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إهــــــــــــداء

الدي الكريمين-حفظهما اهلل -اللذين ينسب إليهما كل ما
إلى و َّ
أنا فيه
إلى األسرة الصغيرة...زوجي رفيق دربي ،وطفلي محمد
إلى إخوتي وأخواتي
إلى أساتذتي األفاضل ،وكل من علمني حرفا
إلى روح الدكتور الراحل :محمد زيدان
إلى صديقاتي ،وكل من كان برفقتي في دراستي
إلى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي
لهم جميعا أهدي بحثي هذا

ب

شــــــــــــكر وتقــــديـــــــــــر
أشكر اهلل سبحانه وتعالى ،وأثني عليه بما هو أهله ،على حسن توفيقه ،وكريم عونه ،وعلى ما َّ
من
ٍ
علي بوالدين كريمين شقّا لي طريق العلم ،وكانا لي
علي من
إنجاز لهذه الرسالة ،وعلى تفضله َّ
به َّ
ٍ
ودعاء ،وصبر.
تشجيع،
خير سند طيلة حياتي الدراسية من
ٍ
الدي العزيزين ،أقر اهلل أعينكما بنعمه ،وأسبغ عليكما جزيل كرمه ،أن رسختما بأعماقي ألكمل
و َّ
مسيرتي العلمية ،فلكما مني كريم التحايا وجزيل العرفان.
كما أدين بعظيم الشكر والعرفان بعد اهلل سبحانه وتعالى في إنجاز هذه الرسالة ،واخراجها بالصورة
المرجوة إلى المشرف عليها الدكتور الفاضل":نعيم سمارة المصري" ،الذي منحني الكثير من وقته،
وجهده ،وتوجيهاته ،وآرائه القيِّمة ،ومد يد العون لي دون ضجر للسير قدما نحو األفضل ،سائلة
المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أصحاب الفضيلة عضوي لجنة المناقشة:
 الدكتور الفاضل :محمد سعيد منصور مناقشا داخليا.
 الدكتور الفاضل :إبراهيم خليل النجار مناقشا خارجيا.
على تفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة ،ومناقشتها ،واإلفادة بمالحظاتهم القيِّمة ،فال حرمهم اهلل
األجر والثواب.
كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر لجامعة األزهر-غزة ،وكلية الشريعة ،وعمادة الدراسات العليا ،وقسم
الدراسات اإلسالمية ،وجميع العاملين فيها ممن قدم لنا يد العون والمساعدة.
وأتوجه بالشكر لكل من مد يد العون لي ،ممن لم تسعفني الذاكرة بشكرهم ،فال حرمهم اهلل األجر،
وان اهلل ال يضيع أجر المحسنين.
واهلل أسأل أن أكون قد وفقت فيما كتبت في هذه الرسالة ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،وأن
ينفعني به ،واخواني المسلمين ،وأن يسهل به لنا طريقا إلى الجنة ،إنه على كل شيء قدير.
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمدهلل رب العالمين.

ج

ملخص البحث
الحمد هلل على جزيل نعمائه ،أحمده على جليل آالئه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا
عبده ،وخاتم أنبيائه ،وبعد...
فقد جاءت هذه الرسالة بعنوان" :آراء الشيخ الزرقا الفقهية في أحكام األحوال الشخصية والطبية
من كتاب فتاوى الزرقا دراسة فقهية مقارنة".
وقد اشتملت على مقدمة ،وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة.
ٍ
بلمحة عن الشيخ الزرقا في المبحث األول ،بينما
ففي التمهيد الذي اشتمل على مبحثين ،تحدثت
كان المبحث الثاني بعنوان :منهج الشيخ الزرقا في الفتوى ،مع االستدالل بأدلة من فتاواه تمثل
منهجه.
أما الفصل األول :فقد جاء بعنوان :فتاوى شرعية في األحوال الشخصية"الزواج" ،وقد تحدثت فيه
عن العيوب التي يجب ذكرها للخاطب ،وأثر هذه العيوب على النكاح ،ثم تحدثت في المبحث

الثاني من هذا الفصل عن الوالية في النكاح ،أما المبحث الثالث منه فقد تحدثت فيه عن حكم

الزواج المؤقت ،والزواج بنية الطالق.

وفي المبحث الرابع عرضت موضوع الرضاع ،وتأثيره على الزواج ،مع بيان آراء الفقهاء في عدد

الرضعات التي يثبت بها التحريم.

ثم بينت في الفصل الثاني :فتاوى األحوال الشخصية المتعلقة بالطالق ،وأحكام المرأة ،أما المبحث
األول فقد تحدثت فيه عن أحكام الطالق المعلق على شرط ،والطالق ثالثا بلفظ واحد ،وكذلك حكم
كال من اإليالء والظهار ،بينما اشتمل المبحث الثاني على األحكام المتعلقة بالمرأة ،من حيث

سفرها ،وتصرفها في أموالها ،وقبول شهادتها بانفرادها.

ثم حمل الفصل الثالث عنوان :فتاوى شرعية طبية ،والذي بحثت فيه حكم تحديد النسل وتنظيمه
على مستوى األفراد والدولة ،وحكم التلقيح الصناعي ،واإلجهاض قبل نفخ الروح وبعدها ،وحكم

ممارسة الطبيب لإلجهاض ،وكذلك تناولت فيه مسألة التبرع باألعضاء ،ثم جاءت الخاتمة مشتملة
على أهم النتائج التي توصلت إليها ،والتوصيات التي رأيتها في ضوء هذه الدراسة.
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Abstract
Praise be to God ! for his blessings . I certify that there is no God but Allah
and that Mohammed is his slave and the last of the prophets .
The title of this study is " Sheikh Zarqa doctrinal views on the provisions
of personal and medical conditions of the book "Fatawa Zarqa" "doctrinal
comparative study".
It contained an introduction ، a preface ، three chapters ، and a conclusion
. The preface contained two themes . In the first theme ، I talked briefly
about Sheikh Zarqa . While the second theme was titled " Sheikh Zarqa's
approach in the advisory opinion ، gathering evidences of his advisory
opinions that represent his approach .
The first chapter was titled " Legal advisory opinions in the personal status
" marriage " . In this chapter ، I talked about the defects that must be
mentioned to the fiancé and the effects of these defects on the marriage .
Then in the second theme of this chapter ، I talked about the guardianship
of the marriage . While the third theme of it ، I talked about the provision
of the temporary marriage and the marriage for divorce .
In the fourth theme I presented the subject of suckling and its effect on
marriage showing the views of the legists about the number of suckling
that is forbidden .
In the second chapter I presented the advisory opinions of the personal
status of divorce and the provisions of the woman.
About the first theme I talked about the provisions of one condition divorce
the irrevocable divorce and the oath .
While the second theme contained the provisions of the woman relating
her travel ، her spend of her money and accepting her witness. The third
chapter's title is " Medical legal advisory opinions " . In this chapter I
presented the provision of the birth control ، the family planning the
manmade impregnation ، the abortion before and after breathing life in and
the doctor practice of the abortion . Also ، I dealt with the issue of the
organs' donation .
After that was the conclusion that contained the most important findings
and recommendations that I have seen during this study .

ه

المقدمة:
الحمدهلل رب العالمين ،والصالة والسالم على عبده ورسوله األمين ،القائل":من يرد اهلل به خي ار
يفقهه في الدين" ،1وعلى آله وصحبه الغر الميامين.

وبعد..
من فضل اهلل سبحانه وتعالى علينا أن جعل الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ،فال نجد
حادثة إال وألهل العلم والفقه رأي فيها ،فكانت النوازل في هذا العصر كثيرة تتميز بكثرة تشابكها،

ودقة فهمها  ،تحتاج إلى البيان والتفصيل ؛ حتى اليقع الناس في المشقة  ،فهم في حاجة ماسة

لمن يجيب عن تلك المسائل  ،ويرفع عنهم الحرج باالجتهاد والفتوى .
ولقد قيض اهلل عزوجل لهذا الدين رجاال قادرين على التصدي لكل واقعة جديدة بالبيان واإليضاح؛

كي يظهر اهلل بهم معالم الدين ،فيدفعون عنه تحريف الضالين ،وتأويل الجاهلين ،ويرجع الناس
إليهم عند المعضالت ،وما يلم بهم من النوازل ،يحفظون األمة من الوقوف في فتنة التشكيك في

الدين ،وقدرته على استيعاب كل جديد ،فتظل صلة المسلمين بدينهم قوية ،وثقتهم به متينة.

وقد اخترت أن أدلي برسالة متواضعة ،على قدر استطاعتي ،وبضاعتي المزجاة من العلم ،حول

فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ،أحد أعالم األمة اإلسالمية ،حيث ترك لنا تراثا مكتوبا في فتاواه،

التي تميزت بالتخفيف واليسر ،والبعد عن التعصب المذهبي والعسر ،واعمال مقاصد الشريعة

اإلسالمية ،واالستدالل بالقواعد الفقهية واألصولية ،وقد اخترت دراستي في :أحكام األحوال

الشخصية والطبية من كتاب"فتاوى مصطفى الزرقا.

أسباب اختيار الموضوع:
 .1الحاجة الماسة لبيان أحكام النوازل المعاصرة ،بدراسة مقارنة لتلك األحكام.
 .2الرغبة في المساهمة ولو بجزء يسير في مجال الفقه المعاصر.

 .3كسب األجر والثواب من اهلل عزوجل بإبراز شخصية عالم جليل ،وبيان فقهه ،والفتاوى
التي أفتى بها الناس.

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ،باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ،25/1 ،حديث رقم .71

و

أهمية البحث:
 .1معالجة قضايا مهمة تفيد األسرة المسلمة في الزواج والطالق.
 .2بيان رقي اإلسالم واهتمامه بالمرأة ،وحقوقها.

 .3خدمة المسلمين في األمور الطبية ،كالتلقيح الصناعي ،واإلجهاض ،والتبرع باألعضاء.

أهداف البحث:
 .1تقدير العلماء المجتهدين ،المفتين ،الذين تصدوا للنوازل بالفتوى ،وسخرهم اهلل لخدمة هذا
الدين ،أمثال الشيخ الزرقا.

 .2تسليط الضوء على شخصية الشيخ الزرقا ،وملكته الفقهية ،وأصوله التي اعتمد عليها في
االجتهاد.

 .3بيان دور الشيخ الزرقا في الفتاوى المعاصرة ،واختياره للفتوى وضبطها انضباطا مؤصال.
 .4بيان أحكام كثير من المسائل المستجدة ،التي تحتاج إلى التوضيح والبيان.

 .5نشر الفائدة والعلم؛ حتى يستفيد أبناء اإلسالم من التيسير ،واألصالة التي اتصف بها فقه
الشيخ الزرقا.

 .6إثراء الباحث بعلم من سبقه من العلماء ،واالستفادة من الفتاوى في الوصول إلى الحكم
الشرعي المناسب.

منهج البحث:
 .1اعتمدت المنهج االستقرائي التحليلي المقارن ،من خالل بيان رأي الشيخ الزرقا وعرضه

سؤاال وجوابا ،ثم بيان آراء الفقهاء في المسألة ،وما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا وغيره
من الفقهاء المعاصرين ،وذكر أدلة كل رأي مع المناقشة ،وبيان الرأي الراجح بحسب
تقديري.

 .2الدراسة والمقارنة اقتصرت فيها على المذاهب الفقهية األربعة.
 .3االعتماد على المراجع األصيلة ذات الصلة بموضوع البحث.

 .4توثيق اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية في الهامش.
 .5تخريج األحاديث النبوية ،والحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين ،أما اآلثار فيتم ذكر
حكم أهل الحديث عليها إن وجد.

 .6توثيق المصادر والمراجع في هوامش البحث ،وذلك بذكر اسم الكتاب ،والمؤلف ،والجزء،
والصفحة ،وباقي معلومات التوثيق في قائمة المراجع.

 .7الترجمة لبعض األعالم الواردة في البحث ممن غلب على ظني حاجتهم للترجمة.
ز

 .8االهتمام بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الترقيم.

 .9وضع ملحق في نهاية البحث بق اررات مجمع الفقه اإلسالمي ،وأبحاث هيئة كبار العلماء،
المتعلقة ببعض المسائل.

 .10اتباع الرسالة بالفهارس التي تخدمها.

الدراسات السابقة
وتقسم إلى قسمين:
 .1دراسات تتعلق بفتاوى الشيخ مصطفى الزرقا :توجد رسالة دكتوراة عن منهج الشيخ

مصطفى الزرقا بعنوان":المنهج الفقهي عند الشيخ مصطفى الزرقا" لياسين عبود،

جامعة األردن.

أما الدراسات المتعلقة بالفتاوى فإن الزميلة"هند حلس" قد سبقتني بمناقشة رسالتها حول

الفتاوى ،بعنوان":آراء الشيخ الزرقا الفقهية في الطهارة والصالة والزكاة ،من خالل
كتاب فتاوى الزرقا".

 .2دراسات تتعلق بكتبه :رسالة ماجستير بعنوان":نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا
لسامي العجوري".

أما رسالة الدكتوراة فهي متعلقة بمنهج الشيخ مصطفى الزرقا في الفتوى وقد ذكرت هذا المنهج في

أن رسالتي
الفصل التمهيدي ،بينما رسالة الزميلة "هند حلس" فهي تحمل نفس عنوان رسالتي إال ّ
متعلقة بأحكام األحوال الشخصية والطبية ،ورسالتها متعلقة بالطهارة ،والصالة ،والزكاة.
أما الدراسة المتعلقة بنظرية العقد عند الشيخ مصطفى الزرقا فقد اشتملت على تعريف بالشيخ

مصطفى الزرقا مما مكنني من الرجوع إليها في كتابة الفصل التمهيدي.
ومن أجل تحقيق تلك األهداف وفقا للمنهج المتبع ،قسمت البحث إلى:
تمهيد ،وثالثة فصول ،وخاتمة:

ح

 التمهيد :ترجمة الشيخ مصطفى الزرقا.
وفيه مبحثان:
المبحــث األول :لمحة عن حياة الشيخ الزرقا.
المبحــث الثاني :منهج الشيخ الزرقا في الفتوى.

 الفصل األول :فتاوى شرعية في األحوال الشخصية (الزواج).
وفيه أربعة مباحث:
 المبحث األول :العيوب التي يجب ذكرها للخاطب. المبحث الثاني :الوالية في النكاح. المبحث الثالث :حكم الزواج لمدة معلومة. المبحث الرابع :الرضاع وآثاره. الفصل الثاني :فتاوى شرعية في األحوال الشخصية (الطالق ،وأحكام متفرقة للمرأة).وفيه مبحثان:
 المبحث األول:الطـــالق.وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول:الطالق المعلق على شرط. المطلب الثاني:الطالق ثالثا بلفظ واحد. المطلب الثالث:اإليالء. المطلب الرابع:الظهار. المبحث الثاني:أح ـك ـ ـ ـ ــام المـ ـ ـ ـ ـ ـرأة.وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول:تصرف المرأة في أموالها. المطلب الثاني:سفر المرأة. المطلب الثالث:شهادة المرأة.ط

الفصل الثالث:فــتــــــــــاوى شـــــــرعيـــة طبـيـــة.
وفيه أربعة مباحث:
 المبحث األول:تحديد النسل وتنظيمه. المبحث الثاني:التلقيح الصناعي. المبحث الثالث:اإلجهاض. المبحث الرابع:التبرع باألعضاء.الخاتمة والتوصيات
فهارس البحث.
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المبحث األول
لمحة عن حياة الشيخ الزرقا
هو العالمة الفقيه األصولي األديب النحوي الشاعر مصطفى بن أحمد بن محمد بن عثمان بن
محمد بن عبد القادر الزرقا.1

والدته:
ولد العالمة مصطفى الزرقا بمدينة حلب عام 1322هـ الموافق 1904م ،من أبوين صالحين ،والده
هو الشيخ أحمد الزرقا مؤلف"شرح القواعد الفقهية" ،وجده العالمة الكبير محمد الزرقا ،وكالهما من
كبار علماء المذهب الحنفي في حلب الشهباء ،ووالدته السيدة زينب بنت الحاج محمد جلب ،كانت
امرأة أمية صالحة.2

نشأته:
نشأ الشيخ مصطفى الزرقا في بيئة صالحة ،وجو علمي إسالمي في ظالل جده العالمة محمد
الزرقا ،ووالده الشيخ أحمد الزرقا ،وتسلسل العلم في األسرة حتى وصل إلى الشيخ األستاذ أنس
الزرقا ابن العالمة مصطفى الزرقا ،وقد أطلق على هذه السلسلة اسم":سلسلة الذهب".3

دراسته وتدريسه:
كانت بداية دراسة الشيخ في كتاتيب القرآن الكريم ،فكان الكتّاب الذي تخرج منه هو نفس الكتّاب
الذي تخرج منه والده ،وكان يقوم عليه الشيخ محمد الحجار ،وتلقى في ذلك الكتّاب القراءة ،
والكتابة ،والحساب ،وتالوة القرآن الكريم ،وما إلى ذلك من مقررات الكتّاب في ذلك العهد ،ثم ألحقه
والده بمدرسة الفرير الفرنسية بحلب ،وتلقى فيها مبادئ اللغة الفرنسية ،حيث كان متطلعا إلى
اإللمام بمجريات الثقافة الحديثة ،حيث كانت اللغة الفرنسية في ذلك الوقت لغة الثقافة العالمية ،ثم
سجله والده في المدرسة الخسروية 4الشرعية ،ولم يقتصر على تلقي الدروس من الثانوية الشرعية
 1مصطفى الزرقا الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس .2015
 2مصطفى الزرقا فقيه العصر ألمل خيري ،موقع خربشات صحفية ألمل خيري  16أبريل.2008
 3الشيخ مصطفى الزرقا أستاذ جيل وإمام عصر للكردي ،شبكة الفتاوى الشرعية للكردي.
 4نسبة إلى والي حلب "خسرو بن سنان باشا"الذي أوصى ببنائها في العهد العثماني.
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بل كان يتابع دروس والده في المساجد ،نال شيخنا شهادة البكالوريا في شعبة العلوم واآلداب في
حلب ،وكان ترتيبه األول على سورية ،ثم انتقل لدمشق فنال شهادة البكالوريا مرة أخرى في شعبة
فأهله ذلك لاللتحاق بكليتي الحقوق واآلداب
الرياضيات والفلسفة ،وحصل على الترتيب األول أيضاّ ،

معا في الجامعة السورية عام 1349هـ 1930 -م.

ونال شهادتيهما بتفوق بعد ثالث سنوات ،وأيضا كان ترتيبه األول على الدفعتين ،فكان أول من
جمع في سورية بين الثقافات الثالث :الشرعية والقانونية واألدبية ،ثم حاز على دبلوم الشريعة
اإلسالمية من كلية الحقوق بجامعة فؤاد األول "القاهرة حاليا"عام 1367هـ 1947-م.
تولى التدريس مكان والده في المدرسة الخسروية ،والمدرسة الشعبانية ،1وفي الجامع األموي وجامع
الخير ،ثم انتقل لكلية الحقوق بدمشق ،حيث أصبح أستاذا للشريعة والحقوق المدنية ،ورئيسا للقسم
حتى أحيل للتقاعد عام 1336هـ 1966 -م وقام بالتدريس في معهد البحوث والدراسات العربية
بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية  ،كما قام بالتدريس في كلية الشريعة بالجامعة األردنية-
عمان.
اختارته و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت خبي ار للموسوعة الفقهية ،واختارته الدائرة
القانونية في األمانة العامة بجامعة الدول العربية عضوا في لجنة الخبراء لوضع مشروع قانون
مدني موحد للبالد العربية مستمد من الفقه اإلسالمي ،واختارته رابطة العالم اإلسالمي عضوا في
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة ،كما اختير عضوا خبي ار في مجمع الفقه التابع
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة ،وقدم للمجمعين دراسات فقهية عديدة لمواضيع معاصرة.2
منح جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية عام 1404هــ؛ تقدي ار السهاماته المميزة في
مجال الدراسات الفقهية،ولكتابه(المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي).3

 1نسبة إلى شعبان آغا بن أحمد.
 2علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب  343/2وما بعدها  ،العالمة مصطفى الزرقاوفقه الواقع للقرضاوي ،الملتقى الفقهي"الشبكة
الفقهية".
 3فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ .33
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شيوخه:
أما شيوخه الذين تلقى عنهم العلم :والده العالمة الفقيه الشيخ أحمد الزرقا ،ق أر عليه الفقه الحنفي،
الطباخ ،ق أر عليه الحديث والسيرة النبوية ،والشيخ محمد الحنيفي ،ق أر عليه
الشيخ محمد راغب ّ
التوحيد والتفسير والبالغة ،والعالمة المحدث الشيخ أحمد المكتبي الشافعي ،درس عليه النحو
وكذلك الشيخ أحمد الكردي وعيسى البيانوني.
وق أر رحمه اهلل على الشيخ إبراهيم السلقيني الفقه ،والشيخ أحمد الشماع درس عليه التفسير مدة
يسيرة ،والشيخ محمد الناشد درس عليه النحو والبالغة وسائر علوم اآلالت.1

تالميذه الذين تخرجوا عليه:
تخرج على يد الشيخ كثير من العلماء ،منهم العالمة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه اهلل،
والعالمة الفقيه األصولي اللغوي الدكتور الشيخ محمد فوزي فيض اهلل حفظه اهلل ،والعالمة الفقيه
الحنفي الشيخ محمد المالح رحمه اهلل تعالى ،والعالمة األديب اللغوي الدكتور عبد الرحمن رأفت
باشا ،والشيخ أحمد مهدي الخضر ،والشيخ طاهر خير اهلل رحمه اهلل ،وغير من ذكر كثير ممن
تتلمذ على يده في حلب ،أو دمشق وغيرها من المدن.2

مؤلفاته:3
كان الشيخ الزرقا-رحمه اهلل-مولعا باألدب ،وأدى به ذلك إلى كتابة األشعار ،وجمع بعضها ونشرها
في ديوان سماه "قوس قزح"؛ لكثرة موضوعات شعره وتنوعها.
وعلى الرغم من اهتمام الشيخ األدبي إال أن اهتمامه الفقهي والقانوني طغى على سائر الجوانب،
فقد يسر له اهلل إخراج سلسلتين علميتين فقهيتين قانونيتين:

 1مصطفى الزرقا الفقيه الورع لعامر البوسالمة الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع  20أغسطس  ،2015مصطفى الزرقا الفقهيه النابغة
لمجد مكي ،موقع رابطة العلماء السوريين  24جمادى الثانية 1434هـ.
 2مصطفى الزرقا الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس  ،2015ويكبيديا الموسوعة الحرة.
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األولى":سلسلة الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد" ،التي تتكون من أربعة أجزاء ،الجزء األول
والثاني"المدخل الفقهي العام" ،الجزء الثالث"المدخل إلى النظرية العامة لاللتزامات في الفقه
اإلسالمي" ،والجزء الرابع"العقود المسماة في الفقه اإلسالمي ،عقد البيع".
الثانية :السلسة القانونية ،وتتألف من ثالث مجلدات في"شرح القانون المدني السوري" ،وقد حوت
هذه السلسلة مقارنات كثيرة بالفقه.
ومن مؤلفاته أيضاً:
 أحكام األوقاف.
 االستصالح والمصالح المرسلة في الفقه اإلسالمي.
 صياغة شرعية لنظرية التعسف في استعمال الحق.
 عقد االستصناع وأثره في نشاط البنوك اإلسالمية.
 نظام التامين والرأي الشرعي فيه.
 الفعل الضار والضمان فيه.
 فتاوى مصطفى الزرقا ،التي جمعها تلميذه الشيخ مجد مكي ،وكان قد عرضها عليه في
حال حياته.1

وفاته:
توفي الشيخ مصطفى الزرقا في مدينة الرياض عصر يوم السبت  19ربيع االول 1420هـ الموافق
3يوليو  1999م ،بعد آذان العصر وهو جالس ينقح الفتاوى ويبوبها ،رحمه اهلل وجزاه الخير عن
المسلمين.2

 1علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب  ،362-361/2ويكبيديا الموسوعة الحرة.
 2قادة فتح األندلس لخطاب  ،50/1العالمة مصطفى الزرقا وفقه الواقع للقرضاوي ،الملتقى الفقهي"الشبكة الفقهية" ،مصطفى الزرقا
الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس .2015
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المبحث الثاني
منهج الشيخ الزرقا في الفتوى
تميز منهج الشيخ الزرقا بالعديد من المزايا الجلية في فتاواه ،حيث اختط منهجا لنفسه يقوم على
جملة من األسس ،وهي:
 .1االستقالل في الفهم ،والبعد عن التعصب المذهبي:1
إن الشيخ الزرقا في فتاواه يتبع الحجة التي يبصرها الدليل ،ويسير مع الدليل حيث سار ،ويستفيد
من المذاهب الفقهية المعتبرة ،وآراء المفتين من الصحابة والتابعين رضي اهلل عنهم ،وهذا هو
األصل فعلى المسلم أن يتمسك بدين اهلل ،وأن يعض عليه بالنواجذ.
وتجلى هذا األساس في فتواه عن":المقدار المحرم من الرضاع" ،حيث أفتى بأن ":المقدار المحرم
هو خمس رضعات مشبعات متفرقات" ،2وهو المذهب الشافعي ،وبهذا نرى أنه ال يتقيد بمذهبه
الحنفي ،وال يتعصب له ،وانما يرجح ما يراه مناسبا حتى ولو لم يتوافق مع مذهبه.
وكذلك فتواه بـ "وقوع الطالق الثالث بكلمة واحدة طلقة واحدة" ،3وهذا على خالف مذهبه الحنفي،
بل على خالف المذاهب األربعة كلها.
والشيخ الزرقا على الرغم من انتسابه للمذهب الحنفي إال أنه في بعض فتاواه نجده يفتي بفتوى
خالف مذهبه ،وهذا أكبر دليل على التحرر من التعصب المذهبي عند الشيخ ،وهذا هو المطلوب
من أهل العلم ،وبهذا يشيد به الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقول كما نقل عنه في مقدمته
للفتاوى":والشيخ الزرقا و إن كان من فقهاء األحناف المعدودين ،ليس من المتعصبين للمذهب
الحنفي ،فكثي ار ما يخرج عليه إذا رأى غيره أرجح من ناحية الدليل ،لمراعاته للنص ،أو لتحقيقه
مقاصد الشرع ،ومصالح العباد ،وهو يرى أن الشريعة ال يمثلها مذهب واحد ،وانما يمثلها مجموع
المذاهب والمدارس الفقهية على اختالف مشاربها وتعدد مسالكها ،...وهو يرى أن العصبية المذهبية
سجن ضيق في جنة الشريعة الفيحاء".4

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ ،47-46الشيخ مصطفى الزرقا أستاذ جيل وإمام عصر للكردي ،شبكة الفتاوى الشرعية
للكردي.
 2فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.292
 3المرجع السابق صــ.310
 4فتاوى مصطفى الرزقا لمجد مكي صــ.13-12
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 .2التخفيف والتيسير والبعد عن الحرج بالضوابط الفقهية:1
ومن منهج الشيخ الزرقا في الفتوى :تخفيف الشديد وتيسر العسير على الناس ،مراعيا عموم البلوى،
وتنوع الناس وتفاوت القدرات ،واالحتمال ،وذلك؛ ألن الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج.

ويتبين منهجه الفقهي في":إيقاع الطالق الثالث بكلمة واحدة طلقة واحدة رجعية" ،2وذلك؛ ألن
إيقاع الثالث جملة فيه تشديد على الناس ،وعدم التدارك عند الندم ،فالشيخ الزرقا يرجح ما يراه
مناسبا للمصلحة.
ويقول في هذا المقام ردا على المتشددين":كأنما كل ما فيه تيسير ،وتسامح ،ودفع للحرج والمشقة
فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية ،يراه أناس غريبا ،حتى كأن معنى الشريعة ال يتحقق إال في
اإلرهاق والمشقة ،مع أن هذه الشريعة الغراء السمحة أساسها التيسير ورفع الحرج".3
وتيسيره ال يعني مغالبة النصوص ،أو الخروج عنها ،وانما يلتزم الشيخ روح التوسط ،واالعتدال
دون اإلفراط والتفريط ،والتساهل والتضييق ،حيث يقول-رحمه اهلل":-إن التضييق تشويه ،والتساهل
تضييع ،والتقوى هي الحفاظ لميزان االعتدال".4
وهذه التوسعة والتيسير التي تتسم بها فتاواه تدل على عمق فهمه ،ورسوخ علمه ،وسعة أفقه ،وليس
معنى التوسعة على الناس ،والتيسير عليهم التمادي في ذلك الستخراج رخصا من النصوص
إلرضاء أهواء الناس ،بل إن التيسير الذي يسير عليه الشيخ هو الذي ال يصادم نصا ثابتا محكما،
وال قاعدة شرعية ،بل يسير وفقا لمقاصد الشريعة ،لهذا لم يتساهل في وجوب حجاب المرأة ،وحرمة
زواج المسلمة بغير المسلم.
 .3تطبيق مبدأ سد الذرائع:
يقوم منهج الشيخ الزرقا في الفتوى على مبدأ سد الذرائع ،ويتمثل هذا المنهج في ":فتواه بحرمة
اإلجهاض دون مسوغ شرعي قوي ،وذلك؛ للوقوف أمام كل من تسول له نفسه بالتعدي على مخلوق
في مرحلة سيصبح بعدها بش ار سويا" ،5فلو أبيح اإلجهاض دون مسوغ شرعي التخذت هذه الفتوى
ذريعة لكل صاحب هوى.

 1مصطفى الزرقا الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس .2015
 2فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ .310
 3المرجع السابق صــ .95
 4المرجع السابق صــ .50
 5المرجع السابق صــ.285
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ويقول الشيخ في بيان الموقف الذي تدل عليه نصوص فقهاء الشريعة في هذا الحال" :إن من
أصول الشريعة ومبادئها المقررة مبدأ سد الذرائع المعروف عند العلماء ،فكل طريق يمكن أن يتخذ
ذريعة إلى الفساد ،أو االحتيال على األحكام الشرعية بصورة تعطل مقاصدها ،أو تعكسها ،وجب
الحكم بسده ورد الشخص إلى الجادة".1
 .4األخذ بفقه الضرورة:
إن الشيخ الزرقا في فتاواه يطبق مبدأ مراعاة الضرورة التي تط أر على الناس ،فللضرورات أحكام،
ونجده يستدل بقاعدة":الضرورات تبيح المحظورات" ،2كفتواه باإلجهاض إلنقاذ حياة األم.3
 .5إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية:4
يتميز منهج الشيخ الزرقا في فتاواه باالهتمام بمقاصد الشريعة اإلسالمية ،وعدم الغفلة عنها؛ ألن
معرفة مقاصد الشريعة من أهم ما يستعان به على فهم النصوص ،واستنباط الحكم فيما ال نص
فيه ،ومثال ذلك :فتواه بجواز التلقيح الصناعي؛ ألن فيه حفظ للنسل.
 .6فقه الواقع:5
لم يعش الشيخ مصطفى الزرقا في حدود المسائل والنوازل القديمة ،ولم يقتصر على كتب الماضي
معتزال في معتكفه عليها ،تاركا الحياة في زاوية من زوايا اإلهمال ،وانما كان قريبا من واقع الناس
ومشكالتهم ،مثل اهتمامه بمسألة التبرع باألعضاء ،وسفر المرأة بالطائرة ،وساعده على ذلك حضوره
الكثير من المؤتمرات ،وسفره إلى كثير من البلدان ،حيث هضم ثقافة العصر من خالل دراسته،
وتدريسه ،وسفره.
 .7التعليل للحكم الفقهي:6
اعتمد الشيخ الزرقا في فتاواه منهج ذكر الحكم الفقهي مقرونا بعلته؛ ألن فهم النص يحتاج إلى
إعمال العقل ،فأحكام الشريعة اإلسالمية معللة برعاية المصالح ،وذكر العلة له تأثير كبير في فهم
النص.

 1المرجع السابق لمكي صــ.541
 2المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .317/2
 3فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.285
 4فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ ،43مصطفى الزرقا فقيه العصر ألمل خيري ،موقع خربشات صحفية ألمل خيري ،ويكبيديا
الموسوعة الحرة.
 5المرجع السابق لمكي صــ ،44-43مصطفى الزرقا فقيه العصر ألمل خيري ،موقع خربشات صحفية ألمل خيري ،مصطفى الزرقا
الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس .2015
 6المرجع السابق لمكي صــ ،53ويكبيديا الموسوعة الحرة.

8

ويتضح هذا المنهج في جوابه حول":ميراث اإلناث" ،حيث يذكر الحاالت التي تأخذ فيها األنثى
نصف حصة الذكر ،ويبين حكمة اإلسالم ودالالته في كل حالة ،وأوضح َّ
أن":البنت تكون في
حياتها كلها نفقتها على الرجال ،ففي حياة أبيها نفقتها عليه ،ولو كانت بالغة ،إن لم تكن متكسبة،
بينما إخوتها الذكور ال يكلف أبوهم بنفقتهم بعد البلوغ إذا كانوا قادرين على الكسب ،فإذا أخذت
نصف 1ما يأخذ أخوها الذكر من ميراث أبيهما ،وأمهما تكون هي أوفر حظا منه بالنظر إلى ما
يكلف به كل منهما في حياته ومستقبله".2
 .8ذكر الحكم الدياني إلى جانب الحكم القضائي:3
من منهج الشيخ الزرقا في الفتوى ذكره الحكم القضائي إلى جانب الحكم الدياني؛ ألن القضاء
يحاكم العمل ،أو الحق بحسب الظاهر ،أما الديانة فإنما تحكم بحسب الحقيقة والواقع ،فاألمر
الواحد قد يختلف حكمه في القضاء عنه في الديانة ،والمفتي يبحث في كليهما ،ومثال ذلك :جوابه
في حكم إلزام المؤجر المماطل بتسليم المأجور بتغريمه بعقوبة مالية ،والتعويض عن الضرر
الحاصل من جراء عدم تسليم المأجور ،حيث بين حكم القضاء ،وحكم الشرع في تلك المسألة،
وقارن بينهما.4
واهتمام الشيخ الزرقا بالحكم القضائي ،والدياني يدل على واسع اطالعه في أحكام القضاء والقوانين.

 .9االستدالل بالقواعد الفقهية:5
ٍ
عظيم
نفع
تميز منهج الشيخ الزرقا باهتمامه باالستدالل بالقواعد الفقهية؛ لما لها من ٍ
في الفتوى ،حيث يستدل بالقاعدة الفقهية ،ويسوق عليها األمثلة المناسبة لها ،مثل :استدالله بالقاعدة
الفقهية":الضرورات تبيح المحظورات" في مسألة التلقيح الصناعي
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 .10إحالة المستفتي إلى كتاب يستوفي الموضوع المسؤول عنه:7
ويتمثل منهج الشيخ الزرقا في الفتوى في أنه يحيل المستفتي في الموضوع إلى كتاب يستوفي
موضوعه ،ففي جوابه عن حكم ذبائح أهل الكتاب يقول للسائل":وتتميما للفائدة أحيلك في تفصيل
 1مع العلم أن هناك حاالت كثيرة تأخذ فيها األنثى مثل الذكر.
 2فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.316-315
 3المرجع السابق لمكي صــ ،56ويكبيديا الموسوعة الحرة.
 4المرجع السابق لمكي صــ.442-441
 5المرجع السابق لمكي صــ.57
 6المرجع السابق صــ .282
 7المرجع السابق صــ.59
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هذا الموضوع...على كتاب"الحالل والحرام في اإلسالم" لألستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ،من
كتاب قيِّم.1"...
أفاضل علماء العصر ،وهو
ٌ
 .11سؤاله إخوانه من أهل العلم:2

ومن منهجه في الفتوى في المسائل المهمة :سؤاله إخوانه من أهل العلم ،واستشارتهم؛ ليزداد
اطمئنانا إلى األمر ،إيمانا منه بضرورة االجتهاد الجماعي؛ لمواجهة المشكالت الزمنية بحلول
شرعية حكيمة عميقة.
ومن أمانة الشيخ وحرصه على دقة ما يذهب إليه في فتواه فيما يتعلق بالمستجدات الزمنية،
والمشكالت العصرية رجوعه إلى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي؛ لثقته ببصيرته العلمية؛ ليزداد
ثقة وطمأنينة فيما أفتى به.
 .12إيجاد البدائل الشرعية لألوضاع المحرمة:3
ومن منهجه :تصحيح األخطاء الفاشية ،والداللة على البديل الحالل ،فما من شيء حرمه اهلل إال
وفيما أحله ما يغني عنه.
 .13تقييد الفتوى بقيود وضوابط:4
ويقوم منهج الشيخ الزرقا على تقييد الفتوى بقيود ،وضوابط ،وتنبيهه إلى أمور مهمة ،ومثال
ذلك":فتواه بجواز التلقيح الصناعي بين الزوجين ،ولكن بقيود وضوابط تأمن معها عدم االختالط
بين العينات ،وكذلك قيود ،وضوابط النكشاف المرأة على الطبيب الذي سيقوم بالتلقيح".5
قيد ،أو ٍ
مجمل ثم ينبه في أثناء فتواه ،أو في آخرها على ٍ
ٍ
ٍ
شرط ،وهذا
بكالم
فالشيخ الزرقا قد يجيب
من مميزات فتاواه.
 .14إعطاء الفتاوى حقها من الشرح واإليضاح:6
يتميز منهج الشيخ الزرقا في الفتوى بإعطائه الفتاوى حقها من الشرح ،واإليضاح ،والتحليل ،حتى
تكاد تكون تلك األجوبة بحوثا مستقلة.

 1المرجع السابق صــ.330
 2فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ ،61-60ويكبيديا الموسوعة الحرة.
 3المرجع السابق لمكي صــ.61
 4المرجع السابق صــ.62
 5المرجع السابق لمكي صــ.283-282
 6فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.44
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مثل":فتواه حول إجراء عملية اإلجهاض" ،1و"فتواه عن طفل األنابيب وثبوت كافة الحقوق له".2
 .15التمييز بين المتشابهات ،وادراك الفوارق الدقيقة بين األشياء:3
وبهذا الصدد يقول الشيخ يوسف القرضاوى في مقدمة فتاواه":قد يختلف بعض العلماء مع الشيخ
فيما انتهى إليه من نتائج ،وأحكام ،ولكن ال يمكن ألحدهم أن يشك في أصالة ملكته الفقهية،
وبراعته في المناقشة واالستدالل...والحقيقة أني رأيته نسيجا وحده في فقه الواقع ،وله بصيرة متميزة
في التمييز بين المتشابهات ،وادراك الفوارق الدقيقة بين األشياء ،التي يغفل عنها الكثير من
العلماء".4

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.286-284
 2المرجع السابق صــ 301وما بعدها.
 3المرجع السابق صــ ،8مصطفى الزرقا الفقيه الورع لعامر البوسالمة ،الموقع اإللكتروني لمجلة المجتمع 20 ،أغسطس .2015
 4المرجع السابق صــ.8
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الفصل األول
فتاوى شرعية في األحوال الشخصية"الزواج"
وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :العيوب التي يجب ذكرها للخاطب.
المبحث الثاني :الوالية في النكاح.
المبحث الثالث :حكم الزواج لمدة معلومة.
المبحث الرابع :الرضاع وآثاره.
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المبحث األول
العيوب التي يجب ذكرها للخاطب
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف العيوب لغة واصطالحا.
 .3تعريف الخطبة والحكمة من مشروعيتها.
 .4آراء الفقهاء في ذكر عيوب الخاطب ،وأثرها على النكاح.

أوالً :رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا:
هل يلزم على والد المخطوبة أن يذكر جميع العيوب الخلقية ،والخلقية ،ومنها العيوب التي ال تؤثر
في دوام الحياة الزوجية ،مثل بعض األمراض المستعصية"غير المعدية" ،أو التي يلزمها عالج

طويل ،وفي حال أن الخاطب لم يسأل فهل يلزمه المبادرة بذكر هذه العيوب؟ علما أن بعض
العيوب ال تظهر للخاطب عندما يرى خطيبته وال ألهله...؟
وما هي العيوب التي يلزم والد المخطوبة ذكرها إذا لم يسأل عنها من قبل الخاطب؟
فأجاب:
العيوب التي يجب ذكرها للخاطب هي األمراض المعدية ،أو التي تزعج الحياة الزوجية كالصرع،

أو العيوب الجنسية كالرتق.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.266
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ثانياً :تعريف العيوب لغ ًة واصطالحاً:
 .1العيب في اللغة :مصدر عاب الشيء عيبا ،والعيب هو النقص والوصمة ،والجمع
عيوب.1

 .2وفي اصطالح الفقهاء :العيب في النكاح هو آفةٌ تمنع أو تنقص كمال
االستمتاع بين الزوجين.2

ثالثاً :الخطبة تعريفها ،والحكمة من مشروعيتها.
 تعريف الخطبة لغ ًة واصطالحاً:

 .1الخطبة في اللغة :بكسرالخاء :طلب المرأة للزواج ،خطب المرأة إلى القوم إذا
طلب أن يتزوج منهم ،والخطيب:الخاطب ،والخطب:الذي يخطب المرأة،
والخطب:المرأة المخطوبة.3

 .2الخطبة في الشرع :هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة ،واعالم وليها بذلك،
وقد يتم هذا اإلعالن مباشرة من الخاطب ،أو بواسطة أهله.4

 مشروعية الخطبة:

ثبتت مشروعية الخطبة بالقرآن والسنة المطهرة:
 من القرآن:

 قوله تعالى :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ.5
 من السنة:

ي ﷺ خطب
 عن سلمة بن عبد اهلل بن سلمة بن أبي سلمة ،عن أبيه ،عن ج ِّده،أ َّن النَّب ٍَّ
ير لم يبلغ ".6
أ َّم سلمة قال":مري ابنك أن يزِّوجك،أو قال:زَّوجها ابنها وهو يومئذ صغ ٌ
وجه الداللة :هذا الحديث واضح الداللة على جواز الخطبة ،ولوال جوازها لما أقدم النبي على

فعلها.

 1المعجم الوسيط للزيات وآخرين  ،639-638/2المصباح المنير للفيومي الحموي  ،439/2القاموس الفقهي ألبي حبيب ،268/1معجم
لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي.325/1
 2موسوعة الفقه اإلسالمي للتويجري .21/4
 3المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،243/1تاج العروس للزبيدي ،371/2المصباح المنير للفيومي الحموي.173/1
4الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المؤلفين  ،293/1الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،6492/9موسوعة الفقه
اإلسالمي للتويجري.43/4
 5البقرة.235:
 6أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،كتاب النكاح،باب االبن يزوجها إذا كان عصبة بغير البنوة،213/7حديث رقم،13754ضعفه
األلباني.
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 الحكمة من مشروعية الخطبة:
الخطبة هي وعد بالزواج ،ومقدمة من مقدماته ،فهي ليست زواجا ،وهي سبيل لتعرف كل من
الخاطبين على اآلخر ،فقد شرعها اهلل قبل االرتباط بعقد الزوجية؛ ليعرف كل من الزوجين
صاحبه ،ويكون اإلقدام على الزواج على هدى وبصيرة ،إذ إنها السبيل لمعرفة أخالق الطرفين

وطبائعهما ،وميولهما ،فإذا وجد التالقي والتجاوب أمكن اإلقدام على الزواج الذي هو رابطة

دائمة في الحياة ،وسكن وطمأنينة ،1وبذلك يتحقق المقصد الشرعي من قوله النبي ﷺ
َح َرى 2أَ ْن يُ ْؤ َد َم 3بَ ْي نَ ُك َما».4
«:انْظُْر إِل َْي َها ،فَِإنَّهُ أ ْ

رابعاً :آراء الفقهاء في ذكر العيوب ،وأثرها في النكاح:
 .1حكم ذكر هذه العيوب:
يرى جمهور الفقهاء 5وجوب بيان اإلنسان عيوب نفسه للطرف اآلخر عند إرادة الزواج ،فالنكاح

قائم على اإلفصاح والشفافية ،وهو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا.6
ٌ

ٍ
خاطب،
فمن استشير في أمر نفسه في الزواج وجب عليه بيان مساوئه ،وكذلك من استشير في
ٍ
مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من عيوب خلقية وخلقية ،وال يكون ذلك من الغيبة المحرمة
أو
إذا قصد بذلك النصيحة والمشورة ال اإليذاء.7

ويتأكد الوجوب في بيان العيوب التي تثبت الخيار لكال الزوجين بفسخ النكاح ،ويقول البارزي

8

من الشافعية بهذا الصدد":ولو استشير في أمر نفسه في النكاح ،فإن كان فيه ما يثبت الخيار
وجب ذكره للزوجة ،وان كان فيه ما يقلل الرغبة فيه وال يثبت الخيار كسوء الخلق والشح

استحب ،وان كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه".9

 1الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،6492/9فقه السنة للسيد سابق ،24/2موسوعة الفقه اإلسالمي للتويجري.43/4
 2أحرى :أجدر وأولى.
 3يؤدم :يؤلف،ويوفق بينكما.
4أخرجه الترمذي في سننه ،أبواب النكاح ،باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ،389/3 ،حديث رقم ،1087وقال هذا حديث حسن.
5منح الجليل لعليش ،265/3حاشية الصاوي ،349-348/2مغني المحتاج للشربيني ،223-222/4حاشية الجمل ،130/4كشاف القناع
للبهوتي ،11/5مطالب أولي النهى للسيوطي ،11/5الملخص الفقهي البن فوزان.330/2
 6فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.266
 7المراجع السابقة لجمهور الفقهاء.
 8هو الشيخ هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة هللا ،اإلمام العالَمة شيخ اإلسالم قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم ابن البارزي
الجهني الحموي الشافعي،توفي سنة  683هـ"طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ،179/2األعالم للزركلي ،293/3المعجم المختص
بالمحدثين البن قايماز الذهبي .291/1
 9حاشية الجمل ،130/4مغني المحتاج للخطيب الشربيني.223/4
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واستدلوا على ذلك باآلتي:
 .1عن أبي هريرة،قال :قال رسول اللَّه ﷺ«:المستشار مؤتم ٌن».1
 .2عن تم ٍيم َّ
ي ﷺ،قالِّ « :
الدين َّ
النصيحة»قلنا :لمن؟قال«:للَّه
الدار ِّ
ي أ َّن النَّب َّ
امتهم».2
ولكتابه ولرسوله وألئ َّمة المسلمين وع َّ

وجه الداللة :على اإلنسان المسلم التَّقي تقديم النصيحة لمن يحتاجها سواء كان في زواج أوغيره.3
 .3حديث رسول اهلل ﷺلفاطمة بنت قيس عندما ذكرت له أن معاوية بن أبي
سفيان ،وأبا جهم خطباها ،فقال لها رسول اهلل ﷺ« :أ َّما أبو جهٍم ،فال يضع
ك ال مال له ،ولكن انكحي أسامة»،
عصاه عن عاتقه ،وأ َّما معاوية فصعلو ٌ
فنكحته،فجعل اللَّه ع َّز وج َّل فيه خيرا،واغتبطت به.4

وجه الداللة :أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه

النصيحة لها واإلرشاد إلى مافيه حظها ،لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها.5

 .4عن أبي هريرة ،قال :جاء رج ٌل من األنصار إلى رسول اللَّه ﷺ ،فقال :إِّني
تزَّوجت ام أرة ،فقال َّ
النبي ﷺ« :أال نظرت إليها ،فإ َّن في أعين األنصار
شيئا».6

وجه الداللة :في قول ﷺ ":فإ َّن في أعين األنصار شيئا " ،فيه داللة على جواز ذكر مثل هذا

للنصيحة.7

 .5اآلثار الواردة عن بعض الصحابة تؤكد وجوب بيان العيوب الموجودة في الخاطب
ومنها:

 ما روى الحاكم أ َّن أخا لبال ٍل كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنَّه منهم ،فخطب ام أرة من
اح،
العرب فقالوا :إن حضر بال ٌل زَّوجناك ،قال :فحضر بال ٌل فقال« :أنا بالل بن رب ٍ
وهذا أخي وهو امرٌؤ سيِّئ الخلق و ِّ
الدين ،فإن شئتم أن تزِّوجوه فزِّوجوه ،وان شئتم أن
تدعوا فدعوا» فقالوا :من تكن أخاه نزِّوجه فزَّوجوه.8

 1أخرجه الترمذي في السنن ،أبواب االدب ،باب أن المستشار مؤتمن ،125/5 ،حديث رقم ،2822حكم األلباني صحيح لغيره.
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،74/1 ،حديث رقم .55
 3تحفة األحوذي للمباركفوري .88/8
 4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب المطلقة ثالثا ً ال نفقة لها،1114/2 ،حديث رقم.1480
 5معالم السنن للخطابي ،195/3سبل السالم للصنعاني  ،671/2تيسير العالم للبسام صــ.602
 6أخرجه النسائي في السنن،كتاب النكاح ،باب إذا استشارت المرأة رجالً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ،77/6 ،حديث رقم،3247
صححه األلباني.
 7شرح النووي على صحيح مسلم.210/9
 8أخرجه الحاكم في المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر بالل مؤذن رسول هللا ،320/3 ،حديث رقم ،5237صحيح.
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 ما روي عن ابن سيرين قال :بعث عمر بن الخطَّاب  رجال على السِّعاية فأتاه ،فقال:

يم ال يولد لك» قال :ال قال« :فأخبرها ،وخيِّرها».1
تزَّوجت ام أرة ،فقال« :أخبرتها أَّنك عق ٌ
وجه الداللة :ويستدل من هذه اآلثار على وجوب اإلخبار عما في الخاطب من مساوئ وعيوب،
حتى يكون الناس على بينة من أمرهم.

 .6القياس :ذكر عيوب الخاطب من باب قياس األولى ،حيث إن البيوع والمعامالت
المالية يجب ذكر العيوب فيها ،وعدم ذكر العيوب يوجب الفسخ فكيف بعقد

النكاح؟2حيث يقول ابن القيم":واذا كان النبي ﷺحرم على البائع كتمان عيب

وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ،فكيف بالعيوب في النكاح".3
سلعته َّ

 .2أثر العيوب على عقد النكاح:

باتفاق جمهور الفقهاء 4يستحق كال الزوجين أو أحدهما فسخ النكاح إذا وجد بشريكه من العيوب

التي توجب ذلك ،ولكنهم اختلفوا في هذه العيوب على أربعة أقوال:

 .1القول األول :وهو مذهب المالكية ،5والشافعية ،6حيث قالوا بثبوت الخيار في فسخ

النكاح لكال الزوجين بالجنون ،7والجذام ،8والبرص ،9وعند الرجل بالجب ،10والعنة،11
وعند المرأة بالرتق ،12والقرن.13

فإذا وجد أحد الزوجين باآلخر أحد هذه العيوب ثبت له الخيار في فسخ النكاح.
 .2القول الثاني :وهو مذهب الحنابلة ،14حيث قالوا بثبوت الخيار في فسخ النكاح

لكال الزوجين إذا كان بأحدهما جنونا ،أوجذاما ،أو برصا ،وعند الرجل بالجب ،والعنة،
وعند المرأة بالرتق ،والقرن ،والعفل ،15والفتق.16

 1أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ،كتاب النكاح ،باب الرجل العقيم ،162/6 ،حديث رقم.10346
 2فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.292-291
 3زاد المعاد .168/5
 4االختيار ألبي الفضل الحنفي ،115/3بداية المجتهد البن رشد ،73/3المهذب للشيرازي ،449/2المغني البن قدامة.184/7
 5بداية المجتهد البن رشد ،74/3الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر.565/2
 6المهذب للشيرازي ،449/2الحاوي للماوردي.339-338/9
ً
 7الجنون:هو اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهج العقل إال نادرا ،انظر:التعريفات للجرجاني ،79/1المعجم
الوسيط.141/1
 8الجذام:علة تتآكل منها األعضاء وتتساقط ،انظر:المعجم الوسيط.113/1
 9البرص:بياض يقع في الجسد لعلة ،انظر:المعجم الوسيط.49/1
 10الجب:هو القطع ،والمجبوب هو مقطوع الذكر ،انظر:لسان العرب.249/1
 11العنة:عجز يصيب الرجل فال يقدر على الجماع ،انظر:المعجم الوسيط.633/2
 12الرتق:التصاق ختان المرأة فال يستطاع جماعها ،انظر:لسان العرب.114/10
 13القرن:غذة غليظة ،أو لحمة مرتتقة ،أو عظم في فرج المرأة يمنع سلوك الذكر فيه ،انظر:المرجع السابق.335/13
 14المغني البن قدامة ،186-184/7الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،42/3العدة شرح العمدة ألبو محمد المقدسي.418/1
 15العفل:لحم ينبت في قبل المرأة ،انظر:لسان العرب.457/11
 16الفتق:بروز جزء من األمعاء من فتحة في جدار البطن ،انظر:المعجم الوسيط.672/2
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قال أبو بكر وأبو حفص :إذا كان أحدهما ال يستمسك بوله وال خالءه فلآلخر الخيار ،والخصاء
عيب يرد به؛ ألن فيه نقصا وعا ار ،ويمنع الوطء ويضعفه ،أما القرع ،والعمى ،والعرج ،وقطع اليدين
والرجلين فال يثبت بهما الخيار؛ ألنه ال يمنع االستمتاع وال يخشى تعديه.1وهذا ما رجحه الدكتور

وهبة الزحيلي.2

وقال أبو الخطاب :ويتخرج على ذلك من به الباسور ،3والناصور ،4والقروح 5السيالة في الفرج؛
ألنها تثير نفرة وتتعدى نجاستهما.6

ٍ
بعيوب في المرأة ،ولكن
 .3القول الثالث :ذهب فقهاء األحناف 7إلى أنه ال يفسخ النكاح
ٍ
بعيوب في الرجل ،واختلفوا في هذه العيوب على قولين:
يفسخ

 ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى ثبوت فسخ النكاح للمرأة إذا وجدت زوجها مجبوبا،
أوعنينا ،أو خصيا ،وما سوى ذلك فال.

 أما محمد بن الحسن فإنه يرى أن المرأة إذا وجدت في زوجها الجب ،أو العنة ،أو
الجنون ،أو الجذام ،أو البرص فإنه يثبت لها الخيار في فسخ النكاح.8

القول الرابع :ذهب القاضي شريح ،والزهري إلى أن كل ٍ
عيب ينفر أحد الزوجين من اآلخر ،وال
يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار؛ ألن العقد تم على أساس السالمة من العيوب ،فإذا

انقضت السالمة فقد ثبت الخيار .9وهذا ما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا ،10وذهب إليه الدكتور

محي الدين القرداغي.11

وهذا ما اختاره ابن القيم حيث يقول" :وأما االقتصار على عيبين أو ستَّ ٍة أو سبع ٍة أو ثماني ٍة دون
ما هو أولى منها أو مس ٍاو لها،فال وجه له فالعمى والخرس والطَّرش وكونها مقطوعة اليدين،أو

الرجل كذلك من أعظم المنفِّرات،والسكوت عنه من أقبح التَّدليس
الرجلين أو إحداهما أو كون َّ
ِّ
ش،وهو من ٍ
والغ ِّ
اف ل ِّلدين،واإلطالق إَّنما ينصرف إلى السَّالمة فهو كالمشروط عرفا ".12
ويقول الزهري":يرد النكاح من كل ٍ
داء عضال".13
 1المغني البن قدامة.186/7
 2الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.7051/9
 3الباسور:علة تحدث في المقعدة.انظر:مختار الصحاح للرازي.34/1
 4الناصور:بالسين والصاد قرحة تمتد في أنسجة الجسم ،وكثيراً ما تكون حول المقعدة ،انظر:المعجم الوسيط.917/2
 5القروح:الجراح ،انظر:مختار الصحاح للرازي.250/1
 6المغني البن قدامة.186/7
 7تحفة الفقهاء للسمرقندي.225/2
 8االختيار لتعليل المختار ألبي الفضل الحنفي ،115/3تحفة الفقهاء للسمرقندي.225/2
 9زاد المعاد البن القيم ،167-166/5فقه السنة للسيد سابق.64-63/2
 10فتاوى مصطفى الزرقا صــ.266
 11فقه القضايا الطبية المعاصرة.279
 12زاد المعاد .166/5
 13المرجع السابق.167/5
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سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب اختالفهم إلى التردد في تشبيه النكاح بالبيع ،فالقائلون بموجب الخيار للعيب في النكاح

قالوا :النكاح شبيه بالبيع ،وقال المخالفون :ليس شبيها به.1

األدلة:

أدلة القول األول والثاني:
استدل أصحاب القول األول والثاني القائلون بفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن
والعفل والفتق والجب والعنة ،باألدلة التالية:
 من السنة:

 .1عن زيد بن كعب بن عجرة ،عن أبيه ،قال :تزَّوج رسول اللَّه ﷺ ام أرة من بني
غف ٍار ،فل َّما دخلت عليه ووضعت ثيابها أرى بكشحها بياضا،فقال لها َّ
النبي

ﷺ«:البسي ثيابك والحقي بأهلك»وأمر لها بالصَّداق.2

وجه الداللة :أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح ،ولكن قول النبيﷺ":الحقي
بأهلك"يمكن أن يكون كناية عن طالق ،وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بهذه

العيوب.

فثبت رد النكاح بعيب البرص بالخبر الوارد عن رسول اهلل ﷺ ،ويقاس باقي العيوب عليه؛ ألنها

في معناه في منعها االستمتاع ،وألن الجذام والبرص يثيران في النفس النفرة ويعديان النفس والنسل.3
 .2حديث رسول اهلل عن سعيد بن ميناء ،قال :سمعت أبا هريرة ،يقول :قال رسول اللَّه
ﷺ« :ال عدوى وال طيرة ،وال هامة ،وال صفر ،وف َّر من المجذوم كما تفر من

األسد».4

وجه الداللة :يستدل من هذا الحديث على أن أمر النبي ﷺ بالفرار من المجذوم يثبت الخيار

في فسخ النكاح ألحد الزوجين إذا وجده باآلخر.5

 1بداية المجتهد البن رشد.74-73/3
 2أخرجه الحاكم في المستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكر العالية ،36/4 ،حديث رقم.6808
 3نيل األوطار للشوكاني ،187-186/6سبل السالم للصنعاني ،198/2البدر التمام للمغربي ،189/7المعونة على مذهب عالم المدينة
للخطيب البغدادي ،771/1المهذب للشيرازي ،449/2المبدع شرح المقنع البن مفلح.170/6
 4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطب ،باب الجذام ،126/7 ،حديث رقم.5707
 5فتح الباري البن حجر ،162/10نيل األوطار للشوكاني.220/7
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 من اآلثار:

َّ
ون ،أو جذ ٌام ،أو
 .1ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال":أيما رج ٍل تزَّوج ام أرة وبها جن ٌ
ص فمسَّها فلها صداقها وذلك لزوجها غرٌم على وليِّها".1
بر ٌ

وجه الداللة :يستدل بهذا األثر على أن الجنون ،والجذام ،والبرص عيوب يفسخ بها النكاح.2
 من القياس:

القياس على البيع ،فالنكاح عقد معاوضة قابل للرفع ،فجاز دفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود

منه ،فكما أن البيع يفسخ بالعيوب فكذلك النكاح بل هو أولى.3
 من المعقول:
أما استداللهم بالمعقول فألن:
 الجنون :يثير نفرة في النفس ،ويخاف من جنايته.

 الجب ،والعنة ،والرتق ،والقرن ،والعفل ،والفتق :فإنها تمنع االستمتاع المقصود من عقد
النكاح.

 الجذام والبرص :فإنهما يعديان ويثيران في النفس نفرة ،فال تطيب النفس قربانه ،وكالهما
يعدي فيخشى تعديه إلى النسل والنفس.4

أدلة القول الثالث:
استدل أبو حنيفة ،وأبو يوسف على عدم ثبوت الخيار للزوجين بفسخ عقد النكاح بالعيب إال في

الجب ،والعنة ،والخصاء باألدلة التالية:
 من السنة:

 .1عن عروة بن الزبير،أ َّن عائشة زوج َّ
النب ِّي ﷺ أخبرته ،أ َّن رفاعة القرظ َّي طلَّق ام أرته،
الرحمن بن َّ
الزبير ،فجاءت َّ
فب َّ
النب َّي ﷺ فقالت :يا رسول
ت طالقها ،فتزَّوجت بعده عبد َّ
اهلل،إ َّنها كانت تحت رفاعة ،فطلَّقها آخر ثالث تطليق ٍ
الرحمن بن
ات ،فتزَّوجت بعده عبد َّ

َّ
الزبير ،واَّنه واهلل ،ما معه إ َّال مثل الهدبة ،وأخذت بهدب ٍة من جلبابها ،قال :فتبسَّم رسول اهلل
ﷺ ضاحكا ،فقال« :لعلَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ،ال ،حتَّى يذوق عسيلتك،
وتذوقي عسيلته» ،وأبو بك ٍر الص ِّ
ِّديق جال ٌس عند رسول اهلل ﷺ ،وخالد بن سعيد بن

 1أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب ما يرد به النكاح من العيوب ،349/7 ،حديث رقم ،14222ضعفه األلباني.
 2نيل األوطار للشوكاني.187-186/6
 3بداية المجتهد البن رشد ،73/3كفاية األخيار للدمشقي.366/1
 4بدائع الصنائع للكاساني ،327/2بداية المجتهد البن رشد ،73/3كفاية األخيار للدمشقي ،366/1المغني البن قدامة ،185/7المبدع
شرح المقنع البن مفلح.170/6
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العاص جال ٌس بباب الحجرة ،لم يؤذن له ،قال :فطفق خال ٌد ينادي أبا بك ٍر :أال تزجر هذه
ع َّما تجهر به عند رسول اهللﷺ.1

وجه الداللة :أن تلك المرأة ادعت العنة على زوجها ،ورسول اهلل ﷺ لم يثبت لها الخيار؛ ألن

النكاح الزم والمستحق بالعقد لم يفت بينما الجب والعنة يفوت المستحق بالعقد يقينا.2
 من اإلجماع:

إجماع الصحابة  ،حيث قضى عمر وعلي رضي اهلل عنهما في العنين أنه يؤجل سنة ،فإن

قدر عليها واال فرق بينهما ،ولم ينقل إنكار أحد عليهم ،فيكون إجماعا ،وال يقاس عليه غيره.3
 من المعقول:

 المهر عوض في عقد النكاح ،والعجز عن الوصول يوجب عيبا في العوض.4 -أما وجه قول االحناف بثبوت الخيار للمرأة دون الرجل؛ ألن الخيار ثبت لدفع ضرر فوات

حقها المستحق بالعقد وهو الوطء مرة واحدة ،والزوج وان كان متضر ار فإنه يمكن دفع

ضرره بالطالق ،والمرأة ال يمكنها ذلك؛ ألنها ال تملك الطالق فتعين الفسخ طريقا لدفع

الضرر.5

 ويستدل لإلمام محمد بن الحسن على قوله بثبوت الخيار للزوجة بما سبق في الجب

والعنة من وجه الداللة عند اإلمام ،وأبي يوسف ،أما الجنون ،والجذام ،والبرص فدليله:
أن وجود هذه العيوب يؤدي إلى عدم انتظام المصالح بين الزوجين ،فيثبت للزوجة

الخيار دفعا للضرر عنها ،والزوج وان كان متضر ار فيمكنه دفع ضرره بالطالق ،والمرأة
ال يمكنها ذلك؛ ألنها ال تملك الطالق فتعين الفسخ طريقا لدفع الضرر.6

 1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ،1056/2 ،...حديث رقم.1433
 2بدائع الصنائع للكاساني.322/2
 3المرجع السابق .323-322/2
 4المرجع السابق.323/2
 5المرجع السابق.327/2
 6بدائع الصنائع للكاساني ،327/2االختيار ألبي الفضل الحنفي.115/3
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أدلة القول الرابع:
استدل أصحاب هذا المذهب القائلون بثبوت الخيار في فسخ عقد النكاح بكل عيب ال يحصل معه
مقصود عقد النكاح باألدلة التالية:

من اآلثار:

 ما روي عن ابن سيرين قال :بعث عمر بن الخطَّاب رجال على السِّعاية فأتاه ،فقال:

يم ال يولد لك» قال :ال قال« :فأخبرها،وخيِّرها».1
تزَّوجت ام أرة ،فقال« :أخبرتها أَّنك عق ٌ
وجه الداللة :يستدل بهذا األثر على فسخ النكاح بالعيوب ،وذلك ألن عمرحث الرجل على

إخبار المرأة بالعيب الذي عنده ،وهو "العقم" ،فكيف بباقي العيوب التي يعتبر عندها العقم كما ٌل

النقص؟!

2

 عن ابن سيرين قال :خاصم إلى شري ٍح رج ٌل فقال :إ َّن هؤالء قالوا لي :إَّنا نزِّوجك بأحسن
َّ
الناس ،فجاءوني بام أرٍة عمشاء،فقال« :إن كان دلَّس عليك عيبا لم يجز».3
وقد تأمل ابن القيم هذا القضاء ،وتدبره فقال":إن كان دلس لك بعيب" ،وهذا يقتضي أن

كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به.4
 من القياس:

 .1القياس على البيع :فالعيوب التي تفوت المصلحة في البيع على أحد العاقدين تعتبر موجبة
للخيار في العقد ،وكذلك النكاح من باب أولى ،حيث أن المصلحة في النكاح بين الزوجين
أقوى من مصلحة المتعاقدين.5

 مقاصد الشريعة اإلسالمية تقتضي رد النكاح بكل ٍ
عيب ،لما في هذا الرأي من المصلحة،
والقرب من قواعد الشريعة اإلسالمية التي تقتضي الصدق وعدم الغش والتدليس.6

 1سبق تخريجه صــ.17
 2سبل السالم للصنعاني ،199/2زاد المعاد البن القيم.166/5
 3أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ،كتاب النكاح ،باب ما رد من النكاح ،245/6 ،حديث رقم.10685
 4زاد المعاد البن القيم.167/5
 5المرجع السابق.166/5
6المرجع السابق.166/5

22

تناقش أدلة القول األول والثاني باآلتي:

المناقشة

 .1ال يجب االقتصار على موضع النص ،بل يجب أن يتعدى الثبوت بالرد كافة العيوب التي
تؤثر في الحياة الزوجية وتثير نفرة.

 .2يرد على استداللهم بحديث ابن عجرة بأن :قوله":الحقي بأهلك" من كنايات الطالق ،فيحمل
على الرد بالطالق وليس الفسخ.1

 .3ويرد على حديث أبي هريرة:أن الفرار يمكن أن يكون بالطالق ال بالفسخ ،والحديث لم
يبين طريق الفرار.2

 .4يرد على استدالل أصحاب القول األول بحديث عمر بن الخطاب ،بأن الحديث ضعيف،
وابن المسيب لم يسمع من عمر.3

ويجاب عنه :بأن أئمة اإلسالم وجمهورهم يحتجون بمراسيل سعيد بن المسيب عن الرسولﷺ،
فكيف بروايته عن عمر  ،وكان عبد اهلل بن عمر يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن

قضايا عمر فيفتي بها ،ولم يطعن أحد قط من أهل عصره وال من بعدهم في رواية سعيد بن

المسيب عن عمر.4

مناقشة أدلة القول الثالث:
 .1يرد على استداللهم بالحديث أنه غير مسلم به؛ ألن إدعاءها لم يكن للعنة ،بل كناية عن
معنى آخر وهو دقة القضيب،5ويلحق بذلك العنة لو كانت مستمرة.

 .2يرد على اقتصارهم بثبوت الرد بالجب والعنة فقط بأن الجذام والبرص يزعم أهل الطب
والتجارب أنها تعدي الزوج كثي ار ،وهو داء مانع من الجماع ،ال تكاد نفس أحد تطيب بأن
يجامع من هو به ،وال نفس امرأة أن يجامعها من هو به.6

 .3يرد على استداللهم بالمعقول بأن الخيار ثبت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو
الوطء مرة واحدة ،بأن :كيف يكون حقها المستحق بالعقد هو الوطء مرة واحدة ،وكيف ال
يثبت الخيار لها إذا وطئها مرة واحدة وقد شرع عقد النكاح للحفاظ على النفس والنسل؟

 1بدائع الصنائع للكاساني.328/2
 2المرجع السابق.
 3زاد المعاد البن القيم167-166/5
 4المرجع السابق.
 5بدائع الصنائع للكاساني.323/2
 6األم للشافعي.92/5
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الراجح:

ويترجح لي مما سبق ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وهو َّ
أن من الواجب على اإلنسان المسلم

التَّقي إذا كان عنده عيب وتقدم للخطبة ،أن يخبر المخطوبة وأهلها بما لديه من عيوب ،وكذلك
من واجب المخطوبة وأهلها إخبار الخاطب إذا ما كان عندها عيوب تستلزم البيان ،حتى ولو كانت

هذه العيوب بسيطة؛ لما تقتضيه شريعتنا اإلسالمية من النهي عن الغش والتدليس ،ولما تقتضيه
ٍ
وصف ،أو ٍ
عيب في المخطوبة ،فــ"العادة محكمة".1
أعرافنا وعاداتنا من بيان كل
وفي حال تم الزواج وكان في أحد الزوجين عيب أخفاه عن اآلخر ،وكان هذا العيب مما ينفر

الزوج اآلخر عنه ،أو كان العيب يؤثر 2على الحياة الزوجية ،فإنه في هذه الحالة يحق للطرف

اآلخر فسخ عقد النكاح؛ لما فيه من الخداع ،والتدليس ،ومخالفة مقاصد الشريعة اإلسالمية التي
تقتضي عدم إخفاء كل طرف عيوب نفسه عن اآلخر حتى تتم المودة والرحمة ،وتدوم الحياة بينهما

أمد الدهر دونما نفرة.

ويعتبر الفحص الطبي 3الذي تشترطه المحاكم في زماننا لصحة عقد الزواج سببا من أسباب تجنب
بعض عيوب النكاح الخفية ،ولذلك فإننا نؤيد هذا اإلجراء ،ونرى أنه ال يجوز تجاوزه ،وفي حالة

التحايل أو التجاوز يجوز ألي من الطرفين فسخ العقد قبل الدخول إذا لم يلتزم بإجراء الفحص

الطبي ،وذلك درءا لمفسدة قد تحصل بسبب عدم الفحص الطبي.

 1األشباه والنظائر للسيوطي.7/1
 22هناك أمراض كثيرة في هذا العصر تؤثر على العالقة بين الزوجين ،مثل :القلب ،والسكري.
3الفحص الطبي قبل الزواج:هو مجموعة من التحاليل الطبية الشاملة بغرض معرفة ما إذا كان لألفراد المقبلة على الزواج أمراض،
مثل:أمراض الدم الوراثي واألمراض المعدية.انظر:الموسوعة الحرة ويكبيديا ،والفقه الميسر للطيار وآخرون .184/12
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المبحث الثاني
الوالية في النكاح
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا الزرقا.
 .2تعريف الوالية في النكاح وأنواعها.

 .3عرض مذاهب الفقهاء في المسألة.
أوالً :رأي الشيخ الزرقا:

سئل الشيخ الزرقا عن:
زواج امرأة ّثيب مطلَّقة من شاب تقدم لخطبتها ،بدون إذن ولي أمرها ،وهو أخيها ،حيث
أن والدها متوفى.

ٍ
فهل يحق لها تزويج نفسها من ٍ
كفء ،دون إذن أخيها الذي ليست عالقتها جيدة
رجل
معه؟

فأجاب:
المرأة البالغة العاقلة التي أتمت سبع عشرة عاما ،تعتبر كاملة األهلية لتزويج نفسها ،وال

أخ أو غيرهما من أوليائها منعها ،واليحق لوليها أيا كان أو غيره أن يعترض
أب أو ٌ
يملك ٌ
إذا زوجت نفسها إال على كفاءة الزوج ،وال يجب عليها إعالمهم ،لكن األولى أن يكون
بمعرفة وليها من ٍ
أب أو سواه عند عدمه.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.278
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ثانياً :تعريف الوالية في النكاح وأنواعها:
 .1تعريف الوالية لغ ًة وشرعاً:
 الوالية في اللغة :الوالية بالكسر والفتح :النصرة والمحبة ،والولي :ضد العدو،
وولي المرأة :الذي يلي عقد النكاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النكاح دونه ،قال ابن األثير :وكأن
ٌ
الوالية تشعر بالتَّدبير والقدرة والفعل ،والجمع أولياء.1
 الوالية في الشرع:
تعددت تعريفات الفقهاء للوالية شرعاً على النحو التالي:
 .1األحناف :تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.2
 .2أما المالكية فقد اقتصروا في باب الوالية في النكاح على ذكر أنواع الوالية وشروطها،
فالوالية عندهم نوعان :عامة وخاصة ،فالعامة :هي والية االعتقاد والديانة ،والخاصة :هي
ما أدلي فيها بنسب أوسبب.3
 .3الشافعية :تنفيذ القول على الغير واإلشراف على شؤونه.4
 .4الحنابلة :الوالية هي التصرف في حق الغير ،والولي :هو من يتصرف بإذن من الشارع،
كولي اليتيم ال أحد من الناس واله بل واله اهلل عزوجل.5
وعلى هذا يمكن القول َّ
أن الوالية هي التصرف في حق الغير ،وتنفيذ القول عليه.

 .2أنواع الوالية في عقد النكاح:
اختلف الفقهاء في بيان أنواع الوالية في عقد النكاح ،فمنهم من قسمها إلى" :والية على النفس،

ووالية على المال ،ووالية عليهما معا"وهؤالء هم األحناف ،6ومنهم من قسمها إلى قسمين":والية

عامة ،ووالية خاصة" وهذا تقسيم المالكية ،7أما الشافعية فقد جعلوها في قسمين":والية إجبار ووالية

اختيار" ،وكذلك الحنابلة.8

 1لسان العرب البن منظور ، 407/15المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،1058/2تاج العروس للزبيدي ، 253/4أنيس الفقهاء
للقونوي الرومي.52-51/1
 2بدائع الصنائع للكاساني ،253/2حاشية رد المحتار البن عابدين.55/3
 3الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر ،522/2شرح زروق على متن الرسالة ،640/2القوانين الفقهية البن جزي.133/1
 4الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي للخن وآخرين.60/4
 5العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي ،392/1الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين.39/11
 6حاشية رد المحتار البن عابدين.55/3
 7القوانين الفقهية البن جزي ،133/1التاج واإلكليل لمختصر خليل للغرناطي  ،58/5المعونة على مذهب عالم المدينة البن نصر
الثعلبي ،729/1الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر.522/2
 8الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي للخن وآخرين ،66/4الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة ،397/7المبدع في شرح
المقنع البن مفلح ،101/6المغني البن قدامة.48/7
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ونوضح المقصود بها على مذهب األحناف؛ ألنه مذهب الشيخ الزرقا ،وهي كالتالي:

 .1الوالية على النفس :وهي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية ،كالتزويج والتعليم
والتطبيب ،وهي تثبت لألب والجد وسائر األوصياء.
 .2الوالية على المال :وهي اإلشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ واستثمار ،وانفاق،
وتثبت لألب والجد ووصيهما ،ووصي القاضي.
 الوالية على النفس والمال معاً :وهي اإلشراف على شؤون القاصر الشخصية والمالية،
وتثبت لألب والجد فقط.

والوالية على المرأة في عقد النكاح تندرج تحت الوالية على النفس ،وقد قسمها األحناف إلى قسمين:
أ -والية إجبار"حتم وايجاب" :وهي تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى ،وتثبت بأربعة أسباب،
وهي :قرابة ،ملك ،والء ،إمامة.
ب -والية اختيار"ندب واستحباب" :وهي حق الولي في تزويج المولى عليه برضاه.1

 1حاشية رد المحتار البن عابدين ،55/3بدائع الصنائع للكاساني ،241/2الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي..6693-6691/9
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ثالثاً :مذاهب الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الوالية على المرأة في تزويجها على النحو التالي:
المذهب األول :ال يصح مباشرة المرأة عقد النكاح بنفسها ،لنفسها أو لغيرها ،سواء كان بإذن وليها
أو بغير إذنه ،فالوالية عندهم شرط في صحة عقد النكاح.
وهذا ما روي عن عمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وأبي هريرة ،وعائشة – رضي اهلل عنهم
 ،واليه ذهب سعيد بن المسيب ،والحسن البصري ،وعمر بن عبد العزيز ،وجابر بن زيد ،والثوري،وابن أبي ليلى ،وابن شبرمة ،وابن المبارك ،وعبيد اهلل العنبري واسحاق ،وأبو عبيد .1وهو رأي
جمهور الفقهاء من المالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة ،4ورواية ألبي يوسف من األحناف،5
ومن الفقهاء المعاصرين الشيخ يوسف القرضاوي ،6وابن باز ،7والشيخ صالح الفوزان.8
المذهب الثاني:
يصح للمرأة البالغة العاقلة أن تعقد النكاح لنفسها ،أو لغيرها ،أو تأمر غير الولي بتزويجها ،سواء
كانت بك ار أو ثيبا ،سواء كان الزوج كفؤا لها أم غير كفء.
وهذا قول اإلمام أبي حنيفة ،وزفر ،والحسن ،9وظاهر الرواية عند أبي يوسف ،وهو ما ذهب إليه
الشيخ مصطفى الزرقا إال أنه يرى أن من حق الولي االعتراض على كفاءة الزوج.
وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي ،وفي رواية للحسن :إذا كان الزوج كفؤا لها جاز النكاح،
واذا لم يكن كفؤا لها ال يجوز النكاح ،وهذه هي الرواية المختارة للفتوى عندهم.10

 1الحاوي للماوردي ،38/9المغني البن قدامة.7/7
 2بداية المجتهد البن رشد ،36/3الذخيرة للقرافي.201/4
 3المهذب للشيرازي ،426/2الحاوي الكبير للماوردي.38/9
 4المغني البن قدامة ،7/7الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.9/3
 5الجوهرة النيرة للزبيدي.6/2
 6فتاوى معاصرة للقرضاوي.261-260
 7مجموع فتاوى ابن باز.43/21
 8مجموعة فتاوى الشيخ صالح بن فوزان ،537-536/2فتاوى اللجنة الدائمة.141/18
 9الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة.
 10المبسوط للسرخسي ،10/5االختيارألبي الفضل الموصلي ،90/3الجوهرة النيرة للزبيدي،6/2البناية شرح الهداية للعيني.71-70/5
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المذهب الثالث:
يرى أبو ثور من الشافعية بجواز عقد المرأة نكاحها لنفسها إذا كان بإذن وليها؛ ألنها من أهل
التصرف.1
فهو بهذا اشترط لصحة تولي المرأة عقد النكاح لنفسها ،أن يكون بإذن وليها ،أما إذا كان بغير
إذنه فال يصح عقدها لنفسها.
سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى أنه لم تأت آيةٌ ،وال سنةٌ هي ظاهرةٌ في اشتراط
الوالية في النكاح ،بل اآليات والسٌّنن التي يحتج بها من يشترط الوالية ،أو يسقطها كلها محتملة.2
أدلة المذهب األول:
استدل من اشترط الوالية في نكاح المرأة البالغة بالقرآن والسنة والمعقول:
 من القرآن:

 .1ﭧﭨﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ .3
وجه الداللة :أن الخطاب هنا لألولياء ،ولو لم يكن لهم ٌّ
حق في الوالية لما نهوا عن العضل.
والدليل على أن الخطاب لألولياء هو ما ورد في سبب نزول هذه اآلية ،حيث قال بعض أهل
التأويل أنها نزلت في معقل بن يسار حيث كانت له أخت متزوجة من ابن ٍ
عم له ،فطلقها ثم أراد
أن يراجعها بعد انتهاء عدتها ،فمنعها معقل ،فأنزل اهلل تلك اآلية الكريمة.4

ويقول اإلمام الشافعي بهذا الصدد":وهذا أبين ما في القرآن من َّ
للولي مع المرأة في نفسها حقا،
أن
ِّ
و َّ
أن على الولي أن ال يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف".5
 .2ﭧﭨﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ .6

 1المهذب للشيرازي.426/2
 2بداية المجتهد البن رشد.36/3
 3البقرة.232:
 4تفسير القرطبي ،158/3تفسير الطبري ،17/5بداية المجتهدالبن رشد.37/3
 5األم للشافعي.13/5
 6البقرة.221:
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وجه الداللة :الخطاب في هذه اآلية موجه لألولياء ،حيث يقول القرطبي في تفسيره":في هذه اآلية
دلي ٌل بالنص على أن ال نكاح إال بولي" قال محمد بن علي بن الحسين :النكاح بولي في كتاب

اهلل ،ثم ق أر "والتنكحوا المشركين"".1

 .3ﭧﭨﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ .2

وجه الداللة :أن النكاح بإذن األهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين.3
 .4ﭧﭨﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ .4
وجه الداللة:الخطاب هنا لألولياء ،إذ لو أراد األزواج لقال":وانكحوا" بهمزة الوصل ،وفي هذا دلي ٌل
على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي.5

 .5ﭧﭨﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ .6
وجه الداللة :يرى بعض أهل العلم 7أن الذي بيده عقدة النكاح هو األب في ابنته البكر ،والسيد

في أمته.8

وطالما يكون العفو للولي في هذه الحالة ،فمن باب أولى أن يكون النكاح مشروطا بوجوده.
ويقول الرازي في تفسيره" :للشافعي أن يتمسك بهذه اآلية في بيان أنه ال يجوز النكاح إال بولي،

وذلك ألن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله" :أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" إما

الزوج ،أو الولي ،وبطل حمله على الزوج؛ ألنه ليس له قدرة على عقدة النكاح ،فوجب حمله على

الولي".9

 .6ﭧﭨﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ .10

 1تفسيرالقرطبي ،22/3تفسير الطبري.370/4:
 2النساء.25:
 3تفسير القرطبي.130/5
 4النور32:
 5تفسير القرطبي.239/12
 6البقرة.237:
 7يرى اإلمام مالك والشافعي في القديم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ،وعند أبي حنيفة والشافعي في الجديد والحنابلة هو الزوج،
انظر:المبسوط للسرخسي63/6الذخيرة للقرافي ،371/4الفواكه الدواني للنفراوي ،36/2الحاوي للماوردي ،513/9المغني البن
قدامة.253/7
 8تفسير القرطبي.207/3
 9التفسير الكبير .481/6
 10القصص.27:
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وجه الداللة :أن صالح مدين تولى هذا الزواج ،فتكون هذه اآلية دليال واضحا على أن النكاح إلى
الولي ال حظ للمرأة فيه.1
 من السنة:
ِ
 .1عن أبي موسىَّ ،
اح إِاال ِب اولِ ٍّي".2
أن َّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :ا"ال ن اك ا

وجه الداللة :هذا الحديث من أقوى األدلة على اشتراط الولي في النكاح.
الشرعيَّة؛ أ َّن َّ
إما إلى َّ
الذات َّ
الذات الموجودة أعني
وكما يقول الشوكاني":هذا النَّفي يتوجَّه َّ

صورة العقد بدون ولي ليست بشرعي ٍ
َّة ،أو يتوجَّه إلى الصِّحَّة الَّتي هي أقرب المجازين إلى
َّ
الذات ،فيكون ِّ
النكاح بغير ولي باطال".3
وكذلك قول اإلمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث ،قال بأن النفي للحقيقة الشرعية،
ويقول أيضا :ال يمكن حمل هذه الرواية على نفي الكمال؛ ألن كالم الشارع محمول على
الحقائق الشرعية ،أي ال نكاح موجود في الشرع إال بولي".4
 .2عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اللَّه ﷺ " :اال تُازِّو ُج ا ْل ام ْأراةُ ا ْل ام ْأراةا ،اواال تُازِّو ُج ا ْل ام ْأراةُ
ان ْفسها ،فاِإ ان ا ِ ِ ِ
س اها ".5
اا
الزان اي اة ه اي الاتي تُازِّو ُج ان ْف ا
وجه الداللة :نهى رسول اهلل ﷺ المرأة في هذا الحديث عن أن تباشر عقد النكاح بنفسها
لنفسها ،أو لغيرها؛ ألن مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية ،فال ينبغي أن تتحقق المباشرة
في النكاح الشرعي.6
َّ
ام اأر ٍاة
ُّما ْ
 .3عن الزهريِّ ،عن عروة،عن عائشة،قالت:قال رسول الله ﷺ«:أاي ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اص ااب اها ،افلا اها ام ْه ُراها
اح اها اباط ٌل ،فان اك ُ
اح اها اباط ٌل،فان اك ُ
ا ْل اولِ ُّي،فان اك ُ
اح اها اباط ٌل،فاِإ ْن أ ا
ان اولِ ُّي ام ْن اال اولِ اي لا ُه».7
شتا اج ُروا،فا ُّ
ِم ْن اها،فاِإ ِن ا ْ
الس ْلطا ُ

لا ْم ُي ْن ِك ْح اها
اب
اص ا
ِب اما أ ا

 1تفسير القرطبي.271/13
 2أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب النكاح ،باب النكاح إال بولي ،605/1حديث رقم.1881صححه األلباني.
 3نيل األوطار للشوكاني.143/6
 4كشاف القناع للبهوتي.48/5
 5أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب النكاح ،باب النكاح إال بولي ،606/1حديث رقم ،1882صححه األلباني دون جملة الزانية.
 6حاشية السندي على سنن ابن ماجه.581/1
 7أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بولي ،605/1حديث رقم ،1879صححه األلباني.
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وجه الداللة :الحديث صريح الداللة على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها ،أو عقد
وكيله ،وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول ،وان كان النكاح باطال ،وفيه دليل على أنه
إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل.1
 .4عن عروة بن الزبير ،أ َّن عائشة ،زوج َّ
النب ِّي ﷺ أخبرته :أ َّن ِّ
النكاح في الجاهليَّة كان
ِ
اء:فا ِن اك ِ
على أربعة أنح ٍ
اح ال انا ِ
الر ُج ِل اولِياتا ُه أ ِاو
الر ُج ُل إِلاى ا
ب ا
الي ْوام :اي ْخطُ ُ
س ا
اح م ْن اها ن اك ُ
ٌ
ص ِدقُ اها ثُ ام اي ْن ِك ُح اها".2
ْاب انتا ُه،فا ُي ْ

وجه الداللة :قول عائشة رضي اهلل عنها":نكاح منها نكاح الناس اليوم ،يخطب الرجل إلى الرجل
وليته "...هذا دليل على أن النكاح المقرر شرعا هو النكاح المعتبر فيه الولي.3
 من المعقول:

 .1النكاح عقد عظيم ،خطره كبير ،ومقاصده شريفة ،والمرأة غير مأمونة على البضع؛ لنقصان
عقلها ،وسرعة اغترارها ،وسوء اختيارها ،فيخشى العار عليها وعلى أوليائها ،فال يجوز
تفويضه إليها كالمبذر في المال ،فيكون الحجر عليها أولى من الحجر على السفيه في

ماله ،ويكون نقصان عقلها بصفة األنوثة بمنزلة نقصان عقلها بصفة الصغر.

 .2النكاح ي ارد لمقاصده من السكن واالستقرار ،وتحصيل النسل ،فتنهى عن القيام بالعقد لنفسها؛
حتى ال تنسب الوقاحة إليها.4

 1سبل السالم للصنعاني.173/2
 2الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب من قال :ال نكاح إال بولي ،15/7 ،حديث رقم.5127
 3سبل السالم للصنعاني.176/2
 4المبسوط للسرخسي ،11/5البناية شرح الهداية للعيني ،72/5الذخيرة للقرافي ،202-201/4المهذب للشيرازي ،426/2المغني البن
قدامة.8/7
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أدلة المذهب الثاني:
استدل من لم يشترط الولي في النكاح بالقرآن والسنة واآلثاروالقياس والمعقول:
 من القرآن:
 .1ﭧﭨﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ .1
وجه الداللة :هذه اآلية صريحة بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ ألنه أضاف النكاح إليهن ،فالنكاح
يسند إلى المرأة كما يسند على الرجل.2
 .2ﭧﭨﱡ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱠ .3
وجه الداللة :قوله" :أن يتراجعا" أي يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج ،فال حرج على
المرأة وعلى الزوج الذي بانت منه أن يتراجعا بنكاح جديد.
فاآلية صريحة بأن المراجعة تكون بيد كل من الزوجين دون األولياء.4
 .3ﭧﭨﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ .5
وجه الداللة :في قوله" :أن ينكحن" فيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء؛ ألنه أضاف النكاح
إليهن.6
 .4ﭧﭨﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ .7
وجه الداللة :في قوله" :فيما فعلن" ،فاآلية صريحة بأنها هي التي تفعل إذ لم يذكر معها غيرها،
وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف ،فال جناح على
األولياء في ذلك.8

 1البقرة.230:
 2تفسير البيضاوي ،142/1تفسير النسفي ،192/1تفسير القرطبي ،159/3االختيار ألبي الفضل الموصلي ،91/3تبيين الحقائق
للزيلعي.117/2
 3البقرة.230:
 4تفسير النسفي ،192/1تفسير الطبري ت شاكر ،597/4االختيار ألبي الفضل الموصلي ،91/3تبيين الحقائق للزيلعي.117/2
 5البقرة.232:
 6تفسير النسفي ،193/1االختيار ألبي الفضل الحنفي ،91/3تبيين الحقائق للزيلعي.117/2
 7البقرة.234:
 8االختيارألبي الفضل الحنفي ،91/3تبيين الحقائق للزيلعي.117/2
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 من السنة:
 .1اع ِن ْاب ِن اعب ٍ
ال" :األيِّم أحق بنفسها من وليِّها ،والبكر تستأذن في
ااس ،أ ا
ان ال ان ِب اي ﷺ قا ا
نفسها ،واذنها صماتها"»؟ قال :نعم.1
 األيِّم هي من ال زوج لها ،بك ار كانت ،أو ثيبا.2

وجه الداللة :لفظة"األيِّم" تتناول البكر والثيب؛ ألنه اسم لمن ال زوج لها ،فليس للولي إال مباشرة
العقد وقبض مهرها برضاها ،وقد جعلها الشرع أحق منه ،فال يملك نهيها؛ ألنها حرة ،بالغة ،عاقلة،
فال تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ فتزول والية الغير عنها وتثبت الوالية لها؛ ألن النيابة
الشرعية تثبت بطريق الضرورة فتزول بزوال الضرورة.3
 .2عن أ ِّم سلمة ،ل َّما انقضت ع َّدتها بعث إليها أبو بك ٍر يخطبها عليه فلم تزِّوجه،فبعث إليها

رسول اهلل ﷺ عمر بن الخطَّاب يخطبها عليه،فقالت:أخبر رسول اهلل ﷺ أِّني ام أرةٌ
غيرى،وأِّني ام أرةٌ مصبيةٌ،وليس أح ٌد من أوليائي شاه ٌد،فأتى رسول اهلل ﷺ فذكر ذلك

له،فقال" :ارجع إليها فقل لها أ َّما قولك أِّني ام أرةٌ غيرى،فسأدعو اهلل فيذهب غيرتك،وأ َّما
قولك إِّني ام أرةٌ مصبيةٌ،فستكفين صبيانك،وأ َّما قولك َّ
أن ليس أح ٌد من أوليائي شاه ٌد،فليس

ب يكره ذلك»،فقالت البنها:يا عمر قم فزِّوج رسول اهلل ﷺ
أح ٌد من أوليائك شاه ٌد،وال غائ ٌ

فزَّوجه".4

وفي سنن البيهقي ":عن سلمة بن عبد اهلل بن سلمة بن أبي سلمة ،عن أبيه ،عن ج ِّده ،أ َّن َّ
ي
النب َّ

ﷺ خطب أ َّم سلمة قال":مري ابنك أن يزِّوجك ،أو قال :زَّوجها ابنها وهو يومئٍذ صغ ٌير لم
يبلغ".5

وجه الداللة :أن أم سلمة رضي اهلل عنها عقدت النكاح لنفسها؛ ألن ابنها عمر كان صغي ار،
والصغير ال والية له ،وقد وكلته أن يعقد النكاح عليها ففعل ورآه رسول اهلل ﷺ جائ از ،فكان
عمر بتلك الوكالة قائما مقام من وكله.
وعدم انتظار النبي ﷺ حضور أوليائها دليل على أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مع غياب
الولي.6
 1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،1037/2حديث رقم.1420
 2تاج العروس للزبيدي ،255/31القاموس المحيط للفيروزأبادي.1078/1
 3بدائع الصنائع للكاساني ،248/2تبيين الحقائق للزيلعي ،118-117/2رد المحتار البن عابدين.56/3
 4أخرجه النسائي في سننه ،كتاب النكاح ،باب إنكاح االبن أمه ،81/6 ،حديث رقم ،3254ضعفه األلباني..
 5سبق تخريجه صــ.14
 6اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لجمال الدين األنصاري.263-262/2
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 .3عن القاسم :أ َّن ام أرة من ولد جعف ٍر ،تخ َّوفت أن يزِّوجها وليها وهي كارهةٌ ،فأرسلت إلى
الرحمن ومج ِّم ٍع ابني جارية ،قاال :فال تخشين ،فإ َّن خنساء بنت
شيخين من األنصار :عبد َّ
خذ ٍام"أنكحها أبوها وهي كارهةٌ ،فرَّد َّ
النبي ﷺ ذلك".1

وجه الداللة :أن الرجل إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.
 من اآلثار:

 .1ما روي عن عمر وعلي وابن عمرجواز النكاح بغير ولي.2
 .2ما روي عن بحريَّة بنت هانئ بن قبيصة ،قالت :زَّوجت نفسي القعقاع بن شوٍر وبات عندي

ليلة ،وجاء أبي من األعراب فاستعدى عليًّا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه ،فقال" :أدخلت بها؟"،
قال :نعم ،فأجاز ِّ
النكاح.3

وجه الداللة :يستدل بهذين األثرين على جواز النكاح بغير ولي ،وذلك ألن عليأجازه بوالية

السلطنة.4

الرحمن بن القاسم،عن أبيه،أ َّن عائشة زوج َّ
النب ِّي ﷺ زَّوجت حفصة بنت عبد
 .3عن عبد َّ
ب ب َّ
الرحمن،قال":ومثلي يصنع
الشام،فل َّما قدم عبد َّ
الرحمن المنذر بن الزبير،وعبد َّ
َّ
الرحمن غائ ٌ
هذا به،ومثلي يفتات عليه؟فكلَّمت عائشة المنذر بن الزبير،فقال المنذر :فإ َّن ذلك بيد عبد
الرحمن:ما كنت ألرَّد أم ار قضيته،فق َّرت حفصة عند المنذر،ولم يكن ذلك
الرحمن،فقال عبد َّ
َّ
طالقا".5

زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو غير موجود،
وجه الداللة :أن عائشة-رضي اهلل عنهاَّ -
وهذا يدل على جواز النكاح بغير ولي

6

 من القياس:
قاس أصحاب هذا المذهب عقد المرأة نكاحها لنفسها على تصرفها في أموالها ،والجامع
بينهما كونها متصرفة في مصالح نفسها ،فإذا كانت متصرفة في مالها فمن باب قياس
األولى جواز تصرفها في بضعها.7
 من المعقول:
 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحيل ،باب في النكاح ،25/9حديث رقم.6969
 2المبسوط للسرخسي.12/5
 3سنن الدارقطني ،كتاب النكاح ،باب المهر ،503/4حديث رقم.3882
 4المبسوط للسرخسي.108/5
 5أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب الطالق ،باب ما ال يبين من التمليك ،555/2حديث رقم ،15روي بإسناد صحيح رجاله ثقات
انظر:المطالب العالية للعسقالني.180/8
 6المبسوط للسرخسي.107/5
 7بدائع الصنائع للكاساني ،249/2حاشية العطار ،293/2سبل السالم للصنعاني.172/2
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أنها تصرفت في خالص حقها ،ولم تلحق الضرر بغيرها ،فينعقد تصرفها كما لو تصرفت
في مالها ،والمرأة إذا بلغت فقد صارت ولية نفسها في النكاح ،فال تبقى موليا عليها
كالصبي العاقل إذا بلغ؛ ألنها ببلوغها زال عجزها وقدرت على التصرف في نفسها فتزول
والية الغير عليها وتثبت لها الوالية على نفسها؛ ألن النيابة الشرعية تثبت بطريق الضرورة،
وبالتالي تزول بزوال الضرورة.1
أدلة المذهب الثالث:
استدل أبو ثور بدليل من السنة والمعقول:
 من السنة:
َّ
ام اأر ٍاة لا ْم ُي ْن ِك ْح اها ا ْل اولِ ُّي،
ُّما ْ
حديث عائشة -رضي اهلل عنها -عن رسول الله ﷺ" :أاي ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ِم ْن اها،
اص ا
اح اها اباط ٌل ،فان اك ُ
اح اها اباط ٌل ،فان اك ُ
فان اك ُ
اص ااب اها ،افلا اها ام ْه ُراها ِب اما أ ا
اح اها اباط ٌل ،فاِإ ْن أ ا
ان اوِل ُّي ام ْن اال اوِل اي لا ُه".2وفي رواية أخرى":بغير إذن وليها".
شتا اج ُروا ،فا ُّ
الس ْل ا
فاِإ ِن ا ْ
ط ُ
وجه الداللة :قول النبي ﷺ":بغير إذن وليها" ،يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد

النكاح لنفسها.3فاستدل أبو ثور بمفهوم المخالفة من النص.
 من المعقول :كونها من أهل التصرف ،فإذا أذن لها الولي جاز تصرفها وعقدها لنفسها.4
 المناقشة:
 .1الرد على أدلة الجمهور:
أ -يرد على اآليات التي استدل بها الجمهور بأن الخطاب فيها موجه لألولياء ،على وفاق العرف
والعادة ،وليس ألن الولي شرط في جوازه.5

ب -حديث "ال نكاح إال بولي" لم يصح عن رسول اهللﷺ ،وهو غير مخرج في الصحيحين،
وفيه اضطراب في إرساله ووصله وانقطاعه.6

 1بدائع الصنائع للكاساني ،248/2المبسوط للسرخسي.12/5
 2سبق تخريجه صــ.31
 3سبل السالم للصنعاني ،173/2نيل األوطار للشوكاني.143/6
 4المهذب للشيرازي.426/2
 5بدائع الصنائع للكاساني.248/2
 6المرجع السابق ،249/2فتح القدير البن همام.259/3
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وأجيب عنه :بأن هذا الحديث صححه األلباني ،والبيهقي ،وابن المديني ،والترمذي ،والحاكم،
وصحت الرواية فيه عن أزواج النبيﷺعائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ،وروي بإسناد

كله ثقات ،وبأن وجود الولي إلزامي وال يضر اإلرسال.1

ت -حديث عائشة رضي اهلل عنها مرسل ،وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج ،وعرض على
الزهري فأنكره ،وهو محمول على األمة إذا زوجت نفسها بغير إذن موالها أو على الصغيرة

والمجنونة ،وكذلك من مذهب عائشة جواز النكاح بغير ولي ألنها زوجت ابنة أخيها عبد

الرحمن في غيابه ،فيكون هذا الحديث مخالف لعملها ،وال يصح االستدالل به.2

وأجيب عنه :بأن الثقة قد ينسى ،وهذا ال يعد قدحا في صحته فالنسيان لم يعصم منه إنسان،
وأيضا هذا الحديث عضدته أحاديث اعتبار الولي.3
وكلمة"أيما" كلمة استيفاء واستيعاب ،تعني" :أي امرأة" فالوالية ثابتة على جميع النساء؛ ألن
لفظة"أي" للعموم.
وكما يقول إمام الحرمين" :أن رسول اهلل ﷺ استخدم أعم األلفاظ ،وهي(ما)و(أي)" ،والتكرار في
كلمة(باطل)للمبالغة والتأكيد.4فالشيء إذا كان بينا في نفسه جاز أن يؤكد بغيره ،فأكده بالتكرار.

أما قولهم بأن الحديث مخالف لعمل الراوي ،فيرد على ذلك بأن عائشة لم تتواله بل كان موقوفا

على إجازة عبد الرحمن.5

ث -ويرد على الدليل العقلي :بأن تأثر المرأة وعاطفتها ،ونقصان عقلها ال يؤثر على توليها عقد
النكاح وعلمها بمقاصده؛ ألن لها كامل األهلية والتصرفات المالية ،ويكفي في عقد النكاح إذن
الولي ،أو مجرد رضاه بالعقد.6
 .2الرد على أدلة األحناف:
أ -اآليات التي استدل بها األحناف فيها دليل على أنه ال يجوز النكاح بغير ولي؛ ألن أخت معقل
بن يسار كانت ثيبا ولو كان األمر إليها دون وليها لما احتاجت إلى وليها معقل في إنكاحها،

 1سبل السالم للصنعاني ،172/2نيل األوطار للشوكاني ،142/6فتح القدير البن همام.259/3
 2نيل األوطار للشوكاني ،142/6بدائع الصنائع للكاساني ،249/2المبسوط للسرخسي.12/5
 3فتح القدير البن همام ،259/3سبل السالم للصنعاني ،173/2المغني البن قدامة ،7/7المعونة في الجدل للشيرازي.54/1
 4معالم السنن للخطابي ،196/3فيض الباري للكشميري ،524/5حاشية العطار ،355/2التحبير شرح التحرير للمرداوي،2347/5
البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني.156-155-154/9
 5الحاوي الكبير للماوردي ،41/9المبسوط للسرخسي.108/5
 6بدائع الصنائع للكاساني ،249/2فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي.72
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فالخطاب لألولياء مع رضاهن وأحقيتهن في اختيار األزواج وتقدير الصداق دون مباشرة
العقد.1
ب -و يرد على حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما :بأن المراد "باأليِّم" في هذا الحديث هي الثيب
اح ُّ
ق ِب ان ْف ِس اها ِم ْن اولِ ِّي اها،
ب أا
دون البكر؛ألن النبي ﷺ يقول في رواية أخرى لمسلم" :الثاِّي ُ
س ُكوتُ اها" ،2فيكون المقصود باأليِّم هي الثيب دون البكر جمعا بين
اوا ْل ِب ْك ُر تُ ْ
ْم ُر ،اوِا ْذ ُن اها ُ
ستاأ ا

الروايتين ،وكذلك مقابلة األيِّم بالبكر في الحديث تقتضي كون البكر غير األيِّم؛ألنه عطف
إحداهما على األخرى ،والعطف يقتضي المغايرة ،أما لفظة"أحق"في اللغة موضوعة لالشتراك
في المستحق ،فيتغلب في حقها اإلذن واالختيار ،وفي حق الولي قبول اإلذن في مباشرة العقد،
وبالتالي تكون الثيب أحق بنفسها بحيث ال تجبر إن أبت ،وال تمنع إن طلبت ،وعلى الرغم من
أحقيتها بنفسها إال َّ
أن ذلك ال يسقط والية الولي عليها وحقه في عقدها لقول النبي ﷺ ":ا"ال
ِ
اح إِاال ِب اولِ ٍّي".3
ن اك ا

ت -ويرد على حديث أم سلمة:
َّ .1
أن عمر ابن أم سلمة-رضي اهلل عنها -كان صغي ار عندما أراد النبي ﷺ الزواج من
أم سلمة ،وليس له والية عليها؛ ألن وجوده كالعدم؛ لصغره ،وكذلك ال يجوز لالبن أن
يزوج أمه بالبنوة؛ ألن الوالية ثبتت لألولياء لدفع العار عن النسب ،وال نسب بين االبن
واألم.
 .2رواية":قم ياعمر فزوج"ال أصل لها.
 .3هذا الحديث ال يصح االحتجاج به؛ ألن رسول اهلل ﷺ ال يفتقر في نكاحه إلى ولي.4
ث -ويرد على حديث عائشة :بأن عقد عائشة كان موقوفا على إجازة عبد الرحمن ،أي َّ
أن عائشة
لم تتواله بل انتظرت عبد الرحمن حتى يقره ويتمه ،5وحتى لو تم لكان له نقضه بعد تمامه.
ج -ويرد على حديث القاسم :بأن هذا الحديث محمول على أنه زوجها بغير كفء لها.6

 1تفسير القرطبي.187-159-158/3
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،1037/2حديث رقم.1421
 3الحديث سبق تخريجه صــ 44انظر:حاشية العدوي ،45/2الحاوي الكبير للماوردي ،44-43/9المجموع شرح المهذب للنووي
.274/2
 4نيل األوطار للشوكاني ،148/6البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ،140/9المبدع في شرح المقنع البن مفلح.106/6
 5المبسوط للسرخسي.108/5
 6سبل السالم للصنعاني.179/2

38

ح -أما ما روي عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أجازوا النكاح بغير ولي ،فهو مردود بقول
الشعبي":ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب
فيه".1
خ -ويرد على حديث بحرية بنت هانئ بأن هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه ،ومداره على أبي
قيس األودي ،وهو مختلف في عدالته وبحرية مجهولة.2
د -ويرد على دليلهم من القياس :بأن هذا القياس فاسد االعتبار ،مخالف للنصوص؛ألن من
شروطه أال يخالف نصا وال إجماعا.3
.3

الرد على أدلة أبي ثور:

أ -يرد على استدالله من السنة بأن هذا مفهوم ال يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه،4
فمنطوق النص يقتضي أن أي امرأة تنكح بغير إذن الولي فنكاحها باطل ،أما مفهوم المخالفة
أن أبا ٍ
فهو إذا أذن لها جاز تصرفها ،أي َّ
ثور عمل بمفهوم المخالفة ،ولم يعمل بالمنطوق ،وأن
منطوق النص أقوى من مفهومه فيقدم عليه.
س اها ،فاِإ ان ا
الزِان اي اة
ب -ويرد عليهم بحديث أبي هريرة":اال تُازِّو ُج ا ْل ام ْأراةُ ا ْل ام ْأراةا ،اواال تُازِّو ُج ا ْل ام ْأراةُ ان ْف ا
ِ ِ
س اها " ،5فنهي رسول اهلل عن تزويج المرأة نفسها أو تزويجها لغيرها يقتضي
ه اي الاتي تُازِّو ُج ان ْف ا
عدم جواز ذلك في حقها حتى مع إذن وليها.
ت -وكذلك يرد بأن إذن الولي ال يصح إال لمن ينوب عنه ،والمرأة ال تنوب عنه في ذلك؛ ألن
الحق لها ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها وال يصح.6
الترجيح:
والذي تميل إليه الباحثة من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور القائل بعدم جواز مباشرة المرأة عقد
نكاحها بنفسها ،واشتراط وجود الولي ،وذلك؛ لقوة أدلتهم ،وألن المرأة قد يخدعها أسوأ الناس فيتظاهر
بماله وكماله أمامها فتنخدع به ،فكانت الحكمة أال تتزوج بدون ولي.

 1سنن الدارقطني ،328/4نيل األوطار للشوكاني.142/6
 2السنن الكبرى للبيهقي.181/7
 3حاشية العطار ،293/2سبل السالم للصنعاني.172/2
4سبل السالم للصنعاني.173/2
 5سبق تخريجه صــ ،31نيل األوطار للشوكاني.143/6
 6فتح الباري البن حجر.188-187/9
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وقال اهلل تعالى في كتابه العزيز :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ  1أي يقومون عليهم آمرين
ناهين ،وأن قوامة الرجال تشملها الوالية في النكاح وهذا من فضل الرجال على النساء.2

وقد ذكر القليوبي في الحاشية أن معنى":قوامون على النساء"" :قيامهم بمصالحهن ومنها والية

تزويجهن".3

وفي هذا االتجاه يقول الشيخ شاه ولي اهلل الدهلوي ":اعلم أنه ال يجوز أن يحكم في النكاح النساء

خاصة؛ لنقصان عقلهن ،وسوء فكرهن ،فكثي ار ما ال يهتدين إلى المصلحة ،ولعدم حماية الحسب
عار على قومها ،فوجب لألولياء شيء من هذا
منهن ،فربما رغبن في غير الكفء ،وفي ذلك ٌ
الباب؛لتسد المفسدة ".4

 1النساء.34:
2الكشاف للزمخشري.505/1
 3حاشيتا قليوبي وعميرة.222/3
 4حجة هللا البالغة للدهلوي .196/2
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المبحث الثالث
الـــــــزواج لمـــدة معــلــومــــــــة
ويشتمل على مطلبين:
المطلب األول :النكاح المؤقت.
المطلب الثاني :النكاح بنية الطالق.
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المبحث الثالث
الزواج لمدة معلومة
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2النكاح المؤقت وحكمه.
 .3النكاح بنية الطالق وحكمه.
أوالً :رأي الشيخ الزرقا:
 سئل الشيخ الزرقا:
هل يجوز للمسلم حين يسافر إلى بالد الغرب أن يتزوج امرأة أوروبية ،أو غير أوروبية ،وهو في
نفسه ينوي أن يطلقها حين تنتهي مدة إقامته في تلك البالد ،والنية في نفسه ال يبلغها بها؟ وهل
التأبيد شرط في صحة عقد الزواج؟
 فأجاب:
الزواج ال يكون إال مؤبدا ،فإذا وقِّت ٍ
بأجل في العقد انعقد مؤبدا ،ويلغى التوقيت.
الرجل إذا تزوج في بلد أجنبي ،وفي نيته التطليق متى انتهت إقامته ،زواجه صحيح شرعا ،لكن
يجب عليه أن يخبرها بنيته ،فإن رضيت فال بأس ،واال كان غاشا لها ديانة فيكون آثما بذلك إن
لم يخبرها قبل العقد.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.277
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المطـــلب األول
النكـــــــــاح المـــــؤقــت
أوالً :تعريف النكاح المؤقت لغ ًة وشرعاً:
النكاح المؤقت مصطلح يشتمل على لفظين ،ويجب بيان كل منهما على حدة:
سبب
 .1النكاح في اللغة :بالكسر في كالم العرب هو الوطء ،وقيل العقد ،وهو التزويج؛ ألنه ٌ
للوطء المباح ،والناكح هو المتزوج والمتزوجة ،واستنكح المرأة طلب أن يتزوجها.1

عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا.2
 .2النكاح في الشرع :هو ٌ
وقت يختص به ،وهو بيان مقدار
 .3المؤقت في اللغة :من التأقيت ،وهو أن يجعل للشيء ٌ
المدة ،وقَّت الشيء ٍ
بوقت ووقته يقته ،إذا بيَّن حده.3
 .4النكاح المؤقت في الشرع:
باتفاق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 4ال فرق بين النكاح المؤقت ،ونكاح المتعة ،أما األحناف
فقد فرقوا بينهما من حيث:
أ -نكاح المتعة يكون بلفظ التمتع ،والمؤقت يكون بلفظ النكاح والتزويج.
ب -عدم اشتراط الشهود في المتعة مع تعيين المدة ،أما في المؤقت فيشترط الشهود وتعيين
المدة.5
 .1تعريف األحناف :هو أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة ٍ
أيام ،أو شه ار"مدة معلومة".6
 .2المالكية :هو العقد المؤقت بأجل.7
 .3الشافعية :هو أن ينكح الرجل المرأة إلى ٍ
ٍ
معلوم ،أو مجهول بأن يقول :زوجتك ابنتي
أجل
شه ار ،أو موسم الحاج ،أو ما أقمت في هذا البلد.8
 .4الحنابلة :هو أن يتزوجها إلى ٍ
مدة ،أو يشرط طالقها فيه ،أي النكاح بوقت.9

 1لسان العرب البن منظور ،626/2تاج العروس للزبيدي ،195/7المعجم الوسيط للزيات وآخرين .951/2
 2التعريفات للجرجاني.246/1
 3لسان العرب البن منظور.107/2
 4وبنا ًء على ذلك يكون تعريف النكاح المؤقت هو نفس تعريف نكاح المتعة عندهم.
 5تبيين الحقائق للزيلعي.115/2
 6الجوهرة النيرة للزبيدي ،18/2االختيار لتعليل المختار ألبي الفضل الموصلي.89/3
 7المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي.758/1
 8األم للشافعي ،187/5الحاوي للماوردي ،328/9البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني.275/9
 9شرح منتهى اإلرادات للبهوتي.668/2
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فالنكاح المؤقت :هو أن يتزوج الرجل ٍ
لوقت ٍ
معين ،قرب هذا الوقت أو بعد بشهادة الشهود والولي،
وهذا ما يميزه عن نكاح المتعة.

ثانياً :حكم النكاح المؤقت:
اختلف الفقهاء في حكم النكاح المؤقت على قولين:
القول األول :األحناف ما عدا زفر ،1والمالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة 4قالوا :النكاح المؤقت
كنكاح المتعة في البطالن ،على الرغم من االختالف في لفظه وتعريفه.
وقد ذهب إليه من المعاصرين:5الشيخ بكر أبو زيد ،والشيخ صالح الفوزان ،والشيخ عبد اهلل بن
غديان ،والشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
القول الثاني :زفر من األحناف:6النكاح المؤقت جائز والشرط باطل ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ
مصطفى الزرقا.7
سبب الخالف في المسألة:
هل النكاح المؤقت كنكاح المتعة في البطالن أم ال؟
األدلة:
أدلة القول األول:
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على نكاح المتعة ،والمتعة صارت منسوخة ،والنكاح المؤقت
أتى بمعنى المتعة ،والعبرة للمعاني ،وسواء طالت المدة أو قصرت؛ ألن التوقيت هو المبطل ،وهو
المغلِّب لجهة المتعة.8
ويجدر بنا في هذا المقام ذكر كالم ابن الهمام في فتح القدير ":والحاصل أ َّن معنى المتعة عق ٌد

ت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بم َّ
النكاح الموقَّت أيضا فيكون ِّ
ادة المتعة و ِّ
النكاح الموقَّت
موقَّ ٌ

 1تبيين الحقائق للزيلعي.115/2
 2شرح الزرقاني على مختصر خليل.282/8
 3العزيز شرح الوجيز للرافعي ،505/7نهاية المحتاج للرملي.214/6
 4الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،40/3شرح منتهى اإلرادات للبهوتي.668/2
 5فتاوى اللجنة الدائمة.445/18
 6تبيين الحقائق للزيلعي ،115/2بدائع الصنائع للكاساني ،273-272/2المبسوط للسرخسي.153/5
 7فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صـ.277
 8االختيار لتعليل المختار ألبي الفضل الموصلي  ،89/3شرح الزرقاني على مختصر خليل.282/8
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من أفراد المتعة وان عقد بلفظ التَّزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من األلفاظ الَّتي تفيد التَّواضع
مع الم أرة على هذا المعنى".1
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول حيث قالوا :التوقيت شرط فاسد ،والنكاح ال يحتمل التوقيت،
والشرط الفاسد ال يبطل النكاح ،بل يصح النكاح ويبطل الشرط ،كاشتراط الخمر وغيرها من
النجاسات في المهر.2
الراجح:
و ما نميل إليه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بطالن النكاح المؤقت سواء
طالت المدة أو قصرت؛ ألنه متعة ،والمتعة محرمة ،والنكاح المؤقت يتنافى مع مقاصد الشريعة
اإلسالمية من الزواج وتأبيده لتحقيق المودة واأللفة ،ودوام العشرة بين الزوجين؛ لحفظ النسل وبناء
األسرة المسلمة.

 1فتح القدير البن الهمام.247/3
 2الجوهرة النيرة للزبيدي ،18/2االختيار لتعليل المختار ألبي الفضل الحنفي ،89/3المبسوط للسرخسي.153/5
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المطلب الثاني
النكاح بنية الطالق

.

أوالً :تعريف النكاح بنية الطالق:
النكاح بنية الطالق :هو أن يتزوج المرأة ،وينوي بقلبه طالقها بعد مدة قد تطول أو تقصر ،بناء
على مصلحة الرجل ،وال يصرح بها في العقد ،وال يخبر المرأة أو وليها بنية طالقها.1
ثانياً :حكم النكاح بنية الطالق:

اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
القول األول :إذا تزوج الرجل المرأة وفي نيته أـن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح سواء
علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم ال ،مادام لم يصرح بهذه النية في العقد.
وهو قول جمهور الفقهاء من األحناف ،2والمالكية ،3والشافعية ،4وهو قول للحنابلة جزم به ابن
قدامة في المغني ،وهو الصحيح من المذهب..5
وقال به من المعاصرين :الشيخ ابن باز ،6والشيخ عبد اهلل المطلق ،7والشيخ محمد الموسى ،8وهو
ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا 9في فتاواه.
القول الثاني :إذا تزوج الرجل بنية الطالق فالنكاح باطل ،وهو مذهب األوزاعي ،10وقول
للحنابلة.11
وهو قول بهرام 12من المالكية 13في حال لو فهمت المرأة أو وليها نية المفارقة بعد مدة.

 1فتاوى يسألونك لعفانة ،224/12الفقه الميسر للطيار وآخرين .45/11
 2تبيين الحقائق للزيلعي.116-115/2
 3حاشية الدسوقي ،239/2حاشية الصاوي.287/2
 4الحاوي للماوردي ،333/9بحر المذهب للروياني ،325/9إال أن الشافعية قالوا بصحته مع الكراهة.
 5المغني البن قدامة ،180-179/7الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة المقدسي.538/7
 6مجموع فتاوى ابن باز.43/5
 7الفقه الميسر للطيار وآخرين .48/11
 8المرجع السابق.
 9فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صـ.277
 10المغني البن قدامة ،180/7الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة المقدسي.538/7
 11اإلقناع في فقه اإلمام أحمد للحجاوي.192/3اإلنصاف للمرداوي.162/8
 12تاج الدين بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز قاضي القضاة ،ابن الدميري المالكي.عرف بين الفقهاء بالشارح ،له شروح على
مختصر خليل ،توفي سنة  805هــ.انظر:شذرات الذهب الب العماد العكري .78/9
 13حاشية الدسوقي.239/2
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وممن قال به من المعاصرين :الشيخ عبد اهلل الطيار ،1والشيخ حسام الدين عفانة ،2والشيخ محمد
رشيد رضا ،3وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.4
سبب الخالف في المسألة:
يرجع اختالفهم إلى النية في العقد ،فمنهم من قال إنها تفسده وألحقوه بنكاح المتعة ونكاح المحلل،
ومنهم من قال بأن النية التفسده وبالتالي أجازوه.

األدلة:
أدلة القول األول:5
 .1ما روي أن الحسن بن علي كان كثير الطالق ،فلعل غالب من تزوجهن كان في نيته
طالقهن بعد مدة ،ولم يقل أحد بأنه متعة.
 .2النكاح بنية الطالق نكاح توافرت فيه األركان والشروط ،والعقد ٍ
خال من شرط يفسده.
 .3التوقيت إنما يكون باللفظ ،والنية غير متلفظ بها.
 .4النكاح بنية الطالق ال يفسد بالنية؛ ألنه قد ينوي ما ال يفعل ،ويفعل ما ال ينوي ،فالنية
ليست ثابتة ،بل قد تتغير بعد الزواج فيستمر النكاح بينهما إلى األبد.
أدلة القول الثاني:6
 .1الزواج بنية الطالق زواج مؤقت ،والزواج المؤقت باطل؛ ألنه متعة ،والمتعة محرمة
باإلجماع ،والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الحياة الزوجية واالستمرار فيها ،فإذا
صلحت له الزوجة فبها ونعمت ،واال طلقها.
 .2الزواج بنية الطالق يتنافى مع حقيقة عقد الزواج الذي سماه اهلل ميثاقا غليظا ﭧ ﭨ ﱡ
ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ

ﱠ7

وثبت في الحديث عن جابرأن

وه ان ِبأام ِ ِ
النس ِ
ِ
وج ُه ان
اء ،فاِإ ان ُك ْم أ ا
اخذْتُ ُم ُ
استا ْحلا ْلتُ ْم فُُر ا
ان اهلل ،او ْ
النبيﷺقال":اتاقُوا اهللا في ِّ ا
ا
ِب اكلِ ام ِة اهلل" ،8وبهذا يكون مخالفا لمقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج.
 1الفقه الميسر للطيار وآخرين .48/11
 2فتاوى يسألونك لعفانة.230/12
 3تفسير المنار لمحمد رشيد رضا.15/5
 4فتاوى اللجنة الدائمة" ،449/18 "1والشيخ عبد العزيز بن باز من أعضاء اللجنة لكنه ليس من الموقعين على هذه الفتوى بل أفتى
خالفها ،وما هذا ما سبق بيانه في القول االول.
5البحر الرائق البن نجيم ،116-115/3الحاوي للماوردي ،333/9بحر المذهب للروياني ،325/9الفقه الميسر للطيار وآخرين
 ،48/11سير أعالم النبالء للذهبي.253/3
 6فتاوى يسألونك لعفانة ،227-225/12تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ،15/5فتاوى اللجنة الدائمة.449/18
 7النساء.21:
 8أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،886/2 ،حديث رقم.1218
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اضح للزوجة،
ظلم و ٌ
 .3إن الزواج بنية الطالق ينطوي على الغش والخداع للزوجة ووليها ،وفيه ٌ
منهي عنه ،ولو َّ
أن الزوج أظهر نيته لما قبلت الزوجة بذلك.
وايقاع للضرر بها ،وكل ذلك
ٌ

 .4الزواج بنية الطالق فيه إساءة بالغة لإلسالم والمسلمين ،وتشويه لصورة اإلسالم ،حيث إنه
يورث عند اآلخرين انطباعا بأن المسلم متحلل من القيم واألخالق الحسنة ،وال ينظر إال

لقضاء شهوته ،ولمصلحته الشخصية فقط.
المناقشة:
يرد على أصحاب القول األول بأن:

 النكاح بنية الطالق شبيه بنكاح المتعة ،ونكاح المحلل ،فبالتالي ال يجوز.1

ويجاب عنه:

 .1هذا النكاح ليس فيه نية التحليل ،وانما فيه نية االستمتاع ،وبينهما فرق واضح ،فإن المحلل
ال رغبة له في النكاح أصال ،وانما غرضه إعادتها إلى المطلِّق ،والمستمتع له رغبة في
النكاح إلى مدة.2

اغب فيه ،ولكن ال يريد دوام المرأة معه،
 .2هذا النكاح ليس بنكاح متعة؛ ألنه
ٌ
قاصد للنكاح ،ر ٌ
وهذا ليس بشرط ،فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ،بل له أن يطلقها ،وهذا بخالف نكاح

المتعة فإنه مثل اإلجارة تنقضي بانقضاء المدة ،فال ملك له عليها بعد انقضاء األجل ،أما
النكاح بنية الطالق فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها لألبد.3

الرأي الراجح:
وتميل الباحثة إلى ما ذهب إليه أصحاب القول األول من جواز النكاح بنية الطالق ،وذلك؛ لقوة
أدلتهم ،وألنه قد يغير نيته فيستمر معها لألبدَّ ،
ولكن هذا الجواز يقيد بضوابط ،كأن يذهب شاب
للدراسة في بالد الغرب ،ويخاف على نفسه الفتنة ،والفساد ،فيجوز له أن يتزوج بنية الطالق؛
ليحصن نفسه ،ثم يطلق عند إرادة العودة إلى بالده.

 1فتاوى اللجنة الدائمة’449/18 -1-شرح النووي على صحيح مسلم.182/9
 2الفتاوى الكبرى البن تيمية.12/6
 3مجموع الفتاوى البن تيمية.148-147/32
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المبحث الرابع
حكم الرضاع وآثاره
يشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف الرضاع لغة وشرعا.
 .3حكم الرضاع وتأثيره على الزواج.
 .4آراء الفقهاء في المقدار المحرم من الرضعات.

أوالً :رأي الشيخ الزرقا:
سئل اإلمام الزرقا عن:
حكم الرضاع ومدى تأثيره على الزواج حيث إن(ف)أرضعت أربعة من أوالد أختها(ر)وهم مروان،
ونزار ،ويحيى ،وزياد كما أن(ر)أرضعت من أوالد اختها (ف)أربعة هم :شعبان ،وفلك ،وابتسام،
وساهرة ولكن مروان لم يرتضع خمس رضعات كافيات فهل يجوز لمروان ابن(ر)أن يتزوج من
دالل ابنة خالته(ف)مع مالحظة أن دالل لم ترضع من أمه كما رضع إخوتها.
فأجاب:
امرة رضاعا مستوفيا شرائطه من حيث السن والكمية ،حِّرم عليه الزواج من
إن كل من رضع من أ
أحد أوالدها ،سواء منهم من رضع معه ومن هو أكبر منه،ومن ولدته بعده.
أما اخوة الراضع فيحلون ألوالد المرضعة؛ ألنها ليست أمهم رضاعا بل هي أم أخيهم الراضع منها،
وبناء على ذلك ينطبق حكم التحريم من حيث المبدأ على مروان وابنة خالته دالل،ألنه برضاعه
من أمها يصبح أخا لها وإلخوتها،وان لم ترضع هي من أمه ،هذا إن كان قد رضع خمس رضعات
يكتفي في كل منها (أي يترك الثدي من تلقاء نفسه فال يعود اليه وان لم يشبع) ولكن إذا كانت
شريطة هذه الكمية لم تتحقق فعندئذ يحل له الزواج من ابنة خالته دالل.1
 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.292
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ثانياً :تعريف الرضاع لغ ًة وشرعاً:
الرضاع في اللغة :بالفتح مصدر رضع كضرب ،وبالكسر مصدر رضع كسمع ،والجمع رضَّع.
قال ابن األثير :الرضاعة بالفتح والكسر :االسم من اإلرضاع ،ويقال :امرأة مرضع :أي لها ولد
ترضعه.1
الرضاع في الشرع:
عرف فقهاء المذاهب األربعة الرضاع بتعريفات متقاربة وهي:
َّ
 .1تعريف األحناف :الرضاع هو مص الرضيع من ثدي اآلدمية في وقت مخصوص.2
ٍ
ٍ
سعوط ،4أو حقنة 5تكون
بوجور ،3أو
 .2المالكية :هو حصول لبن امرأة وان ميتة وصغيرة
غذاء.6
 .3الشافعية :هو اسم لحصول لبن امرأة ،أو ما حصل منه في معدة الطفل ودماغه.7
لبن ثاب عن ٍ
 .4الحنابلة :هو مص ٍ
حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه.8
ومن خالل النظر في تعريفات الفقهاء للرضاع ،نجد توافقها على َّ
أن الرضاع ال يكون إال من لبن
آدمية ،ودخوله إلى جوف الرضيع ،وقد عرفه الجرجاني بقوله":الرضاع :هو مص الرضيع من
ثدي اآلدمية في مدة الرضاع.9

 1لسان العرب البن منظور ،126/8تاج العروس للزبيدي ،96/21مختار الصحاح للرازي ،23/1المعجم الوسيط للزيات
وآخرين.350/1
 2حاشية رد المحتار البن عابدين ،209/3ملتقى األبحر للحلبي ،551/1درر الحكام للمولي.355/1
 3الوجور:بالفتح ،الدواء يصب في وسط الفم.مختار الصحاح للرازي صــ.333
 4السعوط :بالفتح ،الدواء يصب في األنف.مختار الصحاح للرازي صــ.148
 5الحقنة:ما يحتقن به المريض من األدوية.مختار الصحاح للرازي صــ.78
 6شفاء الغليل للعثماني المكناسي ،578/1إرشاد السالك لشهاب الدين البغدادي.75/1
 7نهاية المحتاج للرملي ،172/7الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي للخن وآخرين.203/4
 8منتهى اإلرادات البن النجار.425/4
 9التعريفات للجرجاني.111/1
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ثالثاً :حكم الرضاع وتأثيره على الزواج:1
اتفق الفقهاء 2على َّ
أن كل من حِّرم من النسب حِّرم من الرضاع جملة ،واألصل في هذا التحريم
القرآن والسنة واإلجماع.
أما القرآن :فقوله تعالى :ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ

ﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ .3
وأما السنة :فما روت عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال لي رسول اهلل ﷺ ":يحرم من الرضاعة
ما يحرم من الوالدة".4

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :قال النبي ﷺ في بنت حمزة":ال تحل لي يحرم من

الرضاع ما يحرم من النسب ،هي بنت أخي من الرضاعة".5

اإلجماع :أجمع علماء األمة على التحريم بالرضاع.6

فلو أرضعت امرأة طفال أجنبيا صارت أمه ،وهو ولدها في تحريم النكاح ،وثبوت المحرمية من
حيث إباحة النظر والخلوة ،دون سائر أحكام النسب كالنفقة والميراث ،وغيرها.

ولو أرضعت ام أرة صغيرين من أوالد األجانب صا ار أخوين لكونهما من أوالد المرضعة ،فال يجوز
ثدي و ٍ
احد صا ار
المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى ،واألصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ٍ

أخوين ،أو أختين ،أو أخا وأختا من الرضاعة ،فال يجوز ألحدهما أن يتزوج باآلخر وال بولده كما
في النسب ،وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع؛ ألنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة ،وآباء
المرضعة أجداد المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كما في النسب.

وأخوات المرضعة يحرمن عليه؛ ألنهن خاالته من الرضاعة ،واخوتها أخواله ،وتحرم المرضعة

على أبناء المرضع ،وأبناء أبنائه وان سفلوا كما في النسب.

وكما تحرم القريبات من الرضاع ،تحرم األصهار من الرضاع قياسا على النسب ،فتحرم أم الزوجة
وبنتها من الرضاعة ،وأختها ،وخالتها ،وعمتها ،وبنت أخيها ،وبنت أختها.7

 1بدائع الصنائع للكاساني ،3-2/4االختيار ألبي الفضل الحنفي ،119-118/3بداية المجتهد البن رشد ،59/3منح الجليل
لعليش ،376-375/4حاشية الدسوقي ،504/2الحاوي للماوردي ،356/11المهذب للشيرازي ،141/3روضة الطالبين للنووي،3/9
الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،218/3المغني البن قدامة ،171/8كشاف القناع للبهوتي.442/5
 2بدائع الصنائع للكاساني ،3-2/4بداية المجتهد البن رشد ،59/3المهذب للشيرازي ،141/3المغني البن قدامة.171/8
 3النساء.23:
 4متفق عليه.
 5أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الشهادات ،باب الشهادة على األنساب والرضاع ،170/3 ،حديث رقم.2645
 6مراتب اإلجماع البن حزم  ،67المغني البن قدامة.171/8
 7بدائع الصنائع للكاساني ،13-12/4حاشية الدسوقي ،504/2بحر المذهب للروياني.397/11
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رابعاً :المقدار المحرم من الرضعات:

اختلف الفقهاء في المقدار المحرم من الرضاع على ثالثة أقوال ،وهي:

اء في التحريم ،وبه قال األحناف ،1والمالكية ،2وأحمد في
القول األول :قليل الرضاع وكثيره سو ٌ
رواية ،3وهو ما روي عن علي ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن عباس-رضي اهلل عنهم ،-وبه

قال الحسن البصري ،وسعيد بن المسيب ،وطاووس ،وعطاء ومكحول والزهري وقتادة ،وعمرو بن دينار
والحكم وحماد واألوزاعي والثوري ووكيع ،وعبد اهلل بن المبارك والليث بن سعد ومجاهد.4

القول الثاني :يثبت تحريم الرضاع بخمس رضعات متفرقات مشبعات ،وهو ما روي عن عبد اهلل
بن الزبير وعائشة ،5وبه قال الشافعية ،6وأحمد في رواية هي الصحيحة في المذهب ،7وهو رأي

الشيخ عبد العزيز بن باز ،8وغديان ،وعفيفي وقعود ،9وابن فوزان ،10وهو ما رجحه الشيخ مصطفى

الزرقا.11

القول الثالث :ال يثبت التحريم بأقل من ثالث رضعات ،وبه قال أبو ثور وأبو عبيد.12
سبب الخالف في المسألة:

يرجع السبب في اختالفهم في هذه المسألة إلى معارضة عموم اآليات القرآنية لألحاديث الواردة

في التحديد ،ومعارضة األحاديث في ذلك بعضها بعضا.13

أدلة المذهب األول:


من القرآن:

قوله تعالى :ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ . 14
وجه الداللة :اآلية مطلقة عن القدر غير مقيدة بعدد ،واهلل تعالى جعل على التحريم فعل الرضاع

قل أو كثر.15

 1بدائع الصنائع للكاساني ،7/4الهداية في شرح بداية المبتدى للمرغيناني.217/1
 2الذخيرة للقرافي.274/4
 3المغني البن قدامة.171/8
 4بدائع الصنائع للكاساني ،7/4البناية شرح الهداية للعيني ،256/5الحاوي للماوردي.361/11
 5الحاوي للماوردي ،361/11بحر المذهب للروياني.398/11
 6الحاوي للماوردي ،360/11بحر المذهب للروياني.398/11
 7المغني البن قدامة ،171/8الحاوي للماوردي ،361/11بحر المذهب للروياني.398/11
 8مجموع فتاوى ابن باز.273/22
 9فتاوى اللجنة الدائمة.218/18 1-
 10مجموع فتاوى فضيلة الشيخ بن فوزان.613/2
 11فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي.292
 12البناية للعيني ،257/5الحاوي للماوردي ،361/11المغني البن قدامة.172/8
 13بداية المجتهد البن رشد.60/3
 14النساء.23:
 15االختيار ألبي الفضل الموصلي ،117/3بدائع الصنائع للكاساني ،7/4البناية للعيني ،258/5الفواكه الدواني للنفراوي ،55/2المغني
البن قدامة.172/8
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 من السنة:
الرضاعة ما يحرم من الوالدة».1
عن عائشة ،قالت :قال لي رسول اهلل ﷺ« :يحرم من َّ

وجه الداللة :يدل هذا الحديث على أن التحريم يقع بالكثير والقليل؛ ألن النبي ﷺ أطلق التحريم

من غير فصل ،وتحريم النسب ال يراعى فيه العدد فكذلك الرضاع.2

عن عقبة بن الحارث ،أَّنه تزَّوج أ َّم يحيى بنت أبي إه ٍ
اب ،قال :فجاءت أمةٌ سوداء،فقالت:قد
أرضعتكما،فذكرت ذلك ل َّلنب ِّي ﷺ،فأعرض عِّني،قال :فتنحَّيت،ذكرت ذلك له،قال«:وكيف وقد
زعمت أن قد أرضعتكما»فنهاه عنها.3

فرق بينهما ولم يستفصل عن عدد الرضعات ،وهذا اإلطالق يشعر
وجه الداللة :أن النبي ﷺ َّ
بأنه يقع بالقليل والكثير.4

 من اآلثار:

الرضاع فقال":ال أعلم
 .1ما عن عمرو بن دين ٍار قال :سئل ابن عمر عن شي ٍء من أمر َّ
الرضاعة " ،فقلت :إ َّن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول":ال
إ َّال أ َّن اهلل قد ح َّرم األخت من َّ
الرضعتان وال المصَّة وال المصَّتان " ،فقال ابن عمر ":قضاء اهلل خيٌر
الرضعة وال َّ
تحِّرم َّ

من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك".5

الرضاع وكثيره يحِّرم في المهد».6
 .2ما روي عن ابن عبَّاس«،أ َّن قليل َّ
الرضعة الواحدة أَّنها تحِّرم.7
 .3وروي عن ابن عمر في َّ

وجه الداللة :تدل هذه اآلثار على أن التحريم يقع بالقليل والكثير من الرضاع.8
 من القياس:

إن الرضاع يقع به التحريم المؤبد ،وبالتالي ال يعتبر فيه العدد كالوطء وعقد النكاح؛ وألنه حكم
يتعلق بالشرب فوجب أال يعتبر فيه العدد كحد الخمر ،وألن الواصل إلى الجوف يتعلق به الفطر

تارة ،وتحريم الرضاع تارة أخرى ،فلما لم يعتبر العدد في الفطر لم يعتبر في الرضاع.9

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة اإلماء والعبيد ،173/3 ،حديث رقم .2659
 2االختيار ألبي الفضل الموصلي ،117/3البناية للعيني ،259-258/5الحاوي للماوردي.361/11
 3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة اإلماء والعبيد ،173/3 ،حديث رقم.2659
 4سبل السالم للصنعاني ،310/2نيل األوطار للشوكاني.370/6
 5أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الرضاع ،باب من قال:يحرم قليل الرضاع وكثيره ،754/7حديث رقم ،15642لم يحكم
عليه.
 6أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الرضاع ،باب من قال:يحرم قليل الرضاع وكثيره ،755/7حديث رقم.15645لم يحكم
عليه.
 7أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار ،كتاب الرضاع ،باب ما يحرم من الرضاع ،260/11 ،حديث رقم ،15463لم يحكم عليه.
 8البناية للعيني ،259/5شرح مختصر الطحاوي للجصاص.257/5
 9الجامع لمسائل المدونة للتميمي ،504/9الحاوي للماوردي ،361/11المغني البن قدامة.172/8
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من المعقول:

إن الحرمة وان كانت باعتبار شبهة البعضية الثابتة بإنبات اللحم ،وانشاز العظم ،وهذا يحصل
أمر خفي ،والرضاع سبب ظاهر فتعلق التحريم بمجرد اإلرضاع.1
بالكثير دون القليل ،لكنه ٌ
وهو ما أكده قول النبي ﷺ «:ال رضاع إ َّال ما ش َّد العظم وأنبت اللَّحم».2

أدلة القول الثاني:
 من السنة:

ات معلوم ٍ
 .1عن عائشة ،أَّنها قالت":كان فيما أنزل من القرآن:عشر رضع ٍ
ات يحِّرمن،ث َّم
س معلوم ٍ
نسخن،بخم ٍ
ات،فتوفِّي رسول اهلل ﷺ،وه َّن فيما يق أر من القرآن".3
وجه الداللة :يدل هذا الحديث على أن التحريم يكون بخمس رضعات معلومات؛ ألن عائشة رضي

اهلل عنها أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس.4

 .2عن عائشة ،قالت :جاءت سهلة بنت سهي ٍل إلى َّ
النب ِّي ﷺ فقالت:يا رسول اهلل،إِّني أرى في
وجه أبي حذيفة من دخول سالٍم وهو حليفه،فقال َّ
النبي ﷺ« :أرضعيه»،قالت:وكيف

أرضعه؟وهو رج ٌل كب ٌير،فتبسَّم رسول اهلل ﷺ

وقال«:قد علمت أَّنه رج ٌل كب ٌير».5

وفي رواية النسائي":أرضعيه ،فأرضعته خمس رضعات".6

وجه الداللة :يدل هذا الحديث على أن العدد المحرم من الرضعات هو خمس ليس أقل من ذلك؛

ألن دليل الخطاب 7في قوله":أرضعيه خمس رضعات" يقتضي أن ما دونها ال يحرم.8
 من المعقول:

الرضاع سبب للتحريم المؤبد فيشترط فيه العدد كاللعان ،فكال من الرضاع واللعان سبب للتحريم،
وكالهما يشترط فيه العدد.9

 1البناية للعيني ،259/5بدائع الصنائع للكاساني.8/4
 2أخرجه أبو داوود في السنن،كتاب النكاح ،باب في رضاعة الكبير ،222/2 ،حديث رقم ،2059صححه األلباني.
 3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب التحريم بخمس رضعات ،1075/2 ،حديث رقم.1452
 4سبل السالم للصنعاني ،315/2شرح النووي على صحيح مسلم.29/10
 5متفق عليه.
 6أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب القدر الذي يحرم من الرضاع ،196/5 ،حديث رقم.5426
 7دليل الخطاب هو المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله.
 8نيل األوطار للشوكاني ،369/6بداية المجتهد البن رشد ،60/3الحاوي للماوردي ،365/11المغني البن قدامة.172/8
 9الحاوي للماوردي.369/11
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أدلة القول الثالث:

 من السنة:

 .1عن عائشة ،قالت :قال رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم« :ال تحِّرم المصَّة والمصَّتان».1
 .2عن عبد اهلل بن الحارث ،عن أ ِّم الفضل ،قالت :دخل أعراب ٌّي على نب ِّي اهلل صلَّى اهلل عليه
وسلَّم،وهو في بيتي،فقال:يا نب َّي اهلل،إِّني كانت لي ام أرةٌ،فتزَّوجت عليها أخرى،فزعمت ام أرتي

األولى أَّنها أرضعت ام أرتي الحدثى رضعة أو رضعتين،فقال نبي اهلل صلَّى اهلل عليه
وسلَّم«:ال تحِّرم اإلمالجة واإلمالجتان».2

وفي رواية":ال تحرم الرضعة أو الرضعتان ،أو المصة والمصتان".

وجه الداللة :هذه األحاديث واضحة الداللة على أن الرضعة الواحدة والرضعتين ،والمصة الواحدة
والمصتين ،واإلمالجة واإلمالجتين ال يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم ،وتدل بمفهومها

على أن الثالث منها يقتضي التحريم ،وما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثالث.3
 من المعقول:

اعتبر الشارع العدد ثالثة في مواضع كثيرة ،مثل :الطالق ،والوضوء ،وصيام ثالث من كل شهر،
واالستئذان ،غيره بخالف الخمس فليس لها أصل.4

المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول:

 .1يرد على استداللهم باآلية :بأن اآلية مطلقة قيدتها السنة ،وفسرتها فبينت عدد الرضعات
المحرمة.5

ويجاب عنه بأنه :ال يجوز قبول خبر اآلحاد في تخصيص حكم اآلية الموجبة للتحريم؛ ألنها آية
محكمة ظاهرة المعنى لم يثبت خصوصها باالتفاق ،والتخصيص إنما يكون من الكتاب أو السنة

المنقولة بالتواتر ،أو المشهورة.6

 .2يرد على استداللهم من السنة واآلثار:

الرضاعة من المجاعة" ،7والرضعة الواحدة ال تسد الجوع خصوصا
أ -قول النبي ﷺ":إَّنما َّ
إذا لم يصل إلى الجوف غير قطرة واحدة.8

 1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب في المصة والمصتين ،1073/2 ،حديث رقم.1450
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب في المصة والمصتين ،1074/2 ،حديث رقم.1451
 3نيل األوطار للشوكاني ،367/6بداية المجتهد البن رشد ،60/3المهذب للشيرازي ،142/3المغني البن قدامة.172/8
 4الشرح الممتع البن عثيمين.429/13
 5المغني البن قدامة ،172/8الشرح الممتع البن عثيمين.113/12
 6أحكام القرآن للجصاص.66/3
 7أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب إنما الرضاعة من المجاعة ،1078/2 ،حديث رقم.1455
 8الحاوي للماوردي ،370/11العزيز شرح الوجيزللرافعي.566/9
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ب -أخبارهم قصد بها تحريم الرضاع ،وأخبارنا قصد بها عدد الرضاع ،فيحمل كل واحد على
ما قصد به ،فيحمل المطلق على المقيد.1

ت -أن عائشة رضي اهلل عنها ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى ،األعلى هو العشر ،واألدنى هو
الخمس ،ولو كان هناك عددا أدنى من الخمس لبينته في رواية.2

 .3يرد على استداللهم بالقياس:3
أن هذا قياس مع الفارق؛ ألن:

أ -القياس على النكاح والوطء المعنى فيه أنه لم يرد عن جنس االستباحة.

ب -أما القياس على الحد في الشرب فألن الشارع حرم المسكر دون تقييد بعدد ،والرضاع
نص فيه على العدد المحرم ،وال قياس مع النص.

ت -أما الفطر فالعلة والحكمة التي ألجلها التحريم في الرضاع لم تتحقق في اإلفطار وهي
التغذية ،فالفطر يتعلق بما وصل إلى الجوف ،أما الرضاع يتعلق بالتغذية بإنبات اللحم
وانشاز العظم ،وهذا قياس مع الفارق أيضا.

 .4يرد على استداللهم بالمعقول:

بأن إنبات اللحم وانشاز العظم ال يتحقق بالقليل من الرضاع فال يكون القليل محرما ،فوجب المصير

إلى ما يثبت بالسنة وهو الخمس.4
مناقشة أدلة القول الثاني:

 حديث عائشة:

 .1هذا الحديث وان كان مدونا في الصحيح ،إال أن مضمونه يقتضي أن الرضعات الخمس

كانت ضمن آية متلوة في القرآن ،والقرآن شرطه التواتر ،وهذا الحديث غير متواتر؛ ألن

عائشة قالت :لقد كان في صحيفة تحت سريري ،فلما مات رسول اهلل ﷺ وتشاغلنا
بموته دخل دواجن فأكلتها ،فلو كان قرآنا لحفظ ،5لقوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍﱠ .6

1المرجعين السابقين.
 2الشرخ الممتع البن عثيمين428/13
 3الحاوي للماوردي ،370/11العزيز شرح الوجيز للرافعي.566/9
 4التجريد للقدوري ،5349/10فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي صــ.80
 5تبيين الحقائق للزيلعي ،182/2التجريد للقدوري ،5353/10نهاية المطلب للجويني.348/15
 6الحجر.9:
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ويجاب عنه:1
أ -أنه محفوظ بحفظ عائشة رضي اهلل عنها له ،والمعتبر حفظ الحكم ،ولو سلمنا انتفاء قرآنيته
لكان سنة؛ لكون الصحابي رواه عن النبيﷺ ،وذلك ٍ
كاف في الحجية.
ب -هذا الحديث ثابت من القرآن حكما ال تالوة ،واألحكام تثبت بأخبار اآلحاد.
ت -أضافت عائشة هذا إلى القرآن لما في القرآن من وجوب العمل بالسنة ،لقوله تعالى :ﱡ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ .2
ث -الذي أكله داجن الحي هو رضاع الكبير ،وحكمه منسوخ.
 .2هذا الحديث قيل أنه لم يثبت عن عائشة رضي اهلل عنها  ،وهذا هو الظاهر؛ ألنها قالت:
توفي النبي ﷺوهن مما يتلى في القرآن ،فما الذي نسخه؟ وال نسخ بعد وفاة

النبيﷺ.3

ويجاب عنه :بأنه من قبيل نسخ التالوة دون الحكم؛ ألن النبيﷺ توفي وأمر النسخ لم يبلغ
بعض الناس ،فلما بلغهم تركوا التالوة مع بقاء الحكم.4

 .3ذكر الطحاوي أن حديث عائشة رضي اهلل عنها منكر ،وان ثبت فإنه يحتمل أنه كان في
رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير.5

ويجاب عنه :بأن حديث عائشة رضي اهلل عنها مروي في الصحيح ،وبأن نسخ أحد الحكمين ال
يوجب نسخ اآلخر.

6

 .4إن القاعدة عند الشافعية تنص على :األخذ بأقل ما قيل فلم أخذ هنا باألكثر؟

ويجاب عنه :بأنه إنما يأخذ باألقل إذا لم يجد دليال سواه ،والسنة هنا نصت على الخمس فلم يعدل
عنها.7

 حديث عبد اهلل بن الزبير عن عائشة:
 .1هذا الحديث ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطرابا؛ ألن مداره على عروة بن الزبير عن
عائشة ،ومرة يرويه عن أبيه ،وروي أن عروة سئل عن الرضاعة فقال :ما كان في الحولين

وان كان قطرة وحدة محرم"وفتوى الراوي بخالف روايته يوهنها.8

ويجاب عنه :بأن ابن حبان جمع بينهما بإمكان أن يكون قد سمع من كل و ٍ
احد منهما.9
 1المجموع شرح المهذب للنووي  ،217/18الحاوي للماوردي.363/11
 2الحشر.7:
 3بدائع الصنائع للكاساني.8/4
 4الحاوي للماوردي.363/11
 5بدائع الصنائع للكاساني.8/4
 6النجم الوهاج للدميري.204/8
 7المرجع السابق.
 8بدائع الصنائع للكاساني.8/4
 9نيل األوطار للشوكاني.367/6
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 .2الرضعة الواحدة ال تحرم إذا لم تصل إلى الجوف بعد المص.

ويجاب عنه:

أ -الرضعة ال تطلق إال على ما وصل إلى الجوف بالمص واالزدراد.
ب -أن هذا تخصيص يسقط فائدة الخبر؛ ألنه ال فرق فيما لم يصل إلى الجوف بين
الرضعتين وبين مائة رضعة.

ت -ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل أن اللبن ال ينفصل لضعف الصبي وحاجته إلى تكرار
المص.1

 .1يدل هذا الحديث بمفهومه أن الثالث تحرم ،ويدل بمنطوقه أن الرضعتين التحرمان ،ومذهبكم
يحرم بالخمس ،فصار مذهبكم مدفوعا بدليله ،كما دفعتم مذهبنا بمنطوقه.

ويجاب عنه :بأن ثبوت التحريم بالخمس وارد في حديث عائشة رضي اهلل عنها  ،ولو وقع التحريم
بأقل من الخمس بطل أن تكون الخمس ناسخا ،وصار منسوخا كالعشر.2

 حديث سالم:

هذا الحديث وارد في رضاع الكبير ،ورضاعه منسوخ فال يجوز التعلق به.3

ويجاب عنه :بأنه يشتمل على حكمين:
 .1رضاع الكبير
 .2عدد ما يقع به التحريم

ونسخ أحد الحكمين ال يوجب سقوط اآلخر ،كما قال تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ.4
فاشتملت هذه اآلية على حكمين:
أحدهما :عدد البينة في الزنا.

والثاني :إمساكهن في البيوت إلى الموت حدا في الزنا ،ثم نسخ هذا الحد ولم يوجب ذلك سقوط
عدد البينة.5

 11تبيين الحقائق للزيلعي ،182/8الحاوي للماوردي.363-362/11
 2الحاوي للماوردي.363-362/11
 3الحاوي للماوردي.365/11
 4النساء.15:
 5الحاوي للماوردي.365/11
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ويجاب عنه :بأنه إذا كان التحريم يتعلق بما ينبت اللحم ،والكبير ال يتغذى بما يتغذى به الصغير
سقط العدد بسقوط رضاع الكبير.1

 ويرد على دليل المعقول:

اللعان يختلف عن الرضاع؛ ألن اللعان يتعلق به تحريم مؤبد ،ويعتبر فيه التكرار؛ ألنه قول
والرضاع فعل.2

مناقشة أدلة القول الثالث:
 حديث أم الفضل يدل على أن الثالث يحرمن من جهة دليل الخطاب ،والنص يقدم على دليل
الخطاب ،فقد ثبت بالنص أنه ال يحرم إال الخمس وهو أقوى من دليل الخطاب.3

 أما قولهم إن الخمس ليس لها أصل معتبر في الشرع فهذا خطأ؛ ألن الخمس لها اعتبار في
الشرع فالصلوات خمس،والغنائم تقسم أخماسا واألوسق 4خمس ،وأركان اإلسالم خمسة.5

الــراجــــح:

بعد عرض األقوال ومناقشتها يترجح لي القول بأن التحريم يثبت بخمس رضعات متفرقات مشبعات
وذلك؛ لقوة أدلتهم ،وألن اآليات مطلقة قيدتها السنة النبوية بحديث الخمس رضعات"وكما يقول ابن
القيم في زاد المعاد" :إذا علَّقنا التحريم بالخمس ،لم نخالف شيئا من النصوص التي استدل بها
المخالف ،وا َّنما نكون قد قيَّدنا مطلقها بالخمس ،وتقييد المطلق بيان ،ال نسخ ،وال تخصيص".6

 1التجريد للقدوري.5352/11
 2المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين البن الفراء.235/2
 3المهذب للشيرازي ،142/3البيان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ،145/11الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة
المقدسي.220/3
 4الوسق:ستون صاعا ً
 5الشرح الممتع البن عثيمين.430/13
.509/5 6
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الفصل الثاني
فتاوى شرعية في األحوال الشخصية
(الطالق وأحكام متفرقة للمرأة)
وفيه مبحثان:
 المبحث األول :الط ــالق.وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :الطالق المعلق على شرط. المطلب الثاني :الطالق ثالثا بلفظ واحد. المطلب الثالث :اإليالء. المطلب الرابع :الظهار. المبحث الثاني :أح ـك ـ ـ ـ ــام متفرقة للمـ ـ ـ ـ ـ ـرأة.وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول :تصرف المرأة في أموالها. المطلب الثاني :سفر المرأة. -المطلب الثالث :شهادة المرأة.
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المبحث األول
الطـــــــــــــالق
وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول :الطالق المعلق على شرط. المطلب الثاني :الطالق ثالثا بلفظ واحد. المطلب الثالث :اإليالء. -المطلب الرابع :الظهار.
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المطلب األول
الطالق المعلق على شرط
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف تعليق الطالق وأنواعه.
 .3آراء الفقهاء في وقوع الطالق المعلق.

أوالً :رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
خالف وقع بين زوج وأهل زوجته ،فقال الزوج لزوجته":إذا أختك ولدت ودخلت بيتها ،أو قابلت
ضيوفها تكوني طالقة مني بالثالث"ويقول الزوج في رسالته الموجهة لألستاذ الزرقا أنه لم يكن ينوي
الطالق فعال؛ ألنه على حب كبير لزوجته وله منها طفل ،ثم ولدت أختها ،ودخلت زوجته بيت
أختها ،وقابلت ضيوفها ،وقد قيل له إن طالقه قد وقع ،وأنه يعتبر طلقة واحدة ،وقيل له خالف
ذلك ،وهو يرجو بيان الحكم الشرعي في هذا األمر.
فأجاب:
إذا كانت نيتك عند تعليق الطالق هي كما جاء في كتابك هذا"أي أنك لم تكن تقصد أن يقع الطالق
فعال إذا خالفتك ،وانما كنت تريد مجرد زجرها ،بحيث إنها لو دخلت خالفا ألمرك ،فإنك حريص
على بقائها في عصمتك وال ترغب في تطليقها والخالص منها ،فإن هذا التعليق للطالق غير
صحيح ،أي أ ن الطالق ال يتعلق حينئذ بالشرط المعلق عليه وهو دخولها بيت أختها ،فال يقع
عليها الطالق.
وأما إذا كانت نيتك خالفا لما بينت في رسالتك ،أي كنت تريد إيقاع الطالق عليها فعال ،ألنك
غير مستعد للبقاء معها عندئذ ،فإن التعليق يصح ،واذا وقع الشرط ودخلت بيت أختها تطلق طلقة
واحدة ال ثالث.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.310-309
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ثانياً :التعريف بتعليق الطالق وأنواعه:
 .1تعريف التعليق لغ ًة واصطالحاً:

 التعليق في اللغة :مصدر علَّق وتعلق ،وعلق الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقا ،وتعلق
الشيء :لزمه.1
 التعليق في االصطالح :هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى،
فالجملة األولى تسمى جزاء ،والثانية تسمى شرط.2
 .2تعريف الطالق لغ ًة وشرعاً:

 الطالق في اللغة :من طلَّق يطلق تطليقا فهو مطلق ،وطلق المرأة من زوجها طالقا:
تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته فهي طالق ،وطالقة.3
 الطالق في الشرع :هو إزالة ملك النكاح في الحال أو المآل ٍ
بلفظ مخصوص.4
 تعليق الطالق على شرط :هو عبارة عن ترتيب وقوع الطالق على حصول ٍ
أمر في
المستقبل بأداة من أدوات الشرط ،بحيث تكون صيغة الطالق جزاء ،وفعله ،أو فعلها ،أو
غيرهما شرطا.5
 .3أنواع التعليق:6
التعليق قسمان:
تعليق قسمي :وهو ما يقصد منه القسم للحمل على الفعل ،أو الترك ،أو تأكيد الخبر ،مثل :أن
يقول لزوجته :إن خرجت فأنت طالق مريدا بذلك منعها من الخروج ،وليس إيقاع الطالق.
تعليق شرطي :وهو ما يقصد منه إيقاع الطالق عند حصول الشرط ،مثل :أن يقول لزوجته :إن
أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق.

 1لسان العرب البن منظور ،261/10تاج العروس للزبيدي ،198/26القاموس الفقهي ألبي حبيب صــ.260
 2القاموس الفقهي ألبي حبيب صــ.260
 3لسان العرب البن منظور ،226/10القاموس الفقهي ألبي حبيب صــ ،230معجم اللغة العربية المعاصرةألحمد عمر.1411/2
 4التعريفات للجرجاني صــ ،141فقه السنة للسيد سابق ،241/2الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6873/9
 5فقه السنة للسيد سابق ،260/2فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي صــ ،258الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،6968/9الشرح الممتع
البن عثيمين.124/13
 6إعالم الموقعين البن القيم ،77/4فقه السنة للسيد سابق ،261/2فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي صــ.264
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ثالثاُ :آراء الفقهاء في وقوع الطالق المعلق على شرط:
اختلف الفقهاء في وقوع الطالق المعلق بنوعيه على قولي هما:
القول األول :يرى فقهاء األحناف ،1والمالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة 4أن تعليق الزوج طالق زوجته
على شرط يقع متى وجد الشرط المعلق عليه ،سواء كان التعليق قسميا أم شرطيا.
فرق شيخ اإلسالم ابن تيمية ،5وتلميذه ابن القيم 6بين ما إذا كان التعليق قسميا ،أو
القول الثانيَّ :
شرطيا.
فإذا كان التعليق قسميا يقصد به الزوج الحث على الفعل ،أو المنع فإن الطالق ال يقع ،ويجب
عليه كفارة يمين عند ابن تيمية ،بينما ال تجب عند ابن القيم.
أما إذا كان التعليق شرطيا يقصد به الزوج حصول الجزاء عند حصول الشرط المعلق عليه فإن
الطالق يقع في هذه الحالة ،وهذا رأي الشيخ عبد الوهاب خالف ،7والشيخ وهبة الزحيلي ،8وابن
باز ،9وابن فوزان ،10وهو ما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا.11
سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب االختالف إلى عموم اآليات ،واألحاديث الواردة في الطالق.

األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن:
 .1استدلوا بعموم اآليات الدالة على مشروعية الطالق:
قوله تعالى :ﱡ ﲖ ﲗﱠ.12

 1بدائع الصنائع للكاساني ،30/3االختيار ألبي الفضل الموصلي ،140/3شرح مختصر الطحاوي للجصاص.86/5
 2بداية المجتهد البن رشد ،99/3 ،173/2القوانين الفقهية البن جزي صــ.154-153
 3المهذب للشيرازي ،21/3التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي صــ ،177الحاوي للماوردي.289/10
 4المغني البن قدامة ،449/7الهداية على مذهب اإلمام أحمد للكلوذاني صــ.427
 5الفتاوى الكبرى البن تيمية صــ.234-234
 6إعالم الموقعين البن القيم.53/3
 7أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية لخالف صــ.142-141
 8الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6976/9
 9مجموع فتاوى ابن باز.74/22
 10مجموع فتاوى ابن فوزان.655-654/2
 11فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.310-309
 12البقرة.229:
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وقوله تعالى :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ.1
وقوله تعالى :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﱠ.2
وقوله تعالى :ﱡ ﱆ ﱇ ﱠ.3
وجه الداللة :هذه اآليات لم تفرق بين منجز ومعلق ،والمطلق عن التقييد حجة يجب العمل به
على إطالقه ما لم يقم دليل صحيح على تقييده ،فيكون للزوج إيقاع الطالق كيف يشاء منج از ،أو

مضافا ،أو معلقا ،على وجه اليمين أو غيره.4

 .2قوله تعالى :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ.5
وجه الداللة :العقود بعمومها شاملة لكل االلتزامات ،والتعليق التزام يجب الوفاء به.6
 من السنة:

عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عو ٍ
ف المزني ،عن أبيه ،عن ج ِّده ،أ َّن رسول اللَّه ﷺقال:
«الصلح جائٌز بين المسلمين ،إ َّال صلحا ح َّرم حالال ،أو أح َّل حراما ،والمسلمون على شروطهم،

إ َّال شرطا ح َّرم حالال،أو أح َّل حراما».7

وجه الداللة :أن الشروط التي يعلق اإلنسان عليها إبرام شيء تكون محل اعتبار وتقدير ما لم

تحرم حالال ،أو تحل حراما ،وبالتالي إذا علّق الرجل طالق امرأته على شرط فإنه يقع عند تحقق

ذلك الشرط.8

عن أبي هريرة قال :قال رسول اللَّه ﷺ« :كل طال ٍ
ق جائٌز ،إ َّال طالق المعتوه المغلوب على
عقله».9
وجه الداللة :النبي ﷺفي هذا الحديث لم يفصل بين طالق وطالق ،والطالق مما يحتمل

التعليق بالشرط وبالتالي فهو جائز.10

 1البقرة.230:
 2البقرة.236:
 3الطالق.1:
 4بدائع الصنائع للكاساني ،142/3فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي صــ ،265الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6972/9
 5المائدة.1:
 6بدائع الصنائع للكاساني ،142/3فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي صــ.256
 7أخرجه الترمذي في السنن ،أبواب األحكام ،باب ما ذكر عن رسول هللا ﷺ  ،626/3 ،حديث رقم ،1352حسن صحيح.
 8المجموع شرح المهذب للنووي ،153/17الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي للخن وآخرين.
 9أخرجه الترمذي في السنن ،أبواب الطالق واللعان ،باب ما جاء في طالق المعتوه ،488/3 ،حديث رقم ،1191حكم األلباني"ضعيف
جداً".
 10بدائع الصنائع للكاساني ،142/3البناية للعيني.414/5
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 من اآلثار:

 .1قال نافعٌ :طلَّق رج ٌل ام أرته ألبتَّة إن خرجت فقال ابن عمر«:إن خرجت فقد بتَّت منه،
وان لم تخرج فليس بشي ٍء».1
 .2عن ابن مسع ٍ
ق فتفعله قال":هي
ود في رج ٍل قال الم أرته :إن فعلت كذا وكذا فهي طال ٌ
واحدةٌ وهو أحق بها".2
ق إلى سن ٍة قال":هي ام أرته يستمتع منها إلى
 .3عن إبراهيم في رج ٍل قال الم أرته :هي طال ٌ
سن ٍة"3وروي مثل ذلك عن ابن عب ٍ
َّاس رضي اهلل عنهما.

وجه الداللة :هذه اآلثار واضحة الداللة على جواز تعليق الطالق بالشروط ،ووقوعه عند حدوث

الشرط المعلق عليه.4

 من المعقول:
 .1قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطالق كما تدعو إلى تنجيزه؛ زج ار للمرأة؛ ألنها قد تخالف
زوجها في بعض األمور فتفعل ما يكرهه ،وتمتنع عما يرغب ،فيكون طالقها جناية منها
على نفسها.5
 .2تعليق الطالق على شرط هو إيقاع للطالق في زمان ما بعد الشرط ،فإذا وجد ركن اإليقاع
مع شرائطه البد من الوقوع.6
 .3الملك"الزوجية" موجود في الحال ،فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط ،فكان الجزاء غالب
الوجود عند وجود الشرط فيحصل المقصود من اليمين عند وجود الشرط.7
 من القياس:
القياس على العتق ،فالعتق إذا علِّق على شرط وقع بوجوده ،ولم يقع قبل ذلك وكذلك الطالق إذا
علق على شرط؛ ألن الطالق كالعتق بجامع أن كال منهما له قوة وسراية.8

 1ذكره البخاري في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران ،45/7 ،..شرح السنة للبغوي.215/9
 2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الخلع والطالق ،باب الطالق بالوقت والفعل ،583/7 ،حديث رقم ،15090لم يحكم عليه.
 3أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الخلع والطالق ،باب الطالق بالوقت والفعل ،583/7 ،حديث رقم ،15091لم يحكم عليه.
 4شرح السنة للبغوي ،215/9عمدة القاري للعيني ،253/20الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6974/9
 5العزيز شرح الوجيز للرافعي ،60/9كفاية النبيه البن الرفعة ،47/14الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6974/9
 6بدائع الصنائع للكاساني.30/3
 77المرجع السابق.126/3
 8المهذب للشيرازي ،21/3روضة الطالبين للنووي ،114/8الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة المقدسي.126/3
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أدلة القول الثاني:
 من القرآن:
 .1قوله تعالى :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ .1
 .2وقوله تعالى :ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ .2
وجه الداللة :فالطالق القسمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل ،أو المنع منه ،أو تأكيد

الخبر كان في معنى اليمين فيكون داخال في أحكامه؛ ألن يمين الطالق يمين شرعية"معتبرة شرعا"،
تعطى حكم األيمان ،وان لم تكن شرعية كانت باطلة فال يلزم الحالف بها شيئا.3
 من السنة:

 عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من حلف على يم ٍين ،ف أرى غيرها خي ار
منها ،فليأت الَّذي هو خيٌر ،وليكفِّر عن يمينه».4
وجه الداللة :هذا الحديث عام في جميع األيمان ،ومن ضمنها يمين الطالق.5
 من اآلثار:

 .1عن أبي راف ٍع أ َّن ليلى بنت العجماء موالته قالت":هي يهودَّيةٌ ،وهي نصرانَّيةٌ ،وكل ممل ٍ
وك
مح َّرر ،وكل م ٍ
ي إن لم يطلِّق ام أرته  ،إن لم تفِّرق بينكما " ،فأتى زينب فانطلقت
ال لها هد ٌ
ٌ
معه  ،فقالت":ههنا هاروت ،وماروت " ،قالت":قد علم اهلل ما قلت":كل م ٍ
ي،
ال لي هد ٌ
وكل ممل ٍ
الرجل وام أرته "،
وك لي مح َّرٌر ،وهي يهودَّيةٌ ،وهي نصرانَّيةٌ " ،قالت":خلِّي بين َّ
الرجل وام أرته " ،
قال":فأتيت حفصة فأرسلت إليها كما قالت زينب " ،قالت":خلِّي بين َّ
فأتيت ابن عمر ،فجاء معي ،فقام بالباب ،فل َّما سلَّم قالت":بأبي أنت وأبوك " ،قال":أمن
حجارٍة أنت؟أم من حد ٍيد؟أتتك زينب ،وأرسلت إليك حفصة" ،قالت ":قد حلفت بكذا وكذا "،
الرجل وام أرته».6
قال":كفِّري عن يمينك  ،وخلِّي بين َّ

وجه الداللة :إن العتق طاعة وقربة ،إال أنه ال يلزم؛ ألن زينب ،وحفصة وابن عمر أفتوها بأن

تكفر عن يمينها حينما حلفت بالعتق ،فكذلك الطالق من باب أولى؛ ألنه أبغض الحالل إلى اهلل.7

 1التحريم.2:
 2المائدة.89:
 3إعالم الموقعين البن القيم.53/3
 4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب األيمان ،باب ندب من حلف يميناً ،1272/3 ،حديث رقم.1650
 5الفتاوى الكبرى البن تيمية.234/3
 6أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب األيمان ،باب من جعل شيئا ً من ماله صدقة ،113/10 ،...حديث رقم.20044
 7الفتاوى الكبرى البن تيمية.235/3
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 .2استدلوا بما روي عن علي ،وطاووس ،وشريح أنهم كانوا ال يقضون بالحلف بالطالق
بشيء.1

 .3قال ابن عبَّاس رضي هللا عنهما«:الطَّالق عن وط ٍر ،والعتاق ما أريد به وجه اللَّه».2

وجه الداللة :أن الطالق إنما يقع ممن غرضه أن يوقعه ال ممن يكره وقوعه ،كالحالف به والمكره

عليه.3

 من المعقول:
إن القول بعدم وقوع الطالق المعلق على شرط أفقه من القول بوقوعه؛ ألن الزوج قصده الحث

والمنع ،ولم يقصد تفويض الطالق إليها ،فإذا فعلت الشرط المتوقف عليه طالقها بقصد إيقاع

الطالق على نفسها ال تطلق مخالفة لها بنقيض قصدها.4

المناقشة:

تناقش أدلة القول األول بما يأتي:

 .1يرد على استداللهم من القرآن بأن:

أ -قوله تعالى :ﱡ ﲖ ﲗﱠ 5نزلت لبيان العدد؛ ألن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطالق
عدد.6
ب -وقوله تعالى :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ 7تدل هذه اآلية
على أن الزوج إذا طلق زوجته ثالثا فال تحل له إال بعد زواجها من آخر زواجا صحيحا

بدخول صحيح خاليا من نية التحليل.8

ت -أما قوله تعالى :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝﱠ 9هذه اآلية في بيان رفع الحرج عن المطلِّق قبل الدخول سواء فرض مه ار أم
ال ،فرفع الحرج عنه في وقت التطليق وان لم يكن فرض مه ار.10

 1إعالم الموقعين البن القيم76/4وما بعدها.
 2ذكره البخاري في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران.45/7 ،..
 3الفتاوى الكبرى البن تيمية ،236/3إعالم الموقعين البن القيم.47/3
 4إعالم الموقعين البن القيم .75-74/4
 5البقرة.229:
 6تفسير القرطبي.126/3
 7البقرة230:
 8تفسير القرطبي.147/3
 9البقرة.236:
 10تفسير القرطبي.197/3
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ث -وقوله تعالى :ﱡ ﱆ ﱇ ﱠ 1هذه اآلية جاءت لبيان العدة التي تطلق لها النساء،
وهي أن تطلق في ٍ
طهر لم يمسها فيه.2
ج -وأما قوله تعالى :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ 3فإن هذا في كل عقد أمر اهلل تعالى
بالوفاء به ،أو ندب إليه ،ليس في كل عقد جملة وال في معصية ،ومن المعاصي أن يطلق

بخالف ما أمر اهلل تعالى فال يحل له الوفاء به.4

 .2ويرد على استداللهم من السنة:

س ِفي ِكتا ِ
اب
ش ْر ً
شتاار ا
أ -حديث كثير بن عوف يرد عليه بقول رسول اهلل ﷺ « :ام ِن ا ْ
ط ا
طا لا ْي ا
اللا ِه ،فاهو ب ِ
اط ٌل».5والطالق المعلق مشترط بشرط ليس في كتاب اهلل ،وبالتالي فهو باطل.6
ُا ا

ب -أما حديث« :كل الطالق جائز » ...فإن هذا الحديث مرفوع من حديث عطاء بن عجالن،
وعطاء ضعيف ذاهب الحديث ،وكذلك هذا الحديث وارد في طالق المعتوه.7

 .3ويرد على استداللهم بالمعقول:

أ -أن ما ذكروه من المعنى يقتضي جواز التعليق عند وجوده"مخالفتها لزوجها"أما عند عدمه
فال.

ب -أن كونه يكره طالقها؛ ألنه أبغض المباحات فيه نظر؛ ألن الطالق في مثل هذه الصورة
ليس بمكروه بل قد يكون ما تفعله تتركه من حقوق اهلل تعالى فيكون طالقها مستحبا.8

 .4ويرد على استداللهم بالقياس:

بأن القياس على العتق قياس مع الفارق؛ ألن العتق محبوب ،والطالق مبغوض من اهلل.9
مناقشة أدلة القول الثاني:10
 .1الطالق المعلق ال يسمى يمينا ال لغة وال شرعا ،وانما هو على سبيل المجاز ،حيث إنه
يفيد ما تفيده اليمين الشرعية من حيث الحث على الفعل ،أو المنع ،أو تأكيد الخبر ،فال
يكون له حكم اليمين الحقيقي بل له حكم آخر وهو وقوع الطالق عند حصول الشرط
المعلق عليه.
 1الطالق.1:
 2تفسير القرطبي.149/18
 33المائدة.1:
 4المحلى البن حزم.482/9
 5أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المكاتب ،باب المكاتب ونجومه ،151/3 ،حديث رقم.2560
 6المحلى البن حزم.482/9
 7سنن الترمذي.488/3
 8كفاية النبيه البن الرفعة.47/14
 9كفاية النبيه البن الرفعة ،48/14المحلى البن حزم.482/9
 10فقه السنة في أحكام األسرة للعكازي ،270-269الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.6976-6975/9
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 .2يرد على حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما :بأن معنى الوطر هو أنه ال ينبغي للرجل
أن يطلق امرأته إال عند الحاجة كالنشوز.
 .3أما استداللهم بحديث ليلى بنت العجماء :فيرد عليه بأن اآلثار المروية عن الصحابة
رضي اهلل عنهم في االعتداد بالتعليق أقوى منه؛ألن رواتها من رجال الصحيح.
الراجح:
بعد عرض األقوال ومناقشة أدلتهم يترجح لدى الباحثة قول ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل بين ما
إذا كان التعليق شرطيا أم قسميا ،وذلك ألنه أقرب إلى بواعث الشريعة اإلسالمية ومقاصدها التي
تؤكد الحفاظ على الرابطة األسرية من التفكك لمجرد ٍ
لفظ دون قصد؛ وألن في زماننا كثر وقوع
ٍ
شيء دون قصد
الطالق على األلسنة ويستخدمه بعض األزواج لتهديد زوجته ومنعها من فعل
إيقاعه عليها ،فهذا القول فيه سعة على الناس ،وتيسير.
وكما يقول ابن القيم في إعالم الموقعين":الذين توسطوا بين الفريقين ،وقالوا :يقع الطالق في صورة
التعليق المقصود به وقوع الجزاء وال يقع في صورة التعليق القسمي وحجتهم قائمة على الفريقين،
وليس ٍ
ألحد منهما حجة صحيحة عليهم ،بل كل حجة صحيحة احتج بها الموقعون فإنما تدل على
الوقوع في صورة التعليق المقصود ،وكل حجة احتج بها المانعون صحيحة فإنما تدل على عدم
الوقوع في صورة التعليق القسمي ،فهم قائلون بمجموع حجج الطائفتين ،وجامعون للحق الذي مع

الفريقين ،ومعارضون قول كل من الفريقين وحججهم".1

 1إعالم الموقعين البن القيم.78-77/4
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المطلب الثاني
الطالق ثالثاً بلفظ واحد
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2آراء الفقهاء في المسألة.

أوالً :رأي الشيخ الزرقا.
سئل الشيخ الزرقا عن:
خالف وقع بين زوج ،وأهل زوجته ،فقال الزوج لزوجته":إذا أختك ولدت ،ودخلت بيتها ،أو قابلت
ضيوفها تكوني طالقة مني بالثالث" ،وقد قيل له إن طالقه قد وقع ،وأنه يعتبر طلقة واحدة ،وقيل
له خالف ذلك ،فما الحكم الشرعي؟
فأجاب:
إذا كانت نيتك إيقاع الطالق عند وجود الشرط المعلق عليه ،فإن الطالق يقع عند حصول الشرط
المعلق عليه طلقة واحدة ال ثالث ،فإذا كان واقعا قبلها طالق بصورة صحيحة ،أضيفت هذه الطلقة
الجديدة إليه من حيث العدد ،كما أنه إذا وقع شيء بعدها بصورة صحيحة يضاف إليها.
هذا حكم حادثتك ،وهو خالف ما عليه الحكم في االجتهاد الحنفي ،الذي يرى في حادثتك هذه
صحة التعليق ،ووقوع الثالث ،ومثله بقية المذاهب األربعة.1
وسئل أيضا عن:
"علي الطالق بالثالث أال أقربك إال بعد مرور سنة.2"....
رجل تشاجر مع زوجته فقال لها:
َّ
فأجاب :إذا كنت تريدها أن تطلق فعال ،فإنك إذا باشرتها فإنها تكون قد طلقت واحدة رجعية.3

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.310-309
 2انظر نص السؤال كامالً في كتاب الفتاوى صــ.311
 3فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.312
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ثانياً :آراء الفقهاء في وقوع الطالق ثالثاً بلفظ واحد:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ،هما:
 .1القول األول :ذهب جمهور فقهاء األحناف ،1والمالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة 4إلى أن
بلفظ و ٍ
الرجل إذا طلَّق زوجته ثالث تطليقات ٍ
احد ،يقع ثالثا وتبين منه زوجته.
 .2القول الثاني :ذهب ابن تيمية ،5وتلميذه ابن القيم 6إلى أن الطالق ثالثا بلفظ واحد يقع
طلقة واحد رجعية .وهو ما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا 7في فتاواه ،وقال به من
المعاصرين :الشيخ عبد العزيز بن باز ،8والشيخ عبد الرزاق عفيفي ،9والتويجري ،10وحسام
الدين عفانة ،11ومحمود محمد غريب.12
سبب الخالف في المسألة:
إذا جمع المكلف الثالث تطليقات ٍ
بلفظ واحد هل يقع طلقة واحدة ،أم ال؟

13

أدلة القول األول:
 من القرآن:
 .1قوله تعالى :ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ.14
 .2وقوله تعالى :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ.15
 .3وقوله تعالى :ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ.16

 1تبيين الحقائق للزيلعي ،190/2الجوهرة النيرة للزبيدي.31/2
 2بداية المجتهد البن رشد ،84/3المقدمات الممهدات البن رشد.501/1
 3المهذب للشيرازي ،7/3بحر المذهب للروياني.8/10
 4المغني البن قدامة ،370/7كشاف القناع للبهوتي.240/5
 5الفتاوى الكبرى البن تيمية.224/3
 6إعالم الموقعين البن القيم.31/3
 7فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.312-310
 8فتاوى نور على الدرب البن باز.477/21
 9فتاوى اللجنة الدائمة.164-163/20 -1-
 10موسوعة الفقه اإلسالمي للتويجري.207/4
 11فتاوى يسألونك لحسام الدين عفانة386/2
 12الطالق تحسبونه هينا ً وهو عند هللا عظيم لغريب صــ.69
 13بداية المجتهد البن رشد.84/3
 14البقرة.229:
 15البقرة.230:
 16البقرة.237:
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وجه الداللة :تدل ظواهر هذه اآليات على أنه ال فرق في الطالق بين إيقاع الواحدة ،أو الثنتين،
أو الثالث ،وقوله :ﱡ ﲖ ﲗ ﱠ معناه دفعتان ،كقوله :أعطيته مرتين ،وضربته مرتين ،واأللف
والالم للجنس ،فيقتضي أن يكون كل الطالق مباح في دفعتين ،ودفعة ثالثة.1
 .4قوله تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ.2

وجه الداللة :إن المطلِّق قد يحدث له ندم ،فال يمكنه تداركه لوقوع البينونة ،فلو كانت الثالث ال
أمر يحدث ،ولم يجعل اهلل له
تقع ،ولم تلزمه لم يكن ظالما لنفسه ،ومن جمع الثالث لم يبق له ٌ
مخرجا ،وال من أمره يس ار.3

 من السنة:

 .1ما روى سهل بن سعٍد السَّاعدي ،أ َّن َّ
النبي ﷺل َّما العن بين عويم ٍر العجالن ِّي وام أرته
قال :كذبت عليها إن أمسكتها ،فطلَّقها ثالثا ،قبل أن يأمره رسول اللَّه .4

وجه الداللة :لو كان جمع الثالث محرما ألبانه النبي ﷺ ،وأنكره؛ ألنه ال يقر على منكر.5
 .2عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ،أ َّن ركانة بن عبد يزيد طلَّق ام أرته سهيمة
ألبتَّة ،فأخبر ﷺ بذلك ،وقال :واللَّه ما أردت إ َّال واحدة ،فقال رسول اللَّه ﷺ :واللَّه
ما أردت إ َّال واحدة؟» ،فقال ركانة :واللَّه ما أردت إ َّال واحدة ،فرَّدها إليه رسول اللَّه ﷺ،
فطلَّقها الثَّانية في زمان عمر ،والثَّالثة في زمان عثمان.6

وجه الداللة :إن النبي ﷺ استحلف ركانة أنه لم يرد الثالث ،وهذا يدل على أنه لو أراد الثالث

لوقعت ،فلو لم تقع لما كان الستحالفه معنى.7
 .3عن محمود بن لب ٍيد ،قال :أخبر رسول اللَّه ﷺ عن رج ٍل طلَّق ام أرته ثالث تطليق ٍ
ات
جميعا ،فقام غضبانا ث َّم قال« :أيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم؟» حتَّى قام رج ٌل وقال:
يا رسول اللَّه ،أال أقتله؟.8

 1البناية للعيني ،285/5المبسوط للسرخسي5/6نيل األوطار للشوكاني.275/2
 2الطالق.1:
 3المقدمات الممهدات البن رشد ،501/1كشاف القناع للبهوتي ،241/5شرح النووي على صحيح مسلم.71-70/10
 4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب من أجاز طالق الثالث ،42/7 ،حديث رقم.5259
 5سبل السالم للصنعاني ،254/2البناية للعيني ،285/5شرح مختصر الطحاوي للجصاص ،44/5المهذب للشيرازي ،7/3الحاوي
للماوردي.120/10
 6أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الطالق ،باب في البتة ،263/2 ،حديث رقم ،2206ضعفه األلباني.
 7بدائع الصنائع للكاساني ،108/3شرح مختصر الطحاوي للجصاص ،63/5المعونة البن نصر الثعلبي صــ ،828الحاوي
للماوردي ،120/10المهذب للشيرازي ،7/3الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.108/3
 8أخرجه النسائي في سننه ،كتاب الطالق ،باب الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ ،142/6 ،حديث رقم ،3401ضعفه األلباني.
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وجه الداللة :هذا الحديث واضح الداللة على وقوع الطالق ثالثا بكلمة واحدة ،وأنه بدعة؛ ألن
النبي غضب من طالقه ،ولوال أن الثالث يقعن لما كان للغضب محل.1
 .4عن فاطمة بنت قي ٍ
س ،قالت« :طلَّقني زوجي ثالثا ،فلم يجعل لي رسول اهلل ﷺ سكنى،
وال نفقة».2

وجه الداللة :أن النبي ﷺ أسقط نفقتها؛ لبينونتها منه ،وهذا يدل على وقوع الطالق ثالثا بكلمة

واحدة ،إذ لو لم يقع لما حرمت من السكنى والنفقة.3
 .5عن إبراهيم بن عبيد اللَّه بن عبادة بن الصَّامت ،عن أبيه ،عن ج ِّده ،قال :طلَّق بعض
آبائي ام أرته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول اللَّه ﷺ ،فقالوا :يا رسول اللَّه إ َّن أبانا طلَّق
أ َّمنا ألفا فهل له من مخرٍج؟ فقال« :إ َّن أباكم لم يتَّق اللَّه فيجعل له من أمره مخرجا ،بانت
منه بثال ٍث على غير السَّنة ،وتسعمائةٌ وسبعةٌ وتسعون إث ٌم في عنقه».4
وقت و ٍ
احدة في ٍ
بكلمة و ٍ
ٍ
احد.
وجه الداللة :هذا الحديث واضح الداللة على وقوع الثالث
ض ،فيقول :أ َّما
 .6عن ناف ٍع ،قال :كان ابن عمر ،إذا سئل عن َّ
الرجل طلَّق ام أرته وهي حائ ٌ

إن طلَّقها واحدة أو اثنتين فإ َّن رسول اللَّه ﷺ «أمره أن يراجعها ث َّم يمسكها حتَّى تحيض
حيضة أخرى ث َّم تطهر ،ث َّم يطلِّقها قبل أن يمسَّها ،وأ َّما إن طلَّقها ثالثا ،فقد عصيت اللَّه

فيما أمرك به من طالق ام أرتك ،وبانت منك ام أرتك».5

وجه الداللة :الحديث واضح الداللة على وقوع الطالق ثالثا؛ ألن النبيﷺ قال له":بانت منك"،
والبينونة تقتضي وقوع الثالث.

 من اآلثار:
 .1عن مجاهٍد قال :كنت عند ابن عب ٍ
َّاس فجاءه رج ٌل ،فقال :إَّنه طلَّق ام أرته ثالثا ،قال:
فسكت حتَّى ظننت أَّنه رادها إليه ،ث َّم قال":ينطلق أحدكم ،فيركب الحموقة6ث َّم يقول يا ابن
َّاس ،يا ابن عب ٍ
عب ٍ
َّاس ،وا َّن اللَّه قال{ :ومن يتَّق اللَّه يجعل له مخرجا}7واَّنك لم تتَّق اللَّه فلم
أجد لك مخرجا،عصيت ربَّك،وبانت منك ام أرتك.8
 .2عن مال ٍك أَّنه بلغه ،أ َّن رجال جاء إلى عبد اللَّه بن مسع ٍ
ود فقال :إِّني طلَّقت ام أرتي ثماني
تطليق ٍ
ات ،فقال ابن مسع ٍ
ود« :فماذا قيل لك»؟ قال :قيل لي إَّنها قد بانت مِّني ،فقال ابن

 1سبل السالم للصنعاني.254/2
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب المطلقة ثالثا ً ال نفقة لها ،1120/2 ،حديث رقم.1480
 3األم للشافعي.147/5
 4أخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره ،36/5 ،حديث رقم ،3943وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه،
كتاب الطالق ،باب المطلق ثالثاً ،393/6 ،حديث رقم ،11339قال الدارقطني رواته ضعفاء ومجهولون.
 5أخرجه النسائي في سننه ،كتاب الطالق ،باب الرجعة ،213/6 ،حديث رقم ،3557صححه األلباني.
 6الحموقة:على وزن فعولة ،وهي من الحماقة ،ووضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.انظر:لسان العرب البن
منظور ،68/10المعجم الوسيط للزيات وآخرين.198/1
 7الطالق.2:
 8أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الطالق ،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث ،260/2 ،حديث رقم ،2197صححه األلباني.
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مسع ٍ
ود« :صدقوا،من طلَّق كما أمره اللَّه فقد بيَّن اللَّه له ،ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا
لبسه ملصقا به،ال تلبسوا على أنفسكم،ونتح َّمله عنكم ،و كما يقولون».1

وجه الداللة :تدل هذه اآلثار على صحة وقوع الثالث بكلمة واحدة ،حيث أن ابن عباس أقر بوقوع
الثالث عليه وبينونة زوجته منه بقوله":عصيت ربك وبانت منك".2
 القياس:

القياس على طالق النسوة مجتمعة ،فكما يجوز وقوع الطالق عليهن مجتمعات ،فكذلك الطالق

ثالثا بكلمة واحدة ،بل هو أولى.3
 المعقول:

َّ
أن الزوج ملك الثالث بعقد النكاح ،والطالق إزالة ملكك بطريق اإلسقاط ،فيكون مباحا مطلقا بالجمع
أم التفريق ،فكل طالق جاز تفريقه جاز جمعه.4

أدلة القول الثاني:

 من القرآن:

قوله تعالى :ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ.5
فرق الطالق ،فال يجوز جمع ما أمر بتفريقه ،والنهي عن
وجه الداللة :أن اهلل سبحانه وتعالى َّ
إيقاع الثالث جملة للعلة الواردة في قوله تعالى :ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ.6
وايقاع الثالث جملة ارتكاب لما نهى اهلل عنه.7
 من السنة:

 .1عن ابن عب ٍ
َّاس ،قال « :كان الطَّالق على عهد رسول اهلل ﷺ ،وأبي بك ٍر ،وسنتين من
خالفة عمر،طالق الثَّالث واحدة،فقال عمر بن الخطَّاب:إ َّن َّ
الناس قد استعجلوا في أم ٍر
قد كانت لهم فيه أناةٌ،فلو أمضيناه عليهم،فأمضاه عليهم » .8

وجه الداللة :هذا الحديث واضح الداللة على وقوع الطالق ثالثا بكلمة واحدة طلقة واحدة ،أما

عمر رضي اهلل عنه فقد أمضاه لما تقتضيه المصلحة التي رآها في ذلك الوقت.9

 1أخرجه مالك في موطأه ،كتاب الطالق ،باب ما جاء في البتة ،550/2 ،حديث رقم.2
 2نيل األوطار للشوكاني ،272/6منار السبيل في شرح الدليل البن ضوبان.236/2
 3المبسوط للسرخسي ،5/6الحاوي للماوردي ،120/10الكافي البن قدامة.108/3
 4المبسوط للسرخسي ،5-4/6الحاوي للماوردي ،120/10الكافي البن قدامة.108/3
 5البقرة.229:
6الطالق.1:
 7بداية المجتهد البن رشد ،84/3الذب عن مذهب اإلمام مالك للقيرواني ،602/2الحاوي للماوردي ،118/10الفتاوى الكبرى البن
تيمية ،281/3إعالم الموقعين.33/3
 8أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطالق ،باب طالق الثالث ،1099/2 ،حديث رقم.1472
 9الشرح الممتع البن عثيمين.42/13
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 .2عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ،أ َّن ركانة بن عبد يزيد طلَّق ام أرته سهيمة
البتَّة ،فأخبر ﷺ بذلك ،وقال :واللَّه ما أردت إ َّال واحدة ،فقال رسول اللَّه ﷺ :واللَّه
ما أردت إ َّال واحدة؟»،فقال ركانة:واللَّه ما أردت إ َّال واحدة،فرَّدها إليه رسول اللَّه
ﷺ،فطلَّقها الثَّانية في زمان عمر ،والثَّالثة في زمان عثمان.1
وفي مسند أحمد :فسأله رسول اهلل ﷺ":كيف طلَّقتها؟"قال :طلَّقتها ثالثا ،قال :فقال":في
مجل ٍ
س واحٍد؟".2

وجه الداللة :الحديث دليل على أن إرسال الثالث تطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة،
ولم يثبت عن النبي خالف هذه السنة ،وما يخالفها إما ضعيف أو مرجوح ،واما صحيح ال يدل

ٍ
مجلس واحد؟) مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد
على خالف ذلك ،وقول النبي ﷺ (في

لما كان األمر كذلك.3
 القياس:

ٍ
كل ما يعتبر له التكرار من ٍ
شهادة ال يقع جملة ،كالحالف بالقسامة ،لو قال":أقسم
حلف أو إقرٍار ،أو
باهلل خمسين يمينا أن هذا قاتله" ،لم تكن أيمانه إال واحدة ،وكذلك اإلقرار بالزنا فال يعقل أن تكون

األربعة مجموعة في فم واحد ،وكذلك شهادات اللعان.
ومثله أيضا التسبيح ،فلو قيل ٍ
لرجل :سبِّح اهلل ثالث مرات ،فال بد أن يقول :سبحان اهلل ،سبحان

اهلل ،سبحان اهلل ،حتى يستوفي العدد ،فلو أراد أن يجملها لم يكن قد سبح إال واحدة.4
 المعقول:

 .1جمع الثالث محرم وبدعة مردودة؛ ألنها ليست على أمر رسول اهلل ﷺ .5
 .2الحكمة من تفريق الطلقات هي التدارك عند الندم ،والقول بوقوعها ٍ
يفوت مقصد
بلفظ واحد ِّ
الشارع من التفريق.6

 1سبق تخريجه صــ.73
 2أخرجه أحمد في مسنده ،مسند عبد هللا بن عباس ،215/4 ،حديث رقم.2387وقال إسناده ضعيف.
 3سبل السالم للصنعاني ،256/2الفتاوى الكبرى البن تيمية.282 ،225/3
 4زاد المعاد البن القيم ،229/5إعالم الموقعين.33/3
 5زاد المعاد البن القيم.229/5
 6المبسوط للسرخسي ،6/6بداية المجتهد البن رشد ،85/3المغني البن قدامة ،369/7المهذب للشيرازي ،7/3فقه السنة للسيد
سابق.268/2
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المناقشة
مناقشة أدلة القول األول:
 .1يرد على استداللهم بآيات الطالق :بأن اآليات مطلقة تحتمل التقييد باألحاديث.1
 .2حديث عويمر العجالني حصل التفريق فيه باللعان ،وليس بالطالق ،فهذا الطالق ليس
في محله؛ ألنها بانت باللعان.2
وأجيب عنه :بأن االحتجاج به من كون النبي ﷺ لم ينكر عليه إيقاع الثالث مجموعة فلو كان
ممنوعا ألنكره النبي ﷺ ،ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان.3
 .3حديث ركانة:
أ -هذا الحديث ضعيف.
ب -رجح أبو داود َّ
أن ركانة طلق زوجته البتة ،فيجوز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على
الثالث ،فقال":طلقها ثالثا".4
 .4حديث محمود بن لبيد رجاله ثقاتَّ ،
لكن محمود بن لبيد ولد في عهد رسول اهلل ﷺ،
ولم يثبت له منه سماع ،وعلى تقدير صحته فإنه ليس فيه دليل على أن النبي ﷺ
أمضى عليه الثالث ،أو جعلها واحدة ،وانما ذكر لإلخبار بأنها قد وقعت التطليقات الثالث
في عصره.5
 .5حديث فاطمة بنت قيس ليس فيه تصريح بأنه أوقع الثالث في مجلس واحد.6
ٍ
مجلس واحد ،أو
ويجاب عنه :بأن النبي ﷺ لم يستفصل ،وهذا يدل على أنه سواء كان في
مجالس متفرقة فال فرق في ذلك.7
 .6حديث عبادة بن الصامت:
أ -يحيى بن العالء ضعيف ،وعبيد اهلل بن الوليد هالك ،وابراهيم بن عبيد اهلل مجهول ،فكيف
يحتج برواية ضعيف ،عن هالك ،عن مجهول؟
 1سبل السالم.256/2
 2سبل السالم للصنعاني ،255/2نيل األوطار للشوكاني ،270/6مناهج التحصيل للرجراجي.165/4
 3فتح الباري البن حجر.367/9
 4شرح النووي على صحيح مسلم.71/10
 5فتح الباري البن حجر ،362/9سبل السالم للصنعاني.255/2
 6سبل السالم للصنعاني.256/2
 7المرجع السابق.
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ب -والد عبادة بن الصامت لم يدرك اإلسالم فكيف بجده؟.1
 .7يرد على حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما بأنه لم يطلق إال واحدة في الحيض ،وقول
النبي لو طلقتها ثالثا كنت قد أبنت امرأتك وعصيت ربك ،يعني بإيقاعهن في الحيض ال
بالجمع بينهن.2
 .8يرد على استداللهم بالقياس :إن من جمع الثالث مرة واحد فقد تعدى حدود اهلل وظلم
نفسه ،ونظير هذا القياسَّ :
أن له أن يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت واحد؛ ألنه
جمع ما أمر اهلل بتفريقه.3
مناقشة أدلة القول الثاني:

 .1يرد على استداللهم باآليات:

أ -قوله تعالى :ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﱠ المقصود به عدد الطالق ،وأنه ثالث ،وأنه يملك الرجعة بعد
اثنتين ،وال يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر ،ولم يرد به تفريق الطالق ،أو جمعه.
وقت و ٍ
ب -قوله تعالى :ﱡﲖ ﲗﲘ ﱠ يقتضي في ٍ
احد ال في وقتين ،كما قال تعالى :ﱡﱉ
وقت و ٍ
ﱊ ﱋ ﱠ 4يعني أجرين في ٍ
احد ال في وقتين.5
 .2حديث ابن عباس:
أ -هذا الحديث فيه إنكار على من يخرج عن سنة الطالق بإيقاع الثالث ،واخبار عن تساهل
الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين ،كأنه قال :الطالق الموقع اآلن
ثالثا كان في ذينك العصرين واحدة.6
ب -إن معنى الحديث َّ
أن الزوج كان إذا قال لزوجته :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق لم
يقع إال واحدة؛ ألنهم كانوا يقصدون به التأكيد واإلخبار ،فلما كان زمن عمر ،وكثر
استعمال الناس له وقصدوا به التجديد واإلنشاء ،ألزمهم عمر به لعلمه بقصدهم فحملت
على الثالث.7

 1نيل األوطار للشوكاني.275/6
 2الحاوي للماوردي.120/10
 3إعالم الموقعين البن القيم ،35/3إغاثة اللهفان البن القيم.306/1
 4األحزاب.31:
 5الحاوي للماوردي ،121/10بحر المذهب للروياني.11/10
 6شرح النووي على صحيح مسلم ،71/10تبيين الحقائق للزيلعي.191/2
 7تبيين الحقائق للزيلعي.191/2
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ت -هذا الحديث رواه ابن عباس ،وروى عنه جلة أصحابه لزوم الثالث ،منهم طاووس ،وسعيد
بن جبير ،ومجاهد ،وعطاء ،وغيرهم.1
 .3حديث ركانة:
أ -هذا الحديث ّوهم ،وانما رجح أبو داود أنه طلق زوجته ألبتة ،فيجوز أن يكون بعض رواته
حمل ألبتة على الثالث ،فقال :طلقها ثالثا ،فبهذا يقف االستدالل بهذا الحديث.2
ب -محمد بن اسحاق وشيخه مختلف فيهما.3
ويجاب عنه :بأنه ليس كل مختلف فيه مردود.4
ت -يتعارض هذا الحديث مع فتوى ابن عباس بوقوع الثالث ،فال يظن أن ابن عباس رضي
جح ظهر له ،وراوي الخبر
اهلل عنهما عنده هذا الحكم عن النبي ،ثم يفتي بخالفه إال بمر ٍ
أخبر من غيره بما روى.5
وأجيب عنه بأن:
 االعتبار برواية الراوي ال برأيه؛ لما يطرق رأيه احتمال النسيان.
 أما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع الحتمال التمسك بتخصيص ،أو تقييد ،أو
تأويل ،وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر.6
ث -هذه الرواية ضعيفة ،فال يعمل بها؛ ألنها عن قوم مجهولين.7
ويجاب عنه بأنه :نقل عن علي ،وابن مسعود ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبير مثله.8
الرأي الراجح:
لدي رأي أصحاب القول الثاني ،القائلون بوقوع
بعد عرض األقوال ،وأدلتها ،ومناقشتها يترجح َّ

بكلمة و ٍ
ٍ
احدة طلقة واحدة رجعية ،ال ثالث ،وذلك؛ صونا للرابطة الزوجية ،واألسرية
الطالق ثالثا
من التفكك ،والناس في هذا الزمان تهاونوا في لفظ الطالق بقصد التهديد ،وا َّن الطالق جعل ثالثا
لفسح المجال أمام الزوجين ،وعودة الصفاء والوفاق بينهم بعد الطلقة األولى ،والثانية ،والقول بإيقاع
مخالف لذلك.
الثالث جملة
ٌ

 1بداية المجتهد البن رشد.84/3
 2شرح النووي على صحيح مسلم ،71/10بداية المجتهد البن رشد.84/3
 3فتح الباري البن حجر.362/9
 4المرجع السابق.
 5المرجع السابق.363-362/9
 6المرجع السابق.363/9
 7فتح الباري البن حجر ،363/9شرح النووي على صحيح مسلم.71/10
 8فتح الباري البن حجر.363/9
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المطلب الثالث
اإليــــــــــــــالء
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف اإليالء لغة واصطالحا.
 .3أصل اإليالء.
 .4حكم اإليالء.
أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
غضب":علي الطالق بالثالث أال أقربك إال
رجل تشاجر مع زوجته ،وقال لها في حالة
َّ
بعد مرور سنة...ثم تناسيا اليمين ،وعاشرها في الشهر الثاني من الحلف مرتين..فما
الحكم؟
فأجاب:
لو استمررت في عدم قربان زوجتك مدة أربعة أشهر؛لطلقت طلقة واحدة بمقتضى ما في
كالمك من معنى اإليالء ،ولكن مباشرتك إياها بعد شهر انحل بها اإليالء.1
ثانياً:تعريف اإليالء لغ ًة وشرعاً:
 اإليالء في اللغة:مصدر آلى ،يولي ،إيالء ،وتألّى:أقسم ،وحلف.2
 اإليالء في الشرع:
 .1عرفه األحناف:هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة.3
ٍ
أشهر ،أو أربعة
 .2المالكية:هو أن يحلف الرجل أال يطأ زوجته ،إما مدة هي أكثر من أربعة
ٍ
أشهر ،أو بإطالق.4

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.312-311
 2لسان العرب البن منظور ،40/14تاج العروس للزبيدي.91/37
 3االختيار ألبي الفضل الحنفي.152/3
 4بداية المجتهد البن رشد.118/3
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 .3الشافعية:هو حلف زو ٍج يصح طالقه على االمتناع من وطء زوجته مطلقا ،أو أكثر من أربعة
أشهر.1
ٍ
بصفة من صفاته ،على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر
 .4الحنابلة:هو حلف زوج باهلل تعالى ،أو
من أربعة أشهر.2
ومن هذه التعريفات نرى أن اإليالء عند الفقهاء هو يمين من الزوج على ترك وطء زوجته مدة إما
مقيدة بأربعة أشهر ،أو أكثر ،أو مطلقة ،إال أن الحنابلة قيدوا اليمين بكونها يمينا باهلل ،أو بصفة
من صفاته.

ثالثاً:أصـــل اإليالء:
كان اإليالء طالقا في الجاهلية ،يستخدمه العرب لإلضرار بالزوجة ،فالرجل إذا كان ال يريد امرأته،
وال يريد أن يتزوج بها غيره يحلف أال يمسها أبدا ،أو السنة والسنتين ،فيتركها معذبة معلقة ،ال هي
زوجة ،وال هي مطلقة ،فوضع اهلل حدا لهذا الجور فوقَّته بمدة أربعة أشهر.3
واألصل في ذلك قوله تعالى :ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ.4

وجه الداللة:عدي اإليالء في اآلية ب ـ "من" ،واألصل أن َّ
يعدى بــ"على"؛ألنه يتضمن معنى البعد،
كأنه قال (:يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم).5

رابعاً:حكم اإليالء:

يتعلق باإليالء حكمان:

 .1حكم الحنث"6الفيء".
 .2حكم البر.7

 1منهاج الطالبين للنووي  ،243مغني المحتاج للشربيني.15/5
 2مطالب أولي النهى للسيوطي ،491/5زاد المستقنع للحجاوي.189
 3مغني المحتاج للشربيني ،15/5كشاف القناع للبهوتي ،353/5فقه السنة للسيد سابق ،196/2موسوعة الفقه اإلسالمي
للتويجري.170/40
 4البقرة.226:
 5مغني المحتاج للشربيني.15/5
 6الحنث:هو عدم الوفاء بموجب اليمين.
 7البر:هو الوفاء بموجب اليمين.
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أوالً:حكم الحنث(الفيء):

باتفاق الفقهاء 1إذا آلى الرجل من زوجته مدة هي أكثر من أربعة أشهر ،ثم حنث في يمينه ،وقربها

قبل أن تمضي المدة انحل اإليالء ،ووجبت عليه الكفارة.2

والدليل على ذلك :ما روي عن عائشة ،قالت« :آلى رسول اهلل صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من نسائه،

وح َّرم ،فجعل الحرام حالال ،وجعل في اليمين كفَّارة».3

ثانياً:حكم البر:

إذا آلى الرجل من زوجته مدة أربعة أشهر ،أو أكثر ،وأصر الزوج على عدم قربان زوجته حتى

مضت المدة ،كان هذا داعيا إلى الفرقة بينهما؛ألن في ذلك إضرار بالزوجة.
واختلف الفقهاء في وقوع الطالق بمجرد مضي المدة على قولين ،هما:

 .1القول األول:يرى فقهاء المالكية ،4والشافعية ،5والحنابلةَّ 6
أن الطالق ال يقع بمجرد مضي
المدة ،بل يحق للزوجة أن ترفع األمر إلى القاضي ،فيأمر الزوج بالفيء ،فإن أبى أمره
القاضي بتطليقها ،فإن لم يطلِّق طلَّق عليه القاضي طلقة واحدة.وذهب إلى هذا القول من
المعاصرين":الشيخ بكر أبو زيد ،وصالح الفوزان ،وعبد العزيز آل الشيخ ،وابن باز".7

 .2القول الثاني:يرى فقهاء األحنافَّ 8
أصر على عدم وطء زوجته حتى انتهت
أن الرجل إذا َّ
المدة ،وقع الطالق بمجرد مضيها ،وال يتوقف الطالق على رفع األمر للقاضي ،وهذا ما
ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا في فتاواه.9
سبب الخالف في المسألة:
يرجع اختالفهم في المسألة إلى االختالف في معنى اآلية في قوله تعالى" :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ" ،10هل معناها:فإن فاؤوا قبل انقضاء األربعة أشهر ،أم بعدها؟

11

 1االختيار ألبي الفضل الموصلي ،152/3العناية للبابرتي ،189/4الكافي البن عبد البر ،598/2مغني المحتاج للشربيني ،25/5كشاف
القناع للبهوتي.360/5
 2تلزم الكفارة عند األحناف ،والمالكية ،والشافعية في الجديد ،والحنابلة ،بينما ال تلزم عند الشافعية في القديم.انظر :البناية للعيني
 ،489/5الكافي البن عبد البر  ،598/2المهذب للشيرازي ،59/3الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.161/3
 3أخرجه الترمذي في سننه ،أبواب الطالق واللعان ،باب ما جاء في اإليالء ،496/2 ،حديث رقم .1201
 4بداية المجتهد البن رشد ،118/3الكافي البن عبد البر.599-598/2
 5المهذب للشيرازي ،59/3مغني المحتاج للشربيني.25/5
 6المغني البن قدامة ،553/7كشاف القناع للبهوتي.362/5
 7فتاوى اللجنة الدائمة.263/20 -1-
 8االختيار ألبي الفضل الموصلي ،152/3العناية للبابرتي.189/4
 9فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.312-311
 10البقرة.226:
 11بداية المجتهد البن رشد.118/3
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األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن:
 .1قوله تعالى :ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ.1
وجه الداللة:الفاء في قوله":فإن فاؤوا" للتعقيب ،فدل ذلك على أن الفيئة بعد مضي المدة.2
 .2قوله تعالى :ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ.3
وجه الداللةَّ :
إن عزم الطالق يقتضي وقوعه باللفظ ال بانقضاء المدة؛ألنه لو وقع بمضي المدة لم
يحتج إلى عزم.4
وقوله تعالى :ﱡ ﱥ ﱦ ﱠيقتضي َّ
أن الطالق مسموع ،وال يكون المسموع إال كالما؛وألنها مدة
ضربت له تأجيال فلم يستحق المطالبة فيها كسائر اآلجال.5
 من اآلثار:

 .1عن سهيل بن أبي صال ٍح ،عن أبيه ،أنَّه قال:سألت اثني عشر من أصحاب رسول اللَّه

الرجل يولي ،فقالوا«:ليس عليه شي ٌء حتَّى يمضي أربعة أشه ٍر فيوقف فإن
ﷺ عن َّ
فاء وا َّال طلَّق».6
 .2عن سليمان بن يس ٍار ،قال:أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ
كلهم«يوقف المولي».7

وجه الداللة:هذه اآلثار واضحة الداللة على أن الطالق في اإليالء ال يقع بمجرد مضي المدة.
 من القياس:

القياس على األجل في الدين المؤجل ،حيث جعل اهلل للمولي أربعة أشهر بكمالها ال اعتراض

لزوجته عليه فيها ،كالدين المؤجل فال يحق للدائن مطالبة المدين خالل المدة المتفق عليها ،وكذلك
اإليالء فإذا مضت المدة لم يقع بها الطالق ،ولكنه يطالب بالفيئة ال بالطالق.8

 1البقرة.226:
 2بداية المجتهد البن رشد ،119/3مغني المحتاج للشربيني.25/5
 3البقرة.227:
 4بداية المجتهد البن رشد ،119/3المغني البن قدامة .553/7
 5المغني البن قدامة ،553/7كشاف القناع للبهوتي.363/5
 6أخرجه الدارقطني في السنن ،كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره ،107/5 ،حديث رقم ،4039صححه األلباني.
 7أخرجه الدارقطني في السنن ،كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره ،108/5 ،حديث رقم ،4040صححه األلباني.
 8بحر المذهب للروياني ،197/10مغني المحتاج للشربيني ،23/5تفسير القرطبي.105/3
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أدلة القول الثاني:

 من القرآن

قوله تعالى:ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ.1
وجه الداللة:الفاء في قوله" ﱙ ﱚ" للتقسيم ،فأحد القسمين يكون في المدة ،وهو الفيء ،بدليل
قراءة ابن مسعود ":ﱙ ﱚ فيهن" ،واآلخر بعدها وهو الطالق لقوله عزوجل ":ﱠ ﱡ ﱢ"
أي عزموا الطالق باإليالء.2
 من المعقول:

َّ .1
إن إيقاع الطالق بمجرد مضي المدة فيه عقوبة للزوج جزاء على ظلمه ،ونظ ار للزوجة
بتخليصها من حباله لتتوصل إلى إيفاء حقها من زو ٍج آخر ،وال يقع التخليص بالرجعي

فوقع بائنا.3

َّ .2
إن معنى اإليالء هو:إن مضت أربعة أشهر ،ولم أجامعك فأنت طالق تطليقة بائنة.4
مناقشة أدلة القول األول:
 .1يناقش استداللهم باآلية بأن وجه استداللهم ممنوع؛ألن قوله تعالى ":ﱙ ﱚ ...ﱠ
ﱡ ﱢ "تفصيل لقوله تعالى ":ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ "والتفصيل يعقب المفصل،
كما تقول:أنا أنزل عندكم هذا الشهر ،فإن أكرمتموني بقيت معكم ،واال ترحلت عنكم.5
ويجاب عنه:بأن هذا ضعيف؛ألن قوله" ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ "يدل على األمرين ،والفاء
وردت للتعقيب ،فيكون الحكم مشروعا عقيب اإليالء ،وعقيب حصول التربص في هذه المدة،

بخالف المثال الذي ذكروه؛ألن الفاء متأخرة عن ذلك النزول.6

بأن:اإليالء هو الطالق في نفسه ،كأنه تعالى يقول":وان عزموا الطالق
 .2ويناقش أيضا ّ
اإليالء المتقدم".

 1البقرة.227-226:
 2االختيار ألبي الفضل الموصلي.153-152/3
 3بدائع الصنائع للكاساني ،176/3العناية للبابرتي.193/4
 4العناية للبابرتي.191/4
 5تفسير الرازي.431/6
 6المرجع السابق.432/6
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َّ
عنه:بأن هذا بعيد؛ ألن قوله ":ﱠ ﱡ ﱢ" معناه":وان عزم الذين يؤلون الطالق"فجعل
ويجاب
المؤلي عازما ،وهذا يقتضي أن يكون اإليالء والعزم قد اجتمعا ،فالطالق في هذه اآلية مغاير

لإليالء ،وهذا ظاهر.1

عليم بعزمه الذي دل عليه مضي
 .3أما قوله ":ﱥ ﱦ"فالمقصود بها":سميعٌ إليالئهٌ ،
أربعة أشهر".2

بأن:المسموع ال يكون إال كالما ،وهذا بعد مضي المدة.3
ويجاب عنه ا
مناقشة أدلة القول الثاني:

 .1يناقش استداللهم بقراءة ابن مسعود رضي اهلل عنه ًّ
بأن:القراءة الشاذة مردودة؛ألن كل ما
كان قرآنا وجب أن يثبت بالتواتر ،فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن ،وأولى
الناس بهذا أبو حنيفة فإنه تمسك في َّ
أن التسمية ليس من القرآن.4

 .2اآلية تشتمل على ثالثة أمور تدل على َّ
أن الفيئة تكون في المدة ،والقراءة الشاذة لما كانت
مخالفة لها وجب القطع بفسادها.5

 .3يناقش استداللهم بالمعقول بأ َّن:الزوج َّإنما يكون ظالما بمنع حقِّها إذا لم يكن وطئها
م َّرة،وأ َّما إذا وطئها فقد سقط حقها.6

وأجيب بأ َّن:حقَّها سقط بالجماع م َّرة واحدة في القضاء،وأ َّما في ِّ
الديانة فلم يسقط،وكان الجزاء بزوال
ِّ
النعمة بوقوع الطَّالق بمنعه حقَّها ديانة.7
الرأي الراجح:
لدي رأي أصحاب القول األول ،بأن الطالق ال يقع
بعد عرض األقوال ،وأدلتهم ،ومناقشتها يترجح َّ
بمجرد مضي المدة المحلوف عليها في اإليالء؛لقوة أدلتهم ،ولكونه يتفق مع مقاصد الشريعة

اإلسالمية؛ لتضييق دائرة وقوع الطالق ،حيث إن عدم إيقاع الطالق مباشرة بعد انتهاء مدة اإليالء
فيه فسحة للزوج بمراجعة نفسه.

 1تفسير الرازي.432/6
 2تفسير القرطبي.111/3
 3تفسير القرطبي ،111/3كشاف القناع للبهوتي.363/5
 4تفسير الرازي.432/6
 5المرجع السابق.433/6
 6العناية للبابرتي.193/4
 7المرجع السابق.
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المطلب الرابع
الظــــــــــــــــــــهــار
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف الظهار لغة وشرعا.
 .3الحكم الشرعي للظهار.
 .4أثر الظهار.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
غضب":علي الطالق بالثالث أن ال أقربك إال بعد مرور
رجل تشاجر مع زوجته وقال لها في حالة
َّ
سنة ،وأن تكوني في هذه المدة كأختي" ثم اعتذرت منه  ،وتناسيا اليمين وعاشرها في الشهر الثاني
من الحلف مرتين.
فأجاب:
وأما قولك":وأن تكوني في هذه المدة كأختي" فهذا ظهار ،وحكمه:أنك ال يحل لك مباشرتها خالل
السنة المذكورة إال إذا قدمت قبل ذلك كفارة الظهار ،وهي إعتاق رقبة ،فإن لم تجد(وال يوجد اليوم
أرقاء شرعيون يباعون ويشرون ويعتقون)فعليك صيام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ،ولو
أفطرت يوما خاللهما فعليك استئناف الصوم من جديد ،فإن كنت عاج از عن الصوم ،يقبل منك
إطعام ستين مسكينا لكل منهم طعام يوم كامل ،وبما أنك قد باشرتها فعال قبل التكفير عن الظهار،
فعليك التوبة من ذلك والكفارة ،ثم تباشرها بعد ذلك متى شئت ،واذا صبرت حتى تنقضي السنة
ينحل الظهار الموقوت بانقضاء مدته ،وتستطيع عندئذ مباشرتها دون كفارة.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.312
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ثانياً:تعريف الظِّهار لغ ًة وشرعاً:
 الظِّهار في اللغة:مصدر ظاهر ،يظاهر ،ظها ار ،وأصله مأخوذ من الظهر ،وظاهر الرجل
علي كظهر ذات رحم.1
من امرأته مظاهرة ،وظها ار إذا قال:هي َّ
 الظهار في الشرع:
عرف فقهاء المذاهب األربعة الظهار بتعريفات متقاربة وهي:
ٍ
بعضو ال
 .1األحناف:هو أن يشبه امرأته ،أو عضوا يعبر به عن بدنها ،أو جزءا شائعا منها
يحل النظر إليه من أعضاء من ال يحل له نكاحها على التأبيد.2
 .2المالكية:هو تشبيه المسلم المكلف من تحل ،أو جزأها بظهر محرم أو جزئه.3
 .3الشافعية:هو تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حالله.4
 .4الحنابلة:هو أن يشبه الزوج امرأته ،أو يشبه عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد
كأمه ،أو أخته من ٍ
رضاع ،أو حماته.5
نسب أو
ٍ
ٍ
ومن هذه التعريفات نرى َّ
عضو منها
أن الفقهاء متفقون على أن الظهار تشبيه الرجل زوجته ،أو
بمن تحرم عليه ،نسبا ،أو رضاعا ،إال َّ
أن المالكية اشترطوا كون المظاهر مسلم ،فيخرج منه الكافر
فال يصح ظهاره.
وعرفه الجرجاني بأنه:تشبيه الرجل زوجته،أو ما عبر به عنها،أو جزء شائع منها،بعضو يحرم نظره
إليه من أعضاء محارمه،نسبا أو رضاعا،كأمه وابنته وأخته

6

ثالثاً:الحكم الشرعي للظهار:7
اتفق الفقهاء على حرمة الظهار؛ألنه منكر من القول وزور ،واألصل في هذه الحرمة الكتاب،
والسنة ،واإلجماع.

 1لسان العرب البن منظور ،528/4تاج العروس للزبيدي ،491/12المعجم الوسيط للزيات وآخرين.578/2
 2االختيار ألبي الفضل الموصلي.161/3
 3مواهب الجليل للحطاب.112-111/4
 4إعانة الطالبين للبكري.42/4
 5كشاف القناع للبهوتي.369/5
 6التعريفات للجرجاني صــ.144
 7االختيار ألبي الفضل الموصلي ،161/3بداية المجتهد البن رشد ،123/3بحر المذهب للروياني ،244-243/10المغني البن
قدامة.3/8
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 من الكتاب:
قوله تعالى :ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ .1
وجه الداللة:بيَّن اهلل سبحانه وتعالى في هذه اآلية حرمة الظهار؛ألن الزوج يشبه الزوجة المحللة
له بأمه التي حرمت عليه حرمة مؤبدة ،وهو بهذا قد قال منك ار وزو ار ،والمنكر ما تنكره الشريعة

والحقيقة ،والزور هو الكذب الباطل ،فالزوجة ليست كاألم في التحريم ،فناسب المجازاة على جنايته
بالحرمة.2

 من السنة:

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت:ظاهر مِّني زوجي أوس بن الصَّامت فجئت رسول اللَّه
ﷺ أشكو إليه،ورسول اللَّه ﷺ يجادلني فيه،ويقول«:اتَّقي اللَّه فإنَّه ابن ع ِّمك»،فما برحت
حتَّى نزل القرآن :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ 3فقال«:يعتق رقبة»قالت:ال

يجد،قال«:فيصوم شهرين متتابعين»،قالت:يا رسول اللَّه،إَّنه شي ٌخ كب ٌير ما به من
صي ٍام،قال«:فليطعم ستِّين مسكينا»،قالت:ما عنده من شي ٍء يتص َّدق به،قالت:فأتي ساعتئٍذ بعر ٍ
ق
من تم ٍر،قلت:يا رسول اللَّه،فإِّني أعينه بعر ٍ
ق آخر،قال«:قد أحسنت،اذهبي فأطعمي بها عنه

ستِّين مسكينا،وارجعي إلى ابن ع ِّمك»،قال:والعرق:ستون صاعا.4

وجه الداللة:الحديث واضح الداللة على تحريم الظهار لكون النبي ﷺ قد قضى له بالكفارة عن
فعله.
 من اإلجماع:
ال خالف بين المسلمين على حرمة اإلظهار ،فال يجوز اإلقدام عليه.5
رابعاً:األحكام المترتبة على الظهار"أثر الظهار":
إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران:
 .1حرمة الوطء.
 .2وجوب الكفارة.
 1المجادلة.2:
 2صفوة التفاسير للصابوني ،316/3البناية شرح الهداية للعيني ،532/5المغني البن قدامة.3/8
 3المجادلة.1:
 4أخرجه أبو داود في السنن ،كتاب الطالق ،باب في الظهار ،266/2 ،حديث رقم ،2214حسنه األلباني دون قوله"والعرق".
 5تحفة المحتاج للهيتمي ،177/8بحر المذهب للروياني ،244/10الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة المقدسي.553/8
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أوالً:حرمة الوطء:
باتفاق الفقهاء 1إذا ظاهر الرجل من امرأته فإنه يحرم عليه جماعها حتى يكفر ،ولكنهم اختلفوا في
المباشرة فيما دون الفرج على قولين هما:
القول األول:الظهار يحرم الوطء ،وجميع أنواع االستمتاع ،فالمظاهر يحرم عليه الجماع ودواعيه
حتى يكفر عن ظهاره.
وهو قول:األحناف ،2والمالكية ،3والشافعية في القديم ،4والحنابلة في رواية هي المذهب ،5ولم يرد
رأي للشيخ مصطفى الزرقا في هذه المسألة.
القول الثاني:الظهار يحرم الوطء ،بينما ال تحرم المباشرة بما دون الفرج ،فيحل للمظاهر جميع
أنواع االستمتاع ،وهذا قول الشافعية في الجديد ،6والحنابلة في رواية.7
سبب الخالف في المسألة:
يرجع اختالفهم إلى االختالف في معنى اآلية في قوله تعالى :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ ،8حيث
حمل بعضهم المس على التقاء البشرتين ،وبعضهم حمله على الجماع.
األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن:
قوله تعالى :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ.9
وجه الداللة:إن أخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد ،فاللمس محمو ٌل في هذه اآلية على

التقاء البشرتين ،إذ هو حقيقة لهما جميعا لوجود معنى المس باليد فيهما.10

 1االختيار ألبي الفضل الموصلي ،161/3المعونة البن نصر الثعلبي صــ ،892المهذب للشيرازي ،68/3المغنى البن قدامة-11/8
.12
 2االختيار ألبي الفضل الموصلي ،161/3بدائع الصنائع للكاساني.234/3
 3المعونة البن نصر الثعلبي صــ ،892بداية المجتهد البن رشد.127/3
 4المهذب للشيرازي.68/3
 5المغني البن قدامة ،12-11/8كشاف القناع للبهوتي ،374/5اإلنصاف للمرداوي.204/9
 6المهذب للشيرازي.68/3
 7الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.169/3
 8المجادلة.3:
 9المجادلة.3:
 10بدائع الصنائع للكاساني ،234/3بداية المجتهد البن رشد ،127/3مغني المحتاج للشربيني.36/5
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 من القياس:
القياس على المحرم بالحج ،حيث أن المحرم بالحج يحرم عليه الوطء ودواعيه ،وكذلك المظاهر.1
 من المعقول:

 .1إن الحرمة حصلت بتشبيه زوجته بأمه ،فكما يحرم عليه االستمتاع بأمه ،فكذلك يحرم
عليه االستمتاع بزوجته فيما دون الوطء قبل التكفير ،فكلتا الحرمتين تعم البدن كله.2

داع إلى الجماع ،فإذا حِّرم الجماع حِّرم الداعي إليه ،فلو لم يحرم ألدى
 .2إن االستمتاع ٍ
ذلك إلى التناقض.3

أدلة القول الثاني:

 من القرآن:

قوله تعالى :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ.4
وجه الداللة:يحمل المس في هذه اآلية على الجماع 5كما في قوله تعالى :ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ ،6فبالتالي ال يحرم دواعي الجماع على المظاهر قبل التكفير.
 من المعقول:
 .1المسيس كناية عن الوطء ،بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه ،واذا دلت على
الوطء"الجماع" لم تدل على ما فوقه؛ألنها إما تدل على ما فوقه ،أو تدل عليه وهي الداللة

المجازية ،وهم اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الداللة المجازية؛ألن اللفظ الواحد
ال يدل على داللتين"حقيقية ومجازية"معا.7

 .2إن التحرم بالظهار يتعلق بالوطء ففيه كفارة ،فالتحريم ال يتجاوز الوطء كوطء الحائض.8

المناقشة:

ناقش أصحاب القول األول أدلة القول الثاني بــما يأتي:
 يناقش استداللهم باآلية :بأن ظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها؛وألنه أيضا
لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطالق.9

 1البناية شرح الهداية للعيني ،534/5االختيار ألبي الفضل الموصلي.161/3
 2بدائع الصنائع للكاساني.234/3
 3بدائع الصنائع للكاساني ،234/3الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.169/3
 4المجادلة.3:
 5مغني المحتاج للشربيني.37/5
 6البقرة.237:
 7بداية المجتهد البن رشد ،128-127/3الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.169/3
 8المهذب للشيرازي ،68/3الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.169/3
 9بدائة المجتهد البن رشد.127/3

90

 ويناقش استداللهم بالمعقول بأن:
 .1اللفظ المشترك 1له عموم فال يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين
معا"الحقيقة والمجاز".2

 .2تحريم دواعي الوطء في المظاهر منها يختلف عن التحريم للحائض؛ألن الحيض مما
يكثر وجوده ،ولوحرمت دواعي الوطء فيه ألدى ذلك إلى الحرج.3

الترجيح:
لدي رأي أصحاب القول األول القائلون بتحريم الوطء ودواعيه
بعد عرض األقوال ،وأدلتهم يترجح َّ

في الظهار قبل التكفير؛ لقوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة؛ وألن من حام حول الحمى يوشك أن

يقع فيه ،وكما يحرم على المظاهر االستمتاع بأمه ومن ّيحرمن عليه فكذلك زوجته المظاهر منها
قبل التكفير.
 حكم الوطء قبل التكفير:

باتفاق فقهاء المذاهب األربعة 4إذا جامع المظاهر زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره كان عاصيا،
وعليه أن يستغفر اهلل تعالى ،وتجب الكفارة في ذمته.

بدليل حديث رسول اهلل ﷺعن عكرمة،عن ابن عب ٍ
َّاس:أ َّن رجال أتى َّ
النب َّي ﷺ قد ظاهر من
ام أرته،فوقع عليها،فقال:يا رسول اللَّه،إِّني قد ظاهرت من زوجتي،فوقعت عليها قبل أن
أكفِّر،فقال«:وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ » قال :أريت خلخالها في ضوء القمر ،قال«:فال
تقربها حتَّى تفعل ما أمرك اللَّه به».5

وجه الداللة:الحديث واضح الداللة على أن المظاهر إذا وطئ زوجته قبل التكفير لزمته الكفارة،
وال تسقط عنه ،وتحرم عليه زوجته قبل التكفير.6

 1اللفظ المشترك:هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى كلفظ القرء ،يحتمل معنيين :الطهر ،والحيض.
 2االختيار ألبي الفضل الموصلي ،161/3البناية شرح الهداية للعيني.534/5
 3بداية المجتهد البن رشد.128-127/3
 4المبسوط للسرخسي ،225/6االختيار ألبي الفضل الموصلي ،162-161/3تبيين الحقائق للزيلعي ،3/3المقدمات الممهدات البن
رشد ،613/1الحاوي للماوردي ،451/10بحر المذهب للروياني ،263/10كشاف القناع للبهوتي ،374/5المغني البن قدامة،41/8
اإلنصاف للمرداوي.205/9
 5أخرجه الترمذي في السنن ،أبواب الطالق واللعان ،باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ،495/3 ،حديث رقم،1199
وقال:حديث حسن صحيح غريب ،وحسنه األلباني.
 6نيل األوطار للشوكاني.310/6
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ثانياً:وجوب الكفارة:

باتفاق فقهاء المذاهب األربعة 1تجب الكفارة على المظاهر من زوجته على الترتيب دون التخيير،

كالتالي:

 .1عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل.
 .2صيام شهرين متتابعين.
 .3إطعام ستين مسكينا.
فالعتق أوال ،فإن لم يستطع فالصيام ،فإن لم يستطع فاإلطعام لقوله تعالى :ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ .2
ولحديث ُخ اوْيلا اة ِب ْن ِت امالِ ِك ْب ِن ثا ْعلا اب اة الذي ذكرناه فيما مضى.3

وحديث سلمة بن صخر األنصاري قال:كنت رجال قد أوتيت من جماع ِّ
النساء ما لم يؤت غيري،فل َّما

دخل رمضان تظاهرت من ام أرتي حتَّى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع
في ذلك إلى أن يدركني النَّهار وأنا ال أقدر أن أنزع،فبينما هي تخدمني ذات ليل ٍة إذ تك َّشف لي
منها شي ٌء فوثبت عليها،فل َّما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت:انطلقوا معي إلى
آن أو
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فأخبره بأمري،فقالوا:ال واللَّه ال نفعل،نتخ َّوف أن ينزل فينا قر ٌ

يقول فينا رسول اللَّه ﷺ مقالة يبقى علينا عارها،ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك .قال:فخرجت
فأتيت رسول اللَّه ﷺ فأخبرته خبري،فقال«:أنت بذاك؟»قلت:أنا بذاك .قال«:أنت بذاك؟»قلت:أنا

بذاك.قال«:أنت بذاك؟»قلت:أنا بذاك،وها أنا ذا فأمض ف َّي حكم اللَّه فإِّني صابٌر لذلك .قال«:أعتق
رقبة».قال:فضربت صفحة عنقي بيدي،فقلت:ال والَّذي بعثك بالح ِّ
ق ما أصبحت أملك غيرها.

قال«:فصم شهرين».قلت:يا رسول اللَّه وهل أصابني ما أصابني إ َّال في الصِّيام .قال«:فأطعم ستِّين
مسكينا»:قلت:والَّذي بعثك بالح ِّ
اء .قال«:اذهب إلى صاحب
ق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى،ما لنا عش ٌ
صدقة بني زري ٍ
ق،فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستِّين مسكينا،ث َّم استعن بسائره عليك

 1بدائع الصنائع للكاساني ،235/3بداية المجتهد البن رشد ،129-128/3المهذب للشيرازي ،69-68/3المغني البن قدامة-24-21/8
.29
 2المجادلة.4-3:
 3ذكر الحديث صــ.88
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وعلى عيالك»قال:فرجعت إلى قومي،فقلت:وجدت عندكم ِّ
الري،ووجدت عند رسول
الضيق وسوء َّأ
ي.1
اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم السَّعة والبركة،أمر لي بصدقتكم فادفعوها إل َّي فدفعوها إل َّ
وجه الداللة:يؤخذ من اآلية ،واألحاديث التي ذكرت َّ
أن خصال الكفارة كما ذكرها اهلل ،ورسوله

ﷺ تنحصر في ثالثة أنواع:عتق رقبة ،صيام شهرين ،إطعام ستين مسكينا ،وكما يدل سياق

اآلية ،واألحاديث فهي مرتبة ال يجوز االنتقال من األولى إلى الثانية إال عند عدم القدرة عليها،
وهذا باتفاق الفقهاء ،2وبما أنه ال يوجد عتق رقاب في زماننا هذا ،قتبقى كفارة الظهار منحصرة

في الصيام ،واإلطعام عند عدم القدرة عليه.3

 1أخرجه الترمذي في السنن ،أبواب تفسير القرآن ،باب ومن سورة المجادلة ،405/5 ،حديث رقم ،3299صححه األلباني.
 2بدائع الصنائع للكاساني ،235/3بداية المجتهد البن رشد ،129-128/3المهذب للشيرازي ،69-68/3المغني البن قدامة-24-21/8
.29
 3سبل السالم للصنعاني.274/2
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المبحث الثاني
أحــكـــــــــام المـــــــــــرأة
وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول:تصرف المرأة في أموالها. المطلب الثاني:سفر المرأة. -المطلب الثالث:شهادة المرأة.
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المطلب األول
تصرف المرأة في أموالها
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2آراء الفقهاء حول تصرف المرأة في أموالها وأدلتهم.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا:
هل أعطى اإلسالم المرأة حق التصرف في أموالها وأمالكها متى بلغت سن البلوغ ،حتى بعد
زواجها دون إذن أحد؟
فأجاب:
نعم.1

ثانياً:آراء الفقهاء حول تصرف المرأة في أموالها:
اختلف الفقهاء في أهلية المرأة البالغة للتصرف في أموالها على قولين هما:
القول األول:للمرأة أهلية كاملة للتصرف في أموالها سواء عن طريق المعاوضة أو التبرع ،وليس
ٍ
ٍ
ببعض منه ،وهو رأي جمهور الفقهاء من
ولي منعها من التصرف فيه كامال ،أو
ألحد من زو ٍج أو ٍ
األحناف ،2والشافعية ،3والحنابلة في رواية هي المذهب ،4ومن المعاصرين:الزحيلي ،5وابن باز،
وقعود ،6وهو ما ذهب إليه اإلمام الزرقا.7
القول الثاني:يجوز للمرأة المتزوجة التصرف في مالها بالمعاوضة مطلقا ،أو بالتبرع فيما قل عن
الثلث ،أما ما زاد عن الثلث فال يجوز لها ذلك بغير إذن زوجها ،واذا تصرفت بزيادة عن الثلث
 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.244
 2الحجة على أهل المدينة للشيباني ،487/3التجريد للقدوري.4298/9
 3مغني المحتاج للشربيني ،140/3المجموع شرح المهذب للنووي.372/13
 4الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،113/2المغني البن قدامة.348/4
 5الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.4507/6
 6فتاوى اللجنة الدائمة.214/14 -1-
 7فتاوى مصطفى الزرقا صـ.244
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يملك زوجها الحجر عليها ،بخالف الواجبات التي عليها كنفقتها على أبويها فال يحجر عليها
فيه.وهذا قول المالكية ،1والحنابلة في رواية.2
سبب الخالف في المسألة:
التعارض بين األحاديث ،حيث إن بعضها قيد التصرف بإذن الزوج ،وبعضها لم يشترط إذنه.
األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن:
 .1ﭧ ﭨ ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﱠ .3
وجه الداللة:هذه اآلية ظاهرة بفك الحجر عن اليتامى ،ودفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بين الرشد

والبلوغ ،واطالق التصرف فيها لهم ذكو ار واناثا؛ألنهم أولى من غيرهم.4

وقال بعض المفسرين:أن الرشد هو إصالح المال ،5ومن صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء.

 .2ﭧ ﭨ ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﱠ .6
وجه الداللة:يحق للمرأة أن تهب صداقها لزوجها؛ألنها مالكة ألمر نفسها فيجوز لها التصرف في
أموالها دون توقف على إذن أحد.7
 .3ﭧ ﭨ ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ .8
وجه الداللة:أجاز اهلل سبحانه وتعالى للمرأة العفو عن صداقها؛ألنه من خالص حقها ،فتتصرف
فيه باإلمضاء أو اإلسقاط كيف تشاء؛ألن كل امرأة بالغة عاقلة راشدة تملك أمر نفسها ،ويحق لها
التصرف في مالها دون توقف على إذن أحد.9

 1الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر ،731/2شرح مختصر خليل للخرشي.306/5
 2الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة ،113/2المغني البن قدامة.348/4
 3النساء.6:
 4األم للشافعي ،220/3المغني البن قدامة.349/4
 5تفسير الطبري.577/7
 6النساء4:
 7تفسير القرطبي.25/5
 8البقرة.237:
 9تفسير القرطبي.206/3
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 من السنة:

 .1عن عمرو بن الحارث،عن زينب ام أرة عبد اللَّه 1قالت:كنت في المسجد،ف أريت َّ
يﷺ
النب َّ
فقال«:تص َّدقن ولو من حليِّك َّن»وكانت زينب تنفق على عبد اللَّه،وأيت ٍام في حجرها،قال:قالت
لعبد اللَّه:سل رسول اللَّه ﷺ أيجزي عِّني أن أنفق عليك وعلى أيت ٍام في حجري من

الصدقة؟فقال:سلي أنت رسول اللَّه ﷺفانطلقت إلى النَّب ِّي ﷺ،فوجدت ام أرة من األنصار
َّ
على الباب،حاجتها مثل حاجتي،فم َّر علينا بال ٌل ،فقلنا:سل َّ
النب َّي ﷺ أيجزي عِّني أن أنفق
على زوجي،وأيت ٍام لي في حجري؟وقلنا:ال تخبر بنا،فدخل فسأله،فقال«:من
هما؟»قال:زينب،قال«:أي َّ
الزيانب ؟»قال:ام أرة عبد اللَّه ،قال«:نعم،لها أجران،أجر القرابة وأجر

الصَّدقة».2

وجه الداللة:أن النبي ﷺأمرهن بالصدقة ولم يشترط استئذان أزواجهن؛ألن من استحق تسليم
ماله إليه استحق جواز تصرفه فيه ،والمرأة من أهل التصرف ،وال حق لزوجها في مالها ،وبالتالي

ال يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه.3

 .2عن كري ٍب مولى ابن عب ٍ
َّاس ،أ َّن ميمونة بنت الحارث رضي اللَّه عنها أخبرته،أَّنها أعتقت وليدة
ولم تستأذن َّ
ي ﷺ،فل َّما كان يومها الَّذي يدور عليها فيه،قالت:أشعرت يا رسول اللَّه أِّني
النب َّ
أعتقت وليدتي،قال«:أوفعلت؟»،قالت:نعم،قال«:أما إنَّك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم
ألجرك».4

وجه الداللة:هذا الحديث واضح الداللة على أن المرأة لها حق التصرف في مالها بدون إذن
زوجها؛ألن ميمونة أعتقت ولم تستأذن النبي ﷺ ،ولو لم ينفذ تصرف المرأة في مالها دون إذن

من أحد ألبطل النبي ﷺ تصرف ميمونة رضي اهلل عنها.5
ي
 عن أسماء رضي اللَّه عنها،قالت:قلت:يا رسول اللَّه ما لي ما ٌل إ َّال ما أدخل عل َّ
الزبير،فأتص َّدق؟قال«:تص َّدقي ،وال توعي 6فيوعى عليك».7

وجه الداللة:يدل هذا الحديث على أن للمرأة المتزوجة أن تتصدق بغير إذن زوجها.8

 1عبد هللا بن مسعود.
2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر ،121/2 ،حديث رقم.1466
 3شرح صحيح البخاري البن بطال ،108/7الحاوي للماوردي ،354/6المغني البن قدامة.349/4
 4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب هبة المرأة لغير زوجهاوعتقها ،158/3 ،...حديث
رقم.2592
 5فتح الباري البن حجر ،219/5عمدة القاري للعيني.152/13
 6من اإليعاء ،أي ال تجعليه في الوعاء محفوظاً؛ألن الرزق مرتبط بالنفقة ومنقطع بانقطاعها.
 7أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ،158/3...حديث
رقم.2590
 8عمدة القاري للعيني.151/13
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 القياس :
تقاس المرأة في تصرفها في مالها على الرجل ،وذلك ألن صداقها جزء من مالها ،فإذا بلغت الرشد
يحل لها أن تفعل في مالها ما يفعله الرجل ال فرق بينهما ،وهذا ما يؤكده قوله تعالى :ﱡ ﲴ
ﲵ ﱠ ،1فلم تفرق اآلية بين الرجال والنساء في حكم دفع المال عند الرشد ،ثم حرية التصرف،
سواء كانت متزوجة أم ال.2
أدلة القول الثاني:

 من القرآن:

 .1ﭧ ﭨ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ .3
وجه الداللة:يحق للرجل منع زوجته من التصرف في مالها بما زاد عن الثلث؛ألن الزوج قيما على

زوجته وواليا عليها.4
 من السنة:

وز ِال ْم اأر ٍاة أ ْامٌر ِفي
 .1عن عمرو بن شعي ٍب،عن أبيه،عن ج ِّده،أ َّن رسول اللَّه ﷺ قال«:اال اي ُج ُ
ِ
ِ
ص امتا اها».5
امال اها إِ اذا املا اك از ْو ُج اها ع ْ

وجه الداللة:يدل هذا الحديث على أن المرأة ال يحق لها التصرف في مالها إال بإذن زوجها حتى

ولو كانت رشيدة.6
وز ِال ْم اأر ٍاة اع ِطيا ٌة،إِاال ِبِإذ ِ
ْن از ْو ِج اها».7
 .2عن عبد اللَّه بن عم ٍرو،أ َّن رسول اللَّه ﷺ قال«:اال اي ُج ُ
 .3عن عبد اللَّه بن يحيى،رج ٌل من ولد كعب بن مال ٍك،عن أبيه،عن ج ِّده،أ َّن ج َّدته خيرة،ام أرة
كعب بن مال ٍك،أتت رسول اللَّه ﷺ بحلي لها،فقالت:إِّني تص َّدقت بهذا،فقال لها رسول اللَّه
وز لِ ْل ام ْأر ِاة ِفي امالِ اها إِاال ِبِإذ ِ
ْن از ْو ِج اها،فهل استأذنت كعبا؟»قالت:نعم،فبعث رسول
ﷺ«:اال اي ُج ُ
اللَّه ﷺ إلى كعب بن مال ٍك،فقال«:هل أذنت لخيرة أن تتص َّدق بحليِّها؟»فقال:نعم،فقبله
رسول اللَّه ﷺ منها.8

 1النساء.6:
 2األم للشافعي.224-223/3
 3النساء.34:
 4الذب عن مذهب اإلمام مالك للقيرواني ،722/2الذخيرة للقرافي.251/8
 5أخرجه أبو داود في السنن ،كتاب البيوع ،باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ،293/3 ،حديث رقم ،3546حكم األلباني"حسن
صحيح".
 6نيل األوطار للشوكاني ،24/6سبل السالم للصنعاني.82/2
 7أخرجه أبو داود في السنن ،كتاب البيوع ،باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ،293/3 ،حديث رقم ،3547حكم األلباني"حسن
صحيح".
 8أخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب الهبات ،باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ،798/2 ،حديث رقم ،2389صححه األلباني.
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وجه الداللة:هذه األحاديث واضحة الداللة على أن المرأة ال يحق لها التصرف في مالها بغير إذن
زوجها.1

 من القياس:

 .1القياس على المريض الذي يحجر عليه لتعلق حق الورثة في ماله ،وبالتالي يحجر على
المرأة من التبرع بما زاد عن الثلث في مالها.2

 .2العادة أن الرجل يزيد من مهر المرأة من أجل أن يتبسط في مالها وينتفع به.3
فالزوج له حق في مال زوجته؛ألن الغرض من مالها التجمل به ،وله حق التجمل من مالها ،لقول

النبي ﷺ":تنكح الم أرة ألرب ٍع:لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها،فاظفر بذات ِّ
الدين،تربت يداك".4

المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول:
 .1تناقش أدلتهم التي أمر فيها النبيﷺ بالصدقة للنساء ،بأنها تحمل على الشيء اليسير،
فأمرهن النبي بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن ،وجعل حد اليسير

الثلث ،أما إذا زاد على الثلث فال يجوز لها التصرف إال بإذنه.5

 ويرد عليهم بأن التقييد بالثلث ليس عليه دليل.6

 .2ويناقش استداللهم بالقياس:بأن هناك فرق بين الرجل والمرأة ،فالرجل بذل الصداق في
المال فتعلق حقه فيه بخالفها.7

مناقشة أدلة القول الثاني:

 .1يناقش استداللهم باآلية:بأن المراد بها أنهم أهل قيام على نسائهم في تأديبهن على ما يجب
عليهن.8

 .2أما حديث عمرو بن شعيب ،فهو حديث ضعيف ،وعمرو بن شعيب لم يدرك عبد اهلل بن
عمرو فهو مرسل ،وعلى فرض صحته فإنه:

أ -إما يحمل على الندب"أي يستحب لها أال تعطي من مالها قبل أن تستأذن زوجها".
ب -أو يحمل على المبذرة في مالها إذا ولِّي الزوج الحجر عليها.

وتحديدهم بالثلث ليس عليه دليل.9

 1حاشية السندي على سنن ابن ماجه.70/2
 2المغني البن قدامة.348/4
 3حاشية الدسوقي ،307/3المغني البن قدامة.349/4
 4أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ،7/7 ،حديث رقم.5090
 5الذخيرة للقرافي  ،252/8فتح الباري البن حجر ،218/5شرح صحيح البخاري البن بطال.109/7
 6المغني البن قدامة.349/4
 7الذخيرة للقرافي.252/8
 8الحاوي للماوردي ،353/6تفسير القرطبي.169/5
 9الحاوي للماوردي ،353/6تحفة المحتاج للهيتمي ،169/5مغني المحتاج للشربيني ،140/3المغني البن قدامة.349-348/4
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 .3حديث كعب بن مالك ضعيف اإلسناد؛ألن في إسناده يحيى ،وهو غير معروف في أوالد
كعب.1

 .4أما دليلهم من القياس:فهو قياس مع الفارق2؛ ألن:

أ -المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ،والزوجية تجعله من أهل
الميراث ،فهي أحد وصفي العلة ،فال يثبت الحكم بمجردها كما ال يثبت للمرأة
الحجر على زوجها ،وال سائر الورثة بدون مرض.

ب -تبرع المريض موقوف ،فإن برئ من مرضه صح تبرعه.
ت -انتفاع المرأة بمال زوجها بالنفقة أكثر من انتفاعه بمالها ،وليس لها الحجر عليه
إذا أضر بها بتقصيره بالنفقة.3

الرأي الراجح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ،يترجح لي قول الجمهور بجواز تصرف المرأة الراشدة

في مالها بغير توقف على إذن أحد ،وذلك؛لقوة أدلتهم ،وضعف أدلة المانعين من تصرف المرأة
في مالها ،وكذلك فإن أدلتهم ليس فيها ما يؤكد عدم جواز التصرف بأكثر من الثلث.

ولكن من األولى أن تشاور المرأة زوجها في تصرفها في أموالها حفاظا على حسن العشرة ،ودوام

االستقرار في الحياة الزوجية.

 1حاشية السندي على سنن ابن ماجه.70/2
 2القياس مع الفارق يكون بإعطاء الفرع حكم األصل ولكن مع وجود فارق مؤثر بينهما.
 3المغني البن قدامة ،349/4األسئلة واألجوبة الفقهية للسلمان.73/5
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المطلب الثاني
سفـــــــــر المـــــــرأة
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2حكم سفر المرأة بدون محرم.
 .3حكم ركوب المرأة السيارة مع سائق أجنبي.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا:
 .1هل يجوز للمرأة أن تركب السيارة مع سائق أجنبي؟
 .2هل سفر المرأة بالطائرة دون محرم جائز؟
فأجاب:
 .1مقتضى ظاهر النصوص الفقهية والقواعد ،أنه ال يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع
سائق أجنبي ،لكن يبدو لي أن الحالة اليوم تختلف بالنسبة لسيارات األجرة في داخل البلد،
فهي ضرورة ال يستغنى عنها في المواصالت ،فأرى أنه ال مانع منها.
 .2سفر المرأة وحدها بالطائرة دون محرم ،أو زوج ال مانع منه ،وهو ضرورة إذا كان في مكان
وصولها محرم أو زوج؛ألن الطائرة ال تقاس على السيارة ،ومثلها القطار ،فهما للركوب
الجماعي تحت نظام ورقابة موظفين يحصل معهم االطمئنان ما دام يوجد من يستقبلها
عند وصولها.1

ثانياً:مسألة سفر المرأة بدون محرم:
بحث الفقهاء مسألة سفر المرأة بدون محرم في سفرها للحج ،حيث هو الفريضة التي تحتاج المرأة
إليها ،ويمكن أن يبنى على اختالف الفقهاء في هذه المسألة اختالفهم في سفرها لغير الحج.
 آراء الفقهاء في سفر المرأة للحج بدون محرم:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما:

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.276
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القول األول:األحناف ،1والحنابلة في رواية 2قالوا:ال يجوز للمرأة السفر للحج أو غيره بال محرم.
وقال به من المعاصرين:الشيخ عبد اهلل الطيار ،3وعبد اهلل المطلق ،4ومحمد الموسى ،5والشيخ ابن
عثيمين ،6والفوزان ،7والتويجري.8
سواء كان سفرها بالسيارة ،أو الطائرة ،أو القطار ،أو غيره.
القول الثاني:المالكية ،9والشافعية ،10وقول للحنابلة وهو ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية،11
قالوا:يجوز للمرأة السفر لفريضة الحج بال محرم ،أو زو ٍج ،إذا وجدت رفقة نساء ثقات.وقال به من
المعاصرين:الشيخ يوسف القرضاوي ،12وهو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا.13
وفي وجه ضعيف عند الشافعية":14يجوز من غيرهم إذا كان الطريق آمنا".
سبب الخالف في المسألة:
معارضة األمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثالثا إال مع ذي محرم ،فمن غلّب عموم
األمر قال:تسافر للحج وان لم يكن معها ذو محرم ،ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه
من باب تفسير االستطاعة قال:ال تسافر للحج إال مع ذي محرم.15

األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن:
ﭧ ﭨ ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ . 16

 1المبسوط للسرخسي ،11-110/4تبيين الحقائق للزيلعي.6-5/2
 2الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة ا ،190/3شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،35-34/3الملخص الفقهي
للفوزان.404/1
 3الفقه الميسر للطيار وآخرين.171/12
 4المرجع السابق.
 5المرجع السابق.
 6المنهج لمريد العمرة والحج البن عثيمين.7/1
7الملخص الفقهي للفوزان.404/1
 8موسوعة الفقه اإلسالمي للتويجري.230/3
 9المقدمات الممهدات البن رشد الجد ،470/3الرسالة للقيرواني.165/1
 10الحاوي للماوردي ،364-363/4المجموع شرح المهذب للنووي.342/8
 11الفتاوى الكبرى البن تيمية ،381/5المبدع شرح المقنع البن مفلح.95/3
 12فتاوى معاصرة القرضاوي صــ 187وما بعدها.
 13فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.276
 14المجموع شرح المهذب للنووي.342/8
 15بداية المجتهد البن رشد .87/2
 16آل عمران.97:
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وجه الداللة:فرض اهلل سبحانه وتعالى حج البيت على الناس ذكو ار واناثا ،والمحرم في حق المرأة
من جملة االستطاعة ،ويؤكد ذلك ما قاله اإلمام أحمد أن:المحرم من السبيل.1

 من السنة:
 .1عن أبي سع ٍيد الخدريِّ،قال:قال رسول اهلل ﷺ«:ال يحل الم أرٍة تؤمن باهلل واليوم
اآلخر،أن تسافر سف ار يكون ثالثة أي ٍ
َّام فصاعدا،إ َّال ومعها أبوها،أو ابنها،أو زوجها،أو
أخوها،أو ذو محرٍم منها».2
وجه الداللة:يستدل من هذا الحديث على اشتراط المحرم أو الزوج للمرأة في السفر ،فالحديث خاص
بالنساء ،عام في جميع األسفار لم يخصص سف ار من سفر ،وقول النبي ﷺ":تؤمن باهلل واليوم
اآلخر" من باب التغليظ ،أي أن مخالفة هذا ليس من أفعال المؤمنين باهلل واليوم اآلخر.3
 .2عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما،عن َّ
النب ِّي ﷺ قال«:ال تسافر الم أرة ثالثا إ َّال مع ذي
محرٍم».4

وجه الداللة  :نهى رسول اهلل ﷺ المرأة من السفر بال محرم والحديث عام في كل سفر فيدخل
فيه سفر الحج.5
 .3عن أبي معبٍد،قال:سمعت ابن عب ٍ
ي ﷺ يخطب يقول«:ال يخلو َّن
َّاس،يقول:سمعت النَّب َّ
رج ٌل بام أرٍة إ َّال ومعها ذو محرٍم،وال تسافر الم أرة إ َّال مع ذي محرٍم»،فقام رج ٌل،فقال:يا رسول

اهلل،إ َّن ام أرتي خرجت حاجَّة،واِّني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،قال«:انطلق فح َّج مع
ام أرتك».6
وجه الداللة :يدل هذا الحديث على تحريم سفر المرأة بال محرم ،ويتأكد هذا التحريم بأمر النبي
ﷺ للرجل أن يخرج مع امرأته للحج ،فخروجه معها أولى من سفره إلى الغزوة.7

 1نيل األوطار للشوكاني ،346/4المغني البن قدامة.229/3
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ،977/2 ،حديث رقم.1340
 3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ،55/2شرح النووي على صحيح مسلم ،103/9اإلشراف على نكت مسائل
الخالف ابن نصر البغدادي.485/1
 4أخرجه البخاري في صحيحه ،أبواب تقصير الصالة ،باب في كم يقصر الصالة ،43/2 ،حديث رقم.1087
 5سبل السالم للصنعاني  ، 608/1نيل األوطارللشوكاني ، 346/4عمدة القاري للعيني.221/10
 6أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ،978/2 ،حديث رقم.1341
 7سبل السالم للصنعاني.608/1
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فهذه النصوص واضحة الداللة على تحريم سفر المرأة بال محرم ،والنبي ﷺ لم يخصص سف ار
من سفر فهي عامة يشملها سفر المرأة للحج ،وقد فهم الصحابة رضي اهلل عنهم من األحاديث
لما سأله الرجل عن حج امرأته فأمره أن يسافر معها ويترك الجهاد.1
دخول سفر الحج فيها ّ
فكل سفر تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثالثة ٍ
أيام ،أو يومين ،أو حتى يوما.
 من المعقول:2
 .1المرأة معرضة في سفرها للصعود والنزول ،وتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم
أو الزوج وعند عدمهم لم تكن مستطيعة.
 .2والمرأة عند عدم المحرم يخاف عليها الفتنة واطالع الرجال عليها فتحتاج إلى المحرم أو
الزوج؛ليصونها عند ذلك.
ٍ
محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة.
 .3أنها أنشأت سف ار في دار اإلسالم فال يجوز بغير
 من القياس:
القياس على حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ،3فكال من هذه األسفار يستوجب وجود المحرم،
وبالتالي السفر للحج الواجب مثلها.
أدلة القول الثاني:
 من القرآن:
ﭧ ﭨ ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ .4
وجه الداللة :تدل هذه اآلية على وجوب الحج على الناس ذكو ار واناثا لمن كان مستطيعا منهم
والمحرم ليس من االستطاعة؛ألن النبي ﷺ فسر السبيل بالزاد والراحلة والمحرم ليس منها.5

 من السنة:
ي بن حاتٍم ،قال :بينا أنا عند النَّب ِّي ﷺ إذ أتاه رج ٌل فشكا إليه الفاقة،ث َّم أتاه آخر فشكا
عن عد ِّ

إليه قطع السَّبيل ،قال« :يا عدي،هل أريت الحيرة؟» قلت :لم أرها،وقد أنبئت عنها ،قال « فإن
َّ 6
طالت بك حياةٌ ،لتري َّن الظَّعينة ترتحل من الحيرة ،حتَّى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدا إ َّال الله
 1شرح العمدة البن تيمية  ، 175-174/1شرح النووي على مسلم .103/9
 2بدائع الصنائع للكاساني ،124/2مجمع األنهر لشيخي زاده ،262/1تبيين الحقائق للزيلعي ،6-5/2الملخص الفقهي للفوزان ،404/1
شرح العمدة البن تيمية  ،176/1المغني البن قدامة .230/3
 3المراجع السابقة.
 4آل عمران.97:
 5بدائع الصنائع للكاساني ،123/2المعونة على مذهب عالم المدينة.501/1
 6أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم ،197/4 ،حديث رقم.3595
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وجه الداللة:يدل هذا الحديث على عدم اعتبار المحرم للمرأة في سفر الحج ،فالنبي ﷺأخبر
أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خفار ،ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان

بفعله غير مستقيم.1

 من القياس:

 .1السفر للحج سفر واجب فال يشترط فيه المحرم كالمهاجرة والمأسورة إذا أرادت الخالص
من أيدي الكفار ،فلها أن تسافر بال محرم بإجماع الفقهاء ،فحج الفريضة يقاس على
اإلجماع.2
.2

خروج المدعى عليها لحضور مجلس الحاكم.3

 من المعقول:
كل عبادة لم يكن المحرم شرطا في وجوبها،لم يكن شرطا في أدائها كسائر العبادات.4

المناقشة:
ناقش أصحاب القول األول أدلة القول الثاني:
القرن :بأن المرأة إذا لم يكن معها زوج أو محرم لم تكن مستطيعة في
 .1يرد على دليلهم من آ
الغالب؛ ألنها تحتاج إلى من يركبها وينزلها ،وال يجوز ذلك لغير الزوج أو المحرم فال
يتناولها النص.5
 .2حديث عدي بن حاتم:
الحديث ال يدل على جواز خروجها بغير محرم؛ ألن النبي قصد اإلخبار عما يؤول إليه حال
الناس من األمن وزوال الخوف وال يلزم ذلك الجواز.6
وأجيب عنه :أن هذا خبر في سياق المدح ورفع منار اإلسالم فيحمل على الجواز.7
 .3المهاجرة والمأسورة ال تنشآن سف ار ،وانما مقصودهما النجاة خوفا من تبديل الدين فيجوز
شر من الذي تخافه على نفسها وقد خرجت
لهما السفر بال محرم؛ ألن الذي تهرب منه ٌ
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ،وغيرها من المهاجرات بال محرم.

 1فتح الباري البن حجر ،76/4نيل األوطار للشوكاني ،345/4الحاوي للماوردي.364/4
 2المقدمات الممهدات.470/3
 3الحاوي للماوردي.364/4
 4المرجع السابق.
 5بدائع الصنائع للكاساني.123/2
 6نيل األوطار للشوكاني.345/4
 77المرجع السابق.
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أما في حضور مجلس الحاكم فيجوز الخروج بال محرم؛ألنه ضرورة يخاف منه ضياع حق
المدعي.1
 .4أما احتجاجهم بأن كل عبادة لم يكن المحرم شرط في وجوبها لم يشترط في أدائها فالجواب:
أن هناك روايتان :إحداهما أن المحرم شرط وجوب فعلى هذا ال نسلم الوصف ،واذا قلنا أنه ليس
بشرط فال يمنع أن يكون من شرائط السفر ولزوم األداء ،وفريضة الحج يتعلق المحرم بأدائها؛ ألنها
تخاف على نفسها متى انفردت بالسفر فلذلك اشترط المحرم.2
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة القول األول بأن:
 .1األحاديث عامة مخصصة بما ذكر في حديث عدي بن حاتم.
 .2الحديث األول والثاني محموالن على السفر المباح دون الواجب.
أما حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما فإنه محمو ٌل على حج التطوع.
 .3تحمل األحاديث على ما إذا لم يكن الطريق آمنا.3
مخالف
ويجاب عنه بأن:كالم النبي ﷺ يدل قطعا على اشتراط المحرم ،والقول بعدم اشتراطه
ٌ
لما قاله رسول اهلل ﷺ  ،أما القول باشتراط األمن على نفسها فهذه دعوى بال دليل؛ألن اشتراط
األمن على النفس ليس مخصوصا في حق المرأة فقط بل في حق الرجال والنساء كلهم.4
سفر ليس بواجب
 .4أما القياس على حج التطوع وسفر التجارة فإن هذا قياس مع الفارق؛ ألنه ٌ
بخالف حج الفرض.5

الرأي الراجح:

ٍ
محرم ،أو زو ٍج إذا وجدت
لدى جواز سفر المرأة بال
بعد عرض األقوال وأدلتها ،ومناقشتها ،يترجح َّ

رفقة نساء مأمونة ،سواء كان هذا السفر بالطائرة ،أو الباخرة ،أو القطار ،وذلك؛ ألن السفر في

عصرنا الحاضر أصبح أكثر أمنا؛ حيث َّ
إن وسائل المواصالت الحديثة تجمع الكثير من الناس
باإلضافة إلى طاقم العمل في وسيلة المواصالت ،وهذا ما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا ،6والشيخ

يوسف القرضاوي.7

 1شرح العمدة البن تيمية ،178-177/1المغني البن قدامة.230/3
 2التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف على مذهب أحمد ألبي يعلى.520-519/2
 3المجموع شرح المهذب للتووي  ،347/8الحاوي للماوردي.364/4
 4عمدة القاري للعيني .220/10
 5المجموع شرح المهذب للنووي .347/8
 6فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.276
 7فتاوى معاصرة للقرضاوي صــ.190
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ثالثاً:مسألة ركوب المرأة السيارة مع سائق أجنبي:
هذا األمر ال يخلو من حالتين:

الحالة األولى:أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء ،بحيث ال ينفرد بواحدة منهن ،فال بأس إذا
كان داخل البلد لقول رسول اهلل ﷺ«:ال يخلو َّن رج ٌل بام أرٍة إ َّال مع ذي محرٍم».1

وهذه ليست خلوة بشرط أمانة السائق ،ولكن يجب عليهن التزام األدب والحياء ،وعدم ممازحة

السائق والتبسط معه ،2لقوله تعالى :ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱠ.3
الحالة الثانية:أن يذهب السائق بامرأة واحدة منفردا ،واختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين هما:

القول األول:ال يجوز ركوب المرأة مع السائق وحدهما ،أما إذا كان معهما رجل أو أكثر ،أو امرأة
أخرى أو أكثر فال حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ألن الخلوة تزول بوجود ثالث أو أكثر.

وهذا ما ذهب إليه ابن عثيمين ،4وابن باز ،5والفوزان.6

القول الثاني:يجوز للمرأة الركوب مع السائق إذا كانت في داخل البلد؛ لكونها ضرورة ال يستغنى

عنها ،أما إذا كان خارج البالد فال يجوز إال بوجود ركاب آخرون.وهذا رأي الشيخ مصطفى الزرقا.7
سبب الخالف في المسألة:

يرجع سبب اختالفهم إلى كون ركوب المرأة السيارة مع السائق خلوة ،أم ال.

األدلة:

أدلة القول األول:
من السنة:

عن ابن عب ٍ
َّاس،عن النَّب ِّي ﷺ قال«:ال يخلو َّن رج ٌل بام أرٍة إ َّال مع ذي محرٍم».8
وجه الداللة:نهى رسول اهلل ﷺ عن خلوة الرجل بالمرأة ،وانفراد المرأة مع السائق يعتبر من

الخلوة المحرمة.9

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم ،37/7 ،حديث رقم.5233
 2مجموعة أسئلة تهم األسرة المسلمة البن عثيمين ،29/1االختالط بين الرجال والنساء لشحاتة صقر.280/1
 3األحزاب.32:
 4مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،130-129/19مجموعة أسئلة تهم األسرة المسلمة البن عثيمين.29/1
 5مجموع فتاوى ابن باز.78/5
 6تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للفوزان.112/1
 7فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.276
 8سبق تخريجه في هذه الصفحة.
 9المراجع السابقة ألصحاب القول األول.
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من المعقول:
إن انفراد المرأة مع السائق يترتب عليه الكثير من المفاسد ،أما إذا كان معها رجل ،أو امرأة أخرى،

فإن المفسدة تزول.1

أدلة القول الثاني:
من المعقول:

إن ركوب المرأة مع السائق في داخل البلد يعتبر من حاالت الضرورة المستثناة من الخلوة.2

المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول:
نسلم لكم القول بأنها خلوة ،ولكن ال يعقل أن يرافق المحرم المرأة إذا خرجت إلى الجامعة ،أو

المدرسة،أو العمل؛ألن ذلك يؤدي إلى الحرج ،والشريعة جاءت باليسر ،ورفع الحرج.
الرأي الراجح:

بعد عرض األقوال يترجح لي جواز ركوب المرأة مع سائق سيارات األجرة إذا كانت في داخل البلد؛

ألن ذلك ضرورة ال يستغنى عنها؛ وألن وجود المحرم قد ال يتيسر في كل وقت؛ وألن السيارات

العمومية في داخل البلد ال تخلو من ركاب آخرين رجاال ونساء ،وبهذا تزول الخلوة المحرمةَّ ،
ولكن
هذا الجواز مقيد بالتزامها باألدب ،والحشمة ،وغض البصر ،وعدم ممازحة السائق ،والتبسط معه.

أما إذا كانت السيارة خاصة ،وكانت المسافة التي تذهب إليها المرأة طويلة ،فإنه يتوجب خروجها

مع المحرم ،واهلل أعلم.

 1مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،130-129/19مجموعة أسئلة تهم األسرة المسلمة البن عثيمين ،29/1مجموع فتاوى ابن
باز ،78/5تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للفوزان.112/1
 2فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.276
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المطلب الثالث
شهــــــادة المــــــرأة
ويشتمل هذا المطلب على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف الشهادة لغة وشرعا.
 .3آراء الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات.
 .4الحاالت التي تقبل فيها شهادة النساء منفردات.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا:
هل تقبل شهادة المرأة وحدها في بعض الحاالت؟
فأجاب:
تقبل شهادة المرأة في بعض الحاالت ،وهي أن يكون الحدث الذي ستشهد عليه المرأة يقع في مكان
ال يوجد فيه رجال ،كحمامات النساء ،أو ال يطلع عليه الرجال كالوالدة التي تجري التوليد فيها قابلة
في البيوت.
فتقبل شهادة النساء وحدهن في الجرائم التي تقع في حماماتهن ،كما تقبل شهادتهن على الوالدة في
البيوت وتعيين الولد.1

ثانياً:تعريف الشهادة:
خبر قاطع ،وشهد فالن بحق فهو شاهد ،وشهيد ،والشاهد:هو من
 الشهادة في اللغة:هي ٌ
يؤدي الشهادة ،والجمع شهود ،وأشهاد ،والمشاهدة:المعاينة.2

 الشهادة في الشرع:هي إخبار عن عيان ،بلفظ الشهادة ،في مجلس القاضي بحق للغير
على آخر.3
 شهادة النساء:هي أن يؤدي الشهادة أمام القاضي نساء ليس معهن رجل.4

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.248
 2لسان العرب البن منظور ،239/3المعجم الوسيط للزيات وآخرين .497/1
 3التعريفات للجرجاني.129/1
 4الفقه الميسر للطيار وآخرين.120/8
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ثالثاً:أقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما:
القول األول:يجوز قبول شهادة النساء وحدهن في ما ال يطلع عليه الرجال ،وهو رأي جمهور فقهاء
األحناف ما عدا زفر ،1والمالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة.4وهذا ما ذهب إليه الشيخ مصطفى
الزرقا.5
ٍ
شيء أبدا ،ال في والدة وال في رضاع وال
القول الثاني:ال يجوز قبول شهادة النساء منفردات في
في عيوب النساء وال في غير ذلك ،وهو قول زفر من األحناف.6
سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب الخالف إلى التعارض بين اآليات الدالة على اشتراط رجلين ،أو رجل وامرأتان في الشهادة،
وبين األحاديث التي تجيز قبول شهادة النساء منفردات فيما ال يستطيع الرجال النظر إليه.

األدلة:
أدلة القول األول:
 من السنة:
 .1ما روي عن عقبة بن الحارث أَّنه تزَّوج أ َّم يحيى بنت أبي إه ٍ
اب،قال:فجاءت أمةٌ
سوداء،فقالت:قد أرضعتكما،فذكرت ذلك ل َّلنب ِّي ﷺ،فأعرض عِّني،قال:فتنحَّيت،فذكرت
ذلك له،قال«:وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما»فنهاه عنها.7

فرق بين
وجه الداللة :في هذا الحديث دليل على قبول شهادة المرضعة وحدها؛ألن النبي ﷺ َّ
عقبة وزوجته أم يحيى بشهادة واحدة.8

الن ِ ِ ِ
الر اجا ُل ال انظا ار إلا ْي ِه » .9
ستا ِطيعُ ِّ
 .2قول النبي ﷺ « :ا
ش اه ا
يما اال اي ْ
ادةُ ِّ ا
ساء اجائ ازةٌ،ف ا

 1المحيط البرهاني البن مازه ،308/8االختيار ألبي الفضل الموصلي.140/2
 2الذخيرة للقرافي ،210/10المعونة البن نصر الثعلبي.1552/1
 3األم للشافعي ،38/5الحاوي للماوردي ،401/11بحر المذهب للروياني.431/11
 4المغني البن قدامة ،137/10الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين بن قدامة.97/12
 5فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.248
 6المحلى البن حزم". 477/8وهذا الرأي لم يذكر في كتب الفقه الحنفي على حد علمي وال في كتب مذاهب الفقه األربعة".
 7سبق تخريجه صــ53
 8عمدة القاري للعيني ،223/13سبل السالم للصنعاني.317/2
 9نصب الراية للزيلعي ،80/4قال عنه:حديث غريب ،ولم يذكر هذا الحديث في كتب المتون.
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وجه الداللة:يدل هذا الحديث على جواز قبول شهادة النساء منفردات؛ألن الجمع المحلى باأللف
والالم للجنس ،فيختص بالنساء وحدهن دون الرجال ،ولو لم تجز شهادتهن بانفرادهن فيما ال يطلع
عليه الرجال ألدى إلى إبطال الحقوق.1
 من اآلثار:

 .1ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شه ٍ
اب أنه قال«:مضت السَّنة في أ َّن تجوز
شهادة ِّ
النساء ليس معه َّن رج ٌل فيما يلين من والدة الم أرة،واستهالل الجنين،وفي غير
ذلك من أمر ِّ
النساء الَّذي ال يطَّلع عليه وال يليه إ َّال ه َّن،فإذا شهدت الم أرة المسلمة
الَّتي تقبل ِّ
النساء فما فوق الم أرة الواحدة في استهالل الجنين جازت».2

وجه الداللة:هذا األثر واضح الداللة على جواز قبول شهادة النساء منفردات فيما يتعلق بهن.3
 .2وما وراه أيضا عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال«:ال تجوز شهادة ِّ
النساء إ َّال على
ما ال يطَّلع عليه إ َّال ه َّن من عورات ِّ
النساء،وما يشبه ذلك من حمله َّن وحيضه َّن».4

وجه الداللة:هذا األثر واضح الداللة على جواز قبول شهادة النساء وحدهن فيما ال يطلع عليه
غيرهن من أمورهن كالحمل والحيض وغيرها مما يشبههما.
 من المعقول:

ال بد من قبول شهادة النساء وحدهن فيما ال يطلع عليه الرجال؛تحصيال للمصلحة ،فلو لم تقبل
شهادتهن بانفرادهن؛ألدى ذلك إلى إبطال الكثير من الحقوق.5

أدلة القول الثاني:

 من القرآن:
 .1قوله تعالى :ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ.6
 .2قوله تعالى :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ.7

 1المحيط البرهاني البن مازه ،309/8العناية للبابرتي.372/7
 2أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس ،333/8 ،حديث رقم.15427
 3كفاية األخيار للدمشقي.571/1
 4أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس’ ،333/8حديث رقم.15425
 5المحيط البرهاني البن مازه ،309/8االختيار ألبي الفضل الموصلي.141-140/2
 6النور.4:
 7البقرة.282:
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 .3قوله تعالى:ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ.1
 من السنة:

 قول رسول اهلل ﷺ في رجالن اختصما في بئر«:شاهداك أو يمينه».2

وجه الداللة:إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وردت بذكر الشهادة والشهود ،حيث أمر اهلل
تعالى في الزنى بقبول أربعة ،وفي الديون المؤجلة برجلين ،أو رجل وامرأتين ،وفي الوصية في
السفر باثنين من المسلمين أو اثنين من غير المسلمين يحلفان على شهادتهما ،فلم يذكر اهلل تعالى

ورسوله ﷺ عدد الشهود وصفتهم ،فبالتالي يجب الوقوف عند النصوص وعدم تعديها.3

المناقشة:

ناقش أصحاب القول الثاني أصحاب القول األول:
 إن االحتجاج بتخصيص ما ال يجوز أن ينظر إليه الرجال احتجاج باطل؛ألن ما يحل
للمرأة من النظر إلى عورة المرأة إال كالذي يحل للرجل من ذلك.

وال يجوز ذلك إال عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة الزانيين ،والرجال والنساء في ذلك

سواء.4

 ويرد عليهم:بأن شهادة النساء على االنفراد فيما ال يطلع عليه الرجال حجة ثابتة بالنص
الوارد عن رسول اهلل ،ولو لم تقبل شهادتهن في ذلك؛ألدى ذلك إلى ضياع الحقوق،
فالشريعة اإلسالمية جاءت بتحقيق المصالح ،ودرء المفاسد ،وقبول شهادتهن في هذه

الحاالت من باب تحقيق المصلحة.5

وتسقط الذكورة في الحاالت التي ال يطلع عليها الرجال؛ألن نظر الجنس إلى جنسه أخف.6

الرأي الراجح:

ويترجح لدي بعد عرض األقوال وأدلتهم رأي أصحاب القول األول القائلون بجواز قبول شهادة
النساء منفردات؛لقوة أدلتهم ،ولما في قبولها من تحقيق للمصلحة.

 1المائدة.106:
 2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرهن ،باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ،143/3 ،....حديث رقم.2515
 3المحلى البن حزم.483/8
 4المرجع السابق.489/8
 5المحيط البرهاني البن مازه ،309/8االختيار ،ألبي الفضل الموصلي.141-140/2
 6العناية للبابرتي.373/7
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رابعاً:الحاالت التي تقبل فيها شهادة النساء منفردات:

باتفاق فقهاء األحناف ،1والمالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة 4تقبل شهادة النساء منفردات في ما ال

يطلع عليه الرجال كالوالدة ،والبكارة ،والثيوبة ،وعيوب النساء.
وهو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا.5

واختلفوا في الرضاع ،واالستهالل في حق اإلرث  ،على النحو التالي:

أوالً:الرضاع

اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع على قولين هما:

القول األول:تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع ،وهو قول جمهور فقهاء المالكية،6

والشافعية ،7والحنابلة ،8وقال به من المعاصرين":الشيخ عبد اهلل بن غديان ،وبكر أبو زيد ،والفوزان،
وابن باز ،وعبد العزيز آل الشيخ".9

القول الثاني:ال تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع ،وهو قول األحناف،10
سبب الخالف في المسألة:

يرجع سبب اختالفهم إلى كون الرضاع مما يطلع عليه الرجال ،أم ال.

األدلة:

أدلة القول األول:

 من السنة:

ما روي عن عقبة بن الحارث أَّنه تزَّوج أ َّم يحيى بنت أبي إه ٍ
اب،قال:فجاءت أمةٌ سوداء،فقالت:قد

أرضعتكما،فذكرت ذلك ل َّلنب ِّي ﷺ،فأعرض عِّني،قال:فتنحَّيت،فذكرت ذلك له،قال«:وكيف وقد
زعمت أن قد أرضعتكما»فنهاه عنها.11
فرق بين عقبة وزوجته بشهادة األمة ،فلو لم تكن شهادتها منفردة
وجه الداللة:أن النبي ﷺ َّ

مقبولة في الرضاع لما فرق بينهما ،وهي بهذه الشهادة ال تجر نفعا ،وال تدفع ضر ار عن نفسها.12

 من اآلثار:
 1االختيار ألبي الفضل الموصلي ،141-140/2العناية شرح الهداية للبابرتي.372/7
 2الذخيرة للقرافي ،256/10المعونة البن نصر الثعلبي.1552/1
 3األم للشافعي ،36/5الحاوي للماوردي.401/11
 4المغني البن قدامة ،137/10الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة.284-283/4
 5فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.248
 6اإلشراف على نكت مسائل الخالف البن نصر الثعلبي.969/2
 7المراجع السابقة للشافعية.
 8المراجع السابقة للحنابلة.
 9فتاوى اللجنة الدائمة(.56/21)1
 10االختيار ألبي الفضل الموصلي ،141/2البناية شرح الهداية للعيني.278/5
 11سبق تخريجه صــ.53
 12فتح الباري البن حجر ،268/5سبل السالم للصنعاني ،317/2المهذب للشيرازي.454/3
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ما روي عن الزهري أ َّن عثمان  «،ف َّرق بين أهل أبي ٍ
ات بشهادة ام أرٍة».1
ما روي عن َّ
الرضاع».2
الشعب ِّي قال«:كانت القضاة يفِّرقون بشهادة ام أرٍة في َّ

وجه الداللة:تدل هذه اآلثار على االكتفاء بالمرأة الواحدة؛ألنها شهادة على عورة فيقبل فيها شهادة

النساء منفردات كالوالدة.3
 من القياس:

تجوز شهادة النساء منفردات على الرضاع قياسا على شهادتهن على الوالدة؛بجامع أن كال منها

مما ال يطلع عليه الرجال.4
 من المعقول:

الرضاع مما ال يطلع عليه الرجال غالبا؛لحرمة النظر إليه ،وال يحضرونه كالوالدة ،واالستهالل؛وألنها
شهادة على عورة فجاز أن يقبلن فيها منفردات.5

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول باألثر والمعقول:
 من األثر:
قول عمر ":ال يقبل في الرضاع إال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".6
 من المعقول:7
 .1أن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح ،وابطال الملك ال يثبت إال بشهادة
الرجال.
 .2أن الرضاع مما يمكن اطالع الرجال عليه ،حيث يجوز لذوي المحارم النظر إلى المرأة،
ومشاهدة إرضاعها ،والشريعة اإلسالمية ال تقبل شهادة النساء منفردات إال في حالة
الضرورة ،والرضاع ليس كذلك؛ألنه مما يطلع عليه الرجال.

 1أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة امرأة على الرضاع ،482/7 ،حديث رقم.13969
 2المرجع السابق حديث.13977
 3البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي ،299/8المغني البن قدامة.191/8
 4اإلشراف على نكت مسائل الخالف البن نصر الثعلبي ،969/2األم للشافعي.36/5
 5المعونة البن نصر الثعلبي ،1552/1األم للشافعي ،36/5المغني البن قدامة.191/8
 6ذكره السرخسي في المبسوط ،138/5ولم نجد نصه في كتب المتون ،وإنما ذكر ما يقاربه عند عبد الرزاق ،ونصه" َع ِن َّ
الث ْو ِريِّ َ ،عنْ
َ
َ
ْ ُ
اع "أخرجه عبد
ْن أَسْ َل َم،أَنَّ ُعمَرَ «:لَ ْم يَأْ ُخ ْذ ِب َشهَادَ ِة ا ْمرَ أَ ٍة فِي رَ َ
َز ْي ِد ب ِ
اع»َ .قالََ :و َكانَ ابْنُ أ ِبي لَ ْي َلى َال يَأ ُخذ ِب َشهَادَ ِة ا ْمرَ أ ٍة فِي رَ ضَ ٍ
ض ٍ
الرزاق في مصنفه ،كتاب الشهادات ،باب شهادة امرأة على الرضاع ،484/7حديث رقم.13981
 7االختيار ألبي الفضل الموصلي ،141/2بدائع الصنائع للكاساني ،14/4الجوهرة النيرة للزبيدي.226-30/2
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المناقشة:
ناقش األحناف قول الجمهور:
 .1يحمل النهي في حديث عقبة على سبيل التنزه؛ألنه أعرض عنه مرة ،وأخرى ،ولو وجب
التفريق لما أعرض عنه بل ألمره بالتفريق ،فدل قوله"فارقها"على بقاء النكاح والمفارقة من
باب االحتياط.1
وأجيب عنه بأن:
هذا خالف الظاهر؛ألن النبي ﷺ تكرر سؤاله أربع مرات ،وأجابه بقوله:كيف وقد قيل" ،وفي
بعض ألفاظه"دعها" ،.فلو كان من باب االحتياط ألمره بالطالق.2
 .2أما استداللهم بالقياس ،فهو قياس مع الفارق؛ ألن الوالدة ليست كالرضاع ،فالرضاع مما
يطلع عليه الرجال عادة ،فيجوز لذوي المحارم النظر للمرضعة أثناء اإلرضاع ،بينما الوالدة
مما ال يطلع عليه الرجال.3
ويجاب عنه بأن :الوالدة والرضاع مما ال يطلع عليه الرجال غالبا ،فهو من األمور الخاصة
بالنساء؛وألنه شهادة على عورة فتقبل فيه شهادتهن منفردات.4
تناقش أدلة األحناف بـاآلتي:
 .1إن الحديث الذي استدل به األحناف غير موثق في كتب المتون ،وان كان موجودا بصيغة
مقاربة له فإنه يحمل على العدد ،حيث إن عمر لم يقبل شهادة امرأة واحدة فقط.
ويعضد هذا أن عبد الرزاق ذكره تحت باب شهادة امرأة على الرضاع ،وكافة األحاديث المندرجة
تحت هذا الباب تبين أن المقصود به العدد.
 .2يعد الرضاع من حاالت الضرورة التي تقبل فيها شهادة النساء منفردات؛ألن النساء تجتمع
في الحمامات الخاصة بهن ،وفي األعراس ،وهذا موضع ال يتواجد فيه الرجال فتقبل فيه
شهادتهن منفردات.

 1سبل السالم للصنعاني ،317/2فتح الباري البن حجر ،269/5بدائع الصنائع للكاساني ،15/4المبسوط للسرخسي.138/5
 2سبل السالم للصنعاني.318/2
 3الجوهرة النيرة للزبيدي.226/2
 4المعونة البن نصر الثعلبي ،1552/1األم للشافعي ،36/5المغني البن قدامة.191/8
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الراجح:
ويترجح لدي قول جمهور الفقهاء بقبول شهادة النساء منفردات على الرضاع؛لقوة أدلتهم ،وألن
الرضاع مما ال يطلع عليه الرجال غالبا.

ثانياً:االستهالل في حق اإلرث:
 .1تعريف االستهالل لغة واصطالحاً:
 االستهالل في اللغة:استهل الصبي:رفع صوته بالبكاء ،وصاح عند الوالدة.1
 االستهالل في االصطالح:هو أن يكون من الولد ما يدل على حياته من ٍ
بكاء ،أو تحريك
ٍ
عضو ،أو ٍ
عين.2
 .2آراء الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات على االستهالل في حق اإلرث:
اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات على استهالل الصبي في حق اإلرث على قولين ،هما:

القول األول :تقبل شهادة النساء منفردات على استهالل الصبي في حق اإلرث.
وهذا قول الصاحبين من األحناف ،3والمالكية ،4والشافعية ما عدا الربيع بن سليمان ،5والحنابلة.6
القول الثاني: :ال تقبل شهادة النساء منفردات على استهالل الصبي في حق اإلرث ،وهو قول أبي
حنيفة ،7والربيع بن سليمان من الشافعية.8
ولم يرد رأي للشيخ الزرقا في هذه المسألة.
سبب الخالف في المسألة:
هل االستهالل مما يطلع عليه الرجال ،أم ال؟
األدلة:
أدلة القول األول:
 من اآلثار:
ما روي عن علي أنه قال« :شهادة القابلة جائزةٌ على االستهالل».9
 1المعجم الوسيط للزياتوآخرين.992/2
 2التعريفات للجرجاني.22/1
 3المحيط البرهاني البن مازه.310/8
 4المعونة البن نصر الثعلبي.1552/1
 5المهذب للشيرازي.454/3
 6المغني البن قدامة.137/10
 7االختيار ألبي الفضل الموصلي ،141-140/2المحيط البرهاني البن مازه.310/8
 8المهذب للشيرازي..454/3
 9أخرجه الدارقطني في السنن ،كتاب في األقضية واألحكام وغير ذلك ،باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ،417/5 ،حديث رقم.4558
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وجه الداللة:هذا األثر واضح الداللة على جواز شهادة القابلة على االستهالل دون تخصيص
الميراث أو غيره ،فيبقى الحديث على عمومه.
 من المعقول:
االستهالل صوت عند الوالدة ،وال يحضرها الرجال عادة ،ويكون صوت الطفل في هذه الحالة عادة
ضعيفا ال يسمعه إال من شهد تلك الحالة ،وشهادة النساء فيما ال يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال
في ما يطلعون عليه ،وبهذا يصلى عليه بشهادتهن ويرث أيضا.1
أدلة القول الثاني:
 من المعقول:
االستهالل مما يطلع عليه الرجال ،فال تقبل فيه شهادة النساء وحدهن ،ولذلك ال تكون حجة في
إثبات حق اإلرث.2
المناقشة:
ناقش أبو حنيفة استدالل الجمهور بحديث علي  بأنه محمول على قبول شهادة النساء في
الصالة عليه ،وذلك؛ألنها من أمور الدين ،وخبر المرأة الواحدة حجة تامة في ذلك كشهادتها على
رؤية هالل رمضان بخالف الميراث فإنه من حقوق العباد فال يثبت بشهادة النساء في موضع
يكون المشهود به مما يطلع عليه الرجال.3
ويرد عليهم بأن:الحديث عام لم يخصص الصالة من اإلرث فيؤخذ بعمومه ،وكذلك يرد عليهم
باستدالل الجمهور بالمعقول.
الراجح:
مما سبق يترجح لدي رأي أصحاب القول األول القائلون بجواز قبول شهادة النساء منفردات على
استهالل الصبي في حق اإلرث؛لقوة أدلتهم ،وألن االستهالل كالوالدة ،وكالهما مما ال يطلع عليه
الرجال فتقبل فيه شهادة النساء وحدهن.

 1االختيار ألبي الفضل الحنفي ،141/2المبسوط للسرخسي ،144/16البيان والتحصيل البن رشد ،41/10المعونة البن نصر
الثعلبي ،1553/1الحاوي للماوردي ،401/12المغني البن قدامة.137/10
 2المحيط البرهاني البن مازه ،310/8االختيار ألبي الفضل الموصلي.141/2
 3المبسوط للسرخسي.144/16
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الفصل الثالث
فــتــــــــــاوى شـــــــرعيـــة طبـيـــة
وفيه أربعة مباحث:
 المبحث األول:تحديد النسل وتنظيمه. المبحث الثاني:التلقيح الصناعي. المبحث الثالث:اإلجهاض. المبحث الرابع:التبرع باألعضاء.
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المبحث األول
تحديد النسل وتنظيمه
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف تحديد النسل وتنظيمه لغة واصطالحا.
 .3الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه.
 .4حكم تحديد النسل وتنظيمه.
أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
ضرورة اتخاذ تدابير عامة في البالد اإلسالمية لتحديد النسل ،وموقف اإلسالم من هذه الدعوة
في البالد اإلسالمية.
فأجاب:
تحديد النسل بأي وسيلة من الوسائل ال يجوز في ظل اإلسالم أن يكون هدفا عاما في الدولة
تهدف إليه ،وتخطط له ،و تحمل عليه الناس بتدابير عامة.
و لكن ال يوجد مانع شرعي في اإلسالم من اتخاذ تدابير شخصية من كل فرد بحسب ظروفه
الخاصة و قدرته المالية ،تحديد نسله بطرق منع الحمل ،دون طرق اإلجهاض التي فيها عدوان
على جنين متكون إال في حاالت الضرورات التي تصل إلى درجة إباحة المحظورات ،كضرورة
إنقاذ حياة األم إذا توقف اإلنقاذ على إسقاط حملها.1

ثانياً:تعريف تحديد النسل وتنظيمه لغ ًة واصطالحاً:
 .1تحديد النسل وتنظيمه لغ ًة:

 التحديد:الحد هو الحاجز بين شيئين و منتهى الشيء.2

 التنظيم :نظّم أمره :أقامه و رتبه ،و انتظم الشيء تألف واتسق.3

 1فتاوى مصطفى الزرقا .288-287
 2القاموس المحيط للفيروز أبادي.276/1
 3المعجم الوسيط للزيات وآخرين.933/2
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 النسل :الخلق ،لقوله تعالى :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ. 1
و النسل:الولد والذرية ،نسل الوالد ولده ينسله نسال ،والجمع :أنسال.2
 .2تحديد النسل وتنظيمه اصطالحاً:

 تحديد النسل:هو قيام الزوجين بإجراءات خاصة لمنع الحمل مطلقا ،أو تحديده بو ٍ
احد أو
اثنين مثال.3

و قد عرفه الشيخ عبد اهلل البسام بأنه":وضع حد ينتهي إليه نسل األوالد بتقدير من األبوين أو
الدولة ٍ
لغاية مرادة ،بوسائل يظن أنها تمنع الحمل.4
وبالتالي نرى أن تعريف الشيخ عبد اهلل البسام لم يقتصر على كون تحديد النسل بموجب سياسة
فردية خاصة ،بل ّبين أنه يكون من الدولة أيضا ؛ألن العديد من الدول الغربية تقوم بفرض سياسة
عامة على األفراد حول تحديد النسل ،وتجبرهم على االقتصار على عدد أفراد معين.
 تنظيم النسل:هو القيام بإجراءات معينة للتنسيق بين ٍ
حمل و آخر ،وبعبارة أخرى هو
العمل الوقائي لمنع الحمل منعا مؤقتا بالوسائل العالجية المتاحة.5

ويعرفه الشيخ موالي مصطفى العلوي بأنه":اتخاذ ما يمنع الحمل المعهود بين الذكر واألنثى عند
االتصال الجنسي بين الرجل وزوجته بصفة مؤقتة".6
 تحديد النسل وتنظيمه:هواتخاذ ما يمنع الحمل المعهود بين الذكر واألنثى عند االتصال
ٍ
الجنسي بين الرجل و زوجته ب ٍ
مؤقتة أو دائمة ،فالدائمة هي التحديد والمؤقتة هي
صفة
التنظيم.7
وقد عرفه البوطي بأنه :كل ما قد يتبعه الزوجان من الوسائل و األسباب التي من شأنها أن تحول
دون نشوء الحمل كليا او جزئيا ،أي دائما أو في أحوال وفترات دون أخرى.8

 1البقرة.205:
 2تاج العروس للزبيدي ،488/30معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد عمر .2205/3
 3فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.455
 4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.140/5 ،
 5فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.454
 6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.328/5 ،
 7مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.328/5 ،
 8المرجع السابق.98/5
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قالب و ٍ
و تعريفات العلماء لتحديد النسل وتنظيمه كثيرة ،وكلها تصب في ٍ
احد و هو منع الحمل
ٍ
دائمة أو مؤقتة.
بصو ٍرة
ثالثاً:الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:1
 .1الهدف من تحديد النسل هو إما منعه مطلقا ،أو تحديده بو ٍ
احد أو اثنين والوقوف به عند
غاية معينة ،سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم ال.
أما تنظيم النسل فيراد به التخطيط لوالدات منظمة ،مراعاة لحال األسرة وشئونها من صحة أو قدرة
على الخدمة مع اإلبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.
 .2تحديد النسل يعتمد على الوسائل الدائمة لمنع الحمل مثل:اسئصال الرحم ،وشد عنقه شدا
دائما ،أو إعقام الرجل ،ونحو ذلك.
أما تنظيم النسل فيعتمد على الوسائل المؤقتة لمنع الحمل مثل:حبوب منع الحمل  ،أو اللولب.

رابعاً:حكم تحديد النسل وتنظيمه:
ويشتمل على فرعين:
الفرع األول:حكم تحديد النسل وتنظيمه على مستوى األفراد:
أوالً:حكم تحديد النسل على مستوى األفراد:
باتفاق الفقهاء القدامى 2والمحدثين 3ال يجوز تحديد النسل الذي هو بمعنى قطع اإلنجاب نهائيا،
مخالف للطبيعة
كالقيام بتعقيم 4الرجل والمرأة ،وهو ما يفقدهم صالحية الحمل واإلنجاب؛ألن هذا
ٌ
ومخالف لمقاصد الشريعة اإلسالمية ،إال لضرورة تقتضي ذلك ،وهذه الضرورة يقدرها
البشرية،
ٌ
طبيب مسلم ،وباستشارة ٍ
فقيه ٍ
مسلم تقي ،كأن يشكل وجود الحمل خط ار مؤكدا على صحة األم ،أو
حدوث بعض األمراض 5التي تقتضي استئصال الرحم عند المرأة ،أو أسباب اإلنجاب عند الرجل.

 1فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي ،456-455أبحاث هيئة كبار العلماء ،505/2مجلة البحوث اإلسالمية.114/5
 2حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3مواهب الجليل للحطاب ،477/3حاشية الجمل ،447/4مطالب أولي النهى للسيوطي.268/1
 3فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي ،461/460مسألة تحديد النسل وقاية وعالجا ً للبوطي ،34/33أبحاث هيئة كبار
العلماء ،528/2بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس-165-163-158-157-137-125-86/5 ،
 ،348-347-334-333-332-327-321-273-265-238-226-185مجموع فتاوى ابن باز ،330/3مجلة البحوث
اإلسالمية.127/5
 4التعقيم:كان يتم تعقيم الرجل قديما ً بالخصاء ،أما حديثا ً فيتم بقطع الحبل المنوي في الجهتين ،أما تعقيم المرأة فيتم بإزالة الرحم
والمبايض.
5
ورم في الرحم أو المبايض ،حميداً كان أو خبيثاً ،بحيث يقتضي استئصال القدرة على اإلنجاب.
كحدوث ٍ
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أدلة التحريم:
 .1أنه يدخل تحت ما يعد تغيي ار لجانب ذاتي في خلق اهلل عز وجل ،وليس لإلنسان أن يستقل
بشيء من هذا التغيير؛ألن ذلك يعد من أسوأ مظاهر التمرد على عبوديته للفاطر الحكيم

جل جالله ،فاإلقدام على تغيير خلق اهلل ما هو إال عمل من أعمال الشيطان ،لقوله تعالى:
ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ .1
 .2جواز الحد من النسل ٍ
جار على خالف األصل ،إذ يتعارض مع الحكمة التي شرع اهلل
الزواج ألجلها ،فحفظ النسل مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية لذلك كان جوازها مقرونا
بالكراهة ،وخاصا بالحاالت الجزئية العائدة إلى األفراد دون الجماعات.

 .3القياس على تحريم الخصاء ،المجمع على تحريمه في الشريعة اإلسالمية.

والحكمة في تحريم الخصاء هو تكثير النسل ،حيث إن كال من الخصاء وتحديد النسل يؤدي إلى
قطع اإلنجاب وعدم تكثير النسل فكالهما يستويان في التحريم.

نصوص لبعض الفقهاء حول حرمة تحديد النسل:
أ -نصوص الفقهاء القدامى:

 .1األحناف " :وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء لمنع الولد حراما بغير
إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها".2

 .2المالكية " :وأما جعل ما يقطع الماء ،أو يسد الرحم فنص ابن العربي أنه ال يجوز".3
"ال يجوز لرجل وال المرأة استعمال ما يقطع الماء أو يبرد الرحم أو يقلل النسل".4

 .3الشافعية" :يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله".5

 .4الحنابلة" :وح ّرم شرب ما يقطع الحمل".6
ب -نصوص الفقهاء المعاصرين:

 .1رأي الشيخ محمد سيد طنطاوي":تحديد النسل بمعنى منعه منعا مطلقا ودائما ،حرام شرعا ومثله
التعقيم الذي هو بمعنى القضاء على أسباب النسل نهائيا".7

 1النساء.119:
 2البحر الرائق البن نجيم.215/3
 3مواهب الجليل للحطاب.477/3
 4منج الجليل لعليش.361/3
 5حاشية الجمل ،447/4حاشية البجيرمي ،47/4نهاية المحتاج للرملي.36/7
 6كشاف القناع للبهوتي.218/1مطالب أولي النهى للسيوطي.268/1
 7بحث تنظيم النسل ورأي الدين فيه للشيخ طنطاوي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.86/5 ،
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 .2رأي الحاج عبد الرحمن بن باه":ال يجوز إجراء أي عملية يترتب عليها تعطيل األجهزة التناسلية
بصفة دائمة عند الزوج أو الزوجة".1

 .3أما الشيخ عبد العزيز ابن باز فقد ذكر في فتاواه أن":القول بإباحة تحديد النسل قول مخالف
للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،ومخالف

للفطرة السليمة".2

 .4رأي الشيخ علي القره داغي":أما تحديد النسل بمعنى منع النسل ،بأي طريقة من طرق المنع
الكامل فهو محرم إال لضرورة تقتضيها حياة األم أو ما يخص تشوه الجنين".3

 .5رأي الشيخ موالي العلوي":فأما التحديد الدائم ،وهو التعقيم الذي يتم عن طريق قطع الحبل
المنوي في الرجل ،وقناتي الرحم للمرأة ،بحيث يصير كل منهما عقيما طول حياته ،فهو أمر
يجافي الطبيعة اإلنسانية ،ويتنافى وتعاليم اإلسالم الصريحة؛ألنه تغيير لخلق اهلل".4

 .6قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت بشأن تحديد النسل":يحرم
استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف باإلعقام أو التعقيم ،ما لم
تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية".5

ثانياً:حكم تنظيم النسل على مستوى األفراد:
تناول الفقهاء المسلمين بيان الحكم فيما لو أراد الزوجان تأخير اإلنجاب رغم مواصلة المعاشرة
بينهما ،وذلك من خالل بحث موضوع"العزل" ،حيث كان العزل هو الصورة المعروفة في ذلك
الوقت لتنظيم الحمل ،أما في عصرنا الحاضر فقد تعددت وسائل تنظيم الحمل ،وعليه يمكن قياس
هذه الوسائل في حكمها على العزل ،وهو ما سنبينه في اآلتي:
العزل عن الزوجة وحكمه:
أوالً:تعريف العزل لغ ًة واصطالحاً:
عزله فاعتزل ،وانعزل وت َّ
:نحاه جانبا فتنحى،
 العزل لغ ًة :عزل الشيء ّيعزلّه ّعزال ،و ّ
عزل ّ
والعزلة :االنعزال نفسه ،وعزل عن المرأة واعتزلها :لم يرد ولدها.6

 1بحث تنظيم النسل وتحديده للحاج عبد الرحمن بن باه ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.321/5 ،
 2مجموع فتاوى ابن باز.330/3
 3فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي .460
 4بحث:تحديد النسل وتنظيمه للعلوي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.334/5 ،
 5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.548/5 ،
 6لسان العرب البن منظور.440/11
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 العزل في اصطالح الفقهاء:
 .1عند األحناف :هو أن يطأ الرجل امرأته فيعزل عنها قبل أن يقع الماء في الرحم مخافة
الحبل.1
 .2عند المالكية :هو أن يطأ إلى أن يأتي المني فينزع ذكره حتى ال ينزل فيها.2
 .3عند الشافعية :هو أن يجامع فإذا قارب اإلنزال نزع فأنزل خارج الفرج.3
 .4تعريف الحنابلة :هو أن ينزع إذا قرب اإلنزال ،فينزل خارجا من الفرج.4
ومن هذه التعريفات نرى أن الفقهاء متفقون على أن العزل هو اإلنزال خارج الفرج بغية عدم الحمل.

ثانياً:حكم العزل عن الزوجة:
اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الزوجة على قولين ،هما:
القول األول:العزل عن الزوجة مباح مطلقا سواء أذنت الزوجة أم لم تأذن؛ألن حقها في الوطء
دون اإلنزال ،وهذا قول للشافعية.5
و في قول لألحناف 6إذا خاف من الولد لسوء فساد الزمان ،فهذا عذر مسقط إلذنها.
القول الثاني:عدم جواز العزل عن الزوجة إال بإذنها ،وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية،7
والشافعية في وجه ،8والحنابلة ،9وهو القول اآلخر لألحناف.10
وهذا ما ذهب إليه معظم الفقهاء المعاصرين منهم :الشيخ محمد علي التسخيري ،11والدكتور حسن
الشاذلي ،12والبوطي ،13والشيخ إبراهيم الدبو.14والزرقا.

 1المحيط البرهاني البن مازه.374/5
 2التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للجندي الضياء.9/4
 3روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ،205/7كفاية النبيه في شرح التنبيه البن الرفعة.90/13
 4المغني البن قدامة.298/7
 5المهذب للشيرازي ،482/2العزيز شرح الوجيزللرافعي.180/8
 6حاشية رد المحتار البن عابدين.176/3
 7القوانين الفقهية البن جزي ،141/1حاشية الدسوقي المالكي.266/2
 8المهذب للشيرازي.482/2
 9المغني البن قدامة ،298/7الشرح الكبير على متن المقنع ألبي الفرج المقدسي ،133/8اإلقناع في فقه اإلمام أحمد.240/3
 10بدائع الصنائع للكاساني ،334/2العناية شرح الهداية للبابرتي.227/3
 11بحث رأي في تنظيم العائلة وتحديد النسل للشيخ محمد التسخيري ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.222/5 ،
 12بحث تنظيم النسل أو تحديده للدكتور حسن الشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.74/5 ،
 13بحث تحديد النسل وتنظيمه للشيخ البوطي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.109/5 ،
 14بحث تنظيم النسل وتحديده للشيخ إبراهيم الدبو ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.137/5 ،
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فيكره العزل عندهم إذا كان بغير رضاها ،وان كان برضاها ال يكره؛ألنها رضيت بفوات حقها.
فوسائل منع الحمل المؤقتة ينطبق عليها حكم العزل في الجواز بشرط أن تكون باتفاق الزوجين،
وأال يترتب عليها أضرار لكليهما.
سبب الخالف في المسألة:
ورود بعض األحاديث مطلقة في إباحة العزل ،وبعضها مقيدة بإذن الزوجة.

األدلة:
أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول بجملة من األحاديث النبوية منها:
النبي ﷺ والقرآن ينزل».1
 .1عن جابر رضي اهلل تعالى عنه قال« :كنا نعزل على عهد ِّ
وجه الداللة :يدل هذا الحديث على جواز العزل بتقرير النبي ﷺ لهم؛ألنه لو كان حراما لم يقره

النبيﷺ ،فكأن جابر يقول":فعلنا ذلك في زمن التشريع ،ولو كان حراما لم نقر عليه".2
فهذا الحديث يؤكد أن العزل كان موجودا في زمن التشريع ،ولو كان محرما لنزل قرآن بشأنه.

 .2عن ابن محيريز ،3أنه قال :دخلت أنا و أبو صرمة 4على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة،
فقال :يا أبا سعيد ،هل سمعت رسول اهلل ﷺيذكر العزل؟فقال:نعم ،غزونا مع رسول اهلل
ﷺ غزوة بلمصطلق ،5فسبينا كرائم العرب و طالت علينا العزبة ،ورغبنا في الفداء ،فاردنا
أن نستمتع ونعزل فقلنا:نفعل ورسول اهلل ﷺ بين أظهرنا ال نسأله ،فسألنا رسول اهلل

ﷺفقال« :ال عليكم أال تفعلوا ما كتب اهلل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إال

ستكون».6

وفي رواية أخرى قال « :أو إنكم لتفعلون؟».

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب العزل ،33/7 ،حديث رقم.5209
 2فتح الباري البن حجر ،306/9سبل السالم للصنعاني ،215/2نيل األوطار للشوكاني.234/6
 3عبد هللا بن محيريز الجمحي ،شامي ،ثقة ،تابعي ،توفي سنة 99هـ.الثقات للعجلي صــ.277
 4أبو صرمة األنصاري ،مالك بن قيس ،شهد بدراً مع رسول هللا.تهذيب الكمال للمزي.426/33
 5بلمصطلق:أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع.
 6متفق عليه.
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وجه الداللة:
قول النبي ﷺ":أو إنكم لتفعلون؟" ،هذا االستفهام يشعر بأن النبي ﷺما كان اطّلع على

فعلهم ذلك ،أي أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به النبي ﷺ حتى سألوه عنه.1

أما في الرواية الثانية ،فقول النبي ﷺ لهم":ال عليكم أال تفعلوا" فيه داللة على جواز العزل.2

فكأن النبي ﷺ يقول لهم ليس عليكم حرج في فعل العزل؛ألنه ال يفيد مع وجود قدرة اهلل تعالى
في الخلق.

أما قولهم":نفعل ورسول اهلل ﷺ بين أظهرنا ال نسأله" ،فيه تأكيد لما في الرواية األولى من أن

الرسول ﷺلم يكن يعلم بذلك حتى سألوه عنه.

 .3عن جابر ،أن رجال أتى رسول اهلل ﷺ ،فقال:إن لي جارية هي خادمنا ،وسانيتنا ،وأنا
أطوف عليها ،وأنا أكره أن تحمل ،فقال":اعزل عنها إن شئت ،فإنه سيأتيها ما قدر لها ،فلبث

الرجل ،ثم أتاه ،فقال:إن الجارية قد حملت ،فقال":قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها".3

وجه الداللة :في قول النبي ﷺاعزل عنها إن شئت"فالنبي ﷺ أذن له بالعزل.4

ففي قوله" :إن شئت" ترك له الخيار في فعل العزل أو تركه؛ألنه سواء عزل أم ال فإن ذلك ال

يتعارض مع قدرة اهلل.

 .4عن أبي سعيد الخدري ،أن رجال ،قال:يارسول اهلل ،إن لي جارية وأنا أعزل عنها ،وأنا أكره

أن تحمل ،وأنا أريد ما يريد الرجال ،وان اليهود تحدث أن العزل موؤودة صغرى فقال":كذبت
يهود«لو أراد اهلل أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».5

وجه الداللة:قول النبيﷺ« :كذبت يهود» فيه داللة على جواز العزل واإلذن فيه.6
ففي هذه األحاديث داللة واضحة على أن العزل جائز ،وال يتعارض مع قدرة اهلل ،فاهلل سبحانه إذا
أراد خلق شيء ال يرده شيء ،فالعزل ال يرد ما قدره اهلل.
أدلة المذهب الثاني:
 .1استدل الجمهور القائلون بجواز العزل مع تقييده بإذن الزوجة ورضاها ،بنفس األدلة التي
استدل بها أصحاب المذهب األول القائلون بالجواز مطلقا ،إال أن الجمهور قيدوا اإلباحة

 1فتح الباري البن حجر.307/9
 2فتح الباري البن حجر ،307/9نيل األوطار للشوكاني.234/6
 3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب حكم العزل ،1064/2 ،حديث رقم.1439
 4نيل األوطار للشوكاني.234/6
 5أخرجه أبو داوود في السنن ،باب ما جاء في العزل ،252/2 ،حديث رقم ،2171صححه األلباني.
 6نيل األوطار للشوكاني.235/6
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المطلقة الواردة في األحاديث ،بحديث رسول اهلل ﷺ المروي عن عمر بن

الخطابحيث قال« :نهى رسول اهلل ﷺأن يعزل عن الحرة إال بإذنها».1
وجه الداللة :هذا الحديث صريح الداللة على اعتبار اإلذن والرضى من الحرة.2

ومما يؤكد هذه الداللة وجود أداة االستثناء"إال" التي تؤكد نهي رسول اهلل ﷺعن فعل العزل
بغير اإلذن من الزوجة.
 .2عن عائشة  ،عن جذامة بنت وهب ،أخت عكاشة ،قالت :حضرت رسول اهلل ﷺ في
ٍ
أناس وهو يقول « :لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ،3فنظرت في الروم وفارس ،فإذا هم
يغيلون أوالدهم ،فال يضر أوالدهم شيئا»ثم سألوه عن العزل ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ذلك

الوأد الخفي» .4

وجه الداللة:يحمل النهي في هذا الحديث على الكراهة ،حيث ذكر اإلمام النووي في شرحه على
صحيح مسلم أن":ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه ،وما ورد في اإلذن في ذلك محمول

على أنه ليس بحرام".5

ومن هنا نرى أن اإلمام النووي جمع بين هذا الحديث وغيره ،فاستدل بذلك الجمع على كراهة التنزيه
وليس على التحريم كما يرى بعض الفقهاء ،ومما يؤكد أن النهي ليس للتحريم ما ورد في حديث

أبي سعيد الخدري عندما قيل لرسول اهلل ﷺ أن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى،
فقال":كذبت يهود ،لو أراد اهلل أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
أي أن اهلل إذا قدر خلق نفس فال بد من خلقها ،وأن الماء قد ال يتم دفعه فقد يسبق الماء دون

شعور العازل؛ألن اهلل سبحانه قدر ذلك.6
المناقشة:

الرد على القائلين بجواز العزل مطلقاً:7

 .1اإلباحة المطلقة في األحاديث التي استدلوا بها  ،قد قيدت بحديث رسول اهلل ﷺ
عن عمر بن الخطاب ":نهى رسول اهلل ﷺأن يعزل عن الحرة إال بإذنها".8

 1أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب النكاح ،باب العزل ،620/1 ،حديث رقم ،1928ضعفه األلباني.
 2المجموع شرح المهذب للنووي.422/16
 3الغيلة:هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع ،فربما حملت ،فإذا حملت فسد لبنها.لسان العرب.336/3 ،287/4
4أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب جواز الغيلة ،وهي وطء المرضع ،وكراهة العزل ،9066/2حديث رقم.1442
 5شرح النووي على صحيح مسلم.9/10
 6سبل السالم للصنعاني.214/2
 7انظر:بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.291-194-130-62/5 ،
 8تم تخريجه في هذه الصفحة..

127

 .2األحاديث التي جاءت على خالف حديث جذامة كثيرة ومتعاضدة في إثبات الجواز
ال المنع ،وبعضها يحكي عمل الصحابة وموافقتهم على العزل.

 .1حديث جذامة معارض بحديث أبي سعيد الخدري ،والذي جاء فيه":كذبت يهود."..

ولدفع هذا التعارض والتوفيق بين األحاديث سلك العلماء عدة مسالك وهي:
 .1مسلك الجمع:

 من العلماء من جمع بين حديث جذامة وغيره من أحاديث العزل مثل:البيهقي ،حيث حمل
حديث جذامة على كراهة التنزيه.1
 وكذلك جمع ابن القيم 2بين حديث جذامة ،وحديث أبي سعيد الخدري فقال":الذي كذب
رسول اهلل اليهود هو زعمهم أن العزل ال تتصور معه الحمل أصال ،وجعلوه بمنزلة قطع
النسل بالوأد فأكذبهم و أخبر أنه ال يمنع الحمل إذا شاء اهلل خلقه ،واذا لم يرد خلقه لم يكن
وأدا حقيقة ،وانما خفيا ،والفارق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل،
والعزل يتعلق بالقصد فقط ،فلذلك وصفه بكونه خفيا" ،وهذا الجمع قوي كما يقول
الشوكاني.3
فيتبين لنا من كالم ابن القيم أن رسول اهلل ﷺ كذب اليهود في اعتقادهم أن العزل يقطع الحمل
ألبتة ،فشبهوا العزل بالوأد الذي هو قتل البنت حية بعد تمام خلقها ،وكما يقول الصنعاني في سبل
السالم":و المشبه دون المشبه به ،و إنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل".4
فالوأد في حقيقته اجتمع فيه" قصد الشخص" في عدم اإلنجاب ،و"فعله"بقتل المولود إذا جاء بتمام
خلقته ،أما العزل فهو متعلق بالقصد فقط في عدم الحصول على الولد.
 .2مسلك النسخ:
 رأى فريق العلماء المجيزين للعزل أن حديث جذامة الوارد بالتحريم منسوخ باألحاديث
األخرى الدالة على اإلباحة.
 أما الطحاوي فقد ذكر احتمال أن يكون حديث جذامة موافقا لما كان عليه أهل الكتاب قبل
نزول الحكم ،ثم بعد أن أعلمه اهلل بالحكم كذب رسول اهلل اليهود.

 1نيل األوطار للشوكاني.235/6
 2زاد المعاد البن القيم ،132/5فتح الباري البن حجر ،309/9نيل األوطار للشوكاني.235/6
 3نيل األوطار للشوكاني.236/6
 4سبل السالم للصنعاني.214/2
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 وتعقبه ابن الرشد وابن العربي بالرد:بأن النبي ال يحرم شيئا تبعا لليهود ،ثم يصرح
بتكذيبهم.1
 .3مسلك الترجيح:
وضعف مقابله حديث أبي سعيد
 من العلماء من رجح حديث جذامة لثبوته في الصحيح،
ّ
الخدري؛لالختالف في إسناده واضطرابه.2
ٍ
حديث ،ال فيما يقوي بعضه بعضا ،فإنه يعمل به و هو كذلك
ورد بأنه إنما يقدح في
قال الحافظّ :
هاهنا والجمع ممكن.3
ضعف حديث جذامة لمعارضته حديث أبي سعيد؛ألن له طرقا مختلفة.
 ومنهم من ّ
ورد الحافظ ابن كثير على ذلك بأن الحديث صحيح ال ريب فيه ،والجمع ممكن.4

ضعف الزيادة التي في آخر حديث جذامة؛لتفرد سعيد بن أبي أيوب عن أبي
 ومنهم من ّ
األسود بها ،ورواه مالك ويحيى بن أبي أيوب عن أبي األسود فلم يذكراها ولمعارضتها
جميع أحاديث الباب ،وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن األربعة.5

.3أما حديث أبي سعيد الخدري الوارد في رواية مسلم":ال عليكم أال تفعلوا" ،فيرد عليه
بالقول بأن معناه:ليس عليكم أن تتركوا العزل ،وقال بعض العلماء:معنى قوله":ال عليكم
أال تفعلوا" :أي ال حرج عليكم أال تفعلوا ،ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل.6
 .4أما قولهم بأن حديث جذامة ناسخ لألحاديث السابقة المبيحة للعزل فيرد عليه بحديث
جابركنا نعزل على عهد النبي ﷺ و القرآن ينزل" ،7فلو لم يكن جواز العزل
مستم ار إلى وفاته عليه الصالة والسالم ،لما قال جابر ذلك ،وألوضح أن آخر ما
استقر عليه الحكم هو التحريم.8
وكذلك يرد عليهم بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ موثوق لمعرفة المتقدم من المتأخر.9

 1فتح الباري البن حجر ،309/9نيل األوطار للشوكاني..235/6
 2نيل األوطار للشوكاني.235/6
 3المرجع السابق.
 4المرجع السابق.
 5فتح الباري البن حجر ،309/9نيل األوطار للشوكاني.236-235/6
 6نيل األوطار للشوكاني ،234/6طرح التثريب ألبي الفضل العراقي وابنه.61/7
 7سبق تخريجه صــ.125
 8بحث تحديد النسل وتنظيمه للشيخ البوطي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.106/5 ،
 9فتح الباري البن حجر ،309/9نيل األوطار للشوكاني.235/6
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الرأي الراجح:
و الذي نميل إليه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من إباحة العزل بشرط رضا الزوجة؛ ألن لها
حقا في الولد كما هو حق الزوج ،وبالتالي جواز تنظيم النسل الذي هو بمعنى منعه منعا مؤقتا،
إذا كان باتفاق الزوجين ،وكان الباعث عليه مشروعا ،وهو ما أقره مجمع الفقه اإلسالمي في دورة
مؤتمره الخامس بالكويت بشأن تنظيم النسل.1
وهذه نصوص لبعض الفقهاء حول جواز تنظيم النسل قياساً على العزل:
 .1ورد في نصوص فقهاء الشافعية القدامى ما يدل على جواز تنظيم النسل فقد نُقل عن

ظاهر بل إن
فقهاء المذهب أن":ما يبطئ الحمل مدة وال يقطعه من أصله فال يحرم كما هو
ٌ
كان ٍ
لعذر كتربية ولد لم يكره".2

 .2رأي الشيخ البوطي":يدخل في حكم العزل سائر األسباب الوقائية :اآلن وقد علمنا حكم

العزل وأدلته وشرائطه ،فإننا نقول :إنه يقاس عليه كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها
الزوجان أو أحدهما الحمل ،كالحبوب التي تستعملها النساء ،وكاللجوء إلى الجماع في األوقات

التي ال يتوقع فيها العلوق ،ونحو ذلك من الوسائل التي قد يبدعها األطباء لتحقيق هذا الغرض.
ضرر بالجسم أو النفس بناء على مشورة طبيب
ا
فكل ما اتفق عليه الزوجان من ذلك ولم يستتبع

موثوق ،جاز استعماله مع كراهة التنزيه".3
 .3رأي الدكتور إبراهيم الدبو ":إن تنظيم النسل وتحديده بالوسائل المشروعة ،وقبل تكوين الجنين
في رحم المرأة،ينطبق عليه حكم العزل الذي فصل العلماء فيه القول،وقد أباحه جمهورهم على
أن ال يتخذ ذلك ذريعة لمنع الحمل بصورة دائمة؛ألنه يتنافى مع توجيهات الشريعة اإلسالمية
التي تدعو إلى تكثير النسل".4
 .4رأي الدكتور حسن الشاذلي ":وسائل منع الحمل التي يترتب عليها منع التقاء الحيوان المنوي
بالبييضة 5سواء كانت في صورة العزل،وهي الصورة المنصوص عليها،أو في صورة سد الرحم
بما يمنع وصول المني إلى البييضة ،كما صرح بعض الفقهاء ،أو في أي صورة شبيهة بذلك،

 1انظر نص القرار صــ.178
 2حاشية الجمل ،447/4حاشية البجيرمي.47/4
 3بحث تحديد النسل وتنظيمه للشيخ البوطي مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.109/5 ،
 4بحث تنظيم النسل وتحديده للدكتور إبراهيم الدبو ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.137/5 ،
 5األصح في اللغة هو لفظ "بييضة" ،ولكن النحاة أجازوا استخدام لفظ"بويضة"بقلب الياء األصلية عند التصغير واواً؛لخفة الواو بعد
الضمة.معجم الصواب اللغوي ألحمد عمر .198/1
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يرى جمهور الفقهاء صحة استخدامها إذا كان ذلك باتفاق الزوجين،وكان الباعث عليه
مشروعا".1
 .5رأي الشيخ محمد علي التسخيري":للفرد عندما يرى حاجة لتحديد النسل وتنظيم األسرة أن
يستخدم إحدى الطرق المشروعة لذلك ومنها(العزل) مع مراعاة ما يشترطه الفقهاء أحيانا من
قبيل حصول رضا الزوجين وعدم اإلضرار بحق الزوجة".2
 .6رأي الشيخ محمد طنطاوي ":وظروف تنظيم النسل أو األسرة كانت في القديم مقصورة على
(العزل)...ثم تطورت طريقة تنظيم النسل بمرور األيام وابتكر األطباء أنواعا كثيرة لهذا
الغرض...وكل هذه الوسائل ال يعارضها الدين مادامت ال تتنافى مع آدابه،ومادام قد حكم
األطباء الثقات بصالحيتها وعدم حدوث ضرر من استعمالها".3
 .7رأي األستاذ تجاني صابوني ":ونحن إذا قسنا على العزل ما ظهر في زماننا من الطرق األخرى
لمنع الحمل وتحديد النسل ،جاز لنا القول:بأن الشرع إذا لم يكن قد نهى عنه فإنما ذلك ألن
اإلنسان قد يحتاج إليه حاجة حقيقية في بعض ظروفه ،فمن باب الحيطة أن يسمح له
باستخدامه وذلك مثل أن تتعرض المرأة لخطر الموت،أو تخاف على نفسها أو على طفلها
الرضيع،ضرر غير عادي إذا وقع الحمل،ففي هذه الظروف وأشباهها فقط يمكن استخدام
ا
إحدى طرق منع الحمل بعد مشورة الطبيب،وال بأس بذلك في نظر الشريعة".4
 .8رأي الدكتور وهبة الزحيلي":يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة،
دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل وصالحية اإلنجاب".5

 1بحث تنظيم النسل أو تحديده في الفقه اإلسالمي للدكتورالشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.74/5 ،
 2بحث رأي في تنظيم العائلة وتحديد النسل للشيخ التسخيري ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.222/5 ،
 3انظر:بحث تنظيم النسل ورأي الدين فيه للشيخ طنطاوي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.96/5 ،
 4بحث تنظيم النسل وتحديده لألستاذ تجاني صابوني ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.313/5 ،
 5الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.2644/4
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الفرع الثاني :حكم تحديد النسل وتنظيمه على مستوى الدولة:1
ال يجوز للدولة اتخاذ طرق لتحديد النسل أو تنظيمه كخطة قومية وتعامل ٍ
عام في المجتمع؛ألن
منع الحمل هو حق شخصي للزوجين معا ،فهما اللذان يمثالن أركان القضية ويتحكمان فيها ،طبقا
لمصلحتهما مادامت هذه المصلحة ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،ويعبر عن ذلك بالقاعدة
الفقهية القائلة":ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعا للجماعة" ،وهي قاعدة فرعية مخرجة على
القاعدة الكبرى المعروفة":تصرف الحاكم منوط بالمصلحة".2
فالتحديد الجماعي ال تقره الشريعة اإلسالمية مهما كانت األعذار؛ألن فيه هدر لمصلحة األفراد،
فال يجوز اتخاذ الق اررات والقوانين الملزمة لألفراد بهذا الشأن وال استخدام وسائل اإلعالم لترويج
هذه األفكار ،ولكن يمكنها أن تنصح األفراد باإلنجاب ،أو تنظيمه ،وبيان فوائد كال األمرين في
حدود المصلحة العامة للدولة جميعها.3
وهذا ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا ،4وهو ما صدر في قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة
مؤتمره الخامس بالكويت حيث قرر بشأن تحديد النسل وتنظيمه على مستوى الدولة.5
نصوص لبعض الفقهاء حول حرمة تحديد النسل أو تنظيمه على مستوى الدولة:
 .1رأي الشيخ علي القره داغي":ال يجوز للدولة اإلسالمية تبني تحديد النسل من خالل
إصدار القوانين المانعة أو التي تحدد النسل".6
 .2رأي الشيخ عبد الحميد بن باكل":تحديد النسل بالنسبة لجماعة األمة حرام".7
 .3رأي الدكتور حسن الشاذلي"":ال يجوز للدولة أن تتخذ من الق اررات ما يلزم األفراد باالمتناع
عن اإلنجاب ،أو تحديده بعدد معين أو تكثيره ،ولكن يمكن أن تنصح باإلنجاب ،أو تنظيمه
وبيان فوائد كال األمرين.8"...

 1كالصين التي انتهجت سياسة الطفل الواحد ،بحيث ال يسمح لكل زوج بأكثر من طفل ،ولكن هذه السياسة أثارت الكثير من الجدل،
وأدت إلى زيادة حاالت اإلجهاض القسري ،ووأد البنات ،مما أدى إلى عدم التوازن بين الجنسين في الصين ،ثم أصدرت الحكومة
الصينية قراراً يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط بدالً من سياسة الطفل الواحد بعد أن تسببت هذه السياسة في
زيادة أعداد كبار السن ،وتقليص الطاقة الشبابية.انظر:الموسوعة الحرة ويكبيديا"سياسة الطفل الواحد".
 2القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة للزحيلي.493/1
 3فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي ،461مسألة تحديد النسل وقاية وعالجا ً للبوطي ،22/20بحوث مجمع الفقه
اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.350-314-258-222-123-114-111-74/5 ،
 4فتاوى مصطفى الزرقا.288-287
 5انظر نص القرار صــ.178.
 6فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.461
 7بحث تنظيم النسل وتحديده لعبد الحميد بن باكل ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.350/5 ،
 8بحث تنظيم النسل أو تحديده في الفقه اإلسالمي للشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.74/5 ،
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 .4رأي الشيخ محمد البوطي":أحكام تحديد النسل ،إنما هي عائدة إلى الشخصين اللذين
يمثالن أركان القضية ،فليس للحاكم أن يحتج بحالة يجيز الشارع فيها للزوجين العمل على
تحديد النسل".1
 .5رأي الشيخ محمد القري بن عيد":ال يجوز إصدار القوانين التي تحدد عدد األطفال بالنسبة
لكل أسرة ،كما ال يجوز إرغام النساء بقوة القانون على تناول المواد الكيماوية ،أو خالفها
التي تمنع القدرة على اإلنجاب بصفة دائمة أو مؤقتة ،وال اسئصال الرحم أو تعقيم الرجال
بالقوة ،وال الدعوة إعالميا إلى قطع النسل؛ألن ذلك كله يتنافى مع مبدأ الحرية الذي قرره
اإلسالم للفرد في مجتمعه المسلم وتتناقض مع الفطرة.2"...

 1مسألة تحديد النسل وقاية وعالجا للبوطي ص.20
 2بحث مسألة تحديد النسل للقري بن عيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.229/5 ،
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المبحث الثاني
التلقيح الصناعي
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف التلقيح الصناعي لغة واصطالحا.
 .3صور التلقيح الصناعي.
 .4الحكم الشرعي في التلقيح الصناعي.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
حكم الشرع اإلسالمي في التلقيح الصناعي ،وهو إدخال نطفة رجل تؤخذ من بنك النطف إلى رحم
امرأة بوساطة طبيب ،عندما ال يستطيع الزوج تلقيح زوجته بالطريق الطبيعي.
فأجاب:
 .1إذا أريد أخذ النطفة من الزوج نفسه و إدخالها في رحم الزوجة لتسهيل عملية الحمل ،فهذا
يمكن القول بجوازه شرعا إذا دعت الحاجة إليه ،والمحذور الوحيد في هذه الحالة هو لزوم
انكشاف عورة المرأة لغير زوجها ،فإذا احتاج إليه الزوجان ورغبا فيه معا ،فتغتفر هذه
الضرورة؛ألن الضرورات تبيح المحظورات ولكن يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ،وان
أمكن أن تقوم بهذه العملية امرأة طبيبة متمرنة؛ألن انكشاف الجنس على جنسه عند
الضرورة أخف محذو ار.
 .2أما إذا كان الزوج عقيم الماء وأريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخذ النطف من بنوك
النطف ووضعها في رحم الزوجة لتحمل فهذا حرام قطعي ال يجوز فعله بحال؛ألن فيه
تغيير لألنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.283-282
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ثانياً:تعريف التلقيح الصناعي لغ ًة واصطالحاً:
أ -التلقيح الصناعي لغ ًة:

إن مصطلح التلقيح الصناعي مصطلح مركب من شقين يجب بيان كل منهما على حدة:

دس في
 .1التلقيح لغة :يقال :لقّح النخلة تلقيحا وألقحها ،والّلقح:اسم ما أخذ من الفحَّال لي َّ
اآلخر.

والمالقيح :ما في بطون النوق من األجنة الواحدة.1

 .2الصناعي لغة :صنع َّ
الشيء صنعا ،عمله وأنشأه ،فهو صانع.

والصناعة مصدر صنع ،والصناعي :ما يستفاد بالتعلم من أرباب الصناعات وما ليس بطبيعي.2
ب -التلقيح الصناعي اصطالحاً:

 .1التلقيح الصناعي كما هو وارد في معجم اللغة العربية المعاصرة :هو عملية نقل السائل
المنوي إلى البويضة؛لغرض التلقيح عن طريق االتصال الالجنسي ،حيث ينتقل السائل
المنوي من الزوج إلى الرحم ،ويتم اإلخصاب والحمل.3

 .2وقد عرفه الشيخ عبد اهلل البسام بأنه :كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح واإلنجاب
بغير االتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة ،أي بغير عملية الجماع.4

 .3أما الدكتور علي البار فقد عرفه بأنه :لفظ يطلق على عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها
تلقيح البويضة بحيوان منوي ،وذلك بغير طريق االتصال الطبيعي الجنسي.5

 .4وعند وهبة الزحيلي :هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع.6
فبالتالي نرى أن التلقيح الصناعي هو :عملية خلط ماء ٍ
رجل بماء امرٍأة بغير طريق االتصال

الجنسي الطبيعي؛ ليتم الحمل.

فالرجل والمرأة يمكن أن يكونا زوجين أو أجنبيين.

1لسان العرب البن منظور ،582/2مختارالصحاح للرازي.283/1
 2المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،525/1معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد عمر .1324-1322/2
 3معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد عمر .2026/3
 4بحث أطفال االنابيب للشيخ عبد هللا البسام ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.154/2 ،
 5بحث التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب للدكتور محمد على البار ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.181/2 ،
 6الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.2649/4
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ثالثاً:صور التلقيح الصناعي:1

 .1التلقيح الصناعي الداخلي :وهو ما أخذ فيه ماء الرجل ،وحقن في محله المناسب داخل
مهبل المرأة زوجة أو غيرها ،وله صورتان:
 الصورة األولى:تلقيح بين زوجين ،أي ٍ
بماء يؤخذ من الزوج ،ويحقن في مهبل زوجته ،وهذه
الصورة يلجأ إليها عندما ال يكون الزوج قاد ار على إيصال ماءه إلى نهاية المهبل في
المباشرة الطبيعية ،وما يحصل في هذه الصورة هو نفس الحاصل من المباشرة الطبيعية
بين الرجل وزوجته ،ال فرق سوى االستعاضة عن عضو الذكورة بمزرقة تزرق فيها نطفة

الزوج في الموقع المناسب من الرحم.

 الصورة الثانية:تلقيح بين زوجة ومتبرع ،وذلك عندما يكون الزوج عقيما لخلو مائه من
الحوينات أو لضعفها فيه ،فيؤخذ الماء من متبرٍع به ،وتحقن به الزوجة.
 .2التلقيح الصناعي الخارجي:و هو ما أخذ فيه الماءان من رجل وامرٍأة زوجين أو غيرهما،
ويوضعان في طبق اختبار ،ثم تزرع في مكانها المناسب من رحم المرأة ،وله خمس صور:
 الصورة األولى:تلقيح يتم بين بزرتي الزوجين في وعاء مختبري ،وتزرع في رحم
الزوجة صاحبة البويضة نفسها ،وهذا هو اإلنجاز العلمي الذي نتج عنه ما يسمى
اليوم بـ"أطفال األنابيب" ،2حيث جاء للعالم بأول طفلة أنابيب و هي"لوي از براون".

ويلجأ إلى هذه الصورة في حالة كون عقم الزوجة ناتج عن انسداد قناتي فالوب اللتين
تصالن مابين الرحم والمبيض.

 الصورة الثانية:تلقيح بين بزرة زوج وبويضة امرأة متبرعة ،ثم تزرع في رحم الزوجة
ويلجأ إلى ذلك عندما تكون الزوجة قد استؤصل مبيضها لسبب معين ،أو يكون
المبيض لديها معطال ال يقوم بوظيفته ،ولكن رحمها سليم قابل للعلوق ،فتؤخذ

البويضة من امرأة أجنبية عن الزوج"متبرعة" وتلقح مخبريا بماء زوج المرأة العقيم
ثم تزرع في رحم الزوجة.

 الصورة الثالثة:تلقيح بين بزرتي رجل وامرأة متبرعين ،أي ليست إحدى البزرتين
من أحد الزوجين ،ويلجأ إلى هذه الحالة عندما يكون الزوج عقيما ،والزوجة معطلة

المبيض،

 فيتبرع لهما رجل بنطفة وامرأة ببويضة ،ويجري التلقيح بينهما خارجيا في المختبر،
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة المتبرع لها.

 1انظر:بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني160 ،155-154/2 ،ومابعدها181 ،ومابعدها-199 ،
 ،202والعدد الثالث ،104-102/3 ،وانظر:فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.568-567-566
 2اعترض بعض األطباء على هذه التسمية ،واعتبروا المصطلح غير علمي وغير الئق ،والمصطلح األمثل هو":التلقيح خارج
الجسد".
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 الصورة الرابعة:حالة امرأة تتطوع بحمل لقيحة تكونت في وعاء االختبار من بزرتي

ٍ
لسبب
زوجين ،ويلجأ إلى هذه الحالة عندما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل

في رحمها ،لكن المبيض سليم منتج ،أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها.

 الصورة الخامسة:هذه الحالة هي نفس الحالة السابقة لكن المتبرعة بالحمل هي
زوجة أخرى لنفس الزوج ،أي أن الماءين من الزوجين ،ولكن المتبرعة بالحمل

هي الضرة لضرتها ،وبما أن الزواج بأكثر من واحدة ممنوع عند غير المسلمين،

فال يمكن أن تحدث هذه الحالة إال في بالد المسلمين ولكن هذه الصورة لم تحدث
بعد.

رابعاً:الحكم الشرعي في التلقيح الصناعي:

 الحكم الشرعي في التلقيح الصناعي بين الزوجين:

اختلف الفقهاء في حكم التلقيح الصناعي بين الزوجين بقسميه الداخلي والخارجي على ثالثة أقوال

هي:

القول األول:رفض أصحاب هذا القول التلقيح الصناعي بكل صوره وأشكاله ،سواء أكان بين
الزوجين أو بين أجنبيين ،سواء تم التلقيح في رحم الزوجة أو بالرحم الظئر ،سواء تم التلقيح داخليا

أم خارجيا.

وهؤالء هم:الشيخ رجب التميمي ،والشيخ عبد اللطيف الفرفور ،والشيخ أحمد محمد الخليلي ،والشيخ

علي المحمدي ،وغيرهم.1

القول الثاني:أجاز أصحاب هذا القول التلقيح الصناعي بين الزوجين الداخلي والخارجي ،وهؤالء
هم:الشيخ عبد اهلل البسام ،والشيخ يوسف القرضاوي ،والشيخ محمود شلتوت ،وغيرهم ،2وهذا ما

ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا.3

القول الثالث:للشيخ الصديق الضرير ،حيث أجاز الصورة األولى من صور التلقيح الصناعي
الداخلي ،التي تتم بين الزوجين ،ورفض حالة التلقيح الصناعي الخارجي ،وهي ما يطلق
عليها"أطفال األنابيب".4

 1انظر:بحث أطفال األنابيب للشيخ رجب التميمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني ،.204-203/2 ،وانظر:وثائق مقدمة
لمجمع الفقه اإلسالمي للشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني ،250-247/2 ،فقه القضايا الطبية
المعاصرة للقرداغي والمحمدي ص.581
 2انظر:بحث اطفال األنابيب للشيخ عبد هللا البسام  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني155/2 ،ومابعدها ،مناقشات مجمع الفقه
اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني215/2 ،ومابعدها ،والعدد الثالث115/3 ،ومابعدها.
 3فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.283-282
 4انظر:المرجع السابق ،العدد الثالث.135-134/3 ،
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سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب اختالفهم إلى عدم وجود نص شرعي ،أو دليل قطعي على جواز التلقيح الصناعي،

وكذلك اختالفهم في المصلحة المترتبة على التلقيح الصناعي هل هي مصلحة حقيقية ،أم وهمية؟

أدلة القول األول:1

 إن الطريق الطبيعي لإلنجاب هو الجماع بين الزوجين ،وماعداه من طرق التلقيح غير
الطبيعي فهي مخالفة للشريعة اإلسالمية لقوله تعالى:ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﱠ .2
أي نساؤكم مكان زرعكم ،وموضع نسلكم ،وفي أرحامهن يتكون الولد فأتوهن في موضع النسل
والذرية ،والتتعدوه إلى غيره ،فالتلقيح يتم بين البويضة والحيوان المنوي بالجماع ،والتلقيح الصناعي

مخالف لنص اآلية الكريمة.3

 استدلوا بالقاعدة الشرعية "سد الذرائع" ،4وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".5

حيث إن فتح باب التلقيح الصناعي يؤدي إلى إثارة الفتن والشكوك؛ألن األسرة ال تقبل أن ينتسب

إليها الولد عن طريق التلقيح الصناعي.

 إن عالج العقم يتم بالطرق العلمية الحديثة ،وان عجز الطب عن العالج في بعض

الحاالت فهي إرادة اهلل سبحانه وتعالى ،والمؤمن عليه الرضا بقضاء اهلل تعالى وقدره لقوله

تعالى :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﱠ .6
 إن عملية التلقيح الصناعي تحصل بواسطة شخص ثالث وهو الطبيب ،وهذا فيه انتهاك
لحرمة اإلنسانية ،وحرمة العالقة الزوجية التي يجب أن تتم في إطار سري كامل بين

الزوجين ،وكذلك القيام بعملية التلقيح الصناعي ال يأمن معها اختالط العينات ،خاصة إذا

تم التلقيح في بالد أجنبية غير مسلمة ،أو تم على يد طبيب مسلم غير ملتزم ،فالطبيب

ليس معصوما.
 1انظر:بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني،237-236 ،227 ،204-203 ،129/2 ،
 ،250-247والعدد الثالث.118-113-111 ،109-106/3 ،
 2البقرة.223::
 3بحث أطفال األنابيب للشيخ رجب التميمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.203/2 ،
 4موسوعة القواعد الفقهية للغزي.30/5
 5المرجع السابق.315/4
 6الشورى.50-49:
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 زيادة احتمال والدة المشوهين بالعيوب الخلقية ،حيث أن الطب الحديث اكتشف أن الطريق

الطبيعي الشرعي لإلنجاب فيه مقاومة للحيوانات المريضة والمصابة ،وهذا ما يفتقده التلقيح

الصناعي.

 إن المصلحة الحاصلة في التلقيح الصناعي هي مصلحة وهمية مظنونة ،بينما المفسدة
متيقنة وهي إطالع الرجل األجنبي على عورة المرأة.

 نسبة عدم النجاح في عملية التلقيح الصناعي عالية ،وتكاليفها باهظة.

 كل من قال من العلماء بجواز التلقيح الصناعي بين الزوجين لم يستند إلى نص شرعي
أو دليل قطعي ،وانما استندوا إلى العاطفة التي ال تصلح أساسا للحكم الشرعي ،لما فيها
من الضرر الذي يؤدي بالمجتمع إلى الفتن والفساد.

أدلة القول الثاني:1

 القياس على االستدخال 2المعروف في الفقه اإلسالمي:

حيث إن تخلق الولد إنما يكون من السائل المنوي الذي يصل إلى الرحم مستعدا للتفاعل ،وان لم
يكن وصوله باالتصال الجسماني ،وهذا معروف عند الفقهاء القدامى باالستدخال ،فاالتصال
الجسماني ما هو إال وسيلة معتادة ال يتوقف عليها تكون الولد الذي هو من الماء المستكمل

مؤهالته الطبيعية.

 التلقيح الصناعي هو سبيل لتحقيق حاجة الزوجين ورغبتهما في الحصول على الذرية،
وهذه الحاجة تعتبر غرضا مشروعا يبيح المعالجة بالطريقة المباحة من طرق التلقيح

الصناعي ،فالحاجة تنزل منزلة الضرورة وكذلك يعتبر التلقيح الصناعي سبيال لتكثير سواد

األمة.

 النسل سبب لخلود البشر ،وفيه تحقيق لمقصد شرعي وهو حفظ النسل ،فعدم النسل يؤدي
للوقوع في الحرج والمشقة ،فهو حاجة لكل أسرة ،والحاجة ارعتها الشريعة اإلسالمية.

 يعتبر التلقيح الصناعي من باب التداوي المباح في الشريعة اإلسالمية.

 1انظر:بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.245-166-155/2 ،
 2االستدخال:مصطلح فقهي قديم يعني استدخال ماء الرجل إلى فرج المرأة ،فاالستدخال بمعنى الوطء ،انظر:مغني المحتاج
للشربيني ،61/5فقه النوازل لبكر أبو زيد ،254/1بحث التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب للدكتور محمد علي البار ،مجلة مجمع الفقه
اإلسالمي ،العدد الثاني.185//2 ،
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ولكن القائلين باإلباحة اشترطوا لذلك عدة شروط وهي:1
 .1ال يلجأ إلى عملية التلقيح الصناعي إال في حالة الضرورة القصوى ،وبمنتهى االحتياط
والحذر من اختالط النطف واللقائح.

 .2يجب أن يتولى عملية التنفيذ طبيبة امرأة مسلمة إن كان ذلك ممكنا ،فإن لم يكن ذلك
موجودا فامرأة غير مسلمة؛ألن انكشاف الجنس على نظيره أهون ،واذا لم يتوفر فطبيب

مسلم عدل ثقة ،واال طبيب غير مسلم ثقة.

 .3ال تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إال بحضور زوجها أو امرأة أخرى.
 .4كشف العورة ال يكون إال بقدر الضرورة ،فالضرورة تقدر بقدرها.
أدلة القول الثالث:2

استدل أصحاب القول الثالث بالمعقول ،حيث أجازوا حالة التلقيح الصناعي الداخلي بين

الزوجين ،فاشترطوا لجواز ذلك أن يتم من مائهما ،وفي رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة،
ومن غير تصرف في ماء الرجل"الزوج" وبحضور الزوجين معا؛لقفل الباب أمام أحد

الزوجين للتالعب ،وسد الباب أمام الطبيب للتالعب بهذه القيود ،مع عدم التقييد بحاجة

أو ضرورة ،وانما يكفي رغبة الزوجين في الحصول على الولد.
المناقشة:

ردود أصحاب القول الثاني على أصحاب القول األول والثالث:3
 .1إن عملية أطفال األنابيب تتم بالطرق الطبيعية’يعني ال يتم استنبات الولد خارج الرحم،
وانما يتم داخل الرحم ،فالذي يحصل هو تسهيل الزرع حيث يتم التلقيح خارج الرحم
ثم تنقل البويضة الملقحة داخل الرحم.

ويؤكد ذلك قوله تعالى :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ  4وكأن الجعل هنا يتميز عن الخلق ،فالخلق
ال تغيير فيه ،ولكن الجعل قد يتغير حيث يقول تعالى :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ ،5
فالرحمة لم تكن موجودة ثم وجدت ،فاآلية تشير إلى أن األمر ال يخالف القدرة اإللهية.

 .2العقم مرض ،وان كان هناك عقم دائم أو مؤقت فالتلقيح الصناعي هو عالج للعقم
يجب على المسلمين عدم التأخر عنه.

 1انظر:بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.252 ،238 ،167-166/2 ،
 2مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث.135-134/3 ،
 3انظر:بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني ،244-229-162/2 ،والعدد الثالث،
.139-137-136-132-130-127-126/3
 4الشورى.50:
 5الروم.21:
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 .3أما بالنسبة لكشف العورة على الرجل األجنبي فالشرع أباح ذلك للضرورة ،فالضرورات
تبيح المحظورات ،ولكن يشترط أن تقدر الضرورة بقدرها.

 .4المواد واألمصال والسوائل المستعملة في مجال التلقيح الصناعي كلها معروفة ال
تتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمي.

 .5أما بالنسبة لخشية االختالط بين العينات وحدوث التشوهات فإن العلماء وضعوا كافة
االحتياطات والضوابط الالزمة لذلك ،فقد عملت مستشفيات الدول المسلمة في عصرنا

الحاضر على إعطاء الزوج غرفة مجاورة لغرفة الفحص التي يجري فيها الحصول

على المني من أجل قطع كل المحاذير.

 .6بالنسبة للتكاليف الباهظة للتلقيح فإذا كان اإلنسان لديه قدرة مالية على القيام بها فال
مشكلة ،واذا كان غير قادر فتترك لحالته أو لمساعدة الناس.

أما بالنسبة لعدم نجاح التلقيح ونسبته الضعيفة ،فإنه يمكن مع مرور الزمن التغلب على ذلك،

وبالتالي تصير النسبة عالية ،وحتى لو كانت منخفضة فإن هذا ال يدعونا إلى أن نجعله سببا
لحرمان هذه الحالة من محاولة اإلنجاب.
الرأي الراجح:

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم يترجح لي جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين بقسميه الداخلي
والخارجي إذا كانت البزرتان اللتان يتكون منهما الجنين مأخوذتين من زوجين في حال قيام الزوجية،
ويتم التلقيح في رحم الزوجة نفسها؛ألن فيه حفاظ على مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية

الضرورية وهو"حفظ النسل" ،وفيه تيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة والحزن عنهم ،والناظر
في أحوال األسر التي تعاني من العقم يرى مدى األلم والمعاناة النفسية لهذه األسر ،فالشريعة

اإلسالمية جاءت لتحقيق مصالح العباد والتيسير عليهم.
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 حكم حاالت التلقيح الصناعي التي تتم بين أحد الزوجين أو كالهما مع وجود طرف ثالث
أجنبي:

الحالة األولى:

حالة التلقيح بين زوجة ومتبرع ،وذلك عندما يكون الزوج عقيما لخلو مائه من الحيوانات المنوية

أو لضعفها فيه ،فيؤخذ الماء من متبرٍع به ،وتحقن به الزوجة.

الحالة الثانية:

حالة التلقيح بين بزرة زوج وبويضة امرأة متبرعة ،ثم تزرع في رحم الزوجة ويلجأ إلى ذلك عندما

تكون الزوجة قد استؤصل مبيضها لسبب معين ،أو يكون المبيض لديها معطال ال يقوم بوظيفته،
ولكن رحمها سليم قابل للعلوق ،فتؤخذ البويضة من امرأة أجنبية عن الزوج"متبرعة" وتلقح مخبريا

بماء زوج المرأة العقيم ثم تزرع في رحم الزوجة.
الحالة الثالثة:
حالة التلقيح بين بزرتي رجل وامرأة متبرعين ،أي أن كال من البزرتين ليسا من الزوجين ،ويلجأ

إلى هذه الحالة عندما يكون الزوج عقيم ،والزوجة معطلة المبيض ،فيتبرع لهما رجل بنطفة وامرأة
ببويضة ،ويجري التلقيح بينهما خارجيا في المختبر ،ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة المتبرع لها.
وتشترك الحاالت الثالث السابقة في الحكم وهو الحرمة :1
فإنه ال شك في أن الحاالت الثالث السابقة تشترك في الحكم وهو الحرمة ،فإذا حملت الزوجة من
نطفة أجنبي ،أو من ماء زوجها مع ماء امرأة اخرى ،او كان الماءان أجنبيين وفي رحم الزوجة

فهذا حمل سفاح محرم لذاته في الشريعة اإلسالمية؛لما فيه من خلط لألنساب ،فاللقيحة تكونت من
مصدرين غير زوجين ،والشريعة اإلسالمية تعتبر نسب الولد ألبيه ،والدليل:

 قوله تعالى :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱠ.2

 1انظر:بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني ،163-161/2 ،والعدد الثالث.105/3 ،
 2البقرة.233:
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 وقوله تعالى في إبطال التبني :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ.1
وجه الداللة من اآليات :األب هو المولود له ،وهو صاحب الحق في النسب الذي

يدعى"ينتسب"الولد إليه.2

الحالة الرابعة:

حالة امرأة تتطوع بحمل لقيحة تكونت في وعاء االختبار من بزرتي زوجين ،ويلجأ إلى

ٍ
لسبب في رحمها ،لكن المبيض سليم منتج،
هذه الحالة عندما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل

أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها.
حكم هذه الحالة:

قرر الفقهاء حرمة هذا النوع من التلقيح لما قد يحدثه من اضطراب وفوضى في األنساب ،والشك

فيمن تكون األم ،هل هي صاحبة البييضة أم التي حملته وولدته؟

ففي هذه الحالة اجتمعت العديد من المحاذير:كاختالط األنساب ،وغموض النتائج بالنسبة للجنين،
وكذلك تأديتها لكشف عورة المرأة المتبرعة بالحمل ،ففي هذه الحالة ال يجوز كشف العورة؛ألنها

ليست هي الزوجة المحتاجة لألمومة.3

الحالة الخامسة:

هذه الحالة هي نفس الحالة السابقة لكن المتبرعة بالحمل هي زوجة أخرى لنفس الزوج ،أي أن

الماءين من الزوجين ،ولكن المتبرعة بالحمل هي الضرة لضرتها.

حكم هذه الحالة:

أجاز المجمع الفقهي اإلسالمي في مكة هذه الحالة عند الحاجة وبشروط وضوابط ،واعتبر الزوجة
المتبرعة بالحمل في حكم األم الرضاعية للمولود؛ألنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما
يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.

ولكن فقهاء المجمع أعادوا النظر في هذه الحالة وتراجعوا عن الجواز إلى التحريم؛ ألنه من المحتمل
في هذه الحالة أن يحصل اتصال بين الزوج والضرة الظئر التي تبرعت بالحمل بعد مرحلة الزرع

 1األحزاب.5-4
 2بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة المجمع ،العدد الثاني.161/2 ،
 3انظر:بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني ،163/2 ،والعدد الثالث.105/3 ،

143

في الرحم ،فإذا علق الطفل وكبر وولد ال يدرى هل هو من زرع البويضة أم من بويضة ذاتية نتيجة
1

اتصال زوجها بها؟

وبالتالي نرى أن هذه الحاالت الخمس جميعها محرمة لذاتها في الشريعة اإلسالمية ،لما يترتب

عليها من أضرار ومفاسد من حيث اختالط االنساب وكشف العورات بغير حاجة والضرورة.

الحالة السادسة :حالة إدخال ماء الزوج بعد انفصام عقد الزوجية:حيث يتم االحتفاظ بماء الزوج
في بنوك المني ،فإذا سافر للحرب أو قتل تلقح بها زوجته بعد وفاته ،وكذلك الحال عند انفصام
عقد الزوجية بطالق بائن أو رجعي.

فهذه الحالة محرمة؛النتهاء عقد الزوجية ،فإذا انفسخ العقد بموت أو طالق ولم يكن هناك حمل
وقت الموت أو الطالق فال ثبوت للنسب؛لعدم قيام الزوجية.2

الحالة السابعة:حالة تلقيح المرأة متزوجة أو غير متزوجة بمني أحد العباقرة أو المشهورين،
حيث تذهب المرأة إلى بنوك المني وتطلب مواصفات معينة لتلقيحها بها ،ويتم الحمل

واإلنجاب ،وهذا ماكان معروفا في الجاهلية بنكاح االستبضاع ،3ولكن بحلته الجديدة في

عصرنا الحاضر.4

نصوص لبعض الفقهاء حول آرائهم في التلقيح الصناعي:
 رأي الشيخ أحمد الشرباصي أمين الفتوى باألزهر:

"إن الشريعة تجيز التلقيح الصناعي بين المرأة وزوجها ،ولكنها ال تجيزه بين المرأة واألجنبي".5
 رأي الشيخ محمود شلتوت:

"إذا كان التلقيح بماء الرجل لزوجته كان تصرفا واقعا في دائرة الشريعة والقانون التي تخضع
لحكمها المجتمعات اإلنسانية الفاضلة وكان عمال مشروعا ال إثم فيه وال حرج ،وهو بعد هذا قد

يكون في تلك الحالة سبيال للحصول على ولد شرعي يذكر به الوالدان وبه تمتد حياتهما وتكتمل
سعادتهما النفسية واالجتماعية ويطمئنان على دوام العشرة وبقاء المودة بينهما.

أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة ال يربط بينهما عقد زواج فإنه يزج باإلنسان في

دائرتي الحيوان والنبات ويخرجه عن المستوى اإلنساني".6

 1انظر:المرجع السابق.238-167-166/2
 2المرجع السابق.231-155/2
 3نكاح االستبضاع:أن يقول الرجل لزوجته أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه ،ويعتزلها زوجها وال يمسها أبدا ،حتى يتبين حملها من
ُ
الولد.ذكر هذا في حديث رسول هللا
الرجل الذي تستبضع منه ،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ،ويفعل ذلك رغبة في نجابة
المروي عن عائشة في صحيح البخاري ،15/7حديث رقم.5127
 4انظر:المرجع السابق ،120-113-105/3 ، 186/2وانظر:فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.575-574
 5انظر:بحث اطفال األنابيب للشيخ عبد هللا البسام ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاني.157-156-155/2 ،
 6المرجع السابق.
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 رأي الشيخ عبد اهلل ناصح علوان:
"ويتفرع عن هذا(التبني) حرمة التلقيح الصناعي وهو وضع نطفة الرجل األجنبي في رحم امرأة ال

تحل له بقصد إنجاب الولد ،وهو جريمة منكرة تلتقي مع الزنا في ٍ
إطار واحد عن طريق آثم ،وكيفية

محرمة".1

 رأي الشيخ وهبة الزحيلي:
"إن كان بماء الرجل لزوجته ،جاز شرعا ،إذ ال محذور فيه ،بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي
من االتصال الجنسي ،وأما إذا كان بماء رجل أجنبي عن المرأة ،ال زواج بينهما ،فهو حرام؛ألنه
بمعنى الزنى".2

الرأي الراجح
بعد بيان هذه الحاالت وآراء الفقهاء فيها يترجح لي جواز حالتي التلقيح الصناعي بين الزوجين
بقسميها الداخلي والخارجي حال قيام الزوجية ،وفي رحم الزوجة ذاتها صاحبة البييضة ،فالشريعة
اإلسالمية راعت حاجة الناس لإلنجاب ،فرغبة الحصول على الولد أمر فطري في اإلنسان ،وتكثير
النسل مطلوب دعت إليه الشريعة اإلسالمية ،فالعقم من األمور التي تلقي باإلنسان في دائرة الحزن
واأللم النفسي ،والشريعة اإلسالمية جاءت باليسر ورفع الحرج عن الناس ،فإجازة هاتين الحالتين
بالشروط والضوابط المذكورة سابقا يتناسب مع الشريعة اإلسالمية ومقاصدها.

 1تربية األوالد في اإلسالم لعبد هللا ناصح علوان ،الجزء الثاني.995
 2الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.2649/4
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المبحث الثالث
اإلجهاض
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف اإلجهاض.
 .3وقت نفخ الروح في الجنين.
 .4حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح.
 .5حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح.
 .6ممارسة الطبيب لإلجهاض.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا:
سئل الشيخ الزرقا عن:
جواز إجراء عملية اإلجهاض من طبيب مختص بأمراض النساء والتوليد ،وبرضا الزوجين ،واذا
كان ذلك جائ از ففي أي مرحلة من عمر الحمل؟
فأجاب:
 .1إن إجراء عملية اإلجهاض جوازها وعدمه شرعا تبع لكون اإلجهاض المراد جائ از ،أو
ممنوعا.وتختلف درجة حظره بحسب األحوال والمراحل الحملية.
ويمكن القول في ضوء النصوص الفقهية:إن اإلجهاض بوجه عام ،دون مسوغ شرعي هو
ممنوع محظور؛ألنه ينافي الحض النبوي على التناكح والتناسل الستكثار األمة اإلسالمية،
وألنه تخلص من الحمل بعد تكونه ففيه ٍ
تعد على مخلوق في مرحلة سيصبح بعدها بش ار سويا.
على أن لكل قاعدة استثناء ،فإذا وجد مسوغ في بعض الحاالت تصبح مستثناة من المنع،
أي:إن المنع هو األصل ،والمسوغ استثناء يتقيد بحدوده.
146

 .2هذا الحظر الشرعي قبل تمام أربعين يوما من الحمل يكون في درجة الكراهة؛ألن الحمل
لم تتخلق أعضاؤه في هذه المرحلة ،ثم بعد األربعين تشتد درجة الحظر حتى يصل إلى
تمام أربعة أشهر ،فيصبح الحظر في درجة التحريم ،إذ يعتبر هذا الوقت بداية لنفخ الروح،
ٍ
عندئذ حركة حيوية للحمل تشعر بها الحامل ،فاإلجهاض المتعمد في هذه
حيث تبدأ
المرحلة دون مسوغ شرعي ملجئ يكون جناية على إنسان تام الخلق ،لكنه لم يستقل في
الوجود.
 .3أما مسوغات اإلجهاض فقبل األربعين يوما تسوغه األعذار غير الشديدة كالخوف على
صحة األم ،وكضيق ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الوالدة وتربية الولد ،وكالحاجة
إلى سفر ضروري يكون فيه نمو الحمل ثم الوالدة عائقا ،كما لو كان ألجل دراسة أو
ألعمال تستدعي تنقل الزوجين.
ثم كلما ازدادت مدة الحمل يحتاج جواز اإلجهاض إلى مسوغ أقوى؛كتحقق ضرر صحي لألم إذا
استمر الحمل.
أما بعد األشهر األربعة فال يجوز ،إال إذا كان يخشى على األم الهالك من الحمل ،حيث يكون
اإلجهاض عندئذ طريقا إلنقاذ حياة األم ،فالحفاظ على حياتها أوجب.
وحكم الطبيب أو القابلة في إجراء اإلجهاض يتبع هذا التفصيل؛ألنه مساعدة على أمر فيأخذ
حكمه.1

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.286
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ثانياً:تعريف اإلجهاض لغ ًة واصطالحاً:
 .1اإلجهاض في اللغة:مصدر أجهض ،وأجهضت الحامل:ألقت ولدها لغير تمام ،ويقال
أجهضت جنينا فهي مجهض ومجهضة.1
واإلجهاض هو :إسقاط الجنين ناقص الخلق.2
وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه:خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع.3
 .2التعريف االصطالحي لإلجهاض:
لم يخرج الفقهاء في استعمالهم لكلمة اإلجهاض عن المعنى اللغوي ،فهم يعبرون عنه بمرادفاته
كاإلسقاط ،والطرح  ،واإلمالص ،واإللقاء.4
ولكن عند الحديث عن حكمه يقيد بما إذا كان اإلجهاض بسبب خارجي"بفعل فاعل"؛ألن اإلجهاض
إذا كان تلقائيا فال يتعلق به الحكم التكليفي من الحالل والحرام ونحوهما.5

ثالثاً:وقت نفخ الروح في الجنين.
باتفاق الفقهاء 6إن نفخ الروح ال يكون إال بعد مائة وعشرين يوما ،أي بعد أن يتم الحمل أربعة
أشهر ،لحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم عن زيد بن وهب ،قال عبد اللَّه :ح َّدثنا رسول اللَّه
صلَّى اهلل عليه وسلَّم وهو الصَّادق المصدوق ،قال " :إ َّن أحدكم يجمع خلقه في بطن أ ِّمه أربعين

يوما ،ث َّم يكون علقة مثل ذلك ،ث َّم يكون مضغة مثل ذلك ،ث َّم يبعث اللَّه ملكا فيؤمر بأربع كلم ٍ
ات،

الرجل منكم ليعمل
يد ،ث َّم ينفخ فيه الروح ،فإ َّن َّ
ويقال له :اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشق ٌّي أو سع ٌ
حتَّى ما يكون بينه وبين الجَّنة إ َّال ذراعٌ ،فيسبق عليه كتابه ،فيعمل بعمل أهل َّ
النار ،ويعمل حتَّى

ما يكون بينه وبين َّ
النار إ َّال ذراعٌ ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل الجَّنة ".7

 1لسان العرب البن منظور ،132-131/7المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،143/1معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي.45/1
 2القاموس الفقهي ألبي حبيب ،72/1معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقنيبي.45/1
 3المعجم الوسيط للزيات وآخرين.143/1
 4فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ.428
 5فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صـ ،428الموسوعة الفقهية الكويتية.56/2
 6حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3بداية المجتهد البن رشد ،254/1الذخيرة للقرافي ،470/2تحفة المحتاج للهيتمي،241/8
مطالب أولي النهى للسيوطي ،864/1الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار.275
 7أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب بدء الخلق ،باب ذكر المالئكة ،111/4 ،حديث رقم.3208
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وجه الداللة:أن الجنين خالل األربعة أشهر األولى يتقلب خالل ثالثة أطوار ،كل ٍ
طور منها في
أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح.1

رابعاً:حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :ابن وهبان من األحناف ،2واللخمي 3من المالكية ،4وأبو اسحاق المروزي 5من
الشافعية ،6والحنابلة في رواية وهو الظاهر من كالم ابن عقيل.7
يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح لعذر ،ومن األعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس
ألبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هالكه.
القول الثاني:األحناف في قول ،8والمالكية في القول المعتمد عندهم ،9ورأي الغزالي وابن العماد
من الشافعية وهو األوجه عندهم ،10وابن الجوزي من الحنابلة ،11قالوا:يحرم إسقاط الحمل قبل نفخ
الروح ،و ذهب إليه من المعاصرين الزحيلي ،12والقره داغي ،13والشيخ مصطفى الزرقا.14
القول الثالث:الفقيه علي بن موسى 15من األحناف ،16وقول للمالكية ،17وقول للشافعية18يكره إسقاط
الحمل قبل نفخ الروح.
 1فتح الباري البن حجر.483/11
 2حاشية رد المحتار البن عابدين.176/3
 3هو علي بن محمدالربعي القيرواني ،أبو الحسن اللخمي ،من فقهاء المذهب المالكي ،صاحب كتاب التبصرة ،توفي سنة ثمان
وسبعين".ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض.109/8
 4شرح الزرقاني.400-99/3
 5هو إبراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزي ،فقيه شافعي ،وأستاذ الفقه في زمانه توفي سنة  340هـ ،وفيات األعيان البن خلكان-26/1
.27
 6تحفة المحتاج للهيتمي.41/9
 7اإلنصاف للمرداوي ،386/1الفروع للمرداوي.393/1
 8حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3النهر الفائق البن نجيم.276/2
 9حاشية الدسوقي ،267-266/2الذخيرة للقرافي.419/4
 10حاشية البجيرمي ،360/3تحفة المحتاج للهيتمي ،241/8نهاية المحتاج للرملي ،136/7إعانة الطالبين للبكري ،298/3إحياء علوم
الدين للغزالي.51/2
 11أحكام النساء البن الجوزي ،374اإلنصاف للمرداوي.386/1
 12الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.2647/4
 13فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي.448
 14فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.286
 15هو علي بن موسى بن يزداد ،وقيل يزيد القمي ،إمام األحناف في عصره ،توفي سنة خمس وثالثين ومائة".الجواهر المضية في
طبقات الحنفية لمحيي الدين القرشي.380/1
 16حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3النهر الفائق البن نجيم ،276/2البحر الرائق البن نجيم المصري.215/30
 17حاشية الدسوقي ،267-266/2شرح مختصر خليل للخرشي.226-225/3
 18نهاية المحتاج للرملي .442/8
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سبب الخالف في المسألة:
هل يعتبر الجنين كائنا حيا منذ علوقه ،أم يعتبر محض جماد ما لم تنفخ فيه الروح؟
األدلة:
أدلة القول األول:

1

 القياس:
 استدل أصحاب هذا القول بالقياس على العزل ،فال يثبت لها حكم السقط والوأد ما دامت
نطفة أو علقة؛ألن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه ،بخالفه بعد استق ارره
في الرحم وأخذه بالتخلق ،وكذلك فالوأد ال يكون إال بعد التارات السبع.
 القياس على بيض الصيد ،فالمحرم لو كسره ضمنه؛ ألنه أصل الصيد؛ ألن من كسر
ببيض ٍ
ِ
نعام
بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم وجزاء ،وقد روي عن النبي ﷺ أاناه أُتي
أهل ِّ
وهو ُم ِ
الحل» ،2فإذا حرم تناول أو إفساد بيض
حرم ،فقال« :إنا ُم
حرمون فاأ ْط ِعموهُ ا
ا

الحرم العتبار مآله بغير عذر فكذلك يحرم قتل الجنين في مراحله األولى باعتبار مآله
بغير عذر.3

 المعقول:
العلقة دم ،والدم ال قيمة له ،واهلل حرم علينا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
أدلة القول الثاني:
 من القرآن:
قوله تعالى :ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ.4
وجه الداللة:إن إجهاض الجنين محرم ؛ألنه من الوأد المنهي عنه ،لقوله تعالى :ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮﱠ ،5فمن أسقط حمال خطأ تجب عليه الدية ،فكيف إذا تعمد اإلسقاط.6

 1تحفة المحتاج للهيتمي ،241/8كشاف القناع للبهوتي ،220/1الفروع للمرداوي ،393/1الشرح الممتع البن عثيمين.342-341/13
 2أخرجه أحمد في مسنده ،مسند علي بن أبي طالب  ،173/2حديث رقم  ،784حسن لغيره ،وإسناده ضعيف.
 3حاشية رد المحتار البن عابدين.176/3
 4التكوير.9-8:
 5اإلسراء.31:
 6الفتاوى الكبرى البن تيمية.401-400/3
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 المعقول:
النطفة بعد استقرارها في الرحم آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ،واإلجهاض يعتبر جناية على
موجود حاصل؛ألن أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ،وتختلط بماء المرأة ،وتستعد لقبول
الحياة.1
أدلة القول الثالث:
 القياس:
قاس أصحاب هذا القول اإلجهاض على بيض صيد الحرم ،فالماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة،
فيكون له حكم الحياة كما في بيض صيد الحرم ،ألن المحرم لو كسره عليه الضمان؛ألنه أصل
الصيد.2

المناقشة:
تناقش أدلة القول األول:3
 يرد على استداللهم بالقياس بأن:هذا قياس مع الفارق؛ألن العزل منع ،وهذا رفع ،فالعزل
يمنع الماء أن يدخل في الرحم ،وهذا رفع لهذا الماء الذي وصل إلى الرحم وعلق به،
فبينهما فرق.
 أما استداللهم بالمعقول فيرد عليه بأن:العلقة ال يجوز إسقاطها؛ألنها دم ،والدم مادة حياة،
فتحول الماء الذي ال قيمة له إلى دم وهو ابتداء خلق اإلنسان.
مناقشة أدلة القول الثاني:
يرد عليهم بأنها ال تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات السبع.4

 1نهاية المحتاج للرملي ،442/8إحياء علوم الدين للغزالي.51/2
 2حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3النهر الفائق البن نجيم.276/2
 3تحفة المحتاج للهيتمي ،241/8كشاف القناع للبهوتي ،220/1الفروع للمرداوي ،393/1الشرح الممتع البن عثيمين.342-341/13
 4كشاف القناع للبهوتي.220/1
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الرأي الراجح:
والذي تميل إليه الباحثة هو حرمة اإلجهاض بمجرد بدء الحمل؛ ألن الجنين يعتبر كائنا حيا منذ
علوقه في الرحم ،فال يجوز إجهاضه إال لضرورة تقتضيها حياة األم ،حيث إنه إذا ثبت وتحقق
الخطر على حياة األم مع بقاء الجنين ففي هذه الحالة يتم التنازل عن الجنين بإجهاضه حفاظا
على حياة األم؛ ألنها األصل.
وهذا ما ذهب إليه اإلمام الغزالي في اإلحياء عند كالمه عن العزل حيث يقول" :وليس هذا
كاإلجهاض والوأد؛ ألن ذلك جناية على موجود حاصل ،وله أيضا مراتب ،وأول مراتب الوجود أن
تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة ،وتستعد لقبول الحياة ،وافساد ذلك جناية فإن صارت
مضغة ،وعلقة كانت الجناية أفحش ،وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا".1
فتزداد الحرمة كلما ازدادت مرحلة نمو الجنين.

خامساً:حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح:
باتفاق الفقهاء القدامى ،2والمعاصرين 3يحرم اإلجهاض بعد نفخ الروح"أي بعد مائة وعشرين يوما"؛
ألن الجنين يعتبر كائنا حيا منذ لحظة علوقه في الرحم ،وبعد نفخ الروح تكون له أهلية وجوب
ناقصة"4تجعله قابال لاللزام دون االلتزام" ،فال يجوز إجهاضه إال إذا كان وجوده يشكل خط ار متيقنا
على حياة األم ،إال أن بعض الفقهاء صرح بعدم جوازه حتى مع وجود الخشية على حياة األم،
فقال ابن عابدين":ولو كان حيا ال يجوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم فال يجوز قتل آدمي
حي ٍ
ألمر موهوم".5

 1إحياء علوم الدين للغزالي.51/2
 2النهر الفائق البن نجيم ،276/2حاشية رد المحتار البن عابدين ،176/3الذخيرة للقرافي ،219/4القوانين الفقهية البن جزي،141/1
حاشية البجيرمي ،390/3الغرر البهية للسنيكي ،92/4حاشية الروض المربع للنجدي ،408/1الشرح الممتع البن عثيمين-342/13
 ،346أحكام النساء البن الجوزي ،374الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار.276
 3فقه القضايا الطبية المعاصرةللقرداغي والمحمدي ،466الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،2646/4بحوث مقدمة لمجمع الفقه
اإلسالمي ،مجلة المجمع ،العدد الخامس ،273-205-137-136-93/5فتاوى يسألونك لعفانة.475/6
 4تيسير علم أصول الفقه للعنزي.
 5حاشية رد المحتار البن عابدين.238/2
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وكذلك الحنابلة فقد ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع ما نصه":فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه
محرم ،ولو دعت الضرورة إليه؛ألنه قتل نفس".1
ونص ابن عابدين بعدم الجواز إذا كان الخطر موهوما ،أما إذا كان محققا ومؤكدا بتقرير طبي من
جماعة موثوقة من األطباء الثقات المتخصصين في أمراض النساء والتوليد ،فإنه في هذه الحالة
يجوز إسقاطه بعد نفخ الروح؛ألن الشريعة اإلسالمية تأمر بـ ــ":ارتكاب أخف الضررين".

الدليل على حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح:2
حي متكامل ،واهلل سبحانه وتعالى حرم ذلك لقوله تعالى:
 .1أنه إزهاق نفس ،وجناية على ٍ
:ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ .3
وقوله سبحانه وتعالى : :ﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ. 4
 .2وجوب الدية 5بقتل الجنين إذا انفصل عن أمه ميتا.

سادساً :ممارسة الطبيب لإلجهاض:6

إن حكم ممارسة الطبيب لعملية اإلجهاض للمرأة الحامل يتبع الحكم الشرعي لإلجهاض،

من حيث الحل والحرمة سواء قبل نفخ الروح أو بعدها.

فال يحل للطبيب أن يحول دون الجنين ومحضنه إال في بعض الحاالت التي يصحب
الحمل أعراض يخشى منها على صحة األم وسالمتها ،وهو ما وضحه الشيخ الزرقا في

فتاواه ،7وغيره.

 1ا.346/13
 2المراجع السابقة للفقهاء القدامى والمعاصرين.
 3األنعام.140:
 4التكوير.9-8:
 5دية الجنين:غرة عبد أو أمة"وهي خمس من اإلبل"أي نصف عشر الدية.
 6بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة المجمع ،العدد السادس ،1303/6فتاوى يسألونك لعفانة.477/6
 7فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.286
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المبحث الرابع
التبرع باألعضاء
ويشتمل هذا المبحث على:
 .1رأي الشيخ الزرقا.
 .2تعريف التبرع باألعضاء ،والمفاهيم المتعلقة به.
 .3آراء الفقهاء في التبرع باألعضاء.
 .4حكم التبرع باألعضاء من مسلم لكافر.

أوالً:رأي الشيخ الزرقا.
سئل الشيخ الزرقا:
تنتشر في أوروبا عمليات التبرع باألعضاء بعد الموت للمستشفيات ،ودور العالج المتخصصة،
والتي تستعمل تلك األعضاء لزرعها في أجساد المحتاجين ،الذين تتوقف حياتهم على ذلك ،فما
حكم قيام المسلمين بهذا العمل؟مع مالحظة َّ
أن األعضاء لن تذهب إلى المسلمين على األرجح.
فأجاب:
مبدئيا ال أجد دليال يمنع من التبرع ببعض أعضاء الميت المسلم ،ولو زرع في جسم شخص غير
مسلم؛ألن العضو المتبرع به بعد استخراجه ال يوصف بأنه مسلم أو غير مسلم ،وانما وصف
المسلم يقع على الشخص ال على العضو ،وكثير من المسلمين اليوم يتبرعون بدمائهم إلى
ٍ
ٍ
مسلم ،وان الدم
لمسلم ،أو لغير
المستشفيات ،وبنوك الدم ،ثم ال يدري هل يعطى ما تبرعوا به
يعتبر في نظر الطب عضوا من األعضاء.
والموضوع يدخل في باب العمل اإلنساني ،وقد قال النبيﷺ في إطعام الحيوان«:في ك ِّل كبٍد
رطب ٍة أجٌر».1

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المساقاة ،باب فضل سقي الماء ،111/3 ،حديث رقم.2363
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ٍ
حينئذ للخروج من الشبهة ،أو الشك،
على أنه إذا حصل شك وتردد في ذلك ،فال مشكلة بعدم التبرع
فإن هذا التبرع ليس إلزاميا.1

ثانياً :تعريف التبرع باألعضاء ،والمفاهيم المتعلقة به:
 .1التبرع في اللغة:مصدر تبرع يتبرع متبرعا ،فهو متبرع ،والتبرع مفرد ،والجمع تبرعات،
ٍ
طالب عوضا.2
وتبرع الشخص بالدم ونحوه ،تفضَّل به متطوعا من غير سؤال ،غير
 .2العضو في اللغة:بضم العين وكسرها واحد"األعضاء" ،والعضو هو جزء من مجموع الجسد
كاليد ،والرجل ،واألذن ،وهو كل لحم وافر بعظمه.3
 .3زرع"غرس"األعضاء:هو عبارة عن نقل عضو سليم ،أو مجموعة من األنسجة من متبرٍع
ٍ
مستقبل؛ليقوم مقام العضو ،أو النسيج التالف في أداء وظائفة.4
إلى
 .4المتبرع:هو الشخص الذي تؤخذ منه األعضاء ،ويمكن أن يكون المتبرع حيا ،أو ميتا.5
 .5المستقبل(المضيف):هو الجسم الذي يتلقى الغريسة"العضو".6
 .6الغريسة(الرقعة):ويقصد به العضو المغروس ،وجمعها غرائس ،والغريسة يمكن أن تكون
ٍ
عضو كالقرنية ،أو نسيجا ،أو
عضوا كامال ،مثل:الكلية ،والكبد ،والقلب ،أو جزءا من
خاليا كنقل الدم.7

ثالثاً:حكم التبرع باألعضاء:
إن مسألة التبرع باألعضاء هي من المسائل المعاصرة التي لم أجد حسب اطالعي في كتب الفقه،
أو المراجع المعتمدة الصورة الحقيقية لزرع األعضاء بنقلها من شخص إلى شخص ،وكل ما ذكر
في كتب الفقه القديمة هو من باب تطبيب العضو المصاب من الشخص سواء بإبانته ،أو جرحه

 1فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.232
 2المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،50/1القاموس الفقهي ألبي حبيب صــ ،37معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار
وآخرين.191-190/1
 3المعجم الوسيط للزيات وآخرين ،607/2القاموس المحيط للفيروزأبادي ،1312/1مختار الصحاح للرازي صــ.211
 4الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ ،208بحث غرس األعضاء في جسم اإلنسان ومشاكله االجتماعية وقضاياه الفقهية لمحمد
صافي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع ،62/4 ،بحث التشريح الجثماني والتقل والتعويض اإلنساني لبكر أبو زيد ،مجلة
مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.109/4 ،
 5الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ.209-208
 6المرجع السابق صــ.209
 7المرجع السابق صــ.209
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بوسيلة طبية باستخدام الذهب ،أو الفضة في التطبيب ،1وهي تعتبر بعيدة عن صورة المسألة
ٍ
شخص إلى شخص.
المطروحة المتعلقة بالتبرع بعضو من
وبخصوص المسألة التي ذكرتها"التبرع باألعضاء" فقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيها على قولين،2
هما:
القول األول:يرى أصحاب هذا القول منع التبرع الستقطاع ،ونقل ،وزرع األعضاء دون تفرقة بين
حي ،أو ٍ
ميت ،بين ٍ
مسلم ،أو كافر ،وذهب إلى هذا القول عدد من العلماء المعاصرين منهم:الشيخ
متولي الشعراوي ،3والشيخ ابن عثيمين ،4والشيخ رجب التميمي ،5والشيخ آدم بن علي.6
ويدعم هذا القول ما ذهب إليه عامة أهل العلم من الفقهاء القدامى من عدم جواز قطع أي عضو
من أعضاء اآلدمي ،حتى ولو كان كاف ار ،وذلك؛لعدم إهانته ،وابتذاله.7
القول الثاني:يجوز إجراء عملية التبرع باألعضاء ،ولكن بشروط ،وذهب إلى هذا القول جماعة
من العلماء المعاصرين منهم:الشيخ علي القره داغي ،8والزحيلي ،9والشاذلي ،10والمطلق،11
والموسى ،12والطيار ،13وهذا ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا 14في فتاواه،وهو ما أقره مجمع
الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة.15

 1روي «أ َّن عرفجة أصيب أنفه يوم الكالب في الجاهلية فاتَّخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ،فأمره النبي ﷺ أن يتَّخذ أنفا من ذه ٍب»،
أخرجه النسائي ،كتاب الزينة ،باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا ً من ذهب ،163/8 ،حديث رقم ،5161حسنه األلباني.
 2من العلماء المعاصرين من توقف في الجواز أو المنع أمثال ابن باز ،انظر:مجموع فتاوى ابن باز.40/8
 3قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،180بحث زراعة األعذاء البشرية ألحمد جمال ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس،
.1552/6
 4مجموع فتاوى ورسائل العثيمين.52/17
 5مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.323/4 ،
 6بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً ،أو ميتاً ،للشيخ آدم بن علي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.287/4 ،
 7بدائع الصنائع للكاساني ،177/7المدخل البن الحاج ،242/3المجموع شرح المهذب ،45/9المغني البن قدامة ،420/9البيوع
المحرمة والمنهي عنها لميالد صــ.414-413
 8فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي صــ.495-494
 9مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.318/4 ،
 10بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.177/4 ،
 11الفقه الميسر للطيار وآخرون .36/12
 12المرجع السابق.
 13المرجع السابق.
 14فتاوى مصطفى الزرقا لمجد مكي صــ.232
 15انظر نص القرار في ملحق رقم صــ.180
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و شروطهم في جواز التبرع باألعضاء:1
 .1تحقق قيام الضرورة يقينا.
 .2أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمصلحة المضطر.
ٍ
طبيب ٍ
ماهر مختص.
 .3أن تكون العملية بواسطة
 .4تحقق أمن الخطر على المنقول منه العضو في حال النقل من حي.
 .5غلبة الظن على نجاح عملية النقل ،وزرع العضو.
 .6أن تكون المصلحة المترتبة على نقل العضو أعظم من المفسدة التي اقتضت حظره.
 .7موافقة الميت قبل موته على نزع عضو من أعضائه بعد الوفاة ،أو موافقة ورثته على
ذلك ،وموافقة ولي أمر المسلمين في حال الجثة المجهولة.
 .8إذا كان المنقول منه العضو ،أو الدم حيا فيشترط أال يقع النقل على عضو أساسي للحياة،
وحتى لو كان بموافقته.
 .9ال يجوز أن يتم التبرع مقابل بدل مادي ،أو بقصد الربح.
 .10أن يكون المضطر معصوم الدم ،غير محارب.
 .11أن يكون المنقول له مسلما إذا كان العضو المنقول منه مسلم ،عند البعض.
سبب الخالف في المسألة:
يرجع سبب الخالف في هذه المسألة إلى اختالفهم في ملكية اإلنسان ألعضائه ،فمن رأى أنها
حرم التبرع ،ومن رأى أنها مملوكة له أجازه.
ليست مملوكة له َّ

 1الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ ،221-220الفقه الميسر للطيار وآخرين ،35/12البيوع المحرمة والمنهي عنها لميالد
صــ ،418-416بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.278-271-177-118-117/4 ،
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األدلة:
أدلة القول األول:
 من القرآن
 .1قوله تعالى :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ.1
 .2قوله تعالى :ﱡ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ.2
 .3قوله تعالى :ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ.3
هدف عظيم ،واألصل في األنفس التحريم ،فال يجوز إتالف النفس
وجه الداللة:حفظ الحياة
ٌ
المعصومة ،وتعريضها للهالك.4
 .4قوله تعالى :ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ.5
كرم اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان ،وميزه عن باقي المخلوقات ،حيث جعله مسلطا على
وجه الداللةَّ :
غيره من المخلوقات بأن أعطاه حق تملكها ،واالنتفاع بها ،فلم يخضع اإلنسان شرعا لما يخضع

له الحيوان من جواز بيعه ،والتصرف فيه؛ألن فعل ذلك فيه إذالل لإلنسان ،وقلب الحقيقة الشرعية
والحكمة اإللهية.6

 .5قوله تعالى :ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ.7

وجه الداللة:إن التبرع باألعضاء يعتبر تغيير لخلق اهلل السوي ،والتركيب الحكيم ،فكل جزٍء من

ٍ
عضو له وظيفته ،فإذا فقد شيئا منها اختلت صحته ،والتبرع باألعضاء اعتداء
أجزاء البدن ،وكل
على هذا الخلق المحكم المتقن.8

 من السنة:

 .1عن عدي بن ثاب ٍت،قال:سمعت عبد اللَّه بن يزيد األنصاري قال«:نهى النَّبي ﷺعن
النهبى والمثلة».9

 1البقرة.195:
 2النساء.29:
 3األنعام.151:
 4قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،183بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً ،أو ميتا ً في الفقه اإلسالمي للشاذلي،
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.229/4 ،
 5اإلسراء.70:
 6بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.273-188/4 ،
 7النساء.119:
 8قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ.189
 9أخرجه البخاري في صحيحه’كتاب المظالم والغصب ،باب النهبى بغير إذن صاحبه ،135/3 ،حديث رقم.2474
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ير على جي ٍ
ش،أو
 .2عن سليمان بن بريدة،عن أبيه،قال:كان رسول اهلل ﷺإذا أ َّمر أم ا
سري ٍ
َّة،أوصاه في خاصَّته بتقوى اهلل،ومن معه من المسلمين خيرا،ث َّم قال«:اغزوا باسم اهلل
في سبيل اهلل،قاتلوا من كفر باهلل،اغزوا وال تغلوا،وال تغدروا،وال تمثلوا،وال تقتلوا وليدا».1

وجه الداللة:يدل هذان الحديثان على حرمة الميت ،وعدم جواز االعتداء عليه ،وال مسه بسوء،

وا َّن أخذ األعضاء منه اعتداء عليه ومثلة له.2

 .3عن عائشة،قالت:قال رسول اللَّه ﷺ « :كسر عظم الميِّت ككسره حيًّا».3

وجه الداللة:يدل هذا الحديث على حرمة االعتداء على الميت ،حيث َّ
إن كسر عظمه ،ككسر عظم

ٍ
عضو ،بل أعضاء
الحي ،فكيف تكون الجرأة بانتهاك حرمته ،من تمزيق بدنه ،وتشريحه ،وانتزاع
منه.4

 .4عن علقمة ،عن عبد اهلل،5قال« :لعن اللَّه الواشمات والموتشمات،والمتن ِّمصات والمتفلِّجات،
للحسن المغيِّرات خلق اللَّه».6

وجه الداللة:يدل هذا الحديث على أمرين:7

أ -العالج بنقل العضو ال يجوز للوعيد المذكور في الحديث ،فهو مثلة.

ب -من أصيب بداء من ذلك ال يجوز له التعالج بتعويضه من بدن إنسان آخر ،وهذا تغيير لخلق
اهلل.

 من القياس:

إن اهلل سبحانه وتعالى حرم على اإلنسان أن يعطل عقله عن العمل بشرب المسكرات ،فحرم عليه

المسكرات ،وأوجب عليه حد الشرب ،فإذا كان هذا هو موقف الشريعة من تعطيل جزء من الجسم عن
العمل تعطيال مؤقتا فكيف باستئصال عضو وهو أولى بحيث يكون الجرم أكبر.8

 1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ،1357/3 ،حديث رقم.1731
 2فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ ،493قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ.182-181
 3أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب الجنائز ،باب في النهي عن كسر عظام الميت ،516/1 ،حديث رقم ،1616صححه األلباني.
 4بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع ،100-287-278/4 ،فقه القضايا الطبية المعاصرة
للقرداغي والمحمدي صــ.494
 5عبد هللا بن مسعود.
 6متفق عليه.
 7بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبي زيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.98/4 ،
 8بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً في الفقه اإلسالمي للشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع،
.154/4
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 من القواعد الفقهية:

حي فهو كميتته" 1للحديث الوارد في ذلك.2
ُبين من ٍ
 .1قاعدة":ما أ ا
وجه الداللة:أن اآلدمي ميتته نجسة ،فما أبين منه وهو حي فله حكم الميتة"النجاسة" ،فهو
نجس بدليل تغسيله بعد موته ،وعليه فإن ترقيع المسلم بما هو نجس فيه إخالل بواجبات

الشريعة كصحة الصالة.3

 .2قاعدة":ما جاز بيعه جازت هبته ،وما ال فال".4

وجه الداللةَّ :
أن اإلنسان ليس ماال ،وليس مملوكا لإلنسان بل هلل تعالى ،فإذا لم يكن ماال فال
يجري عليه بيع ،والهبة ،وال غيرهما من التصرفات الناقلة للملكية.5
 .3قاعدة":من ال يملك التصرف ال يملك اإلذن فيه".6

وجه الداللة:إن اإلنسان ال يملك التصرف في نفسه ،وال في غيره ،واذا لم يملك ذلك ال يملك
أن يأذن لغيره في اقتطاع جزء منه ال على سبيل الهبة ،وال على سبيل البيع.7

 من المعقول:

 .1إن أعضاء اإلنسان غير مملوكة له ،إنما خلقها اهلل فيه؛لينتفع بها ،وليحيا حياة طيبة ،فال يصح

ومأمور أن يحسن
منه التصرف بجسمه باإليثار ،أوغيره ،فهو ال يملك منه إال األمانة عليه،
ٌ
التصرف فيه؛ليحقق ما يصلحه ،ويتجنب ما يفسده.8

 .2إن منع التبرع باألعضاء حفظا للنوع البشري من العبث من متطبب جاهل ،كي ال يصبح اإلنسان

في نهاية األمر مصدر عبث تنهدر كرامته ،ويهان من الناس ،ويعرض جسده للمتاجرة واالستغالل.9

 .3إن التبرع باألعضاء من قبيل المصلحة المرسلة ،وهذه المصلحة تدور بين ثالث مراتب،
وهي":الضرورة ،والحاجة ،والتحسين" ،فما يتطلبه بدن اآلدمي الحي من بدن إنسان ال يخلو من

كونه أم ار تحسينيا تجميليا ،فهل تنتهك حرمة بدن ميت لغرض تحسيني؟وكذلك يمكن أن يكون أم ار
ٍ
ٍ
لغرض
لعمل كفائي في بدن اإلنسان ،فهل تنتهك حرمة محرمة االنتهاك
حاجيا ،أي مكمال

 1موسوعة القواعد الفقهية للغزي.27/9
 2الحديث هو":ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" ،أخرجه الحاكم في المستدرك ،كتاب األطعمة ،137/4 ،حديث رقم.7150
 3بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبو زيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.93/4 ،
 4موسوعة القواعد الفقهية للغزي ،101/9المنثور في القواعد الفقهية للزركشي.138/3
 5بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً في الفقه اإلسالمي للشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع،
.208/4
 6المنثور في القواعد الفقهية للزركشي.211/3
 7بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً في الفقه اإلسالمي للشاذلي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع،
.208/4
 8قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،181فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ ،493بحوث ومناقشات مجمع الفقه
اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.333-323-147-146-128/4 ،
 9قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،193بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.345-311-100/4 ،
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حاجي؟واما أن يكون أم ار ضروريا بمعنى توقف حياته عليه ،فهذا انتهاك حرمة بدن ميت بجانب

العمل على حياة آدمي معصوم.1

 .4إن التبرع باألعضاء فيه إيالما ،وتعذيبا للمأخوذ منه ،والمعطى إليه ،فكل ما يؤذي البدن يعتبر من
األمور المحرمة المنهي عنها ،فاهلل تعالى حرم الدماء إال بحقها.2

أدلة القول الثاني:
 من القرآن:
 .1قوله تعالى :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ.3
 .2قوله تعالى :ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ.4
وجه الداللة:إن زرع األعضاء يعتبر نوعا من التداوي ،وحفظ النفس الذي حث عليه الشارع الحكيم،
وفيه إنقاذ للنفوس من الهلكة.5

 .3قوله تعالى :ﱡ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ.6
وجه الداللة:لقد مدح اهلل سبحانه وتعالى األنصار رضوان اهلل عليهم؛ألنهم كانوا يؤثرون إخوانهم
المهاجرين على أنفسهم ،والخصاصة تتمثل في أجزاء البدن أكثر منه في غيره من المنافع الدنيوية،
ٍ
ضرر بالغ؛ألنه
واإليثار يكون بالمال وبغيره ،بشرط أال يؤدي ذلك إلى الهالك المؤثر ،أو حصول

قتل ٍ
نفس محرم أشد التحريم.7

من السنة:

 .1عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهماَّ ،
أن رسول اهلل ﷺ قال ":من ف َّرج عن مسلٍم
كربة،ف َّرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة".8

 .2عن أبي بردة،عن أبي موسى قال:قال رسول اهلل ﷺ«:المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
بعضه بعضا».9

 1بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبي زيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.101/4 ،
 2قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ.189
 3البقرة.195:
 4المائدة.32:
 5قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،184الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ ،222بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان أخر
حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.284/4 ،
 6الحشر.9:
 7قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،184الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ.222
 8أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المظالم والغصب ،باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه ،128/3 ،حديث رقم.2442
 9أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،1999/4 ،حديث رقم،2585
وأخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ،12/8 ،حديث رقم.6026
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 .3عن جابر بن عبد اهلل أ َّ
ّن ّرسول اهلل ﷺ قال« :من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل».1
 .4عن النعمان بن بش ٍ
ير ،قال :قال رسول اهلل ﷺ":مثل المؤمنين في تو ِّادهم ،وتراحمهم،

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عض ٌو تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والح َّمى".2
وجه الداللة من هذه األحاديث:إن نقل األعضاء فيه تفريج للكربات ،وتأكيد على مبدأ التراحم،
والتكافل ،والتعاطف بين أفراد المجتمع ،واإلحسان على المحتاجين ،والمضطرين ،والتبرع عمل
يج لكرب
خير ،وايثار ،وعملية نقل األعضاء تعتبر من أسمى معاني األخوة اإليمانية ،وفيها تفر ٌ
المؤمنين ،وانقاذ حياتهم.3

 من القياس:

 .1يجوز تشريح الميت للكشف عن جريمة ٍ
ٍ
ٍ
معين ،فمن باب
مرض
قتل ،أو معرفة أسباب
ٍ
أولى جواز التشريح لصيانة ٍ
عضو.4
نفس ،أو إنقاذ حياة ،أو سالمة

 .2القياس على جواز التبرع بالدم ،فكما يجوز لإلنسان أن يتبرع بدمه ،وهو عضو من
األعضاء ،فكذلك يجوز له التبرع بأحد أعضائه لمن يحتاج إليه.5

 .3القياس على االضطرار بالجوع ،حيث أباح اهلل سبحانه وتعالى لإلنسان أكل الميتة عند

االضطرار ،فكذلك المريض يحل له من أعضاء الميت عند االضطرار إنقاذا لحياته من

الهالك.6

 من القواعد الفقهية:

إن نقل األعضاء من الموتى إلى األحياء فيه حفظ للنفوس التي جاءت الشريعة بوجوب الحفاظ

عليها ،والقواعد العامة في الشريعة تؤكد ذلك ،مثل:
 .1الضرورات تبيح المحظورات.7
 .2الضرورة تقدر بقدرها.8

 .3إذا ضاق األمر اتسع.9

 .4ارتكاب أخف الضررين(يختار أهون الشرين).10
 1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب السالم ،باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ،1726/4 ،حديث رقم.2199
 2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،1999/4 ،حديث رقم.2586
 3قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،185-184الطبيب أدبه وفقهه للسباعي والبار صــ ،222بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم
إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.284/4 ،
 4بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.278/4 ،
 5بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للبار ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.49/4 ،
 6بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للشيخ محمد عبد الرحمن ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع،
.330/4
 7المنثور في القواعد الفقهية للزركشي.317/2
 8موسوعة القواعد الفقهية للغزي ،398/4القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة للزحيلي.281/1
 9شرح القواعد الفقهية للزرقا.163
 10موسوعة القواعد الفقهية للغزي.268/2
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فمن أهداف الشريعة اإلسالمية ،ومقاصدها رعاية المصالح ،وتحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا،
واآلخرة ،فالشريعة اإلسالمية بقواعدها تنظر إلى مصلحة حفظ الروح واألعضاء ،ومصلحة بقاء

اإلنسان.1

المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول:

 .1يرد على استداللهم باآليةَّ :
أن المقصود هو تكريم الميت ،وعدم إهانته والتمثيل به ،وزرع
األعضاء ونقلها ليس من هذا القبيل.2

بأن:
 .2يرد على استداللهم بأحاديث المثلة ا
أ -نقل األعضاء ،والتبرع بها يختلف عن المثلة التي تحدث في الحروب ،والمعارك بجدع

األنوف ،وشق البطون ،وتشويه الجثث ،ونقل األعضاء من البدن يتبعه عمليات تجميل،
واخفاء لآلثار.3

ب -إن دوافع التمثيل في الحروب هو التشفي ،واالنتقام ،أما التبرع باألعضاء فإنه بدافع

فرق بين الدافعين.4
الرحمة ،والعطف ،واإليثار ،فهناك ٌ
5
َّ
عائشة:إن سبب ورود الحديث أن النبي ﷺ رأى حفّا ار
 .3يرد على استداللهم بحديث
يكسر عظما ٍ
لميت بال سبب مشروع ،أما ما نحن بصدده فال يقصد به اإلهانة ،وانما
يقصد به إنقاذ حياة إنسان ،أو سالمة عضوه.6

 .4أما أنه تغيير لخلق اهلل ،فالتغيير المنهي عنه هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من خرق

آذان األنعام ،وجدع أنوفها ،وتحريم ركوبها؛تمويها للشيطان لتكون سائبة؛لتسلم بقية أنعامهم

بعيد عن هذا المعنى ،وانما يقصد منه اإلصالح،
من العين ،أما التبرع باألعضاء فهو ٌ
وانقاذ النفس البشرية.7

َّ
حي"...بأن:
 .5يرد على استداللهم بقاعدة":ما أبين من

ارد في بابي الطهارة ،والصيد ،والمقصود بها":ما أبين من حيوان مأكول
أ -أصل هذه القاعدة و ٌ
اللحم".8

 1بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.284-276-274/4 ،
 2بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.278/4 ،
 3قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،189فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ.494
 4قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ ،189بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبي زيد ،مجلة مجمع الفقه
اإلسالمي ،العدد الرابع.99/4 ،
 5الحفار:نباش القبور.
 6بحث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً أو ميتا ً للعبادي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع ،278/4 ،حاشية
السندي على سنن ابن ماجه.492/1
 7قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ.191-190
 8بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبي زيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.93/4 ،
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ب -أما القول بنجاسة ميتة اآلدمي فيرد عليه بأن:المسلم ليس بنجس حيا ،وميتا ،لقول رسول

اهلل ﷺ«:إ َّن المسلم ال ينجس» ،1واذا علمنا َّ
أن بدن المسلم طاهر في حال الحياة ،وفي
حال الممات فإن جزءه البائن منه طاهر.2

أمر تعبدي ،لم يعلله أحد بالنجاسة ،فغسل الميت ألنه
ت -أما تغسيل المسلم بعد وفاته فهو ٌ
قادم على ربه ،فيكون على طهارة من الحدث متيقنة.3
َّ .6
إن خلق اهلل تعالى الذي ال يملكه اإلنسان هو روحه ،أما أعضائه فله الحق في التصرف
فيها حسب ضوابط الشرع ،إذ لم يرد دليل على حرمة ذلك فيبقى على أصل اإلباحة.4

أن كثرة
 .7أما بالنسبة لسد ذريعة الفساد ،والمتاجرة ،واالستغالل فيرد عليه بأن:أغلب الظن ّ
الفساد في التبرع باألعضاء إنما يعود للفوضى ،وعدم الرقابة ،والذي يقطع الشر في هذا
الباب هو تسييجه بسياج من القيود.5

مناقشة أدلة القول الثاني:

بأن :اإليثار إنما يكون في المباحات ال في المحرمات،
 .1يرد على استداللهم باإليثار ا
فاألجسام واألعراض ال يجري فيها اإليثار ،وانما يكون اإليثار في األموال ،وما يجري فيه

من البذل والعطاء.6

ويجاب عنه بالقاعدة الفقهية":كل ما جاز التصرف فيه جاز اإليثار فيه" ،7فجواز اإليثار ال يشترط
فيه الملكية بالمعنى المقصود ،وانما يشترط فيه جواز التصرف ،واإلنسان يملك التصرف بعينيه
فينفقها سه ار على ٍ
علم ،وان علم أن ذلك يضعفها.8
 .2يرد على استداللهم بالقياس بأن:

أ -القياس على تشريح الميت ،قياس مع الفارق؛ألن الشريعة أجازته في الطب الشرعي لتحديد
سبب الوفاة في األمور الجنائية.

ويجاب عنه بأن:إجراءات التشريح والتمثيل واحدة شكال ،وهي قطع أعضاء الجثة ،إال أن الغاية،
والنتيجة المرجوة مختلفة ،فبالتالي يجوز نقل أعضاء الموتى؛إلنقاذ حياة المريض الذي ال يرجى

شفاؤه إال بنقل العضو.9

 1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الغسل ،باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس ،65/1 ،حديث رقم.283
 2فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ.494
 3بحث التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني لبكر أبي زيد ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.94/4 ،
 4فقه القضايا الطبية المعاصرة للقرداغي والمحمدي صــ.493
 5قضايا فقهية معاصرة لحميش صــ.193
 6مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.321-311/4 ،
 7هذه القاعدة تخريجا ً على القاعدة الفقهية":كل ما جاز بيعه جازت هبته"انظر:المنثور في القواعد الفقهية للزركشي.138/3
 8المرجع السابق.315/4
 9بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.287-60/4 ،
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قياس مع الفارق؛فالدم سائ ٌل من البدن ،يرجع إليه مثله
ب -القياس على التبرع بالدم فهو أيضا ٌ
ين في البدن غالبا.1
بال مشقة ،وال يلحق المتبرع به ضرر ،وال ش ٌ

ت -القياس على االضطرار بالجوع قياس مع الفارق ،فاهلل سبحانه قيد االضطرار الذي أبيح
ألجله للمضطر أكل الميتة ،قيده بالكيف وهو المخمصة ،أما االضطرار بالمرض فليس

هذا اضطرار.2

الرأي الراجح:

لدي جواز التبرع باألعضاء ،بالشروط السابقة
بعد عرض األقوال في المسألة ،ومناقشتها يترجح َّ

المذكورة فيما مضى ،وذلك؛ألن األصل في االنتفاع بأعضاء اإلنسان هو الحظر حماية له ،وصونا

لكرامته ،فإذا دعت الضرورة لالنتفاع بها فيجوز بالشروط السابقة.وهذا ما صدر في قرار مجمع
الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة.3

 التبرع باألعضاء من مسلم لكافر:

وتعقيبا على ما رجحناه من القول بجواز التبرع باألعضاء ،لما ورد من أدلة ،ومناقشات ،وقرار
مجمع الفقه اإلسالمي فإن بعض الفقهاء قيد حكم التبرع المشار إليه بكونه من ٍ
مسلم إلى معصوم

الدم ،ومنعوه من المسلم للكافر ،وهو ما أشار إليه مركز الفتوى اسالم ويب.4

 1بحوث ومناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.323-289/4 ،
 2مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.330/4 ،
 3انظر نص القرار صــ.180
 4انظر نص الفتوى صــ 183من الرسالة في المالحق.
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الخاتمة
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:
أوالً:نتائج البحث:

 .1البحث في القضايا المعاصرة ليس بالمهمة السهلة ،بل ينبني على قواعد وأسس علمية.
 .2عناية الشريعة اإلسالمية باليسر ورفع الحرج ،وقد ظهر هذا جليا في جعل الطالق الثالث
بلفظ واحد طلقة واحدة.

 .3يحق لكال الزوجين فسخ عقد النكاح ،إذا وجد أحدهما باآلخر عيبا مؤث ار على الحياة
الزوجبة.

 .4ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل.
 .5النكاح المؤقت باطل؛ ألنه من المتعة المحرمة ،أما النكاح بنية الطالق فهو جائز بالشروط
والضوابط المذكورة.

حرم من النسب حرم من الرضاع ،بشرط أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات
 .6كل من ِّ
متفرقات مشبعات.
 .7إذا علَّق الزوج طالق زوجته على شرط ،وقصد بذلك حثها على فعل شيء ،أو تركه
فبهذا ال يقع طالقه ،بينما لو كان تعليقه شرطيا ،وقصد إيقاع الطالق عليها فإنه يقع عند
حصول الشرط المعلق عليه.

 .8ينحل اإليالء إذا حنث المولي في يمينه ،ولكن تجب عليه الكفارة.

 .9إذا ظاهر الرجل من زوجته فإنه يحرم عليه جماعها ،واالستمتاع بها حتر يكفر عن ظهاره.

.10

اهتم اإلسالم بالمرأة ،ولم يهمل احتياجاتها ،وممتلكاتها ،وأعطاها الحق في

التصرف في أموالها ،وجعل لها دو ار في الشهادة ،وبهذا لم ينتقص من حقها.
للمرأة أهلية كاملة للتصرف في أموالها ،وليس ٍ
ألحد منعها ،ولكن األولى أن تأخذ
.11
مشورة زوجها.

.12

ٍ
محرم ،أو زو ٍج ،إذا وجدت رفقة نساء مأمونة؛ ألن السفر
يجوز للمرأة السفر بال

.13

يجوز للمرأة الركوب في السيارات العمومية بال محرم ،ولكن مع التزامها األدب،

.14

تقبل شهادة النساء منفردات في األمور التي ال يطلع عليها الرجال ،كالرضاعة،

.15

يجوز للزوج العزل عن زوجته بإذنها؛ ألن لها حقا في الولد.

أصبح أكثر امنا في زماننا هذا.

والحياء ،والحشمة ،وغض البصر.

واالستهالل في حق اإلرث.
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.16

إذا اتفق الزوجان على تنظيم النسل " أي منع اإلنجاب بشكل مؤقت " فإن هذا

جائز إذا كان الباعث عليه مشروعا ،أما إذا اتفقا على منع اإلنجاب بشكل دائم بغير
ضرورة تقتضيه فإن هذا غير جائز؛ لكونه مخالفا للطبيعة البشرية ،ومقاصد الشريعة

اإلسالمية.
.17

ال يحق للدولة اتخاذ إجراءات ،أو سن قوانين لمنع االفراد من اإلنجاب ،ولكن

.18

اإلسالم دين اإلنسانية ،يحمل في طياته كل الخير ،ويراعي في تشريعاته كافة

يمكنها أن تنصح باإلنجاب ،أو بتنظيمه.

الجوانب ،الروحية ،والجسدية والمادية ،وظروف الحياة ،ويظهر ذلك جليا في جواز التلقيح
الصناعي بين الزوجين من مائهما.

.19

يحرم إجهاض الجنين منذ بدء الحمل؛ ألنه يعتبر كائنا حيا منذ علوقه ،ولكن إذا

.20

َّ
إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النفس ،وانقاذها من الهالك ،ويتمثل هذا

كان هناك خط ار مؤكدا على حياة األم فيباح اإلجهاض في هذه الحالة.

في جواز التبرع باألعضاء؛ألنه يعتبر نوعا من التداوي ،وفيه تفريج للكربات وتيسير على

الناس ،وتأكيد لمبدأ التراحم والتكافل الذي جاء به ديننا الحنيف ،دين الرحمة اإلنسانية.

ثانياً:توصيات البحث:

في ضوء نتائج هذا البحث يمكن التوصية بما يأتي:

 يجب تدريب طلبة العلم الشرعي على كيفية البحث في القضايا المعاصرة.
 تدريب طلبة العلم الشرعي على أصول الفتوى واالجتهاد ،والغوص في األدلة،
ومناقشتها؛الستخراج الرأي الصحيح.

 أوصي طلبة الفقه في الدراسات العليا السير في فتاوى الشيخ مصطفى
الزرقا؛إلتمامها كي تكون موسوعة فقهية من إخراج طلبة جامعة األزهر؛ليستفيد

منها كل من يهمه الفقه في الدين.
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أوالً:فهرس اآليات القرآنية
اآلية

اسم السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

.1

ﱡﲔﲕﲖﲗﲘﱠ

البقرة

195

161-158

.2

ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ البقرة

205

120

ﱷﱠ
.3

ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ

البقرة

221

29

.4

ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ..ﱠ

البقرة

223

138

.5

ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ البقرة

227-226

-82-81
84-83

ﱗ...ﱠ
.6

ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ البقرة

229

ﲝﱠ
.7

-73-72
78-75

ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ البقرة

230

ﱡ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ البقرة

-65-33
72-68

ﳓ ﳔﱠ
.8

-68-64

230

33

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﱠ
ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ البقرة

.9

ﱺﱻﱼ ﱽﱠ

10

ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ البقرة

232
233

33-29
142

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫﱠ
 .11ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ البقرة
ﱕ ﱖﱠ
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234

33

 .12ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ البقرة

235

14

ﱤﱥ ﱠ
 .13ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ البقرة

236

68-65

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ
 .14ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ البقرة

237

ﲳﲴ ﲵﲶﱠ
 .15ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ

البقرة

 .16ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ آل عمران

-72-30
96-90

282

111

97

104-102

ﲥﱠ
النساء

4

96

 .17ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ

 .18ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ النساء

6

98-96

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ
 .19ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ النساء

15

58

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱠ
 .20ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ
 .21ﱡ

ﱳ

ﱴ

النساء

21

47

ﱵ النساء

23

51

ﱶ ﱷ ...ﱠ
 .22ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ النساء

23

52

ﲃﱠ
 .23ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

النساء
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25

30

 .24ﱡ ﱩ ﱪ ﱫﱬ

ﱭ ﱮ النساء

29

158

ﱯﱰﱱﱠ
 .25ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ

النساء

34

98-40

 .26ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ

النساء

119

158-122

 .27ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ

المائدة

1

69-65

32

161

 .28ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ المائدة
ﱛﱠ
 .29ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ

المائدة

 .30ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ المائدة

89

67

106

112

ﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ
 .31ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ األنعام

140

153

ﱽﱾﱠ
 .32ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ األنعام

151

158

ﳊﱠ
 .33ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ الحجر

9

56

ﱠ
االسراء

31

150

 .34ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ

 .35ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ االسراء

70

158

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﱠ
 .35ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ النور
ﲂ ﲃ ...ﱠ
170

4

111

 .36ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ النور

32

30

ﱆﱇ
 .36ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ القصص

27

30

ﲬﱠ
 .37ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ

الروم

 .38ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ األحزاب

21

140

4

143

ﱴ ﱵﱠ
األحزاب

31

78

 .39ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ

 .40ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ األحزاب

32

107

ﱠﱡﱢﱣﱤﱠ
 .41ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ الشورى

50-49

138

ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﱠ
 .42ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ

الشورى

 .43ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ المجادلة

50

140

2

88

ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ
ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱠ
 .44ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ المجادلة
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎ
171

4-3

92-90-89

ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﱠ
 .45ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ الحشر

7

57

ﲕ ﲖ ﲗﱠ
 .46ﱡ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ الحشر

9

161

ﳌﱠ
 .47ﱡ ﱆ ﱇ ﱠ

الطالق

1

-69-65

 .48ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ

التحريم

2

67

9-8

153-150

 .49ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ التكوير
ﱫﱠ

172

75-73

ثانياً:فهرس األحاديث النبوية
.1

رقم الصفحة

الحديث
اتَّقوا اللَّه في ِّ
النساء

47

أعتقت وليدة ولم تستأذن َّ
النب َّي ﷺ
اغزوا باسم اللَّه .في سبيل اللَّه
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82

.9

َّ
إن المسلم ال ينجس

.2
.3

.6
.7
.8

97
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 .20إِّني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالٍم
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 .21إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها
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 .22أيلعب بكتاب اهلل ،وأنا بين أظهركم
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 .23األيِّم أحق بنفسها
 .24أيما ام أرٍة لم ينكحها الولي
 .25تزَّوج رسول اللَّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم ام أرة من بني غفار
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ثالثاً:فهرس اآلثار
رقم الصفحة

األثر
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المولي

ون  ،أو جذ ٌام
أيما رج ٍل تزَّوج ام أرة وبها جن ٌ
بعث عمر بن الخطَّاب رجال على السِّعاية
تجوز شهادة ِّ
النساء إ َّال على ما ال يطَّلع عليه
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جواز النكاح بغير ولي
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زَّوجت حفصة بنت عبد َّ
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شهادة القابلة جائزةٌ على االستهالل
الطَّالق عن وط ٍر ،والعتاق ما أريد به وجه اللَّه
طلَّق رج ٌل ام أرته البتَّة إن خرجت

الرضعة الواحدة أَّنها تحِّرم
عن ابن عمر في َّ
فجاءه رج ٌل،فقال:إَّنه طلَّق ام أرته ثالثا
ف َّرق بين أهل أبي ٍ
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ات
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قليل َّ
الرضاع
كانت القضاة يفِّرقون بشهادة ام أرٍة في َّ
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مضت السَّنة في أ َّن تجوز شهادة ِّ
النساء ليس معه َّن رج ٌل فيما
ق إلى سن ٍة قال " :هي ام أرته يستمتع منها إلى سن ٍة
هي طال ٌ
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ال يقبل في الرضاع إال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
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هي واحدةٌ وهو أحق بها
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رابعاً:فهرس األعالم
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أبو ِ
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المالحق
ملحق رقم -1-

قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ،بشأن تحديد النسل وتنظيمه

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم ()1

بشأن تنظيم النسل
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من  1إلى  6جمادى

األولى  10 / 1409إلى  15كانون األول (ديسمبر)  1988م بعد اطالعه على البحوث المقدمة
من األعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة اإلسالمية اإلنجاب والحفاظ على النوع اإلنساني،

وأنه ال يجوز إهدار هذا المقصد؛ ألن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى
تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع

برعايتها.

قرر ما يلي:

أوال :ال يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في اإلنجاب.

ثانيا :يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف باإلعقام أو التعقيم ،

ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثا :يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من

الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ،بشرط

أن ال يترتب على ذلك ضرر ،وأن تكون الوسيلة مشروعة ،وأن ال يكون فيها عدوان على حمل

قائم .واهلل أعلم.

 1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس.548/5 ،
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ملحق رقم-2-

قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن التلقيح الصناعي ،وأطفال األنابيب

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم ( )4د 86 / 07 / 3
بشأن أطفال األنابيب

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنية

الهامشية من  8إلى  13صفر  1407هـ  11 /إلى  16أكتوبر .1986

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال األنابيب" وذلك باالطالع على البحوث المقدمة

واالستماع لشرح الخبراء واألطباء.
وبعد التداول تبين للمجلس:

أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه األيام هي سبع:

األولى :أن يجرى تلقيح بين نطقة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع

اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية :أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم

الزوجة.

الثالثة :أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة :أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبة وتزرع اللقيحة في رحم

الزوجة.

الخامسة :أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة األخرى.

السادسة :أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم

الزوجة.

السابعة :أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا.

وقرر:

أن الطرق الخمسة األول كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختالط

األنساب وضياع األمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه ال حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع

التأكيد على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة.
 1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث.144/3 ،
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واهلل أعلم

ملحق رقم-3-
قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن التبرع باألعضاء

1

قرار رقم ( )1د 88 / 08 / 4
بشأن

انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا.
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية

من  23-18جمادى اآلخرة 1408هـ ،الموافق  11-6فبراير 1988م.

بعد اطالعه على األبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع اإلنسان
بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا".

وفي ضوء المناقشات التي وجهت األنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي
والطبي ،وظهرت نتائجه اإليجابية المفيدة والمشوبة في كثير من األحيان باألضرار النفسية

واالجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة اإلنسان،

مع إعمال مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد

والجماعة ،والداعية إلى التعاون والتراحم واإليثار.

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره

وحاالته التي يختلف الحكم تبعا لها.

قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم:

أوال :يقصد هنا بالعضو :أي جزء من اإلنسان ،من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها ،كقرنية العين،

سواء أكان متصال به ،أم انفصل عنه.

ثانيا :االنتفاع الذي هو محل البحث ،هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد الستبقاء أصل
الحياة ،أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه.

على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا.

ثالثا :تنقسم صور االنتفاع هذه إلى األقسام التالية:

 - 1نقل العضو من حي.

 - 2نقل العضو من ميت.
 1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.359-358-357/4 ،
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 - 3النقل من األجنة.

الصورة األولى :وهي نقل العضو من حي ،تشمل الحاالت التالية:

أ  -نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ،كنقل الجلد والغضاريف
والعظام واألوردة والدم ونحوها.

ب  -نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر .وينقسم العضو في هذه الحالة إلى
ما تتوقف عليه الحياة وما ال تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليه الحياة ،فقد يكون فرديا ،وقد يكون غير فردي ،فاألول كالقلب والكبد ،والثاني
كالكلية والرئتين.

وأما ما ال تتوقف عليه الحياة ،فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما ال يقوم بها .ومنه

ما يتجدد تلقائيا كالدم ،ومنه ما ال يتجدد ،ومنه ما له تأثير على األنساب والموروثات ،والشخصية
العامة ،كالخصية والمبيض وخاليا الجهاز العصبي ،ومنه ما ال تأثير له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية :وهي نقل العضو من ميت:
ويالحظ أن الموت يشمل حالتين:

الحالة األولى :موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطال نهائيا ال رجعة فيه طبيا.
الحالة الثانية :توقف القلب والتنفس توقفا تاما ال رجعة فيه طبيا.
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.

الصورة الثالثة :وهي النقل من األجنة ،وتتم االستفادة منها في ثالث حاالت:

حالة األجنة التي تسقط تلقائيا.

حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".

من حيث األحكام الشرعية:

أوال :يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه ،مع مراعاة التأكد
من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ،وبشرط أن يكون ذلك

إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ،أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة

تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.

ثانيا :يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ،إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا،

كالدم والجلد ،ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل األهلية ،وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثا :تجوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر،
كأخذ قرنية العين إلنسان ما ،عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعا :يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
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خامسا :يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته ،وان لم تتوقف

سالمة أصل الحياة عليها ،كنقل قرنية العينين كلتيهما ،أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة
أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادسا :يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،أو تتوقف سالمة
وظيفة أساسية فيه على ذلك .بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ،أو بشرط موافقة ولي

المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال ورثة له.

سابعا :وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها ،مشروط
بأن ال يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد؛ ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما،
فمحل اجتهاد ونظر.

ثامنا :كل ما عدا الحاالت والصور المذكورة ،مما يدخل في أصل الموضوع ،فهو محل بحث
ونظر ،ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ،على ضوء المعطيات الطبية واألحكام

الشرعية.
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ملحق رقم-4-
فتوى مركز اسالم ويب حول التبرع باألعضاء للكافر
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ،أما بعـد :
فقد سبق في الفتوى رقم : 11667بيان حكم التبرع باألعضاء وشروط ذلك .
وذكرنا هناك أنه يشترط أن يكون المتبرع له معصوم الدم أي أن يكون مسلما أو ذميا ،أما الكافر
المحارب فال يجوز التبرع له باألعضاء ،وال يخفى أن الصهاينة المحتلين لفلسطين محاربون ألهل
اإلسالم ومغتصبون ألرضهم ،فكيف يعقل أن يتبرع لهم المسلم بعضو من أعضائه؟ !.
وعليه؛ فإذا كان المسلم متأكدا من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة فال مانع
من توقيعه على مثل هذه الوثيقة ،وأما إذا أمكن أن يستفيد منها محارب فال يجوز له فعل ذلك .
واهلل أعلم .
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المصادر والمراجع
أوالً:القرآن الكريم وتفسيره ،وعلومه.
 مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي.
 أحكام القرآن للجصاص.
 تفسير (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ،أبو القاسم الزمخشري جار اهلل ،طـ ،3سنة1403ه ـ،
دار الكتاب العربي-بيروت.
 تفسير البيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ،ناصر الدين الشيرازي البيضاوي ،ط ـ ،1سنة1418هـ ـ،
دار إحياء التراث العربي-بيروت.
 تفسير الطبري(جامع البيان في تأويل آي القرآن) ،محمد بن جرير الطبري ،طـ ،1سنة2000م،
مؤسسة الرسالة.



تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن) ،شمس الدين القرطبي ،ط ـ ،2سنة1964م ،دار الكتب
المصرية-القاهرة.

 تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم) ،محمد رشيد رضا ،سنة1990م ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ،أبو البركات عبد اهلل بن أحمد النسفي ،ط ـ،1
سنة1990م ،دار الكلم الطيب-بيروت.
 تفسير(مفاتيح الغيب=التفسير الكبير) ،فخر الدين الرازي ،طـ ،3سنة1420ه ـ ،دار إحياء التراث
العربي-بيروت.
 صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني ،ط ـ ،1سنة1997م ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع-
القاهرة.

ثانياً:كتب السنة وشروحها.
 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد ،مطبعة السنة المحمدية.
الالعي ،ط ـ ،1دار هجر.
 البدر التمام شرح بلوغ المرام ،الحسين
ّ
 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبو العال المباركفوري ،دار الكتب العلمية-بيروت.
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 التعليق الممجد على موطأ محمد ،محمد اللكنوي الهندي(أبو الحسنات) ،ط ـ ،4سنة2005م ،دار
القلم-دمشق.
 تيسير العالم شرح عمدة األحكام ،عبد اهلل البسام ،ط ـ ،10سنة2006م ،مكتبة الصحابة-اإلمارات،
مكتبة التابعين-القاهرة.
 حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،نور الدين السندي ،دار الجيل-بيروت.
 سبل السالم ،محمد بن اسماعيل الصنعاني ،دار الحديث.
 سنن ابن ماجة ،ابن ماجة القزويني ،دار إحياء الكتب العربية.
 سنن أبي داود ،سليمان بن أشعث السجستاني ،المكتبة العصرية-صيدا-بيروت.
 سنن الترمذي ،محمد بن عيسى الترمذي ،تحقيق أحمد شاكر ،ومحمد عبد الباقي ،ط ـ،2
سنة1975م ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر.
 سنن الدارقطني ،أبو الحسن الدارقطني ،ط ـ ،1سنة2004م ،مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان.
 السنن الكبرى للبيهقي ،أحمد بن الحسين البيهقي ،ط ـ ،3سنة2003م ،دار الكتب العلمية-بيروت.
 سنن النسائي ،أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ،ط ـ ،2سنة1986م ،مكتب المطبوعات
اإلسالمية-حلب.
 شرح السنة ،ابن الفراء البغوي ،ط ـ ،2سنة1983م ،المكتب اإلسالمي-دمشق ،بيروت.
 شرح النووي على صحيح مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ،أبو زكريا النووي ،طـ،2
سنة ،1392دار إحياء التراث العربي-بيروت.
 شرح صحيح البخاري ،ابن بطال بن عبد الملك ،ط ـ ،2سنة2003م ،مكتبة الرشد-السعودية
 صحيح البخاري ،محمد بن اسماعيل البخاري ،ط ـ ،1سنة1422ه ـ ،دار طوق النجاة.
 صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث العربي-بيروت.
 طرح التثريب في شرح التقريب ،أبو الفضل العراقي وابنه ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ
العربي ،دار الفكر العربي.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني ،دار إحياء التراث العربي-بيروت.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني ،دار المعرفة-بيروت.
 فيض الباري على صحيح البخاري ،محمد أنور شاه الكشميري الهندي ،ط ـ ،1سنة2005م ،دار
الكتب العلمية-بيروت.
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 المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد اهلل الحاكم ،ط ـ ،1سنة1990م ،دار الكتب العلمية-بيروت.
 مسند أحمد ،احمد بن حنبل الشيباني ،ط ـ ،1سنة2001م ،مؤسسة الرسالة.
 المصنف ،عبد الرزاق الصنعاني ،ط ـ ،2سنة1403ه ـ ،المجلس العلمي-الهند.
 معالم السنن ،أبو سليمان البستي الخطابي ،طـ ،1سنة1932م ،المطبعة العلمية-حلب.
 موطأ مالك ،مالك بن أنس األصبحي ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنة1985م ،دار إحياء التراث
العربي-بيروت.
 نيل األوطار ،محمد بن علي الشوكاني ،ط ـ ،1سنة1993م ،دار الحديث-مصر.

ثالثاً:كتب التخريج والزوائد.
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين األلباني ،ط ـ ،2سنة1985م ،المكتب
اإلسالمي بيروت.
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،ابن حجر العسقالني ،ط ـ ،1سنة1419هــدار العاصمة ،دار
الغيث-السعودية.
 نصب الراية ألحاديث الهداية ،جمال الدين الزيلعي ،ط ـ ،1سنة1997م ،مؤسسة الريان للطباعة
والنشر-بيروت-لبنان ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية-جدة-السعودية

رابعاً:أصول الفقه والقواعد الفقهية.
 األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ،ط ـ ،1سنة1990م ،دار الكتب
العلمية.
 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،عالء الدين المرداوي الدمشقي ،ط ـ ،1سنة2000م ،مكتبة
الرشد-السعودية-الرياض.
 تيسير علم أصول الفقه ،عبد اهلل بن يوسف العنزي ،ط ـ ،1سنة1997م ،مؤسسة الريان للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان.
 حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ،حسن العطار الشافعي ،دار الكتب
العلمية.
 فتح القدير ،كمال الدين بن الهمام ،دار الفكر.
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 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة ،محمد الزحيلي ،ط ـ ،1سنة2006م ،دار الفكر-
دمشق.
 المعونة في الجدل ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،ط ـ ،1سنة1407ه ـ ،جمعية إحياء التراث
اإلسالمي-الكويت.
 المنثور في القواعد الفقهية ،أبو عبد اهلل بدر الدين الزركشي ،ط ـ ،2سنة1985م ،و ازرة األوقاف
الكويتية.
 موسوعة القواعد الفقهية ،محمد صدقي أبو الحارث الغزي ،ط ـ ،1سنة2003م ،مؤسسة الرسالة،
بيروت-لبنان.

خامساً:كتب الفقه.
 .1الفقه الحنفي:
 االختيار لتعليل المختار ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،سنة1937م ،دار الكتب العلمية ،بيروت-
لبنان.
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم المصري ،ط ـ ،2دار الكتاب اإلسالمي.
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساني ،ط ـ ،2سنة1986م ،دار الكتب العلمية.
 البناية شرح الهداية ،بدر الدين العيني ،ط ـ ،1سنة2000م ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.
 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،فخر الدين الزيلعي الحنفي ،ط ـ ،1سنة1313ه ـ ،المطبعة الكبرى
األميرية-بوالق-القاهرة.
 التجريد ،أبو الحسين القدوري ،ط ـ ،2سنة 2006م ،دار السالم-القاهرة.
 تحفة الفقهاء ،عالء الدين السمرقندي ،ط ـ ،2سنة1994م ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.
 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،أبو بكر بن علي الزبيدي ،ط ـ ،1سنة1322ه ـ ،المطبعة
الخيرية.
 الحجة على أهل المدينة ،محمد بن الحسن الشيباني ،ط ـ ،3سنة1403ه ـ ،عالم الكتب-بيروت.
 درر الحكام شرح غرر األحكام ،محمد بن فرامرز المولى ،دار إحياء الكتب العربية.
 رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين الدمشقي الحنفي ،ط ـ ،2سنة1992م ،دار الفكر-
بيروت.
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 شرح مختصر الطحاوي ،أبو بكر الرازي الجصاص ،ط ـ ،1سنة2010م ،دار البشائر اإلسالمية،
دار السراج.
 العناية شرح الهداية ،أكمل الدين البابرتي ،دار الفكر.
 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،جمال الدين األنصاري ،ط ـ ،2سنة1994م ،دار القلم-الدار
الشامية-سوريا/دمشق-لبنان/بيروت.
 المبسوط ،محمد بن أحمد السرخسي ،دار المعرفة-بيروت.
 مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،شيخي زاده ،دار إحياء التراث العربي.
 المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،برهان الدين بن مازه ،ط ـ ،1سنة2004م ،دار الكتب العلمية،
بيروت-لبنان.
 ملتقى األبحر ،إبراهيم بن محمد الحلبي ،ط ـ ،1سنة1998م ،دار الكتب العلمية ،لبنان-بيروت.
 النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،سراج الدين ابن نجيم الحنفي ،ط ـ ،1سنة2002م ،دار الكتب
العلمية.
 الهداية شرح بداية المبتدى ،علي بن أبي بكر المرغيناني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان.

 .2الفقه المالكي.
 إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ،شهاب الدين المالكي ،ط ـ ،3شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي-مصر.
 اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،ابن نصر البغدادي ،ط ـ ،1سنة1999م ،دار ابن حزم.
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد القرطبي ،دار الحديث-القاهرة.
 التاج واإلكليل لمختصر خليل ،أبو عبد اهلل المواق المالكي ،ط ـ ،1سنة1994م ،دار الكتب العلمية.
 التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ،ضياء الدين الجندي المالكي ،ط ـ ،1سنة2008م ،مركز
نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث.
 الجامع لمسائل المدونة ،أبو بكر التميمي الصقلي ،ط ـ ،1سنة ،2013دار الفكر.
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد الدسوقي المالكي ،دار الفكر.
 حاشية الصاوي(بلغة السالك إلى أقرب المسالك) ،أبو العباس الخلوتي الصاوي ،دار المعارف.
 الذب عن مذهب اإلمام مالك ،أبو محمد النفزي القيرواني ،ط ـ ،1سنة2011م ،المملكة المغربية-
الرابطة المحمدية للعلماء -مركز الدراسات واألبحاث واحياء التراث -سلسلة نوادر التراث.
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 الذخيرة ،شهاب الدين القرافي ،ط ـ ،1سنة1994م ،دار الغرب اإلسالمي-بيروت.
 شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ،عبد الباقي الزرقاني ،ط ـ ،1سنة2002م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.
 شرح زروق على متن الرسالة ،شهاب الدين الفاسي ،ط ـ ،1سنة2006م ،دار الكتب العلمية،
بيروت-لبنان.
 شرح مختصر خليل للخرشي ،محمد بن عبد اهلل الخرشي ،دار الفكر للطباعة-بيروت.
 شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،أبو عبد اهلل المكناسي ،ط ـ ،1سنة2008م ،مركز نجيبويه
للمخطوطات وخدمة التراث-القاهرة.
 الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ،شهاب الدين النفراوي ،دار الفكر.
 القوانين الفقهية ،أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي.
 الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر القرطبي ،ط ـ ،2سنة1980م ،مكتبة الرياض الحديثة.
 المدخل ،أبو عبد اهلل ابن الحاج الفاسي المالكي ،دار التراث.
 المعونة على مذهب عالم المدينة ،أبو محمد بن نصر الثعلبي ،المكتبة التجارية-مكة المكرمة.
 المقدمات الممهدات ،أبو الوليد بن رشد القرطبي ،ط ـ ،1سنة1988م ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت-لبنان.
 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ،أبو الحسن الرجراجي ،ط ـ ،1سنة2007م ،دار ابن حزم.
 منح الجليل شرح مختصر خليل ،محمد بن أحمد عليش المالكي ،دار الفكر-بيروت.
 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،شمس الدين الحطاب الرعيني المالكي ،ط ـ ،3سنة1992م،
دار الفكر.

 .3الفقه الشافعي.
 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،أبو بكر عثمان الدمياطي"البكري" ،ط ـ،1
سنة1997م ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 األم ،محمد بن ادريس الشافعي ،سنة1990م ،دار المعرفة-بيروت.
 بحر المذهب ،أبو المحاسن الروياني ،ط ـ ،1سنة2009م ،دار الكتب العلمية.
 البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،أبو الحسين يحيى العمراني ،ط ـ ،1سنة2000م ،دار المنهاج-
جدة.
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 تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ،سنة1983م ،المكتبة
التجارية الكبرى-مصر.
 التنبيه في الفقه الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،عالم الكتب.
 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ،سليمان البجيرمي المصري ،سنة1995م ،دار الفكر.
 حاشية الجمل على شرح المنهج ،سليمان العجيلي الجمل ،دار الفكر.
 حاشيتا قليوبي وعميرة ،أحمد القليوبي ،وأحمد عميرة ،سنة1995م ،دار الفكر-بيروت.
 الحاوي الكبير ،أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،ط ـ ،1سنة1999م ،دار الكتب العلمية،
بيروت-لبنان.
 روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين النووي ،ط ـ ،3سنة1991م ،المكتب
اإلسالمي ،بيروت-دمشق-عمان.
 العزيز شرح الوجيز"الشرح الكبير" ،عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني ،ط ـ ،1سنة1997م،
دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.
 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زين الدين أبو يحيى السنيكي ،المطبعة الميمنية.
 الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،مصطفى الخن ،مصطفى البغا ،علي الشربجي،
ط ـ ،4سنة1994م ،دار القلم-دمشق.
 كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،تقي الدين الشافعي ،ط ـ ،1سنة1994م ،دار الخير-
دمشق.
 كفاية النبيه في شرح التنبيه ،نجم الدين ابن الرفعة ،ط ـ ،1سنة2009م ،دار الكتب العلمية.
 المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين النووي ،دار الفكر.
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين الخطيب الشربيني ،ط ـ،1
سنة1994م ،دار الكتب العلمية.
 منهاج الطلبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين النووي ،ط ـ ،1سنة2005م ،دار الفكر.
 المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،دار الكتب العلمية.
 النجم الوهاج في شرح المنهاج ،كمال الدين الدميري ،ط ـ ،1سنة2004م ،دار المنهاج-جدة.
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شهاب الدين الرملي ،ط ـ أخيرة ،سنة1984م ،دار الفكر-
بيروت.
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 نهاية المطلب في دراية المذهب ،عبد الملك الجويني إمام الحرمين ،ط ـ ،1سنة2007م ،دار
المنهاج-جدة.

 .4الفقه الحنبلي.
 أحكام النساء ،عبد الرحمن بن علي الجوزي ،ط ـ ،2سنة1985م ،المكتبة العصرية-بيروت.
 األسئلة واألجوبة الفقهية ،أبو محمد عبد العزيز بن محمد السلمان.
 إعالم الموقعين عن رب العالمين ،شمس الدين ابن قيم الجوزية ،ط ـ ،1سنة1991م ،دار الكتب
العلمية-بيروت.
 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،شمس الدين ابن قيم الجوزية ،مكتبة المعارف ،الرياض-
السعودية.
 اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،شرف الدين أبو النجا الحجاوي ،دار المعرفة ،بيروت-
لبنان.
 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،عالء الدين أبو الحسن المرداوي ،ط ـ ،2دار إحياء
التراث العربي.
 التعليق الكبيرة في مسائل الخالفعلى مذهب أحمد ،القاضي أبو يعلى"ابن الفراء" ،ط ـ،1
سنة2010م ،دار النوادر.
 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمن النجدي ،ط ـ ،1سنة1397هــ.
 زاد المستقنع في اختصار المقنع ،شرف الدين أبو النجا الحجاوي ،دار الوطن للنشر-الرياض.
 زاد المعاد في هدي خير العباد ،شمس الدين ابن قيم الجوزية ،ط ـ ،27سنة1994م ،مؤسسة
الرسالة –بيروت ،مكتبة المنار اإلسالمية-الكويت.
 شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،شمس الدين الزركشي ،ط ـ ،1سنة1993م ،دار العبيكان.
 شرح العمدة البن تيمية-كتاب الحج ،تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني ،ط ـ،1
سنة1988م ،مكتبة الحرمين-الرياض.
 الشرح الكبير على متن المقنع ،عبد الرحمن أبو الفرج شمس الدين المقدسي ،دار الكتاب
العربي.
 الشرح الممتع على زاد المستقنع ،محمد بن صالح العثيمين ،ط ـ ،1سنة1428ه ـ ،دار ابن
الجوزي.
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 شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس البهوتي ،ط ـ ،1سنة1993م ،عالم الكتب.
 العدة شرح العمدة ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي ،سنة2003م ،دار الحديث-القاهرة.
 الفتاوى الكبرى البن تيمية ،تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني ،ط ـ ،1سنة1987م ،دار
الكتب العلمية.
 الكافي في فقه اإلمام أحمد ،أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي ،ط ـ ،1سنة1994م ،دار
الكتب العلمية.
 كشاف القناع على متن اإلقناع ،منصور بن يونس البهوتي ،دار الكتب العلمية.
 المبدع في شرح المقنع ،أبو اسحاق برهان الدين بن مفلح ،ط ـ ،1سنة 1997م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت-لبنان.
 مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني ،سنة1995م ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف ،المدينة المنورة ،السعودية.
 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،القاضي أبو يعلى"ابن الفراء" ،ط ـ ،1سنة1985م،
مكتبة المعارف-الرياض.
 مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد السيوطي ،ط ـ ،2سنة1994م،
المكتب اإلسالمي.
 المغني ،أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي ،سنة1968م ،مكتبة القاهرة.
 الملخص الفقهي ،صالح الفوزان ،ط ـ ،1سنة1423ه ـ ،دار العاصمة ،الرياض-السعودية.
 منار السبيل في شرح الدليل ،ابن ضوبان ،ط ـ ،7سنة1989م ،المكتب اإلسالمي.
 منتهى اإلرادات ،تقي الدين الحنبلي"ابن النجار" ،ط ـ ،1سنة1999م ،مؤسسة الرسالة.
 الهداية على مذهب اإلمام أحمد ،محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني ،ط ـ ،1سنة2004م،
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.

 .5الفقه الظاهري:
 المحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن حزم األندلسي ،دار الفكر-بيروت.
 مراتب اإلجماع ،أبو محمد علي بن حزم األندلسي ،دار الكتب العلمية-بيروت.
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 .6الفقه العام والمقارن.
 أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية ،عبد الوهاب خالف ،ط ـ ،2سنة1938م،
مطبعة دار الكتب المصري بالقاهرة.
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد محمد الغزالي ،دار المعرفة-بيروت.
 البيوع المحرمة والمنهي عنها ،عبد الناصر ميالد ،ط ـ ،1سنة2005م ،دار الهدي النبوي-
مصر.
 تربية األوالد في اإلسالم ،عبد اهلل ناصح علوان ،ط ـ ،3سنة1981م ،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع.
 تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ،صالح الفوزان ،سنة1423هــ ،و ازرة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد-السعودية.
 حجة اهلل البالغة ،الشاه ولي اهلل الدهلوي ،ط ـ ،1سنة2005م ،دار الجيل ،بيروت-لبنان.
 الطبيب أدبه وفقهه ،زهير السباغي ،محمد البار ،ط ـ ،1سنة1993م ،دار القلم-دمشق ،الدار
الشامية-بيروت.
 الطالق تحسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم ،محمود محمد غريب ،ط ـ ،2سنة2004م ،دار القلم
للتراث-القاهرة.
 الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،سورية-دمشق.
 فقه السنة في أحكام األسرة ،محمود عبد اهلل العكازي ،ط ـ ،1سنة1996م.
 فقه السنة ،سيد سابق ،ط ـ ،3سنة1977م ،دار الكتاب العربي ،بيروت-لبنان.
 فقه القضايا الطبية المعاصرة ،علي القرداغي ،علي المحمدي ،ط ـ ،2سنة2006م ،دار البشائر
اإلسالمية.
 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ،مجموعة من المؤلفين ،سنة1424هــ ،مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف.
 الفقه الميسر ،عبد اهلل الطيار ،عبد اهلل المطلق ،محمد الموسى ،ط ـ ،1سنة2011م ،ط ـ،2
سنة2012م ،مدار الوطن للنشر ،الرياض-السعودية.
 فقه النوازل ،بكر أبو زيد ،ط ـ ،1سنة1996م ،مؤسسة الرسالة.
 قضايا فقهية معاصرة ،عبد الحق حميش ،سنة2004م ،مكتبة الطالب الجامعي.
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 مسألة تحديد النسل وقاية وعالجا ،محمد سعيد رمضان البوطي ،مكتبة الفارابي.
 المنهج لمريد العمرة والحج ،محمد صالح العثيمين ،ط ـ ،2سنة1405هــ ،الجامعة اإلسالمية-
المدينة المنورة.
 موسوعة الفقه اإلسالمي ،محمد بن إبراهيم التويجري ،ط ـ ،1سنة2009م ،بيت األفكار الدولية.
 الموسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية-الكويت ،ط ـ ،1مطابع دار
الصفوة-مصر ،ط ـ ،2دار السالسل -الكويت.

 .7الفـتــــــاوى:
 االختالط بين الرجال والنساء"أحكام وفتاوى" ،شحاته صقر ،ط ـ ،1سنة2011م ،دار اليسر.
 فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة األولى ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،رئاسة إدارة
البحوث العلمية واإلفتاء ،الغدارة العامة للطبع-الرياض.
 فتاوى معاصرة ،يوسف القرضاوي.
 فتاوى نور على الدرب ،عبد العزيز بن باز ،اعتنى بها الشويعر.
 فتاوى يسألونك ،حسام الدين عفانة ،ط ـ ،1مكتبة دنديس ،الضفة الغربية-فلسطين ،المكتبة
العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر ،القدس-أبو ديس.
 مجموع فتاوى ابن باز ،عبد العزيز بن باز.
 مجموع فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان ،صالح الفوزان.
 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،محمد صالح العثيمين ،طـ أخيرة ،سنة1413ه ـ ،دار الوطن-
دار الثريا.
 مجموعة أسئلة تهم األسرة المسلمة ،محمد صالح العثيمين ،ط ـ ،1دار الوطن للنشر.

سادساً:كتب المعاجم واللغة:
 أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ،قاسم بن عبد اهلل القونوي الرومي،
سنة2004م ،دار الكتب العلمية.
 تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي ،دار الهداية.
 التعريفات ،علي بن محمد الجرجاني ،ط ـ ،1سنة1983م ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.
 القاموس الفقهي ،سعدي أبو حبيب ،ط ـ ،2سنة 1988م ،دار الفكر ،دمشق-سورية.
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 القاموس المحيط ،مجد الدين أبوطاهر الفيروزأبادي ،ط ـ ،8سنة2005م ،مؤسسة الرسالة،
بيروت-لبنان.
 لسان العرب ،جمال الدين ابن منظور ،ط ـ ،3سنة1414ه ـ ،دار صادر-بيروت.
 مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد اهلل الرازي ،ط ـ ،5سنة1999م ،المكتبة العصرية ،الدار
النموذجية ،بيروت-صيدا.
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد الفيومي ،المكتبة العلمية-بيروت.
 معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ،أحمد مختار عمر وفريق عمل ،ط ـ ،1سنة2008م،
عالم الكتب-القاهرة.
 معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر وفريق عمل ،ط ـ ،1سنة2008م ،عالم الكتب-
القاهرة.
 المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة.
 معجم لغة الفقهاء ،محمد قلعجي وحامد قنيبي ،ط ـ ،2سنة1988م ،دار النفائس.
سابعاً:كتب التاريخ واألعالم.
 األعالم ،خير الدين الزركلي ،ط ـ ،15سنة2002م ،دار العلم للماليين.
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي ،مطبعة فضالة
المحمدية المغربية.
 الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،عبد القادر أبو محمد محيي الدين الحنفي ،مير محمد
كتب خانه-كراتشي.
 سير أعالم النبالء ،شمس الدين الذهبي ،ط ـ ،3سنة1985م ،مؤسسة الرسالة.
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي العكري أبو الفالح ،ط ـ ،1سنة1986م ،دار ابن
كثير ،دمشق-بيروت.
 طبقات الشافعية ،تقي الدين ابن قاضي شهبة ،ط ـ ،1سنة1407ه ـ ،عالم الكتب-بيروت.
 علماء ومفكرون عرفتهم ،محمد المجذوب ،ط ـ ،4سنة1992م ،دار الشواف.
 قادة فتح األندلس ،محمود خطاب ،ط ـ ،1سنة2003م ،مؤسسة علوم القرآن-منار للنشر
والتوزيع.
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 المعجم المختص بالمحدثين ،شمس الدين الذهبي ،ط ـ ،1سنة1988م ،مكتبة الصديق-الطائف.
 وفيات األعيان ،شمس الدين ابن خلكان ،دار صادر-بيروت.
ثامناً:الجوامع والمجالت.
 أبحاث هيئة كبار العلماء ،هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
 مجلة البحوث اإلسالمية ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي-
جدة.
تاسعاً:المواقع االلكترونية.
 رابطة العلماء السوريين.

http://www.islamsyria.com/portal/cvs/show/23

 شبكة الفتاوى الشرعية ،الكردي.

http://www.islamic-fatwa.com/library/article/758

 الشبكة الفقهية"الملتقى الفقهي"

http://www.feqhweb.com/vb/t899.html

 مجلة المجتمع الكويتية.

http://mugtama.com/ntellectual/item/22894-2015-08-20-14-51-49.html

 مركز الفتوى اسالم ويب.

=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option

FatwaId&Id=52260

 الموسوعة الحرة ويكبيديا.

https://ar.wikipedia.org/wiki

 موقع خربشات صحفية ،أمل خيري.

http://amalpress.blogspot.com/2011/01/blog-post_24.html
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