطِٰن فَٱجرۡ ّمِنرۡ َعَمِل ٱلشَّ
هذا احلكم نافذا يف جمتمعنا محاية ألوالدنا ونسائنا أوال وأخريا طاعة لربنا. وفق اهلل 
ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ اجلميع للتمسك بدينه والعمل برشيعته وهو حسبنا ونعم الوكيل }َيٰٓ

{ ]األنفال: 24[. واهلل  ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكمرۡ لَِما ُيرۡيِيُكمرۡ َتِجيُبواْ لِلَّ َءاَمُنواْ ٱسرۡ
سبحانه أعلم بالصواب.

J
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�ة �ل���م��س�����ةورد �ل��������و�م ا �ل��ط��ةور وا �ة ا
�م ��ب ��س�لا ح��ل�م ال�أ

املبـــــادئ
1- الذكاة رشعا عبارة عن إهنار الدم وفري األوداج يف املذبوح، والنحر يف املنحور 

والعقر يف غري املقدور عليه.
2- إذا ثب�ت قطع�ا أن اللح�وم والدواج�ن والطيور املس�توردة ال تذب�ح بالطريقة 
التي قررها اإلس�ام، برضب أو صعق بالكهرباء ونحو ذلك فإهنا تدخل يف نطاق 

املنخنقة واملوقوذة املحرمة بنص القرآن الكريم.
3- ما جاء ببعض الكتب والنرشات عن طريقة الذبح الس�ابق بياهنا ال يكفي بذاته 

لرفع احلل الثابت أصا.
4- ع�ىل اجله�ات املعنية أن تتثبت بمعرف�ة الطب الرشعي أو البيط�ري يف الطريقة 
الت�ي يتم هبا إهن�اء حياة احليوان يف الباد املوردة وهل يتم بطريق الذبح الرشعى أو 

بطريقة ختالف أحكام اإلسام أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به.

الســـــؤال
اطلعنا عىل ما نرشته جملة االعتصام العدد األول السنة الرابعة واألربعون 
املحرم سنة 1401 هجرية ديسمرب سنة 1980 بعنوان: حكم اإلسالم يف الطيور 
املقال الذي حرره  املقيد برقم 364 سنة 1980، وقد جاء يف  واللحوم املستوردة 
فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري أن املجلة أحالت إليه االستفسارات الواردة 
إليها يف هذا الشأن، وأنه رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العلامء وبخاصة 
جلنة الفتوى باألزهر واملفتي، وقد ساق فضيلته يف مستهل املقال القواعد الرشعية 

التالية املستقرة عىل السند الصحيح من القرآن والسنة:
* فتوى رقم: 289 سجل: 105 بتاريخ: 22/ 1/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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ۡرِض َجِيٗعا{ 
َ ا ِف ٱلرۡ أ- األصل يف كل األشياء اإلباحة }َخلََق لَُكم مَّ

]البقرة: 29[ فال يمكن رفع هذا األصل إال بيقني مثله حتى نحرم املباح، أي أن اليقني 

ال يرفع بالشك ويرتتب عىل هذه القاعدة أن:

1- جمهول األصل يف املطعومات املباحة حالل ويف السوائل املباحة طاهر.

2- الرضورات تبيح املحظورات أو إذا ضاق األمر اتسع.

3- ما خري ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثام أو قطيعة رحم.

عىل  ذبحت  إذا  القرآن،  بنص  ومصاهرهتم  الكتاب  أهل  ذبائح  حل   -4
الطريقة الرشعية؛ ألن حتريم امليتة والدم وأخواهتام ثابت بالنص الذي مل خيصص.

5- ما روي أن قوما سألوه ملسو هيلع هللا ىلص عن حلم يأتيهم من ناس ال يدرون أسموا 
عليه أم ال؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »سموا اهلل أنتم وكلوا«. وإن قال القرطبي: إن هذا احلديث 
الدارقطني  أخرجه  إرساله  يف  عليه  خيتلف  مل  أبيه  عن  عروة  بن  هشام  عن  مرسل 
ما  إال  هدف  هلم  ليس  ثقات  عدول  أخربنا  إذا  أنه:  إىل  املقال  استطرد  ثم  وغريه، 
العلامء احلريصني عىل خري  الناس، وتواطؤهم عىل الكذب بعيد، فهم من  يصلح 
األمة، إذا أخربونا عن يشء حيرمه اإلسالم شاهدوه بأعينهم عىل الطبيعة يف موطنه 
نفس  يف  إسالمية  ثقافة  ومراكز  دينية  ومجعيات  ومجاعات  أفراد  هذا  يف  وصدقهم 
الشبهة  يفيد  واعتبار  نظر  يكون حمل  أن  اليشء جيب  أن حتريم هذا  أعتقد  املواطن 
الكتاب  أهل  الذكاة يف اإلسالم وذبائح  نبذا من كتاب  ثم ساق  احلرام،  يفد  مل  إن 
املقيم يف فرنسا، ومما  التونيس  العود  واألوروبيني حديثا ملؤلفه األستاذ صالح عيل 

نقل عنه:

احليوان  جبهة  ترضب  كاآليت:  هناك  جتري  احليوان  روح  إزهاق  أن   -1
بمحتوى مسدس فيهوي إىل األرض ثم يسلخ.
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يعملون،  ما  بعينيه  ورأى  باريس،  بضواحي  مسلخني  زار  املؤلف  أن   -2
ختذف  وإنام  غريه،  وال  حلقوم  يف  سكني  إعامل  وال  نحر  أو  ذبح  هناك  يكن  مل 
الدجاج  أما  جبهة احليوان بحديدة قدر األنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه، 
فيصعقونه بالتيار الكهربائي بمسه يف أعىل لسانه فتزهق أرواحه ثم يمر عىل آلة تقوم 
بنزع ريشه وآخر ما اخرتعوه سنة 1970 تدويخ الدجاج والطيور بمدوخ كهربائي 

أوتوماتيكي.

3- مجعية الشباب املسلم يف الدانمرك وجهت نداء قالت فيه إن الدجاج يف 
الدانمرك ال يذبح عىل الطريقة اإلسالمية املرشوعة.

4- أصدر املجلس األعىل العاملي للمساجد بمكة املكرمة يف دورته الرابعة 
توصية بمنع استرياد اللحوم املذبوحة يف اخلارج وإبالغ الرشكات املصدرة بذلك، 
وطالب أيضا بمنع استرياد املأكوالت واملعلبات واحللويات واملرشوبات التي علم 

أن فيها شيئا من دهن اخلنزير واخلمور.

أن  وأضاف  ذلك  مثل   117 العدد  اإلسالمية  النهضة  جملة  عن  نقل   -5
ضخم  مغطس  يف  توضع  الكهربائي  التدويخ  بطريق  تقتل  التي  والطيور  الدجاج 
حار جدا حمرق يعمل بالبخار حتى يلفظ الدجاج فيه آخر أنفاسه ثم تشطف بآلة 
أخرى وتصدر إىل دول الرشق األوسط ويكتب عىل العبوات: »ذبح عىل الطريقة 
اإلسالمية«. وأضاف أن بعض املسلمني الذين يدرسون أو يعملون يف أملانيا الغربية 
والربازيل أخربوا أهنم زاروا املصانع واملسالخ وشاهدوا كيف متوت األبقار والطيور 

وأهنا كلها متوت بالرضب عىل رؤوسها بقضبان من احلديد أو باملسدسات.
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اجلواب
اللحوم والدواجن  أن  به  ما جاء  املقال عىل نحو  أنه خيلص من هذا  نفيد 
ترضب  وإنا  اإلسامية،  الرشيعة  يف  املقررة  بالطريقة  تذبح  مل  املستوردة  والطيور 
عىل رأسها أو يفرغ يف الرأس حشو مسدس مميت أو تصعق بالكهرباء ثم تلقى يف 
ماء يغيل، وأهنا عىل هذا الوجه تكون ميتة، وإذا كانت امليتة املحرمة بنص القرآن 
أو ما مات حكا من احليوان  يذبح  الروح من غري ذكاة مما  فارقته  ما  الكريم هي 
حتف أنفه من غري قتل بذكاة أو مقتوال بغري ذكاة، وإذا كانت املوقوذة وهي التي 
القرآن  بنص  حمرمة  متوت  حتى  باحلجر  أو  باحلديد  أو  باخلشب  ترضب  أو  ترمى 
جاءت  حيث   ،]3 ]املائدة:  ُم{  َوٱدلَّ رَۡميرَۡتُة  ٱل َعلَيرُۡكُم  }ُحّرَِمترۡ  آية  يف  الكريم 
املوقوذة من املحرمات فيها، والوقذ شدة الرضب، قال قتادة: كان أهل اجلاهلية 
باخلشب آلهلتهم  األنعام  كانوا يرضبون  الضحاك:  ويأكلونه، وقال  يفعلون ذلك 
يا  »قلت:  قال:  حاتم،  بن  عدي  عن  مسلم  صحيح  ويف  فيأكلوها،  يقتلوها  حتى 
باملعراض  رميت  إذا  فقال:  فأصيب،  الصيد  باملعراض)1(  أرمي  فإين  اهلل  رسول 
فخزقه)2( فكله وإن أصابه بعرضه فا تأكله«. ويف رواية »فإنه وقيذ)3(«. وإذ كان 
الفقهاء قد اتفقوا عىل أنه يصح تذكية احليوان احلي غري امليؤوس من بقائه، فإن كان 
احليوان قد أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا 
يف استباحته بالذكاة، ففي فقه اإلمام أيب حنيفة: وإن علمت حياهتا وإن قلت وقت 
وأظهر  مالك  اإلمام  عن  الروايتني  إحدى  ويف  حال.  بكل  مطلقا  أكلت  الذبح 
الروايتني عن اإلمام أمحد: متى علم )بمستمر( العادة أنه ال يعيش حرم أكله وال 
يصح تذكيته، ويف الرواية األخرى عن اإلمام مالك: أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه 

)1(  املعراض: سهم يصيب بعرض عوده دون حده.
)2(  خزق السهم: نفذ وأسال الدم؛ ألنه ربا قتل بعرضه وال جيوز.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 18.
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حياة مستقرة، وينايف احلياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه، ويف فقه اإلمام الشافعي: 
أنه متى كانت فيه حياة مستقرة يصح تذكيته وهبا حيل أكله باتفاق فقهاء املذهب، 
والذكاة يف كام العرب الذبح، فمعنى ذكيتم يف اآلية الكريمة أدركتم ذكاته عىل 
التام إذ يقال: ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب، فاحليوان إذا أسيل دمه فقد 
طيب، والذكاة يف الرشع: عبارة عن إهنار الدم وفري األوداج يف املذبوح والنحر 
يف املنحور والعقر يف غري املقدور عليه، واختلف العلاء فيا يقع به الذكاة والذي 
جرى عليه مجهور العلاء أن كل ما أهنر الدم وأفرى األوداج فهو آلة للذبح ما عدا 
الظفر والسن إذا كانا غري منزوعني؛ ألن الذبح هبا قائمني يف اجلسد من باب اخلنق، 
كا اختلفوا يف العروق التي يتم الذبح بقطعها بعد االتفاق عىل أن كاله بقطع أربعة 

هي احللقوم واملريء والودجان.

مبدأ  إىل  احللق  مبدأ  الذبح االختياري بني  أن موضع  واتفقوا كذلك عىل 
الصدر، وإذا كان ذلك كان الذبح االختياري الذي حيل به حلم احليوان املباح أكله 
يف رشيعة اإلسام هو ما كان يف رقبة احليوان فيا بني احللق والصدر، وأن يكون 
بآلة ذات حد تقطع أو ختزق بحدها ال بثقلها، سواء كانت هذه اآللة من احلديد أو 
احلجر عىل هيئة سكني أو سيف أو بلطة أو كانت من اخلشب هبذه اهليئة أيضا لقول 
النبي -عليه الصاة والسام-)1(: »ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا، ما مل يكن 
سنا أو ظفرا«. ملا كان ذلك فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور املستوردة 
ال تذبح هبذه الطريقة التي قررها اإلسام وإنا ترضب عىل رأسها بحديدة ثقيلة، أو 
يفرغ يف رأسها حمتوى مسدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى يف ماء مغيل 
تلفظ فيه أنفاسها -إذا ثبت هذا- دخلت يف نطاق املنخنقة واملوقوذة املحرمة بنص 
اآلية الكريمة. وما ساقه املقال نقا عن بعض الكتب والنرشات عن طريقة الذبح 

)1( متفق  عليه.
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ِيَن  ال يكفي بذاته لرفع احلل الثابت أصا بعموم نص اآلية الكريمة }َوَطَعاُم ٱلَّ
{ ]املائدة: 5[ فضا عن أنه ليس يف املقال ما يدل حتا  وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكمرۡ

ُ
أ

عىل أن املطروح يف أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستورد من تلك الباد 
التي وصف طرق الذبح فيها من نقل منهم، وال بد أن يثبت أن االسترياد من هذه 
الباد التي ال تستعمل سوى هذه الطرق، ومع هذا فإن الطب -فيا أعلم- يستطيع 
استجاء هذا األمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن املستوردة 
قد أزهقت أرواحها بالصعق بالكهرباء واإللقاء يف املاء املغيل أو البخار أو بالرضب 
عىل رأسها حتى هتوي ميتة أو بإفراغ حمتوى املسدس املميت يف رأسها كذلك، فإذا 
كان الطب البيطري أو الرشعي يستطيع عمليا بيان هذا عىل وجه الثبوت كان عىل 
القائمني بأمر هذه السلع استظهار حاهلا هبذه الطريق أو بغريها من الطرق املجدية؛ 
فكا  الواضحة  بالنصوص  فيها  قطع  التي  اإلسام  أمور  من  واحلرام  احلال  ألن 
ٱلرِۡكَتَٰب  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱلَّ َوَطَعاُم  ّيَِبُٰتۖ  ٱلطَّ لَُكُم  ِحلَّ 

ُ
أ َورَۡم  }ٱلرۡ قال اهلل سبحانه: 

رَۡميرَۡتُة  ٱل َعلَيرُۡكُم  }ُحّرَِمترۡ  هذا:  قبل  سبحانه  قال   ]5 ]املائدة:   } لَُّكمرۡ ِحّلٞ 
ّدِيَُة  رُۡمَتَ رَۡمورۡقُوَذةُ َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱللَّ هِلَّ لَِغيرۡ

ُ
زِنِيرِ َوَمآ أ ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ َوٱدلَّ

]املائدة:  ٱنلُُّصِب{  َعَ  ُذبَِح  َوَما  يرُۡتمرۡ  َذكَّ َما  إِلَّ  ُبُع  ٱلسَّ َكَل 
َ
أ َوَمآ  َوٱنلَِّطيَحُة 

3[، وقد جاء يف أحكام القرآن البن العريب يف تفسريه لآلية األوىل)1(: فإن قيل فا 

الرأس، فاجلواب: أن هذه ميتة، وهو  الذكاة كاخلنق وحطم  أكلوه عىل غري وجه 
حرام بالنص، وهذا يدل عىل أنه متى تأكدنا أن احليوان قد أزهقت روحه باخلنق 
أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة وحمرما بالنص، والصعق بالكهرباء حتى املوت 
من باب اخلنق فا حيل ما انتهت حياته هبذا الطريق، أما إذا كانت كهربة احليوان 
ال تؤثر عىل حياته بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان حلمه حاال يف 

)1(  جزء 2 صفحة 555.
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رأي مجهور الفقهاء، »أو أي حياة وإن قلت« يف مذهب اإلمام أيب حنيفة، وعملية 
والوصول  احليوان  مقاومة  إضعاف  فقط  منها  الغرض  كان  إذا  ذاهتا  يف  الكهربة 
إىل التغلب عليه وإمكان ذبحه جائزة وال بأس هبا، وإن مل يكن الغرض منها هذا 
أصبحت نوعا من تعذيب احليوان قبل ذبحه وهو مكروه دون تأثري يف حله إذا ذبح 
بالطريقة الرشعية حال وجوده يف حياة مستقرة، أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو 
ميتة غري مباحة وحمرمة قطعا، وإذ كان ذلك كان الفيصل يف هذا األمر املثار هو أن 
يثبت عىل وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور املستوردة املتداولة يف أسواقنا 
قد ذبحت بواحد من الطرق التي تصريها من املحرمات املعدودات يف آية املائدة، 
نقل عن  التي  الباد  تلك  اللحوم من  االسترياد هلذه  بأن  يقطع  مل  واملقال  ال سيا 
الكتب والنرشات اتباعها، هذه الطرق غري املرشوعة يف اإلسام لتذكية احليوان، 
ومن ثم كان عىل اجلهات املعنية أن تتثبت فعا بمعرفة الطب الرشعي أو البيطري 
-إذا كان هذا جمديا- يف استظهار الطريقة التي يتم هبا إهناء حياة احليوان يف الباد 
املوردة، وهل يتم بطريق الذبح بالرشوط اإلسامية، أو بطريقة مميتة ختالف أحكام 
اإلسام؟ أو التحقق من هذا بمعرفة بعوث موثوق هبا إىل اجلهات التي تستورد 
منها اللحوم والطيور والدجاج املعروضة يف األسواق، تتحرى هذه البعوث األمر 
وتستوثق منه، أو بتكليف البعثات التجارية املرصية يف الباد املوردة الستكشاف 
األمر والتحقق من واقع الذبح إذ ال يكفي للفعل يف هذا بالتحريم جمرد اخلرب، وإىل 
أن يثبت األمر قطعا يكون اإلعال للقواعد الرشعية ومنها ما سبق يف افتتاح املقال 
من أن األصل يف األشياء اإلباحة، وأن اليقني ال يزول بالشك امتثاال لقول الرسول 
»ما أحل  البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء بسند حسن:  ملسو هيلع هللا ىلص الذي أخرجه 
اهلل فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته، 
فإن اهلل مل يكن لينسى شيئا«. وحديث أيب ثعلبة الذي رواه الطرباين: »إن اهلل فرض 



- 140 -

فرائض فال تضيعوها، وهنى عن أشياء فال تنتهكوها، وحد حدودا فال تعتدوها، 
وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها«. ويف لفظ: »وسكت عن كثري 
من غري نسيان فال تتكلفوها رمحة لكم فاقبلوها«. وروى الرتمذي وابن ماجه يف 
حديث سلان أنه ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن اجلبن والسمن والفراء، التي يصنعها غري املسلمني 
فقال: »احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه«. وثبت يف الصحيحني: »أنه ملسو هيلع هللا ىلص توضأ من مزادة امرأة مرشكة ومل يسأهلا 

عن دباغها وال عن غسلها)1(«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1(  األشباه والنظائر للسيوطي حتقيق املرحوم فضيلة الشيخ حممد حامد الفقي سنة 1356 هجرية 1938 
ميادية صفحة 6 يف باب األصل يف األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عىل التحريم.
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�ل��ب�مر ة ا
� �ة �ب��ط�ا

حب�ل ��ب ا �ل�ك�مة��ب�ا د رو�ب ا �م���ث

املبـــــادئ
1- العربة يف املحرمات ليست باألساء، وإنا باملسميات.

2- مرشوب الكينا يعترب من اخلمور ومن املرشوبات الكحولية وليس من األدوية 
بتقرير أهل اخلربة وبنص القانون.

3- الكينا باعتبارها مادة كحولية مسكرة داخلة يف نطاق اخلمر وحمرمة بنص القرآن 
والسنة وبإمجاع املسلمني، وال يدفع عنها وصف التحريم تسميتها بغري اسمها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب السيد/ وكيل املجلس الشعبي املحيل حلي وسط القاهرة 
املؤرخ 6 مايو سنة 1981 الذي جاء به أن املجلس أصدر بجلسته املعقودة يف 30 
واملرشوبات  اخلمور  بيع  تراخيص  منح  »بعدم  التايل:  قراره   1980 سنة  ديسمرب 
الروحية أو املحال العامة املرصح هلا ببيع اخلمور ورشهبا مع إلغاء مجيع الرتاخيص 
السابق إصدارها بجميع أقسام حي وسط القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 
1981«. وانتهى الكتاب إىل السؤال التايل: هل مرشوب الكينا بأنواعها وأسامئها 

املختلفة يدخل يف إطار اخلمور واملحرمات أم ال؟

اجلواب

نفيد أن اهلل سبحانه حرم اخلمر قطعا وأمر باجتناهبا باعتبارها رجسا نجسا 
نَصاُب 

َ َوٱلرۡ رَۡميرِۡسُ  َوٱل ُر  َمرۡ ٱلرۡ إِنََّما  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ }َيٰٓ شأنه:  جل  قوله  يف 

* فتوى رقم: 300 سجل: 105 بتاريخ: 28/ 7/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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]املائدة:  لُِحوَن{  ُتفرۡ لََعلَُّكمرۡ  َتنُِبوهُ  فَٱجرۡ يرَۡطِٰن  ٱلشَّ َعَمِل  ّمِنرۡ  ٞس  رِجرۡ َلُٰم  زرۡ
َ َوٱلرۡ

90[، وملا كانت العربة يف املحرمات ليس باألساء وإنا االعتبار للمسميات، وهل 

التحريم الذي حكم اهلل به أم ال؟ وملا كانت العلة يف  تدخل يف نطاق مواصفات 
حتريم اخلمر اإلسكار وكانت اخلمر كا فرسها عمر بن اخلطاب)É )1 »ما خامر 
العقل«. وكان كل ما ينطبق عليه وصف اخلمر وعلة حتريمه يرسي عليه حكمها 
الثابت قطعا وهو التحريم يف هذه اآلية الكريمة، ويف سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع 
املسلمني. وملا كانت دار اإلفتاء سبق أن أصدرت عدة فتاوى يف شأن حكم مرشوب 
الكينا بمختلف أسائه التجارية منها الفتوى الصادرة بتاريخ 21 مجادى األوىل سنة 
1396 هجرية و20 مايو سنة 1976 ميادية التي جاء)2( فيها أنه ثبت من التقرير 
املؤرخ 18/ 4/ 1976 الذي أرسلته إلينا اإلدارة العامة للمعامل املركزية بوزارة 
الصحة بعد حتليلها ملرشوب الكينا بمختلف أسائه التجارية الواردة بالتقرير: أن 
بنسبة  رشعا  املحرمة  اخلمر  يف  املوجودة  الكحول  مادة  عىل  حيتوي  املرشوب  هذا 
العامة لقطاع الصيدلة بوزارة  ترتاوح ما بني 25% و35% وملا كان كتاب اإلدارة 
الصحة املحرر يف 27 يونيه سنة 1981 الرقيم 1252 الوارد لدار اإلفتاء ردا عىل 
الكينا ونسبة مادة  يونيه سنة 1981 يف شأن مرشوب  املؤرخ 2  كتاهبا رقم 328 
الكحول فيه قد جاء به: »أن الكينا تعترب من اخلمور وتنظمها املواصفات القياسية 
رقم 189 لسنة 1962 بشأن املرشوبات الكحولية الصادرة من وزارة الصناعة، 
املرشوبات  من  الكينا  باعتبار   1976 لسنة   63 رقم  القانون  صدر  قد  أنه  كا 
الكحولية وبأهنا ال تعترب من األدوية، ملا كان ذلك وكان تقرير أهل اخلربة قد انتهى 
الكينا يعترب من اخلمور ومن املرشوبات الكحولية، وقد اعتربها  إىل أن مرشوب 

)1(  نيل األوطار للشوكاين جزء 8 صفحة 176.
)2(  رقم 445/ 108 سجل.
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اشتباه.  أيضا، ومن ثم صارت هبذا كله من اخلمور دون  القبيل  القانون من هذا 
وملا كانت)1( األحاديث الرشيفة قد وردت وفرية مقررة مؤكدة أن ما أسكر كثريه 
فقليله حرام، ويف شأن بيع اخلمور بوصفها العنواين العام جاء احلديث الرشيف)2(: 
»لعن اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعارصها ومعترصها وحاملها 
نطاق  يف  داخا  وأسائه  أنواعه  بكافة  الكينا  مرشوب  كان  وإذا  إليه«.  واملحمولة 
الكينا  األدوية كانت  ليس من  وأنه  القانون،  التقارير وبنص  تلك  بمقتىض  اخلمر 
باعتبارها مادة كحولية مسكرة حمرمة بنص آيات القرآن الكريم وبالسنة الرشيفة 
وبإمجاع املسلمني، ال يدفع عنها وصف التحريم تسميتها بغري اسمها. هذا وإن هذا 
القرار الذي أصدره املجلس الشعبي حلي وسط القاهرة يف شأن اخلمور -حسبا 
جاء بكتابه املرقوم- لريىض عنه اهلل ورسوله وصالح املؤمنني؛ ألنه تنفيذ ألوامر اهلل 
ودفع إلثم ومنع لكبرية من الكبائر، نرجو اهلل أن يوفق أويل األمر يف اختاذ مثل هذا 
َ َورَُسوَلُۥ  القرار وتنفيذه عىل كافة املستويات طاعة هلل ورسوله }َوَمن يُِطِع ٱللَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلرَۡفآئُِزوَن{ ]النور: 52[. واهلل سبحانه وتعاىل 

ُ
هِ فَأ َ َوَيتَّقرۡ َش ٱللَّ َوَيخرۡ

أعلم.

J

)1(  نيل األوطار للشوكاين جزء 8 صفحة 179/ صفحة 180.
)2(  رواه أبو داود / املنتخب من السنة املجلد التاسع س 138 املجلس األعىل للشؤون اإلسامية.
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�ه�����ة��ة
أ
�ل�ح�ُح��ُمر ال� ��ةول وا

�ل�حب ك�ل �ل�ح���م ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- الراجح عند أيب حنيفة أنه حيل أكل حلم اخليل مع الكراهة التنزهيية.

2- ي�رى الصاحب�ان أبو يوس�ف وحممد والش�افعية واحلنابلة ورواي�ة عند املالكية 
اإلباحة، ويرى بعض املالكية الكراهة والبعض اآلخر احلرمة.

3- احل�ار األهيل غ�ري مأكول اللح�م عند احلنفية والش�افعية واحلنابل�ة وللالكية 
قوالن أحدمها ال يؤكل وهو الراجح والثاين يؤكل مع الكراهة.

الســـــؤال
بني  نشأ  قد  أنه  املتضمن   1976 سنة   99 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
السؤال، هل أكل  تتلخص يف هذا  دينية  السائل وأحد زمالئه حوار حول ظاهرة 

حلم اخليل واحلمري حالل أو حرام.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف هذا.

اجلواب
ظاهر  يف  حنيفة  أيب  اإلمام  عند  التنزهيية  الكراهة  مع  اخليل  حلم  أكل  حيل 
الرواية وهو الراجح عند احلنفية، وقال الصاحبان أبو يوسف وحممد: بإباحة حلم 
اخليل، وكذلك قال الشافعية واحلنابلة ورواية عند املالكية، كا قال بعض املالكية 
بالكراهة وبعضهم باحلرمة، فعن جابر بن عبد اهلل É قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل«، وعن أساء بنت أيب بكر 
»نحرنا عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرسا فأكلناه ونحن يف املدينة« متفق  Ö قالت: 
* فتوى رقم: 436 سجل: 108 بتاريخ: 21/ 4/ 1976 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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واحلنابلة،  والشافعية  احلنفية  عند  اللحم  مأكول  فغري  األهيل  احلار  أما  عليها، 
وللالكية قوالن: أحدمها: أنه ال يؤكل وهو الراجح عندهم، والثاين: أنه يؤكل مع 
الكراهة، فعن أنس بن مالك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »أمر مناديا فنادى أن اهلل ورسوله 
ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس، فأكفئت القدور وهي تفور باللحم« 

أخرجه البخاري.

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

J
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�ة��ة �ة�د �ل�ح�د �ل�ك�مة��ب�ا ا رو�ب ا �م���ث

املبـــــادئ
1- رشاب الكينا احلديدية بمختلف أسائه من األرشبة املحرمة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 107 سنة 1975 املتضمن أن السائل كان 
قد مرض ثم شفي من مرضه إال أن مرضه سبب له بعد شفائه منه نقصانا يف جسمه 
جعله ال يستطيع مبارشة حقوق زوجته من الناحية اجلنسية، وقد نصحه صديق له 
بأن يتناول مرشوب الكينا احلديدية فتناوله بكميات قليلة يوميا، وكان نتيجة هلذا أن 
استطاع مبارشة حقوقه الزوجية مع امرأته وحتسنت صحته. ثم أدى فريضة احلج، 
وبعد أن أداها امتنع عن رشب هذا املرشوب؛ ألن أحد العلامء أفتاه بأنه حرام فرجع 

له عجزه اجلنيس.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف مرشوب الكينا احلديدية.

اجلواب
ثبت من التقرير املؤرخ 18/ 4/ 1976 الذي أرسلته إلينا اإلدارة العامة 
أسائه  بمختلف  الكينا  ملرشوب  حتليلها  بعد  الصحة  بوزارة  املركزية  للمعامل 
التجارية الواردة بالتقرير أن هذا املرشوب حيتوي عىل مادة الكحول املوجودة يف 

اخلمر املحرمة رشعا بنسبة ترتاوح ما بني 25 يف املائة و35.2 يف املائة.

* فتوى رقم: 441 سجل: 108 بتاريخ: 4/ 5/ 1976 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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التجارية  أسائه  بمختلف  املتداول  الكينا  رشاب  يكون  هذا  عىل  وبناء 
السابق  بالنسب  رشعا  املحرمة  املسكرة  باخلمر  املوجود  الكحول  عىل  اشتمل  قد 
ذكرها، واملنصوص عليه رشعا أن ما أسكر كثريه فقليله حرام أسكر أو مل يسكر، 
ويف احلادثة موضوع السؤال يكون رشاب الكينا احلديدية املسؤول عنها من األرشبة 

املحرمة رشعا وحيرم تناوهلا.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كا ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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و�ىة ا �ل��ة�د �ة ا
�ل��ب�مر ��ب �م ا ا �د ��س�����ة�����ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- الت�داوي باملح�رم ممن�وع عند املالكي�ة احلنابلة، وجي�وز عند احلنفية والش�افعية 
برشط أن يتعني التداوي به بمعرفة طبيب مس�لم عدل، وأال يوجد دواء غريه وأال 

يتجاوز به قدر الرضورة.

الســـــؤال
الدين  رأي  بيان  املتضمن   1978  /320 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
فيام إذا كانت اخلمر هي العالج الوحيد بدون بديل لشفاء مريض مسلم، واحلكم 

الرشعي يف ذلك.

اجلواب
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ إن اخلمر رجس حمرم قطعا بقول اهلل تعاىل: }َيٰٓ

َتنُِبوهُ  فَٱجرۡ يرَۡطِٰن  ٱلشَّ َعَمِل  ّمِنرۡ  ٞس  رِجرۡ َلُٰم  زرۡ
َ َوٱلرۡ نَصاُب 

َ َوٱلرۡ رَۡميرِۡسُ  َوٱل ُر  َمرۡ ٱلرۡ
حتريم  كثرية  أحاديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أبان  وقد   ،]90 ]املائدة:  لُِحوَن{  ُتفرۡ لََعلَُّكمرۡ 
مخر،  مسكر  »كل  األحاديث:  هذه  ومن  منها،  أخذت  التي  املادة  كانت  أيا  اخلمر 
فقليله  كثريه  أسكر  »ما  وقوله:  صحيحه،  يف  مسلم  اإلمام  رواه  حرام«  مخر  وكل 
املذاهب يف  فقهاء  اختلف  والدارقطني، وقد  اإلمام أمحد وابن ماجه  حرام« رواه 
اإلمام  مذهبي  فقهاء  باملحرم  التداوي  فمنع  اخلمر  ومنه  باملحرم  التداوي  إباحة 

* فتوى رقم: 193 سجل: 113 بتاريخ: 12/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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مالك وأمحد بن حنبل، وأجاز التداوي به فقهاء مذهب اإلمام أيب حنيفة يف القول 
املختار وفقهاء املذهب الشافعي يف أحد األقوال وذلك برشطني:

أحدمها: أن يتعني التداوي باملحرم بمعرفة طبيب مسلم خبري بمهنة الطب 
معروف بالصدق واألمانة والتدين.

باملحرم  التداوي  ليكون  املحرم  غري  من  دواء  يوجد  أال  اآلخر:  والرشط 
متعينا، وال يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي املحرم، وأال يتجاوز به قدر 
الرضورة، هذا وأساس هذه اإلباحة الرضورة؛ ألن صون نفس اإلنسان عن اهلاك 
من الرضورات اخلمس التي هي مقاصد األحكام يف اإلسام، وقد استدل الفقهاء 
الذين أجازوا التداوي باملحرم عند الرضورة بالرشوط السابقة بآيات القرآن الكريم 
َ بَاٖغ  ُطرَّ َغيرۡ التي أباحت املحرمات عند الرضورة، ومنها قوله تعاىل: }َفَمِن ٱضرۡ
َوَل َعدٖ فََلٓ إِثرَۡم َعلَيرۡهِ{ ]البقرة: 173[، وملا كانت إباحة التداوي باملحرم -حسبا 
الشافعي- للرضورة  املذهب احلنفي وقول يف مذهب اإلمام  فقهاء  تقدم يف قول 
تعاطي  يف  املسلم  املريض  يتادى  أال  ينبغي  فإنه  بقدرها،  تقدر  الرضورة  وكانت 
املحرم استغاال حلال الرضورة، فإن اهلل سبحانه يعلم الرس وأخفى، وعىل املسلم 
احلريص عىل دينه أن يتحرى الصدق، وأن يبتعد عن الشبهات استرباء للدين وأال 
جَيِدَّ وجيتهد يف طلب  اهلل دون حاجة ورضورة، وأن  أباحها  لنفسه رخصة  يسوغ 
مشورة أكثر من طبيب مسلم قبل اإلقدام عىل التداوي باملحرم، هذا وإنه مع التقدم 
التداوي لوجود  الدواء مل تعد حاجة ملحة الستعال اخلمر يف  العلمي يف كيمياء 
البديل املباح. ومما تقدم يعلم اجلواب عا جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ر��ا �ل�ح����ة��ب م�حر�م ���ث �ة �ب�ا را �د �ل���س�����ب ط�ة ا �ة�ع�ا

املبـــــادئ
1- كل رشاب من ش�أنه اإلسكار بتعاطيه يكون مخرا حمرما بالقرآن الكريم والسنة 

الرشيفة ولو كان عن طريق احلقن.
2- جي�وز للرضورة التداوي باملحرم إذا تعني دواء بقول طبيب حاذق مس�لم أمني 

ثقة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 115 لسنة 1981 املتضمن أن للسائل زميلة 
بالعمل متزوجة من رجل يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدة طويلة وتعطى 
حقنا خمدرة باستمرار مثل »الفاكافني، مورفني« وهي تتعاطى هذه احلقن بناء عىل 
كشف أطباء مسلمني ومسيحيني أمجعوا عىل رضورة إعطائها هذه احلقن باستمرار. 

ويطلب اإلفادة: هل هذا حرام، أم حالل؟ وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب

الذي تدل عليه النصوص الرشعية أن كل رشاب من شأنه اإلسكار عند 
رَۡميرِۡسُ  ُر َوٱل َمرۡ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاطيه يكون مخرا حمرمة بقوله تعاىل: }َيٰٓ

لُِحوَن{  َتنُِبوهُ لََعلَُّكمرۡ ُتفرۡ يرَۡطِٰن فَٱجرۡ ٞس ّمِنرۡ َعَمِل ٱلشَّ َلُٰم رِجرۡ زرۡ
َ نَصاُب َوٱلرۡ

َ َوٱلرۡ
رواه  حرام«  فقليله  كثريه  أسكر  »ما  والسام:  الصاة  عليه  وقوله   ،]90 ]املائدة: 

احلقن  طريق  عن  تعاطيها  أو  رشهبا  لذلك  فيحرم  والدارقطني،  ماجه  وابن  أمحد 

* فتوى رقم: 128 سجل: 115 بتاريخ: 22/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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للصحيح واملريض، غري أن بعض األئمة قد رخص للمريض يف التداوي باملحرم 
إذا  إذا تعني دواؤه بقول طبيب أمني حاذق مسلم تقديرا للرضورة؛ ألن املريض 
توقف شفاؤه عىل تعاطي اخلمر ولو مل يتعاطاها هللك حيل له رشعا أن يرشهبا هلذه 
إَِل  يرِۡديُكمرۡ 

َ
بِأ تُلرُۡقواْ  }َوَل  الرضورة دفعا للرضر عن نفسه عما بقوله تعاىل: 

{ ]البقرة: 195[ ، وهذا إذا تعينت دواء لشفائه ومل يوجد دواء آخر يدفع  لَُكةِ ٱتلَّهرۡ
عنه التهلكة غريها؛ ألن حرمة تناوهلا ساقطة يف حالة االستشفاء كحل اخلمر وامليتة 
للعطشان واجلائع عند الرضورة، وقد تقدم العلم والطب يف هذا العرص وتوجد 
بدائل كثرية من األدوية التي ال حتتوي عىل املحرم أو احتوته ولكن حتول بالصناعة 
فتكون الرضورة غري موجودة وإن وجدت فتقدر بقدرها؛ ملا كان ذلك فإذا كان 
الدواء املخدر الذي تتعاطاه السيدة املسؤول عنها ال بديل له من األدوية التي ختلو 
الطبيب  نصح  قد  دام  ما  تتناوله،  أن  هلا  جاز  عموما  املحرمات  أو  املخدرات  من 
املسلم املوثوق بدينه وعلمه بنفعه هلا وانعدم بديله، فقد قال سبحانه يف ختام آية 
]البقرة: 173[.  َعلَيرۡهِ{  إِثرَۡم  فََلٓ  َوَل َعدٖ  بَاٖغ   َ ُطرَّ َغيرۡ }َفَمِن ٱضرۡ املحرمات: 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر��ا �م ���ث و��ر�ه�ا �حرا �ة ��ب
ر�ة ��ب �د �ل���س�����ب ء ا ��ة�ا ��س���ث

أ
ال�

املبـــــادئ
1- مجهور فقهاء املذاهب اإلسامية متفق عىل حرمة احلشيش ونحوه.

2- جرائم تعاطي املخدرات داخلة يف باب التعازير الرشعية.
3- للسلطة املنوط هبا الترشيع عىل هذه اجلرائم هو نصاب احلقوق.

4- نصاب الشهادة عىل هذه اجلرائم هو نصاب احلقوق.
5- الرشوط الواجب توافرها يف الش�اهد واحدة، س�واء كانت الش�هادة يف جرائم 

احلدود والقصاص أو يف جرائم التعازير.

الســـــؤال
الرشيعة  رأي  به  املطلوب   1981  /413 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
وما  التعزيرات،  أو  احلدود  حكم  تأخذ  املخدرة  اجلواهر  كانت  إذا  فيام  اإلسالمية 

نصاب الشهادة والرشوط الواجب توافرها يف الشاهد بالنسبة هلذا املوضوع؟

اجلواب
إن اجلواهر املخدرة -احلشيش وأمثاله- حيرم تناوهلا باعتبارها تفرت وختدر 
وترض بالعقل وغريه من أعضاء اجلسد اإلنساين، فحرمتها ليست لذاهتا وإنا آلثارها 
ورضرها، وقد اتفق مجهور فقهاء املذاهب اإلسامية عىل حرمة احلشيش ونحوه، 
واألصل يف هذا التحريم ما رواه أمحد يف مسنده وأبو داود يف سننه بسند صحيح 
عن أم سلمة Ö قالت: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل مسكر ومفرت«. وذلك لثبوت 

* فتوى رقم: 16 سجل: 117 بتاريخ: 2/ 1/ 1982 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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رضر كل ذلك يف البدن والعقل، كا اتفق اجلمهور عىل أن من أكل شيئا من هذه 
يعزر  النافع طبيا، ال حيد حد رشب اخلمر، وإنا  التداوي  لغري  استعمله  أو  املواد 
متعاطيها بالعقاب الزاجر له وألمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنه إذا وصل 
احلشيش املذاب إىل حد الشدة املطربة، وجب توقيع حد اخلمر عىل من تعاطاه هبذه 
الصفة كشارب اخلمر، كا ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب اإلمام 
أمحد بن حنبل إىل إقامة احلد عىل متعاطي هذه املخدرات كشارب اخلمر باعتبار أهنا 
أشد خبثا ورضرا من اخلمر، واستحسن الشيعة اإلمامية القول بإحلاق املخدرات 
أيب  اإلمام  مذهب  فقهاء  بعض  وأفتى  جلدة،  ثانني  احلد  وجوب  يف  باملسكرات 
حنيفة باحلد أيضا، ومما تقدم يتضح أن هذا اخلاف قد ثار فيا إذا كانت املخدرات 
تعترب بذاهتا مخرا يقام احلد عىل متعاطيها مطلقا، أم أهنا تعترب من قبيل اخلمر علة، 
أو  به وباجلسد شأهنا يف ذلك شأن اخلمر  العقل وتورث الرضر  تثبط  باعتبار أهنا 
أشد، وملا كانت احلدود مساة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك إما بنص 
يف القرآن الكريم أو بقول أو فعل من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان إيثار القول بدخول تعاطي 
املخدرات يف التعازير هو األوىل واألحوط يف العقوبة باعتبار أن اخلمر تطلق عادة 
يعاقب  التي  املنكرات  املخدرات ضمن  تعاطي  وإذا دخل  املسكرة،  عىل األرشبة 
عليها بالتعزيز كان للسلطة املنوط هبا الترشيع تقنني ما تراه من عقوبات عىل االجتار 
أجدى  باعتبارها  اجللد  عقوبة  املرشوعة  العقوبات  ومن  تعزيرا،  تعاطيها  أو  فيها 
يف الردع والزجر، أما عن نصاب الشهادة والرشوط الواجب توافرها يف الشاهد 
عىل جريمة تعاطي املخدرات، فإن جرائم التعازير تثبت با تثبت به احلقوق، أي 
بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني، وبالشهادة عىل الشهادة وبالقرائن القاطعة، وال 
تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، وال تقبل شهادة رجل واحد وال أي عدد من 
النسوة منفردات دون رجل معهن يف إثبات هذه اجلرائم، أما عن الرشوط الواجب 
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توافرها يف الشاهد فواحدة سواء كانت الشهادة يف جرائم احلدود والقصاص أو 
إال  فيها  تقبل  ال  أنه  بمعنى  احلدود  يف  الذكورة  بإمجال:  وهي  التعازير  جرائم  يف 
فيه  فيا جتوز  الشاهدة  أو  يكون  أن  الشاهد  وبعد هذا يشرتط يف  الرجال،  شهادة 
شهادة النساء بالغا، عاقا، قادرا عىل حفظ وفهم ما وقع برصه عليه أو سمعه مما 
يشهد به، مأمونا عىل ما يقوله، ال تلحقه غفلة أو نسيان، وأن يكون ناطقا متكلا، 
أمحد وقول يف  احلنفي ومذهب  املذهب  فقهاء  قول  األخرس يف  تقبل شهادة  فا 
فقه  املفهومة من األخرس وتعترب شهادة يف  الشافعي، وتقبل اإلشارة  اإلمام  فقه 
اإلمام مالك وقول يف مذهب اإلمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك 
فيا جتوز فيه شهادة األعمى وإن اتفقت كلمتهم عىل عدم قبول شهادته فيا يفتقر 
يف  الفقهاء  اختلف  وإن  باتفاق،  العدالة  الشاهد  يف  ويشرتط  واملعاينة،  الرؤية  إىل 
مداها وضوابطها بتفصيات أوضحها الفقهاء يف كتبهم، وإن كان اإلمام أبو حنيفة 
وفقهاء املذهب الظاهري يرون أن العدالة مفرتضة يف الشاهد حتى يثبت جرحه، 
قبلت شهادته، ويشرتط يف  الشاهد طعن يمس عدالته  إىل  إذا مل يوجه  أنه  بمعنى 
الشاهد اإلسام باتفاق، ثم اختلف الفقهاء يف قبول شهادة غري املسلم عىل مثله أو 
عىل املسلم يف الصغر وغريه، وعند الرضورة وعدمها، ويشرتط أال يقوم بالشاهد 
مانع من موانع قبول شهادته، وهذه املوانع هي القرابة عىل خاف يف مداها -درجة 
القرابة املانعة والعداوة- إذ إن مجهور الفقهاء ال يقبلون شهادة العدو عىل عدوه إذا 
كانت العداوة بني الشاهد واملشهود عليه يف أمر من أمور الدنيا، أما العداوة يف أمور 
الدين بسبب اختافها دينا أو الفسق فا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيات 
للفقهاء واستدالالت يرجع إليها يف مواقعها، والتهمة مانع من موانع قبول شهادة 
باملحاباة يف  الظن  يبعث عىل  ما  له  الشاهد واملشهود  أن يكون بني  الشاهد، وهي 
الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ومل يتفق الفقهاء 
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أو حيرصوا املواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه األئمة أيب حنيفة 
ومالك والشافعي وأمحد والزيدية عىل رد الشهادة للتهمة واختلفوا يف التطبيق عىل 
يف  قاعدهتم  عىل  جروا  فقد  الظاهرية  أما  املذاهب،  هذه  فقه  كتب  يف  املبني  النحو 
قبول الشهادة ما دام الشاهد عدال. ملا كان ذلك واتباعا لرأي مجهور الفقهاء كانت 
جرائم تعاطي املخدرات أو حيازهتا داخا يف باب التعازير الرشعية، وكان للسلطة 
املنوط هبا الترشيع حتديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة عىل هذه 
وكانت  وامرأتني،  رجل  أو  رجلني  بشهادة  تثبت  أي  احلقوق  نصاب  هو  اجلرائم 
واهلل سبحانه  بيانه.  تقدم  ما  عام هي  بوجه  الشاهد  توافرها يف  الواجب  الرشوط 

وتعاىل أعلم.
J
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��ب ��لا
أ
���ة ال� �ة ��م��ب�ا

�ةر ��ب
�ل�حب��برب �ة ا �ا �م م�حب���ل��ب ا �د ��س�����ة�����ب ا

املبـــــادئ
1- إذا كان تصني�ع خملف�ات املج�زر اآليل م�ن دماء وحلوم لتكون غ�ذاء للدواجن 
وغريه�ا تتغ�ري ب�ه خواص ه�ذه امل�واد النجس�ة فيخرجها ع�ن نجاس�تها فإنه حيل 

استعاهلا، أما إذا كان هذا التصنيع ال خيرجها عن نجاستها فإنه حيرم استعاهلا.

الســـــؤال
بمحافظة  الزراعي  القطاع  رئيس  الدكتور/  السيد  كتاب  عىل  اطلعنا 
 ،1983 سنة   45 برقم  واملقيد   1983  /1  /31 املؤرخ   231 الرقيم  القاهرة 
واملتضمن السؤال عن احلكم الرشعي يف استخدام دماء وحلوم اخلنزير يف تصنيعها 
احليوانات  من  األخرى  األنواع  وحلوم  دماء  وكذلك  وغريها،  للدواجن  كغذاء 
ذبحها  يتم  التي  واألغنام  واجلامل  واجلاموس  األبقار  من  لألكل  حلومها  تعد  التي 
جانب  إىل  اآلدمي  لالستهالك  صالحيتها  عدم  ويثبت  اإلسالمية  الرشيعة  حسب 
احليوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن املجازر اآللية للدواجن التي أنشئت 
يف السنوات األخرية بمرص تضم مصانع لتصنيع خملفات الذبح من الدماء واللحوم 
غري الصاحلة لالستهالك اآلدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعترب مصدرا أساسيا 

ألعالف تغذية الدواجن.

اجلواب
نفيد أن حتريم أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وغريها ورد ذكره يف القرآن 
زِنِيرِ  َم َوَلرَۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتَة َوٱدلَّ َم َعلَيرُۡكُم ٱل الكريم، من ذلك قوله تعاىل: }إِنََّما َحرَّ

* فتوى رقم: 20 سجل: 118 بتاريخ: 7/ 3/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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إِنَّ  َعلَيرۡهِۚ  إِثرَۡم  فََلٓ  َعدٖ  َوَل  بَاٖغ   َ َغيرۡ ُطرَّ  ٱضرۡ َفَمِن   ِۖ ٱللَّ  ِ لَِغيرۡ بِهِۦ  هِلَّ 
ُ
أ َوَمآ 

رَۡميرَۡتُة  ٱل َعلَيرُۡكُم  }ُحّرَِمترۡ  تعاىل:  وقوله   ،]173 ]البقرة:  رَِّحيٌم{  َغُفورٞ   َ ٱللَّ
رُۡمَتَّدِيَُة  رَۡمورۡقُوَذةُ َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱللَّ هِلَّ لَِغيرۡ

ُ
زِنِيرِ َوَمآ أ ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ َوٱدلَّ

يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب...{ ]املائدة:  ُبُع إِلَّ َما َذكَّ َكَل ٱلسَّ
َ
َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ

 ٓ ۥٓ إِلَّ َعُمُه ٰ َطاِعٖم َيطرۡ ًما َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ
ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ 3[، وقوله تعاىل: }قُل لَّ

هِلَّ 
ُ
ًقا أ ورۡ فِسرۡ

َ
ٌس أ ورۡ َلرَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِجرۡ

َ
ُفوًحا أ سرۡ ورۡ َدٗما مَّ

َ
ن يَُكوَن َميرَۡتًة أ

َ
أ

َ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]األنعام:  ُطرَّ َغيرۡ ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱضرۡ ِ ٱللَّ لَِغيرۡ
هِلَّ 

ُ
زِنِيرِ َوَمآ أ َم َوَلرَۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتَة َوٱدلَّ َم َعلَيرُۡكُم ٱل 145[، وقوله تعاىل: }إِنََّما َحرَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]النحل:  َ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ ٱللَّ ُطرَّ َغيرۡ ِ بِهۦِۖ َفَمِن ٱضرۡ ِ ٱللَّ لَِغيرۡ
115[، هذا وقد اختلف الفقهاء فيا إذا كانت النجاسة العينية تطهر بالتحول أي 

باستحالتها إىل عني أخرى مع اتفاقهم عىل أن اخلمر إذا صارت خا طهرت وحل 
استخدام هذا اخلل، وقد رجح فقهاء املذهب احلنفي)1( ما ذهب إليه اإلمامان أبو 
بزوال  أخرى  مادة  إىل  استحالتها  -أي  النجسة  العني  حتول  أن  من  وحممد  حنيفة 
املسقي  الزرع  أكل  بحل  لذلك  ومثلوا  تعيدها طاهرة،  األوىل-  صفتها وحقيقتها 
بالزيت  املصنوع  الصابون  وطهارة  مخرا،  سقي  إذا  احليوان  حلم  وأكل  بنجاسة، 
النجس، وقد حقق ابن تيمية من فقهاء مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)2( أن استحالة 
النجاسة تذهب بخبثها، فتصري طاهرة، ومثل ذلك يف كتب فقه اإلمام الشافعي، 
النجاسة واستحالتها إىل يشء  املعتمد أن تغيري  ويف كتب فقه اإلمام مالك)3( عىل 

آخر مطهر هلا، كا أنه جيوز علف الطعام املتنجس للدواب.

)1(  حاشية ابن عابدين اجلزء األول باب النجاسات.
)2(  املغني البن قدامة اجلزء األول باب النجاسات تعليق باهلامش.

)3(  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري اجلزء األول صفحة 58: 62.
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ملا كان ذلك، فإن املستفاد من أقوال الفقهاء أن العني النجسة إذا حتولت إىل 
عني أخرى طهرت، ومثلوا لذلك با إذا وقع محار أو خنزير يف ماحة، فتحول ملحا 
خالصا، كان هذا امللح طاهرا مباحا النقاب ذاته وصفاته إىل يشء آخر، خمالف 
متاما لذاته وخواصه األوىل، وإذا كان ذلك فإذا كان تصنيع خملفات املجزر اآليل من 
دماء وحلوم؛ لتكون غذاء للدواجن وغريها، إذا كان هذا التصنيع تتغري به خواص 
وصفات هذه املواد النجسة، وتتحول إىل صفات وخواص أخرى عىل نحو األمثلة 
التي رضهبا الفقهاء واملشار إليها، كان ذلك أي انقاب عني النجاسة وحتوهلا إىل 
يشء آخر مطهرا هلا، وحيل استعاهلا أعافا للدواجن وغريها من احليوانات التي 
تذبح؛ ليأكلها الناس، أما إذا كان هذا التصنيع جمرد طحني، وخلط هلا بمواد أخرى 
مع بقاء عينها، فإنه ال خيرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، وإذا كان 
العمل قبل اإلقدام  القائمني عىل هذا املرشوع استبانة واقع هذا  ذلك وجب عىل 
عليه وقاية للناس من الوقوع يف خمالفة أحكام اإلسام التي رشعها اهلل حفاظا عىل 
حياهتم وصحتهم عىل ما وضح من تلك القواعد واألمثلة، والعلم والعمل به أمانة 
فلنحفظ هذه األمانة، ال سيا وأن حتريم النجاسات حيوانية وغريها يرجع يف مجلته 
إىل تأثري األغذية يف طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة حتريم املحرمات منها 

كاخلنزير والكلب وغريمها مما حرم اهلل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 159 -

�ل��ل�����ول ل ا ��س�����ة�ع���م�ا ر�ب وا ح��ل�م ���ث

املبـــــادئ
1- األصل يف األعيان الطهارة، وال يلزم من كون اليشء حمرما أن يكون نجسا.

2- النجاسة يازمها التحريم فكل نجس حمرم وال عكس.
3- الكح�ول طاه�ر وجي�وز اس�تعاله يف األغ�راض املباح�ة وال ينقض اس�تعاله 

الوضوء.
4- حي�رم رشب الكحول قليله وكثريه وحيرم تناول أي طعام أو رشاب دخله يشء 

منه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 152/ 1985 املتضمن أن الكحول يدخل 
يف كثري من االستخدامات كمواقد السربتو، ودهان األخشاب والتطهري والتعقيم 
كالتعقيامت الطبية ويف الروائح العطرية ويستخدمه بعض الناس بدال من اخلمور 
فيرشبونه. ويسأل الطالب عن حكم استعامل الكحول يف األغراض املبينة وغريها.

اجلواب
إن املقرر رشعا هو أن األصل يف األعيان الطهارة وال يلزم من كون اليشء 
مستقل،  دليل  من  له  بد  ال  رشعي  حكم  التنجيس  ألن  نجسا؛  يكون  أن  حمرما 
واخلمر  نجاستها  عىل  دليل  ال  ألنه  وطاهرة؛  حمرمة  القاتلة  والسموم  فاملخدرات 
وإن كانت حمرمة إال أن بعض الفقهاء ذهب إىل أهنا طاهرة وأن املحرم هو رشهبا 

* فتوى رقم: 117 سجل: 120 بتاريخ: 6/ 6/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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والنجاسة  وحرمتها.  بنجاستها  القول  إىل  ذهبوا  الذين  الفقهاء  جلمهور  خافا 
النجاسة هو  احلكم يف  دائا، فكل نجس حمرم وال عكس؛ ألن  التحريم  يازمها 
املنع عن مابستها عىل كل حال، فاحلكم بنجاسة العني حكم بتحريمها بخاف 
لبسها  حيرم  واحلرير  فالذهب  بالنجاسة،  احلكم  يقتيض  ال  فإنه  بالتحريم  احلكم 
من  يستخلص  أنه  نجد  الكحول  إىل  وبالنظر  طاهران.  فها  ذلك  ومع  للرجال 
موالس القصب بواسطة التقطري؛ وطبقا للنصوص الفقهية التي أرشنا إليها من أن 
األصل يف األعيان الطهارة وأن التحريم ال يازم النجاسة يكون الكحول طاهرا 
وال تأثري الستعاله عىل نقض الوضوء خاصة وهو معد للتنظيف والتطهر، ومن ثم 
يكون استعاله جائزا رشعا يف اإلغراض املبينة إال يف حالة الرشب وتناوله بدال من 
اخلمور فإنه حيرم رشبه رشعا؛ ألنه مسكر وكل مسكر مخر وكل مخر حرام ويستوي 
يف الرشب قليله وكثريه وكذلك حيرم عىل املسلم تناول أي طعام أو رشاب دخله 
واهلل  رشعا.  املحرمة  اخلمر  حكم  وحكمه  رشعا  حمرم  ألنه  الكحول؛  من  يشء 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م �ل��ب�ع�ا ك�ل �ل�ح���م ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- ح�رم اإلس�ام أكل كل ذي خمل�ب يصطاد ب�ه من الطري بخاف م�ا له ظفر ال 

يصطاد به، كا حرم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم يسطو به عىل غريه.
2- طائر النعام ليس من الطيور ذات املخالب التي يصطاد هبا، ومن ثم حيل تناول 

حلومها.
3- من القواعد املقررة رشعا أن األصل يف األشياء اإلباحة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ مدير عام الرشكة املرصية للصناعات 
الغذائية املتطورة املقيد برقم 320/ 1988 املتضمن أهنم يريدون إقامة مزرعة من 
طائر النعام؛ وذلك الستغالهلا يف إنتاج اللحوم املصنعة من حلم هذا الطائر. ويسأل 

عن حكم أكل حلم هذا الطائر هل هو حالل أم حرام؟

اجلواب
والباز  كالصقر  به  أكل كل ذي خملب -ظفر- يصطاد  لقد حرم اإلسام 
والشاهني والنرس والعقاب ونحوها بخاف ما له ظفر ال يصطاد به كاحلام فإن 
أكله حال، كا حرم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم يسطو به عىل غريه كاألسد 
والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس -ابن آوى- واهلرة أهلية 
كانت أو وحشية، أما ما له ناب ال يسطو به عىل غريه كاجلمل فهو حال أكله، فقد 
روى اإلمام مسلم عن ابن عباس Ñ أنه قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذي 

* فتوى رقم: 255 سجل: 123 بتاريخ: 28/ 9/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري«. واملراد األنياب واملخالب التي يصطاد 
هبا، وعن جابر قال: »حرم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حلوم احلمر اإلنسية وحلوم البغال وكل 
ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري« رواه أمحد والرتمذي. ومما ذكر يعلم 
أن طائر النعام املسؤول عنه ليس من الطيور ذات املخالب التي يصطاد هبا، ومن ثم 

حيل تناول حلومها إذ األصل يف األشياء اإلباحة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة �أ�د �ل���م�ا �ل��ب�مر ���ل� ا ود ا �ة و��ب
رع ��ب

�ل���ث ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- أكد اإلس�ام حتريم اخلمر تأكيدا بليغا وأوجب عىل املس�لم أن يقاطع جمالس�ها 

وجمالسة شاربيها.
2- املس�لم مأموربتغيري املنكر إذا رآه فإن مل يس�تطع أن يزيله فليبتعد هو عنه، ولينأ 

عن موطنه وأهله.

الســـــؤال
السائل يف  ابنة  أن  املتضمن   1988 برقم 401/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
أمريكا وزوجها كان مسيحيا وأسلم، ويسأل عن حكم اجتامع ابنته وزوجها عىل 
متعددة  مناسبات  يف  األجانب  بعض  أو  املسيحيني  زوجها  أهل  مع  واحدة  مائدة 
وإنام  يرشباهنا،  ال  وزوجها  ابنته  لكن  للمجتمعني  اخلمر  عليها  يقدم  املائدة  وهذه 

جيتمعون مع احلارضين فقط.

اجلواب

نَصاُب 
َ رَۡميرِۡسُ َوٱلرۡ ُر َوٱل َمرۡ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال اهلل تعاىل: }َيٰٓ

َما يُرِيُد  لُِحوَن ٩٠ إِنَّ َتنُِبوهُ لََعلَُّكمرۡ ُتفرۡ يرَۡطِٰن فَٱجرۡ ٞس ّمِنرۡ َعَمِل ٱلشَّ َلُٰم رِجرۡ زرۡ
َ َوٱلرۡ

ُكمرۡ  رَۡميرِۡسِ َوَيُصدَّ رِ َوٱل َمرۡ َضآَء ِف ٱلرۡ َغرۡ ن يُوقَِع بَيرَۡنُكُم ٱلرَۡعَدَٰوةَ َوٱلرۡ
َ
يرَۡطُٰن أ ٱلشَّ

نَتُهوَن{ ]املائدة: 90، 91[، وعن أنس  نُتم مُّ
َ
أ َفَهلرۡ  لَٰوةِۖ  ِ وََعِن ٱلصَّ رِ ٱللَّ

َعن ذِكرۡ
É قال: »لعن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- يف اخلمر عرشة: عارصها ومعترصها وشارهبا 
له«  واملشرتاة  هلا  واملشرتي  ثمنها  وآكل  وبائعها  وساقيها  إليه  واملحمولة  وحاملها 

* فتوى رقم: 300 سجل: 123 بتاريخ: 8/ 11/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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رواه الرتمذي وابن ماجه، فلقد أكد اهلل حتريم اخلمر تأكيدا بليغا يف هاتني اآليتني 
كا لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرشة، واللعن معناه الطرد من رمحة اهلل تعاىل، هذا وأما بالنسبة 
 É الجتاع املسلم مع من يرشبون اخلمور عىل مائدة واحدة فقد روي عن عمر
أنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يقعد 
عىل مائدة يدار عليها اخلمر« رواه أمحد ورواه الرتمذي بمعناه من رواية جابر، وعن 
ابن عمر É قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن مطعمني عن اجللوس عىل مائدة يرشب 
عليه اخلمر وأن يأكل وهو منبطح« رواه أبو داود، ويتضح مما تقدم أنه جيب عىل 
املسلم أن يقاطع جمالس اخلمر وجمالسة شاربيها؛ وذلك ملا يف حضور هذه املجالس 
]من[ إظهار الرضا هبا، واملسلم مأمور أن يغري املنكر إذا رآه فإن مل يستطع أن يزيله 
فليبتعد هو عنه؛ ولينأ عن موطنه وأهله، ويف هذا يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من رأى 
منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه«. وهبذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���م �م����م��ب�ع�ا �ل��������ب���مور ر�ك��ة �ة����مب �ة ���ث
�ل�ع���م�ل ��ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اخلم�ر من املحرم�ات بالنص واإلمجاع، وحترم كل وس�يلة ت�ؤدي إليها وتعني 

عليها.
2- جيب عىل املسلم حتري الكسب احلال واالبتعاد عن كل عمل فيه شبهة احلرام، 
فإن ضاق به احلال ومل جيد غري ما فيه شبهة كان من قبيل الرضورة التي تقدر بقدرها 

إىل أن ييرس اهلل له عما آخر.
3- ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

الســـــؤال
السائلة  أن  املتضمن   1988 سنة   361 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
إىل  ماسة  إهنا يف حاجة  زراعة وبحثت عن عمل حيث  بكالوريوس  حاصلة عىل 
العمل؛ لتواجه أعباء احلياة وملساعدة والدها ولكنها مل جتد عمال يف أي رشكة من 
مصنعا  تضم  التي  املرصية  الكروم  رشكة  يف  العمل  إال  أمامها  يعد  ومل  الرشكات 
للخمور -النبيذ-، ووالدها يعمل هبذه الرشكة ونصحته كثريا بأن يبحث عن عمل 
العمل هبذه  بالرشكة. وتسأل عن حكم  آخر ولكنه رفض وهو مرص عىل عملها 

الرشكة حالل، أم حرام.

اجلواب
ُشواْ  إن اإلسام حث عىل العمل والسعي لتحصيل الرزق قال تعاىل: }فَٱمرۡ
اإلسام  وأوجب   ،]15 ]امللك:  ٱلنُُّشوُر{  ِإَوَلرۡهِ  ّرِزرۡقِهۦِۖ  ِمن  َوُكُواْ  َمَناكِبَِها  ِف 

* فتوى رقم: 303 سجل: 123 بتاريخ: 9/ 11/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أن يكون العمل مرشوعا؛ ليدر كسبا حاال طيبا فأكثر آيات القرآن الكريم التي 
حتدثت عن املؤمنني قد جعلت العمل الصالح من صفاهتم املازمة هلم فيقول اهلل 
َسَن  حرۡ

َ
َر َمنرۡ أ جرۡ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا َل نُِضيُع أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ تعاىل: }إِنَّ ٱلَّ

ٱلرِۡكَتِٰب  ِل  هرۡ
َ
أ ِمنرۡ  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ }إِنَّ  تعاىل:  ]الكهف: 30[، وقوله  َعَمل{ 

]البينة: 6[،  َبِيَّةِ{ 
رۡ ٱل ُهمرۡ َشُّ  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ فِيَهاۚٓ  َخِٰلِيَن  َجَهنََّم  نَارِ  ِف  ِكنَِي  رُۡمشرۡ َوٱل

املطهرة حافلة  النبوية  الطيب، والسنة  العمل  التي حثت عىل  اآليات  وغريها من 
باألحاديث الرشيفة التي حثت املؤمنني عىل العمل الصالح واألكل مما رزقهم اهلل 
املحرم  ليتقبل اهلل دعاءهم وعبادهتم؛ ألن األكل من اخلبيث  الطيب؛  من احلال 
يمنع قبول الدعاء والعبادة كا جاء يف احلديث قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أهيا الناس إن 
َها  يُّ

َ
أ اهلل طيب ال يقبل إال الطيب، وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال: }َيٰٓ

َملُوَن َعلِيٞم{ ]املؤمنون:  َملُواْ َصٰلًِحاۖ إِّنِ بَِما َتعرۡ ّيَِبِٰت َوٱعرۡ ٱلرُُّسُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ
{ ]البقرة:  ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَقرَۡنُٰكمرۡ ُكُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ 51[، وقال: }َيٰٓ

172[، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء يا رب يا رب 

ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأنى يستجاب لذلك« 
رواه أمحد ومسلم والرتمذي، واخلمر من املحرمات بنص القرآن والسنة قال تعاىل: 
ٞس ّمِنرۡ  َلُٰم رِجرۡ زرۡ

َ نَصاُب َوٱلرۡ
َ رَۡميرِۡسُ َوٱلرۡ ُر َوٱل َمرۡ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلرۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

اهلل  رسول  وقال   ،]90 ]املائدة:  لُِحوَن{  ُتفرۡ لََعلَُّكمرۡ  َتنُِبوهُ  فَٱجرۡ يرَۡطِٰن  ٱلشَّ َعَمِل 
ومعترصها  وعارصها  ومبتاعها  وبائعها  وساقيها  وشارهبا  اخلمر  اهلل  »لعن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ثمنها«، وأمجع  »وآكل  وابن ماجه وزاد:  داود  أبو  إليه« رواه  وحاملها واملحمولة 
املسلمون عىل حرمتها، من هذه النصوص يتضح حرمة اخلمر حرمة قاطعة وحرمة 
كل وسيلة تؤدي إليها وتعني عليها، وملا كان املسلم مسؤوال عن ماله من أين اكتسبه 
وفيا أنفقه فإنه جيب عليه أن يتحرى الكسب احلال وأن يبتعد عن كل ما فيه شبهة 
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احلرام؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك« خاصة واألعال املرشوعة كثرية 
وأرض اهلل واسعة، فإن ضاق به احلال ومل جيد غري العمل يف الرشكات التي تصنع 
اخلمور فهذا من قبيل الرضورة، والرضورة التي تقدر بقدرها إىل أن ييرس اهلل له 
عما آخر، وأمره مفوض إىل اهلل، ونحن ننصحك بعدم طاعة أبيك يف هذا الشأن؛ 
والد  ونناشد  آخر،  عمل  عن  والبحث  اخلالق،  معصية  يف  ملخلوق  طاعة  ال  ألنه 
السائلة بأن ال جيربها عىل العمل يف هذه الرشكة؛ ألن العمل هبا إعانة عىل معصية. 

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

J
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�ل������ةر ل وا �ا �عب �ل��ب ��ة�ل وا
�ل�حب ك�ل �ل�حو�م ا

أ
ا

املبـــــادئ
1- اتفق الفقهاء مجيعا عىل حتريم حلوم احلمري والبغال.

2- اخلي�ل اختل�ف الفقه�اء يف حله�ا وحرمته�ا، فقال بع�ض الفقهاء: ح�رام أكل 
حلمه�ا، وقال اجلمهور: ه�ي مباحة. والذي نراه أنه ال يلجأ إىل أكل حلوم اخليل إال 

إذا وجدت الرضورة التي تدعو إىل ذلك.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 474/ 1992 املتضمن أن أحد علامء التغذية 
الفصيلة اخليلية -البغال واحلمري واخليول- املصدر للحوم وأن  باستخدام  طالب 
تذبح ويؤكل حلمها كام حيدث عند بلدان أوربا واألمريكتني. ويطلب بيان احلكم 
الرشعي يف تناول حلوم هذه احليوانات الثالثة: البغال واحلمري واخليول، وهل هي 

حالل أم حرام؟

اجلواب

ورد  با  واستدلوا  والبغال  احلمري  حلوم  حتريم  عىل  مجيعا  الفقهاء  اتفق 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية« فالنهي دليل عىل  »أن  عن جابر 
التحريم، وبا ورد عن ابن أيب أوىف قال: أصابتا جماعة ليايل خيرب فلا كان يوم خيرب 
وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرناها فلا غلت هبا القدور نادى منادي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أن أكفئوا القدور ال تأكلوا من حلم احلمر شيئا فقال ناس إنا هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ألهنا مل ختمس، وقال آخرون هنى عنها البتة، وعن جابر قال: حرم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

* فتوى رقم: 180 سجل: 129 بتاريخ: 21/ 5/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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-يعني يوم خيرب- حلوم احلمر اإلنسية وحلوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل 
ذي خملب من الطري، أما اخليل فقد اختلف الفقهاء يف حلها وحرمتها:

1- فقال بعض الفقهاء حرام أكل حلمها واستدلوا با ورد يف كتاب اهلل: 
َكُبوَها َوزِيَنٗة{ ]النحل: 8[ فقد خلقت للركوب  َِمَي لَِترۡ َِغاَل َوٱلرۡ َيرَۡل َوٱلرۡ }َوٱلرۡ
ما عداه  والزينة دل عىل  الركوب  ملا نص عىل  اهلل  والزينة ومل ختلق لألكل، وألن 
هذه  وقال  اآلية  هذه  وتا  فكرهها  اخليل  حلوم  عن  عباس  ابن  وسئل  بخافه، 
ءٞ َوَمَنٰفُِع{  نرَۡعَٰم َخلََقَهاۖ لَُكمرۡ فِيَها دِفرۡ

َ للركوب وقرأ اآلية التي قبلها: }َوٱلرۡ
]النحل: 5[، ثم قال هذه لألكل وبه قال مالك وأبو حنيفة وغريهم واحتجوا با ورد 

عن خالد بن الوليد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى يوم خيرب عن أكل حلوم اخليل والبغال 
واحلمري وكل ذي ناب من السباع أو خملب من الطري، وعن خالد بن الوليد أيضا 
أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول »ال حيل أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري«، كا أهنا خملوقة 

للحروب واألسفار واالنتفاع بظهرها وليست لألكل.

2- وقال اجلمهور من الفقهاء واملحدثني هي مباحة ملا ورد يف الصحيحني 
عن جابر: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل، 
ويف الصحيحني أيضا عن أساء بنت أيب بكر قالت: ذبحنا عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فرسا ونحن باملدينة فأكلناه، ومن كل ما تقدم يتبني أن هناك إمجاعا عىل التحريم 
ألكل حلوم البغال واحلمري، وأما اخليل فهناك خاف بني العلاء يف شأهنا والذي 
نراه أنه ال يلجأ إىل أكل حلوم اخليل إال إذا وجدت الرضورة التي تدعو إىل ذلك 

وهذه الرضورة يقدرها أهل العلم واخلربة. وهبذا يعلم اجلواب. واهلل أعلم.
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و�ىة �ب�� ا �ل��ة�د �ل��ب��مب�ة�دب وا ر�ب ا ح��ل�م ���ث

املبـــــادئ
1- النبيذ املسكر نوع من اخلمر.
2- كل رشاب أسكر فهو حرام.

3- رخ�ص بع�ض األئمة للمريض يف  التداوي باملحرم إذا ثبت دواؤه بقول طبيب 
 أمني حاذق تقديرا للرضورة.

الســـــؤال
وكان  األطباء،  كثري  من  عىل  وتردد  شديدا،  مرضا  رجل  مرض  سئل:  
]عالجهم[ له يف كل مرة  عالجا وقتيا ثم يعاوده مرضه كام كان،  وقد أشار عليه 
كثريا  أسف  ثم  فتعاطاه،  -النبيذ-  النبيت  من  يتعاطى  فنجانا  أن  إخوته  بعض 

حلرمته. فهل جيوز له تعاطيه  رشعا؟

اجلواب
إن النبيذ املسكر نوع من اخلمر، وقد قال  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل  مسكر مخر، 
وكل مخر حرام« رواه مسلم،   »وكل رشاب أسكر فهو حرام« متفق  عليه، فيحرم 
رشبه عىل الصحيح واملريض،  إال أن بعض األئمة قد رخص للمريض يف  التداوي 
باملحرم إذا ثبت دواؤه بقول طبيب  أمني حاذق؛ تقديرا للرضورة، واألمر هنا  عىل 
خاف ذلك؛ ألن األطباء -كا يفهم  من السؤال- مل يعاجلوا به هذا املريض، ولو 
 أنه تعني دواء له لعاجلوه به، وإنا أشار به  عليه من ال علم له بالطب والعاج، فا 
 جيوز له التداوي به بمجرد هذا القول؛ لفقد  رشط الرخصة املذكورة، وفيا أحل اهلل 

 تعاىل من األدوية متسع عظيم. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 82 سجل: 69 بتاريخ: 15/ 11/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�بر �ا
�ل���م����ة �ل�مب��ةو�ة وا �ة ا

��ة��ة ��ب ��س���ث �ل���م�ا �بح ا دب

املبـــــادئ
1- إخ�راج حيوان�ات تصح�ب بعض مش�اهد املوت�ى وذبحها يف املقاب�ر »كفارة« 

ليست من الدين يف يشء.
2- احلرج مدفوع بالنص.

3- املواف�ق للقواعد الرشعية: التس�اهل م�ع أفراد الناس -غ�ري اجلزارين- الذين 
يذبحون يف منازهلم املنذورات والصدقات ونحوها.

الســـــؤال
 ،8 نمرة   1906 سنة  ديسمرب   5 بتاريخ  احلقانية  نظارة  من  بإفادة  سئل 
وصورهتا مقيدة بدفرت الصادر بنمرة 11 سطر 9 عن بيان احلكم الرشعي يف مكاتبة 

مصلحة الصحة املؤرخة 27 نوفمرب سنة 1906 نمرة 141 وها هي صورهتا:

السلخانات  املادة األوىل من الئحة  بمقتىض  أنه  ال خيفى ]عىل[ سعادتكم 
بالقرار  عدلت  التي   1893 سنة  نوفمرب   23 بتاريخ  الصادرة  اجلزارة  وحمالت 
األربعة  أيام عيد األضحى  يونيه سنة 1899 جيوز لألفراد يف  بتاريخ 28  الصادر 
ذبح احليوانات يف البيوت اتباعا للسنة الدينية، ولكن قد تالحظ أيضا أنه يف كثري 
من األحيان جاٍر إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد املوتى وتذبح يف املقابر 
إليها،  املشار  األوىل  املادة  لتعديل  مرشوع  حتضري  اآلن  جاٍر  إنه  وحيث  »كفارة«، 
ويف هذه احلالة هُيم الوقوف عام إذا كان ذبح هذه احليوانات يف املقابر من الفروض 
الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف ملرشوع تعديل املادة 

* فتوى رقم: 95 سجل: 4 بتاريخ: 15/ 12/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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املشار إليها ما جييز ذلك أيضا؛ فاقتىض حتريره لسعادتكم بأمل التكرم بأخذ رأي 
صاحب الفضيلة مفتي الديار املرصية عن ذلك، وعام إذا كانت توجد فروض دينية 
أخرى حتتم عىل األفراد ذبح احليوانات خارجا عن السلخانات العمومية، وما هي 

حتى تذكر يف املرشوع املنوه عنه؟ أفندم.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة مصلحة الصحة بتاريخ 11 شوال سنة 1324 و27 
نوفمرب سنة 1906 نمرة 141 من أنه بمقتىض املادة األوىل من الئحة السلخانات 
وحمات اجلزارة الصادرة بتاريخ 27 نوفمرب سنة 1893 التي عدلت بالقرار الصادر 
بتاريخ 28 يونيه سنة 1899، جيوز لألفراد يف أيام عيد األضحى ذبح احليوانات 
يف البيوت اتباعا للسنة الدينية، ولكن قد تاحظ أيضا أنه يف كثري من األحيان جاٍر 
إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد املوتى وتذبح يف املقابر »كفارة«، وحيث 
إليها ويف هذه احلالة هُيم  املشار  املادة األوىل  لتعديل  إنه جاٍر اآلن حتضري مرشوع 
الوقوف عا إذا كان ذبح هذه احليوانات يف املقابر من الفروض الدينية من عدمه؛ 
حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف ملرشوع تعديل املادة املشار إليها ما جييز 
ذلك أيضا... إىل آخر ما تضمنته تلك اإلفادة من إرادة االستفتاء من هذا الطرف 
عن ذلك، وعا إذا كانت توجد فروض دينية أخرى حتتم عىل األفراد ذبح احليوانات 

خارجا عن السلخانة العمومية، وما هي حتى تذكر يف املرشوع املنوه عنه.

واإلفادة عن ذلك أن ذبح تلك احليوانات يف املقابر عىل وجه ما ذكر ليست 
الناس  أفراد  تذبحه  مما  األضاحي  وما عدا  ذلك  ما عدا  وأما  الدين يف يشء،  من 
خمصوص  مكان  هلا  يتعني  مل  وإن  فهي  وغريها  والصدقات  املنذورات  مطلق  من 
حرج،  نوع  العمومية  السلخانات  يف  بذبحها  الناس  أفراد  تكليف  يف  لكن  رشعا 
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فاملوافق  رضار«،  وال  رضر  »ال  الصحيح:  احلديث  ويف  بالنص،  مدفوع  واحلرج 
يف  يذبحون  الذين  اجلزارين-  -غري  الناس  أفراد  مع  التساهل  الرشعية:  للقواعد 
منازهلم املنذورات والصدقات ونحوها؛ ألنه ال رضر يف ذلك لقلتها؛ وألن أرباهبا 
إنا خيتارون من احليوانات السليم الذي ال مرض به. وبذا لزمت اإلفادة، ومن طيه 

إفادة الصحة بادية الذكر. أفندم.

J
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ء �ل������ر�ب�ا �بح �ب�ا �ل�دب ا

املبـــــادئ
1 - اش�رتط الفقه�اء يف ح�ل الذبيحة رشوطا منها م�ا يتعلق بآلة الذب�ح، ومنها ما 

يتعلق بالذابح نفسه، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.
2 - إذا مل تعل�م ح�ال الذابح بالنس�بة للتس�مية وعدمها وذكر اهلل س�بحانه أو غريه 

فالذبيحة حال.
3 - م�ا ذك�ر اس�م غري اهلل تع�اىل عليه عن�د ذبحه كان�ت ذبيحته حمرم�ة رشعا عند 
اجلمهور إذا علم ذلك أو ش�وهد، وال فرق يف ذلك بني أن يكون الذابح مس�لا أو 

كتابيا.
4 - الس�كني املتحرك�ة بآل�ة كهربائية إذا كان�ت تقطع العروق الواج�ب قطعها يف 
موض�ع الذب�ح وكان مدير اآلل�ة الكهربائية ممن توافرت في�ه رشوط الذابح حلت 

الذبيحة.
5 - إذا كان�ت اآلل�ة الكهربائي�ة تصع�ق أو ختن�ق أو متي�ت بأي طريق�ة أخرى غري 

مستوفية للرشوط الواجبة فا حتل ذبيحتها.

الســـــؤال
الرشقية  أفريقية  أوغندة-  كامويل   91 ب  ص.  العربية.  اجلمعية  سألت 

قالت:

هل الذبح باآللة الكهربائية املستعملة يف كثري من البالد اليوم جائز رشعا؟ 
وهل فيه تذكية رشعية يرتتب عليها جواز أكل املذبوح وبيعه عىل املسلمني؟

* فتوى رقم: 261 سجل: 74 بتاريخ: 17/ 8/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن اهلل تعاىل جعل الذكاة -الذبح- رشطا حلل أكل احليوان إذا كان مما حيل 
أكله رشعا. وقد اشرتط الفقهاء حلل الذبيحة عدة رشوط منها ما يتعلق بآلة الذبح 
التي  اآللة  أما  الذبح.  يتعلق بموضوع  ما  الذبح ومنها  يتوىل  بمن  يتعلق  ما  ومنها 
تذبح هبا فقد اشرتط الفقهاء فيها رشطني األول: أن تكون حمددة تقطع أو خترق 
الثاين: أال تكون سنا وال ظفرا، فإذا اجتمع هذان الرشطان يف  بثقلها.  بحدها ال 
»ما  يشء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا ما مل يكن سنا أو ظفرا«. وإن كان يسن الذبح 

بسكني حاد.

الذبح من  أطاق  ذبيحة من  أن  الفقهاء عىل  فقد نص  الذبح  يتوىل  أما من 
الذبح  التسمية، فُكلُّ من أمكنه  املسلمني وأهل الكتاب حال إذا سموا أو نسوا 
من املسلمني وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجا كان أو امرأة بالغا أو 
ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ  وتُواْ 

ُ
ِيَن أ صبيا، وال يعلم يف هذا خاف لقوله تعاىل }َوَطَعاُم ٱلَّ

{ ]املائدة: 5[ أي ذبائحهم، وال فرق بني العدل والفاسق من املسلمني وأهل  لَُّكمرۡ
الكتاب، واختلف الفقهاء يف اشرتاط التسمية باسم اهلل عىل الذبيحة عند ذبحها، 
فعن اإلمام أمحد أهنا تسمية غري واجبة يف عمد وال سهو وبه قال اإلمام الشافعي، 
واملشهور من مذهب اإلمام وغريه من أئمة املذاهب أهنا رشط مع التذكر وتسقط 
بالسهو. وإذا مل تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم اهلل أو مل يسم أو ذكر اسم غري 
اهلل أو ال فذبيحته حال؛ ألن اهلل تعاىل أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها املسلم 
والكتايب، وقد علم أننا ال نقف عىل كل ذابح. وقد روي عن عائشة - Ö- أهنم 
قالوا يا رسول اهلل إن القوم حديثو عهد برشك يأتوننا بلحم ال ندري أذكروا اسم اهلل 
عليه أو مل يذكروا فقال:  »سموا أنتم وكلوا« أخرجه البخاري. أما ما ذكر عليه اسم 
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غري اهلل فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا؛ ألنه ذبح لدينه 
وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها يف كتابه، وذهب مجهور العلاء إىل 
َم  حرمة ما ذبح عىل غري اسم اهلل إذا شاهد ذلك أو علم به لقوله تعاىل }إِنََّما َحرَّ
]النحل: 115[  بِه{   ِ ِ ٱللَّ لَِغيرۡ هِلَّ 

ُ
أ َوَمآ  زِنِيرِ  َوَلرَۡم ٱلرۡ َم  َوٱدلَّ رَۡميرَۡتَة  ٱل َعلَيرُۡكُم 

سواء كان الذابح مسلا أو كتابيا.

أما موضع الذبح فقد رشطوا أن يكون بني احللق والصدر مع قطع احللقوم 
واملريء وأحد الودجني عند احلنفية، وقال املالكية ال بد من قطع احللقوم والودجني 
وال يشرتط قطع املريء، وقال الشافعية واحلنابلة ال بد من قطع احللقوم واملريء.

التي  الكهربائية  باآللة  الذبح  طريقة  بالسؤال  يذكر  مل  السائل  كان  وملا 
يريد معرفة احلكم الرشعي يف تذكيتها وهل حتل أو ال حتل، فنفيد بأنه إذا توفرت 
الرشوط املذكورة يف الذابح وهو مدير اآللة وكانت اآللة هبا سكني تقطع العروق 
الواجب قطعها يف موضع الذبح املبني اعتربت اآللة كالسكني يف يد الذابح وحل 
أكل ذبيحتها. وإذا مل تتوافر تلك الرشوط فا حتل ذبيحتها وذلك بأن كانت اآللة 
تصعق أو ختنق أو متيت بأي طريقة أخرى غري مستوفية للرشوط السابق ذكرها فا 

حتل ذبيحتها. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ب�ح�� ��ب�ل دب
�ب ��ة �ل�ح��ةوا �ع�����ة�ة ا

ح��ل�م �ة

املبـــــادئ
1- يس�تحب للذابح أال يفعل باملذبوح كل ما فيه زيادة إيامه قبل ذبحه فإن ذلك 

مكروه ولكن ال تأثري له يف حل أكل حلم املذبوح.
2- متى استوىف الذبح رشوطه املعروفة كان حلم املذبوح حاال وال كراهة فيه.

الســـــؤال
طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة احلكم الرشعي 

فيام إذا كان من اجلائز رشعا تعليق احليوان قبل عملية الذبح من عدمه؟

اجلواب
إن فقهاء احلنفية نصوا عىل أنه يستحب لذابح احليوان أال يفعل به كل ما 
فيه زيادة إيام ال حيتاج إليه يف الذكاة، فإن فعل شيئا من ذلك كان مكروها. فقد 
روي عن حرضة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »إن اهلل تعاىل كتب اإلحسان عىل كل يشء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح 
ذبيحته«. وهذه الكراهة ال توجب حتريم حلم الذبيحة وال كراهته وإنا هي متعلقة 

بفعل الشخص نفسه وهو زيادة إيام احليوان فقط.

وبناء عىل ذلك فإذا كان تعليق احليوان املسؤول عنه ال يرتتب عليه زيادة 
إيام احليوان أو تعذيبه فإنه ال يشء فيه، أما إذا ترتب عليه يشء من ذلك فإنه يكون 

خمالفا ملا هو مندوب إليه رشعا وفيه الكراهة؛ الرتكاب نفس الفعل.

* فتوى رقم: 530 سجل: 74 بتاريخ: 15/ 12/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فإنه يكون  املعروفة  الذكاة  فإنه ما دام قد استوىف رشوط  املذبوح  أما حلم 
حاال ويؤكل حلمه با كراهة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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��ب �ل����مب ك�ل �ل�ح���م ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- عند احلنفية ال حيل أكل حلم الضب وغريه من كل ما له ناب أو خملب من سبع 

أو طري، كا ال حيل عندهم أكل احلرشات.
2- ما استطابه العرب فهو حال، وما استخبثوه فهو حرام بالنص.

3- مذهب األئمة الثاثة حل أكل حلم الضب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1881 سنة 1958 بيان حكم أكل حلم الضب، 

هل حرام أو حالل بموجب السنة املحمدية؟

اجلواب
وشارحه  التنوير  يف  جاء  كا  احلنفية  مذهب  يف  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
أو  سبع  من  بمخلبه  يصيد  خملب  أو  بنابه  يصيد  ناب  ذو  حيل  ال  أنه  املختار  الدر 
أكله  من  روي  وما  والضب،  نابا،  هلا  ألن  والثعلب  والضبع  احلرشات  وال  طري 
ئَِث{  ََبٰٓ حممول عىل ابتداء اإلسام قبل نزول قوله تعاىل: }َوُيَحّرُِم َعلَيرِۡهُم ٱلرۡ
أنه ملسو هيلع هللا ىلص  عليه  »والدليل  املحتار:  رد  عابدين يف حاشيته  ابن  وقال  ]األعراف: 157[، 

»هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري« رواه مسلم وأبو 
داود ومجاعة، والرس فيه أن طبيعة هذه األشياء مذمومة رشعا، فيخشى أن يتولد 

من حلمها يشء من طباعها، فيحرم إكراما لبني آدم، كا أنه حيل ما أحل إكراما له.

* فتوى رقم: 69 سجل: 88 بتاريخ: 13/ 9/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وتارة  بالناب،  يكون  طورا  وهو  اإليذاء،  احلرمة  يف  واملؤثر  الكفاية:  ويف 
يكون باملخلب أو اخلبث، وهو قد يكون خلقة كا يف احلرشات واهلوام«، ثم قال 
»أمجع  السليمة«:  الطباع  تستخبثه  ما  »واخلبيث  الدر:  قول  عىل  تعليقا  ذلك  بعد 
َعلَيرِۡهُم  }َوُيَحّرُِم  تعاىل:  قوله  وهو  بالنص  حرام  املستخبثات  أن  عىل  العلاء 
ئَِث{ ]األعراف: 157[، وما استطابه العرب حال؛ لقوله تعاىل: }َوُيِحلُّ  ََبٰٓ ٱلرۡ
ّيَِبِٰت{ ]األعراف: 157[، وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص، والذين  لَُهُم ٱلطَّ
يعترب استطابتهم أهل احلجاز من أهل األمصار؛ ألن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا 

به، ومل يعترب أهل البوادي؛ ألهنم للرضورة واملجاعة يأكلون ما جيدون«.

وذكر صاحب جممع األهنر الضب من املحرم أكله، وعلل احلرمة بقوله: 
»ألنه من السباع خافا لألئمة الثاثة«، وقال صاحب الدر املنتقى: »حرمته ألنه 

من اخلبائث«، هذا هو مذهب احلنفية.

وأما األئمة الثاثة فقد ذهبوا إىل حل أكله مستدلني بأحاديث رويت عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ حلديث ابن عمر Ñ قال: » إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الضب، فقال: مل يكن 
 Ñ من طعام قومي فأجد نفيس تعافه فال أحلله وال أحرمه«، وحديث ابن عباس
قال: »أكل الضب عىل مائدة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويف اآلكلني أبو بكر É«، وقد أجاب 
تعارضا  إذا  أن احلاظر واملبيح  بأن األصل  احلنفية  العناية وغريه من  عنه صاحب 

يرجح احلاظر، عىل أن املبيح يف هذا األمر مؤول با قبل التحريم. واهلل أعلم.

J
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�ب �ا
ة
�ل��� �ه�ل ا

أ
ح ا

�أ �ب�ا
دب

املبـــــادئ
1 - نص الفقهاء عىل أن ذبيحة من أطاق الذبح من املسلمني وأهل الكتاب حال 

إذا سموا أو نسوا التسمية.
2 - اختلف الفقهاء يف اشرتاط التسمية باسم اهلل عىل الذبيحة عند ذبحها.

3 - إذا مل تعلم حال الذابح هل سمى باسم اهلل أو مل يسم أو ذكر اسم غري اهلل أو ال 
فذبيحته حال.

4 - م�ا ذك�ر عليه اس�م غ�ري اهلل روي عن بعض الفقه�اء حل أكل�ه إذا كان الذابح 
كتابيا. وذهب مجهور العلاء إىل حتريمه.

5 - اش�رتط الفقه�اء يف أداة الذبح أن تكون حم�ددة تقطع أو خترق بحدها ال بثقلها 
وأال تكون سنا وال ظفرا.

6 - اش�رتط الفقه�اء يف احلاالت االختياري�ة أن يكون موضع الذب�ح بني احللقوم 
والصدر.

الســـــؤال
معظم  أن  املتضمن   1962 سنة   787 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية يف حرية بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك 
ال يذبحون باسم اهلل وأن لليهود مذبحا -سلخانة-، ويذبحون كام يذبح املسلمون. 

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1962  /11  /6 بتاريخ:   94 سجل:   398 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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اجلواب
جعل اهلل تعاىل الذكاة -الذبح- حلل أكل احليوان إذا كان مما حيل أكله رشعا، 
وقد اشرتط الفقهاء حلل الذبيحة عدة رشوط منها ما يتعلق بمن يتوىل الذبح، ومنها 

ما يتعلق بموضع الذبح، ومنها ما يتعلق بأداة الذبح:

1- أما من يتوىل الذبح: فقد نص الفقهاء عىل أن ذبيحة من أطاق الذبح 
من املسلمني وأهل الكتاب حال إذا سموا أو نسوا التسمية فكل من أمكنه الذبح 
من املسلمني وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجا كان أو امرأة بالغا أو 
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ 

ُ
ِيَن أ صبيا، وال يعلم يف هذا خاف؛ لقوله تعاىل: }َوَطَعاُم ٱلَّ

{ ]املائدة: 5[ أي ذبائحهم، وال فرق بني العدل والفاسق من املسلمني وأهل  لَُّكمرۡ
الكتاب، وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التسمية باسم اهلل عىل الذبيحة عند ذبحها 
فعن اإلمام أمحد أهنا تسمية غري واجبة ال يف حالة التذكر وال يف حالة السهو وبه قال 
اإلمام الشافعي واملشهور من مذهب اإلمام أمحد وغريه من أئمة املذاهب أهنا رشط 
مع التذكر وتسقط بالسهو، وإذا مل يعلم حال الذابح إن كان قد سمى باسم اهلل أو مل 
يسم أو ذكر اسم غري اهلل أو ال فذبيحته حال؛ ألن اهلل تعاىل أباح لنا أكل الذبيحة 
التي يذبحها املسلم والكتايب، وقد علم أننا ال نقف عىل كل ذابح، وقد روي عن 
السيدة عائشة أم املؤمنني Ö أهنم قالوا: يا رسول اهلل، إن القوم حديثو عهد برشك 
يأتوننا بلحم ال ندري أذكر اسم اهلل عليه أو مل يذكر، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  »سموا أنتم وكلوا« 
أخرجه البخاري. أما ما ذكر عليه اسم غري اهلل، فقد روي عن بعض الفقهاء حل 
أكله إذا كان الذابح كتابيا؛ ألنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن 
وأحلها يف كتابه، وذهب مجهور العلاء إىل حتريم ما ذبح عىل غري اسم اهلل أو علم 
هِلَّ 

ُ
أ َوَمآ  زِنِيرِ  َوَلرَۡم ٱلرۡ َم  َوٱدلَّ رَۡميرَۡتَة  ٱل َعلَيرُۡكُم  َم  }إِنََّما َحرَّ به؛ لقوله تعاىل: 

ِ بِه{ ]النحل: 115[ سواء أكان الذابح مسلا أو كتابيا. ِ ٱللَّ لَِغيرۡ
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2- أما األداة التي يذبح هبا فقد اشرتط الفقهاء فيها رشطني:

األول: أن تكون حمددة تقطع أو خترق بحدها ال بثقلها.

حل  يشء  يف  الرشطان  هذان  اجتمع  فإذا  ظفرا  وال  سنا  تكون  أال  الثاين: 
الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا؛ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  »ما أهنر الدم 
وذكر اسم اهلل عليه فكلوا ما مل يكن سنا أو ظفرا« وإن كان يسن الذبح بسكني حاد، 
اآللة  يدير  وهو  املذكورة  الرشوط  توافرت  إذا  فإنه  كهربائية  بآلة  الذبح  كان  وإن 
وكانت اآللة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها يف موضع الذبح املبني اعتربت 
اآللة كالسكني يف يد الذابح، وحل أكل ذبيحتها، وإذا مل تتوافر تلك الرشوط بأن 
كانت اآللة تصعق أو متيت أو ختنق بأي طريقة أخرى غري مستوفية للرشوط السابق 

ذكرها فا حتل ذبيحتها.

3- أما موضع الذبح: فقد اشرتطوا يف احلاالت االختيارية أن يكون بني 
وقال  احلنفية،  عند  الودجني  وأحد  واملريء  احللقوم  قطع  مع  والصدر  احللقوم 
املالكية: ال بد من قطع احللقوم والودجني وال يشرتط قطع املريء، وقال الشافعية 
واحلنابلة: ال بد من قطع احللقوم واملريء. ومما ذكر يعلم اجلواب عا جاء بالسؤال.

J
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�بح �ل�دب ��ب��ل��ة ����ب�د ا
�ل����ة ل ا ��ب�ا

��س�����ة��ة ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اتفق الفقهاء عىل أنه يستحب أن يستقبل الذابح بذبيحته القبلة.

الســـــؤال
بمحافظة  البيطرية  الشؤون  مديرية  عام  مدير  السيد  كتاب  عىل  اطلعنا 
إنشاء املجزر  أنه بمناسبة  املتضمن  املؤرخ 4 مارس سنة 1981  القاهرة رقم 11 
املرشوع  هلذا  التنفيذية  الرسومات  وإعداد  البساتني  بمنطقة  القاهرة  ملحافظة  اآليل 
اإلسالمية،  الرشيعة  ألحكام  طبقا  الذبح  عملية  تتم  أن  عىل  املسؤولني  وحرص 
الذابح  إذا كان جيب أن يكون  بيان احلكم الرشعي فيام  املديرية لذلك تطلب  وأن 
واحليوان عند ذبحه موجها نحو القبلة الرشيفة أو عدم وجوب هذا الرشط حتى 
الرسومات  إعداد  عند  اإلسالمية  الرشيعة  يطابق  بام  العمل  من  اإلدارة  تتمكن 

التنفيذية هلذا املرشوع.

اجلواب
والثوري  وعطاء  سريين  وابن  عمر  ابن  عن  نقا  قدامة)1(  ابن  أن  نفيد 
والشافعي وأصحاب الرأي: »أنه يستحب أن يستقبل الذابح بذبيحته القبلة، وأن 
ابن عمر وابن سريين قاال بكراهة أكل ما ذبح إىل غري جهة القبلة«. ونقل النووي 
يف املجموع)2( استحباب توجيه الذبيحة إىل القبلة، ألنه ال بد هلا من جهة فكانت 

* فتوى رقم: 291 سجل: 105 بتاريخ: 19/ 3/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.

)1(  املغني جزء 11 صفحة 46 مع الرشح الكبري.
)2(  جزء 9 صفحة 83.
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جهة القبلة أوىل، ونقل ابن رشد يف بداية املجتهد اختاف الفقهاء يف هذا، فقال: 
»إن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا أال يستقبل 
هبا القبلة«. وإذ كان ذلك فإذا كان توجه الذابح بالذبيحة وقت ذبحها نحو القبلة 
من  خروجا  أوىل  كان  املقرتحة  الرسومات  يف  عليه  العمل  ويمكن  ميسورا  أمرا 
اختاف الفقهاء املنوه عنه وبعدا باملسلمني عن تناول ذبيحة مكروهة امتثاال لقول 
]البقرة: 172[، وقول   } َرزَقرَۡنُٰكمرۡ َما  َطّيَِبِٰت  ِمن  }ُكُواْ  اهلل سبحانه وتعاىل: 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه الرتمذي)1( عن احلسن بن عيل Ñ قال: حفظت عن رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J

)1(  جزء 1 صفحة 359.
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��ود �ل���ة ح ا
�أ �ب�ا

ك�ل دب
أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- مأكول اللحم من احليوان الربي املقدور عليه ال حيل أكله بدون ذكاة.

2- ال�ذكاة الرشعية هي الذب�ح أو النحر بآلة حادة مما جي�ري الدم ويفري األوداج 
ويقطع العروق بني الرأس والصدر.

3- التثبت قبل احلكم بالتحريم واجب.
4- ذبيح�ة أهل الكتاب حيل أكلها للمس�لمني إال إذا ثبت قطعا أهنا أميتت بطريقة 
جتعله�ا حمرمة رشعا وعىل املس�ؤولني التثبت من الذبح أو النح�ر بأي طريق يؤدي 

إىل ذلك.

الســـــؤال
لقد اطلعنا عىل كتاب السيد/ رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة عىل 
املقيد  املؤرخ 14 يوليه سنة 1981  الرقيم 5279  القاهرة  الصادرات والواردات 
برقم 27 لسنة 1981، وقد جاء به أن اهليئة تلقت استفسارا من فرعها بالعريش 
عن مدى االعتداد بشهادات الذبح املرافقة لرسائل الدواجن املجمدة الواردة من 
إرسائيل، والتي تفيد أن الذبح قد تم حسب الرشيعة اليهودية واملقبولة يف الرشيعة 
الذبح بصفة عامة عىل  الرشعي يف  الرأي  اإلفادة عن  ترجو  اهليئة  اإلسالمية، وأن 
الرشيعة اليهودية ومدى موافقتها للرشيعة اإلسالمية حتى يتسنى إذاعة هذا الرأي 

عىل فروع اهليئة.

* فتوى رقم: 301 سجل: 105 بتاريخ: 12/ 8/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
َعلَيرُۡكُم  }ُحّرَِمترۡ  الكريم:  كتابه  يف  قال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  نفيد 
رَۡمورۡقُوَذةُ  َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة  َوٱل بِهِۦ   ِ ٱللَّ  ِ لَِغيرۡ هِلَّ 

ُ
أ َوَمآ  زِنِيرِ  ٱلرۡ َوَلرُۡم  ُم  َوٱدلَّ رَۡميرَۡتُة  ٱل

يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب{  ُبُع إِلَّ َما َذكَّ َكَل ٱلسَّ
َ
ّدِيَُة َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ رُۡمَتَ َوٱل

ٱلرِۡكَتَٰب  وتُواْ 
ُ
ِيَن أ َوَطَعاُم ٱلَّ ّيَِبُٰتۖ  ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
َورَۡم أ ]املائدة: 3[. وقال: }ٱلرۡ

 } َُّهمرۡ ل ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكمرۡ َوَطَعاُمُكمرۡ ِحّلٞ  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  ِحّلٞ لَُّكمرۡ َوَطَعاُم ٱلَّ

]املائدة: 5[. وقد اتفق علاء اإلسام عىل أنه ال حيل يشء من احليوان املأكول الربي 

املقدور عليه بدون ذكاة -أي ذبح-؛ لقوله سبحانه يف آية املحرمات السابقة: }إِلَّ 
{. فقد استثنى اهلل سبحانه وتعاىل احليوان املذكى من املحرم، واالستثناء  يرُۡتمرۡ َما َذكَّ
من التحريم إباحة، والذكاة الرشعية التي حيل هبا احليوان الربي املقدور عليه هي أن 
يذبح احليوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفري األوداج أي يفجر دم احليوان 
ويقطع عروقه من الرقبة بني الرأس والصدر فيموت احليوان إثرها، وأكمل الذبح 
يقطع  وأن  والنفس-  والرشاب  الطعام  جمرى  -ومها  واملريء  احللقوم  يقطع  أن 
معروف  والذبح  واملريء،  احللقوم  بجانبي  غليظان  عرقان  ومها  الودجان  معها 
بالفطرة والعادة لكل الناس وقد أقر اإلسام بيرسه وساحته وبساطته ما جرت 
به عادة الناس وأعرافهم وأقرته سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية يف ذبح األضحية، ومن 
ثم فا أثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب يف الذبح قطع األربعة -احللقوم 
واملريء والودجني- وهل جيب يف املقطوع قطع الكل أو األكثر وهل يشرتط يف 
القطع أال تقطع اجلوزة إىل جهة البدن بل إنا تقطع إىل جهة الرأس، وهل إن قطعت 
الذابح يده عن  الذكاة أال يرفع  العنق حل أكلها أم ال؟ وهل من رشط  من جهة 
الذبيحة حتى تتم الذكاة أم ال؟ كل هذه التساؤالت خاض فيها الفقهاء دون اعتاد 
عىل نص رصيح باشرتاطها، والذي ينبغي مراعاته هو إهنار دم احليوان من موضع 
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الذبح املعروف عادة وعرفا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الرشيف 
الصحيح)1( :  »ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا«. وقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص)2( : »إن 
فأحسنوا  القتلة وإذا ذبحتم  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته«. وما رواه ابن عمر عن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص)3( »إذا ذبح أحدكم فليجهز«. هذا وقد قال أهل اللغة: إن كل ذبح ذكاة. وإن 
{. أي ما أدركتم، وفيها بقية تشخب  يرُۡتمرۡ معنى التذكية يف قوله تعاىل: }إِلَّ َما َذكَّ

معها األوداج وتضطرب اضطراب املذبوح الذي أدركت ذكاته.

ذبائح أهل الكتاب: اليهود والنصارى هم أهل الكتاب؛ ألهنم يف األصل 
أهل توحيد وقد جاء حكم اهلل يف القرآن بإباحة طعامهم للمسلمني وإباحة طعام 
لَُّكمرۡ  ِحّلٞ  ٱلرِۡكَتَٰب  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱلَّ }َوَطَعاُم  سبحانه:  قوله  يف  هلم  املسلمني 

-واهلل  اإلمجال  وجه  عىل  اآلية  هذه  ومعنى   .]5 ]املائدة:   } َُّهمرۡ ل ِحّلٞ  َوَطَعاُمُكمرۡ 
بمقتىض  لكم  حل  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  أوتوا  الذين  طعام  أن  أعلم- 
من  تأكلوا  أن  بأس  فا  هلم  حل  كذلك  وطعامكم  عليكم،  اهلل  حيرمه  مل  األصل 
التي ذكوا حيواناهتا أو التي صادوها ولكم أن تطعموهم مما تذكون وبا  اللحوم 
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب{ ]املائدة: 5[ عامة تشمل كل 

ُ
ِيَن أ تصطادون. وكلمة }َوَطَعاُم ٱلَّ

طعام هلم فتصدق عىل الذبائح واحلبوب واألطعمة املصنوعة من مواد مباحة، فكل 
ذلك حال لنا ما مل يكن حمرما لذاته كامليتة والدم املسفوح وحلم اخلنزير، فهذه ال 

جيوز أكلها باإلمجاع سواء كانت طعام مسلم أو كتايب.

هل يشرتط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة ويف احللق؟

)1(  رواه البخاري وغريه.
)2(  رواه مسلم عن شداد بن أوس.

)3(  رواه ابن ماجه.
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ولقد اشرتط أكثر فقهاء املسلمني حلل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح 
عىل الوجه الذي ورد به اإلسام، وقال بعض فقهاء املالكية: إن كانت ذبائحهم 
وسائر أطعمتهم مما يعتربونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن مل تكن ذكاته عندنا 
الفريق  هذا  استدرك  ثم  لنا،  حيل  ال  عندهم  مذكى  يرونه  ال  وما  صحيحة،  ذكاة 
فقال: فإن قيل فا أكلوه عىل غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم الرأس؟ فاجلواب أن 
فإنه حال هلم ومن طعامهم  نأكلها نحن، كاخلنزير  بالنص فا  ميتة وحرام  هذه 

وهو حرام علينا فهذه أمثلة. واهلل أعلم)1(.

ويف فقه اإلمام أيب حنيفة: »إنا تؤكل ذبيحة الكتايب إذا مل يشهد ذبحه ومل 
يسمع منه يشء أو سمع وشهد منه تسمية اهلل تعاىل وحده، وقد روي عن اإلمام 
عيل بن أيب طالب حني سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله: قد أحل اهلل ذبائحهم 

وهو يعلم ما يقولون)2(.

ويف فقه اإلمام الشافعي)3(: »أنه لو أخرب فاسق أو كتايب أنه ذكى هذه الشاة 
قبلناه؛ ألنه من أهل الذكاة«. وما تشري إليه هذه النصوص الفقهية يمكن جتميعه 
يف القاعدة التي قررها الفقهاء وهي: »أن ما غاب عنا ال نسأل عنه«. إذ إنه ليس 
عىل املسلم أن يسأل عا غاب عنه كيف كانت ذكاته. وهل استوفت رشوطها أم 
ال؟ وهل ذكر اسم اهلل عىل الذبيحة أم مل يذكر؟ بل إن كل ما غاب عنا مما ذبحه 
احلديث  هذا  يف  واألصل  أكله.  حل  كتايب  أو  فاسقا-  أو  جاها  كان  -أيا  مسلم 
الذي رواه البخاري أن قوما سألوا النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم ال 
ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  »سموا اهلل عليه أنتم وكلوا«. فقد قال 

)1(  أحكام القرآن البن العريب املجلد الثاين صفحة 553- 556 طبعة دار املعرفة بريوت.
)2(  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين جزء 5 صفحة 45 و46.

)3(  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل جزء 8 صفحة 107، واإلقناع بحاشية البجريمي جزء 4 صفحة 
.256
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الفقهاء إن يف هذا احلديث دليا عىل أن الترصفات واألفعال حتمل عىل حال الصحة 
العام  ملا كان ذلك كان األصل  الفساد والبطان،  والسامة حتى يقوم دليل عىل 
املقرر من اهلل يف القرآن الكريم يف آيتي سورة املائدة أن هناك حمرمات استثني منها 
املذكى، وأن هناك إباحة لطعام أهل الكتاب -اليهود والنصارى- ومن طعامهم 
الذبائح واالرتباط بني حكمي اآليتني قائم فا بد أن حترم من ذبائحهم ما يعترب 
بحكم القرآن ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة، أو انتهت حياهتا هبذا 
السبب ومل تدرك بالذكاة، وكان مع هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا 
الشأن ونعمل هبا، فقد أخرج البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء بسند حسن: 
»ما أحل اهلل فهو حالل وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من 
اهلل عافيته، فإن اهلل مل يكن لينسى شيئا«. وما أخرجه الطرباين من حديث أيب ثعلبة: 
»إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها، وهنى عن أشياء فال تنتهكوها، وحد حدودا 
تبحثوا عنها.  تتكلفوها« فا  نسيان فال  أشياء من غري  تعتدوها، وسكت عن  فال 
ويف لفظ: »وسكت عن كثري من غري نسيان فال تتكلفوها رمحة لكم فاقبلوها«. وقد 
روى الرتمذي وابن ماجه من حديث سلان: »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن اجلبن 
كتابه  اهلل يف  ما أحل  »احلالل  فقال:   املسلمني  التي يصنعها غري  والفراء  والسمن 
واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه«)1( إذ إن هذه األحاديث 
تدل رصاحة عىل أنه ال ينبغي أن نسارع إىل حتريم يشء مل حيرمه اهلل رصاحة، وال 
بد أن نتثبت قبل التحريم وأن نرجع األمر إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كان 
فيه  الذي ال شبهة  النحو  بينا للمسلمني احلال واحلرام عىل هذا  اهلل ورسوله قد 
كان احلكم الرشعي العام أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمني بنص القرآن 

)1(  األشباه والنظائر للسيوطي حتقيق املرحوم الشيخ حامد الفقي سنة 1356 هجرية 1938 ميادية صفحة 
60 يف باب األصل يف األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عىل التحريم.
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الكريم وبسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوال وفعا، فقد ثبت يف الصحيحني)1( أنه ملسو هيلع هللا ىلص توضأ 
من مزادة)2( امرأة مرشكة، ومل يسأهلا عن دباغها وال عن غسلها. وللخرب املشهور 
من حديث)3( أنس É أن هيودية أهدت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شاة مسمومة فأكل منها، 
أي دون أن يسأل عن طريق ذبحها أو يتحقق من آلة الذبح، ملا كان ذلك ونزوال 
عىل ما رصح به الفقهاء من قبول خرب املسلم الفاسق أو اجلاهل وخرب الكتايب يف 
القرآن والسنة عىل ما سلف  الذبيحة باعتبار أن كا منهم أهل للذكاة بنص  حل 
بيان سنده جيوز االعتداد بشهادات الذبح املرافقة لرسائل الدواجن واللحوم التي 
تستورد من باد يقوم بالذبح فيها كتابيون -اليهود والنصارى- وذلك ما مل يظهر 
من فحص رسائل الدواجن واللحوم املستوردة أهنا مل تذبح وإنا أميتت بالصعق 
بإفراغ  أو  الرأس  بالرضب عىل  أو  البخار  أو يف  املغيل  باملاء  بالقذف  أو  بالكهرباء 
حمتوى مسدس )املميت( يف رأسها أو متى ظهر أهنا قد أزهقت أرواحها بطريق من 
هذه الطرق وأمثاهلا أصبحت ميتة حمرمة؛ ألهنا هبذا تدخل يف نطاق آية املحرمات 
يف سورة املائدة، وملا كان احلال واحلرام من أمور اإلسام التي قطع فيها كل من 
القرآن والسنة بالنصوص الواضحة التي جيب العمل هبا مجيعا كان عىل املسؤولني 
عن الرقابة عىل الواردات من اللحوم والدواجن املذبوحة بل واملعلبة، التثبت مما 
وأن  املحرمات،  تلك  من  جعلها  بطريق  روحها  أزهقت  أو  ذبحت  قد  كانت  إذا 
بأن  ومكانه  الذبح  طريق  بتحديد  وذلك  الشهادة،  بوضوح  املوردة  اجلهة  تطالب 
يكون بآلة حادة، وفيا بني الرأس والصدر، وليس بالصعق أو اخلنق وأمثاهلا عىل 
الذبح  اليهود بوصف عام أصحاب كتاب ساوي رشع  بيانه؛ ذلك ألن  ما سبق 
أهل  من  باعتبارهم  النصارى  ومثلهم  لإلنسان  املسخرة  احليوانات  ألكل  حتليا 

)1(  املرجع السابق.
)2(  املزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتني أو ثاث حيمل فيها املاء، املصباح وتاج العروس يف مادة زود.

)3(  الروض النضري جزء 3 صفحة 167 وما بعدها.
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الكتاب أيضا غري أنه يشرتط أن تكون اللحوم مما أباح اإلسام تناوهلا، وإذا كان 
ما تقدم وترتبا عليه وبمراعاة تلك القيود جيوز االعتداد بشهادات الذبح املرافقة 
لرسائل الدواجن املجمدة املسؤول عنها ما مل يظهر من الفحص أهنا مل تذبح وإنا 
للحال  االحتياط  باب  من  وأنه  اخلنق  أو  كالصعق  آخر  بطريق  روحها  أزهقت 
واحلرام أقرتح أن تطالب اجلهة املوردة ببيان طريق الذبح وأال يكتفى يف الشهادة 

بأن الذبح تم حسب الرشيعة اليهودية.

أمانة  والعمل  ضيع،  أم  حفظ  اسرتعاه  عا  راع  كل  سائل  اهلل  وإن  هذا 
َتَِّق  َمَٰنَتُهۥ َولرۡ

َ
تُِمَن أ ِي ٱؤرۡ والرقابة عىل أقوات الناس وأطعمتهم أمانة }فَلرُۡيَؤّدِ ٱلَّ

َ َربَُّه{ ]البقرة: 283[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. ٱللَّ
J
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ر ى ح���ا
�ب�ث
أ
�ل��ك��مب���ث �م��ب ا �اع ا ر�صب

املبـــــادئ
1- رضاع الكبش من أنثى احلار ال أثر له يف حتريمه، وبذا حيل بيعه وأكل حلمه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 242 سنة 1975 املتضمن أن كبشا رضع 
من أنثى محار كانا يعيشان معا يف زريبة واحدة مع بعض األغنام واملوايش. وقد تأكد 

لديه هذا الرضاع. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان حيل أكل حلم الكبش، أو ال.

اجلواب
إن رضاع الكبش من لبن أنثى احلار ال يوجب حتريم الكبش، وبالتايل ال 
حيرم بيعه، جاء يف حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ص� 333 اجلزء اخلامس: 
»وكره حلم األتان أي احلارة األهلية ولبن اجلالة التي تأكل العذرة، كا حل أكل 
جدي غذي بلبن خنزير؛ ألن حلمه ال يتغري، وما غذي به يصري مستهلكا ال يبقى 
له أثر...«، وطبقا ملا ذكر يكون رضاع الكبش من أنثى احلار ال أثر له يف حتريمه، 
وبذا حيل بيعه وأكل حلمه. ومما ذكر يعلم اجلواب عا جاء بالسؤال. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 429 سجل: 108 بتاريخ: 7/ 3/ 1976 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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ر�ع�ة �ل���ث �بح ا �ل�دب طر�ة����ة��ة ا

املبـــــادئ
1- تق�يض نص�وص فقه الرشيعة اإلس�امية أنه إذا اجتمع يف الذبيحة س�بب حمرم 

وآخر مبيح تكون حمرمة.
2- إذا كانت كهربة احليوان أو ختديره قبل ذبحه بقصد إضعاف مقاومته وال تؤدي 

إىل موته جاز استخدامها.
3- إن أدت تلك الصدمة أو غريها من طرق التخدير إىل موته فا حيل استخدامها 

قبل الذبح، كا ال حيل احليوان املذبوح هبذه الطريقة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 353 سنة 1978 املتضمن أن الدول الغربية 
تتبع طريقة معينة لذبح احليوانات، وذلك باستعامل الصدمة الكهربائية أو غريها من 
طرق التخدير التي ختفف من آالم احليوان دون أن متيته. ويطلب السائل اإلفادة عن 

حكم أكل الذبائح بعد استعامل إحدى طرق التخدير املشار إليها.

اجلواب
هِلَّ 

ُ
زِنِيرِ َوَمآ أ ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتُة َوٱدلَّ قال اهلل تعاىل: }ُحّرَِمترۡ َعلَيرُۡكُم ٱل

ُبُع إِلَّ  َكَل ٱلسَّ
َ
ّدِيَُة َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ رُۡمَتَ رَۡمورۡقُوَذةُ َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱللَّ لَِغيرۡ

»إن اهلل كتب اإلحسان عىل  ]املائدة: 3[، وقال رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص:   } يرُۡتمرۡ َذكَّ َما 
كل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم 

* فتوى رقم: 170 سجل: 113 بتاريخ: 18/ 12/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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شفرته ولريح ذبيحته«، قال العلاء: إحسان الذبح يف البهائم الرفق هبا، فا يرصعها 
بعنف وال جيرها من موقع إىل آخر، وإحداد آلة الذبح ثم إراحة الذبيحة وتركها إىل 
أن تسكن وتربد. هذه أوامر اهلل يف الذبائح وفيا أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة 
ذبحه  من  التمكني  عىل  تساعد  التخدير  طرق  من  غريها  أو  للحيوان  الكهربية 
بإضعاف مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة ال تؤثر يف حياته بمعنى أنه 
لو ترك بعدها دون ذبح عاد إىل حياته الطبيعية جاز استعال الصدمة الكهربية أو 
غريها من طرق التخدير هبذا املفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة هبذه الطريقة، أما 
إذا كانت الصدمة الكهربية أو ختدير احليوان بأي طريق آخر تؤثر يف حياته بحيث 
لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد عىل ميتة فا 
حيل أكلها يف اإلسام؛ الحتال موت احليوان بالصدمة الكهربية أو التخدير قبل 
الذبح، إذ تقيض نصوص فقه الرشيعة اإلسامية أنه إذا اجتمع يف الذبيحة سبب 
املاء  إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط يف  حمرم وآخر مبيح تكون حمرمة، كا 
فانتشله الصائد ميتا، فإنه ال حيل أكله الحتال موته غرقا ال بجرح الصيد، ومثله 
واقعة السؤال، فإذا تأكد السائل أن الصدمة الكهربية للحيوان قبل ذبحه ال تؤدي 
إىل موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إىل حياته الطبيعية جاز استخدامها إلضعاف 
مقاومته حال ذبحه فقط، وإن كانت تلك الصدمة أو غريها من طرق التخدير متيت 
احليوان فا حيل استخدامها قبل الذبح، كا ال حيل احليوان املذبوح هبذه الطريقة. 

ومما تقدم يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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رور�ة
دم�ة �ل�������ب

آ
ك�ل �ل�ح���م ال�

أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- أكل حل�م اآلدمى املي�ت حمرم رشعا إال عند الرضورة ع�ىل خاف يف ذلك بني 

الفقهاء وبرشوط معينة.
2- طع�ام أه�ل الكتاب غري الذبائ�ح حال وال يشء يف، أم�ا ذبائحهم فا تأكد أنه 

ذكر عليها اسم غري اهلل ال حيل أكله، وعند عدم العلم بذلك فيحل أكله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 259 لسنة 1979 املتضمن أن السائل يطلب 

بيان حكم الرشع يف األمرين اآلتيني:

1- سمع السائل من بعض العلامء أن حلم اإلنسان مباح أكله عند الرضورة، 
فهل هذا صحيح؟ وما هي هذه الرضورة؟

2- ما هو الرأي يف طعام أهل الكتاب؟ مع العلم بأن الذبح عندهم غري 
رشعي.

اجلواب
احلمد هلل وحده والصاة والسام عىل من ال نبي بعده، عن السؤال األول: 
اتفق الفقهاء مجيعا عىل عدم جواز قتل اآلدمي احلي وأكله عند الرضورة حتى ولو 
كان مباح الدم كاحلريب واملستأمن والزاين املحصن؛ ألن تكريم اهلل سبحانه وتعاىل 
لبني آدم يتعلق باإلنسانية ذاهتا فتشمل معصوم الدم وغريه، أما أكل حلم اآلدمي 

* فتوى رقم: 310 سجل: 113 بتاريخ: 16/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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للحصكفي  املختار  الدر  ما جاء يف  احلنفية عىل  فقال  الفقهاء:  فيه  فاختلف  امليت 
يف  يباح  ال  اإلنسان  حلم  إن  اخلامس:  اجلزء  يف  عابدين  البن  املحتار  رد  وحاشية 
َنا بَِنٓ  مرۡ حال االضطرار ولو كان ميتا؛ لكرامته املقررة يف قوله تعاىل: }َولََقدرۡ َكرَّ
َءاَدَم{ ]اإلرساء: 70[، وهبذا أيضا قال الظاهرية، وقال املالكية: إنه ال جيوز أن يأكل 
املضطر حلم آدمي؛ ألنه أمر تعبدي، وصحح بعض املالكية أنه ال جيوز للمضطر 
أكل حلم اآلدمي إذا كان ميتا، وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل املضطر حلم 
إنسان ميت برشوط منها أال جيد غريه، ويف الفقه احلنبيل أن حلم اإلنسان امليت ال 
يباح أكله عند الرضورة، وهناك قول آخر باإلباحة ورجحه ابن قدامة يف املغني، 
والذي نختاره لإلفتاء هو قول احلنفية والظاهرية وبعض فقهاء املالكية واحلنابلة 
القائلني بعدم جواز أكل حلم اآلدمي امليت عند الرضورة؛ لكرامته، والرضورة هي 

دفع اهلاك وحفظ احلياة.

-أي  ذكاة  إىل  حيتاج  ال  كان  إن  الكتاب  أهل  طعام  الثاين:  السؤال  وعن 
ذبح- فا خاف بني العلاء يف حل أكله، أما ذبائح أهل الكتاب وهم النصارى 
ِحّلٞ  ٱلرِۡكَتَٰب  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  }َوَطَعاُم ٱلَّ واليهود فقد قال الشوكاين يف تفسريه آلية 

{ ]املائدة: 5[- قال: الطعام اسم ملا يؤكل ومنه الذبائح، وذهب أكثر العلاء  لَُّكمرۡ
إىل ختصيصه هنا بالذبائح، ويف هذه اآلية دليل عىل أن مجيع طعام أهل الكتاب من 
غري فرق بني اللحم وغريه حال للمسلمني وإن كانوا ال يذكرون عىل ذبائحهم 
َكرِ  ا لَمرۡ يُذرۡ ِممَّ ُكلُواْ 

رۡ
اسم اهلل، وتكون هذه اآلية خمصصة لقوله تعاىل: }َوَل تَأ

ِ َعلَيرۡهِ{ ]األنعام: 121[، وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حال وإن ذكر  ُم ٱللَّ ٱسرۡ
اليهودي اسم عزير عىل ذبيحته وذكر النرصاين عىل ذبيحته اسم املسيح وإليه ذهب 
أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول، 
وقال عيل وعائشة وابن عمر: »إذا سمعت الكتايب يسمي غري اهلل فا تأكل«، وهذا 
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َكرِ  يُذرۡ لَمرۡ  ا  ِممَّ ُكلُواْ 
رۡ
تَأ }َوَل  تعاىل:  بقوله  قول طاوس واحلسن ومتسكوا  هو 

 ِ ِ ٱللَّ هِلَّ لَِغيرۡ
ُ
أ َعلَيرۡهِ{ ]األنعام: 121[، ويدل عليه أيضا قوله: }َوَمآ   ِ ُم ٱللَّ ٱسرۡ

بِهِ{ ]النحل: 115[ وقال مالك: إنه يكره وال حيرم، ثم قال: وهذا اخلاف منصب 
أما مع عدم  الكتاب ذكروا اسم غري اهلل عىل ذبائحهم،  إذا علمنا أن أهل  عىل ما 
ورد  وملا  اآلية،  هلذه  ِحلِّها  عىل  اإلمجاَع  كثري  وابن  الطربي  اْلَكَيا  حكى  فقد  العلم 
يف السنة من أكله ملسو هيلع هللا ىلص من الشاة املصلية التي أهدهتا إليه اليهودية وهو يف الصحيح 
أما  فيه،  الذبائح حال وال يشء  الكتاب غري  أهل  فطعام  وغري ذلك، وعىل هذا 
ذبائحهم مما تأكد أنه ذكر عليها اسم غري اهلل ال حيل أكلها، وعند عدم العلم بذلك 

فيحل أكله حلديث »َسمِّ وكل«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر�ى �ل��ب���ص�ا ��ود وا �ل���ة ح ا
�أ �ب�ا

دب

املبـــــادئ
1- املقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب يف القرآن ذبائحهم.

2- عدم ذكر اسم اهلل تعاىل عند الذبح ال حيرم أكل الذبيحة ما دام الذابح كتابيا.
3- متى ثبت قطعا عدم الذبح للحيوان وجب االمتناع عن أكل حلمه رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 328 سنة 1981 وقد جاء به أن السائل قرأ 
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ 

ُ
ِيَن أ تفسريا لقول اهلل سبحانه يف القرآن الكريم: }َوَطَعاُم ٱلَّ

...{ ]املائدة: 5[ إىل آخر اآلية الكريمة، وهذا التفسري  َُّهمرۡ لَُّكمرۡ َوَطَعاُمُكمرۡ ِحّلٞ ل
باللغة اإلنجليزية ملؤلفه املفرس حممد أمحد، واملنشور يف 1979 بلندن بإنجلرتا، وقد 
من  الطيبات  لكم  أحل  »اليوم  ترمجته:  ما  اآلية  هلذه  تفسريا   110 صحيفة  يف  قال 
الرزق كام حيل لكم أن تأكلوا، كام أن ذبيحة اليهود واملسيحيني مسموح لكم هبا، 
وطعامكم مسموح حل هلم، وجيوز لكم الزواج باحلرائر املؤمنات، وكذا من حرائر 
للمسلم  جيوز  هل  هو:  والسؤال  املهور«،  تعطوهن  أن  عىل  واملسيحيات  اليهود 
هذا  تفسريه  يف  أمحد  حممد  األخ  فرسها  كام  والنصارى  اليهود  ذبيحة  من  يأكل  أن 
باللغة اإلنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم مل يذكر اسم اهلل عليها، كام أن املسيحيني 

ال يذبحون البهيمة إال بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة رضبة بام يشبه املسدس.

* فتوى رقم: 160 سجل: 115 بتاريخ: 31/ 10/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب

إن مجهور املفرسين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء يف هذا التفسري 
ٱلرِۡكَتَٰب{ ]املائدة:  وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  املرتجم؛ إذ قالوا: إن املراد من كلمة: }َوَطَعاُم ٱلَّ

5[ يف هذه اآلية الذبائح أو اللحوم؛ ألهنا هي التي كانت موضع الشك، أما باقي 

أنواع املأكوالت فقد كانت حاال بحكم األصل، وهي اإلباحة واحلل، فقد نقل 
ابن جرير وابن املنذر والبيهقي وغريهم عن ابن عباس Ñ يف تفسري قوله تعاىل: 
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب{ ]املائدة: 5[ أي ذبائحهم، وما جاء بالسؤال من 

ُ
ِيَن أ }َوَطَعاُم ٱلَّ

أن اليهود والنصارى ال يسمون عىل الذبائح وقت الذبح باسم اهلل تعاىل، فقد سئل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا حسبا رواه الدارقطني قال: إن قوما سألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
حلم يأتيهم من ناس ال يدرى أسموا اهلل عليه، أم ال؟ فقال عليه الصاة والسام:  
»سموا اهلل أنتم وكلوا«، كا حفلت كتب السنة والسرية بأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يأكل 
من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا اهلل عند الذبح، أم ال، وكذلك الصحابة 
-رضوان اهلل عليهم-، وما جاء بالسؤال من أن النصارى ال يذبحون وإنا يميتون 
احليوان باخلنق أو برضب الرأس بنحو املسدس فإنه إذا تبني أن احليوان خمنوق وأنه 
مل يذبح من املحل املعروف بقطع األربعة العروق -الودجني واملريء واحللقوم- 
أو أكثرها كان عىل املسلم االمتناع عن أكل حلمه؛ ألنه يدخل هبذا االعتبار يف اآلية 
زِنِيرِ َوَمآ  ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتُة َوٱدلَّ األخرى يف سورة املائدة: }ُحّرَِمترۡ َعلَيرُۡكُم ٱل
َكَل 

َ
أ َوَمآ  َوٱنلَِّطيَحُة  ّدِيَُة  رُۡمَتَ َوٱل رَۡمورۡقُوَذةُ  َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة  َوٱل بِهِۦ   ِ ٱللَّ  ِ لَِغيرۡ هِلَّ 

ُ
أ

َلِٰمۚ َذٰلُِكمرۡ  زرۡ
َ ِسُمواْ بِٱلرۡ َتقرۡ ن تَسرۡ

َ
يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب َوأ ُبُع إِلَّ َما َذكَّ ٱلسَّ

كتب  وأصحاب  والفقهاء  املفرسون  نقله  ما  هو  هذا  كان  ملا  ]املائدة: 3[،  ٌق{  فِسرۡ
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السنة تفسريا هلذه اآلية وهو موافق للرتمجة الواردة يف السؤال كان ما قال به ذلك 
حكم  عىل  فيه  خروج  ال  صوابا  بالسؤال  الوارد  الوجه  هذا  عىل  ترمجته  يف  املفرس 

اإلسام. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 204 -

�بح �ل�دب طر�ة����ة��ة ا

املبـــــادئ
1- اش�رتط الفقه�اء يف اآلل�ة التي تذبح رشطني: األول: أن تك�ون حمددة تقطع أو 

خترق بحدها ال بثقلها، والثاين: أال تكون سنا وال ظفًرا.
2- ن�ص الفقهاء عىل أن ِذْبَحَة من أطاق الذبح من املس�لمني وأهل الكتاب حاٌل 

إذا سموا أو نسوا التسمية.
3- ال�ذي ينبغ�ي مراعاته عند ذبح املاش�ية هو إهنار دم احليوان م�ن موضع الذبح 

بقطع العروق كلها أو أكثرها.

الســـــؤال
العامة  إدارة األموال  العام االشرتاكي مدير  املدعي  السيد/ مساعد  طلب 
بالقاهرة بكتابه رقم 5916 املؤرخ 22/ 12/ 1982 واملقيد برقم 326/ 1982 
موافاته ببيان حول الرشوط الواجب اتباعها عند ذبح املاشية لتكون مطابقة ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية الغراء.

اجلواب
رَۡميرَۡتُة  ٱل }ُحّرَِمترۡ َعلَيرُۡكُم  إن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف كتابه الكريم: 
ّدِيَُة  رُۡمَتَ رَۡمورۡقُوَذةُ َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱللَّ هِلَّ لَِغيرۡ

ُ
زِنِيرِ َوَمآ أ ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ َوٱدلَّ

يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب{ ]املائدة: 3[،  ُبُع إِلَّ َما َذكَّ َكَل ٱلسَّ
َ
َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ

وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكمرۡ 
ُ
ِيَن أ ّيَِبُٰتۖ َوَطَعاُم ٱلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
َورَۡم أ وقال: }ٱلرۡ

* فتوى رقم: 13 سجل: 118 بتاريخ: 30/ 12/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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فمعنى  الذبح،  العرب  كام  يف  والذكاة   ،]5 ]املائدة:   } َُّهمرۡ ل ِحّلٞ  َوَطَعاُمُكمرۡ 
-ذكيتم- يف اآلية الكريمة أدركتم ذكاته عىل التام؛ إذ يقال: ذكيت الذبيحة ُأَذكيها 
مشتقة من التطيب، فاحليوان إذا أسيل دمه فقد ُطيَِّب، هذا وقد قال أهل اللغة: إن 
{ ]املائدة: 3[ أي  يرُۡتمرۡ كل ذبح ذكاة، وإن معنى التذكية يف قوله تعاىل: }إِلَّ َما َذكَّ
ما أدركتم، وفيها بقية تشخب معها األوداج وتضطرب اضطراب املذبوح الذي 
اإلسام  أقر  وقد  الناس،  لكل  والعادة  بالفطرة  معروف  والذبح  ذكاته،  أدركت 
الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول  به عادة  بيرسه وساحته وبساطته ما جرت 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية يف ذبح األضحية، وقد اتفق علاء اإلسام عىل أنه ال حيل يشء من 
احليوان املأكول الربي املقدور عليه بدون ذكاة -أي ذبح-؛ لقوله سبحانه يف آية 
{ ]املائدة: 3[، فقد استثنى اهلل سبحانه وتعاىل  يرُۡتمرۡ املحرمات السابقة: }إِلَّ َما َذكَّ
م، واالستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الرشعية التي  احليوان املذكى من املحرَّ
حيل هبا احليوان الربي املقدور عليه هي أن يذبح احليوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر 
الرأس  بني  الرقبة  من  عروقه  ويقطع  احليوان  دم  يفجر  أي  األوداج  ويفري  الدم 
ومها  واملريء  احللقوم  يقطع  أن  الذبح  وأكمل  إثرها،  احليوان  فيموت  والصدر، 
الودجان ومها عرقان غليظان  ُيقَطع معها  الطعام والرشاب والنفس، وأن  جمرى 
بجانبي احللقوم واملريء، هذا وقد اشرتط الفقهاء حلل الذبيحة عدة رشوط، منها 
بموضع  يتعلق  ما  ومنها  الذبح،  يتوىل  بمن  يتعلق  ما  ومنها  الذبح،  بآلة  يتعلق  ما 

الذبح.

أما اآللة التي تذبح فقد اشرتط الفقهاء فيها رشطني:

األول: أن تكون حمددة تقطع أو خترق بحدها ال بثقلها.
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الثاين: أال تكون سنا وال ظفًرا، فإذا اجتمع هذان الرشطان يف يشء حل 
الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا؛ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  »ما أهنر الدم 
وذكر اسم اهلل عليه فكلوا ما مل يكن سنًا وال ظفرا«، وإن كان يسن الذبح بسكني 
من  الذبح  أطاق  من  ِذْبَحَة  أن  عىل  الفقهاء  نص  فقد  الذبح  يتوىل  من  أما  حاد، 
التسمية، فكل من أمكنه الذبح  املسلمني وأهل الكتاب حاٌل إذا سموا أو نسوا 
من املسلمني وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجا كان أو امرأة، بالغا أو 
صبيا، وال فرق بني العدل والفاسق من املسلمني وأهل الكتاب، واختلف الفقهاء 
يف اشرتاط التسمية باسم اهلل عىل الذبيحة عند ذبحها، فعن اإلمام أمحد أهنا تسمية 
غري راجعة يف عمد وال سهو وبه قال اإلمام الشافعي، واملشهور من مذهب اإلمام 
بالسهو، وإذا مل تعلم  التذكر وتسقط  املذاهب أهنا رشط مع  أئمة  أمحد وغريه من 
حال الذابح إن كان سمى باسم اهلل أو مل يسم أو ذكر اسا غري اهلل أو ال فذبيحته 
حال؛ ألن اهلل تعاىل أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها املسلم والكتايب، وقد علم 
أننا ال نقف عىل كل ذابح، وقد روي عن عائشة -ريض اهلل تعاىل عنها- أهنم قالوا: 
»يا رسول اهلل، إن القوم حديثو عهد برشك يأتوننا بلحم ال ندري أذكروا اسم اهلل 
عليه أو مل يذكروا«. فقال:  »سموا أنتم وكلوا« أخرجه البخاري، أما ما ذكر عليه 
كتابيا؛  الذابح  كان  إذا  أكله  ِحل  الفقهاء  بعض  عن  روي  فقد  اهلل  اسم  غري  اسم 
إىل  العلاء  القرآن، وذهب مجهور  نزول  قبل  ديانتهم  لدينه وكانت هذه  ذبح  ألنه 
}إِنََّما  تعاىل:  لقوله  به؛  أو علم  إذا شوهد ذلك  اهلل  اسم  ما ذبح عىل غري  حرمة 
ِ{ ]البقرة:  ِ ٱللَّ هِلَّ بِهِۦ لَِغيرۡ

ُ
أ زِنِيرِ َوَمآ  َم َوَلرَۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتَة َوٱدلَّ َم َعلَيرُۡكُم ٱل َحرَّ

الذابح مسلا أو كتابيا، أما موضع الذبح فقد اشرتط الفقهاء يف  173[ سواء كان 

]احلاالت[ االختيارية أن يكون بني احللقوم والصدر مع قطع احللقوم واملريء وأحد 

الودجني عند احلنفية، وقال املالكية: ال بد من قطع احللقوم والودجني، وال يشرتط 
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قطع املريء، وقال الشافعية واحلنابلة: ال بد من قطع احللقوم واملريء، ونضيف 
الذابح  يف  املذكورة  الرشوط  توافرت  إذا  فإنه  كهربائية  بآلة  كان  إن  الذبح  أن  إىل 
وهو يدير اآللة وكانت اآللة سكينا تقطع العروق الواجب قطعها يف موضع الذبح 
املبني اعتربت اآللة كالسكني يف يد الذابح، وحل أكل ذبيحتها، وإذا مل تتوافر تلك 
الرشوط بأن كانت اآللة تصعق أو ختنق أو متيت بأي طريقة أخرى غري مستوفية 
ينبغي مراعاته عند ذبح املاشية  للرشوط السابق ذكرها فا حتل ذبيحتها، والذي 
لتكون مطابقة ألحكام الرشيعة اإلسامية الغراء هو إهنار دم احليوان من موضع 
الذبح املذكور بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الصحيح الرشيف  »ما 
أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكلوا«، وقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل كتب اإلحسان 
وليحد  الذبحة،  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  يشء،  كل  عىل 
»إذا ذبح  ابن عمر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ذبيحته«، وما رواه  أحدكم شفرته ولريح 

أحدكم فليجهز«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ب �ل�ك��ة�ت�ا �ه�ل ا
أ
�ب��ة�ح��ة ا دب

املبـــــادئ
1- ذبيح�ة كل م�ن أطاق الذبح من مس�لم أو كتايب ح�ال إذا مل يعلم حال الذابح 
إن كان س�مى باس�م اهلل أو مل يسم، أو ذكر اسا غري اهلل أو ال وذلك ما مل يتبني أهنا مل 

تذبح.

الســـــؤال
احلكم  بيان  املتضمن   1991 لسنة   605 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الرشعي فيام إذا دعي املسلم لوليمة عند نرصاين، وقدم له فيها طريا ذبح عىل غري 

الطريقة اإلسالمية.

اجلواب
يقول مجهور املفرسين للقرآن والفقهاء: إنه املراد من قوله تعاىل: }َوَطَعاُم 
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب{ ]املائدة: 5[ الذبائح أو اللحوم؛ ألهنا هي التي كانت موضع 

ُ
ِيَن أ ٱلَّ

اإلباحة  وهو  األصل  بحكم  حاال  كانت  فقد  املأكوالت  أنواع  باقي  أما  الشك، 
واحلل فقد نقل ابن جرير وابن املنذر والبيهقي وغريهم عن ابن عباس Ñ تفسري 
ٱلرِۡكَتَٰب{ ]املائدة: 5[ أي ذبائحهم، وما جاء  وتُواْ 

ُ
ِيَن أ قوله تعاىل: }َوَطَعاُم ٱلَّ

فيها  له  م  وُقدِّ لوليمة عند نرصاين  املسلم  إذا دعي  يقول:  السائل  أن  بالسؤال من 
طري ذبح عىل غري الطريقة اإلسامية، فقد سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا حسبا رواه 
الدارقطني قال: إن قوما سألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن حلم يأتيهم من أناس ال يدرى أسموا 
اهلل عليه، أم ال، فقال عليه الصاة والسام:  »سموا اهلل عليه وكلوا«، وقد روي 

* فتوى رقم: 256 سجل: 128 بتاريخ: 14/ 11/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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عن عائشة Ö أهنم قالوا: يا رسول اهلل إن القوم حديثو عهد برشك يأتوننا بلحم 
أنتم وكلوا« أخرجه  »سموا  فقال:   يذكروا،  مل  أو  اهلل عليه  اسم  أذكروا  ندري  ال 
البخاري، كا حفلت كتب السنة والسرية بأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يأكل من ذبائح 
اليهود دون أن يسأل هل سموا اهلل عند الذبح، أم ال، وكذلك الصحابة رضوان 
اهلل عليهم، وعىل ذلك فذبيحة كل من أطاق الذبح من مسلم أو كتايب حال بتلك 
النصوص إذا مل يعلم حال الذابح إن كان سمى باسم اهلل أو مل يسم، أو ذكر اسا غري 
اهلل أو ال وذلك ما مل يتبني أهنا مل تذبح وإنا أميتت بالصعق بالكهرباء أو بالقذف يف 
املاء املغيل أو بالرضب عىل الرأس أو ما شابه ذلك أو ذكر عليها اسم غري اهلل، فإذا 
شوهد ذلك أو علم به علا يقينيا، فإهنا يف هذه احلالة تعترب ميتة حمرمة؛ ألهنا هبذا 

تدخل يف آية املحرمات. وهبذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�بح �ل�دب ة ا
ح وطر�

�أ �ب�ا
�ل�دب واع ا

�ب
أ
ا

املبـــــادئ
1-احل�ال م�ن احليوان ال�ربي: األنع�ام، ويلحق هبا بق�ر الوحش وإب�ل الوحش 

والظباء، وقد ثبت يف السنة الرتخيص يف الدجاج واألرانب والعصافري.
2- حي�رم أكل امليت�ة وال�دم وحلم اخلنزير وم�ا أهل به لغ�ري اهلل واملنخنقة واملوقوذة 

واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكي وما ذبح عىل النصب.
3- ما سكت الشارع عنه ومل يرد نص بتحريمه فهو حال.

4- اشرتط الفقهاء يف تذكية احليوان املأكول أن يكون الذابح عاقا مسلا أو كتابيا، 
وأن تك�ون اآللة التي يذب�ح هبا حمددة، وأن تقطع احللقوم واملريء والودجني، وأن 

يذكر الذابح اسم اهلل حال الذبح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 702/ 1992 واملتضمن اإلفادة عن أنواع 

الذبائح واحليوانات التي تؤكل، وكذلك عن طريق ذبحها الرشعي.

اجلواب
إن احلال من احليوان الربي املنصوص عليه نذكره فيا ييل:

ءٞ  دِفرۡ فِيَها  لَُكمرۡ  َخلََقَهاۖ  نرَۡعَٰم 
َ }َوٱلرۡ أوال: هبيمة األنعام لقوله تعاىل: 

ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ }َيٰٓ شأنه:  جل  ويقول   ،]5 ]النحل:  ُكلُوَن{ 

رۡ
تَأ َوِمنرَۡها  َوَمَنٰفُِع 

 } َعلَيرُۡكمرۡ ُيترَۡلٰ  َما  إِلَّ  نرَۡعِٰم 
َ ٱلرۡ بَِهيَمُة  لَُكم  ِحلَّترۡ 

ُ
أ بِٱلرُۡعُقودِۚ  فُواْ  ورۡ

َ
أ َءاَمُنٓواْ 

* فتوى رقم: 389 سجل: 129 بتاريخ: 3/ 9/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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]املائدة: 1[ وهبيمة األنعام هي اإلبل والبقر ومنه اجلاموس والغنم ويشمل الضأن 

واملعز ويلحق هبا بقر الوحش وإبل الوحش والظباء فهذه كلها حال باإلمجاع.

وقد ثبت يف السنة الرتخيص يف الدجاج واألرانب والعصافري. وما نص 
تعاىل حمصورة يف عرشة  اهلل  كتاب  الطعام يف  من  واملحرمات  الشارع عىل حرمته 
ُم َوَلرُۡم  رَۡميرَۡتُة َوٱدلَّ أشياء منصوص عليها يف قوله سبحانه: }ُحّرَِمترۡ َعلَيرُۡكُم ٱل
َوٱنلَِّطيَحُة  ّدِيَُة  رُۡمَتَ َوٱل رَۡمورۡقُوَذةُ  َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة  َوٱل بِهِۦ   ِ ٱللَّ  ِ لَِغيرۡ هِلَّ 

ُ
أ َوَمآ  زِنِيرِ  ٱلرۡ

َلِٰمۚ  زرۡ
َ ِسُمواْ بِٱلرۡ َتقرۡ ن تَسرۡ

َ
يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب َوأ ُبُع إِلَّ َما َذكَّ َكَل ٱلسَّ

َ
َوَمآ أ

ٌق{ ]املائدة: 3[، ويلحق هبذه املحرمات ما قطع من احلي حلديث أيب  َذٰلُِكمرۡ فِسرۡ
واقد الليثي قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة« رواه 
أبو داود والرتمذي، ومما يدخل يف دائرة التحريم احلمر األهلية والبغال لقول اهلل 
لَُموَن{  لُُق َما َل َتعرۡ َكُبوَها َوزِيَنٗةۚ َوَيخرۡ َِمَي لَِترۡ َِغاَل َوٱلرۡ َيرَۡل َوٱلرۡ سبحانه: }َوٱلرۡ
]النحل:008[، وحتريم سباع البهائم والطري ملا رواه مسلم عن ابن عباس قال: »هنى 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري«، وحتريم ما 
الغراب واحلدأة  الدواب:  بقتله مخس من  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  فا  بقتله،  الشارع  أمر 

والعقرب والفأرة والكلب العقور.

للقاعدة  تبعا  حال  فهو  بتحريمه  نص  يرد  ومل  عنه  الشارع  سكت  ما  أما 
املتفق عليها وهي أن األصل يف األشياء اإلباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول 
اإلسام، هذا واحليوان الربي الذي حيل أكله ال جيوز أكل يشء إال بالتذكية، وقد 
ذكرا  كان  الذابح عاقا سواء  يكون  أن  املأكول  احليوان  تذكية  الفقهاء يف  اشرتط 
الدم  تنهر  أن  التي يذبح هبا حمددة يمكن  أو كتابيا وأن تكون اآللة  أنثى مسلا  أم 
اهلل  اسم  الذابح  يذكر  وأن  والودجني  واملريء  احللقوم  تقطع  وأن  العظم  وتقطع 

حال الذبح. وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ب�ح�� ��ب�ل دب
�بو� ��ة

�ل���م�دب و�م��ة ا ��ب �م����ة�ا �ع�ا �صب اأ

املبـــــادئ
1- ذب�ح احلي�وان بصدم�ة كهربائية خفيف�ة إن كان الغرض من ذل�ك هو إضعاف 
مقاومة احليوان أو الطري ليسهل التحكم فيه والسيطرة عليه وال تؤدي إىل موته جاز 

استخدام ذلك وإال فا.
2- يشرتط حلل األكل من الذبيحة أن يذكر الذابح اسم اهلل عليها عند الذبح.

3- أباح اهلل لنا أكل الذبيحة التي يذبحها املسلم والكتايب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 660/ 94 املتضمن أنه يف بالد الغرب توجد 

طرق خمتلفة لذبح احليوان:

1- بالنسبة للخروف يرضب بصدمة كهربائية خفيفة جتعله مغمى عليه، 
ثم يذبحه مسلم مع تسمية اهلل، ويف وقت الذبح يكون احليوان حيا وحيرك رجليه 

وخيرج منه الدم.

2- والبقرة ترضب برصاص خاص جيعلها يغمى عليها، ثم يذبحها مسلم 
ويسمي اهلل عليها وحترك أرجلها وخيرج منها الدم.

3- والدجاج يعلق من رجليه ثم تسري يف ماء كهربائي جيعله مغمى عليه، 
ثم يذبحه مسلم ويسمي اهلل عليه ويكون الدجاج حيا عند الذبح، وتذبح بسكني 
ميكانيكي، والذي يفعله املسلم يضغط الزرار مع تسمية اهلل تعاىل وال يسمي إال مرة 

* فتوى رقم: 432 سجل: 132 بتاريخ: 29/ 8/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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واحدة فقط حني يبدأ السكني، ثم يستمر الذبح، وتارة يقطع السكني أربعة عروق 
أو ثالثة أو اثنني أو واحدا.

ويسأل: هل هذا الذبح حالل أم حرام؟ وهل إذا وقف مسلم عند السكني 
الذبح  يقاس  وهل  ذبيحة؟  كل  التسمية  هذه  تكفي  تعاىل  اهلل  يسمي  امليكانيكي 
للمذبوح؟ وهل  أم  للذابح  التسمية رشط  االضطراري؟ وهل  بالذبح  امليكانيكي 
جتوز ذبيحة أهل الكتاب من هيود ونصارى؟ وما حكم املسلم الذي يرتك التسمية 

عامدا عند الذبح؟ وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
الذكاة الرشعية يف اإلسام أن يذبح املسلم الطري أو احليوان بقطع حلقومه 
وهو جمرى نفسه أو من مريئه وهو جمرى طعامه ورشابه من احللق، ويشرتط لذلك 
وجود  يتيرس  مل  إذا  كتابيا  أو  مسلا  يكون  أن  يشرتط  كا  عاقا،  الذابح  يكون  أن 

املسلم للقيام هبذا العمل.

كا يشرتط أن تكون آلة الذبح حمددة ومهيأة هلذا الغرض.

كا يشرتط حلل األكل من تلك الذبيحة أن يذكر الذابح اسم اهلل عليها عند 
الذبح بأن يقول الذابح: »باسم اهلل اهلل أكرب«، أو ما يشبهه.

وقد حرمت رشيعة اإلسام أن يأكل املسلم ما مل يذبح بالطريقة الرشعية 
زِنِيرِ  ُم َوَلرُۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡتُة َوٱدلَّ من احليوان أو الطيور قال تعاىل: }ُحّرَِمترۡ َعلَيرُۡكُم ٱل
َكَل 

َ
ّدِيَُة َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ رُۡمَتَ رَۡمورۡقُوَذةُ َوٱل رُۡمنرَۡخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ِ ٱللَّ هِلَّ لَِغيرۡ

ُ
َوَمآ أ

يرُۡتمرۡ َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب{ ]املائدة: 3[. ُبُع إِلَّ َما َذكَّ ٱلسَّ
ذبح  طريقة  وعن  خفيفة،  كهربائية  بصدمة  اخلروف  ذبح  طريق  عن  أما 
البقرة برصاص خاص، وعن طريقة ذبح الدجاج بالسري يف ماء كهربائي فإن كان 
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الغرض من هذه العمليات هو إضعاف مقاومة احليوان أو الطري ليسهل التحكم فيه 
والسيطرة عليه وال تؤدي إىل موته، بمعنى أنه لو ترك بعد هذه الصدمة الكهربائية 
أو الرصاص اخلاص دون ذبح عاد إىل حياته الطبيعية جاز استخدام هذه العمليات 

وحل أكل الطري بعد ذبحه وذكر اسم اهلل عليه هبذه الطريقة.

أما إذا كانت هذه العمليات الكهربائية أو الرصاص اخلاص يؤثر عىل حياة 
احليوان أو الطري بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته -أي مات- فإن الذبح 
حينئذ يكون قد ورد عىل ميتة فا حيل أكلها يف اإلسام؛ الحتال موت الطري هبذه 

الصدمة قبل أن تذبح.

أما بالنسبة للتسمية من الذابح عند الذبح فهي رشط حلل األكل من الذبيحة 
عند ذبحها سواء كان الذابح مسلا أو أهل كتاب إذا سموا أو نسوا التسمية.

وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التسمية باسم اهلل عىل الذبيحة عند ذبحها:

فعند اإلمام أمحد أهنا تسمية غري واجبة ال يف حالة التذكر وال يف حالة السهو 
وبه قال اإلمام الشافعي.

وعند بعض أئمة املذاهب واملشهور من مذهب اإلمام أمحد أهنا رشط مع 
التذكرة وتسقط بالسهو.

وإذا مل يعلم حالة الذابح إن كان قد سمى باسم اهلل أو مل يسم أو ذكر اسا 
املسلم  يذبحها  التي  الذبيحة  أكل  لنا  أباح  تعاىل  اهلل  فذبيحته حال؛ ألن  اهلل  غري 

والكتايب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  »سموا أنتم وكلوا« أخرجه البخاري.

أما ما ذكر عليه اسم غري اهلل فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان 
الذابح كتابيا، وذهب مجهور العلاء إىل حتريم ما ذبح عىل غري اسم اهلل إذا علم بذلك 

أو شوهد. ومما ذكر يعلم اجلواب عا جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.



�ح�ة �ا �صب
أ
�م ال� ح��ك�ا

أ
�م��ب ا





- 217 -

�ح��ة��ة
أ��ب

ح��ل�م ال�

املبـــــادئ
1 - ال جي�ب ع�ىل الفق�ري أن يضحي ع�ن أوالده الفق�راء وال ع�ن أوالده الصغار 

األغنياء من ماله أو من ماهلم.
2 - إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أوالده بشاة فقد أصاب 

السنة.

الســـــؤال
سأل الدكتور ح. ش. قال:

يل ثالثة أوالد: -ولدان وبنت-، كنت أضحي كل سنة بكبش عن كل فرد 
بكبش  التضحية  الرشيعة  حتتم  فهل  العام،  هذا  اللحوم  أثامن  ارتفعت  وقد  منهم، 

لكل شخص منهم، أو جيوز االكتفاء بكبش واحد؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه ذهب أبو حنيفة إىل أن األضحية واجبة 
أوالده  عن  يضحي  أن  الغني  عىل  جيب  ال  أنه  عنه  الظاهرة  والرواية  الغني،  عىل 
الفقراء الذين ال مال هلم، واختلف املشايخ فيا إذا كان األوالد أغنياء وهم صغار 
ولد  كل  عن  يضحي  أنه  بمعنى  ماهلم  من  عنهم  يضحي  أن  األب  عىل  جيب  هل 
غني منهم بأضحية من مال الولد أم ال؟ واألصح املعتمد يف املذهب أنه ال جيب 
أن يضحي عنهم، وعىل هذا ال جيب عىل األب أن يضحي عن أوالده سواء أكانوا 
أغنياء أم فقراء من ماله وال من ماهلم. وقال أصحاب اإلمام الشافعي: إن التضحية 

* فتوى رقم: 5 سجل: 52 بتاريخ: 5/ 12/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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سنة عىل الكفاية يف حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة 
يف حق أهل البيت الواحد مجيعا، وقد روى ابن ماجه والرتمذي عن عطاء بن يسار 
رسول  عهد  عىل  فيكم  الضحايا  كانت  كيف  األنصاري  أيوب  أبا  »سألت  قال: 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟« قال: »كان الرجل يف عهد النبي -عليه الصاة والسام- يضحي بالشاة 
عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كا ترى«، وقد 
روى هذا احلديث اإلمام مالك يف املوطأ عن ]عارة بن[ عبد اهلل بن صياد أن عطاء 
الواحدة  بالشاة  »كنا نضحي  قال:  أخربه  األنصاري  أيوب  أبا  أن  أخربه  يسار  بن 
قال  مباهاة«.  فصارت  بعُد  الناس  تباهى  ثم  بيته،  أهل  وعن  عنه  الرجل  يذبحها 
اإلمام النووي يف رشح املهذب صفحة 384 من اجلزء الثامن ما نصه: »هذا حديث 
صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتيض أنه حديث مرفوع«. انتهى. هذا واحلق 
البيت الواحد وإن كانوا مائة  كا قال الشوكاين أن الشاة الواحدة جتزئ عن أهل 
إذا ضحى والدهم عن  أنه  يعلم  السنة. ومن هذا  بذلك  أكثر كا قضت  أو  نفس 

نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أوالده بشاة فقد أقام السنة. واهلل أعلم.

J
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�ح��ة��ة
أ��ب

�ة ال�
�ل��ة����ر��ب ��ب ا

املبـــــادئ
1- جي�وز أن ي�أكل صاحب األضحية من حلمها ويطعم األغني�اء والفقراء ويدخر 

منها.

الســـــؤال
فتوى رشعية يف كيفية الترصف يف األضحية.

رفع إلينا سؤال عن كيفية الترصف يف األضحية.

اجلواب
إنه جيوز عند األئمة األربعة أن يأكل صاحب األضحية من حلمها، ويطعم 
ضيافة  الثلث  يتخذ  أن  احلنفية  عند  واألفضل  منها،  ويدخر  والفقراء،  األغنياء 
عيال  له  كان  ملن  ويندب  الثلث،  ويدخر  بالثلث،  ويتصدق  وأصدقائه،  ألقربائه 
صدقة،  عليهم  إنفاقه  ألن  غريهم؛  عىل  منها  يتصدق  أال  التوسعة  إىل  حيتاجون 
واألفضل عند احلنابلة أن جيعل أضحيته أثاثا كا تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق 
بثلثها، وهيدي  ثلثها، ويتصدق  يأكل  أن  الفضل  هبا كلها، ودون ذلك عندهم يف 
املالكية أن جيمع بني األكل منها والتصدق واإلهداء بدون  ثلثها، واألفضل عند 
ببعض األضحية  التصدق  الشافعية وابن حزم  بالثلث وال غريه، وأوجب  حتديد 

ولو قليا. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 636 سجل: 59 بتاريخ: 11/ 10/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف .
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�ح��ة��ة
أ��ب

��س����ب ال�

املبـــــادئ
1- ال تصح األضحية بالصغري ما كان أقل من س�نة يف الضأن واملعز أو س�نتني يف 

البقر واجلاموس.
2- إذا كان الضأن كبري اجلس�م س�مينا فتصح األضحية به إذا بلغ ستة أشهر برشط 

أنه إذا خلط با له سنة ال يمكن متييزه منه.
3- يرى بعض الفقهاء أنه يصح األضحية بالبقر إذا بلغ س�نة، فإذا نقص عن س�نة 

كاملة فا تصح وينبغي أن يكون اختياره سليا جيد اللحم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل املقيد برقم 301/ 1989 املتضمن:

األبقار وبعد ميض عرشة أشهر من ميالد  برتبية  يقومون  الناس  أن بعض 
رأس البقر يكثر حلمه ويتمدد جسمه بسبب األعالف احلديثة، وبعد ذلك ال يؤخر 
أصحاب األبقار أبقارهم حيث ال فائدة من التأخري حيث ال يزيد حلمه، وأن األبقار 
العربية التي ترعى الكأل بعد 24 شهرا يكون حلمها أقل من حلم األبقار األجنبية، 
والسائل يسأل: هل جيزئ يف األضحية رأس البقر الذي بلغ سنه عرشة أشهر فقط؟

اجلواب
أقل من سنة يف  ما كان  بالصغري وهو  أنه ال تصح األضحية  املقرر رشعا 
الضأن واملعز إال إذا كان الضأن كبري اجلسم سمينا فإهنا تصح به إذا بلغ ستة أشهر 
برشط أنه إذا خلط با له سنة ال يمكن متييزه منه. أما املعز فإهنا ال تصح به إال إذا 

* فتوى رقم: 219 سجل: 124 بتاريخ: 28/ 9/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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بلغ سنة وطعن يف الثانية عىل كل حال. أما الصغري من البقر واجلاموس فهو ما كان 
أقل من سنتني فا تصح األضحية بالبقر واجلاموس إال إذا بلغ سنتني وطعن يف 
الثالثة، ويرى بعض الفقهاء أنه يصح األضحية بالبقر إذا بلغ سنة، وعليه فإنه ال 
تصح األضحية بالبقر إذا نقص عن سنة كاملة وينبغي أن يكون اختياره سليا جيد 

اللحم؛ ألن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا.

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

J
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ا �ح��ة��ة �ب����ة�د
أ��ب

�مة���م��ة ال�
�ة�م ��ة �ة����ة�د

املبـــــادئ
1- ال جيوز تقديم قيمة الذبيحة الرشعية نقدا للفقراء واملساكني وال رشاء كمية من 

اللحم بدال منها.

الســـــؤال
يقول:  السائل  أن  واملتضمن   94  /428 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
التضحية  املتعذر  من  جيعلني  مما  وغريها  واالجتامعية  السكنية  الظروف  بسبب 

بالذبح الفعيل، ويسأل:

أوال: هل جيوز تقديم قيمة الذبيحة الرشعية نقدا للفقراء واملساكني؟

ثانيا: هل جيوز رشاء كمية من اللحم وزهنا يساوي وزن الذبيحة الرشعية 
وتوزيع هذا اللحم عىل الفقراء واملساكني؟

اجلواب
ثََر  َطيرَۡنَٰك ٱلرَۡكورۡ عرۡ

َ
آ أ قد رشع اهلل سبحانه وتعاىل األضحية بقوله تعاىل: }إِنَّ

َن َجَعلرَۡنَٰها لَُكم  ُدرۡ { ]الكوثر: 1، 2[، وقوله تعاىل: }َوٱلرۡ َررۡ ١ فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱنرۡ
ٞ{ ]احلج: 36[. ِ لَُكمرۡ فِيَها َخيرۡ ّمِن َشَعٰٓئِرِ ٱللَّ

مع  تركها  ويكره  مؤكدة  سنة  واألضحية  األضحية،  ذبح  هو  هنا  والنحر 
ضحى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن  ومسلم:  البخاري  رواه  الذي  أنس  حلديث  عليها  القدرة 

بكبشني أملحني أقرنني وذبحهام بيده وسمى وكرب«.

* فتوى رقم: 282 سجل: 132 بتاريخ: 6/ 6/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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والغنم وال جتزئ من غري هذه  والبقر  اإلبل  إال من  تكون  واألضحية ال 
الثاثة، ويسن ملن يذبح أن يذبح أضحيته بيده ويسمي ويكرب، وإن كان ال حيسن 
الذبح أو ال يعرف طريقة الذبح فليشهد الذبح وحيرضه فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لفاطمة: 
»يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها عن كل 

ذنب عملته«.

وعىل هذا ال جيوز تقديم قيمة الذبيحة الرشعية نقدا للفقراء واملساكني وال 
رشاء كمية من اللحم وتوزيعها عىل الفقراء واملساكني لقوله تعاىل: }فََصّلِ لَِرّبَِك 
بمثابة صدقة،  الفقراء واملساكني  ]الكوثر: 2[، وتعترب هذه وتوزيعها عىل   } َررۡ َوٱنرۡ
وال تعترب أضحية؛ ألن األضحية والضحية اسم ملا يذبح من اإلبل والبقر والغنم 
بالسؤال.  تقربا إىل اهلل. ومما ذكر يعلم اجلواب عا جاء  الترشيق  النحر وأيام  يوم 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ةر 
 �ب�عب

�ل��ة�عر�ة���ب ا �����ص�ل ا دب  اأ
�ة د ���ا �ل��م�ث �ب ا �م �ب��ط�لا ��د

ر�ة �ا ��سث اأ

املبـــــادئ
1- ال تلزم اإلشارة من الشهود إىل املدعى عليه إذا تم تعريفه بغريها.

الســـــؤال
سئل بإفادة من قايض مديرية الدقهلية مؤرخة يف 17 حمرم سنة 1314 نمرة 
322، مضموهنا: أنه حلصول االشتباه عنده يف صحة اإلعالم الرشعي الصادر من 
حمكمة مركز فارسكور الرشعية بثبوت وصاية من يدعى ع. م. من ناحية الغوابني 
الوصاية املختارة عىل أوالد أخيه ب. م. القرص قد حول النظر فيه عىل مفتي املديرية، 
فأفاده بام يفيد اشتباهه يف صحته أيضا، ولذا يؤمل االطالع عليه واإلفادة بام يزيل 
التعريف  هذا االشتباه، ومضمون اإلعالم املذكور: صدور الدعوى الرشعية بعد 
الرشعي بمحكمة مركز فارسكور املذكورة من ع. م. ب. م.، عىل ي. أ. ع. ح. 
ع.، املزارع كالمها، ومها من أهايل وسكان ناحية الغوابني، بأن عليه وبذمته للحاج 
ب. م. عمدة الناحية املذكورة سابقا ومن أهاليها وسكاهنا ابن ب. م. م. م. ستة 
وتسعني قرشا فضة جيدة منتقدة مرضوبة رضب مرص رائج ومستعمل كل قرش 
هذا  اقرتضه  كان  رشعي  قرض  عن  وذلك  مرييا،  صاغا  فضة  نصفا  بأربعني  فيها 
املدعى عليه من احلاج ب. م. املذكور حال حياته، وأقرضه ذلك من ماله اخلاص 
به رشعا، وقبضه منه واستهلكه يف شؤون نفسه وصار مثله دينا الزما وحقا واجبا 
تارخيه  قبل  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل  تويف  املذكور  م.  ب.  احلاج  وأن  اآلن،  إىل  له  بذمته 

* فتوى رقم: 81 سجل: 1 بتاريخ: 30/ 6/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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فرحة  وبنته  وزوجتيه  أمه  يف  الرشعي  إرثه  وانحرص  هبا،  ودفن  الزقازيق،  ببندر 
البالغة، وأوالده القرص مخسة: عبد احلليم، وبدر، وعبد اهلادي، وصديقة، وأمحد 
املذكورين-،  أمه وزوجتيه وأنساهبم ونصيب كل منهم مع أوالده  -وذكر أسامء 
احلاج ب.  وتركه  ما خلفه  من مجلة  وأن  املذكور سواهم،  للمتوىف  وارث  وأنه ال 
املدعى عليه  بذمة هذا  الذي  املذكور  القرض  مبلغ  املذكور ويورث عنه رشعا  م. 
املذكور، وأن املدعى عليه ممتنع من أداء ذلك املبلغ للورثة املذكورين، وأن احلاج 
ب. م. املتوىف املذكور يف يوم 15 ذي احلجة سنة 1303 وهو يف حال صحته، ونفوذ 
ترصفاته، وجواز أمره، وطواعيته، واختياره أقام هذا املدعي وصيا خمتارا من قبله 
وأنه  املذكورين،  القرص  وصديقة  اهلادي،  وعبد  وبدر،  احلليم،  عبد  من  كل  عىل 
الوصاية  عىل  مرصا  ومات  وفاته،  وبعد  حياته  حال  لنفسه  املذكورة  الوصاية  قبل 
املذكورين،  القرص  األربعة  حماجريه  بنصيب  عليه  املدعى  هذا  وطالب  املذكورة، 
املرقوم  القرض  وقدره سبعة وأربعون قرشا وأربعة وعرشون فضه من مثل مبلغ 
األنثيني، وسأل سؤاله عن  مثل حظ  للذكر  املذكور  والدهم  إرثا من  ليحوزه هلم 
ذلك، وبسؤاله عن ذلك أجاب معرتفا برتتب املبلغ املذكور بذمته للحاج ب. م. 
هذا  فكلف  ذلك،  عدا  ما  وأنكر  اآلن،  إىل  له  بذمته  باق  وأنه  املذكور،  م.  م.  ب. 
منهام  املدعى عليه فأحرض شاهدين شهد كل  وأنكره هذا  ادعاه  ما  إثبات  املدعي 
عىل انفراده يف غيبة اآلخر بعد استشهاده عقب الدعوى واجلواب املذكورين بوفاة 
املدعي  هذا  ألخيه  وبوصايته  املذكورين،  ورثته  يف  إرثه  وانحصار  املذكور  املتوىف 
حال  لنفسه  منه  وقبوهلا  املذكورين  القرص  األربعة  أوالده  عىل  املختارة  الوصاية 
يبد هذا  املطابق للدعوى، وملا مل  الوجه  حياته وبعد وفاته وموته مرصا عليها عىل 
املدعى عليه طعنا وال جرحا يف الشاهدين املذكورين وال يف شهادهتام زكيا وعدال 
املذكور هلذا  املركز  ثم علنا بشهادة شاهدين، فعند ذلك حكم قايض حمكمة  رسا 
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املدعي عىل هذا املدعى عليه بثبوت الوصاية املختارة املذكورة عىل القرص األربعة 
املذكورين من قبل والدهم املذكور، وبوفاة املتوىف املذكور وانحصار إرثه يف ورثته 
بأداء سبعة وأربعني قرشا  املذكورين ال وارث له سواهم، وأمر هذا املدعى عليه 
وأربع وعرشين فضة هلذا املدعي نصيب حماجريه يف مبلغ القرض املذكور؛ ليحوزه 
هلم إرثا من والدهم املذكور فامتثل لذلك حكام وأمرا وامتثاال رشعيات بالطريق 
الرشعي، وتوضح بفتوى مفتي املديرية املذكورة املحررة منه لقاضيها بتاريخ 11 
الشهود  الشهادة من  حمرم سنة 1314 نمرة 24 أن وجه اشتباهه عدم اإلشارة يف 
للمدعي عليه احلارض مع أهنا الزمة كام يف التنوير ورشحه: »وهي أن عىل حارض 
حيتاج الشاهد إىل اإلشارة إىل اخلصمني«. وأن املدعي قال يف الدعوى: »وصار مثله 

دينا الزما بذمته له« مع أن املستقر يف الذمة هو الدين ال مثله.

اجلواب
باالطاع عىل اإلعام الرشعي الصادر من حمكمة مركز فارسكور الرشعية 
املؤرخ بتارخيني ثانيها 26 شعبان سنة 1312 املنوه عنه هبذه اإلفادة ظهر أنه صحيح 

رشعا، وال وجه لاشتباه فيه. وطيه األوراق عدد 9.

J
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�ه�د �ا �ل��سث �ح�����ة�ب ا
ح��ل�م �ة

املبـــــادئ
1- حتليف الشاهد غري جائز عندنا واليمني ليس رشطا يف صحة الشهادة وإنا جيب 
ذكر لفظ أشهد إال إذا اهتم القايض شاهدا فله حتليفه جوازا إذا ألح اخلصم يف طلب 

ذلك.
2- احللف با داع ممقوت رشعا ومنهي عنه.

3- م�ن وجه�ت إليه اليمني فهو خمري بني أن حيلف، وبني أن يدع حقه، أو يؤدي ما 
يطالبه به خصمه.

الســـــؤال
اليمني؛  تأدية  الشاهد  عىل  توجب  اإلسالمية  الرشيعة  كانت  إذا  فيام  سئل 
لتكون شهادته مقبولة رشعا، وإن كان ذلك غري واجب، فهل هو جائز عىل اإلطالق 

أو يف أحوال خاصة؟

اجلواب
أما حتليف الشاهد فليس بجائز عندنا، وال تشرتط اليمني يف صحة الشهادة، 
وإنا جيب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إال إذا اهتم القايض شاهدا فله حتليفه 
جوازا يف حالة التهمة إذا ألح اخلصم يف طلب ذلك، وأما احللف لغري داع فهو ممقوت 
{ ]البقرة:  يرَۡمٰنُِكمرۡ

َ
َ ُعررَۡضٗة ّلِ رشعا منهي عنه كا يف قوله تعاىل: }َوَل َترَۡعلُواْ ٱللَّ

224[ ومن اليمني ما يكون مثبتا حلق أو دافعا لدعوى، فمن وجهت إليه فهو خمري بني 

أن حيلف، وبني أن يدع حقه، أو يؤدي ما يطالبه به خصمه. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 94 سجل: 2 بتاريخ: 24/ 1/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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��ة��ة و��ب للرب  �ب�ا
�ث��ة �ة وورا و��ب�ا

املبـــــادئ
1 - الشهادة بالزيادة عىل الدعوى تكون خمالفة هلا ويكون ذلك مانعا من قبوهلا.

2 - ال تقبل دعوى الطاق عىل ميت.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نائب مديرية اجليزة مؤرخة يف 8 ربيع آخر سنة 1314 نمرة 
117، مضموهنا: أنه مرسل طيه ملخص املرافعة املختصة بدعوى الشيخ أ. س. 
بزوجية ووراثة  الناحية،  الروضة، عىل: ع. ص. من  منيل  الوكيل عن ع. ع. من 
موكلته املذكورة للمرحوم احلاج أ. ص. والد املدعى عليه لالطالع واإلفادة عن 
احلكم الرشعي يف ذلك، مع اإلفادة أيضا عام إذا كان مدعي الطالق املذكور عجز 
عن إثباته هل يكلف مدعي الوفاة، والوراثة، والزوجية ببينة تشهد له طبق دعواه 
دعوى  املذكور:  امللخص  وصورة  املديرية،  مفتي  الشتباه  وذلك  ال؟  أم  املذكورة 
الروضة  منيل  ناحية  الوكيل عن ع. ع. من  الوكيل عن: س. ش.  أ. س.  الشيخ 
عىل: ع. ص. أ. ص. من الناحية، الثابت كل من التوكيلني املذكورين شفاها لدينا 
باملجلس بوفاة ووراثة ورثة املرحوم احلاج أ. ص. املذكور الذين يف ضمنهم زوجته 
ع. املذكورة، وبزوجيتها ووراثتها له، وسؤال املدعى عليه املذكور وإجابته بإنكار 
زوجية ووراثة ع. املذكورة لوالده املرقوم، وإدعائه هو والوكيل عنه يف ذلك الشيخ 
ع. ن. الثابت توكيله لدينا شفاها باملجلس أيضا بأن ع. املذكورة بعد أن تزوجها 
أ. ص. املذكور، وعارشها معارشة األزواج طلقها ثالثا، وهو يف ذلك الوقت مقيم 

* فتوى رقم: 105 سجل: 1 بتاريخ: 20/ 9/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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وانقضت  عقله  واختياره ويف حال صحته وسالمة  بطوعه  منوفية  البتانون  بناحية 
عدهتا منه يف حال حياته، ومات وهي أجنبية منه، وسؤال س. ش. املذكور وإجابته 
بأن ع. موكلته املذكورة زوجة للمرحوم أ. ص. املذكور، وأنه مات وهي حالل له 
وعىل عصمته، وكانت مقيمة معه بمنزله بناحية منيل الروضة حلني وفاته، وكلف 
الطالق  دعواه  طبق  له  تشهد  التي  الرشعية  البينة  بإحضار  املذكور  ن.  ع.  الشيخ 
املذكورة، فوعد بإحضارها، ثم أحرض شاهدين شهدا بأن احلاج أ. ص. املذكور 
وكامل  صحته  حال  يف  وهو  منوفية  البتانون  ناحية  يف  املذكورة  ع.  زوجته  طلق 
نظري  يف  بالثالث«  طالق  »أنت  هلا:  بقوله  إجبار  وال  إكراه  ال  الرشعية  الترصفات 
إبرائها له من مؤخر صداقها، وذلك يف أواخر شهر رمضان سنة 1300، وانقضت 
بمحكمة  املذكورة  الدعوى  الصادرة  وفاته،  قبل  عصمته  من  وخرجت  عدهتا، 

مديرية اجليزة الرشعية بتاريخ 17 يونيه سنة 1896 نمرة 21 وجه.

اجلواب
باالطاع عىل هذه اإلفادة، وامللخص املرفق هبا ظهر أن شهادة الشاهدين 
عىل الوجه املسطور بذلك امللخص غري مقبولة رشعا، وحينئذ فمتى كانت دعوى 
عن  عجز  وإن  بذلك،  له  حيكم  الرشعية  بالبينة  املدعى  وأثبتها  صحيحة  الطاق 
إثباهتا فبعد حتليف الزوجة بالوجه الرشعي يمنع من دعواه املذكورة ما دام عاجزا 
عن الربهان الرشعي، وإذا كانت دعوى مدعي الوفاة والوراثة والزوجية صحيحة 
من  مانع  فا  التعدي  ألجل  الرشعية  بالبينة  إثباهتا  املذكور  املدعي  وأراد  رشعا، 

ذلك، وجيري ما تقتضيه األصول الرشعية، واهلل تعاىل أعلم.

قاله  با  الدعوى  عىل  زيادهتا  مقبولة  غري  املذكورة  الشهادة  كون  وجه 
الشاهدان يف شهادهتا: »يف نظري إبرائها له من مؤخر صداقها«، وقد نصوا عىل أن 
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إثباهتا فإن ذلك يمنع من قبوهلا كا  الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة حيتاج إىل 
يؤخذ من األنقروية وغريها، وال يقال أن الشهادة بالطاق حسبة، وهي ال تتوقف 
عىل دعوى حتى حيتاج لعدم املخالفة بينها ألنا نقول أن ما هنا شهادة بعد املوت 
بالطاق وهي من قبيل الشهادة باملال فا بد من تقدم دعوى عليها، وعىل فرض 
الزوج  كان  إذا  با  النهاية  يف  القبول  قيد  ألنه  أيضا  مقبولة  غري  فهي  حسبة  كوهنا 
حارضا، أما إذا كان غائبا فا، كا يف تكملة ابن عابدين عند قول املصنف: »وبا 

طلب لو يف حقوق اهلل تعاىل كطاق امرأة« من كتاب الشهادات.

J
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�ة �م و��ب�ا ��لا اأ

املبـــــادئ
1- يكون اإلعام غري كاف يف ثبوت الوفاة وانحصار اإلرث يف شخص معني، إذا 
مل يتضمن حكا رشعيا صادرا بعد دعوى صحيحة من خصم عىل خصم، وشهادة 

بينة عادلة رشعية.
2- جمرد اإلشهاد بالقرابة ال يعتد به رشعا يف ثبوت النسب.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 25 مجاد آخر سنة 1317 نمرة 9 
بطلب االطالع عىل اإلعالم الرشعي الصادر من حمكمة مركز منوف الرشعية بوراثة 
والعرشين  بالتسع  اإلعالم  ذاك  املرفق  املال  بيت  املتوىف عن  إ. ب.  إىل  إ. ش. ح. 
ورقة طيه، واإلفادة بام يرى إلفادة املالية كطلبها بإفادهتا املرسلة للحقانية رقيمة 25 

أكتوبر سنة 1899 نمرة 32.

اجلواب

اإلعام املذكور غري كاف يف ثبوت وفاة إ. ب، وانحصار إرثه يف ابن عمته 
الشقيقة الذي هو إ. ش، ألنه مل يتضمن حكا رشعيا صادرا بعد دعوى صحيحة 
من خصم عىل خصم، وشهادة بينة عادلة رشعية، بل هو جمرد إشهاد من إ. ش. 
بأنه ابن عمة املتوىف الشقيقة، وهذا ال يعتد به رشعا يف ثبوت نسبه، وطيه األوراق 

عدد 30.

* فتوى رقم: 56 سجل: 2 بتاريخ: 31/ 10/ 1899 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ل�ع��ة�ة  �ب��س��مب��ب ا
�ث��ة �لورا ��و�ى ا د

املبـــــادئ
1- دع�وى العتق أو اإلقرار به ال تس�مع عند اإلنكار بعد وف�اة املعتق يف احلوادث 
الس�ابقة عن س�نة 1911 إال إذا وجدت أوراق خالية عن ش�بهة التصنع تدل عىل 

صحة الدعوى.

الســـــؤال
نمرة   1915 سنة  مايو   17 بتاريخ  احلقانية  وزارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
2354 صورهتا: نبعث لفضيلتكم مع هذا بكتاب وزارة املالية رقم 16 مايو اجلاري 
نمرة 244/ 3/ 1039 إدارة عموم احلسابات املرصية، واألوراق املرفقة معه بشأن 
تركة برالنتة السودانية إلبداء رأي فضيلتكم فيام تطلبه املالية بذلك، وتفضلوا بقبول 

فائق االحرتام.

سنة  أكتوبر   7 يف  توفيت  السودانية  برالنتة  املدعوة  املالية:  كتاب  صورة 
1913، تاركة ما يورث عنها رشعا، وادعت دائرة حرضة صاحب السمو األمري 
يوسف كامل بأهنا من عتقاء الدائرة، وملا كلفتها حمافظة مرص بإحضار ورقة عتقها 
أجابت بأهنا حرقت بمنزل املتوفاة، وأهنا حمررة يف 14 حمرم سنة 1325 املوافق 17 
فرباير سنة 1907، وقدمت صورهتا، وبأخذ رأي وزارة احلقانية يف جواز األخذ 
العتق املذكورة والتعويل عليها أجابت بام ورد منها يف 6 يونيه سنة  بصورة ورقة 
1914 نمرة 3762 بناء عىل الفتوى املعطاة من فضيلة مفتيها بأن الورقة وحدها 
ال تصلح أن تكون دليال عىل ذلك، وعليه فقد رفعت وزارة املالية دعوى مدنية ضد 

* فتوى رقم: 1 سجل: 10 بتاريخ: 19/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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املتوفاة أمام املحكمة املختصة،  تثبيت ملكيتها للمنزل املخلف عن  الدائرة بطلب 
فرفعت الدائرة دعوى عىل احلكومة بإشهاد رشعي حتصلت عليه من حمكمة مرص، 
وباملواد 351 لغاية 357 من قانون نمرة 31 لسنة 1910، وقد أرسل قسم قضايا 
الداخلية مع إفادته الرقيمة 10 مايو اجلاري نمرة 1193 صورة ورقة العتق وصورة 
إلثبات  اإلشهاد  كفاية  بعدم  رصحية  فتوى  استصدار  طالبا  املذكورين  اإلشهاد 
القضية قبل  التي تؤيد ذلك إليداعها بدوسيه  النصوص واألدلة  الوراثة، مع ذكر 

يوم 2 يونيه سنة 1915 املحدد للجلسة.

الديار  مفتي  فضيلة  استفتاء  أمل  عىل  لسعادتكم  حتريره  اقتىض  عليه  بناء 
املرصية يف ذلك، والتكرم باإلفادة قبل يوم 2 يونيه سنة 1915، وطيه صورة ورقة 

العتق والفتوى واإلشهاد، واقبلوا فائق االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب وزارة احلقانية رقم 17 مايو سنة 1915 نمرة 2354، وما 
معه من كتاب وزارة املالية وباقي األوراق، ونفيد أن مقتىض املادة 100 أن دعوى 
العتق أو اإلقرار به ال تسمع عند اإلنكار بعد وفاة املعتق يف احلوادث السابقة عن 
سنة 1911 إال إذا وجدت أوراق خالية عن شبهة التصنع تدل عىل صحة الدعوى، 
وهذه املادة تقيض بأن دعوى الوراثة بسبب العتق ال تسمع إال إذا وجدت أوراق 
يكون  والوراثة  الوفاة  حتقيق  أن  تقتيض   351 املادة  إن  وحيث  ذكر،  ما  وجه  عىل 
املادتني 5 و26، واملادة 357 تقتيض أن حتقيق  املبني يف  عىل حسب االختصاص 
والوراثة  الوفاة  قبلها حجة يف خصوص  باملواد  ذكر  ما  والوراثة عىل وجه  الوفاة 
يقتيض  وهذا  آخرين،  إدخال  أو  الورثة  بعض  بإخراج  رشعي  حكم  يصدر  مل  ما 
أن القانون جيعل حتقيق الوفاة والوراثة عما قضائيا فيا يتعلق باإلجراءات التي 
منها مراعاة العمل باملادة 100 من قانون نمرة 31، وحيث إن ورقة العتق املرفقة 
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صورهتا مع األوراق ال تنطبق عىل املادة 100 املذكورة؛ إذ إهنا -كا قلنا يف الفتوى 
ودولة   ،1907 سنة  فرباير   27 يف  حمررة   -1914 سنة  يونيه   2 املؤرخة  السابقة 
تزيد  ال  وحينئذ  الورقة،  عىل  أمىض  الذي  وهو  املعتق،  إنه  يقول  الذي  هو  األمري 
شيئا عا يدعيه دولته اآلن من أنه املعتق، فهي ال تصلح مؤيدة لدعوى العتق عما 
باملادة 100 املذكورة، كا أن النصوص الرشعية كلها متفقة عىل أنه ال يؤخذ بقول 
املدعي قضية مسلمة، ال فرق يف ذلك بني أقواله الكتابية والشفهية، فإن الكل من 
قبيل الدعوى، فيكون قبول املحكمة حتقيق الوفاة والوراثة الذي هو بمنزلة ساع 
مبني  الرشعي  اإلشهاد  أن  كا  املذكورة،   100 املادة  به  قضت  ملا  خمالفا  الدعوى 
عىل جمرد أقوال وكيل دولة األمري بأن املتوفاة املدعوة برالنتة معتوقة دولة األمري 
املشار إليه، وأهنا توفيت وانحرص إرثها يف دولته من غري رشيك، مستندا يف ذلك 
وعىل  الواييل،  قسم  من  للمحكمة  الواردة  اإلدارية  التحريات  عليه  دلت  ما  عىل 
شهادة الشهود التي مل تكن عقب دعوى وخصومة رشعية، وهذا اإلشهاد رشعا 
ال يعترب حجة، فا يكون كافيا يف إثبات الوفاة والوراثة عىل من ينكرمها أو ينكر 
إحدامها، ولكن القانون اعتربه حجة يف خصوص الوفاة والوراثة ما مل يصدر حكم 
الوفاة  إلثبات  قانونا  أيضا  كافيا  يكون  ال  ذلك  وعىل  السابق،  الوجه  عىل  رشعي 
والوراثة عند وجود من يدعي إخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين، عىل أن حتقيق 
الوفاة والوراثة مل يكن صادرا يف مواجهة مندوب وزارة املالية، ولو فرضنا وكان 
حكا قضائيا صادرا من خصم عىل خصم مستوفيا رشائط الصحة الرشعية، فغري 
املحكوم عليه مبارشة ممن يتعدى إليه احلكم جيوز له أن يطعن فيه عىل الوجه املدون 
باملادة 337، فباألوىل يكون لوزارة املالية أن تطعن يف هذا اإلشهاد، وال يكون كافيا 
يف إثبات الوفاة والوراثة بالنظر إليها. ولإلحاطة لزم حتريره، واألوراق عائدة من 

طيه كا وردت.
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��و�ى و��م��ة��ة د

املبـــــادئ
1- يش�رتط يف س�اع دعوى الوصية يف  احلوادث الواقعة من س�نة 1911 إفرنكية 
وج�ود  أوراق رس�مية أو كتابة ورق�ة الوصية مجيعه�ا بخط  املت�وىف، ويكون عليها 

إمضاؤه.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 30  ديسمرب سنة 1915 نمرة 

7432، صورهتا:  

/   3/ 1264 بشأن تركة  املرجو بعد االطالع عىل مكاتبة املالية نمرة 244
أدم خري السودانية إفادة  احلقانية عن رأي فضيلتكم يف ذلك وتفضلوا بقبول  فائق 

االحرتام.  

صورة مكاتبة وزارة املالية:  

 1910 سنة  نمرة   31  القانون  من   100 املادة  من  الثانية  الفقرة  قضت 
للمحاكم الرشعية بعدم سامع دعوى  الوصية يف احلوادث الواقعة من سنة 1911 
بعد  وفاة املويص إال إذا وجدت أوراق رسمية أو  مكتوبة مجيعها بخط املتوىف وعليها 
إمضاؤه كذلك  تدل عىل ما ذكر، وجاء باملادة 132 من القانون  املذكور بأن األوراق 
خمتص  العمومية  املصالح  إحدى  يف  موظف  تصدر  من  ورقة  كل  هي  الرسمية 
 بمقتىض وظيفته بإصدارها، فاملدعوة أدم خري  السودانية توفيت يف 24 أكتوبر سنة 
1915 عن  احلكومة وآخر مدعي الزوجية، تاركة ما يورث  عنها رشعا، منقوالت، 

* فتوى رقم: 7 سجل: 12 بتاريخ: 4/ 1/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ومصاغات، وعندما  رشعت حمافظة مرص يف بيع هذه املنقوالت  تعرض هلا املدعو 
يوسف ط. زاعام أن  املتوفاة حررت وصيتني يف حياهتا بتاريخ 8 مارس  سنة 1912 
بأهنا تنازلت عن بعض هذه املنقوالت  إىل زكية أ. ش. يف نظري خدمتها هلا،  وتنازلت 
األربعني، وهاتان  لغاية  ومأمتها  يوسف ط. يف  نظري خرجتها  إىل  بباقيها  وتربعت 
 الوصيتان مسجلتان حتت نمرة 5295 يف مارس  سنة 1912، وحتت نمرة 5291 

يف مايو سنة   1912 يف حمكمة مرص االبتدائية املختلطة.  

وحيث ترغب وزارة املالية أخذ رأي   وزارة  احلقانية فيام إذا كانت الوصيتان 
املذكورتان  املتمسك هبام يوسف ط. تنطبق عليهام  املادتان 100 و132 املذكورتان 
ويؤخذ هبام قضية  مسلمة أم ال، فاقتىض حتريره لسعادتكم عىل أمل  التكرم باإلفادة 

عن ذلك، واقبلوا فائق االحرتام.

اجلواب
نمرة   1915 ديسمرب  سنة   30 بتاريخ  الواردة  الوزارة  إفادة  عىل  اطلعنا 
7432، وعىل مكاتبة وزارة  املالية نمرة 244/ 3/ 1264، وعىل األوراق  املرفقة 
معها بشأن تركة أدم خري السودانية، ونفيد  أن مقتىض الفقرة األوىل من املادة 100 
إفرنكية  السابقة عىل  سنة 1911  أنه يشرتط  يف ساع دعوى الوصية يف احلوادث 
الفقرة  الدعوى، ومقتىض  تدل عىل صحة  من شبهة  التصنع  أوراق خالية  وجود 
 الثانية منها أنه يشرتط يف ساع دعوى الوصية يف  احلوادث الواقعة من سنة 1911 
الوصية مجيعها بخط  املتوىف، ويكون  أو كتابة ورقة  إفرنكية وجود  أوراق رسمية 
عليها إمضاؤه كذلك تدل عىل ما  ذكر، ومقتىض املادة 132 أن األوراق الرسمية 
بمقتىض  خمتص  املصالح  العمومية  إحدى  يف  املوظف  من  تصدر  ورقة  هي  كل 
املذكورتني صادرة يف 8  مارس  الوصيتني  وظيفته بإصدارها، وحيث  إن كا من 
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صادرتان  فها   1912 سنة  9  مارس  يف  باألوراق  قيل  كا  ومسجلة   1912 سنة 
بعد سنة 1911  فتكونان مما ينطبق عليها الفقرة الثانية من املادة   100، فا تسمع 
بخط  مجيعها  مكتوبة  أو  رسمية  أوراق  إذا  وجدت  إال  الوصيتني  هباتني  الدعوى 
العرفية  املسجلة باملحاكم املختلطة   املتوفاة وعليها إمضاؤها، وحيث إن األوراق 
ال تنطبق عليها املادة   132 وإنا تنطبق تلك املادة عىل العقود الرسمية  التي تكون 
صادرة أمام املوظف املختص بذلك  باملحكمة املختلطة، ومسجلة هبا، وعىل ذلك 
املوظف  أمام  الصادرة  العقود  الرسمية  من  املذكورتني  الوصيتني  إن  كانت ورقتا 
وكانتا  132  املذكورة  املادة  عليها  انطبقت  املختلطة  بذلك  باملحكمة  املختص 
باملادة 134، ومها  كافيتان للحكم بدون احتياج إلثبات آخر معها  حجة؛ عما 
عما  باملادة 138، وكذلك إن كانت الورقتان املذكورتان  مكتوبتني مجيعها بخط 
املتوفاة وعليها إمضاؤها  كانتا حجتني عىل املتوفاة وعىل من ينوب عنها فيا  تشهد 
به الورقتان املذكورتان بدون اإلخال با هو  مدون باملادتني 100 و101؛ عما 
يف ذلك  باملادتني 135 و136، وكافيتان يف احلكم كاملدون  باملادة 138 أيضا، وأما 
أصحاب  الشأن  يكتبها  التي  العرفية  األوراق  من  الورقتان  املذكورتان  كانت  إذا 
فيا بينهم، ثم يسجلوهنا باملحاكم املختلطة فا  تصري بذلك التسجيل من األوراق 
الرسمية، وال  تنطبق عليها املادة 131 من قانون نمرة 31 سنة   1910، فا تسمع 
دعوى الوصية بمقتضامها؛ عما  بالفقرة الثانية من املادة 100. ولإلحاطة حترر، 

 واألوراق عائدة من طيه كا وردت.
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��و�ى ����ة�ة د

املبـــــادئ
1- احل�وادث الس�ابقة عىل س�نة 1911 األفرنكية، تنطبق عليه�ا الفقرة األوىل من 
املادة 100 من قانون نمرة 31 س�نة 1910، فتس�مع فيها دع�وى العتق بعد موت 

املعتق إذا كانت الوقفية املذكورة من األوراق الرسمية اخلالية من شبهة التصنع.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة احلقانية بتاريخ 27 ديسمرب سنة 1916، نمرة 
7637 صورهتا: مرسل مع هذا مكاتبة املالية نمرة 244 / 3 / 1373 بخصوص 
عتق س. س، رجاء االطالع عىل األوراق اخلاصة هبذا املوضوع واإلفادة عن رأي 
فضيلتكم يف ذلك -صورة مكاتبة املالية- األوراق مرفوقه املتعلقة بوفاة س. س. 
وردت هلنا مع مكاتبة حمكمة مرص االبتدائية الرشعية رقم 13 اجلاري نمرة 162 
هـ.  ع.  املرحوم  بملخص حجة وقف  مثبت  املذكورة  املتوفاة  عتق  أن  تنحرص يف 
املرفق يف األوراق كإجابته أ. ش. الوكيل عن م. هـ، عىل أن هذا الوكيل سبق قرر 
يف األوراق طيه بأن ع. هـ. حرر لكل من س. س. وم. ورقة عتق، وهذا الوكيل مل 
يقدم إال ورقة عتق م. دون أن يقدم الورقة الثانية اخلاصة بعتق س. س، فهو مكلف 
املذكورة  بالوقفية  هـ.  ع.  إقرار  فهل  أيضا.  عتقها  ورقة  بتقديم  اعرتافه  بمقتىض 
بعتق س. س. املذكورة حجة له وعليه أو حجة عليه ال حجة له؟ فاقتىض حتريره 
لسعادتكم عىل أمل التنبيه باستفتاء حرضة صاحب الفضيلة مفتي الديار املرصية يف 

ذلك والتكرم باإلفادة، وطيه عدد 22 ورقة، واقبلوا فائق االحرتام.

* فتوى رقم: 5 سجل: 14 بتاريخ: 10/ 1/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.



- 242 -

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ 27 ديسمرب سنة 1916 نمرة 
7637، وعىل مكاتبة وزارة املالية نمرة 244 / 3 /1373، واألوراق املرفقة هبا 
املرحوم  وقف  تغيري  حجة  ملخص  من  تبني  أنه  ونفيد  س،  س.  عتق  بخصوص 
عرشين  ثاين  يف  الرشعية  مرص  حمكمة  من  صادرة  أهنا  األوراق  مع  املرفق  ه�.  ع. 
مجاد أول سنة 1312، وأنه أقر فيها بعتق س. س. املذكورة، وبناء عىل ذلك تكون 
هذه احلادثة من احلوادث السابقة عىل سنة 1911 األفرنكية، فتنطبق عليها الفقرة 
األوىل من املادة 100 من قانون نمرة 31 سنة 1910، فتسمع فيها دعوى العتق 
اخلالية من شبهة  الرسمية  األوراق  املذكورة من  الوقفية  لكون  املعتق؛  بعد موت 
التصنع، وهي تعد حجة فيا حترر هبا عىل من كان شاهدا عليه أو عىل من تلقى احلق 
عنه، وهي حجة أيضا عىل أي شخص كان فيا تدون هبا كا هو مقتىض املواد 132، 
133، 134 من القانون املذكور، وهي أيضا كافية للحكم بدون احتياج إىل إثبات 

آخر معها كا هو مقتىض املادة 138 من القانون املذكور.

س.  س.  بعتق  وقفيته  يف  ه�.  ع.  املرحوم  إقرار  يكون  ذلك  عىل  وبناء 
املذكورة حجة له وحجة عليه أما األول؛ فألنه إذا ماتت س. س. املذكورة يف حياة 
معتقها املذكور، ومل يكن هلا وارث من العصبة النسبية، فإنه يرثها بطريق العصبة 
السببية؛ ألن الوالء له حيث كان هو املعتق، وأما إذا مات هو قبلها، ثم ماتت هي 
بعده ومل يكن هلا وارث من العصبة النسبية، فإنه يرثها أقرب عصبة بنفسه ملعتقها 
املذكور. وأما الثاين؛ فألنه إلقراره بالعتق يعامل بإقراره، وخترج س. س. املذكورة 
بمقتىض هذا اإلقرار من ملكه والرق وتصري حرة تعامل معاملة األحرار يف سائر 
الترصفات، وعىل كل حال فاإلقرار املذكور بالوقفية املذكورة حجة يف ثبوت عتق 
س. س. املذكورة؛ لكوهنا من األوراق الرسمية اخلالية من شبهة التصنع، وكافية 
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يف احلكم بذلك بدون احتياج إىل إثبات آخر معها، وتستحق يف وقفه ما جعله هلا 
بصفتها عتيقته.

هذا ما رأيناه واألوراق عائدة من طيه كا وردت، واقبلوا فائق االحرتام.

J
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ل���م��س��لم
� وا�ب ا �ل���م��س�����ة����ح�ة ���ل� ������ة�د رب  ا

�ة د ���ا ح��ل�م ��م�ث

املبـــــادئ
1- إذا كان أحد الشاهدين عىل عقد زواج املسلم مسيحيا بطل العقد.

الســـــؤال
مسلم،  أحدهم  العقد  شهود  وكان  بمسلمة،  تزوج  مسلم  رجل  يف  سئل 
والثاين مسيحي، فهل يكون العقد صحيحا رشعا أو باطال؟ أفيدوا باجلواب، ولكم 

الثواب.

اجلواب
أو حر  ما نصه: »ورشط حضور شاهدين حرين  التنوير ورشحه  متن  يف 
وحرتني، مكلفني، سامعني قوهلا معا عىل األصح، فامهني أنه نكاح عىل املذهب، 
مسلمني لنكاح مسلمة«. اه�. ومنه يعلم أن العقد املذكور باطل رشعا؛ لكون أحد 

الشاهدين املذكورين غري مسلم كا ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 169 سجل: 23 بتاريخ: 5/ 9/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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�ة �أرب �ا ��ةر حب
�لوك�ة�ل �ل���موك��ل�� �ب �ة ا د ���ا ��م�ث

املبـــــادئ
1- ال جي�وز للوكي�ل أن يش�هد فيا هو موكل في�ه وإن مل خياصم بالفع�ل وال تقبل 

شهادته يف ذلك ولو بعد عزله من الوكالة.

الســـــؤال
سئل: شخص وكل آخر وخوله حق اخلصومة عنه للحصول عىل نصيبه يف 
تركة ما. فهل هلذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله يف القضية التي وكل فيها؟ 

وما حكم هذه الشهادة؟

مع العلم بأنه أخفى عىل املحكمة أنه وكيل من شهد له، مع العلم بأنه كان 
وكيال عمن شهد له وقت أداء الشهادة.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن علاء احلنفية اتفقوا عىل أن من يكون 
خصا يف يشء ال تقبل شهادته فيه، فالويص بعد قبوله الوصاية ال تقبل شهادته فيا 
هو ويص فيه سواء أخاصم بالفعل أم ال، ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية 
فالقايض  القايض،  يرد حتى شهد عند  الوصاية بعد وفاة املويص ومل  تقبل  وإن مل 

يقول له: أتقبل الوصاية، أم تردها؟

* فتوى رقم: 641 سجل: 50 بتاريخ: 3/ 2/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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فإن قبل أبطل شهادته؛ لصريورته خصا من وقت املوت، وإن رد الوصاية 
أمىض شهادته؛ لعدم صريورته خصا، وإن سكت ومل خيرب بيشء توقف القايض يف 

شهادته؛ ألن سبب الرد موقوف.

وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الويص، فا 
تفيد  شهادته  كانت  ولو  ال  أم  بالفعل،  أخاصم  سواء  فيه  وكل  فيا  شهادته  تقبل 

العزل.

الوكيل  إن  قاال:  إذ  الويص؛  حكم  للوكيل  جيعان  ال  وحممد  حنيفة  وأبو 
ال يصري خصا إال باملخاصمة بالفعل أمام القضاء، وقد فرقا بني الويص والوكيل 
بفرق يعلم مما ذكره صاحب املحيط يف كتاب الشهادة، والظاهر أنه عىل رأهيا إذا 
شهد وهو وكيل قبل املخاصمة أن القايض يتوقف يف شهادته فا حيكم بقبوهلا وال 
يردها. فإن عزل قبل املخاصمة قبلها، وإن خاصم عن املوكل يف املشهود به ردها 

قياسا عىل الويص الذي مل يقبل الوصاية ومل يردها حتى شهد.

هذا، وقد قالوا إن الفتوى عىل قول أيب يوسف فيا يتعلق بالقضاء وتوابعه 
رسم  »بعقود  املسمى  الرسالة  رشح  -يراجع  جتربته.  لزيادة  الشهادة؛  منها  التي 
املفتي« البن عابدين، وعىل ذلك يكون قول أيب يوسف هنا هو املفتى به، وحينئذ 
بالفعل، وال  فيه وإن مل خياصم  فيا هو موكل  أن يشهد  املذكور  للوكيل  ال يكون 
تقبل شهادته إذا شهد يف ذلك -ولو بعد عزله من الوكالة-. وهبذا علم اجلواب 

عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ث��ة ��و�ى ورا د

املبـــــادئ
1- يوقف الرصف حتى يصدر حكم رشعي من املحكمة املختصة بالوفاة والوراثة 

وتعيني أنصباء الورثة يف هذا املبلغ.

الســـــؤال
طلب السيد مدير إدارة مصلحة الطريان املدين تقسيم تركة املرحوم ر. ع.

اجلواب
املؤرخ   6  /6  /216  /31225 رقم  سيادتكم  كتاب  عىل  اطلعنا 
2/ 8/ 1953 املطلوب به معرفة احلكم الرشعي يف تقسيم مبلغ عىل ورثة املتوىف 
ر. ع.، كا اطلعنا عىل األوراق املرافقة، ونفيد أنه جيب لتقسيم هذا املبلغ التحقق 

من الوارثني وصفاهتم بالضبط.

البطريركية غري من  بإشهاد  فيهم  الذين انحرص اإلرث  الورثة  إن  وحيث 
يصدر  حتى  الرصف  وقف  فيجب  الرشعية،  املحكمة  أمام  فيهم  اإلرث  انحرص 
حكم رشعي من املحكمة املختصة بالوفاة والوراثة وتعيني أنصباء الورثة يف هذا 

املبلغ.

* فتوى رقم: 571 سجل: 70 بتاريخ: 27/ 8/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ل���م��س��لم
� ر ���ل� ا

��ب �ل��ك�ا �ة ا د ���ا ��م�ث

املبـــــادئ
1- ش�هادة أهل الذمة جائزة عىل املس�لمني يف الس�فر للرضورة برشط عدم وجود 
مس�لمني عند احلنابلة ويرى اإلمامان مالك الش�افعى عدم جواز شهادهتم مطلقا، 
ال عىل ذميني وال عىل مسلمني، ويرى اإلمام أبو حنيفة جواز شهادهتم عىل بعضهم 

فقط.
2- مذه�ب الظاهري�ة عدم ج�واز قبول ش�هادة الكافر أصا إال ع�ىل الوصية ويف 

السفر وحيلف الكافر مع شهادته.
3- ي�رى اإلمام ابن تيمية أن ما نقل عن اإلمام أمحد من تعليل جواز هذه الش�هادة 

وقبوهلا بالرضورة يدل عىل جوازها وقبوهلا يف كل رضورة حرضا وسفرا.
4- النس�خ ال ب�د فيه م�ن إثبات الناس�خ عىل وجه يتن�اىف اجلمع بينه�ا مع تراخي 

الناسخ وال يمتنع اختاف احلكم عند الرضورات.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 428 سنة 1968 الذي يتلخص يف أن سيدة 
رفعت دعوى تطليق للرضر عىل زوجها ومها مسلامن أمام قضاء األحوال الشخصية 
يف اجلمهورية العربية املتحدة، وأن وقائع القضية وحوادثها وأسباب طلب التطليق 
حدثت بني الزوجني أثناء إقامتهام باخلارج يف بلد غري إسالمي ويف مكان مل يوجد 
فيه أحد من املسلمني أثناء جريان احلوادث ووقوع األسباب، وأهل املكان مجيًعا 
واجلريان من غري املسلمني وقد شهدوا احلوادث وعلموا األسباب ومل يقبل القضاء 
شهادة أحد من هؤالء املحيطني العاملني بحقيقة أمور الزوجني وأحواهلم وما جرى 
1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /6 * فتوى رقم: 247 سجل: 103 بتاريخ: 20/ 

هريدي.
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بينهم بحجة أنه ال والية لكافر عىل مسلم، ويقول السيد الطالب: هل يضيع احلق 
الوضع وال  أمام هذا  الظروف؟ وهل تقف الرشيعة اإلسالمية جامدة  نتيجة هلذه 
جتد حال ملثل هذه املشكلة خيرج بالناس من الضيق واحلرج ويطمئنهم عىل حقوقهم 

وحيفظ عليهم مصاحلهم؟

اجلواب
واملسألة عىل هذا الوضع هلا جانبان: جانب القضية املعروضة عىل القضاء 
ومصاحلها،  الزوجة  حقوق  وصيانة  العدالة  حتقيق  يكفل  حل  فيها  يطلب  والتي 

وجانب املشكلة الناشئة من عدم قبول شهادة غري املسلمني عىل املسلمني.

العربية  اجلمهورية  يف  الشخصية  األحوال  قضاء  فإن  األول:  اجلانب  أما 
املتحدة مقيد بالنسبة ملسائل األحوال الشخصية للمسلمني با تقرره املادة 280 من 
املرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بائحة ترتيب املحاكم الرشعية واإلجراءات 
املتعلقة هبا وهي تنص عىل ما يأيت: »تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه الائحة 
قانون  فيها  ينص  التي  األحوال  عدا  ما  حنيفة  أيب  مذهب  من  األقوال  وألرجح 
لتلك  طبًقا  األحكام  تصدر  أن  فيها  فيجب  خاصة  قواعد  عىل  الرشعية  املحاكم 
القواعد«. وقد استبقى املرشع هذه املادة بنصها املذكور يف التنظيم القضائي الذي 
دوائر  إىل  فيها  تفصل  كانت  التي  املسائل  وإحالة  الرشعية  املحاكم  إلغاء  أعقب 
ال  بحكمها  مقيدا  القضاء  وبقي  الوطنية  باملحاكم  أنشئت  الشخصية  لألحوال 
يملك أن يطبق غري األحكام التي نصت عليها، وليس يف الئحة املحاكم الرشعية 
وال يف القوانني التي صدرت لتلك املحاكم وال يف مذهب أيب حنيفة ما جييز شهادة 
غري املسلمني عىل املسلمني، فا يستطيع القضاء يف ظل هذا النظام أن يقبل هذه 

الشهادة يف موضوع القضية املعروضة.
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وأما اجلانب الثاين: فإنا نطمئن السائل عىل أن الرشيعة اإلسامية وهي التي 
عاشت قروًنا متطاولة مل يتح لرشيعة من الرشائع يف العامل كله أن تعيش مثلها ويف 
هذا املدى الطويل طوفت يف اآلفاق رشًقا وغربا وشاال وجنوًبا وتقلبت يف مجيع 
البيئات واملجتمعات والقت خمتلف العادات والتقاليد وعارصت الرخاء والشدة 
وأرقى  العصور  أزهى  يف  وحكمت  والتخلف  واحلضارة  واالستعباد  والسيادة 
املجتمعات وواجهت يف ذلك كل األحداث واملشاكل واحلاجات فلم تقرص عن 
حاجة ومل تضق بمشكلة وال قعدت عن الوفاء بأي مطلب وال ختلفت بأهلها يف أي 
وقت، ولكن ختلف أهلها حني فرطوا فيها وهتاونوا يف االستمساك بعروهتا الوثقى 
هذه الرشيعة تفيض بالرمحة واليرس، وإليكم بيان آراء الفقهاء والعلاء املسلمني يف 
َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ املسلمني قال اهلل تعاىل:  حكم شهادة غري املسلمني عىل 

ٖل  َعدرۡ َذَوا  ٱثرَۡناِن  رۡوَِصيَّةِ  ٱل ِحنَي  رَۡمورُۡت  ٱل َحَدُكُم 
َ
أ َحَضَ  إَِذا  بَيرۡنُِكمرۡ  َشَهَٰدةُ 

ِصيَبُة  َصَٰبترُۡكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ برُۡتمرۡ ِف ٱلرۡ نُتمرۡ َضَ
َ
ُِكمرۡ إِنرۡ أ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
ّمِنُكمرۡ أ

َتِي بِهِۦ  تَبرُۡتمرۡ َل نَشرۡ ِ إِِن ٱررۡ ِسَماِن بِٱللَّ لَٰوةِ َفُيقرۡ ِد ٱلصَّ رَۡمورِۡتۚ َترۡبُِسوَنُهَما ِمۢن َبعرۡ ٱل
َِّمَن ٱٓأۡلثِِمنَي ١٠٦ فَإِنرۡ ُعِثَ  آ إِٗذا ل ِ إِنَّ ُتُم َشَهَٰدةَ ٱللَّ َبٰ َوَل نَكرۡ َثَمٗنا َولَورۡ َكَن َذا قُررۡ
َتَحقَّ َعلَيرِۡهُم  ِيَنٱسرۡ آ إِثرۡٗما َف َٔاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱلَّ َتَحقَّ ُهَما ٱسرۡ نَّ

َ
ٰٓ أ َعَ

إِٗذا  آ  إِنَّ َنآ  َتَديرۡ َحقُّ ِمن َشَهَٰدتِِهَما َوَما ٱعرۡ
َ
أ لََشَهَٰدُتَنآ   ِ ِسَماِن بِٱللَّ لََيِٰن َفُيقرۡ ورۡ

َ ٱلرۡ
ن تَُردَّ 

َ
ورۡ َيَافُٓواْ أ

َ
ِهَهآ أ ٰ وَجرۡ َهَٰدةِ َعَ تُواْ بِٱلشَّ

رۡ
ن يَأ

َ
َنٰٓ أ درۡ

َ
ٰلِِمنَي ١٠٧ َذٰلَِك أ َِّمَن ٱلظَّ ل

ٱلرَۡفِٰسقِنَي{  ٱلرَۡقورَۡم  ِدي  َيهرۡ ُ َل  ْۗ َوٱللَّ َمُعوا َوٱسرۡ  َ ٱللَّ َوٱتَُّقواْ   ۗ يرَۡمٰنِِهمرۡ
َ
أ َد  َبعرۡ يرَۡمُٰنۢ 

َ
أ

]املائدة: 106- 108[ قال أبو عبد اهلل أمحد بن حممد األنصاري القرطبي املالكي يف 

أن  خاًفا  أعلم  »ال  اآليات:  هذه  نزول  سبب  يف  القرآن  ألحكام  اجلامع  تفسريه 
هذه اآليات نزلت بسبب متيم الداري وعدي بن بداء، روى البخاري والدارقطني 
للتجارة،  إىل مكة  الداري وعدي خيتلفان  قال: كان متيم  ابن عباس   وغريمها عن 
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له  يقال  لبني سهم-  الروايات موىل  بني سهم -ويف بعض  فتى من  فخرج معها 
بديل بن أيب مريم بتجارة فتويف بأرض ليس هبا مسلم، فأوىص إليها بأن يبلغا ما 
ترك أهله يف بعض الروايات -وكانا نرصانيني- وأن املويص كتب وصيته ثم جعلها 
يف املتاع فدفعا تركته إىل أهله وحبسا جاما من فضة خموًصا بالذهب فاستحلفها 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما كتمتا وال اطلعتا، ثم وجد اجلام بمكة فقالوا: اشرتيناه من عدي 
ومتيم ... فجاء رجان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا اجلام للسهمي ولشهادتنا 
اعتدينا ... قال: فأخذوا اجلام وفيهم نزلت هذه اآليات،  أحق من شهادهتا وما 
ٖل ّمِنُكمرۡ  وقال يف تفسري اآليات وقد اختلف العلاء يف فهم قوله تعاىل: }َذَوا َعدرۡ
{ ]املائدة: 106[ عىل ثاثة أقوال: األول: أن الكاف وامليم  ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
أ

ورۡ 
َ
}أ وقوله:  للمسلمني،  ضمري   ]106 ]املائدة:   } }ّمِنُكمرۡ سبحانه:  قوله  يف 

أهل  تكون شهادة  هذا  فعىل   ... للكافرين  ]املائدة: 106[   } ُِكمرۡ َغيرۡ ِمنرۡ  َءاَخَراِن 
إذا كانت وصية، وهو األشبه بسياق اآلية  الكتاب عىل املسلمني جائزة يف السفر 
نزول اآليات وهو قول ثاثة  التي وردت يف أسباب  تقرر من األحاديث  ما  عىل 
من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل أيب موسى األشعري وعبد اهلل بن قيس وعبد 
اهلل بن عباس فمعنى اآلية عىل هذا القول أن اهلل تعاىل أخرب أن حكمه يف الشهادة 
عىل املويص إذا حرضه املوت أن يكون شهادة عدلني فإن كان يف سفر وهو الرضب 
أهل  فليشهد شاهدين ممن حرضه من  املؤمنني  أحد من  معه  يكن  يف األرض ومل 
الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة عىل وصيته حلفا بعد الشهادة أهنا ما كذبا وما بدال 
وأن ما شهدا به حق وما كتا فيه شهادة وحكم بشهادهتا، فإن عثر بعد ذلك عىل 
وغرم  املويص  أولياء  من  رجان  حلف  إثم  هو  مما  هذا  ونحو  خانا  أو  كذبا  أهنا 
الشاهدان ما ظهر عليها، هذا معنى اآلية عىل مذهب أيب موسى األشعري وسعيد 
بن املسيب وحييى بن يعمر وسعيد بن جبري وأيب جملز ورشيح وعبيدة السلاين وابن 
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سريين وجماهد وقتادة والسدي وابن عباس وغريهم ... وقال به من الفقهاء سفيان 
به، واختاره أمحد بن  القاسم بن سام لكثرة من قال  أبو عبيد  إليه  الثوري ومال 
حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة عىل املسلمني يف السفر عند عدم املسلمني، 
 } ُِكمرۡ { ]املائدة: 106[ من املؤمنني ومعنى }ِمنرۡ َغيرۡ وكلهم يقولون: }ّمِنُكمرۡ

]املائدة: 106[ يعني الكفار. واآلية حمكمة عىل مذهب أيب موسى ورشيح وغريمها.

]املائدة: 106[   } ُِكمرۡ َغيرۡ ِمنرۡ  َءاَخَراِن  ورۡ 
َ
}أ الثاين: أن قوله تعاىل:  القول 

منسوخ وهذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم 
من الفقهاء إال أن أبا حنيفة خالفهم فقال جتوز شهادة الكفار بعضهم عىل بعض 
َن  ن تَررَۡضورۡ وال جتوز عىل املسلمني، واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعاىل: }ِممَّ
 } ّمِنُكمرۡ ٖل  َعدرۡ َذَويرۡ  ِهُدواْ  شرۡ

َ
}َوأ وقوله:   ،]282 ]البقرة:  َهَدآءِ{  ٱلشُّ ِمَن 

َن  ن تَررَۡضورۡ ]الطاق: 2[ فهؤالء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل، وأن فيها }ِممَّ

َهَدآءِ{ ]البقرة: 282[ فهو ناسخ لذلك ومل يكن اإلسام يومئذ إال باملدينة  ِمَن ٱلشُّ
شهادة  وسقطت  األرض  طبق  قد  اليوم  واإلسام  الكتاب،  أهل  شهادة  فجازت 
الكفار، وقد أمجع املسلمون عىل أن شهادة الفساق ال جتوز والكفار فساق فا جتوز 
ا نقول بموجبه، وأن ذلك  شهادهتم، قال القرطبي: »قلت ما ذكرمتوه صحيح إال أنَّ
جائز يف شهادة أهل الذمة عىل املسلمني يف الوصية يف السفر خاصة للرضورة بحيث 
ال يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فا، ومل يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد 
ممن شهدوا التنزيل ...«، وقد قال باألول ثاثة من الصحابة وليس ذلك يف غريه، 
وخمالفة الصحابة إىل غريهم ينفر عنه أهل العلم، ويقوي هذا أن سورة املائدة من 
آخر القرآن نزوال حتى قال ابن عباس واحلسن وغريمها: إنه ال منسوخ فيها ... وما 
ادعوه من النسخ ال يصح، فإن النسخ ال بد فيه من إثبات الناسخ عىل وجه يتناىف 
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اجلمع بينها مع تراخي الناسخ وال يمتنع اختاف احلكم عند الرضورات، وألنه 
ربا كان الكافر ثقة عند املسلم ويرتضيه عند الرضورة فليس فيا قالوه ناسخ.

القول الثالث: إن اآلية ال نسخ فيها قاله الزهري واحلسن وعكرمة ويكون 
]املائدة: 106[ أي من عشريتكم وقرابتكم؛ ألهنم   } }ّمِنُكمرۡ معنى قوله تعاىل: 
 } ُِكمرۡ َغيرۡ ِمنرۡ  َءاَخَراِن  ورۡ 

َ
}أ قوله:  النسيان، ومعنى  وأبعد عن  أحفظ وأضبط 

]املائدة: 106[ أي من غري العشرية والقرابة، وقد نقل القرطبي عن أيب جعفر النحاس 

مناقشة هذا التفسري ... ثم قال: عىل أنه قد عورض هذا القول بأن يف أول اآلية: 
قوله:  فيكون  املؤمنني  فاخلطاب جلاعة  ]املائدة: 106[  َءاَمُنواْ{  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ

 } ُِكمرۡ { ]املائدة: 106[ من املؤمنني املخاطبني يف اآلية وقوله: }ِمنرۡ َغيرۡ }ّمِنُكمرۡ
]املائدة: 106[ من غري املؤمنني ومل جير للعشرية وال للقرابة ذكر مطلقا، وقد روى 

اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب الوصايا احلديث الذي ذكرناه عن القرطبي 
يف أسباب نزول هذه اآليات عن طريق حممد بن أيب القاسم عن عبد امللك بن سعيد 
بن جبري عن عبد اهلل بن عباس معربا عن ساعه بقوله: وقال يل عيل بن عبد اهلل 
حدثنا حييى بن آدم حدثنا ابن أيب زائدة عن حممد بن أيب القاسم عن عبد امللك بن 
سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس ... إلخ، وجاء يف فتح الباري يف رشح صحيح 
ما  احلديث  هذا  رشح  يف  الشافعي  العسقاين  حجر  ابن  احلافظ  لإلمام  البخاري 
يأيت، واستدل هبذا احلديث عىل جواز شهادة الكفار بناء عىل أن املراد بالغري يف قول 
 } { ]املائدة: 106[ الكفار، واملعنى }ّمِنُكمرۡ ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
اهلل تعاىل: }أ

{ ]املائدة: 106[ من  ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ
َ
]املائدة: 106[ أي من أهل دينكم، }أ

املسلم  الكتاب وبالوصية وبعقد  بأهل  القبول  ... وخص مجاعة  دينكم  أهل  غري 
وابن  ورشيح  املسيب  بن  وسعيد  األشعري  موسى  وأيب  عباس  ابن  منهم  حينئذ 
سريين واألوزاعي والثوري وأبو عبيد وأمحد وهؤالء أخذوا بظاهر اآلية وقوى 
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العشرية،  بالغري:  املراد  وقيل  اآلية  لظاهر  مطابق  سياقه  فإن  الباب  حديث  ذلك 
 } ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
{ ]املائدة: 106[ أي: من عشريتكم }أ واملعنى }ّمِنُكمرۡ

]املائدة: 106[ أي: من غري عشريتكم وهو قول احلسن، وذهب مجاعة من األئمة إىل 

َهَدآءِ{  َن ِمَن ٱلشُّ ن تَررَۡضورۡ أن هذه اآلية منسوخة وأن ناسخها قوله تعاىل: }ِممَّ
]البقرة: 282[ واحتجوا باإلمجاع عىل رد شهادة الفاسق، والكافر رش من الفاسق، 

الدليلني أوىل من  يثبت باالحتال وأن اجلمع بني  النسخ ال  بأن  وأجاب األولون 
إلغاء أحدمها وبأن سورة املائدة حمكمة، وعن ابن عباس أن اآلية نزلت فيمن مات 
مسافًرا وليس عنده أحد من املسلمني فإن اهتا استحلفا، أخرجه الطربي بإسناد 
أيب  اآلية منسوخة، وصح عن  إن هذه  قال  وأنكر أمحد عىل من   ... ثقات  رجاله 
موسى األشعري أنه عمل بذلك بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد روى أبو داود بإسناد رجاله 
ثقات عن الشعبي قال: حرضت رجا من املسلمني الوفاة بدقوقا -ويقال دقوقاء 
فأشهد  املسلمني  من  أحدا  جيد  ومل  وبغداد-  أربيل  بني  بالعراق  مدينة  وهي  باملد 
رجلني من أهل الكتاب فقدما الكوفة برتكته ووصيته فأخرب األشعري فقال: هذا 
مل يكن بعد الذي كان يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأحلفها بعد العرص ما خانا وال كذبا 
وال كتا وال بدال وأمىض شهادهتا. ورجح الفخر الرازي وسبقه الطربي لذلك أن 
خطاب   ]106 ]املائدة:   } بَيرۡنُِكمرۡ َشَهَٰدةُ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  قوله 

{ ]املائدة: 106[ صح أنه أراد غري  ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ
َ
للمؤمنني، فلا قال: }أ

املخاطبني وتعني أهنا من غري املؤمنني، وأيًضا فجواز استشهاد املسلم ليس مرشوًطا 
بالسفر وأن أبا موسى حكم بذلك ومل ينكره أحد من الصحابة فكان حجة ... إىل 
أن قال: وقد قبلت شهادة الكافر يف بعض املواضع كا يف الطب، وجاء يف كتاب 
هذه  تفسري  يف  احلنفي  اجلصاص  بكر  أيب  اإلسام  حجة  لإلمام  القرآن  أحكام 
اآليات: قد اختلفوا يف معنى الشهادة ها هنا، قال قائلون: هي الشهادة عىل الوصية 
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وروى   ... السفر  يف  املسلم  وصية  عىل  الذمة  أهل  شهادة  هبا  وأجازوا  السفر  يف 
من  أحًدا  جيد  ومل  بدقوقا  تويف  مسلًا  رجا  أن  األشعري  موسى  أيب  عن  الشعبي 
املسلمني يشهده عىل وصيته فأشهد رجلني من أهل الكتاب فأحلفها أبو موسى 
بعد العرص باهلل ما خانا وال كذبا وال بدال وال كتا وال غريا وإهنا لوصية الرجل 
وتركته، وأمىض أبو موسى شهادهتا وقال هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف عهد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذهب أبو موسى إىل أهنا الشهادة عىل الوصية التي تثبت هبا عند 
قول  وهو  رشيح  عن  مثله  وروي   ... منسوخ  غري  ثابت  حكم  هذا  وأن  احلكام 
الثوري وابن أيب ليىل واألوزاعي وروي عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وسعيد 
هنا  الشهادة  إن  آخرون:  وقال  والشعبي.  ورشيح  وعبيدة  سريين  وابن  جبري  بن 
أيان الوصية باهلل إذا ارتاب الورثة هبا وهو قول جماهد وهو قول مرغوب عنه، فإن 
َبُع  ررۡ

َ
أ َحِدهِمرۡ 

َ
أ }فََشَهَٰدةُ  تعاىل:  قوله  نحو  يف  شهادة  تسمى  قد  اليمني  كانت 

ِ{ ]النور: 6[ ألن الشهادة إذا أطلقت فهي الشهادة املتعارفة التي تقام  َشَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ
ِهُدواْ  تَشرۡ ِ{ ]الطاق: 2[، }َوٱسرۡ َهَٰدةَ لِلَّ قِيُمواْ ٱلشَّ

َ
عند احلكام لقوله تعاىل: }َوأ

َهَدآُء إَِذا َما ُدُعواْ{  َب ٱلشُّ
رۡ
{ ]البقرة: 282[، }َوَل يَأ َشِهيَديرِۡن ِمن رَِّجالُِكمرۡ

هنا  ها  وكذلك   ،]2 ]الطاق:   } ّمِنُكمرۡ ٖل  َعدرۡ َذَويرۡ  ِهُدواْ  شرۡ
َ
}َوأ  ،]282 ]البقرة: 

 } ُِكمرۡ ِمنرۡ َغيرۡ َءاَخَراِن  ورۡ 
َ
}أ ]املائدة: 106[، وقوله تعاىل:   } بَيرۡنُِكمرۡ }َشَهَٰدةُ 

َها  يُّ
َ
أ }َيٰٓ اآلية  النداء يف صدر  إليهم  املوجه  للمؤمنني  فيه  اخلطاب  ]املائدة: 106[ 

ِيَن َءاَمُنواْ{ ]املائدة: 106[ أي إن مل يوجد شاهدان من املؤمنني فآخران من غري  ٱلَّ
املؤمنني، والتأويل بأن املراد من غري قبيلتكم ال معنى له إذ مل جير للقبيلة ذكر حتى 
ترجع إليه الكناية، فالكناية إنا ترجع إىل ظاهر مذكور يف الكام أو معلوم بداللة 
وقد  السفر،  املسلم يف  الذمة عىل وصية  أهل  اآلية جواز شهادة  فاقتضت  احلال، 
أبو موسى األشعري ومن ذكرنا من  بقاء هذا احلكم ونسخه، فذهب  اختلف يف 
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الفقهاء إىل أنه باق وثابت مل ينسخ، وروي عن إبراهيم النخعي أن اآلية منسوخة 
{ ]الطاق: 2[، وروى ضمرة بن جندب  ٖل ّمِنُكمرۡ ِهُدواْ َذَويرۡ َعدرۡ شرۡ

َ
نسختها }َوأ

فأحلوا  نزوال  القرآن  آخر  من  »املائدة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قاال:  قيس  بن  وعطية 
حالهلا وحرموا حرامها«، واآلية تدل عىل جواز شهادة أهل الذمة عىل وصية املسلم 
يف السفر سواء أكان يف الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بيشء أو هبة أو صدقة 
إذ يشمل اسم الوصية ذلك كله إذا عقد يف املرض، ثم قد روي أن آية الدين من 
آخر ما نزل من القرآن فهي ناسخة حلكم هذه اآلية وهو جواز شهادة أهل الذمة 
ِهُدواْ  تَشرۡ عىل وصية املسلم يف السفر؛ ألن اخلطاب فيها للمؤمنني وقد قيل فيها }َوٱسرۡ
َن  ن تَررَۡضورۡ تَاِن ِممَّ

َ
َرأ ِ فَرَُجٞل َوٱمرۡ َّمرۡ يَُكونَا رَُجلَنيرۡ ۖ فَإِن ل َشِهيَديرِۡن ِمن رَِّجالُِكمرۡ

{ ]البقرة: 282[ والكفار غري مرضيني يف الشهادة عىل املسلمني وهي  َهَدآءِ ِمَن ٱلشُّ
عامة يف السفر وغري السفر ويف الوصية وغريها فتكون ناسخة حلكم آية املائدة التي 
اهلل  عبد  أيب  املجتهد  لإلمام  احلكمية  الطرق  كتاب  يف  وجاء  بترصف.  انتهى  هنا. 
حممد بن أيب بكر احلنبيل املعروف بابن القيم: وأما املسألة الثانية وهي قبول شهادة 
الكفار عىل املسلمني يف السفر فقد دل عليها رصيح القرآن، وعمل هبا الصحابة، 
وذهب إليها فقهاء احلديث، قال صالح بن أمحد قال أيب: ال جتوز شهادة أهل الذمة 
نُتمرۡ 

َ
ُِكمرۡ إِنرۡ أ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
إال يف موضع يف السفر الذي قال اهلل تعاىل فيه: }أ

ۡرِض{ ]املائدة: 106[ فأجازها أبو موسى األشعري، وقد روي عن 
َ برُۡتمرۡ ِف ٱلرۡ َضَ

ابن عباس »أو آخران من غريكم من أهل الكتاب« وهذا موضع رضورة؛ ألنه يف 
سفر وال نجد من يشهد من املسلمني وإنا جاءت يف هذا املعنى، وقال إساعيل بن 
فإن كان ذلك عىل وصية  املعنى، قلت:  الشالنجي: سألت أمحد فذكر هذا  سعيد 
املسلمني، هل جتوز شهادهتم؟ قال: نعم إذا كان عىل الرضورة، قلت: أليس يقال 
إال  ذلك  يقول  وهل  قال:  ذلك،  وأنكر  يقول؟  من  قال:  منسوخة؟  اآلية  هذه 
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إبراهيم؟ وقال يف رواية ابن عبد اهلل: جتوز شهادة النرصاين واليهودي يف املرياث 
جتوز  ال  احلارث:  أيب  رواية  يف  وقال  وأحلفه،  السفر  يف  موسى  أبو  أجاز  ما  عىل 
شهادة اليهودي والنرصاين يف يشء إال يف الوصية يف السفر إذا مل يوجد غريهم قال 
{ ]املائدة: 106[ فا جتوز شهادهتم إال يف هذا  ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
اهلل تعاىل: }أ

املوضوع، وهذا مذهب قايض العلم والعدل رشيح وقول سعيد بن املسيب وحكاه 
عن ابن عباس وأيب موسى األشعري ثم ساق ابن القيم حديث قبول أيب موسى 
األشعري شهادة النرصانيني من أهل دقوقاء عىل وصية املسلم يف السفر وحكم به، 
وحديث ابن عباس عن متيم الداري يف سبب نزول اآلية موضع البحث، والقول 
املائدة آخر سورة  Ö: »سورة  السلف وقالت عائشة  هبذه اآلية هو قول مجهور 
نزلت فا وجدتم فيها حراًما فحرموه«، وصح عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية: 
هذا ملن مات وعنده املسلمون فأمر اهلل أن يشهد يف وصيته عدالن من املسلمني، ثم 
ۡرِض{ ]املائدة: 106[ 

َ برُۡتمرۡ ِف ٱلرۡ نُتمرۡ َضَ
َ
ُِكمرۡ إِنرۡ أ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
قال تعاىل: }أ

فهذا ملن مات وليس عنده أحد من املسلمني فأمر اهلل عز وجل أن يشهد عىل وصيته 
رجان من غري املسلمني وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك وقال سفيان الثوري 
املائدة  سورة  من  ينسخ  »ومل  رشحبيل:  بن  عمرو  عن  السبيعي  إسحاق  أيب  عن 
{ ]املائدة: 106[ من أهل  ُِكمرۡ ورۡ َءاَخَراِن ِمنرۡ َغيرۡ

َ
يشء«، وعن سعيد بن املسيب }أ

النخعي  إبراهيم  عن  ذلك  مثل  وصح  دينكم،  أهل  غري  من  رواية  ويف  الكتاب، 
والشعبي وسعيد بن جبري وجماهد وحييى وابن سريين. فهؤالء أئمة املسلمني أبو 
موسى األشعري وابن عباس، وروي نحو ذلك عن عيل É ذكر ذلك أبو حممد 
بن حزم وذكره أبو يعىل عن ابن مسعود وال خمالف هلم من الصحابة، ومن التابعني 
عمرو بن رشحبيل ورشيح وعبيدة والنخعي والشعبي والسعيدان وأبو جملز وابن 
محزة  بن  وحييى  الثوري  كسفيان  التابعني  تابعي  ومن  يعمر،  بن  وحييى  سريين 
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واألوزاعي، وبعد هؤالء كأيب عبيد وأمحد بن حنبل ومجهور فقهاء أهل احلديث 
وهو قول مجيع أهل الظاهر وخالفهم آخرون ثم اختلفوا يف ختريج اآلية عىل ثاث 
قبيلتكم  غري  من   ]106 ]املائدة:   } ُِكمرۡ َغيرۡ }ِمنرۡ  بقوله:  املراد  أن  أحدها:  طرق: 
روي ذلك عن احلسن والزهري، والثاين: أن اآلية منسوخة وهذا مروي عن زيد 
بن أسلم وغريه، والثالث: أن املراد بالشهادة منها أيان الويص باهلل تعاىل للورثة ال 
هلا  واملؤولني  باآلية  اآلخذين  بني  املناقشة  القيم  ابن  وساق  املعروفة،  الشهادة 
احتجاجا وردا، ثم قال: فظهر أن القول بموجب هذه اآلية هو احلق الذي ال معدل 
اإلمام  -يعني  اهلل  رمحه  شيخنا  قال  التوفيق.  وباهلل  ومصلحة.  وقياًسا  نصا  عنه 
هذا  يف  شهادهتم  قبول  يف  أمحد  اإلمام  وقول  تيمية-:  ابن  اإلسام  شيخ  املجتهد 
املوضع: هو رضورة، يقتيض هذا التعليل قبوهلا يف كل رضورة حرضا وسفًرا، وعىل 
عىل  شهاداهتم  يف  حيلفون  كا  بعض  عىل  بعضهم  شهادة  يف  حيلفون  قيل  لو  هذا 
املسلمني يف وصية السفر لكان منسوخا، ولو قيل تقبل شهادهتم مع أياهنم يف كل 
يشء عدم فيه املسلمون لكان له وجه ويكون بدال مطلًقا، قال الشيخ: ويؤيد هذا 
ما ذكره القايض وغريه حمتجا به وهو يف الناسخ واملنسوخ أليب عبيد: أن رجا من 
املسلمني خرج فمر بقرية فمرض ومعه رجان من املسلمني فدفع إليها ماله، ثم 
قال: ادعوا يل من أشهده عىل ما قبضتاه، فلم جيدا أحًدا من املسلمني يف تلك القرية 
القصة  وذكر  إليها،  دفع  ما  عىل  فأشهدهم  والنصارى  اليهود  من  أناسا  فدعوا 
فانطلقوا إىل ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن حيلفوا باهلل لقد ترك من املال كذا 
وكذا، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين املسلمني، ثم أمر أهل املتوىف أن حيلفوا أن 
شهادة اليهود النصارى حق فحلفوا فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من املسلمني ما 
É ... فهذه شهادة للميت  شهد به اليهودي والنرصاين وذلك يف خافة عثان 
عون، وقد ذكر  املدَّ الورثة؛ ألهنم  ابن مسعود مع يمني  عىل وصية، وقد قىض هبا 
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القايض هذا يف مسألة دعوى األسري إساما فقال: وقد قال اإلمام أمحد يف السبي: 
الكفار قبلت شهادهتم، نص عليه يف رواية حنبل  بينة من  إذا ادعوا نسبا وأقاموا 
البينة العادلة ومل جير ذلك يف رواية  وصالح وإسحاق بن إبراهيم؛ ألنه قد تتعذر 
عبد اهلل وأيب طالب، قال شيخنا -رمحه اهلل تعاىل-: فعىل هذا كل موضع رضورة 
أن  فيمكن  له  يتعرضوا  مل  هاهنا  التحليف  لكنَّ  روايتان  وفيه  فيه،  املنصوص  غري 
يقال؛ ألنه إنا حيلف حيث تكون شهادهتم بدال كا يف مسألة الوصية بخاف ما إذا 
أهل  إمام  الظاهري  حزم  بن  حممد  أبو  اإلمام  ويقول  أعلم.  واهلل  أصوال.  كانوا 
الظاهر باألندلس يف كتابه املحىل: ال جيوز أن يقبل كافر أصا ال عىل كافر وال عىل 
مسلم حاشا الوصية يف السفر فقط فإنه يقبل يف ذلك مسلان أو كافران من أي دين 
كانا أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر، وحيلف الكفار هاهنا مع شهادهتم بعد الصاة 
ال نشرتي به ثمنا ولو كان ذا قربى وال نكتم شهادة اهلل إنا إذن ملن اآلثمني برهان 
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكمرۡ فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ{  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ذلك قول اهلل تعاىل: }َيٰٓ

ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  وقال  يقبل،  ال  أن  فوجب  فاسق  والكافر   ]6 ]احلجرات: 

َذَوا  ٱثرَۡناِن  رۡوَِصيَّةِ  ٱل ِحنَي  رَۡمورُۡت  ٱل َحَدُكُم 
َ
أ َحَضَ  إَِذا  بَيرۡنُِكمرۡ  َشَهَٰدةُ  َءاَمُنواْ 

]املائدة:  ۡرِض{ 
َ ٱلرۡ ِف  برُۡتمرۡ  َضَ نُتمرۡ 

َ
أ إِنرۡ  ُِكمرۡ  َغيرۡ ِمنرۡ  َءاَخَراِن  ورۡ 

َ
أ ّمِنُكمرۡ  ٖل  َعدرۡ

106[ فوجب أخذ حكم اهلل كله، وأن يستثنى األخص من األعم ليتوصل بذلك 

إىل طاعة اجلميع. هذا جانب يسري من النصوص التي تزخر هبا كتب الفقه والتفسري 
وتدل  املسلمني  عىل  املسلمني  غري  شهادة  يف  والفقهاء  العلاء  آراء  تبني  واحلديث 
داللة رصحية وقاطعة عىل أن كثريا من الصحابة والتابعني وتابعيهم وفقهاء األمصار 
واألئمة املجتهدين يرون جواز هذه الشهادة ويقبلوهنا يف القضاء وحيكمون هبا وإن 
كانوا خيتلفون بعد ذلك يف النطاق واملسائل التي تقبل فيها هذه الشهادة، وقد رأينا 
فيا ذكره اإلمام القرطبي أنه ال مانع من اختاف احلكم عند الرضورة، وأنه جيوز 
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أن يكون الكافر ثقة عند املسلم ويرتضيه عند الرضورة، وهذا يشري إىل أن جواز 
شهادة غري املسلم عىل املسلم إنا هو للرضورة ويف حالة قيامها، وفيا نقل عن ابن 
عباس ما يشري إىل ذلك أيضا، وفيا نقل عن اإلمام أمحد الترصيح بأن جواز شهادة 
اإلمام  شيخه  عن  القيم  ابن  نقل  وقد  رضورة،  هو  املسلمني  عىل  املسلمني  غري 
املجتهد ابن تيمية أنه قال: إن ما نقل عن اإلمام أمحد من تعليل جواز هذه الشهادة 
وقبوهلا بالرضورة يدل عىل جوازها وقبوهلا يف كل رضورة حرضا وسفرا وأنه لو 
قيل تقبل شهادهتم مع أياهنم يف كل يشء عدم فيه املسلمون لكان له وجه وتكون 
بدال مطلقا، ومن ثم جرى فيها احللف، وقد رأينا مما ذكرنا أن القائلني بعدم جواز 
قبول شهادة غري املسلمني عىل املسلمني يف أي جمال أو نطاق مل يبنوا مجيعهم آراءهم 
عىل أساس أن الشهادة من باب الوالية وأنه ال والية لكافر عىل مسلم وإنا بنى 
توافرها  اعتربوا  التي  واملعاين  بالرشوط  تتصل  أخرى  معان  عىل  الرأي  أكثرهم 
أساسا لقبول الشهادة، وال نريد با ذكرنا أن نستبيح حكا أو نقرر رأيا يف املوضوع، 
وإنا نريد أن نبني أن يف آراء الفقهاء املسلمني ما فيه العاج احلاسم هلذه املشكلة 
التي برزت يف حياة الناس واستعىص عىل القضاء حلها يف ظل النظام القائم، وقد 
تتواىل احلوادث وتبدو املشكلة يف صورة أو صورة أخرى أشد تعقيدا وأكثر إحلاحا 
يف طلب احلل وسيبقى القضاء عاجزا عن احلل وغري قادر عىل مواجهة طلبه ما دام 
قبوله  يمكن  ال  الذي  األمر  مصالح  وهتدر  حقوق  تضيع  وقد  قائا،  الوضع  هذا 
والسكوت عليه، ولقد كشف التطور االجتاعي الذي أحدثته الثورة عن رضورة 
حياة  تسود  التي  واألحكام  والنظم  األوضاع  يف  وشامل  جذري  تغيري  إحداث 
النظم  والتعديل  والتبديل  بالتغيري  تناولت  املجتمع وقامت هنضة ترشيعية شاملة 
والقوانني واألحكام القائمة يف مجيع النواحي واجلوانب والفروع، وكان من نتيجة 
والفقه  اإلسامية  الرشيعة  من  مستمد  شامل  ترشيع  لوضع  جلنة  ألفت  أن  ذلك 
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اللجنة  وقامت  املختلفة،  بفروعها  الشخصية  األحوال  مسائل  لتنظيم  اإلسامي 
فعا بوضع ترشيع شامل اختارت أحكامه من أقوال الفقهاء املسلمني غري متقيدة 
برأي فقيه وال بأرجح األقوال يف مذهب فقيه، بل استهدفت عاج املشاكل التي 
التطبيق والعمل يف ظل  الشامل وكشف عنها  العميق  التطور االجتاعي  الزمت 
النظام القائم، وقدمت اللجنة املرشوع إىل وزارة العدل وال يزال لدى الوزارة إىل 
هذه  وتعالج  فيه  النظر  لتعيد  اللجنة  إىل  املرشوع  يعاد  أن  أمكن  لو  وحبذا  اآلن، 
املشكلة موضوع البحث وما عسى أن يظهره البحث أو تتمخض عنه احلوادث من 
مشاكل أخرى متس حياة الناس ومصاحلهم. وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه 

أنيب.
J
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��ة��ة
��ب را

و�عب
و�ة

�ل����ب �ل���صور ا ��ة��ة ا �ى �ح�حب �ة و�م�د د ���ا �ل��م�ث ���ح��ة ا

املبـــــادئ
1- ق�ول املدع�ي أمام الق�ايض ال بينة يل عىل الدعوى أو ليس عندي ش�هود عليها 
سوى أشخاص عينهم ثم أحرض شهودا أو أحرض غري من عينهم ال يسمع القايض 
وال يقب�ل ش�هادة واحد منهم إذا س�معها عما بامل�ادة 191 من القانون 78 س�نة 
1931 وهذا هو رأي أيب حنيفة، ويرى حممد قبول الشهادة يف الصورتني يف األصح 

وهو األرجح يف املذهب.
2- مذهب املالكية أنه إن عجز املدعي نفسه عن البينة ثم أتى ببينة كانت عنه غائبة 
غيبة بعيدة، وثبت عذره يف عدم اإلتيان هبا تقبل بينته، وإذا س�مع القايض ش�هوده 
ث�م أراد إحضار بينة أخرى عىل الدعوى ال يمنع من ذلك وتقبل منه إال يف حالة ما 
إذا اس�توثق القايض واس�تقىص ما عند املدعي بكل الطرق اللهم إال إذا أثبت عذرا 

لدى القايض.
3- إذا ق�دم املدعي ش�هودا مل تثب�ت الدعوى بش�هادهتم، فطلب املدع�ي التأجيل 
لس�اع شهادة امرأة واحدة جيوز للقايض القضاء برفض الدعوى ما دامت شهادهتا 

وحدها ال تكفي يف إثبات الدعوى.
4- الشهادة بحق من حقوق العباد جيب أن تكون مسبوقة بدعوى صحيحة رشعا.
5- يش�رتط يف صح�ة الش�هادة أن تكون موافق�ة للدعوى نوعا وك�ا وكيفا وفعا 
وانفع�اال ووصف�ا ومل�كا ونس�بة، ف�إن اخت�ل رشط من ذل�ك ال تقب�ل وال حيكم 

بمقتضاها.
6- الشهادة بأقل مما ادعاه املدعي اليقتيض رفض الدعوى ولكن يستوجب احلكم 

با شهد به الشهود فقط، وترفض الدعوى بالنسبة للباقي.

1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /5 * فتوى رقم: 378 سجل: 103 بتاريخ: 22/ 
هريدي.
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7- املوافق�ة اللفظية بني الدعوى والش�هادة ليس�ت رضورية بل تكف�ي املوافقة يف 
املعنى.

8- ال يلزم يف صحة الشهادة أن يبني الشاهد مصدر علمه با شهد به.
9- للقايض سؤال الشاهد عن األزمنة واألمكنة واأللوان واألوصاف والتفاصيل 
التي تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها، كا أن له أن يسأله عن مصدر علمه با شهد 

للتوثيق، ومعرفة أنه شهد عن علم ال عن جمرد ساع من الغري أو ظن با يشهد.
10- إذا أغفل الش�اهد بيان مصدر علمه با ش�هد ومل يس�أله القايض عن ذلك فإن 
هذا وحده ال تأثري له يف صحة ش�هادته، فإذا رد القايض شهادته هلذا السبب وحده 

كان ذلك خمالفا للقانون.
11- ال جي�وز األخذ بالصور الفوتوغرافية لألوراق واملس�تندات الكتابية يف حالة 

عدم وجود أصلها.

الســـــؤال
أمام  مردًدا  نزاًعا  هناك  أن   1969 سنة   295 برقم  املقيد  الطلب  تضمن 
استطالع  يريد  وأنه  عقار،  ملكية  حول  الشقيقة  العربية  الدول  بإحدى  القضاء 
اآلتية:  املسائل  يف  العدلية  املجلة  أحكام  تقتضيه  وما  واملالكية  احلنفية  لدى  الرأي 
الرشعية، وحرض  الشهادة  فيهم رشوط  توفرت  بشهود  املدعي  استشهد  إذا  أوال: 
الباقني  التأجيل حلضور  بعض هؤالء وأدوا الشهادة أمام القايض، وطلب املدعي 
وسامع شهادهتم. فهل جيوز للقايض أن حيكم يف الدعوى دون انتظار لسامع شهادة 
الشهود الذين مل حيرضوا رغم إرصار املدعي عىل سامع شهادهتم؟ ويف واقعة النزاع 
استشهد املدعي بثالثة رجال وسيدة، وسمعت املحكمة شهادة الرجال الثالثة، ومل 
فهل  حلضورها.  التأجيل  وطلب  شهادهتا،  بسامع  املدعي  ومتسك  السيدة،  حترض 
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جيوز للقايض أن يقيض برفض الدعوى دون انتظار لسامع شهادة السيدة بمقولة إن 
شهادهتا ال جدوى منها؟ 

الشاهد مصدر  يبني  أن  للدعوى  موافقة  الشهادة  ينبغي العتبار  ثانيا: هل 
علمه بام شهد به ولو مل يطلب إليه القايض ذلك، فإذا قال الشاهد إن الدار املتنازع 
علمه  مصدر  بيان  بشهادته  لألخذ  يلزم  فهل  مورثه.  ملك  أو  املدعي  ملك  عليها 

بذلك ولو مل يستوضحه القايض ويطلب إليه البيان؟ 

الشمسية  الصورة  حجية  بشأن  اإلسالمية  الرشيعة  يف  احلكم  هو  ما  ثالًثا: 
الفوتوغرافية كدليل كتايب، ومدى إمكان االعتداد هبا يف اإلثبات يف حالة عدم وجود 
االستدالل  برفض  القايض  الصورة؟ وهل يصح قضاء  منه  الذي أخذت  األصل 
بالصورة الشمسية يف هذه احلالة بإطالق بمقولة إهنا عاطلة عن احلجية ما مل يقدم 

أصلها؟

اجلواب
طلب  -عند  للقايض  قال  إذا  املدعي  أن  الفقهاء  ذكر  األوىل:  النقطة  عن 
البينة منه عىل دعواه-: ال بينة يل عىل الدعوى أو ليس عندي شهود عىل ما أدعي به 
سوى فان وفان .. وعدَّ شهودا وعينهم، ثم أحرض شهوًدا يف الصورة األوىل أو 
أحرض غري الذين عينهم يف الصورة الثانية، ال يقبل القايض شهادة الذين أحرضهم 
بأن  ذلك  وعللوا  سمعت،  إذا  بشهادهتم  الدعوى  تثبت  وال  شهادهتم  يسمع  وال 
املدعي حني ذكر أن ال بينة له أو ليس عنده شهود يعترب مكذًبا هلؤالء الشهود الذين 
أحرضهم، واملقرر أن رشوط صحة الشهادة عدُم تكذيب املدعي لشهوده، ومن 
بن احلسن:  اإلمام حممد  أيب حنيفة. وقال  اإلمام  تقبل شهادهتم، وهذا عند  مل  ثم 
فا  ثانيا،  تذكر  ثم  أوال،  قد نيس  املدعي  أن  الشهود الحتال  تقبل شهادة هؤالء 
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حيمل ما صدر منه عىل التكذيب، ومثل ذلك ما إذا قال الشاهد: ال شهادة يل عىل 
وتقبل  حنيفة،  أيب  عند  تقبل شهادته  ذلك، ال  بعد  عليها  ثم شهد  الدعوى،  هذه 
عند حممد، واألصح قول حممد وهو قبول الشهادة، غري أن املرشع املرصي قد رأى 
األخذ بالقول املخالف لألصح، ونص يف املادة رقم 191 من املرسوم بقانون رقم 
78 لسنة 1931 بائحة ترتيب املحاكم الرشعية عىل منع القضاة من ساع الشهادة 
يف الصورة املذكورة، وعدل بذلك عا هو مقرر أساسا يف املادة رقم 280 من هذا 
التحايل  لباب  سدا  حنيفة  أيب  مذهب  من  األقوال  بأرجح  ُيقىض  أنه  من  القانون 
وإحضار الشهود املأجورين ومنعا للفساد بقدر اإلمكان، وطبقا للقول الراجح يف 
مذهب احلنفية ُيقبل من املدعي يف حادثة الدعوى أي شهود حيرضهم ممن عينهم 

ومن غريهم. 

البن  احلكام  تبرصة  من  األول  اجلزء  يف  جاء  فقد  املالكية  مذهب  يف  أما 
يأيت:  ما  هجرية   1302 سنة  بمرص  البهية  املطبعة  طبع   41 ص�  املالكي  فرحون 
»مسألة: قال ابن حبيب: قال مطرف يف القايض يتواضع اخلصان عنده احلجج، 
ديوان  يف  ذلك  ويوقع  حجتها،  فيضعان  أقيلكا،  لست  فإين  اجتهدا  هلا:  فيقول 
أن  له  أرى  فإين  أخرى  حجة  إىل  حجته  من  يتحول  أن  أحدمها  يريد  ثم  القايض، 
يقيل الناس من حججهم وال يظفرها عليهم حججا ال ينتقلون عنها إىل غريها؛ 
ألن الرجل قد يضع حجته فيسقط منها كثريا نسيانا هلا أو عجا أو حرصا إال أن 
يستوعب أمر اخلصمني بالكشف عن أمرمها ويعجزا أنفسها ويقوال له ليس عندنا 
من البينة واحلجج إال الذي وضعناه عندك، ثم إن القايض وقف ليستشري يف ذلك، 
فحينئذ إن بدا ألحدمها أن ينتقل عن حجته تلك إىل غريها تكون أنفع له مل يكن له 
ذلك إال أن يرى القايض لذلك وجها ويثبت عنده عذره، فإن أتى ببينة وكان قد 
عجز نفسه عنها فإن رأى السلطان أن بينته تلك كانت غائبة عنه غيبة بعيدة أو مل 
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يكن يعرف هبا قبل ذلك منه ونظر له ما يفصل احلكم بينها«... إىل أن قال: »قال 
فضل بن مسلمة: قال ابن عبدوس: حكى ابن القاسم وغريه من أصحاب مالك 
É إذا أتى ببينة مل يكن علم هبا أنه يقوم هبا ...«. وهذا النص رصيح يف أن املدعي 
بدا للمدعي أن حيرض  الشهادة ودوهنا ثم  القايض  بينة عىل دعواه وسمع  إذا قدم 
بينة أخرى عىل الدعوى فإن املذهب أن تقبل منه البينة ولو كان قد عجز نفسه أو 
قال: ليس عندي سوى ما قدمت من بينة؛ ألن الرجل قد يرتك شهودا له يعرفون 
حقه ويشهدون به إما نسيانا أو تعجا أو حرصا بتأثري اخلوف واهليبة أو عدم معرفة 
منه هبؤالء الشهود، ثم ينكشف له األمر، وال يستثنى من ذلك إال حالة واحدة ال 
القايض قد استوثق من أمر املدعي  إذا كان  البينة األخرى وهي ما  يقبل فيها منه 
واستقىص ما عنده بكل الطرق وعجز املدعي نفسه وقال: ليس عندي من احلجج 
سوى ما قدمت، وحتى يف هذه احلالة إذا بدا للقايض أن للمدعي عذرا ووجها فيا 
قرره وصدر منه وثبت عنده عذره فإن له أن يقبل بينته يف هذه احلالة، وذلك كله ما 
مل يكن قد فصل يف الدعوى، ولكن هل أبدى املدعي يف حادثة الدعوى استعداده 
لتقديم بينة عىل دعواه غري التي قدمها وطلب إىل القايض ساع بينته؟ إذا كان قد 
فعل فقد طلب حقا مرشوعا ومقررا ال جيوز حرمانه منه، وإن كان قد اقترص عىل 
من استشهد هبم ومتسك فقط بساع شهادة السيدة التي مل حترض وكان القايض قد 
رأى يف تقديره أن شهادة الرجال الثاثة غري كافية لإلثبات بقطع النظر عن سامة 
التقدير أو قابليته للمناقشة فإنه يف هذه احلالة جيوز للقايض عىل أساس تقديره أن 
يقيض برفض الدعوى دون انتظار لساع شهادة السيدة؛ ألن شهادهتا وحدها ال 
تكفي إلثبات الدعوى، إذ إن موضوعها ليس مما يقىض فيه بشهادة امرأة واحدة، 

فا جدوى من ساع شهادهتا إذن. 
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عن النقطة الثانية: نص الفقهاء عىل أن الشهادة إذا كانت بحق من حقوق 
العباد وجب أن تسبقها دعوى صحيحة رشعا، ووجب لصحتها أن تكون موافقة 
للدعوى نوعا وكا وكيفا وفعا وانفعاال ووصفا وملكا ونسبة، فلو ادعى عرشة 
جنيهات وشهد الشهود بعرشين جنيها أو ادعى رسقة ثوب وشهدوا بغصبه منه 
أو ادعى قتل وليه وشهدوا بالرضب أو ادعى عقارا حمددا بحدود معينة وشهدوا 
بعقار حمدد بحدود أخرى أو ادعى زواج ابنته فاطمة وشهدوا بزواج أخته زينب 
مل تكن الشهادة موافقة للدعوى يف مجيع هذه الصور، وبالتايل ال تقبل وال حيكم 
يف  املوافقة  وليست  الدعوى-  باب  من  عابدين  ابن  وتكملة  -العناية  بمقتضاها. 
كل  وليس  املعنى،  يف  املوافقة  تكفي  بل  رضورية،  والدعوى  الشهادة  بني  اللفظ 
اختاف بني الشهادة والدعوى يرض ويمنع من قبول الشهادة، فلو شهدا بأقل مما 
ادعاه املدعي تقبل ويقىض با شهدا به من الدعوى، وترفض يف الباقي، وليس من 
عنارص التوافق بني الشهادة والدعوى بيان الشاهد مصدر علمه با شهد به؛ ألنه 
ليس من عنارص الدعوى ووقائعها يشء يتعلق بذلك حتى تلزم موافقة الشهادة 
فيه، والقايض حني يريد التوثق من الشاهد وشهادته والوقوف عىل مدى معرفته با 
يشهد به ومتكنه منه يسأله عن األزمنة واألمكنة واأللوان واألوصاف والتفاصيل 
التي تتعلق بوقائع الدعوى وحوادثها كا يسأله عن مصدر علمه با شهد به للتوثق 
الشهادة  الغري؛ ألن  بالساع من  أو  الظن  يشهد عن علم ال عن جمرد  أنه  ومعرفة 
بالساع ال تقبل إال يف مواضع معينة، ويف املادة رقم 182 من املرسوم بقانون رقم 
الشاهد عن  القايض  78 لسنة 1931 بائحة ترتيب املحاكم الرشعية)1(: »يسأل 
األزمنة واألمكنة وغريها وعن طريق علمه باملشهود به وكيفية وصوله إليه وعن 
جملس الشهادة وغري ذلك مما تبني به درجة شهادته بدون حاجة إىل التزكية«. وإذا 

بالقانون 462 لسنة 1955م وبذلك يكون  القانون 78 لسنة 1931م  املادتان 182، 191 من  )1( ألغيت 
الواجب التطبيق هو أرجح األقوال من مذهب احلنفية طبقا لنص املادة 280 من القانون 78 لسنة 1931م.
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مل يطلب القايض إىل الشاهد بيان مصدر علمه با شهد به ومل يبني الشاهد ذلك من 
تلقاء نفسه ال تعترب شهادته خمالفة للدعوى وال يقدح يف سامة شهادته وصحتها 
إذا كانت قد سلمت من أوجه النقص األخرى التي تؤثر يف صحتها رشعا، وإذا 
به  شهدوا  با  علمهم  مصدر  بيان  الدعوى  حادثة  يف  املدعي  شهود  إغفال  كان 
القايض يف  يبقى راجعا إىل سلطة  السبب يف رد شهادهتم فإن األمر ال  هو وحده 
تقدير الدليل، وإنا يصبح منطويا عىل خمالفة للقانون؛ ألن ذلك ال يستوجب رد 
الشهادة رشعا كا ذكرنا. بيد أنه وردت يف الوقائع عبارة: إذا قال الشاهد إن الدار 
ملك املدعي أو ملك مورثه. وقد يؤخذ من هذه العبارة أن الشاهد ذكر أن طريق 
ملكية املدعي للعقار املتنازع عليه هو إرثه من مورثه، وأشار إىل الوفاة والوراثة، 
فإن كان ذلك صحيحا فإنه يكون واجبا عىل الشاهد أن يبني وفاة املورث وورثته 
وملكيته للعني إىل وقت وفاته وتركها مرياثا لورثته، ولو مل يسأله القايض عن ذلك، 
ناقصة  شهادته  تكون  الفقهاء  ذكره  الذي  الوجه  عىل  ويستوفيه  ذلك  يبني  مل  وإذا 
بيانا ملصدر علمه با شهد به، بل  وغري صحيحة وال يعول عليها، وال يعترب هذا 
 .... نفسه  تلقاء  من  يذكره  أن  الشاهد  عىل  جيب  وتتمتها  الشهادة  صلب  من  هو 
التبرصة البن فرحون املالكي جزء أول ص� 199 وتكملة ابن عابدين يف  تراجع 
فقه احلنفية جزء أول ص� 194 وما بعدها طبع املطبعة األمريية سنة 1299 هجرية. 
عن النقطة الثالثة: اختلف الفقهاء اختافا كثريا يف جواز االعتاد يف اإلثبات عىل 
اخلط واألوراق واملستندات الكتابية واحلكم باحلق عىل ذلك، فجوزه بعض منهم 
ومنعه آخرون ... وقد أخذ املرشع برأي القائلني باجلواز، وضمن القوانني الصادرة 
باملحاكم الرشعية بلوائح ترتيبها واإلجراءات املتعلقة هبا يف سني 1897، 1910، 
وتنظيم  الكتابية  واملستندات  واألوراق  باخلط  اإلثبات  واسعة يف  أحكاما   1931
الكتابية  واملستندات  األوراق  تصوير  يكن  ومل  فيها،  الطعن  وطرق  هبا  اإلثبات 
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معروفا من قبل، ومن ثم مل يبني الفقهاء القائلون بجواز االعتاد يف اإلثبات عىل 
اخلط واألوراق الكتابية حكم االعتاد عىل الصور الشمسية لألوراق كدليل عىل 
الدعوى ومدى جواز األخذ هبا يف اإلثبات، وقد جرى القضاء يف املحاكم الرشعية 
عىل عدم جواز األخذ بالصور الشمسية لألوراق واملستندات الكتابية يف حالة عدم 
وجود األصل؛ الحتال أن يكون قد وقع يف األصل تزوير عىل وجه ال يظهر وال 
ينكشف يف الصورة كزيادة كلمة أو عبارة تغري مضمون السند أو تغري معنى فيه، 
أي أن مبنى إهدار داللة هذه الصور هو االحتياط ومنع الرضر، والرشيعة تقتيض 
ذلك وتوجبه، ومن ثم يكون قضاء القايض يف حادثة الدعوى برفض االستدالل 
بالصورة الشمسية يف حالة عدم وجود أصلها بمقولة إهنا عاطلة عن احلجية ما مل 

يقدم أصلها -قضاء صحيحا. ومما ذكر يعلم اجلواب عا جاء بالطلب.
J
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�ة
�ة �مو��س�����ة��ة د ���ا ��م�ث

املبـــــادئ
1- يشرتط يف الشاهد العدالة الظاهرة.

2- احرتاف املوسيقى ال يسقط عدالة الشاهد وال يسلبه أهلية الشهادة ما مل يصحب 
ذلك منكر، أو مل يؤد إىل منكر أو حمرم رشعا.

3- األصل يف املسلم أن يكون عدال.

الســـــؤال
موسيقيا  أن  املتضمن   1969 سنة   690 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ب من األحلان تقدم للشهادة يف حمكمة األحوال الشخصية.  يمتهن املوسيقى ويتكسَّ

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كانت شهادته تقبل أو ال تقبل.
اجلواب

ٖل  َعدرۡ َذَويرۡ  ِهُدواْ  شرۡ
َ
}َوأ الشاهد أن يكون عدال لقوله تعاىل:  يشرتط يف 

يف  األصل  ألن  الظاهرة؛  العدالة  هو  بالعدالة  واملقصود   ]2 ]الطاق:   } ّمِنُكمرۡ
املسلم أن يكون عدال؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال حمدوًدا 
أهليته  يسلبه  يسقط عدالته وال  للموسيقى ال  عنه  املسؤول  يف قذف«. واحرتاف 
للشهادة؛ إذ إن املوسيقى تعترب نوًعا من الفن واملعرفة، ومن ثم ال يكون هلا تأثري 
الشارع  من  يرد  مل  إذ  االعتبار؛  هذا  مثل  يف  أثره  له  والعرف  الشهادة،  قبول  عىل 
نص خاص جيعل احرتاف املوسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة ما دام مل 
يصحبها منكر ومل تؤدِّ إىل منكر أو حمرم. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
* فتوى رقم: 494 سجل: 103 بتاريخ: 17/ 12/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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�ع��ة �ل��مب��سث �ة ا
�م ��ب ��س�لا �ىة ال�أ

أ
را

املبـــــادئ
1- ع�ىل املدعي تقديم البينة الرشعية إلثبات صدق دعواه، فإن عجز عن تقديمها 

كان عىل املدعى عليه حلف اليمني، ويف حالة النكول يعترب معرتفا.
2- إج�راء البش�عة وغريها إلثبات الرباءة أو لتحديد احل�ق عمل ال يقره رشع وال 

قانون.

الســـــؤال
عن  االستفسار  املتضمن   1984 سنة   46 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
رأي اإلسالم يف البشعة، وهي عبارة عن قطعة من احلديد توضع يف هليب من النار 
وحتت درجة حرارة عالية ثم يلعقها املتهم أو من يريد الرباءة لنفسه، وإذا وقعت 
عيل -كام يقول السائل- وثبتت إدانتي مع أنني بريء واهلل أعلم، هل جيب عيل ما 
امللحقة  املذكرة  عىل  اطلعنا  وكذا  املرسوق،  املال  صاحب  أو  العرف  أهل  يفرضه 

بالطلب التي هبا بيان البشعة.

اجلواب
لقد عرف الفقهاء الدعوى بأهنا قول يطلب به اإلنسان إثبات حقه عىل الغري 
لنفسه، ولكي يثبت اإلنسان حقه عىل الغري لنفسه عند عدم اإلقرار به من املدعى 
الغري، وحينئذ  به عىل  ادعى  ما  والشهود عىل صدق  بالبينة  يثبت حقه ذلك  عليه 
يقىض عىل املدعى عليه باحلق املدعى به، ويف حالة عدم إمكان املدعي إثبات حقه 

* فتوى رقم: 237 سجل: 117 بتاريخ: 8/ 3/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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بالشهود والبينة ليس له ِقَبل املدعى عليه إال طلب يمينه، فإذا ما حلف املدعى عليه 
مثا بأنه مل يأخذ املال الذي يدعي به املدعي انقطعت اخلصومة بينه وبني املدعي؛ 
لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  »لو ترك الناس ودعواهم الدَّعى قوم دماء قوم وأمواهلم، لكن 
أنكر«  من  »واليمني عىل  رواية:  ويف  عليه«  املدعى  واليمني عىل  املدعي  البينة عىل 
الرشيعة  يف  ألنه  عليه؛  ادعي  با  يلزم  احللف  عن  عليه  املدعى  امتناع  حالة  ويف 
يسمى ناكا، ويف حالة النكول يعترب معرتفا باحلق املدعى به. هذا حكم الرشيعة 
اإلسامية حينا تكون هناك خصومة بني مدع ومدعى عليه، أما ما ذكره السائل 
كونه  من  وضحها  التي  بالصورة  البشعة  عىل  احللف  إرادة  من  ومذكرته  طلبه  يف 
يقدم عىل لعق اإلناء املودع يف هليب النار حتى وصلت حرارته إىل درجة االمحرار 
واإلحراق هذا العمل ال يقره الرشع وال القانون، حيث إن من يقدم عىل هذا الفعل 
يرِۡديُكمرۡ 

َ
يعرض نفسه للهاك، وقد هنى اهلل عن ذلك بقوله تعاىل: }َوَل تُلرُۡقواْ بِأ

{ ]البقرة: 195[، وهنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك أيضا بقوله: »ال رضر  لَُكةِ إَِل ٱتلَّهرۡ
وال رضار« ومما هو معلوم من الدين بالرضورة أنه ال يعذب بالنار إال رب النار، ومل 
يرد يف الكتاب أو السنة ما يبيح هذا الفعل، ومل يفعله أحد من الصحابة أو التابعني، 
ومل يستحسنه املسلمون الراشدون، ملا كان األمر كذلك فإننا نرى أن ما حيدث فيا 
أنه عمل خمالف للرشع، وندعو السائل وأمثاله إىل العدول عن  البشعة  به  يسمى 
باتباع اخلطوات  باالحتكام إىل رشيعة اهلل وتعاليم اإلسام  الطريقة، ونأمره  هذه 
التي رسمها وبينها يف مثل هذه احلاالت بغية الوصول إىل احلقوق املتنازع عليها، 
وإال  فبها ونعمت،  الفتوى  بيانه يف صدر  تم ذلك صلحا وسلا كا سبق  ما  فإذا 
ِن 

َ
فليلجأ كل من الطرفني إىل التقايض كي ينال كل ذي حق حقه. قال تعاىل: }َوأ

]املائدة: 49[. واهلل سبحانه   } َوآَءُهمرۡ هرۡ
َ
أ تَتَّبِعرۡ  َوَل   ُ نَزَل ٱللَّ

َ
أ بَِمآ  بَيرَۡنُهم  ُكم  ٱحرۡ

وتعاىل أعلم.
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ر را
��ة اأ

املبـــــادئ
1- ال حق للمقر وال لورثته من بعده وال معارضة له وهلم للمقر له يف مجيع ما أقر به.

2- ال يرض يف صحة اإلقرار رشعا جهالة املقر به.

الســـــؤال
سأل م. ش. بام صورته: إن حرضة املصونة الست ز. ق. ج. معتوقة املرحوم 
السيد م. ش. نجل املرحوم ع. أ. املعروفة بحرم املرحوم ع. ش. قد أقرت بأهنا ال 
متلك من حطام الدنيا وعرضها الفاين من املنقوالت ال قليال وال كثريا وال جليال وال 
حقريا وال أمتعة وال أسبابا وال فرشا وال نحاسا وال حليًّا وال مصاغا وال نقودا وال 
عروضا وال ذهبا وال فضة وال موبليات وال جموهرات وال غري ذلك مطلقا سوى 
ملبوس بدهنا املعتاد هلا لبسه، وأن مجيع ما باملنزل سكنها الكائن بمرص املحروسة 
املوبيليات  من  بسكنها  املذكور  املنزل  املعروف  الدبارة  قرص  بجهة  عابدين  قسم 
والفرش والنحاس واحليل واملصاغ والذهب والفضة وأثاث املنزل وغري ذلك من 
املنقوالت املوضوعة باملنزل املذكور هو حق وملك لنجلها حرضة م. ش.، ال حق 
الوجوه مطلقا  بوجه من  منه  بعضه، وال يف يشء  املقرة يف ذلك، وال يف  للمشهدة 
سوى ملبوس بدهنا املذكور، وأن احلق واالستحقاق وامللك والترصف يف مجيع ما 
قها عىل ذلك حرضة  ذكر -عدا ما استثني بأعاليه- حلرضة م. ش. املذكور، وصدَّ
نجلها م. ش، وَقبَِل ذلك منها لنفسه إقرارا وتصديقا وقبوال صحيحات رشعيات، 
وحترر بذلك حجة رشعية من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 20 نوفمرب سنة 1900، 

* فتوى رقم: 4 سجل: 9 بتاريخ: 28/ 2/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وتسجلت بسجالهتا بوجه 50 نمرة 116 مسلسلة، فهل هذا اإلقرار معترب رشعا؟ 
وهل يلتزم به امُلِقر؟ أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن اإلقرار املذكور املوافق ملا تضمنه اإلعام 
الرشعي املحرر به صحيح نافذ رشعا عىل املقرة يف حياهتا، وعىل ورثتها بعد وفاهتا، 
وال حق للمقرة وال لورثتها من بعدها وال معارضة هلا وهلم للمقر له يف مجيع ما 
والنحاس  والفرش  املوبيليات  من  املذكور-  باإلشهاد  املذكور  -سكنها  باملنزل 
واحليل واملصاغ والذهب والفضة وأثاث املنزل وغري ذلك من املنقوالت املوضوعة 

باملنزل املذكور، وال يرض يف صحة اإلقرار رشعا جهالة املقر به.
J
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�مة��ب��ة
�ل�عب �ة ا

ء ��ب �ا �ل����ة���صب ا

املبـــــادئ
1 - إذا كان املدع�ى علي�ه يف امل�رص واختف�ى أو تعنت أو كان ذا س�لطان ال جييب 
اخلص�م إىل حض�ور جملس القضاء يع�ذر إليه باحلضور قبل احلك�م عند حممد وأيب 

يوسف.
2 - إذا غاب املدعى عليه بعد إعانه يقىض عليه با إعذار.

الســـــؤال
سئل بإفادة من حرضة قايض أفندي حمكمة مرص الكربى الرشعية مؤرخة يف 
19 رمضان سنة 1313 بدون نمرة، صورهتا: منظور باملجلس الرشعي بمحكمة 
يف  وبعضها  مواريث،  يف  بعضها  أشخاص:  بني  فيها  متنازع  قضايا  الطرف  هذا 
حقوق أخرى، واملدعى عليه يف كل منها منكر ملا ادعي عليه، ويف بعضها أقام املدعي 
بينة شهدت له بام ادعاه بحضور ويف وجه خصمه املدعى عليه، وقبل احلكم فيها 
غاب املدعى عليه عن املجلس، وامتنع عن احلضور إليه مع وجوده يف مرص وطلبه 
مرارا؛ تعنتا منه بقصد اإلرضار بخصمه، ومل يمكن إحضاره بأي طريقة من الطرق، 
واملدعي مرتدد عىل املحكمة مترضرا من عدم حضور خصمه ومتطلب احلكم له يف 
دعواه، وحيث إن أبا يوسف رمحه اهلل يرى يف مثل ذلك أن يقىض عىل املدعى عليه 
يف غيبته كام هو مرصح به يف مجلة نصوص معتربة يف املذهب، منها ما يف اخلانية من 
كتاب الدعوى والبينات: »إذا غاب املدعى عليه بعد ما سمع القايض عليه البينة، 
أو غاب الوكيل باخلصومة بعد قبول البينة قبل التعديل، أو مات الوكيل ثم عدلت 
تلك البينة ال يقىض بتلك البينة« ، وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل: »يقىض«، وقال 

* فتوى رقم: 42 سجل: 1 بتاريخ: 6/ 3/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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شمس األئمة احللواين رمحه اهلل تعاىل: »وهذا أرفق بالناس«، وما يف األنقروية من 
مسائل شتى القضاء ما نصه: »قال عن أيب حنيفة: »إذا اختفى املشهود عليه ال يقىض 
عليه حتى حيرض«، وقال حممد: »يعذر ثالثة أيام ينادى عىل بابه فإن ظهر وإال قيض 
»يقىض  األمايل:  يف  يوسف  أبو  وقال  عليه«،  يقىض  ال  املرص  عن  غاب  وإن  عليه، 
ما  ملحمد:  »قلت  هشام:  قال  العيون،  عن  نقال  األكمل  خزانة  قضاء  من  عليه« 
تقول يف رجل له حق عىل ذي سلطان فال جييبه إىل القايض؟ فأخربين أن أبا يوسف 
كان يعمل باإلعذار، وهو قول أهل البرصة، وبه نأخذ«. واإلعذار: أن يبعث إىل 
جعل  وإال  أجابه  فإن  احلكم،  جملس  إىل  يدعوك  القايض  إن  أياما:  يناديه  من  بابه 
القايض وكيال عنه، وال يأخذ أبو حنيفة باإلعذار«، ويف فصل القضاء عىل الغائب 
أيب  اختفى ال يقىض عليه عند  ثم  توجه عليه احلكم  »والذي  أيضا:  األنقروية  من 
مل  وإن  عليه،  قىض  وإال  خرج  فإن  أيام،  ثالثة  بابه  عىل  ينادى  حممد:  وقال  حنيفة، 
خيتف لكنه غاب ال يقيض«، وكتب هبامشها نقال عن البزازية يف نوع من املعاملة يف 
الفصل الثاين: وإن مل يتوار ولكنه غاب ال يقىض عليه لعجز القايض عن اإلعذار، 
وهذا أوفق للقياس، وقال الثاين: يقىض وهو أرفق بالناس. وباهلامش أيضا يف فصل 
القضاء عىل الغائب قال ويف دعوى التتمة، وذكر يف آخر الباب الثاين والثالثني من 
أدب القايض: »إذا ثبت له عىل غريه مال إما بإقرار، أو بينة قامت عليه بحرضته، ثم 
غاب املطلوب عن خصمه وامتنع من احلضور معه فالقايض عىل قول أيب يوسف 
ينصب عنه وكيال، وحيكم عليه باملال إن سأل اخلصم ذاك«، وما نقل يف اهلندية يف 
الباب احلادي والثالثني يف القضاء عىل الغائب أن املذكور عن أيب يوسف يف عامة 
الكتب أنه كان يقول أوال: إن القايض ال يقيض يف فصل البينة حتى حيرض الغائب، 
ويف فصل اإلقرار يقيض، حتى ابتيل بالقضاء، وقال: يقيض فيهام مجيعا، واستحسن 

ذلك حفظا ألموال الناس وصيانة حلقوقهم، وكذا يف الذخرية.
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أو  واختفى،  املرص  يف  كان  إذا  عليه  املشهود  أن  يعلم  توضح  مما  وحيث 
تعنت، أو كان ذا سلطان ال جيب خصمه إىل القايض، فمحمد وأبو يوسف يقوالن 
يقوالن: ال يقىض عليه  إذا غاب عن املرص فمحمد مع أيب حنيفة  باإلعذار، وأما 
لعجز القايض عن اإلعذار، وأبو يوسف قال: يقىض عليه، وقد رجح شمس األئمة 
احللواين وغريه قول أيب يوسف؛ ألنه أرفق بالناس، فضال عن أن قول أيب يوسف 
هو املعول عليه واملعتمد فيام يتعلق بالقضاء، وعىل حسب ما نص بالبند العارش من 
الئحة إجراءات املحاكم الرشعية: »جيب العمل بأرجح األقوال يف مذهب اإلمام 
بام  الطرف  اإلفادة هلذا  للنظر يف ذلك وورد  األعظم«، وقد رئي مكاتبة فضيلتكم 

يرتاءى ليجري العمل عىل موجبه، ولذا لزم ترقيمه لفضيلتكم. أفندم.

اجلواب
من  هبا  وما   ،1313 سنة  رمضان   19 رقم  باطنه  ساحتكم  إفادة  وردت 
النصوص علم، والذي نراه يف أمثال املسائل املذكورة هبذه اإلفادة هو العمل بقول 
أيب يوسف؛ ألهنم نصوا عىل أن الفتوى عىل قوله فيا يتعلق بالقضاء لزيادة جتربته. 
واهلل أعلم. والتعليل املذكور مذكور يف رشح الدر املختار من كتاب القضاء نقا 

عن البزازية قبيل فصل يف احلبس)1(.

J

تسمع  إعانه  بعد  عليه  املدعى  حيرض  مل  إذا  أنه   287 باملادة  فيه  ونص   1931 لسنة   78 القانون  صدر   )1(
الدعوى وأدلتها وحيكم يف غيبته با إعذار وال نصب وكيل كا نص يف املادة 286 أنه إذا غاب بعد اإلقرار أو 

بعد اإلثبات حيكم يف غيبته ويكون احلكم غيابيا يف األول ومعتربا حضوريا يف الثاين.
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�ث��ة ��و�ى ورا د

املبـــــادئ
1- إذا ذك�رت املدعي�ة يف دعوى أوال أن فانا من ضمن الورثة، ثم حذفت اس�مه 

من دعوى ثانية كانت دعواها غري صحيحة رشعا.

الســـــؤال
نمرة  احلقانية مؤرخة يف 16 أغسطس سنة 1896  نظارة  بإفادة من  سئل 
38، مضموهنا: أنه سبق صدور إعالم رشعي من حمكمة مركز زفتى الرشعية بثبوت 
وراثة ورثة حممد ر، وللطعن فيه من عيل ر، أخي هذا املتوىف، أحيل نظر صورته عىل 
املجلس الرشعي بمحكمة مرص فقرر عدم صحة احلكم املسطور هبا؛ لعدم صحة 
الدعوى والشهادة، وملا بلغ هذا القرار ملحكمة مديرية الغربية، وهي بلغته لقايض 
املركز استأنف الدعوى وأصدر فيها حكام آخر، وللطعن من نفس املشتكي األول 
املذكور  الرشعي  املجلس  يف هذا احلكم اآلخر طلبت صورته وأحيل نظرها عىل 
أيضا، فقرر أنه ظهر أن املدعية أسقطت بعض الورثة املسمى العشاموي من دعواها 
ورثته،  ضمن  ومن  املتوىف،  أعامم  أحد  بأنه  األوىل  الدعوى  يف  اعرتافها  بعد  الثانية 
والتناقض يمنع صحة الدعوى، وبذا تكون الدعوى الثانية املذكورة غري صحيحة 
رشعا، فإذا استؤنفت فاألنسب أن تكون بحضور املشتكي؛ رفعا للشكوى وتكرار 
املكاتبة، وبعد تبليغ هذا القرار ملحكمة املديرية قدمت للنظارة عريضة من رية أم 
بالطعن  يقصد  املذكور  ر،  عيل  بأن  زوجته  حسني  أم  وست  املتوىف،  بنت  رمضان 
يف اإلعالم الرشعي الصادر بوراثة مورثهام املحكي عنه اغتيال حقوقهام، وترضرتا 
من تقرير بطالنه، والتمستا إحالته عىل هذا الطرف، وحيث إن املفهوم من أقواهلام 

* فتوى رقم: 98 سجل: 1 بتاريخ: 21/ 8/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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املذكورة الطعن يف قرار املجلس الرشعي الصادر بعدم صحة اإلعالم، فقد طلبت 
األوراق املتعلقة هبذه املادة، ووردت بمكاتبة حرضة قايض املديرية، وهي مرسلة مع 
هذا بأمل النظر فيها ويف قرار املجلس الرشعي وبيان ما يقتضيه الوجه الرشعي فيه، 
ومضمون الصورة األوىل املذكورة: احلكم بوفاة حممد ر، ابن ر. ن.، وانحصار إرثه 
يف زوجته املرأة الست بنت ع. ح. ح.، وبنته رية املدعية املذكورة، وابنه حممود، ال 
وارث له سواهم، ثم بوفاة حممود االبن املذكور فيه بعد ذلك وانحصار إرثه الرشعي 
يف كل من أخته شقيقته املرأة رية املدعية املذكورة، ووالدته الست املذكورة، وأعاممه 
الواحد، والعشاموي، أوالد ر املذكور،  أبيه، وهم: عيل ر، وموسى، وعبد  أشقاء 
ال وارث له سواهم، وذلك بعد دعوى عىل مدين للمتوىف األول املورث املذكور، 
وبعد سؤاله وإنكاره للوفاة واإلرث وإقراره بالدين املدعى، وبعد إقامة البينة عىل 
ما أنكره من الوفاة واإلرث وتزكيتها التزكية الرشعية، وإنام كان احلكم املذكور غري 
صحيح لعدم صحة الدعوى والشهادة كام قرره املجلس الرشعي أوال؛ بسبب عدم 
ذكر اجلد اجلامع لألعامم وأخيهم املتوىف املذكورين من جهة أبيهم وأمهم بالدعوى 
والشهادة، ومضمون الصورة الثانية املذكورة هو مضمون األوىل إال أنه ذكر يف كل 
من الدعوى والشهادة املسطورين هبا اجلد اجلامع لألعامم وأخيهم املذكورين من 
جهة أبيهم وأمهم عىل الوجه املسطور بتلك الصورة، وأسقطت املدعية أحد األعامم 
املذكورين يف الدعوى الثانية املذكورة بعد اعرتافها به يف الدعوى األوىل كام قرره 

املجلس الرشعي املذكور.

اجلواب
صوريت  وعىل   ،38 نمرة  أعاه  املسطورة  سعادتكم  إفادة  عىل  باالطاع 
هبذه  املرفقتني  الرشعية  زفتى  مركز  حمكمة  من  الصادرين  الرشعيني  اإلعامني 
رجب   29 يف  وثانيتها   ،1313 سنة  األول  ربيع   5 يف  إحدامها  املؤرخة  اإلفادة 
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سنة 1313، وعىل ما قرره يف شأن ذلك املجلس الرشعي بمحكمة مرص الكربى 
الرشعية أوال بتاريخ 8 مجادى اآلخر سنة 1313 نمرة 1513، وثانيا بتاريخ 19 
املتعلقة بذلك -ظهر أن ما  باقي األوراق  شوال سنة 1313 نمرة 1546، وعىل 
الورثة املسمى  ثانيا املجلس الرشعي املذكور من أن املدعية أسقطت بعض  قرره 
العشاوي من دعواها املسطورة بالصورة الثانية املذكورة بعد اعرتافها يف الدعوى 
الثانية  الدعوى  تكون  هبذا  وأنه  ورثته،  ضمن  ومن  املتوىف  أعام  أحد  بأنه  األوىل 

املذكورة غري صحيحة رشعا يف حمله. واهلل أعلم. وطيه األوراق عدد 46.

J
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�ث��ة �ة وورا و��ب�ا
املبـــــادئ

1 - رفع االحتال يف الدعاوى من مجلة رشوطها.
2 - إذا مل يذك�ر املدع�ي الدائ�ن يف دعوى الوفاة والوراث�ة أن مورثه أقرض املدعى 
علي�ه الدين املدعى به من مال نفس�ه ال تصح الدعوى وال تس�مع وال يس�أل عنها 

اخلصم.
3 - إذا أقر املدعى عليه باإلقراض وأن املبلغ بذمته للمتوىف فإن ذلك ال يرفع ما يف 

الدعوى من قصور.
4 - إذا سمعت البينة عىل الوفاة والوراثة ثم صدر احلكم بالوفاة والوراثة كان غري 

صحيح رشعا.

الســـــؤال
بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف 4 رجب سنة 1314 نمرة 56،  سئل 
مضموهنا: أن أ. م. ع. من أهايل البحري قمولة ترضر للحقانية من اإلعالم الصادر 
من حمكمة البالص بثبوت وفاة ع. أ. مع كونه غائبا وليس متوفيا، وبإحالة النظر 
بأنه  إليه  املادة قرر املجلس املشار  املتعلقة هبذه  فيه باملجلس الرشعي ويف األوراق 
باالطالع عىل ذلك ظهر أن الدعوى املسطورة بصورة اإلعالم املذكور فيها قصور 
من جهة عدم بيان أن املتوىف املذكور هبا أقرض الدين املدعى يف ماله اخلاص كام هو 
الالزم يف صحة دعوى القرض، ولكن بالنسبة إلقرار املدعى عليه باإلقراض، وأن 
املبلغ املدعى دين عليه للمتوىف حصل اشتباه يف ذلك، وأن تعرض هذه احلادثة عىل 
هذا الطرف إلفادة احلكم الرشعي عام ذكر؛ ولذا حترر هذا، واألوراق مرسلة معه 

* فتوى رقم: 122 سجل: 1 بتاريخ: 14/ 12/ 1896 من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي.
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املذكور: صدور  اإلعالم  باإلفادة، ومضمون صورة  والتكرم  النظر  بأمل  عدد 9، 
ع.،  س.  زيد  أيب  عىل:  أ.،  ع.  بنت  فايزة  املرأة  من  الالزم  التعريف  بعد  الدعوى 
كالمها من ناحية البحري قموال، بأن أبا زيد هذا اقرتض لنفسه من ع. أ. ع. والد 
رضب  وازنة  رائجة  جيدة  صاغا  بيضاء  فضة  قرشا  وعرشين  أربعة  املدعية  هذه 
منها  يؤد  مل  عليه  دينا  نفسه، وصارت  ورصفها يف مصالح  عليها،  واستوىل  مرص، 
شيئا، وأن والدها املذكور تويف بالناحية املذكورة وانحرص إرثه يف ورثته: زوجتيه، 
املرأة: أم حسن بنت ح. م.، وفاطمة بنت أ. ح.، وولديه منها: خليفة، وفايزة هذه 
املدعية، ال وارث له سواهم. ثم تويف ابنه خليفة املذكور عن وارثيه: والدته فاطمة، 
املبلغ  وشقيقته فايزة هذه املدعية املذكورين، ال وارث له سوامها، وترك مثل هذا 
املدعية  ما خص هذه  مثل  أداء  فواجب عليه  املدعى عليه،  زيد هذا  أيب  بذمة  دينا 
أجاب  وبسؤاله  ذلك،  عن  سؤاله  وسألت  وعينته،  وأخيها،  والدها  من  باملرياث 
بسبب  املذكور  ع  إىل  بذمته  باق  وأنه  املذكور،  به  املدعى  القرض  بمبلغ  باإلقرار 
القرض املذكور مل يؤد منه شيئا، وأنكر موته ووراثة ورثته املذكورين، وبتكليفها 
البينة أحرضت شاهدين شهدا بالوفاة والوراثة عىل الوجه املذكور بالدعوى، وبعد 
تزكيتهام حكم قايض حمكمة البالص املذكورة باملوت وانحصار اإلرث عىل الوجه 
املذكور، وكلف هذا املدعى عليه بأداء مثل ما خص هذه املدعية وهو املبلغ الذي 
عينته بدعواها إرثا من والدها وأخيها املذكورين؛ معاملة له بإقراره، وتسليمه هلا، 

فامتثل لذلك بحرضة املتخاصمني والشهود.

اجلواب
صورة  وعىل   ،56 نمرة  يمنية  املسطورة  عطوفتكم  إفادة  عىل  باالطاع 
اإلعام املحرر من حمكمة مركز الباص يف 30 شهر ربيع األول سنة 1314، وعىل 
قرار املجلس الرشعي بمحكمة مرص الكربى الرشعية املؤرخ يف 19 شهر مجادى 
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الثاين سنة 1314 نمرة 1611، وعىل باقي األوراق الواردة مع هذه اإلفادة ظهر 
أن يف دعوى املدعي عىل الوجه املسطور بتلك الصورة قصورا يمنع من صحتها؛ 
وذلك لعدم ذكر أن املقرض أقرض الدين املدعى من مال نفسه مع اشرتاط ذلك 
ذلك  ذكر  بدون  إذ  مال غريه،  أقرض  أنه  احتال  لرفع  القرض؛  يف صحة دعوى 
أن رفع  به من  ملا رصحوا  يسأل اخلصم عنها؛  الدعوى وال تسمع، وال  ال تصح 
االحتال يف الدعاوى من مجلة رشوطها، وأما إقرار املدعى عليه باالقرتاض، وأن 
املبلغ املدعى باق بذمته إىل املتوىف فإنه ال يرفع ما يف الدعوى املذكورة من القصور 
املذكور؛ ألنه ليس من كام املدعي، وحيث كان احلال ما ذكر فلم تكن الشهادة 
بمقتضاها  صدر  الذي  احلكم  يكون  فا  ورشعية،  صحيحة  دعوى  بعد  واقعة 
موافقا  املرقومة  بالصورة  املذكور  الوجه  عىل  الورثة  يف  اإلرث  وانحصار  باملوت 

رشعا. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ث��ة �ة وورا ��و�ى و��ب�ا د

املبـــــادئ
1 - احلك�م بالوف�اة والوراثة متى اس�توىف رشائطه الرشعية الازم�ة كان صحيحا 

رشعا.
2 - ادعاء اخلصم قيام أدلة عىل بطان احلكم والدعوى بعد أن حاز احلكم عىل قوة 

األحكام القضائية بعدم استئناف يف امليعاد ال يلتفت إليه.
3 - ادعاء اخلصم عدم العلم بميض ميعاد االس�تئناف بناء عىل عدم العلم بصدور 

احلكم غري معترب.

الســـــؤال
سئل بإفادة من نظارة احلقانية مؤرخة يف أول يناير سنة 1900، 29 شعبان 
سنة 1317 نمرة 1 مضموهنا أنه ورد هلا مكاتبة من املالية رقيمة 20 ديسمرب سنة 
1899 نمرة 325 بشأن ادعاء م. خ. وأختيه الوراثة يف ف. س. خ. املتوفاة عن بيت 
املال، ومعها األوراق عدد 19، بام فيها اإلعالم الصادر من حمكمة مديرية املنوفية 
ذلك،  عىل  االطالع  ورغبت  هلا،  وراثتهم  بثبوت   1899 سنة  مارس   29 بتاريخ 

واإلفادة بام يقتضيه احلكم الرشعي يف اإلعالم، ويف ما ذكر باألوراق.

اجلواب

اطلعت عىل اإلعام الرشعي الصادر من حمكمة مديرية املنوفية بتاريخ 29 
مارس سنة 1899 القايض بثبوت وراثة م. خ. وأختيه ل�: ف. س. خ، وعىل ما 
جاء يف خطاب املالية، واألوراق املرتبطة بالقضية، أما اإلعام فقد وجد صحيحا 

* فتوى رقم: 91 سجل: 2 بتاريخ: 16/ 1/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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مستوفيا الرشائط الازمة للحكم، وقد رصح فيه بأن املأذون باملخاصمة عن املالية 
ادعته  ما  صح  ولو  للدعوى،  مثبتة  األدلة  فتكون  املدعني،  أدلة  يف  بطعن  يأت  مل 
فلو  املرافعة،  يف  ذكرها  الواجب  لكان  الدعوى  بطان  عىل  أدلة  قيام  من  املالية 
ذكرت وأرضبت عنها املحكمة، ومل تعتربها من مبطات الدعوى؛ لكان الواجب 
عىل املالية استئناف احلكم، وعرض أدلتها عىل املحكمة العليا لتنظر فيها، لكن ال 
يظهر من األوراق أهنا قامت بيشء من ذلك؛ بل رصحت بأن ميعاد االستئناف قد 
فا  النهائية،  األحكام  قوة  قد حاز  احلكم  فيكون  بصدوره،  تعلم  أن  بدون  مىض 
جيوز الطعن فيه اآلن ممن صدر يف وجه وكيله، ولعل عناية سعادتكم تتوجه إىل أن 
تبسطوا لنظارة املالية ما حتتوي عليه اللوائح املحددة الختصاص املحاكم الرشعية 
االبتدائية منها واالستئنافية؛ لرياعي قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح يف القضايا 
إليه، وط�يه األوراق  الت�ي ترف�ع أمام�ها، وال يلتجئ إىل االستفتاء فيا ال حيتاج 

عدد 20.

J
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�م؟ د �ل��ة��ة�ا �ل�ح�ة �ب�ا �ه�ل �ة��س��ة��ط ا

املبـــــادئ
1- احل�ق ال يس�قط بالتق�ادم وال بعدم أخذه م�ع التمكن، وال ع�ربة باملعارضة يف 

ذلك.

الســـــؤال
سأل ع. أ. ع. هبندسة السكة احلديد بطنطا يف رجل اسمه ع. خ. من ناحية 
امللغى  بني سويف  له حكم من جملس  بني سويف، صدر  أبو شهبة بمديرية  كفر 
بتاريخ 20 ذي القعدة سنة 1302 بإلزام م. ع. ز. بأن يدفع له مبلغ 4940 قرشا 
و16 مليام، وقد بقي هذا احلكم بال تنفيذ حتى ألغي املجلس إلفالس املحكوم عليه، 
ثم افتتحت املحاكم األهلية بالوجه القبيل، ويف 5 ربيع األول سنة 1319 أعلن هذا 
احلكم للمحكوم عليه ألجل تنفيذه، فعارض املحكوم عليه بسقوط حكم املجلس 
امللغى؛ ملرور مدة تزيد عن مخس عرشة سنة، وبأن منع القايض من سامع الدعوى 
بعد مرور الزمن نتيجة سقوط احلق، وبأن القول بعدم سقوط احلق بتقادم الزمان 
هو أن صاحبه لو متكن من احلصول عليه بدون واسطة القضاء حلل له أخذه ديانة.

فهل يوجد بأحكام الرشيعة نص يسقط احلكم بمرور الزمن؟ وهل ما قيل 
موافق للرشيعة؟ أفتونا يف هذه احلادثة.

اجلواب
من هذا السؤال يظهر أن املحكوم عليه ال يزال مقرا هبذا املبلغ الذي حكم 
به عليه، غاية األمر أنه يعارض بسقوط احلكم بالنظر ملا ذكر، والذي يقتضيه احلكم 

* فتوى رقم: 451 سجل: 2 بتاريخ: 5/ 4/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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الرشعي أنه مع اإلقرار به يلزمه؛ ألن اإلقرار حجة معتربة يعامل به املقر ولو طال 
الزمان، وال  بتقادم  الزمن ما دام مل يأخذ صاحب احلق حقه؛ ألن احلق ال يسقط 

بعدم أخذه مع التمكن، فا عربة با عارض به املحكوم عليه. واهلل أعلم.

J



- 288 -

�ث��ة �ة وورا ��و�ى و��ب�ا د

املبـــــادئ
1- يكل�ف مدعي املرياث إثب�ات دعواه رشعا متى اس�توفت رشائط صحتها عند 

إنكارها.
2- الدف�ع بع�دم املرياث ال يقت�يض تكليف الدافع اإلثبات وإن ق�دم إثباتا ال يقبل 

منه.
3- البينات لإلثبات والبينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر.

4- الدعوى املبتدأة بعدم املرياث غري مقبولة رشعا.

الســـــؤال
جهة  أمام  دعوى  بذلك  ورفع  ملورث،  وارث  أنه  ادعى  رجل  يف  سئل 
االختصاص. فهل إذا أنكر املدعى عليهم صفته يف املرياث يكلف ذلك الرجل بإثبات 
دعواه بالطريق الرشعي، أو يكلف بذلك املنكرون، وإذا رفع املنكرون دعوى عدم 

مرياث ذلك الرجل تقبل منهم أو ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
احلكم الرشعي يف ذلك أن الرجل املذكور هو املدعي، فهو املطاَلب رشعا 
بإثبات دعواه بالطريق الرشعي متى حصلت مستوفية لرشائط الصحة رشعا أمام 
احلاكم الرشعي يف وجه خصم رشعي منكر هلا، فإذا أراد املدعى عليه املنكر لتلك 
الدعوى إثبات عدم مرياث ذلك الرجل املدعي ال يقبل منه؛ إذ البينة عىل من ادعى 

واليمني عىل من أنكر، والبينات لإلثبات. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 91 سجل: 4 بتاريخ: 9/ 12/ 1906 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ر را
��ة ىة ���ل� ال�أ

�ل���م�مب�ب �ل�ح��ل�م ا ا

املبـــــادئ
1- احلكم املبني عىل اإلقرار حجة قارصة عىل املقر ال يتعداه إىل غريه.

الســـــؤال
إبريل سنة 1915، نمرة  بتاريخ 26  بإفادة واردة من وزارة احلقانية  سئل 
نمرة  املالية  بمكاتبة  الواردة  األوراق  عىل  االطالع  بعد  املرجو  صورهتا:   1887
إفادة احلقانية عن رأي فضيلتكم يف  املرحوم ع. ع.  تركة  15 بشأن   /14  /244

هذا املوضوع. 

صورة مكاتبة املالية: تبني من االطالع عىل األوراق مرفوقه الواردة هلنا بإفادة 
مديرية املنيا الرقيمة 24 مارس سنة 1915، نمرة 322 أنه بعد وفاة ع. ع، ادعت 
بني سويف  بذلك عىل حكم من حمكمة  له، وحتصلت  األمومة  الست ل. ع. ح. 
الكلية الرشعية بتاريخ 8 أغسطس سنة 1914، وحيث إن وراثة األم املذكورة مل 
تثبت إال بإقرار الست أ. أ. املدعية الزوجية للمتوىف، كام هو مبني يف صورة احلكم 
املرفقة طيه، ويف ذلك ما حيمل عىل االشتباه يف صحة الوراثة، وربام كان ع. املذكور 
مات عن غري وارث لذلك ترغب وزارة املالية أخذ رأي احلقانية فيام إذا كان يكتفى 
والزوجية  األمومة  مدعيتي  وراثة  عىل  لإلقرار  املوضوع  هذا  يف  الصادر  باحلكم 
للمتوىف املذكور، أم يلزم وضع يد احلكومة عىل الرتكة، وإلزامهام بثبوت وراثتهام 

رشعا يف مواجهة احلكومة؟ واقبلوا فائق االحرتام.

* فتوى رقم: 52 سجل: 9 بتاريخ: 5/ 5/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
وردت لنا إفادة عزتكم بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 وصار 
15 بشأن   /14 نمرة 244/  املالية  الواردة بمكاتبة وزارة  االطاع عىل األوراق 
تركة املرحوم ع. ع، وتبني من احلكم الصادر من حمكمة بني سويف الرشعية أن 
اإلقرار  إن  وحيث  بإقرارمها.  ثبتت  إنا  وزوجته  املذكور  املتوىف  أم  من  كل  وراثة 
حجة قارصة ال يتعدى لغري املقر فا يكون حجة عىل غريمها رشعا ممن ينكرها. 
وعىل ذلك فإن كان يوجد يشء من الرتكة حتت يد وزارة املالية -وهي ال تعرتف 
يدها،  حتت  ما  بتسليم  ملزما  اإلقرار  عىل  املبني  احلكم  ذلك  يكون  فا  بالوراثة- 
وإن مل يكن حتت يدها يشء، وكانت مجيع أعيان الرتكة حتت يد املتصادقتني كان 
للالية احلق يف أن ترفع الدعوى عليها بطريقها الرشعي. ولإلحاطة لزم حتريره، 

واألوراق عائدة من طيه كا وردت.

J
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��ب را ���ث
أ
ل� ال� ��و�ى �ب��س�����ب اأ د

املبـــــادئ
1- الناس أمناء عىل أنس�اهبم، واإلثم إنا  يعود عليهم فقط يف دعواهم النس�ب إن 

كانت باطلة  يف الواقع.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية بتاريخ 24  فرباير سنة 1916 نمرة 

321 صورهتا:  

سبق أن حمافظة مرص أرسلت إىل الوزارة مع  خطاهبا نمرة 382 سنة 1912 
عريضة مقدمة من  بعض أهايل نجع طايع بمديرية   جرجا بالطعن عىل  إجراءات 
السعي  عىل  األغنياء  يقرون  وأهنم  األنساب  الصحيحة،  حتري  يف  األرشاف  نقباء 
لبيان  املديرية  إىل  بتلك  العريضة  بعث  وملا  إلخ،  باطلة...  أنساب  إثبات  لدهيم  يف 
معلوماهتا يف ذلك ورد  جواهبا نمرة 361 يف 27 ديسمرب سنة 1915،  ومعه أوراق 
فضيلتكم  من  الصادرة  الفتوى  إن  املسألة،  وحيث  هذه  يف  جرت  التي  التحريات 
بتاريخ يوليه  سنة 1913 بشأن مرشوع الالئحة الداخلية ملجلس  الطرق الصوفية 
جاء ضمنها: »إن مسائل األنساب ال  يصح أن يفصل فيها غري القايض الرشعي«، 
أوراقها  جاءت  الفتوى  وقد  تلك  قبل  منشؤها  كان  آنفا  املذكورة  أن  املسألة  وبام 
نرسل  املذكورة  الفتوى  مضمون  يطابق  بام  الترصف  فيها  فألجل  اآلن،  للوزارة 
إىل  املسألة  ترفع  هبا  الطريقة  التي  بإفادتنا عن  التكرم  بأمل  هذا  تلك  األوراق طي 
املحكمة الرشعية، هل  يمكن إحالة أوراقها من جهة اإلدارة عىل املحكمة،  أو يصري 

* فتوى رقم: 55 سجل: 12 بتاريخ: 28/ 2/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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تفهم الطاعنني برفع األمر للمحكمة  بمعرفتهم، أو يعهد لنقابة األرشاف بذلك؟ 
وتفضلوا  بقبول فائق االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 24  فرباير سنة 1916 نمرة 
أهايل  نجع  بعض  من  املقدمة  الشكوى  بخصوص  من  األوراق  معها  وما   ،321
طايع يف حق نقابة األرشاف من جهة إثبات  األنساب، وتبني من عريضة الشكوى 
املقدمة من  املذكورين الطعن عىل من يدعى م. م.  ي، بأنه نصب حبائله عىل مجاعة 
من الناحية  بلدهم يعرفون بالقرع، وعملهم أرشافا ارتكانا عىل  أن الكتاب الذي 
عنده دال عىل أن هلم أقرباء بناحية  أوالد عمرو بمديرية قنا وهم ال يعرفوهنم، وأن 
هذه  العائلة مقيمة بالناحية بلدهم نحو أربعائة سنة، ومل  نسمع بأهنم أرشاف، أو 
ادعوه قبل اآلن، أو هلم  أقارب يرتددون عىل بعضهم، بل هم من خدامي  الناحية، 
وأكثرهم حمرتفون بحرفة سقائني، وينادون  بعضهم يف البلدة بقوهلم: يا سيد فان 
أنا يل الثلث  يف رقبة فان، األمر الذي تشمئز منه النفس ويكره  من أجله الرشف 

واألرشاف... إىل آخر ما ذكر  بعريضة الشكوى.  

تاريخ  يف  طايع  مركز  أيب  بواسطة  عمل  الذي  التحقيق  حمرض  من  وتبني 
أنه بسؤال  مقدمي الشكوى أقر من حرض منهم بجميع ما  5 مارس سنة 1913 
جاء  بالشكوى، وتبني من العريضة املقدمة بمعلومات  م. م. ي، املذكور قائمقام 
نقابة األرشاف  عن مركز سوهاج املؤرخ يف 10 إبريل سنة   1913، أنه ملا قدمت 
نسب  فرع  إثبات  يف  العمومية  النقابة  خمابرة  املذكورين  بطلب  من  العريضة  له 
 معهم، ورأى يف الطلب أهنم ينتسبون إىل أرشاف  ناحية أوالد عمرو بمديرية قنا، 
إبريل  بتاريخ   25  إليه خطاب  فورد  أوالد عمرو،  ناحية  كتابا  لعمدة  لذلك  حرر 
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فيه حقيقة  يقولون  البلد  وأعيان  املأذون ومشايخ  وأرشاف  منه ومن  سنة 1913 
العمومية،  نسبهم  بالنقابة  أقارب عندنا أرشاف، ومسجل  إن مقدمي  الطلب هلم 
وأنه بناء عىل ذلك أرسل الورق  لباب النقابة العمومية، وهي عملت اإلجراءات 
 الازمة، فتبني هلا صحة نسب هؤالء الناس، وتسجل  عندنا بتاريخ 17 مجاد أول 
نجع  طايع،  لذلك عمدة  فهاج  نمرة 196،  بالسجل  العمومي حتت  سنة 1330 
وأوعز لبعض أقاربه ومن ينتمون إليه برفع  هذه الشكوى، وكذا تبني من املحرض 
املعمول  بمعرفة حرضة ماحظ بوليس نقطة املراغة يف 29  إبريل سنة 1913 مثل 
ما قيل يف املحرض األول،  وجاء فيه: حيث إن حتقيق إثبات أن املشكو فيهم  أرشاف 

من عدمه فهذا من اختصاص ساحة السيد  عبد احلميد البكري.  

ومن ذلك يعلم أن أقوال كل من املطعون فيهم بأهنم  غري أرشاف والطاعنني 
دعوى  تكون  ال  وبذلك  اآلخر،  قبل  ألحدمها  دعوى  حق  عن  جمردة  أقوال  هي 
 النسب املذكورة دعوى رشعية من خصم عىل  خصم، وحينئذ هؤالء املدعون بأهنم 
عليهم  إنا  يعود  واإلثم  أنساهبم،  عىل  أمناء  الناس  ألن  يرتكون  وشأهنم؛  أرشاف 
أو  هياج  وإن خيف حصول  الواقع،  باطلة  يف  كانت  إن  النسب  فقط يف دعواهم 

تشويش من  ذلك فهذا من األمور اإلدارية التي يمكن للحكومة  تايف وقوعها.  

يف  جاء  التي  سنة   1913  يونيه  يف  منا  صدورها  السابق  الفتوى  وأما 
ضمنها: »إن مسائل األنساب ال  يصح أن يفصل فيها غري القايض الرشعي«، فكان 
 موضوعها ثبوت النسب املتعلق باستحقاق مع الغري  يف وقف، فإن   هذا حقيقة ال 
بد فيه من دعوى  رشعية من خصم عىل خصم لدى القايض الرشعي  حيث كان 
متضمنا لدعوى حق قبل الغري، ولو فرض  وكانت دعوى الرشف من أولئك الذين 
يدعونه  تتضمن دعوى حق رشعي قبل الشاكني أو غريهم  فا يمكن ثبوت نسبهم 

إال بحكم قضائي رشعي.  هذا ما رأيناه، واألوراق عائدة من طيه كا وردت.
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�ل�ح�ة �م ل� �ة��س��ة��ط ا د �ل��ة��ة�ا ا

املبـــــادئ
1- وضع اليد املدة الطويلة ال يسقط احلق يف امللكية مها طال الزمن.

2- ال تسمع الدعوى يف امللكية مليض مخس عرشة سنة، ويف الوقف واملرياث بميض 
ثاث وثاثني سنة برشوطها طبقا للقانون.

الســـــؤال
سئل بخطاب وزارة املالية رقم 23 مايو سنة 1920 نمرة 223 - 7 - 22 

بام صورته:

رفع ع. ح. ح. وأخوه ف. ح. ح. دعوى عىل وزارة املالية أمام حمكمة مرص 
عىل  اليد  واضعة  احلكومة  إن  فيها:  قاال   1916 سنة  كيل   82 نمرة  حتت  الرشعية 
مجيع البناء املعروف اآلن باحلوض املرصود، وأبت تسليمه إليهام مع أنه تابع لوقف 
املرحوم ص. م. ج. اللذين تنظرا عليه حديثا، وطلبا احلكم عىل الوزارة بتسليمه 
إليهام، ومنع معارضتها هلام يف ذلك ارتكانا عىل وقفية رشعية تارخيها 20 رجب سنة 
1174؛ ألن هذا الوقف كان مشموال بنظر كريمته خ. حسب رشط الواقف، عىل 
أن احلكومة مالكة احلوض املرصود وواضعة اليد عليه املدة املديدة والسنني العديدة 
بدون منازع وال معارض هلا فيه، ال من قبل وفاة ص. وال بعد وفاته، وال من كريمته 
خ ألن ص املذكور تويف يف سنة 1182، وكانت كريمته خ. املذكورة مشاهدة وضع 
يد احلكومة عليه يف عهد وفاة والدها حتى وفاهتا احلاصل يف سنة 1251، ومل تطالب 
املعينة بكتاب  باقي األعيان  أما  العذر الرشعي.  التمكن وعدم  احلكومة بيشء مع 

* فتوى رقم: 294 سجل: 18 بتاريخ: 9/ 6/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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والدها دون  وفاة  املذكورة من عهد  اليد عليها خ.  املذكور كانت واضعة  الوقف 
احلوض املرصود، وحتصلت عىل حجة أيلولة بالنقض منها من املحكمة الرشعية 
رشعية  حجج  بمقتىض  والدها  وفاة  بعد  عقارات  مجلة  واشرتت   ،1250 سنة  يف 
ووقفتها مع باقي األعيان املوضحة بكتاب الوقف وبحجة األيلولة أيضا عىل نفسها، 
ومرشوح  معني  هو  ما  عىل  بعدها  من  ثم  حياهتا،  أيام  عليها  إليها  النظر  وجعلت 
بتاريخ 25 حمرم  املؤرخة إحداها 15 شوال سنة 1234، والثانية  الوقف  بحجج 
بتاريخ  بتاريخ 7 ربيع أول سنة 1240، والرابعة واخلامسة  سنة 1238، والثالثة 
5 ذي القعدة سنة 1250. أما تواريخ حجج املشرتى وتاريخ حجة األيلولة مدون 
بالوقفيات املذكورة، فالعقارات التي اشرتهتا بعد وفاة والدها كانت بمقتىض مخس 
حجج، األوىل تارخيها 10 شوال سنة 1190، والثانية تارخيها 5 صفر سنة 1229، 
والثالثة تارخيها 15 شهر صفر املذكور، والرابعة واخلامسة والسادسة تارخيها 25 
تارخيها 23 شوال سنة 1250 دليل عىل أن  أما حجة األيلولة  حمرم سنة 1238. 
خ. املذكورة كانت مشاهدة وضع يد احلكومة عىل احلوض املرصود من عهد وفاة 
والدها حتى يوم وفاهتا، وملا كانت هذه القضية تستوجب اهتامما خاصا قد حتصلت 
وزارة املالية عىل املستندات اخلاصة بموضوع هذه الدعوى، فكان من ضمنها أربعة 
عرش مستندا كلها أوامر )العالية( تفيد رصاحة امتالك احلكومة للحوض املرصود 
التغيريات باملدة من سنة 1244 -أعني يف حال  وثابت هبا بيان ما حصل فيه من 
بينها  من  فكان  إىل سنة 1286،  تارخيها  يرجع  أوراق  وأيضا  املذكورة-  حياة خ. 
خطاب من حمافظة مرص إىل ديوان عموم األوقاف تارخيه 28 مجاد آخر سنة 1286 
نمرة 16 يقيض بأنه اقتضت اإلرادة السنية الشفوية بأخذ باقي احلوش نظارة إ. ش. 
دليل  املرصود  أبواب ومداخل احلوض  أمام  السكة  لتوسيع  الناظر عىل وقف خ. 
املذكور تأشري من ديوان األوقاف إىل  أنه ملك احلكومة، وعىل اخلطاب  آخر عىل 
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أخذه،  السابق  عنه وعن  ومقاسه، وعمل رسم  بتثمينه وحتديده  رابع  قسم  مأمور 
وفعال تم ذلك بمعرفة ع. معاون قسم رابع أوقاف، وذلك كان يف يوم األربعاء غرة 
رجب سنة 1286، وقد بلغ مسطح اجلزء املطلوب 6114 مرتا بام يف ذلك مسطح 
قطعة األرض التي ما بني حوش رشكس والورشة من قبيل وورشة النجارين التي 
وبناء عىل ذلك فوزارة  املجاور لذلك،  الورثة من جهة رشق ومعمل احلرص  حتد 
املالية قد رصفت من خزينتها مبلغ 34080 قرشا بإذن تارخيه 17 مجاد آخر سنة 
الرسم املستخرجة من  ثابت بصورة  الذي سبق أخذه، كذلك  1286 ثمن اجلزء 
اجلهادية  لديوان  التابعة  باملحروسة  العسكرية  والعامرات  االستحقاقات  خريطة 
أنه ينطبق متاما عىل واجهة احلوض املرصود يف الوقت احلارض، ويتضح من تاريخ 
عمله وهو سنة 1874 أنه كان تابعا لوزارة احلربية، كل ذلك يدل داللة رصاحة ال 
مراء فيها بملكية احلكومة للحوض املرصود من عهد جنتمكان حممد عيل باشا وايل 
مرص، بناء عليه تقدم وزارة املالية لفضيلتكم املستندات املوضح بياهنا باحلافظة طيه، 
وقدرها عدد 23 بأمل بعد االطالع عليها، التكرم باإلفادة عامَّ إذا كانت املحكمة 
الرشعية ممنوعة من سامع هذه الدعوى؛ عمال باملادة 376 من الالئحة وعام يقتضيه 

احلكم الرشعي يف هذا املوضوع. وتفضلوا بقبول االحرتام.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب الوزارة رقم 23 مايو سنة 1920 نمرة 223/ 7/ 22 
 587 املادة  يف  قال  أنه  ونفيد   ،23 عدد  قدرها  التي  معه  املرفقة  املستندات  وعىل 
بتقادم  يسقط  ال  »احلق  احلامدية:  تنقيح  من  أخذا  واإلنصاف  العدل  قانون  من 
الزمان، فلو وضع شخص يده عىل دار أو أرض أو غريمها مدة سواء طالت املدة أو 
قرصت، وهو معرتف بأهنا ملك فان، فإنه يؤمر بردها إليه إذا طلب فان ذلك، 
إن كان مىض عىل  ينظر  أهنا ملكه،  أهنا ملك فان، وفان يدعي  وإن كان منكرا 
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وضع يده مخس عرشة سنة فأكثر ال تسمع دعوى املدعي إال يف اإلرث والوقف 
وعند وجود عذر رشعي، لكن يف اإلرث والوقف إنا تسمع الدعوى بعد ميض 
اليد ثاث وثاثون سنة، أما إذا مىض ذلك فا  هذه املدة إذا مل يمض عىل وضع 
تسمع دعوى اإلرث والوقف أيضا إال عند وجود عذر رشعي«. وهذا ما يقتضيه 
احلكم الرشعي، وأما جمرد االطاع عىل املستندات املذكورة فليس كافيا يف القول 
بأن املحكمة الرشعية ممنوعة من ساع هذه الدعوى؛ عما باملادة 376 من الئحة 
تلك  بحث  عىل  يتوقف  ذلك  بل  ممنوعة،  غري  أو   1910 سنة   31 نمرة  املحاكم 
القضائية.  األعال  من  وذلك  قدرها؛  وتقديرها  الواقع  عىل  وتطبيقها  املستندات 
فائق  بقبول  وتفضلوا  وردت.  كا  طيه  من  عائدة  واألوراق  هذا  حترر  ولإلحاطة 

االحرتام.
J
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�ث��ة �لورا �ة وا �لو��ب�ا ��و�ى ا د

املبـــــادئ
1- تسمع دعوى النسب ضمن دعوى املال مطلقا، وتسمع فيها البينة.

الســـــؤال
أمها  ادَّعت  رضيعة  قارص  بنت  ومنهم  أوالده  عن  تويف  شخص  يف  سئل 
عىل باقي أوالد املتوىف وفاته ووراثة بنتها القارص الرضيعة لنصيبها يف تركته، فأنكر 
سامع  من  منع  قد  األمر  ويل  كان  لو  فهل  ووراثتها.  للمتوىف  بنوهتا  عليهم  املدعى 
صحة  عىل  تدل  أوراق  وجدت  إذا  إال  املورث  وفاة  بعد  بالنسب  اإلقرار  دعوى 
يف  لنصيبها  بوراثتها  املذكورة  لبنتها  املذكورة  الصغرية  أم  دعوى  تكون  الدعوى 
املتوىف املذكور من قبيل دعوى اإلقرار بالنسب فال تسمع إال إذا وجدت األوراق 
عن  النظر  برصف  مطلقا  فتسمع  القبيل  هذا  من  ليست  الدعوى  أن  أم  املذكورة، 

وجود األوراق املشار إليها وتقبل البينة عليها وحيكم هبا؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غري دعوى اإلقرار 
به؛ فا اشرتط ويل األمر يف ساع دعوى اإلقرار بالنسب يف املادة 98 من القانون 
رقم 78 سنة 1931 ليس رشطا يف ساع دعوى النسب نفسه، وعىل هذا العمل يف 

املحاكم الرشعية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 608 سجل: 37 بتاريخ: 21/ 3/ 1933 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�م�� ��ة��ة و��د و��ب للرب  �ب�ا
�ث��ة �لورا ��و�ى ا ��س���م�اع د

املبـــــادئ
1- ال تس�مع عند اإلنكار دعوى اإلرث بس�بب الزوجية ملطلق�ة تويف زوجها بعد 

سنة من تاريخ الطاق؛ طبقا لنص املادة 17 من القانون 25 سنة 1929.
2- تس�مع دع�وى املطلق إرثه بس�بب الزوجية ملطلقته املتوفاة بعد س�نة من تاريخ 

الطاق، ما دامت مل تقر قبل وفاهتا بانقضاء عدهتا.
3- الطاق الرجعي ال يمنع الزوجة من املرياث إذا مات زوجها يف العدة.

الســـــؤال
سئل: ما حكم الفقرة الثانية من املادة 17 من قانون املحاكم الرشعية رقم 
25 لسنة 1929 التي نصها: »كام أنه ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب 
الفقرة  هذه  حكم  هل  الطالق«.  تاريخ  من  سنة  بعد  زوجها  تويف  ملطلقة  الزوجية 
بعد سنة من  تويف زوجها  التي  الزوجة  ترفع من  التي  الدعوى  بعدم سامع  خاص 
من  سنة  بعد  مطلقته  ماتت  الذي  الزوج  دعوى  سامع  من  متنع  وال  الطالق  تاريخ 
تاريخ الطالق، أو أن حكم االثنني واحد فتشملهام هذه الفقرة ويكون حكم الزوج 

كحكم الزوجة؟

اجلواب

إن حكمة ترشيع هذه الفقرة كا جاء بمذكرهتا التفسريية من أن املرشع الحظ 
بعد أن اعترب كل طاق يقع رجعيا بمقتىض املادة اخلامسة من القانون املذكور -إال 
ما نص عىل كونه بائنا فيه- أن هذا قد يغري بعض النساء عىل الدعاوى الباطلة بعد 

* فتوى رقم: 556 سجل: 74 بتاريخ: 15/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وفاة أزواجهن، فيدعني كذبا أن عدهتن مل تنقض من حني الطاق إىل وقت الوفاة 
وأهنن وارثات. وليس هناك من األحكام اجلاري عليها العمل اآلن ما يمنعهن من 
هذه الدعاوى ما دام كل طاق يقع رجعيا؛ ألن الطاق الرجعي ال يمنع الزوجة 
من املرياث إذا مات زوجها يف العدة، ومن السهل عىل فاسدات الذمم أن يدعني 
بني  املدة  كانت  ولو  مرات  ثاث  حيضن  مل  وأهنن  احليض  ذوات  من  أهنن  كذبا 
الطاق والوفاة عدة سنني، وعسري عىل الورثة أن يثبتوا انقضاء عدهتا؛ ألن احليض 
ال يعرف إال من جهتها، ودعوى إقرارها بانقضاء العدة ال تسمع إال بالقيود املدونة 
باملادة 129 من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية، وهيهات أن تتحقق هذه القيود. 
بني  املدة  كانت  إذا  العدة  انقضاء  عدم  بسبب  الوراثة  دعوى  ساع  منع  رئي  هلذا 
الطاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من 
الدعوى  بعدم ساع هذه  الفقرة خاص  أن حكم هذه  يدل عىل  كله  فهذا  بعدها، 
إذا كانت مرفوعة من الزوجة أو من ورثتها بعد وفاهتا، وذلك فضا عن أن نص 
الفقرة املذكورة رصيح كل الرصاحة فيا ذكر غري حمتاج إىل تأويل أو إيضاح. أما 
الزوج فإن حكمه يف مثل هذه احلالة باق عىل األصل الفقهي، ومل تتعرض له هذه 
الفقرة وال غريها. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��س��؟ �ة�ا ��ب�ب��ب �ا
ع ��ة���صب

ور ������ة�� ر����ب �ه�ل �ل��ل�ص����������ب

املبـــــادئ
1- رفع املحجور عليه قضايا عىل الغري بنفسه غري جائز.

2- للقي�م ع�ىل املحجور عليه رف�ع القضايا له، فإن رفض رفعه�ا أو تأخر يف ذلك 
إرضارا به جيب عىل أي إنس�ان أن يرفع األمر إىل النيابة املختصة لتتوىل حماس�بته، أو 

لتستبدل به غريه إذا ثبت هلا عدم صاحيته.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 466 سنة 1968 املتضمن أن م. ع. أ. هذا 
قد تقرر توقيع احلجر عليه بجلسة 17/ 12/ 1940، وعينت والدته قيام عليه مع 
اإلذن هلا برصف ما يستحقه من معاش بوزارة املالية لإلنفاق يف شؤونه، أي بجعل 
السائل بطلبه صورة طبق األصل حتت مسؤوليته من جملس  نفقة، وأرفق  املعاش 
حسبي مرص يف القضية 802 سنة 1939 السيدة اخلاصة بامدة م. ع. أ. ق. أ. بشأن 
احلجر عليه بجلسة 17/ 12/ 1940، وباالطالع عليه تبني أن الطبيب الرشعي 
فحص حالة الطالب بتاريخ 12/ 8/ 1940، وقرر أن حالته العقلية غري عادية، 
وأن بعقله عاهة مظهرها السكوت وعدم اإلجابة عىل ما يوجه إليه من أسئلة، ولعل 
حالته هذه هي نوع من الضعف العقيل املتقطع الذي يظهر أحياًنا وخيتفي أحياًنا، 
وعىل ذلك ال يمكنه إدارة شؤونه بنفسه، وانتهى املجلس إىل القرار اآليت نصه: »قرر 
املجلس توقيع احلجر عىل م. ع. أ. ق. أ. وتعيني والدته الست/ ج. ع. قيام عليه، 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /8  /8 بتاريخ:   103 سجل:   256 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وعليها تقديم حمرض اجلرد وخمابرة وزارة املالية بذلك ورصف املستحق له للقيمة 
املذكورة لإلنفاق يف شؤونه«. ويطلب السائل بيان الرأي فيام يأيت: 

مثل  القضاء  أمام  بنفسه  قضايا  رفع  يف  احلق  عليه  املحجور  هلذا  هل   -1
رفع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقىص سن احلضانة؛ ألن والدهتا مطلقته قد تزوجت 

بأجنبي؟ 

أحد  ضد  إخالء  دعاوى  رفع  أيًضا  عليه  املحجور  هلذا  جيوز  هل   -2
الباطن؛ ألن للمحجور عليه  التأجري من  دائرة اإلجيارات بسبب  أمام  املستأجرين 
عقاًرا، وعقود اإلجيار حمررة باسمه وهو الذي يقوم بتسلم اإلجيار شهريا بنفسه من 

املستأجرين؟ 

3- وعىل فرض أنه ال حيق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب 
أن يتوىل رفع هذه القضايا القيم عليه، فام هو الطريق السليم الذي يسلكه املحجور 
عليه للحصول عىل حقوقه عىل فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر يف 

رفعها لإلرضار باملحجور عليه؟

اجلواب

ثابت من تقرير الطبيب الرشعي املدون يف قرار احلجر املرافق أن املحجور 
عليه بعد فحصه تبني أن بعقله عاهة وأن حالته العقلية غري عادية وأن حالته هذه 
الذي يظهر أحياًنا وخيتفي أحياًنا، وعىل ذلك ال  املتقطع  العقيل  من نوع الضعف 
القرار باحلجر عليه وتعيني والدته قيا  يمكنه إدارة شؤونه بنفسه، ومن ثم صدر 
بعد  عليه  واملحجور  األهلية،  كامل  إنسان  من  إال  يكون  ال  القضايا  ورفع  عليه، 
تقدير الطبيب الرشعي عنه ليس كذلك، ومن هذا يتبني أن املحجور عليه املنوه عنه 
بالسؤال ال جيوز له رشًعا وال قانوًنا أن يرفع القضايا املشار إليها بنفسه، بل الذي 
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يتوىل رفع هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غريه، وعىل فرض أن القيم رفض رفع 
القضايا أو تأخر يف رفعها إرضاًرا باملحجور عليه ففي هذه احلالة جيب عىل  هذه 
النيابة املختصة  من هيمه األمر أو أي إنسان -حسبة هلل تعاىل- أن يرفع األمر إىل 
بالوالية عىل النفس لتتوىل حماسبة هذا القيم عىل إمهاله أو تستبدل غريه به إذا ثبت 
هلا عدم صاحيته. ومن هذا يعلم اجلواب عا جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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���ث �ث و�م�ع�ا �م��ةرا

املبـــــادئ
1- ال توارث بني مسلم وغري مسلم.

2- للمعاش قانون خاص جتري تسوية املعاش عىل أساسه، وقانون خاص ينظمه.

الســـــؤال
طلبت اإلدارة العامة للترشيع بوزارة العدل بكتاهبا املقيد برقم 643 سنة 
1969 ومرفقاته كتاب سفارة مجهورية السودان املتضمن أن السيد/ فهمي. خ. م. 
أحد أرباب معاشات حكومة السودان وأحد رعايا اجلمهورية العربية املتحدة كان 
قد أخطر حكومة السودان بتاريخ مايو سنة 1968 بأنه أشهر إسالمه وطلق زوجته 
السيدة/ إ. ع، وأنه تويف إىل رمحة اهلل بتاريخ 26/ 1/ 1969 وقدم ورثته حلكومة 
مما  الرشعيني،  ورثته  أحد  أعاله  املذكورة  زوجته  أن  وفيه  رشعيا  إعالما  السودان 
يتناقض مع ما قرره املتوىف املذكور. وطلبت إدارة الترشيع اإلفادة عن مدى أحقية 

زوجة املتوىف يف معاشه.

اجلواب
نفيد بأن املادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام املواريث 
املعمول به يف اجلمهورية العربية املتحدة نصت يف فقرهتا األوىل عىل أنه: »ال توارث 
بني مسلم وغري مسلم«. وطبقا هلذا النص فإنه بإسام السيد/ فهمي. خ. م، وبقاء 
زوجته عىل ديانتها املسيحية، ثم وفاته بعد ذلك فإهنا تكون خمتلفة معه ديانة، ومن 

* فتوى رقم: 114 سجل: 105 بتاريخ: 25/ 11/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ثم فإهنا ال تكون ضمن ورثته وال ترثه سواء ظلت عىل عصمته حلني وفاته أم أنه 
كان قد طلقها قبل وفاته، وذلك يف حالة ما إذا مل يكن للمعاش قانون خاص جتري 
تسوية املعاش عىل أساسه، أما إن كان للمعاشات قانون خاص ينظمها فإنه يف هذه 
احلالة جيب اتباع ما نص عليه هذا القانون وجتري تسوية املعاش طبقا ملا نص عليها.

J
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ود
�ل���م����ب����ة �ة ا �ه�ا �بو��ب�ا ىة �ة�ح��ل�م �ب�ع�د

�ل��ة �ة ا �ل���م�د ا

املبـــــادئ
1 - حيكم بموت املفقود الذي يغلب عليه اهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.
2 - ال يمك�ن إنقاص هذه املدة أو تعديله�ا، ألن عدم انتظارها يرتتب عليه الكثري 

من املشاكل واألرضار.
3 - يكتف�ى بق�رار وزي�ر احلربي�ة باعتبار املفقود ميت�ا بعد ميض الس�نوات األربع، 

ويقوم هذا القرار مقام احلكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958.

الســـــؤال
رقم  بكتاهبا  املسلحة  للقوات  واإلدارة  التنظيم  هيئة  طلبت 
 1975 سنة   191 برقم  واملقيد   1975  /2  /23 املؤرخ   934 /13 /1 /166
املتضمن أنه تقدم بعض ورثة املفقودين يف عمليات القوات املسلحة بعدة شكاوى 
احلالة  هذه  يف  إليهم  تؤول  حتى  فورا  شهداء  إىل  املفقودين  حتويل  فيها  يطلبون 
األنصبة املستحقة يف املعاش واإلرث، األمر الذي ال يتفق وقوانني اخلدمة يف القوات 
املسلحة التي تفرتض أن املفقود يف العمليات احلربية قد يتضح موقفه بأي شكل من 
األشكال كأن يكون أسريا لدى العدو ومل يبلغ عنه أو خمتبئا يف األرض املحتلة، مما 
دعا إىل عدم حتويل هؤالء األفراد إىل شهداء إال بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ 
أحكام  تعديل يف  أي  يكون  ذلك كي  الرأي يف  بطلب  اخلطاب  انتهى  وقد  الفقد. 

القانون يف هذا املجال مستندا إىل حكم الرشيعة اإلسالمية.

* فتوى رقم: 206 سجل: 105 بتاريخ: 23/ 6/ 1975 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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اجلواب
نفيد بأن نصوص أحكام الرشيعة اخلاصة بأحكام املفقود والتي استند إليها 
القانون رقم 25 لسنة 1929 يف املادتني 21، 22 منه تقيض بأنه حيكم بموت املفقود 
األحوال  وأما يف مجيع  فقده،  تاريخ  أربع سنني من  بعد  اهلاك  عليه  يغلب  الذي 
األخرى فيفوض أمر املدة التي حيكم بموت املفقود بعدها إىل القايض، وذلك كله 
بعد التحري عنه بجميع الطرق املمكنة املوصلة إىل معرفة إن كان املفقود حيا أو 
ميتا. وقد جاء باملذكرة اإليضاحية للقانون املذكور بشأن هذه املادة ما نصه: »ملا كان 
بعض املفقودين يفقد يف ميدان القتال والبعض اآلخر يفقد يف حالة يظن معها بقاؤه 
العلم أو سياحة ثم ال يعود؛ فقد رئي األخذ  للتجارة أو طلب  ساملا كمن يغيب 
بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف احلالة األوىل، وبقول صحيح يف مذهبه ومذهب 
الثانية، ففي احلالة األوىل ينتظر إىل متام أربع سنني من  اإلمام أيب حنيفة يف احلالة 
الوفاة وحلت  اعتدت زوجته عدة  فلم يوجد  يعد وبحث عنه  فإذا مل  حني فقده، 
لألزواج بعدها وقسم ماله بني ورثته. وملا كانت احلالة األوىل هي املستفرس عنها 
بكتابكم وهي حالة من يفقد يف ميدان القتال، وقد بني الفقهاء أن أقل مدة يمكن 
احلكم بعدها بموت املفقود يف هذه احلالة أربع سنوات، وعىل هذا ال يمكن إنقاص 
هذه املدة أو تعديلها؛ ألن عدم انتظارها يرتتب عليه الكثري من املشاكل واألرضار، 
وقد أشار كتابكم إىل بعضها، هذا وقد جاء بالقانون رقم 103 سنة 1958 املعدل 
للادتني 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الكثري من التيسريات بالنسبة 
للمفقودين من أفراد القوات املسلحة أثناء العمليات احلربية، إذ اكتفي بقرار وزير 
احلربية باعتبار املفقود ميتا بعد ميض األربع سنوات وقيام هذا القرار مقام احلكم.
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ل���م��س��لم
� ىة ا

��ب �ل����ة�ا �ة��ة ا ول�
املبـــــادئ

�م فقهاء اإلس�ام األرض املعمورة إىل دار إسام، وتضم الباد التي يسود  1- قسَّ
فيها اإلس�ام، ودار حرب، وتضم الباد التي مل يدخل أهلها يف اإلس�ام دينا وإن 

مل حياربوا املسلمني.
2- ق�ال الفقه�اء إن مناط س�يادة الرشيعة اإلس�امية عىل األش�خاص ه�و الدين 

وليست اجلنسية.
3- ال أث�ر الخت�اف الب�اد يف اخت�اف األح�كام وإن تعددت املذاه�ب الفقهية 

االجتهادية التي يتبعوهنا.
4- ليس يف القانون املرصي ما يمنع املرصيني املقيمني خارج مجهورية مرص العربية 

من التقايض أمام حماكم غري مرصية.
5- الذى يتعني املصري إليه يف مسائل األحوال الشخصية من وجهة نظر فقه اإلسام 
ونص�وص القان�ون، هو جواز التحاكم للمرصيني املقيمني خ�ارج اجلمهورية أمام 
الق�ايض الذي يقيمون يف واليته ما دام مس�لا صاحب والي�ة فيا تنازعوا فيه، وأن 

يطبق هذا القايض ما أشارت به قواعد اإلسناد يف القانون املرصي.
6- متى كان احلكم الصادر من حمكمة أجنبية بشأن حالة األشخاص بصفة هنائية، 
وم�ن جهة ذات والية بإصداره حس�ب قانوهنا، وبحس�ب قواع�د االختصاص يف 

القانون الدويل، وليس فيه ما خيالف النظام العام يف مرص فإنه يكتسب احلجية.

* فتوى رقم: 116 سجل: 115 بتاريخ: 23/ 4/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 142 سنة 1981، وقد جاء به أن حكام صدر 
من حمكمة إمارة الشارقة الرشعية بتطليق زوجة مرصية من زوجها املرصي للرضر، 
وقد كان الزوجان يقيامن يف هذه اإلمارة وقت الرتافع إىل تلك املحكمة، وقد صدر 
احلكم حضوريا بعد سامع الدعوى وأقوال وأدلة طرفيها، وقد تزوجت هذه املطلقة 

بعد انتهاء فرتة العدة بزوج مسلم آخر، والسؤال:

املرصيني  عىل  مسلمة  أخرى  دولة  يف  املسلم  القايض  والية  مدى  ما  أ- 
املسلمني املقيمني يف دائرة واليته وقد طبق عىل الدعوى احلكم الرشعي؟

فقه  يف  الشارقة  حمكمة  من  بالتطليق  الصادر  احلكم  حجية  مدى  ما  ب- 
اإلسالم ويف النظام القانوين يف مرص؟

ج- ثم هل يعترب الزواج الذي تم بني هذه املطلقة والزوج اآلخر بعد انتهاء 
عدهتا من األول صحيحا رشعا؟

اجلواب
َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ  ٗة وََسٗطا تّلِ مَّ

ُ
قال اهلل سبحانه: }َوَكَذٰلَِك َجَعلرَۡنُٰكمرۡ أ

}ُكنُتمرۡ  ]البقرة: 143[، وقال:  َشِهيٗدا...{  َعلَيرُۡكمرۡ  ٱلرَُّسوُل  َوَيُكوَن  ٱنلَّاِس 
ِمُنوَن  رُۡمنَكرِ َوتُؤرۡ َن َعِن ٱل ُروِف َوَتنرَۡهورۡ رَۡمعرۡ ُمُروَن بِٱل

رۡ
رَِجترۡ لِلنَّاِس تَأ خرۡ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ َخيرۡ

نَا۠ 
َ
َوأ َوِٰحَدٗة  ٗة  مَّ

ُ
أ ُتُكمرۡ  مَّ

ُ
أ َهِٰذهِۦٓ  }إِنَّ  وقال:   ،]110 عمران:  ]آل   }...ِ بِٱللَّ

َوِٰحَدٗة  ٗة  مَّ
ُ
أ ُتُكمرۡ  مَّ

ُ
أ َهِٰذهِۦٓ  }ِإَونَّ  ]األنبياء: 92[، وقال:  ُبُدوِن{  فَٱعرۡ َربُُّكمرۡ 

القرآن  الكريمة وغريها يف  ، هبذه اآليات  ]املؤمنون: 52[  فَٱتَُّقوِن{  َربُُّكمرۡ  نَا۠ 
َ
َوأ

وهبدي وأحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان املسلمون أمة واحدة مستظلني براية اإلسام 
مربأة من عصبيات اجلنسية واإلقليمية التي اختذها عرف الناس أساسا للجاعات، 
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فقد جعلهم اإلسام أمة واحدة مها تباعدت أقطارهم ومواقعهم عىل أرض اهلل 
دار  إىل  املعمورة  األرض  اإلسام  فقهاء  تقسيم  كان  هنا  ومن  األرجاء،  الواسعة 
اإلسام: وتضم الباد التي يسود فيها اإلسام، ودار احلرب: وتضم الباد التي 
مناط  إن  الفقهاء:  وقال  املسلمني،  مل حياربوا  وإن  دينا  أهلها يف اإلسام  يدخل  مل 
التبعية  وليس  الدين  أي  اإلسام  هو  األشخاص  عىل  اإلسامية  الرشيعة  سيادة 
السياسية لدولة أي اجلنسية، وإن الرشيعة اإلسامية رشيعة إقليمية خيضع هلا كافة 
األشخاص يف دار اإلسام مها كانت ديانتهم أو جنسيتهم وإن أجازت -يف قول 
»أمرنا  ضيقة  حدود  يف  الدينية  لرشائعهم  التحاكم  املسلمني  لغري  الفقهاء-  بعض 
برتكهم وما يدينون«، ومن أجل هذا كانت باد املسلمني أو دار اإلسام وحدة 
دينية تربطها رابطة الدين وتسود فيها رشيعة اإلسام مها تعددت احلكومات يف 
خمتلف أقطارها، وكان توارث املسلمني -وإن اختلفت جنسياهتم السياسية- أمرا 
واحد وهو وجوب  قامت عىل أصل  اإلسامية  الرشيعة  ذلك ألن  فيه؛  ال جدل 
ببلد  املسلم  نزل  فإذا  ارحتل،  بلد  أي  وإىل  حمل  أي  يف  مسلم  كل  عىل  هلا  االنقياد 
إسامي جرت عليه أحكام هذه الرشيعة الغراء يف ذلك البلد وصار له من احلق ما 
ألهله وعليه من الواجب ما عىل أهله ال يميزه عنهم مميز وال أثر الختاف الباد 
يف اختاف األحكام وإن تعددت املذاهب الفقهية االجتهادية التي يتبعوهنا، فقد 
يسود يف بعض األقطار فقه مذهب أيب حنيفة ويف بعض آخر مذهب مالك وبعض 
ثالث مذهب الشافعي وبعض رابع مذهب أمحد بن حنبل وبعض خامس املذهب 
الزيدي أو الشيعي اجلعفري، لكن هذا ال أثر له يف احلق للشخص أو عليه؛ إذ متى 
قيض له به، أو عليه فله ما قيض له به وعليه أداء ما قيض عليه به عىل أي مذهب 
كان متى كان القايض صاحب والية مرشوعة صادرة من ويل األمر يف اجلهة التي 
يقيض فيها، فقد اتفق فقهاء املذاهب مجيعا عىل أن حكم القايض يف أمر جمتهد فيه 
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يرفع اخلاف، كا أن فقه اإلسام يف كافة اجتهاداته ال يربط األحكام باألوطان 
واإلقليمية إال يف العبادات كقرص الصاة للمسافر، وجواز الفطر يف رمضان مثا، 
واحلج ومناسكه يف مواطن حمددة بأرض احلجاز، ويف القضاء واختصاص املحاكم 
با يسمى اآلن االختصاص املحيل حتدث الفقهاء يف تعيني اجلهة التي يكون لقاضيها 
االختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى: هل ترفع يف حمل املدعي أو يف حمل 
املدعى عليه؟ غري أن اخلاف يف يشء من هذا ال يغري يف حق اخلصوم وال يوهن 
منه فالرشيعة واحدة واحلقوق واحدة يستوي يف ذلك اجلميع يف أي مكان كانوا من 
الباد اإلسامية وأمام القايض املسلم، ومن هنا كان موطن املسلم يف باد اإلسام 
هو املحل الذي نوى اإلقامة فيه واختذ يف جنباته طريق كسبه وعيشه واستقر فيه مع 
أهله -إن كان ذا أهل- دون نظر إىل حمل مولده ونشأته وال إىل عادات وأعراف 
البلد الذي رحل عنه يف األحكام واملعامات فهو رعية احلاكم -القايض- الذي 
يقيم حتت واليته دون سواه من سائر احلكام ما دام مستقرا وقاطنا يف بلد إسامي 
يعترب من دار اإلسام؛ ملا كان ذلك كانت والية القايض املسلم يف أي دولة مسلمة 
ممتدة إىل كل املقيمني فيها من املسلمني ولو اختلفت جنسيتهم السياسية متى كان 
هذا القايض معينا ذا والية مستمدة من ويل األمر يف دولته ومنوطا به احلكم بني 
اإلسام:  فقه  يف  املستقرة  للقاعدة  اتباعا  فيها  قىض  التي  الدعوى  نوع  يف  الناس 
حمكمة  قايض  كان  فإذا  ثم  ومن  واحلادثة«،  واملكان  بالزمان  يتخصص  »القضاء 
إمارة الشارقة الرشعية -وهي من دار اإلسام- منوطا به من ويل األمر يف دولته 
الفصل يف قضايا الطاق للرضر يف نطاق أحكام الرشيعة اإلسامية امتدت واليته 
القضائية إىل كافة املقيمني يف دائرة اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ويل األمر 
يف قرار تعيينه قاضيا من حيث املكان والزمان والواقعة املطروحة أمامه للقضاء، 
وبالتايل متتد واليته القضائية فيا أنيط به إىل املرصيني املقيمني يف دائرته القضائية 
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املرصيني  يمنع  ما  املرصي  القانون  يف  وليس  هذا  النوعي،  اختصاصه  حدود  يف 
املقيمني يف خارج مجهورية مرص العربية من التقايض أمام حمكمة غري مرصية، وال 
تازم بني هذا وذاك، والذي يتعني املصري إليه يف مسائل األحوال الشخصية من 
وجهة نظر فقه اإلسام ونصوص القانون هو جواز التحاكم للمرصيني املقيمني 
خارج اجلمهورية أمام القايض الذي يقيمون يف واليته ما دام قاضيا مسلا صاحب 
والية قضائية فيا تنازعوا فيه وأن يطبق هذا القايض ما أشارت به قواعد اإلسناد 
يف القانون املرصي، وقد تعرض الفقهاء املسلمون حلجية األحكام القضائية، وملا 
كان القضاء يف مسائل األحوال الشخصية يف مرص جيري وفقا لقواعد اإلسناد التي 
حوهتا املادة 280 من املرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بائحة ترتيب املحاكم 
الرشعية ونصها: »تصدر األحكام طبقا للمدون يف هذه الائحة وألرجح األقوال 
من مذهب أيب حنيفة ما عدا األحوال التي ينص فيها قانون املحاكم الرشعية عىل 
قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر األحكام طبقا لتلك القواعد«، يأيت النظر يف 
مدى حجية حكم حمكمة إمارة الشارقة الرشعية املسؤول عنه يف نطاق فقه املذهب 
احلنفي املعمول به يف مرص ومدى حجيته باعتباره حكا أجنبيا يف نظر النظام القانوين 
القضائي احلايل يف مرص أيضا، أما عن الشق األول فإن فقه املذهب احلنفي يقرر 
أنه)1(: إذا رفع حكم قاض إىل قاض آخر نفذه أي وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه، 

وأضاف فقهاء املذهب أن احلكم من حيث حجيته ثاثة أقسام:

األول: يرد بكل حال؛ أي ال يعمل به وال يكتسب احلجية، وهو ما خالف 
نصا رصحيا يف القرآن الكريم أو السنة أو خالف اإلمجاع.

)1(  كتاب الدر املختار وحاشيته رد املحتار البن عابدين ج 4، كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه 
حنفي، وكتاب األشباه والنظائر البن نجيم يف كتاب القضاء والشهادات والدعوى يف عدة مواضع من هذا 

الكتاب.
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الثاين: يكتسب احلجية وينفذ بكل حال، وهو احلكم يف حمل االجتهاد بأن 
يكون اخلاف بني فقهاء املذاهب يف املسألة أو سبب القضاء كا إذا قىض المرأة 

بشهادة زوجها وشهادة آخر.

الثالث: اختلف يف حجيته، وهو احلكم املجتهد فيه، أي الذي ال خيالف 
الدليل الرشعي من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع.

مسائل  أغلب  يف  املوضوعي  القانون  وهو  الفقه  هذا  أن  يظهر  هذا  ومن 
األحوال الشخصية يف مرص يقر احلكم الذي يصدر من القايض املسلم يف حدود 
واليته باحلجية بمعنى عدم جواز التعرض له، فاحلجية يف لغة الفقهاء اإلساميني 
تشمل احلجية وقوة األمر املقيض املصطلح عليها يف النظام القانوين املعارص وذلك 
ما مل خيالف احلكم نصا رصحيا يف القرآن أو السنة أو خيالف اإلمجاع، ومن ثم فإذا 
كان حكم التطليق للرضر الصادر من حمكمة الشارقة الرشعية قد صدر من قاض 
صاحب والية يكون حجة فيا قىض به من التطليق وعىل كل قاض مسلم تنفيذه؛ 
التطليق  أو اإلمجاع، ذلك ألن مرد حكم  السنة  أو  القرآن  ألنه قىض با ال خيالف 
للرضر هو فقه مذهب اإلمام مالك É وله أدلته املستمدة من الكتاب والسنة وقد 
أخذ به يف مرص يف القانون الرقيم 25 لسنة 1929 وما زال العمل به لآلن، فقضاء 
املوضح  النحو  عىل  باإليذاء  لزوجته  الزوج  إرضار  لثبوت  بالتطليق  احلكم  ذلك 
بمدوناته يقع يف نطاق املعمول به ترشيعا وقضاء يف مرص بذلك القانون وهو بعُد 
حجة بمعنى أنه جيب تنفيذه وعدم التعرض له وفقا لنصوص فقه املذهب احلنفي.

يف  الرشعية  الشارقة  حمكمة  حكم  حجية  مدى  اآلخر:  الشق  عن  وأما 
التي جرى  املستقرة  القواعد  فإن من  أجنبيا،  باعتباره حكا  القانوين احلايل  النظام 
بشأن حالة  أجنبية  الصادر من حمكمة  احلكم  كان  متى  أنه  املرصي  القضاء  عليها 
قانوهنا وبحسب  بإصداره حسب  األشخاص بصفة هنائية ومن جهة ذات والية 
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قواعد االختصاص يف القانون الدويل اخلاص وليس فيه ما خيالف النظام العام يف 
مرص فإنه يكتسب احلجية، وإذا كانت قواعد القانون الدويل اخلاص قد اقتضت 
عىل  املرصي  املدين  التقنني)1(  وجرى  األشخاص  حالة  حتديد  يف  اجلنسية  تدخل 
املادة  التطليق حيث جاءت  أو  الطاق  قانون اجلنسية يف هذه احلال ومنها  تطبيق 
الزوج  إليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  عليه  فيرسي  الطاق  »أما  ييل:  با   2  /13
إليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  واالنفصال  التطليق  عىل  ويرسي  الطاق،  وقت 
الزوج وقت الدعوى«، وجرى نص املادة 14 من هذا القانون با ييل: »يف األحوال 
انعقاد  الزوجني مرصيا وقت  إذا كان أحد  السابقتني  املادتني  املنصوص عليها يف 
فهذه  للزواج«،  األهلية  رشط  عدا  فيا  وحده  املرصي  القانون  يرسي  الزواج 
أو  الطاق  يف  وحده  املرصي  القانون  برسيان  تقيض  املرصية  القانونية  النصوص 
التطليق  حكم  كان  فإذا  مرصيا،  الزوجية  عاقة  ]طريف[  أحد  كان  متى  التطليق 
من  مالك  اإلمام  فقه  به  يقيض  ما  طبق  قد  الرشعية  الشارقة  حمكمة  من  الصادر 
جواز تطليق الزوجة بناء عىل طلبها يف دعوى قضائية عىل زوجها بسبب إرضاره 
هبا؛ ألن فقه هذا املذهب هو املعمول به هناك كا هو معروف يكون قد طبق أيضا 
قانون األحوال الشخصية يف مرص وهو قانون الزوجني بوصفها حيمان اجلنسية 
املرصية، وال يشرتط يف هذه احلالة لاحتجاج هبذا احلكم يف مرص أن حيوي بيان 
مفهوم  يف  احلكم  تبيان  ألن  املرصي؛  القانوين  التنظيم  نطاق  يف  حكا  به  يعترب  ما 
إذ هو  احلكم؛  الذي أصدر  القايض  لقانون  يكون  اخلاص  الدويل  القانون  أحكام 
وحده الذي حيدد هذا البيان با جيعله مستوفيا الشكل الصحيح وإن خالف يف هذا 
البيان ما هو )متعارف( عليه يف مرص من تبويب ملاهية احلكم بالفصل بني أسبابه 
ومنطوقه، وإذ كان البني مما تقدم أن قاعدة القضاء العامة يف رشيعة اإلسام تقيض 

)1(  رقم 131 لسنة 1948.
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بخضوع املسلم يف خصوماته للقايض املسلم الذي يلجأ إليه ويكون هو داخا يف 
واليته القضائية كان تداعي طريف احلكم املسؤول عنه ومثوهلا أمام قايض حمكمة 
عليها  والية  ذي  قاض  إىل  التجاء  هذا  كان  موضوعه  يف  الرشعية  الشارقة  إمارة 
بغض النظر عن تبعيتها يف اجلنسية السياسية لدولة أخرى غري دولة هذا القايض، 
عىل أنه وقد طبقت حمكمة الشارقة الرشعية عىل الدعوى فقه اإلمام مالك وإجازته 
التطليق للرضر وهو ما يقيض به القانون املرصي الرقيم 25 لسنة 1929 املستمدة 
أحكامه يف الطاق للرضر من مذهب اإلمام مالك يكون هذا احلكم يف حدود هذه 
القواعد ملزما ونافذا متى كان صادرا من قاض ذي والية يف موضوعه، إذ املمنوع 
يف نطاق أحكام فقهاء املذاهب مجيعا أن يصدر احلكم من قاض غري مسلم أو ليس 
املعروضة  احلكم  من  والظاهر  فيه،  قىض  الذي  النزاع  موضوع  يف  والية  صاحب 
صورته غري الرسمية أن قاضيه مسلم وأنه ذو والية يف موضوعه؛ إذ ال يتصدى 
قاض لتغيري ما يف واليته عادة، ومن ثم يعترب حجة فيا قىض به إذا كان قد صدر 
انتهائيا أو صار هنائيا وفقا لقانون املحكمة التي أصدرته ويمتنع التعرض ملا قىض 

فيه قضاء قاطعا. 

أما عن صحة زواج هذه املطلقة بزوج آخر بمقتىض هذا التطليق فإذا ثبت 
أن حكم التطليق قد صدر من قاض مسلم ذي والية قانونية خمتص وأنه انتهائي 
أو صار هنائيا -كل ذلك حسب قانون قاضيه- كان احلكم هبذه القيود منهيا رشعا 
وقانونا لعاقة الزوجية بني طرفيه، وإذا ثبت أن هذه املطلقة قد تزوجت باآلخر 
العدة وهي  انقضاء عدهتا من هذا الطاق بأحد األسباب الرشعية النقضاء  بعد 
وضع احلمل إن كانت وقت احلكم حاما، أما إن كانت حائا فربؤيتها دم احليض 
ثاث مرات كوامل تبدأ منذ صار احلكم هنائيا، وتصدق إذا أقرت بحدوث ذلك 
املذهب  فقه  به يف  املفتى  يوما عىل  تقل عن ستني  العدة ال  بداية  املدة من  وكانت 
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نطاق  يف  كله  وذلك  أشهر،  ثاثة  فعدهتا  احليض  ذوات  من  تكن  مل  وإن  احلنفي، 
بمقتىض  املسلمني  املرصيني  وعىل  مرص،  يف  التطبيق  الواجب  القانون  أحكام 
القواعد املقررة لتنازع القوانني يف مرص وهو أرجح األقوال يف فقه املذهب احلنفي 
عىل ما تقيض به املادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، واملادة 280 
من املرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بائحة ترتيب املحاكم الرشعية، إذا كان ذلك 
وقع عقد زواجها باآلخر متى استوىف باقي أركانه ورشوطه صحيحا رشعا. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1- مجه�ور الفقه�اء عىل أن احلس�بة من ف�روض الكفاية بحيث إذا ق�ام هبا البعض 

سقطت عن الباقني.
2- ال ترى دار اإلفتاء وجها رشعيا ألن تكون دعوى احلسبة من اختصاص النيابة 

العمومية وحدها.
3- ال ترى دار اإلفتاء مانعا رشعيا أن ترفع دعوى احلسبة أوال إىل النائب العام أو 
إىل وكائه ومتى اقتنعوا بجدواها وجديتها رفعوها إىل اجلهات القضائية املختصة.
4- إج�راءات احلس�بة تس�تمد أصوهلا م�ن الرشيعة اإلس�امية عن طري�ق القرآن 

الكريم والسنة النبوية وإمجاع الفقهاء.
5- الرشيعة اإلس�امية ال متنع من نظر دعوى احلس�بة وفقا إلج�راءات معينة تبدأ 
بفحص الطلب بواس�طة النائب العام أو بواس�طة نواب�ه، وال يؤثر ذلك يف احلق يف 

دعوى احلسبة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل مرشوع القرار اجلمهوري الوارد من السيد األستاذ وزير العدل 
بمرشوع  العربية  مرص  مجهورية  رئيس  قرار  املتضمن  1996م   /53 برقم  املقيد 

قانون بشأن تنظيم مبارشة دعوى احلسبة يف مسائل األحوال الشخصية.

رئيس اجلمهورية:

* فتوى رقم: 91 سجل: 127 بتاريخ: 15/ 1/ 1996 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املتعلقة  واإلجراءات  الرشعية  املحاكم  ترتيب  الئحة  عىل  االطالع  بعد 
املدنية  املرافعات  قانون  وعىل   1931  /78 رقم  بالقانون  باملرسوم  الصادرة  هبا 

والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 والقوانني املعدلة له قرر:

مرشوع القانون اآليت نصه يقدم إىل جملس الشعب:

الدعوى يف مسائل األحوال  فيها  تقام  التي  املادة األوىل: يف مجيع األحوال 
إىل  ببالغ  يتقدم  أن  الدعوى  رفع  طالب  عىل  جيب  احلسبة  وجه  عىل  الشخصية 
النيابة العامة املختصة يبني فيه موضوع طلبه واألسباب التي يستند إليها مشفوعة 
باملستندات التي تؤيده، وعىل النيابة العامة بعد سامع أقوال أطراف البالغ وإجراء 
التحقيقات الالزمة أن تصدر قرارا مسببا حيفظ البالغ أو يرفع الدعوى أمام املحكمة 
االبتدائية املختصة، وذلك خالل ستني يوما من تاريخ تقديمه، ويصدر قرار النيابة 
العامة املشار إليه من عضو نيابة بدرجة حمام عام عىل األقل، وال جيوز الطعن يف هذا 

القرار بأي طريق من طرق الطعن.

فيها  املدعية  الدعوى تكون هي  العامة رفع  النيابة  إذا قررت  الثانية:  املادة 
ويكون هلا ما للمدعي من حقوق وواجبات.

املادة الثالثة: ال جيوز ملقدم البالغ التدخل يف الدعوى أو يف الطعن يف احلكم 
الصادر فيها، ولكن جيوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن سامعه كشاهد إذا 

اقتضت مصلحة القضية ذلك.

املادة الرابعة: تنظر الدعوى يف أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو مل 
حيرض املدعى عليه فيها، وال ختضع الدعوى لقواعد انقطاع اخلصومة أو تركها أو 
سقوطها أو انقضائها بميض املدة، وتفصل املحكمة يف الدعوى غري مقيدة بطلبات 

النيابة العامة.
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املادة اخلامسة: يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون.

اليوم  يف  به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ينرش  السادسة:  املادة 
التايل لتاريخ نرشه.

اجلواب
نفيد بأن دار اإلفتاء ترى أنه يستبدل بالفقرة األخرية من املادة األوىل: »وال 
جيوز الطعن يف هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن« با ييل: »وجيوز الطعن يف 
للادة  داعي  ال  أنه  نرى  أننا  كا  املرافعات«.  قانون  املعتادة يف  بالطرق  القرار  هذا 
الثالثة بأكملها بعد إجراء هذا التعديل، كا اطلعنا عىل األسئلة الواردة من وزارة 

العدل اخلاصة بدعوى احلسبة وهي:

1- قال بعض علاء املسلمني: إن احلسبة من فروض الكفاية وجتب احلسبة 
عىل اخلاصة؛ ألهنم وحدهم الذين يمكنهم العلم باهية املنكر وماهية املعروف؛ ألن 
الذي ال يعلم ال يلزمه أمر وال هني. فا أسانيد هذا الرأي؟ وهل يمكن بناء عىل هذا 
الرأي أن تكون احلسبة من اختصاص النائب العام باعتبار أن الكفاية تكون متوافرة 
فيه فيحق له إقامة دعوى احلسبة بعد التحقق من جدية شكاوى األفراد وتظلاهتم؟ 
يتحقق  العام بحكم كفايته حمتسبا  النائب  ناحية أخرى هل يمكن أن يكون  ومن 
من جدية الشكاوى والتظلات ويرفع األمر إىل القضاء لتقرير احلكم القانوين عند 
توافر اجلدية يف الشكاوى والتظلات فتنظر دعوى احلسبة أمام حمتسَبنْي؛ أوهلا: هو 

النائب العام، وثانيها: أمام القايض الذي ال ينظر إال من خال املحتسب األول.

اإلسامية  الرشيعة  من  أصوهلا  تستمد  احلسبة  دعوى  إجراءات  هل   -2
أن  الوضعي-  -الشارع  للحاكم  جيوز  أنه  أم  القطعية،  باألدلة  والسنة-  -القرآن 

يقرر ما شاء من إجراءات لنظر دعوى احلسبة؟
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الطلب  بفحص  تبدأ  معينة  إلجراءات  وفقا  احلسبة  دعوى  نظر  هل   -3
بواسطة النائب العام يؤثر يف احلق يف دعوى احلسبة كا أكدته الرشيعة اإلسامية؟

ولإلجابة عىل السؤال األول نقول:

األمر  أهنا  أفضلها:  لعل  متعددة  بتعريفات  احلسبة  الفقهاء  عرف  أ- 
باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله، وهي اسم ملا حيتسبه املسلم 
الفضائل  السيئات وإحياء  وإزالة  املنكرات  دفع  قاصدا هبا  أفعال  أقوال ومن  من 
اللغوية  املعاين  ومن  رذائل،  من  عنه  تعاىل  اهلل  هنى  ما  شيوع  من  املجتمع  وصيانة 
لكلمة احلسبة: اإلنكار والزجر، يقال: احتسب فان عىل فان كذا، إذا أنكر عليه 

ما قاله أو فعله.

قام  إذا  بحيث  الكفاية  فروض  من  احلسبة  أن  عىل  الفقهاء  ومجهور  ب- 
تعاىل:  قوله  كفاية  فرض  أهنا  عىل  أدلتهم  ومن  الباقني،  عن  سقطت  البعض  هبا 
َن َعِن  ُروِف َوَينرَۡهورۡ رَۡمعرۡ ُمُروَن بِٱل

رۡ
ِ َوَيأ َيرۡ ُعوَن إَِل ٱلرۡ ةٞ يَدرۡ مَّ

ُ
َُكن ّمِنُكمرۡ أ }َوتلرۡ

لُِحوَن{ ]آل عمران: 104[. قال صاحب الكشاف عند  رُۡمفرۡ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
رُۡمنَكرِۚ َوأ ٱل

ةٞ{: »من« هنا للتبعيض؛  مَّ
ُ
َُكن ّمِنُكمرۡ أ تفسريه هلذه اآلية: »قوله تعاىل: }َوتلرۡ

ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفايات؛ ألنه ال يصلح له إال 
من علم املعروف من املنكر، وعلم كيف يرتب األمر يف إقامته، وكيف يبارشه، فإن 
اجلاهل ربا هنى عن معروف وأمر بمنكر، وربا عرف احلكم يف مذهبه وجهله يف 
مذهب صاحبه فنهاه عن غري منكر، وقد يغلظ يف موضع اللني ويلني يف موضع 
الغلظة وينكر عىل من ]ال[ يزيده إنكاره إال متاديا أو عىل من اإلنكار عليه عبث«. 
تفسري الكشاف ج�1 ص�397. ومع أن احلسبة من فرض الكفاية عند املحققني من 
الفقهاء، وهذا هو األصل فيها؛ ألنه ال يصلح هلا إال من علم وأدرك ما هو املعروف 
أو  شخصا  األمر  ويل  عني  إذا  كا  عني  فرض  تكون  أحيانا  أهنا  إال  املنكر  هو  وما 
أشخاصا هلذه الوظيفة، وكا إذا رأى إنسان غريه يرتكب جريمة يف حق الدين أو 
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تكون  قبلها  والتي  احلالة  ففي هذه  اجلريمة،  يبلغ عن هذه  أن  إمكانه  الوطن ويف 
ويكون  أمته  حق  ويف  دينه  حق  يف  مقرصا  يكون  تاركها  ألن  عني؛  فرض  احلسبة 
مستخفا باألمانة التي كلفه اهلل تعاىل بأدائها ولو عن طريق تغيري املنكر بقلبه، أو عن 

طريق تبليغ ويل األمر عن هذا املنكر.

ج- وبناء عىل هذا الرأي الذي يرى أصحابه وهم مجهور الفقهاء أن احلسبة 
يتقدم هبا  تكون دعوى احلسبة  أن  يمنع  مانعا رشعيا  نرى  الكفاية ال  من فروض 
صاحبها إىل النائب العام أو إىل وكائه لكي يقوموا بتنظيم رفع هذه الدعوى إىل 
اجلهات القضائية املختصة؛ ألن النيابة العامة هي اجلهة املنوط هبا احلاية القضائية 
ملصلحة املجتمع ولصيانة أمنه، أي أنه ما دامت دعوى احلسبة هي حق مقرر رشعا 
عىل  حظر  أو  قيد  دون  القضاء  ساحة  إىل  املرشوع  طريقها  وجتد  واجلاعة  للفرد 
استعال هذا احلق فا مانع رشعا من أن يتقدم هبا صاحبها إىل النائب العام أو إىل 
وكائه لرفعها عند االقتناع بجديتها إىل اهليئات القضائية املختصة، وال نرى وجها 
رشعيا ألن تكون دعوى احلسبة من اختصاص النيابة العمومية وحدها؛ ألنه من 
املعروف رشعا أهنا من حق كل فرد تتوفر فيه الرشوط الرشعية كالبلوغ والعقل 
واالستقامة واخللو من كل ما يتناىف مع الرشف والكرامة، أما الذي ال نرى مانعا 
رشعيا منه كا سبق أن أرشنا فهو أن ترفع دعوى احلسبة أوال إىل النائب العام أو إىل 
وكائه ومتى اقتنعوا بجدواها وجديتها رفعوها إىل اجلهات القضائية املختصة؛ إذ 
هذه املسائل تنظيمية من حق املرشع أن يفعلها ما دام يرى أن املصلحة يف ذلك بعد 

استشارته ألهل االختصاص.

ولإلجابة عىل السؤال الثاين نقول:

طريق  عن  اإلسامية  الرشيعة  من  أصوهلا  تستمد  احلسبة  إجراءات  نعم 
القرآن الكريم والسنة النبوية وإمجاع الفقهاء؛ وذلك ألن احلسبة تقوم يف جوهرها 
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وأسسها عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصيانة للمجتمع من أن تشيع فيه 
الفاحشة.

وفضيلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد تكرر احلديث عنها بأساليب 
متنوعة ويف مواطن متعددة من آيات القرآن الكريم، ومن ذلك أن القرآن الكريم 
تارة يبني أن خريية األمة إنا تتوفر هلا عندما تتمسك بنرش هذه الفضيلة كا يف قوله 
َعِن  َن  َوَتنرَۡهورۡ ُروِف  رَۡمعرۡ بِٱل ُمُروَن 

رۡ
تَأ لِلنَّاِس  رَِجترۡ  خرۡ

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ َخيرۡ }ُكنُتمرۡ  تعاىل: 

أن  يف  رصحية  الكريمة  اآلية  فهذه   .]110 عمران:  ]آل   }ِ بِٱللَّ ِمُنوَن  َوتُؤرۡ رُۡمنَكرِ  ٱل
اخلريية لألمة اإلسامية منوطة بتحقيق أصلني أساسني:

يقوم  وال  الدين  سياج  ألهنا  املنكر؛  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أوهلا: 
جمتمع تسوده نعمة األمان واالستقرار إال بوجودمها فيه.

وثانيها: اإليان باهلل تعاىل وبجميع ما أمر سبحانه باإليان به.

اإلسامية  األمة  هذه  لتكون  يتحققا  أن  جيب  اللذان  األصان  مها  هذان 
اخلريية،  هذه  منها  سلبت  األصلني  هذين  أمهلت  فإذا  للناس،  أخرجت  أمة  خري 
وتارة يرصح القرآن الكريم بأن صفات املؤمنني الصادقني منها أهنم يتعاونون فيا 
ِمُنوَن  رُۡمؤرۡ }َوٱل فيقول:  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فضيلة  نرش  عىل  بينهم 
رُۡمنَكرِ  ٱل َعِن  َن  َوَينرَۡهورۡ ُروِف  رَۡمعرۡ بِٱل ُمُروَن 

رۡ
يَأ ٖضۚ  َبعرۡ ِلَآُء  ورۡ

َ
أ ُضُهمرۡ  َبعرۡ ِمَنُٰت  رُۡمؤرۡ َوٱل

ن يف األرض ملن  ...{ ]التوبة: 71[. وتارة يبني أن من سنته سبحانه يف خلقه أنه ُيَمكِّ
ينرشون الفضائل وحيافظون عىل الفرائض ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 
َمُرواْ 

َ
َكٰوةَ َوأ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ قَاُمواْ 

َ
أ ۡرِض 

َ ُٰهمرۡ ِف ٱلرۡ نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ فيقول: }ٱلَّ
] احلج: 41[. وتارة نرى  ُمورِ{ 

ُ ٱلرۡ َعٰقَِبُة   ِ َولِلَّ رُۡمنَكرِۗ  ٱل َعِن  اْ  َوَنَهورۡ ُروِف  رَۡمعرۡ بِٱل
القرآن الكريم يمدح األمم السابقة التي حرصت عىل نرش فضيلة األمر باملعروف 
ةٞ قَآئَِمةٞ  مَّ

ُ
ِل ٱلرِۡكَتِٰب أ هرۡ

َ
والنهي عن املنكر بني أفرادها ومجاعاهتا فيقول: }ّمِنرۡ أ
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َورِۡم ٱٓأۡلِخرِ  ِ َوٱلرۡ ِمُنوَن بِٱللَّ ُجُدوَن ١١٣ يُؤرۡ رِۡل َوُهمرۡ يَسرۡ ِ َءانَآَء ٱلَّ َيترۡلُوَن َءاَيِٰت ٱللَّ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َيرَۡرِٰتۖ َوأ َويَُسٰرُِعوَن ِف ٱلرۡ رُۡمنَكرِ  َن َعِن ٱل ُروِف َوَينرَۡهورۡ رَۡمعرۡ ُمُروَن بِٱل

رۡ
َوَيأ

ٰلِِحنَي{ ]آل عمران: 113، 114[. بينا نرى يف موطن آخر يصب اللعنة عىل  ِمَن ٱلصَّ
ٰٓءِيَل  َر ِيَن َكَفُرواْ ِمۢن بَِنٓ إِسرۡ األمة التي أمهلت هذه الفضيلة فيقول: }لُعَِن ٱلَّ
َتُدوَن ٧٨ َكنُواْ  َكنُواْ َيعرۡ َيَمۚ َذٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ ٰ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيَس ٱبرِۡن َمررۡ َعَ
َعلُوَن{ ]املائدة: 78، 79[. فإذا  نَكرٖ َفَعلُوهُۚ َلِئرَۡس َما َكنُواْ َيفرۡ َن َعن مُّ َل يَتََناَهورۡ
ما اجتهنا إىل السنة النبوية املطهرة رأينا عددا كبريا من األحاديث الرشيفة حتض عىل 
التمسك بفضيلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد ساق اإلمام النووي يف 

كتابه رياض الصاحلني أربعة عرش حديثا يف هذا املعنى نكتفي بذكر ثاثة منها:

سعيد  أيب  عن  صحيحه  يف  مسلم  اإلمام  رواه  فقد  األول:  احلديث  أما 
مل  فإن  بيده  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   É اخلدري 
يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن«. فهذا احلديث الرشيف 
واضح كل الوضوح يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل مجيع أفراد 
األمة كل يف حدود قدرته واستطاعته وواليته وعلمه وإدراكه ملا هو معروف وملا 

هو منكر.

ع�ن  صحيح�ه  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه  فقد  الثاين:  احلديث  وأما 
النع�م�ان بن بشري Ñ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها 
وبعضهم  أعالها  بعضهم  فصار  سفينة  عىل  اقرتعوا-  -أي  استهموا  قوم  كمثل 
أسفلها وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء -أي إذا أرادوا احلصول عىل املاء- 
مروا عىل من فوقهم فقالوا -أي الذين يف أسفلها-: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل 
نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا عىل أيدهيم -أي 
وإن منعوهم من خرق السفينة- نجوا ونجوا مجيعا«. فهذا احلديث الصحيح يدل 
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مسؤولية  مسؤولة  وواليته  استطاعته  حدود  يف  أفرادها كل  بجميع  األمة  أن  عىل 
مشرتكة يف دفع األذى عنها ويف وجوب حفظ مصاحلها حتى ال متتد أيدي املخربني 
مجيعا  ألهنم  واستقرارها؛  أمنها  يكدر  أو  يرضها  با  إليها  واجلاهلني  واملفسدين 
أصحاب هدف مشرتك وأصحاب مصري واحد، وجيب عليهم كافة أن يعملوا من 

أجل مصلحتها العامة.

ومن املؤكد أن املحافظة عىل تلك املصالح النافعة لألمة من قبيل الواجب، 
وأن احلسبة هي الطريق لذلك وهي تقوم عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وأما احلديث الثالث: فقد رواه اإلمام الرتمذي عن حذيفة É عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن 
احلديث  ففي هذا  لكم«،  يستجاب  فال  تدعوا  ثم  منه،  يبعث عليكم عقابا  أن  اهلل 
ألن  املنكر؛  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فضيلة  إمهال  من  شديد  حتذير  الرشيف 
إمهاله يؤدي إىل العقاب من اخلالق عز وجل وإىل عدم إجابة الدعاء. هذا وبناء عىل 
هذه النصوص من كتاب اهلل تعاىل ومن السنة النبوية أمجع الفقهاء عىل مرشوعية 
وألن  املنكر؛  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  القيام  وجوب  من  تقتضيه  ملا  احلسبة؛ 
عدم مرشوعيتها يؤدي إىل إشاعة الفاحشة يف األمة، وهذا أمر ال يقره فعل أو عقل. 
أن  دون  األمة  ملصلحة  مناسبة  يراها  التي  بالطريقة  ينظمها  أن  األمر  لويل  وجيوز 
يكون يف هذا التنظيم ما يتناىف مع أحكام الرشيعة اإلسامية، ودون ما يمنع األفراد 
سواء أكانوا حاكمني أو حمكومني من مبارشة حقوقهم يف إقامة دعوى احلسبة التي 

أساسها إحياء الفضائل وإماتة الرذائل.

ولإلجابة عىل السؤال الثالث نقول:

معينة  وفقا إلجراءات  احلسبة  نظر دعوى  متنع من  الرشيعة اإلسامية ال 
يف  ذلك  يؤثر  وال  نوابه،  بواسطة  أو  العام  النائب  بواسطة  الطلب  بفحص  تبدأ 
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احلق يف دعوى احلسبة رشعا؛ ألن النيابة العامة هي األمينة عىل الدعوى العمومية 
القانون، وما  إىل كل من خيرج عىل  املجتمع يف توجيه االهتام  بوصف كوهنا متثل 
دامت دعوى احلسبة التي هي حق رشعا للفرد أو اجلاعة جتد طريقها املرشوع إىل 
النيابة  ساحة القضاء دون ظلم أو جور، فا مانع رشعا من أن تعرض أوال عىل 

العامة؛ ألن هذا العرض من األمور التنظيمية التي تقرها رشيعة اإلسام.

J


